
 

شرائط یسائٹ کے استعمال ک بیو  

ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیٹر  

8102 اگست  

یپابند یتیملک  

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

لیترس ںیم موںیمتعلمہ فر ریغ  

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

 

 

 تعارف

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

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

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

ہے یفراہم کرت  

ہے جس تک  ایگ اید ںیم لیسائٹ کا پتہ ذ بیو (یکہالئے گ یاس کے بعد کمپن)  ٹڈیلم یو سیومارٹ ا ڈیُمراد ٹر سائٹ سے بیو

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

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

ہے ںینہ الزم نایاطالع د یشگیپ یہے اور اس کے لئے کوئ یجات یک   

www.forexmart.com  

سائٹ کا  بیکے بعد اس و یلیتبد یبھ ی۔ لہذا کسںیکے ذمہ دار ہ نےیسے جائزہ ل یان شرائط و ضوابط کا بالاعدگ نیصارف لہذا

ںیکر رہے ہ یلبول بھ ںیاور انہ ںیہ یسے آگاہ بھ لوںیہے کہ آپ ان تبد ہیمسلسل استعمال سے ُمراد   

سائٹ  بیکے بعد اس و یلیتبد یسیا یبھ ی۔ لہذا کسںیکے ذمہ دار ہ نےیسے جائزہ ل یان شرائط و ضوابط کا بالاعدگ نیصارف لہذا

ںیکر رہے ہ یلبول بھ ںیاور انہ ںیہ یسے آگاہ بھ لوںیہے کہ آپ ان تبد ہیکا مسلسل استعمال سے ُمراد   

کرتا  ںینہ میطرح ترم یبھ یکس یکرتا اور نہ ہ ںینہ لیور تبددوسرے معاہدے ا یکے ساتھ آپ کے کئے گئے کس یمعاہدہ کمپن ہی

 ہے

تیملک یسائٹ ک بیو  

نمل کرنے  گریبصورت د ایسائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے  بیہے۔ اس و یمالک ہے اور اسے چالئے رکھت یسائٹ ک بیاس و یکمپن

کرے گا ںیدوسرے افراد کو منتمل نہ یکس ایآپ  تیملک یمواد ک ای ئریسافٹ و یبھ یموجود کس ںیسائٹ م بیعمل اس و یکا کوئ  

 



ممصد کے لئے  یلانون یبھ یکس یاسے کمپن ،یہوگ تیملک یک یوہ کمپن ںیمنتمل کرتے ہ زیچ یسائٹ پر جو بھ بیاس و آپ

 ای یلانون یہے، بشمول کس یکر سکت یکے مناسب سمجھے جانے کے مطابك اس کو ظاہر بھ یہے اور کمپن یاستعمال کر سکت

کے  تیمارک ملک ڈیرائٹ اور ٹر یسائٹ پر تمام مواد کے کاپ بیاس و یکمپنپابند ہے۔  یکمپن یکے کہ جس ک یاتھارٹ یٹریگولیر

۔یمکمل حد تک نافذ کرے گ یہے اور اس طرح کے حموق کو لانون ک یحوالے سے جملہ حموق محفوظ رکھت  

یسے دستبردار یحد بند یک یاور ذمہ دار یوارنٹ  

فراہم کردہ مواد  ںیخاص ممصد کے لئے اس م یکس ی۔ کمپنںیہ یجات یپر فراہم ک ادیبن ی" کںیہ یسیائٹ پر معلومات "جس بیو اس

اور  تیصالح یخاص ممصد کے لئے تجارت یمضمر طور پر، اور کس ایہے، واضح طور پر  یتید ںیضمانت نہ یک یدرستگ یک

 یبھ یسائٹ کس بیجو اس و یہوگ ںیذمہ دار نہ یضرر ک اینمصان  یبھ یکس یہے۔ کمپن یتیل ںیضمانت نہ کسری یک یمضبوط

سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ معلومات  بیسے ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس و یفراہم یمعلومات ک عہیمداخلت کے ذر یک كیفر سرےیت

 ابیصد کے لئے آپ کو دستخاص مم یہم کس کنیل ں،یجن کو ہم لابل اعتماد سمجھتے ہ ںیہ یجات یمرتب ک ایان ذرائع سے حاصل 

۔ںیہ تےید ںیضمانت نہ یمکمل ہونے ک ایجواز، ٹائم الئن  ،یدرستگ یک ٹایڈ ایمعلومات  یبھ یکردہ کس   

 بیاس و ،یہوگ یذمہ دار یکوئ یاس ک ایلسم کا ذمہ دار ہوگا  یبھ یثالث کس كیفر یکوئ یاس کا عملہ اور نہ ہ ،یتو کمپن نہ

 بیو یوجہ سے کس یک یکوتاہ ایکے عمل  كیدوسرے فر یشامل کس ںیکرانے م ابیکو آپ کو دست ٹایشامل ڈ ںیاس م ایسائٹ 

 بیاور وجہ سے،  و یسے متعلك کس یرسائ یآپ ک اینمصان کے لئے،  ایہونے والے نمصان  ںیم جےیکے نت یناکام یسائٹ ک

 ای ئریسافٹ و ایہوں  ںیکے کنٹرول م یچاہے اس طرح کے حاالت کمپن ،ینااہل ںیاستعمال کرنے م ای ،یان مواد تک رسائ ایسائٹ 

ہوں۔ ںیکے کنٹرول م نڈریو یمعاونت فراہم کرنے والے کس یخدمات ک  

 ،یوالعات ز،یخ جہینت یبھ یہونے والے کس دایسے پ ینااہل ایحصے کے استعمال  یبھ یاس کے کس ایسائٹ  بیاس و یکمپن

کو اس طرح کے نمصانات کے امکان  یاس سے لطع نظر کہ کمپن ،یہوگ ںیذمہ دار نہ ینمصانات ک یمثال ای یریتعز ،یخصوص

 ای ،یہو،  تورٹ )بشمول غفلت(، سخت ذمہ دار ںیم کٹینظر، چاہے وہ کنٹر عشکل سے لط یک یہے اور کارروائ ایگ ایسے آگاہ ک

۔ںیصورت م یدوسر   

 سےیا یکس ںیم اریدائرہ اخت یبھ یہے اور اسے کس یفراہم یشامل معلومات کا ممصد صرف معلومات ک ںیسائٹ م بیو اس

شخص کے  سےیا یکس ایدرخواست مجاز نہ ہو  ای شکشیپ یسیا ںینا چاہئے جس مسمجھا جا ںیدرخواست نہ ای شکشیشخص کو پ

 یکس یسفارش اور نہ ہ یاور فروخت ک دنےیخر یہوگا، اور نہ ہ ینونلا ریدرخواست کرنا غ ای شکشیپ یسیلئے جس کے لئے ا

 ہیسرما یبھ یجاتا ہے کہ کس ایکے مولع کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو واشگاف انداز سے مشورہ د یکار ہیخاص سرما

 ںیسائٹ م بیں۔ اس ویمشورے حاصل کر کسیاور ٹ یلانون ،یمال ،یکار ہیکے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے آزادانہ سرما یکار

اس کے  ایپڑھا اور سمجھا جانا چاہئے،  ںیکے طور پر نہ لیتشک یکے مشورے ک یکار ہیطرف سے سرما یک یکمپن  یکچھ بھ

ےیجانا چاھ ایل ںیجانب سے رائے کے طور پر نہ یک یسے کس ںیم نیمالزم ایان افسر کٹروں،یڈائر  

جب تک  ںیہ ںیکے لئے موزوں نہ کیہے کہ تمام فنانشل انسٹرومنٹس ہر ا یسیا تینوع یک یکار ہیسرما ںیانسٹرومنٹس م فنانشل

  کہ وہ

 

جاننے والے ہوں؛ ںیکے معامالت م یکار ہیسرما ●  

شامل خطرے کو سمجھتے ہوں؛ ںیاس م ●  

خطرے کو برداشت کرنے کے لابل ہوں؛ یکے معاش یکار ہیسرما ●  

کے لئے موزوں ہے اتیضرور یکے مماصد اور مال یکار ہیان کے مخصوص سرما یکار ہیرکھتے ہوں کہ سرما نیمی ہی ●  

ہے ںیضرورت نہ یکوئ یک یٹیڈیکویل یک یکار ہیسرما  ●  



 

 لیکار طو ہیجاتا ہے کہ سرما ایمشورہ د ہیکرے تو  یکار ہیسرما ںیکار فنانشل انسٹرومنٹس م ہیور سرما شہیپ ریغ یکوئ اگر

 ایمشورہ د یبھ ہیلگائے۔  ںیم یکار ہیسرما یاس طرح ک یحصہ ہ کیرلم کا صرف ا یکا ارادہ رکھنے وال یکار ہیسرما یمدت

کے  یکار ہیورانہ سرما شہیکرنے سے پہلے پ یکار ہیسرما یکوئ ںیانسٹرومنٹس م انشلکاروں کو فن ہیجاتا ہے کہ تمام سرما

چاہئے۔ نایماہر سے مشورہ ل  

یرسائ  

 ںیُملک م ایادارے کے لئے اُس عاللہ  ایفرد  یکس ریتشہ ایشامل معلومات، ٹولز اور مواد کا استعمال  ںیسائٹ اور اس م بیو اس

جو  ایکہ اِن کا استعمال لانون اور ضابطہ کے برخالف ہو   ہی ایہو  تایاجازت نہ د یکرنا ممنوع ہے  کہ جہاں کا لانون اس بات ک

پابند کر دے ۔ ایضرورت  یالئسنس ک ای شنیرجسٹر یکس ںیم اریاخت ائرہکو اس طرح کے د یکمپن  

سائٹس بیو منسلک  

کئے  شیاُن کے جانب سے پ ای ںیہوتے ہ ینگران ریکے ز كیفر سریت یکہ جو کس ںیہوتے ہ یلنکس بھ سےیسائٹ پر کچھ ا بیو

سائٹس  بیو یک كیفر سرےیت یبھ یسائٹ سے منسلک کس بیاس و عےیہے اور اس کے ذر ایل ںینے جائزہ نہ ی۔ کمپن ںیجاتے ہ

سائٹ کا لنک  سے  بیو یک كیفر سرےیت یالذمہ ہے۔ کس یسے بر یذمہ دار یمواد ک ایمعلومات  یبھ یکس یگئ یپر پوسٹ ک

۔یکرت ںیسفارش نہ ای كیتوث یخدمات ک ایمصنوعات  یبھ یکس یجانے وال یک شیسائٹ پر پ بیو یپنا یکمپن  

یورٹیکیس  

 یورٹیسک یک لیم یا ٹیرہے کہ انٹرن ںیتو آپ ذہن م ںیرہتے ہ ںیسے رابطہ م یکمپن عےیکے ذر لیم یآپ بطور صارف ا اگر

صورتحال اور  ینیمی ریغ یپر اس طرح ک ٹیکر جو انکرپٹ نہ ہوں آپ انٹرن جیبھ غاماتیپ لیم یا ہیخف ایہے۔ حساس  ینیمی ریغ

آپ کے  یہے اور کوئ ںیمحفوظ نہ صدیف 011 ٹی۔ انٹرنںیکے سبب خطرات کو لبول کرتے ہ یابیممکنہ عدم دست یک یرازدار

کو روکنے اور پڑھنے کے لابل ہوسکتا ہے۔ غاماتیپ  

یرازدار  

سمجھا جائے گا اور اسے  ہیکے مطابك خف یسیپال یک یرازدار یاسے ہمار ں،یمعلومات فراہم کرتے ہ یذات یجو بھ ںیہم آپ

 ںیکو ظاہر نہ  كیفر سرےیت یاور کس یجائے گ یک یشراکت داروں کے ساتھ ہ یاور اس اشاعت صرف کاروبار یصرف کمپن

رکھ سکتا ہے کہ جو آپ نے  کارڈیسسٹم اُن صفحات کا ر گکنیسائٹ ٹر بیکہ لانون اس کا تماضا کرتا ہو۔ و ہیجائے گا ااّل  ایک

 یہ ںیہ یجاسکت یرکھ یمعلومات بھ ہیاور  ںیہ یجاسکت یرکھ یمعلومات بھ ہیہوں اور کھےیسائٹ استعمال کرے ہوئے د بیو

کے مواد کو بہتر بنانے کے  ئٹسا بیو یوہ ہمار ںیہے۔ ہم جو معلومات حاصل کرتے ہ یگئ یکھیسائٹ کس تواتر سے د بیو

معلومات فراہم  یسیا یسے رابطہ کرنے اور آپ کو کوئ مےیمناسب طر یبھ یہے اور ہم آپ سے کس یجات یلئے استعمال ک

ہے۔ یہوسکت دیآپ کے لئے مف ںیم الیجو ہمارے خ ںیکرنے کے لئے استعمال کرسکتے ہ  


