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تعارف

INTRODUCTION

 ڈیپازٹ بوسٹر شرائط و ضوابط کو الگو کرتا ہےFXTM 2
(بعدازاں "ڈیپازٹ بوسٹر") کے طور پر حوالہ دیا جائے گا) اور
 کے کالئنٹس کو شرکت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسFXTM
ڈیپازٹ بوسٹر کی شرائط و ضوابط میں شرکت کر کے (بعدازاں
 آپ ان شرائط و ضوابط کے پابند ہونے پر،)""شرائط و ضوابط
اتفاق کریں گے جو کہ ذیل میں بیان کی گئی ہیں۔

FXTM 1 is running the Deposit Booster Terms &
Conditions (hereinafter referred to as the “Deposit
Booster”) and invites the Clients of FXTM to
participate. By participating in this Deposit Booster
Terms and Conditions (hereinafter “T&C’s”), you agree
to be bound by the Terms and Conditions herein as
these are set out below.

1.

شرائط کی تشریح

INTERPRETATION OF TERMS

1.

1.1.
In these T&Cs, the following words shall have
the following meaning:

 مندرجہ ذیل الفاظ کا مندرجہ ذیل،ان شرائط و ضوابط میں
1.1.
:مفہوم ہو گا

“Account” shall mean a trading account
designated by the Client in MyFXTM.

 میں کالئنٹ کیMyFXTM "اکاؤنٹ" سے مراد کہ
طرف سے نامزدہ کردہ ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے۔

“Active Period” shall mean a 14 (Fourteen)
consecutive calendar days’ period which starts to run
from the day of the first deposit made by the Client
during the Promotion period in the Account or Wallet.

 (مسلسل) تقویمی دنوں کی مدت ہے14 "فعال مدت" سے مراد
جو اکاؤنٹ یا والیٹ میں پروموشن کی مدت کے دوران کالئنٹ
کی طرف سے کیے گئے پہلے ڈیپازٹ کے دن سے چلنا شروع
ہو جاتی ہے۔

“Client” shall mean a registered and approved client
of FXTM. Clients introduced to FXTM by Introducing
Partners of FXTM Partners, cannot participate in this
Promotion.

 کا ایک رجسٹر شدہ اور منظورFXTM "کالئنٹ" سے مراد
 شراکت داروں کے تعارف کرانیوالےFXTM شدہ کالئنٹ ہے۔
 پر متعارف کرائے گئےFXTM شراکت داروں کے ذریعے
 اس پروموشن میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔،کالئنٹس

“Confirmed Level Period” shall mean the period
where the Client’s Current Level is reviewed and
changed if required. It equals 14 (Fourteen) calendar
days for the current T&Cs and starts at the time of the
first and subsequent deposit made by the Client after
the acceptance of the current T&Cs. It is further
understood that, every-time the Client’s Current Level
is upgraded or downgraded such action shall restart
this period.

"تصدیق شدہ درجہ کی مدت" کا مطلب ہوگا وہ مدت ہوگا جہاں
کالئنٹ کی موجودہ درجہ کا جائزہ لیا گیا اور ضرورت پڑنے
14 پر تبدیل کیا گیا۔ یہ موجودہ شرائط و ضوابط کے لئے
(چودہ) تقویمی دنوں کے برابر ہے اور موجودہ شرائط و
ض وابط کے قبول کرنے کے بعد کالئنٹ کی طرف سے کیے
گئے پہلے اور بعد کے ڈیپازٹ کے وقت شروع ہوتی ہے۔ یہ
 کہ جب بھی کالئنٹ کے موجودہ،مزید یوں خیال کیا جاتا ہے
درجہ کو اپ گریڈ یا ڈاؤن گریڈ کیا جاتا ہے تو ایسا عمل اس
مدت کو دوبارہ شروع کرے گا۔

“Current Level” shall mean the level the
Client currently has in accordance with the Table below
and the current T&Cs and for which the Client will get
rebates.

"موجودہ لیول" سے مراد ہو گا کہ کالئنٹ کا درجہ
موجودہ طور پر ذیل کے جدول کی مطابقت میں ہے اور موجودہ
شرائط ضوابط کی میں بھی اور جس کے لئے کالئنٹس کو ری
بیٹس ملیں گی۔

“Level” shall mean the Rebate which the Client is
eligible to receive as per the applicable Level(s) in the
Table below herein. It is further understood that the
Rebate shall be provided in the form of cash-back to
the Client’s Wallet and will be available either for
withdrawal or can be used for trading purposes.

"لیول" سے مراد ری بیٹ ہوگی جو کالئنٹ اس جدول میں قابل
اطالق لیول(ز) کے مطابق حاصل کرنے کے قابل ہے۔ مزید یہ
سمجھا جاتا ہے کہ ری بیٹ کالئنٹ کے والیٹ میں کیش بیک
کی صورت میں فراہم کی جائے گی اور یا تو نکلوانے کے لئے
دستیاب ہوگی یا اسے ٹریڈنگ کے مقاصد کے لئے استعمال کیا
جا سکتا ہے۔

“Minimum Activation Deposit” shall mean the
minimum deposit that Client needs to deposit to start

"کم از کم فعالیت ڈیپازٹ" سے مراد کم از کم ڈیپازٹ ہوگا جس
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 پر دستیاب) کےwww.forextime.com)(  برانڈFXTM ،FXTM 1
 کا حوالہ دے گا۔Exinity Limited تحت کام کرنے والی

FXTM shall refer to Exinity Limited operating under the FXTM
brand (available at www.forextime.com).
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کی کالئنٹ کو فی ٹریڈ کردہ الٹس ری بیٹ وصول کرنے کے
لئے جمع کرانے کی ضرورت ہے۔

receiving rebate per traded Lots.

 تا جمعہ00.01 "الٹس کے شمار کی مدت" سے مراد پیر
 ہو گی24.004
31  سے2019  مئی17 "پروموشن کی مدت" سے مراد
“Promotion period” shall mean the period from 17th of
 تک کی مدت ہے۔2019 جوالئی
May 2019 until 31st of July 2019.
“Lots Calculation Period” shall mean Monday 00.01
to Friday 24.003.

 پر کھوال کالئنٹ کا ڈیجیٹلMyFXTM "والیٹ" سے مراد
والیٹ ہے جو کالئنٹ کو اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹس کو منظم کرنے
کی اجازت دیتا ہے۔

“Wallet” shall mean a Client’s digital wallet opened at
MyFXTM that allows Client to manage his/her Trading
Accounts.

2.

اہلیت کا معیار

ELIGIBILITY CRITERIA

 ڈیپازٹ بوسٹر شرائط وضوابط کا اطالقFXTM
.2.1
 کے ان کالئنٹس پر ہوتا ہے جو رجسٹرڈ ہیں اور منظورFXTM
:شدہ ہیں اور جو پروموشن کی مدت کے دوران ہیں

2.1.
The FXTM Deposit Booster T&C’s are
applicable to the Clients of FXTM who are registered
and approved and who during the Promotion period:
a)

3.

.2

 کےFXTM  کے تقاضوں کے مطابقFXTM
 ایک، (مطلب6ساتھ ایک اکاؤنٹ چالئی ں
 اور موجودہ شرائط و،)"آزمائشی" اکاؤنٹ نہیں
ضوابط کے تابع ہوں؛

Run an Account (meaning, not a “demo”
account) with FXTM as per the
requirements of FXTM5, and subject to the
present T&Cs;
b)

Read and accept these T&Cs;

ان شرائط و ضوابط کو پڑھیں اور قبول
کریں؛

d)

Make deposit(s) following (b)
above.

) پر عمل کرتے ہوئے ڈیپازٹb( مندرجہ باال
کرائیں۔

)a

)c
)e

ٹریڈنگ کی شرائط

TRADING TERMS

.3

3.1.
These T&Cs are applicable to all CFDs
(excluding CFDs on shares), Forex, precious metals
and commodity futures.

 (سوائے حصص پرCFDs یہ شرائط و ضوابط تمام
.3.1
 قیمتی دھاتوں اور تجارتی اشیاء پر الگو، فاریکس،) کےCFDs
ہوتی ہیں۔

3.2.
The T&Cs are applicable to the following
accounts only: Standard MT4/MT5, CENT and ECN
ZERO MT4/MT5 Accounts.

شرائط ضوابط صرف درج ذیل اکاؤنٹس پر قابل
.3.2
ECN ZERO  اورCENT ،MT4/MT5  معیاری:اطالق ہیں
 اکاؤنٹس۔MT4/MT5

3.3.
Only positions that were opened and closed
during the Promotion period, provided that they were
opened for more than 5 minutes, will be eligible in
accordance with the current T&Cs.

صرف وہ پوزیشنز جو پروموشن کی مدت کے دوران
.3.3
 منٹ سے5  اس شرط پر کہ وہ،کھولی اور بند کی گئی تھیں
 موجودہ شرائط ضوابط،زیادہ وقت کے لئے کھولی گئی تھیں
کی مطابقت میں اہل ہوں گی۔

 ہوگاEEST/EET اس میں بیان کردہ اوقات کار سے مراد3
(جیسے قابل اطالق ہوا)۔

3

Times mentioned herein shall refer to EEST/EET (as applicable).

5

 پرwww.forextime.com)(  ویب سائٹ پر دستیاب ہےFXTM 5
دستیاب ہے۔

Available in FXTM website (available at www.forextime.com).
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4.

مخصوص تشہیری پیشکش کی شرائط

SPECIFIC PROMOTION TERMS

.4

4.1.
The Client by accepting these T&Cs shall be
eligible to receive a rebate (hereinafter referred to as
the “Rebate”) in accordance with these T&Cs. Rebate
shall be calculated in accordance with the Client’s
Current Level in combination with the volume traded by
the Client in the Account within the Active period.

کالئنٹ ان شرائط ضوابط کو قبول کر کے ان شرائط و
.4.1
ضوابط کی مطابقت میں ایک ری بیٹ حاصل کرنے کے قابل
ہوگا (بعدازاں "ری بیٹ" کے طور پر حوالہ دیا جائے گا)۔ ری
بیٹ کا شمار فعال مدت میں اکاؤنٹ میں کالئنٹ کی طرف سے
ٹریڈ کردہ والیم کے مجموعہ میں کالئنٹس کے موجودہ درجہ
کی مطابقت میں کیا جائے گا۔

4.2.
It is further understood and accepted by the
Client that:

یہ کالئنٹ کی طرف سے مزید سمجھا اور قبول کیا
.4.2
:جاتا ہے کہ

a)

Transfers of funds between accounts are
not considered as deposits for the
purposes of the Deposit(s) calculation;

اکاؤنٹس کے درمیان فنڈز کے ٹرانسفرز جمع
کے حسابات کے مقاصد کے لئے جمع کے
طور پر نہیں سمجھا جاتا ہے؛

)b

c)

Deposit shall be made as one transaction
and will not sum up with other deposits
made;

ڈیپازٹ ایک ٹرانزیکشن کے طور پر کیا جائے
گا اور دیگر کیے گئے ڈیپازٹس کے ساتھ جمع
نہیں کیا جائے گا؛

)d

e)

The Levels below are based on the
Deposit(s) made within the Promotion
period.

ذیل میں لیولز پروموشن کی مدت میں کیے گئے
ڈیپازٹ(س) پر مبنی ہیں۔

)f

$5,000 –
9,999.99

China, Hong Kong, Macao, Taiwan

$10,000 –
14,999.99

$15,000+

ANGOLA,
BENIN,
BOTSWANA,
BURKINA
FASO,
BURUNDI,
CAMEROON,
CAPE
VERDE,
CENTRAL
AFRICAN
REPUBLIC,
CHAD, COMOROS, CONGO, COTE
DIVOIRE, EQUATORIAL GUINEA,
ERITREA,
ETHIOPIA,
GABON,
GAMBIA, GHANA, GUINEA, GUINEABISSAU,
GUYANA,
KENYA,
LESOTHO, LIBERIA, MADAGASCAR,
MALAWI,
MALI,
MOZAMBIQUE,
NAMIBIA, NIGER, NIGERIA, REUNION,
RWANDA, SAO TOME AND PRINCIPE,
SENEGAL, SIERRA LEONE, SOMALIA,
SOUTH AFRICA, SWAZILAND, THE
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
CONGO, TOGO, UGANDA, WESTERN
SAHARA, ZAMBIA, ZIMBABWE

$350 – 699.99

$700 – 999.99

All other countries

$500 – 999.99

$1,000 –
1499.99

$1,500+

$3

$5

$8

Rebate per lot

$1000+
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ممالک
چین ،ہانگ کانگ ،میکاؤ ،تائیوان
انگوال ،بینن ،بوٹسوانا ،برکینا فاسو ،برنڈوی،
کیمرون ،کیپ ورڈے ،سینٹرل افریقی
ریپبلک ،چیڈ ،کوموروس ،کونگو ،کوٹ
ڈیوائری ،ایکواٹوریل ،گیونا ،ایریٹریا،
ایتھوپیا ،گیبون ،گمبیا ،گھانا ،گنی ،گنی-بساؤ،
گویانا ،کینیا ،لیسوتھو ،الئبریا ،مڈگاسکر،
مالوی ،مالی ،موزیمبیق ،نمیبیا ،نائجیر،
نائجیریا ،ری یونین ،رونڈا ،ساؤ ٹوم اور
پرنسپی ،سینگال ،سیررا لیون ،صومالیہ،
جنوبی افریقہ ،سوازی لینڈ ،کانگو ڈیموکریٹک
ریپبلک ،ٹوگو ،یوگنڈا ،ویسٹرن صحارا،
زیمبیا ،زمبابوے

– $5,000

– $10,000

+$15,000

9,999.99

14,999.99

– $350

تمام دیگر ممالک
ریبیٹ فی الٹ

.4.3

درجہ 1

درجہ 2

درجہ 3

تصدیق شدہ درجہ کی مدت کے تقاضے:

699.99

– $700

999.99

– $500

– $1,000

999.99

1499.99

$3

$5

+$1000

+$1,500
$8

Confirmed Level Period Requirements:

4.3.

کالئنٹس کے موجودہ درجہ کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے
نتیجے میں تصدیق شدہ درجہ کی مدت کے اختتام میں اپ گریڈ
کیا جائے گا۔

Clients Current Level shall be reviewed and
consequently upgraded at the end of the Confirmed
Level Period.

ڈیپازٹس تفویض شدہ ٹریڈنگ اکاؤنٹس کرنسی میں شمار کیے
جائیں گے۔ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کرنسی میں دوبارہ شمار ڈیپازٹ
کرانے کے لمحے میں کیا جائے گا۔

Deposits will be counted in assigned trading account
currency. Recalculation in the trading account currency
will be done at the deposit moment.

کالئنٹس ایک بعد میں ڈیپازٹ کرتے وقت درجہ کو
.4.4
تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان صورتوں میں ،یہ سمجھا جاتا ہے کہ
وہ خود کار طریقے سے تصدیق شدہ درجہ مدت کے لئے کم
از کم فعالیت کا ڈیپازٹ پورا کرتے ہیں۔ جب کالئنٹ کی طرف
سے ایسا ڈیپازٹ کیا جاتا ہے ،تو  ،FXTMنئے درجہ کے ساتھ
آگے بڑھے گا۔

4.4.
Clients may change Level when they make a
subsequent Deposit. In these cases, it is understood that
they automatically fulfil the Minimum Activation Deposit for
the Confirmed Level Period. When such deposit is made by
the Client, FXTM, shall proceed with new Level.

) Exinity Limited (www.forextime.comفنانشل سروسز کمیشن ،ماریشیئس کی
جانب سے الئسنس یافتہ ہے
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If during the Confirmed Level Period, the Client
deposited an amount equivalent to or above the
Minimum Activation Deposit for the higher Level,
Level of the Client will be upgraded immediately
and Confirmed Level Period will be renewed for the
consecutive 14 (Fourteen) calendar days.

ٰ  کالئنٹ،اگر تصدیق شدہ درجہ کی مدت کے دوران
اعلی درجہ
کے لئے کم از کم فعالیت کا ڈیپازٹ کے مساوی یا زیادہ ڈیپازٹ
 تو کالئنٹ کے درجہ کو فوری طور پر اپ گریڈ کر،کراتا ہے
) (چودہ14 دیا جائے گا اور تصدیق شدہ درجہ کی مدت مسلسل
تقویمی دنوں کے لئے تجدید کی جائے گی۔

If during the Confirmed Level Period, the Client
deposited an amount equivalent to or above the
Minimum Activation Deposit for the lower Level, the
new Confirmed Level Period will start immediately after
the deposit is made but Level of the Client will be
downgraded after the previous Confirmed Level Period
ends.

 کالئنٹ نچلے درجہ،اگر تصدیق شدہ درجہ کی مدت کے دوران
کے لئے کم از کم فعالیت کا ڈیپازٹ کے برابر یا اس سے زیادہ
 تو نیا تصدیق شدہ درجہ کی مدت ڈیپازٹ،کا ڈیپازٹ کراتا ہے
کے بعد فوری طور پر شروع ہو جائے گی لیکن کالئنٹ کا
درجہ پچھلے تصدیق شدہ درجہ کی مدت کے ختم ہونے پر کم
گریڈ کر دیا جائے گا۔

4.5.
Subject to the volume traded by the Client in
the Account during Confirmed Level Period, the Client
shall receive the Rebate of $3/$5/$87 per full completed
lot8 depending on the applicable Level at the time of the
closing of the position(s).

تصدیق شدہ درجہ کی مدت کے دوران اکاؤنٹ میں
.4.5
 کالئنٹ،کالئنٹ کی طرف سے ٹریڈ کردہ والیم کے تابع
پوزیشن(ز) کے بند کرتے وقت قابل اطالق درجہ پر منحصر
 کی ری بیٹ موصول8910$/5$/3$ فی مکمل مکمل کردہ الٹ
کرے گا۔

4.6.
All trading activity must be completed within 14
(Fourteen) calendar days from the day of the latest
Deposit made within the Promotion period. Trading
activity shall be completed on any of the Accounts as
indicated in clause 3.1. above herein.

تمام ٹریڈنگ کی سرگرمی پروموشن کی مدت میں
.4.6
 (چودہ) تقویمی دنوں14 کیے تازہ ترین ڈیپازٹ کے دن سے
میں مکمل کرنا الزمی ہے۔ ٹریڈنگ سرگرمی مندرجہ باال میں
 میں نشاندہی کردہ کسی بھی اکاؤنٹ پر مکمل کی جائے3.1 شق
گی۔

4.7.
The Rebate calculated in the applicable
Confirmed Level Period shall be credited to the
Account at the end of the Confirmed Level Period, the
following Monday by 10:00.

قابل اطالق تصدیق شدہ درجہ کی مدت میں شمار کردہ
.4.7
 اگلے پیر،ری بیٹ کو تصدیق شدہ درجہ کی مدت کے اختتام پر
 اکاؤنٹ میں جمع کر دیا جائے گا۔، بجے تک10 کے دن

4.8.
The Client’s withdrawal requests shall be
processed normally during the period mentioned in
clause 2.1. Above herein subject to the Operative
Agreements11.

کالئنٹ کی رقم نکلوانے کی درخواستوں کو عملیاتی
.4.8
 میں بیان کردہ مدت کے2.1 معاہدوں کے تابع مندرجہ باال شق
۔12دوران پراسیس کیا جائے گا

5.

متفرقات

MISCELLANEOUS

.5

5.1.
In the event of any dispute or misinterpretation
of the above applicable T&Cs, such dispute or
misinterpretation shall be resolved by FXTM, acting in
good faith and as it shall, in its sole and absolute
discretion, deem fit and proper. FXTM decision shall be
final and binding.

مندرجہ باال قابل اطالق شرائط و ضوابط کے تنازعہ
.5.1
 تو اس طرح،یا غلط تشریح کی وجہ سے کسی صورتحال میں
 کی طرف سے نکاالFXTM یا غلط بیانی کا حل/کا تنازعہ اور
 اپنی کلی اور، جو نیک نیتی کے ساتھ عمل کرے گا،جائے گا
، جو بھی بہتر اور موزوں فیصلہ ہو،قطعی صوابدید کے مطابق
 کا فیصلہ حتمی اور پابند کا حامل ہو گا۔FXTM کیا جائے گا۔

5.2.
FXTM has the right to disqualify any Client who
has accepted the current T&Cs if:

 کو کسی بھی کالئنٹ نااہل کرنے کا حقFXTM

.5.2

7

 جہاں اکاؤنٹ امریکی ڈالر کے عالوہ کسی بھی دوسری کرنسی میں ہے تو ری بیٹ7
کو اکاؤنٹ کی کرنسی میں تبدیل کیا جائے گا۔

10

) مکمل کے لئے ری0.01( )) اور مائیکرو الٹ(س0.1( )مکمل کردہ منی الٹ(س10
)بیٹس اس کے مطابق شمار کی جائے گی۔ مائیکرو اکاؤنٹ پر معیاری (سالم مکمل
 یونٹس ہے۔1000  الٹس یا0.01 الٹ سائز

Where the Account is in any currency other than USD the Rebate
shall be converted to the Account’s currency.
The Rebate for mini lot(s) (0.1) and micro lot(s) (0.01) completed
shall be calculated accordingly. Standard (full completed) lot size on
Micro Account is 0.01 Lots or 1000 units.

 پر دستیاب ہے۔www.forextime.com

11

Available at www.forextime.com.
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حاصل ہے جس نے موجودہ شرائط و ضوابط کو قبول کیا ہے
:اگر
یا عملیاتی معاہدوں کی کسی بھی/ان شرائط و ضوابط کی اور
شرط کی خالف ورزی کی جاتی ہے؛

A breach of these T&Cs and/or of any term of the
Operative Agreements occurs;
a)

The Client has more than one entry in the
current T&Cs;

کالئنٹ نے موجودہ شرائط و ضوابط میں ایک
سے زائد اندراج کیے ہے؛

)b

c)

FXTM has reasonable grounds to believe
a misuse of the current T&Cs;

 کے پاس موجودہ شرائط و ضوابط کےFXTM
غلط استعمال پر یقین کرنے کی معقول وجوہات
ہیں؛

)d

e)

The Client acts in bad faith and/or
abusively and/or fraudulently and/or in a
manner that is not in the spirit of the
current T&Cs.

یا/یا بدزبانی سے اور/کالئنٹ بری نیت اور
یا ایسے انداز میں عمل کرتا ہے/دھوکہ دہی اور
جو کہ موجودہ شرائط و ضوابط کی روح کی
مطابقت میں نہ ہو۔

)f

g)

5.3.
FXTM has the right to alter the
T&Cs at its discretion. FXTM may
suspend or terminate the current T&Cs if
a situation arises where the conditions are
unfair for more participants. FXTM has the
right to suspend or terminate the current
T&Cs if its continuation is rendered
impossible
due
to
extraordinary
circumstances beyond the control of
FXTM (natural disasters, political conflicts
etc.).

 کو اپنی صوابدید پرFXTM
.5.3
شرائط و ضوابط میں تبدیلی کرنے کا حق
 موجودہ شرائط و ضوابطFXTM حاصل ہے۔
کو معطل یا ختم کر سکتا ہے اگر ایک ایسی
صورت حال پیدا ہو جاتی ہے جہاں شرائط زیادہ
FXTM تر شرکاء کے لئے غیر منصفانہ ہیں۔
کے پاس موجودہ شرائط و ضوابط کو معطقل یا
 اگر ان کا جاری رکھنا،ختم کرنے کا حق ہے
 کے اختیار سے باہر کے غیرمعمولیFXTM
) سیاسی تنازعات وغیرہ،حاالت (قدرتی آفات
کی وجہ سے ناممکن خیال کیا جاتا ہے۔

)h

5.4.
By accepting the current T&Cs, the Client
acknowledges that he has read and agreed to be
bound by these T&Cs together with the Operative
Agreements as well as to all other Business terms and
conditions as these may be applicable and/or amended
from time to time.

 کالئنٹ،موجودہ شرائط و ضوابط کو قبول کر کے
.5.4
تسلیم کرتا ہے اس نے ان شرائط و ضوابط پر اور اس کے ساتھ
آپریشنل معاہدے اور ساتھ ساتھ تمام دیگر کاروباری شرائط و
ضوابط کو پڑھا اور ان پر پابند رہنے پر اتفاق کیا ہے جیسا کہ
یا ان میں وقتا ً فوقتا ً ترمیم کی جاسکتی ہے۔/یہ قابل اطالق اور

5.5.
Notwithstanding the translated language of this
document, the English wording shall be the binding
version in the event of any discrepancy between the
two languages.

،اس دستاویز کی ترجمہ کردہ زبان کے باوجود
.5.5
انگریزی الفاظ کی دستاویز پابندی کی حامل اور حاوی ورژن
ہو گی بصورت اگر دو زبانوں کے مابین کوئی فرق پایا جاتا
ہے۔
:1 مثال

Example 1:
Mr. FXTM Client from Cyprus deposited 1,000 USD on
the 17th of May 2019, having accepted the T&Cs and
designated in MyFXTM, for the purposes of this
Promotion, the Account XYZ. Hence, he falls within
Level 2. Consequently, Mr. FXTM Client, is eligible to
receive Rebate 5 USD per traded Lot. His level will be
reviewed according to rules after 14 days. Confirmed
Level Period is until 31th of May 2019.

 کو2019  مئی17  کالئنٹ نےFXTM سائپرس سے مسٹر
 شرائط و ضوابط کو قبول، امریکی ڈالر کا ڈیپازٹ کرایا1,000
، اس پروموشن کے مقاصد کے لئے، میںMyFXTM کیا اور
 میں آتا ہے۔ اس کے2  وہ درجہ، میں نامزد کیا۔ لہذاXYZ اکاؤنٹ
 فی ٹریڈ کردہ الٹ کے طور، کالئنٹFXTM  مسٹر،نتیجے میں
 امریکی ڈالر وصول کرنے کا اہل ہے۔ اس کے5 پر ری بیٹ
 دنوں کے بعد جائزہ لیا جائے14 درجہ کا قوانین کے مطابق
 تک ہے۔2019  مئی31 گا۔ تصدیق شدہ درجہ کی مدت

Mr. FXTM Client traded in the Account XYZ 60 lots
during the first Confirmed Level Period and will thus
receive 300 USD in the Wallet the following Monday
(calculated as follows: 5 USD multiplied by 60 Lots

 کالئنٹ نے پہلی تصدیق شدہ درجہ کی مدت کےFXTM مسٹر
 الٹس ٹریڈ کیں اور اس طرح اگلے60  میںXYZ دوران اکاؤنٹ
 امریکی ڈالر موصول کرے گا300  میںXYZ پیر کو اکاؤنٹ
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 امریکی ڈالر کو ٹریڈ5 :(مندرجہ ذیل کے طور پر حساب کیا
 جسے وہ نکلوا سکتا یا ٹریڈ،) الٹس سے ضرب دی60 کردہ
کے لئے استعمال کر سکتا ہے۔

traded), which he can withdraw or use to trade.

:2 مثال

Example 2:

Mr. FXTM Client from Cyprus deposited 1,400 USD on
the 17th of May 2019, having accepted the T&Cs and
designated in MyFXTM, for the purposes of this
Promotion, the Account XYZ. Hence, he falls within
Level 2. Consequently, Mr. FXTM Client, is eligible to
receive Rebate 5 USD per traded Lot. His level will be
reviewed according to rules after 14 days. Confirmed
Level Period is until
31st of May 2019.

 کو2019  مئی17  کالئنٹ نےFXTM سائپرس سے مسٹر
 شرائط و ضوابط کو قبول، امریکی ڈالر کا ڈیپازٹ کرایا1,400
، اس پروموشن کے مقاصد کے لئے، میںMyFXTM کیا اور
 میں آتا ہے۔ اس کے2  وہ درجہ، میں نامزد کیا۔ لہذاXYZ اکاؤنٹ
 فی ٹریڈ کردہ الٹ کے طور، کالئنٹFXTM  مسٹر،نتیجے میں
 امریکی ڈالر وصول کرنے کا اہل ہے۔ اس کے5 پر ری بیٹ
 دنوں کے بعد جائزہ لیا جائے14 درجہ کا قوانین کے مطابق
 تک ہے۔2019  مئی31 گا۔ تصدیق شدہ درجہ کی مدت

Mr. FXTM Client traded in the Account XYZ 30 lots
during the first Confirmed Level Period and will be
eligible to receive 150 USD in the Wallet the following
Monday (calculated as follows: 5 USD multiplied by 30
Lots traded), which he can withdraw or use to trade.

 کالئنٹ نے پہلی تصدیق شدہ درجہ کی مدت کےFXTM مسٹر
 الٹس ٹریڈ کیں اور اگلے پیر کو30  میںXYZ دوران اکاؤنٹ
 امریکی ڈالر موصول کرنے کا اہل ہوگا150  میںXYZ اکاؤنٹ
 امریکی ڈالر کو ٹریڈ5 :(مندرجہ ذیل کے طور پر حساب کیا
 جسے وہ نکلوا سکتا یا ٹریڈ،) الٹس سے ضرب دی30 کردہ
کے لئے استعمال کر سکتا ہے۔

But Mr. FXTM on the 20th of May 2019 deposited
2,000 USD. Confirm Level Period will be renewed and
will constitute from 20th of May 2019 until 03rd of
June 2019 with upgraded Level 3. Consequently, Mr.
FXTM Client, is eligible to receive Rebate 8 USD per
traded Lot.

 امریکی ڈالر2,000  کو2019  مئی20  نےFXTM لیکن مسٹر
کا ڈیپازٹ کرایا۔ تصدیق درجہ کی مدت کی تجدید کی جائے گی
 جون3  سے2019  مئی20  کے ساتھ3 اور اپ گریڈ کردہ درجہ
FXTM  مسٹر، تک مقرر ہوگی۔ اس کے نتیجے میں2019
 امریکی ڈالر8  فی ٹریڈ کردہ الٹ کے طور پر ری بیٹ،کالئنٹ
وصول کرنے کا اہل ہے۔

Mr. FXTM Client traded in the Account XYZ 30 lots
during the second Confirmed Level Period and will
thus receive 240 USD in the Wallet the following
Monday (calculated as follows: 8 USD multiplied by 30
Lots traded), which he can withdraw or use to trade.

 کالئنٹ نے دوسرے تصدیق شدہ درجہ کی مدتFXTM مسٹر
 الٹس ٹریڈ کیں اور اس طرح30  میںXYZ کے دوران اکاؤنٹ
 امریکی ڈالر موصول240  میںXYZ اگلے پیر کو اکاؤنٹ
 امریکی ڈالر8 :کرے گا (مندرجہ ذیل کے طور پر حساب کیا
 جسے وہ نکلوا سکتا،) الٹس سے ضرب دی30 کو ٹریڈ کردہ
یا ٹریڈ کے لئے استعمال کر سکتا ہے۔
: وصول کرے گاFXTM مسٹر

Mr. FXTM will receive:

For the period 17.05.2019 – 31.05.2019 – 5USD per  کے لئے – فی ٹریڈ کردہ31.05.2019 – 17.05.2019 مدت
traded Lot (30 traded Lots for the first Confirmed  ٹریڈ30  امریکی ڈالر (پہلی تصدیق شدہ مدت کے لئے5 الٹ
 امریکی ڈالر۔150 = )کردہ الٹس
period) = 150 USD.
For the period 20.05.2019 – 03.06.2019 – 8USD per  کے لئے – فی ٹریڈ کردہ03.06.2019 – 20.05.2019 مدت
traded Lot (30 traded Lots for the second Confirmed  امریکی ڈالر (دوسری تصدیق شدہ درجہ کی مدت کے8 الٹ
 امریکی ڈالر۔240 = ) ٹریڈ کردہ الٹس30 لئے
Level Period) = 240 USD.
:3 مثال

Example 3:
Mr. FXTM Client from Cyprus deposited 1,400 USD on
the 17th of May 2019, having accepted the T&Cs and
designated in MyFXTM, for the purposes of this
Promotion, the Account XYZ. Hence, he falls within
Level 2. Consequently, Mr. FXTM Client, is eligible to
receive Rebate 5 USD per traded Lot. His level will be
reviewed according to rules after 14 days. Confirmed

 کو2019  مئی17  کالئنٹ نےFXTM سائپرس سے مسٹر
 شرائط و ضوابط کو قبول، امریکی ڈالر کا ڈیپازٹ کرایا1,400
، اس پروموشن کے مقاصد کے لئے، میںMyFXTM کیا اور
 میں آتا ہے۔ اس کے2  وہ درجہ، میں نامزد کیا۔ لہذاXYZ اکاؤنٹ
 فی ٹریڈ کردہ الٹ کے طور، کالئنٹFXTM  مسٹر،نتیجے میں
 امریکی ڈالر وصول کرنے کا اہل ہے۔ اس کے5 پر ری بیٹ
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Level Period is until 31st of May 2019.

 دنوں کے بعد جائزہ لیا جائے14 درجہ کا قوانین کے مطابق
 تک ہے۔2019  مئی31 گا۔ تصدیق شدہ درجہ کی مدت

Mr. FXTM Client traded in the Account XYZ 30 lots
during the first Confirmed Level Period and will be
eligible to receive 150 USD in the Wallet the following
Monday (calculated as follows: 5 USD multiplied by 30
Lots traded), which he can withdraw or use to trade.

 کالئنٹ نے پہلی تصدیق شدہ درجہ کی مدت کےFXTM مسٹر
 الٹس ٹریڈ کیں اور اگلے پیر کو30  میںXYZ دوران اکاؤنٹ
 امریکی ڈالر موصول کرنے کا اہل ہوگا150  میںXYZ اکاؤنٹ
 امریکی ڈالر کو ٹریڈ5 :(مندرجہ ذیل کے طور پر حساب کیا
 جسے وہ نکلوا سکتا یا ٹریڈ،) الٹس سے ضرب دی30 کردہ
کے لئے استعمال کر سکتا ہے۔

But Mr. FXTM on the 20th of May 2019 deposited 500
USD. Confirm Level Period will be renewed and will
constitute from 20th of May 2019 until 03rd of June 2019
but the upgraded Level 1 will constitute from 31st of
May until 03rd of June 2019. Consequently, Mr. FXTM
Client, is eligible to receive Rebate 3 USD per traded
Lot for the second Level only.

 امریکی ڈالر کا500  کو2019  مئی20  نےFXTM لیکن مسٹر
ڈیپازٹ کرایا۔ تصدیق درجہ کی مدت کی تجدید کی جائے گی اور
 تک مقرر ہوگی لیکن اپ گریڈ2019  جون3  سے2019  مئی20
 تک مقرر ہوگا۔ اس2019  جون3  مئی سے31 ،1 کردہ درجہ
 صرف دوسرے درجہ، کالئنٹFXTM  مسٹر،کے نتیجے میں
 امریکی3 کے لئے فی ٹریڈ کردہ الٹ کے طور پر ری بیٹ
ڈالر وصول کرنے کا اہل ہے۔

Mr. FXTM Client traded in the Account XYZ 60 lots
during the second Confirmed Level Period and will thus
receive 180 USD in the Wallet the following Monday
(calculated as follows: 3 USD multiplied by 60 Lots
traded), which he can withdraw or use to trade.

 کالئنٹ نے دوسرے تصدیق شدہ درجہ کی مدتFXTM مسٹر
 الٹس ٹریڈ کیں اور اس طرح60  میںXYZ کے دوران اکاؤنٹ
 امریکی ڈالر موصول180  میںXYZ اگلے پیر کو اکاؤنٹ
 امریکی ڈالر3 :کرے گا (مندرجہ ذیل کے طور پر حساب کیا
 جسے وہ نکلوا سکتا،) الٹس سے ضرب دی60 کو ٹریڈ کردہ
یا ٹریڈ کے لئے استعمال کر سکتا ہے۔
: وصول کرے گاFXTM مسٹر

Mr. FXTM will receive:
For the period 17th.05.2019 – 31st.05.2019 – 5 USD
per traded Lot (30 traded Lots for the first Confirmed
period) = 150 USD.

 کے لئے – فی ٹریڈ کردہ31.05.2019 – 17.05.2019 مدت
 ٹریڈ30  امریکی ڈالر (پہلی تصدیق شدہ مدت کے لئے5 الٹ
 امریکی ڈالر۔150 = )کردہ الٹس

For the period 31st.05.2019 – 03.06.2019 – 3 USD per
traded Lot (60 traded Lots for the second Confirmed
Level Period) =180 USD.

 کے لئے – فی ٹریڈ کردہ03.06.2019 – 31.05.2019 مدت
 امریکی ڈالر (دوسری تصدیق شدہ درجہ کی مدت کے3 الٹ
 امریکی ڈالر۔180 = ) ٹریڈ کردہ الٹس60 لئے

Exinity Limited (www.forextime.com) is licensed by the Financial
Services Commission, Mauritius
as an Investment Dealer under License number C113012295

 ماریشیئس کی، فنانشل سروسز کمیشنExinity Limited (www.forextime.com)
جانب سے الئسنس یافتہ ہے
 کے تحت ایک سرمایہ کاری کے ڈیلر کے طورC113012295 الئسنس نمبر
پر الئسنس یافتہ ہے
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