
 مارجن اور لیوریج پالیسی
 

ٹریڈ و مارٹ کی ایس وی لمیٹیڈ کی  پیشگی اجازت کے بغیرغیر مجاز  –یہ کنٹرولڈ دستاویز ٹریڈ و مارٹ ایس وی لمیٹیڈ کی ملکیت ہے  –ملکیتی پابندی  8102اگست  –لیوریج اینڈ مارجن پالیسی ٹریڈ و مارٹ ایس وی لمیٹیڈ 

نا ، دوبارہ تیار کیا جانا اور اس کی اشاعت ممنوع ہےفریموں کی جانب اس کا ظاہر کیا جا  

:  تعارف  

ہے اور اس کا مرکزی دفتر شام روک الج میورے روڈ کنگسٹن سینٹ  8102آئی بی سی  87130ٹریڈ و مارٹ ایس وی لیمٹیڈ کمپنی سینٹ وینسٹ اور گریناڈائنر کے لانون کے تحت انکارپوریٹیڈ ہے اور اس کا رجسٹریشن نمبر 

مزید معلومات کے لئے آپ اس کی ویب سائٹ  -لیٹ فارم پیش کرتی ہے  سٹ اور دی گریناڈائنر میں ہے جو سرمایہ کاری اور اس سے منسلک خدمات )اسے اب سے کمپنی کہا جائے گا( اپنے صارفین کو بذریعہ تجارتی پوین

 www.forexmart.com وزٹ کرسکتے ہیں

 دائرہ کار

اس پالیسی  –کس طرح سے لیوریج اور مارجن کی سطحوں کا تعین کرسکتے ہیں لیوریج اور مارجن پالیسی )دی پالیسی( اس کا تعین کرتی ہے کہ فاریکس اور کنٹریکٹ فار ڈیفرنس )سی ایف ڈیز( میں تجارت کرتے ہوئے آپ  

اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کے منفی ہو جانے کی صورت میں یہ آپ کے  –ج تجارت کے کلیدی خصائص کیا ہیں اور  کون کون سی لیوریج کی سطحیں دستیاب ہیں کا ممصد اس کو بیان کرنا ہے کہ مارجن کے ساتھ لیوری

 مارجن اور اکأونٹ پر ہونے والے اثرات کا بھی اعادہ کرتی ہیں

 کمپنی کی ذمہ داریاں

کام کرے۔ ںیمفاد م نیکے بہتر صارفینورانہ اور اپنے  شہیسے، منصفانہ، پ یمانداریکا فرض ہے کہ وہ ا یہے۔ کمپن یبہت ضرور ےیکے ل ہیاور رو اتیثمافت اور اخالل ٹیارپورک یگاہکوں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرنا ہمار  

۔کمپنی کی ذمہ داری ہے : یہ ںیاور مارجن کے سلسلے م جیوریل  

انسٹرومنٹ کے  یاتیمال یادیاور بن شنیپٹالئزیک ٹیمارک یکنندہ ک یحجم، جار یاور تجارت یگہرائ یک یٹیڈیکویل یک ٹیاتار چڑھاؤ، مارک یخیرکھنا، بشمول تار الیاصولوں کا خ یادیکے بن یکارکردگ یادیبن یانسٹرومنٹ ک یاتیمال

 ےیکرنے کے ل نیکا تع کی سطحوں جیوریکردہ ل شیپ ےیآالت کے ل یاتیمال ای درجہ بندیوں یول۔ ہم اثاثوں کماح یاور التصاد یاسیس یاور عموم تیصالح یہمار یکرنے ک جیکے خطرے کو ہ ٹیکنندہ کا ملک، مارک یجار

۔ںیکرتے ہ معیاریاور  ترتیب دیتےکو  راتیمندرجہ باال متغ  

 لیوریجرکھنا اور اس طرح کے  الیکا خ تیصالح یاور خطرے کو برداشت کرنے ک ایپیٹائٹ نجمنٹیمرسک  یاپن یہمار ں،یآپ تجارت کرتے ہ ےیجس کے ل ںیفراہم کرتے ہ لیوریجسے وہ  مےیہوئے کہ ہم مؤثر طر کھتےید ہی

وضع کرتے ہیں کہ ہمارے صارفین تجارت کرسکیںکار  مہیطر اں،یسیپال ےیسنبھالنے کے ل کوکے خطرے  ٹیطور پر( مارک یادیہونے والے ہمارے )بن دایاور مارجن سے پ  

 

 

http://www.forexmart.com/


 

 

عےیفارم کے ذر ٹیپل ڈنگیموبائل ٹر یبھ یر کساو بیہم آپ کو اپنے و  CFDs ہے تاکہ کالئنٹ کو  یکرت شیپ زیگریٹیمختلف ک یک اتیضرور یمخصوص اثاثہ پر منحصر مارجن ک ی۔ کمپنںیتجارت کرنے کے لابل بناتے ہ یک

مارجن کے  ادہیز ےیاتار چڑھاؤ والے آالت کے ل ی  اور اعل اتیضرور یکم مارجن ک ےیکم اتار چڑھاؤ والے آالت کے ل جا سکے۔ ایانتظام ک انمائش ک یسے اکاؤنٹ ک مےیموثر طر ادہیکے دوران ز ٹوںیمستحکم مارک ریغ

ہے۔ ایگ ایک انیب ںیم لیتصور ذ ہیحفاظت کرنا ہے۔  یگاہکوں کے کھاتوں ک عےیتماضوں کے ذر  

۔قابل غور عناصر  

انداز۔ یتجربہ اور تجارت یمعلومات، تجارت ات کیی، مالحیثیت یمال یک : صارفہے یعوامل کو مدنظر رکھت لیے ولت درج ذکرت نیکا تع جیوریل افتہیاجازت  ادہیسے ز ادہیز یکمپن  

 

کا تناسب جیوریل ےیآالت کے ل یاتیاور مالاثاثہ جات کی درجہ بندی مختلف   

 

کو  صارفینہے تاکہ  یکرت شیپ درجاتکے مختلف  اتیضرور یمخصوص اثاثہ پر منحصر مارجن ک یکمپنں تجارت کے لابل بناتے ہیں سی ایف ڈیز می عےیفارم کے ذر ٹیپل ڈنگیموبائل ٹر یبھ یاور کس بیآپ کو اپنے و ہم

کے اکاؤنٹس  صارف ےیکو کم کرنے کے ل اتیضرور یارجن کم ذیادہ اُتار چڑھأو والی مارکیٹ میں ہے کہ ہی الیخ یادیجا سکے۔ بن ایسے منظم ک مےیموثر طر ادہیکو ز کے استعمالکے دوران اکاؤنٹ  ٹوںیمستحکم مارک ریغ

اس خیال میں ذیل میں بیان کیا گیا ہے –جس کے لئے کم اتار چڑھأو والے انسٹرومنٹس کے لئے کم مارجن جب کہ ذیادہ اُتار چڑھأو والے اکأونٹ کے لئے ذیادہ مارجن جائے۔  یکحفاظت  یک  

ںیہ تےیکر د انیب چےیکے ساتھ ساتھ ان کے درجات کے ن ولزیل جیوریل ادہیسے ز ادہیز ابیفارمز پر دست ٹیپل یآالت سے ہے۔ ہم اپنے تجارت یاتیدرجات اور مال نیطور پر متع یادیکا تعلك بن زیڈ فیا یس  



 

پئیرز ی: تمام کرنسفاریکس پئیرز    

پئیرز یپر مشتمل کرنس کیا یسے کس ںیم لی: مندرجہ ذںیدھات  

ایکس اے جی، ی ٹی ایکس پ، ایکس اے یو   

: تمام حصص۔حصص  

 جیوریل ادہیسے ز ادہیز یک 00011 ےیکے صارف کے ل نڈی: پولںیحد الگو کرتے ہ کیکے تناسب پر ا جیوریسے لطع نظر ل یدرجہ بند یصارف ک لیٹیر یبھ یکس ںیکم تجربہ کار م ایتجربہ کار  ارینوٹ: کہ بعض دائرہ اخت

جود ہے۔کے ساتھ مو صدیف کیجب کہ مارجن ا   

۔ںیکرنے کا انتخاب کرتے ہ میور کالئنٹس کے طور پر تسل شہیجو پ ےیکے ل نیصارف لیٹیاُن ر 00011تک اور  جیوریل ادہیسے ز ادہیکے ز 0021ہے تو  ایگ ایک یکے طور پر درجہ بند لیٹیاگر صارف کو ر نیکے صارف مالٹا  

 

 

 

 



 

اور مارجن ڈنگیٹر جیوریل -اصطالحات  اہم  

 

طور پر  اںینما ںیم نفعممکنہ  جیوریل ادہیجو کہ صرف مارجن کا کام کرتا ہے۔ ز ں،یتجارت کر سکتے ہبڑی  ادہیز یسے کاف کی رلم یکار ہیسرما یہے کہ آپ اپن ہیپر تجارت کا مطلب  ٹلیپیک جڈیوریہے؟ ل ایک ڈنگیرٹ جڈیوریل

 ادہیسے ز یکار ہیسرما یکہ آپ اپن ںیہ تےیضمانت د یجہاں ہم اس بات ک سے حفاظت" لنسیب یمنف"۔ ںیکھیوضاحت د یہمار ںیم لیور پر بڑھا سکتا ہے۔ براہ کرم ذط اںینما یممکنہ نمصانات کو بھ ہی کنیاضافہ کر سکتا ہے، ل

۔ںیتجارت کھول سکتے ہ تک کی 810111طلب ہے کہ اب آپ $اس کا م وہے ت 00111$ اگر ںیکے طور پر آپ کے اکاؤنٹ م صارفہمارے  ہے اور 0081 جیوریکھو سکتے۔ مثال: اگر ل ںینہ کی رلم  

ہے؟ ایک ڈیاسپر   

فرق ہے۔ انی( کے درممتیل یک دنےی)خر آسک متیل یک زیڈ فیا ی( اور سمتیل ی)فروخت ک متیل یک یبول ڈیسپر  

پپ ہے۔ 7 ڈیہے، تو اسپر 018201 ںیکے ممابلے م 018207 متیل یک ریپئ یڈ سیا وی/  وروی: اگر مثال  

ہے؟ ایمارجن ک ی/ضروریابتدائ  

 شنیطور پر پوز یادیضرورت بن ہیضرورت ہے۔  یاپنے رلم سے ادا کرنے ک نیہے جو آپ کو بطور صارف صدیکا وہ ف متیل یانسٹرومنٹ ک یاتیمارجن مال یجانا جاتا ہے، ابتدائ یضرورت کے نام سے بھ یمارجن ک یابتدائ

وجہ سے  یک ڈینمصان جو سپر یدرکار ہے، اس کے عالوہ ابتدائ ےیکو کھولنے اور برلرار رکھنے کے ل شنیمراد وہ رلم ہے جو آپ کو پوز ےضرورت س یمارجن ک ایدرکار زِر ضمانت ہے۔ مطلوبہ مارجن  ےیکھولنے کے ل

 0107322: ٹیر نجیکسچیا یاور اکاؤنٹ کرنس 7110111سائز:  ڈیٹر ،کی تجارتالٹ  7 یک یڈ سیا وی/  ورویکا استعمال کرتے ہوئے  جیوریل 00811اکاؤنٹ کے ساتھ  نیمتع ںیم یڈ سیا وی(۔مثال: سپریڈ+ )رلم  جیوریہوگا۔ (/ل

۔0316123= $ 0107322*  811/  7110111 اس مثال میں حساب کچھ یوں رہے گاہوگا۔  0316123 یڈ سیا ویکا مطلوبہ مارجن   

ہے؟ ایک یٹیکویا  

منافع اور نمصان شامل ہوتا ہے( اور اس  یمیولت حم یبھ یکس ںیہے جس م متیل یرلم ک یکے ساتھ آپ ک یکمپن ہیجا سکتا ہے۔ مؤثر طور پر  ایک انیلدر کے طور پر ب یک ویکو ہمارے ساتھ آپ کے پورٹ فول یٹیکویا مختصرا  

منافع اور نمصان۔ یمیحم ریپر غ ادیبن یک متیل نیتازہ تر یپر ان ک شنوںیپوز یکے ساتھ ساتھ آپ ک  

کا تعارف ولیمارجن ل  

ہے،  یسطح کم ہوت یجاتا ہے۔ جب مارجن ک ایدکھا ںیجاتا ہے اور عام طور پر "%" م ایمارجن کے طور پر ک ی/ابتدائیٹیکویہے۔ اس کا حساب ا بیکرتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ مارجن کال کے لر ینشاندہ یاس بات ک ولیل مارجن

۔ ےیکرنا چاہ الیکو ہر ولت خ ولیجاتا ہے کہ آپ کو اس مارجن ل ای۔ آپ کو مشورہ دںیوضاحت کر دیمز یاس ک چےیاور ن ںیکہتے ہ ولیآٔوٹ )اسٹاپ آؤٹ( ل وزکا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم اسے کل شنیڈیکویتو آپ کے اکاؤنٹ کو ل

 یک ولیہے کہ ہم ہر ولت مارجن ل یذمہ دار یاور ہمار یکہ معاہدے کے تحت آپ ک ہےجاتا  ایدال ادیآپ کو  ں،یسکتے ہ جیاطالعات بھ یص حدوں تک پہنچنے کمخصو یک ولیجب کہ ہم ولتا  فولتا  آپ کو آپ کے مارجن ل

ںیشامل ہ ںیان م ںیاٹھا سکتے ہ ےیکو بحال کرنے کے ل ولی۔ مناسب الدامات جو آپ اپنے مارجن لںیاور مناسب الدامات کر ںیکر ینگران  

 



 

کرنا جیہ ایکو بند کرنا  شنزیکچھ اُوپن پوز یاپن  

بشمول ان الدامات کے حوالے سے  ں،یکرتے ہ ںیمشورہ فراہم نہ ںیاور الدامات کے بارے م صلوںیف یکہ ہم آپ کے تجارت ںی۔ براہ کرم نوٹ کرںیمدد کر سکتے ہ ںیکو اوسط کرنے م شنیپوز یرلم جمع کروانا جو آپ ک دیمز

ںیہ تےیکہ ہم اوپر کا حوالہ د سےیں جیاٹھا سکتے ہ ےیکو پورا کرنے کے ل اتیضرور یک ولیجو آپ مارجن ل  

کے  شنوںیموجودہ اوپن پوز یسے آپ ک یٹیکویا یہے۔ اس کا حساب آپ ک ابیدست ےیمارجن کے طور پر استعمال کرنے کے ل یابتدائ ےیکے ل شنوںیپوز یمارجن اُس رلم کا مجموعہ ہے جو آپ کو نئ یہے؟ فر ایمارجن ک یفر

جاتا ہے۔ ایگئے مارجن کو کم کرکے  لگا ےیاستعمال ک ےیل  

ہے؟ ایاستعمال شدہ مارجن ک  

جاتا  ایمارجنز کو جمع کرنے سے لگا یکے ابتدائ شنوںیپوز یتمام کھل یکرتا ہے۔ اس کا حساب آپ ک ینشاندہ یجانے والے مارجن کے مجموعے ک ےیاستعمال ک عےیکے ذر شنزیموجودہ اوپن پوز یشدہ مارجن آپ ک استعمال

۔ںیکھولتے ہ شنیپوز یک یڈ سیا وی/  وروی 010111پر  010032ہے۔ مثال: آپ    

ہے: لیاستعمال ہونے والے مارجن کا حساب درج ذ ےیکے ل شنیپوز ی(۔ آپ کجیوریکا ل 0081 یعنی% ہے )2ضرورت  یمارجن ک یکہ ابتدائ ںیکر فرض  

10,000/20 + 10,000*0.0002 = € 560.02 

 

۔ںیکھولتے ہ پر 010382 شنیپوز یک 010111 یک فیا چیا ی/ س ورویاس کے عالوہ، آپ   

ہے لیاستعمال ہونے والے مارجن کا حساب درج ذ ےیکے ل شنیپوز یآپ ک(۔ جیوریکا ل 0081 یعنی% ہے )2ضرورت  یمارجن ک یکہ ابتدائ ںیفرض کر  

10,000/20 + 10,000*0.0002 = € 560.02 

  استعمال شدہ مارجن یہ ہوگا اس طرح آپ کے اکأونٹ میں آپ کو نظر آنے واال ُکل

 

560.02+560.02=€1004. 

 

 

 

 



ہے؟ ایمارجن کال اور مارجن اسٹاپ آؤٹ ک  

 

ممکنہ خطرہ آپ کے  ادہیسے ز ادہیکہ آپ کا ز ےیضمانت کے ل یہے اس بات ک یپر عمل کرت یسیمارجن کال پال یکمپن یطرح ذمہ دار ہے، ہمار یپور ےیکے ل ینگران یک یسرگرم یاکاؤنٹ ک یہر صارف اپنے تجارت اگرچہ

ہے۔ ںینہ ادہیسے ز یٹیکویا یاکاؤنٹ ک  

 

گے کہ آپ کے پاس اوپن  ںیکوشش کر یہم آپ کو مارجن کال کے ساتھ مطلع کرنے ک ،ی% سے کم ہو جائے گ71درکار مارجن کے  ےیکو برلرار رکھنے کے ل شنوںیپوز یکھل یکآپ  یٹیکویا یآپ کے اکاؤنٹ ک یہ سےیج

ہے۔ ںینہ یٹیکویا یکاف ےیکو سپورٹ کرنے کے ل شنزیپوز  

 

جائے  ایآپ کو مشورہ د ںیہے، جس م یطرف سے مارجن کال موصول ہو سکت یک لرزیرکھ سکتے، تو آپ کو ہمارے ڈ ںیبرلرار نہ شنیپوز یکھل یلگتا ہے کہ آپ اپن ںیاور ہم ںیکرنے والے صارف ہ ڈنگیفون ٹر یلیآپ ٹ اگر

 01 ولیاسٹاپ آؤٹ ل ےیاکاؤنٹس کے ل ڈنگیصارف کے ٹر لیٹی۔ رںیہ یخود بخود بند ہو جات ںیشنیپوز یکھل یسطح تک جس پر آپ ک یک یٹیکوی۔ اںیاوئرلم جمع کر  دیمز ےیکو برلرار رکھنے کے ل شنیپوز یکھل یگا کہ آپ اپن

ہے صدیف  

 یپر مارجن ک دیصوابد یاپن ریاطالع کے بغ یشگیپر، آپ کو پ ادیبن یہمارے نمطہ نظر ک ںیکے حاالت کے بارے م ٹیعام طور پر مارک ایکے اتار چڑھاؤ  ٹی( مارکںیرائے م یمتولع )ہمار ایکہ ہم اصل  ںیبراہ کرم نوٹ کر

۔ںیکرنے کا حك محفوظ رکھتے ہ لیکو تبد اتیضرور  

 

 

کا تحفظ لنسیب یمنف  

 

ہے۔ یلگائ ںیم ہیگے جو انہوں نے ہمارے ساتھ سرما ںیکھوئ ںینہ ادہیاس رلم سے ز نیہے کہ ہمارے صارف ہی۔ اس کا مطلب ںیکرتے ہ شیسے حفاظت پ لنسیب یکو منف نیصارف لیٹیاپنے تمام ر ہم  

 

 

 

 



 

تضاد ںیم مفادات  

 

 شناخت کرنے اور ذمہ دارانہ طور پر انتظام کرنے اور کنٹرول کرنے یطرف سے اپنے کاروبار ک یک یضرورت ہے جو کمپن یلائم کرنے، نافذ کرنے اور برلرار رکھنے ک یسیموثر پال کیا یکو مفادات کے تصادم ک یکمپن

۔ںیسے رجوع کر یسیپال یمفادات کے تنازعات ک یک یبراہ کرم کمپن ے،یمعلومات کے ل دیکاروبار۔ مز یوضاحت کرے گ یکار ک مہیطروضع کردہ  ےیہو، مفادات کے تنازعات کو ظاہر کرنے کے ل یاور جہاں ضرور  

 

کے ممنوعہ دائرہ  یہے جو کمپن ںینہ اتیملک کے لئے ہدا ای اریدائرہ اخت سےیا یکس یسیپال ہی۔ ںیہ ںیاہل نہ ےیفروخت کے ل ںیممالک م ای اریکرنا بعض دائرہ اخت شکشیپ یک زیڈ فیا یس ںیم اریمخصوص دائرہ اخت کچھ

ےیچاھ یجان یل ںیپکار کے طور پر نہ ایدعوت  یک چنےیب ای دنےیخر زیڈ فیا یس یسیپال ہیہے۔  ایگ ایک ںیم معاہدےخدمات کے  یک یکار ہیسرما انیاس کا ب ونکہیشامل ہے ک ںیم اریاخت  

 

اطالق زبان قابل  

وہ متن ہے جس پر  یزبان  ہ یزیانگر یک یسیہے۔ اس پال یجات یفراہم ک ےیمماصد کے ل یآپ کو صرف معلومات یسیپال یسیہے، ا یگئ یفراہم ک یکاپ یک یسیزبان کے عالوہ اس پال یزیآپ کو انگر ہاںیکہ  ںیکرم نوٹ کر براہ

ہے۔ یرہت رایعمل پ شہیہم یکمپن  

 

 


