
 

 رسک ڈسکلوژر

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  

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

 قانونی معلومات

 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 نزناڈائیگر نڈیا نٹینسیو

مزید معلومات کے لئے ویب سائٹ دیکھیں   -  ہے یفراہم کرت  

www.forexmart.com 

کا دائرہ کار اطالع   

پر بیان  ادوںیگمراہ کن بن ریمنصفانہ اور غلین دین کرتے ولت موجود عمومی رسک کو  میں فنانشل انسٹرومنٹسرسک ڈسکلوزر 

حصہ بناتا ہے یمعاہدے کا الزم انیکے درم یاور کمپن صارفاور کرتا ہے   

 

تنبیہ یخطرے ک  

بنانا  ینیمیو کو اس بات ک صارفکرنے سے پہلے  صلہی۔ تجارت کا فاپنی سکت سے ذیادہ خطرہ مول نہیں لینا چاھیے کو صارف 

صارف جب ضروری سمجھے رکھتا ہے۔   ہتجرب میں خاطر خواہ شامل خطرات کو سمجھتا ہے اور اس  ںیکہ وہ اس م چاھیے

ہے حاصل کر سکتامشاورت  ای  مشورہ غیر جانبدار کیا تک  

 ہیر لبول کرتا ہے کہ وہ نمصان اٹھانے کا بہت بڑا خطرہ ہے او ںیتجارت م یک کہ فنانشل انسٹرومنٹسکرتا ہے  میتسل صارف 

ہے اریکو ت نےیخطرہ مول ل  

یکرے گ ںیمشورہ فراہم نہ یکا کوئ یکار ہیسرما ںیتجارت کے سلسلے م یک کہ فنانشل انسٹرومنٹسکو  صارف یکمپن   

 

 اعتراف

فارم ٹیپل یتجارت  

http://www.forexmart.com/


 ستند ترین ہی فراہم کی جاتی ہیںکہ ہمارے الئیو سرور پر پیش کی جانی والی لیمت کی حساس معلومات م لبول کرتا ہے صارف

اس طرح کا  ںیم جےیہے جس کے نتکے نہ ہونے کے باوجود ُرک سکتی ہے  یغلط یکس یاپن یکہ اس سروس کو ہمار ہیاور 

ہوتا ںینہ ابیکو دست صارف ٹایحساس ڈ کا متیل  

کی صورت تنازعہ  کسیکرے گا۔  عہکا مطال" ڈی"صارف گائ ای نوی( کے "مدد" مفارمزفارم ) ٹیپل ڈنگیسے ٹر یبالاعدگ صارف

نہ کرے؛ فیصلہپر اس کا  دیصوابد یاپن یکمپن کہ گا جب تککے تحت ہومعاہدہ  میں فیصلہ اس  

 یسیذرائع کا استعمال کرتے ہوئے ا کٹرانکیال گرید ایفون  یلیٹ ٹ،یثالث انٹرن ك  یمجاز فر ریغ یکرتا ہے کہ اگر کوئ میتسل صارف

ہے۔ ںینہ یذمہ دار اس یتا ہے تو کمپنلیحاصل کر یرسائ تکمعلومات   

 نا گہانی حادثہ

 کسی بھی ناگہانی حادثہ کی صورت میں صرف مالی نمصانات کی ذمہ داری لبول کرتا ہے

خطرہ یکیتکن  

 ںیمحدود نہ کنیبشمول ل  ہوتا ہے دایپ ںیم جےیکے نت یناکام یک سسٹمجو  یاٹھات ںینہ یذمہ دار یکوئ ینمصان ک یبھ یکس یکمپن

دونوں(  ایطرف سے  یک یکمپن ایطرف سے  یک صارفتو  ایکنکشن ) ٹینالص انٹرن ہونا ، ٹیسے اپ ڈ ریتاخ اک نلیکے ٹرم

 صارفدونوں(  ایطرف سے  یک یکمپن ایطرف سے  یک صارفتو  ایغلط استعمال ) ای یخراب ،یناکام یک ئریسافٹ و ای ئریہارڈ و

 صارف کی جانب سے کردہ لواعد و ضوابط کو انیب ںیسائٹ م بیو یک یاور کمپن نلیٹرم صارف ای ں؛یٹنگیپر غلط س نلیکے ٹرم

انداز کیا جانانظر   

سے رابطہ  یکمپن عےیولت، فون کے ذر دبأو کے کے نید نیل ادہیکرتا ہے اور لبول کرتا ہے کہ ضرورت سے ز میتسل صارف

کا اور درخواستوں پر عمل درآمد  اتیہوں اور ہدا ں جاریخبریکے اہم  ٹیخاص طور پر جب مارک  ہے یہوسکت ریتاخ ںیکرنے م

  دورانیہ بڑھایا جاسکتا ہے

 اطالع رسانی / ابالغ

 جےیطرف سے بھ یک ینمصان کے خطرے کو لبول کرے گا جو کمپن یبھ یکس صارفہے اور  ںینہ یذمہ دار یکوئ یک یکمپن 

۔سکےہو ںیو موصول نہک صارفجو  ہو یا ںیم جےیکے نت سے ملنے ریتاخ پیغام کی گئے  

 یذمہ دار ُکلی  یک یرازدار یمعلومات ک یبھ یکے اندر شامل کس اطالعات یموصول ہونے والسے  کی جانب یکمپن صارف  

 لبول کرتا ہے

 ںینہ یذمہ دار یکوئ ینمصان ک یکس ہونے والے جےیمعلومات کے نت ہیخف ریغ یگئ یجیکو بھ صارفطرف سے  یک کمپنی 

وہ یگئ یحاصل ک یسے رسائ ذریعہ لانونی ریک غجس ت کہ یاٹھات  

 یوجہ سے ہونے واال کوئ یک یمجاز رسائ ریغ یک كیفر سرےیت یکس تکاکاؤنٹ  تجارتیکے  صارفلبول کرتا ہے کہ  صارف 

ہے ںینہ یذمہ دار یک ینمصان کمپنبھی   

کے لئے مکمل طور پر ذمہ دار ہے جوپڑھے  غاماتیپ تمامگئے  جےیکو بھ صارف عےی( کے ذرفارمزفارم ) ٹیپل ڈنگیکالئنٹ ٹر

ںیجاتے ہ ئےیدنوں کے اندر خود بخود حذف کر د لنڈری( ک2پانچ ) غاماتی۔ اس طرح کے پوںموصول نہ ہوئے ہ اینہ گئے ہوں   

 ماتغایکو ان پ یرکھا جائے۔ کمپن باخبر عےیکے ذر نلزیچ یکو منظور شدہ مواصالت صارفکہ  یبنائے گ ینیمیاس بات کو  یکمپن

کی وجہ سے حاصل نہ کرسکے ، کھول نہ سکے یا  یناکام یسسٹم ک لیم یا صارف کوجا سکتا جو  ایٹھہرا ںیکا ذمہ دار نہ

 سمجھ  نہ سکے یا پیغام رسانی میں بد عنوانی پائی جائے 

 



 

خطرہ کے تناظر میںثالث  كیفر  

 نک،یہاؤس، ب ئرنگی، کلکاونٹر پارٹی یس یاو ٹ سےی)ج كیفر سرےیت یرلم  کس یسے موصول ہونے وال صارف  یکمپن

 كیفر سرےیت یکس سےیپر ا ی۔ کمپنتاکہ صارف کے ساتھ لین دین کو آسان کیا جا سکے ہے یبروکر( کو منتمل کر سکت ٹیڈیانٹرم

ہے لیتی ںینہ یدار ہذم یکوئ یک وںیغلط ای لین دینپن،  ہیوالیکے د  

 ای ئنی، لکا لین دین یکورٹیس ںیہے جس کا اس رلم کے سلسلے م یا سکتکے ساتھ جمع کر یڈپازٹر یرلم کس یک صارف یکمپن

آف کا حك ہو سکتا ہے ٹیس  

ںیکے مفادات کے برعکس ہو سکتے ہ صارفکا تعلك ہے اس کے مفادات  یکمپن عےیجس کے ذر کہ كیفر سرایت کیا   

 یہے کمپن تایاؤنٹ کے لئے درخواست داک تجارتی ںیم یسے مختلف کرنس یکرنس یجمع شدہ رلم ک صارفجہاں  ںیاس صورت م

ہے یسہولت استعمال کر سکت یک یلیتبد یکرنس یک یکے لئے ڈپازٹر یلیتبد یکرنس یاس طرح ک  

سہولت استعمال کر  یک یلیتبد یکرنس یک یکرنے کے لئے ڈپازٹر لیتبد ںیم یکرنس یتجارت ابیرلم کو دست یک صارف یکمپن

مدد حاصل ہے یک اتیسہول یک یہے، جسے کمپن یسکت  

نوٹس کی تنبہہ کارسک  ٹوزیویریاور ڈ کسیفار  

 ںیم کنٹریکٹ آف ڈیفرنساور  آپشنز، فیوچرز اء کہسیمصنوعات ج ٹوزیویریڈزرمبادلہ اور  اء کہسیج فنانشل انسٹرومنٹسنوٹس  ہی

حاالت  یکہ مصنوعات ان کے ذاتچاہئے  کر لینان ناطماکو  صارفیننکرے گا۔  یکر سکتا اور نہ ہ ںیشامل تمام خطرات کو ظاہر نہ

کرنا چاہئے جب تک کہ وہ  ںینہ لیاس ولت تک ڈ ںیمصنوعات م یسیکو ا صارفینکے حوالے سے موزوں ہے۔  حاالت یاور مال

 ںیم نید نیل یبھ یکس ںیمصنوعات م ٹوزیویریڈکو  صارفین۔ یںل  نہ سمجھ تکحد  کو بہترین ممکنہفطرت اور خطرے  یان ک

تمام  یگئ یک یکار ہیسرما وہکہ  ہیاور  جان اور سمجھ نہیں لیتے شامل خطرات  ںیا چاہئے جب تک کہ وہ ان مہون ںیمشغول نہ

 یبھ ی۔ کوئیہوگ ںینہ لیترس بظاہر یکوئ یآالت ک یاتیکہ مالہے  توجہبات لابل  ہی۔ بھی کر سکتے ہیںکا مکمل نمصان  رلم 

جانا چاہئے ایک رہتے ہوئے اخبرکو مدنظر رکھتے ہوئے ب لیمندرجہ ذ صلہیف یتجارت  

والے انسٹرومنٹستار چڑھاؤ اُ  ذیادہ  

 یک متوںیل انسٹرومنٹسکچھ  ونکہیخطرہ ہے، ک ادہیز کا بھی بہتنمصانات نفع کے ساتھ ساتھ کہ صارف اس کا ادراک رکھتا ہے 

بڑی سے اور  یزیت ںیم متوںیل یک انسٹرومنٹس۔ ںیکے اندر تجارت کرتے ہ حد بڑی یومیہمستحکم نمل و حرکت کے ساتھ  ریغ

 لابوکے  صارف ای یہے جو کمپن یہوسکت والع وںیلیتبد ںیحاالت م ایمتولع والعات  ریاتار چڑھاؤ ہوسکتا ہے اور غ حد کے اندر

جس سے  دہی نا ممکن ہوسکتی ہےپر انجام  متیل متعین کی گئی یکآڈرز کے  صارف یکے حاالت کس ٹی۔ مارکںیسے باہر ہ

و سکتا ہے۔نمصان ہ  

 وںیسیپروگراموں اور پال یاور تجارت یاتیمال ،یتجارت ،یزرع ،یحکومت ،یاسیکے عالوہ س زوںیچ گرید ںیمتیل یک انسٹرومنٹس

۔ لہذا ںیہ یسے متاثر ہوت صورتحال یاتینفس میں موجود ٹیوالعات اور متعلمہ مارک یالتصاد یسماج یااللوام نیاور ب یاور لوم

۔ے ہیں دے سکت ںیضمانت نہ یحد ک یک نمصانکے  صارف ز/آرڈرتیہدا یاسٹاپ الس ک  

 یکا باعث بن سکتا ہے۔ اس ک خاتمہمکمل  ای یکے جزو یکار ہیسرما یاس ک  نمصان ایک بڑےہے کہ  صارف ادراک رکھتا

 کی صارف سے یزیت کینامساعد تحر یک ٹیپر الگو ہوتا ہے جہاں مارک ڈزیٹر یوجہ مارجننگ سسٹم ہے جو اس طرح ک

ہوسکتا ہے ینمصان بھ یاضاف ایک بڑا اس سے کنیہے، ل یکے نمصان کا باعث بن سکترلم  مجموعی جمع کروائی گئی  

 لیوریج



میں  ٹیچھوٹا سا حصہ ادا کرکے مارک کیلدر کا صرف ا یکو کل تجارت صارف ڈنگیکے برعکس مارجن ٹر تجارت یتیروا

 کےلدر  یک شنیپوز یک صارف تجارت ینسبتا چھوٹ مارکیٹ کی ہے کہ ہیلب کا مط جیوریہے۔ ل یتجارت کرنے کے لابل بنات

ہے یکا باعث بن سکت تجارت یتناسب سے بہت بڑ  

کو کم  جیوریحجم کے لحاظ سے ل یکے تجارت صارفاور  یکرے گ ینگران یک جیوریپر الگو ل شنوںیپوز یک صارفین یکمپن

۔یکرنے کا حك محفوظ رکھے گ  

یڈ فیا یس -کنٹریکٹس آف ڈیفرنس  

 ،فیوچرز دھاتوں یمتیکے ساتھ ساتھ زرمبادلہ، ل گریہے جو د نامفروخت کرنے کا  ای دنےیخر کو معاہدہ کیا یڈ فیا یاے س 

ہے  نید نیل سپاٹ لینالابل ترس کیا یڈ فیا یکرتا ہے۔ س یعکاس یک یکارکردگ یک انسٹرومنٹس یادیبن کیا تیاور حصص سم

اور اس کے برعکس کی صورتحالجاتا ہے  ایفرق سے ک انیکے درم خرید اور لیمت فروخت متیل نینمصان کا تع ایجہاں منافع   

۔ میں ہوتے ہیں  یکار ہیسرما ںیم فیوچرز یا آپشن میںجو  ںیخطرات شامل ہوتے ہ یوہ ںیکرنے م یکار ہیسرما ںیم یڈ فیا یس

ہے۔ یہوسکت دایپ یبھ یذمہ دار اتفالی کیہے ا یگئ یوضاحت ک ںیم لیکہ ذ سایج  

 فیوچرز

نمد رلم کے  ںیبعض صورتوں م ای یفراہم یاثاثے ک طے کئے گئےمعاہدے کے  ںیم خیتار یمستمبل ک ںیم نید نیل ںیم فیوچرز

 ای  جیوریکاروبار ل یہ ونکہیک ںیہ ہو سکتےخطرپُر  ادہیہے۔ وہ بہت ز یشامل ہوت یذمہ دار یطے کرنے ک شنیساتھ پوز

ہے یگئ یکہ اوپر وضاحت ک سایجاتا ہے ج ایکے تحت ک مخصوص  

ہے۔ یہوسکت دایپ یبھ یذمہ دار اتفالی کیہے ا یگئ یوضاحت ک ںیم لیکہ ذ سایج   

 آپشنز

ںیشرائط الگو ہ لی۔ مندرجہ ذںیمختلف ہ اتیخصوص یک کیسے ہر ا ںیجن م ںیموجود ہ آپشنز کیموجود مختلف السام    

اجازت  یختم ہونے ک آپشن رکھنے واال آپشن کو ونکہیفروخت کرنے سے کم خطرہ شامل ہے ک آپشنز ںی. اس مآپشن کی خرید 

 نیل گرید ای شنیکم یبھ یاور کس میمینمصان پر ادہیسے ز ادہی۔ زخالف چلی جائےہولڈر کے  متیل یک ایسٹدے سکتا ہے اگر 

حاصل کرے گا اور  یوچرفجو آپشن استعمال کرتا ہے  داریپر کال آپشن کا خر فیوچر کنٹریکٹ تک محدود ہے۔  کی الگت نید

مول لے گاخطرات سے   

لین اور  متیل یک ٹیاگر مارک کہ  لبول کرتا ہے یذمہ دار یلانون یفروخت ک ای یداریخر یاثاثے ک . آپشن کا مصنف آپشن لکھنا

 یکافکے ممابلہ میں  دیخرآپشن کی  ہے۔ خطرہ  آپشن جاتیاس کے خالف  آپشن فرق سے لطع نظر انیکے درم متیل یک دین 

سکتا ہے۔ ہو المحدود خطرے کا سامنا  تو اُس کوہے  ںیاثاثے کا مالک نہ رائڑزہے، خاص طور پر جب  ادہیز  

نید نی'( لیس یکاؤنٹر )'او ٹ یاوور د  

 ںیم کشنیٹرانز یس یسے او ٹ مےیہے تو کالئنٹ موثر طر یجات یتجارت ک یدھاتوں ک یمتیاور ل کسیفار ،یڈ فیا یجب س 

ںیکرتے ہ سے لین دین دوسرے کیبجائے براہ راست ا ہک ریگولیٹیڈ ایکسینج مارکیٹ میں جانے کیا نیمیداخل ہوتا ہے؛ جہاں فر  

 یخطرہ ہوسکتا ہے۔ مرکز ادہیز ںیکے ممابلے م نید نیہونے والے ل ںیم ریگولیٹیڈ ایکسینج مارکیٹ کیا ںیم نید نیل یس یاو ٹ 

حاالت کا سامنا کرنا  سےیا ایکا خطرہ ہوتا ہے  فالٹیرسک، ڈ ڈٹیکو کچھ کر نیمیوجہ سے فر یک یعدم موجودگ یک کاونٹر پارٹی

لدر کا اندازہ لگانا ناممکن ہو۔ یعہدے ک یکس ایکو ختم کرنا  تجارتی سودوںپڑ سکتا ہے جہاں   

ہونا معطل کا تجارت  



 ایمعطل  ڈنگیٹر نجیکسچیکہ جب متعلمہ ا سےیناممکن ہو، ج ایکو ختم کرنا مشکل  شنیپوز یہوں کہ کس سےیحاالت ا یتجارت جب

پر اسٹاپ  متیممررہ ل ونکہیکے نمصانات کو مطلوبہ رلم تک محدود کر دے، ک یکہ کس ںینہ یضرور الس  سٹاپمحدود ہو، ا

بدتر ہوسکتا ہے اور  یسے بھ متیممررہ ل یبرآں اسٹاپ الس آرڈر کا نفاذ اس ک دیہے۔ مز وسکتاالس آرڈر پر عمل درآمد ناممکن ہ

۔ںیہو سکتے ہ ادہینمصانات تولع سے ز صلا  

شرائطمارجن اکاؤنٹ اور   

 یداریکو خراُس   طور پر ادا کرے یفور متیل یک یداریخر یبجائے اس کے کہ وہ پور صارفکے تحت  کشنزیٹرانز مارجنڈ

 یادیکے بن انسٹرومنٹسسطح کا انحصار  یضرورت ک ی۔ مارجن کسلسلہ بنانا ہوتا ہے کیکا ا وںیگیادائ ںیکے ممابلے م متیل یک

سائٹ  بیو یک یجاسکتا ہے۔ کمپن ایحساب ک ای کیا جاسکتا مت سے طےیموجودہ ل یک انسٹرومنٹ یادیور اسے بناثاثے پر ہوگا ا

معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں یمارجن ک انسٹرومنٹس کے لئے درکار  پر مخصوص   

اکاؤنٹ پر ہر  تجارتیبرلرار رکھنے کے لئے اس کے  شنیپوز جاریضرورت ہے کہ  یبنانے ک ینیمیکو اس بات کو  صارف

سے بچنے کے  تجارتوں یجانے وال ےیجانب سے بند ک یک یوجہ سے کمپن یک یابیعدم دست یک رلمہو۔ موجود  مارجن  وافرولت 

کو مطلع  صارف ںیم صورت یبھ یکس یسیا یہے۔ کمپن یدار مہذ یک صارفکرنا  ینگران یک شنیپوز جاری یبھ یلئے کس

ہے؛ ںینہ پابند یکرنے ک  

رابطہ کرنے  ایسے رابطہ کرنے  صارفجانب سے  یک یہے اور کمپن ںیپابند نہ یک دینےکے لئے مارجن کالز  صارفین یکمپن

ہے ںینہ کو جواب دہ صارفکے لئے  یناکام یکس ںیکوشش م یک  

ہے۔ تاہم  رکھتی  حك اکرنے ک لیتبد شرائط  کو یدے کر مارجن ک اطالع یریتحر یک وںدن کے لنڈری( ک2کو پانچ ) صارف یکمپن

۔ ہے رکھتی  حك اکرنے ک لیتبد شرائط  یمارجن کہی  ریکے بغ العاط یریتحر یشگیپ یکمپن ںیم-نا گہانی معامالت   

نید نیل یکار ہیسرما یذمہ دار اتفالی  

داشت مکمل نمصان بر اُس رلم کا  صارفہے،  یگئ یکہ اوپر وضاحت ک سایوجہ سے، ج یک تینوع یک کے تحت لین دین مارجن

۔یتھ یگئ یرکھنے کے لئے جمع کرائ لائمکھولنے اور پوزیشن سکتا ہے جو کر  

کرنے کے  نہ فنڈز ادا یبرلرار رکھنے کے لئے اضاف شنیپوز یعنی یناکام ںیجانب سے مارجن کال کو پورا کرنے م یک کالئنٹ

 یذمہ دار ادارک رکھنے کی تمام ترنمصان ہو سکتا ہے جس کا  ںیم جےیجس کے نت ،یختم ہو جائے گ شنیپوز ںیم جےینت

ہے؛ یہوت عائدکالئنٹ پر  

 دیرلم کے عالوہ مز یبھ یکس یجانے وال یاس کے باوجود معاہدہ داخل کرتے ولت ادا ک لیکن ہے ایگ ایک ںیکو مارجن نہ نید نیل

۔ ہوگی بھی صارف کی ہی یذمہ دار یک کرنے یگیادائ  

چارجز گریاور د شنیکم ،کسیٹ  

کے طور پر  صدیف ای کو رلمسے آگاہ ہونا چاہئے۔ چارجز  ادائیگوں گریاور د شنیکو تجارت شروع کرنے سے پہلے کم صارف

پر لگائے  ادیکو سمجھے کہ اس طرح کے چارجز کس بن ہے کہ وہ اس یذمہ دار یک صارف ہیجاسکتا ہے۔ لہذا  ایک ںیم یانب

ںیجاتے ہ  

 گریاور د کسیٹل لاب ل انسٹرومنٹصفنانش ںیم جےیکے نت یلیتبد ںیحاالت م یکالئنٹ کے ذات ای اں،یلیتبد ںیاور اس م یلانون ساز

ںیفرائض کے تابع ہو سکتے ہ  

 ادائیگی یبھ یکس یسیوہ ا ونکہیچاہئے، ک نایآزادانہ مشورہ ل ںیکے بارے م یذمہ دار یوٹیڈ گرید ایاور/ کسیکو اپنے ٹ صارف 

 کا ذمہ دار ہے۔

اطالع یعموم  



 ںیم فنانشل انسٹرومٹس ایٹویوڈیری ایسے غور کرنا چاہئے کہ آ اطیئنٹ کو احتسے پہلے کال نےیاکاؤنٹ کے لئے درخواست د

 ںیتجارت م کی فنانشل انسٹرومٹس ایٹویوڈیری ایآاس کے لئے موزوں ہے۔  ںیم یروشن یوسائل ک یتجارت اس کے حاالت اور مال

ہے۔ یکا استعمال ضرورلیوریج   

 


