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 توافقنامه. 1

 منزلهبهبرنامه  نیو مشارکت در ا شودمیطرح اعمال  نیکنندگان در ا شرکت یتمام یبرا نیقوان نیا 1-1

 .است نیقوان کل رشیپذ

در صورت )خود قرار دهد  رمجموعهیعنوان زخود را به معامالتیاکانت  تواندنمیکننده  شخص دعوت 1-2

بروکر آرون  (مورد باشد نیکه شامل ا ینام و مشخصات مشابه و هر نوع عملکرد ،یتکرار یپ یآ مشاهده

 .را دارد یهمکار انیم پاالاع ای مهیگروپس حق جر

شده توسط  ارائه هایسرویسدر مورد  یغلط اطالعات چیاز ه شودمیکننده متعهد  دعوت یمشتر 1-3

 شرکت

 :است ریعات غلط به شرح زالاط نینکند ا استفاده

 غاتیغلط در مورد بروکر در هنگام تبلعات الاطاستفاده از  •

 غلط راجع به بروکر به شخص ثالثعات الاطارسال هرگونه  •

 از جانب بروکر به شخص ثالث یتیحالص اعالمهرگونه  انیب •



 

جذب شخص ثالث و خارج از  - یبرا زیغلط و طمع انگ هایدادهو عات الاط یارسال و ذکر تمام •

 چهارچوب مقررات

 .را دارد یهمکار انیپا اعالماز موارد ذکرشده، بروکر آرون گروپس حق  کیدر صورت مشاهده هر 

که منجر  یهرگونه اقدامات ایغلط عات الاط ان،یبروکر آرون گروپس مسئول هرگونه ز یطیشرا چینکته: تحت ه

 .شخص ثالث شود، نخواهد بود یگمراه به

 یبروکر آرون و مشتر نیتعهدات ماب .2

کننده نظارت داشته و از  شده توسط شخص دعوت شونده و دعوت انجام هایفعالیت یبروکر آرون بر رو 2-1

به ذکر است در صورت مشاهده هرگونه  الزمنخواهد کرد.  غیدر یاز مشتر یکاف یآگاه کسب یبرا تالشی چیه

 دیدصالحداده و طبق  انیپا یحق را دارد که به همکار نیبروکر آرون ا شده؛ درج طیو شرا نیاز قوان یتخط

 .دینما گیریتصمیمبروکر 

 

تحت استخدام بروکر آرون  ای یتجار کیشر عنوان چیه دارند بهرا  IB ٔ  نهیدرزم تیکه قصد فعال یکاربران2_2

 نامثبتدر بروکر  یعنوان مشتربه شانیا نکیل قیفقط نسبت به اشخاص ثالث که از طر هاآن . عملکردستندین

 .باشند یگریشخص د رمجموعهیز دیبه ذکر است اشخاص ثالث نبا الزم .شودمیاند، در نظر گرفته کرده

از پورسانت   2.5% یمال نینداشته باشد طبق قوان معامالتی گونههیچکننده  یشخص معرف کهدرصورتی 3_2

بروکر  IB در قسمت تیذکرشده در سا یمال نیقوان یتمام نیکسر خواهد شد همچن برداشت در هنگام شانیا

 .نخواهد بود نهیزم نیا در یرییآرون هم ثابت است و تغ

 

است. لذا واضح  یتوافق کامالًقرارداد فوق،  یو ضوابط ذکرشده در بندها طیشرا هیکه کل دیتوجه داشته باش

محتمل  ،یکمپان دیدصالحو بنا بر  شودنمی یتلق یعنوان قرارداد تجارقرارداد، به نیشده در ا درج موارد است

وقت به مذکور، در اسرع  طیدر شرا رییچنانچه در صورت هرگونه تغ ابد،ی رییفوق تغ طیشرا و نیاست قوان

خواهد شد. مسلم است که  رسانیاطالعاند، نموده میتنظ یقرارداد ایمذاکره کرده و  بروکر که ماقبل با یافراد

 یاحتمال راتییروند تغ در رسانیاطالعجهت  یاند، تعهدانعقاد نکرده یقرارداد که یدر قبال افراد یکمپان

 .داشت مذکور، نخواهد نیقوان یبندها



 

بصورت خودکار  ستمینداشته باشند، س یروز معامله ا 30مجموعه ها به مدت  ریاز ز کیکه هر یدرصورت 4_2

 را حذف خواهد کرد. شانیا

 

ای شود که در پی آن متحمل زیان گردد، بروکر آرون چنانچه شرکت متوجه هرگونه عملکرد متقلبانه 5_2

 لیهیچ هشدار و توضیح، مسدود کند و تا تکم مشتری را بدون یب یگروپس این حق را دارد که حساب آ

 خودداری نماید. یشانبه ا یمعامالت ریخدمات غ نیو همچن یب یاز ارائه هرگونه خدمات مرتبط با آ حینتا

 

 نهیزم نیاقدامات الزم در ا حیهشدار و توض چیدرصورت محرز شدن تخلف شرکت حق دارد تا بدون ه 6_2

و هر  رمجموعهیحذف ز ،یب یحذف خدمات آ ،یرنقدیغ ای ینقد یها مهیجر اقدامات شامل نیرا اجرا کند. ا

 را مبذول دارد. طیبا شرا یگونه اقدام مقتض

 

 نیاز قوان یتخط طیمناسبات شرا. 3

 برداریکاله هایشیوههرگونه  ای ن،یاز قوان یرا دارد در صورت مشاهده هرگونه تخط نیبروکر آرون حق ا 3-1

 شخص دعوت یهم برا) یمشتر اتیشکا ای، کنندهگمراه یغاتیمطالب تبل ن،یدروغ یادعاها ازجمله ،یتجار

 .دهد انیپا یبه همکار (ثالث شخص یکننده و هم برا

 .را از فرصت حضور در برنامه محروم کند یخود مشتر صالحدیدبا توجه به  تواندمیبروکر آرون گروپس  3-2

 یهمانند اکسپرت برا یاز هرگونه ربات معامالت زیرمجموعه عنوانبهشده  یشخص معرف کهدرصورتی 3-3

و ممنوع میباشد و درصورت مشاهده پاداش های محاسبه محسوب شده  یمعامالت خود استفاده کند، تخط

 فعالیتی داشته باشد و حذف میگردد. IBنمیتواند در قسمت  ثالثشده این زیر مجموعه حذف و شخص 

 

، معامالت  IBدر صورت مشاهده تخطی و تقلب در معامالت زیر مجموعه به منظور دور زدن و تخطی در  3_ 4

 زیر مجموعه و پاداش محاسبه شده حذف و شخص ثالث از زیر گروه معرفی کننده حذف میگردد.



 

 یحقوق مشتر .4

 شدهدعوت یو چه مشتر کنندهدعوت یچه مشتر یدرخواست انیب ایدر صورت مواجه با هرگونه مشکل  4-1

 .ردیارتباط بگ IB بخش ریخود با مد یپنل کاربر قیاز طر کتیت ارسال با تواندمی

بنر خود را  ،یپنل کاربر قیاز طر کتیبا ارسال ت یبانیپشت قیاز طر غاتیتبل یبرا تواندمی یمشتر 4-2

 .سفارش دهد

 

 موارد مربوطه ریسا .5

 حقوق و تعهدات

 یکننده، برا یاز طرف شخص معرف یعنوان مشترشخص ثالث را به نامثبتآرون گروپس حق رد  بروکر 5-1

 .کندیحفظ م خود

 غاتیتبل یکننده را برا یاستفاده شخص معرف مورد تیحق را دارد که سا نیبروکر آرون گروپس ا 5-2

 کننده موظف به انجام یشخص معرف ،یغاتیدرخواست در رابطه با موارد تبل اصالحکند و در صورت  یبررس

 .استاصالحات الزمه 

 متعلق به بروکر آرون گروپس یمعنو تیحقوق مالک ریو سا یراز تجار ،یحق چاپ، مارک تجار هیکل 5-3

 مرسوم راجع به یتجار یهاوهیو ش اجراقابلمقررات هر قانون  شودمیکننده متعهد  یو شخص معرف است

 .دینما یحقوق با بروکر همکار نیحفاظت از ا یابر کرده و تیرا رعا یمعنو تیاز حقوق مالک تیحما

 معرفی کننده 1-3-5

 کند و در صورت بروز یگروه خود را بررس معامالتمربوط به  اطالعاتکننده موظف است  یمعرف شخص

 شده توسطانجام یزیوار نیروز پس از آخر ۷و... را ظرف مدت  یهمانند اعتراض درباره عدم پرداخت مشکل

 قیمدارک و اسناد از طر مهیبا ضم تواندمیکار  نیا یدهد. برا اطالعبه بروکر  یبا داشتن اسناد کاف بروکر،

 .خود موضوع را عنوان کند یدر پنل کاربر کتیت



 

 تبلیغات 4-5

 .خود استفاده کند غاتیبروکر در تبل یتجار عالمتاز نام و  دیکننده با یشخص معرف 5-4-1

 انجام یهایمربوطه با هماهنگ نهیزم نیشده بروکر را فقط در اخدمات ارائه دیکننده با یشخص معرف 5-4-2

 .دیکانال خود درج نما ایو  جیو پ تیخود را تنها در سا غاتیکرده و تبل غیتبل شده

 .دهد انیپا یاصول بروکر آرون گروپس حق دارد به همکار نیا تیو عدم رعا رتیدر صورت مغا 5-4-3

 بروکر اریخود را در اخت دیجد غاتیتبل اطالعاتدر صورت درخواست  کندیکننده موافقت م یمعرف 5-4-4

 .دهد قرار

و  گرفته هیدییاز بروکر تأ دیکننده با یشخص معرف رمجموعهیجذب ز یبرا یاحرفه غاتیقبل از هرگونه تبل

 .دینما یمعرف قرار دهد هاآنخود را در  غاتیتبل خواهدیکننده م یکه شخص معرف ییهاتیو سا هاجیپ

 شکایت 5-5

 از کننده پس یشخص معرف تیدر رابطه با فعال تیشکا افتیآرون گروپس در صورت دربروکر  5-5-1

 دارد تا را نیروز فرصت ا 5به مدت  شانیا داده و اطالعکننده  یموضوع را به شخص معرف الزمه یهایبررس

بزند تا از بروز  اصالحات دست به انجام ازیو در صورت ن دیرا ارسال نما الزمه حاتیبا اسناد و مدارک توض

کننده را  یکه شخص معرف دارد حق را نیصورت بروکر آرون ا نیا ریشود در غ یریجلوگ ندهیمشکل در آ

 .دهد انیپا یبه همکار ای مهیجر

 نیا فوراً دیکننده با یکننده، شخص معرف یتوسط شخص معرف هیهرگونه احضار افتیصورت دردر  5-5-2

ازجمله  تواندمی متقلبانه یهاانواع تجارت لیامر به دل نیا رایدهد، ز اطالع کتیت قیموضوع را به بروکر از طر

 .موارد محدود باشد

 

 گروه ییجاجابه طیشرا .6

 فرم ابتدا بایستمیمنظور  نیارسال شود. به هم یبانیدر پشت کتیت قیاز طر دیگروه با رییدرخواست تغ 6-1

از  پس درخواست، جهیشود. نت دیگروه ق ییجاجهت جابه یکاف دالیلو  حاتیتوض نیمربوطه پرشده و همچن

 .خواهد شد رسانیاطالعتوسط بروکر  یبررس



 

 سرگروه رمجموعهیرا داشته باشد که ز یعضو ییجاها درخواست جابهاز سرگروه یکیکه  یدر موارد6_ 2

ی امکان پذیر است که این درخواست جابه جایی توسط خوده شخص ثالث در است، تنها در صورت یگرید

در پنل کاربری اش ثبت گردد تا توسط تیم مربوطه بررسی های الزمه صورت گیرد و اعالم قسمت تیکت 

 کنند.

 

 شرایط الزمه برای معامالت.7

 

میتواند ارتقا لول پیدا کند که با توجه به جدول داخل سایت  IBدرصورتی شخص معرفی گننده در  1-1

میانگین ارزش معامالت زیر مجموعه هایش از ارقام مشخص شده بیشتر یا مساوی باشد، طریقه 

 .ماه یکبار سنجیده میشود2محاسبه این ارزش معامالت هر

 

اقل به فاصله زمانی محسوب میشوند که حد IBالزم به ذکر است که تنها معامالتی جزعه پاداش  2-1

 دقیقه باز بوده اند، به معامالت کمتر از این مقدار پورسانتی تعلق نخواهد گرفت.5

 

 

 

 

 

 


