
 

 

 

 خدمات

 

ہے یکرت شیاور معاون خدمات پ یکار ہیسرما لیمندرجہ ذ یکمپن  

-اتیسہول یک یکار ہیسرما –اول  حصہ  

اور عمل در آمد یوصول یصارف کے آڈرز ک ںیفنانشل انسٹرومنٹس کے سلسلے م  ادہیسے ز کیا ای کی. ا1  

احکامات پر عمل درآمد یطرف سے تجارت یک نیصارف. 2  

پنے اکاؤنٹ پر کام کرنا. ا3  

 

معاون خدمات –دوم  حصہ  

 

 سےیاُمور، بشمول حفاظت اور متعلمہ خدمات ج یاور انتظام ینگران یانسٹرومنٹ ک یاتیکے اکاؤنٹ کے لئے مال نی( صارف1. )دوم

نجمنٹیم ٹرلینمد/ کول  

 

کر سکے جہاں  نید نیل ںیانسٹرومنٹس م یاتیمال ادہیسے ز کیا ای کیتاکہ وہ ا نایلرض د ای ڈٹیکار کو کر ہیسرما ی( کس2. )دوم

شامل ہو ںیم نید نیلرض ل ای ڈٹیکر ایگ ایجانب سے د یک یکمپن  

 

ںیسے منسلک ہ یفراہم یخدمات ک یکار ہیخدمات سرما ہیخدمات جہاں  یرمبادلہ کز (4) 2  

 

اشکال گرید ای اتیتجز یاتیمالاور  كیپر تحم یکار ہی( سرما5)دوم  

 

انسٹرومنٹس یاتیمال  

 

زیورٹیابل انتمال سک. ل1  



 

ΙΙΙ(2) 2انسٹرومنٹس ٹیمارک ین. م  

 

ΙΙΙ(3) 3اںیاکائ یکے معاہدات ک یکار ہیشترکہ سرما. م  

 

ΙΙΙ(4) 4ایشرح سود  وں،ی، کرنس کٹسیکنٹر ویوٹیریکے متعلك ڈ زیورٹیمعاہدے اور سک ٹیسواپ، فارورڈ ر وچرز،یشنز، ف.آ 

ںیجا سکتے ہ ےینمد طور پر طے ک ایرلم  یالدامات ظاہر یمال ای ےیاشار یمال کٹس،یکنٹر ویوٹیریڈ گرید ای داوار،یپ  

 

ΙΙΙ(5) 5شرح سود  وں،ی، کرنس کٹسیکنٹر ویوٹیریکے متعلك ڈ زیورٹیمعاہدے اور سک ٹیسواپ، فارورڈ ر وچرز،یپشنز، ف. آ

 ےیپسند پر طے ک یک كیفر کیسے ا ںیم نیمیفر ںیالدامات نمد رلم م یمال ای ےیاشار یمال کٹس،یکنٹر ویوٹیریڈ گرید ای داوار،یپ ای

وجوہات پر(؛ یک یمنسوخ گرید ای فالٹیڈ گری)بصورت د ںیجا سکتے ہ  

 

ΙΙΙ(6) 6جا سکتا ہے  ایطور پر طے ک یجو ظاہر کٹیکنٹر ویوٹیریاور ڈ یاور اجناس سے متعلك کوئ پیسو وچر،یپشنز، ف.آ

جائے ایممام پر ک یتجارت یاتی/اور خود  سے منظم مالای ٹیمنظم مارک کیان کا کاروبار ا کہیبشرط  

 

ΙΙΙ(7) 7طور پر  ی، جن کا ظاہر کٹیکنٹر ویوٹیریاور ڈ یسواپ، فارورڈز اور اجناس سے متعلك کوئ وچر،یپشنز، ف. آ

ہے، جن  ںیمماصد کے لئے نہ یہے اور تجارت ایگ ایک ںیذکر نہ ںیم 6حصہ سوم کے نمطہ  گریجا سکتا بصورت د ایک ںینہ ہیتصف

 ریکل  ںیباتوں کے ساتھ ساتھ، انہ گرید ایکرتے ہوئے کہ آ میاس بات کو تسل ں،یہ اتیخصوص یآالت ک یاتیمال ویوٹیریڈ گرید ںیم

ںیبالاعدہ مارجن کالز کے تحت ہ ایجاتا ہے  ایطے ک عےیہاؤسز کے ذر ئرنگیجاتا ہے اور مسلمہ کل ایک  

ΙΙΙ(8) 8انسٹومنٹس؛ ویوٹیریکے لئے ڈ یمنتمل یرسک ک ڈٹیر.ک  

 

ΙΙΙ(9) فرنس؛یفار ڈ کٹسیکنٹر یاتیال. م9  

 

ΙΙΙ(10) 11ایشرح، اخراج االؤنس  یک یمال بردار رات،یمتغ یاتیمعاہدےاور موسم ٹیسواپ، فارورڈ ر وچرز،یپشنز، ف. آ 

جانے  ےیطے ک ںیجو نمد م  کٹسیکنٹر ویوٹیریاور مڈ یاعداد و شمار سے متعلك کوئ یمعاش یسرکار گرید ایشرح  یافراط زر ک

ختم ہونے کے  گرید ای فالٹیڈ گری)بصورت د ںیجا سکتے ہ ےیپر نمد کے طور پر طے ک اریکے اخت كیفر کیا یکس ای ںیچاہئ

 ویوٹیریدوسرے ڈ یبھ یاور الدامات سے متعلك کس وںیاشار وں،یوجہ سے(  اس کے ساتھ ساتھ اثاثوں، حموق، ذمہ دار یوالعہ ک

 اتیخصوص یانسٹرومنٹس ک یعاشم ویوٹیریڈ گرید ںیہے، جس م ایگ ایک ںیذکر نہ گریبصورت د ںیکا اس حصے م  کٹسیکنٹر

جاتا ہے ایمسلمہ ضابطہ کے تحت ک کیباتوں کے ساتھ ساتھ، ان کا کاروبار ا گرید اینظر رکھتے ہوئے کہ آ شیاس بات کو پ ں،یہ  

بالاعدہ مارجن کالز  ایجاتا ہے  ایاور طے ک ریکلئ عےیہاؤسز کے ذر ئرنگیممام، مسلنہ کل یتجارت یاتیخود سے منظم مال ای ٹیمارک

ممام کے تحت ہوتا ہے۔ یفنانشل تجارت ٹڈیگولیر لفیس  


