 .١توافقنامه
 ١.١اين توافقنامه با كليه شرايط و ضوابط بين مشتري و بروكر آرون گروپس منعقد و شامل كليه معامﻼتي
ميگردد كه توسطمشتري و از طريق سرور پلتفرم معامﻼتي بروكر آرون گروپس و يا از طريق هر گونه نرم
افزار تجاري قابل دانلود انجام ميگيرد.
 ٢.١بروكر آرون گروپس بر پايه مفاد موارد زير با مشتري همكاري ميكند:
 شرايط و ضوابط مندرج
 اعﻼم ريسك
 فرم درخواست ثبتنام تكميل شده توسط مشتري
 قوانين تجارت بروكر آرون گروپس
 هر گونه مجوز نرم افزار مربوطه
 كليه شرايط و ضوابط تكميلي كه توسط بروكر آرون گروپس وضع ميشود از جمله شرايط و
ضوابط مربوط به حساب هاي معامﻼتي و يا ساير شرايط و ضوابطي كه در رابطه با معامﻼت و با
توجه به اين شرايط و ضوابط وضع خواهند شد ،همگي آنها با هم “توافقنامه” ناميده ميشود.
 ٣.١مشتريان بايد آگاه باشند كه مشخصات حساب و نمادهاي معامﻼتي حاوي اطﻼعاتي مهم در رابطه با
محصوﻻت مربوط به معامﻼت است و اطﻼعات بيشتر در بند  ٩گنجانده شده است.
 ٤.١مشتري ضمن موافقت با اين توافقنامه به بروكر آرون گروپس اجازه ميدهد كه در هر زماني از طريق
ايميل ،پيام رسانها يا به هرگونه طريق ديگري با ايشان ارتباط بگيرد و درباره هر جنبه اي از حساب مشتري
نزد بروكر آرون گروپس يا هر جنبه اي از فعاليت هاي تجاري شركت با ايشان بحث و گفتگو نمايد.

 ٥.١مشتري هر بار كه معامله اي را انجام ميدهد اذعان و توافق ميكند كه كليه اظهارنامه هاي مربوط به
تضمين هاي شخصي تكرار گردد و اينكه:
 كليه اطﻼعاتي كه مشتري طي فرم درخواست ثبتنام به ما ارائه ميدهد از هر حيث دقيق و صحيح
و درست و قابل راستي آزمايي ميباشد
 مشتري موافقت ميكند كه از هر جهت پايبند اين توافقنامه باشد
 مشتري اين توافقنامه و نيز مشخصات حساب و نمادهاي معامﻼتي و اعﻼم ريسك را به دقت مطالعه
كرده و كامﻼً فهميده و درك كرده است و موضوع اين توافقنامه براي ايشان كامﻼ روشن است.
 اگر شخص حقيقي هستيد سن شما باﻻي  ١٨سال است.
 مشتري كليه و يا تك تك معامﻼت را به نمايندگي از خود انجام ميدهد نه به عنوان يك نماينده
ثالث.
 ٦.١ﭼنانﭽه بروكر آرون گروپس به دليل خبط و خطا و يا هرگونه ايرادات مستدل مشتري از تعهدات مندرج
در اين توافقنامه متضرر گردد مشتري در قبال كل مبلغ زيان شخصا مسئول است ميبايست نسبت به جبران
خسارت اقدام نمايد.
 ٧.١احراز هويت با مدارك شخص ثالث تخلف محسوب ميشود .اگر پس از بررسي مشخص شود كه كاربر با
استفاده از ﭼندين اكانت اقدام به دريافت خدمات از بروكر آرون گروپس را كرده است ،شركت اين حق را دارد
كه براساس سياست هاي خود ايشان را از ادامه همكاري و دريافت خدمات معاف كند.
 ٨.١اگر حساب مشتري توسط شخص ثالث مديريت شود ،اين شركت حق دارد از ارائه هرگونه خدمات به
مشتري خودداري كند.
 ٩.١ﭼنانﭽه شركت متوجه هرگونه عملكرد متقلبانهاي شود كه در پي آن متحمل زيان گردد ،بروكر آرون
گروپس اين حق را دارد كه تمام حساب هاي مشتري را بدون هيچ هشدار و توضيح ،مسدود كند و از ارائه
خدمات به ايشان خودداري نمايد.

 .٢شرايط و مقررات كلي
 ١.٢كليه اقداماتي كه بروكر آرون گروپس با حسن نيت انجام مي دهد براي مشتري ﻻزم اﻻجرا است و اين
عمل هيچ گونه مسئوليتي براي بروكر آرون گروپس ايجاد نميكند.
 ٢.٢مشتري مي پذيرد كه در برابر هر گونه مسئوليتها ،تعهدها ،زيانها ،اقدامات مقتضي ،احكام  ،دعاوي
حقوقي يا كيفري ،هزينهها و منافع ممكن الحصول ،مخارج و پرداخت از هر نوعي كه ممكن است بروكر آرون
گروپس به خاطر اقداماتي كه به توصيه مشتري انجام داده متحمل شود به شركت بروكر آرون خسارت پرداخت
كند و ايشان را مصون از زيان نگه دارد.
.٣حساب معامﻼتي
 ١.٣مشتري ميبايست قبل از انجام هر گونه معامله ،ابتدا حسابي را نزد بروكر باز كند .بنابراين بايد فرم مربوطه
به درخواست ثبت نام و مراحل احراز هويت را در وب سايت بروكر آرون گروپس براي بروكر ارسال كند كليه
قسمت هاي الزامي در فرم ثبتنام بايد تكميل گردند و كليه اطﻼعاتي كه ارائه ميشوند بايد حد اﻻمكان دقيق
و درست باشد .هر گونه اطﻼعات نادرست يا غير واضح يا به رد فوري درخواست مشتري منجر ميگردد و يا
حداقل موجب تأخير در باز كردن حساب ايشان ميشود.
 ٢.٣بروكر آرون گروپس ممكن است به صورت دوره اي و با هدف تأييد اينكه اطﻼعات ارائه شده مشتري تغيير
نكرده اطﻼعات ايشان را بررسي كند .به هر حال ﭼنانﭽه هر گونه تغيير مهمي در شرايط مالي مشتري يا
اطﻼعات ارائه شده در فرم درخواست روي دهد از جمله نشاني ،اطﻼعات تماس و ايميل ،مشتري ملزم خواهد
بود كه مراتب را كتباً به بروكر آرون گروپس اطﻼع دهد.
 ٣.٣بروكر آرون گروپس ملزم نيست حسابي را براي هر مشتري ايجاد كند و ميتواند هر گونه درخواستي را
بنابه هر دليلي رد كند بدون آنكه ملزم باشد دليل اتخاذ ﭼنين تصميمي را به مشتري بازگو كند.

 ٣.٤بروكر آرون گروپس محق است كه در هر زماني حساب مشتري را مسدود يا آن را به حالت تعليق درآورد.
ﭼنانﭽه آرون گروپس ﭼنين حقي را اعمال كند كليه پوزيشن هاي باز فوراً با قيمت مظنه فعلي بروكر آرون
گروپس بسته خواهند شد و هيچ داد و ستد جديدي پذيرفته نميشود .هر پوزيشن بازي كه ممكن است
مشتري بدون مظنه در بازارها داشته باشد با اولين قيمتي كه به صورت منطقي طي روز كاري بعد براي بروكر
آرون گروپس موجود باشد بسته خواهد شد يا اين پوزيشن ها در صورت تعليق بازار به هر دليلي بر اساس
شرايط و ضوابط مندرج در اين توافقنامه بسته خواهد شد.
 ٣.٥بروكر آرون گروپس حق دارد اطﻼعات مربوط به مشتري يا حساب ايشان را بدون ارجاع و اطﻼع قبلي
مشتري در اختيار كليه مقامات ذيصﻼحي كه از صﻼحيت نظارت بر فعاليت هاي تجاري بروكر آرون گروپس
برخوردارند قرار دهد.
.٤خدمات
 ١.٤بروكر آرون گروپس همواره فقط در زمينه تجارت و خدمات معامﻼتي با مشتري همكاري ميكند.
 ٢.٤بروكر آرون گروپس هيچ گونه مشاورهاي را در خصوص مزايا يا تناسب انعقاد اين توافقنامه يا هر گونه
معامله اي بر اساس اين توافقنامه به مشتري نميدهد و هرگز مشاوره اي درباره سرمايه گذاري به مشتري
نخواهد داد .مشتري هنگامي كه ميخواهد درباره انجام هرگونه معاملهاي بر اساس اين توافقنامه تصميم بگيرد
تنها بايد به معلومات ،درك درست و صحيح از بازار تكيه كند.
 ٣.٤بروكر آرون گروپس برگه هاي مشخصات نمادها و حساب هاي معامﻼتي را در رابطه با خدماتي كه ارائه
ميدهد و نيز شرح موضوعات مختلف مرتبط با اين توافقنامه را به صورت آنﻼين از طريق سايت ارائه ميكند.
مشتري بايد قبل از تصميم به انجام هر معامله اي اين برگه ها را به صورت دقيق و كامل مطالعه كند .اگر
موضوعي باشد كه مشتري آن را متوجه نشده است بايد قبل از انجام معامله به پشتيباني آرون گروپس مراجعه
كند.

 ٤.٤هر گونه معامله اي با بروكر آرون گروپس ميبايست در محدوده اندازهاي مجاز باشد ،معامﻼت را ميتوان
فقط طي ساعات قيمت دهي بروكر براي بازار مربوطه ،انجام داد .جزئيات مربوط به اين قسمت به صورت
مفصلتر در بخﺶ مشخصات نمادهاي معامﻼتي شرح داده شده است .حداقل و حداكثر حدود توسط بروكر
آرون گروپس تعيين ميگردد و با توجه به اندازه بازار عادي كه قيمت هاي مربوط به كليه تبادل ها و داد و
ستدهاي مربوطه براي آن موجود است و اطﻼعات قيمت آن را ارائه ميدهد .بروكر آرون گروپس حداقل و
حداكثر حدود را حسب در خواست مشتري ارائه ميدهد و اين حدود به طور مفصل در بخﺶهاي مشخصات
نمادهاي معامﻼتي شرح داده شده است .بروكر آرون گروپس حق دارد اين حدود حداقل و حداكثر را تغيير
دهد و مسئوليت آگاهي از اين حدود قبل از اقدام به هر معاملهاي با مشتري است .همﭽنين بروكر حق را دارد
كه حتي بدون اطﻼع مشتري از حدود اندازه معامله ﭼشم پوشي كند.
 ٥.٤فعاليت هاي بروكر آرون گروپس با مشتري بر اساس اين توافقنامه شامل معامﻼت داراي حاشيه اعتبار
)سطح مارجين( ميگردد .معامﻼت داراي حاشيه اعتبار به طور مفصل در بند  ٧شرح داده شده است.
 ٦.٤بروكر آرون گروپس با وجود ساير مفاد اين توافقنامه درخصوص ارائه خدمات محق است ،هرگونه اقدامي
را كه صرفاً به صﻼحديد خود ضروري است به منظور تضمين پايبندي مشتريان به قوانين مربوطه اتخاذ كند.
مشتري توافق ميكند كه كليه قوانين مربوطه را با دقت و جديت رعايت نماييد.اگر بروكر به نحوي مستدل به
اين نتيجه برسد كه مشتري قوانين را رعايت نكرده ،ممكن است به اين توافقنامه خاتمه دهد.
 ٧.٤بروكر آرون گروپس هيچگونه مسئوليتي در قبال زيان هاي ناشي از قطع برق يا ارتباطات الكترونيكي يا
اختﻼل در سيستم اطﻼعات و يا هرگونه اتفاق ديگري كه مانع از ارائه قيمت دهي در يك يا ﭼند بازار مربوطه
شود ،برعهده ندارد.

.٥انجام معامله
 ١.٥معامله در بروكر آرون گروپس تنها از طريق سرور پلتفرم متاتريدر ٥كه توسط بروكر ارون گروپس ارائه
شده امكان پذير ميباشد اين نرم افزار به طور منظم به روزرساني ميشود و اكيداً توصيه ميكنيم كه مشتريان
در زمان مقتضي بروزرساني ها را دانلود و نصب كنند تا بتوانند از نرم افزار به نحوي مؤثر و بهينه استفاده
نمايند.
معامﻼت به دو صورت قابل انجام است كه معامله گر برحسب نياز يكي را ميتواند انتخاب نمايد:
.١روش نتينگ)(Netting
مشتري بر روي يك نماد يك معامله باز خواهد داشت و در صورت اضافه كردن حجم ،ميانگين گيري انجام
خواهد شد .در صورتي كه در خﻼف جهت معامله اقدام به پوزيشن گيري كند ،از حجم معامﻼت باز مشتري
كاسته خواهد شد.
 .٢روش هج)(Hedge
به ازاي هر خريد يا فروش يك فاكتور جديد باز ميشود و مشتري بر روي يك نماد ﭼندين معامله باز خريد و
فروش مي تواند داشته باشد.
 ٢.٥بروكر ارون گروپس بر حسب عرضه و تقاضا يك قيمت دوسويه را در اندازهاي كه قابل قبول باشد مظنه
ميدهد كه شامل اسپرد ) (Spreadبين قيمت خريد و قيمت فروش است .مشتري ميتواند مورد معامله را به
قيمتي باﻻتر بخرد و يا به قيمتي پايينتر بفروشد.

 ٣.٥نام كاربر و كلمه عبور مشتري اطﻼعاتي فوق العاده حساس هستند .هرگونه معامله اي كه در حساب
مشتري و با استفاده از مشخصات ايشان انجام بگيرد معتبر تلقي خواهد شد .مشتري نبايد نام كاربر يا گذر
واژه خود را در اختيار هيچ شخصي قرار دهد ،كليه مسئوليتهاي ناشي از افشاي اين اطﻼعات برعهده مشتري
است .اگر شخص ديگري به حساب مشتري دسترسي داشته باشد يا شخص ديگري به جز معامله گر با استفاده
از حساب ايشان به انجام معامﻼت بپردازد بايد فوراً به پشتيباني بروكر آرون گروپس اطﻼع داده شود ،كليه
مسئوليت ناشي از آن برعهده مشتري است.
 ٤.٥بروكر آرون گروپس فقط معامﻼتي اعم از باز كردن يا بستن پوزيشن ها را خواهد پذيرفت كه از طريق
سرور پلتفرم متاتريدر  ٥انجام شده باشد بروكر آرون گروپس به هيچ وجه ملزم نيست درخواستهاي انجام
معامله يا داد و ستد دريافت شده از طريق ساير ابزارهاي ارتباطي مثل ايميل  ،يا از طريق دستورات ارائه شده
طي يك گفتگوي شخصي را بپذيرد.
 ٥.٥درخواست انجام معامله فقط ميتواند درباره يك مظنه معتبر جاري باشد .يك قيمت ممكن است در هر
زماني بعد از آنكه مظنه داده شد و يا لفظي در عمق بازار درج شود و قبل از آنكه مشتري معامله را انجام دهد
تغيير كند.
 ٦.٥در صورت درخواست براي انجام معامله از طريق سرور پلتفرم ،فقط ميتوانيد درخواست داد و ستد با
قيمت هايي را نماييد كه در لحظه انجام معامله در سرور پلتفرم اعﻼم شده اند .به دليل ماهيت سيستم هاي
تجاري اينترنتي و بي اعتباري بالقوه اخبار مربوط به قيمت هاي بازار ،بروكر آرون گروپس ميتواند صرفاً با
صﻼحديد خود معامﻼت و هر معامله مرتبط با آنها كه از طريق سرور پلتفرم معامﻼتي انجام شده و به نظربروكر
آرون گروپس بازتاب قيمت هاي واقعي بازار در زمان انجام معامله مربوطه نيست را حذف كند .بروكر آرون
گروپس در قبال گونه ضررها و يا زيان هاي بالقوه ويا بالفعل كه مشتري بر اثر داد و ستد در زمينه يك معامله
رد يا لغو شده متحمل شود هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت.

.٦سفارشها
 ١.٦عموماً دو نوع سفارش اصلي موجود است:
 سفارشهاي شرطي)(Pending Order
 سفارشهاي حد سود و ضرر
 ٢.٦سفارش هاي شرطي سفارش هايي هستند كه به يك پوزيشن باز موجود ربطي ندارند .كليه سفارش هاي
پذيرفته شده توسط بروكر آرون گروپس “معتبر تا زمان لغو” تلقي خواهد شد.
 ٣.٦عبارت »معتبر تا زمان لغو« بدان معنا است كه سفارش تا زماني كه توسط مشتري لغو نشده قابل اجرا
باقي خواهد ماند
 ٤.٦هر گونه سفارشي كه توسط مشتري مبني بر بر حد سود و ضرر براي پوزيشن هاي باز ارائه شود
“معتبر تا زمان لغو” يا تا زمان بسته شدن پوزيشن مربوطه تلقي خواهد شد.
 ٥.٦وظيفه مشتري است كه هر سفارشي را كه ديگر غير ضروري است ،لغو كند.
 ٦.٦يك سفارش زماني اجرا خواهد شد كه مظنه به قيمت تعيين شده در سفارش مشتري يا داد و ستدهايي
كه از طريق قيمت تعيين شده انجام ميگيرد برسد.
 ٧.٦آرون گروپس ملزم نيست كه مشتري را از اجرا يا عدم اجراي يك سفارش مطلع سازد .آگاهي از كليه
زمان هاي مربوط به اينكه آيا يك سفارش اجرا شده و يا هنوز فعال است تنها وظيفه مشتري است و ﭼنانﭽه
مشتري در خصوص انجام يك معامله هر گونه ترديدي داشته باشد بايد ميبايست بﻼفاصله با بروكر آرون
گروپس از طريق پشتيباني تماس بگيرد و توضيحات ﻻزم را در خصوص اعتبار آن معامله كسب كند.

 .٧سطح كال مارجين ) (Call Margin Levelو سطح حراج
 ١.٧پلتفرم معامﻼتي بروكر آرون گروپس داراي يك قابليت توقف زيان خودكار به نام سطح كال مارجين و
سطح حراج است ﭼنانﭽه سطح كال مارجين و سطح حراج اعمال شود ،به شرح زير محاسبه خواهد شد:
هنگامي كه سطح مارجين )نسبت موجودي لحظه به مارجين * (١٠٠به سطح كال مارجين برسد مشتري
نميتواند هيچ پوزيشن جديدي باز كند و در صورتيكه مقدار زيان به سطح حراج برسد بر حسب تعداد پوزيشن
بازي كه دارد ،سيستم كامل هوشمند و از پوزيشني كه بيشترين ضرر را دارد شروع به بستن ميكند با اين
كار سطح مارجين به باﻻي سطح حراج برميگردد و درصورتيكه با هربار بستن پوزيشن ها سطح مارجين بازهم
زير سطح حراج باشد اين پروسه تكرار خواهد شد و در صورتيكه روند برگشت و سطح مارجين به باﻻي سطح
كال مارجين برسد ،مشتري ميتواند بر حسب مارجيني كه دارد سفارش هاي جديد خود را ثبت كند .دقت
شود كليه اين مراحل لحظه اي و در كسري از ثانيه انجام ميشود .اين اعداد با توجه به شرايط بازار و نوسانات
قابل تغيير است.
 ٢.٧ممكن است بروكر آرون گروپس سطح كال مارجين و سطح حراج براي هر بازاري را هر از گاهي بدون
اعﻼن قبلي به مشتري تغيير دهد به عنوان مثال ،طي شرايط بازار بي ثبات يا به دليل كم نقدينه بودن بازار
مربوطه .اين سطح كال مارجين و سطح حراج جديد شامل كليه پوزيشن هاي موجود و نيز معامﻼت جديد
مشتري خواهد شد .حداقل الزامات سطح مارجين در برگه هاي مشخصات نمادها و حساب هاي معامﻼتي ذكر
شده است كه در زمان انتشار اين برگه ها صحيح و معتبر ميباشند .آن دسته از الزامات سطح مارجين كه در
برگه هاي مشخصات نمادها و حساب هاي معامﻼتي ذكر نشده و يا از زمان انتشار ان تغيير كرده در وبسايت
بروكر اعﻼم خواهند شد .مشتري بايد اطمينان حاصل نمايد كه از جديدترين الزامات حاشيه اعتبار مربوطه
استفاده ميكند.

 ٣.٧نظارت بر پوزيشن هاي باز و ساير فاكتورهايي كه براي محاسبه سطح مارجين مورد استفاده قرار ميگيرد
وظيفه مشتري است .بروكر آرون گروپس ملزم نيست هيچ وقت يا طي دوره زماني خاصي از مشتري درخواست
افزايﺶ مارجين نمايد.
 ٤.٧بروكر آرون گروپس ممكن است تأخير در پرداخت وجوه مربوط به سطح مارجين را حاكي از ريسك
مشتري تلقي كند و صرفاً به صﻼحديد خود سطح كال مارجين و سطح حراج را تغيير دهد يا حساب را ببندد.
 ٥.٧اگر حساب مشتري توسط بروكر آرون گروپس بسته شده باشد ،ديگر مجاز به انجام هيچ معامله ديگري
نخواهد بود.
 ٦.٧مشتري نبايد به حق بروكر براي درخواست افزايﺶ سطح مارجين به عنوان يك روش نظارت بر پوزيشن
هاي خود اتكاء كند ﭼرا كه نظارت بر حساب و پوزيشن هاي مرتبط با آن وظيفه مشتري است به عﻼوه بروكر
آرون گروپس هيچ مسئوليتي را در قبال آن نمي پذيرد و ملزم نيست درخواستي را براي افزايﺶ سطح مارجين
صادر كند و هرگونه درخواست يا اعﻼني كه در يك مورد به خصوص توسط بروكر آرون گروپس داده شود
نبايد به منزله الزام به دادن ﭼنين درخواست يا اعﻼني در موارد ديگر تلقي گردد.
 .٨كميسيون
 ١.٨هنگامي كه اقدام به خريد يا فروش مي كنيد ،مبلغ كميسيون بر حسب حجم معامله به صورت لحظه اي
از موجودي )باﻻنس( كسر مي شود.
 ٢.٨با دستور " "close byميتوانيد پوزيشن ويا موقعيت هاي خريد و فروش بر روي يك نماد را با هم ببنديد.
ﻻزم بذكر است هنگام استفاده از اين دستور براي بستن پوزيشنها ،مبلغ كميسيون كسر نميگردد

.٩مشخصات حساب و نمادهاي معامﻼتي
 ١.٩مشخصات حساب و جزييات هر نماد معامﻼتي اطﻼعاتي مهم را در رابطه با هريك از بازارهاي پيشنهاد
شده توسط بروكر آرون گروپس ارائه ميدهند لذا اكيداً توصيه ميكنيم كه مشتريان آنها را به دقت مطالعه
كنند .اطﻼعات ارائه شده دراين برگه ها شامل موارد زير است:
 اسپريد و كميسيون و سواپ براي هر نماد
 حداقل الزامات حاشيه اعتبار )سطح كال مارجين و استاپ اوت( و لوريج براي هر ابزار مالي
سررسيد
 شروع و پايان معامﻼت
 مشخصات مربوط به اندازه معامله )حجم(
 ساير موضوعات مربوط به بازار
 ٢.٩بروكر آرون گروپس تمام توان خود را به كار گرفته تا تضمين كند كه برگه هاي مشخصات حساب
ونمادهاي معامﻼتي دقيق و صحيح باشند ،همﭽنين اين حق را براي خود محفوظ نگه ميدارد كه در هر زماني
هريك از بخﺶ هاي اين برگه ها را اصﻼح كند.
 ٣.٩اسپريدها و يا كميسيون مربوط به نمادهاي معامﻼتي حسب درخواست به مشتري اعﻼم خواهد شد ،بروكر
آرون گروپس اين حق را دارد كه سواپها ) ،(Swapاسپريدها ،كميسيون ،يا مشخصات مربوط به اندازه معامله
را بدون اعﻼن قبلي تغيير دهد به ويژه نه تنها در شرايطي كه بازار بيثبات باشد و يا بازار مربوطه دﭼار كمبود
نقدينگي باشد.

.١٠سواپ
 ١.١٠داد و ستد فوري جفت ارزها ،فلزات گرانبها ،شاخصهاي جهاني ،انرژيها و سهامها و غيره در بازارهاي
مختلف وجود دارد .هر بازار شرايط و اسپريد و سواپ خاص خود را دارد كه ممكن است به صﻼحديد بروكر
آرون گروپس تغيير كند .ﭼنين معامﻼتي به طور خودكار تجديد ميشوند و به جلسه داد و ستد بعدي انتقال
مي يابند .هر روز يك تعديل بدهكاري/بستانكاري مربوط به سواپ در حساب مشتري صورت ميگيرد .جزئيات
مربوط به سواپ در وب سايت بروكر آرون گروپس در بخﺶ محصوﻻت معامﻼتي درج شده است.
 ٢.١٠پوزيشن هاي موقعيتهاي باز تا زماني كه مشتري وجوه كافي براي تأمين سطح مارجين ﻻزم براي هر
بازار را دارد باز خواهند ماند .ﭼنانﭽه اعمال سواپ موجب شود كه منابع مالي موجود در حساب مشتري يك
وضعيت منفي )بدهكار( را ثبت كنند در آن صورت بروكر آرون گروپس اين حق را براي خود محفوظ نگه
ميدارد كه به صورت يكجانبه و صرفاً به صﻼحديد خود كليه موقعيتهاي باز را ببندد .ﭼنانﭽه به دليل اعمال
سواپ و محدوديت هاي الزام مارجين مشتري نتواند وجوه ﻻزم براي معامله فوري جفت ارزها ،فلزات گرانبها،
شاخصهاي جهاني ،انرژيها و سهامها و غيره را تأمين كند ،بروكر آرون گروپس اين حق را براي خود محفوظ
نگه ميدارد كه همه يا بخشي از هر معامله را به اندازه اي ببندد كه براي قرار گرفتن مشتري در يك وضعيت
مثبت وجوه موجود كافي باشد .در اين صورت بروكر آرون گروپس صرفاً به صﻼحديد خود تصميم ميگيرد كه
ﭼه پوزيشن هايي بسته و ﭼه پوزيشن هايي باز نگه داشته شود بروكر آرون گروپس در قبال فعاليت هاي
بعدي بازار در رابطه با پوزيشن هاي بسته يا باز نگه داشته شده مسئول نخواهد بود.

.١١خاتمه توافقنامه
 ١.١١مشتري ميتواند فوراً و با دادن يك اعﻼن كتبي يا شفاهي به بروكر آرون گروپس به اين توافقنامه خاتمه
دهد.
 ٢.١١مشتري ميتواند در هر زماني از طريق ايميل با پشتيباني بروكر تماس بگيردو بخواهد كه حساب ايشان
بسته شود .بروكر آرون گروپس فقط در صورتي حساب مشتري را مي بندد كه ايشان هيچ گونه بدهي به بروكر
نداشته باشد و اين شامل كليه ضرر و زيان مادي و معنوي و خسارات احتمالي مشتري به بروكر آرون نيز
ميگردد و هيچ پوزيشن بازي در حساب وي موجود نباشد.
 ٣.١١مشتري بدون هيچ قيد و شرطي توافق ميكند كه بروكر آرون گروپس حق دارد در صورت وقوع هريك
از موارد زير فوراً حساب ايشان را ببندد يا آن را به حالت تعليق در آورد:
 ﭼنانﭽه مشتري اين شرايط و ضوابط را نقﺾ كند
 ﭼنانﭽه مشتري اطﻼعاتي نادرست را هنگام ثبتنام ارائه داده باشد
 ﭼنانﭽه رفتار و گفتاري بي ادبانه يا اهانت آميز با كاركنان بروكر آرون گروپس داشته باشد
 ﭼنانﭽه بروكر آرون گروپس صرفاً به صﻼحديد خود يا هر دليل ديگري تصميم بگيرد كه به حساب
مشتري خاتمه دهد
 ٤.١١ﭼنانﭽه هريك از طرفين اين توافقنامه به آن خاتمه دهد كليه پوزيشن هاي باز بﻼفاصله بر اساس مظنه
جاري اعﻼم شده توسط بروكر آرون گروپس و يا بهترين قيمت لحظه عمق بازار بسته خواهد شد يا ﭼنانﭽه
بازاري به هر دليلي بسته باشد كليه پوزيشن هاي باز بر اساس مظنه موجود بعدي كه به نحوي منطقي و به
محﺾ باز شدن مجدد بازار توسط بروكر آرون گروپس و يا بهترين قيمت لحظه عمق بازار اعﻼم ميگردد،
بسته خواهد شد و هيچ معامله جديدي را قبول نخواهد كرد.

 ٥.١١هيچ يك از طرفين توافقنامه به دليل خاتمه آن مشمول پرداخت جريمه نخواهند شد و خاتمه اين
توافقنامه بر حقوق متعلقه هيچ تأثيري نخواهد داشت .به محﺾ خاتمه قرارداد توسط هريك از طرفين ،بروكر
آرون گروپس ميتواند همه يا هريك از حسابها را در هم ادغام كند و هرگونه بستانكاري مربوط به حساب
مشتري را به ايشان منتقل نمايد و كليه مبالغي كه مشتري به بروكر بدهكار است ميباشد را از آن كسر كند.
 ٦.١١بروكر محق است كه در هر زماني بعد از خاتمه اين توافقنامه بدون اعﻼن قبلي به مشتري كليه پوزيشن
ها و موقعيتهاي ايشان را ببندد.

.١٢شرايط فورس ماژور
 ١.١٢بخشي از رويدادهاي فورس ماژور عبارتند از شرايط بازار استثنايي ،غير عادي يا اضطراري كه ممكن
است اجازه ندهند بروكر آرون گروپس به هريك يا همه تعهدات خود بر اساس اين توافقنامه عمل كند .اين
شرايط عبارتند از:
 بازارهايي كه برحسب ارزيابي منطقي بروكر آرون گروپس دﭼار يك وضعيت اضطراري يا استثنايي
هستند
 تعليق يا بسته شدن هر گونه بازاري كه براي آن مظنه ميدهيم يا تحميل محدوديت ها يا شرايط
ويژه يا غير عادي در خصوص داد و ستد در ﭼنين بازارهايي
 وقوع هر گونه تغييري در سرمايه گذاري مخاطره آميز كه بر اساس ارزيابي منطقي ما سطح قيمت
ها را در هريك از بازارهايي كه براي آنها مظنه داده ايم تحريف ميكند
 هر گونه كاهﺶ غير عادي نقدينگي در هر يك از بازارهايي كه مظنه هايي براي آنها داده شده و يا
پيﺶ بيني منطقي ﭼنين كاهشي و يا بي ثباتي شديد بر حسب ارزيابي هاي منطقي بروكر آرون
گروپس در هر بازاري كه به صورت عادي براي آن مظنه ميدهد يا پيﺶ بيني بروكر آرون گروپس
مبني بر اينكه ممكن است ﭼنين وضعيتي روي دهد

 هر گونه اقدام رويداد يا حادثه هايي شامل قطع برق يا ارتباطات الكترونيكي يا اختﻼﻻت فني يا
ارتباطي در سيستم هاي اطﻼعاتي و يا هر گونه اتفاقي ديگري كه مانع از ارائه خدمات معامله عادي
توسط بروكر آرون گروپس گردد.
 ٢.١٢اگر طي ارزيابي هاي منطقي به اين نتيجه برسيم كه يك وضعيت ناشي از فورس ماژور به وجود آمده
در آن صورت ميتوانيم صرفاً به صﻼحديد خود:
 معامﻼت را به حالت تعليق درآوريم ويا ساعات مظنه دهي براي همه يا هريك از بازارها را اصﻼح
كنيم
 الزامات سپرده يا سطح مارجين را افزايﺶ دهيم
 همه يا هريك از پوزيشن هاي باز را ببنديم )سررسيد اضطراري(
 از قبول معامﻼت جديد خودداري كنيم حتي اگر اين معامﻼت براي بستن پوزيشن ها باشد
 حداكثر اندازه مجاز معامله را كاهﺶ دهيم
 كليه اسپريدهاي اعﻼم شده را تغيير دهيم
 كليه اقداماتي كه بروكر آرون گروپس در ﭼنين شرايطي براي دفاع از مشتريان و خود صﻼح ميداند
را اتخاذ كنيم.
 ٣.١٢بروكر آرون گروپس در قبال هرگونه زياني كه ممكن است مشتري به دليل اتخاذ اقدامات موضوع اين
بند متحمل شود هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت.

.١٣تأييديه ها و پرسش هاي مربوط به گزارش معامﻼت انجام شده
 ١.١٣به محﺾ انجام معامله يا ارائه سفارش ،اصﻼح سفارش ،يا لغو سفارش
 در رابطه با يك معامله جزئياتي در پلتفرم معامﻼتي نمايﺶ داده خواهد شد
 ٢.١٣مشتري بايد از كليه معامﻼت و پوزيشن ها كامﻼً آگاه باشد.
 ٣.١٣جزئيات گزارش حساب مشتري هميشه موجود خواهد بود مگر در مواردي كه بروكر آرون گروپس
حساب ايشان را به حالت تعليق درآورده باشد و يا به هر دليلي سرور قابل دسترسي نباشد.
 ٤.١٣مشتري موظف است در صورت دريافت گزارشي مبني بر يك معامله يا سفارش كه توسط ايشان يا به
نمايندگي از ايشان انجام نشده است ،فوراً مراتب را به پشتيباني آرون گروپس اطﻼع دهد .اگر مشتري
گزارش مربوط به معامله هاي كه انجام شده است را دريافت نكرده بايد فوراً مراتب را واحد پشتيباني اطﻼع
دهد.
 ٥.١٣اگر معتقد هستيد كه هر گونه گزارش معامﻼت انجام شده حاوي خطا يا اشتباهي است بايد فور ًا
مراتب را به پشتيباني آرون گروپس اطﻼع دهيد.
 ٦.١٣هر گونه سؤال يا اختﻼف نظر درباره هر معامله به همراه جزئيات آن از حيث زمان و تاريخ معامله بايد
در اسرع وقت و به محﺾ اينكه مشتري از آن مطلع گردد به پشتيباني آرون گروپس اعﻼم شود

.١٤سازوكار حساب معامﻼتي باوضعيت باﻻنس منفي
بروكرآرون گروپس هر روز بعد از بسته شدن بازار وضعيت حساب هاي معامﻼتي مشتريان را بررسي مينمايد
و درصورتي كه حساب مشتري در وضعيت باﻻنس منفي قرار گرفته باشد:
 ١.١٤اگر مشتري ﭼند حساب معامﻼتي يا كيف پول داراي موجودي داشته باشد ،در وهله اول بروكر حساب
منفي مشتري را با انتقال موجودي آزاد )فري مارجين( از حساب هاي ديگر يا كيف پول مشتري و انتقال آن
به حساب مربوطه از وضعيت منفي خارج ميكند.
 ٢.١٤اگر حساب معامﻼتي مشتري منفي شود ،تنها درصورتي ايشان ميتواند در بروكر آرون گروپس فعاليت
داشته باشد كه منفي و بدهكاري خود را با بروكر تسويه كند.

.١٥تغيير اين شرايط و ضوابط
اين شرايط و ضوابط ممكن است در هر زمان بعد از اعﻼم قبلي به هرگونه ايي به مشتريان تغيير كند .هرگونه
تغييري بﻼفاصله بعد از اعﻼم قابل اجرا خواهد بود و شامل كليه پوزيشن هاي باز و سفارش هاي اجرا نشده
در تاريخ اجرا و بعد از آن خواهد شد.

