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 ۔معاہدہ کا  موضوع  1

1.1  : ائط کو قبول کرتا ہے ۔ کمپنے نے گاہک کو مندرجہ ذیل خدمات فراہم کرتی ہے ۔ اس معاہدے نے کمپنے یک خدمات یک فراہیم یک شر

ے دین ےک انجام دے رہا ہے ۔ یہ معاہدہ بیھ نے مذکورہ آپریشن مایل منڈیوں   آالت ےک ساتھ لیں
میں پیش یا منظم مارکیٹ پر پیش مالیاتی

 میں 
ے ےک درمیان یک ادائیگیوں ےک حکم مقرر کرتا ہے ۔ کالئنٹ ےک اس معاہدے کو قبول کرنے باال خدمات یک فراہیم ےک سلسےل میں فریقیں

 :  مندرجہ ذیل یک ضمانت دیتا ہے

. کالئنٹ ایک نجی شخص ہے یک صورت میں وہ ایک قانوتے شخص یک عمرکا ہونا چا ہیں ۔ کالئنٹ کو قانوتے ادارہ یک حیثیت 1.1.1

ے دین ےک سلسےل میں ذمہ داری کالئنٹ ےک تجارتی اکاؤنٹ میں  حاصل ہے اور کالئنٹ ےک عالوہ کوتی بیھ اس ےک حقوق کا مطالبہ یا لیں

 کا مظاہرہ نہیں 
ی

 کر سکتا ۔  کارکردیک

 ہیں 1.1.2
ے دین کالئنٹ ےک تجارتی اکاؤنٹ پر یہ اقرارنامہ ےک تحت کارررواتی انجام دی جاتی  . تمام لیں

 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

 کروایا 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

 کے 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۔

 گی 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

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

 ۔ کالئنٹ کو ایک نجی شخص یک صورت میں وہ ایک درخواست فارم ذاتی طور پر اپیل
ی

 بھجواتے ہو یک

 یک صورت میں فارم اس یک طرف ےس پیش کیا جاۓ گا۔
 اس شخص ےک انچارج ہونے

 نمائندگی۔ کی خریدار . 1.2

 .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 خریدار1.2.1

 نامے 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

 مستقل میں رویہ کے خریدار کرنے، مانیٹر کو سرگرمی کی خریدار حق اپنا کمپنی کہ ہے کرتا اتفاق پر طور اعالنیہ اور سمجھتا خریدار . 1.2.2

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

 .ہے متفق سے ضوابط و شرائط تمام کے معاہدے اس اور ہے سمجھ مکمل کو اس کہ ہے بتاتا مزید کالئنٹ . 1.1.2

  

 . کمپنے یک خدمات2

 ےک لیں اصطالح "کمپنے یک خدمات" کا کو بیان کرتا ہے ،  2.1
۔ کیس بیھ متعامل خدمات یا کمپنے یک طرف ےس فراہم کردہ سافٹ ویئی

 جو کہ کالئینٹ کو فراہم کرتا ہے : 

، معلومات اور/یا قیمت کمپنے یا مجاز ت 2.1.1  یرسے فریق ےس وصول کریں ۔۔ جڑیں کمپنے یا مجاز تیرسی پارتی

ے دین کمپنے ےک ذریےع مالیاتی منڈیوں پر میٹا ٹریڈر  2.1.2  سافٹ ویئی ےک ذریےع انجام دے، 4.0۔ لیں

نیٹ اور کمپنے ےک مجاز نیٹ ورک ےس جڑا ہو۔ انک ڈیٹا ٹرانسمیشن کالئنٹ ےک تی یس )یا کیس بیھ طرح آلہ( ےک درمیان بشمول انئی  الیکئی

اس معاہدے کو قبول کرنی وہ مواصالت ےک قواعد کا مطالعہ کرے اور اس بات ےس اتفاق کرے کہ اس نے یہ پڑھا ہے  ۔ کالئنٹ ےک 2.2

 ۔ 

 وہ رصف احکامات ٹرمینل اور کمپنے ےک الئیو چیٹ رصف ٹریڈنگ ےک ذریےع انجام دییے ےک لیی ےک قابل ہے ۔

 ساتھ ساتھ ےک خدمات یک کمپنے  اور ذرائع ےک ہیتجز  یکیتکن ک،یپ ئی یو  سوفٹ 5ڈریٹاٹر یم 4 ڈریٹاٹر یم یں م خدمات یک کمپنے ۔   2.3

 یں ہ شامل خدمات یک پارتی  یرس یت بیھ کیس

 اطالع ےک بموجب کارررواتی یک پیش کش یک کمپنے  2.4
ی

۔ وصول کار کمپنے میں ترمیم ، شامل،  نیا نام دیں یا اس معاہدے ےک بغئں پیشیک

تصدیق کرتا ہے ۔ وصول کار یہ بیھ تصدیق کرتا ہے کہ معاہدے خدمات جو، شامل یا  مستقبل میں یک خدمات غئں تغئں پذیر بتائیں یک 

 اس وقت اس کمپنے یک طرف ےس فراہم کردہ خدمات ےک عالوہ ترمیم نہیں کر سکیی ہیں ۔

, کیس بیھ شدہ اثاثہ یک تنظیم یا ت2.5 جاویز یک فراہیم نہیں فراہم . ٹریڈنگ ےک عمل میں جہاں تک تعلق کمپنے رصف آرڈر لگالتی ہے

 کرتی ۔

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

 ۓ۔۔ شاغ راہ کیس کالئنٹ ےک تجارتی عملیہ حالت اور کالئنٹ اس ےک بارے میں مطلع کیا جا 2.6.1
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 ۔ کیس کالئنٹ ےک کھےل پوزیشن کو بند کرے۔ 2.6.2

ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں پیش کردہ قیمت ےس زیادہ مختلف اقوال یک طرف ےس کیس کالئنٹ ےک حکم کا نفاذ کرنے یک  4۔ میٹا ٹریڈر  2.6.3

 کوشش کرے۔

 ےک لیں شامل نہ کرے۔  2.7
ے دین کو انجام دییے  لیں

۔ کمپنے یک خدمات فراہم سفارشات یا معلومات وصول کار مشغولیت ےک قابل کوتی

، تاہم، ان صورتوں غئں معمویل م  یک معلومات، تجاویز یا مشورے ےک لیں وصول کار فراہم کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے
عامالت میں کمپنے

میں کمپنے کوتی اس طرح یک تجاویز اور مشوروں ےک نتائج ےک لیی ذمہ دار نہیں ہو گا ۔ کمپنے کو حق حاصل ہے کہ کالئنٹ یک پوزشن بند 

 کا کریں یا کیس کالئنٹ ےک پ
ی

یکایس معلومات اور/یا غلیط ےک نتیجی میں کالئنٹ یک طرف ےس کارکردیک وزیشن، سب ٹریڈنگ ےک عمل امئی

د کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے ۔  مظاہرہ کیا اب بیھ قائم رہیں اور کالئنٹ اور کمپنے ےک لیی الزیم ہیں مسئی

 

ے ےک قانون ےک تح 2.8 ے اپیے ٹیکس اور/یا کیس دوشی ذمہ داریوں ےک ۔ کمپنے ایک ٹیکس ایجنٹ نہیں ہے اور بیلئں ت کام کرتا ہے ۔ فریقیں

 ساتھ آزادانہ طور پر اور اپیے پر تعمیل کریں ۔

د کریں اور اےس اپنے شگریم اور کمپنے ےک ساتھ غئں مناسب یا غلط تصور ہے یک صورت میں جمع پیےس  2.9 ۔ کمپنے کالئنٹ کو مسئی

 حفوظ رکھتا ہے ۔نکالیے ےک لیی پیش کرنے کا حق م

یک کرنیس یا بیس  ےک ایک تجارتی آپریشن ےک اندر بنایا گیا ہے ۔ تمام منافع اور نقصانات کا فوری   CFD۔ کرنیس یک فراہیم ایک  2.10

 طور پر پوزیشن بند ہونے ےک بعد جمع/کالئنٹ ےک تجارتی اکاؤنٹ بیلنس ےس وضع ہو گا ۔

 

 ۔ آرڈر اور درخواستیں  3

ائط" سیکشن میں  3.1 ائط ےک بارے میں مکمل شکاری معلومات "ٹریڈنگ شر واقع ہے ۔ کمپنے   www.fbs.com۔ موجودہ تجارتی شر

 اطالع ےک ساتھ 
ی

ائط ایک پیشیک  میں ذکر کیا ہے ےک طور پر تبدیل کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے ۔ p 7.3یک تجارتی شر

 ۔ کالئنٹ ےک آرڈر اور درخواستیں  3.2

3.2.1  :  دوران نفاذ ےک لیں مندرجہ ذیل طریقوں کا اطالق ہوتا ہے
ے  ۔ ٹریڈنگ ےک آپریشئے

 اورفیوچرز ےک لیں ۔ Cfdاسٹاک  –۔ مارکیٹ ایکسکیوشن" طریقہ  3.2.2

 ےک لیی طریقہ فاریکس مارکیٹ میں تجارتی فورم ےک اوزار –۔ "ایکسکیوشن مارکیٹ"  3.2.3

:  4۔ میٹا ٹریڈر  3.2.4  عام طور پر تجارتی ٹرمینل ےک ذریےع دی کیس کالئنٹ ےک حکم  پر درج ذیل مراحل ےک ذریےع یک جاتی ہے

د کرتا ہے ۔ انک آرڈر سئی  ایک( کالئنٹ ایک الیکئی

 ب( کالئنٹ ٹرمینل ےک آرڈر یا درخواست پیش کار ےس بھیجتا ہے ۔

طیکہ ٹرمینل وصول کار اور پیش کا ر ےک درمیان ایک مستحکم جڑت موجود ہو، آرڈر پیش کار یک طرف ےس موصول اور تصدیق ج( برسر

 ہوتا ہے ۔

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

"آرڈر"دریچہ ٹرمینل ک وع ہوتی ہے  الئنٹ ےک ظاہر کیا جاتا ہے ۔طرف ےس عملدرآمد شر

 ہ( پیش کار ٹرمینل کالئنٹ ےک نتائج یک عمل کاری میں آرڈر واپس کرتا ہے ۔

f ٹرمینل ےک حکم یا نتائج پروسیسنگ یک درخواست ، طیکہ ٹرمینل وصول کار اور پیش کار ےک درمیان ایک مستحکم کنیکٹوتی ہے ( برسر

 موصول ہوتی ہے ۔

" یک حیثیت ےک ساتھ قبول نہ کیں گکالئنٹ کو بھیجی گیی   3.2.5 ۓ آرڈر منسوخ کر سکیی ہیں جب تک کہ یہ رصف "آرڈر مانیی ہیں

ن دبانا ہوگا ۔ میٹا ٹریڈر  یک انعایم رقوم یک وجہ ےس پلیٹ فارم ترتیب منسوخن   4ہوں۔ اس صورت میں کالئنٹ کو"آرڈر منسوخ کریں" بی 

 ہو تواس معامےل میں ضمانت نہیں دی جا سکتی ۔

" یک حیثیت یک صورت میں اس طرح ترتیب کو بدلہ نہیں جا سکتا۔ 3.2.6  ۔ ترتیب ڈیلر کو پہنچ چیک ہے اور ہے "یک ترتیب عمل میں ہے

 منسوخ کر دیا ۔

آرڈر یک عمل کاری، وقت ٹرمینل کالئنٹ اور کمپنے ےک شور ےک درمیان تعلق پر ےک عالوہ موجودہ مارکیٹ ےک حاالت پر منحرص   3.2.7

سیکنڈ ہے ۔ فاسد مارکیٹ ےک حاالت میں کاررواتی  5ےس  1باقاعدہ مارکیٹ ےک اوقات ےک دوران ترتیب کاررواتی کا وقت عام طور پر  ہے ۔

 ےک وقت آپ دیر تک رکھ  سکیی ہیں ۔

ورت میں کمپنے مالیاتی ادات ےک حالیہ اقتباس جب کمپنے کالئنٹ یک درخواست پراسیس کر رہا ہے اس وقت تبدیل کرتا ہے یک ص 3.2.8

یک ننی قیمت )بویل/مانگو( استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے ۔ ایک اییس صورت میں کالئنٹ یک درخواست یک ننی قیمت پر کاررواتی 

 ۔
ی

 یک جانی یک

http://www.fbs.com/


4 
 

                                             FBS معاہدہ کا کسٹومر 

FBS Markets Inc  
Address: No.1 Orchid Garden Street, Belmopan, Belize, C.A. 

Payment agent: HDC Technologies Ltd 
Address: Arch. Makariou III & Vyronos, P. Lordos Center, Block B, Office 203 

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

 بھیجیی وقت کھولیے ےک دوران ٹریڈنگ پلیٹ فارم یک طرف ےس ملنی ہے ۔ ایک( مارکیٹ یک ترتیب ےس پہےل پہےل کوٹ

 ب( فاسد مارکیٹ ےک حاالت میں  ۔

۔ " پیغام ملتا ہے  نہیں
ے
" یا "رقم کاف  کوٹ نہیں

 یک صورت میں "کوتی
 ج(کالئینٹ ےک پاس مارجن نہ ہونے

 ٹریڈنگ پلیٹ فارم یک طرف ےس ظاہر کیا جاتا ہے ۔

انک مشئں کالئنٹ استعمال کرتا ہے یک صورت میں کمپنے اس طرح ای۔اے ےس زائد درخواس 30ڈی(   منٹ یک انجام دیہ ایک الیکئی
ے
تیں ف

 پر پابندی لگانے کا حق محفوظ رکھتا ہے ۔

 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 کوئیہ( 

 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

ل تجارتی 3.2.10  ہیں جئے
ٹرمینل ےس ۔ آرڈر اور درخواستیں بیھ فون یا الئیو چیٹ یک طرف ےس بھیجا . آرڈر اور درخواستیں بھیجی جاتی

 جا سکتا ہے ۔

۔ IPمختلف یا ایک جیےس  3.2.11  ہیں
 ےس تمام آرڈر لیں چانی

: . کھوےل یا بند مارکیٹ یک قیمت کوٹ بند کر ےک 3.2.12  آرڈر کو منسوخ کیا جا سکتا ہے

a  کھوال گیا ہو ، ( اگر آرڈر آف مارکیٹ کوٹ کیطرف ےسbیا مارکیٹ ےک بند ہونے پر کھال گيا ہو ) 

کمپنے  آربیٹیج یک حکمت عملیوں پر متصل بازاروں ےک استعمال یک اجازت نہیں  دینی ہے کرنیس فیوچراور سپاٹ کرنیس( ۔    3.2.13

ڈر کو منسوخ کرنے کا حق محفوظ رکھتا کمپنے کالئنٹ آربٹیج میں واضح یا پوشیدہ طریقہ استعمال کرتا ہے یک صورت میں اس طرح ےکآر 

 ہے ۔

یکٹ نہ مانیے یک صورت میں کالئينٹ ےک آرڈر کو منسوخ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے ۔  3.2.14  یک کمپنے کانئی

ے  3.3  ۔ ٹریڈنگ ےک آپریشئے

 ےس کھوال جاتا ہے ۔۔ ایک خریدار کا آرڈر ، بڈ پرائس یک طرف ےس کھوال جاتا ہے ۔ ایک سیل آرڈر بڈ پرائس یک طرف  3.3.1

 ۔ ایک خریدار کا آرڈر ، بڈ پرائس یک طرف ےس بند کیا جاتا ہے ۔ ایک سیل آرڈر بڈ پرائس یک طرف ےس بند کیا جاتا ہے ۔ 3.3.1

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

 سویپ ڈاال یا نکاال جاتا ہے اوپن آرڈر ےک اس دورانیں ےک درمیان

 ، ۔00: ٹریڈنگ پلیٹ فارم وقت 00:00 23:59:00

 پر معاہدے ایک میں، صورت کی ٹریڈنگ کی (ہے ہوتی مقرر تاریخ کی ہونے ختم کی جن )معاہدوCFD کے مدت محدود  4.3.3

 ..ہوجائینگے بند ذریعہ کے اقتباس آخری آرڈرز تمام کے عملدرآمد

یحد اطالق ےک اندر اندر رکھے گآ ۔ 3.3.5
ی
یڈ معاہدے یک تفصیالت میں بیان کیں ےک  باقاعدہ مارکیٹ ےک حاالت میں میں ایک ڈیلر سئی

3.3.6  : یڈ بڑھایا  جاسکتا ہے  ۔ سئی

 اطالع ےک بغئں تمام کمپنے کالئنٹس ےک لیی 
ی

 ےس مختلف ہو کر س تقریب میں پیشیک
ی

ائط باقاعدیک ۔شر  امیے آ سکنی ہیں

 تجدید معاہدوں یک تفصیالت  کمپنے یک ویب سائٹ پرموجود ہیں  ۔
ی

 ےک لیں واجب پیشیک
ے  تمام صارفیں

 اطالع ےک بغئں تمام گاہکوں ےک لیی ؛ 
ی

 شدید حاالت یک صورت یک پیشیک

 لیی ہے ۔  معاہدے یک تفصیالت ےک مطابق  باقاعدہ مارکیٹ ےکوالیوم ےس زیادہ کیس ٹول یک درخواست ےک 

، اقتصادی، سیایس اور دیگر ےک بعد خلیج ےک دوران، )پئں کو(   3.3.7 ے ،  جس وقت نیوز ریلئں یڈ پھیل سکتا ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹس پرسئی

وط ہو ۔ ے پر مارکیٹ ےک وقت ےک ساتھ ساتھ وقت کم مارکیٹ اثاثوں پر اور جب مارکیٹ یک صورت حال پر اعیل لیکیوڈتی  مرسر  ریلئں

 ڈ یسئی  ہو جاتا ہے تو کمپنے  ادہیےک سائز ےس ز  ڈ یمقررہ سئی  یں معاہدے م یادیبن ڈ یاگر سئی  ،یں مقررکمشئے ےک آالت م ا ی ڈ یمقرر سئی  3.3.8

.  اضافہ کرنے کا حق محفوظ رکھنی  یں م  ہے

 ڈر کھولیں ۔۔ ایک آر  3.4

3.4.1  : ز ہیں
امیئی  آرڈر جمع کرانے ےک لیی واجب پئں

 نام آےل  کا۔ 

 تجارتی والیوم ؛ 

 آرڈر قسم 

ے دبانا ہو گآ۔  3.4.2 ، باۓ اور سیل ےک بیی ٹ ایڈوائزر ےک بغئں  ایک ٹریڈنگ ٹرمینل ےک ذریےع کالئنٹ کوآرڈر کھولیے ےک لیی ایک ایکسئی

یٹ کرنا ہو گآ۔ایک ٹریڈنگ ٹرمینل ےک 3.4.3 ٹ ایڈوائزر ےک بغئں کرنٹ کوٹ پرآرڈرجئے  ذریےع کالئنٹ کوآرڈر کھولیے ےک لیی ایک ایکسئی
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 ۔ اوپن آرڈرز یک آرڈر پروسیسنگ3.4.4

۔   ہیں
ایک( پوزیشن کو کھولیے ےک لیی ایک کالئنٹ ےک آرڈر یک پیش کار پر ایک آٹومیٹک چیک ٹریڈنگ مارجن اور اوپن آرڈر پر کھوےل جانی

 ےک رصے 
ی

 نہیں تو آرڈر نہیں کھوےل گا ، اور فنڈز یک عدم موجودیک
ے
 ہیں ۔ مارجن كاف

 یک صورت میں آرڈر کھوےل جانی
وری مارجن موجود ہونے

ي ۔
ی

 بارے میں نوٹس یک پیش کاری ہو یک

۔  ب( ''مارکیٹ ایکسکیوشن '' یک صورت میں ٹریڈنگ ٹول یک قسم اور اوپنگ آرڈر میں فرق پڑتا ہے

 یک ۔ایک درخواست  

 پر شور کا ظہور ترتیب ےک بارے میں نوٹ منانے کا اعالن ہو گآ کالئنٹ یک درخواست پر-ج( کھیل مسل اندراج نامہ

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

d  کھلیے پر ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر ظاہر ہوتا ہے اس ےس پہےل یک عمل کاری ( ایک حکم کو کھولیے ےک لیی ایک پوزیشن پہیل کوٹ مارکیٹ

 
ی
" ظاہر ہوں ےک  جا ری کیا گیا ۔  اس تقریب میں وصول کار دریچہ ٹرمینل میں ایک پیغام "کوتی کوٹ/تجارت منع ہے

ی
ےک لیں عرض کیا یک

یی ایک کالئنٹ یک درخواست پر کارواتی اور , کمپنے اس ۔ ڈیلر صورت غلیط ےس پچھےل دن بند کرنے یک قیمت پر ایک آرڈرکو کھولیے ےک ل

 طرح ےک کیس حکم کو منسوخ کرنے ےک لیی ذمہ دار ہے ۔ اییس صورت میں کمپنے کالئنٹ ےس رابطہ اور اس ےک بارے میں خئی دیتا ہے ۔

 ۔ ایک آرڈر کو بند کریں 3.5

ر  3.5.1 ے ٹ ایڈوائئں ے )لمج میں جب  ۔ ایک حکم ٹرمینل کالئنٹ ےک ذریےع ایک ایکسئی استعمال کیی بغئں بند کرنے ےک کالئنٹ "بند" ےک بیی

(، دبانا ہوگا ۔ ے  اےس/اس کمپنے یک قیمت درج کرنے کو مطمیی

ٹ ایڈوائزر کا استعمال نہ کرنی ہونی ٹرمینل کالئنٹ ےک ذریےع بند کرنے ےک حکم یک ترتیب میں ایک حالیہ  3.5.2 ۔ ایک حکم ایک ایکسئی

 ےک لیی پیدا ہو گا ۔اقتباس بند کرنے 

 . مندرجہ ذیل آرڈر "سٹاپ الس" اور/یا "ٹیک پروفٹ" ایک آرڈر کو بند کرنے ےک لیی استعمال کیا جا سکتا ہے ۔3.5.3

 . کاررواتی یک پوزیشن کو بند کرنے کا آرڈر3.5.4

زیادہ  ایک درخواست یا ان لوگوں میں ےس ( کھےل آرڈرز پر ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ یک فہرست میں موجود ہیں تو مقفل عہدوں، دو یا دو ےس 

کیس کو بند کرنے کا آرڈر کرنے ےک دوران، ایک آپشن "بند یک طرف ےس" ڈراپ ڈاؤن "قسم" یک فہرست میں ظاہر ہوتا ہے ۔ اس انتخاب 

ے ےس مطلوبہ پوزیشن "بند کریں #.  ..... # یک طرف ےس" ےک بعد، ایک یا کنی کھیل عہدوں کو الٹ سمت کا ظاہر ہو گا۔ فہرست، ایک بیی

موقع ےک بعد عمل میں التی ہے ۔ اےس دبانے کالئنٹ مقفل عہدوں ےک برابر والیوم ےک بند کرتا ہے یا جزوی مقفل ےک دو عہدوں یک مختلف 

ان جلدوں میں بند کرتا ہے ۔ اییس صورت میں ایک چھوتی پوزیشن اور کیس بڑی شخصیت ےک متناظر حصہ بند کریں، اور دونوں ےک درمی

 ایک بڑے یک سمت میں ایک ننی پوزیشن اس طرح ایک ننی گھڑی وصول کرنے ےس کھال رہتا ہے ۔

( کھےل آرڈرز پر ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ یک فہرست میں موجود ہیں تو مقفل عہدوں، دو یا دو ےس زیادہ  ایک درخواست یا ان لوگوں میں ےس 

بند یک طرف ےس" ڈراپ ڈاؤن "قسم" یک فہرست میں ظاہر ہوتا ہے ۔. اس کا انتخاب کیس کو بند کرنے کا آرڈر کرنے ےک دوران، ایک آپشن "

ے "ایک ےس زیادہ قریب یک طرف ےس ..." میں عمل میں التی  کرنے ےک بعد سب پوزشن دییی گیی آےل ےک لیی یک فہرست ظاہر ہوتا ہے اور بیی

ے کو دبانے ےس کالئنٹ ےک آےل ےک لیی تمام مقفل ع ( جو ایک ننی sہدوں بند کرتا ہے ۔ اییس صورت میں ایک ننی پوزشن)جاتی ہے ۔ اس بیی

" اور "ایک ےس زیادہ قریب یک طرف ےس" آالت  گھڑی وصول کرتا ہے ایک بڑے کل والیوم یک سمت میں کھال رہتا ہے ۔ اہم: افعال "قرینی

 ےک لیی پھیال سیال اسٹاک ےک ساتھ عمل میں نہیں ہے ۔

، اس کا مطلب ہے ایک پوزیشن کو بند کرنے ےک لیی ج( جب ایک پوزیشن کو بند ک  ےک بارے میں نوٹ الگ مسل میں ظاہر ہوتا ہے
رنے

 کالئنٹ ےک حکم پر عملدرآمد کیا گیا ہے . 

d ے کوٹ مارکیٹ کھلیے پر ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر نمودار یک عمل کاری ےک ( اگر ایک پوزیشن کو بند کرنے کا حکم اس ےس پہےل کہ ایک اولیں

' ایک لیں  ۔ اگر وصول کار دریچہ ٹرمینل میں 'کوتی قیمت نہیں ارسال کردیا گیا ہو تو، اس طرح ایک ترتیب یک طرف ےس ڈیلر رد کر سکتا ہے

پیغام ظاہر ہو ۔ کمپنے جب ڈیلر پچھےل دن غلیط ےس آرڈن بند کرنے کا ایک کوٹ میں ایک پوزیشن کو بند کرنے ےک لیی کالئنٹ حکم دے 

۔ اییس صورت میں کمپنے کالئنٹ ےس رابطہ کرتی ہے اور اس ےک بارے میں خئی دینی ہے ۔. تو اس پر عملدرآ  مد کیا جاتا ہے

ہ( اگر "ایکسکیوشن مارکیٹ" ایک ٹریڈنگ ےک آےل ےک لیی استعمال کیا جاتا ہے تو، ایک آرڈرکو بند کرنی وقت کوٹ ےس مختلف ہو سکیی 

۔  ہیں

 ایک درخواست یک ۔. 

 بندش۔ الزیم پوزیشن  3.6

فیصد ےس کم ہے تو،مارجن کال ہوتا ہے ۔ کمپنے کالئنٹ عہدوں کو بند کرنے ےک لیی  40. اگر مارجن سطح  کالئنٹ ےک اکاؤنٹ پر 3.6.1

 ذمہ دار نہیں بلکہ حقوکھنی ہے ۔ عہدوں کو بند کرنے کا فیصلہ پیش کار یک طرف ےس بنایا گیا ہے ۔
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وری مارجن کا مارجن درجہ پر جو کھیل پوزیشن کو بر  3.6.2 فیصد ےس کم ہے تو کمپنے الزیم کھیل کالئنٹ عہدوں  20قرار رکھیے ےک لیی رصے

 ےک لیں حق رکھنی ہے ۔
 اطالع ےک بغئں بند کرنے

ی
 پر جو ثاتے الذکر بات یک پیشیک

ول کیا جاتا ہے جو تی ےک نفاذ یک صورت    3.6.3 ۔ کو موج 3.6.2کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس شور ےک ذریےع کنئی ودہ معاہدے ےک باہر آرڈر ہے

کالئنٹ ےک آرڈر ےک -ےک سٹاپ آوٹ یک ترتیب پیدا کرتا ہے ۔ سٹاپ آؤٹ پر پہےل ایک موجودہ مارکیٹ کوٹ میں ایکسکیوٹ کردیا جاتا ہے 

 ساتھ آنے یک بنیاد ہے ۔ الزیم پوزیشن بندش ایک نوٹس ےک ساتھ پیش کار الگ فائل میں "اسٹاپ آوٹ"  پر نوٹ کیا جاتا ہے ۔

۔ کو موجودہ معاہدے ےک کالئنٹ پرہوگا، کھےل مقامات، بند پہیل پوزیشن سب  3.6.2۔ ۔ میں  حاالت تی ےک شانجام دے رہا ہے  3.6.4

 ےس بڑا سیال نقصان ےک ساتھ ایک ہے ۔

، جب معاوضہ صفر کرنے کیلیی  اکا  3.6.5 ؤنٹ سیٹ کرتا ہے  ایک الزیم حیثیت بندش ےک کالئنٹ ےک اکاؤنٹ میں ایک منفے توازن ہے

تووہ اکاؤنٹ کو شامل کیا جاتا ہے ۔ جب )کمپنے کالئنٹ ےک افعال ارادی طور پر سمجھنی ہو( تاہم مخصوص حاالت میں کمپنے کالئنٹ 

 کا دعوٰی کرنے کا حق محفوظ رکھنی ہے ۔
ی

 ےس ایک قرض یک ادائییک

ے کرنے ےک لیی ےک  ایک کالئن  3.6.6 یشن یک معلومات ےک تحت دو یا دو ےس زیادہ کمپنے وجوہات یک بنا پر جو یقیں ٹ ےک مختلف رجسئی

۔ افتتایح( ایس ٹریڈنگ ساز پر مخالف احکامات پر ہفیی ےک آخر میں یا درمیان ٹریڈنگ سیشن ےک دوران کُھال  اکاؤنٹس پر رجسئی ہے

ی جس پر، 
ی
ےک فنڈز ےس ایک اکاؤنٹ ےک توازن ےس تجاوز نقصانات کاٹنا  کا ایک کالئنٹ ےس تعلق رکھیے واےل ایک اور اکاؤنٹ FBSچھوڑے ےک

 کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے ۔

اگر ایک صورت میں بیلنس مقرر ہوتا ہے ایک کالئنٹ ےک اکاؤنٹ پر کمپنے یک طرف ےس معاوضہ فنڈز یک رقم موجودہ دن ےک    3.6.7

 ۔کیش بیک کمیشن کا کل کیشن ےس كم ہو گا ۔
ی

 لیی ادا یک جانی یک

 لیوری    ج۔ تبدییل  3.7

گھنٹوں میں ممکن ہے ۔ سیکورتی وجوہات یک بنا پر تجارتی آپریشن   24کمپنے ےک کالئنٹ لیوری    ج ےک لیی تبدییل رصف ایک بار   3.7.1

 ےک لیں ناممکن ہے ۔
( لیوری    ج تبدیل کرنے  کالئنٹ یک طرف ےس یا اکاؤنٹ تجارت ےک موڈ میں ہو)کھےل آرڈرز ہیں

 اطالع ےک مطابق  1لیوری    ج لیوری    ج حد جدول  کمپنے کالئنٹ ےک اکاؤنٹ پر   3.7.2
ی

ص ےک ساتھ مساوات کا  7.3ےک مطابق اور پیشیک

 اطالع ےک بغئں کیس بیھ وقت تبدیل کرنے ےک لیی مستحق ہے ۔
ی

 کیشن پر انحصار یک بنیاد پر پیشیک

 تی    3.7.3
 لگانے کا حق کھنی ہے  ۔ پہےلےس کھوےلیا بعد میں کھےل آرڈرز پر۔ 3.7.2کمپنے

 

 حدود  لیوری    ج

 یورو )یورو( 200 ڈالر )امرییک ڈالر( 200 1:3000

 یورو )یورو( 200 ڈالر )امرییک ڈالر( 200 1:2000

 )یورو(€  5000 ڈالر )امرییک ڈالر( 200 1:1000

 )یورو(€  30000 ڈالر )امرییک ڈالر( 30000 1:500

 ڈالر )امرییک ڈالر( 150000 1:200
150000  €

 )یورو(

 حدود نہیں  1:100
 حدود نہیں  کوتی

 کوتی

 حدود نہیں  1:50
 حدود نہیں  کوتی

 کوتی

   

کالئيںٹ ےک خطرے کو کم کرنے کیےل سوموار مارکیٹ ےک کھلیے پر،اگر کالئينٹ ےک آرڈر کھےل ہوۓ ہوں آخری ہفیی میں تو ، کمپنے کو    4

 حق حاصل ہے ےک وہ کالئينٹ کا لیوری    ج کم کرے یا مارجن بدل سےک ۔

 :ہے گیا کیا سیٹ سے شاکلۃ اس لیورج لئے کے ٹریڈنگ کرنسی کی کرپٹو اور ، CFD میٹل، میں اکاؤنٹ ٹریڈنگ ۔ 3.7.5

 1:333 لئے کے میٹل; 

 CFD 1:100لئے کے; 

 1:3 لئے کے کرنسیوں کرپٹو. 
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 ۔ ترتیب تفصیل 4

 ٹریڈر میں ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر اکاونٹ یک قسم FBS۔ 4.1

 ہیں : ٹریڈنگ پ FBS۔  4.1.1
 لیٹ فارم میں درج ذیل قسم ےک آرڈر کھوےل جانی

؛ –ایک( 'باۓ سٹاپ"  پوزشن اوپن یک جاتی ہے ہائئں کوٹ پر کرنٹ کوٹ ےک مقابےل  میں ارڈر پلیس کیا جاتا ہے

؛ –ایک( 'سیل سٹاپ"  پوزشن اوپن یک جاتی ہے لوئر کوٹ پر کرنٹ کوٹ ےک مقابےل  میں آرڈر پلیس کیا جاتا ہے

؛ –لمٹ" ایک( 'باۓ  پوزشن اوپن یک جاتی ہے ہائئں کوٹ پر کرنٹ کوٹ ےک مقابےل  میں آرڈر پلیس کیا جاتا ہے

 آرڈر پلیسمینٹ؛

؛درج ذیل آرڈر پوزشن بند  –ایک( 'سیل لمٹ" پوزشن اوپن یک جاتی ہے ہائئں کوٹ پر کرنٹ کوٹ ےک مقابےل  میں ارڈر پلیس کیا جاتا ہے

 :  کرنے کیےل استعمال یک جا سکنی ہے

؛-ہ( ''سٹاپ الس'' ، ایک کم کوٹ پر کرنٹ کوٹ ےک مقابےل میں  آرڈر پلیسمنٹ ےک دوران پوزشن کھویل جاتی ہے

؛;-ہ( 'ٹیک پروفٹ'' ، ایک کم کوٹ پر کرنٹ کوٹ ےک مقابےل میں  آرڈر پلیسمنٹ ےک دوران پوزشن کھویل جاتی ہے

یڈ 4.2  پئں
 ۔ آرڈر پلیس کرنے کا وقت اور آرڈر یک ویلیڈتی

 جب درج ذیل آےل ےک ساتھ  تجارت یک اجازت دی ہے رصف اس  4.2.1
ے
۔ پلیس منٹ، ترمیم اور کالئنٹ یک طرف ےس آرڈر یک برطرف

۔ ٹریڈنگ گھنٹوں تک ہر ٹول آےل یک ترصیحات میں بیان کیا گیا ہے ۔  عرےص ےک دوران انجام  دیا جا تا ہے

، کچھ ٹریڈن 4.2.2  ہیں
 گ ٹول ےک استعمال پر روکا جا سکتا تھا ۔۔اگر فاسد مارکیٹ ےک حاالت پیش آنی

۔  4.2.3  ہیں
۔ایس سٹیٹس کیساتھ قبول کیں جانی ۔تی ۔ تمام پینڈنگ آرڈر ، ''سٹاپ الس'' اور ٹیک پروفٹ'' فنانس ٹول ےک پاس یحی

ی" لکھنا ہو گا۔۔کالئنٹ مقرر تاری    خ اور ختم ہونے یک تاری    خ ترتیب دییے دے گا ، اےس/خود، تاری    خ اور وقت درج کرنا ہو گا "اایک  پائئں

 . آرڈر ےک ضوابط  ۔4.3

4.3.1 :  ہیں
ز مقرر کیں جانی

امیئی  . جب زیر التواء آرڈرز کو پلیس کیں جاتا ہے اس وقت مندرجہ ذیل پئں

aآلہ ےک نام ۔ ) 

 ب( والیوم؛

cۓ لمٹ،سیل سٹاپ،سیل لمٹ(؛ ۔( آرڈر قسم )باۓ سٹاپ،با 

dآرڈر لیول ) 

امیئی ےک عال  4.3.2 ۔۔ اس پئں ز بیھ بیان ہو سکیی ہیں امیئی اور پئں  وہ  کالئنٹ  ےک لیی

 آرڈر، جیےس درج ذیل کریں: 

قدر یعنے سٹاپ الس سیٹ نہیں کیا گیا )یا تو اےس پہےل عرض کیا گیا تھا حذف کر لیا  0.0000ایک( سٹاپ الس ایک پینڈنگ آرڈر کا ۔ 

 گیا( ۔

ٹیک پروفٹ پلیس نہیں کیا گیا )یا تو اےس پہےل عرض کیا گیا تھا حذف کر لیا 0.0000ب( ٹیک پروفٹ لیول یک ایک پینڈنگ آرڈر کیےل ۔  

 گیا( ۔

 ج( تاری    خ اور ایک پینڈنگ آرڈر کا وقت ۔

 ۔ ٹریڈنگ شور ایک آرڈر کو ڈیکالئن کر دیتا ہے درج ذیل وجوہات پر:  4.3.3

امیئی یک ویلیو غائب ہیں یا غلط ہیں ۔  ایک( اگر ایک یا کنی مطلوبہ پئں

ر ےک بغئں کالئينٹ ٹرمینل ےس ایک پینڈنگ آرڈر لگایا گیا ہو۔ ب( ے ٹ ایڈوائئں  اگر ایکسئی

 '.  T/Pیا  S/Lخایم کا ایک پیغام ظاہر ہو تو: ' ناجائز 

ي پوزشن کھولیے کیےل 4.3.4
 ۔ جب وصول کار آرڈر پلیس کرے ''سٹاپ الس'' اور ''ٹیک پروفٹ'' ننی

 :  ہیں
ز مقرر کیں جانی

امیئی  پئں

؛  ایک( ٹکر   ہیں
 یک کھیل پوزیشن جس ےک لیں آرڈر پلیس کیں جانی

( 0.0000ب( "سٹاپ الس" آرڈر لیول ہے ۔   ویلیو یعنے "سٹاپ الس" نہیں رکھا )یا حذف کر لیا گيا یا نہیں  رکھا گیا ہے

 پہےل( ۔

(ویلیو یعنے "ٹیک پروفٹ" نہیں رکھا )یا حذف کر لیا گيا ی 0.0000ج( "ٹیک پرفٹ" آرڈر لیول ہے ۔   ا نہیں  رکھا گیا ہے

 پہےل رکھ دیا گيا( ۔

. آرڈرز یک تمام اقسام ےک قریب موجودہ مارکیٹ کوٹ ےک ایک بیان کردہ بڑی تعداد پوائنٹس ےس رکھا جانی گا  ۔ کمپنے ویب سائٹ 4.3.5

 ۔پر ٹول سپیسفکیشن ےک اندر کم ےس کم پوائنٹس اور کرنٹ کوٹ پینڈنگ ےکبارے 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
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 یک صورت میں   4.3.6
ي کرنے

ے یک جا سکنی ہے : ''موڈیفکیشن  T/Pیا  S/Lآرڈر ےک بند ہونے یا موڈیفاتی ےک لیول یا ''سٹاپ لیول'' ڈیکالئیں

"۔ڈسایبل یہ آرڈر بیھ مارکیٹ میں بند   کوٹ نہیں
"یا"کوتی  ہے

 یک صورت میں   4.3.7
ي کرنے

ي کوٹ  T/Pیا  S/Lآرڈر ےک بند ہونے یا موڈیفاتی
ے یک جا سکنی ہے : ''کوتی ےک لیول یا ''سٹاپ لیول'' ڈیکالئیں

'' یا انولیڈ   T/Pیا  S/Lنہیں

، اس کا مطلب ہے کالئينٹ آر 4.3.8  ڈر پروسیس کر دیا گيا ہے ۔.آرڈر پلیسمنٹ ےک دوران شور الگ فائل کا نوٹ آتا ہے

۔4.3.9  . ہر پینڈنگ آرڈر ایک ٹکر وصول کرتی ہے

 .اگر ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں آرڈر پلیسمنٹ پہےل کوٹ ےس پہےل پروسیس ہو جاۓ تو4.3.10

" ٹرمینل وصول کار میں ظاہر ہوں   ۔ایک ٹریڈنگ شور یک طرف ےس رد کر دیا جانی گا ۔ دریچہ "کوتی قیمت/ٹریڈنگ منع ہے
ی
 ےک

 ۔ اس میں ترمیم اور حذف کرنے کا آرڈر 4.4

د کرتا ہے تو )لیول پینڈنگ آرڈر کا ، سٹاپ4.4.1  کا آرڈر وصول کار سئی
 میں ترمیم کرنے

امیئی  . جب  پئں

ز یک تعریف یوں بیان ہے :  امیئی  نقصان اورٹیک پروفٹ ےک لیی یینڈنگ آرڈر( مندرجہ ذیل پئں

 ایک( گھڑی ۔

d;آرڈر لیول ) 

( 0.0000اپ الس" آرڈر لیول ہے ۔ ب( "سٹ  ویلیو یعنے "سٹاپ الس" نہیں رکھا )یا حذف کر لیا گيا یا نہیں  رکھا گیا ہے

ز یک ایک غلط ویلیو تی کو منسوخ کرنے ےک لیی مستحق ہے ۔ امیئی  ایک ٹریڈنگ شور ایک یا کنی پئں

ے "ترمیم"  متحرک نہیں ہے ۔
 اس طرح  ےک کیس میں ایک بیی

د کرے تو، مندرجہ ذیل . جب کھ4.4.2  کا آرڈر وصول کار سئی
یل پوزیشن ےک لیی سٹاپ الس اورٹیک پروفٹ ےک آرڈر میں ترمیم کرنے

 : کااستعمال یک تعریف یوں بیان یک ہیں امیئی  پئں

 ایک( ایک کھیل پوزیشن ےک لیں گھڑی ۔

(;ویلیو یعنے "سٹاپ الس" نہیں رکھا )یا حذ 0.0000ب( "سٹاپ الس" آرڈر لیول ہے ۔   ف کر لیا گيا یا نہیں  رکھا گیا ہے

( 0.0000ج( "ٹیک پرفٹ" آرڈر لیول ہے ۔   ویلیو یعنے "ٹیک پروفٹ" نہیں رکھا )یا حذف کر لیا گيا یا نہیں  رکھا گیا ہے

۔ 4.4.3  چاہیں
د کرے تو اےس گھڑی آرڈر خارج کرنے یک نوٹ کرتے  کا حکم سئی

 وصول کار ایک پینڈنگ آرڈر کو خارج کرنے

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

 کرنے ےک لیی کالئنٹ ےک حکم پر عملدرآمدکیا جاتا ہے اور ایک آرڈر ترمیم یا حذف سمجھا جاتا ہے ۔

ی   4.4.5
ی
 آرڈر کو پروسیسنگ کیےل سبمٹ کروا سکتا ہے پہےل کوٹ ےس ٹریڈنگ پلیٹ ایک ٹریڈنگ شور ایک آرڈر حذف یا ترمیم کیں ےک

، تو آرڈر ترمیم یا حذف منسوخ ہوسکتا   فارم پر مارکیٹ ےک کھلیے پر۔ اگر ایک ڈیلر نے غلیط ےس ایک کالائنٹ آرڈر یک عمل کاری کرواتا ہے

 ۔ہے ۔ وصول کار ایک اطالع اس ےک بارے میں اندروتے ای میل ےک ذریےع ا
ی
 ٹرمینل میں وصول کریں ےک

 پیے تجارتی

 ۔  آرڈر کا نفاذ 4.5

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

 جب بڈ پرائس ، کوٹ پرائس ےس برابر یا کم ہو آرڈر لیول پر -ا(آرڈر سٹاپ لیول 

 ر لیول پرجب بڈ پرائس ، کوٹ پرائس ےس برابر یازیادہ  ہو آرڈ -ب(باۓ سٹاپ آرڈر 

 جب بڈ پرائس ، کوٹ پرائس ےس برابر یا زیادہ ہو آرڈر لیول پر -ج:سیل لمٹ آرڈر 

 جب بڈ پرائس ، کوٹ پرائس ےس برابر یا کم ہو آرڈر لیول پر -د(باۓ لمٹ آرڈر 

 جب بڈ پرائس ، کوٹ پرائس ےس برابر یا زیادہ ہو آرڈر لیول پر -ا(ٹیک پروفٹ آرڈر

 ایک آرڈر لیول؛

 ئیںگ پوزشن کیےل ، جب کوٹ فلو بڈ پرائس  ےک برابر یا کم ہو : اوپن با -الس آرڈر ح( سٹاپ 

 اوپن سیلنگ پوزشن کیےل ، جب کوٹ فلو بڈ پرائس  ےک برابر یا کم ہو :  -خ( سٹاپ الس آرڈر 

 ئیںگ پوزشن کیےل ، جب کوٹ فلو بڈ پرائس  ےک برابر یا زیادہ ہو : اوپن با -ح( سٹاپ الس آرڈر 

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

ا(اگر آرڈر اوپننگ ےک دوران پینڈلگ آرڈر پر ٹیک پروفٹ  میں پرائس گیپ آ جاۓ تو آرڈر ےک کھولیے پر ٹیک پروفٹ سیٹنگز ختم کر دی 

۔ اس صورت میں نوٹ ےک ذریےع بیان بیھ کیا جاۓ گآ کہ آرڈر بند کرنے یک وج
ی

 (;tp cancelled/gapہ کیا تیھ :)جاۓ یک

 ب(آرڈرکوٹ پر میں جیسا بتایا گیا ہے پرائس گیپ پر''ٹیک پروفٹ'' ایےس یہ ایکسکیوٹ کیا جاۓ گآ؛ 

ا(اگر آرڈر اوپننگ ےک دوران پینڈلگ آرڈر پر ٹیک پروفٹ  میں پرائس گیپ آ جاۓ تو آرڈر ےک کھولیے پر ٹیک پروفٹ سیٹنگز ختم کر دی 

۔
ی

 جاۓ یک
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d'  ) ۔جیےس ےک
ی
 پر ایکسکیوٹ کیں جائیں ےک

 'باۓ سٹاپ '' اور ''سیل سٹاپ'' ےک پینڈنگ  آرڈر پہےل پرائس گیپ ےک بعد پہےل کوٹ ےک ہونے

 کمنٹس میں ایک نوٹ ڈال دیا جاۓ گآ۔

e۔اور اس صورت میں ا
ی
یک نوٹ بیھ ڈاال (  ''باۓ لمٹ '' اور ''سیل لمٹ'' ےک پینڈنگ  آرڈر ایک یہ کوٹ میں ایکسکیوٹ کیں جائیں ےک

 جاۓ گآ۔

f(300 پپ پر منافع کو محدود کرنے کا۔  300اگر پپ ےک پرائیس گیپ پر منافع ریکورڈ کیا جاۓ تو کمپنے کو حق حاصل ہے 

۔  سٹینڈرڈ موڈ میں چھوتی پرائس گیپ پرچیےس ےک کوٹ میں بتایا گیا ہے
ی
 کچھ معامالت میں آرڈر ایکسکیوٹ کیں جائیں ےک

   4.5.3 .a ي ( ریگر
 ہیں اس قیمت پر جو کہ آرڈر میں بیان یک گنی

لر مارکیٹ صورتحال میں آرڈر کمپنے یک طرف ےس ایکسکیوٹ کیں جانی

۔  ہے

، آرڈر نفاذ قیمت ترتیب کالئنٹ ےک حق میں یا تو میں یا نہیں اختصایص  ب( اگر ترتیب فاسد مارکیٹ ےک حاالت میں ایکسکیوٹ کیں جائیں

 پتوں ےس مختلف ہو سکیی ہیں ۔

ائط لیذ درج پر اکاؤنٹ ےک کالئنٹ 4.5.4  :یں م صورت یک ہونے  مکمل وقت کیب شر

 ;ہے نہیں زیادہ سے نتیجے کے تناسب لیورج سیٹ مے اکاؤنٹ الحال فی لیول مارجن (الف

۔ جاتا رکھا یں م سمت یہ سمت کیا اور ہے  جاتا رکھا پر ٹول ےک تجارت کیا کو ومیوال ےک شنیپوز  کل %60 (ب  ;(دیخر  ای فروخت) ہے

 گھنیی یک مدت ےک اندر اندر تشکیل دیا گیا ہے ۔  24ج( کل پوزیشن ےک اس حصہ کو مارکیٹ بند کرنے ےس قبل 

( منفے آےل ےک لیی بند کر ےک بڈ -کمپنے "ٹیک پروفٹ" ےک لیی آرڈرز، شامل کل پوزیشن مارکیٹ ایک نقطہ )برانی فروخت ےک احکامات

یا مارکیٹ ےک آےل ےک عالوہ ایک )خریدنے ےک آرڈر( یک طرف اشارہ کرنے ےک لیی بند کر ےک بویل قیمت سطح پر سیٹ کرنے کا حق پرائس پر 

 حاصل ہے ۔

 

 . جمع/فنڈزودڈرال5

ی  5.1
ی
 ۔ کالئنٹ ےک تجارتی اکاؤنٹ فنڈز جمع کیں ےک

 میں اپ 5.1.1
 ےک ذریےع  ذاتی عالقی

ی
 یے اکاؤنٹ میں رقم جمع  یا ودڈرا کر سکیی ہیں ۔۔ ایک کالئنٹ  دستیاب نظام ادائییک

، درخواست کمپنے ےک مالیاتی شعبہ یک طرف ےس 5.1.2 اس یک تخلیق ےک بعد ِدنوں ےک اندر  2. تو یہ خود بخود جمع کا نفاذ ناممکن ہے

 اندر باہر ہو گا ۔

 ۔ کالئنٹ ےک تجارتی اکاؤنٹ ےس فنڈز یک واپیس 5.2

 نظام کو استعمال کر سکتا ہے فنڈز ودڈرا کیےل۔کالئنٹ اپیے اکاؤنٹ   5.2.1
ی

 میں ےس رصف ان یک ادائییک

 .ہیں سکتے کر ڈپازٹ رقم میں اکاؤنٹ اپنے سے میں عالقے ذاتی ذریعے کے طریقوں اور نظام کے ادائیگی دستیاب کالئنٹ ایک ۔ ۔ 5.1.1

، جب معامالت میں واپیس جمع رقوم ےک مطابق تناسب ۔ ڈپوزٹ ےکاکاؤنٹ ےک مختلف طریقوں ےک ذریےعایکسکیوٹ کیں جانی  5.2.2 ہیں

 میں ایس ےک طریقوں ےک ذریےع شانجام دیا ہے ۔

 ےک نظام میں ایک   5.2.3
ی

ہ( غئں معمویل معامالت میں کمپنے اس ادائییک  نظام عمل، وغئں
ی

)جیےس شدید حاالت، منسویحے یک ادائییک

د کا حق رکھنی ہے ۔  ہیں ۔ کالئنٹ ےک فنڈز یک واپیس مسئی
 حاالت ےک مطابق اس طرح ےک واقعات یک طرف ےسباری باری سلجھانی جانی

 .ہے۔ ہوتا میں دن دو کے ملنے رسید کی درخواست کی نکالنے عملدرآمد پر درخواست کی نکالنے مطابق، کے پالیسی ودڈرال کی کمپنی ۔  5.2.4

 کی نکالنے اور ڈپازٹ کے خریدار میں بارے کے ذرائع کے فنڈز اور ذرائع کے کمائی کے اس سے خریدار میں اختیار ذاتی اپنے کمپنی۔  5.2.5

  .سکے۔ کر عمل پر قانون  عمل قابل کہ تا ہے سکتی کر درخواست کی معلومات لئے کے کرنے تصدیق کی حیثیت قانونی

ہے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ ےک ودڈرال ےک اکاؤنٹ ےس ایک کالئنٹ ےک ذاتی بینک اکاؤنٹ میں رصف نافذ نہیں یک جاسکنی   5.2.6

نل ٹرانسفر شوس کر استعمال کرنے کیےل اکاؤنٹ کو ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ ےک ذری ےع ذریےع کم از کم ایک بار جمع کراتی گنی ہے تو ۔ ایک انئی

ورت  ہے ۔  کم از کم ایک بار جمع یک رصے

ورت ہے ۔ نقل پہےل اگر ایک اکاؤنٹ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ ےک ذریےع فنڈ کیا   5.2.7  6گیا  تھا تو, اس پر ودڈرال کیلیں کارڈ یک کاتی یک رصے

، رقم کارڈ ہولڈر ےک نام، ختم ہونے یک تاری    خ اور رقم کارڈ ہولڈر ےک دستخط ےک آخری   اعداد کا حامل ہونا چاہیں ۔ 4اعداد اور کارڈ نمئی

 ہو گئی کی جمع میں اکاؤنٹ رقم سے کارڈ ڈیبٹ یا کریڈٹ اندر کے سال کیلینڈر ایم کے ڈپازٹ اگر گے، جائیں ہو جمع میں کارڈ واپس فنڈز . 5.2.8

 طریقہ جزوی یا مکمل رقم زائد سے ڈپازٹ ابتدائی ہے۔ سکتی نکل سے کارڈ ڈپازٹ ابتدائی تک %100 ہو۔ گئی کی جمع درخواست کی نکالنے یا

 ہے۔ سکتی نکل سے وائر بینک سے

 اصلیت کی سرگرمیوں ٹریڈنگ پر فارم پلیٹ کمپنی کی خریدار پر نظام کے ادائیگی اور اکاؤنٹ ٹریڈنگ کے خریدار کمپنی. 5.2.9

 .ہے۔ رکھتی حق کا آپریشن مالیاتی مصالحتی لئے کے دیکھنے ربط مستقل اور
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 یادائ جو ہے  سکنی  کر منسوخ کو کارواتی  مایل بیھ کیس کمپنے  ،یں م صورت یک معامالت بدمعایسر . 5.2.9.1
ی

 کارڈیر  ےک نظام ےک یک

 .(کیب چارج) تیہ گنی  اید کر منسوخ ای ہے  ملنی  یں نہ یں م

 یادائ دوشے کیس لیی  ےک وںیکاروائ یک طرح بیھ کیس ساتھ ساتھ ےک وںڊفن معتئی  ئں غ کو کمپنے  ،یں م صورت اس
ی

 کمشن، ےسیج ،یک

 .ہے  رکھنی  محفوظ حق کا کرنے  منسوخ کو کشنیٹرانز  بیھ کیس ےک بونس اور پرومو شن،یکم ےس قی یطر  کار خود

نل ٹرانسفر(:  5.3  ۔ اندروتے منتقیل) انئی

نل ٹرانسفر خودکار نہیں ہیں ۔-5.3.1
 انئی

نل ٹرانسفر(ممکن نہیں ہے ۔ 5.3.2
نل ٹرانسفر(ےک درمیان منتقیل )انئی  ۔ تیرسے فریقوں )انئی

5.4 )  . -۔ مایل تحفظ ہے ۔)فاءننشل سیفنی

یشن پر عرض کیا ذاتی کوائف یک تصدیق مایل تحفظ فراہم کرنے ےک لیی   - 5.4.1 کمپنے کالئنٹ ےس ایک تصدیق ٹریڈنگ اکاؤنٹ یک رجسئی

یک درخواست کا حق ہے ۔ اس مقصد ےک لیں کمپنے کالئنٹ کو ایک پاسپورٹ یا ایک نوٹری )میں کمپنے یک صوابدید( یک طرف ےس تصدیق 

 سکیی ہیں ۔ شدہ دیگر برابر دستاویز یک کاتی مہیا کرنا کیس بیھ وقت کہہ

 کمپنے واےل تیرسے فریقوں کوودڈرا یا ڈپوزٹ کو روکیے ےک  مستحق ہیں ۔  5.4.2

 

 

 

 -۔ کمیشن اور دیگر اخراجات 6

۔ کالئيںٹ کمپنے کمیشن اور دیگر اخراجات ان مقدار میں ادا کرے گآ جو کہ معاہدے یک تفصیالت بیان میں بیان ہے ۔ کمپنے ےک سائز  6.1

۔ےک تمام حالیہ کمی  شنوں اور دیگر اخراجات  ویب سائٹ پر شائع ہیں

 اطالع ےک بغئں سائز تبدیل کرنے کا مجاز ہے ۔ تمام تبدیلیاں سیکشن میں  6.2
ی

۔ کمپنے کمیشن اور دیگر اخراجات وصول کار یک پیشیک

یں" اور رابطہ وضاحتیں کمپنے یک ویب سائٹ پرموجود ہے ۔  "کمپنے یک خئی

طیکہ کہ تمام قاب 6.3 ، کمپنے کالئنٹ ےک لیی منافع، کمیشنوں اور دیگر فیس پر ۔ برسر ل اطالق کمپنے اصولوں اور دفعات ےک پیچھے ہیں

مقدمات کو موجودہ معاہدے میں خاص طور پر ذکر یک رعایت ےک ساتھ کالئنٹ ےک تجارتی کمپنے یک طرف ےس موصول ےک بارے میں کوتی 

 یک ذمہ دار نہیں ہے ۔
 اطالعات ظاہر کرنے

:  ۔ 6.4 ائط پر فراہم کیا جاتا ہے  سویپ مفت اکاؤنٹ یک مندرجہ ذیل شر

 سویپ مفت اکاؤنٹ رصف مسلمانوں ےک لیی دستیاب ہیں ۔6.4.1

دن ےس زیادہ کھیل ڈیل(، کمپنے ایک مقررہ فیس ےک لیی دن یک کل تعداد لیتا جس  2طویل المیعاد حکمت عمیل ےک لیی )جو   6.4.2  

ے دین کا فیس ہے  ترتیب کھوال گیا ےک دوران، مقرر اور قدر بڑھ کرنیس جوڑا تبادلہ نکتہ کہ معاہدے کا سائز یک طرف ےس امرییک ڈالر میں لیں

ے یک جاتی ہے ۔ یہ فیس سود نہیں ہے اور سودا خریدنے یا فروخت ےک لیی کھال ہے پر انحصار کرتا ہے ۔   ایک پوائنٹ ےک طور پر متعیں

 6.4.3. ہے نہیں دستیاب اختیار سواپ مفت لئے کے ٹریڈنگ پر آالت کے ڈی ایف سی اور "ملکی غیر فاریکس"

6.4.4  FBS   ط یہ ہے ےک کالئينٹ مسلمان ہو او یہ بیھ یاد رکھے ےک اس ےک اکاونٹ ےس اس کیساتھ سویپ فری اکاونٹ کھولیے یک شر

 ےک مطابق 4۔2۔6شوس پر فیس بیھ کاتی جا سکنی ہے ، پوائنٹ نمئی 

 :پر لگانے  پتہ .6.4.5

 ;استعمال؛ کا اکاؤنٹ یفر -پیسو  لیی  ےک یے ید انجام کو احکامات ےک ثالن   .6.4.5.1

 ;استعمال؛ کا عمیل حکمت متعلق ےس ڈیٹر  یئں ک .6.4.5.2

 استعمال مفاد کیا کا اریاخت یفر  پیسو  لیی  ےک بنانے  منافع اضافے  .6.4.5.3

 ڈنگیٹر  انےک مطابق ےک p. 6.4.2 ساتھ ساتھ ےک کرنے  انکار ےس کرنے  فراہم کو شوشے  یفر  پیسو  کو گاہک وقت بیھ کیس کمپنے 

، رکھنی  محفوظ حق کا کرنے  بٹیڈ کو سیف ےس اکاؤنٹ  .گایجائ ایک مطلع کو کسٹمر عہیذر  ےک لیم یا ہے

 

 

ے ابالغ ہے ۔ 7  ۔ کالئنٹ اور کمپنے ےک مابیں

: ۔ کمپنے کالئنٹ ےس رابطہ ےک لیی مندرجہ ذی 7.1  ل ذرائع ابالغ استعمال کرتا ہے

aنل ای (: -(ٹریڈنگ پلیٹ فارم یک انئی  ہیں
 میل  )کمپنے کیطرف ےسکالئينٹ کو بھیجی جاتی

 میں موجود ہیں ۔
 ب( کارپوریٹ چیٹ، ایک ذاتی عالقی

 ج( ٹییل فون ۔
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dپوسٹ ۔ ) 

 ہ( کمپنے یک ویب سائٹ ےک متعلقہ شعبوں میں اعالنات ۔

fکارپوریٹ چیٹ ۔ ) 

g ) ،ی موجود ضوابط عبادتوں میں تبدیل کالئنٹ حوالہ جات
ی
 ےک دوران بیان کیں ےک

وصول کار ےس رابطہ کرنے کیےل  کمپنے ےک اکاؤنٹ کھولیے

 ۔
ی
 استعمال کریں ےک

:ان طریقوں ےس جس ےس کلئيںٹ ٹریڈ کرتا ہے  7.2  ۔ کمپنے کالئينٹ کو مندرجہ ذیل طریقوں ےس جواب دے سکتا ہے یا رابطہ کر سکتا ہے

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

7.3  : ہ( کالئنٹ یک طرف ےس قبول سمجھا جاتا ہے کرسمس، رپورٹس، وغئں  ۔ خط و کتابت )دستاویزات، اعالنات، اطالعات، لیی

 ایک( یہ ان ےک ای میل بھیجیے ےک بعد ایک گھنٹہ ۔

 داخیل ای میل بھیجیے ےک بعد ۔ ب( فوری طور پر اس یک طرف ےس ٹریڈنگ پلیٹ فارم ےک

 ج( فوری طور پر ایک بات چیت فون ےک ذریےع ختم کرنے ےک بعد ۔

 دنوں ےک بعد ۔ 7ڈی(  یہ پوسٹ ےک ذریےع بھیجیے ےک بعد ےس 

۔ میں ( یہ کمپنے یک ویب سائٹ پر رکھیے ےک بعد ایک گھنیی  یعنے

 کا مظاہرہ کیا تمام تجارتی  7.4
ی

 تک رساتی ۔ کالئنٹ یک طرف ےس کارکردیک
ی
 کارروائیوں یک رازداری کو فراہم کرنے ےک لیی ایک تاجر ذاتی عالق

 ےک لیں کیل طور پر ذمہ دار ہے ۔
. وصول کار اپنے الگ ان اور پاس ورڈ رکھیے  اور تجارتی ٹرمینل ےک ذریےع پاس ورڈ محفوظ ہیں

ے یک فراہیم ےک لیں  7.5  ذرائع ۔ سیکورتی ےک لیی تمام کالئنٹ ٹریڈنگ ےک آپریشئے
ی
، ٹییل فون گفتگو کمپنے ےک ساتھ کالز مقناطییس یا برف

۔ اس طرح ریکارڈ  کمپنے یک ملکینی ہیں اور کالئنٹ یک طرف ےس عرض کیا احکامات ےک ثبوت ےک طور پر پیش بیھ  ہیں
 ابالغ پر ریکارڈیک جاتی

 .  کیں جا سکیی ہیں

 

 ار ۔۔ غور اور تنازعات اور دعووں یک آبادکاری کا طریقہ ک 8

 ۔ غور اور تنازعات اور احکامات یک ےک دعووں یک حل کا طریقہ کار ۔ 8.1

، وصول کار کمپنے ےک خالف دعوی کا حق ہے ۔ ےک دعووں یک بنیاد ایک دعوے دکھاتی  8.1.1 ۔ ایک تنازعہ یک صورت حال پیدا چاہیں

 کام ےک دنوں ےک اندر اندر قبول کر رہے ہیں ۔  2دیا اس وقت ےس اب تک 

 چاہیں   8.1.2
ول ےک شعبہ آراء ےک فارم ےک ذریےع بھیجا جانی 'دعووں اور تنازعات  8.1.6دعوٰی میں معلومات  ہوتے ۔ اور کوالنی کنئی

 ۔
ی
 آرڈر ' سیکشن میں کمپنے یک ویب سائٹ پر ۔ دیگر تمام دعوے جمع کیں جائیں ورنہ حل نہ کیں جائیں ےک

 اور ۔ وصول کار مذاکرات اور نیک نینی کاروباری دنوں ےک وقنی د  10یک کمپنے   8.1.3
ی

ورانیں میں ایک کالئنٹ اس دعوے پر غور کرے یک

 ۔
ی
 ےک ساتھ کمپنے یک تمام درخواستوں ےک جوابات دیں ےک

 . وصول کار کمپنے ےک تمام درخواستوں ےک 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 لبہمطا میں صورتحال ذیل مندرجہ 8.1.5

 ہے۔ رہتا قاصر سے دینے اندر کے دن 5 کے ہونے وصول جواب کا درخواست تمام یا کسی کی کمپنی خریدار (اے
 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  (بی

 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 تک فارم

 ۔ لیا۔ کر استعمال نے پارٹی تیسری اہل نا کسی اور تھا گیا ٹوٹ اکاؤنٹ
 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 (سی

 ہے۔

 ۔ ایک کالئنٹ کا دعوہ  حامل ہو:  8.1.6

 ( پورا نام ۔

 ب( اکاؤنٹ نمئی ۔

ي ۔ 
 ج( تاری    خ اور وقت جب ایک تنازعہ یک صورت  ہوتی

dپتہ ترتیب یک گھڑی ۔ ) 

 ہ( تفصیل کلیم کیجیی ۔

د کرنے ےک حقدار ہے یک کمپنے اس ص ےک   8.1.7  ۔ 8.1.6۔،  8.1.2ساتھ موازن نہ ہونے پر  دعوے کو مسئی

 ۔ شوس ےک معیار ےک خالف دعووں یک حفاظت کا طریقہ کار ۔ 8.2
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ول ےک محکمہ کو اس ویب سائٹ پر واقع ایک جواب    8.2.1 کالئنٹ ےک دعووں پر ہوگا شوس ےک معیار ےک خالف وہ کوالنی کنئی

عمال ےک بارے میں مطلع کا حق حاصل ہے ۔ عنوان مینیو میں ایک سیکشن "شوس ےک معیار ےک خالف دعوٰی" کا الجواب فارم، است

ول ےک شعبہ ےک ماہرین یک طرف ےس سمجھا جاتا ہے ۔  انتخاب کریں ۔ اس پتہ پر بھیجی گیی تمام دعوے تفصیل میں کوالنی کنئی

کام ےک دن ہے ۔ امتحان ےک نتائج ےک مطابق ایک خط امتحان   10 وقت کا دورانیہ شوس ےک معیار ےک خالف دعوٰی پر غور ےک لیں  -8.2.2

 میں بھیجا جانی گا ۔
ی
 ےک نتائج ےک بارے میں اطالع جو اکاؤنٹ کھولیے ےک دوران بیان یک گئیں کالئنٹ روابط ذاتی عالق

 ۔ ایک کالئنٹ کا دعوہ  حامل ہو:  8.1.6

aپورا نام ۔ ) 

bاکاؤنٹ نمئی ۔ ) 

ي ۔;ج( ت
 اری    خ اور وقت جب ایک تنازعہ یک صورت  ہوتی

dنام ےک ایک خدمت حمایت محکمہ ہے جو کالئنٹ ےس بات کر رہا تھا ۔ ) 

 یک گفتگو
ی

 میں کارپوریٹ چیٹ ےک ذریےع زندیک
ی
 ہ( مواصالت کا طریقہ )ٹییل فون ایک ےک ذاتی عالق

( ۔  کمپنے یک ویب سائٹ، مواصالت ےک دیگر طریقی

f وضاحت اور ایک دعوے یک ذات ( صورت حال یک 

 ۔ دعوے کا جواز ثابت کرنے ےک لیی معلومات ےک ذریےع 8.3

فائل پر مطلق -۔ پیش کار الگ مسل ےک تنازعہ ےک حاالت پر غور کرنی ہونی معلومات کا اہم ذریعہ ہے ۔ معلومات پیش کار الگ8.3.1

 زعہ یک صورت حال پر غور کرنی ہونی بہت اہمیت حاصل ہے ۔فائل میں معلومات سمیت ایک تنا-دیگر دالئل کالئنٹ ٹرمینل الگ

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

 نہیں ہے ۔

8.4  
ی

 ۔ معاوےصے یک ادائییک

 جائیں ۔ آبادکاری ےک ک 8.4.1
 یک صورت میں رصف ۔ دعوٰی ثابت پانی

ی
الئنٹ ےک تجارتی اکاؤنٹ ےس مزید کہا کہ معاوےصے یک ادائییک

 ایکسکیوشن دی ہے ۔

 ےک لیں ایک ارادے ےک تحت نہیں کرے گآ لیکن یہ کیس وجہ ےک لیی انجام نہیں 8.4.2
. معاوضہ منافع وصول کار کیس فعل کو انجام دییے

 نہیں کیا گیا ۔دیا ہے اس صورت میں کہ کالئنٹ یک طرف ےس کام  

 یک کمپنے کالئنٹ کو غئں مایل نقصان پورا معاوضہ نہیں کرے گا ۔  8.4.3

 کالئنٹ ےک تجارتی اکاؤنٹ ےس اس تنازعہ یک صورت حال پر ایک مثبت فیصلہ کرنے ےک وقت ےس اب   8.4.4
ی

کمپنے کو معاوضہ یک ادائییک

 تک ایک کام ےک دن ےک اندر اندر کا اضافہ کرتا ہے ۔

داد کا دعوٰی پر غور کرنا۔ صو  8.5  رتوں یعنے اسئی

ی آرڈر اور ٹرانزیکشن پر کام نہیں کیا جاتا، اس صورت میں ایک ای  8.5.1
ی
میل بھیجی جاتی ہے کالئنٹ کو -تکنییک کام ےک دوران دني ےک

لیم کرنے ےک لیی ایک بنیاد وصویل اس طرح ایک نوٹیفکیشن ےک ک-ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں یا کیس اور طریقی ےس موجودہ معاہدے یک ۔ غئں 

 نہیں ہے ۔

 .  آرڈر نفاذ  ےک خالف دعوے کا دور ایک ڈیلر ےک لیں درکار وقت ےس قطع نظر قبول نہیں کر رہے ہیں 8.5.2

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

 ہیں ۔. تنا8.5.3
ین دستور ےک مطابق کمپنے یک طرف ےس سمجھے جانی ، عالمگئں بہئی  زعہ حاالت کو موجودہ معاہدے میں بیان کیا گیا ہے

۔ کالئنٹ یک ترتیب بند یا بند مارکیٹ ےک کوٹ یک وجہ ےس تبدیل کھےل، ہوگا کمپنے ترتیب حالت میخ ےس پہےل واپس کرنے کا حق  8.6

 حاصل ہے ۔

 

 ۔ خطرات 9

 منڈیوں میں تجارتی آپریشن کو انجام دییے ےک لیی متعلقہ خطرات ےک وصول  
کار تصدیق کرتا ہے وہ مندرجہ ذیل سمیت عالیم مالیاتی

 بارے میں مطلع کیا ہے کہ: 

 لیوری    ج خطرہ

ح ےک سخنی ےس وصو  9.1.1 ائط پر انجام دے رہا ہے جبکہ ایک نسبتا چھونی تبدییل یک شر ل کار ٹریڈنگ ۔ تجارت "مارجن ٹریڈنگ" یک شر

اکاؤنٹ کا بیلنس لیوری    ج ےک اثر یک وجہ ےس اثر انداز کر سکیی ہیں ۔ مارکیٹ ےک ایک تحریک ےک کالئنٹ ےک مؤقف ےک خالف صورت وہ 

۔   فنڈز جمع کر سکیی ہیں
ابتداتی ڈپازٹ نقصان برداشت کر سکیی ہیں اور کھےل آرڈرز یک حمایت کرنے ےک لیی کیس بیھ دوشے اضافے
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غور و خوض کرے تمام خطرات، مایل ذرائع کا استعمال اور متعلقہ تجارتی حکمت عمیل ےک ایک انتخاب ےک لیی مکمل طور پر  وصول کار 

 ذمہ دار ہے ۔

، ایس طرح ےس ہمیشہ نقصان کو روکیے ےک احکامات کو ممکنہ  100۔ یہ مارجن لیول  9.1.2  صد اور اعیل سطح کو برقرار رکھیے
ے
ف

 ےک لیں جمع کروائیں سفارش یک جاتی ہے ۔نقصانات کا خاتمہ کر
 نے

 ۔ مایل ولیٹلنی ٹول کا خطرہ 9.2

ح منافع وصول کرنا ایس طرح قانع ٹریڈنگ ےک لیی نقصانات کا زیادہ امکان ےس  9.2.1 ۔ ایک وسیع رینج ےک اوزار یک عظیم تبدییل یک شر

 مراد دن ےک دوران ہے ۔

 ۔ تکنییک خطرات 9.3

یکل اور دیگر نظام یک ناکایم یک وجہ ےس مایل خسارے کا خطرہ قبول . وصول کار معلوم9.3.1 ات، مواصالت، کالئنٹ یک طرف ےس الیکئی

 کرتا ہے ۔

9.3.2  :  ۔ ٹرمینل کالئنٹ ےک ذریےع تجارت دوران کالئنٹ مایل خسارے، جس یک وجہ ےس واقع ےک خطرات قبول کرتا ہے

، سافٹ ویئی اور کالئنٹ یک طرف ےس  کنکشن ےک خراب معیار میں ناکایم ۔  ایک( ہارڈویئی

۔ ی میں خراتی
 ب( ایک کالئنٹ ےک سامان یک مشیئے

 ج( غلط سیٹنگیں ٹرمینل یک ۔

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

 ہ( ٹرمینل میں نصب یک حمایت میں بیان کردہ ہدایات ےک بارے میں کالئنٹ علم یک کیم ہونا۔

 مارکیٹ ےک حاالت کا خطرہ۔ فاسد  9.4

 ، یڈ بڑھیے ےک ساتھ کیا جا سکتا ہے ،سئی  ےس مختلف حاالت، کالئنٹ ےک آرڈرز پر عمل کا وقت بڑھا سکتا ہے
ی

وصول کار مارکیٹ باقاعدیک

انی موت ےک ایک کوٹ ےس اقتباسات بہاؤ میں مختلف ہو سکیی ہیں کہ قبول کرتا ہے ۔  اور بیھ شے

 تکنییک خصوصیات کا خطرہ۔ ٹریڈنگ پلیٹ فارم یک  9.5

. کالئنٹ ےک آرڈر یک پیش کار پر قطار میں بیھ ہو سکیی ہیں کہ رصف ایک آرڈر قبول کرتا ہے ۔ کیس بیھ جمع کرنے یک ایک 9.5.1

 کوشش کریں

" دکھایا جانی گا ۔  گا اور حکم ونڈو میں ایک نوٹس "ترتیب مقفل ہے
د کر دیا جانی  ننی ترتیب کو مسئی

فبول کرتا ہے کہ کوٹ ےک بہاؤ ےک بارے میں معلومات ےک رصف مستند ماخذ گاہکوں یک خدمت، حقیفی اکاؤنٹس پر کالئنٹ    9.5.2

ے شور قبول کرتا ہے ۔ کوٹ پر ڈیٹا بیس اس تقریب میں ٹرمینل وصول کار اور پیش کار ےک درمیان ایک غئں  کاروبار یک انجام دیہ میں

کا ایک حصہ وصول کار ٹرمینل تک پہنچ سکتا ہے نہ ےک طور پر وصول کار ٹرمینل ےس کوٹ کا   مستحکم کنکشن کا کوٹ کا رواتے ےس واوین

 بہاؤ ےک بارے میں معلومات کا ایک مستند منبع ےک طور پر یک خدمت کرے گا  ۔

ح یک قیمت وصول یک طرف ےس کمپنے یک بنیاد پر کمپنے یک طرف ےس حاصل کیں جا 9.5.3  ہیں ۔ مارکیٹ بنیادی اثاثوں ےک موجودہ شر
نی

۔ ے ےک سلسےل میں تمام مسائل اس کمپنے یک واحد سماعت ےک اندر ہیں  یک قیمتوں ےک تعیں

وط طور پر   9.5.4  کو غئں مرسر
وصول کار کمپنے یک طرف ےس خصویص طور پر صحیح طور پر اپیے گاہکوں کو فراہم یک قیمت درج کرنے

ج کرنے ےس مختلف ہونے یک وجہ ےس اس کمپنے یک طرف ےس فراہم کردہ قیمت ےک بارے قبول کرتا ہے ۔ غور ےک لیی دیگر ذرائع یک قیمت در 

 دعوٰی قبول نہیں کیا جا سکتا ہے ۔
 میں کوتی

"، اور/یا وضاحت کو موجودہ معاہدے میں اور/یا   9.5.5 کمپنے ےک اندر ایک "آف مارکیٹ اقتباس"، اور/یا "فاسد مارکیٹ ےک حاالت میں

ےک سیکشن میں ایک واضح غلیط"یک تعریف اس طرح یک قیمت درج کرنے وایل کمپنے ےک مطابق گر تو فراہم  "اصطالحات اور تعریف"

کردہ قیمت ےک لیی کیس بیھ دور ثاتے اور ٹریڈنگ ےک عمل اس طرح قیمت میں ایکسکیوشن دے دی ےک مالیاتی نتائج پر نظِر ثاتے کرنے کا 

 حق محفوظ رکھتا ہے ۔

ندی یک صورت میں  بعد یک ٹریڈنگ شور یک طرف ےس ایک ہارڈ ویئی یا سافٹ ویئی یک ناکایم یک وجہ ےس قیمت ایک غئں میقات ب 9.5.6

بہاؤ، کمپنے قیمت کوائفیہ پیش کار پر قیمت بہاؤ تاری    خ کا تسلسل کو پھر ےس قائم کرنے ےک لیی دوشے ذرائع ےک ساتھ ہم وقت سازی 

، کمپنے ہے مستحق، لیکن، کالئنٹ ےک تجارتی آپریشن اس مدت ےک اندر اندرایکسکیوٹ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے ۔ اییس صورتو  ں میں

 ےک پابند نہیں ۔
 ہونے پر مالیاتی نتائج پر نظِر ثاتے

/تبدییل/ہٹانے یک ایک کھڑیک بند ایک حکم ےک طور پر ساتھ ساتھ افتتایح/حکم بندش یک    9.5.7 کالئنٹ کو قبول کرتا ہے جمع کرانے

 نہیں کہ منسوخ حکم ہے جو پہےل یہ عمل کاری ےک لیں ڈیلر کو ارسال کردیا گیا ہے ۔کھڑیک 

کالئنٹ یک طرف ےس ڈیلر یک عمل کاری ےک ایک سابقہ ترتیب ےک نتائج ےک بارے میں معلومات حاصل کرنے ےس پہےل دوشی بار   9.5.8

 م دیہ کا خطرہ قبول کرتا ہے ۔ایک آرڈر جمع کرانے ےک خالف غئں منصوبہ شدہ ٹریڈنگ ےک عمل یک انجا
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، یک عمل کاری ےک  9.5.9 انی موت دی گنی ہے وصول کار ایک زیر التواء آرڈر یک سطح اور نقصان کو روکیے اور/یا لییے ےک بعد یہ حکم شے

ےل اس آرڈر یک لیں عرض کیا منافع یک سطح یک بیک وقت ترمیم کا حکم رصف سطح نقصان کو روکیے اور/یا منافع لییے ےک آرڈرز کو کھ

 پوزیشن ےک لیی ترمیم ےک حےص میں ترمیم کرے گا کہ قبول کرتا ہے ۔

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

یی جمع یک صورت، ےک برابر موجودہ کوٹ ےس کوٹ کا بہاؤ میں زیر التواء آرڈر یا نقصان کو روکیے اور/یا منافع لییے ےکآرڈر یک سطح ےک ل

 ایک حکم دیا جانی گا کہ قبول کرتا ہے ۔ 

 ۔ مواصالت یک ناکایم کا خطرہ 9.6 . 9

 . کالئنٹ حقیقت کو تسلیم کرے کمپنے کیطرف ےس دیری یک وجہ ےس مایل خسارے ےک خطرے کو قبول کرتا ہے ۔9.6.1

 وایل معلومات غئں مرموز غئں مجاز رساتی ےس محفوظ نہیں ہے ۔کالئنٹ تسلیم کرتی ہے    9.6.2
 کہ ای میل ےک ذریےع بھیجی جانے

ے دن ےک اندر اندر ٹرمینل کالئنٹ ےک   9.6.3 ۔ کالئنٹ اتفاق کرےکہ کمپنے ایک اندروتے میل پیغام بھیجیے کا اس وقت ےس اب تک تیں

 ا حق حاصل ہے ۔ذریےع کالئنٹ یک طرف ےس موصول پیغامات کو حذف کرنے ک

 ےک لیں مکمل طور پر ذمہ دار ہے اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ کو تیرسے   9.6.4
وصول کار کمپنے ےس حاصل ہونے وایل خفیہ معلومات رکھیے

 فریق یک غئں مجاز رساتی یک وجہ ےس کیس مایل خسارے ےک خطرات کو قبول کرتا ہے ۔

 ۔ شدید حاالت کا خطرہ 9.7

 ید حاالت یک وجہ ےس مایل خسارے ےک خطرات قبول کرتا ہے ۔کالئنٹ یک طرف ےس شد  9.7.1

 

 ۔ شدید حاالت  10

: کیس بیھ اعمال، واقعات یا )بشمول لیکن کیس بیھ حملوں، فسادات، 10.1
ی
.  شدید حاالت تک محدود نہیں بلکہ شامل کریں ےک

روریسٹاک کارروائیوں، سیالب، غئں معمویل ، ٹئں  پر ٹخیے اور سول ٹخیے
، محنت ےک  بڑے پیمانے موسم ےک حاالت، زلزےل، آگ، جنگیں

ہ( ےک  ، وغئں  یک ناکایم ےک لیں محدود نہیں
تنازعات، حادثات، حکومنی اقدامات، کنکشن اور بجیل یک ناکایم، ساز و سامان اور سافٹ ویئی

 میں ایک مارکیٹ یا ایک یا کنی ٹولز ےک بازاروں یک داستباالزشن ک
ا باعث بن جائیں ، کاروبار، تصفیہ یا حاالت جس کمپنے یک معقول رانی

، یا غئں معیاری تجارتی 
ی

بند کرنے یک کیس بیھ مارکیٹ یا جس یک بنیاد پر کمپنے سیٹ یک قیمت درج کرنے یک ایک تقریب یک عدم موجودیک

ائط کیس بیھ مارکیٹ یا کیس ایےس واقعہ یک طرف کا تعارف یک مداخلت ہے ۔  شر

 نے شدید حاالت یک حدود واضح کرنے یک مستحق ہے آواز گراؤنڈ ہونے یک کمپ 10.2

 
ی

 میں ےل یک
 وقوع ۔ شدید حاالت یک صورت کمپنے تمام اقدامات نیک نینی کو مطلع کرنے

 وصول کار شدید حاالت ےک بارے میں ہے ۔

( حق حاصل ۔ وصول کار صورت شدید حاالت کمپنے )موجودہ معاہدے ےک مطابق دیگر کمپنے ےک حقوق کو محدود کرنے ےک  10.3 بغئں

 :  ہیں
 تحریری اطالع اور کیس بیھ وقت بغئں درج ذیل اعمال میں ےس کیس کو اتفاق کرنی

ی
 ہے کہ پیشیک

 ( مارجن درخواستوں میں اضافہ ۔

 ب( کمپنے معقول حد تک صحیح ڈھونڈتی ہے کیس ایک یا تمام کھیل پوزشن پر ایک کوٹ بند یک۔

 یک اجازت نہیں جب تک ےک طور پر درخواست یک کیس ایک یا تمام موجودہ  ج( معطل یا شدید حاالت کمپنے ان دفعات پر 
عمل کرنے

 معاہدے یک دفعات کا میں ترمیم کریں ۔

d وصول کار اور دیگر کالئنٹس کمپنے فراہم، معقولےس ایےس حاالت میں اس طرح ےک اقدامات ، (  کیس بیھ کمپنے یک طرف اقدامات نہیں

 ہے ۔پر غور کرنے یک معقول بنیاد 

، افتتایح/بند کرنے ےک احکامات یا کل حذف کرنے ےک احکامات کو تبدیل کرنے یک  ، تمام کالئنٹ یک قیمت درج کرنے ے ہ( ٹریڈنگ ےک آپریشئے

۔  طرف ےس شدید حاالت ےک اندر گرنے ےک مالیاتی نتائج پر نظر ثاتے ہے
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 اصطالحات اور تعریف

 بڑا ہو کوٹ میں ۔ کوٹ جس میں وصول کار خرید سکیی ہیں ۔ کوٹ آسک

 جہاں "آربٹیج ےکآرڈر" استعمال کیا جاتا ہے تجارتی حکمت عمیل،  آربٹیج

، اور ایک یہ وقت میں اس ےک مشابہ دوشی میں فروخت  آربٹیج یک ترتیب ایک اثاثہ ایک مارکیٹ میں خریدا ہے

کیا جاتا ہے ۔ اس طرح ےک اثاثوں یک مالیت میں فرق مختلف اسٹاک میں پیوست ہے ۔ مستقبل 

مارکیٹ پیش رفت پورٹ فولیو ےس قطع نظر اس حکمت عمیل ےک نتیجی میں قدر )ےک نتیجی میں 

.   باہیم تجارت  مقررہ رہتا ہے
ً
 ےک احکامات یک طرف ےس معاوضہ( تقریبا

یہ رصف )فروخت( خرید ےک پر مشتمل ہوتا ہے جب ایک حکم بیھ ثالن  سمجھا جاتا ہے ایک 

( ےک بغئں ایک مارکیٹ ےک مشابہ ایک اور مارکیٹ میں فراہم کردہ تفریق 
مایل اثان  فروخت )خریدنے

متصل بازاروں ےک کھولیے یا ایک حکم کو بند کرنے یک اس وقت پاتی جاتی ہے ایک اہم قیمت ان دو 

 یک قیمت درج کرنے ےک درمیان ہے ۔ 

 کوٹ چھوٹا ہو کوٹ میں ۔ کوٹ جس میں وصول کار بیچ سکیی ہیں ۔.  بڈ

 ےک بارے میں معلومات ۔  کوٹ ڈیٹا بیس 
 ایک بہاؤ یک قیمت درج کرنے

 یا کرنیس یک قیمت درج کرنے ےک لیی فروخت کر سکیی ہیں ۔کرنیس جوڑا جو کالئنٹ خریدنے  بیس کرنیس

 کل مایل  نتیجہ تمام ٹرانزیکشن ےک مکمل اور غئں تجارتی آپریشن ٹریڈنگ اکاؤنٹ پر ۔  -بیلنس
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ٹریڈنگ گراف جس میں افتتایح اور اختتایم، ےک ساتھ ساتھ مقررہ مدت ےک لیی زیادہ ےس زیادہ  بار

۔اور کم ےس کم یک قیمت میں   واوین شامل ہے

ے مارکیٹ ح تبدیلیاں واقع ہوتی مارکیٹ میں ,  تئں جب وقت یک ایک مخترص مدت ےک دوران ایک انتہاتی شر

ط ہے ۔ اکئ  "روزہ مارکیٹ"قیمت ےک حواےل ےس ۔ عام طور پر اس ےس پہےل فوری طور پر اور  شر

 :  ایک یا کنی واقعات ےک بعد فوری طور پر یہ ہوتا ہے

 یا فویحی کارروائیوں؛ ےک آغاز ےس 
ی

 جنیک

ممالک، جن یک معیشت ہے عالیم معیشت؛ یک حالت پر ایک بڑا اثر و رسوخ ےک لیی اقتصادی 

۔  ز یک ایک اشاعت کرتی ہے امیئی  پئں

ح سود پر فیصےل کا اعالن -  ان کمیٹیوں؛ اور مرکزی بینک یک طرف ےس شر

ز، وزیر خز - ات نمایاں طور پر اثرات تقاریر اور مرکزی بینک ڈائریکئی انہ اور جس میں معایسر متغئں

 یک عالیم معیشت ۔ حالت ممالک ےک صدور یک طرف ےس پریس کانفرنس 

 کرنیس مداخلت یک طرف ےس ریاسنی ادارے ۔-

روریسٹاک عبادات ایک نیشنل )ریاست( سطح ہے ۔ -  ٹئں

ے )یا ایس طرح تک یہ محدود قواع-  آفات، عائد ہنگایم قوانیں
 د( ان عالقوں میں ۔ قدرتی

سیایس یا شدید حاالت واقعات: مستعفے اور حکومت؛ ےک انتظایم شعبوں ےک نمائندوں یک -

)  مالقاتیں )انتخابات ےک نتیجی میں وہ لوگ بیھ شامل ہے

ح یک حرکیات پر اثر انداز ہے ۔ -  دیگر واقعات جو نمایاں طور پر ایک آےل یک شر

دوشی کرنیس میں جس ےک ساتھ کالئنٹ  خرید سکیی ہیں بیس کرنیس یک فروخت ایک کرنیس  کوٹ کرنیس

 جوڑا، یک نشاندیہ کرتا ہے ۔ 

ایک آپریشن کاروباری والیوم  ایک اور کرنیس یک طرف ایک کرنیس یک قدر میں تبدییل یک  بنیاد   کرنیس یک جوڑی

۔   ہے

امیئی پر کھینجے   ویلیو ٹریلنگ سٹاپ  گیی  ٹرلنگ سٹاپ کالئنٹ یک طرف ےس مرتب کریں ۔ایک پئں

ایک مخصوص اثاثہ تجارت ےک لیی رقم مختص وقت ٹریڈنگ ےک اختتام پر. جس ےک بعد متعلقہ   ایکسپائریشن 

 معاہدہ پر ٹریڈنگ جاری رکھنا نہیں نا ممکن ہو

 اکاؤنٹ یک قسم

 

ائط اور کالئنٹ ےک لیی دستیاب خدمات جو کم از کم ڈپوزٹ رقم یک بنیاد پر  ڈپوزٹ کرنے یک شر

قائم ہیں ۔. ہر قسم ےک اکاؤنٹ میں ایک کم از کم جمع رقم ہے ۔ زیادہ ےس زیادہ رقم جمع یک 

 لیوری    ج پر منحرص ہے ۔ 

 نگ ےک لیی استعمال کیا منطقہ وقت ۔ فائل میں فکس-کیس بیھ واقعات پیش کار الگ ٹریڈنگ پلیٹ فارم کا وقت

ي بار کیےل  چارٹ
یڈ ، ایک  -گرافیکل شکل میں پیش کیا گیا ےس کوٹ فلو۔ ایک ہآتی زیادہ ےس زیادہ بڈ پئں

 پہےل بار یک بڈ -ایک آخری بڈ بار کیےل ، اوتننگ پرائس  -کم ےس کم بڈ ، کلوزنگ کوٹ   -لو پر 

ائط پر ( ایک کمپنے  جس ےک ساتھ وصول  1 ڈیلر کار معاہدوں، ٹریڈنگ ےک مارجن ٹریڈنگ یک شر

۔ وری ہے  عمل شانجام دے رہا ہوےک لیی ایک قانوتے بنیاد کو منضبط کرنا رصے

( ایک ٹریڈنگ شور اور/یا ایک کمپنے مالزم جو درخواستوں اور گاہکوں، ےک احکامات کا نفاذ 2

۔  کرتا ہے حکم باہر سٹاپ اور مارجن کال کرتا ہے

ح اضافہ یک توقع ےک ساتھ ۔ کرنیس ےک جوڑوں ےک لیں قابل اطالق: کوٹ  پوزیشنلمنی  ایک خریداری آےل شر

 کرنیس ےک لیی خریداری بیس کرنیس ۔ 

 ایک مکمل ٹرانزیکشن ےک دوشے حصہ کا نتیجہ۔ قرینی پوزیشن

وصول کار ایک کوٹ یک وصویل ےک بارے میں ڈیلر یک کالئيںٹ کو نصیحت ۔ ایک درخواست  درخواست 

۔  ےک لیں ذمہ دار نہیں
 حکم کو انجام دییے

 ایک کرنیس جوڑا یا فرق ےک لیی معاہدہ۔ آلہ

ی  ٹرانزیکشن ےک مکمل اور غئں تجارتی کارروائیوں کا تجارتی اکاؤنٹ یک فہرست ۔  اکاؤنٹ یک ہسئی
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ائط پر ٹریڈنگ ےک عمل کا نفاذ ےک لیں  گاہک ایک قانوتے ادارہ یا ایک معاہدہ کیا مارجن ٹریڈنگ یک شر

 ایک ڈیلر ےک ساتھ ایک نجی شخص ۔ 

, جس ےک ذریےع ایک بویل )میں کمپنے یک طرف ےس 4.0سافٹ ویئی مصنوعات میٹا ٹریڈر  وصول کار ٹرمینل 

 مارکیٹوں میں ےک بار
ے میں معلومات وصول کار آن الئن، حاصل کر وضاحت یک جلد( مالیاتی

، تبدیل کریں، آرڈر کو  ، جمع کروائیں ے
سکیی ہیں ٹریڈر تکنییک تجزیہ بازاروں، ٹریڈنگ ےک آپریشئے

آزادانہ طور پر ویب  4.0خارج، ایس طرح ڈیلر اور کمپنے ےس پیغامات وصول کریں ۔ میٹا ٹریڈر 

 سائٹ تک رساتی حاصل یک ہے ۔ 

ح یک توقعات ےک ساتھ  فروخت میں کیم  ۔ کرنیس ےک جوڑوں ےک لیں قابل  پوزیشنکم مدت  ایک ایک آےل یک شر

 اطالق: کوٹ کرنیس ےک لیی بنیادی کرنیس یک فروخت  ۔

ہ ایک بیس اثاثہ ہے )جو کہ ایک  فرق ےک لیں رابطہ فرد ایک حصہ، مستقبل، قیمنی دھاتوں، اسٹاک انڈیکس، وغئں

، اثاثہ فرق ےک لیں  ( یک بنیاد حکومت یک تبدییل پر مبنے ہے معاہدے یک بنیاد میں جھوٹ بول رہا ہے

۔ اس کا موضوع ہے ۔  ٹریڈنگ ےک عمل، شانجام دے رہا ہے

 کالئنٹ ےک احکامات کو انجام دییے ےک لیی  قیمت درج کرنا ایک عمل ہے ۔  کوٹنگ

 ایک اس بات یک ضمانت یک رقم اور آپریشن ٹریڈنگ والیوم ےک درمیان تناسب ہے ۔  لیوری    ج

: 1 ریٹ  (کرنیس پئں کیےل : بیس کرنیس یک قیمت کوٹ کرنیس میں بیان یک جاتی ہے

۔2 یس کیا جاتا ہے ی فارم میں ایکسئی
یکٹ میں : بیس یونٹ ےک ایسٹ کر مانئی  (ڈفرنس ےک کانئی

تمام درخواستیں جو اپ ےک لیں دوشی ہوتی کالئنٹ ٹرمینل یک طرف ےس پیدا یک جاتی  فائل یک وصول کار الگ مسل

 ہیں ۔
، اور کالئنٹ  آرڈر یک طرف ےس ڈیلر کو بھیجی جاتی  ہیں

فائل یک تمام درخواستیں جو اپ ےک لیں دوشی ہوتا ہے شور یک طرف ےس پیدا کیا، اور احکامات  پیش کار الگ مسل

۔ےس وصول کار ڈیلر،   ہیں
 ایس طرح ےس ان یک عمل کاری ےک نتائج موصول ہوتی

 طویل اور مخترص پوزشن ےک برابر والیوم ایک یہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ایک یہ آےل ےک لیی کھوال،۔ مقفل پوزشن

۔ الٹ   ہیں
، گڈز،بیس کرنیس ، پلیٹ فارم میں قبول یک جاتی  ایک تجریری تصور  شئئں

ڈیلر یک طرف ےس پوزشن کو کھولیے اور برقرار رکھیے ےک لیی درکار سکیورتی عہدے مقفل ہے ۔ یہ   مارجن مقفل عہدوں ےک لیی 

 ہر آےل ےک لیی معاہدے یک تفصیالت میں بیان کیا گیا ہے ۔ 

ے وصول کار تب تک اپیے اپیے فنڈز کا سائز نہایت رقوم ےک لیی ایک تجارتی  مارجن ٹریڈنگ ایک ٹریڈنگ ےک آپریشئے

 انجام دییے ےک لیی ےک قابل ہے جب لیوری    ج، استعمال کر ےک انجام دے رہا ہو ۔ 

 ےک لیں درکار ہے ۔ یہ ہر آےل ےک لیی م ابتداتی مارجن
عاہدے یک ڈیلر ےک طور پر ایک سیکورتی پوزشن کو کھولیے

 تفصیالت میں بیان کیا گیا ہے ۔ 

وری مارجن نقد سیکورتی یک طرف ےس ڈیلر کھیل پوزشنوں یک حمایت کرنے یک درخواست یک ۔ یہ ہر آےل ےک - رصے

 لیی معاہدے یک تفصیالت میں بیان کیا گیا ہے ۔ 

 کا ایک بھاری قیمت کا فرق ۔ - آف مارکیٹ کوٹ
ی

 ایک یک موجودیک

ایک مخترص وقت ےک اندر اندر  بنا رہا ہے ایک ابتداتی سطح پر قیمت وققے   ایک کوٹ رولبیک-

 ۔

ی ےسکوٹ تحریک یک کیم - ے  اس ےس پہےل کہ یہ کوٹ ظاہرہو؛ ایک تئں

یں جو آےل یک - ایک کوٹ ےک ظہور ےک وقت ایےس کوتی میکرو اکنامک واقعات اور/یا کاروباری خئی

ح نمایاں طور پر اثر انداز کر سکیی ہیں   ۔  شر

کمپنے آف مارکیٹ کوٹ ےک بارے میں معلومات پیش کار کوٹ کوائفیہ ےس دور کرنے یک مستحق 

 ہے ۔

( ےک سلوک کا  غئں تجارتی آپریشن
ی

( اکاؤنٹ یا )ادائییک  كیلیں
اپریشن ےک ایک ایک یک جمع )ےک اکاؤنٹ ےس رقم نكلوانے

 اپریشن ایک کریڈٹ ہے ۔

 ۔« حاالت باقاعدہ مارکیٹ ےک » باقاعدہ مارکیٹ
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 ڈیلر یک ہدایات پوزشن کھولیے یا بند کرنے ےک لیی کالئنٹ کو   آرڈر

 آرڈر یک سطح تک پہنچنا

 ایک مکمل ٹرانزیکشن ےک پہےل حےص کا نتیجہ ہے ۔ کھیل پوزیشن

ایک یک تجارت ہفتہ، تعطیالت ےک بعد یا ٹریڈنگ سیشن ےک درمیان ایک وققے ےک بعد دوبارہ  مارکیٹ اوپننگ

 کھولنا ۔ 

ایک کوٹ ےک طور پر ایک پوزیشن کو کھولیے ےک لیی کالئنٹ ےک ہدایات ڈیلر کو ایک ترتیب یک  زیر التواء آرڈر

 سطح تک پہنچ جاتا ہے ۔

ح اقدار پر کھیل پوزشن ہیں ۔  فلوٹنگ نفع و نقصان  غئں مقرر منافع/خسارے ےک لیں موجودہ شر

دو ریورس ٹریڈنگ ےک عمل ےک ساتھ برابر آپریشن پر مشتمل ہے )ایک پوزیشن کھولیں اور بند  مکمل ٹرانزیکشن

ایک پوزیشن(: ایک ذیل فروخت ےک ساتھ خریدنا یا فروخت ایک ذیل یک خریداری ےک ساتھ ہے 

 ۔ 

 ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر آنے واےل ہر آےل ےک لیی ایک قیمت تسلسل ۔  فلوکوٹ 

 

کوٹ کالئنٹ یک درخواست ےک بغئں پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے ۔ وصول کار ڈیلر قیمت یک آن  فلو کوٹ

الئن رواتے گھڑیاں تو جو وہ کیس بیھ وقت کر سکیی ہیں ےک لیی ایک تجارتی آپریشن کا نفاذ کرنے 

 ع کروائیں ۔ کا آرڈر جم

ح یک ہے ۔  پوائنٹ  ایک یونٹ یک ایک کم از کم اہم بٹ شر

، سامان، بیس کرنیس میں الٹ، میں معاہدے یک تفصیالت ےط یک ہیں ۔  الٹ سائز  رقم شئئں

 ٹریڈنگ پلیٹ فارم ڈویلئی  -« سافٹ ویئی ہواتی  MetaQuotes» ڈویلئی 

/بند کرنے ےک لیی کالئنٹ کیےل ہدایات جگہ، حذف کریں یا ایک ترتیب یک  آرڈر ایک پوزیشن کھولیں

 سطح کو تبدیل یر؛ں تمام یک معلومات. 

 ےس 
ی

مارکیٹ ےک باقاعدیک

 مختلف حاالت 

ے مارکیٹ»یا « دیکھیں 'باریک مارکیٹ  ۔« تئں

فنڈز پر ٹریڈنگ اکاؤنٹ, جس کو ایک نیا مؤقف کو کھولیے ےک لیی استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ یہ  مفت مارجن

 :  فارموال یک طرف ےس واضح ہے

 مفت مارجن =ایکیوتی  ۔مارجن

, )میں 4.0سافٹ ویئی میٹا ٹریڈر شور جو گاہک یک درخواستوں اور احکامات یک عمل کاری کرتا،  شور

 مارکیٹوں پر بویل ےک بارے میں آن الئن معلومات 
کمپنے یک طرف ےس وضاحت یک جلد( مالیاتی

ائط اور حدود کید دیکھ  ، گاہک اور ڈیلر ےک درمیان دعوؤں ریکارڈ، ایس طرح شر فراہم کرتا ہے

 ھال کرتا ہے ۔ ب

ر ے ٹ ایڈوائئں ول حکمت عمیل معیاراور زبان  ایکسئی , میں ایک 4زبانیں  MetaQuotesایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ کنئی

سافٹ ویئی ہے جو درخواستوں اور آرڈر وصول کار ٹرمینل کا استعمال کرنی ہونی پیش کار ےک لیں 

 بھیجتا ہے  ۔ 

 میخ

 

 دیکھیں ۔. « مارکیٹ کوٹ  -آف»

یڈ، الٹ سائز، ایک تجارتی آپریشن یک کم از کم والیوم، آپریشن  یک ترصیحاتمعاہدے   اہم تجارتی حاالت )تک سئی

 والیوم تبدیلیاں، ابتداتی مارجن، مارجن ےک لیی تجارت ےک اقدامات

ہ.( ہر ایک ےک لیی آےل ۔  مقفل پوزشن وغئں

ي یک صورتیں 
افعال یک کیم ےک نتیجی میں ایک یا کنی دفعات کو ( ڈیلر کا خیال ہے کہ کالئنٹ اپیے اعمال و 2 لڑاتی

 موجودہ معاہدے توڑ دیتا ہے جب اییس صورت حال ہو۔;
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( ڈیلر کا خیال ہے کہ کالئنٹ اپیے اعمال و افعال یک کیم ےک نتیجی میں ایک یا کنی دفعات کو 2

 موجودہ معاہدے توڑ دیتا ہے جب اییس صورت حال ہو۔

یڈ  فرق پوائنٹس میں بیان ہے ۔ آسک اور بڈ قیمت میں  سئی

، ٹریڈنگ پلیٹ فارم،  اکاؤنٹ ے دین یک عکایس کرتا ہے  جو مکمل لیں
ایک منفرد شخیص اکاؤنٹنگ رجسئی

] میں کاروائیوں یک کھول عہدوں، غئں تجارتی آپریشن اور احکامات، ایس طرح ایک توازن کا درجہ 

 ہے ۔

ائط اور کالئنٹ  اکاؤنٹ یک قسم ےک لیی دستیاب خدمات جو کم از کم ڈپوزٹ رقم یک بنیاد پر ڈپوزٹ کرنے یک شر

قائم ہیں ۔ کم از کم ڈپوزٹ رقم اکاؤنٹ میں ہر قسم ےک لیی ہے ۔ زیادہ ےس زیادہ رقم جمع یک رقم 

 ےک چیے ہونی لیوری    ج پر منحرص ہے ۔

ایک منفرد شناخنی نمئی ہے ہر کھیل پوزیشن یا ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں ایک زیر التواء ترتیب کو  گھڑی

 دیا جاتا ہے ۔ 

جب وقت یک ایک طویل مدت ےک دوران واوین ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر شاذ و نادر یہ زیادہ ےس  پتیل مارکیٹ

 ط ہے ۔ زیادہ باقاعدہ مارکیٹ ےک حاالت میں داخل مارکیٹ میں ہو ,یہ شر 

 ایک کالئنٹ ےک آپریشن یک خریداری یا فروخت کیس بیھ آےل ےک ہے ۔  تجارتی آپریشن

ایک اکھٹا سافٹ ویئی اور ہارڈ ویئی ایک معلومات آن الئن ٹریڈنگ ےک عمل شانجام دے رہا ہے  ٹریڈنگ پلیٹ فارم

 مارکیٹوں میں کالئنٹ اور ڈیلر، ایس طرحےک دعوؤں کا ریکارڈ فراہم کرتا ہے ۔ ايگریمنٹ 
بویل مالیاتی

 کا اصل مقصد"شور" اور "کالئنٹ ٹرمینل" پر مشتمل ہے ۔ 

، ٹریڈنگ پلیٹ فارم، ےک میں کاروائیوں یک ایک منفرد ذاتی  جو مکمل ؤنٹٹريڈنگ اکا ے دین یک عکایس کرتا ہے لیں

 کھولیے عہدوں، غئں تجارتی آپریشن اور احکامات تمام یک عکایس۔
 رجسئی

۔ آرڈر لیول  ایک کوٹ ایک آرڈر میں بیان ہے

شدید حاالت کو موجودہ  میں  ۔  10§وہ واقعات جو کہ روکا یا گیا  دیکھیں تفصیالت ےک  شدید حاالت 

 معاہدے یک ۔ 

گزشتہ دور مارکیٹ کوٹ 

 اور اقتباس کوٹ

 ایک منٹ بار بند مارکیٹ کوٹ کیےل جو کہ جاری ہے ایک منٹ بارآف مارکیٹ کرٹ کیےل ۔ 

 دو صورتوں میں ےس کوتی بیھ:  پرائس گیپ

 حالیہ کوٹ یک بویل پچھےل کوٹ ےس مانگ ےک مقابےل میں بڑی ہے ۔ -

 کوٹ یک آسک پچھےل کوٹ ےس بویل ےک مقابےل میں بڑی ہے   حالیہ-

 دو صورتوں میں ےس کوتی بیھ:  مارکیٹ کھلیے پر پرائس گیپ

 بویل آج یک افتتایح مارکیٹ ےککوٹ یک کل یک مارکیٹ بند ہونے  ےک مقابےل بڑی  ہے ۔ -

 بویل آج یک افتتایح مارکیٹ ےککوٹ یک کل یک مارکیٹ بند ہونے  ےک مقابےل چھوتی  ہے ۔ -

ایک کالئينٹ یک پوزشن کھولنا یا بند کرنا ڈیلر کیطرف ےس اس کوٹ پر جو کہ اس ےک بیان کیں  واضح نقص

ی کوٹ ےس مختلف ہر ایکسکیوشن ےک وقت۔ یا ڈیلر یک غلیط کوٹ کو غلط لگانے پر۔
ی
 ےک

 کوٹ بڑا ہو کوٹ میں ۔ کوٹ جس میں وصول کار خرید سکیی ہیں ۔  آسک

 کوٹ چھوٹا ہو کوٹ میں ۔ کوٹ جس میں وصول کار بیچ سکیی ہیں ۔  بویل

:  ایکیوتی   کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ۔ یہ فارموال میں واضح ہے

 ۔ -فلوٹنگ منافع  -ایکیوتی =بیلنس + نقصان فلوٹنگ 

ورت ہوتی ہے ڈیلر کیطرف ےس۔یہ الکڈ پوزشن کو   ہیجڈ مارجن کھولیے اور بند کرنے کیےل سیکیورتی یک رصے

۔ ي ہے
یکٹ سپیسفکیسن میں سیٹ کر دی گنی  کانئی

ے » مقفل کریں  دیکھیں ۔« لوکڈ پوزنشئے

ین قیمت پر کالئنٹ ےک آرڈر کا نفاذ ۔ مارکیٹ یک ش انجام دیہ  لیکیوڈتی مہیا کار یک بہئی
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 کریں"لمبا پوزیشن" مالحظہ   لمبا

 دیکھیں ۔« چھوتی پوزیشن» چھوٹا

ح کا اظہارفیصد میں بیان ہے ۔ یہ  مارجن لیول وری مارجن میں شر ایک تناسب ےک درمیان ایکوینی اور رصے

 :  فارموال میں واضح ہے

 % ہے ۔100مارجن لیول = )ایکیوتی / مارجن( * 

، لیکن تمام کھیل آرڈریک مفت مارجن یک کیم یک وجہ ےس بند کرنے ےک لیی ذمہ  مارجن کال ڈیلر حقدار  نہیں

۔  ط ہے ۔ مارجن لیول اور مارجن کال کا بیان ایگریمنٹ میں بیان ہے ,یہ شر  دار ہے

 

یڈ الٹ سائز، کم از کم حیثیت پوزشن( معاہدے یک تفصیالت  ائط )سئی  ٹریڈنگ یک شر

( ۔ ہر ٹریڈنگ ےک آےل ےک لیی ۔والیوم،  ہ ےک لیی  ابتدائیمارجن، مارجن لوکڈ عہدے وغئں

 دیکھیں ۔« مارکیٹ کوٹ  -آف» میخ

۔  اسٹاپ آوٹ ي
 آرڈر ےک لیی ایک الزیم پوزشن  بندش، پیش کار یک طرف ےس پیدا یک گنی

مثبت یا منفے  ہوسکتا  راتوں رات پوزشن ےک انعقاد ےک لیی ایک رات یا رقم سود ہوتی ہے ۔ تبادلہ سویپ

 ویب سائٹ پر دیا گيا ہے ۔ FBSہے ۔ ہر آےل ےک لیی "سویپ" اقدار ےک ساتھ ایک ٹیبل  

یٹجی سٹاپ الس آرڈر کیےل :  ٹریلنگ سٹاپ  ول سئی  درج ذیل کنئی

ي ایکشن نہ 
کھیل پوزیشن ےک لیی منافع اگر ٹریلنگ سٹاپ پر ایکسکیوٹ نہ کیا گیا ہو تم کوتی

۔  لیں

منافع ٹریلنگ سٹاپ ےس اوپر چال جاۓ تو شور کو ایک اور آرڈر بھیبیں تا کہ سٹاپ جیےسیہ 

 الس ٹرینلگ سٹاپ آرڈر ےک قریب ہو کرنٹ کوٹ ےس: 

جیےسیہ منافع ٹریلنگ سٹاپ ےس دور چال جاۓ تو شور کو ایک اور آرڈر بھیبیں تا کہ سٹاپ 

 الس ٹرینلگ سٹاپ آرڈر ےک قریب ہو کرنٹ کوٹ ےس: 

نیٹ ےف کنیکٹ ہونے پراور شور ٹریلنگ رص  ، یعنے انئی ف ٹرمینل ایکٹو ہونے پر کام کرتا ہے

 ےس رابےط میں ہونس پر۔

 

 


