About us )(ہمارے متعلق

Trust Modaraba commenced its operations
in 1991. The aim of Modaraba is to play its
due role in transformation of country’s
financial system in conformity with principles
enshrined in the Shariah by providing Ribafree investment and financing opportunities
aimed at socio-economic prosperity of the
Nation. Trust Modaraba is a perpetual and
multi-purpose
Modaraba
engaged
in
Murabahah,
Musharakah
and
Ijarah
financing, equity investments and trading.

 ء میں شروع کیا۔ اس1991 ٹرسٹ مضاربہ نے اپنا کام
مضاربہ کا مقصد ملکی مالیاتی نظام کی تبدیلی اوراس
کا ارتقاءشریعہ میں درج اصولوں کے مطابق کرناہے
اور اس کام میں رباء سے پاک سرمایہ کاری اور مالی
مواقع مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہےجس کا
مقصد قوم کی سماجی –معاشی خوشحالی بہبود ہے ۔
ٹرسٹ مضاربہ ایک دائمی اور کثیر المقاصد مضاربہ
، مشارکہ اور اجارہ سرمایہ کاری،ہے۔ جو کہ مضاربہ
اکویٹی سرمایہ کاری اور تجارتی سرگرمیوں میں
مصروف ہے۔

It has been listed on all the three stock
exchanges of the country with authorized
capital of Rs. 500 million and paid up
capital of Rs. 298 million. Trust
Modaraba is managed by Al-Zamin
Modaraba
Management
(Private)
Limited. Al-Zamin has proven track
record of managing Modarabas in
Pakistan.

اس کا ملک کےتینوں سٹاک ایکسچینجوں میں اندراج رہا
 ملین روپیہ اور ادا500 ہے ۔ اسکا منظور شدہ سرمایہ
 روپیہ ہے۔ ٹرسٹ مضاربہ الضامن298 شدہ سرمایہ
زیر انتظام ہے۔
ِ مضاربہ مینیجمنٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے
الضامن نے مضاربہ جات کے انتظامات کرنے کے
سلسلے میں اپنی مثبت ساکھ قائم کی ہے۔

Managed by:
Al- Zamin Modarab (Private) Limited.

:زیر انتظام
ِ
الضامن مضاربہ مینیجمنٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ
انتظامیہ
مضبوط پیشہ ور ٹیم کی موجودگی اس بات کی ضمانت
 قابلیت، فراہم کرتی ہے کہ مضاربہ کا کاروبار مہارت
اور پیشہ ورانہ صالحیت کے بلند ترین معیار کے مطابق
چالیا جاتا ہے۔ انتظامیہ اس بات کی پابند ہے کہ وہ
مضاربہ کو ملک کے بہترین پیشہ ور اور ترقی پزیر
ادارے کے طور پر پیش کرے۔

Management
The presence of a strong professional
team ensures that the Modaraba's
business is managed with highest
standards of competency, capability and
professionalism. The Management is
committed to see the Modaraba as a
professional
and
growth
oriented
financial institution of the country.
Mr. Basheer A. Chowdry
Chief Executive
Mr. Basheer A. Chowdry commenced his
banking career in 1963.He is a gold
medalist from Punjab University, holds a
Diploma in Banking and is also a
Member of the British Institute of
Management, Member of the British

جناب بشیر اے چودھری
چیف اگزیکٹو
جناب بشیر اے چودھری نے بینکنگ کے شعبے سے
 ء میں شروع کیا۔1963 اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز
آپ پنجاب یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ اور بینکنگ میں
ڈپلومہ کے حامل ہیں۔اسکے عالوہ آپ رکن برٹش
 رکن برٹش انسٹیٹیوٹ آف،انسٹیٹیوٹ آف مینیجمنٹ
ڈائریکٹرز اور رکن انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افئیرز لندن

Institute of Directors, and Member of the
Institute of International Affairs, London.
He has vast banking experience in
commercial,
investment
banking,
international banking and the leasing
business for the last 52 years having
held very senior assignments with Bank
of Credit & Commerce International,
United Kingdom.He has been the Chief
Executive Officer of the Modaraba for
more than 25 years.He has served as the
Chairman, Modaraba Association and
Leasing Association of Pakistan and was
a Director on the Board of Karachi Stock
Exchange
(Guarantee)
Limited
nominated by Securities & Exchange
Commission of Pakistan as well as a
member of the steering committee of the
United Nations Development Program for
Corporate Governance in Pakistan.
Currently, he is also holding the position
of Advisor to Burj Bank Limited. Also he
is Chairman of Asia Care Health and
Insurance Company and member board
of Saudi Pak Real Estate Limited.

، سرمایہ کاری بینکنگ،بھی ہیں۔آپکو کمرشل بینکنگ
 سالہ52بین االقوامی بینکنگ اور لیزنگ کے کاروبار کا
تجربہ حاصل ہے۔آپ نے بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس
 یونائیٹڈکنگڈم میں انتہائی اہم عہدہ پر خدمات،انٹرنیشنل
 سال سے زائد عرصہ سے25 انجام دی ہیں۔ آپ گذشتہ
ٰ منتظم
اعلی (چیف اگزیکٹو) کے طور پر
مضاربہ کے
ِ
کام کر رہے ہیں۔آپ نے چئیرمین مضاربہ ایسوسی ایشن
 کراچی سٹاک،اینڈ لیزنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان
ایکسچینج (گارنٹی) لمیٹڈ کے بورڈ پرپاکستان سیکوریٹیز
 اسکے،اینڈ ایکسچینج کمیشن کے نامزد نمائندہ ڈائریکٹر
عالوہ یونائیٹد نیشن ڈیویلپمنٹ پروگرام فار گورننس ان
پاکستان کی اسٹیرنگ کمیٹی کے رکن کے طور پر
خدمات انجام دی ہی ں۔ فی الحال آپ برج بینک کے مشیر
کے طور پر کام کر رہے ہیں۔عالوہ ازیں آپ ایشاء کئر
ہیلتھ اور انشورنس کمپنی کے چیر مین اور سعودی پاک
ریئل اسٹیٹ کے بورڈ کے ممبر بھی ہیں۔

Mrs. Hamida Aqeel
COO / Company Secretary
Mrs. HamidaAqeel is an MBA from
Institute of Business Administration,
Karachi, having over 20 years of
experience of credit and corporate
affairs.She also holds a Diploma in
"Management for General Manager" from
Netherlands. She has previously worked
in Pak-Libya Holding Co. (Pvt) Ltd. and
was on the Board of AI-Zamin Leasing
Modaraba as their nominee till 1995. She
has been with Al ZaminModaraba
Management (Pvt) Limited since year
2000.

مسز حمیدہ عقیل
 کمپنی سیکریٹری/چیف آپریٹنگ آفیسر
،مسز حمیدہ عقیل انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن
کراچی سے ایم بی اے ہیں۔ آپ کو قرضہ جات اور
 سالہ تجربہ حاصل ہے۔ اس20 کارپوریٹ معامالت کا
کے عالوہ آپ کے پاس نیدر لینڈ سے"مینجمنٹ برائے
جنرل مینجر" کا ڈپلومہ بھی ہے۔ ماضی میں آپ نےپاک
لیبیا ہولڈنگ کمپنی (پرائیوٹ) لمیٹیڈ میں بھی خدمات
سرانجام دی ہیں جہاں آپ ان کے نامزد نمائندہ کے طور
 تک1995 پر الضامن لیزنگ مضاربہ کے بورڈ پر
)مقرر تھیں۔ آپ الضامن مضاربہ مینجمنٹ (پرائیوٹ
ء سے ہیں۔2000 لمیٹیڈ کے ساتھ

Mr. Ijaz Ahmed Khan
CFO / Regional Head

جناب اعجاز احمد خان
) ریجنل ہیڈ (عالقائی سربراہ/ سی ایف او

Mr. Ijaz Ahmed Khan is an MBA in
Finance from UK. He also completed C.A
Articles with Amin Ijaz & Co. Chartered
Accountants having 20 years diversified
experience in banking, finance, Credit
and corporate affairs, he is associated
with Trust Modaraba since early 1992.He
started his career from the Bank of
Punjab in 1990 and worked there as
branch Manager for a brief period and
joined Trust Modaraba in late 1991 as
Manager Accounts. He has also been a
member of the Executive Committee of
the Modaraba since 1996.

جناب اعجاز احمد خان مالیات میں یو کے سے ایم بی
اے ہیں۔ آپ نے امین اعجاز اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکائونٹنٹ
کے ساتھ سی اے آرٹیکلز مکمل کئے ہوئے ہیں۔ آپ کو
20  کریڈٹ اور کارپوریٹ معامالت کا، فائینانس،بینکنگ
 ءکے شروع1992 سالہ متنوع تجربہ حاصل ہے۔آپ
سے ٹرسٹ مضاربہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ نے اپنے
 ء سے بینک آف پنجاب سے1990 کیرئیر کا آغا ز
شروع کیا جہاں آپ نے مختصر مدت کیلئے برانچ
 ء کے1991 مینیجر کے طور پر کام کیا اور پھر آپ
آخر میں ٹرسٹ مضاربہ کے ساتھ بطور مینیجر اکاؤ نٹس
 ء سے مضاربہ کی اگزیکٹو1996 منسلک ہو گئے۔ آپ
کمیٹی کے ممبر ہیں۔

Mrs. RoomanaNasir
Head of Human Resource/Credit
Administration
Being an MBA from Bristol University,
Mrs. Roomana Nasir has previously
worked with Deutsche Bank, Standard
Chartered Bank and Citibank in
corporate and personal banking areas.
She is currently Head of Human
Resource
Division
and
Credit
Administration Division.

مسز رومانہ ناصر
 کریڈٹ ایڈمنسٹریشن/ سربراہ ہیومن ریسورسز

Internal Auditors
M/s. Feroze Sharif Tariq & Co
Chartered Accountants
Company Profile
Modaraba Company
Al-ZaminModaraba Management (Private)
Limited
Audit Committee
Mr. Syed Shahnawaz A. Rizvi (Chairman)
Mr. ShaikhArshadFarooq (Member)
Mr. SohailAnsar (Member)

COO / Company Secretary
Mrs. HamidaAqeel

مسز رومانہ ناصر برسٹل یونیورسٹی سے ایم بی اے
 سٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک،ہیں۔آپ ماضی میں ڈوئیچے بینک
اور سٹی بینک کے کارپوریٹ اور پرسونل بینکنگ کے
تجربہ کی حامل ہیں۔ فی الحال آپ ہیومن ریسورسز
ڈویژن اور کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ڈویژن کے سربراہ کے
طور پر کام کر رہی ہیں۔

انٹرنل آڈیٹرز
– میسرز فیروز شریف طارق اینڈ کمپنی
چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ
)کمپنی پروفائل (مختصر جائزہ
مضاربہ کمپنی
الضامن مضاربہ مینیجمنٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ
آڈٹ کمیٹی
)جناب سید شاہنواز اے اضوی (چئیر مین
)جناب شیخ ارشد فاروق (ممبر
)جناب سہیل انصار (ممبر

کمپنی سیکریٹری/سی او او
مسز حمیدہ عقیل

سی ایف او
جناب اعجاز احمد خان

CFO
Mr. Ijaz Ahmed Khan

ہیڈ آف انٹرنل آڈٹ
میسرز فیروز شریف طارق اینڈ کمپنی

Head of Internal Audit
M/s. Feroze Sharif Tariq & Co.

ٹرسٹ مضاربہ کےآڈیٹرز
ایم یوسف عادل سلیم اینڈ کمپنی
چارٹرڈ اکائونٹنٹس

Auditors of the Trust Modaraba
M. YousafAdilSaleem& Co.
Chartered Accountants

Bankers
Meezan Bank Limited.
Bank Alfalah Limited – Islamic Banking.
Legal Advisors
Shakeel Ahmed Awan
Advocate, Supreme Court of Pakistan

بینکرز
میزان بینک لمیٹڈ
بینک الفالح لمیٹڈ – اسالمک بینکنگ
مشیران قانونی
ِ
شکیل احمد اعوان
 سپریم کورٹ آف پاکستان،ایڈووکیٹ

 رجسٹرڈ آفس/ ہیڈ آفس
، 5  بالک، 9-  بی سی، قاسم کورٹ، 106-104
،کلفٹن
75600-کراچی
:# ٹیلی فون
(92-21) -35876651-52,
(92-21)-35372321,
(92-21)-35873369,
(92-21)-35873373,
(92-21)-35867102,

Head Office/ Registered Office
104 – 106, Kassam Court, BC-9, Block 5, Clifton,
Karachi-75600.
Telephones #

Fax#

(92-21)-35870408,

:#فیکس

Email

abdulwaheed@trustmodaraba.com

:ای میل

info@trustmodaraba.com

عالقائی (ریجنل) آفس
Regional Office
rd
،ہائیٹس
گارڈن
، تھرڈ فلور320،301
301,320, 3 Floor, Garden Heights, 8 –Aibak
 الہور۔، نیو گارڈن ٹائون، –ایبک بالک8
Block, New Garden Town Lahore.
:# ٹیلی فون
Telephones #
(92-42) 35941957-8
:#فیکس
Fax#
(92-42) 35866513
:ای میل
Email
ijazakhan@trustmodaraba.com
info@trustmodaraba.com
برانچ آفس
Branch Office
 ٹرسٹ پالزہ متصل سٹینڈرڈ چارٹرڈ،  –ایچ بالک50
50-H Block, Trust Plaza Adjacent Standard
 گوجرانوالہ، جی ٹی روڈ،بینک
Chartered Bank G. T. Road, Gujranwala.

Telephones #
Fax #
Email

(92-55) -3730300,
(92-55) -3730308
(92-55) 3731108
sajjadahmed@trustmodaraba.com
info@trustmodaraba.com

Registrars

:# ٹیلی فون
# فیکس
:ای میل
رجسٹرارز

حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
، – بینک اسکویر7 ، ایچ ایم ہائوس،فرسٹ فلور
الہور۔
:# ٹیلی فون
Telephones #
(92-42) 35866513
:#فیکس
Fax#
(042) 37358817
سٹاک لسٹنگز
Stock Exchange Listings
پاکستان سٹاک ایکسچینج (گارنٹی) لمیٹڈ
Pakistan Stock Exchange (Guarantee) Ltd.
HameedMajeed Associates (Private) Limited.
1st Floor, H.M. House, 7 –Bank Square, Lahore.

Company Profile
Mission Statement
Trust Modaraba aims to evolve and practice
exemplary standards of integrity and
proficiency by achieving balanced growth,
building quality investment portfolio,
maintaining high standards of efficiency and
providing good returns to its certificate
holders. Trust Modaraba shall endeavor to
maintain a competitive edge in the industry
and contribute effectively in promotion of
Islamic financial regime.

) کمپنی پروفائل (مختصر جائزہ
)مشن اسٹیٹمنٹ (کمپنی کے مقاصد کے حصول کا بیان
ٹرسٹ مضاربہ کا ہدف دیانتداری اور مہارت کے مثالی
میعارکا ارتقاء اور اس پر عمل کرتے ہوئےمتوازن ترقی
 میعاری سرمایہ کاری پورٹ،کے حصول کے ساتھ
 اور، کارکردگی کے بلند میعار کو قائم رکھنا،فولیوبنانا
اس کے سرٹیفیکیٹ رکھنے والوں کو اچھا منافع فراہم
کرنا ہے۔ٹرسٹ مضاربہ انڈسٹری میں مسابقتی برتری
قائم رکھنے کی سعی کرتا رہے گا اور اسالمی مالیاتی
نظام کے ارتقاء میں موثر انداز میں اپنا کردار ادا کرتا
رہے گا۔

It shall adopt a management culture based
on participation, motivation and
accountability to achieve professional and
personal excellence and growth of human
resource. Trust Modaraba shall achieve a
balanced texture of being a prudent and
progressive organization with a sound image
in the market place.

یہ (مضاربہ) ایسی انتظامی ثقافت کو اپنائے گا جو
 باہمی تعاون اوراحتساب پر مبنی ہو تاکہ پیشہ،شراکت
ورانہ اوراعلی معیار اور انسانی وسائل کی ترقی ممکن
ہو سکے۔ ٹرسٹ مضاربہ ایک محتاط اورایک بہترین
تشخص رکھنے والے ادارےکے طور پر کرنا چاہتا
ہے۔

Company Profile
Business Activities
Trust Modaraba is a multi-purpose
Modaraba and it undertakes following
activities.
• Ijarah
• Murabahah
• Musharakah

)کمپنی پروفائل (کمپنی کامختصر جائزہ
کاروباری مصروفیات
ٹرسٹ مضاربہ ایک کثیر المقاصد مضاربہ ہے اور یہ
مندرجہ ذیل کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے۔
 اجارہ۰
 مرابحہ۰
 مشارکہ۰
 ایکوٹی مارکیٹ آپریشنز۰

• Equity marketing operations
• Managing portfolios
• Project financing
• Providing long and short-term finance
• Rendering consultancy and advisory
services for syndication of leasing and
project financing.
• Trading Activities

 مینیجنگ پورٹ فولیوز کا انتظام اور اور نگرانی۰
منصوبوں میں سرمایہ کاری۰
 قلیل المیعاد اور طویل المیعاد سرمایہ کی فراہمی۰
لیزنگ اور منصوبوں میں سرمایہ کاری کیلئے۰
کنسلٹنسی اور مشاورتی خدمات فراہم کرنا۔
 تجارتی سرگرمیاں۰

Company Profile
Association
Trust Modaraba is associated with NBFI
&Modaraba Association of Pakistan.

)کمپنی پروفائل (کمپنی کا مختصر جائزہ
)الحاق (ایسوسی ایشن
ٹرسٹ مضاربہ کا این بی ایف آئی اینڈ مضاربہ ایسوسی
ایشن آف پاکستان کے ساتھ الحاق ہے۔

Company Profile
Support
When you get associated with Trust
Modaraba, you get the benefit of our
Modaraba's
Customer
Support.
Our
Modaraba's professional team personnel are
available to help you with any questions you
have about Trust Modaraba or its products.

)کمپنی پروفائل (کمپنی کا مختصر جائزہ
)تعادن (سپورٹ
جب آپ ٹرسٹ مضاربہ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو
آپ ہمارے ادارے کے معاونین کے تعا ون کی
خدمات (کسٹمر سپورٹ) سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہماری
مضاربہ کی پیشہ ور ٹیم کے افراد آپکو ٹرسٹ مضاربہ
یا اسکی پراڈکٹس سے متعلق کسی بھی سوال کا جواب
دینے کیلئے موجود ہوتے ہیں۔

 رجسٹرڈ آفس/ ہیڈ آفس
، 5  بالک، 9-  بی سی، قاسم کورٹ، 106-104
،کلفٹن
75600-کراچی
:# ٹیلی فون
(92-21) -35876651-52,
(92-21)-35372321,
(92-21)-35873369,
(92-21)-35873373,
(92-21)-35867102,

Head Office/ Registered Office
104 – 106, Kassam Court, BC-9, Block 5, Clifton,
Karachi-75600.
Telephones #

Fax#

(92-21)-35870408,

# فیکس

Email

abdulwaheed@trustmodaraba.com

:ای میل

info@trustmodaraba.com

Regional Office
301,320, 3rd Floor, Garden Heights, 8 –Aibak
Block, New Garden Town Lahore.
Telephones #
(92-42) 35941957-8

عالقائی (ریجنل) آفس
، گارڈن ہائیٹس، تھرڈ فلور320،301
 الہور۔، نیو گارڈن ٹائون، –ایبک بالک8
:# ٹیلی فون

Fax#

(92-42) 35866513

:#فیکس

Email

ijazakhan@trustmodaraba.com
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)انتظامیہ (گورننس
Governance
بورڈ آف ڈائریکٹرز
Board of Directors
The Board of Directors includes senior  معروف بزنس مین،بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سینیر بنکار
bankers, reputable businessmen and اور کارپوریٹ اور سرمایہ کاری معامالت کا وسیع
professionals having rich experience of تجربہ رکھنے والے پیشہ ور شامل ہیں۔
corporate and financial matters.
Mr. Syed ManzoorHussainKazmi
Chairman
Mr. Basheer Ahmed Chowdry
Chief Executive

جناب سید منظور حسین کاظمی
چیر مین
جناب بشیر چودھری
چیف اگزیکٹو

Mr. ShaikhArshadFarooq
Director
Mr. Mohammad ImranulHaque
Director

جناب شیخ ارشد فاروق
ڈائریکٹر
جناب محمد عمران الحق
ڈائریکٹر

Mr. SohailAnsar
Director

جناب سہیل انصار
ڈائریکٹر

Dr. NamoosBaquar
Director

ڈاکٹر ناموس باقر
ڈائریکٹر

Mr. Syed Shahnawaz A. Rizvi
Director

جناب سید شاہنواز اے رضوی
ڈائریکٹر

Governance
Directors’ Profile
The Board is chaired by Mr. Syed Manzoor
Hussain Shah Kazmi who is a well-known
figure in the financial sector.
The Chief Executive is Mr. Basheer A.
Chowdry who has 52 years senior level
experience of domestic and international
banking and Modaraba management.

)انتظام (گورننس
)ڈائریکٹرز پروفائل (مختصر جائزہ
بورڈ کے سربراہ جناب سید منظور حسین شاہ کاظمی
ہیں جو سرمایہ کار حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت
ہیں۔
چیف اگزیکٹو جناب بشیر اے چودھری ہیں جنکو ملکی
ٰ و بین االقوامی بینکاری اور مضاربہ کے
اعلی عہدوں
 سالہ تجربہ حاصل ہے۔52 پر کام کرنے کا

Mr. Syed Manzoor Hussain Shah Kazmi –
Chairman
Mr. Manzoor Hussain Shah Kazmi has a
Bachelors of Science, and a Law Degree. Mr.
Kazmi joined the Board as a Founder Member
and has since contributed in growth of
business from Northern Pakistan. He has a
wide banking experience besides practicing
law. He is normally resident in Lahore, where
he owns a Steel Pipe Factory and has useful
contacts with business community and other
commercial organizations in that area.

جناب سید منظور حسین شاہ کاظمی
چیر مین
جناب سید منظور حسین شاہ کاظمی سائنس اور قانون
کے گریجویٹ ہیں۔ جناب کاظمی بورڈ میں بانی رکن
 اور اس وقت سے آپ شمالی،کے طور پر شامل ہوئے
پاکستان میں کمپنی کے کاروبار کی ترقی میں بنیادی
کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ آپکو بینکاری اور قانونی
پریکٹس کاوسیع تجربہ حاصل ہے۔ آپ عموما ً الہور
میں رہتے ہیں جہاں آپ ایک سٹیل پائپ فیکٹری کے
مالک ہیں اور کاروباری حلقوں اور عالقہ کی دوسری
کاروباری تنظیموں سے مفید روابط کے حامل ہیں۔

Mr. Basheer Ahmed Chowdry – Chief
Executive

جناب بشیر اے چودھری
چیف اگزیکٹو

Mr. Basheer Ahmed Chowdry commenced his 1963 جناب بشیر اے چودھری نے اپنا بینکنگ کاکیرئر
banking career in 1963. He is a gold medalist ء میں شروع کیا۔ آپ پنجاب یونیورسٹی کے گولڈ
میڈلسٹ اور ڈپلوما ان بینکنگ کے حامل ہیں۔اسکے

from Punjab University, holds a Diploma in
Banking and is also a Member of the British
Institute of Management, Member of the
British Institute of Directors, and Member of
the Institute of International Affairs, London.
He has wide banking experience in
commercial,
investment
banking,
international banking and the leasing
business for the last 52 years having held very
senior assignments with Bank of Credit &
Commerce International, United Kingdom. He
is a founder member of AI-Zamin Leasing
Modaraba and has held the position of Chief
Executive Officer of the Modaraba for 25
years. AI-Zamin Leasing Modaraba has now
been merged with and into Invest Capital
Investment
Bank
Limited
(AlZaminInvestBank) and he is the Managing
Director of the Bank. He has served as the
Chairman, Modaraba Association and Leasing
Association of Pakistan and was a Director on
the Board of Karachi Stock Exchange
(Guarantee) Limited nominated by Securities
& Exchange Commission of Pakistan as well
as a member of the steering committee of
the United Nations Development Program for
Corporate Governance in Pakistan.
Currently he is working as advisor or member
board of following organizations;
 Chairman, Asia Care Health Insurance
Company Limited
 Board member, Saudi Pak Real Estate Ltd.
 Advisor, Burj Bank Limited

 ممبر،عالوہ آپ ممبر برٹش انسٹیٹیوٹ آف مینیجمنٹ
برٹش انسٹیٹیوٹ آف ڈائریکٹرز اور ممبر انسٹیٹیوٹ آف
، انٹرنیشنل افئیرز لندن بھی ہیں۔آپکو کمرشل بینکنگ
 بین االقوامی بینکنگ اور لیزنگ،سرمایہ کاری بینکنگ
 سالہ تجربہ حاصل ہے۔آپ52 کے کاروبار کا کم از کم
،بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل
نے
یونائیٹڈکنگڈم میں انتہائی اہم عہدہ پر خدمات انجام دی
سال سے زائد عرصہ سےمختلف25 ہیں۔ آپ پچھلے
ٰ منتظم
اعلی (چیف اگزیکٹو) کے طور پر
مضاربہ کے
ِ
کام کر رہے ہیں۔آپ نے چئیرمین مضاربہ ایسوسی ایشن
 کراچی سٹاک،اینڈ لیزنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان
ایکسچینج (گارنٹی) لمیٹڈ کے بورڈ پرپاکستان سکوریٹیز
 اسکے،اینڈ ایکسچینج کمیشن کے نمائندہ ڈائریکٹر
عالوہ یونائیٹد نیشن ڈیویلپمنٹ پروگرام فار گورننس ان
پاکستان کی سٹیرنگ کمیٹی کے ممبر کے طور پر
خدمات انجام دی ہیں۔
آپ اس وقت مندرجہ ذیل اداروں کے مشیر یا بورڈ
ممبر کی حثیت سے بھی کام کر رہے ہیں؛
 ایشیاء کیر ہیلتھ انشورنس کمپنی،۔چیرمین
 سعودی پاک ریئل اسٹیٹ لمیٹیڈ،۔بورڈ ممبر
 برج بینک لمیٹیڈ،۔ مشیر

Mr. Sohail Ansar
Director
He has worked in a senior capacity with
Unilever Pakistan Limited. He is currently
heading Pakistan operation of Mind Share
World. Being an MBA from the Institute of
Business Administration, he attended various
seminars and training courses abroad. Having
gained valuable experience in management
and finance, he joined the Board of Al-Zamin
in February, 2001. He brings with him the
input of a multinational corporate exposure
and knowledge.

جناب سہیل انصار
ڈائریکٹر
ٰ
آپ لیور برادرز پاکستان میں اعلی عہدے پر فائزرہے
ہیں۔آپ اب پاکستان میں مائنڈ شیئر ورلڈ کے سبراہ ہیں۔
آپ نے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے ایم بی
بیرون ملک کئی
اے کیا ہوا ہے اسکے عالوہ آپ نے
ِ
سیمیناروں اور تربییتی کورسوں میں شمولیت کی ہے۔
انتظام اور سرمایہ کاری (مینیجمنٹ اینڈ فائینانس) میں
 ء میں2001 قیمتی تجربہ کیساتھ آپ نے فروری
الضامن کے بورڈ میں شمولیت اختیار کی۔ آپ پاس ملٹی
نیشنل میں کام اور معلومات کا وسیع تجربہ ہے۔

Mr. ArshadFarooq
Director
He is a well-known businessman and
industrialist having about 35 years experience
in Corporate and Financial Management. He
is currently the Managing Director of AAA
group which comprised of six companies in
import,
export,
manufacturing
and
distribution of electronics, architectural and
engineering products, artificial leather, textile
yearn and fabrics.
Mr. Muhammad Imranul Haque
Director

جناب ارشد فاروق
ڈائریکٹر
آپ جانے پہچانے کاروباری اور صنعتکار ہیں۔ آپکا
 سالہ تجربہ35 کمپنیوں کے انتظاماورسرمایہکاری کا
ہے۔آپ فی الحال اے اے اے گروپ کے مینیجنگ
ڈائریکٹر ہیں جو کہ چھ کمپنیوں پر مشتمل ہے جو
 آرٹی، آرکیٹیکچرل و انجینئرنگ پروڈکٹس،الکٹرونکس
 ڈسٹری، ٹیکسٹائل دھاگہ و کپڑے کی پیداوار،فیشل لیدر
 درآمد و برآمد مین مشغول ہیں۔،بیوشن

جناب محمد عمران الحق
ڈائریکٹر

He holds a Masters degree from Loyola
University of Los Angeles, USA and is licensed
as a professional engineer in Province of
Ontario, Canada. Mr. Haque is running a
successful business under the name of Green
Crust Industries in Canada, which is involved
in plastic base extruded products for
consumer, industrial and construction
markets for sale in Canada, USA, Mexico and
Europe. He has about 23 years of corporate
experience to his credit, having worked for
Xerox
Corporation,
USA
and
NCR
Corporation, Canada.

آپ نے لویوال یونیورسٹی آف الس انجلیس یو ایس اے
سے ماسٹرز ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔آپ کینیڈا کے
انٹاریو صوبہ میں الئیسنس یافتہ پیشہ ور انجینئر
ہیں۔جناب حق کینیڈا میں گرین کرسٹ انڈسٹریز کے نام
 یو،سے ایک کامیاب کاروبار چال رہے ہیں۔جو کینیڈا
 صنعتی اور، میکسیکو اور یورپ میں صارف،ایس اے
تعمیراتی منڈیوں میں فروخت کیلئےپالسٹک بیس
ً ایکسٹروڈیڈ مصنوعات تیار کرتی ہے۔ آپکے پاس تقریبا
 سالہ کارپوریٹ تجربہ ہے جو آپ نے زیروکس23
، یو ایس اے اور این سی آر کارپوریشن،کارپوریشن
کینیڈا کیلئے کام کرتے ہوئے حاصل کیا۔

Dr. NamoosBaquar
Director
She is PhD. In Micro- Biology from London
with completion of education and
professional qualifications in London.
Associated with Progressive Management
Services (Pvt.) Ltd. As on Executive Director,
responsible for Corporate Affairs and Client
Relationship. A founder member of the
Modaraba Management Company.

ڈاکٹر ناموس باقر
ڈائریکٹر
آپ لندن سے مائیکرو بیالوجی میں پی ایچ ڈی ہیں۔آپ
نے تمام تعلیم اور پیشہ ورانہ علم لندن میں مکمل کیا۔
آپ پروگریسو مینیجمنٹ سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے
 جہاں آپ اگزیکٹو ڈائریکٹر کے،ساتھ وابستہ رہی ہیں
طور پر تمام کارپوریٹ اور گاہکوں سے روابط سے
متعلق معامالت کی ذمہ دارتھیں۔آپ مضاربہ مینیجمنٹ
کمپنی کی بانی رکن ہیں۔

جناب سید شاہنواز اے رضوی
Mr. Syed Shahnawaz A. Rizvi
ڈائریکٹر
Director
فیلو
اور
اکنامکس
آف
ماسٹر
،اکائونٹنٹ
چارٹرڈ
آپ فیلو
He is a fellow Chartered Accountant, Master
of Economics and fellow of business آف بزنس ایڈمنسٹریشن (ایف بی اے) ہیں۔ آپکو سرمایہ
ٰ
کاری اداروں میں
administration (FBA) with 21 years’ 21 اعلی عہدوں پر کام کرنے کا

experience in management positions in
Financial Institution covering areas of
Accounts, Finance, Compliance, Audit and
Credit
&
Marketing.
Headed
two
organizations as Chief Executive and Chaired
and performed active role on Boards of
different companies and also in internal
Audit Committees of Board of Directors in
Financial Institutions.

 آڈٹ ور، کمپالئینس،سالہ تجربہ ہے جسمیں اکائونٹ
کریڈٹ اینڈ مارکٹنگ کا تجربہ شامل ہے۔ آپ دو اداروں
کے چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہیں اور مختلف کمپنیوں
کے بورڈوں کی سربراہی اور عملی کردار ادا کرتے
 اسکے عالوہ آپ سرمایہ کاری کمپنیوں کی،رہے ہیں
انٹرنل آڈٹ کمیٹیوں کے ممبر بھی رہے ہیں۔

