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ކޯރޕަރޭޓް ޕްރޮފައިލް

އެމްޓީސީސީ އަކީ ...ސ
 1980ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޕަބްލިކް ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ގާއިމްކުރެވުނު،
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ(އެމްޓީސީސީ) އަކީ
މިއަދު އެއްގަމާއި ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އަދި ސިވިލް އަދި
މެރިން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ކުންފުންޏެވެ.
އެމްޓީސީސީން މިއަދު ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ތަފާތު ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްތަނުން
އަނެއްތަނަށް މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ޒަމާނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތާއި،
ކޮންޓްރެކްޓިންގް އަދި ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ .އަދި
ކުންފުނިން ވިއްކާ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ނަންމަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތައް ކަމަށްވާ
ޔަންމާ އަދި ސުޒުކީ މެރިން އިންޖީނު ،ހެމިލްޓަން ޕްރޮޕަލްޝަން ސިސްޓަމް ،ކާސްޓްރޯލް

ތަސައްވުރު
ދެމެހެއްޓެނިވި ވިޔަފާރީގެ ހައްލުތައް ހޯދައިދޭ ރާއްޖޭގެ އެންމެ
ހަލުވި ކުރިއެރުމެއް ހޯދަމުންދާ ކުންފުންޏަށްވުން

އަޑީތެޔޮ އަދި ސިގްމާ ޕްރޮޓެކްޓިވް ކޯޓިން ،ކެޓަޕިލަރ ހެވީ މެޝީނަރީ ހިމެނެއެވެ.
މިކުންފުނިން ބާޒާރުގައި ހާސިލްކޮށްފައިވާ މަގާމް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ވިޔަފާރީގެ
ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލްތައް ގާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ ހޯދުމަށް ހީވާގިކަމާއެކެ
މަސަތްކަތް ކުރަމުންދާނެއެވެ.
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މަގްސަދު

އުސޫލުތައް

އިތުބާރު ހިފޭ ،ރައްކާތެރި ،ޒަމާނީ އަދި ހަރަދުކުޑަ ގޮތެއްގައި މުދާ އުފުލުމުގެ
ހިދުމަތާއި ،ދަތުރުފަތުގެ ހިދުމަތާއި ކޮންޓްރެކްޓިންގގެ ހިދުމަތް އެންމެ މަތީ
ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދީގެން ހިއްސާދާރުންެގެ ރައުސްމާލު އިތުރުކުރުން
ކަމަށްކަމޭހިތުމާއި

ޔަގީންކަމާއެކު

ކަސްޓަމަރުންނަށް

މަތީފެންވަރެއްގެ

ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުންނާއި ފެންވަރު ރަނގަޅު އުފެއްދުންތަކެއްގެ
ތެރެއިން ކުންފުންޏަށް ފައިދާ އާއި ކުރިއެރުން ގެނެސްދިނުން

ފަންނުވެރިކަން -ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ޒަމާނީ ގޮތްތައް އަހަރަމެން
ހޯދަމުއެވެ .މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި “މަސައްކަތުގެ” ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް
ފަންނުވެރިގޮތްތައް ހޯދަމެވެ.
މުވައްޒަފުން

ބިނާކުރުން -

މުވައްޒަފުންނަކީ ގާބިލް އަދި މަތީފެންވަރެއްގައި

(މަސައްކަތްކުރާ) ބައެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ތަމްރީނުދިނުމާއި މީހުން ބިނާކުރުމުގެ
ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާލުމަށް ކުންފުނިން އަހަންމިއްޔަތުކަން ދެމެވެ.
ނަޒާހަތްތެރިކަން  -އަހަރެމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރުންނާއި މުވައްޒަފުން
ތަފާތުތަކާއި އިހްތިރާމާއެކު ބަލައިގަތުމާއި އަދި އަހަރެމެންގެ އަމަލުތަކަކީ ތެދުވެރި،
އާއްމު މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ،ދެފުށްފެންނަ އަމަލުތަކަކަށްވާން ޖެހެއެވެ.
އިޖްތިމާއީ ޒިންމާ  -މުޖްތަމައުއަށް އޮތް އަހަރެމެންގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާ ބަލައިގަނެ،
މުޖްތަމައާއި ގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް އަހަރަމެންގެ ހިއްސާފޯރުކޮށްދެމެވެ.
ކަމަށްކަމޭހިތުން  -ކުންފުނީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި އަހަރަމެން
މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ފަރުވާތެރިކަމާ ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކުގައެވެ.
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މާލީ އުސްއަލިތައް

 5އަހަރުގެ މާލީ އުސްއަލިތައް

ނ)
ނ ް
ދ/ގެ ްއލު ް
ސފު ަފއި ާ
ނ ވ ަިޔފާރި އާއި ާ
ު
ނ ( ުރފި ާޔ މިލި ައ ު
ކ ެރ ުވ ު

(ރުފިޔާ) މިލިއަނުން
505

473
381

ސާފު ފައިދާ

27

24

-8

-14

-49

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި
ސާފު ފައިދާ/ގެއްލުން

2013

2012

2010

2011

2009

ނ)
ިސއާއި ޖުމްލަ ެއ ެ
ނ ުހރި ަފއ ާ
ޖުމްލަ ަދ ްއ ަކ ް
ނ ް
ސޓް ( ުރފި ާޔ މިލި ައ ު

619

619

724

675

636

450

381

382

352

ޖުމްލަ އެސެޓް

ޖުމްލަ ދައްކަންހުރި ފައިސާ

2013

ޖުމްލަ އެސެޓް

2011

2012

2010

2009

ނ)
ނ ް
ނ ވ ަިޔފާރިއާއި ޖުމްލަ ަފއި ާ
ު
ކ ެރ ުވ ު
ދ ( ުރފި ާޔ މިލި ައ ު

505

77
ޖުމްލަ ފައިދާ

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

473
381

77

2013

ދަރަނި ކަނޑައި)
ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް ރޭޝިއޯ
ނެޓް ޕްރޮފިޓް ރޭޝިއޯ
ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސުލްމާލަށް ލިބުނު

2011

2010

2009

2011

2010

2009

564.02

564.02

579.20

579.21

505.08

505.08

381.10

381.10

473.43

474.34

486.81

486.81

497.17

497.17

427.46

427.46

350.01

349.99

365.64

365.35

77.22

77.22

82.03

82.03

77.62

77.62

31.09

31.11

107.79

108.99

24.77

24.75

45.32

45.30

58.90

58.88

59.81

59.59

99.30

98.59

52.45

52.47

36.71

36.73

18.71

18.73

)(28.72

)(28.48

8.49

10.40

17.51

17.51

10.19

10.19

24.37

24.37

19.48

19.48

22.75

22.75

34.94

34.96

26.52

26.54

)(5.66

)(5.64

)(48.20

)(47.96

)(14.26

)(12.35

-

-

-

-

2.52

2.52

0.40

0.40

-

-

8.19

8.19

2.51

2.51

0.14

0.14

-

-

-

-

26.75

26.77

24.01

24.03

)(8.32

)(8.29

)(48.60

)(48.36

)(14.26

)(12.35

199.68

206.79

210.43

217.54

204.74

210.59

263.57

269.42

384.84

322.86

419.44

420.36

425.91

426.81

470.14

472.27

336.87

339.00

339.36

338.91

619.12

627.14

636.34

644.35

674.88

682.86

600.44

608.42

724.20

661.77

20.17

20.17

22.17

22.17

11.47

11.47

28.77

28.77

45.66

45.66

16.86

16.86

69.24

69.24

-

-

34.12

34.12

81.11

4.43

304.58

304.56

290.42

290.41

438.83

438.81

289.31

289.31

303.95

307.56

341.61

341.60

381.84

381.82

450.30

450.28

352.20

352.20

430.71

357.65

114.86

115.79

135.49

136.40

31.32

33.46

47.56

49.68

35.40

31.35

277.51

285.54

254.51

262.53

224.58

232.58

248.24

256.21

293.48

304.12

13.69%

13.69%

14.16%

14.16%

15.37%

15.37%

8.16%

8.16%

4.74%

4.75%

4.15%

4.15%

-1.65%

-12.75% -1.64%

-12.69%

-3.01%

-2.60%

106.99

107.07

96.04

96.13

)(33.26

)(194.40) (33.18

)(193.44

)(57.04

)(49.40

15.00

15.00

-

-

-

-

-

-

10.00

10.00

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

އަގު 1,018.03 1,142.18 1,110.02

1,050.11

898.33

930.31

992.94

1,024.85

ފައިދާ %
ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ ( ރައުސުލްމާލު
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނީގެ ރޭޝިއޯ)

2012

2011

2010

2009

22.77%

ލ (މިލިޔަން ރުފިޔާ)
ހިއްސާގެ ކެޕިޓަ ް
އ ކެނޑުމުން ހިއްސާ
ހުރިހާ ހަރަދެ ް
މިލްކުވެރިކަމުގެ

2013

2012

ގުރޫޕް

22.98%

(ރުފިޔާ)
ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސުލްމާލު ލިބުނު

31
2012

ފައި ާ
ސ
ނޮން ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް
ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް
ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީޒް
ވަރކިންގް ކެޕިޓަލް
ޖުމްލަ އެސެޓްސް (ކުރުމުއްދަތުގެ

އަކަށްޖެހޭ

108

78

82

ދައްކާގޮތަށް

ނަގާފައިވާ

ފައި ާ
ދ
ހިއްސާއަކަށް ދެވުނު

579

564

ކުރެވުނު ވިޔަފާ ި
ރ
ވިއްކި މުދަލަށްޖެހޭ ހަމަ އަގު
ވިޔަފާރީގެ ޖުމްލަ ފައިދާ
ޖުމްލަ ހަރަދާއި އެހެނިހެން އާމްދަނީ
ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ
ފައިސާ ހޯދުމަތް ކުރެވުނު ހަރަދު
ސާފު ފައިދާ
ވިޔަފާރިއާއި ނުގުޅޭގޮތަށް ލިބުނު
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް
ސާފު ފައިދާ
(ރުފިޔާ) މިލިއަނުން
ޖުމްލަ ނަން-ކަރަންޓް އެސެޓްސް
ޖުމްލަ ކަރަންޓް އެސެޓްސް
ޖުމްލަ އެސެޓްސް
އަނބުރާ

600

342

ގުރޫޕް

2013

579

564

27

ގުރޫޕް

ގުރޫޕް

ގުރޫޕް

1,216.48 1,173.93

9.64%

9.37%

9.43%

9.15%

-3.70%

-19.58% -3.57%

-18.87%

-4.86%

-4.06%

7.27%

7.07%

8.71%

8.44%

5.11%

11.59%

11.23%

15.56%

15.01%

4.93%

ޖުމްލަ ފައިދާ/ގެއްލުން
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15

އަހަރުގެ މުރާޖައާ

ޗެއާމަންގެ ބަޔާން

ކަސްޓަމަރުންނާއި ސަޕްލަޔަރުންނާއި ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި

ހިއްސާދާރުންނަށް އެންމެ ބޮޑު ނަފާއެއް ހޯދައިދޭ ކުންފުނިކަމުގައި

ފަރާތްތަކުން ދެއްވި އިތުބާރާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށްވެސް

ހެދުމީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންނާއި އެންމެހައި

ނުހަނު އިހްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ މައިގަނޑު އަމާޒެވެ.

ކުންފުނި ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ރާވާފައިވާ އެންމެހާ

އަދި މިކަން ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްގީކޮށް،

ކަންކަން ކުރުމަށް ތިޔަފަރާތްތަކުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއްބާރުލުން

އުފެއްދުންތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނޭ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމުގެ

ލިބެމުން

ދެގޮތެއްނުވެ

ދާނެކަމަށް

ޔަގީންކުރަމެވެ.

އަޅުގަނޑު

ތިޔަފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މި ކަންކަން ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް
ކުރުންމަތީ އަޅުގަނޑުމެން ސާބިތުވެ ދެމިތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން
އަރުވަމެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާއިރު ،މާތް ﷲގެ އިރާދަފުޅާއިއެކު
ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ހޯދުމަށް

ކެނޑިނޭޅި

މެނޭޖްމަންޓުން

ކުންފުނިން ހަރަކާތްތެރިވާ ބާޒާރުތަކުގައި ކުންފުނިން ހޯދާފައިވާ
މަގާމް ،މިވާދަވެރި ވިޔަފާރީގެ މާހައުލުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ޒަމާނީ
ވިޔަފާރީގެ ހުނަރުތަކުގެ އެހީގައި އައު އުކުޅުތަކާއި ގޮތްތައް ހޯދާ
ވިޔަފާރި އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ފުޅާކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް

ށ
ރތް ަތ ަކ ް
ނ ެމ ަހއި ަފ ާ
ނފު ް
ކ ް
ނ ުހރި ެއ ް
ނޏާއި ގުޅު ް
ު
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް
ލިމިޓެޑްގެ  2013ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓާއި މާލީ ހިސާބު
ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު ހިނދު ދަންނަވަމެވެ.

ވަރަށް އުންމީދީ ބަޔާނެއް ދެއްވާފައިވުމީ ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު އުޖާލާކޮށް
އޮތްކަން ހާމަކޮށްދޭ ކަމެއްކަމުގައި ނުހަނު އުފަލާއިއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަނދަރުހެދުމާއި
ގޮނޑުދޮށްތައް

ހިމާޔަތްކުރުންފަދަ

މަސައްކަތްތަކަށް

ބޭނުންވާ ހިލަ ،ހިލަވެލި އަދި ބޮޑު ހިލަ  2013ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް
މަހުން ފެށިގެން އެއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބުން ދަތިވުމާ ގުޅިގެން
ކުންފުނިން ހިންގަމުންދިޔަ ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ލަސްވެގެން ދިއުމުން
އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ނުހަނު ބޮޑަށް ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްލޯއަށް ކޮށް،
ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ހީނަރުކަން އައިސްފައި ވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
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އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

ނަމަވެސް ،އާއްމު ވިޔަފާރީ އާއި ކޮންޓްރެކްޓިންގެ ދާއިރާއިން
ކުންފުންޏަށް ވަނީ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި  83މިލިއަން

 2013ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރުން

ބައެއްކަހަލަ

 2013ވަނަ އަހަރު ބައެއް ވިޔަފާރި ސެކްޓަރތަކުން ގެއްލުން ވީ

ރުފިޔާ ލިބިފައެވެ.
ނިމިދިޔަ އަހަރަކީ ކުންފުންޏަށް ފައިދާވި އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެން
ގޮސްފައި ވަނީ އޭރު ހުންނެވި ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާރސަންއާއި
ތިއްބެވި ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ދުރުވިސްނުމުގެ ސަބަބުންނާއި އޭރު
ހުންނެވި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އާއި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓާއި
މުވައްޒަފުން ކުރެއްވި މިންނެތް މަސައްކަތުން ކަމުގައި ގަބޫލްކުރެވޭތީ،
މި ފުރުސަތުގައި މި އެންމެ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އިހްލާސްތެރިކަމާއިއެކު
ޝުކުރު ދަންނަވާ މުބާރަކްބާދީ އަރިސްކުރަމެވެ.
ހަމަ އެހެންމެ މި ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި ވާ ކުންފުނީގެ ވަފާތެރި

ކުރެވެމުންނެވެ.

މީހުން

ބިނާކުރުމާއި،

މެދުގައި

މުވައްޒަފުންގެ

އެއްބައިވަންތަކަން ގާއިމްކޮށް ކުންފުންޏާއި މެދު އޮންނަ އިތުބާރާއި
ގާތްކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން ރާވާ ހިންގުމަށް
ގަސްދުކޮށްފައިވާ

ހަރަކާތްތަކުން

މިކަންކަން

ހާސިލްވާނެކަމުގައި

ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ވިޔަފާރި ހިމެނެއެވެ.
ކާމިޔާބު ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޓީސީސީ ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި
ވިޔަފާރީގެ

ހުނަރުތައް

ވަރުގަދަކުރުމާއި،

އެނޫނަސް

ކުންފުނި

ހަރުދަނާކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރާނޭކަމުގެ ޔަގީކަން
އެންމެހާ ހިއްސާދާރުންނަށް އަރުވަމެވެ .އަދި އެމްޓީސީސީ އަކީ
ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރު ލިބިވައިވާ ވިޔަފާރީގެ ވަރުގަދަ މަރުކަޒަކަށް
ހެދުމަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނޭކަމުގެ
ޔަގީންކަންވެސް ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ނުހަނު ޘާބިތުކަމާއިއެކު
އަރުވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދުއާއަކީ އަރަހުށި މާތް ﷲ މިކުންފުންޏަށް ފާގަތި
ދުވަސްތަކެއް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ.

ޔަގީންކުރަމެވެ.
ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ކުންފުންޏަށްވަމުންދާ ގެއްލުން ފޫބެއްދޭނީ
ފެރީނިޒާމު

ތެރޭގައި ޕޯރޓް ހިދުމަތާއި ،ޑޮކިން ހިދުމަތާއި ،ފަތުރުވެރިކަމާއި އަދި

ކުރިމަގުގައި ކުންފުންޏަށް ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމާއި،

މަސައްކަތްކުރަމުންދާނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވެފައިވެއެވެ.

ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް އައު މަގުތައް ހޯދިގެން ކަމަށްވާތީ
ދަންނަވަމެވެ .ކުންފުނިން ވަންނަން ތައްޔާރުވެފައިވާ އާވިޔަފާރިތަކުގެ

ހިނގަމުން މިދާ  2014ވަނަ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައިއިރު19 ،

ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ،އެހެނިހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން

ކުންފުނި ކުރިއެރުވޭނީ އައު ވިޔަފާރިތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގައި މިހާރު
މިކަންކުރުމަށް ކުންފުނިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިކަމުގައި

ނޓް ަތ ްއ
ސ ޓް ަމ ް
ނ ެވ ް
މި ައ ަހ ުރ ެގ އި ް

އައު

މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ހަރުދަނާކުރުމަށް

ސަބްސިޑީގެގޮތުގައި

އާމީން!

ސަރުކާރުން

މިކުންފުންޏަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބިންތައް ތަރައްގީކޮށް ނަފާ ހޯދިގެން
ކަމަށް ވީހިނދު އެކަމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ އަވަސް ނިންމުންތަކެއް
ނިންމުމަށް މިދަނީ ނުހަނު ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އިގްބާލް އާދަމް
ޗެއަރމަން

ކ ް
ކރި ަމގު
ނފުނީގެ ު
ު
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕަބްލިކް ކުންފުނި އަދި ހަމައެހެންމެ އެންމެ
ދުވަސްވީ

އެއް

ކުންފުނިކަމުގައިވާ

މޯލްޑިވްސް

ޓްރާންސްޕޯރޓް

އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްއަކީ މާތް ﷲ
ގެ އިރާދަފުޅާއިއެކު މުސްތަގްބަލުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުޅަހެޔޮ އަދި
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ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ ބަޔާން

ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީވެ ފުޅާވަމުންއަންނަ އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާއަތުގައި

ބލައިލު ެމ ްއ
ަ 2013އ ް
ށ ަ

ރަނގަޅަށް ފައިހަމަކުރެވިއްޖެނަމަ ކުންފުނީގެ ކުރިމަގުގެ އުންމީދުތައް

ކުންފުނީގެ  2013ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކަށް ބަލާލާއިރު
ފާއިތުވި

2

އަހަރުގައިވެސް

ކުންފުނީގެ

އިތުރުވެފައިވާ

ފައިދާ

ކަމަށް ފެންނަންހުރުމުން ކުންފުނީގެ ދުވެލި ރަނގަޅު މިސްރާބުގައި
ހުރިކަމުގައި ދެކެމެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްލޯގައި ހުރި
ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ އެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއިމެދު އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާ
އިސްލާހީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަންބޮޑުވުންތަކެކެވެ .ކުންފުނީގެ
ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ރައްޔިތުންގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތުގެ
ނިޒާމްތަކަކީ އެ ނިޒާމްތަކަށް އެކަށޭނަ ،ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުތަކަކުން
ފޯރުކޮށްދެވޭ

ނިޒާމެއްކަމުގައި

ހެދުމަކީ

މެނޭޖްމަންޓަށް

މިއަދު

ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެބޮޑު ގޮންޖެހުމެވެ .ހަގީގަތަކީ މި ހިދުމަތްތަކަކީ
އެ ހިދުމަތްތަކުގެ ހިންގުމުގެ ހަރަދުތަކާއި ،ތަފާސް ހިސާބުތަކާއި،
މިހާރު އަމަލުކުރެވެމުންދާ އުސޫލުތަކާއި ،މިންގަނޑުތަކަށް ވަރަށް
ފުންކޮށް ވިސްނައިގެންމެނުވީ އެދެވޭ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ދަތިވާނޭ
ހިދުމަތްތަކެކެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ މި ހިދުމަތްތަކަކީ އެކަށައެޅިފައިވާ
ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިންނާއި ،ކުންފުނީގެ އެތެރޭގެ ސިޔާސަތުތަކާއި
އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރޭވުންތެރިކަމާއިއެކު ގެންނަންޖެހޭ
ބަދަލުތަކެއްކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހެއެވެ .ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގަޔާއި،
ކަންކަން ނިންމުމުގައި ހޭދަވާ ވަގުތާއި މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި
ވަގުތުންވަގުތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ،އެތެރޭގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި،
ފިކުރުތަކަށް މަގު ފަހިކޮށްދޭފަދަ ސަގާފަތެއްގެ މަތީގައި ބިނާވެފައިވާ

ަތއާ ަރ ފް
އަޅުގަނޑުމެންގެ

ޓީމަކަށް ހަދަންޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.
މި

ކުންފުނީގައި

މަސައްކަތް

ކުރަމުންގެންދާ

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އެއްހާހުގެ އަދަދު ފަހަނައަޅާދާއިރު މި ކުންފުނީގެ
ސީއީއޯގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުންފުނީގެ ކުރިމަގުގެ ތަރައްގީ ދެކެނީ ވަރަށް
އުންމީދީ ގޮތެއްގައެވެ .ހަމަ އެއާއިއެކު ކުންފުނީގެ ތަރައްގީގެ ކުރިމުގައި
ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިނަމަވެސް ހަމަ އެހާމެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް
ހުރިކަމުގައިވެސް ގަބޫލުކުރަމެވެ .އެހެންނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ކުރިމަގުގެ
މި އުންމީދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށް ގާބިލް ޒިންމާދާރު،
މަސައްކަތްތެރި ޓީމެއް އެކުލަވާލައި އެ ޓީމާއިއެކު އެ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް
މަސައްކަތްކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމެއްކަމުގައި

ވެގެންނުދާތީވެ ،އެގޮތުގައި

ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ޒިންމާދާރު ،ފަރުވާތެރި ،އެކުވެރި އަދި ގުޅިގެން
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޓީމެއް އެކުލަވާލާ
އެ ފަރާތްތަކަށް ކަންކަން ފަހިކޮށްދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި
އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ .އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނީގެ
މެނޭޖްމަންޓް ޓީމަކީ ވިޔަފާރީގެ ވިސްނުންތަކަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ އަދި އެ
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އުސޫލުތައް ވީހާވެސް ކުރުމަގަކުން ކަންކަން ހާސިލްކުރެވޭނޭހެން ރާވާ
އެކަށައެޅުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ .އެހެން ނޫންނަމަ
ބޭނުންވާ ހަލުވިކަމާއިއެކު ތަރައްގީވެ ފުޅާވަމުން އަންނަ ވިޔަފާރީގެ

ފުޅާވަމުން ،ތަރައްގީވަމުންދާ މިފަދަ ޓީމްތަކާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގައި
ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އެއްޗެއް ދަންނަވާނަމަ ،އެފަރާތްތަކަށް

މާހައުލެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާދަވެރިންނާއި އެއް ހަމައެއްގައި
ފައިހަމަކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމެއްކަމުގައި ވެގެންނުދާނެއެވެ.

ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި ،ކުރިއަށްދާނޭ ގޮތުގެ އިރުޝާދު މުނާސަބުގޮތުގައި
އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށާއި ،ކުންފުނީގެ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނާއި

މިއަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް

ގުޅޭ ހަރުދަނާ މުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެއްދިދާނޭކަމަށް ގަބޫލުކުރަމެވެ.
އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި މިންވަރު
އިތުރަށް

ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި

އުފެއްދުންތެރި

ގޮތްތައް

ހޯދާ،

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ،މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި
މުވައްޒަފުންގެ ޕަރފޯމަންސް ދެނެގަނެވޭނޭ ހަރުދަނާ މިންގަނޑުތަކެއް
އެކުލަވާލާ އެ މިންގަނޑުތަކުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރުވަޒަންކޮށް
އެމިންގަނޑުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ހައްގު އިނާޔަތްތައް
ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ.

ބޭނުންވާނޭ

މަގުތައް

ފަހިވެގެންދިއުމީ

އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދުކުރާކަމެކެވެ .އެގޮތުން ކުންފުނި ކުރިންސުރެ
ހިންގަމުންއައި ސަގާފަތާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަރޯސާވުމުގެ ވިސްނުމާއި
ފެޔަށް ވިސްނުން ބައްޓަންކުރުމާއިއެކު“ ،އެމްޓީސީސީ” ރާއްޖޭގެ
ތަފާތު ކަންކޮޅުތަކުގައި ބްރޭންޑް ނަމެއްގެ ގޮތުގައި އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ
މަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ .ޝައްކެތްނެތްގޮތުގައި ކުންފުނީގެ
ލަނޑުދަނޑިތަކާއި

ހާސިލްކުރުމަށް

ސަރުކާރުން

މިކުންފުންޏަށް ދެމުންގެންދާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމުގެ ބޭނުންހިފާ،
އިޖްތިމާއީ-އުމްރާނީ

ތަރައްގީގެ

ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް އެވިޔަފާރީގައި ބައިވެރިވެ ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ
މިވަނީވެފައެވެ.

މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި

ކުންފުނިން

އެހެނީ

ހިންގަމުންގެންދާ އެހެނިހެން ވިޔަފާރިއާއި މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންވާނޭ
ބޭރުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކޮށިގެންދާނޭ މަގެއްކަމުގައި އެކަންވާތީއެވެ.
އެމްޓީސީސީއަކީ އެކުންފުންޏަކުން ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ
ކުންފުންޏަކަށް

ވީހިނދު

މި

ކުންފުންޏަކީ

ދިވެހިންގެ

ތެރޭގައި

މަގްބޫލު އިތުބާރުކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިއެއްކަމުގައި ވުމާއިއެކު
ބައިނަލްއަގްވާމީ އިންވެސްޓަރުންނާއި ،ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ އިތުބާރު
ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާންޖެހެއެވެ .އަދި ރާއްޖެއަށް އަންނަ
ސީދާ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރުލިބިފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމުގައި
ހަދަންޖެހެއެވެ.
އާއްމު އިޖްތިމާއީ ހާލަތު ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުންފުނީގެ
ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އިޖްތިމާއީ
ޒިންމާގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާއިއެކު
އިޖްތިމާއީ ހަމަޖެހުމާއި ތަރައްގީއަށް ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ
ތެރެއިން

ވަމުންދާ

ހިއްސާއަކީ

މިފަދަ

އެހެން

ކުންފުނިތަކުން

ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަންޖެހޭފަދަ ހިދުމަތްތަކެކެވެ .މިކަން
ހާސިލްކުރެވެނީ މިކުންފުނިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި
މިންގަނޑުތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ސާބިތުކަމާއި އިތުބާރާއެކު
ކުރިޔަށްގެންދެވޭތީކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

މާޒީވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އެހެން ފަރާތްތަކުން އެމަސައްކަތްތައް

ރައުސުލްމާލްހޯދުމުގެ

އުންމީދުތައް

އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު އެމްޓީސީސީއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ

ނ
ބއި ެވ ރި ުވ ް
ަ

ަ 2014ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ައމާ ުޒ

ފޯރުކޮށްދެވިއްޖެނަމަ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ތެދުވެރި ޒިންމާދާރު،

ފަހިކަމާއިއެކު މާތް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއިއެކު ހާސިލްކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ރޮނގުން

ކުރިއަށް

ދިއުމާއިއެކު

ކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާނޭފަދަ ދަތި މާހައުލުތަކުގައި އެމްޓީސީސީ އިން
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އުނދަގޫ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތަކުން
މުޖުތަމައުއަށް

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ

އެހީތެރިކަމާއިއެކު

ދިވެހިންގެ

ރަށްވެހިކަމުގައި މި ކުންފުނިން ދީފައިވާ ހިއްސާއިން ތަޖްރިބާއާއި
ހިތްވަރުލިބިތިބެ،

ކުންފުނީގެ

ހިއްސާދާރުންގެ

އުންމީދުތައް

ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ،ކަސްޓަމަރުން ހިތްހަމަ ޖައްސައިދިނުމާއިއެކު
ކުންފުނީގެ ފައިދާ އިތުރުކޮށް ހިއްސާދާރުންނަށް ލިބިދޭ ނަފާގެ މިންވަރު
އިތުރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މެނޭޖްމަންޓް
ޓީމް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަމެވެ .މި
ހިތްވަރުގެ މަތީގައި ސާބިތުކަމާއެކު އިތުރު ކުރިއެރުންތަކާއި ކާމިޔާބީތައް
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މާތް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއެކު ހާސިލްކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ.
ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން ،ކުންފުނީގެ ބޯޑް މެމްބަރުންގެ
ކިބައިން އެދެނީ އަދި އުންމީދުކުރަނީ ކުންފުނީގެ ކުރިމަގުގެ ތަރައްގީގައި
މިފަށާ ދަތުރުގައި ،ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމުގަޔާއި،
އެކުވެރި

މަސައްކަތްތެރި

ޒިންމާދާރު

ޓީމެއް

އެކުލަވާލުމުގައި

ކުރެވެމުންމިދާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަށް ވުމުގެ ޝަރަފާއިއެކު
މި ކުންފުނީގެ ފަހި އަދި ދަތި ދުވަސްތަކުގައި ސާބިތުކަމާއެކު
ކުންފުންޏާއި

އެކުގައި

ތިއްބެވި

އިހްލާސްތެރި

ހިއްސާދާރުންނަށް

މިކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ފުރިހަމަގޮތުގައި ޝުކުރާއި ،އިހްތިރާމް
އަދާކުރާކުރާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިއްސާދާރުންނާއި ،ހިދުމަތް
އުންމީދުތައް

ހޯއްދަވާފަރާތްތަކުގެ

ފަހަނައަޅާދިއުމަށް

ގަދައަޅާ

މަސައްކަތްކޮށް ކުރިމަތިވާ އެންމެހާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުން
އަރައިގަނެ ސާބިތުވެތިބޭނޭކަމުގެ ޔަގީންކަން މެނޭޖްމަންޓްގެ ނަމުގައި
އެފަރާތްތަކަށް އަރުވަމެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ ،ތެދުވެރިކަމާއި،
އިހްލާސްތެރިކަމާއިއެކު މަސައްކަތްކޮށް މާނަވީގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ
އެންމެހާ ބައިވެރިންނާއި ،މުޖުތަމައުގެ ތަރައްގީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ
ހިއްސާ ފުރިހަމަކޮށްދީ އެފަރާތްތަކުގެ އާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު
ރަނގަޅުކޮށްދިނުމުގައި ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގައި ސާބިތުވެތިބޭނޭ
ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދުއާއަކީ މާތް ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަހްމަތްފުޅާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެން
އެންމެން ގުޅިގެން އެކުއެކީގައި މަސައްކަތްކޮށް މިކުންފުނި އިތުރައް
ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރާ މިމަސައްކަތްތައް ފާގަތިކަމާއެކު
ކުރިޔަށްދިއުމުގެ މަގުތައް ފަހިވެގެންދިއުމެވެ.
ޝުކުރިއްޔާ

އަހްމަދު ޝިހާމް އަލީ
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

22

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

23

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު
މ
އަލްފާޟިލް އިގްބާލް އާދަ ް

ލ
އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޝިހާމް އަ ީ

ލ
އަލްފާޟިލް އަހްމަދުަ އަޒުމީ ް

ޗެއާމަން

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

ޑިރެކްޓަރ (ސަރުކާރު)

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންކަމަށް އަލްފާޟިލް އިގްބާލް އާދަމް

އެމްޓީސީސީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޝިހާމް

އައްޔަންކުރެއްވީ  5ޖެނުއަރީ  2014ގައެވެ .އަލްފާޟިލް އިގްބާލް އާދަމް ވަނީ ތަފާތު

އަލީ ހަމަޖެއްސެވީ  24ޑިސެމްބަރ  2013ވަނަ ދުވަހެވެ .އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޖޭމްސް ކުކް

ގިނަ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ގިނަގުނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލްކުރައްވައިގެން

މިގޮތުން ހުޅުމާލޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރކަމާއި

ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޝިހާމް އަލީ ،އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރކަން އަދި ތ.އަތޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިކަން ކުރައްވާފައިވެއެވެ .މޯލްޑިވްސް

އޮފް ލިންކޮންޝެއަރ އެންޑް ހަމްބަރސައިޑް އިން 1996ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕޮރޭޝަންގެ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރކަން ކުރައްވާފައިވާ ،އަލްފާޟިލް އިގްބާލް

މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން އޮނާސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އާދަމް ގެންދަވަނީ ޔޫކްރެއިން މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސްކަމުގެ
މަގާމުވެސް އަދާކުރައްވަމުންނެވެ .އަލްފާޟިލް އިގްބާލް އާދަމް ވަނީ މެނޭޖްމަންޓް އަދި
ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން ރާއްޖޭން އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގިނަގުނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
އަދި ވާރކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ތަޖްރިބާތަކެއް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޝިހާމް އަލީ ވަނީ ވިޔަފާރި އާއި މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ތަފާތު

 24ޑިސެމްބަރ  2013ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް
އައްޔަންކުރެއްވި ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަހްމްދު އަޒުމީލް ވަނީ އިންފޮމެޓިކްސް ކޮމްޕިއުޓަރ

ޑިސެމްބަރ  2014ވަނަ ދުވަހު އައްޔަން ކުރެއްވި އަލްފާޟިލް ހުސައިން ސާލިމް

ސްކޫލް އިން ކޭމްބްރިޖް ޑިޕްލޮމާ އިން ކޮންޕިއުޓަރ ސައިންސް އަދި އެން.ސީސީ

އަކީ ޑައިރެކްޓަރ އޮޕަރޭޝަންސް ސަން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސްއެވެ .އަދި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ އިން ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ .އަދި

ސަން ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރެޖެކްޓްތަކެއްގެ ހެޑްގެ ހައިސިއްޔަތުން

މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާގެ ގިނަ ސެމިނަރ އާއި ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް އިސްކޮށްހުންނަވައިގެން ބަލަހައްޓަވަމުންގެންދަވާ އަލްފާޟިލް

މެރިން އިކުއިޕްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި

ހުސައިން ސާލިމް ވަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއިން ގިނަ ގުނަ ތަޖުރިބާތަކެއް

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު އަޒުމީލް ވަނީ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސަސް އަދި ސްޓޭޓް

ހާސިލްކުރައްވުމުގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި އިސްމަގާމުތައް ފުރުއްވާ

ޓްރޭޑިންސް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގައި އަދި ސިއްހީ ދާއިރާގައި ހިދުމަތްކުރައްވާ

އެދާއިރާއިންވެސް ތަޖުރިބާތަކެއް ހޯއްދަވާފައެވެ.

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާތަކެއް ހޯއްދަވާފައެވެ.

އެކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރކަން އަދި ބޯޑް ޑިރެކްޓަރކަން ކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އަޒްމީލް އަކީ ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑައަރީ ކުންފުނި ކަމުގައިވާ

އަލްފާޟިލް އިގްބާލް އާދަމް އަކީ ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑައަރީ ކުންފުނި ކަމުގައިވާ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފިއުލް އެންޑް ލުބްރިކަންޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓް،

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ

އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަދި ގަވަރމަންޓް އިންޕޯޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ

ބޯޑުގެ މެމްބަރެކެވެ.

މަގާމުވެސް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ .އަދިހަމަ އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑިއަރީ މޯލްޑިވްސް

ޑިރެކްޓަރ (ސަރުކާރު)

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން ޑިރެކްޓަރއެއްގެ ގޮތުގައި 24

ތަމްރީންތައް ހޯއްދެވުމުގެ އިތުރުން ވަޒީފާގެގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.
މިގޮތުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަމާއި

މ
އަލްފާޟިލް ހުސައިން ސާލި ް

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބޯޑުގެ މެމްބަރެކެވެ.

ސްޓްރަކްޗަރަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕލކ ލިމިޓެޑް އުފެއްދުމުގެ މަރުހަލާއިން ފެށިގެން
ކުންފުނި އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ހިނގައިގަތުމާއި ހަމައަށް މަސައްކަތްކޮށް އަދި ކުންފުނީގެ
ބޯޑުގައިވެސް މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ .އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ލޭންޑް ބިލްޑަރސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމު ފުރުއްވުމުގެ އިތުރުން އެސިކްސް
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގެ ޑިރެކްޓަރކަންވެސް
އަދާކުރެއްވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝިހާމް އަލީ ގެންދަވަނީ  14ޖެނުއަރީ  2014އިން ފެށިގެން
އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބޯޑުގައި ކުންފުނި ތަމްސީލްކުރައްވަމުންނެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑައަރީ ކުންފުނި
ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ
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އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަފީއު

ލ
އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ހާ ީ

ޑިރެކްޓަރ (އާއްމު)

ޑިރެކްޓަރ (އާއްމު)

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު އަބޫބަކުރު

އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުހައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ (އާއްމު)

ޑިރެކްޓަރ (އާއްމު)

އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަފީއު އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އާއްމު

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އަލްފާޟިލް

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އަލްފާޟިލް

ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިހާބު ކުރައްވާފައިވަނީ  19އޯގަސްޓް 2009

ހުސެއިން ހާލީ އިންތިހާބު ކުރައްވާފައިވަނީ  30ޖުލައި  2012ގައެވެ .މީގެއިތުރުން

ނަސްރަތު މުހައްމަދު އިންތިހާބުކުރެއްވީ  29މެއި  2013ގައެވެ .އޮސްޓްރޭލިޔާގެ

ގައެވެ .އަދި އެންމެ ފަހުން އިންތިހާބު ކުރެވުނީ  30ޖުލައި 2012ގައެވެ.

 27އޯގަސްޓް  2005އިން  30އޮކްޓޯބަރ  2011އަށް އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ

ވިކްޓޯރިއާ ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ފަރާތުން ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަން ކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަލްފާޟިލް

ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުހައްމަދު ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއަން

ހުސެއިން ހާލީ ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވޮލޮންގޮންގ އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް

ކޮލެޖް އޮފް ބިޒްނަސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއިން މާކެޓިންގ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓްގެ

މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ

ރޮނގުން ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ

އެސޯސިއޭޝަން

އޮފް

ޗާރޓަޑް

ސަރޓިފައިޑް

އެކައުންޓަންޓްސް (އޭ.ސީ.ސީ.އޭ) އެފިލިއޭޓެއް ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް އަލީ
ޝަފީއު ވަނީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ
ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ.
މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އެންޑް ފައިނޭންސްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަލްފާޟިލް އަލީ
ޝަފީއު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންޓްރޯލަރގެ
މަގާމް

އަދާކުރެއްވުމުގެ

އިތުރުން

މޯލްޑިވްސް

އެއަރޕޯރޓްސް

ކޮމްޕެނީ

ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

ސޭލްސްގެ ދާއިރާގައި  10އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކުރައްވާ ތަޖުރިބާ

ކުއާތްރަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ހިއްސާދާރެއްގެ އަދި ޑިރެކްޓަރގެ

ހޯއްދަވާފައިވާ

މަގާމް އަދާކުރައްވަމުންގެންދަވާ އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ހާލީ ވަނީ ވިޔަފާރީގެ

އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީގައި ސޭލްސް އެންޑް ކްލަޔަންޓް ސަރވިސަސްގެ

ދާއިރާގައި  19އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކުރައްވާ ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް

އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ހިދުމަތްކުރައްވަމުންނެވެ.

ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް

ނަސްރަތު

މުހައްމަދު

ގެންދަވަނީ

އެލައިޑް

އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުހައްމަދު އަކީ ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑައަރީ ކުންފުނި

ލިމިޓެޑްގެ ފައިނޭންސް ދާއިރާގައި  12އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުގައި ހިދުމަތް

ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން

ކުރައްވާފައެވެ.

ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރެކެވެ.
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އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުނު އަލްފާޟިލް
އަހްމަދު އަބޫބަކުރު އިންތިހާބުކުރައްވާފައިވަނީ  29މެއި  2013ގައެވެެ .ސަރުކާރާއި
އަދި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ގައި ހިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ގިނަ
ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަހްމަދު އަބޫބަކުރަކީ
ޑެނިކަން

ކޮންސްޓްރަކްޝަން

އެންޑް

ޓްރޭޑިންގ

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑްގެ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިރެކްޓަރގެ އިތުރުން ޑައިނަމިކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއެވެ .މިގޮތުން
އަލްފާޟިލް އަހްމަދު އަބޫބަކުރު ވަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއިން ގިނަ
ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ މިދާއިރާއިން ތަފާތު ގިނަ
ތަޖުރިބާތަކެއް ހޯއްދަވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އަބޫބަކުރު ގެންދަވަނީ  02ޖޫން  2013އިން ފެށިގެން
އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބޯޑުގައި ކުންފުނި ތަމްސީލްކުރައްވަމުންނެވެ.
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ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓް
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1

އފ.އިސްމާއިލް އަދުހަމް

އފ.އިބްރާހިމް ލަތީފް

އފ.އަހުމަދު ސައީދު

އފއ.އައިޝަތު ސޫޒަން ހަނީފް

އފ.ޝިފާއު އަލީ

އފ.މުހައްމަދު ހިލްމީ

އފ.އަހްމަދު ޝިހާމް އަލީ

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ
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ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ
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އފ .އިސްމާއިލް އަދުހަމް
ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ

 2011ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އަލްފާޟިލް

ކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރގެ މަގާމް ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ

ޖެނެރަލް

ކުންފުންޏާއި

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް އަދްހަމް ކުންފުންޏާއި

މުހައްމަދު ހިލްމީ ،ކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރގެ

އަލްފާޟިލް ޝިފާއު އަލީ ކުންފުންޏާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 2007

ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ  1999ވަނަ އަހަރެވެ .އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ސައީދު

ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ  2014ވަނަ އަހަރުގައެވެ .ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ

މަގާމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ  24އޭޕްރިލް  2013ގައެވެ .އެމްޓީސީސީގެ

ވަނައަހަރުއެވެ.

ވަނީ ޔޫކޭގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބްރެޑްފޯރޑްއިން ސިވިލް އެންޑް

އަލްފާޟިލް

ދަށުގައި

ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލް

ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވަނީ ޕްރޮކިއޮމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް ،ސޭލްސް

ކުރައްވާފައެވެ .އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ސައީދުގެ ޑިވިޝަންގެދަށުގައި

އެންޑް މާކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް އަދި ޓްރާންސްޕޯރޓް ފޮރ މޯލްޑިވްސް

ބަލަހައްޓަވަމުންގެންދަވަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް

މި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކެވެ.

ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންޓްރޯލަރއެއްގެ މަގާމްވެސް އަދާކުރައްވާފައިވާ
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ހިލްމީ ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑް އަދި
ޕްރައިސް ވޯޓަރހައުސް ކޫޕަރސް ގައި (ފައިނޭންސް އަދި އޮޑިޓިންގ
ދާއިރާ) ހިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ .އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ހިލްމީ އަކީ
އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޗަރޓަޑް ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓްސް (އޭ.
ސީ.ސީ.އޭ)ގެ މެމްބަރެއްގެ އިތުރުން ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓިންގ
ޓެކްނީޝަން (ސީ.އޭ.ޓީ)ގެ މެމްބަރެކެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ހިލްމީ
ގެންދަވަނީ އެމް.އެފް.އެލް.ސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި އެމްޓީސީސީ
ތަމްސީލްކުރައްވަމުންނެވެ.
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ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ސޫޒަން ހަނީފް ކުންފުންޏާއި
ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ  2000ވަނަ އަހަރެވެ .ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލާ
އާއިޝަތު ސޫޒަން ހަނީފްގެ ޑިވިޝަންގެދަށުގައި ބަލަހައްޓަވަމުންގެންދަވަނީ
ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް،
ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
ޑިޕާރޓްމަންޓްއެވެ.
ކްއީންސްލޭންޑް

ޔުނިވަރސިޓީ

ބިޒްނަސް

އިން

ކުރައްވާފައިވާ

އަލްފާޟިލާ

އާއިޝަތު

ސޫޒަން

ހަނީފް ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް ލަންޑަން އިން ބިޒްނަސް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް)ގެ ދާއިރާއިން
ބެޗަލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު
ސޫޒަން ހަނީފް ވަނީ ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ
ޑިޕާރޓްމަންޓް،

އެކައުންޓިން އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން އޮނަރސް ޑިގްރީ
ހާސިލު ކުރައްވާފައެވެ.

ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ކޮންސަލްޓަންސީގެ ހިދުމަތް
ފޯރުކޮށް ދެއްވާ މިދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ،އަލްފާޟިލް
ޝިފާއު އަލީ ވަނީ އެމްޓީސީސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން މޮލޯގް
އެންޑް ހޯރސްބަރގް ޕަބްލިކް އެކައުންޓެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި

މެނޭޖްމަންޓް

ޑިޕާރޓްމަންޓެވެ.

އެންޑް

ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް

ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ ،ސީނިއަރ
އިންޖިނިއަރ ،އިންޖިނިއަރ އަދި ސަރވެއިންގ އޮފިސަރ ކަން
ކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ސައީދު ވަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން
އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ތަމްރީންތަކާއި
ތަޖުރިބާތަކެއް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު މެމްބަރެކެވެ.

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ

1999

ވަނަ

ގުޅިވަޑައިގެން
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ޖެނެރަލް

މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ލަތީފްގެ ޑިވިޝަންގެ ދަށުގައި
ބަހައްޓަވަމުންގެންދަވަނީ

ރިޕެއަރ

ބިޒްނަސް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އިން

މާސްޓަރސް

ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ .އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އެޑިތް ކޯވަން
ޔުނިވަރސިޓީން ބެޗަލަރ އޮފް ބިޒްނަސް ޑިގްރީ އަކާއި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބިޒްނަސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން އެސޯސިއޭޓް

ތްރީ އޭ ޓްރޭޑީންގ ކޮމްޕެނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރކަމާއި އަދި ހިއުމަން
ރިސޯސަސް މެނޭޖަރކަން ކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް އަދުހަމް

އފ .އިބްރާހިމް ލަތީފް
އަހަރު

ކޮލެޖްއިން

އިސްމާއިލް

އަދުހަމްވަނީ

އަޔަރލޭންޑްގެ

ވޭމްބްރޯ

ޑިގްރީވެސް ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ސައީދަކީ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް

ކުންފުންޏާއި

އަލްފާޟިލް

އިސްމާއިލް

އަދުހަމްގެ

ޑިވިޝަންގެ

އެންޑް

މެއިންޓަނަންސް

ޑިޕާރޓްމަންޓާއި އަދި ތިލަފުށި ޑޮކްޔާޑްއެވެ .އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް

ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޯޑް މާކެޓިންގ ޔޫކޭ ލިމިޓެޑްގެ މާކެޓިންގ
ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ކަމާއި އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ
މޯލްޑިވްސްގެ ހިއުމަންރިސޯސަސް އެންޑް މާކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ
މެނޭޖަރގެ ގޮތުގައި ހިދުމަތްކުރައްވާ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން އިންޝުއަރަންސް އާއި
ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސްގެ ދާއިރާއިން ކޮންފަރެންސްތަކާއި ތަމްރީން
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ.

ލަތީފް ވަނީ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެގްޒެކެޓިވްގެ
ގޮތުގައި  2012އިން  2014އަށް ހިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (މާރކެޓިންގ) ގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް
ޑިގްރީ

ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓްލަންޑަން އިން

ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އފއ.އައިޝަތު ސޫޒަން ހަނީފް

ހާސިލު

އިސްވެރިޔާގެ

މަގާމް

ފުރުއްވާފައިވާ

އަލްފާޟިލް

ޝިފާއު

އަލީ

އޮޑިޓް އެންޑް އެޝުއަރެންސް އަދި ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ

ކުންފުނީގެ ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

މެނޭޖަރ

އަލްފާޟިލް

އަހްމަދު

ސައީދު

މާރކެޓިންގ

ޑިޕާރޓްމަންޓް،

ރެންޓަލްސް

ޑިޕާރޓްމަންޓް ،ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް ،ކޯޕޮރޭޓް ބިއުރޯއާއި ހިއުމަން

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ހަރޓްފޯރޑްޝެއަރ އިން
މާކެޓިންގ ދާއިރާއިން އޮނާރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް
އިބްރާހިމް ލަތީފް ވަނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ،މާކެޓިންގެ
ޑިޕާރޓްމަންޓް އަދި ޕްރޮކިއޮމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާގެ
މަގާމުގެ އިތުރުން ބިލްޑިންގ ސާރވިސަސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާގެ މަގާމުވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ލަތީފްއަކީ ޗާރޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް
މާކެޓިންގ (ސީ.އައި.އެމް) ގެ އެފިލިއޭޓް މެމްބަރެކެވެ.

ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާގެ މަގާމް އަދާކުރައްވާފައެވެ.
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އުމްރާނީ ތަރައްގީގައި އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ

ނަތީޖާއަކީ ރަށްރަށުގައި ލާ ތޮށިގަނޑުގަނޑުގެ އުމުރު އެތައް ގުނައަކަށް

އެތެރެކުރުން ހުއްޓުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ މަސައްކަތް

އިތުރުވުމެވެ .އަދި މިހާރު ހަދަމުންދާ ބަނދަރުތަކަކީ މަދުވެގެން 50

މަޑުޖެހުނެވެ .މިކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްލޯއަށްކުރުމުގެ

އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ފެންވަރަށް ހެދޭ ބަނދަރުތަކަށް

ސަބަބުން ވިޔަފާރި ހީނަރުވެފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ބަދަލުވުމެވެ.
ފާއިތުވި  10އަހަރަށް ބަލާއިރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ

ކުންފުންޏަކުން ގެނެސްފައިވާ ބޮޑު ހިލަ އެމްޓީސީސީއަށް ގަނެފައިވެއެވެ.

ތެރެއިން  5,172,465.93ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ބަނދަރު ރާއްޖޭގެ އެކި

އަދި ހަމަމިއާއެކު ހެޔޮ އަގުގައި ހިލަ ގަންނަން ލިބޭނޭ މާރުކޭޓުތައް

ކަންކޮޅުތަކުގައި ވަނީ ކޮނެފައެވެ .މީގެ އިތުރަށް ބިން ހިއްކުމުގެ

ބަލައި އެފަދަ މާރުކޭޓުތައް ހުރި ގައުމުތަކުން ހިލަ އެތެރެކުރުމަށް ވެސް

މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން  235.11ހެކްޓަރުގެ ބިން އެމްޓީސީސީން ވަނީ

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ.

ހިއްކައިފައެވެ .ކުންފުނީގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ކުރަމުންގެންދާ
މަސައްކަތް ފުޅައުކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ވައިގެ
ބަނދަރު ހެދުމާއި މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ކުރެވުނު
ތަޖުރިބާތައް ކާމިޔާބެވެ .މިގޮތުން  2012އާއި 2013ގައި ނިންމި ވައިގެ
 2ބަނދަރުން އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ ހިދުމަތް ހޯދަމުންނެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރަކީ ކުންފުންޏަށް ބަނދަރު ހެދުމުގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް

ތިމަރަފުށީ އެއާޕޯޓް ރަންވޭ

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ

ކުދިކުދި

ލިބުނު އަހަރެއް ނަމަވެސް ބަނދަރު ހެދުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ
އުފެދިފައިވާ

ވަސީލަތާއި އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ އެކަށޭނަ މަސައްކަތުގެ އާލާތް ހުރި

ޖަޒީރާތަކެއްގެ

މައްޗަށް

ގައުމެކެވެ .ކަން މިހެން އޮތުމާއެކު ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި ،މުދަލާއި

ކުންފުންޏެކެވެ .ގަބޫލުކުރާން ޖެހޭ ހަގީގަތަކީ އެމްޓީސީސީއަކީ ބަނދަރު

ހިދުމަތް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް

ހެދުމުގެ ހުރިހައި މަސައްކަތަކާއި އިމާރާތްކުރުމާއި އަދި މަގުހެދުމާއި

ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމެވެ .ނަމަވެސް ރަށްތަކުގައި

ވައިގެ ބަނދަރު ހެދުން ފަދަ ބިޔަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގެ އެންމެ ގިނަ

ހެދުނު ޒަމާނީ ބަނދަރުތަކާއެކު މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލަފައިފުރޭނޭ

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމުގެ އިތުރަށް މިދާއިރާތަކުން އެންމެ ފުންނާބުއުސް

މަގު ފަހިވުމާއި ،ފަސޭހައިން މުދާ ބޭލުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމްވުން ވީ

ދިވެހި ކުންފުނި ކަމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ދުވެލި ހަލުވިކޮށްދީ އެތައް ބައެއް ދުށް ހުވަފެންތައް
ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދިން ކަމަކަށެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ސިމެންތި ބަސްތާ ޖައްސައިގެން

ހުއްޓިފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ

މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ސާމާނު

 2013ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ގޮން ޖެހުންތަކާ އެކުވެސް ޖުމްލަ
 31މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސް  8ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ
މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ .މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބަނދަރުހެދުމާއި
ފަޅުކޮނުމުގެ  27މަޝްރޫއުކާއި ވައިގެބަނދަރު ހެދުމުގެ  2މަޝްރޫއަކާއި
ޝީޓް ޕައިލިންކުރުމުގެ  1މަޝްރޫއު އަދި ބިންހިއްކުމުގެ  1މަޝްރޫއެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީއަށް  404މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޖުމްލަ 17
އައު ޕްރޮޖެކްޓް ލިބިފައިވެއެވެ.

(ހިލަ ،ހިލަވެލި އަދި ބޮޑުހިލަ) އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން އިންޑިއާއިން

ލަމުން

ދިޔަ އެއްގަމު ތޮށި އެމްޓީސީސީން ވަނީ  2007ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި

 2013ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އައިއިރު ރާއްޖޭގެ 90

އިންސައްތައަށް

“ޕްރީ ކާސްޓް އެލް ބްލޮކްސް” ބޭނުންކޮށްގެން ހަދަން ފަށައިފައެވެ.

ވުރެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ބަނދަރު ހެދިފައިވަނީ އެމްޓީސީސީގެ ބޮޑު
ހިއްސާއެއް އެ މަސައްކަތުގައި އޮވެގެންނެވެ.
އެމްޓީސީސީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތަކުގެ
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބަނދަރު ހެދުމާއި ،ކަނޑުތޮށްޓާއި އެއްގަމު
ތޮށިލުމާއި

ބިން

ހިއްކުމެވެ.

އެމްޓީސީސީއަކީ

ސާރވޭކުރުމުން

ފެށިގެން އެ މަޝްރޫއެއް ނިންމައިލުމާ ހަމައަށް ،މި ދެމެދުގެ
ހުރިހައި ފިޔަވައްސަކަށް ބޭނުންވާނޭ ފަންނީ ގާބިލްކަމާއި އިންސާނީ
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“

އެމްޓީސީސީއަކީ ސާރވޭކުރުމުން ފެށިގެން
ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލުމާއި ހަމައަށް ،މިދެމެދުގެ
ހުރިހާ ފިޔަވައްސަކަށް ބޭނުންވާނެ ޓެކްނިކަލް
ގާބިލްކަމަމާއި އިންސާނީ ވަސީލަތާއި އަދި
އާލާތް ހުރި ކުންފުންޏެކެވެ.

“

އެއްގަމު ތޮށި ކޮންކުރީޓް އަޅަނީ

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
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ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

ޓާމިނަލް އިމާރާތް ކުރުން

އެމްޓީސީސީގެ މައިގަނޑު އެއް ވިޔަފާރިއަކީ ބަނދަރުހެދުމާއި އެކަމާ

ރާއްޖެއަށް ބޮޑުހިލައާއި އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ލިބުމުގައި

ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ

ދިމާވި ތާށިކަމުން ބަންދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ވިޔަފާރ ހީނަރުވުމުން

ގިނަ ރަށެއްގެ ބަނދަރުތައް މިހާރު މިވަނީ ހަދައި ނިމިފައެވެ .ވީމާ

ކަން ފާހަގަކުރަމަވެ .ކޮންޓްރެކްޓިން ދާއިރާއިން ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރި

މި ހަގީގަތް ބަލައިގަތުމާއެކު އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ މިސްރާބު

މިހާބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވީނަމަވެސް މިދާއިރާގެ ހިންގުމުން ލިބުނު

ބަދަލުކުރުމަކީ ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ އަމާޒެވެ.

ފައިދާއާއި ކުރެވުނު ވިޔާފާރިޔާއި އަޅާބަލާއިރު މިމިންގަނޑު  19%ގައި

ކޮންޓްރެކްޓިންގ

ދާއިރާއަކީ

ކުންފުނީގެ

ވިޔަފާރިދާއިރާތަކުގެ

ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ދާއިރާއެވެ .އެގުތުން މިދާއިރާއިން 2013
ވަނަ އަހަރު މުޅި ޖުމްލަ ކުންފުނިން ކުރި ޖުމްލަ ވިޔަފާރީގެ 49%
ހިއްސާކުރިއެވެ(2012 )60% : 2012

ވަނަ އަހަރާ އަޅާކިޔާއިރު

މިދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ވަނީ  20%ދަށަށްގޮސްފައެވެ.

ބިންހިއްކުން

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިދާއިރާއިން ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ ވަނީ
 2012ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  17%ދަށަށްގޮސްފައިކަން ފާހަގަ
ކުރަމެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރާ އަޅާކިޔާއިރު ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި 71
މިލިޔަން ރުފިޔާ ދަށްވެފައި ވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ  2013ވަނަ
އަހަރު މާރޗްމަހުންފެށިގެން  2013ނިމުމާއި ހަމައަށް އިންޑިޔާއިން
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ބަދަރު ހެދުން
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ވިޔަފާރީގެ މުރާޖައާ
އާ ްއމު ވ ަިޔފާރި

އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ތަރައްގީގައި އެމްޓީސީސީ

ޔަންމާ އިންޖީނު ދައްކާލަދެނީ

ކަސްޓަމަރަކަށް ޔަންމާ ސްޕެއަރއެއްގެ މައުލޫމާތު ދެނީ

ކަނޑުދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަމުން ދިޔަ ބަދަލުތަކާ
އެއްވަރަށް އެއަށް ބޭނުންވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނަންހިނގާ މޮޅު އީޖާދުތަކުގެ
ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ރިޔާނެގި އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ދަތުރުފަތުރުކުރަމުން

މިއީ ގިނަ ކަސްޓަމަރުން އުފަލާއި އެކު ބަލައިގަންނަ ހިދުމަތެއް ކަމުގައި

އައި ސަގާފަތަށް އެންމެ ބޮޑު އިންގިލާބެއް އައީ 1970ގެ އަހަރުތަކުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ފާއިތުވި  34އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށާއި މީހުންނާއި

ކަސްޓަރަމުންނަށް “އާފްޓަރ ސޭލްސްގެ” ހިދުމަތް ލުއިފަސޭހަކޮށް

އިންޖީނު އެޅި އުޅަނދުފަހަރަށް ބަދަލުވުމާއި އެކުގައެވެ .މިތަރައްގީއާއެކު
މުދާ އުފުލާ އޮޑިދޯނި ފަހަރަށްއައި ކުރިއެރުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ
ދުވަސްވީ ޕަބްލިކް ކުންފުނި އެމްޓީސީސީން މުހިންމު ދައުރެއް ވާނީ
އަދާކޮށްފައެވެ.

ފޮނުވުމުގެ ހިދުމަތް ވެސް އެމްޓީސީސީން ދަނީ ފޯރުކޮށް ދެމުންނެވެ.
ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި

 12ހޯސްޕަވަރާއެކު ދިވެހިން ބަލައިގަތް ޔަންމާ އިންޖީނު އެމްޓީސީސީން
މިވަނީ ދިވެހިންގެ އުއްމީދުތަކާ އެއްގޮތަށް 900

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށްވެސް އިންޖީނިއަރުން

ހޯސްޕަވަރަށް ވުރެ

ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަ ބަދަލާ އެކު ކުންފުނިން ވިއްކާ އުފެއްދުންތަކަށް
ބޭނުންވާ ތަމްރީން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވެއެވެ.

މައްޗަށް ގެންގޮސްދީފައެވެ .ޔަންމާ އިންޖީނަކީ ރާއްޖޭގެ އޮޑިވެރިންނާއި
އިންޖިނިއަރުންގެ އެންމެ މަގްބޫލް އިންޖީނެވެ .އަދި ވާދަވެރި ވިޔަފާރި
މާހައުލެއްގައި ޔަންމާ އިންޖީނަކީ ކަސްޓަމަރުން އެންމެ އިތުބާރުކުރާ
އިންޖީނުގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިއްރަކީ އެމްޓީސީސީން
ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިދުމަތްކަން ކަށަވެރެވެ.
އޮޑި ދޯނި ފަހަރު ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާ ހިސާބުން ފެށިގެން
އެދޯންޏަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އިންޖީނު ހިޔާރުކުރުމުގައި ކުންފުނީގެ
އިންޖީނިއަރުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.
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“

އިންޖީނާއި އެ އިންޖީނުތަކަށް ބޭނުންވާ އަޑީތެލާއި ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް

އެމްޓީސީސީން

އެމްޓީސީސީން ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އަތޮޅުގައި ހިންގި ހަރާކާތްތަކުގައި ސުޒުކީ އިންޖީނާއި ކާސްޓްރޯލް ގެ

އެންމެ މަގްބޫލް އިންޖީނެވެ.

ބޯޑް އިންޖީނު ،ހެމިލްޓަން ވޯޓަރ ޖެޓް ،ސިގްމާ ޕްރޮޓެކްޓިވް

ކާސްޓްރޯލް އަޑީތެޔޮ މާރުކޭޓުކޮށް ވިޔަފާރި އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި

ކޯޓިންގް،ހިމޮއިންސާ ގެންސެޓްގެ އިތުރަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ގޭސް

“ކާސްޓްރޯލް ހަފުތާ” ގެނަމުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް މާލޭގައި

ވެސް ހިމެނެއެވެ .މީގެތެރެއިން ކާސްޓްރޯލަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަގްބޫލް

ބޭއްވުނެވެ.

ޔަންމާ އިންޖީނު ،ޖެންސެޓް ،ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ،ސުޒުކީ އައުޓް

އަޑީތެލެވެ .އަދި އެމްޓީސީސީން ވިއްކާ ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނަކީ
ކަސްޓަމަރުންގެ މަގްބޫލްކަން ލިބިފައިވާ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނެކެވެ.

ބަލާލާއިރު ކުންފުނިން ވިއްކާ އުފެއްދުންތައް މަޝްހޫރުކުރުމަށާއި
ކަސްޓަމަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި ބ ،މ ،ފ ،ދ ،ގދ ،އަދި
ޏ ،އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުތަކެއްކުރެވުނެވެ .މީގެއިތުރަށް ޔަންމާ

“

އުފެއްދުންތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރަށް ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި

އެމްޓީސީސީން ވިއްކާ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކާސްޓްރޯލް އަޑީތެޔޮ،

ނިމިދިޔަ  2013ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ މާރކެޓްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް

އޮޑިވެރިންނާއި އިންޖިނިއަރުންގެ

ވިއްކާ

އުފެއްދުންތައް

މަޝްހޫރުކުރުމަށް

އއ.

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

މާރުކޭޓުކުރުމުގެ ހަރާކާތްތައް

ޔަންމާ އިންޖީނަކީ ރާއްޖޭގެ

އެ އިންޖީނުތައް މާރުކޭޓުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުނެވެ.

އިންޖީނާއި ސުޒުކީ އިންޖީނުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ
އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑު އަތޮޅުގައި

ސިގްމާ ޕްރޮޓެކްޓިވް ކޯޓިންގގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް
ތައާރަފްކުރުމުގެ ކުލަގަދަ ހަފްލާއެއް  2013ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނެވެ.
ސުޒުކީ އިންޖީނުގެ ސޭލްސް އަމާޒު ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ރަމަޟާންމަހާއި
ދިމާކޮށް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.
 33ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބައެއް
ހަރަކާތްތައް އެމްޓީސީސީން ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވެއެވެ.
މި

ދާއިރާއިން

އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ

ކުރެވިފައިވާ

ވިޔަފާރި

މައިގަނޑު

ގޮތެއްގައި

އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ވައްތަރުގެ
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ސާމާނުތަކަށެވެ .އެގޮތުން މިދާއިރާގައި ކުންފުނިން ގެންގުޅޭ މައިގަަނޑު

ލިބިފައިވާއިރު ( 9.5% : 2012ކުރިއެރުމެށް)  31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ

މުދަލުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކާސްޓްރޯލް އަޑީތެޔޮ ،ޔަންމާ އިންޖީން،

ނިޔަލަށް ވިޔަފާރި ހިންގުމުން ލިބިފައިވާ ފައިދާ

 29މިލިޔަނުން 33

ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީން ،ޖެނެރޭޓަރސް ،ސްޕެއަރ ޕާޓްސް،

މިލިއަނަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ .އެއީ  2012ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު

ހިމޮއިންސާ ޖެންސެޓް ،ހެމިލްޓަން ވޯޓަރޖެޓް ،ސިގްމާ މެރިން

 14އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ .މިދާއިރާގެ ހިންގުމުން ލިބުނު

ޕްރޮޓެކްޓިވް ކޯޓިންގ އަދި އިންޑަސްޓްރިއަލް ގޭހެވެެ .ޓްރޭޑިން ދާއިރާގެ

ފައިދާއާއި ކުރެވުނު ވިޔާފާރިޔާއި އަޅާބަލާއިރު  2013ވަނަ މިމިންގަނޑު

މައިގަނޑު ވިސްނުމަކީ ވިޔަފާރި އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ދާއިރާގައި ހޯދާފައިވާ

 21%ގައި ހުރި އިރު ވޭތިވެ ދިޔަ އަހަރު މި މިންގަންޑު ހުރީ 22%

ޖާގަ ހިފެހެއްޓުމާއެކު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިދާއިރާއާއި އެކަށޭނެ އެންމެ

ގައެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު މިމިންގަނޑު ދަށަށް ދިއުމުގެ އެންމެބޮޑު

ފެންވަރު ރަނގަޅު މުދަލުގެ ބާވަތްތައް ހޯދާ ވިޔަފާރިފުޅާކުރުމެވެެ.

ސަބަބަކީ މާރކެޓްކުރުމަށާއި ވިއްކުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ ހަރަދު 2013

 2012ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  2013ވަނަ އަހަރު

ޓްރޭޑިންގް

އިންސައްތައިގެ

ކުރިއެރުމެއް

ދާއިރާއިން

ކޮށްފާ

ވިޔަފާރި

24

ވަނަ އަހަރު އިތުރުވުމާއި އިންވެންޓަރީއަށް ހެދިފައިވާ ޕްރޮވިޝަނެވެެ.

އާ ްއމު ވ ަިޔފާ ި
ނ)
ނ ް
ރ ( ުރފި ާޔ މިލި ައ ު

162

145

131

118

29

33

2013

31

2012

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ

ޔަންމާ އިންޖީނަކަށް ސާވިސް ދެނީ

42
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17

25

2011

106

2010

2009

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

ސުޒުކީ އަޓްބޯޑް އިންޖީނަކަށް ސާވިސް ދެނީ

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
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ވިޔަފާރީގެ މުރާޖައާ
ަދ ުތ ުރ ަފ ުތ ުރ

އެމްޓީސީސީގެ މޭސްތިރިކަމުގައި ދަތުރުފަރުގެ ހިދުމަތް

 2013ވަނަ އަހަރު ޓްރާންސްޕޯރޓް ސަރވިސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ މަހަކު  3.5މިލިޔަން ރުފިޔާގެ

ހިދުމަތްތައް ރީ-ބްރޭންޑްކުރެވި ފެރީ ހިދުމަތުގެ ނަން ފެރީ ލިންކަށް

ސަބްސިޑީއެއް ސަރުކާރުން ވަނީ ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވަވާފައެވެ .މި

ބަދަލުކުރުމާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އެކްސްޕްރެސް ލާންޗު ހިދުމަތުގެ

ސަބްސިޑީގެ ސަބަބުން ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު

ނަން އެކްސްޕްރެސް ލިންކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރަށް އެމްޓީސީސީން

ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތެއް ދިނުމަށްޓަކައި ކުންފުނިން ކުރަމުންދާ

ދޭ

ދަތުރު

ހިދުމަތުގެ

ފަތުރުގެ

ނަން

ޓްރާންސްޕޯރޓް

ފޮރ

މަސައްކަތުގެ އަމާޒު ގެއްލިގެންނުދާ ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

މޯލްޑިވްސްއަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ .އަދި މި ކުންފުނިން ހުޅުމާލޭގައި

އިތުރުވަމުންދާ ހުޅުމާލޭގެ އާބާދީ އަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިދުމަތެއްފޯރުކޮށް

ދޭ ބަހުގެ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ޒަމާނީ

ދިނުމަށް

ބަސް ތައާރަފްކޮށް “މެޓްރޯ ބަސް”އަށް ނަންބަދަލުކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން

ފެރީތައް އަހަރުތެރޭ ވާނީ އިތުރު ކުރެވިފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން

މިހާރު ހުޅުމާލޭގައި ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ބަސްބަހަކީ އަރައި ފޭބުމަށް

ޓަރމިނަލްތަށް ބޭނުންކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ

ފަސޭހަ ،އެހާމެ ތަނަވަސް ރައްކާތެރި އަދި ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށްޓާ

ގޮތުން ފެރީޓަރމިނަލްތަކުގެ ފެންވަރުވެސް ވާނީ މަތިކުރެވިފައެވެ.

ރައްޓެހި ބަސްބަހަށް ވުމުގެ އިތުރަށް ތެލުގެ ހަރަދުކުޑަ ބަސްތަކަކެވެ.

ކުންފުނިން ހުޅުމާލެއާއި އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާ

ހުޅުމާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފުރަތަމަ ދޭން ފެށީ ނޭބަރހުޑް  1އަށް

ދެމެދު އެއްގަމު ދަތުރުކުރުމަށް އެކަށޭނެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިދުމަށް

ނަމަވެސް އަލަށް މީހުން އާބާދުވެފައިވާ ނޭބަރހުޑް  2އަށް ބަހުގެ

ދިނުމުގެ ގޮތުން  50ސީޓްގެ މެޓްރޯ ބަހުގެ ހިދުމަތްވެސް ފާއިތުވިދިޔަ

ހިދުމަތް  2013ވަނަ އަހަރު ވަނީ ފުޅާކުރެވިފައެވެ.

ހުޅުމާލެ މެޓްރޯ ބަސް

ތައުލީމު ހޯދުމަށާއި ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށާއި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުންފަދަ
ކަންކަމުގައި ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ގިނަ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި
ބޭނުންކުރަން ޖެހިފައިވަނީ ކަނޑު މަގެވެ.

އެމްޓީސީސީން ފެރީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށިއިރު ހުރި އަގުތަކާ
އަޅައިބަލާއިރު މިހާރު ވަނީ ތެލާއި ތަކެތީގެ އަގު އެތައް ގުނައަކަށް

ކަން މިހެން އޮތުމާއެކު ޖަޒީރާ ގައުމަކަށް ،ކަނޑުގެ ޒަރިއްޔާއިން

އަހަރުތެރޭ ވާނީ ތައާރަފްކުރެވިފައެވެ .ޓްރާންސްޕޯޓް ދާއިރާ ތަރައްގީ

ފެރީގެ ނިޒާމް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ

ކުރުމުގެ ގޮތުން  31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް  14.8މިލިއަން

ދަށުން ފެރީ ލިންކުގެ މާލެ  -ހުޅުމާލެ ރޫޓު ބޭނުންކުރާ ދަތުރުވެރިންނަށް

ރުފިޔާގެ

ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމެންޓް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ (: 2012

ދަތުރުކާޑުގެ ހިދުމަތް  2013ވަނަ އަހަރު ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ.

 1.5މިލިއަން ރުފިޔާ) .އަދި މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރުކުރާ

ދަތުރުކާޑުގެ ސަބަބުން ދަތުރުވެރިން ޓިކެޓް ގަތުމަށް ކިއުގައި މަޑުކުރަން

ފަސެންޖަރުންގެ ފަސޭހަޔަކަށް ޓިކެޓް ކައުންޓަރުގައި ހޭދަވާ ވަގުތު

ނުޖެހި ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އޮޓޮމެޓިކް ފެއަރ ކަލެކްޝަން ގޭޓް ސިސްޓަމެއް
ވާނީ ގާއިމް ކުރެވިފައެވެ .އަދި

ޓްރާންސްޕޯޓް ދާއިރާ އަކީ ބޮޑު ގެއްލުމެއްގައި ފާއިތުވިއަހަރުތަކުގައި

އުފުލިފައެވެ .އެހެނަސް ޓިކެޓްގެ އަގު އަދި ވެސް ހުރީ މި ހިދުމަތްދޭން

 2014ނިމުމުގެ ކުރިން މިފަދަ

އޮޓޮމެޓިކް ފެއަރ ކަލެކްޝަން ގޭޓް ސިސްޓަމެއް ވިލިގިލި ސަރަހައްދުގަޔާ

ހިންގަމުން އައި ދާއިރާ އެއްކަމަށް ވުމުން 2013 ،ވަނަ އަހަރު

ފެށިއިރު ހުރި މިންވަރުގައެވެ.

ކުންފުނީގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފެރީތަކުގެ ތެރެއަށް އިތުރު

މެދު އުތުރު ޕޮރޮވިންސް ސަރަހައްދުގައި ގާއިމް ކުރުމުގެ ތައްޔާރީތަށް

މިދާއިރާއަށް ލިބެމުންދިޔަ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި  2013ވަނަ

އަންނަންނީ ވަމުންނެވެ.

ގުޅައިލެވިފައިވާ ވިއުގައެއްގެ ދަށުން ދެވޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތަކަކީ
އަސާސީ ހިދުމަތެކެވެ .ސަރުކާރާއި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާ
އެކުލެވޭ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ މިކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ މައިގަނޑު އެއް

ނ)
ނ ް
ަދތު ުރ ަފތު ުރ ( ުރފި ާޔ މިލި ައ ު

ތެލުގެ އަގާ އަޅާބަލާއިރު ޓިކެޓްގެ އަގު (ރުފިޔާ)

މަގްސަދަކީ ރައްޔިތުންގެ މި ޒަރޫރީ ބޭނުން ފުއްދައިދިނުމެވެ.

88

އެމްޓީސީސީގެ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ފުޅާވެ ސަރުކާރުން

20

ހިދުމަތާ

15

ވިލިގިއްޔާއި

މާލެއާ

ދޭތެރޭ

ދެމުންގެންދިޔަ

ފެރީގެ

އެމްޓީސީސީން ހަވާލުވީ  2001ވަނައަހަރު އެވެ .އެއަށްފަހު 2003
ފެރީގެ ހިދުމަތް ހުޅުމާލެ ހިމެނޭގޮތުން ފުޅާކުރެވުނެވެ .މިއަދު ސިނާއީ
ހިދުމަތް ދަނީ ދެމުންނެވެ .އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން މުޅި ރާއްޖެ
ގުޅައިލުމަށް ގާއިމްކުރެވުނު ވިއުގައިގެ ދަށުން  2010ވަނަ އަހަރު
މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސަށް އެމްޓީސީސީން ފެރީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދޭން
ފެށިއެވެ.
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އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
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10

ވަނަ އަހަރު ހުޅުމާލޭގައި މީހުން އާބާދުވުމާ ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީގެ
ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާ ތިލަފުއްޓަށް ވެސް ފެރީގެ
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ގ
ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓިކެޓްގެ އަގު
ވިލިގިލި ފެރީ ޓިކެޓްގެ އަ ު
ގ

2008

2007

2001

-26

-31

1

-20

-8

0

2013

2012
ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ

2011

2010

2009

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

47

މިހާރު ދުވާލަކަށް އުފުލާ މިހުންގެ އަދަދު

30,500
 13,200ހުޅުމާލެ ފެރީ

މުޅި ފެރީ ނިޒާމް

2003ގައި ދުވާލަކަށް އުފުލި މިހުންގެ އަދަދު

18,600
 400ހުޅުމާލެ ފެރީ

މުޅި ފެރީ ނިޒާމް

48

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

49

ޓީމް އެމްޓީސީސީ

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން

ސިނާއީ ތަމްރީން ލިބިދިނުމުގެ ފުރުސަތު އެމްޓީސީސީން އަބަދުވެސް

“98.2%

މުވައްޒަފުން ދެމެހެއްޓިފައި”

ފޯރުކޮށްދެއެވެ .މިގޮތުން މިފަދަ  4ދަރިވަރަކަށް  2013ވަނަ އަހަރު
އެމްޓީސީސީން މިފުރުސަތު ހޯދައިދީ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތު މާހައުލުން
ތަޖުރިބާ ލިއްބައިދެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ހިއުމަން ރިސޯސަސް

ނ
ނ ާ
އި ް
ކ ުރ ް
ސނީ ަވސީ ލަތް ބި ާ
ނު

ޑިޕާރޓްމަންޓާއި އެކައުންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ގައި

އެމްޓީސީސީއަކީ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އިންސާނީ ވަސީލަތެއް

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް  2ދަރިވަރަކަށް ދިނެވެ.

ތަމްރީންތައް ދިނުމަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެމެވެ .މިގޮތުން 2013

ނ
ނގެ ައގު ަވ ަޒ ް
މު ަވ ްއ ަޒފު ް
ކ ުރ ް
ނ ު

އޮތް ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެކި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ
ވަނަ އަހަރު  549މުވައްޒަފަކަށް ކުރުމުއްދަތުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީން ދެވިފައިވެއެވެ .ރާއްޖޭގައި
ތަމްރީން ދެވިފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ބަލާއިރު ،ފްރޯޑް އެންޑް ފޮރެންސިކް
އެކައުންޓިންގ ،ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން ،ޝަރުއީ މައްސަލަތަކާއި،
އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ،އޮކިއުޕޭޝަނަލް ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ
އާއި ބެހޭ ތަމްރީނާއި ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތީ
ރައްކާތެރިކަމާއި

ގަވާއިދުތަކާއި

މުވާސަލާތީ

ހިއުމަން

ގުޅުމާއި

ޓްރެފިކިންގްގެ ހޭލުންންތެރިކުރުވުން ހިމެނެއެވެ.
ރާއްޖެއިން

ބޭރުން

ތަމްރީން

ދެވިފައިވާ

މުވައްޒަފުންގެ

އުފެއްދުންތެރިކަމާއި

ބިނާކުރަނިވި

މަސައްކަތް

ކުންފުނިން ބަލައިގަނެ މުވައްޒަފުނަށް ހިތްވަރުދީ އަގުވަޒަންކުރުމަކީ
ކުންފުނިން އެކަމަށް ވަރަށްބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދޭކަމެކެވެ .އެގޮތުން،
މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުންފުންޏަށް މުވައްޒަފުން ކޮށްދެމުންގެންދާ އަގުހުރި
ހިދުމަތް ބަލައިގަނެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް
ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން  15އަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުންފުންޏަށް
ހިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ  85މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީލިއުމާއި އައްޑަނަ
ކުންފުނީގެ  33ވަނަ އަހަރި ދުވަހުގެ ހަފްލާގައި ދެވިފައިވެއެވެ.

ދާއިރަތަކުގެ

ތެރޭގައި

ކޮންޕެންސެންސޭަން އެންޑް ބެނެފިޓް މެނޭޖްމަންޓް ،ކޮމާރޝަލް
އިންޖިނިއަރިން،

ފޮރެންސިކް

އޮޑިޓިންގ

އަދި

ކޮންޓްރެކްޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ހިމެނެއެވެ.
އެމްޓީސީސީން ހޯދާ ކުރިއެރުންތަކާއި ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައިވާ ހަގީގީ
ހިއްސާދާރުންނަކީ
ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ

ރާއްޖޭގެ

އެކިކަންކޮޅުގައި

ކުންފުނީގެ

ހީވާގިކަމާއި

އެކު

2013

ވަނަ

މުވައްޒަފުންނެވެ.

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައީ 436
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާއި  559ދިވެހި މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމްލަ 995
މުވައްޒަފުންނެވެ .މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ  95އަންހެން މުވައްޒަފުންނާއި
 900ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނެވެ.

ބހި ަފއިވާ ޮގތުގެ ޗާޓް
ނ ެ
މު ަވ ްއ ަޒފު ް
ދިވެހި

56%

ނ
ނ ޯހ ާ
ދ ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ް
ގާބިލް މީ ުހ ް

މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގގެ ރޮގުން ތައުލީމް ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް

ގާބިލް ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށާއި ތަރައްގީކުރުމަށާއި އަދި
ދެމެއްޓުމަށް ކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދެއެވެ.
އެމްޓީސީސީން

ދެކޭގޮތުގައި

މުވައްޒަފުންނާނުލައި

ކުންފުނި

ދެމިނޯނާނެއެވެ .އަދި ކުންފުނިން ކުރިމަގުގައި ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ
ލަނޑު ދަނޑިތައް ހާސިލްވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  195މުވައްޒަފުންނަށް އަލަށް ވަޒީފާ
ދެވިފައިވެއެވެ .ކުންފުނީގައި އުފެދޭ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކުގައި ކުންފުނީގެ
މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަންދެވެއެވެ .ކުންފުނިން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިއީ
ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގެ ރޮނގުގައި ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމަށް

ބިދޭސީ

44%

ދެވޭ ފުރުސަތެކެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުންގެ ޓަރން އޯވަރ ރޭޓް އަކީ 1.76%އެވެ.
މިގޮތުން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ  98.2%ދެމެހެއްޓިފައިވެއެވެ.
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ކުލަބް އެމްޓީސީސީ
އެމްޓީސީސީ މުވައްޒަފުންގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް “ކުލަބް އެމްޓީސީސީ”

•ދީނީ ދަރުސް

އަކީ “ޓީމް އެމްޓީސީސީ” ގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި

•ލޯގޯ ޑިޒައިން މުބާރާތް

އެއްބާރުލުމުގެ ރޫހް އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރާ
އެއް ވަސީލަތެވެ .މިގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ މޯޓިވޭޝަން އިތުރުކުރުމުގެ
ގޮތުން ނިމިގެންދިޔަ  2013ވަނަ އަހަރުގައި ކުލަބް އެމްޓީސީސީ
އިން ވަނީ ތަފާތު އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތަކާއި ކުޅިވަރާއި ،ދީނީ އަދި
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް އެމްޓީސީސީ ގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ހިންގާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ކުލަބް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން
ކުލަބް އެމްޓީސީސީ ގެ ލޯގޯ އަކާއެކު ކުލަބް ގެ ވެބްސައިޓް ވަނީ
ތައާރަފު ކުރެވިފައެވެ.
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•މަސް ރޭސް
•ފޯ އޮން ފޯ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް
•އިންޓަރ-ޑިޕާރޓްމަންޓް ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް “އަހަރީ ފޯރި”
•ކުޑަކުދިންގެހިޔާ އަށް ޑޮނޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
•ކުންފުނީގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޕިކްނިކް ދިއުން
•ކުންފުނީގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޑިނަރ ނައިޓް
•ކުލަބްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކުރުން
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އިޖްތިމާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު

އިޖްތިމާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން
އެމްޓީސީސީއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުންޏަށްވުމުގެ
އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަށްވީ
ހިނދު

ކުންފުންޏާއި

މުޖްތަމައާއި

ދެމެދު

ބަދަހި

އިތުބާރުހިފޭ

ގުޅުމެއް އަބަދުވެސް ބޭއްވުމަށް ކުންފުނިން އިސްކަމެއް ދެމެވެ .އަދި
މުޖްތަމައަށް ފައިދާހުރި ކަންކަމުގައި އިސްނަގައިގެން ބައިވެރިވުމަކީ
މުޖްތަމައާއި އެމްޓީސީސީއާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވުމުގެ އެއް
ސަބަބެވެ .އަދި މިގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުންފުނިން އަބަދުވެސް
މުޖްތަމައުގެ އެކި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ދެމެހެއްޓެނެވިގޮތެއްގައި
މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދިއުމަކީ އަޒުމެވެ.
ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގެ
ތެރޭގައި އެރަށްރަށުގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ އެދުމަށާއި އަދި ކުންފުނިން
އަމިއްލައަށް

ތަފާތު

އިސްނަގައިގެން

މަސައްކަތްތައް

އިޖްތިމާއީ

ދެފަރާތް ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ .އަދި ތަފާތު ޖަމިއްޔާ
ޖަމާއަތްތަކުންނާއި ސްކޫލްތަކުން ހިންގާ އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތަކަށް
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.
އެމްޓީސީސީން އިޖްތިމާއީ މަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި މެދުކެނޑުމެއް
ނެތި ކުރަމުންގެންދާ އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވެނީ 2007
ން ފެށިގެން ވިލިމާލޭގައި ހިންގަމުންގެންދާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ 2
ޓީޗަރަކު ސްޕޮންސަރކޮށްދިނުމެވެ .އަދި ނިމިދިޔަ  2013ވަނަ އަހަރަށް
ބަލާނަމަ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގުނީ މާލޭ ކުނިކޮށި
ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު މަސައްކަތެވެ.
މާލޭ

ކުނިކޮށީގައި

ރޯވެ

އެސަރަހައްދުގައި

ދިރިއުޅޭ

އާއްމު

ރައްޔިތުންނަށާއި ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އުދަނގޫވެ
ސިއްހަތަށް އޭގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބި އެތަށް ބަޔަކަށް މީގެ
ނޭދެވޭ އަސަރުކުރަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ކުނިކޮށި ހުސްކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން
 4މަސްދުވަހަށް ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކުރެވުނު މިމަސައްކަތް އިޖްތިމާއީ
މަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ  24ގަޑިއިރުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް
ހިންގައި  2މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ހިއްސާ

ކުންފުނީގެ ހިއްސާ
 2013ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލެއް

ހިއްސާގެ ވިޔަފާރި ހުރިގޮތުގެ ހުލާސާ ތިރީގައި އެވެނީއެވެ.

ކުންފުނީގެ  47.8%ހިއްސާކުރަނީ ސަރުކާރުންނެވެ .އަދި 7.5%

2012

އައިސްފައިނުވެއެވެ .ކުންފުނީގެ ހިއްސާ މިހާރު ބެހިފައިވާގޮތުން،
ސަރުކާރުގެ  100%ހިއްސާއޮންނަ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ އެމް.
އެން.އެސް އެލް ހިއްސާކުރާއިރު 44.7% ،ހިއްސާކުރަނީ އާއްމު

2013
ހިއްސާގެ މުއާމަލާތް އެންމެ ދަށުން 150.00
ކުރެވިފައިވަނީ

ފަރާތްތަކުންނެވެ.

ކުރެވިފައިވަނީ

މިވަގުތު ސަރުކާރާއި އެމް.އެން.އެސް.އެލް ފިޔަވާ ސީދާ އަދި

ކުރެވިފައިވަނީ

ނުސީދާގޮތުންވެސް ކުންފުނީގެ  5%އަށްވުރެ ގިނައިން ހިއްސާކުރާ

ހިއްސާގެ

އެހެން ފަރާތެއް ނެތެވެ.

ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރު

މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ 31 .ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް
ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް ޖެހިފައިވާ އަދަދަކީ
 106.99ރުފިޔާއެވެ .މިއީ  2012ވަނަ އަހަރަށްވުރެ  11%މަތީ
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މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން

ޑިވިޑެންޑް ޔީލްޑް

އަރނިންގްސް ޕަރ ޝެއަރ

ހިއްސާގެ އަދަދު

ހިއްސާގެ ޕަސެންޓް

119,661

ޕްރައިޒް  /އަރނިންގ ރޭޝިއޯ

45,000,000

50,000,000

8.3%

7.5%

106.99

96.04

1.68

1.87

އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއަށް ހިއްސާއަކަށް  16.00ރުފިޔާ ބެހުމަށް

111,643

44.7%

އެން.އެމް.އެސް.އެލް

18,696

7.5%

ވިކިފައިވެއެވެ .މިއީ  2012ވަނަ އަހަރު މުއާމަލާތުކުރެވުނު 15
ހިއްސާއާއި އަޅާ ބަލާއިރު  83.3%މަތީ އަދަދެކެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު
ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އެންމެ މަތިން ވިކިފައިވަނީ  200.00ރުފިޔާއަށެވެ.
އަދި އެންމެ ދަށުން ވިކިފައިވަނީ  150ރުފިޔާއަށެވެ.

ސގެ ައގު ުހރި ޮގތުގެ ޗާޓް
ނފުނީގެ ހި ްއ ާ
ކ ް
ހި ްއ ާ
ސގެ ބާޒާ ުރ ަގއި ު
( ުރފި ާޔ)

500

180

200
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

100

ނ
ބާޒާ ުރ ަގ ިއ ެއވް ެރޖް ޮކ ް
ސ ެގ ައގު ުހރި ޮގތާއި ުހރިހާ ަހ ަރ ެދ ްއ ެކނޑުމު ް
ށ ހި ްއ ާ
ސ ައ ަކ ް
ހި ްއ ާ
ކ ެވރި ަކމުގެ ައގު ޗާޓް
ށ ޖެހޭ މިލް ު
( ުރފި ާޔ)

2010

ޑިވިޑެންޓް ޔީލްޑް

ރިޓާން އޮން އިކުއިޓީ

ދ ެގ ޗާ ްޓ
ސ ައ ަކ ް
ސ ައ ަކ ް
ހި ްއ ާ
ބ ިހ ަފއި ާ
ށ ެ
ދ އާއި ހި ްއ ާ
ނ ަފއި ާ
ށ ެޖ ުހ ު
( ުރފި ާޔ)
107
16

96
15

ސފު ެއ ެ
ސ ްޓ ުހރި ޮގތް
ނފުނީ ެގ ައގާއި ާ
ކ ް
ބާޒާ ުރ ަގ ިއ ު
ނ)
ނ ް
( ުރފި ާޔ މިލި ައ ު
278

-33

-194

10

293

255

248

225

-57

1,018

993

898

45
2013

މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އެންމެފަހުން

62

ހިއްސާއަކަށް ބެހި ފައިދާ

16.00

15.00

2013

2012

2011

2009

1,174

މުއާމަލާތަށް ބަލާއިރު ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލުގެ އަގަކީ 45

 2012އަދި ފާއިތުވި އަހަރު ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި އެމްޓީސީސީގެ

ހިއްސާ އަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ

106.99

96.04

300

 2013ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އެންމެފަހުން ކުރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ

ރައުސްމާލުގެ އަގަކީ  50މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

2013

2012

400

1,110

ކުރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ މުއާމަލާތަށް ބަލާއިރު ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ

-20%

-4%

-5%

އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއިން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މޫނުމަތީ އަގުގެ ގޮތުގައި  50.00ރުފިޔާއަށެވެ.

 2013ވަނަ އަހަރު ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ  90ހިއްސާ

8%

10%

9%

6%

ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި  15.00ރުފިޔާ ދިނުމަށް  2012ވަނަ

ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވިއްކާފައިވަނީ  1980ވަނަ އަހަރު ހިއްސާގެ

ސ
ނފުނީގެ ހި ްއ ާ
ކ ް
ހި ްއ ާ
ސގެ ބާޒާ ުރ ަގ ިއ ު

ނޑ ް ޔީލްޑ ް އާއި ޮއ ަޕ ޭ
ކއިޓީގެ ޗާޓް
ނ ޮއ ް
ރޓި ް
ނގ ރި ަޓރ ް
ޑިވިޑ ެ ް
ނ އި ު
ނޓޭ ޖް)
( ަޕ ެ
ސ ް

ހިއްސާދާރުންނަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމަވާފައެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރު

47.8%

އާއްމު ރައްޔިތުން

 1018ރުފިޔާ) އަށް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

އަދަދެކެވެ .ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންވަނީ  2013ވަނަ

ހިއްސާގެ އަދަދު

 2013ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ބެހިފައިވާގޮތް

ނަން

ބަޒާރުގައި

ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އަދަދު  2013ވަނަ އަހަރު  1110ރުފިޔާ (: 2012

ކުންފުނީގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށް ،ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިފުޅާކުރުމަށް

200.00

ވިކިފައިވާ 90

ސާފު ފައިދާއާއި އަޅާބަލާއިރު  11%މަތީ އަދަދެކެވެ.

ފާއިދާ ވަނީ  10%އަށް އަރާފައެވެ .އަދި ޖުމްލަ ހަރުމުދަލުގެ އަގުން

އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ .އަދި މިކަން ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި

200.00

ވެއިޓެޑް އެވަރޭޖް ޓްރޭޑަޑް ޕްރައިޒް 170.78

ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ .މިއީ  2012ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ލިބުނު

ޖުމްލަ އަގު  26.7މިލިއަން ރުފިޔާގައި ހުރުމުން ރައުސުލްމާލުން ލިބޭ

ބޮޑު އެއް މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސުލްމާލު މިންވަރު

200.00

ހިއްސާގެ މުއާމަލާތް އެންމެ ފަހުން 180.00

 2013ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 26,767,798.00

ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ އިކުއިޓީ ހޯލްޑަރސްގެ ޖަމާވަމުންދާ ރިޒާވްގެ

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އަދި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ އެންމެ

200.00

ހިއްސާގެ މުއާމަލާތް އެންމެ މަތިން 200.00

ދ
ސގެ ަފއި ާ
ހި ްއ ާ

ޑރސގެ ައ ަގ ް
ކއިޓީ ޯހލް
ް
ބ ަދލު
ށ ައއި ަ
އި ު

178

2013

230

2012

265

2011

156

2010

180

2012

ހިއްސާއަކަށް ބެހި ފައިދާ

2011

2010

50

73

31

45

2009

ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ

2013

2012

2011

ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ އަގު

2010

ސާފު އެސެޓް

2009

2009

ހުރިހާ ހަރަދެއް ކެނޑުމުން ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ މިލްވެރިކަމުގެ އަގު
ބާޒާތުގައި އެވަރޭޖް ކޮށް ހިއްސާގެ އަގު ހުރިގޮތް

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

63

ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް

ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ރިޕޯޓް

ނގެ ަދ ުއ ުރ
ެ
ޗ ައރ ަމ ް
ޖުމްލަގޮތެއްގައި

ބޯޑަށާއި

ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ އަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި

ކުންފުނި

ހާމަކޮށްދޭނެ

ކުންފުނީގެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގާ މަސައްކަތްތަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ

ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ ޗެއާޕަރސަން އެވެ .މިގޮތުން ޗެއާޕަރސަންގެ

އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމަވާ ނިންމެވުންތައް ތަންފީޒްކުރުމުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ:

މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާފަރާތެވެ.

ހިއްސާދާރުންނަށް
އެމްޓީސީސީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ގާނޫނު ,10/96
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި އަސާސީ ގަވާއިދު ،ކެޕިޓަލް މާރކެޓް
ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު ،މޯލްޑިވްސް
ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް އާއިބެހޭ ގާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހިންގޭ
ކުންފުންޏެކެވެ.
ކޯރޕަރޭޓް

•ކުންފުނީގެ ތަސައްވުރާއި މަގްސަދު ކަނޑައަޅާ ކުރިމަގު ރާވާ
ބައްޓަންކުރުން
•ކުންފުނި

ހިންގުމުގައި

ހިއްސާދާރުންގެ

މަސްލަހަތުތައް

ހިމާޔަތްކޮށްދީ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
•ކުންފުނިން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ

ގަވަރނަންސްގެ

ރޫހާއި

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

މަތީން،

ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ،އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު ކުންފުނީގެ އެންމެހާ
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
އަހަންމިއްޔަތުކަން ދެއެވެ.

އެއްގޮތަށް ކުންފުނި ހިނގަމުންދޭތޯ ޔަގީންކުރުން އަދި ކުންފުނީގެ
ޕޮލިސީތައް ދިރާސާކޮށް ފާސްކުރުން
•ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތާއި މާލީ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން
•ކުންފުނީގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ

ޑި ެރކް ަޓ ުރ ް
ނ ެގ ޯބޑ ު

އިންވެސްޓްމަންޓް ހޯދައިދިނުން

ކުންފުނީގެ މަގްސަދުތައް ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތުތައް
ކަނޑައަޅައި އެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމުގައި އިސްނެގުމާއި ،ކުންފުނީގެ
އަމާޒުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ކުންފުނީގެ އިދާރީ ހިންގުންތެރިންނަށް މަގު
ދެއްކުމާއި ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ މާލީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް
ހޯދައިދިނުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

•ހިއްސާދާރުންގެ ހިއްސާގެ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
•ކުންފުނީގެ އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި ،މާލީ ރިޕޯރޓްތައް ދިރާސާކޮށް
ފާސްކުރުން
•ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތަކާއި ރިސްކްތައް ދަނެގަނެ

ސ އޫލި ްއ ަޔ ުތ
ލ ޮގ ެތ ްއ ަގ ިއ ޯބޑ ު ެގ ަމ ް
ޖުމް ަ

އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްސް

ކުންފުންޏަކީ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ފައިދާވާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި

ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުން

ހެދުމުގެ ޖުމްލަ ޒިންމާ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނަގަންޖެހެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ގާނޫނު ,10/96

ކުންފުނީގެ ހިންގާ

ގަވައިދާއި އަސާސީ ގަވާއިދު ،ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ
ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު ،މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީގެ
ލިސްޓިންގ

ރޫލްސް،

އަދި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މާލީ

ސެކިއުރިޓީޒް

އާއިބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ،ކުންފުނީގެ އާއްމު ޖަލްސާއަކުން ކުރުމަށް
ހާއްސަކޮށްފައިވާ ކަންކަންފިޔަވައި ،ކުންފުނީގެ މަގްސަދުތައް ހާސިލް
ކުރުމަށްޓަކައި ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ،ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ
ކަންކަންކުރުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ިސ ރ ެގ ަދ ުއ ުރ
ނ ައ ި
ެ
ޗ ައރ ަމ ް
ދ ޗީފް ެއގް ެޒ ަކ ިޓވް ޮއފ ަ
ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާއި އަދި ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވައިދުގެ
 80ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ
ޗެއަރމަންކަން އަދި ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކަޓިވްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވަނީ

ިސ ރގެ ަދ ުއ ުރ
ޗީފް ެއގް ެޒ ަކޓިވް ޮއފ ަ
ހިންގުމާއި
ބެހޭ

ކުންފުންޏާއި

ޑިރެކްޓަރުންގެ
މައުލޫމާތު

•ބޯޑުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި އަދާކުރުމުގައި
ބޯޑަށް މަގުދައްކައި ،ބޯޑުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުން
މުއްދަތެއްގެ

•އެކަށީގެންވާ

ތެރޭގައި،

ސާފުތެދު

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  63ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
މައުލޫމާތު

ޑިރެކްޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން

ގޮތެއްގައި

ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ  6ޑިރެކްޓަރުންނާއި ،އާއްމު
ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ  4ޑިރެކްޓަރުންނެވެ .ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ
ނިސްބަތް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެނިސްބަތުން މިއަދަދު ބަދަލުވެގެން

•އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނާއި ނޮންއެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ
މެދުގައި

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ

 10ޑިރެކްޓަރުންގެ

މައްޗަށެވެ .ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ ނިސްބަތަށްބަލައި ،މި  10ޑިރެކްޓަރުންގެ

•ބޯޑާއި އިދާރީ ހިންގުންތެރިންނާއި ދެމެދު ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި

ބިނާކުރަނިވި

ޑި ެރކް ަޓ ުރ ް
ނވާ ޮގތް
ކލެވި ެގ ް
ނ ެގ ޯބޑ ު ެއ ު

ގުޅުންބަދަހިކުރުމަށް

ހިތްވަރުދިނުން

ދާނެއެވެ.
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  10ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެގްޒެކެޓިވް
 2ޑިރެކްޓަރުންނާއި  8ނޮން-އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ .ނަމަވެސް،

•ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގައި އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތުންވިޔަސް ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބައިވެރިވުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުންފުންޏަށް ލިބިދިނުމަށް
މަގުފަހިކޮށްދިނުން

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އަދި ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގައިވާ
ގޮތަށް މިވަގުތު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި  1އެގްޒެކަޓިވް
ޑިރެކްޓަރ މަދުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ހަމައެއާއިއެކު ސަރުކާރުގެ
ފަރާތުން އައްޔަންކުރަންވަންޖެހޭ  1ނޮން-އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރަކުވެސް

•ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާއެކު ހާމަގޮތެއްގައި ވަރަށް

ނެތްކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

ސަރީހަކޮށް ބަހުސްކުރުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އެއްވެސްކަމަކާއި
ގުޅޭގޮތުން

އަމިއްލައަށް

ސިޔާސަތުތަކެއް

ކަނޑައަޅައި

އާއްމުނުކުރުން
•އެކިކަންކަމުގައި

ކުންފުނީގެ

ހިއްސާދާރުންނަށް

އެކަށީގެންވާ

މިންވަރަށް މައުލޫމާތުދިނުން
•ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކުންފުނީގައި
ގާއިމްކުރުން

ތަފާތު ދެ ޝަހްސެކެވެ .އަދި މިދެ ފަރާތުގެ އެއްވެސް އާއިލީ އަދި
ވިޔަފާރި ގުޅުމެއް ނޯވެއެވެ.

މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ:
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 04އޭޕްރިލް  2012ން ފެށިގެން ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ

ަ 2013ވ ަނ ައ ަހ ުރ ޑި ެރކް ަޓ ުރ ް
ނގެ ޯބޑ ު
ނ
ަނ ް

ޑި ެރކް ަޓރ ަކމުގެ ބާ ަވތް

ނ /
ައ ްއ ަޔ ް
ނ ު
ކ ެރ ުވ ު
ނ
އި ް
ކ ެރ ުވ ު
ނތިހާ ު
ބ ު

ިސތި ުއފާ ެދ ްއވި /
އ ް
ނ
ަވކި ު
ކ ެރ ުވ ު

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު އާތިފާ

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން /
އިންޑިޕެންޑަންޓް )

 06މެއި  2012ގައި

 24ޑިސެމްބަރ  2013ގައި

އައްޔަންކުރެއްވި

ވަކިކުރެއްވި

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން /
އެގްޒެކްޓިވް)

 04އޭޕްރިލް  2012ގައި

 17ސެޕްޓެމްބަރ  2013ގައި

އައްޔަންކުރެއްވި

އިސްތިއުފާދެއްވި

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  /ނޮން-
އެގްޒެކަޓިވް)

 06މެއި  2012ގައި

 24ޑިސެމްބަރ  2013ގައި

އައްޔަންކުރެއްވި

ވަކިކުރެއްވި

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން /
އިންޑިޕެންޑަންޓް )

 06މެއި  2012ގައި

 24ޑިސެމްބަރ  2013ގައި

އައްޔަންކުރެއްވި

ވަކިކުރެއްވި

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން /
އެގްޒެކްޓިވް)

 26އޯގަސްޓް  2012ގައި

 24ޑިސެމްބަރ  2013ގައި

އައްޔަންކުރެއްވި

ވަކިކުރެއްވި

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން /
އިންޑިޕެންޑަންޓް )

 09ޖެނުއަރީ  2013ގައި

 24ޑިސެމްބަރ  2013ގައި

އައްޔަންކުރެއްވި

ވަކިކުރެއްވި

(އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން
 /އިންޑިޕެންޑަންޓް)

 29އޭޕްރިލް  2009ގައި

 29މެއި  2013ގައި

އައްޔަންކުރެއްވި

އިސްތިއުފާދެއްވި

(އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން

 30އޮކްޓޫބަރ  2011ގައި

 29މެއި  2013ގައި

އައްޔަންކުރެއްވި

އިސްތިއުފާދެއްވި

ޑރ.އަހުމަދު އަދްހަމް އަބްދުﷲ
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަލީ
އަލްފާޟިލް އިމްރާން ވަޖުދީ

އަލްފާޟިލް އިހުސާން ޝަރީފް
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަބީލް
އަލްފާޟިލް މަންސޫރު ޒުބައިރު
އަލްފާޟިލް މުޖުތަބާ ޖަލީލު

 /އިންޑިޕެންޑަންޓް)

ގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޑރ.އަހުމަދު އަދުހަމް އަބުދުﷲ ،މއ.މާވެޔޮގެ

ަހޒި ރީ

އެމަގާމުން  18ސެޕްޓެމްބަރ  2013ގައި އިސްތިއުފާދެއްވުމާއި ގުޅިގެން
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

30/30

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް  18ސެޕްޓެމްބަރ  2013އިން
22/23

އަލްފާޟިލް އަޒުމީލް އަހުމަދު
އަލްފާޟިލް މޫސާ ނަސީމް

28/30
29/30

 2013ވަނަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  31ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
މި ޖަލްސާތަކުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ

29/26
10/30

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން /
އެގްޒެކަޓިވް )

އައްޔަނު ކުރެއްވި

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  /ނޮން-

 24ޑިސެމްބަރ  2013ގައި

އެގްޒެކަޓިވް)

އައްޔަނު ކުރެއްވި

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން /

 24ޑިސެމްބަރ  2013ގައި

އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ސާލިމް

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން /

މުހައްމަދު

އިންޑިޕެންޑަންޓް )

 24ޑިސެމްބަރ  2013ގައި

އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަފީއު

(އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން  19އޯގަސްޓް  2009ގައި
 /އިންޑިޕެންޑަންޓް)

13/17

ފައިނޭންސް ހޯދުމާއި ،ކުންފުނި ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމަށް ގެނެވޭނެ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރިޕޯރޓްތަކާއި
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

9/17

 2013ވަނަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހާއްސަ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް
ދެއްވާފައިވާ އެއް ކަމަކީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން

-

1/1
1/1
1/1

-

28/31

-

އިންތިހާބު ކުރެއްވި

މެނޭޖްމަންޓަށް ލަފާދިނުމެވެ.
ހަމައެއާއި އެކު ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ސަރުކާރުގެ
ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު
 22ރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާނޭ މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް
ލަފާ ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ކަމަށްވާހިންދު ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ގެ

އުފެއްދުންތެރިކަން

އިތުރުކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން އިތުރު އިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް
ފާސްކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށްޓަކައި

12/12

ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ
ޑިރެކްޓަރުންގެ

9/12

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވައިދާއި އަދި ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގައި
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
ތިރީގައިވާ  3ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ.
 .1ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީ
 .2އޮޑިޓް ކޮމިޓީ
 .3ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީ
މިކޮމިޓީތަކުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.

ބޯޑުގެ

ވަކިން

ބަޔާންކުރެވި

ކޮމިޓީތަކުގެ

ބޯޑުން

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

އެކޮމިޓީތަކުން ފާއިތުވި އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް
ސަފްހާ  73އިން  76ގައި ހިމެނިފައިވާ ވަކިވަކި ކޮމިޓީތަކުގެ
ރިޕޯޓްތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

ސ ަތގި ްއލު ަކމާއި ައދި ޑި ެރކް ަޓ ުރ ް
ނގެ މު ް
ޑި ެރކް ަޓ ުރ ް
ނގެ ައމި ްއލަ
ނ
ަމ ް
ކ ުރ ް
ސ ލަ ަހތު ހާ ަމ ު
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  76ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ
ޑިރެކްޓަރެއްގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތެއް ވާނަމަ އެކަމުގެ މައުލޫމާތު
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތެއްވާ ކޮންމެ ކަމެއް
ހާމަކޮށް

އެފަދަ

ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން

ކުރެވޭ

މަޝްވަރާތަކުގައި

ބައިވެރިނުވުމަށް ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުން އިގުރާރުވެއެވެ.
ކުންފުނީގެ މަސްލަހަތާއި ތައާރުޒުވާ ނުވަތަ ތައާރުޒުވެދާނެ ފަދަ ސީދާ
މަސްލަހަތެއް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓްގެ ނެތެވެ.

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ކުންފުނީގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސުލްމާލަށް

ބޯޑުގައި

ނގެ ޯބޑުގެ ޮކމިޓީ ަތ ްއ
ޑި ެރކް ަޓ ުރ ް

ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އެޑިރެކްޓަރަކު ހާމަ ކުރަންޖެހެއެވެ .އެގޮތުން،

28/31

އިންތިހާބު ކުރެއްވި
-

ހެދުމަށް ގެނެވިދާނެ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް

ރިޓަރޔަމަންޓް ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލެވި ފާސްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އިންތިހާބު ކުރެއްވި

(އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން  29މެއި  2013ގައި
 /އިންޑިޕެންޑަންޓް)

-

1/1

އިންތިހާބު ކުރެއްވި

(އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން  29މެއި  2013ގައި
 /އިންޑިޕެންޑަންޓް)

އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުހައްމަދު

ކަންކަމާއި

ބެހޭގޮތުންނާ،

ކުންފުންޏަށް

އިންވެސްޓްމަންޓް

އަދި

ބަދަލުތަކާއި ،ކުންފުނީގެ އެކި ޕޮލިސީތައް ރިވިއުކުރުމުގެ އިތުރުން

އައްޔަނު ކުރެއްވި

(އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން  30ޖުލައި  2012ގައި
 /އިންޑިޕެންޑަންޓް)

68

 24ޑިސެމްބަރ  2013ގައި

އިންޑިޕެންޑަންޓް )

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އަބޫބަކުރު

ފަރާތުން ކުންފުނި ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ލަފާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުނު

ގެއްލުންވަމުންދާ ޓްރާންސްޕޯރޓް ދާއިރާ އަކީ ފައިދާވާ ދާއިރާއަކަށް

އައްޔަނު ކުރެއްވި

އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ހާލީ

ފެށިގެން ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

ނ
ލ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ޑި ެރކް ަޓ ުރ ް
ނ ނި ް
ނ ެގ ޯބޑ ު ް
މި ައ ަހ ުރ ޖުމް ަ
ނމު ު
ނ ަތ ްއ ަތ ްއ
ަކ ް
ނ ަކ ް
ނ ަތ ްއ ަތކާއި ހާސި ލް ު
ކ ެރ ުވ ު

* ކުރީގެ ޑައިރެކްޓަރުން
އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝިހާމް އަލީ

އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިހުސާން ޝަރީފް ،އެކްޓިންގ

 1ޖަލްސާ  2013ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނެވެ.

ހިމެނޭ

އެގްޒެކަޓިވް

 2013ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އަދި ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ
ކުންފުންޏަކާއި އެކު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ސީދާ އަދި ނުސީދާ މަސްލަހަތެއް
އޮންނަ އެއްބަސްވުމެއް ނެތެވެ .އަދި ފާއިތުވި އަހަރު އެއްވެސް
ޑިރެކްޓަރަކު ކުންފުންޏާއި އެކު ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ބޮޑު ފައިސާގެ
މުއާމަލާތެއްކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

ޑައިރެކްޓަރުން

ނުހިމެނޭގޮތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނޮން-އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ

*  2013ނިމުނު އިރުތިބި ޑައިރެކްޓަރުން

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
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 2013ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ މައި ހިއްސާދާރު ކަމަށްވާ ސަރުކާރުގެ އެކި

މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ

އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން ފާއިތުވި އަހަރު ގިނަ

އަދި އަހަރީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް

އިދާރާތަކާއި އެކު ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ގެންދިއުމަށް އެއްބަސްވުންތައް

ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓާ ސުވާލުކުރުމާއި އަދި ހިޔާލު ބަދަލުކުރުމުގެ

ޕްރޮސެސް އަދި ސްޕެޝަލް އޮޑިޓްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

ގަވައިދަށް ނުފެތޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންތައްތަކުގެ

ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފުރުސަތު ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ދެވެއެވެ .އަދި ހަމައެއާއިއެކު،
ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން ކުންފުންޏާއި ބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރައްވަން

 2013ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އަދި ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ

ބޭނުންވާ ކަންކަން މެނޭޖްމަންޓްއާއި ހިއްސާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ.

އެކު އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ވެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ރނލް ޮއޑިޓް
އި ް
ނ ަޓ ަ

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި އިންތިހާބްވުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ

 2013ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ހިންގާފައިވަނީ

އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކާއި ކުންފުންޏާއި ދޭތެރޭ ހިދުމަތުގެ އެއްވެސް

ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުންނާއި ކޭޕީއެމްޖީ

އެއްބަސްވުމެއް ނެތެވެ.

އިންނެވެ .އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްކުރުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން ހިދުމަތެއް

ކުންފުންޏަކަށް ހިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ މައި ހިއްސާދާރަކާއި

ތަފްސީލް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި އަދި ބެލެންޝީޓްގެ ތާރީހަށްފަހު

ރ ުރ
އިގު ާ
ކުންފުނި

އެއަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ފަދަ މުހިންމުކަމެއް ހިންގާފައިނުވާ ކަމަށް
ހިންގުމާއި

ކުންފުނީގެ

ހިސާބުތަކާމެދު

ކުންފުނީގެ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތާއި އިގުރާރު ތިރީގައި
ބަޔާންކުރަމެވެ .މި ބަޔާނުގައި އެވާ މައުލޫމާތުތަކަކީ ރަނގަޅު އަދި ތެދު

ދިނުމަށް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކޮށްފައިވާ

މައުލޫމާތު ކަމުގައި އިގްރާރުވަމެވެ.

ގަވަރނަންސް އުސޫލުތަކާ ،ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ،ސެކިއުރިޓީސް އެކްޓް
އަދި ކުންފުނި ހިންގުމާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

ނ
ނ ަވ ަޒ ް
ޑި ެރކް ަޓ ުރ ް
ކ ުރ ް
ނ ު

ކޭޕީއެމްޖީ އާއި ކުންފުންޏާއި ދެމެދު އެއްބަސްވެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ވަޒަންކުރުމާއި ބެހޭ ޕޮލިސީގެ އެކުލަވާލުމުގެ

ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް މަސައްކަތް ކުރަމުން

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ،މެނޭޖްމަންޓުން އަދި އެންމެހާ

އަންނަނީ އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ .އަދި އިދާރީ ގޮތުން

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

މަސައްކަތްކުރެވި

ނިމިފައިނުވާތީ،

ވޭތުވެދިޔަ

ތެރޭގައި

އަހަރުގެ

ޑިރެކްޓަރުން ވަޒަންކުރެވިފައިނުވާކަން ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް އެގްޒެކަޓިވް،

ނ
ޑި ެރކް ަޓ ުރ ް
ނ ަތމްރީ ް
ކ ުރ ް
ނ ު
ޑިރެކްޓަރުންނަށް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ކޯރޕަރޭޓް ޑައިރެކްޓަރސް
އެންޑް ސެކްރެޓަރީޒް އިން ހިންގަވާ “ކޯރޕަރޭޓް ޑައިރެކްޓަރސް
ޓްރޭނިންގ” ދެވިފައި ވެއެވެ.

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ
ހާމަކުރުމުގެ

ޒިންމާއާބެހޭ

ގަވާއިދުގެ

ދަށުންނާއި ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި ކުންފުންޏާއި ދެމެދު ދާއިމީގޮތަކަށް
މައުލޫމާތު

ބަދަލުކުރުމަށް

ކުންފުނިން

މަސައްކަތްކުރަމުންދެއެވެ.

އެގޮތުން ކުންފުނިން ކުރާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ހިއްސާދާރުންނަށް
ހާމަކުރަންޖެހޭ

މައުލޫމާތު

ކުންފުނީގެ

ހިއްސާދާރުންނަށް

އާއްމު

އެންގުންތަކުންނާއި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހާމަކުރެވެމުން

ރނލް ޮއޑިޓް
ެއކް ް
ސ ަޓ ަ

ދަށުން

ހާމަކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ،ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށާއި ،އަދި
ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވަމުންދާ ދާއިރާތަކުން ގެއްލުން ކުޑަކުރެވި
އެދާއިރާތަކުން ފައިދާ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ރާވާ ހިންގުމަށާއި ،ވިޔަފާރި

ކުންފުނި ހިންގުމާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށް
ހަމަތަކާއި

މިންގަނޑުތަކާއި

ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ

ސްޓްރެޓެޖިކް ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާސިލްވުމަށް ގަދައަޅާ ކުރުމަކީ ޓީމް
އެމްޓީސީސީގެ އަޒުމް ކަމުގައި ދަންނަވާލަމެވެ.
ޑިވިޑެންޑް  -ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ދެވޭ ފައިދަކީ ކުންފުންޏަށް
ލިބޭ ފައިދާއާއި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދެވޭ ފައިދާ
އެއްގޮތުގައި ބަލައި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޑިވިޑަންޑް

 2012ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި  2013ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ
ވަނީ ހޮވިފައެވެ .އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓްކުރުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން

އަހަރީ ރިޕޯޓް -ކުންފުނީގެ މި އަހަރީ ރިޕޯރޓްގައި ހިމެނިފައިވާ އެންމެހާ

ހިދުމަތެއް އޮޑިޓަރުން ކުންފުންޏަށް ކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މައުލޫމާތަކީ ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުނި ހިންގާފައިވާގޮތުގެ ސައްހަ އަދި

ކ ުރ
ޝ ު
ު

ހަގީގަތާއި އެއްގޮތް މައުލޫމާތެވެ.

ވިޔަފާރީގެ

ސ
ނ ްޓ ޯރލް ް
ރނލް ޮކ ް
އި ް
ނ ަޓ ަ
ކުރިމަގުގައި ކުންފުނި ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާރު
ހިނގަމުންދާ
ބަދަލުތައްގެނެސް

ވިޔަފާރިބައިތައްބަލައި
ހަރުދަނާކުރުމުގެ

އެބައިތަކަށް

ގެންނަންޖެހޭ

މަސައްކަތާއި،

އިންޓަރނަލް

ކޮންޓްރޯލްސް ހަރުދަނާކުރުމާއި ،ކުންފުނީގެ ދަށަށްދާ ވިޔަފާރީގެ
ބައިތައްބަލައި އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ
ކުންފުނީގެ

ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު  -އެމްޓީސީސީ އަކީ ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސުލްމާލު

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕުރޮސީޖަރ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް

ކުއަރޓަރލީ

މަސައްކަތްކުރެވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅީމެވެ.

ދެއެވެ .އަދި ،ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސެކިއުރިޓީޒް
ރިޕޯރޓް

ކުންފުންޏާއިބެހޭ ގާނޫނާއި ،ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު އަދި
ހަމަޖެހިފައިވާ

ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި ކުންފުނީގެ

ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމަށް މިހާރު މުރާޖައާކުރެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ އަހަރީ ހިސާބު އަދި އަހަރީ

 2013ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޑިޕާރޓްމަންޓް ތަކެއްގެ

ހިއްސާދާރުންނަށް

ހާމަގޮތެއްގައި ،އިންސާފުވެރި ކަމާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް

ބައިނަލްއަގްވާމީގޮތުން

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސް

ނ
ނ ާ
ދ ުރ ް
ނފު ް
ކ ް
ސ ާ
ހި ްއ ާ
ކ ުރ ް
ބ ަދލު ު
ނއި ު
ނޏާ ެދ ެމ ުދ ަމ ުއލޫމާތު ަ
ކުންފުނިތަކުން

ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރަށް

ރިޕޯރޓް ކުރަމުންގެންދެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް  2013ވަނަ އަހަރު އައްޔަންކުރެވުނު

މައުލޫމާތު

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެޑައިގެންހުންނަވާ

ރައުސްމާލު ރައްކާތެރިކުރުން  -ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ރައުސްމާލު
އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ވަރުގަދަކުރުމަށް ކުންފުނިން ކެނޑިނޭޅި

ފާއިތުވި އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން އެމްޓީސީސީ ހިންގުމުގައި ކޯރޕަރޭޓް

މަތިން

ހެކިވަމެވެ.

ކުރިޔަށްގޮސް ނިންމާފައިވެއެވެ.

މާލީ ހިސާބު -ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތެރޭގައި ހިމެނެނީ އާމްދަނީގެ
ބަޔާން ،ބެލެންސް ޝީޓް ،ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސުލްމާލަށް އައިސްފައިވާ
ބަދަލު އަދި ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން އަދި

މާހައުލުގައި

ކުރިމަތިވަމުން

އަންނަ

ހުރަސްތައް

ދެނެގަނެ ،އެމްޓީސީސީގެ ތަސައްވުރާއި އެއްގޮތަށް ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް
ހިއްސާދާރުންނަށް ރަގަޅު ފައިދާ ލިބޭނެ މަގުތައްހޯދާ ،އެމްޓީސީސީ
އާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ގުޅުން ރަގަޅުކޮށް ،އެމްޓީސީސީގެ ވިޔަފާރީގައި
ދިމާވާ ވާދަވެރި މާހައުލުގައި ސާބިތުކަމާއި އެކު އައު މަގުތައް ހޯދާ

މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓްތަކެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ

ކުރިޔަށްދާން ތިބިކަން ދަންނަވާލަމެވެ.

ފައިނޭންސިންގ ރިޕޯރޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން

މަސައްކަތާއި ވިޔަފާރީގައި ހުޅުވެމުންދާ ފުރުސަތުތަކަށް ކަނުލާބަލާ

ސައްހަ އަދި ތެދުކަންމަތީކަމުގައި އިގުރާރުވެ ،އެކަން ހާމަކުރުމުގެ

އެފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ،އެމްޓީސީސީއަށް އެންމެ ފައިދާކުރާނެ

ގޮތުން ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ އަދި ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް

ގޮތުގައި ،ހިފަންތައްޔާރަށް ތިބިކަންވެސް ދަންނަވާލަމެވެ .ހަމައެއާއެކު،

އޮފިސަރ ވަނީ މާލީ ހިސާބުގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ .ކުންފުނީގެ

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް،

ހިނގާހުންނާނެ

މުވައްޒަފުންގެ ޕަރފޯމަންސް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ،އިޖުތިމާއީ

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް

މާލީ

ހިސާބުތައް

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ

ހިނގަ

ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް ބަލައިގެން އެގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި އެމްޓީސީސީގެ ޝާމިލުވުން އިތުރުކޮށް
މަސައްކަތްކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމެވެ.
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އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާ އަލްފާޟިލާ
އައިމިނަތު އާތިފާ ،ޗެއަރޕަރސަންގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމްޓީސީސީގެ

ނޮމިނޭޝަން ކޮމެޓީ ރިޕޯޓް

ކުރިއެރުވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކަށާއި ދެއްވާފައިވާ
ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ފާހަގަކޮށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް އަރިސްކުރަމެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރު ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ  3ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

އަދި ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ ގެ މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާ

މިޖަލްސާތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން ހާޒިރުވެފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތަށް ކުންފުނީގެ ނަމުގައި އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީ

ޑރ.އަހުމަދު އަދްހަމް އަބްދުﷲ ،ކުންފުނި ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް
ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

އެކުލެވިގެންވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރުން

އަދި ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ބޯޑުގައި
ހިދުމަތްކުރެއްވި އަދި މިހާރު ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާ ޑިރެކްޓަރުން ދެއްވި
ލަފަޔާއި އިރުޝާދަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

ނުހިމެނޭގޮތަށް  4މުސްތަގިއްލު ނޮން-އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ
މައްޗަށެވެ.

އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނީ  22އޭޕްރިލް 2014
ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރައްވާފައެވެ.
 22އޭޕްރިލް 2014

އިގުބާލް އާދަމް
ޗެއަރމަން

އަހުމަދު ޝިހާމް އަލީ
ޗީފް އެގެޒެކަޓިވް އޮފިސަރ

•ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުން ގެންދަނީ އެންމެ އެކަށޭނެ
ގޮތެއްގައިތޯ ބެލުމުގެ މަގުސަދުގައި ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ
ނުހިގާ ގޮތްބަލާ ބޯޑާއި ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ބަލާ
މުރާޖައާ ކުރުން

ަހޒި ރީ

ަމގާމް

ނ /
ައ ްއ ަޔ ް
ނ ު
ކ ެރ ުވ ު
ނ
އި ް
ކ ެރ ުވ ު
ނތިހާ ު
ބ ު

އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ހާލީ

ޗެއަރމަން

 08އޯގަސްޓް 2012

-

3/3

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އަބޫބަކުރު

މެމްބަރ

 02ޖޫން 2013

-

1/1

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަބީލް

މެމްބަރ

 16ޖެނުއަރީ 2013

 24ޑިސެމްބަރ 2013

2/3

އަލްފާޟިލް އިމްރާން ވަޖުދީ

މެމްބަރ

 14މެއި 2012

 24ޑިސެމްބަރ 2013

3/3

އަލްފާޟިލް މަންސޫރު ޒުބައިރު

މެމްބަރ

 14މެއި 2012

 29މެއި 2013

0/2

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި 31

ހުށަހެޅުން

ިސތި ުއފާ ެދ ްއވި /
އ ް
ނ
ަވކި ު
ކ ެރ ުވ ު

ނ
ަނ ް

ޑިސެމްބަރ  2013ގައި ނިމުނު

އުސޫލުތައް މުރާޖައާ ކުރުމާއި ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލު ބޯޑަށް

މަސްލަހަތު ފުށުއަރާތީ 2013 ،ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ނޮމިނޭޝަން

ސ ްއ ަކތް ަތ ްއ
ޮކމިޓީ ެގ ަމ ަ

މަންސޫރު ޒުބައިރު ބައިވެރިވަޑައިނުގަންނަވައެވެ.

 2013ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި

ކޮމިޓީގެ  2ޖަލްސާގައި (ހާޟިރުވާންޖެހޭ) ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް

 2012ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ

ސ އޫލި ްއ ަޔ ުތ ަތ ްއ
ނ ޮކމިޓީ ެގ ަމ ް
ޝ ް
ޮނމި ޭ
ނ ަ

ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ

•ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ
ގޮތަށްތޯބަލާ މުރާޖައާ ކުރުން

ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ގަވާއިދުތަކާއި ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައްތޯބަލާ ބޯޑަށް ލަފާދިނުމާއި،
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް

•ކުންފުނީގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ޑިރެކްޓަރުން އެހެން ކުންފުންޏެއްގައި

އައްޔަނު ކުރައްވާފައިވާ

ޑިރެކްޓަރުން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ނުވަތަ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްގައި މަސްލަހަތު ތައާރުޒުވާފަދަ
ދައުރެއް އަދާ ކުރާނަމަ ނުވަތަ އަދާ ކުރާކަމުަގައި ބެލެވޭނަމަ
އެކަން ބަލާ ބޯޑަށް އެންގުން

							

•ކުންފުނީގެ އާއްމު ވޯޓުން ހޮވަންޖެހޭ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ
ކެނޑިޓޭޓުންގެ

ވަނަވަރުބެލުމާއި

އެފަރާތްތަކާބެހޭ

މައުލޫމާތު

ހުސެއިން ހާލީ
ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން

ބެލުމަށްފަހު ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން
•ކުންފުނިން އަމަލު ކުރަމުން ގެންދާ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް

72

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

73

އޮޑިޓް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް

ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ
އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު  22ރަށުގެ ބަނދަރު
ހެދުމަށް ބޭނުންވާނޭ މާލީ އެހީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ
ފައިނޭންޝިއަލް ޕްރޮޕޯސަލްތައް މުރާޖައާކޮށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް

 2013ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ  27ޖަލްސާ ބޭއްވުނެވެ.

ލަފާދެވިފައިވެއެވެ .ފާއިތުވި އަހަރު ކޮމިޓީއިން ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު

މިޖަލްސާތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން ހާޒިރުވެފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮޑިޓް ކޮމިޓީ

ހިސާބުތައް ބެލުން  -ފާއިތުވި އަހަރު ކޮންމެ ކުއާޓަރއެއްގެ ހިސާބުތައް

އެކުލެވިގެންވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރުން

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި އެހިސާބުތައް މުރާޖައާކޮށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް

ނުހިމެނޭގޮތަށް  4މުސްތަގިއްލު ނޮން-އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ

ލަފާދެވިފައިވެއެވެ.

މައްޗަށެވެ .އަދި ކޮމިޓީގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ފައިސާގެ
ހިސާބުތައް ބަލާ ދިރާސާކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި ބޭފުޅުންނެވެ.

ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމާއި އިންޓާރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް  -ކުންފުނީގެ
އެންމެހާ އޮޑިޓް އިޝޫތައް ދިމާވުމަށް މަގުފަހިވެދާނެ ރިސްކު ދާއިރާތައް

ަހޒި ރީ

ނ
ަނ ް

ަމގާމް

ނ /
ައ ްއ ަޔ ް
ނ ު
ކ ެރ ުވ ު
ނ
އި ް
ކ ެރ ުވ ު
ނތިހާ ު
ބ ު

ިސތި ުއފާ ެދ ްއ ިވ /
އ ް
ނ
ަވކި ު
ކ ެރ ުވ ު

އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަފީއު

ޗެއަރމަން

 28ސެޕްޓެމްބަރ 2010

-

27/27

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަލީ

މެމްބަރ

 04މެއި 2012

 24ޑިސެމްބަރ 2013

26/27

އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ހާލީ

މެމްބަރ

 02ޖޫން 2013

-

21/21

އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުހައްމަދު

މެމްބަރ

 02ޖޫން 2013

-

19/21

ނ
ަނ ް

ަމގާމް

ނ /
ައ ްއ ަޔ ް
ނ ު
ކ ެރ ުވ ު
ނ
އި ް
ކ ެރ ުވ ު
ނތިހާ ު
ބ ު

ިސތި ުއފާ ެދ ްއ ިވ /
އ ް
ނ
ަވކި ު
ކ ެރ ުވ ު

ދެނެގަނެ މިކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ގޮތުން ހިޔާލު
ބަދަލުކޮށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް  -އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓަރުގެ އޮޑިޓްތަކާއި ،ހަދާ
ރިޕޯޓްތަކާއި އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ކޮމިޓީއިން ބަލާ
ޑިރެކްޓަރުންނަށް ލަފާދެވުނެވެ.
އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް  -ކުންފުނީގައި އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓެއް
ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ .އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ސީދާ

ަހޒި ރީ

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ފާހަގަކުރެވޭ ކޮންޓްރޯލް އިޝޫތަކާއި އެހެނިހެން
ކަންކަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައެވެ .ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް

އަލްފާޟިލް މުޖުތަބާ ޖަލީލު

ޗެއަރމަން

 01ނޮވެމްބަރ 2011

 29މެއި 2013
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އެގްޒެކަޓިވްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު ޑިރެކްޓަރުންގެ

އަލްފާޟިލް މަންސޫރު ޒުބައިރު

މެމްބަރ

 28ސެޕްޓެމްބަރ 2010

 29މެއި 2013

4/6

ބޯޑަށް ލަފާ ދެވިފައިވެއެވެ.

•ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ރިސްކް ކޮންޓްރޯލްސް އަދި ރިސްކް
މެނޭޖްމަންޓް

ސިސްޓަމްސް

މުރާޖާކޮށް،

ހަރުދަނާކަމާއެކު

މަސައްކަތް ކުރޭތޯބެލުން
•ކުންފުޏިގެ އަހަރީ ރޮޕޯޓުތަކާ ،މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ
މައުލޫމާތުތަކަކީ ސައްހަ ތެދު މައުލޫމާތުތޯ ބެލުން
•ކުންފުނީގެ އެކައުންޓިންގް ޕޮލިސީތަކާއި އެއަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް
މުރާޖާކޮށް ،ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކެއް ކަމުގައި ހެދުން
•ކުންފުނީގެ އިންޓާރނަލް އަދި އެކްސްޓާރނަލް އޯޑިޓް ކުރުމުގެ
ކަންތައް ހިނގާ ނުހިނގާހޮތް ބަލާ މިނިވަން ކަމާއެކު މަސައްކަތް

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ އެކި ޖަލްސާތަކުގައި ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ،

ކުރިއަށްދޭތޯ ބެލުން

ސ އޫލި ްއ ަޔ ުތ ަތ ްއ
ޮއޑި ްޓ ޮކމިޓީ ެގ ަމ ް

74

ރިޕޯޓްކުރަނީ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށެވެ .އެގޮތުން އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް

ފައިނޭންޝިއަލް

•އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯރޓްތަކާ ޕްލޭންތަށް މުރާޖާ ކުރުމާއެކު

ކޮންޓްރޯލަރ،

އެކްސްޓަރނަލް

އޮޑިޓަރ

އަދި

ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އެއާއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާ މިންވަރުބަލާ އޮޑިޓަރުގެ މަސައްކަތަށް
ބޭނުންވާނެ އެންމެހާ ވަސީލަތްތަށް ހޯދާދިނުން
•މާލީ

ހިސާބުކިތާބު

ބަލަހައްޓަން

އެކަށީގެންވާ

ނިޒާމެއް

އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން

ގާއިމުވެފައިވޭތޯ ބެލުން
							

ސ ްއ ަކތް ަތ ްއ
ޮކމިޓީ ެގ ަމ ަ
ފާއިތުވި

އަހަރު

އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ

ކޮމިޓީ
ވިޔަފާރީގެ

އިން

ނިންމާފައިވާ

ނިންމުންތަކުން

ނިންމުންތައް
ކުންފުންޏަށްހުރި

އަލީ ޝަފީއު
އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން

ރިސްކުތައް ،އަދި ކޮންޓްރޯލް އިޝޫތައް ދެނެގަތުމަށެވެ .މީގެ އިތުރުން

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
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ރެމިއުނެރޭޝަން ރިޕޯޓް

ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް
 2013ވަނަ އަހަރު މިކޮމެޓީގެ  07ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ޖަލްސާތަކަށް
ޑިރެކްޓަރުން ހާޒިރުވެފައިވާގޮތް ތިރީގައިއެވެނީއެވެ.

ސ ްއ ަކތް ަތ ްއ
ޮކމިޓީ ެގ ަމ ަ
ފާއިތުވި އަހަރު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގައި
ހިމެނެނީ އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރުން ނުހިމެނޭގޮތަށް  4އިންޑިޕެންޑަންޓް
ނޮން-އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ  73ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

ޑިރެކްޓަރުންނަށް އެބޭފުޅުން ކުންފުނީގައި އަދާކުރައްވާ މަގާމަށް އިތުރު

ކުންފުނީގެ ސެލެރީ އެންޑް ބެނެފިޓް ޕޮލިސީގެ ރެމިއުނަރޭޝަން

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ފޯރ ބޯޑް ޑައިރެކްޓަރސް އެންޑް ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ

ކުންފުނީގެ ސެލެރީ އެންޑް ބެނެފިޓް ޕޮލިސީއަށް ހިއުމަން ރިސޯސަސް
މަޝްވަރާކުރެވި ލަފާދެވިފައިވެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތައް

އަހަރު ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދެވިފައިވާ މުސާރަ އަދި

ބެހިފައިވަނީ މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  8,000.00ރުފިޔާ އާއި ހާޒިރުވެ

އިނާޔަތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

ޑިޕާރޓްމަންޓުން

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ނ
ަނ ް

ަމގާމް

ނ /
ައ ްއ ަޔ ް
ނ ު
ކ ެރ ުވ ު
ނ
އި ް
ކ ެރ ުވ ު
ނތިހާ ު
ބ ު

އިސްލާހުތަކާއި

ބެހޭގޮތުން

ަހޒި ރީ

އުޖޫރައިގެ ގޮތުން  1,091,187.09ރުފިޔާ ދެވިފައިވެއެވެ 2013 .ވަނަ

ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޯޑު ޖަލްސާ އަދި ކޮމިޓީ ޖަލްސާއަކަށް 500.00
ރުފިޔާއެވެ .ބޯޑުގެ ކޮމެޓީތަކުގެ ހާޒިރީއަށް ދެވޭ އުޖޫރައިގެ އިތުރުން

އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ހާލީ

ޗެއަރމަން

 08އޯގަސްޓް 2012

-
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ވަކިއެހެން އުޖޫރައެއް ޑިރެކްޓަރުންނަކަށް ނުދެވެއެވެ .ޑިރެކްޓަރުންގެ

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އަބޫބަކުރު

މެމްބަރ

 02ޖޫން 2013

-

3/3

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަހަކު ޖުމްލަ 10,000.00

އަލްފާޟިލް އިމްރާން ވަޖުދީ

މެމްބަރ

 14މެއި 2012

 24ޑިސެމްބަރ 2013

7/7

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަބީލް

މެމްބަރ

 16ޖެނުއަރީ 2013

 24ޑިސެމްބަރ 2013

4/7

އަލްފާޟިލް މަންސޫރު ޒުބައިރު

މެމްބަރ

 14މެއި 2012

 29މެއި 2013

4/4

ރުފިޔާ އަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށެވެ.
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ
ޑިރެކްޓަރުންނަށް ކުންފުނީގެ މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް ސްކީމްގެ

ދިރާސާކޮށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން
ހުށަހެޅުން
•ކުންފުނީގެ ބޯނަސް ސްޓްރަކްޗަރާއި ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި،
ވަކިކުރުމަށްދެވޭ މުއްދަތާއި ،މަގާމުން ދުރުކުރާނަމަ ދެވޭ ފައިސާގެ
މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން

ހުށަހެޅިފައިވާ “ރެމިއުނަރޭޝަން އޮފް ބޯޑް ޑައިރެކްޓަރސް އެންޑް

ހޭދަކުރާ

ވަގުތާއި

މަގާމުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު އެކަށީގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ
ކެރިކުޅަދާނަކަންހުރި އެންމެމަތީ މިންވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް
ހިތްވަރުލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އެފަރާތްތަކުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަށް

•ކުންފުނީގެ “އެމްޕްލޯއީ ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން އެންޑް
ރިވޯރޑިންގ ޕޮލިސީ” އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާހުތަކާއި
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ބެނެފިޓް ޕޮލިސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރީޖަނަލް ޓްރެވަލް ބެނެފިޓް

ޑިރެކްޓަރުންނަށް އެބޭފުޅުން ކުންފުނީގައި އަދާކުރައްވާ މަގާމަށް އިތުރު
މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލުން ނުވަތަ ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒްގެ ހިއްސާ
ލިބިގަތުމުގެ ހައްގު ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނަމަވެސް ،ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލުން
ނުވަތަ ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒްގެ ހިއްސާއެއް ލިބިގަތުމުގެ ހައްގު ،ކުންފުނީގެ
އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރަށް
ދެވިފައިނުވެއެވެ.

ލިބިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ަ 2013ވ ަނ ައ ަހ ުރ ޑި ެރކް ަޓ ުރ ް
ނގެ ޯބޑ ު މު ާ
ނ ޮގތުގެ ަތފްސީލް
ސ ަރ ެދ ުވ ު
ަމގާމް

ނ
ަނ ް

ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާ ލަފާދެވިފައިވެއެވެ.
•ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރގެ ޓާރމްސް އޮފް
ރިފަރެންސް

އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑަށް

•ކުންފުނީގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕޮލިސީ ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ގެންނަން
ފެންނަ

އިސްލާހުތަކާއި

ބެހޭގޮތުން

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑަށް

ލަފާދެވިފައިވެއެވެ.
ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން

ކަނޑައަޅާފައިވޭތޯ ބަލައި އެފަދަ ކަންތައް އިސްލާހުކުރަން ފެންނަ
ހާލަތްތަކުގައި ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން

ހުރިހާ

ޑިރެކްޓަރުންނަށް

ކުންފުނީގެ

ސެލެރީ

އެންޑް

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑުގައި

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

އެގްޒެކަޓިވް

ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓް” ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް

ހުށަހެޅުނެވެ.

•ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި ކުންފުނީގެ އިސްމުވައްޒަފުންގެ
ތަޖުރިބާއާއި

އަދި

ލަފާދެވިފައިވެއެވެ.

•ކުންފުނީގެ ފަރާތުންދެވޭ އިނާޔަތްތައް ދިރާސާކޮށް އެކަން ބޯޑަށް

ފެންވަރާއި

ދަށުން މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސްގެ ހިދުމަތް ލިބިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

•ކުންފުނީގެ “ސެލެރީ އެންޑް ބެނެފިޓް ޕޮލިސީ”އަށް އިތުރު ކުރުމަށް

•ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްވެރިންގެ މުސާރަތަކާ ބެހޭގޮތުން

 2013ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މުސާރަ އަދި

ދަށުންނެވެ.

ިސތި ުއފާ ެދ ްއވި /
އ ް
ނ
ަވކި ު
ކ ެރ ުވ ު

ސ އޫލި ްއ ަޔތު ަތ ްއ
ޮކމިޓީގެ ަމ ް

ބޯޑުގައި

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

އެގްޒެކަޓިވް

ހުސެއިން ހާލީ

ޑި ެރކް ަޓރ ަކމުގެ
ބާ ަވތް
ސަރުކާރުގެ

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު އާތިފާ

ޗެއަރޕާރސަން

ޑރ.އަހުމަދު އަދްހަމް އަބްދުﷲ

ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮޕިސަރ ސަރުކާރުގެ

ިސތި ުއފާ ެދ ްއވި ަ /ވ ި
ނ
އ ް
ކ ު
ކ ެރ ުވ ު

ސ ަރ ައދި
މު ާ
ނ ާޔތު ެގ ޮގތު ަގއި
އި ާ
ނ ޖުމްލަ
ެދ ުވ ު

 24ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް

106,935.48

 18ސެޕްޓެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް

78,800.00

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަލީ

ޑިރެކްޓަރ

ސަރުކާރުގެ

 24ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް

115,435.48

އަލްފާޟިލް އިމްރާން ވަޖުދީ

ޑިރެކްޓަރ

ސަރުކާރުގެ

 24ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް

109,435.48

އަލްފާޟިލް އިހުސާން ޝަރީފް

ޑިރެކްޓަރ

ސަރުކާރުގެ

 24ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް

104,435.48

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަބީލް

ޑިރެކްޓަރ

ސަރުކާރުގެ

 24ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް

99,112.90

އަލްފާޟިލް މަންސޫރު ޒުބައިރު

ޑިރެކްޓަރ

އާއްމު

 29މެއި  2013ގެ ނިޔަލަށް

49,000.00

އަލްފާޟިލް މުޖުތަބާ ޖަލީލު

ޑިރެކްޓަރ

އާއްމު

 29މެއި  2013ގެ ނިޔަލަށް

49,000.00

* 2013ގަ އުޅުއްވި މިހާރު

ނުއޫޅޭ ޑިރެކްޓަރުން

ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
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ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ ސަރުކާރުގެ

 24ޑިސެމްބަރ  2013އިން ފެށިގެން

2,564.52

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝިހާމް އަލީ
އަލްފާޟިލް އަޒުމީލް އަހުމަދު

ޑިރެކްޓަރ

ސަރުކާރުގެ

 24ޑިސެމްބަރ  2013އިން ފެށިގެން

2,564.52

އަލްފާޟިލް މޫސާ ނަސީމް

ޑިރެކްޓަރ

ސަރުކާރުގެ

 24ޑިސެމްބަރ  2013އިން ފެށިގެން

2,564.52

އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ސާލިމް މުހައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

ސަރުކާރުގެ

 24ޑިސެމްބަރ  2013އިން ފެށިގެން

2,564.52

ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓްގައި
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކާއި އެކު އެއްވެސް ސަރވިސް
ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ދެވޭ
މުއްދަތާއި އަދި މަގާމުން ދުރުކުރާނަމަ އެކަމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ފައިސާ
އެއް ،އަދި ސްޓޮކް ގަތުމުގެ އިހުތިޔާރު ޑިރެކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ޓޮޕް

އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަފީއު

ޑިރެކްޓަރ

ސަރުކާރުގެ

 31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް

117,500.00

އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ހާލީ

ޑިރެކްޓަރ

ސަރުކާރުގެ

 31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް

މެނޭޖްމަންޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް  2013ވަނަ

118,000.00

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އަބޫބަކުރު

ޑިރެކްޓަރ

އާއްމު

އަހަރު ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 29މެއި  2013އިން ފެށިގެން 31

65,774.19

އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުހައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

އާއްމު

 2013ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓް އެކުލެވިގެންވަނީ ޗީފް

ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް
 29މެއި  2013އިން ފެށިގެން 31

70,274.19

އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ އިސްކޮށް ހުންނަވާގޮތުގެ މަތިން ،ކުންފުނީގެ
ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގާ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަވާ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ

ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް

އޮފިސަރ ،ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރގެ މައްޗަށެވެ.

* 2013ނިމުނު އިރު ކުންފުނީގެ ބޯޑު އޮތްގޮތް

ކުންފުނީގެ

ޓޮޕް

މެނޭޖްމަންޓްގެ

މުސާރައާއި

އިނާޔަތްތައް

ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ސެލެރީ އެންޑް ބެނެފިޓް ޕޮލިސީގެ
ރެމިއުނަރޭޝަން ފޯރ ބޯޑް ޑައިރެކްޓަރސް އެންޑް ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓް
ސެކްޝަންގެ ދަށުންނެވެ .ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓްގައި ހިމެނިވަޑައިަގަންނަވާ

ނ
ަ 2013ވ ަނ ައ ަހ ުރ ޑި ެރކް ަޓ ުރ ް
ބވި ެއ ެހ ް
ނގެ ޯބޑ ު ަގއި ތި ްއ ެ
ނ ަވ ުރ
ނ ާ
ޑި ެރކް ަޓ ުރ ް
ނގެ ހި ްއ ާ
ނއި ެއބޭފުޅު ް
ސގެ މި ް
ނަން

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝިހާމް އަލީ

ޑިރެކްޓަރު ކަމުގެ ބާވަތް

ހިއްސާގެ އަދަދު

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު އާތިފާ

 13ހިއްސާ

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑަންޓް)

ޑރ.އަހުމަދު އަދްހަމް އަބްދުﷲ

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  /އެގްޒެކްޓިވް)

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަލީ

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  /ނޮން-އެގްޒެކަޓިވް)

އަލްފާޟިލް އިމްރާން ވަޖުދީ

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑަންޓް)

އަލްފާޟިލް އިހުސާން ޝަރީފް

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  /އެގްޒެކްޓިވް)

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަބީލް

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑަންޓް)

އަލްފާޟިލް މަންސޫރު ޒުބައިރު

(އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑަންޓް)

އަލްފާޟިލް މުޖުތަބާ ޖަލީލު

(އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑަންޓް)

ނއި
ަ 2013ވ ަނ ައ ަހ ުރ ނ ަިޔލަ ް
ނ ާ
ބ ިވ ޑި ެރކް ަޓ ުރ ް
ށ ތި ްއ ެ
ނ ަވ ުރ
ކ ް
ނގެ ހި ްއ ާ
ނފުނީ ަގއިވާ ެއބޭފުޅު ް
ސގެ މި ް
ު

ހިއްސާއެއް ނެތް
 1ހިއްސާ
ހިއްސާއެއް ނެތް
ހިއްސާއެއް ނެތް
ހިއްސާއެއް ނެތް
 2ހިއްސާ
 17ހިއްސާ

ހިއްސާއެއް ނެތް

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  /އެގްޒެކަޓިވް)

ހިއްސާއެއް ނެތް

އަލްފާޟިލް އަޒުމީލް އަހުމަދު

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  /ނޮން -އެގްޒެކްޓިވް)

ހިއްސާއެއް ނެތް

އަލްފާޟިލް މޫސާ ނަސީމް

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑަންޓް)

ހިއްސާއެއް ނެތް

އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ސާލިމް މުހައްމަދު

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑަންޓް)

އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަފީއު

އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ހާލީ

(އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑަންޓް)

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އަބޫބަކުރު

(އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑަންޓް)

އަލްފާޟިލް ނަސްރަތު މުހައްމަދު

(އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑަންޓް)

ކުންފުނީގެ

ޑިރެކްޓަރުންގެ

މައްޗަށެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު  4,907,352.00ރުފިޔާ މުސާރަ އަދި
އިނާޔާތުގެ ގޮތުގައި ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓަށް ދެވިފައިވެއެވެ.
ކެޕިޓަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގެ
 2.4ވަނަ މާއްދާގައި ކުންފުނީގެ ސީނިއަރ/ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓްގެ
މުސާރައާއި

އިނާޔަތްތައް

ވަކިވަކިން

ހާމަކުރުމަކީ

މައުލޫމާތެއް

ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ،ވިޔަފާރިއާއި ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް
ރިއާޔަތްކޮށް މި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ވަކިވަކިން
ހާމަނުކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

 1ހިއްސާ

(ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  /އިންޑިޕެންޑަންޓް)

ބޯޑުގައި

ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ މަހު މުސާރަ އަދި އެލަވަންސް އެއްގެ

ހިމެނޭ

 2ހިއްސާ
 9ހިއްސާ
 1ހިއްސާ

ޑިރެކްޓަރުން

ބައްލަވައިގެންފައިވާ ހިއްސާއަކީ އެބޭފުޅުން އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން
ބައްލަވައިގެންފައިވާ ހިއްސާއެވެ.

78

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

79

އެމް.އާރު.އީ.އައި.ސީ

ލ އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
މޯލްޑިވްސް ރިއަ ް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ރިއަލް

ފުޅާވަމުންދާ
އެމްޓީސީސީން

އެސްޓޭޓް

މޯލްޑިވްސް

ވިޔަފާރީގެ

ރިއަލް

އެސްޓޭޓް

ތެރެއަށް

ވަނުމަށް

އިންވެސްޓްމަންޓް

ކޯޕޮރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް
އުފެއްދީ  2007ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ނ
ނފުނީގެ ޮއޑި ަޓ ުރ ް
ކ ް
ު
މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްގެ އޮޑިޓަރުންނަކީ ކޭޕީއެމްޖީއެވެ .މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް
އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހިސާބުކުރެވުނީ

ނފުނީގެ ވ ަިޔފާރި
ކ ް
ު

މައިކުންފުންޏާއި އެއްގޮތަށް  31ޑިސެމްބަރ ގައި މާލީ އަހަރު

ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުނިން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ މައިގަނޑު

ނިމޭގޮތަށެވެ.

މަސައްކަތަކީ ހުޅުމާލޭގައި އެޕާރޓްމަންޓް އިމާރާތެއް އެޅުމަށްޓަކައި
ގަނެފައިވާ

ބިން

ތަރައްގީކުރުމުގެ

މަސައްކަތްތައް

ފެށުމަށްޓަކައި

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަންއާއި އެކު ކުރިން ކުރެވިފައިވާ
އެއްބަސްވުމަށް އިސްލާހުގެނައުމުގެ މަސައްކަތެވެ.
ހަމައެއާއި އެކު ،މިޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާނެ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕޮރޭޝަންއާއެކު މަޝްވަރާތައް
ކުރިޔަށްގެންދިއުމާއި ،މި އިމާރާތުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝްން މަސައްކަތް
ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށް އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން
ނިންމަންޖެހޭކަންކަން ނިންމުނެވެ .އުއްމީދަކީ މި އިމާރާތުގެ އަމަލީ
މަސައްކަތްތައް  2014ވަނަ އަހަރު ފަށާ ނިންމާލުމެވެ.

ކ ް
ކރި ަމގު
ނފުނީގެ ު
ު
ކުންފުނީގެ މަގްސަދަކީ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ގެ މާރކެޓްގެ ހުރިހާ
ފަންތިއެއްގެ

ކަސްޓަމަރުންނަށް

އަމާޒުކޮށް

ފެންވަރު

ރަނގަޅު

އުފެއްދުންތަކަކާއި ހިދުމަތްތައް ނެރެދިނުމެވެ .ހަމަ އެއާއި އެކު ފުލް-
ސަރވިސް އެޕާރޓްމަންޓްތަކާއި މެއިންޓަނަންސްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށް
ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކޮށް މުސްތަގުބަލުގައި އެންމެ ވަރުގަދަ
އެއް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ކުންފުންޏަށް ހެދުމެވެ .މިއަހަރަށް ކުންފުނިން
 18މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކޮށް  5މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ
ވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.
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ކުންފުނީގެ މާލީ ނަތީޖާ

ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ގުރޫޕް ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ވާނީ

ނ
ނ ް
ކ ުރމާއި ަފއި ޭ
ނ ް
ނ ެވ ް
އި ް
ކ ުރ ް
ސ ު
ސ ޓް ު

ހިމަނާފައެވެ .ހަމަ އެއާއިއެކު މޯލްޑިވްސް ފައިނޭސް ލީސިންގ

•ކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ދާއިރާ ތަކަށް ދިގުމުއްދަތުގެ
• 2013ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީ އިން  564މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި

ގޮތުން ލިބުން އާމްދަނީ  2013ވަނަ އަހަރު ބޮޑުވެފައި ވުމުގެ

ކޮށްގެން ،ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް ކެނޑުމުގެ ކުރިން 34.9

އަސްލަކީ ،އެމްޓީސީސީއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދެވޭ ފެރީގެ

މި

ހިދުމަތުން ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމުގެ ގޮތުން  2013ވަނަ

ފައިދާއަކީ  2012ވަނަ އަހަރުގެ ޓެކްސް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ލިބުނު

އަހަރު ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވި  42މިލިއަން ރުފިޔާ

ސާފު ފައިދާއާއި ( 26.5މިލިއަން ރުފިޔާ) އަޅާބަލާއިރު  32%ގެ

މިބައިގައި ހިމަނާފައިވާތީކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް ވަނީ ހާސިލްކުރެވިފައެވެ.

ކުރިއެރުމެކެވެ .ނަމަވެސް  2013ވަނައަހަރު ކުރެވުނު ވިޔަފާރި
ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ( 579.2މިލިއަން ރުފިޔާ)
 3%ދައްވެފައިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ކުރެވުނު ވިޔަފާރި ދައްވުމުގެ
އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ  2013ވަނަ އަހަރު އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް
ބޮޑުހިލައާއި އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ލިބުމުގައި ދިމާވި
ތާށިކަމުން ބަންދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ވިޔަފާރި ހީނަރުވެ،
ފާއިތުވި އަހަރާ ބަލާއިރު މިދާއިރާއިން ކުރެވުނު ވިޔަފާރި 20%
ދަށްވެގެން ދިއުމުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އެސެޓަށް  2013ވަނަ އަހަރު ވަނީ  46.3މިލިއަން ރުފިޔާެ (: 2012
 52.1މިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދުވެފައެވެ .މި ފައިސާ ހޯދައިފައި ވާނީ،
ވިޔަފާރި ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިސާއިންނާއި ،ފައިނޭންސް ލީސްގެ
ގޮތުގަޔާއި އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނެގިފައިވާ ލޯންގެ ގޮތުގައިކަން
ފާހަގަކުރަމެވެ.

ހަރަދު ކުރެވިފައިވާ އަދަދު މަދު ވެފައިވާނީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ

މިލިއަނެ ރުފިޔާ) ވަނީ  2012ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު 72%

ވިޔަފާރިން ލިބުން އާމްދަނީ ދައްވުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަވާރި ހިންގުމުން

އިތުރުވެފައެވެ .މި އިތުރުވުމަކީ  2013ވަނަ އަހަރު އިންޓަރެސްޓް

ލިބުން ފައިސާ ހީނަރުވެފައިވުމުން ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ވިޔަފާރި

ހަރަދު  1.3މިލިއަން ރުފިޔާއިން ބޮޑުވެފައި ވުމާ ،ޔޫއެސްޑޮލަރާއި

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިސާ ދައްވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބޭންކް

ޖަޕަނީސް ޔެން އައި އަޅާބަލާއިރު ދިވެހި ފައިސާގެ އަގު ދަށްވުމުގެ

އޯވާޑްރާފްޓް ވަނީ އިތުރުވެފައިކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ސަބަބުން ލިބުން  3.3މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުމުގެ (3.0 : 2012
ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާތީކަން ފާހަގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާ)

•ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހުނު އަގު  2013ވަނަ އަހަރު ( 486.8މިލިއަން
ރުފިޔާ) ވަނީ  2012ވަނަ އަހަރާއި ( 497.2މިލިއަން ރުފިޔާ) ބަލާއިރު
 2%ދަށްވެފައެވެ .އިދާރީ ހަރަދާއި ،ވިއްކުމާއި މާކެޓްކުރުމުގެ ހަރަދާއި
އެހެނިހެން ހަރަދުތަށް  2012ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ވަނީ 17%
އިތުރުވެފައެވެ .މި އިތުރުމުމަކީ މައިގަނދު ގޮތެއްގައި މުއައްޒަފުންގެ

އަހަރު ތެރޭގައި އެވްރެޖް ކޮށް  120ރުފިޔާގައި ހުރިނަމަވެސް އަހަރު
ނިމުންއިރު ހިއްސާއެއްގެ އަގު ވަނީ  100ރުފިޔާ އަށް ވެއްޓިފައެވެ.

•ޓެކްސް އާއި ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން  18ޖުލައި  2011ގެ ފަހުން

އެގޮތުން އެމްޓީސީސީން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާއަށް

ވިޔަފާރި ކުންފުނި ތަކުން ދައްކަން ލާޒިމްކުރާ ވިޔަފާރި ފައިދާއިން
ނެގޭ ޓެކްސް ގެ ގޮތުގައި  2013ވަނަ

ކޮށް ފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގު ދައްކާފައިވާނީ ހިއްސާއަކަށް

 8.2މިލިއަން ރުފިޔާ

 100ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ .އެއާޕޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް

ހަރަދު ވެފައެވެ.

ޕްރްއިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ  2.5މިލިއަން ރުފިޔާގެ

އިނާޔަތްތަކާއި ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ހަރަދު  2013ވަނަ އަހަރު ބެޮޑުވެގެން

އިންވެސްޓްމަންޓަށް  2011ވަނަ އަހަރު ވާނީ ޕޮރޮވިޝަން ހެދިފައެވެ.

ދިއުމުގެ ސަބަބުން އިތުރުވިއިތުރުވުމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.އެހެނިހެން

މާލީ ހިސާބުންވާނީ އުނިކުރެވިފައެވެ .އަދި  31ޑިސެމްބަރު
 2013ގެ ނިޔަލަށް މިއިންވެސްޓްމަންޓަށް އިތުރު ބަދަލެއް
އައިސްފައެއްނުވެއެވެ.

އަދަދު ވަނީ  67.7މިލިއަން ރުފިޔާއަށް (  14.8 : 2012މިލިއަން
ރުފިޔާ) އަރާފައެވެ .ބޭންކް އޯވާރ ޑުރާފްޓް އިތުރުވުމުގެ
މައިގަނޑު ސަބަބަކަށްވެފައިވަނީ ބަންދަރު ހެދުމުގެ ވިޔަފާރިން
ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވުމާ މި ދާއިރާއިން ކުރެވުނު ވިޔަފާރިން
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބުން ތާށިވެ ލަސްވުމުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ނަމަވެސް ވިޔަފާރި ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިސާއިން  17.6މިލިއަން
ރުފިޔާ ވާނީ ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށާއި ހަރުމުދާ

•ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާގެ އަގު

ކުރަމެވެ.

ވިޔަފާރި  2011ވަނަ އަހަރު ހުއްޓަލާފައި ވާތި އެމްޓީސީސީގެ

• 2013ވަނަ އަހަރު ނިމުން އިރު ބޭންކް އޯވާރ ޑުރާފްޓްގެ

• 2012ވަނަ އަހަރާއި ބަލާއިރު ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގޮތުގައި

•ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުން ހަރަދު  2013ވަނަ އަހަރު (17.5

ކުންފުންޔަށް

ކުރެވިފައިވާ

އިންވެސްޓްމަންޓް،

އެކުންފުނީގެ

އަދި  2011އަހަރު ހެދިފައިވާ ޕޮރޮވިޝަނަށް ބަދަލު އަންނާނެ ފަދަ
ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތެއް އެއާޕޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް

ހޯދުމަށް ހޭދަކުރެވިފައެވެ .ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯނާ ފައިނޭންސް
ލީސިންގ

ދަށުން ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް  21މިލިއަން ރުފިޔާ

ހަރަދު ކުރެވިފައިވާއިރު  34.5 ،މިލިއަން ރުފިޔާ ދިގުމުއްދަތުގެ
ލޯން އަދާކުރުމަށް 8.2 ،މިލިއަން ރުފިޔާ ލޯން އިންޓެރެސްޓަށް،
އަދި  2.9މިލިއަން ރުފިޔާ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސްގެ
ގޮތުގައިވާނީ ހޭދަކުރެވިފައެވެ .ހަމަ އެއާއި އެކު އަނބުރާ
ދައްކާގޮތަށް ނެގިފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދު  2013ވަނަ
އަހަރު  124.8މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވުމުގެ ސަބަބުން
ކުންފުނީގެ ގިއަރިން ރޭޝިއޯ ވަނީ  )2012( 26%އިން 30%
އުފުލިފައެވެ

ޕްރްއިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ހިނގާފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވު.

ނ)
ސ ައ ަކ ް
ދ (ގެ ްއލު ް
ށ ީވ ަފއި ާ
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37

އަދި މޯލްޑިވްސް ރިއަލްއެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަނަށް
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2012

2011

2010

2009

ސާފު ދަރަނި
ރައުސުލްމާލް

86

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

87

ގްރޫޕްއިން ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ޖުމްލަ  564މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް

ނ
ވާރކި ް
ނގ ެކޕި ަޓލް ެމ ޭ
ކ ުރ ް
ނޖް ު

ށ
ރ ަތ ް
ދއި ާ
ަމއި ަގނޑ ު ވި ާޔފާރީގެ ާ

ނ ()2012
ކުންފުނީގެ ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް ސައިކަލް ވަނީ  91ދުވަހު ް

ޖިއޮގްރަފިކް ގޮތުން ބަލާނަމަ ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު ޔުނިޓްތައް

 135ދުވަހަށް  2013ވަނަ އަހަރު އިތުރުވެފައެވެ .މި އިތުރުމުމަކީ

ގާއިމްކުރެވިފައިވަނީ މާލެ އަދި ތިލަފުށީގައެވެ .ކުންފުނި ހިނގަމުން

ަވރކި ް
ނގ ެކޕި ަޓލް
ނ)
ސއި ަކލް ( ުދ ަވ ުހ ް
ަ

ކުންފުންޔަށް ލިބެނެޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު  170ދުވަހުން
( 140 )2012ދުވަހަށް  2013ވަނަ އަހަރު ދައްވުމުން އައި ބަދަލެއްކަން
ފާހަގަ ކުރަމެވެ .އިންވެންޓްރީ ރެސިޑެންސީ މުއްދަތު  96ދުވަހުގައި

އަންނަނީ ވިޔަފާރީގެ ތަފާތު ހަތަރު ދާއިރާއަކަށް ހާއްސާކުރެވިފައިވާ
144

134
117

ހުރިއިރު ( 91: 2012ދުވަސް) ،ފައިސާ ހޯދުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު ހުރީ

މައިގަނޑު ހަތަރު ޔުނިޓްތަކެއްގެ ދަށުންނެވެ .އެއީ ،ޓްރޭޑިންގ،
ކޮންޓްރެކްޓިންގ ،ޓްރާންސްޕޯޓް ( މާލެ ސަރަހައްދު އަދި މެދުއުތުރު
ޕްރޮވިންސް ) އަދި ލޮޖިސްޓިކް ސާވިސަސް އެވެ.

91

 177ދުވަހުގައެވެ ( 177 : 2012ދުވަސް).

އަރާއިރު މީގައި ހިމެނެނީ ޓްރޭޑިންގ ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ވިޔަފާރިން 162

ފައިދާގެ

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

ލިބެނީ

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކަރަންޓް ރޭޝިއޯ  2012ވަނައަހަރު  1.47ގައި

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ،ޓްރޭޑިންގް އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް ދާއިރާތަކުންކަމަށްވާއިރު

ހުރި އިރު  2013ވަނަ އަހަރު މިރޭޝިއޯ  1.38އަށް ދަށްވެ ،ކުއިކް

ބޮޑުބައި

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

ރޭޝިއޯ  2012ވަނަ އަހަރު  1.04އިން  2013ވަނަ އަހަރު  0.94އަށް

2013

2012

2011

ވަނީ ދައްވެފައެވެ.

2010

2009

ސާފު

ކުންފުންޏަށްވާ

 276މިލިޔަން ރުފިޔާ (

 347 : 2012މިލިއަން ) ޓްރާންސްޕޯޓް

ވިޔަފާރިން  88މިލިޔަން ( 78 : 2012މިލިޔަން) އެވެ.
 31ޑިސެމްބަރ  2012ގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ އެކި ދާއިރާތަކުން
ވެފައިވާ ހިންގުމުގެ ފައިދާއަށް ބަލާއިރު ޓްރޭޑިންގ ޑިޕާޓްމެންޓް އިން
 33މިލިޔަން ރުފިޔާ (  29 : 2012މިލިޔަން) ،ކޮންޓްރެކްޓިންގް އިން

61

ކުންފުންޏަށްވާ

ބޮޑުބައި

މިލިޔަން ރުފިޔާ ( 131 : 2012މިލިޔަން) ކޮންޓްރެކްޓިންގ ވިޔަފާރިން

ފައިދާގެ

 51މިލިޔަން ރުފިޔާ (  61: 2012މިލިޔަން) ޓްރާންސްޕޯޓް އިން 1
މިލިޔަން ރުފިޔާ (  )31( : 2012މިލިޔަން ) އަދި ލޮޖިސްޓިކް ސާވިސަސް
އިން ( )2މިލިޔަން ރުފިޔާ ( )7( : 2012މިލިޔަން ) އެވެ.

ހިއްސާކުރަނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ އަދި ޓްރޭޑިންގެ ދާއިރާއިންނެވެ.
 2013ވަނައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަސް ނިމުނުއިރު ޓްރާންސްޕޯޓް
ދާއިރާއިން ކުންފުންޏަށްވެފައިވާ ގެއްލުން ފޫބެއްދިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ
ސަބްސިޑީންނާއި

ޓްރޭޑިންގް

އަދި

ދާއިރާތަކުން

ކޮންޓްރެކްޓިން

ލިބިފައިވާ ސާފު ފައިދާގެތެރެއިންނެވެ.

ކގެ
ަ 2012ވ ަނ ައ ަހ ުރ ު
ބއި ަތ ު
ނ ވ ަިޔފާރީ ަގއި ަމއި ަގނޑ ު ވ ަިޔފާރި ަ
ކ ެރ ުވ ު
ސ
ހި ްއ ާ

ަވރކި ް
ނގ ެކޕި ަޓލް
ނ)
(މިލި ައ ް

ކގެ
ަ 2013ވ ަނ ައ ަހ ުރ ު
ބއި ަތ ު
ނ ވ ަިޔފާރީ ަގއި ަމއި ަގނޑ ު ވ ަިޔފާރި ަ
ކ ެރ ުވ ު
ސ
ހި ްއ ާ
49%

60%
29%

500

23%
400

4%

އެހެނިހެން

14%
އެހެނިހެން

ދަތުރުފަތުރު

300

ދަތުރުފަތުރު

ކޮންޓްރެކްޓިންގ
2013

2012

2011

2010

2009

ކޮންޓްރެކްޓިންގ

އާއްމު ވިޔަފާރި

200

ލިކުއިޑް އެސެޓް

އާއްމު ވިޔަފާރި

ނ)
ނ ް
ކގެ އާމް ަދނީ ( ުރފި ާޔ މިލި ައ ު
ބއި ަތ ު
ވ ަިޔފާރި ަ

ނ)
ނ ް
ދ ައދި ގެ ްއލު ް
ކގެ ަފއި ާ
ނ ( ުރފި ާޔ މިލި ައ ު
ބއި ަތ ު
ވ ަިޔފާރި ަ

ކަރަންޓް އެސެޓްސް

347

ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީ

61

276

51
29

-7

-31

-2

33
131

1
23

އެހެނިހެން

ދަތުރުފަތުރު

2013

88

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

7%

16%

ކޮންޓްރެކްޓިންގ

2012

އާއްމު ވިޔަފާރި

38

އެހެނިހެން

78

88

ދަތުރުފަތުރު

2013

162

ކޮންޓްރެކްޓިންގ

އާއްމު ވިޔަފާރި

2012

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

89

މާލީ ބަޔާން

އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާއި މެދު
ވަކިގޮތެއް ނިމިފައިނުވުމާއި ކުރިޔަށް ހިނގަހިނގާހުރި ބޮޑެތި މަސައްކަތް
ހުއްޓި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވުމުން އެމަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރި
ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް އެޑްވާންސްއަށް ދީފައިވާ ފައިސާއާއި މެދުވެސް

ޑ ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެން ް
ހޅާ މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް.
ގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ހުށަ ަ

ގޮތެއް ނުނިމިވާތީ އެކުންފުނީގެ  31ޑިސެމްބަރ  2011އަށް ނިމުނު
އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އިސްވެދެންނެވި ސަބަބުތަކާއިހުރެ އެކުންފުނީގެ

މިއީ ޕުރައިޒް ވޯޓަރ ކޫޕާރސް އިން ދެއްވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ.

އޮޑިޓަރުންގެ

ހައިސިއްޔަތުން

އަޅުގަނޑުމެން

ގަބޫލެއްނުކުރަމެވެ.

ވުމާއިއެކު ،މާލީ ހިސާބުތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓް  23ގައިވާ އެސޯސިއޭޓް
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

އޮޑިޓްގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލްތަކެއްގެ ދަށުން

ޕލކ (ގްރޫޕް) ގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ބަޔާންތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ

އޮޑިޓްކުރެވޭ ހިސާބުތަކުގައިވާ އަދަދު ތަކާއި ،ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

 31ޑިސެމްބަރ  2012ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި

މައުލޫމާތު ތަކާއިބެހޭގޮތުން ހެކިހޯދުމެވެ .ހިސާބު ތަކަށް އަސަރު

އާމްދަނީގެ ބަޔާން އަހަރު ނިމުނުއިރު އިކުއިޓީއަށް އައި ބަދަލުގެ ބަޔާން،

ކޮށްފާނެ ތެދު މައުލޫމާތު އެއީ އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ އޮޅިގެން

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަވިގޮތުގެ ބަޔާން ،މުހިންމު އެކައުންޓިންގ

ކަމަށް ނަމަވެސް ،ހިސާބު ތަކުގައި ހުންނާނެފަދަ ނުވަތަ ހުރެދާނެފަދަ

ޕޮލިސީތަކުގެ ހުލާސާއާއި ،ހިސާބުތަކާއި ގުޅުންހުރި ނޯޓްތައް އޮޑިޓްކޮށް

ހާލަތްތައް ބަލާހޯދުމަށް (ރިސްކް އެސެސްމެންޓް) އަދި އެނޫންވެސް

ބަލާ ފާސްކޮށްފީމެވެ.

އޮޑިޓާއިބެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތްތައް

.1

ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ މައްޗަށްވާ މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
.2

މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާ ބައިނަލްއަގްވާމީ މިންގަޑުތަކާއި

ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ގާނޫނު ނަންބަރު  96/10އާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނީގެ
ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ،އެކުލަވާލާ އޮޅުވާލުމެއްނެތި އެދެވޭގޮތެއްގައި
ހާމަކުރުމަކީ

މެނޭޖްމަންޓްގެ

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

މިގޮތުން

މާލީ

ހިސާބުތަކާއި ،ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލައި ހުށަހެޅުމުގައި،
ހިސާބުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ފަދަ ތެދުނޫން މައުލޫމާތު ،އެއީ އޮޅުވާލުމުގެ
ނިޔަތުގައި ނުވަތަ އޮޅިގެން ކަމަށްވިޔަސް ،ނުހުންނާނެފަދަ އެއްޗެއްގެ
ގޮތުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ،އަދި އެކަށީގެންވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ
ސިޔާސަތުތައް

ކުންފުންޏަށް

ހޯދައި

ބަލައިގަތުމާއި،

އިންޓާނަލް

ކޮންޓްރޯލްތައް ފަރުމާކުރުމާއި ،އަދި އަމަލީ ސިފަ ގެނައުމާއި ،އެގޮތުގައި
ދެމެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

އޮޑިޓް

އަޅުގަޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް
ކުރުމަށްފަހު

ހިސާބުތަކާއިމެދު

އަޅުގަޑުމެންނަށް

ފެންނަގޮތް

ހާމަކުރުމެވެ .ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ
ގޮތުން އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި މިންގަޑުތަކާއި ،އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
މަތިންނެވެ .ކުންފުނީގެ މާލީހިސާބު ތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ފަދަ ތެދުނޫން
މައުލޫމާތު އެކުލެވިގެންނުވާނެ ކަމުގެ އެކަށީގެންވާވަރުގެ ޔަގީންކަމެއް
ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އެންމެހާ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ފެތޭފަދައިން ރާވާ ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް މިދެންނެވި މިންގަޑުތައް ލާޒިމުކުރެއެވެ.
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އެސެސް ކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް އޮޑިޓަރ ކަނޑައަޅާނީ ،މާލީ ހިސާބު
ތަކާއި ،ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލައި ހުށަހެޅުމުގައި ކުންފުނީގެ
ފަރާތުން އެކުލަވާލައި އަމަލު ކޮށްފައިވާ އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްސް
ތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެފަދަ ހާލަތްތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާކަމަށް
ފެންނަ އޮޑިޓްކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ނަމަވެސް މިގޮތަށްބެލޭ ބެލުމަކީ ކުންފުނީގެ އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްސްގެ
ގާބިލުކަމާއި މެދު ލަފައެއް ދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ބެލިބެލުމެއްނޫނެވެ.
މީގެ އިތުރުންވެސް އޮޑިޓްކުރުމުގައި ބެލޭ ކަންތައް ތަކުގެ ތެރޭގައި،
ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކާއި ،އުސޫލު ތަކުގެ ސައްހަކަމާއި،
ކުންފުނީގެ

ފަރާތުން

ހިސާބުތަކުގެ

އެކުލަވާލާފައިވާ

މެދު އެއްޗެއް ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ.
ނިންމުން
.5

އަޅުގަނޑުމެން

ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި،

މޯލްޑިވްސް

ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަދި
އެކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީގެ އެއްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބު ތަކާއި ބަޔާން
ތަކަކީ  31ޑިސެމްބަރ  2012ގައި އޮތްގޮތް ހަގީގަތާއި އެއްގޮތަށް
ދައްކައިދޭ ،އަދި ނިމިގެން ދިޔަ މާލީ އަހަރު ކުންފުނި ހިންގާފައިވާ ގޮތާއި،
ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައިވަނީ
ބައިނަލްއަގްވާމީ ހަމަތަކާއި މިންގަޑު ތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއި
ބެހޭ ގާނޫނު ނަންބަރު  96/10އާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށެވެ.
މާލެ
							
ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސް

އެސްޓިމޭޓް

ތަކުގައިވަނީ ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ އަދަދު ތަކެއްތޯ ބެލުމުގެ އިތުރުން،
ޖުމްލަގޮތެއްގައި

ކުންފުނީގެ

މާލީ

ހިސާބު

ތަކާއި

ބަޔާންތައް

އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުގެ ސައްހަކަން ބެލުން ހިމެނެއެވެ.

އޮޑިޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
.3

ނުވަތަ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާފަރާތަކީ އޮޑިޓަރެވެ .މިގޮތުން ރިސްކް

ކުންފުނީގެ ގެއްލުން ،އެސެޓް އަދި ދަރަނީގެ ހިސާބުތަކުގެ ސައްހަކަމާއި

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދިފައިވާ އޮޑިޓް
ހެކިތަކަކީ އެ އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޑިޓް
އޮޕީނިއަން ހާމަކުރުމަށް ފުދޭ އަދި އެކަށީގެންވާ ހެކިތަކެކެވެ.
އޮޑިޓަރުގެ ނިންމުން ބިނާކުރެވުނު އަސާސް
.4

އެސޯސިއޭޓް ކުންފުނިކަމަށްވާ އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް

 126 - 94ވަނަ ސަފްޚާއާއި ހަމައަށް ދެވިފައިވާ  2013ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ހިސާބުގެ ތަފްސީލްތަކަކީ ޕުރައިޒް ވޯޓަރ ކޫޕާރސް އިން ދެއްވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ
ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކުރިން ލީސް ހޯލްޑް ރައިޓްސް
ހުރި ރަށްތައް ސަރުކާރުން ވަކިކޮށްފައިވާއިރު އެރަށްތަކުގެ ކުލީގެ
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އާމްދަނީގެ ބަޔާން

ބެލެންސް ޝީޓް
ނޯޓް

ގުރޫޕް
2013

ކުންފުނި
2013

2012

ނޯޓް

ސ
ެއ ެ
ސޓް ް

ދިގު މުއްދަތުގެ އެސެޓްސް

ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް
އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް
ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތް
ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދާ
އެސޯސިއޭޓްގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް
ސަބްސިޑިއަރީގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް
ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާ

ކުރު މުއްދަތުގެ އެސެޓް

އިންވެންޓްރީ ް
ޒ
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި ފައިސާ
ފައިސާ އަދި ފާއިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި

6
7
8
9
10
10
11

173,692,532
1,228,096
2,853,452
21,909,601
199,683,681

187,869,238
219,561
270,475
164,346
21,909,601
210,433,221

173,692,532
1,228,096
2,853,452
7,102,500
21,909,601
206,786,181

187,869,238
219,561
270,475
164,346
7,102,500
21,909,601
217,535,721

13
12
14

134,217,515
277,793,042
7,424,103
419,434,660
619,118,341

123,023,027
269,359,290
33,528,118
425,910,435
636,343,656

132,967,778
280,467,958
6,920,213
420,355,949
627,142,130

121,773,289
272,014,361
33,022,528
426,810,178
644,345,899

ސމާލާ ިއ ަދ ަރނި
ަރ ުއ ް

ރައުސްމާލު
ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލާއި ރިސާވް
ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު
އާއްމު ރިސާވް
ހަގީގީ އަގުކުރުމުގެ ރިސާވް
ފައިދާގެ ތެރެއިން ނުބަހާ ބެހެއްޓި
ޖުމްލަ ރައުސްމާލު

15

12,500,000
149,539,082
19,520,299
95,945,905
277,505,286

12,500,000
149,539,082
19,520,299
72,948,727
254,508,108

12,500,000
149,539,082
19,520,299
103,985,115
285,544,496

12,500,000
149,539,082
19,520,299
80,967,317
262,526,698

ދަރަނި

ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަ ި
ނ
އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ
އަބުރާދައްކާގޮތަށް ހިއްސާދާރެއްގެ އަތުން ނަގާފައިވާ

16
17

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެ ޭ
ހ
އަނބުރާދައްކާގޮތަށް ހިއްސާދާރެއްގެ އަތުން ނަގާފައިވާ
ވިޔަފާރި އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި
އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ

23
17
18
16

ކުރު މުއްދަތުގެ ދަރަނި

2013

2012

2013

2012

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

5

564,022,694

579,204,606

564,022,694

579,204,606

ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހުނު

20

)(486,804,509

)(497,171,219

)(486,804,509

)(497,171,219

77,218,185

82,033,387

77,218,185

82,033,387

)(7,548,912

)(2,403,938

)(7,548,912

)(2,403,938

ޖުމްލަ ފައިދާ
ވިއްކުމާއި މާރކެޓް ކުރުމުގެ ހަރަދު

ޖުމްލަ އެސެޓްސް

ލ ދަރަ ި
ނ
ޖުމް ަ
މލަ ރައުސްމާލާއި ދަރަނި
ޖު ް

22,167,683
69,244,747
91,412,430

20,173,933
16,860,689
37,034,622
7,094,427
24,583,266
168,239,551
104,661,189
304,578,433
341,613,055
619,118,341

1,832,480
8,051,715
180,109,600
100,429,323
290,423,118
381,835,548
636,343,656

20,173,933
16,860,689
37,034,622
7,094,427
24,583,266
167,224,130
104,661,189
304,563,012
341,597,634
627,142,130

ގުރޫޕް

2012

22,167,683
69,244,747
91,412,430
1,832,480
8,051,715
180,093,253
100,429,323
290,406,771
381,819,201
644,345,899

20

އިދާރީ ހަރަދު

20

)(63,096,466

)(54,319,320

)(63,075,846

)(54,296,888

އެހެނިހެން އާމްދަނީ

19

49,304,484

18,071,865

49,304,484

18,071,865

އެހެނިހެން ހިންގުމުގެ ހަރަދު

20

)(3,426,933

)(6,673,364

)(3,426,933

)(6,673,364

52,450,358

36,708,630

52,470,978

36,731,062

ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސަތްކަތުން ލިބުނު އާމްދަނީ

22

384,627

81,653

384,627

81,653

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ

22

)(17,896,203

)(10,271,933

)(17,896,203

)(10,271,933

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ (/ގެއްލުން)

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ -ސާފު

22

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް

23

ޓެކްސް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ(/ގެއްލުން)
ކުންފުނީގެ ހިއްސާއަކަށް އަހަރު ތެރޭގައިވީ ފައިދާ(/ގެއްލުން)

ސަފްހާ  99ން  126ގައި ބަޔާންކުރެވި ފައިވާ އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީޒް އާއި ނޯޓް އަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބަޔެކެވެ.

ކުންފުނި

24

)(17,511,576

)(10,190,280

)(17,511,576

)(10,190,280

34,938,782

26,518,350

34,959,402

26,540,782

)(8,191,604

)(2,508,741

)(8,191,604

)(2,508,741

26,747,178

24,009,609

26,767,798

24,032,041

106.99

96.04

107.07

96.13

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިޔަތުގެ ދަށުން މި މާލީ ހިސާބުތައް ވަނީ ދިރާސާކޮތް މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް  22އެޕްރީލް  2014ގައި ނިންމާފައެވެ.

އިގްބާލް އާދަމް
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ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލާއި ބެހޭ ބަޔާން

ކޮންޕްރެހެންސިވް މާލީ ބަޔާން

ގްރޫޕް
ގުރޫޕް

ނޯޓް
ޓެކްސް ކެޑުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ

2013
26,747,178

ކުންފުނި
2012

24,009,609

2013
26,767,798

ނޯޓް

 1ޖެނުއަރީ  2012ގެ ބާކީ
2012

24,032,041

އެހެނިހެން ކޮންޕްރެހެންސިވް އާމްދަނީ

ވިއްކާލަން ކަޑައަޅާފައިވާ މާލީ މިލްކިއްޔާތުގެ ހަމައަގަށް އިތުރުވި

-

5,915,593

-

5,915,593

އެހެނިހެން ކޮންޕްރެހެންސިވް އާމްދަނީ އަހަރަށްވީވަރު

-

5,915,593

-

5,915,593

ކޮންޕްރެހެންސިވް އިންކަމް ގެ ޖުމްލަ ޓެކުހައް ކަޑާފަ

26,747,178

29,925,202

26,747,178

29,947,634

ހިއްސާގެ

އާއްމު ރިޒާވް

ހަގީގީ އަގުކުރުމުގު

ފައިދާގެ ތެރެއިން

ޖުމްލަ

ރައުސުލްމާލު
12,500,000

149,539,082

ރިޒާވް
13,604,706

ނުބަހާ ބެހެއްޓި
48,939,118

224,582,906

24,009,609

24,009,609

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓަށް އިތުރުވި

-

-

-

އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ(/ގެއްލުން)

-

-

5,915,593

-

5,915,593

 31ޑިސެމްބަރ  2012ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ

12,500,000

149,539,082

19,520,299

72,948,727

254,508,108

 01ޖެނުއަރީ  2013ގައި

12,500,000

149,539,082

19,520,299

72,948,727

254,508,108

26,747,178

26,747,178

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓަށް އިތުރުވި

-

-

-

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑަންޑްގެ

-

-

-

އ ދެވުނު
ގޮތުގަ ި
ރގެ ސާފު ފައިދާ(/ގެއްލުން)
އަހަ ު

-

26

 31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ

ކުންފުނި

12,500,000

ނޯޓް

 1ޖެނުއަރީ  2012ގެ ބާކީ

149,539,082

19,520,299

-

)(3,750,000

)(3,750,000

95,945,905

277,505,286

ހިއްސާގެ

އާއްމު ރިޒާވް

ހަގީގީ އަގުކުރުމުގު

ފައިދާގެ ތެރެއިން

ޖުމްލަ

ރައުސުލްމާލު
12,500,000

149,539,082

ރިޒާވް
13,604,706

ނުބަހާ ބެހެއްޓި
56,935,276

232,579,064

24,032,041

24,032,041

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓަށް އިތުރުވި

-

-

-

އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ(/ގެއްލުން)

-

-

5,915,593

-

5,915,593

 31ޑިސެމްބަރ  2012ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ

12,500,000

149,539,082

19,520,299

80,967,317

262,526,698

 01ޖެނުއަރީ  2013ގައި

12,500,000

149,539,082

19,520,299

80,967,317

262,526,698

26,767,798

26,767,798

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓަށް އިތުރުވި

-

-

-

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑަންޑްގެ

-

-

-

އ ދެވުނު
ގޮތުގަ ި
ރގެ ސާފު ފައިދާ(/ގެއްލުން)
އަހަ ު

-

 31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ

26

12,500,000

149,539,082

19,520,299

-

-

)(3,750,000

)(3,750,000

103,985,115

285,544,496
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މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓްތައް

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން

މިއީ އޮޑިޓަރުން ދީފައިވާ މާލީބަޔާނާ ގުޅޭ ނޯޓްތަކުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ.

ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތައް
ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު(/ހަރަދުވި)

25

އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުނު
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ދެއްކުނު ޓެކްސް

ގުރޫޕް

ނޯޓް

23

ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު

ކުންފުނި

ކ ް
ނފުނީގެ އާ ްއމު ަމ ުއލޫމާތު
ު .1
މިއީ ގާނޫނު ނަންބަރ  81/4ގެ ދަށުން ،ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ

17,691,784

72,165,653

17,693,484

72,165,653

މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި  18ޑިސެންބަރ

ށ
ލ ް
ނޝީ ްޓ ެގ ތާރީ ަހ ް
ބލެ ް
ސ ެ
ނ ަނ ަމ ެވ ް
ަ 2.2އ ަ
ށ ަކނޑަ ައޅު ު
ކ ުރމުގެ ަހ ަމ ަތ ްއ
ނޖެ ހޭ ހ ާ
ކ ަރ ް
ައ ަމ ލު ު
ނ ު
ިސ ު
ބ ު

)(8,245,454

)(9,064,433

)(8,245,454

)(9,064,433

 1980ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ،މޯލްޑިވްސް

)(2,929,657

)(812,845

)(2,929,657

)(812,845

ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

(ހ) އަލަށް ކަނޑައެޅުނު އަދި އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ހިސާބުކުރުމުގެ

6,516,673

62,288,375

6,518,373

62,288,375

އަދި ކުންފުންޏާއި ގުޅިފައިވާ ސަބްސިޑިއަރީ އަދި އެސޯސިއޭޓް

2012

2013

2012

2013

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް
ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް

6

)(18,582,010

)(17,041,536

)(18,582,010

)(17,041,536

އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓް ހޯދުމަށް

7

)(592,335

)(2,750

)(592,335

)(2,750

ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކަށް

8

)(5,961,887

)(1,134,678

)(5,961,887

)(1,134,678

ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކުމުން ލިބުނު

25

640,106

1,323,996

640,106

1,323,996

)(24,496,126

)(16,854,968

)(24,496,126

)(16,854,968

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހޭދަކުރެވުނު

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

(ކުންފުނި)

(ގްރޫޕް) ހިނގާފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ޖުމްލަ ގްރޫޕްގެ މާލީ ބަޔާންތަކެވެ.

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ  1ޖެނުއަރީ  2013ގެ އިން ފެށޭ

މިކުންފުނި  12ފެބްރުއަރީ  1990ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް

މާލީ އަހަރު ހިސާބުކުރުމުގައި އަމަލުކުރުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް

އިންޑަސްޓްރީޒްގައި އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވެއެވެ .ކުންފުނިން

އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ބޯޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުންފުނީގެ

ހިންގާ މައިގަނޑު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވިޔަފާރިކުރުމާއި

ހިސާބުތައް ނިންމުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ ހިސާބުކުރުމުގެ

މަސައްކަތްތައް

ކޮންޓްރެކްޓިންގގެ

ކުރުމާއި،

ކަނޑުދަތުރުފަތުރު

ކުރުމާއި ،އިމާރާތާއި އިމާރާތް ކުރަން ބޭނުންކުރާ އިކްވިޕްމަންޓާއި
މެޝިނަރީ ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ނީލަންކިޔުމެވެ .ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ
ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަކީ އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ،

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތައް
އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު

384,627

81,653

384,627

81,653

ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން

)(34,495,694

)(54,505,872

)(34,495,694

)(54,505,872

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑަންޑްގެ ގޮތުގައި ދެވުނު

)(811,533

)(296,492

)(811,533

)(296,492

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު/ހޭދަވި

)(34,922,600

)(54,720,711

)(34,922,600

)(54,720,711

ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެއްޗާއި ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓަށް އުނިވި

)(52,902,053

)(9,287,304

)(52,900,353

)(9,287,304

ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެއްޗާއި ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް އަހަރު ފެށުނުއިރު

14

)(14,300,212

)(5,012,908

)(14,805,802

)(5,518,498

ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެއްޗާއި ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް އަހަރު ނިމުނުއިރު

14

)(67,202,265

)(14,300,212

)(67,706,155

)(14,805,802

ސަފްހާ  99ން  126ގައި ބަޔާންކުރެވި ފައިވާ އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީޒް އާއި ނޯޓް އަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބަޔެކެވެ.

 ،20057ދިވެހިރާއްޖެއެވެ.
މި

ކުންފުނީގެ

ހިއްސާ

ވަނީ

ރާއްޖޭގެ

ހިއްސާގެ

ބާޒާރުގައި

ލިސްޓުކުރެވިފައެވެ.

މާލީ

އެވަނީއެވެ.

ތައްޔާރު

ކުރުމުގައި

ބޭނުންކޮށްފައިވާ

ހިސާބު

ހުރިހާ

އަހަރެއްގެ

ހިސާބުތައް

ބަޔާންކުރުމުގައި

މިސިޔާސަތުތައް އެއްގޮތަކަށް ބޭނުން ކުރެވިފައިވެއެވެ .އެކަމަކު ތަފާތު
ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
2.1

ަތ ްއ ާޔ ުރ ޮކ ް
ށ ަފއިވާ ޮގތް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
އާއި ގްރޫޕްގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މާލީ ހިސާބުތައް
ބަޔާންކުރުމުގެ (ބައިނަލް އަގްވާމީ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑު (އައި.އެފް.
އާރު.އެސް އާއި އެއްގޮތަށެވެ .މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި
އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ “ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން”
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•އައި.އޭ.އެސް ( 1އިސްލާހުކުރެވުނު) ‘މާލީ ބަޔާންތައް
ހުށަހަޅާގޮތް’  ،އެހެނިހެން އާމްދަނީ އާއިބެހޭ
•އައި.އެފް.އާރް.އެސް ( 7އިސްލާހުކުރެވުނު) މާލީ މުއާމަލާތްތައް:
•އައި.އެފް.އާރް.އެސް  10ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް މާލީ ބަޔާންތައް
•އައި.އެފް.އާރް.އެސް ‘ 11ޖޮއިންޓް އެރޭންޖްމަންޓްސް’ (1

ބ ެ
 .2ހ ާ
ބލެ ެހ ްއ ުޓމުގެ ަމއި ަގނޑ ު ސި ާޔ ަ
ސތު
ިސ ު
ސ
ކ ެގ ުހލާ ާ
ަތ ު
ބަޔާންތައް

ހަމަތަކެކެވެ.

ހާމަކުރުން  ،އެސެޓްސް އާއި ދަރަނި އަޅާކެނޑުން

ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުނިން އަމަލުކޮށްފައިވާ ހަމަތައް

ޖެނުއަރީ )2013
•އައި.އެފް.އާރް.އެސް ‘ 12އެހެން ފަރާތްތަކުގައިވާ ކުންފުނީގެ
މަސްލަހަތު ހާމަކުރުން’ ( 1ޖެނުއަރީ )2013
•އައި.އެފް.އާރް.އެސް ‘ 13ހަގީގީ އަގު ކަނޑައެޅުން’ (1
ޖެނުއަރީ  2013ން ފެށިގެން)
(ށ) އަލަށް ކަނޑައެޅުނު އަދި އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ހިސާބުކުރުމުގެ
ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުނިން އަމަލުކޮށްފައިވާ ނުވާ ހަމަތައް
ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ  1ޖެނުއަރީ  2013ގެ އިން ފެށޭ
މާލީ އަހަރު ހިސާބުކުރުމުގައި އަމަލުކުރުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ބޯޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުންފުނީގެ
ހިސާބުތައް ނިންމުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިނުވާ ހިސާބުކުރުމުގެ
ހަމަތަކެކެވެ.
•އައި.އޭ.އެސް ( 19އިސްލާހުކުރެވުނު) ‘މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ
އިނާޔަތްތައް’ ( 1ޖެނުއަރީ  2013ން ފެށިގެން)

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
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ބެލެވިފައިވާނީ ގްރޫޕްގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވިފައިވާ

އެއްމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ ކަންކަން ހިނގާ ނުހިނގާ

މިދެގޮތުންކުރެ ބޭނުންކުރަން ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަނީ ކުރިމަގުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ނިންމުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ

މުއާމަލާތެއްގެ

ހިއްސާވިއްކާލުމުން

ގޮތްބަލައި ،ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފަހިކޮށް ދިނުމުގައި

އެސެޓަށް ލިބޭނެ އިގްތިސާދީ ފައިދާ އާއި އަގު ޔަގީންކަމާއި އެކު

ހިސާބުކުރުމުގެ ހަމަތަކުގެ ތެރޭން  1ޖެނުއަރީ  2013ގެ އިން ފެށޭ

ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ހިމަނާފައިވާނީ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައެވެ.

އެންމެ އިސްފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަނީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ

ވަޒަންކުރެވޭނެނަމައެވެ .އެހެނިހެން މަރާމާތުތަކަށް ހިނގާ ހަރަދު އެ

އަގުއަދާކުރުމުގައި

ބޯޑެވެ .ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ދާއިރާތައްކަމަށް

ހަރަދެއް ހިނގުމުން އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި މާލީ ބަޔާންތައްޔާރު ކުރެވޭ

ހިއްސާގެއަގަށްވުރެ އިތުރުވާ ސާފު މުދަލުގެ އަގު ބެލެވިފައިވާނީ

ކަނޑައަޅަނީ އެދާއިރާއަކީ އެވިޔަފާރިއަކަށް ނިސްބަތްވާ ނަފާއާއި

މުއްދަތުގައި ހިމަނަނީއެވެ.

ގުޑްވިލްގެ ގޮތުގައެވެ.

ގެއްލުން އެވިޔަފާރިޔަށް ނިސްބަތް ކުރެވޭ ހަރުމުދަލާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ

(ނ) އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ބޯޑުން

އަދި

މާލީ އަހަރު ހިސާބުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންނުޖެހޭ ހަމަތައް.
•އައި.އޭ.އެސް 27

(އިސްލާހުކުރެވުނު) ‘ވަކި މާލީ

ބަޔާން’ ( 1ޖެނުއަރީ  2014ން ފެށިގެން)
•އައި.އޭ.އެސް 32

(އިސްލާހުކުރެވުނު) ‘ފައިނޭންޝިއަލް

އިންސްޓްރުމަންޓް :ހާމަކުރުން’ ( 1ޖެނުއަރީ  2014ން

އެހެންފަރާތްތަކުން

ހިއްސާގެ

ގަންނަ

ހިންގުމާ ގުޅޭ އެއްމެހާ ކަމަކަށެވެ.

ނ .އެސޯސިއޭޓްތައް
އެސޯސިއޭޓް އަކީ ގްރޫޕްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފައިސާއާއި ހިންގުމާއި ބެހޭ

ފެށިގެން)

ގޮތުން ގޮތްކިޔޭ ނަމަވެސް ބާރު ނުފޯރުވޭ ،އާއްމުގޮތެއްގައި  20އާއި 50
އިންސައްތަ އާއި ދެމެދުގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގުލިބިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކެވެ.

ނ
ޝ ް
ޮ 2.3ކ ް
ސލިޑ ޭ ަ
ނ ޮ

މިފަދަ

ހ .ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނި
ގްރޫޕްގައި

ސަބްސިޑިއަރީޒް

އަކީ

އުފައްދާފައިވާ

ވިޔަފާރިތައްވެސް

ހިމެނޭ

(ހާއްސަ

ހިމެނޭގޮތުން)

ބޭނުމަށް
ފައިސާއާއި

ހައްގު ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ އިތުރަށް އޮންނަ ވިޔަފާރިތަކެވެ.
ހިސާބުކުރާއިރު ގްރޫޕްތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްކުންފުނިން އަނެއްކުންފުނި
ކޮންޓްރޯލްކުރާކަމަށް ބެލެވޭނީ އެކުންފުނީގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ލެވޭ
ވޯޓުގައި ގޮތްނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާނަމައެވެ .ފަންސާސް އިންސައްތަ
ބާރު ލިބޭ ތާރީހުން ފެށިގެން ސަބްސިޑިއަރީގެ ހިސާބުތައް ގްރޫޕްގެ
ހިސާބުތަކާއި އެއްކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މިބާރު ގެއްލޭ ތާރީހުން ފެށިގެން
ސަބްސިޑިއަރީގެ ހިސާބުތައް ގްރޫޕްގެ ހިސާބުތަކުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
ގްރޫޕްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ހިންގާ މުއާމަލާތްތަކާއި
އޭގެ ބާކީ އަދި މުއާމަލާތްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ފައިދާ އާއި
ގެއްލުން ހިސާބުކުރުމުގައި ހިމެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،މިފަދަ
މުއަމަލާތްތަކުން ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ގެއްލުމަކީ ،އެގެއްލުމުގެ ސަބަބުން
މުދަލުގެ އަގު ދަށްވުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަމެކެވެ .ސަބްސިޑައަރީތައް
ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ

ގްރޫޕް

ވިޔަފާރިތަކުގައިވާ

ހިސާބުކުރެވިފައިވާނީ

އިންވެސްޓްމަންޓް

އިކުއިޓީ އުސޫލުން މުއާމަލާތް ހިންގި އަގުގައެވެ.

ހިންގުމާއި ބެހޭ ގޮތްކަނޑައެޅުމަށް އާއްމުކޮށް ނެގޭ ވޯޓުލުމުގެ

ހިސާބުކުރުމުގައި

ބޭނުންކުރެވިފައިވާ

ހިސާބުކުރުމުގެ ހަމަތަކުންނެވެ.
ށ .ގްރޫޕްތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތު
ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތަކީ ސަބްސިޑިއަރީ
ކުންފުނީގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުން އަދި ސާފު މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
އެހެންފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާއެވެ.
މިފަރާތްތަކާއި އެކު ހިންގާފައިވާ މުއާމަލާތްތައް ގްރޫޕް ހިސާބުކުރުމުގައި

100

ގޮތުގައެވެ.

އެހެންފަރާތްތަކުގެ

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

އެސޯސިއޭޓް

ގަތުމުގެ

ފަހުން

ލިބިފައިވާ

ފައިދާއާއި

ގެއްލުން

ހިމެނިފައިވާނީ ގްރޫޕްގެ މާލީ ބަޔާނުގައެވެ .އަދި އެސޯސިއޭޓް
ގަތުމުގެ ފަހުން ރިޒާވްއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު ހިމެނިފައިވާނީ
ގްރޫޕް ރިޒާވްގެތެރޭގައެވެ .އެސޯސިއޭޓް ގަތުމަށްފަހު ލިބޭ ފައިދާ
އާއި ގެއްލުން އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގާއި
އަޅާކަނޑަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ .އެސޯސިއޭޓްތަކުގައިވާ ހިއްސާއިންވާ
ގެއްލުން އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގުން އުނިކުރަމުން ގެންދާނީ އެ
އިންވެސްޓްމަންޓް ގެ އަގު އެއްކޮށް ކަނޑާހުސްވަންދެނެވެ.
ގްރޫޕް އަދި އެސޯސިއޭޓް އާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުން
ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވިފައިވާ ފައިދާ އުނިކުރެވިފައިވާނީ ގްރޫޕްގެ ހިއްސާގެ
މިންވަރުންނެވެ.
މިފަދަ

މުއަމަލާތްތަކުން

ބެލެވޭ

ލިބިދާނެކަމަށް

ގެއްލުންވެސް

އުނިކުރެވިފައިވަނީ ގްރޫޕްގެ ހިއްސާގެ މިންވަރުންނެވެ .ނަމަވެސް،
މިފަދަ މުއަމަލާތްތަކުން ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ގެއްލުން އުނިކުރެވޭނީ،
އެމުއާމަލާތެއްގެ ސަބަބުން މުދަލުގެ އަގު ދަށްވެފައި ނުވާނަމައެވެ.
އެސޯސިއޭޓްތައް

ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ

ހިސާބުކުރުމުގައި

ގްޜޫޕް

ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ހިސާބުކުރުމުގެ ހަމަތަކުންނެވެ.

ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ

ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތަށް އޭގެ އަގަށް ނުވަތަ އަލުން ކުރެވޭ އަގަށް

މިގޮތުން ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރީގެ ބައިތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ

ބަލައިގެން “ތެދު ރޮނގު” އުސޫލުންނެވެ .ބަލަށް ކަނޑަނީ އެސެޓެއް

އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ )1( .އާންމު ވިޔަފާރި ( )2ކޮންޓްރެކްޓިނގް

ގަންނަމަހުން ފެށިގެން އެސެޓް ދޫކޮށްލާ ދުވަހާއިހަމައަށް އަންނަނިވި

( )3ދަތުރުފަތުރު ( )4ލޮޖިސްޓިކަލް ( )5އެހެނިހެން

ގޮތަށެވެ.

2.5

ހ .އަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ
އަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ އެފަރާތެއް މާލީ ބަޔާންތަކުގައި
ހިމެނިފައިވާ އައިޓަމެއް ވަޒަންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ފައިސާއަކީ
އެފަރާތެއް ހިނގާ އަސާސީ އިގްތިސާދީ ވެށިގެ “އަމަލީ ފައިސާ” އެވެ.
އެއްކުރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އަކީ
ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ .އެއީ ކުންފުނީގެ އަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ

ކުރެވިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ އެންމެ އިސްފަރާތަށް ހުށަހަޅާ އެތެރޭގެ
ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރާ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތް
ވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ .ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ

އިމާރާތްތައް (އެމްޓީސީސީ ޓަވަރު ފިޔަވާ)

(އަހަރު)

(އަހަރު)

10

10

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ

25

25

5

5

5

5

އެވެ.

މޮޓޯ ވެހިކަލްތައް (ޑްރެޖިންގ ވެހިކަލްތައް ފިޔަވާ)

ޑްރެޖިންގ ވެހިކަލްތައް
އެކްސްކަވޭޓަރުތައް

ޑަމްޕް ޓްރަކްތައް

ވީލްލޯޑަރ

ފަރުނީޗަރާއި ،ފަރުނީޗަރާއި އެއްފަދަ ތަކެތި

ށ .މުއާމަލާތްތަކާއި ބާކީތައް

އޮފީސް އިކްއިޕްމަންޓް

ބޭރުފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ހިސާބުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،އަމަލީ
ފައިސާއިން އެމުއާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީހުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ގައެވެ.
ބޭރުފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމާއި ބޭރުފައިސާ އިން ހުރި
އެސެޓް އަދި ލައިބިލިޓީޒް އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
މިފަދަ ބާކީތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަހަރު ނިމޭ ތާރީހުގެ އެކްސްޗޭންޖް
ރޭޓުގައެވެ.

ޕްރޮޕަރޓީ،

ޕްލާންޓް

އާއި

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު (ޓަގު ފިޔަވާ)

ޓަގު

ހިފާގެންގުޅޭ އާލާތް

10

5

5

5-7

5

3

5

3

5

3

4

6.67

3

5

10

10

10

10

3

އެހެން އެއްވެސް ބައެއްގައި ނުހިމެނޭ އެސެޓް

3

3
5

އެސެޓް ގަންނަ އަގު  5,000.00ރުފިޔާ އަށްވުރެ ދަށްނަމަ އެއެސެޓެއް
ގަތްއަހަރުތެރޭ ބަލަށް ކަނޑާ ހުސްކުރެވޭނެއެވެ.
އެސެޓްގެ ބާކީ އޮތްއަގާއި އެސެޓް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ

ނ ްޓ
ކއިޕް ަމ ް
 2.6ޕް ޮރ ަޕޓީ ،ޕްލާ ް
ނޓާ ިއ އި ު
ހުރިހާ

ޕްލާންޓާއި މެޝިނަރީ

ކްރޭން

އިކްއިޕްމަންޓް

ފުރަތަމަ

ކަމުގައި ބެލެވެނީ އެސެޓް ބަދަލު ކުރުމުގެ އަގު ނުވަތަ ގަތް އަގު
ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރު

2013

2012

ނ
ބޭ ުރ ަފއ ާ
ކ ުރ ް
ބ ަދލު ު
ިސ ަ

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ގަތްއަގުން ބަލަށް ކެނޑުމަށްފަހުގައެވެ .އަގު

ނ
ބ ާޔ ް
ކ ުރ ް
ނ ު
ބއި ަތ ްއ ަ
 2.4ވ ަިޔފާރީގެ ަ

ބަލަށް ކެނޑުން ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެއެސެޓެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި

ނުވަތަ އިމާރާތްކުރުމުގެ އަގާއި އެއެއްޗެއް ހޯދުމުގައި ހިނގާ އެހެން
ހަރަދުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
އޭގެފަހުން އަގު ބަޔާން ކުރެވެނީ އެއެސެޓެއްގެ ބަޔާންކުރާ އަގާ
އެއްކޮށެވެ .ނުވަތަ ފާހަގަ ކުރެވެނީ ވަކި އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މުއްދަތު މުޠާލިޔާކޮށް ކޮންމެ ބެލެންސްޝީޓެއްގެ ތާރީހުގައި ބަދަލެއް
ގެންނަން ކޮންމެހެން ޖެހޭނަމަ އެބަދަލެއް ގެނެވެއެވެ.
ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ބިމެއްގައި ކޮށްފައިވާ އިމާރާތާއި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ
ތަނާ ތަނުގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ހަރަދާ ގުޅިގެން
ބަލަށް ކަނޑަނީ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ މުއްދަތުތެރޭގައި ބަލަށް ކަނޑާ
ހުސްވާގޮތަށެވެ.
އެސެޓެއްގެ އަގު އެސެޓަކުން ނެރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދަށްވުރެ
ބޮޑުނަމަ،

އެސެޓެއްގެ

އަގުގެ

ގޮތުގައި

ބަލާނީ

އެއެސެޓަކުން

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

101

ނެރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދާ ހަމައަށެވެ.
ނައްތާލުމުން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ބަލަނީ ލިބޭ އެއްޗަކާއި
އަގާއި އަޅައިބަލައިގެންނެވެ.

މިގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން

ހިމަނާފައިވަނީ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައެވެ.

ވިއްކާލުމަށް

ލިބޭ ފައިދާ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާނީ އެހިއްސާއަކަށް ފައިދާ

ޗާރޖް ހިމެނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ އަގެއް

ލިބޭނެކަން ކަނޑައަޅާ ހިސާބުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނުހިމެނެއެވެ .އިންވެންޓްރީ ވިއްކާލައިގެން ލިބޭނެ ސާފު އަގު އަންދާޒާ

ވިއްކާލެވޭނެ

ހާލަތެއްގައި

ހުރިނަމައެވެ.

އެމުދަލެއް

ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދާ އަގުކުރެވިފައިވާނީ އެސެޓްގެ އަގު ބަލަށް
ކެނޑުމަށްފަހު އިންނަ އަގާއި އޭގެ ހަމައަގުން ވިއްކާލުމަށްދާ ހަރަދު
އުނިކޮށްފައިވާ އަގުގެ ތެރެއިން ދަށްއަގުގައެވެ.

ސ
ބލް ެއ ެ
ސޓް ް
ނ ެޓ ް
 2.7އި ް
ނޖި ަ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމާއި ތައްޔާރުކުރުމަށް ހިގާ ހަރަދު
އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ތެދުރޮނގު އުސޫލު ބޭނުންކޮށްގެން
އެބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އުމުރުގެ ( 5އަހަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ
މުއްދަތެއްގެ) ތެރޭގައި ބަލަށް ކަޑަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ .މިފަދަ އެސެޓް
ގެ އަގު ކޮންމެ އަހަރަކު މުތާލިޔާކޮށް އެ އެއްޗެއްގެ އަގަށް ގެންނަންޖެހޭ
ބަދަލުތައް ގެނެވެއެވެ.

މާރކެޓުގައި

ސޓް ަތ ްއ
 2.10މާލީ ެއ ެ
ކުންފުނީގެ މާލީ އެސެޓްތައް ބެހިފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ .މާލީ
އެސެޓެއް ބެހިފައިވާގޮތް ކަނޑައަޅަނީ އެ މާލީ އެސެޓްތަކުން ހިފާ
ބޭނުމަށް ބަލައިގެންނެވެ .މެނޭޖްމަންޓުން މާލީ އެސެޓެއް ގަތުމަށްފަހު
ވަކިކަހަލަ އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކުރެވޭ ތާރީހެއްގައި
އޭގެ ބާވަތަށް ބަދަލެއް އާދޭތޯ ވަޒަންކުރެވެއެވެ.

އެސެޓް ތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ
މުއްދަތު ވަޒަންނުކުރެވޭ އެސެޓްތައް ބަލަށް ކަނޑަމުން ނުގެންދެވެއެވެ.

މާރކެޓެއްގައި ބަޔާންނުކޮށް ހުންނަ ހުރުމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާން

އެކަމަކު އެ އެއްޗެތި ހަލާކުވޭތޯ ނުވަތަ ހަމައަގަށް ބަދަލެއް އާދޭތޯ

ކުރެވިފައިވާ މިންވަރަކަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ މިންވަރަކަށް އަބުރާ

ކޮންމެ އަހަރަކު ބަލަމުން ގެންދެވެއެވެ .އެސެޓެއްގެ އަގު އެސެޓަކުން

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭގޮތަށް ހުންނަ މާލީ އެސެޓެވެ .މީގެ ތެރެއިން

ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ ،އެއަދަދު އެސެޓުގެ

ބެލެންސްޝީޓްގެ ތާރީހުގެ ފަހުން  12މަހަށްވުރެ ފަހުން ލިބެންހުރި

ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި އުނިކޮށް ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި

އެސެޓްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެސެޓް ތައް ހިމެނިފައިވަނީ ކަރަންޓް

ހިސާބުކުރެވޭނެއެވެ .އެސެޓެއް ހަލާކުވުމުގެ ގެއްލުން ފާހަގަ ކުރެވެނީ

އެސެޓް ތަކުގެ ގޮތުގައެވެ 12 .މަހަށްވުރެ ފަހުން ލިބެންހުރި އެސެޓްތައް

އެ އެސެޓަކުން ލިބޭނެއަގަށްވުރެ އެސެޓްގެ އަގު ބޮޑުވުމުންނެވެ.

ހިމެނިފައިވަނީ ނޮން-ކަރަންޓް އެސެޓްތަކުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެސެޓުން ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ އަގަކީ އެސެޓްގެ ހަމައަގުން

ކުންފުނިން ކޮންމެ ބެލެންސްޝީޓެއްގެ ތާރީހެއްގައި މާލީ އެސެޓަކަށް

ވިއްކުމަށް ހިގާ ހަރަދު ކެނޑުމަށްފަހު އަންނަ އަދަދާއި ،ބޭނުންކުރުމުގެ

ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ހެކި ފެނޭތޯ ބަލައި ވަޒަންކުރެއެވެ.

އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އެންމެ މަދުން އެސެޓް (ގްރޫޕް އޮފް އެސެޓް)
ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދިދާނެ އާމްދަނީއަށް ބިނާކޮށެވެ.

ށ .ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާ

ނެތްގޮތުގައި

އެހެންބައެއްގައި

ހިމަނާފައިވާ

ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާ ތަކެވެ .މެނޭޖްމަންޓް އިން މިފަދަ

މާލީ ނޫން އެސެޓް ތައް ތެރެއިން ކުރިން އަގަށް ބަދަލުއައިސްފައިވާ

އިންވެސްޓްމަންޓް ތައް ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުން ފެށިގެން  12މަސް

އެސެޓްތަކުގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ވަޒަންކޮށް އަލުންއިޔާދަކުރަންޖެހޭތޯ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫކޮށްލަން ގަސްދުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ހިމަނަނީ

ބަޔާންކުރެވޭ ތާރީހެއްގައި މުޠާލިއާ ކުރެވެއެވެ.

ކަރަންޓް އެސެޓް ގެ ގޮތުގައެވެ .ވިއްކާލަން ހިމަނާފައި ހުންނަ ބައިގައި
ހިމަނާފައި ސެކިއުރިޓީ އެއް ވިއްކާލައިފިނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ،

ދ
 2.9ވި ްއކާލު ަމ ް
ނމި ަފއިވާ ަހ ުރމު ާ
ށ ނި ް
ވިއްކާލުމަށް

ނިންމާފައިވާ

ހަރުމަދާކަމަށް

އެއަށް ޖަމާވެފައިވާ ހަމައަގަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު
ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ

އެމުދަލެއް އަގު ބަލަށް ކެނޑުމަށްފަހު އިންނަ އަގު އެމުދަލެއް
ވިއްކުމުން ލިބޭނޭކަމުގައި ވާނަމައެވެ .މިފަދަ މުދަލެއްކަމުގައި ބެލެވޭނީ

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

ހޯދާނީ އަގު ހޯދުމުގެ ތަފާތުގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ހިންގާފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުގެ އަގާއި،
އެއްވައްތަރެއްގެ އެއްޗިއްސަށް ހަވާލާ ދިނުމާއި ފައިސާގެ އަގު
ޑިސްކައުންޓް ކުރުމުގެ އުސޫލު ބޭނުންކޮށްގެން ބެލުމާއި އަގު ތަކުގެ

އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާނާނީ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ސެކިއުރިޓީ
އަށް ލިބުނު ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައެވެ.

ތައް ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ .މިއިން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސައްހަ
ހަމައަގު ނުހޯދިއްޖެނަމަ ލިސްޓް ކުރެވިފައިނުވާ ސެކިއުރިޓީގެ އަގަކަމަށް
ބަލަނީ އެސެކުރިޓީއެއް ގަތްއަގެވެ.
ކުންފުނިން

ކޮންމެ

ބެލެންސްޝީޓެއްގެ

ކުރަނީ އާދައިގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ވިއްކާ އަގުން ވިއްކުމަށް ހިގާ
ހަރަދުތައް ކަނޑައިގެންނެވެ.

ނ ަތ ްއ
ބ ް
ސ ުވ ް
 2.12ބި ާ
ނު
ކ ުރމުގެ ެއ ްއ ަ
ބިނާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކަކީ އައި.އޭ.އެސް  11ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
“ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ތާރީހެއްގައި

މާލީ

އިންވެސްޓްމަންޓް އެއް ނުވަތަ މާލީ ހަރުމުދާ ތަކެއް ހަލާކުވެފައިވެތޯ
ނުވަތަ އަގަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވޭތޯ ކަމުގެހެކި ފެނޭތޯ ބަލައެވެ.
ވިއްކާލެވެން ހުންނަ މާލީ ހަރުމުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ
(ހިއްސާ) .އެއްގެ ހަމައަގު ފާހަގަކުރެވޭ މިންވަރަކަށް ނުވަތަ ދިގު
މުއްދަތަކަށް ދަށްވަމުންގޮސް އޭގެ އަގަށްވުރެ ދަށްވެއްޖެނަމަ ،ސެކިއުރިޓީ
(ހިއްސާ) ގެ އަގަށް ބަދަލުއައިސްފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާނެއްގެ ގޮތުގައި
ބެލެވޭނެއެވެ .ވިއްކާލެވެން ހުންނަ މާލީ ހަރުމުދަލެއްގެ އަގު މިގޮތަށް

ކޮންޓްރެކެޓްސް”

ގައިވާގޮތުން

ހަރުމުދާ

ބިނާކުރުމަށް ދެފަރާތެއްގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވި އެކަމަށް ވެވޭ
އެއްބަސްވުމެވެ.
ބިނާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ހިސާބުތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަން
ރަގަޅަށް އަންދާޒާކުރެވި އެއެއްބަސްވުމަކުން ފައިދާވާނެކަމަށް ބެލެވޭނަމަ
އެއްބަސްވުމަކުން ލިބޭނެ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރާނީ އެއްބަސްވުމުގެ
މުއްދަތަށް

ބަލާ

އިންސައްތައަށް

އެމުއްދަތުގެ
ރިއާޔަތްކޮށެވެ.

ތެރޭގައި

ކުރެވުނު

އެއްބަސްވުމަށް

މަސައްކަތުގެ
ހިންގާ

ހަރަދު

ހިސާބުކުރުމުގައިވެސް ބޭނުންކުރާނީ ރިޕޯރޓްކުރާ ތާރީހާއި ހަމައަށް ނިމޭ
އިންސައްތައަށް ރިއާޔަތްކޮށެވެ .ބިނާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަކުން ލިބޭނެ
އާމްދަނީއަށްވުރެ ހިނގާނެ ހަރަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވިއްޖެނަމަ
އެއެއްބަސްވުމަކުންވާނެކަމަށް ބެލެވޭ ޖުމްލަގެއްލުން ހަރަދެއްގެ ގޮތުގައި،
ލަފާކުރެވުނު ވަގުތު މާލީ ހިސާބުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ބިނާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ހިސާބުތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަން
ރަގަޅަށް އަންދާޒާނުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި އެއްބަސްވުމުން ލިބޭ އާމްދަނީ
ހިސާބުކުރާނީ އެއްބަސްވުމަކުން ހިނގި ހަރަދުގެ ތެރެއިން އަބުރާ

ދަށްވެއްޖެނަމަ އޭގެ ޖުމްލަ ގެއްލުން ބަލަނީ އެސެޓެއް ހޯދި އަގާއި

ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މިންވަރަށެވެ.

ކަނޑައި ތަފާތު ބެލުމަށްފަހު ކުރިން ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި

އެއްބަސްވުމަކަށް ގެނެވޭ އުނިއިތުރުގެ ސަބަބުން ލިބޭ އާމްދަނީ

މިހާރުގެ ހަމައަގުން ،އަގަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުން

ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާތަކަކީ ވަކި ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއް
މިބައިގައި

(ލިސްޓްކޮށްފައި ނުވާ ސެކިއުރިޓީތައް) ކުންފުނީގެ އޭގެ ހަމައަގު

ބާޒާރުތަކުގެ މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށް ބެލުމާއި އަގުތަކުގެ ތަފާތު މޮޑެލް

ލޯނާއި ލިބެން ހުރި ފައިސާ އަކީ އެ މާލީ އެސެޓް ހަރަކާތްތެރި

ނުވަތަ

ހަރަކާތްތެރި

އިންވެސްޓްމަންޓް

އަކަށްނުވާނަމަ،

ތަފާތު މޮޑެލް ތައް ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ .ވީހާވެސް ގިނައިން އެހެން

ކގެ ައ ަގ ް
 2.8މާލީ ޫ
ނ ެއ ެ
ނ ް
ށ ައ ް
ބ ަދލު
ނ ަނ ަ
ސޓް ަތ ު

ހަލާކުވުން ނުވަތަ އެސެޓްގެ އަގަށް ބަދަލުއައުން ވަޒަންކުރަނީީ،

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ހަމައަގު ކަނޑައަޅަނީ އެވަގުތަކު މާރކެޓްގައި
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް ބަލައިގެންނެވެ .މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް އަކީ

ހ .ލޯނާއި ލިބެން ހުރި ފައިސާ

އަގު ކެނޑުމުން އަޮންނަ އަދަދު އަޅާކިޔާ މީގެތެރެއިން ބޮޑު އަދަދެވެ.

102

އެމުދާ ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެފައި ،އިތުރު ހަރަދެއްނުކޮށް ވަގުތުން

ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުންނަ މާލީ ހަރުމުދާ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހިއްސާ އަށް

އިންޝޫރެންސް ،ނާލު (ފްރައިޓް) އާއި ބަނދަރުގެ ފީއާއި ބޭންކް

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައި ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލުން އުނިކޮށް އެއަދަދު
އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހިމަނައިގެންނެވެ .ކުރިން އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި
ސެކުއިރިޓީގެ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ އަދަދެއް ފަހުން
މާލީ ބަޔާނުން އަބުރާ އިޔާދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
2.11

ނޓްރީ
އި ް
ނ ެވ ް

އިންވެންޓްރީ ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ގަތް އަގާއި ވިއްކާލުމުން ލިބޭނެ ސާފު
އަގު އަޅާކިޔުމަށްފަހު އޭގެތެރެއިން ދަށް މިންވަރުގައެވެ .އިންވެންޓްރީގެ
އަގު ކަނޑައަޅަނީ ފަސްޓް އިން -ފަސްޓް އައުޓް (ފައިފޯ) އުސޫލަށް
ބަލައިގެންނެވެ .އިންވެންޓްރީގެ އަގުގެ ތެރޭގައި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ އާއި

ހިސާބުކުރާނީ އުނިއިތުރު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ދެފާރާތުން އެއްބަސްވެވޭ
އުސޫލަކުންނެވެ.
ގުރޫޕް ހިސާބުތަކުގައި “މަސައްކަތުގެ އިންސައްތައަށް ރިއާޔަތްކުރާ
އުސޫލު” ބޭނުންކުރަނީ އެމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި
އެއާއި ގުޅޭ ހަރަދު ހިސާބުކުރުމަށެވެ .މަސައްކަތްކުރެވުނު މިންވަރު
ކަނޑައަޅާނީ ހިސާބުކުރާ ތާރީހާއި ހަމައަށް ހިނގި ހަރަދާއި މުޅި
އެއްބަސްވުމަށް ހިނގާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ހަރަދުގެ އިންސައްތަ
އަށް ރިއާޔަތްކޮށެވެ .ހިސާބުކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިނުވާ
މަސައްކަތަކަށް ކޮށްފައިވާ ހަރަދު އެމުއްދަތުގެ ހަރަދުގެ ތެރެއިން
އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން  01މެއި  2011ން

މިގޮތަށް ލާޒިމްކުރާ އެއްބާވަތެއްގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވާނަމަ

ޑިފަރޑް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނަނީ

ދަރަންޏެއްގެގޮތުގައެވެ.

ފެށިގެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުން “ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް” ގައި

އެކަންތައްތައް ފޫބައްދަން ޖެހޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ އެފޫބެއްދުމުގައި

މުސްތަގުބަލުގައި ކުންފުނީގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާއިން މިއަދަދު

އެއްބަސްވުމަކަށް ހިނގި ޖުމްލަ ހަރަދު ،ފައިދާ އާއި ގެއްލުން،

ބައިވެރިކުރުމަކީ ކުންފުންޏަށް ލާޒިމްކަމެކެވެ .މި ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ

ބަލާނީ އެލާޒިމްކުރި އެއްބާވަތެއްގެ ހުރިހާ ކަންތައްތައް އެކުގައެވެ.

ކެނޑޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮންނަ މިންވަރަށެވެ.

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާވަރުން ހަދާފައިވާ ބިލްތަކަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ

މަތިން  16-65އަހަރާއި ދެމެދުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ލާޒިމްވާ

އަދި އެއްވައްތަރެއްގެ ގިނަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކަށް ވަރަށް

ބަޔާންކުރާނީ އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި މަދުވާނަމަ ބަޔާންކުރާނީ

މުސާރާއިގެ  7%ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފެއްގެ ރިޓަޔަމަންޓް

ކުޑަ އަދަދެއް ފޫބެއްދުމަށް ލާޒިމްކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،މިއަދަދު

ގުރޫޕް ބެލެންސް ޝީޓްގައި
ހިސާބުކުރެވިފައިވާނީ

އެސެޓެއް

ނުވަތަ

ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
އަހަރު ނިމޭއިރު ހިގި ހަރަދު ބަޔާންކުރާ އިރު ހިސާބުކުރެވޭ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި ކުރެވިފައިނުވާ މަސައްކަތަކަށް ކޮށްފައިވާ ހަރަދު އެމުއްދަތުގެ

ސްކީމަށް

މުވައްޒަފުންގެ ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާނީ
އެމުވައްޒަފެއްގެ ޕެންޝަން ލާޒިމްވާ މުސާރައިގެ  7%އެވެ.

ހަރަދުގެ ތެރެއިން އުނިކޮށް އެބައި ހިގަ ހިގާ ހުރި އެއްބަސްވުމުގެ

މި ގާނޫނުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރެވޭ

ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވޭނެއެވެ .އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހިގި ހަރަދާއި

ފައިސާ

ދެވޭ

ލިބުނުފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާވަރުން

އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ހެދިފައިވާ ބިލާއި އަޅާބަލައިގެން ހިމެނޭނެއެވެ .ޖުމްލަ ހަރަދާއި ލިބުނު
ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ޖުމްލަ ކުރިއަށްދާ މިންވަރަށް ހެދިފައިވާ
ބިލަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ ،ބާކީ ބައި ހިމަނަނީ އެއްބަސްވުމުގެ ގެ
ދަށުން ކަސްޓަމަރު ދޭންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ކުރިއަށް ދީފައިވާ އެއްޗެއްގެ
ގޮތުގައެވެ.

ނ ުހރި
ބ ް
 2.13ވ ަިޔފާރި ް
ނ ލި ެ
ވިޔަފާރިން ލިބެން ހުރި ފައިސާ ފުރަތަމަ އަގުކުރަނީ ހަމައަގުންނެވެ.
އަދި އޭގެ ފަހުގައި އަގުކުރާނީ އެވަގުތެއްގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް
ބޭނުންކޮށްގެން އެމޮޓައިޒް ކުރެވިފައިވާ އަގުގައެވެ .ވިޔަފާރިން އަންނަން
ހުރި ފައިސާގެ އަސްލު އަދަދު ނުލެބޭނެ ކަމުގެ ހެކި ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި

ހިސާބުކުރުމުގައި

ބެލެވިފައިވާނީ

މުވައްޒަފުންނަށް

ސގެ ަރ ުއ ް
 2.16ހި ްއ ާ
ސމާލު

2.14

ިސ އާ ިއ ެއ ްއ ަފ ަދ ަތ ެކތި
ިސ އާ ިއ ަފއ ާ
ަފއ ާ

ފައިސާ އާއި ފައިސާ އާއި އެއްފަދަ ތަކެތީގައި ހިމެނެނީ އަތުގައި ހުރި
ފައިސާ އާއި ބޭންކް ތަކުގައި ޖަމައުކޮށްފައިވާ ފައިސާ އާއި  3މަސް
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރުމުއްދަތެއްގައި ތަސައްރަފު ފުދޭ އިންވެސްޓްމަންޓް
ތަކާއި ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓްތަކެވެ .ބެލެންސްޝީޓްގައި އޯވަރޑްރާފްޓް
ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ބައިގައި ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒްގެ ތެރޭގައެވެ.

ނ ަނ ް
ނ ަޔތް
ށ ެދވޭ އި ާ
 2.15މު ަވ ްއ ަޒފު ް
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ނެރޭ ރޭޓެކެވެ.

ގެއްލުންވެފައިވާތީ ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ވިސްނުންހުރީ ،މިވަގުތު

އިކްއިޓީގެ ގޮތުގައެވެ.

ޓެކްސް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާނީ އެމުއާމަލާތަކާ ގުޅިގެން

2.17

އިކުއިޓީގެ ގޮތުގައި ސީދާ ހިސާބުކުރެވިފައިވާ އަދަދާއި ހަމައަށެވެ.

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ފުރަތަމަ އަގުކުރަނީ އޭގެ
ހަމައަގުން މުއާމަލާތުގެ ހަރަދު އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ .އެއަށްފަހު ،އަބުރާ
ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ބަޔާންކުރަނީ އެމޯޓައިޒް ކޮށްފައިވާ
އަގުގައެވެ .އެއަށް ލިބޭ އެއްޗަކާއި އެހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ހަރަދަކާއި ދޭތީގެ
ތަފާތު އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސް ރޭޓް މެތަޑް ބޭނުންކޮށްގެން އެފައިސާއެއް

އެވަގުތަކު އެސެޓަށް ޖެހޭއަގާއި ކުރިމަގުގައި ލިބޭނެ ފައިސާ އެވަގުތަކު

ކުރުމުގެ އަގު” ގެބައިގައެވެ.

ފައިސާގެ އަގު ހުރިވަރާއި ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއްގެ މިންވަރު ވަޒަންކޮށްގެން

މިއަދަދު އެޖެސްޓްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ކުންފުނިން ފާއިތުވި  3އަހަރު

އާދައިގެ ހިއްސާ ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ހިއްސާދާރުންގެ ފައިސާ ނުވަތަ

އަނބުރާދައްކަން ނަގާފައިވާ ފައިސާ ހިމަނަނީ ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް

އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ޕްރޮވިޜަން ފާހަގަ ކުރަނީ “ވިއްކުމާއި މާކެޓް

ޖެހޭ އަދަދުންނެވެ .މީގައި ބޭނުންކުރާ ރޭޓަކީ މާރކެޓުގައި އެވަގުތަކު

ނުވާނެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ލައިބިލިޓީން

ކަރަންޓް އަދި ޑިފަރޑް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްއެވެ .މާލީ ބަޔާނުގައި

ވިޔަފާރިން އަންނަން ހުރި ފައިސާގެ އިމްޕެއަރމަންޓަށް ޕްރޮވިޝަންއެއް

އޮތް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކުން ޑިސްކައުންޓް ކޮށް މިދެއަގުގެ ތަފާތެވެ.

ޕްރޮވިޝަންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ އެ ލާޒިމުކުރިކަމަކަށް މިވަގުތު

ޑިފަރޑް ޓެކްސް އެސެޓްގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައެއް

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގައި ޓެކްސް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ

ިސ
ރ ަދ ްއކާ ޮގ ަތ ް
ށ ަނގާ ަފއިވާ ަފއ ާ
ބ ާ
ައނ ު

ތަކުގެ ތެރޭގައެވެ .މިނޫން ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރެވޭނީ ބެލެންސްޝީޓްގެ
ތާރީހަށްވުރެ

12

މަސް

ފަސްކުރުމުގެ

ހައްގު

ކުންފުންޏަށް

ލިބިފައިވާނަމައެވެ.
2.18

ނ ަތ ްއ
ިޝ ް
ޕް ޮރވ ަ

ޕްރޮވިޝަނެއް ފާހަގަ ކުރަނީ ކުންފުންޏަށް ގާނޫނީގޮތުން ނުވަތަ
އެހެންވެސް ބިނާ ކުރެވެނި ގޮތެއްގައި ،ކުރީގެ ހާދިޘާ އަކާއި ގުޅިގެން،
އިގްތިސާދީ ފައިދާ ލިބޭ ވަސީލަތެއް ބޭރުވެގެން ދާއިރު ،އޭގެ ބަދަލު
ދިނުމަށް ލާޒިމު ކުރާތީ ،އެ ލާޒިމުކުރާ ކުރުން ފޫބެއްދުމަށް އެކަށީގެންވާ
އަންދާޒާއެއްކޮށް އެމިންވަރެއް ބަޔާން ކުރުމަށެވެ .ކުރިމަގުގައި ހިނގާނެ
ހިންގުމުގެ ހަރަދަކަށް ޕްރޮވިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި އަދަދެއް ހިސާބެއް
ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އާއި އޭގެ އަސްލުއަގާއި ދެމެދުގައިވާ ތަފާތެއްގެ ސަބަބުން 30,170,081
ރ ރުފިޔާގެ ޑިފާރޑް ޓެކްސް އެސެޓް ހުރިކަމަށް ބެލެވިފައިވީ ނަމަވެސް،

ސ
ނޑ ް ޑި ަފރޑ ް ބިޒް ަނ ް
ނ ްޓ ެއ ް
ސ ޕް ޮރފި ްޓ ެޓ ކް ް
ަ 2.19ކ ަރ ް

ނަގާފައިވާ މުއްދަތުގައި އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހިސާބުކުރެވޭނެއެވެ.

ހެދޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ހަދާ ޕްރޮވިޝަންގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅަނީ
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ޕެންޝަން

ޖަމާކުރަންޖެހެއެވެ.

ކުންފުނީގެ

ފަރާތުން

ޕްރޮވިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވޭނެއެވެ.

ނަމަވެސް ނިމުނު އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހަރުމުދަލުގެ ޓެކްސް ބޭސް

ކަރަންޓް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ބެލެންޝީޓް
ތާރީހާއި

ހަމައަށް

ތަސްދީގުކޮށް

އަމަލުކުރަމުންދާ

ގާނޫނުތަކާއި

އެއްގޮތަށެވެ .މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ

ޓެކްސް އެސެޓް ހިސާބުނުކުރުމަށެވެ.
ޑިފާރޑް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ އެސެޓް އަދި ލައިބިލިޓީސް
އޮފްސެޓް ކުރެވޭނީ މިކަންކުރެވޭނެ ގާނޫނީގޮތުގެ ތަންފީޒްކުރެވޭނެ
ހައްގުއޮވެ ،އަދި މިފަދަ އެސެޓް އަދި ލައިބިލިޓީސް އުފެދެނީ އެއް
ޓެކްސް އޮތޯރިޓީއަކުން އެއް ޓެކްސްސަބަލް އެންޓިޓީއަކަށް ނުވަތަ
ތަފާތު ޓެކްސްސަބަލް އެންޓިޓީއެއް ނަމަވެސް ނެޓް ބޭސިސްގައި
ބެލެންސް ކުރުމަށް ނިންމުމުންނެވެ.
2.20

ނ
ކ ުރ ް
އާމް ަދނީ ފާ ަހ ަގ ު

ދަށުން ޓެކްސް ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން

އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މުދަލާއި ހިދުމަތް ވިއްކައިގެން ލިބޭ

ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ހިސާބުކުރަމުން ދާނެއެވެ .އަދި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި

އާމްދަނީ އިން ޑިސްކައުންޓް ކެނޑުމަށްފަހު އޮންނަ ސާފު އަދަދެވެ.

ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕްރޮވިޝަން

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވެނީ އަންނަނިވި ބައިތަކެވެ.

ހެދޭނެއެވެ.
ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ ޕްރޮވިޝަން ބިނާކޮށްފައިވަނީ މާލީ
ބަޔާންތަކުގައިވާ އާމްދަނީ އާއި ހަރަދުތައް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ
ގާނޫނުގެ ޕްރޮވިޝަންތަކުގައިވާގޮތަށް ހިސާބުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
 18ޖުލައި  2011ން ފެށިގެން ޓެކްސް އަހަރެއްގައި ،އެއަހަރެއްގެ
ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ  500,000.00ރުފިޔާ އަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ،
އިތުރުވާ އަދަދުގެ  15%ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހެއެވެ.
ޑިފަރޑް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވެނީ ސީދާ
އަދަދުން “ލައިބިލިޓީ މެތަޑް” ބޭނުންކޮށްގެން އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީއަށް
ބިނާކުރެވޭ ޓެކްސްގެ އަސާސުން ވަގުތީ ތަފާތު ހިސާބުކުރުމަށްފަހު
މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނުމުންނެވެ.ޑިފަރޑް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް
ޓެކްސްގެ މިންވަރު ބަޔާންކުރަނީ މިހާރު އަމަލުކުރެވޭ ޓެކްސް ރޭޓް
ބޭނުންކޮށްގެނެވެ.

ހ .ވަކިވަކިން މުދާ ވިއްކުން
ވަކިވަކިން މުދާ ވިކުނުކަމަށް ބަލަނީ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެ މުދަލެއް
ކަސްޓަމަރަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުންނެވެ .އަދި ކަސްޓަމަރު މުދާ ގަބޫލުކޮށް
އެއަށް ލިބެންވާ ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމަށް ކަށަވަރު ވުމުންނެވެ.
ށ .ހިދުމަތްދިނުން
ހިދުމަތެއް ދެވުނު ކަމަށް ބަލަނީ ހިސާބު ކުރެވޭ މުއްދަތު ގައި ހިދުމަތް
ދިނުމުންނެވެ .މިގޮތުން ވަކި މުއާމަލާތެއް ނިންމައިދޭންޖެހޭ ހިދުމަތާއި
ނިސްބަތްކޮށް ދެވުނު ހިދުމަތް ބަލައިގެންނެވެ.
ނ .އިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ
އިންޓްރެސްޓް

އާމްދަނީ

ހިސާބުކުރަނީ

މުއްދަތުގެ

ނިސްބަތުން

އެވަގުތެއްގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަށް ބަލައިގެންނެވެ.
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ރ .ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ

ނ
ބލެ ެހ ްއ ުޓ ް
ނ ަތ ްއ ެ
ނ ަވ ަތ ގެ ްއލު ް
 .3މާލީ ރ ް
ކ ު
ިސ ު

ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ބަލާފައިވަނީ ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް
ލިބޭ އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.

3.1

ނ ަތ ްއ
ނ ަވ ަތ ގެ ްއލު ް
މާލީ ރ ް
ކ ު
ިސ ު

ކުންފުނީގެ ހަރަކާތްތަކުން ވަރަށް ގިނަ މާލީ ރިސްކު ނުވަތަ ގެއްލުން

ބ .ކުލީގެ އާމްދަނީ

ތަކަށް ހުށަހެޅެއެވެ.

ކުލީގެ އާމްދަނީ ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އަމަލު ކުރެވޭ އެގްރީމަންޓަށް
ބަލައިގެން ކުރިޔަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ.

މާރު ކުރުން ހިމެނޭ ގޮތުން) ،ކްރެޑިޓް ރިސްކް އަދި ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް
ހިމެނެއެވެ .މިގޮތުން ލިބިދާނެ މާލީ ގެއްލުންތަކަކީ އޭގެ މިންވަރު
ލަފާކުރަން އެނގޭ އެއްޗަކަށް ނުވުމާއިއެކު ،ކުންފުނިން މިފަދަ ކަންކަން
ބެލެހެއްޓުމުގައި ބަލަނީ ވީހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން

ނ
ކ ްއ ަޔ ް
ިނ ް
ު 2.21
ށ ދީ ަފއިވާ ދ ު

ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު ދެމެހެއްޓޭތޯއެވެ.

ހ .ކުންފުނި ،ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުގެ ގޮތުގައި
ކުންފުނިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަކެއްޗާއި ތަންތަނުގެ ވެރިފަރާތުން
އެތަކެއްޗާއި ތަންތަނުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ފައިދާއާއި

ކުންފުންޏަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ރިސްކުތަކެއް
ބަލަހައްޓަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ފޮރިންގ
ކަރަންސީ ރިސްކް ،ކްރެޑިޓް ރިސްކް އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް ރިސްކް

ގެއްލުންތަކަކަށް ޒިންމާވާނަމަ ،އެ ބަޔާންކުރެވެނީ ކުއްޔަށް ހިފާ

ހިމެނެއެވެ.

(ތަކެއްޗާއި ތަންތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިދާ އެއް

ހ .މާރކެޓް ރިސްކް

ބައިގައެވެ .މިފަދަ ކުއްޔަށް ހިފުންތަކާއި ގުޅިގެން ދައްކާ ފައިސާ
ކެނޑުމަށްފަހު) ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ
ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރެވެނީ “ތެދު ރޮނގު” އުސޫލުންނެވެ.

ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް ،އިކްއިޕްމަންޓްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.
ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި ބަލަށް ކެނޑޭނީ ކުންފުނީގެ އެފަދަ
އެހެނިހެން ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އާއި އިކްއިޕްމަންޓް އާއި އެއްގޮތަށެވެ.
ކުއްޔަށް ލިބޭ އާމްދަނީ (ތަކެއްޗާއި ތަންތަން ހިފާ ފަރާތްތައް ކުންފުނިން
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރެވެނީ “ތެދު ރޮނގު” އުސޫލުންނެވެ.

ނ
ބ ުހ ް
ދ ެ
ަ 2.22ފއި ާ
ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ކަނޑައަޅާ ފައިދާ ކުންފުނީގެ މާލީ
ބަޔާން ތަކުގައި ލައިބިލިޓީޒް ގެގޮތުގައި ބަޔާންކުރަނީ ،އެފައިދާ އެއް
ބެހުމަށް ހިއްސާދާރުން ނިންމާ އަހަރެއްގެ ހިސާބުގައެވެ.

 .1ބޭރުފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކް

ކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ .ބެލެންސް ޝީޓް ތާރީހުގައި އިންޓްރެސްޓް
ރޭޓްގެ ރިސްކުން ރައްކާތެރި ވެވޭނެފަދަ އެއްވެސް އާލާތެއްނެތެވެ.
ރ .ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް

 31ޑިސެމްބަރ  2011ން  31ޑިސެމްބަރ  2012އަށް ގިއަރިންގ
ރޭޝިއޯ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 31ޑިސެމްބަރ  2011އާއި އަޅާބަލާއިރު  31ޑިސެމްބަރ  2012ގެ

ފައިސާ ނެތުމުގެ ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމަކީ ފުދޭ މިންވަރެއްގައި ފައިސާ

ނިޔަލަށް ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ އިތުރުވެފައިވަނީ އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް

އާއި ވިއްކާ ލެވޭނެ ސެކިއުރިޓީ ބެހެއްޓުމާއި ،ފަންޑް ކުރަންބޭނުންވާ

ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުވެފައި އަދި ކުންފުނީގެ

އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ފައިސާ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެގޮތް

ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ އެސެޓްތަކުގެ ހަމައަގުން ލިބިފައިވާ

ހަމަޖެހިފައިވުމާއި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އާއި ލިބެންޖެހޭފައިސާ އެއް

ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ޖުމްލަ ރައުސްމާލުގެ އަދަދު ދަށްވެފައިވުމާއި އަދި

އެކުއެކީގައި ހަމަޖެއްސުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރުމެވެ .އަހަރު ނިމުނު އިރު

މާލީ އަހަރުން ގެއްލުންވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ކުންފުނި އަދި ގްރޫޕުން ދައްކަން އެއްބަސްވެފައިވާ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީޒް
އެއްނެތެވެ.

3.3

ނ
ޝ ް
ެފ ައރ ެވލި ުއ ެއ ް
ސޓިމޭ ަ

ޓްރޭޑް ރިސީވަބަލްސް އާއި ޕޭއަބަލްސް އިމްޕެއަރމަންޓް ކެނޑުމުން
އަންނަ އަދަދަކީ ގާތްގަޑަކަށް ޓްރޭޑް ރިސީވަބަލްސް އާއި ޕޭއަބަލްސްގެ
ހަމައަގު ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ .ފައިނޭންޝަލް ލައިބިލިޓީޒްގެ ފެއަރ ވެލިއު
ގްރޫޕް
2013

ކުންފުނި
2012

2012

2013

އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ (ނޯޓް )16

124,835,122

122,597,006 124,835,122 122,597,006
()33,022,528

ކަނޑަން :ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި (ނޯޓް )14

()7,424,103

()33,528,118

ކުރިމަގުގައި ބޭރުފައިސާއިން ކުރެވޭނެ މުއާމަލާތްތަކާއި ،ފާހަގަކޮށްފައިވާ

ސާފު ދަރަނި

117,411,019

89,068,888

89,574,478 117,914,909

އެސެޓްސް އަދި ލައިބިލިޓީޒް އެވެ.

ޖުމްލަ ރައުސްމާލު

277,505,286

262,526,698 285,544,496 254,508,108

ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް

394,916,305

352,101,176 403,459,405 343,576,996

ހުށަހެޅެއެވެ.

ބޭރުފައިސާ

މާރުކުރުމުގެ

ހުށަހެޅެނީ،

ރިސްކަށް

 .2ޕްރައިސް ރިސްކް
އިންވެސްޓްމަންޓުގެ

ގޮތުގައި

ބެލެންސްޝީޓުގައި

ވިއްކާލެވެން

ހުންނަބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ،ހިއްސާގެ
އަގުތަކަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލަކުން ،ކުންފުނި ރިސްކަކަށް ހުށަހެޅެއެވެ.
ށ .ކްރެޑިޓް ރިސްކް
ކުންފުންޏަށް

ފާހަގަކުރެވޭ

ބޮޑު

ދަރަނީގެ

ރިސްކެއް

ނެތެވެ.

ކުންފުނީގެ ދަރަނި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން
ދަރަންޏަށް ހިދުމަތާއި މުދާ ދޫކުރެވެނީ ކުންފުންޏަށް އިތުބާރުކުރެވޭ

ނ .އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް
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ބަދަލުވަމުންދާ ރޭޓެއްގައެވެ .އަދި މި ރޭޓްތައް އަބަދުމެ މުޠާލިއާ

އިކްއިޓީ އާއި ސާފު ދަރަނި އެއްކުރުމުން ލިބޭ މިންގަޑެވެ.

()6,920,213

ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ.

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

.މިގޮތުން ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓުގައި ނުވަތަ

އެއްގޮތް ތަކެތި އުނިކުރުމުން ލިބޭ މިންވަރެވެ .ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް އަކީ

ކެޕިޓަލް މެނޭޖް ކުރުމުގައި ،ކުންފުނީގެ ބޭނުމަކަށް ވެފައިވަނީ ދިގު

ކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ވުމާއިއެކު ބޭރު ފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކަށް

ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ދިނުންތައް ،ބެލެންސްޝީޓްގެ

އެހެން ފަރާތްތަކުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ ތެރޭގައެވެ

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދާއި ފައިސާ އާއި ،ފައިސާ އާއި

ނޓް
ނޖް ަމ ް
ެ 3.2ކޕި ަޓލް ރ ް
ިސ ކް ެމ ޭ

ކުންފުންޏަކީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއިއެކު ތަފާތު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް

ށ .ކުންފުނި ،ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި

ލިބިދޭ ފައިދާ ކެނޑުމަށްފަހު) ކުއްޔަށް ދީފައިވާ

އޭގެ ތެރޭގައި މާރކެޓް ރިސްކް (ބޭރު ފައިސާ

ކުންފުންޏަށް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް ދިމާވަނީ ބޭންކުތަކާއި

ބަލާ މިންގަޑެވެ .ސާފު ދަރަންޏަކީ ޖުމްލަ ދަރަނިން ވިޔަފާރިންނާއި

ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ

30%

26%

29%

25%

މުއްދަތަކަށް ހިއްސާދާރުންނާއި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނަށް ފައިދާ ހޯދުމާއި

އެސްޓިމޭޓް ކޮށްފައިވަނީ މުސްތަގްބަލްގައި ދައްކަންހުރި ފައިސާ ،މިހާރު

ކޮސްޓް އޮފް ކެޕިޓަލް ކުޑަ ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކެޕިޓަލް

ކުންފުނީގައިވާ އެއާއިއެއްފަދަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކުގެ

ސްޓްރަކްޗަރ އެއް ދެމެހެއްޓުމެވެ.

މާރކެޓް ރޭޓުން ޑިސްކައުންޓް ކޮށްގެންނެވެ.

މިގޮތުން ކެޕިޓަލް ސްޓަރަކްޗަރ މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ

ނ
ބލު ް
ަ .4އޅާ ެ

ހިއްސާދާރުންނަށް ދެވޭ ޑިވިޑެންޑްއަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ،ހިއްސާ
ވިއްކުމާއި އަދި ހަރު މުދާ ވިއްކުމަށް ކުންފުންޏަށް ނިންމިދާނެއެވެ.
ކުންފުނިން ކެޕިޓަލް މޮނިޓަރ ކުރަނީ ގިއަރިން ރޭޝިއޯ ބަލައިގެންނެވެ.

މިއަހަރާއި އެއްގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި
ކުންފުނީގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ހިސާބުތައް އަޅާކިޔޭނެ ގޮތަށް ވާނީ ބަދަލު
ގެނެވިފައެވެ.

މި ރޭޝިއޯއަކީ ސާފު ދަރަނި ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް އިން ގެއްލައިގެން
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(ނ) ދަތުރުފަތުރު :ގްރޭޓަރ މާލެ އަދި މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ފެރީ

ަ .5މއި ަގޑ ު ވ ަިޔފާރީގެ ަމ ުއލޫމާތު  -ގްރޫޕް

ހިދުމަތް ދިނުން

 31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް ގްރޫޕްގެ މައިގަޑު ވިޔަފާރި

(ރ) ލޮޖިސްޓިކްސް :ރާއްޖޭގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް މުދާ

ބެހިފައިވަނީ  4ބަޔަށެވެ.

އުފުލައިދިނުން ،ރާއްޖޭން ބޭރުން މުދާ އުފުލުން ،ރާއްޖެއަށް އަންނަ
ބޯޓް ފަހަރުގެ ޝިޕް އެޖެންޓްކަން ކުރުން ،މެޝިނަރީ ،އިކްއިޕްމަންޓް

(ހ) އާއްމު ވިޔަފާރި  :އިންޖީން ،ޖެނެރޭޓަރ ،ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް،
އަޑީތެޔޮ ،ދަވާދު އަދި އިންޑަސްޓްރިއަލް ގޭސް ގެ ވިޔަފާރި
(ށ) ކޮންޓްރެކްޓިންގ :ފަޅުފުންކުރުމާއި ބަނދަރުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް،
ބިންހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ،ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ،ޝީޓް

އާއްމު

ބޯޓް ފަހަރުގެ ޝިޕް އެޖެންޓްކަން ކުރުން ،މެޝިނަރީ ،އިކްއިޕްމަންޓް

(ހ) އާއްމު ވިޔަފާރި  :އިންޖީން ،ޖެނެރޭޓަރ ،ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް،

އަދި ވެހިކަލް ކުއްޔަށް ދިނުން ،އިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާއި ބެލެހެއްޓުން،
ނީލަން ކިޔުން ،މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހިދުމަތް ،އުޅަނދުފަހަރު
އެހެލާ ބޭލުމުގެ ހިދުމަތް

ބިންހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ،ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ،ޝީޓް

 31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް ގްރޫޕްގެ މައިގަޑު ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ

ޕައިލިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ،އަދި ސިނާއީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓައް

ވަކި ބައެއްގައި

ނަތީޖާ:

އާއްމު

ވަކި ބައެއްގައި

ދަތުރު

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

ވިޔަފާ ި
ރ
162,271,557

ކޮންޓްރެޓިންގ
276,092,839

ފަތު ު
ރ
87,817,724

ލޮޖިސްޓިކްސް
37,840,574

ނުހިމެނޭ
-

ޖުމް ަ
ލ
564,022,694

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ(/ގެއްލުން)

33,447,500

51,207,934

1,483,412

()2,332,911

()31,355,576

52,450,358

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ(/ގެއްލުން)

33,447,500

ފައިސާ ހޯދުމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ( /ކުރެވުނު ހޭދަ) (ނޯޓް )22

325,037

()2,087,471

()3,281,301

-

()12,467,841

()17,511,576

ފައިސާ ހޯދުމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ( /ކުރެވުނު ހޭދަ) (ނޯޓް )22

325,037

()2,087,471

33,772,537

49,120,462

()1,797,890

()2,332,911

()43,823,417

34,938,782

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ(/ގެއްލުން)

33,772,537

49,120,462

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް

()8,191,604

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް

()8,191,604

ޓެކްސް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ(/ގެއްލުން)

26,747,178

ޓެކްސް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ(/ގެއްލުން)

26,767,798

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ(/ގެއްލުން)

 31ޑިސެމްބަރ  2012ގެ ނިޔަލަށް ގްރޫޕްގެ މައިގަޑު ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ

ވިޔަފާ ި
ރ
162,271,557

ކޮންޓްރެޓިންގ
276,092,839

ފަތު ު
ރ
87,817,724

ލޮޖިސްޓިކްސް
37,840,574

ނުހިމެނޭ
-

ޖުމް ަ
ލ
564,022,694

51,207,934

1,483,412

()2,332,911

()31,334,956

52,470,978

()3,281,301

-

()12,467,841

()17,511,576

()1,797,890

()2,332,911

()43,802,797

34,959,402

 31ޑިސެމްބަރ  2012ގެ ނިޔަލަށް ގްރޫޕްގެ މައިގަޑު ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

131,065,598

347,091,179

78,471,709

22,522,730

53,390

579,204,606

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

131,065,598

347,091,179

78,471,709

22,522,730

53,390

579,204,606

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ(/ގެއްލުން)
ފައިސާ ހޯދުމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ( /ކުރެވުނު ހޭދަ) (ނޯޓް )22

29,278,139
-

61,426,054
()1,795,768

()31,252,249
14,526

()6,977,801
-

()15,765,513
()8,409,038

36,708,630
()10,190,280

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ(/ގެއްލުން)

29,278,139

61,426,054

()31,252,249

()6,977,801

()15,743,081

36,731,062

29,278,139

59,630,286

()31,237,723

()6,977,801

()24,174,551

26,518,350

ފައިސާ ހޯދުމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ( /ކުރެވުނު ހޭދަ) (ނޯޓް )22

-

()1,795,768

14,526

-

()8,409,038

()10,190,280

29,278,139

59,630,286

()31,237,723

()6,977,801

()24,152,119

26,540,782

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ(/ގެއްލުން)

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް

()2,508,741

ޓެކްސް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ(/ގެއްލުން)

24,009,609

ގްރޫޕް އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާ ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ އެހެނިހެން އައިޓަމްތައް
ބަލަށް ކެނޑުނު (ނޯޓް )6

444,119

31,093,754

8,552,042

15,268,876

1,174,576

56,533,367

އެމޯރޓައިޒޭޝަން (ޏޯޓް )7

4,714

1,462

-

-

375,929

382,105

 31ޑިސެމްބަރ  2012ގެ ނިޔަލަށް
ބަލަށް ކެނޑުނު (ނޯޓް )6

491,399

26,022,928

7,542,371

13,129,585

1,027,866

48,214,149

އެމޯރޓައިޒޭޝަން (ޏޯޓް )7

6,401

1,985

-

-

510,417

518,803

 31ޑިސެމްބަރ  2013ގައި ގްރޫޕް ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ އެސެޓް ،ދަރަނި ،އަދި ކެޕިޓަލް ހަރަދުކުރެވިފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ.
އެސެޓް

69,654,660

338,774,389

29,166,220

93,719,078

87,803,994

619,118,341

ދަރަނި

25,277,211

51,702,009

437,123

-

264,196,712

341,613,055

ކެޕިޓަލް ހަރަދު (ނޯޓް  6އަދި )7

118,577

19,326,249

14,868,709

9,642,099

2,374,644

46,330,278

 31ޑިސެމްބަރ  2012ގައި ގްރޫޕް ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ އެސެޓް ،ދަރަނި ،އަދި ކެޕިޓަލް ހަރަދުކުރެވިފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ.
އެސެޓް

62,596,584

359,151,476

22,829,437

91,639,181

100,126,978

636,343,656

ދަރަނި

10,539,929

146,753,537

41,397

-

224,500,685

381,835,548

ކެޕިޓަލް ހަރަދު (ނޯޓް  6އަދި )7

-

46,706,258

1,514,256

2,219,235

1,592,093

52,031,842

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
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ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް

()2,508,741

ޓެކްސް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ(/ގެއްލުން)

24,032,041

ގްރޫޕް އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާ ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ އެހެނިހެން އައިޓަމްތައް

 31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް
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ބެހިފައިވަނީ  4ބަޔަށެވެ.

އެހެލާ ބޭލުމުގެ ހިދުމަތް

ދަތުރު

(ރ) ލޮޖިސްޓިކްސް :ރާއްޖޭގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް މުދާ
އުފުލައިދިނުން ،ރާއްޖޭން ބޭރުން މުދާ އުފުލުން ،ރާއްޖެއަށް އަންނަ

(ށ) ކޮންޓްރެކްޓިންގ :ފަޅުފުންކުރުމާއި ބަނދަރުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް،

ނަތީޖާ:

ހިދުމަތް ދިނުން

 31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ މައިގަޑު ވިޔަފާރި

އަޑީތެޔޮ ،ދަވާދު އަދި އިންޑަސްޓްރިއަލް ގޭސް ގެ ވިޔަފާރި

 31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް ގްރޫޕްގެ މައިގަޑު ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ

ޕައިލިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ،އަދި ސިނާއީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓައް

ނފުނި
ކ ް
ަ .5މއި ަގޑ ު ވ ަިޔފާރީގެ ަމ ުއލޫމާތު ު -

އަދި ވެހިކަލް ކުއްޔަށް ދިނުން ،އިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާއި ބެލެހެއްޓުން،
ނީލަން ކިޔުން ،މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހިދުމަތް ،އުޅަނދުފަހަރު

(ނ) ދަތުރުފަތުރު :ގްރޭޓަރ މާލެ އަދި މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ފެރީ

 31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް
ބަލަށް ކެނޑުނު (ނޯޓް )6

444,119

31,093,754

8,552,042

15,268,876

1,174,576

56,533,367

އެމޯރޓައިޒޭޝަން (ޏޯޓް )7

4,714

1,462

-

-

375,929

382,105

 31ޑިސެމްބަރ  2012ގެ ނިޔަލަށް
ބަލަށް ކެނޑުނު (ނޯޓް )6

491,399

26,022,928

7,542,371

13,129,585

1,027,866

48,214,149

އެމޯރޓައިޒޭޝަން (ޏޯޓް )7

6,401

1,985

-

-

510,417

518,803

 31ޑިސެމްބަރ  2013ގައި ގްރޫޕް ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ އެސެޓް ،ދަރަނި ،އަދި ކެޕިޓަލް ހަރަދުކުރެވިފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ.
އެސެޓް

69,654,660

338,774,389

29,166,220

93,719,078

95,827,783

627,142,130

ދަރަނި

25,277,211

51,702,009

437,123

-

264,181,291

341,597,634

ކެޕިޓަލް ހަރަދު (ނޯޓް  6އަދި )7

118,577

19,326,249

14,868,709

9,642,099

2,374,644

46,330,278

 31ޑިސެމްބަރ  2012ގައި ގްރޫޕް ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ އެސެޓް ،ދަރަނި ،އަދި ކެޕިޓަލް ހަރަދުކުރެވިފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ.
އެސެޓް

62,596,584

359,151,476

22,829,437

91,639,181

108,129,221

644,345,899

ދަރަނި

10,539,929

146,753,537

41,397

-

224,484,338

381,819,201

ކެޕިޓަލް ހަރަދު (ނޯޓް  6އަދި )7

-

46,706,258

1,514,256

2,219,235

1,592,093

52,031,842

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
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ނޓް  -ގްރޫޕް
ކއިޕް ަމ ް
 .6ޕް ޮރ ަޕރޓީ ،ޕްލާ ް
ނޓް ަ ،އދި އި ު

ބިން

އިމާރާތް

ނ ެޕނީ
ނޓް ޮ -ކ ް
ކއިޕް ަމ ް
 .6ޕް ޮރ ަޕރޓީ ،ޕްލާ ް
ނޓް ަ ،އދި އި ު
ފަރުނީޗަރާއި

ފަރުނީޗަރާއި

އޮފީސް/

އޮފީސް/
އުޅަނދު

ޕްލާންޓާއި

މޮޓޯ

މުވާސަލާތީ

މެޝިނަރީ

ވެހިކަލް

އިކްއިޕްމަންޓް ފަހަރު

އެހެނިހެން
ހަރުމުދާ

ޖުމްލަ

 31ޑިސެމްބަރ  2011ގައި
އަގު

މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

-

ސާފު އަގު

6,559,190

30,204,429

22,432,534 122,043,436

675,741,386

)(492,054,574) (19,457,897) (62,672,795) (26,656,237) (4,773,908) (315,811,786) (62,681,951

53,007,128 7,370,831

55,630,101

1,785,282

3,548,192

59,370,641

2,974,637

183,686,812

 31ޑިސެމްބަރ  2012ނިމުނު އިރު

ކުރެވެމުންއައި

މަސައްކަތް

53,007,128 7,370,831

55,630,101

1,785,282

3,548,192

59,370,641

2,974,637

183,686,812

-

-

48,153,570

95,000

1,099,767

557,726

988,351

50,894,414

ނިމި -

-

-

-

1,904,239

193,168

-

2,097,407

އެސެޓަށް ވެއްދުނު (ނޯޓް ) 8

ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު -އަގު

-

-

ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު -މިހާތަނަށް -

-

-

13,754,090

)(785,589

-

)(159,849

)(15,285,191

785,589

-

150,266

14,689,945

ބަލަށް ކެނޑުނު

ބަލަށް ކެނޑުނު (ނޯޓް )20

)(6,546,195

)(630,193) (26,529,595

46,460,933 7,370,831

1,250,089

-

76,668,413

)(1,684,391
4,867,807

)(1,476,509) (11,347,266
48,774,269

2,476,896

)(48,214,149
187,869,238

 31ޑިސެމްބަރ  2012ގައި
އަގު

މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

-

ސާފު އަގު

6,654,190

32,422,846

23,261,036 122,794,330

713,448,016

)525,578,778) (20,784,140) (74,020,061) (27,555,039) (5,404,101) (328,587,291) (69,228,146

46,460,933 7,370,831

76,668,413

1,250,089

4,867,807

48,774,269

2,476,896

187,869,238

 31ޑިސެމްބަރ  2013ނިމުނު އިރު

53,007,128 7,370,831

55,630,101

1,785,282

3,548,192

59,370,641

2,974,637

183,686,812

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު
އިތުރު ކުރެވުނު
ކުރެވެމުންއައި

ބޮޑެތި

މަސައްކަތް

53,007,128 7,370,831

55,630,101

1,785,282

3,548,192

59,370,641

2,974,637

183,686,812

-

-

48,153,570

95,000

1,099,767

557,726

988,351

50,894,414

ނިމި -

-

-

-

1,904,239

193,168

-

2,097,407

ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު -އަގު

-

-

)- (14,339,753

ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު -މިހާތަނަށް -

-

-

13,754,090

)(785,589

-

)(159,849

)(15,285,191

785,589

-

150,266

14,689,945

ބަލަށް ކެނޑުނު (ނޯޓް )20

އަހަރު ނިމުނު އިރު ސާފު އަގު

-

)(6,546,195

46,460,933 7,370,831

)(630,193) (26,529,595
76,668,413

1,250,089

)(1,684,391
4,867,807

)(1,476,509) (11,347,266
48,774,269

2,476,896

)(48,214,149
187,869,238

46,460,933 7,370,831

76,668,413

1,250,089

4,867,807

48,774,269

2,476,896

187,869,238

-

18,013,198

9,729,197

2,780,403

7,940,942

1,312,316

39,776,056

1,928,968

-

-

-

366,520

285,117

2,580,605

މަސައްކަތް

އަގު

405,255,704 115,689,079 7,370,831

މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

-

ސާފު އަގު

6,654,190

32,422,846

23,261,036 122,794,330

713,448,016

)525,578,778) (20,784,140) (74,020,061) (27,555,039) (5,404,101) (328,587,291) (69,228,146

46,460,933 7,370,831

76,668,413

1,250,089

4,867,807

48,774,269

2,476,896

187,869,238

 31ޑިސެމްބަރ  2013ނިމުނު އިރު

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު

ނިމި -

އެސެޓަށް ވެއްދުނު (ނޯޓް ) 8

ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު -އަގު

-

-

)(1,333,950

-

)(298,133

-

)(64,477

)(1,696,560

ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު -މިހާތަނަށް -

-

1,333,950

-

298,133

-

64,477

1,696,560

ބަލަށް ކެނޑުނު (ނޯޓް )20

އަހަރު ނިމުނު އިރު ސާފު އަގު

-

)(6,460,834

41,929,067 7,370,831

)(2,610,569) (3,262,017) (29,662,260
65,019,351

ސާފު އަގު

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

ކުރެވެމުންއައި

1,928,968

-

-

-

366,520

285,117

2,580,605

ބޮޑެތި

މަސައްކަތް

ނިމި -

ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު -އަގު

-

-

)(1,333,950

-

)(298,133

-

)(64,477

)(1,696,560

ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު -މިހާތަނަށް -

-

1,333,950

-

298,133

-

64,477

1,696,560

7,717,269

5,037,641

)(1,392,501) (13,145,186
43,936,545

2,681,828

)(56,533,367
173,692,532

ބަލަށް ކެނޑުނު (ނޯޓް )20

އަހަރު ނިމުނު އިރު ސާފު އަގު

-

)(6,460,834

41,929,067 7,370,831

)(2,610,569) (3,262,017) (29,662,260
65,019,351

7,717,269

5,037,641

)(1,392,501) (13,145,186
43,936,545

2,681,828

)(56,533,367
173,692,532

 31ޑިސެމްބަރ  2013ގައި
421,934,952 117,618,047 7,370,831

މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

އިތުރު ކުރެވުނު

-

18,013,198

9,729,197

2,780,403

7,940,942

1,312,316

39,776,056

ބަލަށް ކެނޑުނު

 31ޑިސެމްބަރ  2013ގައި
އަގު

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު

46,460,933 7,370,831

76,668,413

1,250,089

4,867,807

48,774,269

2,476,896

187,869,238

އެސެޓަށް ވެއްދުނު (ނޯޓް ) 8

ބަލަށް ކެނޑުނު

110

ސާފު އަގު

 31ޑިސެމްބަރ  2012ގައި
405,255,704 115,689,079 7,370,831

ކުރެވެމުންއައި

މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

-

)(492,054,574) (19,457,897) (62,672,795) (26,656,237) (4,773,908) (315,811,786) (62,681,951

ބަލަށް ކެނޑުނު

އަހަރު ނިމުނު އިރު ސާފު އަގު

ބޮޑެތި

އަގު

371,441,887 115,689,079 7,370,831

6,559,190

30,204,429

22,432,534 122,043,436

675,741,386

އެސެޓަށް ވެއްދުނު (ނޯޓް ) 8
)- (14,339,753

އިތުރު ކުރެވުނު

މެޝިނަރީ

ވެހިކަލް

އިކްއިޕްމަންޓް ފަހަރު

ހަރުމުދާ

ޖުމްލަ

 31ޑިސެމްބަރ  2012ނިމުނު އިރު

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު
ބޮޑެތި

ޕްލާންޓާއި

މޮޓޯ

މުވާސަލާތީ

 31ޑިސެމްބަރ  2011ގައި
371,441,887 115,689,079 7,370,831

އިތުރު ކުރެވުނު

ބިން

އިމާރާތް

އުޅަނދު

އެހެނިހެން

-

34,905,116 16,383,387

24,793,992 131,101,792

754,108,117

)(580,415,585) (22,112,164) (87,165,247) (29,867,475) (8,666,118) (356,915,601) (75,688,980

41,929,067 7,370,831

65,019,351

7,717,269

5,037,641

43,936,545

2,681,828

173,692,532

އަގު

މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

ސާފު އަގު

421,934,952 117,618,047 7,370,831
-

34,905,116 16,383,387

24,793,992 131,101,792

754,108,117

)(580,415,585) (22,112,164) (87,165,247) (29,867,475) (8,666,118) (356,915,601) (75,688,980

41,929,067 7,370,831

65,019,351

7,717,269

5,037,641

43,936,545

2,681,828

173,692,532

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

111

ކުންފުނީގެ އިމާރާތްތައް ހެދިފައިވަނީ ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް

އެމްޓީސީސީ ބިލްޑިންގ ،އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ،ރެންޓަލްސް ޕްލާޒާ،

ނަގާފައިވާ ބިންބިމުގައެވެ .މި ބިންތަކަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި  2013ވަނަ

ބާރޖް (ކުރިމަގު  7،8އަދި  ،)10ޓަގް ބޯޓް (ޓެންގޯ  6އަދި ،)575

އަހަރު  6,446,154ރުފިޔާ )2012 : 6,710,547ރުފިޔާ) ދައްކާފައިވެއެވެ.

ސްޓީލް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް (ލީމާ  )1އަދި ޑްރެޖަރ (ޖައްރާފާ

ހ)

(ށ)

ބެލެންޝީޓް ތާރީހައް ބަލަށް ކަނޑާ ހުސްވެފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ

އަގަކީ  2013ވަނަ އަހަރު  403,162,746ރުފިޔާ )2012 : 329,130,097
ރުފިޔާ) އެވެ.

 )3ބޭންކްތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ.އަދި ކެޓަޕިލަރ ފައިނޭންޝިއަލް
ސަރވިސަސް އޭޝިއާއިން އަބުރާދައްކާގޮތަށް ހޯދާފައިވާ ފައިސާގެ

ދ
 .9ވި ްއކާލު ަމ ް
ނމާ ަފއިވާ ަހ ުރމު ާ
ށ ނި ް
ގްރޫޕް
2013

ކުންފުނި
2012

2012

2013

ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދާ

ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ ޓްރެކްޓަރސް ،އެކްސްކަވޭޓަރސް

އަހަރު ފެށުނުއިރު

657,384

8,117,396

657,384

8,117,396

އަދި ވީލް ލޯޑަރޒް އެވެ( .ނޯޓް ) 16

ކަނޑަން :ނައްތާލެވުނު

()556,101

()7,460,012

()556,101

()7,460,012

އަހަރު ނިމުނުއިރު

101,283

657,384

101,283

657,384

(ނ) އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި

ލިބެން ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ:

ސ ްޓ
ބލް ެއ ެ
ނ ެޓ ް
 .7އި ް
ނޖި ަ
ކުންފުނި

ގްރޫޕް
2013

2012

2013

2012

 01ޖެނުއަރީ ގައި

219,561

735,614

219,561

އަހަރު ފެށުނު އިރު

493,038

6,281,387

493,038

6,281,387

ލިބެން ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ

25,321

-

25,321

-

ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް ހަދާފައިވާ ޕްރޮވިޝަން (އަނބުރާލިބުނު)

()417,076

-

()417,076

735,614

ނައްތާލެވުނު މުދަލުގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ

-

()5,788,349

-

()5,788,349

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު

592,335

2,750

592,335

2,750

އަހަރު ނިމުނުއިރު

101,283

493,038

101,283

493,038

އިތުރު ކުރެވުނު

798,305

-

798,305

-

ސާފު އަގު

-

164,346

-

164,346

އެމޯޓައިޒްކުރެވުނު (ނޯޓް )20

()382,105

()518,803

()382,105

()518,803

އަހަރު ނިމުނުއިރު ސާފު އަގު

1,228,096

219,561

1,228,096

219,561

 31ޑިސެމްބަރ ގައި

ސ
ެ .10އ ޯ
ނޓް ް
ސ ޓް ަމ ް
ނ ެވ ް
/ސބްސި ޑި ައރީ ަގއިވާ އި ް
ސސި އޭޓް ަ
ހެ .އ ޯ
ސސި ޭއޓް

އަގު

6,410,458

5,019,818

6,410,458

5,019,818

އެމޯޓައިޒްކުރެވުނު

()5,182,362

()4,800,257

()5,182,362

()4,800,257

ސާފު އަގު

1,228,096

219,561

1,228,096

219,561

ސ ްއ ަކތް ަތ ްއ
ނ ާ
ކ ެރ ެވމު ް
ދ ޮބޑެތި ަމ ަ
ު .8
ގްރޫޕް
2013

ކުންފުނި
2012

2013

ގްރޫޕް
2013

ކުންފުނި
2012

2012

2013

 01ޖެނުއަރީ ގައި

-

-

-

-

ގެއްލުމުގެ ހިއްސާ

-

-

-

-

 31ޑިސެމްބަރ ގައި

-

-

-

-

ގްރޫޕުން އެސޯސިއޭޓް ކުންފުނީގައި ކޮށްފައިވާ  2,521,727ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގު  2011ވަނަ އަހަރު ވަނީ ރިކަވަރ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށްބަލައި
2012

އެކީ ޕްރޮވިޝަން ހަދާފައެވެ .އެސޯސިއޭޓް ކުންފުނީގެ އެސެޓްސް އާއި ލައިބިލިޓީ ގްރޫޕްހެ ހިއްސާއަށްޖެހޭ މިންވަރު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު

270,475

1,233,204

270,475

1,233,204

އަހަރުތެރޭ ކުރެވުނު ހަރަދު

5,961,887

1,134,678

5,961,887

1,134,678

ނަން

ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް އަށް ބަދަލުކުރެވުނު (ނޯޓް )6

()3,378,910

()2,097,407

()3,378,910

()2,097,407

 31ޑިސެމްބަރު  2013ގައި އަހަރު ނިމުނު އިރު

އަހަރު ނިމުނުއިރު ސާފު އަގު

2,853,452

270,475

2,853,452

270,475

އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެސެޓް

ދަރަނި

275,923,228 274,957,734

އާމްދަނީ
30,498

ގެއްލުން
)(332,809

ހިއްސާގެ މިންވަރު
33 1/3%

 31ޑިސެމްބަރު  2012ގައި އަހަރު ނިމުނު އިރު

އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

276,201,492 274,745,089

()768,181

33 1/3%

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
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އެސޯސިއޭޓް ކުންފުންޏަށް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ ގެއްލުމުގެ

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެސޯސިއޭޓް ކޮމްޕެނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކަށް

)2012 : 256,060

އޮޑިޓަރުން ރައުޔު ދީފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެސޯސިއޭޓް

ރުފިޔާ) ގްރޫޕް ހިސާބުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ .އަދި މިހާތަނަށް

މަތީގައި

ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ  110,936ރުފިޔާ
ޖުމްލަ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައިވާ  589,337ރުފިޔާ

ކުންފުނީގެ

ބަޔާންތަކަށް

މާލީ

ބަދަލެއް

އަންނަކޮންމެ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެސޯސިއޭޓް ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުއައުމަކީ

)2012 : 478,401

އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.

ރުފިޔާ) ގްރޫޕް ހިސާބުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ.

ސބްސި ޑި ައރީ
ށަ .
ގްރޫޕް
2013
މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައިވާ
އިންވެސްޓްމަންޓް

ކުންފުނި
2012

-

-

2013

2012

7,102,500

7,102,500

ދ
 .11ވި ްއކާލެވޭ ޮގ ަތ ް
ށ ުހރި މާލީ ަހ ުރމު ާ
ގްރޫޕް

ނ ުހރި
ނ ަނ ް
ނ ައ ް
ނ ޮގތް ޮގތު ް
 .12ވ ަިޔފާރިއާއި ެއ ެހ ނި ެހ ް
ކުންފުނި

ގްރޫޕް
2013

2012

2013

2012

ވިޔަފާރިން އަންނަން ހުރި

121,706,363

114,967,654

121,706,363

114,967,654

ކަނޑަން :ލިބެން ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ

()36,105,962

()34,727,117

()36,105,962

()34,727,117

ވިޔަފާރިން އަންނަން ހުރި (ސާފު)

85,600,401

80,240,537

85,600,401

80,240,537

ކުރިޔަށް ދެއްކިފައި ހުރި

56,799,955

44,666,939

56,799,955

44,666,939

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން އަންނަންހުރި (ނޯޓް )29

148,445,801

150,628,525

151,120,717

153,283,596

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި

3,504,941

9,406,353

3,504,941

9,406,353

ކަނޑަން :ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ

()16,558,056

()15,583,064

()16,558,056

()15,583,064

277,793,042

269,359,290

280,467,958

272,014,361

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި ފައިސާ އޭގެ ހަމައަގާއި ކައިރުކުރެއެވެ.

ކުންފުނި

2013

2012

2013

2012

ބޭންކް އޮޕް މޯލްޑިވްސް ކުންފުނީގެ ހިއްސާ

21,909,600

21,909,600

21,909,600

21,909,600

އެމް.އެފް.އެލް.ސީ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ

1

1

1

1

އަހަރު ނިމުނު އިރު

21,909,601

21,909,601

21,909,601

21,909,601

އެހެނިހެން ގޮތުން ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ތެރޭގައި މައިގަޑުގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ އެލް.ސީ މާރޖިންގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ  2,556,893ރުފިޔާ
( 2012 : 5,661,329ރުފިޔާ) ،އިންޕުޓް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ  386,913ރުފިޔާ ( 2012 : 1,365,370ރުފިޔާ) އާއި ކޭޝް އެޑްވާންސްގެ
ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ  479,978ރުފިޔާ ( 2012 : 147,480ރުފިޔާ) އެވެ.
ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުން ގިނަވުމުންނާއިއެކު ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކް ކުޑައެވެ.

އަހަރު ފެށުނުއިރު
01.01.2013
ބޭންކް އޮޕް މޯލްޑިވްސް ކުންފުނީގެ ހިއްސާ

އެމް.އެފް.އެލް.ސީ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ

ވިއްކާލެވޭގޮތަށް

ހުރި

މާލީ

ހަރުމުދާ

ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

31

ޑިސެމްބަރުގައި އަހަރު ނިމުނުއިރު އޭގެ ހަމައަގުގައެވެ .ހިއްސާގެ
ބާޒާރުގައި

ގަނެވިއްކާ

ހިއްސާ

ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

މާކެޓްގައި

ގަނެވިއްކުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަގުތަކަށް ބަލާފައެވެ 2012 .އަދި
 2013ގައި ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި ހަރުމުދަލެއް ވިއްކާފައެއް ނުވެއެވެ،
ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ގަނެވިއްކުމަށް ލިސްޓްނުކުރާ ވިއްކާލެވޭގޮތަށް
ހުރި ހަރުމުދާތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި ހަރުމުދާ
ގަނެވުނު އަގުގައެވެ.
ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާ ދެއްކިފައިވަނީ ނޮން ކަރަންޓް
ބައިގައެވެ .ނަމަވެސް އެއިންވެސްޓްމަންޓް ބެލެންޝީޓް ތާރީހުން

ޓ އަގު އަހަރު ނިމުނު އިރު
އިންވެސްޓްމަން ް
31.12.2013
ދަށްވި /އުނިކު ި
ރ

21,909,600

-

21,909,600

1

-

1

21,909,601

-

21,909,601

ގްރޫޕް
2013

ނުވަތަ އިތުރު ކެޕިޓަލް ހޯދުމަށްޓަކައި ވިއްކާލަންޖެހޭނަމަ ނޮން
ކަރަންޓްގެ ބައިގެތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.
ވިއްކާލެވޭގޮތަށް

ހުރި

މާލީ

ހަރުމުދާގެ

ނ ްޓރީ
 .13އި ް
ނ ެވ ް

ގޮތުގައި

ހިމެނެނީ

ލިސްޓް ނުކުރާ ހިއްސާއަކަށް ވުމުން ހަމައަގު އެސްޓިމޭޓް ނުކުރެވޭނެތީ

2013

ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތަށް ބޭނުން ކުރެވޭ މުދާ

28,296,413

20,103,890

27,046,676

ލުބްރިކަންޓްސް ،ދަވާދު ،އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މުދާ

27,090,875

27,978,728

27,090,875

27,978,728

އިންޖިން ،ޖަނެރޭޓަރ އަދި ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް

84,803,249

78,195,959

84,803,249

78,195,959

ކުންފުނީގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުރި މުދާ

9,159,246

ޕްރޮވިޝަން -ސްލޯ މޫވިންގ އައިޓަމްސް

6,651,340
()9,906,890

()15,132,268
134,217,515

ރުފިޔާ) މާކެޓް ވެލިއުގެ ހިއްސާ އަދި އެމް.

އެފް.އެލް.ސީ ގެ އިކުއިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓް ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި

2012

2012
18,854,152

ވިއްކާލާގޮތަށްހުރި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  21,909,600ރުފިޔާ
(2012 : 21,909,600

ކުންފުނި

123,023,027

6,651,340

9,159,246
()15,132,268
132,967,778

()9,906,890
121,773,289

ިސއާއި ެއ ްއ ޮގތް ަތ ެކތި
ިސ ައދި ަފއ ާ
ަ .14ފއ ާ
ގްރޫޕް

އިންވެސްޓްމަންޓް ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ގަތް އަގުގައެވެ.

2013
ބޭންކުގައި އަދި އަތުގައި ހުރި ފައިސާ

7,424,103

ކުންފުނި
2012

33,528,118

2013
6,920,213

2012
33,022,528

ފެށިގެން  12މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވިއްކާލުމަށް ނިންމަވާފައިވާނަމަ

114

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
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އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް އެކްސްޕޯޝަރ ހުރީ:

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގައި ބަޔާނުގައި ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެތި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
ގްރޫޕް
2013

ގްރޫޕް

ކުންފުނި
2012

2012

2013

ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި

7,424,103

33,528,118

6,920,213

33,022,528

ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް (ނޯޓް )16

()74,626,368

()47,828,330

()74,626,368

()47,828,330

()67,202,265

()14,300,212

()67,706,155

()14,805,802

2013

ކުންފުނި
2012

2013

ބަދަލުވާ ރޭޓުގައި

5,843,152

-

5,843,152

-

ބަދަލުނުވާ ރޭޓުގައި

118,991,970

122,597,006

118,991,970

122,597,006

124,835,122

122,597,006

124,835,122

122,597,006

ރ ަދ ްއކާ ޮގ ަތ ް
ސ ާ
ށ ހި ްއ ާ
ބ ާ
ނ ަނގާ ަފއިވާ
ދ ެރ ްއގެ ައ ުތ ް
ަ .17އނ ު

ސގެ ަރ ުއ ް
 .15ހި ްއ ާ
ސމާލު
ހިއްސާގެ އަދަދު

 1ޖެނުއަރީ  2012ގައި

250,000

 31ޑިސެމްބަރ  2012ގައި

250,000

12,500,000

 31ޑިސެމްބަރ  2013ގައި

250,000

12,500,000

ގްރޫޕް
2013

ކުންފުނި
2013

2013
އަބުރާދައްކާގޮތަށް ހިއްސާދާރެއްގެ އަތުން ނަގާފައިވާ

ރ ަދ ްއކާ ޮގ ަތ ް
ށ ަނގާ ަފއިވާ
ބ ާ
ަ .16އ ު
2012

ގްރޫޕް

އަދަދު (ރުފިޔާ)
12,500,000

2012

ދިގު މުއްދަތުގެ
ބޭންކުން އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ

20,173,933

22,167,683

20,173,933

22,167,683

ކުރުމުއްދަތުގެ

74,626,368

47,828,330

74,626,368

47,828,330

ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް (ނޯޓް )14

30,034,821

52,600,993

30,034,821

52,600,993

ބޭންކުން އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ

104,661,189

100,429,323

104,661,189

100,429,323

ޖުމްލަ އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ

124,835,122

122,597,006

124,835,122

122,597,006

ކުންފުނި
2012

77,296,462

41,443,955

2013

2012

41,443,955

77,296,462

ދިގު މުއްދަތުގެ ބައި

16,860,689

69,244,747

16,860,689

69,244,747

ކުރު މުއްދަތުގެ ބައި

24,583,266

8,051,715

24,583,266

8,051,715

41,443,955

77,296,462

41,443,955

77,296,462

 2011ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާވަނީ  03ސެޕްޓެމްބަރ  2012ގައި
ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  7.5%އިންޓަރެސްޓްގެ ޓާރމް ލޯނަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ .މި ލޯން އަނބުރާދެއްކުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ  03ސެޕްޓެމްބަރ  2012އިން ފެށިގެން  96މަސް ތެރޭގައެވެ .މިލޯނާ ގުޅޭގޮތުން  2013ވަނަ އަހަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  1ޖެނުއަރީ
 2013އިން ފެށިގެން  48މަސް ދުވަސް ތެރޭ ހަލާސްކުރުމަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެވުނެވެ .މިގޮތުން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެވުނު ގޮތުގެ މަތިން
ސަރުކާރުން ކުންފުންޏަށް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވި  42މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަބްސިޑީން ލޯނު އަދާކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ނ ުހރި
ދ ް
ނ ާ
ނ ޮގތް ޮގ ުތ ް
 .18ވ ަިޔފާރިއާ ިއ ެއ ެހ ނި ެހ ް
ގްރޫޕް

އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި އެމްޓީސީސީ ބިލްޑިންގ ،އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ،ރެންޓަލްސް ޕްލާޒާ ،ބާރޖް (ކުރިމަގު 7،8
އަދި  ،)10ޓަގް ބޯޓް (ޓެންގޯ  6އަދި  ،)575ސްޓީލް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް (ލީމާ  )1އަދި ޑްރެޖަރ (ޖައްރާފާ  )3ބޭންކްތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ.
އަދި ކެޓަޕިލަރ ފައިނޭންޝިއަލް ސަރވިސަސް އޭޝިއާއިން އަބުރާދައްކާގޮތަށް ހޯދާފައިވާ ފައިސާގެ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ ޓްރެކްޓަރސް،
އެކްސްކަވޭޓަރސް އަދި ވީލް ލޯޑަރޒް އެވެ( .ނޯޓް )16
ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު:
ގްރޫޕް
2013

116

2013

2013

2012

 1އަހަރާއި  2އަހަރާއި ދެމެދު

16,150,125

13,461,300

16,150,125

13,461,300

 3އަހަރާއި  5އަހަރާއި ދެމެދު

4,023,808

8,706,383

4,023,808

8,706,383

20,173,933

22,167,683

20,173,933

22,167,683

ކުންފުނި
2013

2012

ވިޔަފާރިން ދާންހުރި

48,548,294

44,309,490

48,548,294

44,309,490

ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ހުރި ހަރަދު

5,158,150

5,015,122

5,142,729

4,998,775

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދާންހުރި (ނޯޓް )29

66,675,360

70,634,469

66,675,360

70,634,469

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި

ކުންފުނި
2012

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

2012

2012

47,857,747

60,150,519

47,857,747

60,150,519

168,239,551

180,109,600

168,224,130

180,093,253

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި ފައިސާގައި ހެމެނެނީ ޑިވިޑެންޑް ގޮތުގައި ދައްކަންހުރި  20,807,193ރުފިޔާ ( 2012 : 17,768,726ރުފިޔާ)،ޖީއެސްޓީ
 7,573,043ރުފިޔާ ( 5,015,884ރުފިޔާ  )2012 :އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ  18,479,188ރުފިޔާ ( 36,960,476
2012 :ރުފިޔާ) އެވެ.
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ނ އާމް ަދނީ
ެ .20އ ެހ ނި ެހ ް

ނ އާމް ަދނީ
ެ .19އ ެހ ނި ެހ ް
ގްރޫޕް

ގްރޫޕް

ކުންފުނި

2013

2012

2013

2013

2012

ކުންފުނި
2012

2012

2013

ކަމިޝަން އާމްދަނީ އަދި އެހެނިހެން

4,628,976

5,350,826

4,628,976

5,350,826

ބަލަށް ކެނޑުން (ނޯޓް )6

56,533,367

48,214,149

56,533,367

48,214,149

ސަރުކާރުގެ ސަބްސިޑީ

42,000,000

-

42,000,000

-

އެމޯޓައިޒޭޝަން (ނޯޓް )7

382,105

518,803

382,105

518,803

ހިއްސާ ފައިދާ

2,035,402

-

2,035,402

-

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވުނު އިނާޔަތްތަކުގެ ހަރަދު (ނޯޓް )21

117,597,306

101,960,144

117,597,306

101,960,144

ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް ހަދާފައިވާ ޕްރޮވިޝަން (އަނބުރާލިބުނު)

-

12,401,872

-

12,401,872

ވިއްކުމާ ބޭނުންކުރެވުނު މުދަލުގެ ހަރަދު

235,201,631

265,420,834

235,201,631

265,420,834

ހަރުމުދާ ވިއްކުމުން ލިބުނު ފައިދާ

640,106

319,167

640,106

319,167

ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރަ

1,091,187

742,067

1,091,187

742,067

49,304,484

18,071,865

49,304,484

18,071,865

ކުލި ދެއްކުމާއި ،ކުއްޔަށް ހިފުމާއި އަދި ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ ހަރަދު

66,222,980

81,668,318

66,222,980

81,668,318

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަރަދު

23,265,668

19,086,361

23,265,668

19,086,361

މުދާ އުފުލުން ،ދަތުރު ފަތުރު އަދި އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ ހަރަދު

14,597,969

6,904,895

14,597,969

6,904,895

ކުންފުނިން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދެމުންގެންދާ ފެރީ ހިދުމަތުން ވާގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ  2013ޖެނުއަރީ
އިން ފެށިގެން  18މަސްދުވަހަށް ،މަހަކު  3.5މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަބްސިޑީއެއް ހަމަޖައްސައިދެއްވާފައެވެ .މިގޮތުން ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދެއްވި
ސަބްސިޑީއާ ކުންފުނިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނާއި އޭގެ އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު
ވަނީ މިއަހަރުގެ ހިސާބުން އަޅާ ކެނޑިފައެވެ.

ކަރަންޓް ،ފެން ،އިންޝުއަރަންސް އަދި މުއާމަލާތުކުރުމުގެ ހަރަދު

16,151,522

13,794,376

16,151,522

13,794,376

އޮޑިޓަރުންގެ އުޖޫރަ

1,427,124

600,594

1,406,504

578,162

ކޮންސަލްޓޭޝަން ހޯދުން ،ލީގަލް ހަރަދު އަދި ސަރވިސް ޗާރޖް

474,765

1,236,686

474,765

1,236,686

ބޭންކް ހިދުމަތްތަކުގެ ހަރަދު

3,079,884

2,058,192

3,079,884

2,058,192

ޒަކާތް

543,941

588,510

543,941

588,510

އިސްތިހާރުކުރުން ،ވިޔަފާރިކުރިއެރުވުމާއި އަދި މާރކެޓްކުރުމުގެ ހަރަދު

5,195,075

2,403,938

5,195,075

2,403,938

މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް ހިނގި ހަރަދު

1,021,294

1,079,048

1,021,294

1,079,048

ސެކިއުރިޓީއަށް ހިނގި ހަރަދު

1,089,360

1,302,591

1,089,360

1,302,591

ލައިސަންސް އަދި ރެޖިސްޓްރޭޝަން

1,598,832

2,207,508

1,598,832

2,207,508

ޕްރިންޓިންގ އަދި ސްޓޭޝަނަރީ

2,202,663

2,428,198

2,202,663

2,428,198

ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބުނު ގެއްލުން

-

1,262,080

-

1,262,080

އިމްޕެއަރމަންޓް ޗާރޖް  -ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ

25,321

-

25,321

-

ނުވިކޭ /ގިނަ ދުވަހުން ވެފައިވާ އިންވެންޓްރީއަށް ހެދިފައިވާ ޕްރޮވިޝަން

5,225,378

2,004,444

5,225,378

2,004,444

އިމްޕެއަރމަންޓް ޗާރޖް – ލިބެންހުރި ފައިސާ

2,353,837

-

2,353,837

-

އެހެނިހެން ހަރަދުތައް

5,595,611

5,086,105

5,595,611

5,086,105

ޖުމްލަ

560,876,820

560,567,841

560,856,200

560,545,409

ބާހާލެވިފައިވަނީ:
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ވިއްކި މުދަލަށް

486,804,509

497,171,219

486,804,509

497,171,219

ވިއްކުމާއި މާރކެޓް ކުރުމުގެ ހަރަދު

7,548,912

2,403,938

7,548,912

2,403,938

އިދާރީ ހަރަދުތައް

63,096,466

54,319,320

63,075,846

54,296,888

އެހެނިހެން ހަރަދުތައް

3,426,933

6,673,364

3,426,933

6,673,364

560,876,820

560,567,841

560,856,200

560,545,409

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
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ސ
ދއި ް
 .23ވި ާޔފާރީގެ ަފއި ާ
ނ ެނގޭ ެޓ ކް ް

ކގެ ަހ ަރ ުދ
ނ ަނ ް
 .21މު ަވ ްއ ަޒފު ް
ނ އި ާ
ނ ަޔތް ަތ ު
ށ ެދ ުވ ު
ގްރޫޕް
2013

ކުންފުނި
2012

2013

ގްރޫޕް
2013

2012

މުސާރަ ،އުޖޫރަ އަދި ބޯނަސް

75,353,058

72,779,529

75,353,058

72,779,529

މިހާރު ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް

އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައް

28,346,701

15,866,494

28,346,701

15,866,494

ޕެންޝަނަށް ދެއްކުނު

އެކައުންޓިންގ ޕްރޮފިޓް އިން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ގޮތް:

2,697,058

2,422,212

2,697,058

2,422,212

މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތު

9,098,531

9,077,267

9,098,531

9,077,267

މުވައްޒަފުންގެ މެޑިކަލް ހަރަދު

193,216

168,973

193,216

168,973

މުވައްޒަފުންގެ ރިޓަޔާމަންޓް ހަރަދު

386,470

-

386,470

-

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެނައުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ

1,446,610

1,356,299

1,446,610

1,356,299

މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ

75,662

289,370

75,662

289,370

117,597,306

101,960,144

117,597,306

101,960,144

ނ ަހ ަރ ުދ
ިސ ޯހ ުދ ަމ ް
ަ .22ފއ ާ
ށ ު
ކ ެރ ުވ ު
ގްރޫޕް
2013

2012

2013

2012

8,191,604

2,508,741

 -އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ އިންޓަރެސްޓް ހަރަދު

8,887,941

6,097,900

 -ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓްގެ އިންޓަރެސްޓް ހަރަދު

5,732,028

7,261,164

5,732,028

7,261,164

 -ބޭރު ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުން ލިބުނު ސާފު ފައިދާ(/ގެއްލުން)

3,276,234

()3,087,131

3,276,234

()3,087,131

17,896,203

10,271,933

17,896,203

10,271,933

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ފައިދާ
()384,627

()81,653

()384,627

()81,653

()384,627

()81,653

()384,627

()81,653

17,511,576

10,190,280

17,511,576

10,190,280

8,191,604

2,508,741

34,938,782

26,518,350

83,671,696

69,505,724

83,127,755

69,505,724

އެއްކުރަން :ޓެކްސް ގާނޫނުގެ ދަށުން އުނިކުރަން ހުއްދަނުކުރާ ހަރަދުތައް

96,024,074 118,610,478

ކަނޑަން :ޓެކްސް ގާނޫނުގެ ދަށުން އުނިކުރަން ހުއްދަކުރާ ހަރަދުތައް

()80,941,769( )63,770,406( )80,919,337( )63,749,786

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފައިދާ

54,860,692

96,046,506 118,631,098

15,104,737

54,860,692

15,104,737

ކަނޑަން :ޓެކްސް ގާނޫނުގެ ދަށުން އުނިކުރަން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ލިމިޓް  500,000ރުފިޔާ (އަހަރަކަށް) ()250,000

()250,000

()250,000

()250,000

ޓެކްސް ގާނޫނުގެ ދަށުން އުނިކުރަން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ލިމިޓް ކެނޑުމަށްފަހު ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފައިދާ 54,610,692

14,854,737

54,610,692

14,854,737

ޓެކްސް – ޓެކްސް ނެގޭ ރޭޓްކަމަށްވާ  15އިންސައްތައަށް ބަލައިގެން ހެދުމުން

8,191,604

2,228,211

8,191,604

2,228,211

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޓެކްސް އެޖެސްޓްމަންޓް

-

280,530

-

280,530

ވިޔާފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް ޗާރޖް

8,191,604

2,508,741

8,191,604

2,508,741

ގްރޫޕް

2012

8,887,941

2013

35,503,343

2013
6,097,900

2012

26,540,782

ކުންފުނި

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަދު

 -އިންޓަރެސްޓް ފައިދާ

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ(/ގެއްލުން)

ކުންފުނި

ކުންފުނި
2012

2012

2013

ދައްކަން ހުރި ޓެކްސްގެ ތަފްސީލް:
 1ޖެނުއަރީގައި ހުރިގޮތް

1,832,480

އަހަރުތެރޭގައި ޓެކްސްއަށް އެރިވަރު

8,191,604

136,584
2,508,741

1,832,480
8,191,604

136,584
2,508,741

އަހަރުތެރޭގައި ޓެކްސްއަށް ދެއްކިވަރު

()2,929,657

()812,845

()2,929,657

()812,845

 31ޑިސެމްބަރުގައި ހުރިގޮތް

7,094,427

1,832,480

7,094,427

1,832,480

ނ)
ސ ައ ަކ ް
 .24ހި ްއ ާ
ދެ (/ގ ްއލު ް
ށ ެޖހޭ ަފއި ާ
ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ(/ގެއްލުން) ބަލާފައިވަނީ ،ފައިދާ(/ގެއްލުމުގެ) ގޮތުގައި ހިއްސާދާރުންނަށް ލިބުނު ފައިދާ(/ގެއްލުން) އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ކުންފުނިން ދޫކޮށްފައިވާ އާދައިގެ ހިއްސާގެ ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް އަދަދުން ބަހާލުމުން ލިބޭ އަދަދުންނެވެ.
ގްރޫޕް
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ކުންފުނި

2013

2012

2013

2012

ހިއްސާދާރުންނަށް ނިސްބަތްވާ ފައިދާ(/ގެއްލުން)

26,747,178

24,009,609

26,767,798

24,032,041

ހިއްސާގެ ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް އަދަދު

250,000

250,000

250,000

250,000

ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ(/ގެއްލުން) (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

106.99

96.04

107.07

96.13

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
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ިސ
ނ/ހޭ ަދވި ަފއ ާ
ކ ް
 .25ހި ް
ބ ު
ނގުމުގެ ަހ ަރކާތް ަތ ު
ނ ލި ު
ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު/ހޭދަވި ފައިސާ އާއި މާލީ އަހަރުގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުން އަޅާކިޔާފައިވާގޮތް:
ގްރޫޕް
2013
މާލީ އަހަރުގެ ފައިދާ(/ގެއްލުން)

ކުންފުނި
2012

26,518,350

34,938,782

2012

2013
34,959,402

26,540,782

އެޖެސްޓްކުރެވެނީ:

ސ ައ ަކ ް
ނޑްގެ ޮގތު ަގއި ހި ްއ ާ
 .26ޑިވިޑ ެ ް
ށ ޖެހޭ
ައ ަދ ުދ

ނ
ނ ުހރި ަފ ާ
ނފު ް
ކ ް
ނޏާއި ގުޅު ް
ރތް ަތ ކާ އި ު
ު .29
ކ ެރ ުވ ު
މުއާ ަމ ލާތު

ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ފައިދާގެ ގޮތުގައި

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ސަރުކާރުގެ  100%ހިއްސާ އޮންނަ މޯލްޑިވްސް

ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ނިންމާ އަދަދު އަހަރީ ޖަލްސާގައި ނުނިންމާ

ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް އާއިއެކު ކުންފުނީގެ  55.3%ހިއްސާވާއިރު،

ހިނދަކު ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެއަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ،ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ

ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު ހިއްސާގެ ފައިދާގެ

އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ،.ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ،.މޯލްޑިވްސް

ގޮތުގައި ހިއްސާއަކައް  15ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޖުމްލަ  3,750,000ރުފިޔާ

އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ،މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވަލޮޕްމަންޓް

ބެހުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ  30މޭ  2013ނިންމަވާފައެވެ.

ކޯރޕަރޭޝަން ޕލކ އަދި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް

( :2012ނުބަހާ)

ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަކީ އެކަށީގެންވާ ވޯޓުލުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް

 -ބަލަށް ކެނޑުމާއި އެމޯޓައިޒޭޝަން (ނޯޓް  6އަދި )7

56,915,472

48,732,952

56,915,472

48,732,952

 -ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކާލުމުން ލިބުނު ގެއްލުން

-

1,262,080

-

1,262,080

 -ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކާލުމުން ލިބުނު ފައިދާ

()640,106

()319,167

()640,106

()319,167

 -ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް ހަދާފައިވާ ޕްރޮވިޝަން( /އަބުރާލިބުނު)

-

()12,401,872

-

()12,401,872

 -ސްލޯ އަދި ނޮންމޫވިންގ އިންވެންޓްރީޒް އަށް ހަދާފައިވާ ޕްރޮވިޝަން

5,225,378

2,004,444

5,225,378

2,004,444

 -އިންޓަރެސްޓް ހަރަދު (ނޯޓް )22

14,619,969

13,359,064

14,619,969

13,359,064

 -އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ

()384,627

()81,653

()384,627

()81,653

ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދަރަނީގެ ތެރޭގައި ލެޓަރ

 -ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް ހަދާފައިވާ އިމްޕެއަރމަންޓް

2,353,837

-

2,353,837

-

އޮފް ކްރެޑިޓަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ  17,045,951ރުފިޔާ (

 -ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދަލަށް ހަދާފައިވާ އިމްޕެއަރމަންޓް

25,321

-

25,321

-

ލިބިގެންވާ ކުންފުނިތަކެވެ.

ީސ
ނސ ް
ނ ަޖ ް
ނޓި ް
ޮ .27ކ ް

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވިފައިވާނީ ވިޔަފާރި

ކ ެރވޭ ަދ ަރނި
ނޖެހޭ ަކ ަމ ް
ަދ ްއ ަކ ް
ށ ލަފާ ު

އުސޫލުންނެވެ.

2012 : 18,488,568ރުފިޔާ) ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި ހިމެނެއެވެ.

ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު:

ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ދަރަނީގެ ތެރޭގައި ބޭންކް

 -ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތަށް އަންނަންހުރި

()10,807,434

18,312,071

()10,807,434

18,312,071

އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ނަގާފައިވާ ބޭންކް ގެރެންޓީއަށް 55,521,000

 -އިންވެންޓްރީޒް

()16,419,867

597,765

()16,419,867

597,765

ރުފިޔާ ( 30,840,000 : 2012ރުފިޔާ) ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި

 -ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި

()26,134,941

()25,818,381

()26,153,861

()25,840,813

17,691,784

72,165,653

17,693,484

72,165,653

ހިންގުމުގެ ހަރަކާތުން ލިބުނު އަދި ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާ

މިއަހަރަށް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވާ  42މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ކުންފުނިން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނާއި އިންޓަރެސްޓުން
އަޅާ ކެނޑާފައެވެ.

ހިމެނެއެވެ .ކުންފުނިން ވަނީ މި ގެރެންޓީތަކަށް ކައުންޓަރ ގެރެންޓީ
ކޮމާޝަލް ބޭންކް އަށް ދައްކާފައެވެ.

ލިބޭ ެނ ަކ ަމ ް
ރ ެއ ެ
ސޓް
ކ ާ
ށލަފާ ު
ބެލެންސްޝީޓް

ތާރީހުގައި

ލިބޭނެކަމަށް

ލަފާކުރާ

އެއްވެސް

އެސެޓެއްނެތެވެ.

ސ
ނޓް ް
ޮ .28ކމިޓް ަމ ް

ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު/ހޭދަވި ފައިސާ އާއި މާލީ އަހަރުގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުން އަޅާކިޔާފައިވާގޮތް:
ގްރޫޕް
2013
ސާފު އަގު (ނޯޓް  6އަދި )9
ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދާ ވިއްކާލުމުން
ވީ ފައިދާ (ގެއްލުން)

ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދާ ވިއްކާލުމުން

ލިބުނު ފައިސާ

122

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

ކުންފުނި
2013

2012

2012

ސ
ނޓް ް
ެކޕި ަޓލް ޮކމިޓް ަމ ް

-

2,266,909

-

2,266,909

ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި އެއްވެސް ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓެއްނެތެވެ.

640,106

()942,913

640,106

()942,913

ސ
ނޓް ް
މާލީ ޮކމިޓް ަމ ް

640,106

1,323,996

640,106

1,323,996

ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި އެއްވެސް މާލީ ކޮމިޓްމަންޓެއްނެތެވެ.

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

123

ނ ުހރި
ދ ަގ ެ
( )ivމު ާ
ނމާއި ޯހ ުދމުގެ ވ ަިޔފާރި ް
ބ ް
ދ ް
ނ ުހރި ައދި ާ
ނއި ުރ ލި ެ
ކމާއި ހި ުދ ަމތް ދި ު
ނވި ްއ ު
ނ ައ ަހ ުރ ނިމު ު

ނމުގެ ވ ަިޔފާރި
( )iމު ާ
ކމާއި ހި ުދ ަމތް ދި ު
ދ ވި ްއ ު
ގްރޫޕް
2013

ކުންފުނި
2013

2012

ގްރޫޕް
2012

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

347,018

313,357

347,018

313,357

ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ލިބެންހުރި ފައިސާ (ނޯޓް )12

2012

2012

2013

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ.

2,303,045

1,464,972

2,303,045

1,464,972

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

381,311

334,629

381,311

334,629

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

3,074,287

1,537,651

3,074,287

1,537,651

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ.

175,119

149,013

175,119

149,013

ސަދަރން ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް

1,120,587

3,901,899

1,120,587

3,901,899

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

132,956

200,162

132,956

200,162

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

349,465

347,210

349,465

347,210

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް

14,000

14,000

14,000

14,000

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

2,652,794

8,266,427

2,652,794

8,266,427

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ .ލޓޑ.

-

-

2,674,916

2,655,071

އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ .ލޓޑ.

-

122,400

-

122,400

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

1,917,627

2,323,183

1,917,627

2,323,183

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

264,943,854

328,327,442

264,943,854

328,327,442

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

120,743,629

116,251,966

120,743,629

116,251,966

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފައާރޒް

-

13,612

-

13,612

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޝަރީ

3,786,272

9,395,680

3,786,272

9,395,680

އެހެނިހެން ގުޅުންހުންނަ ފަރާތްތަކުން

32,630,574

32,630,574

38,867,055

32,630,574

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރަންމަންޓް އެންޑް އެނާޖީ

6,850,000

25,655

6,850,000

25,655

307,421,623

376,925,544

313,658,105

376,925,544

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފައާރޒް

5,661,730

11,337,072

5,661,730

11,337,072

ސަދަރން ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް

589,457

1,521,307

589,457

1,521,307

ނ
( )iiމު ާ
ދ ަގ ުތމާ ިއ ހި ުދ ަމތް ޯހ ުދ ް
ގްރޫޕް
2013

ކުންފުނި
2012

2013

2012

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ.

10,040,810

14,299,993

10,040,810

14,299,993

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

87,238

16,307

87,238

16,307

ފިއުލް ސަޕްލައިޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

38,336,107

52,691,851

38,336,107

52,691,851

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް

486,464

323,067

486,464

323,067

އެހެނިހެން ސަރުކާރުގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް

69,200,539

55,928,620

69,200,539

55,928,620

118,151,158

123,259,838

118,151,158

123,259,838

ސބްސި ޑީ
ނ ޭ
(ަ )iiދ ުއލަތު ް
ދ ަ
މިއަހަރަށް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވާ  42މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ކުންފުނިން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނާއި އިންޓަރެސްޓުން
އަޅާ ކެނޑާފައެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

1,035,096

1,032,201

1,035,096

1,032,201

އެހެނިހެން ގުޅުންހުންނަ ފަރާތްތަކުން

7,158,604

8,043,657

7,158,604

8,043,657

148,445,801

150,628,525

151,120,717

153,283,596

ގްރޫޕް
2013

ކުންފުނި
2012

2012

2013

ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ (ނޯޓް )18
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ.

2,955,613

1,556,365

2,955,613

1,556,365

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޝަރީ

46,600,788

46,600,788

46,600,788

46,600,788

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް

37,500

37,500

37,500

37,500

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

306

306

306

306

ފިއުލް ސަޕްލައިޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

5,252,700

10,162,948

5,252,700

10,162,948

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް

2,041,471

1,559,819

2,041,471

1,559,819

އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ .ލޓޑ.

5,102,970

5,102,970

5,102,970

5,102,970

އެހެނިހެން ސަރުކާރުގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް

4,684,012

5,613,773

4,684,012

5,613,773

66,675,360

70,634,469

66,675,360

70,634,469
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ނ
ނ ުހރި ަފ ާ
ނ ޯހދި ަފއިވާ ޯލ ް
ކ ް
( )vވ ަިޔފާރިއާއި ގުޅު ް
ރތް ަތ ު
ގްރޫޕް
2013

ކުންފުނި
2012

2012

2013

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

-

3,606,884

-

3,606,884

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

18,524,767

34,852,896

18,524,767

34,852,896

18,524,767

38,459,780

18,524,767

38,459,780

އަހަރު ތެރޭގައި އައިސްފައިވާ ބަދަލުވަނީ މިފަދައިންނެވެ:
އަހަރު ފެށުނުއިރު

38,459,780

82,868,667

38,459,780

82,868,667

އަހަރު ތެރޭގައި ލޯނަށް އަބުރާދެއްކުނު

()19,935,013

()44,408,887

()19,935,013

()44,408,887

އަހަރު ނިމުނު އިރު

18,524,767

38,459,780

18,524,767

38,459,780

ނ
ނ ުހރި ަފ ާ
ނ ޯހދި ަފއިވާ ޯލ ް
ކ ް
( )viވ ަިޔފާރިއާއި ގުޅު ް
ރތް ަތ ު
ގްރޫޕް
2013

ކުންފުނި
2012

2013

2012

ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރަ

1,091,187

742,067

1,091,187

742,067

ކީ މެނޭޖްމަންޓް ރެމިއުނެރޭށަން

4,907,352

3,645,882

4,907,352

3,645,882

އަހަރު ނިމުނު އިރު

5,998,539

4,387,949

5,998,539

4,387,949

ނ ހިގާ ަފއިވާ ހާދިޘާ ަތ ްއ
ސ ޝީޓް ތާރީ ުހގެ ަފ ުހ ް
ނ ް
ބލެ ް
ެ .30
ބެލެންޝީޓް ތާރީހައްފަހު މާލީ ބަޔާންތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ނުވަތަ އެކަމެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަދަ މުހިންމު އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައެއް ނުވެއެވެ.
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ކުންފުނީގެ މައުލޫމާތު

ބޭންކަރުން ،އޮޑިޓަރުން އަދި ލޯޔަރުން

ކުންފުނީގެ މައުލޫމާތު

ނ
ނ ަކ ުރ ް
ބޭ ް

ނ
ނފުނީ ެގ ަނ ް
ކ ް
ު
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ  ،20094ދިވެހިރާއްޖެ

ހ .ސަންލީޓް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

+960 333 0102
+960 332 8233
info@bml.com.mv
www.bankofmaldives.com.mv

ނފުނީ ެގ ަހއިސި ްއ ަޔ ުތ
ކ ް
ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނު ނަންބަރު  96/10ގެ ދަށުން ޕަބްލިކް
ލިމިޓަޑް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި.

ީސ
ކ ެރވި ަފއިވާ ޮއފ ް
ަރޖ ް
ިސޓްރީ ު

އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ލިމެޓެޑް

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ  1ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ 20057

އާގެ ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ ،20094 ،ދިވެހިރާއްޖެ.

+960 333 0770
+960 331 2072
maldivesbranch@hsbc.com.lk
www.maldives.hsbc.com

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ  ،20057ދިވެހިރާއްޖެ
+960 332 6822
+960 332 3221

+960 331 2111
+960 332 3053
sbimale@statebank.com
www.sbimaldives.com

+960 331 4764
+960 332 0575
bcmale@dhivehinet.net.mv
www.boc.lk

info@mtcc.com.mv

ހަބީބް ބޭންކް ލިމެޓެޑް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

www.mtcc.com.mv

ހ.ތުނިޔަ ،ގްރައުންޑް ފްލޯ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ 20066

އަމީރުއަހުމަދުމަގު ،މާލެ  ،20030ދިވެހިރާއްޖެ.

+960 332 2051
+960 332 6791
hblmale@dhinet.mv
www.hbl.com

ަރޖ ް
ނ ަނ ް
ރއި ތާރީހް
ބ ާ
ިސޓްރީ ު
ކ ެރ ުވ ު
ނ ަ
ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުC-680 :
ތާރީހް 18 :ޑިސެމްބަރ 1980

ސކް ެރ ަޓރީ
ނފުނީގެ ެ
ކ ް
ު

ދިވެހި ސަރުކާރު

އާއްމު ރައްޔިތުން

 119,661ހިއްސާ
 5,983,050ރުފިޔާގެ ހިއްސާ

 111,643ހިއްސާ
 5,582,150ރުފިޔާގެ ހިއްސާ

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ލިއުޝާ

ޖުމްލަ

އިންޓާނަލް -ކޭޕީއެމްޖީ

އެކްސްޓާރނަލް -ޕްރައިސް ވޯޓަރ ހައުސް ކޫޕަރސް

ހ.މިއަލަނި 2 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ސޯސަން މަގު،

ހ .ތަނޑިރަތްމާގެ 3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ރޯޝަނީ މަގު20124 ،

+960 331 0420
+960 332 3175
frtmaldives@kpmg.com
www.kpmg.com

100%

 250,000ހިއްސާ
 12,500,000ރުފިޔާގެ ހިއްސާ

ނ
ޮއޑި ަޓ ުރ ް

44.7%

47.8%

+960 332 5555
+960 300 7885
info@mib.com.mv
www.mib.com.mv

+960 331 8342
+960 3314601
jatindra.bhattray@lk.pwc.com
www.pwc.com

ނ
ޯލ ަޔ ުރ ް

ޝާހް ހުސެއިން އެންޑް ކޯ .ބެރިސްޓަރޒް އެންޑް އެޓަރނީ

ހ.އާގެ (އީސްޓް ވިންގް) 2 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ20094 ،

އެމް.އެން.އެސް.އެލް

 18,696ހިއްސާ
 934,800ރުފިޔާގެ ހިއްސާ
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7.5%

+960 333 3644
+960 331 5453
info@shclawyers.com
www.shclawyers.com
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ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު

ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ 3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު،

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ 2 ،އަދި  7ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު،

މާލެ

މާލެ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓް
ޑިޕާރޓްމަންޓް

ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް
ހ .ސޯމިލް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ 6 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު،
މާލެ

20057

20057

20057

20002

+960 332 6822

+960 332 6822

+960 332 6822

+960 332 6822 / 331 8080

+960 331 5500

+960 332 3221

+960 333 2835

+960 331 4050

projects@mtcc.com.mv

salesdept@mtcc.com.mv

finance@mtcc.com.mv

hr@mtcc.com.mv / info@mtcc.com.mv

އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓް

ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓަނެންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ 5 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު،

ހ .ސޯމިލް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ތިލަފުށި ޑޮކް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ހ .ސޯމިލް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ

ތިލަފުށި

މާލެ

132

20057

20002

20002

-

+960 332 6822

+960 332 6822 / 300 1484 / 300 1477

+960 332 6822

+960 332 6822

+960 332 3221

+960 332 2828

+960 334 6806

+960 332 3221

ict@mtcc.com.mv

info@mtcc.com.mv

audit@mtcc.com.mv

info@mtcc.com.mv

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ހ .ސޯމިލް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ 3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ

20002

20057

+960 332 6822

+960 332 6822

+960 331 5005

+960 332 3221

procurement@mtcc.com.mv

info@mtcc.com.mv

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

ޓްރާންސްޕޯޓް ފޯރ މޯލްޑިވްސް

އެގްޒެކަޓިވް ބިއުރޯ

ހ .ފެންނާ ގިމަތަ ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ 7 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ

20057

20057

+960 331 5050 / 332 9076 / 333 8585

+960 332 6822

+960 334 5826

+960 332 3221

tsd@mtcc.com.mv

info@mtcc.com.mv

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
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މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ.
އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު
+960 332 6822
+960 332 3221
info@mtcc.com.mv
www.mtcc.com.mv

