
 به نام خدا

 در این بخش قصدداریم تا به شما عزیزان نحوه برداشت از حساب در کارگزاری الیت فارکس را آموزش دهیم

 در ابتدا میبایست وارد حساب خود در کارگزاری الیت فارکس شوید

استفاده از لینک زیر وارد سایت کارگزاری الیت فارکس شویدشما میتوانید با   

https://www.liteforex.com/?uid=2078094225 
نگلیسی به پس از ورود به سایت در صورتی که زبان سایت انگلیسی بود میتوانید به راحتی همانند تصویر زبان سایت را از ا

 فارسی تغییر دهید

 
 پس از تغییر زبان سایت برای ورود به حساب  میبایست برروی گزینه ی ورود در سمت چپ باالی صفحه

 کلیک کنید
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 ید شد که میبایست در این صفحه ایمیلیپس از کلیک برروی گزینه ی ورود با صفحه ی جدیدی روبرو خواه

 که با استفاده از ان در این کارگزاری ثبت نام کرده اید را  وارد کنید و در بخش بعدی پسورد یا رمز عبور خودرا

 یادداشت کنید و سپس برروی گزینه ی ورود کلیک کنید 

 

 

و سپس گزینه ی   وی سمت چپ صفحه کلیک کنیدپس از ورود به کابین شخصی خود میبایست برروی گزینه ی دارایی در من
 برداشت وجه را انتخاب کنید 



الیت  و در صفحه ی جدیدی که باز خواهد شد میبایست حتما روشی که با استفاده از ان حساب معامالتی خود در کارگزاری 
 فارکس  را شارژ نموده اید انتخاب کنید 

ارید انتخاب کنید و در قسمت بعدی مبلغ قابل برداشت را یادداشت کنید و و در بخش بعدی حساب که قصد برداشت از ان را د
 سپس برروی گزینه ی ادامه کلیک کنید

 
 

پس از کلیک برروی گزینه ی ادامه با صفحه ی جدیدی روبرو خواهید شد که در ان میتوانید اطالعات مربوط به تراکنش خودرا 
و همچنین در انتهای صفحه میتوانید مشاهده کنید که کارگزاری به شما اعالم میکند که کد تاییدی به ایمیل شما ارسال  ببینید

شده است وارد ایمیل خود که با استفاده از ان در این کارگزاری ثبت نام کرده اید شوید و کد را کپی کنید و در کادر انتهای 
 صفحه وارد کنید



 
 

 
 

 و سپس برروی گزینه ی تایید کلیک کنید 

 
 

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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