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اس ایف بی ایس معاہدے میں وہ قواعد و ضوابط شامل ہیں جو کمپنی کی تمام دستیاب خدمات جو کہ اقتصادی منڈیوں اور اقتصادی آالت  

یا نہیں ظاہر کیے گئے ہیں۔ ایف بی ایس معاہدہ کو ایف بی  موجود ہوں چاہے وہ باقاعدہ طور وہ منظم منڈی میں ظاہر کیے گیے ہیںمیں 

۔ ایف بی ایس مارکیٹ انکارپوریشن کی تمام 000001317رجسٹریشن نمبر۔ .; ایس مارکیٹ انکارپوریشن نے متعارف کروایا ہے 

 Guava Street ,Belize Belama, 2118: ایڈیس; IFSC/000102/460لیٹڈ ہیں، الئسنس  کی جانب سے ریگو IFSC سرگرمیاں

Phase 1 ,Belize .370778ایچ ای . رجسٹریشن نمبر. ایچ ڈی سی ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کی طرف سے ادائیگی کی ٹرانزیکشن منظم ہیں  

 203 الرڈس سینٹر، بالک بی، آفس. اور ویرونس، پی III ماکاریو . آرک : ایڈریس

 : کے معاہدہ کے اہم حصوں پر مشتمل ہے سی ا یب  ف ی معاہدے ا لی درج ذ

 کسٹمر معاہدہ .1

 پارٹنر معاہدہ  .2

 ی سی پارٹنر پال ولی ل یملٹ  .3

4. CopyTrade  معاہدہ 

 عام شرائط اور اصالحات  .5

  ای ری ا یسائٹ پر اور ذات  بی و یک یکمپن  ںی م کشنی کے س« الت معلو» ا ی  زاتی قابل اطالق دستاو گری ذکر کردہ د ںی ان معاہدوں م .6

 ۔ ںی م

 

کو عام  شنزی آپر ڈنگی اور نان ٹر ڈنگی ٹر یکالئنٹ ک ہی کہ  سای ج ےی چاہ   نای طرح پڑھ ل  یکے کالئنٹ کو اچھ یمعاہدہ کمپن  ہی کا  سی ا یب  فی ا

موبائل   ای فراہم کرنے سے  ٹای سائٹ پر ڈ بی کے لئے و شنی کرتا ہے رجسٹر ٹی گولی سے تعلق کے ساتھ ر یطور پر کالئنٹ کے کمپن 

ہے کہ   تای د یگارنٹ  یک قتی کرتا ہے اور اس حق قی تصد یبنانے پر کالئنٹ اس بات ک ای ری ا یسائٹ پر ذات   بی و یک یمپن اور ک ںی م شنی ک ی پلی ا

قبول کرتا ہے، اس   ںی مشروط طورپر انہ  ری ہے،اور غ تمام شقوں سے آشنا ہے، ان کے مطلب سمجھتا یکے معاہدے ک سی ا یب  فی وہ ا

کے استعمال اور  ٹای ڈ ی۔ کالئنٹ کے ذات ںی کئے گئے ہ  انی ب  ںی م ری جو اس تحر زی اور دستاو یسی کے معاہدے، پال یکمپن  یبھ یکے ساتھ کس

 ۔ںی شدہ ہ  ٹی گولی جانب سے ر  یک یسی پال یک یرازدار یک یاور اصول کمپن  نی حفاظت کے قوان 
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 کسٹمر معاہدہ 

 ۔معاہدہ کا  موضوع   1
۔ اس معاہدے نے کمپنی کی خدمات کی فراہمی کی شرائط کو قبول کرتا ہے ۔ کمپنی نے گاہک کو مندرجہ ذیل خدمات فراہم کرتی  1.1

یہ معاہدہ بھی نے  آپریشن مالی منڈیوں میں پیش یا منظم مارکیٹ پر پیش مالیاتی آالت کے ساتھ لین دین کے انجام دے رہا ہے ۔ : ہے

مذکورہ باال خدمات کی فراہمی کے سلسلے میں فریقین کے درمیان کی ادائیگیوں کے حکم مقرر کرتا ہے ۔ کالئنٹ کے اس معاہدے کو  

 : قبول کرنے میں مندرجہ ذیل کی ضمانت دیتا ہے

کالئنٹ کو قانونی ادارہ کی حیثیت   کالئنٹ ایک نجی شخص ہے کی صورت میں وہ ایک قانونی شخص کی عمرکا ہونا چا ہیے ۔ 1.1.1

حاصل ہے اور کالئنٹ کے عالوہ کوئی بھی اس کے حقوق کا مطالبہ یا لین دین کے سلسلے میں ذمہ داری کالئنٹ کے تجارتی اکاؤنٹ  

 میں کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا ۔

 روائی انجام دی جاتی ہیںتمام لین دین کالئنٹ کے تجارتی اکاؤنٹ پر یہ اقرارنامہ کے تحت کارر 1.1.2

 کے معیاد /تبدیلی اس کو کمپنی میں،  صورت کی ہونے ختم معیاد کی دستاویزات ڈیٹا  ذاتی یا  توسیع تا تبدیلی  کی قسم بھی کسی میں ڈیٹا  ذاتی  1.1.3

 اور پہال کا خریدار میں جس چاہیے  جانی بھیجی ذریعے کے میل  ای اطالع یہ ہے۔ داری ذمہ کی خریدار بتانا میں دنوں کاروباری 3 کا ہونے ختم

 دستخط پر نامے اطالع ہے۔  شامل ثبوت کا  پتے رہائشی حالیہ اور ڈی آئی اور پاسپورٹ کا خریدار ساتھ ساتھ کے اس فون،  نمبر،  اکاؤنٹ نام،  آخری

 جمع ہوئے  کرتے رجسٹر اکاؤنٹ نے اس جو ہے بھیجنا سے میل ای اس  کے خریدار پر support@fbs.com سکین کا اس اور چاہئیں ہونے 

 کرنے الگو کو قانون کے جانے  کو خریدار اپنے عمل قابل اور تصدیق کی  خریدار اور لئے کے تصدیق وہ کہ ہے حق پاس کے کمپنی تھا۔ کروایا

 ہو مترادف  کے ورزی خالف کی نامے عہد اس ناکامی میں عمل پر اس یا تاخیر کی قسم بھی  کسی میں شق اس کرے۔ طلب دستاویزات لئےمزید کے

 of the Client’s account(s) ہے۔ سکتا ہو بند اکاؤنٹ کا خریدار میں نتیجے کے اس اور گی

 کالئنٹ کو ایک نجی شخص کی صورت میں وہ ایک درخواست فارم ذاتی طور پر اپیل بھجوانی ہو گی ۔

 جاۓ گا۔ اس شخص کے انچارج ہونے کی صورت میں فارم اس کی طرف سے پیش کیا 

ی مکمل پاس ےک کالئنٹ ہر 1.1.4 ہ ۔ سکتای ہو (لییم یای) اییریییای پرسنل کیای رصف ساتھ ےک قیتصدی شناخت   تمام لییذ مندرجہ ہی ہے

یم صورتوں ی ہوتای الگو ی   :ہے

ی کالئنٹ اگر • ڈ پر سائٹ بیوی کی کمپت   ہو؛ی ہوای رجسٹر

یم شنیکیپلیای موبائل کالئنٹ اگر • ڈ ےس ی  ؛ی ہوای رجسٹر  ہے

ڈ کالئنٹ اگر • ی ساتھ ےک پروفائل رجسٹر  ہو؛ی شخص نج 

ڈ کالئنٹ اگر • ی ساتھ ےک پروفائل رجسٹر یییڈائری کای ادارے قانون   ہو۔ی کٹر

یم صورتوں یسیای ی کیس کو کالئنٹ جب ی  یل ےک اییریییای پرسنل نئ  ی مکمل قییتصد کی شناخت ئ  ورت کی کرن  ، شیپ رص  ی آئ   سابقہ توکمپت 

ییید کر منسوخی کو قییتصد کی اییرییای پرسنل ۔ی ت   ہے

 .  اکاؤنٹ کی اقسام۔ 1.2

ہم مختلف خصوصیات اور نمایاں َخدوخال کیساتھ مختلف اقسام کے اکاؤنٹس پیش کرتے ہیں۔ کالئنٹ کے علم اور تجربے اور عام طور  
پر آپ ہمارے ساتھ جس قسم کے معاہدوں میں داخل ہوتے ہیں اس پر منحصر ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ اکاؤنٹس آپ کیلئے  

اؤنٹ کو ایک مختلف اکاؤنٹ کی قسم میں تبدیل کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں اگر، معقول طریقے سے  دستیاب نہ ہوں۔ ہم آپ کے اک
کام کرتے ہوئے، ہم یہ تعین کرتے ہیں کہ آپ کیلئے ایک مختلف قسم کا اکاؤنٹ زیادہ مناسب ہے۔ ہم اپنے اکاؤنٹس کی خصوصیات اور  
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ے ہیں، ساتھ ہی ایسے اکاؤنٹس کو کسی بھی وقت دستیاب نہیں بناتے ہیں، اور اہلیت کے معیار کو تبدیل کرنے کا حق بھی محفوظ رکھت 
ہم اپنی ویب سائٹ، ای میل، یا اپنے تجارتی پلیٹ فارم پر ایسی تبدیلیوں کی پیشگی اطالع فراہم کریں گے۔ آپ ویب سائٹ پر اکاؤنٹ کی  

 اقسام کی تفصیلی وضاحت حاصل کر سکتے ہیں۔
 

اکاؤنٹ کا   لئےی کرنے ک ڈنگی ٹر ںی محفوظ ماحول م ساتھی لگانے سے پہلے پروڈکٹ ک سے ی پ  یآپ کے اصل یمپن اکاؤنٹ۔ ک موی ڈ  1.2.1 

 ہے۔  یکر سکت  شی ورژن پ  موی ڈ

  ادہی آپ سب سے ز ساتھ،ی اکاؤنٹ ک نڈرڈی ہے۔ اسٹ  ںی نہ  شنی کم یبھ  ی ہے اور کوئ  ڈی فلوٹنگ اسپر ںی اکاؤنٹ۔ اکاؤنٹ م نڈرڈیاسٹ    2.2.1 

 ۔ںی کر سکتے ہ  ڈنگی ( استعمال کر کے ٹر1:3000) جی وری ل

 وںی اکائ  یٹری مان  100x ی ( کرہی وغ  نٹ، ی س یکی )امر ی کرنس یادی بن  ہی ہے کہ  ہی  ت ی اہم خصوص یاکاؤنٹ ک نٹی اکاؤنٹ۔ س نٹی س   3.2.1 

ڈپازٹ کرتا   USD 10 ںی اکاؤنٹ م نٹی ۔ اگر کالئنٹ اپنے سںی اکاؤنٹ کے برابر ہ  نڈرڈی حاالت اسٹ  ی کا استعمال کرتا ہے۔ جبکہ تجارت 

  ٹی کے مارک ی کار ہ ی سرما یاہم مال یکس ری اکاؤنٹس کالئنٹ کو بغ نٹ ی پر، س طور ی ک جےی ۔ نت ںی ملتے ہ  نٹی س US 1000 ںی ہے، تو انہ 

  ا ی ری نل اکہ پرس ںی ۔ براہ کرم نوٹ کرںی مدد کر سکتے ہ  ںی جانچ کرنے م ی ک روںی ماہر مش ای  وںی حکمت عمل یتجارت  ینئ  ںی کے حاالت م

 ہے۔ ںی نہ  شنی کم یہے اور کوئ  ڈی فلوٹنگ اسپر ںی ہے۔ اکاؤنٹ م یگئ  یظاہر ک ںی م نٹ ی ہے کہ رقم س ای گ ای ک ںی اشارہ نہ  ہی  ںی م

 ہے۔  شنی کم ںی اس م کنی ہے ل ڈی فلوٹنگ اسپر ںی کرپٹو اکاؤنٹ۔ اکاؤنٹ م  4.2.1 

  جی وری ل ادہ ی سے ز ادہی ز لئےی اکاؤنٹ ک  ڈی اسپر رو ی ہے۔ ز شنی کم  کنی ہے ل ںی نہ  ڈی اسپر یاکاؤنٹ۔ اکاؤنٹ کا کوئ  ڈی اپر روی ز   5.2.1 

 ہے۔  1:3000

  1:3000 جی وری ل ادہی سب سے ز یہے۔ اس ک  ںی نہ  شنی کم یبھ یہے اور کوئ  ڈی مقررکردہ اسپر کی اکاؤنٹ۔ اکاؤنٹ کا ا کروی مائ   .1.6.2

 ہے۔

1.2.7 .Pro ( اور اوپن اور زیر التواء آرڈرز کی  10%( اور اسٹاپ آؤٹ لیولز )30اکاؤنٹ۔ اکاؤنٹ میں کم ترین مارجن کال )%

یا کسی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی ڈپازٹ کرنے کی   USD 1000اکاؤنٹ میں کم از کم  Proالمحدود تعداد موجود ہے۔ 

 ضرورت ہوتی ہے۔ 

 نمائندگی۔  کی خریدار .1.3

 .آزاد لئے کے کرنے عمل پر نامے عہد  اور معاہدے موجود میں اس  ہونے،  داخل میں نامے عہد اس وہ کہ ہے دیتا وارنٹی اور ظاہر خریدار1.3.1

 عہد اور کارکردگی کی اس کہ یہ  اور سے کرنے عمل یا ہونے داخل میں معاہدے اس  جاتا نہیں روکا مطابق کے معاہدے کو اس کہ یہ اور ہے

 ہے  نہیں ورزی خالف کی معاہدہ درمیان کے ہستی یا شخص  بھی کسی یا درمیان کے  کمپنی  اور کے اس عمل پر نامے

  رویہ کے خریدار کرنے، مانیٹر کو  سرگرمی کی  خریدار  حق اپنا  کمپنی کہ ہے کرتا  اتفاق پر  طور اعالنیہ اور  سمجھتا خریدار 2.3.1

 گی۔  کرے  استعمال لئے کے کرنے تصدیق   کی سرگرمیوں ٹریڈنگ پر فارم   پلیٹ کے  کمپنی اور کی مزاجی  مستقل میں

 .  ہے متفق  سے ضوابط  و شرائط  تمام کے معاہدے اس اور  ہے  سمجھ مکمل  کو اس  کہ ہے بتاتا مزید کالئنٹ3.3.1

ترجمہ کرنے کا مقصد   دستاویزات کا ترجمہ۔ کمپنی کی کسی بھی دستاویزات کا انگریزی کے عالوہ کسی دوسری زبان میں. 4.3.1

کمپنی کے کالئنٹس کے لئے ایک سہولت فراہم کرنا ہے۔ کمپنی کی دستاویز کا انگریزی ورژن کسی بھی قانونی کارروائی کیلئے کسی  

بھی ترجمہ شدہ ورژن پر فوقیت رکھتا ہے۔ چارج بیک سائیکل یا تعمیل کے معاملے کو ثابت کرنے کے لئے کالئنٹ کو متعلقہ  

انگریزی میں فراہم کرنا ہونگی۔ یا کسی ماہر ترجمہ ساز سے انگریزی میں ترجمہ کرکے فراہم کرنی ہونگی۔ کالئنٹ اس  دستاویزات 

 بات کو قبول کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کمپنی کیساتھ خط و کتابت کیلئے آفیشل زبان انگریزی ہے۔ 
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 کمپنی کی خدمات. 2
کا کو بیان کرتا ہے " کمپنی کی خدمات "۔ کسی بھی متعامل خدمات یا کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ سافٹ ویئر کے لیے اصطالح   2.1

 : ، جو کہ کالئینٹ کو فراہم کرتا ہے 

 یا قیمت کمپنی یا مجاز تیسرے فریق سے وصول کریں ۔/جڑیں کمپنی یا مجاز تیسری پارٹی، معلومات اور    2.1.1

نی بشمول ،FBS Trader اور 5 ڈریٹری ٹاییم ،4 ڈریٹری ٹایییم   2.1.2 ی اور ٹیانٹر  ایی) PC ےک کالئنٹ منسلک ےس ورک ٹین مجاز ےک کمپت 

ی ےس اس ی ملت  ی جلت  انکیال انیدرم ےک (وائسیڈی کون  ییوی سافٹ تییسم شنییٹرانسم ٹاییڈ کٹر ی ےعیذری ےک ;ٹ  ییمال ساتھیک کمپت   پر وںییمنڈ ان 

یم عمل نیید ی  یل یالئ ی   ;ی 

ی قبول کو معاہدے اس۔  2.2 ی کرن  ی/کرتای قییتصد کالئنٹ ہون  ی کرن  یل پڑھ قواعد ےک شنیکییونیکم ئ ی اس کہ ہے یہ ئ   ےس بات اس اور ی 

ی/کرتای اتفاق ی کرن  ی آرڈر یہ ےعیذری ےک FBS Trader ایی 5 ڈریٹری ٹایییم ،4 ڈریٹری ٹاییمی رصف وہ کہ ہے ۔ی قابل ےک کرن   ہے

ی۔  2.3 یم خدمات کی کمپت  ییوی سوفٹ FBS Trader اور 5 ڈریٹری ٹایییم ،4 ڈریٹری ٹایییم ی  ی اور ذرائع ےک ہییتجزی یکیتکن ک،یپی ٹ   کی کمپت 

ی یسییت بھی کیس ساتھ ساتھ ےک خدمات یہی شامل خدمات کی پارنر  ۔یی 

کی ۔ وصول کار کمپنی میں ترمیم ، شامل،  نیا نام دیں یا اس معاہدے کے بغیر پیشگی اطالع کے بموجب کاررروائی کی پیش کش  2.4

کمپنی کی خدمات غیر تغیر پذیر بتائیں کی تصدیق کرتا ہے ۔ وصول کار یہ بھی تصدیق کرتا ہے کہ معاہدے خدمات جو، شامل یا  مستقبل 

 میں اس وقت اس کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ خدمات کے عالوہ ترمیم نہیں کر سکتے ہیں ۔ 

کسی بھی شدہ اثاثہ کی تنظیم یا تجاویز کی فراہمی نہیں فراہم  , گالتی ہےٹریڈنگ کے عمل میں جہاں تک تعلق کمپنی صرف آرڈر ل 2.5

 کرتی ۔

 (: جب تک کہ اس معاہدے میں درج ذیل پر عمل درامد نہ ہو )۔ کمپنی  ذمہ دار نہیں   2.6

 ۓ۔سراغ راہ کسی کالئنٹ کے تجارتی عملیہ حالت اور کالئنٹ اس کے بارے میں مطلع کیا جا    2.6.1

 کالئنٹ کے کھلے پوزیشن کو بند کرے۔ کسی   2.6.2

ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں پیش کردہ قیمت سے زیادہ مختلف اقوال کی طرف سے کسی کالئنٹ کے حکم کا نفاذ کرنے   4میٹا ٹریڈر   2.6.3

 کی کوشش کرے۔ 

انجام دینے کے لیے شامل نہ کرے۔  ۔ کمپنی کی خدمات فراہم سفارشات یا معلومات وصول کار مشغولیت کے قابل کوئی لین دین کو  2.7

غیر معمولی معامالت میں کمپنی کی معلومات، تجاویز یا مشورے کے لیے وصول کار فراہم کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے، تاہم، ان  

کالئنٹ صورتوں میں کمپنی کوئی اس طرح کی تجاویز اور مشوروں کے نتائج کے لئے ذمہ دار نہیں ہو گا ۔ کمپنی کو حق حاصل ہے کہ 

یا غلطی کے نتیجے میں کالئنٹ کی /کی پوزشن بند کریں یا کسی کالئنٹ کے پوزیشن، سب ٹریڈنگ کے عمل امپریکاسی معلومات اور 

 طرف سے کارکردگی کا مظاہرہ کیا اب بھی قائم رہیں اور کالئنٹ اور کمپنی کے لئے الزمی ہیں مسترد کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے ۔ 

یا کسی دوسری ذمہ داریوں /یکس ایجنٹ نہیں ہے اور بیلیز کے قانون کے تحت کام کرتا ہے ۔ فریقین اپنے ٹیکس اور ۔ کمپنی ایک ٹ  2.8

 کے ساتھ آزادانہ طور پر اور اپنے پر تعمیل کریں ۔ 

یں جمع  ۔ کمپنی کالئنٹ کو مسترد کریں اور اسے اپنی سرگرمی اور کمپنی کے ساتھ غیر مناسب یا غلط تصور ہے کی صورت م 2.9

 پیسے نکالنے کے لئے پیش کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے ۔

 ید  ںینہ سہولت اندر کے  عمل کے ڈنگ یٹر یک اثاثوں یاد یبن یک وںیاعشار یعنی کسینڈی ا و ی توانائ ای یفراہم یاصل یک یکرنس یبھ یکس 2.10

 ہے۔  یجات یکرد یکٹوت ای/ ڈپازٹ  ںیم لنس ی ب اکاؤنٹ  ڈنگیٹر کے کالئنٹ بعد فورا  کے بندش یک شنیپوز نقصانات اور منافع  تمام ۔یگئ
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 ۔ آرڈر اور درخواستیں 3
واقع ہے ۔ کمپنی    www.fbs.comسیکشن میں " ٹریڈنگ شرائط"۔ موجودہ تجارتی شرائط کے بارے میں مکمل سرکاری معلومات  13.

 میں ذکر کیا ہے کے طور پر تبدیل کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے ۔  p 7.3کی تجارتی شرائط ایک پیشگی اطالع کے ساتھ 

 ۔ کالئنٹ کے آرڈر اور درخواستیں  3.2

 : اطالق ہوتا ہے  ٹریڈنگ کے آپریشنز دوران نفاذ کے لیے مندرجہ ذیل طریقوں کا  3.2.1

 ;لئےیک کسزیانڈ  اور زیانرج وچرز، یف – کار قہیطر کا "درآمد عمل پر ٹیمارک"   3.2.2

 کے لئے طریقہ فاریکس مارکیٹ میں تجارتی فورم کے اوزار   –" ایکسکیوشن مارکیٹ"   3.2.3

 : درج ذیل مراحل کے ذریعے کی جاتی ہےعام طور پر تجارتی ٹرمینل کے ذریعے دی کسی کالئنٹ کے حکم  پر  4میٹا ٹریڈر   3.2.4

a )کالئنٹ ایک الیکٹرانک آرڈر سپرد کرتا ہے ۔ 

b )کالئنٹ ٹرمینل کے آرڈر یا درخواست پیش کار سے بھیجتا ہے ۔ 

c )  بشرطیکہ ٹرمینل وصول کار اور پیش کار کے درمیان ایک مستحکم جڑت موجود ہو، آرڈر پیش کار کی طرف سے موصول اور

 ہے ۔تصدیق ہوتا 

d  ) پیغام کی ترتیب پیش کار ... براہ مہربانی انتظار کریں"جائزآرڈر کی صورت میں اس کو قطار میں رکھا جاتا ہے ۔ اس صورت میں

 دریچہ ٹرمینل کالئنٹ کے ظاہر کیا جاتا ہے ۔ "آرڈر"کی طرف سے عملدرآمد شروع ہوتی ہے

e )ر واپس کرتا ہے ۔پیش کار ٹرمینل کالئنٹ کے نتائج کی عمل کاری میں آرڈ 

f ) بشرطیکہ ٹرمینل وصول کار اور پیش کار کے درمیان ایک مستحکم کنیکٹوٹی ہے، ٹرمینل کے حکم یا نتائج پروسیسنگ کی درخواست

 موصول ہوتی ہے ۔ 

کیے  کی حیثیت کے ساتھ قبول نہ " آرڈر مانتے ہیں"کالئنٹ کو بھیجے گئے آرڈر منسوخ کر سکتے ہیں جب تک کہ یہ صرف  3.2.5

کی انعامی رقوم کی وجہ سے پلیٹ فارم ترتیب   4بٹن دبانا ہوگا ۔ میٹا ٹریڈر " آرڈر منسوخ کریں"کالئنٹ کوۓ ہوں۔ اس صورت میں گ 

 منسوخی ہو تواس معاملے میں ضمانت نہیں دی جا سکتی ۔

اس طرح ترتیب کو بدلہ نہیں جا  کی حیثیت کی صورت میں " کی ترتیب عمل میں ہے"ترتیب ڈیلر کو پہنچ چکی ہے اور ہے    3.2.6

 سکتا۔

 منسوخ کر دیا ۔ 

آرڈر کی عمل کاری، وقت ٹرمینل کالئنٹ اور کمپنی کے سرور کے درمیان تعلق پر کے عالوہ موجودہ مارکیٹ کے حاالت پر   3.2.7

۔ فاسد مارکیٹ کے حاالت   سیکنڈ ہے 5سے   1منحصر ہے ۔ باقاعدہ مارکیٹ کے اوقات کے دوران ترتیب کارروائی کا وقت عام طور پر 

 میں کارروائی کے وقت آپ دیر تک رکھ  سکتے ہیں ۔

مالیاتی ادات کے حالیہ اقتباس جب کمپنی کالئنٹ کی درخواست پراسیس کر رہا ہے اس وقت تبدیل کرتا ہے کی صورت میں  3.2.8

ی صورت میں کالئنٹ کی درخواست کی نئی قیمت  استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے ۔ ایک ایس(  مانگو/بولی)کمپنی کی نئی قیمت 

 پر کارروائی کی جائے گی ۔ 

 :ایک کالئنٹ کی درخواست کو مندرجہ ذیل صورتوں میں رد کیا جاتا ہے  3.2.9

 مارکیٹ کی ترتیب سے پہلے پہلے کوٹ بھیجتے وقت کھولنے کے دوران ٹریڈنگ پلیٹ فارم کی طرف سے ملتی ہے ۔ ( aا

http://www.fbs.com/


FBS  معاہدہ  
 

 

 

 

FBS Markets Inc 
IFSC license IFSC/000102/460 

Address: 2118, Guava Street,  
Belize Belama Phase 1, Belize  
www.fbs.com 

6  

 

b ) مارکیٹ کے حاالت میں  ۔فاسد 

c) پیغام ملتا ہے۔ " رقم کافی نہیں"یا " کوئی کوٹ نہیں"کالئینٹ کے پاس مارجن نہ ہونے کی صورت میں 

 ٹریڈنگ پلیٹ فارم کی طرف سے ظاہر کیا جاتا ہے ۔

d )30   صورت میں کمپنی اس طرح  سے زائد درخواستیں فی منٹ کی انجام دہی ایک الیکٹرانک مشیر کالئنٹ استعمال کرتا ہے کی

 ای۔اے پر پابندی لگانے کا حق محفوظ رکھتا ہے ۔ 

e )تبدیل کو موڈ "صرف بند" پھیال پر کمپنی پر، طور کے آالت ساتھ کے کمیشن فکسڈ یا پھیالؤ فکسڈ  لئے کے کھولنے آرڈر ساتھ کے پھیالؤ کوئی 

 ہے  رکھتا محفوظ "ہے فعال غیر ٹریڈ" میں معاملے کے حق  کا کرنے رد کو درخواستوں نئی لئے کے کھولنے کو حکم ساتھ کے تبصرہ  اور کرنے

 .ہے زیادہ سے سائز کے رقم کی کمیشن یا پھیالؤ فکسڈ کنٹریکٹ بنیادی 

آرڈر اور درخواستیں بھیجی جاتی ہیں جنرل تجارتی ٹرمینل سے ۔ آرڈر اور درخواستیں بھی فون یا الئیو چیٹ کی طرف سے   3.2.10

 یجا جا سکتا ہے ۔بھ

 سے تمام آرڈر لیے چاتے ہیں۔ IPمختلف یا ایک جیسے   3.2.11

 : آرڈر کو منسوخ کیا جا سکتا ہےکھولے یا بند مارکیٹ کی قیمت کوٹ بند کر کے   3.2.12

a ) ، اگر آرڈر آف مارکیٹ کوٹ کیطرف سے کھوال گیا ہوb )یا مارکیٹ کے بند ہونے پر کھال گیا ہو 

۔ ( کمپنی  آربیٹیج کی حکمت عملیوں پر متصل بازاروں کے استعمال کی اجازت نہیں  دیتی ہے کرنسی فیوچراور سپاٹ کرنسی  3.2.13

کمپنی کالئنٹ آربٹیج میں واضح یا پوشیدہ طریقہ استعمال کرتا ہے کی صورت میں اس طرح کےآرڈر کو منسوخ کرنے کا حق محفوظ  

 رکھتا ہے ۔

 کانٹریکٹ نہ ماننے کی صورت میں کالئینٹ کے آرڈر کو منسوخ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے ۔  کی کمپنی 3.2.14

 ۔ ٹریڈنگ کے آپریشنز  3.3

 ایک خریدار کا آرڈر ، بڈ پرائس کی طرف سے کھوال جاتا ہے ۔ ایک سیل آرڈر بڈ پرائس کی طرف سے کھوال جاتا ہے ۔   3.3.1

 کی طرف سے بند کیا جاتا ہے ۔ ایک سیل آرڈر بڈ پرائس کی طرف سے بند کیا جاتا ہے ۔ایک خریدار کا آرڈر ، بڈ پرائس   23.3.

، ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے وقت کیا جاتا  تک00:10:00 سے 23:59:00پوزیشن رول اوور ۔ سویپ ڈاال یا نکاال جاتا ہے اوپن آرڈر  3.3.3

 تک  00:00:00 سے 23:59:00ٹریڈنگ پلیٹ فارم وقت  رمیانہے ۔ سویپ ڈاال یا نکاال جاتا ہے اوپن آرڈر کے اس دورانیے کے د 

 ہونے ختم عادی م )ہے محدود مدت یک  ڈنگی ٹر ںی م جن ںی م صورت یک کرنے تجارت ںی م کٹی کنٹر کے کسزی انڈ اور زی انرج ان  43.3.

 گے۔ ںی ہوجائ  بند سے جانب یک متی ق یجات  حوالہ یآخر  گے ںی کر درآمد عمل تحت کے کٹیکنٹر کی ا آرڈرز تمام ،(خی تار یک

 باقاعدہ مارکیٹ کے حاالت میں میں ایک ڈیلر سپریڈ معاہدے کی تفصیالت میں بیان کیے گۓحد اطالق کے اندر اندر رکھے گآ ۔  3.3.5

 :سپریڈ بڑھایا  جاسکتا ہے   3.3.6

 منے آ سکتی ہیں۔تقریب میں پیشگی اطالع کے بغیر تمام کمپنی کالئنٹس کے لئے  شرائط باقاعدگی سے مختلف ہو کر سا

 تمام صارفین کے لیے واجب پیشگی تجدید معاہدوں کی تفصیالت  کمپنی کی ویب سائٹ پرموجود ہیں  ۔

 شدید حاالت کی صورت کی پیشگی اطالع کے بغیر تمام گاہکوں کے لئے ؛  

 درخواست کے لئے ہے ۔ معاہدے کی تفصیالت کے مطابق  باقاعدہ مارکیٹ کےوالیوم سے زیادہ کسی ٹول کی  
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(  پیر کو)ٹریڈنگ اکاؤنٹس پرسپریڈ پھیل سکتا ہے،  جس وقت نیوز ریلیز، اقتصادی، سیاسی اور دیگر کے بعد خلیج کے دوران،    3.3.7

 ریلیز پر مارکیٹ کے وقت کے ساتھ ساتھ وقت کم مارکیٹ اثاثوں پر اور جب مارکیٹ کی صورت حال پر اعلی لیکیوڈٹی  مشروط ہو ۔ 

  یہو جاتا ہے تو کمپن  ادہ ی کے سائز سے ز ڈ ی مقررہ سپر ںی معاہدے م  یادی بن  ڈی اگر سپر ں،ی مقررکمشنر کے آالت م ای  ڈی مقرر سپر 3.3.8

 . ہے  یاضافہ کرنے کا حق محفوظ رکھت  ںی م ڈی سپر

 ۔ ایک آرڈر کھولیں ۔  3.4

 : آرڈر جمع کرانے کے لئے واجب پیرامیٹرز ہیں 3.4.1

 نام آلے  کا۔  

 تجارتی والیوم ؛  

 آرڈر قسم  

ایک ٹریڈنگ ٹرمینل کے ذریعے کالئنٹ کوآرڈر کھولنے کے لئے ایک ایکسپرٹ ایڈوائزر کے بغیر، باۓ اور سیل کے بٹن دبانا   3.4.2

 ہو گآ۔

نریٹ ایک ٹریڈنگ ٹرمینل کے ذریعے کالئنٹ کوآرڈر کھولنے کے لئے ایک ایکسپرٹ ایڈوائزر کے بغیر کرنٹ کوٹ پرآرڈرج3.4.3

 کرنا ہو گآ۔

 اوپن آرڈرز کی آرڈر پروسیسنگ 3.4.4

a )  پوزیشن کو کھولنے کے لئے ایک کالئنٹ کے آرڈر کی پیش کار پر ایک آٹومیٹک چیک ٹریڈنگ مارجن اور اوپن آرڈر پر کھولے

یں کھولے گا ، اور فنڈز  جاتے ہیں۔ ضروری مارجن موجود ہونے کی صورت میں آرڈر کھولے جاتے ہیں ۔ مارجن كافى نہیں تو آرڈر نہ 

 کی عدم موجودگی کے بارے میں نوٹس کی پیش کاری ہو گي ۔ 

b'' ) کی صورت میں ٹریڈنگ ٹول کی قسم اور اوپنگ آرڈر میں فرق پڑتا ہے۔ '' مارکیٹ ایکسکیوشن 

 ایک درخواست کی ۔ 

c )ہو گآ کالئنٹ کی درخواست پر پر سرور کا ظہور ترتیب کے بارے میں نوٹ منانے کا اعالن -کھلی مسل اندراج نامہ 

 عمل کاری اور ترتیب کھوال گیا ہے ۔ ایک گھڑی ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر ہر کھلی آرڈر موصول ہوتی ہے ۔ 

d )  ایک حکم کو کھولنے کے لئے ایک پوزیشن پہلی کوٹ مارکیٹ کھلنے پر ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر ظاہر ہوتا ہے اس سے پہلے کی عمل

ظاہر "  تجارت منع ہے/کوئی کوٹ "جا ری کیا گیا ۔  اس تقریب میں وصول کار دریچہ ٹرمینل میں ایک پیغام  کاری کے لیے عرض کیا گی

ہوں گے ۔ ڈیلر صورت غلطی سے پچھلے دن بند کرنے کی قیمت پر ایک آرڈرکو کھولنے کے لئے ایک کالئنٹ کی درخواست پر  

لئے ذمہ دار ہے ۔ ایسی صورت میں کمپنی کالئنٹ سے رابطہ اور   کمپنی اس طرح کے کسی حکم کو منسوخ کرنے کے, کاروائی اور 

 اس کے بارے میں خبر دیتا ہے ۔

 ایک آرڈر کو بند کریں  - 3.5

لمحے  )کے بٹن " بند"ایک حکم ٹرمینل کالئنٹ کے ذریعے ایک ایکسپرٹ ایڈوائیزر استعمال کئے بغیر بند کرنے کے کالئنٹ   3.5.1

 ، دبانا ہوگا ۔(درج کرنے کو مطمئن اس کمپنی کی قیمت/میں جب اسے 

ایک حکم ایک ایکسپرٹ ایڈوائزر کا استعمال نہ کرتے ہوئے ٹرمینل کالئنٹ کے ذریعے بند کرنے کے حکم کی ترتیب میں ایک  3.5.2

 حالیہ اقتباس بند کرنے کے لئے پیدا ہو گا ۔
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 ند کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ایک آرڈر کو ب " ٹیک پروفٹ"یا /اور " سٹاپ الس"مندرجہ ذیل آرڈر   3.5.3

 کارروائی کی پوزیشن کو بند کرنے کا آرڈر 3.5.4

a ) کھلے آرڈرز پر ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی فہرست میں موجود ہیں تو مقفل عہدوں، دو یا دو سے زیادہ  ایک درخواست یا ان لوگوں میں

کی فہرست میں ظاہر ہوتا ہے ۔ اس  "  قسم " ڈراپ ڈاؤن " بند کی طرف سے"سے کسی کو بند کرنے کا آرڈر کرنے کے دوران، ایک آپشن 

کی  #...... # بند کریں "کھلی عہدوں کو الٹ سمت کا ظاہر ہو گا۔ فہرست، ایک بٹن سے مطلوبہ پوزیشن  انتخاب کے بعد، ایک یا کئی

موقع کے بعد عمل میں الئی ہے ۔ اسے دبانے کالئنٹ مقفل عہدوں کے برابر والیوم کے بند کرتا ہے یا جزوی مقفل کے دو  " طرف سے

ت میں ایک چھوٹی پوزیشن اور کسی بڑی شخصیت کے متناظر حصہ بند کریں، عہدوں کی مختلف جلدوں میں بند کرتا ہے ۔ ایسی صور 

 اور دونوں کے درمیان ایک بڑے کی سمت میں ایک نئی پوزیشن اس طرح ایک نئی گھڑی وصول کرنے سے کھال رہتا ہے ۔ 

b ) ہ  ایک درخواست یا ان لوگوں میں کھلے آرڈرز پر ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی فہرست میں موجود ہیں تو مقفل عہدوں، دو یا دو سے زیاد

اس  . کی فہرست میں ظاہر ہوتا ہے ۔ "  قسم " ڈراپ ڈاؤن " بند کی طرف سے"سے کسی کو بند کرنے کا آرڈر کرنے کے دوران، ایک آپشن 

ایک سے زیادہ قریب کی طرف سے  "کا انتخاب کرنے کے بعد سب پوزشن دیئے گئے آلے کے لئے کی فہرست ظاہر ہوتا ہے اور بٹن 

میں عمل میں الئی جاتی ہے ۔ اس بٹن کو دبانے سے کالئنٹ کے آلے کے لئے تمام مقفل عہدوں بند کرتا ہے ۔ ایسی صورت میں ایک  ..." 

ایک سے  "اور  "  قریبی"افعال  : جو ایک نئی گھڑی وصول کرتا ہے ایک بڑے کل والیوم کی سمت میں کھال رہتا ہے ۔ اہم(  s)نئی پوزشن

 آالت کے لئے پھیال سیال اسٹاک کے ساتھ عمل میں نہیں ہے ۔ " ےزیادہ قریب کی طرف س 

c  )  جب ایک پوزیشن کو بند کرنے کے بارے میں نوٹ الگ مسل میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ایک پوزیشن کو بند کرنے کے

 .لئے کالئنٹ کے حکم پر عملدرآمد کیا گیا ہے 

d ) ہلے کہ ایک اولین کوٹ مارکیٹ کھلنے پر ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر نمودار کی عمل  اگر ایک پوزیشن کو بند کرنے کا حکم اس سے پ

کاری کے لیے ارسال کردیا گیا ہو تو، اس طرح ایک ترتیب کی طرف سے ڈیلر رد کر سکتا ہے۔ اگر وصول کار دریچہ ٹرمینل میں 

بند کرنے کا ایک کوٹ میں ایک پوزیشن کو بند کرنے ایک پیغام ظاہر ہو ۔ کمپنی جب ڈیلر پچھلے دن غلطی سے آرڈن ' کوئی قیمت نہیں'

کے لئے کالئنٹ حکم دے تو اس پر عملدرآمد کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کمپنی کالئنٹ سے رابطہ کرتی ہے اور اس کے بارے میں 

 . خبر دیتی ہے ۔

e ) ایک درخواست  آرڈرکو بند کرتے  کا کوٹایک ٹریڈنگ کے آلے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو، ایک " ایکسکیوشن مارکیٹ "اگر

 کردہ کوٹ سے مختلف ہو سکتا ہیں۔

اگر آپ خریداری کی پوزیشن پرہیں تو آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں مثبت ایڈجسٹمنٹ کے طور پر منافع ملے گا۔ اگر آپ بیچنے کی  : 3.5.5

ہوگی۔ نوٹ کریں کہ جب آپ کسی مصنوع میں داخل ہوجاتے  ے ادارے کے مطابق منفی ایڈجسٹمنٹ پوزیشن پر ہیں تو جاری کرنے وال

ہیں تو آپ ٹریڈنگ نہیں کررہے ہوتے ہیں اور نہ ہی بنیادی انسٹرومنٹ کے مالک ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا پاس کوئی حقوق رکھتے  

 . ہیں۔

 الزمی پوزیشن بندش   - 3.6

ی کم ےس %40 سطح کی مارجن ےک اکاؤنٹ کالئنٹ اگر 3.6.1 یل ےک وںییکرنس وپٹیکری) ہے ی کال مارجن ،(کم ےس %100 ئ  ۔ ہون  ی ہے  کمپت 

ی بند کو آرڈرز ےک کالئنٹ ی حقدار کی کرن  ینہ دار ذمہ کنیل ہے ۔ی ی  ی بند کو شنوںیپوزی ہے ۔ی جاتای اییکی عہیذری ےک رسور صلہیف کای کرن   ہے

ی.3.6.2 ییپ کی الذکر مؤخر کمپت 
 

یبغ ےک اطالع شیک ی بند پر طور الزیم کو شنوںیپوزی کھلی کی کالئنٹ ٹ  ، حقدار کی کرن   کی مارجن اگر ہے

ی برقرار کو شنوںیپوزی کھل سطح یل ےک رکھن  وری ئ  یییک وںییکرنس کرپٹو %80) %20 ےک مارجن یرص  ۔ی برابر ےک اس ایی کم ےس (لن   ہے

ہے۔ کو موجودہ معاہدے کے   3.6.2کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس سرور کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے جو پی کے نفاذ کی صورت   3.6.3

کالئنٹ  -باہر آرڈر کے سٹاپ آوٹ کی ترتیب پیدا کرتا ہے ۔ سٹاپ آؤٹ پر پہلے ایک موجودہ مارکیٹ کوٹ میں ایکسکیوٹ کردیا جاتا ہے
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پر نوٹ کیا جاتا  "  اسٹاپ آوٹ"۔ الزمی پوزیشن بندش ایک نوٹس کے ساتھ پیش کار الگ فائل میں  کے آرڈر کے ساتھ آنے کی بنیاد ہے

 ہے ۔

۔ کو موجودہ معاہدے کے کالئنٹ پرہوگا، کھلے مقامات، بند پہلی پوزیشن سب   3.6.2میں  حاالت پی کے سرانجام دے رہا ہے  3.6.4

 سے بڑا سیال نقصان کے ساتھ ایک ہے ۔ 

زمی حیثیت بندش کے کالئنٹ کے اکاؤنٹ میں ایک منفی توازن ہے، جب معاوضہ صفر کرنے کیلئے  اکاؤنٹ سیٹ کرتا ایک ال  3.6.5

تاہم مخصوص حاالت میں کمپنی  ( کمپنی کالئنٹ کے افعال ارادی طور پر سمجھتی ہو )ہے  تووہ اکاؤنٹ کو شامل کیا جاتا ہے ۔ جب 

 نے کا حق محفوظ رکھتی ہے ۔کالئنٹ سے ایک قرض کی ادائیگی کا دعوٰی کر

کمپنی وجوہات کی بنا پر جو یقین کرنے کے لئے کے  ایک کالئنٹ کے مختلف رجسٹریشن کی معلومات کے تحت دو یا دو سے   3.6.6

اسی ٹریڈنگ ساز پر مخالف احکامات پر ہفتے کے آخر میں یا درمیان ٹریڈنگ سیشن کے دوران (  زیادہ اکاؤنٹس پر رجسٹر ہے۔ افتتاحی

نقصانات کاٹنا  کا ایک کالئنٹ سے تعلق رکھنے والے ایک اور اکاؤنٹ کے فنڈز سے ایک اکاؤنٹ کے  FBSکُھال چھوڑے گۓ جس پر، 

 توازن سے تجاوز کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے ۔

قم موجودہ دن  اگر ایک صورت میں بیلنس مقرر ہوتا ہے ایک کالئنٹ کے اکاؤنٹ پر کمپنی کی طرف سے معاوضہ فنڈز کی ر   3.6.7

 کے لئے ادا کی جائے گی ۔کیش بیک کمیشن کا کل کیشن سے كم ہو گا ۔

 تبدیلی لیوریج  -  3.7

گھنٹوں میں ممکن ہے ۔ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر تجارتی  24کمپنی کے کالئنٹ لیوریج کے لئے تبدیلی صرف ایک بار  3.7.1

 لیوریج تبدیل کرنے کے لیے ناممکن ہے ۔( کھلے آرڈرز ہیں)میں ہوآپریشن کالئنٹ کی طرف سے یا اکاؤنٹ تجارت کے موڈ 

پر  ادی بن  یکے مجموعے ک یکوٹ ی ا یاکاؤنٹس ک ڈنگی تمام ٹر ای  کی . شق کے مطابق کالئنٹ کے ہر ا3.7.3 یمعاہدے ک یکمپن  3.7.2

 ہے۔ یکرنے کا حق رکھت  لی تبد جی وری وقت ل یبھ یکس ئےی اطالع د  یکوئ  ری اکاؤنٹس پر بغ ڈنگی تمام ٹر ای  یبھ یکالئنٹ کے کس

. کو پہلے سے اوپن کردہ پوزیشنز کے ساتھ ساتھ  دوبارہ سے اوپن کی جانے والی پوزیشنز پر بھی الگو کرنے  3.7.2کمپنی شق   3.7.3

 کی حقدار ہے۔  

 ( Pro)تمام اکاؤنٹس ماسوائے  1ٹیبل 

 تحدیدات از  لیوریج 

1:3000 $200 (US  )یورو(   200€ ڈالرز( 

1:2000 $2000 (US  )یورو(   2000€ ڈالرز( 

1:1000 $5000 (US  )یورو(   5000€ ڈالرز( 

1:500 $30000 (US  )یورو(   30000€ ڈالرز( 

1:200 $150000 (US  )یورو(   150000€ ڈالرز( 
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 کوئی تحدیدات نہیں  کوئی تحدیدات نہیں  1:100

 کوئی تحدیدات نہیں  کوئی تحدیدات نہیں  1:50

 

 زیادہ سے زیادہ لیوریج ویلیوز( اکاؤنٹ کے لیے  Pro) 1.1ٹیبل 

 ڈالرز/ یورو(  USتحدیدات از ) لیوریج 

1:2000 0  - 5999   

1:1000 6000  - 14999 

1:500 15000  - 89999 

1:200 90000  - 449999 

 کوئی تحدیدات نہیں  1:100

 کوئی تحدیدات نہیں  1:50

 

کھلنے پر،اگر کالئینٹ کے آرڈر کھلے ہوۓ ہوں آخری ہفتے میں تو کالئینٹ کے خطرے کو کم کرنے کیلے سوموار مارکیٹ کے  43.7.

 ، کمپنی کو حق حاصل ہے کے وہ کالئینٹ کا لیوریج کم کرے یا مارجن بدل سکے ۔ 

 کسی بھی ٹریڈنگ اکاؤنٹ پر دھاتوں، انڈائسز، اور انرجیز کی ٹریڈنگ کے لیے لیوریج اس طرح مقرر کیا گیا ہے:    3.7.5

 ؛  1:333لیے  سلور اور گولڈ کے 

 ؛  1:200انڈائسز، انرجیز کے لیے 

 ؛  1:100پالڈیئم اور پالٹینم کے لیے 

 ؛  1:100اسٹاکس کے لیے  

 1:5کرپٹو پر مبنی انسٹرومنٹس کے لیے  

بیان کردہ سے زائد . میں  3.7.5.،  3.7.3سلور، گولڈ، پالڈیئم، پالٹینم، انڈائسز، کرپٹو پر مبنی انسٹرومنٹس، انرجیز اور اسٹاکس کے لیے لیوریج شق 

 نہیں ہو سکتا 

 ۔ ترتیب تفصیل  4
4.1 FBS  ٹریڈر میں ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر اکاونٹ کی قسم 
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4.1.1  FBS  ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں درج ذیل قسم کے آرڈر کھولے جاتے ہیں : 

a' )کیا جاتا ہے؛پوزشن اوپن کی جاتی ہے ہائیر کوٹ پر کرنٹ کوٹ کے مقابلے  میں ارڈر پلیس  – "باۓ سٹاپ 

b' ) پوزشن اوپن کی جاتی ہے لوئر کوٹ پر کرنٹ کوٹ کے مقابلے  میں آرڈر پلیس کیا جاتا ہے؛ –"سیل سٹاپ 

c' )پوزشن اوپن کی جاتی ہے ہائیر کوٹ پر کرنٹ کوٹ کے مقابلے  میں آرڈر پلیس کیا جاتا ہے؛ – "باۓ لمٹ 

 آرڈر پلیسمینٹ؛

d' ) ہائیر کوٹ پر کرنٹ کوٹ کے مقابلے  میں ارڈر پلیس کیا جاتا ہے؛درج ذیل آرڈر پوزشن بند پوزشن اوپن کی جاتی ہے  –"سیل لمٹ

 : کرنے کیلے استعمال کی جا سکتی ہے

e'' ) آرڈر پلیسمنٹ کے دوران پوزشن کھولی جاتی ہے، ایک کم کوٹ پر کرنٹ کوٹ کے مقابلے میں؛ -'' سٹاپ الس 

f' ) کھولی جاتی ہے، ایک کم کوٹ پر کرنٹ کوٹ کے مقابلے میں؛آرڈر پلیسمنٹ کے دوران پوزشن -'' ٹیک پروفٹ; 

 ۔ آرڈر پلیس کرنے کا وقت اور آرڈر کی ویلیڈٹی پیریڈ  4.2

پلیس منٹ، ترمیم اور کالئنٹ کی طرف سے آرڈر کی برطرفی جب درج ذیل آلے کے ساتھ  تجارت کی اجازت دی ہے صرف    4.2.1

 یڈنگ گھنٹوں تک ہر ٹول آلے کی تصریحات میں بیان کیا گیا ہے ۔اس عرصے کے دوران انجام  دیا جا تا ہے۔ ٹر

 اگر فاسد مارکیٹ کے حاالت پیش آتے ہیں، کچھ ٹریڈنگ ٹول کے استعمال پر روکا جا سکتا تھا ۔ 4.2.2

تے ہیں۔ کالئنٹ فنانس ٹول کے پاس جی۔ٹی۔ایس سٹیٹس کیساتھ قبول کیے جا'' اور ٹیک پروفٹ '' سٹاپ الس''تمام پینڈنگ آرڈر ،  4.2.3

 لکھنا ہو گا۔۔" اایکپائیری" خود، تاریخ اور وقت درج کرنا ہو گا / مقرر تاریخ اور ختم ہونے کی تاریخ ترتیب دینے دے گا ، اسے

 آرڈر کے ضوابط  ۔  -4.3

 :جب زیر التواء آرڈرز کو پلیس کیے جاتا ہے اس وقت مندرجہ ذیل پیرامیٹرز مقرر کیے جاتے ہیں 4.3.1

a ) کے نام ۔ آلہ 

b ) والیوم؛ 

c ) ؛ ۔ (ۓ لمٹ،سیل سٹاپ،سیل لمٹباۓ سٹاپ،با)آرڈر قسم 

d ) آرڈر لیول 

 اس پیرامیٹر کے عالوہ  کالئنٹ  کے لئےاور پیرامیٹرز بھی بیان ہو سکتے ہیں۔   4.3.2

 :آرڈر، جیسے درج ذیل کریں

a ) (  یا تو اسے پہلے عرض کیا گیا تھا حذف کر لیا گیا)کیا گیا قدر یعنی سٹاپ الس سیٹ نہیں   0.0000سٹاپ الس ایک پینڈنگ آرڈر کا ۔

 ۔

b )  یا تو اسے پہلے عرض کیا گیا تھا حذف کر )ٹیک پروفٹ پلیس نہیں کیا گیا 0.0000ٹیک پروفٹ لیول کی ایک پینڈنگ آرڈر کیلے ۔

 ۔( لیا گیا

c ) تاریخ اور ایک پینڈنگ آرڈر کا وقت ۔ 

 : ڈیکالئن کر دیتا ہے درج ذیل وجوہات پرٹریڈنگ سرور ایک آرڈر کو   4.3.3
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a ) اگر ایک یا کئی مطلوبہ پیرامیٹر کی ویلیو غائب ہیں یا غلط ہیں ۔ 

b )اگر ایکسپرٹ ایڈوائیزر کے بغیر کالئینٹ ٹرمینل سے ایک پینڈنگ آرڈر لگایا گیا ہو۔ 

 '.  T/Pیا  S/Lناجائز : ' خامی کا ایک پیغام ظاہر ہو تو

 نئي پوزشن کھولنے کیلے '' ٹیک پروفٹ''اور  '' سٹاپ الس'' آرڈر پلیس کرے جب وصول کار    4.3.4

 :پیرامیٹرز مقرر کیے جاتے ہیں

a )ٹکر کی کھلی پوزیشن جس کے لیے آرڈر پلیس کیے جاتے ہیں؛ 

b" )(گیا ہےیا حذف کر لیا گیا یا نہیں  رکھا )نہیں رکھا " سٹاپ الس "ویلیو یعنی   0.0000آرڈر لیول ہے ۔  " سٹاپ الس 

 ۔ ( پہلے

c" ) (یا حذف کر لیا گیا یا نہیں  رکھا گیا ہے)نہیں رکھا " ٹیک پروفٹ "ویلیو یعنی   0.0000آرڈر لیول ہے ۔  "  ٹیک پرفٹ 

 ۔( پہلے رکھ دیا گیا

ی ویب  آرڈرز کی تمام اقسام کے قریب موجودہ مارکیٹ کوٹ کے ایک بیان کردہ بڑی تعداد پوائنٹس سے رکھا جائے گا  ۔ کمپن  4.3.5

 سائٹ پر ٹول سپیسفکیشن کے اندر کم سے کم پوائنٹس اور کرنٹ کوٹ پینڈنگ کےبارے میں تمام معلومات درج ہیں۔

 ۔ 4.3.5.1 ہے ہوسکتا اضافہ میں سطح کی سٹاپ تو، جائے کیا میں حاالت کے مارکیٹ منظم غیر آرڈر گرا

:  ڈیکالئین کی جا سکتی ہے '' سٹاپ لیول'' کے لیول یا  T/Pیا   S/Lآرڈر کے بند ہونے یا موڈیفائي کرنے کی صورت میں   4.3.6

 ۔"کوئی کوٹ نہیں"یا"موڈیفکیشن ڈسایبل یہ آرڈر بھی مارکیٹ میں بند ہے''

کوئي  : ''ڈیکالئین کی جا سکتی ہے '' لیول سٹاپ'' کے لیول یا  T/Pیا   S/Lآرڈر کے بند ہونے یا موڈیفائي کرنے کی صورت میں   4.3.7

 T/Pیا  S/Lیا انولیڈ '' کوٹ نہیں

 آرڈر پلیسمنٹ کے دوران سرور الگ فائل کا نوٹ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کالئینٹ آرڈر پروسیس کر دیا گیا ہے ۔4.3.8

 ہر پینڈنگ آرڈر ایک ٹکر وصول کرتی ہے۔  4.3.9

 ر پلیسمنٹ پہلے کوٹ سے پہلے پروسیس ہو جاۓ تو اگر ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں آرڈ 4.3.10

 ٹرمینل وصول کار میں ظاہر ہوں گے ۔ " ٹریڈنگ منع ہے/کوئی قیمت"ایک ٹریڈنگ سرور کی طرف سے رد کر دیا جائے گا ۔ دریچہ  

 ۔ اس میں ترمیم اور حذف کرنے کا آرڈر  4.4

 لیول پینڈنگ آرڈر کا ، سٹاپ )ہے تو  جب  پیرامیٹر میں ترمیم کرنے کا آرڈر وصول کار سپرد کرتا 4.4.1

 :مندرجہ ذیل پیرامیٹرز کی تعریف یوں بیان ہے ( نقصان اورٹیک پروفٹ کے لئے یینڈنگ آرڈر

a ) گھڑی ۔ 

b )آرڈر لیول ; 

c" ) (یا حذف کر لیا گیا یا نہیں  رکھا گیا ہے)نہیں رکھا " سٹاپ الس "ویلیو یعنی   0.0000آرڈر لیول ہے ۔ " سٹاپ الس 

 ایک ٹریڈنگ سرور ایک یا کئی پیرامیٹرز کی ایک غلط ویلیو بی کو منسوخ کرنے کے لئے مستحق ہے ۔ 
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 متحرک نہیں ہے ۔"  ترمیم"اس طرح  کے کیس میں ایک بٹن 

جب کھلی پوزیشن کے لئے سٹاپ الس اورٹیک پروفٹ کے آرڈر میں ترمیم کرنے کا آرڈر وصول کار سپرد کرے تو، مندرجہ   4.4.2

 :یرامیٹرکااستعمال کی تعریف یوں بیان کی ہیںذیل پ 

a ) ایک کھلی پوزیشن کے لیے گھڑی ۔ 

b" )(;یا حذف کر لیا گیا یا نہیں  رکھا گیا ہے)نہیں رکھا " سٹاپ الس "ویلیو یعنی   0.0000آرڈر لیول ہے ۔  " سٹاپ الس 

c" ) (یا حذف کر لیا گیا یا نہیں  رکھا گیا ہے)نہیں رکھا " ٹیک پروفٹ "ویلیو یعنی   0.0000آرڈر لیول ہے ۔  "  ٹیک پرفٹ 

 وصول کار ایک پینڈنگ آرڈر کو خارج کرنے کا حکم سپرد کرے تو اسے گھڑی آرڈر خارج کرنے کی نوٹ کرنی چاہیے۔  4.4.3

حذف  مسل میں ترمیم یا ایک آرڈر حذف کرنے کے بارے میں ایک نوٹ ظاہر کرے تو  ترمیم یا ایک آرڈر کو-جب پیش کار الگ    4.4.4

 کرنے کے لئے کالئنٹ کے حکم پر عملدرآمدکیا جاتا ہے اور ایک آرڈر ترمیم یا حذف سمجھا جاتا ہے ۔

ایک ٹریڈنگ سرور ایک آرڈر حذف یا ترمیم کیے گۓ آرڈر کو پروسیسنگ کیلے سبمٹ کروا سکتا ہے پہلے کوٹ سے ٹریڈنگ    4.4.5

نے غلطی سے ایک کالائنٹ آرڈر کی عمل کاری کرواتا ہے، تو آرڈر ترمیم یا حذف  پلیٹ فارم پر مارکیٹ کے کھلنے پر۔ اگر ایک ڈیلر 

 منسوخ ہوسکتا ہے ۔ وصول کار ایک اطالع اس کے بارے میں اندرونی ای میل کے ذریعے اپنے تجارتی ٹرمینل میں وصول کریں گے ۔

ہیں، اور اکاؤنٹ میں آرڈر کھولنے کیلئے مارجن کی سطح  اگر کالئنٹ کے زیر التواء آرڈر لگانے کے بعد تین ماہ گزر چکے  4.4.6

 ناکافی ہے، تو کمپنی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پیشگی اطالع کے بغیر زیر التواء آرڈر کو اکاؤنٹ سے حذف کر دے۔ 

 ۔  آرڈر کا نفاذ 4.5

 : ایک حکم کو مندرجہ ذیل صورتوں میں نافذ کیا جاتا ہے  4.5.1

a) پرائس ، کوٹ پرائس سے برابر یا کم ہو آرڈر لیول پر  جب بڈ - آرڈر سٹاپ لیول 

b) جب بڈ پرائس ، کوٹ پرائس سے برابر یازیادہ  ہو آرڈر لیول پر  - باۓ سٹاپ آرڈر 

(c: جب بڈ پرائس ، کوٹ پرائس سے برابر یا زیادہ ہو آرڈر لیول پر  - سیل لمٹ آرڈر 

d)  م ہو آرڈر لیول پر جب بڈ پرائس ، کوٹ پرائس سے برابر یا ک  -باۓ لمٹ آرڈر 

e)جب بڈ پرائس ، کوٹ پرائس سے برابر یا زیادہ ہو آرڈر لیول پر - ٹیک پروفٹ آرڈر 

 ایک آرڈر لیول؛ 

f ) ئینگ پوزشن کیلے ، جب کوٹ فلو بڈ پرائس  کے برابر یا کم ہو اوپن با - سٹاپ الس آرڈر : 

g ) اوپن سیلنگ پوزشن کیلے ، جب کوٹ فلو بڈ پرائس  کے برابر یا کم ہو  - سٹاپ الس آرڈر : 

h ) ئینگ پوزشن کیلے ، جب کوٹ فلو بڈ پرائس  کے برابر یا زیادہ ہو اوپن با -سٹاپ الس آرڈر : 

 : قیمت خالء کے معامالت پرآرڈر نفاذ درج ذیل اصول پر ہے  4.5.2

a) ٹیک پروفٹ  میں پرائس گیپ آ جاۓ تو آرڈر کے کھولنے پر ٹیک پروفٹ سیٹنگز ختم کر اگر آرڈر اوپننگ کے دوران پینڈلگ آرڈر پر

 (; tp cancelled/gap:) دی جاۓ گی۔ اس صورت میں نوٹ کے ذریعے بیان بھی کیا جاۓ گآ کہ آرڈر بند کرنے کی وجہ کیا تھی 

b)کسکیوٹ کیا جاۓ گآ؛ ایسے ہی ای ''  ٹیک پروفٹ''آرڈرکوٹ پر میں جیسا بتایا گیا ہے پرائس گیپ پر 
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c" )آرڈرز پرائس گیپ کی سطح کیساتھ وقوع پزیر ہوتے ہیں پہلی حوالہ جاتی قیمت پر پرائس گیپ کے بعد۔ ایسی صورت  " سٹاپ الس

 ;(sl gap/ slip)حال میں کمنٹ میں ایک نوٹ شامل کیا جاتا ہے  

d )  ۔"Buy Stop " اور"Sell Stop "اتی قیمت میں پرائز گیپ کے بعد وقوع پزیر ہوتے ہیں۔ ایسی  کے زیر التوا آرڈرز پہلی حوالہ ج

 ;(started gap/ slipصورت حال میں کمنٹ میں ایک نوٹ شامل کیا جاتا ہے 

e''  )  کے پینڈنگ  آرڈر ایک ہی کوٹ میں ایکسکیوٹ کیے جائیں گے۔اور اس صورت میں ایک نوٹ بھی ڈاال ''  سیل لمٹ''اور '' باۓ لمٹ

 جاۓ گآ۔ 

f )  پپ پر منافع کو محدود کرنے کا۔   300پپ کے پرائیس گیپ پر منافع ریکورڈ کیا جاۓ تو کمپنی کو حق حاصل ہے 300 اگر 

 کچھ معامالت میں آرڈر ایکسکیوٹ کیے جائیں گے سٹینڈرڈ موڈ میں چھوٹی پرائس گیپ پرچیسے کے کوٹ میں بتایا گیا ہے۔

g )نرخ کے بعد پرائس گیپ کیساتھ عملدرآمد ہوتا ہے۔  خرید و فروخت کے آرڈر پر عام طور ابتدائی 

اگر قیمت کے فرق سے پہلے درست قیمت پر آرڈر کا اطالق ہوتا ہے تو، کمپنی آرڈر کے اعداد و شمار پر نظر ثانی کرنے اور قیمت   

رق کے بعد پہلے نرخ پر اس پر عمل درآمد کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ کے ف   

h )  آرڈرز ابتدائی نرخ پر پرائس گیپ کے بعد بند ہوسکتے ہیں۔ خرید و فروخت کے 

4.5.3 .a ) ریگرلر مارکیٹ صورتحال میں آرڈر کمپنی کی طرف سے ایکسکیوٹ کیے جاتے ہیں اس قیمت پر جو کہ آرڈر میں بیان کی

 گئي ہے۔

b )  اگر ترتیب فاسد مارکیٹ کے حاالت میں ایکسکیوٹ کیے جائیں، آرڈر نفاذ قیمت ترتیب کالئنٹ کے حق میں یا تو میں یا نہیں

 کمنٹ بھی ہوگا۔" سلپ " اختصاصی پتوں سے مختلف ہو سکتے ہیں ۔ اس صورتحال میں، آرڈر کے ساتھ 

 :ںیم صورت یک ہونے مکمل وقت ک یب   شرائط دو  یکوئ سے ںیم لیذ  درج پر اکاؤنٹ کے کالئنٹ 4.5.4

 a)ہے نہیں زیادہ سے نتیجے کے تناسب لیورج سیٹ مے اکاؤنٹ  الحال فی لیول مارجن

 b)دیخر ای فروخت  ہے۔ جاتا رکھا ںیم سمت  یہ سمت ک یا اور ہے جاتا رکھا پر ٹول کے  تجارت کی ا کو ومیوال کے شنیپوز کل 60%

c ) گھنٹے کی مدت کے اندر اندر تشکیل دیا گیا ہے ۔  24کل پوزیشن کے اس حصہ کو مارکیٹ بند کرنے سے قبل 

منفی آلے کے لئے بند کر ( -برائے فروخت کے احکامات)کے لئے آرڈرز، شامل کل پوزیشن مارکیٹ ایک نقطہ  " ٹیک پروفٹ"کمپنی 

کی طرف اشارہ کرنے کے لئے بند کر کے بولی قیمت سطح پر ( خریدنے کے آرڈر) کے بڈ پرائس پر یا مارکیٹ کے آلے کے عالوہ ایک 

 سیٹ کرنے کا حق حاصل ہے ۔ 

 وڈرا / ڈپازٹ کا فنڈز. 5
 ۔ کالئنٹ کے تجارتی اکاؤنٹ فنڈز جمع کیے گۓ  5.1

 ب نظام ادائیگی کے ذریعے  ذاتی عالقے میں اپنے اکاؤنٹ میں رقم جمع  یا ودڈرا کر سکتے ہیں ۔ ایک کالئنٹ  دستیا  5.1.1

اس کی تخلیق کے بعد ِدنوں کے    2تو یہ خود بخود جمع کا نفاذ ناممکن ہے، درخواست کمپنی کے مالیاتی شعبہ کی طرف سے  5.1.2

 اندر اندر باہر ہو گا ۔ 

زریعے ڈپازٹ کیلئے کم ڈپازٹ کردہ فنڈز کی کم از کم رقم مقرر کرنے کا حق حاصل ہے۔ کرپٹو کے  کمپنی کو کرپٹو کرنسی میں 5.1.3.

از کم رقم ڈپازٹ فارم میں بتائی جاتی ہے۔ کسی بھی کرپٹو کرنسی کا ڈپازٹ رقم کی کم از کم سطح سے کم یا غلطی سے کسی دوسرے  

جے میں فنڈز ضائع ہو سکتے ہیں۔ لہذا، ڈپازٹ کی کم سے کم سطح سے  بالک چین کے ذریعے یا غلط ایڈریس پر بھیجے جانے کے نتی 
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کم کسی بھی کرپٹو کرنسی کے ڈپازٹ کو ناقابل واپسی سمجھا جائے گا۔ لہذا کالئنٹ اس شق کو تسلیم کرتا ہے کہ اگر بھیجی گئی رقم کم  

 قبول کرتا ہے۔  سے کم کرپٹو کرنسی ڈپازٹ کی سطح سے کم ہے تو وہ ان فنڈز کے کھونے کے خطرے کو

 ۔ کالئنٹ کے تجارتی اکاؤنٹ سے فنڈز کی واپسی  5.2

ی کالئنٹ  5.2.1 یم نظام ےک وںیگیادائ ان رصف فنڈز ےس اکاؤنٹ اپن  ی سکتای ےل وڈرای یہ ی  یم P. 5.1.1 جو ہے یہ ہوچےک استعمال ی   ان ۔ی 

یم صورتوں یم اکاؤنٹ جب ی  یم سسٹم منٹیپی انیہ ابھ وڈرای ہو،تو اییگ اییک ےس سسٹم منٹیپی مختلف ڈپازٹ ی   ےس تناسب ےک ڈپازٹ ی 

۔ جاتای اییک ییمالی کالئنٹ اگر ہے یم کاموں ان  ی کرتای استعمال کرنیس ورچوئل/ٹلییجییڈ ی   کرنیس ٹلیجییڈی ہر وقت ےک وڈرای فنڈز کالئنٹ تو ہے

یم ۔ی کرسکتای استعمال کای ٹیلییوی مخصوص کیای رصف ی   ہے

  LIFOوڈرالز  ںی ہے، تو اس صورتحال م یکا استعمال کرتے ہوئے رقم ڈپازٹ کروائ  قوںی کے متعدد طر یگی کہ کالئنٹ نے ادائ  سای ج

استعمال کرتے   1نمبر  قہی کا طر یگی کالئنٹ ادائ  یہے کہ اگر کوئ  ہی ۔ اس کا مطلب ںی ہ  یجات  یسسٹم کے مطابق ک ( السٹ ان فرسٹ آؤٹ )

استعمال کرتا ہے، تو وڈرا  2نمبر  قہی کا طر یگی ادائ  لئےی ے بعد رقم ڈپازٹ کرنے کڈپازٹ کرتا ہے، اور اس ک  مرق ںی ہوئے اپنے اکاؤنٹ م

 ای پہلے وڈرا ل عےی کے ذر 2کار نمبر  قہی کے طر یگی رقم کو ادائ  ی گئ  یڈپازٹ ک عےی کے ذر 2نمبر   قہ ی کے طر یگی ادائ  لئےی کرنے ک

 جا سکتا ہے۔  ای وڈرا ل ںی م 1 قہی کے طر یگی ادائ  ،یہوسکتا ہے، اور اس کے بعد ہ  یھب( ںی حصوں م ای بار  کی سب ا ہی ) ےی جانا چاہ 

ہے کہ وہ  یحق محفوظ رکھت  ہی  یتھا، تو کمپن  ای گ ای ک ےی کے ل النےی رقوم کو پھ انی کے درم نٹی اگر انٹرنل ٹرانسفرکا استعمال کل   5.2.2

طرح   یرقم کو اس یگئ  یک یمنتقل  ےی کرنے کے ل لی تعم یاور ضوابط ک یسی النڈرنگ مخالف پال یمطالبہ کرے کہ وہ من  ہی کالئنٹ سے 

 کرے۔  ڈڈرای وشدہ حصوں کے مطابق  می تقس

یم عالقوں مختلف 5.2.3 ی ،ی   ، بونس ، منافع ےسیج رقم، شدہی ڈپازٹ کی کالئنٹ جو صلہ،یف کای وڈرای ےک فنڈز ےس جانب کی کمپت 

ی ، وارڈزیای یوغی شنیکم پارٹٹ  ی ادہییزی ےس ہٹ  یم اکاؤنٹ نکییب مقایم ےک کالئنٹ تو، ہے  گا۔ی جائ ی اییکی پراسس ی 

غیر معمولی معامالت میں کمپنی اس ادائیگی کے نظام میں ایک  ( جیسے شدید حاالت، منسوخی کی ادائیگی نظام عمل، وغیرہ)  5.2.4

طرح کے واقعات کی طرف سےباری باری سلجھائے جاتے  کالئنٹ کے فنڈز کی واپسی مسترد کا حق رکھتی ہے ۔ حاالت کے مطابق اس  

 ہیں ۔ 

کے   یوصول یدرخواست ک یک یدرخواستوں پر عموماً رقم واپس یکے مطابق، رقم واپس نکلوانے ک یس یپال یرقم واپس نکلوانے ک یک یکمپن 5.2.5

 نہ ہو۔  لیکا وقت طو  ی بنا پر کارروائ یوجوہات ک گرید  کہیہے، تاوقت ی جات یک یدنوں کے اندر کارروائ یکاروبار 2بعد 

کالئنٹ کے فنڈز سے رقم نکلوانے کی پڑتال کرنے کے ڈپازٹس کی قانونی حیثیت اور  اکاؤنٹ کی تصدیق کے بعد، کمپنی اپنی صوابدید پر،  5.2.6

فنڈز کا ذریعہ، شناختی دستاویز کی حامل ایک   کالئنٹ سے اضافی معلومات کی درخواست کر سکتی ہے۔ یہ بشمول مگر بالتحدید: آمدنی اور لیے

معطل کرنے کا  ٹ کے اکاؤنٹ پر ٹریڈنگ آپریشنز کوکروانے اور ان کی تصدیق کے دوران کمپنی کو کالئن  ویڈیو، پتے کا ثبوت۔ دستاویزات کو جمع

کمپنی کی جانب سے شناخت کی تصدیق کے لیے اضافی دستاویز کی   کیلنڈر ایام لگ سکتے ہیں۔  14حق حاصل ہے۔ دستاویزات کی تصدیق میں 

کمپنی کو وجوہات کی   سکتا ہے۔وقت، کالئنٹ گزشتہ طور پر کیے جانے والے ڈپازٹ کے ریفنڈ کی درخواست کر  درخواست کے بعد کسی بھی

پالیسی کے مطابق تصدیق کے نتائج کی بنیاد پر کالئنٹ کو سروسز   AML وضاحت کیے بغیر کالئنٹ کے ساتھ معاہدہ منسوخ کرنے اور اندرونی

 انکار کرنے کا حق حاصل ہے۔  فراہم کرنے سے

 ہونا ںیم کارڈ یاس یبھ وڈرا دوران کے سال ی اس تو ہو،  ایگ ایک ڈپازٹ سے کارڈ Credit ای Debit بار ک یا  کم از کم ںیم اگراکاؤنٹ 5.2.7

 ہوگا۔ ایگ ایک ڈپازٹ  سے  کارڈ جس  ےی چاہ

درکار   یکاپ  یکارڈ ک کی ا ےی تھا، تو رقم نکلوانے کے عمل کے ل ای گ ای فنڈ د عے ی کارڈ کے ذر ڈٹی کر ای  بٹی اکاؤنٹ کو ڈ یاگر کس 5.2.8

 ہے۔ یشامل ہونا الزم خی تار یک  یعادگی اعداد، کارڈ ہولڈر کا نام، زائد الم 4 یاعداد اور آخر  6کارڈ نمبر کے پہلے  ںی م یہے۔ کاپ  یہوت 

کے ذریعہ ڈپازٹ کرایا گیا ہے اور اس کے بعد واپسی  اگر کسی اکاؤنٹ کو کسی بینک کارڈ یا کسی اور ادائیگی کے طریقہ کار  5.2.9

یعنی وڈرا کی درخواست جمع کرائی گئی ہے تو، فنڈز اسی بینک کارڈ یا ادائیگی کے نظام میں بھیجے جائیں گے جہاں سے ابتدائی 
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کا کوئی دوسرا طریقہ تجویز ڈپازٹ کیا گیا تھا۔ کمپنی یہ حق محفوظ رکھتی ہے کہ درخواست کردہ وڈرا کو مسترد کردے اور ادائیگی 

تھا   ای گ ای استعمال ک قہی کا طر یگی ادائ  یمقام لئےی اگر رقم ڈپازٹ کرنے ک کرے جہاں کالئنٹ کے پاس ادائیگی کا متبادل طریقہ موجود ہو۔ 

  قہی کا طر یگی ادائ  یاور مقام یصرف کوئ  لئےی ہے، توکالئنٹ رقم وڈرا کرنے ک  ںی نہ  ابی دست  لئےی سسٹم وڈرا کرنے ک منٹی پ  یاور وہ 

   استعمال کر سکتا ہے۔

اگر کالئنٹ نے الیکٹرانک والیٹ کے طریقہ کار کے ذریعے رقم ڈپازٹ کرائی ہے، تو وہ رقم جو ڈپازٹ کی رقم سے زیادہ ہے   5.2.9.1.

ائنٹ سے ثابت  تعلق کلصرف اس الیکٹرانک والیٹ میں نکالی جا سکتی ہے جس کا ( جیسے منافع، بونس، ایوارڈز، پارٹنر کمیشن وغیرہ)

 ہو، سوائے اس کے جیسا کہ یہاں فراہم کیا گیا ہے۔ 

 اور  اصلیت کی سرگرمیوں ٹریڈنگ پر فارم پلیٹ کمپنی کی خریدار پر نظام کے ادائیگی اور اکاؤنٹ ٹریڈنگ کے خریدار کمپنی 5.2.10

 .ہے۔ رکھتی حق کا آپریشن مالیاتی مصالحتی لئے کے دیکھنے ربط مستقل

 کے نظام کے یگی ادائ  جو ہے یسکت  کر منسوخ کو یکاروائ  یمال  یبھ یکس یکمپن  ں،ی م صورت یک معامالت یبدمعاش 5.2.10.1

 .(کی ب  چارج) یتہ  یگئ  ای د کر منسوخ ای  ہے یملت  ںینہ  ںی م کارڈی ر

  جیسے  ادائیگی، دوسرے  کسی لئے  کے کاروائیوں کی  طرح بھی کسی ساتھ ساتھ کے  فنڊوں معتبر غیر کو کمپنی میں، صورت  اس

 . ہے  رکھتی محفوظ  حق  کا  کرنے  منسوخ کو ٹرانزیکشن بھی کسی کے بونس اور  پرومو کمیشن، سے طریقے   کار خود  کمشن،

کمپنی کسی مخصوص صورتحال کے پیش نظر کسی بھی استثنا پر راضی ہوسکتی ہے جب بینک کارڈ کے ذریعہ ادائیگی   5.2.11

اس صورت میں جب کالئنٹ اس کی وجہ کا کوئی موثر جواز پیش کرے۔ کالئنٹ درج ذیل  لیکن صرف وڈرا کرنا ضروری ہو، 

 صورتوں میں رقم کی واپسی کے لئے درخواست جمع کراسکتا ہے۔ 

 ;سروس ویب سائٹ پر بیان کردہ معلومات کے مطابق نہیں ہے •

 ; حاصل شدہ سروس مناسب طور پر کام نہیں کررہی ہے •

تھا، لیکن کوئی ٹریڈ نہیں کی گئی اور صرف بینک کارڈ پر عملدرآمد ہوا جو ڈپازٹ کرنے کے  اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو چکا  •

 لئے استعمال ہوتا تھا۔

کمپنی کو منسوخی کیلئے جمع کی جانے والی درخواست میں موجود تمام معلومات ابتدائی ادائیگی میں استعمال ہونے والی اصل  

 معلومات کے مترادف ہونی چاہیے ۔ 

 پر ای میل کر کے کرے گا  support@fbs.comواپسی کے عمل کو شروع کرنے کے لئے کالئنٹ منسوخی کی درخواست کو 

اس کے عالوہ، رقم کی واپسی ای ویلٹ اور بینک میں کی جائے گی، جو فنڈز کیلئے ادائیگی کرتے وقت کالئنٹ نے استعمال کئے  

 تھے۔

 یکمپن  ںی م صورت یک یموجودگ عدم یک یسرگرم ڈنگی ٹر یعن ی  یتجارت  ای  تعمالاس غلط کے یسی پال معاوضہ کے شنی کم 5.2.12

 ںی ہ  کرواتے جمع درخواست یک وڈرا آپ اگر ں،ی م صورت الذکر مؤخر ہے۔ یرکھت  محفوظ حق کا کرنے ورسی ر کو رقم یک معاوضہ

 محفوظ حق کا کرنے وصول ٪3 کا رقم کل یک وڈرا ای  ، رقم یک برابر  کے سی ف نکی ب  کردہ ادا سے جانبی ک  یکمپن  سے آپ یکمپن  تو،

 ہے۔ یرکھت 

یل ےک اکاؤنٹس ان 5.2.13 ای ییادائ کی شنیکم جہاںی ئ 
 

ی ایی استعمال غلط ےک یسیپال کی یک ی عدم کی رسگریم تجارن 
 

 تو، چےل پتہ کای موجودک

ی ییادائی کمپت 
 

ی ی  یتع کای نظام ےک یک ی محفوظ حق کای کرن  ی رکھت  ی فنڈز کو کالئنٹ ےس جس ہے ی اجازت کی نکالئ 
 

 درخواست کی ڈڈراییوی ۔ہوک

ی ی پر واپیس کی طرح اس بعد ےک کرن  یم کارروان  ی لگ دن یکاروباری 10 ی  یہ سکئ   ۔یی 
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 (: انٹرنل ٹرانسفر) ۔ اندرونی منتقلی5.3

 ہے؛ کرتا خود ادارہ یاتی مال ٹرانسفر یانددرون  اوپر سے 10 ۔ںی ہ  یہوت  سے قےی طر کار ٹرانسفرخود یاندرون  تک10 5.3.1

 کہ جو انی درم کے کالئنٹ کے اس اور پارٹنر کی ا کے ٹرانسفر یاندرون  سوائے ما ںی نہ ممکن ٹرانسفر انی درم کے یپارٹ  یسری ت  5.3.2

 گے؛  ںی جائ  کئے سے قےی طر خودکار ری غ

 . -(فاءننشل سیفٹی) ۔ مالی تحفظ ہے ۔ 5.4

مالی تحفظ فراہم کرنے کے لئے کمپنی کالئنٹ سے ایک تصدیق ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی رجسٹریشن پر عرض کیا ذاتی کوائف کی  5.4.1

کی طرف ( میں کمپنی کی صوابدید) تصدیق کی درخواست کا حق ہے ۔ اس مقصد کے لیے کمپنی کالئنٹ کو ایک پاسپورٹ یا ایک نوٹری 

 پی مہیا کرنا کسی بھی وقت کہہ سکتے ہیں ۔سے تصدیق شدہ دیگر برابر دستاویز کی کا

 کمپنی والے تیسرے فریقوں کوودڈرا یا ڈپوزٹ کو روکنے کے  مستحق ہیں ۔ 5.4.2

 یکمپن  تو،  ہوا شک ای اشارہ  کا،  یورز خالف یک شرائط  یک معاہدے کسٹمر ای یسرگرم ساز جعل یک طرح یبھ یکس سے جانب یک کالئنٹ 5.4.3

 ۔ یگ دے کر معطل کو نید  نیل تمام کے وڈرا اور ڈپازٹ وہ کہ ہے یرکھت ہی  ںیم اریاخت اپنے

تمام معاہدوں کو  نی ہر کہ پارٹز کے ماب  یحق محفوظ رکھت  ہی  یکمپن  ں،ی صورت م یک ی خالف ورز یشق ک یبھ یکس یمعاہدے ک . 5.5

شق   یبالک کردے، کالئنٹ کے تمام منافع کو منسوخ کردے۔ اس کے بعد، کمپن  یعن ی اکاؤنٹ کو مسدود  یختم کرکے کالئنٹ کے تجارت 

اس معاہدے کے ختم   یرقم وڈرا کر دے گ ی کالئنٹ کے منافع کو چھوڑ کر باق ںی کے نظام م یگی کے مطابق کالئنٹ کے ادائ 5.2.1

کا خاتمہ ہوگا۔ شرائط کے   وںی ذمہ دار یک ین کا مطلب کالئنٹ سے متعلق کمپ  یمنسوخ یدنوں کے بعد۔ معاہدے ک یکاروبار  2ہونے کے 

 کے خاتمے سے قطع نظر موثر ہوں گے۔  ےسے متعلق اس معاہدے کے قواعد و ضوابط معاہد  یمطابق، رازدار 

ہر کہ پارٹز  یحق محفوظ رکھت  ہی  یکمپن  ںی صورت م یطور پر ختم کرنے ک یدرخواست کے تحت اس معاہدے کو باہم یکالئنٹ ک . 5.6

بالک کردے، کالئنٹ کے تمام منافع کو منسوخ کردے۔   یعن ی اکاؤنٹ کو مسدود  یام معاہدوں کو ختم کرکے کالئنٹ کے تجارت تم نی کے ماب 

 یرقم وڈرا کر دے گ   یکالئنٹ کے منافع کو چھوڑ کر باق ںی کے نظام م یگی کے مطابق کالئنٹ کے ادائ 5.2.1شق  یاس کے بعد، کمپن 

کا  وںی ذمہ دار یک یکا مطلب کالئنٹ سے متعلق کمپن  یمنسوخ یدنوں کے بعد۔ معاہدے ک  یکاروبار  2اس معاہدے کے ختم ہونے کے 

سے متعلق اس معاہدے کے قواعد و ضوابط معاہدے کے خاتمے سے قطع نظر موثر   یشرائط کے مطابق، رازدار  یک ہاںی خاتمہ ہوگا۔ 

 ہوں گے۔

اکاؤنٹ بالک  یکو معاہدہ ختم کرنے اور کالئنٹ کا تجارت  یکا پتہ چل جاتا ہے تو کمپن  تی نا اہل یکالئنٹ ک ای  موت ی۔ اگر کالئنٹ ک 5.7

کا حق صرف کالئنٹ کے جائز ورثاء کے لئے قابل   نےی واپس ل  لنسی ب  ہی اکاؤنٹ سے بق یکرنے کا حق حاصل ہے۔ کالئنٹ کے تجارت 

  یہوگا۔ کالئنٹ کے ورثا، کالئنٹ کے تجارت  ابی کے ساتھ دست  زاتی کردہ دستاو یجار  عہی مجاز حکام کے ذر اوراطالق قانون کے مطابق 

 ۔ ںی کرسکتے ہ  ںی اسے استعمال نہ  ای  یاکاؤنٹ تک رسائ 

. اگر ہمیں لگا کہ آپ نے مارکیٹ کا غلط استعمال، مارکیٹ میں بدنظمی، خفیہ ٹریڈنگ، بے ترتیب مارکیٹ تخلیق کرنے، یا اس طرح  5.8

سرگرمی کی ہے یا ایسا کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم اپنی ذاتی اور مکمل صوابدید پر، بغیر کسی نوٹس کے، درج ذیل  کی کوئی 

 اقدامات اٹھا سکتے ہیں )قانونی دائرِہ اختیار میں(: 

 ایسی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والے کسی بھی مشکوک فنڈز کو روکنا؛ •

 ڈجسٹمنٹس کرنا؛ آپ کے اکاؤنٹ میں مطابقتی درستگیاں اور ای  •

 آپ کے اکاؤنٹ کو معطل اور/یا بند کرنا؛ •

 ان شرائط اور ضوابط کو ختم کرنا؛ اور/یا  •
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 کوئی اور ایسی کارروائی کرنا جو ہمیں مناسب لگے۔ •

 - ۔ کمیشن اور دیگر اخراجات 6
تفصیالت بیان میں بیان ہے ۔ کمپنی کے سائز کالئینٹ کمپنی کمیشن اور دیگر اخراجات ان مقدار میں ادا کرے گآ جو کہ معاہدے کی  6.1

 کے تمام حالیہ کمیشنوں اور دیگر اخراجات  ویب سائٹ پر شائع ہیں۔

کمپنی کمیشن اور دیگر اخراجات وصول کار کی پیشگی اطالع کے بغیر سائز تبدیل کرنے کا مجاز ہے ۔ تمام تبدیلیاں سیکشن میں   6.2

 کمپنی کی ویب سائٹ پرموجود ہے ۔ اور رابطہ وضاحتیں " کمپنی کی خبریں"

بشرطیکہ کہ تمام قابل اطالق کمپنی اصولوں اور دفعات کے پیچھے ہیں، کمپنی کالئنٹ کے لئے منافع، کمیشنوں اور دیگر فیس پر  6.3

  مقدمات کو موجودہ معاہدے میں خاص طور پر ذکر کی رعایت کے ساتھ کالئنٹ کے تجارتی کمپنی کی طرف سے موصول کے بارے

 میں کوئی اطالعات ظاہر کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے ۔

 مندرجہ ذیل شرائط پر فراہم کیے جاتے ہیں:   جنہیں "اسالمی اکاؤنٹ"عالوہ  یا "سویپ فری" کہا جاتا ہے،. اسالمی اکاؤنٹس، 6.4

. طویل مدتی حکمت عملی کے لئے، کمپنی دوسرے اتوار سے ایک مقررہ ہفتہ وار کمیشن وصول کرتی ہے اگر آرڈر پہلے بند  6.4.1

میں اس بارے بتایا کیا گیا ہے۔ یہ کمیشن  تمعاہدے کی تفصیل کی ویب سائٹ پر  FBSنہیں کیا جاتا ہے۔ ہفتہ وار کمیشن طے شدہ ہے اور 

 سود نہیں ہے اور اس بات پر منحصر ہے کہ معاہدہ خریدنے یا فروخت کرنے کے لئے کھال ہوا ہے۔  

 کمیشن ہے۔   کے مطابق، ایک ہفتہ وار 6.4.1۔ فاریکس ایگزوٹک کی طویل مدتی پوزیشنوں کے لئے، پیراگراف6.4.2

 ۔ پتہ لگنے پر:  6.4.3

 ۔ ثالثی کے احکامات کی انجام دہی کرنے کے لئے اسالمی اکاؤنٹ )سویپ فری( کا استعمال؛  6.4.3.1

 ۔ کیری ٹریڈ سے متعلق حکمت عملی کا استعمال؛ 6.4.3.2

 مال یا ایک مقصد کے لیے استعمال۔  ۔ اضافی منافع کمانے کے لئے اسالمی اکاؤنٹ )سویپ فری( کا نامناسب طریقے سے استع6.4.3.3

کے مطابق ، کمپنی کسی کالئنٹ کو سویپ فری سروس فراہمی مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی وقت اس کے   6.4.1پیراگراف

 ٹریڈنگ اکاؤنٹ سے کمیشن وصول کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔  

استعمال کرنے والے کالئنٹ کے تمام اسٹاک   پی ا FBS Traderجاتا ہے۔  ای چارج ک شنی کم ے،ی کے ل شنزی اوپننگ اسٹاک پوز 6.5.

استعمال کرنے والے کالئنٹ کے تمام   MT5 ای  MT4اکاؤنٹس کے ساتھ  FBSہے۔  ی% ہوت 0.35رقم   ی ک شنی کم ےی انسٹرومنٹس کے ل

 ہے۔  ی% ہوت 0,7رقم  یک شنی کم ےی اسٹاک انسٹرومنٹس کے ل

 ۔ کالئنٹ اور کمپنی کے مابین ابالغ ہے ۔  7
 :کمپنی کالئنٹ سے رابطہ کے لئے مندرجہ ذیل ذرائع ابالغ استعمال کرتا ہے  7.1

a) (:کمپنی کیطرف سےکالئینٹ کو بھیجی جاتی ہیں)میل  -ٹریڈنگ پلیٹ فارم کی انٹرنل ای 

b )کارپوریٹ چیٹ، ایک ذاتی عالقے میں موجود ہیں ۔ 

c )ٹیلی فون ۔ 

d ) پوسٹ ۔ 

e ) متعلقہ شعبوں میں اعالنات ۔کمپنی کی ویب سائٹ کے 

https://fbs.com/trading/specs/forex-exotic-standard


FBS  معاہدہ  
 

 

 

 

FBS Markets Inc 
IFSC license IFSC/000102/460 

Address: 2118, Guava Street,  
Belize Belama Phase 1, Belize  
www.fbs.com 

19  

 

f ) کارپوریٹ چیٹ ۔ 

g )  وصول کار سے رابطہ کرنے کیلے  کمپنی کے اکاؤنٹ کھولنے کے دوران بیان کیے گۓ موجود ضوابط عبادتوں میں تبدیل کالئنٹ

 حوالہ جات، استعمال کریں گے ۔ 

ان طریقوں سے جس سے کلئینٹ ٹریڈ کرتا :رابطہ کر سکتا ہےکمپنی کالئینٹ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے جواب دے سکتا ہے یا   7.2

 میل سے۔ -ہے ، پرسنل ایریا سے آن الئن چیٹ  ، فورم یا ای

 : کالئنٹ کی طرف سے قبول سمجھا جاتا ہے( دستاویزات، اعالنات، اطالعات، لئےکرسمس، رپورٹس، وغیرہ)خط و کتابت    7.3

a ) ہ ۔ یہ ان کے ای میل بھیجنے کے بعد ایک گھنٹ 

b ) فوری طور پر اس کی طرف سے ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے داخلی ای میل بھیجنے کے بعد ۔ 

c  )فوری طور پر ایک بات چیت فون کے ذریعے ختم کرنے کے بعد ۔ 

d  ) دنوں کے بعد ۔  7یہ پوسٹ کے ذریعے بھیجنے کے بعد سے 

e ) یہ کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھنے کے بعد ایک گھنٹےمیں۔ 

نٹ کی طرف سے کارکردگی کا مظاہرہ کیا تمام تجارتی کارروائیوں کی رازداری کو فراہم کرنے کے لئے ایک تاجر ذاتی  کالئ   7.4

وصول کار اپنی الگ ان اور پاس ورڈ رکھنے کے لیے کلی  . عالقے تک رسائی اور تجارتی ٹرمینل کے ذریعے پاس ورڈ محفوظ ہیں

 طور پر ذمہ دار ہے ۔ 

مام کالئنٹ ٹریڈنگ کے آپریشنز کی فراہمی کے لیے، ٹیلی فون گفتگو کمپنی کے ساتھ کالز مقناطیسی یا برقی  سیکورٹی کے لئے ت  7.5

ذرائع ابالغ پر ریکارڈکی جاتی ہیں۔ اس طرح ریکارڈ  کمپنی کی ملکیتی ہیں اور کالئنٹ کی طرف سے عرض کیا احکامات کے ثبوت  

 .کے طور پر پیش بھی کیے جا سکتے ہیں

 ور تنازعات اور دعووں کی آبادکاری کا طریقہ کار ۔۔ غور ا 8
 غور اور تنازعات اور احکامات کی کے دعووں کی حل کا طریقہ کار ۔  8.1

ایک تنازعہ کی صورت حال پیدا چاہیے، وصول کار کمپنی کے خالف دعوی کا حق ہے ۔ کے دعووں کی بنیاد ایک دعوے    8.1.1

 ے دنوں کے اندر اندر قبول کر رہے ہیں ۔کام ک 2دکھائی دیا اس وقت سے اب تک  

 جای پر بھ  support@fbs.com  لی م یکردہ معلومات پر مشتمل ہونا چاہئے اور اس کو ا  انی ب ںی م P. 8.1.6 می کل یعن ی  یدعو    8.1.2

 جائے گا۔  ای ک ںی کردہ دوسرے تمام دعوؤں پر غور نہ  شی پ  ںی صورت م  یجائے۔ دوسر

کاروباری دنوں کے وقتی دورانیے میں ایک کالئنٹ اس دعوے پر غور کرے گی اور ۔ وصول کار مذاکرات اور   10کی کمپنی  8.1.3

 نیک نیتی کے ساتھ کمپنی کی تمام درخواستوں کے جوابات دیں گے ۔ 

 وصول کار کمپنی کے تمام درخواستوں کے جوابات دیتا ہے جب تک دعوے غور کو معطل کر دیا جاۓ۔  8.1.4

 :گا جائے  دیا کر ختم اکاؤنٹ کا خریدار اور مسترد مطالبہ میں صورتحال ذیل جہمندر 8.1.5

 a)ہے رہتا قاصر سے دینے اندر کے دن  5 کے ہونے وصول جواب کا درخواست تمام  یا کسی کی کمپنی خریدار

 تک  b)فارم پلیٹ یا /ہےاور رہا کر استعمال ڈیوائس زائد سے ایک لئے کے رسائی تک فارم پلیٹ کے کمپنی خریدار کہ ہے کرتی دریافت یہ  کمپنی 

 ٹوٹ  اکاؤنٹ  کا خریدار کہ گا کرے پیدا تجسس  یا/اور گا ہو مستحکم غیر سے  رویہ عام کے  خریدار کہ جو ہے رہا پہنچ سے  پیز آئی زائد سے  ایک

 ۔  لیا۔ کر استعمال نے پارٹی تیسری اہل نا کسی اور تھا گیا
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  c)دی رسائی کی اکاؤنٹ اپنے کو پارٹی  تیسری سے مرضی اپنی نے صارف  کہ لئے کے  کرنے یقین یہ  ہے وجہ مضبوط ایک پاس کے کمپنی

 : ایک کالئنٹ کا دعوہ  حامل ہو  8.1.6

a ) پورا نام ۔ 

b ) اکاؤنٹ نمبر ۔ 

c )  تاریخ اور وقت جب ایک تنازعہ کی صورت  ہوئي ۔ 

d ) پتہ ترتیب کی گھڑی ۔ 

e ) تفصیل کلیم کیجئے ۔ 

 ۔  8.1.6۔،  8.1.2کی کمپنی اس ص کے ساتھ موازن نہ ہونے پر  دعوے کو مسترد کرنے کے حقدار ہے  8.1.7

 ۔ سروس کے معیار کے خالف دعووں کی حفاظت کا طریقہ کار ۔ 8.2

  لی م ی کو ا پارٹمنٹی کنٹرول ڈ ی عورت کوالٹ/کر سکتا ہے، وہ مرد  ی کے خالف دعو اری کالئنٹ خدمات کے مع ای ک.  8.2.1

quality@fbs.com نی کنٹرول ماہر ی اس کو کوالٹ  لئےی غور و فکر ک ی لی مطلع کرنے کا حقدار ہے۔ تمام دعوؤں پر تفص  عےی کے ذر  

 گے۔  ںی جائ  جے ی پر بھ س ی ڈری کے ا

کام کے دن ہے ۔ امتحان کے نتائج کے مطابق ایک خط   10ے خالف دعوٰی پر غور کے لیے وقت کا دورانیہ سروس کے معیار ک 8.2.2

 امتحان کے نتائج کے بارے میں اطالع جو اکاؤنٹ کھولنے کے دوران بیان کی گئیں کالئنٹ روابط ذاتی عالقے میں بھیجا جائے گا ۔ 

 : ایک کالئنٹ کا دعوہ  حامل ہو  8.2.3

a )۔  پورا نام 

b )اکاؤنٹ نمبر ۔ 

c ) تاریخ اور وقت جب ایک تنازعہ کی صورت  ہوئي ۔ ; 

d ) نام کے ایک خدمت حمایت محکمہ ہے جو کالئنٹ سے بات کر رہا تھا ۔ 

e ) ٹیلی فون ایک کے ذاتی عالقے میں کارپوریٹ چیٹ کے ذریعے زندگی کی گفتگو)مواصالت کا طریقہ 

 ۔ ( دیگر طریقے کمپنی کی ویب سائٹ، مواصالت کے 

f )  صورت حال کی وضاحت اور ایک دعوے کی ذات 

 ۔ دعوے کا جواز ثابت کرنے کے لئے معلومات کے ذریعے  8.3

فائل پر مطلق  - پیش کار الگ مسل کے تنازعہ کے حاالت پر غور کرتے ہوئے معلومات کا اہم ذریعہ ہے ۔ معلومات پیش کار الگ 8.3.1

 ائل میں معلومات سمیت ایک تنازعہ کی صورت حال پر غور کرتے ہوئے بہت اہمیت حاصل ہے ۔ ف-دیگر دالئل کالئنٹ ٹرمینل الگ

فائل متعلقہ نوٹ وصول کار ارادوں کو ثابت کرنے کا حامل گا نہیں ۔ اس کا دعوٰی غلط منعقد کرنے کی کوئی بنیاد - پیش کار الگ  8.3.2

 نہیں ہے ۔

 ۔ معاوضے کی ادائیگی  8.4
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پائے جائیں ۔ آبادکاری کے کالئنٹ کے تجارتی اکاؤنٹ سے مزید کہا کہ معاوضے کی ادائیگی کی صورت میں دعوٰی ثابت   8.4.1

 صرف ایکسکیوشن دی ہے ۔ 

معاوضہ منافع وصول کار کسی فعل کو انجام دینے کے لیے ایک ارادے کے تحت نہیں کرے گآ لیکن یہ کسی وجہ کے لئے انجام   8.4.2

 ہ کالئنٹ کی طرف سے کام  نہیں کیا گیا ۔نہیں دیا ہے اس صورت میں ک

 کی کمپنی کالئنٹ کو غیر مالی نقصان پورا معاوضہ نہیں کرے گا ۔  8.4.3

کمپنی کو معاوضہ کی ادائیگی کالئنٹ کے تجارتی اکاؤنٹ سے اس تنازعہ کی صورت حال پر ایک مثبت فیصلہ کرنے کے وقت  8.4.4

 کا اضافہ کرتا ہے ۔ سے اب تک ایک کام کے دن کے اندر اندر 

 ۔ صورتوں یعنی استرداد کا دعوٰی پر غور کرنا  8.5

میل بھیجی جاتی ہے کالئنٹ  -تکنیکی کام کے دوران دیے گۓ آرڈر اور ٹرانزیکشن پر کام نہیں کیا جاتا، اس صورت میں ایک ای   8.5.1

ی اس طرح ایک نوٹیفکیشن کے کلیم کرنے کے لئے وصول-کو ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں یا کسی اور طریقے سے موجودہ معاہدے کی ۔ غیر

 ایک بنیاد نہیں ہے ۔ 

 آرڈر نفاذ  کے خالف دعوے کا دور ایک ڈیلر کے لیے درکار وقت سے قطع نظر قبول نہیں کر رہے ہیں  8.5.2

 مسل ۔  -کار الگ  ایک آرڈر  کا نفاذ ہو اور وقت سے قطع نظر ایک نوٹس کے بارے میں جب ایک آرڈر کے نفاذ میں ظاہر ہو پیش 

تنازعہ حاالت کو موجودہ معاہدے میں بیان کیا گیا ہے، عالمگیر بہترین دستور کے مطابق کمپنی کی طرف سے سمجھے جاتے   8.5.3

 ہیں ۔ 

۔ کالئنٹ کی ترتیب بند یا بند مارکیٹ کے کوٹ کی وجہ سے تبدیل کھلے، ہوگا کمپنی ترتیب حالت میخ سے پہلے واپس کرنے کا حق   8.6

 اصل ہے ۔ ح

 ۔ خطرات  9
وصول کار تصدیق کرتا ہے وہ مندرجہ ذیل سمیت عالمی مالیاتی منڈیوں میں تجارتی آپریشن کو انجام دینے کے لئے متعلقہ خطرات 9.1- 

 : کے بارے میں مطلع کیا ہے کہ

 لیوریج خطرہ 

چھوٹے تبدیلی کی شرح کے سختی سے وصول کار  کی شرائط پر انجام دے رہا ہے جبکہ ایک نسبتا "  مارجن ٹریڈنگ"  تجارت  9.1.1

ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا بیلنس لیوریج کے اثر کی وجہ سے اثر انداز کر سکتے ہیں ۔ مارکیٹ کے ایک تحریک کے کالئنٹ کے مؤقف کے  

افی  خالف صورت وہ ابتدائی ڈپازٹ نقصان برداشت کر سکتے ہیں اور کھلے آرڈرز کی حمایت کرنے کے لئے کسی بھی دوسرے اض

فنڈز جمع کر سکتے ہیں۔ وصول کار غور و خوض کرے تمام خطرات، مالی ذرائع کا استعمال اور متعلقہ تجارتی حکمت عملی کے ایک  

 انتخاب کے لئے مکمل طور پر ذمہ دار ہے ۔ 

مات کو ممکنہ فی صد اور اعلی سطح کو برقرار رکھنے، اسی طرح سے ہمیشہ نقصان کو روکنے کے احکا  100یہ مارجن لیول  9.1.2

 نقصانات کا خاتمہ کرنے کے لیے جمع کروائیں سفارش کی جاتی ہے ۔

اور   یدار ی خر ی آلے ک یات ی مال یبھ ی کس ای نقصان اٹھنے کے خطرے کا علم ہے  ی کرنا چاہئے کہ اسے جزو می تسل ہی کالئنٹ کو  9.1.3

پر   نےی خطرہ مول ل ہ ی ختم ہو سکتا ہے۔ کالئنٹ قبول کرتا ہے کہ وہ  ہ ی سرما یعورت کا تمام ابتدائ  ای اس مرد  ںی م جےی فروخت کے نت 

 لے سکے گا۔  ںی کرتا ہے کہ وہ کھوئے ہوئے فنڈز واپس نہ  اقہے اور اس سے اتف یراض

 ۔ مالی ولیٹلٹی ٹول کا خطرہ  9.2
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ول کرنا اسی طرح قانع ٹریڈنگ کے لئے نقصانات کا زیادہ امکان  ایک وسیع رینج کے اوزار کی عظیم تبدیلی کی شرح منافع وص 9.2.1

 سے مراد دن کے دوران ہے ۔ 

 ۔ تکنیکی خطرات  9.3

وصول کار معلومات، مواصالت، کالئنٹ کی طرف سے الیکٹریکل اور دیگر نظام کی ناکامی کی وجہ سے مالی خسارے کا   9.3.1

 خطرہ قبول کرتا ہے ۔ 

 : یعے تجارت دوران کالئنٹ مالی خسارے، جس کی وجہ سے واقع کے خطرات قبول کرتا ہے ٹرمینل کالئنٹ کے ذر  9.3.2

a ) ہارڈویئر، سافٹ ویئر اور کالئنٹ کی طرف سے کنکشن کے خراب معیار میں ناکامی ۔ 

b )ایک کالئنٹ کے سامان کی مشینری میں خرابی۔ 

c )غلط سیٹنگیں ٹرمینل کی ۔ 

d )اپ ڈیٹ  نہیں ہونا   وصول کار ٹرمینل ورژن کی بروقت 

e ) ٹرمینل میں نصب کی حمایت میں بیان کردہ ہدایات کے بارے میں کالئنٹ علم کی کمی ہونا۔ 

 ۔ فاسد مارکیٹ کے حاالت کا خطرہ  9.4

سکتا وصول کار مارکیٹ باقاعدگی سے مختلف حاالت، کالئنٹ کے آرڈرز پر عمل کا وقت بڑھا سکتا ہے،سپریڈ بڑھنے کے ساتھ کیا جا 

 ہے، اور بھی سزائے موت کے ایک کوٹ سے اقتباسات بہاؤ میں مختلف ہو سکتے ہیں کہ قبول کرتا ہے ۔ 

 ۔ ٹریڈنگ پلیٹ فارم کی تکنیکی خصوصیات کا خطرہ  9.5

ک  کالئنٹ کے آرڈر کی پیش کار پر قطار میں بھی ہو سکتے ہیں کہ صرف ایک آرڈر قبول کرتا ہے ۔ کسی بھی جمع کرنے کی ای 9.5.1

 کوشش کریں 

 دکھایا جائے گا ۔ " ترتیب مقفل ہے" نئی ترتیب کو مسترد کر دیا جائے گا اور حکم ونڈو میں ایک نوٹس 

کالئنٹ فبول کرتا ہے کہ کوٹ کے بہاؤ کے بارے میں معلومات کے صرف مستند ماخذ گاہکوں کی خدمت، حقیقی اکاؤنٹس پر    9.5.2

کرتا ہے ۔ کوٹ پر ڈیٹا بیس اس تقریب میں ٹرمینل وصول کار اور پیش کار کے درمیان ایک غیر کاروبار کی انجام دہی مین سرور قبول 

مستحکم کنکشن کا کوٹ کا روانی سے واوین کا ایک حصہ وصول کار ٹرمینل تک پہنچ سکتا ہے نہ کے طور پر وصول کار ٹرمینل سے  

 ر کی خدمت کرے گا  ۔ کوٹ کا بہاؤ کے بارے میں معلومات کا ایک مستند منبع کے طور پ 

بنیادی اثاثوں کے موجودہ شرح کی قیمت وصول کی طرف سے کمپنی کی بنیاد پر کمپنی کی طرف سے حاصل کیے جاتے ہیں ۔  9.5.3

 مارکیٹ کی قیمتوں کے تعین کے سلسلے میں تمام مسائل اس کمپنی کی واحد سماعت کے اندر ہیں۔

ر پر صحیح طور پر اپنے گاہکوں کو فراہم کی قیمت درج کرنے کو غیر مشروط  وصول کار کمپنی کی طرف سے خصوصی طو   9.5.4

طور پر قبول کرتا ہے ۔ غور کے لئے دیگر ذرائع کی قیمت درج کرنے سے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کمپنی کی طرف سے فراہم 

 کردہ قیمت کے بارے میں کوئی دعوٰی قبول نہیں کیا جا سکتا ہے ۔

یا /یا وضاحت کو موجودہ معاہدے میں اور/، اور "فاسد مارکیٹ کے حاالت میں" یا /، اور"آف مارکیٹ اقتباس"ر ایک کمپنی کے اند 9.5.5

کی تعریف اس طرح کی قیمت درج کرنے والی کمپنی کے مطابق گر تو  "کے سیکشن میں ایک واضح غلطی" اصطالحات اور تعریف "

ڈنگ کے عمل اس طرح قیمت میں ایکسکیوشن دے دی کے مالیاتی نتائج پر نظِر فراہم کردہ قیمت کے لئے کسی بھی دور ثانی اور ٹری 

 ثانی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے ۔ 
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ایک غیر میقات بندی کی صورت میں  بعد کی ٹریڈنگ سرور کی طرف سے ایک ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کی ناکامی کی وجہ   9.5.6

قیمت بہاؤ تاریخ کا تسلسل کو پھر سے قائم کرنے کے لئے دوسرے ذرائع کے ساتھ ہم  سے قیمت بہاؤ، کمپنی قیمت کوائفیہ پیش کار پر 

وقت سازی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے ۔ ایسی صورتوں میں، کمپنی ہے مستحق، لیکن، کالئنٹ کے تجارتی آپریشن اس مدت کے اندر 

 اندرایکسکیوٹ ہونے پر مالیاتی نتائج پر نظِر ثانی کے پابند نہیں ۔

حکم بندش کی  /ہٹانے کی ایک کھڑکی بند ایک حکم کے طور پر ساتھ ساتھ افتتاحی/تبدیلی/کالئنٹ کو قبول کرتا ہے جمع کرانے  9.5.7

 کھڑکی نہیں کہ منسوخ حکم ہے جو پہلے ہی عمل کاری کے لیے ڈیلر کو ارسال کردیا گیا ہے ۔

ب کے نتائج کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے پہلے  کالئنٹ کی طرف سے ڈیلر کی عمل کاری کے ایک سابقہ ترتی  9.5.8

 دوسری بار ایک آرڈر جمع کرانے کے خالف غیر منصوبہ شدہ ٹریڈنگ کے عمل کی انجام دہی کا خطرہ قبول کرتا ہے ۔ 

ے، کی عمل  یا لینے کے بعد یہ حکم سزائے موت دی گئی ہ /وصول کار ایک زیر التواء آرڈر کی سطح اور نقصان کو روکنے اور 9.5.9

یا منافع لینے کے آرڈرز کو /کاری کے لیے عرض کیا منافع کی سطح کی بیک وقت ترمیم کا حکم صرف سطح نقصان کو روکنے اور 

 کھلے اس آرڈر کی پوزیشن کے لئے ترمیم کے حصے میں ترمیم کرے گا کہ قبول کرتا ہے ۔ 

مطمئنہوں ایونٹ میں ایک   4.5واقع کرے،  حاالت فراہم ص وصول کار صرف جب ایک نیا ٹک کی طرف ایک ترتیب اشتعال  9.5.10

یا منافع لینے کےآرڈر کی سطح کے لئے جمع کی صورت، کے برابر موجودہ کوٹ سے کوٹ  /زیر التواء آرڈر یا نقصان کو روکنے اور 

 کا بہاؤ میں ایک حکم دیا جائے گا کہ قبول کرتا ہے ۔  

 ۔ مواصالت کی ناکامی کا خطرہ 9.6

 الئنٹ حقیقت کو تسلیم کرے کمپنی کیطرف سے دیری کی وجہ سے مالی خسارے کے خطرے کو قبول کرتا ہے ۔ ک. 9.6.1

 کالئنٹ تسلیم کرتی ہے کہ ای میل کے ذریعے بھیجی جانے والی معلومات غیر مرموز غیر مجاز رسائی سے محفوظ نہیں ہے ۔ 9.6.2

پیغام بھیجنے کا اس وقت سے اب تک تین دن کے اندر اندر ٹرمینل کالئنٹ کے  ۔ کالئنٹ اتفاق کرےکہ کمپنی ایک اندرونی میل   9.6.3

 ذریعے کالئنٹ کی طرف سے موصول پیغامات کو حذف کرنے کا حق حاصل ہے ۔ 

وصول کار کمپنی سے حاصل ہونے والی خفیہ معلومات رکھنے کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہے اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ کو     9.6.4

 ی غیر مجاز رسائی کی وجہ سے کسی مالی خسارے کے خطرات کو قبول کرتا ہے ۔ تیسرے فریق ک

 ٹرانزیکشن پروسیسنگ میں تاخیر کا خطرہ ۔   .9.7

کالئنٹ ادائیگی کے نظام یعنی پیمنٹ سسٹم کیجانب سے کسی بھی ٹرانزیکشن کی پروسیسنگ میں تاخیر کی وجہ سے مالی نقصانات  .  9.7.1

 قبول کرتا ہے۔کے تمام خطرات کو  

اس طرح ٹرانزیکشن کی پروسیسنگ میں تاخیر کی صورت میں، کالئنٹ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ناکافی بیلنس سے متعلق تمام   .9.7.2

خطرات کا مکمل طور پر ذمہ دار ہے اور کالئنٹ کے پاس اس صورتحال میں کسی بھی متبادل ادائیگی کے نظام کے ذریعے ادائیگی کی 

 ا اختیار حاصل ہے۔پراسیسنگ کرنے ک

 ۔ شدید حاالت کا خطرہ  9.8

 کالئنٹ کی طرف سے شدید حاالت کی وجہ سے مالی خسارے کے خطرات قبول کرتا ہے ۔  9.8.1

 ۔ شدید حاالت  10
بشمول لیکن کسی بھی حملوں، فسادات، بڑے  )کسی بھی اعمال، واقعات یا : شدید حاالت تک محدود نہیں بلکہ شامل کریں گے.   10.1

پیمانے پر ٹخنے اور سول ٹخنے، ٹیرروریسٹاک کارروائیوں، سیالب، غیر معمولی موسم کے حاالت، زلزلے، آگ، جنگیں، محنت کے  

(  تنازعات، حادثات، حکومتی اقدامات، کنکشن اور بجلی کی ناکامی، ساز و سامان اور سافٹ ویئر کی ناکامی کے لیے محدود نہیں، وغیرہ 
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قول رائے میں ایک مارکیٹ یا ایک یا کئی ٹولز کے بازاروں کی داستباالزشن کا باعث بن جائیں ، کاروبار، کے حاالت جس کمپنی کی مع

تصفیہ یا بند کرنے کی کسی بھی مارکیٹ یا جس کی بنیاد پر کمپنی سیٹ کی قیمت درج کرنے کی ایک تقریب کی عدم موجودگی، یا غیر 

 ایسے واقعہ کی طرف کا تعارف کی مداخلت ہے ۔ معیاری تجارتی شرائط کسی بھی مارکیٹ یا کسی 

 آواز گراؤنڈ ہونے کی کمپنی شدید حاالت کی حدود واضح کرنے کی مستحق ہے  10.2

 وقوع ۔ شدید حاالت کی صورت کمپنی تمام اقدامات نیک نیتی کو مطلع کرنے میں لے گی

 وصول کار شدید حاالت کے بارے میں ہے ۔

حق  (  موجودہ معاہدے کے مطابق دیگر کمپنی کے حقوق کو محدود کرنے کے بغیر)الت کمپنی ۔ وصول کار صورت شدید حا 10.3

 :حاصل ہے کہ پیشگی تحریری اطالع اور کسی بھی وقت بغیر درج ذیل اعمال میں سے کسی کو اتفاق کرتے ہیں

a )مارجن درخواستوں میں اضافہ ۔ 

b )م کھلی پوزشن پر ایک کوٹ بند کی۔کمپنی معقول حد تک صحیح ڈھونڈتی ہے کسی ایک یا تما 

c )  معطل یا شدید حاالت کمپنی ان دفعات پر عمل کرنے کی اجازت نہیں جب تک کے طور پر درخواست کی کسی ایک یا تمام موجودہ

 معاہدے کی دفعات کا میں ترمیم کریں ۔

d  ) م، معقولسے ایسے حاالت میں اس طرح کے  کسی بھی کمپنی کی طرف اقدامات نہیں، وصول کار اور دیگر کالئنٹس کمپنی فراہ

 اقدامات پر غور کرنے کی معقول بنیاد ہے ۔ 

e ) بند کرنے کے احکامات یا کل حذف کرنے کے احکامات کو تبدیل / ٹریڈنگ کے آپریشنز، تمام کالئنٹ کی قیمت درج کرنے، افتتاحی

 نی ہے۔کرنے کی طرف سے شدید حاالت کے اندر گرنے کے مالیاتی نتائج پر نظر ثا

 واپس مندرجات پر جائیں 
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 پارٹنر معاہدہ 
 

 FBS Markets Inc کھوال اکاونٹ آئي۔بی  نے جس درمیان کے کسٹومر کہ اس اور کہ اس ،  ہے ''کمپنی'' ایک کہ جو    

  www.fbs.comذیل درج اس ''پارٹیز معاہدہ ''بنائي کر مل  نے دونوں وہ اور ، ''بروکر انٹروڈیوسنگ ''گیآ دیا  نام اسے ،اور

 : ہیں متفق اندر کے معاہدے

  دفعات عام
 ہے۔  حصہ اہم کا معاہدہ کسٹومر معاہدہ یہ ۔1.1

 :ہے ضروری کیلیے ہونے  رجسٹر سے حیثیت  کی بروکر انٹروڈیوسنگ ایک ۔1.2

 جاۓ۔  بنایا ایریا پرسنل سے ٹسا ویب کی کمپنی1.2.1

 کرے۔  وصول میل-ای پر کھولنے کے اکاونٹ آئي۔بی اور کرے قبول معاہدہ 1.2.2

  گآ۔ کرے وصول  نمبر آئي۔ڈی بروکر انٹروڈیسونگ  ذاتی ایک1.2.3 

 ہے۔  سکتی کر طلب کمپنی  ڈاکومینٹ اور کوئي  یا  نمبر آئي۔ڈی کا کالئینٹ وقت بھی کسی وہ کہ ہے حاصل حق کو کمپنی1.2.4 

ی اکاؤنٹ IB ۔1.3 ی متعارف کو بروکر ای ، بعد ےک کھلئ  ی کرن   پر اکاؤنٹ ےک اییڈییم سوشل بھ کیس ایی سائٹ بیوی کی واالکمپت 

ی کرسکتای منتخب کو مواد پرومو ابیدست ی اےسی اور ، ہے یشئ پر سائٹ بیوی اپت  ی کرسکتای ٹ   فرلیری کای اس ، پر طور متبادل ، ایی ، ہے

۔ی کرسکتای استعمال کوڈ QR ایی لنک  ہے

-ای کو کالئینٹ  متعلق سے س اور گا،  جاۓ  دیا کر ایکٹو اکاونٹ بعد کے کرنے پورا سے کامیابی کو نمبر شرط 2۔1 میں معاہدے اس1.4

 گی۔  ہو وصول بھی یلم

 کرنے ٹریڈنگ پر مارکیٹ گے کریں تعاون باہمی سے دوسرے ایک وہ کہ ہیں کرتے عہد کا بات اس بروکر انٹروڈیوسنگ اور کمپنی1.5

 پر۔  آالت ٹریڈنگ  گۓ دیے  سے کیصرف کمپنی اور میں

 کالئینٹس کیلے کمپنی یعنی  گئیں دی لکھ پہلے میں میں معاہدے اس جو ہے کرتا تسلیم  کو باتوں تمام ان بروکر انٹروڈیوسنگ ایک1.6 

 اپنے کے اس ہے، بیان میں معاہدے سے پہلے کہ جو وقت کرتے دعوہ کا بات بھی چیزیں۔کسی گئي دی لکھ دیگر اور عالوہ  کے اس ڈھونڈے،

 گآ۔  ڈھونڈے کالئنٹس کیلے  کمپنی  اور گآ ہو ذمے

   ہیں۔ کالئینٹس کے کمپنی کسٹومر تمام کہ گآ ہو کرنا تسلیم  یہ  کو بروکر انٹروڈیوسنگ ایک1.7 

  تعاون کا جماعتوں

  میٹیریل  رائٹ کاپی ،  لوگو ،  نام  کا کمپنی بروکر انٹروڈیوسنگ  ہے۔ایک نہیں کا بزنس جوائندٹ یا مالزمت کی قسم بھی  کسی معاہدہ ۔یہ2.1

 کر نہیں استمال  بغیر کے اجازت کی  کمپنی نشریات ، ،اعالنات کارڈ بزنس ،  پرنٹتگ ،  اشتہار عالوہ کے اس اور ہے سکتا کر نہیں استعمال

 کرے پر طور کے کالئنٹ  کا کمپنی ایک ہیں دیے نے  کمپنی اسے کہ جو تحت کے  حقوق ان حرکتیں تمام بروکر انٹروڈیوسنگ  ایک ہے۔ سکتا

 گآ۔  سکے کر استعمال میٹیریل پرموشن گۓ دیے سے کیطرف کمپنی اور گآ

 : گی کرے نہیں   قبول داری ذمے کی قسم بھی کسی میں  حاالت ذیل درج کمپنی2.2- 

 پر۔  ورزی خالف کی شرط کی قسم  بھی کسی گئي دی اوپر میں معاہدے  کسٹومر/ معاہدے اس کی بروکر انٹروڈیوسنگ  ایک2.2.1 

 میں  صورت کی تجاوز سے حقوق  گۓ دیے سے کیطرف کوکمپنی بروکر انٹروڈیوسنگ ایک 2.2.2 

 میں  صورت  کی نقصان کے قسم کسی بھی کو  کسی سے کیطرف بروکر انٹروڈیوسنگ  ایک2.2.3 

 میں صورت کے دعوے کے کرنے پورا نہ کو شرط 1۔ 3 میں معاہدے  اس  2.2.4 

  بغیر کے دستخط بھی کسی گی کریں قبول کو معاہے اس پارٹیز دونوں ۔2.3

  تعارف کا فرائض و حقوق کے بروکر

 : پر عنایات گۓ دیے سے کیطرف ،کمپنی پر داری ذمے اپنی بروکر انٹروڈیوسنگ ایک ،  ہے  گیا لیا کر قبول معادہ یہ کہ  جیسے3.1- 

http://www.fbs.com/
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 گآ۔  کرے تشہیر کی کمپنی3.1.1 

 میں۔  دینے کر ال کالئینٹس کو کمپنی کر رہ میں حدود آئیني کی ملک اپنے گآ کرے کام3.1.2 

 گآ۔  دے معلومات والی رکھنے تعلق  سے اس ،اور فوائد ،  سروسز نیی کی کمپنی کو کسٹومرز نۓ 3.1.3

 ئط۔ شرا کی قسم کسی اور معلومات رابطی  ،  پتے کہ جیسے معلومات کی کمپنی  گا دے  کو کسٹومر نۓ 3.1.4

 ہیں۔  پر سائٹ ویب جو معلومات دیگر اور گا ۓ  سمجھا سٹرکچر اور سسٹم کہ کمپنی کو کلئنٹس نۓ 3.1.5

 گآ۔ کرے کام مطابق  کے آئین کے  ملک اپنے بروکر انٹروڈیوسنگ ۔ایک 3.2

 گآ۔  بتاۓ فورا کو کمپنی  میں بارے کے رکاوٹ میں کام اپے  بروکر انٹروڈیوسنگ ایک ۔3.3

 گآ۔  دے کر ال کالئنٹس کو کمپنی بروکر انٹروڈیوسنگ ۔ایک 3.4

 :کرے پوری شرائط ذیل جلد وہ ہےاگر سکتی پڑھ ضرورت کی بروکر انٹروڈیوسنگ ایک  کو کالئنٹ ۔ایک 3.5

 بناۓ۔  اکاونٹ اپنا زریعے کے  لنک ریفرل گۓ دیے کے بروکر انٹروڈیوسنگ ایک وہ اگر3.5.1 

ی کالئنٹ کیای۔3.5.2
 
ی کو معلومات کی بروکر متعارف یم ٹنگیس کی اکاؤنٹ ےک اییرییای پرسنل اپن  ی ساتھ ےک اس ی  ی رجسٹر یل ےک کرن   ئ 

ی کرتای منسلک ۔ اییک حاصل ئ ی بروکر تعارف نامزد کہ ساییج ہے ی کی صورت اس لییتعم کی درخواست ہے ی جان   کالئنٹ جب ، ہے

ی ڈنگیٹری یم عمل اندر ےک نوںدی لنڈریک 7 کو اس اگر ، ہو رکھتای یہسٹر  بھ کیسی ایی www.fbs.com کالئنٹ ونکہیک جائ ی اییالی ی 

یم "ڈریٹری FBS" ایی "بروکری ڈنگیٹری - FBS" شنیک پلییای موبائل ڈ ی  ی رجسٹر ی مختلف کیس یہ پہےل کالئنٹ اور ہے  بروکرےک تعارف 

ڈ ساتھ ینہ رجسٹر ۔ ی  ی ڈنگیٹری جب ہے ی کی یہسٹر ی کون 
 

ی متعارف وقت بھ کیس کالئنٹ تو ہو نہ موجودک  ےک بروکر والی کران 

ی/چمنٹیاٹی ساتھ یید انجام التعلق  ۔ی ہوتای قابل ےک ن   ہے

ی اگر ۔3.5.3 ی ایین کالئنٹ کردہ حاصل عہییذری ےک IB بروکر تعارف  ی اکاؤنٹ تجارن   تعارف نامزد بخود خود ہیی تو ، گای کرے رجسٹر

ی اکاؤنٹ ڈنگیٹری ایین کہ تک جب ، گای جائ ی سمجھای (منسلکی) ساتھ ےک بروکر ی رجسٹر  منسوخ ایی/اور لیتبد کو IB کالئنٹ وقت کرن 

 کردے۔ی نہ

ی۔3.6 ی کو کالئنٹ کیای کمپت  ی رجسٹر ی محفوظ حق کای کرن  ی رکھت  ی کیس کہ ساییجی ہے  دوران ےک دنوں یکاروباری 7 ئ ی بروکر تعارف 

ی اییک حاصل  "FBS Trader" ایی "FBS - Trading Broker" شنیک پلیای موبائل بھ کیسی ایی www.fbs.com کالئنٹ ونکہیک ہے

ڈ پر ۔ رجسٹر یم معامےل اس ہے ی ی   کرنای وضاحت اور ہوگای کرنای ثابت کو قتیحق کی حصول ےک کالئنٹ خصوصمی کو بروکر تعارف 

ی
 

ی کہ ہوک یپپی ےک معاہدے شنیرجسٹر ی اگرافٹ  ینہ وںییکی مطابق ےک 3.5 نمٹ  ی کی ی   ۔یگت 

 تصدیق سے کمپنی کی مواد تشہیری اس سےپہلے کرنے تشہیر کی  قسم بھی کس وہ کہ  ہے پابند کا بات اس بروکر انٹروڈیوسنگ ۔ایک 3.7

   لے۔ کروا

 منع بھی نقات ذیل درج کی۔ تشہیر کی کمپنی سے  طریقے فریبی کہ قسم بھی کسی ہے جاتا کیا منع ےے  سختی کو بروکر ۔انٹروڈیوسنگ3.8

 :ہیں

  ;APS (Active Promotion Systems)۔3.8.1

 ٹ سا ویب  پورن مثالا  طریقے  کہ تشہیر موزوں ۔غیر3.8.2

 ہو  خالف کے قوانین کے ملک کے بروکر انٹروڈیوسنگ ایک جو  مہم تشہیری ۔ایسی 3.8.3

  سپیم 3.8.4

 معلومات  مکمل نا یعنی ،  ہو نہ  بیان کا نقصانات والے ہونے  میں اس  میں جس  تشہریر ایسی 3.8.5 
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 خالف کے قوانین کے ملک کہ اس کہ جو معلومات  مکمل نا یعنی ،  ہو نہ  بیان کا نقصانات والے ہونے  میں اس  میں جس  تشہریر ایسی 3.8.6 

 ہو۔ 

 پہنچاۓ  نقصان کو ساخت کی کمپنی  جو قدم ایسا کوئي3.8.7 

 طریقے  کے  تشہیر فریبی3.8.8 

 : نہیں حال حق کو بروکر اننٹروڈیوسنگ3.9 - 

 مثالا  بناۓ ڈومین جلتی ملتی  سے اس یا ڈومین کی کمپنی یا رجسٹر3.9.1 

 fsb, ffbs, fbss 

 مثالا  کا ناموں جلپے ملتے سے کمپننی کرے یااستعمال رجسٹرکرے کارڈ بزنس کا قسم بھی کسی3.9.2 

fsb, ffbs, fbss 

 کا اس اور (الئیو یاہو،  گوگل، ) سسٹم پی۔پی۔سی بھی کسی  یو۔آر۔ایل ڈائیریکٹ کا کمپنی ہے جاتا کیا منع کو بروکر انٹروڈیوسنگ  ایک3.9.3 

 نہیں۔  اجازت کی النے کالئینٹس میں نتیجے  کے  زبردستی زور کی قسم بھی ،کسی  کی تشہیر پر  طور کے  برینڈ کی لنک ریفرل اپنا

کا لوگو اور نام   FBS ںیم شنی کیپلیا ی بھ یکس یاپن ںیعورت شامل ہ /مرد ںیفرد جس م یبھ  یکوئ لئےیبروکر کو متعارف کرنے ک . 3.9.4

 .ںی رکھتے ہ ںیاستعمال کرنے کا حق نہ

 ںیہ  شامل یبھ ڈزیا گوگل ںیم  جس کرنا استعمال کا اشتہارات کے انجن سرچ پر ادیبن  یک معاوضہ  لئےیک  کروانے متعارف کو بروکر. 3.9.5

 ہے۔  منع

 بینک اور ڈپوزٹ کا اس کہ جیسے  ،  نہیں اجازت کی رکھنے تعلقات ذاتی کا قسم کسی کیساتھ کالئنٹس کو بروکر انٹروڈیوسنگ ایک3.10 - 

 کرنا۔  کام کے وائر

 ہونگے۔  رکھنا راز میں حالت ہر کو جائیں کیا مہیا جوانھیں راز کے کمپنی کو  بروکر انٹروڈیوسنگ ایک3.11 - 

 ہونگے۔  بتانے  فوراا  کو کپنی میں صورت کی غلم کے نقصانات والے ہونے کو ساخت کی کمپنی کو بروکر انٹروڈیوسنگ ایک3.12 - 

  خود کو  بروکر انٹروڈیوسنگ ایک وہ تو ہیں مسائل کوئي سے کیطرف  بروکر انٹروڈیوسنگ ایک کو کالئنٹ کوئی اگر3.13 - 

 ہونگے۔  کرنا حل

  ہے۔ الزم بتانا میں بارے کے خطرات کے  فوریکس کو کالئنٹ اپنے کو بروکر انٹروڈیوسنگ ایک 3.14 -

 آپریشن ٹریڈنگ کہ  اس کہ جو ہے کرتی منع  کو بروکر انٹروڈیوسنگ ایک سے  دینے  مشورے کے قسم بھی کسی کو کالئنٹ کمپنی3.15 - 

 گي۔  کرے نہیں قبول داری ذمہ کا قسم کسی کمپنی میں صوررت ہوں۔ایسی انداز اثر پر

 نقصان کو ساخت کی کمپنی جو میڈیا ،  نوٹ ،  بالگ ،  لیٹر نیوز کہ قسم کسی نہیں حاصل حق کوئی کو بروکر انٹروڈیوسنگ ایک3.16 - 

 پہنچاۓ،

 بتاۓ۔  اسے میں بارے  کے  سہولیت کی کمپنی وقت  بناتے تعلقات کیساتھ کالئینٹ ایک  بروکر انٹروڈیوسنگ ایک3.17 - 

  فرائض و  حقوق کے یکمپن

 انٹروڈیوسنگ بروکر کو اس معاہدے کو سمجھنے میں مدد کرے گي۔  کمپنی4.1 - 

 کمپنی انٹروڈیوسنگ بروکر کو اس معاہدےے کے تحت انعام دے گی۔ 4.2- 

ی 4.3- ۔یاییاوریحسابیکتابیکییلنگییڈییکمپت  ییکییذمہیداریہے یپرسنلیاییتعارف  یاورییشنیےسیکمیاییرییبروکریاپن  ییشلیآفیایی/رپورٹیحاصلیکرن 

۔ییاسیکییےعییےکیذرییلییمییای یےکیقابلیہے  درخواستیکرن 
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 کمپنی انٹروڈیوسنگ بروکر کے ریفرل کے تحت اکاونٹ کھولنے کی جواز ہے اس معاہدے کی شراط کے مطابق۔ 4.4 - 

 انٹروڈیوسنگ بروکر کو ٹریڈنگ آپریشن کیلے الگ ان اور پاس ورڈ دے گي۔ کمپنی 4.5 - 

 کمپنی کالئنٹ کی ٹریڈنگ پر پوری نظر رکھنے کی جواز ہے۔ 4.6 -

 کمپنی کو پورا حق حاصل ہے پارٹنر سے کالئنٹس بنانے کی کیمپین کی رپورٹ مانگنے کی۔ 4.7 -

 کالئنٹ  بنانے میں کامیاب نہ ہوا تو معاہدہ ختم کر دیا جاۓ گآ۔   5دن کے اندر  90اگر انٹروڈیوسنگ بروکر رجسٹریشن سے 4.8 - 

دن کے اندر  ڈپوزٹ نہیں کیا تو کمپنی اس اکاونٹ کو انٹروڈیوسنگ   30اگر انٹروڈیوسنگ بروکر کے کالئنٹ نے رجسٹریشن سے 4.9 - 

 دے گي۔ بروکر کی کالئنٹ لسٹ سے نکال

اگر ایک انٹروڈیوسنگ بروکر  اس معاہدے کی شرائط پوری نہ کر سکا تو کمپنی اس کے کالئنٹس کو اس کے اکاونٹ سے نکال دے   4.10-  

 گي۔

کمپنی کو حق حاصل ہے کہ وہ ایک انٹروڈیوسنگ بروکر  کے کالئنٹ کو بتاۓ کہ اس کہ انٹروڈیوسنگ بروکر  کو اس کی ٹریڈ پر 4.11 - 

 مشن مال۔کتنا ک

اگر ہمیں لگا کہ کالئنٹ نے مارکیٹ کا غلط استعمال یا بدنظمی، فراڈ، خفیہ ٹریڈنگ، مارکیٹ کو بے ترتیب، یا اس طرح کی کوئی دیگر   4.12

  سرگرمی کی ہے یا ایسا کرنے کی کوشش کی ہے؛ تو ہم )قانونی دائرِہ اختیار میں( اپنی ذاتی اور مکمل صوابدید پر، متعارف کرنے والے

 بروکر کو بغیر کوئی نوٹس دیئے، درج ذیل اقدامات اٹھا سکتے ہیں: 

 ایسی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والے کسی بھی مشکوک فنڈز کو روکنا؛ •

 ایسے کالئنٹ کے لیے متعارف کروانے والے بروکر کی جانب سے گزشتہ طور پر حاصل کیا جانے واال کمیشن منسوخ کرنا؛ •

 ے بروکر سے الگ کرنا؛کالئنٹ کو متعارف کروانے وال  •

 کالئنٹ کے متعارف کروانے والے بروکر کے ساتھ اس پارٹنر معاہدے کو ختم کرنا؛ اور/یا  •

 کوئی اور ایسی کارروائی کرنا جو ہمیں مناسب لگے۔  •

کو حق ہے کہ وہ   یورنہ کمپن  ےی چاہ نای د جیبھ  ںیگھنٹے م 24کالئنٹ کو اسے  .(اںیکاپ نیسک یکارڈز ک)ہے   یثبوت مانگت  یاگر کمپن 4.13-

جائے گا۔ الگ   ایہے، پھر اس کو دوبارہ جوڑ د  جتا یبھ یکاپ یگئے کارڈز ک ےی کالئنٹ کو خود بخود الگ کر دے جب تک وہ وہ اپنے ڈپازٹ ک

 جائے گا۔  ا یک ںینہ ڈٹیپارٹنر کو کر شنی ں کمیہونے کے عرصے م

 اگر انٹروڈیوسنگ بروکر  شرائط پوری نہ کر سکا تو معاہدہ ختم کر دیا جاۓ گآ۔ 4.14- 

کسی بھی معاہدے سے متعلق بروکر کی قانون شکنی متعارف کروانے کی صورت میں، کمپنی کو نوٹس دئیے بغیر   4.15

سے تمام کالئنٹس کو الگ کرنے،   پارٹیوں کے درمیان معاہدے کو ختم کرنے، ان کے آئی بی اکاؤنٹ بالک کرنے، تعارفی بروکر

اور تعارفی بروکر کے کالئنٹ سے منسلک تمام بونس اور کمیشن منسوخ کرنے کا حق ہے۔معاہدے کے ختم ہونے کا مطلب کمپنی  

کے کمیشن کی منتقلی سے متعلق اور تعارفی بروکر کے دوسرے ریوارڈ کی زمہ داری کو ختم کرنا ہے۔ ان شرائط کے پیش نظر،  

 دے کے حفاظت سے متعلق قوانین اور پرووین معاہدے کے ختم ہونے کے باوجود موثر ہوں گے۔اس معاہ 

کیلنڈر سال سے زیادہ  ( 1)اکاؤنٹ کو غیر فعال کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے اگر کوئی متعارفی بروکر اکاؤنٹ کو ایک  IBکمپنی . 4.16

۔ اکاؤنٹ غیر فعال کرنے کا مطلب  (تبدیلی ، کمیشن کی واپسی سمیت لیکن اس تک محدود نہیںالگ ان آپریشنز، ترتیبات میں )استعمال نہ کرے 

 ہ کمپنی کمیشن کا حساب لگانا بند کردے گی، اور اکاؤنٹ آرکائیو ہوجائے گا۔ یہ ہے ک

چیک    KYCکا  . اگر کالئنٹ کمپنی کی جانب سے درخواست کردہ دستاویز فراہم کرنے میں ناکام ہو جائے اور/یا کسٹمر4.17

غیر تسلی بخش ہو تو کمپنی کو کالئنٹ کو متعارف کروانے والے بروکر سے الگ کرنے کا حق حاصل ہے۔ چونکہ کالئنٹ کا  

KYC چیک تسلی بخش طریقے سے مکمل نہیں ہوا اس لیے کمپنی متعارف کروانے بروکر کو آگاہ کرنے کی پابند نہیں ہے۔ 
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کے کالئنٹس کو سروسز کی فراہمی اور پراڈکٹس کی پیشکش کرنا بند کر دے، تو  . جب کمپنی مخصوص ممالک/عالقوں 4.18

کمپنی کو ممنوعہ ملک/عالقے میں رجسٹر ہونے یا ایسے ممالک/عالقوں سے کالئنٹس کو شامل کرنے والے متعارف کروانے  

 بروکر کے ساتھ پارٹنز معاہدہ ختم کرنے کا حق حاصل ہے۔ 

  عارفت کا حدود کے استحقاق کے بروکر

 :تحریری اجازت کے بغیر کمپنی اور انٹروڈیوسنگ بروکر  کو اجازت نہیں5.1- 

 کمپنی کے نام پر کسی قسم کا سودا کرنے 5.1.1- 

 یگیوں کے بارے میں کسی قسم کا وعدہ کرنے کی۔ کمپنی کے معاہدے کے بارے میں اور ادا 5.1.2 -  

یا موبائل ایپس کے کسی بھی مواد کو استعمال کرنے کے لئے، دیگر کمپنی کے کی ذاتی اور دانشورانہ   /کمپنی کی ویب سائٹس اور   5.1.3

روس مارک ، تجارتی نام ، سافٹ ویئر کوڈ ، شبیہات ،  امالک اور اثاثے ہیں، بشمول ان میں تمام کاپی رائٹس ، ٹریڈ مارک ، سند حق تحفظ ، س

ار ، ترتیبات ، تجارتی راز ، بٹن ، رنگ کی سکیمیں ، گرافکس وغیرہ شامل ہیں۔ تعارف کار بروکر کو کمپنی کی پیشگی تحریری  لوگوز ، کرد

اجازت کے بغیر کمپنی کے کسی بھی دانشورانہ امالک کے اثاثے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مماثلت والے کمپنی کے ڈومین ناموں ، 

یا موبائل ایپس پر رکھے جانے   /موں ، ایپس کی تفصیل ، کلیدی الفاظ ، تصاویر یا ویڈیو کو کمپنی کی ویب سائٹس اور اسی طرح کے ایپ کے نا

۔ معاہدے کو ختم کیا جاسکتا ہے  سے سختی سے منع ہے۔ اس قانون کی خالف ورزی کو اس معاہدے کی صریح خالف ورزی قرار دیا جائے گا 

 کی دفعات کا تعارف تعارفی بروکر اور اس کے اکاؤنٹ پر ہوگا۔  5.5اور  5.4جبکہ اس معاہدے کے پیراگراف 

 :انٹروڈیوسنگ بروکر  کو منع کیا جاتا ہے5.2 -

 کمپنی کے پرومو کوڈ میں ردوبدل کرنے سے ، اس صورت میں معاہدہ ختم کر دیا جاۓ گآ۔ 5.2.1- 

 سالوں کے اندر معاہدہ طےکیا جاۓ گآ۔  5پر کام کیا جاۓ گآ اگر معاہدے کے ختم ہونے سے   2۔5اور  1۔5شرط نمبر 5.3 -

ئی اقدام جن سے کمپنی  ط کو پورا کرنے میں ناکام رہ جاتا ہے تو جییسے کہ غلط حرکات ، یا ایسے کواگر انٹروڈیوسنگ بروکر  ان شرا5.4 - 

کر  بھرے گآ۔یا کوئي ایسے نقصانات جو کمپنی کو ہوتا ہے بزنس کے دوران۔ ان نقصانات کو نقصان ہو ،یہ سب نقصانات ایک انٹروڈیوسنگ برو

 کی بھرپائي کے معملے میں ایک انٹروڈیوسنگ بروکر  کسی قسم کی لڑائي نہیں کرے گآ۔ 

اکاونٹ بالک کر دے گي جب تک اس  اگر ایک انٹروڈیوسنگ بروکر شرائط پوری کرنے میں نناکام رہ جاتا ہے تو کمپنی اس کی آئي۔بی 5.5 - 

 ئي نہیں ہم جاتی۔ انٹروڈیوسنگ بروکر  کے انعامات اور رقم کے ذریعے کمپنی کے نفصاناب کی بھرپا

ي پی ایڈرس  میل،آ-اگر انٹروڈیوسنگ بروکر  اور اس کے ریفرل کے درمیان کسی قسم کا تعلق پایا گیآ جیسے ایک یا ملتے جلتے پتے،ای5.6 -

ٹ کو اس انٹروڈیوسنگ بروکر  کی لسٹ سے نکال دیا جاۓ گآ۔اگر ایک یا دو اکاونٹ ایک ہی آئي۔پی سے چالۓ گئے تو انھیں آٹو  تو اس کالئن 

 ریفرل سمجھا جاۓ گآ۔اور کوئي ادائیگي نہ کی جاۓ گي اس صورت میں۔ 

کرنے سے پہلے پارٹنر کے تمام صارفین کے ذاتی  ۔ کمپنی پارٹنر کمیشن کے لئے، ایک ساتھی کے اکاؤنٹ سے رقم کی واپسی منظور  5.7

 عالقے کی تصدیق کا مطالبہ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے ۔ 

5.8" .churning  کے نام سے جانا جاتا ہے اس پر کسی قسم کی کمیشن ادا نہیں کیا جائے گا اور اس میں ملوث کالئنٹس کو "

کیا جائے گا، لیکن اس تک محدود نہیں، کالئنٹ اکاؤنٹ کے ذریعے ٹریڈ  الگ کردیا جائے گا۔۔ چرننگ کے اطالق کا وہاں پر غور 

پر عمل درآمد کا عمل کرنا صرف اس لئے کہ اس سے کمیشن بنانا مقصود ہو۔ تعارف کار کے ذریعہ متعارف کرائے گئے  

سے مشکوک  کالئنٹس کے ذریعہ اس طرح کی/ یا اور کوئی دوسری ٹریڈنگ سرگرمی کی صورت میں، جو کمپنی کی طرف 

( کا  sسمجھی جاتی ہوں تو کمپنی اس معاہدے کو ختم کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ اور/ یا تعارف کرانے والے کی کمیشن)

 دوبارہ حساب یا روکا جاسکتا ہے اور اور یہ کمپنی کی صوابدیدہ منظوری پر ہے۔ 
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  یاصول یک استعداد کے  کالئنٹس اور کام کا کرانے متعارف بروکر

 کے مطابق۔  3انٹروڈیوسنگ بروکر کم حق حاصل ہے ایک ویب سائٹ بنانے کی کمپنی یا فنانس کے متعلق معلومات والی شرط 6.1 -

 :ایک کالئنٹ درج ذیل صورت میں ایک انٹروڈیوسنگ بروکر  کی لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے6.2 -

 انٹروڈیوسنگ بروکر  کے ریفرل لنک کے ذریعے 6.2.1 

یییکیای .6.2.2
 
ی،یاگریوہیمندرجہیذیکالئنٹیجویتعارف ڈیہے ائطیپورییلییبروکریےکیتحتیرجسٹر یکیییتمامیرسر یصورتیمیہون  یپرسنلیییی  اپن 

یمییٹنگیسیےکیاکاؤنٹیکییاییرییای ییبروکریکیییی 
 
یپریاپنایتعارف یییلیبروکریتبدییمعلوماتیفراہمیکرن   :کریسکتایہے

کے احکامات کو   ڈنگ ی۔ بونس اکاؤنٹس پر ٹرںیہ ںیآرڈرز نہ  ڈنگیٹر  ںیاکاؤنٹس م ڈنگ یٹر یبھ یکس ںیم  ا یریکالئنٹ کے پاس اپنے پرسنل ا -

 جاتا۔  ایک ںیشمار نہ

ہے جب   یمکمل ہوت ںیصورت م  یتو درخواست صرف اس ںی آرڈر ہوتے ہ   ڈنگیاکاؤنٹ پر پہلے سے ٹر یاگر کالئنٹ کے پاس اصل -

 دے۔  جیدنوں کے اندر اندر بھ  7کے   لنڈریپر رجسٹرڈ ہونے کے بعد ک www.fbs.comکالئنٹ 

- www.fbs.com ہو۔   ایپر کالئنٹ نے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرنے سے پہلے متعارف کرانے والے بروکر نے اپنا پارٹنر اکاؤنٹ رجسٹر کروا 

یییکیای. 6.2.3
 
ی،یاگریوہیمندرجہیذیکالئنٹیجویتعارف ڈیہے ائطیپورییلییبروکریےکیتحتیرجسٹر یکیییتمامیرسر یصورتیمیہون  یپرسنلیییی  اپن 

یمییٹنگیسیےکیاکاؤنٹیکییاییرییای ییبروکریکیییی  یپریاپنایتعارف  یییلیبروکریتبدییمعلوماتیفراہمیکرن   :کریسکتایہے

کے احکامات کو   ڈنگ ی۔ بونس اکاؤنٹس پر ٹرںیہ ںیآرڈرز نہ  ڈنگیٹر  ںیاکاؤنٹس م ڈنگ یٹر یبھ یکس ںیم  ا یریکالئنٹ کے پاس اپنے پرسنل ا -

 جاتا۔  ایک ںیشمار نہ

ہے جب   یمکمل ہوت ںیصورت م  یتو درخواست صرف اس ںی آرڈر ہوتے ہ   ڈنگیاکاؤنٹ پر پہلے سے ٹر یاگر کالئنٹ کے پاس اصل -

 دے۔  جیاندر بھ دنوں کے اندر  7کے   لنڈریپر رجسٹرڈ ہونے کے بعد ک www.fbs.comکالئنٹ 

- www.fbs.com ہو۔   ایپر کالئنٹ نے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرنے سے پہلے متعارف کرانے والے بروکر نے اپنا پارٹنر اکاؤنٹ رجسٹر کروا 

 -6.3. 

یییکیای یمتعارف  یکایاوریکیسیکالئنٹیکویاپن  یییبھیبروکریکویچھوڑن  ۔یاسیصورتییییوقتیکمپت  یکایحقیحاصلیہے کایبراہیراستیکالئنٹیبنن 

یم ،یتویوہیدوبارہیکیسییی  یےسیالگیہوتایہے ییبھیاگریکالئنٹیپارٹٹ  یبروکریےسیمنسلکینہیمتعارف  ییییمعاہدےیکیییےسیج .ہویسکتاییی  شقینمٹ 

یم 6.2.3 ی۔ییاییگیییاییبتیی   ہے

 - 6.4  

 یکس ا ی ہوں اکاؤنٹ  منسلک سے دار رشتہ جو  سے اکاؤنٹ سےیا ای  سے ڈنگی ٹر یوال جانے یک ںیم اکاؤنٹ اپنے  یبھ یکس بروکر یمتعارف

 ۔ (ہے رکھتا تی ثی ح یقانون ا ی ہے فرد کیا بروکر یتعارف  چاہے) سکتا کر ںینہ وصول انعام یبھ یکوئ سے یپارٹ  منسلک یبھ

  ای کرا متعارف کو  س ی ف دالل اور شنزی کم 

7.1 

ی ی کمپت  یپی ، شنیکم بروکرز تعارف  ی اگرافٹ  یم 7 نمٹ  یم رقم مطابق ےک معاہدہ کردہ مقرر ی  ی ادای ی  ۔ی کرن   ، مطابق ےک معاہدے ۔7.3 ہے

ی پر (اکاؤنٹس FBS Traderاور MT4 ، MT5) اکاؤنٹ ےک کالئنٹ یانفراد ہر ی کئ  یل ےک نیید ی  یل مکمل ہر گئ   عہیذری ےک IB کیای ، ئ 

ی یم کررقم چھوڑ کو کشنییٹرانزی بند ےس وجہ کی ہون ی بند ادہیزی ےس کیای ایی بند یجزوی ہو، اییگ اییکرای متعارف کو کمپت  ی ادای ی  ۔ کرن   .ہے

 تحت۔  کے  شرط 3۔7 اور 2۔7 گا  جاۓ کیا ادا اور گنا کمشن7.1.1 

  گا۔ جاۓ کیا ادا بار ایک  میں گھنٹوں 24 کمشن کا بروکر انٹروڈیوسنگ 7.2 
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 7.3شنیکم یک بروکر تعارف :

یہریمکملیی.یی7.3.1 یجسیکیانجامیدیہیحاصلیشدہییی10کردہیٹرانزیکشنی)اوپنییایکلوزڈیآرڈر(یےکیعوضیسینٹیاکاؤنٹسیےکیلئ  سینٹ/الٹیہوتایہے

یرقمیکمیازیکمی
 

یوالیبروکریےکیکمیشنیکیقابلیادائییک یمتعارفیکروان  ۔یسینٹیاکاؤنٹسیےکیلئ  ۔یاسیےسیقطعینظریکہیآیاییہییی1کالئنٹیکرتایہے سینٹیہے

،یمکملیٹرانزیکی ییاینہی  یفرقیمنافعیبخشیہے یاوریاختتایمیقیمتیےکیمابی   ۔ی59شنیپریابتدان   پوائنٹسیےسیزیادہیہونایچاہین 

ی یپارٹٹ  یافریق  یاوریجنون 
یکولمبیی   ۔یسینٹیاکاؤنٹیےکیلئ  یہوتایہے زیپرینہی 

یافریقہیاوریکولمبیایےکیپارٹٹ  زیےکیکمیشنیکاییفرقیےکیاصولیکایاطالقیجنون 

یاوریاختتای یحسابیمکملیٹرانزیکشنیپریابتدان  یکیسیبھیمکملیٹرانزیکشنیےکیلئ  ،ییعت  یلگایایجاتایہے یفرقیکویمدنظریرکھےیبغٹ  یمیقیمتیےکیمابی  

۔  کریڈٹیکیایجاتایہے

 کی ا  جو (ہو ا یگ ایک بند پھر اور کھوال جو  آرڈر، ) ںیہ تک الٹ/ڈالر یکیامر 80 لئے کے  کشنیٹرانز مکمل ہر اکاؤنٹس "کرویمائ". 7.3.2

 ے، ی چاہ  ہونا فرق کا پوائنٹس 59 انیدرم کے ہونے  بند اور کھلنے کے آرڈر ںیم کشنیٹرانز مکمل ہو۔ ایگ ا یک سے جانب  یک کالئنٹ شدہ حاصل

 ہو۔  نہ ای ہو ںیم منافع  ہی چاہے

7.3.3 

یہریمکملیکردہیٹرانزیکشنی)آرڈر،یجویپہےلیاوپنیتھایاوریپھریکلوزی یڈ،یاوریالمحدودیاکاؤنٹسیےکیلئ  ہویگیا(یےکیعوضییاسٹینڈرڈ،یزیرویاسٹر

۔ی/USDی10 یجسیکیانجامیدیہیحاصلیشدہیکالئنٹیکرتایہے  الٹیہوتایہے

۔یی یکھولیسکئ   کالئنٹسیمزیدیالمحدودیاکاؤنٹسینہی 

۔ی یالمحدودیاکاؤنٹسیکایکمیشنیاسٹینڈرڈیاکاؤنٹیےکیکمیشنیےکیمماثلیہے  پہےلیےسیکھولیگئ 

،یاسیےسیقطعینظریکہیآی یےکیلئ 
 

یکویکمیشنیکیادائییک یاوریاختتایمیقیمتییپارٹٹ  ،یمکملیٹرانزیکشنیپریابتدان  ییاینہی  اییہیمنافعیبخشیہے

یفرقی ۔ییی59ےکیمابی    پوائنٹسیےسیزیادہیہونایچاہین 

یی یافریق  یاوریجنون 
یکولمبیی   ۔یاسٹینڈرڈیاکاؤنٹیےکیلئ  یہوتایہے زیپرینہی 

یافریقہیاوریکولمبیایےکیپارٹٹ  فرقیےکیاصولیکایاطالقیجنون 

زیےکیکمیشنیی یکیسییپارٹٹ  ،ییعت  یلگایایجاتایہے یفرقیکویمدنظریرکھےیبغٹ  یاوریاختتایمیقیمتیےکیمابی   کایحسابیمکملیٹرانزیکشنیپریابتدان 

۔ی یکریڈٹیکیایجاتایہے  بھیمکملیٹرانزیکشنیےکیلئ 

7.3.4 

"ECN " 3اکاؤنٹس کے لیے ہر مکمل کردہ ٹرانزیکشن )آرڈر، جو پہلے اوپن تھا اور پھر کلوز ہو گیا( کے عوض USD/  الٹ

ہوتا ہے جس کی انجام دہی حاصل شدہ کالئنٹ کرتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ آیا یہ منافع بخش ہے یا نہیں، مکمل ٹرانزیکشن پر  

 پوائنٹس سے زیادہ ہونا چاہیئے۔ 59ابتدائی اور اختتامی قیمت کے مابین فرق 

7.3.5 

یل ےک اکاؤنٹس "پٹویکری" ۔ یدی انجام ےعیذری ےک کالئنٹ شدہ حاصل کیای ئ  ی ئ   بند پھر اور اییگ اییدی کھول جو ،ی آرڈر) کشنیٹرانزی مکمل ہر گئ 

یل ےک (ہو اییگ اییک ی ڈالر یکیامری 5 ئ  ۔ الٹ ف   تجاوز ےس پوائنٹس 59 فرق انیدرم ےک پرائس کلوزنگ اور اوپننگ پر کشنیٹرانزی مکمل ہے

ی کرنای یچاہ چاہے  ہو۔ی نہ ایی ہو بخش منافع وہ ن 

)آرڈر جو پہلے اوپن تھا   کشنی ہر مکمل ٹرانز ی جانے وال یجانب سے ک ی حاصل کردہ کالئنٹ ک ے ی اکاؤنٹس کے ل"پرو" . 7.3.6

 الٹ تک۔ /USD 20 ےی ( کے لای اور پھر کلوز ہو گ
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7.3.7 

"FBS Trader" یل ےک اکاؤنٹس ید انجام ےعیذری ےک کالئنٹ شدہ حاصل کییای ئ  ی ئ   اور اییگ اییدی کھول جو ، آرڈر) کشنیییٹرانزی مکمل ہر گت 

یل ےک (ہو اییگ اییکی بند پھر ی ڈالر یکیامری 10 ئ 
 
۔ الٹ ف  پوائنٹس 59 فرق انیدرم ےک پرائس کلوزنگ اور اوپننگ پر کشنیٹرانزی مکمل ہے

ی کرنای تجاوز ےس یچاہ چاہے  ہو۔ی نہ ایی ہو بخش منافع وہ ن 

کمیشن ملتا ہے اور اسی وقت اس کو مارکیٹ میں دوبارہ ڈال دیا  اگر ایک ہی انسٹرومنٹ میں آرڈرز کے کھلنے یا بند کرنے پر پارٹنر . 7.4

جاتا ہے، تو ، کمپنی پارٹنر کے اس فعل کو دھوکہ دہی کی سرگرمیوں کے طور پر لے گی اور ادا کی گئی کمیشن کی رقم کو منسوخ کرنے کا  

 . رکھتی ہے حق محفوظ

 کر تجاوز سے کمشن بروکر انٹروڈیوسنگ ایک ٹوٹل ٪30 سے یصرفک کالئنٹ ہی ایک کہ جو کمشن کا بروکر انٹروڈیوسنگ ایک -7.5

 گآ۔  جاۓ دیا  کر کینسل کمشن تو ،  پہلے سے درخواست کی ودڈرال  دوران کے ماہ 6 سے 1 جاۓ

 کو کمپنی کو کمشن تو کی اکاونٹ اسی رقم ڈپوزٹڈ ٹوٹل ٪60 سے کیصرف  کالئنٹ ہی ایک کہ جو کمشن کا بروکر انٹروڈیوسنگ ایک  - 7.6

 پر۔ اکاونٹ اسی ڈپوزٹ ٹوٹل کم سے ٪ 60 گآ جاۓ بانٹا مطابق کے مرضي

 جاۓ  گنی ایسے ایکیوٹی ماہ۔ایوریج ہر گآ کرے نہیں تجاوز سے ایکیوٹی کی کالئینٹس تمام  ٪50 کمشن کا بروکر انٹروڈیوسنگ ایک -7.7

   گی۔

 ,where 

E-   ایوریج ایکیوٹی 

1E-  کالئنٹس کے اکاونٹ کیایکیوٹی ماہ کے شروع میں تمام- 

 2 E-  ایکیوٹی ماہ کے اختتام میں تمام کالئنٹس کے اکاونٹ کی- 

شرط میں جو بیان ہے صرف وہ  ہی رقم انٹروڈیوسنگ بروکر کم کمپنی کیطرف سے ادا کی جاۓ گی۔کوئی اور رقم   1۔7کمشن -7.8

 انٹروڈیوسنگ بروکر کو ادا نہ کی جاۓ گی۔ 

 انٹروڈیوسنگ بروکر کمشن صرف یو۔ایس ڈالر کی صورت میں ادا کی جاۓ گی۔  -7.9

ٹریڈ والیوم کم  :کی آپشن  آن ہے ان کا پارٹنر کمشن اس طرح گنا جاۓ گا ''فکس ریٹ''ان کالئینٹس کے اکاونٹ جن کے اکاونٹ میں  -7.10

 ۔ ''کنٹ ریٹ''تقسیم  ''فکس ریٹ''ضرب دیں 

  ا، یشی مالئ ا، یشیممنوع ہے۔ انڈون  عےیکارڈز کے ذر ڈٹیکر/بٹیڈ ی واپس یرقم ک یابتدائ  یک شنیمتعارف کروانے والے بروکر کے کم -7.11

  نکیب یمرتبہ اپنے مقام یکو پہل شن یکہ متعارف کروانے والے بروکر کے کم ئےیکے متعارف کروانے والے بروکرز کو چاہ نڈیل یاور تھائ تنامیو

 ۔ ںیکے اکاؤنٹس سے واپس نکلوائ 

روڈیوسنگ بروکر کے اکاونٹ سے ادائیگي طریقے کے سیٹ کیے شیڈول کے مطابق ہو گآ۔ایسے کالئینٹ کا  ودڈرال ایک انٹ/ڈپوزٹ  -7.12

 دن کے اندر کمپنی کے نوٹیفکیشن کے مطابق دیا جاۓ گآ۔  45ااکاونٹ جس میں رقم ڈپوزٹ کی جاۓ ڈیبٹ یا ویزا کارڈ کے تحت ا س کا کمشن 

 نی ودڈرال کا طریقہ منتخب کرے گی۔ کسی غیر معمولی صورتحال کے عالوہ ، کمپ -7.13

 کے مطابق۔    3۔ 10کمپنی کو حق حاصل ہے کہ وہ کمشن میں ردوبدل کرے یا انٹروڈیوسنگ بروکر فیس میں شرط نمبر  -7.14

 ی کمپن سے شنیکم شراکت یمجموع لئے کے ڈنگی ٹر کے کالئنٹ اس  یکمپن تو ہے،  یجات یک مقرر لنسیب  پر اکاؤنٹ کے کالئنٹ اگر -57.1

 .ہو  ا یگ ایک مقرر لنسیب مے دن جس  ہے رکھتي محفوظ حق کا کرنے کم کو رقم یک فنڈز معاوضہ سے جانب یک
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  مدت یک  ہونے صحیح کے اصطالح

. یہ پارٹنر کا معاہدہ ویب سائٹ پر موجود متعارف کرانے والے بروکر کی جانب سے قبول ہو جانے کے بعد نافذ العمل ہوتا  8.1

وقت تک درست رہتا ہے جب تک فریقین میں سے کوئی ایک اسے ختم کرنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ کمپنی کسی بھی  ہے، اور اس 

 وقت ایک دستخط شدہ پارٹنر کے معاہدے کا تقاضہ کر سکتی ہے۔ 

تحریری  ( کاروباری دنوں کے اندر 5. کوئی بھی فریق )کمپنی یا متعارف کروانے واال بروکر( دوسرے فریق کو پانچ )8.2

 نوٹس فراہم کر کے معاہدے کو ختم کر سکتا ہے۔ 

.  بروکر کی جانب سے کسی بھی قسم کی بددیانتی، خالف ورزی، ناکامی یا دیگر اہم ایونٹس، بشمول، لیکویڈیشن یا دیوالیہ  8.3

کے ختم یا معطل   پن کی وجہ سے، کمپنی اس معاہدے یا متعارف کروانے والے بروکر کے کسی بھی ایسے حقوق کو بغیر اطالع 

کرنے کا حق محفوظ رکھے گی جو اس معاہدے اور/یا اس سے منسلک یا متعلقہ دفعات کے تحت آ سکتے ہیں۔ اس طرح کی  

 برطرفی کمپنی کی مکمل صوابدید پر ہو گی۔ 

یسا کوئی بھی مواد  . معاہدہ ختم ہونے کے بعد، متعارف کروانے واال بروکر اس بات کا پابند ہے کہ وہ کمپنی کو، کمپنی کا ا8.4

واپس کر دے جو وہ اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرتا تھا )مثالً، نیوز لیٹر، بینرز، ٹیکسٹ، وغیرہ(۔ اگر متعارف  

کروانے واال بروکر کسی ویب سائٹ، سوشل میڈیا کو برقرار رکھتا ہےاور وہ کمپنی کے کسی بھی قسم کے امواد کو استعمال کر  

 تو متعارف کروانے واال بروکر معاہدہ ختم ہونے پر فوری طور پر ایسے امواد سے علیحدگی اختیار کرنے کا پابند ہے۔   رہا ہے،

متعارف کروانے والے بروکر کو تحریری نوٹس دینے کے بعد، کسی بھی وجہ سے اس معاہدے کو    . عالوہ ازیں، کمپنی8.5

متعارف کروانے والے بروکر کے لیے اس معاہدے کے تحت متعارف    اور/یاکمپنی ( aفوری طور پر ختم کر سکتی ہے، اگر: )

کمپنی کی  ( bکروانے والے بروکر کی کسی ایک یا زیادہ ذمہ داریوں کو انجام دینا یا ان کی تعمیل کرنا غیر قانونی ہو جاتا ہے؛ یا )

وانے/فراہم کرنے کے لیے موزوں اور مناسب  معقول رائے کے مطابق، متعارف کروانے واال بروکر کمپنی کو سروسز متعارف کر 

متعارف کروانے والے بروکر کے پاس مزید اس معاہدے کے تحت ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے مطلوبہ    نہیں رہتا، اگر

ر  اجازت نامہ، الئسنس، یا رضامندی نہیں ہوتی یا اگر اسے کسی بھی وجہ سے آگے چل کر سرگرمیوں اور/یا ذمہ داریوں کو س

 اگر قابِل اطالق قانون یا حکومتی ضوابط میں کسی قسم کی تبدیلی ہوتی ہے۔ ( cانجام دینے سے روکا جاتا ہے؛ اور )

  حاالت دی شد

 ،  حال صورت جنگی ،  میں صورت ذیل درج صرف نہیں اجازت کی گردانی رو سے الفہظ اپنے کو پارٹی بھی کسی سے میں دونوں -9.1

 دونوں میں جس مسائل دیگر ایسے یا احکامات کے للا  ،  ،بیماری کنٹرول اکسچینج حادثات،  ،  نیشنالیزیشن ،  مداخلت حکومتی ،  ئلاالقوامسا بین

 ہو۔  نہ شامل رضامندی کی پارٹیز

 ہے۔  الزم دینا خبر میں بارے اس اندر کے دن 5 کو پارٹی تو ہو سامنا کا مسائل بھی کسی بیان اوپر اگر -9.2

 نہیں ازماں بری سے داری ذمے  اپنی کو پارٹی  سکنا دے نہ اطالع پر وقت  ، ہیں شدہ تصدیق سے اتھورٹی خاص ایک احکام تمام  یہ  -9.3

 کرتی۔

   گآ۔ جاۓ دیا  کر ختم ،معاہدہ پر کرنے  نہ قبول داری ذمے اپنی اندر کے ماہ 6  -9.4

  شرائط گری د

 جھگڑے کی صورت میں کمپنی کا فیصلہ حتمی ہم گا۔ انٹروڈیوسنگ بروکر میں  ایک اور کالئنٹ -10.1

 ۔اس معاہدے کی کسی بھی شرط کو نہ پورا کر پانے پر وہ پارٹی اپنی  ذمے داری سے فارغ نہ ہو گی۔ 10.2

وسنگ  ایک انٹروڈیوسنگ بروکر کو یہ قبول کرنا ہو گا کہ کمپنی کسی بھی وقت معاہدے کی شرائط میں ردوبدل  کے سکتی ہے۔انٹروڈی -10.3

 بروکر کو یہ معاہدے کی شرط چیک کرنا ہو گي۔
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 :۔درج ذیل رابطے کے ذرائع تحریری نوٹیفکیشن سمجھیے جائیں گے10.4

 میل؛-ای 10.4.1

 ریگولر میل  10.4.2

 کمپنی کے نیوز سیکشن میں دی گئی خبر10.4.3

طریقوں سے جو انٹروڈیوسنگ بروکر کیطرف سے دی جائیں گی  کمپنی ایک انٹروڈیوسنگ بروکر سے رابطہ کرے گی ، روابط کے  -10.5 

 میل۔-رجسٹریشن کے وقت مثالا پتہ ، ای

 انٹروڈیوسنگ بروکر کیصرف سے تصور کیا جاۓ گا۔  (ڈاکومینٹس ،نوٹیفکیشن ،اعالنات،کنفرمیشن رپورٹ ، )کسی قسم کا ایسا میسج -10.6

 میل بھیجنے کہ ایک گھنٹے تک -ای 10.6.1

 دن تک  7میل کے بھیجنے کہ -ر ایریگول 10.6.2

 کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے کے ایک گھنٹے بعد  10.6.3

دن کے اندر۔ رابطہ کیا جا سکتا   5ایک انٹروڈیوسنگ بروکرکو یہ بتانا ضروری  ہو گآ کسی ایسی  رابطی معلومات رجسٹریشن کے   -10.7

 :میل یا کوئي اور رابطے کے ذرائع جو کہ یہ ثابت کرے -میل ، ریگولر ای-ہے ای

 معلومات وقت کے اندر مہیا کی گئي ہوں 10.7.1

 ي ہوں۔یوسنگ بروکر کیطرف سے خود دی گمعلومات ایک انٹروڈ 10.7.2

 ان شرائط میں سے کس بھی شرط کی بار بار رو گردانی پر  معاہدہ توڑ دیا جاۓ گآ۔  -10.8 

 

  :ہے کرتا قیبروکرتصد واال ہونے متعارف  کرکے قبول  کو معاہدے اس

 انٹروڈیوسنگ بروکر نے یہ معاہدہ پڑہ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے۔  •

 معاہدے کی پڑہ لی گئي ہیں اور قبول کر لی گئي ہیں۔ تمام شرائط اس  •

 کسی بھی صورت میں اس معاہدے کی  کسی بھی شرط کو قبول نہ کرنے کی کوئي چھوٹ نہیں ہے۔  •

 واپس مندرجات پر جائیں 
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 ملٹی لیول پارٹنر پالیسی 

 . تعارف 1

کے طور پر بھی جانی جاتی ہے،  "  Cascadesیہ ملٹی لیول پارٹنر پالیسی )بعد از "پالیسی"(، ہماری پراڈکٹس اور مواصالت میں "  .1

ہم،" "کمپنی،" "ہمیں،"  ،" " FBS Markets Inc )"FBSملٹی لیول پارٹنر پروگرام کے لیے شرائط اور طریقہ کار کی وضاحت کرتی ہے، جو  

پارٹنر،" یا "آپ خود"( کے مابین شراکت داری   A( اور نئے پارٹنرز کو راغب کرنے والے پارٹنرز )"آپ،" "آپ کا،" "لیول "ہماری،" یا "ہم خود" 

 کو آسان بناتی ہے۔  

2. Cascades  (  ان پارٹنرز کے لیے قابِل رسائی ہے جو کمپنی کی موزونیت کے تقاضہ جات کو پورا کرتے )ملٹی لیول پارٹنر پروگرام

کے ذریعے اور/یا    FBS Personal Areaملٹی لیول پارٹنر پروگرام کے لیے اہل ہیں، تو آپ کو مطلع کیا جائے گا، مثالً، آپ کے  ہیں۔ اگر آپ  

 بذریعہ ای میل اگر آپ ہماری پروموشنل ای میلز کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ 

رل لنک شائع کر سکتے ہیں یا پارٹنرز کو ریف  Cascadesاگر آپ کو ملٹی لیول پارٹنر پروگرام تک رسائی حاصل ہے, تو آپ ایک   .3

 فراہم کر سکتے ہیں۔   IDاپنے ساتھ منسلک کرنے کے لیے اپنی پارٹنر 

پالیسی   .4 پارٹنر  لیول  ملٹی  معاہدہ    FBS Markets Incیہ  کا  پارٹنر  ہے۔  حصہ  ایک  کا  معاہدے  کے  پارٹنر  مابین  کے  آپ  اور 

https://cdn.fbs.com/docs/FBS_agreement_en.pdf    پر دستیاب ہے۔ لیولA    پارٹنر، پارٹنر کے معاہدے میں بیان کردہ تمام تقاضہ

 جات کی تعمیل کرے گا۔ 

5. FBS Markets Inc    نمبر مالی IFSC/000102/460الئسنس  االقوامی  بین  تحت  بعد  کے  کے  )اس  )بیلیز(  کمیشن  سروسز  اتی 

 "IFSC )" کے ساتھ بیلیز میں تشکیل یافتہ ہے۔  000001317کی جانب سے منظم کی جاتی ہے اور سرٹیفیکیٹ آف انکارپوریشن نمبر 

 . وضاحتیں 2

پراڈکٹس فراہم    ،کی تعریف ایک ایسے شخص کے طور پر کی جاتی ہے جسے کمپنی سروسز اور"کالئنٹ" اس پالیسی کے مقصد کے لیے،  

 کرتی ہے اور جو کسی پارٹنر سے منسلک ہوتا ہے۔ 

پارٹنر سے منسلکہ    Bپارٹنر کو لیول    Aسے مراد فریقین کے مابین وہ باہمی اشتراک ہے جو لیول    " Cascades"ملٹی لیول پروگرام" یا " 

 کالئنٹس کے لیے کمیشن وصول کرنے میں مدد دیتا ہے۔  

سے مراد وہ شخص ہے جس نے کمپنی کی طرف کالئنٹس کو راغب کرنے کے مقصد سے کمپنی    "متعارف کروانے واال بروکر" یا  "پارٹنر" 

 ھ ایک متعارف کروانے والے بروکر کے طور پر رجسٹر کیا ہو۔ کے سات

سے مراد وہ معاہدہ ہے جو کمپنی کے لیے کالئنٹس کو راغب کرنے والے شخص اور کمپنی کے مابین ہوتا ہے۔ پارٹنر    "پارٹنر کے معاہدے" 

 پر دستیاب ہے۔  https://cdn.fbs.com/docs/FBS_agreement_en.pdfکا معاہدہ 

 سے مراد وہ پارٹنر ہے جو کمپنی کے لیے پارٹنرز کو راغب کرتا ہے۔ پارٹنر"   A"لیول 

پارٹنر کے ذریعے راغب ہوتا ہے۔ درج ذیل تقاضہ جات پورے ہونے کی صورت میں لیول   Aر ہے جو لیول سے مراد وہ پارٹنپارٹنر"   B"لیول  

B  پارٹنر کو لیولA   :پارٹنر سے منسلک سمجھا جاتا ہے 

ال  نمبر کا استعم  IDپارٹنر کے    Aپارٹنر کے ریفرل لنک کے ذریعے پارٹنر اکاؤنٹ رجسٹر کیا ہو یا لیول    Aپارٹنر نے لیول    Bلیول   ●

 کرتے ہوئے منسلک ہوا ہو۔ 

نمبر    IDپارٹنر کے    Aپارٹنر کے ریفرل لنک کے ذریعے پارٹنر اکاؤنٹ رجسٹر کرتا ہے یا لیول    Aپارٹنر لیول    Bاگر فی الحال لیول   ●

( ماہ سے  12پارٹنر کمپنی کا ایک فعال پارٹنر نہیں ہوتا، یعنی اسے پچھلے بارہ )   Bکا استعمال کرتے ہوئے منسلک ہوتا ہے، تو لیول  

 کمپنی کی خاطر پارٹنرز اور/یا کالئنٹس کو راغب کرنے کے لیے کمیشنز موصول نہیں ہوئے۔ 

 . باہمی اشتراک 3

  Bپارٹنر باہمی طور پر متفقہ ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہیں جس کا مقصد براہ راست لیول    Aپالیسی کے مطابق، کمپنی اور لیول   .1

ے میں، مارکیٹس میں ٹریڈ کرنے اور کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ ٹولز کو استعمال کرنے کے لیے  پارٹنرز کو حاصل کرنا ہے، جو، بدل 

https://cdn.fbs.com/docs/FBS_agreement_en.pdf
https://cdn.fbs.com/docs/FBS_agreement_en.pdf
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 کالئنٹس حاصل کرتے ہیں۔ 

پارٹنر تالش کرنا اور اس سے منسلک   Bپارٹنر اس پالیسی میں بیان کردہ عزائم کو قبول کرتا ہے، جیسے کمپنی کے لیے لیول   Aلیول   .2

  Aیان کردہ دیگر حقوق اور ذمہ داریاں۔ پالیسی کی جانب سے مقرر کردہ ذمہ داریوں کی انجام دہی کرتے وقت، لیول  ہونا، نیز اس پالیسی میں ب

 پارٹنر آزادانہ طور پر کام کرتا ہے مگر کمپنی کے لیے کالئنٹس حاصل کرتا ہے۔ 

پارٹنر اس   Aا مشترکہ کاروباری تعلق ہے۔ لیول پارٹنر کے مابین کوئی مالزمتی ی  Aاس پالیسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمپنی اور لیول  .3

، یا  وقت تک کمپنی کا نام، کمپنی کا لوگو، اور دیگر کاپی رائٹ شدہ مواد کو کسی بھی جگہ، بشمول اشتہار، پرنٹنگ، کاروباری کارڈز، اعالنات

 اشاعتوں میں استعمال نہیں کر سکتا، جب تک کمپنی اس کی واضح اجازت نہ فراہم کر دے۔ 

 پارٹنرز کے مابین تعامل  .4

پارٹنر    Bپارٹنر کی جانب سے کی گئی تمام کارروائیوں، نیز لیول    Bپارٹنر کمپنی کے لیے کالئنٹس کو راغب کرنے میں لیول    Aلیول   .1

 کی پارٹنر کے معاہدے کی شرائط کی تعمیل کے لیے جوابدہ ہے۔ 

 پارٹنر سے علیحدہ ہو سکتا ہے۔   Aہم کردہ طریقے کے مطابق لیول  پارٹنر کمپنی کی جانب سے فرا  Bپارٹنر سے منسلکہ لیول  Aلیول   .2

پارٹنر کی    Bپارٹنر یا لیول    Bپارٹنر لیول    Aپارٹنر علیحدہ ہو جاتا ہے، تو لیول    Bپارٹنر اس سے اتفاق کرتا ہے کہ اگر لیول    Aلیول   .3

پارٹنر سے علیحدہ ہونے    Aپارٹنر لیول   Bفاق کرتا ہے کہ اگر لیول  پارٹنر ات Aجانب سے ریفر کردہ کالئنٹس پر کمیشن کا حقدار نہیں ہو گا۔ لیول  

پارٹنر سے منسلک کسی بھی قسم کے کمیشن   Bپارٹنر کو لیول   Aکی درخواست کرتا ہے، تو کمپنی اس درخواست کی تعمیل کرے گی اور لیول 

 کی ادائیگی روک دے گی۔ 

 پارٹنر کے کمیشنز   Aلیول  .5

 صوں پر مشتمل ہوتا ہے: پارٹنر کا کمیشن دو ح  Aلیول   .1

a.   لیولA   میں مخصوص کردہ ہے۔ کمیشن کی رقم  7پارٹنر سے منسلکہ کالئنٹ کے لیے پارٹنر کا کمیشن، پارٹنر کے معاہدے کے سیکشن

  7کے مطابق کیا جاتا ہے۔ پارٹنر کے معاہدے کے سیکشن  7% ہے، جس کا حساب پارٹنر کے معاہدے کے سیکشن 100کالئنٹس کے کمیشن کا 

 میں مخصوص کردہ تمام اصولوں کا اطالق اس کمیشن پر ہوتا ہے۔ 

b.   ان کالئنٹس کے لیے کمیشن جو لیولB   پارٹنر سے منسلک ہوتے ہیں۔ کمیشن کی رقم لیولB   کی جانب سے اپنے ریفر کردہ کالئنٹس کے

جاتا ہے۔ پارٹنرشپ کے معاہدے کے    کے مطابق کیا  7% ہے، جس کا حساب پارٹنر کے معاہدے کے سیکشن  20لیے وصول کردہ کمیشن کا  

 میں مخصوص کردہ تمام اصولوں کا اطالق اس کمیشن پر ہو گا۔ 7سیکشن 

کمیشن وصول کرے    20پارٹنر سے منسلک ہے، وہ $  Bپارٹنر، جو لیول    Aتھا۔ اس کے مطابق، لیول    100پارٹنر کا کمیشن $  B، لیول  مثالً 

 گا۔

مزید  میں تالش کی جا سکتی ہیں۔    FBS Personal Areaپارٹنر کے کمیشنز سے متعلق معلومات اپنے    Aپارٹنر اور لیول    Bلیول   .2

 جانیں۔ 

پارٹنر کے کمیشن کی ادائیگی تاخیر، مسترد/منسوخی یا معطلی کا شکار ہو سکتی    A  درج ذیل میں سے کسی بھی صورتوں میں لیول  .3

 ہے: 

پارٹنر اکاؤنٹ، یا دونوں میں سے کسی ایک پارٹنر سے منسلکہ کسی بھی    Bپارٹنر اکاؤنٹ یا لیول    Aاگر کمپنی کو لگتا ہے کہ لیول   ●

 اکاؤنٹس کی سرگرمی مشکوک ہے؛

 پارٹنر کے لیے کمیشنز حاصل کرنے کی خاطر بری نیت سے کارروائیاں سرانجام دیتا ہے۔  Aول  پارٹنر یا کالئنٹ لی Bاگر لیول   ●

پارٹنر کی فیسیں، دھوکہ دہی، یا غیر قانونی یا فریب کاری کے طریقوں سے متعلقہ سرگرمی سے،   Aاگر کمپنی تعین کرتی ہے کہ لیول  ●

 بالواسطہ یا بالواسطہ، حاصل کی گئی ہیں۔ 

تاً پارٹنر کمیشنز کے حساب کتاب کے آرڈر اور طریقوں میں ترمیم کر سکتی ہے۔ حساب کتاب کا موجودہ طریقہ کار کمپنی  کمپنی وقتاً فوق .4

پر یہ    کی ویب سائٹ پر دستیاب ہو گا۔ اگر ردوبدل کیا جاتا ہے، تو حساب کتاب کا نیا طریقہ کار اس تاریخ سے نافذ العمل خیال کیا جاتا ہے جس

 ٹ پر پوسٹ ہوتا ہے۔ کمپنی کی ویب سائ 

https://fbs.com/cabinet/partner/report/client
https://fbs.com/cabinet/partner/report/client
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 درستگی کی مدت  .6

پارٹنر، پارٹنرز کو راغب کرنے کے لیے ریفرل لنک    Aپارٹنر کی منظوری کے بعد نافذ العمل ہوتی ہے۔ اگر لیول    Aیہ پالیسی لیول   .1

پارٹنر اس پالیسی   Aلیول  استعمال کرتا ہے، تو  IDپارٹنر کی  Aجمع کرواتا ہے، یا کوئی دوسرا پارٹنر ان کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے لیول 

 کو قبول کرتا ہے۔ 

یہ پارٹنر کا معاہدہ اس وقت نافذ العمل ہوتا ہے جب کمپنی کی جانب سے اس کی شرائط کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور اس وقت تک نافذ   .2

دہ پارٹنر کے معاہدے کی  رہتا ہے جب تک فریقین میں سے کوئی اسے ختم کرنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ کمپنی کسی بھی وقت ایک دستخط ش

 درخواست کر سکتی ہے۔ 

 پابندیاں، ترامیم، اور تنسیخ .7

پارٹنر کے اکاؤنٹس کے آپریشن پر پابندیاں عائد کر    Aکمپنی، اپنی صوابدید پر، درج ذیل وجوہات میں سے کسی بھی وجہ سے لیول   .1

 سکتی ہے: 

 پارٹنر کسی بھی غیر قانونی/دھوکہ دہی پر مبنی معامالت میں ملوث ہے؛   Aاگر ایسا کوئی بھی شبہ ہوتا ہے کہ لیول  ●

پارٹنر نے اس پالیسی میں موجود کسی بھی قسم کی شرائط، یا پارٹنرز کے معاہدے کی کوئی بھی    Aاگر ایسا کوئی شبہ ہوتا ہے کہ لیول  ●

 نی کے مابین طے شدہ دیگر کسی بھی دستاویزات کی خالف ورزی کی ہے؛پارٹنر اور کمپ  Aشرط، یا لیول 

پارٹنر کی ذمہ داریوں میں سے کسی ایک یا زیادہ کو سرانجام دینا یا اس پر عمل کرنا کمپنی اور/یا    Aاگر اس پالیسی کے تحت لیول   ●

 پارٹنر کی جانب سے غیر قانونی ہو جاتا ہے؛ اور/یا  Aلیول  

کمپنی کی معقول رائے کے مطابق، کمپنی کو سروسز فراہم کرنے کے لیے موزوں اور مناسب نہیں رہتا، اگر لیول  پارٹنر،  Aاگر لیول  ●

A   پارٹنر اس پالیسی کے تحت ذمہ داریوں کو سرانجام دینے کے لیے مطلوبہ مجاز نامہ، الئسنس، یا رضامندی مزید برقرار نہیں رکھتا

 ے تحت سرگرمیوں اور/یا ذمہ داریوں کو انجام دینے سے روک دیا جاتا ہے۔ پارٹنر کو کسی بھی وجہ ک  Aیا اگر لیول 

پارٹنرز کی جانب سے متعارف کروائے گئے کالئنٹس    Aپارٹنرز اور/یا لیول    Bپارٹنر کی حیثیت کی منسوخی کمپنی کو لیول    Aلیول   .2

 کے ساتھ مستقبل میں معاہدہ جاتی تعلقات  بنانے سے نہیں روکے گی۔ 

پارٹنر کے ساتھ پارٹنر کے معاہدے اور اس پالیسی کی تنسیخ کر سکتی ہے۔ کمپنی پارٹنر کے معاہدے کی    Aھی وقت لیول  کمپنی کسی ب .3

 پارٹنر کے واجب االدا کمیشن کی ادائیگی نہیں کرے گی اگر: Aتنسیخ کی تاریخ سے پہلے والے لیول 

 قانونی/دھوکہ دہی پر مبنی معامالت میں ملوث ہے؛پارٹنر کسی بھی غیر  Aاگر ایسا کوئی بھی شبہ ہوتا ہے کہ لیول  ●

پارٹنر نے اس پالیسی میں موجود کسی بھی قسم کی شرائط، یا پارٹنرز کے معاہدے کی کوئی بھی    Aاگر ایسا کوئی شبہ ہوتا ہے کہ لیول  ●

 ۔ پارٹنر اور کمپنی کے مابین طے شدہ کسی بھی دیگر دستاویزات کی خالف ورزی کی ہے   Aشرط، یا لیول 

 دیگر شرائط  .8

 وہ تمام معامالت جن کا اس پالیسی میں احاطہ نہیں کیا گیا ہے ان کی نگرانی پارٹنر کے معاہدے کے ذریعے کی جائے گی۔  .1

 پارٹنر کے مابین کسی بھی قسم کے اختالفات کی صورت میں، کمپنی کا فیصلہ حتمی اور قابِل پابندی ہو گا۔   Bپارٹنر اور لیول  Aلیول   .2

  Aر تسلیم کرتا ہے کہ کمپنی کسی بھی وقت اس پالیسی کی بعض شرائط میں ترمیم کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ لیول  پارٹن  Aلیول   .3

 پارٹنر پالیسی میں کی گئیں تمام ترامیم کا جائزہ لینے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ 

 

 واپس مندرجات پر جائیں
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CopyTrade  معاہدہ 
CopyTrade  یہ آپ کے اور ایف  . پلیٹ فارم کو استعمال کرکے، آپ درج ذیل شرائط و ضوابط کا پابند ہونے کے لیے اتفاق کرتے ہیں

بی ایس مارکیٹ کے مابین، ویب سائٹ کے استعمال، ڈیٹا ایف بی ایس الیکٹرونک ٹریڈنگ پلیٹ فارم اور پروڈکٹس اور سروسز کا ایک  

یڈ ٹریڈنگ پلیٹ فارم اور سگنل دینے والے شامل ہو سکتے ہیں۔ کاپی ٹریڈ پلیٹ فارم ایک خودکار  قانونی معاہدہ ہے۔ جس میں کاپی ٹر

ایک دفعہ جب اشارہ  (. ٹریڈرز)کاپی ٹریڈ پلیٹ فارم اشارے دینے والی تیسری پارٹی سے ٹریڈنگ اشارے لیتا ہے . ٹریڈنگ نظام ہے

کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آیا کہ یہ سرمایہ کار کے اکاؤنٹ کی ترتیبات  موصول ہو جائے، ایف بی ایس مارکیٹ انک اشارے کی تصدیق 

اگر اشارہ قبول ہو جائے، ایف بی ایس مارکیٹ انک الگو کرنے کے لیے ٹریڈنگ اشارہ بھیجتا . اور ترجیحات کے ساتھ یکساں ہیں یا نہیں

 . ہے

 شرائط  . 1
اگر اس ماہدے پر کچھ شرائط بیان . کیا گیا ہے جو نیچے بتایا گیا ہےس معاہدے میں استعمال کی گئی اصطالحات کا ترجمہ اس طرح ا

 کے مطابق ہوتا ہے " گاہک معاہدے"نہیں کی گئیں، تو ان کا ترجمہ ایف بی ایس مارکیٹس انک کے 

 ، شہز بیلیز، بیلیز 1گاوا گلی، بیلیز بیالما فیز  2118: پتا. ایف بی ایس مارکیٹ انک -کمپنی  1.1

فرد یا کمپنی، جو کمپنی کے ساتھ متعلقہ کسٹمر معاہدے کو نتیجے تک پہنچاتا ہے اور ایک کھال ٹریڈنگ اکاؤنٹ رکھتا ایک  -گاہک 1.2

 .  ہے

 .  کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ ایک کاپی ٹریڈنگ سرمایہ کاری کا پلیٹ فارم۔ -کاپی ٹریڈ 3.1

ٹریڈر کے اکاؤنٹ پر ٹریڈنگ آپریشنز، سرمایہ کار کے اکاؤنٹ پر  . کمپنی کا گاہک، جس نے ٹریڈر کا اکاؤنٹ رجسٹر کیا - ٹریڈر  1.4

 .  آرڈرز الگو کرنے کے لیے اشارے ہوتے ہیں

کمپنی کا گاہک، سرمایہ کار کے طور پر رجسٹر شدہ جو ٹریڈر کے آرڈر کاپی کرتا ہے، اور ٹریڈر کے منافع سے   - سرمایہ کار 1.5

 .  کچھ فیصد حاصل کرتا ہے 

ر کی پبلک پیشکش کی الیکٹرانک صورت، جس کے مطابق سرمایہ کار کاپی ٹریڈنگ اشاروں کو سبسکرائب کر سکتا ٹریڈ -پیشکش   1.6

یہ آفر، انویسٹرز اور ٹریڈرز کے درمیان رسمی معاہدہ نہیں ہے جیسا کہ یہ کاپی ٹریڈ فریم ورک میں اپنے تعاون کی شرائط کو بیان . ہے

 کرتا ہے۔  

 رسک کا انکشاف . 2
ایک سرمایہ کار  . ک سرمایہ دار اور ٹریڈر اس حقیقت پر متفق ہوتے ہیں کہ کاپی ٹریڈ میں شراکت، رسک کے ساتھ منسلک ہے۔ای  2.1

اور ٹریڈر ممکنہ نقصانات، جو کہ منتخب کی گئی آفر کے دوران ٹریڈر کی کسی بھی سرگرمی کے نتیجے میں واقع ہو سکتے ہیں، کو 

نی کوئی بھی سرمائے کے بارے میں کوئی مشورہ فراہم نہیں کرتی نہ ہی ذاتی سرمائے کی سفارشات  کمپ . مکمل طور پر قبول کرتے ہیں

یا کالئنٹ کو سرمایہ کاری کے فوائد بیان کرتی ہے ایک ٹریڈر، ٹریڈنگ سرگرمیاں اپنی ذمہ داری، اپنے ذاتی اکاؤنٹ  /فراہم کرتی ہے اور 

 اور اپنے رسک پر سرانجام دیتا ہے  

سرمایہ کار اس رسک کو قبول کرتا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں آرڈرز کی موجودہ قیمت، مارکیٹ میں اکاؤنٹ کی موجودہ قیمت  ایک   2.2

 .  سے مختلف ہو سکتی ہے ایسی ٹرانزیکشنز کے لیے کمپنی ٹریڈر کے کمیشن میں ممکنہ فرق کی تالفی نہیں کرتی ہے

 .  تا ہے کہ ٹریڈر کو پاس اس کی تعلیم کی تصدیق کا الئسنس نہیں ہو سکتاسرمایہ کار رسک سے منسلک اس حقیقت پر اتفاق کر 2.3
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سرمایہ کار اس وجہ سے ممکنہ نقصانات کے رسک کو قبول کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے ٹریڈر جزوی طور پر اپنی پوزیشن ختم کر   2.4

اؤنٹ میں نئی پوزیشن بنانے کا چانس ختم کرنے  سکتا ہے اور یہی چیز موجودہ پوزیشن ختم کرنے اور فوری طور پر سرمایہ کار کے اک

 کا باعث بن سکتا ہے سرمایہ کار کے اکاؤنٹ میں نئی پوزیشن، ٹریڈر کی متعلقہ پوزیشن کے برابر ہو گی 

 .  سرمایہ کار اس چیز کا رسک مانتا ہے کہ ایک تاجر کار اور سرمایہ کار کے اکاؤنٹ کی مکمل مارجن ریکوائرمنٹ بدل سکتی ہے 2.5

سرمایہ کار اس چیز کا نقصان یا فائدہ پر رسک مانتا ہے جو کہ بہت سی قیمتیں راؤنڈ کرنے پر ہوتا ہے جبکہ جب آپ والیوم کے   2.6

 .  فلیکسیبل ٹیبلز استعمال کرتے ہیں تاکہ تاجر وں کی ٹرانذیکشنذ کاپی ہو جائیں

گز یا سیٹنگز کو ایڈٹ نہ ہونے کی وجہ سے نقصان یا فائدہ ہو سرمایہ کار اس چیز کا رسک مانتا ہے کہ کاپی کرنے کی غلط سیٹن  2.7

 .  سکتا ہے جب تاجر کے اکاؤنٹ سے جڑ جاتا ہے

 جو ٹرزی رامیپ ہ ی ہے۔ کرتا قبول کو خطرات کے  کھونے رقم باوجود کے کرنے مقرر ٹی پروف کی ٹ ای الس  سٹاپ اور یکھل کار ہیسرما کیا 2.8

 ہے۔  ہوسکتا سے وجہ یک سطح یک خطرے کے  ڈریٹر ہر اور حاالت کے ٹ ی مارک ہی ہے۔ یہوسکت ںیم مقدار مختلف سے اس یتھ یگئ یک طے مقدار

تاجر اس بات کا رسک مانتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سرمایہ کار کے پاس اتنا تجربہ اور علم نہیں ہے جو کہ سرمایہ کار کے اکاؤنٹ   2.9

 .  انداز کرتے ہیںکی ٹریڈ نگ اور تاجر کے کمیشن کو اثر 

ٹریڈر، مکمل کمیشن کی غیر وصولی کے رسک کو قبول کرتا ہے کیونکہ حقیقت میں سرمایہ کار کے پاس اس طرح کی سرگرمی  2.10

سرانجام دینے کے لیے فنڈ ناکافی ہوتے ہیں کمپنی اس کے لیے کوئی ذمہ داری برادشت نہیں کرتی ہے ،ایسی ٹرانزیکشنز کے لیے  

 .  کمیشن میں ممکنہ فرق کی تالفی نہیں کرتی ہے کمپنی ٹریڈر کے

فاریکس مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ منافع بخش قیمتوں کے وقوع پذیر ہونے کو روک سکتا ہے ایف بی ایس مارکیٹ کسی بھی   2.11

یا ان ڈائریکٹ بشمول، منافع کے نقصان، استعمال کے نقصان اور ڈائریکٹ )نقصان، اخراجات یا قیمت کے بڑھنے کی ذمہ دار نہیں 

کیونکہ مارکیٹ شرائط کے مطابق ٹریڈ وقوع پذیر نہیں ہو سکتی ٹریڈر، مکمل کمیشن کی غیر وصولی کے  ( نقصان کے نتیجے کے

رسک کو قبول کرتا ہے کیونکہ حقیقت میں سرمایہ کار کے پاس ایک آرڈر پر عمل کروانے کے لیے فنڈ ناکافی ہوتے ہیں کمپنی اس کے 

 .ری برادشت نہیں کرتی ہے اور ایسے کیسز میں غیر اعدام شدہ احکامات کی تالفی نہیں کرتی ہےلیے کوئی ذمہ دا

 ای ہوں رہے کر استعمال کا آالت  کے موبائل لئےی ک ڈنگیٹر وہ جب چاہئے ہونا محتاط کو کاروں ہیسرما کہ  ہے یکرت سفارش یکمپن 2.12

CopyTrade ںیم  جن ہے ہوتا پر روابط سیوائرل انحصار کا وائسیڈ  موبائل یوال استعمال ںیم ہاتھوں ہوں۔ رہے  کر حاصل ٹا یڈ سے  فارم ٹی پل 

WiFi ، 3G اور GPRS  ۔ںیہ  یہوسکت ںیرکاوٹ مختلف  ںیم ورکس ٹی ن مختلف سےیج FBS Markets Inc یبھ یکس کے  فرد یبھ یکس 

 برائے  نقصان،  کا  استعمال نقصان،  کا منافع ں، ینہ  محدود کنیل بشمول، ) ی ہوگ ںینہ دار ذمہ یک نقصان ںیم اخراجات گئے کئے اور نقصان،خسارہ، 

 ہو۔  جہینت کا وائس یڈ موبائل والے ہونے  استعمال ںی م ہاتھ کے کار ہی سرما کہ جو (صاننق  پر جہینت متعلقہ بالواسطہ،  ای راست

 پارٹیوں کی ذمہ داریاں . 3
 .سرمایہ کار کی ذمہ داریاں 3.1

ٹریڈر اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہے کہ اس نے  . کاپی ٹریڈ میں حصاہ لینے کا مطلب ہے اس ماہدے کی قبولیت بطور ٹریڈر  3.1.1

 .  گاہک ماہدے کو دھیان سے پڑھ لیا ہے، یہ معاہدہ، اور پیشکش کی شرائط جن کا اس نے انتخاب کیا

رز کا منافع،مسقبل میں ایسے ہی نتائج کی ضمانت نہیں ایک سرمایہ کار اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ ماضی کی مدت میں ٹریڈ 2.1.3

 . دیتا۔

سرمایہ کار یہ تسلیم کرتا ہے کہ ٹریڈر کی پیش کش میں کم سے کم مخصوص ادائیگی صرف کم سے کم محدود رقم ہے جو   3.1.3

 . ٹریڈر کی پیش کش سے جڑنے کے لئے چاہئیے
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ٹریڈرز اپنے ذاتی . کوئی بھی ٹریڈنگ حکمت عملی کا استعمال کرسکتے ہیں سرمایہ کار اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ ٹریڈرز 3.1.4

فنڈز استعمال کرتے ہوئے، ٹریڈنگ سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں۔ وہ کسی بھی سرمایہ کار کے ٹرسٹی نہیں ہوتے اور انہیں مشاورت  

 فراہم نہیں کرتے  

ی برقرار شنیپوزی اور چالئ ی کو آرڈرز کار ہیرسمای کییای 3.1.5 یلی ےک رکھن  یم اکاؤنٹ ےک اس ئ  ی ی 
 
ی فنڈز کاف  کرتای قبول کو یداری ذمہ کی رکھن 

ی ی ہے ی وہ چاہے ی کانر ی کئ   ہوں۔ی گئ 

ی کار ہیرسمای کیای 3.1.6 ی ادای شنییکم 5٪ کردہ مقرر کو ڈرزیٹری ےس منافع اپن  ی کرتای اتفاق ےس کرن  ی کای رقم .ہے
 
 ےک کار ہیرسمای ٪95 باف

یم اکاؤنٹ ی ی   گا۔ی رہے

ی ادای شنیکم کردہ قائم ےسی طرف کی ڈرزیٹری PROکو ڈرزییٹری PRO کار ہیرسمای کیای  3.1.7 ۔ کرتای اتفاق ےس کرن   ےک ڈریٹری PRO ہے

۔ ہوتای تک صدیف 80 ےس 1 شنیکم کردہ قائم عہیذری ی ہے ی کمان  یمی اکاؤنٹ ےک کار ہیرسمای صدیفی ہیبق کای رقم گت  ی ی   .گا۔ رہے

 .  ایک ٹریڈر کی ذمہ داریاں 3.2

ٹریڈر اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہے کہ اس نے گاہک  . ٹریڈر کاپی ٹریڈ میں حصاہ لینا کا مطلب ہے اس ماہدے کی قبولیتبطور  3.2.1

 .  ماہدے کو دھیان سے پڑھ لیا ہے، یہ معاہدہ، اور پیشکش کی شرائط جن کا اس نے انتخاب کیا

ڈنگ کے اشارے فراہم کرنے کے لئے اس کا ٹریڈنگ کا  ایک ٹریڈر اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہے کہ سرمایہ کاروں کو ٹری  3.2.2

 .  تجربہ اور عملی مہارت اسے آپریشن کرنے کی اجازت دیتی ہے

یا اس ماہدے کے حوالے سے نادانی یا پڑھنے میں غلطی اسے اس کی  /ایک ٹریڈر یہ تسلیم کرتا ہے کہ پیشکش کی شرائط اور 3.2.3

 .  ئج سے چھٹکارا نہیں دال سکتییا رسک کے مالیاتی نتا/ٹریڈنگ حرکات اور 

ٹریڈر اس حقیقت کے خطرے کو قبول کرتا ہے کہ سرمایہ کار کے اکاؤنٹ پر آرڈرز کی قیمت اس کے اکاؤنٹ پر عمل درآمد کی   3.2.4

 .ایسی ٹرانزیکشنز کے لیے کمپنی ٹریڈر کے کمیشن میں ممکنہ فرق کی تالفی نہیں کرتی ہے. قیمت سے مختلف ہو سکتی ہے

ٹریڈر اس حقیقت کو قبول کرتا ہے کہ ایک سرمایہ کار اپنے اکاؤنٹ پر ٹرانزیکشنز کو بند اور تبدیل کر سکتا ہے،جو کہ اس نے  3.2.5

کمپنی اس کے لیے کوئی ذمہ داری برادشت نہیں کرتی ہے ،ایسی ٹرانزیکشنز کے لیے کمپنی  . ٹریڈر کے اکاؤنٹ سے کاپی کی تھیں

 .  رق کی تالفی نہیں کرتی ہےٹریڈر کے کمیشن میں ممکنہ ف

 متفق سے کرنے شائع کو مواد مطابق کے  قوائد لی ذ مندرجہ آپ تو ں، یہ  ہوتے شامل  ںیم CopyTrade پر طور  کے  ڈریٹر کیا  آپ جب 3.2.6

 :ںیہ

 تقاضے اس آپ اگر .ہے منع کرنا ذکر کا وںیکمپن  اور کا دکانوں کا،  سائٹس بی و کا،  معلومات یبھ یکس متعلق سے  یونٹیکم ای لوگوزکا،  کا،  ناموں -

 .گا جائے ا ید روک سے کرنے استعمال شنی کیپلی ا کو آپ اور گے ںیکھیپرد طو کے اشتہار کی ا کو مواد کے آپ ہم تو،  کرتے  ںینہ پورا کو

 .ہے  یگئ یک مقرر پر ٪5 شنیکم سے منافع کے کاروں ہ یسرما کہ ہے  کرتا قی تصد یک بات اس ڈریٹر  3.2.7

 :ہے اترتا پورا پر شرائط  لیذ مندرجہ  اکاؤنٹ کا عورت/مرد اس اگر ہوگا ابیدست  لئے یک والوں کرنے یکاپ ںیم  شنیکیپلیا اس ڈریٹر  کی ا  3.2.8

 ہو  ادہیز سے اس ای $100 لنسیب کا اکاؤنٹ -

 ہو  شدہ قی تصد اکاؤنٹ کا آپ -

 گا۔  جائے ایک ںی نہ شائع لئے کے  کرنے یکاپ ںیم CopyTrade کو اکاؤنٹ کے ڈریٹر تو،  ںیہ یہوت  ںینہ یپور شرائط ہی اگر

 . ایک کمپنی کی ذمہ داریاں 3.3
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کسٹمر معاہدے کے مطابق  . کمپنی کاپی ٹریڈ کے شرکاء کو گاہک معاہدے کے مطابق سروسز کا مکمل پیکج فراہم کرے گی 3.3.1

 . کمپنی تکنیکی حل کی مناسب کارکردگی کی ذمہ دار ہے 

پی ٹریڈ کے شرکا کےمنافع کے نقصان اور خساروں کی ذمہ دار نہیں لیتی جو سرمایہ کاروں یا ٹریڈرز کے کئے گئے یا کمپنی کا 3.3.2

 .  نہ کئے گئے ٹریڈنگ آپریشن کے براۓ راست یا بالواسطہ نتائج سے وقوع پذیر ہوۓ ہوں

ں لیتی جو براۓ راست یا بالواسطہ ریگالیٹری کمپنی کاپی ٹریڈ کے شرکا کےمنافع کے نقصان اور خساروں کی ذمہ دار نہی  3.3.2

 . دستاویزات اور تعاون کی سکیم میں کاتاہی کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوۓ ہوں

کمپنی ٹریڈر کی پیشہ ورانہ مہارت اور کسی بھی مرحلہ پر مناسبت کا اندازہ نہیں کرتی اور سرمایہ کے کسی بھی نقصان یا منافع  3.3.4

 .  جن کا انہیں سامنا ہو سکتا ہے. ی برداشت نہیں کرتیمیں خسارے کی ذمہ دار

 : کمپنی اس کے لئے ذمہ دار نہیں 3.3.5

a ) اس صورت میں، تمام ممکنہ خطرات سرمایہ  . ٹریڈر کی طرف سے سرمایہ کاروں کے مفادات کا جانبدارنہ یا غیر جانبدارنہ سلوک

 .  کاروں پر گر جاتے ہیں

b )اس صورت میں، تمام ممکنہ خطرات سرمایہ کاروں پر گر جاتے ہیں. راڈ ٹریڈر کی طرف سے سرمایہ کار کے فنڈز کے ساتھ ف . 

c ) اس  . ٹریڈر اپنے اکاؤنٹس تک رسائی سے محروم ہو رہے ہیں ، اس کے ساتھ ان اکاؤنٹس تک تیسری پارٹی رسائی حاصل کر رہی ہے

 .صورت میں، تمام ممکنہ خطرات سرمایہ کاروں پر گر جاتے ہیں

d ) اس  . ٹریڈر اپنے اکاؤنٹس تک رسائی سے محروم ہو رہے ہیں ، اس کے ساتھ ان اکاؤنٹس تک تیسری پارٹی رسائی حاصل کر رہی ہے

 .صورت میں، تمام ممکنہ خطرات سرمایہ کاروں پر گر جاتے ہیں

e ) کمپنی کی کسی غلطی کی بناء پر نہ  اگر یہ تاخیر)غیر ضروری تاخیر جب فنڈز نکالے جائیں یا اکاؤنٹ کے درمیان منتقل کئے جائیں

 (.  ہو

f ) تکنیکی خرابی، اگر یہ کمپنی کی غلطی کی بناء پر نہ ہو، لیکن کمپنی کے حصہ دار یا کسی اور پارٹی کی وجہ سے ہو، جو کمپنی

 .  کے مالزمین نہ ہوں

g )ان وقوع پذیر ہوۓ ہوںٹریڈرز یا سرمایہ کاروں کے نقصانات، اگر وہ کمپنی سرورز کی بحالی کے عمل کے دور . 

 تنازع کا حل  . 4
اگر کاپی ٹریڈ کا کوئی شرکاء اس کے کسی بھی پہلو سے مطمئن نہ ہو تو وہ ایف بی ایس مارکیٹ انک کے کسٹمر معاہدے کے   4.1

 .  مطابق شکایت درج کروانے کا اہل ہے

 . گئی ہو شکایت پر غور نہیں کیا جائے گا اگر یہ کسٹمر معاہدے کے مطابق نہ لکھی 4.2

 .  شکایت پر غور کیا جائے گا اور اس شکایت پر فیصلہ کا انحصار ایف بی ایس مارکیٹ انک کسٹمر معاہدے اور اس معاہدے پر ہوگا  4.3

 ایف بی ایس مارکیٹ انک کے کاپی ٹریڈ کی درخواست . 5
اس دستاویز . اکاؤنٹ کھولنے کی تاریخ پر اثر انداز ہوتا ہےیہ کاپی ٹریڈ معاہدہ کمپنی اور اس کے گاہکوں دونوں کے لئے ٹریڈنگ  5.1

 .  کی ختم ہونے والی تاریخ کسٹمر معاہدے کی ختم ہونے والی تاریخ کے طور پر ہی ہے

اس معاہدے کے آرٹیکل، کسٹمر معاہدے یا کمپنی کے کسی بھی ریگولیٹری دستاویز میں تنازع کے اٹھنے کی صورت میں، اس   5.2

 .تاویزات دوسرے آرٹیکل کے ریگولیٹری دستاویزات پر غالب سمجھے جاتے ہیںآرٹیکل کے دس
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حساب کی شرائط اور طریقے دیگر اسی طرح کی سروسز کی شرائط سے  .  کاپی ٹریڈ کمپنی کا خود ڈیزائن کردہ پروجیکٹ ہے  5.3

 .  مختلف ہو سکتے ہیں

تبدیلیاں اثر کرتی ہیں اور اطالعاتی پیغام ملنے پر  . کا حق ہے کمپنی کو کسی بھی وقت اس معاہدے کے مضامین میں ترمیم کرنے 5.4

 . اس میں بیان کردہ تاریخ کالئنٹ کے لئے واجب ہو جاتی ہے

 انٹلیکچویل پراپرٹی  . 6
مپنی کے تمام قیمتی جائیداد کے اثاثے بشمول کاپی رائٹ کے مطابق، ٹریڈ مارکس، پیٹنٹ، سروس مارکس، ٹریڈ نام، سافٹ وئیر کوڈ، ک

  آئیکنز، لوگو، سمبلز، لے آؤٹ، ٹریڈ سیکرٹس، بٹن، کلر سکیم اور گرافکس واحد اور خاص آئی پی ہیں اور یہ تمام مقامی اور بین االقوامی

قیمتی اثاثوں کے قوانین کے مطابق محفوظ ہیں بشمول تمام کاپی رائٹ اصول و ضوابط آپ یہ تصاویر ان طریقوں کے عالوہ کسی بھی 

آپ کو ہماری تحریری اجازت کے بغیر کسی بھی مقصد کے  . ال نہیں کر سکتے ہیں جو کمپنی انہیں فراہم کرتی ہےطریقے سے استعم

ہماری ویب سائٹ پر کچھ بھی ایسا نہیں جو گارنٹی کے . یا مواد استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے /لئے ہماری کوئی بھی تصاویر اور 

ا کوئی بھی الئسنس یا ٹریڈ مارک استعمال کرنے کا حق، ہماری تحریری اجازت کے بغیر یا ساتھ پیش کیا جا سکے، جبکہ نافذ کرنے ی 

اس ٹریڈ مارک کے پروپرائیٹر کی اجازت کے بغیر استعمال کیا جا سکے یہاں واضح طور پر بیان کے عالوہ، اس یا کوئی اور ویب  

ن، گرافکس، ویڈیو، آڈیو، سافٹ وئیر کوڈ، یوزر انٹر فیس  سائٹ سے، آپ ہماری تحریری اجازت کے بغیر کوئی بھی مواد بشمول مت 

 ڈیزائن یا لوگو کو تبدیل، نظر ثانی، دوبارہ پیش، تقسیم یا اس کا تجارتی لحاظ سے استحصال نہیں کر سکتے

 واپس مندرجات پر جائیں 
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 عام شرائط اور اصالحات 
 

 کوٹ بڑا ہو کوٹ میں ۔ کوٹ جس میں وصول کار خرید سکتے ہیں ۔ آسک 

 استعمال کیا جاتا ہے تجارتی حکمت عملی، " آربٹیج کےآرڈر"جہاں  آربٹیج 

ایک اثاثہ ایک مارکیٹ میں خریدا ہے، اور ایک ہی وقت میں اس کے مشابہ دوسری میں فروخت   آربٹیج کی ترتیب

کیا جاتا ہے ۔ اس طرح کے اثاثوں کی مالیت میں فرق مختلف اسٹاک میں پیوست ہے ۔ مستقبل 

کے نتیجے  )مارکیٹ پیش رفت پورٹ فولیو سے قطع نظر اس حکمت عملی کے نتیجے میں قدر 

 .   تقریباً مقررہ رہتا ہے( کے احکامات کی طرف سے معاوضہ میں باہمی تجارت

خرید کے پر مشتمل ہوتا ہے جب ایک حکم بھی ثالثی سمجھا جاتا ہے ایک  (  فروخت ) یہ صرف 

کے بغیر ایک مارکیٹ کے مشابہ ایک اور مارکیٹ میں فراہم کردہ  ( خریدنے) مالی اثاثے فروخت 

متصل بازاروں کے کھولنے یا ایک حکم کو بند کرنے  تفریق پائی جاتی ہے ایک اہم قیمت ان دو 

 کی اس وقت کی قیمت درج کرنے کے درمیان ہے ۔ 

 . کوٹ چھوٹا ہو کوٹ میں ۔ کوٹ جس میں وصول کار بیچ سکتے ہیں ۔ بڈ

 ایک بہاؤ کی قیمت درج کرنے کے بارے میں معلومات ۔   کوٹ ڈیٹا بیس 

کرنسی جوڑا جو کالئنٹ خریدنے یا کرنسی کی قیمت درج کرنے کے لئے فروخت کر سکتے ہیں  بیس کرنسی

 ۔

 کل مالی  نتیجہ تمام ٹرانزیکشن کے مکمل اور غیر تجارتی آپریشن ٹریڈنگ اکاؤنٹ پر ۔  -بیلنس

ٹریڈنگ گراف جس میں افتتاحی اور اختتامی، کے ساتھ ساتھ مقررہ مدت کے لئے زیادہ سے زیادہ   بار

 اور کم سے کم کی قیمت میں واوین شامل ہے۔ 

,  جب وقت کی ایک مختصر مدت کے دوران ایک انتہائی شرح تبدیلیاں واقع ہوتی مارکیٹ میں  تیز مارکیٹ

قیمت کے حوالے سے ۔ عام طور پر اس سے پہلے فوری طور پر  " روزہ مارکیٹ"شرط ہے ۔ اکثر 

 :  اور ایک یا کئی واقعات کے بعد فوری طور پر یہ ہوتا ہے 

 جنگی یا فوجی کارروائیوں؛ کے آغاز سے  

ک، جن کی معیشت ہے عالمی معیشت؛ کی حالت پر ایک بڑا اثر و رسوخ کے لئے اقتصادی  ممال

 پیرامیٹرز کی ایک اشاعت کرتی ہے۔  

 ان کمیٹیوں؛ اور مرکزی بینک کی طرف سے شرح سود پر فیصلے کا اعالن -

ر  تقاریر اور مرکزی بینک ڈائریکٹرز، وزیر خزانہ اور جس میں معاشی متغیرات نمایاں طور پ -

 اثرات کی عالمی معیشت ۔ حالت ممالک کے صدور کی طرف سے پریس کانفرنس  

 کرنسی مداخلت کی طرف سے ریاستی ادارے ۔ -

 سطح ہے ۔  (  ریاست )ٹیرروریسٹاک عبادات ایک نیشنل -
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 ان عالقوں میں ۔ ( یا اسی طرح تک ہی محدود قواعد )قدرتی آفات، عائد ہنگامی قوانین -

مستعفی اور حکومت؛ کے انتظامی شعبوں کے نمائندوں کی  : واقعات سیاسی یا شدید حاالت -

 ( انتخابات کے نتیجے میں وہ لوگ بھی شامل ہے )مالقاتیں 

 دیگر واقعات جو نمایاں طور پر ایک آلے کی شرح کی حرکیات پر اثر انداز ہے ۔ -

دوسری کرنسی میں جس کے ساتھ کالئنٹ  خرید سکتے ہیں بیس کرنسی کی فروخت ایک کرنسی   کوٹ کرنسی 

 جوڑا، کی نشاندہی کرتا ہے ۔ 

ایک آپریشن کاروباری والیوم  ایک اور کرنسی کی طرف ایک کرنسی کی قدر میں تبدیلی کی    کرنسی کی جوڑی 

 بنیاد ہے۔  

 کھینچے گئے  ٹرلنگ سٹاپ کالئنٹ کی طرف سے مرتب کریں ۔ایک پیرامیٹر پر  ویلیو ٹریلنگ سٹاپ

جس کے بعد  . ایک مخصوص اثاثہ تجارت کے لئے رقم مختص وقت ٹریڈنگ کے اختتام پر  ایکسپائریشن  

 متعلقہ معاہدہ پر ٹریڈنگ جاری رکھنا نہیں نا ممکن ہو 

 اکاؤنٹ کی قسم 

 

دستیاب خدمات جو کم از کم ڈپوزٹ رقم کی بنیاد پر ڈپوزٹ کرنے کی شرائط اور کالئنٹ کے لئے  

ہر قسم کے اکاؤنٹ میں ایک کم از کم جمع رقم ہے ۔ زیادہ سے زیادہ رقم جمع کی  . قائم ہیں ۔

 لیوریج پر منحصر ہے ۔  

 فائل میں فکسنگ کے لئے استعمال کیا منطقہ وقت ۔  -کسی بھی واقعات پیش کار الگ  ٹریڈنگ پلیٹ فارم کا وقت 

زیادہ سے زیادہ بڈ پیریڈ ، ایک   -گرافیکل شکل میں پیش کیا گیا سے کوٹ فلو۔ ایک ہآئي بار کیلے  چارٹ 

 پہلے بار کی بڈ  -ایک آخری بڈ بار کیلے ، اوتننگ پرائس  -کم سے کم بڈ ، کلوزنگ کوٹ   -لو پر 

ٹریڈنگ کی شرائط پر  ایک کمپنی  جس کے ساتھ وصول کار معاہدوں، ٹریڈنگ کے مارجن ( 1 ڈیلر

 عمل سرانجام دے رہا ہوکے لئے ایک قانونی بنیاد کو منضبط کرنا ضروری ہے۔ 

یا ایک کمپنی مالزم جو درخواستوں اور گاہکوں، کے احکامات کا  /ایک ٹریڈنگ سرور اور( 2

 نفاذ کرتا ہے حکم باہر سٹاپ اور مارجن کال کرتا ہے۔ 

:  اضافہ کی توقع کے ساتھ ۔ کرنسی کے جوڑوں کے لیے قابل اطالق ایک خریداری آلے شرح  لمبی پوزیشن

 کوٹ کرنسی کے لئے خریداری بیس کرنسی ۔  

 ایک مکمل ٹرانزیکشن کے دوسرے حصہ کا نتیجہ۔  قریبی پوزیشن

کوٹ کی وصولی کے بارے میں ڈیلر کی کالئینٹ کو نصیحت ۔ ایک درخواست وصول کار ایک   درخواست  

 دینے کے لیے ذمہ دار نہیں۔ حکم کو انجام 

 ایک کرنسی جوڑا یا فرق کے لئے معاہدہ۔ آلہ

 ٹرانزیکشن کے مکمل اور غیر تجارتی کارروائیوں کا تجارتی اکاؤنٹ کی فہرست ۔   اکاؤنٹ کی ہسٹری 
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ایک قانونی ادارہ یا ایک معاہدہ کیا مارجن ٹریڈنگ کی شرائط پر ٹریڈنگ کے عمل کا نفاذ کے   گاہک

 لیے ایک ڈیلر کے ساتھ ایک نجی شخص ۔  

میں کمپنی کی طرف سے  )جس کے ذریعے ایک بولی  , 4.0سافٹ ویئر مصنوعات میٹا ٹریڈر  وصول کار ٹرمینل  

ے میں معلومات وصول کار آن الئن، حاصل کر  مالیاتی مارکیٹوں میں کے بار( وضاحت کی جلد 

سکتے ہیں ٹریڈر تکنیکی تجزیہ بازاروں، ٹریڈنگ کے آپریشنز، جمع کروائیں، تبدیل کریں، آرڈر 

آزادانہ طور پر   4.0کو خارج، اسی طرح ڈیلر اور کمپنی سے پیغامات وصول کریں ۔ میٹا ٹریڈر 

 ویب سائٹ تک رسائی حاصل کی ہے ۔ 

ایک ایک آلے کی شرح کی توقعات کے ساتھ  فروخت میں کمی  ۔ کرنسی کے جوڑوں کے لیے   پوزیشن کم مدت 

 کوٹ کرنسی کے لئے بنیادی کرنسی کی فروخت  ۔ : قابل اطالق 

جو کہ ایک اثاثہ  )ایک حصہ، مستقبل، قیمتی دھاتوں، اسٹاک انڈیکس، وغیرہ ایک بیس اثاثہ ہے  فرق کے لیے رابطہ فرد 

کی بنیاد حکومت کی تبدیلی پر مبنی ہے، ( معاہدے کی بنیاد میں جھوٹ بول رہا ہے فرق کے لیے 

 ٹریڈنگ کے عمل، سرانجام دے رہا ہے۔ اس کا موضوع ہے ۔ 

 کالئنٹ کے احکامات کو انجام دینے کے لئے  قیمت درج کرنا ایک عمل ہے ۔   کوٹنگ

 ایک اس بات کی ضمانت کی رقم اور آپریشن ٹریڈنگ والیوم کے درمیان تناسب ہے ۔  لیوریج

 : بیس کرنسی کی قیمت کوٹ کرنسی میں بیان کی جاتی ہے: کرنسی پیر کیلے (1 ریٹ

 بیس یونٹ کے ایسٹ کر مانٹری فارم میں ایکسپریس کیا جاتا ہے۔ : ڈفرنس کے کانٹریکٹ میں (2

فائل کی تمام درخواستیں جو اپ کے لیے دوسری ہوتی کالئنٹ ٹرمینل کی طرف سے پیدا کی   وصول کار الگ مسل 

 جاتی ہیں، اور کالئنٹ  آرڈر کی طرف سے ڈیلر کو بھیجی جاتی ہیں ۔

فائل کی تمام درخواستیں جو اپ کے لیے دوسری ہوتا ہے سرور کی طرف سے پیدا کیا، اور  مسل پیش کار الگ 

 احکامات سے وصول کار ڈیلر، اسی طرح سے ان کی عمل کاری کے نتائج موصول ہوتی ہیں۔

طویل اور مختصر پوزشن کے برابر والیوم ایک ہی ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ایک ہی آلے کے لئے   مقفل پوزشن 

 ،۔کھوال

 ایک تجریری تصور  شئیر، گڈز،بیس کرنسی ، پلیٹ فارم میں قبول کی جاتی ہیں۔  الٹ 

ڈیلر کی طرف سے پوزشن کو کھولنے اور برقرار رکھنے کے لئے درکار سکیورٹی عہدے    مارجن مقفل عہدوں کے لئے 

 مقفل ہے ۔ یہ ہر آلے کے لئے معاہدے کی تفصیالت میں بیان کیا گیا ہے ۔ 

ایک ٹریڈنگ کے آپریشنز وصول کار تب تک اپنے اپنے فنڈز کا سائز نہایت رقوم کے لئے ایک   مارجن ٹریڈنگ

 تجارتی انجام دینے کے لئے کے قابل ہے جب لیوریج، استعمال کر کے انجام دے رہا ہو ۔  

ڈیلر کے طور پر ایک سیکورٹی پوزشن کو کھولنے کے لیے درکار ہے ۔ یہ ہر آلے کے لئے   ابتدائی مارجن 

 عاہدے کی تفصیالت میں بیان کیا گیا ہے ۔ م
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نقد سیکورٹی کی طرف سے ڈیلر کھلی پوزشنوں کی حمایت کرنے کی درخواست کی ۔ یہ ہر آلے  - ضروری مارجن 

 کے لئے معاہدے کی تفصیالت میں بیان کیا گیا ہے ۔  

 ایک کی موجودگی کا ایک بھاری قیمت کا فرق ۔  - آف مارکیٹ کوٹ 

طح پر قیمت  ایک کوٹ رولبیک  ایک مختصر وقت کے اندر اندر  بنا رہا ہے ایک ابتدائی س-

 وقفے ۔ 

 اس سے پہلے کہ یہ کوٹ ظاہرہو؛ ایک تیزی سےکوٹ تحریک کی کمی -

یا کاروباری خبریں جو  /ایک کوٹ کے ظہور کے وقت ایسے کوئی میکرو اکنامک واقعات اور-

 آلے کی شرح نمایاں طور پر اثر انداز کر سکتے ہیں ۔ 

کوٹ کوائفیہ سے دور کرنے کی  کمپنی آف مارکیٹ کوٹ کے بارے میں معلومات پیش کار 

 مستحق ہے ۔ 

کے  ( ادائیگی)اکاؤنٹ یا ( کے اکاؤنٹ سے رقم نكلوانے كیلیے )اپریشن کے ایک ایک کی جمع  غیر تجارتی آپریشن 

 سلوک کا اپریشن ایک کریڈٹ ہے ۔

 ۔ « باقاعدہ مارکیٹ کے حاالت » باقاعدہ مارکیٹ

 ڈیلر کی ہدایات پوزشن کھولنے یا بند کرنے کے لئے کالئنٹ کو    آرڈر

 آرڈر کی سطح تک پہنچنا

 ایک مکمل ٹرانزیکشن کے پہلے حصے کا نتیجہ ہے ۔  کھلی پوزیشن

ایک کی تجارت ہفتہ، تعطیالت کے بعد یا ٹریڈنگ سیشن کے درمیان ایک وقفے کے بعد دوبارہ   مارکیٹ اوپننگ

 کھولنا ۔ 

ایک کوٹ کے طور پر ایک پوزیشن کو کھولنے کے لئے کالئنٹ کے ہدایات ڈیلر کو ایک ترتیب   زیر التواء آرڈر 

 کی سطح تک پہنچ جاتا ہے ۔

 خسارے کے لیے موجودہ شرح اقدار پر کھلی پوزشن ہیں ۔  /غیر مقرر منافع فلوٹنگ نفع و نقصان

ایک پوزیشن کھولیں اور بند )دو ریورس ٹریڈنگ کے عمل کے ساتھ برابر آپریشن پر مشتمل ہے  مکمل ٹرانزیکشن 

 ایک ذیل فروخت کے ساتھ خریدنا یا فروخت ایک ذیل کی خریداری کے ساتھ ہے ۔  (: ایک پوزیشن

 ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر آنے والے ہر آلے کے لئے ایک قیمت تسلسل ۔   کوٹ فلو 

 

کوٹ کالئنٹ کی درخواست کے بغیر پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے ۔ وصول کار ڈیلر قیمت کی آن   فلو کوٹ 

الئن روانی گھڑیاں تو جو وہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کے لئے ایک تجارتی آپریشن کا نفاذ  

 وائیں ۔  کرنے کا آرڈر جمع کر

 ایک یونٹ کی ایک کم از کم اہم بٹ شرح کی ہے ۔   پوائنٹ
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 رقم شئیر، سامان، بیس کرنسی میں الٹ، میں معاہدے کی تفصیالت طے کی ہیں ۔  الٹ سائز 

 ٹریڈنگ پلیٹ فارم ڈویلپر  - « سافٹ ویئر ہوائی  MetaQuotes» ڈویلپر

کالئنٹ کیلے ہدایات جگہ، حذف کریں یا ایک ترتیب کی بند کرنے کے لئے /ایک پوزیشن کھولیں آرڈر

 .  سطح کو تبدیل یر؛ں تمام کی معلومات

مارکیٹ کے باقاعدگی سے  

 مختلف حاالت 

 ۔ « تیز مارکیٹ»یا « باریک مارکیٹ'دیکھیں 

یہ  جس کو ایک نیا مؤقف کو کھولنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ , فنڈز پر ٹریڈنگ اکاؤنٹ مفت مارجن 

 :  فارموال کی طرف سے واضح ہے

 ایکیوٹی  ۔مارجن =مفت مارجن 

,  4.0سافٹ ویئر میٹا ٹریڈر سرور جو گاہک کی درخواستوں اور احکامات کی عمل کاری کرتا،  سرور 

مالیاتی مارکیٹوں پر بولی کے بارے میں آن الئن ( میں کمپنی کی طرف سے وضاحت کی جلد )

معلومات فراہم کرتا ہے، گاہک اور ڈیلر کے درمیان دعوؤں ریکارڈ، اسی طرح شرائط اور حدود  

 کید دیکھ بھال کرتا ہے ۔  

میں ایک  , 4زبانیں  MetaQuotesایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ کنٹرول حکمت عملی معیاراور زبان  ایکسپرٹ ایڈوائیزر

ویئر ہے جو درخواستوں اور آرڈر وصول کار ٹرمینل کا استعمال کرتے ہوئے پیش کار کے  سافٹ  

 لیے بھیجتا ہے  ۔ 

 میخ 

 

 .دیکھیں ۔«  مارکیٹ کوٹ  - آف»

تک سپریڈ، الٹ سائز، ایک تجارتی آپریشن کی کم از کم والیوم، آپریشن والیوم  )اہم تجارتی حاالت  معاہدے کی تصریحات 

 تبدیلیاں، ابتدائی مارجن، مارجن کے لئے تجارت کے اقدامات 

 ہر ایک کے لئے آلے ۔ .( مقفل پوزشن وغیرہ

ڈیلر کا خیال ہے کہ کالئنٹ اپنے اعمال و افعال کی کمی کے نتیجے میں ایک یا کئی دفعات کو  ( 2 لڑائي کی صورتیں 

 ; موجودہ معاہدے توڑ دیتا ہے جب ایسی صورت حال ہو۔

ڈیلر کا خیال ہے کہ کالئنٹ اپنے اعمال و افعال کی کمی کے نتیجے میں ایک یا کئی دفعات کو  ( 2

 موجودہ معاہدے توڑ دیتا ہے جب ایسی صورت حال ہو۔ 

 آسک اور بڈ قیمت میں فرق پوائنٹس میں بیان ہے ۔  سپریڈ

ایک منفرد شخصی اکاؤنٹنگ رجسٹر جو مکمل لین دین کی عکاسی کرتا ہے، ٹریڈنگ پلیٹ فارم،  اکاؤنٹ

میں کاروائیوں کی کھول عہدوں، غیر تجارتی آپریشن اور احکامات، اسی طرح ایک توازن کا  ] 

 درجہ ہے ۔ 
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زٹ رقم کی بنیاد پر ڈپوزٹ کرنے کی شرائط اور کالئنٹ کے لئے دستیاب خدمات جو کم از کم ڈپو اکاؤنٹ کی قسم 

قائم ہیں ۔ کم از کم ڈپوزٹ رقم اکاؤنٹ میں ہر قسم کے لئے ہے ۔ زیادہ سے زیادہ رقم جمع کی رقم  

 کے چنے ہوئے لیوریج پر منحصر ہے ۔

ایک منفرد شناختی نمبر ہے ہر کھلی پوزیشن یا ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں ایک زیر التواء ترتیب کو   گھڑی

 دیا جاتا ہے ۔ 

جب وقت کی ایک طویل مدت کے دوران واوین ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر شاذ و نادر ہی زیادہ سے   پتلی مارکیٹ

 ط ہے ۔  یہ شر,زیادہ باقاعدہ مارکیٹ کے حاالت میں داخل مارکیٹ میں ہو 

 ایک کالئنٹ کے آپریشن کی خریداری یا فروخت کسی بھی آلے کے ہے ۔  تجارتی آپریشن

ایک اکھٹا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر ایک معلومات آن الئن ٹریڈنگ کے عمل سرانجام دے رہا ہے  ٹریڈنگ پلیٹ فارم

ریکارڈ فراہم کرتا ہے ۔ بولی مالیاتی مارکیٹوں میں کالئنٹ اور ڈیلر، اسی طرحکے دعوؤں کا 

 پر مشتمل ہے ۔ " کالئنٹ ٹرمینل"اور " سرور " ایگریمنٹ کا اصل مقصد

جو مکمل لین دین کی عکاسی کرتا ہے، ٹریڈنگ پلیٹ فارم، کے میں کاروائیوں کی ایک منفرد  ؤنٹٹریڈنگ اکا

 عکاسی۔ذاتی رجسٹر کھولنے عہدوں، غیر تجارتی آپریشن اور احکامات تمام کی 

 ایک کوٹ ایک آرڈر میں بیان ہے۔ آرڈر لیول 

میں  ۔  شدید حاالت کو موجودہ معاہدے   10§وہ واقعات جو کہ روکا یا گیا  دیکھیے تفصیالت کے  شدید حاالت 

 کی ۔ 

گزشتہ دور مارکیٹ کوٹ اور  

 اقتباس کوٹ 

 ایک منٹ بار بند مارکیٹ کوٹ کیلے جو کہ جاری ہے ایک منٹ بارآف مارکیٹ کرٹ کیلے ۔  

 : دو صورتوں میں سے کوئی بھی پرائس گیپ

 حالیہ کوٹ کی بولی پچھلے کوٹ سے مانگ کے مقابلے میں بڑی ہے ۔  -

 حالیہ کوٹ کی آسک پچھلے کوٹ سے بولی کے مقابلے میں بڑی ہے -

 : دو صورتوں میں سے کوئی بھی پرائس گیپمارکیٹ کھلنے پر 

 بولی آج کی افتتاحی مارکیٹ کےکوٹ کی کل کی مارکیٹ بند ہونے  کے مقابلے بڑی  ہے ۔  -

 بولی آج کی افتتاحی مارکیٹ کےکوٹ کی کل کی مارکیٹ بند ہونے  کے مقابلے چھوٹی  ہے ۔  -

ایک کالئینٹ کی پوزشن کھولنا یا بند کرنا ڈیلر کیطرف سے اس کوٹ پر جو کہ اس کے بیان کیے  واضح نقص 

 گۓ کوٹ سے مختلف ہر ایکسکیوشن کے وقت۔ یا ڈیلر کی غلطی کوٹ کو غلط لگانے پر۔ 

 کوٹ بڑا ہو کوٹ میں ۔ کوٹ جس میں وصول کار خرید سکتے ہیں ۔  آسک 

 کوٹ چھوٹا ہو کوٹ میں ۔ کوٹ جس میں وصول کار بیچ سکتے ہیں ۔  بولی

 : کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ۔ یہ فارموال میں واضح ہے ایکیوٹی 
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 ۔  -فلوٹنگ منافع  -نقصان فلوٹنگ  + بیلنس =ایکیوٹی 

کھولنے اور بند کرنے کیلے سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے ڈیلر کیطرف  الکڈ پوزشن کو  ہیجڈ مارجن

 سے۔یہ کانٹریکٹ سپیسفکیسن میں سیٹ کر دی گئي ہے۔ 

 دیکھیں ۔« لوکڈ پوزنشنز» مقفل کریں

 لیکیوڈٹی مہیا کار کی بہترین قیمت پر کالئنٹ کے آرڈر کا نفاذ ۔ مارکیٹ کی سر انجام دہی 

 مالحظہ کریں" لمبا پوزیشن" لمبا 

 دیکھیں ۔« چھوٹی پوزیشن» چھوٹا

ایک تناسب کے درمیان ایکویٹی اور ضروری مارجن میں شرح کا اظہارفیصد میں بیان ہے ۔ یہ  مارجن لیول 

 :  فارموال میں واضح ہے 

 ہے ۔  %100( * مارجن /ایکیوٹی = ) مارجن لیول 

آرڈرکی مفت مارجن کی کمی کی وجہ سے بند کرنے کے لئے  ڈیلر حقدار  نہیں، لیکن تمام کھلی  مارجن کال 

 یہ شرط ہے ۔ مارجن لیول اور مارجن کال کا بیان ایگریمنٹ میں بیان ہے۔ ,ذمہ دار ہے 

 

 ( سپریڈ الٹ سائز، کم از کم حیثیت پوزشن)ٹریڈنگ کی شرائط  معاہدے کی تفصیالت 

 ۔ ہر ٹریڈنگ کے آلے کے لئے ۔ ( لئے والیوم، ابتدائیمارجن، مارجن لوکڈ عہدے وغیرہ کے 

 دیکھیں ۔ «  مارکیٹ کوٹ  - آف» میخ 

 آرڈر کے لئے ایک الزمی پوزشن  بندش، پیش کار کی طرف سے پیدا کی گئي۔  اسٹاپ آوٹ 

 سویپ 

 

راتوں رات پوزشن کے انعقاد کے لئے ایک رات یا رقم سود ہوتی ہے ۔ تبادلہ مثبت یا منفی  

 ویب سائٹ پر دیا گیا ہے ۔ FBSاقدار کے ساتھ ایک ٹیبل  " سویپ"ہوسکتا ہے ۔ ہر آلے کے لئے 

 : درج ذیل کنٹرول سٹریٹجی سٹاپ الس آرڈر کیلے  ٹریلنگ سٹاپ 

 ٹریلنگ سٹاپ پر ایکسکیوٹ نہ کیا گیا ہو تم کوئي ایکشن نہ لیں۔ کھلی پوزیشن کے لئے منافع اگر 

جیسےہی منافع ٹریلنگ سٹاپ سے اوپر چال جاۓ تو سرور کو ایک اور آرڈر بھیبیں تا کہ سٹاپ 

 : الس ٹرینلگ سٹاپ آرڈر کے قریب ہو کرنٹ کوٹ سے 

یں تا کہ سٹاپ جیسےہی منافع ٹریلنگ سٹاپ سے دور چال جاۓ تو سرور کو ایک اور آرڈر بھیب 

 : الس ٹرینلگ سٹاپ آرڈر کے قریب ہو کرنٹ کوٹ سے 

ٹریلنگ صرف ٹرمینل ایکٹو ہونے پر کام کرتا ہے، یعنی انٹرنیٹ ےف کنیکٹ ہونے پراور سرور  

 سے رابطے میں ہونس پر۔ 
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  ڈی فرق ہوتا ہے جس پر ٹر انی کے درم متی اور اس ق متی متوقع ق یک ڈی ٹر یپھسلنے سے مراد کس پھسلنے

 جاتا ہے۔ ای ال ںی کو عمل م

  ادہی تو ز ںی جاتے ہ  ےی کے آرڈرز استعمال ک ٹی جب مارک کنی وقت ہوسکتا ہے ل یبھ یکس  جی پ ی سل

 تر مروجہ ہے۔  ادہی ز ںی م ےی تر اتار چڑھاؤ کے دوران 

 bid/askموجودہ  کنی آرڈرز کو کھوال جائے ل ںی تعداد م یہوسکتا ہے جب بڑ یاس وقت بھ ہی 

 ہے۔  یہوت  ںی مقدار نہ  ی پر کاف متی کو برقرار رکھنے کے لئے منتخب ق ڈی کے سپر

 

 ںیجائ پر مندرجات واپس


