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பங䨶்ࠀச ் சநை்தϻல,்  நீண்டகால  அ娽ࠀபப்ைடϻல ் பணֺகக்தை்தத ் தாண்娽ࠀய  வȺமானம  ் மࠀைடக䨶்ࠀ�  ் என்பைத  உணரந்த்  ெபȺமப்ாலான
Ϲத͘டட்ாளரக்ள,் எஸ்ஐ  எ ம டட்மࠀ橀 ࠀரான Ϲத͘ட騽்ל்   ்Ϻலம  ்Ϲத͘騽ࠀ ெசய்هللا வȺ�ࠀன்றனர.் அபப்娽ࠀச ்ெசயய்பப்騽ࠀம  ்எஸ்ஐ  Ϲத͘騽ࠀகள,் கடநத்  10
வȺடஙக்ளில ் எபப்娽ࠀபப்டட்  வȺமானம  ் ெகா騽ࠀத்هللاளள்هللا  என்பைத  நிȿவனஙக்ள ் வாரியாக  ஆராயந்ே்தாம .்  Ȼ.15,000  ேகா娽ࠀக䨶்ࠀ  ேமல ்   மாரக்ெ்கட்
ேக டட்ைலேசஷன்  ெகாண்ட  நிȿவனப ் பங䨶்ࠀகள,்  கடநத்  10  ஆண்騽ࠀகளில ் ெகா騽ࠀதத்  எஸ்ஐ   வȺமானதை்த  ஆராயந்்هللا,  அவறȽ்ல ் டாப ் 15
நிȿவனஙக்ைள இஙே்க ெகா騽ࠀத்هللاளே்ளாம .்                 

இ橀ࠀல ் இந橀்ࠀயப ் பங䨶்ࠀச ் சநை்த,  வரலாȿ  காணாத  வைகϻல ்   ெபȺம  ் சரிׅக䨶்ࠀ  உளள்ான  கடநத்  2008ம  ் ஆண்騽ࠀம  ் கணக�்ࠀல்
எ騽ࠀத்هللاகெ்காளள்பப்ட騽்ࠀளள்هللا என்பهللا 䨶ࠀȽப ்டதத்கக்هللا. 

எஸ்ஐ顂ࠀ வ籋ࠀமானம!்

ஒȺவர ் கடநத்  10 ஆண்騽ࠀகளில ் எஸ்ஐ   Ϲைறϻன் Ϻலம (க ்இன்ெவஸ்டெ்மன்ட ் ளான்ࠀஸ்டேமட娽כ)  ் ெதாடரந்்هللا  பாமே்ப
ஸ்டாக ்எகஸ்்ேசஞ்כன் ெசன்ெசகஸ்் 䨶ࠀȽᵫட騽்ࠀ  ஃபண்騽ࠀ களில ்Ϲத͘騽ࠀ ெசய橀்ࠀȺநத்ால,் அவȺக䨶்ࠀ  62 சத֢�ࠀதம  ்வȺமானம்
மࠀȺக䨶்ࠀைடத橀்ࠀ� .் 

அهللاேவ  இஙே்க  தரபப்ட騽்ࠀளள்  15  Ϲன்னணி    நிȿவனப ் பங䨶்ࠀகளில,்  அேத  ெதாைகைய  எஸ்ஐ   Ϲைறϻல ் Ϲத͘騽ࠀ
ெசய橀்ࠀȺநத்ால,் அவர ்ஈட娽ࠀய சராசரி வȺமானம  ்1,360 சத֢�ࠀதமாக இȺந橀்ࠀȺக䨶்ࠀம .்(பாரக்க் : அடட்வைண1) 

அடட்வைண 1ல ்தரபப்ட騽்ࠀளள் பங䨶்ࠀகளில ்மாதம  ்Ȼ.1000 Ϲத͘騽ࠀ ெசய橀்ࠀȺநத்ால,் வȺமானம  ்எவவ்ளׅ?

மாதம  ் Ȼ.1,000  எஸ்ஐ   Ϻலம  ் ெசன்ெசகஸ்்  பங䨶்ࠀகளில ் Ϲத͘騽ࠀ  ெசய橀்ࠀȺநத்ால ் 10  ஆண்騽ࠀகளில ் Ȼ.74,400  லாபம்
மࠀȺக䨶்ࠀைடத橀்ࠀ� .் (இ62 هللا% வȺமானம)்

மாதம  ்Ȼ.1,000 எஸ்ஐ  Ϻலம  ்அஜநத்ா பாரம்ா பங�்ࠀல ்Ϲத͘騽ࠀ ெசய橀்ࠀȺநத்ால ் 10 ஆண்騽ࠀகளில ்Ȼ.94,16,500 வȺமானம மࠀஇȺக䨶் ்هللاைடதࠀ�்  .்  (7,847%
வȺமானம)்

மாதம  ் Ȼ.1,000  எஸ்ஐ   Ϻலம  ் ெபரஜ்ர ் ெபϻன்டஸ்்  பங�்ࠀல ் Ϲத͘騽ࠀ  ெசய橀்ࠀȺநத்ால ் 10  ஆண்騽ࠀகளில ் Ȼ.9,75,700  வȺமானம  ் மࠀȺக䨶்ࠀைடத橀்ࠀ�  ் (813%
வȺமானம)்.

மாதம  ்Ȼ.1,000 எஸ்ஐ  Ϻலம  ் 娽ࠀɁட娽ࠀ பங�்ࠀல ்Ϲத͘騽ࠀ ெசய橀்ࠀȺநத்ால,் 10 ஆண்騽ࠀகளில ்Ȼ.5,78,200 வȺமானம மࠀȺக䨶்ࠀைடத橀்ࠀ�்  .் (482% வȺமானம)் 

எஸ்ஐ  Ϲைறϻன் Ϻலம  ்மாதம  ் 1,000 Ȼபாைய இநத் 15  நிȿவனஙக்ளில ்Ϲத͘騽ࠀ ெசய橀்ࠀȺநத்ால,் 10 ஆண்騽ࠀகளில ்சராசரியாக Ȼ. 16,33,500 வȺமானம்
மࠀȺக䨶்ࠀைடத橀்ࠀ� .் (1,360% வȺமானம)் (பாரக்க் : அடட்வைண 2)



ெதரிநꩁ்ࠀெகாளள்ேவண்娽ࠀய ࠀக�்ࠀய ♜ࠀஷயஙக்ள!்

எஸ்ஐ  Ϲைறϻன் Ϻலம  ்நலல் லாபம மࠀைடக䨶்ࠀ�்   ்என்றா͙ம மࠀெகாண்டாக ேவண்騽்هللاயமான ֢ஷயஙக்ைளத ்ெதரிநࠀ்�ல Ϲகכ்  .் 

எஸ்ஐ   ேபான்ற ெதாடர ்Ϲத͘ட騽்ࠀ Ϲைற   Ϻலம  ்பட娽ࠀயɁடபப்டட் பங䨶்ࠀகளில ்Ϲத͘騽ࠀ ெசய்هللاவநத்ால ் நீண்ட காலத橀்ࠀல ் (10,  15 ஆண்騽ࠀகள)் நலல்
வȺமானதை்த ஈடட் Ϲ娽ࠀȸம .்

பங䨶்ࠀச ்சநை்த அவவ்பே்பாهللا ஏறற், இறகக்ங ்க͜க䨶்ࠀ உடப்டக்ۿ娽ࠀயهللا. எஸ்ஐ  Ϲத͘ட騽்ࠀ Ϲைற, அநத் ஏறற் இறகக்ஙக்ைள ஸ்மாரட்ட்ாக ைகயாண்騽ࠀ



Ϲத͘騽ࠀ ெசயய் כறநத் உத橀்ࠀ ஆ䨶ࠀம .் 

ேநர娽ࠀயாக   நிȿவனப ்பங䨶்ࠀகளில ்Ϲத͘騽ࠀ ெசய்هللا ரிஸ்க ்எ騽ࠀகக் ֢Ⱥமப்ாத Ϲத͘டட்ாளரக்ள ்䨶ࠀȽபப்ாக, כȿ Ϲத͘டட்ாளரக்ள ்எஸ்ஐ  Ϲைற Ϻலம்
இண்ெடகஸ்் ஃபண்騽ࠀகளில ்Ϲத͘騽ࠀ ெசய்هللا, நீண்ட காலத橀்ࠀல ்நியாயமான வȺமானதை்த ஈடட் Ϲ娽ࠀȸம .்

க லாபமࠀஅ橀 ࠀெசயப்வரக்͜க䨶் ࠀகளில ்எஸ்ஐ  Ϲைறϻல ்Ϲத͘騽ࠀநிȿவனப ்பங䨶் ்هللاதࠀரிஸ்க ்எ騽 ்هللاணிநهللا மࠀ騽்ۿைடகக்கࠀ�்  .்

எஸ்ஐ  அ娽ࠀபப்ைடϻல ்Ϲத͘騽ࠀ ெசய்هللا,       வȺம  ்பத்هللا ஆண்騽ࠀகளில ்כறபப்ான வȺமானதை்தப ்ெபற வாயப் ்ளள்  15 நிȿவனப ்பங䨶்ࠀகள ் (பாரக்க்  :
அடட்வைண 3) 䨶ࠀȽத்هللا ֢ரிவாக பாரப்ே்பாம .்

ெதளிவாக ப娽ࠀகக் படதை்த கள்ிக ்ெசயய்왜ࠀம்

எபப்娽ࠀ ࠀத桔ࠀ騽ࠀ ெசயய் ேவண்騽ࠀம?்

அ騽ࠀத்هللاவȺம  ் பத்هللا  ஆண்騽ࠀகளில ் இநத்ப ் பங䨶்ࠀகளில ் எஸ்ஐ   Ϲைறϻல ் Ϲத͘騽ࠀ  ெசய்هللا  வநத்ால,்  நலல்  லாபதை்தப ் ெபறலாம .்  அபப்娽ࠀ  லாபம்
֢Ⱥம ்பவரக்ள ் ன்வȺமாȿ ெசயய்ேவண்騽ࠀம .்

1.  இநத் 15 பங䨶்ࠀகைள உஙக்ள ்֢Ⱥபப்த்هللاகே்கறப் ஐந்هللا பங䨶்ࠀகள ்ֺதம  ்A, B மறȿ்ம  ்C என்ȿ Ϻன்ȿ 䨶ࠀӶகக்ளாகப ் ரித்هللاகெ்காள்͜ ஙக்ள.் 

2. Ϲதல ்மாதம  ்䨶ࠀӶ  A֢ல ்உளள் பங䨶்ࠀகள ்அைனத橀்͙ࠀம  ் நீஙக்ள ்Ϲத͘騽ࠀ ெசயய் ֢Ⱥம ்ம  ்ெதாைகைய சமமாகப ் ரித்هللا Ϲத͘騽ࠀ ெசயȸ்ஙக்ள.் 
அேதேபால ்இரண்டாவهللا மாதம  ்Bϻல ்உளள் பங䨶்ࠀகளி͙ம ,் Ϻன்றாவهللا மாதம  ்Cϻல ்உளள் பங䨶்ࠀகளி͙ம  ்சம ெதாைகைய Ϲத͘騽ࠀ ெசயȸ்ஙக்ள.்

3.  நான்காவهللا  மாதம  ் 䨶ࠀӶ  A֢ல ் Ϲன்   நீஙக்ள ் ெசயத்  Ϲத͘ட娽ࠀல,்  இண்ெடகஸ்்  வȺமானதை்தத ் தாண்娽ࠀ  வȺமானம  ் ெகா騽ࠀதத்  நிȿவனப்
பங䨶்ࠀகைளத ் ேதரந்ெ்த騽ࠀத்هللا அவறȽ்ல ்மட騽்ࠀம  ்உஙக்͜ைடய Ϲநை்தய Ϲத͘டை்டப ் ரித்هللا Ϲத͘騽ࠀ  ெசயȸ்ஙக்ள.் ஒȺேவைள  எநத்  நிȿவனϹம்
இண்ெடகஸ்் ஃபண்ைட֢ட அ橀ࠀக வȺமானம  ்தர֢லை்ல எனில,் அநத் மாதத்هللاகக்ான Ϲத͘டை்ட இண்ெடகஸ்்    ȹச்םவல ்ஃபண்騽ࠀகளில ்Ϲத͘騽ࠀ
ெசயȸ்ஙக்ள.்

4. அ騽ࠀத்هللا வȺம  ்மாதஙக்ளில ்இேதேபால 䨶ࠀӶ B  மறȿ்ம  ்Cϻல ்உளள் பங䨶்ࠀகளின் வȺமானதை்த இண்ெடகஸ்் வȺமானத்هللاடன் ஒப ்ட騽்ࠀ அதறே்கறப்
Ϲத͘騽ࠀ ெசயȸ்ஙக்ள.்

5.  இநத்  Ϲைறைய   யாக்כழறם ஒவெ்வாȺ  மாதϹம  ் ெசய்هللاவரேவண்騽ࠀம .்  இநத்  உத橀்ࠀ,  காலாண்騽ࠀ  அ娽ࠀபப்ைடϻலான  நிȿவனப ் பங䨶்ࠀ  களின்
ெசயலப்ாடை்ட ைவத்هللا Ϲத͘騽ࠀ ெசயவ்தா䨶ࠀம .்



நீண்ட காலத橀்ࠀல ்ரிஸ்க ்பரவலாகக்ம!்

உஙக்ளின் Ϲத͘騽ࠀ இபப்娽ࠀ  நீண்ட காலத்هللاக䨶்ࠀ ெதாடரந்்هللا ேமறெ்காளவ்தாக இȺகக் ேவண்騽ࠀம .் இதன் Ϻலம  ்பங䨶்ࠀச ்சநை்த Ϲத͘ட娽ࠀல ்இȺக䨶்ࠀம்
ரிஸ்க ்என்பهللا நீண்ட காலத橀்ࠀலத்ான் பரவலாகக்பப்騽ࠀ�ࠀறهللا. இهللا ஈக்֢ ட娽ࠀ  ȹச்םவல ்ஃபண்ட ்(இண்ெடகஸ்் ஃபண்ட)் Ϲத͘ட騽்ࠀக䨶்ࠀம  ்ெபாȺந்هللاம .் இநத்
எஸ்ஐ   Ϲத͘ட騽்ࠀ  உத橀்ࠀ  Ϻலம  ் இண்ெடகஸ்்  வȺமானதை்தக ் காட娽͙ࠀம  ் அ橀ࠀக  லாபம  ் தȺம  ் நிȿவனப ் பங䨶்ࠀகளில ் Ϲத͘騽ࠀ  ெசயய்  Ϲ娽ࠀȸம .்
அேதசமயம  ் அபப்娽ࠀ  வȺமானம  ் தரா֢டட்ால ் அைத  அைடயாளம  ் கண்騽ࠀ  Ϲத͘டை்ட  இண்ெடகஸ்்     ȹச்םவல ் ஃபண்騽ࠀக䨶்ࠀ  மாறȽ்  நியாயமான 
வȺமானதை்தப ்ெபற Ϲ娽ࠀȸம .்ேநர娽ࠀப ்பங䨶்ࠀகளில ்ரிஸ்க ்எ騽ࠀகக் தயகக்ம  ்உளள்வரக்ள ்இண்ெடகஸ்்  ȹச்םவல ்ஃபண்騽ࠀகளில ்Ϲத͘騽ࠀ ெசயத்ாேல
ேபாهللاமானهللا.

ெதா䨶ࠀப롂்ࠀ: ெஜ.சரவணன் 



படம:் ேக.ராஜேசகர்

娽ࠀஸ்கெ்ளயம்ர ் :  கட騽்ࠀைரϻன்  ஆכரியேரா,  இண்டஸ்ெவலத் ் நிȿவனத橀்ࠀன்  வா娽ࠀகை்கயாளரக்ேளா  இங䨶்ࠀக ் 䨶ࠀȽப ்ட騽்ࠀளள்  பங䨶்ࠀகைள
ைவத橀்ࠀȺகக்ேவா, வரத்த்கம  ்ெசயய்ேவா வாயப் ்ளள்هللا. இங䨶்ࠀ ெகா騽ࠀகக்பப்ட騽்ࠀளள் தகவலக்ள ்ஆכரியரின் நி橀ࠀநிைல ֢வரஙக்ள ்மறȿ்ம  ்ஆராயச்்כ
தரׅகளின்  அ娽ࠀபப்ைடϻலான  ெசாநத்க ் கȺத்هللاகேள.  இநத்க ் கட騽்ࠀைரϻன்  ேநாகக்ம  ் தனிநபரக்͜க䨶்ࠀ  எநத்֢த  Ϲத͘ட騽்ࠀ  ஆேலாசைனையȸம்
அȽׅைரையȸம  ் வழங䨶்ࠀவதறக்ாக  எӶதபப்ட֢லை்ல.  ஆכரியர ் இங䨶்ࠀக ் 䨶ࠀȽப ்ட騽்ࠀளள்  பங䨶்ࠀகளில ் எநத்ெவாȺ  உȿ橀ࠀயான  வȺமானத橀்ࠀற䨶்ࠀம்
உதத்ரவாதம  ்அளிகக்֢லை்ல. Ϲத͘ட騽்ࠀ Ϲ娽ׅࠀகள ்சநை்த அபாயஙக்͜க䨶்ࠀ உடப்டட்هللا என்பைத வாசகரக்ள ்உணரந்்هللا, Ϲத͘騽ࠀ ெசயவ்தற䨶்ࠀ Ϲன்
தஙக்͜ைடய நி橀ࠀ ஆேலாசகைர அ‴�ࠀ ஆேலாசைனப ்ெபறȿ்  ன்னர ்Ϲத͘騽ࠀ ெசயவ்هللا நலல்هللا. 

 ரֺன் ெரட娽ࠀ, ெச  சான்Ƚதழ ்ெபறற் Ϲத͘ட騽்ࠀ நி ணர.் இண்டஸ்ெவலத் ்Ϲத͘ட騽்ࠀ ஆேலாசைன நிȿவனத橀்ࠀன் நிȿவனர.்
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