
 

 توافقنامه  .1

  ق یو از طر ی مشتر توسط که گردد یم یمعامالت هیکل منعقد و شامل  و بروکر آرون گروپس  ی مشتر نیب و ضوابط ط یشرا هیبا کل توافقنامه  نیا .1.1

 .ردیگی دانلود انجام م  قابل  ی تجار  افزارنرم   هرگونه  ق یاز طر  ایو    بروکر آرون گروپس   ی سرور پلتفرم معامالت

 :کندیم  ی همکار  ی با مشتر  ریمفاد موارد ز  ه یبر پا  بروکر آرون گروپس  .1.2

 مندرج   و ضوابط   ط یشرا •

 سک یاعالم ر •

 ی مشتر  توسط  شدهلینام تکمثبت  فرم درخواست  •

 تجارت بروکر آرون گروپس   ن یقوان •

 مربوطه   افزارنرم مجوز    هرگونه  •

  ریسا  ایو    یمعامالت  ی هاحساب  مربوط به   و ضوابط  ط یشرا  ازجمله  شودیم  وضع  بروکر آرون گروپس   توسط  که  یلیتکم  و ضوابط  طیشرا  هیکل •

 .شود ی م  دهی« نامهتوافقنام»  با هم  هاآن  یخواهند شد، همگ  وضع  و ضوابط  ط یشرا  نیا  به  با معامالت و با توجه   در رابطه  که  ی و ضوابط  ط یشرا

و    معامالت است   با محصوالت مربوط به   در رابطه   مهم   یاطالعات  ی حاو   یمعامالت  ی مشخصات حساب و نمادها  آگاه باشند که   دیبا  انیمشتر .1.3

 .گنجانده شده است   ٩در بند    شتریاطالعات ب

 ق یطر  هرگونه  به  ای  هارسان پیام   ،لیمیا  قیاز طر  یدر هرزمان  که  دهدی اجازه م  بروکر آرون گروپس   به  توافقنامه  نیبا ا  موافقت   ضمن  ی مشتر  .1.4

با    شرکت  ی تجار  ی هاتیاز فعال  ی اهر جنبه  ای  نزد بروکر آرون گروپس   ی از حساب مشتر   ی او درباره هر جنبه  ردیارتباط بگ  شانیبا ا  ی گرید

 .دیو گفتگو نما  بحث   شانیا

قبول  قابل  هاچارت ها، نمادها و  در تمام مارکت   بروکر آرون گروپس   شده توسطارائه   ی هامتیق  که  ردیپذیم  توافقنامه   ن یبر اساس ا  ی مشتر  .1.5

 .است   شانیا

 نییبروکر تع  ی ها  یال پ  گران توسط   معامله  ی هاسفارش   ی اجرا   متی ق  ن یبنابرا  شوند؛ی ( ارسال می ساز )ال پ  ینگینقد  به  ی مشتر   ی هاسفارش  .1.6

  سه یمقا ن یبنابرا باشند؛ی طرف قرارداد بروکر م یهمگ که  شودیم جادیا ی ال پ توسط  بروکر آرون گروپس  ی در تمام نمادها  ی نگی. نقدگرددیم

 .ست ین  مالک  ساز متفاوت دارند با بروکر آرون گروپس   ینگینقد  که  ی مال  ی هاشرکت   ریدر سا  هامتیق

 :نکهیتکرار گردد و ا  یشخص  یهانیتضم  مربوط به   ی هااظهارنامه   هیکل که  کندیم  اذعان و توافق   دهدیرا انجام م   ی امعامله  هر بار که  ی مشتر  .1.7

 است   یی آزما  یراست  و قابل  و درست  حیو صح  قیدق  ثیاز هر ح  دهدیم  ما ارائه   نام به ثبت  فرم درخواست   یط  یمشتر  که  ی اطالعات  هیکل •

 باشد   توافقنامه   نیا  بندیپا  ازهرجهت   که  کندیم  موافقت   ی مشتر  •

 درک کرده است   و  دهیفهم  کامالًو  کرده    مطالعه  دقتبهرا    سکیو اعالم ر  یمعامالت  ی مشخصات حساب و نمادها  ز یو ن  توافقنامه   نیا  ی مشتر  •

 .است   روشن   کامالً  شانیا  ی برا   توافقنامه   نیو موضوع ا

 .سال است   ١٨  ی شما باال  سن  دیهست  یقیحق  اگر شخص  •

 .ثالث   ندهینما  ک یعنوان  به نه  دهدی از خود انجام م  یندگینما  معامالت را به  تکتک  ایو    هی کل  ی مشتر  •

 ی متضرر گردد مشتر  توافقنامه   نیاز تعهدات مندرج در ا  ی مستدل مشتر   راداتیا  هرگونه   ایو خطا و    خبط  لیدل  به  بروکر آرون گروپس   چنانچه  .1.8

 .د یجبران خسارت اقدام نما  به  نسبت  ستیبایم  مسئول است   شخصاً انیز  مبلغ  در قبال کل



 

 اقدام به   اکانت   ن یکاربر با استفاده از چند  شود که  مشخص  ی از بررس  . اگر پس شودی محسوب م  تخلف  ثالث   با مدارک شخص   ت یاحراز هو .1.9

 افتیو در  یهمکار  را از ادامه   شانی خود ا  ی هااست یبر اساس س  را دارد که  حق  نیا  ، شرکت را کرده است  خدمات از بروکر آرون گروپس   افتیدر

 .خدمات معاف کند 

 .کند  ی خوددار ی مشتر   خدمات به  هرگونه  دارد از ارائه   حق  شرکت   ن یشود، ا  ت یریمد  ثالث  شخص  توسط  ی اگر حساب مشتر  .1.10

 یهاحساب تمام    را دارد که  حق  نیا  گردد، بروکر آرون گروپس   انیز  آن متحمل  یدر پ  شود که  ی اعملکرد متقلبانه  هرگونه  متوجه   شرکت  چنانچه  .1.11

 .دینما  ی خوددار  شانیا  خدمات به  مسدود کند و از ارائه   ،حیهشدار و توض  چیرا بدون ه  ی مشتر 

  یقیتشو  یهامعامالت و طرح   ی و...(، اجرا  کسچنجا  ،یصرافبروکر )  ی عملکرد خدمات  مت،یکاربر در صورت مطلع شدن از وجود باگ در درج ق .1.12

  ی خالف قانون بوده و کاربر به سوءاستفاده محکوم خواهد شد. تمام  طیشرا  نیبروکر مطرح کند. استفاده از ا  یبانیموارد را با پشت  نیا  سریعاً  دیبا

 خواهد داشت. و عملکرد آن بعد از وجود باگ ابطال شده و بروکر حق هرگونه برخورد با کاربر را    عامالتم

آن محفوظ است. بروکر موظف خواهد   یحق برا نیباگ بوده است از نظر بروکر باطل اعالم شده و ا منشأانجام شده که با  یهاتیفعال یتمام .1.13

  ، تأخیر بر عهده بروکر خواهد بود.    زی ن  نیحذف شده که ا  دی بروز باگ با  نیح  یهات یشده را برطرف کند. فعال  جادیا  یهافرصت باگ   نیبود در اول

  ن یاز ا  زیبروکر ن  یخدمات  یهاعملکرد  .رودی خواهد بود که احتمال بروز آن م  ییهااز باگ   یو... قسمت  یافزار نمادها، مشکالت نرم   متیق  تالفاخ

 و... است.   یصراف  ،یقیتشو  یها طرح   کسچنج،بروکر شامل ا  ینخواهد بود. عملکرد خدمات  مستثناقاعده  

برامشخص   زیوار  مبلغ  حداقل  که  ردیپذیم  ی مشتر  .1.14 معامالت  ی شده  حساب  در  را  حساب  داشته  ی افتتاح  درصورت  خود   باالنس  کهیباشد. 

(Balance) یکلوزاٌنل  باشد، معامالت در حالت   مبلغ  ن یکمتر از ا (Close Only)  صرفاً قادر   گرمعامله  حالت   نیدر ا  که  قرار خواهند گرفت

برسد،    شدهنییتع   ی موجود   زانی م  به  «معامالت باز»  تیریمد  ای  گر بتواند با انتقال وجهمعامله  خواهد بود. چنانچه  «معامالت باز»  بستن  به

 .شودی خارج م  یکلوزاٌنل  حساب از حالت 

 

 ی و مقررات کل ط یشرا .2

بروکر    ی برا  یتیمسئول  گونهچیه  عمل  ن یو ا  است   االجراالزم  ی مشتر   ی برا   دهدی انجام م  تین  با حسن   بروکر آرون گروپس   که  ی اقدامات  هیکل .2.1

 .کندینم  جادیا  آرون گروپس 

هرگونه  که  ردیپذیم  ی مشتر  .2.2 برابر  مقتض  ،هازیان تعهدها،    ها،ت یمسئول  در  دعاو   ،ی اقدامات  منافع   هانهیهز  ،یفریک  ای  یحقوق  ی احکام،   و 

 انجام داده متحمل   ی مشتر  هیتوص  به  که  ی خاطر اقدامات  به  بروکر آرون گروپس   است   ممکن   که  یاز هر نوع  الحصول، مخارج و پرداخت ممکن 

 .دارد  نگه  ان یرا مصون از ز  شانیکند و ا  بروکر آرون خسارت پرداخت   شرکت  شود به 

 

 یمعامالتحساب  .3

احراز    نام و مراحل ثبت  درخواست   به  فرم مربوط   دیبا  ن یرا نزد بروکر باز کند؛ بنابرا  ی ، ابتدا حسابمعامله  از انجام هرگونه  قبل  ستیبایم  ی مشتر  .3.1

 ی اطالعات  هیگردند و کل  لیمتک  دی نام بادر فرم ثبت   یالزام  ی هاقسمت  هیبروکر ارسال کند کل  ی برا  بروکر آرون گروپس   ت یساوبرا در    تیهو

 گردد یمنجر م  ی مشتر  درخواست   ی رد فور  به  ای  رواضح یغ  ا ی  اطالعات نادرست   باشد. هرگونه   و درست  قیدق  االمکانیحت  دیبا  شوندیم  ارائه  که

 .شود ی م  شانیدر باز کردن حساب ا  تأخیر  موجب   حداقل   ایو  



 

کند.    یرا بررس  شانینکرده اطالعات ا  رییتغ  ی شده مشتر اطالعات ارائه   نکهیا  دییو با هدف تأ  ی صورت دورها   به  است   ممکن   آرون گروپس بروکر   .3.2

ت تماس  اطالعا  ،ی نشان  دهد ازجمله  یرو  شده در فرم درخواست اطالعات ارائه   ای  ی مشتر  ی مال  طیدر شرا  یمهم  رییتغ  هرگونه   هرحال چنانچهبه

 .اطالع دهد  بروکر آرون گروپس   را کتباً به  مراتب  ملزم خواهد بود که   ی مشتر   ،لیمیو ا

ملزم    رد کند بدون آنکه   یلیهر دل  را بنا به   ی درخواست  هرگونه   تواندمیکند و    جادیا  ی هر مشتر  ی را برا  یحساب   ست یملزم ن  بروکر آرون گروپس  .3.3

 .بازگو کند  ی مشتر  را به  یمیتصم  ن یاتخاذ چن  لیباشد دل

  یحق  نیچن  آرون گروپس   درآورد. چنانچه  قیتعل  حالت   آن را به  ایرا مسدود    ی حساب مشتر  ی در هرزمان  که  است   محق   بروکر آرون گروپس   .3.4

.  شودینم  رفتهیپذ  ی د یدادوستد جد  چیخواهند شد و ه  بسته  بروکر آرون گروپس   یفعل  مظنه   مت یبا ق  فوراً  بازی هاشن یپوز  هیرا اعمال کند کل

بروکر    ی بعد برا   ی روز کار  یط  یصورت منطق  به  که  یمتیق  ن یباشد با اول  در بازارها داشته   بدون مظنه   ی مشتر  است   ممکن   که  ی باز  شن یهر پوز

 نیمندرج در ا  و ضوابط  ط یبر اساس شرا  یلیهر دل  بازار به  قیها در صورت تعل  شنیپوز  نیا  ایخواهد شد    شد بستهموجود با  آرون گروپس 

 .خواهد شد   بسته  توافقنامه 

 یصالحیمقامات ذ  هیکل  اریدر اخت  یمشتر  یرا بدون ارجاع و اطالع قبل  شانیحساب ا  ای  ی مشتر  دارد اطالعات مربوط به   حق  بروکر آرون گروپس  .3.5

 .برخوردارند قرار دهد   بروکر آرون گروپس   یتجار  ی هات ینظارت بر فعال  ت یاز صالح  که

نشدن    ت یمشکل و رعا  جادی. در صورت اندینما  تیهمه موارد را رعا  را مطالعه کنند و  یمعامالت  هایحساب  نیقوان  یتمام  اندموظف   انیمشتر .3.6

باز، حداکثر ارزش معامالت    شنی شامل حداکثر پوز  نیقوان  نینخواهد داشت. ا  هاآن را از    یتیو حما  تیمسئول  چیاز سمت کاربران بروکر ه  نیقوان

 خواهد بود.   یبه عهده مشتر   نیقوان  ت یاز عدم رعا  یو ... خواهد بود در ضمن هرگونه عواقب به وجود آمده ناش

 

 خدمات  .4

 .کندیم  ی همکار  ی با مشتر  ی تجارت و خدمات معامالت نهیزم در  همواره فقط  بروکر آرون گروپس   .4.1

  ی مشتر  به  توافقنامه  ن یبر اساس ا  ی ا معامله  هرگونه  ای  توافقنامه   نیانعقاد ا  تناسب   ای  ایرا در خصوص مزا  ی مشاورها   گونهچیه  بروکر آرون گروپس  .4.2

بر اساس    ی امعامله  هرگونه   مدرباره انجا  خواهدیم  کهیهنگام  ی نخواهد داد. مشتر  ی مشتر  به  ی گذار ه یدرباره سرما  ی و هرگز مشاورها   دهدینم

 .کند  هیاز بازار تک  حیو صح  معلومات، درک درست   به  دیتنها با  ردیبگ  میتصم  توافقنامه   نیا

  شرح موضوعات مختلف   زیو ن  دهدیم  ارائه  که  ی با خدمات  را در رابطه   یمعامالت  ی هاحساب مشخصات نمادها و    ی هابرگه  بروکر آرون گروپس  .4.3

  ها را بهبرگه  نیا  ی اانجام هر معامله  به  میاز تصم  قبل  دیبا  ی . مشتر کندیم  ارائه  ت یسا  قیاز طر  ن یصورت آنال  را به  توافقنامه   نیبا ا  مرتبط

  آرون گروپس   یبانیپشت  به  از انجام معامله  قبل  دیبا  نشده است   آن را متوجه  ی مشتر   باشد که   ی اگر موضوعکند.    مطالعه   و کامل   قیصورت دق

 .کند  مراجعه 

  ی بروکر برا  یده  مت یساعات ق  یط  فقط  توانی مجاز باشد، معامالت را م  ی ا اندازه در محدوده    ستیبایم  با بروکر آرون گروپس   ی ا معامله  هرگونه  .4.4

  . حداقل است  شدهشرح داده  یمعامالت ی مشخصات نمادها تر در بخشصورت مفصل به قسمت نیا مربوط به اتی، انجام داد. جزئبازار مربوطه 

  ی و دادوستدها  هاتبادل  هیکل  مربوط به   ی هامتیق  که  ی اندازه بازار عاد   به  و با توجه   گرددیم  نییتع  بروکر آرون گروپس   و حداکثر حدود توسط 

 یمشتر  درخواست   را حسب   دودو حداکثر ح  حداقل  . بروکر آرون گروپس دهدیم  آن را ارائه   متیو اطالعات ق  آن موجود است   ی برا  مربوطه 

  ن یدارد ا  حق   . بروکر آرون گروپس شرح داده شده است   ی معامالت  ی مشخصات نمادها   ی هار بخش د  طور مفصلحدود به   ن یو ا  دهدیم  ارائه 

را دارد    بروکر حق  نی. همچناست  ی مشتربا    ی اهر معامله  از اقدام به  حدود قبل  نیاز ا  یآگاه  ت یدهد و مسئول  رییو حداکثر را تغ  حدود حداقل 

 .کند  ی پوشچشم  از حدود اندازه معامله   ی بدون اطالع مشتر   یحت  که



 

 ی . معامالت دارا گرددی( من یمارج  اعتبار )سطح  ه یحاش  ی معامالت دارا   شامل  توافقنامه   ن یبر اساس ا  ی با مشتر  بروکر آرون گروپس   ی هاتیفعال .4.5

 .شرح داده شده است  ٧در بند    طور مفصل اعتبار به   ه یحاش

 ی خود ضرور   دی صالحد  به  که صرفاًرا    ی اقدام  ، هرگونه است   خدمات محق   در خصوص ارائه   توافقنامه   نیمفاد ا  رید سابا وجو  بروکر آرون گروپس  .4.6

  تیرعا  تیو جد  با دقت  ار  مربوطه   ن یقوان  هیکل  که  کندیم  توافق   ی اتخاذ کند. مشتر  مربوطه   نیقوان  به  انیمشتر   ی بندیپا  نیمنظور تضمبه  است 

 .دهد  خاتمه   توافقنامه  نیا  به  است   نکرده، ممکن   ت یرا رعا  ن یقوان  ی مشتر  برسد که  جهینت  نیا  مستدل به  ی نحو  . اگر بروکر به دیینما

 هرگونه   ایاطالعات و    ستمیاختالل در س  ای  ی کیارتباطات الکترون  ایبرق    از قطع   یناش  ی هاان یزدر قبال    یت یمسئول  گونهچیه  بروکر آرون گروپس  .4.7

 .شود، بر عهده ندارد   چند بازار مربوطه   ای کیدر    یده  متیق  از ارائه   مانع   که  ی گر یاتفاق د

 

 انجام معامله  .5

طور  به   افزارنرم  ن یا  است   پذیرامکانشده  ارائه   بروکر آرون گروپس   توسط  که  ٥  دریسرور پلتفرم متاتر  ق یتنها از طر  در بروکر آرون گروپس   معامله  .5.1

  به  افزارنرم تا بتوانند از    ندکن  را دانلود و نصب  هایروزرسانبه  یدر زمان مقتض  انیمشتر  که  میکنیم  هیتوص  داًیو اک  شود یم  ی روزرسانبه  منظم 

 .ند یاستفاده نما  نه یمؤثر و به  ی نحو

 :د یانتخاب نما  تواندمیرا   یکی  ازین  گر برحسب معامله  که  انجام است  دو صورت قابل  به  معامالت

 (Netting) نگ یروش نت

در خالف    کهی انجام خواهد شد. درصورت  ی ریگن یانگی، مکردن حجم  و در صورت اضافه  خواهد داشت باز«    ه»معامل  کینماد    کی  ی بر رو  ی مشتر 

 .خواهد شد  کاسته ی »معامالت باز« مشتر   کند، از حجم ی ریگ  شنیپوز  اقدام به   معامله   جهت 

 (Hedge)ج  ه روش  

 .باشد   داشته   تواندمی  دوفروشیخر  باز«  ه»معامل  ن ینماد چند  کی  ی بر رو  ی و مشتر  شودی باز م  دیفاکتور جد  کیفروش    ای  دیهر خر  ی ازا  به

 (Spread) اسپرد  شامل  که دهدیم  قبول باشد مظنه قابل  که  ی ا اندازه را در    هیدوسو  متیق  کیو تقاضا    عرضه  برحسب   بروکر آرون گروپس  .5.2

 .بفروشد   ترنیی پا  یمتیق   به  ایباالتر بخرد و    یمتیق   را به  مورد معامله   تواندمی  ی . مشترفروش است   متیو ق  دیخر  متیق  نیب

  شان یو با استفاده از مشخصات ا  ی در حساب مشتر  که  ی امعامله   حساس هستند. هرگونه  العادهفوق  یاطالعات  ی عبور مشتر   نام کاربر و کلمه .5.3

از    یناش  ی هاتیمسئول  هیقرار دهد، کل  یشخص  چیه  اریگذرواژه خود را در اخت  اینام کاربر    دینبا  ی خواهد شد. مشتر   یمعتبر تلق  ردیانجام بگ

گر با  جز معامله به  ی گرید  شخص  ایباشد    داشته  ی دسترس  ی حساب مشتر  به  ی گرید  . اگر شخص است   ی اطالعات بر عهده مشتر   نیا  ی افشا 

از آن بر   ی ناش  تیمسئول  هیاطالع داده شود، کل  بروکر آرون گروپس   یبانیپشت  به  فوراً  بپردازد بایدانجام معامالت    به   شانیاستفاده از حساب ا

 .است   ی عهده مشتر 

انجام شده باشد    ٥  دری سرور پلتفرم متاتر  قیاز طر  که  رفت یها را خواهد پذ  شن یپوز  بستن   ایاز باز کردن    اعم  یمعامالت  فقط  بروکر آرون گروپس  .5.4

 ،لیمیا  مثل  یارتباط  ی ابزارها  ریسا  ق یشده از طر  افت یدادوستد در  ا ی  انجام معامله   ی هادرخواست   ستیملزم ن  وجهچیهبه  بروکر آرون گروپس 

 .ردیرا بپذ  یشخص  ی گفتگو  کی  یشده طدستورات ارائه   ق یاز طر  ای

  ایداده شد و    مظنه  بعدازآنکه   یدر هرزمان  است   ممکن  متیق  کیباشد.    ی معتبر جار  مظنه  کیدرباره    تواند می  فقط  انجام معامله   درخواست  .5.5

 .کند  رییرا انجام دهد تغ  معامله  ی مشتر  از آنکه   بازار درج شود و قبل  در عمق  ی لفظ

انجام    در لحظه   که  دییرا نما  ییهامتیدادوستد با ق  درخواست   دیتوانیم  سرور پلتفرم، فقط   ق یاز طر  انجام معامله  ی برا  در صورت درخواست  .5.6

بازار، بروکر    ی هامتیق  بالقوه اخبار مربوط به   ی اعتباری و ب  ینترنتیا  ی تجار  ی هاستمیس  ت یماه  لیدل  . بهاندشده   در سرور پلتفرم اعالم  معامله 



 

نظر بروکر    انجام شده و به  یسرور پلتفرم معامالت  قیاز طر  که  هاآنبا    مرتبط  خود معامالت و هر معامله   دیصرفاً با صالحد   تواندمی  رون گروپس آ

 ا یضررها و    گونه نیادر قبال    آرون گروپس   ررا حذف کند. بروک  ستین  مربوطه   بازار در زمان انجام معامله   یواقع   ی هامتیبازتاب ق  آرون گروپس 

 .نخواهد داشت   یتیمسئول  گونهچیشود ه  لغو شده متحمل  ایرد    معامله  کی  ٔ  نهیدرزمبراثر دادوستد    ی مشتر  که  بالفعل   ایبالقوه و    ی هاانیز

 

 هاسفارش  .6

 :موجود است   ی عموماً دو نوع سفارش اصل .6.1

 Pending Order) (  یشرط  ی هاسفارش  •

 حد سود و ضرر   ی هاسفارش  •

  بروکر آرون گروپس   توسط   شدهرفتهیپذ  ی هاسفارش   هیندارند. کل  یباز موجود ربط  شنیپوز  کی  به  هستند که  ییهاسفارش   ی شرط  ی هاسفارش  .6.2

 .خواهد شد   ی»معتبر تا زمان لغو« تلق

 خواهد ماند   یاجرا باقلغو نشده قابل   ی مشتر   توسط که  ی سفارش تا زمان  که  بدان معنا است   «معتبر تا زمان لغو»عبارت   .6.3

  شن یشدن پوز  تا زمان بسته  ا ی  «معتبر تا زمان لغو»شود    باز ارائه  ی هاشنیپوز  ی بر حد سود و ضرر برا  یمبن  ی مشتر  توسط  که  یسفارش  هرگونه  .6.4

 .خواهد شد  یتلق  مربوطه 

 .، لغو کنداست   ی رضرور یغ  گرید  را که ی هر سفارش  که  است  ی مشتر   فهیوظ .6.5

انجام    شدهنییتع  متیق  ق یاز طر  که  ییدادوستدها  ای  ی در سفارش مشتر  شدهنییتع  متیق  به  مظنه  اجرا خواهد شد که  ی سفارش زمان  کی .6.6

 .برسد   ردیگیم

سفارش    ک ی  ایآ  نکه یا  مربوط به   های زمان   هیاز کل  ی سازد. آگاه  سفارش مطلع   کی  ی عدم اجرا   ایرا از اجرا    ی مشتر   که  ست یملزم ن  آرون گروپس  .6.7

  ست یبای باشد م  ته داش  ی دیترد  هرگونه   معامله   ک یدر خصوص انجام    ی مشتر  و چنانچه   است   ی مشتر  فهیتنها وظ  هنوز فعال است   ایاجرا شده و  

 .کند  کسب  الزم را در خصوص اعتبار آن معامله  حاتیو توض  ردیتماس بگ  ی بانیپشت  قیاز طر  با بروکر آرون گروپس   بالفاصله 

 

 حراج  و سطح  (Call Margin Level) ن یکال مارج سطح  .7

کال    سطح  چنانچه   حراج است   و سطح  ن ی کال مارج  نام سطح   خودکار به  انیز  توقف  تیقابل  کی  ی دارا  بروکر آرون گروپس   ی پلتفرم معامالت .7.1

 :خواهد شد  محاسبه  ریشرح ز  حراج اعمال شود، به   و سطح  ن ی مارج

باز کند و   ی دیجد  شنیپوز  چیه  تواندینم  ی % برسد مشتر١٠٠  ریز  ( به١٠٠*  نیمارج  به  لحظه  ی موجود   )نسبت  نیمارج  سطح  کهی هنگام

را    رضر  نیشتریب  که  ی شنیهوشمند و از پوز  کامالً   ستم یدارد، س  که  ی باز  شن یتعداد پوز  حراج برسد برحسب   سطح  به   انی مقدار ز  کهیدرصورت

  نیمارج ها سطح شن یپوز با هر بار بستن کهیو درصورت گرددی حراج برم سطح  ی باال به ن یمارج کار سطح  ن یبا ا کندیم بستن دارد شروع به 

 ی برسد، مشتر   ن ی مارجکال    سطح  یباال  به  ن یمارج  و سطح   روند برگشت   کهیتکرار خواهد شد و درصورت  پروسه  ن یحراج باشد ا  سطح   ریز  بازهم

.  شودیانجام م  هیاز ثان  یو در کسر  ی الحظه  مراحل   نیا  هیشود کل  کند. دقت  خود را ثبت  دیجد  ی هاسفارش دارد    که  ینیمارج  برحسب   تواندمی

 .است   رییتغبازار و نوسانات قابل  طیشرا  به  اعداد با توجه   نیا

آرون گروپس   است   ممکن  .7.2 مارج  سطح  بروکر  برا   و سطح  ن یکال  بازار  ی حراج  قبل  یرا هرازگاه  ی هر  اعالن  دهد   رییتغ   ی مشتر  به  یبدون 

ب  طیشرا  ی ، طمثالعنوان به بازار مربوطه   نهینقد  کم  لیدل  به  ای  ثباتی بازار  ابودن   ه یکل  ل شام  دیحراج جد  و سطح   ن یکال مارج  سطح  ن ی. 



 

ن  ی هاشن یپوز و  برگه  ن یمارج  الزامات سطح   خواهد شد. حداقل   ی مشتر  دیمعامالت جد  زیموجود  و    یهادر  نمادها   ی هاحساب مشخصات 

 .باشند یو معتبر م  حیها صحبرگه  ن یدر زمان انتشار ا  که  ذکر شده است   یمعامالت

کرده در   رییاز زمان انتشار آن تغ  ایذکر نشده و    یمعامالت  ی هاحساب مشخصات نمادها و    ی هادر برگه  که  ن یمارج  از الزامات سطح   دسته  آن

 .کندیاستفاده م  اعتبار مربوطه   هیالزامات حاش  ن یدتریاز جد  که  دینما  حاصل  نانیاطم  دیبا  ی بروکر اعالم خواهند شد. مشتر  ت یساوب

. بروکر آرون  است   یمشتر  فهیوظ  ردیگیمورد استفاده قرار م  ن یمارج  سطح  محاسبه  ی برا  که  ییفاکتورها  ریباز و سا  ی هاشن ینظارت بر پوز .7.3

 .دینما  ن یمارج  ش یافزا  درخواست  ی از مشتر  ی خاص  ی دوره زمان یط  ای وقتچیه  ست یملزم ن  گروپس 

  دیصالحد  به  و صرفاًکند    یتلق  ی مشتر  سکیاز ر  یرا حاک  ن ی مارج  سطح   وجوه مربوط به  در پرداخت   تأخیر  است   ممکن   بروکر آرون گروپس  .7.4

 .حساب را ببندد  ایدهد    رییحراج را تغ  و سطح   ن یکال مارج  خود سطح

 .نخواهد بود  ی گرید  معامله  چیانجام ه  مجاز به  گریشده باشد، د  بسته  بروکر آرون گروپس   توسط  ی اگر حساب مشتر  .7.5

نظارت بر   خود اتکا کند چراکه   ی هاشن یروش نظارت بر پوز  کیعنوان  به  ن یمارج  سطح  ش یافزا  درخواست   ی بروکر برا   حق  به  دینبا  ی مشتر  .7.6

 ستین  مو ملز  ردیپذی را در قبال آن نم  ی تیمسئول  چیه  عالوه بروکر آرون گروپس به  است   ی مشتر   فهیبا آن وظ  مرتبط  ی هاشن یحساب و پوز

داده   بروکر آرون گروپس  خصوص توسط مورد به  کیدر  که ی اعالن ای درخواست  صادر کند و هرگونه  ن یمارج سطح ش یافزا ی را برا ی درخواست

 .گردد یتلق  گر یدر موارد د  ی اعالن  ای  درخواست   نیدادن چن  الزام به  منزله به   دیشود نبا

 

 ونیس یکم .8

 .شودی( کسر م)باالنس   ی از موجود  ی اصورت لحظه  به  معامله  حجم  برحسب   ونیسیکم  مبلغ  د،یکنیفروش م   ای  دیخر  اقدام به  کهی هنگام .8.1

هنگام استفاده از    ذکر است  . الزم بهدیببند  همنماد را با  کی  ی بر رو  دوفروشیخر  یهاتیموقع  ایو    شنیپوز  دی توانی م "close by" با دستور .8.2

 .گرددیکسر نم  ونیسیکم  مبلغ   ها،شن یپوز  بستن  ی دستور برا  نیا

 

 یمعامالت ی مشخصات حساب و نمادها .9

 ارائه   بروکر آرون گروپس   توسط   شنهادشدهیپ  ی از بازارها  کیبا هر  را در رابطه  مهم  ی اطالعات  یهر نماد معامالت  اتییمشخصات حساب و جز .9.1

 :است   ریموارد ز  ها شامل برگه  ن یشده در اکنند. اطالعات ارائه   مطالعه   دقترا به  هاآن   انیمشتر  که  میکنیم  هیتوص  داًی اک  لذا دهندیم

 هر نماد   ی و سواپ برا   ونیسیاسپرد و کم •

 د یسررس  ی هر ابزار مال  ی برا   جیو استاپ اوت( و لور  ن یکال مارج  اعتبار )سطح   هیالزامات حاش  حداقل •

 معامالت   انیشروع و پا •

 ()حجم  اندازه معامله   مشخصات مربوط به  •

 بازار   موضوعات مربوط به  ریسا •

باشند،   حیو صح  قیدق ی معامالت ی مشخصات حساب و نمادها  ی هابرگه کند که  نیتا تضم کار گرفته تمام توان خود را به بروکر آرون گروپس  .9.2

 .ها را اصالح کندبرگه  نیا  ی هااز بخش  کیهر  ی در هرزمان  که  داردمی  خود محفوظ نگه  ی را برا   حق  نیا  نیهمچن

 را دارد که   حق   نیا  اعالم خواهد شد، بروکر آرون گروپس   ی مشتر   به  درخواست   حسب  ی معامالت  ی نمادها  مربوط به   ونیسیکم  ایاسپردها و   .9.3

بازار    که  ی طیتنها در شرانه   ژهیودهد به  رییتغ  یرا بدون اعالن قبل  اندازه معامله  مشخصات مربوط به   ای  ون،یسی، اسپردها، کم(Swap) ها سواپ

 .باشد   ینگیدچار کمبود نقد  بازار مربوطه   ایباشد و    ثباتیب



 

  ،تیعدم فعال  نیا  لیدل  باشد، به  رفعالیطور مداوم غروزه و به  ٩٠  یدوره زمان  کیگر در  معامله  ی معامالت  ی هاحساب از    کیهر    کهیدرصورت .9.4

 .خواهد شد   افتیدر  ی موجود   ی دارا  ی هاحساباز    ی نگهدار   نهیدالر هز  2  ماهانه 

 .کندیم  دایپ  رییروز تغ  ٣٠  ازآن بهروزه بوده و پس   ٩٠شدن دوره    یاز ط  کسر کارمزد در ابتدا پس  •

ذکر شده کسر    ی زمان  های دوره حساب کاربر جوابگو باشد در    ی موجود   که  ی کارمزد تا زمان  ن یمعادل آن بوده و ا  ایدالر    2کسر شده    مبلغ  •

 .گردد  وی صورت خودکار آرشحساب به  که  ییتا جا  گرددیم

 .خواهد شد  ویحساب کسر و حساب آرش  ی موجود   دالر باشد، کل  2حساب کمتر از    ی اگر موجود •

 .خواهد شد  وی طور خودکار آرشحساب به  ،ی در صورت عدم موجود •

 

 (EA) گرربات معامله  .10

 ن یمشاهده ا  ی استفاده از ربات را ندارد )برا  گر حق معامله  هاحساب از    ی و در برخ  است   پذیرامکان بروکر    نی قوان  به  استفاده از ربات تنها با توجه   .10.1

در صورت مشاهده    هک  است   محق  شرکت   ،ن ی(؛ بنابرادییبفرما  مراجعه  یمعامالت  ی هاحساب   بروکر آرون در بخش   یرسم  ت یساوب   موضوع به 

  خدمات به مسدود کند و از ارائه ،حیهشدار و توض چیرا بدون ه ی مشتر ی هاحساب تمام  شده،نییتع نیمشکوک برخالف قوان  تیفعال هرگونه 

 .دینما  ی خوددار   شانیا

  در عرضه   تأخیرسوءاستفاده از    تراژ، یمانند آرب  ی موارد  عنوان نمونه مخرب باشند، به  دینبا  محصوالت مرتبط   ای  هاپت یگر، اسکرمعامله  ی هاربات  .10.2

  بروکر آرون محق   ی موارد  نی. در صورت مشاهده چنرهیو غ  ینگینقد  در هنگام کاهش   ی ناگهان  ی هامتیق  ر ییسو استفاده از تغ  ن یو تقاضا، همچن

 .را انجام دهد  ی کند و اقدامات مقتض  یموضوع را بررس  ،ن ی تا بر اساس قوان  است 

استفاده  /ی طراح  و نامشخص  یصورت مخف به  دیبروکر استفاده شوند و نبا  یدر چهارچوب پلتفرم معامالت  دیبا آن با  اکسپرت ها و محصوالت مرتبط .10.3

صورت  به  طاکسپرت /محصوالت مرتب/هاربات مشکوک و استفاده از    تیفعال  را دارد تا در صورت مشاهده هرگونه   حق   ن یبروکر ا  ن یشوند؛ بنابرا

  ،ی نقد  جرائم   در نظر گرفتن   ازجمله  ی مسدود کرده و اقدامات مقتض  ،حیهشدار و توض  چیرا بدون ه  ی مشتر  ی هاحساب ، تمام  ناآگاهانه   ای  آگاهانه 

 .دینما  ی خوددار   شان،یا  خدمات به  ارائه  ایتمام معامالت و    تنبس  ،ی رنقد یغ

 

 سواپ  .11

و اسپرد   ط یوجود دارد. هر بازار شرا  مختلف  ی در بازارها  رهیو سهام و غ  های انرژ  ،ی جهان  ی ها، شاخص بهاگرانارزها، فلزات    جفت  ی دادوستد فور .11.1

  و به  شوندیم  دیطور خودکار تجدبه  یمعامالت  نیکند. چن  رییتغ  بروکر آرون گروپس   دیصالحد  به  است  ممکن  و سواپ خاص خود را دارد که

  اتیجزئ  . ردیگیصورت م  ی سواپ در حساب مشتر  مربوط به  ی بستانکار /ی بدهکار  لیتعد  کی. هر روز  ابندییانتقال م  ی دادوستد بعد   جلسه

 .درج شده است   یمحصوالت معامالت  در بخش  بروکر آرون گروپس   تیساوب سواپ در    مربوط به 

  هر بازار را دارد باز خواهند ماند. چنانچه   یالزم برا  ن ی مارج  سطح  نی تأم  ی برا  ی وجوه کاف  ی مشتر  که  یباز تا زمان  ی هاتیموقع  ی هاشن یپوز .11.2

  آرون گروپس  کرکنند در آن صورت برو  )بدهکار( را ثبت  یمنف  تیوضع  کی  ی موجود در حساب مشتر   یمال   منابع  شود که  اعمال سواپ موجب 

 ل یدل  به  باز را ببندد. چنانچه   ی هات یموقع  هیخود کل  دی صالحد  صرفاً به و  جانبهکیصورت    به  که  داردمی  خود محفوظ نگه   ی را برا   حق   نیا

  ها ی انرژ   ،یجهان  ی هاشاخص   ،بهاگرانارزها، فلزات    جفت  ی فور  معامله  ی نتواند وجوه الزم برا  یمشتر  ن یالزام مارج  ی هات یاعمال سواپ و محدود

ببندد    ی ااندازه بهرا    از هر معامله   یبخش  ای  همه  که  داردمی  خود محفوظ نگه   ی را برا   حق   نیا  کند، بروکر آرون گروپس   ن یرا تأم  رهی و سهام و غ

  میخود تصم  دیصالحد  به  گروپس صرفاًبروکر آرون    صورت  نیباشد. در ا  یوجوه موجود کاف  مثبت  تیوضع  کیدر    ی مشتر  قرار گرفتن  ی برا  که



 

با    بازار در رابطه   ی بعد  ی هاتیدر قبال فعال  شود بروکر آرون گروپس   داشته باز نگه  ییهاشن یپوز  و چه  بسته  ییهاشنیپوز  چه  که  ردیگیم

 .شده مسئول نخواهد بود  داشتهباز نگه  ای  بسته  ی هاشن یپوز

جهت اطالع    استمشتری موظف    .شوندمی مشمول سواپ    مانندمیباز باقی    (سرور  وقتبه)  ٠١:٥٩:٥٩قبل از ساعت    هایی که تاتمامی پوزیشن  .11.3

 مراجعه نماید. در متاتریدر    موردنظراز مقدار سواپ به مشخصات نماد  

 

 توافقنامه  خاتمه .12

 .دهد  خاتمه  توافقنامه   نیا  به  بروکر آرون گروپس   به  یشفاه  ای  یاعالن کتب  کیو با دادن    فوراً تواندمی  ی مشتر  .12.1

 فقط  شود. بروکر آرون گروپس   بسته  شانیحساب ا  و بخواهد که  ردیبروکر تماس بگ  یبانیبا پشت  لیمیا  قیاز طر  یدر هرزمان  تواندمی  ی مشتر  .12.2

و خسارات    ی و معنو   ی ماد  انیضرر و ز  هیکل  شامل   ن یباشد و ا  بروکر نداشته   به  یبده  گونهچیه  شانیا  که  بندد یرا م  ی حساب مشتر   یدر صورت

 .موجود نباشد   ی در حساب و  ی باز  شنیپوز  چیو ه  گرددیم   زیبروکر آرون ن  به  ی مشتر  ی احتمال

را ببندد    شانیحساب ا  فوراً  ریاز موارد ز  کیدارد در صورت وقوع هر  حق  بروکر آرون گروپس   که  کندیم  توافق  یو شرط  دیق  چیبدون ه  ی مشتر  .12.3

 :درآورد  قیتعل  حالت   آن را به  ای

 کند  را نقض  و ضوابط  ط یشرا  نیا  ی مشتر  چنانچه  •

 داده باشد   نام ارائه را هنگام ثبت  نادرست   یاطالعات  ی مشتر  چنانچه  •

 باشد   داشته  با کارکنان بروکر آرون گروپس   زی آماهانت  ای  ادبانه یب  یرفتار و گفتار  چنانچه  •

 .دهد  خاتمه  ی حساب مشتر  به  که  ردیبگ  میتصم  ی گرید  ل یهر دل  ایخود    دیصالحد به   گروپس صرفاًبروکر آرون    چنانچه  •

بروکر آرون    شده توسط  اعالم   ی جار  بر اساس مظنه   باز بالفاصله  ی هاشنیپوز  هیدهد کل  آن خاتمه  به  توافقنامه  نیا  نیاز طرف  کیهر  چنانچه   .12.4

 باز بر اساس مظنه  ی هاشن یپوز  هیباشد کل  بسته  یلیهر دل  به  ی بازار  چنانچه  ایخواهد شد    بازار بسته  عمق  لحظه  متیق  نیبهتر  ایو    گروپس 

  گردد، یبازار اعالم م  عمق   لحظه  متیق  نیبهتر  ایو    بروکر آرون گروپس   باز شدن مجدد بازار توسط   محضو به  یمنطق  ینحو  به  که  ی موجود بعد 

 .را قبول نخواهد کرد   ی د یجد  معامله   چیخواهد شد و ه  بسته

  یریتأث  چیه  بر حقوق متعلقه  توافقنامه  نیا  نخواهند شد و خاتمه  مهیجر  آن مشمول پرداخت   خاتمه  لی دل  به  توافقنامه   نیاز طرف  یکهیچ  .12.5

ادغام کند و    هم  ررا د  هاحساب از    کیهر  ای  همه   تواندمی  بروکر آرون گروپس   ،نیاز طرف  کیهر  قرارداد توسط  خاتمه  محض. بهنخواهد داشت 

 .را از آن کسر کند  بروکر بدهکار است   به  یمشتر  که  یمبالغ  هیو کل   دینما  منتقل  شانیا  را به  ی حساب مشتر   مربوط به  ی بستانکار   هرگونه 

 .را ببندد  شانیا  ی هاتیها و موقع  شنیپوز  هیکل  یمشتر  به  یبدون اعالن قبل  توافقنامه   نیا  بعد از خاتمه   ی در هرزمان  که  است   بروکر محق  .12.6

 

 فورس ماژور  ط یشرا .13

  به   اجازه ندهند بروکر آرون گروپس   است   ممکن   که  ی اضطرار   ای  ی رعادیغ  ،یی بازار استثنا  طیاز شرا  اندعبارتفورس ماژور    ی دادهایاز رو  یبخش .13.1

 :از  اندعبارت  ط یشرا  نیکند. ا  عمل  توافقنامه   نیتعهدات خود بر اساس ا  همه  ای  کیهر

 هستند   ییاستثنا  ای  ی اضطرار   تی وضع  ک یدچار    بروکر آرون گروپس   یمنطق  یابیارز  برحسب   که  ییبازارها •

در خصوص دادوستد در    ی رعاد یغ  ای  ژهیو  ط یشرا  ای  هات یمحدود  لیتحم  ای  میدهی م  آن مظنه  ی برا   که  ی بازار   شدن هرگونه   بسته  ای  قیتعل •

 ییبازارها  نیچن



 

  ها آن  ی برا  که  یی بازارهااز    کیرا در هر  هامتیق  ما سطح   ی منطق  ی ابیبر اساس ارز  که   آمیزمخاطره   ی گذاره یدر سرما  یرییتغ  وقوع هرگونه  •

 .کندیم  فیتحر  میدادها  مظنه 

  ا یو    یکاهش  نیچن  ی منطق  ینیبشیپ  ایداده شده و    هاآن  ی برا   ییهامظنه  که  ییاز بازارها  کیدر هر    ینگینقد  ی رعادیغ  کاهش  هرگونه  •

بروکر    ینیبشیپ  ای  دهدیم  آن مظنه  ی برا  ی صورت عاد  به  که  ی در هر بازار  بروکر آرون گروپس   یمنطق  ی هایابیارز  برحسب   دیشد  یثباتیب

 .دهد  یرو  یتیوضع  نیچن  است   ممکن   نکهیبر ا  یمبن  آرون گروپس 

  هرگونه   ایو    یاطالعات  ی هاستمیدر س  یارتباط  ای  یاختالالت فن  ای  یکی ارتباطات الکترون  ایبرق    قطع   شامل  ییهاحادثه  ای  دادی اقدام رو  هرگونه  •

 .گردد  بروکر آرون گروپس   توسط  ی عاد   خدمات معامله  از ارائه   مانع  که  ی گرید  یاتفاق

  د ی صالحد  به   صرفاً میتوانیوجود آمده در آن صورت م  از فورس ماژور به   یناش  تیوضع  کی  که  میبرس  جهی نت  ن یا  به  یمنطق  ی هایابیارز  ی اگر ط .13.2

 :خود 

 میاز بازارها را اصالح کن  ک یهر  ای  همه  ی برا  یده  ساعات مظنه  ایو    میدرآور  قیتعل   حالت   معامالت را به •

 میده  شیرا افزا   ن ی مارج  سطح  ایالزامات سپرده   •

 (ی اضطرار   دی)سررس  میباز را ببند  ی هاشن یاز پوز  کیهر  ای  همه •

 ها باشد   شن یپوز بستن  ی معامالت برا   نیاگر ا  یحت  می کن  ی خوددار   دیاز قبول معامالت جد •

 میده را کاهش   حداکثر اندازه مجاز معامله  •

 میده  رییرا تغ  شدهاعالم   ی اسپردها  هیکل •

 .میرا اتخاذ کن   داندی و خود صالح م  انیدفاع از مشتر  ی برا  ی طیشرا  نیدر چن  بروکر آرون گروپس   که  ی اقدامات  هیکل •

 ی تیمسئول  گونه چیشود ه  بند متحمل  ن یاتخاذ اقدامات موضوع ا  لیدل  به  ی مشتر  است   ممکن   که  یانیز  در قبال هرگونه   بروکر آرون گروپس  .13.3

 .نخواهد داشت 

 

 گزارش معامالت انجام شده   مربوط به  یهاو پرسش  هاهیدییتأ .14

 .شد داده خواهد   ش ینما  یدر پلتفرم معامالت  یاتیجزئ  معامله   کیبا    لغو سفارش در رابطه  ایسفارش، اصالح سفارش،    ارائه   ای  انجام معامله   محضبه .14.1

 .آگاه باشد  کامالً ها  شنیمعامالت و پوز  هیاز کل  دیبا  ی مشتر  .14.2

درآورده    قیتعل  حالت   را به  شانیحساب ا  بروکر آرون گروپس   که  ی موجود خواهد بود مگر در موارد   شهی هم  ی گزارش حساب مشتر   اتیجزئ .14.3

 .نباشد  ی دسترسسرور قابل   یلیهر دل  به  ایباشد و  

  فوراً   انجام نشده است  شانیاز ا  یندگینما  به   ای  شانیا  توسط   سفارش که   ای  معامله   کیبر    یمبن  ی گزارش  افتیدر صورت در  است   موظف   ی مشتر  .14.4

 مراتب   فوراً  دی با  نکرده  افتیرا در  انجام شده است  که  ی هامعامله  گزارش مربوط به  ی اطالع دهد. اگر مشتر   آرون گروپس   یبانیپشت  را به  مراتب 

 .اطالع دهد   ی بانیرا واحد پشت

اطالع    آرون گروپس   یبانیپشت  را به  مراتب   فوراً  دیبا  است   ی اشتباه  ایخطا    ی معامالت انجام شده حاو   هرگونه گزارش  که  دیاگر معتقد هست .14.5

 .دیده

از   ی مشتر  نکهیا  محضو به  در اسرع وقت  دیبا  معامله  خیزمان و تار  ثیآن از ح  اتیهمراه جزئ  به  درباره هر معامله  نظراختالف   ایسؤال    هرگونه  .14.6

 اعالم شود   آرون گروپس   یبانیپشت  گردد به  آن مطلع 

 ی منف باالنس  حفاظت از  .15



 

ارزها  CFD قراردادهای  اهرم (Forex) یخارج   یو  اهرم    یمحصوالت  با  معامالت  انجام  که  افزا  تواندمیهستند  و    شیباعث  سود شما 

آن باشد    هیاول  هیاز سرما  شیب  یمشتر   یاحتمال  هایزیانکه    طیشرا  یشود در برخ  زیشما ن  هایزیانشدن    شتریباعث ب  تواندمی   طورهمین

  به معامالت ینگران نینموده تا بتوانند با کمتر تیخود حما انیبروکر آرون از مشتر طیشرا نیحساب گردد در ا  نشد یممکن است باعث منف

 .خود بازگردند 

انجام    یاقدام بر اساس هر حساب معامالت  نیا  است  هاآن   هیاول  هیاز سرما  شیب  انیاز ضرر مشتر  یر یجلوگ  ی از طرح حافظت از باالنس منف  هدف

 .شود می

باز و فعال خود نظارت    یهاشن ی به طور مستمر بر پوز  گردندمیمتعهد    انیو مشتر  شودمیاجرا    انیاز مشتر  تیحما  یبرا  یبرنامه حفاظت  نیا .15.1

که    کندمی قیو تصد  دیننما  سوءاستفاده  یاز طرح حفاظت از باالنس منف  نمایدمی موافقت    یمشتر  نیهمچن  ندینما  تیریرا مد  هاآن داشته و  

به   یمشتر یدسترس فوراًخود  دی و به صالحد دی نما یطرح خوددار  نیاز ارائه ا  سوءاستفاده هرگونهحق را دارد در صورت مشاهده  نیشرکت ا

 .دی معامالت را قطع نما

 :ردیدر نظر گ  نیاز قوان  سوءاستفاده  یعمد، به عنوان تالش برا   ریغ  ایو    یرا خواه عمد  ریممکن است موارد ز  بروکر .15.2

 .شود  یمشتر  نیکه باعث کاهش سطح مارج  یبرداشت وجه از حساب معامالت •

 ان ی مشتر  گریارتباط با د  ایو    یخواه به نام مشتر  ،یحساب معامالت  نی انجام معامالت هج با استفاده از چند •

 .بروکر شود   یبرا  نهیکه منجر به هز  دیتافیدر د  تأخیرهاو    یمتیاستفاده از شکاف ق  یبرا   تراژیاستفاده از آرب •

 کاهش خطر ضرر   منظوربهباز    هایموقعیت  تیریمد  یو مسئوالنه برا  یبا عدم انجام اقدام منطق •

پوشش داده    یمشتر  هایحساب   گرید  یابتدا با استفاده از موجود   یداشته باشد باالنس منف  یحساب معامالت  نیچند  یمشتر  کهدرصورتی .15.3

 .خواهد شد

 .را پوشش ندهد  بروکر  هایهزینهاز کارمزد و    یناش  یکه باالنس منف  داردمیحق را بر خود محفوظ    نیا  مجموعه .15.4

از افراد مرتبط با آن شخص   یآن باالنس حساب برخ   واسطهبهگردد که    یحساب تجار  نیمتقلبانه در چند  تیبروکر متوجه فعال  کهدرصورتی .15.5

 .د یکسر نما  شانیافراد مرتبط با ا  گریرا از د  یمشتر  یکه باالنس منف  داردمی حق را بر خود محفوظ    نیشده باشد ا  یمنف

بازار را    دینوسانات شد  ایاز استاپ اوت و    یناش  انیمشتر  یباالنس منف  نهیتخلف، بروکر آرون هز  هرگونهفوق، در صورت عدم مشاهده    نیتوجه به قوان  با

 .نماید میرا صفر    یپوشش خواهد داد و حساب مشتر 

 

 روزرسانی به

  ت ی طرح آن را با شفاف  نیدر ا  رییتغ  هرگونهشده است و در صورت    میآرون تنظبروکر    هایسیاست بر اساس  حفاظت از باالنس منفی    نیقوان

  یارتباط  هایراهاز    یکی  قیخود را از طر  انیفوق، بروکر مشتر  نیدر قوان  روزرسانیبهدر صورت هرگونه    نیکامل درج خواهد کرد. عالوه بر ا

 . سازدمی مطلع    (دریدر متاتر  رسانیاطالع   ایو    سایتوب ،  لیمیا)

 

 و ضوابط  ط ی شرا ن یا رییتغ .16

بعد از اعالم    بالفاصله  یرییتغ   کند. هرگونه  رییتغ  انیمشتر  به  ی اهرگونه  به  یدر هر زمان بعد از اعالم قبل  است   ممکن  و ضوابط  ط یشرا  نیا

 اجرا و بعدازآن خواهد شد.   خیدر تار  اجرانشده  ی هاسفارش باز و    ی هاشن یپوز  هیکل  اجرا خواهد بود و شامل قابل

 


