
 

 

 

 برداشت وجه از حساب در بروکر فیبوگروپ راهنمای 

 

که شامل انتقال وجه از حساب خودتان به حساب ما   در دو مرحله انجام می شود روش کار بسیار ساده و سریع

 است.  و شماره کارت بانکی تکمیل فرم اطالعات برداشتسپس نزد بروکر و  

 ات مهم:  نک

 حداقل مبلغ برداشت ده دالر است.  •

 .باشد فرد صاحب حساب نزد بروکر نامباید حتما به   بانکی  شماره کارت یا حساب •

وجه از حساب خود در بروکر فیبوگروپ مراحل زیر را دنبال کنید تا ابتدا وجه شما به حساب   جهت برداشت 

  ایران بورس آنالین در بروکر منتقل گردد:

مراجعه کنید و با وارد کردن الگین    /https://mt.fxibo.comابتدا باید وارد کابینه شخصی مشتری شوید: به آدرس   .1

 بازگردید و بقیه مراحل را دنبال کنید. راهنماسپس به این  و پسورد کابین، وارد کابین مشتری شوید.

 کنید.  کلیک "د به بخشوروروی " ، برداشت وجهقسمت انتهای صفحه  ؛ ری شدیدکابین مشتپس از اینکه وارد  .2

 

 

روی اگر بخش مورد نظر را پیدا نمی کنید،  (پایین . )مطابق تصویرکلیک  کنید« انتقال»از گزینه انتقال داخلی روی  .3

 تا مستقیم وارد بخش انتقال داخلی در قسمت برداشت وجه شوید: کلیک کنیدلینک این  

 https://mt.fxibo.com/payments/withdrawinner 

 

https://mt.fxibo.com/
https://mt.fxibo.com/payments/withdrawinner
https://mt.fxibo.com/payments/withdrawinner
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 .  ( شماره حساب خودتان را که مایل هستید از آن برداشت کنید انتخاب نماییدحساب مبداءدر فیلد اول ) .4

 ( را انتخاب کنید.Custom accountیا  مشتری حساب ( گزینه آخر )مقصددر فیلد دوم )حساب   .5

 را وارد کنید. )شماره حساب ایران بورس آنالین( 1295661، در آن شماره )حساب مقصد( فیلد سوم که پدیدار شد .6

 در فیلد بعدی )مبلغ( میزان وجه دالری را که مایل هستید منتقل کنید مشخص نمایید.  .7

کلیک کنید تا کد برای شما از طریق پیامک ارسال شود. اگر کدی روی تلفن همراه    "دریافت"می بایست روی دکمه   .8

ت نکردید بعد از یک دقیقه گزینه "توسط پیام صوتی دریافت کنید" فعال می شود. می توانید روی آن  خود دریاف

کلیک کنید،    "Telegram"همچنین میتوانید روی دکمه  کلیک کنید تا کد از طریق تماس تلفنی برای شما خوانده شود.  

کد را در قسمت مربوط به کد یکبار مصرف وارد کنید و سپس روی کد از طریق تلگرام برای شما ارسال خواهد شد.  

 سپس منتظر باشید تا وجه از حساب شما کسر گردد. دکمه انتقال کلیک نمایید. 

 اعالم مشخصات برداشت و شماره و کارت بانکی شما در ایران: .9

جهت دریافت معادل ریالی   رد نظر از حساب شما در پلتفرم معامالتی )متاتریدر( کسر شد،پس از اینکه مبلغ مو

و فرم مخصوص ورود اطالعات برداشت را تکمیل     https://goo.gl/Urmczo   اینجـا را کلیک کنیدبرداشت خود،  

پس از آن نیازی به ارسال ایمیل   نمایید، تا اطالعات برداشت و شماره کارت بانکی شما به بخش مالی ما ارسال شود.

 ( مراحل مربوط به برداشت پایان یافته استن نیست. )برای ما یا اعالم مشخصات برداشت از طریق گفتگوی آنالی

http://fxibo.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem0_lga5hmeJfB-7Ish1TWd6gb-jXPqFMfm9UxlIUCxtUOgA/viewform
https://goo.gl/Urmczo
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 نکته: 

لینک زیر    مطابق راهنما در   در دریافت کد یکبار مصرف پیامکی مشکل داشتیداگر در حین انجام برداشت احیانا  

 اقدام کنید:

cabinet/89013/-personal-https://support.fxibo.com/fibogroup 

 

 

 زمان بندی و ساعات کاری: 

به    18تا ساعت    9:30از ساعت  روزهای کاری بخش مالی ما، روزهای یکشنبه تا پنجشنبه و ساعت ارائه خدمات  

. برداشت وجه تنها در ساعات کاری بخش مالی رسیدگی می  (به جز تعطیالت رسمیباشد. )ت تهران میوق

شود. برداشت زمانی قابل رسیدگی است که وجه شما به حساب ما در کارگزاری رسیده باشد و شما نیز از طریق  

 . فرم مربوطه، مشخصات الزم و شماره کارت خود را اطالع رسانی نموده باشید

)به وقت   18در صورتی که برداشت شما و ایمیل اعالم آن به ما، قبل از ساعت  در روز های یکشنبه تا پنجشنبه 

به حساب شما واریز خواهد شد. در صورتی که برداشت    یک روز کاریطی    حداقل  تهران( انجام شود، معادل ریالی

 بعد انجام خواهند شد. کاری داشت های روز اتفاق بیفتد، همانند بر  18شما یا اعالم آن به ما بعد از ساعت 

روز   ایام تعطیل  شنبه ،  جمعهبرداشت هایی که  روز    و  برداشت های  گردد، همانند  بعداعالم می  انجام   کاری 

 خواهند شد.

 

 مرکز پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنالیندر صورتی که سوالی برایتان پیش آمد، می توانید پاسخ را در  

،  گفتگوی آنالین سایت با ما از طریق  30:18صبح تا    30:9  جستجو نمایید یا در روزهای یکشنبه تا جمعه از ساعت

 مطرح فرمایید. تلگرامو  ایمیل  ،( 00971502939184) تلفن

 

 

http://fxibo.com/
https://support.fxibo.com/fibogroup-personal-cabinet/89013/
http://support.iranbourseonline.net/
http://www.iranbourseonline.net/chat
mailto:info@iranbourseonline.com
https://telegram.me/IranBourseOnline

