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معاہدہ یشراکت دار   

 یآئ 23171نمبر  شنیہے جس کا رجسٹر یکمپن کیکے تحت  ا نیکے لوان ناڈائنزیاور گر نٹیونس نٹیس ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیٹر

طرف اور ___  کیہے،  ا ںیالج م مروکیش ناڈائنزیاور گر نٹینسیو نٹیمرے روڈ، کنگسٹن س آفس ڈیہے جس کا ہ 2115 یس یب

کے تحت باضابطہ طور پر رجسٹرڈ اور موجود ہے جس کا  نیلوان / پاسپورٹ نمبر __ کا پتہ ہے جس کا پتہ _ کے یڈ یکے آئ

۔ںیمتفك ہ امور سے لیدرج ذ نیمیطرف ہے۔ فر یرجسٹرڈ پتہ __ )اس کے بعد "شراکت دار" کہا جاتا ہے(،( دوسر  

ںیفیتعر   

: یجائے گ یکوضاحت اس طرح  یشرائط ک لیدرج ذ ںیمعاہدے م یجائے، اس شراکت دار ایتک واضح طور پر اشارہ نہ ک جب

۔گاسائٹ کا لنک شامل ہو بیو یک یکمپن ںیاشتہار ہوگا جس م نما بالک کی" کا مطلب انری"ب   

" مصنوعات اور خدمات کو اس کے ساتھ کھولے گئے اکاؤنٹ کے  یک یفرد ہوگا جو کمپن یبھ ی"کسٹمر" کا مطلب کوئ ایکالئنٹ" 

جو  یہوں گ زاتیدستاو یک ی" کا مطلب کمپنمنٹیگری"کسٹمر ا ہے۔ ہوتا معاہدے کے تابع صارفاستعمال کرتا ہے اور  عےیذر

 اجات ایکے ساتھ اکاؤنٹ کھولنے پر لبول ک یجو کمپن ںیہ یکرت بیاناور معاہدے  ط و صوابطشرائ انیکے درم یاور کمپن صارف



کے لئے کھوال  وںیگیادائ یک شنینے معاہدے کے مطابك کم یکا متعلمہ لنک پارٹنر کا اکاؤنٹ ہے جسے کمپن ایفی لی اکأونٹ۔ ہے

 ہے۔

 آفیشل ویب سائٹ" کا مطلب ڈومین نام کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ ہوگا"

www.forexmart.com  اور کوئی اور ڈومین کہ جس پر کمپنی انگریزی کے عالوہ دیگر زبانوں میں کام کرتی ہے۔

"پارٹنر" کا مطلب کوئی بھی انفرادی یا لانونی ادارہ ہوگا جس نے کمپنی کے ساتھ شراکت داری کی ہو، جس کا عمومی 

ممصد نئے صارفین کو کمپنی میں شامل کرنا ہے اور جو شراکت داری معاہدے کے تابع ہے۔ "پارٹنر )ایفی لی ایٹ( 

گروپ" صارفین کا ایک گروپ ہے جسے پارٹنر نے کمپنی میں شامل ہے۔ "فریمین" کا مطلب کمپنی، شراکت دار اور 

اس میں شامل صارف ہوگا۔ "ٹریڈ مارک" کا مطلب کمپنی کے تمام رجسٹرڈ ٹریڈ مارک )"فاریکس مارٹ"، 

"ٹریڈومارٹ"( لوگو اور کمپنی کی ملکیت والے برانڈز بشمول دیگر تمام متعلمہ ٹریڈ مارک ہو سکتے ہیں، جو متعلمہ 

 لوانین کے تحت محفوظ ہیں۔

معلومات یلانون -1   

 ںیبھر م ایفرم ہے جو دن یکار ہیسرما کی'ہم' کہا جاتا ہے( ا ای' ی'کمپن ایمارٹ'  کسیمارٹ )اس کے بعد جسے 'فار کسیارف 1.1 

ہے۔ یکام کرت   

نمبر  شنیہے جس کا رجسٹر یکمپن کیکے تحت شامل ا نیکے لوان ناڈائنزیاور گر ٹنینسیو نٹیس ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیرٹ 1.2

ہے۔ ںیم ناڈائنزیگر نڈیا نٹینسیو نٹیالج، مرے روڈ، کنگسٹن س مروکیآفس ش ڈیہے جس کا ہ 2115 یس یب یآئ 23171   

ہے۔ یزیزبان انگر یسرکار یک ینکرتا ہے کہ کمپ می'پارٹنر' کہا جاتا ہے( تسل ایراکت دار )اس کے بعد جسے 'آپ' ش 1.3   

تعارف -2   

ہے۔ ایگ ایک انیکے درم یمعاہدہ شراکت دار اور کمپن یشراکت دار ہی -2.1    

شراکت  اور یہ معائدہ  طے کرتا ہے دائرہ عمل کوتعلمات کے  انیکے درم یمعاہدہ شراکت دار اور کمپن یشراکت دار ہی -2.2 

۔کو منسوخ نہیں کرتاانتظامات  ایمعاہدوں  یشگیپ یگئے کس ےیک انیکے درم یدار اور کمپن   

 ےیکے اندر ک ریتاث یک یشراکت دار ہیتعلمات کو کنٹرول کرتا ہے۔  انیکے درم یمعاہدہ شراکت دار اور کمپن یراکت دارش 2.3 

معلومات فراہم کرتا ہے۔ یالدام سے پہلے شراکت دار کو تمام ضرور یبھ یگئے کس   

ہے، اس لئے موجودہ  ایگ ایک انیکے درم موںیرہنے والے فر ںیطور پر دور دراز عاللوں م یائیہ جغرافمعاہد ہیونکہ چ 2.4 

 یکے دستخط ک یسے کس ںیم موںیدونوں فر ای یکمپن ایطور پر پابند ہونے کے لئے شراکت دار  یمعاہدے پر لانون یشراکت دار

ہے۔ ںیضرورت نہ   

 یگئ یکے ساتھ ک زاتیمعاون دستاو یاس کمعاہدے کو یہے کہ اس نے اس شراکت دارراکت دار اس بات کا اعتراف کرتا ش 2.5 

ہے۔ ایپڑھا، سمجھا اور لبول ک ولتا فولتا کے ساتھ میترام  

دفعات یعموم -3   

سمجھا  شکشیپ یعوام یہے۔ اسے عام لوگوں کو مخاطب کرنے وال اریاور پابند اخت یمعاہدے کے پاس لانون یراکت دارش - 3.1

طور پر نافذ ہوگا۔ یپر فور تیلبول یشراکت دار ک یموجودہ معاہدے ک ہی۔ کلیڈیجور ایہو  یے گا، چاہے وہ انفرادجائ   

اور  اریاور متعلمہ دائرہ اخت یہوں گ یکرن یشرائط پور یک تیکو پورا کرنا ہوگا، اہل اتیتمام ضرور یک اندراجرٹنر کو پا 3.2 

 یٹریگولیر گریشرائط اور د یک تیاہل ات،یضرور ہی یک شنیرا کرنا ہوگا۔ رجسٹرہر ضرورت کو پو یاداروں ک یٹریگولیر

دوران شراکت دار پر الگو ہوں گے۔ ےمدت ک یمعاہدے ک یتماضے شراکت دار   

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=ur&a=www.forexmart.com


ثالث کا کام کرے گا۔ انیکے درم یاور کمپن صارفراکت دار ش -3.3    

کے ساتھ  یوضاحت کرکے اور کمپن یارف کروا کر اور ان کمصنوعات اور خدمات متع یک یارٹنر کالئنٹس کو کمپنپ - 3.4 

دے کر اپنے فرائض کو پورا کرے گا  بیترغ یمصنوعات اور خدمات استعمال کرنے ک یسیا عےیکھولے گئے اکاؤنٹ کے ذر

گا۔ ےبڑھائ یکردہ تجربے کو بھ شیکالئنٹس کو پ یاور ساتھ ہ   

۔ںیکے کالئنٹس ہ یکمپن صارفگئے تمام  ےیکے حوالے ک یکمپن کرتا ہے کہ میمشروط طور پر تسل ریپارٹنر غ -3.5   

سہولت کے  یہے۔ موجودہ معاہدے کے ترجمے شراکت دار کو اس ک یزیزبان انگر بنیای یمعاہدے ک یس شراکت دارا -3.6 

 یم مطابمت کعد ایتضاد  یکس انیدرم کےمعاہدے  ترجمہ شدہاور  میں درج معائدہ یزی۔ انگرںیجا سکتے ہ ےیلئے فراہم ک

کا حامل ہوگا۔ تیاہم مطلب اور فہم ہی یزیانگر ںیصورت م   

اکاؤنٹ کا استعمال ایفی سکتا ہے،  تجارتسے مشروط ہے۔ پارٹنر  منٹیگریکے کسٹمر ا یاکاؤنٹ کمپن ایفی لیارٹنر کا پ -3.7

 ایہو، مناسبت کا امتحان پاس کر ل ایر لکا عمل مکمل ک شنیپارٹنر نے رجسٹر کہیکرتے ہوئے ڈپازٹ اور رلم نکلوا سکتا ہے بشرط

۔ںیکے مطابك تمام مذکور عمل انجام دے سک منٹیگریہو، اور کسٹمر ا   

وجہ سے شراکت داروں کے ساتھ  اوسط شرح تبادلہ  یسے اتار چڑھاؤ ک یزیت ںیشرح تبادلہ م یک وںیکرنس یلوم یمپنک- 3.8

ہے۔ یاستعمال کرنے کا حك محفوظ رکھت  

معیادآغاز اور  معاہدے کا -4   

ضرورت  یطور پر پابند ہونے کے لئے دستخط کرنے ک یلانون عہیکے ذر یکمپن ایمعاہدے پر شراکت دار  یس شراکت دارا 4.1 

معاہدہ ہے۔ دور رہتے ہوئے کیا گیا ہیہے کہ  ںیحك نہ یکا کوئ یپر منسوخ ادیہے؛ اور پارٹنر کو اس بن ںینہ   

نوٹس موصول  عےیکے ذر لیم یطرف سے ا یک یسے شروع ہوگا جس پر پارٹنر کو کمپن خیرمعاہدہ اس تا یراکت دارش -4.2 

 ںیہ یہو جات ںیطرف سے باضابطہ طور پر مکمل نہ یپارٹنر ک زاتیجب تک تمام مطلوبہ دستاو ںیاس ولت تک نہ کنیہوتا ہے، ل

۔ںیہ یہوت ںیکو موصول نہ یاور کمپن   

 یہے۔ اگر اس معاہدے ک نافذ العملماہ کے لئے  12سے  خیتار یک تیجانب سے لبول یر کمعاہدہ شراکت دا یشراکت دار ہی -4.3

مدت کے لئے موثر ہوگا۔ نہیمع ریمعاہدہ غ ہیتو  ںیہو جائ یشرائط پور   

اکاؤنٹ کھولنا ہے ایفی لی ایٹ کیطرف سے ا یکے ساتھ شراکت دار ک یمعاہدے کا مطلب کمپن یراکت دارش - 4.4  

تال میلساتھ کے  صارفین۔ 5   

کو فراہم کر سکتا ہے  متولع صارفینسائٹ سے  بیو شلیمعلومات آف یمتعلمہ اشتہار یکوئ ںیکے بارے م یارٹنر کمپنپ -5.1 

۔نے اسکے مصدلہ ہونے کی تصدیك کی ہو یکمپن کہیبشرط   

جو  کہ شامل ہوں گے ٹایور ڈمشورے ا ات،یتمام متعلمہ ہدا ںیمعلومات فراہم کرے گا جس م یکو ضرور صارفارٹنر پ -5.2 

کو معاہدوں کے مواد  صارف۔ پارٹنر ی گ ںیکے لابل بنائ ہونےداخل  کے معائدہ میںسروس  جیکے ساتھ بروکر یکو کمپن صارف

ذمہ دار ہے۔ یوضاحت کرنے کا بھ یک   

ے اکاؤنٹ کھولنے پر، کے لئ صارفمدد کرے گا۔  یک صارفمتولع  ںیکے عمل کو پورا کرنے م شنیرجسٹر شراکت دار – 5.3 

خطرات سے مطلع کرنے کا  یسے وابستہ فطر ڈنگیٹر یکو کرنس صارفپارٹنر پبلک آفر معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے 

پابند ہے۔ یبھ   

 



اور  زاتیتمام معلومات، دستاو یگئ یکو جمع کرائ یاور کمپن یجانے وال یجانب سے فراہم ک یک صارف شراکت دار – 5.4 

برآں، شراکت دار ضرورت پڑنے  دیہے۔ مز تایل یذمہ دار یہے اور اس ک تایضمانت د یک یجواز اور سچائ یلانون معاہدوں کے

کرے گا۔ فراہم ترجمہ ںیم یزیکا انگر عاہدےاور م زیمعلومات، دستاو یبھ یپر کس   

مصنوعات  یاور اس ک وںیرمسرگ یاس ک ،یکمپن ںیسائٹ بنانے کا حك حاصل ہے جس م بیو ذیلی کیکو ا شراکت دار - 5.5 

مماصد کے لئے  یاسٹارٹ اپ اور اشتہارات اور معلومات جیمتعلمہ معلومات شامل ہوں، بشمول بروکر ںیاور خدمات کے بارے م

بھی شامل ہوسکتی ہیں خدمات یکار ہیسرما  

طرف سے خدمات  یک ینبجائے کمپ یخدمات کو مسترد کرنے کا انتخاب کر سکتا ہے اور اس ک یک شراکت دار صارف -5.6 

  حاصل کرنے کا انتخاب کر سکتا ہے۔

اندراج کرتا ہے ںیم یکا استعمال کرتے ہوئے کمپن موںیطر لیجاتا ہے اگر وہ مندرجہ ذ ایک فریکو ر : صارف 5.7   

سائٹ پر التا ہے۔ بیو کمپنی ںیجو انہ یںہ ےلنک پر کلک کرت یاشتہار ای نریب کیا صارفین – 5.7.1    

ہے درج کرتاکوڈ  ایفی لی ایٹفراہم کردہ  ںیفارم م شنیجانب سے رجسٹر یپارٹنر ک صارف -5.7.2    

ہے اس بات کے ثبوت کے طور پر کہ  اینے بھرا اور دستخط ک صارففارم جمع کراتا ہے جو  یشناخت کیا شراکت دار -5.7.3 

ہے۔ ایک فریکو پارٹنر نے ر صارف  

ہے۔  ایگ ایاستعمال کرنے سے منع ک مےیطر یاخالل ریاور غ یلانون رینے کے غکے حوالے کر صارفکو  شراکت دار – 5.8 

 کنیل ںیشامل ہ منگیاور اسپ شنیخودکار رجسٹر میںگروپ  ایفی لی ایٹ کشن،یڈائر یر یسائٹ پر زبردست بیو یسرکار ںیاس م

اس کے عالٔوہ بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے ںیہ ںیمحدود نہ   

حاصل  ںیم جےیاکاؤنٹس کے نت فرڈیہے جو ر ایگ ایحاصل کرنے سے منع ک شنیکم یسے کوئ وںیستگارٹنر کو ان وابپ -5.9 

 تیملک یکے رشتہ داروں ک یخاندان کے افراد اور ساتھ یبیکے لر یساتھ ات،یح کیجو خود پارٹنر، پارٹنر کے شر ںیہ یہوت

حاصل  شنیکم یاکاؤنٹس سے کوئ یرشتہ داروں کے نج یبیاس کے لر ای وںیبانادارہ ہے تو اسے  یلانون کی۔ اگر پارٹنر اںیہ

ہے۔ ایگ ایکرنے سے منع ک   

منتمل کرنا ممنوع  ںیگروپ سے دوسرے گروپ م ایفی لی ایٹ کیکو ا صارفینمنصفانہ مسابمت کو روکنے کے لئے  رغی -5.11 

 ہے۔

فرائضشراکت دار کے حموق اور  -6  

کرنے اور ان پر عمل  یمہمات بنانے، منصوبہ بند یاور اشتہار یحکمت عمل ٹنگیسے مارک یمنظور یک یارٹنر کمپنپ - 6.1

  درآمد کرنے کا حك  رکھتا ہے۔

مواد استعمال کرنے کا حك   یریمہمات اور تشہ یاشتہار ،یحکمت عمل ٹنگیجانب سے فراہم کردہ مارک یک یپارٹنر کمپن 6.2 

۔ںیہ ںیمحدود نہیہ اس تک  کنیل ںیشامل ہ رہیلنکس وغ کسٹی، ٹزانفارمر جز،یپ نڈنگیل نرز،یب ٹس،یوج ںیرکھتا ہے۔ اس م   

مماصد کے لئے استعمال کرنے کا حك حاصل ہے۔ یکو اشتہار زائنیبرانڈ مصنوعات کے ڈ یک یارٹنر کو کمپنپ 6.3    

سائٹ  بیو یپارٹنر اپن سائٹ لنک شامل کرنے کا پابند ہے اگر بیو شلیمارک اور آف ڈیمتعلمہ معلومات، ٹر یک یارٹنر کمپنپ 6.4 

ہے۔چالتا    

سے موصول ہونے  ی( سال بعد کمپن5مدت کے اندر اور اس کے خاتمے کے پانچ ) یپارٹنر موجودہ معاہدے کے جواز ک 6.5 

ےبرلرار رکھنے کا پابند ہ یرازدار یمعلومات کہر لسم کی  یوال  



ہے  یذمہ دار یپارٹنر ک ہیبرآں،  دیت فراہم کرنے کا پابند ہے۔ مزمعلوما درستجائز اور  ،یکو لانون یپر کمپن اندراجارٹنر پ 6.6 

مطلع کرے۔ ںیکے بارے م میترم یبھ یکس ںیمعلومات م یگئ یکو جمع کرائ یکہ وہ کمپن   

کے  یسمجھا جاتا ہے جب وہ کمپن فرلیر ںیکو صرف اس صورت م صارفکا پابند ہے۔  نےیکا حوالہ د صارفینارٹنر نئے پ -6.7

۔ںیپر کام کر وںیمنڈ یاتیمال یااللوام نیکے تحت ب منٹیگریاور کسٹمر ا ےمعاہدہ کر کا سروس جیوکرساتھ بر   

کے بارے  یہونے کا پابند ہے۔ پارٹنر کمپن باخبر ںیکے بارے م وںیمصنوعات، خدمات اور سرگرم یاس ک ،یپارٹنر کمپن 6.8 

کو  صارفینمتعلمہ معلومات فراہم کرنے کے لابل ہوگا جو  اُن ت دارگا اور پہنچائے گا۔ شراک کھےیطور پر س حیمعلومات صح ںیم

کرنے کے لئے درکار ہے۔ احتوض یک تینوع یکے کاروبار ک یکمپن  

ہے کہ  یشراکت دار کے لئے ضرور ہیصورتحال سے آگاہ ہوگا۔  یپہلوؤں اور کالئنٹ ک یلانون وں،یمنڈ یاتیراکت دار مالش 6.9

راہم کرے۔کو مناسب معاونت ف صارفوہ    

ہوتا ہے تو شراکت  دایمسئلہ پ یمدد کرنے کا پابند ہے۔ اگر کوئ یک صارفین ںیکے ساتھ اپنے کاروبار م یراکت دار کمپنش 6.11 

 یک اُس ہیناکام ہو جاتا ہے تو  ںیمسئلے کو حل کرنے م شراکت دارکے مسئلے کو حل کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اگر  صارفدار 

اکاؤنٹ  سےیمعلومات ج یضرور شراکت داررابطہ کرے۔  یسے فور نیکے ماہر یمپنمدد کے لئے ک یرہے کہ وہ فو یذمہ دار

فراہم کرنے کا پابند ہے۔ رہیپ وغینمبر، آرڈر ٹکٹ، ٹائم سٹم   

اطالع  یمداخلت ک یلانون ای یلانون ریغ یبھ یکس ںیم یسرگرم یراکت دار موجودہ معاہدے کے مطابك شراکت دار کش 6.11 

کا پابند ہے۔ نےید   

رکھنے کا پابند ہے۔ ہیکو خف نید نیاور ل ٹایتمام معلومات، ڈ یک شراکت دار صارف 6.12   

کی اجازت نہیں حاصل کرنے  ںیدادیکالئنٹ سے جائ ای نےیل زیورٹیکرنے، فنڈز لبول کرنے، سک ہیکو تصف شراکت دارو 6.13 

ہوں ںیم یکرنس یملک ریغ ای  یچاہے وہ ممام ں،یشامل ہ لین دین بھینمد  رینمد رلم اور غ ںیاس م  -ہے   

اور پاس ورڈز  ٹایالگ ان ڈ سےیمعلومات ج یذات یمعاہدے کا اندراج اور لبول کرنے، کالئنٹ کصارف کے  کو شراکت دار 6.14 

 عمل در آمد ای نید نیل یجانب سے کالئنٹ کے اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہوئے کوئ یکا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کالئنٹ ک

جائے اور  دیا انیواضح طور پر ب عےیکے ذر یرضامند یریسے تحر رفط یکصارف تک کہ  یہاںہے  کی اجازت نہیںکرنے 

جائے۔ ایک بھیمنظور  اس کو طرف سے یک یکمپن   

 ضیتفو اریاختاور  اںیذمہ دار یثالث کو اپن كیفر یبھ یکس ریکے بغ یرضامند یریتحر یشگیپ یک یکو کمپن شراکت دار 6.15 

ہے۔کی اجازت نہیں کرنے   

 فی"، "اومارٹ ڈی"، "ٹرمارٹ کسی"فار ںیہے جن م کی اجازت نہیںاستعمال  ےناموں ک نیکے ڈوم یکو کمپن شراکت دار 6.16 

کو برآں، شراکت دار  دیالفاظ۔ مز ہم معنی مروجہ ںیزبانوں م گریبشمول د ں،یشامل ہ اںیلیتبد یمارٹ" اور اس کے ہجے ک کسیا

ہے۔ کی بھی اجازت نہیںاستعمال  کے کی ورڈزناموں کو  نیمذکور ڈوم ںیسرچ انجنوں م   

۔ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے معلومات  یکوئ یک یثالث کے ساتھ کمپن كیراکت دار کو فرش 6.17    

اس کا حوالہ  یگا اور نہ ہ ئےکو ریفرل نہ بناافراد اور رشتہ داروں  یبیخاندان کے لر ات،یح کیاپنے شر شراکت دار – 6.18 

کو ریفرل بنانے کی اکاؤنٹس  یرشتہ داروں کے نج یبیان کے لر ای مالکانادارہ ہے تو  یلانون کیدے گا۔ اگر شراکت دار ا

 اجازت نہیں ہے

فرائضکے حموق اور  ی۔ کمپن 7 

 یگئ یجانب سے اسے جمع کرائ یکشراکت دار  کی روک تھا کے لئے النڈرنگ  یحك حاصل ہے کہ وہ من ہیکو  یمپنک - 7.1 

  معلومات کو استعمال کرے۔



 ںیصورت م یک یخالف ورز یک وںیشراکت دار کے حموق اور ذمہ دار ایمعاہدے کو ختم کرنے  یشراکت دار یمپنک 7.2 

ہے یمنسوخ کرنے کا حك ادا کرت شنیکم ایفی لی ایٹ ریبغ دیِئےاطالع  یشگیپ   

مکمل  ںیاور نتائج کے بارے م تیثیح یک الدامات یکے حوالے سے استعمال ہونے وال صارفینکو شراکت دار سے  یمپنک - 7.3 

درخواست کرنے کا حك حاصل ہے۔ یاور جامع رپورٹ ک   

 ڈنگیکالئنٹ ٹر ںیصورت م ینہ ہونے ک میں رلم کے جمعکے اندر اکاؤنٹ  دن 31 کے اندراج ںیم ایریکو کالئنٹ ا یمپنک - 7.4 

گروپ سے خارج کرنے کا حك حاصل ہے۔ لی ایٹایفی اکاؤنٹ کو    

 31کے بعد  اندارج ںیپروگرام م ایفی لی ایٹ صارفاگر کا حك رکھتی ہے کہ معاہدے کو ختم کرنے  یشراکت دار یمپنک - 7.5 

ہے۔رناکام  ںیکو راغب کرنے مائد صارفین اس سے ز ای 3مدت کے اندر  یدن ک  

 یجانے وال یجانب سے ک یگروپ ک ایفی لی ایٹپر  وںیمنڈ یاتیشراکت دار کو مال حك حاصل ہے کہ وہ ہیکو  یمپنک - 7.6 

کو آگاہ کرے۔ صارفینگروپ اور اس کے  ایفی لیسے  کی رلم شنیسے شراکت دار کو موصول ہونے والے کم تجارت   

اندراج کے لئے درکار انہوں نے  کہیپابند ہے بشرط یاکاؤنٹس کھولنے ک تجارتیکے لئے  صارفین فرڈیپارٹنر کے ر یمپنک - 7.7 

ہوں۔ معلومات فراہم کر دی یتمام ضرور   

ںیکر سک صارفین رلم اور تجارتی لین دینپابند ہے تاکہ  یکو الگ ان اور پاس ورڈز فراہم کرنے ک صارف یمپنک -7.8    

پابند ہے۔ یھنے کرک کارڈیکا ر تجارتی عمل اور نید نیکئے جانے والے تمام ل عہیکے ذر صارفین یمپنک - 7.9    

پابند ہے  یمدد کے لئے شراکت دار کے لئے درکار متعلمہ معلومات فراہم کرنے ک یک صارفینکو  شراکت داروں  یمپنک - 7.11 

مصنوعات اور خدمات کے استعمال  یک یکمپن صارف کیکے دستخط شدہ معاہدوں اور شرائط و ضوابط جو  صارف سےیج

۔ںیرتے ہک لواعد کا پابند کرنے کے لئے   

 ایک بیان شراکت داری کے معائدہ میں کہ سایپابند ہے ج یکرنے ک یگیخدمات کے لئے ادائ یکو اس ک شراکت دار یمپنک - 7.11 

ہے ایگ  

کے ضمن میں کسی بھی لسم کے مواد  یریمہمات اور تشہ یاشتہار ،یحکمت عمل ٹنگیمارک یکشرارکت دار  یمپنک - 7.12 

شراکت دار ادا کرے گا۔ اخراجات تمام۔ ہے نتائج کی ذمہ دار نہیں    

درخواست پر  یک یکمپن شراکت داراگر کہ ہے  یمعاہدے کو ختم کرنے کا حك محفوظ رکھت یاس شراکت دار یمپنک - 7.13 

ے۔د مواد کا استعمال بند کرنے سے انکار کر یریتشہ  

کرنے کا مطالبہ کرے  مرحلہ عبور كیتصد ے یاکر اصلح حك حاصل ہے کہ وہ پارٹنر کو شناخت کا ثبوت ہیکو  یمپنک - 7.14 

 كیتصد یاکاؤنٹ ک ایفی لی۔  یکاپ نوٹری تصدیك شدہ یک زاتیدستاو یسیا ای یشدہ کاپ نیاسک یشناخت ک یپاسپورٹ/شناخت سےیج

محفوظ محدود کرنے کا حك  رسائی مخصوص خدمات تک یک ٹساکاؤن مصدلہ ریغ ی۔ تاہم کمپنیجائے گ یسمجھ نہیں یالزم 

( نمولر )ڈکا ی، شراکت دار شناختیہ کہ دی۔ مزہو گی ینواکر كیتصد یکو اپنے اکاؤنٹ ک شراکت دار ں،یہے۔ اس صورت م یرکھت

اداروں  ےکرتا ہے کہ وہ ملک کے لانون نافذ کرنے وال میکے اس حك کو تسل یکمپن شراکت دارکا ذمہ دار ہوگا۔ ے اصل ہونے یک

 یجاسکے۔ اگر شناخت یک كیتصد یکمشکوک ہو تو اس  ہیتاکہ اگر  یتھ یگئ یک یجار یڈ یئآ سے جہاں کہ سے رابطہ کرے

کا حك النے  ںیلانون کے مطابك شراکت دار کو انصاف کے کٹہرے م ےس ملک کاُ  یجائے تو کمپن یپائ یجعلسازمیں  زیدستاو

۔ہو ایگ ایک یجار ڈکار یشناخت  سے جہاں ہے کہ رکھتی  

ناکام  ںیم نےیانجام د اںیذمہ دار یاس کے تحت کوئ ای ی کرےخالف ورز یمعاہدے ک یاس شراکت دار گراراکت دار ش - 7.15 

گروپ سے خارج کرنے کے ساتھ  ایفی لیکو  صارفینپر ختم کرنے اور تمام  دیصوابد یموجودہ معاہدے کو اپن یکمپن رہے تو

ہے۔ یت سے خارج کرنے کا حك محفوظ رکھتالداما گریطے شدہ د ںیم مےیساتھ موجودہ معاہدے اور اس کے ضم  



لتنازعات کا ح -8   

گے۔  ںیتمام تنازعات حل کرکے تحت ہی کار  مہیتنازعات کے حل کے طر صارفاور  ی، کمپنشراکت دار یعنی ك،یمام فرت - 8.1 

۔یجائے گ یہے کہ تمام تنازعات کے لئے مذاکرات اور خط و کتابت ک ہیاس کا مطلب    

دائر کرنے  دعوی   ںیم یکام کے دنوں کے اندر کمپن 5کسی مسئلہ کے پیدا ہونے یا کسی والع کا علم ہونے پر  رشراکت دا -8.2 

 کا حك محفوظ رکھتا ہے 

کاغذ  ای کیا جانا چاھیے ٹائپ ای کیا جانا چاھیے ریتحر یدائر کرنے کا حك محفوظ رکھتا ہے۔ دعو دعوی   ںیم یکمپن صارف -8.3 

استعمال  کو سیڈریا لیم یا شلیکے آف یکمپن ی  دعو ہیجانا چاہئے۔  جایکے ڈاک پتے پر بھ یاہئے اور کمپنجانا چ پرنٹ کیاپر 

جن کے  ںیہ مےیوہ واحد طر ہیہے۔  موجودسائٹ پر  بیو جو کمپنی کی –جاسکتا ہے  جایبھ یبھ عےیکے ذر لیم یکرتے ہوئے ا

سے دیا جائے   ئعہذر نیمتع ریاور غ یمواصالت کے کس ایفون  یلیٹ ز،فورم ی  دعو ہیجائے گا۔ اگر  ایک میدعووں کو تسل عےیذر

جائے گا۔ ایک ںیتو اس پر غور نہگا   

ںیچاہئ یمعلومات ہون لیدرج ذ ںیم / دعوی   میلک -8.4 -   

یعنی مکمل نام کا پہال اور دوسرا نام  شراکت دار کی کمپنی ایراکت دار ش -8.4.1    

مبراکاؤنٹ ن ایفی لی ایٹ -8.4.2    

لیمختصر تفص ینازعہ کت- 8.4.3    

ہے۔ یمدد دے سکت ںیجو تنازعہ کو حل کرنے م کہ لیتفص ایسی یکوئ ینازعہ کت -8.4.4    

ںیچاہئ یہون ںیشامل نہ التیتفص لیدرج ذ ںیعوے مد -8.5   

انداز میں بیان یجذبات اصورتحال ک یاختالف     

   یزبان بد گریاور د یبہتان تراش ں،ایدھمک ،یکے ساتھ بدسلوک كیفر یبھ یسک -8.5.2 

التیتفص یضرور ریغ 8.5.3   

 یمعلومات فراہم کرنے ک یپارٹنر سے تنازعات کے حل کے لئے ضرور حك حاصل ہے کہ وہ کسٹمر/ ہیکو  یمپنک 8.6 

  درخواست کرے۔

مسترد کرنے  ای سکتی ہے کر دعوے کو مسترد یبھ یکرنے والے کس یخالف ورز یدعوے دائر کرنے کے لواعد ک یمپنک 8.7 

ہے۔ یکا حك محفوظ رکھت   

کام  11دعوے کے دائر ہونے کے دن سے  صلہیپابند ہے۔ دعوے پر ف یک کو پرکھے جمع کرائے گئے تمام دعووں  یمپنک 8.8 

جائے گا۔ ایپر پہنچا د لیم یا کو بذریعہ شراکت دارکے دنوں کے اندر    

تنازعہ حل کرنے کے عمل کے تحت  ایسے مطمئن نہ ہو  جےیتنازعہ کے نت كیفر یاجازت ہے جب کوئکی  یالثث -8.9 

کو  یکمپن تحت کےلواعد  بیان کردہدائر کرنے کے لئے  دعوی   صارف ای شراکت دارتنازعہ حل نہ ہوا ہو۔  ںیمخصوص مدت م

درخواست جمع کرا سکتا ہے۔ یک یثالث  

 

 



رابطہ نیکے ماب نیمیفر -9   

 ںیم لیجائے گا جو ذ ایصرف مواصالت کے ذرائع کا استعمال ک ںیگے جس م ںیکر تیسے بات چدوسرے  کیا نیمیرف -9.1 

  درج کئے جا رہے ہیں

لیم یکا ا نلیٹرم ڈنگیٹر   9.1.1 -  

لزیم یا یک نیمیفر   9.1.2-  

کس؛یف عہیبذر   9.1.3 

فون؛ عہیبذر   9.1.4-  

ل؛یئرمیا عہیبذر   9.15 

عے؛یسائٹ کے ذر بیو یسرکار عےیجانے والے اعالنات اور نوٹسز کے ذرپائے  ںیحصوں م منتحب کردہسائٹ کے    9.1.6 

۔عےیکے ذر رہیوغ ویک یس یسکائپ، آئ سےیج شنزیک یپلیا سنجریم افتہیطرف سے اجازت  یک یکمپن   9.1.7 

یںہ یگئ یک انیب ںیم لیشرائط ذ یک یپر کارروائ غامیندرجہ باال ذرائع ابالغ کو موصول ہونے والے پم -9.2   

؛گھنٹہ بعد  1کے  جنےیبھ غامیکا استعمال کرتے ہوئے پ لیم یکے ا نلیٹرم ڈنگیٹر  9.2.1-  

؛گھنٹہ بعد  1کے  جنےیبھ غامیپ عےیکے ذر لیم یا   9.2.2-  

بعد؛ گھنٹہ 1 کے جنےیبھ غامیپ عےیکے ذر کسیف   9.2.3 

کے فورا بعد؛ تیبات چ عےیفون کے ذر   9.2.4 

بعد ؛ دن 7 کے جنےیبھ عےیڈاک سروس کے ذر لنڈریک   9.2.5 

؛ گھنٹہ کے بعد 1کی اشاعت کے  غامیپ کیسائٹ پر ا بیو یسرکار -   9.2.6 

کے فورا بعد تیبات چ  . 9.2.7-  

 

شرائط یک یگیادائ شنیکم ایفی لی ایٹ -11   

 یمپنسے کم ہو تو ک 11 اور ریفر کئے گئے صارفین کی تعداد بھی ڈالر سے تجاوز کر جائے 511 شنیکم کی اگر روزانہ   11.1 

پپ تک کم کرنے کا حك محفوظ  1.5اکاؤنٹ پر  ایفی لی ایٹ یطور پر کس کطرفہیکرنے اور اسے  یرلم پر نظر ثان یک شنیکم

۔ہے یرکھت   

فعال  ادہیسے ز 3اس نے  کہیپابند ہے بشرط یکرنے ک یگیادائ یک شنیکم متعین ایفی لی ایٹپارٹنر کو نامزد  یمپنک 11.2 

ہو۔ن کو ریفر کیا صآرفی   

 1 مہیمعاہدے، ضمکے  یکہ اس شراکت دار سایپابند ہے ج یادا کرنے ک شنیکم متعین ایفی لی ایٹشراکت دار کو  یمپنک - 11.3 

 51کے  ویلیو یٹیکویاوسط ا یگروپ کے تمام کالئنٹس ک ایفی لی ایٹ ںیم نےیرپورٹنگ مہ شنیکم مجموعیہے۔  ایگ ایک بیان ںیم



کے آغاز اور اختتام پر  نےیجاتا ہے: ہر رپورٹنگ مہ ایاس طرح لگا حسابکا  ویلیو یٹیکوی۔ اوسط اہو گی  ںینہ دہایسے ز صدیف

جاتا ہے۔ ایک میسے تمس 2 کو مجموعہ ےک یٹیکویکے اکاؤنٹس پر ا صارفینتمام   

 ںیکا حساب لگانے م  شنیمہے جو ک یکرنے کا حك محفوظ رکھت ڈجسٹیتجارت کے لئے رلم کو ا صارفین کی یمپنک - 11.4 

 یحك محفوظ رکھت بھی کو خارج کرنے کا صارفینان  ی۔ اس کے عالوہ، کمپنہوںسے متاثر ہوئے  وںیخراب یفارم ک ٹیپل تجارتی

۔ہوںدار  ذمہکے  وںیخراب یفارم ک ٹیپل یہے جو تجارت   

ہے  یپ سے خارج کرنے کا حك محفوظ رکھتگرو ایفی لی ایٹکو  صارفینمنسوخ کرنے اور  شنیپارٹنر کو کم یمپنک - 11.5 

اس  ہی۔ جائےہو  ادہیز صدیف 31کم از کم  ایفی لی ایٹ گروپ میں جمع کی گئی کمیشن سے صارف کی تجارت سے کمیشناگر 

 کیشر شراکت دار کی، شراکت دارجو خود و ہ یملت شنیکم یکوئ اُن اکاونٹس سے کو شراکت دارالگو ہوتا ہے جب  یولت بھ

ظاہر کئے گئے اکاؤنٹس  فرڈیر ہوں اور تیملک یکے رشتہ داروں ک شراکت داراور  ی افرادخاندان یبیکے لر راکت دارش ات،یح

کی حاصل کرنے  شنیکم یاکاؤنٹس سے کوئ یرشتہ داروں کے نج یبیلر ای وںیادارہ ہے تو بان یلانون کی۔ اگر پارٹنر ا ہوں

ہے۔ اجازت نہیں   

 یگروپ سے خارج کرنے کا حك محفوظ رکھت ایفی لی ایٹکو  صارفینمنسوخ کرنے اور  شنیکم یک شراکت دار یمپنک - 11.6 

کاروبار  کو چالنے والے متعلمہ  تیاس نوع  ای کی بونس سسٹم کے لواعد منٹ،یگریپارٹنر شپ ا منٹ،یگریا صارف یہے اگر کمپن

کے اکاؤنٹس استعمال کرنے سے  یکو دھوکہ دہ رشراکت داپر،  ورہے۔ خاص ط یکا پتہ لگات یخالف ورز یلواعد و ضوابط ک

سے منافع حاصل  ایفی لی ایٹ کمیشنجس کا ممصد کہ   بھی اجازت نہیں ہے یاستعمال ک یحکمت عمل یسی، اکا جا رہا ہےرو

 مےیطر یاخالل ریاور غ یلانون ریتجارت کو نمصان پہنچانے کے لئے چھوٹ حاصل کرنا اور منافع کے لئے غ یادیکرنا اور بن

کرنا ہے۔ عمالاست  

 یتک کہ اس شراکت دار ہاںی ایگروپ سے خارج کرنے  ایفی لیمنسوخ کرنے اور کالئنٹس کو  شنیکم کیپارٹنر  یمپنک 11.7 

کی ذاتی معلوماے  شراکت دار کی معلومات شنیرجسٹر یک صارفاگر کہ ہے  یحك محفوظ رکھتبھی معاہدے کو ختم کرنے کا 

اور  صارفینان  ہیبرآں،  دی۔ مزیہوگ یزخالف ور یشرائط و ضوابط ک یا مطلب اس معاہدے کاس ک ونکہیک سے ملتی ہوں

۔ہوںاستعمال کرتے ہوئے پائے گئے  سیڈریا یپ یآئ یہ کیالگو ہوتا ہے جو ا یشراکت داروں پر بھ   

پپس سے کم  3جن کا منافع  کہ ہے یمنسوخ کرنے کا حك محفوظ رکھت کو بھی شنیکم ایفی لی ایٹسے  ڈزیان ٹر یمپنک - 11.8 

کا  سجاتا ہے خاص طور پر اگر ا ایکوششوں کو روکنے کے لئے ک یحاصل کرنے ک شنیکالئنٹس کے کم فرڈیالدام ر ہیہو۔ 

۔جائے ایک عہیکے ذر شراکت دارانتظام   

ہے اگر شراکت  یمعاہدے کو ختم کرنے کا حك محفوظ رکھت یتک کہ اس شراکت دار ہاںی ایمنسوخ کرنے  شنیکم یمپنک - 11.9 

 یبرآں، کمپن دی۔ مزجائے ایپا تایسے گاہکوں کا حوالہ د موںیطر یاخالل ریغ اور یلانون ریکردہ غ نیمتع ںیدار اس معاہدے م

 عےیذر کے موںیکہ وہ اس طرح کے طر جائے ایپا ہیہے اگر  یکا حك محفوظ رکھت ےگروپ سے خارج کرن ایفی لیکو  صارفین

۔ںیسے راغب ہوئے ہ یابیکام   

ہے جن کا مارجن بونس پروگرام کے شرکاء کے بونس  یمحفوظ رکھتمنسوخ کرنے کا حك  شنیسے کم ڈزیان ٹر یمپنک 11.11 

گروپ سے خارج کرنے کا حك محفوظ  ایفی لیاس طرح کے بونس پروگراموں کے شرکاء کو  یبرآں، کمپن دی۔ مزوفنڈز سے آتا ہ

۔وںجا چکا ہ اید یپہلے ہ ڈٹیکر کاہے جن  یپر الگو ہوت شنوںیشك ان کم ہیہے۔  یرکھت  

 

صورت  یکرنے کدائر  میکل ںیم پارٹمنٹیڈ لنگیکے ڈ یجانب سے کمپن یک صارفگروپ کے  ایفی لی ایٹ یکس یمپنک 11.11 

 ایگ ایواضح ک ہی ںیحکم شامل ہے جس م کیا ںیجس م ی  ہے۔ وہ دعو یمنسوخ کرنے کا حك محفوظ رکھت شنیکم ایفی لی ایٹ ںیم

کے طور پر  ادیبن یمعاہدے کو ختم کرنے ک یاس شراکت دار ےاس ہے یحاصل ک شنیکہ شراکت دار نے کس طرح کم ہو

جاسکتا ہے۔ ایاستعمال ک   



سے  ڈزیٹراُن  یک صارفہے جو پارٹنر  یکرنے کا حك محفوظ رکھت ڈجسٹیکو ا شنوںیاس سے وابستہ کم یمپنک - 11.12 

ہوتا۔ ںینہ ادہیپپس سے ز 5کا منافع  نج کہ حاصل کرتا ہے   

یہ مجموعی جمع کروائی کہ تا  ہے یکرنے کا حك محفوظ رکھت ڈجسٹیرلم کو ا یمجموع یک شنیکم ایفی لی ایٹ یمپنک 11.13 

جمع کل  جانب  یک صارف  کسی بھی تجارتی اکأونٹ کی حاصل کی گئی کمیشن اگرذائد نہ ہو فیصد سے  61گئی رلم کے 

۔ذائد ہو سے صدیف 61کے  کروائی گئی رلم  

کل  یک صارفینگئے  ےیک فریر ںیکے لئے درخواست کرنے کا حك محفوظ رکھتا ہے جس م ےیماہانہ تجز شراکت دار 11.14

کا جائزہ شامل ہوگا۔ لین دین یکے تجارت صارفینتعداد اور  یاکاؤنٹس ک صارفین کےتعداد،    

جائے گا۔ اگر  ایک ڈٹیطور پر کر یفور یبند کرنے کے بعد ہ تجارتکالئنٹ کے  فرڈیکو ر شنیکے کم صارفین فرڈیر 11.15 

 ڈٹیکو کر شنیبند کرنے کے اگلے دن کم تجارتکالئنٹ کے  فرڈیمختلف سرورز سے منسلک ہوں تو ر صارفاور  شراکت دار

جائے گا۔ اید   

پابند ہے۔ یادا کرنے ک شنیکردہ لواعد کے مطابك کم انیب ںیم 1 مہیمعاہدے، ضم یشراکت دار کو اس شراکت دار یمپنک 11.16   

۔ںیکا حساب لگانے اور ادا کرنے پر متفك ہ ادائیگوں یثالث کے مال كِ یفر گریاور د کسوںیاپنے طور پر ٹ نیمیرف - 11.17    

ہے اور ممررہ مدت کے اندر  یگئ یک ںیم 1 مہیمعاہدے، ضم یوضاحت اس شراکت دار یکے نظام ک شنیمک - 11.18 

اور  یحوالہ جات کے لئے کوئ ایجاتا ہے  ایکارڈ استعمال ک ڈٹیہے۔ اگر کر یگئ یادا ک عےیکے نظام کے ذر یگیمخصوص ادائ

کے  آخری ڈیپازٹ ںیجاسکتا ہے، جس م ایدنوں تک بڑھا لنڈریک 45کو  شرائط جاتا ہے، تو مخصوص ایکا نظام استعمال ک یگیادائ

۔یمطلع کرے گ سے کے  عیتوس ار کوشراکت د یکا امکان ہے۔ کمپن عیتوس دیبعد مز  

منسوخیاور  میرامت -11    

 اضافہاور  میترم ںیم یے کسس ںیممررہ شرائط و ضوابط م ںیمعاہدے م یپر اس شراکت دار دیمکمل صوابد یاپن یمپنک - 11.1 

پابند ہے۔ یک نےینوٹس د یشگیپ لبل وںدن کیلنڈر کے( 5پارٹنر کو پانچ ) یہے۔ کمپن یکا حك محفوظ رکھت   

کے  اطالع رسانی کہیمعاہدے کو ختم کرنے کا حك حاصل ہے بشرط یدونوں کو اس شراکت دار یراکت دار اور کمپنش -11.2 

جائے۔ اینوٹس د یشگیدن پہلے پ لنڈریک 5مطلوبہ خاتمے سے کم از کم  عےیرکے ذ مےیمنظور شدہ طر یبھ یکس   

خالف  یشرائط ک وں،یبالاعدہ خالف ورز یک وںیذمہ دار یحك حاصل ہے کہ وہ باہم ہیدونوں کو  یراکت دار اور کمپنش -11.3 

 ںیمعاہدے کو ختم کرنے م یاکت داراس شر ںیصورت م یک یناکام ںیکو پورا کرنے م وںیذمہ دار یک كیفر یبھ یکس ای یورز

۔ںیعدالت کو شامل کر  


