
 
 

 ضوابط و شرائط

لمیٹڈ  وی ایس ٹریڈومارٹ

 پابندی ملکیتی

 ترویج میں مجاز غیر یا اشاعت دوبارہ انکشاف، کوئی ہے، ملکیت کی لمیٹڈ وی ایس ٹریڈومارٹ دستاویز شدہ کنٹرول یہ
 

 ہیں۔ ممنوع پارٹیاں بغیر کے اجازت تحریری پیشگی کی لمیٹڈ وی ایس ٹریڈومارٹ
 

 تعارف 1-

 23071 نمبر رجسٹریشن .1 ایک کمپنی ہے جس کا والی کاروبار کرنے کے تحت کے لوانین ونسینٹ اور گریناڈائنز لمیٹڈ سینٹ وی ایس ٹریڈومارٹ 1.1-

 اینڈ وینسینٹ سینٹ کنگسٹن روڈ، مرے الج، شیمروک آفس ہیڈ کا جس ہے 2015 سی بی آئی

 – ہے کرتی خدمات معاون اور کاری سرمایہ کو صارفین اپنے ذریعے کے فارم پلیٹ ٹریڈنگ اور ہے موجود میں گریناڈائنز

 گی کہالئے "(کمپنی)" سے اب

 نا   معائدہ یہ ہے ہوتا دستیاب لئے جو ویب سائٹ پر پیش کیا جاتا ہے اور تمام صارفین اور متولع صارفین کے "(معاہدہ"اب سے )موجودہ شرائط و ضوابط  1.2-

کے ساتھ صارف  اور کمپنی کرتا ہے کے حموق اور فرائض کا تعین فریمین معائدہ یہ ہے کرتی فراہم خدمات کو کالئنٹ کمپنی پر جس ہے کرتا بیان کو شرائط کاروباری

 سمجھنے پڑھنے، کو معاہدے صارف (ولت کرتے مکمل فارم رجسٹریشن مثال) کر دے درخواست لئے کےخدمات  کو چالئے گا۔ کمپنی کی سرگرمی کی تجارتی

 کئے بیان میںکا الرار کرتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر درخواست دہندہ کو کمپنی کا صارف لبول کیا جاتا ہے لہذا صارف اور کمپنی اس  کرنے لبول اور

 اور ہیں حصہ کا معاہدہ جو پڑھیں سے غور کو دستاویزات تمام ان وہ کہ ہے جاتا دیا مشورہ کو صارفین تمام پر بنیاد اسی گے۔ ہوں پابند کے ضوابط و شرائط گئے

 کرنے معاہدہ ساتھ کے کمپنی وہ کہ بنائیں یمینی کو بات اس اور پڑھیں سے غور کو بھی کو جات مراسلہ یا خطوط دوسرے تمام گئے بھیجے سے طرف کی کمپنی

 سے ان اور ہیں سمجھتے کو ان پہلے سے

 ہیں۔ کرتے اتفاق

ؼ   تؼبؿف کنی یب کوٌپی هؼبہؼ   یہ 1.3 ٌٌ  ہے۔ کـتب ٌهنوط کو ثیًببت ْهوـ یب اظہبؿ اًتظبھبت، هؼبہؼوں، ػومـے ثھی کنی کے ٌک

ییٌوں یبفتہ اربفت کے اى اوؿ اوؿفـیمیي ہے پبثٌؼی لًبًوی ایک هؼبہؼ   1.4  گب کـے تضفع کب هفبػات ربً

بؿف اگـ 1.5- ہیں مبٌھے آٌهے مے کوٌپی لئے کے کـًے هکول کو هؼبہؼے اك ٌ   ؿاثطہ ثبہوی ثزبئے کی اك اوؿ ہے هلتب ًٌ

بؿف تو کوٌپی ہے، ربتب کیب ؽؿیؼے کے (هیل ای) هیل الیکٹـاًک ثیوول) کتبثت و ع   تضـیـی اوؿیب ہے، ربتب کیب ؽؿیؼے کے فوى ٹیلی یب اوؿ مبئٹ ویت  هیل الیکٹـاًک ایک کو ٌ 

 ػمتبویقات والی کـًے هؼبہؼے کی تیکیل هیں ثھی ثھیزے گی رل (هیل ای)

 گی ربئے کی فـاہن ؿمبئی ثہتـیي ىبھل ؿمبئی تک

 تشریحات – تعریفیں 2-

 میں مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی کاروائی شامل ہوسکتی لیکن یہ ان تک ہی محدود نہیں ہے جیسے کہ مالیاتی ڈیٹا کے جاری ہونے سے قبل ہی"غیر قانونی تجارت 

پھیری، لییگ ٹریڈنگ، سرور کی تاخیر کا استعمال، قیمت کی ہیرا پھیری ، وقت میں ہیرا پھیری، تجارتی فوائد کی کے آرڈر دینا ثالثی، ہیرا  "سیل سٹاپ"یا  "بائے سٹاپ"

سست فیڈز کا مجموعہ، ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر دستیاب تجارت  /، تیز(مثالً زیادہ اور کم اتار چڑهاؤ کے دوران مارکیٹ نوائس یا غیر مارکیٹ کی قیمتوں کو پکڑنا)تالش 

یا /کسی بھی سافٹ ویئر کا غلط استعمال جو کمپنی کے سسٹمز اور (کمپنی کی پیشگی اور تحریری رضامندی کے بغیر)منسوخی کی خصوصیت کا غلط استعمال یا  کی

 یا صارف کے تجارتی اکاؤنٹ پر مصنوعی ذہانت کے تجزیے کا اطالق کرتا ہو؛/اور (ز)ٹریڈنگ پلیٹ فارم 

 
بؿف یب/اوؿ (ف) فبؿم وػی پـ اکبًؤٹ ٹـیڈًگ کے ٌ  ٌٌ  ؛ہے کـتب آالق کب تزقیے کے ؽہبًت ہَ

بؿف لئے کے ؿمبئی تک فبؿم پلیٹ ٹـیًڈگ کے کوپٌی مے رًبت کی کوپٌی هطلت کب -کوڈ رضائی بم یوفؿ گیب ػیب کو ٌ   'ہوگب؛ وؿڈ پبك اوؿ ًٌ

واث   و ىـائ   هوروػ   یہ کہ ہوگب یہ هطلت کب هعاہد   ویوہ ٌ   ' لبًًوی کہ رینب اوؿ ہے، گئی کی تـھین فولتب ولتب کہ رینب کـ، هل مبتھ کے ٌ 

 ہے؛ هوروػ پـ مبئٹ ویت تضت کے میکیي ػمتبویقات

ـاؤ کب هفبػات" ،"پبلینی ػؿآهؼ ػول صکن" :ہوگب هطلت کب ضویوہ  ،"پبلینی هبؿري اوؿ لیوؿیذ" ،"پبلینی کی اًکیبف کے عطـ  " ،"پبلینی ٹک



ربمکتب  ػیکھب"ؿافػاؿی کی پبلینی" اوؿ "ىکبیت مے ًوٹٌے کب ٓـیمہ کبؿ" رینب کہ ولتب فولتب تـهین کی گئی ہے، اوؿ رینب کہ ویت مبئٹ پـ 

 ہے؛

ٓالق لواًیي اوؿ ّواثٔ اوؿ هتؼلمہ ثٌیبػی هٌڈی کے ػیگـ لواػؼ ہوں کب هطلت میٌٹ وًنیٌٹ اوؿ گـیٌبڈائٌق کے توبم لبثل ا : لابل اطالق ضوابط

 گے، رینب کہ ولتب فولتب تـهین کی گئی ہے رو هوروػٍ هؼبہؼے کے تضت الفهی ہوں گے؛

' کب هطلت هبلیبتی آالت کی عـیؼاؿی کی لیوت ہوگب؛آضک  

کـوائی ؿلن ہوگی روغ  هیں هوروػکے ٹـیڈًگ اکبؤًٹ  ؿفٍبکب هطلت کنی ثھی هؼت کے اًؼؿ کی گئی آعـی ٹـاًقیکيي کے ثؼؼ  بیلٌص

؛صمیمی ًفغ و ًمَبىؿلن ًکلواًے اوؿ ًکلوائی گئی ؿلن هٌفی گئی   

کیب کے ٹـیڈًگ اکبؤًٹ کے توبم ثیلٌل، کویيي فیل اوؿ اػائیگیبں  اوؿ صنبة  ٍبؿفکب هطلت هبلیبتی اکبئی ہوگب رل هیں  بیلٌص کرًطی

 ربئے گب

' یهیں پہلی کـًنی ہوگ پئیـلت کـًنی ' کب هطبیص کرًطی  

؛یلیوت ہوگ والیکب هطلت هبلیبتی آالت کی فـوعت  بولی   

' ػموجـ یب یکن رٌوؿی یب کنی اوؿ میٌٹ ویٌنیٌٹ اوؿ گـیٌبڈائٌق یب ثیي االلواهی  25' کب هطلت کنی ثھی ػى، ہفتہ یب اتواؿ یب کاروباری دى

پـ کیب ربئے گب؛ تؼطیالت کے ػالوٍ ہوگب رل کب اػالى ویت مبئٹ  

' هوروػٍ هؼبہؼے مے اتفبق کـتب ہے، رینب کہ ولتب فولتب تـهین کی ربتی ہے اك روکہ ' کب هطلت کوئی ثھی فطـی یب لبًوًی ىغٌ ہوگب صارف   

' ، رنے ب ہوگب کہ رل هیں صنبة کتبة اوؿ ٍبؿف کی روغ کـوائی گئی ؿلن کب صنبة ہوگ ؽاتی اکبٔوًٹ' کب هطلت اکاؤًٹتجارتی   صارف کا

کے ًبم پـ کھوال ہے۔ هغتلف ػمتبویقات رو هؼبہؼٍ تيکیل ػیتی ہیں، ثيوول هوروػٍ ىـائٔ و ّواثٔ اوؿ ّویوہ تک هضؼوػ  ٍبؿفکوپٌی ًے 

 ٍبؿفمت کب ایک ہی هطلت ہے اوؿ  يہیں، ر ہو مکتےامتؼوبل هتجبػل ٓوؿپـ الفبظاکبؤًٹ کب  ٍبؿف کب تزبؿتیاکبؤًٹ یب  هیں تزبؿتیًہیں، 

الگو ہوتب ہے؛گئے اینے توبم تزبؿتی اکبؤًٹل پـ کھولےًبم مے  کے  

' ہوگب؛ کٌٹـیکٹ فبؿ ڈیفـًلپـ  پئیـف)'می ایف ڈی'( کب هطلت کـًنی  کٌٹریکٹ فار ڈیفرًص  

' ري کی ، هبؿمپـیڈ' کب هطلت ہـ الٹ مبئق یب کوپٌی کی ٓـف مے پیو کـػٍ هبلیبتی آالت کی ہـ لنن کے مبتھ مبتھ خصوصیاتکٌٹریکٹ کی 

کیب گی ثیبىڈًگ پلیٹ فبؿم هیں ّـوؿیبت وغیـٍ مے هتؼلك توبم ّـوؿی تزبؿتی هؼلوهبت، رینب کہ ویت مبئٹ اوؿ/یب ٹـی



 

'  تضتپوفیيٌیں ىبهل ہیں رو ػؿد ؽیل فبؿهولے کے  اوپيصَہ ہوگب رل هیں  وٍ اکبؤًٹ کب فـاہن کـػٍ تزبؿتیکے  مے ُهـاػ ٍبؿف' ایکویٹی

پوفیيٌوں پـ  کھولی گئیہیں رو  هیں هوروػ ؿلنکے ؽیلی اکبؤًٹ  ٍبؿفیہ   ًمَبى۔ –+ هٌبفغ  هیقاًیہ: ہےٌگ )هٌبفغ/ًمَبى( ثیلٌل اوؿ فلوٹ

؛ےہ تیپوفیيٌوں پـ هوروػٍ هٌبفغ مے ثڑھ ولی گئیاوؿ کھ  ہوتی ہےهوروػٍ ًمَبى مے کن   

تیبة می ایف ڈی هؼبہؼے ہوں گےهؼبہؼوں کے لئے ػم ڈیـویٹیو' کب هطلت تزبؿت اوؿ ػیگـ هالیاتی آالت  

' ' کب هطلت ثٌیبػی کـًنیوں، هؼبہؼوں یب امٹبک، ایکویٹی اًڈیکل، لیوتی ػھبتوں یب تزبؿت کے لئے ػمتیبة کنی ثھی ػومـی شفلوٹٌگ پرافٹ/ال

؛و اثھی چل ؿہب ہویؼٌی وٍ ًفغ یب ًمَبى ر پوفیيٌوں کب غیـصمیمی هٌبفغ )ًمَبى( ہوگبگئی لی وکی هوروػٍ لیوتوں پـ کھ کویوڈٹی  

' والؼبت  ہوں گے، ثغیـ کنی صؼ کے، ٹیلی کویوًیکیيي کی ًبکبهی یب علل، ویت مبئٹ کی ػؼم ػمتیبثی، هخال ثضبلی  مے ُهـاػ وٍفورش هیجور' 

هبت، ہڑتبلوں، الک تجبہی، لبًوًی ػفؼبت، صکبم کی ربًت مے اٹھبئے گئے الؼا یوت، ىہـی ثؼاهٌی، لؼؿتڈاؤى ٹبئن، اػالًیہ یب لـیجی رٌگ، ثغب

آؤٹ، ثبئیکبٹ یب ًبکہ ثٌؼی، اك کے ثبوروػ کہ کوپٌی تٌبفػہ کب فـیك ہے اوؿ اینے هؼبهالت ثھی ىبهل ہیں رہبں کوپٌی کے کبهوں کب ٍـف 

 ایک صَہ اك ٓـس کے والؼبت مے هتبحـ ہوتب ہے؛

' ٓوؿ پـ امتؼوبل ًہیں کیے ربتے، اى کب صنبة اك ٓـس  کو کھولٌے کی ّوبًت کے پوفیيٌقکب هطلت یہ ہوگب کہ وٍ فٌڈف رو فری هارجي' 

)امتؼوبل ىؼٍ( هبؿري؛ –هبؿري = ایکویٹی  فـیلگبیب ربتب ہے:   

ًے کوئی پوفیيي ًہیں کھولی اوؿ/یب کوئی پوفیيي  ٍبؿفاکبؤًٹ ہوگب رل هیں  تزبؿتی ٍبؿف کب وٍ ُهـاػکب  غیر فعال ٹریڈًگ اکاؤًٹ

ؿکھب؛ کو ثـلـاؿ( هبٍ کی هؼت کے لئے کنی کھلی پوفیيي )پوفیيي( 6) )پوفیيي( ثٌؼ ًہیں کی اوؿ/یب چھ  

' الٹ 1کے ثـاثـ ہوگب )یؼٌی  100,000' کب هطلت لیي ػیي کی ؿلن کی پیوبئو کـًے واال یوًٹ ہوگب رو ثیل کـًنی کے الٹ  

(100,000کےپـ می ایف ڈی کی ٍوؿت هیں ثٌیبػی کـًنی  پئیـفکـًنی  کے برابر ہے  

' کیب گیب ہے؛ ثیبىهیں  تفَیالتہوں گے، رینب کہ هؼبہؼے کی  فؿ ّوبًتکھولٌے کے لئے ّـوؿی  هطلت پوفیيي ' کبهارجي  

' پوفیيٌوں  گئی لیوکی کھ ٍبؿف کی ربًت هبؿري مے کن ہو ربئے تو کوپٌی ػؿکبؿ  کن اف کن' کب هطلت یہ ہوگب کہ رت ایکویٹی هارجي کال

ثٌؼ کـ ػے گیهوروػٍ لیوتوں پـ  کو  

' ' کب هطلت اکبؤًٹ کی عَوٍیت واال اىبؿیہ ہوگب، رل کب صنبة اك ٓـس لگبیب ربتب ہے: ایکویٹی/هبؿري؛جي لیولهار  

' کب هطلت عـیؼاؿی کب موػا )فـوعت( ہوگب رو هؼبہؼے کی هغبلف فـوعت )عـیؼاؿی( کے تضت ًہیں ہوگب؛اوپي پوزیشي  

' کوپٌی کب ٹـیڈًگ ٹـهیٌل هبلیبتی آالت  ل هیںولت کی هؼت ہوگب، ر ػوؿاى کےے ' کب هطلت کبؿوثبؿی ہفتے ک کوپٌی هیں تجارتی اولات کار

کے ٓوؿ پـ تجؼیل کـًے کب صك هضفوظ ؿکھتی ہے،  "ّـوؿت"کب هولغ فـاہن کـتب ہے۔ کوپٌی ولت کی اك هؼت کو  کـًےکے مبتھ تزبؿتی 

کب صوالہ ػیں۔ 9.2هؼلوهبت کے لئے اك هؼبہؼے کے پیـاگـاف ویت مبئٹ؛ ثـاٍ کـم کوپٌی کے آپـیٹٌگ ٹبئن مے هتؼلك هقیؼ  ًوٹیفکیيي پـ  

کب هطلت لیي ػیي پـ ػول ػؿآهؼ کی ػؿعوامت ہوگی آرڈر  

" کے فـیمیي" کہب ربتب ہے اوؿ ػوًوں هل کـ ارتوبػی ٓوؿ پـ "فـیكہوگب رنے اًفـاػی ٓوؿ پـ " ٍبؿفکوپٌی یب  کب هطلت فریك اور فریمیي

ہیں؛ کئے ربتےٓوؿ پـ ؽکـ   

کیب گیب ہے لیکي رت تک کچھ ىـائٔ پوؿی ًہیں کی ربتی اك پـ ػول ػؿآهؼ  کے ؽؿیؼہہے رو تزبؿتی پلیٹ فبؿم  آڈؿ' ایک اینب ر التوا حکنزی

عـیؼیں/ فـوعت کی صؼ ہیں؛ عـیؼیں/ فـوعت  امٹبپ؛ ًمَبى کو ؿوکیں اوؿ  ہیں ًہیں کیب ربئے گب؛ فیـ التوا آؿڈؿف کی مت مے ػبم النبم

؛هٌبفغ لیں  

ہوگب، رو ٹـیڈًگ پلیٹ فبؿم،  ًظبم' کب هطلت کوپٌی کی ٓـف مے چالیب اوؿ ثـلـاؿ ؿکھب ربًے واال الیکٹـاًک پلیٹ فارم' 'ٹریڈًگ پلیٹ فارم

کے تزبؿتی  ٍبؿفکوپیوٹـ ڈیوائنق، مبفٹ ویئـ، ڈیٹب ثیل، ٹیلی کویوًیکیيي ہبؿڈ ویئـ، پـوگـاهق اوؿ تکٌیکی مہولیبت پـ هيتول ہوگب، رو 

کی تزبؿتی مـگـهی کو آمبى ثٌبتب ہے؛ ٍبؿفکے ؽؿیؼے هبلیبتی آالت هیں  اکبٔوًٹ  

کی ٓـف مے کبم کـًے کب  ٍبؿف' کب هطلت یہ ہوگب کہ کنی فـیك حبلج کو کوپٌی کے مبتھ هغَوً کبؿوثبؿی تؼلمبت هیں پاور آف اٹارًی

 اعتیبؿ ػیب ربئے؛

ؼبہؼے کے تضت کوپٌی کی عؼهبت مے هکول کـػٍ ػؿعوامت فبؿم/موالٌبهہ تبکہ اك هکی ربًت  ٍبؿفکب هطلت یہ ہوگب کہ  رجطٹریشي فارم

کی ىٌبعت اوؿ هٌبمت هضٌت یب  ٍبؿفکے لئے ػؿعوامت ػی رب مکے، رل کے ؽؿیؼے کوپٌی  تزبؿتی اکبٔوًٹ ثـائے ٍبؿفیي اوؿ

 هوفوًیت کے لئے ػیگـ چیقوں کے مبتھ هؼلوهبت صبٍل کـے گی؛

 

 



' کے هٌٹ  2اوؿ/یب  ہوںاًؼؿ ثٌؼ کـ ػی گئی  کے ػوؿاًیہ کے( هٌٹ 2ہوں گی رو ػو ) تزبؿتیںتوبم  اوؿهطلت کوئی ثھی  ' کباضکالپٌگ ٹریڈز

؛هغبلف موت هیں تزبؿت کھولی گئی ہوکے اًؼؿ امی ٓـس کی "هغبلف"  ػوؿاًیہ  

، رینب کہ هؼبہؼے کے مہولیبتوالی  کو پیو کی ربًے ٍبؿف' کب هطلت یہ ہوگب کہ کوپٌی کی ربًت مے اك هؼبہؼے کے تضت ضہولیات

هیں ٓے کیب گیب ہے؛ 6پیـاگـاف   

( کے ػؿهیبى فـق لیوت( اوؿ فـوعت کی لیوت ثولی )لیوت) آمککب هطلت ایک ہی لوضے هیں هبلیبتی آالت کی عـیؼاؿی کی لیوت  ضپریڈ

 ہوگب؛

' وروػٍ لیوتوں پـ کھلی پوفیيٌوں کو فثـػمتی ثٌؼ کیب ربتب ' کب هطلت اکبؤًٹ کی اینی صبلت ہوگی رت کوپٌی کی ٓـف مے هاضٹاپ آؤٹ لیول

 ہے؛

' هیں  موػے۔ ًمَبى ؿوکٌے کے اصکبهبت ثٌؼ کـػیٌے کب آڈؿ موػے کی' کب هطلت ہے ایک هغَوً لیوت تک پہٌچٌے پـش آرڈراضٹاپ ال

کیے گئے ہیں؛ هـتتکنی پوفیيي پـ مـهبیہ کبؿ کے ًمَبى کو هضؼوػ کـًے کے لئے   

' ' کب هطلت کوئی ثھی فیـ التوا صکن ہوگب رو کنی کھلی پوفیيي مے هٌنلک ہو یب پوفیيي ثٌؼ کـًے کے لئے کوئی اوؿ فیـ آرڈرٹیک پرافٹ 

 التوا صکن، ػبم ٓوؿ پـ هٌبفغ کے مبتھ؛

اًغال، اوپي ٹـیڈف،  کب هطلت کالئٌٹ کے ٹـیڈًگ اکبؤًٹ هیں احـ اًؼاف ہوًے والی کنی ثھی لنن کب لیي ػیي ہوگب رل هیں ڈپبفٹ، ٹراًسیکشي

 ثٌؼ ٹـیڈف، ػیگـ اکبؤًٹل کے ػؿهیبى هٌتملی ىبهل ہیں رو کالئٌٹ یب هزبف ًوبئٌؼے مے تؼلك ؿکھتے ہیں؛

کی لیوت هجٌی ہوتی ہے؛ ڈیـیوٹیو، کـًنی، اىبؿیہ( ہوگب رل پـ کووڈٹی' کب هطلت هبلیبتی آلہ )رینے امٹبک، فیوچـ، بٌیادی اثاثہ  

هتؼلمہ هبؿکیٹ ہوگب رہبں می ایف ڈی کے ثٌیبػی احبحے کب کبؿوثبؿ کیب ربتب ہے؛کب هطلت  بٌیادی هارکیٹ  

کوپٌی ولتب فولتب ثـلـاؿ ؿکھ مکتی ہے  ٹل ہیں کہ ري کویب اك ٓـس کی ػیگـ ویت مبئ ٹکوپٌی کی ویت مبئ مے ُهـاػ ویب ضائٹ'   

رت تک کہ میبق و مجبق کی ّـوؿت ًہ تھی  ؿ اك کے ثـػکل او یثھی ہوگ مے ُهـاػ ٍیغہ روغلہ ربت واصؼ کے توبم صواٍیغہ یہبں  2.2

 ہو۔

یہاں اگر کوئی لفظ مذکر کے طور پر استعمال کیا گیا ہوگا اُس سے ُمراد موئنث بھی ہوگا 2.3  
، ّویوہ ىؼٍ، هنتضکن، کنی ثھی لبًوى یب ّبثطے یب لبًوى کب کوئی ثھی صوالہ وٍ لبًوى یب ّبثطہ یب لبًوى ہوگب رینب کہ تـهین ىؼٍ، تـهین ىؼٍ 2.4

ًوٹ کی ربتی ہے، ہؼایبت، لبًوًی آالت، ّواثٔ یب اصکبهبت رو اینی اوؿ کنی لبًوًی ىك کے  ہؼایبتػوثبؿٍ ًبفؾ یب ولتب فولتب تجؼیل کیب ربتب ہے، توبم 

 هطبثك ثٌبئے ربتے ہیں ري هیں مے وٍ لبًوًی ىك ػوثبؿٍ لبًوى مبفی، تجؼیلی یب تـهین ہے۔

ػؿعوامت اوؿ لجولیت اوؿ هؼبہؼے کب آغبفکی  ٍبؿف -3   

توبم هطلوثہ ىٌبعتی ػمتبویقات کے مبتھ ؿرنٹـیيي فبؿم ثھـًے اوؿ روغ کـاًے کے ثؼؼ، رو کوپٌی کو اپٌے  یک ٍبؿف .31

 ثھیزے گی رل هیں امے ثتبیب ربئے گب کہ آیب امے کوپٌی کے آالعایک ٍبؿف کو، کوپٌی ہیںکے لئے ػؿکبؿ  هؼبهالتاًؼؿوًی 

کے ٓوؿ پـ  ٍبؿفکے ٓوؿ پـ لجول کیب گیب ہے یب ًہیں۔ یہ موزھب ربتب ہے کہ کوپٌی کو کنی ىغٌ کو اك ولت تک اپٌے  ٍبؿف

کی ىغٌ  اُكلجول کـًے کی ّـوؿت ًہیں ہے رت تک کہ اك کے لئے ػؿکبؿ توبم ػمتبویقات کوپٌی کو هوٍول ًہ ہو ربئیں، 

۔ئےًہ ہو رب هکول ربًچ پڑتبلربئیں اوؿ کوپٌی کے توبم اًؼؿوًی  پـ هکول ہو ہـ لضبظ مےهٌبمت اوؿ  ربًت مے  

 کو ٍبؿفگب  رل هیں ربئے پـ ًبفؾ الؼول ہو ٍبؿف کو هوٍولیکی  آالع ًبهہیہ هؼبہؼٍ کوپٌی کی ربًت مے ثھیزے گئے  13.2

اکبؤًٹ کھول ػیب گیب تزبؿتی کب  ٍبؿفکے ٓوؿ پـ لجول کـ لیب گیب ہے اوؿ اك کے لئے  ٍبؿػ ےهطلغ کیب گیب ہے کہ امے کوپٌی ک

ہوًے تک ًبفؾ الؼول ؿہے گب۔ هٌنوطکے تضت  20ہے۔ یہ هؼبہؼٍ ًیچے پیـاگـاف   

خدمات -4  

اس  معائدہ کے تحت کمپنی کی جانب سے صارف کو فراہم کی جانے والی خدمات یا سہولیات ذیل میں بیان کی گئی ہیں .41  

عمل در آمداور  وصولی یکے سلسلے میں آرڈرز ک ٹسانسٹرومن( ایک یا ایک سے زائد مالیاتی 1  

پر عمل درآمد آڈرزسے  طرفکی  صارفین( 2  

فراہم کرے گیبھی اس کے عالوہ، کمپنی آپ کو مندرجہ ذیل معاون خدمات   

، بشمول محافظت اور متعلمہ خدمات جیسے نمد/ کولیٹرل مینجمنٹاتاور انتظام حفاظتکی  انسٹرومنٹس( مالیاتی 1  

میں لین دین کر سکے، جہاں لرض  انسٹرومنٹسرمایہ کار کو کریڈٹ یا لرض دینا تاکہ وہ ایک یا ایک سے زیادہ مالیاتی  ( کسی2

ہو شاملیا لرض دینے والی فرم لین دین میں   

ہوں متعلك( کی سرمایہ کاری خدمات کی فراہمی سے 1( فارن ایکسچینج سروسز بشرطیکہ یہ اوپر پوائنٹ )3  



کی دیگر شکلیں۔ تجاویزیا عمومی  اتتجزی فنانشلمیں لین دین سے متعلك سرمایہ کاری کی تحمیك اور  سٹرومنٹسان( مالیاتی 4  

جسے وہ مناسب سمجھتی ہے۔  کہ پیش کرنے کا حك محفوظ رکھتی ہے انسٹرومنٹمپنی کسی بھی بنیادی اثاثے پر مالیاتی ک 4.2

اور  انسٹرومنٹسیعہ ہوگی جس پر کمپنی ان میں سے ہر ایک کے لئے مالیاتی پیش کرنے کا بنیادی ذر جات ویب سائٹ بنیادی اثاثہ

پر کسی بھی ولت ویب سائٹ  اطالع نامہپیش کرے گی۔ کمپنی اس معاہدے کے تحت کالئنٹ کو دیئے گئے  تفصیالتمعاہدے کی 

   کے مندرجات میں ترمیم کرنے کا حك محفوظ رکھتی ہے۔

کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرتی ہے،  انسٹرومنٹسا جاتا ہے کہ کمپنی مختلف مالیاتی اور سمجھ ہے اس بات پر اتفاق 4.3

میں سے صرف ایک یا کچھ  انسٹرومنٹسکی جاتی ہیں۔ تاہم کالئنٹ کو صرف ان مالیاتی  فراہمکیونکہ یہ کمپنی کی ویب سائٹ پر 

   میں تجارت کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

نہیں ہوتی جس کا  سیف کیپنگہ جب سی ایف ڈی میں تجارت ہوتی ہے تو بنیادی اثاثے کی کوئی ترسیل یا یہ سمجھا جاتا ہے ک 4.4

 سی ایف ڈی حوالہ دے رہا ہے۔

 

ًَیضت اوؿ تجَـٍ -5  

امے کنی ثھی لنن کب مـهبیہ کبؿی  اوؿ ًہ ہیکے ثبؿے هیں هيوؿٍ ًہیں ػے گی  هؼیبؿکو کنی هغَوً آؿڈؿ کی  ٍبؿفوپٌی ک 5.1 

هیں مـهبیہ کبؿی کے  ہ ربتیب احبح هبؿکیٹوںیب ثٌیبػی  اًنٹـوهٌٹلتنلین کـتب ہے کہ عؼهبت هیں هبلیبتی  ٍبؿفٍ ًہیں ػے گی اوؿ هيوؿ

کینے ػیئے ربئیں  آڈؿفاکبؤًٹ کو کینے مٌجھبال ربئے اوؿ تزبؿتیفیَلہ کـے گب کہ اپٌے  ٍبؿفهيوؿے کی فـاہوی ىبهل ًہیں ہے۔ ٍـف 

ثٌیبػ پـ هتؼلمہ فیَلے کینے لئے ربئیں۔ کی هيبہؼٍاوؿ اپٌے   

 
 ٍبؿفًہیں ہوگی۔  فـاہن کـًے کی پبثٌؼػیگـ هيوؿے  ٍبؿف کو یب کے هتؼلك لبًوًی، ٹیکل وئیپٌی کنی ثھی لیي ػیي مے هتؼلك ککو 15.2

ے کی عواھو کـ مکتب ہےے پہلے آفاػاًہ هيوؿٍ لیٌٹـاًقیکيي هیں ػاعل ہوًے م  

مکتی ہے یب ویت مبئٹ کے  لگب)یب ًیوف لیٹـف هیں رو وٍ ویت مبئٹ پـ  ٍبؿف کوؿ اپٌی ٍواثؼیؼ پـ وپٌی ولتب فولتب اوک -5.3

 ٍبؿفیي یہ یب ػیگـ هؼلوهبت فـاہن کـ مکتی ہے لیکي پـ تجَـےؽؿیؼے یب کنی اوؿ ٓـیمے مے ( هؼلوهبت، عجـیں، هبؿکیٹ 

ہ ًہیں ہے کو َّ ہے کیب رب مکتب کہبں اینب  -فـاہن کی ربًے والی مہولیبت کب ص  

( کوپٌی اك ٓـس کی هؼلوهبت کی ؽهہ ػاؿ ًہیں ہوگی؛1  

یب کنی هتؼلمہ لیي ػیي کے ٹیکل یب لبًوًی ًتبئذ کے ثبؿے هیں کوئی  ، ػؿمتگی یب هکولهنتٌؼ ہوًے ( کوپٌی اینی هؼلوهبت کی 2

 ًوبئٌؼگی، واؿًٹی یب ّوبًت ًہیں ػیتی

ؿی کے فیَلے کـًے کے لبثل ثٌبًے کے لئے فـاہن کی ربتی ہیں اوؿ یہ کو اپٌی مـهبیہ کب ٍبؿف( یہ هؼلوهبت ٍـف 3

کے هتـاػف ًہیں ہے؛ فوائؼکو مـهبیہ کبؿی کے هيوؿے یب غیـ ّـوؿی هبلی  ٍبؿف  

ري کے لئے وٍ ػمتبویق همَوػ ہے یب رل کو تمنین کی گئی  ہو کہپـ پبثٌؼی  اُك لننیب  ىغَی پبثٌؼی ہو( اگـ ػمتبویق هیں 4

تک تيہیـ ًہیں کـے گباینے کنی ىغٌ یب افـاػ  کی ك ثبت مے اتفبق کـتب ہے کہ وٍ اكا بؿفٍہے، تو   

یہ پہلے مے ہی هبًب اوؿ موزھب ربتب ہے هبؿکیٹ کے تجَـے ، عجـیں اوؿ هؼلوهبت رو کہ کوپٌی کی ربًت مے هوکي  5.4

ع کے ثغیـ کی واپل لیب رب مکتب ہےثٌبئی ربتی ہیں یب ػی ربتی ہیں وٍ لبثل تجؼیل ہیں اوؿ اُى کو پیيگی آال  

 

پلیٹ فبؿم اوؿ الیکٹـاًک ٹـیڈًگ تزبؿتی  -6  

کے لئے ػؿعوامت ػیٌے کب صمؼاؿ  )الگ اى اوؿ پبك وؿڈ( ؿمبئی کوڈ ٍبؿفهؼبہؼے پـ ؿّبهٌؼی ظبہـ کـتے ہوئے،  16.1

آؿڈؿ ػیٌے کے  کوہے، تبکہ وٍ کوپٌی  ٌبتبکے لبثل ثہے، رو امے کوپٌی کے پلیٹ فبؿم )پلیٹ فبؿم( کے اًؼؿ ؿمبئی صبٍل کـًے 

مے ُرڑا ہوا ہو کے ؽؿیؼہ ػئیے رب  کے ؽؿیؼے، رو اًٹـًیٹکوپیوٹـ یب ٹیجلٹ یب کالئٌٹ کے فوى  رو کہ ایکلبثل ہو مکے، 

کو ایک  ٍبؿف، کوپٌی اك کے ؽؿیؼے کے تضت ہےکی ؽهہ ػاؿیوں  یہ ٍبؿف۔ اك ورہ مے، اك هؼبہؼے کے تضت  مکتے ہیں

پلیٹ فبؿم  تزبؿتی، غیـ عَوٍی اوؿ هکول ٓوؿ پـ لبثل وٍول ہے، هٌتمل ًہیں ہو مکتب ہےالئنٌل ػیتی ہے، رو غیـ  هضؼوػ

)ثيوول ویت مبئٹ کب امتؼوبل اوؿ ولتب فولتب ػمتیبة کوئی هتؼلمہ ڈاؤى لوڈ کـًے کے لبثل مبفٹ ویئـ( امتؼوبل کـًے کے لئے 

 هبلیبتی اًنٹـوهٌٹلپـ هٌضَـ هغتلف  پلیٹ فبؿم تزبؿتیف ػیئے رب مکیں۔ کوپٌی هیں آؿڈؿ  اًنٹـوهٌٹتبکہ هغَوً هبلیبتی 

 امتؼوبل کـ مکتی ہے۔

وپٌی کو کالئٌٹ کو پیيگی آالع کے ثغیـ ػیکھ ثھبل کے همبٍؼ کے لئے کنی ثھی ولت ٹـیڈًگ پلیٹ فبؿم )ف( کو ثٌؼ ک 6.2



ًہ ہو۔ اى  پیوهؼبهالت صل ٓلت یب فوؿی  ًب هنبػؼتک کہ  ںیہبکـًے کب صك ہے، یہ ٍـف ہفتے کے آعـ هیں کیب ربئے گب، 

۔گی ًہ ہومکے ؿمبئی تکٍوؿتوں هیں پلیٹ فبؿم   

امتؼوبل  اُى کے لبثلاوؿ  یپلیٹ فبؿم )پلیٹ فبؿم( تک ؿمبئی اوؿ امتؼوبل کے لئے ّـوؿی هوفوں آالت فـاہو ٍبؿف - 6.3

 کئے ربًے والےن ایک ؽاتی کوپیوٹـ یب هوثبئل فوى یب ٹیجلٹ )امتؼوبل لئے هکول ٓوؿ پـ ؽهہ ػاؿ ہے، رل هیں کن اف کہوًے کے 

ىبهل ہیں۔ اًٹـًیٹ  یںالئٌ هواٍالتیپلیٹ فبؿم پـ هٌضَـ ہے( کنی ثھی ٓـیمے مے اًٹـًیٹ کی ؿمبئی اوؿ ٹیلی فوى یب ػیگـ 

ٍبؿف کی ہی  ئیگی ٍـفکی اػاہے اوؿ اًٹـًیٹ مے رڑًے کے لئے ّـوؿی کنی ثھی فیل  ّـوؿتتک ؿمبئی ایک الفهی 

ؽهہ ػاؿی ہے   

کی صوالے  صفبظتػیتب ہے رو اك ًے اپٌے کوپیوٹـ یب هوثبئل فوى یب ٹیجلٹ کی  ّوبًتاى کی ًوبئٌؼگی کـتب ہے اوؿ  ٍبؿف 6.4

کو کوپیوٹـ وائـك یب امی ٓـس کے ػیگـ ًمَبى ػٍ یب ًبهٌبمت  منٹنہیں اوؿ یہ کہ اك ًے اپٌے  الؼاهبت کـ لیےهٌبمت  مے

، تزبؿتی پلیٹ فبؿم یب  هواػ، آالت، هؼلوهبت یب ڈیٹب مے ثچبًے کے لئے هٌبمت الؼاهبت کیے ہیں رو هوکٌہ ٓوؿ پـ ویت مبئٹ

کوپٌی کو اپٌے ؽاتی کوپیوٹـ یب هوثبئل فوى یب ٹیجلٹ مے پلیٹ فبؿم  ٍبؿف -کو ًمَبى پہٌچب مکتے ہیں کوپٌی کے کنی اوؿ منٹن

ك یب امی ٓـس کے ػیگـ ًمَبى ػٍ یب ًبهٌبمت هواػ یب ڈیوائل کی کنی ثھی غلٔ تـمیل مے ثچبًے )پلیٹ فبؿم( هیں کوپیوٹـ وائـ

 کب ػہؼ کـتب ہے۔

اگـ اك کب کوپیوٹـ منٹن یب هوثبئل فوى یب ٹیجلٹ ًبکبم ہو ربئے، ًمَبى ہو، تجبٍ ہو  لیتی ہےکی ؽهہ ػاؿ ًہیں  ٍبؿفکوپٌی  6.5

کنی ثھی  کی صفبظت کے لئےتبعیـ اوؿ ڈیٹب  ٍبؿففبؿهیٹ کـ ػے۔ هقیؼ ثـآں، اگـ  ربئے اوؿ/یب اك کے ؿیکبؿڈ اوؿ ڈیٹب کو

، تو کوپٌی ؽهہ ػاؿ ًہیں ہوگی۔ہویب ثؼاًتظبهی کب ًتیزہ  هیں فٌی عـاثیمبهٌب کـتب ہے رو اك کی ہبؿڈ ویئـ کبهنبئل  لنن کے  

آنے والی کسی بھی مشکل ، مواصالتی فنی کمپنی صارف کی جانب سے تجارتی پلیٹ کو استعمال کے دوران سامنے  – 6.6

 خرابی ، تاخیر ، مسئلہ کی ذمہ دار نہ ہوگی

کمپنی کو آڈر بذریعہ تجارتی پلیٹ فارم دئیے جاتے ہیں جس کے صارف اپنے کمپیوٹر ، ٹیبلٹ یا موبائل پر رسائی کے لئے  6.7

یہ مانا اور سمجھا جاتا ہے کہ کمپنی  –صل کرتا ہے فراہم کی گئی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے بذریعہ انٹرنیٹ رسائی حا

رسائی کے لئے فراہم کی گئی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے تجارتی پلیٹ فارم کے ذریعہ دئیے جانے والے آڈر کے لئے 

 مزید معلومات طلب نہیں کرتی ہے اور ایسے آڈرز صارف کے لئے الزم ہوتے ہیں 

ئٌٹ هکول ٓوؿ پـ موزھتب ہے اوؿ لجول کـتب ہے کہ کوپٌی اًٹـًیٹ مـوك فـاہن کٌٌؼٍ ًہیں کوپٌی اػالى کـتی ہے اوؿ کال 6.8

 بپلیٹ فبؿم ک کہ رل کی ورہ مےربئے گب  عیبل کیبیب ؽهہ ػاؿ ًہیں  رواة ػٍہے اوؿ ًہ ہی ثزلی کی کنی ًبکبهی کے لئے 

ا ًہ کـًے هؼبہؼے کے تضت کنی ؽهہ ػاؿی کو پوؿ اوؿ اًٹـًیٹ کٌکيي یب ثزلی کی ًبکبهی کی ورہ مے اك ؿک ربئے امتؼوبل

ہے۔ کوپٌی اینے هؼبهالت هیں کنی ثھی فثبًی ہؼایبت کو هنتـػ کـًے کب صك هضفوظ ؿکھتی ہے رہبں  یکب ؽهہ ػاؿ ًہیں ہومکت

ے هطوئي ًہیں کی ىٌبعت م ٍبؿفاوؿ/یب اینے هؼبهالت هیں رہبں کوپٌی کبلـ/ ہو کبم ًہ کـ ؿہباك کب ٹیلی فوى ؿیکبؿڈًگ منٹن 

ہے یب اینے هؼبهالت هیں رہبں لیي ػیي پیچیؼٍ ہے، اوؿ کالئٌٹ مے کنی اوؿ هطلت کے مبتھ مبتھ الیکٹـاًک هیل )ای هیل( کے 

 ؽؿیؼہ ہؼایبت ػیٌے کب صك هضفوظ ؿکھتب ہے۔

پلیٹ فبؿم پـ هوٌوػہ کبؿؿوائیبں -7  

یب کالئٌٹ کے ٹـیڈًگ اکبؤًٹ کے ملنلے هیں ػؿد ؽیل هیں مے کوئی ثھی ػول کالئٌٹ کے لئے کوپٌی کے ًظبم اوؿ/یب پلیٹ فبؿم )( اوؿ/ 7.1

 کـًب ثبلکل هوٌوع ہے

( کوپٌی کی پیيگی اوؿ تضـیـی ؿّبهٌؼی کے ثغیـ کنی ثھی مبفٹ ویئـ کب امتؼوبل ، رو هٌَوػی ؽہبًت کے تزقیے کب آالق کوپٌی کے 1

؛ہواکبؤًٹ پـ کـتب  اوؿ/یب پلیٹ فبؿم )ف( اوؿ/یب کالئٌٹ کے ٹـیڈًگ منٹن  

ًہیں ہے؛ الفمکے لئے  ٍبؿفکـًب، ًمَبى پہٌچبًب یب تـهین کـًب رو  ًگـاًیکو ؿوکٌب،  )عجـ یب آالع( ( کنی ثھی هواٍالت2  

تی ًظبم یب رو پلیٹ فبؿم یب هواٍال کہامتؼوبل  کب ، ٹـوري ہبؿك، ٹبئن ثن یب کوئی اوؿ کوڈ یب ہؼایبتووؿم، وائـك، مپبئیڈؿ( کنی ثھی لنن کی 3

؛تیبؿ کی گئیں ہوںکو هنظ کـًے، صؾف کـًے، ًمَبى پہٌچبًے یب الگ کـًے کے لئے  منٹنکوپٌی کے کنی ثھی   

(4 لبثل آالق لبًوى یب لبثل آالق ّواثٔ کے تضت اربفت ًہ ہوًے والے کنی ثھی غیـ هطلوثہ تزبؿتی هواٍالت ثھیزیں؛  

یوٹـ منٹن یب پلیٹ فبؿم )پلیٹ فبؿم( کی مبلویت کی عالف وؿفی کـے یب اك ٓـس کوئی ثھی اینب کبم کـیں رو کوپٌی کے کوپ( 5

 کے ًظبم کو عـاة کـًے یب اى کے آپـیيي کو ؿوکٌے کب مجت ثٌے؛

غیـ لبًوًی ٓوؿ پـ ؿمبئی صبٍل کـًب یب ؿمبئی صبٍل کـًے کی کوىو کـًب، ؿیوؿك اًزیٌئـ یب کنی ثھی صفبظتی الؼاهبت ( 6

ی ًے پلیٹ فبؿم )پلیٹ فبؿم( پـ الگو کیب ہے؛کو ؿوکٌب رو کوپٌ ) 

ورہ ثي مکتب یب امتؼوبل کی  ثے لبػؼٍ یب غیـ هزبف ؿمبئی  تک( کوئی ثھی اینب ػول رو هوکٌہ ٓوؿ پـ پلیٹ فبؿم )پلیٹ فبؿم( 7



 ہو

( مـوؿ پـ ثڑے پیوبًے پـ ػؿعوامتیں ثھیزیں رو ػول ػؿآهؼ کے ولت هیں تبعیـ کب مجت ثي مکتی ہیں؛8  

تزبؿت کـًب۔ غیـ لبًوًی( 9  

ػؿد کے  11.2کی عالف وؿفی کی ہے تو وٍ ىك  کی ىـائٔ  7.1ًے ىك  ٍبؿفاگـ کوپٌی کو هؼمول ٓوؿ پـ ىجہ ہو کہ  7.2

ایک یب فیبػٍ الؼاهبت کـًے کب صك ػاؿ ہے۔ الؼاهبت هیں مے  

 

فبظتص -8   

 

اکبؤًٹ ًوجـ ظبہـ ًہ کـًے پـ ؿّبهٌؼ  ٍبؿف کب تزبؿتییب عفیہ ؿکھٌے اوؿ کنی تینـے ىغٌ کو اپٌب ؿمبئی کوڈ  ٍبؿف  - 8.1

   ہے۔

 

هوٍول ہوتب ہے  آالعکو اك کے ؿمبئی کوڈ کب تضـیـی  ٍبؿفًہیں لکھٌب چبہئے۔ اگـ  ی الگ اى هؼلوهبت کوکو اپٌ ٍبؿف -  8.2

کـًب ہوگب۔ تلفکو ًبهہ  آالعتو امے فوؿی ٓوؿ پـ     

 

طلغ کـًے پـ ؿّبهٌؼ  ہے اگـ امے هؼلوم ہو یب ىجہ ہو کہ اك کب ؿمبئی کوڈ یب کالئٌٹ کب کوپٌی کو فوؿی ٓوؿ پـ ه ٍبؿف 8.3

گیب ہے یب ہومکتب ہے۔ ہو هؼلومىغٌ کو  هؼلمہاکبؤًٹ ًوجـ کنی غیـ  تزبؿتی  

 

ربؿی  وؿڈپبك کے هقیؼ امتؼوبل کو ؿوکٌے کے لئے الؼاهبت کـے گی اوؿ هتجبػل  )پبك وؿڈ( ؿمبئی کوڈ 1 اك کے ثؼؼ کوپٌی8.4

 کـے گی۔

 

هوٍول ًہ ہو ربئے۔ پبك وؿڈاك ولت تک کوئی آؿڈؿ ػیٌے مے لبٍـ ؿہے گب رت تک کہ امے هتجبػل  ٍبؿف 8.5    

اکبؤًٹ ًوجـ کے کنی ثھی غلٔ امتؼوبل یب هيتجہ غلٔ  یب پبك وؿڈاپٌے مے اك ثبت مے اتفبق کـتب ہے کہ وٍ کوپٌی  ٍبؿف 8.6

ں تؼبوى کـے گب۔امتؼوبل کی کنی ثھی تضمیمبت هی    

، ثيوول الیکٹـاًک پتے، الیکٹـاًک ےہ بفـػ هؼلوهبت تک ؿمبئی صبٍل کـت اغیـ هزبف تینـ کوئیتنلین کـتب ہے کہ اگـ ٍبؿف 8.7

اوؿ کالئٌٹ کب ٹـیڈًگ اکبؤًٹ ًوجـ رت هٌؼؿرہ ثبال فـیمیي یب کنی اوؿ فـیك کے ػؿهیبى هٌتمل ہوتے  پبك وؿڈهواٍالت، ؽاتی ڈیٹب، 

پـ ، اًٹـًیٹ یب ػیگـ ًیٹ وؿک هواٍالتی مہولیبت، پومٹ، ٹیلی فوى یب کنی اوؿ الیکٹـاًک ؽؿائغ کب امتؼوبل کـتے ہوئے کوپٌی ہیں

کوئی ؽهہ ػاؿی ًہیں ہے۔ اك کی  

 

یـ هزبف یب کالئٌٹ کب ٹـیڈًگ اکبؤًٹ ًوجـ غ پبك وؿڈکب  ٍبؿفربئے کہ  هؼلوم  ہوگـ کوپٌی کو کنی لبثل اػتوبػ ؽؿیؼہ مے ا 8.8 

اکبؤًٹ کو غیـ فؼبل  تزبؿتیکے  ٍبؿف، تو کوپٌی کالئٌٹ پـ ؽهہ ػاؿی ػبئؼ کیے ثغیـ اپٌی ٍواثؼیؼ پـ ہےفـیك حبلج کو هوٍول ہوا 

  کـ مکتی ہے۔

 

هزبف  اگـ کوپٌی کو کنی لبثل اػتوبػ ؽؿیؼہ مے هطلغ کیب ربئے کہ کالئٌٹ کب ؿمبئی کوڈ یب کالئٌٹ کب ٹـیڈًگ اکبؤًٹ ًوجـ غیـ .8.8

فـیك حبلج کو هوٍول ہوا ہوگب، تو کوپٌی کالئٌٹ پـ ؽهہ ػاؿی ػبئؼ کیے ثغیـ اپٌی ٍواثؼیؼ پـ کالئٌٹ کے ٹـیڈًگ اکبؤًٹ کو غیـ 

 فؼبل کـ مکتی ہے۔

 

پـ ػول ػؿآهؼ آڈؿف -9    

 

ػول ػؿآهؼ کے لئے ثـاٍ کے ؽؿیؼہ ػیئے گئے توبم آؿڈؿ کوپٌی کو هوٍول ہوتے ہیں اوؿ  ٍبؿفکو ثتبیب ربتب ہے کہ  ٍبؿف 9.1

کہب ربتب ہے۔ لہؾا کوپٌی کنی  ایکقیکیوىي ویٌیوؿامت کنی ػومـے اػاؿے کو هٌتمل کیے رب مکتے ہیں رنے لیکویڈیٹی پـووائیڈؿ یب 

کے ثـوکـ اوؿ ایزٌٹ کے ٓوؿ پـ کبم کـتی ہے۔ ٍبؿفکے ہن هٌَت کے ٓوؿ پـ کبم ًہیں کـتی ثلکہ  ٍبؿفثھی لیي ػیي هیں     

  

 2ثزے چوثیل گھٌٹے ہے اوؿ روؼہ کو ری این ٹی+ 00:00ولت پیـ مے  هیں کبم کے اولبت کبؿ ہیںتزبؿت کے لئے کوپٌی  9.2 

کے ثزے ثٌؼ ہوتب ہے، هبؿکیٹ اوؿ لوهی تؼطیالت  24:00( کے هطبثك 3ٹبئوٌگ )یب ػى کی ؿوىٌی هیں ثچت کے ولت ری این ٹی+

۔ػالٔوٍ    

 

پبلینی" کے  پـ ػول ػؿ آهؼ کییہ تنلین کـ ؿہب ہے کہ اك ًے "آؿڈؿ  ٍبؿفو لجول کـتے ہوئے، اى هوروػٍ ىـائٔ و ّواثٔ ک -9.3



ٓوؿ پـ لجول کیب ہے رو اك هؼبہؼے کب الفهی صَہ ہے،  ػٌواى مے فـاہن کـػٍ توبم هؼلوهبت کو پڑھب اوؿ موزھب اوؿ غیـ هيـوٓ 

کے لئے ػمتیبة ہیں۔ ٍبؿفیيہیں اوؿ توبم   واهیربتی ہیں رو ػ ػیکیوًکہ یہ هؼلوهبت کوپٌی کی ویت مبئٹل پـ     

 

گچھ کے ثغیـ ػیئے گئے کنی ثھی  مے هقیؼ پوچھ  ٍبؿفامتؼوبل کـکے یب فوى کے ؽؿیؼے  پبك وؿڈ1 کوپٌی پلیٹ فبؿم پـ 9.4

۔پـ الفم ہوں گے ٍبؿفہوگی اوؿ اك ٓـس کے کوئی ثھی آؿڈؿ  هزبف آؿڈؿ پـ اًضَبؿ کـًے اوؿ اك پـ ػول کـًے کی  

 

کوپٌی ثؼِ صبالت هیں )هخبل کے ٓوؿ پـ پلیٹ فبؿم آپـیيٌل ًہ ہوًے کی ٍوؿت هیں، یب کالئٌٹ کو تکٌیکی هنبئل کب مبهٌب ہے(  9.5

لجول کـے گی، ثيـٓیکہ کوپٌی اپٌی هکول ٍواثؼیؼ پـ کبل کـًے والے/ کالئٌٹ کی  آڈؿفٹیلی فوى کے ؽؿیؼے یب ؽاتی ٓوؿ پـ 

ت مے هطوئي ہو۔ اینے هؼبهالت هیں رہبں کوپٌی کو پلیٹ فبؿم کے ؽؿیؼے کے ػالوٍ کنی اوؿ ٓـیمے ىٌبعت اوؿ ہؼایبت کی وّبص

مے آؿڈؿ هوٍول ہو ؿہب ہے، آؿڈؿ کوپٌی کی ٓـف مے پلیٹ فبؿم پـ هٌتمل کیب ربئے گب اوؿ اك ٓـس کبؿؿوائی کی ربئے گی 

  رینے امے پلیٹ فبؿم کے ؽؿیؼے هوٍول کیب گیب ہو۔

 

یب آؿڈؿ ػیٌے یب اك هؼبہؼے مے هتؼلك کنی ثھی  اوؿ/ آڈؿفحبلج کو کوپٌی کو  یہ صك صبٍل ہے کہ وٍ کنی فـیك  کو  ٍبؿف 9.6

 ےاك ٓـس ک یہ ىغٌ ًے کوپٌی کو تضـیـی ٓوؿ پـ هطلغ کیب ہو ٍبؿفػومـے هؼبهالت کو مٌجھبلٌے کب اعتیبؿ ػے، ثيـٓیکہ 

کی ربًت مے اك کے لئے کوپٌی کی توبم تغَیَبت کو پوؿا کـًے کی امتؼوبل کـًے کب اوؿ اك ىغٌ کو کوپٌی  اعتیبؿات کو

رل هیں هؾکوؿٍ ىغٌ کی  یترب وٍول ًہیں ہو آالعکی ٓـف مے تضـیـی  ٍبؿفیيهٌظوؿی ػی ربئے۔ رت تک کوپٌی کو 

اوؿ/یب  فآڈؿ ےگئ ئیےکی ربًت مے اك ىغٌ کی ٓـف مے ػ ٍبؿفیياربفت کے اظہبؿ عتن کـًے کب ؽکـ کیب ربتب ہے، کوپٌی 

اربفت عتن کـًے کے  یتنلین کـے گب۔ کنی تینـے فـیك ک ػؿمت اینے آؿڈؿف کو  ٍبؿفاصکبهبت کو لجول کـتی ؿہے گی اوؿ 

۔کبؿوثبؿی ػى پہلے وٍول ہو ربًی چبھیے( 2کوپٌی کو کن اف کن ػو ) آالعلئے هٌؼؿرہ ثبال تضـیـی     

 

ًہیں رب مکتے۔ ًمَبى کو ؿوکیں اوؿ هٌبفغ لیں آؿڈؿف کو  هٌنوطتجؼیل یب ں تو رت لگ ربئیآؿڈؿ  ػئیے ربًے والےهبؿکیٹ هیں  9.7 

آگے رت تک کہ وٍ ایک هغَوً مطش مے فیبػٍ  مکتب ہے کہتزبؿت کو هبؿکیٹ هیں اك ولت تک ؿکھب رب -تجؼیل کیب ربمکتب ہے 

فیـ التوا اصکبهبت کی هؼت عتن  ٍبؿفتو  ہے ی()ری ٹی م"ًبٹ ُگڈ ٹ ل کیٌنل"پـ هٌضَـ ہے(۔ اگـ یہ  موجل)تزبؿتی   ًہ چلی ربئیں

 ہوًے کی تبؿیظ تجؼیل کـ مکتب ہے یب فیـ التوا آؿڈؿ کو ػول هیں آًے مے پہلے صؾف یب تـهین کـ مکتب ہے

 

 کب تزبؿتی ػولهطلوثہ  ٍبؿف۔ ٍبؿف کو آمک / ث ڈ کی لیوتیں فـاہن کی ربتی ہیں ٹـاًقیکيي )پوفیيي کھولٌب یب ثٌؼ کـًب(  -9.8

اًتغبة کـتب ہے اوؿ کوپٌی کی ٓـف مے لیي ػیي کی تَؼیك صبٍل کـًے کی ػؿعوامت کـتب ہے۔ لیي ػیي اى لیوتوں پـ ػول هیں 

اتبؿ چڑھبؤ کی ورہ مے لیوت  واّشمکـیي پـ ػیکھ مکتب ہے۔ تَؼیك کے ػول کے ػوؿاى هبؿکیٹوں کے  ٍبؿفالیب ربتب ہے رو 

اگـ کوپٌی ٍبؿف کو ًئی لیوت پیو کـتی ہے تو  ہے۔ؿکھتی لیوت پیو کـًے کب صك  ًئیٍبؿف کوتجؼیل ہو مکتی ہے، اوؿ کوپٌی 

 ٍبؿف چبھیے تو اك کو لجول کـلے اوؿ تزبؿت کھول لے وؿًہ پیو کـػٍ لیوت کو هٌنوط کـًے کب صك ٍبؿف کو صبٍل ہے

 

ل آؿڈؿ ػے مکتب ہے:ؽی کے ٍـف ػؿد تزبؿتی ًوػیتکالئٌٹ الیکٹـاًک ؿمبئی کب امتؼوبل کـتے ہوئے  -9.9   

 

۔ امٹبپ الك، ٹیک 3ایک کھلی پوفیيي ثٌؼ کـًے کے لئے؛  –۔ ثٌؼ کـیں 2ایک پوفیيي کھولٌے کے لئے؛   –اوپي  -1

کـًے کے لیے۔             تـهینٹ اوؿ میل امٹبپ کے آؿڈؿف ىبهل کـًے، ہٹبًے، پـافٹ، ثبئے لوٹ، ثبئے امٹبپ، میل لو

اوپي یب ثٌؼ پوفیيي کالئٌٹ کی ٓـف مے  تَؼیك ىؼٍاوؿ عوػ ثغوػ هنتـػ ہو ربتے ہیں۔  کوئی اوؿ آؿڈؿ ػمتیبة ًہیں 

   هٌنوط ًہیں کی رب مکتی۔

 

رب مکتے ہیں، اًزبم ػیئے رب مکتے ہیں، تجؼیل یب  لگبئےت کے اًؼؿ ہی بولا)ٹـیڈًگ( کے  کبم کےؿڈؿف ٍـف آ - 9.10

هوحـ ؿہیں گے۔  لئے( اوؿ اگلے تزبؿتی میيي کے ػیکھیںوالہ کب ص 9.2، پیـاگـاف کـمہٹبئے رب مکتے ہیں )ثـاٍ 

ػول هیں کے  آڈؿفہوگب، رینب کہ واّش کیب گیب ہے۔ اگـ  ہی ػؿمت لنن اوؿ ولت کے هطبثك  اپٌی آڈؿکب ػیب گیب  ٍبؿف

ہوگب۔ ب ہے تو یہ غیـ هؼیٌہ هؼت کے لئےولت هتؼیي ًہیں کیب گی کوئی صتوی کب آًے     

 

کی ٍوؿت هیں کوپٌی کو  ًمبئٌکے ػوؿاى ہوًے والی تبعیـ یب ػیگـ  ػول ػاؿیے ؽؿیؼے آؿڈؿف کی کوپیوٹـ ک -9.11

   ؽهہ ػاؿ یب ؽهہ ػاؿ ًہیں ٹھہـایب ربئے گب۔

 

 

 



 

ربؿی کـًے والے کے  اًنٹـوهٌٹىـائٔ کے هبلیبتی  ؽیل ػؿدایک کبؿپوؿیٹ ایوًٹ )"کبؿپوؿیٹ ایوًٹ"(   -9.12

ک هضؼوػ ًہیں ہیںاػالًبت ہیں لیکي ٍـف اك ت   

کے  عـیؼاؿی یب هٌنوعی، یب ثوًل واپل یب ػوثبؿٍ ػؿرہ ثٌؼی، صٌَ کی کٌنولیڈیيي1 ایک ؽیلی تمنین، صٌَ کی 1 

ی کوئی اوؿ ٍوؿتکیپٹالئقیيي یب امی ٓـس ک ٓوؿ پـ هفت تمنین   

 

لڈؿف هیں تمنین، اّبفی صٌَ کے ثٌیبػی صٌَ کے هوروػٍ ہو یئـ ہولڈؿف کو صٌَ کی هفت تمنینهوروػٍ ى -2

ػیگـ صٌَ کی پیٹل یب مکیوؿٹیق رو هٌبفغ کی اػائیگی کب صك ػیتی ہیں اوؿ/یب ربؿی کٌٌؼٍ کے لیکویڈیيي کب صك هنبوی 

ّوبًت  ٓوؿ پـ اك ٓـس کی اػائیگیوں کے مبتھ ثٌیبػی صٌَ کے ہولڈؿف کو اػا کـتی ہیں، یب مکیوؿٹیق، صموق یب

ٌ عـیؼتی ہیں، مجنکـائت کـتی ہیں یب وٍول کـتی ہیں، کنی ثھی ٍوؿت صٌَ کی تمنین کب صك ػیتی ہیں یب صَ

صٌَ کی  کـػٍ هبؿکیٹ کی هوروػٍ لیوت مے کن تؼیيه یهیں اػائیگی کے لئے )ًمؼ یب ػومـی ٍوؿت هیں( کوپٌی ک

؛لیوت کی اػائیگی    

یب ثَوؿت ػیگـ صٌَ  ٌَ کے صوالے مے کوئی اوؿ والؼہ هٌؼؿرہ ثبال والؼبت هیں مے کنی کے هتـاػف ہوص -3

 کی هبؿکیٹ ویلیو پـ کوقوؿ یب هـکوف احـ پڑے؛

 

وپٌی هتؼلمہ لیي ػیي کی اثتؼائی/اعتتبهی لیوت )ىـس( اوؿ/یب مبئق اوؿ/یب ًوجـ )اوؿ/یب کنی ثھی فـوعت کی صؼ، ک -9.13

وظ ؿکھتی ہے۔ هبلیبتی عـیؼیں کی صؼ، فـوعت ؿوکیں، عـیؼیں، امٹبپ عـیؼیں آؿڈؿ( کی تؼؼاػ تجؼیل کـًے کب صك هضف

تیزے هیں هیں ثیبى کـػٍ کنی ثھی والؼہ کے ً 9.12کے کنی ثھی ثٌیبػی احبحے کی ٍوؿت هیں اوپـ ىك  اًنٹـوهٌٹل

آالق مکیوؿٹیق پـ کیب ربتب ہے اوؿ اك کب هطلت یہ ہے کہ  عَوٍی کب ػولہے۔ اك  کیب رب مکتب هوکٌہ ایڈرنٹ

کو هضفوظ  هؼبىی هنبوی  ػیي کے تضت فـیمیي کے صموق اوؿ ؽهہ ػاؿیوں کے کبؿپوؿیٹ ایوًٹ مے فوؿا پہلے اك لیي 

۔  ہوًگے الفم ٍبؿف کے لئے ۔ اك ٓـس کی ایڈرنٹوٌٹ کے هطبثك کوپٌی کے توبم الؼاهبت صتوی اوؿ گب ب ربئےؿکھ

لبثل ػول ہوًے کے مبتھ ہی کنی ثھی ایڈرنٹوٌٹ مے آگبٍ کـے گیاًؼاف هیں کو هٌبمت  ٍبؿفکوپٌی   

 

 تو کوپٌی ئی ہوکھلی پوفیيي ہو کی کوئی ٍبؿفکے لئے ایکل ڈیویڈًڈ کے ػى  اًنٹـوهٌٹکنی ثھی هبلیبتی  اگـ - 9.14

مبتھ آگے ثڑھٌے کب صك هضفوظ  پوفیيٌٌق کو ثٌؼ کـًے کےگقىتہ کبؿوثبؿی ػى کی آعـی لیوت پـ اك ٓـس کے  کن

، کھولے گیلیوت پـ ثٌیبػی میکوؿٹی کے هنبوی صزن کو ؿکھتی ہے اوؿ هبؿکیٹ کی ًمل و صـکت کے ثؼؼ پہلی ػمتیبة 

ایکل ڈیویڈًڈ کے ػى۔ اك هؼبهلے هیں کوپٌی کو ویت مبئٹ پـ اك ٓـس کے الؼاهبت کے اهکبى کے ثبؿے هیں اػالى  

ہوگب۔ لجل ہیکو آگبٍ کـًب ہوگب، رو ایکل ڈیویڈًڈ ڈے مے لجل ٹـیڈًگ میيي کے اعتتبم مے  ٍبؿفربؿی کـکے     

 

کوپٌی اپٌی ٍواثؼیؼ پـ صك هضفوظ ؿکھتی ہے کالئٌٹ کو ایکل ڈیویڈًڈ کے ػى یب مبثك هٌبفغ کے ػى مے پہلے  9.15

۔ کنی ثھی ثالرواف هٌبفغ کی ٍوؿت هیں، رو ایکل ڈیویڈًڈ مـگـهی مے ؿوک ػےکوئی ًئی پوفیيي کھولٌے مے 

ایڈرنٹ کـًے کے لئے پیيگی ًوٹل ػیئے  هٌبفغ کو ػوثبؿٍ کہ ٍبؿف کےصبٍل ہوتب ہے، کوپٌی صك هضفوظ ؿکھتی ہے 

 ثغیـ )یؼٌی هٌبفغ ہٹب ػے(۔

میل امٹبپ پہلی هوروػٍ لیوت پـ اًنٹـوهٌٹل، هبلیبتی میل لوٹ، ثبئے، ثبئے لوٹ ، ٹیک پـافٹ، مٹبپ الكؿڈؿف: آ 9.16

ؿآهؼ ًہ کـًے، یب پلیٹ ٹچ پـ کالئٌٹ کی لیوت کی ٓـف مے اػالى کـػٍ پـ ػول ػؿآهؼ کیب ربتب ہے۔ کوپٌی آؿڈؿ پـ ػول ػ

فبؿم کی تکٌیکی ًبکبهی کی ٍوؿت هیں لیي ػیي کی افتتبصی )اعتتبهی( لیوت کو تجؼیل کـًے یب واپل کـًے کب صك هضفوظ 

اوؿ ػیگـ تکٌیکی ًبکبهیوں کی ٍوؿت هیں ثھی۔ ف کی ؿکھتی ہے، هبلی ٹولق کوٹل فیڈ  

 

ثبئے ، ٹیک پـافٹ، مٹبپ الكپـ آؿڈؿ ) اًنٹـوهٌٹی هبلیبتی ؼِ تزبؿتی صبالت هیں اػالًیہ لیوت پـ کنی ثھث – 9.17

 آڈؿہے۔ اك ٍوؿت هیں کوپٌی ًے اپٌی ٍواثؼیؼ پـ  ربتب( پـ ػول ػؿآهؼ ًبهوکي ہومیل لوٹ اوؿ میل مٹبپ، ثبئے، لوٹ 

۔  تی ہےوظ ؿکھپـ ػول ػؿآهؼ کـًے یب پہلی ػمتیبة لیوت پـ لیي ػیي کی افتتبصی )اعتتبهی( لیوت تجؼیل کـًے کب صك هضف

وٍ والؼبت رو کوپٌی کی ٓـف مے هؾکوؿٍ ثبال الؼاهبت کب مجت ثي مکتے ہیں، ػؿد ؽیل موزھے ربتے ہیں، )فہـمت 

کے ولت اگـ لیوت ایک تزبؿتی میيي هیں اك صؼ تک ثڑھ ربتی ہے یب  اُتبؿ چڑھبؤ ًہیں ہے(: لیوتوں کی تیق ؿفتبؿ   لوجی

هیں اینے  تزبؿتی ػوؿاًیہ۔ 2ػؼ کے تضت تزبؿت هؼطل یب هضؼوػ ہو ربتی ہے  گـتی ہے کہ هتؼلمہ ایکنچیٌذ کے لوا

کے ًمَبًبت کو  ٍبؿفّـوؿی ًہیں کہ  کب لگبیب ربًبك آؿڈؿ ال—وتے ہیں ري کے ًتیزے هیں امٹبپلوضبت ىـوع ہ

ًب ًبهوکي ثٌب هطلوثہ ؿلن تک هضؼوػ کـ ػے، کیوًکہ هبؿکیٹ کے صبالت اك ٓـس کے آؿڈؿ کو همـؿٍ لیوت پـ ًبفؾ کـ

 مکتے ہیں

آڈؿ پـ ػول ػؿ آهؼ ، ػؼم ػول ػؿ آهؼ ، لیي ػیي پـ ػول ػؿ آهؼ کی ٍوؿت یب آڈؿ پـ مویٹٌے کے صوالے  ٍبؿف 9.18



رو اك کی ربًت لیي ػیي کے  کوپٌی کو روغ کـا مکتب ہے،یل( یب تضـیـی ٓوؿ پـ الیکٹـاًک هیل )ای هاپٌے اػتـاّبت 

اوؿ  ػؿمتکے لئے  ٍبؿف۔ ثَوؿت ػیگـ، لیي ػیي کو روغ ہوًے چبھیںؿی ػًوں کے اًؼؿ پبًچ کبؿوثب اعتتبم کے ثؼؼ

   پبثٌؼ موزھب ربئے گب۔

 

هبؿکیٹ پـائل پـ توبم پوفیيٌق ثٌؼ کـ ػے گی۔اف عوػ هبؿري لیول "فیـو" پـ کوپٌی  - 9.19    

 

ٌی کے ػؿهیبى توبم ثبت چیت / اوؿ کوپ ٍبؿفاك ثبت مے اتفبق کـتب ہے اوؿ تنلین کـتب ہے کہ  ٍبؿف - 9.20

( مبل تک کی هؼت کے 5هواٍالت همٌبٓینی، الیکٹـاًک اوؿ ػیگـ کیـیئـف پـ ؿیکبؿڈ کی ربئیں گی اوؿ امے پبًچ )

کے ػؿهیبى کوئی تٌبفػہ پیؼا ہوًے کی  ٍآؿفهقیؼ اتفبق کـتب ہے کہ کوپٌی اوؿ  ٍبؿفربئے گب۔ هضفوظ ؿکھب  لئے

کو امتؼوبل کـًے کب صك صبٍل ہے۔ ًگقٓوؿ پـ اى ؿیکبؿڈپٌی کو حجوت کے ٍوؿت هیں کو    

 

کو اًکبؿ کـے، اگـ  ٍبؿفوپٌی کو یہ صك صبٍل ہے کہ وٍ ٹیلی فوى الئي کے ؽؿیؼے لیي ػیي کے ًفبؽ هیں ک - 9.21 

ىبهل ًہیں ہیں: اوپٌٌگ پوفیيي، اعتتبهی پوفیيي،  هؼلوهبت کے الؼاهبت واّش ًہیں ہیں اوؿ/یب ػؿد ؽیل ٍبؿف

 آؿڈؿتجؼیل کـًب یب ہٹبًب۔

 

ؿك هیزوؿ، کوپٌی کے مـوؿ کے عالف ہیکـ صولوں اوؿ ػیگـ غیـ لبًوًی کبؿؿوائیوں اوؿ/یب کوپٌی کے فو 9.22 

کو هؼطل یب ثٌؼ  ٍبؿف کی پوفیيٌقهبلیبتی آالت مے هتؼلك هبلیبتی هٌڈیوں هیں تزبؿت کی هؼطلی کی ٍوؿت هیں کوپٌی 

لیي ػیي پـ ًظـ حبًی کی ػؿعوامت کـ مکتی ہے۔ گئے ئےکـ مکتی ہے اوؿ ػول هیں ال    

 

ہیں اوؿ  ہوتیپـ ی لیوتوں کی ثٌیب فـیك حبلج مے هوٍول ہوًے وال لیوتیںکے ٹـهیٌل پـ ظبہـ ہوًے والے  ٍبؿف 9.23

ی کوپٌی ایک هبؿک اپ کب اّبفہ کـتی ہے۔ کوپٌی کے مبتھ تزبؿت کے همبٍؼ کے لئے، کالئٌٹ پلیٹ فبؿم پـ کوپٌی ک

   لیوتوں کب صوالہ ػے گب۔

 

ہیں  ظبہـی لیوتیںپـ هجٌی ہیں اوؿ  لیوتوںلیکویڈیٹی فـاہن کٌٌؼٍ کے  لیوتیں یکے ٹـهیٌل پـ ظبہـ ہوًے وال ٍبؿف 9.24 

اوؿ اك لئے اٍل ػول ػؿآهؼ کی لیوت هبؿکیٹ کے صبالت کے لضبظ مے هغتلف ہومکتی ہے۔ هخبل کے ٓوؿ پـ، اگـ 

پـ ػول ػؿآهؼ کے ولت کی ورہ مے تجؼیل ہومکتب ہے اوؿ ٍبؿف لیوت ثھی  آڈؿؿ چڑھبؤ ہے تو هبؿکیٹ هیں فیبػٍ اتب

هبًگ مکتب ہے، لیکي امے پہلی لیوت هلے گی رو هبؿکیٹ هیں ہوگی اوؿ اك کے ًتیزے هیں کالئٌٹ کے لئے هخجت یب 

ہومکتی ہے ملیپیذهٌفی   

 

یب مبفٹ ویئـ مے لیل کوپیوٹـ یب ػیگـ  کے لئے مبفٹ ویئـ اوؿ/کبؿ ٹـیڈًگ  اکبؤًٹ هیں عوػ تزبؿتیاپٌے  ٍبؿف - 9.25

لیي ػیي کـًے کے همَؼ مے  ٍبؿفالیکٹـاًک ڈیوائل مویت کوئی ؽؿیؼہ، الیکٹـاًک یب ػیگـ امتؼوبل ًہیں کـے گب۔ هقیؼ ثـآں، 

لیي ػیي هیں ؿکبوٹ اوؿ/یب ثبلبػؼٍ اوؿ ػبم کوپیوٹـ کے امتؼوبل یب اربفت ًہیں ػے گب، اك ٓـس کہ اًزبم ػیب ربًے واال لیي ػیي هؾکوؿٍ 

مبفٹ ویئـ؛ آٹو کلک کـًے  ایکنپـٹ ایڈوائقؿ، رینب کہ کوپٌی ًے غوؿ کیب تھب )ثيوول لیکي هضؼوػ ًہیں: ہوػول هیں هؼاعلت کـ ؿہب 

امے کوپٌی کو  تو اك پیـاگـاف کی ػفؼبت کے ثـػکل کبم کـًب چبہتب ہے ٍبؿف والے اوؿ امی ٓـس کے ػیگـ مبفٹ ویئـ(۔ رت

ؾکوؿٍ ، اوؿ وٍ ٍـف اك پیـاگـاف کی ػفؼبت کے ثـػکل کبم کـ مکتب ہے رہبں کوپٌی هیػیٌب ہوگ تضـیـی ٓوؿ پـ ػؿعوامت 

 ػؿعوامت کی هٌظوؿی ػیتی ہے
 

کوئی آؿڈؿ  ٍبؿفتجؼیل کـًے کب صك هضفوظ ؿکھتی ہے۔  تزبؿتی ىـائٔوپٌی کنی ثھی ولت اپٌی ویت مبئٹ پـ ک 9.26

۔ هؼلوهبت صبٍل کـًے مے ؿّبهٌؼی ظبہـ کـتب ہےاًنٹـوهٌٹ کی هکول  هؼبىیاوؿ  تزبؿتی ىـائٔے پہلے ػیٌے م

ثیل کـًنی یوًٹ ہے۔ لیوؿیذ کوپٌی کی ویت مبئٹ پـ ػمتیبة  1000لیي ػیي کب کن اف کن صزن ایف ایکل کے لئے 

اکبؤًٹ کے کھلٌے پـ  ٍبؿف تزبؿتیہے۔  یلیوؿیذ اوؿ هبؿري پبلینی هیں ػکھبئے گئے پـوڈکٹ کے هطبثك هغتلف ہوت

کوپٌی مے ؿاثطہ کـکے اپٌے ٹـیڈًگ اکبؤًٹ پـ ایک هغتلف  ٍبؿفلیوؿیذ کی ىـس پہلے مے ٓے ىؼٍ ہوتی ہے۔ 

اك کی لیوؿیذ اوؿ هبؿري پبلینی کے هطبثك  یؼٌی کوپٌی کی ػؿعوامت کـ مکتب ہے، اوؿ هوعـ الؾکـ لگبًےلیوؿیذ 

هضفوظ ؿکھتب ہے۔ػؿعوامت هنتـػ کـًے کب صك   

 

یہ تجؼیلی  لیوؿیذ کو اپٌی ٍواثؼیؼ پـ تجؼیل کـًے کب صك هضفوظ ؿکھتی ہے کی اکبؤًٹ تزبؿتیکے  ٍبؿفوپٌی ل - 9.27

الیکٹـاًک هیل )ای  ٍبؿف کو اًٹـًل، ثھی کی ربمکتی ہے هنتمل ثٌیبػوں پـ هضؼوػ ُهؼت کے لئے ثھی ہو مکتی ہے او

۔ىبئغ کـکے یب کوپٌی کی ویت مبئٹ پـ اػالى یؼے تضـیـی ٓوؿ پـ هطلغ کـکے اوؿ/هیل( اوؿ/یب ثبلبػؼٍ ڈاک کے ؽؿ  

 



وپٌی کو اپٌی ٍواثؼیؼ پـ یہ صك صبٍل ہے کہ وٍ کالئٌٹ کو کنی پیيگی آالع کے ثغیـ هبؿکیٹ کے صبالت پـ ک 9.28

هیں اّبفہ یب کوی کـے۔ مپـیڈپـ  اًنٹـوهٌٹهٌضَـ هبلیبتی     

 

کـًنی پیئـف  تک هٌٹ پہلے اوؿ ثؼؼ هیں 2اہن عجـ ربؿی کـًے مے  کنی صبٍل ہے کہ وٍ وپٌی کو یہ صكک 9.29 

   گب )فبؿیکل ٹـیڈًگ( هیں می ایف ڈی ٹـیڈًگ کو لجول ًہ کـے، اك کب تؼیي اپٌی هطلك ٍواثؼیؼ کے هطبثك کیب ربئے

 

کو هٌنوط کـًے کب صك هضفوظ  کو امکبلپٌگ ٹـیڈف کـًے مے هٌغ کیب گیب ہے۔ کوپٌی کنی ثھی ٹـیڈ ٍبؿف -9.30 

هیں ثیبى  20اوؿ امے اك هؼبہؼے کے پیـاگـاف  ہواًؼؿ ثٌؼ کـ ػی گئی  کے ػوؿاًیہ هیں( هٌٹ 2ؿکھتی ہے رو ػو )

کـًے کب صك صبٍل ہے۔ فیَلہ / اًتظبمکـػٍ ػفؼبت کے هطبثك   

 

اصکبهبت پـ ػول ػؿآهؼ مے اًکبؿ -10    

 

ٍوؿتضبلوں کے ػالٔوٍ ثھی کنی ـتب ہے کہ کوپٌی کو یہ صك صبٍل ہوگب کہ وٍ هٌؼؿرہ ؽیل تنلین کـتب ہے اوؿ لجول ک ٍبؿف 10.1

 ثھی ٍوؿتضبل کے ثٌٌٌے پـ آڈؿف پـ ػول ػؿ آهؼ مے اًکبؿ کـ ػے:

 

رت ثھی کوپٌی یہ موزھتی ہے کہ آؿڈؿ کے ًفبؽ کب همَؼ ثٌیبػی احبحوں کی هبؿکیٹ هیں ہیـا پھیـی کـًب ہے یب ہومکتب ہے، ( 1

ہے غیـ لبًوًی کبهوں یب مـگـهیوں )هٌی الًڈؿًگ( مے  غیـ لبًوًی امتضَبل( کب اًنبئیڈؿ ٹـیڈًگاػبت یبفتہ عفیہ هؼلوهبت )هـ

پلیٹ فبؿم کی لبثل اػتوبػی یب ہوواؿ ػول کو هتبحـ کـتب ہے یب کنی ثھی   صبٍل ہوًے والی آهؼًی کی لبًوى مبفی هیں صَہ ڈالتب ہے

  ٓـس هتبحـ کـ مکتب ہے؛

کی کنی ثھی ؽهہ ػاؿی کو پوؿا کـًے کے لئے ػؿکبؿ توبم فٌڈف  ٍبؿفهؾکوؿٍ ػمتیبة فٌڈف کب صنبة لگبًے هیں،  (2

هیں ىبهل ہیں، لیکي ثغیـ کنی صؼ کے، ؽهہ ػاؿیبں رو ػیگـ پہلے ؿرنٹـڈ عـیؼاؿی آؿڈؿف کے هوکٌہ ًفبؽ مے پیؼا 

فٌڈف مے کبٹی ربئیں گیہومکتی ہیں، رو کوپٌی کے پبك روغ کـائے گئے کلیئـ ىؼٍ     

(3  اًٹـًیٹ کٌکيي یب هواٍالت هیں علل پڑتب ہے۔  

یگولیٹـی یب ًگـاى صکبم کی ػؿعوامت یب ػؼالتی صکن یب ایٌٹی فـاڈ یب ایٌٹی هٌی الًڈؿًگ صکبم کی ػؿعوامت کے ( ؿ4

   ًتیزے هیں؛

(5 رہبں صکن کی لبًوًی صیخیت یب اٍلیت ىک هیں ہو؛   

والؼہ پیو آیب ہے۔ ہبًی()ًبگایک فوؿك هیزوؿ   6)  

-هیں ؽیل هیں ثیبى کیب گیب ہے 11کی ًبػہٌؼگی کی ٍوؿت هیں رینب کہ پیـاگـاف  ( ٍبؿف7    

-وب ہػی کے هطبثك کالئٌٹ کو هؼبہؼٍ عتن کـًے کب ًوٹل ثھیذ 20کوپٌی ًے پیـاگـاف  (8    

لیٹ فبؿم تزبؿتی صؼوػ کی ورہ مے صکن کو هنتـػ کـتب ہے؛( پ9    

ثبفاؿ کے غیـ هؼوولی صبالت هیں؛ ( 10    

کے پبك هغَوً آؿڈؿ کے لئے اپٌے ثیلٌل هیں هٌبمت فٌڈف ًہیں ہیں۔ (ٍبؿف11  

   

کھولٌے یب ثٌؼ کـًے کب کوئی صکن غلطی مے لجول کـ  پوفیييمے هتؼلك کوئی  اًنٹـوهٌٹاگـ کنی ثھی هبلیبتی  10.2

کی اٍل پوفیيي کو ثـلـاؿ ؿکھٌے کی ہـ هوکي  ٍبؿفتو کوپٌی  یب کوپٌی ًے امے اًزبم ػے ػیب ہے لیب گیب ہے اوؿ/

کـے  ثـػاىت، ًمَبًبت یب هٌبفغ کو کوپٌی اعـاربتہوًے والے کنی ثھی  پـکی کبؿؿوائیوں  ثیبى کوىو کـے گی۔ اوپـ

  گی۔

 

ًبکبهی کی والؼبت  -11  

 

" کی تيکیل کـتب ہےًبکبهی کب والؼہ هٌؼؿرہ ؽیل هیں مے ہـ ایک " 11.1   

 

-کی ًبکبهی ٍبؿف( کوپٌی کی ورہ مے کنی ثھی ؽهہ ػاؿی کو اًزبم ػیٌے هیں 1  

   

یب لبثل آالق ػائـٍ اعتیبؿ هیں کنی هنبوی ایکٹ کے تضت ػؿعوامت ػی  کے ملنلے هیں ػیوالیہ پي ٍبؿف( اگـ 2

والے مے، یب اگـ ، ایک یب ایک مے فیبػٍ ىـاکت ػاؿوں کے صہے فـػ ہے(، اگـ ىـاکت ػاؿی ٍبؿفربتی ہے )اگـ 

 ٍبؿف یہبں، وٍول کٌٌؼٍ، ٹـمٹی، اًتظبهی وٍول کٌٌؼٍ یب امی ٓـس کب افنـ همـؿ کیب ربتب ہے، یب اگـ ہے کوئی کوپٌی

هوبحل یب  هٌؼؿرہ ثبال کی کالئٌٹ کے لـُ ػہٌؼگبى یب کنی ثھی ٓـیمہ کبؿ کے مبتھ کوئی اًتظبم یب تـکیت کـتب ہے رو



لے مے ىـوع کیب ربتب ہے؛کے صوا ٍبؿفہو۔ ایک رینی ہی    

ںکے لـّوں کی اػائیگی کـًے مے لبٍـ ہے رت وٍ وارت االػا ہو ٍبؿف ٍبؿف یہبں( 3    

کی ٓـف مے کی گئی کوئی ًوبئٌؼگی یب واؿًٹی غلٔ ہو یب غلٔ ہو ربئے؛ ٍبؿف( رہبں اك هؼبہؼے کے تضت 4    

؛ ؽہٌی توافى کھو ػیتب ہےـاؿ ػیب ربتب ہے یب غیـ فـػ ہے( اًتمبل کـ ربتب ہے یب غیـ صبّـ لٍبؿف )اگـ  ٍبؿف( 5    

هیں ٓے ىؼٍ کوئی ثھی کبؿؿوائی کـًب  11.2( کوئی اوؿ ٍوؿت صبل رہبں کوپٌی هؼمول ٓوؿ پـ یہ هبًتی ہے کہ ىك 6

ہے ػؿکبؿّـوؿی یب     

ؿی ہےهیں ٓے ىؼٍ کبؿؿوائی کنی اہل ؿیگولیٹـی اتھبؿٹی یب ثبڈی یب ػؼالت کے لئے ّـو 11.2( ىك 7     

کوپٌی کو کنی ثھی لنن کی ػھوکہ ػہی یب غیـ لبًوًی یب لبثل آالق  ٍبؿفموزھتی ہے کہ  واّش اًؼافهیں یہ( کوپٌی 8

کنی ثھی لنن کی ػھوکہ ػہی یب غیـ لبًوًی یب لبثل آالق ّواثٔ  کبّواثٔ کی عالف وؿفی هیں ىبهل کـتب ہے یب کوپٌی 

کو عؼهبت کی پیيکو ربؿی ؿکھتی ہے، یہبں تک کہ رت  ٍبؿفہے اگـ وٍ  وؿفی هیں هلوث ہوًے کب عطـٍ کی عالف

کے غلٔ کبم کی ورہ مے ًہیں ہے ٍبؿفکہ یہ     

یب اك کی  ٍبؿفموزھتی ہے کہ اك هؼبہؼے کے تضت الگو ہوًے والی لبًوى مبفی یب  یہ پـ واّش ٓوؿوپٌی ( ک9

کی ٓـف مے  ٍبؿفکے ؽؿیؼہ لبئن کـػٍ تمبّوں کی تزبؿتی مـگـهیوں پـ ػائـٍ اعتیبؿ ؿکھٌے والے ػیگـ هوبلک 

عالف وؿفی کی گئی ہے، اك ٓـس کی هبػیت کب تؼیي کوپٌی کی ٓـف مے ًیک ًیتی مے کیب ربتب ہے؛ واّش    

فـاڈ یب  کے هٌی الًڈؿًگ کی مـگـهیوں یب ػہيت گـػوں کی هبلی هؼبوًت یب کبؿڈ ٍبؿفاگـ کوپٌی کو ىجہ ہے کہ (10

ـهیوں هیں هلوث ہے؛ػیگـ هزـهبًہ مـگ    

هیں کہب گیب ہے؛ 7ًے هوٌوػہ کبؿؿوائی کی، رینب کہ اوپـ پیـاگـاف  ٍبؿفىجہ ہے کہ  واّش( کوپٌی کو 11    

کی؛ غیـ لبًوًی تزبؿتیىجہ ہے کہ کالئٌٹ ًے  واّشوپٌی کو ( ک12    

؛ٹـیڈًگ اکبؤًٹ کھوال کب ٍبؿفًے ػھوکہ ػہی مے  ٍبؿفىجہ ہے کہ  واّش( کوپٌی کو 13    

کـًے  هیں ؿلن روغ کـواًےًے رؼلنبفی کی یب کالئٌٹ کے ٹـیڈًگ اکبؤًٹ  ٍبؿفىجہ ہے کہ  واّش( کوپٌی کو 14

   کے لئے چوؿی ىؼٍ کبؿڈ کب امتؼوبل کیب۔

 

ٍواثؼیؼ پـ، کنی ثھی ولت اوؿ پیيگی تضـیـی آالع  ہے تو کوپٌی اپٌی کی ٍوؿتضبل ثٌتی ًبکبهی / ڈیفبلٹاگـ  11.2

هٌؼؿرہ ؽیل هیں مے ایک یب فیبػٍ الؼاهبت کـ مکتی ہےکے ثغیـ    

  

؛مکتی ہےثغیـ اك هؼبہؼے کو فوؿی ٓوؿ پـ عتن کـ ػئیےکو پیيگی آالع  ٍبؿف( 1    

؛ثٌؼ کـمکتی ہےپوفیيي  اوپي( کوئی ثھی 2    

ؼطل یب هوٌوع کـًب؛( پلیٹ فبؿم تک ؿمبئی کو ػبؿّی یب هنتمل ٓوؿ پـ ؿوکٌب یب پلیٹ فبؿم کے کنی ثھی افؼبل کو ه3    

؛کـ مکتی ہےکو هنتـػ آڈؿکے کنی ثھی  ٍبؿف( 4    

کـ مکتی ہےکی تزبؿتی مـگـهی کو هضؼوػ  ٍبؿف( 5    

کو صمیمی هبلک یب هتؼلمہ هلک یب اػائیگی ًیٹ وؿک / اػاؿے کے لبًوى ًبفؾ کـًے  ؿلنھوکہ ػہی کی ٍوؿت هیں ( ػ6

؛ی ہےمکتوالے صکبم کی ہؼایبت کے هطبثك واپل کـ     

واپنی کـمکتی کے ؽؿیؼے صبٍل ہوًے والے کنی ثھی هٌبفغ اوؿ/یب تزبؿتی فوائؼ کو هٌنوط یب  تزبؿت غیـ لبًوًی( 7

۔تب ہےکے ًتیزے هیں ہوًے والے ًمَبًبت کو واپل ًہیں کیب ربتزبؿت  غیـ لبًوًیکالئٌٹ کی ہے      

مکتی ہےائی کـ( کوپٌی کو ہوًے والے کنی ثھی ًمَبى کے لئے لبًوًی کبؿؿو8     

ػؿعوامتیں ثھیزتب  هیں ی تؼؼاػرو مـوؿ پـ ثڑ ٍبؿف کب تزبؿتی اکبٔوًٹ ثالک کـمکتی ہے کہ( آئی پی ایڈؿیل اوؿ/یب 9

ػول ػؿآهؼ  هیں تبعیـ کب مجت ثي مکتب ہے۔ رل مےہے   

 

یي ػیي اوؿ ؿپوؿٹٌگ کے تَفیےل - 12    

 

کی ٓـف ثڑھے گی۔ بتتوبم لیي ػیي کے تَفی ـکے ػول هیں آًے پکوپٌی اك ٓـس کے لیي ػیي  12.1    

 

ؿپوؿٹٌگ کی ّـوؿیبت کے صوالے مے  ٍبؿفکو اك کے آؿڈؿف پـ ؿپوؿٹ فـاہن کـے گی۔  ٍبؿفکوپٌی  12.2

اکبؤًٹ تک هنلنل آى  ٍبؿف کے تزبؿتیکے فیـ امتؼوبل پلیٹ فبؿم )پلیٹ فبؿم( کے ؽؿیؼے  ٍبؿفکو  ٍبؿفکوپٌی 

پـ رلؼ اف رلؼ  آڈؿفػیکھ مکے گب،  کی هؼلوهبتاکبؤًٹ هیں اپٌے آؿڈؿ  ٍبؿف اپٌے تزبؿتی؛ الئي ؿمبئی فـاہن کـے گی

ػول ػؿآهؼ کی تَؼیك اوؿ ػول ػؿآهؼ کے ثؼؼ پہلے کبؿوثبؿی ػى مے فیبػٍ ًہیں )ثيوول ٹـیڈًگ کی تبؿیظ، ولت، آؿڈؿ 

ًوػیت، یوًٹ کی همؼاؿ اوؿ لیوت، کل کی لنن، همبم کی ىٌبعت، آالت کی ىٌبعت، عـیؼ/فـوعت کب اىبؿیہ، آؿڈؿ کی 

ػؿعوامت کـتب ہے، ایک آئٹن ائقڈ ثـیک ڈاؤى(  ٍبؿفغوؿ، وٍول کـػٍ کویيٌوں اوؿ اعـاربت کی کل ؿلن اوؿ، رہبں 



ی مے کو یہ صك صبٍل ہے کہ وٍ کوپٌ ٍبؿف۔ ػمتیبة ہوتے ہیں اك کی تزبؿتی تبؿیظ، اك کب توافى اوؿ ػیگـ هؼلوهبت

هیل یب کبغؾ پـ ثؾؿیؼہ ڈاک ؿپوؿٹ ثھیزٌے کے لئے کہے۔ی نهیل(، فی الیکٹـاًک هیل )ای    

 

، غلٔ ہے یب اگـ کالئٌٹ کو  12.2پیـاگـاف  ثوطبثك کے پبك یہ یمیي کـًے کی ورہ ہے کہ تَؼیك ٍبؿفاگـ  12.3

بؿوثبؿی ( ک5آؿڈؿ ثھیزے ربًے کی تبؿیظ مے پبًچ ) ٍبؿفچبہئے، تو  تَؼیك هوٍول ًہیں ہوتی ہے رت امےکوئی 

ًہیں ثھیزی گئی تھی(۔ اگـ  تَؼیكػًوں کے اًؼؿ کوپٌی مے ؿاثطہ کـے گب یب ثھیزب ربًب چبہئے تھب )اك ٍوؿت هیں کہ 

موزھب ربتب ہے اوؿ  لجولکو اك کی ٓـف مے  ؿپوؿٹاك هؼت کے ػوؿاى کوئی اػتـاُ ظبہـ ًہیں کـتب ہے تو  ٍبؿف

 امے صتوی موزھب ربئے گب۔

 

ٍبؿف کی ؿلن -13   

 

اکبؤًٹ( هیں ؿکھے گی کی ؿلن کو ایک یب ایک مے فیبػٍ ػلیضؼٍ اکبؤًٹ ) ٍبؿفکوپٌی فوؿی ٓوؿ پـ کنی ثھی  13.1

رل هیں لبثل اػتوبػ هبلیبتی اػاؿے ہوں گے ري کب اًتغبة کوپٌی ًے کیب ہے رینے کـیڈٹ اػاؿٍ، یب ثیٌک یب کوالیفبئٌگ 

   هٌی هبؿکیٹ فٌڈ

 

کی واّش  ٍبؿفلجل  ٍبؿف کی ؿلن ؿکھٌے مے اك ملنلے هیں کوپٌی کوالیفبئٌگ هٌی هبؿکیٹ فٌڈ هیں  13.2

گی۔ ؿّبهٌؼی صبٍل کـے  

 

کے هٌؼؿرہ ثبال اػاؿوں کے اًتغبة، تمـؿی اوؿ ولتب فولتب ربئقٍ لیٌے هیں توبم هٌبمت  13.1گـچہ کوپٌی ىك ا 13.3

هہبؿت، ًگہؼاىت اوؿ هضٌت کب امتؼوبل کـتی ہے۔ اى اػاؿوں کی لبثل اػتوبػی کے ثبؿے هیں آمبًی مے ػمتیبة ؽؿائغ 

کوپٌی اى کی هبلی صیخیت کی ّوبًت ًہیں ػے مکتی اوؿ اینے  ہنتب مے اك ٓـس کی ػووهی پوچھ گچھ کی ربتی ہے

کہ ثیٌک یب اػاؿے کی لیکویڈیيي، ؿمیوؿ ىپ یب ثَوؿت ػیگـ ًبکبهی کی ٍوؿت هیں کوئی ؽهہ ػاؿی لجول ًہیں کـتی 

   رل مے اى کے پبك روغ کـائے گئے فٌڈف کب مت یب کنی ثھی صَے کب ًمَبى ہوتب ہے۔

 

کی اػائیگی کے لیي ػیي کو ٓے کـًے کے لئے امتؼوبل ہوًے والے  ٍبؿفیيہے کہ کوپٌی اپٌے موزھب ربتب  یہ 13.4 

کے مبتھ هـچٌٹ اکبؤًٹل اپٌے ًبم پـ ؿکھ مکتی ہے۔ تبہن یہ ثبت لبثل  فـاہن کـًے والے اػاؿوں کی مہولیبت اػائیگی 

ھبل کے لئے امتؼوبل ًہیں کیے ربتے ػیکھ ث  ہے کہ اك ٓـس کے تزبؿتی اکبؤًٹل کالئٌٹ کے پینوں کی هضفوظ غوؿ

 وںموزھب ربتب ہے کہ اك ٓـس کی اػائیگی یہ ثھی پـ احـ اًؼاف ہوتے ہیں۔  هقیؼ صلثلکہ ٍـف اػائیگی کے لیي ػیي کے 

 تبہن فـاہن کـًے والے ػبم ٓوؿ پـ ڈپبفٹ کب فیَؼ )ؿولٌگ ؿیقؿو کے ٓوؿ پـ( کئی هہیٌوں تک ؿکھتے ہیں عؼهبتکی 

کے ٹـیڈًگ اکبؤًٹ کب ثیلٌل هتبحـ ًہیں ہوگب۔اك مے کالئٌٹ     

 

ربئے گب اوؿ امے اپٌے کبؿوثبؿ کے ػوؿاى  ؿکھبمے الگ  اپٌی ؿلنولت کوپٌی کے  ہوہکو  کی ؿلن ٍبؿف 13.5 

ٍبؿف کی ؿلن ػومـے ٍبؿفیي کی ؿلن کے مبتھ ایک ۔ یہ موزھب ربتب ہے کہ کوپٌی ہے امتؼوبل ًہیں کیب ربمکتب

رینب کہ ىك ًوجـ ایک هیں ثیبى کیب گیب ہے)اوهٌی ثل اکبؤًٹ(  هیں ؿکھ مکتی ہےهيتـکہ اکبٔوًٹ     

 

کو کنی ثھی هزبف ؿیگولیٹڈ کـیڈٹ اػاؿے کے مبتھ ایک یب ایک مے فیبػٍ اوهٌی ثل اکبؤًٹل هیں ؿکھب  ؿلن یغ کـائے گئرو -13.6

گے کے ٓوؿ پـ ًبهقػ ہوبؿے ًبم پـ ؿکھے ربئیں  ؿفیي کی ؿلنٍبربمکتب ہے رل کب ہن ولتب فولتب تؼیي کـیں گے اوؿ اوپـ ثیبى کـػٍ 

کنی ثھی ثیٌک یب اػائیگی پـومینٌگ کوپٌی پـ ػؿعوامت ػیٌے والی لبًوًی اوؿ  ےنیٌٹ اوؿ گـیٌبڈائٌق مے ثبہـ اینیٌٹ ویٌ

اوؿ اك ثیٌک یب  ہے مکتیؿیگولیٹـی صکوهت میٌٹ ویٌنیٌٹ اوؿ گـیٌبڈائٌق هیں لبًوًی اوؿ ؿیگولیٹـی صکوهت مے هغتلف ہو

کی ؿلن مے هغتلف  ٍبؿفاػائیگی پـومینٌگ کوپٌی کے ملنلے هیں ػیوالیہ پي یب کنی اوؿ هيبثہت کی کبؿؿوائی کی ٍوؿت هیں،  

کیب ربمکتب ہے رل کب آالق اك ٍوؿت هیں ہوگب رت ؿلن میٌٹ ویٌنیٌٹ اوؿ گـیٌبڈائٌق کے ایک اکبؤًٹ هیں ثیٌک کے پبك  ثـتبؤ 

وں یب کنی ثھی ہوہ گیـ اکبؤًٹ ج کے ػیوالیہ پي، ایکٹ یب کوتبہیو۔ کوپٌی اك ىك هیں صوالہ ػیئے گئے کنی ثھی فـیك حبلؿکھی گئی ہ

 هیں کوی کے ًتیزے هیں ہوًے والے کنی ًمَبى کی ؽهہ ػاؿ ًہیں ہوگی۔

 

کوپٌی کے اوؿ ػیگـ ٔوًٹتزبؿتی اکبکوپٌی کو یہ اعتیبؿ ػیتب ہے کہ وٍ هؼبہؼے کے تضت  ٍبؿفهؼبہؼٍ کـًے پـ  13.7

اکبؤًٹ کو کـیڈٹ یب ڈیجٹ کـے اوؿ اك کی ربًت مے  ٍبؿف کے تزبؿتیچبؿرق مے هٌبفغ یب ًمَبًبت کے مبتھ  هتؼلمہ

۔مکے، ڈپبفٹل اوؿ ؿلن ًکلوا ؿی کٌوملییيي اوهٌی ثل اکبؤًٹ مے هتؼلمہ     

 

 )کبٔوًٹـ پبؿٹی( کے اًؼؿ یب ثبہـ ہن هٌَتکی ؿلن میٌٹ وًنیٌٹ اوؿ گـیٌبڈائٌق  ٍبؿفکی ٓـف مے  ٍبؿف - 13.8 



پـ  )کبٔوًٹـ پبؿٹی( کے مبتھ ؿکھی رب مکتی ہے۔ میٌٹ وًنیٌٹ اوؿ گـیٌبڈائٌق مے ثبہـ اینے کنی ثھی ہن هٌَت

اوؿ ػیوالیہ پي یب  تی ہےػؿعوامت ػیٌے والی لبًوًی اوؿ ؿیگولیٹـی صکوهت میٌٹ ویٌنیٌٹ اوؿ گـیٌبڈائٌق مے هغتلف ہو

ربمکتب ہے رو اك ولت الگو  مے هغتلف ثـتبؤ  ٍبؿف کی ؿلنی کنی اوؿ هنبوی ًبکبهی کی ٍوؿت هیں اك ىغٌ ک

اك فـیك حبلج کے ملنلے هیں  ہوگب رت یہ ؿلن میٌٹ وًنیٌٹ اوؿ گـیٌبڈائٌق هیں الگ الگ اکبؤًٹ هیں ؿکھی گئی ہو۔

کی ٓـف مے فـیك حبلج کے  ٍبؿفـف ػیوالیہ پي یب کنی اوؿ هيبثہت کی کبؿؿوائی کی ٍوؿت هیں، کوپٌی کب ٍ

کہ کوپٌی کو فـیك حبلج مے  مکتب ہے کو اك عطـے کب مبهٌب کـًب پڑ ٍبؿفعالف غیـ هضفوظ ػػوی ٰ ہومکتب ہے، اوؿ 

کے ػػووں کو پوؿا کـًے کے لئے  ٍبؿفهوٍول ہوًے والی ؿلن هتؼلمہ اکبؤًٹ کے صوالے مے ػػووں کے مبتھ 

میٌٹ وًنیٌٹ اوؿ  ؿلنیـی ٓوؿ پـ هطلغ کـ مکتب ہے اگـ وٍ ًہیں چبہتب کہ اك کے کوپٌی کو تضـ ٍبؿفًبکبفی ہے؛ 

۔ےربئ یکے مبتھ ؿکھ کبوًٹـپبؿٹیگـیٌبڈائٌق کے ثبہـ کنی     

 

کوئی  –کوپٌی ٍبؿف کی ؿلن اووؿ ًبئٹ ڈیپبفٹ هیں ؿکھ مکتی ہے اوؿ کوئی اًٹـمٹ ثھی اك پـ لے مکتی ہے  13.9

ػیب ربئے گب کـاکبٔوًٹ مے صبٍل ہو اُك کو عیـات ثھی اًٹـمٹ رو کہ ٍبؿف کے   

 

رلم کا جمع کراونا اور نکلوانا – 14  

 

صارف اس معائدہ کی انجام دہی کے دوران کسی بھی بھی ولت اپنے تجارتی اکأونٹ میں رلم جمع کروا سکتا ہے  14.1

رلم جمع  –ی جمع کروائی جاسکتی ہے ۔ رلم کمپنی کیجانب سے ولت فولتا منظور ُشدہ کرنسیوں اور طریمہ کار سے ہ

 کروانے کے طریمہ کار کے حوالے سے تفصیلی معلومات کمپنی کی ویب سائٹ کے ہوم پیج پر موجود ہیں 

کمپنی یہ حك رکھتی ہے کہ وہ صارف سے کسی بھی ولت وہ دستاویزات طلب کرلے کہ جس کی مدد سے جمع   14.2

کمپنی یہ حك رکھتی ہے کہ صارف کی جانب سے  –کی تصدیك ہوسکے  کروائی گئی رلم کے حّصول کے لانونی ہونے

 جمع کروائیگئی رلم کو رد کر دے کہ اگر اُسے اس کے لانونی ہونے کی تصدیك نہ ہوتی ہو

اگر صارف رلم جمع کراوتا ہے تو کمپنی بنک کی جانب سے رلم کے کلیئیر ہونے جانے بعد رلم اُسی صارف  14.3

  -کاروباری دنوں میں جمع کرے گی کہ جس نے رلم جمع کروائی ہو  2ں کے تجارتی اکأونٹ می

 

اگر صارف کی جمع کروائی کی رلم اُس کے تجارتی اکأونٹ میں اُس ولت تک جمع نہ ہوئی ہو کہ جب اُس کو  – 14.4

اس بات  صارف –جمع ہونا چاھیے تھا تو صارف کمپنی کو مطلع کرے گا اور معاملہ کو حل کرنے کے لئے کہے گا 

اس ضمن میں آنے والے تمام اخراجات صارف برداشت کرے گا اور اِن کو اسکے تجارتی اکأونٹ سے متفك ہے کہ 

صارف اس  –سے منہاء کیا جائے گا یا اُس بنک کو ادا کئے جائیں گے کہ جس نے اس تاخیر پر تحمیمات کی ہوں گی 

کہ تحمیمات کے لئے تمام درکار دستاویزات صارف کی جانب بات کا بھی ادراک رکھتا ہے تو کہ اور اس سے متفك ہے 

 سے فراہم کی جائیں گی

کمپنی صارف کے تجارتی اکأونٹ سے رلم اُسی ولت نکالے گی کہ جب اس کو رلم نکلوالنے کی درخواست دی  14.5

 جائے گی اور اس کا طریمہ کار وہی ہوگا کہ جو کمپنی ولت فولتا متعین کرتی ہے 

مپنی کو صارف کی جانب سے صارف کے اکأونٹ سے رلم نکلوالنے کی درخواست موصول ہو جائے جب ک – 14.6

 3گی اور کمپنی اس کا کام کا آغاذ کر دے گی اور اس کے متعین کردہ ولت کا دورانیہ کی لگے گا لیکن یہ عمل 

ہے  تمام متعلمہ شرائط کا مکمل کیا جانا ضروری -کاروبای ایام تک بڑھ بھی سکتا ہے    

( رلم نکوالنے کے درخواست میں تمام مطلوب معلومات فراہم کی جانی چاھیں  1   

( درخواست ملنے پر کمپنی یہ حك رکھتی ہے کہ وہ رلم جاری کرنے سے لبل اضافی معلومات طلب کرے یا 2

پر عمل کیا جاسکے  3.2دستاویزات طلب کرے تاکہ شك نمبر   

سی اکأونٹ میں جمع کروائی جائے گی کہ جہاں سے وہ تجارت اکأونٹ میں جمع کروائی ( اس درخواست پر عمل کے بعد رلم اُ 3

یہ اکأونٹ وہی ہونا چاھیے کہ جو کمپنی میں رلم جمع کرواتے ولت استعمال کیا گیا تھا –گئی تھی )بنک یا پے منٹ سسٹم وغیرہ(   

ن ہونا چاھیے کہ وہ بنک یا کریڈٹ کارڈ اکأونٹ ( کمپنی اینٹی منی النڈرنگ نظام کے تحت کمپنی کو اس بات کا یمی4

کے جس کو تجارتی اکأونٹ میں رلم جمع کروانے کے لئے استعمال کیا گیا تھا وہ اسی صارف کا ہے کہ جس نے رلم 

اس حوالے سے کمپنی ثبوت مانگ سکتی ہے جیساء کہ بنک سٹیمٹمنٹ وغیرہ –نکلوالنے کی درخواست دی ہے   

صارف کے اکأونٹ میں کم از کم اُتنی یا اُس سے ذیادہ رلم ہونے چاھیے کہ جتنی رلم اُس کے رلم ( ادائیگی کے ولت 5

بشمول تمام چارجز کے لئے اگر ہیں توکو نکلوالنے کی درخواست دی ہے   

 –اسی کوئی نا گہانی صورتحال نہیں ہے کہ جو کمپنی کو رلم نکلوالنے کی درخواست پر عمل در آمد سے روکے  (6

نی بنک کے اندرونی معامالت کے لئے صارف کی جانب سے درکار دستاویزات کے مکمل نہ ہونے کی صورت میں کمپ

 کسی بھی تاخیر کی ذمہ داری نہیں لیتی ہے 



  

یہ سجمھا جاتا اور اس سے اتفاق کیا جاتا ہے کہ کمپنی کسی تیسرے فریك کی جانب سے یا مبہم انداز میں  14.7

ارتی اکأونٹ کے لبول نہ کرے گی اور نہ ہی کسی تیسرے فریك اور مبہم اکأونٹ میں تجارتی ادائیگی کو صارف کے تج

ااّل یہ کہ کمپالئنس ڈیپارٹمنٹ کی اجازت سے کوئی  –اکأونٹ سے نکلوائی جانے والی رلم جمع کروائی جائے گی 

 اثتثنائی صورتحال بن جائے

جہ کی بنا پر صارف کی رلم نکلوالنے کی درخواست رد کردے کمپنی یہ حك محفوظ رکھتی ہے کہ کسی معمول و 14.8

یہاں کمپنی اُس کو متبادل نظام کی تجویز دے گی -جو کسی ایک خاص تبادلہ کے نظام کا کہہ رہا ہو  

کسی تیسرے فریك کی جانب سے لگائے جانے والے تمام ٹرانسفر اور ادائیگی کی فیس کی مد میں لئے جانے  14.9

اس حوالے سے  –ہی ادا کرے گا اور کمپنی متعلمہ تجارتی اکأونٹ سے ان کو مہناء کر لے گی  والے چارجز صارف

 مزید معلومات کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں 

صارف کمپنی کے کسی اور تجارتی اکأونٹ میں اپنے اکأونٹ سے رلم منتمل کرنے کی درخواست کر سکتا   - 14.10

آمد کمپنی کی اندرونی پالیسی کے مطابك ہی ہوگا جو کہ ولت فولتا مرتب کی جاتی ہیں ہے اس درخواستوں پر عمل در   

 

رلم کی منتملی کے دروان کمپنی کی جانب سے ہونے والی کسی غلطی کی صورت میں رلم صارف کو واپس کردی  – 14.11

دہ معلومات کے غلط ہونے پر کمپنی اس کہ صارف کی جانب سے رلم کے تبادلہ کے لئے فراہم کریہ سجمھا جاتا ہے  –جائے گی 

 غلطی کے تصحیح نہ سکے گی اور صارف کو نمصان برداشت کرنا ہوگا

۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ صارف کو اُس رلم کو نکوالنے کا حك حاصل ہے کہ جو مارجن میں استعمال نہیں ہوتی ہے اور  14.12

لئے صارف کا تجارتی اکأونٹ بند کرنا ضروری نہیں ہے صارف کے تجارتی اکأونٹ کی طرف واجب نہیں ہے اور اس کے  

۔ صارف بنک کی جانب سے یا کسی تیسرے فریك کی جانب سے لگائی جانے والی فیس کو ادا کرنے پر رضامندی ظاہر  14.13

مات کے صارف پر ادائیگی کی معلو -کرتا ہے جو کہ صارف کے اکأونٹ سے رلم نکلوالتے ولت بنک کو ادا کی جاسکتی ہے  

مکمل طور پر درست ہونے کی تمام تر ذمہ دار عائد ہوتی ہے جو کہ اُس نے کمپنی کو فراہم کی ہوتی ہیں اور معلومات کے درست 

نہ ہونے کی کوئی بھی ذمہ دار کمپنی پر عائد نہیں ہوتی ہے یہ بھی فریمین کی جانب سمجھا اور لبول کیا جاتا ہے کہ کمپنی کسی 

یہ بھی واضح ہے کہ  –ذمہ داری نہیں لیتی جب تک کہ اُس کے بنک اکأونٹ میں رلم جمع نہیں ہوجاتی  صارف کی تب تک کوئی

-کمپنی نے کسی بھی تعارف کنندہ یا کسی تیسرے فریك کو صارف کی رلم جمع کرنے کی اجازت نہیں دی ہوئی ہے  

کأونٹ کے لئے جمع کروائی گئی رلم اُس ہی صارف اس سے اتفاق کرتا ہے کہ صارف کی جانب سے اُس کے تجارتی ا – 14114

کے تجارتی اکأونٹ میں جمع ہوگی اور اس کے لئے اُس کی شرح کو استعمال کیا جائے گا کہ جس دن یہ رلم موصول ہوگی اور 

لی گئی اس میں سے تمام الگو ہونے والی فیسوں کو منہاء کیا جائے گا چاھیے وہ بنک کی ہوں یا کسی تیسرے فریك کی جانب سے 

کمپنی کو اس بات کی تسلی ہونی چاھیے کہ بھیجنے واال صارف ہے یا صارف کااجازت یافیہ نمائندہ ہی ہے جس کے بعد  –ہوں 

بصورت دیگر کمپنی یہ حك رکھتی ہے کہ وہ کہ رلم کو وہیں واپس  ۰کی رلم صارف کے تجارتی اکأونٹ میں منتمل کی جائے گی 

ی جا رہی تھیکردے کہ جہاں سے یہ جمع کروائ  

کمپنی یہ حك  –رلم اُسی طریمہ اور سسٹم کے ذریعہ ہی نکلوائی جاسکتی ہے کہ جس کے ذریعہ یہ جمع کروائی گئی ہو  – 14115

رکھتی ہے کہ وہ رلم نکوالنے کی درخواست پرعمل کرتے ہوئے صارف سے مزید دستاویزات طلب کرے درخواست ہو ہی منسوخ 

اور رلم واپس  کمپنی درخواست تب بھی رد کرنے –م کے لئے درخواست دینے کا صارف کو کہے یا رد کردے اور کسی اور سسٹ

کا حك رکھتی ہے کہ جب صارف کی جانب سے فراہم کی گئیں دستاویزات سے اُس کی تسلی  صارف کے اکأونٹ میں جمع کرنے

  -نہ ہوسکے 

أونٹ میں دیا جائے گا کہ جو صارف کے نام پر ہوگا۔ صارف کی جانب سے کمایا گیا کوئی بھی نفع اُسی بنک اک 14.16  

۔ اگر صارف کو کوئی ابھی رلم موصول ہوتی ہے اور وہ کسی بھی ولت کسی بھی وجہ سے بنک اکأونٹ فراہم کرنے  14.17 

رکھتی والے کی جانب ریزرو ہوتی ہے تو کمپنی فوری طور پر صارف کے اکأونٹ اس رلم کو زیزرو کرلے گی اور یہ حك بھی 

یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس عملدرآمد کی  –ہے کہ اس عملدرآمد کی تاریخ کے بعد سے کوئی بھی ہونے واال لین دین زیزرو کرلے 

 وجہ سے صارف کے اکأونٹ کے ایک یا تمام اکأونٹس میں بیلنس منفی میں بھی جا سکتا ہے 

س کی صورت میں اور صارف کے اکأونٹ میں جاری پوزیشنز ہونے یہ سمجھا جاتا ہے اور لبول کیا جاتا ہے کہ منفی بلین 14.18

پر لے آئے گی  0کی صورت میں کمپنی منفی بیلنس کے تحفظ کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے صارف کے اکأونٹ کو از خود   

 

    ساکاؤنٹ تجارتی کے صارفین ڈارمنٹغیر فعال اور   -15

 

۔ ڈارمنٹ اکأونٹس کی تعریف اور فیس 15.1  

ماہ کے عرصہ تک کوئی بھی تجارتی سرگرمی نہ ہوئی ہو )مثال غیر فعال  6اگر صارف کے تجارتی اکأونٹ پر 

تجارتی اکأونٹ( تو کمپنی یہ حك رکھتی ہے کہ وہ اس پر انتظامی فیس الگو کرے کہ اگر تاجر کے تجارتی اکأونٹ میں 



کی ویب سائٹ پر "اکأونٹ برائے صارفین" کے تحت  انتظامی فیس کے حوالے سے معلومات کمپنی –رلم موجود ہو 

درج ذیل حاالت کے بننے پر اکأونٹ کو ڈارمنٹ خیال کیا جائے گا  –تمام صارفین کے لئے موجود ہے   

 

 کمپنی کے اکأونٹ کے مالک کی جانب سے بتایا گیا ہو کہ اُس کے ساتھ بذریعہ ای میل رابطہ نہ کیا جائے

ت نمد رلم اور سیکیورٹیز کو نکلوالنے سے اجتناب یا کوئی ُجرمانہ ہو اور اس طرح کے اکأونٹ کی شرائط کے تح

 لین دین کے لئے دوسرے مفادات کا نہ ہونا

 اکأونٹ کے مالک کی جانب سے دوسرے فعال اکأونٹس کا موجود ہونا اور کمپنی کے ساتھ رابطہ بھی ہونا

سال سے ذائد عرصہ کے لئے اپنے تجارتی اکأونٹ میں کوئی کام نہیں کرتا  ۔  کمپنی یہ حك رکھتی ہے کہ اگر صارف ایک 15.2

ہے تو کمپنی صارف کو اس کے آخری معلوم پتہ پر اطالع کرتے ہوئے اس اکأونٹ کو بند کردے  جیساء کہ اس معائدہ کے شك 

ود رلم صارف کی ملکیت ہی رہے گی اور کسی بھی ڈارمنٹ اکأونٹ میں موج –)معائدہ کی منسوخی( میں بیان کیا گیا ہے  20نمبر 

 اس کے بعد جب بھی صارف کی جانب سے یہ معلومات طلب کی جائیں صارف کو فراہم کی جائیں گی

دوباہ چالو کرنا – 15.3  

اکأونٹ کے دوباہ چالو ہونے کے لئے اور منجمد ہونے کے لئے اتنطامی فیس کی ادائیگی کے لئے صارف کو اپنے 

ان کرنا ہوگا ، تجارت کرنا ہوگی یا / اور رلم جمع کروانی ہوگی اور / یا رلم نکلوالنے کے لئے اکأونٹ میں الگ 

درخواست کرنا ہوگی۔  ہم صارف کو وہ فیس واپس نہیں کریں گے کہ جو کہ اکأونَٹ کے دوبارہ چالو ہونے سے لبل غیر 

 متحرک ہونے کے دورانیہ میں کاٹی جا ُچکی ہو

جرمانہ – 15.4  

ر کوئی ُجرمانہ عائد نہ ہوگا اور اکأونٹ بال معاوضہ دوبارہ چال دیا جائے گاصارف پ  

 

)باہمی لین دین اور رضامندی( یٹنگ اور سیٹ آفن -16   

 

1 اگر کالئنٹ کی جانب سے ادا کی جانے والی مجموعی رلم کمپنی کی جانب سے ادا کی جانے والی مجموعی 16.1 

ئیگی کرنے کی باہمی ذمہ داریاں طے شدہ ہیں اور ایک دوسرے کو منسوخ کر دیتی رلم کے برابر ہے، تو خود بخود ادا

 ہیں۔

 

۔ اگر ایک فریك کی جانب سے ادا کی جانے والی مجموعی رلم دوسرے فریك کی جانب سے ادا کی جانے والی 16.2  

ادا کرے گا اور  مجموعی رلم سے تجاوز کر جائے تو بڑی مجموعی رلم واال فریك دوسرے فریك کو اضافی رلم

 ادائیگی کرنے کی تمام ذمہ داریاں خود بخود مطمئن اور فارغ ہو جائیں گی۔

 

 

اکاؤنٹ کو یکجا  تجارتیکے نام سے کھولے گئے تمام یا کسی بھی  صارف۔ کمپنی کو یہ حك حاصل ہے کہ وہ 1613  

ا کرت میں اس طرح کے بیلنس کرے اور معاہدے کے خاتمے کی صو یکجاءکرے اور ایسے اکاؤنٹس میں بیلنس کو 

کرے۔تصفیہ / سیٹ آف   

 

  انڈیوسمنٹسمفادات/1 کمپنی کی فیس ، ٹیکس اور 17

ے جیسے بروکریج فیس/ کمیشن، کمپنی کی جانب سے خدمات کی فراہمی فیسوں کی ادائیگی سے مشروط ہ 17.1

( میں سپریڈشن کمپنی کی حوالہ شدہ لیمت )ہے کہ بروکریج فیس / کمی لابل غور/ رول اوور اور دیگر فیسیں۔ یہ اپسسو

رول  پ/اشامل ہیں۔ کچھ السام کے سی ایف ڈی میں رات بھر پوزیشن رکھنے کے لئے کالئنٹ کو فنانسنگ فیس "سو

 تجارتی شرائطیا ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر  سکتی ہے۔ ویب سائٹ اور/ ہواوور" ادا کرنے یا وصول کرنے کی ضرورت 

ہیں۔ کمپنی کی کوئی اضافی فیس )جیسے اکاؤنٹ کی دیکھ بھال کی  بیان کی گئی ہوتی حکی شر پامیں اسپریڈز اور سو

فیس کے سائز ،  ہوتی ہے۔ کمپنی ولتا فولتا موجودیا ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر  فیس( ویب سائٹ اور/کی فیس یا غیر فعالیت 

ترمیم ویب سائٹ اور/یا ٹریڈنگ پلیٹ  اس طرح کی کا حك محفوظ رکھتی ہےترمیم کرنے  رلم اورفیصد کی شرح میں

کے  19پیراگراف  م۔ ترمی اور عوام کے لئے دستیاب ہوتی ہیں صارففارم پر شائع کی جائیں گی جو اس کے تمام 

 مطابك کی جاتی ہیں۔

 

تمام فائلنگ، ٹیکس گوشوارے اور رپورٹوں کے لئے مکمل طور پر ذمہ دار ہوگا جو کسی بھی متعلمہ  صارف 17.2

، اور تمام ٹیکسوں کی نوعیت کے ادارےدوسری کسی جانی چاہئے، چاہے وہ سرکاری ہو یا جمع کروائی  ہ میںمحکم

ادائیگی کے لئے )بشمول لیکن کسی ٹرانسفر یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس تک محدود نہیں(، جو اس کے تحت کمپنی کے ساتھ اپنی 



کمپنی کو ادا کرے گا،  فوری طور پر جب مؤخر  تجارتی سرگرمی سے پیدا ہوتا ہے یا اس کے سلسلے میں ہے اور

الذکر کی طرف سے درخواست کی جائے اور کمپنی کسی ویلیو ایڈڈ ٹیکس یا کسی دوسرے ٹیکس، شراکت یا چارج کے 

اکاؤنٹ )( کو ڈیبٹ کرنے کی حمدار ہو جو کسی بھی لین دین کے نتیجے میں لابل ادائیگی ہو  تجارتیکے  صارفساتھ 

ا تعلك کالئنٹ یا معاہدے کے تحت کمپنی کے کسی عمل یا کارروائی سے ہے۔سکتا ہے جس ک     

 

مذکورہ رلم کی ادائیگی کی تاریخ تک کوئی رلم ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو کمپنی مذکورہ رلم  صارفاگر  17.3

وسکےکی تالفی ہمذکورہ رلم  تاکہ کا حك رکھتی ہے کرنے سے منہاءاکاؤنٹ )ز(  صارف کے تجارتی  

۔ اس معائدہ میں داخل ہونے سے صارف نے شرائط و ضوابط کے تحت درج کی گئی معلومات کا مطالعہ کرلیا  17.4

جو کہ اس معائدہ کا حّصہ ہے اور یہ معلومات بذریعہ ویب سائٹ تمام صارفین کے لئے ہے اس کو سمجھ لیا ہے 

وتا ہےدستیاب ہوتی ہے کہ جہاں متعلمہ واجبات کا بیان کیا گیا ہ  

 

کے  صارف گی تو وہ ادا یا وصول کرے فائدہکوئی کمیشن یا  یا کسی فریِك ثالثاگر کمپنی تعارف کنندگان  17.5

سے منہاء نہیں کئے جائیں گےبیلنس  یا اُس کےاکاؤنٹ  تجارتی    

کیا جائے گا کہ فیس ، کمیشن یا غیر مالی فوائد کو صارف کے لئے متعلمہ سہولت کی بہتری کے لئے استعمال  – 17.6

 اگر ذیل میں بیان کی گئی شرائط مکمل ہو جائیں

فی یا اعلی سطح کی کو اضا صارفمتعلمہ  حاصل ہونے والے مفاد کے تناظر میں اس کی توجیح بنتی ہے کہ – 1

ی ممکن بنائے جائے جیساء کہ :سروس کی فراہم  

               

سمیت مناسب مالیاتی  انسٹرومنٹمناسب تعداد میں  انب سےکی ج والے فریك ثالث کرنے ہفراہمکی مصنوعات  2

سائی کی فراہمی؛رغیر آزاد سرمایہ کاری مشورے اورکی ایک وسیع رینج کے بارے میں  انسٹرومنٹس  

غیر آزاد سرمایہ کاری مشورے کی فراہمی دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مل کر: کم از کم ساالنہ بنیادوں پر  3

نے سرمایہ  صارفجس میں  کہ کی مسلسل مناسبت کا جائزہ لینے کے لئے انسڑومنٹسان مالیاتی کو پیشکش،  صارف

کے  صارفکے ساتھ جو گاہک کے لئے لابل لدر ہونے کا امکان ہے جیسے  سہولتکاری کی ہے؛ یا کسی اور جاری 

 تجویز کردہ بہترین اثاثہ مختص کرنے کے بارے میں مشورہ

کی ضروریات کو  صارف س سےوسیع رینج تک رسائی کی فراہمی ج کی ایک انسٹرومنٹس مسابمتی لیمت پر مالیاتی 4

ویلیو ایڈیڈ ، یا تو انسٹرومنٹس کے مناسب تعداد میں  ہ فریِك ثالثمصنوعات فراہم کنند ، بشمولبنے پورا کرنے کا امکان 

ری کے فیصلے لینے میں مدد کرنا کو سرمایہ کا صارفمتعلمہ  ذرائعکی فراہمی کے ساتھ، جیسے معروضی معلوماتی  

جس میں  کہ کی حد کو ماڈل اور ایڈجسٹ کریں انسٹرومنٹکو نگرانی کرنے کے لابل بنانا،  مالیاتی  صارفیا متعلمہ 

سے وابستہ کارکردگی اور الگت اور چارجز کی ولتا فولتا  انسٹرومنٹسہے، یا مالیاتی  گئی اس نے سرمایہ کاری کی

 رپورٹ فراہم کرنا؛

فائدہ  یا ٹھوس براہ راست متعلمہ صارف کو یا مالزمین کو رکھنے والوں  اس سے وصول کنندہ فرم، اس کے حصص  5

 ہوئے بنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا

کو جاری فائدے کی فراہمی سے جائز ہے۔   فیس، کمیشن یا  صارفکے سلسلے میں متعلمہ  تسلسل کے ساتھ نفعیہ  6 

متعلمہ خدمات کے نتیجہ میں کو فیس، کمیشن یا غیر مالی فائدے  صارفول نہیں سمجھا جاتا اگر غیر مالیاتی فائدہ لابل لب

کی وصولی لابل لبول نہیں ہےفیس، کمیشن یا غیر مالی فائدے ُرک جائے یا لابل بحث ہو جائے تو  کی فراہمی   

کے لئے کے لئے سٹاپ اور صارف کو اس کا ادراک اور و سمجھتا ہے کہ اس معائدہ کے لابل عمل ہونے  17.7

 دوسری تمام دستاویزات کے تمام اخراجات اُس کو برداشت کرنا ہونگے

 

   18. کمپنی کی ذمہ داری 

 

گی لیکن کسی غفلت یا جان بوجھ کر یا دھوکہ  انجام دےکے ساتھ لین دین  انتظاماتکمپنی نیک نیتی اور مناسب  18.1

پر مجاز کسی بھی شخص کو اس کی طرف سے عمل کرنے اور کی طرف سے مکمل طور  صارفدہی کے عمل یا 

   کمپنی کو ہدایات اور احکامات دینے کے لئے ذمہ دار یا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔

  

جس کے نتیجے میں کہ جائے گا  دیانہیں  وجہ لرارذمہ دار یا  کھو جانے کیکمپنی کو کسی بھی مولع کے  18.2

کمی کی لدر میں  انسٹرومنٹسکے مالیاتی  صارفیا  تھاکی لدر میں اضافہ ہوسکتا  ٹانسٹرومنکے مالیاتی  صارف

کہ اس حد تک کہ اس طرح کا نمصان یا کمی براہ راست کمپنی یا اس  ااّل یہ، ہوسکتی تھی لطع نظر کمی کے درجہ کے

۔سامنے آئی ہو دہی کی وجہ سےکے مالزمین کی طرف سے جان بوجھ کر غلطی یا دھوکہ     



 

گر کمپنی کسی بھی دعوے، نمصان، ذمہ داری، اخراجات یا اخراجات برداشت کرتی ہے، جو عمل درآمد کے ا 18.3

کے کسی بھی بیان کی تکمیل نہ ہونے  صارفسلسلے میں یا معاہدے پر عمل درآمد کے نتیجے میں معاہدے میں شامل 

کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی اور کمپنی کو ہرجانہ  کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کمپنی پر

کی ذمہ داری ہے۔ صارفدینا   

 

۔ ترمیم19  

، پلیٹ فارم کو کمپنی تاجر کے تجارتی اکأونٹ کا درجہ بڑھا سکتی ہے ، اکأونٹ کی لسم تبدیل کرسکتی ہے  19.1

تبدیل کرسکتی ہے یا اس کا درجہ بہتر کرسکتی ہے یا صارف کو پیش کی جانے والی خدمات میں اضافہ کرسکتی ہے 

گر کمپنی اس کو والعتا صارف کے حك میں سمجھے لیکن اس کے لئے صارف سے اضافی کچھ الگت نہ لی جائے کہ ا

 گی 

ہے : اِئط کو تبدیل کرسکتی ۔ کمپنی ذیل میں بیان کی گئی وجوہات کی بنا پر معائدہ کی شر19.2  

کمپنی کی خیال کرے کہجہاں  –الف     

ترمیم سے معائدہ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اس  – 1  

یہ صارفین کے لئے ذیادہ سود مند رہے گا اور  – 2  

  

لئے / معأونت کےکور  –ب   

کمپنی کی جانب سے صارف کو پیش کی جانے والے کسی بھی سہولت یا خدمت کے لئے -1  

نئی سہولت یا خدمت کو متعارف کروانے کے لئے  -2  

کسی موجودہ خدمت یا سہولت کو کسی نئی خدمت یا سہولت سے تبدیل کرنے کے لئے  -3  

 ستعمال مولوف ہو گیا ہو یا اس کو واضح طور پرکسی ایسی خدمت یا سہولت کو واپس لینے کے لئے کہ جس کا ا -4

استعمال نہ کیا گیا ہو یا گزشتہ ایک سال میں صارفین کی جانب سے اس کا استعمال ترک رہا ہو یا اس کمپنی کی جانب 

کیا جانا بھاری اخراجات کا سبب بنتا ہوسے اس کا پیش   

صارفین کو پیش کی جانے والی خدمات تبدیل کرسکے  ذیل میں بیان کردہ تبدیلیوں کے سبب تاکہ کمپنی -ج  

 

۔ بنک اور فنانشل سسٹم میں تبدیلی کی وجہ سے1  

۔ ٹیکنالوجی کے تبدیل ہونے کے سبب 2  

۔ کمپنی کی جانب سے استعمال کئے جانے والے سسٹم اور سروسز میں تبدیلی کی وجہ سے 3  

لابل عمل لواعد میں تبدیلی یا ممکنہ تبدیلی کے سبب -د  

اس صورت میں یہ اُس شرط پر  ہے برعکسلابل عمل لواعد کے  کرے کہ کوئی شرط جہاں کمپنی یہ خیال  –چ 

کہ گا  کو ایسے لیا جائےگا بلکہ اس  ہوں، یہ اس اصطالح پر انحصار نہیں ایسی صورت می - انحصار نہ کرے گی 

معائدے میں جیسے یہ متعلمہ لابل اطالق ضوابط کی عکاسی کرتا ہے اور لابل اطالق ضوابط کی عکاسی کے لئے 

-کرے گا ترمیم  

 

شك جب تک صارف اس معائدہ کو بغیر کچھ ادا کئے ختم کرنے کے لابل ہے تب تک کمپنی اس معائدہ میں  ۔ 19.3

میں بیان کردہ سہولیات میں سے کسی ایک کی بنیاد پر بھی اس کو تبدیل کرسکتی ہے  19.2نمبر   

 

 10کے تحت کی گئی کسی بھی ترمیم کے حوالے سے کمپنی صارف کو کم و بیش  19.3اور  19.2بر ۔ شك نم19.4

صارف اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ بہر اگر ضروری ہو تو بہرحال  –کاروباری دنوں کی تحریری اطالع دے گی 

 کی جانے والی ترمیم فوری طور پر بھی نافذ العمل ہوسکتی ہے

 

کسی بھی تبدیلی کے لئے جہاں کمپنی بذریعہ ویب سائٹ تحریری اطالع دینے کو منتخب کرتی ہے  معائدے میں 19.5

 وہیں کمپنی کسی اور ذریعہ سے بھی یہ تحریری اطالع صارفین تک پہنچائے گی

 

کے تحت تحریری نوٹس فراہم کرے گی تو وہ صارف کو اس کے نافذ  19.3اور  19.2۔ جب کمپنی شك نمبر 19.6

کمپنی کو مطلع کرے گا کہ آیا اسے یہ تبدیلی لابل لبول ہے یا نہیں اور صارف  –العمل ہونے کی تاریخ بھی بتائے گی 

منسوخی کے مگر  –کی صورت میں صارف کو کچھ ادا نہ کرنا ہوگا ی منسوخ –وہ معائدہ کو منسوخ کرنا چاھتا ہے 

 ولت تک اس کے استعمال میں رہنے والی سہولیات کی فیس اور اُس کے ذمہ واجب االداء رلم اُسے دینا ہوگی



 

ورز اور تجارتی کو ولت فولتا اپنی الگت ، فیس ، کمیشن ، فنانسنگ فیس ، سواپس ، ایگزیکیوشن رولز ، رول اوکمپنی  – 19.7

جارتی پلیٹ فارم پر دی جائے گی اور یہ صارف اولات کار کو تبدیل کرنے کا حك حاصل ہے اور اس کی اطالع ویب سائٹ اور ت

کاروباری ایام لبل ہی  15امر مجبوری کے عالٔوہ کمپنی  –کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کے حوالے سے اپنے آپ کو باخبر رکھے 

کمپنی کو مطلع کرے گا کہ آیا اسے یہ تبدیلی لابل لبول ہے یا نہیں اور صارف  -صارف کو تبدیلی کے حوالے سے آگاہ کرے گی 

منسوخی کے ولت تک اس مگر  –کی صورت میں صارف کو کچھ ادا نہ کرنا ہوگا ی منسوخ –وہ معائدہ کو منسوخ کرنا چاھتا ہے 

 کے استعمال میں رہنے والی سہولیات کی فیس اور اُس کے ذمہ واجب االداء رلم اُسے دینا ہوگی

 

 

1 معائدہ کی منسوخی20  

ایام کا تحریری نوٹس دیتے ہوئے یہ معائدہ منسوخ کردے  5کے پاس یہ حك کہ وہ کمپنی کو کم و بیش صارف  – 20.1

جس میں منسوخی کی تاریخ لکھی گئی ہے اور یہ الزم ہے کہ اس سے لبل صارف اپنے تمام لین دین کو مکمل کر ُچکا 

 ہو

ٹس کا پہال روز ہی وہ تاریخ تصور کی جائے گی کہ جس تاریخ کو کمپنی کو نوٹس مال ۔ صارف کی جانب سے نو20.2

 ہے

روز کا تحریری نوٹ دیتے ہوئے یہ معائدہ منسوخ کر سکتی ہے جس میں معائدہ کی تاریخِ  14۔ کمپنی صارف کو 20.3

 منسوخی درج کی جائے گی 

نسوخ مدرج ذیل میں سے کوئی صورتحال پیش آنے پرروز کا نوٹس دئیے بغیر بھی یہ معائدہ  14۔ کمپنی 20.4

 کرسکتی ہے 

۔ صارف کے دیوالیہ ہونے جانے کی صورت میں  1  

۔ صارف کی وفات کی صورت میں 2  

اگر کوئی درخواست دی جاتی ہے یا کوئی حکم جاری کیا جاتا ہے یا اجالس بالیا جاتا ہے یا لرارداد منظور کی جاتی  ۔3

کے دیوالیہ ہونے یا ختم کرنے کے کوئی الدامات کیے جاتے ہیں؛ صارفہے یا   

۔ منسوخی کسی لانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے درکار ہو4  

یہ سمجھے یہ اب اس معائدہ کی پاسداری ممکن ۔صارف کے معائدہ کی کسی شك کی خالف ورزی کی ہو اور کمپنی 5

 نہیں 

صارف کے کسی لانون کی پاسداری نہ کی ہو جس کی وجہ سے اس سزا سنائی گئی ہو اس میں شامل ہے ایکسنج کو  ۔6

 لابو کرنے یا اندارج کے معامالت لیکن یہ معامالت اس کے عالٔوہ بھی ہوسکتے ہیں

اسطہ کسی دھوکہ دہی میں ملوث کرے1 صارف کمپنی کو بلواسطہ یا بالو7  

۔صارف کی نیت صاف نہ ہو اور کمپنی کے پاس یہ ثبوت موجود ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ سکے کہ صارف 8

 کی تجارتی سرگرمی کمپنی کے ولار اور کام کو نمصان پہنچا رہی ہے 

صارف کی جگہ کوئی غیر مجاز شخص تجارت کرتا ہو ۔9  

ہیں، موجودہ وعدے یا  ذمہپڑے گا جو  اس معاہدے کے خاتمے سے کسی بھی صورت میں ان حموق پر اثر نہیں ۔ 20.5

کوئی معاہدہ شدہ شك جس کا ممصد ختم ہونے کے بعد نافذ العمل رہنا تھا اور ختم ہونے کی صورت میں، کالئنٹ ادائیگی 

  کرے گا

کو واجب االداء رلم اور کوئی فیس بھی ادا کرنی ہوگی کمپنی ۔ 1  

  جو اخراجات آئے ہوں یا آسکتے ہوں  کمپنیمعائدہ کی منسوخی پر ۔2

۔ کوئی بھی نمصان کہ جو زیرالتواء معامالت کو حل کرنے کے دوران ہوا ہو۔3  

منسوخی کی تاریخ سے لبلائے اور معائدہ کی ۔ منسوخی کا نوٹس جب بھجوا دیا ج 20.6    

اگر صارف ایساء نہیں کرتا تو معائدہ منسوخ ہونے پر کمپنی از خود  ۔ صارف کو تمام اوپن پوزیشنز کو بند کرنا ہوگا1

 تمام پوزیشنز کو بند کردے گی

تی پلیٹ فارم تک رسائی محدود کر دے یا تجارتی پلیٹ کے فیچرز کو کمپنی یہ حك رکھتی ہے کہ صارف کی تجار ۔2

 محدود کر سکتی ہے 

کمپنی صارف کو نیاء آڈر دینے سے روکنے کا حك رکھتی ہے  ۔ 3  

 پہلے سے کھولی گئی اور کمپنیی صارف کو روک سکتی ہے کہ وہ تجارتی اکأونٹ سے اپنی رلم نکلوا سکے کمپن ۔4

    کے لئے مناسب رلم روک سکتی ہے یا معائدہ کے مطابك مزید کسی ادائیگی پوزیشن کو بند کرنے

 

۔ معائدہ کی منسوخی پر کوئی ایک یا تمام نافذ العمل ہوسکتے ہیں  20.7  



یں ے، ایسے کالئنٹ ٹریڈنگ اکاؤنٹ مسکاکاؤنٹ کو یکجا کر تجارتیکے  صارفمپنی کو یہ حك حاصل ہے کہ وہ کسی بھی 1ک1

 بیلنس کو مستحکم کرے اور ان بیلنسز کو سیٹ آف کرے

یا اکأونٹس کو بند کردے اکأونٹ 1کمپنی کو یہ حك حاصل ہے کہ وہ صارف کے2  

1کمپنی کسی بھی کرنسی کو تبدیل کرنے کا حك رکھتی ہے3  

1کمپنی کے پاس یہ حك کہ وہ صارف کی جانب سے کھولی گئیں تمام اوپن پوزیشنز بند کر دے4  

 بمشول رلم جمع کروانے ، نکلوالنے یا نئی نی کے پاس یہ حك ہے کہ وہ صارف کی تجارتی پلیٹ تک رسائی روک دے1کمپ5

 پوزیشن کے کھولنے کے

  ۔ 6

  

کی دھوکہ دہی یا متعلمہ حکام کی ہدایات کی عدم  صارفغیر لانونی سرگرمی یا مشتبہ غیر لانونی سرگرمی یا 

کو اس طرح کا بیلنس ادا کرے گی اور  صارفکمپنی جلد از جلد  تو کے حك میں بیلنس ہے صارفموجودگی میں، اگر 

ایک بیان فراہم کرے گی جس میں دکھایا جائے گا کہ بیلنس کیسے پہنچا اور جہاں مناسب ہو، کسی نامزد شخص اسے 

کو بھی کوئی لابل اطالق رلم ادا کرنے کی ہدایت کرے۔ ثواراور/یا کسی  کی ہدایات کے  صارفاس طرح کے فنڈز  

اکاؤنٹ میں  موجود کے نام پر صارفکمپنی صرف مطابك کمپنی کو فراہم کیے جائیں گے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 

ثالث کی ادائیگیوں پر اثر انداز ہونے سے انکار کرنے کا حك  گی۔ کمپنی کو اپنی صوابدید پر فریكِ   دیکھےادائیگیوں کو 

 حاصل ہے۔

 

مگر یہ کہ  دے گی سرمایہ لوٹای تمام چیزیں معائدہ کی منسوخی پر کمپنی صارف پر اپنے پاس موجود صارف ک 20.8

جو اُس کے ذمہ واجب االداء رلم یا پوزیشنز کو بند کرنے کے لئے درکار رلم کو اپنے پاس رکھنے کا حك رکھتی ہے 

، اس معاہدے کے تحت کسی بھی رلم کی ادائیگی جو کالئنٹ کمپنی پر واجب االدا ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں ہے     

 

 صارفمیں بتائی گئی وجہ سے اس معاہدے کے خاتمے کی صورت میں کمپنی کی  20.4اس معاہدے کی شك ۔  20.9

کا منافع ادا کرنے کی کوئی ذمہ داری ہوگی۔ صارفذمہ داری نہیں ہوگی اور نہ ہی  پر کوئی  

 

خطرات کا اعتراف 211    

 

ہے کہ کمپنی کی طرف سے فراہم کی جانے والی کسی  سمجھتاغیر مشروط طور پر تسلیم کرتا ہے اور  صارف 21.1

سرمایہ کاری کی لدر میں نیچے یا اوپر کی طرف اتار  میں کسی بھی انسٹرومنٹبھی معلومات سے لطع نظر، مالیاتی 

۔ہی ڈوب جائےچڑھاؤ ہوسکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ سرمایہ کاری     

کی خریداری  انسٹرومنٹغیر مشروط طور پر تسلیم کرتا ہے اور لبول کرتا ہے کہ وہ کسی بھی مالیاتی  صارف 21.2

ہے اور غیر مشروط طور پر لبول  موجودکا بہت بڑا خطرہ  معاشی ضررراور/یا فروخت کے نتیجے میں نمصانات او

کے لئے تیار ہے۔ مول لینےکرتا ہے اور اعالن کرتا ہے کہ وہ یہ خطرہ   

صارف الرار کرتا ہے کہ اُس کہ مندرجہ ذیل کو پڑھ لیا ہے ، سجمھ لیا ہے اور غیر مشروط طور پر ان سے  21.3

 متفك ہے:

 

یا مستمبل کی کارکردگی کی ضمانت  معلومات اس کی موجودہ اور/پر مبنی کارکردگی کی  سابمہکی  مالیاتی انسٹرومنٹ 

 محکمکی مستمبل کی کارکردگی کے بارے میں ایک  انسٹرومنٹد و شمار کا استعمال مالیاتی نہیں دیتی ہیں۔ تاریخی اعدا

 یا محفوظ پیش گوئی نہیں ہے جس کی طرف مذکورہ معلومات اشارہ کرتی ہیں

   

نہیں ہو سکتے ہیں مثال طلب میں کمی اور گاہک انہیں فروخت کرنے یا  لیکوڈیٹفوری طور پر  مالیاتی انسٹرومنٹکچھ  

کی لیمت یا متعلمہ خطرات کی حد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی پوزیشن  مالیاتی انسٹرومنٹ آسانی سے ان

 میں نہیں ہوسکتا ہے؛

   

کی کرنسی کے عالوہ کسی کرنسی میں کیا جاتا ہے  ملک رہائشی کے صارفکا کاروبار  مالیاتی انسٹرومنٹجب کسی  

یمت اور کارکردگی پر منفی اثر پڑ سکتا ہے؛، للدرتو شرح تبادلہ میں کسی بھی تبدیلی کا اس کی   

    

ملک میں بازاروں کے معمول کے خطرات سے مختلف  رہائش صارف کےمیں  مالیاتی انسٹرومنٹغیر ملکی منڈیوں پر 

خطرات الحك ہو سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں یہ خطرات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ غیر ملکی منڈیوں میں لین دین سے 



مصان کا امکان بھی شرح تبادلہ میں اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوتا ہے؛منافع یا ن  

   

ایک نان ڈیلیوری اسپاٹ ٹرانزیکشن اور سی ایف ڈی کنٹریکٹ ہیں  مالیاتی انسٹرومنٹکمپنی کی جانب سے پیش کردہ 

م کرتے ، اسٹاک مارکیٹ انڈیکس یا حصص کی لیمتوں میں تبدیلیوں پر تجارت کا مولع فراہکمیوڈتیجو کرنسی ریٹس، 

کہا جاتا ہے؛ ایسٹ انڈر لیینگہیں جسے   

 

جو کی لیمت سے متاثر ہوتی ہے  ایسٹ انڈر لیینگکی لیمت براہ راست سیکورٹی یا کسی دوسرے  مالیاتی انسٹرومنٹ

 حاصل کیا جانا ممصود ہے 

   

نہیں خریدنے چاہئیں جب تک کہ وہ اس کی سرمایہ کاری کی گئی تمام رلم اور کسی  مالیاتی انسٹرومنٹکو  صارف 

ہو۔  کا ادراک نہ رکھتای کمیشن اور دیگر اخراجات کو مکمل طور پر کھونے کے خطرات اضاف    

 

میں شامل  21تسلیم کرتا ہے اور لبول کرتا ہے کہ دیگر خطرات بھی ہو سکتے ہیں جو اس پیراگراف  صارف۔  21.4

نہیں ہیں اور اس نے ''رسک ڈسکلوزر'' کے عنوانات کے تحت تمام معلومات پڑھی اور لبول کی ہیں کیونکہ یہ معلومات 

ہیں   پر تمام صارفین کے لئے موجودکمپنی کے ویب پیج     

 

مپنی مالیاتی اور کریڈٹ اداروں کے ساتھ اومنی بس اکاؤنٹس میں کالئنٹس کی رلم رکھ سکتی ہے۔ اس حوالے ک 21.5 

سے آپ کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ مالیاتی یا کریڈٹ اداروں میں اومنی بس اکاؤنٹس کے استعمال سے نمصان کا خطرہ ہے۔ 

کرنا ممکن نہیں ہوسکتا ہے کہ مخصوص کالئنٹ کے فنڈز کسی مخصوص مالیاتی یا کریڈٹ  اس صورت میں یہ فرق

وغیرہ  رسک، فریك ثالث کا رسک ہئیرکٹادارے کے پاس ہیں۔ اومنی بس اکاؤنٹس میں لانونی، لیکویڈیشن رسک، 

 سمیت دیگر السام کے خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔

 

مفادات کے ٹکراؤ ۔22    

 

کے درمیان مفادات کے کسی بھی ٹکراؤ کا اندازہ لگانے یا حل کرنے کے لئے  صارفکمپنی اعالن کرتی ہے کہ وہ اپنے  21.1

کی توجہ مفادات کے ٹکراؤ کے مندرجہ  صارفممکن ہو تمام ضروری الدامات کرتی ہے۔ کسی بھی صورت میں، کمپنی  تک جہاں
ےیل امکانات کی طرف مبذول کراتی ہذ  
 

اور/یا کوئی کمپنی جو ان کمپنیوں کے گروپ کا رکن ہے جن سے کمپنی کا تعلك ہے اور/یا  ی اور/یا کوئی متعلمہ کمپنیالف( کمپن
شخص سے، ہوسکتا ہے غیر جانبدارکمپنی سے متعلك کسی   

 

مفادات ہو  یا بنیادی اثاثوں میں مالیاتی انسٹرومنٹسکو دیگر خدمات فراہم کرنا ہوں جن کے  صارفمیں کمپنی کے ساتھیوں یا دیگر 
کے مفادات کے ممابلے میں ہیں؛ صارفسکتے ہیں، جو متصادم ہیں یا   

   

؛ہولین دین ختم کرنا چاہتا  صارفمیں  کہ جس ناکا جاری کنندہ بن مالیاتی انسٹرومنٹس  
   

 کے لئے خریدار اور/یا فروخت کنندہ کے طور پر کام کریں اور جاری کنندہ کے صارفاس کی طرف سے اور/یا کسی دوسرے 
لین دین ختم کرنا چاہتا ہے؛ صارفجس میں  لیں کہمیں دلچسپی  انسٹرومنٹسمالیاتی   

   

؛یںایک ایجنٹ کے طور پر کام کریں، اور/یا کسی بھی جاری کنندہ کے ساتھ کوئی تجارتی یا دیگر تعلك رکھ    
 

، جو ہوںلے لین دین میں دلچسپی رکھتے کی جانب سے کیے جانے وا صارفکو فراہم کی جانے والی سروس کے نتائج یا  صارف
وکی دلچسپی سے مختلف ہ صارفاس نتیجے میں      

 

مفادات سے مختلف کے  صارف یہ تو )جیسے لیکویڈیٹی پرووائیڈر( وان کمپنی کو خدمات فراہم کرتے ہاگر گروپ کے دیگر ارک
   مفادات رکھتے ہیں۔

 

جہاں وہ ایک صارف ایک صارف کے آڈرز کو دوسرے صارف کے آڈر کے ساتھ مال سکتی ہے جس کے لئے ب( کمپنی اس طرح 
 کے لئے کام کررہی ہوگی وہیں وہ دوسرے صارف کے لئے بھی کام کر رہی ہوگی

 
ر مشروط طور پر لبول کیا ہے، کیونکہ اس نے کمپنی کی اختیار کردہ "مفادات کے ٹکراؤ کی پالیسی" کو پڑھا اور غی صارف 22.2

کے لئے دستیاب ہے۔ صارفینتمام  یہ  پر ذکر کیا گیا ہے اور ویب سائٹ کے ساتھ عوامیپالیسی کا تفصیل   
 



، رازداری، ٹیلی فون کالز اور ریکارڈز کی ریکارڈنگمعلومات ذاتی  231    

 

سے براہ راست )اس کے مکمل رجسٹریشن فارم میں یا کسی اور صورت میں( یا دیگر افراد سے  صارفکمپنی  23.1

ایجنسیوں، دھوکہ دہی سے بچاؤ کے  جاتی کی معلومات اکٹھا کر سکتی ہے، مثال کے طور پر، کریڈٹ حوالہ صارف

اور عوامی رجسٹرفراہم کرنے والوں  فریك ثاِلث نندگانسروس فراہم ک تصدیك اداروں، بینکوں، دیگر مالیاتی اداروں، 

   سے۔

 

جانچ پڑتال، تحمیك اور شماریاتی مماصد  خدمات کی فراہمی، انتظامیہ اور بہتری، اینٹی منی النڈرنگ اور مناسب  23.2

کے  اور مارکیٹنگ کے مماصد کے عالوہ، معلومات پہلے سے ہی عوامی ڈومین میں موجود ہیں یا رازداری کے فرض

کو خفیہ نہیں سمجھا جائے گا۔ان بغیر کمپنی کے پاس پہلے سے موجود ہیں،     

 

کی معلومات )بشمول خفیہ نوعیت کی ریکارڈنگ اور دستاویزات، کارڈ  صارفکمپنی کو مندرجہ ذیل حاالت میں  23.3

   کی تفصیالت( ظاہر کرنے کا حك حاصل ہے

 

ی حکم کی ضرورت ہو؛ اگر اس طرح کا انکشاف لانون یا کسی الف( جہاں لانون یا کسی اہل عدالت کے عدالت

ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعہ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ 'جاننے کی ضرورت' کی بنیاد پر کیا جائے گا، جب تک 

 کہ ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے دوسری صورت میں ہدایت نہ کی جائے؛

 

ہیں، پر کنٹرول یا دائرہ اختیار  صارفیا جس کے عاللے میں کمپنی کے  یا ان کے ساتھیوں صارفب( جہاں کمپنی یا   

 رکھنے والے کسی ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے درخواست کی جاتی ہے؛

ج( دھوکہ دہی، منی النڈرنگ یا دیگر غیر لانونی سرگرمی کی تحمیمات یا روک تھام کے لئے متعلمہ حکام کو؛     

تاکہ احکامات پر عمل درآمد کیا جاسکے اور خدمات کی فراہمی کے لئے  وورت ہد( اس حد تک جس کی مناسب ضر

 معاون مماصد کے لئے

 

اور فراڈ کی روک تھام کے اداروں، کریڈٹ چیکنگ، دھوکہ دہی کی روک تھام، اینٹی  حوالہ جاتی ادارےای( کریڈٹ   

، بینکوں فریِك ثالث سروس فراہم کنندگان یوثیمت جانچ کے لئےکی شناخت یا مناسب  صارفمنی النڈرنگ کے مماصد، 

اور دیگر مالیاتی اداروں کو۔ ایسا کرنے کے لئے وہ کسی بھی ڈیٹا بیس )عوامی یا دوسری صورت میں( جس تک ان کی 

تفصیالت کی جانچ کر سکتے ہیں۔ وہ تصدیمی مماصد  صارفرسائی ہے پر کسی بھی تفصیالت کے خالف فراہم کردہ 

کی تفصیالت بھی استعمال کرسکتے ہیں۔ تالش کا ریکارڈ  صارفمدد کے لئے مستمبل میں  کے لئے دیگر کمپنیوں کی

 کمپنی برلرار رکھے گی؛

 

کمپنی کے پیشہ ور مشیروں کو بشرطیکہ ہر معاملے میں متعلمہ پیشہ ور کو ایسی معلومات کی خفیہ نوعیت کے  ایف( 

جائے؛ یمنی بنایاکے ساتھ ساتھ بارے میں آگاہ کیا جائے اور اس میں رازداری کی ذمہ داریوں   

جی( دیگر سروس فراہم کنندگان کو جو ڈیٹا بیس بناتے ہیں، برلرار رکھتے ہیں یا پراسیس کرتے ہیں )چاہے الیکٹرانک 

ہوں یا نہ ہوں(، ریکارڈ کیپنگ خدمات، ای میل ٹرانسمیشن خدمات، پیغام رسانی کی خدمات یا اسی طرح کی خدمات پیش 

کی معلومات اکٹھا کرنے، ذخیرہ کرنے، عمل کرنے اور استعمال کرنے یا  صآرفمصد کمپنی کو کرتے ہیں جن کا م

سے رابطہ کرنے یا اس معاہدے کے تحت خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے میں مدد کرنا ہے صارف  

؛ادارے یا اس سے ملتے جلتے کو ٹرید ریپوسیٹری ایچ( لابل اطالق ضوابط کے تحت     

کو بہتر بنانے کے لئے شماریاتی مماصد کے لئے دیگر سروس فراہم کنندگان کو، ایسی  کمپنی کی مارکیٹنگآئی (   

 صورت میں ڈیٹا مجموعی شکل میں فراہم کیا جائے گا؛

جے( کمپنی کی خدمات کو بہتر بنانے کے ممصد سے ٹیلی فون یا الیکٹرانک میل )ای میل( سروے فراہم کرنے والے   

کا ڈیٹا فراہم کیا جائے گا؛ معلوماترنا، ایسی صورت میں صرف رابطہ تحمیمی کال مراکز کی مارکیٹنگ ک  

 

کے( جہاں ضروری ہو کمپنی کو کسی عدالت یا ٹریبونل یا ثالث یا محتسب یا سرکاری اتھارٹی کے اپنے لانونی حموق کا 

  دفاع کرنے یا استعمال کرنے کے لئے؛

 

کی رضامندی سے؛ صارفکی درخواست پر یا صارف  ایل(    

 



؛کو( کمپنی کے کسی ملحمہ ادارے یا کمپنی کے اسی گروپ میں کسی اور کمپنی ایم    

 

کو تحریری  صارف( کاروباری دن پہلے 15یا تفویض کنندگان یا ٹرانسفریوں یا خریداروں کو، پندرہ ) مجاز افرازاین( 

   نوٹس کے ساتھ؛

 

ان لینڈ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کو امریکی ٹیکس دہندگان کے کی معلومات سینٹ وینسینٹ اور گریناڈائنز میں  او( صارف

حوالے سے ظاہر کی جاتی ہیں جو اس معلومات کی اطالع امریکہ کے فارن اکاؤنٹ ٹیکس کمپلینس ایکٹ )ایف اے ٹی 

سی اے( اور سینٹ ونسینٹ اور گریناڈائنز اور امریکہ کے درمیان متعلمہ بین الحکومتی معاہدے )آئی جی اے( کے 

۔ی جاسکتی ہیںك امریکہ کی انٹرنل ریونیو سروس )آئی آر ایس( کو دمطاب  

 

 

 

 

 

 

ثالث کو کچھ اندرونی افعال جیسے اکاؤنٹ پروسیسنگ، تکمیل، کالئنٹ سروس یا کمپنی  فریكِ  شاملپی( کمپنی کے ساتھ 

  کے کاروبار سے متعلك دیگر ڈیٹا اکٹھا کرنے کی سرگرمیوں کو انجام دینے میں مدد کرنا۔

 

 پر ضروری کریڈٹ رپورٹنگ یا وصول ب طورکمپنی اور/یا اس کے گاہکوں کو خدمات فراہم کرنے کے لئے مناس کیو(

-ایجنسیوں کو کنندہ    

کی معلومات التصادی تعاون اور ترلی کی تنظیم کے عالمی فورم )او ای سی ڈی( کے ذریعہ تیار کردہ  صارفآر( 

کی  مالیاتی اکاؤنٹ کی معلومات کے خودکار تبادلے کے لئے مشترکہ رپورٹنگ معیار )سی آر ایس( کی تعمیل میں ظاہر

ان معامالت میں جہاں آپ کی ٹیکس رہائش سینٹ وینسینٹ اور گریناڈائنز کے باہر والع ہے، کمپنی لانونی   -جاتی ہیں

طور پر سینٹ وینسینٹ اور گریناڈائنز ٹیکس حکام کو آپ کے مالی اکاؤنٹس کے حوالے سے معلومات اور دیگر مالی 

الی اکاؤنٹ کی معلومات کے تبادلے کے لئے بین الحکومتی معاہدوں کرنے کی پابند ہوسکتی ہے اور وہ م فراہممعلومات 

   کے تحت کسی دوسرے دائرہ اختیار یا دائرہ اختیار کے ٹیکس حکام کے ساتھ اس معلومات کا تبادلہ کرسکتے ہیں۔

 

کی فراہم کردہ ذاتی معلومات کا  صارفہے تو کمپنی خدمات کی فراہمی کے سلسلے میں  صارف فرِد واحداگر  23.4

پر ذاتی ڈیٹا کی ایک کاپی فراہم کرے گی  کو درخواست صارفکرے گی، اور کمپنی  انتظاماستعمال، ذخیرہ، عمل اور 

 صارفکے بارے میں ہے )اگر کوئی ہو(۔ کمپنی اس طرح کی معلومات کی فراہمی کے لئے  صارفجو اس کے پاس 

   سے انتظامی فیس وصول کرنے کا حك محفوظ رکھتی ہے۔

کی  صارف کی ذاتی معلوماتباہر  سینٹ وینسینٹ اور گریناڈائنز کے صارفاس معاہدے میں داخل ہونے سے  ۔23.5

  ترسیل پر رضامندی ظاہر کرے گا۔

( سال تک 5مواصالت کو کمپنی پانچ ) برلیاور کمپنی کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو اور  ۔ صارف 23.6 

رڈنگ کو اس طرح کی ریکا صارفکی مدت کے لئے ریکارڈ کرے گی اور ریکارڈنگ کمپنی کی واحد ملکیت ہوگی۔ 

اس طرح ریکارڈ کی گئی گفتگو کے حتمی ثبوت کے طور پر لبول کرتا ہے۔ اس طرح کی ریکارڈنگ درخواست پر 

کو فراہم کی جائے گی۔ صارف    

 

سے براہ  صارفکی شرائط کے انتظام کے ممصد سے ولتا فولتا  یہ تسلیم کرتا ہے کہ کمپنی معاہدے صارف 23.7

   راست رابطہ کر سکتی ہے۔

 

یمیل، الیکٹرانک میل )ای میل( یا مارکیٹنگ کے  لبول کرتا ہے کہ کمپنی ولتا فولتا ٹیلی فون، فیکس صارف 2318

دمات کو التی ہے جو اس کے مماصد کے لئے پوسٹ کے ذریعے کالئنٹ کی توجہ حاصل کرنے والی مصنوعات یا خ

۔میں تحمیك کے لئے ہو سکتی ہیںلئے دلچسپی کا باعث ہوسکتی ہیں یا مارکیٹ     

 

تجارتی اکأونٹ کے  معلومات،  تجارتی، معلوماتذاتی  یک صارفاس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ کمپنی  صارف  23.9

، مواصالت اور کسی اور چیز پر مشتمل ریکارڈ رکھے گی جو کالئنٹ سے متعلك کھولنے کے لئے درکار دستاویزات

جائے گا۔ رکھا محفوظ( سال تک کی مدت کے لئے 5ہے اور معاہدے کے خاتمے کے بعد اسے پانچ )  



 
جانب سے فراہم کردہ معلومات یثالث ک كِ یرف -24   

 
( کے ساتھ مواصالت صارفین) صارف ای(، فون کالز اور/لزیم ی)ا لزیم کٹرانکی(، اللزیم یفارم )ا ٹیسائٹ، پل بیو یک یکمپن 24.1

طور پر  یخصوص ایسائٹس کے لنکس فراہم کرتا ہے، کنٹرول اور/ بیو ای خدمات اور/ یثالث ک كیمواد، فر مہ،یاور طر یکا کوئ
۔ںیجاتے ہ ےیفراہم ک باہم پہنچانے کے لئےکو سہولت  صارفینکے  یجاتا ہے، جو صرف کمپن ایک شیطرف سے پ یثالث ک كیفر  

 
حد کے اور  یکس ریمعلومات بغ یثالث ک كِ یفر یبھ یجانب سے کس یک یہے کہ کمپن یاعالن کرت عےیاس کے ذر یمپنک 24.2 

۔ ںیہ یمعلومات موصول ہوت یثالث ک كیفر یہ کیکو اصارفین ۔ تمام ںیہ یجا رہ یجیکو بھ صارفین کے  یکے کمپن میترم یکس ریبغ
کار سے گزرے  مہیطر یکے کس نیتدو ایاور/ ہیتجز ای معلومات کو عمل اور/ یثالث ک كیفرہے کہ  یاعالن کرت یبرآں، کمپن دیمز
اخراجات )بشمول براہ  ایکا نمصان، الگت  تینوع یبھ یکس ،یہوگ ںیذمہ دار نہ ینمصان ک یکس یجا رہا ہے۔ کمپن ایآگے بڑھا ریبغ

 ایکاروبار، منافع، کاروبار  ایاور نمصان،  یکوئ اینمصان  یمال ،یمعاش یکوئ ر،یحد کے بغ یک تینوع زیخ جہینت ایراست، بالواسطہ 
 بیو یک یکو کمپن صارفینطرف سے  یثالث ک كیفر یکس ایخدمات اور/  ایسائٹس اور /  یثالث ک كیکا نمصان( جو فر یسگال ریخ

معلومات  یگئ یفراہم ک عےیکے ذر مےیاور طر یکے ساتھ مواصالت کے کس صارفین ایفون کالز اور/  لز،یم یفارمز، ا ٹیسائٹ، پل
تھا۔ ایگ ایبرداشت ک ایتھا  ایگ ایبرداشت ک عےیکے ذر  

 
کے لئے  نید نیل یبھ یکس ںیم انسٹرومنٹس یاتیمال ایسفارش  یک یکار ہیسرما ایکے مشورے  یکار ہیمعلومات کو سرما 24.3

سمجھا جانا چاہئے۔ ںیدرخواست نہ ای شکشیپ   
 

طور پر  پوشیدہ ایواضح  یخدمات ک ایمصنوعات، مواد، معلومات  یبھ یکردہ کس شیجانب سے پ یثالث ک كیفر یکس یکمپن 24.4

ہے۔ یتید ںینہ یمنظور ای كیتوث   
 

لابل  ای لیمناسبت، تکم ،یدرستگ یخدمات ک ایمعلومات اور/ یبھ یطرف سے فراہم کردہ کس یثالث ک كِ یفر یکس یمپنک - 24.5 

اور  ںیمات ہخدمات صرف معلو ایطرف سے فراہم کردہ معلومات اور/ یثالث ک كیفر یہے۔ کس یتید ںیضمانت نہ یک عمل ہونے
سائٹس  بیو کنی)بشمول ل صارفخدمات استعمال کرنے والے  یثالث ک كی۔ فرہر حوالے سے بری الذمۃ ہے خاص طور پر  یکمپن
۔ ںیپر استعمال کرتے ہ ی ذمہ داری اپن ںی( انہںیخدمات تک محدود نہ ایمعلومات اور/ ایاور/  

 
اطالعات –مارے ساتھ مواصالت ہ -25   
 

، اطالع یکوئ انیکے درم یاور کمپن صارفینضرورت نہ ہو، اس معاہدے کے تحت  یکو اس کے برعکس ک یجب تک کمپن 25.1

۔ تاہم، ہی جاری ہونگے عےی( کے ذرلیم ی)ا لیم کٹرانکیطور پر ال یادیمواصالت بن گرید ایاور  ںیاجازت نامہ، درخواست ات،یہدا
کر سکتا  رابطہطور پر  یریتحر عےیکرنا چاہتا ہے، تو وہ رجسٹرڈ پوسٹ کے ذر ںینہ( استعمال لیم ی)ا لیم کٹرانکیال صارفاگر 

اور پتے  یکس ایہے  موجودجانا چاہئے جو معاہدے کے پہلے صفحے پر  جایکے رجسٹرڈ ڈاک پتہ پر بھ یخط کمپن یبھ یہے۔ کوئ
 ایاور/ ںیاجازت نامے، درخواست ات،ی، ہداعاطالں، یصورت م بعد والیہے۔ اس  یکر سکت فراہمکو  صارفولتا فولتا  یپر جو کمپن

۔اس سے لبلکو خط موصول ہونے کے بعد نافذ العمل ہوں گے نہ کہ  یاور مواصالت، کمپن یکوئ  
 

مندرجہ جو اس نے  یکا پتہ استعمال کرے گ )ای میل( لیم کٹرانکیال یکرتا ہے اور لبول کرتا ہے کہ کمپن میتسل یہ صارف  -25.2
لبول کرتا  یہ بھی دیمز صارفتھا۔  ایفارم مکمل ہونے پر فراہم ک شنیمواصالت کے لئے رجسٹر یبھ یپر کس ادیبن یک 25.1شك  باال

طور پر مطلع کرے گا۔ یکو فور یکمپن ںیصورت م ی( پتہ کلیم یا) لیم کٹرانکیال کسی اضافیہے کہ وہ   
 

ہے۔ یوضاحت کرنے کا حك محفوظ رکھت یک مےیاور طر یکس یک رابطہکالئنٹ کے ساتھ  یمپنک - 25.3 .  

 
 یسے درخواست ک صارف۔ تاہم یلبول کرے گ ںیدرخواست یک رلم نکلوالنےفارم سے  ٹیکے پل صارفبراہ راست  یکمپن 25.4

 یفراہم کرے۔ کمپن زاتیدستاو دیکے لئے مز لیتعم یکار ک مہیکے طر رلم نکلوالنے کی درخواستکے  یہے کہ وہ کمپن یجاسکت
درخواست فارم جمع کرانے کا  یک رلم نکلوالنےسے متعلمہ  نٹلبول نہ کرنے اور کالئ ںیدرخواست یک رلم نکلوالنےرم سے فا ٹیپل

پر دیکھا سائٹ  بیطور پر و یریکے ساتھ تحر زیدستاو دیمز یبھ یکے لئے کس پر پیش رفتہے جو درخواست  یحك محفوظ رکھت
ہے۔ جا سکتا  

 
کر  ضیتفو یبھ یسے کوئ ںیم وںیذمہ دار ایشخص کو اس کے حموق اور/ یفطر ای یلانون یبھ یولت کس یبھ یکس یکمپن 25.5

جاتا ہے۔ ایفراہم ک ایہے  موجود ںیکہ وہ اس موجودہ معاہدے م سایہے ج یمنتمل کر سکت ایہے اور/ یسکت  
 

فوائد یجارتت -26  
 

ے مطابك ہوں ہے، جو لواعد و ضوابط ک یفوائد فراہم کرنے کا حك محفوظ رکھت یاپنے کالئنٹس کو ولتا فولتا تجارت یمپنک -26.1 

 گے



 ہی۔ گیجائے   دیسائٹ پر  بیو کی اطالعشرائط و ضوابط  الگو ہونے والےفوائد کے ساتھ ساتھ ان پر  یاس طرح کے تجارت 26.2

کے شرائط و ضوابط کا انتخاب کرنا اور  رتی فوائدتجاکو واضح طور پر  صارفاور  ں،یہ یاریفوائد اخت یسمجھا جاتا ہے کہ تجارت
فائدہ دے سکے۔ یتجارت یہے، تاکہ کمپن البول کرنا ہوت  

 
فارم پر  ٹیفائدہ پل یتجارت یبھ یکوئ ایگ ایکو د صارفطرف سے  یک یکرتا ہے اور لبول کرتا ہے کہ کمپن میکالئنٹ تسل 26.3

ہے۔کے عالٔوہ  یٹیکویا  نکلوائی جانے والی یک صارفئے گا جو جا ذریعہ سے شائع کیادوسرے مناسب  یبھ یکس ایاور/  
 

کار مہیکا طرکے حل  تیشکا -27  
 

 –تمام شکایات کمپالئنس ڈیپارٹمنٹ کو بذریعہ ای میل ارسال کی جائیں گی جو کہ کمپنی میں ایک خود مختار ادارہ ہے  – 27.1 ۔ 
ہفتوں میں جواب دے گا  8صارف کم ذیادہ سے ذیادہ  کمپالئنس ڈیپارٹمنٹ شکایت کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد

compliance@forexmart.com 
 

کہ جو  پر رضامند ہے  کو پرکھ اور سمجھ  لینےکار"  مہیطر کے حل لے تیسائٹ پر پائے جانے والے "شکا بیو صارف 27.2

ہے۔ ابیکے لئے دست صارفینہے اور تمام  ایگ ایسے ذکر ک لیسائٹ پر تفص بیکار کا و مہیاس طر ونکہیہے، ک اینے اپنا یکمپن  
 

دفعات یعموم -28  
 

شامل  ںیطرح اس معاہدے م یبھ ینے اسے کس  اس کے کسی نمائندہ ایطرف سے  یک یکرتا ہے کہ کمپن میتسل صارف -28.1

ہے۔ ایک نہیں لائل ای ایہونے کے لئے اکسا  
 

 صارفاور  یمشترکہ اور متعدد ہوں گ اںیذمہ دار یک صارفافراد کا ہے تو معاہدے کے تحت  ادہیسے ز کیا صارفاگر  28.2

افراد کے حوالے سے۔  ادہیسے ز کیا ای کیسے ا ںیجائے گا، جہاں مناسب ہو، ان م ایل ہیحوالہ کا مطلب  یبھ یکس ںیکو معاہدے م
صآرف جو  کے لئے ہونگید ان تمام افرا اطالعات گرید ای تنبیہ یکوئ یگئ یکو د کیا یسے کس ںیافراد م صارف کے ساتھ شامل

بنانے  صآرف تیہدا ای اور/ آڈر یبھ یکوئ ایگ ایطرف سے د یک کیا یسے کس ںیافراد م ساتھ شامل کئے گئے۔ ںیہکے ساتھ شامل 
۔یجائے گ یطرف سے سمجھ یوالے تمام افراد ک  

 
 ی، کس نافذ العمل نہ رہےحوالے سے  یبھ یکس ایکالعدم اور / ایاور/ یلانون ریولت غ یبھ یشك کس یکوئ یاگر معاہدے ک - 28.3

 یکس ایلانون اور/ اینفاذ  ایجواز  ت،یثیح یلانون یدفعات ک یبال یکے ضابطے کے مطابك، معاہدے ک اریدائرہ اخت یکس ایلانون اور/
۔یہوگ ںینفاذ متاثر نہ ایجواز  ت،یثیح یلانون یکے مطابك اس شك ک ابطےکے ض اریدوسرے دائرہ اخت  

 
نظر  شیکے پ لیتعم یلابل اطالق ضوابط ک یلابل اطالق ضوابط کے تابع ہوں گے۔ کمپن نید نیجانب سے تمام ل یک صارف -28.4 

الدامات جو کئے  یبھ یہے۔ اس طرح کے کوئ خیال کرتی الزمجسے وہ  یحمدار ہوگ یچھوڑنے ک ایالدامات کرنے  سایا یبھ یکوئ
ہوں گے۔ مکے لئے الز صارفاطالق ضوابط  لابلاور نافذ العمل تمام  ںیجا سکتے ہ  

 
 یتمام ضرور ر،یکے بغ بد گمانیسے  تیعموم یالدامات کرے گا )بشمول مندرجہ باال ک یضرور اور تمام معمول صارف 28.5

کو باضابطہ طور پر پورا کر سکے۔ وںیذمہ دار یاس موجودہ معاہدے کے تحت اپن یپر عمل درآمد( تاکہ کمپن زاتیدستاو  
 

کے  نید نیکے ل یکار ہیسرما ںیم وںیمنڈ یک انسٹرومنٹس یاتیاہتمام مال ریکے ز یموجودہ شرائط و ضوابط کے بعد کمپن:  28.6

تک رسائی  معلومات گریسے متعلك د یسرگرم یک یمعلومات کا ممام اور کمپن یلیتفص ںیلئے عمل درآمد اور شرائط کے بارے م
۔ںیمخاطب ہ ے اس کےادار یاور لانون فرد واحد  یبھ یپر کس سائٹ بیو یکے مرکز یاور کمپن  بھی ممکن ہو سکے گی  

 
 یاور اس ک وںیسیپال یزبان ہے اور اس ک یزیزبان انگر یسرکار یک یلبول کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کمپن صارف - 28.7

سمجھا جاتا ہے کہ  ہیچاہئے۔  نایسائٹ کو پڑھنا اور حوالہ د بیتمام معلومات اور انکشافات کے لئے و ںیکے بارے م وںیسرگرم
سائٹس( رجسٹر کرنے اور چالنے کا  بی)و نزیمتعلمہ ڈوم گریمماصد کے لئے د یریاور تشہ ٹنگیارکمخصوص ممالک کو م یکمپن

 و معلومات اور انکشافاتاور متولع گاہکوں ک صارفین ںیزبان م یبھ یزبان کے عالوہ کس یزیانگر ںیہے، جس م یحك محفوظ رکھت
۔ںیہ  )ڈسکلوژر( فراہم کئے جا سکتے  

 
پورے  ای وںیذمہ دار ایتمام حموق، فوائد  ای یکو اس معاہدے کے تحت اپنے کس كیفر سرےیت یولت کس یبھ یکس یکمپن  -28.8

دن پہلے  ی( کاروبار15کو پندرہ ) صارفین کہیہے بشرط یکر سکت تفویض ایکو فروخت، منتمل، منتمل  یکارکردگ یمعاہدے ک

 ایکو ختم کرنے  ینو، کمپن میتنظ یک یحصول، کمپن ایکے انضمام  یك ثالث کے ساتھ کمپنیفر یکس ہی۔ گی دی جائے یریتحر
حد  یکس ریبغ ںیصورت م یمنتمل کرنے ک ایکو فروخت  كیفر سرےیت یکے اثاثوں کو کس یکمپن ایحصے کسی  ایکاروبار کے تمام 

جاسکتا ہے۔ ایک رکأوٹ کےاور   
 

 ںیصورت م یک شنیووین ایکردہ ٹرانسفر، اسائنمنٹ  انیب ںیم 28.8اور سمجھا جاتا ہے کہ اوپر شك  ہے س بات پر اتفاقا -28.9 

mailto:compliance@forexmart.com
mailto:compliance@forexmart.com


 یخط و کتابت، مناسب محنت اور کالئنٹ شناخت کارڈنگ،یر ٹا،یڈ یحد کے ذات یکس ری)بشمول بغ معلوماتتمام صارف کی کو  یکمپن
پندرہ  کہیمنتمل کرنے کا حك حاصل ہوگا، بشرط ای( کو ظاہر کرنے اور/یہسٹر ڈنگیکالئنٹ ٹر کارڈز،یفائلوں اور ر زات،یتاودس
جائے۔ ایدن کا نوٹس فراہم ک ی( کاروبار15)  
 

منتمل  ںیصورت م یدوسر ای تفویضچارج،  ض،یکو منتمل، تفو وںیذمہ دار ایکے حموق  صارفمعاہدے کے تحت  صارف 28.10

ہے کر سکتا ںیکرنے کا ارادہ نہ سایا ایکر سکتا  ںینہ  
 

 
اریلابل اطالق لانون، دائرہ اخت  -29   

 
گا،۔ اس موجودہ ہو  کے مطابك نیکے لوان ناڈائنزیاور گر نٹیونس نٹیس کی وضاحت ، تشریح اور نفاذ موجودہ معاہدہ اس  29.1

نہ ہو سے حل  یخوش اسلوب عےیمعاہدے کے ذر یکو جو باہم ہتنازع یبھ یہونے والے کس دایپ ںیاس کے سلسلے م ایمعاہدے سے 
جائے گا۔ ایک کے تحت حل نیکے لوان ناڈائنزیاور گر نٹینسیو نٹی، سسکے گا   

 
 نٹیس یبھ یسے کوئ ںیشرائط و ضوابط م یہے کہ اگر اس معاہدے ک ایگ ایطرف سے اس بات پر اتفاق ک یک موںیدونوں فر 29.2

معاہدے کے  یبال وہ شكطور پر متضاد ثابت ہو تو  یجزو ایکے مکمل  نیلوان یبھ یضوابط کے کس ایاور/ ناڈائنزیراور گ نٹیونس
۔یطور پر کالعدم ہو جائے گ یفور ریجواز پر اثر انداز ہوئے بغ  

 
اںیستعمال پر پابندا -30    

:یہ سہولت کسی اُس فرد کے لئے نہیں ہے    
 عالل ای تیاہل یلانون ایہے  یک ںیعمر حاصل نہ یلانون ںیلک ممُ  یرہائش ےاس نے اپن ایسال سے کم ہے  18عمر  یالف( جس ک 

ہے ںینہ  
ہےکے خالف  بطےضا ایلانون  یاستعمال ممام ای میتمس یرہتا ہے جہاں اس طرح ک ںیملک م ایسے یب( جو کس   
 

صارف کا بیان  -31   
 

اعالن کرتا ہے کہحلفیہ  صارف کرتے ہوئے۔ ان شرائط و ضوابط کو لبول    31.1 

مشروط  ریجس سے وہ مکمل اور غ اور ہے ایطرح سمجھا اور لبول ک یموجودہ شرائط و ضوابط کا وہ پورا متن پڑھا، پورکہ اُس  
ںیطور پر متفك ہ   

 ں،یہ ابیسائٹ پر دست بیجو ہر ولت وہے  ایکا پورا متن پڑھا، مکمل طور پر سمجھا اور لبول ک زاتیدستاو لیانہوں نے مندرجہ ذ 
ںیمشروط طور پر متفك ہ ریجس سے وہ مکمل اور غ   

؛یسیعمل درآمد پال آڈررز پر    
؛یسیپال یمفادات کے ٹکراؤ ک    

انکشافکے امکان کا  مالی نمصان   
کار  مہیسے نمٹنے کا طر تیشکا  

  یسیاور مارجن پال جیوریل
یسیپال یک یرازدار   

خودکار کالز،  ل،یمی سیف ،ینمائندگ یذات ایتو فون  ایہے اور اس پر اتفاق کرتا ہے،  تاید یرضامند یاشتہارات کوہ براہ راست  
کمپنی تشہیر کرسکتی ہے عےیذرائع کے ذر ٹلیجیڈ ای کٹرانکیفون، ال گریطرف سے د یک یکمپن ای( لیم ی)ا لیم کٹرانکیال  

فراہم کردہ معلومات اور  ںیفارم م شنیکے مطابك رجسٹر نیمیمعلومات اور  یہے اور اس ک ادہیسال سے ز 18عمر  یاس ک

 ںیفارم م شنیکو رجسٹر یاور وہ کمپن ںیہ ںینہ جعلیدرست، مکمل اور  زاتیدستاو تمامفراہم کردہ  ںیدرخواست فارم کے سلسلے م
سے آگاہ کرے گا یلیتبد یبھ یکس ںیمعلومات م ای التیدرج تفص   

 یکالئنٹ ک یگے، کمپن ںیآرڈر د یجو بھ کو یکردہ فنانشل انسٹرومنٹ کے لئے کمپن شیطرف سے پ یک یکہ کمپن وہ لبول کرتا ہے
 ای عمل در آمددوسرے ادارے کو  یکس آڈرز وصول کرے گی اور  ی۔ کمپنیپرنسپل کے طور پر کام کرے گ ای جنٹیطرف سے ا

لبول کرتا  صارف - یعمل درآمد کے احکامات وصول کرے گ پر ڈرزآپر پرنسپل سے پرنسپل کے طور پر  ادیبن یاپنے اکاؤنٹ ک
سہولت  یمنظم تجارت ای( فیا یٹ میسہولت )ا یتجارت یالجہت ریکث ای ٹیمنظم مارک کیا ایگزیکیوشن وینیو کرتا ہے کہ  میہے اور تسل

کرتا ہے ںی( کے طور پر کام نہفیا ی)او ٹ  
حاالت  سےیجسے وہ ا کہ  ہے ایرلم کا انتخاب ک ے لئے اُسک یکار ہیحاالت کو مدنظر رکھتے ہوئے سرما یانہوں نے اپنے کل مال

۔ںیمعمول سمجھتے ہ ںیم  
 ئن،یل یبھ یہے، کس صرف اور صرف صارف کی ہی ہیجاتا ہے کہ  ایجائے، اس بات پر اتفاق ک یرلم سونپ یکو جو بھ یکمپن

 سے حاصل ہونے والی یمجرمانہ سرگرم یکس ای یغلط ایعمل  یلانون ریغ یسے پاک، کس امردوسرے  یبھ یکس ایچارج، عہد اور/
ہے ںینہ یبالواسطہ آمدن ایبراہ راست   

 کیا کو یتک کہ اس نے کمپن یہاںکے طور پر،  یٹرسٹ ایشخص کے نمائندے  سرےیت یاپنے لئے کام کرتا ہے نہ کہ کس صارف
کے طور پر کام کرنے  یٹرسٹ ایشخص کے نمائندے اور/ سرےیت یاسے کس وجکہ  ہو،  اینہ ک شیپ کو یپاور آف اٹارن ای زیدستاو

اتی ہوکے لابل بن  



( کے تحت موصول 2( اور )1دفعات ) یاس شك ک یلبول کرتا ہے اور اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ کمپن اور کالئنٹ سمجھتا ہے

ثبوت  واضحاس بات کا  اگر ہے یکرنے کا حك محفوظ رکھت منتملمالک( کو واپس کرنے/ ای) ٹریمیرلم کو ر یبھ یکس یہونے وال
 ای ہے اور/ یبالواسطہ آمدن ایبراہ راست  یک یمجرمانہ سرگرم یکس ای اور/ یکوتاہ ای عمل اور/ یلانون ریغ یبھ یرلم کس ہیہے کہ 

ہے، اور  یک ںینہ شیپ وضاحت ای عذر اور/ یافنے اس والعہ کے لئے ک صارفہے اور  یثالث سے تعلك رکھت كیفر یکس
لسم  یبھ یگئے تمام اور کس ئےیانجام د  صارف کی جانب ںیم تجارتی اکأونٹ یبھ یکے کس صارفاپنے  یہے کہ کمپن یرضامند

کے خالف تمام اور  صارف یہے۔ کمپن یکے تحت معاہدے کو ختم کر سکت 20.4ہے اور شك  یسکت واپس کرکو  نید نیکے سابمہ ل

اس  یہ کہ اور محفوظ کر سکےہے تاکہ وہ اس طرح کے والعے پر خود کو  یکرنے کا حك محفوظ رکھت یکارروائ یلانون یکوئ
نمصانات کا  یبھ یبالواسطہ طور پر ہونے والے کس ایکو براہ راست  یطرف سے کمپن یک صارف ںیم جےیکے نت والعےطرح کے 

کرے یدعو  
درست ہونے کی ذمہ دار مکمل طور پر صارف پر عائد  یک زیدستاو یبھ یکس یگئ جمع کروائیکو  یجانب سے کمپن یک صارف  

 ہوتی ہے 
وصول ہو  زاتیدستاو ی کے ساتھ اپنی رضا مندی ظاہر کرتا ہے کہ اُس ایسیحاصل ہے اور کمپن یرسائ بالاعدہتک  ٹیاسے انٹرن

 تجارتی ایسائٹ  بیو بذریعہ معلومات ںیاور خطرات کے بارے م تینوع یک یکار ہیسرما ای ں،یہ یتید لیمعاہدہ تشک جائیں کہ جو یہ
( لیم ی)ا لیم کٹرانکیال ای کی اشاعت ہو سکے اور معلومات  زاتیدستاو یسیا حاصل کرنے پر راضی ہے اور یہ کہ فارم  ٹیپل

ظاہر کرتا  ی بھیرضامند دیپر مز یفراہم یک سرپورٹ یتجارت عےیفارم کے ذر ٹیپل صارف  تجارتی۔ کے ذریعہ وصول ہوسکے 
درخواست کر  یک جنےیڈاک بھ عہیکاغذ پر بذر ای لیمی سی(، فلیم ی)ا لیم کٹرانکیکو ال معلومات ہے۔ اگر کالئنٹ چاہے تو وہ ان

 ای خصائص یمعاہدے ک ایالگتوں  ایوں سیبشمول ف ،یکرے گ مطلعسے  میترم یبھ یکس میںکو اس معاہدے  صارف یکمپن سکتا ہے۔
 ایسائٹ  بی(، ومعلومات یاکاؤنٹ )ک تجارتیکے  صارف ایکردہ مصنوعات اور خدمات  شیپ ایکردہ مصنوعات اور خدمات  شیپ

وہ  ایکو مطلع کرے گا کہ آ یکمپن صارفاور   فراہم کرے گی کر جی( بھلیم ی)ا لیم کٹرانکیاور ال عےیفارم کے ذر ٹیپل ڈنگیٹر
کرتا ہے۔ ںیکو لبول نہ یلیوہ معاہدہ ختم کرنا چاہتا ہے اور تبد ایہے  یپر رضامند وںیلیتبد یاس طرح ک  

 
 

 


