ڈائریکٹرز رپورٹ
الضبهي هضبؼثہ هیٌدوٌٹ (پؽائیویٹ) لویٹڈ کے ثوؼڈ آف ڈائؽیکٹؽ ( ثوؼڈ کے ًبظویي ) ٹؽقٹ هضبؼثہ
کی  30خوى 2016کو اضتتبم پػیؽ قبل کی هٌكلک قبالًہ ؼپوؼٹ پیم کؽتے ہیں۔

معاشی جائسہ
هبلی قبل  2016هیں پبکكتبى کی هؼبنی کبؼکؽظگی ثہتؽی کی خبًت گبهؿى ؼہی۔ خی ڈی پی کی نؽذ ًوو
هبلی قبل  2015کی  4فیًع کے همبثلے هیں اـ هبلی قبل آٹھ قبلوں هیں قت قے ؾیبظٍ 4.7فیًع پؽ
پہٌچی ۔ يٌؼت اوؼ ضعهبت کے نؼجے کی يست هٌع کبؼکؽظگی ًے اـ تؽلی هیں زًہ ڈاال۔ ظوقؽی
خبًت کپبـ کی فًل هیں ًوبیبں ًمًبى کی وخہ قے ؾؼاػت هیں  0.2فیًع کی کوی ہوئی۔ اوقظ قی پی
افؽاط ؾؼ هیں گػنتہ قبل کے 4.5فیًع کے همبثلے هیں قبل  2016هیں کوی کے قبتھ  2.9فیًع
آئی
ِ
ؼہی۔ غیؽ هلکی ؾؼ هجبظلہ ک غضبئؽ  23ثلیي اهؽیکی ڈالؽ ؼہے خف کب ًتیدہ هكتسکن ؼوپیہ ؼہب۔ قبل ثہ
قبل گػنتہ قبل کے 17.3فیًع کے همبثلے هیں ثیؽوًی هوبلک قے تؽقی ِل ؾؼ  5.8فیًع ؼہیں۔ ایف ثی پی
ًے پبلیكی ًؽش  25ثی پی ایف تک کن کؽکے تبؼیص کی کن تؽیي قطر  5.75فیًع پؽ پہٌچب ظیب۔هبلی قبل
هیں پی ایف ایکف کب  100اًڈیکف  37783پواًٹف پؽ اضتتبم پػیؽ ہوا ،خف هیں گػنتہ قبل کے همبثلے
هیں 15.1فیًع ؼہب۔تیل اوؼ اخٌبـ کی لیوتوں هیں کوی اوؼ چیٌی هؼیهت هیں قكت ؼوی کی وخہ قے پیعا
ہوًے والی ہلچل کی وخہ قے اًڈیکف کی  31001پواًٹف کی کن تؽیي قطر ؼکبؼڈ ہوئی۔ تبہن هؼیهت
اثھی تک چٌع اوؼ چیلٌدؿ کب قبهٌب کؽ ؼہی ہے خف کے اثؽات هكتمجل پؽ ہوں گے۔ نؽذ قؽهبیہ کبؼی
هكلكل کن ؼہی اوؼ قی پی ای قی کے ػالوٍ ایف ڈی آئی ثھی پیچھے ؼہب۔ ٹیکف کی ثیف کو وقیغ
کؽًے کی ضؽوؼت ہے خف کے لیے غیؽ هؼوولی کونهیں کؽًے کی ضؽوؼت ہے۔ ثؽآهعات هیں هكلكل
کوی خف کی وخہ ثؽآهعات کیے خبًے والے هلکوں هیں اى کی هبًگ هیں کوی اظائیگی کے تواؾى کو
هتبثؽ کؽ ؼہی ہے۔ تیل کے ػالوٍ ظیگؽ انیبء کی ظؼآهعات قے تیل کی ظؼآهع کی اظائیگی قے زبيل
ہوًے والے فبئعے کو ثے ًتیدہ کؽ ظیب ہے۔ تؽقی ِل ؾؼ هیں کكی هؿیع کوی کے هؼیهت پؽ هبظی اثؽات ہوں
گے۔
پؽ اهیع ہیں کہ آًے والے قبلوں هیں قی ای پی قی کے تست ہوًے والے هًٌوثوں کی خلع تکویل قے
قپالئی قبئیڈ هیں زبئل ؼکبوٹوں هیں کوی آئے گی ضبو طوؼ پؽ تواًبئی کے هكبئل هیں۔

کار کردگی کا جائسہ
ؾیؽغوؼ قبل کے ظوؼاى ،آپکے هضبؼثہ ًے اطویٌبى ثطم کبؼکؽظگی خبؼی ؼکھی اوؼ لجل اؾ هیٌدوٹ کی
ِ
ً
فیف 14.478هلیي ؼوپے کب هٌبفغ کوبیب۔ گػنتہ قبل اوؼ اـ قبل کے ظوؼاى کل آهعًی تمؽیجب یکكبں
ؼہی۔قبل کے ظوؼاى ويولیبثی اوؼ هٌبفغ کو هوئثؽ طوؼ پؽ هتٌوع ًئے کبؼوثبؼ کے لیے  42هلیي
ؼوپے اخبؼٍ۔  62هلیي ؼوپے هؽاثسہ اوؼ ههبؼکہ کی لیي ظیي کے لیے لؽضہ کب اخؽاء کؽکے لیکویڈیٹی
پیعا کی۔  18هلیي ؼوپے تٌوع اوؼ  8هلیي ؼوپے کی اقٹبک هبؼکیٹ آپؽیهٌؿ هیں قؽهبیہ کبؼی کی۔
گػنتہ قبل کے همبثلے هیں ؾیؽ غوؼ قبل هیں هٌبفغ 4.861هلیي ؼوپے کن ہوا۔ اـ کی وخہ گػنتہ قبل
کے هٌبفغ هیں نبهل گبہکوں کی خبًت قےهتولغ ًب ظہٌعگی کے لیے هطتى کؽظٍ 5.216هلیي ؼوپے کب
ایكے گبہکوں قے ويولیبثی کی وخہ قے اـ هع هیں هطتى ؼلن کی واپكی کب اًعؼاج کیب گیب خجکہ
هوخوظٍ قبل هیں اـ طؽذ کے کكی فبئعے کب اًعؼاج ًہیں کیب خب قکب ۔ ؾیؽ غوؼ قبل هیں هكلكل کی
خبًے والی کونهوں کے ثبوخوظ قكت اوؼ پیچیعٍ لبًوًی پؽوقف کی وخہ قے کوئی ضبو ؼلن ويول
ًہیں کی خبقکی۔ تبہن ،اـ همًع کے لیے هؽثوط کونهیں خبؼی ؼہیں گی اوؼ قبل  17-2016هیں اى
هیں قے ضبيی ويولیبں هتولغ ہیں

توبم آپؽیٹٌگ اًڈیکیٹؽؾ ( ػولعؼآهع کے انبؼے) هتواتؽ کبؼکؽظگی ظکھبچکے ہیں۔ آپ کےهضبؼثہ کی
ثیلٌف نیٹ کی ثٌیبظ396.172هلیي ؼوپے ؼہی اوؼ زبهل قؽٹیفیکیٹ کی ایکوٹی 310.085هلیي ؼوپے قے
ثڑھ کؽ  310.165هلیي ؼوپے ہو گئی۔ اًتطبهی اضؽاخبت گػنتہ قبل کے همبثلے هیں  10فیًع تک هسعوظ
ؼکھب گیب۔

مستقبل کا خاکہ
آپ کی هیٌدوٌٹ هكلكل اپٌی ثہتؽیي کونهوں کو هوؼوثی پوؼٹ فولیو کی ؾیبظٍ قے ؾیبظٍ ويولیبثی
کؽًے ،کبؼوثبؼ کب زدن ثڑھبًے اوؼ آپؽیٹٌگ الگتوں کو هسعوظ کؽکے ثہتؽ ًتبئح کے زًول کے لیے
هطتى کؽ ؼکھب ہے۔ هضبؼثہ کے لیےهٌبقت کؽیڈٹ ؼیٹٌگ کے زًول کے لیے کونهیں خبؼی ہیں
تبکہ اقالهی ثیٌکوں قے فٌڈًگ الئي کے لیے هػاکؽات کیے خب قکیں۔ ایکویٹی کے اضبفے کے
لیےهتؼعظ اهکبًبت تالل کیے خب ؼہے ہیں خي هیں قؽهبیہ کبؼوں کی نوولیت اوؼ ؼائٹ قؽٹیفیکیٹف
کب اخؽاء نبهل ہیں۔ قؽٹیفیکیٹف کٌٌعٍ کے هكتمجل کے فوائع کبؼوثبؼ کےزدن اوؼ فٌڈًگ وقبئل هیں
اضبفے ہی قے هوکي ہے اوؼ اـ کے لیے آپ کی هیٌدوٌٹ ههتؽکہ کونهیں کؽ ؼہی ہے۔ ہن پؽ اػتوبظ
ہیں کہ هضبؼثہ کی هبلیبتی پوؾیهي هیں توبم اخؿاء اوؼ يالزیت ہیں کہ وٍ هتواؾى ًوو کو ثؽلؽاؼ ؼکھ
قکے خف کو قؽٹیفیکیٹف کٌٌعٍ کے ثہتؽیي هفبظ هیں زمیمت ثٌبیب خب ؼہب ہے۔

ڈیوڈینڈ کی تقسیم
ثوؼڈ ،30 ،خوى  2016کو اضتتبم پػیؽ قبل کے ظوؼاى هضبؼثہ کے زبيل کؽظٍ هٌبفغ کی ثٌیبظ پؽ 3
فیًعکیم ڈیویڈیٌڈ یؼٌی  0.3ؼوپے فی قؽٹیفیکیٹ کب اػالى کؽتے ہوئے ضونی هسكوـ کؽتب ہے خف کب
اػالى کیب خب چکب تھب۔ کتبثوں کی ثٌعل کے ثؼع ڈیویڈیٌڈ کے زك کب تؼیي کؽًے کے ثؼع هٌبقت ولت
پؽاػالى کؽ ظیب خبئے گب۔

کارپورٹ گورننس کے تحت تعمیل
*
*
*
*

*
*

ٹؽقٹ هضبؼثہ کی هیٌدوٌٹ کے تیبؼ کؽظٍ هبلیبتی اقٹیٹوٌٹف هؼبهالت  ،آپؽیهي کے ًتبئح ،کیم فلو
اوؼ ایکوٹی هیں ؼظ وثعل کی ظؼقت تًویؽ پیم کؽتے ہیں
هٌبقت طوؼ قے کھبتوں کی ثکف ؼکھی گئی ہیں۔
هضبؼثہ کےهبلیبتی اقٹیٹوٌٹف کی تیبؼی هیں هٌبقت اکبؤًٹٌگ پبلیكیوں کو اقتؼوبل کیب گیب ہے اوؼ
اکبؤًٹٌگ تطویٌوں کی ثٌیبظ هٌبقت اوؼ هسفوظ اًعاؾے ہیں۔
هبلیبتی اقٹیٹوٌٹف کی تیبؼی هیں ثیي االلواهی هبلیبتی ؼپوؼٹٌگ اقٹیٌڈؼڈؾ خو هضبؼثہ پؽ الگو ہوتے
ہیں اى پؽ ػولعؼآهع کیب گیب اوؼ اى پؽ ػولعؼآهع ًہ ہوًے کی يوؼت هیں اى کو هٌبقت طوؼ پؽ ظبہؽ کیب
گیب ہے۔
اًعؼوًی ًگؽاًی ًظبم کب ڈیؿائي هضجوط ہے اوؼ اـ کب هوئثؽ طوؼ پؽ ًفبغ کیب خب چکب ہے اوؼ اـ کی
هوئثؽ ًگؽاًی کی خبتی ہے
هضبؼثہ کے ایک خبؼی ؼہٌے والے اظاؼے کے ہوًے کی يالزیت کے ثبؼے هیں کوئی ضبو نجہبت
ًہیں ہیں۔
لواًیي هیں ظؼج ثہتؽیي طؽیمہ کبؼ اوؼ کبؼپوؼیٹ گوؼًٌف قے اًسؽاف ًہیں کیبگیب ہے۔

بورڈز میٹنگس ( کےاخالـ)
ٹؽقٹ هضبؼثہ کے ثوؼڈ کی چبؼ هیٹٌگؿهٌؼمع ہوئیں خف هیں زبضؽی کی تفًیل ظؼج غیل ہے؛

میٹنگس میں شرکت کی
تعداد

ڈائریکٹرز کے نام
خٌبة هٌظوؼ زكیي نبٍ کبظوی

چیئؽ هیي

3

خٌبة ثهیؽ ازوع چوہعؼی

چیف
ایکؿیکیوٹیو
آفیكؽ

4

خٌبة قہیل اًًبؼ

ڈائؽیکٹؽ

يفؽ

خٌبة نیص اؼنع فبؼوق

ڈائؽیکٹؽ

4

ڈاکٹؽ ًبهوـ ثبلؽ

ڈائؽیکٹؽ

4

قیع نبہٌواؾ اے ؼضوی

ڈائؽیکٹؽ

4

خٌبة دمحم ػوؽاى السك

ڈائؽیکٹؽ

يفؽ

خو ڈائؽیکٹؽ اخالـ هیں نؽکت ًہ کؽقکے ،اى کی پیهگی اطالع ظیئے خبًے کی ثٌیبظ پؽ ،اى
کو ؼضًت ظے ظی گئی

آڈٹ کمیٹی اور اندرونی کنٹرول کا نظام
آپ هضبؼثہ کی هیٌدوٌٹ چیک اوؼ ثیلٌف کے اچھی طؽذ قے وضبزت کؽظٍ ًظبم کے غؼیؼے قے اچھی
کبؼپوؼیٹ گوؼًٌف کے ًفب پؽ یمیي ؼکھتی ہے۔ ثوؼڈ آف ڈائؽیکٹؽؾ ًے هضجوط اًعؼوًی کٌٹؽول ًظبم
تهکیل ظیب ہے اوؼ اـ کب هوئثؽ طوؼ پؽ هضبؼثہ کے ہؽ هؽزلے پؽ اـ کب ًفبظ کیب خبتب ہے ۔
آڈت کویٹی تیي ًبى ایکؿیکیوٹیو اؼکبى ثهوول کویٹی کے چیئؽ هیي پؽ ههتول ہے۔

آڈیٹرز
هوخوظٍ آڈیٹؽؾ هیكؽؾ ڈیلوئٹ یوقف ػبظل ،چبؼٹؽڈ اکبوًٹیٌٹف ًے ٹؽقٹ هضبؼثہ کے قبتھ اپٌی پبًچ کی
تمؽؼی کی هعت هکول کؽ چکی ہے۔ آڈٹ کویٹی کے ههوؼے پؽ ثوؼڈ هیكؽؾ ہووؼتھ زكیي چوظھؽی
ایٌڈ کوپٌی ،چبؼٹؽڈ اکبوًٹیٌٹف کی ثطوؼ ظقتوؼی آڈیٹؽؾ ثؽائے هبلیبتی قبل  2017کے اضتتبم تک کی
هٌظوؼی ظے چکب ہے۔ یہ اًتطبة ؼخكٹؽاؼ هضبؼثہ کی هٌظوؼی قے ههؽوط ہے۔

سرٹیفیکیٹس رکھے جانے کا رجحان
 30خوى  2016کو قؽٹیفیکیٹف ؼکھے خبًے کب ؼخسبى هٌكلک ہے۔ ڈائؽیکٹؽؾ ،قی ای او  ،ایؿیکیویٹوؾ
ٰ
قؽٹیفیکٹف کب کوئی لیي
نؽیک زیبت اوؼ اى کے ًب ثبلغ ثچوں ًے قبل کے ظوؼاى هضبؼثہ کے
اوؼ اى کے
ِ
ظیي ًہیں کیب۔

فنڈز کی سرمایہ کاری کی قدر
هضبؼثہ اپٌے توبم هكتمل هالؾهیي نؽاکتی پؽاویڈیٌٹ فٌڈ آپؽیٹ کؽتب ہے۔ هضبؼثہ اوؼ هالؾهیي ثؽاثؽ ی
کی ثٌیبظ پؽ ہؽ هہیٌے هالؾهیي کی ثٌیبظی تٌطواٍ کب  10فیًع فٌڈ هیں خوغ کؽواتے ہیں۔  30خوى 2016
کو فٌڈؾ کے تبؾٍ تؽیي اکبوًٹف کی ثٌیبظ پؽ قؽهبیہ کبؼی کی لعؼ  3786717ؼوپے ؼہی۔

آمدنی فی سرٹیفیکیٹ
پػیؽ قبل پؽ هضبؼثہ کی گػنتہ قبل کی 0.58ؼوپے فی قؽٹیفیکیٹ کے همبثلے هیں 0.44ؼوپے فی
قؽٹیفیکیٹ ؼہی۔  30خوى 2016کو اضتتبم

"جمع پونجی" اعالمیہ
قیکیوؼٹی ایکكچیٌح کویهي آف پبکكتبى کے ایف آؼ او ًوجؽ (924آئی) 2015/کی تؼویل کؽتے ہوئے
"خوغ پوًدی " کب اػالهیي اـ ؼپوؼٹ هیں نبهل کیب خب چکب ہے۔

اعتراف
ثوؼڈ هضبؼثہ ؼخكٹؽاؼ اوؼ ایف ای قی پی کب اى کی هكلكل ؼہٌوبئی اوؼ زوبئت کو قؽاہتب ہے۔ ثوؼڈ
هضبؼثہ کے هالؾهیي اوؼ ایکؿیکیوٹیوکی قطت هسٌت اوؼ ػؿم کو ثھی قؽاہتب ہے -اوؼ آضؽ هیں ثوؼڈ
اپٌے قؽٹیفیکیٹف کٌٌعٍ کے هضبؼثہ کے قبتھ اى کے اضالو کے لیے هوٌوًیت کب اظہبؼ کؽ ًب چبہتب ہے
اوؼ تولغ کؽتب ہے کہ اى کی زوبئت هكتمجل هیں ثھی خبؼی ؼہے گی۔

ثوؼڈ آف ڈائؽیکٹؽؾ کی خبًت قے
ثهیؽ اے چوظھؽی
چیف ایکؿیکیوٹیو
کؽاچی
 27قتوجؽ 2016

