
 

 کاپی ٹریڈنگ رہنمائی اور سہولت کی وضاحت

 

کاپی ٹریڈنگ سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ یہ سہولت آپ کو کامیاب تاجروں کے آرڈرز )کاپی انویسٹر بننے( کی کاپی کرنے سے 

اجازت دیتی ہے یا سسٹم کے دیگر صارفین کو آپ کے آرڈرز کی نقل کرنے کے قابل اضافی غیر فعال آمدنی پیدا کرنے کی 

 بنادیتی ہے )بطور کاپی ٹریڈر(۔

 

پہلی صورت میں، آپ کو آپ کے منتخب کردہ تاجر کی طرف سے کھولی گئی منافع بخش تجارت سے آمدنی ملے گی۔ دوسری 

کیں گےصورت میں، آپ اپنے ہر کاپی انویسٹر سے کمیشن حاصل کرس  

 

 لہذا، تجارتی انداز کا انتخاب کریں جو آپ کے لئے سب سے زیادہ موزوں ہو اور نئے آن الئن تجارتی مواقع دریافت کریں۔

 

 کاپی ٹریڈر کس طرح بنیں؟

 

 کالئنٹ ایریا میں الگ ان کریں۔ بائیں مینیو سے کاپی ٹریڈنگ سیکشن منتخب کریں۔  -1

 
یں اس سہولت کی شرائط و ضوابط کو پڑھیں اور مجوزہ انتظامات کی تصدیق کریں۔ اس کے سامنے ظاہر ہونے والی ونڈوز م  -2

 بعد"کاپی ٹریڈر" بٹن پر کلک کریں۔



 
اپنا پروجیکٹ نام درج کریں اور اپنی کاپی کے سرمایہ کاروں سے کمیشن حاصل کرنے کا طریقہ منتخب کریں۔ "رجسٹر" بٹن  -3

 پر کلک کریں



 
معلوماتکمیشنوں کے بارے میں   

 

کاپی ٹریڈر کے طور پر اندراج کرنے کے بعد، آپ کو آمدن حاصل کرنے کے لئے سب سے موزوں طریقہ کا انتخاب کرنے کی 

 ضرورت ہے

 

کمیشن فی تجارت. آپ اپنے کاپی انویسٹر کی ہر تجارت کے لئے امریکی ڈالر میں پہلے سے طے کردہ کمیشن وصول کرتے ہیں۔ 

انویسٹر کے ُکل منافع سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔تاہم اس کا حجم کاپی   

 

ڈالر کی بنیاد پر ہر نفع بخش تجارت کے لئے کمیشن ۔ آپ کو نفع میں بند ہونے والی ہر تجارت کے لئے ایک مقررہ رقم ملتی ہے 

الٹ کے لئے ادا کرنا ہوگی۔ 0.0.کمیشن جو کاپی انویسٹر کو ہر تجارت کے   

 

الٹ کے عوض ادا کی جانی چاھیے، چاہے وہ منافع پر بند  0.0.جانب سے کسی بھی تجارت کے کمیشن جو کاپی انویسٹر کی  ●

 ہو یا نقصان پر۔

 

آپ کو ہر کامیابی سے بند تجارت سے منافع ملتا ہے۔ اس صورت میں، آپ کو منافع بخش پوزیشن کی  -منافع کا فیصد کا حصہ 

ں کے ذریعہ ادا کیا جائے گا۔ کا پی کا یہ طریقہ تاجروں میں سب سے زیادہ فیصد کا تعین کرنا ہوگا جو آپ کے کاپی سرمایہ کارو

 مقبول ہے۔

 



روزانہ کی بنیاد پر کمیشن. ایک کاپی سرمایہ کار آپ کو امریکی ڈالر میں ایک مقررہ کمیشن کی رقم ادا کرتا ہے، اس سے قطع 

ی تعداد پر منحصر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی کاپی انویسٹر نظر کہ آپ آج تجارت کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ رقم یومیہ اوپن تجارت ک

 آپ کی تمام ٹریڈز کو ڈپلیکیٹ کرتا ہے۔

 

کاپی ٹریڈر کا تجارتی اکاؤنٹ خود بخود مانیٹرنگ لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے جس میں تاجر اپنے آرڈر کاپی کرنے کی پیشکش 

آپ کو اپنے پیروکاروں کو فوری طور پر تالش کرنے کی قابل کرتا کرتے ہیں۔ نگرانی کو روزانہ ہزاروں تاجر دیکھتے ہیں اور 

 ہے۔

 

آپ کو کالئنٹ ایریا میں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بھی مکمل معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا کرنے   -4

مات کو پر کرنا ہوگا۔کے لیے آپ کو کاپی ٹریڈنگ سیکشن میں جانا ہوگا اور پروفائل کے تحت میں تمام مطلوبہ معلو  

 
 کاپی انویسٹر کیسے بنیں؟

 

 کالئنٹ ایریا میں الگ ان کریں۔ بائیں مینیو سے کاپی ٹریڈ سیکشن کو منتخب کریں۔ -1



 
وہ ونڈو جو آپ کے سامنے ظاہر ہوگی اُس میں سروس کے شرائط و ضوابط کو پڑھیں اور مجوزہ انتظامات کی تصدیق کریں۔  -2

ٹر" کے بٹن پر کلک کریں۔اس کے بعد"کاپی انویس  

 
مانیٹرنگ لسٹ میں کاپی ٹریڈر )یا کاپی ٹریڈ پروجیکٹ( کا انتخاب کریں اس کے تجارتی اکاؤنٹ کو سبسکرائب کریں اور  -3

 کامیابی سے بند کی گئی ٹریڈز سے منافع حاصل کریں۔



 
کمیشن کی شرائط اور فالوورز کی تعداد تک  مانیٹرنگ سیکشن آپ کو تاجروں کے پورٹ فولیو، ان کے تجارتی اعداد و شمار، -4

 رسائی فراہم کرتا ہے۔

 
 سبسکرپشن کی ترتیبات

 



 کاپی کرنے کے لیے انسٹرومنٹس کا انتخاب کریں۔ ●

یہ پیرامیٹر نقل کے لیے تجارتی انسٹرومنٹس کے انتخاب کا ذریعہ ہے۔ طے شدہ طور پر، سسٹم آپ کو تاجر کے تمام آالت نقل 

کرتا ہے، لیکن آپ خود اپنے ترجیحی انسٹرومنٹ کا انتخاب کرسکتے ہیں۔کرنے کی پیشکش   

 
  کاپی کا تناسب

 

یہ پیرامیٹر نقل شدہ تجارت کے حجم کا ذمہ دار ہے۔ یہ آپ کو تاجر کے تجارتی حجم کے تناسب کو اپنی تجارت کے حجم سے 

 واضح کرنے کے قابل بناتا ہے۔

)فالوورز الٹ( کا تناسب مقرر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ  0سے )ٹریڈرز الٹ(  2مثال کے طور پر، آپ نے 

 میں نقل شدہ تجارت ٹریڈر کے اکاؤنٹ میں کھولی گئی تجارت کے سائز سے کم تجارتی سائز کے ساتھ کھولی جائے گی۔

 

 یومیہ کاپی کی حد

 

اصولی طور پر تمام تجارتیں کاپی کی جاتی ہیں لیکن  –ہیں آپ یومیہ بنیاد پر کھولی جانے والی تجارتوں کی حد مقرر کرسکتے 

 آپ اس کو اپنے طور پر تبدیل کرسکتے ہیں

 

 تفصیلی ترتیبات۔

 

تجربہ کار صارفین کے لیے تفصیلی سیٹنگنز دستیاب ہیں۔ ان کا استعمال کرتے ہوئے، آپ اپنی سرمایہ کاری کی حکمت عملی میں 

اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ تاجر کی سرگرمی کی نقل کو آسانی سے  

 

الٹ رینج. اس سہولت کا استعمال کرتے ہوئے، آپ اپنی قائم کردہ حد کے اندر کاپی ٹریڈر کے اکاؤنٹ سے تمام تجارتوں کو   -1



 نقل کرسکتے ہیں۔

تمام پوزیشنوں کو  فکسڈ الٹ ۔ اس سہولت کا استعمال کرتے ہوئے آپ الٹ سیٹنگز میں مخصوص کاپی ٹریڈر کے اکاؤنٹ سے -2

 نقل کرسکتے ہیں۔

 
کاپی ٹریڈر کا انتخاب کرتے وقت، اس کے اکاؤنٹ کی قسم پر توجہ دینا مناسب ہے۔ کامیاب تجارتی نقل کو یقینی بنانے کے   -4

 لئے، آپ کے اکاؤنٹ کی اقسام یکساں ہونی چاہئیں۔

 
 *پہلے منتخب کاپی ٹریڈر سے ان سبسکرائب کیسے کریں؟

 

تجارت نہیں کرنا چاہتے یا اگر آپ اس کی تجارتی حکمت عملی کو نامناسب سمجھتے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنے اگر آپ اب 

 موجودہ کاپی ٹریڈر سے ان سبسکرائب کر سکتے ہیں۔

 

ایسا کرنے کے لیے آپ کو کالئنٹ ایریا میں کاپی ٹریڈنگ سیکشن میں جانا ہوگا۔ میرے سبسکرپشن ٹیب میں، کاپی ٹریڈر تالش 



 کریں اور "ان سبسکرائب" بٹن پر کلک کریں۔

 

قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب آپ کاپی ٹریڈر سے ان سبسکرائب کریں گے تو اس کی سرگرمی کے نتیجے میں کھولی گئی تمام  *

 ٹریڈز بند ہو جائیں گی۔ اس کے عالوہ، آپ سے سبسکرپشن فیس بھی وصول کی جائے گی۔

 


