شزیعہ بورڈ ف توی

ریٹیل ستونگ پروڈکٹس

احلمد هلل رب العاملني ،والصلوة والسالم على خامت االنبياء واملرسلني ،و على آله وأصحاهبأمجعني ،وبعد!

دبئی اسالمک یٹیک ڈ بیازپرز سے ستونگ اکاویٹس اور پرم ڈ بیازٹس میه مضاربہ کی یٹیاد پر فیڈ ف تول کرنا ہے ،اس مضاربہ کے تحت ڈ بیازپرز ( رب المال ) شزمابہ
فزاہم کرتے ہیه اور یٹیک (مضارب ) خدمات فزاہم کرنا ہے ۔

 یٹیک ڈ بیازیٹزز کی طزف سے وصول سدہ فیڈز کو مخیلف ڈ بیازٹ بول میه مخ تص کرنا ہے ۔ بہ فیڈز مخیلف اسالمی طزیقہ تمونل (فابیاٹسیگ) میه ابوٹسٹ
کیے خاتے ہیه جن میه مزاتحہ  ،شزکت الملک مع اخارہ ،ربیگ مشارکہ  ،شزکت مٹیاكصہ وغٹزہ سامل ہیه ۔
ٓ
 یٹیک ڈ بیازٹ بول کے میاكع کا ماہابہ یٹیاد پرحشاب کرنا ہے  ،پر ِاہ راست اخراخات منہا کرتے کے یعد ڈ بیازٹ بول کی مجموعی امدنی مضارب اور رب
ی
المال کے درمیان پہلےسے طے سدہ پرافٹ سیٹزنگ رٹصو کے مطابق قسیم کی خانی ہے ۔
ی
 ڈ بیازیٹزز کے درمیان میاكع ڈ بیازٹ کی قسم /کیٹیگرپص کی یٹیاد پر پہلے سے بیان کردہ ویٹیجض(اوزان) کے مطابق قسیم کیا خانا ہے جن کا اعالن ہزمہینہ
ٓ
کی ابیدا میه کیا خانا ہے۔ ویٹیجض پراتچوه کے بوٹس بورڈز اور  DIBکی وبب سابٹ (  )www. Dibpak.comمیه اوپصاه کیے خاتے ہیه ۔
 مضاربت کے اصولوه کے مطابق ڈ بیازیٹزز کو ا بیے شزمابہ کے بیاسب کے حشاب سے یقضان (اگر ہوا ) پرداست کرنا پسے گا ،الینہ اگر یٹیک کی
کوناہی نابت ہوگئی بو مضارب یقضان پرداست کرے گا۔

 ا ٹسے ڈ بیازٹ (ناکسیانی روتے میه ) جن کی مدت مہینہ کے درمیان میه بوری ہوخاتے نا رول اوور کر دتے خاییه بو گصسنہ اعالن سدہ ربٹ کے مطابق
میاكع ڈ بیازپر کے اکاىبٹ میه مٹ تقل کردنا خانا ہے ۔
 فیل از وفت کٹش یکا لیے کی صورت میه ،یٹیک مضاربہ بول کے کل انابہ میه سے کسیمز کا سیٹز (حصہ) رعابئی فینت پر چ ھشاسکیا ہے۔

اوپر بیان کیے گیے ساخت کے مطابق ہم تے درج ذنل پروڈکٹس کی ساخت کا ان کی ڈاکومیٹیٹشن سهٹیجاپصہ لیا ہے اور ہم یضدبق کرتے ہیه کہ بہ شزیعت
کے اصولوه کے مطابق ہے ۔

 ستونگ رنگولر اکاىبٹ (ناکسیانی روتے اور فارن کرٹسی میه )
ستونگ نلس اکاىبٹ










اسیٹشل ستونگ اکاىبٹ

اپہاٹس ستونگ اکاىبٹ

مفئی حشان کلیم

رپصنڈبٹ شزیعہ بورڈ منٹز





ڈاکٹز حسین خامدحشان
خٹزمین شزیعہ بورڈ

ای ستونگ اکاوبٹ

پصٹس ستونگ اکاوبٹ

رنگولر پرم ڈ بیازٹ (ناکسیانی روبوه اور فارن کرٹسی میه)
پرتویم پرم ڈ بیازٹ

میاه مجمد نذپر
شزیعہ بورڈ منٹز

