
 و ضوابط طیشرا

 فارکس یشیشرکت ، دوره مسابقه نسخه آزما طیثبت نام ، شرا .1

هر ماه ، از اول هر ماه در ساعت  «BEST OF THE BEST» فارکس یشیمسابقه آزما 1.1

شود )  یبرگزار م GMT +2 ، طبق زمان سرور 95:32:32ماه در  نیتا آخر 00:00:00

 .(عامل معامالت نشان داده شده است ستمیهمانطور که در س

 

را  یشوند هنگام ثبت نام در مسابقه اطالعات واقع یهمه شرکت کنندگان متعهد م .1.2

 .ارائه دهند

 

اروپا ممکن  هیاتحاد یو کشورها لی، ژاپن ، اسرائ کایمتحده آمر االتیاز ا انیمشتر 1.3

 .شرکت نکنند یشیمسابقه آزما نیاست در ا

 

مربوط به  نیها و قوان تیشرکت کننده تمام محدود کیبت نام در مسابقه ، هنگام ث 1.4

تواند از  یمسابقه ، سازمان دهنده م نیقوان تی. در صورت عدم رعاردیپذ یمسابقه را م

 .شرکت کننده در دوره مسابقه کند کی تیاقدام به رد صالح LiteForex شرکت قیطر

 

 یحساب تجار نیفارکس از چند یشیمسابقه آزما ورود به یتالش برا ایکه  یدر صورت 1.5

شرکت کننده رد  کیاستفاده از ناشناس کننده ها مشخص شود ،  تیواقع ای لی/ پروفا

 .شود یم تیصالح

 

 دیبا ی، مشتر «BEST OF THE BEST» فارکس یشیشرکت در مسابقه آزما یبرا 1.6

مسابقه ثبت نام  یصفحه برا نیکرده و در ا دییخود را به طور کامل تأ یمشخصات شخص

 .کند



 

فرم ثبت نام باال را پر کرده و  یلدهایف دیشرکت کننده با کی،  تیهنگام ثبت نام در سا 1.7

در رتبه  شینما ینام مستعار برا کی( و یمشتر لیاز پروفا ستمیخود را )ورود به س لیمیا

 ."نیبهتر BEST OF THE» یشیمسابقه آزما یبند

 

 فارکس یشیبار در مسابقه آزما کیتواند هر ماه  یم LiteForex لیروفاهر دارنده پ 1.8

«BEST OF THE BEST»  .بار  کیفقط  یهر مسابقه فعل یتواند برا ینفر م کیشرکت کند

 ثبت نام کند

 

و  ستمیمسابقه با شماره ورود به س یشیحساب آزما کیپس از پر شدن فرم ثبت نام ،  1.9

 لیمیبه آدرس ا اتیجزئ نیشود. ا یشرکت کننده باز م کی یرمز عبور منحصر به فرد برا

 .شود یمشخص شده هنگام ثبت نام در مسابقه ارسال م

 

 .مسابقه باز است یبه محض شروع مرحله قبل دیمرحله مسابقه جد کی یثبت نام برا 1.10

 

  

 

 فارکس یشیتجارت مسابقه آزما طیشرا .2

 .DEMO ECN :سابنوع ح 2.1

 

 .(است کسانیهمه شرکت کنندگان  ی)برا 3000: هیمانده اول 2.2

 



 .000: 0اهرم:  2.3

 

2.4 Risk Stop Out:  مانده 93حساب مسابقه معادل  کیحداکثر برداشت قابل قبول در ٪

 Risk Stop Outمقدار فراتر رود ،  نیضرر شناور از ا نکهیاست. به محض ا یموجود

 که اجازه داده است یشوند. مشارکت کننده ا یباز بسته م یها تیدهد و تمام موقع یرخ م

Risk Stop Out شود یم تی، رد صالح فتدیب اتفاق یدر حساب و. 

 

 شود یارائه م LiteForex است که توسط یابزار تجارت: هر ابزار 2.5

 

 یها یاز کارشناسان معامالت و استراتژ تیتواند بدون محدود یشرکت کننده م کی 2.6

 LiteForex " موثر ی" موافقت نامه مشتر طیشرا نکهیاستفاده کند ، مشروط بر ا یمعامالت

LiteForex شود تیرعا.  

 

متن معامالت باز  انیمسابقه بسته شوند. اگر در لحظه پا انیقبل از پا دیمعامالت با هیکل 2.7

شوند. وجود معامالت آزاد  یبازار بسته م یفعل متیار با قانجام شود ، آنها به طور خودک

 .را به همراه ندارد تیمسابقه ، رد صالح انیدر لحظه پا

 

تجارت در  طیمسابقه مطابق با شرا یشیآزما یتجارت در حساب ها طیشرا ریسا 2.8

 . است LiteForex " یمطابق با " قرارداد مشتر ECN میتجارت مستق یحساب ها

 

2.9 LiteForex از  ایکند و  یدارد که از ثبت نام خوددار یخود محفوظ م یحق را برا نیا

تواند به شرح  یم تیرد صالح لیکند. دال تیسلب صالح لیشرکت کننده بدون احراز دل

 باشد ریز



 

 " ی" قرارداد مشتر تیعدم رعا اینقض  -

 یمشتر لیپروفا نیوجود چند ای یکیزیشخص ف کیحساب مسابقه توسط  نیثبت چند -

 .یکیزیشخص ف کیمتعلق به 

 یدر همان زمان و با استفاده از جفت ها با  یباز کردن معامالت مخالف با حجم بزرگ تقر -

 مشابه ؛

 شده ؛ نیبدست آوردن سود تضم یبرا متیق انیاستفاده از شکست جر -

 قهیدق 9ر از حضور معامالت مسابقه ، از جمله معامالت قفل ، که مدت زمان آنها کمت -

 .است

قرار گرفتن در فهرست  لیشرکت کننده به دل کی نکهیظن از ا susp سو ای نانیاطم -

 .را مرتکب شده است یبرندگان ، هر نوع اقدام متقلبانه ا

در طول دوره  یتجار تیفعال چیه یروز متوال 00که به مدت  یشرکت کنندگان 2.10

 .شوند یمسابقه نشان نداده اند ، به طور خودکار حذف م

 

  

 

 زیجوا افتیبرندگان و در نییتع .3

مسابقه به عنوان  انیدر پا سکی/ ر ینسبت سودآور نیشرکت کننده اول با بهتر 5 3.1

شوند.  یدر نظر گرفته م «LiteForex «BEST OF THE BEST یشیبرندگان مسابقه آزما

 یتوسط بخش ها یمسابقه ، به محض بررس انیپس از پا یروز کار 5ظرف  یینها جینتا

 .ردیگ ی، شکل م سکیر تیریو مد یتیامن

 



در طول دوره مسابقه فراتر رفته باشد ،  3خطر آنها از  بیکه ضر یشرکت کنندگان 3.1.1

 یه نمداد شینما یدر رتبه بند گریمسابقه آنها د یشوند و حساب ها یاز مسابقه حذف م

 .شود

 

که در طول دوره مسابقه فعاالنه تجارت کرده اند و  یفقط آن دسته از شرکت کنندگان 3.2

توانند برنده  یداده اند ، م شیمسابقه افزا نیخود را بدون نقض قوان هیاول یسپرده ها

 .شناخته شوند

 

را بدست  زهیبرنده جا یاز اول تا پنجم مکان ها 5.0که مطابق بند  یشرکت کنندگان 3.3

کنند. بسته به  یم افتیخود در ECN LiteForex آورده اند ، پول را در حساب تجارت زنده

 :متفاوت است ریمکان ، مبالغ به شرح ز

 

 $،  زهیمبلغ جا یبند رتبه

 دالر 4000 1

 دالر 2500 2

 دالر 1500 3

 دالر 1000 4

 دالر 1000 5

  

 

، دو شرکت کننده  BEST OF THE BEST یشیمسابقه آزما جیکه پس از نتا یدر صورت 3.4

به عنوان سازمان دهنده  LiteForex داشته باشند ، شرکت یکسانیدر مسابقه مقدار تعادل 



، با شرکت در مسابقه با حداقل حداکثر  ردیبگ میآنها تصم نیکه ب ردیبگ میتصم دیمسابقه ، با

 دوره مسابقه بهنسبت  یقرعه کش

 

 :دیبا TOP 5 یینها ستیبرندگان در ل 3.5

 

 دییکامال  تأ LiteForex یازهایآنها مطابق با ن یکه مشخصات مشتر دیحاصل کن نانیاطم -

 .شده است

 

 ؛ یتجارت اجتماع ستمیدر س ECN افتتاح حساب تجارت -

 

-contest از آدرس مشخص شده هنگام ثبت نام در مسابقه به آدرس -

demo@liteforex.com دهد: نام مسابقه یکه نشان م دیارسال کن یلیمیا - «BEST OF 

THE BEST» ( شماره حساب آزمایشینما ینسخه .)مسابقه و رمز عبور معامله گر ؛  یشی

 .مشخص شده است اتهنگام ثبت مشخص لیمیتاجر؛ آدرس ا ECN شماره حساب

 

 انیاهفته اول پس از پ 9فقط در  زهیپرداخت جا یآگاه باشد که درخواستها دیبرنده با 3.6

 .شوند یم رفتهیکه حساب در آن شرکت کرده است پذ یمسابقه ا

 

3.7 LiteForex شرکت کننده را  تیدر مورد هو یحق درخواست هرگونه اطالعات اضاف

 .دارد یخود محفوظ م یبرا زهیهنگام اعتبار دادن جا

 

 را به حساب زهیکند ، مبلغ جا یم افتیدر زهیکه جا یممکن است شرکت کننده ا 3.8

 .نکند زیاشخاص ثالث وار



 

 یمشتر یپس از ارسال درخواست ، به حساب واقع یظرف سه روز کار زهیوجوه جا 3.9

 (5.3شود که درست پس از شرکت در مسابقه افتتاح شده است. )ص  یم زیوار

 

شود ، متعلق به شرکت است و به عنوان  یم زیبه ستون اعتبار وار زهیوجوه جا 3.10

معامله گر ،  کیبه عنوان  یشرکت در خدمات تجارت اجتماع یبرا هیاول یگذار هیسرما

با استفاده  ی. سود حاصل از برنده در حساب معامالت وردیگ یبرنده قرار م کی اریدر اخت

 هیاز سود سرما ی، درصد نیقابل برداشت است. همچن یتیحدودم چیبدون ه زهیاز وجوه جا

 زین یتیمحدود چیر هر لحظه و بدون هممکن است د یاز تجارت اجتماع یگذاران و

 .برداشت شود

 

 ایوجود داشته باشد و  نیظن به نقض قوان is به عنوان سازمان دهنده مسابقه ، اگر سو 3.11

خود مطابق  تیدر مورد هو یمشخصات خود و ارائه اطالعات اضاف دییاز تأ یاگر برنده ا

 5.3رد کند.  حاتیرائه توضرا بدون ا زهیکند ، حق دارد جا یبا صفحه ، خوددار

 

خود حق محفوظ است  یشرکت برا نیگذاران ، ا هیاز منافع سرما تیطبق برنامه حما 3.12

پنهان کرده و در  یبرنده را از نظارت بر بستر معامالت اجتماع کی ECN یکه حساب واقع

کسر  زهیاز وجوه جا ییباال سکی، ر زهیجا یصورت معامله برنده با استفاده از صندوق ها

 ی٪ ارزش فعل93از  فی، تخف زهیبا استفاده از اعتبارات جا عاملهکند. اگر در هنگام م

 .ردیگ یفراتر رفته باشد ، سازمان دهنده مسابقه آنها را پس م« مانده + اعتبار»

 

در حساب معامله گر خود در بستر تجارت  زهیجا یمعامله با استفاده از صندوق ها 3.13

تجارت کم خطر را دنبال کند و از  یاستراتژ کیشود که  یده متعهد مبرن کی،  یاجتماع

 .عبور نکند 3 سکیسطح ر

 



حق دارد در هر زمان و بدون اطالع  LiteForexبه عنوان برگزار کننده مسابقه ،  3.14

 .مسابقه را اصالح کند طی، شرا ژهیو

 

5.03 LiteForex اهداف  یده را برابرن یحق استفاده از اطالعات مربوط به حساب ها

داند. از برندگان دعوت  یخود محفوظ م یبرا یو انتشار آنها در هر منبع اطالعات یغاتیتبل

مانند مصاحبه ، گزارش عکس و  LiteForex یابیو بازار یغاتیشود تا در اقدامات تبل یم

 LiteForexمربوط به مسابقه شرکت کنند. در همان زمان  یمطبوعات یها هیانی، و ب لمیف

 تی( را بدون رضایبرنده )از جمله نام و نام خانوادگ یشود که اطالعات شخص یمتعهد م

 LiteForexاقدامات ،  نیبرنده از شرکت در ا کیکند. در صورت امتناع  یبرنده منتشر نم

را در رتبه  یرا دارد که مکان بعد یا کنندهبه شرکت  زهیجا یبرنده و اعطا تیحق صالح

 .به خود اختصاص داده است یینها یبند


