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Client Agreement 

LiteFinance Global LLC 

ی مشتر  قرارداد  

 قرارداد مشتری

نامیده خواهد شد، ثبت شده در   الیت فایننس یا  شرکت شرکت الیت فایننس گلوبال ال ال سی یک شرکت با مسئولیت محدود میباشد، که از این پس 

سنت وینسنت و گرانادینز، شهر کینگزتاون، خیابان ریچموند  (. آدرس قانونی ما: 2021ال ال سی   931سنت وینسنت و گرانادین )شماره ی ثبتی 

های عملیات تبدیل آربیتراژ  نامیده خواهند شد، سرویس مشتری . شرکت به شرکتهای حقوقی و افراد حقیقی که از این پسهیل، ساختمان یورو هاوس

  ارائه میدهد. قرارداد  در بازار جهانی فارکس و بازارهای مشتقه بر اساس شرایط مشخص شده دراین

 به اجرا در می آید. مشتری به محض قبول توسط قرارداد یک سند تحت وب است و نیازی به امضا ندارد. قرارداد این 

، سایر اسناد تنظیمی شرکت و وب سایت به چندین زبان قابل ترجمه است. ترجمه جنبه ی اطالع رسانی خواهد داشت. در صورت هر  قرارداداین  

 ، نسخه ی انگلیسی بر نسخه های ترجمه شده زبان های دیگر ارجحیت خواهد داشت. قرارداداختالف بین نسخه ی ترجمه و انگلیسی 

 پیدا کند.   این لینکرا در قرارداد این مشتری می تواند نسخه ی انگلیسی 

و   /https://www.litefinance.comو  /https://www.liteforex.comدر  وبسایت شرکتنسخه های اصلی 

https://www.litefinance.org/  .واقع شده اند 

 ::وبسایت شرکت نسخه ی محلی

 litefinance.com/-https://ir فارسی: 

  

و   /https://my.litefinance.comو  /https://my.liteforex.comدر  پروفایل مشترینسخه های اصلی 

https://my.litefinance.org/ قع شده اند. وا 

 : پروفایل مشتری نسخه ی محلی

  litefinance.com/fa-https://my.ir فارسی: 

 نادرست و یا غیر قابل اجرا باشد، صحت و قانونی بودن مفاد باقیمانده تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت. قرارداد اگر یک یا تعدادی از مفاد این 

  استثنا قبول میکند هنگامی که او:را به طور کامل و بدون قرارداد این مشتری 

     موجود می باشد شرکت را کامل می نماید، که در قسمت دسترسی رایگان سایت  شرکت فرم ثبت نام باز کردن حساب در  

 انجام میدهد شرکت یک واریز به حساب معامالتی شرکت به شکل توضیح داده شده توسط 

                                                 

 واژه نامه                                                                            

نوعی از اجرای سفارش زمانی که شرکت در مورد قیمت اجرا بدون توافق قبلی با مشتری تصمیم میگیرد. ارسال یک سفارش   –  اجرای بازار 

 ست که سفارش در آن اجرا خواهد شد.  بازاری در این حالت به منزله ی قبول از قبل قیمتی

 نسبت سطح کل حجم "خرید" یا "فروش" به حجم کل موقعیت ها در یک ابزار خاص، عنوان شده با درصد.   – احساسات بازار 

 ترمینال مشتریو   پروفایل مشتری ارز حساب که همه ی باالنس ها ، نرخ های کمیسیون و هزینه ها بر اساس آن برای هر دو  – ارز پایه 

 اختصاص می یابد. 

 ارزی که  واریزی ها و برداشت ها با آن انجام شده است. –ارز پرداخت 

 یک  ابزاربه پیپ.  بیدو  اسکتفاوت بین قیمت  –اسپرد 

https://www.litefinance.com/uploads/documents/pdf-litefinance/litefinance-client-agreement-en.pdf
https://www.liteforex.com/
https://www.litefinance.com/
https://www.litefinance.org/
https://ir-litefinance.com/
https://my.liteforex.com/
https://my.litefinance.com/
https://my.litefinance.org/


 

 

Client Agreement 

LiteFinance Global LLC 

ی مشتر  قرارداد  

پارامتری است که امکان تنظیم هر نوع سفارش در جریانی را در حد فاصلی از سطح فعلی قیمت، برابر یا باالتر    –  لیمیتاستاپ &  

 از مقدار این پارامتر به پوینت، فراهم می کند. 

تعیین می   رتریداست که طی یک دوره معامالتی کامل ایجاد شده و مقدار آن توسط    کپی تریدریک سهم )٪( از سود    –  اشتراک سود

 .واریز می شودحساب تریدر به  حساب کپی تریدرشده از  معالمه کپیبرای   کمیسیون حقشود و به عنوان 

به اشخاص حقیقی ای که نقش اجتماعی مهمی را در یک کشور و یا در عرصه ی جهانی بازی می    –( PEPاشخاص دارای ریسک سیاسی )

کنند اطالق می شود. اشخاص دارای ریسک سیاسی شامل کارکنان دولتی سابق یا فعلی، مدیران شرکت های دولتی، سیاست مداران، و خویشاوندان  

سیاست  بیشتر در مورد روش های احراز هویت اشخاص دارای ریسک سیاسی به بخش  می شود. برای دیدن جزییات  و وابستگان نزدیک آن ها  

 ما مراجعه بفرمایید.   ( AMLهای ضدپولشویی )

 اد تعریف شده است. مقدار ارز پایه در یک الت، که در مشخصات قرارد – اندازه الت

 ببینید "شرایط بازار طبیعی"  – بازار طبیعی 

 نتیجه ی کلی همه ی معامالت پایان پذیرفته و عملیات واریز/ برداشت.  – باالنس

  از سرگیری معامله پس از آخر هفته ها، تعطیالت و یا توقف در دوره های معامالتی. –  بازگشایی بازار

درخواستهای انجام تراکنشها برای ابزارهایی که بیست و چهار ساعته کار  شرکتدوره ی زمانی که طی آن   – بازه ی معامالتی

 میدهد.  نمیکنند را میپذیرد، و همچنین جریان قیمت برای این ابزارها را ارائه 

 معامالتی در حساب تجاری.-لیست کامل کلیه معامالت انجام شده و عملیات غیر –بیانیه  

مجموعه ای از نرم افزار و سخت افزار که اطالعات درباره ی معامله در بازارهای مالی به صورت زنده را ارائه   – پلتفرم معامالت

را ضبط میکند و انطباق با قوانین و محدودیت ها را کنترل  شرکتو  مشتریمیدهد، معامالت را امکان پذیر میکند، تعهدات متقابل 

 میشود. پروفایل مشتریو ترمینال مشتری ، سرور، شامل قراردادن میکند. به طور ساده شده و به خاطر ای

  شرکت و    مشتریطراحی شده برای ایجاد دسترسی به کلیه عملیات حساب اصلی و تعامل بین  شرکت  منطقه ی امن در سایت رسمی    –  پروفایل مشتری

 مطابق با الگوریتم نرم افزار ساخته شده ی داخلی. 

حسابی که شامل اطالعات الزم برای شناسایی کاربر هنگام ورود به سیستم و اطالعات الزم برای اجازه ی دسترسی   –  پروفایل شخصی

 و سوابق است.

 کمترین واحد قیمتی یک ابزار.  –پوینت 

 مانی که وجوه از ارز پایه به ارز ابزار و یا برعکس انتقال می یابند. گستره ی کاملی از عملیات معامالتی ز –تراکنش 

فروش متعاقب و یا     شامل دو معامله متقابل با اندازه ی یکسان میشود )باز کردن و بستن یک موقعیت(: خرید به همراه   –تراکنش کامل انجام یافته 

 فروش به همراه خرید متعاقب. 

می تواند اطالعات آنالین در مورد بازارهای مالی بدست آورد )تا    مشتری، که با کمک آن    x.xxxنسخه نرم افزاری متاتریدر    –ترمینال مشتری  

تعیین کرده باشد(، تحلیل تکنیکال بازارها را انجام دهد، عملیات معامالتی سفارش گذاری، تصحیح و حذف سفارشات را انجام دهد و    شرکتآنجا که  

 دریافت کند. پیام  شرکتاز 

 . حساب اصلی معامالتی سود یا زیان غیر ثابت در همه ی معامالت   – تغییر کنونی 

https://www.litefinance.com/amlpolicy/
https://www.litefinance.com/amlpolicy/


 

 

Client Agreement 

LiteFinance Global LLC 

ی مشتر  قرارداد  

 را تعریف میکند.  کپی تریدینگکه قوانین  حساب کپی پارامترهای   – تنظیمات کپی 

 شرکت "نرم افزار متاکوتس کورپ" توسعه دهنده ی پلتفرم معامالتی.  – توسعه دهنده 

 شماره شناسایی منحصر به فرد اختصاص یافته به هر پوزیشن باز یا سفارش در انتظار در پلتفرم معامالت.  –تیکت 

 به »نرخ غیربازاری« مراجعه کنید. – جهش قیمت

   توالی قیمت ها برای هر ابزار در بستر معامالتی –  جریان قیمت ها

حساب " که مشخص میکند چه حجمی از معامالت در اندازه ی ثابت هر معاملهکپی کردن برای "  تنظیمات کپییک پارامتر از  – حجم

 شوند. با الت اندازه گیری میشود.   کپی تریدر کپی

 تعداد الت ها ضرب در اندازه ی یک الت. –حجم عملیات معامالتی 

رتبه بندی  استفاده می شود و/یا در  پروفایل مشتریدر  عملیات غیر تجاری و    معامالتکه برای  حساب معامالتی یک  –  حساب اصلی معامالتی 

 نشان داده می شود.  معامله گران 

 
دالر )یا معادل آن به یک ارز دیگر( باشد و بر روی این مبلغ   ۱۰۰اکانتی است که میزان باالنس حساب آن کمتر و یا مساوی  -  ''غیر فعال''  حساب 

 .روز اخیر فعالیت معامالتی ای صورت نگرفته و معامله ی بازی در حال حاضر برای آن وجود نداشته باشد   ۶۰طی 

ه  تعهدات و کشرکت  با    مشتریثبت منحصر به فرد عملیات صورت گرفته در پلتفرم معامالتی باز شده توسط    –  حساب معامالتی

 ، ضبط می کند.قراردادناشی از معامالت صورت گرفته را تحت این شرکت  ومشتری های مسئولیت

 نشان داده میشود.  پروفایل مشتریکه در  حساب معامالتی اصلی سرمایه ی   – دارایی کل

 . حساب اصلی معامالتی در  مارجین آزاد  –  در دسترس برای عملیات

". این نسبت )به درصد(  کپی کردن یک درصد از پیش تعیین شده از هر معاملهبرای "   تنظیمات کپییک پارامتر از    –  درصدی از حجم

% تا 1را نشان می دهد. ممکن است از    معامله گربه حجم معامله ی مربوطه  در حساب    کپی تریدرمعامله ی کپی شده در حساب  

 % متفاوت باشد. 1% با واحد های 10000

شروع می شود، و   کمیسیونیا بالفاصله پس از پرداخت حق    کپی تریدینگیک دوره زمانی که به محض شروع    –  دوره ی معامالتی

 بعدی به پایان می رسد. کمیسیوندرست قبل از پرداخت حق 

نام شده را نمایش می   ثبت  گران   معاملهیک جدول ویژه است که در آن آخرین اطالعات تکمیلی در مورد    –رتبه بندی معامله گران  

 دهد. 

اجرای معامله در قراردادهای استاندارد ارز را فراهم می کند.    پلتفرم معامالتیدوره زمانی در طول هفته کاری، زمانی که    -ساعات کاری شرکت  

و فواصل زمانی که سرویس به دالیل فنی در دسترس نیست؛ در این   شرکت موارد استثنا عبارتند از: آخر هفته ها، تعطیالت، تغییرات موقت در  

را قادر سازد   مشتری  ر در ساعات کاری انجام خواهد داد تا در خصوص تغیی  مشتری حتماً اقدامات الزم را جهت اطالع رسانی به  شرکت حالت،  

 ریسک های ناشی از آن را کاهش دهد.

سود/زیان  +    باالنس تشکیل میشود: شناور  سود/زیان و  باالنس با احتساب موقعیت های باز او که با فرمول زیر از  مشتریسپرده ی   –سرمایه 

کم میشوند و یا به میزان سود کنونی بر  مشتری میزان ضرر کنونی موقعیت های باز از حساب . اینها سرمایه هایی هستند که به سواپ+    شناور

 روی موقعیت های باز اضافه می شوند. 
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 . حساب معامالتی اصلی  در مارجین  –  سرمایه استفاده شده

را پردازش می کند، اطالعات آنالین مربوط به   مشتری، که سفارشات و درخواست های  x.xxxنرم افزار متاتریدر سرور     –  سرور

و   مشتریارائه می دهد، سابقه تعهدات متقابل بین    مشتریتعیین شده( را به    شرکت معامالت در بازارهای مالی )تا آن حدی که توسط  

 را ثبت کرده و انطباق با شرایط و محدودیت ها را کنترل می کند. شرکت

 % 100حساب را نشان می دهد. به شکل زیر محاسبه می شود: )اکوییتی / مارجین(*  نشانه ای که وضعیت –  سطح مارجین

 برای باز کردن یا بستن موقعیت زمانی که قیمت به سطح سفارش برسد.  شرکتبه  مشتریدستور  –  سفارش

 رسد. برای بازکردن )بستن( موقعیتی که قیمت به سطح سفارش می شرکت به مشتری دستور  –سفارش در انتظار

کم می شود    مشتریوجوهی که به دلیل طوالنی شدن )تعلیق( یک پوزیشن تا روز تجاری بعدی، از حساب    –سواپ )بهره ی شبانه(  

 و یا به آن اضافه می شود. 

لتفرم معامالتی، فقدان  حالت بازار وقتی هر کدام از این شرایط را برآورده می نماید: فقدان قطعی بلندمدت در دریافت نرخ به پ  –  شرایط بازار طبیعی

 حرکت سریع قیمت، فقدان گپ قیمتی قابل توجه. 

را تعیین می کند. پس از دستیابی   میزان کپیاست که حداکثر مقدار ضرر یا سود در رابطه ی با تنظیمات کپی یک پارامتر از  –  شرایط توقف کپی 

 از معامالت جدید به حالت تعلیق درمی آید.  کپی کردن زودتر بسته می شوند و   معامله گربه این سطح، معامالت کپی 

فعلی ابزار    قیمت خرید  قبلی ابزاراست؛  قیمت خریدفعلی ابزار باالتر از    قیمت فروشیکی یا هر دوی این حاالت :    –   شکاف قیمت

 قبلی ابزار است.  قیمت فروشپایین تر از 

آن   قیمت خریدابزار در زمان بازگشایی بازار باالتر از    قیمت فروشیکی یا هر دوی این حاالت :    –  شکاف قیمت در بازگشایی بازار

آن ابزار در زمان بسته   قیمت فروشابزار در زمان بازگشایی بازار پایین تر از    قیمت خریدابزار در زمان بسته شدن بازار است ؛  

 شدن بازار است. 

یا فرایند اهدای )بازپرداخت( کردیت،    ز وجوه به یک حساب معامالتی )برداشت وجه از یک حساب معامالتی(فرایند واری   –  عملیات غیر معامالتی

 . پروفایل مشترییا توزیع وجوه به حسابها در 

 مشتری فایلی است که توسط سرور ایجاد می شود و بالفاصله تمام درخواست ها و سفارشات ارسال شده توسط    –  فایل گزارش سرور

 ، و نیز نتایج پردازش آن ها را ثبت می کند.پلتفرم تریدینگاز طریق 

را ضبط  مشتری  رستاده شده توسط  ایجاد میشود و به طور آنی همه ی درخواست ها و دستورهای ف   ترمینال مشتری  فایلی که در  –  فایل ورود مشتری

 میکند.

وقایعی که قابل پیش بینی و پیشگیری نیستند. به عنوان یک قاعده این موارد عبارتند از: بالیای طبیعی، جنگ ها، اقدامات   – فورس ماژور 

رورها که منجر به بی ثباتی بازار یا  تروریستی، اعمال حکومتی، مقامات قانونگذاری یا اجرایی، حمالت هکری و سایر اقدامات غیرقانونی علیه س

 بازارهایی می شود که یک یا چند ابزار معامالتی در آن معامله می شوند. 

 با آن خرید می کند.  مشتری  قیمت باالی یک نماد، قیمتی که  – قیمت خرید 

 قیمت مشخص شده در سفارش.  – قیمت سفارش
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 با آن می فروشد.  مشتری قیمت پایین تر یک نماد، قیمتی که  – قیمت فروش

 .جهش قیمت بسته شدن  یک میله ی یک دقیقه ای قبل از میله ی یک دقیقه ای حاوی – قیمت قبل از جهش

 آخرین قیمت موجود در لحظه ی پردازش سفارش.  – قیمت کنونی 

 کپی می کند.  معامله گرها که از معامالت سایر  مشتری –کپی تریدر 

با حجم معامالت مربوطه در   کپی تریدریک نوع کپی که بیانگر این است که حجم معامله ی کپی شده در حساب  -  کپی در اندازه ی کامل یک از یک 

 برابر است.  تریدر حساب 

همیشه با حجم از پیش   اب کپی تریدرحسیک نوع کپی که بیانگر این است که حجم معامله ی کپی شده در  –کپی کردن اندازه ی ثابت هر معامله 

 ، یکسان است. تنظیمات کپیتنظیم شده در قسمت 

با توجه به نسبت  حساب کپی تریدر یک نوع کپی که بیانگر این است که حجم معامله ی کپی شده در  –  کپی کردن به نسبت موجودی کپی تریدر 

 محاسبه میشود.  معامله گربه موجودی   موجودی حساب کپی 

ر با  معامله گبالفاصله بعد از باز/بسته شدن معامله در حساب  کپی تریدر  باز/بسته شدن یک معامله در حساب – کپی/ کپی تریدینگ  /کپی کردن 

 دارد.  تنظیمات کپی که پارامترهای آن بستگی به   معامله گر جهت همانند معامله ی 

 .مشتریخرید یا فروش یک ابزار توسط  – عمل معامالتی

با یک  حساب کپی تریدر یک نوع کپی که بیانگر این است که حجم معامله ی کپی شده در  -درصد از پیش تعریف شده از هر معامله  کپی کردن یک 

  ، یکسان است.تریدر درصد از پیش تنظیم شده از حجم معامله ی مربوطه در حساب 

ساعت یکبار به صورت    24که هر    معامله گرساب  به ح   کپی تریدرمعادل میزان پولی سهم سود انتقال یافته از حساب    –  کمیسیون 

 خودکار انجام می شود. 

 

ترمینال  الگوریتم کنترل حساب معامالتی در قالب برنامه ای به زبان تخصصی متاکوتس، که درخواست ها و سفارشات را با استفاده از   – مشاور

 به سرور ارسال میکند.  مشتری

کپی  مجاز به استفاده در حساب   که مشخص میکند به شکل پول و حداکثر چه مقدار ایکوییتی تنظیمات کپی یک پارامتر از  – مقدار کپی 

 خواهد بود.   تریدر 

معامله ای که شامل خرید دارایی هایی در یک بازار و همزمان فروختن اجزای آن در بازار دیگر باشد. این کار باعث قفل   –معامله ی آربیتراژ 

ا در بازارهای مختلف میشود. واضح است که ارزش سبد بدون توجه به تغییرات آتی بازار تقریبا یکسان می ماند، با  شدن تفاوت ارزش این دارایی ه

، معامله ی آربیتراژ متقابل برای ایجاد سود  مشتریتوجه به اینکه معامالت متقابل یکدیگر را پوشش میدهند. پس از آن، به محض تغییر قیمت به سود 

باشد نیز می تواند  عمل میکند. یک معامله که فقط حاوی خرید )فروش( دارایی های مالی در یک بازار بدون فروش )خرید( آنها در بازار دیگر 

تی قابل توجهی بین نماد های این بازارهای به هم  معامله ی آربیتراژ در نظر گرفته شود در صورتی که در زمان باز کردن یا بستن معامله شکاف قیم

 متصل وجود داشته باشد. 

  شرکتو در نمادهای ارائه شده توسط   شرکتکه معامالت تبدیل آربیتراژ را با پروفایل مشتری  شخص حقیقی و یا حقوقی، ثبت نام شده در   – مشتری

 انجام میدهد.

 می باشد.  قراردادبر اساس مفاد این  مشتری ی اجرای معامالت و انجام پرداخت ها به نهادی حقوقی است که مسئول ایجاد بستر برا - شرکت 
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شرایط اولیه ی معامله ) اسپرد، حجم معامله، حداقل حجم عملیات معامله، یک گام تغییر در حجم معامالت تجاری، مارجین    –مشخصات قرارداد 

 ابزار می باشد.  اولیه، مارجین برای موقعیت های قفل شده و ... ( برای هر 

 برای باز کردن و حفظ موقعیت ها  شرکتسپرده ی پول مورد نیاز   – مارجین 

منهای   اکوییتی=  مارجین آزادوجوهی که به عنوان مارجین برای موقعیت های باز استفاده نمی شوند. به شکل زیر محاسبه می شود:   – مارجین آزاد 

 مارجین 

 نشان داده شده است. رتبه بندی معامله گراندر  معامالتی اشحساب اصلی مشتری که  – معامله گر

انجام عملیات آربیتراژ با قرارداد بر روی ارزهایی که حجم معامالت پوزیشن ها چندین برابر بیشتر از سایز مارجین متغییر  – معامله ی مارجین 

 است. 

موظف است تراکنشی در جهت مخالف با همان حجم برای  مشتری  ه ی آننتیجه ی اولین قسمت یک تراکنش تکمیل شده. در نتیج –  موقعیت باز شده

 حفظ سرمایه حساب خود انجام دهد به نحوی که کمتر از سطح استاپ اوت مشخص شده ی آن حساب قرار نگیرد. 

ه ی زمانی کوتاه به سطح  نرخی که هر یک از شرایط زیر را داشته باشد: گپ قیمتی قابل توجه؛ بازگشت قیمت در دور –  نرخ غیربازاری )پرش(

ا بر روی  اولیه توسط گپ قیمتی؛ فقدان دینامیک سریع قیمتی قبل از این نرخ؛ تاثیر قابل توجه فقدان به روز رسانی اقتصاد کالن و یا اخبار شرکته

 کند(  را از پایگاه داده های سرور پاک  پرشهاحق دارد اطالعات راجع به  شرکت نرخ ابزار در زمانی که باال میرود )

  در مشخصات قرارداد برای هر ابزار عنوان شده است.   برای باز کردن و حفظ موقعیت هج شده که شرکتسپرده ی مورد نیاز  – هج مارجین 

 

 قوانین کار    .1

در دسترس   شرکتصورت میگیرند که برای دانلود بر روی وبسایت  قراردادمطابق با این  حساب معامالتی . عملیات1.1

 می باشد. 

که برای معامله استفاده نمیشوند به مقدار و ترتیبی که در شرایط  حسابهای معامالتیبرای وجوه سپرده شده در شرکت .  2.1

 مشخص گردیده نرخ بهره محاسبه میکند.  شرکتحساب روی وبسایت رسمی 

برای کسب   پلتفرم معامالتیچ شرایطی مجاز به استفاده از نقص فنی و آسیب پذیری موقعیتی عملکرد تحت هیمشتری .  3.1

را با هزینه مشتری این حق را برای خود محفوظ میدارد که خسارات ناشی از اقدامات  شرکتسود نیست. با شناسایی چنین حقایقی، 

 را فسخ نماید. قراردادجبران نموده و به طور یک جانبه این  (مشتری)با استفاده از وجوه موجود در حساب های  مشتریی 

 را فورا با یکدیگر مرتبط خواهد دانست که عواملی مثلمشتری  حساب های معامالتیو  شرکت پروفایل ها.  4.1

Metaquotes CID و شناسه ی Google Analytics  و آدرس آی پی مشتری با یکدیگر همخوانی داشته باشند یا مشتری تالش

  .های مختلف استفاده کند پروفایلکند تا از ساز و کار پرداختی یکسان در 

مرتبط به   حساب های معامالتیحق دارد ضررهای حاصل شده از فعالیت مشتری در   شرکتموافق است که  مشتری. 1.4.1

 ایجاد شده را بازپس گیرد.  این حساب ها ایه های موجود در هر یک ازهم که با استفاده از سرم

ضرر نهایی شامل موارد زیر است اما به این موارد منحصر نیست: بازگشت دادن هزینه ی ساز و کار پرداختی؛  . 2.4.1

اد مرتبط با اشخاص معرف بازگشت دادن تراز منفی حساب؛ کمیسیون های دریافتی به دلیل معرفی شخص معرفی شده که مفاد قرارد

را نقض کرده باشند؛ سواپ های مثبت؛ و سایر ضررهایی که می تواند به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ی عدم تواناییی 

 ایجاد شود.  قرارداددر رعایت کردن مفاد این  مشتری

به  سرور کپی تریدینگمحدود به ارائه ی عملیات فنی درست نرم افزار و  شرکت، مسئولیت کپی تریدینگتحت قوانین  .5.1

 نخواهد داشت.  معامله گرانخواهد بود و ارتباطی به  نتایج معامالت  مشتری

 با هدف کسب سود ممنوع میباشند.  پروفایل مشتریدر  عملیات غیر معامالتی. 6.1
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دالر)یا معادل آن به ارز   100ه باالنس حساب آن کمتر و یا مساوی .  اکانت ''غیر فعال'' زمانی ''غیر فعال'' است ک7.1

روز گذشته فعالیت معامالتی ای صورت نگرفته و همچنین در حال حاضر معامله ی بازی   ۶۰دیگر(باشد و بر روی این اکانت طی 

 وجود نداشته باشد دستورات معامالتی معلق یا همان پندینگ اوردر ها شامل نمی شوند.

روز قبل به وسیله ی ارسال ایمیل به ایمیل ثبت شده و ارسال چت از طریق   ۷. شرکت متعهد است مشتری را 1.7.1 

 پروفایل مشتری آگاه کند. 

دالری را برای حساب های غیرفعال )یا معادل آن به یک ارز دیگر( اعمال می  ۱۰روز هزینه ای  ۳۰. شرکت هر  2.7.1  

ر از مجموع هزینه ی الزم برای حساب غیرفعال باشد مشتری را نمی توان متعهد به جبران  کند. در صورتی که باالنس حساب کمت

 مبلغ باقی مانده کرد.

روز بعد از زمانی که باالنس یک   ۳۰روز اخذ می شوند.  ۳۰. هزینه ی حساب های غیرفعال به شکل خودکار هر  3.7.1 

 باشد این حساب به طور دائم حذف خواهد شد. حساب غیرفعال برای پرداخت هزینه ی غیرفعال بودن کافی ن

 

 فرآیند باز کردن حساب  .2

 الیت فایننس میتواند یک شخص حقیقی با سن قانونی و یا یک شخصیت حقوقی باشد. مشتری.  1.2

پروفایل  درشرکت یک فرم ثبت نام را پر میکند و حسابی در   پروفایل مشتریدر  پروفایل شخصیبرای ایجاد  مشتری  .2.2

 در دسترس می باشد. شرکت باز میکند که به طور رایگان بر روی وبسایتمشتری 

 را ثبت نماید.  پروفایل شخصیحق دارد تنها یک  مشتری.  3.2

 یک دسترسی الکترونیکی به مدیریت حساب دریافت میکند. پروفایل شخصیهنگام ثبت نام  مشتری.  4.2

انجام پروفایل مشتری . عملیات واریز و برداشت با ارز شرط شده برای نوع حساب معامالتی از طریق رابط مناسب 5.2

 میگیرد.

 

 تعریف کپی تریدینگ  .3

، محاسبه و پرداخت پلتفرم معامالتیکنونی با استفاده از   تنظیمات کپیرا بنا بر  کپی تریدینگاتوماسیون  شرکت.  1.3

 ارائه میدهد.   رتبه بندی معامله گراندر   حسابهای معامله گرانو به روز رسانی موقعیت  کمیسیون

رتبه و یا نمایش حساب او در مشتری به  کپی تریدینگاین حق را برای خود محفوظ میدارد که از دادن خدمات  شرکت.  2.3

 بدون ارائه ی دلیل امتناع ورزد.  بندی معامله گران

و در نتیجه منجر به  معامله گرو  کپی تریدرباعث تشکیل روابط پیمانی بین  مشتریتوسط  قرارداد . قبول شرایط این3.3

 ایجاد قراردادی مابین آنها نمیشود.

 کند. مطابقت داشته باشد استفاده  قرارداد حق دارد از هر استراتژی که با این معامله گر.  4.3

با استفاده از وجوه خود معامالت را انجام میدهد و از سرویس های سرمایه گذاری دارایی استفاده نمیکند و   معامله گر.  5.3

 مشاوره نمیدهد. مشتریانیا به 

که   درصدی از حجمرا به طور مستقل تعیین کند، از جمله امکان تغییر  تنظیمات کپیحق دارد پارامترهای کپی تریدر . 6.3

 ر یکسان کند و یا به سطح قابل قبولی کاهش دهد. حساب معامله گرا با ریسک حساب کپی تریدر به او اجازه میدهد ریسک 
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خود را در بازه ی صفر تا صد درصد تعیین کند و آنرا در هر زمان تغییر دهد. در عین   سهم سودحق دارد  معامله گر.  7.3

 موجود محاسبه نخواهد شد. کپی تریدرهایجدید برای حساب های  سهم سودحال، درصد 

 ذیرد. معامالت از حسابش را می پ رتبه بندی معامله گران، مشتری، کپی کردن . با اجازه دادن به نمایش حساب خود در8.3

میزان را انتخاب نمود و  کپیو نوع  رتبه بندی معامله گران را از معامله گرباید یک  مشتری کپی کردن،. برای شروع 9.3

 انتخاب کند. نوع کپیرا بر اساس  تنظیمات کپیو  کپی

معامالتی که قبال باز  تغییر دهد، تغییرات بر  نوع کپیرا در هر زمان با توجه به  تنظیمات کپیحق دارد  کپی تریدر. 10.3

 وجود ندارد.  نوع کپیشده اند تاثیر نداشته و فقط بر معامالت آتی اثر گذار خواهند بود. امکان تغییر 

معامالت ، موقعیت های قفل شده  کپی کردنمی فهمد و موافقت میکند که، در حساب در دسترس برای  معامله گر. 11.3

)) بستن#... توسط#... (( و )) بستن چندگانه توسط (( که در پاراگراف های  فرم معامالتیپلت نمی توانند با استفاده ازعملکردهای

 توضیح داده شده است، بسته شوند. 6.20و  6.19

 خود را کپی کند. معامالتنمیتواند  معامله گر. 12.3

کپی می شوند به شرط آنکه سرمایه ی الزم در حساب کپی   کپی تریدردر حساب  معامله گر. معامالت از حساب 13.3

 کپی نشده اند را پرداخت نمی کند. کپی تریدر معامالتی که به دلیل کمبود سرمایه در حساب کمیسیون شرکت  تریدر وجود داشته باشد.

ز قیمت هایی باشد که با قیمت فعلی اجرا می شوند که می تواند متفاوت ا حساب کپی تریدر. معامالت کپی شده در 14.3

مربوط به  کمیسیوناختالف احتمالی سود/زیان و اختالف نهایی مبلغ  شرکتانجام شده است.  حساب معامله گرمعامالت مربوطه در 

 این نوع معامالت را جبران نمی کند.

برای ابزار   شرکتکپی شود بیشتر از حد مجازی است که   حساب کپی تریدر. اگر حجم یک معامله که باید در 15.3

معامالتی خاصی در نظر گرفته است، در این صورت معامله با حداکثر حجم قابل اجرا برای این ابزار معامالتی در سرور معامالتی، 

 کپی خواهد شد.

برای ابزار معامالتی  شرکتکپی شود کمتر از حد مجازی است که   حساب کپی تریدراگر حجم یک معامله که باید در . 16.3

خاصی در نظر گرفته است، در این صورت معامله با کمترین حجم قابل اجرا برای این ابزار معامالتی در سرور معامالتی، کپی 

 خواهد شد. 

. هنگام محاسبه ی حجم معامله ای که باید در حساب کپی تریدر اعمال شود، حجم به میزان واحد تغییر مشخص شده 17.3

 ابزار گرد میشود.برای آن  

یا به طور  نوع کپی نمیتواند در انتخاب  معامله گرتنظیم میشود و  کپی تریدربه طور مستقل توسط تنظیمات کپی . تمام 18.3

 کلی در روند کپی کردن دخلی باشد.

 هستند:  تنظیمات کپیرا ارائه میدهد و هر کدام از آنها داریا پارامترهای مختلف  کپی تریدینگچهار نوع  شرکت. 19.3

برابر با حجم  کپی تریدر: در این نوع کپی حجم معامله ی کپی شده در حساب کپی در اندازه ی کامل یک به یک. 1.19.3

 میباشد. حساب معامله گر معامله ی مربوطه در 

همیشه با حجم ثابت از  حساب کپی تریدر : در این نوع کپی حجم معامله ی کپی شده درکپی مقدار ثابت هر معامله. 2.19.3

 یکسان است. تنظیمات کپی پیش تنظیم شده در 

  حساب کپی تریدر: در این نوع کپی حجم معامله ی کپی شده در کپی درصد از پیش تعریف شده ی هر معامله. 3.19.3

فرمول زیر برای این نوع کپی به کار میرود: حجم   درصد حجم.است ضرب در  حساب معامله گربرابر با حجم معامله ی مربوطه در 

 . 100* درصد حجم /  حساب معامله گر= حجک معامله در حساب کپی تریدر  معامله در
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ی کپی شده در حساب کپی تریدر توسط   : در این نوع کپی حجم معاملهکپی کردن به نسبت سرمایه ی کپی تریدر .4.19.3

معامله گر  سرمایه ی  /مقدار کپی*  حساب معامله گر= حجم معامله در حساب کپی تریدر فرمول زیر محاسبه میشود: حجم معامله در

عامله  در زمان کپی کردن م معامله گرمیزان وجوه حساب  معامله گرتعریف میشود و سرمایه ی تنظیمات کپی توسط مقدار کپی  که

 میباشد. 

را به این صورت تنظیم می   شرایط توقف کپی، مشتری . به منظور محدود کردن امکان ضرر در حساب کپی تریدر، 20.3

 کند:

متوقف میشود و کپی های انجام شده  کپی کردن. با رسیدن به این میزان، کپی تریدرالف( حداکثر سود بر اساس ارز حساب 

 ی قبلی متوقف میشوند، 

متوقف میشود و کپی های انجام شده  کپی کردن. با رسیدن به این میزان، کپی تریدرب( حداکثر ضرر بر اساس ارز حساب 

 ی قبلی متوقف میشوند. 

 ایسه می شود. هر سه دقیقه یکبار مق شرایط توقف کپیبا  کپی تریدر. میزان سرمایه در حساب 21.3

که هر بیست و چهار ساعت یکبار صورت میگیرد،   پرداخت کمیسیونبا   کپی تریدردر حساب  دوره ی معامالتی. هر 22.3

 پایان می یابد.

زمانی اتفاق می افتد که با تغییر سودها و زیان ها ی ثبت نشده در همه ی   کپی تریدراز حساب   کمیسیون. پرداخت 23.3

حساب معامله گر و حین یک دوره ی معامالتی مشخص، یک سود مجموع  از معامالت کپی شده وجود داشته   معامالت باز شده در

پیشین هنگام محاسبه ی سود در نظر گرفته   کمیسیونو بسته شده بعد از پرداخت  معامله گرباشد. تنها معامالت کپی شده از حساب 

 میشوند.

 منتقل می شود.تریدر کسر و به حساب  کپی تریدراز حساب  کمیسیون،  پرداخت کمیسیون. هنگام 24.3

 از طریق فرمول های زیر محاسبه میشود:  کمیسیون. میزان 25.3

و تغییر ذخیره نشده ی سود در همه ی   دوره ی معامالتی. اگر مجموع سود معامالت کپی بسته شده طی یک 1.25.3

= مجموع سود معامالت  کمیسیونبزرگتر یا مساوی صفر است،  عامالتیدوره ی مطی یک  معامله گرمعامالت باز شده در حساب 

 . 100* سهم سود /  دوره ی معامالتیکپی شده در طی 

بیشتر از صفر و ضرر ذخیره نشده از همه   دوره ی معامالتی. اگر مجموع سود معامالت کپی بسته شده طی یک 2.25.3

بیشتر از مجموع سود  دوره ی معامالتیتغییر ذخیره نشده ی ضرر طی یک وجود داشته باشد و قدر مطلق  معامله گر ی معامالت

 محاسبه نخواهد شد.کمیسیون معامالت بسته شده باشد، 

بیشتر از صفر و ضرر ذخیره نشده از همه   دوره ی معامالتی. اگر مجموع سود معامالت کپی بسته شده طی یک 3.25.3

کمتر از مجموع   دوره ی معامالتیمطلق تغییر ذخیره نشده ی ضرر طی یک  وجود داشته باشد و قدر معامله گر ی معامالت

دوره ی  = )مجموع سود معامالت کپی شده طی یک کمیسیونبه این شکل محاسبه میشود:  کمیسیونمعامالت بسته شده باشد، 

 . 100( * سهم سود / دوره ی معامالتی  منهای قدر مطلق تغییر ذخیره نشده ی ضرر در طی معامالتی

ایجاد شده شرکت فقط با استفاده از نرم افزار مخصوص که توسط  کپی تریدرو  معامله گر. تمامی تسویه حسابها بین 26.3

پروفایل به دلیل نقص فنی انجام نگیرد، به محض بر طرف شدن نقص و عملکرد  پرداخت کمیسیوناست امکان پذیر میباشد. اگر 

 به طور کامل از سرگرفته میشود. مشتری

 ، در موارد زیر به صورت خودکار انجام میشود: کپی تریدردرهر حساب خاص   پرداخت کمیسیوندرخواست . 27.3

 الف( پایان کپی کردن؛ 
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 ب( تغییر در تنظیمات کپی 

وجود ندارد، پرداخت جزئی برابر با مقدار سرمایه ی موجود کمیسیون   مواردی که موجودی کافی برای پرداخت. در 28.3

 صورت میگیرد.

متوجه است و میپذیرد که  کپی تریدررا متوقف کند. در عین حال،  کپی کردنحق دارد هر زمان که بخواد  کپی تریدر. 29.3

کپی قبول از پایان  پرداخت کمیسیونهمه ی معامالت کپی شده ی کنونی با قیمت های کنونی بسته خواهند شد. تمامی تسویه ها و 

 به طور خودکار انجام میشود. کردن

 ند شد: ، اقدامات زیر به ترتیب اجرا خواهرتبه بندی معامله گراناز  حساب تریدر. به منظور حذف 30.3

 کپی  تریدرها در تمام حسابهای فعلی  پرداخت کمیسیونالف( درخواست برای اجرای تسویه حسابها به صورت خودکارو 

 کپی تریدرها ب( بستن تمام معامالت کپی شده در حسابهای   

 از حساب مذکور  کپی تریدرهاج( جداشدن  تمام  

اش متوقف کند. در عین حال،   حساب اصلی معامالتیرا در  کپی تریدینگحق دارد هر زمان که بخواهد  معامله گر. 31.3

 تمامی معامالت فعلی در حساب باز می ماند.

خود را متوقف کند و دوباره ادامه دهد. حین حالت توقف، معامالت باز کپی   کپی کردن کپی تریدرمیتواند  معامله گر .32.3

 بسته میشوند. معامالت جدید باز نخواهند شد. معامله گرن معامله ها توسط تریدر با بستن آ

بدون دلیل و با اطالع متعاقب ودر موارد زیر حذف   رتبه بندی معامله گران. شرکت حق دارد حساب مشتری را از 33.3

 کند:

 ( -% 95به کمتر از منفی نودوپنج درصد )  حساب تریدرالف( افت سودآوری کلی 

 عالیت در حساب در یک دوره ی سی روزه ب( نبود ف

در راستای کسب سود غیر قانونی با    معامله گرج( شناسایی هرگونه تقلب یا تخلف از مفاد این قرارداد یا عمل مشکوک که  

 انجام دهد.  پروفایل مشتریاستفاده از 

 فعلی کاهش میابد. کمیسیونبه اندازه ی  کپی تریدرموجودی قابل برداشت حساب . 34.3

 را به طور کامل می پذیرد. کپی تریدینگتمام ریسک های احتمالی مربوط به  کپی تریدر. 35.3

را بر   کمیسیونمسئولیت تامین اعتبار کافی برای باز کردن و حفظ موقعیت ها در حساب خود و پرداخت  کپی تریدر. 36.3

 عهده میگیرد. 

ممکن است  حساب معامله گرو  حساب کپی تریدرمتوجه میشود و می پذیرد که مجموع مارجین الزم در  کپی تریدر. 37.3

 متفاوت باشد.

. کپی تریدر تمام ریسک های احتمالی مربوط به  زیان یا سودهای از دست رفته تحمیل شده را که در نتیجه ی گرد  38.3

 ه  متوجه میشود و می پذیرد.رخ داد تنظیمات کپی کردن قیمتها، هنگام استفاده از

می تواند در زمان  شرایط توقف کپیدر زمان رسیدن به  کپی کردناین واقعیت را می پذیرد که توقف  کپی تریدر. 39.3

 دیرتری رخ دهد و سبب یک زیان بیشینه ی بزرگتری شود.

را به دلیل فقدان سرمایه الزم در حساب   کمیسیونیا بخشی از   کمیسیونمسئولیت ریسک عدم دریافت  معامله گر .40.3

کسر شود،  کپی تریدردر لحظه پرداخت کمیسیون بر عهده می گیرد. اگر مقدار مذکور به صورت کامل نتواند از حساب  کپی تریدر

 از دست رفته نیست.    کمیسیونمسئول جبران  شرکت
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را ارزیابی نمی کند و مسئولیت ضرر و   گرانمعامله تحت هیچ شرایطی صالحیت و کیفیت تجاری/اخالقی  شرکت. 41.3

 زیان و یا سودهای از دست رفته را قبول نمی کند.

مسئولیتی ندارد. در این   کپی تریدرها در حفاظت از منافع معامله گردر قبال ریسک شکست عمدی یا سهوی  شرکت. 42.3

 می باشد.  کپی تریدرهاموارد کلیه ی ریسک ها به عهده ی 

 

 فرآیند تسویه   .4

نیست، برداشت   معامله کپی  در مورد کمیسیونحق دارد سرمایه ی خود را که در تعهدات سپرده یا پرداخت  مشتری  .1.4

 کند.

 روز بانکی انجام می شود.   3الی  1. انتقال وجه طی 2.4

به تایید انطباق عملیات های  روز کاری در موارد استثنایی که نیاز  14برای مدت  شرکت. انتقال پول می تواند توسط 3.4

هست، به تعویق بیافتد. در صورت بروز چنین  قرارداد با  شرایط و ضوابط این مشتریمعامالتی یا غیر معامالتی انجام شده توسط 

فقط با تماس با  مشتری، مشتری را مطلع خواهد کرد. پروفایل مشتری بالفاصله از طریق ایمیل مشخص شده در شرکتشرایطی، 

، حق درخواست وضعیت فرایند تایید را   trading@litefinance.comعملیات های معامالتی از طریق ایمیل به ادرس  بخش

 دارد. 

  زمان دریافت دستورالعمل پرداخت،  مقدار برداشت از موجودی حساب و درمشتری  . با دریافت دستورالعمل پرداخت4.4

 کسر می گردد. مشتری

 ردازد.  هزینه های انتقال را می پ مشتری. در صورت بازگشت وجوه، 5.4

به ترتیب مشخص شده  پروفایل مشتری کلیه دستورهای مربوط به واریز وبرداشت های وجوه از حساب را از طریق  مشتری. 6.4

 ، می دهد.  پروفایل مشتریتوسط الگوریتم عملکرد 

آید آن اعداد  . شرکت می تواند زمانی که در پلتفرم معامالتی و در ستون "تراز حساب" یک عدد منفی به نمایش در 7.4

منفی ثابت را اصالح کند. اصالح حساب )تنظیم تراز حساب در سطح صفر( پلتفرم های معامالتی تنها به حساب هایی اعمال می 

شود که در زمان اصالح حساب معامله ای انجام نمی شود )یعنی معامله ی باز فعالی در بازار وجود ندارد(. دستورهای معامالتی 

 bonus_out( کسر می شوند و عبارت “Creditعده نیستند. جوایز تشویقی از ستون "اعتبار" یا )معلق مشمول این قا

(negative balance "برای آن ها نوشته می شود. در عین حال، مبالغ مساوی با تراز منفی با عبازت "اصالح تراز صفر ”)

“(Zero Balance Correction.در حساب واریر می شوند )” 

برای او قابل دسترسی است جهت برداشت سرمایه   پروفایل مشتریی تواند از هر نوع سیستم پرداختی که در م مشتری. 8.4

  استفاده کند.

. اگر واریز وجوه از طریق سیستم های پرداخت الکترونیک انجام شود، برداشت فقط ازهمان سیستم  و با همان 1.8.4

برای شارژ کردن حساب معامالتی صورت گرفته، امکان پذیر است. اگر حساب با روش جزییات پرداختی و همان ارز سپرده شده که 

 های متفاوت و ارزهای مختلف و با جزییات پرداخت متفاوت شارژ شود، برداشت ها باید به نسبت انجام شوند.

mailto:trading@liteforex.com
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ستادن ایمیلی حاوی یک  باید با فر  مشتریدر سیستم پرداخت به هر دلیلی تغییر کند،  مشتری  اگر جزئیات پرداخت    .2.8.4

اطالع دهد. در غیر اینصورت شرکت حق دارد که از برداشت وجوه    شرکت( نزدیک چهره اش به  IDعکس با الصاق کارت شناسایی )

 با جزییات پرداخت جدید، خودداری کند.

  ، انجام شود.شرکتمی تواند با روشهای موجود در وبسایت  مشتری . واریز سرمایه های9.4

تصدیق می کند که در صورت بروز نقص نرم افزاری، سپرده گذاری سرمایه ها در حساب معامالتی اوممکن    شتریم.  1.9.4

 است با تاخیر انجام  شود.

متعهد می شود که در صورت بروز هر نوع نقص نرم افزاری که باعث تاخیر در سپرده خودکار شود، به شرطی که    شرکت.  2.9.4

 آگاه شود، وجوه را به حساب معامالتی مشتری واریز کند.  مشتری از این تاخیر توسط  شرکت 

ید یک کپی کامل رنگی از هر دو موافق است که به هنگام شارژ کردن حساب با استفاده از کارت بانکی با  مشتری.   10.4

طرف کارت بانکی خود را آپلود و حساب خود را به طور کامل احراز هویت کرده باشد )کارت شناسایی، شماره تلفن، ایمیل، و آدرس(. 

د و این  زمانی که حساب شارژ شده باشد اما اعتبار کارت هنوز احراز نشده باشد مشتری نمی تواند در حساب خود به معامله بپرداز 

 " قرار خواهد داشت. read-onlyحساب تنها در حالت "فقط خواندن" یا " 

حق بازگرداندن پول به حساب شخص ارسال   شرکتاز ارسال مدارک الزم خودداری کند    مشتری. در صورتی که  1.10.4

 محفوظ خواهد داشت. ریمشتبا کارت بانکی را برای این   حساب های معامالتیکننده و همچنین غیرفعال کردن امکان شارژ 

موافق است که حساب او باید به طور کامل برای برداشت سرمایه با استفاده از کارت بانکی احراز هویت شود   مشتری.  11.4

از احرازهویت حساب خودداری کند نمی تواند درخواست برداشت پول را   مشتری )کارت شناسایی، شماره تلفن، ایمیل، و آدرس(. اگر  

 ثبت کند.

موافق است که حساب او باید به طور کامل برای برداشت سرمایه با استفاده از رمزارزها احراز هویت شود    مشتری.  12.4

ایمیل، و آدرس(. در صورتی که   از احرازهویت حساب خودداری کند نمی تواند درخواست   مشتری)کارت شناسایی، شماره تلفن، 

 برداشت پول را ثبت کند. 

 کسر نمی کند.  مشتریهزینه های واریز و برداشت از حسابهای معامالتی  شرکت .  13.4

این موضوع را متوجه است و می پذیرد که اگر اطالعات هویتی ضروری)تصویر مدرک شناسایی ، کارت بانکی و یا    مشتری. 14.4

ظرف مدت هفت   مشتری طریق پروفایل  از  شرکتبر اساس سیاست ضد پولشویی خواسته است( را طبق درخواست  شرکت هر مدرک دیگری که  

 روز کاری تهیه نکند، درخواست برداشت پول ممکن است رد شود. 

 

مشتری موافقت می کند که شرکت می تواند پرداخت ها را از طریق عامل یا نماینده ی خود قبول کرده و یا آن ها را انجام دهد. به    .15.4         

  LiteFinance Consulting Limitedاشاره داشت که از طریق شرکت    Netellerو    Skrillطور خاص پرداخت می توان به پرداخت های  

پردازش شده و سمت عاملی یا نمایندگی   Suites 51 Victoria House  ,26 Main Street ,GX 11 1 AA ,Gibraltarبا نشان ثبتی 

 را دارد.   LiteFinance Global LLCشرکت 

 

 انواع حساب معامالتی و پارامترهای آن  .5

پیدا میشوند تعیین  پروفایل مشتری باز می کند با مشخصاتی که در شرکتدر  مشتری. انواع حساب های معامالتی که 1.5

  پروفایل مشتریاز قبل در محدودهای عملیاتی  شرکتتوسط  مشتریشده اند. پارامترهای حساب های معامالتی در دسترس  برای 

 تنظیم شده اند. پارامترهای اصلی حساب های معامالتی به شرح زیر است:

 اندازه ی الت؛  
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 اهرم؛ 

 سطح مارجین کال؛  

 سطح استاپ اوت؛

 ارز پایه. 

در بخش "انواع حساب"   شرکتدر دسترس هستند در وبسایت رسمی   مشتری. پارامترهای حسابهای معامالتی که برای 2.5

 مشخص شده اند.

بخش   رو دپروفایل مشتری حق دارد میزان اهرم حساب مشتری را در هر زمان مطابق با شرح عنوان شده در  شرکت.  3.5

و بعد از انجام، از   مشتریمتقبل میشود هر نوع تغییر را به  شرکتتغییر دهد. در عین حال   شرکت"انواع حساب" وبسایت رسمی  

 طریق ایمیل اطالع رسانی کند.

 

 فرآیندهای معامالتی   .6

 ، مکانیسم "اجرای بازار" به کار گرفته خواهد شد. مشتری. هنگام انجام عملیات معامالتی، صرف نظر از نوع حساب 1.6

 طی مراحل متوالی زیر پردازش می شود : مشتری. درخواست های  2.6

 بررسی شود؛ ترمینال مشتری درخواستی را ارایه می دهد که از نظر صحت در  مشتریالف( 

 درخواست را به سرور ارسال می کند؛  ترمینال مشتریب( 

 یظاهر م معامالتی انهیمربوطه در گزارش پا امیپبرای بررسی صحت در سرور ارایه می شود.  مشتریج( درخواست 

 شود.

 می فرستد؛ ترمینال مشترینتیجه ی پردازش را به  سرورد( 

نتیجه ی پردازش درخواست مشتری را دریافت می  ترمینال مشتری، سرورو  ترمینال مشتریه( پس از اتصال ثابت بین 

 کند.

 می تواند درخواست ارسالی قبل از پذیرش برای پردازش را لغو نماید. مشتری.  3.6

. زمان پردازش به کیفیت اتصال ترمینال و سرور و وضعیت بازار بستگی دارد. در شرایط عادی بازار، پردازش  4.6

ثانیه طول می کشد، درسایر شرایط بازار به طور معمول زمان پردازش می تواند به عنوان یک قاعده    5تا  3سفارش مشتری معموال 

 ثانیه افزایش یابد.  15تا  5به  

 را در موارد زیر رد کند : مشتریمی تواند درخواست  سرور  .5.6

را قبل از اولین نرخ معین شده در پلتفرم درخواستش  مشتری الف( در هنگام باز شدن بازار، با پیغام " بدون قیمت"، اگر

 معامالتی ارایه دهد؛ 

 ب( در صورت عدم موجودی وجه برای باز کردن یک موقعیت )با پیغام " موجودی کافی نیست"( ؛ 

 ج( در شرایطی متفاوت از شرایط نرمال بازار. 

)یک هزار( مورد فراتر رود یک حساب    1000ثانیه از  300. اگر تعداد درخواست های ارسال شده توسط مشتری به سرور در 6.6

 معامالتی به طور خودکار به حالت "فقط خواندنی" تغییر پیدا خواهد کرد. 
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ده هزار( مورد فراتر  ) 10000ثانیه از  3600. اگر تعداد درخواست های ارسال شده توسط مشتری به سرور در 1.6.6

 رود، در آن صورت حساب معامالتی مسدود خواهد شد.

با اطالع رسانی متعاقب اصالح،  قراردادمی تواند خدمات ارایه شده را طبق این شرکت تایید می کند که  مشتری  .7.6

 اضافه و تغییر نام دهد.

حق دارد در شرایط اضطراری و یا شرایط افزایش نوسان ) مثال هنگام تعطیالت سال نو( مقدار مارجین را   شرکت.  8.6

 بدون اطالع قبلی تغییر دهد.

اطمینان حاصل میکند بدون آنکه  مدیریت دارایی ها یا پیشنهاداتی را مشتری تنها از اجرای عملیات معامالتی  شرکت.  9.6

 ارائه کند. 

فقط در صورت عدم امکان ارسال   مشتریاصلی ترین وسیله برای ارسال درخواست ها می باشد. مشتری  پروفایل. 10.6

به دالیل فنی، حق دارد تا سفارش خود را تلفنی به اپراتور الیت فایننس ارائه کند. مکالمه ی تلفنی  پروفایل مشتریسفارش از طریق 

 جام می شود.با پرسنل بخش عملیات معامالتی به زبان انگلیسی ان

می تواند با ذکر رمزتلفن، شماره حساب، و تمام پارامترهای   مشتری  . برای انجام عملیات معامالتی از طریق تلفن،1.10.6

ضروری تراکنش مانند ابزار معامالتی، حجم تراکنش، نوع سفارش)درقیمت یا سفارش در قیمت( و غیره با متصدی  بخش عملیات  

شرکت  . هرگونه درخواستی که از طریق تلفن برقرارمی شود در صورت رعایت شرایط زیر توسطمعامالتی تماس حاصل نماید

 پذیرفته می شود:

 توسط متصدی بخش عملیات معامالتی ) باصدای بلند( تکرار می شود؛ مشتری الف( شرایط مهم درخواست پس از

 می کند؛ درخواست خود را پس از تکرار شرایط مهم توسط متصدی، تائید مشتری ب( 

 مثال :

 الکس پشت خط هستم از شرکت الیت فایننس.  -

 " است. TRENDبه نام جان جانسون و رمز تلفنم "  11111شماره حساب من  -

 چه کمکی از من برمی آید؟   -

( با پارامترهای زیر بخرم: با نرخ فعلی بازار، بدون سفارش "  EURUSDالت دالر امریکا ) 0.2من می خواهم  -

 . 1.3850حد سود" و حد ضرر در 

الت دالر امریکا با پارامترهای زیر تآیید می کنید: بدون سفارش "حد سود"  0.2آیا درخواست خود را برای خرید  -

 ؟    1.3875با نرخ  1.3850و حد ضرر در 

 بله تائید می کنم.  -

 انجام شد.   -

 شکرم.  مت -

 خوشحالم که کمکتان کردم. -

 

 را افزایش دهد.  مشتریانممکن است با ارسال پیغام اطالعیه به مشتریان، تعداد راههای ارسال درخواست  شرکت.  2.10.6
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. عملیات "خرید" با قیمت "خرید" باز میشود. عملیات "فروش" با قیمت "فروش" باز می شود. عملیات "خرید" با قیمت 11.6

 "فروش" بسته میشود. عملیات "فروش" با قیمت "خرید" بسته میشود.

بیش از حد مشخص شده با ارز پایه در شرایط معامالت مشخص  مشتری . در صورتی که حجم کل معامالت باز1.11.6

 برای خود محفوظ می دارد:  مشتریحق تغییر شرایط معامله را با اطالع به  شرکتباشد،  شرکتشده در وبسایت 

 لف( حداقل حجم معامله را تغییر دهد؛ ا

 ب( میزان اهرم را تغییر دهد؛ 

 ج( مارجین مورد نیاز برای یک یا چند ابزار معامالتی را تغییر دهد.

 را لغو یا اصالح کند:  مشتریحق دارد در موارد زیر نتایج معامله  شرکت.  2.11.6

 باز/بسته شده باشد؛ نرخ غیر بازاریالف( معامله در 

 . سرورصورت ایراد فنی ب( در 

تحت شرایط خاص  حق افزایش اسپرد را دارد )به عنوان مثال، در صورت نوسان زیاد در تعطیالت سال  شرکت.  3.11.6

 در قسمت شرایط معامله آشنا کنید. شرکتنو(. لطفاً خود را با جدول اسپردهای جاری در وب سایت رسمی 

دوشنبه (، سواپ ها در هر موقعیت باز  -. هنگامی که یک موقعیت به روز کاری بعدی منتقل می شود ) از جمله انتقال جمعه 12.6

در   شرکتمحاسبه می شوند.سواپ های سه برابر در شب چهارشنبه تا پنجشنبه محاسبه می شوند. ارزش سواپ های کنونی در وبسایت رسمی 

 ست. بخش شرایط معامالتی مشخص شده ا

. شرکت حق دارد تا در صورت نقض شرایط مفاد خدماتی مرتبط با وضعیت "اسالمی" حساب معامالتی این 1.12.6

وضعیت را لغو کرده و هزینه ی سوآپ را محاسبه کند. حساب های اسالمی تنها به منظور جلوگیری از نقض احکام دینی ایجاد شده  

ت دهی به حساب های اسالمی شروع به دریافت هزینه از این حساب ها بکند. در این  اند. شرکت حق دارد تا در هر زمانی برای خدما

حالت مشتری موظف است تمامی هزینه ی مالی مرتبط با انتقال موقعیت های باز شده ی خود به روز معامالتی بعدی را به شرکت 

 بپردازد.

باز می شود. پارامترهای سرور به  پروفایل مشترییا  ترمینال. یک موقعیت به وسیله ی ارسال درخواست از 13.6

 اختیاری برای سفارشات باز را می توان تغییر داد. 

 . پارامترهای اجباری و کافی برای درخواست مشتری:1.13.6

 الف( نام ابزار؛ 

 ب( حجم عملیات معامالتی.

 پارامترهای اختیاری درخواست مشتری :. 2.13.6

 به این معنی است که حد گذاشته نشده است )یا اگر قبالً گذاشته شده، حذف شده است(.  0.0000الف( سطح سفارش حد ضرر. مقدار 

به این معنی است که حد گذاشته نشده است )یا اگر قبالً گذاشته شده، حذف شده   0.0000ب( سطح سفارش حد سود. مقدار 

 ست(.ا

. برای ارسال درخواست "خرید" بدون استفاده از ربات، لطفاً بر روی دکمه "خرید" در پنجره ی سفارش معامالت  3.13.6

 کلیک نمایید.  
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. برای ارسال درخواست "فروش" بدون استفاده از ربات، لطفاً بر روی دکمه " فروش" در پنجره ی سفارش 4.13.6

 معامالت کلیک نمایید. 

 در بخش شرایط معامالت مشخص شده است. شرکتفعلی ابزارهای نقل شده  و معامله شده در وبسایت رسمی  . لیست14.6

. اگر مارجین آزاد به اندازه ی کافی در حساب برای بازکردن موقعیت، وجود داشته باشد موقعیت باز می شود و  15.6

عیت ها، مارجین مطابق با مقدار مشخص شده در شرایط می شود.) هنگام هج کردن موق سرورگزارش مربوطه وارد فایل گزارش 

 در وبسایت رسمی است(. شرکت معامالتی

. اگر مارجین آزاد کافی برای باز کردن موقعیت وجود نداشته باشد، موقعیت باز نمی شود و گزارش " پول کافی 16.6 

 وارد می شود.   سرور فایل ورود نیست" در پنجره ی سفارش ظاهر می شود، گزارش مربوطه " پول کافی نیست" در

برای باز کردن یک موقعیت، پردازش شده در نظر گرفته می شود و موقعیت بعد از نمایش گزارش   مشتری. سفارش 17.6

 تعلق می گیرد. تیکت یک پلتفرم معامالت باز می شود. به هر موقعیت باز شده در سرور مربوطه در فایل ورود

، موقعیت بسته می شود. پارامترهای سروربه   پروفایل مشتری یا مشتری. به وسیله ی ارسال درخواست از ترمینال 18.6

 الزامی و کافی درخواست مشتری:

 موقعیتی که باید بسته شود؛  تیکتالف( 

 عملیات معامالتی )بیشتر از حجم تراکنشی که باید بسته شود نباشد(.حجم ب( 

موقعیت قفل شده در لیست موقعیت های باز در حساب معامالتی باشد، هنگام تشکیل درخواست حد . اگر دو یا چند 19.6

ضرر یا سفارش برای بستن هر کدام از آنها، گزینه ی " بستن توسط " در لیست کشویی " نوع" ظاهر می شود. پس از انتخاب این  

هنگام انتخاب موقعیت از لیست، دکمه ی " بستن #...توسط#…" گزینه، یک یا چند موقعیت باز در جهت مقابل نشان داده می شود. 

با کلیک کردن روی آن، موقعیت های قفل شده با همان حجم یا بخشی از آن  با حجم متفاوت را می بندد.  مشتری فعال می شود و

به آن تعلق می گیرد، بسته  جدیدی تیکتهمزمان، موقعیت کوچکتر و بخش متقارن آن در موقعیت اصلی با بازشدن موقعیت جدید که 

 می شوند.

. اگر دو یا چند موقعیت قفل شده در لیست موقعیت های باز در حساب معامالتی باشد هنگام تشکیل درخواست یا  20.6

دستور بستن هر یک از آنها گزینه ی " بستن چندگانه توسط " در لیست کشویی " نوع "  ظاهر می شود. پس از انتخاب این گزینه 

تمام موقعیت ها در ابزار تعیین شده ظاهر می شود و دکمه ی " بستن چندگانه توسط برای " فعال می شود با کلیک کردن روی   لیست

جدید در جهت حجم کلی   تیکت آن مشتری تمام موقعیت های قفل شده روی ابزار را می بندد. همزمان، موقعیت جدیدی همراه با یک 

 اصلی باز می شود. 

برای بستن یک موقعیت پردازش شده در نظر گرفته می شود و پیام موقعیت بسته شد  پس از نمایش  مشتری. سفارش 21.6

   مراحل زیر را طی می کند:   سرور  به نمایش در می آید. بعد از ارسال سفارش به فایل گزارش سرورگزارش مربوطه در 

 توسط کارگزار پذیرفته نشده است سفارش از نظر صحت بررسی شده اما هنوز - شروع شده الف(

 سرور، سفارش را پذیرفته است -جای گذاری شده ب( 

 سفارش با توجه به حجم آن به طور بخشی انجام شده  -بخشی اجرا شده ج( 

 سفارش کامال اجرا شده است   - اجرا شدهد( 

 سفارش توسط مشتری لغو شده است   -لغو شده ه( 

 شده است  سفارش توسط سرور رد - رد شدهو( 

 سفارش پس از انقضا حذف می شود.  -منقضی شده ز( 
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. سفارش در انتظار سفارشی است که برای خرید یا فروش ابزار مالی در آینده با توجه به شرایط تعیین شده توسط  22.6

 به کارگزار داده می شود.   مشتری

 " انواع سفارشات معلق زیر را ارائه می دهد:    4. پلتفرم معامالتی " متاتریدر 23.6

ید در "قیمت خرید" که  برابر یا بهتر از آنچه در سفارش تعیین شده یک سفارش معامالتی برای خر -الف( "بای لیمیت" 

 است میباشد. همزمان، سطح قیمت فعلی باالتر از مقدار تعیین شده در سفارش است.   

سفارش معامالتی برای خرید در " قیمت خرید"  برابر یا بهتر از آنچه در سفارش تعیین شده است  -ب( "بای استاپ" 

 ن، سطح قیمت فعلی کمتر از مقدار تعیین شده در سفارش است.   میباشد. همزما

سفارشی معامالتی برای فروش در " قیمت فروش" که برابر یا بهتر از آنچه در سفارش تعیین شده است  -ج( "سل لیمیت " 

 میباشد. همزمان، سطح قیمت فعلی کمتر از مقدار تعیین شده در سفارش است.     

شی معامالتی برای فروش در " قیمت فروش" که برابر یا بهتر از آنچه در سفارش تعیین شده است سفار -د( "سل استاپ" 

 میباشد. همزمان، سطح قیمت فعلی باالتر از مقدار تعیین شده در سفارش است.   

انواع سفارشات در انتظار دیگری را نیز  22.6" عالوه بر سفارشات ذکر شده در بند  5. پلتفرم معامالتی " متاتریدر24.6

 ارائه میدهد: 

این نوع سفارش دو نوع اول را که نشان دهنده ی سفارش استاپ برای ثبت "بای لیمیت" است را  -الف( "بای استاپ لیمیت" 

یین شده در این سفارش برسد، سفارش بای لیمیت در سطح مشخص ترکیب می کند. به محض این که قیمت "خرید" آینده به مقدار تع

   شده ی سفارش ایجاد میشود. ضمناً سطح قیمت فعلی پایین تر از حدی است که باید برای ای سفارش در انتظار به آن برسیم. 

اشد. به محض این نوع سفارش، سفارش استاپ است که برای ثبت " محدودیت فروش" می ب - ب( " محدودیت توقف فروش" 

رسیدن " قیمت فروش" آینده به مقدار مشخص شده در سفارش، سفارش " سل لیمیت" در سطح تعیین شده ی سفارش ایجاد میشود. در  

ضمن سطح قیمت فعلی باالتر از حدی است که باید برای ثبت سفارش در انتظار به آن برسیم و قیمت سفارش در انتظار باالتر از  

 سطح جایگذاری است. 

   . از سفارشات زیر می توان برای بستن موقعیت استفاده کرد: 25.6

این سفارش برای به حداقل رساندن ضررهنگامی که قیمت یک ابزاربه سمت ضرر می رود، استفاده می   -الف( "حد ضر" 

همیشه با موقعیت باز یا شود. اگر به سطحی برسد که سود نداشته باشد، موقعیت به طور خودکار بسته می شود. این گونه سفارشات 

   سفارش در انتظار مرتبط هستند. آن ها فقط همراه با سفارشات بازار یا در انتظار ایجاد میشوند. 

این سفارش برای کسب سود زمانی که قیمت ابزار مالی به سطح پیش بینی شده برسد، به کار می رود.  در  -ب( " حد سود" 

ال می بندد. همیشه با یک موقعیت باز یا سفارش در انتظار مرتبط است و فقط می تواند صورت اجرا، این دستور موقعیت را کام

 همراه با سفارش بازار یا درانتظارایجاد شود.  

  . سفارشات "حدضرر" و " حدسود" همیشه با سفارشات بازار و در اانتظار مرتبط هستند. 26.6

  ر، مشتری باید پارامترهای الزامی زیر را تعیین کند: . هنگام ارسال درخواست برای ثبت سفارش در انتظا27.6

 الف( نام ابزار؛ 

 ب( حجم موقعیت؛

 ج( نوع سفارش ) بای استاپ، بای لیمیت، سل استاپ، سل لیمیت، بای استاپ لیمیت، سل استاپ لیمیت(؛ 

 د( قیمت سفارش. 
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   . هنگام ارسال درخواست برای ثبت سفارش در انتظار، مشتری می تواند پارامترهای اختیاری زیر را تعیین کند: 28.6

یعنی سفارش حد ضرر اعمال نشده است )یا اگر قبال ثبت شده باشد  0.0000الف( سطح حد ضرر سفارش در انتظار. مقدار 

 حذف شده است(؛

یعنی سفارش حد سود اعمال نشده است )یا اگر قبال اعمال شده باشد   0.0000ر ب( سطح حد سود سفارش در انتظار. مقدا

 حذف شده است(؛

  ج( دوره ی زمانی ) تاریخ و زمان (  که سفارش در انتظار، معتبر است. 

اری  . اگر یکی از پارامترهای اجباری وجود نداشته باشد یا نادرست تنظیم شده باشد و/ یا یکی از پارامترهای اختی29.6

 نادرست تنظیم شده باشد، درخواست رد می شود. 

 می تواند هر پارامتر اختیاری و قیمت ورود سفارشات در انتظار فعلی را تغییر دهد.  مشتری. 30.6

. اگر مقدار استاپ و لیمیت برای یک جفت ارز از پیش تعیین شود، همه ی انواع سفارشات در انتظار ممکن است در 31.6

 بر یا بیشتر از این مقدار میباشد جایگذاری شوند.فاصله ای که برا

. قیمت "خرید" به عنوان قیمت فعلی بازار برای سفارشات در انتظار " بای لیمیت " و " بای استاپ " و برای بستن  1.31.6

 " حد سود" /" حدضرر " سفارشات " فروش " در نظر گرفته می شود.

فعلی بازار برای سفارشات در انتظار " سل لیمیت " و " سل استاپ " و برای بستن  . قیمت "فروش" به عنوان قیمت 2.31.6

 " حد سود" /" حدضرر " سفارشات " خرید " در نظر گرفته می شود. 

در قسمت شرایط  شرکت. لطفاً خود را با مقدار فعلی " استاپ و لیمیت " برای هر جفت ارز در وب سایت رسمی 32.6

 معامالت آشنا کنید.

  . در موارد زیر سفارش برای پردازش در صف قرار میگیرد: 33.6

الف( سفارشات " بای لیمیت " و " سل استاپ " برای پردازش زمانی در صف قرار میگیرند که  قیمت جاری در نوسانات 

 نرخ برابر یا پایین تر از سطح سفارش قرار گیرد؛ 

دازش زمانی در صف قرار میگیرند که  قیمت جاری در نوسانات الف( سفارشات " سل لیمیت " و " بای استاپ " برای پر

 نرخ برابر یا باال تر از سطح سفارش قرار گیرد. 

به طور خودکار بررسی می کند تا شرایط الزم برای انجام یک   سرور. زمانی که سفارش در انتظار دریافت می شود، 34.6

 قعیت وجود داشته باشد، موقعیت باز می شود.تراکنش فراهم شده باشد. اگر پول کافی برای افتتاح مو

همراه خواهد بود . در عین حال، موقعیتی که توسط فایل گزارش سرور  . اجرای سفارش با گزارش مربوطه اش در35.6

کردن  اجرای سفارش در انتظار باز می شود، تیکت سفارش در انتظار را نگاه میدارد. در صورت عدم وجود پول کافی برای باز 

 همراه خواهد بود.  فایل گزارش سرور موقعیت، سفارش حذف خواهد شد. این حذف توسط گزارش مربوطه در

 ، اجرا شده در نظر گرفته می شود.  فایل گزارش سرور. سفارش پس از ظاهر شدن گزارش مربوطه در 36.6

ذخیره   ( سرور معامالتیlogیل گزارش )فاسفارشات در انتظار بر اساس قواعد زیر اجرایی می شوند و نتیجه در . 37.6

    می گردد:

)گپ( قیمتی ایجاد شده قرار بگیرند این  شکافیا حد ضرر آن در /اگر قیمت یک سفارش در انتظار و ''حد سود'' والف( 

 ؛سفارش لغو می گردد
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دستور معامالتی با قیمت تعیین شده در این دستور اجرا می   ،قرار گرفته باشد)گپ( قیمتی  شکافدر  ''حد سود''اگر ب( 

 ؛گردد

 گرفته باشد، دستور معامالتی با اولین قیمت پس از شکاف اجرا می شود؛ اگر ''حد ضرر'' در شکاف )گپ( قیمتی قرار ( پ

 ؛شوند( سفارشات در انتظار " بای استاپ " و " سل استاپ " با اولین قیمت پس از شکاف قیمت اجرا می ج

از پیش تعیین شده  با قیمت در شکاف قیمتی قرار گرفته باشند سفارشات در انتظار " بای لیمیت " و " سل لیمیت " اگر ( ت

 اجرا می شوند؛ 

می توانند در قیمتی متفاوت از آنچه که    سل لیمیت/''حد سود'' و سفارشات معلق ''بای لیمیت به دلیل نبود نقدینگی دستوره( 

 ؛ در این سفارشات معین شده بود اجرا شوند

 اجرا  شوند.     (اصلیاز پیش تعیین شده )قیمت ناچیز، سفارشات ممکن است با قیمت های  یدر صورت وجود شکاف قیمت

ر پس از دریافت به طور خودکار حذف می شود.  . اگر مارجین آزاد کافی برای باز کردن موقعیت موجود نباشد، سفارش در انتظا38.6

 ثبت می شود.   فایل گزارش سرور این عملیات در 

( برای تمامی Sell Limit( و حد فروش )Buy Limitو حد خرید )  Sell Stopو  Buy Stop. دستورهای معامالتی 39.6

روز از زمان قرارداده شدن فعال خواهند بود و   60ها( که برای سهام منظور شده تا   CFDابزارهای مالی به استثنا قراردادهای مابه التفاوتی )

 بعد از آن لغو خواهند شد. 

( برای  Sell Limit( و حد فروش )Buy Limitو حد خرید )  Sell Stopو   Buy Stop. دستورهای معامالتی 1.39.6

ها( که در طی یک بازه ی زمانی معامالتی معین تعیین شده دز طی همان بازه فعال خواهد بود و سپس لغو    CFDقراردادهای مابه التفاوتی )

 خواهند شد. 

 

 بستن اجباری موقعیت ها  .7

حق دارد تا  شرکت % مارجین الزم برای حفظ موقعیت های باز باشد، 100. اگر سطح مارجین فعلی حساب کمتر از 1.7

   را به طور اجباری و بدون اطالع ببندد ) مارجین کال(.        مشتریموقعیت های باز 

بدون قید و شرط مجبور است تا تراکنش های غیرسودده را به شرطی که سطح مارجین حساب از مارجین الزم   شرکت  .2.7

در بخش " انواع حسا بهای  شرکت یت های بازکمتر شود  ببندد )استاپ اوت(. سطح مارجین الزم در وبسایتبرای حفظ موقع

 معامالتی "  عنوان شده است.  

دستور بستن اجباری موقعیت را   2.7کنترل می شود که در صورت اجرای بند  سرور. وضعیت جاری حساب توسط 3.7

با قیمت فعلی بازار به ترتیبی که سفارشها رسیده اند اجرا می شود. بستن اجباری موقعیت با  ایجاد می کند )استاپ اوت(. استاپ اوت 

 همراه است. فایل گزارش سرورگزارش مربوطه ی "استاپ اوت" در 

 . در صورت وجود چندین موقعیت باز، موقعیتی که بیشترین ضرر شناور را دارد، اول بسته می شود.4.7

را با استفاده از سرمایه ی موجود در حساب های   حساب مشتریحق دارد تا در شرایط استثنایی تراز منفی شرکت .  5.7

 .جبران کندمشتری و همچنین از طریق رد کردن درخواست برداشت پول و بازگرداندن پول به حساب های او معامالتی دیگر 

رل کرده و در صورت لزوم به صالحدید خود آن را موظف است شخصاً وضعیت حساب معامالتی اش را کنت مشتری  .6.7

به هر دلیلی قادر به سپرده  مشتریجلوگیری کند. اگر  استاپ اوت و مارجین کالشارژ کند تا از بسته شدن تراکنش ها به دنبال 
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د. اگر سپرده ی مسئولیتی در قبال بسته شدن تراکنش ها به دنبال استاپ اوت ندار شرکت گذاری به موقع در حساب خود نباشد،

 تماس بگیرد.  شرکتمی تواند با کارمند  مشتریخودکار یک حساب غیرممکن تشخیص داده شود، 

 

 روند رسیدگی به مطالبات و اختالفات  .8

سعی می کنند کلیه ی اختالفات را از طریق مذاکره و از راه پاسخگو نگه داشتن بر طبق فرآیندهای   قرارداد. طرفین این 1.8

 مطالبات حل و فصل کنند.

را تنها به صورت مکتوب و حداکثر سه روز تقویمی از تاریخ )روز( اختالف می    قراردادمطالبات به وجود آمده تحت این  شرکت . 2.8

 پذیرد.

فرستاده    trading@litefinance.comباید در قالب ایمیل به دپارتمان عملیات معامالتی به آدرس . ادعاهای موجود 3.8

متعهد می گردد که اطالعات مرتبط با ادعا را قبل از حل و فصل شدن اختالف نزد اشخاص ثالث افشا نمی کند. مشتری شود. 

 نخواهند گرفت.ادعاهایی که به شکل های دیگری ارائه شده باشند مدنظر قرار  

 روز کاری نمی باشد.  14بیشتر از  مشتری. مدت زمان بررسی مطالبه ی  4.8

حل و فصل   مشتری. در صورت ذیحق بودن یک مطالبه، اختالف تنها با پرداخت غرامت و انتقال به حساب معامالتی 5.8

خسارات ناشی از این حذف و  شرکتن نشده باشد، قصد انجام کاری را داشته باشد اما بنا به دالیلی مرتکب آ مشتری می شود. اگر

 خسارات اخالقی را جبران نخواهد کرد.  

ظرف مدت یک روز کاری از لحظه ی تصمیم مثبت در مورد شرکت . در صورت تصمیم مثبت در مورد اختالف، 6.8

 پرداخت می کند. مشتریاختالف، غرامت را به حساب معامالتی 

   . مطالبه ی مشتری باید حاوی اطالعات زیر باشد: 7.8

 الف( نام کامل؛

 ب( ایمیل یا شماره حساب معامالتی مشتری؛ 

 ج( تاریخ و زمان اختالف؛

 د( تیکت معامله ی مورد اختالف) در صورت لزوم(  

 ه( محتوای مطالبه بدون احساسات شدید.

 به مطالبات ارائه شده غیر از این صورت رسیدگی نخواهد شد. 

   . شرکت حق دارد تا از بررسی مطالبه صرف نظر کند اگر: 8.8

 مطابقت نداشته باشد؛ 7.8، 3.8،  2.8الف( مطالبه با موارد 

 یا کارمندان آن است؛ به شرکتحاوی کلمات ناشایست و/ یا توهین  ب( مطالبه

 ج( مطالبه شامل تهدیدهایی علیه شرکت یا کارمندان آن است؛ 

 د( مشتری تهدید به بدنام کردن اعتبار شرکت در شبکه های اجتماعی و سایر منابع اینترنتی به عنوان استدالل خود میکند.

،  فایل گزارش سرور شرکت، همه طرفین با استفاده از مشتریمورد وضعیت حساب . در صورت بروز اختالفات در 9.8

 را بررسی می کنند. مشتریپروتکل های عملکرد 
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حق لغو نتیجه  شرکتانجام شود، قرارداد  . اگر تراکنش با استفاده از وجوه حاصل از نقض شرایط تعیین شده در این10.8

   تراکنش را دارد. 

تصمیم نهایی را بر اساس  شرکتشرح داده نشده است،  قرارداد . در صورت بروز یک وضعیت تعارض، که در این11.8

  عرف پذیرفته شده در بازار و ایده های حل عادالنه اختالف می گیرد. 

 

 تایید مشخصات مشتری  .9

العات ثبت نامی خود را که هنگام افتتاح حساب معامالتی مشخص شده است، بخواهد تا اط مشتری  حق دارد از شرکت.  1.9

بخواهد نسخه الکترونیکی مدارک شناسایی  مشتریمی تواند بنا به صالحدید خود و در هر زمان از  شرکت تایید کند. برای این کار، 

شدن محل اقامت ارائه دهد. در موارد   قانونی، صورت حساب بانکی و یا قبوض خدمات عمومی را به عنوان مدرکی برای مشخص

بخواهد عکسی از خود در حالی که کارت شناسایی اش را در دست نزدیک صورت خود نگه  مشتریممکن است از  شرکتخاص، 

شرح داده شده  شرکتداشته است تهیه کند. شرایط دقیق شناسایی مشتری در بخش " سیاست های کنترل پولشویی" در سایت رسمی 

   است. 

بخواهد یک فیلم ضبط شده یا یک فیلم زنده را در جایی که با   مشتری حق دارد از از  شرکت. در موارد استثنایی، 1.1.9

صدای بلند اطالعات شخصی خود را به انگلیسی در حالی که مدرک شناسایی خود را به صورتی قابل مشاهده نزدیک صورت خود 

   نگه داشته است، بخواند. 

می تواند به  مشتری یند تایید اجباری نیست امادرخواستی برای اسکن کپی اسناد دریافت نکرده باشد، فرآ مشتری. اگر 2.9

پروفایل  صورت داوطلبانه یک نسخه از گذرنامه یا سند دیگری را که هویت وی را تایید می کند، برای اطمینان از تایید حساب، در 

اییدیه ی کامل پروفایل می  برخی از آنها نیازمند تپلتفرم معامالتی  بارگذاری کند. باید توجه شود که  بر اساس نوع عملیات مشتری

 باشند. 

موظف است بالفاصله این   مشتری) نام کامل، آدرس و یا شماره تلفن(،  مشتری. در صورت تغییر اطالعات ثبت نامی 3.9

اطالع دهد و    clients@litefinance.comاز طریق ارسال درخواست به این ایمیل شرکت  تغییرات را به بخش پشتیبانی مشتری

   ، بدون کمک تغییرات را اعمال کند. پروفایل مشترییا در قسمت 

باید سندی را برای تایید مالکیت شماره تلفن جدید ) توافق  مشتری، پروفایل مشتری. برای تغییر شماره تلفن مربوط به 4.9

را در حالی که کنار صورت خود نگه داشته است، ارائه   مشتریه دهنده خدمات تلفن همراه( و نیز عکس مدرک شناسایی نامه با ارای

   باید در هر دو مدرک یکسان باشد.  مشتریدهد. اطالعات شخصی 

را برای برقراری تماس جهت بررسی صحت اصالت   شرکتمسؤل اصالت مدارک ) کپی آن ها( است و حق   مشتری.  5.9

   آن ها با مقامات مربوطه کشور صادر کننده این اسناد و مدارک، محفوظ می دارد. 

، ارائه دادن کپی مدارک تایید کننده ی چنین وضعیتی، و  (PEPاشخاص دارای ریسک سیاسی )متعهد به اعالم وضعیت  مشتری. 6.9

مورد استفاده در وجه واریزی خود است. فرآیند احراز هویت اشخاص دارای ریسک سیاسی در سیاست های  نشان دادن منبع سرمایه ی 

( تعیین شده و ممکن است مطابق شرایط مشخص شده توسط دستگاه های دولتی اصالح  KYC( و احراز هویت مشتری ) AMLضدپولشویی )

 شود.  

ی ارزیابی آثار حقوقی مدارک ارائه شده و تایید وضعیت اشخاص  مشتری تصدیق می کند که شرکت صالحیت الزم برا . 1.6.9

دارای ریسک سیاسی را داشته و می تواند در این رابطه از سازمان های بین المللی مقتضی برای تصمیم گیری نهایی درخواست خود را  

 مطرح کند. 

ظرف سه روز کاری از زمان   اشخاص دارای ریسک سیاسی . در صورت عدم ارائه ی مدارک تایید کننده ی وضعیت 2.9.6

 موافق است که شرکت حق مسدود کردن حساب معامالتی وی را دارد.   مشتریاعالمیه 
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اشخاص  تبط با وضعیت نتواند مدارک نشان دهنده ی منبع سرمایه ی ورودی به حساب خود که مر مشتری . در صورتی که 3.6.9

حق عدم ارائه ی خدمات به وی و بازگردادن پول او را دارد. این مدارک    شرکتاست را ارائه کند موافق است که  دارای ریسک سیاسی

 شامل موارد زیر می شود اما منحصر به این موارد نیست: اظهاریه های بانکی و یا کپی اظهارنامه مالیاتی در دوره ی مالی قبلی.  

  وضعیت اشخاص دارای ریسک سیاسی حق دارد تا هر ساله از وی مدارک تایید کننده ی   شرکت موافق است که   مشتری . 4.6.9

 را مطالبه کرده و همچنین در هر زمانی مدرک نشان دهنده ی منبع سرمایه ی ورودی به حساب را از او درخواست کند.  

 

   اختیارات و مسؤلیت های شرکت و مشتری   .10

   حق دارد تا : مشتری . 1.10

کامالً مطابق با شرایط   کپی تریدینگالف( عملیات معامالتی را در حساب معامالتی باز شده توسط مشتری انجام دهد یا از 

 این قرارداد استفاده نماید؛ 

مشخص  یا با استفاده از مشخصات تماس پروفایل مشتریرا از طریق رابط  حساب معامالتیب( کلیه اطالعات مربوط به 

 دریافت کند؛  پروفایل مشتریشده در 

 انجام دهد.  قراردادخود را طبق شرایط این  حساب معامالتیج( واریزها و برداشت ها به 

به   شرکتیا هر شخص در  شرکتتصدیق میکند که هر گونه توصیه های بازار و اطالعات ارسالی از طرف  مشتری. 2.10

   ه نیست. ، پیشنهادی برای انجام یک معاملمشتری

در خصوص   مشتری مسئولیتی در قبال اقدامات و یا قصورهای شرکتمطلع است و موافقت می کند که  مشتری. 3.10

   اش را ندارد.  حساب های معامالتی انجام عملیات در

   رد.  اش را به عهده دا پروفایل شخصیو  حساب های معامالتیتایید می کند که تنها خود مسئولیت وضعیت  مشتری. 4.10

در قبال تعهدات، هزینه ها، مطالبات و خسارات مختلفی که به طور  شرکت متعهد می شود که محافظت از مشتری. 5.10

 به وجود می آیند را تضمین کند.  مشتری توسط قراردادمستقیم یا غیر مستقیم به دلیل عدم رعایت تعهدات ذکر شده در این 

برای تایید داده های وی به هنگام ثبت نام ارائه دهد و   شرکت  باید نسخه هایی از مدارک را بنا به درخواست مشتری. 6.10 

باید فوراً کلیه   مشتریدرست،صحیح و کامل است؛  شرکت به مشتریباید اطمینان حاصل کند که تمام اطالعات ارائه شده توسط 

   اطالع دهد.  شرکت تغییرات را به

 :  مشتری. 7.10

خود را از جمله تراکنش های انجام شده در   پروفایل مشتریالف( موافقت می کند که مسؤلیت کلیه اقدامات انجام شده در

 بازارهای مالی را بر عهده داشته است؛ 

ب( امنیت داده های حساب و رمزهای عبور خود را تضمین می کند. در صورت از بین رفتن یا انتقال این داده ها به  

 است.  مشتریث، مسئولیت کامل آن با اشخاص ثال

مشارکت دارد، مسئولیتی در  مشتریموافقت می کند که شرکت یا هر شخص ثالثی که در ارائه خدمات به  مشتری. 8.10

 نیست، ندارد.   شرکتقبال خرابی خط تلفن یا اینترنت یا حوادث و شرایطی که وابسته به 

را که به نام مشتری   مشتریحق دارد جزئیات حساب بانکی    شرکت تایید می کند که طبق قوانین پولشویی، مشتری. 9.10

باز شده است درخواست کند، محدودیت هایی را بر برداشت وجوه تنها توسط انتقال بانکی با استفاده از مشخصات حساب بانکی 

حق مسدود کردن کلیه عملیات حساب را تا زمانی که شرکت دداری کند، مشخص شده اعمال کند. اگر مشتری از ارائه این جزئیات خو

  اطالعات مشخص شده ارائه شوند، برای خود محفوظ می داند.  
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برای پولشویی   حساب معامالتی مشتریدلیلی بر این باور داشته باشد که  شرکتموافقت می کند که اگر  مشتری.  10.10 

عات را پنهان می کند  یا داده های ثبت نامی ناصحیح ارائه دهد و همچنین اگر دلیلی بر این باور استفاده می شود یا دارنده حساب اطال

  حق معلق کردن کلیه عملیات را در شرکتاجرا شده اند،   قرارداد باشد که عملیات معامالتی در حساب معامالتی مشتری با نقض این

جام بررسی های الزم تا زمانی که همه چیز روشن شود، برای خود برای ان مشتریو در حساب های معامالتی  پروفایل مشتری

  محفوظ می دارد ) بررسی اطالعات ثبت نامی، تائید مشخصات مشتری، تائید تاریخچه حساب سپرده ها و غیره(. 

 : شرکت. 11.10

 رتباطی نمی باشد؛ الف( ارائه دهنده خدمات ارتباطی نیست و مسئول عدم انجام تعهدات ناشی از خرابی کانال های ا

 را جبران نمی کند. مشتریب( خسارات اخالقی 

بنا به صالحدید خود می تواند به مشتری اطالعات، راهنمایی و مشاوره ارائه دهد اما در این صورت  شرکت  . 12.10

نخواهد داشت. مشتری  مشتریهیچ گونه مسئولیتی در قبال عواقب و مزایای ناشی از توصیه ها و مشاوره های ارائه شده به  شرکت

تایید می کند که در صورت عدم تقلب، قصور عمدی و یا عملکرد سهل انگارانه آشکار، شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال هر نوع  

ممکن است متحمل شود، از جمله اطالعات مربوط به  مشتریخسارات، هزینه ها، مخارجی که به دلیل اطالعات نادرست ارائه شده، 

   ات معامالتی مشتری و نه محدود به آنها، را ندارد. عملی

مسئولیتی در قبال خسارات، ضررها، سود از دست رفته، فرصت های از دست رفته، هزینه ها ) ناشی از   شرکت. 13.10

   خالف آن مشخص شده باشد. قرارداد ندارد مگر این که در این  مشتریحرکات احتمالی بازار( نسبت به 

روز   7را برای خود محفوظ می دارد، این اصالحات از طریق ایمیل طی  قراردادحق تغییر یا اصالح این  شرکت. 14.10

   اطالع داده می شود.  مشتریتقویمی پیش از قطعی شدن زمان اجرا، به 

  در فرم ثبت نام کامالً محرمانه هستند.  مشتریاطمینان می دهد که داده های ارائه شده توسط    شرکت .15.10

در صورت نامنظم شدن محدوده ی نرخ گذاری ارائه دهندگان نقدینگی یا وقوع هر گونه واقعه فورس ماژور،  . 16.10

حق دارد بدون اطالع قبلی، برخی از ابزارها را به حالت " فقط بستن " تغییر دهد. در این حالت، باز کردن معامالت جدید یا  شرکت

 یر ممکن خواهد بود. ویرایش معامالت موجود در این ابزارها غ

  

 افشای ریسک مشتری   .11

باید توانایی مالی خود را با  مشتری به هنگام معامله در بازارهای مالی می تواند بسیار چشمگیر باشد.. ریسک زیان 1.11

   توجه به چنین عملیات معامالتی ای به دقت بررسی کند. 

می تواند وجوه اولیه خود و همچنین هر گونه وجه اضافی که برای تقویت یا کنترل پوزیشن ها در بازار   مشتری. 2.11

   واریز کرده است را به طور کامل از دست بدهد.  قرارداد مطابق با این

در مقدار از پیش   مشتریسفارش های محدود کننده، مانند " حدضرر" همیشه برای محدود کردن ضرر و زیان  . 3.11

 برنامه ریزی شده موثر نیستند، زیرا شرایط بازار می تواند به گونه ای باشد که اجرای چنین سفارشاتی را غیر ممکن کند.

که چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از محدودیت   در قبال خسارات شرکتباید متوجه باشد که  مشتری. 4.11

های اعمال شده توسط دولت، مقررات ارزی یا بازار، تعلیق معامالت، جنگ یا سایر شرایط که به طور معمول " فورس ماژور" 

   می باشند، مسئولیتی ندارد.  شرکت نامیده می شوند و خارج از کنترل

اقدامات مناسب را برای   شرکتای تعیین مرزهای شرایط فورس ماژور را دارا می باشد. زمینه های کافی بر شرکت .5.11

   از شرایط فورس ماژور انجام می دهد.  مشتریان آگاه سازی
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با نرخ تبدیل ارزی که سرمایه ی  ( فورس ماژورخارج از کنترل ) مشتری موافق است که شرکت حق دارد در شرایط 6.11

   سپرده گذاری شده عملیات برداشت پول را انجام دهد.ورودی به حساب 

قرار می گیرد،  شرکت الگوریتم تراکنش های معامالتی مستقیماً توسط توسعه دهنده ی نرم افزاری که مورد استفاده . 7.11

   تعیین می شود. 

در حین انجام عملیات  کلیه ی ریسک های احتمالی که می تواندمشتری  این اطالع رسانی مختصر در مورد ریسک. 8.11

 تبدیل آربیتراژ در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی رخ دهد را پوشش نمی دهد.

 

 فسخ قرارداد   .12

   در موارد زیر فسخ می شود: قرارداد  . این1.12

 پایان می دهد؛ قراردادکه به روابط تنظیم شده توسط این  پلتفرم معامالتیاز  مشتریالف( برداشت کامل وجوه توسط 

 . مشتری توسط قرارداد ب( نقض شرایط توصیف شده در این

خاتمه یافتن قرارداد را اعالم کند. فسخ  این   مشتریرا به طور یک جانبه فسخ کند و به  قرارداد حق دارد این  شرکت. 2.12

به وجود آمده اند را لغو نمی کند از جمله در مورد پوزیشن های  قرارداد بر اساس این را که قبالً  مشتریو  شرکتتعامالت  قرارداد

   . مشتریباز و یا عملیات برداشت/ واریز وجه در حساب معامالتی 

  فعالیت تنظیم شده توسط این قراداد را فسخ نماید:  شرکتاگر . 3.12

  را از آن مطلع می کند؛  مشترییک ماه قبل از چنین فسخی،   شرکتالف( 

   را که در حساب معامالتی او موجود است باز می گرداند.  مشتریدر زمان فسخ قرارداد، وجوه شرکت ب( 

 در صورتی که مشتری اهلیت قانونی خود را از دست بدهد یا فوت کند،. 4.12

و یا شخص وراث قانونی وی به  پروفایل مشتریز حساب های موجود در الف( بر اساس قوانین ارث حق برداشت پول ا

 مورد وصیت یا امین وی منتقل خواهد شد؛ 

 ب( حق استفاده از حساب معامالتی مشتری و انجام دادن تراکنش های مالی در بازار به ارث نخواهد رسید،

لغو شده و  شرکت در  ثبت نام مشتریبرداشته شود،  پروفایل اواز حساب های موجود در مشتری ج( زمانی که سرمایه ی 

 نمی تواند بازیابی شود.

را با اطالع  خدمات شرکتبه  مشتری  حق منع کردن و یا محدود کردن دسترسی شرکتموافقت می کند که  مشتری. 5.12

 از لحظه ی فسخ خدمات باطل خواهد شد.  رداد قرا قبلی به او برای خود محفوظ می داند. در این صورت، این 


