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 LiteForex فارکس الیتافتتاح حساب بروکر  یراهنما

 ( بعد از روشن کردن فیلتر شکن ، روی لینک زیر کلیک نمایید.LITEFOREXبرای افتتاح حساب در بروکر الیت فارکس )

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

 ه کنید که مانند شکل زیر باشد و در لیست مشتریان فارکس حرفه ای قرار بگیرید.: لطفا به آدرس باالی صفحه نگا 1شکل 

 

  ”Accept Cookies“ه : )تکمیلی( چنانچه با این پیغام روبرو شدید،) در صورت استفاده از فلیتر شکن های اروپایی ( به رو گزین 2شکل 

 کلیک نمایید.

 

 پنجره باز می شککود که به شککما اطید میدهد از کدام کشککور اقدام به مبت نام کرده اید به روی  ک:  )تکمیلی( به روی صککفحه شککما ی 3شکککل 

“OK” .کلیک نمایید 
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 " کیلیک نمایید.”Registration: سپس به روی گزینه  4شکل 

 

 لیک نمایید.ک ”CONTINUE REGISTRATION“ : پیغام زیر برای  شما باز می شود به روی  5شکل 

 

 انتخاب نمایید. آن را: صفحه مبت نام برای شما به این شکل باز می شود. ابتدا  در قسمت کشور نام ایران را تایپ نمایید و  6شکل 

 



 

 

و فرم مبت نام برای شککما باز  کیلیک نماید ”CONTINUE REGISTRATION“ : پیغام زیر برای  شککما باز می شککود به روی  7شکککل 

 می شود.

 

 : صفحه مبت نام به این شکل برای شما باز می شود. طبق این توضیحات فرم مبت نام را تکمیل نمایید. 8شکل 

 کشور محل سکونت شما )ایران( در حالت انتخاب قرار گرفته است. .1

) دقت داشته باشید در این مرحله بهتر است با آدرس ایمیل مبت نام را انجام دهید   خود را وارد نمایید. آدرس ایمیل و یا شماره تماس .2

 تا با سرعت بیشتری کد تایید را دریافت نمایید.(

 روز عبور دلخواه خود را وارد نمایید. .3

 .فعال نماییدتیک قوانین و مقرارت را  .4

 کلیک نمایید.  ”REGISTER“به روی  .5

 



 

 

 

 .دیینما کیلیک CONFIRM یو به رو دییبخش وارد نما نیدر ا ستیبا یکد م نیشود، ا یکد ارسال م کیشما  لیمیا یبرا:   9شکل 

ست تا چند دقیقه به طول بکشد، ایمیل خود را چک نمایید  صلی )ممکن ا ( خود دریافت نکردید، آن را Inboxاگر ایمیل را در پوشه ی ا

 )هرزنامه( و یا اجتماعی جستجو کنید. spam, junk, bulkدر پوشه های فرعی مانند 

 

 این شکل  می باشد. ه: نمونه ایمیلی که از طرف بروکر دریافت می کنید ب 10شکل 

 کنید در این مرحله تنها می بایست کد را وارد نمایید و نیازی به ایمیل دوم بروکر ندارید. دقت داشته باشید شما دو ایمیل دریافت می

 

 سککککککپس به روی گزینه "را انتخاب نمایید و " PROFILE: مبت نام شککککککما انجام شککککککده اسککککککت . از منوی سککککککمت چپ گزینه " 11شکککککککل 

Verification.کلیک نمایید " 



 

 

 

 " کلیک نمایید.FILL IN" به روی گزینه "ID: صفحه زیر برای شما باز می شود.ابتدا می بایست به در قسمت " 12شکل 

 

 ت می بایست اطیعات شخصی خود را طبق توضیحات زیر وارد نمایید.در این قسم   : 13شکل 

 " ابتدا اسم و فامیل خود را به انگلیسی وارد نمایید. Full nameدر قسمت " .1



 

 

 " جنسیت خود را مشخص نمایید.Genderدر قسمت " .2

 " تاریخ تولد خود را به این شکل تایپ نمایید )سال/ماه/روز(Date of birth در قسمت " .3

" کلیک نمایید در این قسمت می بایست کارت شناسایی )گواهینامه ، پاسپورت  ، کارت ملی ( خود را ADD FILEبه روی " سپس .4

شته باشد هر یک از این مدارک ارسالی باید عکس دار باشد ) بصورت رنگی اسکن شود و یا عکس واضح و آپلود نمایید.  دقت دا

ایه باشکککد که چهار گوشکککه مدرک در عکس دیده شکککود ( ارسکککال شکککود و برای مدرک شکککفاف و بدون محو شکککدگی ، انعکاس نور یا سککک

 شناسایی مانند کارت ملی و گواهینامه می بایست پشت و روی آن ارسال و یا آپلود شود.

 " کلیک نمایید.SAVE"در آخر به روی گزینه  .5

 

" Proof of Addressبروکر ارائه دهید. در قسککمت " در مرحله بعدی می بایسککت اطیعات مربوط به محل سکککونت خود را به: 14شککماره 

 " کلیک نمایید.FILL INبه روی گزینه "

 



 

 

 

اطیعات مربوط به آدرس محل سوکنت و یا محل کار خود : این قسمت را طبق توضیحات زیر تکمیل نمایید و دقت داشته باشید که 15شکل 

  را به انگلیسی طبق موارد زیر تایپ نمایید .

 رفته است.ده بودید در حالت پیش فرض قرار گاول کشوری که در هنگام مبت نام انتخاب کردر قسمت  .1

 " استان محل سکونت خود را وارد نمایید.Regionدر قسمت " .2

 " نام شهر را تایپ نمایید.Cityدر قسمت " .3

 " آدرس محل سکونت خود را تایپ نمایید.Addressدر قسمت " .4

 را وارد نمایید." کد پستی خود Postcodeدر قسمت " .5

گواهی تاییدیه آدرس محل سکککککونت را ارسککککال نمایید. )اسکککککن گواهی تاییدیه آدرس " کلیک نمایید و ADD FILEسککککپس به روی " .6

 بصورت رنگی(



 

 

 ماه اخیر باشد و به نام دارنده ی حساب صادر شده باشد. 6قبض آب یا برق و یا تلفن که برای  (1

 نام خانوادگی و آدرس صاحب حساب را ذکر شده باشد. صفحه اول دفترچه حساب بانکی که نام و (2

  " کلیک نمایید.SAVE"در آخر به روی گزینه  .7

 

 

 



 

 

 " کلیک نمایید.Edit: در قسمت شماره تماس به روی گزینه " 16شکل 

 

 به روی گزینه "( و سککپس .……912: در پنجره ای که باز می شککود شککماره تماس خود را بدون صککفر وارد نمایید ) 19و  18و  17شکککل 

SAVE .کلیک نمایید " 

" در )زیر شماره تماس  خود( کلیک نمایید و Verifyایست به روی گزینه "ب پس از ذخیره شماره تماس شما برای تایید شماره تماس خود می

مشکککیت مخابرات ایران امکان  " کلیک نمایید. دقت داشککته باشککید به دلیلConfirmکد دریافتی را در کادر وارد شککده وارد نمایید و به روی "

 دست شما نرسد و یا دیرتر ارسال شود. هدارد این پیام ب

 



 

 

 و

 

 و

 



 

 

" به Islamic account application: پس از اینکه مدارک شما توسط بروکر تایید شد  میتوانید در پروفایل خود قسمت " 21و  20شکل 

 " کلیک نمایید .FILL INروی گزینه "

" را بزنید و سپس به روی گزینه ..… I have read andشما طبق عکس باز می شود در این قسمت می بایست  تیک "صفحه ای برای 

"SUBMIT.کلیک نمایید " 

 

 و

 



 

 

"  و METATRADERبایسککت طبق شکککل زیر از منوی سککمت چپ به روی " : برای سککاخت حسککاب های تجاری خود ابتدا می 22شکککل 

 " کلیک نمایید.OPEN ACCOUNTسپس به روی گزینه "

 

 : این قسمت را طبق توضیحات زیر تکمیل نمایید. 23شکل 

 ابتدا نود حساب خود را از لیست حساب های موجود انتخاب نمایید. .1

 لوریج و یا اهرم حساب خود را از لیست موجود انتخاب نمایید. .2

 انتخاب شده است. USDارز حساب شما   .3

 کلیک نمایید." CREATE ACCOUNTبه روی گزینه " .4

 

: پس از ساخت حساب تجاری برای شما یک ایمیل ارسال می شود و مشخصات حساب شما در آن ذکر شده است این اطیعات  24شکل 

 شامل :

 "  شماره الگینTerminal login" 



 

 

 " رمز عبور اصلیTrader’s password " 

 " رمز عبور سرمایه گذاریInvestor’s password" 

 " سرورServer" 

 ماره حساب "شAccount Number " 

 " ارز حساب Account currency " 

 " رمز عبور تلفنیphone password" 

در " Trader’s password" و روز عبور اصلی "Terminal loginدقت داشتده باشید شما تنها نیاز است با استفاده از شماره الگین  "

 متاتریدر الگین کنید.

 

ان رسید، برای کسب اطیعات بیشتر در مورد نحوه واریز و برداشت ریالی، انتخاب بهترین یبه پا  LiteForexافتتاح حساب معامیتی

می توانید از طریق  00971555406880. با ذخیره شماره ما تماس بگیرید تلگرام فارکس حرفه ایحساب معامیتی و سایر موارد با 

 و واتس آپ و ایمو در تماس باشید.تلگرام 

 .عضو شوید کانال تلگرام فارکس حرفه ایبرای دریافت تحلیل های فاندامنتال و آخرین اخبار بونوسهای معامیتی در 

های معامیتی تحت وب یا مخصککوص گوشککی  پلتفرم ، انواد حسککابهای معامیتی،(LiteForex) فارکس الیتاطیعات کامل در مورد بروکر

 مراجعه نمایید.  FOREXLITEصفحه معرفی بروکر های هوشمند و سایر اطیعات به 
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