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GOVERNANCE
Board of Directors
بو رڈ آف ڈائریکٹر
جناب آغاشیر شاہ
چیئر مین

جناب آغاشیرشاہ باندھی شو گرملز کے موجودہ چئیرمین اور چیف ایگزیکٹیو ہیں جو کہ سات
ہزار ٹن گرین فیلڈ شوگر مل ہے ۔جس کا انھوں نے  2692میں کا میابی کے ساتھ افتتاح کیا ۔وہ
اس کے ساتھ حبیب بینک لمیٹڈ  ،اٹک ریفائنری  ،سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ  ،ٹھٹھہ سیمنٹ
کمپنی لمیٹڈ  ،نیو پورٹ کنٹینرز ٹرمینل (پرائیویٹ ) لمیٹڈ اور ٹری ٹن ایل پی جی (پرائیویٹ )
لمیٹڈ کے بھی ڈائیریکٹر ہیں وہ دسمبر2693میں ایچ بی ایل ایسیٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے ڈائیریکٹر
بنے ۔ جناب آغا شیرشاہ نے اپنے کیرئیر کا آغاز امریکی ایکویٹی مارکیٹ میں بطور سرمایہ
کاری تجربہ کار کے طور پر کیا انہوں نے اپنے پچس سالہ سرمایہ کاری کیریئرکے دوران
امریکی اور گلوبل ایکویٹیزکی پورٹ فولیو مینجمنٹ کی ۔ اس سے قبل وہ ابو ظہبی انو یسٹمنٹ
اتھارٹی میں ملٹی بلین ڈالر پو رٹ فو لیو مینجر تھے جودنیا میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا
ادارہ ہے۔انھوننے انجینئر نگ میں گریجویشن رائس یونیورسٹی سے حا صل کی اور بزنس
ایڈمنسٹر یشن میں ما سٹر کی ڈگری کا رنیل یونیورسٹی سے حاصل کی۔

جناب شبیر حسین ہاشمی
ڈائریکٹر

جناب ہاشمی کو پروجیکٹ فنانس اور پرائیویٹ ایکویٹی کا  36سال سے زائد عرصے کا
Actisتجربہ حاصل ہے اور وہ بحیثیت انویسٹمنٹ پرنسپل کے ایکٹس کیپٹل ،ایل ایل پی (
) میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہیں  )Actis, LLPاور ایکٹس ،ایل ایل پی (Capital, LLP
ورلڈ بینک اور یو ایس ایڈ میں خصوصی طور پر شعبہ توانائی میں کام کرنے کا تجربہ
 )CDCاور سی ڈی سی گروپ ،پی ایل سی (Tiona Fundبھی حاصل ہے۔ وہ ٹیونا فنڈ (
) میں بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے  9005سے سی ڈی سی میں فرائض Group, PLC
انجام دیئے اور انہیں بطور کنٹری منیجر بنگلہ دیش ٹرانسفر کیا گیا۔ جون  2669میں وہ
پاکستان ٓافس چالنے کے لئے واپس وطن چلے ٓائے۔ سی ڈی سی میں جناب ہاشمی نے
پاکستان ،بنگلہ دیش اور سری لنکا میں وسیع تر اور مختلف ذمے داریاں سنبھالیں اور چند
بڑی انفرا اسٹرکچر ڈیلز کی کامیابی کے ساتھ تکمیل کی۔ مسٹر ہاشمی نے سیان لمیٹڈ کے
چیئرمین کی حیثیت سے فرائض بھی انجام دیئے اور  36اپریل  2695تک اس کے
ڈائریکٹر کے طور پر ذمے داریاں سنبھالیں۔ وہ موجودہ طور پر دائود ہرکولیس
کارپوریشن لمیٹڈ ،دائود الرنس پور لمیٹڈ اور اینگرو پاور جین لمیٹڈ کے انڈیپنڈنٹ
ڈائریکٹر کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہاشمی صاحب نے ایم بی اے کی
ڈگری جے ایف کینیڈی یونیورسٹی سے  9062میں حاصل کی اور دائود کالج ٓاف
انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ،پاکستان سے کمیونیکیشن انجینئرنگ میں بی -ای کیا۔
فرید احمد خان
چیف ایگز یکٹیو آفسر
فرید احمد خان ،سی ایف اے 23سال سے زائد عر صہ سے کیپٹل ما رکیٹو ں سے منسلک رہے
ہیں اور فنڈ مینجمنٹ  ،انو سٹمنٹ بینکنگ ،سر ما یہ کا ری ریسر چ اور سیلز ،بزنس ڈو یلپمنٹ
اینڈ پر و جیکٹ فنا نس میں بلج بریکٹ کمپنیوں کے سا تھ وسیع پیمانے پرعا لمی تجر بہ رکھتے
ہیں ۔ایچ بی ایل میں شمو لیت سے پہلے فرید نے چھ سال سے زائد عر صے تک اے بی ایل اے
ایم سی کے سی ای او کے طو ر پر کام کیا اور ایم سی بی اسسٹنٹ مینجمنٹ کے با نی سی ای او
تھے ۔اس سے پہلے،انہو ں نے سر مایہ کا ری بینکنگ گروپ کے سر براہ کے طو ر پر ایم سی
بی بینک کے لیے کام کیا۔فرید نے پا کستان سے با ہر وسیع پیمانے پر تجر بات حا صل کیے
ہیں،جس میں مختلف قسم کے سینئر عہدوں میں کریڈٹ سو ئس ،مو رگن اسٹینلے،آئی این جی
ایمر جنسی ما رکیٹوں میں کام کیا ۔فرید بیرون پا کستان میں بھی کا م  FINCAبیرنگ سیکیو رٹیز
کر نے کا تجربہ رکھتے ہیں ۔وہ سنگا پو ر ،کوا ال لمپور ،لندن اور استنبول میں کریڈٹ سو ئس ،ما

رگن اسٹینلے ،آئی این جی بیرنگ سیکیو رٹیز اور سی ایل ایس اے ایمر جنگ مارکیٹس میں
مختلف اعلی عہدوں پہ اپنی صال حیت کے جو ہر دکھا چکے ہیں۔فرید "مائیکرو فنانس بینک "کے
بو رڈ ممبر بھی رہ چکے ہیں جبکہ وہ "مو فاپ"کے سینئروا ئس چئیر مین بھی تھے۔اس سے قبل
وہ ممبر بورڈ نادرا اتھا رٹی ،ممبر بو رڈ سی ایف اے سو سا ئیٹی پا کستان اور ممبر کا رپو ریٹ
لیڈرز ایڈوائزری بو رڈ ،آئی بی اے کراچی کے طو ر پہ بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔فرید
آئی بی اے کراچی سے ایم بی اے فنا نس کی ڈگری کے حا مل ہیں جبکہ ۱۹۹۸میں انہوں نے سی
ایف اے کی اہلیت بھی حاصل کی۔وہ مختلف کا روباری فو رمز کے مستقل مقرر ہیں نیز ان کے
مضامین کئی ملکی اور بین اال قوامی جرائد میں بھی شا ئع ہو تے رہتے ہیں۔

جناب شاہدغفار
ڈائریکٹر
جناب شاہد غفار پاکستان میں سر مایہ کاری کے انتظام میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں ۔ انہوں نے
این آئی ٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا ہے جو کہ پاکستان کا ایک بڑا سر مایہ کا
ری ادارہ ہے ۔ اس سے قبل انوسٹر ریلیشن کے سر براہ کے طور پر حبیب بینک لمیٹڈ کے
ساتھ منسلک رہے ۔ وہ ایچ بی ایل ایسیٹ مینجمنٹ لمیٹڈ میں چھ سال کیلئے()2692-2669
بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی رہے ۔ان کو کیپٹل مارکیٹس سمیت /فکسڈانکم پورٹ فو لیو
،ایکوئٹی پورٹ فولیو اور ٹریڈنگ ڈیسک میں کام کرنے کا وسیع تجربہ ہے ۔
جناب شاہد غفار کراچی سٹاک ایکسچینج کے پہلے غیر رکن مینجنگ ڈائریکٹر بھی رہے اور
اس 2سال ()2666-9006کی مدت کے دوران انھوں نے مو ثر رسک مینجمنٹ کا نظام متعارف
کرایا۔
وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچنج کمیشن آف پاکستان میں اگست 2669سے نو مبر 2696تک
ایکزیکٹو ڈائریکٹر /کمیشنر بھی رہے۔
ریمنڈ کو ٹ وال ،ڈا ئریکٹر
جناب ریمنڈ کو ٹ وال  ۱۸سالہ تجر بہ کے حامل ایک تجر بہ کا رپر وفیشنل ہیں جبکہ گزشتہ۵۲
سال سے مالیا تی سیکٹر سے منسلک ہیں۔
وہ یو نا ئیٹڈ بینک لمیٹڈ ،این آئی بی بینک لمیٹڈ ،سٹی بینک این اے اور سٹی کا رڈ کینیڈا کے ساتھ
چیف فنانشل آفیسر کے طور پہ کا م کر چکے ہیں جبکہ وہ آئی سی آئی پا کستان لمیٹڈ اور اسٹینڈرڈما
ئیکرو سسٹم کا رپو ریشن میں بھی مختلف عہدوں پررہ چکے ہیں۔

جناب کو ٹ وال آئی بی اے کراچی پاکستان سے ایم بی اے فنا نس سندکے حامل ہیں جبکہ ایم آئی
ٹی کیمرج میسا چو سٹس یو ایس اے سے وہ الیکٹریکل انجینئر نگ میں بی ایس اورایم ایس کی
ڈگری بھی حاصل کر چکے ہیں۔
اس وقت ریمنڈ کو ٹ وال فرسٹ ما ئیکرو فنانس بینک کے چئیر مین ہیں عال وہ ازیں وہ حبیب اال
ئیڈ ہو لڈنگ لمیٹڈ یو کے اور پا کستان پا رکنسن سو سائیٹی بو رڈ کے بھی رکن ہیں۔
محترمہ ایوا اے کا ﺅ س جی
ڈا ئریکٹر
محترمہ ایوا ارد شیر کا ﺅس جی پا کستان کی شپنگ انڈسٹری کی ایک معر ف شخصیت ہیں ۔انہو
ں نے ابتدا ئی تعلیم کو نو نٹ آف جیزز اینڈ میری کرا چی سے اور ثا نوی تعلیم رو ئیڈن اسکو ل
انگلینڈ سے حا صل کی۔بعدازاں انہو ں نے انتظا می مہا رت کی تر بیت ہا ئیڈ پا رک ہو ٹل لندن
اور انٹر کا نٹیننٹل ہو ٹل کراچی سے لے کر ایکو ل ہو ٹیال ئر سو ئٹزر لینڈ سے ہو ٹل مینجمنٹ کا
ڈپلو مہ حا صل کیا۔انہوں نے اپنے خا ندانی کاروبار میں شمو لیت سے قبل انٹر کا نٹیننٹل ہو ٹل
کرا چی میں بھی بطور مینجر افرادی تر قی چا ر سال تک خدمات بھی سر انجام دیں۔
محترمہ کا ﺅ س جی نے کا ﺅ س جی گروپ آف کمپنیز میں شرا کت کے بعد  ۹۵سال تک اس
گروپ کے لئے خدمات سر انجام دیں۔وہ پاکستا ن شپس ایجنٹس ایسو سی ایشن "پی ایس اے
اے"میں ہی دس سال تک مینجنگ کمیٹی کی رکن بھی رہ چکی ہیں۔آپ گزشتہ دس سال سے ایس
او ایس چلڈرن ولیج سندھ کے ساتھ بھی وا ئس چئیر مین کے طو ر پر منسلک ہیں۔وہ ہر من جمینئر
اسکول کی مینجنگ کمیٹی کی رکن ہو نے کے ساتھ ساتھ کا ﺅ س جی فا ﺅ نڈیشن کی ٹرسٹی بھی
ہیں۔
جناب رضوا ن حیدر (ڈا ئر یکٹر)
رضوان حیدر کا اپریل 2693سے بو رڈ پر تقرر کیا گیا تھا۔وہ ایک نہا یت تجر بہ کا ر بینکر ہیں
جنہیں مقا می اور بین اال قوا می بینکروں کے ساتھ اعلی انتظامی عہدوں پر  ۳۱سا ل سے زیا دہ
کام کا تجر بہ ہے اس وقت وہ حبیب بینک لمیٹڈ (ایچ بی ایل )کے چیف رسک آفیسر ہیں۔حیدر حبیب
فنا نس انٹر نیشنل لمیٹڈ ہا نگ کانگ ،حبیب فنانشل سر و سز لمیٹڈ-پا کستان اور ڈائمنڈٹرسٹ بینک
لمیٹڈ کینیا کے بو رڈ ز پر بھی کا م کر تے ہیں۔اس سے قبل وہ ایسیٹ اور افریقہ میں عال قائی
جنرل مینجر کے طورپر کا م کر چکے ہیں اور ایچ بی ایل میں ہیڈ آف انٹر نیشنل اینڈ ما رکیٹ
رسک بھی رہ چکے ہیں۔حیدر صا حب کریڈٹ ایگری کول کے سا تھ بھی کارپو ریٹ،انو سٹمنٹ
بینکنگ اور رسک مینجمنٹ کے مختلف اعلی عہدوں پہ اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔
Auditor of HBL AML
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