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شراکت داری کا معاہده

23071IBCنمبررجسٹریشنتحتکےقوانینکےگریناڈائنزاورونسنٹسینٹجوہےکمپنیایکلیمیٹڈ۔ویایسمارٹٹریڈو
ہےمیںگریناڈائنزدیاینڈونسنٹسینٹکنگسٹنروڈ،مرےالج،شیمروکآفسہیڈکاجسہےگئیدیتشکیلساتھکے2015

جس کے ایک حصے میں اور آئی ڈی کے ________ / پاسپورٹ نمبر ______ جس کا پتہ ______ یا _______ پر ہے، ایک
کمپنی جو ______ کے قوانین کے تحت صحیح طور پر رجسٹرڈ اور موجوده ہے جس کا رجسٹرڈ پتہ ______ پر ہے (اس کے بعد

اسے "پارٹنر" کہا جائے گا)، دوسرے حصے پر۔ فریقین اس طرح سے درج ذیل میں متفق ہیں۔

تعریفات

جب تک کہ دوسری صورت میں واضح طور پر اشاره نہ کیا جائے، اس شراکت داری کے معاہدے میں درج ذیل شرائط کی
وضاحت اس طرح کی جائے گی:

آفیشل ویب سائٹ کا لنک شامل ہوتا ہے۔" کا مطلب ایک بالک اشتہار ہے جس میں کمپنی کیبینر"

کے پروڈکٹس اور خدمات کو اس کے ساتھ کھولے گئے اکاؤنٹ کے" سے مراد کوئی بھی فرد ہے جو کمپنیکسٹمر" یا "کالئنٹ"
ذریعے استعمال کرتا ہے اور یہ کسٹمر کے معاہدے سے مشروط ہے۔

ہوں گی جو کالئنٹ اور کمپنی کے درمیان ان شرائط، شرائط اور معاہدے" کا مطلب کمپنی کی آفیشل دستاویزاتکسٹمر ایگریمنٹ"
کی نشاندہی کرتی ہیں جو کمپنی کے ساتھ اکاؤنٹ کھولنے پر قبول کیے جاتے ہیں۔ الحاق شده اکاؤنٹ سے متعلقہ لنک شراکت دار کا

اکاؤنٹ ہے جسے کمپنی نے معاہدے کے مطابق کمیشن کی ادائیگی کے لیے کھوال ہے۔

ڈومیندوسراکوئیاورہےسےنامڈومینکےwww.forexmart.comسائٹویبکیکمپنیمطلبکا"سائٹویبآفیشل"
جسے کمپنی انگریزی کے عالوه دوسری زبانوں میں چالتی ہے۔

نے کمپنی کے ساتھ شراکت داری کی ہے، جس کا عمومی مقصد کالئنٹس" سے مراد کوئی بھی فرد یا قانونی اداره ہے جسپارٹنر"
کو کمپنی کے حوالے کرنا ہے اور جو شراکت داری کے معاہدے کے تابع ہے۔

کے ذریعہ کمپنی کو بھیجتا ہے۔(ملحق) گروپ" کالئنٹس کا ایک گروپ ہے جو پارٹنرپارٹنر"
"پارٹیز" کا مطلب کمپنی، پارٹنر، اور کالئنٹ سے ہوگا۔

("فارکس مارٹ"، "ٹریڈو مارٹ")، لوگوز، اور کمپنی کی ملکیت والے" کا مطلب کمپنی کے تمام رجسٹرڈ ٹریڈ مارکسٹریڈ مارک"
برانڈز بشمول دیگر تمام متعلقہ ٹریڈ مارکس، ہوسکتا ہے کہ وه مقامی یا بین االقوامی ہوں، جو متعلقہ قوانین کے تحت محفوظ ہیں۔

معلوماتقانونی۔1

کاممیںبھردنیاجوہےفرمکاریسرمایہایکہے)جاتاکہا'ہمیں/ہم'یا'کمپنی'یامارٹ''فارکسبعدکے(اسمارٹفارکس1.1
کرتی ہے۔

ٹریڈو مارٹ ایس وی لیمیٹڈ۔ ایک کمپنی ہے جو سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز کے قوانین کے تحت تشکیل دی گئی ہے جس کا
23071IBCنمبررجسٹریشن ہے۔میںگریناڈائنزاورونسنٹسینٹکنگسٹنروڈ،مرےالج،شیمروکآفسہیڈکاجسہے2015

ہے۔انگریزیزبانسرکاریکیکمپنیکہہےکرتاتسلیمگا)جائےکہا'پارٹنر'یا'آپ'اسےمیں(بعدپارٹنر1.3



تعارف۔2

ہے۔گیاکیادرمیانکےکمپنیاورپارٹنرمعاہدهکاداریشراکتیہ2.1

درمیانکےکمپنیاورپارٹنرہے۔کرتامتعینکوپیرامیٹرزکےتعلقاتدرمیانکےکمپنیاورپارٹنرمعاہدهکاداریشراکتیہ2.2
کیے گئے کسی بھی پیشگی معاہدوں یا انتظامات کے ذریعے اس پر گفت و شنید یا رد نہیں کیا جا سکتا۔

بھیکسیاندرکےتاثیرکیداریشراکتیہہے۔کرتاکنٹرولکوتعلقاتدرمیانکےکمپنیاورپارٹنرمعاہدهکاداریشراکت2.3
کارروائی سے پہلے پارٹنر کو تمام ضروری معلومات فراہم کرتا ہے۔

پرطورقانونیلیےاسہیں،میںعالقوںدرازدورپرطورجغرافیائیجوہےگیاکیادرمیانکےفریقینانمعاہدهیہچونکہ2.4
پابند ہونے کے لیے موجوده شراکت داری کے معاہدے پر شراکت دار یا کمپنی یا دونوں فریقوں کے دستخط کرنے کی ضرورت

نہیں ہے۔

کےدستاویزاتذیلیکےاسکومعاہدےکےداریشراکتاسنےاسکہہےکرتاتسلیمکوباتاسذریعےکےاسپارٹنر2.5
ساتھ وقتاً فوقتاً کی جانے والی ترامیم کے ساتھ پڑھا، سمجھا اور قبول کیا ہے۔

دفعاتعمومی۔3

ہے،لیےکےلوگوںعامجوگاجائےسمجھاپیشکشعوامیاسےہے۔طاقتپابنداورقانونیمیںمعاہدےکےداریشراکت3.1
چاہے وه انفرادی ہو یا عدالتی۔ پارٹنر کی جانب سے موجوده معاہدے کی منظوری پر یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔

ریگولیٹریاوراختیاردائرهمتعلقہاورکرنا،پوراکوشرائطکیاہلیتکرنا،پوراکوتقاضوںتمامکےرجسٹریشنکوپارٹنر3.2
اداروں کی ہر ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ رجسٹریشن کے یہ تقاضے، اہلیت کی شرائط، اور دیگر ریگولیٹری تقاضے شراکت

داری کے معاہدے کی پوری مدت کے دوران پارٹنر پر الگو ہوں گے۔

گا۔کرےکامپرطورکےثالثدرمیانکےکمپنیاورکالئنٹپارٹنر3.3

اکاؤنٹگئےکھولےساتھکےکمپنیاورکرکےوضاحتاورتعارفکاسروسزاورپروڈکٹسکےکمپنیکوکالئنٹسپارٹنر3.4
کے ذریعے ایسی مصنوعات اور خدمات استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کالئنٹس کو پیش کیے جانے والے تجربے کو بڑھانے کے

لیے ان کی حوصلہ افزائی کرکے اپنے فرائض کو پورا کرے گا۔

ہیں۔کالئنٹکےکمپنیکالئنٹستمامگئےکیےحوالےکےکمپنیکہہےکرتاتسلیمپرطورمشروطغیرپارٹنر3.5

لیےکےسہولتکیاسکوپارٹنرترجمےکےمعاہدےموجودهہے۔انگریزیزبانمرکزیکیمعاہدےکےداریشراکتاس3.6
فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ انگریزی ورژن اور موجوده معاہدے کے ترجمے کے درمیان کسی بھی تضاد یا عدم مطابقت کی صورت

میں، انگریزی ورژن کو ترجیح دی جائے گی۔

ہوئےکرتےاستعمالکااکاؤنٹشدهالحاقپارٹنرہے۔مشروطسےایگریمنٹکسٹمرکےکمپنیاکاؤنٹشدهالحاقکاپارٹنر3.7
تجارت کو انجام دے سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے اور نکال سکتا ہے بشرطیکہ پارٹنر نے رجسٹریشن کا عمل مکمل کر لیا ہو،

مناسبیت کا امتحان پاس کر لیا ہو، اور کسٹمر کے معاہدے کے مطابق تمام مذکور عمل کو انجام دیا ہو۔

اوسطمیںتصفیوںاپنیساتھکےداروںشراکتکمپنیسےوجہکیچڑھاؤاتارسےتیزیمیںمبادلہشرحکیکرنسیوںقومی3.8
شرح مبادلہ استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔



درستگیاورآغازکامعاہدے۔4
ہے۔نہیںضرورتکیکرنےدستخطکےکمپنییادارشراکتلیےکےہونےپابندپرطورقانونیپرمعاہدهداریشراکتاس4.1

اور پارٹنر کو اس بنیاد پر منسوخی کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ ایک فاصالتی معاہده ہے۔

ہوتاموصولنوٹسذریعےکےمیلایسےطرفکیکمپنیکوپارٹنردنجسہوگاشروعسےتاریخاسمعاہدهداریشراکت4.2
ہے، لیکن اس وقت تک نہیں جب تک کہ پارٹنر کی طرف سے تمام مطلوبہ دستاویزات مکمل طور پر مکمل نہ ہو جائیں اور کمپنی

کو موصول نہ ہو جائیں۔

شرائطکیمعاہدےاساگرہے۔درستلیےکےماه12سےتاریخکیمنظوریسےطرفکیپارٹنرمعاہدهداریشراکتیہ4.3
پوری ہو جائیں تو یہ معاہده غیر معینہ مدت کے لیے موثر ہوگا۔

ہے۔کھولنا(اکاؤنٹس)اکاؤنٹشدهالحاقسےطرفکیپارٹنرساتھکےکمپنیمطلبکامعاہدهداریشراکت4.4

تعاملساتھکےکالئنٹس۔5

ہے،سکتاکرفراہممعلوماتاشتہاریمتعلقہبھیکوئیمیںبارےکےکمپنیسےسائٹویبآفیشلکوکالئنٹسممکنہپارٹنر5.1
بشرطیکہ کمپنی کی طرف سے ایسی معلومات کی تصدیق کی گئی ہو۔

کوکالئنٹجوہےشاملڈیٹااورمشورےہدایات،متعلقہتماممیںجسگاکرےفراہممعلوماتضروریکوکالئنٹپارٹنر5.2
کمپنی کے ساتھ بروکریج سروس کا معاہده کرنے کے قابل بنائے گا۔ پارٹنر کالئنٹ کو معاہدوں کے مواد کی وضاحت کرنے کا بھی

ذمہ دار ہے۔

پارٹنرپر،کھولنےاکاؤنٹلیےکےکالئنٹگا۔کرےمددکیکالئنٹممکنہمیںکرنےمکملکوعملکےرجسٹریشنپارٹنر5.3
پبلک آفر ایگریمنٹ پر دستخط کرنے سے پہلے کالئنٹ کو کرنسی ٹریڈنگ سے منسلک موروثی خطرات سے مطلع کرنے کا بھی

پابند ہے۔

معلومات،تمامگئیکرائیجمعکوکمپنیسےطرفکیپارٹنراورکردهفراہمکوپارٹنرسےطرفکیکالئنٹپارٹنر5.4
دستاویزات، اور معاہدوں کی قانونی حیثیت اور سچائی کی ضمانت دیتا ہے اور ذمہ داری لیتا ہے۔ مزید برآں، پارٹنر ضرورت پڑنے

پر کسی بھی معلومات، دستاویز، اور معاہدے کا انگریزی میں ترجمہ کرے گا۔

کےخدماتاورمصنوعاتکیاساورسرگرمیوںکیاسکمپنی،میںجسہےحقکابنانےسائٹویبذیلیایککوپارٹنر5.5
بارے میں متعلقہ معلومات ہوں، بشمول بروکریج اسٹارٹ اپس اور اشتہارات اور معلوماتی مقاصد کے لیے سرمایہ کاری کی خدمات۔

حاصلخدماتسےطرفکیکمپنیبجائےکےاساورہےسکتاکرانتخابکاکرنےمستردکوخدماتکیپارٹنرکالئنٹ5.6
کرنے کا انتخاب کر سکتا ہے۔

ہے:کرتارجسٹرساتھکےکمپنیہوئےکرتےاستعمالکوطریقوںذیلمندرجہوهاگرہےجاتاسمجھاریفرکوکالئنٹ5.7

ہے۔آتالےپرسائٹویبآفیشلانہیںجوہےکرتاکلکپرلنککےاشتہاریابینرایککالئنٹ5.7.1

ہےکرتاداخلکوڈالحاقکردهفراہمسےطرفکیپارٹنرمیںفارمرجسٹریشنکالئنٹ5.7.2

کہہےکراتاجمعپرطورکےثبوتاسکوکمپنیفارمشناختیایکشدهدستخطاورہوابھراذریعےکےکالئنٹپارٹنر5.7.3
کالئنٹ کو پارٹنر نے ریفر کیا ہے۔

آفیشلمیںاسہے۔گیاکیامنعسےکرنےاستعمالطریقےاخالقیغیراورقانونیغیرکےدینےحوالہکاکالئنٹسکوپارٹنر5.8
ویب سائٹ پر جبری ری ڈائریکشن، ملحق گروپ میں خودکار رجسٹریشن، اور سپیمنگ شامل ہے لیکن یہ ان تک محدود نہیں ہے۔



خودجوہےہوتاسےاکاؤنٹسریفرڈنتیجہکاجسہےگیاکیامنعسےکرنےحاصلکمیشنکوئیسےوابستگیوںکوپارٹنر5.9
پارٹنر، پارٹنر کی شریک حیات، پارٹنر کے قریبی خاندان کے افراد، اور پارٹنر کے رشتہ داروں کی ملکیت ہیں۔ اگر پارٹنر ایک
قانونی اداره ہے، تو اسے بانیوں یا اس کے قریبی رشتہ داروں کے نجی اکاؤنٹس سے کوئی کمیشن حاصل کرنے سے منع کیا گیا

ہے۔

ہے۔ممنوعکرنامنتقلمیںدوسرےسےگروپملحقہایککوکالئنٹسلیےکےروکنےکومسابقتمنصفانہغیر5.10

داریاںذمہاورحقوقکےپارٹنر۔6

پراناورکرنےبندیمنصوبہبنانے،کومہماتاشتہاریاورعملیوںحکمتکیمارکیٹنگسےمنظوریکیکمپنیپارٹنر6.1
عمل درآمد کا حق محفوظ رکھتا ہے۔

کوموادپروموشنلاورمہموںاشتہاریعملیوں،حکمتکیمارکیٹنگکردهفراہمسےطرفکیکمپنیپاسکےپارٹنر6.2
استعمال کرنے کا حق محفوظ ہے۔ اس میں وجیٹس، بینرز، لینڈنگ پیجز، مخبر، ٹیکسٹ لنکس وغیره شامل ہیں لیکن ان تک محدود

نہیں ہے۔

ہے۔حاصلحقکاکرنےاستعماللیےکےمقاصداشتہاریکوڈیزائنکےپروڈکٹسبرانڈکےکمپنیکوپارٹنر6.3

ویباپنیپارٹنراگرہےپابندکاکرنےشامللنککاسائٹویبآفیشلاورمارکس،ٹریڈمعلومات،متعلقہکیکمپنیپارٹنر6.4
سائٹ کو برقرار رکھتا ہے۔

ہونےموصولسےکمپنیبعدسال)5(پانچکےہونےختمکےاساوراندرکےمدتکیدرستگیکیمعاہدےموجودهپارٹنر6.5
والی کسی بھی معلومات کی رازداری کو برقرار رکھنے کا پابند ہے۔

کیدارشراکتیہبرآں،مزیدہے۔پابندکاکرنےفراہممعلوماتسچیاوردرستقانونی،کوکمپنیبعدکےرجسٹریشنپارٹنر6.6
ذمہ داری ہے کہ وه کمپنی کو اپنی جمع کرائی گئی معلومات میں کسی بھی ترمیم کے بارے میں مطلع کرے۔

کےکمپنیوهجبہےجاتاسمجھاحوالہمیںصورتاسصرفکوکالئنٹہے۔پابندکادینےحوالہکاکالئنٹسنئےپارٹنر6.7
ساتھ بروکریج سروس کا معاہده کرتے ہیں اور کسٹمر کے معاہدے کے تحت بین االقوامی مالیاتی منڈیوں میں کام کرتے ہیں۔

میںبارےکےکمپنیپارٹنرہے۔پابندکاجاننےمیںبارےکےسرگرمیوںاورخدماتمصنوعات،کیاسکمپنی،پارٹنر6.8
معلومات کو درست طریقے سے سیکھے گا اور ان تک پہنچائے گا۔ پارٹنر متعلقہ معلومات فراہم کرنے کا اہل ہوگا جو کالئنٹس کو

کمپنی کے کاروبار کی نوعیت کی وضاحت کرنے کے لیے درکار ہے۔

مناسبکوکالئنٹلیےکےپارٹنریہچاہیے۔ہوناآگاهسےحالصورتکیکالئنٹاورپہلوؤںقانونیمنڈیوں،مالیاتیکوپارٹنر6.9
مدد فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے۔

پارٹنرتو،ہےہوتاپیدامسئلہکوئیاگرہے۔پابندکاکرنےمددکیکالئنٹسمیںکاروباراپنےساتھکےکمپنیدارشراکت6.10
کالئنٹ کے مسئلے کو حل کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اگر پارٹنر مسئلہ کو حل کرنے سے قاصر ہے، تو یہ پارٹنر کی ذمہ داری ہے کہ
وه کمپنی کے ماہرین سے فوری مدد کے لیے فوری رابطہ کرے۔ پارٹنر ضروری معلومات فراہم کرنے کا پابند ہے جیسے اکاؤنٹ

نمبر، آرڈر ٹکٹ، ٹائم اسٹیمپ وغیره۔

پابندکادینےاطالعکیمداخلتقانونییاقانونیغیربھیکسیمیںسرگرمیکیپارٹنرمطابقکےمعاہدےموجودهپارٹنر6.11
ہے۔

ہے۔پابندکارکھنےخفیہکودینلیناورڈیٹامعلومات،تمامکیکالئنٹپارٹنر6.12



اسہے۔گیاکیامنعسےکرنےحاصلجائیدادیںسےکالئنٹیالینے،سیکیورٹیزکرنے،قبولفنڈزکرنے،تصفیہکوپارٹنر6.13
میں نقد اور غیر نقدی تصفیے شامل ہیں، چاہے مقامی یا غیر ملکی کرنسی میں ہو۔

پاساورڈیٹاانالگجیسےمعلوماتذاتیکیکالئنٹکرنے،قبولاورکرنےرجسٹرکومعاہدےکےصارفکوپارٹنر6.14
ورڈز کے ساتھ ساتھ کالئنٹ کی جانب سے کالئنٹ کے اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی ٹرانزیکشن یا آپریشن کرنے سے
منع کیا گیا ہے جب تک کہ کالئنٹ کی طرف سے تحریری رضامندی کے ذریعے واضح طور پر بیان نہ کیا جائے اور کمپنی کی

طرف سے منظوری نہ دی جائے۔

کیامنعسےسونپنےاختیاراورداریاںذمہاپنیکوفریقتیسرےکسیبغیرکےاجازتتحریریپیشگیکیکمپنیکوپارٹنر6.15
گیا ہے۔

،"forexmart"میںجسہےگیاکیامنعسےکرنےاستعمالکاناموںڈومینکےکمپنیکوپارٹنر6.16 "tradomart"،
"fxmart"ناموںڈومینمذکورهکوپارٹنربرآں،مزیدہیں۔شاملالفاظموافقکےزبانوںدیگربشمولتغیراتکےامالکےاساور

کو سرچ انجنوں میں کلیدی الفاظ کے طور پر استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

ہے۔گیاکیامنعسےکرنےاشتراککامعلوماتبھیکسیکیکمپنیساتھکےفریقتیسرےکوپارٹنر6.17

ہے،ادارهقانونیایکپارٹنراگرگا۔دےحوالہہینہکوداروںرشتہاورارکانکےخاندانقریبیحیات،شریکاپنےپارٹنر6.18
تو اسے بانیوں یا ان کے قریبی رشتہ داروں کے نجی اکاؤنٹس کا حوالہ دینے سے منع کیا گیا ہے۔

داریاںذمہاورحقوقکےکمپنی۔7

استعمالمیںمہموںمخالفالنڈرنگمنیکومعلوماتگئیکرائیجمعسےطرفکیپارٹنروهکہہےحاصلحقیہکوکمپنی7.1
کرے۔

معاہدےکےداریشراکتکےاطالعپیشگیبغیرکمپنیمیںصورتکیورزیخالفکیداریوںذمہاورحقوقکےپارٹنر7.2
کو ختم کرنے یا الحاق کمیشن کو منسوخ کرنے کا حق رکھتی ہے۔

اورحیثیتکیمہماتوالیجانےکیاستعماللیےکےدینےحوالہکاکالئنٹسسےپارٹنروهکہہےحاصلحقیہکوکمپنی7.3
نتائج کے بارے میں مکمل اور جامع رپورٹ طلب کرے۔

کالئنٹاکاؤنٹجبکہدےکرخارجسےگروپشدهالحاقکواکاؤنٹتجارتیکےکالئنٹوهکہہےحاصلحقیہکوکمپنی7.4
تھا۔گیابھرانہیںدوبارهاندرکےدنوں30کےرجسٹریشنمیںایریا

دن30گئیدیبعدکےرجسٹریشنمیںپروگرامالحاقکالئنٹجبکہہوگیحقدارکیکرنےختمکومعاہدےکےشراکتکمپنی7.5
ہے۔قاصرسےکرنےراغبکوکالئنٹسزیادهسےاسیا3اندرکےمدتکی

کیسےطرفکیگروپالحاقمیںمنڈیوںمالیاتیکوکالئنٹسکےاساورگروپملحقہوهکہہےحاصلحقیہکوکمپنی7.6
جانے والی تجارتی کارروائیوں سے پارٹنر کو ملنے والے کمیشن کے بارے میں مطلع کرے۔

تماممیںرجسٹریشننےانہوںبشرطیکہہےپابندکیکھولنےاکاؤنٹتجارتیلیےکےکالئنٹسکردهحوالہکےپارٹنرکمپنی7.7
ضروری تقاضے پورے کیے ہوں۔

قابلکےکرنےآپریشناورکرنےدینلینکالئنٹتاکہہےپابندکیکرنےفراہمورڈپاساورانالگکوکالئنٹسکمپنی7.8
ہوسکیں۔

ہے۔پابندکیرکھنےریکارڈکاآپریشنزاوردینلینتمامگئےکئےذریعہکےکالئنٹکمپنی7.9



ذریعہکےکالئنٹجیسےہےپابندکیکرنےفراہممعلوماتمتعلقہضروریلیےکےکرنےمددکیکالئنٹکوپارٹنرکمپنی7.10
دستخط شده معاہدے اور شرائط و ضوابط جو کالئنٹ کے کمپنی کی مصنوعات اور خدمات کے استعمال کو منظم کرتے ہیں۔

ہے۔گیاکیااشارهمیںمعاہدےکےشراکتکہجیساہےپابندکیکرنےادائیگیلیےکےخدماتکیاسکوپارٹنرکمپنی7.11

کےنتائجبھیکسیوالےہونےسےوجہکیموادپروموشنلاورمہماتاشتہاریعملیوں،حکمتکیمارکیٹنگکیپارٹنر7.12
لیے کمپنی ذمہ دار نہیں ہے۔ کوئی بھی خرچ پارٹنر ادا کرے گا۔

کےداریشراکتاسکمپنیتوہےکرتاانکارسےروکنےاستعمالکاموادپروموشنلپردرخواستکیکمپنیپارٹنراگر7.13
معاہدے کو ختم کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔

کےطرحاسیاکاپیشدهاسکینکیڈیپاسپورٹ/آئیکہجیسےثبوتشناختیسےپارٹنروهکہہےحاصلحقیہکوکمپنی7.14
دستاویزات کی نوٹری شده کاپی فراہم کرکے تصدیق پاس کرنے کا مطالبہ کرے۔ الحاق شده اکاؤنٹ کی تصدیق کو غیر واجب سمجھا
جائے گا۔ تاہم، کمپنی کچھ خدمات تک غیر تصدیق شده اکاؤنٹس تک رسائی کو محدود کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ اس صورت

میں، پارٹنر کو اپنے اکاؤنٹ کی تصدیق کرنی چاہیے۔ مزید برآں، پارٹنر آئی ڈیز (کاپیاں) کی صداقت کا ذمہ دار ہوگا۔ پارٹنر اس
ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کرنے کے کمپنی کے حق کو تسلیم کرتا ہے جہاں آئی ڈی کو اس کی صداقت
کی تصدیق کے لیے جاری کیا گیا تھا جبکہ یہ قابل اعتراض ہے۔ اگر شناختی دستاویز میں جعلسازی پائی جاتی ہے، تو کمپنی اس

پارٹنر کو انصاف کے کٹہرے میں النے کی حقدار ہوگی جس ملک کی موجوده قانون سازی کے مطابق آئی ڈی جاری کی گئی تھی۔

داریذمہبھیکسیتحتکےاسیامیںصورتکیورزیخالفکیمعاہدےکےداریشراکتاسسےجانبکیپارٹنر7.15
کو انجام دینے میں ناکام ہونے کی صورت میں، کمپنی اپنی صوابدید پر موجوده معاہدے کو ختم کرنے اور تمام کالئنٹس کو الحاق

والے گروپ کے ساتھ ساتھ موجوده معاہدے اور اس کے ضمیموں میں بیان کرده دیگر کارروائیوں کو انجام دینے سے خارج کرنے
کا حق محفوظ رکھتی ہے۔

حلکاتنازعات۔8

گے۔کریںحلکوتنازعاتتمامکرگزرسےکارطریقہکےحلکےتنازعاتکالئنٹ،اورکمپنی،پارٹنر،یعنیفریقین،تمام8.1
اس کا مطلب ہے کہ تمام تنازعات کے لیے مذاکرات اور خط و کتابت کی جائے گی۔

کوپارٹنرپرجسہےرکھتامحفوظحقکاکرنےدائردعویساتھکےکمپنیاندرکےدنوںکےکام5کےتاریخاسپارٹنر8.2
کسی بھی واقعہ یا واقعہ کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ اس طرح کے دعوی کو جنم دینے کا الزام ہے۔

کےکمپنیکرکےپرنٹپرکاغذیاٹائپیاتحریریدعوٰیہے۔رکھتامحفوظحقکاکرنےدائردعویپاسکےکمپنیکالئنٹ8.3
پوسٹل ایڈریس پر بھیجا جانا چاہیے۔ دعوٰی کمپنی کے سرکاری ای میل ایڈریس کا استعمال کرتے ہوئے ای میل کے ذریعے بھی
بھیجا جا سکتا ہے جو سرکاری ویب سائٹ پر ظاہر کیا گیا ہے۔ یہی وه طریقے ہیں جن کے ذریعے دعووں کو تسلیم کیا جائے گا۔

اگر دعوٰی فورمز، ٹیلی فون، یا مواصالت کے کسی دوسرے غیر متعینہ ذرائع کے ذریعے کیا گیا تھا، تو اس پر غور نہیں کیا جائے
گا۔

چاہیے:ہونیمعلوماتذیلدرجمیںدعوے8.4

نامدوسرااورپہالکاکمپنیکیپارٹنریاپارٹنر8.4.1

نمبراکاؤنٹشدهالحاق8.4.2

وضاحتجامعایککیتنازعہ8.4.3

ہے۔سکتیملمددمیںکرنےحلکوتنازعہسےجستفصیلبھیکوئیکیتنازعہ8.4.4
چاہئیں:ہونینہیںتفصیالتذیلدرجمیںدعوے8.5



جائزه؛جذباتیکاحالصورتمتنازعہ8.5.1

بدسلوکیزبانیدیگراوربہتان،دھمکیاں،تہمتیں،لیےکےکسیسےمیںفریقین8.5.2

تفصیالتضروریغیر8.5.3

درخواستکیکرنےفراہممعلوماتضروریلیےکےحلکےتنازعاتسےصارف/پارٹنروهکہہےحاصلحقکوکمپنی8.6
کرے۔

محفوظحقکاکرنےمستردیامستردکودعوےبھیکسیوالےکرنےورزیخالفکیقواعدکےکرنےدائردعوےکمپنی8.7
رکھتی ہے۔

کام10سےدنکےجانےکیےدائردعوٰیفیصلہپردعوےہے۔پابندکیکرنےجانچکیدعووںگئےکرائےجمعتمامکمپنی8.8
کے دنوں کے اندر پارٹنر کے ای میل پر پہنچا دیا جائے گا۔

ہونہمطمئنسےنتیجےکےتنازعہایککوئیسےمیںفریقینجبہےجاتیدیوقتاساجازتکیثالثیلیےکےتنازعات8.9
یا تنازعہ کے حل کے عمل کے تحت مخصوص مدت میں تنازعہ حل نہ ہو۔ پارٹنر یا کالئنٹ دعوی دائر کرنے کے لیے انہی

اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے کمپنی کو ثالثی کی درخواست جمع کرا سکتا ہے۔

مواصلتدرمیانکےفریقین۔9

ہوئے:کرتےاستعمالکاذرائعکےمواصالتکردهبیانمیںذیلصرفگےکریںچیتباتساتھکےدوسرےایکفریقین9.1

میل؛ایکاٹرمینلٹریڈنگ9.1.1

میلز؛ایکیفریقین9.1.2

ذریعے؛کےفیکس9.1.3

ذریعے؛کےفون9.1.4

ایئرمیل؛بذریعہ9.1.5

ذریعے؛کےنوٹساوراعالناتوالےجانےپائےمیںحصوںنامزدکےسائٹذریعےکےسائٹویبآفیشل9.1.6

،Skypeکہجیسےکیشنزایپلیمیسنجریافتہاجازتسےطرفکیکمپنی9.1.7 ICQذریعے۔کےوغیره

ہیں:گئیکیبیانمیںذیلشرائطکیکارروائیپرپیغاموالےہونےموصولسےابالغذرائعباالمذکوره9.2

بعد؛گھنٹہ1کےبھیجنےپیغامہوئےکرتےاستعمالکامیلایکےٹرمینلٹریڈنگ9.2.1
بعد؛گھنٹہ1کےبھیجنےپیغامذریعےکےمیلای9.2.2

بعد؛گھنٹہ1کےبھیجنےپیغامذریعےکےفیکس9.2.3

بعد؛فوراًکےچیتباتپرفون9.2.4



دن؛کیلنڈر7بعدکےبھیجنےذریعےکےسروسپوسٹل9.2.5

بعد؛گھنٹے1کےجانےکیےپوسٹپیغامپرسائٹویبسرکاری9.2.6
بعد۔فوراًکےگفتگوچیٹ9.2.7

شرائطکیادائیگیکیکمیشنملحقہ۔10

کاکرنےکمتکِپپ0.5اسےپرطوریکطرفہپراکاؤنٹشدهالحاقاورکرنےثانینظرپررقمکیکمیشنپاسکےکمپنی10.1
ہو۔کمسے10تعدادکیکالئنٹسایکٹوکردهریفرجبکہہوزیادهسےڈالر500کمیشنیومیہاگرہےمحفوظحق

ہو۔کیاریفرکوکالئنٹسفعالزیادهسے3نےاسبشرطیکہہےپابندکیکرنےاداکمیشنشدهالحاقنامزدکوپارٹنرکمپنی10.2

گیاکیااشارهمیں1ضمیمہمعاہده،داریشراکتاسکہجیساہےپابندکیکرنےاداکمیشنشدهالحاقمتعینکوپارٹنرکمپنی10.3
ہوںنہیںزیادهسےفیصد50کےویلیوایکویٹیاوسطکیکالئنٹستمامکےگروپملحقمیںمہینےرپورٹنگکمیشنتمامہے۔

گے۔ اوسط ایکویٹی ویلیو کا حساب اس طرح کیا جاتا ہے: ہر رپورٹنگ مہینے کے شروع میں اور آخر میں تمام کالئنٹس کے
ہے۔جاتاکیاتقسیمسے2کورقمکیایکویٹیپراکاؤنٹس

میںحسابکےکمیشنجوہےرکھتیمحفوظحقکاکرنےایجسٹکورقملیےکےتجارتذریعےکےکالئنٹسانکمپنی10.4
ٹریڈنگ پلیٹ فارم کی خرابیوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے عالوه، کمپنی ان کالئنٹس کو خارج کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے

جو الحاق گروپ کی جانب سے تجارتی پلیٹ فارم کی خرابیوں کے ذمہ دار ہیں۔

کالئنٹجبکہہےرکھتیمحفوظحقکاکرنےخارجسےگروپالحاقکوکالئنٹاورکرنےمنسوخکمیشنکوپارٹنرکمپنی10.5
اسیہجائے۔ہوزیادهسےفیصد30کمازکمسےرقمکلکیکمیشنوالےہونےجمعمیںاکاؤنٹملحقکمیشنسےتجارتکی

صورت میں بھی الگو ہوتا ہے جب پارٹنر کو ان وابستگیوں سے کوئی کمیشن ملتا ہے جس کا نتیجہ ریفرڈ اکاؤنٹس سے ہوتا ہے جو
خود پارٹنر کی ملکیت ہوتے ہیں، پارٹنر کی شریک حیات، پارٹنر کے قریبی خاندان، اور پارٹنر کے رشتہ دار۔ اگر پارٹنر ایک
قانونی اداره ہے، تو اسے بانیوں یا قریبی رشتہ داروں کے نجی اکاؤنٹس سے کوئی کمیشن حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

اگردےکرخارجسےگروپملحقکوکالئنٹساورکرےمنسوخکمیشنکوپارٹنروهکہہےمحفوظحقیہپاسکےکمپنی10.6
کمپنی کسٹمر کے معاہدے، شراکت داری کے معاہدے، بونس سسٹم کے قواعد، یا کاروبار کی اس نوعیت کو کنٹرول کرنے والے

متعلقہ قواعد و ضوابط کی کسی خالف ورزی کا پتہ لگاتی ہے۔ خاص طور پر، پارٹنر کو جعلی اکاؤنٹس استعمال کرنے، الحاق شده
کمیشنوں سے منافع حاصل کرنے اور مرکزی تجارت کو نقصان پہنچانے کے لیے چھوٹ حاصل کرنے، اور منافع کے لیے غیر

قانونی اور غیر اخالقی طریقے استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے۔

کےپارٹنرشپاسکہتکیہاںیاکرنےخارجسےگروپشدهالحاقکوکالئنٹاورکرنےمنسوخکمیشنکوپارٹنرکمپنی10.7
معاہدے کو ختم کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے اگر کسی کالئنٹ کا رجسٹریشن ڈیٹا پارٹنر کے ساتھ میل کھاتا ہے کیونکہ اس کا

مطلب اس معاہدے کی شرائط و ضوابط کی خالف ورزی ہے۔ مزید برآں، یہ ان کالئنٹس اور شراکت داروں پر بھی الگو ہوتا ہے جو
ایک ہی آئی پی ایڈریس استعمال کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔

اقدامیہہو۔کمسےپپس3منافعکاجنہےرکھتیمحفوظحقکاکرنےمنسوخکوکمیشنشدهالحاقسےتجارتوںانکمپنی10.8
ریفر شده کالئنٹس کے کمیشن حاصل کرنے کی کوششوں کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے خاص طور پر اگر وه پارٹنر کے زیر

انتظام ہوں۔

اسپارٹنراگرہےرکھتیمحفوظحقکاکرنےختمکومعاہدےکےداریشراکتاسیاکرنےمنسوخکوکمیشنکمپنی10.9
معاہدے میں بیان کرده غیر قانونی اور غیر اخالقی طریقوں سے کالئنٹس کا حوالہ دیتے ہوئے پایا جاتا ہے۔ مزید برآں، کمپنی کے
پاس یہ حق محفوظ ہے کہ وه کالئنٹس کو الحاق شده گروپ سے خارج کر دے اگر وه ایسے طریقوں سے کامیابی کے ساتھ متوجہ

ہوئے پائے جاتے ہیں۔



کےشرکاءکےپروگرامبونسمارجنکےجنہےرکھتیمحفوظحقکاکرنےمنسوخکمیشنسےتجارتوںانکمپنی10.10
بونس فنڈز سے آتے ہیں۔ مزید برآں، کمپنی اس طرح کے بونس پروگراموں کے شرکاء کو الحاق شده گروپ سے خارج کرنے کا

حق محفوظ رکھتی ہے۔ یہ شق ان کمیشنوں پر الگو ہوتی ہے جو پہلے ہی کریڈٹ ہو چکے ہیں۔

الحاقکمپنیتوجائےکیادائردعوٰیمیںڈپارٹمنٹڈیلنگکےکمپنیسےجانبکیکالئنٹکےگروپملحقہکسیاگر10.11
کمیشن کو منسوخ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ دعوٰی جس میں ایک آرڈر ہوتا ہے جس میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ
کس طرح پارٹنر کو کمیشن موصول ہوئے اس شراکت داری کے معاہدے کو ختم کرنے کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جا سکتا

ہے۔
ہےہوتاحاصلسےتجارتکیکالئنٹکوپارٹنرجوہےرکھتیمحفوظحقکاکرنےایجسٹکوکمیشنوںشدهالحاقکمپنی10.12

ہے۔ہوتانہیںزیادهسےپپس5منافعکاجس

فیصد60کےڈپازٹکلیہتاکہہے۔محفوظحقکاکرنےایڈجسٹکورقممجموعیکیکمیشنشدهالحاقپاسکےکمپنی10.13
سے زیاده نہ ہو اگر کسی بھی ٹریڈنگ اکاؤنٹ سے ملحق کمیشن کی کل رقم اس اکاؤنٹ میں کالئنٹ کی طرف سے جمع کی گئی رقم

ہو۔زیادهسےفیصد60کے

کیاکاؤنٹسکالئنٹتعداد،کلکیکالئنٹسمیںجسہےرکھتامحفوظحقکاکرنےدرخواستلیےکےتجزیہماہانہپارٹنر10.14
تعداد، اور کالئنٹس کے تجارتی آپریشنز کا جائزه شامل ہوگا۔

بندتجارتکالئنٹشدهریفرجبگاجائےکیاجمعوقتاسصرفپرطورفوریکوکمیشنسےطرفکیکالئنٹسریفرڈ10.15
کردے گا۔ اگر پارٹنر اور کالئنٹ مختلف سرورز سے منسلک ہیں، تو کمیشن کو اگلے دن ریفرڈ کالئنٹ کے ٹریڈ بند کرنے کے بعد

جمع کر دیا جائے گا۔

ہے۔پابندکیکرنےاداکمیشنکوپارٹنرمطابقکےقواعدکردهبیانمیں1ضمیمہمعاہدے،کےداریشراکتاسکمپنی10.16

ہیں۔متفقپرکرنےادائیگیاورلگانےحسابکافرائضمالیاتیکےثالثفریقدوسرےاورٹیکسوںپرطوراپنےفریقین10.17

مخصوصادائیگیکیاساورہےگئیکیمیں1ضمیمہمعاہدے،کےداریشراکتاستعریفکینظامکےکمیشن10.18
ادائیگی کے نظام کے ذریعے بتائی گئی مدت کے اندر کی گئی ہے۔ ریفرلز کے لیے کریڈٹ کارڈ یا ادائیگی کا کوئی دوسرا نظام

مزیدبعدکےبھرتیآخریمیںجسہے،سکتاجابڑھایاتکدنوںکیلنڈر45کومدتمخصوصمیں،صورتکیہونےاستعمال
توسیع کا امکان ہے۔ کمپنی اس کے مطابق پارٹنر کو ان توسیعات سے آگاه کرے گی۔

خاتمہاورترامیم۔11

کیاناورترمیممیںضوابطوشرائطمتعینبھیکسیمیںمعاہدےکےداریشراکتاسپرصوابدیدمکملاپنیکمپنی11.1
ہے۔پابندکیدینےاطالعپیشگیپہلےدنکیلنڈر)5(پانچکوپارٹنرکمپنیہے۔رکھتیمحفوظحقکاتکمیل

شدهمنظوربھیکسیکےمواصلتبشرطیکہہےحقکاکرنےختمکوایگریمنٹپارٹنرشپاسکودونوںکمپنیاورپارٹنر11.2
جائے۔دیاطالعپیشگیپہلےدنکیلنڈر5کمازکمسےخاتمےمطلوبہذریعےکےطریقوں

طرفکیفریقبھیکسییاورزی،خالفکیشرائطورزی،خالفباقاعدهکیداریوںذمہباہمیکودونوںکمپنیاورپارٹنر11.3
سے ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکامی کی صورت میں اس شراکت داری کے معاہدے کو ختم کرنے کے لیے عدالت کو شامل

کرنے کا حق ہے۔


