بهترین بروکر آسیا در سالهای  2015و  2016و 2017

نحوه افتتاح حساب معامالتی

بهترین بروکر استرالیا در سال 2016

انواع حساب ها

نکات :
-

حساب ویژه (  ) VIPکمترین میزان سپرده اولیه  50.000دالر می باشد  ،که در حال حاضر شما می توانید با  250دالر افتتاح حساب نمائید .

-

برای داشتن حساب اسالمی ضریب اهرمی در حساب های مینی تنها  1:100است .

 -حساب اسالمی  ،بدون نرخ بهره شبانه (  ) Swap Freeدر حال حاضر فقط بر روی حساب های مینی ارائه می شود .

AFSL Number : 302792

International Phone: +61 2 9251 1395 Telegram ID : @USGFXiran , Email : Farsi@usgfx.com

Address: G03, 135 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, Australia

بهترین بروکر آسیا در سالهای  2015و  2016و 2017
بهترین بروکر استرالیا در سال 2016
با توجه به نوع حساب معامالتی که تمایل دارید باز کنید بر روی یکی از لینک های موجود در جدول باال کلیک نمائید

مرحله اول  :وارد کردن اطالعات اولیه
در این مرحله شما باید اطالعات اولیه خود را وارد نمائید .
نام خانوادگی Surname :

نام First Name :

ملیت و یا کشور محل اقامت Nationality :
پست الکترونیکی Email address :
شماره تلفن همراه Mobile phone number :
نکته  :لطفا توجه شود که در این بخش کد کشور را باید بدون  00و همچنین  +وارد کرد.
مثال 98-912XXXXXX :

کد امنیتی Verification Code :

بعد از پر کردن تمام اطالعات بر روی دکمه  Nextکلیک کنید تا وارد مرحله بعدی شوید .
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مرحله دوم  :وارد کردن اطالعات نوع حساب
در این قسمت شما باید نوع حساب و مشخصات دیگر را وارد نمائید .
 : Accountدراین قسمت ایمیلی که شما با آن می خواهید افتتاح حساب کنید و در مرحله قبل وارد کردید نمایش داده میشود .
 : Passwordباید رمز عبوری برای خود انتخاب کنید  ،با این رمز عبور شما می توانید وارد کابینت شخصی خودتان شوید .
 : Confirm Passwordرمز عبوری که انتخاب کردید را دوباره وارد نمائید .
 : Choose an account typeنوع حسابی که می خواهید باز کنید را انتخاب کنید ( به نوع حساب ها مراجعه شود تا حساب مورد نظرتون
رو انتخاب کنید ) .
در قسمت پائین انتخاب نوع حساب  individual Accountرا انتخاب نمائید  .با انتخاب این گزینه مشخص میکنید که حساب شخصی
است و شرکتی و یا سرمایه گزاری نیست .
 : Please choose the leverage rateدر این بخش مقدار اعتبار حساب خودتان را انتخاب کنید .
 : Please select version of MetaTarderکارگزاری  USGFXدو پلتفرم معامالتی ارائه میدهد و شما میتونید هم از متاتریدر  4و هم از
نسل جدید آن متاتریدر  5استفاده کنید  .در این بخش می توانید نوع پلتفرم خودتان را انتخاب کنید .
نکته  :در صورت انتخاب متاتریدر  4شما میتوانید از بین  2سرور یکی را انتخاب کنید
 : Please choose the currency for your MetaTrader accountارز پایه حساب خودتان را مشخص کنید .
 : I will use an EAآیا از اکسپرت ( سیستم های معامالت خودکار ) می خواهید استفاده کنید .
در صورتیکه می خواهید از اکسپرت استفاده کنید این گزینه را تیک بزنید .
 : I will authorize third party to manage my accountآیا بر روی این حساب که باز کرده اید شخص دیگری معامله میکنید  ،اگر
صحیح است تیکی بزنید .

بعد از پر کردن تمام اطالعات بر روی دکمه  Nextکلیک کنید تا وارد مرحله بعدی شوید .
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مرحله سوم  :وارد کردن اطالعات شخصی
در این قسمت شما باید اطالعات شخصی و مالیاتی خودتان را وارد نمائید .
 : Genderمشخص کردن جنسیت ( مرد  /زن )

 : Date of birthتاریخ تولد شما که باید به صورت میالدی وارد شود .

 : ID numberشماره پاسپورت  /کارت ملی  /شناسنامه

: Tax Informationاطالعات مالیاتی شما که با توجه به اینکه در ایران برای اشخاص
اطالعات مالیاتی وجود ندارد از نوار کشوی گزینه اول را انتخاب کنید

)  : Are you a political exposed Person ( PEPبر روی گزینه  NOکلیک کنید

 : Contact Informationدر این بخش ما باید اطالعات پستی خودتان را به صورت کامل وارد نمائید .
کشور محل اقامت  /کد پستی  /شهر محل اقامت  /آدرس پستی

بعد از پر کردن تمام اطالعات بر روی دکمه  Nextکلیک کنید تا وارد مرحله بعدی شوید .
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مرحله چهارم  :وارد کردن اطالعات اقتصادی
در این قسمت شما باید اطالعات اقتصادی خودتان را وارد نمائید .

 : Employment Informationشغل شما  ،که باید یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
به ترتیب  :استخدامی  ،فعالیت شخصی  ،بیکار  ،دانشجو  ،کار خانگی  ،بازنشسته
 : Financial Informationمقدار درآمد سالیانه شما
 : Liquid Net Worthدرآمد خالص شما

 : Trading Experienceمیزان تجربه و فعالیت شما در بازارهای بین المللی
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: General Knowledge
این فرصتی برای شماست تا قبل از انجام تجارت "سی اف دی" ها با ما  ،تجارب و مهارت های خود را ارزیابی
کنید.برای افتتاح حساب تجاری در بروکر ما  ،شما باید این پرسش نامه را تکمیل کنید.لطفا توجه داشته باشید
که تکمیل این پرسشنامه نباید به عنوان هر گونه سفارش  ،توصیه یا تائیدی بر مناسب بودن این محصوالت
برای شما ،از سوی ما تفسیر شود.
ما تاکید می کنیم که قبل از این امتحان  ،منابع آموزشی ما راکه در وب سایت https://www.usgfx.com
قرار دارد ،مورد مطلعه قرار دهید و همچنین از مفاد بیانیه "افشای ریسک محصوالت" ،نیز مطلع شوید.
همچنین یک حساب دمو نیز در دسترس شما خواهد بود .اگر به هر دلیلی حساب دمو برای شما فراهم نباشد یا
اگر سوالی در مورد چگونگی استفاده از آن داشتید  ،می توانید با مدیر حساب خود تماس بگیرید.
تجارت فارکس و" سی اف دی "ها با USGFX
 ، USGیک بروکر پیشرو در استرالیا است که خدمات تجارت در زمینه های فارکس  "،سی اف دی "ها و سهام را
در پالتفرم ، MT4/MT5به مشتریان خود ارائه می دهد .تجارت فارکس را با یک بروکر معتبر و به ثبت رسیده
(دارای رگوالتوری )،انجام دهید.

سوال  ،USGFX :فقط اطالعات عمومی را ارائه می دهد .اطالعات عمومی عبارت است از:
 -ارائه مشاوره در مورد نیازهای شما ،وضعیت مالی و اهداف شغلی

 مشاوره  USGدر زمینه ارائه توصیه ها و عمل در جهت بهتر محقق شدن منافع شما است آگاهی رساندن در مورد تولیدات و محصوالت مالی  ،نحوه استفاده از پالتفرم و آموزش عمومیدر زمینه نحوه معامله کردن

گزینه صحیح شماره  ۳است
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سوال  :در کدامیک از حاالت زیر " مارجین کال" ،اتفاق نخواهد افتاد؟
 شما یک معامله فروش دارید و قیمت دارایی مورد معامله ،افزایش می یابد شما یک معامله خرید دارید و قیمت دارایی مورد معامله  ،کاهش می یابد بعد از پرداخت "مارجین اولیه" ،تصمیم می گیرید که پول بیشتری به حساب خود واریز کنیدگزینه صحیح شماره  ۳است

سوال  :قبل از افتتاح حساب واقعی و معامله کردن ،چه اطالعی از پالتفرمهای معامالتی  ،USGباید داشته باشید؟
  ،USGشرایط دسترسی به حسابهای "دمو" را برای همه مشتریان خود فراهم می کند ،تا آنها بتوانند استراتژیهایمعامالتی خود و همچنین نحوه عملکرد پالتفرم را  ،قبل از ورود به حساب واقعی امتحان کنند.
 -من به آگاهی مقدماتی نیاز ندارم ---.تمام انواع پالتفرمهای  ، OTCهیچ فرقی با هم ندارند

گزینه صحیح شماره  ۱است
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سوال  :کدامیک از موارد زیر در مورد تجارت مشتقات  ( OTCسی اف دی ها ،فارکس و کاالها) ،درست است؟
 آنها محصوالت مالی پیچیده تری هستند که ریسک سرمایه گذاری در آنها نسبت به سرمایه گذاریسنتی مانند "سهام" باالتر است
 شما بدون آگاهی از این مخاطرات نباید در مشتقات  ( OTCسی اف دی ها ،فارکس وکاالها)سرمایه گذاری کنید.
 همه موارد صحیح استگزینه صحیح شماره  ۳است

سوال :بونوس (پاداش) چیست؟
 پولی است که  ، USGدر قبال سپرده گذاریهای قابل توجه یا انجام حجم معینی از معامالت  ،به شما پرداخت می کند. -اعتباری است که بر اساس ظوابط و شرایط تعیین شده در مورد "بونوس" ،به حساب شما اختصاص داده می شود.

گزینه صحیح شماره  ۲است
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سوال  :کدامیک از موارد زیر در مورد "لوریج" ،صحیح است؟
 -ابزاری است که در ابزار گوناگون مالی به کار گرفته می شود تا بهره وری بالقوه یک سرمایه گذاری

را افزایش دهد.
 "لوریج"  ،فقط باعث افزایش شدید سود  ،می شود.گزینه صحیح شماره  ۱است

سوال :کدامیک از موارد زیر در مورد " مارجین کال" ،صحیح نیست؟
 مشتری نیاز ندارد که به " سطح مارجین" توجه کند ،اخطار "مارجین کال" در مورد نیاز به سپرده گذاریتوسط ایمیل به آگاهی مشتری می رسد.
 تنها در زمانیکه پول الزم برای پوشش مارجین به  ،USGپرداخت می شود" ،اخطار مارجین" از بین می رود،در غیر اینصورت  ،ممکن است که "اخطار مارجین" ،منجر به بسته شدن معامالت شود.

گزینه صحیح شماره  ۲است
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 : Agreement of Terms of Bussinessتوافقنامه های مربوط به معامله گری و فعالیت با کارگزاری . USGFX
برای افتتاح حساب الزم است که تمام این موارد را تیک بزنید .
اعالم آمادگی برای استفاده از امضای الکترونیک ( در صورت موافقت تیک بزنید )
تمامی موارد افشای ریسک و قوانین تجارت را مطالعه کرده و همه موارد را متوجه شدم  ( .در صورت موافقت تیک بزنید )
تمامی موارد راهنمای خدمات مالی را مطالعه نموده و متوجه شدم  ( .در صورت موافقت تیک بزنید )
تمامی شرایط و ضوابط را مطالعه کردم و متوجه شدم  ( .در صورت موافقت تیک بزنید )
در قسمت خاکستری این موارد نوشته شده است :
اینجانب کامال اعالم میدارم که اطالعاتی که در قسمت اطالعات مشتری ارایه کرده ام  ،کامال صحیح میباشد
و همچنین اعالم میدارم که شرکت  USGFXرا از هرگونه تغییری مطلع میدارم
من تمامی قوانین را مطالعه نمودم و تمامی موارد را متوجه شدم.
با تایید این تفاهم نامه  ،متعهد میشوم که تمامی قوانین را قبول داشته و اجرا میکنم که شامل تمامی موارد باال میباشد

بعد از پر کردن تمام اطالعات بر روی دکمه  Sumbitکلیک کنید تا وارد مرحله بعدی شوید .
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مرحله پنجم  :ارائه اطالعات کابینت شخصی و حساب معامالتی
در این مرحله اطالعات شما برای ورود به کابینت شخصی و همچنین حساب معامالتی شما نمایش داده می شود .
برای ورود به کابینت شخصی شما می توانید با ایمیلی که در بخش ثبت نام و رمز عبوری که انتخاب کرده اید  ،استفاده کنید .

در قسمت  Login IDشماره حساب معامالتی شما ( در پلتفرم متاتریدر  4و متاتریدر  ) 5نمایش داده می شود  ،و همچنین رمز عبور حساب شما به ایمیلی
که با آن ثبت نام کرده اید ارسال میشود  .در صورتیکه این ایمیل در  Inboxنبود لطفا پوشه های  Spamو یا  Junkرا نیز بررسی نمائید .

بعد از دریافت اطالعات ورود به کابینت شخصی وارد کابینت شخصی خودتان بشوید  ( .از طریق قسمت ) Client Login
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با ورود به کابینت شخصی شما با پیغام روبرو مواجه میشوید که به شما اعالم میکند که ایمیل شما مورد تائید قرار نگرفته است برای تائیدایمیل
خود با ورود به ایمیل شخصیتان و با کلیک بر روی ایمیلی که برای شما ارسال شده است نسبت به تائید ایمیل خود اقدام کنید .
سپس از کابینت شخصی خارج شوید و دوباره وارد شوید تا ایمیل شما مورد تائید قرار بگیرد .

وارد قسمت  Edit Profileشوید و از زیر منوهای آن گزینه  Document Uploadرا انتخاب کنید .
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در این بخش ما باید مدارک خود را اپلود نمائید .
 : Passport or ID Cardدر این قسمت شما باید پاسپورت  /کارت ملی  /شناسنامه خود را وارد نمائید .
 : Proof of residenceدر این قسمت شما باید برای تائید آدرس پستی که در بخش ثبت نام وارد باید مدرکی را اپود کنید که این مدرک می تواند قبض موبایل ،
گاز  ،برق  ،دفترچه بانکی  ،و یا ریز تراکنش های بانکی شما باشد .
بعد از پر کردن تمام اطالعات بر روی دکمه  Sumbitکلیک کنید تا وارد مرحله بعدی شوید .

نکته :
مدارک الزم برای تایید حساب کاربری
 .1پاسپورت یا کارت شناسایی صادر شده توسط دولت ( تصویر پشت و روی کارت )
 .2مدرک برای تایید آدرس ( قبض هایی که طی سه ماه گذشته صادر شده باشد مانند قبض تلفن  ،دفترچه بانکی )

بعد از اپلود مدارک پیام زیر را مشاهده میکنید که اعالم میدارد که مدارک شما اپلود شده است و به دست ما رسیده است و در حال بررسی
از طرف کارگزای می باشد

در این مرحله حساب شما افتتاح شده است و همچنین تمام مدارک شما برای ما ارسال شده است  .لطفا به این نکته توجه داشته باشید که
زمانیکه حساب را باز می نمائید شما نمی توانید وارد حساب معامالتی خودتان از طریق پلتفرم شوید  .و بعد از تائید مدارک توسط بخش
مربوطه شما می توانید وارد حساب معامالتی خودتان شوید  .معموال در مدت زمان  4-3ساعت حساب شما تائید و قابل فعالیت می شود .
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