






















 رپورٹ ناظمین کی 

)پرائیویٹ(  ہولڈنگ کمپنی   کو اختتام پذیر سال  پر ہم پاک لیبیا2021دسمبر  31بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب  سے 

اور محاسبین    ساالنہ مالیاتی گوشوارے (audited) شدہ محاسب   لمیٹڈ)"پاک لیبیا"( کی ڈائریکٹرز رپورٹ بمع

(auditor’s کی رپورٹ ) ۔کرتے ہیں محسوسپیش کرتے ہوئے خوشی 

 ا شی جائزہ مع

چیزیں تنازعات  اور ان سے منسلک اثرات   جیسی مشکالت کا تسلسل جاری رہا ، تاہم،   عالمی وبااور گذشتہ سال میں

معاون کاروباری ماحول  ،    کا بتدریج  آغاز ہو گیا ہے جس کی وجہ   ں وآستہ آہستہ معمول پر آرہی ہیں۔  معاشی سرگرمی

 وںتنخواہاور   اجرتیں اور  TERFدینے والی  اسکیمیں جیسا کہ بہتر معاونت  کرتا ہوا سودی شرح کا نظام  اور ترغیب 

کی  شاندار   فصلیں ، جس نے  معیشت کی مطلوبہ حوصلہ افزائی کی۔ نتیجتاً جون کے ساتھ گندم اور کپاس  کی اسکیم 

 فیصد کی متاثر کن  سطح پر پہنچی۔ 3.9مجموعی قومی پیداوار     میںپر اختتام پذیر اقتصادی سال   2021

 POL(، گاڑیاں اور large scale manufacturing)  اشیاء سازیبڑے پیمانے کی کے دوسرے نصف  سال میں   2021

زر   نے بھی ت اضافہ ہوا ۔ برآمدات اور ترسیال کی مصنوعات  کی مقامی طلب نے    ملک کی معیشت  کی رفتار میں 

قیمتیں بلند ترین چین کے مسائل، اجناس کی -بہتری دکھائی  جبکہ   مسلسل تیل اور توانائی  کی قیمتوں میں اضافہ،  سپالئی 

دوران وئی افراط زر کے وجہ سے  معیشت  کی بحالی میں مشکالت  کا سامنا  رہا۔ سال کے کے ساتھ مسلسل بڑھتی ہ

 فیصد رہا۔ 12.3 (CPI) اعشاریہ  قیمت میں 2021افراط زر میں   اضافہ ہوتا رہا اور دسمبر 

IMF  نتیجے پر پہنچنے  میں تاخیر کے ساتھ قبل از معاہدہ  سخت اقدامات لینے   معاہدے کے  اور  مذاکرات اورطویل سے

اور حصص  کمزور ہوا ڈالر کے مقابلے میں  ریکیما ،  منڈیوں کو بے چین  کرنے کی وجہ سے  پاک روپیہ  کی وجہ سے 

معاہدہ اور  پہلی قسط کا اجرا  ایک مثبت  صورتحال ہے جو مزید حالیہ سے   IMFبھی گھبراہٹ  ہوئی۔ حالیہ میں  منڈی  

مالی بہاؤ  کا سبب ہو گا اور اس کو ادائیگی کے توازن   کے معاملے کو درست کرنے کے کام آنا چاہیے۔  کثیر الجہت  

کس مارچ  انڈی KSE  -100، فیصد کی آمدنی کا اندراج کیا ۔ 1.9، حصص منڈ ی  سست رہی  اور سال کے لیے تاہم

پنیوں  کی رکارڈ رہا۔ متعدد لسٹڈ کمگردش کرتا  کی بلند سطح کے درمیان  48,726کی  کم اور جون میں   42,780میں

لیکن    کثیر   کا انتظار کرتی رہی  اتفروخت کے دباؤ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ منڈی کسی محرکمنافع بخشی کے باوجود  

کے  کی مساوات مبادلہ الجحت عوامل  مثالً سودی شرح میں اضافہ، افراط زر، جاری کھاتے کا خسارہ اور روپے/ڈالر  

 اپنی رفتار بڑھانے میں ناکام رہیں۔ دباؤ کے سبب 

اری کھاتے کا خسارہ  میں  سیاسی غیر یقینی، ج جس  کو درپیش بڑی  مشکالت  کا سامنا ہے  جاری سال میں معیشت   

 ۔ے  کا امکان ہےاضاف اچانک  میں شرحامکان ہے کی یکا یک سودی  کی وجہ سے  اط زر راف ئےہو ےاور بڑھت

 اداراتی کارکردگی

کی جاری لہر  اور اس کے بین اللقوامی اور ملکی منڈیوں  پر اس کے  19-،    کو کووڈ عالمی معیشتیں ، بشمول پاکستان

کے بڑھنے کا رجحان ہے اثرات کے  ایک پریشان کن خوف کا سامنا ہے ۔ توانائی کی قیمتیں، سودی نرخ  اور  افراط زر  

 جو  تسلسل سےمعاشی  نتائج کے حصول  کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ 

ڈیٹ تمسکات کا معیار نمایاں رہا  اور اس کے ساتھ سودی نرخوں  کے پس منظرمیں   (asset mixمیزہ )اثاثہ جات کا آ

(debt securitiesمیں سرمایہ ) وبا ء اور انسز پورٹ فولیوز میں اضافہ ہے۔   وکے ساتھ بتدریج قرضوں اور ایڈ کاری

شرح  چوتھی سہ ماہی میں پالیسی رہا۔ تاہم،  (volatilityسرمایہ منڈی میں اتار چڑھاؤ ) سیاسی صورتحال کی وجہ سے 

کرنے والے سگنل سے دیے  بے چین میں اور غیر ملکی زرمبادلہ کی مارکیٹ  بازاِرحصص  ،بازاِر زرنے  میں اضافے 

 رہا ہے۔مسلسل اضافہ ہو ہیں ۔ امریکی ڈالر   نے  مبادلہ کی بلند ترین سطح دیکھی جبکہ توانائی  کی قیمتوں میں 

کا  ترقیاتی مالیاتی اداروں نتیجتاً ، گذشتہ سال کے مقابلے میں   کمپنی کے منافع    میں  کمی دیکھی گئی جس کی وجہ 

ارب  روپے  کی مجموعی    3.209مالی سال کی   گذشتہ  غیر منافع بخش  فنڈز کی عدم دستیابی۔ ، یعنی ڈل ہےابزنس م



ارب  روپے     2.958(    آمدنی کے مقابلے میں زیر جائزہ مالی  سال کے دوران  اس کی مالیت  mark-upمارک اپ )

 تھی۔

 تموین توانائی کے پالنٹ  اثاثہ جات کی مد میں  باوجود  پر مسلسل مذاکرات کے توانائی کی خرید کے معاہدے تاہم،  

(provisionکرن) ہوئی۔ بخشی  بری طرح متاثر  منافع جس  کی وجہ سے جاری سال کی   یپڑی 

معاشی   کا ان اثاثہ جات  کے کام پر  رہی  کہ کسی طرح (KEL)کسی نہ کسی  طرح ااصل توجہ ، کاموکی انرجی لمیٹڈ 

تخمینہ    تنقیدی طور پر  استعمال کیا جائے یا اسے فروخت کرکے ان سے جان چھڑائی جائے۔ کمپنی کی انتظامیہ نے 

کے لئےایسے کاموں  کی  تصفیئےاثاثہ جات )غیر بینکاری اثاثہ جات( سے   (KEL)کاموکی انرجی لمیٹڈ  لگانے کے بعد

 شرائط کو حتمی شکل دے دی ہے۔کی ری اسٹرکچرنگ  ڈیل   ایک انجینئرنگ فرم سے 

اور  دستاویزات  کی تکمیل  مییں پاک لیبیاء  اپنے بزنس پارٹنر  کے ساتھ ایک  ٹرم شیٹ پر  دستخط کیے  2020مارچ 

پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت  ، دونوں  متعلقہ دستاویزات کو   2020جون  20کے بعد  دونوں پارٹنرز  نے 

کے اثاثہ (KEL)جس میں کاموکی انرجی لمیٹڈ  پارٹنرز اس بات پر متفق ہوئے کہ ان کو بزنس ونچر  میں جا نا چاہیے 

جو " بلڈ اون آپریٹ" یا "  بلڈ اون آپریٹ ٹرانسفر  کیا جائے  میں استعمال   کے قیام  (پاور پالنٹسcaptiveجات   کو  کیپٹیو )

ارب روپے )اور منقسمہ  1.2کے تحت ہو گی اوریہ معاہدہ  سے خریداری کے معاہدے صنعتی یونٹس  "کی بنیاد  پر   

پاور پالنٹس کے کیش فلو سے ہوگی۔ اس سلسلے میں،  پاک لیبیاء نے   اپنی حصص کی ملکیتی  منافع(  جس کی ادائیگی 

ور اس کے کو دے دئیے ہیں ا  "کا بڑا حصہ  مکمل طور پر اس کی ایک ذیلی کمپنی " کاموکی پاورجن  )پرائیویٹ( لمیٹڈ

( لمیٹڈ"  سے بزنس پارٹنر کو منتقل کر فیصد حصص بمع  انتظامی کنٹرول کے کمپنی " کاموکی پاورجن  )پرائیویٹ 80

 میں مکمل کی جا چکی ہیں۔ 2020کاروائیاں  دسمبر دیا ہے۔ انتظامیہ  کی تبدیلی سے متعلقہ ضروری  

ویرئنٹس کی جاری لہر  کی وجہ سے افراط زر ،  پاک روپے کی قدر میں کمی اورسودی نرخوں کی  زد   9-تاہم، کووڈ

سے  نہیں ہو کی خریداری  کا معاہدہ  کسی معلوم  خریدار   توانائی پہال اضافے کے باوجود    ( میںvolatilityپذیری )

 سکا ہے۔

کی خریداری  کا معاہدے میں تاخیر کا نتیجے میں ،  توانائی بزنس پارٹنر )انجینئرنگ فرم( کے   کسی خریدار سے پہلے  

،  یہ  بات اس   زور دیا گیا ہے (provision)تموین  پر   PLHC، ان اثاثہ جات کی مد میں     (SBP)بینک دولت پاکستان

مارکیٹ/تخمینہ    ان اثاثہ جات کی  نظر ثانی شدہ   ایک ماہر تخمینہ  کار کی رپورٹ کے مطابق   بات کے باوجود ہے کہ

میں   2021سال کو   سے زیادہ ہے۔ اس لیے ، کمپنی  کو رکھنے کی قدر     ان اثاثہ جات قدر اور دباؤ میں فروخت کی

کوشش کر رہی ہے کہ    دہاپڑی۔ اس لیے کمپنی  کی انتظامیہ    بہت زیکرنی  (provision)تموینکی  ملین روپے  364.72

 طریقے سے وصول کی جائے۔ موئثرپھنسی ہوئی رقم  بہت 

  گذشتہ  سال اس کی مالیت  ہکو جکیا حاصل   ملین روپے کا منافع قبل از محصول  42.46  اس سال  نتیجتاً  کمپنی نے

 تھی۔ملین روپے 459.97

ہر کاروباری اکائی نے  انتظامیہ کی کاروبار  یہمارکے باوجود   کاروباری حاالت یعنی آپریشن کی قیود   اور وباء   لمشک

 ۔کی حکمت عملی  کی معاونت میں  حصہ ڈاال  

( FIمالیاتی اداروں)کے مقابلے میں رواں سال  2020مالی سال جوفیصد   کا اضافہ  ہوا    9.75میں  اساس سرمایہکمپنی کے 

۔اثاثہ جات کے سلسلے کی نمو کو ظاہر کرتا ہے  ، ڈیٹ میں سرمایہ کاری اور کریڈٹ  پورٹ فولیو کو قرضوں کی فراہمی

  میں انتظامیہ کا ارادہ  ہے کہ  اگلے پانچ سالوں میں کل اثاثہ جات کو دو گنا کر دے   اور  تسسل سے نمو دینے والے  

 جو  نمو کی اصل محرک ہیں۔میں اضافہ نہ کرےپورٹ فولیو ز  قرضوں کےقرضہ  اور 

حکمت عملی کے اضافہ       امانتی قرضوں میں قابل ِ توجہ   مسلسل فیصد کا اضافہ ہوا جس میں  12.88میں  قرضوں 

مستحکم فنڈنگ کے ذرائع  بشمول انفرادی ڈپازٹس کو متحرک کرنے  کی  ۔ رہیفیصد   13.19 شرح جس ہوا مطابق 



  اور لیوریج  (  ادھار قرضوں پر انحصار کم کیا جائے Repoسرگرمی پر مسلسل توجہ  دینا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ  ریپو)

(leverageکا تناسب   چھ سے دس  گنا  کی رینج میں  رہے۔  ) 

سے اپنے  (equityحصص کنندگان کی جانب سے قسطوں  میں وصول شدہ ملکیتی سرمائے ) ،سال کے دوران   کمپنی 

ملین روپے کی  135 ادا شدہ سرمائے میں اضافہ کر چکی ہے۔ عالو ہ ازیں ، کمپنی  کو حکومت پاکستان کی جانب سے 

(حصص کنندہ   پہلے ہی کل ملکیتی سرمایہ  جمع کروا چکا ہے۔ Libyanحتمی  قسط موصول ہو  چکی ہے جبکہ  لیبین )

 ارب روپے ہو چکا  ہے۔  8.141ارب روپے سے بڑھ کر  7.871نتیجتاً  کمپنی کا ادا شدہ سرمایہ  

 ۔ارب  روپے رہا 6.041 (بغیر  کسی نقصان کے سرمایہ )بقایا حصص کے اجراء کے بعد ،کمپنی کا 

 (CIB)اداراتی اور سرمایہ کاری بینکاری 

میں اضافے کے لیے    قرضداری جز دانمد نظر رکھتے ہوئے   کریڈٹ  کو  وں کمپنی کی بنیادی کاروباری  سرگرمی

اور مختصات ( بڑھ )خالص وصولیابیوں پورٹ فولیو  کا قرضداریہیں۔جا رہی خاصی اہم کوششیں کی 

عالمی وبا ء کی  ۔ تاہم،  تھاپاکستانی روپے  ارب   5.674  جو گذشتہ سال گیا  تک پہنچ پاکستانی روپے ارب6.312کر

مجموعی کارکردگی   کو برقرار رکھا۔پورٹ فولیو   (Debtڈیٹ ) مجموعی  وجہ سے ہونے والے معاشی خلل  کے باوجود 

 ۔رہا ہےکا منافع دے  فیصد بشمول  ڈیٹ انویسٹمنٹ (8.76))فیصد  8.62پورٹ  فولیو    الادکھانے و

غیر معمولی  احتیاط کا استعمال کرتی ہے اور ایسا   میں کے لیے گاہکوں  کے انتخاب SME-RBاور   CIB انتظامیہ

کرنے میں  خطرے کے  سخت تخمینے  اور بعد از  قرضہ کی فراہمی  سخت نگرانی  کے عمل کے ذریعے سے کیا جاتا 

دیا ہے  الگ الگ کر حالیہ دنوں میں  انتظامیہ نے فرنٹ آفس کی بزنس ٹیم کی تنظیم نو کی ہے اور پورٹ فولیو کو  ہے۔

-SME" اور    (IBSAبینکاری، سنڈیکیشن اینڈ ایڈوائزری ) سرمایہ کاری " کا نام   CIB ہنیا نام دیا ہے جیسا ک کوور ان ا

RB     نام تبدیل کرکے " کارپوریٹ، کمرشل اینڈSME (CC& SME رکھ دیا ہے اور  نقصان سے پاک  کیپیٹل کو تمام)

 شعبہ جات میں تقسیم کیا جا چکا ہے۔

 (TFM)خزانہ اور فنڈ مینجمنٹ 

کا انتخاب دھیان سے کیا اور   (instruments، مالی دستاویزات )ڈپارٹمنٹ نے  (TFMخزانہ اور فنڈ  مینجمنٹ )

مثبت نتائج دینے والے پورٹ فولیو کی تعمیر کی جس نے  کمپنی کے زیر جائزہ سال میں منافع بخشی   میں 

میٹنگ  کی  MPC( کے ساتھ volatilityمیں  بہت زیادہ زد پذیری ) خِط شرح سود  خاصہ حصہ ڈاال۔ تاہم ، 

یہ معاملہ قیاس آرائی بن چکا  ہے جو منفی کیفیت  اور غیر یقینی    میں اضافے کو مد نظر رکھتے  ہوئے تعداد

 مستقبل کا منظر نامہ دکھاتا ہے۔

 

تاکہ  کیا ، کاروبا ر  کی اکائیوں کے لیے  مالی ذرائع کو مسابقتی نرخوں پر  متحرک نے  (TFMخزانہ اور فنڈ  مینجمنٹ )

عالوہ ازیں،  کاروباری اکائیوں کے  لیے میں سرمایہ کاری اور  منتخب  بازاروہ ہمارے بنیادی  کاروبار میں ثانوی 

(، نے ثانوی منڈی  TFMہمارے خزانہ اور فنڈ  مینجمنٹ)مسابقتی نرخوں پر وسائل کو متحرک کرنے کے عالوہ، 

ی آمدنی میں ( میں سرمایہ کاری کے ذریعے ،بنیادی کاروبار کinstruments( کی مالیاتی دستاویزات  )debtاور ڈیٹ )

ملین  408.20،( نےTFMاضافے میں حصہ ڈالنا جاری  رکھا ۔ زیر جائزہ سال کے دوران ، خزانہ اور فنڈ  مینجمنٹ)

کے پس منظر کی وجہ سے   سرمایہ کاری پورٹ فولیو  شرح روپے  کی خالص سودی آمدنی حاصل کی  جبکہ  سودی 

 ۔امیں اضافہ نہیں ہو سرمایہ کے 

 

 



 (SPM)تمسکات پورٹ فولیو مینجمنٹ 

کے استحکام کے اشارے نہیں دکھا  بازاِر حصص  کی صورتحال  ملکی اور عالمی سطح پر معاشی اور سیاسی غیر یقینی

(  equity securities portfolioملکیتی سرمائے  کے تمسکات پورٹ فولیو ) رہا ہے؛ تجارت کا کم حجم، اور  موجودہ 

گنے چنے مواقعوں کی وجہ کے  سرمایے  ماحصلالگت، نا مساعد حاالت اور   (weighted averageوہیٹڈ اوسط )کا 

 ۔ منافع بخشی کو متاثر کر چکا تھاپہلے ہی  سے

میں اضافہ  ( کی آمدنی dividendمیں منقسمہ منافع) (  SPM)ملکیتی سرمایہ کے تمسکات پورٹ فولیو   سال کے دوران،

ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ پورٹ  پورٹ فولیو  کا  مسلسل جائزہ لیتی رہتی  AFSانتظامیہ، ملکیتی سرمایہ    ۔دکھایا 

 (کا impairmentخرابی ) اختتام پرسال کے ( بنایا جائے۔ dynamic(  اور متحرک )diversified)  کو متنوع فولیو 

ملین روپے واپس ہو چکے  27.06ملین روپے تھا جس میں سے  متعلقہ حصص کی فروخت سے    95.69خرچہ   اضافی 

 ہیں۔

ملکیتی سرمایہ کے (  میں کمی کی وجہ سے عائد  پابندیوں کے باوجود ہمارے MCRکم سے کم سرمایہ کی پا بندی )

  3.01 شعبے نے مجموعی  خطرہ کے لیے رغبت   اور دستیاب وسائل  بنیاد پر  تقریباً  ( کےSPMتمسکات پورٹ فولیو)

 فیصد کی آمدنی دکھائی۔   

 سے معاونت کرنے والے دفاتر ) خطرے کو کنٹرول کرنے والے فنکشنز( پس منظر 

اپنا کام نے نکشنز عالمی وبا ء کے دوران  نقل و حرکت پر سخت پابندیوں کے ساتھ خطرے  کے کنٹرول کرنے کے ف

عمدگی سے  سرانجام دیا  اور  محدود وسائل اور کم عملے کے ساتھ رہتے ہوئے کمپنی کے آپریشن کو  یقینی بنایا۔  دوسرے 

ٹیموں  نے، اول تا آخر ، کاروباری سرگرمیوں کو نتیجہ خیز بنانے میں معاونت فراہم کی۔ ایسی مشکل    شعبوں  کی فعال 

ایک دفعہ،   گھر سے کام کئے گئے  خاص طور پر زندگی میں  تھی، اس لیے غیر روایتی  حل تیارصورتحال  منفرد 

، جبکہ  ایک کاروبار کے مقاصد حاصل کیےسے کرنے کا تجربہ   جو بالکل نیا تھا اور کامیاب  تھا۔ مربوط کوششوں 

م کیا اور کاروباری سرگرمیوں کا مؤثر کاروبار کے تسلسل کے منصوبے کے تحت   آپریشن سے متعلق خطرات کو ک

 تسلسل بھی جاری رکھا۔

 مالیاتی نتائج اور مالیاتی صورتحال  کا مختصر خالصہ درج ذیل ہے؛

2020  2021  

 اختتام سال کے بقایا جات میں 000پاکستانی روپے 

 کل اثاثہ جات 40,621,202  37,010,462

 واجباتکل مالیاتی  35,046,344  31,047,397

 خالص اثاثہ جات 5,574,858  065 ,5,963

    

 حصص کنندگان کا ملکیتی سرمایہ  )خالص(   

 سرمایہ ادا شدہ  8,141,780  7,871,780

 ذخائر 380,654  372,477

محصول  -کمی (/ اضافہ )قدر پیمائی  پر دوبارہ اثاثہ جات  (847,361)  (281,624)

 کا خالص

 جمع شدہ مجموعی نقصان (2,100,215)  (2,134,569)

 شیئرز سبسکرپشن پر ایڈوانس -  135,000

5,963,066  5,574,858  

 مجموعہ



 برائے سال   

 قبل از محصول)نقصان(منافع/  42,467  459,973

 بعد از محصول)نقصان( نافع/  40,883  304,138

 آمدنی/)نقصان(  فی حصص ) پاکستانی روپے(  50.63  443.23

ذخائر میں منتقل  الزمی کے مساوی  رقم  فیصد  کی مالیت  20   منافع بعد از محصو ل کا نے کمپنیمیں  2021سال مالی  

 کے مطابق ہے۔ ضروریاتقانونی   جو مروجہہے  دیاکر 

قسمہ  آمدنی نرکھتے ہوئے م مِدنظرکمی  کو  در پیشمیں  (MCR)سرمایہ رکھنے کی ضرورت کم سے کم   کمپنی کو 

نقد( کی حصص یافتگان میں تقسیم کے لیے کسی رقم پر غور نہیں کیا   جا سکا ہے۔  تاہم ہم پر اعتماد ہیں کہ  )بونس یا 

 MCR کی  کمپنی کا معاملہ مکمل ہوا  جس سے  سرمایہ  کی فراہمیارب پاکستانی روپے کے  2ایک مرتبہ  ہی جیسے

کی  کنندگاناس قابل ہو گی کہ اپنے حصص  گی اور  اسب منافع کمانے لگےنبھی مکمل  ہوتے ہی  کمپنی م کی تعمیل

 منقسمہ منافع تقسیم کر سکے گی۔

نے پاک  لیبیا کی گذشتہ سال کی  کریڈٹ درجہ بندی   (PACRA)کے لیے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی  2021سال 

تاہم،  مسلسل کوششوں  اور پابندی سے بنیادی مسائل  کے حل پر توجہ رکھنے کے .کو برقرار رکھا جو درج ذیل ہے

 منفی سے مستحکم ہو گئی ہے جو درج ذیل ہے ؛ ہونے پرنتیجے میں کمپنی کے مستقبل کا منظر نامہ  میں بہتری 

 +A1قلیل المدت        

 -AAطویل المدت     

انیوں  ہمالیاتی ادائیگیوں کی یقین د خطرے کی نشاندہی کرتی ہے  اوریہ درجہ بند یاں قرضہ جات کی وصولیابی کے کم 

  کی انتہائی مضبوط صالحیت کو ظاہر کرتی ہیںکی بروقت  ادا کرنے 

 ڈھانچے پر بیان کے  اداراتی اور مالیاتی رپورٹنگ

  ،نقد بہاؤ )کمپنی انتظامیہ کے تیار کردہ مالیاتی گوشوارے اسکے معامالت کی حالت ، عملی امور کے نتائجcash 

flows,)  ی سرمائےاور ملکیت (equity) میں تبدیلی بہتر طور پر پیش کرتے ہیں۔ 

 کمپنی نے موزوں کھاتوں  کی کتابیں(Books of Accounts)  ۔قائم رکھی ہوئی ہیں 

  گوشواروں کی تیاری میں اکاؤنٹنگ کی مناسب پالیسیاں  یکساں طور پر اپنائی گئی ہے اور اکا ؤنٹنگ مالیاتی

ان  پالیسیوں  میں تبدیلیوں  کو مناسب طور   کھی ہے۔ مزید یہ کہرتخمینوں کی بنیاد معقول اور محتاط تخمینوں  پر

 کیا گیا ہے۔ بیانمیں  مالیاتی گوشواروں  پر

 اتی مالیاتی اداروں ترقی  پاکستان میں   DFIs)   ( پر قابِل اطالق بین االقوامی مالیاتی  رپورٹنگ معیار  پر عمل

 کرتے ہوئے مالیاتی گوشوارے تیار کئے گئے ہیں۔

  کے طور پر چلتے رہنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جاری رہنے والے ادارے کمپنی کی ایک 

  ہر کر دیا گیا ہے۔امالیاتی دستاویزات میں ظ کومستقبل میں محصول  کی غیر یقینی ضروریات 

  مشقوںکی بہترین  نظم و ضبط  اداراتی (practices)  انحراف نہیں کیا گیا ہے۔ دی ما  سے کوئی 

  مضبوط ہے اور اس کا موئثر طور اور اندرونی نگرانی کی مالیاتی رپورٹنگ کا ڈیزائن  اندرونی نگرانی کا نظام

 ۔اور نگرانی کی جاتی ہےپر نفاذ کیا جا چکا ہے 



 گذشتہ چھ سالوں کے آپریشنل اور مالیاتی اعداد و شمار کا خالصہ منسلک ہے۔ 

 اداراتی سماجی ذمہ داری

رہی ہے اور مستقبل میں بھی  اس محاذ پر  سرگرم    کمپنی ہمیشہ  سے اپنی سماجی ذمہ داری پوری کرنے  کے لیے 

کم سے کم سرمایہ کی  ردگی  کے باوجود، ہم  بینک دولت پاکستان کےکوششیں جاری رکھے گی۔ تاہم، کمپنی کی کار ک

تی اداروں خیرا معروف اور  ںکی وجہ سے ہم نمایا   (Prudential Regulations) ضوابط و محتاطیہ  SBP پابندی اور

 مدد نہیں کر سکے۔ کی 

 سبز بینکاری کا آغاز

، جس کے تحت   پاک لیبیا  نئے منصوبوں کے لیے قرضہ کی فراہمی  کے اپنا چکا ہے کی پالیسی  نی سبز بینکاریکمپ

لیے  متعلقہ دستاویزات طلب کرتا ہے جن کو ماحول کے تحفظ ایکٹ میں بیان کیا جا چکا ہے جبکہ موجودہ  قرضہ جات  

کسی  ہ  لگاتی ہے۔معیار کی کسوٹی کی پیروی کا انداز میں، انتظامیہ  ماحول کی ایجنسیز کے تشکیل کردہ ماحول کے 

موقع پر، جہاں قرض لینے واال ماحول  کے متعین   کسی کسوٹی  کی تعمیل  نہیں کرتا، تو کمپنی   اس کی حوصلہ افزائی 

 بہتر اقدامات کرے۔لیے  اور معاونت کرتی ہے کہ وہ   ماحول  کے تحفظ  کے 

آفس کی قیام کے مراحل میں ہے تاکہ  وہ گرین بینکاری چکی ہے اور گرین بینکاری  کر  انتظامیہ سبز بینکاری آفیسر نامزد 

 کرکے (consolidate)جمع اور ان کا انضمام  کی سرگرمیوں  اور پیشرفتوں  کے بارے میں اعداد و شمار / معلومات 

 ۔فراہم کرے کوان کے طلب کرنے پر  SBPاعلٰی انتظامیہ/بورڈ اور 

 (Mechanismطریقہ کار ) کے تدارک  کا  شکایتوںصارف کی 

لیے   کے کمپنی  اپنے گاہکوں کو معیاری خدمات اور بلند ترین سطح   کے اطمینان فراہم کرنے کے لیے پر عزم ہے اس

۔ انتظامیہ نے ہے کر چکیباقائدہ پالیسی اپنا چکی ہے اور گاہکوں کی شکایات کے تدارک کے لیے ایک طریقہ کار وضع  

بروقت  کے ذریعے سے اس بات کو یقینی  بناتی ہے کہ  شکایات  کا  (mechanismطریقہ کار )کے تدارک کے  شکایت

 کو روکا جائے۔ ممکن ہو شکایات کےاعادہ تک  ازالہ ہو جائے اور  جہاں 

کے ذریعے نپٹائی   کی زیر نگرانی مرکزی شکائت مینجمنٹ سسٹم SVP (RMRCاور ) HRAتمام شکایات  سربراہ 

 جاتی ہیں۔

 بورڈ کی ساخت

 سال کے دوران بورڈ کی کوئی آسامی موجود نہیں تھی۔

 بورڈ کی کارکردگی کا جائزہ

(،  PICGپاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس ) بورڈ کے ارکان کی کارکردگی جانچنے کی ذمہ داری ، کمپنی  نے

بیرونی تخمینہ کار،  دی ہے۔ سونپ جو ایک بورڈ کے ارکان کی کارکردگی کے تخمینے کے لیے ماہر انسٹیٹیوٹ ہے،  کو 

کارکردگی  اور مخصوص نقطہ نظر دیتا   ہے۔ بورڈ کا چیر مین بورڈ کی مجموعی کارکردگی کے بارے میں  ایک آزادنہ 

 ۔نتائج کی اطالع    تمام بورڈ ارکان  کو دیتا ہے  کے بارے میں

 (Risk Management Framework)انتظامی  ڈھانچہ   نپٹنے کاخطرے سے 

 جس نے اس کی  کرتی ہے (BRMC)کمپنی کے رسک مینجمنٹ کی ساخت  کی نگرانی  بورڈ کی رسک مینجمنٹ کمیٹی 

مجموعی  کاروباری  کمپنی کے  کہ وہ کو سونپی ہے    (MRMC) مینجمنٹ رسک مینجمنٹ  کمیٹی   ذمہ داری،  مزید



کی بنیاد پر اس  کو در پیش خطرات کا تخمینہ لگائے اور  ان کو کم کرنے کے لیے حکمِت عملی  بنائے اور عملی  طلب 

 اقدام  کرے۔

تبدیل خطرات اور قوائد و ضوابط کے  میں   (manual)کتا بچےپالیسی اور قرضہ کی ہدایات کے    قرضہ کمپنی کے

 ہگاہک  جو خطر  کیا جا رہا ہے تاکہ ہر ذان کا نفاکر دی گئی ہے اور  ماحول کے مطابق  ا ترمیم یا تجدیدہوتے ہوئے 

متعلقہ خطرات کی قدر پیمائی کے  لیے کی جاتی رہے۔   پیمائی  اپنے ساتھ التا ہے اس کی تسلسل سے بہتر اور جامع   قدر

Obligor Risk Rating Model  اور Facility Risk Rating Model   مقاصد کا بھر پور احاطہ    ڈیزائن کا تبدیل شدہ

نتیجتاً، خطرے  پر زور دیتا ہے۔  (Internal Rating Model)کرنے کے لیے اندرونی خطرے کی درجہ بندی کے نمونے 

کی مخصوص حدود کو شامل کرنے کے لیے  مزید وضاحت  کی جا چکی ہے۔ مزید یہ کہ  نگرانی اور   جذب ہونے کے 

کو بھی مضبوط کر دیا گیا ہے جس کا مقصد مجموعی قرضوں کے خطرات کے انتظامی  طریِق  طریقہ کار کےرپورٹنگ 

 ے۔نا ہعمل کو بہتر کیا جا

ت اہم ینہا نظام مستحکم   کو جاری رکھنے کے لیےہمارا خیال ہے کہ سال کے دوران  بنا رکاوٹ کے  آپریشن کے کاموں 

کے لیے چوکس رہنے   اور اپنے کاروبار کے آپریشن کے  خطرے  در پیشناگہانی   طور پر  ۔ اس لیے کسی بھی ہے

مزید یہ کہ قوائد کی تعمیل کے ساتھ ساتھ  ۔ےہ برقرار رکھا   سائٹ کو BCP   ،نے   تسلسل  کو یقینی بنانے کے لیے  ہم 

آپریشنل رسک میکنزم کے مؤثر ہونے کی قدر پیمائی  کے لیے ل  اپریشنکوئی حادثہ جس کا تدارک فوری ضروری ہو اور 

 ۔ہے اجا رہ اڈیٹا بیس  با قائدگی سے رکھ کا  رسک

ہم پوری کمپنی میں ہر کاروباری  رکھتے ہوئے  مِدنظرکو انتظام  کے  خطرے سے پیدا ہونے والے   سرگرمیوں  عملی

باضابطہ بنا چکے ہیں۔ سال کے دوران  ہم نے مروجہ  دستاویزی منصوبے  کو لیے  کاروبار کے تسلسل کے   کے یونٹ

نی نگرانی کے نظام کو واپنے اندر ظر رکھتے ہوئےنیات کو مدِ راور رپورٹنگ کی ضرو (practices)  مشقوںبہترین 

 نافذ   سسٹم     ITمربوط   مزید بہتر ی کے ساتھ   اور اقدامات کئے متعدد  مضبوط  کرنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے  

   SBPازیں ہماری تعمیل ، رسک مینجمنٹ اور مجموعی اندرونی نگرانی کا  نظام مضبوط ہے اور  عالوہ ۔ کیا جا چکا ہے 

  اندرونی نگرانی  کا ڈھانچہ مستحکم ہے۔  کے لیے (ICFR) کی ہدایات کا نفاذ  اور  مالیاتی رپورٹنگ

  کا  (Stress Testingکے جانچ ) دباؤ  رکھی۔ ی جارینگران کی خطرات مارکیٹ رسک فنکشن نے مارکیٹ سے متعلق 

موجودہ  قرضہ جات کو درپیش اہم  خطرات  کے ممکنہ اثرات کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ترمیم شدہ    جاری ہے تاکہ ستعمال

کے  شرح سود کے نرخ  کا نفاذ کیا جا چکا ہے۔ مجموعی  مارکیٹ رسک مینجمنٹ  مارکیٹ رسک پالیسی بمع  مفصل 

 کے  لئے  نگرانی اور رپورٹنگ کے رہنما اصول  کو بڑھا دیا گیا ہے۔ ڈھانچے   سودی نرخ کے خطرات 

مینجمنٹ پالیسی کے عالوہ سیالیت رسک مینجمنٹ پالیسی  بھی موجود ہے۔ تبدیل  (liquidity)کمپنی کے پاس  سیا لیت  

 سیالیت کے لیے تفصیلی اور جامع  ہنگامی پالن شامل ہے۔ کتابچے میں یالیت  رسک مینجمنٹ کی ہدایات کےشدہ  س

   (CAR)  شعاریشرح کفایت ضروریات کے مطابق  اپنے کی   Basel-IIIاور   Basel-IIپورے سال میں  کمپنی نے

۔ اندرونی سرمایہ کی موزونیت کے ہے یجاری رکھ ی گئے معیار سے بھی بلند درجے پر  برقرار یئے کوضوابط میں د

تاکہ  کے فراہم کردہ رہنما اصولوں کی روشنی میں جائزہ لیا گیا SBP کا ہڈھانچ  کے (ICAAP)سس اتخمینہ  کے پر

کے کم سے کم سرمایہ  کی دستوری  پابندی  ارب   6 کےSBP  پراسس کو مضبوط اور مؤثر بنایا جا سکے۔ مزید یہ کہ

(MCR) ۔ کی تعمیل کے لیے کوششیں جاری ہیں  MoF  اورLAFICO  )اضافی ملکیتی  نے)دونوں حصص کنندگان ہیں

استعداد  ، ہموار آپریشن اور طویل المدت  تسلسل سے  کی  نقصان برداشت کرنے  میںکمپنی  ہے تاکہ  ڈاال  کو سرمایہ

کر ارب روپے  10اس  سلسلے میں کمپنی کا منظور شدہ کیپیٹل  بڑھا کر  سکے۔ جاری رہنے والی نمو   میں اضافہ کیا جا

  ۔گیا ہے دیا

تاکہ ہر اہم /متعلقہ ایریا میں اس کی متعین حدود کے ہے ی جا رہ کینگرانی   موئثر    کیکمپنی کے پورٹ فولیو  کی نمو 

واقع   ، اگر کوئیمیں  ترمیم  محتاط ضوابط  ۔کو روکا جا سکے (concentrationکے ارتکاز ) خطرات   یعے  سےذر

 کا۔ کمپنی یا کر دیا جائے گا ہے  گیا  کر دیاکے بعد  ان حدود کو بھی با ضابطہ طور سے تبدیل اس  تو،ہوئی یا  ہو گی 



رسک مینجمنٹ  ۔ہ میں اپنا حصہ ڈالے اور خطر کے ذریعے  ہے کہ کاروبار کی ترقی کے  لیے براِہ راست شمولیت  ارادہ

 ۔ہے حصہ لیتا  سے   ینکات پر مستعد مثبت  شدہ  کے طے رسک  فنکش 

 /KYCسال کے دوران کمپنی نے تعمیل کے پروگرام کے کو مستحکم کرنے  کا عمل جاری رکھا اور اس کے ساتھ مناسب 

AML   الگو کیےکے کنٹرول  ( اور وہ ضوابط کی تعمیل کو یقینی بناتے ہیں اور انتظامیہ  کی آگاہی  تعمیلcompliance )

تناظر   لیسیاں، طریق کار اور مالی مصنوعات  کا جائزہ  تعمیل  کے کمیٹی کے فورم  کے ذریعے کرتے رہتے ہیں۔ تمام پا

 اتھاریٹیز کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے جاتے ہیں۔ میں لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ  ریگولیٹری 

کمپنی اپنے رسک منیجمنٹ  اور اندرونی  کنٹرول  کمپنی کا مجموعی مالیاتی خطرے سے نپٹنے  کا  ڈھانچہ مضبوط ہے۔

 ۔ہوئے ہے جاری رکھے عمل کو ڈھانچے کو مزید بہتر اور مضبوط  کرنے کے 

 اندرونی کنٹرول پر بیان

کی   کاروبار اس میں  کمپنی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک مضبوط  اندرونی کنٹرول کا نظام موجود ہے  اور

اندرونی کنٹرول  انتظامیہمسلسل بہتری الئی جا رہی ہے۔ ضروریات  اور آپریشن  کے ماحول میں تبدیلی کی روشنی میں 

 بمع  مالیاتی رپورٹنگ  کا اندرونی کنٹرولز کا اندازہ لگا چکی ہے اور اس کو مؤثر قرار دے چکی ہے جس کی توثیق بورڈ

نظر رکھتے ہوئے بینک دولت پاکستان نے کمپنی کو  مدل کے ماحول  کو ہے۔ کمپنی کے مضبوط  کنٹرو دی بھی کر نے

کے طویل فارم   کو جمع  کروانے  سے  (ICFR)اندرونی کنٹرول  مالیاتی رپورٹنگ کے ساالنہ بیرونی محتسب کے 

 ۔ی ہےئہو دی  کی منظوری    استثنیٰ 

 ( کا  اپنی  آڈٹ رپورٹ پر تبصرہAuditorsمحاسبین )

 معیادی مالکاری وثیقہ ) بینک )کاؤنٹر فریق(    کیسمٹ  نے   (External Auditorsمحاسبین   )بیرونی کمپنی کے 

TFC's)  اپنی  ملین روپے ہے اس پر   398.58میں سرمایہ کاری جس کی مالیتqualified ہے   رائے دے دی 

 معیادی مالکاری وثیقہ )دیا گیا ہے جس میں وہ    8.2.6جس کا   حوالہ  منسلک مالیاتی دستاویزات  کے نوٹ نمبر 

TFC's) عالوہ ازیں  کی وصولی کے سلسلے میں  کافی، مناسب آڈٹ کی شہادت   حاصل  نہ کر سکے۔

منسلک کا حوالہ دیتے ہوئے   42.2 اور13 نوٹ  مذکورہ    اضافی پیراگراف  پر  انہوں نے اپنی آڈٹ رپورٹ میں  

زور زیادہ کے منصوبے   پر عمل   پر  تصفیئے کے" (KEL)ی لمیٹڈ جکمپنی کے " کاموکی   انر   مالیاتی دستاویزات  

 نہیں ہے۔  qualifiedکی رائے    مذکورہ باال  معاملے پر  (  Auditorsمحاسبین  )۔دیا ہے 

    (  پر ان کی جائزہ رپورٹ میں تبصرہ Practices( کا  اداراتی نظم و ضبط کی بہترین مشقوں )Auditors) محاسبین

(    پر  Practices(نے اپنی جائزہ رپورٹ میں اداراتی نظم و ضبط  کارکردگی کی بہترین مشقوں )Auditors)  محاسبین

 نہیں کی ہے۔  نشاندہیکسی مادی  عدم تعمیل کی 

 پراویڈینٹ اور گریجوٹی کی سرمایہ کاری کا بیان 

کی بنیاد پر پراویڈینٹ اور گریجوٹی کی سرمایہ کاری کی مالیت )عالوہ بینک  گوشواروںپر  آڈٹ شدہ  2020دسمبر  31

 ملین پاکستانی روپے رہی۔ 141.22اور   ملین پاکستانی  روپے   122.49میں نقد رقم( بالترتیب 

 

 

 

 



 کی حاضری اور ان کی رکنیت کی تفصیالت بورڈ کے اجالس اور بورڈ کی ذیلی کمیٹی کے اجالس

 ۔شرکت کی تفصیالت درج ذیل ہیں  ڈائریکٹرز کی اجالس ہوئے اور ان میں 5کے  کے ناظمین  سال کے دوران بورڈ  

 ڈائریکٹر کا نام عہدہ اجالس

 منعقد ہوئے میں شرکت کی

 جناب  بشیر بی ۔عمر چیئرمین 5 5

 ڈاکٹر محمد طاہر نور  ڈائریکٹر 5 5

 جناب  ابرار احمد مرزا   ڈائریکٹر 5 5

 جناب عبدالفتح  عشور علی ایجائیدی ڈائریکٹر 5 5

 جناب   خرم حسین (Managing Directorناظم اعلٰی ) 5 5

 Deputy نائب ناظم اعلٰی ) 5 5

Managing Director) 
 وررززلجمعہ اجناب خالد 

 

 تفصیالتآڈٹ کمیٹی   کے اجالس کی 

 شرکت کی تفصیالت درج ذیل ہیں  ارکان کی اجالس ہوئے اور ان میں 4کے  آڈٹ کمیٹی  سال کے دوران

 ڈائریکٹر کا نام عہدہ اجالس

 منعقد ہوئے میں شرکت کی

 ڈاکٹر محمد طاہر نور  چیئرمین 4 4

 جناب  ابرار احمد مرزا   رکن 4 4

جناب عبدالفتح  عشور علی  رکن 4 4

 ایجائیدی

 

 رسک مینجمنٹ کمیٹی   کے اجالس کی تفصیالت

 ؛اجالس ہوئے اور ان میں ارکان کی شرکت کی تفصیالت درج ذیل ہیں  دوسال کے دوران رسک مینجمنٹ کمیٹی کے  

 ڈائریکٹر کا نام عہدہ اجالس

 منعقد ہوئے میں شرکت کی

 احمد مرزا  رجناب  ابرا رمینئیچ 2 2

عشور علی عبدالفتح  جناب  رکن 2 2

 ایجائیدی

 جمعہ الزرزورجناب خالد  رکن 2 2



 

 کمیٹی   کے اجالس کی تفصیالت    انسانی وسائل 

  نہیں ہوا؛ اجالس  کا کوئی  بھرتی اور معاوضہ  کمیٹی سال کے دوران 

 ڈائریکٹر کا نام عہدہ اجالس

 منعقد ہوئے میں شرکت کی

بی         جناب  بشیر         چیئرمین - -

 ۔ عمر

 ڈاکٹر محمد طاہر نور  رکن - -

جناب عبدالفتح  عشور علی  رکن  - -

 ایجائیدی

 

 کریڈٹ /سرمایہ کاری کمیٹی   کے اجالس کی تفصیالت

  ۔ کریڈٹ/سرمایہ کاری کمیٹی کا کوئی اجال س منعقد نہیں ہواسال کے دوران 

 ڈائریکٹر کا نام عہدہ اجالس

 ہوئےمنعقد  میں شرکت کی

بی                 جناب  بشیر چیئرمین - -

 عمر۔ 

 ڈاکٹر ابرار احمد مرزا  رکن - -

 جناب خرم حسین رکن - -

  ینمحاسب

چارٹرڈ ،         ادارہ(  سے منسلک )گرانٹ تھورٹن  انٹرنیشنل  گرانٹ تھورٹن انجم رحمان  میسرز محاسبموجودہ 

نئے نے  آڈٹ کمیٹی     مسلسل پانچ سال آڈٹ کی مدت مکمل کر چکے ہیں۔  ہوگئی ہے اوراکاؤنٹینٹس ، کی مدت معاہدہ ختم 

جس کی بورڈ کے ناظمین نے  توثیق کر دی  کی تجویز دی ہےکرنے   بانتخا تک  کے لیے  2022دسمبر 31محاسب ، 

 ۔ہے

   حصص کی ملکیت رکھنے کا رجحان

 حصص کی ملکیت)٪(
 کنندگان صحص

 بینک دولت پاکستانوزارت مالیات /گورنمنٹ  آف پاکستان بذریعہ  50

 (LAFICO)ین فارن انویسٹمنٹ کمپنی ئبذریعہ لیب  گورنمنٹ/ریاست آف لیبیا 50

 کل 100



 

 (Company Outlookکی امیِد مستقبل ) کمپنی 

غیر معمولی غیر یقینی کی  کاروبار کے لیے جاری عالمی وباء  کے نتیجے   میں معاشی تعطل   سے ملک بھر میں  

خریداری کے معاہدوں کو مکمل ہونے اور ان  پر دستخط ہونے توانائی کی   سےاس صورتحا ل صورتحال پیدا ہو گی ہے۔ 

کرنا پڑا اور اس وجہ سے   (provision) تموینملین روپے کو  364.7میں خاصہ تاخیر ہوئی ہے، اس لیے   کمپنی  کو 

صورتحال کے باوجود  کمپنی ۔  اسکا خاصہ حصہ اس مد میں استعمال ہوگیا   (profitabilityتمام سال کی منافع بخشی )

  بہت زیادہ لچک دکھائی ہے۔( مقاصد حاصل کرنے میں strategicنے  اپنے  کچھ تزویراتی )

پھنسے ہوئے فنڈز کی بروقت وصولی کے لیے    انتظامیہ اب بھی غیر بینکاری اثاثہ جات     بہترین طریقہ کار پر  تاہم،  

کو  بطور مستحکم فنڈز کے زریعہ کےمتحرک  امانت)غیر بینکاری اثاثہ جات( کی فروخت، غور کر رہی ہے۔  پاور  پالنٹ

یقین  ا   کمپنی کی بنیادی  سرگرمی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اور ہ کرنفپورٹ فولیو  میں اضا   قرضداری اور    کرنا 

اور طویل المدت  نمو کے اہداف حاصل کرنے   (profitability) رکھتے ہیں کہ   کمپنی اپنے تسلسل سے منافع بخشی  

 کے قابل ہو گی۔

ملین روپے ہے،اس  398.58میں کی گئی سرمایہ کاری جن   کی مالیت   (TFCsمعیادی مالکاری وثیقے ) 

( کے حوالے سے، اس کے جاری کرنے والے بینک کے ارادے اور recoverabilityسرمایہ  کی وصولیانی )

ً  اس کا   ادائیگی کی صالحیت کے بارے میں کمپنی کی انتظامیہ  مجموعی صورتحال کا تجزیہ کیا  ؛ نتیجتا

(  تسلیم کرتے ہیں اور اس کے آپریشن debt) قرضہہے کہ دونوں عناصر  موجود ہیں جیسا کہ وہ  خالصہ یہ 

کا پورا نہ ہونا  پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس ادائیگی میں تاخیر کی وجہ " کم سے کم کیپیٹل کی ضروریات  "

تک کی حتمی  2021کتوبر ا 27کا اجراء کنندہ بینک  کو    TFCs۔اس سلسلے میں بینک دولت پاکستان، ہے

بینک نے درخواست کی   ہے کہ اسے علحدہ    سے  اس کے اجراء کرنے والے منظوری دے چکا  ہے، تاہم 

تک کی مدت کی اصولی منظوری  ) سابقہ سال کی طرح( دی جائے۔ اس لیے کمپنی کی  2022اکتوبر  27

( کی impairmentپر اس  خرابی ) ءخدشات کی بنا(  subjectiveپر بے بنیاد )     TFCsنے مذکورہ  انتظامیہ 

پیش رفت اور مذاکرات  جاری  ہیں کہ  اس معاملے کا باہمی  ہتالفی فراہم نہیں کی ہے جس  کی وجہ حالی

 رضامندی سے  حل ہو اور رقم کی مکمل  وصولی۔

مخصوص ماڈل  ہے، اس لیے  ہے، اس کے کاروبار کا ایک ( DFI ترقیاتی مالی ادارہ ) ہماری کمپنی ، جو ایک

( کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کمپنی  کافی منافع حاصل  کر پائی  senseفہم ) ،  کاروبار کے پہلو اور تجارتی 

ملکیتی  AFSملین روپے   کی غیر بینکاری اثاثہ جات  اور  460نے یہ ممکن بنایا کہ  کمپنی  تقریباً   جس  

 کو جذب کر سکے اور  اپنی (provisions) تموین(پورٹ فولیو کی مد میں   securitiesسرمایہ کے تمسکات  )

نقصان اور  ان کی واپسی کی تعمیل کی حیثیت  کو بھی برقرار رکھے۔ ہمار ا  یقین ہے کہ مزید  MCR کم از کم 

(reversal یا  مذکورہ باال معامالت  )   ،میں مزید ترمیم    کا مطلب  کاروباری سوجھ بوجھ کی کمی ہوگی۔ تاہم

( leverageاس کے اثرات )  ، ضوابطی شرائطآنے والے  سرمایہ    کے انتظام کے سلسلے میں موجودہ اور  

سے کمپنی کی طویل المدت تسلسل  اور سیالیت کے ساتھ   ہم نے ان کو اپنانے کے لیے جو  اقدامات کیے ہیں وہ

 نمو  اور  مجموعی طور پر  ایک زیادہ  لچکدار مالیاتی نظام   کی تشکیل کے لیے اہم ہیں۔

امیہ  کمپنی کے منافع بخش آپریشن  بشمول مشکالت کا شکار اور ناکارکردگی دکھانے والے اثاثہ جات  ، انتط 

عالوہ ازیں،   حل  پر  توجہ دے رہی ہے۔  جو ایک ممکنہ  آمدنی کا ذریعہ ہیں کی وصولیابی کے لیے تمام  ممکنہ 

کرنے کی منصوبہ بندی کو  کے لیے فنڈ صورتحال  کا خال  کو پورا کرنے اور غیر یقینی (liquidityکمپنی کی سیالیت )

روبار ایقینی بنانے کے لیے ایک طویل مدت کی  نئی کریڈٹ الئن کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ مزید یہ کہ کمپنی نے اپنے ک

منافع بخشی پر مناسب اثرات ہوں    ( اور دستیاب وسائل  پر نظر ثانی کی ہے تاکہ  mixماڈل، اثاثہ جات کے آمیزہ  )کے 

اور دستوری ضروریات کی  تعمیل کے ساتھ ساتھ  طویل المدت تسلسل  سے جاری رہنے والی نمو کو حاصل کیا  جا 

 سکے۔



نیاد پر  ہم   کمپنی کی  مستقبل  میں ترقی، منافع بخش ہونے اور اس انتظامیہ کی جانب سے کی جانے والی کوششوں  کی ب

 کے تسلسل   کے بارے میں بہت پرامید ہیں۔  

  ستائش

 کا   کمپنی پر  (stakeholdersمفاد ) اورپاک۔لیبیا کے تمام شرکاء ب سے،  ہم اپنے گاہکوںناجبورڈ اور انتظامیہ کی 

 بینک دولت پاکستاناور LAFICOیا فتگان: کرتے ہیں۔ ہم  اپنے  حصص    اعتماد کرتے رہنے پر  اظہار ممنونیت   لمسلس

وفاداری کو بھی   اعتماد اور  ے مسلسل اور رہنمائی اور کمپنی کے مالزمین ک حمایتکی مسلسل  وزارت خزانہبشمول 

 سراہتے ہیں۔ 

 

 بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے

 جمعہ الزرزورخالد                    حسینخرم 

 ڈپٹی مینجنگ ڈائریکٹر       CEOمینجنگ ڈائریکٹر اور 

 2022مارچ  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      راعداد و شما  گذشتہ  چھ سالوں کا اہم آپریشن اور مالیاتی

  پاکستانی روپیے ملین میں

 مالی سال 2021 2020 2019 2018 2017 2016

 *مجموعئی منظوریاں 5,784 4.401 2,357 2,313 2,427 1,613

  فراہمی قرضہ جات   2,757 2,500 1,767 2,540 1,799 986

 خالص -سرمایہ کاری 2,929 5,907 7,188 2,132 - 2,891

 اصل –وصولیابیاں  2506 1,031 1,598 2,151 1,001 1,190

 سرمایہ-(Redemptionواگذاری ) 616 698 672 259 225 540

 مجموعئی آمدن 2,988 3,713 1,954 1,507 1,335 1,298

 خالص سودی آمدن 606 713 77 260 265 313

 خالص نفع/نقصان  قبل از محصول 42 460 (277) (261) 84 1,032

 خالص -محصوالت 2 156 27 62 36 241

 خالص نفع/نقصان  بعد از محصول 41 304 (304) (323) 48 791

4,761 4,555 4,168 5,254 5,963 5,575 

حصص کنندگان کا ملکیتی سرمایہ۔ 

 خالص

 کل اثاثہ جات 40,621 37.010 29,089 20,428 19,163 18,895

 **  ) تعداد( افرادی قوت       98 104 103 106 111 106

دوبارہ کی جانے والے سرمایہ کاری شامل ہے  *  

 ** کام دئے جانے واال عملہ شامل ہے  ٹھیکہ پر 

                ہے( قابل اطالقبیان کے اثرات شامل ہیں )جیسا کہ  ہ اعداد واشمار میں  دوبار متعلقہ سالوں کے  نوٹ:

 

 










































































































































































