انوڇيد 5
رقم بزار ۽ انجات کڊ الء جوکو پڌرائي دستاويز
هن دستاويز ۾ اسٽاڪ اڪسچينج جي شيئر /سنجات کڊ جي نسبت ڄاڻ
ڏنل آهي .اميد ته هڪ گھٽڪ ايڪسچينجن جي شيئر /سنجات کڊ ۾ وپار
ڪرڻ کان اڳواٽ هي دستاويز ڌيان سان پڙهن.
اسٽاڪ اڪسچينج IBES /نه ته هلڪي يا گھٽجي ۽ چٽي ريت يا
ڪنھن شرط تي پڪ ڪندي آهي نه ئي ان دستاويز جي پورائپ،
پٺڀرائي ۽ درستي ڪندي آهي ان پڌرائي دستاويز جو اسٽاڪ
اڪسچينج IBES /تصديق يا ڪنھن به ريت سندس خوبي زاهر ڪندي
آهي ان وپار ۾ حصو وٺڻ جي نسبت .هر مختصر بيان ان وپار جو سمورن
جوکن ۽ اهم روپ ۾ بيان نٿو ڪري.
ان جوکي جي هيٺ ،اوهان ان ڏيتي ليتي ۾ تڏهن حصو وٺو جڏهن اوهان
کي ان تاني جي پوري سمجھ هجي جنھن ساڻ اوهان سنڱ پيا گنڊو .۽ جنھن
هد تائين اوهان ان جوکي کي منھن ٿا ڏيئڻ چاهيو.
اوهان کي خبر ۽ سار هوندي ته رواجي شيئر ،سنجات رابطي ۽ وپار ٿيندڙ
ٻيون شيون جنھن۾ هڪ هد تائين جوکو رهندو آهي اها ڪا صحيح واٽ
ناهي جن وٽ مھدود وسيلو /مھدود پونجي ۽ /وپار جو آجمودو ۽ گھٽ جوکي
جي سگھ آهي .اوها ان الء تمام ڌيان سان اهو پرکيو ته اوها ن جي مالي حالت
جي نظر ۾ ڇا اهو وپار اوهان الء واجب آهي .جيڪر اوهان اسٽاڪ
اڪسچينج ۾ وپار ڪيو ۽ بدتر حالتون ۽ نڪصان سھو ،اهوان ان جا
جميوار ٿيندا ۽ اسٽاڪ اڪسچينج /سندن ٻئي باڪي سنسٿائون ۽ /يا
 IBESان جا جميوار ناهي ٿيندا ،ڪنھن به نموني ۾ ان نتيجي الء ۽
جيڪر اهو اوهان سان نه ٿيو ته اهو به ثبڪ وٺو ته جوکن بابت اوهان
کي پڌري ڄاڻ ڪين ڏني وئي هئي يا اوهاان کي مختليف صرفتخانن دالل
پاران جوکن بابت ڄاڻ ڪين ڏني وئي هئي .اوهان اهو باسيو ۽ قبولو ته ان
جي ڪا به پڪ ناهي نفو ٿيندو يا ڪنھن به نڪسان مان نجات ملندي
جڏهن اوهان کريداري ڪيو ۽ /وڪڻو ڊرائيويٽو رابطا اسٽاڪ
اڪسچينج جي ضريع.
اهو چٽي ريت سمجھي وڃڻ گھرجي ته اسٽاڪ اڪسچينج ۾ صرافتخاني
دالل جي مارفت اوهان جي وپار جو دارومدار اوهان پاران ڪجه

اوپچاريڪتا صرافتخاني دالل ڏانھن پوريون ڪرڻ تي آهن ،جيڪو ٻين
صنفن کان سواء ان جو گھراڪ سڃاڻپ فارم جو ڀرڻ ،حق ۽ جميواريون،
ڇا ڪيو ۽ ڇا نه ڪيو پڙهڻ وغيراه ۽ ان جي دارومدار وڌي ۽ قاعدا ان
جي الڳاپو رکندڙ اسٽاڪ اڪسچينج ،سماسوڌن ڪمپني ،دشانرديش
جيڪي  IBESپاران وقت بي وقت الڳو ڪيا ويندا آهن ۽ سرڪولر
جيڪي اسٽاڪ اڪسچينج ۽ سماسوڌن ڪمپني ۽ جيڪي وقت بي
وقت الڳو ڪيا ويندا آهن.
اسٽاڪ اڪسچينج نه ته ڪڏهن ڪا ساله ڏيندي آهي ۽ نه ئي ڪڏهن چاه
رکندي آهي ۽ اها ان جي نه ٿيندي جيڪر ڪو انسان ڪنھن اسٽاڪ
اڪسچينج جي صرافتخاني دالل وپار جي واٽ رکي ۽ /يا ان جي نسبت
ڪنھن ٽهي سان له وچوڙ ۾ اچي ان جي ان دستاويز ۾ ڏنل ڄاڻ موجب
ڪا به ڄاڻ جيڪا جيڪا هن دستاويز ۾ ڌنل آهي ان کي وپاري ساله
ڪري نه سمجھي .ڌنڌي سانگھي جو به وچار نه ڪجي جيستائين ته جوکن
جي پوري ڄاڻ پوي .جيڪر توهان کي ان ۾ ڪو شڪ هجي ته پيشيور
ساله وٺي ٿا سگھو.
ان وچار کان ڪي اوهان پاڻ ۽ ڪنھن کي منظوري ڏئي وپار پئي ڪرڻ
چاهيو اوهان کي هيٺيون ڄاڻايل ڳاليون بابت ڄاڻ هجڻي کپي يا پاڻ کي
واقيف ڪرڻو کپي.
 1عام جوکا
 1.1وڏي اسثريتا جو جوکو

اسٿرتا قيمت جي ان تڪڙي بدالء کي چوندا آهن جنه ن جي هيٺئون
تھفوظ /سمجات رابطي کي هلڻو پوندو آهي اسٽاڪ اڪسچينج ۾ ڌنڌي
ڪرڻ سانڱي .عام طور سان جيتري تھفوظ /سنجات رابطي ۾ اوتري
تڪڙي اسٿرتا .عام طور سان گھٽ وپار ڪيل تھفوظ /سنجات رابطي ۾
چالو ڪيل تھفوظ /سنجات رابطي کان وڌيڪ بدالء پئي نظر ايندو آهي ان
اسٿرتا سبب اوها جو آرڊر اڌڪو قبول ٿو ٿي سگھي .يا نه به ٿو قبول
ٿي سگھي يا ڪنھن قيمت تي اوهاجو جو آرڊر قبول ٿيو سو پڃاڙي جي
اگھن کان جام وڌيڪ ٿو ٿي سگھي جنھن سبب بي هسابي يا سچ پچ جو
نڪسان ٿي سگھي.
 1.1گھٽ جوڪ جو جوکو
روڪن جو مطلب بازار ۾ حصو وٺڻ جي سگھ سان آهي جنھن جي مارفت
تھفوظ /سنجات رابطي تمام گھٽ اگھن جي فرڪ ۾ وڪيا ۽ /يا وڻجيا ويندا
آهن .عام طور سان اهو سمجھسو ويندو آهي ته جيترا گھڻا آرڊر بازار ۾ ايندا
اورتا وڌيڪ روڪ  .روڪ وڌيڪ اهميت رکندا آهن چا ڪاڻ ته اهو
سھلو ٿي پوندو آهي نويشڪ پاران ته اهو تڪڙو کريد ۽ /يا وڪرڻ
تھفوظ /سنجات رابطي ڪرڻ تمام گھٽ اگھن جي فرڪن سان ۽ ان سان
نويش ڪندڙ تمام گھني سھالئيء سان مقابلي واري اگھن ۾ تھفوظ..سنجات
رابطي کريد ڪري ۽ /يا کريد ٿا ڪري سگھن .گھٽ روڪ وارن ۾ ان
جو جوکو ٿئي ٿو سگھي ڪجه تھفوظ /سنجات رابطي ۾ چالو تھفوظ/
سنجات رابطن جي ڀيٽ ۾ .ان جو مطلب اهو ٿئي ٿو ته اوهان جو آرڊر
هنن ۾ قبول ٿي ٿو سگھي يا گھٽ انڪن جي فرڪ ۾ قامياب ٿي ٿو
سگھي يا بلڪل به نه ٿو ٿي سگھي.
 1.2.1تھفوظ /سنجات رابطن جو وڪامجڻ ۽ /يا وڪجڻ ڪنھن هڪ
ڏنھن ۾ نڪسان به نٿو ٿي سگھي ڇاڪاڻ ته ان هالت ۾ تھفوظ /سنجات
رابطا اميد ڪيل کان گھٽ يا وڌيڪ ۾ وڪامبا ۽ /يا وڪڻجي ٿا سگھن
ڪا به واندي حالت ۾ ڪميواري نه هجي تھفوظ /سنجات رابطا هٿ ڪرڻ
يا ڏيئڻ سبب.
 1.1وڌيڪ فھالء جو جوکو
فھالء جو سنڪيت سٺي وڻجڻ جي اگھ ۽ سٺي وڪري ڪجڻ جي

اگھ جي فرڪ سان آهي .اهو يڪدم تھفوظ /سنجات رابطي جي کريدڻ ۽
وڪرڻ جي فرڪن کي درشائيندو آهي ۽ ان جي اڀتر ٿيندڙ گھٽ روڪ
وڌيڪ اسٿيرتا سان رواجي فھالء کان وڌيڪ ،گھٽ اسثرتا يا اسٿير
تھفوظ /سنجات رابطي ان سان سٺي انڪن ۾ نڪسان رسندو آهي.
 1.1جوکو ٿيندڙ آرڊر
آرڊرف جو اڳتي وڌڻ (مثلن ”ٿند نڪسان“ آرڊر يا ”گھٽيل“ آرڊر )
جنھن جو مقصد نڪسان کي گھٽائڻ الء آهي اهو ڪم نه به ٿا ڪري
سگھن ڇا ڪاڻ ته بازار ۾ تڪڙيون حالتيون ان آرڊر کي ڪم ڪرائڻ
الء ناممڪن ڪندو آهي.
 1.1.1هڪ ”بازار” جو آرڊر تڪڙو ڪارواهت ٿو ٿي سگھي جيڪر
ٻئي پاسي آرڊر موجود هجن ،ڪنه ن به اگھ کان واٽ به رکندي ۽
جيتونيڪ گراهڪ کي بازاري آرڊر کي تڪڙو ڪارواهت ڪري ٿو
سگھي،اها ڪارواهت اڳين آرڊر جي ڳڻپ ،وقت سان پوري ڪندي .اهو
به سمجھيو وڃي ٿو ته اگھ جي پڇاڙي ۾ وپار ٿيل اگھن کان فريل ٿي
ٿا سگھن يا ان تھفوظ /سنجات رابطا جي سٺي ۾ سـٺي اگھن تي.
 1.4.2هڪ ”هد“ آرڊر ڪارواهت ”هد“ اگھن تي ٿيندو ۽ سٺي اگھن تي.
جيتوڻيڪ گراهڪ کي اگھن جو تھفوظ ملندو اها اميد ڪجي ٿي ته آرڊر
ڪارواهت نه به ٿو ٿي سگھي.

 1.4.1هڪ بند نڪسان آرڊر عام طور سان جما /سنجات رابطي تازي اگھن
کان ”پري“ رکيو ويندو آهي ۽ اهو آرڊر ڪارواهت ٿيندا آهن جڏهن تھفوظ
 /سنجات رابطي پڄندا آهن يا بند اگھن م وپان ٿيندو آهي  .ورڻو بند آرڊر
تازي آگھن کان گھت ئي ڪارواهت ڪبو آهي ۽ وڻجڻ بند آرڊر تازي اگھن
کان مٿي ڪارواهت ٿيندوآهي.جڏهن تھفوظ  /سنجات رابطي ان اگھن تي
ڪيل اگھن تي پڄندا آهن يا ان اگھن تي وپار ڪندا آهن ته بند نڪسان
آرڊر بزار /هد آرڊر ۾ مٽجي هد يا بھتر ۾ ڪارواهت ٿيندو آهي  .سو ان
جو ڪو به آسرو ناهي ته هد آرڊر ڪارواهرت ٿيندو ڇو ته تھفوظ /
سنجات رابطي اڳواٽ پڪ ڪيل اگھن کي اڳتي وڌائيندو ،جنھن حالت ۾
ان آرڊر کي اڳتي وڌندي ،جن ه ن حالت ۾ ارڊر جو نه ڪارواهت ٿئيڻ
جو جوکو اڀري ٿو هڪ عام آرڊر واڱر.
 1.1نئين خوشنا جو جوکو
نئين گھوشڻا جنھن جو اسر وپار جي وکت استاڪ /سنجات ترابطي تي
ٿئي ٿو سگھي ۽ جڏهن اهو گھٽ روڪ ۽ وڌيڪ اسٿرتا سان گڏبو
آهي ته امالڪ اڻ اميد ڪيل صحيح يا غلط جھوڪاء تھفوظ/رابطي تي
ڪري ٿو سگھي.
 1.1افواهن جو جوکو
ڪڏهن ڪڏهن ڪمپني /مودارا بابت افواه وپار جي وقت منھن جباڻي ،
اخبار ،ويبسائيت يا سماچار ايجينسيون وغيراه جي مارفت اچي ٿا سگھن .
نواشڪن کان خبردار ۽ ان تي ڪا به هلچل ڪرڻ کان روڪڻ کپي.
 1.1سسٽم جو جوکو
گھڻي ماترا ۾ وپاار بازار ۾ عام طور سان ٿيندو آهي  ،بازار هليندي ۽ بازار
بند ٿيئڻ کان اڳ .ايڙهن گھڻن ماترا ۾ وپار ڪنھن به وقت ٿي ٿو
سگھي .ان سان آرڊر جي ڪارواهت ٿئيڻ ۽ پڪ ٿيئڻ تي اصر ٿو
پوجي سگھجي.
 1.7.1اسٿرتا جي ماهول ۾ بازار جي ميمبرن پاران لڳاتار پنھنجي اگھ،

ڳڻپ ،يا تازا آرڊر پيش ڪرڻ سبب آرڊر جي ڪارواهت يا پڪ ٿيئڻ ۾
دير تي ٿي سگھي.
 1.7.2ڪنھن حالتن جي هيٺ اهو مشڪل ۽ ناممڪن ٿي پوندو آهي ته
کرج ڇڪليو وڃي هڪ عام اگھ تي بلڪل ئي نه جڏهن ڪو به باڪي
آرڊر نه رهندو آهي وڪري يا وڻجڻ الء يا جڏهن واپار رڪجي ويندو آهي
تھفوظ /سنجات رابطي ۾ امالڪ اڀو تپورو وپاري هڪچل يا تھفوظ/
سنجات رابطي ررڪيٽ فلٽر تي هلن سبب ۽ ٻئي ڪنھن سبب
 1.1سسٽ /نيٽورڪ منجھارو
اليڪٽرانڪ تريڪعي جي وپار ۾ سيٽالئيٽ  /ليز الئين تي
دارومدار رکندو آهي ۽ ان سان ڪمپيوٽر سسٽم ۽ تيڪنالوجي جي
ڳٺجوڙسان آرڊر ڏيبا يا اڳتي وڌيا ويندا آهن .ان الء هڪ سنڇار ويوسٿا
جي نه ڪم ڪرڻ يا سسٽم هوريان هلڻ يا دير سان جواب ملڻ يا
سسٽم بند ٿيئڻ يا ايڙهي نموني جي مشڪل جنھن سبب وپار ڪريندڙ
سسٽم ۾ گھري نٿي سگھ ،جيڪي وس کان ٻاهر هجي ۽ ان سبب وپار
۾ کريد فروت پوري ريت ۽ اڌڪي ريت يا بلڪل ئي نه تي ٿي سگھي.
اوهان کي ساوڌار ٿو پيو ڪجي ته جيتوڻيڪ هي مسئال ٿوڙي دير الء
ٿيندا آهن پر اوهان وٽ باڪي لکيک آرڊر هجي يا نااميد آرڊر ،اها اوهان
الء جوکي رکندڙ آهن ته اوهان پنھنجي جوابداري نه به ٿا نڀائي سگھو.

 1جيستائين سنجات وڀاڳ جي ڳاله آهي ،ته ڌيان ڏيو ماڻ کي ان ڌار
واششتائون سان واڪيف ڪيو:
” 2.1الڀ“ يا ”گيئر نگ“ جو اصر
سنجات بزار ۾ مارجن جي ماترا سنجات رابطي جي ڀيٽ ۾ گھٽ ٿيندي
آهي .سو ڏيتي ليتي ”الڀ“ ۽ ”ساج“ هوندا آهن .سنجات وپار ،جيڪو تمام
ٿوڙي راشي جي مارجن ۾ ٿيندو آهي ،هڪ موڪو ڏنھن آهي ته مارجن
جي ڀيٽ ۾ وڏو فائدو يا نڪسان ٿيئڻ جو .پر ان سنجات جي ڏيتي ليتي
۾ وڏو جوکو ٿيندو آهي.
ان ڪري اوهان هيٺ ڄانايل بيانن کي سمجي سنجات ۾ وپار ڪيو ۽
ساوڌاني سان وپار ڪيو جڏهن اوهان جي وپار ڪرڻ جي حالت ۽ مالي
ثورت بابت خبت هجي .جيڪر اگھ اوهانجي وروڌ ٿين ته اوهان پوري يا
اڌڪي مارجن تمام ثوڙي وقت ۾ وڃائي ويھندا .ان ڪري ان جو نڪسان
اڳوڻي مارجن کان به وڌيڪ ٿو ٿي سگھي.
ڪ) مسطقبل موڌو وپار ۾ روز نپٽارو ڪرڻو پوندو آهي .هر ڏنھن کليل
جايون کي بازار موجب بند ٿيل وشيه سووچي  /سنجات رابطي جي گد
تائين ڪرڻو پوندو آهن .جيڪر اهو رابطو اوهان جي وروڌ هجي ته
نڪسان جي ڀرپاء الء اوهان جي ان جو ڀڳتان ڪرڻو پوندو  .اها رقم
اوهان جي پڪ ڪيل وقت جي اندڙ ڀرڻو آهي ۽ عام طور سان ٻئي
ڏنھن جي وپار جي شروع ٿيئڻ کان اڳ.
ک) جيڪر ان وقت جي هد جي اندر اوهان ساشي ڪين جما ڪرائي
سگھيا يا اوڌر جي راشي اوهانجي خاتي م رهجي وئي ته صرافتخاني دالل
کيچي سگھندو يا پوري ۽ اڌ يا ان جي بدلي ۾ بما ڏيندو .ان حالت ۾ اوهان کي
بند ٿيڻ جي حالت ۾ ڀرپائي ڪرڻي پوندي.
گ) باخار جي ڪن حالتن هيٺ ،نويشڪ کي مشڪل يا ناممڪن
لڳندو ڏيتي ليتي کي ڪارواهت ڪرڻ ۾ .مثنل اها حالت تڏهن پيدا
ٿيندي آهي جيئن اڻ ولرڻ مثلن جڏهن قرورت داوا يا پيشڪش يا واپار ۾
ولمنبن  ،اگھ جي هد تائين يا شرڪريٽ بريڪن سبب

ڳ) بازار جي سنسٿائون کي بڻائي رکڻ الء قدم کرڻا پوندا آهن.
مارجن جي اگھ ۾ فيبدل ،روڪ مارجن جا اگھ وڌائڻ ۽ بنا هي قدم کليل چاه
تي الڳو ڪبا .ان حالت ۾ اوهان کي ڌار مارجن ڏيئڻي پوندي يا پنھنجي
جاء گھٽائڻي پوندي.
گھ) اوها پنھنجي صرافتخاني دالل کان سنجات رابطي جي سمورا وچوڙ
گھري ٿا سگھو .مثنل رابطي جو خسوستيون ۽ ان سان الڳاپو ٿيندڙ
جوابداريون .
 1.1مودرا خسوسي جوکا
 1نفو ۽ فائدو پرڏهي مدرا نالي رکيل ڏيتي ليتي ۾ ،جيڪر هو پاڻ وپارپيو
ڪجي بئي اختيار ۾ سي مدرا بازار جي ڊما ڊول تي دارومدار رکنديون ،
جڏهن اهو ضرورت هجي ته هڪ مدرا کي ٻئي ۾ ۾ٽجڻ جي ضرورت
پوي.
 2ڪن حالتن هيٺ اوهان کي مشڪل ٿيندي ناممڪن ٿيندو هڪ جاء
کي وڪرڻ اهو تڏهن ٿي ٿو سگھي مثنل جڏهن مدرا نرست ڪئي وڃي
يا سمورص وپاري بند وڌايا وڃن
 1مدرا جا اگھ اسٿر ٿيندا آهن مدرا جي اگھن ۾ فير فار تي اصر بين شيون
کان سواء آپورتي گھرجي وچ ۾ واٽ ،پوار ،کجاچي  ،مالي  ،ادالبدلي تي
ڪابو ڪندڙ پروگرام ۽ سنڪار جون نيتيون ،پرڏيه جي سياست ۽ آرٿڪ
واڪعا ۽ نيتي راشٽيه ۽ انترا راشٽريه وياج جا اگھ ۽ مھنگائي

مھنگائي .مدرا جو اومولين ۽ بازار جو منوڀاو .اهي مسئال ڪنھن به
هڪ صخصي سالهڪار جي وس کان ٻاهر آهن  ،ڪو به ڀروسي نٿو
ڏئي سگھندو ته ساله ڏيندڙ موجب وپار جو فائدو ٿيندو حصو وٺندڙ
گراهڪ يا ڪ گراهڪ کي ڪو به نڪسان ڪون پڄندو ان حالت ۾.
 1.1وڪلپ هٿ ڪرڻ الء وڪلپ.
 1وڪلپ هٿ ڪرڻ وارن ال اهو جوکو رهندو آهي ته سندس پوري راشي
هٿ مان نڪري ٿي سگھي ٿوڙي ئي وقت ۾ جوکو اه جي وڪلپ جي
نموني تي آهي ناس ٿيئل شء نبري وڄڻ کان پوء ختم تي ويندي آهي.
وڪلپ هٿ ڪندڙ جيڪر نه ته وڪلپ نائب بزار ۾ نٿو وڪڻي يا
نبري وڄڻ کان ان کي ڪم نٿو آڻي سو پنھنجومپوري نويش وڃائي ويندو.
وڪلپ کتم ٿيئن کان اڳ جيڪر اگھ ڪين فريا جيئن انومان ڪيو پيو
وڃي ان هد تائين ان وڪلپ جي قيمت ڇڪائي سگھي ،نواش ڪندڙ
پنھنجي پوري نه ته پنھنجي نويش جو وڏو ڀاڱو وڃائي ويھندو.
 1ايڪسچينج ڪجه روڪ الڳو ڪري ٿو سگھي ۽ سندس پوري
اختيار ۾ آهي ته هو وڪلپ تي روڪ لڳائي ڪنھن وقت زسوسي حالت
هيٺ.
 1.1جوکو وڪلپ کلندڙ الء
 1جيڪر قرمت جي دشا ايئن ناهي جيئن اميد ڪئي وئي هئي ومي جي
ليکڪ پاران وڏي راشي وڃائڻ جو جوکو آهي.
 1وڪلپ ليکڪ ٿيئڻ جو جوکو گھٽائي سگھجي ٿو ٻئين وڪلپن
کي وڻجي ساڳي وياج ۾ جنھن ثورت ۾ فليل جاء جو انومان ڪندي يا ٻين
بچاء ووسٿا هٿ ڪري وڪلپ بزار ۾ يا ٻين بزار .جيتوڻيڪ انج
حالت ۾ جٿي ليکڪ اها اميد ڪئي آهي هڪ کليل يا بڇاء ووسٿا جاء ،
جوکا اهم ٿي ٿا سگھن .هي في ليل جاء سان اهو ضروري ناهي ته گھٽ
جوکو وري آهي هڪ ”ننڊي“ يا ”وڏي“ جاء جي ڀيٽ ۾.
 1اها ڏيتي ليتي جنھن ۾ کريدي ۽ جام وڪلپ جو لکڻ ڳنڏيل ثورت ۾
آهي يا کريدي يا لکيل وڪلپ  ،وڪري يا کريدي وانڱر هيٺئون فائدا
گڏجي نويشڪن الء ڌار جوکو کڻي ايندا آهن .گڏيل ڏيتي ليتي جيئن

وڪلپ فھالء ،وڏي فيڪيداره ٿيندا آهن هلڪي وڪلپ جي کريدڻ ۽
لکڻ جي ڀيٽ ۾  .اهو به ڌيان رکڻ کپي ته جيئن نويش جي هر جاء
وانڱر ،پيچدگي نه سمجھڻ به هڪ جوکو ٿيندو آهي .جڏهن اها ساله نٿي
ڏني وڃي ته ڪٽنيتي جو ميالپ ٿي وچي نه ڪجه اها ساله جوڳي آهي
ته نواش جي هر وڪلپ وانڱر ان سان سالگ ڪجي جنھن کي جريعو ۽
ڄاڻ هجي جوکي ۽ فل بابت ڳڏيل ڏيتي ليتي سانڱي جدا جدا بازاري حالتون
هيٺ.
 1بناتار تيڪنالوجي /تڪڙ آرڊر انومارگن کي ٽيڪالنڳجي مارفت
وپار
ڪا ڌار شرت خسوستيون ،جوکي ،جميواري ،ڀار ،بڪايا ،بما وپار سان
الڳاپو رکندڙ جيڪا بناتار ٽيڪنوالجي /تڪڙ آرڊر انومارگن يا ٻئي
ڪا ٽيڪنوالجي مارفت وپار بابت ڄاڻ صرافتخاني دالل پاران گراهڪ
کي ڄاڻائڻي کپي.
 1روائيتي
 4.1لفظ انشڀوت جو مطلب گراهڪ ،آسامي ۽ نويشڪ سوڌو صرافتخاني
دالل جي له وڇڙ ۾ اچي ان سوچ سان ته هو هٿ هنڊا ۽ /يا بما /سنجات رابطا
اسٽاڪ ايڪسچينج جي ووسٿا مارفت وپار ڪندا
 4.2لفظ صرافتخاني دالل جومطلب صرافتخاني دالل سوڌو دالل آهي
جيڪو ان حالت ۾ آهي

آڻيو ويو آهي ايڪسچينج پاران جنھن وٽ  IBESپاران پنجڪريت آهي
جيڪو اه حالت ۾

