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Tüm ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve 
operasyonlarımızı sayısallaştırma ile 
şekillendirdiğimiz kadar teknolojiyi de 
şekillendiriyoruz. 
Bu da, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin 
yaşam tarzlarına değer kattığı 
müşterilerimizin ihtiyaçları etrafında 
kendimizi dönüştürmemiz için bizi 
motive ediyor.HBL müşterileri artık 
dijital platformlarımızın sağladığı 
güvenlik sayesinde daha güvenli ve 
kullanışlı bir bankacılık deneyiminin 
tadını çıkarıyor.Çabalarımızla, refah 
düzeyi daha yüksek bir Pakistan için 
dijital teknolojilerden yararlanmaya 
yardımcı oluyoruz. 
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KURUMSAL BİLGİLER 
Yönetim Kurulu  Yönetim Kurulu Ücret Komitesi 

Sn. Salim Raza 
Dr. Najeeb Samie 
Sn. Neelofar Hameed 
 
İşletme Baş Yöneticisi 
Sn. Sagheer Mufti 
 
Mali İşler Başkanı 
Sn. Rayomond Kotwal 

Üye 
Üye 
Sekreter 

Sn. Sultan Ali Allana 
Sn. Shaffiq Dharamshi 
Sn. Moez Ahamed Jamal 
Sn. Salim Raza 
Dr. Najeeb Samie 
Sn. Diane Elizabeth Moore 
(16 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere atanmıştır) 
Sn. Salim Yahya Chinoy 
(12 Şubat 2020 Çarşamba tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere atanmıştır) 
Sn. Muhammad Aurangzeb 

Başkan 
Direktör 
Direktör 
Direktör 
Direktör 
Direktör 
 
 
Direktör 
 
 
Başkan ve CEO 

Yönetim Kurulu Komiteleri Yönetim Kurulu Denetim 
Komitesi 
Dr. Najeeb Samie 
Sn. Moez Ahamed Jamal 
Sn. Salim Yahya Chinoy 
Sn. Armughan Ahmed Kausar 

Başkan 
Üye 
Üye 
Sekreter 

  
Yönetim Kurulu Uyum ve Davranış Komitesi 
Sn. Moez Ahamed Jamal 
Sn. Diane Elizabeth Moore 
Sn. Salim Yahya Chinoy 
Sn. Nauman Riaz 

Başkan Üye 
Üye Sekreter 

  
Yönetim Kurulu İnsan Kaynakları ve Ücret Komitesi 
Dr. Najeeb Samie 
Sn. Sultan Ali Allana 
Sn. Shaffiq Dharamshi 
Sn. Jamal Nasir 

Başkan Üye 
Üye Sekreter 

  
Yönetim Kurulu BT Komitesi  
Sn. Salim Raza 
Sn. Diane Elizabeth Moore 
Sn. Muhammad Aurangzeb 
Sn. Sagheer Mufti 

Başkan 
Üye 
Üye 
Sekreter 

  
Yönetim Kurulu Gözetim Komitesi-New York 
Sn. Shaffiq Dharamshi 
Dr. Najeeb Samie 
Sn. Neelofar Hameed 

Başkan 
Üye 
Sekreter 

  
Yönetim Kurulu Gözetim Komitesi - Uluslararası Yönetim 
Sn. Sultan Ali Allana 
Dr. Najeeb Samie 
Sn. Muhammad Aurangzeb 
Sn. Neelofar Hameed 

Başkan 
Üye 
Üye 
Sekreter 

 
Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi 
Sn. Salim Raza 
Sn. Shaffiq Dharamshi 
Sn. Muhammad Aurangzeb 
Sn. Rizwan Haider 

Başkan 
Üye 
Üye 
Sekreter 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Şirket Sekreteri 
Sn. Neelofar Hameed 
 
Hukuk Müşavirleri 
Mandviwalla ve Zafar 
Hukuk Danışman ve Avukatları 
 
Denetçiler 
A.F.Ferguson & Co. 
Yeminli Mali Müşavirler 
 
Pay Defteri Sicil Memuru 
CDC Share Registrar Services Limited 
CDC House, 99 - B, Block ‘B', 
S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal 
Karaçi - 74400, Pakistan 
Tel:Müşteri Destek Hizmetleri 
(Ücretsiz) 0800-CDCPL (23275) 
Faks:(92-21) 34326053 
Eposta: info@cdcsrsl.com 
Websitesi: www.cdcsrsl.com 
 
HBL Kurumsal Sekreterliği 
Telefon:(92-21) 37137543 
Faks:(92-21) 35148370 
 
Genel Merkez 
Habib Bank Limited 
Habib Bank Plaza 
I.I. Chundrigar Road, Karachi-75650, 
Pakistan 
Telefon:(92-21) 32418000 [50 hat] 
 
Şirket Merkezi 
Habib Bank Limited 
9th Floor, Habib Bank Tower, 
Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad, 
Pakistan. 
Telefon:(92-51) 2270856, (92-51) 2821183 
Faks:(92-51) 2872205 
 
Kurumsal Web Sitesi 
www.hbl.com 
 
İnternet Bankacılığı 
www.hblibank.com.pk 
 
Konnect 
www.hbl.com/businesskonnect 

hblbank I  HBLPak 
 

 



YÖNETİM 
 
Muhammad Aurangzeb 
Başkan ve CEO 
 
Sagheer Mufti 
İşletme Baş Yöneticisi 
 
Naeem Bashir Ahmad 
İş Dönüşümü Başkanı 
 
Mohammad Ali 
Şube Bankacılığı Başkanı 
 
Amer Aziz 
Kalkınma Maliye Başkanı 
 
Rizwan Haider 
Baş Risk Görevlisi 
 
Neelofar Hameed 
Şirket Sekreteri 
 
Aamir Irshad 
Kurumsal, Ticari ve Yatırım Bankacılığı 
Başkanı 
 
Armughan Ahmed Kausar 
Baş İç Denetçi 
 
Muhammad Afaq Khan 
İslami Bankacılık Başkanı 
 
Rayomond Kotwal 
Mali İşler Başkanı 
 
Aamir Kureshi 
Tüketici, Bölgesel ve KOBİ Bankacılığı Başkanı 
 
Faisal Lalani 
Uluslararası Bankacılık Başkanı 
 

Dr. Aamir Matin 
Teknoloji Başkanı 
 
Risha A. Mohyeddin 
Global Hazine Başkanı 
 
Jamal Nasir 
İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı 
 
Nauman Riaz 
Baş Uyum Görevlisi 
Muhammad Nassir Salim 
Global Operasyonlar Başkanı 
 
Khalid Mohsin Shaikh 
Düzeltici ve Yapılandırılmış Krediler Başkanı 
 
Adnan Pasha Siddiqui 
Personel Şefi 
 
Farhan Talib 
Çin ve Singapur Bölge Genel Müdürü 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 VİZYON 
İnsanların güven ve başarı içerisinde 
ilerlemelerine imkan tanımak. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

MİSYON 
İnsanların güven ve başarı içerisinde 
ilerlemelerine imkan tanımak. 

 



 
 
 
 
 

 

DEĞERLER
Değerlerimiz kültürümüzü tanımlayan temel 
ilkelerdir ve bizim tutum ve davranışlarımızda 
hayat bulurlar. Bunlar bizi benzersiz kılan 
değerlerimizdir. 

 
DÜRÜSTLÜK - Etik ve Adil Olmak 
* Taahhütlerimizi yerine getiriyoruz ve doğru olanı yapıyoruz 
* Her daim adil, saygılı ve dürüstüz 
* Kararlarımızda ve etkileşimlerimizde etik davranıyoruz 
* Eylemlerimizin sorumluluğunu alıyoruz 
* HBL'ye emanet edilen varlıklar konusunda ihtiyatlı ve sorumluyuz 

 
MÜŞTERİ MERKEZLİ - Harika Deneyimler Sunmak 
* Müşterilerimize değer veriyoruz ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetler 
geliştiriyoruz 
* Hizmet sunmakta olduğumuz tüm müşterilerimize olağanüstü hizmet sunuyoruz 
* Müşterilerimizi anlıyor ve saygı duyuyoruz 
* Müşterilerimizin hayatlarına değer katan çözümler sunmaktayız 
* Politikalarımızın ve kararlarımızın müşterilerimiz üzerindeki etkisini göz önünde 
bulunduruyoruz 
* Müşterilerimizle ilişkilerimizde tamamen şeffafız 

 
ÇALIŞAN DEĞERİ - Saygı, Güç, Değer 
* İnsanlarımıza adil davranıyoruz ve liyakat konusunda kararlar alıyoruz 
* İnsanlara yatırım yapıyor, öğrenme ve büyüme için fırsatlar sağlıyoruz 
* İnsanları başarı için gerekli olanı yapma konusunda güçlendiriyoruz 
* Olumlu ve işbirlikçi bir çalışma ortamı sağlıyoruz 
* Başarılarımızı kutluyor ve katkılarından dolayı insanları takdir ediyoruz 
* Çeşitliliği teşvik ediyoruz ve kucaklıyoruz 

 
İLERİCİ - Yenilik ve Meydan Okuma 
* Çıtayı yükseltmek için kendi düşüncemize meydan okuyoruz 
* Ekip üyelerimizi statükoyu sorgulamaya teşvik ediyoruz 
* Yeniliklere olanak sağlıyoruz ve değişimlere uyum gösteriyoruz 
* Yaşadığımız toplulukları olumlu etkiliyor ve hizmet ediyoruz 

 
MÜKEMMELLİYET - En İyisi Olmak 
Sektörümüzde lideriz 
Yaptığımız şeyin mülkiyetini alıyoruz 
Kaliteden ödün vermeden kaliteyi takip ediyoruz 
Sürekli olarak ölçülebilir standartlara uyuyoruz ve bunları aşmanın yollarını arıyoruz 

 



 
 
 

6 MADDELİK İŞ GÜNDEMİ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devamlı 
olarak müşteri 

deneyimine 
odaklanma

P&L'de teslim 
etme taahhüdü 

İnsanlar 
Gündem 
öncelikli 

olmak 

- Üst Fikstür 
pozisyonlarının 
arkasında sürdürülebilir 
gelir artışı 

- Maliyet girişimleri de 
dahil olmak üzere sıkı 
maliyet disiplini 

- Çapraz satışlara 
odaklanarak bilançonun 
optimum dağıtımı 

- Yüksek portföy kalitesini 
koruyun 

- Düsturumuz 
"Müşterilerimizi 
memnun etmek” olmalı 

- Zihniyetin kurumun 
DNA’sı içine gömülü 
olması gerekiyor 

- “İnsani bir dokunuşa 
sahip teknoloji” 
müşterilerimize hizmet 
etmek konusunda nasıl 
üstün olmayı planlıyor 
olmamızdır 

- Kültür Değişimi - Eğitim 
ve geliştirmeye yapılan 
yatırımın artışı 

- Personel katılımı-ağ 
genelinde ekiplerle sık 
etkileşim 

- Yedekleme Planlaması - 
Üstün yeteneklerin 
geliştirilmesi ve 
korunması ve tezgah 
gücünün arttırılması 

- Cinsiyet Çeşitliliği-
HBL’nin üst yönetim 
düzeyinde daha fazla 
katılımla kadınlar için 
tercih edilen bir işveren 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Risk, Uyum ve 
Kontrolün İş 
İlkelerimize 

yerleştirilmesi 

İnovasyonu
n itici güç 

haline 
gelmesi

Hizmet 
Verdiğimiz Ülke 
ve Topluluklara 

Geri Dönüş 

- İş dönüşüm 
programının başarılı 
bir şekilde 
tamamlanması-birinci 
sınıf bir şekilde birinci 
sınıf iş yapılması 

- Tüm disiplinlerde 
birinci, ikinci ve 
üçüncü savunma 
hatlarımızı 
güçlendirmek 

- Proaktif olarak 
yeniden icat – “Biz 
Bankacılık Lisansına 
Sahip Bir Teknoloji 
Şirketiyiz” 

- Sürekli süreç 
iyileştirme-iyi asla 
yeterince iyi değildir 

- Yönetim Kurulu 
tarafından yürütülen 
sağlam Kalkınma 
Finans gündemi 

- Proaktif çalışan 
gönüllülüğü tarafından 
desteklenen güçlü 
KSS gündemi 



 

 
 
ULUSLARARASI KAPSAMA ALANI 
 
HBL Şubeleri: 
* Bahreyn * Bangladeş * Belçika * Urumçi-Çin 
* Lübnan * Maldivler * Mauritius * Umman * 
Pakistan 
* Singapur * Sri Lanka * Türkiye * BAE * ABD 
 
HBL Temsilciliği: 
Pekin-Çin 
 
Yan Kuruluş Şubeleri: 
* İngiltere * İsviçre 
 
İştirakler: 
• Diamond Trust Bank - Kenya/Tanzanya/ 

Uganda / Burundi 
• Kırgız Yatırım ve Kredi Bankası (Kyrgyz 

Investment and Credit Bank) 
Kırgız Cumhuriyeti 

• Himalayan Bank - Nepal 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ÖDÜLLER 
 
 
 Pakistan'ın En İyi Bankası 

Euromoney tarafından kararlaştırıldı 

 
 En İyi Yerli Banka 

Asiamoney tarafından kararlaştırıldı 

 
 En İyi Kurumsal ve Yatırım Bankası 

Asian Banking & Finance tarafından kararlaştırıldı 

 
 En İyi Yatırım Bankacılığı 

Bankacılar Enstitüsü Pakistan himayesinde düzenlenen Pakistan Bankacılık 
Ödülleri 

 
 Perakende Finansal Hizmetlerde Mükemmellik 

Asian Banker tarafından kararlaştırıldı 

 
 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için En İyi Banka 

Bankacılar Enstitüsü Pakistan himayesinde düzenlenen Pakistan Bankacılık 
Ödülleri 

 
 BRI (Güney Asya) (Asiamoney BRI) için Bölgedeki En İyi Yerel Banka 

Asiamoney tarafından kararlaştırıldı 

 
 Yılın Markası - Bankacılık Pakistan 

Dünya Marka Ödülleri 2019 

 
 Cinsiyet Şampiyonu Ödülü 

Ticaret Finansmanı Programı, Asya Kalkınma Bankası tarafından kararlaştırıldı 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 
 
 

 

TRİLYON 
VARLIK TABANI 

 

 

TEMAS NOKTALARI 
ATMS - 2.136 
ŞUBELER - 1.712 
BAĞLANTI MADDELERİ - 
52.579 
POS - 25.340 
QR KODLARI - 31.055 
 
 
 

 

TRİLYON 
MEVDUAT TABANI 
 

 

MİLYAR KAR 
VERGİLENDİRME ÖNCESİ 
 
 
 

 

MİLYON 
DİJİTAL İŞLEMLER 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

YÖNETİM KURULU 

 
(Soldan sağa) 
Sn. Shaffiq Dharamshi 
Direktör 

 
Sn. Shaffiq Dharamshi 
2015 yılında Kurula katıldı.Orta 
Doğu 
ve Afrika'da 
25 yılı aşkın bankacılık 
tecrübesine sahip bir bankacıdır. 
Ayrıca şu anda 
Diamond Trust 
Bank, Tanzanya, Diamond Trust 
Bank, Uganda, Diamond Trust 
Bank, Kenya, DCB Bank 
Limited, Hindistan, Kırgız 
Yatırım ve Kredi Bankası, 
Kırgızistan ve First Microfinance 
Bankası, 
Tacikistan Kurullarında hizmet 
vermektedir. 

 Sn. Moez Ahamed Jamal 
Direktör 
 
Sn. Moez Ahamed Jamal 
2009'dan bu yana HBL Yönetim 
Kurulunda bulunuyor.Finans 
sektöründe 
39 yılı aşkın 
tecrübeye sahiptir. 
Halihazırda, 
Diamond Trust Bank Kenya, 
Marcuard Aile Ofisi, 
İsviçre ve Aga Khan Vakfı 
Emeklilik Fonu'nda 
görev yapmaktadır. 

 Dr. Najeeb Samie 
Direktör 
 
Dr. Najeeb Samie 2013 
yılında Yönetim Kurulu'na 
atandı.Kurumsal ve finansal 
sektörlerde 37 yılı aşkın 
deneyime sahiptir. 
Halihazırda, PIA Investments 
Limited ve Roosevelt Hotel 
Corporation N.V'nin Genel 
Müdürü ve Minhal 
France, S.A., Minhal Incorporated, 
Parisien Management Company 
B.V., 
Roosevelt Hotel 
Corporation LLC ve Avant 
Hotels (Pvt.) 
Limited'in direktörüdür. 

 Sn. Sultan Ali Allana 
Başkan 
 
Sn. Sultan Ali Allana 
Şubat 2004'ten bu yana HBL 
Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yürütmektedir.Finans ve 
bankacılık sektörlerinde 
35 yılı aşkın deneyime sahiptir. 
Sn. Allana ayrıca 
Aga Khan Fund for Economic 
Development S.A, AQA 
Holding 
S.p.A, Geasar S.p.A, 
Alisarda S.p.A, Jubilee 
Holdings Limited (Doğu 
Afrika), 
Jubilee Life Insurance 
Company 
Limited, Industrial Promotion 
Services 
(Pakistan) Limited and Tourism 
Promotion Services 
(Pakistan) Limited kurullarında 
hizmet etmektedir. 

 

 
 
 
 



 

 
(Soldan sağa) 
Sn. Salim Raza 
Direktör 
 
Sn. Salim Raza 
2017 yılında Yönetim Kuruluna 
katıldı.Bankacılık ve 
finans sektörlerinde 
40 yılı aşkın deneyime sahiptir. 
Kendisi Pakistan ve yurtdışı 
Citibank NA’da 
çeşitli görevlerde bulunmuştur 
ve ayrıca Pakistan Devlet Bankası 
Başkanlığı görevini de 
üstlenmiştir. 
Halihazırda, Karandaaz Pakistan, 
Manzil Pakistan, Indus 
Earth Trust, Habib 
Üniversitesi, Layton Rahmatulla 
hayırsever güven kurullarında 
görev yapmaktadır ve Siyaset 
ekonomisi için Karaçi 
İşletme Enstitüsü'nde 
(IBA) misafir 
profesördür. 

 Sn. Salim Yahya Chinoy 
Direktör 
 
Sn. Salim Yahya Chinoy 
Şubat 2020'de Yönetim Kuruluna 
katıldı. 
Sn. Chinoy deneyimli Yeminli 
Mali Müşavirdir 
ve uzun yıllardan bu yana EY Ford 
Rhodes 
ile ilişkili olarak kalmıştır ve 2017 
yılında Ülke Yönetici 
Ortağı olarak emekli olmuştur. 
Yerel, çok uluslu şirketleri ve 
bankaları denetleme konusunda 
geniş deneyime sahiptir. 

 Sn. Diane Elizabeth Moore 
Direktör 
 
Sn. Diane Elizabeth Moore, 
İngiltere'de çeşitli bankacılık ve 
düzenleyici 
pozisyonlarda 23 yıldan 
fazla bir süredir çeşitli deneyime 
sahiptir ve fintech, yatırım 
bankacılığı 
ve ticari bankacılık gibi 
çeşitli kurullarda hizmet veren 
deneyimli bir 
profesyonel 
ve yönetici koçudur. 
Halihazırda, Cantor Fitzgerald 
İrlanda, 
Cantor Fitzgerald Avrupa, 
Axis Bank UK Limited ve Habib Bank 
Limited Pakistan'ın Yönetim 
Kurulu'nda icracı 
olmayan bir yönetici olarak görev 
yapmaktadır ve yakın zamana kadar 
İngiltere’deki fintech 
start-up SteadyPay bağımsız 
başkanı olmuştur. 

 Sn. Muhammad 
Aurangzeb 
Başkan ve CEO 
 
Sn. Muhammad Aurangzeb 
30 Nisan 2018 tarihinde 
HBL'ye Başkan ve CEO olarak 
katıldı.Lisans 
ve MBA derecelerini 
Pennsylvania Üniversitesi, 
Wharton Okulu'ndan (ABD) 
almıştır.Sn. 
Aurangzeb, yurtiçi ve yurtdışı 
yerlerde 30 yılı aşkın 
bir bankacılık 
deneyimine sahiptir.ABN 
AMRO ve RBS'de üst düzey 
görevlerde bulundu ve HBL'ye 
katılmadan 
önce JP Morgan'da 
Global Corporate Bank, Asya 
Pasifik’de CEO oldu.Sn. 
Aurangzeb 
Pakistan İş Konseyi, Pakistan 
Bankacılar Enstitüsü, Pakistan 
Corporate Restructuring 
Company Limited Kurullarında 
hizmet vermektedir ve aynı 
zamanda Pakistan Bankalar 
Birliği, Habib Allied 
Holding Limited ve HBL 
Vakfı başkanıdır. 

 
 
 
 
 



BAŞKAN’IN MESAJI 

 
Herkes için dijital bankacılık 
 
2019'da yönetimimiz, HBL'nin gelecekteki rotasının tonunu belirleyen “Bankacılık Lisansı Olan Bir Teknoloji 
Şirketi" mantrasını ortaya koydu.Hissedarlarımızı bunun gerçekleşmesi için yoğun çalışmaların ve gayretin 
sürdürülmekte olduğu konusunda bilgilendirmekten büyük memnuniyet duyuyorum.Bu hamlenin ilk 
sonuçları, bankanın HBL'nin konumunu gerçekten benzersiz kılan pazara ürün ve çözümler getirmesini 
sağlayan dijital platformların tanıtımını içermekteydi.Bu yaklaşımı, entegre bir stratejinin bir parçası olarak, 
dağıtım kanallarını dijitalleştirmek ve yarının müşterilerini kucaklamaya hazır, çevik, duyarlı ve sürdürülebilir 
bir organizasyon oluşturmak olarak görüyoruz. 
 
Finansal katılım ve daha geniş nüfusa erişilebilirlik stratejimizin temelini oluşturmaktadır.Şubesiz bankacılık 
çözümümüz olan HBL Konnect, HBL'nin daha önce bankacı olmayan 3,7 milyondan fazla Pakistan’lıya 
bankacılık hizmetleri sunmasını sağlamıştır.Bankanın, esasen gelir piramidinin altındaki kadınlara yardım 
sağlayan en büyük Hükümetten-Kişiye (G2P) ödeme programı olan Ehsaas Kafalat gibi önemli girişimlerde 
Pakistan Hükümeti ile ortaklık kurduğunu hissedarlarımızla paylaşmaktan gurur duyuyoruz.Bu program 
sayesinde, 2020 yılında, 40.000'den fazla şubesiz bankacılık acentesi aracılığıyla Pakistan'da yaklaşık 6 milyon 
yararlanıcıya hizmet verilecektir.Bu acentalar aracılığıyla, HBL Khuzdar, Dera Gazi Khan, Yukarı Dir, Kohat ve 
Jhelum içinde, Pakistan’ın daha önce bankacılık hizmeti 
sunmadığı uzak yerlere bankacılık hizmetleri sunmaktan gurur duymaktadır.Dijital alandaki girişimlerin bir 
sonucu olarak, Banka 2019 yılında şaşırtıcı bir şekilde 340 milyon dijital işlem gerçekleştirmiş bulunmaktadır 
- 2018'e göre %35 artış sağlanmıştır. 
 
HBL, Pakistan'da, özellikle küçük perakendeci arenasındaki ödemelerin şeklini kökten değiştirecek olan QR 
teknolojisini kullanmak yoluyla, VISA ile birlikte satıcı ödemeleri sunan ilk bankadır.QR ödeme kabul 
edilebilirliğinin, Bankanın ülke genelinde giderek daha fazla perakende satış noktasında yer alması nedeniyle 
ivme kazanması beklenmektedir.Bu aynı zamanda Hükümetin ekonomiyi belgeleme çabalarını desteklemeye 
yönelik önemli bir adımdır. 
 

Ulus binası 
 
HBL, Pakistan'daki Tarım ve ilgili sektörlerde lider özel sektör finansörü olarak rolünü korumuştur.Banka, 
incelenmekte olan yıl boyunca bankaya yeni çiftçi alımını %44 oranında artırmıştır.Bu girişimi yerleştirmek 
için bir Kalkınma Finans Grubu oluşturulmuş ve bu gündemi sıkı bir şekilde takip etmek için kaynaklar 
sağlanmıştır.Bu grup iyi bir başlangıç yapmıştır ve çiftçileri mahsul verimini arttırmada ve mahsul 



döngülerine göre uyarlanmış kredi destek önermeleri yoluyla marjları arttırmada kolaylaştırmak için hem 
yukarı hem de aşağı yönde bağlantılar kurmak için aktif olarak çalışmaktadır.500'den fazla personel ve dijital 
çözümden oluşan özel bir işgücü ile, onlarca yıldır yetersiz hizmetle yüzyüze olan çiftçi topluluklarına bir dizi 
ürün dağıtılmıştır. 
 
KOBİ, ülkenin daha geniş nüfusuna kazançlı istihdam olanakları sağlamanın yanı sıra ekonomi için 
büyümenin önemli bir direğidir.Banka yönetimi, segmentte pazar lideri olmak için kredi portföyünü 
geliştirmeyi başarmış ve 2020 için bu alandaki liderliğimizi güçlendirecek iddialı hedefler 
belirlemiştir.Yönetim ayrıca yıl boyunca Pakistan Devlet Bankası tarafından belirlenen öncelikli alanlardan 
birisi konumunda olan konut finansmanı alanındaki Bankanın teklifini resmileştirmek için çalışmıştır.Bu teklif 
bizim İslami bankacılık imtiyazımızı daha anlamlı hale getirmek için ülke genelinde 200'den fazla şube 
gözetimine atanacak Bankanın İslami Bankacılık Grubu aracılığıyla yapılacaktır. 
 

Temel pazarlara hizmet sunmak 
 
Uluslararası ayak izimiz değişikliklere uğramış bulunmaktadır ve HBL'ye çapraz satış fırsatları sunan ve yurtiçi 
müşterilerimize stratejik ticaret ve yatırım ilgisi olan yerlere erişim imkanı veren pazarlara hizmet etme 
çabalarımızı geliştirdikçe de bunu yapmaya devam edeceğiz. HBL ayrıca, ticaretle ilgili ve yurtiçi havale 
pazarlarını geliştirmek için büyük uluslararası bankalarla daha güçlü ve stratejik bağlar geliştirmek üzerinde 
de aktif olarak çalışmaktadır.İş dönüşümüne yapılan son yatırımlar sayesinde HBL, uyumluluk ve müşteri 
yanıt sürelerini yükseltmek için kapasite ekledi ve sınıftaki en iyi teknolojiyi tanıttı. 
 
HBL'nin Çin'deki uluslararası kapsama alanı ise özel olarak anılmayı hak ediyor.Hissedarlarımız 2018 yılında 
Pakistan'ın ilk banka şubesini Urumçi'de kurmuş olduğumuzu hatırlayacaklardır.2019'da, HBL'nin Urumçi 
Şubesi resmen RMB işine başlamış bulunmaktadır ve bu da HBL'yi uçtan uca RMB aracılığı hizmeti vermek 
için Güney Asya ve MENA bölgesinden sadece üç bankadan biri haline getirmiştir.Bu yetenek, Pakistan ve 
Çin arasındaki ticareti büyük ölçüde kolaylaştıracak ve geliştirecek ve Çin Pakistan Ekonomik Koridorunun 
(CPEC) girişimlerini destekleyecek niteliktedir.2019 yılının Aralık ayında, HBL Pekin'de şube operasyonları 
kurmak için bir şube lisansı ile ödüllendirildi.HBL yönetimi Pekin şubesinin faaliyete geçmesini ve inşallah 
2020 sonuna kadar iş hizmeti sunmak için açık olmasını beklemektedir. 
 
Sri Lanka, Bangladeş ve Maldivler'deki özel masalar sayesinde, bu pazarları Çin'e bağlayacak olan planlar 
resmileştirilmiş, böylece bankanın daha büyük ticaret akışlarını yakalamasına ve böylece SAARC'deki ve SCO 
ile ilgili Ticaret bölgelerindeki ayak izinden yararlanmasına izin verilmiştir.İş yeniden düzenlenmesi sağlıklı bir 
şekilde devam etmektedir ve Banka'nın kendisini en yüksek hizmet ve kontrol standartlarıyla karşılaştırmasını 
sağlamak için çok çaba sarf edilmiştir.GCC piyasaları Pakistan için son derece büyük önem arz etmektedir ve 
BAE, Umman ve Bahreyn'in de bunları Pakistan'daki dağıtımla senkronize hale getirmek için teknoloji 
güncellemelerinin yapıldığını ve böylece bankanın bu pazarlardaki ürün çözümlerini genişletmesini 
sağladığını bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. 
 

Çalışanlarımız, Gerçek Varlıklarımız 
 
Çalışanlarımızın gerçek varlığımız olduğuna inanıyoruz.Çalışanlarımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz ve 
kültürel dönüşümün bir parçası olarak, banka olarak HBL'nin değerlerini yenilemek için bir çalışma başlatmış 
bulunmaktayız.Bu çalışma ile, çalışanlarımızın mevcut iş dinamikleri ve ileriye dönük stratejimiz 
doğrultusunda onlardan beklenen davranışları net bir şekilde anlamasını sağlamayı hedefliyoruz.Ayrıca, 
çalışanlarımızın hayata geçirmelerini beklediğimiz davranışları destekleyecek ve yönlendirecek bir etik ve 
Davranış işlevi oluşturmuş bulunmaktayız.Doğru insanların istihdamı ve devamlılığı, daha da kritik hale 
gelirken, uygun iletişim ve teşviklerle pekiştirilmelidir.Gerçek anlamda birinci sınıf bir kurum inşa etmiş 
olmamızdan dolayı, liyakate dayalı alım ve insan eylemleri bizim için çok önemlidir. 
 
Çeşitlilik gündemimizle güçlenerek yolumuza devam ediyoruz ve cinsiyet dengesi hedeflerimize ulaşmada 
kısa vadeli hedefimize ulaşmaya kararlıyız. HBL'nin çapraz Fonksiyonel Çeşitlilik Konseyi, bir dizi kültürel ve 
politika müdahalesinin başlatılmasına öncülük etmektedir.Tercih edilmekte olan bir işveren olmaktan gurur 



duyuyoruz ve hem Pakistan hem de uluslararası pazarlardan son derece yetenekli kaynaklar çekmeye devam 
ediyoruz. 
 
HBL'nin üst yönetim forumları, ekip çalışmasını teşvik etmek ve şeffaflığı ve değeri teşvik etmek için İnceleme 
süresi boyunca aktif olarak çalışmışlardır. Çabaları görülmeli ve takdir edilmelidir.Bu mesaj aracılığı ile, 
yüksek başarılarımızın sahiplerini de tanımak istiyoruz ve onları çok çalıştıkları, kurum için doğru olanı 
yaptıkları ve yüksek uyumluluk ve hizmet standartlarını korudukları için selamlıyoruz. 
 

Digitally yours 
 
2019 yılını daha iyi finansal sonuçlarla olumlu bir notla kapatmış bulunmaktayız ve daha da önemlisi dijital, 
uyum ve çalışanlar da dahil olmak üzere tüm cephelerde ilerleme kaydetmiş bulunmaktayız. Bu başarılar 
daha iyi bir 2020 ve inşallah daha da iyi bir 2021 için bizlere yol açacaktır.Bizim dışımızda olan değişkenleri 
kontrol edemesek de, her geçen gün iş fonksiyon alanları kurarken, kontrolleri, uyumluluk ve denetim 
işlevlerini güçlendirmeye kararlıyız. 
 
Müşteri tabanımız büyümüş bulunmakta ve şu anda ülke genelinde ve varlığımız olan diğer pazarlarda 20 
milyondan fazla çeşitlendirilmiş arka plan müşterisine hizmet vermekteyiz. Müşterilerimiz bizi daima 
desteklemiş ve zor zamanlarımızda yanımızda olmuşlardır ve bu sebeple, onlara içten şükranlarımızı ve 
takdirlerimizi iletmek istiyoruz.Aynı şekilde, muhabir bankalarımıza da, ticaret ve havale işlerini üstlenmemize 
izin veren destek ve güvenleri için teşekkür ediyoruz. 
 
Ayrıca hissedarlarımıza bize olan güvenleri için ve bize inandıkları için teşekkür ederiz.En iyiye ulaşmak için 
elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.Yenilikçi dijital çözümlerle müşterilerimize hizmet kalitesi 
iyileştirmeleri getirmek ve birinci sınıf hizmet sunmak ve "iyi bir kurum" inşa etmek için çalışmaya devam 
edeceğimizi taahhüt ediyoruz. 
 
Biz de birincil düzenleyici kurumumuz olan Pakistan Devlet Bankasına ve yurtdışı lokasyonlardaki şube ve 
iştirak operasyonlarımızı düzenleyen diğer tüm düzenleyicilere destek ve rehberliklerinden dolayı teşekkür 
ediyoruz. 
 
Yaklaşan AGM'de hissedarlarımızın huzurunda 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait hisse başına 1.25 
Rupi nihai nakit temettüsünü sunmaktan memnuniyet duyacağız,bu yıla ait toplam nakit temettüsü hisse 
başına 5.00 Rupi'ye çıkarılmıştır.Daha önce hisse başına 3.75 Rupi toplam geçici nakit temettü beyan etmiş 
ve ödemiştik. 
 
 
Sultan Ali Allana 
Başkan 



2019 Yönetim Kurulu Raporu 
 
Yönetim Kurulu adına, 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait Konsolide Mali Tabloları 
sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 
 
Makroekonomik Değerlendirme 
 
Pakistan'ın FY'20 için büyüme görünümü, bir istikrar Programı kapsamında beklendiği gibi durgun seyrini devam ettirmekte ve 
GSYİH büyümesi %2,5 etrafında tahmin ediliyor.Bu, kısmen sıkı bir para politikasına yol açan ve iç talebi ve üretimi azaltan 
sürekli enflasyondan kaynaklanmaktadır.Esas olarak yükselen gıda fiyatları tarafından yönlendirilen ortalama manşet 
enflasyonun Ocak 2020 okuması %14,6'ya keskin bir artış göstererek istikrarlı bir şekilde artmaktadır.7MFY'20 için ortalama 
enflasyon, geçen yılın aynı dönemine göre %5,9'a kıyasla %11,6’dır; bununla birlikte, SBP'nin FY'20 için ortalama enflasyon 
projeksiyonu %11,0 - %12,0 olarak değişmeden kalmıştır.İhracata yönelik sektörlerdeki kazanımlara rağmen, Büyük Ölçekli 
İmalat Endeksi, H1FY'20 için Otomobil, Demir-Çelik ve Petrol sektörlerinin zayıflamasıyla %3,4 düşüş göstermiştir. 
 
Hükümetin dış hesabı kontrol etme önlemleri, geniş kapsamlı ithalat sıkılaştırma %21'lik bir düşüşle sonuçlandığından ihracatta 
%4,5'lik bir artışla meyve vermeye başlamıştır.Sonuç olarak, H1FY'20'de ticaret açığı %39 azalma göstermiştir.Hasılat mütevazı 
ölçülerde de olsa büyümeye devam ederken, H1FY'20 döneminde %75 oranında azalarak 2,2 milyar ABD doları olan cari 
işlemler açığında önemli bir azalma olmuştur.Büyük merkez bankalarının politika faiz indirimleri ve Rupi istikrarı beklentileri ile 
birlikte verim farklılıklarındaki artış, H1FY'20 döneminde yerel yönetim menkul kıymetlerine 1,5 milyar ABD doları yabancı 
portföy yatırımını çekmiştir; DYY de bu dönemde %62 artış göstermiştir.Tüm göstergelere ilişkin olumlu yörüngelerle Ödemeler 
Dengesi, geçen yılın aynı dönemine ilişkin 4,4 milyar ABD doları açığına kıyasla H1FY'20 için 2,0 milyar ABD doları fazlalık 
kaydetmiştir.Döviz rezervleri pozisyonu, Haziran 2019 en düşük seviyelerinden %24 oranında güçlenerek aralık 2019'da 17,9 
milyar ABD dolarına yükselmiştir.Sonuç olarak, Rupi değerinin %5,6'sını Haziran 2019'da kaydedilen tarihi yüksek seviyeden 
kurtarmıştır.Gelişmekte olan dış pozisyon, ülkenin görünümünü Negatiften istikrarlı hale getiren Moody's tarafından kabul 
edilmiştir. 
 
FY19'da GSYİH'nin %8,9'luk rekor seviyesinin ardından Hükümet, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki %2,7'ye kıyasla H1FY'20 
için mali açığı %2,3'e kadar elde edebildi.Anahtar gelişme, H1FY'19'daki %0,3 açığına kıyasla %0,7'lik bir birincil dengedir.Bu, 
vergi dışı gelirlerdeki önemli büyüme ve %18 daha yüksek vergi tahsilatı nedeniyle elde edildi ve bu da kalkınma 
harcamalarında %28'lik bir büyümeye izin verdi.Ayrıca, tüm iller bir bütçe fazlası vermiştir.Bununla birlikte, IMF ile yapılan ilk 
incelemede, vergi tahsilat hedefi, 5,5 trilyon Rupi bütçesinden 5,2 trilyon Rupi'ye kadar revize edilmiştir. 
 
IMF, ilk program incelemesinde Pakistan'ın performansını övdü ve programın piyasa tabanlı bir döviz kuruna geçişle 
desteklenen güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti.Bu, Aralık 2019'da alınan 453 milyon USD'lik ikinci dilimin serbest bırakılmasına 
yol açtı.2019 Eylül sonu için tüm performans kriterleri, sürekli olarak 5 gösterge hedefleri kaçırılsa da, rahatça karşılandı.Tüm 
yapısal reformlarda ilerleme devam ederken, IMF, Mart 2020 sonuna kadar elde edilecek önemli bir etkinlik seviyesine sahip 
olan AML/CFT çerçevesindeki iyileştirmelerin temel ölçütüne odaklanmaya devam etmektedir. 
 
Ağustos '19'a kadar sürekli bir düşüşten sonra, borsa toparlandı ve yıl için yaklaşık %10 getiri ile kapandı; bu, istikrarlı bir döviz 
kuru, mali iyileştirmeler ve başarılı bir ilk IMF incelemesi ile ortaya çıkan dış cephede beklenenden daha hızlı bir toparlanma ile 
yönlendirildi.Son zamanlarda, kalıcı enflasyonun belirgin bir şekilde artması beklentilerini FY'21'e indirdiği için pazar sınırlıdır. 
 
SBP, Temmuz 2019'dan bu yana politika oranını %13,25 olarak korudu ve ocak ayında yaptığı MPC bildirisinde para 
politikasının orta vadeli enflasyon görünümüne dayanmaya devam edeceğini belirtti.Yüksek faiz oranları, H1FY'20'de geçen 
yılın aynı dönemine göre %10'a kıyasla sadece %2 oranında büyüyen özel sektör kredilerini düşürdü.Bankacılık sektörü 
mevduatları 2019’da %10 büyüyerek 14,6 trilyon Rupi'ye yükseldi; bununla birlikte, devlet menkul kıymetlerinde endüstri 
çapında bir çarpıklık olduğu için avanslar sadece %3 oranında arttı.2019 için bankacılık marjları 2018'e göre 90 baz puanlık bir 
artış gösterdi. 
 

Mali Performans 
 
HBL'nin 2019 için vergi öncesi karı 28,9 milyar Rupi, 2018’e göre %34 oranında daha yüksek. Vergi sonrası kar, 15,5 milyar 
Rupi'de, bir önceki yıla göre %25 daha yüksek.Süper Vergi'nin 2017 yılı karlarına geriye dönük uygulanması vergi sonrası karı 
1,9 milyar Rupi etkiledi.Hisse başına kazanç, 2018'deki 8,22 Rupi ile karşılaştırıldığında 10,45 Rupi'dir. 
 
HBL'nin yurtiçi işi, önemli itici güçlerdeki sürekli büyüme ile 2019'daki liderlik konumunu korumuştur. Mevduat, Aralık 2018'e 
göre %13,3 artarak 2,1 trilyon Rupi'ye yükseldi ve pazar payında hafif bir artış oldu.HBL, müşterilerini ve reel ekonomiyi 
desteklemeye devam etti; iç borç verme %3,5 artarak 945 milyar Rupi'ye yükseldi ve pazar payı 26 bps artarak %12,44'e 
yükseldi.Uluslararası ticaret şimdi geri dönüşte ve bilançolar büyüme yoluna döndü; Rupi açısından bu daha da belirgin 
izlendi.HBL'nin toplam mevduatları Aralık 2018'e göre %14,1 artarak 2,4 trilyon Rupi'ye yükselirken, avanslar %8,0 artarak 1,2 
trilyon Rupi'ye yükseldi.Sonuç olarak, HBL'nin bilanço temeli %7 artarak 3.2 trilyon Rupi'ye yükseldi. 



Ortalama iç bilanço 2018’e göre %7,5 büyüdü.Varlıkların tam olarak yeniden fiyatlandırılması, olgunlaşan yatırımların daha 
yüksek oranlarda aktarılması ve mevduat maliyetindeki artış, net faiz marjlarının 2019'da %5,2'ye yükselmesine yardımcı 
oldu.Böylece yurtiçi net faiz geliri %23 artarak 92,3 milyar Rupi'ye yükseldi.Uluslararası ticaretin de katkıda bulunduğu HBL, 
Pakistan'da net faiz gelirinde 100 milyar Rupi'yi geçen ilk banka oldu. 
 
Ürün ve gelir akışlarındaki çeşitliliği ile HBL'nin imtiyaz bedelinin rakiplerine göre önemli bir liderliği var; 2019'da, ücretler 2,4 
milyar Rupi'ye artarak, emsallerinin çok önünde 20,4 milyar Rupi'ye yükseldikçe bu potansiyel daha da artmıştır.Bu, kartlardan, 
yatırım bankacılığı ve tüketici finansmanından sağlam katkılarla elde edilmiştir.Bankanın ticarete yeniden odaklanması, 
hacimlerde %8'lik bir büyüme ve ücretlerde %28'lik bir artış ile sonuçlandı.Daha yüksek ticaret geliri ve türev yeniden değerleme 
kazançları, 2018’e göre yaklaşık %50 oranında FX gelirinin artmasına neden oldu.Ek olarak, bankanın açık pozisyonunun bir 
düşüşüyle birleştiğinde daha düşük devalüasyon, bu hesapta zararların 2018'de 6,8 milyar Rupi'den 2019'da 5,0 milyar Rupi'ye 
düşmesiyle sonuçlandı.Sonuç olarak, 24,2 milyar Rupi'de toplam kar amacı dışı gelir, 2018'e göre %21 daha yüksekti. 
 
Bankanın gider tabanı, New York'ta yarattığı önemli yasal, uyum ve iyileştirme maliyetlerinin bir sonucu olarak yükselmeye 
devam etmektedir.Şubenin 2020'nin ilk çeyreğinin sonuna kadar beklenen kapanışının son duyurusu ile bunlar azalmaya 
başlamalıdır.Toplam maliyetler 14,9 milyar Rupi arttı - bu artışın, 3,5 milyar Rupisi New York'taki daha yüksek maliyetlerle ilgili 
faaliyetlerin daha erken kapanmasını sağlamak için hızlandırıldı.Uluslararası ticaretteki maliyetler sabit şekilde kalırken, Rupinin 
devalüasyonu bu artışın 2,5 milyar Rupi olması ile sonuçlandı.Bu aynı zamanda Bankanın yeni ofis binasının amortismanının ilk 
yılı ve mevduat koruma sigortasının ilk tam yılıydı; tam müşteri tabanının iometrik doğrulamasının düzenleyici gereklilikleri ve 
ÇİP ve PİN uyumlu hale getirmek için 5,5 milyondan fazla banka ve kredi kartının yeniden düzenlenmesi ile birlikte, maliyet 
tabanına toplam 3,5 milyar Rupi eklendi. 
 
Güçlü bir toparlanma performansından 2,6 milyar Rupi'lik geri dönüş, zayıf borçlularına 5,4 milyar Rupi'lik bir ücretle 
dengelenmiştir - sonuçta, tamamen iç borç verme işletmelerinden kaynaklanan - 2,8 milyar Rupi tutarındaki net avans 
harcaması - sonuçlanmıştır.Bununla birlikte, borç verme büyümesinin devam etmesiyle birlikte, varlık kalitesi Aralık 2018'de 
%7,0'dan Aralık 2019'da %6,6'ya daha da iyileşmiştir.Kapsama oranı da %89,1'den %93,2'ye kadar önemli ölçüde iyileşti. 

 
Karşılıklardaki Hareket 
 
 
 
  2019  2018 

   (milyon Rupi) 
Vergi sonrası kar  15,500  12,441 
Devreden tahsis edilmemiş kar  101,606  96,909 
Banka özkaynak hissedarlarına dağıtılabilir kar  15,333  12,056

Tasfiye edilen bağlı ortaklıkta muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi 
varlığı 

 109  -

Tanımlanmış fayda yükümlülükleri üzerinden yeniden ölçüm kazancı / 
(zararı) - vergi hariç 

 86  (156)

Genel Rezerv'den transfer  6,074  -
Aktiflerin yeniden değerleme fazlasından devredilen - vergiler 
düşüldükten sonra kalan net tutar 

 415  64

  22,016  11,964

Tahsis edilebilir kar  123,622  108,873

     
Tahsisler:     
Yasal yedek akçeler hesabına aktarıldı (1.738) (1.428)  (1,738)   (1,428)

İştirakler zorunlu fonundan devredilen - 29    29

Nakit temettü - Nihai (1.834) (1.467)  (1,834)  (1,467)

1. ara dönem nakit temettü (1.834) (1.467)  (1,834)   (1,467)

2. ara dönem nakit temettü (1.834) (1.467)  (1,834)   (1,467)

3. ara dönem nakit temettü (1.834) (1.467)  (1,834)   (1,467)

Toplam ödenekler (9.072) (7.267)  (9,072)   (7,267)

Gelecek döneme devredilen tahsis edilmemiş kar 114,550 101,606  114,550   101,606

     
Hisse başına kazanç (Rupi) 10.45 8.22  10.45   8.22 

 



Sermaye Oranları 
 
2019 yılında, bankanın Sermaye yeterlilik oranı (CAR) gereksinimleri 260 baz puan artmıştır.Bunun 200 baz puanını oluşturan 
kısmı, Bankanın en yüksek kategoride Yerli - Sistemik olarak Önemli bir Banka olarak atanmasının bir sonucu olarak, geri 
kalanlar ise nihai Basel III geçişinden kaynaklanmaktadır.HBL, risk ağırlıklı varlıklarını optimize etmek ve vadeli finans 
sertifikaları şeklinde 12,4 milyar Rupi ek Kademe-1 Sermaye ihraç etmek de dahil olmak üzere uygun sermayesini güçlendirmek 
için çeşitli adımlar atmıştır.Bankanın konsolide Kademe 1 CAR'ı, 2018'in sonunda %12,0'dan 2019 Aralık ayında %12,45'e 
yükselmiştir.Ancak, asgari düzeyde işlem gücü gereksinimlerinin artışı ve buna bağlı olarak tavan boşluğunun minimum 
seviyelere sıkıştırılması, Banka'nın II. Kademe sermayesinin daha fazlasının uygun olmamasıyla sonuçlanmıştır.Bu nedenle, 
%15,35 konsolide Toplam CAR, %16,20 olan Aralık 2018 CAR’dan daha düşüktü.HBL'nin sermayesi ve ilgili oranları, 
düzenleyici gerekliliklerin çok üzerinde kalmaktadır. 

 
Faaliyetlerdeki Gelişmeler 
 
2019'da HBL, şube ağı üzerinden yaklaşık 1 milyon yeni müşteri ekleyerek %14 civarında bir mevduat pazar payı elde 
etmiştir.Banka dışı nüfusun daha fazla katılımını sağlayan kilit bir ürün olan HBL Asaan Hesabı, 138.000'den fazla yeni müşteri 
ekleyerek toplam Asaan hesabı müşteri tabanını 11 milyar Rupi'nin üzerinde mevduat bakiyesiyle yaklaşık 900.000'e 
yükseltti.HBL, kadın merkezli programların en başarılı modellerinden biri olarak çeşitli forumlarda uluslararası olarak kabul 
edilen kadın pazar programı Nisa kapsamında 0,5 milyon olmak üzere 3,1 milyon kadın müşteriye gururla hizmet 
vermektedir.HBL, KOBİ ve ticari segmentler için finansmana erişimin ekonominin sürekli gelişmesinin anahtarı olduğuna ve her 
iki segmentte de ticaret ve finansman ihtiyaçlarına odaklanarak açık bir pazar lideri olduğuna inanmaktadır.Yıl boyunca 1.000'in 
üzerinde yeni müşteri eklenmiştir ve müşteri tabanını 10.000'in üzerine çıkarmıştır. 
 
HBL, Pakistan’ın iktisadi kalkınmasında kritik bir role sahip olan kırsal kesim nüfusuna finansal hizmetleri götürmeye 
kararlıdır.Banka, ticari bankalar arasında %20'den fazla paya sahip en büyük özel sektör tarım finansmanı sağlayıcısıdır ve ülke 
genelinde 650’den fazla şubesi ile daha fazla kırsal topluluklara hizmet vermektedir.Banka, 2019 yılında yeni banka çiftçi alımını 
bir önceki yıla göre %44 arttırmıştır. HBL'nin Kırsal Kredilendirme işi, çiftlik görüntüleme ve satış gücü yönetimi için kurum içi 
geliştirilen Çiftlik Uygulaması ile teknolojinin erken benimseyen bir kuruluşudur.2019'dan itibaren işletme, bir şubeye seyahat 
etmek yerine en yakın Konnect acentesinde kredi geri ödemeleri yaparak çiftçilere kolaylık sağlamak için HBL Konnect'i 
kullanmaya başlamıştır. 
 
HBL “Kissan ki Awaz”, bir dizi yapılandırılmış belediye binası aracılığıyla çiftçilerin HBL ile buluşmaları için benzersiz bir amiral 
gemisi tartışma platformu konumundadır.Tartışmalar kırsal bankacılık ve finansal okuryazarlık üzerine odaklanmıştır; Akademi 
ve tarımsal girdi şirketlerinden uzmanlar da iyi tarımsal uygulamalar hakkında tavsiyelerde bulunmaya davet edilmektedir.İlk 
olarak 2018'de başlatılan bu program, müşterinin HBL ile olan deneyimi hakkında mükemmel bir geri bildirim mekanizması 
olarak hizmet etmektedir ve çiftçiler arasında oldukça popüler hale gelmiştir; 2019 boyunca, 300'den fazla çiftçinin katıldığı bu 
tür beş program düzenlenmiştir.Finansal okuryazarlık girişimlerinin bir parçası olarak, HBL aktif olarak radyo kampanyaları 
yoluyla bankacılık hizmetleri ve tarım kredileri konusunda farkındalık yaratmaktadır; 2019'da, Urduca ve yerel dillerde 
14.000'den fazla radyo noktası yayınlanmıştır. 
 
2019'da HBL, tarım sektörünü hedefleyen müdahaleleri tasarlamak ve uygulamak için endüstri içinde benzersiz bir Kalkınma 
Finans Grubu oluşturdu ve yetersiz hizmet alan çiftçileri canlandırdı. Amaç, kaliteli tarımsal girdiler, en son mekanizasyona 
erişim ve daha iyi, daha tarafsız, tarımsal danışmanlık sağlayarak çiftçilerin üretkenliklerinin artırmasına yardımcı olmaktır.HBL 
ayrıca, çiftçilere doğrudan toplu alıcılarına bağlayarak daha iyi fiyatlar getirmelerini kolaylaştıracak ve böylece aynı anda KOBİ 
ve kurumsal müşteriler için hammadde ve Malzemeleri güvence altına almak için bir değer zinciri yaratacaktır.İlk adım olarak, 
2019 yılında HBL, Depo makbuz finansmanının faydalarını gerçekleştirmeyi amaçlayan Naymat Teminat Yönetim Şirketi'ne 
yatırım yapmıştır.Nakit sıkıntısı çeken çiftçiler, ekinlerini akredite edilmiş depolarda saklayarak çıkarılan depo makbuzlarına 
karşı borçlanma olanağına sahip olacaklar ve akreditasyon süreci yüksek depolama standartlarını sağlayacağından, son 
kullanıcılar daha iyi bir hasat kalitesi alacaklar.Bu yatırım aynı zamanda HBL'nin teminatlı borç verme pazarını genişleteceği, 
kırsal sektör işlerini artıracağı ve tarımsal depolardaki sermaye yatırımlarını teşvik edeceği için finansal katılımı genişletme 
stratejisiyle de uyumludur. 
 
Yıl boyunca Genel Müşteri Memnuniyeti %80'in üzerinde, Sorun Çözme Memnuniyeti puanları da %50'nin üzerinde 
tutulmuştur.2018 yılında, daha iyi ve daha tutarlı bir hizmet kültürü sağlamak amacıyla Bankanın kalite Konseyi kurulmuştur. 
Çeşitli tanıma programları, hizmetin Bankanın birincil teklifi ve önemli bir farklılaştırıcı olduğunu vurgulamak için 
uygulanmıştır.Hizmet Mükemmelliği Başkanlığı Ödülü tüm seviyelerde ve fonksiyonlar arasında istisnai servisi ödüllendirmek 
için verilmiştir.Banka ayrıca, uluslararası bayilerindeki hizmetin sunumu ve izlenmesini standartlaştırma sürecine başlamış ve 
müşterilerin dünya genelinde HBL'den tutarlı hizmet almasını sağlamıştır.Sürekli müşteri deneyimini geliştirmek için hizmet 
sunmak bizim en büyük odak noktamız olmaya devam etmektedir. 
 
Müşterilere adil muamele (FTC), iş yapmanın doğru yolu olduğuna inandığımız için HBL'nin temel değeridir.Bu değeri 
ödüllendiren bir kültürü tanıtmak için çoklu girişimler uygulanmaktadır.FTC eğitimi artık banka genelinde zorunludur ve FTC 
bileşenleri ileriye dönük personel hedeflerine dahil edilecektir.Siber dolandırıcılık insidansının artması göz önüne alındığında, 
müşterilere daha fazla farkındalık yaratmak ve onları bankacılık dolandırıcılığına karşı korumak için birkaç tur uyarıcı mesaj 
gönderilmiştir.2019 yılında, Banka tarafından doğrudan 152.342 şikayet alınmıştır.Ortalama olarak şikayetlerin çözüme 
kavuşturulması 4,98 gün almıştır. 
 
 

 
 



HBL'nin özenle inşa edilmiş tüketici bankacılığı işi güçlenmeye devam etmekte, müşterilere değer sağlamaya odaklanılırken, 
finansal hedeflerine ulaşmaları da sağlanmaktadır.Zorlu bir dış çevreye rağmen, iş istikrarlı bir büyüme ile sağlam bir temelde 
devam etmiştir ve 2019'da portföy, 60 milyar Rupi'yi geçerek %12 artmıştır.Banka, tüketici portföyünün en büyük bileşeni olan 
bireysel kredilerde liderliğini sürdürmektedir.Otomobil pazarındaki düşüşe rağmen, otomobil finansmanı %12'lik bir büyüme 
kaydetmiştir. 
 
HBL'nin Platin kredi kartı piyasada en çok aranan kart olmaya devam etmekteyken; toplam kredi kartı harcaması 2018'e göre 
%31 artmış ve portföy %34 artmıştır.İş satın alan tüccar, 25.000'den fazla POS terminali ve bir önceki yıla göre %18 daha 
yüksek bir oranla 124 milyar Rupi'lik bir iş hacmi ile pazar lideri olmaya devam etmektedir.Bankanın önde gelen banka kartının 
kullanımı %30 artarak 42 milyar Rupi'ye yükselirken, %20'lik net pazar liderliği 5,5 milyon kartla korunmuştur.Yıl boyunca HBL, 5 
milyondan fazla kartın tamamını CHIP & PIN işlevselliğine yükseltti.Aynı zamanda, tüm POS ağı da sorunsuz dönüşüm ve kabul 
sağlamak için yeniden yapılandırılmıştır. 
 
HBL Mobile üzerinden Bireysel kredilerin başarılı bir şekilde sunulması, 2019 yılında HBL Mobile üzerinden kredi kartının 
piyasaya sürülmesiyle takip edildi.Bu, belirli müşterilere sunulmaktadır ve birkaç saat içinde şube ziyaretleri ve kredi kararları 
olmaksızın tamamen kağıtsız bir sistemdir.Bu uygulama vasıtası ile, uçtan uca işlem Mobil Uygulamaya sadece birkaç 
tıklamayla gelmektedir.4 ay gibi kısa bir sürede, 9000 kart verilmiştir. 
 
HBL'nin İslami bankacılık stratejisi, yeni bir liderlik ekibinin ortaya çıkmasıyla yıl boyunca yenilenmiştir.2019'da, odak noktası 
ürün yelpazesini tamamlamaktır, böylece bankanın tüm geleneksel çözümleri Şeriat uyumlu bir şekilde de kullanılabilir hale 
getirilebilir, böylece müşteriye gerçekten bir seçenek sunar.İslami iş aynı zamanda tüm müşteri segmentlerini kapsayacak 
şekilde hedef pazarını genişletmiştir.Yeni ve hizalanmış strateji olumlu finansal performans üretmiş ve çeşitli işletmelerdeki 
müşteriler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.HBL, müşteri tabanını genişlettikçe, Şeriat standartlarının kutsallığı 
korunacaktır.Saha personeline gerçek zamanlı geri bildirim vermek için bankanın iç Şeriat uyum departmanı ile bir sıcak hat 
kurulmuştur.Çevrimiçi eğitim modülleri tutarlı bir öğrenme deneyimi sağlamak ve İslam ekibi ötesinde kalan katılımcılara olan 
erişimini genişletmek için geliştirilmektedir. 
 
Kurumsal bankacılık sektörü, artan çapraz satış ve ticaret yoluyla müşteri ilişkilerini derinleştirmeye odaklanmaya devam 
etmektedir. Yıl boyunca, Peşaver'de sunulan sosyal yardımları genişletmek ve KPK'da farklı fırsatlar sunmak için özel bir şirket 
ekibi kuruldu.Çin işi önemli bir rekabet avantajı olarak kaldı ve HBL başarıyla bir dönüm noktası olan RMB ticaret finansmanı 
anlaşmasını imzaladı.HBL, iş hacmini %22 oranında arttırarak 3,8 trilyon Rupi rekor seviyesine ulaştığı nakit yönetiminde 
%40'ın üzerinde pazar payı ile İşlem ve Çalışan Bankacılığı alanındaki lider pozisyonunu korumaya devam etmektedir; tescilli 
çalışan bankacılık çözümü olan HBL At Work (HAW) sayesinde HBL, 1,1 milyon yerel işletme çalışanına hizmet vermektedir ve 
%55'lik bir pazar payına sahiptir. 
 
HBL'nin yatırım bankacılığı işi, 2019 yılında 1,7 milyar ABD doları boyutundaki CPEC ile ilgili projeler de dahil olmak üzere bir 
dizi önemli işlemini kapatarak egemen konumunu korumuştur.HBL, yıl boyunca Pakistan hükümeti için 1 milyar dolarlık Panda 
Tahvilinin açılış ihracı için ortak bir görevde yer aldı.HBL ayrıca iki 50 MW rüzgar projesinin kapanmasıyla yenilenebilir enerji 
sektöründeki varlığını genişletti.İmtiyaz, yenilikçi yaklaşımı ve uzmanlık derinliği nedeniyle prestijli küresel ve yerel kurumlar 
tarafından tanınmaya devam ediyor.2019 yılında Asiamoney tarafından BRI (Güney Asya) için Bölgedeki En İyi Yerel Banka, 
Pakistan Bankacılık Ödülleri ile En İyi Yatırım Bankası, Asya Bankacılık ve Finans ile En İyi Kurumsal ve Yatırım Bankası ve 
Global Bankacılık ve Finans tarafından En İyi Yatırım Bankası / En İyi Sukuk Anlaşması olmak üzere benzeri görülmemiş 16 
uluslararası ve yerli ödül aldık. 
 
HBL sürekli çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) ilkelerini benimseyerek pazara liderlik yapmıştır.2019 yılı boyunca, bu 
girişimler, Uluslararası kurumlarla işbirliği içinde bankanın tüm kesimlerinde yürütülen çalıştaylar tarafından desteklenen güneş 
finansmanının piyasaya sürülmesiyle hızlandırılmıştır. Kağıt, atık, aydınlatma ve kaynak yönetimi de dahil olmak üzere enerji 
verimliliği konusunda bir dizi iç girişim başlatılmıştır.HBL, Çin kurumlarıyla Yeşil finans konusundaki işbirliğini artırmış ve 
Pakistan'da Kemer ve yol girişimi için yeşil yatırım İlkeleri'ne üye olan ilk banka olmuştur. 
 
Banka, HBL'yi bu alandaki küresel en iyi uygulamalarla uyumlu hale getirecek ileri düzeyde bir faiz oranı ve likidite riski yönetimi 
sağlamak için son teknoloji ürünü bir varlık yükümlülüğü yönetim sisteminin uygulanması konusunda çalışmalara 
başlamıştır.2019 yılında, Sri Lanka, Umman ve Maldivler, uluslararası konumlardaki teknoloji platformlarını düzene sokmak ve 
hizalamak için çekirdek Hazine sistemine katılmışlardır. 
 
HBL, PKR'de ilk canlı fiyatlandırma da dahil olmak üzere müşterilere canlı ve ticarete açık döviz fiyatlandırması sağlayan 
Pakistanlı bir banka olan HBL Infinity tarafından ilk çevrimiçi platformu başlattı. HBL Infinity büyük bir başarı kazanmıştır ve 
zaten ticaret ve havale müşterileri için iddialı bir roll-out planı ile kurumsal, tüzel ve ticari müşterilerin sadık bir tabanına sahip 
olmuştur.HBL, yıl boyunca, müşterilerine iç ve dış ekonomik görünümün bir değerlendirmesini sağlamak için Pakistan genelinde 
müşteri seminerleri düzenlemiştir.Bu seminerlere, son derece rekabetçi bir küresel ticaret ortamında yerli işletmeler için önemli 
riskler ve fırsatlar hakkında sağlanan derinlemesine analizleri büyük ölçüde takdir eden endüstri liderleri, yönetim profesyonelleri 
ve fikir üreticileri tarafından katılım sağlanmıştır.Bugüne kadar HBL, toplam hacimlerin yaklaşık %15'i ile, aynı zamanda, yurt içi 
sabit gelir piyasasına yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara hizmet veren tek yerli bankadır. 
 
HBL, 2019 sırasında ürün tekliflerinde daha kapsayıcı, veri odaklı ve mobil hale gelmek için yatırım yapmaya devam etti.Dijital 
kanallarımız, bireylerin ve işletmelerin uygun fiyatlı finansal hizmetlere sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde erişmelerini 
sağlayarak, ülkenin banka dışı nüfusuna benzersiz yollarla yaklaşmamıza yardımcı olmaktadır.Bu aynı zamanda finansal 
hizmetlerdeki cinsiyet açığında hızlandırılmış bir azalmaya yol açmaktadır. 
 
HBL Konnect, bankacılığın ve bankanın altında kalan kesimlere kolay erişim sağlayan birincil araç olmaya devam 
etmektedir.Yıl, hepsi daha önce banka dışı müşteriler olan 3,7 milyon hesapla sona ermiştir- bunların yaklaşık 0,5 milyonu 
doğrudan Konnect uygulamasından gelmektedir.HBL ayrıca, piramidin altındaki nüfusu sağlamayı hedefleyen ve en büyük G2P 
programı olan Ehsaas Kafalat için zorunlu kılınan çeşitli G2P girişimleri ile Hükümet ile ortaklık yapmaktadır.Bu, bankanın 
Konnect platformu aracılığıyla neredeyse 6 milyon kadın yararlanıcıya finansal erişim sağlamasını sağlayacaktır.Ehsaas 
ödemeleri ayrıca, dijital bir ödeme deneyimi ile mikro krediler ve sigorta ürünleri sağlayarak yararlanıcıları finansal olarak 
güçlendirmek için bir fırsat sunar. 



 
HBL Mobile, 2019 yılında 1 milyon kullanıcıyı geçmenin kilometre taşını elde ederken, Konnect App'in yaklaşık 800.000 
kullanıcısı bulunmaktadır; işlem sayısı ise %75 artışla 138 milyona yükselmiştir.Bu aynı zamanda trafiğin şubelerden maliyet 
etkin dijital kanallara yönlendirilmesine de yardımcı olmuştur.Müşteri katılımı yaşam tarzı çözümleri giderek artan bir dizilim 
sunarak geliştirilmiştir. 
 
HBL, ölçeklenmeye devam eden bir ödeme API'sini (doğrudan Transfer) kullanıma sunmuştur ve ödemeler ekosistemiyle kolay 
entegrasyon sağlamak için daha fazla API geliştirilmektedir.HBL, internet ödeme ağ geçidi ve doğrudan Transfer ürünleri 
aracılığıyla hacimlerde %40'ın üzerinde büyümeye sahne olmuştur.Ağustos 2019'da HBL, VISA'nın bu ürün için Pakistan'da ilk 
kez VISA QR hizmetlerini başlatmış bulunmaktadır ve tek alıcı olmaya da halen devam etmektedir.Lansmandan bu yana 
350.000'den fazla işlem gerçekleştirilmiştir ve bu da POS terminallerine düşük maliyetli bir alternatif sunarak perakende satış 
yerlerinde dijital ödemelerin artırılmasına yardımcı olacaktır. 
 
Yıl boyunca, analitik kabiliyetini arttırmak için önemli yatırımlar yapılmıştır.Verileri daha iyi kullanmak için, küresel olarak lider bir 
akıllı kampanya yönetim aracı satın alındı; bu, HBL'nin müşteriler için daha iyi bir değer yaratmak için müşterilerle daha hedefli 
bir şekilde etkileşime girmesini sağlayacaktır. 
 
Ürün tekliflerimizi geliştirirken, uyumluluk ve bilgi güvenliği akılda kalan birincil öneme sahip olmaya devam etmektedir.HBL, 
müşterilerimizin refahını sağlamak için dijital güvenliği geliştirmeye devam etmektedir. 
 
2019 yılında, Uluslararası Ticaret Kurulu tarafından onaylanan stratejik yönlendirme doğrultusunda önemli adımlar atılmıştır.Ağ 
iş önemli ölçüde artmıştır; USD'nin temel konumlardaki takasının restorasyonu fonlamayı istikrarlı hale getirmiş ve ticaret 
finansmanını desteklemiştir.Sonuç olarak, çekirdek konumlardan elde edilen gelir çift haneli büyümeye tanık olmuştur.Ayrıca, 
küresel ağ ilişkilerinden iş yapma başarısı HBL'nin GCC ve Asya'daki profilini iyileştirerek işlemsel bankacılık geliri elde etme 
yeteneğinin artmasına neden olmuştur.Çin'deki RMB yeteneği ağ işini daha da derinleştirecek ve getirileri artıracaktır. 
 
Operasyonların her alanında risk, uyum ve kontrolün yerleştirilmesi bir vurgu alanı olarak kalmıştır.Bankanın iş dönüşüm 
programı, bu işlemleri yerli işlerdeki gibi aynı uyum ve yönetişim standartlarına getirmek için GCC ve İngiltere'de 
uygulanmıştır.2020'de HBL, kapsama alanını faaliyet gösterdiği tüm yerlere genişletmek için bu sunumu tamamlayacaktır.HBL, 
ayak izinin stratejik rasyonalizasyonu doğrultusunda Seyşeller ve Rotterdam'daki işinden tamamen çıktı ve Afganistan ve Hong 
Kong'da nihai kapatma süreçlerinin ve düzenleyici onayların tamamlandığı bankacılık operasyonlarını durdurdu. 
 
Yıl boyunca, HBL'nin Urumçi şubesi tamamen RMB kabiliyeti için sistemler geliştirmekle meşgul ve Kasım 2019'dan itibaren 
faaliyete başlamıştır.HBL, uçtan uca RMB aracılığı sunan Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki 3 bankadan biri haline 
geldi.Bu pozisyonlar HBL'yi bölgesel RMB ticaretinde öncü bir role götürmüştür ve ağ için yerleşik RMB muhabiri hesapları 
süreci başlamıştır.Aralık ayında, Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu, HBL'nin Pekin temsilciliğini benzeri 
görülmemiş zaman çizelgeleri içinde bir şubeye yükseltme başvurusunu onaylamıştır.Pekin şubesinin 2020'nin sonlarında 
faaliyete geçmesi beklenmektedir ve bu da bankanın Çin iş alanı karşısında konumununu daha da güçlendirecektir. 
 
HBL'nin iştiraki olan First MicrofinanceBank Ltd (FMFB), FMFB'nin hedef pazarı için özellikle zorlu bir dış ortama rağmen 
büyümesini sürdürdü. FMFB, 31,6 milyar Rupi'ye yükselen kredi portföyüyle nispeten temkinli bir yaklaşım sürdürdü; bunun 
%67'si Banka hesabı olmayan kitlenin ihtiyaçlarını karşılama misyonunu desteklemek için kırsal alanlarda 
bulunmaktadır.Mevduat büyümesi, kurumsal bağımlılığı azaltırken, bazın 38,4 milyar Rupi'ye yükselmesiyle bir öncelik olarak 
kaldı - %49'u CASA - 2018'den %23 daha yüksek olan öncelikli olmaya devam etti. 
 
Son 2 yılda, FMFB dijital yolculuğunda önemli ilerleme kaydetti - 2019'da şirket içi geliştirilen bir tablet tabanlı Kredi Köken 
Sistemi 35 şubelerinden daha fazlasına aktarıldı.FMFB'nin kapsama alanı, CPEC rotasına odaklanan genişleme ve Koridor 
boyunca 53 noktada bulunan 206 konuma yükseldi.2019'da, Pakistan'ın yetersiz hizmet alanlarına olan bağlılığını doğrulayan 
FMFB, Gilgit'teki bölgesel merkezinin temellerini attı; bu, GBC'deki ilk LEED (enerji ve çevre tasarımında liderlik) sertifikalı yapı 
olacaktır. 
 
 
Yıl boyunca FMFB'nin dijital yenilikleri Yıllık Digi Ödülleri'nde kabul edildi.Banka ayrıca SBP'nin ulusal finansal Okuryazarlık 
programına devam ettiği için ödüllendirildi ve 17 personeli kendi coğrafyalarındaki katkılardan dolayı tanındı.FMFB, 5'inci yılda 
Citi Mikro Girişimcilik Ödülleri'nde 5 müşterisinin bölgesel ödülleri aldığı için girişimci kapasite geliştirmede önemli bir rol 
oynamaya devam etmektedir. 
 
2018'de HBL, Yönetişim, İnsan, Süreç ve Teknoloji olmak üzere dört ana alana odaklanan çok yıllık bir iş dönüşümü programına 
başlamıştır.Programın amacı, anahtar süreçlerin ve kontrollerin “amaca uygun” olmasını sağlamak için risk temelli bir yaklaşım 
kullanmaktır, böylece yönetim denetimi ile iş riski yeterince azaltılır.Genel olarak, program aynı zamanda HBL'yi faaliyet 
gösterdiği pazarlarda sınıfının en iyisi yapmak için sağlam bir uyumluluk tabanlı ortam geliştirmeye çalışmıştır. 
 
2019 yılının ilk yarısında, planlanan zaman çizelgeleri dahilinde yerli dönüşüm programı başarıyla tamamlanmıştır.Bu programın 
bir parçası olarak, işlem izleme sistemlerine, gerçek zamanlı müşteri taramasına ve AML ve KYC değerlendirmelerini 
geliştirmeye önemli yükseltmeler uygulandı.Yılın ikinci yarısında, odak HBL'nin uluslararası yerlerine doğru 
kaymıştır.Gelecekteki yasal düzenleme ve iş ihtiyaçları, ülke çapında sunumun önceliklendirilmesinde dikkate 
alınmıştır.Odaklanmayı güçlendirmeye, yerel ekipleri güçlendirmeye ve desteklemeye ve teknoloji ve süreçleri yükselterek 
kontrolleri güçlendirmeye odaklanılmaktadır.Organizasyonel ticarete odaklanmayı desteklemek amacıyla, müşterilere kolaylık ve 
yenilikçi hizmetler sunmak için özel bir portal geliştirilmiştir.Bu girişim, manuel süreçleri azaltmak veya değiştirmek ve kontrolleri 
güçlendirmek için dijital yeteneklerden yararlanarak Müşteri geri dönüş süresini ve verimliliğini artırmaya yol açmıştır.2100+ 
ATM ağımızda müşterilere güvenilir hizmet sunmayı amaçlayan sürekli çabalar, ortalama ATM çalışma süremizin %95'i 
aşmasına neden olmuştur.Özel ekipler, özellikle yoğun trafikli bayram tatillerinde hiçbir müşterinin rahatsız edilmemesini sağladı 
ve bu süre zarfında çalışma süresinin %97'ye ulaşmasını sağlayarak Banka'nın SBP tarafından tanınmasını sağladı.Banka, İş 
Sürekliliği Planlamasının (BCP) kritikliği konusunda tetiktedir ve bankanın yurtiçi ve yurtdışı franchise'sinde 50'den fazla BCP 
çalışması başarıyla gerçekleştirilmiştir.2019'un başlarında, ünlü bir uluslararası uzmanın katılımıyla bir simülasyon egzersizi 



yapıldı.HBL, başarısından sonra, sektör içinde farkındalık yaratmak için bir iş sürekliliği Yönetimi Çalıştayı düzenlemek için SBP 
ile ortaklık kurdu.HBL ayrıca, güçlü operasyonel ve teknolojik direncini gösteren BT felaket kurtarma planlarını başarıyla test etti. 
 
HBL, 2019'a ülkenin en büyük tek spor platformu olan amiral gemisi HBLPSL ile başladı.Her yıl, bu turnuva, uluslararası 
efsaneler olmak isteyen genç kriketçilerin hayallerini gerçekleştirme vaadine sadık kalmaktadır.HBL, HBLPSL'yi her yıl daha 
büyük ve daha iyi hale getirmeye devam ediyor ve 2019 turnuvası da bu şekilde ilerlemiştir.2020'de HBLPSL, Pakistan'daki 
farklı mekanlarda 34 maçın hepsine ev sahipliği yapacak ve böylece Pakistanlılara en sevdikleri kriketçileri canlı izlemenin 
keyfini yaşatacaktır.HBL Pakistan'a uluslararası kriketin dönüşünü destekliyor olmaktan gurur duymaktadır. 
 
2019 yılında HBL, prestijli Dünya Marka Ödülleri'nde yılın markası, Bankacılık, Pakistan ödülünü bir kez daha kazandı.HBL'nin 
4,2'lik marka değeri, en yakın rakibimizin iki katıdır ve markanın gücünün bir kanıtıdır. 
 

İnsan Kaynakları 
 
HBL, değerleri her gün yaşayan çalışanlarının yüksek performanslı bir kültür oluşturmanın anahtarı olduğuna inanıyor.Banka 
içindeki kültürel dönüşümü ilerletme planının bir parçası olarak, değerleri yenilemek ve mevcut zorluklarla alakalı hale getirmek 
için bir girişim başlatıldı.Bu çalışmanın önemli bir kısmı hem çalışanlardan hem de liderlerden beklenen davranışları açıkça 
göstermektedir.2020'de, bu, günlük olarak davranışsal beklentileri ana hatlarıyla belirtmek için atölye çalışmaları aracılığıyla 
organizasyon genelinde kullanıma sunulacaktır. 
 
Üst yönetim içindeki hesap verebilirliği artırmak için, sorumluluk kapsamı ve karar verme yetkisi temelinde tanımlanan Malzeme 
Risk Alıcıları (MRTler) ve Malzeme Risk Kontrolörleri (MRC'ler) için gözden geçirilmiş bir performans değerlendirmesi ve ödül 
metodolojisi getirilmiştir.MRT'ler gelir üreticileridir ve performansları büyük ölçüde iş hedefleri sunma konusunda belirlenirken, 
MRC'ler risk ve/veya kontrol işlevlerinde çalışanlardır.Genel ücretlendirmeleri, değişken bileşeni yıllık performans 
değerlendirmelerine göre belirlenen ve ödenen sabit ve değişken ücret bileşenlerinden oluşur.Çalışanlar tarafından kısa vadeli 
ödüller kazanmak için aşırı riskin alınmamasını sağlamak için, Kurulun İnsan Kaynakları ve ücretlendirme Komitesi tarafından 
yönetilen bir risk uyumlu ücret politikası ve çerçevesi uygulanmıştır.Buna dayanarak, performansı izlemek ve ödüllendirmek için 
bu tanımlanmış MRT/MRC'lerin her biri için risk ayarlı dengeli puan kartı geliştirilmiştir.Bir performans bonusu erteleme 
mekanizması, bir MRT/MRC'de meydana gelecek ve buna atfedilebilecek bir risk olayı olması durumunda, ödenmemiş bonus 
tutarlarını tutma ve/veya zaten ödenen bonusları geri kazanma yeteneği ile de devreye sokulmuştur.Ayrıca, üst düzey yönetim 
sahipliğini artırmak ve hissedar değerine odaklanmak için, üst düzey seviyelerdeki erteleme bonusu hisse tabanlıdır.Bir diğer 
önemli gelişme, hesap verebilirliği artırmak ve çalışanların etik bir şekilde çalışmasını sağlamak için politikalar geliştirmek ve 
davranışları izlemek için bir etik ve Davranış fonksiyonunun kurulması olmuştur.Bir öğrenme ve inovasyon kültürü yaratmaya 
çalışırken, çalışanların yeteneklerini geliştirmek öncelikli tutulmuştur.Eğitim 650.000 kişi/saatten fazla sınıf dersinin yanı sıra e-
Öğrenim yoluyla verilmiştir.Web seminerleri ve e-öğrenmeyi vurgulayan maliyet verimliliği için teknolojiden yararlanılmasına 
devam edilmiştir.Çalışanlarımızın becerilerini güncel ve uluslararası standartlarda tutmak için, OMEGA sertifikası ve Fitch 
Learnings gibi dünya çapında tanınan programlar Pakistan'a getirilmiştir.İlişki Yöneticileri ve Nakit Görevlileri için gerekli 
programları üstlenerek kariyerlerini çizelge haline getirilmelerine olanak tanıyan kapsamlı sertifika programları ve öğrenme 
basamakları tanıtılmıştır.Ticaret bilgi ve becerilerini daha da geliştirmek için bir ticaret Akademisi başlatılmıştır. 

 
Özellikle kırsal alanlarda kaliteli kaynakların yetersizliğini artırmak için HBL, 23 kişinin katıldığı Tarım Üniversitesi, Faisalabad ve 
işletme Enstitüsü Sukkur mezunları için yapılandırılmış staj programları düzenlemiştir.Yıl boyunca, HBL'nin kendi tarım saha 
personelinin 462'si için 22 eğitim oturumu yapılmış ve modüllerin geliştirildiği özel eğitim ihtiyaçları hakkında yeni bilgiler 
verilmiştir.Kadın temsilini arttırmak ve cinsiyet dostu bir ortamı teşvik etmek için çaba sarf edilmeye devam edildi ve %17 
çeşitlilik oranına ulaşıldı.Kadın liderliğini teşvik etmek ve kapasite oluşturmak için çeşitli girişimler arasında, yaşça büyük 
kadınlar için bir mentorluk programı da kullanıma sunuldu.Bu alandaki çabalarımız ADB cinsiyet Şampiyonu ödülü yanı sıra 
IFC/Pakistan İş Konseyi cinsiyet dengesi için Seçim İşveren Ödülü aracılığıyla kabul edildi. 
 

Risk Yönetimi Çerçevesi 
 
HBL'nin risk yönetimi çerçevesi, uluslararası en iyi uygulamaları, düzenleyici gereklilikleri ve gelişen iş ihtiyaçlarını dikkate alan 
Kurulun açıkça tanımlanmış risk iştahı ile bağlantılıdır.Banka, risk mimarisini ve yönetim çerçevesini, bankanın risk profilini 
sürekli olarak izleyen, değerlendiren ve yöneten Yönetim Kurulu Risk Yönetim Komitesi (BRMC) aracılığıyla sürekli olarak 
değerlendirir.Üst yönetim seviyesindeki çeşitli risk komiteleri hem gözetim hem de yürütmeden sorumludur. Günlük risk yönetimi 
faaliyetleri ise çok katmanlı yönetim denetimi ve açıkça belirtilen politikalar ve prosedürler aracılığıyla farklı düzeylere delege 
edilir. 
 
Mevcut stresli ekonomik senaryo göz önüne alındığında, banka, stres değişkenlerinin kredi Portföyü üzerindeki etkisini tespit 
etmek için düzenli Erken Uyarı Komitesi toplantıları ve hızlı portföy incelemeleri yoluyla Kredi yönetimi uygulamalarını 
güçlendirmiştir.Piyasa riski ve likidite riski, piyasa ve likidite riski Komitesi ve Global ALCO tarafından işlem defterinde ve bilanço 
düzeyinde aylık olarak gözden geçirilir.Tüketici işinin zaten güçlü risk yönetimi, dijital kanallarla kullanım için yeni uzman 
uygulama puan kartlarının geliştirilmesiyle desteklendi.Kart işinin doğasında olan dolandırıcılık riski nedeniyle ortaya çıkan 
finansal kayıpları yönetmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için VİSA, MasterCard ve 1-LINK tarafından işlem izleme 
sistemleri konuşlandırılmıştır. 
 
Operasyonel risk yönetimi uygulamalarını sistematik ve tutarlı bir şekilde yönetmek için politika ve prosedürler 
uygulanmaktadır.Risk ve kontrol öz değerlendirme, Temel Risk Göstergeleri ve Operasyonel Kayıp Veri Yönetimi gibi temel 
araçlar, operasyonel risk olaylarının olasılığını ve ciddiyetini ölçmek için kullanılır.Bankanın operasyonel risk profili ve 
dolandırıcılık riski değerlendirmesi, üst yönetim ve BRMC ile düzenli olarak paylaşılmaktadır. 
 
Uyum riskinin yönetimini güçlendirmek için, bankanın işlem izleme sistemi sekiz yeni senaryo eklenerek daha da artırıldı.Mevcut 
izleme listelerine karşı portföyün aşamalı olarak taranması başlatıldı ve yaptırım listeleri ve aktif eski portföy için risk 
derecelendirmeleri bankanın Müşteri Risk derecelendirme metodolojisi ile uyumlu hale getirildi. 
 



Buna ek olarak, gelişen AML/CFT uyum eğitimi paketi, terörizmin finansman risklerinin farkındalığını içerecek şekilde 
genişletildi.HBL, ev sahibi ülke düzenlemelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, tüm konumlardaki Uluslararası uyum işlevlerini 
güçlendirmeye devam etmektedir.Yönetim Uyum Komitesi, her ülkede kurulan, üst yönetim ve uyum gözetim ile görevli Kurulu 
Uyum ve Davranış Komitesi aracılığıyla kilit sorunları filtreleme için bir mekanizma olarak hizmet vermektedir. 
 
Ulusal Risk Değerlendirmesi (NRA) bulguları ve Asya Pasifik Grubu'nun (APG) karşılıklı Değerlendirme Raporu (MER) 
bağlamında, SBP, 2019'da AML/CFT risk temelli yaklaşım kılavuzlarını (RBA) güncelledi.Daha sonra, HBL, MER ve NRA'NIN 
bir sonucu olarak kara para aklama (ML) ve terör finansmanı (TF) ile ilgili son gelişmeleri dahil etmek için Mali Suç Risk 
Değerlendirmesi (FCRA) incelemesini başlattı.Ek olarak, SBP, NRA'nın sonuçlarını düzenlenmiş kuruluşlarıyla paylaşırken, 
personelinin kapasite geliştirilmesini sağlamalarını ve müşteri farkındalığını artırmak için sosyal Yardımları artırmak için 
önlemler almalarını emretti.Buna göre HBL, ülke genelinde çeşitli şehirlerde ML / TF konusunda Müşteri farkındalığı için 
seminerler düzenledi. 
 
HBL'nin Bilgi Uçurma programı, Banka'nın bütünlüğünü ve itibarını korumaya yöneliktir ve şüpheli dolandırıcılık, yolsuzluk ve 
Banka Davranış Kurallarının diğer ciddi ihlallerini bildirme konusunda çalışanların yetkilendirilmesini artırmayı 
amaçlamaktadır.HBL kapsamlı bir farkındalık kampanyası yürüttü, programının temel özelliklerini yineledi ve konaklama 
şikayetleri için çeşitli iletişim kanallarını vurguladı. 
 
Bankanın sürekli büyüyen dijital altyapısı ile Bilgi Güvenliği kritiklik kazanmaya devam ediyor ve HBL'yi, müşterilerini ve verilerini 
siber saldırılara ve veri ihlallerine karşı korumada önemli bir rol oynuyor.Siber güvenlik risk değerlendirmeleri rutin olarak 
yürütülür, ortaya çıkan dış tehditlere cevap verebilecek önleyici ve dedektif kontroller tarafından usulüne uygun olarak 
desteklenir.2019 sırasında, merkezi bir güvenlik açığı değerlendirmesi ve penetrasyon testi programı kuruldu; kapsama, yerli ve 
uluslararası BT varlıklarını içerecek şekilde geliştirildi.Esnekliği artırmak için kötü amaçlı yazılım koruması, veri kaybını önleme, 
şifreleme ve siber güvenlik operasyonlarının gelişmiş izlenmesi gibi güvenlik çözümleri uygulandı.Bu işlevin banka genelinde 
önemini vurgulamak amacıyla çeşitli etkinliklerin yer aldığı bir Bilgi Güvenliği Farkındalık Haftası düzenlendi.Ulusal düzeyde 
HBL, endüstri için kapasite geliştirme programlarına öncülük etmek için harici uzmanlarla ortaklık kurdu. 
 
 
Müşterilerimize güvenli bankacılık hizmetleri sunmak için sürekli çabalarımız, gözden geçirilmesine karşı korunmasına yol 
açmıştır.Ödeme kartı endüstrisi için fiili güvenlik standardı olan PCI DSS sertifikamızı koruduk.HBL, Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi için ISO 27001 sertifikası aldı ve Pakistan'da bu standardı karşılayan tek banka oldu. 
 
İleriye dönük olarak, AI (Yapay Zeka) ve makine öğrenimi tabanlı teknolojilerin kullanımı ve gelişmiş tehditlere karşı proaktif 
olarak hafifleten merkezi bir kimlik ve erişim Yönetim Sistemi aracılığıyla siber savunmalarımızı güçlendirmeyi 
planlıyoruz.Müşterilerin kendileri güvenlik sürecinin önemli bir bileşenidir ve siber riskler konusunda sürekli eğitimleri savunma 
stratejimizin önemli bir bileşeni olmaya devam edecektir.Bu önlemler HBL onlara koruma ve huzur sağlarken müşterilerine 
yenilikçi dijital çözümler sunmak için izin verecektir. 
 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) 
 
HBL, Pakistan'ın sosyo-ekonomik dokusunun bir parçasıdır ve banka sorumlu bir tüzel kişi olarak rolünü oynamaya devam 
etmektedir.Ülkeye ve hizmet ettiğimiz topluluklara geri kazandırmak HBL'nin stratejik gündeminin bir parçasıdır.Ülkenin 
sürdürülebilir ekonomik ve sosyal yükselişini teşvik etmek için, Banka, vergi sonrası yıllık karının %1'ini 2009 yılında, kısıtlıların 
gelişimini ve refahını teşvik etmek ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla kurulan HBL Vakfı'na katkıda bulunmaktadır.2019 
yılı boyunca, Banka, Vakıf aracılığıyla ve doğrudan 135 milyon Rupi hak eden nedenlere bağışta bulunmuştur; Bu, Bankanın 
2018 taahhüdüne göre %5'lik bir artıştır. 
 
HBL, sosyal girişimleri desteklemek için çok sektörlü bir yaklaşım izlemiştir.Özellikle sürdürülebilir bağlar olarak sağlık ve eğitim 
arasındaki önemli bağlantılara odaklanmıştır.HBL'nin kar amacı gütmeyen kuruluşlar, üst düzey ve diğer topluluk ortaklarıyla 
uzun süredir devam eden işbirliklerinin yanı sıra banka çalışanlarının desteği, bankanın kurumsal sosyal sorumluluğu ve 
sürdürülebilir bankacılık gündemini yerine getirmesini sağlar. 
 
Sağlık sektöründe HBL, mevcut sağlık hizmetlerini desteklemeyi ve güçlendirmeyi taahhüt ederken, aynı zamanda yeni 
girişimleri de teşvik etmektedir.Sağlık programlarındaki gelişmeler, ekonomik büyümeye olumlu katkıda bulunan bir nüfusun 
gelişimini teşvik edebilir.Ülke çapında yayılan bu projeler, toplumun marjinal ve yoksul kesimlerini doğrudan etkilemektedir.HBL, 
eğitimin uzun vadeli ekonomik yükselme için itici güç olduğuna inanmaktadır.Mesleki eğitim, geleneksel eğitim ve beceri 
geliştirme, çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak yatırım yapılmıştır.Tüm sektörlerde, tarihsel olarak yetersiz hizmet verilen illerin de 
kapsama alınmasını sağlamak için Pakistan genelinde hem özel hem de kamu sektörü kuruluşlarına katkılar yapılmıştır. 
 
Çalışan gönüllülüğü banka için önemli bir stratejik gündemdir.2019 yılının Temmuz ayında, HBL Indus Hastanesi ve Shaukat 
Khanum Memorial Trust ile ortaklaşa bir kan bağışı kampanyası düzenlemiş bulunmaktadır.Karaçi, Lahor ve İslamabad'da 
düzenlenen bu kampanyanın amacı, HBL'nin hizmet ettiği toplulukları olumlu yönde etkilemek ve 300'den fazla bağışlanan HBL 
personeli arasında farkındalık yaratmaktı.Yıl boyunca yayılan daha yapılandırılmış bir çalışan gönüllülük programı sayesinde, 
HBL personeli, faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda ve desteklediğimiz projelerde kişisel olarak rol oynamaya teşvik edilecektir. 
Uzun vadeli taahhüt gerektiren sağlık ve eğitim sektörlerindeki projelerle toplumla etkileşime girmeye devam edeceğiz.HBL, 
Pakistan'ın ulusal kurumu olarak bu büyük ulusal meydan okumada cepheden liderlik edecek.HBL Vakfı ve diğerlerine yapılan 
bağışlar, mali tablolardaki 28.3 maddesinde açıklanmıştır. 
 

Kredi Derecelendirmeleri 
 
Bankanın kredi derecelendirmeleri VIS tarafından Haziran 2019 tarihinde sırasıyla uzun vadeli ve kısa vadeli olarak AAA / A-1 + 
'da teyit edilmiştir.II. kademe bağlı borcun notu AAA'da kalırken, bankanın ek I. kademe Sermaye TFC'leri AA+olarak 
derecelendirilmiştir.Bunu yaparken, derecelendirme kuruluşu, bankanın sistemik önemi, güçlü bir franchise, sağlam likidite profili 
ve sağlam varlık kalitesi göstergeleri ile Pakistan'ın en büyük ticari bankası olarak konumunu gösterdi.Moody's ayrıca HBL'nin 



B3'teki yerel para yatırma notlarını, caa1'deki temel kredi değerlendirmesini ve Caa1'deki yabancı para mevduat notunu yeniden 
teyit etti.Moody's'in egemen bakış açısını Negatiften istikrara yükseltmesi doğrultusunda, bankanın döviz mevduat notuna ilişkin 
görünüm de istikrarlı olarak değiştirildi. 
 

Geleceğe Bakış 
 
Çoğu ekonomik sektördeki yavaşlama, dibe vurmuş gibi görünmekte ve Aralık 2019 için LSM'DE şaşırtıcı derecede keskin bir 
artış, yeni bir toparlanmanın habercisi olabilir.IBA-SBP iş güven anketi, üçüncü ardışık okumayla ilgili olarak duyarlılıkta bir 
iyileşme gösterdi.Bu, ekonominin IMF'nin GSYİH büyümesine yönelik tahminlerinin FY'22 ile %4,5 -%5 aralığına dönme 
tahminleri doğrultusunda, istikrardan büyümeye geçmeye başlaması için iyi bir işareti olarak algılanmaktadır.SBP, enflasyondaki 
son artışları geçici olarak kabul etmektedir ve mevcut para politikası yönünün enflasyonu %5-%7 orta vadeli hedefe doğru 
birleştirmek için uygun olduğunu düşünmektedir.Ancak, enflasyon net bir düşüş eğilimi gösterene kadar para politikası duruşu 
sıkı kalacaktır. 
 
Pakistan'ın reform programı yolda olmasına rağmen, riskler yükselmeye devam etmektedir.IMF, zayıf gelir yaratma karşısında 
potansiyel mali kaymalar ve hükümetin Senato'da çoğunluğun yokluğunda mevzuatı zorlamasından endişe 
duymaktadır.AML/CFT'de önemli ilerleme kaydedilmesine rağmen, yapılması gereken çok şey bulunmaktadır ve Ekim 2019'da 
kaçırılan ve Haziran 2020'ye sıfırlanan yapısal kriterleri karşılamak kritik olacaktır.Hükümet, mali ihtiyat ve vergi ağını 
genişletme konusunda kararlı kalmak zorunda kalacak.Dairesel borç birikiminin hem özelleştirme yoluyla hem de zamanında 
tarife artışlarıyla kontrol altına alınması da önemli olacaktır. 
 
Yıl boyunca HBL, Pakistan'ın mali ortamının merkezi olarak ve önde gelen finans kurumu olarak kendini konumlandırmıştır.HBL, 
Pakistan'a dünya standartlarında standartlar getirmeyi amaçlamaktadır ve siber güvenlikten Fintech'e ve inovasyona uyumdan 
ülkeye uluslararası uzmanlık getirmede öncü bir rol oynamıştır.HBL ve Pakistan iç içe geçmiş durumdadır - bu, Bankanın her 
alanda benimsediği ve hızlandırdığı bir ayrıcalık ve sorumluluktur.Pakistan'ın büyümesi için mali açıdan canlı bir tarım sektörü 
esastır ve HBL'nin benzersiz Kalkınma Finans Ekibi, tüm tarım değer zincirini yükseltmek için düşünce liderliği sağlamayı 
amaçlamaktadır.Müşterilerimize olan sınırsız odaklanmamız, onlar yaptığımız işin merkezinde oldukları için devam ederken, 
müşterilerimizi memnun eden gelişmiş bir hizmet deneyimi ve ürünler sunma çabalarını yoğunlaştıracağız.Son iki yılda uyum ve 
işletme süreçlerini dönüştüren banka, şimdi aynı tek fikirli odak ve canlılığı, bankaların gerçekten bir teknoloji şirketine 
dönüşmesi için dijital yolculuğuna getirmeyi planlıyor. 
 

Temettü 
 
Yönetim Kurulu 31 Aralık 2019'da sona eren yıla yönelik olarak hisse başına 1,25 Rupi tutarında bir nihai nakit temettü 
ödemesini önermiştir. Böylelikle yıl için toplam nakit temettü hisse başına 5,00 Rupi tutarına gelmektedir.Yönetim Kurulu daha 
önce hisse başına toplam 3,75 Rupi tutarında ara dönem nakit temettüsünü duyurmuş ve ödemesi yapılmıştı. 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri Değişiklikleri 
 
Sn. Sadia Khan ve Sn. Agha Sher Shah, sırasıyla 15 Kasım 2019 ve 4 Aralık 2019 tarihleri arasında yönetim Kurulundan istifa 
etmişlerdir.Kurul, Kuruldaki görev süreleri boyunca değerli katkılarından dolayı takdirlerini kayıt altına almak ister. 
 
Yukarıdaki istifaların yarattığı geçici boş pozisyonlar, 16 Ocak 2020'den itibaren Yönetim Kuruluna katılan Sn. Diane Moore'un 
ve 12 Şubat 2020'den itibaren Yönetim Kuruluna katılan Sn. Salim Chinoy'un atamalarıyla doldurulmuştur.Sn. Moore, 
İngiltere'de bankacılık ve düzenleyici pozisyonlarda 15 yıldan fazla çeşitlendirilmiş deneyime sahip deneyimli bir 
profesyoneldir.Ayrıca teknoloji ve bankacılık hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli kurullarda 8 yıldan fazla süreyle hizmet 
vermiştir.Sn. Chinoy Pakistan'ın önde gelen muhasebe profesyonellerinden biridir ve büyük bir 4 muhasebe firması ile 35 yılı 
aşkın deneyime sahiptir.Yönetim Kurulu Sn. Moore ve Sn. Chinoy'u ağırlamaktan memnuniyet duymakta ve katkılarını dört 
gözle beklemektedir. 
 
 

Kurul Toplantıları 
 

Kurul Toplantısı  
Görev süresi 

içerisinde düzenlenen 
toplantılar 

Katılım 

Sn. Sultan Ali Allana 8 7 
Sn. Shaffiq Dharamshi 8 7 
Sn. Moez Ahamed Jamal 8 8 
Sn. Sadia Khan 1 7 6 
Sn. Salim Raza 8 8 
Dr. Najeeb Samie 8 8 
Sn. Agha Sher Shah 2 7 6 
Sn. Muhammad Aurangzeb 8 7 
 
1 Sn. Sadia Khan, 15 Kasım 2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulundan istifa etti 
2 Sn. Agha Sher Shah 4 Aralık 2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulundan istifa etti 
 
 



Kurul Komitesi Toplantıları 
 
 
 Yönetim Kurulu Denetim 

Komitesi 
Yönetim Kurulu Risk 

Yönetimi 
Komitesi 

Yönetim Kurulu İnsan 
Kaynakları 

ve Ücretlendirme 
Komitesi 

Yönetim Kurulu 
Uyum ve Davranış 

Komitesi 

 Toplantıları 
sırasında 

düzenlenen 
görev süresi 

Katılım Toplantıları 
sırasında 

düzenlenen 
görev 
süresi 

Katılım Toplantıları 
sırasında 

düzenlenen 
görev süresi 

Katılım Toplantıları 
sırasında 

düzenlenen 
görev süresi 

Katılım 

Sn. Sultan Ali Allana Yok    6 4   
Sn. Shaffiq Dharamshi  5 4 6 4 4  13 
Sn. Moez Ahamed Jamal 8 8     7 7 
Sn. Sadia Khan 1 7 7   5 5 6 6 
Sn. Salim Raza   5 5     
Dr. Najeeb Samie 8 8    14   
Sn. Agha Sher Shah 2     5 4   
Sn. Muhammad 
Aurangzeb 

  5 5     
1 Sn. Sadia Khan, 15 Kasım 2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulundan istifa etti 
2 Sn. Agha Sher Shah 4 Aralık 2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulundan istifa etti 
3 Sn. Shaffiq Dharamshi, 18 Aralık 2019'da yapılan Yönetim Kurulu Uyum ve Davranış Komitesi'nin nisap şartlarını yerine getirmesi için seçildi 
4 Dr. Najeeb Samie, 18 Aralık 2019'da yapılan Yönetim Kurulu İnsan Kaynakları ve Ücret Komitesi'nin nisap şartlarını yerine getirmesi için seçildi 
 

 Kurul Geliştirme Finans 
Komitesi 

Yönetim Kurulu Gözetim 
Komitesi-New York 

Yönetim Kurulu BT 
Komitesi 

Yönetim Kurulu Gözetim 
Komitesi - Uluslararası 

Yönetim 

 Toplantıları 
sırasında 

düzenlenen 
görev süresi 

Katılım Toplantıları 
sırasında 

düzenlenen 
görev 
süresi 

Katılım Toplantıları 
sırasında 

düzenlenen 
görev süresi 

Katılım Toplantıları 
sırasında 

düzenlenen 
görev süresi 

Katılım 

Sn. Sultan Ali Allana 3 2     3 3 
Sn. Shaffiq Dharamshi   4 3     
Sn. Moez Ahamed Jamal    13     
Sn. Sadia Khan 1         
Sn. Salim Raza 3 3   4 4   
Dr. Najeeb Samie   4 4   3 3 
Sn. Agha Sher Shah 2     3 3   
Sn. Muhammad 
Aurangzeb 

3 3   4 4 3 3 
1 Sn. Sadia Khan, 15 Kasım 2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulundan istifa etti 
2 Sn. Agha Sher Shah 4 Aralık 2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulundan istifa etti 
3 Sayın Moez Ahamed Jamal, 26 Haziran 2019'da yapılan Yönetim Kurulu Gözetim Komitesi - nisan şartlarını karşılamak üzere toplantıya seçildi 
 

Şeriat Kurulu Toplantıları 
 
 Şeriat Kurulu Toplantısı 

 Görev süresi içerisinde 
düzenlenen toplantılar 

Katılım 

Dr. Muhammad Zubair Usmani (Başkan) 4 4 4 4 
Dr. Ejaz Ahmed Samadani (Üye) 4 4 
Müftü Muhammed Yahya Asım (Yerleşik Şeriat Yönetim Kurulu Üyesi) 4 4 
 
 
Denetçiler 
 
Mevcut denetçiler, Sayın A. F. Ferguson & Co, Yeminli Mali Müşavir, görevlerinden ayrılmakta ve uygun şartlara sahip olarak 
Yıllık Genel Kurul Toplantısında yeniden görevlendirme için kendilerini önermektedir.Bu doğrultuda, Yönetim Kurulu, Kurul 
Denetim Komitesinin tavsiyesi üzerine Messrs A F. Ferguson & Co, Yeminli Mali Müşavirler, Banka'nın 2020 mali yılı için 
denetçileri olarak 27,901 milyon Rupi ücret karşılığında cepten yapılan harcamalar ve fiili olarak ödenecek vergiler ile 
atanmasını tavsiye etmektedir. 
 
 
 
 
 



 
Kurumsal ve Mali Raporlama Tablosu 
 
Kurul, Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu tarafından düzenlenmiş kurumsal yönetim gerekliliklerinin tam olarak 
karşılanmasını sağlamak amacına bağlıdır ve Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yer alan hususları bildirmekten memnuniyet 
duyar: 
 
a) Banka yönetimi tarafından hazırlanan mali tablolar Banka'nın işlerinin, faaliyet sonuçlarının, nakit akışının ve 

özsermaye değişimlerinin durumuna yönelik gerçek ve adil bir görünüm sunmaktadır. 
 
b) Banka'nın muhasebe defterleri gereğince tutulmaktadır. 
 
c) Mali tablolar 4.1 maddesinde açıklanan değişiklik haricinde, muhasebe politikaları mali tabloların hazırlanmasında 

tutarlı olarak uygulanmaktadır ve muhasebe tahminleri makul ve tedbirli görüşleri temel almaktadır. 
 
d)  Banka mali tablolarının hazırlanmasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (Pakistan'daki Bankalara 

uygulanabilir olan) takip etmektedir ve sözü geçen standartlardan herhangi bir sapma söz konusu değildir. 
 
e) Sürekli bir süreç olarak, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak gayret sarf 

edilmektedir.HBL Finansal Raporlamaya yönelik İç Kontroller (ICFR) için yol haritası ve yönlendirici ilkeleri içeren SBP 
İç Kontrol Yönetmeliğini takip eder.Banka kendi ICFR sürecini değerlendirmiş ve ICFR yönetimi için bir Yönetim Testi 
ve Raporlama Çerçevesini kapsayan bir Çerçeve belgesi geliştirmiştir. f) Bankanın devam etmekte olan bir endişe 
kaynağı olarak devam edebileceğinden şüphe yoktur. 

 
g) Yönetmelikte ayrıntılı olarak belirtildiği üzere kurumsal yönetimin en iyi uygulamalarından somut hiçbir sapma 

bulunmamaktadır. 
 
h) Son on yıla yönelik önemli işletme ve finans verileri "2014'den 2019'a Büyüme - Konsolide" bölümü altındaki mali 

tablolarda sunulmaktadır. 
 
i) Kurul Üyeleri, CEO, CFO ve Şirket Sekreteri ne kendilerinin ne de eşlerinin aracı kurum faaliyetiyle iştigal 

etmediklerini teyit etmişlerdir. 
 
J)  Denetim, İnsan Kaynakları ve Ücret, Risk Yönetimi, Bilişim Teknolojileri, Uyum ve Davranış, Kalkınma Finansmanı, 

Uluslararası Yönetişim Kuruluna Gözetim, New York'a Kurul Gözetimi ve Kurulca oluşturulan Ücret Komitelerinin 
Görev Tanımı uyarınca verimli bir şekilde faaliyet göstermesi.Kurul düzenli bir şekilde toplanmış ve her üç aylık 
dönemde en az bir kez olmak üzere yıl içinde sekiz toplantı gerçekleştirmiştir. 

 
Kurul, İç Kontroller ile ilgili yönetim tarafından yapılan beyanları onaylamaktan memnuniyet duymaktadır.İç Kontrol Beyanı, 
Yönetmeliğe Uyum Beyanı, Yönetmeliğe Uyum Beyanına dair Değerlendirme Raporu ve Denetçi Raporları Mali Tablolara 
eklidir. 
 

Çalışanlara Sağlanan Fayda Fonlarına Yapılan Yatırımların Değeri 
 
Aşağıdakiler, 31 Aralık 2018 Pazartesi itibariyle denetim görmüş mali tabloların temel alındığı Banka tarafından sürdürülen 
yardım, ikramiye, emeklilik maaşı ve hayır fonlarına yönelik yatırımların değerleridir. 
 

 milyon Rupi 
Çalışanlar Yardım Fonu 6.176 
Çalışanlar Emeklilik Maaşı Fonu 4.351 
Çalışanlar Tazminat Fonu 1.845 
Çalışanlar Hayır Fonu - Yöneticiler ve Yetkililer 1.446 
Çalışanlar Hayır Fonu - Memurlar ve Memur Olmayanlar 699 

 
 
Hissedarlık Yapısı 
 
Yönetmelik kapsamında Yönetim Kurulu tarafından tanımlandığı şekliyle 31 Aralık 2019 tarihindeki Hissedarlık yapısı ve Üst 
Yönetim tarafından Banka hisselerindeki alım satım işlemleri, Yönetmelik gereklilikleri kapsamında Yıllık Rapor'da verilmektedir. 
 

Ana Şirket 
 
Aga Khan Ekonomik Kalkınma Fonu (AKFED) S. A., mali tabloların 1.1 no'lu notunda açıklandığı gibi bankanın ana şirketidir ve 
kayıtlı ofisi Cenevre, İsviçre'de bulunmaktadır. 
 
 
 

 



 

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katıldığı eğitim programları 
 
Direktörlerin çoğunluğu daha önce Direktörlerin işletme Enstitüsü Karaçi tarafından sunulan SECP onaylı Eğitim programına 
katılmışlar ve kurallara uygun olarak direktör olarak sertifikalandırılmışlardır. 
 
2019 yılının Aralık ayında, Yönetim Kurulu, sürekli gelişen AML/CFT manzarasındaki en son gelişmelere ve FATF'ın rolüne 
odaklanan tam günlük bir eğitim programına katıldı.Bu, bu alanda uluslararası bir uzman tarafından gerçekleştirildi.Yönetim 
Kurulu, bankanın dijital dönüşümünü stratejik gözetiminde desteklemek için, Büyük Veri ve Yapay Zekadan siber güvenliğe 
kadar olan yönleri kapsayan önde gelen küresel uygulayıcılar tarafından ele alınan tam günlük bir oturuma katıldı; konuşmacılar 
ayrıca dijital dönüşüm programlarının gerçek uygulanmasından öğrendiklerini paylaştılar. 

 
Yönetim Kurulu Performans Değerlendirmesi 
 
HBL'nin Kurulu, 2019 yılında Pakistan Kurumsal Yönetim Enstitüsü tarafından yürütülen Yönetim Kurulu ve komitelerinin yıllık 
değerlendirmesini seçti.Değerlendirme, hem Yönetim Kurulu hem de bireysel Yönetici düzeyinde performansı değerlendirmiş ve 
Yönetim Kurulu Kompozisyonu, Stratejik Planlama, Yönetim Kurulu ve CEO Etkinliği, Yönetim Kurulu Bilgileri, Yönetim Kurulu 
Komiteleri, Yönetim Kurulu Prosedürleri ve Kontrol Ortamını kapsamaktadır. 

 
Kurul ve Kurul Komitelerinin Oluşumu 
 
Yönetim Kurulunun yapısı ve Yönetim Kurulu komitelerinin detayları, Kurumsal Yönetim Kanunu'na uygunluk beyanında 
verilmiştir. 
 
Kurul, stratejik yön ve gelişmiş gözetim sağlamada destek için aşağıdaki dokuz Komiteyi oluşturmuştur. 
Kurul komiteleri, Kurul tarafından onaylanan ilgili iyi tanımlanmış referans şartlarına (TOR) göre işlev görür.Her alt komitenin 
işlevlerinin kısa bir açıklaması, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki gibidir: 
 
Yönetim Kurulu Denetim Komitesi:Komite, Banka operasyonel denetimler de dahil olmak üzere, iç kontrol ortamı ile ilgili 
yeterlilik ve etkinliği incelemekte ve Değerlendirme ve Yönetim Kurulunun onayı için onlara tavsiye etmeden önce Banka mali 
tabloları ve ilgili meseleleri değerlendirmektedir; bu sürecin bir parçası olarak, Komite, Bankanın Dış Denetçileri ile etkileşime 
girmektedir.Komite ayrıca bankanın İç Denetim fonksiyonu ve riske dayalı yıllık denetim planı üzerinde gözetim sağlamaktadır. 
 
Kurul Risk Yönetimi Komitesi:Komite, Banka'nın risk iştahı ve risk profiline ilişkin riskle ilgili konularda ve risk yönetimiyle ilgili 
olarak Kurul'a gözetim ve tavsiyesi, Banka'nın risk profili ile ilgili iç kontrol ve güvence çerçevesinin yapısı ve bütünlüğü ve 
bağımsız, destekleyici ve proaktif bir risk yönetimi kültürünün geliştirilmesi ve sürdürülmesinden sorumludur.Komite ayrıca 
gelişen risklerin tanımlanmasını ve hafifletilmesini sağlamak için ileriye dönük bir yaklaşım benimsemektedir. 
 
Kurulu İnsan Kaynakları ve Ücret Komitesi:Komite, bankanın tüm personeli için önemli istihdam Koşulları ve faydalar, 
Performans Yönetimi ve tazminat planları dahil olmak üzere temel İnsan Kaynakları ve ücret politikaları önermektedir.Ayrıca, 
ilgili düzenleyici gereklilikler ve en iyi uygulamalar doğrultusunda personel eğitimi, kariyer gelişimi, yetenek yönetimi ve ardıl 
planlama politikalarını inceler ve önerir. 
 
Yönetim Kurulu Uyum ve Davranış Komitesi:Komite, Banka genelinde güçlü bir uyum ve davranış kültürünün teşvik 
edilmesinde Kurul'a destek verir.Bankanın yasal ve düzenleyici gerekliliklere ve Davranış Kuralları / etik kuralları da dahil olmak 
üzere iç politika ve prosedürlere uygunluğunu izlemek için bir gözetim otoritesi görevi görür.Komite ayrıca geceleme kriterleri ve 
kontrolleri, yükseltme mekanizmalarını ve uyum ve davranış risklerinin raporlanmasını da gözden geçirir. 
 
Yönetim Kurulu Kalkınma Finans Komitesi:Komite, Finansal Katılım Hedefleri, ülkenin yetersiz ve banka dışı kesimleri ve 
alanları için ürün ve hizmetler ve sermaye piyasalarının gelişimini destekleyen girişimler için stratejik gözetim sağlamada Kurul'a 
yardımcı olur.Önemli bir odak alanı, tarım değer zinciri boyunca yüksek verimli ancak yetersiz hizmet veren topluluklar 
aracılığıyla kullanılabilir. 
 
Yönetim Kurulu Gözetim Komitesi-New York:Komite başlangıçta onay emrinden sonra kuruldu ve yönetim ve iyileştirme 
konularında HBL New York'a gözetim sağlamada Kurul'a yardımcı olmaktan sorumludur. 
 
Yönetim Kurulu BT Komitesi:Yönetim Kurulu BT Komitesi, şirketin önemli teknoloji yatırım planları ve stratejileri ile ilgili olarak, 
paranın değerini ve yatırım getirisini belirlemek de dahil olmak üzere, Kurul'a tavsiyelerde bulunur, değerlendirir ve önerilerde 
bulunur.Aynı zamanda banka içindeki Bilgi Güvenliği işlevine etkin gözetim sağlanmasını ve Bilgi Güvenliği duruşunun risk 
iştahı ile uyumlu olmasını sağlar. 
 
Yönetim Kurulu Gözetim Komitesi-Uluslararası Yönetişim:Komite, Yönetim Kurulu gözetim Komitesi - New York tarafından 
kapsanan HBL New York hariç, İştirakler de dahil olmak üzere denizaşırı iş operasyonlarında yönetişimin gözetimini sağlamada 
Kurul'a yardımcı olur. 



 
Yönetim Kurulu Ücret Komitesi:Komite, SBP'nin 17 Ağustos 2019 tarih ve 03 (2019) sayılı BPRD Genelgesine uygun olarak, 
banka yöneticileri için ücret düzenlemelerinin belirlenmesine ilişkin sorumluluklarının yerine getirilmesinde Kurul'a yardımcı 
olmaktan sorumludur. 

 
Şeriat Kurulunun Atanması ve Oluşumu 
 
Bir şeriat alimi atamak için, yönetim önce önerilen Şeriat Yönetim Kurulu üyesinin SBP uyum ve uygun kriterleri (FAPC) 
doğrultusunda taranmasını yürütür.Bu daha sonra onay için HBL Yönetim Kuruluna iletilir, daha sonra doldurulmuş FAPC formu 
ve destekleyici belgeler ile birlikte Yönetim Kurulu onayı ile birlikte SBP'ye sunulur.SBP'nin izninin alınmasından sonra, Yönetim 
üye Şeriat Kuruluna girer, sözleşmeyi yürütür ve SBP'Yİ bilgilendirir.HBL Şeriat kurulu üç üyeden oluşmaktadır. 
 
Dr. Muhammed Zubair Usmani en deneyimli Şeriat Kurulu Üyeleri arasındadır.Takhassus fil Iftaa'yı (İslami Hukuk) ve 
Karaçi'deki Jamia Dar ul Uloom'dan Shahdat ul Aalimiyah'ı tamamladı.Karaçi Üniversitesi'nden İslami finans alanında doktora 
ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.1999'dan beri bankacılık ve finansal hizmetler endüstrisi ile 
ilişkilendirilmiştir ve çeşitli finansal kurumlara Şeriat danışmanlığı hizmetleri vermiştir.Ayrıca Pakistan Devlet Bankası Şeriat 
Kurulu üyesi olarak görev yaptı.Şu anda, HBL, UBL ve Habib Metropolitan Bank Başkanı Şeriat Kurulu olarak hizmet 
vermektedir ve aynı zamanda MCB-Arif Habib tasarruf ve yatırımlar Ltd ve Adamjee Family Takaful Şeriat danışmanlık 
hizmetleri sunmaktadır. 
 
Ejaz Ahmed Samadani seçkin bir Şeriat alimidir.Dini niteliklerini Takhassus fil Iftaa (İslami Hukuk) ve Shahdat ul Aalimiyah 
Karaçi Jamia Dar ul Uloom'dan aldı.Karaçi Üniversitesi'nden İslami bankacılık ve Gharar (belirsizlik) alanında doktora, 
Bahauddin Zakariya Üniversitesi'nden İslami çalışmalarda yüksek lisans ve Sindh Müslüman hükümet Koleji'nden bir LLB'ye 
sahiptir.2004'den beri bankacılık ve finansal hizmetler endüstrisi ile ilişkilendirilmiştir ve yerel ve küresel olarak çeşitli finansal 
kurumların Şeriat kurullarına Şeriat danışmanlığı hizmetleri vermiştir.Şu anda, HBL, UBL, Bank of Punjab ve MCB-Arif Habib 
Savings & Investments Ltd.'nin Şeriat Kurulu Üyesidir ve aynı zamanda Maldives Islamic Bank Şeriat Kurulu Başkanlığı 
yapmaktadır. 
 
Müftü Muhammed Yahya Asim dini niteliklerini Takhassus fil Iftaa (İslami Hukuk) ve Shahdat ul Aalimiyah'dan Jamia Dar ul 
Uloom, Karaçi aldı.Ayrıca Uluslararası İlişkiler, Arapça ve İslami çalışmalar alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.Halen 
Karaçi Üniversitesi'nden doktora yapmaktadır.2004 yılından bu yana İslami bankacılık ve finansal hizmetler endüstrisi ile 
ilişkilendirilmiştir ve HBL, Habib Metropolitan Bank, Atlas Asset Management, HBL Asset Management, TPL Window Takaful'a 
Şeriat danışmanlığı hizmetleri vermiştir.Şu anda, o HBL Şeriat Kurulu ikamet Şeriat Kurulu Üyesi olarak hizmet vermektedir. 
 
Şeriat Kurulunun (SB) referans şartları, SBP tarafından yayınlanan Şeriat Yönetim çerçevesine uygundur.Bunlar, diğerlerinin 
yanı sıra aşağıdakileri içermektedir: 
 
* SB, HBL'nin Şeriat ile ilgili tüm konularını dikkate almak, karar vermek ve denetlemek için yetkilendirilecektir.SB'nin tüm 
kararları, resmi hükümleri, fetvaları banka üzerinde bağlayıcı olacak, SB ise Şeriat ile ilgili tüm kararlarından sorumlu ve sorumlu 
olacaktır. 
 
* SB, HBL İslami bankacılığın tüm faaliyet alanları için kapsamlı bir şeriat uyum çerçevesinin geliştirilmesini sağlayacaktır.HBL 
İslami bankacılık tarafından sunulacak ve/veya başlatılacak tüm ürün veya hizmetler SB'nin önceden onayına sahip olacaktır. 
 
* SB, tüm prosedür kılavuzlarını, ürün programlarını / yapılarını, süreç akışlarını, ilgili anlaşmaları, pazarlama reklamlarını, satış 
illüstrasyonlarını ve broşürlerini, Şeriat kurallarına ve ilkelerine uygun olacak şekilde onaylayacaktır. 

 
Yönetim Ücretleri 
 
19 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, bankanın hissedarları, Yönetim Kurulu ve Komite 
toplantılarına katılım için icracı olmayan yöneticilere ödenecek ücret olarak 400.000 Rupi onaylamışlardır.Buna ek olarak, icrada 
görevli olmayan direktörler bir seyahat ve günlük ödenek alma hakkına sahiptir ve zaman zaman Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanan 'icrada görevli olmayan direktörler ve Başkan için seyahat Ve Gider Politikası' uyarınca Uçak Bileti sağlanır. 
 
SBP'nin 17 Ağustos 2019 tarih ve 03 sayılı BPRD Genelgesi uyarınca, Yönetim Kurulu Aralık 2019'da Yönetim Kurulu ücret 
politikasını onayladı.Bu politika uyarınca, Yönetim Kurulu ve Komite toplantılarına katılma ücreti, 9 Aralık 2019 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere toplantı başına 400.000 Rupi'den 600.000 Rupi'ye revize edilmiştir.Politika aynı zamanda iş ile ilgili 
Seyahat ile ilgili olmayan İcra Direktörleri için seyahat ve günlük ödenek haklarını gerektirir.Aynı şey, bankanın 78. yıllık genel 
kurulunda hissedarların fiili sonrası onayı için Kurul tarafından tavsiye edilmektedir. 
 
2019 yılında yöneticilere ödenen ücretlerin detayları not 39.1'de konsolide mali tablolara yansıtılmıştır. 



 

 
Şeriat Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri 
 
İslam Bankacılığı Başkanı, Sanayi uygulamalarına dayanan Şeriat Kurulu üyelerinin tazminatını Cumhurbaşkanına tavsiye 
etmektedir. Başkanın onayından sonra, Yönetim Kurulu İnsan Kaynakları ve ücretlendirme Komitesine tavsiye için İK 
Başkanı'na iletilir.Komite, Şeriat Kurulu üyelerinin tazminatını onay için Yönetim Kuruluna inceler ve önerir. 
 
Şeriat Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin detayları not 39.2'de konsolide mali tablolara yansıtılmıştır. 

 
 
Şükran ve Teşekkür 
 
Yönetim Kurulu ve yönetim adına, Düzenleyici merciilerimizin ve Pakistan hükümetinin, özellikle Pakistan Devlet Bankası, 
Maliye Bakanlığı ve Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun mevzuat ve yönetim çerçevesinde gerçekleştirdikleri 
sürekli iyileştirmeler vasıtasıyla bankacılık ve finans sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik çabalarından ötürü 
kendilerine şükranlarımızı sunmak isterim. 
 
Birçoğu nesiller boyu bizimle birlikte olan ve iş ve güven ile bize güvenmeye devam eden müşterilerimize teşekkür 
borçluyuz.Sarsılmaz şekilde destekçimiz olan ve gücümüzün kaynağı olan hissedarlarımıza ve tüm paydaşlarımıza yürekten bir 
teşekkürü borç biliyoruz.Yönetim Kurulu ve yönetim, en yüksek yönetim standartlarını korumayı taahhüt etmektedir ve 
paydaşlarımıza bu alanda endüstri lideri olacağımızı garanti ederiz.Ayrıca çalışanlarımıza ve ailelerine HBL'nin büyümesine 
olan özverileri ve yorulmak bilmeyen çabaları için teşekkür etmek istiyoruz. 
 
 
 
 
Kurul adına 
 
 
 
Muhammad Aurangzeb      Moez Ahamed Jamal 
Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı                       Direktör 
 
 
19 Şubat 2020 Çarşamba 



 

 
 
2014'den 2019'a Bir Bakışta İlerleme (Konsolide) 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Bilanço (Milyon Rupi)       
Yatırımlar 922,691 1,270,824 1,344,405 1,374,816 1,390,052 1,379,607 
Avanslar 600,020 637,384 748,466 851,502 1,080,440 1,166,957 
Toplam Varlıklar 1,864,618 2,218,433 2,519,077 2,696,218 3,025,853 3,227,132 
     
CASA Mevduatları 1,190,428 1,348,095 1,552,598 1,668,837 1,755,960 2,014,280 
Toplam Mevduatlar 1,524,645 1,634,944 1,885,959 1,998,935 2,137,293 2,437,597 
Borçlanmalar 103,411 314,319 331,727 397,803 523,319 382,206 
Toplam Öz Kaynak 169,595 182,620 196,269 188,751 199,252 224,752 
     
Faaliyet Sonuçları (Milyon Rupi)     
Net faiz geliri 68,583 78,169 81,951 81,833 81,676 101,323 
Fon Dışı Gelirler 23,425 36,584 31,435 34,116 19,895 24,162 
Toplam Gelir 92,008 114,753 113,387 115,949 101,571 125,485 
Toplam Giderler 42,227 49,713 55,970 62,371 74,978 93,290 
Faaliyet Karı 49,781 65,040 57,417 53,578 26,593 32,195 
     
Avanslar ve diğerleri için ayrılan karşılık 1,531 4,754 892 374 5,009 3,314 
Olağanüstü ve olağandışı kalem - - - 23,717 - - 
Vergilendirme öncesi Kar 48,250 60,286 56,525 29,487 21,585 28,881 
Vergilendirme sonrası kar 31,483 35,102 34,206 8,848 12,441 15,500 
     
Karlılık oranları     
Ortalama varlık getirisi (RoA) 1.8% 1.7% 1.4% 0.3% 0.4% 0.5% 
Ortalama özsermaye getirisi (RoE) 20.2% 19.9% 18.1% 5.2% 7.1% 8.1% 
Maliyet:Gelir oranı 44.8% 42.2% 48.3% 52.9% 76.2% 73.5% 
NFI :Brüt gelir 25.5% 31.9% 27.7% 29.4% 19.6% 19.3% 
     
Aktif Kalitesi ve Likidite Oranları     
Avansların mevduatlara oranı 39.4% 39.0% 39.7% 42.6% 50.6% 47.9% 
Yatırımların mevduatlara oranı 60.5% 77.7% 71.3% 68.8% 65.0% 56.6% 
Brüt Avanslara Tahsili gecikmiş alacaklar 11.9% 10.9% 9.2% 8.2% 7.0% 6.6% 
Kapsam - Spesifik 79.9% 85.8% 86.4% 87.6% 84.7% 88.7% 
Kapsam - Toplam 83.2% 90.1% 91.2% 91.6% 89.1% 93.2% 
Vadesiz mevduat karması 34.2% 36.7% 37.0% 36.7% 38.0% 36.0% 
CASA mix 78.1% 82.5% 82.3% 83.5% 82.2% 82.6% 
     
Bilgi paylaşımı     
Hisse başına kazançlar 21.6 23.9 23.2 5.8 8.2 10.5 
Hisse başına nakit temettü 12.0 14.0 14.0 8.0 4.3 5.0 
Temettü getirisi (nakit temettü esas alınarak) 6.3% 6.8% 6.8% 3.4% 2.5% 3.8% 
Temettü ödeme oranı 56.0% 58.0% 60.0% 138.2% 51.7% 47.8% 
Fiyat / defter değeri oranı (kez) 1.9 1.6 2.0 1.3 0.9 1.0 
Fiyat kazancı oranı (kez) 8.8 8.6 8.8 40.3 20.7 12.5 
Hisse başına piyasa değeri - itibarıyla 216.3 200.1 273.3 167.1 120.5 157.4 

Yıl boyunca yüksek 225.8 236.9 284.0 314.0 229.7 168.4 
Yıl boyunca düşük 156.0 167.5 169.0 148.3 117.3 102.0 

Piyasa Değeri (Rupi Bn) 317.2 293.5 400.8 245.1 176.7 230.9 
Hisse başına kırılma değeri 116.0 124.5 133.8 128.7 135.8 153.2 
 



 

 
 
2014'den 2019'a Bir Bakışta İlerleme (Konsolide) 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Sektör Payı       
Mevduatlar 14.8% 14.1% 14.1% 14.3% 13.9% 13.9% 
Avanslar 11.0% 10.7% 11.3% 11.6% 12.2% 12.4% 
       
Ticaret (Rupi M)       
İçe aktarma hacmi 401,464 385,846 390,224 438,466 426,155 524,851
Dışa aktarma hacmi 442,093 450,522 359,214 322,267 316,900 419,208
       
Sermaye yeterliliği       
CET1 - RWA 13.3% 13.1% 12.0% 12.0% 12.0% 11.5% 
Kademe-1 - RWA 13.3% 13.1% 12.0% 12.0% 12.0% 12.5% 
Toplam sermayenin Risk Ağırlıklı Varlıklara oran 16.2% 17.0% 15.5% 16.0% 16.2% 15.4% 
RWA - Toplam Varlıklar 52.0% 47.8% 48.1% 43.1% 39.0% 39.4% 
       
Temas noktaları       
Şube Sayısı 1,644 1,716 1,731 1,751 1,743 1,721 
ATM Sayısı 1,592 1,947 2,000 2,007 2,139 2,136 
Şubesiz bankacılık aracılarının sayısı 8,425 17,268 18,699 27,000 37,503 52,579 
POS terminali sayısı 1,619 12,300 14,926 18,015 21,024 25,340 
QR kodlarının sayısı - - - - - 31,055 
       
Müşteri tabanı       
Müşteri sayısı (milyon olarak) 8.5 9.8 11.3 12.7 15.4 19.6 
Kadın müşteri sayısı -% 32% 32% 32% 30% 32% 34% 
Mobil ve İnternet bankacılığı abone sayısı 
('000) 

120 168 387 711 773 1,154 

Banka kartı sayısı ('000) 2,319 4,736 4,233 4,636 5,168 5,516 
Kredi kartı sayısı ('000) 116 119 132 142 162 170 
       
İnsan sayısı       
Daimi çalışan sayısı 14,103 15,042 17,220 18,085 20,093 21,005 
Kadın personel sayısı -% 9.8% 12.5% 12.3% 14.8% 15.7% 16.7% 
 
 



 
 

İç Kontroller Yıllık Beyanı 2019 
 
Bir iç kontrol sistemi, Bankanın iş hedeflerine ulaşamama riskini belirlemek ve azaltmak için tasarlanmış bir dizi süreç ve 
prosedürdür. Yeterli ve etkin bir iç kontrol ortamını sürdürmek için bir iç kontrol sistemi kurmak Banka yönetiminin 
sorumluluğundadır. 
 
Bu nedenle banka yönetimi, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere bağlı kalarak ve finansal raporlamanın güvenilirliğini korurken, 
operasyonların etkinliğini ve verimliliğini sağlamak için Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir iç kontrol sistemi oluşturmuş, 
uygulamış ve sürdürmüştür. Bununla birlikte, iyi tasarlanmış bir iç kontrol sistemi bile içsel sınırlamalara sahiptir ve bu nedenle 
maddi yanlışlık ve kayıplara karşı yalnızca makul güvence sağlar ancak mutlak güvence sağlayamaz.İç kontroller de değişen 
çevre ve iş ihtiyaçları ile hizalamak için sürekli iyileştirme gerektirir. 
 
Banka'nın iç kontrol yapısı farklı düzeylerdeki izleme faaliyetlerinden oluşur. Banka, ön büro ve müşteriye dönük ve etkinleştirme 
işlevlerinden oluşan ilk satır, ikinci satır uyumluluk ve diğer kontrol işlevleri ve üçüncü savunma hattı İç Denetim olmak üzere “üç 
savunma hattı” modelini takip etmektedir. 
 
Hat Yönetiminin rolü günlük işlemleri izlemek ve faaliyet risklerinin gereğince azaltıldığından, kontrol ihlallerinin belirtilen 
zamanlarda tanımlandığından ve hızlı düzeltici aksiyonların hayata geçirildiğinden emin olmaktır. Bankanın İç Kontrol Birimi 
(ICU), ağırlıklı olarak şubelerde faaliyet süreçlerinin yerinde ve yerinde incelemelerini yürütmektedir.ICU süreçlerdeki tasarım ve 
uygulama açıklarını izler ve tanımlar ve zamanında telafi edici eylemlerin gerçekleştirildiğinden emin olur. 
 
Uyum işlevinin rolü, yasalar, düzenlemeler, yönetmelikler ve Bankanın kendi ilke ve prosedürleri üzerinden uyum ortamını 
güçlendirip kurum genelinde uyum düzenlemelerinin ihlali riskimi asgari düzeye indirmek için çaba göstermektir. 
 
Yönetim, bankanın tüm birimleri ve lokasyonlarında uyum ve kontrol ile ilgili konuların izlenmesi, gözden geçirilmesi ve 
gözetilmesini sağlamak için bir uyum Yönetim Komitesi ve bir kontrol Komitesi kurmuştur. Bilinen boşlukların mevcut olduğu 
durumlarda, bunları gidermek için düzeltici eylem planları vardır ve ilgili Komite tarafından gözden geçirilir / izlenir.Her iki 
Komiteye de Başkan başkanlık etmektedir.Buna ek olarak, HBL Kurulu uyum ve Davranış (BCNC) Komitesi bir gözetim otoritesi 
olarak hareket eder ve bankada bir uyum ve davranış kültürü yerleştirerek Kurulu destekler.Uyum, düzenleyici incelemelerde 
ortaya çıkan tüm önemli konuların ilerlemesini izler ve durum, Yönetim uyum Komitesi ve BCNC'DE rapor edilir. 
 
İç Denetim, Banka'nın kontrol ortamının yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek için faaliyet ve süreçlerin risk bazlı 
denetimlerini yürütür.İç Denetim ve dış denetimin tüm önemli / maddi bulguları, kararlaştırılan yönetim eylemleri ve zaman 
çizelgeleri ile Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'ne (BAC) raporlanır.İç Denetim, kabul edilen yönetim eylemlerinin doğrulanması 
yoluyla tüm bulguların kapanmasını izler ve durum, yönetimin kontrol Komitesinde ve BAC ' de düzenli olarak raporlanır.BAC, 
bankanın faizini korumak için belirlenen risklerin hafifletilmesini sağlamak için iç kontrollerin uygulanmasını denetler. 
 
Finansal Raporlamaya yönelik İç Kontrollere (ICFR) dair SBP'nin talimatlarını takip eden Banka, SBP'nin aşama bazlı uygulama 
yol haritasına uygun hareket etti.Bu uygulamanın bir parçası olarak, Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış kapsamlı bir 
ICFR Çerçevesini belgelemiştir.Bankanın dış denetçileri, gerekli zaman çizelgeleri içinde SBP'ye sunulan ICFR hakkında uzun 
bir rapor sunmak için yıllık olarak çalışmaktadır.Yıl içerisinde, Banka yıl boyunca olagelen ICFR'ın etkinliğini sağlamak için 
finansal raporlama kontrollerinin testini gerçekleştirmiştir.Finansal raporlama üzerinde somut bir etkisi olması beklenen hiçbir 
noksanlık tanımlanmamıştır. 
 
Banka, bankanın kontrollerini, uyumluluğunu ve yönetişimini proaktif olarak gözden geçirmek ve daha da geliştirmek için kuruluş 
genelinde bir iş ve uyum dönüşümü programını başlattı. Resmi program 2019 yılında büyük ölçüde tamamlanmış ve çeşitli 
paydaşlarımız tarafından tanınan ilerleme kaydedilirken, yönetim uyum ve kontrol ortamını sürekli olarak güçlendirmeye devam 
edecektir. 
 
İncelemelerden, finansal raporlama kontrollerinin süregelen testinden ve 2019 yılında gerçekleştirilen denetimlerden edinilen 
sonuçlara dayalı olarak, yönetim, Bankanın ICFR dahil olmak üzere, halihazırdaki iç kontroller sisteminin yeterli olduğuna ve 
etkin bir şekilde uygulanıyor ve izleniyor olduğuna kanaat getirmektedir. 
 
Yönetim Kurulu, yönetimin ICFR dahil olmak üzere iç kontrollerin değerlendirmesini Yönetim raporunda usulüne uygun olarak 
onaylamıştır. 
 
Rayomond Kotwal  Nauman Riaz   Armughan Ahmed Kausar   Sagheer Mufti 
Finans Müdürü,   Baş Uyum Görevlisi  Baş İç Denetçi    İşletme Görevlisi



 

 
 
Bağımsız Denetçi İnceleme Raporu 
Habib Bank Limited üyelerine 
 
Borsada İşlem Gören Şirketler (Kurumsal Yönetim İlkeleri) Düzenlemelerinde 
yer alan Uygunluk Beyanına İlişkin İnceleme Raporu, 2019 
 
Habib Bank Limited Yönetim Kurulu tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait Hazırlanan 
Şirketler Mevzuatına Uygunluk Bildirimi (Ekli Borsa Şirketleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Yönetmeliği) 
2019'u (Yönetmelikler) Yönetmeliğin 36 ncı düzenlemesinin gereklerine uygun olarak inceledik. 
 
Düzenlemelere uyma sorumluluğu banka Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır. Bizim sorumluluğumuz, 
uygunluk beyanının Banka'nın Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun durumunu yansıtıp yansıtmadığını 
gözden geçirmek ve bunu yapmazsa raporlamak ve yönetmeliklerin gerekliliklerine uyulmamasını 
vurgulamaktır. Bir inceleme öncelikle Yönetmeliğe uygun olmalarına yönelik olarak Banka personelinin 
sorgulamaları ve Banka tarafından düzenlenmiş çeşitli belgelerin incelenmesiyle sınırlıdır. 
 
Mali tabloları denetlememizin bir parçası olarak, denetimi planlamak ve etkin bir denetim yaklaşımı 
geliştirmeye yetecek kadar muhasebe ve iç kontrol sistemlerini anlamaya gerek duyarız. İç kontrole dair 
Yönetim Kurulu beyanının tüm riskleri ve kontrolleri kapsayıp kapsamadığı veya söz konusu iç kontrollerin 
etkinliği, Banka'nın kurumsal yönetim prosedürleri ve riskler hakkında bir görüş teşkil etmemize gerek 
yoktur. 
 
Yönetmelikler, Banka'nın Denetimden Sorumlu Komite'ye, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi 
üzerine, gözden geçirilmesi ve onaylanması, ilişkili taraf işlemleri için Yönetim Kurulu'na sunulmasını ve 
Şirketler Kanunu 2017’nin 208. bölümünün gerekliliklerine uymasını zorunlu kılmaktadır. Bizler sadece ilgili 
taraf işlemlerinin Denetim Komitesi'nin tavsiyesi üzerine Yönetim Kurulu tarafından onayı ölçüsünde bu 
gerekliliğe uyumun sağlanmış olmasıyla mükellefiz. Banka'nın ilgili tarafların tanımlanması sürecini 
değerlendirmek ve belirlemek için işlem yapmadık ve ilgili Taraf işlemlerinin kol boyu fiyatından yapılıp 
yapılmadığı konusunda işlem yapmadık. 
 
Değerlendirmemize dayalı olarak, Uyum Beyanının tüm önemli yönler açısından Banka'nın 31 Aralık 2019 
Salı tarihinde sona eren yılda geçerli olan Kurumsal Yönetim Yönetmeliğinde kapsanmış en iyi 
uygulamalara olan uyumunu gereğince yansıtmadığı yönünde bir izlenim uyandıracak hiçbir husus 
dikkatimizi çekmemiştir. 
 
A.F.Ferguson & Co. 
Yeminli Mali Müşavirler 
 
Karaçi 
 
Tarih:03 Mart 2020 Salı 



 

Borsada Yer Alan Şirketlere Uyum Beyanı 
(Kurumsal Yönetim İlkeleri) Yönetmeliği, 2019 

 
Habib Bank Limited (bundan böyle 'banka' olarak anılacaktır), 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıl 
için borsa şirketleri (Kurumsal Yönetim Kanunu) Yönetmelikleri, 2019 (“Düzenlemeler”) gerekliliklerine 
aşağıdaki şekilde uymuştur: 
 
1. 2019 yılı boyunca toplam Yönetim sayısı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 8'dir: 
 
 Kategori Yönetici Sayısı 
a. Erkek Yönetici * 7** 
b. Kadın Yönetici *** 1 
 

* Başkan ve İcra Direktörü olan CEO dahil. 
** 4 Aralık 2019 tarihinde Yönetim Kurulu'ndan istifa eden Sayın Agha Sher Shah dahil.Sayın Salim Chinoy 11 Aralık'ta Kurul tarafından seçildi. 
2019 ve SBP'nin onayından sonra 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu'nda bağımsız bir direktör olarak görev aldı. 
Sn. Sadia Khan, 15 Kasım 2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulundan istifa etti.19 & 20, 2019 ve SBP'nin onayından sonra, 16 Ocak 2020 tarihinden 
itibaren Yönetim Kurulu'nda bağımsız bir direktör olarak görev aldı 
Sn. Diane Moore, Aralık ayında yaptıkları toplantıda Yönetim Kurulu tarafından seçildi. 

 
 
2. 2019 yılı içerisinde Yönetim Kurulu'nun oluşumu aşağıdaki gibidir: 
 

Kategoriler Yöneticilerin İsimleri 
Bağımsız Direktörler 1- Sn. Salim Raza 

2- Dr. Najeeb Samie 
3- Sn. Agha Sher Shah* 

İcra Görevi Bulunmayan Kurul 
Üyeleri 

4- Sayın Sultan Ali Allana 
5- Sn. Shaffiq Dharamshi 
6- Sn. Moez Ahamed Jamal 
7- Sn. Sadia Khan** 

İcra Direktörleri 8- Sn. Muhammad Aurangzeb 
 

* 4 Aralık 2019'da istifa ettiğinden ve Sayın Salim Chinoy 12 Şubat 2020'de bağımsız bir direktör olarak Kurula katıldı. 
** 15 Kasım 2019'da istifa ettiğinden ve Sn.Diane Moore, 16 Ocak 2020'de bağımsız bir yönetmen olarak Kurula katıldı. 
 

 

 
3.Direktörler, hiçbirinin Banka dahil yedi (7) adedin üzerinde şirketin Direktörü olarak görev 
yapmadığını teyit etmiştir. 
 
4.Banka bir ‘Davranış Kuralları' hazırlamış ve destekleyici politikaları ve prosedürleri ile birlikte 
bankanın her tarafına yaymak için uygun adımların atılmasını sağlamıştır. 
 
5.Yönetim Kurulu bir vizyon / Misyon beyanı, genel kurumsal strateji ve bankanın önemli politikalarını 
onayladı.Yönetim Kurulu, önemli politikaların ayrıntılarının, onay veya güncelleme tarihleriyle birlikte 
şirket tarafından tutulmasını sağlamıştır. 
 
6.Kurulun tüm yetkileri usulüne uygun olarak kullanılmış ve ilgili konularda kararlar, şirketler Yasası, 
2017 ve yönetmeliklerin ilgili hükümleri ile yetkilendirilmiş olarak Kurul / hissedarlar tarafından 
alınmıştır. 
 
7.Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık etti ve yokluğunda bir toplantıya 
Yönetim Kurulu tarafından bu amaçla seçilen bir müdür başkanlık etmiştir.Yönetim Kurulu, şirketler 
Yasası 2017 gerekliliklerine ve Yönetim Kurulu toplantılarının sıklığı, kayıt ve dolaşım tutanakları ile 
ilgili düzenlemelere uymuştur. 
 
8.Yönetim Kurulu, 17 Ağustos 2019 tarihli SBP BPRD Genelgesi No. 3, Şirketler Yasası, 2017 ve 
yönetmeliklere uygun olarak yöneticilerin ücretlendirilmesi için resmi bir politika ve şeffaf prosedürlere 
sahiptir. 
 



9.Direktörlerin büyük bir kısmı daha önceki yıllarda SECP onaylı Direktörlerin eğitim programlarına 
katılmış ve yönetmeliklere uygun olarak direktör olarak sertifikalandırılmıştır. 
 
10.Kurul, ücret ve çalışma şartları ve koşulları dahil olmak üzere Baş Mali İşler Müdürü, Şirket 
Sekreteri ve İç Denetim Başkanının atanmasını onaylamış ve Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine 
uymuştur. 
 
11.Mali İşler Müdürü ve Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun onayından önce mali tabloları uygun şekilde 
onaylamıştır. 
 
12.Kurul, 2019 yılında her bir komiteye karşı listelenen üyelerden oluşan aşağıdaki komiteleri 
oluşturmuştur: 
 
Komitenin Adı Kompozisyon 
  
a) Yönetim Kurulu Denetim Komitesi (BAC) 1.Dr. Najeeb Samie, Başkan 

2.Sn. Moez Ahamed Jamal, Üye 
3.Sadia Khan, Üye *** 

  
b) Kurul Uyum ve Davranış Komitesi (BCNC) 1.Sn. Moez Ahamed Jamal, Başkan 

2.Sn. Sadia Khan, Üye* 
  
c) Kurul Geliştirme Finans Komitesi (BDFC) 1.Sn. Salim Raza, Başkan 

2.Sn. Sultan Ali Allana Üye 
3.Sn. Muhammad Aurangzeb Üye 

  
d) Kurul İnsan Kaynakları ve Ücret Komitesi 
(BHR ve RC) 

1.Sn. Agha Sher Shah Başkan 
Komite (BHR ve RC) 2.Sn. Sultan Ali Allana Üye 
3.Sn. Shaffiq Dharamshi, Üye 
4.Sn. Sadia Khan, Üye* 

  
e) Kurul BT Komitesi (BITC) 1.Sn. Salim Raza, Başkan 

2.Sn. Agha Sher Shah Başkan 
3.Sn. Muhammad Aurangzeb Üye 

  
f) Kurul Gözetim Komitesi - Uluslararası 
Yönetişim (BOC-IG) 

1.Sn. Sultan Ali Allana, Başkan 
Yönetişim (BOC-IG) 2.Dr. Najeeb Samie, Üye 
3.Sn. Muhammad Aurangzeb Üye 

  
g) Yönetim Kurulu Gözetim Komitesi-New 
York (BOC-NY) 

1.Sn. Shaffiq Dharamshi, Başkan 
2.Dr. Najeeb Samie, Üye 

  
h) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi 
(BRMC) 

1.Sn. Salim Raza, Başkan 
2.Sn. Shaffiq Dharamshi, Üye 
3.Sn. Muhammad Aurangzeb Üye 

  
i) Yönetim Kurulu Ücretlendirme Komitesi 
(BRC) 

1.Sn. Salim Raza, Üye 
2.Dr. Najeeb Samie, Üye 

 
* Sn. Diane Moore, 16 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girerek Yönetim Kurulu Uyum ve Davranış Komitesi'nde (Sn. Sadia Khan yerine) ve 
20 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Bilgi Komitesi'nde (Sn. Agha Sher Shah'ın yerine) üye olarak seçilmiştir. 
 
** Dr. Najeeb Samie, Kurul tarafından 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde (Sn. Agha Sher Shah yerine) İnsan Kaynakları 
ve Ücret Komitesi Başkanlığı Kurulu tarafından seçilmiştir. 
 
*** Sn. Salim Chinoy,, 12 Şubat 2020 tarihine kadar Kurula katıldı ve 14 Şubat 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kurul Denetim Komitesi'nde 
(Sn. Sadia Khan yerine) ve Kurul Uyum ve Davranış Komitesi'nde üye olarak seçildi. 
 

 
13.Yukarıda bahsi geçen komitelerin Görev Tanımı oluşturulmuş, belgelenmiş ve komiteye uygunluk 
için tavsiye edilmiştir. 
 
 

 
 



 
 
 
14.Yıl içinde yapılan komitelerin toplantı sayısı aşağıdaki tabloya göre hesaplanmıştır: 
 
Komitenin Adı Toplantı Sayısı 
a) Yönetim Kurulu Denetim Komitesi 8 
b) Kurul Uyum ve Davranış Komitesi 7 
c) Kurul Geliştirme Finans Komitesi 3 
d) Kurul İnsan Kaynakları ve ücret Komitesi 6 
e) Kurul BT Komitesi 4 
f) Kurul Gözetim Komitesi - Uluslararası Yönetim 3 
g) Kurul Gözetim Komitesi - New York 4 
h) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi 5 
i) Kurul Ücretlendirme Komitesi * * 
 

* Komite, Eylül 2019'da oluşturulmuş olup, Çalışma Şartları Kurul tarafından Ekim 2019'da onaylanmıştır.Bu komitenin resmi toplantısı 
2019 yılında yapılmadı. 

 
15.Kurul, etkin bir İç Denetim işlevi oluşturmuştur.İç denetçiler, Banka'nın politika ve prosedürlerine 
aşina olup, bu amaçla uygun nitelikli ve deneyimli sayılmaktadır. 
 
16.Bankanın Yasal Denetçilerine, Pakistan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü'nün (ICAP) kalite kontrol 
gözden geçirme programı kapsamında tatmin edici bir puan aldıklarını ve Pakistan Denetim Kurulu'na 
kayıtlı olduklarını, kendilerinin ve tüm ortaklarının Pakistan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü 
tarafından kabul edilen etik kurallara ilişkin Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) 
yönergelerine uygun olduklarını ve kendilerinin ve denetimde yer alan firmanın ortaklarının, icra 
başkanı, finans başkanı, iç denetim başkanı, şirket sekreteri veya şirket müdürünün yakın akrabası 
(eş, ebeveyn, bağımlı ve bağımlı olmayan çocuklar) olmadıklarını teyit etmişlerdir. 
 
17.Yasal Denetçiler veya onlarla ilişkili şahısların Şirketler Yasası 2017, yönetmelikler veya başka 
herhangi bir düzenleyici gereklilik dışında başka hizmetler sunmak üzere atanmadığını ve denetçilerin 
bu konuda IFAC yönergelerine uygun hareket ettiklerini teyit etmişlerdir. 
 
18.Yönetmeliğin 3, 6, 7, 8, 27, 32, 33 ve 36 düzenlemelerinin tüm gerekliliklerine uyulduğunu teyit 
ederiz. 
 
 
Muhammad Aurangzeb                         Sultan Ali Allana 
Başkan ve CEO                                       Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 
 
Tarih:19 Şubat 2020 Çarşamba 
 
 

 
 



Şeriat Kurulu Raporu 2019 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait 
Yönetim Kuruluna sunulmak üzere 

 
Allah'a hamd olsun ki (Subhanahu Wata'ala), Habib Bank Limited-İslami Bankacılık (HBL-IB veya Banka), 
incelenmekte olan İslami Bankacılık'ın başarılı on beşinci yılını tamamlamıştır.Yıl boyunca, HBL-IB Şeriat 
Kurulu (SB) aşağıdaki konuların incelenmiş olduğu dört toplantı düzenlemiştir: 
 
a. politikalar ve prosedürler, mevcut ürünlerin yeni ürünleri/yenilemeleri, işlem yapıları, Şeriat sorguları, 
süreç akışları, iş ve pazarlama materyalleri vb. 
 
b. Şeriat uyum inceleme raporları, iç / dış Şeriat denetim raporları, 
 
Yıl boyunca, HBL-IB yönetimi birkaç yeni ürün başlatmış ve Şeriat uyumluluğunu iyileştirmek için 
mekanizmaya sunmuştur.HBL-IB Şeriat Kurulu gözetiminde ve rehberliğinde çalışan, onun Şeriat Uyum 
Departmanı (SCD) nitelikli profesyonellerden oluşan bir ekip ile donatılmıştır.Buna ek olarak, ayrı bir Şeriat 
Denetim Departmanı, Bankanın faaliyetlerindeki Genel Şeriat uyumluluğunu gözden geçirmek için baş iç 
denetçi altında çalışmaktadır.Şeriat Denetim Departmanı, uygun düzeltici faaliyetlerin bilgi, inceleme ve 
belirlenmesi için Raporu yerleşik Şeriat Yönetim Kurulu üyesine (RSBM) / Şeriat Kuruluna sunar. 
 
SCD ve Şeriat Denetim Departmanı personelinin bankadaki Şeriat uyum ortamını teşvik etme ve 
güçlendirme çabalarından dolayı çabalarını takdir ediyoruz. 
 
Hayır İşleri 
 
Hayır İşleri Politikası uyarınca, ödemelerde yaşanan gecikmeler nedeniyle müşterilerden 4,8 milyon Rupi 
alınmış ve 
yardım işleri hesabına yatırılmıştır.Onaylanmış olan Hayır İşleri Politikası uyarınca yıl boyunca Eğitim ve 
Sağlık sektörlerine Hayır İşleri Fonu'ndan 6 milyon Rupi ödenmiştir.İncelenen dönem süresince, finansal 
işlemlerin yerine getirilmemesi nedeniyle hiçbir gelir hayır işi olarak tanımlanmamıştır. 
 
Şeriat Görüşü 
 
Şeriat Kurulu, Şeriat incelemelerine, Harici/Dahili Şeriat Denetim raporları ile yönetim tarafından yapılan 
açıklama ve gerçeğe uygun güvencelere dayanarak aşağıdaki görüşleri taşımaktadır: 
 
i. HBL-IB Genel Şeriat Kurulu tarafından yayınlanan Şeriat kararları ve kurallar ışığında 
Şeriat kuralları ve ilkelerine uymuştur. 
 
ii.HBL-IB, genel olarak SBP’nin kendi Şeriat Kurulunun kararları doğrultusunda Şeriat uyumu ile ilgili 
direktiflere, yönetmeliklere, talimatlara ve yönergelere uymuştur. 
 
iii.HBL-IB, işlemlerinin Şeriat’la Uyumunu garanti altına almak için bir mekanizmaya sahiptir. 
 
iv.HBL-IB, Şeriat tarafından yasaklanan kaynak veya yollardan elde edilen kazançların hayır işleri hesabına 
aktarılmasını sağlayacak tatminkar bir sistem oluşturmuştur.HBL-IB, hayır işleri hesabının düzgün şekilde 
kullanılmasını sağlayacak iyi tanımlanmış bir sisteme sahiptir. 
 
v. HBL-IB, SBP'nin kar ve zarar dağıtımıyla havuz yönetim ilkelerine genel olarak uyum 
göstermektedir. 
 
vi.Personel ve yönetimin İslami Bankacılığın temelleri ve bankanın ürün ve süreçlerinde Şeriat uyumunun 
önemine ilişkin farkındalık düzeyi tamamen tatminkardır ve yönetim personelinin bu anlamdaki birikimini 
artırmak için yoğun bir çaba harcamaktadır. 
 
vii.Şeriat Kurulu'na görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak yeterli kaynaklar 
sağlanmıştır.Şeriat Kurulu Yönetim çabalarını takdir eder ve öncelikli olarak Şeriat Uyumuna odaklanarak 
devam etmeyi beklemektedir. 
 
 
 



 
 
 
ÖNERİLER 
 
Şeriat Uyumluluk İncelemesi ve Dahili /Harici Şeriat Denetim raporlarına dayanarak, dikkate alınması için 
aşağıdakileri öneririz: 
 
SBP tarafından AAOIFI Şeriat standartlarının benimsenmesi: 
 
2019 yılında, SBP inisiyatif aldı ve Pakistan'ın İslami Bankacılık Endüstrisine, ürün ve hizmetler ve 
operasyonlar için kapsamlı bir kılavuz sağlamak için çeşitli AAOIFI Şeriat standartlarını kabul etti.Yönetim 
zamanında AAOIFI kurallarına göre ürünlerin, hizmetlerin ve operasyonların doğrulanması tavsiye edilir. 
 
İslami Bankacılık Bilinçlendirme Oturumları 
 
HBL-IB yönetimi seminerler / farkındalık oturumları yaparak İslami bankacılık ile ilgili yanlış anlamaları 
ortadan kaldırmak için kırsal alanlar da dahil olmak üzere farklı bölgelerde kamu bilincini oluşturmak için 
proaktif önlemler alacaktır. 
 
 
 
Mufti Muhammad Yahya Asim   Dr. Ejaz Ahmed Samadani  Dr. Muhammad Zubair Usmani 
İkamet Şeriat Kurulu Üyesi                   Şeriat Kurulu Üyesi                    Şeriat Kurulu Başkanı 
 
 
 
Tarih:19 Şubat 2020 Çarşamba 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KONSOLİDE 
MALİ 
TABLOLAR 
 
 
 
 



 

Bağımsız Denetçi Raporu 
Habib Bank Limited üyelerine 
 
Görüş 
 
Habib Bank Limited ve bağlı ortaklıklarının (Grup) 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla konsolide finansal durum 
tablosu, konsolide kar ve zarar hesabı, konsolide kapsamlı gelir tablosu, sona eren yıl için konsolide 
özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu, ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer 
açıklayıcı bilgiler de dahil olmak üzere konsolide mali tablolara ilişkin notlardan oluşan ekli konsolide mali 
tablolarını denetledik. 
 
Görüşümüze göre, konsolide mali tablolar, Grup'un 31 Aralık 2019 yılı konsolide finansal pozisyonu ve 
konsolide finansal performansı ile o yıl için konsolide nakit akışları hakkında, Pakistan'da geçerli olan 
muhasebe ve raporlama standartlarına uygun olarak gerçek ve adil bir görünüm vermektedir. 
 
Görüşü Oluşturan Dayanak 
 
Denetimimizi, Pakistan'da geçerli olan Uluslararası denetim standartlarına (ISA) uygun olarak 
gerçekleştirdik. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, Raporumuzun Konsolide Mali Tabloların 
Denetimine İlişkin Denetçinin Sorumlulukları bölümünde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Pakistan Yeminli 
Mali Müşavirler Enstitüsü (Kod) tarafından kabul edilen Uluslararası Muhasebeciler için Muhasebe Meslek 
Mensupları için Etik Kurallarına uygun olarak Grup'tan bağımsızız ve Kurallara uygun olarak diğer etik 
sorumluluklarımızı yerine getirdik.Elde ettiğimiz denetim kanıtlarının görüşümüze bir dayanak oluşturmak 
için yeterli ve uygun olduğuna inanıyoruz. 
 
Ana Denetim Konuları 
 
Ana denetim konuları, mesleki kararımızda, cari döneme ait konsolide mali tabloların denetiminde en önemli 
olan konulardır. Bu konular, konsolide mali tabloların bir bütün olarak denetlenmesi ve bu konuda 
görüşümüzün oluşturulması bağlamında ele alınmıştır ve bu konularda ayrı bir görüş bildirmemekteyiz. 
 
Temel denetim konuları şunlardır: 
 
S. 
No. 

Ana denetim konuları Denetimimizde konunun nasıl ele alındığı 

 
1 

Avans karşılıkları 
(Konsolide mali tablolara ilişkin not 9.5'e bakınız) 

 

 Grup, takipteki tüm kredilerin ve avansların Pakistan 
Devlet Bankası (SBP) tarafından yayınlanan İhtiyati 
Düzenlemelerde (PR) belirtilen yaşlanma kriterlerine 
uygun olarak sınıflandırılmasını içeren zamana dayalı 
bir kriterle Pakistan'da uzatılan avanslara karşı hüküm 
vermektedir. 
 
Yukarıdaki zamana dayalı kriterlere ek olarak, İhtiyati 
Düzenlemeler, avansların sınıflandırılmasını belirlemek 
için borçluların kredi değerliliğinin öznel bir 
değerlendirmesini gerektirir. 
 
İhtiyati Düzenlemeler, ayrıca belirli avans kategorileri 
için genel hüküm oluşturulmasını gerektirir. 
 
Yurtdışı şube ve bağlı ortaklıkların 
avanslarına karşı karşılık, ilgili düzenleyici 
rejimlerin gereklerine göre yapılır. 

İlerlemelere karşı provizyonu doğrulamak için denetim 
prosedürlerimiz, diğerlerinin yanı sıra aşağıdakileri 
içermektedir: 
 
Tasarım hakkında bir anlayış elde ettik ve grup tarafından 
kayıp olaylarını belirlemek ve takipteki ilerlemelere karşı 
gerekli provizyon kapsamını belirlemek için kurulan ana 
kontrollerin çalışma etkinliğini test ettik. 
 
Kontrollerin test edilmesi aşağıdakilerin test edilmesini 
içermiştir: 
 
* zamana dayalı kriterler üzerinde takipteki ilerlemelerin 
doğru sınıflandırılması üzerinde kontroller; 
 
* öznel kriterler üzerinde takipteki ilerlemelerin varsayılan 
ve doğru sınıflandırma riski daha yüksek olan avansların 
izlenmesi üzerinde kontroller; doğru hesaplama ve 
hükümlerin kaydedilmesi üzerinde kontroller; ve 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
S. 
No. 

Ana denetim konuları Denetimimizde konunun nasıl ele alındığı 

 
 

Grup, cari yıl içerisinde konsolide kar ve zarar 
hesabında 3.376,099 milyon Rupi tutarındaki 
ilerlemeye karşı net karşılık ayırmıştır.31 Aralık 2019 
tarihi itibarıyla, Grup, avanslara karşı 76.365,958 
milyon Rupi karşılık ayırmıştır. 
 
Yukarıdaki kriterlere dayanarak avanslara karşı 
hükmün belirlenmesi, önemli bir yargı ve tahmin alanı 
olmaya devam etmektedir.Bu yargıların/tahminlerin 
etkisinin önemi ve avansların Grup'un genel mali 
durum tablosuna göre öneminden dolayı avanslara 
karşı sağlanan karşılık alanını önemli bir denetim 
konusu olarak değerlendirdik. 
 

* yönetim tarafından sürekli yeniden değerlendirme de 
dahil olmak üzere hükümlerle ilgili yönetişim ve onay süreci 
üzerinde kontroller. 
 
Bir kredi hesabı örneği seçtik ve aşağıdaki önemli 
prosedürleri gerçekleştirdik: 
 
• kredi / tahsilat taksitlerinin geri ödemelerini kontrol etmiş 
ve takipteki gecikmiş kredilerin vadesi geçmiş gün sayısına 
göre test edilmiştir. 
 
* geri ödeme modelinin gözden geçirilmesine, kredi 
belgelerinin incelenmesine ve yönetim ile yapılan 
tartışmalara dayanarak, müşterilerin kredi tesislerinin 
performans veya performans dışı olarak sınıflandırılması 
için yönetimin değerlendirmesini değerlendirdi. 
 
PR'lar kapsamında öngörülen kriterlere uygun olarak 
karşılık tutarını yeniden hesaplayarak, takipteki avanslara 
karşı yapılan spesifik hükmün ve genel hükmün 
doğruluğunu kontrol ettik. 
 
Denetim için seçilen denizaşırı şube ve bağlı ortaklıkların 
denetçilerine talimat verdik ve 'avans karşıtı hüküm’ önemli 
bir risk olarak vurgulandı.Bu şube ve bağlı ortaklıkların 
denetçileri, yasal gerekliliklere uygunluğu kontrol etmek için 
Denetim prosedürleri uygulamış ve sonuçlarını bize 
bildirmiştir.Grup denetçileri olarak, bileşen denetçileri 
tarafından yapılan çalışmaları ve sonuçlarını 
değerlendirdik. 
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New York Şubesi ile ilgili Düzenleyici Konular (bkz. 
not 21.3.2 konsolide finansal 
tablolara) 

 

 Habib Bank Limited (banka), New York Dış işleri 
Bakanlığı Finansal Hizmetler (NYSDFS) tarafından 
lisanslanan ve aynı zamanda New York Federal 
Rezerv Bankası (FRBNY) tarafından denetimine tabi 
olan New York'ta bir şube işletmektedir. 
 
7 Eylül 2017'de NYSDFS, banka ve New York Şubesi 
bir onay emri kabul etti.Onay emri uyarınca, bağımsız 
bir üçüncü taraf tarafından genişletilmiş inceleme şu 
anda devam etmektedir.ABD Adalet Bakanlığı'nın 
(DOJ) bir parçası olan ABD Başsavcılığı New York 
Doğu Bölgesi Ofisi, Banka’nın kara para aklama 
yasalarına ve Banka Gizlilik Yasası'na uyumuyla ilgili 
belgeleri istedi. 
 

Denetim prosedürlerimiz aşağıdakileri içermektedir: 
• Düzenleyici konuların durumu ve konsolide mali tablolar 
üzerindeki olası etkileri hakkında görüşlerini almak için üst 
yönetim ve Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ile 
görüşmeler yaptık; 
 
• Bankanın HBL NY meselesiyle ilgilenen Pakistan'daki dış 
hukuk danışmanıyla, düzenleyici eylemin niteliğini ve 
durumunu ve daha fazla potansiyel maruziyeti anlamak için 
görüşmeler yaptık; 
 
• İlgili düzenleyici yazışmaları gözden geçirdik; 

 



 
 
 
 
S. 
No. 

Ana denetim konuları Denetimimizde konunun nasıl ele alındığı 

 
 

Ekonomik kaynakların çıkış olasılığı olduğunda, ilgili 
açıklama riski anlamak için anahtardır.Notta da 
belirtildiği gibi, yönetim, yukarıdaki hususların nihai 
kararının grup üzerinde olası herhangi bir etki de dahil 
olmak üzere bu aşamada belirlenemeyeceğini 
düşünmektedir.Söz konusu konu, konsolide mali 
tablolarda bir olasılık olarak açıklanmıştır.İlgili belirsizlik 
düzeyi göz önüne alındığında, konu önemli bir risk 
olarak tespit edildi ve kilit bir denetim konusu olarak 
kabul edildi. 
 

Bankanın New York'taki dış hukuk danışmanından yasal 
bir görüş aldık; 
 
* Ulaşılan sonuçların uygunluğunu değerlendirmek için 
Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarını okuruz; ve 
 
* Konsolide mali tablolardaki açıklamanın, ilgili finansal 
raporlama çerçevesine uygun olarak konuyu yeterince 
açıklayıp açıklamadığını değerlendirdik. 
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IFRS 16- Kiralamalar 
(Konsolide mali tablolara ilişkin not 4.1'e bakınız) 

 

 Grup, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere UFRS 16 “Kiralamaları " kabul etmiştir.IFRS 16, 
kiracıların girdikleri kiralar için tek bir bilanço kira 
muhasebesi modeli sunar.Bir kiracı, temel varlığın 
kullanım hakkını temsil eden bir kullanım hakkını ve 
kira ödemelerini yapma yükümlülüklerini temsil eden 
karşılık gelen bir kira yükümlülüğünü tanır.IFRS 16'nın 
kabul edilmesinde grup, finansal durum tablosunda 
muhasebeleştirilen faaliyet kiraları için muhasebe 
politikasını değiştirmiştir.Grup buna göre 1 Ocak 2019 
itibariyle sırasıyla 17.810,109 milyon Rupi ve 
16.736,839 milyon Rupi tutarında kullanım hakkı 
varlıkları ve kira yükümlülüğü kaydetmiştir.2018 
Raporlama dönemi için karşılaştırmalı rakamlar, 
standardın belirli geçiş hükümleri uyarınca izin verildiği 
gibi yeniden düzenlenmemiştir. 
 
IFRS 16'nın kabulü tahmin ve yargılamayı içerir.Bu 
yargıların/tahminlerin etkisinin önemi nedeniyle, bu 
alanı kilit bir denetim meselesi olarak gördük. 

Denetim prosedürlerimiz aşağıdakileri içermektedir: 
 
• Kiralama düzenlemeleri içeren anlaşmaların 
tanımlanması için yönetimin süreci hakkında bir anlayış 
edinilmiştir; 
 
• Muhasebe politikalarının ve metodolojisinin seçimini, 
ardından kullanım hakkı varlıklarının, ilgili kira 
yükümlülüklerinin ve diğer ilgili etkilerin belirlenmesi ve 
ölçülmesi için yönetim tarafından değerlendirildi; 
 
• Örnek olarak, kullanım hakkı varlıklarının ve ilgili kira 
yükümlülüklerinin belirlenmesi için kira sözleşmelerinden 
yönetim tarafından kullanılan temel verileri test etti.Ayrıca, 
yönetim tarafından gerçekleştirilen hesaplamaların 
doğruluğunu değerlendirmek için test bazında yeniden 
hesaplamalar yapılmıştır; ve 
 
• Konsolide mali tablolarda IFRS 16'nın kabulüne ilişkin 
sunum ve açıklamaların geçerli finansal raporlama 
çerçevesine uygun olup olmadığı değerlendirilmiştir. 
 

 
Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bunlara İlişkin Denetçi Raporları 
Dışındaki Bilgiler 
 
Yönetim diğer bilgilerden sorumludur.Diğer bilgiler, faaliyet raporunda yer alan bilgileri içerir, ancak 
konsolide ve konsolide olmayan mali tabloları ve buna ilişkin denetçi raporlarımızı içermez. 
 
Konsolide mali tablolar hakkındaki görüşümüz diğer bilgileri kapsamaz ve bu konuda herhangi bir güvence 
sonucu ifade etmiyoruz. 
 
Konsolide mali tabloların denetimi ile bağlantılı olarak, bizim sorumluluğumuz diğer bilgileri okumak ve bunu 
yaparken, diğer bilgilerin konsolide mali tablolarla veya denetimde elde edilen bilgilerimizle önemli ölçüde 
tutarsız olup olmadığını veya başka türlü önemli yanlışlık içerip içermediğini değerlendirmektir.Yaptığımız 
işe dayanarak, bu diğer bilgilerin önemli bir yanlışlığı olduğu sonucuna varırsak, bu gerçeği bildirmemiz 
gerekir.Bu konuda rapor verecek hiçbir şeyimiz bulunmamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Yönetim ve Yönetim Kurulunun Sorumlulukları 
 
Yönetim, Pakistan ve Şirketler Yasası, 2017'de geçerli olan muhasebe ve raporlama standartlarına uygun 
olarak konsolide mali tabloların hazırlanması ve adil bir şekilde sunumundan ve dolandırıcılık veya hata 
nedeniyle önemli yanlışlık içermeyen konsolide mali tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli olan, 
yönetimin belirlediği iç kontrollerin gerçekleştirilmesinden sorumludur. 
 
Konsolide mali tablolar hazırlanırken, Yönetim, Grubun devam eden bir endişe olarak devam edebilme 
yeteneğini değerlendirmekten ve uygulanabilir olduğunda ilgili endişe verici hususları açıklamaktan ve 
yönetim ya Grup'u tasfiye etme ya da işlemleri durdurma niyetinde değilse ya da bunu yapmaktan başka 
gerçekçi bir alternatifi yoksa, muhasebeleştirme endişesi temelini kullanmaktan sorumludur. 
 
Yönetim Kurulu, grubun finansal raporlama sürecini denetlemekten sorumludur. 
 
Denetçinin Konsolide Mali Tabloların Denetimine İlişkin Sorumlulukları 
 
Amaçlarımız, konsolide mali tabloların bir bütün olarak, ister dolandırıcılık ister hata nedeniyle olsun, maddi 
yanlışlıktan uzak olup olmadığı konusunda makul bir güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir denetçi 
raporu çıkarmaktır. Makul güvence yüksek bir güvence seviyesidir, ancak Pakistan'da geçerli olan ISA’lar 
uyarınca yapılan bir denetimin, var olduğunda her zaman maddi bir yanlışlık tespit edeceğinin garantisi 
değildir.Yanlışlıklar sahtekarlık veya hatadan kaynaklanabilir ve tek başına veya toplu olarak, bu konsolide 
mali tablolar temelinde alınan kullanıcıların ekonomik kararlarını etkilemeleri makul bir şekilde 
gerçekleşebilirse, önemli kabul edilir. 
 
Bir denetimin bir parçası olarak, Pakistan'da geçerli olan ISA'lara uygun olarak, denetim boyunca mesleki 
muhakeme yapar ve mesleki şüpheciliği koruruz.Ayrıca biz: 
 
• Dolandırıcılık veya hatadan dolayı konsolide mali tabloların önemli yanlışlık risklerini belirlemek ve 
değerlendirmek, bu risklere duyarlı denetim prosedürleri tasarlayıp uygulamak ve görüşümüze bir dayanak 
oluşturmak için yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek.Dolandırıcılık, sahtekarlık, kasıtlı ihmaller, yanlış 
beyanlar veya iç kontrollerin geçersiz kılınmasını içerebileceğinden, sahtekarlıktan kaynaklanan maddi bir 
yanlışlığı tespit etmeme riski, hatadan kaynaklanan bir hatadan daha yüksektir. 
 
• Grup'un iç kontrollerinin etkinliği hakkında görüş bildirmek amacıyla değil, koşullara uygun denetim 
prosedürlerini tasarlamak için denetimle ilgili iç kontrollerin anlaşılması. 
 
* Kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunu ve yönetim tarafından yapılan muhasebe tahminlerinin 
ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığını değerlendirir. 
 
• Yönetimin muhasebenin devam eden endişe esaslarını kullanmasının uygunluğu ve elde edilen denetim 
kanıtlarına dayanarak, grubun devam eden bir endişe olarak devam etme kabiliyeti konusunda önemli 
şüphe uyandırabilecek olaylar veya koşullarla ilgili maddi bir belirsizlik olup olmadığı sonucuna 
varılmıştır.Maddi bir belirsizliğin var olduğu sonucuna varırsak, konsolide mali tablolardaki ilgili açıklamalara 
denetçi raporumuzda dikkat çekmemiz veya bu açıklamaların yetersiz olması halinde görüşümüzü 
değiştirmemiz gerekmektedir.Sonuçlarımız, denetçi raporumuzun tarihine kadar elde edilen denetim 
kanıtlarına dayanmaktadır.Ancak, gelecekteki olaylar veya koşullar, grubun devam eden bir endişe olarak 
devam etmesine neden olabilir. 
 
• Konsolide mali tabloların açıklamaları da dahil olmak üzere genel sunumunu, yapısını ve içeriğini ve 
konsolide mali tabloların temel işlem ve olayları adil sunum yapacak şekilde temsil edip etmediğinin 
değerlendirilmesi. 
 
• Konsolide mali tablolar hakkında görüş bildirmek için grup içindeki varlıkların veya ticari faaliyetlerin 
finansal bilgilerine ilişkin yeterli denetim kanıtı elde etmek. 
Grup denetiminin yönetiminden, denetiminden ve performansından biz sorumluyuz.Bağımsız denetim 
görüşümüzün sorumluluğunu üstleniyoruz. 
 
 

 



 
 
 
Denetim sırasında tespit ettiğimiz iç kontroldeki önemli eksiklikler de dahil olmak üzere, diğer hususların 
yanı sıra, denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ve önemli denetim bulguları ile ilgili olarak Yönetim 
Kurulu ile iletişim kuruyoruz. 
 
Ayrıca Yönetim Kurulu'na, bağımsızlıkla ilgili olarak, ilgili etik gerekliliklere uyduğumuzu ve bağımsızlığımıza 
ve uygun olduğu durumlarda ilgili güvencelere dayanacağı düşünülen tüm ilişkileri ve diğer konuları 
ilettiğimizi bildiririz. 
 
Yönetim Kurulu ile tebliğ edilen konulardan, cari dönem konsolide mali tablolarının denetiminde en önemli 
olan ve bu nedenle önemli denetim konuları olan konuları tespit ediyoruz.Bu hususlar, yasa veya 
yönetmelik konuyla ilgili kamunun aydınlatılmasını engellemedikçe denetçimizin raporunda açıklanmaktadır 
ya da, çok nadir durumlarda, raporumuzda bir konunun iletilmemesi gerektiğine karar verdiğimizden, bunu 
yapmanın olumsuz sonuçlarının, söz konusu iletişimin kamu yararı yararlarından daha ağır basması 
beklenecektir. 
 
Bu bağımsız denetçi raporuyla sonuçlanan denetimin sözleşme ortağı Salman Hussain'dir. 
 
 
 
A. F. Ferguson & Co. 
Yeminli Mali Müşavirler 
 
 
Karaçi 
 
 
Tarih:04 Mart 2020 Çarşamba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Konsolide Mali Durum Tablosu 
31 Aralık 2019 

 
2019 2018  Not 2019 2018 

('000 ABD $)   ('000 Rupi) 

  VARLIKLAR    
2,373,906  1,804,747 Hazine bankalarındaki nakit ve bakiyeler 5 367,593,717 279,460,688 

266,382  275,381 Diğer bankalardaki bakiyeler 6 41,248,554 42,642,022 
292,566  331,147 Finansal kurumlara verilen borçlar 7 45,303,199 51,277,336 

8,909,453  8,976,907 Yatırımlar 8 1,379,607,379 1,390,052,464 
7,536,165  6,977,442 Avanslar 9 1,166,956,994 1,080,440,220 

519,623  413,847 Sabit kıymetler 10 80,462,410 64,083,277 
58,699  50,794 Maddi olmayan duran varlıklar 11 9,089,345 7,865,361 

- - Ertelenmiş vergi varlıkları 12 - 570,717 
883,906  706,895 Diğer varlıklar 13 136,870,799 109,461,065 

20,840,700  19,540,846   3,227,132,397 3,025,853,150 
  BORÇLAR    

191,679 274,209 Borç senetleri 14 29,681,108 42,460,568 
2,468,274 3,379,575 Borçlanmalar 15 382,206,306 523,319,055 

15,741,911 13,802,559 Mevduatlar ve diğer hesaplar 16 2,437,597,169 2,137,293,065 
  Finansal kiralamaya tabi varlıklara ilişkin yükümlülükler  - - 

144,400 64,515 Sermaye benzeri borç 17 22,360,000 9,990,000 
39,973 - Ertelenmiş vergi yükümlülüklerinden 12 6,189,687 - 

803,026 733,225 Diğer yükümlülükler 18 124,346,615 113,538,251 
19,389,263 18,254,083   3,002,380,885 2,826,600,939 

      
1,451,437 1,286,763 NET VARLIKLAR  224,751,512 199,252,211 

      
  AŞAĞIDAKİLER TARAFINDAN TEMSİL EDİLMEKTEDİR    
      
  Özsermaye    

94,729 94,729 Hisse sermayesi 19 14,668,525 14,668,525 
427,908 416,120 Yedekler  66,260,511 64,435,243 
160,644 93,844 Varlıkların yeniden değerleme fazlası - vergi düşüldükten 

sonra 
20 24,875,383 14,531,643 

739,760 656,170 Tahsis edilmemiş kar  114,550,097 101,606,320 
      

1,423,041 1,260,863 Bankanın hisse sahiplerine isnat edilebilir toplam sermaye  220,354,516 195,241,731 
      

28,396 25,900 Kontrol gücü olmayan paylar  4,396,996 4,010,480 
1,451,437 1,286,763     

  MUHTEMEL ZARARLAR VE TAAHHÜTLER  224,751,512 199,252,211 
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1-48 arası ekli notlar ve I-III arası ekler bu konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. 
 
 
Muhammad Aurangzeb  Rayomond Kotwal   MoezAhamed Jamal   SalimRaza  Dr. Najeeb Samie 
Başkan ve   Finans Direktörü  Direktör    Direktör   Direktör 
İcra Kurulu Başkanı 
 

 



 
 
 

Konsolide Kar ve Zarar Hesabı 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait 

 
2019 2018  Not 2019 2018 

('000 ABD $)   ('000 Rupi) 
1,666,890 1,067,416 Kazanılan fiyat farkı / getiri / kar / faiz 23 258,113,896 165,286,803 
1,012,548 539,957 Harcanan fiyat farkı / getiri / kar / faiz 24 156,790,596 83,610,999 

654,342 527,459 Net fiyat farkı / getiri / kar / faiz geliri  101,323,300 81,675,804 
      

  Fiyat farkı / kar / faiz dışı gelirler    
      

132,051 116,620 Ücret ve komisyon geliri 25 20,447,851 18,058,336 
3,787 6,367 Temettü geliri  586,353 985,867 

22,497 17,585 İştirakler ve ortak girişimlere ait kar payı  3,483,593 2,722,983 
10,705 (15,453) Döviz geliri / (kaybı)  1,657,595 (2,392,862) 
(1,200) (5,859) Türevlerden kaynaklanan zarar  (185,867) (907,204) 

(17,161) 6,651 (Zarar) / Menkul Kıymetlerden Kazançlar - Net 26 (2,657,256) 1,029,880 
5,356 2,573 Diğer gelirler 27 829,310 398,483 

156,035 128,484 Toplam fiyat farkı / kar / faiz dışı gelirler  24,161,579 19,895,483 
810,377 655,943 Toplam gelir  125,484,879 101,571,287 

      

  Fiyat farkı / kar / faiz dışı harcamalar    
      

595,659 499,721 Faaliyet giderleri 28 92,236,328 77,380,591 
3,704 (18,718) İşçi Refah Fonu - ücret / (ters kayıt) 29 573,492 (2,898,437) 
3,100 3,201 Diğer masraflar 30 480,056 495,726 

602,463 484,204 Toplam fiyat farkı / kar / faiz dışı harcamalar  93,289,876 74,977,880 
207,914 171,739 Karşılıklar ve vergilendirme öncesi kar  32,195,003 26,593,407 

21,402 32,344 Karşılıklar ve gider kaydedilenler - net 31 3,314,081 5,008,578 
      

186,512 139,395 Vergilendirme öncesi kar  28,880,922 21,584,829 
86,415 59,052 Vergilendirme 32 13,381,127 9,143,886 

100,097 80,343 Vergilendirme sonrası kar  15,499,795 12,440,943 
  Aşağıdakilere isnat edilebilir:    
      

99,019 77,854 Bankanın öz sermaye sahiplerine isnat edilenler  15,332,792 12,055,571 
1,078 2,489 Kontrol gücü olmayan paylar  167,003 385,372 

100,097 80,343   15,499,795 12,440,943 

      

    -------- Rupi ------- 

  Hisse başına temel ve seyreltilmiş kazanç 3 10.45 8.22 
 
1-48 arası ekli notlar ve I-III arası ekler bu konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. 
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Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait 

2019 2018  2019 2018 
('000 ABD $)  ('000 Rupi) 

  İsnat edilebilecek yıla ait vergilendirme sonrası kar:   
99,019 77,854 Bankanın öz sermaye sahiplerine isnat edilenler 15,332,792 12,055,571 
1,078 2,489 Kontrol gücü olmayan paylar 167,003 385,372 

100,097 80,343  15,499,795 12,440,943 
  Diğer kapsamlı gelirler / (zararlar)   
     
  Müteakip dönemlerde kar ve zarar hesabında yeniden 

sınıflandırılabilecek kalemler 
  

  İsnat edilebilecek yabancı şubeler, bağlı ortaklıklar, ortak 
girişim ve iştiraklere yapılan net yatırımın kur farkı etkisi - 
vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar: 

  

39,729 69,834 Bankanın öz sermaye sahiplerine isnat edilenler 6,151,913 10,813,654 
1,090 1,205 Kontrol gücü olmayan paylar 168,861 186,605 

40,819 71,039  6,320,774 11,000,259 
 

704 
 

(472) 
İştiraklerin kambiyo çevirisi rezervindeki payındaki artış / 
(azalış) - vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 

 
108,994 

 
(73,028) 

     
  İsnat edilebilir yatırımların yeniden değerlenmesine dair 

fazladaki / (açıktaki) hareket - vergiler düşüldükten sonra 
kalan net tutar: 

  

72,239 (46,043) Bankanın öz sermaye sahiplerine isnat edilenler 11,186,146 (7,129,697) 
298 (297) Kontrol gücü olmayan paylar 46,132 (46,056) 

72,537 (46,340)  11,232,278 (7,175,753) 
 

(2,125) 
 

1,329 
İştiraklerin yatırımlarının yeniden değerlenmesine ilişkin fazla / 
eksik payındaki hareket - vergiler düşüldükten sonra kalan net 
tutar 

 
(329,110) 

 
205,744 

     
  Müteakip dönemlerde kar ve zarar hesabında yeniden 

sınıflandırılmayacak kalemler 
  

     
  Tanımlanmış fayda yükümlülükleri üzerinden yeniden ölçüm 

kazancı / (zararı) - vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar: 
  

567 (1,000) Bankanın öz sermaye sahiplerine isnat edilenler 87,715 (154,907) 
34 (5) Kontrol gücü olmayan paylar 5,255 (793) 

601 (1,005)  92,970 (155,700) 
 

(14) 
 

(10) 
Bağlı ortakların belirlenmiş tazminat yükümlülüklerindeki 
yeniden ölçüm kayıp payı - vergiler düşüldükten sonra kalan 
net tutar 

 
(2,109) 

 
(1,366) 

     
  Sabit varlıkların yeniden değerlenmesine dair fazladaki / 

(açıktaki) hareket -vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar: 
  

(829) - Bankanın öz sermaye sahiplerine isnat edilenler (128,422) - 

(1) - Kontrol gücü olmayan paylar (171) - 
- 9 Bankacılık dışı varlıkların yeniden değerleme fazlasından 

devredilen - vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 
- 1,348 

(830) 9    
     
 

(37) 
 

(270) 
İştiraklerin duran varlıklarının yeniden değerlenmesine ilişkin 
fazla / eksik payındaki hareket - vergiler düşüldükten sonra 
kalan net tutar 

 
(5,784) 

 
(41,848) 

     
226 907 Bankacılık dışı varlıkların yeniden değerlenmesine dair 

fazladaki / (açıktaki) hareket - vergiler düşüldükten sonra 
kalan net tutar 

35,000 140,421 

- (9) Sabit kıymetlerin yeniden değerleme fazlasına devredilen - 
vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 

- (1,348) 

226 898  35,000 139,073 
     

211,978 105,521 Toplam kapsamlı gelir 32,824,215 16,339,672 
     
  Toplam kapsamlı gelirin isnat edildikleri:   

209,479 102,129 Bankanın öz sermaye sahiplerine isnat edilenler 32,437,135 15,814,544 
2,499 3,392 Kontrol gücü olmayan paylar 387,080 525,128 

211,978 105,521  32,824,215 16,339,672 

 
1-48 arası ekli notlar ve I-III arası ekler bu konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. 
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Konsolide Özkaynak Değişiklikleri Tablosu 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait 

Banka hissedarlarına isnat edilebilir 
 

Kanuni Sermaye Gelir 
Yatırımların 

yeniden 
değerleme fazlası 

(eksiği) 

 
Hisse 

Sermayesi

 
Kambiyo 
çevirisi 
rezervi 

(not 19.5)
Ortak 

girişim ve 
bağlı 

ortaklık 

Banka (not 
1.6) 

Dağıtılamaz 
sermaye 
yedeği 

Müşterek 
kontrol 
edilen 

teşebbüsün 
satın 

alınmasına 
dair sermaye 

yedeği 

Genel yedek Tahsis 
edilmemiş 

kar 

Yatırımlar Sabit / 
Bankacılık 

Dışı 
Varlıklar 

 
 

Ara 
Toplam 

 
 
 

Kontrol 
gücü 

olmayan 
paylar 

 
 
 
 

Toplam 

 ('000 Rupi) 
31 Aralık 2017 Pazar itibariyle bakiye 14,668,525 14,264,968 758,707 30,778,524 547,115 (156,706) 6,073,812 96,909,270 (402,933) 21,823,385 185,264,667 3,485,954 188,750,621

Yıl için kapsamlı gelir 
31 Aralık 2018 Pazartesi tarihinde son eren mali yıla ait 
vergilendirme sonrası kar 

12,055,571 12,055,571 385,372 12,440,943

Diğer gelir ve giderler (/ zararlar) 
İsnat edilebilecek yabancı şubeler, bağlı ortaklıklar, ortak 
girişim ve iştiraklere yapılan net yatırımın kur farkı etkisi -
vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 

10,813,654 10,813,654 186,605 11,000,259

İştiraklerin kambiyo çevirisi rezervindeki payındaki azalma - 
vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 

(73,028) (73,028) (73,028)

Belirlenmiş tazminat yükümlülüklerindeki yeniden ölçüm 
kayıpları - vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 

(154,907) (154,907) (793) (155,700)

Bağlı ortakların belirlenmiş tazminat yükümlülüklerindeki 
yeniden ölçüm kayıp payı - vergiler düşüldükten sonra kalan 
net tutar 

(1,366) (1,366) (1,366)

Varlıkların yeniden değerlenmesine dair fazladaki / (açıktaki) 
hareket - vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 

(7,129,697) 140,421 (6,989,276) (46,056) (7,035,332)

İştiraklerin varlıklarının yeniden değerlenmesine ilişkin fazla / 
eksik payındaki hareket - vergiler düşüldükten sonra kalan net 
tutar 

205,744 (41,848) 163,896 163,896

 10,740,626

 11,899,298 (6,923,953) 98,573 15,814,544 525,128 16,339,672

Zorunlu yedeklere devredilen 249,281 1,178,916 (1,428,197)

Aktiflerin yeniden değerleme fazlasından devredilen - vergiler 
düşüldükten sonra kalan net tutar 

64,031 (63,429) 602 602)

İştirakler zorunlu fonundan sermaye artırımı 29,326 29,326 29,326

Doğrudan özkaynaklarda kaydedilen sahiplerle yapılan 
işlemler 
Nihai nakit temettü - 31 Aralık 2017 Pazar tarihinde sona eren 
yılın akabinde ilan edilen hisse başına 1,0 Rupi 

(1,466,852) (1,466,852) (1,466,852)

Birinci ara dönem nakit temettüsü - Hisse başına 1,0 Rupi (1,466,852) (1,466,852) (1,466,852)

2nci ara dönem nakit temettüsü - Hisse başına 1,0 Rupi (1,466,852) (1,466,852) (1,466,852)

3ncü ara dönem nakit temettüsü - Hisse başına 1,0 Rupi (1,466,852) (1,466,852) (1,466,852)

 (5,867,408) (5,867,408) (5,867,408)

 14,668,525 25,005,594 1,007,988 31,957,440 547,115 (156,706) 6,073,812 101,606,320 (7,326,886) 21,858,529 195,241,731 4,010,480 199,252,211

31 Aralık 2018 Pazartesi itibariyle bakiye 
Yıl için kapsamlı gelir 
31 Aralık 2019 Salı tarihinde sona eren mali yıla ait 
vergilendirme sonrası kar 

15,332,792 15,332,792 167,003 15,499,795

Diğer gelir ve giderler /(zararlar) 
İsnat edilebilecek yabancı şubeler, bağlı ortaklıklar, ortak 
girişim ve iştiraklere yapılan net yatırımın kur farkı etkisi -
vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 

6,151,913 6,151,913 168,861 6,320,774

İştiraklerin kambiyo çevirisi rezervindeki payındaki artış - 
vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 

108,994 108,994 108,994

Belirlenmiş tazminat yükümlülüklerindeki yeniden ölçüm 
kazancı - vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 

87,715 87,715 5,255 92,970

Bağlı ortakların belirlenmiş tazminat yükümlülüklerindeki 
yeniden ölçüm kayıp payı - vergiler düşüldükten sonra kalan 
net tutar 

(2,109) (2,109) (2,109)

Varlıkların yeniden değerlenmesine dair fazladaki / (açıktaki) 
hareket - vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 

11,186,146 (93,422) 11,092,724 45,961 11,138,685

İştiraklerin varlıklarının yeniden değerlenmesine ilişkin fazla / 
eksik payındaki hareket - vergiler düşüldükten sonra kalan net 
tutar 

(329,110) (5,784) (334,894) (334,894)

 6,260,907 15,418,398 10,857,036 (99,206) 32,437,135 387,080 32,824,215

 (1,737,644)

Zorunlu yedeklere devredilen 231,225 1,506,419 (6,073,812) 6,073,812

Ödenmemiş paylara transfer 414,654 (414,090) 564 (564)

Aktiflerin yeniden değerleme fazlasından devredilen - vergiler 
düşüldükten sonra kalan net tutar 

108,817 108,817 108,817

Tasfiye edilen bağlı ortaklıkta muhasebeleştirilen ertelenmiş 
vergi varlığı 

(99,471) (99,471)

Varlıkların yeniden değerlenmesine ilişkin fazladan devredilen 
-vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 

(99,471)

Doğrudan özkaynaklarda kaydedilen sahiplerle yapılan 
işlemler 
Nihai nakit temettü - 31 Aralık 2018 Pazartesi tarihinde sona 
eren yılın akabinde ilan edilen hisse başına 1,25 Rupi 

(1,833,565) (1,833,565) (1,833,565)

Birinci ara dönem nakit temettüsü - Hisse başına 1,25 Rupi (1,833,565) (1,833,565) (1,833,565)

2nci ara dönem nakit temettüsü - Hisse başına 1,25 Rupi (1,833,565) (1,833,565) (1,833,565)

3ncü ara dönem nakit temettüsü - Hisse başına 1,25 Rupi (1,833,565) (1,833,565) (1,833,565)

 (7,334,260) (7,334,260) (7,334,260)

31 Aralık 2019 Salı itibariyle bakiye 14,668,525 31,167,030 1,239,213 33,463,859 547,115 (156,706) 114,550,097 220,354,516 4,396,996 224,751,512

1-48 arası ekli notlar ve I-III arası ekler bu konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. 
 
Muhammad Aurangzeb  Rayomond Kotwal   MoezAhamed Jamal   SalimRaza  Dr. Najeeb Samie 
Başkan ve   Finans Direktörü  Direktör    Direktör   Direktör 
İcra Kurulu Başkanı 



 

 
Konsolide Nakit Akış Tablosu 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait 
 

2019 2018 Not 2019 2018 
('000 ABD $)  ('000 Rupi) 

  İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI   
186,512 139,395 Vergilendirme öncesi Kar 28,880,922 21,584,829 

     
(3,787) (6,367) Temettü geliri (586,353) (985,867) 

(22,497) (17,585) İştirakler ve ortak girişimlere ait kar payı (3,483,593) (2,722,983) 
(26,284) (23,952)  (4,069,946) (3,708,850) 
160,228 115,443  24,810,976 17,875,979 

  Düzeltmeler:   
34,200 20,847 Aşınma Payı 5,295,777 3,228,184 

3,468 2,077 Amortisman 537,026 321,624 
22,129 - Kullanım hakkı varlıklarında amortisman 3,426,648 - 
12,640 - Kullanım hakkı varlıklarına ilişkin kira yükümlülüğüne göre gider / fiyat artışı / kar / faiz 1,957,331 - 

3,572 21,449 Yatırımların değer düşüklüğü karşılığı 553,086 3,321,271 
21,803 12,666 Kredilerin ve avansların karşılıklarından 3,376,099 1,961,357 

583 1,338 Diğer varlıkların karşılıklarından 90,219 207,143 
(318) 460 (Ters kayıt) / Bilanço dışı yükümlülüklerin karşılıkları (49,233) 71,156 

540 (70) Ticari amaçla elde bulundurulan menkul kıymetlerin gerçekleşmemiş kayıpları / 
(kazançları) 

83,591 (10,789) 

(2,116) (2,216) Şerefiye'den kaynaklanan kur farkı kazancı (327,684) (343,173) 
(642)  Yurtdışı şubesinin kapanmasıyla elde edilen kur farkı -vergiler düşüldükten sonra kalan net 

tutar 
(99,471) - 

(677) (356) Sabit kıymet satış karı - net (104,762) (55,195) 
(1,046) - Bankacılık dışı varlıkların satış karı - net (162,045) - 

3,704 (18,718) İşçi Refah Fonu - ücret / (ters kayıt) 573,492 (2,898,437) 
97,840 37,477  15,150,074 5,803,141 

258,068 152,920  39,961,050 23,679,120 
  İşletme varlıklarında (artış) / düşüş   

38,581 (112,220) Finansal kurumlara verilen borçlar 5,974,137 (17,376,991) 
(1,683,781) 402,503 Alım satım amaçlı menkul kıymetler (260,729,470) 62,326,578 

(580,525) (1,491,138) Avanslar (89,892,873) (230,899,157) 
(286,341) (32,015) Diğer varlıklar (peşin vergiler hariç) (44,339,157) (4,957,302) 

(2,512,066) (1,232,870)  (388,987,363) (190,906,872) 
  İşletme yükümlülüklerinde artış / (düşüş)   

(82,529) 56,238 Borç senetleri   
(911,301) 810,580 Mali kurumlardan alınan borçlar (12,779,460) 8,708,349 
1,939,353 893,511 Mevduatlar ve diğer hesaplar (141,112,749) 125,516,388 

(34,965) 300,245 Diğer yükümlülükler 300,304,104 138,358,008 
910,558 2,060,574  (5,414,223) 46,492,509 

(1,343,440) 980,624  140,997,672 319,075,254 
17,871 (143,469) Gelir vergisi iadesi / (ödeme) (208,028,641) 151,847,502 

(1,325,569) 837,155 Esas faaliyetlerden kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akımları 2,767,314 (22,215,778) 
   (205,261,327) 129,631,724 
  YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI   

1,777,271 (983,875) Satılmaya hazır menkul kıymetlere yapılan net yatırımlar 275,206,190 (152,350,622) 
87,607 405,812 Vadesine kadar tutma amacıyla menkul kıymetlere yapılan yatırımlar 13,565,739 62,838,987 
13,757 5,818 Ortaklara yapılan net yatırımlar 2,130,167 900,885 

3,815 6,597 Alınan temettü 590,796 1,021,434 
(38,871) (69,565) Sabit kıymetlere yatırım (6,019,021) (10,771,978) 
(9,256) (9,644) Maddi olmayan duran varlıklara yatırım (1,433,326) (1,493,311) 

2,742 524 Sabit varlıkların satışından elde edilen gelir 424,536 81,042 
10,218 - Bankacılık dışı varlıkların satışından elde edilen gelirler 1,582,300 - 
40,433 69,363 İsnat edilebilecek yabancı şubeler, bağlı ortaklıklar, ortak girişim ve iştiraklere yapılan net 

yatırımın kur farkı etkisi -vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 
6,260,907 10,740,626 

1,887,716 (574,970) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akışları 292,308,288 (89,032,937) 
     
  FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI   

1,090 1,205 Bağlı ortaklıktaki kontrol gücü olmayan paylarca yapılan net yatırımın kur farkı etkisi 168,861 186,605 
(26) (26) Sermaye benzeri borcun geri ödemesi (4,000) (4,000) 

79,911 - Yeni sermaye benzeri borç sorunundan elde edilen gelir 12,374,000 - 
(33,997) - Kullanım hakkı varlıklarına karşı kira borcunun ödenmesi (5,264,295) - 
(48,964) (35,687) Ödenen temettü (7,581,966) (5,525,981) 
(1,986) (34,508) Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit akışları (307,400) (5,343,376) 

560,161 227,677 Yıl içinde nakit ve nakit benzerlerindeki artış 86,739,561 35,255,411 
1,997,814 1,703,264 Yılın başındaki nakit ve nakit benzerlerindeki artış 309,356,796 263,746,248 

82,313 149,186 Döviz kurundaki değişikliğin nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi 12,745,914 23,101,051 
2,080,127 1,852,450  322,102,710 286,847,299 
2,640,288 2,080,127 Yıl sonundaki nakit ve nakit benzerleri 408,842,271 322,102,710 
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Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait 

 
 
 
1 GRUP VE GRUBUN FAALİYETLERİ 
 
1.1 Hakim şirket 
 

Habib Bank Limited, Pakistan 
Habib Bank Limited (Banka) Pakistan'da kurulmuştur ve Pakistan'da ve yurt dışında ticari bankacılık hizmetleriyle iştigal 
etmektedir.Banka'nın Merkezi Habib Bank Tower, 9th Floor, Jinnah Avenue, İslamabad adresinde ve İş Merkezi Habib Bank 
Plaza, I.I.Chundrigar Road, Karaçi adresindedir.Banka'nın hisseleri Pakistan Menkul Kıymetler Borsası'na kote 
edilmiştir.Banka, Pakistan'da 48 (2018: 47)İslami Bankacılık Şubesi ve Karaçi İhracatİşleme Bölgesi (KEPZ) dahil olmak 
üzereülke dışında 45 (2018: 46) şube olmak üzere 1.667 (2018: 1.697) şubeye sahiptir.Aga Khan Ekonomik Kalkınma Fonu 
S. A. (AKFED) bankanın ana şirketidir ve kayıtlı ofisi Cenevre, İsviçre'de bulunmaktadır. 
 

1.2  Yıl içinde Banka, Seyşel Adaları'ndaki şubesini kapatmıştır. 
 
1.3  Banka, Afganistan'daki operasyonlarının düzenli bir şekilde sona ermesine başlamış ve 10 Haziran 2019'da bankacılık 

işlemleri durdurulmuştur.Kapatma için gerekli kalan formaliteler şu anda devam etmektedir. 
 
1.4  Bağlı Ortaklıklar 

 
- Habib Allied Holding Limited - %90.50 pay sahipliği 
 
Habib Allied Holding Limited (HAHL), Birleşik Krallık'ta 9 Portman Street, Londra W1H6DZ, İngiltere'de bulunan kayıtlı ofisi ile 
kurulmuş özel bir şirkettir.HAHL HBL Bank UK Limited holding şirketidir. 
 
- HBL Bank UK Limited - %90,50 etkin pay sahipliği 
 
HBL Bank UK Limited (HBL UK), tamamına HAHL'in sahip olduğu bir HAHL bağlı ortaklığıdır ve Birleşik Krallık'ta 
kurulmuştur.HBL UK,bireylere ve işletmelere bir dizi ticari bankacılık hizmeti sunmaktadır.HBL UK'nin şirket merkezi 9 
Portman Street,Londra W1H6DZ, Birleşik Krallık adresindedir.HBL UK Birleşik Krallık'ta 9 şubelik bir ağ ve İsviçre'de bir şube 
ile faaliyet göstermektedir.Yıl içindeHBL UK, Rotterdam'daki şubesini kapattı. 

 
- Habib Finance International Limited - %100 pay sahipliği 

 
 

Habib Finance International Limited, Hong Kong Bankacılık Yönetmeliği kapsamında bir mevduat şirketi olarak tescil edilmiştir 
başlıca faaliyetleri mevduat alımı, kredi ve ticari finansman sağlanması olmuştur.Şirketin bankacılık lisansı gönüllü olarak 
teslim edildi ve gönüllü tasfiye için başvurdu ve bu konuda gerekli formaliteleri tamamlama sürecindedir.Şirketin kayıtlı ofisi 
6/F, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong'da. 

 
- Habib Currency Exchange (Özel) Limited - %100 pay sahipliği 

 
HBL Currency Exchange (özel) Limited (HCEL), Pakistan'da bulunan özel bir limited şirkettir.HCEL döviz ticareti yapmak için 
Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SECP) lisansını almıştır.Şirketin kayıtlı ofisi arsa Plot No. 49-A, Block-6, 
PECHS Nursery, Main Shahrah-e-Faisal, Karaçi, Pakistan'da. 

 
- HBL Asset Management Limited - %100 pay sahipliği 

 
HBL Asset Management Limited (HBL AML), Pakistan'da bulunan listelenmemiş bir kamu limited şirketidir.HBL AML varlık 
yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri yürütmek için Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SECP) lisansını 
almıştır.Şirketin kayıtlı adresi 7th Floor, Emerald Tower, G-19, Block 5, Main Clifton Road, Clifton, Karaçi’dir. 

 
- The First MicroFinanceBank Limited - %50,51 pay sahipliği 
 
The First MicroFinanceBank Limited (FMFB), Pakistan'da bulunan özel bir limited şirkettir.FMFB’nin kayıtlı ofisi 16th ve 17th 
floor, Habib Bank Tower, Blue Area, İslamabad, Pakistan adresindedir.FMFB’nin asli faaliyeti 2001 Mikrofinans Kuruluşları 
Yönetmeliği'nde öngörüldüğü gibi toplumun fakir ve yetersiz hizmet alan kesimlerine mikrofinans hizmetlerini 
sağlamaktır.FMFB,faaliyette olan 199 (2018: 184) şube / KalıcıStand (PB) ve 7 (2018: 19) Pakistan Postanesi(PPO) alt 
ofisinden oluşan 206 (2018: 203) iş yerine sahiptir. 
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- Habib Bank Financial Services (Private) Limited - %100 pay sahipliği 
 

Habib Bank Financial Services (Private) Limited 2017 Şirketler Yasası kapsamında Pakistan'da kurulmuş bir özel limited 
şirkettir.İslamabad'daki Mudaraba Şirketleri ve Mudabaralar Siciline bir Mudaraba Yönetim Şirketi olarak kayıtlıdır.Şirketin 
kanuni merkezi 1st floor, Bank House No-1, M.A. Jinnah Road, Karaçi, Pakistan adresindedir. 

 
 
2 SUNUMUN ESASLARI 
 

Bankacılık sisteminin İslami usullere kaymasıyla ilgili olarak Federal hükümetin direktifleri doğrultusunda, Pakistan devlet 
Bankası (SBP) muhtelif zamanlarda çeşitli genelgeler yayınlamıştır.Finansmanın ticaretle ilişkili usullerinin müsaade edilebilir 
şekilleri, malların bankalarca müşterilerinden satın alınması ve akabinde söz konusu malların vadeli ödeme esasında fiyatta 
uygun bir marj uygulanarak müşterilere geri satılmasını içermektedir.Bu düzenlemeler kapsamında doğan alışlar ve satışlar, 
bu mali tablolarda söz konusuhalleriyle kendi başlarına yansıtılmazken, fiilen istifade edilen imkan tutarı ve bunun üzerine 
fiyat farkının münasip bir kısmıyla kısıtlıdırlar. 

 
İslami bankacılık şubelerinin önemli finansal rakamları konsolide olmayan mali tablolara Ek I'de açıklanmıştır. 
 
Bu konsolide mali tablolarda gösterilen ABD Doları tutarlar yalnızca bilgi kolaylığı sağlamasına yönelik olarak ifade 
edilmişlerdir.2018 ve 31 Aralık 2019’da sona eren mali yıla ait mali durum tablosu, kar ve zarar hesabı, kapsamlı gelir tablosu 
ve nakit akış tablosu, 1 ABD Dolarının 154,8476 Rupi'ye karşılık geldiği kambiyo kuru kullanılmak suretiyle ABD Dolarına 
dönüştürülmüştür. 

 
2.1 Konsolidasyonun esasları 
 

Konsolide mali tablolar, Bankaya ait mali tabloları ve bağlı ortaklıkların mali tablolarını, bağlı ortaklığın grup tarafından 
kontrolünün başladığı tarihten, kontrolün sona erdiği tarihe kadar içermektedir.Bağlı ortaklıkların mali tabloları satır bazında 
birleştirilir ve Banka'nın elinde bulundurduğu yatırımlar konsolide mali tablolardaki ilgili bağlı ortaklıkların özsermayelerine ve 
iktisap öncesi yedeklerine karşılık olarak elimine edilir. 

 
Bağlı ortaklıkların mali tabloları genellikle Hakim Şirket için geçerli olan muhasebe politikaları kullanılarak Hakim şirket ile aynı 
raporlama döneminde hazırlanırlar.Ancak: 

 
- Pakistan'daki bankacılık harici bağlı ortaklıklar Uluslararası Muhasebe Standardı (IFRS) 9, Finansal Enstrümanlar: IAS 40, 
Yatırım Amaçlı Maddi Duran Varlık ve IFRS 7, Finansal Enstrümanlar:Açıklamalar'ın gerekliliklerini takip ederler:Açıklamalar. 

 
- Denizaşırı bağlı ortaklıklar ilgili yetki alanları içinde uygulanan yerel düzenlemelere uyum gösterirler. 

 
Önemli grup içi bakiyeler ve işlemler elimine edilir. 

 
İştirakler, finansal ve işletim politikaları üzerinde Grubun önemli etkiye sahip olduğu ancak Grup kontrolünde olmayan 
işletmelerdir.Ortak girişimler, Grubun mukaveleye dayalı anlaşmayla tesis edilmiş ortak kontrole sahip olduğu faaliyetler 
üzerine tüzel varlıklardır.İştirakler ve ortak girişimler özkaynaklar yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilirler. 

 
2.2 UYUM BEYANI 
 

Bu konsolide mali tablolar Pakistan'da geçerli kabul görmüş muhasebe ve raporlama standartlarına uygun şekilde 
hazırlanmıştır.Bunlar şunlardır: 

 
- 2017 Şirketler Yönetmeliği kapsamında tebliğ edildikleri haliyle Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından 
yayınlanmış Uluslararası Mali Raporlama Standartları (IFRS'ler); 

 
- 2017 Şirketler Yönetmeliği kapsamında tebliğ edildikleri haliyle Pakistan Yeminli Mali Müşavirleri Enstitüsü (ICAP) tarafından 
yayınlanmış İslami Mali Muhasebe Standartları (IFAS); 

 
- 1962 Bankacılık Şirketleri Yönetmeliği kapsamında yayınlanmış hükümler ve yönergeler; 

 
- 2017 Şirketler Yasası kapsamında yayınlanmış hükümler ve yönergeler; 

 
- Muhtelif zamanlarda SBP ve Pakistan Sermaye Piyasaları ve Borsa Komisyonu (SECP) tarafından yayınlanmış yönergeler. 

 

 
 



 

Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait 
 

1962 Bankacılık Şirketleri Yasası, 2017 Şirketler Yönetmeliği veya SBP ve SECP tarafından yayınlanmış 
yönergeler IFRS veya IFAS gereklilikleriyle farklılık gösterdiğinde, 1962 Bankacılık Şirketleri Yönetmeliği 
gereklilikleri, 2017 Şirketler Yasası ve anılan yönergeler geçerli olacaktır. 

 
SBP, 26 Ağustos 2002 tarihli ve 10 sayılı BSD Sirküler Mektubu ile birlikte, Uluslararası Muhasebe Standardı 
40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkul'ün bankacılık şirketleri için daha fazla talimata kadar ertelenmesini sağlamıştır. 
İlaveten, SECP 28 Nisan 2008 tarihli S.R.O 411(1)/2008 vasıtasıyla IFRS 7, Finansal Araçlar: Açıklamalar 
bankalara uygulanabilirliğini ertelemiştir:Bankalara yapılan açıklamalar.Dolayısıyla bu standartların gereklilikleri 
bu konsolide mali tabloların hazırlanmasında dikkate alınmamıştır.Ayrıca, SBP, UFRS 9'un bankalara 
uygulanabilirliğini 1 Ocak 2021 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerine ertelediğinden, 
yatırımlar çeşitli genelgeler aracılığıyla SBP tarafından öngörülen şartlara 
uygun olarak sınıflandırılmış ve değerlenmiştir. 

 
SECP 1 Ocak 2015'ten itibaren başlayan muhasebe dönemleri için IFRS 10, Konsolide Mali Tablolar'ın 
uygulanabilir olduğunu tebliğ etmiştir.Bununla birlikte, SECP, 28 Ocak 2016 tarihli SRO 56 (I)/2016'ya kadar, 
bu standart kapsamında ve 2017 Şirketler Yasası'nın 228. Bölümü uyarınca konsolidasyon zorunluluğunun, bir 
bankanın kendi varlık yönetimi şirketi tarafından yönetilen ve güven yapısı altında kurulan yatırım fonlarına 
yapılan yatırımlar için geçerli olmadığını belirtmiştir.Bundan ötürü Banka'nın HBL Asset Management Limited 
(HBL AML) tarafından yönetilen yatırım fonlarına yapılan doğrudan yatırımlar, IFRS 10'da belirtilmiş kontrol 
tanımı kapsamında gerekli olanlar gibi konsolide edilmeyecektir. 

 
 

2.3  Standartlar, yorumlar ve cari yılda yürürlüğe giren mevcut muhasebe ve raporlama standartlarında 
yapılan değişiklikler. 

 
IFRS 16, Kiralamalar, 1 Ocak 2019 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için 
yürürlüğe girmiştir. IFRS 16'nın kabul edilmesinin Grup'un konsolide mali tabloları üzerindeki etkisi not 4.1'de 
açıklanmıştır. 

 
IFRS 15, müşterilerle yapılan tüm bu sözleşmeler diğer standartlar kapsamında olmadıkça ve buna bağlı olarak 
UMS 11 'İnşaat sözleşmeleri', UMS 18 'Gelir' ve ilgili yorumların yerini almadığı sürece, müşterilerle yapılan 
tüm sözleşmeler için tek bir beş adımlı gelir tanıma modeli getirmektedir.IFRS 15 uyarınca, gelir, bir işletmenin 
mal veya hizmetlerin müşterilere aktarılması karşılığında hak sahibi olmasını beklediği dikkate değer bir 
miktarda muhasebeleştirilir.IFRS 15'in kabul edilmesinin Grup'un mali tabloları üzerinde önemli bir etkisi yoktur. 

 
Ayrıca, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için Grup için geçerli olan mevcut muhasebe ve 
raporlama standartlarına ilişkin başka bazı yeni standartlar, yorumlar ve tadiller bulunmaktadır. 
Bunların Grup'un mali tabloları üzerinde önemli olmadığı veya önemli bir etkisi olmadığı düşünülmektedir. 

 
2.4  Henüz geçerli olmayan mevcut muhasebe ve raporlama standartlarında standartlar ve değişiklikler. 
 

Aşağıdaki yeni standart ve mevcut muhasebe ve raporlama standartlarında yapılan değişiklikler, ilgili standart 
veya değişikliğe karşıaşağıda belirtilen tarihlerden itibaren geçerli olacaktır: 

 
 

 Yürürlük tarihi (itibaren 
veya sonrasında başlayan 

yıllık dönemler) 
- IFRS 3 - İşletme Kombinasyonları - (Değişiklikler) 01 Ocak 2020 Çarşamba 
- IAS 1, Mali Tabloların Sunumu (Değişiklikler) 01 Ocak 2020 Çarşamba 
- IAS 8, muhasebe politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki değişiklikler ve 
hatalar (değişiklikler) 

01 Ocak 2020 Çarşamba 

- IFRS 9 - Finansal Araçlar 01 Ocak 2021 Cuma 
 

IFRS 9, 1 Ocak 2018'den itibaren birçok denizaşırı ülkede uygulanmıştır ve diğerlerinde aşamalı olarak 
benimsenmektedir.Bu standardın gereklilikleri, IFRS 9'un kabul edildiği ülkeler için bankanın mali tablolarına 
dahil edilmiştir.SBP'nin 23 Ekim 2019 tarih ve 4 sayılı BPRD Genelgesi uyarınca, IFRS 9'un Pakistan'daki 
bankalara uygulanabilirliği 1 Ocak 2021 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerine ertelenmiştir. 

 
Grup, Pakistan'da IFRS 9'un uygulanması dışında, mevcut muhasebe ve raporlama standartlarında yapılan 
değişikliklerin kabul edilmesinin ilk başvuru döneminde mali tablolarını etkilemeyeceğini beklemektedir. 
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2.5 Kritik Muhasebe Tahminleri ve kanaatler 
 

Pakistan'da geçerli kabul edilmiş muhasebe ve raporlama standartlarına uygun olarak konsolide mali tabloların 
hazırlanması belirli kritik muhasebe tahminlerinin kullanımını gerektirir.Bu ayrıca yönetimin Grubun muhasebe 
politikalarını uygulaması sürecinde kendi görüşünü uygulamasını da gerektirir.Tahmin ve görüşler devamlı 
olarak değerlendirilmekte ve hüküm süren şartlar altında makul olabileceğine inanılan gelecekteki olaylara 
ilişkin beklentiler dahil olmak üzere geçmişe yönelik deneyime dayalıdırlar.Farklı yaklaşımların ve tahminlerin 
Grubun mali tabloları için önem arz ettiği ve muhasebe politikalarının uygulanmasında görüşlerin kullanıldığı 
alanlar aşağıdaki gibidir: 
 
i) Yatırımların sınıflandırılması (not 4.4) 
ii) Bağlı ortaklıkların, iştiraklerin ve satılmaya hazır özkaynak yatırımlarının değerlemesi ve değer 
düşüklüğü (not 4.4.4) 
iii) Takipteki donuk avanslar karşılığı (not 4.5) 
iv) Duran varlıkların değerlemesi ve amortismanı (not 4.6) 
v) Kullanım hakkı varlıklarının değerlemesi ve bunlarla ilgili kira yükümlülüğü (not 4.7) 
vi) Maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi ve itfa edilmesi (not 4.8) 
vii) Taleplerin karşılanmasıyla elde edilen bankacılık dışı varlıkların değerlemesi (not 4.9) 
viii) Tanımlanmış fayda planlarının değerlemesi (not 4.13) 
ix) Vergilendirme (not 4.16) 
x) Türev araçların adil değeri (not 4.22) 

 
Muhasebe tahminleri üzerinde yapılan revizyonlar, revizyon sadece o dönemi etkiliyorsa tahminin revize 
edildiği döneme, revizyon hem cari dönemi hem de gelecek dönemleri etkiliyorsa revizyon dönemine ve 
gelecek dönemlere kaydedilir. 

 
3  ÖLÇÜM ESASLARI 
 
3.1 Muhasebe sözleşmesi 
 

Bu konsolide mali tablolar, aşağıdakiler haricinde fiili maliyet esasında hazırlanmıştır: 
 

Yeniden değerlenmiş miktarlar eksi birikmiş amortisman üzerinden belirtilmiş taleplerin yerine getirilmesinde 
alınmış belirli sabit varlık ve bankacılık dışı varlık sınıfları. 

 
- Alım satım amaçlı ve satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen yatırımlar. 

 
- Gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen vadeli döviz sözleşmeleri de dahil olmak üzere türev finansal araçlar. 

 
- Mevcut değerleriyle ölçülen kullanım hakkı varlıkları ve bunların ilgili kira yükümlülüğü. 

 
- Tanımlı fayda programları çerçevesinde olan ve mevcut değerleri ile aktarılan net yükümlülükler. 

 
Konsolide mali tablolar, Grup’un raporlamada kullandığı para birimi olan Pakistan Rupisi cinsinden verilmiştir. 
Tutarlar 
en yakın bin Rupi'ye yuvarlanmıştır. 

 
4 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ 
 

Bu konsolide mali tabloların hazırlanmasında benimsenen muhasebe politikaları not 4.1'de açıklanan hususlar 
hariç olmak üzere önceki mali yıla ait politikalarla uyum içerisindedir. 

 
4.1  Muhasebe politikasındaki değişiklik 
 

Yıl boyunca, IFRS 16, kiralamalar, bankalara uygulanabilir hale geldi.IFRS 16, UMS 17, Kiralamalar, IFRIC 4, 
Bir Anlaşmanın bir Kira Kontratı içerip içermediğini belirleme, SIC-15, Faaliyet Kiralaması - Teşvikler ve SIC-
27, Bir Kiralamanın Yasal Biçimini İçeren İşlemlerin Maddesinin Değerlendirilmesi de dahil olmak üzere, 
kiralamaların muhasebeleştirilmesine ilişkin mevcut kılavuzun yerini almaktadır.IFRS 16, kiracıların girdikleri 
kiralar için tek bir bilanço içi kira muhasebesi modeli sunar.Bir kiracı, temel varlığın kullanım hakkını temsil 
eden bir varlık ve kira ödemelerini yapma yükümlülüklerini temsil eden karşılık gelen bir kira yükümlülüğünü 
tanır.Kiralayan muhasebesi mevcut standarda benzer kalır, yani kiralayanlar kiralamaları finans veya işletme 
kiralamaları olarak sınıflandırmaya devam eder. 

 
Grup, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren IFRS 16'yı kabul etmiştir ve standarttaki belirli geçiş hükümleri uyarınca 
izin verilen 2018 Raporlama dönemi için karşılaştırmaları yeniden düzenlememiştir. 
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Grup, daha önce UMS 17 altında faaliyet kiralama olarak sınıflandırılmış olan kiralamalar ile ilgili olarak 
muhasebeleştirilmiştir. Bu yükümlülükler, kalan kira ödemelerinin bugünkü değeri olarak ölçülmekte olup, 1 Ocak 
2019 tarihi itibariyle Grup'un yıllık %11,87 artan ağırlıklı ortalama borçlanma oranı kullanılarak iskonto 
edilmiştir.Kira yükümlülüklerinin yeniden ölçülmesi, yalnızca kira süresi boyunca kira koşullarının değiştirildiği ve 
ilk başvuru tarihinden sonra ilgili kullanım hakkı varlıklarına ilişkin ayarlamalar olarak muhasebeleştirildiği 
durumlarda gerçekleşir. 
 
IFRS 16'nın kabul edilmesinde, ilişkili kullanım hakkı varlıkları başlangıçta, ilk başvuru tarihinden hemen önce 
finansal durum tablosunda muhasebeleştirilen ön ödemeli kira ödemelerinin tutarı ile düzeltilmiş olan kira 
yükümlülüğüne eşit miktarda ölçülmüştür.Sonraki ölçümlerde, kullanım hakkı varlıkları, birikmiş amortisman / 
birikmiş değer düşüklüğü zararlarından daha az maliyetle belirtilir ve kira yükümlülüğünün yeniden ölçülmesine 
göre ayarlanır. 
 
Kullanım hakkı varlıkları, düz çizgi yöntemi kullanılarak beklenen faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi 
tutulur.İlaveler üzerindeki amortisman (yeni kiralamalar), kiralamaların girildiği aydan tahsil edilir.Kiraların 
olgunlaştığı veya sona erdirildiği ayda amortisman alınmaz. 
 
Bu değişikliğin geriye dönük olarak uygulanan muhasebe politikasındaki etkisi aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2019 

Salı 
01 Ocak 2019 

Salı 
 -----------('000 Rupi)---------- 
   
Toplam kira yükümlülüğü 15,996,664 16,736,839 
   
Tanınan kullanım hakkı varlıkları aşağıdaki varlık türü ile ilgilidir:   
   
Emlak 15,975,664 17,810,109 
   
Bu değişikliğin muhasebe politikasındaki etkisi aşağıdaki gibidir:   
   
   
Finansal durum tablosu üzerindeki etkisi   
Sabit kıymetlerde artış - kullanım hakkı varlıkları 15,975,664 17,810,109 
Diğer varlıklarda azalma - avanslar, mevduatlar, avans kira ve diğer ön ödemeler (1,019,477) (1,073,270) 
Diğer varlıklarda azalma - avanslar, mevduatlar, avans kira ve diğer ön ödemeler 439,002 - 
Toplam aktiflerde artış 15,395,189 16,736,839 
   
Diğer yükümlülüklerdeki artış-kullanım hakkı varlıklarına karşı kira yükümlülüğü (15,996,664) (16,736,839) 
Diğer pasiflerde azalma - ödenecek kira 13,513 - 
Toplam yükümlülük artışı (15,983,151) (16,736,839) 
   
Kur değişim rezervindeki artış (98,681) - 
Net varlıklarda azalma (686,643) - 
   
 
 
Kar ve Zarar hesabı üzerindeki etkisi 

 31 Aralık 2019 
tarihinde sona 

eren yıla ait 
Kar marjı gideri artışı - kullanım hakkı varlıklarına karşı kira yükümlülüğü  ('000 Rupi) 
Yönetim giderlerinde azalma / (artış)  1,957,329 

- Kira gideri   
-Kullanım hakkı varlıklarında amortisman  4,258,331 

Yönetim giderlerinde Net azalma  (3,426,647) 
Vergi öncesi karda azalma  831,684 
Vergide azalma  1,125,645 
Vergi sonrası karda azalma  439,002 
  686,643 

 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıl için hisse başına kazanç, IFRS 16'nın kabul edilmesinin bir sonucu olarak 
0,47 Rupi daha düşüktür. 
 
IFRS 16'yı uygularken, Grup benzer özelliklere sahip her bir kiralama portföyü için tek bir iskonto oranı 
metodolojisi kullanmıştır. 
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4.2 Nakit ve nakit muadilleri 

 
Nakit ve nakit muadilleri, nakitleri ve bankanın hazine bankaları ve diğer bankalardaki hesap bakiyelerini içerir. 

 
4.3 Finansal kuruluşlarla olan borç verme / borçlanma işlemleri 
 

Grup belirli bir zaman aralığına yönelik mutabık kalınmış oranlardan ters repo ve repo işlemleri yapar.Bu 
işlemler aşağıdakiler kapsamında kaydedilir: 

 
4.3.1 Geri satış anlaşması kapsamında satın alma (ters repo) 
 

Yeniden satışa yönelik anlaşma kapsamında satın alınan menkul kıymetler bu konsolide mali tablolarda yatırım 
olarak muhasebeleştirilmez ve karşı tarafa verilen tutar finansal kuruluşlara verilen borçlara dahil edilirler.Satın 
alma fiyatı ve mutabık kalınan geri satış fiyatı arasındaki fark kontrat dönemine yaygın süre oranlı bir esasta 
tahakkuk ettirilir ve gelir olarak kaydedilir. 

 
4.3.2 Geri alım sözleşmesi kapsamında satış (repo) 
 

Yeniden satışa yönelik anlaşma kapsamında satılan Menkul Kıymetler bu konsolide mali tablolarda yatırımlar 
olarak tutulur ve karşı tarafın yükümlülüğü borçlanmalara ilave edilir.Satış fiyatı ve mutabık kalınan geri satın 
alma fiyatı arasındaki fark kontrat dönemine yaygın süre oranlı bir esasta tahakkuk ettirilir ve gelir olarak 
kaydedilir. 

 
4.3.3  Bai Muajjal 
 

Bai Muajjal işlemleri Sukukların bir vadeli ödeme bazında satışını temsil ederler ve yatırımlar olarak açıklanan 
Pakistan Hükümeti ile gerçekleştirilen işlemler haricinde finansal kuruluşlara verilen borçlarda gösterilirler. 
Vadeli ödeme alacak miktarı ile satış anındaki net defter değeri arasındaki fark işlem ömrüne sari gelir olarak 
tahakkuk ve kaydedilir. 

 
4.4 Yatırımlar 
 

Grup iştirak ve ortak girişimlerdeki yatırımları haricindeki yatırım portföyünü aşağıda yer alan kategorilerde 
sınıflandırmaktadır: 

 
Ticaret amacıyla elde tutulanlar 

 
Bunlar kısa dönemli ticaret modelinin var olduğu bir portföye dahil edilmiş veya kısa dönemli piyasa 
fiyatlarındaki, faiz oranı hareketlerindeki kısa vadeli dalgalanmalardan kar elde etmek için elde edilen bir 
portföyde yer alan menkul kıymetlerdir. 

 
Vadeye kadar tutulanlar 

 
Bunlar Grubun vadeye kadar elinde tutma niyeti ve gücü olan, sabit veya belirlenebilir ödemelere ve sabit 
vadeye sahip olan menkul kıymetlerdir. 

 
Satışa hazır olanlar 

 
Bunlar iştirak ve ortak girişimlerdeki yatırımlar hariç olmak üzere ticaret amacıyla elde tutulanlar veya vadeye 
kadar tutulanlar kategorilerin kapsamına girmeyen yatırımlardır. 

 
4.4.1 Başlangıçtaki ölçüm 
 

Mevzuat veya piyasa adetlerince belirlenmiş zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilmesi gereken tüm yatırım 
satın almaları ve satışları ticari işlem tarihinde muhasebeleştirilirler. Ticari işlem tarihi Grubun yatırımın satın 
alımını veya satışını icra ettiği 
tarihtir. 

 
Yatırımların ticari amaçla elde tutma olarak sınıflandırıldığı durumda, işlem maliyetleri kar ve zarar hesabı 
vasıtasıyla harcanır. 
Ticari amaçla elde tutma olarak sınıflandırılmış olanlardan başka yatırımlarla ilgili işlem maliyetleri yatırımların 
maliyetine dahil edilirler. 
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4.4.2  Sonraki ölçüm 
 

Ticaret amacıyla elde tutulanlar 
 

Ticari amaçla elde tutma olarak sınıflandırılmış yatırımlar akabinde rayiç değer üzerinden ölçülür. Yeniden 
değerlemede ortaya çıkan her türlü gerçekleştirilmemiş fazla / eksik kar ve zarar hesabına alınır. 

 
Vadeye kadar tutulanlar 

 
"Vadeye kadar tutulanlar" olarak sınıflandırılmış yatırımlar telafi edilemez tutarları yansıtmak üzere değer kaybı 
düşüldükten sonra geçerli faiz oranı yöntemi kullanılarak amortize edilmiş maliyetinden hesaplanır. 

 
Satışa hazır olanlar 

 
Satışa hazır olanlar olarak sınıflandırılmış borsada kayıtlı menkul değerler adil değer üzerinden ölçülür. 
Yeniden değerlemeden kaynaklanan herhangi bir gerçekleşmemiş fazla / noksan, mali durum tablosundaki 
menkul kıymetlerin yeniden değerleme fazlası / noksanı hesabına kaydedilir (finansal durum tablosunda 
özkaynağın bir parçası olarak gösterilir) ve elden çıkarma üzerine gerçekleştiğinde veya yatırım değerini 
kaybetmiş olarak kabul edildiğinde kar ve zarar hesabına alınır. 

 
Borsaya kote edilmemiş menkul kıymetler en düşük maliyet ve elden çıkarma maliyeti üzerinden değerlendirilir. 
Elden çıkarma maliyeti yatırım yapılan şirketin en son mevcut denetim görmüş mali tablolarına göre net 
varlıklarına istinaden hesaplanır.Diğer borsaya kote edilmemiş menkul kıymetler, varsa, maliyet eksi değer 
kaybı üzerinden kaydedilir. 

 
4.4.3  İştiraklerdeki / ortak girişimlerdeki yatırımlar 
 

İştirakler ve ortak girişimler özkaynaklar yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilirler. Özkaynak yöntemi altında, 
yatırım başlangıçta maliyetle muhasebeleştirilir. Kayıtlı tutar daha sonra, yatırımcının satın alma tarihinden 
sonraki kar ve zarar / rezerv payını tanımak için artırılır / azaltılır. Yatırımcının kar ve zarardaki payı kar ve 
zarar hesabından muhasebeleştirilirken, rezervlerin payı diğer kapsamlı gelirlerden muhasebeleştirilir. 

 
4.4.4 Değer düşüklüğü 
 

Grup, bu yatırımların adil değerinde maliyetlerinin altında önemli ve uzun süren bir düşüş vuku bulduğunda söz 
konususatışa hazır hisse senetlerinin değerinin düştüğüne karar verir.Önemli veya uzun süreli olana karar 
verilmesi bir muhakeme gerektirir.Bu muhakemeyi yaparken Grup diğer faktörlerin arasında hisse senetleri 
durumunda hisse fiyatındaki normal dalgalanmayı değerlendirir.İlave olarak, yatırım yapılan şirketin mali 
durumu, sektör ve endüstri performansı ve teknolojideki değişikliklerde kötüleşmenin söz konusu olduğuna dair 
kanıtın varlığında değer düşüklüğü uygun olabilir.Daha önce değeri düşen kote edilmiş hisse senedinin rayiç 
değerindeki müteakip bir artış mali durum tablosundaki menkul kıymetler yeniden değerleme fazlası / eksiği 
hesabında kaydedilir ve sadece satış gerçekleştiğinde kar ve zarar hesabı vasıtasıyla kaydedilir. 

 
Kote edilmemiş hisse senetlerinin net defter değerindeki bir azalış kar ve zarar hesabına kaydedilir.Yatırım 
maliyetine kadar, net defter değerinde sonraki bir artış kar zarar hesabına alacak kaydedilir. 

 
Borçlanma senetleri değerindeki noksanlık için karşılık SBP tarafından yayınlanmış İhtiyatlı Düzenlemeler 
uyarınca ayrılır. 
Grup'un yurtdışı şubeleri tarafından yapılan yatırımlara karşı karşılık, yurtdışı şubelerinin faaliyet gösterdiği ilgili 
düzenleyici rejimlerin gereklerine göre yapılır. 

 
Satışa hazır olanlar olarak sınıflandırılmış bir borçlanma senedinin değerinin düştüğü dikkate alındığında, 
menkul kıymetlerin yeniden değerleme fazlası / eksiği hesabı bakiyesi bir değer düşüş masrafı olarak kar ve 
zarar hesabına devredilir. Sonraki bir dönem içinde eğer bir borçlanma enstrümanının rayiç değeri artarsa ve 
bu artış objektif olarak değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesinden sonra meydana gelen bir olayla 
ilgiliyse, değer düşüklüğü zararı kar ve zarar hesabı aracılığıyla terse çevrilir. 

 
Vadeye kadar tutulan Menkul Kıymetler olarak sınıflandırılan bir borç teminatının değer düşüklüğü olarak 
değerlendirildiğinde, vadeye kadar tutulan Menkul Kıymetler itfa edilmiş maliyetle taşındığından, değer 
düşüklüğü doğrudan kar ve zarar hesabına tahsil edilir.Bir değer düşüklüğü zararının daha sonra iştiraklere ve 
ortak girişimlere yapılan yatırımın maliyetine kadar olan tutarda yapılan ters kaydı kar ve zarar hesabına alacak 
kaydedilir. 

 
Bir değer düşüklüğü zararının, borç güvenliğinde yapılan yatırımın maliyetine kadar geri çevrilmesi, kar ve 
zarar hesabına yatırılır. 

 



Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait 
 

Grup iştiraklerdeki ve ortak girişimlerdeki yatırımının geri alınabilir değerinde maliyetinin altında bir düşüşün 
değer düşüklüğünün bir kanıtını teşkil edebileceğini düşünmektedir. Geri kazanılabilir değer, adil değer eksi 
satış maliyetleri ile kullanım değerinden yüksek olanı olarak hesaplanır. Değer düşüklüğü zararı geri 
kazanılabilir tutar net defter değerinin altına düştüğünde muhasebeleştirilir ve kar ve zarar hesabına kaydedilir. 
Bir değer düşüklüğü zararının daha sonra iştiraklere ve ortak girişimlere yapılan yatırımın maliyetine kadar olan 
tutarda yapılan ters kaydı kar ve zarar hesabına alacak kaydedilir. 

 
4.5  Avanslar 
 

Avanslar özel ve genel hükümlerden ari olarak ifade edilir. Pakistan'daki grubun şubeleri tarafından yapılan 
ilerlemelere karşı hüküm, ihtiyati düzenlemelerin gereklerine uygun olarak yapılır.Grup'un yurtdışı şubeleri 
tarafından yapılan yatırımlara karşı karşılık, yurtdışı şubelerinin faaliyet gösterdiği ilgili düzenleyici rejimlerin 
gereklerine göre yapılır.Avanslar Bankanın politikasına uygun bir şekilde gerçekçi geri kazanım ihtimalleri 
kalmadığında gider kaydedilir. 

 
4.5.1 Finansal kiralama alacakları 
 

Grup kiracı için bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve getirilerin önemli bir kısmını aktarır 
nerede kiralamalar finansal kiralama olarak sınıflandırılır.Bir alacak, garanti altındaki artık değeri dahil olmak 
üzere kiralama ödemelerinin halihazır değerine eşit bir tutarda kabul edilir.Net finansal kiralama yatırımı verilen 
avanslara dahil edilir. 

 
4.5.2 İslami finansman ve ilgili varlıklar 
 

Murabaha finansmanı bir maliyet artı kar işlemidir. Mal alımı için ödenen fonlar Murabaha'ya karşı bir avans 
olarak kaydedilir.Mallar müşterilere satıldıktan sonra işlem finansman olarak kaydedilir.Banka tarafından satın 
alınan ancak satılmayan mallar stok olarak kaydedilir. 

 
Finansman ertelenmiş satış fiyatından kaydedilir. Finansmandan elde edilen kar, kazanılmamış gelir olarak 
muhasebeleştirilir ve Murabaha finansmanı süresince kar ve zarar hesabına itfa edilir. Banka'nın bir müşteri 
adına envanter satın alması ve müşterilere spot olarak satması mümkündür.Bu durumda, tüm kar, kar ve zarar 
hesabında derhal muhasebeleştirilir. 

 
Ijarah finansmanı kapsamında, banka, kararlaştırılan bir değerlendirme için kararlaştırılan bir süre için 
müşteriye bir varlık kullanma haklarını aktarır. Ijarah altında verilen varlıklar maliyet daha az birikmiş 
amortisman belirtilmiştir. Amortisman, tahmini kalıntı değeri dikkate aldıktan sonra, Ijarah dönemi boyunca 
indirgeyici bir bakiye bazında hesaplanır.Tüm Ijarah kiralama tahakkuk esasına göre gelir olarak 
muhasebeleştirilir. 

 
Ijarah varlıklarının elden çıkarılmasıyla ilgili kazanç veya zararlar, ortaya çıktıkları dönemde kar ve zarar 
hesabına alınır. 

 
Musharakah'ı çalıştırmak, geleneksel koşu finansmanının ekonomik karşılığıdır. Banka ve müşteri, Müşterinin 
işinin faaliyetlerini finanse etmeyi ve kar veya zararı önceden kararlaştırılmış bir oranda paylaşmayı kabul ettiği 
bir Musharakah'a (işlem veya iş ortaklığı düzenlemesi) girer.Kar, tahakkuk esasına göre geçici olarak 
muhasebeleştirilir ve müşteri, denetlenen mali tabloların yayımlanmasından sonra nihai karı beyan ettikten 
sonra ayarlanır. 

 
Azalan Musharakah finansmanı altında, banka ve müşteri, müşterinin sermaye harcaması / proje 
gereksinimlerini karşılamak için maddi varlıklar üzerinde ortak faydalı mülkiyetler yaratmaktadır.Banka, kısmen 
varlıkların bir kısmını müşteriye kiralamak ve kısmen mülkiyet payının müşteriye kademeli olarak devredilmesi / 
satılması için periyodik ödemeler alır.Kira ödemesi kar olarak muhasebeleştirilirken, varlık devir / satış 
ödemeleri ödenmemiş anaparanın azaltılmasına yönelik olarak uygulanır. 

 
Istisna finansman kapsamında, banka malları üretmek için müşterilere avans verir ve mallar üretildikten hemen 
sonra satışlarına izin verebilir veya malları ertelenmiş ödeme esasına göre bankanın acentesi olarak üçüncü 
bir tarafa satmak için önceden kararlaştırılmış bir zamana izin verebilir.Kar, malların üçüncü tarafa satıldığı 
anda muhasebeleştirilir.Ertelenmiş bir satış durumunda, kar, finansman süresi boyunca tahakkuk esasına göre 
muhasebeleştirilir. 

 
Azalan Musharakah finansmanında, Banka ve müşteri, müşterinin sermaye harcaması / proje gereksinimlerini 
karşılamak için maddi duran varlıklar üzerinde müşterek kazançlar sağlar.Banka tarafından satın alınan ve 
müşteri tarafından ertelenmiş ödeme esasına göre satılan mallar finansman olarak muhasebeleştirilirken, 
banka tarafından satın alınan ancak Müşteri tarafından satılmayan mallar stok olarak kaydedilir.Finansman 
karı, işlem süresi boyunca tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. 
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Wakalah, bankanın bir müşteriye Şeriat uyumlu bir şekilde yatırım yapması için fon sağladığı bir ajans 
sözleşmesidir. Bu, finansman olarak kaydedilir ve kar tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir ve müşteri 
Wakalah iş performansını beyan ettiğinde ayarlanır. 

 
4.6  Duran Varlıklar 
 

Duran Varlıklar, Yeniden değerlenen tutarlar üzerinden taşınan arazi ve binalar hariç, geçerli birikmiş 
amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü kayıpları (varsa) hariç, maliyetle belirtilir. 

 
Arazi, sermaye çalışmaları ve sanat eserleri amortismana tabi değildir. Sabit kıymetlerde yer alan diğer 
kalemler, düz çizgi yöntemi kullanılarak beklenen faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi 
tutulur.Amortisman bu konsolide mali tablolara ek not 10.2'de belirtilen oranlarda, varlıkların beklenen 
ekonomik ömürleri sonunda kalıntı değerleri sıfıra inecek şekilde hesaplanır.İlaveler üzerindeki aşınma 
varlıkların kullanım için mevcut olduğu aydan itibaren giderleştirilir.Varlıkların elden çıkarıldığı ay içinde 
herhangi bir yıpranma gideri kaydı yapılmaz.Kalıntı değerleri, ekonomik ömürler ve amortisman yöntemleri 
uygun görüldüğü takdirde her bir mali durum tablosu tarihinde gözden geçirilir ve ayarlanır. 

 
Arsa ve binalar, net defter değerlerinin mevcut piyasa değerlerinden önemli ölçüde farklılık göstermemesini 
garanti altına almak amacıyla mesleki olarak uzman bağımsız bilir kişiler tarafından yeterli intizamla yeniden 
değerlemeye tabi tutulur.Yeniden değerleme sonucunda bir varlığın defter değeri artarsa, yeniden değerleme 
sonucu ortaya çıkan bu artış veya fazlalık, duran varlıklar hesabının yeniden değerleme fazlası hesabına 
yatırılır.Ancak, bu artış, daha önce kar ve zarar hesabında muhasebeleştirilen aynı varlık üzerindeki bir açığı 
tersine çevirirse, bu artış, kar ve zarar hesabında önceki açık ve bundan sonra duran varlıklar hesabının 
yeniden değerlemesi üzerindeki artıda da muhasebeleştirilir. 

 
Sabit kıymetlerin yeniden değerlenmesine ilişkin fazlalık (ilişkili ertelenmiş vergi netliği), ilgili varlıklardan tahsil 
edilen artımlı amortisman tutarı, uygun olmayan karlara aktarılır. 

 
Normal onarım ve bakımlar gerçekleştirildiğinde ve gerçekleştirildikçe kar zarar hesabına gider kaydedilir.Bir 
varlığın kullanım ömrünü artıran büyük onarımlar ve Tadilatlar aktifleştirilir. 

 
Sabit varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ve kayıplar kar ve zarar hesabına 
kaydedilir.Sabit varlıkların elden çıkarılmasında gerçekleşen yeniden değerleme fazlası (ertelenmiş vergiler 
düşüldükten sonra) doğrudan tahsis edilmemiş kara devredilir. 

 
4.7  Kullanım hakkı varlıkları ve ilgili kiralamayla ilgili borçlar 
 
4.7.1  Kullanım hakkı varlıkları 
 

İlk muhasebeleştirme sırasında, kullanım hakkı varlıkları, başlangıç tarihinde veya bu tarihten önce yapılan 
kiralama ödemeleri için yapılan ilk kiralama yükümlülüğüne ve katlanılan ilk doğrudan maliyetlere ve dayanak 
varlığın sökülmesi ve ortadan kaldırılması için katlanılması gereken maliyetlerin tahmini tutarına ya da dayanak 
varlığın ya da bulunduğu sitenin geri yüklenmesine eşit tutarda ölçülür. 

 
Kullanım hakkı varlıkları daha sonra birikmiş amortisman / birikmiş değer düşüklüğü zararlarından daha az 
maliyetle belirtilir ve kira yükümlülüğünün yeniden ölçülmesine göre ayarlanır.Kira yükümlülüğünün yeniden 
ölçülmesi, yalnızca kira süresi boyunca kira şartlarının değiştirildiği durumlarda ortaya çıkar. 

 
Kullanım hakkı varlıkları, düz çizgi yöntemi kullanılarak beklenen faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi 
tutulur.İlaveler üzerindeki amortisman (yeni kiralamalar), kiralamaların girildiği aydan tahsil edilir.Kiraların 
olgunlaştığı veya sona erdirildiği ayda amortisman alınmaz. 

 
4.7.2  Kullanım hakkı varlıklarına karşı kira yükümlülüğü 
 

Kiralama işlemlerinden doğan borçlar ilk olarak, kalan kiralama ödemelerinin bugünkü değeri olarak, 
kiralamadaki zımni faiz oranı kullanılarak iskonto edilir veya bu oran kolayca belirlenemiyorsa, Grubun artan 
borçlanma oranı olarak ölçülür. 

 
Kira yükümlülüğü daha sonra etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetle ölçülür.Kira 
yükümlülüğü, kira koşullarındaki herhangi bir yeniden değerlendirmeyi veya değişikliği yansıtacak şekilde 
yeniden ölçülür.Kira yükümlülüklerinin bu yeniden ölçümleri, ilk muhasebeleştirme tarihinden sonra ilgili 
kullanım hakkı varlıklarının defter tutarında Ayarlamalar olarak muhasebeleştirilir. 

 
Her kira ödemesi, yükümlülüğün azaltılması ile bir finansman maliyeti arasında tahsis edilir.Her dönem için 
yükümlülüğün kalan bakiyesi üzerinde sabit bir periyodik faiz oranı üretmek için finansal maliyet, kira dönemi 
boyunca biçimlendirme gideri olarak kar ve zarar hesabına tahsil edilir. 
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4.8  Maddi olmayan Duran varlıklar 
 
4.8.1  Şerefiye dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 

Sınırlı ekonomik ömre sahip maddi olmayan varlıklar maliyetlerinden birikmiş amortismanlar ve (varsa) birikmiş 
değer düşüklüğü zararları düşülerek ifade edilir. Söz konusu maddi olmayan varlıklar düz amortisman yöntemi 
kullanılarak beklenen kullanım ömürleri boyunca amortize edilirler. Amortisman bu konsolide mali tablolara ek 
not 11.1'de belirtilen oranlarda, varlıkların beklenen ekonomik ömürleri sonunda kalıntı değerleri sıfıra inecek 
şekilde hesaplanır.İlaveler üzerindeki aşınma varlıkların kullanım için mevcut olduğu aydan itibaren 
giderleştirilir.Varlıkların elden çıkarıldığı ay içinde herhangi bir yıpranma gideri kaydı yapılmaz.Kalıntı değerleri, 
ekonomik ömürler ve amortisman yöntemleri uygun görüldüğü takdirde her bir mali durum tablosu tarihinde 
gözden geçirilir ve ayarlanır. 

 
Başka bir işletmenin satın alınmasıyla ilgili sözleşme veya diğer yasal haklardan doğan ve ayrılabilir sayılan 
maddi olmayan duran varlıklar, elde edilen net tanımlanabilir varlıkların bir parçası olarak kabul edilir. Bunlar 
başlangıçta gerçeğe uygun değerle ölçülür. Sonlu faydalı ömrü olan maddi olmayan duran varlıklar, beklenen 
faydalı ömürleri üzerinden itfa edilir. Belirsiz bir kullanım ömrüne sahip olan maddi olmayan duran varlıklar, 
değer düşüklüğü maliyetiyle belirtilmiştir. Söz konusu Maddi Olmayan Duran Varlıklar, UMS 36'nın gereklerine 
göre, değer düşüklüğü göstergesi olduğunda veya yıllık değer düşüklüğü açısından test edilir. Maddi olmayan 
duran varlıklara ilişkin değer düşüklüğü tutarı kar ve zarar hesabı üzerinden muhasebeleştirilir.Bir değer 
düşüklüğü zararının, değer düşüklüğü derecesine kadar geri çevrilmesi, kar ve zarar hesabına yatırılır.Sınırsız 
ekonomik ömrü olan maddi olmayan varlıklar maliyetinden (varsa) değer düşüklüğü düşülerek ifade edilir. 

 
4.8.2  Şerefiye 
 

Bir işletme birleşiminde ortaya çıkan Şerefiye başlangıçta gerçeğe uygun değer üzerinden muhasebeleştirilir ve 
daha sonra bu tutarda ölçülen değer düşüklüğünden daha az taşınır.Şerefiye değer düşüklüğü için yıllık olarak 
veya IAS 36, Varlıkların Değer Düşüklüğü gereklilikleri uyarınca bir değer düşüklüğü göstergesi bulunduğu 
zaman teste tabi tutulur.Şerefiyeyle ilgili değer düşüklüğü gideri doğrudan kar zarar hesabına kaydedilir. 

 
4.9  Tazminat karşılığında edinilen bankacılık dışı varlıklar 
 

Taleplerin karşılanmasıyla elde edilen bankacılık dışı varlıklar ilk olarak maliyet değerleri ile kayda alınmakta 
ve finansal durum tablosunun her yıl bitiş tarihinde yeniden değerlenmektedir. Satın alma maliyetinin 
üzerindeki piyasa değerindeki bir artış yeniden değerleme fazlası olarak kaydedilir.Piyasa değerindeki bir 
düşüş, söz konusu varlığın fazlalığına karşı ayarlanır, varsa veya fazla yoksa, değer düşüklüğü olarak kar ve 
zarar hesabına tahsil edilir.Değer düşüklüğüne uğramış bir varlığın piyasa değerindeki bir artış, değer 
düşüklüğü derecesine kadar kar ve zarar hesabı üzerinden tersine çevrilir ve daha sonra bu varlığın yeniden 
değerlemesi üzerindeki artıya yatırılır.Varlığın mülkiyet hakkının alımındaki tüm doğrudan maliyetler derhal kar 
ve zarar hesabına gider kaydedilir. 

 
Alacakların karşılanmasıyla elde edilen varlıklara ilişkin amortisman, Grup'un sahip olduğu sabit varlıklarda 
tahsil edilen amortisman ile aynı şekilde kar ve zarar hesabına tahsil edilir. 

 
Bu varlıkların muhasebeleştirilmesi, takipteki kredilerde bir azalmaya yol açarsa, bu tür indirimler ve takipteki 
kredilere karşı tutulan hükümlerdeki karşılık gelen indirimler ayrı ayrı açıklanır. 

 
Bu varlıklar genellikle satış amaçlıdır.Söz konusu varlıkların satışında elde edilen kazanç ve zararlar, duran 
varlıkların satışında elde edilen kazanç ve kayıplardan ayrı olarak açıklanmaktadır.Bu varlıkların elden 
çıkarılmasıyla elde edilen yeniden değerleme fazlası (ertelenmiş vergi net) doğrudan uygun olmayan karlara 
aktarılır. 

 
Bununla birlikte, eğer böyle bir varlık daha sonra grup tarafından kendi işlemleri için kullanılıyorsa, varlık, ilgili 
herhangi bir artı ile birlikte (fazlalık içinde kalır), sabit varlıklara aktarılır. 

 
4.10 Borçlanmalar / mevduatlar 
 

Borçlanmalar / mevduatlar alınan girişlerin miktarı üzerinden kaydedilir. Borçlanmaların / mevduatların maliyeti 
gerçekleştiği dönemdeki bir harcama olarak tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. 

 
4.11 Sermaye benzeri borç 
 

Sermaye benzeri bir borç elde edilen gelir tutarına kaydedilir. Sermaye benzeri borçlar üzerinde tahakkuk eden 
fiyat farkı kar ve zarar hesabına gider kaydedilir. 
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4.12  Kabuller 
 

Kabuller, Grup tarafından müşterilere verilen kambiyo senetlerini ödemeyi taahhüt eder.Kabuller, finansal varlık 
olarak tanınan müşteriden sözleşme ile geri ödeme hakkı olan finansal pozisyon tablosunda finansal bir 
yükümlülük olarak muhasebeleştirilir. 

 
4.13 Çalışanlara sağlanan yardımlar 
 

Banka yardım planlarını ve belirlenmiş sosyal yardım planlarının her ikisini de kapsayan çok sayıda emeklilik 
sonrası planları yürütür. 

 
Tanımlanmış katkı planları için, banka fona periyodik olarak katkı payı öder ve bu tutarlar ödeme yükümlülüğü 
oluşturulduğunda kar ve zarar hesabına tahsil edilir.Yardımlar ödendikten sonra Banka'nın başkaca herhangi 
bir ödeme yükümlülüğü yoktur. 

 
Finanse edilen yardım planlarına yönelik olarak, mali durum tablosunda muhasebeleştirilen yükümlülük, tanımlı 
yardım yükümlülüklerinin bugünkü değerinden mali durum tablosu tarihindeki plan varlıklarının rayiç değerinin 
düşülmesi ile bulunan tutardır.Banka tarafından fona yapılan katkılar periyodik bazdadır. 

 
Finanse edilmeyen yardım planlarına yönelik olarak, mali durum tablosunda muhasebeleştirilen yükümlülük, 
tanımlı yardım yükümlülüklerinin bugünkü değeridir. 

 
Tanımlı yardım planları kapsamındaki tüm yükümlülükler açısından sorumluluk, yıllık olarak bağımsız bir 
sigorta uzmanı tarafından Tahmini Birim Kredi Yöntemi kullanılarak hesaplanır. 

 
Aktüeryal kazanç ve zararlar 

 
Aktüeryal varsayımlardaki deneyim ayarlamaları ve değişikliklerden doğan aktüeryal kazançlar ve kayıplar kar 
ve zarar hesabın vasıtasıyla sonradan geri dönüşümsüz diğer kapsamlı gelirlerde muhasebeleştirilir.Tazmin 
edilen devamsızlık yükümlülüğünün yeniden ölçülmesine ilişkin kazanç ve zararlar kar ve zarar hesabında 
muhasebeleştirilir. 

 
Geçmiş Hizmet Maliyeti 

 
Geçmiş hizmet maliyeti, bir plan değişikliğinden kaynaklanan tanımlanmış fayda yükümlülüğünün bugünkü 
değerindeki değişimdir.Banka, plan değiştirildiğinde geçmiş hizmet maliyetini gider olarak kabul eder. 

 
4.14  Döviz 
 
4.14.1 Döviz işlemleri 
 

Yabancı para cinsinden işlemler, işlem tarihinde geçerli olan döviz kurları üzerinden rupiye çevrilir.Döviz 
cinsinden varlık ve yükümlülükler, finansal durum tablosu tarihinde geçerli olan döviz kurları üzerinden rupiye 
çevrilir.Döviz cinsinden ve satın alınan yabancı faturalardaki ileri işlemler, ilgili vadelerine uygulanabilir ileri 
döviz kurları ile çevrilir. 

 
4.14.2  Yabancı işlemler 
 

Yabancı işlemlerin varlık ve yükümlülükleri Pakistan Rupisine mali durum tablosunun tarihinde geçerli döviz 
kurları üzerinden çevrilir.Yabancı işlemlerin gelir ve giderleri Pakistan Rupisine mali yıl içinde geçerli olan döviz 
kurlarının ortalaması üzerinden çevrilir. 

 
Bir işletmenin bir denizaşırı bağlı kuruluş tarafından satın alınmasından doğan Şerefiye, denizaşırı bağlı 
kuruluşun bir varlığı olarak kabul edilir ve finansal durum tablosu tarihinde geçerli olan döviz kurları ile çevrilir. 

 
4.14.3 Çevrim kazanç ve kayıpları 
 

Yabancı para çevirilerinden kaynaklanan Kazanç ve zararlar, hisse senedi içinde döviz çeviri rezervi (ETR) 
olarak kaydedilen yabancı şube, iştirak, ortak girişim ve bağlı ortaklıklara yapılan net yatırımın çevirisinden 
doğanlar hariç olmak üzere, kar ve zarar hesabına alınır.ETR'DEKİ bakiyeler sadece yatırımın elden 
çıkarılması üzerine kar ve zarar hesabına alınır. 
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4.14.4 Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler ve Taahhütler 
 

Vadeli döviz sözleşmeleri için taahhütler, mali tablolarda sözleşmeli oranlarda açıklanmaktadır. Döviz cinsinden 
ifade edilmiş gayri nakdi yükümlülükler ve taahhütler mali durum tablosu tarihinde geçerli döviz kurları 
üzerinden rupi cinsinden ifade edilir. 

 
4.15 Gelirlerin muhasebeleştirmesi 
 

Gelir Gruba aktarılacak bir işlemle ilgili ekonomik faydası ve güvenilir şekilde ölçülebilecek olması çerçevede 
muhasebeleştirilir. 

 
4.15.1 Avanslar ve yatırımlar 
 

Ödenen avanslardan ve borçlanma senetlerinden kaynaklanan gelir kontrat şartlarına göre süre ile orantılı bir 
esasta muhasebeleştirilir. Borçlanma senetlerinin bir prim veya iskonto ile satın alındığı durumlarda, söz 
konusuprim/iskonto gerçek getiri yöntemi kullanılarak borç senedinin kalan vadesi boyunca kar ve zarar hesabı 
vasıtasıyla amortismana tabi tutulur. 

 
Sınıflandırılmış avanslar ve yatırımlardaki kazanılabilir gelir tahsilat makbuzu bazında muhasebeleştirilir. 
Yeniden programlanmış / yeniden yapılandırılmış avanslar ve yatırımlardaki gelirler SBP düzenlemeleri veya 
Grubun faaliyet gösterdiği ülkelerdeki düzenleyici otoritelerce izin verildiği şekilde muhasebeleştirilirler. 

 
4.15.2  Kiralama finansmanı 
 

Finansal kiralamadan kaynaklanan gelir finansman yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir.Bu yöntem 
kapsamında, kazanılmamış kira geliri (toplam kira bedellerinin ve tahmini kalıntı değerinden kiralanan 
varlıkların maliyetinin düşülmesiyle bulunan tutarın toplamı olarak tanımlanan) ertelenir ve kiradaki ödenmemiş 
net yatırımın üzerindeki sabit periyodik getiri oranı elde etmek için kiralama süresi boyunca gelirlere alınır. 
Kiralama kontratlarının sona ermesinden kaynaklanan kazanç ve kayıplar gerçekleştiklerinde kar ve zarar 
hesabı üzerinden muhasebeleştirilir. Gerçekleşmemiş kiralama geliri ve sınıflandırılmış kiralamalardaki diğer 
ücretler makbuz bazında muhasebeleştirilir. 

 
4.15.3 Ücret, Komisyon ve Aracılık Gelirleri 
 

Ücret, Komisyon ve Aracılık Gelirleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. 
 
4.15.4  Temettü geliri 
 

Temettü geliri bunu alma hakkı tesis edildiğinde kayda alınır. 
 
4.16  Vergilendirme 
 

Gelir vergisi gideri cari ve önceki yıllara ait giderler ve ertelenmiş vergiden oluşur.Gelir vergisi gideri 
özsermayede doğrudan muhasebeleştirilen kalemlerle ilgili olduğu kadarıyla hariç olmak üzere kar ve zarar 
hesabında muhasebeleştirilir. 

 
4.16.1  Cari 
 

Cari vergilendirme tutarı, yerel ve yanı sıra dış faaliyetlerden yıl boyunca elde edilen vergilendirilebilir gelir 
üzerinde mali durum tablosu tarihindeki hükmedilmiş vergi oranları kullanılarak hesaplanır. 

 
4.16.2  Önceki yıllar 
 

Önceki yıllar için vergi yükü, cari yılda yapılan değerlendirmeler, tahminlerdeki değişiklikler ve geriye dönük 
olarak uygulanan kanun değişikliklerinden doğan önceki yıllara ilişkin vergi yüküne yapılan ayarlamaları temsil 
eder. 

 
4.16.3  Ertelenenler 
 

Ertelenen vergi, finansal raporlama amaçlarına yönelik olarak varlıklara ve yükümlülüklere isnat edilmiş tutarlar 
ve vergilendirme amaçları için kullanılmış tutarlar arasındaki tüm geçici farklılıklar üzerine bilanço yükümlülüğü 
metodu kullanılarak muhasebeleştirilir. 

 
İndirilebilir geçici farklar (ertelenmiş vergi varlıkları), varlığın veya yükümlülüğün defter değerinin muhtemel geri 
kazanıldığı veya kapatıldığı gelecek dönemlerin vergiye tabi gelirlerinden indirilebilecek geçici farklardır. 
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Vergiye tabi geçici farklar (ertelenmiş vergi borçları), varlığın veya yükümlülüğün defter değerinin muhtemel 
geri kazanıldığı veya kapatıldığı gelecek dönemlerin vergi borcuna neden olacak geçici farklardır. 

 
Ertelenmiş vergi yürürlüğe giren veya mali durum tablosu tarihinden itibariyle esasa ilişkin yürürlüğe giren 
yasalara göre, tersine çevrildiğinde geçici farklılıklara uygulanabilmesi beklenen vergi oranlarıyla ölçülür. 

 
Ertelenmiş bir vergi varlığı, varlığın faydalanılabilir olmasına mukabil ileri tarihteki vergilendirilebilir karlar 
derecesinde muhasebeleştirilir. 

 
Ertelenmiş bir vergi varlığının net defter değerinin telafisinin mümkün olamayabileceğine ilişkin nesnel kanıt 
mevcut olduğunda, ertelenmiş vergi varlığı geri kazanılabilir değerine düşürülür.Defter değeri ile geri 
kazanılabilir değer arasındaki fark, kar ve zarar hesabı üzerinden ertelenmiş vergi gideri olarak 
muhasebeleştirilir. 

 
4.17 Finansal olmayan varlıklarda değer düşüklüğü 
 

Finansal olmayan varlıkların defter tutarları, herhangi bir değer düşüklüğü göstergesi olup olmadığını 
belirlemek için her bir finansal durum tablosunda gözden geçirilir. Böyle bir gösterge varsa, varlığın geri 
kazanılabilir miktarı tahmin edilir.Bir değer düşüklüğü zararı, bir varlığın geri kazanılabilir tutarı defter tutarından 
daha düşük olduğunda, kar ve zarar hesabı üzerinden muhasebeleştirilir. 

 
Varlığın telafi edilebilir değerinde sonradan gerçekleşen bir artış, eğer tersine çevirme objektif olarak değer 
düşüklüğü zararı muhasebeleştirildikten sonra meydana gelen bir olayla ilgili ise, varlığın orijinal net defter 
değerine kadar, kar ve zarar hesabı vasıtasıyla bir değer düşüklüğü zararının ters kaydı ile sonuçlanır. 

 
4.18  Yükümlülükler 
 

Yükümlülükler Grubun geçmişteki olayların bir sonucu olarak bir yasal veya zımni kabulden kaynaklanan 
yükümlülüğe sahip olması durumunda kabul edilir. Yükümlülüğü yerine getirmek için bir kaynak çıkışının 
gerekeceği ve tutarın güvenilir bir tahminin yapılabileceği muhtemeldir. 

 
Grubun yükümlülüğü yerine getireceğine ilişkin samimi ve makul bir kesinlik mevcutsa bilanço dışı 
yükümlülükler karşılığı kabul edilir.Kar ve zarar hesabına yapılan kayıt beklenen geri kazanımlar düşüldükten 
sonra kalan olarak ifade edilir ve yükümlülük diğer yükümlülüklerde muhasebeleştirilir. 

 
Karşılıklar her mali durum tablosu tarihinde gözden geçirilir ve halihazırdaki en iyi tahmini yansıtmak için 
ayarlanır. 

 
4.19 Şarta Bağlı Yükümlülükler 
 

Şarta bağlı koşullu yükümlülükler, ekonomik faydaların dışarı akışıyla sonuçlanacak bir yükümlülüğün ortaya 
çıkıp çıkmayacağı henüz teyit edilmemiş olası yükümlülükler olduklarından mali durum tablolarında 
muhasebeleştirilmezler. Ekonomik kaynakların çıkış olasılığının uzaktan kabul edildiği durumlarda, şarta bağlı 
bir sorumluluk olarak açıklanmamaktadır. 

 
4.20  Mahsup Etme 
 

Yasal olarak icra olunabilir bir mahsup etme hakkı mevcut olduğunda ve Grup bir net esas yerleştirmek veya 
varlıkları paraya dönüştürmek ve yükümlülüklerini eş zamanlı olarak yerine getirmek isterse finansal varlıklar ve 
finansal yükümlülükler mahsup edilirler ve net tutar konsolide mali tablolarda raporlanırlar. 

 
4.21  Finansal Varlıklar ve Yükümlülükler 
 

Mali durum tablosunda varlığını sürdüren finansal varlıklar ve yükümlülükler nakit ve banka hesap bakiyeleri, 
finansal kuruluşlara verilen borçlar, yatırımlar, avanslar, belirli alacaklar, borç senetleri, borçlanmalar, 
mevduatlar, sermaye benzeri borçlar ve belirli diğer borçları kapsar. Önemli finansal varlıklar ve finansal 
yükümlülükler için benimsenmiş özel kabul yöntemleri ilgili politika notlarında açıklanmıştır. 

 
4.22  Türev Finansal Enstrümanlar 
 

Türev finansal varlıklar ve yükümlülükler başlangıçta bir türev kontratın akdedildiği tarihteki adil değeri 
üzerinden muhasebeleştirilirler ve sonrasında uygun değerleme teknikleri kullanılarak adil değerleri üzerinden 
ölçülürler. Türev finansal enstrümanlar adil değeri pozitif olduğunda aktife ve adil değeri negatif olduğunda 
pasife geçerler. Türev finansal enstrümanların adil değerindeki bir değişim doğrudan kar ve zarar hesabına 
aktarılır. 
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4.23  Ödenen temettüler 
 

Hissedarlara temettü duyurusu onaylanmış oldukları dönemde bir yükümlülük olarak muhasebeleştirilir. 
 
 
4.24  Hisse başına kazançlar 
 

Grup adi ve seyreltilmiş hisse senedi başına kazançlar sunar (EPS).Adi ve seyreltilmiş EPS, Grubun sermaye 
hissedarlarına isnat edilebilir yıla ait vergi sonrası karın yıl içinde ödenmemiş adi hisselerin ağırlıklandırılmış 
ortalama sayısına bölünmesiyle hesaplanır. 

 
4.25  Segment raporlaması 
 

Bir segment, benzersiz ürünler veya hizmetler sağlanması (faaliyet segmenti) veya diğer segmentlerden farklı 
olarak risklere veya kazanımlara tabi olan özel bir coğrafi ekonomik çevre içerisinde ürün ve hizmetlerin 
sağlanmasıyla (coğrafi segment) iştigal eden Grubun ayırdedilebilir bir bileşenidir. 

 
4.25.1 Faaliyet segmentleri 
 

Grup, izleme ve raporlama amaçlarına yönelik olarak aşağıdaki faaliyet alanlarında takip edilerek idare edilir: 
 

i) Şube Bankacılığı 
Bu segment dağıtım, tarımsal finansman, ticari kredi, perakende kredi ve İslami bankacılık iş dahil olmak üzere 
tüm perakende işleri içerir. 

 
ii) Tüketici bankacılığı 
Bu segment, Bireysel Krediler, ev kredileri, otomobil kredileri ve kredi kartları gibi tüketici kredilerini içerir. 

 
iii) Kurumsal Bankacılık 
Bu segment kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve işlem ve çalışan bankacılık işlerini içerir. 

 
iv) Hazine 
Bu segment, para piyasası, döviz ve türevleri gibi hazineyle ilgili tüm ürünleri içerir. 

 
v) Uluslararası ve muhabir bankacılık 
Bu bölüm, tüm uluslararası şube ve iştiraklerin sonuçlarını, muhabir bankacılık işini ve küresel dövizleri içerir. 

 
vi) Varlık yönetimi 
Bu segment HBL Asset Management Limited ile ilgilidir. 

 
vii) Genel Müdürlük / Diğerleri 
Bu segment, HBL Konnect, Merkez ofis işlevleri ve First MicroFinance Bankası ve Habib Döviz Borsası gibi 
yerli yan kuruluşlarla ilgili sayıları içermektedir. 

 
4.25.2  Coğrafi segmentler 
 

Grup, izleme ve raporlama amaçlarına yönelik olarak aşağıdaki coğrafi alanlarda takip edilerek idare edilir: 
 

i) Pakistan (KEPZ dahil) 
Buna yerli operasyonlar ve HBL'nin KEPZ Şubesi dahildir. 

 
ii) Ortadoğu ve Afrika 
Buna BAE, Bahreyn, Umman, Lübnan ve Mauritius dahildir. 

 
iii) Asya 
Buna Afganistan, Bangladeş, Çin, Hong Kong, Maldivler, Singapur ve Sri Lanka dahildir. 

 
iv) Avrupa ve Kuzey Amerika 
Buna Belçika, Türkiye, Birleşik Krallık (İsviçre dahil) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dahildir. 
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 Not 2019 2018 
  ('000 Rupi) 
5 HAZİNE BANKALARINDAKİ NAKİT VE BAKİYELER    
     
 Elde    
 Yerel para birimi  32,439,852 31,732,010 
 Yabancı para birimleri  4,494,979 4,413,924 
   36,934,831 36,145,934 
     
 Pakistan Devlet Bankası nezdindeki    
 Yerel para birimi cari hesapları 5.1 124,839,494 89,523,321 
 Yabancı para birimi cari hesapları 5.2 6,497,792 6,660,233 
 Yabancı para birimi mevduat hesapları 5.3 19,321,075 18,077,471 
   150,658,361 114,261,025 
     
 Diğer Merkez Bankaları nezdindeki    
 Yabancı para birimi cari hesapları 5.4 62,151,099 37,297,608 
 Yabancı para birimi mevduat hesapları 5.5 16,988,678 5,424,122 
   79,139,777 42,721,730 
     
 Pakistan Devlet Bankası nezdindeki    
 Yerel para birimi cari hesapları  99,821,234 85,848,781 
 Yabancı para birimi mevduat hesapları 5.6 451,515 355,293 
     
 Ulusal Ödül Tahvilleri  587,999 127,925 
     
   367,593,717 279,460,688 
     
5,1 Bunlar, SBP'nin Nakit Rezerv Karşılıkları altında tutulan yerel para birimi cari hesaplarını temsil etmektedir. 
     
5,2 Bunlar, SBP'nin Nakit Rezerv Karşılıkları altında tutulan döviz cari hesaplarını temsil etmektedir. 
     
5,3 Bunlar, SBP'nin Özel Nakit Rezerv Karşılıkları altında tutulan döviz cari hesaplarını ve SBP ile tutulan bir ABD 

Doları Takas hesabını temsil etmektedir.Bunlar, yılda %0,00 ile %1,51 arasında değişen oranlarda (2018:yıllık 
%0,00 ila %1,35) artışları göstermektedir. 

     
5,4 Bunlar, grubun faaliyet gösterdiği denizaşırı ülkelerin Merkez bankalarıyla yerel yasal / düzenleyici gerekliliklere 

uygun olarak tutulan bakiyeleri temsil etmektedir.Bunlar, yıllık %0,75 ila %2,00 (2018:%0,65 ila % 2,00) arasında 
oranlar taşıyan 32.403,898 milyon Rupi (2018: 7.113,816 milyon Rupi)'yefiyat artışı gerçekleştirilen ücretli cari 
hesaplardaki bakiyeleri içermektedir. 

     
5,5 Bunlar, grubun faaliyet gösterdiği denizaşırı ülkelerin Merkez bankalarıyla yerel yasal / düzenleyici gerekliliklere 

uygun olarak tutulan bakiyeleri temsil etmektedir.Bunlar yıllık %0,00 ile %15,00 arasında değişen oranlarda artış 
göstermektedir (2018:yıllık %0,00 ile %15,00). 

     
5,6 Bu, Pakistan Ulusal Bankası ile tutulan bir mevduat hesabını temsil etmektedir.Bu, yıllık %8,25 oranında (2018: 

yıllık %3,00)fiyat artışını göstermektedir. 
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 Not 2019 2018 
  ('000 Rupi) 
 DİĞER BANKALARDAKİ BAKİYELER    
     
6 Pakistan nezdinde    
 Cari hesaplarda  190,077 231,594 
 Mevduat hesaplarında 6.1 2,907,156 3,284,178 
   3,097,233 3,515,772 
 Pakistan Dışında    
 Cari hesaplarda 6.2 19,623,240 16,511,609 
 Mevduat hesaplarında 6.3 18,528,081 22,614,641 
   38,151,321 39,126,250 
   41,248,554 42,642,022 
     
6,1 Bunlar yıllık %3,75 ile %14,25 arasında değişen oranlarda artış göstermektedir (2018:yıllık %3,75 ile %11,00). 
     
6,2 Bu, 5.419,666 milyon Rupi (2018: 4.860,167 milyon Rupi) tutarında ücretlibir cari hesaptaki bakiyeyi içerir ve 

bu da yılda %0,60 oranında(2018: yılda %0,85) bir kar marjı sağlar. 
     
6,3 Bunlar yıllık %0,05 ile %11,75 arasında değişen oranlarda (2018:yıllık %0,15 ile %23,55 arasında) artışlar 

göstermektedir. 
  Not 2019 2018 
   ('000 Rupi) 
7 FİNANSAL KURULUŞLARA SAĞLANAN BORÇLAR    
     
 Vadesiz kredi verme 7.2 300,000 8,900,000 
     
 Repo sözleşmesi kredileri (ters repo) 7.3 24,514,015 38,045,810 
  
 Bai Muajjal alacakları 
 - Pakistan Devlet Bankası ile 7.4 20,489,184  
 - diğer finansal kurumlar ile   4,331,526 
   20,489,184 4,331,526 
     
   45,303,199 51,277,336 
  
7,1 Finansal kurumlara sağlanan kredilerin hepsi yerel para birimindedir. 
  
7,2 Vadesiz krediler, yıllık %13,50 ila %13,65 (2018: yılda %8,21 ila %9,60) arasında değişen oranlardacari artış 

göstermektedir ve en geç 02 Mart 2020'de vadesi gelecektir. 
  
7,3 Repo kredileri, yıllık %13,20 ila %13,55 (2018: yılda %8,40 ila %10,39) arasında değişen oranlardacari artış 

göstermektedir ve en geç 24 Ocak 2020’de vadesi gelecektir. 
  
7.3.1 Finansal kuruluşlara verilen kredilere karşı teminat olarak tutulan menkul kıymetler 
  
    2019   2018  
   Grup 

tarafından 
düzenlen

miştir 

Ayrıca 
teminat 
olarak 

verilmiştir 

Toplam Grup 
tarafından 
düzenlen

miştir 

Ayrıca 
teminat 
olarak 

verilmiştir 

Toplam 

   ('000 Rupi) 
   
 Piyasa Hazine Bonoları 980,222 - 980,222 4,995,810 - 4,995,810 
 Pakistan Yatırım 

Tahvilleri 
23,533,793 - 23,533,793 33,050,000 - 33,050,000 

  24,514,015 - 24,514,015 38,045,810 - 38,045,810 
        
  
7.3.2 Repo sözleşmesi kredilerine karşı teminat olarak tutulan menkul kıymetlerin piyasa değeri 24.529,447 milyon 

Rupi (2018:37.301,886 milyon Rupi) olarak gerçekleşti. 
  
7,4 Pakistan Devlet Bankası'ndan (SBP) Bai Muajjal alacakları yılda %10,63 oranında kar taşımaktadır ve en geç 

07 Şubat 2020'de vadesi gelecektir. 
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8 YATIRIMLAR Not         
  Maliyet/ 

İtfa edilmiş 
maliyet 

Eksiltme 
karşılığı 

Fazla
lık / 

(açık) 

Defter 
değeri 

Maliyet / itfa 
edilmiş 
maliyet 

Eksiltme 
karşılığı 

Artı / 
(açık) 

Defter 
değeri 

8,1 Türe göre yatırımlar  ('000 Rupi) 

           

 Alım satım amaçlı (HFT) menkul kıymetler    

     

 Federal Hükümet menkul kıymetleri    

 - Piyasa Hazine Bonoları  254,388,566 (127,306) 254,261,260 2,569,965 - (1,499) 2,568,466

 - Pakistan Yatırım Tahvilleri  12,596,388 33,166 12,629,554 3,683,617 - (12,287) 3,671,330

 Yabancı menkul kıymetler    

 - Devlet borçlanma senetleri  99,386 10,549 109,935 90,499 - 24,575 115,074

   267,084,340 (83,591) 267,000,749 6,344,081 - 10,789 6,354,870

 Satılmaya hazır (AFS) menkul kıymetler    

     

 Federal Hükümet menkul kıymetleri    

 - Piyasa Hazine Bonoları  
8.3 

350,848,825 - 82,500 350,931,325 758,446,236 - (275,397) 758,170,839

 - Pakistan Yatırım Tahvilleri  449,714,794 - 3,837,538 453,552,332 234,800,806 - (10,064,365) 224,736,441

 - Ijarah Sukuks  4,667,551 - (46,478) 4,621,073 53,675,083 - (170,821) 53,504,262

 - Pakistan Hükümeti ABD Doları Tahvilleri  4,813,973 (138,672) 307,929 4,983,230 5,759,910  (33,047) (52,654) 5,674,209

 Paylar    

 - Borsaya Kote Edilmiş Şirketler  9,626,801 (4,198,407) 1,225,135 6,653,529 14,599,566 (4,043,987) (385,376) 10,170,203

 - Kote edilmemiş şirketler  4,820,042 (82,274) - 4,737,768 3,761,058 (82,274) - 3,678,784

 Hükümet Dışı Borçlanma Senetleri    

 - Borsada kote edilmiş  
8.4 

1,750,000 - (27,251) 1,722,749 - - - -

 - Borsada kote edilmemiş  2,286,134 (270,877) - 2,015,257 4,949,525 (274,630) - 4,674,895

 Yabancı menkul kıymetler    

 - Devlet borçlanma senetleri  33,895,775 (186,259) 346,033 34,055,549 21,179,684 (45,262) (12,207) 21,122,215

 - Hükümet Borçlanma Senetleri    

 - Borsada kote edilmiş  16,245,897 (620,914) 74,576 15,699,559 50,437,302 (383,589) (626,014) 49,427,699

 - Borsada kote edilmemiş  348,686 (1,713) 2,411 349,384 6,477,305 (2,724) 944 6,475,525

 - Hisse senetleri - Kote edilmemiş  5,912 - - 5,912 5,413 - - 5,413

 Ulusal Yatırım Ortaklığı birimleri  11,113 - 31,691 42,804 11,113 - 31,449 42,562

 Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı birimleri  55,000 - 7,450 62,450 55,000  4,950 59,950

 İmtiyazlı hisse senetleri  44,400 - - 44,400 97,500  - 97,500

   879,134,903 (5,499,116) 5,841,534 879,477,321 1,154,255,501 (4,865,513) (11,549,491) 1,137,840,497

     

 Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler 
(HTM) 

3.7   

     

 Federal Hükümet menkul kıymetleri    

 - Piyasa Hazine Bonoları  274,477 - - 274,477 154,580 - - 154,580

     

 - Pakistan Yatırım Tahvilleri 8.3. 8.5 
& 8.6 

157,029,540 - - 157,029,540 172,011,963 - - 172,011,963

 - Pakistan Hükümeti ABD Doları Tahvilleri  - - - 139,274 - - 139,274

 - Diğer Federal Hükümet Menkul Kıymetleri  10,794,000 - - 10,794,000 - - - -

 Hükümet Dışı Borçlanma Senetleri    

 - Borsada kote edilmiş  5,799,373 - - 5,799,373 9,092,850 - - 9,092,850

 - Borsada kote edilmemiş  19,705,186 - - 19,705,186 22,538,405 - - 22,538,405

 Yabancı Menkul Kıymetler    

 - Devlet borçlanma senetleri  7,373,574 (2,459) - 7,371,115 8,657,345 (609) - 8,656,736

 - Hükümet Borçlanma Senetleri    

 - Borsada kote edilmiş  1,280,682 - - 1,280,682 3,102,180 - - 3,102,180

 - Borsada kote edilmemiş  516,268 (3,335) - 512,933 642,242 (110) - 642,132

   202,773,100 (5,794) - 202,767,306 216,338,839 (719) - 216,338,120

 İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar 8.13 30,363,064 - (1,061) 30,362,003 29,013,650 - 505,327 29,518,977

     

 Toplam Yatırımlar  1,379,355,407 (5,504,910) 5,756,882 1,379,607,379 1,405,952,071 (4,866,232) (11,033,375) 1,390,052,464
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  Not 2019 2018 
  Maliyet/ 

İtfa edilmiş 
maliyet 

Eksiltme 
karşılığı 

Fazlalık / 
(açık) 

Defter 
değeri 

Maliyet / itfa 
edilmiş maliyet 

Eksiltme 
karşılığı 

Artı / (açık) Defter 
değeri 

8,2 Segmentlere göre yatırımlar  ('000 Rupi) 

           

 Federal Hükümet menkul kıymetleri          

 Piyasa Hazine Bonoları  605,511,868 (44,806) 605,467,062 761,170,781 (276,896) 760,893,885

 Pakistan Yatırım Tahvilleri  619,340,722 3,870,704 623,211,426 410,496,386 (10,076,652) 400,419,734

 - Ijarah Sukuk  4,667,551 (46,478) 4,621,073 53,675,083 (170,821) 53,504,262

 Pakistan Hükümeti ABD Doları Tahvilleri  4,813,973 (138,672) 307,929 4,983,230 5,899,184 (33,047) (52,654) 5,813,483

 Diğer Federal Hükümet Menkul Kıymetleri  10,794,000 10,794,000  

   1,245,128,114 ((138,672) 4,087,349 1,249,076,791 1,231,241,434 (33,047) (10,577,023) 1,220,631,364

 Paylar   

 Borsaya Kote Edilmiş Şirketler  9,626,801 (4,198,407) 1,225,135 6,653,529 14,599,566 (4,043,987) (385,376) 10,170,203

 Borsaya Kote Edilmemiş Şirketler  4,820,042 (82,274) 4,737,768 3,761,058 (82,274) 3,678,784

   14,446,843 (4,280,681) 1,225,135 11,391,297 18,360,624 (4,126,261) (385,376) 13,848,987

 Hükümet Dışı Borçlanma Senetleri   

 Borsada kote edilmiş  7,549,373 - (27,251) 7,522,122 9,092,850 - - 9,092,850

 Borsada kote edilmemiş  21,991,320 (270,877) - 21,720,443 27,487,930 (274,630) - 27,213,300

   29,540,693 (270,877) (27,251) 29,242,565 36,580,780 (274,630) - 36,306,150

 Yabancı menkul kıymetler   

 Hükümet borçlanma senetleri  41,368,735 (188,718) 356,582 41,536,599 29,927,528 (45,871) 12,368 29,894,025

 Hükümet Dışı Borçlanma Senetleri   

 Borsada kote edilmiş  17,526,579 (620,914) 74,576 16,980,241 53,539,482 (383,589) (626,014) 52,529,879

 Borsada kote edilmemiş  864,954 (5,048) 2,411 862,317 7,119,547 (2,834) 944 7,117,657

 Hisse senetleri - Kote edilmemiş  5,912 - 5,912 5,413 5,413

   59,766,180 (814,680) 433,569 59,385,069 90,591,970 (432,294) (612,702) 89,546,974

 Ulusal Yatırım Ortaklığı birimleri  11,113 - 31,691 42,804 11,113 31,449 42,562

    

 Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı birimleri  55,000 - 7,450 62,450 55,000 4,950 59,950

    

 İmtiyazlı hisse senetleri  44,400 - 44,400 97,500 97,500

    

 İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki 
yatırımlar 

8.2.1  

 Diamond Trust Bank Kenya Limited  14,737,817 7,395 14,745,212 11,717,187 11,717,187
 Himalayan Bank Limited, Nepal  4,908,010 (10,037) 4,897,973 3,779,452 (1,590) 3,777,862
 Kırgız Yatırım ve Kredi   

 Bankası, Kırgızistan  1,867,678 1, 867,678 1,594,778 1,594,778

 Jubilee General Insurance Company 
Limited 

 2,899,687 25,228 2,924,915 2,840,731 232,974 3,073,705

 Jubilee Life Insurance Company Limited  2,048,841 (1,421) 2,047,420 1,940,512 (2,123) 1,938,389

 HBL Nakit Fonu  55,907 55,907 28,573 28,573

 HBL Enerji Fonu  307,632 307,632 301,246 301,246

 HBL Hisse Senedi Fonu  54,057 54,057

 HBL Finansal Planlama Fonu -   

 Stratejik Tahsis Planı  - 96,694 96,694

 HBL Hükümet Menkul Kıymetler Fonu  - - 11,038 11,038

 HBL Gelir Fonu  223,994 223,994 821,419 (329) 821,090

 HBL İslami Varlık Tahsis Fonu  210,927 210,927 631,037 (3,537 627,500

 HBL İslami Sermaye Fonu  97,356 97,356 59,059 - 59,059

 HBL İslami Gelir Fonu  - - 266,065 - 266,065

 HBL İslami Para Piyasası Fonu  228,902 228,90 321,276 - 321,276

 HBL İslami Emeklilik Fonu - Borç Alt Fonu  - - 45,704 234 45,938

 HBL İslami Emeklilik Fonu - Hisse Senedi 
Alt Fonu 

 51,303 51,303 78,532 16,180 94,71

 HBL İslami Emeklilik Fonu -  -  

 Para Piyasası Alt Fonu  - - 45,555 13 45,568

 HBL İslami Hisse Senedi Fonu  280,905 280,905 636,153 63,365 699,518

 HBL Para Piyasası Fonu  475,932 475,932 992,991 (57) 992,934

 HBL Çoklu Varlık Fonu  91,141 91,141 96,973 77,977 174,950

 HBL Emeklilik Fonu - Hisse Senedi Alt 
Fonu 

 78,139 78,139 94,177 9,388 103,565

 HBL Emeklilik Fonu - Borç Alt Fonu  - - 52,450 (9) 52,441

 HBL Emeklilik Fonu - Para Piyasası Alt 
Fonu 

 - - 48,988 (5) 48,983

 HBL Hisse Senedi Fonu  968,613 968,613 1,805,581 97,619 1,903,200

 HBL Yatırım Fonu Sınıf A  345,720 (22,226) 323,494 336,967 (28,470) 308,497

 HBL Yatırım Fonu Sınıf B  484,560 484,560 316,455 43,697 360,152

   30,363,064 (1,061) 30,362,003 29,013,650 505,327 29,518,977

 Toplam Yatırımlar  1,379,355,407 (5,504,910) 5,756,882 1,379,607,379 1,405,952,071 (4,866,232) (11,033,375) 1,390,052,464

        

 
8.2.1 İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlardaki fazla / (açık), Grup'un bu kuruluşların sahip olduğu yatırımlardaki 
fazla / (açık) payını temsil etmektedir. 
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  2019  2018 
8.2.2 Teminat olarak verilen yatırımlar ('000 Rupi) 
    
 Borçlanmalara karşı teminat olarak verilen yatırımların piyasa değeri aşağıdaki 

gibidir: 
  
 Federal Hükümet menkul kıymetleri 
 - Piyasa Hazine Bonoları 128,024,805 333,213,434
 - Pakistan Yatırım Tahvilleri 71,061,088 29,329,018
   
 Yabancı menkul kıymetler  
 - Devlet borçlanma senetleri - 674,637
 - Hükümet-Dışı Borçlanma Senetleri- borsada kote edilmiş - 12,381,600
  199,085,893 375,598,689
  
8.3 Yatırımlar, SBP'nin yasal likidite gerekliliklerine uygun olarak tutulan ve SBP ile yeniden sayım için mevcut olan 

339.606,770 milyon Rupi (2018: 304.162,454 milyon Rupi) tutarında menkul kıymetleri içermektedir. 
  
8.4 Banka, yıl içinde 2.551,000 milyon Rupi tutarındaki devlet dışı borçlanma senetlerini vadeye kadar elde 

tutulacaklar kategorisinden, yasal onay sonrasında satılmaya hazır kategoriye kadar yeniden sınıflandırmıştır. 
  
8.5 Yatırımlar, TT/DD indirim tesisleri ve talep kredisi tesislerine karşı SBP ile taahhüt edilen 225.167 milyon Rupi 

(2018: 222.214 milyon Rupi) içermektedir. 
  
8.6 Yatırımlar, Banka'nın çeşitli şubelerinde tutulmakta olan Alay Fonu Hesapları yerine Askeri Hesaplar Kontrolörü ile 

taahhüt edilen 9.897 milyon Rupi (2018: 9.768 milyon Rupi) içermektedir. 
     
8.7 Vadeye kadar elde tutulacak olarak sınıflandırılan yatırımların piyasa değeri 194.167,529 milyon Rupi 

(2018:200.465,358 milyon Rupi) olarak gerçekleşmiştir. 
  2019  2018 
  ('000 Rupi) 
8.8 Yatırımların değerinde azalmaya karşı ayrılan karşılıkların ayrıntıları   
    
 Açılış bakiyesi 4,866,232 1,503,051
 Döviz ayarlamaları 85,592 41,910
 Şarj / ters kayıt  
 Yıllık ücret 2,986,488 4,000,586
 Yıl için ters kayıt (64,476) (28,757)
 Yıl boyunca bertarafta ters kayıt (2,368,926) (650,558)
 Net ücret 553,086 3,321,271
   
 Kapanış bakiyesi 5,504,910 4,866,232
    
8.9 Borçlanma senetlerine karşı karşılıklar   
    
  2019 2018 
 Sınıflandırma kategorisi Gelir 

Getirmeyen 
Yatırımlar 

Karşılığı Gelir 
Getirmeyen 

Yatırım 

Karşılığı 

 Ülke İçi ('000 Rupi) 
 Kayıp 270,877 270,877 274,630 274,630 
      
 Denizaşırı     
 Vadesi geçmemiş, bozulmuş 826,324 599,126 724,975 377,549 
  1,097,201 870,003 999,605 652,179 
8.9.1 Yukarıdakilere ek olarak, bazı denizaşırı Şubeler, UFRS 9 gerekliliklerine uygun olarak yatırımlara karşı 354.226 

milyon Rupi (2018: 87.792 milyon Rupi) genel karşılık ayırmaktadır. 
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8.10 Satılmaya hazır menkul kıymetlerin kalitesi    
 AFS menkul kıymetlerinin kalitesi ile ilgili ayrıntılar aşağıdaki gibidir:    
  2019  2018 
  Maliyet 
  ('000 Rupi) 
 Federal Hükümet Menkul Kıymetleri-Devlet garantisi   
 Piyasa Hazine Bonoları 350,848,825 758,446,236 
 Pakistan Yatırım Tahvilleri 449,714,794 234,800,806 
 Ijarah Sukuks 4,667,551 53,675,083 
 Pakistan Hükümeti ABD Doları Tahvilleri 4,813,973 5,759,910 
  810,045,143 1,052,682,035 
    
 Paylar   
 Borsaya Kote Edilmiş Şirketler   
 Otomobil parçaları ve aksesuarları 122,869 122,869 
 Çimento 179,510 2,493,024 
 Kimyasal 290,558 224,083 
 Ticari Bankalar 562,338 1,115,136 
 Mühendislik 13,765 285,553 
 Gübre 1,020,171 1,566,292 
 Gıda ve Kişisel Bakım Ürünleri 62,871 696,032 
 Sigortacılık 263,526 270,498 
 Yatırım Bankaları I Yatırım Şirketleri I Menkul Kıymetler Şirketleri 1,122,067 1,122,067 
 Petrol ve Gaz Arama Şirketleri 952,594 921,375 
 Petrol ve Gaz Pazarlama Şirketleri 549,246 842,659 
 Elektrik Üretimi Ve Dağıtımı 3,134,533 3,586,815 
 Rafineri 80,532 386,561 
 Teknoloji ve İletişim 561,362 592,848 
 Tekstil Kompozit 710,859 373,754 
  9,626,801 14,599,566 
  2019 2018 
  Maliyet Elden 

Çıkarma 
Maliyet Elden Çıkarma

  ('000 Rupi) 
 Borsaya Kote Edilmemiş Şirketler     
 Pakistan Limited Merkezi Mevduat Şirketi 256,347 690,272 256,347 658,861 
 Engro Powergen Thar (Private) Limited 2,086,591 3,231,413 1,599,623 2,624,676 
 Pakistan Mortgage Refinance Company Limited 500,000 594,508 500,000 501,286 
 Sindh Engro Coal Mining Company Limited 1,888,274 2,312,341 1,316,258 1,575,511 
 Pak Agriculture Storage and Services Corporation 

Limited 
5,500 1,622,928 5,500 1,331,012 

 DHA Cogen Limited  (2,497,155 - (2,497,155) 
 Ulusal Kurumsal Kolaylaştırma Teknolojileri     
 (Özel) Limited 1,527 69,76 1,527 71,188 
 First Women Bank Limited 63,300 203,928 63,300 208,937 
 National Investment Trust Limited 100 856,227 100 972,967 
 SME Bank Limited 13,474 (9,778) 13,474 (9,778) 
 Society for Worldwide Interbank Financial     
 Telekomünikasyon (S.W.I.F.T) 4,929 39,295 4,929 41,350 
  4,820,042 7,113,74 3,761,058 5,478,855 
      
 Hükümet Dışı Borçlanma Senetleri  Note 2019 2018 
    Cost 
    ('000 Rupi) 
 Borsada kote edilmiş     
 AA+, AA, AA-   1,450,000 
 A+, A, A-   300,000 
    1,750,000 
 Borsada kote edilmemiş    
 AA+, AA, AA-   801,000 - 
 Derecelendirilmemiş   1,485,134 4,949,525 
    2,286,134 4,949,525 
    4,036,134 4,949,525 
 
8.10.1 Bunlar, Devlet tarafından garanti edilen 1.214,257 milyon Rupi (2018: 4.674,895 milyon) tutarındaki Hükümet-
dışıborçlanma senetlerine yapılan yatırımları içermektedir. 
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Yabancı menkul kıymetler 2019 2018 
 Maliyet Derecelendirme Maliyet Derecelendirme 
Hükümet borçlanma senetleri ('000 Rupi)  ('000 Rupi)  
     
Bahreyn 3,334,917 B+ 2,624,914 BB- 
Almanya 693,098 Aa1 977,881 Aaa 
Endonezya 30,775 Baa2 27,656 Baa2 
Lübnan 766,390 Caa2 1,282,142 B3 
Maldivler 8,376,859 B2 4,770,054 B2 
Mauritius 5,314,476 Baa1 2,952,693 Baa1 
Hollanda 1,432,543 Aaa 1,670,729 Aaa 
Umman 1,214,022 Ba1 1,681,143 Baa3 
Singapur 2,640,462 Aaa 2,440,884 Aaa 
Güney Afrika - - 702,195 Baa3 
Sri Lanka 3,013,877 B2 878,846 B2 
Amerika Birleşik Devletleri 4,150,598 Aaa 1,170,547 Aaa 
Mısır 2,094,746 B2 - - 
Kenya 833,012 B2 - - 
 33,895,775  21,179,684  
     
Hükümet Dışı Borçlanma Senetleri   2019 2018 
   Maliyet 
Borsada kote edilmiş   ('000 Rupi) 
     
AAA   3,061,627 2,712,688 
AA+, AA, AA-   3,089,462 9,003,225 
A+, A, A-   2,974,532 19,529,831 
BBB+, BBB, BBB-   3,186,119 16,297,458 
BB+, BB, BB-   2,326,404 1,485,910 
B+, B, B-   781,429 683,215 
CCC ve altı   826,324 724,975 
   16,245,897 50,437,302 
     
Borsada kote edilmemiş     
     
AAA   - 102,009 
A+, A, A-   - 1,890,230 
Derecelendirilmemiş   348,686 4,485,066 
   348,686 6,477,305 
     
Hisse senetleri - Kote edilmemiş     
     

The Benefit Company, Bahreyn   3,285 2,947 
Kredi Bilgi Bürosu, Sri Lanka   68 61 
LankaClear (Private) Limited, Sri Lanka   427 380 
SME Equity Fund Limited, Mauritius   2,132 2,025 

   5,912 5,413 
     
Ulusal Yatırım Ortaklığı birimleri- borsada kote edilmiş   11,113 11,113 
     
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı birimleri- borsada kote 
edilmiş 

  55,000 55,000 

     
İmtiyazlı hisse senetleri - borsada kote edilmiş   44,400 97,500 
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8,11 Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlerle ilgili ayrıntılar 

aşağıdaki gibidir: 
 2019 2018 

   Maliyet / itfa edilmiş maliyet 
 Federal Hükümet Menkul Kıymetleri-Devlet garantisi  ('000 Rupi) 
     
 Piyasa Hazine Bonoları  274,477 154,580 
 Pakistan Yatırım Tahvilleri  157,029,540 172,011,963 
 Pakistan Hükümeti ABD Doları Tahvilleri  - 139,274 
 Diğer Federal Hükümet Menkul Kıymetleri  10,794,000 - 
   168,098,017 172,305,817 
     
 Hükümet Dışı Borçlanma Senetleri    
     
 Borsada kote edilmiş    
     
 AA+, AA, AA-   3,564,480 8,658,877 
 A+, A, A-  2,234,893 433,973 
   5,799,373 9,092,850 
 Borsada kote edilmemiş    
     
 AAA  10,639,578 11,327,025 
 AA+, AA, AA-  149,910 3,689,018 
 A+, A, A-  3,250,139 2,403,822 
 Derecelendirilmemiş  5,665,559 5,118,540 
   19,705,186 22,538,405 
 
 
 
 Yabancı menkul kıymetler 2019 2018 
  Maliyet / itfa 

edilmiş maliyet 
Derecelendirme Maliyet / itfa 

edilmiş 
maliyet 

Derecelendirme 

 Hükümet borçlanma senetleri ('000 Rupi)  ('000 Rupi)  
      
 Bahreyn 1,225,625 B+ 866,409 BB 
 Bangladeş 1,497,431 Ba3 1,500,969 Ba3 
 Endonezya   695,841 Baa2 
 Kenya   486,491 B1 
 Lübnan 143,425 Caa2 342,548 B3 
 Maldivler   904,084 B2 
 Mauritius 213,289 Baa1 304,077 Baa1 
 Umman 2,580,917 Ba1 2,861,553 Baa3 
 Sri Lanka 1,712,887 B2 695,373 B2 
  7,373,574  8,657,345  
 
 

 Hükümet Dışı Borçlanma Senetleri  2019 2018 
   Maliyet / itfa edilmiş maliyet 

 Borsada kote edilmiş  ('000 Rupi) 
     
 AAA   692,254 
 AA+, AA, AA-   415,530 
 A+, A, A-   415,519 
 BBB+, BBB, BBB-  770,140 692,384 
 BB+, BB, BB-   319,849 
 Derecelendirilmemiş  510,542 566,644 
   1,280,682 3,102,180 
 Borsada kote edilmemiş    
     
 AA+, AA, AA-  516,268 642,242 
   516,268 642,242 
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 2019 

 Aşağıdaki tarih 
İtibariyle yıllık geçici

mali tablolara 
dayalı olarak 

Kuruluşun 
bulunduğu

ülkeler 

Tutma 
yüzdesi 

Varlıklar Yükümlülükl
er 

Gelir Vergi 
sonrası 

kar / (zarar)

Toplam 
Kapsamlı 

Gelir / 
(zarar) 

 ('000 Rupi) 
Diamond Trust Bank Kenya Limited 30 Eylül 2019 Kenya %16.15 584,109,024 485,309,301 57,285,610 9,936,479 11,570,919 

Himalayan Bank Limited 17 Ekim 2019 Nepal %20.00 195,908,622 172,018,493 18,076,897 3,858,708 3,832,206 

Kırgız Yatırım ve Kredi Bankası 31 Aralık 2019 Kırgızistan %18.00 62,262,671 52,017,799 5,421,912 487,574 487,574 

Jubilee General Insurance Company Limited 30 Eylül 2019 Pakistan %19.80 22,055,796 14,473,251 6,162,214 1,028,004 190,939 

Jubilee Life Insurance Company Limited 30 Eylül 2019 Pakistan %18.52 151,688,551 141,128,277 47,723,104 1,953,507 1,989,635 

HBL Nakit Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %0.52 10,732,333 69,118 1,292,981 1,159,066 1,159,066 

HBL Enerji Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %35.51 897,354 31,046 59,575 29,558 29,558 

HBL Hisse Senedi Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %0.00 - - 52,357 39,712 39,712 

HBL Finansal Planlama Fonu - Stratejik Tahsis Planı 31 Aralık 2019 Pakistan %0.00 - - 7,544 6,631 6,631 

HBL Hükümet Menkul Kıymetler Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %0.00 - - 289,620 239,345 239,345 

HBL Gelir Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %16.98 1,380,433 61,616 198,740 160,519 160,519 

HBL İslami Varlık Tahsis Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %45.92 547,679 88,389 136,361 92,760 92,760 

HBL İslami Sermaye Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %18.54 552,302 27,161 63,864 42,867 42,867 

HBL İslami Gelir Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %0.00 - - 323,604 58,499 58,499 

HBL İslami Para Piyasası Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %13.22 1,744,596 12,766 152,489 131,230 131,230 

HBL İslami Emeklilik Fonu - Borç Alt Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %0.00 - - 24,762 3,101 3,101 

HBL İslami Emeklilik Fonu - Hisse Senedi Alt Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %33.11 159,397 4,456 23,836 19,332 19,332 

HBL İslami Emeklilik Fonu - Para Piyasası Alt Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %0.00 - - 15,727 2,490 2,490 

HBL İslami Hisse Senedi Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %39.83 725,650 20,371 94,779 50,865 50,865 

HBL Para Piyasası Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %5.20 9,278,647 123,042 934,027 817,822 817,822 

HBL Çoklu Varlık Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %44.64 237,015 32,828 34,293 25,811 25,811 

HBL Emeklilik Fonu - Borç Alt Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %0.00 - - 8,630 1,498 1,498 

HBL Emeklilik Fonu - Hisse Senedi Alt Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %32.88 241,494 3,847 36,741 30,685 30,685 

HBL Emeklilik Fonu - Para Piyasası Alt Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %0.00 - - 6,466 1,152 1,152 

HBL Hisse Senedi Fonu 31 Aralık 2019 Pakistan %38.99 2,582,072 98,066 390,973 288,390 288,390 

HBL Yatırım Fonu Sınıf A 31 Aralık 2019 Pakistan %17.13 2,281,918 10,202 112,932 51,108 87,568 

HBL Yatırım Fonu Sınıf B 31 Aralık 2019 Pakistan %32.52 2,334,657 844,639 275,410 186,902 186,902 

 
 
 2018 

 Aşağıdaki tarih 
İtibariyle yıllık geçici

mali tablolara 
dayalı olarak 

Kuruluşun 
bulunduğu

ülke 

Tutma 
yüzdesi 

Varlıklar Yükümlülükl
er 

Gelir Vergi 
sonrası 

kar / (zarar)

Toplam 
Kapsamlı 

Gelir / 
(zarar) 

 ('000 Rupi) 
Diamond Trust Bank Kenya Limited 30 Eylül 2018 Kenya %16.15 525,377,30 447,614,792 49,162,423 8,363,446 7,791,007 

Himalayan Bank Limited 17 Ekim 2018 Nepal %20.00 153,717,68 135,061,073 13,288,725 3,015,678 3,020,298 

Kırgız Yatırım ve Kredi Bankası 31 Aralık 2018 Kırgızistan %18.00 52,956,42 43,965,367 3,978,561 571,876 571,876 

Jubilee General Insurance Company Limited 30 Eylül 2018 Pakistan %19.80 23,190,51 14,828,283 6,426,986 1,082,427 141,371 

Jubilee Life Insurance Company Limited 30 Eylül 2018 Pakistan %18.52 137,154,65 127,160,799 53,626,535 2,934,367 2,519,951 

HBL Nakit Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %0.28 16,319,13 6,005,147 907,630 777,931 777,931 

HBL Enerji Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %35.86 877,028 42,772 (78,843) (114,164) (114,164) 

HBL Hisse Senedi Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %19.37 283,020 13,186 (3,944) (16,183) (16,183) 

HBL Finansal Planlama Fonu - Stratejik Tahsis Planı 31 Aralık 2018 Pakistan %50.73 191,895 318 (5,910) (7,464) (7,464) 

HBL Hükümet Menkul Kıymetler Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %4.12 233,345 24,743 33,785 25,373 25,373 

HBL Gelir Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %35.57 2,097,234 56,949 217,034 167,674 163,277 

HBL İslami Varlık Tahsis Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %28.04 2,253,997 2,232,949 127,722 59,111 51,684 

HBL İslami Sermaye Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %9.75 574,962 15,781 12,385 (27,837) (27,837) 

HBL İslami Gelir Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %7.13 3,769,559 36,614 314,928 253,982 253,982 

HBL İslami Para Piyasası Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %32.35 974,480 7,420 62,408 49,359 49,359 

HBL İslami Emeklilik Fonu - Borç Alt Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %39.37 111,923 1,130 6,707 4,500 4,181 

HBL İslami Emeklilik Fonu - Hisse Senedi Alt Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %57.86 189,006 3,801 190 (4,557) 5,808 

HBL İslami Emeklilik Fonu - Para Piyasası Alt Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %45.88 94,573 890 5,443 3,664 3,702 

HBL İslami Hisse Senedi Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %29.24 2,274,282 36,665 (126,967) (214,001) (195,650) 

HBL Para Piyasası Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %12.39 10,973,341 3,520,870 521,111 429,651 429,651 

HBL Çoklu Varlık Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %50.20 282,413 16,493 17,126 (1,929) (5,927) 

HBL Emeklilik Fonu - Borç Alt Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %28.20 176,381 2,203 12,552 8,687 8,588 

HBL Emeklilik Fonu - Hisse Senedi Alt Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %45.22 222,227 2,972 12,411 (4,453) 10,307 

HBL Emeklilik Fonu - Para Piyasası Alt Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %27.38 168,263 1,864 11,149 7,960 7,960 

HBL Hisse Senedi Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %49.76 4,198,376 844,630 (234,682) (436,709) (344,301) 

HBL Yatırım Fonu Sınıf A 31 Aralık 2018 Pakistan %17.13 2,193,289 9,164 37,705 (1,237) (205,443) 

HBL Yatırım Fonu Sınıf B 31 Aralık 2018 Pakistan %17.32 2,747,029 249,721 (79,713) (206,909) (206,909) 

PICIC Yatırım Fonu 31 Aralık 2018 Pakistan %0.00 - - 200,505 115,858 308,902 
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  2019 2018 
  ('000 Rupi) 
8,13 İştiraklerdeki ve İş ortaklıklarındaki yatırımlar   
  
 Diamond Trust Bank Kenya Limited- borsada kote edilmiş 
 Açılış bakiyesi 11,717,187) 8,800,801)
 Kar payı - vergi hariç 1,605,033 1,350,819)
 Sabit kıymetler fazlası / açığı payında hareket - (2,467)
 Yatırımlar fazlası / açığı payındaki hareket - vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 7,395 65,258
 Diğer kapsamlı gelirin payı - vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 171,216 (91,121)
 Döviz çevirisi etkisi 1,424,422 1,734,157
 Alınan temettü (180,041) (140,260)
 Kapanış bakiyesi 14,745,212 11,717,187
   
 Himalayan Bank Limited, Fepal - borsada kote edilmiş  
 Açılış bakiyesi 3,777,862 2,739,781
 Kar payı - vergi hariç 771,742 603,114
 Yatırımlar fazlası / açığı payındaki hareket - vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar (8,447) (1,590)
 Döviz çevirisi etkisi 356,816 436,557
 Kapanış bakiyesi 4,897,973 3,777,862
   
 Kırgız Yatırım ve Kredi Bankası (Kyrgyz Investment and Credit Bank), Kırgız 

Cumhuriyeti-borsada kote edilmemiş 
 

 Açılış bakiyesi 1,594,778 1,187,420
 Kar payı - vergi hariç 87,763 95,147
 Döviz çevirisi etkisi 205,041 329,101
 Alınan temettü (19,904) (16,890)
 Kapanış bakiyesi 1,867,678 1,594,778
   
 Jubilee General Insurance Company Limited- borsada kote edilmiş  
 Açılış bakiyesi 3,073,705 2,678,795
 Yatırım - 90,061
 Kar payı - vergi hariç 202,108 215,392
 Yatırımlar fazlası / açığı payındaki hareket - vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar (207,746) 232,974
 Yasal fondan sermaye katkısının payı - 1,550
 Diğer kapsamlı gelirin payı - vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar (214) (2,129)
 Alınan temettü (142,938) (142,938)
 Kapanış bakiyesi 2,924,915 3,073,705
   
 Jubilee Life Insurance Company Limited - borsada kote edilmiş  
 Açılış bakiyesi 1,938,389 1,533,450
 Kar payı - vergi hariç 361,732 634,140
 Yatırımlar fazlası / açığı payındaki hareket - vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 702 (2,123)
 Yasal fondan sermaye katkısının payı - 27,776
 Diğer kapsamlı gelirin payı - vergiler düşüldükten sonra kalan net tutar 3,667 2,216
 Alınan temettü (257,070) (257,070)
 Kapanış bakiyesi 2,047,420 1,938,389
   
 HBL Nakit fonu  
 Açılış bakiyesi 28,573 86,069
 Yatırım 936,652 180,908
 Kar payı 12,630 4,679
 İtfa (913,565) (242,175)
 Alınan temettü (8,165) (908)
 Diğer hareket (218) -
 Kapanış bakiyesi 55,907 28,573
 
 

 
 
 
 



Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait 
 
 
  2019 2018 
  ('000 Rupi) 
 HBL Enerji Fonu   
 Açılış bakiyesi 301,246 443,653
 Yatırım 75,000 32,000
 Kar / (zarar) payı 7,892 (41,407)
 İtfa (74,388) (133,000)
 Diğer hareket (2,118) -
 Kapanış bakiyesi 307,632 301,246
   
 HBL Hisse Senedi Fonu  
 Açılış bakiyesi 54,057 87,236
 Yatırım 25,000 20,000
 Zarar payı (176) (1,179)
 İtfa (77,103) (52,000)
 Diğer hareket (1,778) -
 Kapanış bakiyesi - 54,057
   
 HBL Finansal Planlama Fonu - Stratejik Tahsis Planı  
 Açılış bakiyesi 96,694 99,924
 Yatırım 412 
 Kar / (zarar) payı 3,711 (3,230)
 İtfa (100,332) -
 Alınan temettü (485) 
 Kapanış bakiyesi - 96,694
   
 HBL Hükümet Menkul Kıymetler Fonu  
 Açılış bakiyesi 11,038  101,224
 Yatırım 98,493 98,702
 Kar payı 2,574 3,862
 İtfa (108,775) (189,048)
 Alınan temettü - (3,702)
 Diğer hareket (3,330) -
 Kapanış bakiyesi - 11,038
   
 HBL Gelir Fonu  
 Açılış bakiyesi 821,090 1,753,147
 Yatırım  135,120
 Kar payı 31,300 78,133
 İtfa (515,082) (1,089,374)
 Yatırım fazlası / açığı payında hareket  (816)
 Alınan temettü (18,000) (55,120)
 Diğer hareket (95,314) 
 Kapanış bakiyesi 223,994 821,090
   
 HBL İslami Varlık Tahsis Fonu  
 Açılış bakiyesi 627,500 615,419
 Yatırım  1,807
 Kar payı 36,334 11,359
 İtfa (451,520) 
 Yatırım fazlası / açığı payında hareket  722
 Alınan temettü  (1,807)
 Diğer hareket (1,387) 
 Kapanış bakiyesi 210,927 627,500
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  2019 2018 
  ('000 Rupi) 
 HBL İslami Sermaye Fonu 
 Açılış bakiyesi 59,059 85,921 
 Yatırım 490,332  
 Kar / (zarar) payı 19,914 (1,862) 
 İtfa (467,382) (25,000) 
 Diğer hareket (4,567)  
 Kapanış bakiyesi 97,356 59,059 
    
 HBL İslami Gelir Fonu   
 Açılış Bakiyesi 266,065 250,652 
 Yatırım - 139,161 
 Kar payı 3,896 17,005 
 İtfa (269,961) (133,602) 
 Alınan temettü - (7,151) 
 Kapanış bakiyesi - 266,065 
    
 HBL İslami Para Piyasası Fonu   
 Açılış bakiyesi 321,276 405,136 
 Yatırım 15 12,035 
 Kar payı 25,956 19,051 
 İtfa (80,649) (102,911) 
 Alınan temettü (29,193) (12,035) 
 Diğer hareket (8,503)  
 Kapanış bakiyesi 228,902 321,276 
    
 HBL İslami Emeklilik Fonu - Borç Alt Fonu   
 Açılış bakiyesi 45,938 44,238 
 Kar payı 582 1,785 
 İtfa (44,195) - 
 Yatırım fazlası / açığı payında hareket - (85) 
 Diğer hareket (2,325) - 
 Kapanış bakiyesi - 45,938 
    
 HBL İslami Emeklilik Fonu - Hisse Senedi Alt Fonu   
 Açılış bakiyesi 94,712 98,709 
 Kar / (zarar) payı 5,446 (11,339) 
 İtfa (61,302) - 
 Yatırım fazlası / açığı payında hareket - 7,342 
 Diğer hareket 12,447 - 
 Kapanış bakiyesi 51,303 94,712 
    
 HBL İslami Emeklilik Fonu - Para Piyasası Alt Fonu   
 Açılış bakiyesi 45,568 43,684 
 Kar payı 461 1,867 
 İtfa (43,447) - 
 Yatırım fazlası / açığı payında hareket - 17 
 Diğer hareket (2,582) - 
 Kapanış bakiyesi - 45,568 
    
 HBL İslami Hisse Senedi Fonu   
 Açılış bakiyesi 699,518 735,027 
 Kar / (zarar) payı 5,136 (40,309) 
 İtfa (378,415) - 
 Yatırım fazlası / açığı payında hareket - 4,800 
 Diğer hareket (45,334) - 
 Kapanış bakiyesi 280,905 699,518 
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  ('000 Rupi) 
 HBL Para Piyasası Fonu 
 Açılış bakiyesi 992,934 358,829 
 Yatırım 100,021 712,875 
 Kar payı 100,785 45,217 
 İtfa (575,000) (111,112) 
 Alınan temettü (74,022) (12,875) 
 Diğer hareket (68,786)  
 Kapanış bakiyesi 475,932 992,934 
    
 HBL Çoklu Varlık Fonu   
 Açılış bakiyesi 174,950 177,653 
 Kar / (zarar) payı 13,260 (3,549) 
 İtfa (55,618) - 
 Yatırım fazlası / açığı payında hareket - 846 
 Diğer hareket (41,451)  
 Kapanış bakiyesi 91,141 174,950 
    
 HBL Emeklilik Fonu - Borç Alt Fonu   
 Açılış bakiyesi 52,441 50,186 
 Kar payı 634 2,244 
 İtfa (49,756) - 
 Yatırım fazlası / açığı payında hareket - 11 
 Diğer hareket (3,319) - 
 Kapanış bakiyesi - 52,441 
    
 HBL Emeklilik Fonu - Hisse Senedi Alt Fonu   
 Açılış bakiyesi 103,565 108,715 
 Kar / (zarar) payı 10,696 (12,096) 
 İtfa (31,701) - 
 Yatırım fazlası / açığı payında hareket - 6,946 
 Diğer hareket (4,421) - 
 Kapanış bakiyesi 78,139 103,565 
    
 HBL Emeklilik Fonu - Para Piyasası Alt Fonu   
 Açılış bakiyesi 48,983 46,666 
 Kar payı 689 2,317 
 İtfa (46,255) - 
 Diğer hareket (3,417) - 
 Kapanış bakiyesi - 48,983 
    
 HBL Hisse Senedi Fonu   
 Açılış bakiyesi 1,903,200 4,085,573 
 Yatırım 150,000  
 Kar / (zarar) payı 112,823 (211,890) 
 İtfa (962,950) (2,007,683) 
 Yatırım fazlası / açığı payında hareket - 37,200 
 Diğer hareket (234,460) - 
 Kapanış bakiyesi 968,613 1,903,200 
    
 PICIC Yatırım Fonu   
 Açılış bakiyesi - 739,910 
 Kar payı - 19,843 
 Yatırım fazlası / açığı payında hareket - 33,063 
 PICIC yatırım fonunun tasfiyesi için Transfer - (709,552) 
 PICIC yatırım Fonu'nun tasfiyesi üzerine fazlalık transferi - (83,264) 
 Kapanış bakiyesi - - 
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  2019 2018 
  ('000 Rupi) 
 HBL Yatırım Fonu - Sınıf A   
 Açılış bakiyesi 308,497  
 PICIC Yatırım Fonunun tasfiyesi üzerine devir - 337,179 
 PICIC Yatırım Fonu'nun tasfiyesi üzerine fazlalık devri - 39,567 
 Kar / (zarar) payı 8,753 (212) 
 Yatırım fazlası / açığı payında hareket 6,244 (68,037) 
 Kapanış bakiyesi 323,494 308,497 
    
 HBL Yatırım Fonu - Sınıf B   
 Açılış bakiyesi 360,152  
 PICIC Yatırım Fonunun tasfiyesi üzerine devir - 372,373 
 PICIC Yatırım Fonu'nun tasfiyesi üzerine fazlalık devri - 43,697 
 Kar / (zarar) payı 51,919 (55,918) 
 Diğer hareket 72,489 - 
 Kapanış bakiyesi 484,560 360,152 
    
  30,362,003 29,518,977 
    
8.13.1 Grup, AKFED'in bu kuruluşlardaki varlığı nedeniyle Diamond Trust Bank Kenya Limited, Kırgız Yatırım ve Kredi Bankası, Jubilee 

General Insurance Company Limited ve Jubilee Life Insurance Company Limited'de önemli bir etkiye sahiptir. 
    
9 AVANSLAR  İşlemde olan İşlemde 

olmayan 
Toplam 

  Not 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
   ('000 Rupi) --- 
         
 Krediler, Nakit Krediler, işletme 

finansmanı vb. 
9.1 

 İslami finansman ve ilgili varlıklar 9.2 
 İndirimli ve satın alınan tahviller  
 Avanslar-brüt  
         
         
 Avans karşılıkları        
 - Özellikli 9.5 
 - Genel  
   
 Avanslar-Karşılık düşüldükten sonra net  

         
9,1 Bu, aşağıda açıklandığı gibi finansal kiralama net yatırımını içerir : 
          
  2019 2018 
  Bir yıldan 

geç 
olmamak 

üzere 

Bir yıldan 
beş yıla 
kadar 

Beş yıldan 
fazla 

Toplam Bir yıldan 
geç 

olmamak 
üzere 

Bir yıldan 
beş yıla 
kadar 

Beş yıldan 
fazla 

Toplam 

  ('000 Rupi) ---- 
          
 Toplam minimum 

kira ödemeleri 
 Gelecek dönemler 

için mali masraflar 
 Finansal kiralama 

net yatırım 
          
9,2 İslami finansman ve ilgili varlıklara ilişkin bilgiler, konsolide olmayan finansal tablolara Ek I Not 3'te verilmiştir ve bu konsolide 

finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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  2019 2018 
  ('000 Rupi) 
    
9,3 Avansların ayrıntıları (Brüt)   
    
 Yerel para birimi cinsinden 
 Yabancı para birimleri cinsinden 
  
   
9,4 
 

Avans, aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi performans göstermeyen statüye yerleştirilen81.905,850 milyon 
Rupi(2018:80.831,013 milyon Rupi) içermektedir. 

  
 Sınıflandırma kategorisi 2019 2018 
  Takipte 

olmayan 
avanslar 

Karşılığı Takipte 
olmayan 
avanslar 

Karşılığı 

  ...................('000 Rupi).................... 
 Ülke İçi 
 Özellikle belirtilen diğer varlıklar 
 Normalin altında 
 Şüpheli 
 Zarar 
      
 Denizaşırı     
 Vadesi geçmemiş, bozulmuş 
 Vadesi geçmiş: 
 90 güne kadar 
 90 güne kadar 
 91 ila 180 güne kadar 
 181 ila 365 güne kadar 
 365 günden fazla 
  
 Toplam 
      
   2019 2018 
9,5 Avanslara karşı karşılıklar Not Özellikli Genel Toplam Özellikli Genel Toplam 
   ('000 Rupi) --- 

 Açılış bakiyesi 
 Döviz ayarlamaları 
 Yıllık ücret 
 Yıl için ters kayıt 
 Avanslara karşı net ücret 
 Yıl boyunca ücretlendirilen tarım finansmanı 
 Yıl boyunca kapalı yazılı 
 UFRS 9'un benimsenmesinin etkisi 
 Diğer hareketler 
 Kapanış bakiyesi 

 
         
9.5.1 Avanslara karşıhususi karşılıklar  2019 2018 
   Özellikli Genel Toplam Özellikli Genel Toplam 
   ('000 Rupi) --- 

 Yerel para birimi cinsinden 
 Yabancı para birimleri cinsinden 
  

         
9,6 Genel karşılık, tüketici finansmanı portföyüne karşı 1.879,055 milyon rupi (2018:1.652,318 milyon rupi) ve ihtiyati düzenlemelerin 

gerektirdiği mikro işletmelere yapılan avanslara karşı 306.257 milyon rupi (2018:232.566 milyon rupi) tutarında bir hüküm 
içermektedir.Genel karşılık ayrıca, grubun faaliyet gösterdiği ülkelerindüzenleyici otoritelerinin gereksinimlerini karşılamak için 
denizaşırı avanslara ilişkin 1.545,679 milyon Rupi (2018: 1.643,463 milyon Rupi) içemektedir. 

         
9,7 Bunlar, zarar olarak sınıflandırılan tarım finansmanı için gerçekleştirilmeyen avansları temsil etmektedir ve bunlar tam olarak temin 

edilmektedir ve 3 yıldan uzun bir süredir temerrüde düşmektedir.Takipte bulunan bu avanslar, SBP'nin Tarım Finansmanı İhtiyati 
Düzenlemelerine uygun olarak yapılan karşılıklarına karşı itfa olarak tahsil edilmiştir.Bu borç silme, Banka'nın bu müşterilerden geri 
alma hakkını hiçbir şekilde etkilemez. 
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  Not 2019 2018 
   ('000 Rupi) 
9,8 Borç silme ayrıntıları 
  
9.8.1 Karşılıklara karşı 
  
9.8.2 Borç silme işlemlerinin analizi 
  
 500.000 Rupi ve üzeriBorç silme işlemleri 
 - Ülke içi 
 - Denizaşırı 
  
 500.000 Rupi altında500.000 
  

 
 

     
9,9 500.000 Rupi ve üzeri silinen avansların detayları 
  
9.9.1 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıl içinde bir kişiye / kişilere izinli olarak kaydedilen avanslar veya beş yüz bin rupi veya 

üzerindeki herhangi bir diğer mali rahatlama ile ilgili olarak Bankacılık Şirketleri Yönetmeliği 1962'nin 33A Bölümü'nün (3) bendi 
uyarınca gerekli olan açıklama, konsolide olmayan finansal tablolara Ek II'de verilmiştir. 

     
9.9.2 Bunlar ayrıca, açıklama kısıtlamalarının olduğu ülkelerde borçlulara sağlanan borç silme 

işlemi veya mali Yardımları da içermektedir. 
   

     
  Not 2019 2018 
10 SABİT VARLIKLAR  ('000 Rupi) 
     
 Devam eden sermaye çalışmaları 
 Mülkiyet ve ekipman 
  

     
   2019 2018 
10,1 Devam eden sermaye çalışmaları  ('000 Rupi) 
     
 İnşaat işleri 
 Ekipman 
 Tedarikçilere ve yüklenicilere avanslar 
  

10,2 Mülkiyet ve ekipman  
  2019 
  Mülkiyet 

hakkı 
bulunan 

arsa 

Kiralama 
hakkı 

bulunan 
arsa 

Mülkiyet 
hakkı 

bulunan 
arsadaki 

bina 

Kiralama
hakkı 

bulunan 
arsadaki 

bina 

Makine 
Parkı

Özel 
Maliyetle

r 

Mobilya 
ve 

demirbaş
lar 

Elektrik, 
ofis ve 

bilgisaya
r 

donanımı 

Araçlar Varlık 
kullanım 

hakları (not
4.1) 

Toplam 

  - ('000 Rupi) - 
 01 Ocak 2019 Salı'de            
 Maliyet / yeniden değerlenmiş tutar 

Birikmiş amortisman 
 Net defter değeri 

  

 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıl 

 Net defter değerinin açılması 

 UFRS 16'nın benimsenmesinin etkisi 

 Ekler 

 Atıklar 

 Amortisman ücreti 

 Döviz kuru ayarlamaları 

 Diğer Ayarlamalar / transferler 

 Net defter değeri kapanışı 

  

 31 Aralık 2019 Salı'de 

 Maliyet / yeniden değerlenmiş tutar 

 Birikmiş amortisman 

 Net defter değeri 

  

 Amortisman oranı (%) 
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  2018 
  Mülkiyet 

hakkı 
bulunan 

arsa 

Kira hakkı 
bulunan 

arsa 

Mülkiyet 
hakkı 

bulunan 
arsadaki 

bina 

Kira hakkı 
bulunan 
arsadaki 

bina 

Makine 
Parkı 

Özel 
Maliyetler 

Mobilya 
ve 

demirbaşlar

Elektrik, 
ofis ve 

bilgisayar 
donanımı 

Araçlar Varlık 
kullanım 
hakları 

Toplam

  ......................................................................................................('000 Rupi).................................................................................................... 
 01 Ocak 2018 

Pazartesi’da 
           

 Maliyet / yeniden 
değerlenmiş tutar 

 Birikmiş amortisman 
 Net defter değeri 
  
 31 Aralık 2018 Pazartesi 

tarihinde sona eren yıl 
 Net defter değerinin 

açılması 
 Ekler 
 Atıklar 
 Amortisman ücreti 
 Döviz kuru ayarlamaları 
 Diğer Ayarlamalar / 

transferler 
 Net defter değeri 

kapanışı 
  
 31 Aralık 2018'de 
 Maliyet / yeniden 

değerlenmiş tutar 
 Birikmiş amortisman 
 Net defter değeri 
  
 Amortisman oranı (%) 

  
10,3 Mülklerin yeniden değerlenmesi 
 Grubun mülkleri en son 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren bağımsız profesyonel değerleyiciler tarafından yeniden

değerlendirildi.Yeniden değerleme, mevcut piyasa değerlerinin değerlendirilmesine dayanarak, M/s Iqbal A. Nanjee & Co. (Private)
Limited, M/s Colliers International Pakistan (Özel) Limited, M/s J & M Associates, Imad Saffiuddine, M/s United Valuers (Pte) Limited,
M/s Sunil Fernando & Associates (Özel) Limited, M/s Shepherd, Chartered Surveyors ve M/s AJP Surveyors Limited tarafından
gerçekleştirildi.Bu Yeniden Değerleme, fazlada 10.652,673 milyon rupi artışa neden oldu.31 Aralık 2019 itibariyle duran varlıkların
yeniden değerlenmesinden kaynaklanan toplam fazlalık 22.270,416 milyon Rupi'dir. 

  
10,4 Yeniden değerlemenin yapılmamış olması durumunda, yeniden değerlenen varlıkların defter değerleri aşağıdaki gibi olurdu: 
  

   2019 2018 
   ('000 Rupi) 
     
 Mülkiyet hakkı bulunan arsa 
 Kira hakkı bulunan arsa 
 Mülkiyet hakkı bulunan arsadaki bina 
 Kira hakkı bulunan arsadaki bina 
  
     
10,5 Duran varlıkların elden çıkarılması ile ilgili ayrıntılar    
     
 Duran varlıkların ilişkili taraflara elden çıkarılmasına ilişkin bilgiler Ek III'te verilmiştir ve bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir 

parçasıdır. 
     
10,6 Elden çıkarılacak duran varlıkların defter değeri 4.701 milyon rupi (2018:7.191 milyon rupi) olarak gerçekleşmiştir. 
     
10,7 Halen Grup'un kullanımda olan tamamen amortismana tabi duran varlıkların maliyeti aşağıdaki gibidir: 
     
  Not 2019 2018 
   ('000 Rupi) 
     
 Özel Maliyetler  
 Mobilya ve demirbaşlar  
 Elektrik, ofis ve bilgisayar donanımı  
 Araçlar  
   
     
11 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR    
     
 Yapılmakta olan sermaye çalışmaları - bilgisayar yazılımı 
 Maddi olmayan duran varlıklar 
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11,1 Maddi olmayan duran varlıklar 
  
  2019 2018 
  Bilgisayar 

yazılımı 
Yönetim 

Hakları (not 
11.3.2) 

Şerefiye 
(not 

11,39) 

Toplam Bilgisayar 
yazılımı 

Yönetim 
Hakları 

Şerefiye Toplam 

  --('000 Rupi)-- 
 1 Ocak itibarıyla         
 Maliyet 
 Birikmiş amortisman 
 Net defter değeri 
  
 31 Aralık'ta sona eren yıl, 
 Net defter değerinin açılması 
 Yıl boyunca satın alınan 
 Amortisman ücreti 
 Döviz kuru ayarlamaları 
 Diğer Ayarlamalar 
 Net defter değeri kapanışı 
  
 31 Aralık itibariyle 
 Maliyet 
 Birikmiş amortisman 
 Net defter değeri 
  
 Amortisman oranı (%) 
 Faydalı ömür (yıl) 

          
11,2 Halen grubun kullanımında olan tamamen itfa edilmiş maddi olmayan duran varlıkların maliyeti1.729,694 milyon Rupi 

(2018:1.723,247) olarak gerçekleşmiştir. 
          
11,3 Alımlardan kaynaklanan şerefiye    Not 2019 2018 
      ('000 Rupi) 
 - Habibsons Bank Limited    

 - PICIC AMC    

      
          
11.3.1 Habib Allied Holding Limited (HAHL), Habibsons Bank Limited'in satın alımında şerefiye kaydetti.HAHL, 31 Aralık 2019 itibariyle 

Şerefiye değer düşüklüğü değerlendirmesi yapmıştır.Şerefiyenin tahsis edildiği segmentin geri kazanılabilir tutarı, varsayımların 
kullanılmasını gerektiren kullanımdaki değer hesaplamalarına dayanarak belirlenmiştir.Hesaplama, yönetim tarafından onaylanan 
beş yıllık bir dönemi kapsayan nakit akışı projeksiyonlarını kullanır.Beş yıllık dönemin ötesindeki nakit akışları, işletmenin terminal 
değerini belirlemek için uzun vadeli bir büyüme oranı kullanılarak tahmin edilir. 
 
Değer düşüklüğü değerlendirmesi, geri kazanılabilir tutarın finansal durum tablosunda şerefiyenin defter değerini aştığını 
göstermiştir. 
 
Aşağıdaki tablo, şerefiyenin kullanımdaki değerini belirlemek için kullanılan temel varsayımları özetlemektedir.Bunlar, endüstri 
tahminleri ve yönetimin segmentin gelecekteki performansına ilişkin en iyi tahminleri ile tutarlıdır. 

  
  2019 2018 
    
 Avans büyüme oranı (%) 23.11 12.71 
 Avanslarda getiri (%) 3.65 4.64 
 Fazla fonların getirisi (%) 3.07 3.39 
 Mevduat büyüme oranı (%) 9.53 6.19 
 Mevduat maliyeti (%) 0.60 0.71 
 Uzun vadeli ağırlıklı ortalama büyüme oranı (%) 1.48 1.47 
 Vergi öncesi iskonto oranı (%) 8.27 10.25 
    
11.3.2 HBL AMC yönetimi, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren maddi olmayan duran varlıkları (yönetim hakları ve Şerefiye) değer 

düşüklüğü açısından test etmiştir.Her iki maddi olmayan duran varlık için geri kazanılabilir tutar, varsayımların kullanılmasını 
gerektiren gerçeğe uygun değerden daha az elden çıkarma maliyeti (FVLCOD) hesaplamalarına dayanmaktadır.Yönetim, PICIC 
Asset Management Limited'den elde edilen yönetim altındaki fonları, FVLCOD'Yİ hesaplamak amacıyla tek bir nakit üretim birimi 
(CGU) olarak değerlendirmiştir.Yönetim, yönetim tarafından onaylanan 10 yıllık bir tahmini kapsayan nakit akışı projeksiyonlarını 
kullandı.Nakit akışları %16,95 (2018: %17,84) oranında iskontoedildi.10 yıllık dönemin ötesindeki nakit akışları, terminal değerini 
belirlemek için %9 (2018:%9) uzun vadeli bir büyüme oranı kullanılarak tahmin edilmektedir. 
 
Değer düşüklüğü değerlendirmesi, geri kazanılabilir tutarın, finansal durum tablosunda yönetim haklarının ve şerefiyenin defter 
değerini aştığını göstermiştir. 
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  Not 2019 2018 
     
12 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI / (YÜKÜMLÜLÜKLER)    
     
 İndirilebilir geçici farklar    
 - Bağlı ortaklığın vergi zararları 
 - Yurtdışı şubelerin vergi kayıpları 
 - Yatırımlara karşı karşılık 
 - Şüpheli borçlar ve bilanço dışı yükümlülüklere karşı karşılık 
 - Gelir Vergisi Yönetmeliği'nin (2001) 34 (5) Bölümünde Geri Yazılan Yükümlülükler 
 - Diğer varlıkların karşılıklarından 
 - Sabit kıymetlerin yeniden değerleme açığı 
 - İcarah finansmanı 
 - Tasfiye altında bağlı ortaklık üzerinde tanınan 108.817- 

8.561,385 
  
 Vergiye tabi geçici farklar 
 - Hızlandırılmış vergi amortismanı 
 - Duran varlıkların yeniden değerlenmesine ilişkin fazlalık 
 - İştiraklerin duran varlıklarının yeniden değerlenmesine ilişkin fazlalık 
 - Yatırımların yeniden değerlemesi fazlası / (eksiği) 
 - Yönetim hakları ve şerefiye 
 - İştiraklerin kar payı 
 Döviz çeviri yedeği 
 - Diğerleri 
  
  
 Net ertelenmiş vergi (yükümlülükler) / varlıklar 
     
12,1 Yıl boyunca geçici farklılıklarda hareket    
         
  1 Ocak 2018

itibariyle 
bakiye 

Kar ve zarar
olarak 

muhasebele
ştirilir 

Özkaynaklar
da 

muhasebele
ştirilir 

31 Aralık 
2018 

Pazartesi 
itibariyle 
bakiye 

Kar ve zarar 
olarak 

muhasebele
ştirilir 

Özkaynaklar
da 

muhasebele
ştirilir 

31 Aralık 2019 
itibariyle 
bakiye 

  ('000 Rupi) 
         
 İndirilebilir geçici farklar 
 - Bağlı ortaklığın vergi zararları 

 - Yurtdışı şubelerin vergi kayıpları 

 - Yatırımlara karşı karşılık 

 - Şüpheli borçlar ve bilanço dışı yükümlülüklere karşı karşılık 

 - Gelir Vergisi Yönetmeliği'nin (2001) 34 (5) Bölümünde 

 Geri Yazılan Yükümlülükler 

 - Diğer varlıkların karşılıklarından 

 - Sabit kıymetlerin yeniden değerleme açığı 

 - İcarah finansmanı 

 - Tasfiye altında bağlı ortaklık üzerinde muhasebeleştirilir 

  

 Vergiye tabi geçici farklar 

 - Hızlandırılmış vergi amortismanı 

 - Duran varlıkların yeniden değerlenmesine ilişkin fazlalık 

 - İştiraklerin duran varlıklarının yeniden değerlenmesine ilişkin fazlalık 

 - Yatırımların yeniden değerlemesi fazlası / (eksiği) 

 - Bankacılık dışı varlıkların yeniden değerlenmesine ilişkin esas 

 - Yönetim hakları ve şerefiye 

 - İştiraklerin kar payı 

 Döviz çeviri yedeği 

 - Diğerleri 

  

 Net ertelenmiş vergi (yükümlülükler) / varlıklar 
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13 DİĞER VARLIKLAR Not 2019 2018 
   ('000 Rupi) 
 Yerel para cinsinden tahakkuk ettirilen fiyat artışı / zarar / kar / faiz 
 Yabancı para cinsinden tahakkuk eden fiyat artışı / getiri / kar / faiz 
 Avanslar, depozitolar, peşin kiralar ve diğer ön ödemeler 
 Avans vergilendirme 
 Menkul kıymet aboneliğine karşı avanslar 
 Eldeki kırtasiye ve pullar 
 Tahakkuk eden ücretler ve Komisyonlar 
 Pakistan hükümetinden / SBP’den dolayı 
 Vadeli döviz alım-satım sözleşmelerinde piyasa kazancı 
 Türev enstrümanlarda pazar kazancı 
 Taleplerin yerine getirilmesi sonucu elde edilen bankacılık dışı varlıklar 
 Tanımlanmış fayda planından alacaklar 
 Şube düzenleme hesabı 
 Kabuller 
 Takas ve çek hesapları 
 Temettü alacak 
 Dolandırıcılık ve sahteciliğe karşı iddialar 
 Diğerleri 
  
 Diğer varlıklara karşı elde tutulan karşılık 
 Diğer varlıklar - Karşılıksız net 
 Taleplerin yerine getirilmesi sonucu elde edilen bankacılık dışı varlıklar 
 Diğer varlıklar-toplam  
     
13,1 Taleplerin karşılanmasıyla elde edilen bankacılık dışı varlıkların yeniden 

değerlemesinin detayları 
 

     
 Taleplerin karşılanmasıyla elde edilen bankacılık dışı varlıkların piyasa değeri    
     
13.1.1 Taleplerin karşılanmasıyla elde edilen bankacılık dışı varlıklar, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren bağımsız profesyonel 

değerleyiciler tarafından yeniden değerlenmiştir.Yeniden değerleme, mevcut piyasa değerlerinin bir değerlendirmesine 
dayanarak M/s Joseph Lobo (Private) Limited ve M/s Harvester Services (Private) Limited tarafından gerçekleştirildi ve 35 
milyon Rupi fazlalık artış ile sonuçlandı.31 Aralık 2019 tarihinden itibaren taleplerin karşılanmasıyla elde edilen bankacılık dışı 
varlıkların yeniden değerlenmesinden kaynaklanan toplam fazlalık 164.304 milyon Rupi'dir (2018:421.742 milyon Rupi). 

     
  Not 2019 2018 
13.1.2 Taleplerin karşılanmasıyla elde edilen bankacılık dışı varlıklar  ('000 Rupi)  
     
 Açılış bakiyesi 
 Yıl içinde yeniden değerleme 
 Duran varlıklara transfer 
 Aşınma Payı 
 Yıl boyunca elden çıkarma 
 Değer düşüklüğünün tersine çevrilmesi 
 Kapanış bakiyesi 

 
     
13.1.3 Bankacılık dışı varlıkların alacak ve giderler karşılığında edinilen kazançları    
     
 Elden çıkarma gelirleri 
 Daha az: 
 Maliyet 
 Elden çıkarıldığında gerçekleşen fazlalık 
  
13,2 Diğer varlıklara karşı elde tutulan karşılık 
 Avanslar, depozitolar, peşin kiralar ve diğer ön ödemeler 
 Taleplerin yerine getirilmesi sonucu elde edilen bankacılık dışı varlıklar 
 Dolandırıcılık ve sahteciliğe karşı iddialar 
 Mahkeme aşamasındaki davalar 
 Diğerleri 
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  Not 2019 2018 
13.2.1 Diğer varlıklara karşı karşılık hareketi  ('000 Rupi) 
     
 Açılış bakiyesi  
 Döviz ayarlamaları  
 Yıllık ücret  
 Yıl için ters kayıt  
 Net ücret  
 Yıl boyunca zarar yazılan  
 Diğer hareket  
 Kapanış bakiyesi  
   
14 BORÇ SENETLERİ  
   
 Pakistan nezdinde  
 Pakistan Dışında  
   

15 BORÇLANMALAR    
     
 Teminatlı    
 SBP'den Borçlanmalar 
 - İhracat refinansman planı 
 - Uzun vadeli finansman imkanı 
 - Yenilenebilir enerji santralleri için finansman tesisi 
 - KOBİ'lerin modernizasyonu için refinansman tesisi 
 - Kadın girişimciler için refinansman ve Kredi Garanti planı 
 - Tarımsal ürünlerin depolanması için finansman tesisi 
  
 Geri alım sözleşmesi borçlanmaları 
  
 Teminatsız 
 - Vadesiz kredi borçlanmaları 
 - Limit aşımına uğramış nostro hesabı 
 - Yurtdışı şube ve iştiraklerin borçlanması 
 - Diğer uzun vadeli krediler 
  
  

     
15,1 Döviz cinsinden borçlanmaların detayları 
  
 Yerel para birimi cinsinden 
 Yabancı para birimleri cinsinden 
     
15,2 Banka, ihracat finansmanını müşterilere ulaştırmak amacıyla SBP ile bir anlaşma imzaladı.Anlaşmanın şartlarına göre, banka 

SBP'YE, bankanın SBP ile tutulan cari hesabını doğrudan borçlandırarak, finansmanın vade tarihinde bankadan ödenmemiş 
miktarları geri alma hakkını vermiştir.Bunlar, yılda %1,00 ila %2,00 (2018: yılda %1,00 ila %2,00) arasında değişenoranlarda 
artışa tabidir ve en geç 29 Haziran 2020'ye kadar vadesi bulunmaktadır. 

     
15,3 Bu borçlanmalar, ihracatçılara yeni teknolojilerin benimsenmesi ve tesislerinin ve makinelerinin modernizasyonu için finansman 

olanakları sağlamak için SBP'den alınmıştır.Bunlar yılda %2,00 ila %8,40 (2018: yılda %2,00 ila %10,10) arasında 
değişenoranlarda artışa tabidir ve en geç 2 Aralık 2029’a kadar vadesi bulunmaktadır. 

     
15,4 Bu borçlanmalar, ülkedeki yenilenebilir enerji projelerini teşvik etmek için yenilenebilir enerji santrallerini finanse etmek için bir 

program kapsamında SBP'den alınmıştır.Bunlar yılda %2,00 ila %3,00 (2018: yılda %2,00) arasında değişenoranlarda artışa 
tabidir ve en geç 12 Aralık 2029’a kadar vadesi bulunmaktadır. 

     
15,5 Bu borçlanmalar, küçük ve orta ölçekli işletmelerin modernizasyonunu finanse etmek için bir program kapsamında SBP'den 

alınmıştır.Bunlar yılda %2,00 ila %3,50 (2018: yılda %2,75 ila %4,75) arasında değişenoranlarda artışa tabidir ve en geç 17 
Eylül 2022’ye kadar vadesi bulunmaktadır. 
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15,6 Bu borçlanmalar, kadın girişimcileri, yeni işletmeler kurmak veya mevcut olanları genişletmek için finanse etmek amacıyla 

SBP'den alınmıştır.Bunlar yıllık %0,00 oranında artış gösterir ve en geç 07 Kasım 2024 tarihine kadar vadesi bulunmaktadır. 
    
15,7 Bu borçlanmalar, özel sektörü silolar, depolar ve soğuk depolar kurmaya teşvik etmek için tarımsal ürünlerin depolanmasını 

finanse etmek için bir program kapsamında SBP'den alınmıştır.Bunlar yılda %2,00 ila %3,50 (2018: yılda %3,50) arasında 
değişenoranlarda artışa tabidir ve en geç 25 Aralık 2022’ye kadar vadesi bulunmaktadır. 

     
15,8 Repo sözleşmesi borçlanmaları yıllık %13,00 ila %13,31 (2018: yıllık %3,28 ila %10,41) arasında değişenoranlarda artışa 

tabidir ve en geç 17 Ocak 2020’ye kadar vadesi bulunmaktadır.Borçlanmalara karşı teminat olarak verilen yatırımların piyasa 
değeri not 8.2.1'de verilmiştir. 

     
15,9 Vadesiz kredi borçlanmaları, yılda %9,50 ila %13,25 (2018: yılda %10,25 ila %10,40) arasında değişenoranlarda artışa 

tabidir ve en geç 20 Ocak 2020’ye kadar vadesi bulunmaktadır. 
     
15,10 Yurtdışı Şubeler ve İştirakler tarafından yapılan borçlanmalar, yılda %1,50 ila %5,00 (2018: yılda %0,35 ila %7,90) arasında 

değişenoranlarda artışa tabidir ve en geç 18 Kasım 2020’ye kadar vadesi bulunmaktadır. 
     
15,11 Bu aşağıdakileri içermektedir:    
     
15.11.1 International Finance Corporation'dan 150 milyon ABD doları tutarında bir kredi (2018:150 milyon ABD doları).Anapara tutarı, 

Haziran 2022 ile Aralık 2024 arasında altı eşit altı aylık taksitler halinde ödenecektir.LIBOR + %5,00 faiz, Haziran 2015'ten 
itibaren altı ayda bir ödenir. 

  
15.11.2 Çin Kalkınma Bankası'ndan 180 milyon ABD doları tutarında bir kredi (2018:188 milyon ABD doları).Anapara tutarı, Aralık 

2017'den Haziran 2020'ye kadar altı aylık taksitle ödenir.LIBOR + %2,45 faiz, Haziran 2017'den itibaren iki ayda bir ödenir. 
     
15.11.3 HBL, banka müşterilerinin kredilendirme projelerinde kullanılmak üzere Çin Kalkınma Bankası ile 300 milyon ABD doları 

tutarında uzun vadeli bir finansman tesisi anlaşması imzaladı.Bu tesis kapsamında banka tarafından 62.890 milyon ABD 
doları kullanılmış ve ilk çekiliş 31 Ocak 2019'da gerçekleşmiştir.İlk çekiliş tarihinden itibaren 4 yıla kadar daha fazla çekilişe 
izin verilir.Çekilen tutarın tamamı, 31 Ocak 2023'ten itibaren 10 yıllık bir süre boyunca altı aylık taksitlerle ödenir.Faiz, LIBOR 
üzerinden sabit bir spread'de tahsil edilir ve altı ayda bir ödenir. 

     
15.11.4 Allied Bank Limited'den 2 milyar rupi tutarında bir kredi (2018: 2 milyar rupi).2 milyar Rupi).Anapara tutarı, Haziran 2020 ile 

Aralık 2024 arasında on eşit altı aylık taksitler halinde ödenecektir.KIBOR + %0,75 faiz, Haziran 2018'ten itibaren altı ayda 
bir ödenir. 

     
16 MEVDUATLAR VE DİĞER HESAPLAR    
   2019 2018 
  Not Yerel para 

biriminde 
Yabancı 

para 
birimlerinde

Toplam Yerel para 
biriminde 

Yabancı 
para 

birimlerinde

Toplam 

   - ('000 Rupi) 
 Müşteriler        
 Vadesiz mevduat  
 Tasarruf Mevduatı  
 Vadeli mevduat  
   
 Finansal kurumlar  
 Vadesiz mevduat  
 Tasarruf Mevduatı  
 Vadeli mevduat  
   
  16,2 

 
    
16,1 Mevduat bileşimi    2019 2018 
  ('000 Rupi) 
 - Efrad 
 - Hükümet (Federal ve İl) 
 - Kamu Sektörü Kuruluşları 
 - Bankacılık Şirketleri 
 - Bankacılık Dışı Finansal Kurumlar 
 - Özel Sektör 
  

 
16,2 Bu, 1.395.051,707 milyon Rupi (2018: 122.772,550 milyon Rupi) tutarında sigorta düzenlemeleri kapsamında 

karşılanabilecek mevduatları içerir. 
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  Not 2019 2018 
17 SERMAYE BENZERİ BORÇ  ('000 Rupi) 
     
 Kademe II Vadeli Finans Sertifikaları 
 Ek Kademe I Vadeli Finans Sertifikaları 
  

 
     
17,1 Banka, 2017 şirketler Yasası'nın 66.Bölümü ve SBP tarafından belirlenen Basel III yönergelerine uygun olarak itfa edilebilir 

sermaye araçları olarak Borsa Dışı (OTC) vadeli finansal Sertifikalar (TFCs) yayınladı.Bu yayının temel özellikleri şunlardır: 
     
 Yayın Tarihi 19 Şubat 2016 Cuma 
 Yayın miktarı 10 milyar Rupi 
 Derecelendirme AAA (Üçlü A) [31 Aralık 2018:AAA (Üçlü A)] 
 Tenor Yayın tarihinden itibaren 10 yıl 
 Güvenlik Teminatsız ve mevduat sahipleri ve genel alacaklılar da dahil olmak üzere bankanın diğer tüm 

borçlarına tabidir, ancak bankanın ek Tier I TFC'leri dahil değildir. 
 Kar ödeme sıklığı Altı aylık borç 
 İtfa Enstrüman, ihraçtan sonraki ilk 108 ay boyunca altı ayda bir ihraç tutarının %0,02'sini ve 114. ve 

120. aylarda iki eşit altı ayda bir ihraç tutarının %99,64'ünü kullanmak üzere yapılandırılmıştır. 
 Fiyat artışı Değişken getiri oranı Taban Oranı + %0,50'dir.Temel Oran, Karaçi Bankalararası teklif edilen altı 

aylık oranın 
(KİBOR) ortalama “Satış Tarafı” oranı olarak tanımlanmaktadır. 

 Alım opsiyonu Banka, SBP'nin önceden yazılı onayı ile, ihraç tarihinin beşinci yıldönümünde veya sonrasında 
düşen herhangi bir kar ödeme tarihinde, Mütevelli aracılığıyla yatırımcılara en az 60 gün önceden 
bildirimde bulunmak koşuluyla TFC'leri arayabilir. Alım opsiyonu duyurulduktan sonra geri 
alınamaz olacaktır. 

 Kapatma maddesi Bu tür ödemeler Banka'nın Asgari Sermaye Gereksinimleri (MCR) veya Sermaye Yeterlilik 
Oranında (CAR) bir eksikliğe yol açacaksa veya MCR veya CAR'daki mevcut herhangi bir açığı 
artıracaksa, ne kar ne de anapara ödenemez (vade sonunda bile). 

 Zarar karşılama 
maddesi 

TFC'ler, SBP'NİN "Pakistan'daki Basel III Uygulama Talimatları” kapsamında öngörülen zarar 
karşılama maddesine tabi olacaktır. 

   
17,2 Banka, 15 Ağustos 2013 tarihli 6 sayılı BPRD Genelgesi kapsamında Pakistan Devlet Bankası (SBP) tarafından belirtilen Ek 

Katman 1 Sermaye (AT 1) olarak nitelendirilen Şirketler Yasası, 2017'nin 66. Bölümü uyarınca, Vadeli Finans Sertifikaları 
(TFC) niteliğinde borsaya kote, tamamen ödenmiş, derecelendirilmiş, özel olarak yerleştirilmiş, daimi, teminatsız, sermaye 
benzeri, birikimli ve koşulsuz dönüştürülebilir borçlanma araçları ihraç etmiştir. 

   
 Bu yayının temel özellikleri şunlardır: 
   
 Yayın Tarihi 26 Eylül 2019 Perşembe 
 Yayın miktarı 12,374 milyar Rupi 
 Derecelendirme AA + (Çift A artı) 
 Tenor  Sürekli 
 Güvenlik Teminatsız ve mevduat sahipleri, genel alacaklılar ve Tier II TFC sahipleri de dahil olmak üzere 

bankanın diğer tüm borçlarına tabi.Bununla birlikte, olağan hissedarların taleplerinden daha üst 
sıralarda yer alacaklardır. 

 Kar ödeme sıklığı Üç aylık bakaya 
 İtfa Daimi, dolayısıyla uygulanamaz. 
 Fiyat artışı Değişken getiri oranı Taban Oranı + %1,60'dır.Taban Oran, Karaçi Bankalararası teklif edilen üç 

aylık oranın (KİBOR) ortalama “Satış Tarafı” oranı olarak tanımlanmaktadır. 
 Alım opsiyonu Banka, kendi takdirine bağlı olarak, ihraç tarihinden itibaren beş yıl sonra herhangi bir zamanda 

TFC'yi arayabilir ve aşağıdakilere tabi olabilir: 
(a) SBP'nin önceden onaylanması; ve 
(b) banka, TFC'leri aynı veya daha iyi kalitede sermaye ile değiştirir ve bankanın sermaye 
pozisyonu, alım opsiyonu uygulandıktan sonra asgari sermaye gereksiniminin üzerindedir. 

 Kapatma maddesi Kar yüzdesi sadece cari yılın kazançlarından ve sadece bankanın düzenleyici sermaye ve likidite 
gerekliliklerine uygun olması durumunda ödenecektir. 

 Zarar karşılama 
maddesi 

TFC'ler, SBP'NİN "Pakistan'daki Basel III Uygulama Talimatları” kapsamında öngörülen zarar 
karşılama maddesine tabi olacaktır. 
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  Not 2019 2018 
   ('000 Rupi) 
18 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER    
 Yerel para cinsinden ödenecek kar yüzdesi / zarar / kar / faiz 
 Yabancı para cinsinden ödenecek kar yüzdesi / getiri / kar / faiz 
 Teminat depozitosu 
 Tahakkuk eden giderler 
 Vadeli döviz alım-satım sözleşmelerinde piyasa zararı 
 Türev enstrümanlarda pazar kaybı 
 Talep edilmemiş temettüler 
 Ödenecek temettüden borçlar 
 Emeklilik sonrası tıbbi yardımların sağlanması 
 Çalışanların tazminat devamsızlıkları karşılığı 
 Bilanço dışı yükümlülüklerin karşılıkları 
 Kabuller 
 Şube düzenleme hesabı 
 Personel emeklilik yardımları için karşılık 
 Tanımlanmış fayda planlarına ödenebilecekler 
 İşçi Refah Fonu karşılığı 
 Kazanılmamış gelir 
 Qarza-e-Hasna Fonu 
 Ödenecek harçlar ve vergiler 
 Ödenecek sigorta 
 Ödül programı giderleri karşılığı 
 Menkul kıymet alım satımına karşı sorumluluk 
 Takas ve çek hesapları 
 HBL Vakfı'na ödenecek 
 Koşullu bedel ödenmesi 
 Yardım Fonu 
 Kullanım hakkı varlığına karşı kira yükümlülüğü 
 Sahipsiz mevduat 
 Diğerleri 

     
18,1 Bilanço dışı yükümlülüklerin karşılıkları    
     
 Açılış bakiyesi 
 Döviz ayarlamaları 
  
 Yıllık ücret 
 Yıl için ters kayıt 
 Net (ters) / ücret 
  
 UFRS 9'un benimsenmesinin etkisi 
 Kapanış bakiyesi 
  
19 HİSSELİ SERMAYE 
  
19,1 Nominal Sermaye 
  
 2019 2018  
 '000'deki hisse sayısı  
    
 2.900,000 2.900,000 Her biri 10 rupi değerinde adi hisse 

senetleri 
  
  

 

19,2 Çıkarılmış, taahhütlü ve ödenmiş sermaye    
     
 2019 2018     
 '000'deki hisse sayısı     
   Her biri 10 rupi değerinde adi hisse 

senetleri 
   

 Tamamı nakit olarak ödenir  
 Bonus hisseleri olarak ihraç  
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19,3 Büyük hissedarlar 2019 2018 
 (toplam ödenmiş sermayenin 

%5'inden fazlasını elinde tutan) 
Tutulan hisse 

sayısı 
Ortaklık yüzdesi Tutulan hisse sayısı Ortaklık yüzdesi 

      
 Hissedarların şöhreti     
 Aga Khan Ekonomik Kalkınma Fonu 

      
    2018 2019 
19,4 İlişkili şirketler tarafından elde edilen 

Banka payları 
   

Hisse sayısı 
      
 Jubilee General Insurance Company Limited  
 Jubilee Life Insurance Company Limited   
 HBL Hisse Senedi Fonu   
 HBL Büyüme Fonu Sınıf B   
 HBL Yatırım Fonu Sınıf B   
 HBL Çoklu Varlık Fonu   
 HBL Hisse Senedi Fonu   
      
19,5 Döviz çeviri yedeği     
 Bu, yabancı Şubeler, İştirakler, ortak girişim ve bağlı ortaklıklara yapılan net yatırımın çevrilmesinden kaynaklanan tüm döviz 

farklarını kapsamaktadır. 
      
19,6 Yasal rezerv     
      
 Pakistan'da bulunan her bankacılık şirketi, vergi sonrası karının %20'sini, rezerv miktarı ödenmiş sermayeye eşit olana kadar 

yasal bir rezervine devretmekle yükümlüdür.Bundan sonra, bankanın vergi sonrası karın %10'unun bu rezerve aktarılması 
gerekmektedir.Buna göre, banka her yıl vergi sonrası karının %10'unu bu rezerve aktarmaktadır. 

      
20 VARLIKLARIN YENİDEN DEĞERLEME FAZLASI-VERGİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA 
  
  2019 2018 
 Not İsnat edilebilir:  İsnat edilebilir:  
  Özkaynak 

sahipleri 
Kontrol 

gücü 
olmayan 

pay 

Toplam Özkaynak 
sahipleri 

Kontrol 
gücü 

olmayan 
pay 

Toplam 

  ---------------------------- ('0 0 0 Rupi)-------------------------------- 
 Aşağıdakiler üzerinde varlıkların yeniden 

değerlenmesinden kaynaklanan fazla / (açık) 
      

         
 - Sabit varlıklar 
 - İştiraklerin sabit varlıkları 
 - Satılmaya hazır menkul kıymetler 
 - İştirakçiler tarafından satılmaya hazır 

menkul kıymetler 
 - Taleplerin karşılanmasıyla elde edilen 

bankacılık dışı varlıklar 
  
         
 Aşağıdakilerin yeniden değerlenmesinde 

fazla / (açık) vergi: 
       

         
 - Sabit varlıklar 
 - İştiraklerin sabit varlıkları 
 - Satılmaya hazır menkul kıymetler 
 - İştirakçiler tarafından satılmaya hazır 

menkul kıymetler 
 - Taleplerin karşılanmasıyla elde edilen 

bankacılık dışı varlıklar 
   
         
 Varlıkların yeniden değerlenmesine ilişkin 

fazlalık 
       

 - vergi düşüldükten sonra kalan net  
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  Not 2019 2018 
   ('000 Rupi) 
20,1 Duran varlıkların yeniden değerlenmesinde fazlalık    
     
 01 Ocak itibariyle duran varlıkların yeniden değerlenmesine ilişkin 

fazlalık, 
 

 Bankacılık dışı varlıkların yeniden değerlenmesinde fazladan transfer  
 Yıl içinde yeniden değerlenen mülklerin elden çıkarılmasından 

kaynaklanan fazlalık – ertelenmiş vergi net 
 

 Yıl içinde tahsil edilen artımlı amortisman ile ilgili olarak uygun olmayan 
karlara devredildi - ertelenmiş vergi net 

 

 Yeniden değerlenen mülklerin elden çıkarılmasından kaynaklanan 
fazlalık ile ilgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü 

 

 Yıl içinde tahsil edilen artımlı amortisman ile ilgili ertelenmiş vergi 
yükümlülüğü 

 

 31 Aralık itibariyle duran varlıkların yeniden değerlenmesine ilişkin 
fazlalık, 

 

   
 Daha az: ilgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü  
 - 01 Ocak itibariyle yeniden değerleme,  
 - Vergi oranındaki değişimin etkisi  
 - Bankacılık dışı varlıkların yeniden değerlenmesinde fazladan 

aktarılan tutar 
 

 - Yıl içinde yeniden değerlenen mülklerin elden çıkarılması üzerine 
gerçekleşen fazlalık 

 

 - Yıl boyunca tahsil edilen artımlı amortisman  
   
 İştiraklerin duran varlıklarının yeniden değerlenmesine ilişkin fazlalık  
 İlgili ertelenmiş vergi borcu  
   
   
   
   
   

 
 
 

 

20,2 Taleplerin karşılanmasıyla elde edilen bankacılık dışı varlıkların 
yeniden değerlenmesine ilişkin fazlalık 

   

     
 01 Ocak itibariyle yeniden değerleme fazlası,  
 Yıl içinde muhasebeleştirilen fazlalık  
 Yıl boyunca elden çıkarıldığında gerçekleşen fazlalık  
 Duran varlıkların yeniden değerlenmesinde fazlalığa transfer  
 Yıl içinde tahsil edilen artımlı amortisman karşılığında ödenmemiş 

karlara transfer - ertelenmiş vergi düşüldükten sonra kalan net 
 

 Yıl içinde tahsil edilen artımlı amortisman ile ilgili ertelenmiş vergi 
yükümlülüğü 

 

 31 Aralık itibariyle yeniden değerleme fazlası,   
     
 Daha az: ilgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü    
 - 01 Ocak itibariyle yeniden değerleme,  
 - Duran varlıkların yeniden değerlenmesinde fazlalığa aktarılan tutar  
 - Yıl boyunca tahsil edilen artımlı amortisman  
   

 
    
21 MUHTEMEL ZARARLAR VE TAAHHÜTLER    
     
 - Garantiler 
 - Taahhütler 
 - Diğer şarta bağlı yükümlülükler 
  

21,1 Garantiler:    
 Finansal garantiler  
 Performans garantileri  
 Diğer garantiler  
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  Not 2019 2018 
   ('000 Rupi) 
21,2 Taahhütler:    
     
 Ticaretle ilgili koşullu yükümlülükler 
 İlgili taahhütler: 
 - vadeli döviz sözleşmeleri 
 - devlet menkul kıymetlerinin ileriye dönük işlemleri 
 - türevler 
 - ileri kredi 
 - işletme kiralama 
  
 Satın alma taahhütleri: 
 - Sabit varlıklar 
 - Maddi olmayan duran varlıklar 
   
   
21.2.1 Vadeli döviz sözleşmeleri ile ilgili taahhütler    
     
 Satın alma  
 Satış  
   

 
21.2.2 Vadeli Devlet Menkul Kıymet işlemleri ile ilgili taahhütler    
     
 Satın alma  
 Satış  
   

 
21.2.3 Türevlere ilişkin taahhütler    
     
 Yabancı para opsiyonları    
 Satın alma  
 Satış  
    
 Çapraz para takasları    
 Satın alma  
 Satış  
    
 Vadeli faiz oranı takasları    
 Satın alma    
 Satış  
   

 
21.2.4 Vadeli borç verme ile ilgili taahhütler    
     
 Resmi olmayan bekleme tesisleri, kredi limitleri ve krediyi genişletme ile 

ilgili diğer taahhütler 
  

     
 Bunlar, önemli bir ceza veya masrafa maruz kalma riski olmaksızın, Grup'un takdirine bağlı olarak geri alınamayacakları 

için geri alınamaz olan taahhütleri temsil eder. 
   2019 2018 
21.2.5 İşletme kiralamasına ilişkin taahhütler  ('000 Rupi) 
     
 Bir yıldan geç olmamak üzere  
 Bir yıldan sonra ve en geç beş yıl  
 Beş yıldan fazla  
    
21,3 Diğer şarta bağlı yükümlülükler    
     
21.3.1 Grup aleyhine olan alacaklar borç olarak kabul edilmemektedir   
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 Bunlar esas olarak borçluların tazminat talepleri, grubun eski çalışanları tarafından açılan talepler ve bankacılık 

işlemleriyle ilgili diğer talepleri temsil eder.Yasal tavsiye ve / veya iç değerlendirmelere dayanarak, yönetim, konuların 
Grubun 
lehine kararlaştırılacağından ve herhangi bir olumsuz sonuç olasılığının uzak olduğundan emindir.Buna göre, 
bu konsolide finansal tablolarda herhangi bir karşılık verilmemiştir. 

  
21.3.2 Bankanın New York'taki şubesi şu anda New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı (NYSDFS) tarafından 

lisanslanmıştır 
ve New York'taki yabancı bankalarda olduğu gibi New York Federal Rezerv Bankası (FRBNY) tarafından gözetim 
ve denetime tabidir. 

  
 Banka, New York şubesi ve NYSDFS, 7 Eylül 2017 tarihinde 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıla ait finansal 

tablolara ilişkin not 29 ve 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolara ilişkin not 21.3.2'de açıklanan 
onay emrini kabul etmiştir.Sulh kararı uyarınca, banka ve New York Şubesi ABD düzenleyicileri ile işbirliği 
yapmaya devam ediyor.Sulh kararında öngörüldüğü gibi, bağımsız bir taraf tarafından genişletilmiş inceleme önemli ölçüde 
ilerlemiştir.Bugüne kadar, incelemeden olumsuz sonuçlar elde edilmemiştir.Şube'nin tasfiye planı düzenleyicilere sunuldu 
ve Banka, NYSDFS ile anlaşarak New York lisansını teslim edecek ve 31 Mart 2020'de 
veya öncesinde New York Şubesini kapatacak. 

  
 Yukarıda belirtilen notlarda belirtildiği gibi 29 ve 21.3.2, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) bir parçası olan New York'un 

Doğu Bölgesi ABD Savcılığı Ofisi, şubenin antimoney aklama yasalarına ve banka Gizlilik yasasına uygunluğuyla 
ilgili belgeler aramıştı.Bugüne kadar, Adalet Bakanlığı soruşturması herhangi bir sonuca yol açmadı. 

  
 Banka, banka ve/veya New York şubesine karşı başka bir düzenleyici kurumdan başka herhangi bir işlemden haberdar 

değildir. 
  
 Yukarıdakiler göz önüne alındığında ve şu anda bilinen gerçeklere dayanarak, bu konuların nihai çözümü, banka üzerindeki 

olası 
herhangi bir etki de dahil olmak üzere bu aşamada belirlenemez. 

  
22 TÜREV ARAÇLAR 
  
 Türev, belirli bir faiz oranı, menkul kıymet fiyatı, emtia fiyatı, döviz kuru, fiyat veya oran Endeksi, 

kredi notu veya kredi Endeksi veya bazen altta yatan olarak adlandırılan benzer bir değişkene yanıt 
olarak değeri değişen bir finansal araçtır.Türev araçlar arasında teslim edilmeyen vadeli işlemler, vadeli işlemler, takaslar, 
opsiyonlar ve vadeli döviz alımları, vadeli işlemler, 
takaslar ve opsiyonların bir veya daha fazla özelliğine sahip yapılandırılmış finansal ürünler yer alır. 

  
 Banka, yetkili bir türev Satıcısı (ADD) olarak, Pakistan türev piyasasında aktif bir katılımcıdır.ADD lisansı, 

yalnızca aşağıda belirtilen ve SBP tarafından yayınlanan finansal Türev iş düzenlemeleri kapsamında 
izin verilen işlemleri kapsar. 

  
 (a) Yabancı para opsiyonları 
 (b) Vadeli Kur Sözleşmeleri 
 (c) Vadeli Faiz Oranı Takasları 
 (d) Çapraz Döviz Takasları 
  
 Bununla birlikte, banka ayrıca, müşteri gereksinimlerini karşılamak için, SBP'DEN işlem bazında bir işlem 

üzerinde özel onay talep edilen diğer türev ürünler sunmaktadır. 
  
 Bu işlemler hem piyasa oluşturma hem de riskten korunma yönlerini kapsar.Türev ürünlere ilişkin risk 

yönetimi süreçleri ve politikaları not 45.5'te konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. 
  
22,1 Ürün Analizi 2019 
  Yabancı para opsiyonları Çapraz para takasları Vadeli faiz oranı takasları 
 Karşı taraflar Nosyonal 

esas 
Piyasa 
kazancı/ 
(zararı) 
değerleme 

Nosyonal 
esas 

Piyasa 
kazancı/ 
değerleme 

Nosyonal 
esas 

Piyasa 
kazancı/ 
değerleme 

  - ('000 Rupi) --- 
 Aşağıdaki Bankalar ile       
 Piyasaları riskten koruma 
 Piyasaları oluşturan 

        
 Aşağıdaki Diğer Varlıklar ile       
 Piyasaları riskten koruma 
 Piyasaları oluşturan 
        
 Toplam       
 Piyasaları riskten koruma 
 Piyasaları oluşturan 
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  Yabancı para opsiyonları Çapraz para takasları Vadeli faiz oranı takasları 
 Karşı taraflar Nosyonal 

esas 
Piyasa 

kazancı/ 
(zararı) 

değerleme 

Nosyonal 
esas 

Piyasa 
kazancı/ 

değerleme 

Nosyonal 
esas 

Piyasa 
kazancı/ 

değerleme 

  - ('000 Rupi) --- 
 Aşağıdaki Bankalar ile       
 Piyasaları riskten koruma 
 Piyasaları oluşturan  
        
 Aşağıdaki Diğer Varlıklar ile       
 Piyasaları riskten koruma 
 Piyasaları oluşturan  
        
 Toplam       
 Piyasaları riskten koruma 
 Piyasaları oluşturan   
        
22,2 Vade Analizleri       
   
   2019 Pazara uygun Değerleme 
  Kalan Vade Kontrat 

No. 
Nosyonal 

Esas 
Negatif Pozitif Net 

    - ('000 Rupi) --- 

  1 Aya kadar 
  1 ila 3 Ay 
  3 ila 6 Ay 
  6 Ay ila 1 Yıl 
  1 ila 2 Yıl 
  2 ila 3 Yıl 
  3 ila 5 Yıl 
  5 ila 10 Yıl 
    
        
        
   2018 Pazara uygun Değerleme 
  Kalan Vade Kontrat 

No. 
Nosyonal 

Esas 
Negatif Pozitif Net 

    - ('000 Rupi) --- 

  1 Aya kadar 
  1 ila 3 Ay 
  3 ila 6 Ay 
  6 Ay ila 1 Yıl 
  1 ila 2 Yıl 
  2 ila 3 Yıl 
  3 ila 5 Yıl 
  5 ila 10 Yıl 
    
      
23 KAZANILAN FİYAT FARKI / GETİRİ / KAR / FAİZ 2019 2018 
  ('000 Rupi) 
 Aşağıda bulunan:     
 Krediler ve avanslar 
 Yatırımlar 
 Finansal kurumlara verilen borçlar 
 Diğer bankalardaki bakiyeler 
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  Not 2019 2018 
24 FİYAT FARKI / GETİRİ / KAR / FAİZ GİDERİ  ('000 Rupi) 
     
 Aşağıda bulunan:    
 Mevduatlar  
 Geri alım sözleşmesi kapsamında satılan Menkul Kıymetler  
 Borçlanmalar  
 Sermaye benzeri borç  
 Yabancı para cinsinden mevduat / borçlanmalara karşı döviz 

takaslarının maliyeti 
 

 Kullanım hakkı varlıklarına karşı kira yükümlülüğü  
   
     
25 ÜCRET VE KOMİSYON GELİRİ    
     
 Şube bankacılığı müşteri ücretleri  
 Tüketici finansmanı ile ilgili ücretler  
 Kart ile ilgili ücretler (banka ve kredi kartları)  
 Kredi ile ilgili ücretler  
 Yatırım bankacılığı ücretleri  
 Ticaretle ilgili ürünler ve garantiler Komisyonu  
 Nakit yönetimi Komisyonu  
 Ana hasılat da dahil olmak üzere havale komisyonu  
 Bankasürans Komisyonu  
 Benazir Gelir Destek Programı Komisyonu (BISP)  
 Yönetim ücreti  
 Tüccar indirim ve değişim ücretleri  
 Diğerleri  
   
   
 Daha az:Satış vergisi / ücret ve komisyon gelirinde Federal Tüketim 

Vergisi 
 

   
 

     
26 (ZARAR) / MENKUL KIYMETLERDEN KAZANÇLAR-NET    
     
 Gerçekleştirilen 
 Gerçekleşmemiş - alım-satım için elde tutulan 
  

 
     
26,1 (Zarar) / Menkul Kıymetlerden Kazançlar - Gerçekleştirilen    
     
 Aşağıda bulunan:    
 Federal Hükümet menkul kıymetleri 
 - Piyasa Hazine Bonoları 
 - Pakistan Yatırım Tahvilleri 
 - Ijarah Sukuks 
 Paylar 
 Hükümet Dışı Borçlanma Senetleri 
 Yabancı menkul kıymetler 
  

 
     
27 DİĞER GELİRLER    
     
 Arızi masraflar 
 Yükümlülükler artık yazılı olarak gerekli değildir 
 Yurtdışı şubesinin kapatılması üzerine kazanç 
 Sabit kıymet satış karı - net 
 Bankacılık dışı varlıkların satış kazancı 
 Hurda Satışları 
 Gayrimenkul Kiraları 
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27,1 Grup, aşağıdaki bankacılık dışı varlıkların satışına karşı 162.045 milyon Rupi gelir elde etti. 
     
  Not 2019 2018 
   ('000 Rupi) 
 Lahore'da bulunan açık arazi  
 Karaçi'de bulunan açık araziler  
    
    
28 İŞLETME GİDERLERİ   
    
 Toplam tazminat gideri  
    
    
 Emlak giderleri   
 Kira ve vergiler 
 Sigortacılık 
 Kamu hizmetleri maliyeti 
 Güvenlik (Muhafızlar dahil) 
 Onarım ve bakım (temizlik ücretleri dahil) 
 Sahip olunan duran varlıklar üzerindeki amortisman 
 Kullanım hakkı varlıklarında amortisman 
  

 
 Bilgi Teknolojisi giderleri   
 Yazılım bakımı 
 Donanım bakımı 
 Aşınma Payı 
 Amortisman 
 Network ücretleri 
 Danışmanlık ücretleri 
   
 Diğer işletme giderleri   
 Yasal ve mesleki masraflar 
 Dış kaynaklı hizmet maliyetleri 
 Seyahat ve ulaşım 
 Sigortacılık 
 Havale ücretleri 
 Güvenlik ücretleri 
 Onarım ve bakım 
 Aşınma Payı 
 Eğitim ve geliştirme 
 Posta ve kurye ücretleri 
 İletişim 
 Kırtasiye ve baskı 
 Pazarlama, reklam ve tanıtım 
 Bağışlar 
 Denetçilerin ücretlendirilmesi 
 Aracılık ve komisyon 
 Abonelik 
 Dokümantasyon ve işleme ücretleri 
 Eğlence 
 Danışmanlık ücretleri 
 Mevduat sigorta primi gideri 
 Diğerleri 
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  Not 2019 2018 
28,1 Toplam tazminat gideri  ('000 Rupi) 
     
 İcra Görevi Bulunmayan Direktörlerin ücretleri 
 Şeriat Kurulu ücretleri ve ödenekleri 
 Yönetimsel İstihkak 
 i) Sabit 
 ii) Değişken - Nakit Bonus 2.350,702 1.749,015 
 Tanımlanmış fayda planı için ücret 
 Tanımlanan katkıya katkı planı 1.055.142 885,445 
 Kira ve ev bakımı 3.710,020 3.171,447 
 Araçlar 
 Medikal 
 Devir ve Temlik 
 Genel grup personel sigortası 188.442 144.532 
 Hac Ödeneği 20.202 20.966 
 Diğerleri 
 Alt Toplam 
 Oturum Açma Bonusu 
 Kıdem Tazminatı 
 Genel Toplam 
     
     
   2019 2018 
   Kişi sayısı 
 Oturum Açma Bonusu  75 187 
 Kıdem Tazminatı  45 26 
     
     
28,2 Dış kaynaklı faaliyetlerle ilgili diğer işletme giderlerine dahil edilen yılın toplam maliyeti 2.157,208 milyon Rupi 

(2018:1.822.828 milyon Rupi).Bu maliyet, özellikle not 28'de açıklanan dış kaynaklı hizmet maliyetlerini içerir.Toplam 
maliyetin 1.830,982 milyon rupi (2018:1.682,732 milyon rupi) Pakistan'da kayıtlı şirketler için geçerlidir ve 326,226 milyon rupi 
(2018:140,096 milyon rupi) Pakistan dışında kayıtlı şirketler için geçerlidir.Hizmetlerin niteliği ile birlikte maddi dış kaynak 
kullanımı düzenlemeleri aşağıdaki gibidir: 

     
   2019 2018 
 Şirketin adı Hizmetin niteliği  ('000 Rupi) 
     
 APEX Printry (Özel) Limited Çek defteri baskı hizmetleri  
 Insource (Özel) Limited Çek defteri baskı hizmetleri  
 Euronet Pakistan (Özel) Limited Ana bilgisayar ortamı 

yapılandırması, POS terminali ve 
kart dış kaynak hizmetleri 

 

   
 

28,3 Bağışların detayları    
     
 Bireysel olarak 500.000 Rupi'yi aşan bağışlar    
     
 HBL Vakfı  
 Anjuman Behbood-e-Samat-e-Atfal  
 Frontier Works Organization - Clean Karachi kampanyası  
 Aga Khan Hastanesi Ve Tıp Fakültesi Vakfı  
 Bireysel olarak 500.000 Rupi'yi aşmayan bağışlar  
   

 
     
 Sayın Muhammed Aurangzeb, Başkan ve İcra Kurulu Başkanı, Sagheer Mufti, Operasyon Direktörü, Rayomond Kotwal, 

Finans Müdürü ve Sn. Jamal Nasir, İnsan Kaynakları Müdürü HBL Vakfı Mütevelli Heyeti'ni oluşturmaktadır. 
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28,4 Denetçilerin ücretlendirilmesi 2019 2018 
  Ülke İçi Denizaşırı Toplam Ülke İçi Denizaşırı Toplam 
  ---------------------------('0 0 0 Rupi) -------- 
 Denetim ve denetim ile ilgili ücretler       
 Bankanın denetim ücreti 

 Bağlı ortaklıkların denetim ücreti 

 Diğer yasal sertifikalar için ücretler 

 Bağlı ortaklıkların diğer yasal sertifikaları 
için ücretler 

 Denetim ücretlerinde cepten harcamalar 

 Denetim ücretlerinde satış vergisi 

   
 Diğer hizmetler       
 Özel sertifikalar ve muhtelif 

danışmanlık hizmetleri 
 Vergi hizmetleri 

 Cepten harcamalar 

  

   
        
29 İŞÇİ REFAH FONU       
        
 Grup, ilgili Yıllara Ait karlara dayalı işçi refah Fonu (WWF) için hüküm hazırlamıştır. 
  
  Not 2019 2018 
30 DİĞER MASRAFLAR  ('000 Rupi) 
     
 Pakistan Devlet Bankası tarafından uygulanan cezalar  
 Diğer düzenleyici kurumlar tarafından uygulanan cezalar  
    
     
31 KARŞILIKLAR VE GİDER KAYDEDİLENLER - NET    
 Yatırımların değer düşüklüğü karşılığı 
 Kredilerin ve avansların karşılıklarından 
 Diğer varlıkların karşılıklarından 
 (Ters kayıt) / Bilanço dışı yükümlülüklerin karşılıkları 
 Gider kaydedilen / tahsil edilen kötü borçlara karşı geri kazanımlar 
 Gider kaydedilen diğer varlıklara karşı geri kazanımlar 
  

 
     
     
32 VERGİLENDİRME    
     
 - Cari 
 - Önceki yıllar 
 - Ertelenmiş 
  

 
     
32,1 Vergi gideri ve muhasebe karı arasındaki ilişki    
     
 Cari yıl için muhasebe karı 
  
 Gelir üzerinden alınan vergi %39 (2018:%39) 

 
     
 Kalıcı farklılıklar    
 - İştiraklerin farklı vergi oranlarının etkisi  
 - SBP ve diğer düzenleyici kurumlar tarafından uygulanan cezalar  
 - Diğerleri  
   
 Önceki yıl ücreti  
 Vergi oranındaki değişimin etkisi  
 Cari yıl için vergi ücreti   
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  Not 2019 2018 
   ('000 Rupi) 
33 HİSSE BAŞINA TEMEL VE SEYRELTİLMİŞ KAZANÇ    
     
 Bankanın özkaynak sahiplerine atfedilebilecek yıllık kar  

 
     
   (Numara) 
 Ağırlıklı ortalama adi hisse sayısı  

     
     
   (Rupi) 
     
 Hisse başına temel ve seyreltilmiş kazanç  

 
     
33,1 Hisse başına seyreltilmiş kazançlar, grubun söz konusu konvertibl enstrümanlara sahip olmadığı için ayrı ayrı sunulmamıştır. 
     
  Not 2019 2018 
34 NAKİT VE NAKİT MUADİLLERİ  ('000 Rupi) 
     
 Hazine bankalarındaki nakit ve bakiyeler 
 Diğer bankalardaki bakiyeler 
   
  
  
     
34,1 Finansal faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışlarına yükümlülüklerin hareketinin mutabakatı 
  
  2019 
  Yükümlülükler Özkaynak 
  Sermaye 

muadili 
borç 

Diğer 
yükümlülükler 

Yedekler Tahsis edilmemiş 
kar 

Kontrol gücü 
olmayan 

pay 
  - ('000 Rupi) 

       

 01 Ocak 2019 Salı itibariyle bakiye 
  
  
 Nakit akışlarının finansmanından 

kaynaklanan değişiklikler 
 Sermaye benzeri borcun geri ödemesi 

 Yeni sermaye benzeri borç sorunundan elde edilen 
gelir 

 Ödenen temettü 
 Bağlı ortaklıktaki kontrol gücü olmayan 

paylarla net yatırımın çevrilmesinin etkisi 
  

 
       

 Diğer değişiklikler - - - - - 

       

       

 Borçla ilgili      

 Diğer borçlardaki değişiklikler 

 - Nakit tabanlı 
 - Ödenecek temettü 

 - Nakit dışı tabanlı 

 Karların yasal rezervlere aktarılması 

 Toplam sorumluluk ile ilgili diğer değişiklikler 
  
  
 Özkaynak ile ilgili diğer değişiklikler 
  
 31 Aralık 2019 Salı itibariyle bakiye 

 

          
 

 
 



 

Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait 
 
 
  2018 
  Yükümlülükler Özkaynak 
  Sermaye 

muadili 
borç 

Diğer 
yükümlülükler 

Yedekler Tahsis 
edilmemiş 

kar 

Kontrol gücü 
olmayan 

pay 
  - ('000 Rupi) 

       

 01 Ocak 2018 Pazartesi itibariyle bakiye 
 

       

 Nakit akışlarının finansmanından 
kaynaklanan değişiklikler 

     

 Sermaye benzeri borcun geri ödemesi 
 Ödenen temettü 

 Bağlı ortaklıktaki kontrol gücü olmayan 
paylarla net yatırımın çevrilmesinin etkisi 

   

       

       

 Diğer değişiklikler      

       

 Borçla ilgili      

 Diğer borçlardaki değişiklikler 

 - Nakit tabanlı 

 - Ödenecek temettü 

 - Nakit dışı tabanlı 
 Karların yasal rezervlere aktarılması 

 Toplam sorumluluk ile ilgili diğer değişiklikler 

 Özkaynak ile ilgili diğer değişiklikler 
 31 Aralık 2018 Pazartesi itibariyle bakiye 

 
       

     2019 2018 

35 PERSONEL GÜCÜ    (Numara) 
       

 Kalıcı    

 Sözleşmede    

 Toplam personel gücü    
 

       

       

35,1 Yukarıdakilere ek olarak, dış kaynak hizmetleri şirketlerinin 3.246 çalışanı (2018:3.279 çalışanı), yıl sonunda koruma ve temizlik 
hizmetleri dışındaki hizmetleri yerine getirmek için bankaya atanmıştır. 

       

       

     2019 2018 

35,2 Personel gücü çatallanması    (Numara) 
       

 Ülke İçi    

 Denizaşırı    

     
 

       

36 TANIMLANMIŞ FAYDA PLANLARI VE DİĞER FAYDALAR  

       

36,1 Genel Bilgiler      

       

 Banka, çalışanları için aşağıdaki şemaları uygular:  

       

36.1.1 Emeklilik Fonu (tanımlanmış fayda planı) 
       

 Banka, 1977'de piyasaya sürüldüğünde bu planı tercih eden çalışanları için onaylanmış bir emeklilik 
planı yürütmektedir.Bu şema aşağıdakiler için geçerlidir: 

       

 - Tüm büro çalışanları 
 - 31 Aralık 2001 tarihinde veya öncesinde bankaya katılan yöneticiler ve memurlar 
       

 Büro çalışanları için fayda, mali durum tablosu tarihi ve mevcut maaşları itibariyle gerçek hizmet 
yıllarına dayanmaktadır.Yöneticiler ve memurlar için fayda, 31 Mart 2005'e kadar hizmet yıllarına ve 31 Mart 2014'den itibaren 
maaşlarına dayanmaktadır.Bu tarihten sonraki hizmetler için (yani 1 Nisan 2005'den itibaren), iştirak eden yardım fonuna 
(bkz.37.2) 
ve ihtiyat fonuna (bkz. 37.1) hak kazanırlar.Hak sahipleri ve yöneticiler ile birlikte uygun büro 
çalışanları için ödenecek asgari emekli maaşı,temel alınan yıl olarak 2018 için 8.000 Rupi'dir.Asgari emekli maaşı 
her yıl %5 artar ve 2019 yılı için 8.400 Rupidir. 
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36.1.2 Yardım Fonu (tanımlanmış fayda planı) 
  

 1977'de tanıtılan emeklilik planını tercih etmeyenler ve bunun yerine o sırada mevcut olan bahşiş şemasında 
kalmayı tercih edenler için, banka onaylanmış bir finanse edilen bahşiş şemasını işletti.Bu planda kalan üye yoktur 
ve fon kapatılmaktadır. 

  

36.1.3 Hayır Fonu (tanımlanmış fayda planı) 
  

 Banka, Banka'dan emekli olan tüm çalışanlar için onaylı bir hayır yardım programı yürütmektedir.Bu şemaya göre, 
çalışanlar tarafından maaş indirimi yoluyla sabit bir miktar yatırılır ve banka tarafından uygun 
bir miktar yatırılır.Bankanın tüm çalışanları, fonun kurallarına göre emekli olduktan sonra sabit bir aylık tutar alma 
hakkına sahiptir.Büro çalışanları ayrıca, fon kurallarında belirtilen belirli koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak, 
hizmet süresi boyunca belirli hibelerden yararlanma hakkına sahiptir. 

  

36.1.4 Emeklilik Sonrası Tıbbi Yardımlar (tanımlanmış fayda şeması) 
  

 Banka, tüm çalışanlara emeklilik sonrası tıbbi yardımlar için finanse edilmeyen bir program sunmaktadır. 
 

 1 Ocak 2006'dan itibaren emekli olan yöneticiler ve memurlar, emeklilik sonrası tıbbi yardımlar yerine tam ve nihai bir 
çözüm olarak toplu ödeme alırlar.Kalan yararlanıcılar, bu faydaları gerçekleştiğinde 
geri ödeme olarak alırlar. 

  

36.1.5 Ücretli İzinler (tanımlanmış fayda planı) 
  

 Banka, ücretli izinler için finanse edilmeyen bir plan sunmaktadır.Bu, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle bankanın 
hizmetinde olan ve o tarihten itibaren en fazla 365 güne kadar izin bakiyeleri biriktiren çalışanlar 
için geçerlidir.Çalışanlar, brüt maaş almaya devam ederken, tahakkuk eden izin miktarına kadar Emeklilikten önce 
(LPR) izne devam etme hakkına sahiptir.Bu fayda, emekliliğe veya erken emeklilik durumunda, 30 yıllık hizmetin 
tamamlanmasına bağlıdır. 

  

 Çalışanların banka tarafından LPR döneminin tamamı veya bir kısmı boyunca çalışmaya devam etmeleri istenebilir. Bu 
tür çalışanlar, çalışmak zorunda oldukları süre boyunca brüt maaş ve belirli faydalara hak kazanırlar ve ayrıca, 
bu sürenin %50'sini ödemekten vazgeçerler. 

  

 Büro çalışanları, LPR'YE devam etmeme ve bunun yerine birikmiş izin bakiyelerinin %50'sini en fazla 180 güne 
kadar kapatma seçeneğine sahiptir. 

  
36.1.6 Emeklilik Sonrası Diğer Faydalar (tanımlanmış fayda planı) 
  
 Banka, emeklilikteki tüm yöneticilere ek bir fayda sunmaktadır.Bu plana göre, emeklilikte yöneticiye 

altı aylık ev kira ödeneği, kamu hizmetleri ödeneği, araba ödeneği ve nakil ödeneğine eşit bir 
götürü tutar ödenir.Bununla birlikte, emeklilikten önce bir yöneticinin ölümü durumunda, götürü miktar, altı 
aylık ek bir ev kira ödeneği içerir. 

  
36.1.7 Diğer şemalar 
  
 Banka'nın yurtdışı şubeleri tarafından sunulan çalışanlara sağlanan fayda planları, şubelerin faaliyet gösterdiği ilgili 

ülkelerin yasalarına tabidir. 
  
36,2 Temel Aktüeryal varsayımlar 
  
 En son Aktüeryal değerleme, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren öngörülen birim kredi yöntemi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir.Değerleme 
için aşağıdaki önemli varsayımlar kullanılmıştır: 

  2019 2018 

  (Yıllık) 
 Değerleme iskonto oranı 
 Maaş seviyesinde beklenen artış oranı 
 Emekli maaşında beklenen artış oranı 
 Tıbbi faydada beklenen artış oranı 
 Yatırım fonlarının beklenen getiri oranı 

 
    

36,3 Şemaya göre çalışan sayısı (Numara) 
    

 - Emeklilik Fonu 

 - Bağış Fonu 

 - Hayır Fonu 

 - Emeklilik sonrası tıbbi yardım planı 
 - Ücretli izinler 
 - Emeklilik Sonrası Diğer Faydalar 
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36,4 Emeklilik, bağış, hayır fonu planları ve diğer faydalar 
  
36.4.1 Plan varlıklarının gerçeğe uygun değeri ve bu planların 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle tanımlanmış fayda yükümlülüklerinin 

bugünkü değeri aşağıdaki gibidir: 
  
  2019 
  Emeklilik Bağış Hayır Emeklilik 

sonrası tıp 
yardımlar 

Çalışan 
ücretli 
izinleri 

Emeklilik 
Sonrası 

Diğer 
Yardımlar 

  ---------------------------('000 Rupi) -------- 
        
 Plan varlıklarının gerçeğe uygun değeri 

 Tanımlanmış fayda yükümlülüklerinin 
bugünkü değeri 

 (Ödenecek ) / fondan alacak  
        
  2018 
  Emeklilik Bağış Hayır Emeklilik 

sonrası tıp 
yardımlar 

Çalışan 
ücretli 
izinleri 

Emeklilik 
Sonrası 

Diğer 
Yardımlar 

   
        
 Plan varlıklarının gerçeğe uygun değeri 

 Tanımlanmış fayda yükümlülüklerinin 
bugünkü değeri 

 (Ödenecek ) / fondan alacak  
        
        
36.4.2 Tanımlanmış fayda yükümlülüklerinin bugünkü değerindeki hareket 
        
  2019 
  Emeklilik Bağış Hayır Emeklilik 

sonrası tıp 
yardımlar 

Çalışan 
ücretli 
izinleri 

Emeklilik 
Sonrası 

Diğer 
Yardımlar 

  ---------------------------('000 Rupi) -------- 
        
 Yılın başında yükümlülükler 

 Cari hizmet maliyeti 

 Faiz maliyeti 

 Banka tarafından ödenen faydalar 

 Geçmiş Hizmet Maliyeti 

 Yeniden ölçüm (kazançlar) / kayıplar 

 Yılın sonunda yükümlülükler  
        
  2018 
  Emeklilik Bağış Hayır Emeklilik 

sonrası tıp 
yardımlar 

Çalışan 
ücretli 
izinleri 

Emeklilik 
Sonrası 

Diğer 
Yardımlar 

  ---------------------------('000 Rupi) -------- 
        
 Yılın başında yükümlülükler 

 Cari hizmet maliyeti 

 Faiz maliyeti 

 Banka tarafından ödenen faydalar 

 Geçmiş Hizmet Maliyeti 

 Yeniden ölçüm (kazançlar) / kayıplar 

 Yılın sonunda yükümlülükler  
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36.4.3 Plan varlıklarının gerçeğe uygun değerindeki hareket 
  
  
  2019 2018 
  Emeklilik Bağış Hayır Emeklilik Bağış Hayır 
  --------------('000 Rupi)---------------- 
 Yılın başında gerçeğe uygun değer 

 Plan varlıklarının beklenen getirisi 

 Bankanın katkısı 

 Çalışanların katkıları 

 Banka tarafından ödenen faydalar 

 Yeniden ölçüm (kayıplar) / kazançlar 

 Yıl sonunda gerçeğe uygun değer  
        
36.4.4 Tanımlanmış fayda planlarına ödenecek tutarların hareketi 
        
  2019 
  Emeklilik Bağış Hayır Emeklilik 

sonrası tıbbi 
yardımlar 

Çalışan 
ücretli 
izinleri 

Emeklilik 
Sonrası 

Diğer 
Yardımlar 

  --------------('000 Rupi)---------------- 
   

 Açılış bakiyesi 

 Yıllık ücret / (ters) 

 Bankanın katkısı - net 

 Yıl içinde OCI'de muhasebeleştirilen 
yeniden ölçüm (kazançlar) / zararlar 

 Banka tarafından ödenen faydalar 

 Kapanış bakiyesi  
        
        
        
  2018 
  Emeklilik Bağış Hayır Emeklilik 

sonrası tıbbi 
yardımlar 

Çalışan 
ücretli 
izinleri 

Emeklilik 
Sonrası 

Diğer 
Yardımlar 

  --------------('000 Rupi)---------------- 
        
 Açılış bakiyesi 

 Yıllık ücret / (ters) 

 Bankanın katkısı - net 

 Yıl içinde OCI'de muhasebeleştirilen 
yeniden ölçüm (kazançlar) / zararlar 

 Banka tarafından ödenen faydalar 

 Kapanış bakiyesi  
        
  2019 
36.4.5 fayda planı için ücret Emeklilik Bağış Hayır Emeklilik 

sonrası tıbbi 
yardımlar 

Çalışan 
ücretli 
izinleri 

Emeklilik 
Sonrası 

Diğer 
Yardımlar 

36.4.5.1 Maliyet, kar ve Tanımlanmış zarar olarak 
muhasebeleştirilir 

--------------('000 Rupi)---------------- 

        
 Cari hizmet maliyeti 

 Tanımlanmış fayda varlığına / borcuna net 
faiz 

 Geçmiş Hizmet Maliyeti 

 Muhasebeleştirilen aktüeryal kayıplar 

 Çalışanların katkıları 
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  2018 
  Emeklilik Bağış Hayır Emeklilik 

sonrası tıbbi 
yardımlar 

Çalışan 
ücretli 
izinleri 

Emeklilik 
Sonrası 

Diğer 
Yardımlar 

  --------------('000 Rupi)---------------- 
        
 Cari hizmet maliyeti 

 Tanımlanmış fayda varlığına / borcuna net 
faiz 

 Geçmiş Hizmet Maliyeti 

 Muhasebeleştirilen aktüeryal kayıplar 

 Çalışanların katkıları 

   
        
        
36.4.5.2 Yıl boyunca OCI'de tanınan 

yeniden ölçümler 

 2019 

  Emeklilik Bağış Hayır Emeklilik sonrası 
tıbbi 

yardımlar 

Emeklilik 
Sonrası 

Diğer 
Yardımlar 

  --------------('000 Rupi)---------------- 
 Yükümlülükten kaynaklanan (kazançlar) / 

zararlar 
 

 - Finansal varsayımlar 
 - Demografik varsayımlar 
 - Deneyim ayarlaması 
  
 Plan varlıklarındaki zararlar / (kazançlar) 

        
        
 OCI'de muhasebeleştirilen toplam yeniden 

ölçüm (kazançları) / zararları  
   2018 
   Emeklilik Bağış Hayır Emeklilik 

sonrası tıbbi 
yardımlar 

Emeklilik 
Sonrası 

Diğer 
Yardımlar 

   --------------('000 Rupi)---------------- 
        
 Yükümlülükten kaynaklanan (kazançlar) / 

zararlar 
      

 - Finansal varsayımlar 
 - Deneyim ayarlaması 
  
 Plan varlıklarındaki zararlar / (kazançlar) 
  
 OCI'de muhasebeleştirilen toplam yeniden 

ölçüm zararları / (kazançları)  
        
36.4.6 Plan varlıklarının gerçeğe uygun değerinin bileşenleri   
        
  2019 2018 
  Emeklilik Bağış Hayır Emeklilik Bağış Hayır 
  --------------('000 Rupi)---------------- 
        
 Nakit ve nakit muadilleri - net 
 Devlet menkul kıymetleri 
 Paylar 
 Hükümet Dışı Borçlanma Senetleri 
  

 
        
 Fonlar öncelikle herhangi bir kredi riski taşımayan devlet menkul kıymetlerine (piyasa Hazine bonoları, Pakistan yatırım 

tahvilleri ve özel tasarruf sertifikaları) yatırım yapmaktadır.Bunlar, piyasa hareketlerine bağlı olarak faiz oranı riskine 
tabidir.Hisse senedi menkul kıymetleri fiyat riskine maruz kalırken, devlet dışı borç menkul kıymetleri hem kredi riskine hem 
de faiz riskine tabidir.Bu riskler, çalışan fonlarının Mütevelli Heyeti tarafından düzenli olarak izlenir. 
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36.4.7 Tanımlanmış fayda yükümlülüklerinin duyarlılık analizi 
        
 Duyarlılık analizi, bir varsayımı değiştirerek, diğer tüm varsayımları sabit tutarak ve çeşitli çalışanlara sağlanan fayda planları 

kapsamında tanımlanan fayda yükümlülüklerinin bugünkü değeri üzerindeki etkisini değerlendirerek gerçekleştirilmiştir.Her 
bir varsayımda değişiklik sonucunda tanımlanan fayda yükümlülüklerinin bugünkü değerindeki artış / (azalma) aşağıda 
özetlenmiştir: 

        
   2019 
   Emeklilik 

Fonu 
Hayır 

fonu 
Emeklilik 

sonrası tıbbi 
yardımlar 

Çalışan 
ücretli 
izinleri 

Emeklilik 
Sonrası 

Diğer 
Yardımlar 

   - ('000 Rupi) -- 
        
 İskonto oranındaki %1 artış 
 İskonto oranındaki %1 azalma 
 Beklenen ücret artışında %1 artış 
 Beklenen ücret artışında %1 azalma 
 Asgari emekli maaşında beklenen artış oranındaki %1 artış 
 Asgari emekli maaşında beklenen artış oranında %1 azalma 
 Tıbbi yardımda beklenen artış oranında %1 artış 
 Tıbbi yardımda beklenen artış oranında %1 azalma 

 
       
       
36.4.8 Bir sonraki mali yıl için planlara beklenen katkılar     
       
 Banka, aktüerin tavsiyesine göre emeklilik fonuna katkıda bulunur.Hayır fonuna katkı, hayır fonu planında belirtilen oranlara 

göre banka tarafından yapılır. 
       
  2020 
  Emeklilik 

Fonu 
Hayır 
fonu 

Emeklilik 
sonrası tıbbi 

yardımlar 

Çalışan 
ücretli 
izinleri 

Emeklilik 
Sonrası 

Diğer 
Yardımlar 

  - ('000 Rupi) -- 
   

 Yıl için beklenen ücret / (ters kayıt) 
 

       
  2019 
  Emeklilik 

Fonu 
Hayır 
fonu 

Emeklilik 
sonrası tıbbi 

yardımlar 

Çalışan 
ücretli 
izinleri 

Emeklilik 
Sonrası 

Diğer 
Yardımlar 

36.4.9 Olgunluk profili      
       
 Yükümlülüğün ağırlıklı ortalama süresi (yıl cinsinden) 

 
       
  
36.4.10 Fonlama Politikası 
  
 Banka, Aktüeryal varsayımlara dayanarak, çeşitli çalışanlara sağlanan fayda planları kapsamındaki yükümlülüklerin herhangi 

bir değerleme tarihinde fon tarafından karşılanmasını sağlamaya çalışmaktadır. 
  
36.4.11 Personel emeklilik fayda planları ile ilgili önemli riskler şunlardır: 
  
 Mortalite riskleri 
  
 Gerçek mortalite deneyiminin riski farklıdır.Etki, yararlanıcıların hizmet / yaş dağılımına ve faydalarına bağlıdır. 
  
 Yatırım riskleri 
  
 Fon yatırımlarının düşük performans göstermesi riski ve yükümlülükleri karşılamak için yeterli değildir. 
  
 Nihai maaş riskleri 
  
 Hizmetin sona ermesi sırasında nihai maaşın varsayılandan daha yüksek olması riski.Fayda, nihai maaş 

üzerinden hesaplandığından, fayda miktarı da benzer şekilde artar. 
  
 Para Çekme riskleri 
  
 Varsayılandan daha yüksek veya daha düşük para çekme deneyimi riski.Nihai etki, yararlanıcıların hizmet / yaş dağılımına 

ve 
faydalarına bağlı olarak her iki şekilde de gidebilir. 
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37 TANIMLANMIŞ KATKI PLANLARI 
  
37,1 İhtiyat Fonu 
  
 1 Ocak 2002'de veya sonrasında işe alınan çalışanlar için banka, hem bankanın hem de çalışanların aşağıdaki gibi aylık 

katkılarda bulunduğu onaylanmış bir ihtiyat Fonu işletmektedir: 
  
 Yöneticiler ve memurlar için temel maaşın %6'sı 

Büro personeli için 
  
 Banka'nın emeklilik planı kapsamında yer alan (yukarıda 36.1.1'e bakınız) 31 Aralık 2001 tarihine kadar kiralanan yöneticiler 

ve memurlar da 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren geçerli olan ihtiyat fonu faydalarından yararlanabilir. 
  
 Bu program 15.046 çalışanı kapsamaktadır (2018:14.363). 
  
 Emeklilik, ölüm, istifa ve taburculuk konusunda Fonun kurallarında belirtildiği şekilde çalışanlara ödeme yapılır. 
  
37,2 Katkı Payı Fonu 
  
 Banka, aşağıdakiler için onaylanmış, finanse edilmiş bir katkı payı programı uygulamaktadır: 
  
 - 1 Ocak 2002'de veya sonrasında işe alınan çalışanlar 
 - 31 Mart 2005'ten sonraki hizmetleri için emeklilik planında olan çalışanlar (yukarıdaki 36.1.1'e bakınız). 
  
 Banka, tamamlanan her hizmet yılı için çalışanların aylık temel maaşının yarısına eşit bir miktar ve kısmen tamamlanmış 

hizmet yılları için orantılı olarak katkıda bulunur.Emeklilik, ölüm, işten çıkarma, 10 yıl veya daha fazla sürekli hizmetin 
tamamlanmasından sonra ve Fon kurallarında belirtildiği gibi işten çıkarıldıktan sonra çalışanlara ödeme yapılır. 

  
 Bu program 15.097 çalışanı kapsamaktadır (2018:14.900). 
  
38 BAĞLI ŞİRKETLERİN TANIMLANMIŞ FAYDA PLANLARI VE DİĞER FAYDALAR 
  
38,1 Genel bilgiler 
  
 Yan kuruluşlar tarafından sunulan çalışanlara sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir: 
  
38.1.1 HBL Bank UK Limited 
  
 Emeklilik Fonu (tanımlanmış katkı planı) 
  
 HBL Bank UK Limited (HBL UK), çalışanları için belirli bir emeklilik katkı planı yürütmektedir.HBL UK, her bir üyenin 

kazançlarının %5'ine katkıda bulunur ve maliyet, katkıların yapıldığı zaman muhasebeleştirilir.Asgari çalışan katkısı temel 
maaşın %3,00'udur ve çalışanın takdirine bağlı olarak yılda maksimum 40.000 ￡’e kadar artırılabilir. 

  
38.1.2 HBL Varlık Yönetimi Limited Şirketi (HBL AML) 
  
 Yardım Fonu (tanımlanmış fayda planı) 
  
 HBL AML, uygun çalışanları için finanse edilen bir yardım programı yürütmektedir.Aktüeryal değerlemeler, öngörülen birim 

kredi yöntemi kullanılarak her yıl bağımsız bir aktüer tarafından yapılır. 
  
 İhtiyat Fonu (tanımlanmış katkı planı) 
  
 HBL AML ayrıca, uygun çalışanları için tanımlanmış bir katkı fonu planı yürütmektedir.Aylık katkılar HBL AML ve çalışanları 

tarafından fon kurallarına uygun olarak temel maaşın %8,33'ü oranında yapılır. 
  
38.1.3 First MicroFinanceBank Limited (FMFB) 
  
 Yardım Fonu (tanımlanmış fayda planı) 
  
 FMFB, beş yıllık nitelikli hizmet süresi olan tüm çalışanlar için onaylanmış, tanımlanmış bir fayda bağış Fonu 

işletmektedir.Uygun çalışanlar, emekli olduktan sonra tamamlanan her hizmet yılı için bir aylık temel maaş alma hakkına 
sahiptir.Aktüeryal değerlemeler, öngörülen birim kredi yöntemi kullanılarak her yıl bağımsız bir aktüer tarafından yapılır. 

  
 İhtiyat Fonu (tanımlanmış katkı planı) 
  
 FMFB ayrıca, uygun çalışanları için belirli bir katkı sağlama Fonu programı yürütmektedir.Aylık katkılar FMFB ve çalışanları 

tarafından fon kurallarına uygun olarak temel maaşın %10’u oranında yapılır. 
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38.1.4 Habib Currency Exchange (Private) Limited (HCEL) 
  
 Yardım Fonu (tanımlanmış katkı planı) 
  
 HCEL'in daimi çalışanları, tamamlanan her hizmet yılı için temel aylık maaşın %50'sine eşdeğer yardım 

nedeniyle bir kerelik ödeme alma hakkına sahiptir.Bu fayda, beş yıllık hizmetin tamamlanmasından kaynaklanmaktadır. 
  
 İhtiyat Fonu (tanımlanmış katkı planı) 
  
 HCEL ayrıca, uygun çalışanları için belirli bir katkı sağlama Fonu programı yürütmektedir.Aylık katkılar, 

HCEL ve çalışanları tarafından fon kurallarına uygun olarak temel maaşın %6'sında yapılır. 
  
39 YÖNETİCİLERİN VE KİLİT YÖNETİM PERSONELİNİN TAZMİNATI 
  
  2019 
   Yöneticiler      
  

 
 
Kalemler 

Başkan CEO 
dışındaki 
Yönetim 
Kurulu 

Başkanı) 

İcra 
Kurulunda 

Görevi 
Olmayan 
Yönetici 

Şeriat 
Kurulu 
Üyeleri 

Başkan / 
CEO 

Kilit 
Yönetim 

Personeli 

Diğer 
Maddi 
Risk 

Alıcıları / 
Kontrolörl

eri 
  ('000 Rupi) - 
         
 Ücretler ve Ödenekler vb. 
 Yönetimsel İstihkak 
 i) Sabit 
 ii) Toplam Değişken-Nakit Bonus / 

Ödüller 
 Tanımlanmış fayda planı için ücret 
 Tanımlanmış katkı planına katkı 
 Kira ve ev bakımı 
 Araçlar 
 Medikal 
 Devir ve Temlik 
 Diğerleri 
 Toplam 
  
 Toplam Kişi Sayısı 

 
         
  2018 
   Yöneticiler      
  

 
 
Kalemler 

Başkan CEO 
dışındaki 
Yönetim 
Kurulu 

Başkanı) 

İcra 
Kurulunda 

Görevi 
Olmayan 
Yönetici 

Şeriat 
Kurulu 
Üyeleri 

Başkan / 
CEO 

Kilit 
Yönetim 

Personeli 

Diğer 
Maddi 
Risk 

Alıcıları / 
Kontrolörl

eri 
  ('000 Rupi) - 
         
 Ücretler ve Ödenekler vb. 
 Yönetimsel İstihkak 
 i) Sabit 
 ii) Toplam Değişken-Nakit Bonus / 

Ödüller 
 Tanımlanmış fayda planı için ücret 
 Tanımlanmış katkı planına katkı 
 Kira ve ev bakımı 
 Araçlar 
 Medikal 
 Devir ve Temlik 
 Diğerleri 
 Toplam 
  
 Toplam Kişi Sayısı 

 
         
 İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve bazı Yöneticilere ücretsiz kulüp üyelikleri sağlanır.İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür (COO), 

Banka tarafından bakım yapılan araçların haklarına uygun olarak ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. 
         
 Yönetsel ücret, belirli yöneticilere istihdam koşullarına uygun olarak yapılan ilgili ödemelere katılmayı içerir.Bunlar, bu 

ödemelerin yapıldığı yılda kaydedilir. 
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39,1 Yönetim Kurulu ve Komite toplantılarına katılım için yöneticilere ödenen ücret 

 
2019 

Toplantı Ücretleri Ve Ödenen Ödenekler 
Yönetim Kurulu Komiteleri İçin 

 
 
 

Seri 
No. 

 
 
 
 
Yönetici İsmi 

 
 
 
 

Yönetim 
Kurulu 

Toplantıları 
İçin 

 
 
 

Yönetim 
Kurulu 

Denetim 
Komitesi 

(BAC) 

 
 
 

Yönetim 
Kurulu Risk 

Yönetimi 
Komitesi 
(BRMC) 

 
 

Yönetim 
Kurulu Uyum 
ve Davranış 

Komitesi 
(BCNC) 

 
 

Yönetim 
Kurulu İnsan 
Kaynakları ve 

Ücret 
Komitesi 
(BHRRC) 

 
 
 

Yönetim 
Kurulu BT 
Komitesi 
(BITC) 

 
 

Yönetim 
Kurulu 

Geliştirme 
Finans 

Komitesi 
(BDFC) 

 
 
 

Yönetim 
Kurulu 

Gözetim 
Komitesi-
New York 
(BOC NY) 

 
 

Yönetim 
Kurulu 

Gözetim 
Komitesi 

Uluslararası 
Yönetim 
(BOC IG) 

 
 
 

Ödenen Toplam 
Tutar 

  ('000 Rupi) 

1 Sn. Sultan Ali Allana 

2 Sn. Moez Ahamed Jamal 

3 Sn. Salim Raza 

4 Sn. Sadia Khan* 

5 Sn. Agha Sher Shah** 

6 Dr. Najeeb Samie 

7 Sn. Shaffiq Dharamshi*** 

 Ödenen Toplam Tutar  

 
Yukarıdakilere ek olarak, 2019 yılı boyunca Yönetim Kurulu ve Komite toplantılarına, resmi ziyaretlere ve yabancı eğitimlere katılmak için 
günlük ödenek nedeniyle, bankanın politikasına uygun olarak uygulanabilir olduğunda yöneticilere 5,359 milyon Rupi ödenmiştir. 
 
*Sn. Sadia Khan, 15 Kasım 2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulundan istifa etti. 
**Sn. Agha Sher Shah 4 Aralık 2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulundan istifa etti. 
*** Sn. Shaffiq Dharamshi, AKFED (bankanın ana şirketi) çalışanıdır ve toplantı ücretleri veya başka herhangi bir ödenek ödenmez. 
 
Not:17 Eylül 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesine ilişkin SBP'nin 2019 
tarihli 3 sayılı "İhtiyati Yönetmelik G-1'deki değişiklikler" Genelgesine uymak için bir Yönetim Kurulu ücretlendirme Komitesi 
kuruldu.Komite üyeleri Dr. Najeeb Samie ve Sayın Salim Raza'yı içermektedir.Komite 2019 yılında resmi bir toplantı yapmamıştır. 
 

2018 
Toplantı Ücretleri Ve Ödenen Ödenekler 

Yönetim Kurulu Komiteleri İçin 

 
 
 

Seri 
No. 

 
 
 
 
Yönetici İsmi 

 
 
 
 

Yönetim 
Kurulu 

Toplantıları 
İçin 

 
 
 

Yönetim 
Kurulu 

Denetim 
Komitesi 

(BAC) 

 
 
 

Yönetim 
Kurulu Risk 

Yönetimi 
Komitesi 
(BRMC) 

 
 

Yönetim 
Kurulu Uyum 
ve Davranış 

Komitesi 
(BCNC) 

 
 

Yönetim 
Kurulu İnsan 
Kaynakları ve 

Ücret 
Komitesi 
(BHRRC) 

 
 
 

Yönetim 
Kurulu BT 
Komitesi 
(BITC) 

 
 

Yönetim 
Kurulu 

Geliştirme 
Finans 

Komitesi 
(BDFC) 

 
 
 

Yönetim 
Kurulu 

Gözetim 
Komitesi-
New York 
(BOC NY) 

 
 

Yönetim 
Kurulu 

Gözetim 
Komitesi 

Uluslararası 
Yönetim 
(BOC IG) 

 
 

 
 
 

Ödenen Toplam 
Tutar 

  ('000 Rupi) 

1 Sn. Sultan Ali Allana 

2 Sn. Moez Ahamed Jamal 

3 Sn. Salim Raza 

4 Sn. Sadia Khan* 

5 Sn. Agha Sher Shah** 

6 Dr. Najeeb Samie 

7 Sn. Shaffiq Dharamshi*** 

 Ödenen Toplam Tutar 
 

 
 
Yukarıdakilere ek olarak, 2018 yılı boyunca Yönetim Kurulu ve Komite toplantılarına, resmi ziyaretlere ve yabancı eğitimlere katılmak için 
günlük ödenek nedeniyle, bankanın politikasına uygun olarak yöneticilere 10,599 milyon Rupi ödenmiştir. 
 
* Sn. Sajid Zahid, 26 Mart 2018'de Direktör olarak görev süresini tamamladı. 
** Sn. Sadia Khan, 27 Mart 2018'den itibaren geçerli olmak üzere Direktör olarak seçildi. 
*** Sn. Shaffiq Dharamshi, AKFED (bankanın ana şirketi) çalışanıdır ve toplantı ücretleri veya başka herhangi bir ödenek ödenmez. 
**** BOC IG Aralık 2018'de kuruldu ve 2018'de hiçbir toplantı yapılmadı. 
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39,2 Şeriat Yönetim Kurulu üyesine ödenen ücret 
  
  2019 2018 
 Kalemler CEO Yerleşik 

Üye 
Yerleşik 
Olmayan 

Üye 

Toplam Başkan Yerleşik 
Üye 

Yerleşik 
Olmayan 

Üye 

Toplam 

  ('000 Rupi) 

          

 Sabit Ücret 
 Ödenekler 
 Toplam Tutar 
  
 Toplam Kişi Sayısı  
  

40 FİNANSAL ARAÇLARIN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİ 
  

 İşlem gören yatırımların makul değerleri kote edilmiş piyasa fiyatlarına dayanmaktadır.Hisse senedi yatırımlarının gerçeğe 
uygun değerleri, yatırım yapılan 
şirketin ayrılma değeri kullanılarak tahmin edilmektedir. 

  

 Söz konusu varlık ve yükümlülükler için mevcut ve aktif bir piyasa olmaması ve benzer enstrümanlar için piyasa 
oranlarına ilişkin güvenilir veriler nedeniyle, söz konusu olmayan borçlanma senetlerinin, vadeli avansların, diğer 
varlıkların ve diğer yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri yeterli güvenilirlik ile hesaplanamaz. 

  

 Yönetimin görüşüne göre, geri kalan finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri, kısa vadeli 
oldukları veya müşteri avansları, mevduatlar ve bazı uzun vadeli borçlanmalar durumunda sıklıkla yeniden 
fiyatlandırıldığı için defter değerlerinden önemli ölçüde farklı değildir. 

  

 Bu konsolide finansal tablolarda gerçeğe uygun değerin ölçüldüğü veya açıklandığı tüm varlık ve yükümlülükler, 
gerçeğe uygun değer ölçümü için önemli olan en düşük girdi düzeyine göre gerçeğe uygun değer hiyerarşisi içinde 
sınıflandırılır. 

  

 Seviye 1-Aynı varlık veya yükümlülükler için aktif piyasalarda kote edilmiş fiyatlar (düzeltilmemiş) kullanılarak gerçeğe uygun 
değer ölçümleri. 

  

 Seviye 2-Varlık veya yükümlülük için doğrudan (yani fiyat olarak) veya dolaylı olarak (yani fiyatlardan türetilen) 
gözlemlenebilen, Seviye 1'de yer alan 
kote edilmiş fiyatlar dışındaki girdiler kullanılarak gerçeğe uygun değer ölçümleri. 

  

 Seviye 3-Gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan girdiler kullanılarak gerçeğe uygun değer ölçümleri. 
  

 2. ve 3. seviyelerde gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesinde kullanılan değerleme teknikleri 
  

 Federal Hükümet 
menkul kıymetleri 

Federal devlet menkul kıymetlerinin gerçeğe uygun değerleri, Reuters'den elde edilen oranlar / 
fiyatlar 
temelinde belirlenir. 

 Hükümet Dışı Borçlanma 
Senetleri 

Rupi cinsinden devlet dışı borçlanma senetlerine yapılan yatırımlar, Pakistan Yatırım 
Fonları Birliği (MUFAP) tarafından açıklanan oranlara göre değerlenmektedir.Diğer para 
birimleri cinsinden 
devlet dışı borçlanma senetlerine yapılan yatırımlar, Bloomberg / Reuters'den alınan 
oranlara göre değerlenmektedir. 

 Yabancı Devlet 
Borçlanma 
senetleri 

Yabancı devlet menkul kıymetlerinin gerçeğe uygun değerleri Bloomberg / Reuters'den 
alınan oranlara göre belirlenir. 

 Yatırım fonları birimleri Yatırım fonu birimlerindeki yatırımların gerçeğe uygun değerleri, her iş gününün sonunda 
yayınlanan net varlık değerlerine göre belirlenir. 

 Türevler Grup, çeşitli karşı taraflarla türev sözleşmelere girer.Piyasa gözlemlenebilir 
girdilerine dayalı değerleme teknikleri kullanılarak değerlenen türevler esas 
olarak faiz takasları, çapraz döviz takasları ve ileri döviz sözleşmeleridir.En sık uygulanan 
değerleme 
teknikleri, bugünkü değer hesaplamalarını kullanan ileri fiyatlandırma ve takas 
modellerini içerir. 

 Taleplerin karşılanmasıyla 
elde edilen sabit kıymetler 
ve bankacılık dışı varlıklar 

Taleplerin karşılanmasıyla elde edilen arsalar, binalar ve bankacılık dışı varlıklar periyodik 
olarak 
profesyonel değerler kullanılarak yeniden değerlenmektedir.Değerleme, varlıkların piyasa 
değerinin 
değerlendirilmesine dayanır.Değerlemelerde kullanılan gözlemlenemeyen girdilerdeki 
değişikliklerin 
etkisi kesin olarak belirlenemez.Buna göre, bu konsolide finansal tablolarda 
duyarlılığın niteliksel olarak açıklanması sunulmamıştır. 
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40,1 Finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri 
 Aşağıdaki tablo, Grup'un bu konsolide finansal tablolarda gerçeğe uygun değer olarak muhasebeleştirilen veya açıklanan 

finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerlerini göstermektedir: 
  31 Aralık 2019 Salı itibariyle 
       
 Bilanço finansal araçlarında Defter değeri 

/nosyonel 
değer 

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 

  ('000 Rupi) 

 Finansal varlıklar-gerçeğe uygun değer     1.080.978.774 

 Yatırımlar      

 - Federal Hükümet menkul kıymetleri 
 - Hisseler-borsada kote edilmiş şirketler 
 - Hükümet-Dışı borçlanma senetleri- borsada kote edilmiş 
 - Yabancı menkul kıymetler 
 Hükümet borçlanma senetleri 
 Hükümet Dışı Borçlanma Senetleri 

 - Borsada kote edilmiş 

 - Borsada kote edilmemiş 

 - Ulusal Yatırım Ortaklığı birimleri 

 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı birimleri 

  
 

       

 Finansal varlıklar-gerçeğe uygun değeri ile açıklanmış ancak ölçülmemiş     

 Yatırımlar      

 - Federal Hükümet menkul kıymetleri 

 - Hükümet Borçlanma Senetleri 

 - Borsada kote edilmiş 

 - Borsada kote edilmemiş 

 - Yabancı menkul kıymetler 

 Hükümet borçlanma senetleri 

 Hükümet Dışı Borçlanma Senetleri 

 - Borsada kote edilmiş 

 - Borsada kote edilmemiş 

  
 

 Bilanço dışı finansal araçlar-gerçeğe uygun değerle ölçülen     

 Taahhütler      

 - Vadeli döviz sözleşmeleri 

 - Devlet menkul kıymetlerinin ileriye dönük işlemleri 

 - Türev araçlar 

   

  31 Aralık 2019 Salı itibariyle 

 Bilanço finansal araçlarında Defter değeri 
/nosyonel 

değer 

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 

  ('000 Rupi) - 

 Finansal varlıklar-gerçeğe uygun değer      

 Yatırımlar      

 - Federal Hükümet menkul kıymetleri 

 - Hisseler-borsada kote edilmiş şirketler 

 - Yabancı menkul kıymetler 

 Hükümet borçlanma senetleri 

 Hükümet Dışı Borçlanma Senetleri 

 - Borsada kote edilmiş 

 - Borsada kote edilmemiş 

 - Ulusal Yatırım Ortaklığı birimleri 

 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı birimleri 

   

 Finansal varlıklar-gerçeğe uygun değeri ile açıklanmış ancak ölçülmemiş     

 Yatırımlar      

 - Federal Hükümet menkul kıymetleri 

 - Hükümet Borçlanma Senetleri 

 - Borsada kote edilmiş 

 - Borsada kote edilmemiş 

 - Yabancı menkul kıymetler 

 Hükümet borçlanma senetleri 

 Hükümet Dışı Borçlanma Senetleri 

 - Borsada kote edilmiş 

 - Borsada kote edilmemiş 

  

   

 Bilanço dışı finansal araçlar-gerçeğe uygun değerle ölçülen     

 Taahhütler      

 - Vadeli döviz sözleşmeleri 

 - Devlet menkul kıymetlerinin ileriye dönük işlemleri 

 - Türev araçlar 
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40 .2 Finansal olmayan varlıkların gerçeğe uygun 

değeri 
31 Aralık 2019 Salı itibariyle 

  Defter değeri Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 
  ('000 Rupi) 

 - Sabit varlıklar 

 - Taleplerin karşılanmasıyla elde edilen bankacılık dışı varlıklar 
  

       

  31 Aralık 2018 Pazartesi itibariyle 

  Defter değeri Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 
  ('000 Rupi) — 

       

 - Sabit varlıklar 

 - Taleplerin karşılanmasıyla elde edilen bankacılık dışı varlıklar 

  
       

41 SEGMENT BİLGİLERİ      

       

41,1 İş faaliyetleri ile ilgili Segment detayları      

   

  31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait 

  Şube Bankacılığı Tüketici 
bankacılığı 

Kurumsal 
Bankacılık 

Hazine Uluslararası ve 
muhabir 

bankacılık 

Varlık yönetimi Genel 
müdürlük / 

diğerleri 

Toplam 

 Kar ve zarar hesabı (Milyon Rupi). 

          

 Net fiyat farkı / getiri / kar / faiz geliri 

 Bölümler arası gelir / (gider) - net 
 Fiyat farkı / kar / faiz dışı gelirler 

 Toplam Gelir 

          

 Doğrudan giderlerin segmenti 

 Bölümler arası gider tahsisi 

 Toplam giderler 

          

 Karşılıklar - ücret / (iptal) 

  

 Vergi öncesi kar / (zarar) 

          

  31 Aralık 2019 Salı itibariyle 

  Şube 
Bankacılığı 

Tüketici 
bankacılığı 

Kurumsal 
Bankacılık 

Hazine Uluslararası ve 
muhabir 

bankacılık 

Varlık yönetimi Genel 
müdürlük / 

diğerleri 

Toplam 

 Mali durum tablosu (Milyon Rupi). 

          

 Nakit ve banka bakiyeleri 

 Finansal kurumlara verilen borçlar 

 Segmentler arası borç verme 

 Yatırımlar 

 Avanslar-İşlemde olan 

 Avanslar-İşlemde olmayan 

 Diğerleri 

 Toplam varlıklar 

          

 Borçlanmalar 

 Sermaye benzeri borç 

 Mevduatlar ve diğer hesaplar 

 Segmentler arası borçlanma 

 Diğerleri 

 Toplam borçlar 

          

 Özkaynak 

  

 Toplam öz kaynak ve borçlar 

  

 Muhtemel zararlar ve taahhütler 
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  31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait 

  Şube Bankacılığı Tüketici 
bankacılığı 

Kurumsal 
Bankacılık 

Hazine Uluslararası ve 
muhabir 

bankacılık 

Varlık 
yönetimi 

Genel 
müdürlük / 

diğerleri 

Toplam 

 Kar ve zarar hesabı (Milyon Rupi). 

          

 Net fiyat farkı / getiri / kar / faiz geliri 

 Bölümler arası gelir / (gider) - net 

 Fiyat farkı / kar / faiz dışı gelirler 

 Toplam Gelir 

  

 Doğrudan giderlerin segmenti 

 Bölümler arası gider tahsisi 

 Toplam giderler 

  

 Karşılıklar - ücret / (ters kayıt) 

  

 Vergi öncesi kar / (zarar) 

   

  31 Aralık 2018 Pazartesi itibariyle 

  Şube Bankacılığı Tüketici 
bankacılığı 

Kurumsal 
Bankacılık 

Hazine Uluslararası ve 
muhabir 

bankacılık 

Varlık 
yönetimi 

Genel 
müdürlük / 

diğerleri 

Toplam 

 Mali durum tablosu Milyon Rupi) - 

          

 Nakit ve banka bakiyeleri 

 Finansal kurumlara verilen borçlar 

 Segmentler arası borç verme 

 Yatırımlar 

 Avanslar-İşlemde olan 

 Avanslar-İşlemde olmayan 

 Diğerleri 

 Toplam varlıklar 

  

 Borçlanmalar 

 Sermaye benzeri borç 

 Mevduatlar ve diğer hesaplar 

 Segmentler arası borçlanma 

 Diğerleri 

 Toplam borçlar 

  

 Özkaynak 

  

 Toplam öz kaynak ve borçlar 

  

 Muhtemel zararlar ve taahhütler 
 

          

41,2 Coğrafi konumlara göre 
Segment detayları 

        

     31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait 

  Pakistan (KEPZ 
dahil) 

Orta Doğu ve 
Afrika 

Asya Avrupa ve 
Kuzey 

Amerika 

Toplam 

 Kar ve zarar hesabı (Milyon rupi)- 

   

 Net fiyat farkı / getiri / kar / faiz geliri 

 Fiyat farkı / kar / faiz dışı gelirler 

 Toplam Gelir 

  

 Doğrudan giderlerin segmenti 

  

 Karşılıklar - ücret / (iptal) 

  

 Vergi öncesi kar / (zarar) 
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  31 Aralık 2019 Salı itibariyle 

  Pakistan (KEPZ 
dahil) 

Orta Doğu ve 
Afrika 

Asya Avrupa ve 
Kuzey 

Amerika 

Toplam 

 Mali durum tablosu (Milyon rupi)- 

       

 Nakit ve banka bakiyeleri 

 Finansal kurumlara verilen borçlar 

 Yatırımlar 

 Avanslar-İşlemde olan 

 Avanslar-İşlemde olmayan 

 Diğerleri 

 Toplam varlıklar 

  

 Borçlanmalar 

 Sermaye benzeri borç 

 Mevduatlar ve diğer hesaplar 

 Diğerleri 

 Toplam borçlar 

  

 Özkaynak 

  

 Toplam öz kaynak ve borçlar 

  

 Muhtemel zararlar ve taahhütler 

   

  31 Aralık 2018'de sona eren yıl için 

  Pakistan 
(KEPZ 
dahil) 

Orta Doğu 
ve Afrika 

Asya Avrupa ve 
Kuzey Amerika 

Toplam 

 Kar ve zarar hesabı (milyon Rupi) 

       

 Net fiyat farkı / getiri / kar / faiz geliri 

 Fiyat farkı / kar / faiz dışı gelirler 

 Toplam Gelir 

  

 Doğrudan giderlerin segmenti 

  

 Karşılıklar - ücret / (iptal) 

  

 Vergi öncesi kar / (zarar) 

   

  31 Aralık 2018 Pazartesi itibariyle 

  Pakistan 
(KEPZ 
dahil) 

Orta Doğu 
ve Afrika 

Asya Avrupa ve 
Kuzey Amerika 

Toplam 

 Mali durum tablosu (milyon Rupi) 

       

 Nakit ve banka bakiyeleri 

 Finansal kuruma verilen borçlar 

 Yatırım 

 Avanslar-İşlemde olan 

 Avanslar-İşlemde olmayan 

 Diğer 

 Toplam varlık 

  

 Borçlanma 

 Sermaye benzeri borç 

 Mevduat ve diğer hesaplar 

 Diğer 

 Toplam borç 

 Özkaynak 

 Toplam öz kaynak ve borçlar 

  

 Muhtemel zararlar ve taahhütler 
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42 TEMİNAT FAALİYETLERİ 
  
 Grup, varlıkların bireyler ve diğer kuruluşlar adına tutulmasına veya yerleştirilmesine yol açan Mütevelli ve diğer teminat 

faaliyetlerini üstlenir.Bunlar bankanın varlıkları değildir ve bu nedenle konsolide mali tablolara dahil edilmemiştir.Teminat 
altında tutulan varlıklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

  
  2019 

 Elde Tutulan Menkul Kıymetler (Yüz Değeri) 

 

 
Kategori 

IPS No. 
Hesaplar Piyasa 

Hazine 
Bono 

Pakistan 
Yatırım 

Bonoları 

Hükümet 
Ijara Sukuks 

Toplam 

  ('000 Rupi) 
   
 Varlık Yönetimi şirketleri 

 Hayır kurumları 

 Şirketler 

 Çalışan fonları 
 Bireyler 

 Sigorta şirketleri 

 Sivil toplum kuruluşları 
 Diğerleri 

 Toplam 

 
  2018 

 Elde Tutulan Menkul Kıymetler (Yüz Değeri) 

 

 
Kategori 

IPS No. 
Hesaplar Piyasa 

Hazine 
Bono 

Pakistan 
Yatırım 

Bonoları 

Hükümet 
Ijara Sukuks 

Toplam 

  ('000 Rupi) 
   
 Varlık Yönetimi şirketleri 

 Hayır kurumları 

 Şirketler 

 Çalışan fonları 
 Bireyler 

 Sigorta şirketleri 

 Sivil toplum kuruluşları 

 Diğerleri 
 Toplam 

       
43 Grup, Yöneticileri, Kilit Yönetim Personeli, Grup varlıkları, ilişkili şirketler, ortak girişim ve grubun çalışanlara sağlanan fayda 

planları da dahil olmak üzere çeşitli taraflarla ilişkili taraf ilişkilerine sahiptir. 
  
 İlişkili taraflarla, çalışma koşulları kapsamı dışındaki işlemler, kolun uzunluğuna göre yürütülür, yani normal riskten daha 

fazlasını içermez ve ilişkili olmayan taraflarla karşılaştırılabilir işlemler için geçerli olanlarla oranlama oranları ve teminat dahil 
olmak üzere büyük ölçüde aynı terimlerdedir. 
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 Personel emekliliği ve diğer fayda planlarına ilişkin katkılar ve tahakkuklar, planların Aktüeryal değerlemelerine / şartlarına uygun olarak yapılır. 

  
 Bu konsolide finansal tablolarda başka bir yerde açıklananlar hariç, yıl sonu itibariyle ilişkili taraflarla yapılan işlem ve bakiyelerin detayları 

aşağıdaki gibidir: 
  

  31 Aralık 2019 Salı itibariyle 

  Yöneticiler Kilit Yönetim 
Personeli 

Grup Varlıkları Ortakları Ortak girişim Diğer ilişkili 
taraflar 

  ('000 Rupi) 

 Mali durum tablosu       

        

 Diğer bankalardaki bakiyeler       

 Cari hesaplarda 
 

        

 Yatırımlar       

 Açılış bakiyesi 

 Yıl boyunca yapılan yatırımlar 

 Kar payı 

 Özkaynak yöntemi ile ilgili ayarlamalar 

 Yıl içinde itfa edilen / elden çıkarılan yatırım 

 Transfer girişi / (çıkışı) - net 

 Kapanış bakiyesi 

  

 Yatırımların değer düşüklüğü karşılığı 
 

        

 Avanslar       

 Açılış bakiyesi 

 Yıl boyunca ekleme 

 Yıl boyunca geri ödenen 

 Transfer girişi / (çıkışı) - net 

 Kapanış bakiyesi 

  

 Avanslara karşı verilen karşılık 
 

        

 Diğer varlıklar       

 Tahakkuk eden faiz / kar marjı 

 Personel emeklilik fonundan alacaklar 

 Diğer alacak 

  
 

 Borçlanmalar       

 Açılış bakiyesi 

 Yıl boyunca borçlanmalar 

 Yıl boyunca sabit 

 Kapanış bakiyesi 
 

        

 Mevduatlar ve diğer hesaplar       

 Açılış bakiyesi 

 Yıl boyunca alınan 

 Yıl boyunca çekilen 

 Transfer girişi / (çıkışı) - net 

 Kapanış bakiyesi 
 

        

 Diğer yükümlülükler       

 Ödenecek faiz / kâr payı 

 Personel emeklilik fonuna ödenecek 

 Diğer borçlar 

 
        

 Muhtemel zararlar ve taahhütler       

 Akreditif 

 Banka Teminat mektubu 

 Devlet tahvillerinin vadeli alımı 

 Devlet tahvillerinin vadeli satışı 

 Vadeli faiz oranı takasları 
 

        

 Diğerleri       

 Emanet olarak tutulan menkul kıymetler 
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  31 Aralık 2019 Salı itibariyle 

  Yöneticiler Kilit Yönetim 
Personeli 

Grup Varlıkları Ortakları Ortak girişim Diğer ilişkili 
taraflar 

  ('000 Rupi) 

 Kar ve zarar hesabı       

        

 Gelir Tablosu       

 Kazanılan fiyat farkı / getiri / kar / faiz 

 Ücret ve komisyon geliri 

 Kar payı 

 Temettü geliri 

 Türevlerden kaynaklanan zarar 
 

        

 Masraflar       

 Harcanan fiyat farkı / getiri / kar / faiz 

 Faaliyet giderleri 

 Toplam tazminat gideri 

 İcra Görevi Bulunmayan Direktörlerin 
ücretleri 

 Sigorta primi gideri 

 Reklam ve tanıtım 

 Seyahat 

 Abonelik 

 Kamu hizmetleri maliyeti 

 Bağış 

 Diğer masraflar 

 Yatırımların değer düşüklüğü karşılığı 
 

        

 Diğerleri       

 Devlet tahvillerinin alımı 

 Devlet tahvillerinin satışı 

 Yabancı para alımları 

 Döviz satışı 

 Çözülen sigorta tazminat talepleri 
 

  31 Aralık 2019 Salı itibariyle 

  Yöneticiler Kilit Yönetim 
Personeli 

Grup Varlıkları Ortakları Ortak girişim Diğer ilişkili 
taraflar 

  ('000 Rupi) 

 Mali durum tablosu  

        

 Diğer bankalardaki bakiyeler       

 Cari hesaplarda 
 

        

 Yatırımlar       

 Açılış bakiyesi 

 Yıl boyunca yapılan yatırımlar 

 Kar payı 

 Özkaynak yöntemi ile ilgili ayarlamalar 

 Yıl içinde itfa edilen / elden çıkarılan yatırım 

 Transfer girişi / (çıkışı) - net 

 Kapanış bakiyesi 

  

 Yatırımların değer düşüklüğü karşılığı  
        

 Avanslar       

 Açılış bakiyesi 

 Yıl boyunca ekleme 

 Yıl boyunca geri ödenen 

 Transfer girişi / (çıkışı) - net 

 Kapanış bakiyesi 

  

 Avanslara karşı verilen karşılık 
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  31 Aralık 2018 Pazartesi itibariyle 

  Yöneticiler Kilit Yönetim 
Personeli 

Grup Varlıkları Ortakları Ortak girişim Diğer ilişkili 
taraflar 

  ('000 Rupi) 

 Diğer varlıklar       

 Tahakkuk eden faiz / kar marjı 

 Personel emeklilik fonundan alacaklar 

 Diğer alacak 

   

 Borçlanmalar       

 Açılış bakiyesi 

 Yıl boyunca borçlanmalar 

 Yıl boyunca sabit 

 Kapanış bakiyesi  
        

 Mevduatlar ve diğer hesaplar       

 Açılış bakiyesi 

 Yıl boyunca alınan 

 Yıl boyunca çekilen 

 Transfer girişi / (çıkışı) - net 

 Kapanış bakiyesi  
        

 Diğer yükümlülükler       

 Ödenecek faiz / kâr payı 

 Personel emeklilik fonuna ödenecek 

 Diğer borçlar 

        

 Muhtemel Zararlar ve Taahhütler       

 Akreditif 

 Banka Teminat mektubu 

 Devlet tahvillerinin vadeli alımı 

 Devlet tahvillerinin vadeli satışı 

 Vadeli faiz oranı takasları 

   

 Diğerleri       

 Emanet olarak tutulan menkul kıymetler  
   

  31 Aralık 2018 Pazartesi tarihinde sona eren yıla ait 

 Kar ve zarar hesabı Yöneticiler Kilit Yönetim 
Personeli 

Grup Varlıkları Ortakları Ortak girişim Diğer ilişkili 
taraflar 

  ('000 Rupi) 

 Gelir Tablosu       

 Kazanılan fiyat farkı / getiri / kar / faiz 

 Ücret ve komisyon geliri 

 Kar Payı 

 Temettü geliri 

 Türevlerden kaynaklanan zarar  
        

 Masraf       

 Harcanan fiyat farkı / getiri / kar / faiz 

 Faaliyet giderleri 

 Toplam tazminat gideri 

 İcra Görevi Bulunmayan Direktörlerin 
ücretleri 

 Sigorta primi gideri 

 Reklam ve tanıtım 

 Seyahat 

 Abonelik 

 Kamu hizmetleri maliyeti 

 Bağış 

 Diğer masraflar 

 Yatırımların değer düşüklüğü karşılığı  

        

 Diğerleri       

 Devlet tahvillerinin alımı 

 Devlet tahvillerinin satışı 

 Yabancı para alımları 

 Döviz satışı 

 Çözülen sigorta tazminat talepleri 
 

        

43,1 Grup kuruluşlarıyla olan bakiyeler ve işlemler, ana ortaklığından 0,284 milyon Rupi (2018:63,705 milyon Rupi) ve bunun 
üzerinde Bin Rupi (2018:Nil) mevduatı içermektedir. 
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44 SERMAYE YETERLİLİĞİ, KALDIRAÇ ORANI ve LİKİDİTE GEREKSİNİMLERİ 2019 2018 
  ('000 Rupi) 
    
 Minimum Sermaye Gereksinimi (MCR):   
 Ödenmiş sermaye (zararlar hariç) 

 
    
 Sermaye yeterlilik oranı (CAR):   
 Uygun Ortak Özkaynak Aşama 1 (CET 1) Sermaye 
 Uygun Ek Aşama 1 (ADT 1) Sermaye 
 Toplam Uygun Aşama 1 Sermaye 
 Uygun Aşama 2 Sermaye 
 Toplam Uygun Sermaye (Aşama 1 + Aşama 2)  
    
 Risk Ağırlıklı Varlıklar (RWAs):   
 Kredi Riski 
 Piyasa Riski 
 Operasyonel Risk 
 Toplam 
 Ortak Özkaynak Aşama 1 Sermaye Yeterlilik Oranı 
 Aşama 1 Sermaye Yeterlilik Oranı 
 Toplam Sermaye Yeterlilik Oranı  
   
  2019 2018 
    
 Bankaya özgü tampon gereksinimi (minimum CET1 gereksinimi artı sermaye 

koruma tamponu artı başka bir tampon 
 gereksinimi): sermaye koruma tamponu gereksinimi 
 gereksinimi): karşı döngüsel tampon gereksinimi 
 gereksinimi):D-SIB veya G-SIB tampon gereksinimi 
 CET1, tamponları karşılamak için kullanılabilir (risk ağırlıklı varlıkların yüzdesi 

olarak)  

    
 Diğer bilgiler:   
    
 HBP tarafından öngörülen ulusal asgari sermaye gereksinimleri   
 CET1 minimum oranı (%) 
 Aşama 1 minimum oranı (%) 
 Toplam sermaye minimum oranı (%) 14.50 

 
    
  2019 2018 
 Kaldıraç oranı (LR) ('000 Rupi) 
 Uygun Aşama -1 Sermaye 
 Toplam Pozlama 
 Kaldıraç Oranı (%) 
 Minimum Gereksinim (%) 

 
    
  2019 2018 
  Toplam Düzeltilmiş Değer 
 Likidite Kapsama oranı (LCR) ('000 Rupi) 
 Ortalama Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar 
 Ortalama Net Nakit Çıkışı 
 Ortalama Likidite Kapsama Oranı (%) 
 Minimum Gereksinim (%)  
    
    
  2019 2018 
  Toplam Ağırlıklı Değer 
 Net istikrarlı finansman oranı (NSFR) ('000 Rupi) 
 Toplam Mevcut İstikrarlı Finansman 
 Toplam Gerekli İstikrarlı Finansman 
 Net İstikrarlı Finansman Oranı (%) 
 Minimum Gereksinim (%) 
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44,1 Sermaye yönetimi 
 Grubun politikası, yatırımcı, mevduat sahibi, alacaklı ve piyasa güvenini korumak ve hissedarlara yeterli getiri sağlarken işin 

gelecekteki gelişimini sürdürmek için güçlü bir sermaye tabanını korumaktır. 
  
 Grubun önde gelen Düzenleyicisi olan SBP, banka ve grup için sermaye gereksinimlerini belirler ve izler.Grubun Pakistan 

dışındaki şubeleri ve iştirakleri de kendi yargı bölgelerinde geçerli olan sermaye gereksinimlerini takip etmekle yükümlüdür. 
  
 SBP, 15 Nisan 2009 tarihli 07 sayılı BSD Genelgesi aracılığıyla, bankaların asgari ödenmiş sermayeyi 10 milyar 

Rupi(birikmiş kayıpların net) tutmasını talep etti.31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Banka'nın ödenmiş sermayesi 14,669 milyar 
Rupi(2018: 14,669 milyarRupi)seviyesinde yer almakta ve SBP gerekliliklerine uygundur. 

  
 Grup ve bireysel olarak düzenlenmiş faaliyetleri yıl boyunca tüm sermaye gereksinimlerini karşılamıştır. 
  
 Grubun düzenleyici sermayesi aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: 
  
 - Aşama 1 sermayesi, Aşama 1 (CET 1) Ortak sermayeden ve Aşama 1 (AT 1) ek sermayeden oluşur. 
 - CET1 capital, tamamen ödenmiş sermaye, hisse senedi prim hesabındaki bakiye, rezervler (döviz çeviri rezervleri 

hariç), uygun olmayan kar ve uygunluk kriterlerini karşılayan kontrol etmeyen faizi içerir. 
 - AT 1 sermayesi, SBP yönergelerine göre, tamamen sahip olunan bankacılık iştiraklerinin konsolidasyonunda AT1 

sermayesi olarak değerlendirilmeye uygun hale gelen kontrol gücü olmayan payın yanı sıra öngörülen SBP kriterlerini 
karşılayan araçları da içerir.Yıl boyunca banka, ek Aşama 1 sermayesi olarak dahil edilmeye hak kazanan 12,374 milyar 
Rupi'lik sürekli, kümülatif olmayan TFC'ler yayınladı. 

 - Aşama 2 sermaye, kredi kayıpları, sabit varlıkların ve yatırımların yeniden değerlenmesine ilişkin fazlalık / (açık), döviz 
transfer rezervleri ve sermaye benzeri borçlara (uygunluk kriterlerini karşılayan) ilişkin genel hükümleri içerir. 

  
 Bankacılık işlemleri ticaret defteri veya bankacılık defteri olarak kategorize edilir ve risk ağırlıklı varlıklar, bilanço içi ve dışı 

risklere bağlı değişen risk seviyelerini yansıtmayı amaçlayan belirtilen gereksinimlere göre belirlenir. 
  
 - Bankacılık defterindeki bilanço dışı riskler, kredi riskinin hesaplanması için çeşitli varlık sınıflarına ayrılır.Karşı tarafların 

kredi değerliliğini yansıtan derecelendirmeler, çeşitli dış kredi değerlendirme kuruluşları (Ecaıs) kullanılarak uygulanır ve 
uygun risk kovaları ile hizalanır.Teminat, varsa, bir çıkış ayarı olarak kullanılır.SBP tarafından bildirilen Risk ağırlıkları, 
risk ağırlıklı varlıklara ulaşmak için uygulanır.Kullanılan uygun teminat, Pakistan Hükümeti (GoP) garantilerini, GoP 
tarafından ihraç edilen menkul kıymetleri, banka garantilerini, mevduat teminatlarını ve marj hesaplarını içerir. 

 - Grup, belirli ve genel piyasa riskini, vade yöntemini kullanarak faiz riski için sermaye ücretini, döviz riskini ve özkaynak 
pozisyon riskini dikkate alan SBP'nin sağladığı metodolojiye dayanarak, piyasa riski için sermaye gereksinimlerini ticaret 
kitabında hesaplar. 

  
44,2 Zaman zaman yayınlanan SBP talimatlarına göre hesaplanan sermaye yeterliliği, kaldıraç oranı ve likidite gerekliliklerine 

ilişkin tüm açıklamalar bankanın web sitesinde yer almaktadır.Tam açıklamanın bağlantısına 
https://www.hbl.com/capitalandliquidity adresinden ulaşılabilir. 

  
45 RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ 
  
 HBL, operasyonlarının yüksek derecede karmaşıklığı, büyüklüğü ve bölgesel ve hedef pazar çeşitlendirmesi göz önüne 

alındığında, iyi gelişmiş, 
sağlam bir risk yönetimi çerçevesine sahiptir.Bankanın risk yönetimi çerçevesi, güçlü Yönetim Kurulu gözetimi, çok katmanlı 
yönetim denetimi, verimli sistemler, belgelenmiş risk iştahı ve açıkça 
ifade edilen politika ve prosedürlere dayanmaktadır. 

  
 Yönetim Kurulu, etkin risk yönetimi için stratejik bir yön sağlar ve gerekli insan kaynakları, politikalar, prosedürler ve 

sistemler de dahil olmak üzere sağlam bir risk yönetimi çerçevesinin oluşturulmasını sağlar.Bu görevde Yönetim Kurulu 
tarafından desteklenmektedir 
Risk yönetimi Komitesi (BRMC) yanı sıra çeşitli yönetim komiteleri tarafından. 

  
 Risk yönetimi çerçevesinin etkin bir şekilde uygulanması için, baş Risk Sorumlusu (CRO) başkanlığındaki Risk Yönetimi 

işlevi, 
banka içindeki iş birimlerinden bağımsız olarak çalışır.Risk yönetimi, risk politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasından ve 
bankanın çeşitli faaliyetleriyle ilişkili risklerin izlenmesinden sorumludur.CRO, BRMC'ye işlevsel bir raporlama hattı ile 
Cumhurbaşkanına rapor verir. 

  
 Risk Yönetimi işlevi aşağıdaki alanlardan oluşur: 
  
 - Kredi Politikası ve Analitik 
 - Kredi Onayları 
 - Kredi Yönetimi 
 - Program Tabanlı Borç Verme Riski 
 - Piyasa Ve Likidite Riski Yönetimi 
 - Operasyonel Risk Yönetimi 
  
 Basel çerçevesi ile Risk yönetimi uyumu 
  
 Banka, kredi riski için standartlaştırılmış bir yaklaşım ve operasyonel risk için alternatif standartlaştırılmış bir yaklaşım 

benimsemiştir.Buna ek olarak, banka kredi riskini azaltmak için uygun teminatı tanımak için basit bir yaklaşım 
benimsemiştir.Bankanın amacı, Basel ile ilgili süreçleri ve metodolojileri risk uygulamalarına dahil etmek için dahili kaynaklar 
geliştirmektir 
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 Banka, piyasa riski için standartlaştırılmış yaklaşımı takip etmekte ve iç modeller yaklaşımının (IMA) benimsenmesi için 

kapasite geliştirme ile uğraşmaktadır. 
  
45,1 Kredi Riski 
  
 Kredi riski, borçlunun krediyi geri ödememesinden veya başka bir şekilde sözleşme yükümlülüğünü yerine getirmemesinden 

kaynaklanan finansal kayıp riski olarak tanımlanır.Krediler en büyük ve en belirgin kredi riski kaynağı olsa da, hem bilanço içi 
hem de bilanço dışı faaliyetlerden de kaynaklanmaktadır.Bankadaki kredi süreci, tüketici kredileri, kırsal bankacılık ve KOBİ 
finansmanı için ayrı politikalar da dahil olmak üzere iyi tanımlanmış ve belgelenmiş kredi politikaları ve prosedürleri ile 
yönetilmektedir.Belirli maruz kalma türleri, kendi ayrıntılı kredi kriterlerini, uyumluluk ve dokümantasyon gereksinimlerini 
içeren ürün programları altında yönetilir. 

  
 Bankanın kredi riski iştahı, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir Risk iştahı beyanı ile tanımlanır.Ayrıca, bankanın risk 

derecelendirmelerine, sektörlere ve büyük risklere atıfta bulunarak almaya istekli olduğu konsantrasyon riskini de kapsar. 
  
 Bankadaki kredi riski yönetiminin temel direkleri şunlardır: 
 -Üç başlangıçlı bir sisteme ve ortak iş / Risk imzalarına dayanan onay kuralları. 

- İş riski İnceleme (BRR) işlevini içeren bağımsız bir iç denetim işlevi. 
  
 Kredi onay yetkilileri, niteliklerine ve deneyimlerine göre bireylere devredilir.Ödeme izni, teminat ve güvenlik yönetimi, 

dokümantasyon ve izleme, Kredi Yönetimi Departmanı tarafından yönetilmektedir.Stres altındaki varlıklar için proaktif izleme 
sağlanır.Bu, bankanın kredi kalitesinde daha fazla bozulmayı önlemek için uygulanabilir çözümler sunmasını sağlar.Stresli 
varlıkları ele almak ve odaklanmış bir iyileştirici strateji sağlamak için özel bir yapılandırılmış kredi işlevi vardır. 

  
 Kurumsal ve ticari müşteriler için kredi oluşumunu otomatikleştirmeye yönelik kredi riski yönetimi yazılımı uygulanmıştır ve 

banka bunu diğer iş segmentlerine genişletmeyi amaçlamaktadır.Yazılım, onay verimliliğini artırmak, onay verilerini 
yakalamak, depolamak ve almak ve karar vermek için MIS oluşturmak için tasarlanmıştır. 

  
 Kredi Portföyünde stres testi SBP yönergelerine uygun olarak yapılır.Banka, düzenleyici tarafından tanımlanan zorunlu stres 

testlerine ek olarak, makroekonomik stres testleri, şok senaryoları ve ters stres testleri de dahil olmak üzere gelişmiş stres 
testleri geliştirmiştir. 

  
 Banka, portföy için iç risk derecelendirme modellerinin (yükümlülük risk derecelendirme ve tesis risk derecelendirme) şirket 

içi geliştirilmesi ve Temerrüt Olasılığı (PD) tahminlerini geliştirmek için geçiş ve göç matrislerinin geliştirilmesi dahil olmak 
üzere kredi riski yönetimi çerçevesini güçlendirmek ve bunları gerçek varsayılan oranlara karşı test etmek için bir dizi 
girişimde bulunmuştur.Risk derecelendirme modellerinin yıllar içindeki performansı sürekli olarak izlenmektedir. 

  
 BRR, kredi portföyünün bağımsız bir incelemesini gerçekleştirir.Portföy kalitesinin bağımsız bir değerlendirmesini, risk 

varlıklarının edinilmesine yönelik süreçlerin etkinliğini, düzenleyici/politika uyumluluğunu ve sınıflandırma ve risk 
derecelendirmesinin uygunluğunu sağlar. 

  
45.1.1 Kredi riski-genel açıklamalar 
  
 Banka, kredi riskine maruz kalmaları için standartlaştırılmış bir yaklaşım izlemektedir; bu, harici kredi notlarına veya maruz 

kalma türüne karşılık gelen sabit risk ağırlıklarını belirler. 
  
 Standartlaştırılmış yaklaşımla, sermaye gereksinimi, sbp tarafından usulüne uygun olarak tanınan dış kredi değerlendirme 

kurumları (ECAıs) tarafından karşı taraflara verilen kredi notuna dayanmaktadır.Banka, her maruz kalma türü için belirli 
ECAI’ları seçer.Banka, Pakistan kredi derecelendirme kuruluşu (PACRA), Japonya Kredi Derecelendirme şirketi Limited - 
Vital Information Systems (JCR-VIS), Fitch, Moody's ve Standard & Poors (S&P) tarafından atanan kredi notlarını 
kullanmaktadır.Banka ayrıca ihracat kredi kuruluşlarının (ECAs) derecelendirme puanlarını da kullanmaktadır. 

  
 Maruz kalma türleri ve kullanılan ECAI’lar 
  
  FITCH Moody's S&P PACRA JCR-VIS EGA 

skorları 
 Kurumsal 
 Bankalar 
 İktidarlar 
 Kamu Sektörü Kuruluşları 

 
  
 SBP derecelendirme notlarına eşleme 
  
 Tüm pozlamalar için, seçilen puanlar SBP tarafından verilen standart derecelendirme notlarına çevrilir.ECAI 

derecelendirmelerini SBP derecelendirme notlarına dönüştürmek için kullanılan haritalama tabloları aşağıda verilmiştir: 
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 Uzun vadeli derecelendirme notlarının haritalanması    
        
 SBP değerlendirme 

sınıfı 
Fitch Moody's S&P PACRA JCR-VIS ECA skorları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        6 CCC+ ve altı Caa1 ve altı CCC+ ve altı CCC+ ve altı CCC+ ve altı 7 

        

 Kısa vadeli 
derecelendirme 
notlarının haritalanması 

      

        

 SBP Değerlendirme 
Sınıfı 

Fitch Moody's S&P PACRA JCR-VIS  

 
 
 
 

 
        S4 Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğerleri  

        

45.1.2 Kredi Riski:Standart Yaklaşım için Kredi Riski Azaltmaya ilişkin açıklamalar 

  

 Banka, Bankacılık kitabında kredi riskini azaltmak için basit bir yaklaşım benimsemiştir.Bu yaklaşımla, nakit, mevduat teminatı, 
devlet menkul kıymetleri ve uygun garantiler vb. uygun Teminatlar olarak kabul edilir.Banka, bu tür teminatların her birinin 
değerlemesi ve yönetimi ile ilgili ayrıntılı kılavuzlara sahiptir.Bankanın bir borçluya maruz kalmasının tamamen veya kısmen uygun 
bir garanti ile Garanti edildiği durumlarda, garantörün risk ağırlığı / kredi notu, borçlunun risk ağırlığı ile değiştirilir. 
 

 İşlem Defterinde kredi riski azaltım avantajı alınmamaktadır. 
 

 Her varlık sınıfı için, risk ağırlıklı varlıkların hesaplanması için net tutar, SBP tarafından belirtilen veya SBP derecelendirme 
notlarına karşılık gelen risk ağırlıklarıdır. 

  

45.1.3 Ülke Riski 
  

 Banka kapsamlı bir ülke Risk politikasına sahiptir.Uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirmelere 
dayanarak sınır ötesi Transfer riski (CBTR) için limitler belirlenir.CBTR, borç verenin yargı yetkisi dışındaki ülkelerdeki karşı 
taraflara 
maruz kalmaktan kaynaklanmaktadır.Transfer riski, aksi takdirde çözücü ve istekli bir borçlunun, dış yükümlülüklerini yerine 
getirme 
yükümlülüğü altında yürütme yeteneğini sınırlayan hükümet veya düzenleyici kontrollerin uygulanması nedeniyle 
yükümlülüğünü yerine getiremediği durumlarda ortaya çıkar.Limit kullanımı Merkez ofis düzeyinde kontrol edilir ve ülke risk riskleri 
belirli frekanslarda BRMC'YE bildirilir. 
 

 Banka'nın çeşitli sektörlerdeki önemli bilanço içi ve bilanço dışı kredi riski ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibi analiz 
edilmiştir: 

  

45.1.4 Finansal kurumlara verilen borçlar 

  

  Brüt krediler Takipteki alacaklar Tutma karşılığı 

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 Kamu / özel sektör tarafından kredi riski ('00 0 Rupi) - 

 Kamu / Hükümet 

 Özel 
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45.1.5 Borç menkul kıymetlerine yatırım Brüt krediler Takipteki alacaklar Tutma karşılığı 

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 Sanayi sektörüne göre kredi riski ('00 0 Rupi) - 

        

 Kimya ve Eczacılık 

 Tekstil 

 Otomobil ve ulaşım 
donanımı 

 Finansal 

 Petrol ve gaz 

 Güç ve enerji 

 Telekomünikasyon 

 Yapı 

 Toptan ve Perakende Ticaret 

 Metal ve müttefik 

 Diğerleri 

  

   

  Brüt krediler Takipteki alacaklar Tutma karşılığı 

 Kamu / özel sektör tarafından kredi riski 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

  '000 Rupi 

        

 Kamu / Hükümet 

 Özel 

  
 

        

        

45.1.6 Avanslar Brüt krediler Takipteki alacaklar Tutma karşılığı 

 Sanayi sektörüne göre kredi riski 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

  '000 Rupi 

 Kimya ve Eczacılık 

 Tarım ticareti 

 Tekstil 

 Çimento 

 Şeker 

 Ayakkabı ve deri giysiler 

 Otomobil ve ulaşım ekipmanları 

 Finansal 

 Otel ve Turizm 

 Sigortacılık 

 Elektronik ve elektrikli ev aletleri 

 Petrol ve gaz 

 Güç ve enerji 

 Eğitim ve tıp 

 Telekomünikasyon 

 Baskı Ve Yayıncılık 

 Yapı 

 Madencilik ve taşocakçılığı 

 Gıda, tütün ve içecekler 

 Toptan ve Perakende Ticaret 

 Metal ve müttefik 

 Bireyler 

 Tarım, sığır ve süt ürünleri 

 Güven fonları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar 

 Diğerleri 
 

        

 Kamu / özel sektör tarafından kredi riski       

 Kamu I Hükümet 

 Özel 
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45.1.7 Muhtemel Zararlar ve Taahhütler 2019 2018 
  ('000 Rupi) 
 Sanayi sektörüne göre kredi riski   
    
 Kimya ve Eczacılık 

 Tarım ticareti 
 Tekstil 
 Çimento 
 Savunma 
 Şeker 
 Ayakkabı ve deri giysiler 
 Otomobil ve ulaşım ekipmanları 
 Finansal 
 Otel ve Turizm 
 Araştırma ve geliştirme 
 Sigortacılık 
 Elektronik ve elektrikli ev aletleri 
 Petrol ve gaz 
 Güç ve enerji 
 Eğitim ve tıp 
 Telekomünikasyon 
 Baskı Ve Yayıncılık 
 Yapı 
 Madencilik ve taşocakçılığı 
 Gıda, tütün ve içecekler 
 Toptan ve Perakende Ticaret 
 Metal ve müttefik 
 Bireyler 
 Tarım, sığır ve süt ürünleri 
 Limanlar ve Nakliye 
 Güven fonları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar 
 Diğerleri 
  

 
    
 Kamu / özel sektör tarafından kredi riski   
 Kamu / Hükümet 
 Özel 
  

 
45.1.8 Avansların yoğunlaşması   
    
 Bankanın toplam (finanse edilen ve finanse edilmeyen) maruz kalma bazında en iyi 10 maruziyeti 339,064.071 milyon Rupi 

olarak toplanmıştır 
    
    
  2019 2018 
  ('000 Rupi) 
 Finanse edilen 
 Finanse edilmeyen 
  
 Finanse edilmeyen 

 
    
 Bu ilk 10 maruziyet için uygulanan yaptırım sınırları 467.543,289 milyon Rupi olarak toplanmıştır (2018:457.331,599 milyon 

Rupi). 
    
 Finanse edilen toplam fon 2019 2018 
  ('000 Rupi) 
    
 Zarar 
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  2019 
   Yararlanma 
 İl / Bölge Ödemeler Punjab Sindh FATA dahil 

KPK 
Belucistan Islamabad AJK dahil 

Gilgit-Baltistan 
  ('000 Rupi) 

 Punjab 

 Sindh 

 FATA dahil KPK 
 Belucistan 

 Islamabad 

 Gilgit-Baltistan dahil AJK 

 Toplam 
 

         

  2018 

   Yararlanma 

 İl / Bölge Ödemeler Punjab Sindh FATA dahil 
KPK 

Belucistan Islamabad AJK dahil 
Gilgit-Baltistan 

  ('000 Rupi) 

 Punjab 

 Sindh 

 FATA dahil KPK 
 Belucistan 

 Islamabad 

 Gilgit-Baltistan dahil AJK 
 Toplam 

 
         

45.2 Piyasa Riski  
   
 Piyasa riski, bir finansal enstrümanın gerçeğe uygun değerinin piyasa fiyatlarındaki hareketler nedeniyle dalgalanma riskidir.Bu, faiz 

oranlarındaki, döviz kurlarındaki ve hisse senedi fiyatlarındaki değişikliklerin yanı sıra aralarındaki korelasyonlardaki değişikliklerden 
kaynaklanmaktadır.Piyasa riskinin bu bileşenlerinin her biri, genel bir piyasa riski ve portföyün doğası ve bileşimi tarafından 
yönlendirilen belirli bir piyasa riskinden oluşur. 

  
 Banka, Hazine tarafından yürütülen ticaret faaliyetleri ve bankacılık defterine yerleştirilen yatırımlar / yapısal pozisyonlar yoluyla piyasa 

riskine maruz kalmaktadır.Piyasa riski, piyasa oluşturma, müşteri işinin kolaylaştırılması ve mülkiyet pozisyonlarından da 
kaynaklanmaktadır.Banka'nın piyasa riski yönetimi stratejisinin amacı, bu risklere maruz kalmayı azaltmak ve Sermaye Kaynakları, 
nakit akışları ve dağıtılabilir rezervlerde Kurul tarafından onaylanan risk iştahı beyanına uygun olarak oynaklığı en aza indirmektir. 
Banka için piyasa riski, Küresel Aktif ve Pasif Komitesi'nin (APKO) gözetimi altında izlenmektedir. 

  
 Bankanın piyasa riski için niteliksel ve niceliksel toleransını aşmamasını sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir yapı 

bulunmaktadır.Piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalarla ilişkili risk yönetilmektedir. 
  
 - Risk alma konusunda dengeli bir yaklaşımın sürdürülmesi ve maruz kalmanın belirli risk kabul kriterleri içinde tutulması. 
  
 - Risk altındaki değer, duyarlılık analizi, çeşitli limit türleri ve farklı ayrıntı düzeylerinde izleme ile Yönetim eylemi Tetikleyicileri gibi 

araçları kullanma. 
  
 - Karlılık, özkaynakların piyasa değeri ve bankanın sermaye yeterliliği üzerindeki etkisini tahmin etmek için stres testi yapmak. 
  
45.2.1 Ticaret ve bankacılık defterlerine göre bölünmüş finansal durum tablosu 
         

   2019 2018 

   Bankacılık 
defteri 

Ticaret defteri Toplam Bankacılık 
defteri 

Ticaret defteri Toplam 

   ('000 Rupi) 

 Hazine bankalarındaki nakit ve 
bakiyeler 

 

 Diğer bankalardaki bakiyeler  

 Finansal kurumlara verilen borçlar  

 Yatırımlar  

 Avanslar  

 Sabit kıymetler  

 Maddi olmayan duran varlıklar  

 Ertelenmiş vergi varlıkları  

 Diğer varlıklar  
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45.2.2 Döviz Kuru Riski 
  
 Döviz kuru riski, finansal bir enstrümanın gerçeğe uygun değerinin döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle dalgalanma riskidir.Banka, 

para birimi cinsinden limitler belirleyerek ve izleyerek bu riski yönetir.Bankanın belirli bir para birimindeki varlıkları, döviz maruziyetini 
en aza indirgemek için genellikle aynı para biriminde finanse edilir.Bununla birlikte, banka, işlemlerinden kaynaklanan çeşitli para 
birimlerinde net bir açık pozisyona sahiptir.Döviz riski, küresel ALCO tarafından onaylanan limitler üzerinden, SBP'nin tavsiye ettiği 
genel limit dahilinde kontrol edilir ve izlenir. 

  
   
  2019 2018 
  Varlıklar Yükümlülükler Bilanço 

dışı 
kalemler 

Net para 
birimi riski 

Varlıklar Yükümlülükler Bilanço 
dışı 

kalemler 

Net para 
birimi riski 

  ('000 Rupi) 

 Amerika Birleşik Devletleri 
Doları 

 İngiltere Poundu 

 BAE Dirhemi 

 Japon Yeni 

 Euro 

 Diğer Para Birimleri 

   

      2019 2018 

      Bankacılık 
defteri 

Ticaret 
defteri 

Bankacılık 
defteri 

Ticaret 
defteri 

      -('000 Rupi)-- 

          

 Döviz kurlarındaki %1'lik değişimin kar ve zarar hesabı üzerindeki etkisi - 432.393 - 475.115 

          

45.2.3 Özkaynak Pozisyonu Riski 
  

 Özkaynak pozisyonu riski, bireysel hisse senedi fiyatlarındaki değişiklikler veya özkaynak endekslerinin seviyeleri nedeniyle bir 
finansal aracın gerçeğe uygun değerinin dalgalanma riskidir.Banka, hem AFS hem de HFT Portföylerinde özkaynak yatırımları 
yapmaktadır.AFS Portföyü, sermaye kazançları ve temettü gelirlerinin orta vadeli piyasa görünümünü alırken, kısa vadeli sermaye 
kazançlarının gerçekleştirilmesi HFT portföyünün temel amacıdır.Portföyler, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan özkaynak yatırım 
Politikası ile banka tarafından yönetilmektedir.Politika, hisse senedi masası için çeşitli pozisyon limitlerini, portföy limitlerini ve kayıp 
tetikleyicilerini tanımlar.Banka, ayrıca, Alım satım defterine ilişkin piyasa riski toplam limitinin bir parçası olan özkaynak portföyüne 
stres testleri uygulamaktadır. 

  
      2019 2018 

      Bankacılık 
defteri 

Ticaret 
defteri 

Bankacılık 
defteri 

Ticaret 
defteri 

      -('000 Rupi)-- 

          

 Hisse senedi fiyatlarındaki %5'lik değişimin diğer kapsamlı gelirlere etkisi  337.939  513.636 

      

45.2.4 Faiz Oranı Riski     

      

 Faiz oranı riski, getiri eğrisinin şeklindeki değişiklikler de dahil olmak üzere faiz oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.Faiz 
oranına duyarlı varlıklara yapılan yatırımlar ve sözleşme vadelerindeki tutarsızlıklar veya bilanço içi ve bilanço dışı varlık ve 
yükümlülüklerin yeniden fiyatlandırılması nedeniyle bankanın işinde doğasında vardır.Banka, hem Ticaret hem de Bankacılık 
defterlerinde faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. 

  
 Faiz oranı duyarlılığı hem bilanço hem de ticaret defteri seviyelerinde gerçekleştirilir.Analiz, gerekirse en azından aylık olarak veya 

daha sık yapılır.Analiz, faiz oranı dalgalanmasının bankanın kazançları ve özkaynakların ekonomik değeri üzerindeki etkisini belirli 
tolerans sınırları içinde tahmin etmeye ve yönetmeye yardımcı olur.Hazine portföyünün çeşitli düzeylerde (Bayi, işlem, Portföy, Ticaret 
ve bankacılık Defteri gibi) sabit getirili yatırımları için limitler de vardır.Düzenleyici stres testi üç ayda bir yapılır. 

  
      2019 2018 

      Bankacılık 
defteri 

Ticaret 
defteri 

Bankacılık 
defteri 

Ticaret 
defteri 

      -('000 Rupi)-- 

          

 Faiz oranlarındaki %1'lik değişimin aşağıdakilere etkisi 
- Kar ve zarar hesabı 
- Diğer kapsamlı gelir 
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45.2.4.1 Faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerin uyumsuzluğu 
  
 Sözleşmeli vadesi olan varlık ve yükümlülüklere ilişkin faiz oranı duyarlılığı boşlukları, yeniden fiyatlandırma tarihi veya vade tarihi itibarıyla raporlanmıştır.Bununla birlikte, herhangi bir sözleşme vadesi 

olmayan varlıklar ve borçlar, ALCO tarafından onaylanan davranışsal bir çalışma temelinde toplanmıştır. 
  
   2019 
  Getiri / faiz riskine maruz kalma 
  

Etkili getiri / 
faiz oranı Toplam 1 aydan 

fazla 
1 ila 3 

aydan fazla 
3 ila 6 

aydan fazla 
6 ay ila 1 

yıldan fazla 
1 ila 2 
yıldan 
fazla 

2 ila 3 yıldan 
fazla 

3 ila 5 yıldan 
fazla 

5 ila 10 
yıldan fazla 

10 yıldan 
fazla 

Getiri / faiz 
riskine 
maruz 

kalmama 
 Bilanço içi varlıklar ('100 Rupi) 
 Finansal varlıklar             
 Hazine bankalarındaki nakit ve bakiyeler 
 Diğer bankalardaki bakiyeler 
 Finansal kurumlara verilen borçlar 
 Yatırımlar 
 Avanslar 
 Diğer varlıklar 
  

 
              
 Finansal yükümlülükler             
 Borç senetleri 
 Borçlanmalar 
 Mevduatlar ve diğer hesaplar 
 Sermaye benzeri borç 
 Diğer yükümlülükler 
 Kullanım hakkı varlığına karşı kira 

yükümlülüğü 
 Diğer 
  

 
 Bilanço içi boşluğu 
  
 Net olmayan finansal varlıklar 
  
 Toplam net varlıklar 

 
              
 Bilanço dışı finansal araçlar             
              
 Döviz sözleşmeleri-vadeli alımlar 
 Döviz sözleşmeleri-vadeli satışlar 
 Devlet Menkul Kıymet işlemleri-vadeli alımlar 
 Devlet Menkul Kıymet işlemleri-vadeli satışlar 
 Çapraz Kur Takasları -alımlar 
 Çapraz Kur Takasları - satışlar 
 Faiz oranı takasları - Satışlar 
  
 Bilanço dışı boşluk 
  
 Toplam getiri / faiz oranı risk duyarlılığı 

açığı 
  
 Kümülatif getiri / faiz oranı riski duyarlılık 

boşluğu  
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   2018 
  Getiri / faiz riskine maruz kalma 
  

Etkili getiri / 
faiz oranı Toplam 1 aydan 

fazla 
1 ila 3 

aydan fazla 
3 ila 6 

aydan fazla 
6 ay ila 1 

yıldan fazla 
1 ila 2 
yıldan 
fazla 

2 ila 3 yıldan 
fazla 

3 ila 5 
yıldan fazla 

5 ila 10 
yıldan fazla 

10 yıldan 
fazla 

Getiri / faiz 
riskine 
maruz 

kalmama 
 Bilanço içi varlıklar ('100 Rupi) 
 Finansal varlıklar             
 Hazine bankalarındaki nakit ve bakiyeler 
 Diğer bankalardaki bakiyeler 
 Finansal kurumlara verilen borçlar 
 Yatırımlar 
 Avanslar 
 Diğer varlıklar 
   
              
 Finansal yükümlülükler             
 Borç senetleri 
 Borçlanmalar 
 Mevduatlar ve diğer hesaplar 
 Sermaye benzeri borç 
 Diğer yükümlülükler 
 Kullanım hakkı varlığına karşı kira 

yükümlülüğü 
 Diğer 
  
 Bilanço içi boşluğu 

 
              
 Net olmayan finansal varlıklar           
            
 Toplam net varlıklar 

 
          

              
 Bilanço dışı finansal araçlar             
              
 Döviz sözleşmeleri-vadeli alımlar 
 Döviz sözleşmeleri-vadeli satışlar 
 Devlet Menkul Kıymet işlemleri-vadeli alımlar 
 Devlet Menkul Kıymet işlemleri-vadeli satışlar 
 Yabancı para opsiyonları - alımlar 
 Yabancı para opsiyonları - satışlar 
 Çapraz Kur Takasları -alımlar 
 Çapraz Kur Takasları - satışlar 
 Faiz oranı takasları - Satışlar 
  
 Bilanço dışı boşluk 
  
 Toplam getiri / faiz oranı risk duyarlılığı 

açığı 
  
 Kümülatif getiri / faiz oranı riski duyarlılık 

boşluğu 
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45,3 Operasyonel Risk Yönetimi 
  
 Operasyonel Risk, yetersiz veya başarısız iç süreçlerden, insanlardan ve sistemlerden veya dış olaylardan kaynaklanan 

kayıp riskidir. 
  
 Operasyonel Risk Yönetimi departmanı (ORMD) Risk Yönetimi içinde yer almaktadır.Banka genelinde kapsamlı bir ORM 

Çerçevesi bulunmaktadır.ORM için kayıp veri yönetimini, risk ve kontrol değerlendirmesini ve anahtar Risk göstergelerinin 
(KRIs) izlenmesini kolaylaştıran bir SAS yazılımı dağıtılmıştır.Operasyonel Risk koordinatörleri, bankanın ilgili tüm 
birimlerinden atanmıştır ve ORM çerçevesinin ORMD ile koordineli olarak uygulanmasından sorumludur.SBP, temel gösterge 
yaklaşımından (BIA) Basel II kapsamındaki alternatif standartlaştırılmış yaklaşıma (ASA) sermaye tabanı ile hareket etme 
izni vermiştir, yani ASA kapsamındaki operasyonel risk sermayesi ücreti, BIA kapsamında hesaplanan operasyonel risk 
sermayesi ücretinin belirli bir yüzdesinin altına düşmemelidir.HBL, bu dönüm noktasına ulaşan ilk Pakistan bankasıdır. 

  
 Banka'nın ORM çerçevesi ve uygulamaları, ORM'nin tüm önemli yönlerini, yani insanları, süreçleri, sistemleri ve dış olayları 

ele almaktadır.Risk kontrol öz değerlendirme (RCSA), KRI'lar ve operasyonel kayıp veri yönetimi gibi temel ORM araçları, 
operasyonel riskin olasılığını ve ciddiyetini ölçmek için kullanılır.Banka, senaryoların etkisini proaktif olarak değerlendirmek 
için stres testi ve senaryo analizi kullanmaktadır.Ayrıntılı RCSA tatbikatları banka genelinde düzenli aralıklarla yürütülmekte 
olup, sonuçları gerçek kayıplara, kontrol ihlallerine ve boşluklara karşı sürekli olarak değerlendirilmektedir.Banka ayrıca 
KRI’ları kurdu ve bunları düzenli aralıklarla izliyor.Operasyonel risk raporları düzenli olarak üst yönetime ve BRMC'ye 
sunulur. 

  
45.3.1 İş Sürekliliği 
  
 Kriz yönetimi, Acil Müdahale, iş kurtarma ve BT felaket kurtarma planlaması için açıkça tanımlanmış rolleri, sorumlulukları ve 

mülkiyeti olan politika ve prosedürlerden oluşan iyi tanımlanmış bir iş sürekliliği programını sürdürmek bankanın 
politikasıdır.Bankanın üst yönetimi tarafından temsil edilen iş sürekliliği Yönlendirme Komitesi, periyodik olarak toplanır ve 
bankanın kriz durumlarını yönetme yeteneğini güçlendirmek için önemli girişimleri, test sonuçlarını ve ilgili Eylem planlarını 
gözden geçirir.Bankanın iş sürekliliği programı, düzenleyici çerçeve ve önde gelen iş sürekliliği Yönetimi standardı olan ISO 
22301 ile uyumludur ve düzenli iç, dış ve düzenleyici incelemelere ve denetimlere tabidir. 

  
45.3.2 BT ile ilgili kontroller 
  
 Bankanın BT kontrolleri yıl boyunca daha da güçlendirildi.Yeni kontrol eğilimleri, yeni düzenleyici yönergelere uygunluk ve 

uluslararası lokasyonlarda standardizasyona odaklanma vizyonu ile yeni BT Politikası hayata geçirildi.Ayrıca, teknoloji ile ilgili 
tüm değişikliklerin kontrolünü geliştirmek için değişim yönetimi yazılımı uygulanmıştır.Yönetim Kurulu BT Komitesi, BT 
Yönlendirme Komitesi, Değişim Yönetimi Komiteleri, Portföy toplantıları ve İç Kontroller Komitesi gibi ek kontrol noktaları 
aracılığıyla Teknoloji dahilinde yönetişimin genel olarak geliştirilmesini kapsayan düzenleyici şartlara göre BT Yönetişim 
çerçevesi oluşturulmuştur.Bunlar, yönetişim üzerindeki yoğunlaşmayı artırmaya daha da yardımcı oldu. 

  
45.3.3 Bilgi Güvenliği Riski 
  
 Müşterilerini ve verilerini siber saldırılara ve büyük ölçekli veri ihlallerine karşı korumak HBL için hayati önem 

taşımaktadır.Bilgi Güvenliği, siber güvenlik riski ve güvenlik değerlendirmeleri yoluyla HBL'nin veri varlıklarını hem iç hem de 
dış tehditlerden korumada önemli bir rol oynamaktadır.Bunlar, ortaya çıkan dış tehditlere cevap verebilecek önleyici ve 
dedektif kontrolleri tarafından desteklenmektedir. 

  
 2019 yılında, yerel ve uluslararası BT varlıkları da dahil olmak üzere gelişmiş kapsama alanı ile merkezi bir güvenlik açığı 

Değerlendirme ve penetrasyon testi programı oluşturuldu.Personel ve müşteriler için siber güvenlik bilinci ana odak alanı 
olmaya devam etti.Hassas alanları, üçüncü tarafları ve BT varlıklarını kapsayan resmi bir risk değerlendirme programı da 
gerçekleştirildi.Siber güvenlik esnekliği, anti-malware ve veri kaybı koruması, şifreleme ve siber güvenlik işlemlerinin gelişmiş 
izlenmesi gibi güvenlik çözümlerinin kullanıma sunulmasıyla geliştirildi. 

  
 Ödeme kartı endüstrisi için fiili güvenlik standardı olan PCI DSS sertifikamızı koruduk.Ayrıca ISO 27001 Bilgi Güvenliği 

sertifikası için denetimimizi başarıyla geçti.2020'de, güvenliği ve kontrolleri sınıfının en iyisi seviyelere çıkarmak için yeniden 
sertifikalar ve yeni sertifikalar aramaya devam edeceğiz. 

  
 Gelecekte, gelişmiş tehditlere karşı proaktif olarak hafifleten yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanarak siber 

savunmamızı güçlendirmeyi planlıyoruz.Ayrıca uçtan uca risk değerlendirmeleri ve merkezi bir kimlik ve erişim yönetim 
sistemi uygulayacaktır.24x7 Bilgi Güvenliği operasyon Merkezimizin yeteneklerini, kapsamını ve beceri setini geliştireceğiz. 
Geliştirilmiş veri kaybı önleme sistemleri, veri sızıntılarını ve gizli bilgilerin potansiyel olarak ifşa edilmesini 
azaltacaktır.Müşterilerin kendileri güvenlik sürecinin önemli bir bileşenidir ve siber riskler hakkında sürekli müşteri eğitimi, 
savunma stratejimizin önemli bir bileşeni olmaya devam edecektir.Bu önlemler HBL onlara koruma ve huzur sağlarken 
müşterilerine yenilikçi dijital çözümler sunmak için izin verecektir. 

  
45,4 Likidite Riski Yönetimi 
  
 Likidite riski, bir bankanın nakit yükümlülüklerini yerine getirememesi veya varlıkları tasfiye edememesi veya yeterli 

finansman elde edememesi nedeniyle varlıkları makul bir maliyetle finanse etme riskidir. 
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 Banka, Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun olarak onaylanan kapsamlı bir küresel likidite riski yönetimi politikası izlemektedir.Politika, normal ve kriz durumlarında (stres testi) çeşitli oranların, 

finansman tercihlerinin ve bankanın likiditesinin değerlendirilmesini öngörmektedir.Banka ayrıca kriz zamanlarında likidite sorunlarını ele almak için bir acil durum finansman planına sahiptir. 
Bu plan, öngörülemeyen likidite krizlerini yeniden canlandırmak için erken uyarı göstergelerini belirlemeye yardımcı olur.Tetikleyiciler, potansiyel stres senaryolarını belirlemek için kullanılır.Banka'nın aktif 
ve pasif yönetiminin genel stratejisinin oluşturulmasından ve gözetiminden sorumlu olan ALCO, Likidite Riski ölçümleri, Likidite Karşılama Oranı (LCR) ve Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NSFR), likidite 
boşlukları ve çeşitli Piyasa Riski Yönetimi tarafından düzenli olarak izlenen likidite oranları Likidite Riski küresel ALCO tarafından aylık olarak gözden geçirilmekte ve üç ayda bir BRMC'ye güncelleme 
yapılmaktadır. 

  
 Kredili mevduat, doğada kısa vadeli olan kredi portföyünün bir parçasıdır, ancak işletme sermayesi finansmanı için kullanımı nedeniyle periyodik olarak devrilir.Bu nedenle, bu varlığın hem istikrarlı hem 

de sürekli olarak bilançoda görünen bir çekirdek kısmı ve nispeten uçucu olan çekirdek olmayan bir kısmı vardır.İstatistiksel analiz, kredili Mevduata karşı ödenmemiş miktardaki döngüsel değişikliklere 
dayanarak zaman içinde olgunluk profilindeki değişimi tespit etmek için kullanılır. 

  
45.4.1 Aktif ve Pasif Hesapların Vadeli İşlemleri - Grubun varlık ve yükümlülüklerinin sözleşmeye dayalı vadesine göre hesaplanması 
  
  2019  
  Toplam 1 güne 

kadar 
1 ila 7 

günden 
fazla 

7 ila 14 
günden 

fazla 

14 gün 
ila 1 

aydan 
fazla 

1 ila 2 
aydan 
fazla 

2 ila 3 
aydan 
fazla 

3 ila 6 
aydan 
fazla 

6 ila 9 
aydan 
fazla 

9 ay ila 1 
yıldan 
fazla 

1 ila 2 
yıldan 
fazla 

2 ila 3 
yıldan 
fazla 

3 ila 5 
yıldan 
fazla 

5 yıldan 
fazla 

  ('000 Rupi) 
 Varlıklar               
 Hazine bankalarındaki nakit ve bakiyeler 
 Diğer bankalardaki bakiyeler 
 Finansal kurumlara verilen borçlar 
 Yatırımlar 
 Avanslar 
 Sabit kıymetler 
 Maddi olmayan duran varlıklar 
 Diğer varlıklar 
   
 Yükümlülükler               
 Borç senetleri 
 Borçlanmalar 
 Mevduatlar ve diğer hesaplar 
 Sermaye benzeri borç 
 Ertelenmiş vergi yükümlülükleri 
 Diğer yükümlülükler 
 Kullanım hakkı varlığına karşı kira yükümlülüğü 
 Diğer 
  

 
   
 Net varlıklar 

 
                
 Sermaye              
 Yedekler              
 Varlıkların yeniden değerleme fazlası - vergi düşüldükten sonra              
 Tahsis edilmemiş kar              
 Kontrol gücü olmayan pay              
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  2018  
  Toplam 1 güne 

kadar 
1 ila 7 

günden 
fazla 

7 ila 14 
günden 

fazla 

14 gün 
ila 1 

aydan 
fazla 

1 ila 2 
aydan 
fazla 

2 ila 3 
aydan 
fazla 

3 ila 6 
aydan 
fazla 

6 ila 9 
aydan 
fazla 

9 ay ila 1 
yıldan 
fazla 

1 ila 2 
yıldan 
fazla 

2 ila 3 
yıldan 
fazla 

3 ila 5 
yıldan 
fazla 

5 yıldan 
fazla 

  ('000 Rupi) 
 Varlıklar               
 Hazine bankalarındaki nakit ve bakiyeler 
 Diğer bankalardaki bakiyeler 
 Finansal kurumlara verilen borçlar 
 Yatırımlar 
 Avanslar 
 Sabit kıymetler 
 Maddi olmayan duran varlıklar 
 Ertelenmiş vergi varlıkları 
 Diğer varlıklar 
   
 Yükümlülükler               
 Borç senetleri 
 Borçlanmalar 
 Mevduatlar ve diğer hesaplar 
 Sermaye benzeri borç 
 Diğer yükümlülükler 
  

                
 Net varlıklar 

 
                
 Sermaye              
 Yedekler              
 Varlıkların yeniden değerleme fazlası - vergi düşüldükten sonra              
 Tahsis edilmemiş kar              
 Kontrol gücü olmayan pay              
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45.4.2 Aktif ve pasiflerin vadeleri - Grup'un aktif ve pasiflerinin beklenen vadelerine göre 
  
 Sözleşme vadesi olan varlık ve yükümlülükler kalan vadelere göre rapor edilirken, sözleşme vadesi olmayan varlık ve yükümlülükler, ALCO tarafından onaylanan objektif ve sistematik davranışsal bir 

çalışma temelinde hesaplanan beklenen vadelerine göre raporlanmıştır. 
  
  2019  
  Toplam 1 aya kadar 1 ila 3 

aydan fazla 
3 ila 6 aydan fazla 6 ay ila 1 

yıldan fazla 
1 ila 2 

yıldan fazla 
2 ila 3 yıldan 

fazla 
3 ila 5 yıldan 

fazla 
5 ila 10 yıldan 

fazla 
10 yıldan fazla 

  ('000 Rupi) 
 Varlıklar           
 Hazine bankalarındaki nakit ve bakiyeler 
 Diğer bankalardaki bakiyeler 
 Finansal kurumlara verilen borçlar 
 Yatırımlar 
 Avanslar 
 Sabit kıymetler 
 Maddi olmayan duran varlıklar 
 Diğer varlıklar 
  

 
            
 Yükümlülükler           
 Borç senetleri 
 Borçlanmalar 
 Mevduatlar ve diğer hesaplar 
 Sermaye benzeri borç 
 Ertelenmiş vergi yükümlülüklerinden 
 Diğer yükümlülükler 
 Kullanım hakkı varlığına karşı kira yükümlülüğü 
 Diğerleri 
  
  
 Net varlıklar 

 
            
 Sermaye          
 Yedekler          
 Varlıkların yeniden değerleme fazlası - vergi 

düşüldükten sonra 
         

 Tahsis edilmemiş kar          
 Kontrol gücü olmayan pay          
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  2018  
  Toplam 1 aya kadar 1 ila 3 aydan 

fazla 
3 ila 6 aydan 

fazla 
6 ay ila 1 

yıldan fazla 
1 ila 2 yıldan 

fazla 
2 ila 3 yıldan 

fazla 
3 ila 5 yıldan 

fazla 
5 ila 10 yıldan 

fazla 
10 yıldan fazla 

  ('000 Rupi) 
 Varlıklar           
 Hazine bankalarındaki nakit ve bakiyeler 
 Diğer bankalardaki bakiyeler 
 Finansal kurumlara verilen borçlar 
 Yatırımlar 
 Avanslar 
 Sabit kıymetler 
 Maddi olmayan duran varlıklar 
 Diğer varlıklar 
   
            
 Yükümlülükler           
 Borç senetleri 
 Borçlanmalar 
 Mevduatlar ve diğer hesaplar 
 Sermaye benzeri borç 
 Diğerleri 
  
  
 Net varlıklar 

 
            
 Sermaye          
 Yedekler          
 Varlıkların yeniden değerleme fazlası - vergi 

düşüldükten sonra 
         

 Tahsis edilmemiş kar          
 Kontrol gücü olmayan pay          
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45,5 Türev Risk 
  
 Türev risk almaya yönelik politika yönergeleri, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi'nin (BRMC) tavsiyesi üzerine Yönetim 

Kurulu (BoD) tarafından onaylanmıştır. 
  
 Türev işlem faaliyetinin sorumluluğu, Hazine ölçümü ve piyasa ve kredi riskine maruz kalmanın izlenmesi, ilgili limitler ve üst 

yönetime raporlanması ve BoD'un Hazine Orta Ofisi (TMO) tarafından yapılmasıdır.TMO, türev risk limitleri için onaylar 
konusunda iş ile koordine eder.Hazine işlemleri, türev faaliyetlerini bankanın defterlerine kaydeder ve SBP'YE rapor 
vermekten sorumludur. 

  
 Kredi Riski 
  
 Kredi riski, bankanın karlılığı üzerinde olumsuz bir etkiye neden olabilecek bir karşı tarafın performans göstermemesi 

riskidir.Türev işlemlerle ilişkili kredi riski, uzlaşma riski ve uzlaşma öncesi risk olarak sınıflandırılır.TMO tarafından uygun 
Kredi Onay Otoritesinin onayı için türev işlemler için bir uzlaştırma öncesi risk limiti önerilmektedir.Tüm karşı tarafların 
maruziyeti TMO tarafından tahmin edilir ve izlenir. 

  

 Piyasa Riski 
  
 Banka, bir politika olarak, tüm opsiyon işlemlerini arka arkaya korur.Banka, çapraz döviz swapları portföyündeki döviz kuru 

riskini en aza indirir ve Bankalararası piyasadan korunma sağlar.Banka ayrıca, TMO tarafından günlük olarak takip edilen ve 
üst yönetime bildirilen PVBP Limitleri aracılığıyla faiz türevleri ve çapraz döviz Takaslarının faiz riskini de yönetmektedir. 

  
 Operasyonel Risk 
  
 Türevlerin ticareti, yerleşimi ve risk yönetimi sürecinde yer alan personel dikkatle eğitilmiştir.Türev işlemleri sorunsuz bir 

şekilde yürütmek için yeterli sistem ve kontroller bulunmaktadır.Her işlem, operasyonel riski daha da azaltmak için işlemin 
ayrıntılı muhasebe ve operasyonel yönlerini içeren ürün programına veya İşlem notuna uygun olarak işlenir.Ayrıca, TMO ve 
Global Uyum Grubu'na politikalardan ve prosedürlerden sapmaları izleme sorumluluğu verilmiştir.Banka'nın iç denetimi, 
sistemlerin, işlem süreçlerinin, muhasebe uygulamalarının ve son kullanıcı rollerinin ve sorumluluklarının düzenli olarak 
gözden geçirilmesini kapsayan bu işlevi de gözden geçirir. 

 Banka, uçtan uca bir değerleme çözümü sağlayan, rutin işlem sürecini destekleyen ve çeşitli risk maruziyetlerini ölçmek için 
analitik araçlar sağlayan ve stres testleri ve duyarlılık analizleri yapan bir türev sistemi kullanmaktadır. TMO üst yönetim için 
periyodik olarak çeşitli raporlar hazırlamaktadır.Bu raporlar, olağanüstü pozisyonlar, karlılık, risk maruziyetleri ve sınırlara 
uygunluk durumu hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. 

  
 Likidite Riski 
  
 Genellikle doğada finanse edilmeyen türev işlemler, belirli bir finansman likidite riski taşımaz.Likidite riski, ancak bankanın bir 

işlemden kaynaklanan bir borcu olduğunda ortaya çıkacaktır.Banka, portföyünü tenor, kavramsal ve duyarlılık limitleri 
açısından sınırlandırarak riskini azaltmakta ve ayrıca bankalararası piyasada, mümkünse bilanço içi ve bilanço dışı pozisyon 
alarak riskinden korunabilmektedir. 

  
 Banka, uçtan uca bir değerleme çözümü sağlayan, rutin işlem sürecini destekleyen ve çeşitli risk maruziyetlerini ölçmek için 

analitik araçlar sağlayan ve stres testleri ve duyarlılık analizleri yapan bir türev sistemi kullanmaktadır. TMO üst yönetim için 
periyodik olarak çeşitli raporlar hazırlamaktadır.Bu raporlar, olağanüstü pozisyonlar, karlılık, risk maruziyetleri ve sınırlara 
uygunluk durumu hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. 

  
 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA AYARLANMAYAN OLAYLAR 
  
 Yönetim Kurulu, 19 Şubat 2020'de yaptığı toplantıda, 2019 yılı için hisse başına 1,25 rupi nihai nakit temettü önerdi.Bu, yıl 

boyunca ödenen 3,75 Rupi'e ek olarak, yıl için toplam temettü hisse başına 5,00 Rupi'e (2018:hisse başına 4,25 Rupi) 
getirilmektedir.Bu ödeneğin önümüzdeki yıllık genel kurulda hissedarlar tarafından onaylanması bekleniyor.31 Aralık 2019 
tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal 
tablolarda muhasebeleştirilecek olan bu ödeneğin etkisini içermez. 
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47 PİYASAYA SÜRÜLME İÇİN YETKİLENDİRME TARİHİ 
  
 Bu konsolide finansal tablolar, 19 Şubat 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında yayınlanmak üzere 

yetkilendirilmiştir. 
  
48 GENEL 
  
48,1 Konsolide finansal tablolar, 25 Ocak 2018 tarihli 2 numaralı BPRD Genelgesi ve ilgili açıklamalar / modifikasyonlar yoluyla 

SBP tarafından yayınlanan Bankaların finansal tabloları için revize edilmiş formata uygun olarak hazırlanmıştır. 
  
48,2 Karşılaştırmalı rakamlar, karşılaştırma amacıyla yeniden düzenlenmiş ve yeniden sınıflandırılmıştır. 
  
  
Muhammad Aurangzeb Rayomond Kotwal Moez Ahamed Jamal Salim Raza Dr. Najeeb Samie 

Başkan ve Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Mali İşler Yöneticisi Direktör Direktör Direktör 
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31 Aralık 2019'da sona eren yıl için İslami bankacılık işinin detayları, konsolide olmayan finansal tabloların Ek I’inde açıklanmıştır. 
 
Konsolide finansal tablolara yansıtılan avansların detayları EK-II 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıl için iptal edilen avansların detayları, konsolide olmayan finansal tabloların ekinde açıklanmıştır 
 
Duran varlıkların ilişkili taraflara elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılar-konsolide finansal tablolar EK-III 
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Yıl İçin 
 
Sabit varlıkların ilgili taraflara elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılar aşağıda verilmiştir: 
 
Açıklamalar Orijinal 

maliyet 
Birikmiş 
amortisman 

Defter Değeri Satış gelirleri Elden çıkarma 
modu 

Alıcının özellikleri 

 .('000 Rupi)   
Elektrik, Ofis ve 
Bilgisayar Donanımı 

Sigorta Tazminat 
Talebi 

Jubilee General Insurance Limited 

   
Özel maliyetler Sigorta Tazminat 

Talebi 
Jubilee General Insurance Limited 

   
Elektrik, Ofis ve 
Bilgisayar Donanımı 

Artırma The First MicroFinanceBank 
Limited 

   
Mobilya ve demirbaşlar Artırma The First MicroFinanceBank 

Limited 
   
Araçlar Sigorta Tazminat 

Talebi 
Jubilee General Insurance Limited 

   
Toplam 

 
  

 
 
 



HBL Yurtiçi Ağı 
31 Aralık 2019 Salı itibariyle 
 
- Konvansiyonel Perakende Şubeleri  

Bölge Adı Şube Sayısı 
Bahavalpur 
Faisalabad 
Gujranwala 
Gujrat 
Haydarabad 
İslamabad 
Jhelum 
Karaçi 
Lahore 
Mardan 
Mirpur A.K. 
Multan 
Muzaffarabad 
Peşaver 
Quetta 
Sahiwal 
Sargodha 
Sialkot 
Sukkur 

 
- İslami bankacılık 
- Ticari 
- Kurumsal (KEPZ dahil) 
  

  

Ortaklıklar  

  

Habib Bank Finansal Hizmetler (Özel) Limited  

HBL Döviz Alım Satım (özel) Limited  

HBL Varlık Yönetimi Limited Şirketi  

The First MicroFinance Bank (FMFB) Limited  

  

FMFB Şube Ağı Şube Sayısı 
  

Sindh 
Punjab 
Belucistan 
Khyber Pakhtunkhwa 
Başkent Bölgesi 
Gilgit Baltistan 
Azad Kashmir 
  

  

Ortakları  

  

Jubilee General Insurance Company Limited  

Jubilee Life Insurance Company Limited  
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Banka, 48 (2018:47) İslami bankacılık şubesi ve 493 (2018:493) İslami bankacılık vezneleri işletmektedir. 
    

MALİ DURUM TABLOSU Not 2019 2018 
  ('000 Rupi) 
VARLIKLAR    
Hazine bankalarındaki nakit ve bakiyeler 
Diğer bankalardaki bakiyeler 
Mali kurumların borçları 
Yatırımlar 
İslami finansman ve ilgili varlıklar - net 
Sabit kıymetler 
Maddi olmayan duran varlıklar 
Merkez ofisin borçları 
Ertelenmiş vergi varlıkları 
Diğer varlıklar 
  
BORÇLAR    
Borç senetleri 
Mali kurumlardan borçlar 
Mevduatlar ve diğer hesaplar 
Merkez Ofisten dolayı 
Sermaye benzeri borç 
Ertelenmiş vergi yükümlülüklerinden 
Diğer yükümlülükler 
  
    
NET VARLIKLAR 

 
    
AŞAĞIDAKİLER TARAFINDAN TEMSİL EDİLMEKTEDİR    
İslami Bankacılık Fonu 
Yedekler 
Yatırımların yeniden değerleme fazlası - vergi düşüldükten sonra 
Tahsis edilmemiş kar 
 
Şarta bağlı yükümlülükler ve taahhütler 

 
    
KAR VE ZARAR HESABI    
    
Kazanılan kar / getiri 
Harcanacak kar / getiri 
Net kar / getiri  
    
Diğer gelirler    
Ücret ve komisyon geliri  
Temettü geliri  
Döviz geliri / (kaybı)  
Türevlerden gelirler  
Menkul Kıymetler Zararları - Net  
Diğerleri  
Toplam diğer gelirler  
  
Toplam gelir   
    
Diğer masraflar    
Faaliyet giderleri  
İşçi Refah Fonu  
Diğer ücretler  
Toplam diğer giderler  
Karşılık öncesi kâr  
Karşılıklar ve gider kaydedilenler - net  
Vergilendirme öncesi kar  
Vergilendirme  
Vergilendirme sonrası kar   
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  2019 2018 
 MALİ KURUMLARIN BORÇLARI ('000 Rupi) 
    
 Teminatsız 
 Bai Muajjal ‘ın Pakistan Devlet Bankası'ndan Alacağı 
 Bai Muajjal’ın diğer finansal kurumlardan alacağı 
   
 Finansal kurumlardan alınan ödeme tutarlarının hepsi yerel para birimindedir. 
  
 Pakistan Devlet Bankası'ndan Bai Muajjal alacakları yılda %10,63 oranında kar taşımaktadır ve 7 Şubat 2020'de vadesi dolacaktır. 
  
 SEGMENTLERE GÖRE YATIRIMLAR 
  
  2019 2018 
  Maliyet/ 

itfa edilmiş 
maliyet 

için karşılık 
azalma 

Fazlalık / 
(açık) 

Defter 
değeri 

Maliyet/ 
itfa edilmiş 

maliyet 

için karşılık 
azalma 

Fazlalık / 
(açık) 

Defter 
değeri 

  ('000 Rupi).... 
 Federal Hükümet 

menkul kıymetleri 
        

 - Ijarah Sukuks 

 - Bai Muajjal ile 

 Pakistan Hükümeti 
  

          
 Hükümet Dışı 

Borçlanma Senetleri 
        

 - Borsada kote edilmiş 

 -Borsada kote edilmemiş 

  
          
 Toplam Yatırımlar 

          
    
  Not 2019 2018 
3 İSLAMİ FİNANSMAN VE İLGİLİ VARLIKLAR - NET  ('000 Rupi) 
     
 Ijarah 
 Murabaha 
 Azalan Musharakah 
 Wakalah 
 İslami Konut Finansmanı 
 İşlemde Musharakah 
 Ijarah için avans 
 Murabaha için avans 
 Musharakah için Azalan Avans 6.295.175 995.819 
 Istisna için Avans 
 Salam için Avans 
 Tijarah'a karşı stoklar 
 Murabaha'ya karşı stoklar 
 Istisna'ya karşı stoklar 
 İslami finansman ve ilgili varlıklar - brüt 
 İslami finansman ve ilgili varlıklara karşı karşılık 
 - Özel 
 - Genel 
  
 İslami finansman ve ilgili varlıklar - Net Karşılığı  
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3,1 Ijarah   
  2019 

  Maliyet Amortisman Defter Değeri 

  01 Ocak 2018 
itibariyle 

Ekler / 
(silinenler) 

31 Aralık 
2019 

itibariyle 

01 Ocak 2019 
itibariyle 

Yıllık 
ücret 

31 Aralık 
2019 
itibariyle 

31 Aralık 2019 
itibariyle 

  ('000 Rupi) 

 Fabrika ve makine 
  

 Araçlar 

  

 Toplam 

  
 

         

         

  2018 

  Maliyet Amortisman Defter Değeri 

  01 Ocak 2018 
itibariyle 

Ekler / 
(silinenler) 

31 Aralık 
2018 

itibariyle 

01 Ocak 2018 
itibariyle 

Yıllık 
ücret 

31 Aralık 
2018 
itibariyle 

31 Aralık 2018 
itibariyle 

  ('000 Rupi) 

 Fabrika ve makine 
  

 Araçlar 

  

 Toplam 

  

 
3.1.1 Gelecekteki Ijarah ödemeleri alacağı       
  2019 2018 

  Bir yıldan 
daha 
sonra 

olmamak 
kaydıyla 

Birden daha 
sonra 

ve beş yıla 
kadar 

Beş 
yıldan 
fazla 

Toplam Bir yıldan 
daha sonra 
olmamak 
kaydıyla 

Birden 
daha 
sonra 
ve beş 

yıla 
kadar 

Beş yıldan 
fazla 

Toplam 

  ('000 Rupi)............ 

          

 Ijarah kira alacakları 

          

          

  Not 2019 2018 
3,2 Murabaha  ('000 Rupi) 
     
 Murabaha finansmanı 
 Murabaha için avanslar 
 Murabaha'ya karşı stoklar 
   
3.2.1 Murabaha alacak - brüt 
 Ertelenmiş murabaha gelir 
 Diğer varlıklarda gösterilen kar alacakları 
 Murabaha finansmanı  
     
3.2.1.1 Yıl boyunca murabaha finansmanındaki hareket aşağıdaki gibidir:    
 Açılış bakiyesi  
 Yıl boyunca satışlar  
 Yıl boyunca düzeltilmiş  
 Kapanış bakiyesi   
     
3.2.1.2 Ertelenmiş Murabaha geliri    
 Açılış bakiyesi  
 Yıl içinde ortaya çıkan  
 Yıl boyunca tanınan  
 Kapanış bakiyesi   
     
3.2.1.3 Murabaha satış fiyatı  
 Murabaha satın alma fiyatı  
    
4 Merkez ofisten kaynaklanan borçlar esas olarak 4 şube arası işlemleri temsil eder    
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  Not 2019 2018 
 FİNANSAL KURUMLARA BORÇLAR  ('000 Rupi) 
     
 Teminatsız fon kabulleri 
 İslami ihracat refinansman planı kapsamında SBP'DEN kabuller 
 İslami uzun vadeli finansman tesisi kapsamında SBP'DEN kabuller 
  
5,1 Finansal kurumlara olan borç tutarlarının hepsi yerel para birimindedir. 
  
5,2 Fonların teminatsız kabulleri, %9,50 ile %12,00 arasında değişen oranlarda kar taşır. 
  
5,3 Banka, İslami ihracat finansmanını müşterilere genişletmek için SBP ile bir anlaşma imzaladı.Anlaşmanın şartlarına göre, banka SBP'ye, bankanın 

SBP ile tutulan cari hesabını doğrudan borçlandırarak, finansmanın vade tarihinde bankadan ödenmemiş miktarları geri alma hakkını 
vermiştir.Bunlar yılda %2,00 oranında kar taşırlar (2018:yılda %2,00) ve en geç 29 Haziran 2020'ye kadar vadesi bulunmaktadır. 

  
5,4 Bu kabuller, ihracatçılara yeni teknolojilerin benimsenmesi ve tesislerinin ve makinelerinin modernizasyonu için finansman olanakları sağlamak 

için SBP'DEN alınmıştır.Bunlar yılda %2,00 oranında mark-up taşırlar ve en geç 10 Kasım 2029'a kadar vadesi bulunmaktadır. 
  
  
 MEVDUATLAR VE DİĞER HESAPLAR 2019 2018 
  Yerel para 

biriminde 
Yabancı para 
birimlerinde 

Toplam Yerel para 
birimi 

cinsinden 

Yabancı para 
birimlerinde 

Toplam 

  ('000 Rupi) 
        
 Müşteriler       
 Vadesiz mevduat 
 Tasarruf Mevduatı 
 Vadeli mevduat 
   
        
 Finansal kurumlar 
 Vadesiz mevduat 
 Tasarruf Mevduatı 
 Vadeli mevduat 
  
  

 
   
   2019 2018 
6,1 Mevduat bileşimi  ('000 Rupi) 
     
 - Efrad  
 - Devlet / Kamu Sektörü Kuruluşları  
 - Bankacılık Şirketleri  
 - Bankacılık Dışı Finansal Kurumlar  
 - Özel Sektör   
     
     
6,2 Bu, 146.767,538 milyon Rupi (2018: 122.772,550 milyon Rupi) tutarında sigorta düzenlemelerikapsamında yer almaya uygun mevduatları 

içermektedir. 
     
     
  Not 2019 2018 
7 YARDIM FONU  ('000 Rupi) 
     
 Açılış bakiyesi  
 Yıl içindeki eklemeler  
 - Gecikmiş ödeme nedeniyle müşterilerden alınan  
 - Yardım tasarruf hesabından kar  
 - Şeriatla uyumlu olmayan diğer gelirler  
   
 Yıl boyunca ödemeler / kullanım 
 - Eğitim 
 - Sağlık 
 - Diamer-Bhasha Ve Mohmand Barajları Fonu - ( 
  
 Kapanış bakiyesi 
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  Not 2019 2018 
   ('000 Rupi) 
7,1 Yardım ödemelerinin detayları    
     
 Bireysel olarak 500.000 Rupi'yi aşan yardımlar    
     
 Uluslararası İslam Üniversitesi  
 Hasta Yardım Vakfı  
 Diamer-Bhasha Ve Mohmand Barajları Fonu  
 İlerici Eğitim Ağı  
 Burns Merkezi'nin Dostları  
 Muzaffarabad Fiziksel Rehabilitasyon Merkezi  
 Hunar Vakfı  
 Böbrek Merkezi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  
 Ulusal Teknoloji Üniversitesi  
 Indus Hastanesi  
 Shaukat Khanum Memorial Kanser Hastanesi  
 Hasta Bakım Refah Derneği  
   
     
8 İSLAM BANKACILIK İŞLETMELERİ UYGULANMAYAN KAR    
     
 Açılış Bakiyesi  
 Ek:İslami Bankacılık yıllık karı  
 Daha az:Vergilendirme  
 Kapanış bakiyesi  
     
9 MUHTEMEL ZARARLAR VE TAAHHÜTLER    
     
 - Garantiler 
 - Taahhütler 
  

9,1 Garantiler    
     
 Performans garantileri  
 Diğer garantiler  
   
9,2 Taahhütler    
     
 Ticaretle ilgili koşullu yükümlülükler  
 Vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri ile ilgili taahhütler  
   
9.2.1 Vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri ile ilgili taahhütler    
     
 Satın alma  
 Satış  
   
10 KAZANILAN KAR / İADE    
     
 Aşağıda bulunan:    
 Finansman  
 Yatırımlar  
 Tutarlar Mali kurumların borçları  
   
11 HARCANACAK KAR/GETİRİ    
     
 Aşağıda bulunan:    
 Mevduatlar ve diğer hesaplar  
 Finansal kurumlara bağlı tutarlar  
 Wa'ad tabanlı işlemlerin maliyeti  
 Kullanım hakkı olan varlıklara karşı kira yükümlülüğü  
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12 Aşağıdaki havuzlar İslami bankacılık İşletmesi tarafından desteklenmektedir: 
  
 Genel havuz PKR (Mudarabah) 
  
 Müşterilerin ücretli rupisi mevduatları Genel Havuzun bir parçasıdır. 
  
 Bu havuzun amacı, Rupisi cinsinden kazanç varlıklarından kazanç elde etmek ve dağıtmak için müşterilerin Rupisi 

Mevduatlarını etkin bir şekilde yönetmektir.Bu havuzdaki fonlar genellikle varlıkların finansmanı, FIs ile yerleştirme ve 
Sukuklara yatırım vb. için kullanılır. Zarar (varsa), havuzun toplam hacmindeki orantılı paylarına göre mevduat sahipleri 
tarafından karşılanır. 

  
 Özel Havuz (lar) PKR (Mudarabah) 
  
 HBL ayrıca, seçilen müşteriler için daha yüksek getiri sunmak amacıyla rupi cinsinden özel havuzları da yönetir. 
  
 Bu havuzun amacı, rupi cinsinden kazanç varlıklarından daha yüksek getiri elde etmek ve dağıtmak için müşterilerin rupi 

mevduatlarını etkin bir şekilde yönetmektir.Bu havuzdaki fonlar genellikle varlıkların finansmanı, Fls ile yerleştirme ve 
Sukuklara yatırım vb. için kullanılır. Zarar (varsa), havuzun toplam hacmindeki orantılı paylarına göre mevduat sahipleri 
tarafından karşılanır. 

  
 Hazine havuzu(ları) (Mudarabah / Wakalah / Musharakah) 
  
 Hazine havuzları, banka likidite yönetimi için finansal kurumlardan (Fıs) fonların yerleştirilmesini kabul ettiğinde 

oluşturulur.Hazine havuzları Mudarabah, Wakalah ve Musharakah ilkesine dayanabilir.Bu havuzlar, profesyonel karşı 
taraflardan olduğu için mevduat havuzlarından ayrı olarak tutulur.Bunlar genellikle kısa bir tenor için elde edilir.Likidite de 
mudi havuzlarda bulunduran varlık Fonu kurulabilir.HBL tercihen İslami bankacılık işletmelerinden fon kabul eder, ancak 
geleneksel bankalarla da başa çıkmasına izin verilir. 

  
 Genel havuz FCY (Mudarabah) 
  
 Müşterilerin ücretli döviz (FCY) mevduatları FCY Genel havuzunun bir parçasını oluşturur. 
  
 Bu havuzun amacı, genellikle FCY cinsinden varlıklardan getiri elde etmek ve dağıtmak için müşterilerin FCY mevduatlarını 

etkin bir şekilde yönetmektir.Bu havuzun amacı, Rupisi cinsinden kazanç varlıklarından kazanç elde etmek ve dağıtmak için 
müşterilerin Rupisi Mevduatlarını etkin bir şekilde yönetmektir.Bununla birlikte, FCY cinsinden varlıkların mevcut olmaması 
durumunda, banka bu fonları yerel para birimine dönüştürerek ve şeriat uyumlu riskten korunma maliyetini havuza şarj 
ederek yerel para birimi varlıklarına yatırım yapabilir.Bu havuzdaki fonlar genellikle varlıkların finansmanı, FIs ile yerleştirme 
ve Sukuklara yatırım vb. için kullanılır. Zarar (varsa), havuzun toplam hacmindeki orantılı paylarına göre mevduat sahipleri 
tarafından karşılanır. 

  
 Özel Havuz FCY (Mudarabah) 
  
 HBL ayrıca, seçilen müşteriler için daha yüksek getiri sağlamak amacıyla FCY cinsinden özel havuzları da yönetir. 
  
 Bu havuzun amacı, genellikle FCY cinsinden varlıklardan daha yüksek getiri elde etmek ve dağıtmak için müşterilerin FCY 

mevduatlarını etkin bir şekilde yönetmektir.Bununla birlikte, FCY cinsinden varlıkların mevcut olmaması durumunda, banka 
bu fonları yerel para birimine dönüştürerek ve şeriat uyumlu riskten korunma maliyetini havuza şarj ederek yerel para birimi 
varlıklarına yatırım yapabilir.Bu havuzdaki fonlar genellikle varlıkların finansmanı, Fls ile yerleştirme ve Sukuklara yatırım vb. 
için kullanılır. Zarar (varsa), havuzun toplam hacmindeki orantılı paylarına göre mevduat sahipleri tarafından karşılanır. 

  
 İslami ihracat refinansman Şeması (IERS) havuz PKR (Musharakah) 
  
 IERS, ERF'nin İslami eşdeğerini sunan ve ihracatçıların Şeriat uyumlu modlarda İslami bankalar aracılığıyla refinansmandan 

yararlanmalarını sağlayan bir SBP programıdır.HBL İslami bankacılık bu refinansman tesisini müşterilerine sunmaktadır.Bu 
nedenle, bu havuz Musharakah bazında aynı amaç için yaratılmıştır.Kar dağıtımı, önceden kararlaştırılan kar paylaşımı ile 
tam olarak aynı şekilde çalışır.Bu Mudarabah (fon yönetimi) aksine Musharakah (ortaklık) olarak yapılandırıldığı için hiçbir 
Mudarib ücret paylaşımı mekanizması yoktur. 

  
13 Mudarib'in kar payı %31,57'dir (2018:%36,43) ve Hiba'nın mevduat sahiplerine 382,67milyon rupi (2018: 365,297 

milyonrupi)netleştirilmesinden sonra3.452,629 milyonrupi)(2018: 2.424,965 milyon rupi) 
  
14 Havuzda kar dağıtımı için aşağıdaki parametreler kullanılır: 
  
 - İzin verilen doğrudan masraflar ilgili havuza tahsil edilebilir.İdari ve işletme giderleri Mudarib tarafından ödenir ve ilgili 

havuza tahsil edilmez. 
 - Banka ilk olarak havuzlara tahsis edilen ortalama özsermayeye orantılı kar talep eder ve daha sonra mudarib ücretini 

mevduat sahipleri arasında kar dağıtımından önce tahsil eder. 
 - Banka, yatırım faaliyetlerine yerleştirme için mevduat sahiplerinin fonlarına kendi özkaynaklarına öncelik verir. 
 - Takipteki hesaplara ilişkin hükümler Mudarib tarafından karşılanır.Ancak, takipteki hesapların tahsil edilmesi ilgili havuza 

tahsil edilir. 
 - Finansman dışı faaliyetlerden elde edilen gelir havuzun geliri olarak değerlendirilmez. 
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15 Yıl boyunca İslami bankacılık işinin kazanç varlıklarından elde edilen ortalama kar oranı %11,33 idi (2018:%5,94).Mevduat 

sahiplerine 
%6,06'lık birkar oranı (2018: %3,72) dağıtıldı. 

  
16 MUDARABAH TABANLI MEVDUATLARIN EKONOMİK SEKTÖRÜN TARAFINDAN YAPILMASI 
  
  2019 2018 
  ('000 Rupi) 
 Çimento 
 Kimya ve Eczacılık 
 Yapı 
 Eğitim ve Tıp 
 Mühendislik 
 Finansal 
 Gıda, tütün ve içecekler 
 Bireyler 
 Diğerleri 
 Limanlar ve Nakliye 
 Basım ve Yayıncılık 
 Enerji üretimi ve iletimi 
 Telekomünikasyon 
 Tekstil 
 Metal ve Müttefik 
 Yağ ve Gaz 
 Madencilik ve taşocakçılığı 
 Toptan ve Perakende Ticaret 
 GoP Ijarah Sukuk'lar 
 Pakistan Hükümeti ile Bai-Muajjal 
 Toplam brüt İslami finansman ile ilgili varlıklar ve yatırımlar 
 Finansal kuruluşlara toplam borç verme 
 Toplam dağıtılan fonlar 
  
    
16,1 Mudarabah merkezli mevduatın ekonomik sektör tarafından kamu / özel sektör 

tarafından dağıtılması 
  

    
 Kamu / Hükümet 
 Özel 
 Toplam  
 



Yazılan avansların detayları   
31 Aralık 2019'da sona eren yıl boyunca sağlanan beş yüz bin rupi veya daha yüksek bir peşinat veya başka bir mali rahatlama gösteren bir açıklama  
  

Başlangıçta ödenmemiş yükümlülükler Sağlanan Diğer Mali 
Yardım 

S.No. Borçlunun adı ve adresi Sahibi / Ortaklar / Direktörlerin adı (CNC No 
ile) 

Baba / Kocanın adı 

Esas Fiyat artışı - 
(Borçlandırıldı 

+ 
Yayınlanmadı)

Diğer 
ücretler 

Toplam 

Ana 
Yazma 

şaretleme ve 
Diğer 

Masraflar 
Tahsil 

Borçsuz 
(Feragat) 

Borçlandırıl
dı (Ters) 

Toplam 

 



Yazılan avansların detayları  
31 Aralık 2019'da sona eren yıl boyunca sağlanan beş yüz bin rupi veya daha yüksek bir peşinat veya başka bir mali rahatlama gösteren bir açıklama  
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Sabit kıymetlerin ilişkili taraflara elden çıkarılması ile ilgili detaylar- Konsolide Olmayan Finansal Tablolar EK-III 
 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait 
 
Sabit varlıkların ilgili taraflara elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılar aşağıda verilmiştir: 
 

Açıklama Orijinal 
maliyet 

Birikmiş 
amortisman 

Defter 
Değeri 

Satış 
gelirleri 

Elden çıkarma modu Alıcının özellikleri 

 ('000 Rupi)   
       
Mobilya ve demirbaşlar 52 39 13 543 Artırma The First MicroFinance Bank 

Elektrik, 
       
Elektrik, ofis ve 
bilgisayar donanımı 

248 105 143 126 Sigorta Tazminat Jubilee General Insurance Company 
Limited 

       
Elektrik, ofis ve 
bilgisayar donanımı 

543 541 2 786 Artırma The First MicroFinance Bank 

       
Araçlar 3.255 2.875 380 3.107 Sigorta Tazminat Jubilee General Insurance Company 

Limited 
       
Toplam 4.098 3.580 538 4.662   
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Hissedar Kategorileri 
31 Aralık 2019 Salı itibariyle 
 

Ayrıntılar Hissedarlar Tutulan Hisseler Yüzde 
    
Yüzde beş veya daha fazla oy hakkı bulunan hissedarlar    

AGA KHAN EKONOMİK KALKINMA FONU 
 
CDC GROUP PLC 

 
    
İlişkili şirketler, teşebbüsler ve ilişkili taraflar    

HABİB BANK LTD ÇALIŞANLARI İHTİYAT FONU MÜTEVELLİ 
JUBILEE LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 
MÜTEVELLİ-HBL ÇALIŞANLARI EMEKLİLİK FONU VAKFI 
JUBILEE GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED 
HBL ÇALIŞANLARI YARDIM FONU GÜVEN MÜTEVELLİ 
AGA KHAN ÜNİVERSİTESİ VAKFI 
CDC - HBL BÜYÜME FONU MÜTEVELLİ 
CDC - HBL MÜTEVELLİ - STOK FONU 
CDC - HBL YATIRIM FONU MÜTEVELLİ 
CDC- HBL ÖZKAYNAK FONU MÜTEVELLİ 
CDC-HBL ÇOKLU VARLIK FONU MÜTEVELLİ 

 
    
Yöneticiler ve Eşleri ve Küçük Çocukları    

MIAN NAJEEB SAMIE 
SYED SALIM RAZA 

 
Yöneticiler 
 
Kamu Sektörü Şirketleri ve Kurumları 

 
    
Bankalar, Kalkınma Finansmanı Kuruluşları, Banka Dışı Finansman Şirketleri, 
Sigorta Şirketleri, Takaful, Modarabas ve Emeklilik Fonları  

    
Yatırım fonları    

CDC - HBL STOK FONU MÜTEVELLİ 
CDC- AGPF ÖZKAYNAK ALT-FONU MÜTEVELLİ 
CDC - AKD INDEX TRACKER FONU MÜTEVELLİ 
CDC - ALFALAH SERMAYE KORUMA FONU II MÜTEVELLİ 
CDC - ALFALAH GHP ALPHA FONU MÜTEVELLİ 
CDC - ALFALAH GHP STOK FONU MÜTEVELLİ 
CDC - ALFALAH GHP DEĞER FONU MÜTEVELLİ 
CDC - ALLIED FİNERJİ FONU MÜTEVELLİ 
CDC- APF ÖZKAYNAK ALT-FONU MÜTEVELLİ 
CDC - ASKARI VARLIK TAHSİS FONU MÜTEVELLİ 
CDC - ATLAS STOK PİYASASI FONU MÜTEVELLİ 
CDC - FAYSAL VARLIK TAHSİS FONU MÜTEVELLİ 
CDC - FAYSAL MTS FONU MÜTEVELLİ - MT 
CDC - FAYSAL STOK FONU MÜTEVELLİ 
CDC - FIRSTSERMAYE YATIRIM FONU MÜTEVELLİ 
CDC - FIRST HABIB VARLIK TAHSİS FONU MÜTEVELLİ 
CDC - FIRST STOK FONU MÜTEVELLİ 
CDC - GOLDEN ARROW STOK FONU MÜTEVELLİ 
CDC - JS LARGE CAP FONU MÜTEVELLİ 
CDC - JS EMEKLİLİK TASARRUF FONU MÜTEVELLİ- ÖZKAYNAK HESABI 
CDC - LAKSON ÖZKAYNAK FONU MÜTEVELLİ 
CDC - LAKSON TAKTİK FONU MÜTEVELLİ 
CDC -MCB PAKISTAN VARLIK TAHSİS FONU MÜTEVELLİ 
CDC - MCB PAKISTAN STOK PİYASASI FONU MÜTEVELLİ 
CDC - ULUSAL YATIRIM (BİRİM) GÜVENLİK MÜTEVELLİ 
CDC - NBP DENGELİ FONU MÜTEVELLİ 
CDC - NBP FİNANS SEKTÖRÜ FONU MÜTEVELLİ 
CDC - NBP SARMAYA İZAFA FONU MÜTEVELLİ 
CDC - NBP STOK FONU MÜTEVELLİ 
CDC - NIT-ÖZKAYNAK PİYASASI FIRSAT FONU MÜTEVELLİ 
CDC - PAKISTAN SERMAYE PİYASASI FONU MÜTEVELLİ 
CDC - PAKISTAN EMEKLİLİK FONU MÜTEVELLİ- ÖZKAYNAK ALT FONU 
CDC - ASKARI VARLIK TAHSİS FONU MÜTEVELLİ 
CDC - UBL ÖZEL EŞİTLİK FONU MÜTEVELLİ 
CDC - UBL FİNANS SEKTÖRÜ FONU MÜTEVELLİ 
CDC - UBL STOK AVANTAJ FONU MÜTEVELLİ 
CDC - PAKİSTAN GÜVENLİK BİRİMİ GÜVEN MÜTEVELLİ 
CDC- NITPF ÖZKAYNAK ALT- FONU MÜTEVELLİ 
MC FSL - JS BÜYÜME FONU MÜTEVELLİ 
MCBFSL - ALLIED SERMAYE KORUMA FONU MÜTEVELLİ 
MCFSL - JS DEĞER FONU MÜTEVELLİ 
MCBFSL - PAK OMAN AVANTAJ VARLIK TAHSİS FONU MÜTEVELLİ  

    
Pakistan Özelleştirme Komisyonu 
 
Yabancı şirketler  
    
Kamu    

a. Yerel 
b. Dış 

 
Diğerleri (Vakıflar, Ticaret Şirketleri / Şirketler, İhtiyat Fonu, Bahşiş Fonları vb. dahil) 
 
Toplamlar  
    



Yıllık Genel Kurul Toplantısı İlanı 
 
Habib Bank Limited'in 78. yıllık genel toplantısının 30 Mart 2020 saat 10:00'da Serena Hotel, 
İslamabad'da aşağıdaki işi yapmak için yapılacağına dair bir bildirimdir: 
 
 
Sıradan İşletmeler: 
 
1.31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıl için Bankanın denetlenen hesaplarını (konsolide ve konsolide olmayan), yönetim ve denetçilerin 
raporlarıyla birlikte almak, dikkate almak ve kabul etmek. 
 
2.Bir sonraki yıllık genel kurulun sonunda 27,901 milyon Rupi'lik bir ücretle sona eren bir dönemiçin denetçiler atamak.Ayrıca, herhangi 
bir Federal veya İl vergisi ve cepten yapılan harcamaların geri ödenmesi fiili olarak ödenecektir.Emekli Denetçiler, A. F.Ferguson & Co., 
Yeminli Mali Müşavirler, uygun olup, kendilerini yeniden atama teklifinde bulundular. 
 
3.20 Mart 2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından hissedarlara önerildiği üzere, halihazırda ödenen %37,5 Ara Dönem Nakit Temettü'ne 
(yani hisse başına 3,75 Rupi) ek olarak 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait hisse başına 1,25 Rupilik yani %12,5'lik Nihai Nakit 
Temettüödemesini onaylamak. 
 
Özel İşletme: 
 
4.Sekiz (8) yıllık bir tenor için 2 milyar Rupi'ye kadar olan First MicroFinanceBank Limited'e (FMFB)sermaye benzeri bir krediyi onaylamak 
ve yetkilendirmek.Kredi, beş (5) yıl sonra FMFB tarafından ön ödemeli olabilir ve her altı ayda bir yeniden fiyatlandırılacak olan 6 aylık 
KİBOR artı %2'de değişken bir fiyat artışı oranı taşıyacaktır.Ek ücret her altı ayda bir ödenir.Anapara, vade sonunda 8 yıl sonra geri 
ödenebilir.Söz konusu kredi, tüm düzenleyici onaylara tabi olarak FMFB'nin Aşama II sermayesine doğru sayılacaktır.Bu kredi, anapara 
ve işaretlemenin ödenmesi ile ilgili olarak, kayıtlı sermaye hariç, FMFB'nin diğer tüm borçlarına teminatsız ve tabi olacaktır. 
 
Yukarıda belirtilen amaç için, aşağıdaki kararı, değişiklik ile veya değişiklik olmadan özel bir çözüm olarak kabul etmek ve uygun 
görülürse: 
 

“Habib Bank Limited'in (”Banka") sekiz yıla kadar bir tenor için ilk MicroFinanceBank Limited'e 2 milyar Rupi'ye kadar Sermayebenzeri 
bir kredi verme yetkisine sahip OLDUĞUNA KARAR VERİLMİŞTİR.” 
 
“AYRICA ALINMIŞ OLAN KARARA İLAVETEN, yukarıda anılan Kararın yürürlüğe konulması amacına uygun olarak, Bankanın 
Yönetim Kurulu veya Bankanın Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi veya kişiler, işbu karar ile, yukarıda anılan hükmün 
genel anlamını kısıtlamaksızın, gerekli olan herhangi bir onay, yaptırım veya izin dahil fakat bu hususlar ile sınırlı kalmaksızın, 
yukarıda anılan kredi ile alakalı veya bağlantılı olarak, herkesin veya sadece bir kısmının gerekli veya lüzumlu veya uygun 
görebilecekleri sözleşme, taahhüt, beyan veya vesikaları Bankanın nam ve hesabına ve adına hazırlama, düzenleme, akdetme, ifa ve 
icra etme yetkili olarak hareket edeceklerdir.” 

 
5.Gelecek üç (3) yıl içinde HBL Bank UK Limited (HBL UK) tarafından çıkarılacak 30 milyon ABD dolarına kadar sürdürülebilir, teminatsız, 
sermaye benzeri, kümülatif olmayan, koşullu konvertibl, özel olarak yerleştirilmiş Ek Kademe I (AT-I) sermaye yeterliliği Değişken Oranı 
Bağlı Kredi Notları (Kredi Notları) yatırımı onaylamak ve yetkilendirmek.Söz konusu yatırım HBL'nin Bahreyn Şubesi tarafından 
yönetilecek ve rezerve edilecek ve tüm düzenleyici onaylara tabi olacaktır. 
 
HBL UK tarafından çıkarılacak Kredi Notlarına önerilen yatırımın amacı doğrultusunda, uygun görülmesi halinde, aşağıdaki kararı 
değiştirilerek veya değiştirilmeden Özel bir Karar olarak geçmek: 
 

“Banka, HBL Bank UK Limited'e (HBL UK), HBL'nin Bahreyn şubesi aracılığıyla, Değişken Faizli Kredi Notlarına (Kredi Notu), bu 
tutarlarda ve Banka Yönetim Kurulu tarafından belirlenen zamanlarda otuz milyon (30.000.000 AB Doları) ABD dolarına kadar yatırım 
yapmasına KARAR VERİLMİŞTİR.” 
 
“AYRICA ALINMIŞ OLAN KARARA İLAVETEN, yukarıda anılan Kararın yürürlüğe konulması amacına uygun olarak, Bankanın 
Yönetim Kurulu veya Bankanın Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi veya kişiler, işbu karar ile, yukarıda anılan hükmün 
genel anlamını kısıtlamaksızın, gerekli olan herhangi bir onay, yaptırım veya izin dahil fakat bu hususlar ile sınırlı kalmaksızın, 
yukarıda anılan Kredi Notuna Yatırım ile alakalı veya bağlantılı olarak, herkesin veya sadece bir kısmının gerekli veya lüzumlu veya 
uygun görebilecekleri sözleşme, taahhüt, beyan veya vesikaları Bankanın nam ve hesabına ve adına hazırlama, düzenleme, akdetme, 
ifa ve icra etme yetkili olarak hareket edeceklerdir.” 

 
 
 

 



 
6.Yönetim Kurulu tarafından hissedarların onaylanması için önerilen Yönetim Kurulu Ücretlendirme Politikasını 17 Ağustos 2019 
tarihli SBP-BPRD 3 No'lu Genelgesi uyarınca ve uygun görülmesi halinde, değişiklikle veya değiştirmeden Olağan Karar olarak 
aşağıdaki kararı alarak onaylanmasına: 
 
“Banka Yönetim Kurulu tarafından tavsiye edilen Yönetim Kurulu ücret Politikasının, Yönetim Kurulu/Komite toplantılarına katılım 
ücreti 600.000/-, Rupi TA/DA politikada tanımlandığı gibi icra yetkisi olmayan direktörlere toplantılar/işseyahatleri için ödenekler 
de dahil olmak üzere fiili olarak onaylanmasına KARAR VERİLMİŞTİR.” 
 
Gündem 4,5 ve 6 için, şirketler Yasası'nın 134(3) bölümünde gerekli olan bilgiler, 2017 eklenmiştir. 
 
Banka Direktörleri, yukarıda belirtilen kararlarda, Banka Direktörleri olarak kapasiteleri dışında doğrudan veya dolaylı bir ilgiye 
sahip değildir. 
 
Başka Herhangi Bir İş: 
 
7.Başkanın izniyle diğer işleri dikkate almak. 
 

Kurulun emriyle 
 
09 Mart 2020 Pazartesi 
Karaçi 

Neelofar Hameed 
Şirket Sekreteri 

 

Notlar: 
 
1.Üye kayıtları ve hisse devir defterleri, yıllık Genel Kurul Toplantısı amacıyla 24 Mart 2020'den 30 Mart 2020'ye (her iki gün 
dahil) kapatılacaktır. 
 
2.Sadece 20 Mart 2020 tarihinden itibaren banka üyelerinin sicilinde isimleri bulunan kişiler yıllık genel kurul toplantısına katılma 
ve oy kullanma hakkına sahiptir. 
 
3.Yıllık genel kurul toplantısına katılma ve oy kullanma hakkına sahip bir üye, bir şirketin üye olmayan ancak şirket tarafından 
usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bir kişiyi vekil olarak atayabilmesi koşuluyla, başka bir üyeyi vekil olarak katılması ve oy 
kullanması için atayabilir.Vekiller, yıllık Genel Kurul toplantısından en az 48 saat önce bankanın kayıtlı Ofisine alınmalıdır. 
 
4.Üyelerden, kayıtlı adreslerindeki herhangi bir değişikliği Hisse Senedi kayıt şirketi, CDC Share Registrar Services Limited, CDC 
House 99-B, Block 'B', Sindhi Muslim Cooperative Housing Society (S.M.C.H.S), Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400'e derhal 
bildirmeleri istenir. 
 
5.CDC hesap sahipleri, Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yayınlanan 26 Ocak 2000 tarihli Genelge 
1'de belirtilen aşağıda belirtilen yönergeleri takip etmek zorunda kalacaklar. 
 
6.Gelir Vergisi Yönetmeliği, 2001 ve Finans Yasası'nın 150. Bölümü uyarınca, temettü geliri üzerindeki 2019 stopaj vergisi 
“Dosyalı" ve "Dosyasız" hissedarlar için sırasıyla %15 ve %30 oranında düşülecektir.İsimleri Federal Gelir Kurulu'nun (FBR) web 
sitesinde verilen Aktif Vergi mükellefi Listesine (ATL) dosyalı olmalarına rağmen girmeyen tüm hissedarlara, Banka'nın %30 
yerine nakit temettü tutarı üzerinden %15 oranında vergi indirimi yapmasını sağlamak için, isimlerinin, geçerli CNIC / NTN'leri ile 
birlikte nakit temettü ödeme tarihinden önce 30 Mart 2020 tarihinden önce ATL'ye girmesini sağlamaları tavsiye edilir. 
 
FBR'ye göre, ortak hesaplarda stopaj vergisi, ana hissedarın "Dosyalı" ve "Dosyasız" statüsüne ve ortak sahiplerin(kişilerin) 
hisse oranlarına göre statüsüne göre ayrı ayrı belirlenecektir.Ortak hissedarlarla hisse sahibi olan üyelerden, ana hissedar ve 
ortak sahip(ler) in sahip oldukları hisse senetlerine ilişkin pay oranlarını, CDC Share Registrar Services Limited'e yazılı olarak 
sunmaları istenir.Gerekli bilgilerin kayıt şirketimize verilmemesi durumunda, hisselerin ana hissedar ve ortak sahip(ler) tarafından 
eşit oranda tutulduğu varsayılacaktır. 
 
A. Yıllık Genel Kurul toplantısına katılma şartları: 
 
(i) Şahıs olması halinde, kayıt bilgileri Pakistan Sınırlı Düzenlemeleri Merkezi Mevduat Şirketi uyarınca yüklenen hesap sahibi 
veya alt hesap sahibi, geçerli orijinal Bilgisayarlı Ulusal Kimlik Kartını (CNIC) ya da Yıllık Genel Kurul'a katılırken orijinal pasaport 
göstererek kimliğini doğrular. 
 
(ii) Bir tüzel kişi olması halinde, Yönetim Kurulunun adayın örnek imzasıyla aldığı karar / vekaletnamesi, daha önce 
belirtilmedikçe Yıllık Genel Kurul zamanında oluşturulur. 
 
 
 



 
B. Vekillerin atanması için gereksinimler: 
 
(i) bireyler söz konusu olduğunda, kayıt bilgileri Pakistan Limited şirketinin Merkezi deposuna göre yüklenen hesap sahibi veya 

alt hesap sahibi, yukarıdaki gereksinime göre bir vekaletname formu sunmalıdır. 
 
(ii) vekaletname formuna, Form üzerinde isimleri, adresleri ve CNIC numaraları belirtilecek iki kişi tarafından tanıklık edilecektir. 
 
(iii) geçerli CNIC'lerin onaylı kopyaları veya malik(ler)in pasaportları ve vekaletname formu ile birlikte verilir. 
 
(iv) Vekil, yıllık Genel Kurul sırasında geçerli orijinal CNIC veya orijinal pasaportunu sunacaktır. 
 
(v) bir tüzel kişilik olması durumunda, Yönetim Kurulunun kararı/vekaletnamesi, adayın örnek imzası ile birlikte, daha önce 

sağlanmadığı sürece vekaletname formu ile birlikte bankaya sunulur. 
 
C. Elektronik temettü yetkisi: 
 
2017 şirketler Yasası'nın 242. Bölümü uyarınca, listelenen tüm şirketlerin hissedarlarına doğrudan hak sahibi hissedarlar 
tarafından belirlenen banka hesabına elektronik olarak nakit temettü ödemeleri zorunludur. 
 
Temettüleri doğrudan banka hesaplarına almak için, hissedarlardan Banka’nın web sitesinde yer alan Nakit Temettü için 
Elektronik Kredi Formunu doldurmaları (eğer halihazırda yapmamışlarsa) ve usulüne uygun şekilde imzaladıktan sonra, fiziksel 
hisseler söz konusu ise, geçerli bir CNIC sureti ile birlikte Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 
99-B, Block ‘B’, Sindhi Muslim Cooperative Housing Society (S.M.C.H.S), Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 adresine 
göndermeleri rica olunur. 
 
CDC'de hisselerin elinde bulundurulması halinde, doğrudan Hisse Senedi Komisyoncularına / katılımcı / CDC hesap hizmetlerine 
Elektronik Temettü Yetki Formu sunulmalıdır. 
 
Bilginin alınmaması durumunda Banka pay sahiplerine temettü ödemesini kısıtlayacaktır. 
 
D. Geçerli CNIC teslimi (Zorunlu): 
 
SECP direktiflerine göre, geçerli CNIC'leri Hisse Sicil Memuru ile bulunmayan hissedarların temettüsü mahsup 
edilebilir.Dolayısıyla, fiziki hissedarı olan tüm hissedarlara, daha önce verilmemişse, geçerli CNIC'lerinin fotokopisini, daha fazla 
gecikmeksizin Hisse Sicil Memuru, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', Sindhi Muslim 
Cooperative Housing Society (S.M.C.H.S), Main Shahra-e-Faisal, Karaçi - 74400'e derhal sunmaları tavsiye edilir. 
 
E. Talep Edilmemiş Kar Payı: 
 
2017 şirketler Yasası'nın 244. bölümünün hükmüne göre, banka tarafından beyan edilen ve ödeneceği tarihten itibaren üç yıl 
boyunca sahipsiz / ödenmemiş kalan herhangi bir hisse senedi veya temettü, hissedarlara hak talebinde bulunmak için bildirimler 
verdikten sonra federal hükümetin kredisi için Pakistan Menkul Kıymetler ve borsa Komisyonu'na yatırılmalıdır.Üç yıldan uzun 
süredir vadesi geçmiş olan banka tarafından ihraç edilen hisselerin ve beyan edilen temettülerin detayları hissedarlara gönderildi. 
Hissedarlardan, sahipsiz temettü ve hisse senetlerine ilişkin taleplerinin derhal teslim edilmesini sağlamaları istenir.Verilen süre 
içinde bankaya herhangi bir talep yapılmaması durumunda, banka gazeteye bildirimde bulunduktan sonra, 2017 şirketler 
Yasası'nın 244(2) maddesi uyarınca sahipsiz / ödenmemiş tutarı ve hisseleri Federal hükümete yatırmaya devam edecektir. 
 
F. Yıllık Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Raporların Sirküle Edilmesi / Taşınması ve Genel Kurulun Elektronik 
ortamda Üyelere İlanı 
Form: 
 
Banka'nın Faaliyet Raporu da 2017 yılı Şirketler Yasası'nın 223 (6) maddesi uyarınca ve 3 Şubat 2017 tarihli Olağan Genel Kurul 
toplantısında pay sahipleri tarafından onaylandığı üzere üyelere DVD yoluyla dağıtılmaktadır.Aynı şey Banka'nın web sitesinde 
de yer almaktadır: www.hbl.com/AnnualAccounts ve web bağlantısı da kayıtlı e-posta adresleri üye kayıtlarında bulunan üyelere 
e-posta ile gönderilir. 
 
Üyelerden ayrıca yukarıda belirtilen amaç için Banka'nın web sitesinde yer alan onay formu aracılığıyla Hisse Sicil Memurumuza 
kayıtlı e-posta adreslerinde (varsa) samimi bir değişiklik yapmaları istenir. 
 
G. Fiziksel Paylaşımların CDC Hesabına Dönüştürülmesi: 
 
Fiziksel hissedarlığı bulunan hissedarların, fiziksel paylarını 2017 tarihli Şirketler Yasası'nın 72 (2) Bölümünde tanımlandığı gibi 
betiksiz bir forma yerleştirmeleri teşvik edilmektedir; “Mevcut her şirketin, fiziksel hisselerini, Yasa'nın başlamasından itibaren 
dört yılı geçmeyen bir süre içinde, belirtildiği gibi ve SECP tarafından bildirildiği tarihten itibaren kitap giriş formuyla değiştirmesi 
gerekmektedir.” 
 

 



 
YUKARIDAKİ BİLDİRİMDE DEĞİNİLEN ÖZEL İŞLETMEYLE İLGİLİ OLARAK, 2017, ŞİRKETLER 
KANUNUNUN 134(3) BÖLÜMÜ ALTINDAKİ ÖNEMLİ DURUM BEYANI: 
 
Bu Açıklama, 30 Mart 2020'de yapılacak Habib Bank Limited Üyelerinin Yıllık Genel Kurulunda (“Banka”) işlem görecek Özel 
İşletmeyle ilgili önemli bilgileri içermektedir. 
 
Özel İşletmeler: 
 
Gündem Maddesi 4 - First MicroFinanceBank Limited'e2 Milyar Rupi Kredinin Onaylanması: 
 
The First MicroFinanceBank Limited Pakistan (FMFB), HBL'nin bir iştiraki olup, HBL'nin Mayıs 2016'da satın alınan FMFB'deki 
%50,51 hissesi bulunmaktadır.FMFB'nin ana işi toplumun yoksul ve yetersiz hizmet alan kesimlerine mikrofinans hizmetleri 
sunmaktır.Satın alma işleminden bu yana, FMFB iyi performans gösterdi ve bilançosunu önemli ölçüde büyüttü ve daha da 
genişletmeyi planlıyor.Bu büyümeyi desteklemek için, FMFB sermaye gerektirir ve düzenleyici onaylara tabi olarak FMFB için 
Aşama II sermayesi olarak nitelendirilecek bir sermaye benzeri kredi talep etmiştir.Ana şirket olan HBL, bu sermaye benzeri 
krediyi vermeye hazırdır. 
 
Bu amaçla, Yönetim Kurulu, üyelerin bu bildirimin Gündem 4. maddesinde belirtilen değişikliklerle veya değişiklik yapmadan özel 
kararı Gözden geçirmelerini ve uygun görürse geçirmelerini tavsiye etmiştir. 
 
2017 şirketler Yasası'nın 199 (3) Bölümü ve 2017 şirketler (ilişkili şirketlere veya ilgili işletmelere yatırım) Yönetmeliğinin 3. 
maddesi uyarınca gerekli bilgiler aşağıdaki gibi verilmiştir: 
 

(A) İlişkili şirkete ilişkin açıklama 
(i) 
 

İlişkili Şirketin veya İlişkili Girişimin 
Adı. 

The First MicroFinanceBank Limited (FMFB). 

(ii) İlişkinin Temeli. Habib Bank Limited FMFB'de %50,51 oranında paya 
sahiptir. 

(iii) Son üç yılda Hisse Başına Kazanç / (Zarar). 2016:Hisse başına 1,44 Rupi 
2017:Hisse başına 2,51 Rupi 
2018:Hisse başına 3,66 Rupi 

(iv) Son denetlenmiş finansal tablolara dayanarak Hisse başına 
kırılma değeri. 

2016:Hisse başına 14,03 Rupi 
2017:Hisse başına 16,50 Rupi 
2018:Hisse başına 20,15 Rupi 

(v) Finansal durum tablosunun ana kalemleri ile en son finansal 
tablolarına göre kâr ve zarar hesabı dahil finansal durum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finansal bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
(milyon Rupi) 

 2017 2018 
Gelir 3,164.8 4,873.7 
İşletme giderleri 2,066.0 3,112.1 
İşletme karı / (zararı) 1,098.8 1,761.6 
Müşteri mevduat 20,887.2 31,129.1 
Müşteri kredileri ve 
avanslar - net 

14,394.7 23,554.4 

Nakit, Banka Bakiyeleri 
ve Yatırım 

9,777.6 11,080.8 

Özkaynağı 4,505.5 5,503.3  
   
(vi) İlgili şirketin veya henüz faaliyete geçmemiş olan ilgili 

işletmenin projesine ilişkin yatırım yapılması durumunda, 
daha fazla bilgi aşağıdaki gibidir, yani 

Uygulanamaz 

 I Projenin tanımı ve kavramsallaştırmadan bu yana 
tarihçesi. 

Uygulanamaz 

 II Başlangıç tarihi ve işin tamamlanması için beklenen 
tarih. 

Uygulanamaz 

 III Böyle bir projenin ticari olarak faaliyete geçeceği 
zaman. 

Uygulanamaz 

 IV Projenin yatırım getirisini ödemeye başlayacağı 
beklenen süre. 

Uygulanamaz 

 V Nakit ve nakit olmayan tutarlar arasında ayrım yapan 
destekleyiciler, sponsorlar, ilgili şirket veya ilgili 
girişim tarafından yatırılan veya yatırılacak fonlar. 

Uygulanamaz 

 



 
(B) Genel Açıklamalar: 
(i) 
 

Yapılacak maksimum yatırım miktarı. Sermaye benzeri kredinin miktarı 2 milyar rupiolacaktır. 

(ii) Amaç, yatırım yapan şirkete ve üyelerine bu tür 
yatırımlardan ve yatırım döneminden tahakkuk ettirilecek 
faydalar. 

Banka, 8 yıllık bir tenor için FMFB'ye 2 milyar Rupi 
sermaye benzeri kredi imkanı uzatacaktır (düzenleyici 
onaylara tabi olarak 5 yıl sonra ön ödeme seçeneği ile). 
 
Söz konusu finansman tesisi, FMFB'nin Sermaye Yeterlilik 
Oranı (CAR) için Kademe II sermayesine katkıda 
bulunacaktır. 
 
Bu, FMFB'nin iş büyümesini ve karlılığını desteklemek için 
gereklidir.FMFB'nin karları, grubun konsolide karına 
doğrudan katkıda bulunur. 

(iii) Yatırım için kullanılacak fon kaynakları ve yatırımın ödünç 
alınan fonlar kullanılarak yapılması amaçlandığı 
yer: 

Kendi operasyonları yoluyla üretilen fonlar. 

 (i) Borçlanma yoluyla yatırım için gerekçe Uygulanamaz 
 (II) Teminatın detayı, sağlanan teminatlar ve bu fonları 

elde etmek için taahhüt edilen varlıklar 
Uygulanamaz 

 (III) Fayda maliyeti analizi Uygulanamaz 
(iv) Eğer varsa, önerilen yatırımla ilgili olarak ilişkili şirket veya 

ilişkili girişim ile yapılan anlaşmanın/anlaşmaların belirgin 
özellikleri. 

Hissedarlar tarafından onaylandıktan sonra FMFB ile 
anlaşma imzalanacaktır.Diğer önemli şartlar ve koşullar 
aşağıdaki gibidir: 
 
Bu kredi, anapara ve ek ücretin ödenmesi ile ilgili olarak, 
kayıtlı sermaye hariç, FMFB'nin diğer tüm 
yükümlülüklerine tabi olacaktır. 
 
Bu tür bir ödeme, FMFB'nin asgari Sermaye gereksinimleri 
(MCR) veya sermaye Yeterlilik Oranında (CAR) eksikliğine 
yol açarsa veya MCR veya CAR'daki mevcut herhangi bir 
açığı artıracaksa, tesis bir kilitleme maddesine tabi 
olacaktır ve ne kar ne de anapara ödenemeyecektir (vade 
sonunda bile). 

(v) İlişkili şirkette veya ilişkili teşebbüste veya söz konusu 
işlemde direktörlerin, sponsorların, çoğunluk hissedarlarının 
ve akrabalarının doğrudan veya dolaylı çıkarları 

Yok.HBL, FMFB'de %50,51 hisseye sahiptir.Aga 
Khan Ekonomik Kalkınma Fonu (AKFED) HBL'nin ana 
şirketidir.Diğer AKDN ile ilgili ajanslar, Aga Khan 
mikrofinans Ajansı (AKAM) ve Aga Khan Kırsal Destek 
Programı (AKRSP) aracılığıyla FMFB'de %40'tan fazla 
hisseye sahiptir.Banka yöneticilerinin belirtilen kapasiteleri 
dışında doğrudan veya dolaylı çıkarı bulunmamaktadır. 

(vi) İlişkili şirkete veya ilişkili teşebbüse herhangi bir 
yatırım yapılmış olması halinde, herhangi bir değer 
düşüklüğü 
veya zarar yazma için tam bilgi / 
gerekçe dahil olmak üzere bu tür yatırımların performans 
incelemesi. 

2016'daki son yatırımdan bu yana, FMFB'nin bilançosu üç 
kat arttı ve avanslar ve mevduatlar CAGR'da sırasıyla 
%55 ve %46 arttı. 
FMFB'nin net varlıkları 2016'da 3,8 milyar Rupi'den Eylül 
2019'da6,0 milyar Rupi'ye yükselmiştir ve Banka'nın 
FMFB'ye yaptığı yatırımın değeri de buna göre artmıştır. 

   
(vii) Üyelerin işlemi anlamaları için gerekli olan diğer önemli 

detaylar. 
Uygulanamaz 

   

1 (C) Sermaye benzeri kredi şeklinde yatırımla ilgili ek açıklama 
(i) Kategoriye göre yatırım miktarı, 2 milyar rupiye kadar sermayebenzeri kredi 
(ii) Yatırım yapan şirketin ortalama borçlanma maliyeti, Karaçi 

Bankalararası Teklif Oranı (KİBOR) ilgili dönem için, Şeriat 
uyumlu ürünler için getiri oranı ve duruma göre fonlanmamış 
tesislerin getiri oranı, ilgili dönem için. 

2019 için ortalama borçlanma maliyeti:%8,58 
 
6 ay KİBOR:%13,24 

(iii) Yatırım şirketi tarafından tahsil edilecek faiz oranı, fiyat 
artışı, kar, ücret veya komisyon vb. 

Kredi, her altı ayda bir yeniden fiyatlandırılacak olan 6 
aylık KİBOR artı %2'lik değişken bir fiyat artış oranına 
sahip olacaktır. 

(iv) Önerilen yatırımla ilgili olarak elde edilecek karşı teminat 
veya ipotek detayları. 

Bu sermaye benzeri kredi teminatsızdır. 

 



 
(v) Bir yatırım bir dönüşüm işlevi taşıyorsa, yani menkul 

kıymetlere dönüştürülürse, bu gerçek, dönüşüm formülü, 
dönüşümün gerçekleşebileceği koşullar ve dönüşümün 
gerçekleştirilebileceği zaman da dahil olmak üzere şartlar ve 
koşullarla birlikte gelir. 

Tesis, bir kayıp emicilik maddesine tabi olacak ve SBP'nin 
takdirine bağlı olarak, ya tamamen ya da kısmen ortak 
hisse senetlerine dönüştürülecek ya da SBP tarafından 
belirlendiği gibi, uygulanamaz bir tetikleyici olayın ortaya 
çıkması üzerine derhal silinecektir. 

(vi) İlgili şirkete veya ortak girişime verilecek kredilerin veya 
avansların geri ödeme planı ve şartları. 

Anapara 8 yıl içinde vade sonunda geri ödenebilir. 
Ek ücret her altı ayda bir ödenir.Kredi, 5 yıl sonra 
FMFB'nin takdirine bağlı olarak ön ödemeli olabilir. 

SECP tarafından yayınlanan 2017 sayılı şirketler Yönetmeliği 3(3) (ilişkili şirketlere veya ilişkili teşebbüslere yatırım) 
yönetmeliklerine uygun olarak, banka yöneticileri önerilen yatırım için gerekli durum tespiti yaptıklarını onayladılar. 
   
Gündem Maddesi 5 - HBL Bank UK tarafından çıkarılacak Ek Kademe -1 Sermaye Aracına 30 Milyon ABD Doları 
Yatırımın Onayı 
   
HBL Bank UK Limited (HBL UK), Bankanın dolaylı bir iştirakidir.Habib Allied Holding Limited (HAHL) tamamen HBL UK'ye 
sahiptir ve HBL, HAHL'da %90,50 hisseye sahiptir.HBL UK ticari bankacılık hizmetleri ile uğraşmaktadır.HBL UK, büyümesini 
desteklemek için sermayeye ihtiyaç duyuyor ve ek Aşama 1 sermayesini oluşturan değişken faizli Sermaye benzeri kredi Notları 
(kredi Notları) çıkarmayı planlıyor.Toplanan fonlar HBL UK tarafından normal iş operasyonlarında kullanılacaktır.HBL, Bahreyn 
Şubesi aracılığıyla bu kredi notlarına yatırım yapmayı amaçlamaktadır.Bu yatırım gerekli tüm yasal onaylara tabi olacaktır. 
 
Bu amaçla, Yönetim Kurulu, Üyelerin uygun gördükleri takdirde, bu Bildirimin 5. Maddesinde belirtilen değişikliklerle veya 
değiştirmeden Özel Çözümü kabul etmelerini tavsiye etmiştir. 
 
2017 şirketler Yasası'nın 199 (3) Bölümü ve 2017 şirketler (ilişkili şirketlere veya ilgili işletmelere yatırım) Yönetmeliğinin 3. 
maddesi uyarınca gerekli bilgiler aşağıdaki gibi verilmiştir: 
   
HBL Bank UK Limited (HBL UK): 
(i) İlişkili Şirketin veya İlişkili Girişimin 

Adı. 
HBL Bank UK Limited (HBL UK) 

(ii) İlişkinin Temeli HBL Bank UK Limited (HBL UK), Habib Allied Holding 
Limited'in (HAHL) yüzde yüz iştirakidir ve İngiltere'de 
kurulmuştur.Banka'nın %90,50 HAHL hisseleri 
bulunmaktadır. 
 

(iii) Son üç yılda Hisse Başına Kazanç / (Zarar) 2016:0,15 GBP 
 
2017:0,09 GBP 
 
2018:GBP (0,67) 
 

(iv) Son denetlenmiş finansal tablolara dayanarak Hisse başına 
kırılma değeri. 

2016:7,39 GBP 
 
2017:7,355 GBP 
 
2018:6,39 GBP 

(v) Finansal durum tablosunun ana kalemleri ile en son finansal 
tablolarına göre kâr ve zarar hesabı dahil finansal durum. 

Finansal bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
(Milyon sterlin) 

 2018 2017 
Gelirler 13.93 20.48 
İşletme giderleri 20.00 17.26 
İşletme karı / (zararı) (6.09) 3.22 
Karşılıklar 0.73 1.40 
Vergi öncesi Kar / (Zarar) (6.82) 1.82 
Vergi Sonrası Kar / (Zarar) (6.70) 0.94 
   
Mevduatlar 519.11 568.41 
Krediler ve avanslar 309.00 361.63 
Bankalar ile yapılan 
yatırımlar / bakiyeler 

297.81 300.16 

Özkaynak 64.35 74.01  
(vi) İlgili şirketin veya henüz faaliyete geçmemiş olan ilgili 

işletmenin projesine ilişkin yatırım yapılması durumunda, 
daha fazla bilgi aşağıdaki gibidir, yani 

Uygulanamaz 

 



 
 I Projenin tanımı ve kavramsallaştırmadan bu yana 

tarihçesi. 
Uygulanamaz 

 II Başlangıç tarihi ve işin tamamlanması için beklenen 
tarih. 

Uygulanamaz 

 III Böyle bir projenin ticari olarak faaliyete geçeceği 
zaman. 

Uygulanamaz 

 IV Projenin yatırım getirisini ödemeye başlayacağı 
beklenen süre. 

Uygulanamaz 

 V Yatırımcılar, sponsorlar, ilişkili şirket veya nakit ve 
nakit dışı tutarları birbirinden ayıran bağlı kuruluş 
tarafından yatırım yapılan veya yatırım yapılacak 
fonlar. 

Uygulanamaz 

(B) Genel Açıklamalar: 
(i) Yapılacak maksimum yatırım miktarı. Kredi Notlarına yapılan yatırım tutarı 30 milyon ABD 

Doları'na kadar çıkacaktır. 
(ii) Amaç, yatırım yapan şirkete ve üyelerine bu tür 

yatırımlardan ve yatırım döneminden tahakkuk ettirilecek 
faydalar. 

Bu Kredi Notları, HBL UK'nin bilançodaki büyümeyi 
destekleyen ve işletmenin getirileri iyileştirmesine olanak 
sağlayan sermaye kapasitesini güçlendirecektir. 
 
Yatırım önümüzdeki 3 yıl içinde yapılacaktır. 

(iii) Yatırım için kullanılacak fon kaynakları ve yatırımın ödünç 
alınmış fonlar kullanılarak yapılması planlanıyorsa: 

Kendi operasyonları yoluyla üretilen fonlar. 

 (i) Borçlanma yoluyla yatırım için gerekçe. Uygulanamaz 
 (II) Teminatın detayı, bu tür fonların elde edilmesi için 

taahhüt edilen varlıkları teminat altına almaktadır. 
Uygulanamaz 

 (III) Fayda maliyeti analizi Uygulanamaz 
   
(iv) Eğer varsa, önerilen yatırımla ilgili olarak ilişkili şirket veya 

ilişkili girişim ile yapılan anlaşmanın/anlaşmaların belirgin 
özellikleri. 

Kredi Notlarına dair faiz sadece dağıtılabilir rezervlerden 
ödenir.Kredi notlarına faiz ödemesinin aksi takdirde vadesi 
geçeceği herhangi bir tarihte, HBL UK'nin bu tür bir ödeme 
yapmak için yetersiz dağıtılabilir rezervleri varsa, bu 
ödeme HBL UK'nin dağıtılabilir rezervlerden ödeme 
yapmak için yeterli kar elde ettiği zamana kadar 
ertelenecektir.Geciken herhangi bir ödeme için ek faiz 
tahakkuk etmez. 
HBL UK, herhangi bir zamanda kredi notlarında bir veya 
daha fazla faiz ödemesini iptal edebilir.Böyle bir iptalden 
sonra faiz tahakkuk ettirilmez veya ödenmez. 
Bununla birlikte, HBL UK, herhangi bir zamanda, iptalin 
ardından Kredi Notlarındaki faiz ödemesine devam 
edebilir. 

 İlişkili şirkette veya ilişkili teşebbüste veya söz konusu 
işlemde direktörlerin, sponsorların, çoğunluk hissedarlarının 
ve akrabalarının doğrudan veya dolaylı çıkarları 

Yok, HBL, HBL UK'nin holding şirketi olan HAHL'ın 
%90,50 hissesine sahiptir.Banka yöneticilerinin belirtilen 
kapasiteleri dışında doğrudan veya dolaylı çıkarı 
bulunmamaktadır. 

(v) İlişkili şirkette veya ilişkili teşebbüste veya söz konusu 
işlemde direktörlerin, sponsorların, çoğunluk hissedarlarının 
ve akrabalarının doğrudan veya dolaylı çıkarları 

Yok, HBL, HBL UK'nin holding şirketi olan HAHL'ın 
%90,50 hissesine sahiptir.Banka yöneticilerinin belirtilen 
kapasiteleri dışında doğrudan veya dolaylı çıkarı 
bulunmamaktadır. 

(vi) İlişkili şirkete veya ilişkili teşebbüse herhangi bir yatırım 
yapılmış olması halinde, söz konusu yatırımın herhangi bir 
değer düşüklüğü veya zarar yazma için tam bilgi / gerekçe 
dahil performans değerlendirmesi. 

HBL UK geçmişte sürekli olarak karlı olmuştur. 
2018 yılında finansal sonuçlar, Grup çapında İş 
Dönüşümü projesiyle ilgili bazı riskten korunma ve 
maliyetler nedeniyle etkilendi.HBL UK, 2018-2019 
yıllarında yönetim tarafından alınan girişimlerle, 2020'den 
itibaren sürdürülebilir ve karlı bir performans için iyi bir 
konuma sahiptir. 

(vii) Üyelerin işlemi anlamaları için gerekli olan diğer önemli 
detaylar. 

Uygulanamaz 

1 (C) Sermaye benzeri kredi şeklinde yatırımla ilgili ek açıklama 
(i) Kategoriye göre yatırım miktarı, 30 milyon ABD dolarına kadar Değişken Faizli Kredi 

Notları 
(ii) Yatırım yapan şirketin ortalama borçlanma maliyeti, Karaçi 

Bankalararası Teklif Oranı (KİBOR) ilgili dönem için, Şeriat 
uyumlu ürünler için getiri oranı ve duruma göre fonlanmamış 
tesislerin getiri oranı, ilgili dönem için. 

2019 için ortalama borçlanma maliyeti:%8,58 
 
6 ay KİBOR:%13,24 
 
6 ay LİBOR:%1,71. 

(iii) Yatırım şirketi tarafından tahsil edilecek faiz oranı, fiyat 
artışı, kar, ücret veya komisyon vb. 

Kredi Notları, altı aylık LIBOR üzerinde %4,75 p.a. 
oranında faiz taşır 

 



 
(iv) Önerilen yatırımla ilgili olarak elde edilecek karşı teminat 

veya ipotek detayları. 
Kredi Notları teminatsızdır 

(v) Bir yatırım bir dönüşüm işlevi taşıyorsa, yani menkul 
kıymetlere dönüştürülürse, bu gerçek, dönüşüm formülü, 
dönüşümün gerçekleşebileceği koşullar ve dönüşümün 
gerçekleştirilebileceği zaman da dahil olmak üzere şartlar ve 
koşullarla birlikte gelir. 

Bu kredi notları, HBL UK'nin Sermaye Raporlama 
Yönetmeliklerine (CRR) ve geçerli düzenleyici teknik 
standartlara (RTS) uygun olarak hesaplanan ortak 
özkaynak aşama 1 (CET1) sermaye oranı %5,125'in altına 
düştüğünde dönüştürülebilir (tetikleyici olay).HBL UK'nin 
CET 1 sermaye oranı şu anda %16,57'dir. 
 
Bir tetikleyici olayın meydana gelip gelmediğini belirlerken, 
HBL UK CRR'ye uygun olarak hareket eder ve geçerli 
herhangi bir RTS'de belirtilen bu tür bir belirleme için 
prosedürleri ve zamanlamayı takip eder. 

(vi) İlgili şirkete veya ortak girişime verilecek kredilerin veya 
avansların geri ödeme planı ve şartları. 

Kredi notlarının sabit bir geri ödeme tarihi yoktur, yalnızca 
HBL UK seçeneğinde itfa edilebilir ve ihraç tarihinden 
itibaren beş veya daha fazla yıl sonra düzenleyici onayına 
tabidir. 

   
SECP tarafından yayınlanan 2017 sayılı şirketler Yönetmeliği 3(3) (ilişkili şirketlere veya ilişkili teşebbüslere yatırım) 
yönetmeliklerine uygun olarak, banka yöneticileri önerilen yatırım için gerekli durum tespiti yaptıklarını onayladılar. 
Gündem Madde 6-HBL icra yetkisi olmayan Direktörlere ve icra yetkisi olmayan Başkanlara ödenecek ücret ve 
ödenekler ve giderler için Yönetim Kurulu ücret politikasının onaylanması 
 
17 Ağustos 2019 tarih ve 3 sayılı SBP-BPRD Genelgesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından tavsiye edilen ve 9 Aralık 2019 
tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanan HBL Yönetim Kurulu Ücret Politikasında pay sahiplerinin onayı talep 
edilmektedir.Söz konusu politika, Yönetim Kurulu ve alt Komite toplantılarına ve diğer iş seyahatlerine katılmakla ilgili olarak söz 
konusu politika kapsamında bankanın icra yetkisi olmayan yöneticilerine ödenecek ücret ve ödenek ve ikramiyeleri içerir.Politika, 
üyenin bilgileri için Banka'nın <www.hbl.com/boardremunerationpolicy> web sitesine yerleştirilmiştir. 
 
19 Mart 2018 tarihinde yapılan olağan dışı Genel Kurulda, banka hissedarları, Yönetim Kurulu ve Komitetoplantılarına katılmak 
için icra yetkisi olmayan Direktörlere ödenecek ücret 400.000 Rupi olarak onaylanmıştır.Buna ek olarak, icra yetkisi olmayan 
direktörler, Yönetim Kurulu tarafından zaman zaman onaylanan 'İcra Yetkisi Olmayan Direktörler için Seyahat ve Gider Politikası' 
uyarınca TA/DA ve seyahat ücreti alma hakkına sahiptir. 
 
SBP kılavuzları ve 17 Ağustos 2019 tarihli 3 numaralı SBP-BPRD Genelgesi uyarınca, Kurul, Yönetim Kurulu ve Komite 
toplantılarına katılma ücretinin 9 Aralık 2019 tarihinden geçerli olmak üzere her İcracı olmayan direktör için toplantı 
başına400.000 Rupi/ 600.000 Rupi / - arasında revize edildiği Yönetim Kurulu Ücretlendirme Politikasını Aralık 2019'da 
onaylamıştır.Bu politika aynı zamanda iş seyahati ile ilgili olarak icra yetkisi olmayan direktörler için TA/ DA haklarını da 
içerir.Aynı şey, bankanın bu yıllık genel toplantısında, hissedarların fiili olarak onaylanması için Yönetim Kurulu tarafından 
tavsiye edilmektedir. 
 
Yönetim Kurulu ücret politikasının belirgin özellikleri aşağıdaki gibidir: 
 
• Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu toplantılarına veya komitelerinin toplantılarına katılmaları için, SBP 

ve diğer geçerli yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü ücret sınırları dahilinde olabileceği gibi, zaman zaman bu ücret seviyesini 
belirler ve onaylar. 

 
• Kurul, bu tür ücretlerin, ilgili Kurul komitelerinin bağımsız üyelerinin bağımsızlığını zayıflatabilecek herhangi bir şekilde 

belirlenmemesini sağlar. 
 
• Yönetim Kurulu, banka ile ilgili ek görev ve/veya hizmetleri yerine getiren ilgili yönetim kurulu komitelerinin herhangi bir üyesi 

için ek ve/veya özel ücret belirleyebilir. 
 
• Yönetim Kurulu üyeleri ve/veya Yönetim Kurulu komiteleri üyeleri için her Yönetim Kurulu toplantısı ve/veya ilgili yönetim kurulu 

Komitesi için ücret600.000 Rupi/-olacaktır. 
 
• Banka, Yönetim Kurulu ve Komite toplantılarına katılmak için icra yetkisi olmayan Direktörlerin yanı sıra bankanın işiyle ilgili 

olarak yapılan herhangi bir seyahat için masrafları aşağıdaki gibi karşılayacaktır: 
 

> Yurtiçi seyahat için, tam ücret business class hava yolculuğu artı beş yıldızlı otel konaklamalarınıntam kapsamı ve günlük 
50.000 Rupi ödenek veya alternatif olarak her şey dahil günlük125.000 Rupi ödenek. 
 
> Yönetim Kurulu ve Komite toplantıları için uluslararası seyahat için, tam ücret business class artı tam maliyet kapsamı ile 
beş yıldızlı otel konaklama.Yönetim Kurulu ve/veya Komite toplantılarına katılmak için uluslararası seyahat için günlük 
ödenek uygulanmayacaktır. 
 
> Diğer toplantılara/ etkileşimlere/ eğitimlere vb. katılmak için yapılan uluslararası seyahatler için, first / business class tam 
ücret, artı beş yıldızlı otel konaklama artı günlük 500 ABD doları ödenek. 
 
> ayrıca, vize başvurusu / ilgili ücretler, ilgili masraflar, vergiler (varsa) ve seyahat nedeniyle sağlık sigortası masrafları 
bankanın hesabında olacaktır. 
 
> Eşin eşliğinin gerekli olması halinde, eşlik etme masrafı Banka tarafından karşılanacaktır. 

 



• Bankanın Yönetim Kurulunun Performans Değerlendirmesi, zaman zaman Pakistan Devlet Bankası tarafından çıkarılan 
esaslara göre yapılır. 
 
Yönetim Kurulu ücretlendirme politikasının onaylanması için, Yönetim Kurulu, üyelerin bu bildirimin gündem maddesi 6'da 
belirtilen değişikliklerle veya değişiklik yapmadan olağan kararı dikkate almasını ve uygun gördüğü takdirde kabul etmesini 
tavsiye etmiştir. 
 
Banka'nın İcra Yetkisi Olmayan Direktörleri ve Yönetim Kurulu Başkanı, yukarıda açıklandığı gibi yönetim ücreti, Seyahat, TA/DA 
ve diğer masraflar açısından bu konuyla doğrudan ilgilenmektedir. 
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