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اردو هٌذرخبت
ہوبرے هتؼلك
فرسٹ پیرامائونٹ مضاربہ (ایف پی ایم) غیر بینک اسالمی مالی ادارہ ہے ،اور اس کا انتظام پیرامائونٹ انویسٹمنٹ لمیٹڈ
(پی آئی ایل) چالتا ہے۔ پی آئی ایل  15فروری 1992ء کو کمپنیز آرڈیننس 1984ء کے تحت صوبہ سندھ میں قائم کیا
گیا۔  15اکتوبر 1992ء کو اسے مضاربہ کمپنیوں اور مضاربے کے رجسٹرار متعین اسالم آباد کے پاس بطور مضاربہ
مینجمنٹ کمپنی رجسٹرڈ کیا گیا۔ یہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کی فہرست میں شامل ہے۔ فرسٹ پیرامائونٹ مضاربہ غیر
بینک مالی اداروں اور مضاربہ ایسوسی ایشن آف پاکستان کا رکن بھی ہے۔
پیرامائونٹ انویسٹمنٹ لمیٹڈ کا مجاز سرمایہ  50,000,000روپے ہے جسے  5,000,000سرٹیفکیٹس میں تقسیم کیا
گیا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ کی مالیت  10روپے ہے۔ اس کا ادا شدہ سرمایہ  22,319,000روپے ہے۔
پیرامائونٹ مضاربہ کے بنیادی مقاصد یہ ہیں:
1۔

مضاربہ ،اور قرضے کے دیگر تمام اسالمی طریقوں کو اختیار کرنا۔

مضاربہ کمپنیاں ،مضاربہ فنڈ اور مضاربہ اداروں کی تمام اقسام اور انواع ،میوچل فنڈز ،یونٹ ٹرسٹ اور اسی
2۔
طرح کی دیگر مصنوعات کی ،خواہ سنڈیکیٹس کے انداز میں یا دوسری طرح سرپرستی کرنا ،انہیں فروغ دینا ،ان کا
آغاز کرنا ،انہیں منضبط کرنا ،ان کا انتظام چالنا ،اور نظم و نسق رکھنا۔
کسی مضاربہ کمپنی ،مضاربہ فنڈ اور مضاربہ اداروں ،میوچل فنڈز ،یونٹ ٹرسٹ اور اسی طرح کی دیگر
3۔
مصنوعات کے ساتھ ،خواہ سنڈیکیٹس کے انداز میں یا دوسری طرح سے سرمایہ کاری کرنا یا ان کے ساتھ اشتراکِ
عمل میں حصہ لینا یا تعاون کرنا
مضاربہ کمپنیوں ،مضاربہ فنڈ اور مضاربہ اداروں ،میوچل فنڈز ،یونٹ ٹرسٹ اور اسی طرح کے دیگر
4۔
طریقوں کے ذریعے تمام انواع و اقسام کے دورانیے کی مالیات کا انتظام ،حصول اور ان کی افزائش کرنا۔
5۔

تمام اقسام کی کاروباری ،صنعتی ،تجارتی سرگرمیوں کا قیام ،انتظام و انصرام اور ان کو آپریٹ کرنا۔

مشن
ہمارا پختہ عزم ہے کہ اسالمی شریعت کی حقیقی روح کے عین مطابق مضاربہ سرگرمیاں انجام دیں گے۔
مضاربہ کی رقوم کو ہر ممکن بہترین طریقے سے اور انسانی صالحیتوں کے فروغ کے لیے اس طرح استعمال کرنا
کہ سرٹیفکیٹ کے حاملین کو زیادہ سے زیادہ منافع ہو
درجہ کمال حاصل کرنے کے لیے مستقل کوشاں
یہ ہمارا مشن ہے کہ اپنی کاروباری سرگرمی کے تمام شعبوں میں
ٔ
رہیں گے ،مارکیٹ میں اس کے نمایاں مقام کو برقرار رکھیں گے ،اپنے صارفین اور وابستہ عناصر کے ساتھ پائیدار
تعلقات کو فروغ دیں گے ،اور ایک مستحکم اور پرجوش پاکستان تعمیر کریں گے۔

اخاللیبت اور کبروثبری ضرگرهیوں کب ثیبى
ہوبری پختہ رائے ہے کہ فرضٹ پیراهبئوًٹ هعبرثہ کے توبم ڈائریکٹر حعرات اور توبم کبرکٌوں کے لیے هکول
ظبثطہ اخالق کی پبثٌذی الزهی شرغ ہے۔ ہوبری کوشش ہوتی ہے کہ ہوبرے کبرکي پوری غرذ هٌدھے ہوئے ہوں اور
ٔ
ہوبرے ظبثطۂ اخالق هیں کبرفرهب فلطفے ضے پوری غرذ هخلص ہوں تبکہ وٍ تفویط کردٍ رهہ داریوں کو ایوبًذاری
اػلی تریي هؼیبر پر پہٌچبئیں اور خو لوگ ہوبرے
ضے پورا کر ضکیں۔ ہوبرا همصذ یہ ہے کہ اپٌی پروڈکٹ کو فولیت کے
ٰ
هعبرثہ کے ضبتھ ثراٍ راضت یب ثبلواضطہ هتؼلك ہیں اى توبم لوگوں کی ثہتری کے لیے کوشبں ہوں۔

هعبرثہ ہی کیوں؟
پبکطتبى هیں اضالهی هبلیبت کب ٓاغبز 80ء کی دہبئی هیں هعبرثہ کوپٌیس ایٌڈ هعبرثہ ٓارڈیٌٌص کے ًفبر ضے ہوا ،یہ
ٓارڈیٌٌص شریؼت اور اضالهی احکبم کے هطبثك کبروثبری ضرگرهیوں کی غرض ضے ضرهبیہ کبروں کے لیے ٓائیٌی
ڈھبًچہ فراہن کرتب ہے۔  2008ء کے هبلی ثحراى کے دوراى هعبرثہ اداروں ًے هثبلی اضتحکبم دکھبیب اور وٍ هؼیشت کے
شؼجوں هیں ضت ضے کن هتبثر ہوئے ،اُش ػرصے کے دوراى هعبرثہ هیں ًبدہٌذگی کب ایک ثھی والؼہ پیش ًہیں ٓایب۔
هعبرثہ کب ًظبم دوًوں فریموں یؼٌی رة الوبل اور هعبرة کو زیبدٍ ضے زیبدٍ فبئذٍ پہٌچبتب ہے۔ اضالهی ثیٌک اى اهبًت
گساروں ( ) depositorsکے ضبتھ اپٌے تؼلك هیں ضت ضے زیبدٍ اضی غریمے کو اضتؼوبل کرتے ہیں خو اپٌی رلوم اى
ثیٌکوں کے پبش ضرهبیہ کبری کی غرض ضے التے ہیں اور ثیٌک ثبہن هتفمہ تٌبضت کے هطبثك هٌبفغ کی تمطین کی ثٌیبد
پر هعبرة کے غور پر کبم کرتے ہیں۔

ڈائریکٹروں کا پروفائل
کطی ادارے کی کبهیبثی کے لیے لبثل اور هخلص ڈائریکٹروں کی ایک ٹین الزهی ہے۔ فرضٹ پیراهبئوًٹ هعبرثہ کب
ثورڈ ٓاف ڈائریکٹرز ضبت افراد پر هشتول ہے۔ اى هیں ضے پبًچ ًبى ایگسیکٹو ڈائریکٹر ،ایک ٓازاد ڈائریکٹر اور ایک
ایگسیکٹو ڈائریکٹر ہے۔ ادارے کی اضٹریٹدک ضوت هتؼیي کرًب ثورڈ ٓاف ڈائریکٹرز کی رهہ داری ہےً ،یس یہ یمیٌی ثٌبًب
ثھی اى کب کبم ہے کہ ادارے کی ضیٌئر اًتظبهیہ ،کبرکي ،اور خود ثورڈ ثھی غے شذٍ پبلیطیوں ،اور ضیکورٹیس ایٌڈ
ایکطچیٌح کویشي ٓاف پبکطتبى کے لواًیي اور ظواثػ کے پبثٌذ رہیں۔
نام
خٌبة تٌویر احوذ هگوں
خٌبة ضیّذ وخیہ حطي
خٌبة ًذین الجبل
خٌبة پیر هحوذ کبلیب
خٌبة ػجذالرزاق خبًگڑا
خٌبة خبلذ رحوبى
خٌبة ہوبیوں هظہر لریشی

عہدہ
چیئرهیي
چیف ایگسیکٹو ٓافیطر
ڈائریکٹر
ڈائریکٹر
ڈائریکٹر
ٓازاد ڈائریکٹر
ٓازاد ڈائریکٹر

کمپنی کا تعارف
چیف ایگزیکٹو آفیسر
چیف فنانشیل آفیسر  /کمپنی سیکرٹری
شریعت ایڈوائزر برائے مضاربہ
مضاربہ کے آڈیٹرز
آڈیٹرز اور مضاربہ انتظامی کمپنی
قانونی مشیران
بینکرز
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سید وجیہ حسن
عبد ہللا خان
مفتی محمد نجیب خان
ای اینڈ وائے فورڈ روڈز سیدات حیدر اینڈ کمپنی ،چارٹرڈ اکائونٹنٹس
میسرز رحیم جان اینڈ کمپنی ،چارٹرڈ اکائونٹنٹس
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شریعت سے ہم آہنگ پروڈکٹس
ہن اپٌے توبم هؼسز صبرفیي کو خبهغ اضالهی هبلی غریموں کی پیشکش کرتے ہیں خي هیں شریؼت ضے ہن ٓاہٌگی کو هکول
پیش ًظر رکھب خبتب ہے۔ شریؼت ضے هکول ہن ٓاہٌگی کے ضبتھ ضبتھ اش ثبت کو یمیٌی ثٌبًب ہوبرا ػسم ہے
شفبفیت کے ضبتھ
ِ
کہ هبلکبری کے حوالے ضے ٓاپ کو ثہتریي هؼیبر ،خذهت اور ضہولت فراہن ہوتی رہے۔
ہوبری اضالهی هبلکبری کی توبم پروڈکٹص اش غرذ تیبر کی گئی ہیں کہ ایک غرف ٓاپ کو رہٌی ضکوى اور هبلی تحفع
هلے ،اور دوضری غرف ٓاپ ک ی رلن هیں هوکٌہ حذ تک اظبفہ ہوتب رہے۔ چٌبًچہ ہوبری غرف ضے پیش کردٍ اى
پروڈکٹص کی ظبثطہ ضبزی ضیکورٹی ایٌڈ ایکطچیٌح کویشي ٓاف پبکطتبى (ایص ای ضی پی) شریؼت کی پبثٌذی کی ًگراًی
کے ثورڈ کے رریؼے کرتب ہے۔

مضاربہ
مضاربہ کا مطلب ایسا کاروبار ہے جو شراکت سے چالیا جائے اور جس میں ایک یا ایک سے زائد شراکت دار اس
کاروبار کی سرگرمیوں میں فعال طریقے سے حصہ نہ لیتے ہوں۔ یہ منافع میں ایک شراکت داری ہے ،جو سرمائے
اور محنت کے مابین تقسیم ہوتا ہے۔ مضاربہ میں ایک فریق ‘رب المال’ ہوتا ہے جو مال النے کا ذمہ دار ہے ،دوسرا
فریق ‘مضارب’ ہوتا ہے جو اپنی سوجھ بوجھ اور انتظامی کوششیں کاروبار میں لگاتا ہے۔
مضاربہ کے منافع میں متناسب حصہ کسی بھی تناسب سے معلوم کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ دونوں فریق اس تناسب پر
باہم رضامند ہوں۔ تاہم کاروباری حاالت معمول کے مطابق رہیں اور خسارہ ہو جائے تو اس صورت میں تمام خسارہ
سرمایہ لگانے والے کو برداشت کرنا ہو گا ،جبکہ انتظامی فریق کو اُس کی کوششوں کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔

هشبرکہ
‘هشبرکہ’ کے لفظی هؼٌی ہیں ‘شراکت’۔ ػبم اضتؼوبل هیں اش کب هطلت ایطی شراکت ہے خص هیں توبم شراکت دار اپٌب
ضرهبیہ اش غرض ضے لگبتے ہیں کہ کوئی تدبرتی ادارٍ ،هشترکہ هٌصوثہ یب کوئی هٌصوثہ تشکیل دیں ،اش کی رهہ
داری لیں اور اضے چالئیں۔
هشبرکہ ضے هٌبیغ شراکت داروں هیں اضی تٌبضت ضے تمطین ہوتب ہے خص تٌبضت پر وٍ ثبہن هتفك ہو گئے ہوں۔ تبہن
خطبرے هیں شرکت ضرهبئے هیں حصہ داری کے تٌبضت ضے ہوتی ہے۔
تقلیلی هشارکہ
‘تملیلی هشبرکہ’ شراکت کب ایک غریمہ ہے خص هیں ایک فریك دوضرے فریك ضے اش کے هشبرکے کب ایک ضرهبیہ
کبری حصہ ثتذریح خریذًے کب وػذٍ کرتب ہے ،یہبں تک کہ اثبثے هیں دوضرے فریك کب حصہ هکول غور پر پہلے فریك
کو هٌتمل ہو خبتب ہے۔
اثبثہ ثیٌک اور خریذ ار کے هبثیي هشترکہ هلکیت کے تحت خریذا خبتب ہے ،اور اى کی کیپٹل ضرهبیہ کبری کب تٌبضت پہلے
ضے غے شذٍ ہوتب ہے۔ ثیٌک اثبثے هیں اپٌے حصے کو چھوٹے یوًٹوں هیں تمطین کرتب ہے اور خریذار وػذٍ کرتب ہے کہ
وٍ اًہیں غے شذٍ شرذ پر هطتمجل هیں خریذ لے گب۔ اش کے ػالوٍ ثیٌک /هعبرثہ اثبثے هیں اپٌب حصہ ایک الگ اخبرٍ
هؼبہذے کے ضبتھ کرائے پر ( )rent outدے دیتب ہے۔
ثیٌک ػبم غور پر لرظے یب هبلکبری کے اش غریمے کو خبئیذاد کی خریذاری کے لیے اضتؼوبل کرتے ہیں ،کیوًکہ
خبئیذاد کی ًوػیت غیر هٌمولہ ہوتی ہے اور اش پر ثھبری الگت ٓاتی ہے۔
هرابحہ
شریؼت هیں ‘هراثحہ’ کب هؼبہذٍ فروخت کب ایطب غریمہ ہے خص هیں ایک فروخت کبر ( )sellerخریذے گئے اثبثے کی
لیوت کب اػالى کرتب ہے ،اور اش لیوت هیں اپٌب کچھ هٌبفغ خوغ کر کے اثبثہ خریذار کے ہبتھ فروخت کر دیتب ہے۔ دوضرے
لفظوں هیں ،ثیٌک /هعبرثہ اثبثے کے لیے خریذار کو رلن ثطور لرض دیٌے کے ثدبئے اثبثہ کطی تیطرے فریك ضے
خود خریذ لیتب ہے اور همررٍ لیوت پر خریذار کے ہبتھ فروخت کر دیتب ہے۔ اش لیوت کو هسیذ لططوں هیں تمطین کر لیب
خبتب ہے ،اور خریذار یہ لططیں همررٍ هذت هیں ادا کرتب ہے۔
یہ دو فروخت کب هؼبہذٍ ہوتب ہے ،ایک هؼبہذے کے تحت ثیٌک /هعبرثہ اثبثہ حبصل کرتب ہے ،اور دوضرے هؼبہذے کے
تحت وٍ اثبثہ خریذار کو ثیچ دیب خبتب ہے۔ پہلے ضودے کے لیے ثیٌک /هعبرثہ خریذار کو اپٌب ایدٌٹ همرر کرتب ہے۔
ثیٌک /هعبرثہ کی غرف ضے اثبثے کی خریذاری کے ثؼذ دوضرے ضودے پر ػول در ٓاهذ ہوتب ہے۔
هراثحہ هبدی (ً ) tangibleوػیت کے کطی ثھی خبری اور غیر خبری اثبثے کی خریذاری کے لیے اضتؼوبل کیب خب ضکتب
ہے ،ثشرغیکہ وٍ شریؼت کے تحت هوٌوع لرار پبًے والی کوئی شے ًہ ہو۔

شریؼت کی پبثٌذی
تؼبلی کی هہرثبًی ضے فرضٹ پیراهبئوًٹ هعبرثہ وٍ پہال هعبرثہ ادارٍ ہے خص کو شریؼت کی پبثٌذی کب تصذیك ًبهہ
ہللا
ٰ
دیب گیب۔ یہ تصذیك ًبهہ هعبرثہ ایطوضی ایشي ٓاف پبکطتبى کے هشیر هفتی ػجذالطتبر لغبری ًے اش ولت خبری کیب خت
اًہیں یمیي حبصل ہو گیب کہ فرضٹ پیراهبئوًٹ هعبرثہ توبم هدووػی ٓاهذًی حالل ہے اور اش کے ثسًص ٓاپریشٌس شرػی
اصولوں کے هطبثك ہیں۔
ً
شریؼت تمبظب کرتی ہے کہ کطی هؼبہذے کی ثٌیبد هیں هوخود اثبثے الزهب حالل ہوں اور کوئی ثھی هٌبفغ هتؼلمہ هؼبہذے
کے ظواثػ کی پبثٌذی کے ًتیدے هیں حبصل کیب گیب ہو۔
هشارکہ سرٹیفکیٹ

سرهایہ کاری کا طریقہ
ہن هختلف هذتوں کے هشبرکہ ضرٹیفکیٹ پر ہر هوکي ثہتریي هٌبفغ پیش کرتے ہیں۔ ہوبرے لبثل اور تدرثہ کبر فٌڈ هٌیدرز
ضرهبیہ کبروں کی اش فکر ضے پوری غرذ ٓاگبٍ ہیں خو اًہیں اپٌے ضرهبئے کے لیے ہے ،یؼٌی اى کے ضرهبئے کی
زیبدٍ ضے حفبظت اور ثہتریي هٌبفغ کب حصول ،یہی وخہ ہے کہ ہن لچک اور ًفغ یبثی کے ضبتھ ثے هثبل حفبظت ثھی هہیب
کرتے ہیں۔
هشارکہ سرٹیفکیٹ هیں سرهایہ لگانے کا طریقہ
* هشبرکہ ضرٹیفکیٹ کن ضے کن هبلیت یؼٌی  25,000روپے هیں دضتیبة ہوں گے۔
* هشبرکہ ضرٹیفکیٹ کوئی ثھی خریذ ضکتب ہے :اًفرادی خریذار ،ایي خی اوز ،پراویڈًٹ اور گریچویٹی فٌڈ ہولڈرز،
کبرپوریٹ ادارے ،اور دیگر ادارے۔
* اى ضرٹیفکیٹص کی هذتیں  3هبٍ 6 ،هبٍ ،ایک ضبل 2 ،ضبل 3 ،ضبل 4 ،ضبل ،اور  5ضبل ہوں گی۔
* هٌبفغ ضرٹیفکیٹ کی ػرصیت ( )maturityپوری ہوًے پر ادا کیب خبئے گب ،ػرصیت کب فیصلہ خریذار خود کرے گب
خو ضبالًہ ،ششوبہی یب ضہ هبہی ہو ضکتی ہے۔
* هشبرکہ ضرٹیفکیٹ کے اخرا ضے پہلے کھبتہ کھولٌے کب فبرم اور شرائػ و ظواثػ کب هؼبہذٍ پُر کرًب ہو گب اور دضتخػ
یب اًگوٹھے کب ًشبى لگبًب ہو گب۔
* رلن خوغ کراًے کے لیے ًمذ ،چیک ،پے ٓارڈر ،یب ثیٌک ڈرافٹ دیب خب ضکتب ہے ،اور اى دضتبویسات کی تکویل ہی پر
ادائیگی تصور ہو گی۔
* هشبرکہ ضرٹیفکیٹ هیں ضرهبیہ کبری صرف پبکطتبًی روپے هیں ہو گی۔
لبثل اًتمبل ہوں گے ،یؼٌی ایک ضے دوضرے کو هٌتمل کیے خب ضکتے ہیں۔
* هشبرکہ ضرٹیفکیٹ ِ
* هٌبفغ کی ادائیگی ضے پہلے ٰ
زکوح اور ودہولڈًگ ٹیکص اگر الگو ہوئے تو هٌہب کیب خبئے گب۔
زکوح کی کٹوتی ًہیں چبہتے تو ٰ
* اگر ٓاپ ٰ
اضتثٌی کے الرارًبهے ( )cz-50کی ایک ًمل خوغ کرائیں۔
زکوح ضے
ٰ
هشارکہ سرٹیفکیٹ کی خصوصیات
1۔ هشبرکہ ضرٹیفکیٹ کن ضے کن هبلیت یؼٌی  25,000روپے هیں دضتیبة ہوں گے۔
2۔ هشبرکہ ضرٹیفکیٹ کوئی ثھی خریذ ضکتب ہے :اًفرادی خریذار ،ایي خی اوز ،پراویڈًٹ اور گریچویٹی فٌڈ ہولڈرز،
کبرپوریٹ ادارے ،اور دیگر ادارے۔
3۔ اى ضرٹیفکیٹص کی هذتیں  3هبٍ 6 ،هبٍ ،ایک ضبل 2 ،ضبل 3 ،ضبل 4 ،ضبل ،اور  5ضبل ہوں گی۔
4۔ هٌبفغ ضرٹیفکیٹ کی ػرصیت ( )maturityپوری ہوًے پر یب ضبالًہ ادا کیب خبئے گب ،اش کب فیصلہ خریذار خود کرے
گب۔
 5۔ هشبرکہ ضرٹیفکیٹ کے اخرا ضے پہلے کھبتہ کھولٌے کب فبرم اور شرائػ و ظواثػ کب هؼبہذٍ پُر کرًب ہو گب اور دضتخػ
یب اًگوٹھے کب ًشبى لگبًب ہو گب۔
شرح هنافع:
جاریہ
هٌبفغ کی هذت
کن ضے کن هذت
زیبدٍ ضے زیبدٍ هذت

 3هبٍ
 5ضبل یب  60هبٍ

هتوقع شرح هنافع – هشارکہ سرٹیفکیٹ
شرح هنافع (ساالنہ) (یکن 2018هئ ء سے  30خو ى 2018ء)
هتوقع
هنافع کی هدت
ِ
 6.00فیصذ
 3ضے  6هبٍ
 6.25فیصذ
ایک ضبل
 6.50فیصذ
 2ضبل
 6.75فیصذ
 3ضبل
 7.00فیصذ
 4اور  5ضبل
هنافع هنقسوہ کا اعالى

هنافع هنقسوہ نوبر 19 :
پیرا هبئوًٹ اًویطٹوٌٹص لویٹڈ کے ثورڈ ٓاف ڈائریکٹرز ،فرضٹ پیراهبئوًٹ هعبرثہ کے هٌیدرز ًے فرضٹ پیراهبئوًٹ
هعبرثہ کے ضرٹیفکیٹ یبفتگبى کے لیے  8فیصذ هٌبفغ هٌمطوہ (یؼٌی  0.80روپے فی ضرٹیفکیٹ) کب اػالى کیب تھب۔
هنافع هنقسوہ نوبر 20 :
پیرا هبئوًٹ اًویطٹوٌٹص لویٹڈ کے ثورڈ ٓاف ڈائریکٹرز ،فرضٹ پیراهبئوًٹ هعبرثہ کے هٌیدرز ًے فرضٹ پیراهبئوًٹ
هعبرثہ کے ضرٹیفکیٹ یبفتگبى کے لیے  7.5فیصذ هٌبفغ هٌمطوہ (یؼٌی  0.75روپے فی ضرٹیفکیٹ) کب اػالى کیب تھب۔
هنافع هنقسوہ نوبر 21 :
پیرا هبئوًٹ اًویطٹوٌٹص لویٹڈ کے ثورڈ ٓاف ڈائریکٹرز ،فرضٹ پیراهبئوًٹ هعبرثہ کے هٌیدرز ًے فرضٹ پیراهبئوًٹ
هعبرثہ کے ضرٹیفکیٹ یبفتگبى کے لیے  7فیصذ هٌبفغ هٌمطوہ (یؼٌی  0.70روپے فی ضرٹیفکیٹ) کب اػالى کیب تھب۔
سرهایہ کاروں کی شکایات کا ازالہ:
ضرهبیہ کبروں کی شکبیبت کے ازالے کے لیے ثرا ٍِ هہرثبًی درج ریل پتے پر ای هیل
ثھیدیںcustomersupport@fpm.com.pk:
یا
اس پتے پر خط بھیجیں:
کوپٌی ضیکرٹری
ضویٹ ًوجر  ،107-108پی ای ضی ایچ ایص
کویوًٹی ٓافص کوپلیکص،
ثالک ًوجر  2پی ای ضی ایچ ایص،
شبہرا ٍِ لبئذیي ،کراچی،
پبکطتبى
ایص ای ضی پی کے ‘‘ضیکشي ثرائے ضرهبیہ کبروں کی شکبیبت’’ کب ویت ضبئٹ لٌک یہ ہے:
www.secp.gov.pk/complaintform1.asp
ہن سے رابطے کے لیے:
صدر دفتر
ضویٹ ًوجر  ،107-108پی ای ضی ایچ ایص کویوًٹی ٓافص کوپلیکص ،ثالک ًوجر  2پی ای ضی ایچ ایص،
شبہرا ٍِ لبئذیي ،کراچی ،پبکطتبى
فوى+92-21-34381101 ، +92-21-34381052 ، +92-21-34381037-38 :
فیکس+92-21-34534410 :
ای میلinfo@fpm.com.pk :

