الف -کمپنی کا تعارف
(تصور)ویژن اسٹیٹمنٹ
اپنے صارفین کو پیشہ ور افراد کی ایک انتہائی حوصلہ افزا ٹیم کے ذریعے ،اخالقی اور ریگولیٹری معیار کو برقرار رکھتے
اعلی معیاری اور جدید طرز کی بینکنگ خدمات اور مصنوعات فراہم کرنا تاکہ ہم اپنے حصص یافتگان کیلیے پائیدار
ہوئے
ٰ
آمدنی فراہم کرسکیں۔
(مقصد)مشن اسٹیٹمنٹ
ایسے مکمل مالیاتی حل فراہم کرے جو سروس توقعات سے بھی بڑھ کر ہوں تاکہ اپنے صارفین کیلیے ایسا پاٹنر بنےجسے ترجیح
دی جائے ،اگرچہ روایتی اور غیر روایتی قابل رسائی تقسیم کے چینلزکو آسان بنا کر ایک رشتہ قائم کرے۔

کمپنیکیقانونیحیثیت
تخسوچتتجارتیبینک) درج(

کمپنیرجسٹریشننمبراورNTN
رجسٹریشننمبرSECP
2234500
نیشنلٹیکسنمبر
2663703-7
ایڈریس
جےایسبینکلمیٹڈ
شاھینکمرشلکمپلیکس
ڈاکڑضیاءالدیناحمدروڈ
P.Oباکس،4847کراچی74200-
رابطۃ
فون +92 (21) 111 JS BANK #
فون +92 (21) 3-713-0024 #
فون +92 (21) 111 57 2265 #

فیکس +92 (21) 263 1803 #
ایمیل
info@jsbl.com
ذیلی ادارے اورہولڈنگ کمپنی کی تفصیالت
کمپنی کا نام
 JSانویسٹمنٹس لیمیٹڈ
 JSگلوبل کیپیٹل لیمیٹڈ
جہانگیر صدیقی اینڈ کو لیمیٹڈ

ویب سائٹ
www.jsil.com
www.jsgcl.com
www.jscl.co, www.js.com

ب-گورننس
بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پروفائل
https://www.jsbl.com/wp-content/uploads/2018/11/JSBl-Board-of-Directors.pdf
 31دسمبر  2017کے حصاب سے پیٹرن آف شیئر ہولڈنگ
https://www.jsbl.com/wp-content/uploads/2018/04/Pattren-of-Shareholding.pdf
آڈیٹرز
)EY Ford Rhodes, Chartered Accountants (a Member firm of Ernst & Young Global Limited

قانونی مشیر
حیدرموٹا BNR

بیوانے اینڈ پارٹنرز
لیاقت مرچنٹ ایسوسی ایٹس
پ-انویسٹر ریلیشنز
 JSبینک لمیٹڈ کے کسی بھی حصص یافتگان کی شکایات کے لئے ،سرمایہ کاررابطہ کرسکتے ہیں:
کمپنیکامنشی،
JSبینک لمیٹڈ
شاہین تجارتی کمپلیکس
ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ ،کراچی ،پاکستان
ان نمبرز پر رابطہ کریں
فون  111 )21( 92+ JS #بینک
فون + 92)21( 3-713- 0024 #
فیکس + 92)21( 263 1803 #
 SECPسرمایہ کاروں کی شکایات
اردوفارمhttp://sdms.secp.gov.pk/ach/open.php?lang=urdu
انگریزیفارمhttp://sdms.secp.gov.pk/ach/open.php

 JSBLسماجیکارپوریٹذمہداریکیرپورٹیں

http://www.jsbl.com/csr/
ساالنہ عام اجالس نوٹس 11ویں ساالنہ عام اجالس کا نوٹس
https://www.jsbl.com/wp-content/uploads/2018/03/12thAnnual-AGM-Notice.pdf
)https://www.jsbl.com/wp-content/uploads/2018/03/12th-AGM.pdf (Urdu
سائٹ کا نقشہ
http://www.jsbl.com/site-map/
http://www.jsbl.com/about/#searchform

ت -میڈیا
خبریں اور ایوارڈ
/http://www.jsbl.com/news
انڈسٹری ایسوسی ایشن رکنیت:
پاکستان بینکس ایسوسی ایشن
http://www.pakistanbanks.org/members/listofmember.html
کمپالئنس سرٹیفکیٹ
 SECPکمپالئنس سرٹیفکیٹ
https://www.jsbl.com/wp-content/uploads/2018/04/Compliance-Certificate-1.pdf
ویب سائٹ اپڈیٹ2017/03/31 :
ث-ڈائریکٹرز کے انتخابات
ڈائریکٹرز کے انتخابات مارچ 2016 ,28 ،کو منعقد ہوئے ،آٹھویں ڈائریکٹر کو بورڈ آف ڈائریکٹرزنے منتخب کیا ہے جن کے
عہدےکی تین سال مدت مارچ 2016 ,28 ،سے شروع ہوئ۔
جمع شدہ پراکسیز
فائل ڈاؤن لوڈ کریں
امیدواروں کی پروفائل
فائل ڈاؤن لوڈ کریں
پراکسی فارم
فائل ڈاؤن لوڈ کریں
http://www.jsbl.com/wp-content/uploads/2017/03/Proxy-form-in-Urdu1.pdf
حصص یافتگان کی فہرست
فائل ڈاؤن لوڈ کریں
ڈائریکٹرز کے انتخابات کا نوٹس
فائل ڈاؤن لوڈ کریں
ج -سرمایہ کار کی معلومات
PSXسمبلکوڈ
JSBL

/https://www.psx.com.pk
ساالنہرپورٹاورعبوریاکاؤنٹس

/http://www.jsbl.com/information/financial-reports

فنانشل جھلکیاں
http://www.jsbl.com/wp-content/uploads/2017/03/JSBL-Financial-highlights.pdf
 تناسب اور بریک اپ ویلیوP/E ،فی شیئر آمدنی
http://www.jsbl.com/wp-content/uploads/2017/03/JSBL-Financial-highlights.pdf
رجسٹرار سے رابطے کی معلومات
سینٹرلڈیپارٹمنٹکمپنیآفپاکستانلمیٹڈ
بالک' بی، بی99 - ،سیڈیسیہاؤس
مینشاہدایفیصل،ایسایمسیایچایس
– 74400کراچی
(Phone) 0800-CDCPL (23275)

(Fax) (92-21) 34326053
(email) info@cdcpak.com

بینک کے فری فلوٹ شیرز
www.jsbl.com/wp-content/uploads/2018/01/Free-Float-of-Shares-December-31-2017.pdf
http://www.jsbl.com/wp-content/uploads/2018/01/Free-Float-of-Shares-September-30-2017.pdf
www.jsbl.com/wp-content/uploads/2017/07/Free-Float-of-Shares-as-on-June-30-2017.pdf
www.jsbl.com/wp-content/uploads/2017/05/Free-Float-of-Shares-as-of-March-31-2017.pdf
jsbl.com/wp-content/uploads/2017/01/Free-Float-of-shares-of-as-on-December-31-2016.pdf
کمپنی کی ریٹنگ
”+1A“  پلس) طویل مدتی ریٹنگ اورA ” (سنگل+A“  نے بینک کوPACRA پیکرا
( ون پلس) کی مختصر مدت کی ریٹنگ سے نوازا ہے۔ یہ ریٹنگز کریڈٹ رسک کی کم توقع کو ظاہر کرتی ہے جبکہ مالیاتیA
.وعدوں کی بروقت ادائیگی کی صالحیت کو مضبوط سمجھا جاتا ہے

http://www.jamapunji.pk

https://sdms.secp.gov.pk/

