
 
 بارے میںہمارے 

 
میں اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ مضاربہ کا مقصد ملک کے مالیاتی نظام کو شریعت  1991ٹرسٹ مضاربہ نے 

میں درج اصولوں کے مطابق تبدیل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے جس کا مقصد قوم کی سماجی و اقتصادی 
قع فراہم کرنا ہے۔ . ٹرسٹ مضاربہ ایک دائمی اور خوشحالی کے لیے ربا سے پاک سرمایہ کاری اور مالیاتی موا

کثیر مقصدی مضاربہ ہے جو مرابحہ، مشارکہ اور اجاره کی فنانسنگ، ایکویٹی سرمایہ کاری اور تجارت میں 
 مصروف ہے۔

 
ملین اور ادا  700تان اسٹاک ایکسچینج میں درج ہے۔ روپے کے مجاز سرمائے کے ساتھ ملک کی پاکس 2000یہ 

ملین ٹرسٹ مضاربہ کا انتظام الزمین مضاربہ مینجمنٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ کرتا ہے۔ الزمین نے  Rs. 298ہ شده سرمای
 پاکستان میں مضاربہ کے انتظام کا ٹریک ریکارڈ ثابت کیا ہے۔ زیر انتظام: الزمین مضاربہ (پرائیویٹ) لمیٹڈ۔ انتظام

 
بناتی ہے کہ مضاربہ کے کاروبار کو قابلیت، اہلیت اور ایک مضبوط پیشہ ور ٹیم کی موجودگی اس بات کو یقینی 

پیشہ ورانہ مہارت کے اعلٰی معیار کے ساتھ منظم کیا جائے۔ انتظامیہ مضاربہ کو ملک کے ایک پیشہ ور اور ترقی 
 پر مبنی مالیاتی ادارے کے طور پر دیکھنے کے لیے پرعزم ہے۔

 
میں کیا۔  1963چودھری نے اپنے بینکنگ کیریئر کا آغاز مسٹر بشیر اے چودھری چیف ایگزیکٹو مسٹر بشیر اے 

وه پنجاب یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ ہیں، بینکنگ میں ڈپلومہ رکھتے ہیں اور برٹش انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ کے 
ممبر بھی ہیں۔ برطانوی انسٹی ٹیوٹ آف ڈائریکٹرز، اور انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز، لندن کے ممبر۔ ان کے 

اس کمرشل، انویسٹمنٹ بینکنگ، بین االقوامی بینکنگ اور لیزنگ کے کاروبار میں بینکنگ کا وسیع تجربہ ہے جو پ
سالوں سے بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل، یونائیٹڈ کنگڈم کے ساتھ بہت سینئر اسائنمنٹس پر فائز  57پچھلے 
ٹو آفیسر رہے ہیں۔ وه مضاربہ ایسوسی ایشن اور سال سے زائد عرصے سے مضاربہ کے چیف ایگزیک 25ہیں۔ وه 

 لیزنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔
کراچی اسٹاک ایکسچینج (گارنٹی) لمیٹڈ کے بورڈ کے ڈائریکٹر جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان 

ہی پاکستان میں کارپوریٹ گورننس کے لیے اقوام متحده کے ترقیاتی  کے ذریعہ نامزد کیے گئے ہیں اور ساتھ
پروگرام کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن ہیں۔ فی الحال، وه برج بینک لمیٹڈ کے مشیر کے عہدے پر بھی فائز ہیں۔ اس 

ے ممبر بورڈ کے عالوه، وه ایشیا کیئر ہیلتھ اینڈ انشورنس کمپنی کے چیئرمین اور سعودی پاک رئیل اسٹیٹ لمیٹڈ ک
 ہیں۔

 
/ کمپنی سیکرٹری مسز حمیده عقیل انسٹی ٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن، کراچی سے ایم بی COOمسز حمیده عقیل 

سال سے زیاده کا تجربہ ہے۔ اس نے نیدرلینڈ سے "منیجمنٹ فار  20اے ہیں، انہیں کریڈٹ اور کارپوریٹ امور کا 
لیبیا ہولڈنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں کام کر -وه اس سے قبل پاک جنرل مینیجر" میں ڈپلومہ بھی حاصل کیا ہے۔

 لیزنگ مضاربہ کے بورڈ میں بطور نامزد تھیں۔ AI-Zaminتک  1995چکی ہیں اور 
 
 
 
 

جناب اعجاز احمد خان سی ایف او / ریجنل ہیڈ جناب اعجاز احمد خان برطانیہ سے فنانس میں ایم بی اے ہیں۔ انہوں 
کے مضامین بھی مکمل کیے جن کے پاس بینکنگ،  CAز اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ساتھ نے امین اعجا

کے اوائل سے ٹرسٹ مضاربہ سے  1992سال کا متنوع تجربہ ہے، وه  20فنانس، کریڈٹ اور کارپوریٹ امور میں 
مختصر مدت کے لیے  میں بینک آف پنجاب سے کیا اور ایک 1990وابستہ ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 

کے آخر میں ٹرسٹ مضاربہ میں بطور منیجر اکاؤنٹس شامل  1991وہاں برانچ مینیجر کے طور پر کام کیا اور 
 سے مضاربہ کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ 1996ہوئے۔ وه 

 
 
 



 اندرونی آڈیٹرز
 
 

UHY نعیم حسن اینڈ کمپنی 
 

 ٹرسٹ مضاربہ کے آڈیٹرز
 

 انجم رحمان گرانٹ تھورنٹن
 

 حساب کتاب کا گروه یا لوگ
 

 سید شاہنواز اے رضوی (چیئرمین)
 میاں شیخ ارشد فاروق (ممبر)

 سید عترت حسین رضوی (ممبر)
 مسٹر سہیل انصار (ممبر)

 
COOکمپنی سیکرٹری/ 

 
 مسز حمیده عقیل

 
 سی ایف او

 
 جناب اعجاز احمد خان

 
 بینکرز

 میزان بینک لمیٹڈ
 
 

 قانونی مشیر
 

 اینڈ بی درانی الء ایسوسی ایٹسایس 
 ہولسکوٹ انٹرنیشنل لیگل سروسز

 
 ہیڈ آفس/رجسٹرڈ آفس

 
 ،5، بالک BC-9، کسام کورٹ، 104-106

 75600کلفٹن، کراچی۔ 
 52-35876651) 21-92ٹیلی فون: (

 35870408) 21-92(  فیکس:
 www.trustmodaraba.com ویب سائٹ:

 info@trustmodaraba.com ای میل:
 
 
 
 



 عالقائی دفتر
 

 تیسری منزل، گارڈن ہائٹس، 301,320
 ایبک بالک، نیو گارڈن ٹاؤن الہور۔ -8

 35866513، 8-35941957) 42-92( ٹیلی فون:
 

 رجسٹرار
 

 (پرائیویٹ) لمیٹڈ حمید مجید ایسوسی ایٹس
 بینک اسکوائر، الہور۔ 7پہلی منزل، ایچ ایم ہاؤس، 

 2-37235081) 42-92ٹیلی فون: (
 
 

 ۔اسٹاک ایکسچینج کی فہرستیں
 

 پاکستان اسٹاک ایکسچینج (گارنٹی) لمیٹڈ
 

 کمپنی پروفائل
 مشن کا بیان

 
پورٹ فولیو کی تعمیر، کارکردگی ٹرسٹ مضاربہ کا مقصد متوازن ترقی کے حصول، معیاری سرمایہ کاری کے 

کے اعلٰی معیار کو برقرار رکھنے اور اپنے سرٹیفکیٹ ہولڈرز کو اچھا منافع فراہم کرکے دیانتداری اور مہارت کے 
مثالی معیارات کو تیار کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ٹرسٹ مضاربہ صنعت میں مسابقتی برتری کو برقرار رکھنے 

المی مالیاتی نظام کو فروغ دینے میں مؤثر کردار ادا کرے گا۔ یہ پیشہ ورانہ اور ذاتی کی کوشش کرے گا اور اس
فضیلت اور انسانی وسائل کی ترقی کے حصول کے لیے شرکت، حوصلہ افزائی اور جوابدہی پر مبنی انتظامی کلچر 

رقی پسند تنظیم ہونے کی کو اپنائے گا۔ ٹرسٹ مضاربہ مارکیٹ میں ایک اچھی تصویر کے ساتھ ایک سمجھدار اور ت
 متوازن ساخت حاصل کرے گا۔

 
 
 
 

 کاروباری سرگرمیاں
 

 ٹرسٹ مضاربہ ایک کثیر المقاصد مضاربہ ہے اور یہ مندرجہ ذیل سرگرمیاں انجام دیتا ہے:
 اجاره •
 مرابحہ •
 مشاعره •
 ایکویٹی مارکیٹنگ آپریشنز •
 پورٹ فولیوز کا انتظام •
 پروجیکٹ فنانسنگ •
 فنانس فراہم کرنا طویل اور قلیل مدتی •
 لیزنگ اور پروجیکٹ فنانسنگ کی سنڈیکیشن کے لیے کنسلٹنسی اور مشاورتی خدمات پیش کرنا۔ •
 تجارتی سرگرمیاں •

 
 



 ایسوسی ایشن
 

 اور مضاربہ ایسوسی ایشن آف پاکستان سے وابستہ ہے۔ NBFIٹرسٹ مضاربہ 
 
 
 
 

 
 


