
 

 

 به نام خدا

 در ابتدا با استفاده از لینک زیر وارد سایت کارگزاری الیت فارکس شوید

https://www.liteforex.com/?uid=2078094225 

همانند تصویر  در صورتی که قصد تغییر زبان سایت از انگلیس به فارسی را دارید میتوانید به راحتی
 زیر اقدام به تغییر زبان سایت کنید

 
پس از تغییر زبان سایت از انگلیسی به فارسی ، برای مشاهده انواع حساب های معامالتی کارگزاری 

 الیت فارکس برروی دسته بندی معامله گران سپس انواع حساب ها کلیک کنید

 
 گزاری را مشاهده خواهید کردپس از ورود به صفحه ی جدید،انواع حساب های این کار 

، از ویژگی های این حساب میتوان به حداقل  ECNحساب اولی که مشاهده خواهید کرد حساب 
%،اسپردشناور و شروع اسپرد از 2.5،سودساالنه 1:500$،حداکثر لوریج 50مبلغ افتتاح حساب 

میشود و حداقل  دالر در هرالت شروع $0.5صفرپیپ اشاره کرد همچنین کمیسیون این حساب از 
% و امکان معامله برروی 20الت ،استاپ اوت 100الت ، ماکزیموم معامالت 0.01معامالت از 

 ارزدیجیتال اشاره کرد و همچنین این حساب قابلیت حساب اسالمی یعنی بدون بهره را هم دارد
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ن به حساب دومی که مشاهده خواهید کرد حساب کالسیک است از ویژگی های این حساب میتوا

%،اسپردشناور و شروع اسپرد 2.5،سودساالنه 1:500$،حداکثر لوریج 50حداقل مبلغ افتتاح حساب 
% 20الت ،استاپ اوت 100الت ، ماکزیموم معامالت 0.01پیپ اشاره کرد و حداقل معامالت از 1.8از 

کوین اشاره کرد و و امکان معامله برروی تمام نمادها و  ارزدیجیتال مانند بیت کوین ، اتریوم و الیت 
 همچنین این حساب قابلیت حساب اسالمی یعنی بدون بهره را هم دارد



 

 

 
 میباشد  Centحساب سومی که این کارگزاری در اختیار معامله گرانقرارا میدهد حساب سنت 

$ برای افتتاح حساب و سپس امکان شارژ 10از ویژگی این حساب میتوان به حداقل مبلغ واریز 
الت و  0.01میباشد و حداقل حجم معامالت  1:500$ اشاره کرد حداکثر لوریج این حساب1حساب از 

 % اشاره کرد 50عدد و استاپ اوت  300ماکزیموم معامالت باز هم زمان 



 

 

 
 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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