
 

 آڈرز پر عمل در آمد کی پالیسی

ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیٹر  

8102 اگست  

یپابند یتیملک  

ایدوبارہ اشاعت  ر،یتشہ یہے۔ کوئ تیملک یک ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیٹر زیکنٹرول شدہ دستاو ہی  

لیترس ںیم موںیلمہ فرمتع ریغ  

ممنوع ہے۔ ریاجازت کے بغ یریتحر یشگیپ یک ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیٹر  

 قانونی معلومات

 یکے تحت کام کرت نیکے لوان ناڈائنزیاور گر نٹیونس نٹیس ینام ہے، کمپن یکا تجارت ٹڈیلم یو سیو مارٹ ا ڈیمارٹ ٹر کسیفار

 نٹیالج، مرے روڈ، کنگسٹن س مروکیدفتر ش یہے اور اس کا مرکز 8102 یس یب یآئ 87130نمبر  شنیہے جس کا رجسٹر

اور اس سے منسلک خدمات  یکار ہیکو سرما نیاپنے صارف عےیفارم کے ذر ٹیپل ڈنگیہے اور ٹر ںیم ناڈائنزیگر نڈیا نٹینسیو

ہے یفراہم کرت  

ہے جس تک  ایگ اید ںیم لیسائٹ کا پتہ ذ بی( ویکہالئے گ یاس کے بعد کمپن)  ٹڈیلم یو سیومارٹ ا ڈیسائٹ سے ُمراد ٹر بیو

اس کے استعمال کے حوالے سے  ای یسائٹ تک رسائ بیکہ آپ نے و یجائے گ یل ہیاس کے استعمال سے ُمراد  ایسے  یرسائ

 میولت فولتا ترم ںیسائٹ اور اس کے مواد م بیہے اس و یآپ اس سے متفك بھ ورہے ا ایلواعد و ضوابط کا بغور مطالعہ کر ل

ہے ںیالزم نہ نایاطالع د یشگیپ یہے اور اس کے لئے کوئ یجات یک  
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 تعارف

مرتب  یسیپال ہیالدامات اٹھانے کے لئے  مناسبحاصل کرنے کے لئے تمام  جہیممکنہ نت نیکے لئے بہتر صارفیناپنے  یکمپن

عمل درآمد کے احکامات وصول  ںیکے سلسلے م منٹسانسٹرو یاتیمال ایپر عمل درآمد کرتے ولت  آڈرزکے  صارفین -ہے  یکرت

 صارفینجانب سے  یک یجو کمپن نایکے ساتھ احکامات د انٹیٹیز گریکے لئے د درآمدعمل  ایکرتے ہوئے اور منتمل کرتے ولت، 

۔ںیہوتے ہ ںیم جےیکے نت صلوںیکے ف میں تجارت انسٹرومنٹس یاتیطرف سے مال یک  

اس  ی( کمپنئے گاکہا جا "پالیسی" اسے سے ہے )اس کے بعد ے لئے ایک پالیسی مرتب کیآڈرز پر عمل در آمد کنے  یکمپن

اپنے  یسکے کہ کمپن جا لیاجائزہ  یعموم کیا ںیہے تاکہ اس بارے م یہے جو وہ  رکھت یفراہم کرت ہاںیکا خالصہ  یسیپال

فراہم  رہمنائیکو مناسب  صارفیناپنے  پر یسیپال یاور اپن سکتی ہےکر صارفین کے آڈرز کی عمل داری کس طرح سے بہتر

۔یکرے گ  

 پالیسی کا دائرہ عمل

یہ پالیسی کمپنی کے تمام ڈائریکٹرز، مالزمین، براہ راست یا بالواسطہ طور پر کمپنی سے منسلک کسی 

بھی شخص )جسے اس کے بعد 'متعلمہ افراد' کہا جاتا ہے( پر الگو ہوتی ہے اور اس کا اطالق صارفین 



 کے تمام معامالت پر ہوتا ہے

 

 یہ پالیسی کمپنی کے شرائط و ضوابط )اس کے بعد سے معاہدہ( کا حصہ ہے۔ لہذا کمپنی کے ساتھ معاہدہ 

کرکے، صارف کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ مالیاتی انسٹرومنٹس سے متعلك پالیسی سے بھی اتفاق کر 

رہا ہے)اب سے فنانشل انسٹرومنٹس( کہالئیں گے اور ان کی تفصیل کمپنی کی ویب سائٹ پر آن الئن 

 دستیاب ہے
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جامہ پہناتے ولت الگو  یکو عمل نید نیکے ساتھ ل صارفکے لئے انسٹرومنٹس  یاتیجانب سے فراہم کردہ مال یک یکمپن یسیپال ہی

 ہیپرہے کہ وہ  دیصوابد یک یمپنک ہی ںیہ انسٹرومنٹس کنٹریکٹ فار ڈیفرنس یاتیطرف سے فراہم کردہ مال یک یہے۔ کمپن یہوت

جاسکتا  ایجائے جن پر ان کا کاروبار ک ایکو شائع ک متوںیاور ان ل ئےکر فراہم انسٹرومنٹس یاتیکرے کہ کس لسم کے مال صلہیف

 'کوٹس' اس کے ساتھ ہے دیکھا رہی ہوتی ںیمتیل براہ راستکو  صارفین عےی( کے ذرفارمزفارم ) ٹیپل ڈنگیاپنے ٹر یہے۔ کمپن

فراہم  یٹیڈیکویثالث ل كیفر واس ک ےسیجکہ  ہے  یفراہم کرت بلکل اُسی طرح سے تفصیل ی'( کپتھیڈ ٹیحجم )'مارک ابیساتھ دست

کے  یکمپن صارفاگر  ہے لہذا یپرنسپل( ہوت ای) کاونٹر پارٹی یہر تجارت ک شہیہم یہے۔ کمپن تیسے موصول ہو کرنے والوں

جاسکتا ہے۔ ایبند ک  کے ساتھ یکو کمپن شنیپوز یکرتا ہے، تو اس کھل صلہیکھولنے کا ف شنیپوز ںیساتھ فنانشل انسٹرومنٹ م  

۔یہوگ ںیپر الگو نہ صارفمتعلمہ اُس  یسیپال ہیہے تو  یکرت یکے طور پر درجہ بند کاونٹر پارٹیکو اہل  صارفین یاگر کمپن  

وضاحتآڈرز کی السام کی   

ںیہ لیمختلف السام درج ذ یک آڈرز  

)'اسٹاپ پرائس'( جو کہ مارکیٹ کی موجودہ لیمت سے ذیادہ ہو پر خرید کا آڈر ہے متیمخصوص ل کیا ہیٹاپ: اس بائے  

)'اسٹاپ پرائس'( جو کہ مارکیٹ کی موجودہ لیمت سے کم ہو پر سیل کا آڈر ہے متیمخصوص ل کیا ہیاسٹاپ:  لیس  

)''اسٹاپ پرائس '( م ہو پر خرید کا آڈر ہےجو کہ مارکیٹ کی موجودہ لیمت سے ک متیمخصوص ل کیا ہی: بائے لمٹ  

('متی)'حد ل جو کہ مارکیٹ کی موجودہ لیمت سے ذیادہ ہو پر سیل کا آڈر ہے متیمخصوص ل کیا ہی: سیل لمٹ  

 پر لگایا شنیپوز یکھل یبند کرنے کے لئے پہلے سے ہ شنیپر پوز متیمخصوص ل کیہے جو ا آڈر سایا کیا ہی: سٹاپ الس

جاسکتا ہے؛ ای' کا استعمال کالس'اسٹاپ نمصان کو کم سے کم کرنے کے لئے '(۔ںیبند کر متیل یصان کجاسکتا ہے )'نم  

پر لگایا  شنیپوز یکھل یبند کرنے کے لئے پہلے سے ہ شنیپر پوز متیمخصوص ل کیہے جو ا آڈر سایا کیا ہی: ٹیک پرافٹ

تا ہے۔جا ایاستعمال ک آڈر 'ٹیک پرافٹ'(۔ منافع حاصل کرنے کے لئے 'نفع کے حصول کی لیمت)' جاسکتا ہے  

 

 آڈرز پر عمل در آمد میں عناصر

 متوںیسے ل کرنے والوںفراہم  متیل ذرائع سے اور آزاد کرنے والوںفراہم  یٹیڈیکویکے کچھ معروف ل ایدن یکمپنلیمتیں :   2.0

عمل درآمد ملے گا  نیکو بہتر صارفکہ  یبنائے گ ینیمیاس بات کو  یہے۔ کمپن  بناتی ںیمتیلابل تجارت ل یپر اپن ادیبن یک ڈزیف یک

فراہم کنندگان اور  متیل یادیکا حساب بن الؤی' کے پھلیمت فروخت' اور 'لیمت خریدکہ ' جاتا ہےبنانا  ینیمی ہی مہیطر یادیاس کا بن

لیتی فراہم کنندگان کا جائزہ  متیبار اپنے آزاد ل کیکم از کم ا ںیسال م یجائے۔ کمپن ایکے حوالے سے ک حد کیا یذرائع ک ٹایڈ

ے۔سک جا یمینی بنائی شکشیپ یک متوںیل یاور مسابمت حیصح تاکہ ہے  



ہے حکم پر عمل  طریمہفراہم کرنے کا  لیمت یکو ثانو صارف' جمع کرانے کے بعد فوری آڈر کیا ہی: نئی یا دوبارہ لیمت :   2.8

 متیکردہ درخواست کردہ ل نیمتع ںیطرف سے اصل م یک صارف سے اتفاق کرنا ہوگا۔ اگر لیمتدرآمد سے لبل گاہک کو اس 

ثالث  كیکو اس کے فر یکمپن متبادل لیمتکو فراہم کردہ  صارف۔ یآرڈرز' کا دوبارہ حوالہ دے گ ی'فور یہے تو کمپن ںینہ ابیدست

ہے۔ یتید ںیدوبارہ حوالہ نہ' کا پینڈنگ آڈرز' یہے۔ کمپن متیل ابیدست یاگل یفراہم کنندگان سے موصول ہونے وال یٹیڈیکویل  

 ںینہ ابیدست متیطرف سے درخواست کردہ مخصوص ل یگاہک ک اور ہےکہا جاتا جس ولت عمل درآمد کے لئے سلیپج :    2.7

 عمل در آمدگا۔ اگر  سکتا جا ایانجام د دورمتعدد پپس  ای لریبسے  متیدرخواست کردہ ل یک اس آڈر کو صارف تو ہے یہوسکت

اس کے برعکس اگر عمل در آمد والی  ' کہا جاتا ہے۔سلیپج'مثبت  تو سےسے بہتر ہے  متیل کردہدرخواست  یک صارف متیل یک

براہ کرم یہ جان لیں کہ سلیپج مارکیٹ  –لیمت صارف کی درخواست کردہ  لیمت سے بُری ہو تو اسے "منفی سلیپج" کہا جاتا ہے 

خبروں کے  سےیج -میں یہ ایک مسلسل پائی جانے والی چیز ہے میں ایک عمومی طرز عمل ہے اور مارکیٹ کی صورتحال 

 کا خودکار عمل درآمد یاور اتار چڑھاؤ۔ کمپن یٹیڈیکویوجہ سے ل یک کے شروع ہونے ٹیوالعات اور مارک یاعالنات، معاش

پر  ادیبن یک کلیہ یانفراد یکے نفاذ سے متعلك کس آڈرز عےیکے اکاؤنٹس کے ذر صارفمخصوص  یکس ئریسافٹ و کرنے واال

  کرتا ہے۔ ںیکام نہ

 یٹیڈیکویل  ںیم ٹیمارک کہ جب اس ولتراگ -ہے طریمہ کار پر عمل در آمد کاآرڈر  ںیکچھ حصوں م ہیجزوی عمل در آمد:   2۔4

   ہے۔ اجاسکت یاال ںیپر عمل م متوںیمختلف ل عمل در آمد یجاسکے۔ جزو ایمکمل  ک آڈر پر متیمخصوص ل کیکہ ا اتنی کم ہو

کمیشن : صارف کو بعض فنانشل انسٹرومنٹس میں تجارت کرتے ہوئے کمیشن چارج کی جائے گی جس کی تفصیل ویب سائٹ  ۵۔۵

 www.forexmart.com  پر دستیاب ہے

  جائے گا ایکے حساب سے مارک اپ وصول ک ریپئ یکرنس یسے ف نیصارفمطابك کے مارک آپ : فاریکس مارٹ  – 2۔6
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راہ کرم نوٹ کریں کہ یہ ایک مکمل فہرست نہیں ہےب *  

 

 آڈرز پر عمل در آمد کی السام

 "میٹا ٹریڈر"

 فوری آڈرز

فراہم  یٹیڈیکویل خود کار طریمہ سے سسٹم  -مارکیٹ آڈرز : یہ مارکیٹ کی دستیاب لیمت پر خرید یا فروخت کا آڈر ہوتا ہے  6.0

 پر'( والیم ویٹیڈ ایوریج پرائس)' یاے پ ویڈبل یم کو جمع کرتا ہے اور وسے موصول ہونے والے حج کرنے والے تیسرے فریك

ہےپر "مارکیٹ آڈر" پر عمل کرتا  متیل ابیدست نیبہتر دستیابولت  اس  

زالتوا آرڈر ریز  

 ٹیبار جب مارک کیفروخت کرنے کا حکم ہے۔ ا ای دنےیکے 'اسٹاپ پرائس' تک پہنچنے کے بعد خر ٹیمارک ہی: سٹاپ آڈرز 6.8 

آرڈر' سمجھا جاتا ہے* اگر 'اسٹاپ  ٹیجاتا ہے اور اسے 'مارک عمل میں آہے تو 'اسٹاپ آرڈر'  ی' تک پہنچ جاتکی لیمت'اسٹاپ 

 رہے گا۔ ںیتک سسٹم م خیتار یبعد ک تحتکے  کردہ شرائط  انیب ںیم کشنی' سنسلیک لی'گڈ ٹ ہیجاتا ہے تو  ایک ںیآرڈر' شروع نہ

ب سائٹ پر دیکھی جاسکتی ہیںمزید تفصیالت کمپنی کی وی  

ہے تو  ی'اسٹاپ الس پرائس' تک پہنچ جات ٹیبار جب مارک کیہے۔ ا آڈرکا  رکھنےنمصانات کو کم سے کم  ہی: سٹاپ الس 6.7 

تک  خیتار یبعد ک ہیتو  ایگ ایک ںیآرڈر' سمجھا جاتا ہے* اگر 'اسٹاپ الس' شروع نہ ٹیآرڈر شروع ہو جاتا ہے اور اسے 'مارک

مزید تفصیالت کمپنی کی ویب سائٹ پر دیکھی جاسکتی ہیںرہے گا۔  ںیم سسٹم  



* ثالث  كینظام خود بخود فر ہیہے۔  ابیفروخت کرنے کا حکم ہے جو دست ای دنےیپر خر متیل ٹیموجودہ مارک ہی: ٹیمارک 6.4 

'( والیم ویٹیڈیڈ ایوریج پرائس) یاے پ ویڈبل یفراہم کنندگان سے موصول ہونے والے حجم کو جمع کرتا ہے اور و یٹیڈیکویکے ل

 ٹیبار جب 'مارک کیہے۔ ا ہوتی متیل ابیدست نیہے جو عمل درآمد کے ولت اوسط اور بہتر عمل میں التاآرڈر' کو  ٹی'مارک ںیم

۔ہوتا ہے تحتکردہ شرائط کے  انیب ںی' حصوں مُگڈ ٹل کینسل  ' اور 'گڈ ٹل ڈے ہیجاتا ہے تو  عمل میںآرڈر'   

 صارفسکتا ہے۔  لگا التوا احکامات' پر ری'ز کو صارفہے جس کا تعین ولت  کیا ہی(: ایکسپائری'( )=یس یٹ ی)'ج سلُگڈ ٹِل کین

التوا عمل درآمد نہ رہے؛ اگر اس  ریکا انتخاب کر سکتا ہے جب تک کہ حکم 'براہ راست' اور ز خیمخصوص تار کیا ںیمستمبل م

عمل درآمد  کیا ہی'(: یڈ یٹ ی)'ج ُگڈ ٹِل ڈےجائے گا۔  ایسے حذف کرد سسٹمسے تو ا ایگ ایک ںیمدت کے دوران آرڈر شروع نہ

جب تک یہ آڈر الئیو  ہے۔ یالتوا احکامات' پر الگو ہوت ریجانے والے 'ز ےیتجارت ک عےی" کے ذرڈریٹر ٹایہے جو "م بیترت یک

اگر متعین کردہ ُمدت میں  –تعین کرسکتا ہے  رہتا ہے اور اس پر عمل در آمد ہوا ہوتا تب تک صارف مستمبل کی کسی تاریخ کا

 آڈر پر عمل در آمد نہ ہوسکے تو یہ سسٹم سے ہٹا دیا جاتا ہے 

 

 ٹیبار جب مارک کیہے۔ ا آڈرفروخت کرنے کا  ای دنےی' تک پہنچنے کے بعد خرمتیکے 'حد ل ٹیمارک ہی: لمٹ آڈرز  – 6.2 

جاتا ہے۔ اگر  ایاس سے بہتر پر عمل درآمد ک ای' متیجاتا ہے اور 'حد ل آرڈر' شروع ہو لمٹہے تو ' ی' تک پہنچ جاتمتی'حد ل

 –کردہ ہے انیب ںیم کشنی' سُگڈ ٹل کینسل' س کی شرائط رہے گا ج جاریتک  خیتار یبعد ک ہیتو  ہوتا ںیآرڈر ' شروع نہ لمٹ''

۔ مزید معلومات کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ دیکھیں  

ایک مرتبہ مارکیٹ "ٹیک پرافٹ لیمت" تک پہنچ جائے تو آڈر پر عمل ہو  –ے تحفظ کے لئے ہے ٹیک پرافٹ : یہ آڈر نفع ک 6.6

اگر "ٹیک پرافٹ آڈر" پر عمل نہیں ہوتا ہے تو یہ بعد والی تاریخ کے لئے بھی  –جاتا ہے اور یہ "لمٹ آڈر" تصور کیا جاتا ہے 

سائٹ دیکھیںمزید معلومات کے لئے کمپنی کی ویب  –سسٹم میں موجود رہے گا   

صارف کا زیر التواء آڈر جب تک متعین کردہ لیمت تک پہنچ نہیں جاتا تب تک وہ زیر التواء آڈرز کی منسوخی یا ترمیم :   6.3

 اُس کو منسوخ کرنے یا اُس میں ترمیم کرنے کا حك رکھتا ہے

کے ذریعہ خود کار طریمہ سے عمل میں آ جائیں  4نوٹ : جیساء کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ذیادہ تر آڈرز کمپنی کے میٹا ٹریڈر  6.2

یا اس سے بڑی الٹ والے مجموعی آڈر کو یا  011گے لیکن کمپنی یہ صوابدیدی اختیار رکھتی ہے کہ اہم کرنسی پئیرز کے 

جزوی آڈر کو دستی انداز میں عمل میں الئے  جب کہ غیر کرنسی پئیرز کے واضح طور پر بڑے آڈرز کے لئے بھی یہ 

ال اختیار کی جاسکتی ہے صورتح  

 مارکیٹ آڈرز

فراہم  یٹیڈیکویل خود کار طریمہ سے سسٹم  -مارکیٹ آڈرز : یہ مارکیٹ کی دستیاب لیمت پر خرید یا فروخت کا آڈر ہوتا ہے  6.6

 پر'( والیم ویٹیڈ ایوریج پرائس)' یاے پ ویڈبل یسے موصول ہونے والے حجم کو جمع کرتا ہے اور و کرنے والے تیسرے فریك

ہےپر "مارکیٹ آڈر" پر عمل کرتا  متیل ابیدست نیبہتر دستیابولت  اس  

زالتوا آرڈر ریز  

بار جب  کیفروخت کرنے کا حکم ہے۔ ا ای دنےیکے 'اسٹاپ پرائس' تک پہنچنے کے بعد خر ٹیمارک ہی: سٹاپ آڈرز 6.01 

آرڈر' سمجھا جاتا ہے* اگر  ٹیاتا ہے اور اسے 'مارکج عمل میں آہے تو 'اسٹاپ آرڈر'  ی' تک پہنچ جاتکی لیمت'اسٹاپ  ٹیمارک

 ںیتک سسٹم م خیتار یبعد ک تحتکے  کردہ شرائط  انیب ںیم کشنی' سنسلیک لی'گڈ ٹ ہیجاتا ہے تو  ایک ںی'اسٹاپ آرڈر' شروع نہ

ہے۔ ںینہ یپابند یرکھا جاسکتا ہے اس پر کوئ بیکے لر متیل ٹی'اسٹاپ آرڈرز' کو موجودہ مارک اگر صارف چاھے تو رہے گا۔  

ہے تو  ی'اسٹاپ الس پرائس' تک پہنچ جات ٹیبار جب مارک کیہے۔ ا آڈرکا  رکھنےنمصانات کو کم سے کم  ہی: سٹاپ الس 6.00 

تک  خیتار یبعد ک ہیتو  ایگ ایک ںیآرڈر' سمجھا جاتا ہے* اگر 'اسٹاپ الس' شروع نہ ٹیآرڈر شروع ہو جاتا ہے اور اسے 'مارک



 ںینہ یپابند یسکتااس پر کوئ رکھ بیکے لر متیل ٹیموجودہ مارک صارف اپنی پسند سے سٹاپ الس آڈر کوگا۔ رہے  ںیم سسٹم

 ہے

*  ای دنےیپر خر متیل ٹیموجودہ مارک ہیس آرڈرز' کے لئے لابل اطالق(: رڈر )'اسٹاپ آرڈرز' اور 'اسٹاپ الآ ٹیمارک 6.08 

فراہم کنندگان سے موصول ہونے والے  یٹیڈیکویثالث کے ل كیبخود فر نظام خود ہیہے۔  ابیفروخت کرنے کا حکم ہے جو دست

ہے جو عمل درآمد  عمل میں التاآرڈر' کو  ٹی'مارک ںی'( موالیم ویٹیڈیڈ ایوریج پرائس) یاے پ ویڈبل یحجم کو جمع کرتا ہے اور و

' ُگڈ ٹل کینسل  ' اور 'گڈ ٹل ڈے ہیہے تو  آرڈر' شروع ہو جاتا ٹیبار جب 'مارک کیہے۔ ا متیل ابیدست نیکے ولت اوسط اور بہتر

ہوگا۔ تحتکردہ شرائط کے  انیب ںیحصوں م  

 صارفسکتا ہے۔  لگا التوا احکامات' پر ری'ز کو صارفہے جس کا تعین ولت  کیا ہی(: ایکسپائری'( )=یس یٹ ی)'ج ُگڈ ٹِل کینسل

التوا عمل درآمد نہ رہے؛ اگر اس  ریبراہ راست' اور زکا انتخاب کر سکتا ہے جب تک کہ حکم ' خیمخصوص تار کیا ںیمستمبل م

عمل درآمد  کیا ہی'(: یڈ یٹ ی)'ج ُگڈ ٹِل ڈےجائے گا۔  ایسے حذف کرد سسٹمتو اسے  ایگ ایک ںیمدت کے دوران آرڈر شروع نہ

 آڈراس سے مراد ہے۔  یالتوا احکامات' پر الگو ہوت ریجانے والے 'ز ےیتجارت ک عےی" کے ذرڈریٹر ٹایہے جو "م بیترت یک

 ریلسم کے مطابك عمل درآمد کے لئے ز یکے دوران حکم اپن کنڈیس 2 ن۔ اسکینڈ ہیں 2پہلے کے  شروع ہونے کے ولت سے

ہے۔ ایگ ایک انیکہ اوپر ب سایج رہتا التوا  

 

بار  کیہے۔ ا رآڈفروخت کرنے کا  ای دنےی' تک پہنچنے کے بعد خرمتیکے 'حد ل ٹیمارک ہی: ںیآرڈرز کو محدود کر - 6.07 

جاتا  ایاس سے بہتر پر عمل درآمد ک ای' متیآرڈر' شروع ہو جاتا ہے اور 'حد ل لمٹہے تو ' ی' تک پہنچ جاتمتی'حد ل ٹیجب مارک

کردہ  انیب ںیم کشنی' سگُڈ ٹل کینسل' س کی شرائط رہے گا ج جاریتک  خیتار یبعد ک ہیتو  ہوتا ںی' شروع نہآرڈر  لمٹ'ہے۔ اگر '

ہے۔ ںینہ یپابند یچاہتا ہے اس پر کوئ صارف  کہ سایرکھا جا سکتا ہے ج بیکے لر متیل ٹیآرڈر' موجودہ مارک لمٹہے۔ '  

 

ہو جاتا ہے  ہے تو آرڈر ی' تک پہنچ جاتٹیک پرافٹ' مارکیٹبار جب  کیہے۔ ا آڈرمنافع حاصل کرنے کا  ہی: ٹیک پرافٹ 6.04 

رہے گا۔ لائم تک  خیتار یبعد ک ہیجاتا ہے تو  ایک ںیپرافٹ آرڈر' شروع نہ کی'ٹ پرافٹ آرڈر' سمجھا جاتا ہے۔ اگر کیاور اسے 'ٹ

ہے۔ ںینہ یپابند یچاہتا ہے اس پر کوئ صارفکہ  سایرکھا جاسکتا ہے ج بیکے لر متیل ٹی' موجودہ مارکںیآرڈر ل کےمنافع   

 صارفتو  یپہنچت ںیسطح تک نہ یک متیردہ لک نیطرف سے متع یک صارف ٹی: اگر مارکی/ منسوخ میالتوا آرڈر ترم ریز 6.02.

/منسوخ کر سکتا ہے۔میترم ںیالتوا آرڈر' م ری'ز  

" کا آڈرزالتوا  ری" اور "زٹی"مارک صارف یہوسکتا ہے )ف پوزیشنز کھول 811ولت  ایک صارف کی: اپوزیشننزولت  کیب 6.06 

 خالصہ سمجھا جاتا ہے۔

ہے یکرنے کا حك محفوظ رکھت لیفارمز کو تبد ٹیلپ ڈنگیٹر ئریولتا فولتا سافٹ و یکمپن  6.03  

 آڈرز پر عمل در آمد

اپنی فراہم کی گئی لیمت  کے بر عکس  صارفین کے آڈرز کی عمل داری میں ملوث متعدد عناصر کو سامنے رکھتے  کمپنی 3.0

کے  صارفینہمارے  - ات کرے گی تمام مناسب الدام ہوئے صارفین کو بہترین خدمات کو بہترین ممکنہ نتائج فراہم کرنے کے لئے

۔ںیہ یرکھت تیاہم خاصی وں کی شرح تبادلہیالگت اور کرنس ں،یمتیجامہ پہناتے ولت ل یکو عمل نید نیلئے ل  

متیل .7.2  

( جس آسک) متیل ادہی: زیکا حوالہ دے گ متوںیدو ل یکے لئے کمپن انسٹرومنٹ یاتیگئے مال ئےید یبھ ی: کسآسک سپریڈ – یبول

 صارف وہ مالیاتی انسٹرومنٹ( جس پر بِڈ) متیل لوو(  اور النگ جا سکتا ہےسکتا ہے ) دیخر وہ مالیاتی انسٹرومنٹصارف پر 



 یاتیگئے مال ئےی' کہا جاتا ہے۔ دںیمتیل یک یپر 'کمپن رطو جس کو مجموعی( شارٹ جا سکتا ہےفروخت کر سکتا ہے )

کہا جاتا ہے سپریڈو فرق ک انیکے درم متیل  ادہیاور ز  کم یک انسٹرومنٹس  

کے لئے شارٹ پوزیشن کے لئے  پرافٹ  کیاسٹاپ اور اسٹاپ الس/ ٹ بائے ،بائے لمٹ سےیآرڈرز جایسے  التوا آرڈرز:  ریز

کی صورت میں النگ پوزیشن کے  پرافٹ کیاسٹاپ اور اسٹاپ الس/ ٹ لی، سلمٹ۔ فروخت آسک والی لیمت استعمال ہوتی ہے

ستعمال کیا جاستکی ہے کھولنے کے لئے بِڈ پرائس ا  

 ایکے حوالے سے لگا متیل اُس یک انسٹرومنٹ یاتیمال کا حساب متعلمہ متیل یک یکے لئے کمپن انسٹرومنٹس یاتیگئے مال ئےید

کثرت سے  یہ یکو اتن متوںیل یاپن یہے۔ کمپن یسے حاصل کرت کرنے والے تیسرے فریك فراہم  یٹیڈیکویل  یجاتا ہے جو کمپن

 یبھ یت سے باہر کساولاکے  اپنے کام ی۔ کمپنںیہ یتیحدود اجازت د یک طرواب یاور مواصالت یکنالوجیٹ یہے جتن یکرت ٹیاپ ڈ

 جا سکتا اید ںیآرڈر نہ یطرف سے کوئ یک صارف( لہذا اس دوران ںیکھید ایگزیکیوشن وینیو چےی)ن یدے گ ںیکا حوالہ نہ متیل

 ہے

فراہم کنندگان  یٹیڈیکویبراہ راست ل عےیکے ذر سسٹم لئے عمل درآمد کے کٹرانکیفارم کے لئے تاجروں کو ال ٹیپل نیا یس یا

 متیدرخواست کرتا ہے۔ ل یک لیمت کیفراہم کنندگان کے انتخاب سے ا یٹیڈیکویل خود کار طریمہ سے ہیجاتا ہے۔  اید جیکو بھ

کرنے والے فراہم  یٹیڈیکویل جو کہ اُس کوہے،  یتی'( کا حوالہ دپتھیڈ ٹی'مارک ای) ،یٹیڈیکویل ابیدست یکے ساتھ مل کر، کمپن

کو خود بخود جمع کرے  یٹیڈیکویل ابیپر تمام دست متوںیممکنہ ل نیبہتر ابیدست ئریکا سافٹ و یہے۔ کمپن ہوتیسے  تیسرت فریك

گا۔ عمل میں الئے ( پریپ  اے ویڈبل ی)و والیم ویٹیڈڈ ایوریج پرائسگا اور  

 

 

 گرید ای شنیکھولنے کے لئے کالئنٹ کو کم شنیپوز ںیکچھ السام م یک انسٹرومنٹس یاتیاخراجات: مال گریچارجز اور د  - 3.7

 اتیخصوص یک کٹیکنٹر ابیدست ںیسائٹ م بیو یک یرلم کمپن ہیہے، اگر لابل اطالق ہو۔  یضرورت پڑ سکت یادا کرنے ک سیف

پر دیکھی جا سائٹ  بیو یک یکمپن تفصیل اور کی جائے گیوصول  ممررہ رلم کے طور پر کیا شنیہے۔ کم یگئ یک بیان ںیم

 سکتی ہے

www.forexmart.com 

جاتا  ایاضافہ ک ںیم متیل یک اوپن پوزیشنز ںیم انسٹرومنٹس یاتیکچھ السام کے مال ں،یکے معاملے م : فنانسنگ فیسسیفنانسنگ ف

موجودہ  یک ٹیمارک سی۔ فنانسنگ فجاتا ہے ایکم ک عےی" کے ذرپی"سو کو سیفنانسنگ ف یومیہ رو کے مطابك یمعاہدے ک ایہے 

سائٹ  بیو یک یکمپن التیتفص یک سیفنانسنگ ف یومیہ یگئ یہے۔ درخواست ک یہے، جو مختلف ہوسکت یہوت یشرح سود پر مبن

 یاتیم کے مالالسا تمامکردہ  شیجانب سے پ یک ی۔ کمپنںیہ ابیدست والے حّصہ میں التیتفص یک کٹیفنانشل انسٹرومنٹس کنٹر ںیم

 صارفبجائے  یاور اس ک یجات یک ںیشامل نہ ںیم متیحوالہ شدہ ل یک یکمپن سیاور فنانسنگ ف شنیکم ےیکے لانسٹرومنٹس 

ہے۔ یجات یکے اکاؤنٹ سے الگ سے وصول ک  

فراہم کر   ی شرحک یلیتبد میں یکرنس یک انسٹرومنٹس یاتیسے متعلمہ مال یکرنس یادیبن یک صارف ی: کمپن کا تبادلہ ی۔ کرنس 3.4

پر توجہ رکھتے   یکرنس یادیکرے گا، اور صرف بن ںینہ ظاہر وک یلیاصل تبد یک یکرنس ںیکے اکاؤنٹ م صارف ہیہے۔  یسکت

کرتا ہے۔ اممصد کو پور سےحساب لگانے ہوئے   

اور  یکنالوجیاور ٹخاص توجہ دیتی ہے  پر عمل درآمد کرتے ولت  آڈرزکے  صارفین یعمل درآمد: کمپن فتارربرق  - 3.2

 سیوائرل کی طرف صارفینہے۔  یکوشش کرت یک برق رفتار کرنےعمل درآمد  آڈرز پر حدود کے اندر یابط کرو یمواصالت

 ای رابطہ تعطل زدہ  ایخراب  ںیم جےیاور شکل کے استعمال کے نت یکس یک نمستحکم کنکش ریغ ایڈائل اپ کنکشن  ایکنکشن 

کے  یاور کمپن صارففارم کا استعمال کرتے ولت  ٹیپل ڈنگیٹر کٹرانکیکے ال یوجہ سے کمپن یک کے کمزور ہونے سگنل 

جاسکتا ہے،  سے بدال متیل یکے آرڈر کو پران صارف ںیم جےیہے۔ اس کے نت یہوسکت ریتاخ ںیم معلومات کے حصول انیدرم

ہے(۔ اگر  یدے سکت لیمتدوبارہ  یعنیہے ) یفراہم کر سکت لیمت ئن کیکو ا صارفہے اور  یمسترد کر سکت یجسے کمپن



سے  سسٹم تیسم یناکام ی/ سرورز( کٹی)انٹرن ئریاور سافٹ و ئریکرتا ہے تو اسے ہارڈ و نید نیسسٹم پر ل کٹرانکیکالئنٹ ال

۔پڑ سکتا ہےخطرات کا سامنا کرنا  تہوابس  

اس پر  ایجاتا  ایک ںیکے مطابك نافذ نہ اتیہدا یتو آپ ک ایکو  آڈرہوسکتا ہے کہ آپ کے  ہی جہیکا نت یناکام یک سسٹم یبھ یکس

ہے۔  یکرت ںیلبول نہ یذمہ دار یکوئ ںیصورت م یک یناکام یاس طرح ک یہے۔ کمپن ہو سکتا ںینہممکنہ عمل درآمد بالکل 

 ںیم جےیاور شکل کے استعمال کے نت یکس یمستحکم کنکشن ک ریغ ایاپ کنکشن  ڈائل ایکنکشن  سیوائرل صارف کی طرف

فارم کا استعمال کرتے ولت  ٹیپل ڈنگیٹر کٹرانکیکے ال یوجہ سے کمپن یک کمزور یسگنل ک ای تعطل زدہ رابطہ ایخراب 

آرڈرز"  ٹی"مارک ےکو پران یکمپن ںیم جےیکے نت ریہے۔ اس تاخ یہوسکت ریتاخ ںیم لیترس یک ٹایڈ انیکے درم یاور کمپن صارف

۔یپر آرڈر پر عمل درآمد کرے گ متیل ٹیمارک ابیاور دست یکرے گ ٹیکو اپ ڈ متیل یکمپن ںی۔ اس صورت مںیسکتے ہ مل  

 

پر منحصر ہے۔  یابیدست یک متوںیل یاداروں ک یاتی/ بنانے والوں/ مالٹیمارک گریدعمل درآمد امکانی  ممکنہ عمل در آمد : 3.6

معامالت  لیمندرجہ ذ کنیہوسکتا ہے، مثال کے طور پر ل ںیکا انتظام کرنا ممکن نہ آڈرعمل درآمد کے لئے  ںیم وںصورت بعض

 ہیاعالن ںیمتیمستحکم بازاروں کے دوران جہاں ل ریغ ،شروع ہوتے ولت شنیس یتجارت ں،یم ات: خبروں کے اولںیمحدود نہ ںیم

کردہ  ہے، جہاں اعالن اُتار چڑھأو ہو سکتامیں تیز   متوںیجہاں ل ں،یہ یاور دور ہوسکت چےین ایطور پر اوپر  اںیسے نما متوںیل

کہ  ںی۔ اس صورت ممیں کی صورت  نا گہانی عمل کیہے، ا یتہو یٹیڈیکویل یپر مخصوص حجم کے نفاذ کے لئے ناکاف متیل

 ایک ںیپر عمل درآمد نہ تو آڈر وکے ساتھ آگے بڑھنے سے لاصر ہ آڈر یسے کس کی وجہ وہاتوج گرید ایسائز  ای متیل یکمپن

 جائے گا

کے معاہدے  صارف ر،یبغ ئےیوضاحت د ای اطالع  یکو کوئ صارفپر  دیصوابد یولت اور اپن یبھ یکس یاس کے عالوہ، کمپن

 ای لیترس ایپر عمل درآمد سے انکار  تیہدا ایدرخواست  ایحکم  یبھ یکالئنٹ کے کس صورتحال کے تحتوضاحت کردہ  ںیم

 فریك ثالث کودوسرےکسی  کمپنی آڈر پر عمل در آمد کے لئےجب  مزید یہ کہہے۔  رکھتی  حك یانتظام کرنے سے انکار کرنے ک

پر منحصر ہوتا ہے۔ آرڈرز:  یابیدست یک متوںیل یثالث ک كیاس طرح کے دوسرے فر انحصارہے تو عمل درآمد کا  یمنتمل کرت

اتا نفع کا حّصول پر اُس طرح عمل کیا جآالت پر  یاتی، مالسٹاپ الس، بائے سٹاپ ، سیل سٹاپ، سیل لمٹ، بائے لمٹآرڈر،  ٹیمارک

ہے  یجات یپر تجارت ک متیہے۔ واضح رہے کہ جس ل یگئ یوضاحت ک ںیم کشنی' سشنیکولگزہیجس طرح اوپر 'آرڈر ا ہے کہ

ہے۔ مثال کے طور  یطور پر مختلف ہوسکت اںیسے نما متیحاالت کے دوران اصل درخواست کردہ ل یمعمول ریکے غ ٹیوہ مارک

ہو سکتا ہے ںیصورتوں م لیدرج ذ ہیپر   

لنے کے دورانکھ ٹیمارک   

ںیخبروں کے اولات م   

ںیہ یطور پر دور ہوسکت اںیسے نما متیل ہیاعالن ںیمتیمستحکم بازاروں کے دوران جہاں ل ریغ   

اُتار چڑھأو کرتی ہیںسے  یزیت یک متوںیجہاں ل   

 ایکے لواعد کے تحت تجارت معطل  نجیکسچیمتعلمہ ا توہے  یگرت ایہے  یتحد تک بڑھ ایک ںیم شنیس یتجارت کیا متیاگر ل 

ہے یمحدود ہو جات  

ہے یٹیڈیکویل یکے لئے ناکاف کے عمل در آمد پر مخصوص حجم  متیل ہیاگر اعالن    

کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش  سایاور ا ہے یکوشش کرت یفراہم کرنے ک متیممکنہ ل نیکو بہتر صارفیناپنے  یکمپن - 3.3 

ہے یانتظامات کرت یاور ضرور  

گیطرف بڑھے  یک حلکے  نید نیپر عمل درآمد پر تمام ل نید نیاس طرح کے ل یکا امکان: کمپن ےیتصف  ..3  



ہر  ہیہے اور  یاکائ یکرنے وال مائشیپ یرلم ک یک نید نیل الٹ۔ ںیجاتے ہ لگائے ںیآرڈر کا سائز: تمام آرڈرز الٹ سائز م - 3.6

 ابیپر دست اتیخصوص یک کٹیکنٹر ںیسائٹ م بیو یک یکمپن التیتفص یکے لئے مختلف ہے۔ الٹ سائز ک انسٹرومنٹ یاتیمال

شرائط و ضوابط )معاہدے(  یسکتا ہے، کمپن لگواکے پاس  یہے جو کالئنٹ کمپن ںیآرڈر سائز نہ ادہیسے ز ادہیز ی۔ اگرچہ کوئںیہ

کے آرڈر کو  صارفینحجم سے لطع نظر  یہے۔ کمپن یآرڈر کو مسترد کرنے کا حك محفوظ رکھت یوضاحت کے مطابك کس ںیم

پر  متیل ابیتدس نیبہتر مارکیٹ میں دستیاب ہیہے تو  ہوتےحاصل آڈرز  ہیاگر  کنیہے۔ ل یہر ممکن کوشش کرت یکرنے ک مکمل

کا امکان'(۔ درآمد  'عمل ںیکھیہے۔ )د یاجازت دے سکت اس کی یٹیڈیکویل یک ٹیمارک عمل درآمد کے ولت ونکہیکتے ہیں ہو  

 

 

 یاس سے کہ کمپن ں،یسکتے ہکر یلیتبد اںینما ںیم متیل یک انسٹرومنٹس یاتیمال اثر: کچھ عوامل  ٹیمارک یٹ کا اثر :مارک 3.01

کے  صارفیناپنے  ی۔ کمپنیتھ یگئ یحاصل ک سے تھا وہ کس طرح بیان کیا وک متیل سکے لئے ج انسٹرومنٹ یاتینے اپنے مال

۔ یکرے گ داماتال مناسبحاصل کرنے کے لئے تمام  جہیممکنہ نت نیلئے بہتر  

 یحیاسے ترج ںیجاتے ہ ےیک شیمندرجہ باال عوامل پ ںیم آڈراور جس  یسمجھت ںیمذکورہ باال عوامل کو مکمل نہ یکمپن 3.00 

جائے گا۔ ایل ںیعنصر کے طور پر نہ  

کہ  یبنائے گ ینیمیاس بات کو  یہو تو کمپن تیمخصوص ہدا یطرف سے کوئ یک صارف یاس کے باوجود جب بھ 3.08 

جائے گا۔ ایعمل درآمد ک صارف کے آڈر ہر پر دکی بنیا تیمخصوص ہدا  

 لیاور تجربے کا استعمال کرتے ہوئے اور ذ صلےیف یاپنے تجارت ںیم یروشن یمعلومات ک ابیدست ںیم ٹیمارک یکمپن - 3.07

یکرے گ نیکا تع تیاہم یکو مدنظر رکھتے ہوئے مندرجہ باال عوامل ک اریکردہ مع انیب ںیم  

یورانہ درجہ بند شہیپ ای ریٹیل  یک صارفبشمول  اتیخصوص صارف کی   

اتیخصوص یک آڈرگاہک کے    

حوالے سے ہیں آڈر کے جو اس  اتیوصخص یآالت ک یاتیمال   

ہے یجاسکت یک تیہدا یطرف اس حکم ک یجن ک اتیخصوص یممامات کعمل در آمد کے   

ٹرومنٹ کی لیمت کو مکمل طور پر ظاہر کرنے ، عمل درآمد انس کے لئے بہترین ممکنہ نتائج کا حصول مالیاتی۔ صارفین  3.04

  میں صارف کی طرف سے آڈر کے عمل در آمد پر ہونے پر تمام اخراجات شامل ہیں اس  –سے ہے  کے لحاظ کی الگت

رآمد کے ممامات/ عمل د وزینیو وشنیکیگزیا  

 یمنتمل کرت ےیعملدرآمد کے ل آرڈر یکمپن تکجن  ای ںیجاتے ہ ےیجن کے ساتھ آرڈر د ںیکے ممامات وہ ادارے ہ عمل درآمد

 یک صارف یآرڈر دے گا ، کمپن یکے ساتھ جو بھ یکمپن ےیکے ل انسٹرومنٹس یاتیکردہ مال شیپ عہیکے ذر یکمپن صارفہے۔ 

۔یے طور پر کام کرے گپرنسپل ک ای جنٹیجانب سے ا  

 بطور پر ادیبن یاپنے اکاؤنٹ کیا  کسی اورادارے کو عمل در آمد کے لئے آڈرز بھیجے گی یا اُس سے وصول کرے گی یکمپن

 ٹڈیگولیر وینیو وشنیکیگزیلبول کرتا ہے اور مانتا ہے کہ ا صارف۔ آڈرز پر عمل در آمد کرے گی تک پرنسپل سےپرنسپل 

آرگنائزڈ  ای( فیا یٹ میسہولت )ا ڈنگیٹر لٹریل یملٹ ای ٹیارکم ٹڈیگولیر ہی کنیپر کام کرتا ہے ، ل فرم کے طور سٹمنٹیانو

کرتا ہے۔ ںی( کے طور پر کام نہفیا یسہولت )او ٹ ڈنگیٹر  

 

کار کام کے اولات  



ںیہ لیدرج ذ کار کے کام کے اولات یکمپن  

 

 

 7جی ایم ٹی اور دن کی روشی کی بچت کے دنوں میں  11:11معہ سے ج 11:11+ کے مطابك پیر  8چوبیس گھنٹے : جی ایم ٹی 

 + 

اتواراور دن کی روشی کی بچت کے دنوں میں  11:11ہفتہ سے  11:11+ جی ایم ٹی کے مطابك  8کام نہ کرنے کے دورانیے : 

کی جائے گی تعطیالت کی اطالع کمپنی کی جانب فراہم کردہ تجارتی ٹرمینل کے ای میل سسٹم سے -+   7جی ایم ٹی   

 یک یکمپن ہی - ہے یانحصار کرت ادہیمذکورہ جگہ پر بہت ز یپر عملدرآمد ک تیمذکورہ باال عوامل اور ان سے متعلمہ اہم یکمپن

مفاد کے لئے  نیکے بہتر صارفینکار اور اصولوں کو برلرار رکھے تاکہ اپنے  مہیطر یہے کہ وہ اس طرح کے اندرون یسیپال

ےسکفراہم کر ائجممکنہ نت نیں بہتریولت انہ لین دین کرتےے اور ان سے سککام کر  

 ےیک ںیپر نہ نجیکسچیا مسلمہ یکس نید نیل کئے جانے والے ںیم انسٹرومنٹس یاتیکے ساتھ مال یکرتا ہے کہ کمپن میتسل صارف یہ

سے  نید نیو منظم تبادلے کے لوہ کالئنٹ ک لہذا اور  ںیجاتے ہ ےیک عےیفارم کے ذر ٹیپل ڈنگیکے ٹر یکمپن ہیبلکہ  ں،یجاتے ہ

لیمت کی  ایفارم  ٹیپل ڈنگیوہ ٹر ای یکر سکت ںیآرڈر پر عمل درآمد نہ یکس ی۔ لہذا کمپنںیہ کرسکتےخطرات سے دوچار  ادہیز

ہے۔ شرائط و ضوابط اور  یکر سکت لیتبد متی( لی)اختتام یافتتاح یآرڈر ک ںیصورت م یک یناکام یکیتکن یکس میں اشاعت

 ڈنگیکے ٹر یکمپن صارفہے۔  یکمپن ںیم عاملےجو اس م ںیجاتے ہ ےیلائم ک عہیکے ذر کاونٹر پارٹیوںواعد صرف ہم ل یتجارت

 صارفبند کرنے کا پابند ہے۔  شنیپوز یکھل یک انسٹرومنٹ یاتیگئے مال ئےید یبھ یاولات کے دوران کس یفارم کے افتتاح ٹیپل

، پوزیشن کھولی تھی ںیاصل م اس نے جس کے ساتھ کہ ہے  یبند کرنا ہوت یشنپوز یبھ یکے ساتھ کوئکاونٹر پارٹی  یسکو اُ 

۔یکمپن یعنی  

 

اور جائزہ نگرانی  

اور خاص طور  بیترت یعمل درآمد کے انتظامات ک پراور اس کا جائزہ لے گی  افادیت  یک یسیسے اس پال یبالاعدگ یکمپن 6.0

اور  ینگران یک اریکار کے نفاذ کے مع مہیکردہ طر انیب ںیم یسیکے لئے پالفراہم کرنے  جہیممکنہ نت نیکے لئے بہتر صارفینپر 

کو یمنی کو دور کرنے اور اس کے عمل درآمد  کو تاہی یکم یبھ یکس ںیم یسیاس پال یاور جہاں مناسب ہو، کمپن یجائزہ لے گ

ہے۔ یالنے کا حك محفوظ رکھت یبہتر ںیم بنانے  

پر عمل درآمد کے  ات حکماکے ساتھ ساتھ کم از کم  اس کے  یسیپال النہ بنیادوں پرسا کم از کم یاس کے عالوہ کمپن 6.8

اپنے صارفین کے آڈرز  جو کہ جائے گا ایل یاس کا جائزہ بھ ہونے پروالع کے  یلیتبد کسی بھی بڑی۔ یانتظامات کا جائزہ لے گ

آڈرز پر بہترین عمل در آمد میں  کے اپنے صارفینپر  ادوںیمستمل بن پر عمل در آمد میں آنے والے نمص پر غور کرتے ہوئے 

 حائل رکاوٹوں کو دور کرے گی

کمپنی اس پالیسی اور آڈرز ہر عمل درآمد کےسلسلہ میں ہونے والی کسی بھی بڑی اور جامع تبدیلی کے حوالے سے صارفین  6.7

 کو آگاہ کرے گی 

 صارف کی رضا مندی

ضرورت  یحاصل کرنے ک یرضامند یشگیپ یپر اس ک یسیکرتے ولت اس پال اراستوتعلك  یکے ساتھ کاروبار صارفکو  یکمپن

ہے۔ یہوت  

 



 ضروری معلومات

  

۔ تجارت کی اجازت نہیں ہے  ںیممالک م ای عاللوںکچھ کی   بعض مالیاتی انسٹرومنٹسجانے والے  ےیتجارت ک عہیکے ذر یکمپن

 میتمس ای یابیاشاعت، دست یجہاں اس ک کہ ہے کے لئے نہیں  کہیامر متحدہ استہائےیر بشمول  عاللہ یا ُملک سےیا یکس یسیپال ہی

 ںیدرخواست نہ ایدعوت  شکش،یپ یو فروخت ک دیخر یک انسٹرومنٹس یاتیان مال یسیپال ہیضوابط کے خالف ہو۔  ای نیلوان یممام  

ظاہر  ای شیسرے شخص کو دوبارہ پدو یکس ریاجازت کے بغ یریتحر یشگیپ  یہ پالیسی مکمل یا جزوی طور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ

 کو پرکھنے کی صلےیف کے صارفتجارت کے  ںیم انسٹرومنٹس یاتیکا ممصد مندرجہ باال مال یسی۔ اس پالجا سکتی ہو ینہ ک

ہے۔ ںینہ ادیواحد بن  

 متفرق سواالت

پ کسٹمر سروسز ڈیپارٹمنٹ ابتداء میں آ –آڈرز پر عمل در آمد کی پالیسی کے حوالے سے سواالت کے جوابات دئیے جاتے ہیں 

 سے رابطہ کر سکتے ہیں 

: support@forexmart.com. 
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