
معائدهکااستعمالکےسسٹمٹرینڈنگکاپی

( گیکہالئے)کمپنیگروپمارٹفاریکسگا(جائےکہاہیمعائدهسےابکو)جسمعائدهفریمییسہہیہ

، ذہنکورسکفنانشلوهوهتاکہہوںجاتاکیاتصورُاسےیاہورکھتاارادهکاکرنےکاپیکوٹریڈکیصارفاورکسیجوصارفینمارٹفاریکس

کاپیکوصارفاورکسیٹریڈزاپنیکہجوصارفٹریڈنگکاپیاورگا(کہالئے)فالوروهکرسکےحاصلفائدهیانفعسےسسٹماسہوئےرکھتےمیں

گاجائےکہا)ٹریڈر(کوُاسہوچاھتاکروانایاہوکرواتا

- 1 تشریحات

لئےکےتصفیہکےرلممابینکےٹریڈراورفالوراورہےکرتامہیاءفارمپلیٹتجارتیکہجوہےگروپمارٹفاریکسُمرادسے"کمپنی"یہاں
گاجائےکہاسسٹم"کاپی"فاریکسُاسےسے)ابہےکرتافراہمسسٹم

تجارتکیاسیتاکہہوہواتاجربطورمیںسسٹمکاپیفاریکساندراجکاجسکہہےصارفوهکاکمپنیُمرادسے"ٹریڈر"یہاں
کرسکےمینجاکاونٹاپنالئےکےفالوراورلئےاپنےوهساتھساتھکےاساورہورکھتاادارهکااسوهیاجاسکےکیاکاپیکو

ٔ
ہیںکرتےاستعماللئےکےکرنےکاپیٹریڈزکیکُواسسسٹمکہجو

فاریکسوهتاکہہےہوافالوربطوراندراجمیںسسٹمکاپیفاریکسکاجسکہہےصارفوهکاکمپنیُمرادسے"فالور"یہاں
کرسکےنملکوٹریڈزکیتاجرانیافتہاندارجمیںسسٹمکاپی

کمپنیلئےکےالناسعواممعلوماتکیتاجرانکہہےصفحہمخصوصوهکاسائٹویبکیکمپنیُمرادسے"مانیٹرنگ"یہاں
بھیمیںسیکشنٹریڈنگکاپیلئےکےکیبنٹفالوراورکیبنٹٹریڈرعالوهکےاساورہیںہوتیموجودبھیپرسائٹویبکی

ٔ
ہیںہوتیدستیاب

-2 شرائطعمومی

-1 تفصیلکیسسٹمٹریڈنگکاپی

میںاندازکارخودایکممصدکااساورہےرکھتیملکیتکیاسکیکمپنیاورہےگئیبنائیسےجانبکیکمپنیکہجوہےوئیرسافٹایکسسٹمٹریڈنگکاپی
بیانمیںذیلسسٹمٹریڈنگکاپی–ہوگیدرمیانکےاکاونٹسدورجسٹرڈساتھکےکمپنیکہجوہےالنامیںعملنظامفعالایککاکاپیدرمیانکےاکاونٹستجارتی

گکرےخودازکامگئےکئے :
ٔ

-1 اندراجکافالورزمیںسسٹمٹریڈکاپی

-2 اندراجکاتاجرانمیںسسٹمٹریڈکاپی

- 3 کےتاجرطرحاسیاورہوسکیںکاپیٹریڈزسےاکاونٔٹکےتاجریہتاکہسبسکریپشنساتھکےاکاونٔٹکےتاجرکیفالور
سکیںلگمیںاکاونٹکےفالورآڈرزکےاکاونٹس

ٔ– 4ُ گیجائےکیادامیںصورتکیتجارتبخشنفعکاتاجرسےجانبکیفالورکہجوحسابکاکمیشناس

– 5 گاکرےاداکاتاجرفالورکہجوحسابکاکمیشنسےاعتبارکےدنوںکےسہولت
-6 جائےکیاجمعمیںاکاونٹکےتاجرکاکمیشن

ٔ



-7 تعینکاشرائطلئےکےکرنےکاپیکوٹریڈسےجانبکیتاجر

-8 تعینکاشرائطسےجانبکیفالورلئےکےکرنےحاصلسہولتکیکاپیٹریڈ
-9 جاناکیاظاہرکااسمیںکیبنٹفالوراورجاناکیاحاصلکامعلوماتترینتازهحوالےکےاکاونٹکےتاجر

ٔ

-2 6آرٹیکلکامعائدهاس–ہوگاموجودمیںکیبنٹکالئنٹبعدکےاندازٹریڈراورفالوربطورکوصارفہرکےکمپنیسسٹمٹریڈکاپی

گاکرےتعینکالواعدتکنیکیکےسسٹمسسٹمٹریڈنگکاپی

-3 تجارتیاساورہےموجودرسکایکمیںٹریڈزوالیجانےکیکاپیسےجانبکیفالوراورٹریڈزکیٹریڈرسسٹمٹریڈنگکاپی
ہےموجوداحتمالکانمصتکنیکیکوسسٹمٹریڈنگکاپیاورفارمپلیٹ

-3 فرائضوحموقکےکمپنی

ساتھکےکمپنیکہجوہےتسلسلکافرائضوحموقکُہانجوہےرہاجاکیاتعینکافرائضوحموقکےکمپنیمیںمعائدهاس
ہیںکرتےکاممیںاندازبہترینسرورزکےکمپنیاگر-ہیںگئےکئےطےمیںمعائدهکےپیشکشعوامیولتکھولتےاکاونٹ

ٔ
گیکرےمکملکوداریوںذمہتمامانکمپنیتو

-1 ٹریڈزکاپی

سےجانبکیٹریڈراورگیکرےریکارڈدرخواستکیفالورلئےکےکرنےکاپیٹریڈزسےاکاؤنٹکےٹریڈرکمپنی
کرےشروعکرناکاپیمیںاکاؤنٹکےفالوورکوٹریڈزسےاکاؤنٹکےٹریڈراندرکےمنٹ33بعدکےہونےلبولدرخواست

گی۔

لبولالبلزیادهسےزیادهمیںجسگیکرےنملمیںاکاؤنٹکےفالوورمیںولتحمیمیکوٹریڈزسےاکاؤنٹکےٹریڈرکمپنی
کرنےنملمیںاکاؤنٹکےفالوورسےاکاؤنٹکےٹریڈرآرڈروالےرہنےکھلےکمسےمنٹدو۔ہےہوسکتیمنٹ2تاخیر

ہے۔سکتیہوناکامیمیں

ساتھکےتاخیرمناسبایککوتبدیلیوںباالمذکورهتو،ہےکرتاتبدیلپرافٹٹیکیاالساسٹاپپرٹریڈزگئیکھولیٹریڈرٹریڈنگکاپیکوئیاگر
کےانحرافاجازتالبلاسپرطوراٹلصارفہے۔ہوتاتکمنٹ1-2اوسطاجوگا،جائےدیالگاپرٹریڈزمیںاکاونٹسکےفالوورٹریڈنگکاپی

ہے۔کرتااتفاقسےنتائجممکنہ

میںکرنےنملمیںاکاونٹکےفالورکوُانہوںگئیںلیسےدورانیہکمکےمنٹس2لبلسےہونےچالوکہجوٹریڈآپشن
ہےہوسکتیناکامی

-2 ریکارڈکانمصاناورنفع

فالووراورٹریڈزوالیجانےکھولیسےجانبکیٹریڈرفولتاولتاکمپنیبعدکےکرنےلبولدرخواستکیکرنےشروعٹریڈنگاورکرنےکاپیٹریڈزاپنیسےجانبکیٹریڈر

ٹریڈراورکیبٹفالوورنتائجکےاساورگاجائےکیافراہمبارایکمیںگھنٹےایکریکارڈیہگی۔کرےریکارڈنمصاناتاورمنافعسےٹریڈزگئیکیکاپیمیںاکاؤنٹکے

گے۔ہوںدستیابمیںکیبنٹ

-3 کےمنٹ33کمپنیتوہوکیدرخواستکیکرنےسبسکرائبانسےنملکیٹریڈزنےٹریڈریافالووراگرکریںمنسوخسبسکرپشنلئےکےکرنےنملٹریڈز

ہوسکتامختلفسےمنافعوالےجانےدکھائےمیںکیبنٹفالوورپردرخواستکیمنسوخیمنافعواالجانےکیااداکوفالوورگی۔کرےکارروائیپردرخواستاندر

گئیکردیبندپرآؤٹاسٹاپتجارتکیاسولتکےتکہونےڈیٹآپکےمعلوماتاورہوپڑااٹھانانمصانکوٹریڈرجبکہہےسکتاہوبھیایساءمیںجسہے،

ہو۔



-4 مدتکیسبسکرپشنٹریڈرکہگیدےضمانتکیباتاسکمپنیگیکرےفراہمتحفظکمپنیکونکوالنےرلمکےفالوورسےجانبکیٹریڈر
کافنڈزاپنےدرکارلئےکےکرنےمارجنکوٹریڈرُاوپنتاجربرآں،مزیدرہے۔الصرسےنکالنےفنڈزکوئیسےاکاؤنٹکےفالووردورانکے

گا۔سکےلےنہیںواپسحصہکوئی

-5 فراہمیکیمعلوماترابطہ

کردهفراہمہوں۔دستیابمیںرسائیعوامیپرپیجمانیٹرنگکےاکاؤنٹکےاسنمبر(فوناورمیل)ایمعلوماترابطہکیٹریڈرکہگیبنائےیمینیکوباتاسکمپنی

ٹریڈرُاسنمبر(فوناورمیل)ایمعلوماترابطہکیفالوورکہگیبنائےیمینیکوباتاسکمپنیہیں۔جاسکتیکیاستعماللئےکےکرنےرابطہسےتاجرمعلومات

دستیابمعلوماتکوٹریڈربعدکےہونےلبولدرخواستکیفالوورکیکرنےنملٹریڈزسےجانبکیٹریڈرہیں۔جارہیکیکاپیٹریڈزکیجسکہہوںدستیابکو

گی۔ہوں

-6 کرنےمنسوخپرطورمجموعییاپرطورجزویکومنافعبھیکسیکردهحاصلذریعہکےٹریڈرمیںسسٹمٹریڈنگکاپیکےکمپنیٹریڈر
بشمولہے،کیپامالیکیلواعدکےکمپنیسےذریعےبھیکسیکےمواصالتنےٹریڈرکہہےچلتاپتہکوکمپنیاگرہےکرتاتسلیمکوحكکے

وغیرهورکس،نیٹسوشلاورتفصیلکیپروجیکٹ.ٹریڈنگکاپیپرپیجمانیٹرنگپیغامات،اندرونیکوفالوورزمیلز،ایکےحدودکسیبغیر

-7 ہےچلتاپتہکوکمپنیاگرہوگیحمدارکیکرنےتبدیلذریعہکےفیصلےسابمہایککومعلوماتبھیکسیمیںبارےکےٹریڈرکمپنی
یایکساںپرطورجزوییامکمللئےکےمعلوماتکردهفراہمکیتاجروںدیگرجوہیںکیفراہممعلوماتایسیکربوجھجاننےٹریڈرکہ

ہیں۔جاسکتیکیختمسرگرمیاںکیتاجرمیںسسٹمٹریڈنگکاپیمیںصورتوںکچھہیں۔سکتیدےدھوکہکوفالوراورہیںمندمطابمت

-8 انہیںاورہےکرتانملٹریڈکی1ٹریڈر2ٹریڈراگربنانا۔یمینیکاادائیگیکیکمیشنکوٹریڈپرکرنےنملدوبارهکیتجارتکیاسکوٹریڈر

کےمعائدهاسکوکمیشن۔گادےکو1ٹریڈرفیصد13کاکمیشنوالیہونےحاصلسے3فالورکو2ٹریڈرتوہےکرتافروختکو3فالوور

ہے۔جاتادیامطابكکے6.9پیراگراف

-9 منتخبکےفالوورمیںاکاؤنٹکےفالوورسےاکاؤنٹکےٹریڈربنائیںیمینیکرناسبسکرائبپرشرائطکردهمنتخبکیٹریڈزفالوور
ہیںجاتیکیمحفوظلئےکےسبسکرپشنمخصوصایکشرائطکینملہیں۔جاتیکینملپرشرائطکردهطےکیٹریڈرمیںسیٹکرده

ہے۔ہوتاپرسبسکرپشننئیصرفاطالقکاشرائطنئیتوہےکرتاتبدیلشرائطکینملتاجراگرہے۔سبسکرائبکوٹریڈرفالوورجب

-4 طورکےتسلسلکےمعاہدےآفرپبلککردهلبولپراندراجکےاکاؤنٹتجارتیکےصارفمعاہدهموجودهسےحوالےکےفرائضوحموقکےفالور

ہوگا۔اندوزلطفسےحموقتکحدفعالذریعہکےسہولیاتکیویئرہارڈاورویئرسافٹکےکمپنیفالوور۔ہیںتسلسلکافرائضاورحموقکےفالورپر

ہے۔ہوسکتینہیںالبلکےبنانےیمینیکوپاسداریمکملکیحموقکےفالوورکمپنیمیں،صورتکیناکامیکیویئرسافٹاور/یامسائلتکنیکی

-1 اعترافکارسک

خطرےکہہےسمجھتافالوورہے۔رکھتاادراکاورہےکرتاتسلیمکوخطراتممکنہتمامکردهبیانمیں7آرٹیکلکےمعائدهکےاسفالور
پیداپرطورمعمولسےوجہکیثالثفریكیاکمپنیاورہیںہوسکتینہیںمعلوماتمکملمیںبارےکےخطراتممکنہمیںانکشافکے

ہے۔کرتاتصورکاخطراتبھیکسیوالےہونے

-2 سےاناورضوابطتکنیکیکےنظامٹریڈنگکاپیکردهبیانمیں6آرٹیکلفالووراعترافکاضوابطتکنیکیکےٹریڈنگکاپی
ہے۔رکھتاادراکاورہےکرتاتسلیمکوخطراتبھیکسیمتعلك

-3 کانظامٹریڈنگکاپیکمپنیتحتکےمعاہدےموجودهکہہےکرتاتسلیمفالووراعترافکاحیثیتکیکمپنیتحتکےاس
اورگیکرےنہلبولداریذمہکوئیکمپنیلئےکےنتائجکےٹریڈزپراکاؤنٹکےٹریڈرمیںجسگیکرےفراہمنفاذتکنیکی

ہوگینہدارذمہکینتائج



- 4 سکےہوپرمعاملےبھیکسیمتعلكسےانتظامکےاکاؤنٹکےٹریڈرکہجوگاکرےرابطہخودراستبراهساتھکےٹریڈرپرمینجمنٹاکاؤنٹفالور

کوئیکینملسےطرفکیٹریڈرمیںسسٹمٹریڈنگکاپیاگرگاجائےکیااستعمالکامعلوماترابطہکردهفراہممطابكکے3.5پیراگرافمیںجسگا

ہیں۔گئیکینہیںبیانپرطورواضحشرائط

کرتےقبولاورتسلیمکوخطراتتماممتعلقسےتاخیرمیںکارروائیکیتجارتوںاوردرخواستوںکیسسٹمٹریڈراورفالوَور۔٢
بروقتکیتجارتاورڈیٹساپسبسکرپشنز،کمپنیمیں،صورتکیمسائلتکنیکیہیں۔سکتےہوزیادهسےمنٹ30جوہیں

قبولیت یا منسوخی کی ضمانت نہیں دے گی۔ اگر کبھی تاخیر ہوتی ہے تو کمپنی اس کے بعد ٹریڈر اور فالوَور کے درمیان تجارتی
نتیجہ کو ہم آہنگ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ فالوَور اور ٹریڈر کاپی ٹریڈنگ سسٹم میں تاخیر سے متعلق تمام خطرات کو

تسلیم اور قبول کرتے ہیں جو ٹریڈر یا فالوَور کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

-6 جوہوگیحاصلرسائیمفتتکشمارواعدادکےمنافعاورایکویٹیبیلنس،کےاکاؤنٹکےٹریڈرکوفالووررسائیتکشمارواعدادپراکاؤنٹکےٹریڈر

لئےکےکرنےنملتجارتکیٹریڈرفالوورہوئے،کرتےاستعمالکامعلوماتانبار(۔ایکمیںگھنٹےایکمیںحاالت)عامہےجاتیکیڈیٹاپسےباالعدگی

زیادهسےگھنٹےایکمیںحاالتعامجوہوگاآگاهسےتاخیرممکنہمیںہونےڈیٹآپکےمعلوماتفالوورتاہم،ہے؛سکتاکرفیصلہکاکرنےمنسوخسبسکرپشن

ہوگی۔نہیں

-7 مطابكکے6.13پیراگرافکےمعائدهاسیابعدکےہونےبندپراکاؤنٹکےٹریڈرزکرنابندٹریڈزپراکاؤنٹکےفالوور
بندٹریڈزشدهنملپرصوابدیداپنیکوفالوورفارمپلیٹیہعالوهکےاسگا۔جائےدیاکربندمیںولتحمیمیبخودخود

گا۔بنائےالبلکےکرنے

8 اگرکہگیجائےدیکرمنسوخکیسبسکرپشنکیٹریڈنگکاپی۔ :

-1 ہوکیدرخواستکیکرنےمنسوخسبسکرپشننےفالووریاتاجر

-2 ہوکمکیفنڈزمیںاکاؤنٹکےفالوور

-3 ہوکمیکیرلممیںاکاؤنٹلئےکےکرنےاداکمیشنکوتاجرپاسکےفالوور

-5 کردهبیانمیںمعاہدےآفرپبلککردهلبولولتکھولتےکواکاؤنٹتجارتیفرائضاورحموقکےتاجرگئےکئےبیانمیںمعائدهموجوده
کرسکےحاصلفائدهسےحموقتکحدفعالذریعہکےسہولیاتکیویئرہارڈاورویئرسافٹکےکمپنیتاجرہیں۔تسلسلکافرائضاورحموق

ہوسکتینہیںالبلکےبنانےیمینیکوپاسداریمکملکیحموقکےٹریڈرکمپنیمیں،صورتکیناکامیکیویئرسافٹیااور/مسائلتکنیکیگا۔
ہے۔

-1 اعترافکاخطرے

انکشافکےخطرےکہہےسمجھتاتاجرہے۔رکھتاادراککااناورہےکرتاتسلیمکوخطراتتمامکردهبیانمیں7آرٹیکلکےمعائدهاستاجر
کاخطرهبھیکسیپرطورمعمولسےوجہکیثالثفریكیاکمپنیاورہیںہوسکتینہیںمعلوماتمکملمیںبارےکےخطراتممکنہمیں

ادراککاداریذمہاپنیلئےکےنمصانبھیکسیکےفالورکےاسیاکےاسمیںنتیجےکےٹریڈنگفاریکساپنیتاجرہے۔رکھتاادراک
ہے۔رکھتا

-2 کسیمتعلكسےاناورنظامٹریڈنگکاپیکردهبیانمیں6آرٹیکلتاجرادارککاضوابطتکنیکیکےسسٹمٹریڈنگکاپی
ہے۔رکھتاادراککااساورہےکرتاتسلیمکوخطراتبھی

-3 گیکرےفراہمداریعملتکنیکیکاسسٹمٹریڈنگکاپیکمپنیتحتکےمعاہدےموجودهکہہےکرتاتسلیمتاجراعترافکاحیثیتکیکمپنیتحتکےاس

یاپرنسپلکیمنافعاور/یاتجارتکسیکیتاجرکمپنیگا۔جائےکیامستردکوداریذمہبھیکسیلئےکےنتائجکےٹریڈزپراکاؤنٹکےٹریڈرمیںجس

ہوگی۔نہیںمستفید



-4 پیراگرافمیںجسگاکرےرابطہسےفالوورراستبراهپرمعاملےبھیکسیمتعلكسےانتظامکےاکاؤنٹٹریڈر:رابطہساتھکےفالوورپرمینجمنٹاکاؤنٹ

کینہیںبیانپرطورواضحشرائطتجارتیکوئیسےطرفکیٹریڈرمیںسسٹمٹریڈنگکاپیاگرگاجائےکیااستعمالکامعلوماترابطہکردهفراہممطابكکے3.5

گا۔دےجوابکااستفساریاسوالبھیکسیکیفالووربعددن33کےہونےمنسوخسبسکرپشناوراندرکےگھنٹوں72اندرکےمدتکیسبسکرپشنتاجرہیں۔گئی

-5 معلوماتمیںنگرانی

میںکیبنٹکالئنٹاورسائٹویبکیکمپنیبخودخوداکاؤنٹکااسبعد،کےہونےرجسٹرڈکےٹریڈرمیںسسٹمٹریڈنگکاپی
استعمالکاسہولتکیمانیٹرنگلئےکےکرنےتالشتاجرمناسبفالورگا۔جائےکیادستیابکےمانیٹرنگکوالناسعوام

ہیں۔کرسکتے

-6 تاجریعنیوه،کرنالبولکودرخواستکیفالوورلئےکےکرنےنملٹریڈزبعدکےہونےرجسٹرڈمیںسسٹمٹریڈنگکاپی
کاکرنےمسترددرخواستلمحےبھیکسیکوتاجرگا۔سکےکرلبولکودرخواستوںکیفالوورزلئےکےکرنےنملکیٹریڈز

کوفالوورذریعےکےفیصلےسابمہایکٹریڈرتوہے،پڑتااٹھانانمصانسےٹریڈزشدهنملکوفالووراگربہرحال،ہوگا۔حك
سکتا۔کرنہیںسبسکرائبان

-7 منسوخیکیسبسکرپشنلئےکےکرنےنملتجارتمیںسسٹمٹریڈنگکاپی

اگرگیجائےدیکرمنسوخسہولتکیکرنےنملتجارتمیںسسٹمٹریڈنگکاپی

-1 ہےکرتامنسوخسبسکرپشنکرکےکلکپرسبسکرائب""انمیںکیبنٹٹریڈتاجر

-2 ہےکرتامنسوخسبسکرپشنکرکےکلکپرسبسکرائب""انمیںکیبنٹفالوورفالوور

-3 ہےجاتاکرایاجمعکماکاؤنٹکافالوورلئےکےکرنےاداکمیشنکوٹریڈر

-4 ہےدیتیکرمنسوخسبسکرپشنکمپنیبعدکےکرانےجمعدرخواستکیمنسوخیکیسہولتسےجانبکیٹریڈریافالوور

-8 سبسکرائبانکوفالوورذریعےکےفیصلےسابمہایکٹریڈرتوہےپڑتااٹھانانمصانسےٹریڈزشدهنملکوفالووراگر
سکتا۔کرنہیں

۔ توہےمالمنافعسےٹریڈزشدهنملاندرکےمدتکیسبسکرپشنکوفالووراگرادائیگی:کیکمیشنکوٹریڈر
کیوضاحتکیاساگرگا،جائےکرایاجمعمیںاکاؤنٹاورکسییااکاؤنٹکےٹریڈرکوکمیشنکردهبیانمیں6آرٹیکل
گیجائےکیمطابكکےاس6.9پیراگرافتوجائے

-6 ضوابطتکنیکیکےسسٹمٹرینڈنگکاپی

-1 پیروکاراورتاجرگے۔کریںبیانکودورانیےکےاناورطرزعملخودکارمتعددضوابطتکنیکیکےسسٹمٹریڈنگکاپی
تسلیمکوخامیوںتکنیکیممکنہبھیکسیکیعملکردهبیانیہاںسےوجہکیناکامیوںکیویئرسافٹاور/یامسائلتکنیکی
ہیںرکھتےادراکاورہیںکرتے

-2 گےجائیںکیےالگوپرکارطریمہذیلدرجضوابطتکنیکیکےنظامتجارتنمل

-1 اندراجکاٹریڈراورفالوورساتھکےسسٹمٹریڈنگکاپیمیںکیبنٹکالئنٹکےکمپنی

-2 کیااستعماللئےکےرابطہمیںفریمینکےمعاہدےموجودهکومعلومات۔رکھنامعلوماترابطہکیپیروکاراورتاجر
گاجائے



-3 گادےدرخواستکیکرنےکاپیٹریڈفالور

-4 کرےلبولیادرکودرخواستکیفالورتاجر
-5 ریکارڈکاٹریڈزوالیجانےکیکاپیسےجانبکیفالورسےاکاونٹکےتاجر

ٔ

-6 ریکارڈکاپئیرزکرنسیکےٹریڈزوالیجانےکیکاپیسےجانبکیفالور

-7 گاکرےاداکوتاجرفالورجوریکارڈکاکمیشنمطابكکےتجارتبخشمنافعہر

-8 گاکرےاداکوتاجرفالورجوریکارڈکاکمیشنپرالٹس3.31فیکیتجارتبخشمنافعہر

-9 ریکارڈکاحصےکےمنافعوالےجانےکیےاداکوتاجرسےجانبکیفالوور

-13 والےجانےکیےاداروزانہایکروزانہکوٹریڈردنفیکرچھوڑکوچھٹیکیدنوںکےفاریکساورآخرکےہفتے
ریکارڈکاکمیشنروزانہ

-11 ٹریڈزکاپیالئنآنمیںاکاؤنٹکےفالوورسےاکاؤنٹکےٹریڈر

-12 درخواستکیکرنےمنسوخسبسکرپشنکیفالوور

-13 درخواستکیکرنےمنسوخسبسکرپشنکیتاجر

-14 خاتمہکاتجارتکینملمیںاکاؤنٹکےفالوورسےاکاؤنٹکےٹریڈر

-15 فراہمرسائیتکتفصیالتپراکاؤنٹکےٹریڈراورشمارواعدادکےسسٹمٹریڈنگکاپیمیںلسٹمانیٹرنگکوفالوورہر
کرنا

-16 بندشخودکارکیٹریڈزپراکاؤنٹکےفالوور

-3 رجسٹریشن

-1 اندراجکافالوور

ولت،کےرجسٹریشنہے۔رجسٹرڈساتھکےسسٹمٹریڈنگکاپیپرطورکےفالووروهبعدکےکرنےلبولکومعاہدےموجودهمیںکیبنٹکالئنٹکےکمپنیکےصارفایک

ولتبھیکسیفالوورہیں۔کرتےکاپیفالوورٹریڈزکیجنگیہوںدستیابکوتاجروںانجوگاکرےفراہممیسنجرز(ویباورنمبرفونمیل،)ایمعلوماترابطہاپنیفالوور

ہوگی۔دستیابکوفالوورمیںکابینہکالئنٹکیکمپنیبعدکےہونےمکملرجسٹریشنکےفالوورکیبنٹفالوورہے۔سکتاکرتبدیلمعلوماترابطہاپنی

-2 رجسٹریشنکیتاجر

رجسٹریشنہے۔رجسٹرڈپرطورکےٹریڈرمیںسسٹمٹریڈنگکاپیوهبعدکےکرنےلبولکومعاہدےموجودهمیںکیبنٹکالئنٹکےکمپنیکےصارفایک
دستیابکوفالوورزوالےکرنےنملٹریڈسےاکاؤنٹکےٹریڈرجوگاکرےدرجمیسنجرز(ویباورنمبرفونمیل،)ایمعلوماترابطہاپنیٹریڈرولتکے
ہونےبندہروالیجانےکینملسےجانبکیفالوورٹریڈرپرمولعکےرجسٹریشنہے۔سکتاکرتبدیلمعلوماترابطہاپنیولتبھیکسیتاجرگے۔ہوں
کےچھٹیکیفاریکساورگاکرےممرررلمکیکمیشنوالےہونےجمعمیںاکاؤنٹکےٹریڈرسےاکاؤنٹکےفالوورمطابكکےتجارتبخشمنافعوالی
میںکابینہکالئنٹکےکمپنیبعدکےہونےمکملرجسٹریشنٹریڈرکابینہٹریڈرگا۔جائےکیاکریڈٹسےاکاؤنٹکےفالووردنکےسبسکرپشنہرعالوه
ہوگی۔دستیابکوٹریڈر



-3 کیاکاؤنٹکےٹریڈراورفالوورلیےکےکرنےنملسےکامیابیکوٹریڈزچاہئے۔دینیتوجہپرٹائپاکاؤنٹٹریڈرکوفالوورولتکرتےانتخابکاٹریڈر

ہےناممکنسبسکریپشنکیتاجرمنتخبدیگر،بصورتچاہیے۔ہونیہیایکلسم

-4 درخواستکیکرنےنملٹریڈزکیفالوور

ہےلیکرلبولدرخواستنےٹریڈراگرگا۔کرےدرخواستکیکرنےنملٹریڈزکیکیبنٹفالوورکرکےانتخابکاٹریڈرسےمیںلسٹمانیٹرنگفالوور

اکاؤنٹکےفالوورنظامتوہےدیکرمسترددرخواستنےٹریڈراگرگا۔دےکرشروعتجارتکینملالئنآناندرکےمنٹ33بعدکےلبولیتسسٹمتو

گاکرےنہیںشروعنملکیٹریڈزمیں

-5 تاجرگی-ہوںدستیابدرخواستیںنئیکوٹریڈکاپیکوٹریڈرمیںکیبنٹٹریڈرز:کرنالبولکودرخواستکیکرنےنملٹریڈزکیٹریڈرز
مستردیاکرنےلبولکودرخواستبھیکسیکرکےانتخابکاآپشنمتعلمہمیںکیبنٹٹریڈراندرکےگھنٹوں72کےہونےموصولدرخواست

بخودخودکودرخواستُاسمیںگھنٹوں72بعدکےہونےموصولاسےتوہےکرتااندازنظرکودرخواستٹریڈراگر۔ہےرکھتاحكکاکرنے
گا۔جائےدیاکرمنسوخ

-6 33کےکرنےلبولدرخواستکیکاپیکیفالورسےجانبکیٹریڈرہونا:شروعکاکاپیکیٹریڈزمیںاکاونٹکےفالور

ٔ
ہےجاتیہوشروعنملکیٹریڈزمیںاکاؤنٹکےفالووربعدمنٹ

-7 منٹ33کےکرنےسبسکرائبانکوسہولتکیکاپیکیٹریڈزکےفالووراختتام:کاتجارتکینملمیںاکاؤنٹکےفالوور
گا۔جائےہوختمعملکاکرنےنملسےسسٹماندرکے

-8 کیاڈیٹاپسےباالعدگیکومعلوماتمیںبارےکےمنافعکےفالووراورٹریڈر:معلوماتمیںبارےکےمنافعکےفالووراورٹریڈر
گیہوںدستیابمعلوماتمیںکیبنٹفالووراورکیبنٹٹریڈرگا۔جائے

-9 جاناکیاجمعکاکمیشنمیںاکاؤنٹکےتاجر

فیمیںصورتکیملنےمنافعکوفالووراوربعدکےہونےمنسوخسبسکرپشنہے۔خودکارپرطورمکملجاناکیاجمعاورحسابکاکمیشنمیںاکاؤنٹکےٹریڈر

تعینکاکمیشن-گاجائےکرایاجمعمیںاکاؤنٹکےٹریڈراورگاجائےلیالےواپسسےاکاؤنٹکےفالوورحصہکامنافعاورکمیشنالٹس3.31فیکمیشن،تجارت

کمیشنروزانہسےاکاؤنٹکےفالوورہے۔جاتاکیاپربنیادکینمصان(کلاورمنافع)کلنتائجتجارتیکردهحاصلاندرکےمدتکیرکنیتکیتاجرٹریڈنگکاپی

گا۔جائےکرایاجمعمیںاکاؤنٹکےتاجرمیںآخرکےدنہرعالوهکےچھٹیکیفاریکساورگاجائےلیاواپس

- 13 جاناکروایاجمعکارلمکیاکاؤنٹکےتاجر

ہے۔سکتاکرواجمعرلمدوبارهمیںاکاؤنٹتجارتیاپنےذریعہکےکارطریمہعمومیکےکروانےجمعرلممیںایریاسکیورکےسائٹویبکیکمپنیتاجر

گی۔جائےکرائیجمعمیںاکاؤنٹکےٹریڈربعدکےکرنےوصولکےکمپنیرلمشدهجمع

– 11 ہے۔سکتاکرواجمعرلمدوبارهمیںاکاؤنٹتجارتیاپنےذریعہکےکارطریمہعمومیکےکروانےجمعرلممیںایریاسکیورکےسائٹویبکیکمپنیفالور

گی۔جائےکرائیجمعمیںاکاؤنٹکےفالوربعدکےکرنےوصولکےکمپنیرلمشدهجمع

-12 رسائیتکشمارواعدادکےٹریڈنگکاپی

ہےشاملمیںشمارواعدادکےٹریڈنگکاپی

-1 سرکاریکےکمپنیاور/یاسائٹویبکیکمپنیپرصفحےکےنگرانینگرانی۔کیاکاؤنٹسمیںکیبنٹکالئنٹکےکمپنی
ہےسکتاموجودبہوہوبھیپرسائٹسویبکیداروںشراکت

-2 ڈیٹاپترینتازهکیایکوٹیاوربیلنس



-3 ہسٹریسبسکرپشناورٹریڈزکاپیجاریسےاکاؤنٹسکےتاجروں

-13 کیٹریڈروهکہہیںگئےکیےتیارلئےکےبنانےالبلاسکوفالورشمارواعدادکےٹریڈنگکاپیکردهفراہمسےجانبکیکمپنی
میںحاالتعامجوگےہوںآگاهسےتاخیرممکنہمیںہونےتازهکیشمارواعدادفالووراورٹریڈرتاہمسکیں۔کرنگرانیکیسرگرمیوں

گی۔ہونہیںزیادهسےگھنٹے2-1

-14 بندشخودکارکیٹریڈزپراکاؤنٹکےفالوور

-1 کےفالوورپرلیمتموجودهکوٹریڈزشدهنملمیںہیحالتوہےناکافیرلماکاؤنٹلئےکےنملکیٹریڈزپاسکےفالووراگر
یہمیںکیبنٹکالئنٹگی'ہوںنہیںبندٹریڈزتوہےکمیکیفنڈزلئےکےکھولنےٹریڈزنئیپاسکےآپاگرگا۔جائےکردیابندپراکاؤنٹ
ہے۔جاسکتیکیحاصلسہولت

-2 شدهنملپراکاؤنٹکےفالوورمیںہیحالتوکمیکیفنڈزلئےکےکرنےاداکمیشنکوٹریڈرپاسکےفالووراگر
گی۔جائیںدیکربندپرلیمتموجودهٹریڈز

-15 کےالٹفیکمیشناورہوںرجسٹرڈپرنامکےداروںرشتہلریبییاادارےالنونییافردہیایککسیاکاؤنٹکافالووراوراکاؤنٹکاٹریڈراگر

ہےممنوعنملکیآرڈرزدرمیانکےاکاؤنٹسایسےتوہوگئیکیمنتحبسےحوالے

-16 گیجائےکینہیںنملمیںاکاؤنٹکےفالووروهتوہوگئیکیبندپرطورجزویذریعہکےسمتمخالفجوتجارتوه

-7 آگہیکیخطرے

-1 کااساورہیںکرتےتسلیمکوبیانکےآگہیکیخطرهموجودهفالووراورٹریڈرکرکےاندراجمیںسسٹمٹریڈنگکاپی
ہیں۔رکھتےادراک

-2 ضائعکاریسرمایہمجموعیمیںنتیجےکےتجارتناکامپراکاؤنٹکےتاجرکہہےرکھتاادراکمکملکاباتاسفالوور
ہےہوسکتی

-3 3پیراگرافکہجیسامعلوماتبھیکوئیکردهفراہممیںشمارواعدادکےٹریڈنگکاپیکہہےسمجھتاپرطورواضحفالوور

6.1. پڑاٹھانانمصاننمایاںولتاسکوتاجرپر،طورخاصہے۔ہوسکتیمختلفسےمعلوماتترینتازهہے،گیاکیابیانمیں
عامتاخیرمیںڈیٹاپپرمعلوماتدیگراورایکویٹیبیلنس،ہو۔گیاکیانہڈیٹاپکوشمارواعدادتکابھیجبہےسکتا

ہوگی۔نہیںزیادهسےگھنٹے1-2میںحاالت

-4 ادراککااناورہےکرتاتسلیمکوخطراتتماممتعلكسےتاخیرمیںفراہمیتازهکیشمارواعدادمیںبارےکےایکوٹیاورمیزانیہمنافع،فالوور

ہونےاستعماللئےکےلگانےحسابکامنافعوالےہونےحاصلکوفالوورمعلوماتکردهفراہممیںکیبنٹفالوورکہہےسمجھتافالوورہے۔ہےرکھتا

ہیں۔ہوسکتیمختلفسےمعلوماتوالی

اورتسلیمکوخطراتتماممتعلقسےتاخیرمیںکارروائیکیتجارتوںاوردرخواستوںکیسسٹمٹریڈراورفالوَور۔٢-
اورڈیٹساپسبسکرپشنز،کمپنیمیں،صورتکیمسائلتکنیکیہیں۔سکتےہوزیادهسےمنٹ30جوہیںکرتےقبول

تجارت کی بروقت قبولیت یا منسوخی کی ضمانت نہیں دے گی۔ اگر کبھی تاخیر ہوتی ہے تو کمپنی اس کے بعد ٹریڈر اور
فالوَور کے درمیان تجارتی نتیجہ کو ہم آہنگ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ فالوَور اور ٹریڈر کاپی ٹریڈنگ سسٹم میں

تاخیر سے متعلق تمام خطرات کو تسلیم اور قبول کرتے ہیں جو ٹریڈر یا فالوَور کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

-8 تنازعاتاوردعوے



-1 بھیکسیمتعلكسےضوابطتکنیکیکےسسٹمٹریڈنگکاپیمیلایبذریعہساتھکےکمپنیپہلےسےسبٹریڈراورفالوور
پہلےسےکرنےطےکومعلوماتتماممتعلكسےتنازعہیادعوےاورگےکریںکوششکیکرنےحلکوتنازعےیادعوے
گے۔رکھیںمیںرازصیغہ

-2 دن33کےہونےموصولپردعووںاورتنازعاتتماموالےہونےموصولحوالےکےکامکےسسٹمٹریڈنگکاپیکمپنی
ٔ

نمصاناتوالےہونےمیںنتیجےکےسرگرمیتجارتیکیٹریڈرمیںمارکیٹفاریکسکمپنیگی۔کرےغوراندراندرکے
گی۔کرےنہیںغورپرتنازعےیادعوےکسیمتعلكسے

-3 اورمعاہدےموجودهتنازعاتاوردعوےتمامہوگیارهابہاممیںکرنےبیانیہاںکوپہلوکسیکےسسٹمٹریڈنگکاپیاگر
گےہوںطےمطابكکےاصولوںمنطمی

-9 زبان

1 ہے۔انگریزیزبانکیمعاہدےموجوده۔

-2 کامعاہدےہے۔سکتیکرفراہمترجمہکامعاہدهمیںزبانوںدیگرعالّوهکےانگریزیکمپنیلیےکےسہولتکیصارفین
ہےلئےکےفراہمیکیمعلوماتمحضترجمہ

-3 کومفوماورمطلبکےمعائدهموجودهشدهتحریرمیںانگریزیصورتکیسمجھاورمفہوممختلفکیتحریرشدهترجمہ
گیجائےدیفولیت


