
 

PROFILE OF COMPANY   

 
Vision Our 

 ویژن ہمارا

 سکیں بڑھ آگے ساتھ کے کامیابی اور اعتماد وہ کہ بنانا قابل اس  کو عوام

 
Mission Our 

 مشن ہمارا

 ےک داروں شراکت اپنے اور بنانا قابل کو اسٹاف اپنے بنانا، خوشحال کو )وں(کار سرمایہ  اپنے

 ۔کرنا تخلیق ویلیو لیے

 

Permissible Business  
سروسز نجمنٹیم   ٹیسیا  

سرویسس ایڈوائزری ٹمنتٹانوس  
سروسز مینجمنٹ فنڈ پنشن    

 
Size of Company 

ہے کمپنی ئز سا میڈیم ایک مینجمنٹ ایسیٹ ایل بی ایچ  

 
Company Registration Number  

6693000 نمبر رجسٹریشن کمپنی  
 

NTN Number 
2069962-3:نمبر این ٹی این   

 
Head Office (Registered Office) and Sales Office 

 
آفس سیلز کراچی اور آفس ہیڈ  

 کراچی
،کراچی ،کلفٹن روڈ کلفٹن ،مین9 ،بالک-90جی ، ور ٹا یلڈ ،ایمر فلور تواں سا  
999-529-202 سی ایم اے ایل بی ایچ999: این اے یو  

629-39906599:فیکس ) 
میل ای :info@hblasset.com 

 



ہورآفس، ال  
          IIIرڈ لیوا بو مین ،گلبرگ 7-E/2 

۔ہور ،ال  
  652-39333095 :فون ٹیلی

 
آباد م اسال  
آباد م نیو،اسال ایو ،جناح رت عما ایل بی سینٹر،ایچ ریٹ پو ر کا ایل بی ایچ  
699-2629963:ٹیلی  

699-2622260:فیکس  
 

آباد فیصل  
بادآ روڈ،فیصل کلر سر فلور رٹر،فرسٹ کوا ہیڈ ریجنل ایل بی لمیٹڈ،ایچ مینجمنٹ ایسیٹ ایل بی ایچ  

 
 

GOVERNANCE 
 

Board of Directors 
ڈائریکٹر آف رڈ بو  

 
شاہ آغاشیر جناب  

مین چیئر  

 سات کہ جو ہیں ایگزیکٹیو چیف اور چئیرمین موجودہ کے گرملز شو باندھی آغاشیرشاہ جناب
 وہ۔ کیا افتتاح ساتھ کے میابی کا میں 2692 نے انھوں کا جس۔ ہے مل شوگر فیلڈ گرین ٹن ہزار

 ٹسیمن ٹھٹھہ ، لمیٹڈ کمپنی گیس سدرن سوئی ، ریفائنری اٹک ، لمیٹڈ بینک حبیب ساتھ کے اس
 ( پرائیویٹ) جی پی ایل ٹن ٹری اور لمیٹڈ(  پرائیویٹ) ٹرمینل کنٹینرز پورٹ نیو ، لمیٹڈ کمپنی
 ڈائیریکٹر کے لمیٹڈ مینجمنٹ ایسیٹ ایل بی ایچ میں2693دسمبر وہ ہیں ڈائیریکٹر بھی کے لمیٹڈ

 سرمایہ بطور میں مارکیٹ ایکویٹی امریکی آغاز کا کیرئیر اپنے نے شیرشاہ آغا جناب۔  بنے
 دوران کیریئرکے کاری سرمایہ سالہ پچس اپنے نے انہوں کیا پر طور کے کار تجربہ کاری

 یسٹمنٹ انو ظہبی ابو وہ قبل سے اس۔  کی مینجمنٹ فولیو پورٹ ایکویٹیزکی گلوبل اور امریکی
 بڑا سے سب کا کاری سرمایہ میں جودنیا تھے مینجر لیو فو رٹ پو ڈالر بلین ملٹی میں اتھارٹی
 بزنس اور کی صل حا سے یونیورسٹی رائس گریجویشن میں نگ انجینئر انھوننے۔ہے ادارہ

۔کی حاصل سے یونیورسٹی رنیل کا ڈگری کی سٹر ما میں یشن ایڈمنسٹر  
 
 
 



 
  خان احمد فرید
آفسر یکٹیو ایگز چیف  

 
 رہے منسلک سے ں رکیٹو ما کیپٹل سے صہ عر زائد سے سال23 اے ایف ،سی خان احمد فرید
 یلپمنٹ ڈو ،بزنس سیلز اور چ ریسر ری کا یہ ما سر بینکنگ، سٹمنٹ انو ، مینجمنٹ فنڈ اور ہیں
 ےرکھت بہ تجر لمی پرعا پیمانے وسیع تھ سا کے کمپنیوں بریکٹ بلج میں نس فنا جیکٹ و پر اینڈ
 اے ایل بی اے تک صے عر زائد سے سال چھ نے فرید پہلے سے لیت شمو میں ایل بی ۔ایچ ہیں
 او ای سی نی با کے مینجمنٹ اسسٹنٹ بی سی ایم اور کیا کام پر ر طو کے او ای سی کے سی ایم

 سی ایم پر ر طو کے براہ سر کے گروپ بینکنگ ری کا مایہ سر نے ں پہلے،انہو سے ۔اس تھے
 کیے صل حا بات تجر پر پیمانے وسیع ہر با سے کستان پا نے کیا۔فرید کام لیے کے بینک بی

 جی این اسٹینلے،آئی رگن ،مو ئس سو کریڈٹ میں عہدوں سینئر کے قسم مختلف میں ہیں،جس
رٹیز سیکیو بیرنگ  FINCA  م کا بھی میں کستان پا بیرون   ۔فرید کیا کام میں رکیٹوں ما جنسی ایمر

 ،ما ئس سو کریڈٹ میں استنبول اور ،لندن لمپور ال ،کوا ر پو سنگا ۔وہ ہیں رکھتے تجربہ کا نے کر
 میں مارکیٹس جنگ ایمر اے ایس ایل سی اور رٹیز سیکیو بیرنگ جی این ،آئی اسٹینلے رگن

 کے" بینک فنانس مائیکرو" ہیں۔فرید چکے دکھا ہر جو کے حیت صال اپنی پہ عہدوں اعلی   مختلف
 قبل سے تھے۔اس بھی مین چئیر ئس سینئروا کے"فاپ مو" وہ جبکہ ہیں چکے رہ بھی ممبر رڈ بو
 ریٹ رپو کا ممبر اور کستان پا ئیٹی سا سو اے ایف سی رڈ بو ،ممبر رٹی اتھا نادرا بورڈ ممبر وہ

 ہیں۔فرید چکے دے انجام سر خدمات بھی پہ ر طو کے کراچی اے بی ،آئی رڈ بو ایڈوائزری لیڈرز
 سی نے انہوں میں۱۹۹۸ جبکہ ہیں مل حا کے ڈگری کی نس فنا اے بی ایم سے کراچی اے بی آئی
 کے ان نیز ہیں مقرر مستقل کے رمز فو روباری کا مختلف کی۔وہ حاصل بھی اہلیت کی اے ایف

ہیں۔ رہتے تے ہو ئع شا بھی میں جرائد قوامی اال بین اور ملکی کئی مضامین  
 
 
 

شاہدغفار جناب  

 ڈائریکٹر

 نے انہوں۔  ہیں رکھتے تجربہ وسیع میں انتظام کے کاری مایہ سر میں پاکستان غفار شاہد جناب

 کا مایہ سر بڑا ایک کا پاکستان کہ جو ہے کیا کام پر طور کے ڈائریکٹر مینیجنگ ٹی آئی این

 کے لمیٹڈ بینک حبیب پر طور کے براہ سر کے ریلیشن انوسٹر قبل سے اس۔  ہے ادارہ ری

( 2692-2669)کیلئے سال چھ میں لمیٹڈ مینجمنٹ ایسیٹ ایل بی ایچ وہ۔  رہے منسلک ساتھ

 لیو فو پورٹ فکسڈانکم/ سمیت مارکیٹس کیپٹل کو ان۔ رہے بھی آفیسر ایگزیکٹو چیف بطور

۔ ہے تجربہ وسیع کا کرنے کام میں ڈیسک ٹریڈنگ اور فولیو پورٹ ،ایکوئٹی  



 اور رہے بھی ڈائریکٹر مینجنگ رکن غیر پہلے کے ایکسچینج سٹاک کراچی غفار شاہد جناب

 متعارف نظام کا مینجمنٹ رسک ثر مو نے انھوں دوران کے مدت کی(2666-9006) سال2 اس

۔کرایا  

 تک2696 مبر نو سے2669 اگست میں پاکستان آف کمیشن ایکسچنج اینڈ سیکیورٹیز وہ

۔رہے بھی کمیشنر/ ڈائریکٹر ایکزیکٹو  
 
 

 ئریکٹر وال ،ڈا ٹ کو ریمنڈ
 

  ۵۲ہگزشت جبکہ ہیں وفیشنل رپر کا بہ تجر ایک حامل کے بہ تجر سالہ ۱۸ وال ٹ کو ریمنڈ جناب
 ہیں۔ منسلک سے سیکٹر تی مالیا سے سال
 ساتھ کے ینیڈاک رڈ کا سٹی اور اے این بینک ،سٹی لمیٹڈ بینک بی آئی ،این لمیٹڈ بینک ئیٹڈ نا یو وہ

 ینڈرڈمااسٹ اور لمیٹڈ کستان پا آئی سی آئی وہ جبکہ ہیں چکے کر م کا پہ طور کے آفیسر فنانشل چیف
 ہیں۔ چکے پررہ عہدوں مختلف بھی میں ریشن رپو کا سسٹم ئیکرو
 آئی یما جبکہ ہیں حامل سندکے نس فنا اے بی ایم سے پاکستان کراچی اے بی آئی وال ٹ کو جناب
 کی یسا اورایم ایس بی میں نگ انجینئر الیکٹریکل وہ سے اے ایس یو سٹس چو میسا کیمرج ٹی

 ہیں۔ چکے کر حاصل بھی ڈگری
 اال یبحب وہ ازیں وہ عال ہیں مین چئیر کے بینک فنانس ئیکرو ما فرسٹ وال ٹ کو ریمنڈ وقت اس
 ہیں۔ رکن بھی کے رڈ بو سائیٹی سو رکنسن پا کستان پا  اور کے یو لمیٹڈ لڈنگ ہو ئیڈ

 
جی س ؤ کا اے ایوا محترمہ  

ئریکٹر ڈا  
 

 ۔انہو ہیں شخصیت ف معر ایک کی انڈسٹری شپنگ کی کستان پا جی سؤ کا شیر ارد ایوا محترمہ
 ل اسکو ئیڈن رو تعلیم نوی ثا اور سے چی کرا میری اینڈ جیزز آف نٹ نو کو تعلیم ئی ابتدا نے ں

 لندن ٹل ہو رک پا ئیڈ ہا بیت تر کی رت مہا می انتظا نے ں انہو کی۔بعدازاں صل حا سے انگلینڈ
 اک مینجمنٹ ٹل ہو سے لینڈ ئٹزر سو ئر ٹیال ہو ل ایکو کر لے سے کراچی ٹل ہو نٹیننٹل کا انٹر اور
 ٹل ہو نٹیننٹل کا انٹر قبل سے لیت شمو میں کاروبار ندانی خا اپنے نے کیا۔انہوں صل حا مہ ڈپلو
دیں۔ انجام سر بھی خدمات تک سال ر چا قی تر افرادی مینجر بطور بھی میں چی کرا  

 اس تک سال ۹۵ بعد کے کت شرا میں کمپنیز آف گروپ جی س ؤ کا نے جی س ؤ کا محترمہ
 اے ایس پی" ایشن سی ایسو ایجنٹس شپس ن پاکستا دیں۔وہ انجام سر خدمات لئے کے گروپ

 ایس سے سال دس گزشتہ ہیں۔آپ چکی رہ بھی رکن کی کمیٹی مینجنگ تک سال دس ہی میں"اے
 جمینئر من ہر ہیں۔وہ منسلک پر ر طو کے مین چئیر ئس وا بھی ساتھ کے سندھ ولیج چلڈرن ایس او

 بھی ٹرسٹی کی نڈیشن ؤ فا جی س ؤ کا ساتھ ساتھ کے نے ہو رکن کی کمیٹی مینجنگ کی اسکول
 ہیں۔

 



(یکٹر ئر ڈا) حیدر ن رضوا جناب  
 

 ہیں بینکر ر کا بہ تجر یت نہا ایک تھا۔وہ گیا کیا تقرر پر رڈ بو سے2693 اپریل کا حیدر رضوان
 دہ زیا سے ل سا ۳۱ پر عہدوں انتظامی اعلی   ساتھ کے بینکروں می قوا اال بین اور می مقا جنہیں
 حبیب ہیں۔حیدر آفیسر رسک چیف کے( ایل بی ایچ) لمیٹڈ بینک حبیب وہ وقت اس ہے بہ تجر کا کام
 ینکب ڈائمنڈٹرسٹ اور کستان پا-لمیٹڈ سز و سر فنانشل ،حبیب کانگ نگ ہا لمیٹڈ نیشنل انٹر نس فنا

 قائی عال میں افریقہ اور ایسیٹ وہ قبل سے ہیں۔اس تے کر م کا بھی پر ز رڈ بو کے کینیا لمیٹڈ
 رکیٹ ما اینڈ نیشنل انٹر آف ہیڈ میں ایل بی ایچ اور ہیں چکے کر م کا طورپر کے مینجر جنرل
 سٹمنٹ ریٹ،انو کارپو بھی تھ سا کے کول ایگری کریڈٹ حب صا ہیں۔حیدر چکے رہ بھی رسک

ہیں۔ چکے دے انجام سر خدمات اپنی پہ عہدوں اعلی   مختلف کے مینجمنٹ رسک اور بینکنگ  
 

Auditor of HBL AML 
A.F. Ferguson & Co. Chartered Accountants 

    نٹس ؤ اکا ڈ رٹر چا, کمپنی اینڈ سن گو ۔فر ایف ےا

 
 

INVESTOR RELTAIONS  
 

Contact Person 
یکاظمم رضا ثاقب دیس  
پارٹمنٹیڈ سپورٹ لیٹیر - جرینیم  
نجمنٹیم ٹیسیا لیا یب چیا  

یکراچ کلفٹن، روڈ، کلفٹن نیم ،9 بالک ،90- یج ٹاور، لڈیمریا فلور،  7th 
999-HBL-AMC (425-262) : کسیف  

info@hblasset.com : لیم یا   
 

سیکش کمپلینٹ انوسٹر پی سی ای ایس  
http://servicedesk.secp.gov.pk/customersarea/mycomplaint.aspx 

 

 
Notice of general meetings, dividend & bonus declarations 

نوٹس کا اعالنات یک بونس / ڈیویڈنڈ ں،اجالس عام  

http://hblasset.com/news/ 

 
Annual Reports / Interim Accounts 

http://servicedesk.secp.gov.pk/customersarea/mycomplaint.aspx
http://hblasset.com/news/


گوشوارے یاتیمال  
http://hblasset.com/downloadcategories/financial-statements/ 

 
Share Registrar  

 شیرریجسترار
 

(فنڈز کلوز) ایسوسیتس کے ایچ ٹی  
  

 

 

http://hblasset.com/downloadcategories/financial-statements/
http://www.jamapunji.pk/

