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ހުރިހާ މާނައެއްގައިމެ އިޤްތިޞާދާއި 
ޤައުމު ކުރިއެރުމުގައި ބައިވެރިވުން. 

ހުޅުވައި  ގޮފިތައް  އިތުރު  ހޯދާނީ  ކުރިއެރުން  ވިޔަފާރީގައި  އަހަރެމެން 
ގުޅިގެން އުފެއްދުންތެރިކަން އާލާކޮށް މިހާރުގެ އިޖްތިމާޢީ އިޤްތިސާދީ ވެށީގެ 
ހަލުވި ބަދަލުވުންތަކުގެ ތެރޭގައި އައު ފުރުސަތުތައް ހޯދައިގެން، މިކަމުގައި 
ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ތަމްރީނުދީގެން 
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  ބޭނުންވާ  ކަސްޓަމަރުންނަށް  އަހަރަމެންނަކީ 

އިތުބާރުކުރެވޭ ބަޔަކަށްވެ ތިބެގެން. 

 . ގުޅިގެން އުފެއްދުންތެރިކަން އާލާކޮށް އައު ފުރުސަތުތައް ހޯދުން - އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ކުރިއެރުމަކީ 
   މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ކަމުގައިބެލުން.

. މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުވެށި ތަނަވަސް ވެއްޓަކަށް ހެދުން - މީހުންލިބި ތަރައްޤީވުން. 
. ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަން ހިފެހެއްޓުން - މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގާތްކަމާއި އިތުބާރު އުފެއްދުން. 

. އިޖްތިމާއީ ޒިންމާދާރުވުން - އިޖްތިމާއީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމާއި ޒިންމާދާރުވުން. 
. ފައިދާ - އިޤްތިސާދަށް ފައިދާވާ މަސައްކަތުން ފައިދާ ހޯދުން، ފައިދާ ހުރިގޮތެއްގައި ފުޅާވުން. 

މިޝަން

ތަޞައްވުރު
އުސޫލުތައް

z

އެމްޓީސީސީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
އެހެންގޮތަކަށް ބާޔާންނުކުރާހާ ހިނދަކު ޢަދަދުތައް ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުގެ އަގު: 15.42ރ

ޝާއިއު ކުރީ: މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ޝާއިއު ކުރި ތާރީހް: ޖުލައި 2012.
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އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް 

ޗެއަރޕާރސަންގެ ބަޔާން

ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރގެ ބަޔާން

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު 

މެނޭޖްމަންޓް 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯރޓް

މާލީ އުސްއަލިތައް

އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯރޓް

ބެލެންސް ޝީޓް- ގްރޫޕް

ބެލެން ޝީޓް – ކުންފުނި

އާމްދަނީ ބަޔާން

ޙިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލާއި ބެހޭ ބަޔާން - ގްރޫޕް

ޙިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލާއި ބެހޭ ބަޔާން - ކުންފުނި

ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން

މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓްތައް

10 އަހަރުގެ މާލީ އުސްއަލިތައް

ކޯރޕަރޭޓް މަޢުލޫމާތު



މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ގެ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު 
ޖަލްސާ 30 ޖުލައި 2012 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ 10:00 ގައި ބާއްވާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިޖަލްސާ އޮންނާނީ 

ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގެ 'އަބާރަނަ ހޯލް'، މާލެ ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ.

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1.  ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށުން.                                
2.  ޑިރެކްޓަރުން ހޮވުން

ހ. އަލަށް އައްޔަންކުރެއްވި ސަރުކާރުގެ ޑިރެކްޓަރުން އިޢުލާން ކުރުން.  
ށ. އާންމު ހިއްސާދާރުން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ހޮއްވަވާފައިވާ އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާހިމް، ހ.ހާލި، އާއި   
    އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަފީޢު، މ.ހުދުކަނީރުގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތުހަމަވުމުން އެ ދެ މަޤާމަށް އަލުން 

ޑިރެކްޓަރުން ހޮވުން.

3.  2010 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ހ.  އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި، ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބާއި،     .4
            ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯރޓް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުން.

ށ.  ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހާނެ ފައިދާއާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  

5.  2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮޑިޓަރުން ހޮވާ، އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން.

6.  ހިއްސާދާރުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުން.

7.  ޖަލްސާ ނިންމުން.
  

8 ޖުލައި 2012

    
             

ބޯޑުގެ ނިންމެވުމާއި އެއްގޮތަށް         
           ޚާދިމަތުކުމް

            
                ޝީރީން ނަސީމް

         ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ
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އުފެދުނު  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ހިއްސާވާގޮތަށް  ރައްޔިތުން  އާންމު  ސަރުކާރާއި  އެމްޓީސީސީއަކީ 

ކުންފުންޏެވެ. މިކުންފުނި އުފެދިފައިވަނީ ވަރަށްގިނަ ދިވެހީންގެ އުންމީދުތަކަކާއި ހުވަފެންތަކަކާއެކު 

އަށް  ތަރައްޤީ  އުމްރާނީ  ޚިދުމަތާއި  ދަތުރުފަތުރުގެ  ބޭނުންވެފައިވާ  އެންމެ  ތަރައްޤީއަށް  ޤައުމުގެ 

ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މިއަހަރަކީ ޚިދުމަތުގައި 31 ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކުރަމުންދާ އަހަރުކަމުން 

ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ހިއްސާދާރުންނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާ އެއް އަޅުގަނޑު އަރިސްކުރަމެވެ. 

 2012 މެއި   6 އައްޔަނުކުރެވިފައިވަނީ  ޗެއަރޕާރސަންކަމަށް  މިކުންފުނީގެ  އަޅުގަނޑު 

މިސްރާބު  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ބޯޑާއެކު  އައު  މިމުއްދަތުގައި  ދުވަހުންފެށިގެންނެވެ. 

މިކުރު  މަގުދެއްކުމަށެވެ.  މުސްތަޤްބަލަށް  ކުންފުނީގެ  ދެމިއޮތުމަށާއި  ކުންފުނީގެ  ކުރެވިފައިވަނީ 

އަސާސްތަށް  އެމްޓީސީސީގެ  ކަޑައްތުކުރެވި  މަރުހަލާތަކެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ 

ހާސިލް ކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރެވުނެވެ. 

ކުރިީ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުގެ ނިންމުމުގައި އޮޑިޓަރުން ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވުމާއެކު 

2011 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯރޓްގައި މިކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ނުހަނު ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް 

ކުރެވުނެވެ. 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އޮޑިޓަރުން ހުށަހަޅާފައިވުމާއެކު 

ބޯޑުން މިކަން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހިސާބުތަށް ހުށަހެޅުމުގައި އެއް އުސޫލެއް ދެމެހެއްޓުމަށާއި، 

އެއްގޮތަށް  މިންގަޑުތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް  ހިސާބުތަށް  މާލީ  ހިސާބުތަކަކީ  މިއަހަރުގެ 

ހުށަހެޅޭ ހިސާބުތަކަކަށް ހެދުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ހިންގުމާއި މާލީ ޙާލަތު 

ޔަގީންކަން  ކުރާނެކަމުގެ  މަސައްކަތް  ޤަވާއިދުން  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކަންކަން  ބަލާ  ގާތުން  ވަރަށް 

މަސައްކަތް  ކެނޑިނޭޅި  ހެދުމަށް  ކުންފުންޏަކަށް  ކާމިޔާބު  މިކުންފުންޏަކީ  އަދި  އަރުވަމެވެ. 

ކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންވެސް އަރުވަމެވެ. 

ދެކޮޅު  ޚަރަދު  ދަތިތަކާއި، ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގެ  ލިބުމުގެ  ބޭރުފައިސާ  އަހަރަކީ  ފާއިތުވި މާލީ 

ޖެއްސުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ބިންތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބޭނުންނުކުރެވި ވުމުން އެމްޓީސީސީ 

އަށް ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން  ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. މިއަހަރު 2010 ވަނަ އަހަރާ  އަޅާބަލާއިރު 

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި %32 މައްޗަށް ގޮސްފައިވާއިރު ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ ވަނީ 7%   

ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. 

ަޔާން
ެ ބ
ަންގ

ާސ
ަރޕ

ޗެއ



ކުންފުނީގެ މިސްރާބު އަމާޒުކުރަން ޖެހިފައިވަނީ ހިއްސާދާރުންނަށް އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތު 

އަދާކުރުމާއެކު ކުންފުންޏަށް ނަފާ އިތުރުކޮށް ހަމައެހެންމެ ކުންފުނި އުފެއްދުމުގައި އުންމީދުކުރެވިފައިވާ 

ލަނޑުދަނޑިތަށް ހާސިލް ކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ. 

އެމްޓީސީސީއަށް 2012 ވަނަ އަހަރު ފާގަތިކަން ގެނައުމުގެ ގޮތުން ފާއިތުވި ތިންމަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 

ނިންމާފައިވާ މައިގަނޑު ނިންމުންތަކަކީ، މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް 

ފެށުމާއި،  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީކުރުމުގެ  ބިންތަށް  ކަނޑައަޅާފައިވަ  އަށް  އެމްޓީސީސީ  މާލެއިން 

މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ދަތުރު ފަތުރު ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ވ. ފޮއްތެޔޮ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފެށުމާއި، އަދި ކުންފުނި ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 

ބައްޓަންކުރުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން، އެމްޓީސީިސީގެ ބޯޑުން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިގެންދަނީ ކުންފުނީގެ 

މަސައްކަތުގައި ތަޖުރިބާކާރުންގެ ހުނަރު ހޯދައިގެން އެމްޓީސީސީއަކީ މިޤައުމު ބިނާކުރުމަށް މުހިންމު، 

ފަހުރުވެރި ހިއްސާއެއް އަދާކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމަށެވެ.  

އަޅުގަނޑު މިފުރުސަތުގައި، ކުންފުނީގެ ދަތިދުވަސްވަރެއްގައި ދެމެހެއެްޓެނިވިގޮތެއްގައި އެއްބާރުލުން 

ވިޔަފާރި  ބޭންކްތަކަށާއި،  ކުންފުނީގެ  މުވައްޒަފުންނަށާއި،  ފަންތިއެއްގެ  ހުރިހާ  ކުންފުނީގެ  ދިން 

ބައިވެރިންނާއި އަދި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުޢާއަކީ މާތް هللا އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާގަތި އަހަރުތަކެއް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. 

އާމީން!   

        
         

         އައިމިނަތު އާތިފާ
          ޗެއަރޕާސަން



ަޔާން
ެ ބ
ަރގ

ިސ
އޮފ

ިވް 
ެކަޓ

ެގްޒ
ް އ

ޗީފ

ވިޔަފާރީގެ  ސަބަބުން،  ގެއްލުމުގެ  ވަމުންދިޔަ  ކުންފުންޏަށް  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2009

މާހައުލުގައި 2011 ވަނަ އަހަރު ވެގެންދިޔައީ ވަރަށްބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނު 

އަހަރަކަށެވެ. ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 2011 ވަަނައަހަރު ކުންފުންޏަށް އަންނަންހުރި 

ފައިސާލިބުން ލަސްވުމާއި ދިވެހި ފައިސާގެ އަގު ދަށަށްދިއުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް 

ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހި 2011 ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ވަނީ ގެއްލުންވެފައެވެ. 

ދަތުރުފަތުރުގެ  ދިއުމުގެ ސަބަބުން  އުފުލެމުން  އަގު  ތެލުގެ  ބާޒާރުގައި  ދުނިޔޭގެ  އެއާއިއެކު  ހަމަ 

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުވެ މިދާއިރާއިން ވަމުންދާ ގެއްލުން ބޮޑުވެގެންދިޔައެވެ.

މިހުރިހާ ގޮންޖެހުން ތަކާއި އެކުވެސް، ފާއިތުވި އަހަރު ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ކުންފުންޏަށް 

ދުވަސްވަރެއްގައިވެސް  ދަތި  މިފަދަ  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ލިބިފައިވާކަން  ރުފިޔާ  މިލިއަން   18.7

ހިތްވަރު  އެއްބައިވަންތަކަމާއި  މުވައްޒަފުންގެ  ހީވާގި  ކުންފުނީގެ  ހާސިލްކުރެވިފައިމިވަނީ  މިނަތީޖާ 

ގަދައަޒުމްގައި ސާބިތުކަމާއި އެކު ތިބުމުގެ ސަބަބުންކަން ފާހަގަކޮށް މިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ޝުކުރު 

ދަންނަވަމެވެ.  ހަމަ އެއާއިއެކު، ކުންފުނީގެ ސަޕްލަޔަރުންނާއި، ބޭންކުތަކާއި، ކަސްޓަމަރުންނާއި 

ކުރައްވާ  އެއްބާރުލެއްވުމާއި  ދެއްވާ  އަބަދުމެ  ކުންފުންޏަށް  ހިއްސާދާރުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަދި 

އިތުބާރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމަވެ. 



ޑރ. އަހުމަދު އަދުހަމް ޢަބުދުهللا
ޗީފް އެގެޒެކަޓިވް އޮފިސަރ

ފުޅާދައިރާއެއްގައި  ކުންފުނިން  ދުވަސްވަރެއްގައިވެސް،  މިފަދަ  ދަށެްވެފައިވާ  މާލީހާލަތު  ރާއްޖޭގެ 

ކުރަމުންދިޔަ  މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ހިދުމަތްތަކަށް،  ފޯރުކޮށްދެމުންދާ  އާއި  ވިޔަފާރި  ކުރަމުންދާ 

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި، ކަސްޓަމަރުންނާއި ކުންފުންޏާއި ދޭތެރޭ އޮންނަ ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރި ކުރިޔަށް ގެންދަން އިތުރު ދޮރުތަކެއްވަނީ ހުޅުވިފައެވެ. 

ނަތީޖާ  މި  އަޒުމެވެ.  ކުންފުނީގެ  ނަތީޖާއެއްނެރުމަކީ  ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ  އަހަރު  ވަނަ   2012

ގެންނަންޖެހޭ  ގޮތްތައްބަލާ  ކުޑަކުރެވޭނެ  ޚަރަދުތައް  ވިސްނުންތެރިކަމާއިއެކު  ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި 

ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކުރިޔަށް  އެކު  ހަރުދަނާކަމާއި  ވިޔަފާރީގެބައިތައް  މައިގަޑު  ބަދަލުތައްގެނެސް، 

ރަޙުމަތްފުޅުން  މާތްهللاގެ  އަހަރަކީ  ކުރިޔަށްއޮތް  ކުރެވެމުންނެވެ.  ދަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް  ބޮޑެތި 

ތަނަވަސް އަަހަރެއްކަމުގައި ލެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އާމީން!



ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑް



ާޟިލް އައިމިނަތު އާތިފާ 
އަލްފ

ާސަން
ޗެއަރޕ

ޗެއަރމަންކަން އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 

ީސީގެ 
ީސ
މެއި 2012 އިން ފެށިގެން އެމްޓ
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ސިޓީއިން އިން، އާރބަން އިންޖިނިއަރިންގެ 

ޭސިވިލާތުގެ ލޮބޮރޯ ޔުނިވާރ
ާޟިލާ އައިމިނަތު އާތިފާ ވަނީ އިނގިރ

އަލްފ
ުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވަލޮޕްމަންޓް 

ްސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހައ
ސް ޑިގްރީ އާއި ނެދަލޭންޑްގެ އިނ

ާސްޓަރ
ދާއިރާއިން މ

ާޟިލާ އައިމިނަތު އާތިފާ ވަނީ އާރބަން 
ާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އަލްފ

ޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ ހ
ސްޓަޑީޒް އިން ޕ

ާސްޓްރަކްޗަރގެ ދާއިރާއިން ތަފާތު ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ ދިގު މުއްދަތުގެ 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އިންފްރ

ސްޓަޑީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. 
ސްޓަޑީ ޓްރިޕްތަކުގައާއި އަދި ކުރުމުއްދަތުގެ 

އަދާކުރައްވާފައިވާ 
މަޤާމްތަކެއް 

ިސް 
އ
ގިނަ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ 
އާރބަން 

އެންޑް 
ުސިންގ 

ހައ
އޮފް 

ިސްޓްރީ 
މިނ

ިސްޓަރީގެ ޑެޕިއުޓީ އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރ އެވެ. އާރބަން ޕްލޭނިންގ، 
ާޟިލާ އައިމިނަތު އާތިފާ އަކީ އެމިނ

އަލްފ
ާޟިލާ 

ަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ އަލްފ
ާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ދާއިރާގައި 1994 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މ

އިންފްރ
ާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އާންމު ހިދުމަތުގައި 

އަައިމިނަތު އާތިފާއަކީ މިދާއިރާގެ ވަރަށް ގިނަގުނަ ތަޖްރިބާ ހ
ަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

ެސް މ
1982 ން ފެށިގެން އަދިވ

ާޟިލާ އައިމިނަތު އާތިފާ 
ީސީގެ ބޯޑު މެމްބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ އަލްފ

ީސ
2004ން ފެށިގެން 2006 އަށް އެމްޓ

ަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި، ބިލްޑިންގ ކޯޑް 
ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީތަކުގައި މ

ވަނީ 
ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ، ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ޑްރާފްޓް ލޭންޑް ލޯ އަދި މާލެ ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓްތައް 

ަޝްރޫޢު ހިމެނެއެވެ. 
އެޅުމުގެ މ

ާޟިލް އަމީން އިބްރާހީމް
އަލްފ

ޑިރެކްޓަރ
ްސާދާރުންގެ ފަރާތުން 

އާންމު ހިއ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 

ީސީގެ 
ީސ
އެމްޓ

ފެށިގެން 
އިން 

ޖޫން 2006 
 25

ސިޓީއިން 
ޔުނިވަރ

ިސްލާމިކް 
އ
ޭޝިއާގެ 

މެލ
ވަނީ 

އިބްރާހިމް 
އަމީން 

ާޟިލް 
އަލްފ

އިންތިޚާބްކުރެވިފައިވާ 
ާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ. 

ސް ޑިގްރީ ޙ
ާސްޓަރ

މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން މ
ގެންދަވާ 

ފުރުއްވަމުން 
މަޤާމް 

ޗެއަރމަންގެ 
އެގްޒެކެޓިވް 

ކޮމްޕެނީ )ވީޓީވީ(ގެ 
ާސްޓިންގ 

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކ
ގިނަ 

އަދާކުރައްވައި، 
މަޤާމެއް 

ިސް 
އ
އެތައް 

ޒިންމާދާރު 
ސަރުކާރުގެ 

ވަނީ 
އިބްރާހިމް 

އަމީން 
ާޟިލް 

އަލްފ
ިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ނައިބުކަމާއި، 

ާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި މިނ
ތަޖުރިބާތަކެއް ޙ

ެޝަނަލް 
ނ
ޗެއަރމަންކަމާއި، 

ކޮމެޓީގެ 
ފަންޑް 

ޭޝަން 
އެޑިއުކ

ެޝަނަލް 
ނ
ޭޝަންގެ 

އެޑިއުކ
އޮފް 

ިސްޓްރީ 
މިނ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް 
ްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯގެ ޑެޕިއުޓީ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި، މިނ

ނާރކޮޓިކ
ަސީ(

ަސްޓަރީ )މ
ްޝަން އިންޑ

ްސްޓްރަކ
ޭޝަން އޮފް ކޮނ

ޯސިއ
ެސ
ްސް އ

ްސްގެ ޑިރެކްޓަރކަމާއި، މޯލްޑިވ
ސްޕޯރޓ

ްސް 
ްސިލްގެ މެމްބަރުކަމާއި، އަދި ޕޮލިޓަން މޯލްޑިވ

ްސް ކައުނ
ސްޕޯޓ

ެޝަނަލް 
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމާއި ނ

ގެ 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމް ހިމެނެއެވެ.

ާޟިލް މުހައްމަދު ޢަލީ
އަލްފ

ޑިރެކްޓަރ
ާޟިލް 

އަލްފ
އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 

ބޯޑަށް 
ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ީސީގެ 
ީސ
އެމްޓ

ފެށިގެން 
އިން 

މެއި 2012 
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ަޝަރަލް އިންޖިނިއަރިންގ 
ްސް އިން، އާރކިޓެކްޗ

ސިޓީ އޮފް ލީޑ
ޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރ

މުހައްމަދު އަލީ ވަނީ އިނގިރ
ުސިންގ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހައ
ާޟިލް މުހައްމަދު އަލީ އަކީ މިނ

ާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ. އަލްފ
ސް ޑިގްރީ ހ

ާސްޓަރ
އިން މ

ިސްޓަރޑް 
ެޝަނަލް އިންޖިނިއަރއެއްގެ އިތުރުން، ރަޖ

ިސްޓްރީވެފައިވާ ޕްރޮފ
ާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ރަޖ

އެންޑް އިންފްރ
ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރ އެކެވެ. 

ސިވިލް އަދި 
ާސްޓްރަކްޗަރ ގައި 

ްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރ
ްސްޓްރަކ

ިސްޓްރީ އޮފް ކޮނ
ން 2008 އަށް މިނ

 2001
ާޟިލް މުހައްމަދު އަލީ އަކީ 

ގިނަ މަޤާމްތަކެއް އަދާކުރައްވާ ގިނަ ތަޖްރިބާތަކެއް ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި އަލްފ
ްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އާރކްއިންޖް 

ެސްޓްމަންޓް( ގެ ވެރިޔާގެ އިތުރުން، އައިވ
ްސް )ލޯކަލް އިންވ

ލައިން ވޯރކ
ްޝަން ޕްރައިވެޓް 

ްސްޓްރަކ
ސިމެންޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ވީ ބިލްޑް ކޮނ

ސްޓޫޑިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، 
ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރއެވެ. 

ުهللا 
ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު އަދުހަމް އަބުދ

ިސަރ 
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފ

ީސީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 
ީސ
03 އެޕްރިލް 2012 އިން ފެށިގެން އެމްޓ

ޮސްޓްރޭލިއާގެ 
ުهللا ވަނީ އ

ިސަރ ގެ މަޤާމް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޑރ. އަޙްމަދު އަދުހަމް އަބުދ
އޮފ

ާސިލް 
ޯސޮފީ ހ

ސީ އިން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލ
ސިޓީ އޮފް ވޮލޮންގޮންގއިންް ލޯ އޮފް ދަ 

ޔުނިވަރ
ިސްޓްރީ އޮފް 

ސެޕްޓެމްބަރ 2005 ން ފެށިގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިނ
ކުރައްވާފައެވެ. 

ިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއްގެެ މަޤާމް އަދާކުރައްވާފައިވާ 
ެސ
ޭޝަންގެ އ

ްސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކ
ޓްރާނ

ަސް 
ޭޝަނަލް ބިޒްނ

ނޮދަމްބްރިއާއިން އިންޓަރނ
ސިޓީ އޮފް 

ޑރ. އަދުހަމްވަނީ ޔޫ.ކޭ.ގެ ޔުނިވަރ
ސިޓީ އޮފް ޕްލައިމައުތްއިން 

ސް( ޑިގްރީ އަދި ޔުނިވަރ
ޭޝަން ދާއިރާއިން )އޮނަރ

ިސްޓްރ
އެޑްމިނ

ޮސް 
ާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 2007 ވަނަ އަހަރު އ

ްސް ހ
ސައިނ

ސް އޮފް 
ާސްޓަރ

މ
ޮސްޓްރޭލިއަން 

ެސިޕިއެންޓް އޮފް އ
ޮސްޓޮރޭލިއާގެ 'ރ

އެއިޑް އޮފް ދަ ކޮމަން ވެލްތް ގަވަރމަންޓް، އ
ޝިޕް އެވޯޑް ލިބިލައްވާފައިވެއެވެ. 

ލީޑަރ

ާޟިލް މުޖުތަބާ ޖަލީލް
އަލްފ

ޑިރެކްޓަރ
ްސާދާރުންގެ 

ީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އާންމު ހިއ
ީސ
30 އޮކްޓޯބަރ 2011 އިން ފެށިގެން އެމްޓ

ސްޓަން 
ާޟިލް މުޖުތަބާ ޖަލީލް  ވަނީ ލަންޑަންގެ ކިންގ

ފަރާތުން  އިންތިޚާބްކުރައްވާފައިވާ އަލްފ
ސް 

ާސްޓަރ
މ
ދާއިރާއިން 

މެނޭޖްމަންޓްގެ 
ަސް 

ބިޒްނ
އެންޑް 

ްޝިއަލް 
ފައިނޭނ

ސިޓީއިން 
ޔުނިވަރ

ސް އޮފް އެކައުންޓިންގއިން 
ސިޓީއިން ބެޗްލަރ

ިސްލާމިކް ޔުނިވަރ
ޭޝަަނަލް އ

ޑިގްރީ އާއި އިންޓަރނ
ޭޝަން 

ޯސިއ
ެސ
ޭސިވިލާތުގެ އ

ާޟިލް މުޖުތަބާ ޖަލީލްއަކީ އިނގިރ
ާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. އަލްފ

ޑިގްރީހ
ޭޝަން 

ޯސިއ
ެސ
ީސީއޭ(ގެ މެމްބަރެއްގެ އިތުރުން އ

ޭސ
ްސް )އ

ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓ
އޮފް ޗާރޓަޑް 

ސީއޭޓީ(ގެ މެމްބަރެކެވެ.
ިޝަން )

ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓިންގ ޓެކްނ
އޮފް 

ްސް ލިމިޓެޑްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑް ގެ މަޤާމް ގަައިހުންނެވި  
ްސް ޕޯރޓ

މޯލްޑިވ
ެސް މެއެވެ.  

ްޝަން އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރެއްވ
ާޟިލް މުޖުތަބާ ޖަލީލް އަކީ ޕެނ

އަލްފ
ެސް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

އަދި ވިލާ ގްރޫޕްގެ ޗީފް އޮޑިޓް އެކްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމްވ

ޝަފީއު
ާޟިލް ޢަލީ 

އަލްފ
ޑިރެކްޓަރ

ޝަފީއު 
ާޟިލް އަލީ 

ާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އަލްފ
ސް ޑިގްރީ ހ

އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރ
ްސް )އޭ.

ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓ
ޭޝަން އޮފް ޗާރޓަޑް 

ޯސިއ
ެސ
ޭސިވިލާތުގެ އ

އަކީ އިނގިރ
ްޝަލް ކޮންޓްރޯލާރ ގެ 

ޯސްޓް ލިމިޓެޑް ގައި ފައިނޭނ
ްސް ޕ

ސީ.އޭ.( އެފިލިއޭޓެކެވެ. މޯލްޑިވ
ސީ.

ްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ 
ްސް އެއަރޕޯރޓ

ޝަފީއު ވަނީ މޯލްޑިވ
ާޟިލް އަލީ 

މަޤާމްގައި ހުންނެވި އަލްފ
ކުރައްވާފައެވެ. 

ޚިދުމަތް 
ދިގުމުއްދަތެއްގައި 

އަހަރަށްވުރެ 
 12

ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި 
ްސް 

ފައިނޭނ
ްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބު ކުރެވުނީ  19 

ީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އާންމު ހިއ
ީސ
އެމްޓ

ަސްޓް 2009 އެވެ. 
އޯގ

ްޞޫރު ޒުބެއިރު
ާޟިލް މަނ

އަލްފ
ޑިރެކްޓަރ

ްސާދާރުންގެ 
ީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އާންމު ހިއ

ީސ
29 އޭޕްރިލް 2009 އިން ފެށިގެން އެމްޓ

ޮސްޓްރޭލިއާގެ ކާރޓިން 
ްސޫރު ޒުބައިރު ވަނީ އ

ާޟިލް މަނ
ފަރާތުން އިންތިޚާބް ކުރައްވާފައިވާ އަލްފ

ްސް( ގެ ދާއިރާއިން 
ސް )ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭނ

ސިޓީ އޮޕް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން ކޮމާރ
ޔުނިވަރ

ާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 
ސް ޑިގްރީ ހ

ބެޗްލަރ
ާޟިލް 

އަލްފ
ގެންދަވާ 

އަދާކުރައްވަމުން 
ވަޒީފާ 

މެނޭޖަރެއްގެ 
އޮތޯރިޓީގެ 

މަނިޓަރީ 
ްސް 

މޯލްޑިވ
ާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

ްސް ދާއިރާގައި 11 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހ
ްޞޫރު ޒުބައިރު ވަނީ ފައިނޭނ

މަނ

ާޟިލް އިމްރާން ވަޖްދީ 
އަލްފ

ޑިރެކްޓަރ
އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 
ީސީގެ 

ީސ
އެމްޓ

ފެށިގެން 
އިން 

މެއި 2012 
 06

ަސް 
ސިޓީ އިން ބިޒްނ

ޮސްޓްރޭލިއާގެ އެޑިތް ކޮވަން ޔުނިވަރ
ާޟިލް އިމްރާން ވަޖުދީ ވަނީ އ

އަލްފ
ާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ. 

ސް ޑިގްރީ ހ
ާސްޓަރ

ޭޝަންގެ ދާއިރާއިން މ
ިސްޓްރ

އެޑްމިނ
ިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއްގެ 

ެސ
ޭޝަންގެ އ

ިސްޓްރ
ީޝަލް އެޑްމިނ

2007ން ފެށިގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ
ޭޝަން އެންޑް 

ާޟިލް އިމްރާންވަޖުދީ އަކީ އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިންފޯރމ
މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފ

ކޮމިޓީގެ 
ްސް 

ފިނޭނ
އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

އިތުރުން،  
ވެރިޔާގެ 

ިސް 
އ
ބައިގެ 

ބެހޭ 
ޓެކްނޮލޮޖީއާއި 
މެމްބަރެކެވެ.

ިސްމާއިލް ފާރިގް
ާޟިލް އ

އަލްފ
ޑިރެކްޓަރ

ވަނީ 
ފާރިޤް 

ިސްމާއިލް 
އ
ާޟިލް 

އަލްފ
ގުޅިވަޑައިގެންނެވި 

ކުންފުންޏާއި 
އަހަރު 

2001ވަނަ 
ާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. 

ސް ޑިގްރީ ހ
ސިޓީ އިން ބެޗަލަރ

ްސްލޭންޑް ޔުނިވަރ
ޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުއީނ

އ
މަޤާމަށް 

ިސްވެރިޔާގެ 
އ
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 

ްސްޕޯޓް 
ޓްރާނ

ވަނީ 
ފާރިޤް 

ިސްމާއިލް 
އ
ާޟިލް 

އަލްފ
ްސަވާފައިވަނީ 06 މެއި 2012ގައެވެ.

ހަމަޖައ
ްސް 

ޭޝަނ
ިސްޓިކަލް އޮޕަރ

ިސްމާއިލް ފާރިޤް ވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް، ލޮޖ
ާޟިލް އ

އަލްފ
ަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓް، ބިޒްނ
ަސް އެންޑް 

ިސ
ސަރވ

ޑިޕާރޓްމަންޓް، ބިލްޑިންގ 
ިސްވެރިޔާގެ މަޤާމް އަދާކުރައްވާފައެވެ.  

ޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އ
ިސްޓްރ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އަދި އެޑްމިނ
ިސްމާއިލް ފާރިޤް ވަނީ 06 މެއި 2012ން ފެށިގެން 02 ޖުލައި 2012އަށް ކުންފުނީގެ 

ާޟިލް އ
އަލްފ

ބޯޑުގެ އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމް ފުރުއްވާފައެވެ. 



މެނޭޖްމަންޓް



ާޟިލް އިބްރާހިމް ލަޠީފް
އަލްފ

ވަނީ 
ލަޠީފް 

އިބްރާހިމް 
ާޟިލް 

އަލްފ
ގުޅިވަޑައިގެންނެވި 

ކުންފުންޏާއި 
އަހަރު 

ވަނަ 
 1999

ސް 
ްޝައަރ އިން މާރކެޓިންގ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރ

ސިޓީ އޮފް ހަރޓްފޯޑ
ޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރ

އިނގިރ
ޭޝަން 

ިސްޓްރ
އެޑްމިނ

ލަޠީފް 
އިބްރާހިމް 

ާޟިލް 
އަލްފ

ާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 
ހ
ޑިގްރީ 

ސް( 
)އޮނަރ

ްސަވާފައިވަނީ 06 މެއި 2012ގައެވެ. 
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެކްޒެކްޓިވްގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައ

ާޟިލް އިބްރާހިމް ލަޠީފް ވަނީ މާރކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 
އަލްފ

ސެކުއިރިޓީ ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެކްޓިންގ ހެޑް 
ަސް އެންޑް 

ިސ
ސަރވ

އެކްޒެކްޓިވްކަމާއި ބިލްޑިންގ 
ކަން ކުރައްވާފައެވެ.

ސީއައިއެމް(ގެ 
މާކެޓިންގ )

އޮފް 
ްސްޓިޓިއުޓް 

އިނ
ޗަރޓަޑް 

އަކީ 
ލަޠީފް 

އިބްރާހިމް 
ާޟިލް 

އަލްފ
އެފިލިއޭޓް މެމްބަރެކެވެ. 

ަސީމް
ާޟިލް އަޙުމަދު ނ

އަލްފ
ަސީމް 

ނ
އަޙުމަދު 

ާޟިލް 
އަލްފ

މަޤާމަށް 
ިސްވެރިއާގެ 

އ
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 

ަސް 
ޯސ
ިސ
ރ
ހިއުމަން 

ޭސިވިލާތުގެ 
ަސީމް ވަނީ އިނގިރ

ާޟިލް އަޙުމަދު ނ
ްސަވާފައިވަނީ މާރޗް 2010ގައެވެ. އަލްފ

ހަމަޖައ
ޑިގްރީ 

ސް 
ބެޗަލަރ

ދާއިރާއިން 
ގެ 

ނެޓްވޯރކިންގ 
ކޮމްޕިއުޓަރ 

ސިޓީން 
ޔުނިވާރ

ކޮވެންޓްރީ 
ާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

ޙ
ަސީމް، 

ނ
އަހުމަދު 

ާޟިލް 
އަލްފ

ގުޅިވަޑައިގެންނެވި 
ކުންފުންޏާއި 

މި 
އަހަރު 

ވަނަ 
 1999

 
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 

ޓެކްނޮލޮޖީ 
ޭޝަން 

ކޮމިއުނިކ
ޭޝަން 

އިންފޮމ
ތެރޭގައި 

10އަހަރު 
މިވޭތުވެދިޔަ 

ިސް މަޤާމްތައް ފުރުއްވާފައި ވެއެވެ. 
ިސްޓްރޭޓަރެއްގެ އިތުރުން ވަރަށް ގިނަ އ

ިސްޓަމް އެޑްމިނ
ސ

ްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ބޯޑު މެމްބަރެކެވެ. 
ުޝަނ

ސޮލިއ
  A2Z ީަސީމަކ

ާޟިލް އަޙުމަދު ނ
އަލްފ

ިސްމާއިލް ހަމީދު
ާޟިލް އ

އަލްފ
ްސަވާފައިވަނީ 

ިސްމާއިލް ހަމީދު އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް އެކްޒެކްޓިވް ކަމުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައ
ާޟިލް އ

އަލްފ
ްސްގެ 

ސިޓީ އޮފް ލަންޑަންއިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭނ
18 އެޕްރިލް 2012ގައެވެ. ޔުނިވަރ

ގެ 
ީސީއޭ 

ޭސ
އ
ހަމީދަކީ 

ިސްމާއިލް 
އ
ާޟިލް 

އަލްފ
ކުރައްވާފައިވާ 

ާސިލް 
ހ
ޑިގްރީ 

ދާއިރާއިން 
މެމްބަރެއްގެ އިތުރުން އައިއޭއޭގެ މެމްބަރެކެވެ.

ޭޝަން 
ްސް ކޯޕަރ

ިސްމާއިލް ހަމީދު ވަނީ ވޯރކ
ާޟިލް އ

ީސީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އަލްފ
ީސ
އެމްޓ

ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ 
ްސް މެނޭޖަރ ކަމާއި ވިލާ 

ލިމިޓެޑްގެ ފައިނޭނ
ްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އިންޓަރނަލް 

ިސް މޯލްޑިވ
ސަޕްލައ

ކްރެޑިޓް ކޮންްޓްރޯލަރކަމާއި ފިއުލް 
ސެޕްޓެމްބަރ އިން 

ެސް އަދާ ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން   2010 
އޮޑިޓަރ ކަމުގެ މަޤާމް ވ

ނޮން-
ޭޝަންގެ  

ކޯރޕަރ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ޓޫރިޒަމް 
ްސް 

މޯލްޑިވ
ނިޔަލަށް 

މަހުގެ 
ޖޫން 

 2011
ެސް ކުރައްވާފައި ވެއެެވެ. 

އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން ކަން ވ

ަޝީދު މުޙައްމަދު
ާޟިލް ޙާމިދު ނ

އަލްފ
ަޝީދު މުޙައްމަދު ވަނީ 

ާޟިލް ޙާމިދު ނ
1995 ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އަލްފ

ަސް ޑިޕާރޓްމަންޓް 
ޯސ
ިސ
ރ
ޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓް، ހިއުމަން 

ޭޝަން ކޮމިއުނިކ
އިންފޮމ

ިސްވެރިޔާގެ މަޤާމް އަދާކުރައްވާފައެވެ.  
ްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އ

ްސް އެންޑް އޮކ
އަދި ރެންޓަލ

މުޙައްމަދު 
ަޝީދު 

ނ
ޙާމިދު 

ާޟިލް 
އަލްފ

ހުންނެވި 
މަޤާމްގައި 

އެގްޒެކްޓިވްއެއްގެ 
ކުންފުނީގެ 

ސެޓްފިކެޓް އިން ޕްރޮގްރާމިންގ 
ުޝަންއިން 

ްސްޓްޓިއ
ޓޭފް އިނ

ޮސްޓްރޭލިއާގެ އެޑްލެއިޑް 
ވަނީ އ

ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި 
ާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

ްސްތަކުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެން ގިނަގުނަ ތަޖުރިބާ ތަކެއް ހ
ކޮންފަރެނ

ސައީދު
ާޟިލް އަހުމަދު 

އަލްފ
ސައީދު ވަނީ ޔޫކޭގެ 

ާޟިލް އަހުމަދު 
9199ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އަލްފ

ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން 
ސިވިލް އެންޑް 

ސިޓީ އޮފް ބްރެޑްފޯރޑްއިން 
ޔުނިވަރ

ްސް 
ްޝަނ

ްސްޓްރަކ
ސައީދު ކޮނ

ާޟިލް އަހުމަދު 
ާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. އަލްފ

ސް ޑިގްރީ ޙ
ބެޗަލަރ

ްސަވާފައިވަނީ 22 
ހަމަޖައ

ިސްވެރިޔަކަށް 
އ
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 

މެނޭޖްމަންޓް 
ްސް 

އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓ
އެޕްރިލް 2012 ގައެވެ.

ތަޖުރިބާތަކެއް 
ގިނަ 

ދާއިރާއިން 
މެނޭޖްމަންޓްގެ 

ްސް 
ޕްރޮޖެކްޓ

އެންޑް 
ްސް 

ްޝަނ
ްސްޓްރަކ

ކޮނ
ސީޕީއެމްޑީގެ އެކްޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް 

ސައީދު ވަނީ 
ާޟިލް އަހުމަދު 

ާސިލްކުރައްވާފައިވާ އަލްފ
ހ

ިސަރ ކަން ކުރައްވާފައެވެ. 
ސަރވެއިންގ އޮފ

ސީނިއަރ އިންޖިނިއަރ، އިންޖިނިއަރ އަދި 
ހެޑް، 

ަސް 
ޭޝަން އޮތޯރިޓީ )ބިޒްނ

ސިވިލް އޭވިއ
ްސް 

ސައީދަކީ  މޯލްޑިވ
ާޟިލް އަހުމަދު 

މީގެ އިތުރުން އަލްފ
އޭރިއާ(ގެ ބޯޑު މެމްބަރެކެވެ. 

ސަލާމް
ާޟިލް އަހުމަދު 

އަލްފ
ޮސްޓްރޭލިއާގެ 

ސަލާމް ވަނީ އ
ާޟިލް އަހުމަދު 

1999ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި  އަލްފ
ސް ޑިގްރީ 

ްސް ގެ ދާއިރާއިން ބެޗަލާރ
ސައިނ

ސިޓީ އޮފް ވޮލޮންގޮންގއިން ކޮމްޕިއުޓަރ 
ޔުނިވަރ

ޓެކްނޮލޮޖީ 
ޭޝަން 

ކޮމިއުނިކ
ޭޝަން 

އިންފޮމ
ސަލާމް 

އަހުމަދު 
ާޟިލް 

އަލްފ
ާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

ޙ
ްސަވާފައިވަނީ 22 އެޕްރިލް 2012ގައެވެ. 

ިސްވެރިޔާގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައ
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އ

ފުރުއްވާފައިވާ  
މަޤާމް 

މެނޭޖަރގެ 
އަދި 

ޕްރޮގްރާމަރ 
ސޮފްޓްވެއަރ 

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 
ިސީޓީ 

އައ
ޓައިމް ލެކްޗަރާއެއްގެ 

ޭޝަންގެ ޕާރޓް 
ސަލާމް ވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކ

ާޟިލް އަހުމަދު 
އަލްފ

ަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. 
ގޮތުގައި 2007 ން ފެށިގެން 2009އަށް މ

ަޝީދު
ާޟިލާ އާބިދާ ރ

އަލްފ
ޭޝަން 

ިސްޓްރ
ަޝީދު އެޑްމިނ

ާޟިލާ އާބިދާ ރ
ީސީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އަލްފ

ީސ
1983ވަނަ އަހަރު އެމްޓ

ްސަވާފައިވަނީ  04 ފެބްރުއަރީ 2009ގައެވެ. 
ިސްވެރިޔާ ކަމުގެ މަޤާމަށް  ހަމަޖައ

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އ
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގިނަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވެ އަމަލީ ގޮތުން ގިނަގުނަ 
ްޝަން 

ްސް އެންޑް އޮކ
ަޝީދު ވަނީ ރެންޓަލ

ާޟިލާ އާބިދާ ރ
ާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އަލްފ

ތަޖުރިބާތަކެއް ހ
ިސްވެރިޔާގެ 

ަސް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަދި މާރކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އ
ޯސ
ިސ
ޑިޕާރޓްމަންޓް، ހިއުމަން ރ
މަޤާމް އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

ަސީމް
ޝީރީން ނ

ާޟިލާ 
އަލްފ

ކޯޕަރޭޓް 
ަސީމް 

ނ
ޝީރީން 

ާޟިލާ 
އަލްފ

ގުޅިވަޑައިގެންނެވި 
ކުންފުންޏާއި 

އަހަރު 
ވަނަ 

 1981
ްސަވާފައިވަނީ 04 މާރޗް 2009ގައެވެ.  

ިސްވެރިޔާގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައ
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އ

ްސް އަދި މެނޭޖްމަންޓްގެ 
ސެކްރެޓަރީ، ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަނ

ަސީމް ވަނީ ކޯޕަރޭޓް 
ޝީރީން ނ

ާޟިލާ 
އަލްފ

ބައިވެރިވެ 
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

ތަމްރީނު 
 
ގިނަގުނަަ 

ރާއްޖޭންބޭރުން 
އާއި 

ރާއްޖެ 
ދާއިރާއިން 

ާސިލްކުރައްވާފައެވެ.  
ތަޖްރިބާތަކެއް ހ

ަސީމް 
ނ

ޝީރީން 
ާޟިލާ 

އަލްފ
އިތުރުން 

ގެ 
މަޤާމް 

ސެކްރެޓަރީގެ 
ކޮމްޕެނީ 

ީސީގެ 
ީސ
އެމްޓ

ެސްޓޭޓް 
އ
ރިއަލް 

ްސް 
މޯލްޑިވ

ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ 
ްސިޑިއަރީ 

ސަބ
 %

100
ކުންފުނީގެ 

އަކީ 
ސެކްރެޓަރީ އެވެ.

ޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ކޮމްޕެނީ 
ެސްޓްމަންޓް ކޯޕޮރ

އިންވ

ުސްމާން ހަފީޒް 
ާޟިލް އ

އަލްފ
ިސްޓިކަލް 

ުސްމާން ހަފީޒް ލޮޖ
ާޟިލް އ

1985 ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އަލްފ
ޖެނުއަރީ 

 15
ްސަވާފައިވަނީ 

ހަމަޖައ
ިސްވެރިޔާއަށް 

އ
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 

ްސް 
ޭޝަނ

އޮޕަރ
އެންޑް 

2012ގައެވެ. 
ޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ 

ްސް އަދި މެނޭޖްމަނޓް ދާއިރާއިން ކުރުމުއްދަތުގެ ކ
ެޝުއަރަނ

ކޮލިޓީ އ
ޑިޕާރޓްމަންޓް، 

ކޯޕޮރޭޓް 
ޑިޕާރޓްމަންޓް، 

ްސް 
ފައިނެނ

ވަނީ 
ހަފީޒް 

ުސްމާން 
އ
ާޟިލް 

އަލްފ
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 

ޕްރޮކިއުމަންޓް 
އަދި 

ޑިޕާރޓްމަންޓް 
ްސް 

ޕްރޮޖެކްޓ
އެންޑް 

ްޝަން 
ްސްޓްރަކ

ކޮނ
ިސްވެރިޔާގެ މަޤާމް ފުރުއްވާފައެވެ.

އ



ާޟިލް މުޙައްމަދު ހިލްމީ 
އަލްފ

ްސަވާފައިވަނީ 09 
ާޟިލް މުޙައްމަދު ހިލްމީ ކުންފުނީގެ ޗީފް އެކައުންޓަންޓްގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައ

އަލްފ
ސެޓިފައިޑް 

ޭޝަން ޗަރޓަޑް 
ޯސިއ

ެސ
ާޟިލް މުޙައްމަދު ހިލްމީ އަކީ އ

އޮކްޓޯބަރ 2012ގައެވެ.އަލްފ
ިޝަން 

ޓެކްނ
އެކައުންޓިންގ 

ސެޓިފައިޑް 
އިތުރުން 

މެމްބަރެއްގެ 
ީސީއޭ(ގެ 

ޭސ
ްސް)އ

އެކައުންޓެންޓ
ސީއޭޓީ(ގެ މެމްބަރެކެވެ. 

(
ްސް 

ްސް ޕޯރޓ
ާޟިލް މުޙައްމަދު ހިލްމީ ވަނީ މޯލްޑިވ

ީސީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އަލްފ
ީސ
އެމްޓ

ސީނިއަރ 
ސްގެ އޮޑިޓް 

ުސް ކޫޕަރ
ިސް ވޯޓަރހައ

ިސްޓަންޓް އެކައުންޓަންޓް ކަމާއި ޕްރައ
ެސ
ލިމިޓެޑްގެ އ

ކަމުގެ މަޤާމް އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

ާޟިލާ ހައްވާ ޚުޒެއިމާ
އަލްފ

ޮސްޓްރޭލިޔާގެ 
ާޟިލާ ހައްވާ ޚުޒެއިމާ ވަނީ އ

2000ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އަލްފ
ޑިގްރީ 

ސް 
ބެޗަލާރ

ދާއިރާއިން 
ްސްގެ 

ފައިނޭނ
އެންޑް 

ްސް 
އެކައުންޓ

ސިޓީން 
ޔުނިވަރ

ގްރިފިތް 
ަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 

ާޟިލާ ހައްވާ ޚުޒެއިމާ ބިޒްނ
ާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. އަލްފ

ހ
ްސަވާފައިވަނީ 06 މެއި 2012ގައެވެ.

ިސްވެރިޔަކަށް ހަމަޖައ
އ

ްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ 
ސަބ

 100%
ީސީގެ 

ީސ
ާޟިލާ ހައްވާ ޚުޒެއިމާ އަކީ އެމްޓ

އަލްފ
ބޯޑު 

ލިމިޓެޑްގެ 
ޕްރައިވެޓް 

ޭޝަން 
ކޯޕޮރ

ެސްޓްމަންޓް 
އިންވ

ެސްޓޭޓް 
އ
ރިއަލް 

ްސް 
މޯލްޑިވ

ްސްޕޯރޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 
ޑިރެކްޓަރއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުރުއްވާފައިވާ މަޤާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓްރާނ

ްސް 
އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓ

ްޝަން 
ްސްޓްރަކ

އަދި ކޮނ
ޑިޕާރޓްމަންޓް 

އެކްޒެކްޓިވްކަމާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް 
ެސް ހިމެނެއެވެ. 

މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރކަންވ

ުސަމް
މރ. ނީލް ކަމަލް ޕަރަމްކ

ުސަމް 
ނީލް ކަމަލް ޕަރަމްކ

ާސިލް ކުރައްވާފައިވާ މރ. 
ސިޓީން ބީ.ކޮމް ހ

ޔުނިވަރ
ބަރހަމްޕޫރ 

ސެޕްޓެމްބަރ 2011ގައެވެ.
ްސެވީ 23 

ިސަރ ކަމަށް ހަމަޖެއ
ްޝިއަލް އޮފ

ީސީގެ ޗީފް ފައިނޭނ
ީސ
އެމްޓ

ޭޝަން، 
ްސ
ޮސްޓް މެނޭޖްމަންޓް، އެކައުންޓިންގ، ބަޖެޓިންގ، ޓެކ

ްޝިއަލް ޕްލޭނިންގ، ކ
ފައިނޭނ

ިސްގެ ދާއިރާއިން 13އަހަރަށް 
ިސ
ަސް އެނަލ

ެޝަރީ މެނޭޖްމަންޓް އަދި ބިޒްނ
އޮޑިޓް، ބޭންކިންގ، ޓްރ

ްސް އެންކޮން 
ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ މރ. ނީލް ކަމަލް ވަނީ  އިންޑިއާގެ އެޕެކ

ްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ކަން ކުރައްވާފައެވެ.
ޕްރޮޖެކްޓ

ާޟިލް މުހަންމަދު ޒަމީލް
އަލްފ

ިސަރގެ ގޮތުގައި 
ީސީގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފ

ީސ
2010 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު އެމްޓ

ޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކާރޓިން 
އ
އަކީ 

ޒަމީލް 
މުހަންމަދު 

ާޟިލް 
އަލްފ

ގުޅިވަޑައިގެންނެވި 
ކުންފުންޏާއި 

ސް 
ިސްޓަމް ގެ ދާއިރާއިން ބެޗަލަރ

ސ
ޭޝަން 

ަސް އިންފޮރމ
ސިޓީ އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީއިން ބިޒްނ

ޔުނިވަރ
ާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

ޑިގްރީ ހ
ޒަމީލްވަނީ  ޕްލެޓިނަމް 

މުޙައްމަދު 
ާޟިލް 

ީސީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން އަލްފ
ީސ
އެމްޓ

ސްޓެލްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ 
ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ ކަމާއި 
ާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. 

މަޤާމް އަދާކުރައްވާ ގިނަގުނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ހ
ޭޝަން 

ްސް އެކްރެޑިޓ
ާޟިލް މުޙައްމަދު ޒަމީލް އަންނަނީ މޯލްޑިވ

2000ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަލްފ
ބޯޑުގެ މެމްބަރ ކަމުގެ މަޤާމް ފުރުއްވަމުންނެވެ.  

ޝަރީފް
ުސާން 

ާޟިލް އިޙ
އަލްފ

ޝަރީފް ވަނީ އިންޑިއާގެ 
ްސާން 

ާޟިލް އިޙ
1999 ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އަލްފ

ާސިލް ކުރައްވާފައެވެ 
ސް ޑިގްރީ ހ

ްސްގެ ދާއިރާއިން  ބެޗަލަރ
ސައިނ

ސިޓީ އިން 
ާސް ޔުނިވަރ

މެޑްރ
ްސަވާފައިވަނީ 

ިސްވެރިޔަކަށް ހަމަޖައ
ޝަރީފް ޓްރޭޑިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އ

ްސާން 
ާޟިލް އިޙ

.އަލްފ
28 މާރޗް 2010 ގައެވެ.

ިސްވެރިޔާގެ މަޤާމް 
ްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އ

ްސް އެންޑް އޮކ
މާރކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް، ރެންޓަލ

ދާއިރާއިން 
މާރކެޓިންގ 

އެންޑް 
ްސް 

ސޭލ
ވަނީ 

ޝަރީފް 
ްސާން 

އިޙ
ާޟިލް 

އަލްފ
އަދާކޮށްފައިވާ 

ާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. 
ގިނަގުނަ ތަމްރީނުތައް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހ

ޝިފާއު އަލީ 
ާޟިލް 

އަލްފ
ވަނީ 

އަލީ 
ޝިފާއު 

ާޟިލް 
އަލްފ

ގުޅިވަޑައިގެންނެވި 
ކުންފުންޏާއި 

އަހަރު 
ވަނަ 

 2007
ްސްގެ 

ީސްޓްލަންޑަން އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭނ
ސިޓީ  އޮފް އ

ޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރ
އިނގިރ

ޝިފާއު އަލީީ ޕްރޮކިއުމަންޓް 
ާޟިލް 

ާސިލް ކުރައްވާފައެވެ.  އަލްފ
ސް ޑިގްރީ ހ

ދާއިރާއިން އޮނަރ
ްސަވާފައިވަނީ 06 މެއި 2012ގައެވެ.

ިސްވެރިޔަކަށް ހަމަޖައ
ިސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އ

ސަޕްލައ
އެންޑް 

ަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ 
ްސަލްޓެންޓެއްގެ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި މ

ކޮނ
ްސް 

ްސް، އެޕެކ
ސްބަރގް ޕަބްލިކް އެކައުންޓެންޓ

ޝިފާއު އަލީ ވަނީ މޮލޮގް އެންޑް ހޯރ
ާޟިލް 

އަލްފ
ަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ްސެޕްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި މ
މެރިން، ޓްރިޕް ކޮނ

ިސްވެރިޔާގެ މަޤާމް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ. 
ްސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އ

ކުންފުނީގެ ފައިނޭނ

ިސްމާއިލް ފާރިގް
ާޟިލް އ

އަލްފ
ވަނީ 

ފާރިޤް 
ިސްމާއިލް 

އ
ާޟިލް 

އަލްފ
ގުޅިވަޑައިގެންނެވި 

ކުންފުންޏާއި 
އަހަރު 

2001ވަނަ 
ާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. 

ސް ޑިގްރީ ހ
ސިޓީ އިން ބެޗަލަރ

ްސްލޭންޑް ޔުނިވަރ
ޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުއީނ

އ
މަޤާމަށް 

ިސްވެރިޔާގެ 
އ
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 

ްސްޕޯޓް 
ޓްރާނ

ވަނީ 
ފާރިޤް 

ިސްމާއިލް 
އ
ާޟިލް 

އަލްފ
ްސަވާފައިވަނީ 06 މެއި 2012ގައެވެ.

ހަމަޖައ
ްސް 

ޭޝަނ
ިސްޓިކަލް އޮޕަރ

ިސްމާއިލް ފާރިޤް ވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް، ލޮޖ
ާޟިލް އ

އަލްފ
ަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓް، ބިޒްނ
ަސް އެންޑް 

ިސ
ސަރވ

ޑިޕާރޓްމަންޓް، ބިލްޑިންގ 
ިސްވެރިޔާގެ މަޤާމް އަދާކުރައްވާފައެވެ.  

ޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އ
ިސްޓްރ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އަދި އެޑްމިނ
ިސްމާއިލް ފާރިޤް ވަނީ 06 މެއި 2012ން ފެށިގެން 02 ޖުލައި 2012އަށް ކުންފުނީގެ 

ާޟިލް އ
އަލްފ

ބޯޑުގެ އެގެޒެކަޓީވް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމް ފުރުއްވާފައެވެ. 

ސޫޒަން ހަނީފް
ިޝަތު 

ާޟިލާ އާއ
އަލްފ

ސޫޒަން ހަނީފް ވަނީ 
ިޝަތު 

ާޟިލާ އައ
2000ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އަލްފ

ޭޝަން )މާރކެޓިންގ(ގެ 
ިސްޓްރ

ަސް އެޑްމިނ
ސިޓީއިން ބިޒްނ

ްސްލޭންޑް ޔުނިވަރ
ޮސްޓްރޭލިއާގެ ކްއީނ

އ
ީސްޓް ލަންޑަންއިން 

ސިޓީ އޮފް އ
ާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޔުނިވަރ

ސް ޑިގްރީ ހ
ާސްޓަރ

ދާއިރާއިން މ
ސް ޑިގްރީ 

ަސް(ގެ ދާއިރާއިން ބެޗަލަރ
ޭޝަނަލް ބިޒްނ

ޭޝަން )އިންޓަރނ
ިސްޓްރ

ަސް އެޑްމިނ
ބިޒްނ

ސެ
ަސް އެންޑް 

ިސ
ސަރވ

ސޫޒަން ހަނީފް ބިލްޑިނގް 
ިޝަތު 

ާޟިލާ އައ
ާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. އަލްފ

ހ
ްސަވާފައިވަނީ 6 މެއި 2012ގައެވެ.

ިސްވެރިޔާގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައ
ކިއުރިޓީޑިޕާރޓްމަންޓްގެއ

އަދި 
ޑިޕާރޓްމަންޓް 

ްސް 
ރެންޓަލ

ޑިޕާރޓްމަންޓް، 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ަސް 
އެންޑް ބިޒްނ

މާރކެޓިންގ 
ސޫޒަން 

ިޝަތު 
ާޟިލާ އައ

ިސްވެރިޔާގެ މަޤާމް އަދާ ކުރައްވާފައިވާ އަލްފ
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އ

ސިޓީގައި ދަނީ 
ޭޝަނަލް ޔުނިވަރ

ްސް ނ
ހަނީފް، ލެކްޗަރަރއެއްގެ ގޮތުން ވިލާ ކޮލެޖް އަދި  މޯލްޑިވ

ަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.
މ





ކުންފުނީގެ ހިންގުމާއި ވިޔަފާރި
2011  ވަނަ އަހަރު ވެސް ވެގެންދިޔައީ ކުންފުނި ހިންގުމަށާއި ވިޔަފާރިއަށް ތަފާތު ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް 
ކުރިމަތިވި އަހަރަކަށެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ އިޤްތިސާދަށް 2009 ވަނަ އަހަރުއައި ހީނަރުކަން މަޑުމަޑުން 
އެކު  ގެއްލުމާއި  ލިބިފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ   2010 ކުންފުންޏަށް  ވިޔަސް  ދިޔަކަމުގައި  ރަގަޅުވަމުން 

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ. 

ބަލާއިރު  އަޅާ  ޑޮލަރާއި  އަގު  ރުފިޔާގެ  ދިވެހި  އޭޕްރިލްމަހު  އަހަރުގެ  އެކު، 2011 ވަނަ  ހަމައެއާއި 
އަގު  މުދަލުގެ  ގެންނަ  ވިޔަފާރިއަށް  ކުންފުނީގެ  އަދި  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް  ކުންފުނީގެ  ދިއުމަކީ  ދައްވެގެން 
އަސަރުވެސް  ދަތިކަމުގެ  ލިބުމުގެ  ޑޮލަރ  ޔޫ.އެސް  ހަމައެއާއިއެކު،  ސަބަބެކެވެ.   ދިމާވި  މަތިވާން 

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ކުންފުނީގެ މައިގަޑު ވިޔަފާރި ބިނާވެފައިވާ ދާއިރާތައް ބަލައި އެދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ  އޭރިޔާތައް 
ގިނަގުނަ  ގޮތުން  ހެދުމުގެ  ކުންފުންޏަކަށް  ކާމިޔާބު  ކުރިމަގުގައި  ހަރުދަނާކޮށް  ކުންފުނި  ދެނެގަނެ 
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ކުންފުނީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން 
މިއަހަރުވެސް ކުންފުނީގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެވުނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ބައެއް ޑިޕާރޓްމަންޓް 

އެއްކުރެވި އަދިބައެއް ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވެއެވެ. 

ކުންފުނީގެ މައިގަޑު ވިޔަފާރިކަމުގައިވާ ޔަންމާ އިންޖީން އަދި ސުޒުކީ މެރިން އިންޖީނެް މަރާމާތުކުރުމުގެ 
މަސައްކަތް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ އެކަށޭނެގޮތެއްގައި ދިނުމަށްޓަކައި ތިލަފުށީގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ 
މާލޭގައި  ޑިޕާރްމަންޓުން  ޓްރޭޑިންގ  ސަރވިސް(  )އާފްޓަރސޭލްސް  ޔުނިޓް  އިންޖިނިއަރިންގ  މެރިން 
ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާ، އަދި ކުންފުނީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މެޝިނަރީ އާއި ވެހިކަލްތައް 
ވަގުތުން ވަގުތަށް މަރާމާތުކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށުން 
ތިލަފުށީގައި ހިންގަމުންދިޔަ އޮޓޮމޯބައިލް އިންޖިނިއަރިންގ ޔުނިޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް 
މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ބަދަލުކުރުމާއި އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށުން  ކުރަމުންއައި 
އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް މަސައްކަތް، ފައިބަރ އެންޑް ވުޑްވޯރކްސް، ހެންޑްލިންގ އެންޑް 
ޑޮކްޔާރޑް ސަރވިސް، މެޝިން ޝޮޕް އަދި ވެލްޑިންގ އެންޑް މެޓަލް ފެބްރިކޭޝަން މަސައްކަތްތައް 
ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނެވެ. މީގެ އިތުރުން 
ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ކުންފުނީގެ  އަދި  ޑިޕާރޓްމަންޓް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޑިޕާރޓްމަންޓާއި  ލީގަލް 

ޑިޕާރޓްމަންޓާއި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓް މިއަހަރު އެއްކުރެވުނެވެ. 
 

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ދާއިރާއެއްކަމަށްވާ ކޮންޓްރެކްޓިންގ ދާއިރާގައި ފަޅުފުންކުރުން، ބަނދަރު ހެދުން، 
ޝީޓްޕައިލިންގ، ބިންހިއްކުން، ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް، މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް، ފެނާއި 
ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް، ސާރވޭ ކުރުން، ޕްރީކާސްޓިންގ އަދި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ކުރެވުނެވެ. 2010 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 6 ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ. އަދި 
2011 ވަނަ އަހަރު އިތުރު 18 ޕްރޮޖެކްޓެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު 7 ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ 
މަސައްކަތް ނިމި 11 ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.2011 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު 
ޕްރޮޖެކްޓް،  ނެރުފުންކުރުމުގެ  ބޭރު  ނަޑައްލާ  ދެކުނުބުރި  އަތޮޅު  ހުވަދު  ތެރޭގައި  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ 
ދެކުނުބުރި  ތިލަދުންމަތީ  ޕްރޮޖެކްޓް،  މަރާމާތުކުރުމުގެ  އަލުން  ކޮޅުބުރު  ކަނޑުތޮށި  ޏ.ފުވައްމުލަކު 
ނެރުފުންކުރުމުގެ  ކެލާ  އުތުރުބުރި  ޕްރޮޖެކްޓް، ތިލަދުންމަތީ  ފުޅާކުރުމުގެ  ނެރު  ބަނދަރު  ކުޅުދުއްފުށި 
ޕްރޮޖެކްޓް، އައްޑުއަތޮޅުގަން )ވީއައިޕީ( ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް، ހެރެތެރެ ބީޗް ރެޕްލެނިޝްމަންޓް 

އެންޑް ސީވީޑް ރިމޫވަލް ޕްރޮޖެކްޓާއި ޏ.ފޯއްމުލަކު ނެރު ބެއްދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްހިމެނެއެވެ.
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17 އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ

މަސައްކަތަކީ  މަރާމާތުކުރުމުގެ  އަލުން  ކޮޅުބުރު  ކަނޑުތޮށީގެ  ޏ.ފުވައްމުލަކު 
އަދި  ވެފައި  ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމުގައި  ކުރިމަތިލި  އެކު  ގޮންޖެހުންތަކާއި  ގިނަ  ވަރަށް 
އަޅާބަލާއިރު  ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި  ކުރުމުގެ  މަރާމާތު  ކަނޑުތޮށި  ރަށްރަށުގެ  އެހެން 
ޕްރޮޖެކްޓެއް  ކުރިޔަށްގެންދަންޖެހުނު  މަސައްކަތް  ގޮތަކަށް  ދަތި  ތަފާތު،  ވަރަށް 
ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މި މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ޝެޑިއުލް އަށްވުރެ 1 

މަސްދުވަސް ކުރިން ނިންމާލެވިފައެވެ.

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރޯޑް  ހުޅުމާލެ  ކުރެވިފައިވަނީ  މަސައްކަތް  އަމަލީގޮތުން  މިއަހަރު 
އުތުރުބުރި  ތިލަދުންމަތީ  ޕްރޮޖެކްޓް،  ހައުސިންގ  ކޮޅުފުށި  ޕްރޮޖެކްޓް،މުލަކަތޮޅު 
ޕްރޮޖެކްޓް،  ހެދުމުގެ  ބަނދަރު  ދިއްފުށި  މާލެއަތޮޅު  އަދި  ހޯރަފުށި،  އިހަވަންދޫ، 
މާޅޮސްމަޑުލު  ޕްރޮޖެކްޓް،  ބިންހިއްކުމުގެ  ދަރަވަންދޫ  ދެކުނުބުރި  މާޅޮސްމަަޑުލު 
ދެކުނުބުރި ގޮއިދޫ އަދި އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި މަތިވެރި ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް، 
މިލަދުންމަޑުލު  ޕްރޮޖެކްޓް،  ހެދުމުގެ  ބަނދަރު  ވާދޫ  ދެކުނުބުރި  ހުވަދުއަތޮޅު 
އުތުރުބުރި  ނިލަންދެއަތޮޅު  ޕްރޮޖެކްޓާއި،  ހެދުމުގެ  ބަނދަރު  މަނަދޫ  ދެކުނުބުރި 
މާތޮޑާ  ފަރެސް  ދެކުނުބުރި  ޕްރޮޖެކްޓް، ހުވަދުއަތޮޅު  ހެދުމުގެ  ބަނދަރު  ބިލެތްދޫ 
ސަރަޙައްދު  ގިރާ  ދިއްދޫ  އުތުރުބުރި  ޕްރޮޖެކްޓް،ތިލަދުންމަތީ  ހެދުމުގެ  ބަނދަރު 
ހެދުމުގެ  ވަގުތީހިޔާ   40 ކޮޅުފުށީ  މުލަކަތޮޅު  އަދި  ޕްރޮޖެކްޓް  ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 

ޕްރޮޖެކްޓް އެވެ. 

ހުޅުމާލެ އާއި މާލެއާއި ދެމެދު ކަނޑުދަތުރުކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަވަސް އަދި 
ފަސޭހަކަމާއިއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެމަގެއް ހުޅުވާލުމަކީ ކަސްޓަމަރުން ހިތްހަމަޖެހި އަދި 
ކުންފުނީގެ ފެރީ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަކަށްވާތީ ޝެޑިއުލް  
ލޯންޗް ދަތުރުތަކެއް "ހުޅުމާލެ އެކްސްޕްރެސް" ގެނަމުގައި މިއަހަރު ތައާރަފްކުރެވި 

މިޚިދުމަތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވެމުންދެއެވެ.

ޚިދުމަތް  ފެރީ  ވިލިގިލި  އަދި  ހުޅުމާލެ  މާލެ  ފެށިގެން،  އަހަރުން  ވަނަ   2006
ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިކުންފުންޏަށް 
އެކިފަހަރުމަތިން  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ބިންތައް  ލިބިފައިވާ  ގޮތުގައި  ސަބްސިޑީގެ 
ޖަވާބެއް  އެކަށީގެންވާ  ފަރާތްތަކުން  ކަމާބެހޭ  ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ 
ލިބިފައިނުވާތީ މިޚިދުމަތުން ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ފެރީގެ ބައެއް 
ޚިދުމަތަށާއި އަދި ޚިދުމަތުގެ އަގު މަތިކުރުމަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރެވުނު 
ނަމަވެސް ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން އެކަމާނުރުހުމުގެ ސަބަބުން އެކަންވަނީ 

ކާމިޔާބުނުވެފައެވެ.

ހަމަހަމަކުރުމުގެ  ގެއްލުން  ޚިދުމަތުންވާ  ދަތުރުފަތުރުގެ  ޕްރޮވިންސްގެ  އުތުރު  މެދު 
ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ސަރުކާރުން  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ގޮތުގައި  ރިސޯޓެއްގެ  ގޮތުން 
ވ.ފޮއްތެޔޮ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ޑިވަލޮޕްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން 

ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.  
 

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގަށް އަންނަމުންދާ ބޮޑެތި އަދި ހަލުއި ބަދަލުތަކުގެ 
ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ  ދަނީކުރިމަތިވަމުންނެވެ.  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ބޮޑެތި  ސަބަބުން 
ވިޔަފާރިއަކީ މިކުންފުނީގެ މައިގަޑު އެއްވިޔަފާރިއަށްވެފައި މިކަމާއިގުޅިގެން މިޚިދުމަތުން 

ގެއްލުންވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް އޮޕަރޭޝަނަލް ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކުރީ  ޚިދުމަތުން  އެޖެންސީގެ  ޝިޕް  ޚިދުމަތެއްކަމުގައިވާ  ދެމުންދާ  ކުންފުނިން 
އެގޮތުން  ލިބިފައިވެއެވެ.  ކުރިއެރުމެއް  ބޮޑު  މިއަހަރު  އަޅާބަލާއިރު  އަހަރާއި 

އިންޑިއާގެ 13 ނޭވީ ބޯޓަކަށް ޚިދުމަތްދެވިފައިވެއެވެ. 

ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމާއި މާރކެޓްކުރުން 

ހިންގާ  މިހާރު  ކުންފުނީގައި  މަސައްކަތާއި،  ހޯދުމުގެ  އައުވިޔަފާރި  ކުންފުންޏަށް 
ޙަރަކާތްތައް  ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ  މާރކެޓްކުރުމާއި  ގޮތުން  ފުޅާކުރުމުގެ  ވިޔަފާރިތައް 

މިއަހަރު ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. 

އެގޮތުން 2011 ވަނަ އަހަރުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:

ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ  ޚިދުމަތް  މި  ޚިދުމަތް:  އެކްސްޕްރެސް'  'އެއަރޕޯރޓް   •
ބައްދަލުކޮށް  ޓްރެވަލްއެޖެންޓުންނާއި  އަދި  ގެސްޓްހައުސް  ހޮޓެލް،  އެކި  ގޮތުން 
މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ.  ހޯދުމަށް  ޝައުޤުވެރިވާފަރާތްތައް  ބްރޯޝަރބެހެއްޓުމަށް 
ބޭއްވި،  އޭޕްރިލް 2011 ގައި ރާޅުގަޑު ސަރަހައްދުގައި ރޯޑް ޝޯވ އެއް  އަދި 

މިސަރވިސްއާއި ބެހޭގޮތުން ކަސްޓަމަރ ސަރވޭއެއް ހިންގުނެވެ. 

• ހުޅުމާލެ އެކްސްޕްރެސް: ޝެޑިއުލް ލޯންޗް ދަތުރުތައް މާލެ - ހުޅުމާލެ އާއި 
ދެމެދު ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ. 



އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ18

• އއ.އުކުޅަސް ފެރީ ޓަރމިނަލް: މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ދަށުން ހެދުމަށް 
ހަމަޖެހިފައިވާ ފެރީޓަރމިނަލް ތަކުގެ ތެރެއިން އއ.އުކުޅަހުގެ ފެރީ ޓަރމިނަލްގެ 

މަސައްކަތް ނިންމާ ފެރީ ޓަރމިނަލް އިން ޚިދުމަތްދޭން ފެށުނެވެ. 

• ޔަންމާ އިންޖީން ޕްރޮމޯޝަން: ޔަންމާ އޭޝިއާގެ ކަމާބެހޭ މާހިރުންނާއި އެކު 
ޔަންމާ އިންޖީން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ސ.ހިތަދޫގައި ވޯރކްޝޮޕެއް ހިންގިފައިވެއެވެ.

 
• އާންމު ވިޔަފާރިއާ މުދާ ޕްރޮމޯޓްކުރުން: ކުންފުނިން ވިއްކަމުންދާ އެހެނިހެންމުދާ 
ދަތުރުކުރެވިފައިވެއެވެ.  ރަށްތަކަކަށް  ގިނަ  ރާއްޖޭގެ  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ޕްރޮމޯޓް 
މަޢުލޫމާތު  ބައިވެރިވެ  މާހިރުން  ކަމާބެހޭ  ރާއްޖެއިންބޭރުގެ  ތަކުގައި  މިދަތުރު 
ބަދަލުކުރެވުނެވެ. ޚާއްސަގޮތެއްގައި މިއަހަރު އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކަށް ކުރެވުނު 
އިންޖީނާބެހޭ  ބައްދަލުކޮށް  ވެރިންނާއި  ދޯނިފަހަރުގެ  ދަތުރުގައި  ޕްރޮމޯޝަނަލް 
މައުލޫމާތު ދެވުނެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހޯދައި، ޖުމްލަ 

ގޮތެއްގައި މާރކެޓްގެ ހާލަތު ބެލުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ.
 

• އަޑީތެޔޮ ސަޕްލައިކުރުން: ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއިން ހުޅުވާލި 
އަޑީތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ މި ބިޑް ކުންފުންޏަށް ލިބި މަސައްކަތް 

ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ. 

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން 

މުވައްޒަފުންނެވެ.  ހީިވާގި  ކުންފުނީގެ  ރައުސްމާލަކީ  އަގުބޮޑު  އެންމެ  ކުންފުނީގެ 
ބިނާކުރުމަށް   މާޙައުލެއް  މަސައްކަތުގެ  ހިތްހަމަޖެހޭ  ކުރިއެރުމަށާއި  މުވައްޒަފުންގެ 

އަހައްމިއްޔަތުކަން ދެވިފައިވެއެވެ. 

 528 މަސައްކުރަމުންދިޔައީ  ކުންފުނީގައި  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ   2011
 959 ޖުމްލަ  އެކު  މުވައްޒަފުންނާއި  ބިދޭސީ    431 މުވައްޒަފުންނާއި  ދިވެހި 
ފިރެހެން   860 ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  މިމުވައްޒަފުންގެ  މުވައްޒަފުންނެވެ. 

މުވައްޒަފުންނާއި 99 އަންހެން މުވައްޒަފުންނެވެ. 

އިންސާނީ ވަސީލަތް ބިނާކުރުން

ތަފާތު  ފެންވަރުގެ  އެކި  މުވައްޒަފުންނަށް   356 ޖުމްލަ  އަހަރު  ވަނަ   2011
 2 ކުންފުނީގެ  ބޭރުގައި  ރާއްޖޭން  ދެވިފައިވާއިރު  ރާއްޖޭގައި  ތަމްރީންތައް 

މުވައްޒަފުން ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ދެއެވެ. 

މުވައްޒަފުން  ޕޮލިސީތަކަށް  ތަފާތު  އަމަލުކުރެވެމުންދާ  ކުންފުނީގައި 
އަމާޒުކުރެވިގެން  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 
ދާއިރާތަކަށް  ދެވިފައިވާ  ތަމްރީން  މުވައްޒަފުންނަށް  ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  ކުރިޔަށް 
ޑިވަލޮޕްމަންޓް،  ބިޒްނަސް  އޯ.އެޗް.އެސް،  ސަރވިސް،  ކަސްޓަމަރ  ބަލާއިރު 
ޓެކްނޮލޮޖީ  ކޮމިއުނިކޭޝަން  އިންފޮރމޭޝަން  މެއިންޓެނަންސް،  އެންޑް  ރިޕެއަރ 
ކެޓަޕިލަރ މެޝިނަރީ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މެޝިނަރީތަކުގެ  ކުންފުނީގެ  އިތުރުން  ގެ 
މަރާމާތުކުރުމުގެ ތަމްރީން މިދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭރުގެ ކަމާބެހޭ މާހިރުންނާއި 

ގުޅިގެން ދެވިފައިވެއެވެ. 

ކޯޑަށް  ޤަވަރނަންސް  ކޯރަޕަރޭޓް  މުވައްޒަފުން  ކުންފުނީގެ  އެހެންމެ  ހަމަ 
އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި 

ގުޅިގެން މިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވެއެވެ. 

ކުންފުނީގެ އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ބިނާކުރެވޭނެ 
މުވައްޒަފުން  ތެރޭގައި  މިއަހަރުގެ  ގޮތުން  ގާއިމްކުރުމުގެ  ސިޔާސަތެއް  ރަގަޅު 

ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕޮލިސީ އިސްލާޙުކުރެވި އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުން

އެމުވައްޒަފެއްގެ  އަދި  މުވައްޒަފުންނަކީ  އުފެއްދުންތެރި، ހުނަރުވެރި  ކުންފުނީގެ 
ހެދުމަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ދެމިތިބޭނެ  ވަޒީފާގައި  ޝައުޤުވެރިވާ  ވަޒީފާއަށް 

މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ.  

2011 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހެލްތް އިންޝުއަރަންސް 
ހަމަޖައްސައިދެވުނެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކުންފުންޏާއި ގުޅިގެން 
ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލީސިންގ ގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރެވި 100 އަށް ވުރެ 

ގިނަ މުވައްޒަފުން މި ޚިދުމަތުގެ ބޭނުން ހިފާފައިވެއެވެ. 

މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން

"އެމްޓީސީސީ  ގޮތުން  އާލާކުރުމުގެ  ރޫޙު  އެކުވެރިކަމުގެ  މުވައްޒަފުންގެމެދުގައި 
ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް" އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ތަފާތު އިޖުތިމާޢީ އަދި ކުޅިވަރުގެ  

ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ. 

މަޢުލޫމާތު  ސާފުކުރަންބޭނުންވާ  ގުޅޭގޮތުން  ވަޒީފާއާއި  މުވައްޒަފުން  ކުންފުނީގެ 
ހޮޓްލައިންއަކާއި،  އެޗް.އާރު.  މަޤްސަދުގައި  ހޯދައިދިނުމުގެ  އެކު  ފަސޭހަކަމާއި 
ހިއުމަން  ޙާއްސަކުރެވިގެން  މުވައްޒަފުންނަށް  ޑެސްކްއާއި  ހެލްޕް  އޮންލައިން 

ރިސޯސަސް ޕޯރޓަލްއެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ.  
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ކުންފުނީގެ ހިއްސާ
2011 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލެއް އައިސްފައެއްނުވެއެވެ. 

މިއަހަރު ނިމުނު އިރު ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ބެހިފައިވާގޮތަކީ:

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާ
 85 ކުންފުނީގެ  ކުރެވިފައިވަނީ  މުޢާމަލާތު  މިއަހަރު  ބާޒާރުގައި  ހިއްސާގެ 
ކުރެވުނު 370 ހިއްސާއާއި  މުޢާމަލާތު  އަހަރު  ހިއްސާއެވެ. މިއީ 2010 ވަނަ 

އަޅާބަލާއިރު %77 ދަށް އަދަދެކެވެ. 

2011 ވަަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ހިއްސާ މުޢާމަލާތުކުރެވިފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 
މުޢާމަލާތުކުރެވިފައިވަނީ  އަގެއްގެގޮތުގައި  ދަށް  އެންމެ  އަދި  ރުފިޔާއެވެ.   500
ފަހުން  އެންމެ  ހިއްސާ  ކުންފުނީގެ  އަހަރު  ވަނަ   2011 130ރުފިޔާއެވެ. 
ބާޒާރުގައި  ޙިއްސާގެ  އިރު  ނިމުނު  މިއަހަރު  ރުފިޔާއަށެވެ.   290 ވިކިފައިވަނީ 

ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ ރައުސުލްމާލުގެ އަގަކީ 72.5 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.
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ކުންފުނީގެ މާލީ ނަތީޖާ
ޢިންޓަރނޭޝަނަލް  ހަވާލާދީ،  ރިޕޯރޓާއި  އޮޑިޓަރުންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2010
ގޮތުން  އަމަލުކުރުމުގެ  ފުރިހަމައަށް  ސްޓޭންޑަޑްއަށް  ރިޕޯރޓިންގ  ފައިނޭންޝަލް 
ވަނަ   2010 ރީސްޓޭޓްކުރެވިފައިވާތީ  ހިސާބު  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2010
އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި، 2011 ވަނަ 
އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓްގައިވާ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ހިސާބުތަކުގެ ބައެއް 

އަދަދުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައި ވާނެއެވެ.

ފާއިތުވި 2 އަހަރު ކުންފުންޏަށް ވެފައިވާ ގެއްލުމާއި އަޅާބަލާއިރު 2011 ވަނަ އަހަރު 
ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހާސިލްކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، 2010 ވަނަ 
އަހަރުގެ އާމްދަނީ އޭގެ ކުރީއަހަރުގެ އާމްދަނީ އަށްވުރެ ދަށްވެފައިވީނަމަވެސް، 2011 
އަހަރުގެ އާމްދަނީ ކުރީ އަހަރުގެ އާމްދަނީ އަށްވުރެ %33 އިތުރުވެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ 

ގޮތުގައި 505 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. 

އަހަރު ތެރޭގައި ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަގުދަށްވުމާއި އަދި އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާއި ހުރެ 
ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވެގެންދިޔަ ނަމަވެސް، ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި އަޅާބަލާއިރު ވިއްކި 
މުދަލަށްޖެހުނު އަގު %92 ން %84އަށް 2011 ވަނަ އަހަރު ދަށްކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި އަޅާބަލާއިރު ގާތްގަޑަކަށް 
ގައި   5% އަހަރު  ވަނަ   2010 މިގޮތުން  ހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ.  އެއްވަރެއްގައި 
ހުރިއިރު 2011 ވަނަ އަހަރު ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަޔަކީ %4.8 އެވެ.

ވިއްކި މުދަލަށްޖެހުނު އަގަށް ގެނެވިފައިވާ ހެޔު ބަދަލާއި އެކު ޖުމްލަ ފައިދާ 2010 
ވަނަ އަހަރު %8.2 ން 2011 ވަނަ އަހަރު %15.4 އަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ. 

މިއީ ކުރީއަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ދެގުނަ އިތުރުވުމެކެވެ. 

ރުފިޔާގެ  މިލިއަން   28.7 ލިބުނު  ހިންގައިގެން  ވިޔަފާރި  އަހަރު  ވަނަ   2010
ގެއްލުމަށްފަހު މިއަހަރު 18.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ވިޔަފާރި ހިންގައިގެން ފައިދާގެ 

ގޮތުގައި ލިބިފައިވާކަން ހާއްސަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. 

މި ކުރިއެރުން ތަކާއިއެކު ކުންފުނިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު 48.3 މިލިއަން 
ރުފިޔާގެ ގެއްލުމުން 2011 ވަނަ އަހަރު 8.3 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްކުރެވިފައެވެ. 

ކުންފުންޏަށް 2011 ވަނަ އަހަރު 8.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވަނީ 
ކުންފުންޏަށް ބާރު ނުފޯރުވޭ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް 
ލީސިންގ ކުންފުނީގައިވާ 9.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ހިސާބުތަކުން 
އިންވެސްޓްމަންޓް  ފާހަގަކުރަމެވެ. މި  ގެއްލުމެއްކަމުގައި  ލިބިފައިވާ  އުނިކުރުމުން 
ހިސާބުތަކުން އުނިކުރަން ނުޖެހުނުނަމަ 2011 ވަނަ އަހަރަކީ މައިގަޑުގޮތެއްގައި 

ކުންފުންޏަށް ސާފު ފައިދާ ވާނެ އަހަރެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. 
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2011 ގްރޫޕް 2011 ކުންފުނ2010ި ގްރޫޕް 2010 ކުންފުނި

 2011 ވަނަ އަހަރާއި 2010 ވަނަ އަހަރުގެ 
ވިޔަފާރި ހިންގުނުގޮތުގެ ނަތީޖާ

ސްޓޮކް ޓާން އޯވަރ ރޭޝިއޯ ވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރު 133 ދުވަހުން  2011 
ވަނަ އަހަރު 103 ދުވަހަށް ދަށްވެފައެވެ. ކަރަންޓް ރޭޝިއޯ 2010 ވަނަ އަހަރު 
1.17 އިން 2011 ވަނަ އަހަރު 1.08 އަށް ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. އަދި ކްއިކް 
0.79 އަށް  އަހަރު  0.77 އިން 2011 ވަނަ  އަހަރު  ރޭޝިއޯ 2010 ވަނަ 

މަތިވެފައިވެއެވެ.

ރައުސްމާލާއި ދަރަނި އަޅާ ކިޔާއިރު )ޑެބްޓް ޓު އިކުއިޓީ ރޭޝިއޯ( 2010 ގައި 
0.63 އިން 2011 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު 0.76 އަށް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. 
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ޖުމްލަ ރައުސްމާލު ޖުމްލަ ދަރަނި

 2011 ވަނަ އަހަރާއި 2010 ވަނަ އަހަރުގެ 
ދަރަންޏާއި ރައުސްމާލު ހުރިގޮތް

2010
ކުންފުނި

ކުންފުނީގެ އަގު، ސާފު އެސެޓްއިން ބަލާއިރު 2010 ވަނަ އަހަރު 256 މިލިއަން 
ރުފިޔާ އިން 2011 ވަނަ އަހަރު 233 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ދަށްވެފައިވެއެވެ. 
ކުންފުނީގެ  ސަބަބަކީ  މައިގަޑު  ދަށްވެފައިވާ  އެސެޓުން  ސާފު  އަގު  ކުންފުނީގެ 
މާލީ ހަރުމުދަލެއްކަމުގައިވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާގެ އަގު ހިއްސާގެ 
ބާޒާރުގައި ދަށްވުމާއި ގުޅިގެން އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގު  15 މިލިއަން ރުފިޔާއިން 
ދަށްވުމާއި 2011 ވަނަ އަހަރު 8.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ސާފު ގެއްލުން ވެފައިވުމެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވުމާއި ގުޅިގެން ހިއްސާ އަކަށް 30.82 
ޖެހުނު  ހިއްސާއަކަށް  އަހަރު  ވަނަ   2010 މިއީ  ގެއްލުންވެފައިވެއެވެ.  ރުފިޔާގެ 

193.43 ރުފިޔާގެ ގެއްލުމާއި އަޅާބަލާއިރު ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުމެކެވެ. 
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ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ އަގު )ޙިއްސާ ގަނެ ވިއްކާ އެވަރެޖް އަގަށް ބަލާފައި( ސާފު އެސެޓްސް

 2011 ވަނަ އަހަރާއި 2010 ވަނަ އަހަރު
ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ އަގާއި ސާފު އެސެޓްސް ހުރި ގޮތް

ވިޔަފާރީގެ  ކުރެވުނު  ތެރެއިން  ބައިތަކުގެ  ވިޔަފާރީގެ  މައިގަޑު  ކުންފުނީގެ 
މިގޮތުން   ވިޔަފާރިއެވެ.  ކޮންޓްރެކްޓިންގ  ހިއްސާކުރަނީ  ބައެއް  ބޮޑު  އެންމެ 
ވަނަ   2011 ން   41% އަހަރު  ވަނަ   2010 ވިޔަފާރި   ކޮންޓްރެކްޓިންގ 
ބައިތަކުން  ވިޔަފާރި  އެހެނިހެން  އިތުރުވެފައިވެއެވެ.  އަށް   44% އަހަރު 
 29% ވިޔަފާރި  އާންމު  ބަލާއިރު  އިންސައްތައިން  ވިޔަފާރީގެ   ކުރެވުނު 
އަދި   )2010  :18%(  16% ޚިދުމަތް  ފަތުރުގެ  ދަތުރު   )2010  :31%(

އެހެނިހެން ވިޔަފާރި %11 )%11: 2010( ހިއްސާކުރެއެވެ. 

 2011 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ ކުރެވުނު ވިޔަފާރީގައި،         
ވިޔަފާރީގެ ބައިތަކުގެ ހިއްސާ

އެހެނިހެން
11%

ޢާންމު ވިޔަފާރި
29%

ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތް
44%

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް
16%

ފައިދާ  ޖުމްލަ  ލިބުނު  ހިންގައިގެން  ވިޔަފާރި  ބައިތަކުން  މައިގަނޑު  ކުންފުނީގެ 
2010 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު ޓްރޭޑިންގ %25، ޓްރާންސްޕޯޓް 33% ،  
ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތުން 4 ގުނަ އިތުރުވެ އަދި އެހެނިހެން ވިޔަފާރި ބައިން 

%27 ދަށްވެފައިވެއެވެ.
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ކުރެވުނު ފިޔަފާރި ސާފު ފައިދާ )ގެއްލުން(

ކުުރެވުނު ވިޔަފާރި އާއި ސާފު ފައިދާ )ގެއްލުން(

މައިގަޑު ވިޔަފާރީގެ ބައިތައް
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ކޮންޓްރެކްޓިންގ
މަސައްކަތް

ދަތުރުފަތުރުގެ
ޙިދުމަތް

ޢާންމު އެހެނިހެން
ވިޔަފާރި
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ކުރެވުނު ވިޔަފާރި ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ/ގެއްލުން

  2011 ވަނަ އަހަރު ވިޔަފާރީގެ ބައިތަކުގެ ހިންގުމުން ލިބުނު
 ފައިދާ )ގެއްލުން( އާއި ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

މާލޭގައެވެ.  ގާއިމްކުރެވިފައިވަނީ  ބައިތައް  ވިޔަފާރީގެ  މައިގަޑު  އެމްޓީސީސީގެ 
އެއީ  މައްޗަށެވެ.  ދާއިރާއެއްގެ   4 ބެހިފައިވަނީ  ވިޔަފާރި  ކުންފުނީގެ  އެގޮތުން 
އާންމު ވިޔަފާރި، ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް، ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް، އަދި 

އެހެނިހެން ވިޔަފާރި އެވެ.  

ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ކުރަނީ  ހިއްސާއެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ފައިދާގެ  ކުންފުނީގެ ސާފު 
މަސައްކަތާއި އާންމު ވިޔަފާރިއެވެ.
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ކުރެވުނު ފިޔަފާރި ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ/ގެއްލުން



އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ22

މިބައިން ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގައި ވިއްކޭ މުދަލަކީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކަނޑު ދަތުރު 
ފަތުރާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރާއި ގުޅުންހުރި މުދަލެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 
ކާސްޓްރޯލް އަޑީތެޔޮ، ޔަންމާ އިންޖީނާއި ޖެނެރޭޓަރ، ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީން، 
ސްޕެއާރ ޕާޓްސް، ހެމިލްޓަން ވޯޓަރ ޖެޓް، ސިގްމާމެރިން ދަވާދާއި، ޕްރޮޓެކްޓިވް 
މިބައިގެ  ހިމެނެއެވެ.   ގޭސް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ކޯޓިންގ 
ބަލާ  ހޯދާ  މާރކެޓްތައް  ދުނިޔޭގެ  ގޮތުން  ފުޅާކުރުމުގެ  ދެމެހެއްޓުމަށާއި  ވިޔަފާރި 
ހޯދުމުގެ  މުދާ  ކޮލިޓީ  ކުރެވޭނެ  އިތުރު  ބާވަތްތަކަށް  މުދަލުގެ  ވިއްކާ  މިބައިން 

މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.

އަހަރު  ވަނަ   2011 އަޅާބަލާއިރު  އަހަރާއި  ވަނަ   2010 ވިޔަފާރި  މިބައިގެ 
ވަނީ 25%  ފައިދާވެސް  ލިބުނު  ހިންގައިގެން  %23 އިތުރުވެފައިވެއެވެ. އަދި 

އިތުރުވެފައެވެ. 

ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތް
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ކުރެވުނު ފިޔަފާރި ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ/ގެއްލުން

ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތަކީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ބޮޑުބައެވެ. މިގޮތުން 
ޖުމްލަ ކުރެވުނު ވިޔަފާރީގެ %44 ހިއްސާ ކުރަނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތެވެ. 
2010 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 2011 ވަނަ އަހަރު މިބައިގެ ވިޔަފާރިން ލިބުނު 

އާމްދަނީ ވަނީ 68 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައެވެ. 

މަސައްކަތް  ބާރުއަޅާ  ނިންމުމަށް  މަސައްކަތް  މުއްދަތަށް  ގައިވާ  ކޮންޓްރެކްޓް 
އަޅާބަލާއިރު  އަހަރާއި  ވަނަ   2010 ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  ހަލުވިކުރުވުމުގެ 

ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިދާ 4 ގުނަ އިތުރުވެފައިވެއެވެ.

ދަތުރުފަތުރުގެބައި
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ކުރެވުނު ފިޔަފާރި ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ/ގެއްލުން

ބައެއް  ގެއްލުންވަމުންދާ  އާންމުގޮތެއްގައި  ޚިދުމަތަކީ  ފަތުރުގެ  ދަތުރު 
ކަމުގައިވީނަމަވެސް މިބައިން ރަގަޅު ޚިދުމަތެއްދީ އެގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި، 
އައު ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެވި އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

2010 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 2011 ވަނަ އަހަރު މިބައިގެ ވިޔަފާރިން ލިބުނު 
އާމްދަނީ %19 އިތުރުވެފައި ވީނަމަވެސް ކުރީ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ހިންގުމުން 
ލިބުނު ގެއްލުން %33 އިތުރުވެފައިވެއެވެ. ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ ގެއްލުމުގެ އެންމެ 
ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުންނެވެ. 
2011 ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާއިންވީ 26.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ގެއްލުމުގެ 
ދަތުރުފަތުރުގެ  ޕްރޮވިންސްގެ  މެދުއުތުރު  ރުފިޔާއަކީ  މިލިއަން   13.9 ތެރެއިން 

ހިދުމަތުންވީ ގެއްލުމެވެ. 

އެހެނިހެން ވިޔަފާރި
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ކުރެވުނު ފިޔަފާރި ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ/ގެއްލުން



23 އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ

މިބައިގައި ހިމެނޭ ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކަކީ ލޮޖިސްޓިކްސް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް 
އާއި ބިލްޑިންގ ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްއެވެ. 

ލޮޖިސްޓިކްސް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޚިދުމަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 
ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި  އުސޫލުން  ވިޔަފާރި  އަދި  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށާއި  ކުންފުނީގެ 
ބޭރުން މުދާ އުފުލައިދިނުން، ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޯޓް ފަހަރުގެ ޝިޕް އެޖެންޓްކަން 
ކުރުން، މެޝިނަރީ، އިކްއިޕްމަންޓް އަދި ވެހިކަލް ކުއްޔަށް ދިނުން، ނީލަން ކިޔުން، 

މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚިދުމަތް، އުޅަނދުފަހަރު އެހެލާ ބޭލުމުގެ ޚިދުމަތެވެ.
 

ތަކުގެ  ޚިދުމަތް  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ސެކިއުރިޓީ  އެންޑް  ސަރވިސަސް  ބިލްޑިންގ 
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ވިޔަފާރިއެވެ. 

އަހަރު  ވަނަ   2011 އަޅާބަލާއިރު  ވިޔަފާރިއާއި  ކުރެވުނު  އަހަރު  ވަނަ   2010
މިބައިން ކުރެވުނު ވިޔަފާރި 15.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައިވެއެވެ. ހިންގުމުން 
ލިބުނު ގެއްލުން ވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު 14 މިލިއަން ރުފިޔާއިން 10.2 

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްކުރެވިފައެވެ. 

ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނި
މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެމްޓީސީސީގެ %100 ސަބްސިޑިއަރީ އެއްކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް 
ވަނަ   2007 އުފެދުނީ  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ކޯރޕަރޭޝަން  އިންވެސްޓްމަންޓް 

އަހަރުއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
އަކީ 09 އޭޕްރިލް 2007 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި 

ކުންފުންޏެކެވެ. 

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް އެމްޓީސީސީ 
އަށް ބަދަލުކުރެވި، ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާފައެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގެ އޮޑިޓަރަކީ ކޭޕީއެމްޖީއެވެ.  މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް 
ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހިސާބުކުރެވެނީ މައިކުންފުންޏާއި އެއްގޮތަށް 31 

ޑިސެމްބަރގައި އަހަރު ނިމޭގޮތަށެވެ.         



އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ24

ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ރިޕޯރޓް
ސިޔާސަތުތައް  ވިޔަފާރީގެ  ކުރުމަށްޓަކައި  ޙާޞިލް  މަޤްސަދުތައް  ކުންފުނީގެ 
ކަނޑައަޅައި އެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމުގައި އިސްނެގުމާއި، ކުންފުނީގެ އަމާޒުތައް 
ކަނޑައެޅުމާއި ކުންފުނީގެ އިދާރީ ހިންގުންތެރިންނަށް މަގު ދެއްކުމާއި ކުންފުންޏަށް 
ބޭނުންވާ މާލީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 

ޒިންމާއެކެވެ. 

ގޮތަކަށް  ދެމެހެއްޓެނިވި  ހަރުދަނާގޮތެއްގައި  ވިޔަފާރި  ކުންފުނީގެ  ހަމައެހެންމެ، 
ފައިދާދެވޭނެ  ރަގަޅު  ހިއްސާދާރުންނަށް  މަގުދެއްކުމާއި،  ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް 

މަގުތައް ހޯދުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ހިންގާގަވައިދާއި  ކުންފުނީގެ   ،10/96 ނަންބަރު  ބެހޭޤާނޫނު  ކުންފުންޏާއި 
އަސާސީގަވައިދު، ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްކޯޑު، ލިސްޓިންގ ރޫލްސް، ސީޑީއޯއައި 
ރެގިއުލޭޝަން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް އާއިބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން 
އެހެނިހެން  ވިޔަފާރިއާއިބެހޭ  ކުންފުނީގެ  ކަންކަމާއި،  އެންމެހައި  އަމަލުކުރަންޖެހޭ 
ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހާމަގޮތެއްގައި، އިންސާފުވެރި 
ކުންފުނީގެ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިޔަށް  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހާ  ކުންފުނީގެ  ކަމާއެކު 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންނާއި،  ދައުރަކީ  ހިއްސާދާރުންގެ  ހިންގުމުގައި  ކުންފުނި 
އޮޑިޓަރުންއައްޔަންކޮށް، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ކުންފުނި ހިނގަމުންދަނީ 
ހަރުދަނާ އުސޫލްތަކެއްގެ މަތިންތޯއާއި އަދި ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި 

ތޯބެލުމެވެ.

ޢަމަލުކުރުމަށް  އެއްގޮތަށް  އުސޫލުތަކާ  ހިމެނޭ  ކޯޑުގައި  ޤަވަރނަންސް  ކޯރޕަރޭޓް 
ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ބަޔާންކުރެވިފައިއެވަނީއެވެ. 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު

ކަނޑައަޅާ،  ސިޔާސަތުތަކެއް  ޙާސިލްކުރުމަށް  ލަނޑުދަނޑިތައް  ކުންފުނީގެ 
ކުންފުނިހިންގުމުގައި އިތުރަށް ބޭނުންވާ މާލީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދީ 
މަސައްކަތްތަކެއް  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  މިކަންކަމަށް 

ކުރެވުނެވެ.

ހިންގުމުގައި  ކުންފުނި  ގުޅިގެން  ބަދަލާ  ގެނެވުނު  އޮނިގަޑަށް  ކުންފުނީގެ 
ޚަރަދުކުޑަގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެމަގުތައް ބަލާ ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ވީހާވެސް 
ކޮންޓްރޯލްސް  އިންޓާރނަލް  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކުރިޔަށް  ޚަރަދުކުޑަގޮތެއްގައި 
އެންމެ  ބޭނުންކުރެވެމުންދަނީ  ވަސީލަތްތައް  އެންމެހައި  ކުންފުނީގެ  ހަރުދަނާކޮށް 

ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައިތޯ މިއަހަރުވެސް ބަލަމުންގެންދެވުނެވެ.

ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  އިސްފަރާތަކީ  އެންމެ  ހިންގުމުގައި  ކުންފުނި 
ހިންގާގަވައިދާއި  ކުންފުނީގެ  އާއި،   10/96 ކުންފުންޏާއިބެހޭޤާނޫނު  ބޯޑެވެ. 

އަސާސީގަވައިދު، ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު، ލިސްޓިންގ ރޫލްސް، ސީޑީއޯއައި 
ރެގިއުލޭޝަން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް އާއިބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން، 
ކަންކަންފިޔަވައި،  ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ  ކުރުމަށް  ޖަލްސާއަކުން  އާންމު  ކުންފުނީގެ 
ކުންފުނީގެ މަޤްސަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން، 

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަންކުރުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ހިއްސާދާރުންގެ މަސްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީ 
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތާއި މާލީ 
ބޭނުންވާ  ހާސިލްކުރުމަށް  މަގުސަދުތައް  ކުންފުނީގެ  ކަނޑައެޅުމާއި،  ސިޔާސަތު 
މިންވަރު  ހިއްސާގެ  ހިއްސާދާރުންގެ  ހޯދުމާއި،  އިންވެސްޓްމަންޓް  އަސާސީ 
އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި އަދި ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައްދެނެގަނެ 
ސިސްޓަމެއް  އިންޓާނަލްކޮންޓްރޯލްސް  ހަރުދަނާ  ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި  އެކަންކަން 
ގާއިމުކުރުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަންކަމެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާގޮތް

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވައިދުގެ 63 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ 
ކުންފުނީގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެމައްޗަށެވެ.   10 އެކުލެވިގެންވަނީ  ޑިރެކްޓަރުންގެބޯޑު 
ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ   10 މި  ނިސްބަތަށްބަލާ  ހިއްސާގެ 
ސަރުކާރުތަމްސީލުކުރާ 6 ޑިރެކްޓަރުންނާއި، އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ 4 
ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ ނިސްބަތް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެނިސްބަތުން 
ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ   10 މި  ދާނެއެވެ.  ބަދަލުވެގެން  މިޢަދަދު 
އިންޑިޕެންޑެންޓް   / ނޮން-އެގްޒެކަޓިވް   8 ޑިރެކްޓަރުންނާއި   2 އެގްޒެކެޓިވް 

ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން 2010 ވަނަ އަހަރުގެ 
އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރުންނަކީ   2 އިސްތިއުފާދެއްވި  ޖަލްސާގައި  އާންމު  އަހަރީ 
ގ.ބާމިންގހާމް  ޒުބައިރު  މަންސޫރު  އަލްފާޟިލް  ހ.އިރުވައިއާއި  ހާލީ  ހުސައިން 
ގޮޑިއަށް   2 ހުސްވެފައިވާ  ފަރާތުން  ހިއްސާދާރުންގެ  ޢާންމު  އިރުމަތީބައިއެވެ. 
ކުރިމަތިލެއްވީ އަލްފާޟިލް މުހަންމަދު އިމްރާން އަދުނާން މ.މެއިންޒް، އަލްފާޟިލް 
މަންސޫރު ޒުބައިރު ގ. ބާމިންގހާމް އިރުމަތީބައި، އަދި އަލްފާޟިލް މުޖުތަބާ ޖަލީލް 
ހ.އަވިދޭގެ އެވެ. މިތިން ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޢާންމު ހިއްސާދާރުން އިންތިޚާބްކުރެއްވި 
2 ޑިރެކްޓަރުންނަކީ އަލްފާޟިލް މަންސޫރު ޒުބައިރު ގ.ބާމިންގހާމް އިރުމަތީބައި އާއި 

އަލްފާޟިލް މުޖުތަބާ ޖަލީލް ހ.އަވިދޭގެއެވެ.

ލިމިޓެޑްގައިވާ  ޕްރައިވެޓް  ކޮމްޕެނީ  ލީސިންގ  ފައިނޭންސް  މޯލްޑީވްސް 
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ތަމްސީލްކުރުމަށްޓަކައި އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 
އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފީޤް 19 ސެޕްޓެމްބަރ 
މަޤާމަށް  މި  ވަކިކުރެއްވުމާއިގުޅިގެން  މަޤާމުން  ކަމުގެ  ޑިރެކްޓަރ  ގައި   2011

ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ސާއިދު ހަމަޖެއްސުނެވެ. 

ބޯޑުގައި  ގެ  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އިންވެސްޓްމަންޓް  އެއަރޕޯރޓް 
އެގްޒެކަޓިވް  ޗީފް  ގޮތުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ހުންނަވާ  ފަރާތުން  އެމްޓީސީސީގެ 



25 އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ

އައްބާސް  އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރ  އަދި  އަމްރު  ހުސެން  އަލްފާޟިލް  އޮފިސަރ 
މުހައްމަދު ހަމަޖައްސުނެވެ. 

2011 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި 
ތިއްބެވި ޑިރެކްޓަރުންނަކީ: 

ޑިރެކްޓަރކަމުގެ ބާވަތް ނަން     މަޤާމް  
އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ހިލްމީ    ޗެއަރމަން    ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން/އިންޑިޕެންޑަންޓް
އަލްފާޟިލް ހުސެން އަމްރު    ސީ.އީ.އޯ    ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން/އެގްޒެކެޓިވް 
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޝާއިރު    ޑިރެކްޓަރ    ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން/އިންޑިޕެންޑަންޓް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާމް    ޑިރެކްޓަރ    ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން/އިންޑިޕެންޑަންޓް
އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ސާއިދު    ޑިރެކްޓަރ    ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން/އިންޑިޕެންޑަންޓް
އަލްފާޟިލް އައްބާސް މުޙައްމަދު  ޑިރެކްޓަރ    ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން/އިންޑިޕެންޑަންޓް

އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާހިމް    ޑިރެކްޓަރ    ޢާންމުޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން/އިންޑިޕެންޑަންޓް
އަލްފާޟިލް މަންސޫރު ޒުބެއިރު   ޑިރެކްޓަރ    ޢާންމުޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން/އިންޑިޕެންޑަންޓް
އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަފީއު    ޑިރެކްޓަރ    ޢާންމުޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން/އިންޑިޕެންޑަންޓް
އަލްފާޟިލް މުޖުތަބާ ޖަލީލް     ޑިރެކްޓަރ    ޢާންމުޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން/އިންޑިޕެންޑަންޓް

2011 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 
އައިސްފައިވާބަދަލުތަކަކީ:

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފީޤު / މއ.ފޮސީތިއާ            ސަރުކާރު
   19 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ގައި ވަކިކުރެއްވި

އަލްފާޟިލް އައްބާސް މުޙައްމަދު / މ.އާއަލިމަސް           ސަރުކާރު
   19 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ގައި ޢައްޔަނު ކުރެއްވި

އަލްފާޟިލް މަންސޫރުޒުބެއިރު/ ގ.ބަރމިންގހަމް އިރުމަތީބައި    ޢާންމު
   30 އޮކްޓޯބަރ 2011 ގައި އަލުން އިންތިޙާބު ކުރެއްވި

އަލްފާޟިލް މުޖުތަބާ ޖަލީލް / ހ.އަވިދޭގެ           ޢާންމު
   30 އޮކްޓޯބްރ 2011 ގައި އިންތިޙާބު ކުރެއްވި

އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ޙާލީ / ހ.އިރުވައި                   ޢާންމު
   30 އޮކްޓޯބަރ 2011 ގައި އިސްތިއުފާދެއްވި

ކުންފުނީގައި މިހާރު ތިއްބެވި ޑިރެކްޓަރުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ ޙިއްސާގެ 
ތަފްސީލް

މަޤާމް   ނަން    
ޙިއްސާގެ އަދަދު ޑިރެކްޓަރު ކަމުގެ ބާވަތް   

ޗެއަރމަން  އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު އާތިފާ  
13 )ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން / އިންޑިޕެންޑަންޓް( 

ސީ.އީ.އޯ   ޑރ.އަހުމަދު އަދްހަމް އަބްދުهللا  
- )ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން / އެގްޒެކަޓިވް(  

ޑިރެކްޓަރ    އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ފާރިޤް    
- )ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން / އެގްޒެކަޓިވް(  

)ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 7 މެއި 2012 ގައި އައްޔަނުކުރައްވައި 2 ޖުލައި 2012 ގައި 
ސަރުކާރުން ވަކިކުރައްވާފައި. ( 

ޑިރެކްޓަރ   އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަލީ   
 1 )ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން / ނޮން އެގްޒެކަޓިވް( 

ޑިރެކްޓަރ   އަލްފާޟިލް އިމްރާން ވަޖްދީ  
 - )ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން / އިންޑިޕެންޑަންޓް( 

ޑިރެކްޓަރ   އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާހިމް  
5 ހިއްސާ )ޢާންމު ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން / އިންޑިޕެންޑަންޓް( 

ޑިރެކްޓަރ   އަލްފާޟިލް މަންސޫރު ޒުބެއިރު  
2 ހިއްސާ )ޢާންމު ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން / އިންޑިޕެންޑަންޓް( 

ޑިރެކްޓަރ   އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަފީއު   
1 ހިއްސާ )ޢާންމު ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން / އިންޑިޕެންޑަންޓް( 

ޑިރެކްޓަރ   އަލްފާޟިލް މުޖުތަބާ ޖަލީލް   
17 )ޢާންމު ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން / އިންޑިޕެންޑަންޓް( 

ޑިރެކްޓަރުންބައްލަވައިގެންފައިވާ  ހިމެނޭ  ބޯޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ 
ހިއްސާއަކީ އެބޭފުޅުން އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ބައްލަވައިގަންފައިވާ ހިއްސާއެވެ. 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ވަނަވަރު މި ރިޕޯރޓް ގެ ސަފްޙާ ނަންބަރު 11 ގައި ވާނެއެވެ. 

ޗެއަރމަން އަދި ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރގެ ދައުރު
ކޯރޕަަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާއި އަދި ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވައދުގެ 80 ވަނަ މާއްދާގައި 
ޗީފް  ކުންފުނީގެ  އަދި  ޗެއަރމަންކަން  ކުންފުނީގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 
އެގްޒެކަޓިވްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވަނީ ތަފާތު ދެ ޝަހްސެކެވެ. އަދި މިދެ ފަރާތުގެ އެއްވެސް 

އާއިލީ އަދި ވިޔަފާރި ގުޅުމެއް ނޯވެއެވެ.

ޗެއަރމަންގެ ދައުރު
ހިއްސާދާރުންނަށް  ބޯޑަށާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ހިންގުމާއި  ކުންފުނި  ޖުމްލަގޮތެއްގައި 
ކުންފުންޏާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްދޭނެ ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ ޗެއާޕަރސަންއެވެ. 

މިގޮތުން ޗެއާޕަރސަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ:
 • ބޯޑުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އަދާކުރުމުގައި ބޯޑަށް 

  މަގުދައްކައި، ބޯޑުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުން.
 • އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، ސާފުތެދު މަޢުލޫމާތު ޑިރެކްޓަރުންނަށް 

  ފޯރުކޮށްދިނުން.
 • ބޯޑާއި އިދާރީ ހިންގުންތެރިންނާއި ދެމެދު ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ގުޅުން 

  ބަދަހިކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން.
 • އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނާއި ނޮންއެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ މެދުގައި 

  ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ގުޅުންބަދަހިކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން.   
 • ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގައި އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތުންވިޔަސް ޑިރެކްޓަރުންގެ 

   ބައިވެރިވުން 
  އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުންފުންޏަށް ލިބިދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

 • ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާއެކު ހާމަގޮތެއްގައި ވަރަށް ސަރީޙަކޮށް 
   ބަހުސްކުރުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އެއްވެސްކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން އަމިއްލައަށް 

  ސިޔާސަތުތަކެއް ކަނޑައަޅައި އާންމުނުކުރުން.
 • އެކިކަންކަމުގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް 

  މަޢުލޫމާތުދިނުން.
• ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއްކުން ފުނީގައި ޤާއިމްކުރުން. 



އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ26

ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރގެ ދައުރު
ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ އަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި ކުންފުނީގެ 
ޑިރެކްޓަރުންގެ  އަދި  ޒިންމާވާންޖެހޭ  މަސައްކަތްތަކަށް  ހިންގާ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން 
ބޯޑުން ނިންމަވާ ނިންމެވުންތައް ތަންފީޒްކުރުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލާފަރާތެވެ. 

2011 ވަނަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 17ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މި 
ބައްދަލުވުންތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން ޙާޒިރުވެފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ހާޞިރުވާންޖެހޭ      ހާޞިރުވި ނަން   
ޖަލްސާގެ އަދަދު   ޖަލްސާގެ އަދަދު      

14 އަލްފާޟިލް ހުސެން ހިލްމީ      17  
17 އަލްފާޟިލް ހުސެން އަމްރު      17  
3 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފީޤު        11  
13 އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ޝާއިރު     17  
14 އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ސާއިދު     17  
14 އަލްފާޟިލް ހުސެން ހާލީ          14  
15 އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާޙިމް     17  
14 އަލްފާޟިލް މަންސޫރު ޒުބެއިރު     17  
16 އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަފީއު      17  
15 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާމް     17  
6 އަލްފާޟިލް އައްބާސް މުޙައްމަދު     6  
3 އަލްފާޟިލް މުޖުތަބާ ޖަލީލް       3  

މިއަހަރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ނިންމުނު ކަންތައްތަކާއި ޙާޞިލްކުރެވުނު 
ކަންތައްތައް

ގެނެސް  ބަދަލުތައް  ސްޓްރަކްޗަރަލް  ގެންނަންޖެހޭ  ބަލާ  ހާލަތަށް  ކުންފުނީގެ 
ވަޒީފާ  ދަށުން  ޕޮލިސީގެ  ރިޑަންޑަންސީ  ބަލާ  ކޮބައިތޯ  ވަޒީފާތަކަކީ  މަދުކުރެވޭނެ 
މަދުކުރުމުން އަންނަ ބަދަލުތައް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީން ބައްލަވާ ދެނެގަތުމަށްފަހު 

ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނެވެ. 

ހުރުމާއި  އިސްލާޙުތައް  އިތުރު  ގެންނަންޖެހޭ  ޤަވައިދަށް  ހިންގާ  ކުންފުނީގެ 
ޖަލްސާއަށް  އާންމު  އަހަރީ  އަހަރުގެ  2010 ވަނަ  ގެނެވި  އެއިސްލާޙުތައް  އެކު 

ހުށަހަޅައިގެން ޚާއްސަ ޤަރާރެއްގެ ދަށުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

މިއަހަރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި 20 ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ނިންމުނެވެ. މީގެ 
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ ދާއިރާގެ 18 ޕްރޮޖެކްޓްއާއި އާންމު ވިޔަފާރީގެ 

2 ޕްރޮޖެކްޓެވެ. 

ތަރައްޤީކުރުމަށް  އިތުރަށް  ޕާކިންގ ސަރަޙައްދު  ޓަރމިނަލް  ފެރީ  ހުޅުމާލެ  މާލެ 
ނިންމުނެވެ. 

މެނޭޖްމަންޓުން  މައްސަލަތައް  ހުރި  އިންޓަރނަލީ  ކުންފުނީގެ  މިހާރަށް  މިހާރުން 
ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅަންޖެހޭ  ބަދަލުކުރުމަށް  މިސްރާބު  ކުންފުނީގެ  ފާހަގަކުރައްވާ، 
އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ބޯޑަށް ހުށަހަޅާގޮތަށް ހަމަޖައްސާ އަދި މިކަމަށް ރިއާޔަށްކޮށް 
ކުންފުނީގެ ހާލަތު ހަރުދަނާކޮށް ރަގަޅުކުރުމަށް އިންޓަރނަލީ ގެންނަންޖެހޭ ހުރިހާ 

ބަދަލުތަކެއް އަވަހަށް ގެނައުމަށް މެނޭޖްމަންޓަށް ލަފާދެވުނެވެ. 

ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތައް
ކޯޑުގައި  ޤަވަރނަންސް  ކޯރޕަރޭޓް  އަދި  ޤަވައިދާއި  ހިންގާ  ކުންފުނީގެ 
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ނޮމިނޭޓިންގ 

ކޮމިޓީ، ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީ އަދި އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ. 

ޙާއްޞަކުރެވިގެން  ކޮމިޓީތަކަށް  ހިނގަމުންދަނީ  ކޮމިޓީތައް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 
ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޗާޓަރއާއި އެއްގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮމިޓީތަކުގެ 

މަސައްކަތް ހިންގާ ޤަވައިދުގައިވެސް ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އޮޑިޓް ކޮމެޓީ

މިއަހަރު އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ 18 ޖަލްސާ ބޭއްވުނެވެ.  މިޖަލްސާތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން 
ޙާޞިރުވެފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ހިމެނެނީ  ކޮމިޓީގައި  އޮޑިޓް  މަތިން  ގޮތުގެ  ޤަވައިދުގައިވާ  ހިންގާ  ކުންފުނީގެ 
ނޮން-އެގްޒެކަޓިވް  ނުހިމެނޭގޮތަށް 4 އިންޑިޕެންޑަންޓް  ޑިރެކްޓަރުން  އެގްޒެކަޓިވް 
ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.  އަދި ކޮމިޓީގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ފައިސާގެ 

ހިސާބުތައް ބަލާ ދިރާސާކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި ބޭފުޅުންނެވެ. 

ހާޟިރުވާންޖެހޭ      ހާޟިރުވި ނަން   
ޖަލްސާގެ އަދަދު   ޖަލްސާގެ އަދަދު     

15 އފ. އަލީ ޝަފީއު       18  
3 އފ. މުޙައްމަދު ޝަފީޤު      12  
4 އފ. ހުސެން ހާލީ      4  
18 އފ. މަންސޫރު ޒުބެއިރު      18  
10 އފ. މުޙައްމަދު ނިޒާމު      11  
7 އފ. އަބްދުهللا ސާއިދު      7  
3 އފ. މުޖުތަބާ ޖަލީލް      3  

މިކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަންގެ މަގާމުގައި 2011 ވަނައަހަރުގެ އޭޕްރިލް 18 އާއި ހަމަޔަށް 
ހުންނެވީ އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަފީއު އެވެ. 26 އޭޕްރިލް 2011 އިން ފެށިގެން 
 10 އަދި  ޒުބައިރު،  މަންސޫރު  އަލްފާޟިލް  ހުންނެވީ  މަގާމުގައި  ޗެއަރމަންގެ 
އޮކްޓޯބަރ 2011 އިން ފެށިގެން ޗެއަރމަންއަކީ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުهللا ސާއިދުއެވެ.



27 އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ

އޮޑިޓްކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
 • ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ރިސްކް ކޮންޓްރޯލްސް އަދި ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް 

  ސިސްޓަމްސް މުރާޖާކޮށް، ހަރުދަނާކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރޭތޯބެލުން
 • ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުތަކާ، މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ 

  މައުލޫމާތުތަކަކީ ސައްހަ ތެދު މައުލޫމާތުތޯ ބެލުން
 • ކުންފުނީގެ އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީތަކާއި އެއަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް 

   މުރާޖަޢާކޮށް، ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވިފައިވާ 
  ސިޔާސަތުތަކެއްކަމުގައި ހެދުން. 

 • ކުންފުނީގެ އިންޓާރނަލް އަދި އެކްސްޓާރނަލް އޯޑިޓް ކުރުމުގެ ކަންތައް 
  ހިނގާ ނުހިނގާހޮތް ބަލާ މިނިވަން ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދޭތޯ ބެލުން

 • އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯރޓްތަކާ ޕްލޭންތަށް މުރާޖަޢާ ކުރުމާއެކު އެއާއެއްގޮތަށް 
   އަމަލުކުރާ މިންވަރުބަލާ އޮޑިޓަރުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާނެ އެންމެހާ 

  ވަސީލަތްތަށް ހޯދާދިނުން
• މާލީ ހިސާބުކިތާބު ބަލަހައްޓަން އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިވޭތޯ ބެލުން

ކުރުމަށް  ރަގަޅު  ހާލަތު  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ކޮމެޓީން  އޮޑިޓް  އަހަރު  2011 ވަނަ 
އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި މާލީހާލަތު ރަގަޅު ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ 

ބެހޭގޮތުން ބޯޑާ މެނޭޖްމަންޓަށް ލަފާ ދެމުން ގެންދެވުނެވެ. 
އަދި ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ޤަވައިދުން ބަލަމުން ގެންދެވުނެވެ. 

ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި 
ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަނަލް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި 

މެނޭޖްމަންޓަށާއި ބޯޑަށް ލަފާދެވުނެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ބޯޑާއި ކޮމެޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް 
އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ބަލަމުން ގެންދެވުނެވެ.

އަދި މިހާރުހުރި ދަތިތަކަށް ބިނާކޮށް އިންވެންޓްރީ ކައުންޓް ކުރާނެ ޕްލޭނެއްހަދާ 
ކުރިއަށް ދިއުމަށް މެނޭޖްމަންޓަށް ލަފާދެވުނެވެ.

ކުންފުންޏަށް ތަކެތި ގަތުމުގައި ބޯޑުންނާ ކޮމެޓީން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް 
ގެންދިއުމަށް މެނޭޖްމަންޓަށް ލަފާދެވުނެވެ.

  

      
      މުޖުތަބާ ޖަލީލު 

          އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން

ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީ

ރެމިއުނަރޭޝަން  ޖަލްސާބޭއްވިފައިވެއެވެ.   11 މިކޮމެޓީގެ  އަހަރު  ވަނަ   2011
ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަންގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ހުންނެވީ އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާހިމް 

އެވެ. މި ޖަލްސާތަކަށް ޑިރެކްޓަރުންހާޞިރުވެފައިވާގޮތް ތިރީގައިއެވެނީއެވެ. 

ކޮމިޓީގައި  ރެމިއުނަރޭޝަން  މަތިން  ގޮތުގެ  ޤަވައިދުގައިވާ  ހިންގާ  ކުންފުނީގެ 
ނޮން- އިންޑިޕެންޑަންޓް   4 ނުހިމެނޭގޮތަށް  ޑިރެކްޓަރުން  އެގްޒެކަޓިވް  ހިމެނެނީ 

އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.  

ހާޟިރުވާންޖެހޭ      ހާޟިރުވި ނަން   
ޖަލްސާގެ އަދަދު   ޖަލްސާގެ އަދަދު     

11 އފ. އަމީން އިބްރާޙިމް     11  
10 އފ. ޙުސެން ހާލީ     10  
8 އފ. އަބްދުهللا ޝާއިރު     11  
7 އފ. އަބްދުهللا ސާއިދު     8  
1 އފ. އައްބާސް މުޙައްމަދު     1  
1 އފ. މުޙައްމަދު ނިޒާމް     1  

ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
• ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްވެރިންގެ މުސާރަތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިރާސާކޮށް 

ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން.
• ކުންފުނީގެ ފަރާތުންދެވޭ އިނާޔަތްތައް ދިރާސާކޮށް އެކަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން.

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

ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން.
• ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި ކުންފުނީގެ އިސްމުވައްޒަފުންގެ ތަޖުރިބާއާއި 
ފެންވަރާއި ހޭދަކުރާ ވަގުތާއި މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެކަށީގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން 
އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަންހުރި އެންމެމަތީ މިންވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް 
ހިތްވަރުލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އެފަރާތްތަކުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަށް ކަނޑައަޅާފައިވޭތޯ 
ބަލައި އެފަދަ ކަންތައް އިސްލާހުކުރަން ފެންނަ ހާލަތްތަކުގައި ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް 

ހުށަހެޅުން.

ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރެވުނު  ފަރާތުން  މިކޮމިޓީގެ  ފާއިތުވިއަހަރު 
މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭގޮތުން ކުންފުނީގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް )ސުލޫކީ މިންގަނޑު(، 
ސިއްޙީ ސަލާމަތްތެރިކަމުގެ ޕޮލިސީގެ އިތުރުން ހެދުން އެޅުމުގެ ޕޮލިސީ ނިންމައި، 
އަދި ކުންފުނީގެ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވައި ނިމި ހިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި 
ބެހޭ ގޮތުން އަމަލުކުރާނޭގޮތާއި، ސެލެރީ އެންޑް ބެނެފިޓް ޕޮލިސީ އިސްލާހުކުރުމުގެ 

މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ކުންފުނީގެ ހާލަތަށްބަލައި ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ ވަޒީފާތައް 
މަދުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަސައްކަތްކުރެވި ބޯޑަށް ލަފާ ދެވިފައިވެއެވެ. 

      
     އަމީން އިބްރާހިމް

       ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން



އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ28

ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމެޓީ

ޑިރެކްޓަރުން  މިޖަލްސާތަކަށް  ބޭއްވުނެވެ.  މިއަހަރު  ޖަލްސާ   5 މިކޮމެޓީގެ 
ޗެއަރމަންގެ  ކޮމިޓީގެ  ނޮމިނޭޓިންގ  އެވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  ޙާޞިރުވެފައިވާގޮތް 

ގޮތުގައި މިއަހަރު ހުންނެވީ އަލްފާޟިލް އަމީން އިބްރާހިމް އެވެ. 

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ 
ނޮން-އެގްޒެކަޓިވް  ނުހިމެނޭގޮތަށް 4 އިންޑިޕެންޑަންޓް  ޑިރެކްޓަރުން  އެގްޒެކަޓިވް 

ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.  

ހާޟިރުވާންޖެހޭ      ހާޟިރުވި ނަން   
ޖަލްސާގެ އަދަދު   ޖަލްސާގެ އަދަދު     

5 އފ. އަމީން އިބްރާޙިމް      5  
5 އފ. ޙުސެން ހާލީ      5  
3 އފ. އަބްދުهللا ޝާއިރު      5  
2 އފ. އަބުهللا ސާއިދު      3  
0 އފ. އައްބާސް މުޙައްމަދު      0  
0 އފ. މުޙައްމަދު ނިޒާމް      0  

ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 • ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށްތޯބަލާ 
  މުރާޖައާ ކުރުން.

 • ކުންފުނީގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ޑިރެކްޓަރުން އެހެން ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ 
   އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްގައި މަސްލަހަތު ތައާރުޒުވާފަދަ ދައުރެއް އަދާ ކުރާނަމަ 

  ނުވަތަ އަދާ ކުރާކަމުގައި ބެލެވޭނަމަ އެކަން ބަލާ ބޯޑަށް އެންގުން.
 • ކުންފުނީގެ އާންމު ވޯޓުން ހޮވަންޖެހޭ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޓޭޓުންގެ 
  ވަނަވަރުބެލުމާއި އެފަރާތްތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު ބެލުމަށްފަހު ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން.
 • ކުންފުނިން އަމަލު ކުރަމުން ގެންދާ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އުސޫލުތައް 

  މުރާޖައާ ކުރުމާއި ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލު ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން.
 • ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުން ގެންދަނީ އެންމެއެކަށޭނަ ގޮތެއްގައިތޯ 
   ބެލުމުގެ މަގުސަދުގައި ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތްބަލާ ބޯޑާއި 

  ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ބަލާ މުރާޖައާ ކުރުން.

2011 ވަނަ އަހަރު ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމިޓީން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 
ދެއްވަންޖެހޭ  އިސްތިއުފާ  ޖަލްސާގައި  އާންމު  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2010
އަދި  ކުރުމާއި  އިވެލުއޭޓް  ފަރާތްތަށް  ކުރިމަތިލެއްވި  ބަދަލުގައި  ދެޑިރެކްޓަރުންގެ 
ސަރުކާރުން ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޑިރެކްޓަރުން އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމްޓީސީސީގެ ވިޔަފާރީގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ މަސްލަހަތެއް 

އުޅޭތޯ ބަލާ އެކަންކަމާބެހޭގޮތުން ބޯޑަށް ލަފާދެމުން ގެންދެވުނެވެ.
     

 

      އަމީން އިބްރާހިމް
         ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން

ގްރީވަންސް ކޮމެޓީ

މިކޮމިޓީއަކީ ބޯޑުގެ ބޭފުޅުންނާ ކުންފުނީގެ ބައެއް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑުން ހިމެނޭގޮތަށް 
ބެލުމަށްޓަކައި  ޝަކުވާތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ، 
މުވައްޒަފުން  އެއްފަދައިން  އަހަރުތަކެކޭ  އެހެން  ކޮމިޓީއެކެވެ.  އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތައް ބެލިފައިވެއެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތައް 
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކުންފުނީގެ 
ހިންގާ ޤަވައިދުގެ 73 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އެގޮތުން ކުންފުނީގެ 
ދެވޭ  ޙާޒިރީއަށް  އިތުރުން  މުސާރާއިގެ  މަހަކުދެވޭ  ދެވެނީ  ޑިރެކްޓަރުންނަށް  ބޯޑު 

އުޖޫރައެކެވެ. 

2011 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މުސާރަ އަދި އުޖޫރައިގެ ގޮތުން 
839,684.00 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި، ޑިރެކްޓަރުންގެ 
އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ހާމަކުރުން

ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލުން ނުވަތަ 
އެއްވެސް  ކުންފުނީގެ  ހައްޤު،  ލިބިގަތުމުގެ  ހިއްސާއެއް  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ޑެޓް 

ޑިރެކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރަށް ދެވިފައިނުވެއެވެ. 

2011 ވަނަ 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 މުޢާމަލާތެއްކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވައިދުުގެ 76 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރުންގެ މަސްލަހަތެއް 
ވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރަކު ހާމަ ކުރަންޖެހެއެވެ. 

ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އިންތިޚާބްވުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެއްވެސް 
ޑިރެކްޓަރަކާއި ކުންފުންޏާއި ދޭތެރޭ ޚިދުމަތުގެ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނެތެވެ. 

ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް
ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ އިސްކޮށް 
މަސައްކަތްތައް  ހިންގާ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ކުންފުނީގެ  މަތިން،  ހުންނަވާގޮތުގެ 
ބަލަހައްޓަވާ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ، ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރ،  ޗީފް 

އެކައުންޓެންޓް އަދި އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ.  



29 އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ

ހިއްސާދާރުންނާއި ކުންފުންޏާ ދެމެދު މަޢުލޫމާތު 
ބަދަލުކުރުން

މަޢުލޫމާތު  ދާއިމީގޮތަކަށް  ދެމެދު  ކުންފުންޏާއި  ހިއްސާދާރުންނާއި  ކުންފުނީގެ 
ކުރާ  ކުންފުނިން  އެގޮތުން  މަސައްކަތްކުރަމުންދެއެވެ.  ކުންފުނިން  ބަދަލުކުރުމަށް 
ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ހިއްސާދާރުންނަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ކުންފުނީގެ 
ހިއްސާދާރުންނަށް އާންމު އެންގުންތަކުންނާއި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް 
އޮތޯރިޓީގެ  ޑިވަލޮޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  އަދި،  ދެއެވެ.  ހާމަކުރެވެމުން 
ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ޤަވައިދުގެ 
ދަށުން ކުންފުނީގެ ކުއަރޓަރލީ ރިޕޯރޓް ހިއްސާދާރުންނަށް ހާމަކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ބޯޑާއި  ޖަލްސާގައިޑިރެކްޓަރުންގެ  އާންމު  އަހަރީ  ކުންފުނީގެ  އިތުރުން  މީގެ 
ކުންފުނީގެ  ފުރުސަތު  ހިޔާލުބަދަލުކުރުމުގެ  އަދި  ސުވާލުކުރުމާއި  މެނޭޖްމަންޓާ 

ހިއްސާދާރުންނަށް ދެވެއެވެ. 

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
2011 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ހިންގާފައިވަނީ ކުންފުނީގެ 
ކޭޕީއެމްޖީ  ޑިޕާރޓްމަންޓުންނާއި  އޮޑިޓް  މެނޭޖްމަންޓް  އެންޑް  ފައިނޭންޝިއަލް 

އިންނެވެ. 

ކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝިއަލް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް މަސައްކަތް 
ކުރަމުން އަންނަނީ އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި އިދާރީ ގޮތުން 
ފައިނޭންޝިއަލް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް 

އޮފިސަރަށް ރިޕޯރޓް ކުރަމުންގެންދެއެވެ. 

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް
2010 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި 2011 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ 
ވަނީ  ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސް  ގޮތުގައި  އޮޑިޓަރުންގެ  އެކްސްޓަރނަލް 
ޚިދުމަތެއް  އެހެން  އިތުރު  ފިޔަވައި  އޮޑިޓްކުރުން  އެކްސްޓަރނަލް  ހޮވިފައެވެ. 

އޮޑިޓަރުން ކުންފުންޏަށް ކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ. 

އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް
ހިނގަމުންދާ  މިހާރު  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  ފުޅާކޮށް  ކުންފުނި  ކުރިމަގުގައި 
ވިޔަފާރިބައިތައްބަލައި އެބައިތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައްގެނެސް ހަރުދަނާކުރުމުގެ 
މަސައްކަތާއި، އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ހަރުދަނާކުރުމާއި، ކުންފުނީގެ ދަށަށްދާ 

ވިޔަފާރީގެ ބައިތައްބަލައި އިސްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން 2011 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގައި މަސައްކަތުގެ އަހުލާޤީ މިންގަނޑާއި 
އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޕޮލިސީ އާއި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އަދި ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީ މުރާޖަޢާކޮށް އަދި ޑިސްކައުންޓް ޕޮލިސީ އަދި ޕެޓީ 
ކޭޝް ޕޮލިސީ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އިޖްތިމާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން 
ފަދައިން،  މަސައްކަތްކުރި  ތަނުގައި  ފާއިތުވެދިޔަ  އަކީ  އެމްޓީސީސީ 
ފައިދާއާއި  މުޖްތަމަޢުއަށް  ދެމެހެއްޓެނެވިގޮތެއްގައި  މުސްތަޤުބަލުގައިވެސް، 

މަންފާކޮށްދޭނެ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ކުންފުންޏެކެވެ. 

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގައި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަމުންދާއިރު 
އެސަރަހައްދެއްގެ ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކުންނާއި އަދި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ތަކަށް 
އިޖްތިމާއީ  ވިޔަފާރީގެ  ކުންފުނީގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  އެހީ  އިޖްތިމާއީ  ބޭނުންވާ 
ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ކުރަމުންދާ ކަމެކެވެ.

2007ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިކުންފުނިންދަނީ ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ 
ބައެއް  އިތުރުން  މީގެ  ކުރަމުންނެވެ.  ސްޕޮންސަރ  ޓީޗަރުން   2 ހިޔާގެ 
ސްކޫލްތަކުންނާއި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭ  ޖަމާއަތްތަކުން ހިންގާފައިވާ 
އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަންވަނީ ދެވިފައެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް 
އިލެކްޓްރޯނިކްސް  އަދި  މެކޭނިކްސް  މެރައިން  ދަރިވަރަކަށް   6 ޕޮލިޓެކްނިކްގެ 

ދާއިރާއިން އިންޑަސްޓްރިއަލް ޓްރޭނިންގ ދެވިފައިވެއެވެ. 

ޢިޤުރާރު 
ކުންފުނި  އަދި  ކޯޑު  ގަވަރނަންސް  ކޯރޕަރޭޓް  ޤާނޫނާއި،  ކުންފުންޏާއިބެހޭ 
ބެލެހެއްޓުމަށް  ހިސާބު  ޤަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނާއި  އެންމެހާ  ހިންގުމާއިބެހޭ 
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ހަމަޖެހިފައިވާ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 
މަތިން ކުންފުނީގެ އަހަރީ ހިސާބު އަދި އަހަރީ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަކީ 

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.

ސެކިއުރިޓީސް  ރޫލްސް،  ލިސްޓިންގ  އުސޫލުތަކާ،  ގަވަރނަންސް  ކޯރޕަރޭޓް 
އެކްޓް އަދި ކުންފުނި ހިންގުމާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 
ކުންފުނީގެ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު  ހާމަގޮތެއްގައި، 
މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުން  އެންމެހާ  އަދި  މެނޭޖްމަންޓުން  ބޯޑު،  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ކުންފުނިގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް ގައިވާނީ ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުނި ހިންގާފައިވާގޮތުގެ 
ސައްހަ އަދި ހަޤީޤަތާއި އެއްގޮތް މައުލޫމާތެވެ. 

ރައުސްމާލަށް  ޙިއްސާދާރުންގެ  ޝީޓް،  ބެލެންސް  ބަޔާން،  އާމްދަނީ  ކުންފުނީގެ 
ގޮތުގެބަޔާން  ހޭދަކުރެވުނު  ލިބުނުގޮތާއި  ފައިސާ  އަދި  ބަދަލު  އައިސްފައިވާ 
ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސިންގ ރިޕޯރޓިންގ 
ތެދުކަންމަތީކަމުގައި  އަދި  ސައްޚަ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އާއި  ސްޓޭންޑަޑް 



އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ30

އިޤުރާރުވެ ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރ ވަނީ 
ހިނގަ  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ  ހިސާބުތައް  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. 

ހިނގާހުންނާނެ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް ބަލައިގެން އެގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ތައްޔާރުކޮށް  އެއްގޮތަށް  ހަމަތަކާއި  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ހިސާބު  އަހަރީ  އަދި 
އެކަންތައްތަކުގެ  ހުރިނަމަ  ކަންތައްތަކެއް  މުހިންމު  ނުފެތޭ  ޤަވައިދަށް 
އެއަށް  ތާރީޚަށްފަހު  ބެލެންޝީޓްގެ  އަދި  ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި  ތަފްސީލް 

ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ފަދަ މުހިންމުކަމެއް ހިންގާފައިނުވާ ކަމަށް ހެކިވަމެވެ. 

ކުރިމަގު
ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް ދިމާވެދާނެ، ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ ވާދަވެރި ވިޔަފާރި 
ކުންފުންޏަކަށް  ގާބިލްކަންހުރި  ދެމިތިބޭނެ  ކަމާއިއެކު  ހަރުދަނާ  މާހައުލެއްގައި، 
ނަތީޖާއެއް  ރަގަޅު  ހިއްސާދާރުންނަށް  ކުންފުނީގެ  ކުރިމަގުގައި  ހެދުމާއި، 
ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ޓީމް އެމްޓީސީސީގެ އަޒުމް ކަމުގައި 

ދަންނަވާލަމެވެ.   

ޝުކުރު 
މިކުންފުނީގެ  ބައްލަވަމުންގެންދަވާ  ގާތުން  ދުރާއި  ކަންތައްތައް  އެމްޓީސީސީގެ 
ހިއްސާދާރުންނާއި، ކަސްޓަމަރުން އަދި މިކުންފުނީގެ ލާބައާ މަންފާއަށްޓަކައި ވަރަށް 
ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރައްވާ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް އިރުޝާދާ ލަފާދެއްވާ 
ކުންފުނީގެ ބޯޑު މެމްބަރުންނަށާއި، މިކުންފުނީގެ އިޚްލާސްތެރި ކަސްޓަމަރުންނަށް 
ކާމިޔާބީއެއްގެ  ކޮންމެ  މިކުންފުނީގެ  އަދި  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  ފަށްފަށުން 
ކުންފުނީގެ  ކުރައްވަމުންގެންދަވާ  މަސައްކަތް  ހީވާގިކަމާއެކު،   އަސްލުކަމުގައިވާ 

ޤާބިލް މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. 

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާ އަލްފާޟިލް ހުސެއިން 
ހިލްމީ، ޗެއަރމަންގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމްޓީސީސީގެ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ 
އަގުހުރި ޚިދުމަތަށާއި ދެއްވާފައިވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ފާހަގަކޮށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް 
އޮފިސަރ  އެގްޒެކަޓިވް  އަމްރު، ޗީފް  ހުސެން  އަލްފާޟިލް  ރައްދުކުރަމެވެ. އަދި 
ގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުންފުނި ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށް ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތަށް 

ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

އަބްދުهللا  އަލްފާޟިލް  ހައިސިއްޔަތުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބޯޑު  ކުންފުނީގެ  އަދި 
ޝާއިރު، އަލްފާޟިލް އަބްދުهللا ސާއިދު، އަލްފާޟިލް އައްބާސް މުހައްމަދު ބޯޑުގައި 
ޚިދުމަތްކުރެއްވި މުއްދަތުގައި ދެއްވި ލަފަޔާއި އިރުޝާދަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. 

ޕލކ  ކޮމްޕެނީ  ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯރޓް  މޯލްޑިވްސް 
އަހަރުގެ  ނިމުނު  ގައި   2011 ޑިސެމްބަރ   31 ރިޕޯޓާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ގެ 
މާލީހިސާބުތަކާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްވަނީ 08 ޖުލައި 2012 ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 

ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

 08 ޖުލައި 2012

އައިމިނަތު އާތިފާ     ޑރ. އަހުމަދު އަދުހަމް ޢަބުދުهللا
 ޗެއަރޕާސަން       ޗީފް އެގެޒެކަޓިވް އޮފިސަރ



31 އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ
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ކުރެވުނު ފިޔަފާރި ސާފު ފައިދާ )ގެއްލުން(
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ކުރެވުނު ފިޔަފާރި ޖުމްލަ ފައިދާ )ގެއްލުން(

 ކުރެވުނު ވިޔަފާރި އާއި ޖުމްލަ ފައިދާ



މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ގެ ހިއްސާދާރުންނަށް 
ހުށަހަޅާ މިނިވަން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް.

ހިސާބުތަކާއި  މާލީ  )ގްރޫޕް( ގެ  ޕލކ  ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް 
ބަޔާންތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ 31 ޑިސެމްބަރ 2011 ގައި ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި 
އާމްދަނީގެ ބަޔާން އަހަރު ނިމުނުއިރު އިކުއިޓީއަށް އައި ބަދަލުގެ ބަޔާން، ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަވިގޮތުގެ 
ބަޔާން، މުހިންމު އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީތަކުގެ ހުލާސާއާއި، ހިސާބުތަކާއި ގުޅުންހުރި ނޯޓްތައް އޮޑިޓްކޮށް 

ބަލާ ފާސްކޮށްފީމެވެ.  

ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ މައްޗަށްވާ މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަޑުތަކާއި ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 96/10 
އެދެވޭގޮތެއްގައި  އޮޅުވާލުމެއްނެތި  އެކުލަވާލާ  ތައްޔާރުކޮށް،  ހިސާބުތައް  ކުންފުނީގެ  އެއްގޮތަށް  އާއި 
ހާމަކުރުމަކީ މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ. މިގޮތުން މާލީ ހިސާބުތަކާއި، ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް 
އެކުލަވާލައި ހުށަހެޅުމުގައި، ހިސާބުތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ފަދަ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު، އެއީ އޮޅުވާލުމުގެ 
ހެދުމަށްޓަކައި، އަދި  ގޮތުގައި  އެއްޗެއްގެ  ކަމަށްވިޔަސް، ނުހުންނާނެފަދަ  އޮޅިގެން  ނުވަތަ  ނިޔަތުގައި 
އިންޓާނަލް  ބަލައިގަތުމާއި،  ކުންފުންޏަށް  ހޯދައި  ސިޔާސަތުތައް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ހިސާބު  އެކަށީގެންވާ 

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

އޮޑިޓަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ހިސާބުތަކާއިމެދު  ކުރުމަށްފަހު  އޮޑިޓް  ހިސާބުތައް  މާލީ  ކުންފުނީގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  އަޅުގަޑުމެންގެ 
އަޅުގަޑުމެންނަށް ފެންނަގޮތް ހާމަކުރުމެވެ.  ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ގޮތުން އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި މިންގަޑުތަކާއި، އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  ކުންފުނީގެ މާލީހިސާބު 
އެކަށީގެންވާވަރުގެ  ކަމުގެ  އެކުލެވިގެންނުވާނެ  މަޢުލޫމާތު  ތެދުނޫން  ފަދަ  އަސަރުކޮށްފާނެ  ތަކަށް 
ޔަޤީންކަމެއް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އެންމެހާ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ފެތޭފަދައިން ރާވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

މިދެންނެވި މިންގަޑުތައް ލާޒިމުކުރެއެވެ.

އޮޑިޓްގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލްތަކެއްގެ ދަށުން އޮޑިޓްކުރެވޭ ހިސާބުތަކުގައިވާ ޢަދަދު 
ތަކާއި، ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކާއިބެހޭގޮތުން ހެކިހޯދުމެވެ. ހިސާބު ތަކަށް އަސަރު ކޮށްފާނެ ތެދު 
މަޢުލޫމާތު އެއީ އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ އޮޅިގެން ކަމަށް ނަމަވެސް، ހިސާބު ތަކުގައި ހުންނާނެފަދަ 
ނުވަތަ ހުރެދާނެފަދަ ޙާލަތްތައް ބަލާހޯދުމަށް )ރިސްކް އެސެސްމެންޓް( އަދި އެނޫންވެސް އޮޑިޓާއިބެހޭ 
އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތްތައް ނުވަތަ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާފަރާތަކީ އޮޑިޓަރެވެ. 
މިގޮތުން ރިސްކް އެސެސް ކުރެވޭނެ އުޞޫލުތައް އޮޑިޓަރ ކަނޑައަޅާނީ، މާލީ ހިސާބު ތަކާއި، ބަޔާންތައް 
ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލައި ހުށަހެޅުމުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލައި ޢަމަލު ކޮށްފައިވާ އިންޓާނަލް 
ކޮންޓްރޯލްސް ތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެފަދަ ޙާލަތްތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ އޮޑިޓްކުރުމުގެ 
އިންޓާނަލް  ކުންފުނީގެ  ބެލުމަކީ  މިގޮތަށްބެލޭ  ނަމަވެސް  ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  އެއްގޮތްވާ  އުޞޫލުތަކާއި 

ިޕޯޓް
ެ ރ

ުންގ
ިޓަރ

މިއީ ޕްރަސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސް އިން ދެއްވާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ. އޮޑ
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ކޮންޓްރޯލްސްގެ ޤާބިލުކަމާއި މެދު ލަފައެއް ދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ބެލިބެލުމެއްނޫނެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އޮޑިޓްކުރުމުގައި ބެލޭ ކަންތައް ތަކުގެ 
ތެރޭގައި، ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކާއި، އުޞޫލު ތަކުގެ ޞައްޚަކަމާއި، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ހިސާބުތަކުގެ އެސްޓިމޭޓް 
ތަކުގައިވަނީ ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ޢަދަދު ތަކެއްތޯ ބެލުމުގެ އިތުރުން، ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބު ތަކާއި ބަޔާންތައް އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުގެ 

ސައްޙަކަން ބެލުން ހިމެނެއެވެ.

އޮޑިޓް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  އަސާސެއްގެ  އެ  ހެކިތަކަކީ  އޮޑިޓް  ހޯދިފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން 
އޮޕީނިއަން ހާމަކުރުމަށް ފުދޭ އަދި އެކަށީގެންވާ ހެކިތަކެކެވެ. 

އޮޑިޓަރުގެ ނިންމުން ބިނާކުރެވުނު އަސާސް

އެސޯސިއޭޓް ކުންފުނިކަމަށްވާ އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކުރިން ލީސް ހޯލްޑް ރައިޓްސް ހުރި ރަށްތައް 
ސަރުކާރުން ވަކިކޮށްފައިވާއިރު އެރަށްތަކުގެ ކުލީގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާއި މެދު ވަކިގޮތެއް ނިމިފައިނުވުމާއި 
ކުރިޔަށް ހިނގަހިނގާހުރި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ހުއްޓި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވުމުން އެމަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް އެޑްވާންސްއަށް 
ދީފައިވާ ފައިސާއާއި މެދުވެސް ގޮތެއް ނުނިމިވާތީ އެކުންފުނީގެ 31 ޑިސެމްބަރ 2011 އަށް ނިމުނު އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އިސްވެދެންނެވި 
ސަބަބުތަކާއިހުރެ އެކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލެއްނުކުރަމެވެ. ވުމާއިއެކު، ގްރޫޕް ހިސާބުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިނުވާ 
އެސޯސިއޭޓް ކުންފުނީގެ ގެއްލުމުގެ ހިއްސާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓް 11 ގައިވާ އެސޯސިއޭޓް ކުންފުނީގެ ގެއްލުން، އެސެޓް އަދި ދަރަނީގެ 

ހިސާބުތަކުގެ ސައްހަކަމާއި މެދު އެއްޗެއް ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ. 

ނިންމުން

އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި، ނޯޓް 4 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ނުކުތާފިޔަވާ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ 
ޕލކ އަދި އެކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީގެ އެއްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބު ތަކާއި ބަޔާން ތަކަކީ 31 ޑިސެމްބަރ 2011 ގައި އޮތްގޮތް ހަޤީގަތާއި 
ހިސާބު  ގޮތުގެ  ކުރެވުނު  ހޭދަ  ލިބުނުގޮތާއި  ގޮތާއި، ފައިސާ  ހިންގާފައިވާ  ކުންފުނި  އަހަރު  މާލީ  ދިޔަ  ނިމިގެން  ދައްކައިދޭ، އަދި  އެއްގޮތަށް 
ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހަމަތަކާއި މިންގަޑު ތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 96/10 އާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށެވެ. 

މާލެ              ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސް
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 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި.

ބެލެންސް ޝީޓް - ގްރޫޕް
ގްރޫޕް

 2009  

 

ނޯޓް 2011 2010

އެސެޓްސް
ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓްސް

 222,678,937  201,690,887  183,686,812 6 ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް

 2,259,305  1,454,510  735,614 7 އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް

 14,622,865  3,148,827  2,482,942 8 ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތް

 33,273,838    -    - 9 އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީޒް 

 552,800  9,376,330  1,836,009 10 ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދާ

 2,919,352  2,521,727    - 11 އެސޯސިއޭޓްގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް

 35,929,020  40,968,228  15,994,008 12 ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާ

 67,521,748  4,408,158    - 13 ވިޔަފާރިން އަންނަންހުރި ފައިސާ

 379,757,865  263,568,667  204,735,385 

ކުރުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް
 138,968,096  116,915,880  124,375,498 14 އިންވެންޓްރީޒް

 124,447,339  112,016,338  269,728,573 13 ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި ފައިސާ

 7,819,288  107,939,685  76,039,943 15 ފައިސާ އަދި ފާއިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި

 271,234,723  336,371,903  470,144,014 
ޖުމްލަ އެސެޓްސް 674,879,399  600,440,570  650,992,588 

ރައުސްމާލާއި ދަރަނި
ރައުސްމާލް

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލާއި ރިސާވް

 12,500,000  12,500,000  12,500,000 16 ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

އާންމު ރިސާވް 149,539,082  149,539,082  152,039,082 

ހަޤީޤީ އަގުކުރުމުގެ ރިސާވް 13,604,706  28,941,426  23,902,218 

ފައިދާގެ ތެރެއިން ނުބަހާ ބެހެއްޓި 48,939,119  57,255,212  105,858,547 

ޖުމްލަ ރައުސްމާލު 224,582,907  248,235,720  294,299,847 

ދަރަނި

ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނި

 45,656,637  28,773,434  11,470,827 17 އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ 

 4,434,480  34,119,315    - 18 ވިޔަފާރިން ދާންހުރި 

 50,091,117  62,892,749  11,470,827 
ކުރު މުއްދަތުގެ ދަރަނި

   -    -  136,584 23 ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ

 137,330,678  155,924,549  273,685,389 18 ވިޔަފާރި އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި

 169,270,946  133,387,552  165,003,692 17 އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ 

 306,601,624  289,312,101  438,825,665 
ޖުމްލަ ދަރަނި 450,296,492  352,204,850  356,692,741 

ޖުމްލަ ރައުސްމާލާއި ދަރަނި 674,879,399  600,440,570  650,992,588 

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށައެޅުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން،

ސަފްހާ 40 ން 64 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީޒް އާއި ނޯޓް އަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ. 

އައިމިނަތު އާތިފާ
ޗެއަރޕަރސަން

ޑރ. އަހުމަދު އަދުހަމް ޢަބުދުهللا
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

ނީލް ކަމާލް ޕަރަމްކުސަމް
ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރ
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 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި.

ބެލެންސް ޝީޓް - ކުންފުނި
ކުންފުނި

 2009  

 

ނޯޓް 2011 2010

އެސެޓްސް
ދިގުމުއްދަތުގެ އެސެޓްސް

 222,609,795  201,690,887  183,686,812 6 ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް

 2,245,055  1,454,510  735,614 7 އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް

 12,873,127  1,899,089  1,233,204 8 ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތް

 33,273,838  -    -   9 އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީޒް 

552,800  9,376,330  1,836,009 10 ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދާ

 2,919,352  2,521,727  -   11 އެސޯސިއޭޓްގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް

 43,031,520  48,070,728  23,096,508 12 ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާ

 3,271,748 4,408,158  -   13 ވިޔަފާރިން އަންނަންހުރި ފައިސާ

 320,777,235  269,421,429  210,588,147 

ކުރުމުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް
 138,968,096 116,915,880 124,375,498 14 އިންވެންޓްރީޒް

 192,159,494 114,645,403 272,362,138 13 ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި ފައިސާ

 7,780,920 107,434,095 75,534,353 15 ފައިސާ އަދި ފާއިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި

 338,908,510  338,995,378  472,271,989 
ޖުމްލަ އެސެޓްސް 682,860,136  608,416,807  659,685,745 

ރައުސްމާލާއި ދަރަނި
ރައުސްމާލް

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލާއި ރިސާވް

 12,500,000  12,500,000  12,500,000 16 ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

އާންމު ރިސާވް 149,539,082  149,539,082  152,039,082 

ހަޤީޤީ އަގުކުރުމުގެ ރިސާވް 13,604,706  28,941,426  23,902,218 

ފައިދާގެ ތެރެއިން ނުބަހާ ބެހެއްޓި 56,935,276  65,231,449  113,588,524 

ޖުމްލަ ރައުސްމާލު 232,579,064  256,211,957  302,029,824 

ދަރަނި

ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނި

 45,656,637  28,773,434  11,470,827 17 އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ 

 4,434,479 34,119,315  - 18 ވިޔަފާރިން ދާންހުރި 

 50,091,116  62,892,749  11,470,827 
ކުރު މުއްދަތުގެ ދަރަނި

 -    -    136,584 23 ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ

 138,293,858  155,924,549  273,669,969 18 ވިޔަފާރި އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި

 169,270,946  133,387,552  165,003,692 17 އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ 

 307,564,804  289,312,101  438,810,245 
ޖުމްލަ ދަރަނި 450,281,072  352,204,850  357,655,920 

ޖުމްލަ ރައުސްމާލާއި ދަރަނި 682,860,136  608,416,807  659,685,745 

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށައެޅުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން،

ސަފްހާ 40 ން 64 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީޒް އާއި ނޯޓް އަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ.

އައިމިނަތު އާތިފާ
ޗެއަރޕަރސަން

ޑރ. އަހުމަދު އަދުހަމް ޢަބުދުهللا
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

ނީލް ކަމާލް ޕަރަމްކުސަމް
ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރ
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އާމްދަނީގެ ބަޔާން
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  

 

2011  2010 
 

ނޯޓް 2011

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި 5 505,076,299 381,102,853  505,076,299  381,102,853

 (349,984,559)  (427,460,932)  (350,012,297)  (427,460,932) ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހުނު 20

ޖުމްލަ ފައިދާ 77,615,367  31,090,556  77,615,367  31,118,294 

 (10,154,730)  (2,112,001)  (10,154,730)  (2,112,001) ވިއްކުމާއި މާރކެޓް ކުރުމުގެ ޚަރަދު 20

 (52,537,992)  (52,126,993)  (52,756,514)  (52,146,913) އިދާރީ ޚަރަދު 20

އެހެނިހެން އާމްދަނީ 19 17,865,687  9,385,548  17,865,687  9,385,548 

 (6,292,373)  (22,509,380)  (6,292,373)  (22,509,380) އެހެނިހެން ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 20

 (28,481,254)  18,732,680  (28,727,514) ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ /)ގެއްލުން( 18,712,760 

 (19,478,197)  (24,370,542)  (19,478,197)  (24,370,542) ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ 22

 (397,625)  (2,521,727)  (397,625)  (2,521,727) އެސޯސިއޭޓްގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ހަދާފައިވާ އިމްޕެއަރމަންޓް 11

 (48,357,075)  (8,159,589)  (48,603,335)  (8,179,509) ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ/)ގެއްލުން(

 -  (136,584)  -  (136,584) ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް 23

 (48,357,075)  (8,296,173)  (48,603,335)  (8,316,093) ޓެކްސް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ/)ގެއްލުން(

 (193.43)  (33.18)  (194.41)  (33.26) ކުންފުނީގެ ހިއްސާއަކަށް އަހަރު ތެރޭގައިވީ ގެއްލުން 24

ސަފްހާ 40 ން 64 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީޒް އާއި ނޯޓް އަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ. 

8 ޖުލައި 2012

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި.



37 އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ

ސަފްހާ 40 ން 64 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީޒް އާއި ނޯޓް އަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ. 

ޖުމްލަ
ފައިދާގެ ތެރެއިން
ނުބަހާ ބެހެއްޓި

 ހަޤީޤީ 
އަގުކުރުމުގެ ރިޒާވް

އާންމު ރިޒާވް ޙިއްސާގެ ރައުސްމާލު

1 ޖެނުއަރީ 2010 ގެ ބާކީ 

ކުރިން ރިޕޯރޓްކުރެވިފައިވާގޮތް  12,500,000  152,039,082  23,902,218  105,039,934  293,481,234 

 818,613  818,613  -  -  - 30 ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހު

 -  -  -  -  - 11
ހެދުމުގެ  އިމްޕެއަރމަންޓް  އިންވެސްޓްމަންޓަށް  އެސޯސިއޭޓްގައިވާ 

ސަބަބުން އައިސްފައިވާ ބަދަލު

މިހާރު ހާމަކުރެވިފައިވާގޮތް 12,500,000  152,039,082  23,902,218  105,858,547  294,299,847 

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓަށް އިތުރުވި -  -  5,039,208  -  5,039,208 

 (2,500,000)  -  -  (2,500,000)  - 26 2009 ގެ ޑިވިޑަންޑްގެ ގޮތުގައި 

 (48,603,335)  (48,603,335)  -  -  - 30 2010 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާނަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހު

31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ  12,500,000  149,539,082  28,941,426  57,255,212  248,235,720 

01 ޖެނުއަރީ 2011 ގައި

ކުރިން ހާމަކުރެވިފައިވާގޮތް 12,500,000  149,539,082  28,941,426  89,967,722  280,948,230 

 (33,531,123)  (33,531,123)  -  -  - 30
އާމްދަނީއަށް  މުދާއުފުލުމުގެ  އެއްބަސްވުންތަކުންނާއި  ބިނާކުރުމުގެ 

ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހު

 -  -  -  -  - 11 އެސޯސިއޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އިމްޕެއަރމަންޓް

 -  -  -  -  - 11
އެސޯސިއޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓަށް އިމްޕެއަރމަންޓް ހެދުމުގެ ސަބަބުން 
ގެނެވުނު  ފައިސާއަށް  ނުބާހާބަހައްޓާފައިވާ  ހިއްސާދާރުންނަށް 

އިސްލާހު

 818,613  818,613  -  -  - 30 ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހު

މިހާރު ހާމަކުރެވިފައިވާ ގޮތް 12,500,000  149,539,082  28,941,426  57,255,212  248,235,720 

 (15,336,720)  -  (15,336,720) މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓުން އުނިވި -  - 

 (8,316,093)  (8,316,093) އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ/)ގެއްލުން( -  -  - 

31 ޑިސެމްބަރ 2011 ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ  12,500,000  149,539,082  13,604,706  48,939,119  224,582,907 

ޙިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލާއި ބެހޭ ބަޔާން - ގްރޫޕް

8 ޖުލައި 2012

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި.



އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ38

ޖުމްލަ
ފައިދާގެ ތެރެއިން
ނުބަހާ ބެހެއްޓި

 ހަޤީޤީ 
އަގުކުރުމުގެ ރިޒާވް

އާންމު ރިޒާވް ޙިއްސާގެ ރައުސްމާލު

1 ޖެނުއަރީ 2010 ގެ ބާކީ 

ކުރިން ރިޕޯރޓްކުރެވިފައިވާގޮތް  12,500,000  152,039,082  23,902,218  115,669,172  304,110,472 

 -  -  -  -  - 30 ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހު

 (2,080,648)  (2,080,648)  -  -  - 11
ހެދުމުގެ  އިމްޕެއަރމަންޓް  އިންވެސްޓްމަންޓަށް  އެސޯސިއޭޓްގައިވާ 

ސަބަބުން އައިސްފައިވާ ބަދަލު

މިހާރު ހާމަކުރެވިފައިވާގޮތް 12,500,000  152,039,082  23,902,218  113,588,524  302,029,824 

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓަށް އިތުރުވި -  -  5,039,208  -  5,039,208 

 (2,500,000)  -  -  (2,500,000)  - 26 2009 ގެ ޑިވިޑަންޑްގެ ގޮތުގައި 

 (48,357,075)  (48,357,075)  -  -  - 30 2010 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާނަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހު

31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ  12,500,000  149,539,082  28,941,426  65,231,449  256,211,957 

01 ޖެނުއަރީ 2011 ގައި

ކުރިން ހާމަކުރެވިފައިވާގޮތް 12,500,000  149,539,082  28,941,426  110,147,546  301,128,054 

 (42,437,824)  (42,437,824)  -  -  - 30
އާމްދަނީއަށް  މުދާއުފުލުމުގެ  އެއްބަސްވުންތަކުންނާއި  ބިނާކުރުމުގެ 

ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހު

 (397,625)  (397,625)  -  -  - 11 އެސޯސިއޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އިމްޕެއަރމަންޓް

 (2,080,648)  (2,080,648)  -  -  - 11
އެސޯސިއޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓަށް އިމްޕެއަރމަންޓް ހެދުމުގެ ސަބަބުން 
ގެނެވުނު  ފައިސާއަށް  ނުބާހާބަހައްޓާފައިވާ  ހިއްސާދާރުންނަށް 

އިސްލާހު

 -  -  -  -  - 30 ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހު

މިހާރު ހާމަކުރެވިފައިވާ ގޮތް 12,500,000  149,539,082  28,941,426  65,231,449  256,211,957 

 (15,336,720)  -  (15,336,720) މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓަށް އިތުރުވި -  - 

 (8,296,173)  (8,296,173) އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ/)ގެއްލުން( -  -  - 

31 ޑިސެމްބަރ 2011 ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ  12,500,000  149,539,082  13,604,706  56,935,276  232,579,064 

ސަފްހާ 40 ން 64 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީޒް އާއި ނޯޓް އަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ. 

ޙިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލާއި ބެހޭ ބަޔާން - ކުންފުނި

8 ޖުލައި 2012

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި.
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ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން
ކުންފުނި ގްރޫޕް

ނޯޓް 2011  2010   2011  2010 

ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތައް 

 176,642,557  (7,185,882)  176,547,098  (7,185,882) ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު/)ޚަރަދުވި( 25

 (19,130,838)  (13,487,237)  (19,130,838)  (13,487,237) އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުނު 22

 157,511,719  (20,673,119)  157,416,260  (20,673,119) ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު 

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް

 (4,206,433)  (27,839,000)  (4,206,433)  (27,839,000) ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް 6

 -  (55,898)  -  (55,898) އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓް ހޯދުމަށް 7

ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކުން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ 8 -  500,000    -  - 

 (1,663,300)  (3,847,567)  (1,663,300)  (3,847,567) ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކަށް  8

ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކުމުން ލިބުނު 1,055,432  843,304  1,055,432  780,622 

 (5,089,111)  (30,687,033)  (4,526,429)  (30,687,033) އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހޭދަކުރެވުނު

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތައް

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 44,401,533  82,316,590  44,401,533  82,316,590 

އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 5,992,813  118,925  5,992,813  118,925 

 (74,736,222)  (58,067,774)  (74,736,222)  (58,067,774) ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން

 (121,760)  (845,934)  (121,760)  (845,934) ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑަންޑްގެ ގޮތުގައި ދެވުނު

 7,577,533  (8,519,362)  7,577,533  (8,519,362) ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު/ހޭދަވި

 160,000,141  (59,879,514)  160,467,364  (59,879,514) ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެއްޗާއި ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓަށް އިތުރުވި/އުނިވި

 (105,639,125)  54,361,016  (105,600,757) ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެއްޗާއި ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް އަހަރު ފެށުނުއިރު 15 54,866,606 

 54,361,016  (5,518,498)  54,866,606  (5,012,908) ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެއްޗާއި ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް އަހަރު ނިމުނުއިރު  15

ސަފްހާ 40 ން 64 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީޒް އާއި ނޯޓް އަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ. 

8 ޖުލައި 2012

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި.



އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ40

މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓްތައް

1. ކުންފުނީގެ އާންމު މަޢުލޫމާތު
މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރ 81/4 ގެ ދަށުން، ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު 
ގައި   1980 ޑިސެންބަރ    18 ގޮތުގައި  ކުންފުންޏެއްގެ  ކަންޑައެޅިފައިވާ 
އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް  ކޮށްފައިވާ،  ރަޖިސްޓްރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ގުޅިފައިވާ  ކުންފުންޏާއި  އަދި  )ކުންފުނި(  ޕލކ   ކޮމްޕެނީ  ކޮންޓްރެކްޓިންގ 
ސަބްސިޑިއަރީ އަދި އެސޯސިއޭޓް )ގްރޫޕް( ހިނގައިފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ޖުމްލަ ގްރޫޕްގެ 
މާލީ ބަޔާންތަކެވެ. މިކުންފުނި 12 ފެބްރުއަރީ 1990 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް 
އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒްގައި އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވެއެވެ. ކުންފުނިން ހިންގާ 
މައިގަނޑު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވިޔަފާރިކުރުމާއި ކޮންޓްރެކްޓިންގގެ 
މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރުމާއި، ޢިމާރާތާއި ޢިމާރާތް ކުރަން 
ބޭނުންކުރާ އިކްވިޕްމަންޓާއި މެޝިނަރީ ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ނީލަންކިޔުމެވެ. ކުންފުނި 
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު،  ބިލްޑިންގ،  އެމްޓީސީސީ  އެޑްރެހަކީ  ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ 

މާލެ، 20181، ދިވެހިރާއްޖެއެވެ.

މި ކުންފުނީގެ ޙިއްސާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައެވެ.

2. ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތު 
ތަކުގެ ޚުލާޞާ

ބެލެހެއްޓުމުގެ  ހިސާބު  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ކުރުމުގައި  ތައްޔާރު  ބަޔާންތައް  މާލީ 
މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. ހުރިހާ އަހަރެއްގެ 
ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގައި މިސިޔާސަތުތައް އެއްގޮތަކަށް ބޭނުން ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އެކަމަކު ތަފާތު ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

2.1 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާގޮތް

)ބައިނަލް  ބަޔާންކުރުމުގެ  ހިސާބުތައް  މަލީ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ  ބަޔާންތައް  މާލީ 
އަޤްވާމީ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑު  )އައި.އެފް.އާރު.އެސް އާއި އެއްގޮތަށެވެ. މާލީ 
ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް 

ކޮންވެންޝަން"  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

2.2 އަލަށް ކަނޑައަޅުނު ނަމަވެސް ބެލެންޝީޓްގެ ތާރީޚަށް އަމަލުކުރަން 
ނުޖެހޭ ހިސާބުކުރުމުގެ ހަމަތައް

މާލީ  ނިމޭ  ފަހުން  ގެ   2012 ޖެނުއަރީ   1 އެވަނީ  ބަޔާންކުރެވިފައި  ތިރީގައި 
އެކައުންޓިންގ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އަމަލުކުރުމަށް  ހިސާބުކުރުމުގައި  އަހަރު 
ސްޓޭންޑަޑް ބޯޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހިސާބުކުރުމުގެ ހަމަތަކެކެވެ. މި ހިސާބުތަކަކީ 
ހިސާބުތަކެއްކަމުން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ހަމައަށް  އާއި   2011 ޑިސެމްބަރ   31
ހިސާބުކުރުމުގެ ހަމަތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް މިހިސާބުތަކަށް ގެނެވިފައިއެއް 

ނުވާނެއެވެ. 

އައި.އޭ.އެސް 1 )އިސްލާޚުކުރެވުނު( މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާގޮތް 
  )1 ޖުލައި 2012 ން ފެށިގެން(

އައި.އޭ.އެސް 12 )އިސްލާޚުކުރެވުނު( އާމްދަނީ ޓެކްސް 
  )1 ޖެނުއަރީ 2012 ން ފެށިގެން(؛

އައި.އޭ.އެސް 19 )އިސްލާޚުކުރެވުނު( މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތައް 
  ) 1 ޖެނުއަރީ 2013(

އައި.އޭ.އެސް 32 )އިސްލާޚުކުރެވުނު( މާލީ މުޢާމަލާތްތައް: ހުށަހެޅުން 
  ) 1 ޖެނުއަރީ 2014(

އައި.އެފް.އާރް.އެސް 7 )އިސްލާޚުކުރެވުނު( މާލީ މުޢާމަލާތްތައް: ހާމަކުރުން 
  ) 1 ޖެނުއަރީ 2013(

އައި.އެފް.އާރް.އެސް 9 މާލީ މުޢާމަލާތްތައް 
  )1 ޖެނުއަރީ 2013(

އައި.އެފް.އާރް.އެސް 10 ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް މާލީ ބަޔާންތައް 
  )1 ޖެނުއަރީ 2013(

އައި.އެފް.އާރް.އެސް 11 ޖޮއިންޓް އެރޭންޖްމަންޓްސް 
  )1 ޖެނުއަރީ 2013(

އައި.އެފް.އާރް.އެސް 12 އެހެން ފަރާތްތަކުގައިވާ ކުންފުނީގެ މަސްލަޙަތު ހާމަކުރުން 
  )1 ޖެނުއަރީ 2013(

އައި.އެފް.އާރް.އެސް 13 ހަޤީޤީ އަގު ކަނޑައެޅުން 
  )1 ޖެނުއަރީ 2013(

2.3 ކޮންސޮލިޑޭޝަން

ހ. ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނި 
އުފައްދާފައިވާ  )ޙާއްސަބޭނުމަށް  ހިމެނޭ  ގްރޫޕްގައި  އަކީ  ސަބްސިޑިއަރީޒް 
ގޮތްކަނޑައެޅުމަށް  ބެހޭ  ހިންގުމާއި  ފައިސާއާއި  ހިމެނޭގޮތުން(  ވިޔަފާރިތައްވެސް 
އޮންނަ  އިތުރަށް  އެއްބަޔަށްވުރެ  ދެބައިކުޅަ  ހައްޤު  ވޯޓުލުމުގެ  ނެގޭ  އާންމުކޮށް 
އެއެއްކުންފުނިން  ހިމެނޭ  ޤްރޫޕްތެރޭގައި  ހިސާބުކުރާއިރު  ވިޔަފާރިތަކެވެ. 
އަނެއްކުންފުނި ކޮންޓްރޯލްކުރާކަމަށް ބެލެވޭނީ އެކުންފުނީގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި 
އިންސަައްތަ  ލިބިގެންވާނަމައެވެ. ފަންސާސް  ބާރު  ގޮތްނިންމުމުގެ  ވޯޓުގައި  ލެވޭ 
ބާރު ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަބްސިޑިއަރީގެ ހިސާބުތައް ގްރޫޕްގެ ހިސާބުތަކާއި 
ސަބްސިޑިއަރީގެ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ގެއްލޭ  މިބާރު  އަދި  އެއްކުރެވޭނެއެވެ. 

ހިސާބުތައް ގްރޫޕްގެ ހިސާބުތަކުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ. 

ގްރޫޕްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުންފުުނިތަކުގެ މެދުގައި ހިންގާ މުއާމަލާތްތަކާއި އޭގެ ބާކީ 
އަދި މުޢާމަލާތްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން ހިސާބުކުރުމުގައި 
ހިމެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މިފަދަ މުޢަމަލާތްތަކުން ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ 
ބެލެވޭނެ  ކަމުގައި  ދަށްވުން  އަގު  މުދަލުގެ  ސަބަބުން  އެގެއްލުމުގެ  ގެއްލުމަކީ، 
ހިސާބުކުރުމުގައި  ގްރޫޕް  ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ  ސަބްްސިޑައަރީތައް  ކަމެކެވެ. 

ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ހިސާބުކުރުމުގެ ހަމަތަކުންނެވެ. 
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ށ. ގްރޫޕްތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތު
ކުންފުނީގެ  ސަބްސިޑިއަރީ  މަސްލަހަތަކީ  ފަރާތްތަކުގެ  އެހެން  ހިމެނޭ  ގްރޫޕްގައި 
އެހެންފަރާތްތަކުގެ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މުދަލުގެ  ސާފު  އަދި  ގެއްލުން  ފައިދާއާއި 

ހިއްސާއެވެ.
 

ހިސާބުކުރުމުގައި  ގްރޫޕް  މުޢާމަލާތްތައް  ހިންގާފައިވާ  އެކު  މިފަރާތްތަކާއި 
މުޢާމަލާތެއްގެ  ކުރެވިފައިވާ  ފަރާތްތަކާއިއެކު  ނުހިމެނޭ  ގްރޫޕްގައި  ބެލެވިފައިވާނީ 
ގެއްލުން  ނުވަތަ  ފައިދާ  ލިބޭ  ހިއްސާވިއްކާލުމުން  ގޮތުގައެވެ. އެހެންފަރާތްތަކުގެ 
ހިމަނާފައިވާނީ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައެވެ. އަދި އެހެންފަރާތްތަކުން ގަންނަ ހިއްސާގެ 
އަގުއަދާކުރުމުގައި ހިއްސާގެއަގަށްވުރެ އިތުރުވާ ސާފު މުދަލުގެ އަގު ބެލެވިފައިވާނީ 

ގުޑްވިލްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ނ. އެސޯސިއޭޓްތައް
އެސޯސިއޭޓް އަކީ ގްރޫޕްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފައިސާއާއި ހިންގުމާއި ބެހޭ ގޮތުން 
ގޮތްކިޔޭ ނަމަވެސް ބާރު ނުފޯރުވޭ، އާންމުގޮތެއްގައި 20 އާއި 50 އިންސައްތަ 
އާއި ދެމެދުގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤުލިބިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކެވެ. މިފަދަ ވިޔަފާރިތަކުގައިވާ 
ހިންގި  މުޢާމަލާތް  އުސޫލުން  އިކުއިޓީ  ހިސާބުކުރެވިފައިވާނީ  އިންވެސްޓްމަންޓް 

އަގުގައެވެ.  

އެސޯސިއޭޓް ގަތުމުގެ ފަހުން ލިބިފައިވާ ފައިދާއާއި ގެއްލުން ހިމެނިފައިވާނީ ގްރޫޕްގެ 
އައިސްފައިވާ  ފަހުން ރިޒާވްއަށް  ގަތުމުގެ  ބަޔާނުގައެވެ. އަދި އެސޯސިއޭޓް  މާލީ 
ގަތުމަށްފަހު  އެސޯސިއޭޓް  ރިޒާވްގެތެރޭގައެވެ.  ގްރޫޕް  ހިމެނިފައިވާނީ  ބަދަލު 
އަގާއި  އިިންވެސްޓްމަންޓްގެ  ހުރި  ފެށުނުއިރު  އަހަރު  ގެއްލުން  އާއި  ފައިދާ  ލިބޭ 
ގެއްލުން  ހިއްސާއިންވާ  އެސޯސިއޭޓްތަކުގައިވާ  ގެންދެވޭނެއެވެ.  އަޅާކަނޑަމުން 
އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގުން އުނިކުރަމުން ގެންދާނީ އެ އިންވެސްޓްމަންޓް ގެ އަގު 

އެއްކޮށް ކަނޑާހުސްވަންދެނެވެ. 

ޤްރޫޕް އަދި އެސޯސިއޭޓް އާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް 
ބެލެވިފައިވާ ފައިދާ އުނިކުރެވިފައިވާނީ ޤްރޫޕްގެ ހިއްސާގެ މިންވަރުންނެވެ. 

އުނިކުރެވިފައިވަނީ  ގެއްލުންވެސް  ބެލެވޭ  ލިބިދާނެކަމަށް  މުޢަމަލާތްތަކުން  މިފަދަ 
މުޢަމަލާތްތަކުން  މިފަދަ  ނަމަވެސް،  މިންވަރުންނެވެ.  ހިއްސާގެ  ޤްރޫޕްގެ 
ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ގެއްލުން އުނިކުރެވޭނީ، އެމުއާމަލާތެއްގެ ސަބަބުން މުދަލުގެ 
ޤްޜޫޕް  ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ  އެސޯސިއޭޓްތައް  ނުވާނަމައެވެ.  ދަށްވެފައި  އަގު 

ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ހިސާބުކުރުމުގެ ހަމަތަކުންނެވެ. 

2.4 ވިޔަފާރީގެ ބައިތައް ބަޔާންކުރުން

ވަކި  ތަފާތުކޮށް،  ބައިތަކާ  ވިޔަފާރީގެ  އެހެން  ކަމުގައިވަނީ  ބައެއް  ވިޔަފާރީގެ 
ބޭނުންކުރެވޭ  އެއްކޮށް  އުފެއްދުމުގައި  އުފެއްދުންތަކެއް  ނުވަތަ  ޚިދުމަތްތަކެއް 
އެސެޓްތަކާއި ހިންގުންތަކެވެ. ޖިއޮގްރަފީގެ ގޮތުން ވަކިބައެއް ކަމުގައި ބެލެވެނީ ވަކި 
އިޤްތިޞާދީ ވެއްޓެއްގައި، އެވެއްޓެގައި ކުރިމަތި ވެދާނެ ރިސްކުތަކާއި ފައިދާއަށް 
ބަލައިގެން އެހެން އިޤްތިޞާދީ ވެށިތަކާއި ތަފާތުކޮށް ޚިދުމަތްތަކާއި އުފެއްދުންތައް 

އުފައްދާ ބައެވެ.

2.5 ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރުން 

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

ޢަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ އެވެ. 

ށ. މުޢާމަލާތްތަކާއި ބާކީތައް
ފައިސާއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، އަމަލީ  ހިސާބުކޮށް  މުޢާމަލާތްތައް  ބޭރުފައިސާގެ 
އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީހުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ގައެވެ. ބޭރުފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ 
ލައިބިލިޓީޒް  އަދި  އެސެޓް  ހުރި  އިން  ބޭރުފައިސާ  ގެއްލުމާއި  ނުވަތަ  ފައިދާ 
އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިފަދަ ބާކީތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގައެވެ. 

2.6 ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ފުރަތަމަ  އިކްއިޕްމަންޓް  އާއި  ޕްލާންޓް  ޕްރޮޕަރޓީ،   ހުރިހާ 
ބަދަލު  އެސެޓް  ބެލެވެނީ  ކަމުގައި  ކެނޑުމަށްފަހުގައެވެ. އަގު  ބަލަށް  ގަތްއަގުން 
އެއެއްޗެއް  އަގާއި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ނުވަތަ  އަގު  ގަތް  ނުވަތަ  އަގު  ކުރުމުގެ 

ހޯދުމުގައި ހިނގާ އެހެން ޚަރަދުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

އެއްކޮށެވެ.  އަގާ  ބަޔާންކުރާ  އެއެސެޓެއްގެ  ކުރެވެނީ  ބަޔާން  އަގު  އޭގެފަހުން 
ނުވަތަ ފާހަގަ ކުރެވެނީ ވަކި އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިދެގޮތުންކުރެ ބޭނުންކުރަން 
ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަނީ ކުރިމަގުގައި އެސެޓަށް ލިބޭނެ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ 
މަރާމާތުތަކަށް  ވަޒަންކުރެވޭނެނަމައެވެ. އެހެނިހެން  އެކު  ޔަގީންކަމާއި  އަގު  އާއި 
ހިނގާ ޚަރަދު އެ ޚަރަދެއް ހިނގުމުން އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި މާލީ ބަޔާންތައްޔާރު 

ކުރެވޭ މުއްދަތުގައި ހިމަނަނީއެވެ. 

ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  އެއެސެޓެއް  ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ  ކެނޑުން  ބަލަށް 
ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތަށް އޭގެ އަގަށް ނުވަތަ އަލުން ކުރެވޭ އަގަށް ބަލައިގެން 
"ތެދު ރޮނގު" އުޞޫލުންނެވެ. ބަލަށް ކަނޑަނީ އެސެޓެއް ގަންނަމަހުން ފެށިގެން 

އެސެޓް ދޫކޮށްލާ ދުވަހާއިހަމައަށް އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 

10   އަހަރު އިމާރާތްތައް )އެމްޓީސީސީ ޓަވަރު ފިޔަވާ( 
25   އަހަރު އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ   
5    އަހަރު ޕްލާންޓާއި  މެޝިނަރީ   
5    އަހަރު މޮޓޯ ވެހިކަލްތައް )ޑްރެޖިންގ ވެހިކަލްތައް ފިޔަވާ( 
5    އަހަރު ޑްރެޖިންގ ވެހިކަލްތައް   
5-7  އަހަރު އެކްސްކަވޭޓަރުތައް   
3    އަހަރު ޑަމްޕް ޓްރަކްތައް   
3    އަހަރު ވީލްލޯޑަރ    
3    އަހަރު ކްރޭން    
6.67 އަހަރު ފަރުނީޗަރާއި، ފަރުނީޗަރާއި އެއްފަދަ ތަކެތި 
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5    އަހަރު އޮފީސް އިކްއިޕްމަންޓް   
10   އަހަރު ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު   
10   އަހަރު ޓުަގ    
3    އަހަރު ހިފާގެންގުޅޭ އާލާތް   
5    އަހަރު އެހެން އެއްވެސް ބައެއްގައި ނުހިމެނޭ އެސެޓް 

އެއެސެޓެއް  ދަށްނަމަ  އަށްވުރެ  ރުފިޔާ   5,000.00 އަގު  ގަންނަ  އެސެޓް 
ގަތްއަހަރުތެރޭ ބަލަށް ކަނޑާ ހުސްކުރެވޭނެއެވެ. 

އެސެޓްގެ ބާކީ އޮތްއަގާއި އެސެޓް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތު 
މުޠާލިޔާކޮށް ކޮންމެ ބެލެންސްޝީޓެއްގެ ތާރީހުގައި ބަދަލެއް ގެންނަން ކޮންމެހެން 

ޖެހޭނަމަ އެބަދަލެއް ގެނެވެއެވެ.

ތަނާ  ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް  ޢިމާރާތާއި  ކޮށްފައިވާ  ބިމެއްގައި  ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް 
ތަނުގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދާ ގުޅިގެން ބަލަށް ކަނޑަނީ ކުއްޔަށް 

ހިފާފައިވާ މުއްދަތުތެރޭގައި ބަލަށް ކަނޑާ ހުސްވާގޮތަށެވެ. 

ބޮޑުނަމަ،  ޢަދަދަށްވުރެ  ލަފާކުރާ  ނެރެވޭނެކަމަށް  އެސެޓަކުން  އަގު  އެސެޓެއްގެ 
އެސެޓެއްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ އެއެސެޓަކުން ނެރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދާ 

ހަމައަށެވެ.  

އަގާއި  އެއްޗަކާއި  ލިބޭ  ބަލަނީ  ގެއްލުން  ނުވަތަ  ފައިދާ  ލިބޭ  ނައްތާލުމުން 
އަޅައިބަލައިގެންނެވެ.  މިގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން ހިމަނާފައިވަނީ އާމްދަނީ 

ބަޔާނުގައެވެ. 

2.7 އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް

އެސެޓެއްގެ  ޚަރަދު  ހިގާ  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ހޯދުމާއި  ސޮފްޓްވެއަރ  ކޮމްޕިއުޓަރ 
ކަމަށް  އެބޭނުންކުރެވޭނެ  ބޭނުންކޮށްގެން  އުޞޫލު  ތެދުރޮނގު  ބަލައި  ގޮތުގައި 
ބަލަށް  މުއްދަތެއްގެ( ތެރޭގައި  އިތުރުނުވާނެ  )5 އަހަރަށްވުރެ  އުމުރުގެ  ލަފާކުރާ 
ކަޑަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ.  މިފަދަ އެސެޓް ގެ އަގު ކޮންމެ އަހަރަކު މުތާލިޔާކޮށް 

އެ އެއްޗެއްގެ އަގަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވެއެވެ. 
 

2.8 މާލީ ނޫން އެސެޓް ތަކުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލު

މުއްދަތު  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ތެރެއިން  ތަކުގެ  އެސެޓް 
އެ  އެކަމަކު  ނުގެންދެވެއެވެ.   ކަނޑަމުން  ބަލަށް  އެސެޓްތައް  ވަޒަންނުކުރެވޭ 
އެއްޗެތި ހަލާކުވޭތޯ ނުވަތަ ހަމައަގަށް ބަދަލެއް އާދޭތޯ ކޮންމެ އަހަރަކު ބަލަމުން 
ޢަދަދަށްވުރެ  ލަފާކުރާ  ލިބޭނެކަމަށް  އެސެޓަކުން  އަގު  އެސެޓެއްގެ  ގެންދެވެއެވެ. 
ގޮތުގައި  ގެއްލުމުގެ  އުނިކޮށް  ގޮތުގައި  ގެއްލުމުގެ  އެސެޓުގެ  ބޮޑުނަމަ، އެއަދަދު 
އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިސާބުކުރެވޭނެއެވެ. އެސެޓެއް ހަލާކުވުމުގެ ގެއްލުން ފާހަގަ 

ކުރެވެނީ އެ އެސެޓަކުން ލިބޭނެއަގަށްވުރެ އެސެޓްގެ އަގު ބޮޑުވުމުންނެވެ.
ހިގާ  ވިއްކުމަށް  ހަމައަގުން  އެސެޓްގެ  އަގަކީ  ބަޔާންކުރާ  ލިބޭނެކަމަށް  އެސެޓުން 
ޚަރަދު ކެނޑުމަށްފަހު އަންނަ އަދަދާއި، ބޭނުންކުރުމުގެ އަގު ކެނޑުމުން އޮަންނަ 

އަދަދު އަޅާކިޔާ މީގެތެރެއިން ބޮޑު ޢަދަދެވެ.  

އާމްދަނީ  ވަޒަންކުރަނީީ،  ބަދަލުއައުން  އަގަށް  އެސެޓްގެ  ނުވަތަ  ހަލާކުވުން 
ބޭނުންކޮށްގެން  އެސެޓް(  އޮފް  )ގްރޫޕް  އެސެޓް  މަދުން  އެންމެ  ހޯދުމަށްޓަކައި 

ހޯދިދާނެ އާމްދަނީއަށް ބިނާކޮށެވެ.  

މާލީ ނޫން އެސެޓް ތައް ތެރެއިން ކުރިން އަގަށް ބަދަލުއައިސްފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ 
ތާރީޚެއްގައި  ބަޔާންކުރެވޭ  އަލުންއިޔާދަކުރަންޖެހޭތޯ  ވަޒަންކޮށް  ހާލަތު  މިހާރުގެ 

މުޠާލިއާ ކުރެވެއެވެ.   

2.9 ވިއްކާލުމަށް ނިންމިފައިވާ ހަރުމުދާ

އަގު  އެމުދަލެއް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ  ހަރުމަދާކަމަށް  ނިންމާފައިވާ  ވިއްކާލުމަށް 
ބަލަށް ކެނޑުމަށްފަހު އިންނަ އަގު އެމުދަލެއް ވިއްކުމުން ލިބޭނޭކަމުގައި ވާނަމައެވެ. 
މިފަދަ މުދަލެއްކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެމުދާ ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެފައި، އިތުރު 
ހުރިނަމައެވެ.  އެމުދަލެއް  ހާލަތެއްގައި  ވިއްކާލެވޭނެ  ވަގުތުން  ޚަރަދެއްނުކޮށް 
ބަލަށް  އަގު  އެސެޓްގެ  އަގުކުރެެވިފައިވާނީ  ހަރުމުދާ  ނިންމާފައިވާ  ވިއްކާލުމަށް 
ކެނޑުމަށްފަހު އިންނަ އަގާއި އޭގެ ހަމައަގުން ވިއްކާލުމަށްދާ ޚަރަދު އުނިކޮށްފައިވާ 

އަގުގެ ތެރެއިން ދަށްއަގުގައެވެ.

2.10 މާލީ އެސެޓްތައް 

އެސެޓެއް  ގޮތަށެވެ. މާލޯ  އަންނަނިވި  ބެހިފައިވަނީ  އެސެޓްތައް  މާލީ  ކުންފުނީގެ 
ބެހިފައިވާގޮތް ކަނޑައަޅަނީ އެ މާލީ އެސެޓްތަކުން ހިފާ ބޭނުމަށް ބަލައިގެންނެވެ. 
ގޮތުގައި  އެސެޓެއްގެ  ވަކިކަހަލަ  ގަތުމަށްފަހު  އެސެޓެއް  މާލީ  މެނޭޖްމަންޓުން 
ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކުރެވޭ ތާރީޚެއްގައި އޭގެ ބާވަތަށް ބަދަލެއް އާދޭތޯ ވަޒަންކުރެވެއެވެ.

ހ. ލޯނާއި ލިބެން ހުރި ފައިސާ 
ޙަރަކާތްތެރި މާރކެޓެއްގައި  ލޯނާއި ލިބެން ހުރި ފައިސާ އަކީ އެ މާލީ އެސެޓް 
ބަޔާންނުކޮށް ހުންނަ ހުރުމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މިންވަރަކަށް ނުވަތަ 
ކަނޑައެޅޭ މިންވަރަކަށް އަބުރާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭގޮތަށް ހުންނަ މާލީ އެސެޓެެވެ. 
މީގެ ތެރެއިން ބެލެންސްޝީޓްގެ ތާރީޚުގެ ފަހުން 12 މަހަށްވުރެ ފަހުން ލިބެންހުރި 
އެސެޓްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެސެޓް ތައް ހިމެނިފައިވަނީ ކަރަންޓް އެސެޓް ތަކުގެ 
ގޮތުގައެވެ. 12 މަހަށްވުރެ ފަހުން ލިބެންހުރި އެސެޓްތައް ހިމެނިފައިވަނީ ނޮން-

ކަރަންޓް އެސެޓްތަކުގެ ގޮތުގައެވެ.

ގެއްލުން  އެސެޓަކަށް  މާލީ  ތާރީޚެއްގައި  ބެލެންސްޝީޓެއްގެ  ކޮންމެ  ކުންފުނިން 
ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ހެކި ފެނޭތޯ ބަލައި ވަޒަންކުރެއެވެ.  

ށ. ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާ
ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާތަކަކީ ވަކި ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއް ނެތްގޮތުގައި 
މިބައިގައި ނުވަތަ އެހެންބައެއްގައި ހިމަނާފައިވާ ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާ 
ތަކެވެ. މެނޭޖްމަންޓް އިން މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓް ތައް ބެލެންސްޝީޓް ތާރީޚުން 
ފެށިގެން 12 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫކޮށްލަން ޤަސްދުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ހިމަނަނީ 
ކަރަންޓް އެސެޓް ގެ ގޮތުގައެވެ. ވިއްކާލަން ހިމަނާފައި ހުންނަ ބައިގައި ހިމަނާފައި 
ޖަމާވެފައިވާ  ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، އެއަށް  ނުވަތަ  ވިއްކާލައިފިނަމަ  އެއް  ސެކިއުރިޓީ 
ހަމައަގަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު ޢާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާނާނީ 



43 އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ

އިންވެސްޓްމަންޓްސް ސެކިއުރިޓީ އަށް ލިބުނު ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައެވެ. 
ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުންނަ މާލީ ހަރުމުދާ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހިއްސާ އަށް ލިބޭ ފައިދާ 
ކަނޑައަޅާ  ލިބޭނެކަން  ފައިދާ  އެހިއްސާއަކަށް  ހިމަނާނީ  ބަޔާނުގައި  ޢާމްދަނީގެ 

ހިސާބުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ހަމައަގު ކަނޑައަޅަނީ އެވަގުތަކު މާރކެޓްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 
ޙަރަކާތްތެރި  މާރކެޓުގައި  އަކީ  އިންވެސްޓްމަންޓް  މާލީ  ބަލައިގެންނެވެ.  އަގަށް 
އިންވެސްޓްމަންޓް އަކަށްނުވާނަމަ، )ލިސްޓްކޮށްފައި ނުވާ ސެކިއުރީތައް( ކުންފުނީގެ 
މީގެ  ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.  ތަފާތުގޮތްތައް  ހޯދުމުގެ  އަގު  ހޯދާނީ  ހަމައަގު  އޭގެ 
ތެރޭގައި ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ހިންގާފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުގެ އަގާއި، އެއްވައްތަރެއްގެ 
އުޞޫލު  ކުރުމުގެ  ޑިސްކައުންޓް  އަގު  ފައިސާގެ  ދިނުމާއި  ޙަވާލާ  އެއްޗިއްސަށް 
ބޭނުންކޮށްގެން ބެލުމާއި އަގު ތަކުގެ ތަފާތު މޮޑެލް ތައް ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ. 
ވީހާވެސް ގިނައިން އެހެން ބާޒާރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކޮށް ބެލުމާއި އަގުތަކުގެ 
ތަފާތު މޮޑެލް ތައް ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިއިން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޞައްހަ 
ބަލަނީ  އަގަކަމަށް  ކުރެވިފައިނުވާ ސެކިއުރިޓީގެ  ހަމައަގު ނުހޯދިއްޖެނަމަ ލިސްޓް 

އެސެކުރިޓީއެއް ގަތްއަގެވެ.

ކުންފުނިން ކޮންމެ ބެލެންސްޝީޓެއްގެ ތާރީޚެއްގައި މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް އެއް 
ނުވަތަ މާލީ ހަރުމުދާ ތަކެއް ހަލާކުވެފައިވެތޯ ނުވަތަ އަގަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވޭތޯ 
ތެރޭގައި  ހަރުމުދަލުގެ  މާލީ  ހުންނަ  ވިއްކާލެވެން  ބަލައެވެ.  ފެނޭތޯ  ކަމުގެހެކި 
ހިމެނިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ  )ހިއްސާ(. އެއްގެ ހަމައަގު ފާހަގަކުރެވޭ މިންވަރަަކަށް 
ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދަށްވަމުންގޮސް އޭގެ އަގަށްވުރެ ދަށްވެއްޖެނަމަ، ސެކިއުރިޓީ 
)ހިއްސާ( ގެ އަގަށް ބަދަލުއައިސްފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާނެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. 
ވިއްކާލެވެން ހުންނަ މާލޯ ހަރުމުދަލެއްގެ އަގު މިގޮތަށް ދަށްވެއްޖެނަމަ އޭގެ ޖުމްލަ 
ގެއްލުން ބަލަނީ އެސެޓެއް ހޯދި އަގާއި މިހާރުގެ ހަމައަގުން، އަގަށް އައިސްފައިވާ 
ބަދަލުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ކަނޑައި ތަފާތު ބެލުމަށްފަހު ކުރިން ފައިދާ ނުވަތަ 
ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައި ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލުން އުނިކޮށް 
ބަޔާނުގައި  އާމްދަނީގެ  ކުރިން  ހިމަނައިގެންނެވެ.  ބަޔާނުގައި  އާމްދަނީ  އެދަދު 
މާލީ  ފަހުން  އަދަދެއް  ހިސާބުކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި  ގެއްލުމުގެ  ސެކުއިރިޓީގެ 

ބަޔާނުން އަބުރާ އިޔާދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

2.11 އިންވެންޓްރީ

އަގު  ލިބޭނެ ސާފު  ވިއްކާލުމުން  އަގާއި  ގަތް  ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ  އިންވެންޓްރީ 
އަޅާކިޔުމަށްފަހު އޭތެރެއިން ދަށް މިންވަރުގައެވެ. އިންވެންޓްރީގެ އަގު ކަނޑައަޅަނީ 
ފަސްޓް އިން- ފަސްޓް އައުޓް )ފައިފޯ( އުޞޫލަށް ބަލައިގެންނެވެ. އިންވެންޓްރީގެ 
އާއި  )ފްރައިޓް(  ނާލު  އިންޝޫރެންސް،  އާއި  ޑިއުޓީ  އިމްޕޯޓް  ތެރޭގައި  އަގުގެ 
ބަނދަރުގެ ފީއާއި ބޭންކް ޗާރޖް ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދަރަންޏަށް ފައިސާ 
އަގު  ސާފު  ލިބޭނެ  ވިއްކާލައިގެން  ނުހިމެނެއެވެ. އިންވެންޓްރީ  އަގެއް  ނެގުމުގެ 
ހިގާ  ވިއްކުމަށް  އަގުން  ވިއްކާ  ތެރޭގައި  ވިޔަފާރީގެ  އާދައިގެ  ކުރަނީ  އަންދާޒާ 

ޚަރަދުތައް ކަނޑައިގެންނެވެ.

2.12 ބިނާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންތައް

ކަނޑއަޅާފައިވާ  ގައި   11 އައި.އޭ.އެސް  އެއްބަސްވުންތަކަކީ  ބިނާކުރުމުގެ 
ބިނާކުރުމަށް  ހަރުމުދާ  ގައިވާގޮތުން  ކޮންޓްރެކެޓްސް"  "ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

ދެފަރާތެއްގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވި އެކަމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެވެ. 

ރަގަޅަށް  ކަންކަން  އެހެނިހެން  ހިސާބުތަކާއި  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ބިނާކުރުމުގެ 
އެއްބަސްވުމަކުން  ބެލެވޭނަމަ  ފައިދާވާނެކަމަށް  އެއެއްބަސްވުމަކުން  އަންދާޒާކުރެވި 
އެމުއްދަތުގެ  ބަލާ  މުއްދަތަށް  އެއްބަސްވުމުގެ  ހިސާބުކުރާނީ  އާމްދަނީ  ލިބޭނެ 
ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. އެއްބަސްވުމަށް  އިންސައްތައަށް  މަސައްކަތުގެ  ކުރެވުނު  ތެރޭގައި 
ތާރީހާއި  ރިޕޯރޓްކުރާ  ބޭނުންކުރާނީ  ހިސާބުކުރުމުގައިވެސް  ހަރަދު  ހިންގާ 
އެއްބަސްވުމަކުން  ބިނާކުރުމުގެ  ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.  އިންސައްތައަށް  ނިމޭ  ހަމައަށް 
ލަފާކުރެވިއްޖެނަމަ  އިތުރުވާނެކަމަށް  ހަރަދު  ހިނގާނެ  އާމްދަނީއަށްވުރެ  ލިބޭނެ 
ގޮތުގައި،  ހަރަދެއްގެ  ޖުމްލަގެއްލުން  ބެލެވޭ  އެއެއްބަސްވުމަކުންވާނެކަމަށް 

ލަފާކުރެވުނު ވަގުތު މާލީ ހިސާބުގައި ހިމަނަންވާނެއެެެވެ. 

ރަގަޅަށް  ކަންކަން  އެހެނިހެން  ހިސާބުތަކާއި  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ބިނާކުރުމުގެ 
ހިސާބުކުރާނީ  އާމްދަނީ  ލިބޭ  އެއްބަސްވުމުން  ހާލަތްތަކުގައި  އަންދާޒާނުކުރެވޭ 
ލަފާކުރެވޭ  ލިބޭނެކަމަށް  އަބުރާ  ތެރެއިން  ހަރަދުގެ  ހިނގި  އެއްބަސްވުމަކުން 

މިންވަރަށެވެ. 

ހިސާބުކުރާނީ  އާމްދަނީ  ލިބޭ  ސަބަބުން  އުނިއިތުރުގެ  ގެނެވޭ  އެއްބަސްވުމަކަށް 
އުސޫލަކުންނެވެ، ގުރޫޕް  އެއްބަސްވެވޭ  ދެފާރާތުން  ވަޒަންކުރުމަށްފަހު  އުނިއިތުރު 
ހިސާބުތަކުގައި "މަސައްކަތުގެ އިންސައްތައަށް ރިޢާޔަތްކުރާ އުސޫލު" ބޭނުންކުރަނީ 
އެމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި އެއާއި ގުޅޭ ހަރަދު ހިސާބުކުރުމަށެވެ. 
މަސައްކަތްކުރެވުނު މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ހިސާބުކުރާ ތާރީޚާއި ހަމައަށް ހިނގި 
ހަރަދުގެ  އަންދާޒާކޮށްފައިވާ  ހިނގާނެކަމަށް  އެއްބަސްވުމަށް  މުޅި  ހަރަދާއި 
އިންސައްތަ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.  ހިސާބުކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިނުވާ 
މަސައްކަތަކަށް ކޮށްފައިވާ ހަރަދު އެމުއްދަތުގެ ހަރަދުގެ ތެރެއިން އުނިކުރެވޭނެއެެވެ. 
ގުރޫޕް ބެލެންސް ޝީޓްގައި  "އެއްބަސްވުންތަކުގެ ބެލެންސް" ހިސާބުކުރެވިފައިވާނީ 
އެސެޓެއް ނުވަތަ ދަރަންޏެއްގެގޮތުގައެވެ. އެއްބަސްވުމަކަށް ހިނގި ޖުމްލަ ހަރަދު، 
ބިލްތަކަށްވުރެ  ހަދާފައިވާ  ކުރިޔަށްދާވަރުން  މަސައްކަތް  ގެއްލުން،  އާއި  ފައިދާ 
އިތުރުވާނަމަ ބަޔާންކުރާނީ އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މަދުވާނަމަ ބަޔާންކުރާނީ 

ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

އަހަރު ނިމޭއިރު ހިގި ޚަރަދު ބަޔާންކުރާ އިރު ހިސާބުކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
ކުރެވިފައިނުވާ މަސައްކަތަކަށް ކޮށްފައިވާ ހަރަދު އެމުއްދަތުގެ ހަރަދުގެ ތެރެއިން 
ހިސާބުކުރެވޭނެއެވެ.  ގޮތުގައި  އެއްބަސްވުމުގެ  ހުރި  ހިގާ  ހިގަ  އެބައި  އުނިކޮށް 
އަހަރުގެ  ގެއްލުން  ނުވަތަ  ލިބުނުފައިދާ  ޚަރަދާއި  ހިގި  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ 
ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާވަރުން ހެދިފައިވާ ބިލާއި އަޅާބަލައިގެން ހިމެނޭނެއެވެ. ޖުމްލަ 
ޚަރަދާއި ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ޖުމްލަ ކުރިއަށްދާ މިންވަރަށް ހެދިފައިވާ 
ދަށުން  ގެ  އެއްބަސްވުމުގެ  ހިމަނަނީ  ބައި  ބާކީ  އިތުރުވެއްޖެނަަމަ،  ބިލަށްވުރެ 

ކަސްޓަމަރު ދޭންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ކުރިއަށް ދީފައިވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 



އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ44

2.13 ވިޔަފާރިން ލިބެންހުރި

ވިޔަފާރިން ލިބެން ހުރި ފައިސާ ފުރަތަމަ އަގުކުރަނީ ހަމައަގުންނެވެ. އަދި އޭގެ 
އެމޮޓައިޒް  ބޭނުންކޮށްގެން  ރޭޓް  އިންޓްރެސްޓް  އެވަގުތެއްގެ  އަގުކުރާނީ  ފަހުގައި 
އަދަދު  އަސްލު  ފައިސާގެ  ހުރި  އަންނަން  ވިޔަފާރިން  އަގުގައެވެ.  ކުރެވިފައިވާ 
ހިދެއްގައި ވިޔަފާރިން އަންނަން ހުރި ފައިސާގެ  ނުލެބޭނެ ކަމުގެ ހެކި ފެނިއްޖެ 
ޕްރޮވިޝަންގެ  ހަދާ  މިގޮތަށް  ހެދޭނެއެވެ.  ޕްރޮވިޝަންއެއް  އިމްޕެއަރމަންޓަށް 
މިންވަރު ކަނޑައަޅަނީ އެވަގުތަކު އެސެޓަށް ޖެހޭއަގާއި ކުރިމަގުގައި ލިބޭނެ ފައިސާ 
އެވަގުތަކު އޮތް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކުން ޑިސްކައުންޓް ކޮށް މިދެއަގުގެ ތަފާތެވެ. 
އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ޕްރޮވިޜަން ފާހަގަ ކުރަނީ "ވިއްކުމާއި މާކެޓް ކުރުމުގެ އަގު" 

ގެބައިގައެވެ.  

2.14 ފައިސާ އާއި ފައިސާ އާއި އެއްފަދަ ތަކެތި

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

ތެރޭގައެވެ.  

2.15 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 01 މެއި 2011 ން ފެށިގެން 
ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން "ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް" ގައި ބައިވެރިކުރުމަކީ 
ގްރޫޕަށް ލާޒިމްކަމެކެވެ. މި ޤަވައިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން 65-16 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 
ފަރާތުން  މުސާރާއިގެ %7 ގްރޫޕްގެ  ލާޒިމްވާ  ޕެންޝަން  މުވައްޒަފުންގެ  ހުރިހާ 
ގްރޫޕްގެ  ޖަމާކުރަންޖެހެއެވެ.  ސްކީމަށް  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަމަންޓް  މުވައްޒަފެއްގެ 
ޖަމާކުރެވިފައިވާނީ  ސްކީމަށް  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަމަންޓް  މުވައްޒަފުންގެ  ފަރާތުން 

އެމުވައްޒަފެއްގެ ޕެންޝަން ލާޒިމްވާ މުސާރައިގެ %7 އެވެ.
 

ފައިސާ  ޖަމާކުރެވޭ  ސްކީމަށް  ޕެންޝަން  މުވައްޒަފުންގެ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 
ހިސާބުކުރުމުގައި ބެލެވިފައިވާނީ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާޔާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

2.16 ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

އިކްއިޓީގެ  ނުވަތަ  ފައިސާ  ހިއްސާދާރުންގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ  ހިއްސާ  އާދައިގެ 
ގޮތުގައެވެ. 

2.17 އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ

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

ބަޔާނުގައި ހިސާބުކުރެވޭނެއެވެ. 

ތަކުގެ  ލައިބިލިޓީޒް  ކަރަންޓް  ހިމަނަނީ  ފައިސާ  ނަގާފައިވާ  އަނބުރާދައްކަން 
ތެރޭގައެވެ. މިނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވޭނީ  ބެލެންސްޝީޓްގެ ތާރީޚަށްވުރެ 12 

މަސް ފަސްކުރުމުގެ ޙައްޤު ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާނަމައެވެ.
 

2.18 ޕްރޮވިޝަންތައް

ޕްރޮވިޝަނެއް ފާހަގަ ކުރަނީ ކުންފުންޏަށް ޤާނޫނީގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ބިނާ 
ލިބޭ  ފައިދާ  އިޤްތިޞާދީ  ގުޅިގެން،  އަކާއި  ޙާދިޘާ  ކުރީގެ  ގޮތެއްގައި،  ކުރެވެނި 
ވަސީލަތެއް ބޭރުވެގެން ދާއިރު، އޭގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ލާޒިމު ކުރާތީ، އެ ލާޒިމުކުރާ 
ކުރުން ފޫބެއްދުމަށް އެކަށީގެންވާ އަންދާޒާއެއްކޮށް އެމިންވަރެއް ބަޔާން ކުރުމަށެވެ. 
އަދަދެއް  ގޮތުގައި  ޕްރޮވިޝަނެއްގެ  ޚަރަދަކަށް  ހިންގުމުގެ  ހިނގާނެ  ކުރިމަގުގައި 

ހިސާބެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

މިގޮތަށް ލާޒިމްކުރާ އެއްބާވަތެއްގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވާނަމަ އެކަންތައްތައް ފޫބައްދަން 
ޖެހޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ އެފޫބެއްދުމުގައި ބަލާނީ އެލާޒިމްކުރި އެއްބާވަތެއްގެ ހުރިހާ 
ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ  ގިނަ  އެއްވައްތަރެއްގެ  އަދި  އެކުގައެވެ.  ކަންތައްތައް 
ވީނަމަވެސް،  ލާޒިމްކުރިކަމުގައި  ފޫބެއްދުމަށް  އަދަދެއް  ކުޑަ  ވަރަށް  އެއްކަމަކަށް 

މިއަދަދު ޕްރޮވިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވޭނެއެވެ. 

ޕްރޮވިޝަންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ އެ ލާޒިމުކުރިކަމަކަށް މިވަގުތު ޖެހޭ އަދަދުންނެވެ. 
މީގައި ބޭނުންކުރާ ރޭޓަކީ މާކެޓުގައި އެވަގުތަކު ފައިސާގެ އަގު ހުރިވަރާއި ލިބިދާނެ 

ގެއްލުމެއްގެ މިންވަރު ވަޒަންކޮށްގެން ނެރޭ ރޭޓެކެވެ.  

2.19 ކަރަންޓް އެންޑް ޑިފަރޑް އިންކަމް ޓެކްސް

ކަރަންޓް  ހިމަނާފައިވާނީ  ގޮތުގައި  ހަރަދުގެ  ޓެކްސް  މުއްދަތުގައި  ހިސާބުކުރާ 
އަދި ޑިފަރޑް އިންކަމް ޓެކްސްއެވެ. މާލީ ބަޔާނުގައި ޓެކްސް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 
ކަނޑައަޅާނީ އެމުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން އިކުއިޓީގެ ގޮތުގައި ސީދާ ހިސާބުކުރެވިފައިވާ 

އަދަދާއި ހަމައަށެވެ. 

ހަމައަށް  ތާރީހާއި  ބެލެންޝީޓް  ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ  ޓެކްސް  އިންކަމް  ކަރަންޓް 
މެނޭޖްމަންޓްގެ  އެއްގޮތަށެވެ.  ޤާނޫނުތަކާއި  އަމަލުކުރަމުންދާ  ތަސްދީޤުކޮށް 
ޤަވައިދުތަކަށް  ޤާނޫނާއި  ޓެކްސް  ދަށުން  އުސޫލެއްގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ފަރާތުން 
ދާނެއެވެ.  ހިސާބުކުރަމުން  ޓެކްސް  ދައްކަންޖެހޭ  ސަބަބުން  ބަދަލުތަކުގެ  އަންނަ 
އަދި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ޕްރޮވިޝަން ހެދޭނެއެވެ.  

ޓެކްސް  އެއަހަރެއްގެ  އަހަރެއްގައި،  ޓެކްސް  ފެށިގެން  ން   2011 ޖުލައި   18
އިތުރުވާ  އިތުރުވާނަމަ،  ވުރެ  އަށް  ރުފިޔާ   500,000.00 ފައިދާ  ބިނާކުރެވޭ 

އަދަދުގެ %15 ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހެއެވެ.  

ޑިފަރޑް އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވެނީ ސީދާ އަދަދުން "ލައިބިލިޓީ 
މެތަޑް" ބޭނުންކޮށްގެން އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީއަށް ބިނާކުރެވޭ ޓެކްސްގެ އަސާސުން 
ހިމެނުމުންނެވެ. ޑިފަރޑް  ބަޔާންތަކުގައި  މާލީ  ހިސާބުކުރުމަށްފަހު  ތަފާތު  ވަގުތީ 
ރޭޓް  ޓެކްސް  އަމަލުކުރެވޭ  މިހާރު  ބަޔާންކުރަނީ  މިންވަރު  ޓެކްސްގެ  އިންކަމް 

ބޭނުންކޮށްގެނެވެ. 



45 އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ

2.20 ޢާމްދަނީ ފާހަގަކުރުން

އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ އިން 
ޑިސްކައުންޓް ކެނޑުމަށްފަހު އޮންނަ ސާފު އަދަދެެވެ.  އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ 

ކުރެވެނީ އަންނަނިވި ބައިތަކެވެ.

ހ. ވަކިވަކިން މުދާ ވިއްކުން
ވަކިވަކިން މުދާ ވިކުނުކަމަށް ބަލަނީ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެ މުދަލެއް ކަސްޓަމަރަށް 
ފޯރުކޮށް ދިނުމުންނެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރު މުދާ ޤަބޫލުކޮށް އެއަށް ލިބެންވާ ފައިސާ 

ލިބޭނެ ކަމަށް ކަށަވަރު ވުމުންނެވެ.  

ށ. ޚިދުމަތްދިނުން
ޚިދުމަތެއް ދެވުނު ކަމަށް ބަލަނީ ހިސާބު ކުރެވޭ މުއްދަތު ގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުންނެވެ. 
ދެވުނު  ނިސްބަތްކޮށް  ޚިދުމަތާއި  ނިންމައިދޭންޖެހޭ  މުއާމަލާތެއް  ވަކި  މިގޮތުން 

ޚިދުމަތް ބަލައިގެންނެވެ.  

ނ. އިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ
އެވަގުތެއްގެ  ނިސްބަތުން  މުއްދަތުގެ  ހިސާބުކުރަނީ  އާމްދަނީ  އިންޓްރެސްޓް 

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަށް ބަލައިގެންނެވެ.  

ރ. ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ބަލާފައިވަނީ ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 

ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.

ބ. ކުލީގެ އާމްދަނީ
ބަލައިގެން  އެގްރީމަންޓަށް  ކުރެވޭ  ޢަމަލު  ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ  އާމްދަނީ  ކުލީގެ 

ކުރިޔަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ.  

2.21 ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ދިނުން

ހ. ކުންފުނި، ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުގެ ގޮތުގައި 
އެތަކެއްޗާއި  ވެރިފަރާތުން  ތަންތަނުގެ  ތަކެއްޗާއި  ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް  ކުންފުނިން 
ގެއްލުންތަކަކަށް  ފައިދާއާއި  ހުރިހާ  ގުޅިފައިވާ  މިލްކުވެރިކަމާއި  ތަންތަނުގެ 
ކުއްޔަށް  މިފަދަ  ބައިގައެވެ.  ހިފާ  ކުއްޔަށް  ބަޔާންކުރެވެނީ  އެ  ޒިންމާވާނަމަ، 
ލިބޭ  )ތަކެއްޗާއި ތަންތަނުގެ ވެރިފަރާތުން  ހިފުންތަކާއި ގުޅިގެން ދައްކާ ފައިސާ 
ހުރިހާ ފައިދާ އެއް ކެނޑުމަށްފަހު( ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ 

ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރެވެނީ "ތެދު ރޮނގު" އުޞޫލުންނެވެ.

ށ. ކުންފުނި، ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި 
ޕްރޮޕަޓީ،  ބެލެންސްޝީޓްގެ  ދިނުންތައް،  ދީފައިވާ  ކުއްޔަށް  ފަރާތަކަށް  ތިންވަނަަ 
ތަންތަނާއި  ކުއްޔަށްދޭ  ހިމަނާފައިވެއެވެ.  ތެރޭގައި  އިކްއިޕްމަންޓްގެ  ޕްލާންޓް، 
އާއި  ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް  އެހެނިހެން  އެފަދަ  ކުންފުނީގެ  ކެނޑޭނީ  ބަލަށް  ތަކެތި 
އިކްއިޕްމަންޓް އާއި އެއްގޮތަށެވެ. ކުއްޔަށް ލިބޭ އާމްދަނީ )ތަކެއްޗާއި ތަންތަން ހިފާ 
ފަރާތްތައް ކުންފުނިން ލިބިދޭ ފައިދާ ކެނޑުމަށްފަހު( ކުއްޔަށް ދީފައިވާ  މުއްދަތުގެ 

ތެރޭގައި އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރެވެނީ "ތެދު ރޮނގު" އުޞޫލުންނެވެ. 

2.22 ފައިދާ ބެހުން

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ކަނޑައަޅާ ފައިދާ ކުންފުނީގެ މާލީ ބަޔާން 
ތަކުގައި ލައިބިލިޓީޒް ގެގޮތުގައި ބަޔާންކުރަނީ، އެފައިދާ އެއް ބެހުމަށް ހިއްސާދާރުން 

ނިންމާ އަހަރެއްގެ ހިސާބުގައެވެ. 

3. މާލީ ރިސްކު ނުވަތަ ގެއްލުންތައް ބެލެހެއްޓުން
3.1 މާލީ ރިސްކު ނުވަތަ ގެއްލުންތައް

ތަކަށް  ގެއްލުން  ނުވަތަ  ރިސްކު  މާލީ  ގިނަ  ވަރަށް  ޙަރަކާތްތަކުން  ކުންފުނީގެ 
ހުށަހެޅެއެވެ.  އޭގެ ތެރޭގައި މާރކެޓް ރިސްކް )ބޭރު ފައިސާ މާރު ކުރުން ހިމެނޭ 
ގޮތުން(، ކްރެޑިޓް ރިސްކް އަދި ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން ލިބިދާނެ 
ނުވުމާއިއެކު،  އެއްޗަކަށް  އެނގޭ  ލަފާކުރަން  މިންވަރު  އޭގެ  ގެއްލުންތަކަކީ  މާލީ 
ކުންފުނިން މިފަދަ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ބަލަނީ ވީހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަކުރެވޭނެ 

ގޮތެއްގެ މަތިން ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު ދެމެހެއްޓޭތޯއެވެ.

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

ރިސްކް އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް ރިސްކް ހިމެނެއެވެ. 

ހ. މާކެޓް ރިސްކް
1. ބޭރުފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކް

ކުރާ  މުއާމަލާތްތައް  ވިޔަފާރީގެ  ތަފާތު  ފަރާތްތަކާއިއެކު  ބޭރުގެ  ކުންފުންޏަކީ 
ހުށަހެޅެއެވެ.  ރިސްކަށް  މާރުކުރުމުގެ  ފައިސާ  ބޭރު  ވުމާއިއެކު  ކުންފުންޏަކަށް 
ބޭރުފައިސާއިން  ކުރިމަގުގައި  ހުށަހެޅެނީ،  ރިސްކަށް  މާރުކުރުމުގެ  ބޭރުފައިސާ 

ކުރެވޭނެ މުޢާމަލާތްތަކާއި، ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެސެޓްސް އަދި ލައިބިލިޓީޒް އެވެ.

2. ޕްރައިސް ރިސްކް
ހުންނަބައިގައި  ވިއްކާލެވެން  ބެލެންސްޝީޓުގައި  ގޮތުގައި  އިންވެސްޓްމަންޓުގެ 
އަތުވެދާނެ  އަގުތަކަށް  ހިއްސާގެ  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ބަދަލަކުން، ކުންފުނި ރިސްކަކަށް ހުށަހެޅެއެވެ. 

ށ. ކްރެޑިޓް ރިސްކް
ދަރަނި  ނެތެވެ. ކުންފުނީގެ  ރިސްކެއް  ދަރަނީގެ  ބޮޑު  ފާހަގަކުރެވޭ  ކުންފުންޏަށް 
މުދާ  ހިދުމަތާއި  ދަރަންޏަށް  ދަށުން  ސިޔާސަތުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ދޫކުރުމަށް 

ދޫކުރެވެނީ ކުންފުންޏަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ.

ނ. އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް
ކުންފުންޏަށް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް ދިމާވަނީ ބޭންކުތަކާއި އެހެން ފަރާތްތަކުން 
އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ ތެރޭގައެވެ.  މިގޮތުން ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ 
ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓުގައި ނުވަތަ ބަދަލުވަމުންދާ ރޭޓެއްގައެވެ. އަދި މި ރޭޓްތައް 
އަބަދުމެ މުޠާލިއާ ކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ. ބެލެންސް ޝީޓް ތާރީހުގައި އިންޓްރެސްޓް 

ރޭޓްގެ ރިސްކުން ރައްކާތެރި ވެވޭނެފަދަ އެއްވެސް އާލާތެއްނެތެވެ. 
 



އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ46

ރ. ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް
ފައިސާ ނެތުމުގެ ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމަކީ ފުދޭ މިންވަރެއްގައި ފައިސާ  އާއި ވިއްކާ 
ލެވޭނެ ސެކިއުރިޓީ ބެހެއްޓުމާއި، ފަންޑް ކުރަންބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ 
ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ހަމަޖެހިފައިވުމާއި  ލިބޭނެގޮތް  ގޮތުގައި  ދަރަނީގެ  ފައިސާ 
ހުރުމެވެ.  ޤާބިލްކަން  ހަމަޖެއްސުމުގެ  އެކުއެކީގައި  އެއް  ލިބެންޖެހޭފައިސާ  އާއި 
އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުންފުނި އަދި ގްރޫޕުން ދައްކަން އެއްބަސްވެފައިވާ ކްރެޑިޓް 

ފެސިލިޓީޒް އެއްނެތެވެ. 

3.2 ކެޕިޓަލް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް

މުއްދަތަކަށް  ދިގު  ވެފައިވަނީ  ބޭނުމަކަށް  ގްރޫޕްގެ  ކުރުމުގައި،  މެނޭޖް  ކެޕިޓަލް 
ހިއްސާދާރުންނާއި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނަށް ފައިދާ ހޯދުމާއި ކޮސްޓް އޮފް ކެޕިޓަލް 
ކުޑަ ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކެޕިޓަލް ސްޓްރަކްޗަރ އެއް ދެމެހެއްޓުމެވެ.  

މިގޮތުން ކެޕިޓަލް ސްޓަރަކްޗަރ މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް 
ދެވޭ ޑިވިޑެންޑްއަށް ބަދަލުގެނައުމާއި، ހިއްސާ ވިއްކުމާއި އަދި ހަރު މުދާ ވިއްކުމަށް 

ގްރޫޕުން ނިންމިދާނެއެވެ.

ގްރޫޕުން ކެޕިޓަލް މޮނިޓަރ ކުރަނީ ގިއަރިން ރޭޝިއޯ ބަލައިގެންނެވެ. މި ރޭޝިއޯއަކީ 
ސާފު ދަރަނި ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް އިން ގެއްލައިގެން ބަލާ މިންގަޑެވެ. ސާފު ދަރަންޏަކީ 
ޢަދަދާއި  ދައްކަންޖެހޭ  ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން  ވިޔަފާރިންނާއި  ދަރަނިން  ޖުމްލަ 
ފައިސާ އާއި، ފައިސާ އާއި އެއްގޮތް ތަކެތި އުނިކުރުމުން ލިބޭ މިންވަރެވެ. ޖުމްލަ 

ކެޕިޓަލް އަކީ އިކްއިޓީ އާއި ސާފު ދަރަނި އެއްކުރުމުން ލިބޭ މިންގަޑެވެ.
31 ޑިސެމްބަރ 2010 ން 31 ޑިސެމްބަރ 2011 އަށް ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ 

ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  

31 ޑިސެމްބަރ 2010 އާއި އަޅާބަލާއިރު 31 ޑިސެމްބަރ 2011 ގެ ނިޔަލަށް 
ނަގާފައިވާ  ބޭންކުން  ދައްކާގޮތަށް  އަބުރާ  އިތުރުވެފައިވަނީ  ރޭޝިއޯ  ގިއަރިންގ 
މާލީ  ހުރި  ވިއްކާލެވޭގޮތަށް  ކުންފުނީގެ  އަދި  އިތުރުވެފައި  އަދަދު  ފައިސާގެ 
ރައުސްމާލުގެ  ޖުމްލަ  ސަބަބުން  ގެއްލުމުގެ  ލިބިފައިވާ  ހަމައަގުން  އެސެޓްތަކުގެ 
އަދަދު ދަށްވެފައިވުމާއި އަދި މާލީ އަހަރުން ގެއްލުންވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

3.3 ފެއަރ ވެލިއު އެސްޓިމޭޝަން

އަންނަ  ކެނޑުމުން  އިމްޕެއަރމަންޓް  ޕޭއަބަލްސް  އާއި  ރިސީވަބަލްސް  ޓްރޭޑް 
އަދަދަކީ ގާތްގަޑަކަށް ޓްރޭޑް ރިސީވަބަލްސް އާއި ޕޭއަބަލްސްގެެ ހަމައަގު ކަމުގައި 
ބެލެވެއެވެ. ފައިނޭންޝަލް ލައިބިލިޓީޒްގެ ފެއަރ ވެލިއު އެސްޓިމޭޓް ކޮށްފައިވަނީ 
އެއާއިއެއްފަދަ  ކުންފުނީގައިވާ  މިހާރު  ފައިސާ،  ދައްކަންހުރި  މުސްތަޤްބަލްގައި 
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކުގެ މާކެޓް ރޭޓުން ޑިސްކައުންޓް ކޮށްގެންނެވެ.

4. އަޅާ ބެލުން
ކުރީ  ގްރޫޕްގެ  ހާލަތްތަކުގައި  ބޭނުންވާ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  އެއްގޮތަށް  މިއަހަރާއި 

އަހަރުތަކުގެ ހިސާބުތައް އަޅާކިޔޭނެ ގޮތަށް ވާނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ.  

ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ 176,474,519  162,160,986  176,474,519  162,160,986 
 (107,434,095)  (75,534,353)  (107,939,685)  (76,039,943) ކަނޑަން: ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި )ނޯޓް 15(

ސާފު ދަރަނި 100,434,576  54,221,301  100,940,166  54,726,891 
ޖުމްލަ ރައުސްމާލު 224,582,907  248,235,720  232,579,064  256,211,957 
ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް 325,017,483  302,457,020  333,519,230  310,938,848 

18% 30% 18% 31% ގިއަރިންގ ރޭޝިއޯ

8 ޖުލައި 2012

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި.



47 އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ

5. މައިގަޑު ވިޔަފާރީގެ މައުލޫމާތު
31 ޑިސެމްބަރ 2011 ގެ ނިޔަލަށް ގްރޫޕްގެ މައިގަޑު ވިޔަފާރި ބެހިފައިވަނީ 4 ބަޔަށެވެ. 

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

    ސިނާއީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓައް
)ނ( ދަތުރުފަތުރު: ގްރޭޓަރ މާލެ އަދި މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ފެރީ ޚިދުމަތް ދިނުން

 )ރ( އެހެނިހެން ވިޔަފާރި: ރާއްޖޭގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް މުދާ އުފުލައިދިނުން، ރާއްޖޭން ބޭރުން މުދާ އުފުލުން، ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޯޓް ފަހަރުގެ ޝިޕް އެޖެންޓްކަން 
    ކުރުން، މެޝިނަރީ، އިކްއިޕްމަންޓް އަދި ވެހިކަލް ކުއްޔަށް ދިނުން، އިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާއި ބެލެހެއްޓުން، ނީލަން ކިޔުން، މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚިދުމަތް، 

    އުޅަނދުފަހަރު އެހެލާ ބޭލުމުގެ ޚިދުމަތް.

31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގެ ނިޔަލަށް މައިގަޑު ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ:

ޖުމްލަ 
 ވަކި ބައެއްގައި

ނުހިމެނޭ 
 އެހެނިހެން
ޚިދުމަތް 

 ދަތުރުފަތުރުގެ 
ޚިދުމަތް 

 ކޮންޓްރެކްޓިންގ
މަސައްކަތް އާންވު ވިޔަފާރި 

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި 117,605,318  155,231,265  66,957,930  41,308,339  -  381,102,853 

 (28,727,514)  (28,269,509)  (13,998,676)  (19,726,169) ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ / )ގެއްލުން( 24,991,652  8,275,190 

 (19,478,197)  (16,934,858)  317,035  (339,963)  (2,520,410) ފައިސާ ހޯދުމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ / )ކުރެވުނު ހޭދަ( )ނޯޓް 22( - 

 (397,625)  (397,625) އެސޯސިއޭޓުން ވެފައިވާ ގެއްލުމުގެ ހިއްސާ )ނޯޓް 11( -  -  -  - 

 (48,603,335) ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ / )ގެއްލުން(

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް - 

 (48,603,335) ޓެކްސް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ / )ގެއްލުން(

31 ޑިސެމްބަރ 2011 ގެ ނިޔަލަށް މައިގަޑު ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ:
ކުރެވުނު ވިޔަފާރި 144,803,656  223,700,130  79,819,737  56,692,777  60,000  505,076,299 

 18,712,760  (18,911,741)  (10,257,151)  (26,214,636) ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ / )ގެއްލުން( 31,135,889  42,960,399 

 (24,370,542)  (21,187,905)  -  (78,688)  (3,111,482) ފައިސާ ހޯދުމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ / )ކުރެވުނު ހޭދަ( )ނޯޓް 22( 7,533 

 (2,521,727)  (2,521,727) އެސޯސިއޭޓުން ވެފައިވާ ގެއްލުމުގެ ހިއްސާ )ނޯޓް 11( -  -  -  - 

 (8,179,509) ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ / )ގެއްލުން(

 (136,584) ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް

 (8,316,093) ޓެކްސް ކެނޑުމަށްފަހު ލިބުނު ފައިދާ / )ގެއްލުން(

އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާ ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ އެހެނިހެން އައިޓަމްތައް:

31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގެ ނިޔަލަށް 

57,289,553  1,527,808 15,835,045 9,796,168 29,295,552 834,979 ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް 6(

791,822  778,021  1,277  - 2,964 9,560 އެމޯޓައިޒޭޝަން )ނޯޓް 7(

31 ޑިސެމްބަރ 2011 ގެ ނިޔަލަށް

50,176,745 1,473,301 8,824,942 14,421,145 24,693,952 763,404 ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް 6(

774,794 އެމޯޓައިޒޭޝަން )ނޯޓް 7( 9,560  2,964  -  -  762,270 

31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ އެސެޓް، ދަރަނި، އަދި ކެޕިޓަލް ޙަރަދުކުރެވިފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ:

600,440,570 292,607,027 134,011,382 40,940,832 77,654,100 55,227,228 އެސެޓް 

352,204,850 308,158,898 91,000 21,836 42,644,442 1,288,675 ދަރަނި

5,869,734 504,284 3,902,033 1,178,621 231,496 53,300 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު )ނޯޓް 7 އަދި 8(

31 ޑިސެމްބަރ 2011 ގައި ވިޔަފާރި ބައިތަކުގެ އެސެޓް، ދަރަނި، އަދި ކެޕިޓަލް ޙަރަދުކުރެވިފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ:

674,879,399 333,532,607 115,796,635 28,726,437 148,053,515 48,770,205 އެސެޓް 

450,296,492 392,900,022 285,339 41,397 55,390,256 1,679,479 ދަރަނި

31,742,464  86,673 3,599,407 5,494,513 20,155,278 2,406,593 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު )ނޯޓް 7 އަދި 8(

8 ޖުލައި 2012

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި.
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6. ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް، އަދި އިކުއިޕްމަންޓް - ގްރޫޕް 

ޖުމްލަ އެހެނިހެން ހަރުމުދާ އުޅަނދު ފަހަރު

ފަރުނީޗަރާއި 
އޮފީސް/މުވާސަލާތީ 

އިކުއިޕްމެންޓް މޮޓޯ ވެހިކަލް ޕްލާންޓާއި މެޝިނަރީ އިމާރާތް ބިން

31 ޑިސެމްބަރ 2009 ގައި 

އަގު 7,370,831  52,315,633  363,613,808  12,003,910  30,026,421  123,235,524  20,292,429  608,858,556 

 (386,179,619)  (16,024,932)  (51,722,223)  (23,960,259)  (10,398,088)  (253,601,759)  (30,472,358) މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު - 

ސާފު އަގު 7,370,831  21,843,275  110,012,049  1,605,822  6,066,162  71,513,301  4,267,497  222,678,937 

31 ޑިސެމްބަރ 2010 ނިމުނު އިރު

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު 7,370,831  21,843,275  110,012,049  1,605,822  6,066,162  71,513,301  4,267,497  222,678,937 

އިތުރު ކުރެވުނު -  -  339,393  -  865,474  2,843,382  158,184  4,206,434 

 7,901,740  -  -  -  -  -  7,901,740  - 
ކުރެވެމުންއައި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ނިމި 

އެސެޓަށް ވެއްދުނު )ނޯޓް 8 (

 53,432,016  -  -  -  -  -  53,432,016  - 
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީ އިން އެސެޓްގެ ގޮތުގައި 

ބަދަލުކުރެވުނު އަގު )ނޯޓް 9 (

 (20,158,178)  -  -  -  -  -  (20,158,178)  - 
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީ އިން އެސެޓްގެ ގޮތުގައި 

ބަދަލުކުރެވުނު މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

 (360,143)  (20,340)  (15,182)  (324,621) ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު- އަގު -  -  -  - 

 102,887  -  -  102,887  -  -  -  - 
ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު- 

މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

 (8,823,255)  -  (7,012,646)  -  -  (1,810,609)  -  - 
ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ވިއްކާލުމަށް ބެހެއްޓިފައިވާ 

)ނޯޓް 10 (

 (57,289,553)  (1,740,982)  (10,667,593)  (2,264,091)  (640,399)  (36,375,983)  (5,600,505) ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް 20( - 

އަހަރު ނިމުނު އިރު ސާފު އަގު 7,370,831  57,418,348  72,164,850  965,424  4,445,812  56,661,263  2,664,359  201,690,887 

31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި 

އަގު 7,370,831  113,649,389  359,410,422  12,003,910  29,612,766  110,895,903  20,282,150  653,225,371 

 (451,534,484)  (17,617,791)  (54,234,640)  (25,166,954)  (11,038,486)  (287,245,572)  (56,231,041) މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު - 

ސާފު އަގު 7,370,831  57,418,348  72,164,850  965,424  4,445,812  56,661,263  2,664,359  201,690,887 

31 ޑިސެމްބަރ 2011 ނިމުނު އިރު

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު 7,370,831  57,418,348  72,164,850  965,424  4,445,812  56,661,263  2,664,359  201,690,887 

އިތުރު ކުރެވުނު -  -  10,732,552  1,500,000  1,109,838  12,345,926  2,150,684  27,839,000 

 4,513,452  525,615  -  -  1,948,147  2,039,690  - 
ކުރެވެމުންއައި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ނިމި 

އެސެޓަށް ވެއްދުނު )ނޯޓް 8 (

 (9,836,438)  (300)  (1,724,008)  (518,175)  (6,944,720)  (649,235) ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު- އަގު -  - 

 9,656,656  300  1,596,707  465,694  6,944,720  649,235 
ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު- 

މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

 (50,176,745)  (1,840,406)  (10,034,862)  (1,954,977)  (680,142)  (29,215,448)  (6,450,910) ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް 20( - 

އަހަރު ނިމުނު އިރު ސާފު އަގު 7,370,831  53,007,128  55,630,101  1,785,282  3,548,192  59,370,641  2,974,637  183,686,812 

31 ޑިސެމްބަރ 2011 ގައި 

އަގު 7,370,831  115,689,079  371,441,886  6,559,190  30,204,429  122,043,436  22,432,534  675,741,385 

 (492,054,573)  (19,457,897)  (62,672,795)  (26,656,237)  (4,773,908)  (315,811,785)  (62,681,951) މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު - 

ސާފު އަގު 7,370,831  53,007,128  55,630,101  1,785,282  3,548,192  59,370,641  2,974,637  183,686,812 

8 ޖުލައި 2012

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި.
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6. ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް، އަދި އިކުއިޕްމަންޓް - ކުންފުނި 

ޖުމްލަ އެހެނިހެން ހަރުމުދާ އުޅަނދު ފަހަރު

ފަރުނީޗަރާއި 
އޮފީސް/މުވާސަލާތީ 

އިކުއިޕްމެންޓް މޮޓޯ ވެހިކަލް ޕްލާންޓާއި މެޝިނަރީ އިމާރާތް ބިން

31 ޑިސެމްބަރ 2009 ގައި 

އަގު 7,370,831  52,315,633  363,613,808  12,003,910  29,860,851  123,235,524  20,292,429  608,692,986 

 (386,083,191)  (16,024,932)  (51,722,222)  (23,863,832)  (10,398,088)  (253,601,759)  (30,472,358) މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

ސާފު އަގު 7,370,831  21,843,275  110,012,049  1,605,822  5,997,019  71,513,302  4,267,497  222,609,795 

31 ޑިސެމްބަރ 2010 ނިމުނު އިރު

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު 7,370,831  21,843,275  110,012,049  1,605,822  5,997,019  71,513,302  4,267,497  222,609,795 

އިތުރު ކުރެވުނު -  -  339,393  -  865,474  2,843,382  158,184  4,206,433 

 7,901,740  -  -  -  -  -  7,901,740  - 
ކުރެވެމުންއައި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ނިމި 

އެސެޓަށް ވެއްދުނު )ނޯޓް 8 (

 53,432,016  -  -  -  -  -  53,432,016  - 
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީ އިން އެސެޓްގެ ގޮތުގައި 

ބަދަލުކުރެވުނު އަގު )ނޯޓް 9 (

 (20,158,178)  -  -  -  -  -  (20,158,178)  - 
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީ އިން އެސެޓްގެ ގޮތުގައި 

ބަދަލުކުރެވުނު މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

 (194,573)  (20,340)  (15,182)  (159,051) ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު -  -  -  - 

 (8,823,255)  -  (7,012,646)  -  -  (1,810,609)  -  - 
ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ވިއްކާލުމަށް ބެހެއްޓިފައިވާ 

)ނޯޓް 10 (

 (57,283,092)  (1,740,982)  (10,667,593)  (2,257,630)  (640,398)  (36,375,983)  (5,600,505) ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް 20( - 

އަހަރު ނިމުނު އިރު ސާފު އަގު 7,370,831  57,418,348  72,164,850  965,424  4,445,812  56,661,263  2,664,359  201,690,887 

31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި 

އަގު 7,370,831  113,649,389  359,410,422  12,003,910  29,612,766  110,895,903  20,282,150  653,225,371 

 (451,534,484)  (17,617,791)  (54,234,640)  (25,166,954)  (11,038,486)  (287,245,572)  (56,231,041) މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު - 

ސާފު އަގު 7,370,831  57,418,348  72,164,850  965,424  4,445,812  56,661,263  2,664,359  201,690,887 

31 ޑިސެމްބަރ 2011 ނިމުނު އިރު

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު 7,370,831  57,418,348  72,164,850  965,424  4,445,812  56,661,263  2,664,359  201,690,887 

އިތުރު ކުރެވުނު -  -  10,732,552  1,500,000  1,109,838  12,345,926  2,150,684  27,839,000 

 4,513,452  -  525,615  -  -  1,948,147  2,039,690  - 
ކުރެވެމުންއައި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ނިމި 

އެސެޓަށް ވެއްދުނު )ނޯޓް 8 (

 (9,836,438)  (300)  (1,724,008)  (518,175)  (6,944,720)  (649,235) ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު- އަގު -  - 

 9,656,656  300  1,596,707  465,694  6,944,720  649,235  -  - 
ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު- 

މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު

 (50,176,745)  (1,840,406)  (10,034,862)  (1,954,977)  (680,142)  (29,215,448)  (6,450,910) ބަލަށް ކެނޑުނު )ނޯޓް 20( - 

އަހަރު ނިމުނު އިރު ސާފު އަގު 7,370,831  53,007,128  55,630,101  1,785,282  3,548,192  59,370,641  2,974,637  183,686,812 

31 ޑިސެމްބަރ 2011 ގައި 

އަގު 7,370,831  115,689,079  371,441,886  6,559,190  30,204,429  122,043,436  22,432,534  675,741,385 

 (492,054,573)  (19,457,897)  (62,672,795)  (26,656,237)  (4,773,908)  (315,811,785)  (62,681,951) މިހާތަނަށް ބަލަށް ކެނޑުނު - 

ސާފު އަގު 7,370,831  53,007,128  55,630,101  1,785,282  3,548,192  59,370,641  2,974,637  183,686,812 

8 ޖުލައި 2012

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި.
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ކުލީގެ ގޮތުގައި 2011 ވަނަ އަހަރު 6,245,369 ރުފިޔާ   ބިންތަކަށް  ބިންބިމުގައެވެ. މި  ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ  ހެދިފައިވަނީ ސަރުކާރުން  )ހ( ކުންފުނީގެ އިމާރާތްތައް 
6,245,369:2010(ރުފިޔާ( ދައްކާފައިވެއެވެ.

)ށ( ބެލެންޝީޓް ތާރީހަށް ބަލަށް ކަނޑާ ހުސްވެފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ އަގަކީ 2011 ވަނަ އަހަރު 288,684,607 ރުފިޔާ  258,159,622 :2010(ރުފިޔާ( އެވެ.

)ނ( އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި އެމްޓީސީސީ ބިލްޑިންގ، އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، ބާރޖު ކުރިމަގު 10 ، ބާރޖު ކުރިމަގު 11، ޓަގް ބޯޓު 
ޓެންގޯ 575، ޓަގު ބޯޓު ޓެންގޯ 6، ސްޓީލް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް –ލީމާ 1 އަދި ޖައްރާފާ 3 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ. )ނޯޓް 17(

)ރ( ކެޓަޕިލަރ ފައިނޭންޝިއަލް ސަރވިސަސް އޭޝިއާއިން އަބުރާދައްކާގޮތަށް ހޯދާފައިވާ ފައިސާގެ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ ޓްރެކްޓަރސް، އެކްސްކަވޭޓަރސް 
އަދި ވީލް ލޯޑަރޒް އެވެ. )ނޯޓް 17(

)ބ( ހަބީބް ބޭންކް އިން އަބުރާދައްކާގޮތަށް ހޯދާފައިވާ ފައިސާގެ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި 3 ސްޕީޑް ބޯޓް ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ. )ނޯޓް 17(

)ޅ( 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ގްރޫޕް އަހަރީ ހިސާބު ރީސްޓޭޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ތިރީގައިވާ އެސޯސިއޭޓްގެ ހަރުމުދަލުންވާ ހިއްސާ، ހިސާބުތަކުން ވަނީ އުނިކުރެވިފައެވެ. 
2010 ވަނަ އަހަރު ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް މިހާރު ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

7. އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓް

 އަހަރު ނިމުނުއިރު 
ސާފު އަގު

 31.12.2010

އަހަރުތެރޭގައި ބަލަށް 
ކެނޑުނު

  2010

އަހަރު ފެށުނުއިރު 
ސާފު އަގު
 2010

ކުރިން ހާމަކުރެވިފައިވާ ގޮތް 222,769,957 57,320,180 201,751,279
(60,392) (30,628) (91,020) އެސޯސިއޭޓްގެ ހަރުމުދަލުންވާ ހިއްސާ، ކުރިން އެއްކުރެވިފައިވާ ހިސާބަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު

މިހާރު ހާމަކުރެވިފައިވާ ގޮތް 222,678,937 57,289,552 201,690,887

ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

01 ޖެނުއަރީ ގައި 

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު 1,454,510  2,259,305  1,454,510  2,245,055 

އިތުރު ކުރެވުނު 55,898  -  55,898  - 

 -  -  (26,191) ބަލަށް ކެނޑުނު - 

ނައްތާލެވުނު އެސެޓްތަކުން – އެމޯޓައިޒް ކުރެވުނު -  13,218  -  - 

 (790,545)  (774,794)  (791,822)  (774,794) އެމޯޓައިޒްކުރެވުނު 

އަހަރު ނިމުނުއިރު ސާފު އަގު 735,614  1,454,510  735,614  1,454,510 

31 ޑިސެމްބަރ ގައި 

އަގު 5,017,068  4,961,170  5,017,068  4,961,170 

 (3,506,660)  (4,281,454)  (3,506,660)  (4,281,454) އެމޯޓައިޒްކުރެވުނު 

ސާފު އަގު 735,614  1,454,510  735,614  1,454,510 
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އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްގެގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ސޮފްޓްވެއަރ ހިނގާފައިވާ ހަރަދެވެ.
 

2010 ވަނަ އަހަރުގެ ގްރޫޕް އަހަރީ ހިސާބު ރީސްޓޭޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރިން އެއްކުރެވިފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ އެސޯސިއޭޓްގެ އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްގެ 
ހިއްސާ ހިސާބުތަކުން ވަނީ އުނިކުރެވިފައެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރު ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް މިހާރު ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 އަހަރު ނިމުނުއިރު 
ސާފު އަގު

 31.12.2010

އަހަރުތެރޭގައި 
އެމޯޓައިޒްކުރެވުނު 

  2010

އަހަރު ފެށުނުއިރު 
ސާފު އަގު
 2010

1,455,906 792789 ކުރިން ހާމަކުރެވިފައިވާ ގޮތް 2,261,668
(1,396) (967) (2,363) އެސޯސިއޭޓްގެ ހަރުމުދަލުންވާ ހިއްސާ ކުރިން އެއްކުރެވިފައިވާ ހިސާބަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު

މިހާރު ހާމަކުރެވިފައިވާ ގޮތް 2,259,305 791,822 1,454,510

2010 ވަނަ އަހަރުގެ ގްރޫޕް އަހަރީ ހިސާބު ރީސްޓޭޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރިން އެއްކުރެވިފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ އެސޯސިއޭޓްގެ ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި 
މަސައްކަތުގެ ހިއްސާ، ހިސާބުތަކުން ވަނީ އުނިކުރެވިފައެވެ. 2010 ވަނަ އަހަރު ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް މިހާރު ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

8. ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

އަހަރު ފެށުނުއިރު ސާފު އަގު 3,148,827  14,622,865  1,899,089  12,873,127 

އަހަރުތެރޭ ކުރެވުނު ޚަރަދު 3,847,567  1,663,300  3,847,567  1,663,300 

 -  -  (500,000) ސަބްސިޑިއަރީގެ އިތުރަށްދައްކާފައިވާ ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތް- ހިސާބަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު )ނޯޓް 30( - 

 (7,901,740)  (4,513,452)  (7,901,740)  (4,513,452) ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓަށް ބަދަލުކުރެވުނު )ނޯޓް 6(

 (4,735,598)  -  (4,735,598) ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހުނު އަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ - 

އަހަރު ނިމުނު އިރު ސާފު އަގު 2,482,942  3,148,827  1,233,204  1,899,089 

 އަހަރު ނިމުނުއިރު 
ސާފު އަގު

 31.12.2010
އަހަރު ތެރޭގައި

ހިނގި 

އަހަރު ފެށުނުއިރު 
ސާފު އަގު
 2010

11,566,221 (9,215,226) ކުރިން ހާމަކުރެވިފައިވާ ގޮތް 20,781,447

(500,000) (500,000) - ސަބްސިޑިއަރީގެ އިތުރަށްދައްކާފައިވާ ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތް- ހިސާބަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު )ނޯޓް 30(

818,613 (1,749,737) އެސޯސިއޭޓްގެ ދަށްކޮށްދައްކާފައިވާ ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތް- ހިސާބަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު )ނޯޓް 30( 2,568,350

(8,736,007) (9,075) (8,726,932) އެސޯސިއޭޓްގެ ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތުގެ ހިއްސާ ކުރިން އެއްކުރެވިފައިވާ ހިސާބަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު )ނޯޓް 11(

3,148,827 (11,474,038) މިހާރު ހާމަކުރެވިފައިވާ ގޮތް 14,622,865
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9. އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަރޓީ
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

އަހަރު ފެށުނުއިރު -  33,273,838  -  33,273,838 

 (33,273,838)  -  (33,273,838) ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް އަށް ބަދަލުކުރެވުނު )ނޯޓް 6( - 

އަހަރު ނިމުނުއިރު  -  -  -  - 

10. ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދާ 
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދާ  9,376,330 552,800  9,376,330 552,800 

 (1,258,934)  -  (1,258,934) އަހަރު ފެށުނުއިރު

 -  (6,281,387)  -  (6,281,387) ކަނޑަން: ނައްތާލެވުނު

ކަނޑަން: މުދަލުގެ މާރކެޓް އަގަށް އައި ބަދަލު  -  8,823,530  -  8,823,530 

އަހަރު ނިމުނުއިރު  1,836,009  9,376,330  1,836,009  9,376,330 

ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ސްޕީޑް ލޯންޗް އާއި އިންޖީނެވެ.

11. އެސޯސިއޭޓް ގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

01 ޖެނުއަރީ ގައި  2,521,727  2,919,352  2,521,727  2,919,352 

 (397,625)  (2,521,727)  (397,625)  (2,521,727) ގެއްލުމުގެ ހިއްސާ

31 ޑިސެމްބަރ ގައި  -  2,521,727  -  2,521,727 

ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓް ނުކޮށްވާ އެސޯސިއޭޓް ކުންފުނީގެ ހަރުމުދަލާއި ދަރަނި އަހަރު ނިމުނު އިރު ހުރިގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޙިއްސާގެ މިންވަރު ގެއްލުން އާމްދަނީ ދަރަނި އެސެޓް ނަން

31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި އަހަރު ނިމުނު އިރު

33 1/3%  (397,625) އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 237,783,912 230,218,731  - 

31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި އަހަރު ނިމުނު އިރު

33 1/3%  (2,521,727) އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 275,585,463 276,273,685  - 

އެސޯސިއޭޓް ކުންފުންޏަށް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ 229,407 ރުފިޔާ :)2010 ނެތް( ގްރޫޕް ހިސާބުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ.

8 ޖުލައި 2012

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި.



53 އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ

31 ޑިސެމްބަރ 2010 
އަހަރު ނިމުނު

2010 ވަނަ 
އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

1 ޖެނުއަރީ 
2010 ގައި

އެސެޓްތަކުގެ ހިއްސާ:

 60,392  (30,628) ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް )ނޯޓް 6( 91,020 

ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް )ނޯޓް 8( 8,726,932  9,075  8,736,007 

 1,396  (967) އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް )ނޯޓް 7( 2,363 

ވިޔަފާރި އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަން ހުރި )ނޯޓް 13( 67,541,564  1,778,504  69,320,068 

 1,143,441  (266,149) ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި )ނޯޓް 15( 1,409,590 

 79,261,304  1,489,835  77,771,469 

ދަރަނީގެ ހިއްސާ:

 (76,739,576)  (1,887,459)  (74,852,117) ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި )ނޯޓް 18(

ސާފު އެސެޓްގެ ހިއްސާ/ އަހަރު ނިމުނުއިރު އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގު 2,919,352  2,521,727  2,521,727 

ފައިދާގެ ތެރެއިން ނުބާހާބެހެއްޓި –މިހާރު ހާމަކުރެވިފައިވާގޮތް )ނޯޓް 30( 2,080,648  397,625  2,478,273 

ކުރީ އަހަރު އިންވެސްޓްމަންޓް ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ ގޮތް 5,000,000  2,919,352  5,000,000 

 އަހަރު ނިމުނު އިރު
31.12.2011

އިންވެސްޓްމަންޓް އަގު 
ދަށްވި/ އުނިކުރި 

 އަހަރު ފެށުނުއިރު 
01.01.2011

އެމް.އާރް.އީ.އައި.ސީ ކުންފުނީގައި ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމަންޓް 7,102,500  -  7,102,500 

 15,994,007  (15,336,720) ބޭންކް އޮޕް މޯލްޑިވްސް ކުންފުނީގެ ހިއްސާ 31,330,728 

 1  (9,637,499) އެމް.އެފް.އެލް.ސީ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ 9,637,500 

 23,096,508  (24,974,219)  48,070,728 

12. ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާ
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

އެމް.އާރް.އީ.އައި.ސީ ކުންފުނީގައި ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމަންޓް -  -  7,102,500  7,102,500 

ބޭންކް އޮޕް މޯލްޑިވްސް ކުންފުނީގެ ހިއްސާ 15,994,007  31,330,728  15,994,007  31,330,728 

އެމް.އެފް.އެލް.ސީ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ 1  9,637,500  1  9,637,500 

އަހަރު ނިމުނު އިރު 15,994,008  40,968,228  23,096,508  48,070,728 

ޙިއްސާ  ގަނެވިއްކާ  ބާޒާރުގައި  ޙިއްސާގެ  ހަމައަގުގައެވެ.  އޭގެ  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ޑިސެމްބަރުގައި   31 ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ  ހަރުމުދާ  މާލީ  ހުރި  ވިއްކާލެވޭގޮތަށް 
ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ މާކެޓްގައި ގަނެވިއްކުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަގުތަކަށް ބަލާފައެވެ. 2010 އަދި 2011 ގައި ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި ހަރުމުދަލެއް ވިއްކާފައެއް ނުވެއެވެ، 

ޙިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ގަނެވިއްކުމަށް ލިސްޓްނުކުރާ ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި ހަރުމުދާތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި ހަރުމުދާ ގަނެވުނު އަގުގައެވެ. 

ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާ ދެއްކިފައިވަނީ ނޮން ކަރަންޓް ބައިގައެވެ. ނަމަވެސް އެއިންވެސްޓްމަންޓް ބެލެންޝީޓް ތާރީހުން ފެށިގެން 12 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 
ވިއްކާލުމަށް ނިންމަވާފައިވާނަމަ ނުވަތަ އިތުރު ކެޕިޓަލް ހޯދުމަށްޓަކައި ވިއްކާލަންޖެހޭނަމަ ނޮން ކަރަންޓްގެ ބައިގެތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދާގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ވިއްކާލާގޮތަށްހުރި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 15,994,007 ރުފިޔާ )2010 :31,330,728  ރުފިޔާ( މާކެޓް 
ހަމައަގު އެސްޓިމޭޓް ނުކުރެވޭނެތީ  ވުމުން  ޙިއްސާއަކަށް  ބާޒާރުގައި ލިސްޓް ނުކުރާ  ޙިއްސާގެ  އިކުއިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓް  އެމް.އެފް.އެލް.ސީ ގެ  އަދި  ވެލިއުގެ ޙިއްސާ 

އިންވެސްޓްމަންޓް ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ގަތް އަގުގައެވެ.

8 ޖުލައި 2012

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި.
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13. ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި 
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

ވިޔަފާރިން އަންނަން ހުރި 146,117,034  146,117,034 

ކުރިން ހާމަކުރެވިފައިވާގޮތް -  168,033,184  -  168,033,184 

 (91,701,127)  -  (91,701,127) ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން އަންނަންހުރި އަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު - 

އެސޯސިއޭޓްގެ ހަރުމުދަލުންވާ ހިއްސާ ކުރިން އެއްކުރެވިފައިވާ ހިސާބަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު )ނޯޓް 11( -  -  -  - 

 (15,717,721)  -  (15,717,721) ބިނާކުރުމުގެ އާމްދަނީ އާއި މުދާ އުފުލުމުގެ އާމްދަނީއަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހު )ނޯޓް 30( - 

މިހާރު ހާމަކުރެވިފައިވާ ގޮތް -  60,614,336  -  60,614,336 

 (45,107,493)  (41,279,502)  (45,107,493)  (41,279,502) ކަނޑަން: ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ

ވިޔަފާރިން އަންނަން ހުރި )ސާފު( 104,837,532  15,506,842  104,837,532  15,506,842 

ކުރިޔަށް ދެއްކިފައި ހުރި 29,697,639  29,697,639  19,175,851 

ކުރިން ހާމަކުރެވިފައިވާގޮތް -  83,425,851  -  - 

 -  -  (64,250,000) އެސޯސިއޭޓްގެ ހަރުމުދަލުންވާ ހިއްސާ ކުރިން އެއްކުރެވިފައިވާ ހިސާބަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު )ނޯޓް 11( - 

މިހާރު ހާމަކުރެވިފައިވާ ގޮތް -  19,175,851  -  - 

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން އަންނަންހުރި )ނޯޓް 29( 150,402,411  153,035,976 

ކުރިން ހާމަކުރެވިފައިވާގޮތް -  18,402,968  -  29,160,230 

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން އަންނަންހުރި އަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު -  91,701,127  -  91,701,127 

 (24,384,590)  -  (16,256,393) ބިނާކުރުމުގެ އާމްދަނީ އާއި މުދާ އުފުލުމުގެ އާމްދަނީއަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހު )ނޯޓް 30( - 

މިހާރު ހާމަކުރެވިފައިވާ ގޮތް -  93,847,702  -  96,476,767 

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި 6,225,878  6,225,878  5,543,847 

ކުރިން ހާމަކުރެވިފައިވާގޮތް -  8,835,411  -  - 

 -  -  (3,291,564) އެސޯސިއޭޓްގެ ހަރުމުދަލުންވާ ހިއްސާ ކުރިން އެއްކުރެވިފައިވާ ހިސާބަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު )ނޯޓް 11( - 

މިހާރު ހާމަކުރެވިފައިވާ ގޮތް -  5,543,847  -  - 

 (17,649,746)  (21,434,887)  (17,649,746)  (21,434,887) ކަނޑަން : ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ

 119,053,561  272,362,138  116,424,496  269,728,573 

 (4,408,158)  -  (4,408,158) ކަނޑަން: އަންނަންހުރި  ދިގު މުއްދަތުގެ ފައިސާ - 

 114,645,403  272,362,138  112,016,338  269,728,573 

ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

 4,408,158 -  4,408,158 - 1 އަހަރާއި 2 އަހަރާއި ދެމެދު

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި ފައިސާ އޭގެ ހަމައަގާއި ކައިރުކުރެއެވެ.

އެއް އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަންނަންހުރި ފައިސާއަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓްސްގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާއެވެ. ގްރޫޕްގެ އެއްއަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތުގެ 
ތެރޭގައި އަންނަންހުރި ފައިސާގައި ލީސް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިން )އޭ.އައި.އެމް( ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކާފައިވާ އަދަދުގެ ބައެއް ހިމެނޭނެއެވެ. 
އެހެނިހެން ގޮތުން ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ތެރޭގައި މައިގަޑުގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ އެލް.ސީ މާރޖިންގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ 3,546,459 ރުފިޔާ )2010 :3,517,499  
ރުފިޔާ(، ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި 1,572,253 ރުފިޔާ )2010 :39,900  ރުފިޔާ( އާއި ކޭޝް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ 172,160 ރުފިޔާ 

)2010 :212,684  ރުފިޔާ( އެވެ. 
    

ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުން ގިނަވުމުންނާއިއެކު ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކް ކުޑައެވެ. 
އެއް އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަންނަންހުރި ފައިސާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ކުރިން އެއްކުރެވިފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ އެސޯސިއޭޓްގެ ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ހިއްސާއަށްވާ 69,320,068 ރުފިޔާ، 
2010 ވަނަ އަހަރުގެ ގްރޫޕް އަހަރީ ހިސާބު ރީސްޓޭޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ހިސާބުތަކުން ވަނީ އުނިކުރެވިފައެވެ. 
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14. އިންވެންޓްރީ
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތަށް ބޭނުން ކުރެވޭ މުދާ 23,011,915  22,099,419  23,011,915  22,099,419 

ލުބްރިކަންޓްސް، ދަވާދު، އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މުދާ 28,714,445  21,031,021  28,714,445  21,031,021 

އިންޖިން، ޖަނެރޭޓަރ އަދި ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް 74,667,039  80,474,866  74,667,039  80,474,866 

ކުންފުނީގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުރި މުދާ 5,884,545  3,207,789  5,884,545  3,207,789 

 (9,897,215)  (7,902,446)  (9,897,215)  (7,902,446) ޕްރޮވިޝަން- ސްލޯ މޫވިންގ އައިޓަމްސް

 116,915,880  124,375,498  116,915,880  124,375,498 

16. ޙިއްސާގެ ރައުސްމާލު
އަދަދު )ރުފިޔާ( ޙިއްސާގެ އަދަދު

 12,500,000 250,000 1 ޖެނުއަރީ 2010 ގައި

 12,500,000 250,000 31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި

 12,500,000 250,000 31 ޑިސެމްބަރ 2011 ގައި 

ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ އާދައިގެ ހިއްސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 250,000 ހިއްސާއެވެ. ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގަކީ ހިއްސާއަކަށް 50 ރުފިޔާ )2010 :50 ރުފިޔާ( އެވެ. 
ހުރިހާ ހިއްސާއަކަށްވެސް ވަނީ ފައިސާ ލިބިފައެވެ.

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގައި ބަޔާނުގައި ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެތި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ:

ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި 76,039,943  107,939,685  75,534,353  107,434,095 

 (53,073,079)  (81,052,851)  (53,073,079)  (81,052,851) ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް )ނޯޓް 17(

 54,361,016  (5,518,498)  54,866,606  (5,012,908)

 ކުރިން އެއްކުރެވިފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ އެސޯސިއޭޓްގެ ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެތީގެ ހިއްސާއަށްވާ 1,143,441 ރުފިޔާ، 2010 ވަނަ އަހަރުގެ 
ގްރޫޕް އަހަރީ ހިސާބު ރީސްޓޭޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ހިސާބުތަކުން ވަނީ އުނިކުރެވިފައެވެ.

15. ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެތި
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

ބޭންކުގައި އަދި އަތުގައި ހުރި ފައިސާ  76,039,943  75,534,353  107,434,095 

   ކުރިން ހާމަކުރެވިފައިވާގޮތް 108,583,126 

 500,000 
   ސަބްސިޑިއަރީގެ މަދުންދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަދި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެތި - ހިސާބަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު 

   )ނޯޓް 30(

 (1,143,441)    އެސޯސިއޭޓްގެ ހަރުމުދަލުންވާ ހިއްސާ ކުރިން އެއްކުރެވިފައިވާ ހިސާބަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު )ނޯޓް 11(

   މިހާރު ހާމަކުރެވިފައިވާ ގޮތް 107,939,685 
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17. އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

ދިގު މުއްދަތުގެ 

ބޭންކުން އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ  11,470,827  28,773,434  11,470,827  28,773,434 

ކުރުމުއްދަތުގެ 

ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް )ނޯޓް 14( 81,052,851  53,073,079  81,052,851  53,073,079 

ބޭންކުން އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ  83,950,841  80,314,473  83,950,841  80,314,473 

 133,387,552  165,003,692  133,387,552  165,003,692 

ޖުމްލަ އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ  176,474,519  162,160,986  176,474,519  162,160,986 

ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު:
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

1 އަހަރުގެ ތެރޭގައި  83,950,841  21,600,528  83,950,841  21,600,528 

1 އަހަރާއި 5 އަހަރާއި ދެމެދު 11,470,827  7,172,905  11,470,827  7,172,905 

 28,773,433  95,421,668  28,773,433  95,421,668 

އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް އެކްސްޕޯޝަރ ހުރީ:
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

ބަދަލުނުވާ ރޭޓުގައި 176,474,519  162,160,985  176,474,519  162,160,985 

ވެއިޓަޑް އެވްރެޖް އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް އަހަރަކަށް ހުރީ:
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

9.25% 9.25% 9.25% 9.25% ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް

އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ 

9.25% 9.25% 9.25% 9.25%    ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

4.95% 4.95% 4.95% 4.95%    ކެޓަރޕިލަރ ފައިނޭންސް އޭޝިއާ ޕވޓ. ލޓޑ- ރިވޯލްވިންގ

5.25% 5.25% 5.25% 5.25%    ކެޓަރޕިލަރ ފައިނޭންސް އޭޝިއާ ޕވޓ. ލޓޑ- ހާއްސަ

4.50% - 4.50% -    ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮމްބައިން ލިމިޓެޑް

8.00% 8.00% 8.00% 8.00%    އިސްލާމިކް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް ކޯރޕަރޭޝަން

8.50% 8.50% 8.50% 8.50%    ހަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑް

ކެޓަޕިލަރ ފައިނޭންޝިއަލް ސާރވިސަސް އޭޝިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސެކިއުރިޓީސްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވަނީ ޓްރެކްޓަރސް، އެކްސްކަވޭޓަރ އަދި ވީލް ލޯޑަރސްއެވެ. 
ހަބީބް ބޭންކްގެ ސެކިއުރިޓީސްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވަނީ 3 ސްޕީޑްބޯޓް އެވެ.  އެޗް.އެސް.ބީ.ސީގެ ޓާރމް ލޯންގެ ސެކިއުރިޓީސްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވަނީ 6086 ބޭންކް 
އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާ އަދި  2,827,000  ރުފިޔާގެ ފިކްސް ޑިޕޮސިޓް އެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ނަގާފައިވާ ޓަރމް ލޯން، ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް، އެލް.
ސީ ފެސިލިޓީ އަދި އެމްޓީސީސީ ބިލްޑިންގ، އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، ބާރޖު ކުރިމަގު 10 ، ބާރޖު ކުރިމަގު 11، ޓަގް ބޯޓު ޓެންގޯ 575، ޓަގު ބޯޓު ޓެންގޯ 6، ސްޓީލް 

ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް –ލީމާ 1 އަދި ޖައްރާފާ 3 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ.
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18. ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި 
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

ދިގު މުއްދަތުގެ 

ވިޔަފާރިން ދާންހުރި -  34,119,315  -  34,119,315 

ކުރުމުއްދަތުގެ 

ވިޔަފާރިން ދާންހުރި 43,228,686  43,228,686 

ކުރިން ހާމަކުރެވިފައިވާގޮތް -  84,824,244    -  8,152,577 

 (3,501,628)  -    (3,501,628) ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދާންހުރި އަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު - 

 -    -    (76,671,667) އެސޯސިއޭޓްގެ ހަރުމުދަލުންވާ ހިއްސާ ކުރިން އެއްކުރެވިފައިވާ ހިސާބަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު )ނޯޓް 11( - 

މިހާރު ހާމަކުރެވިފައިވާ ގޮތް -  4,650,949    -  4,650,949 

ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ހުރި ޚަރަދު 5,267,085  -  5,251,665  3,146,765 

ކުރިން ހާމަކުރެވިފައިވާގޮތް -  3,214,675    -    - 

 -    -    (67,910) އެސޯސިއޭޓްގެ ހަރުމުދަލުންވާ ހިއްސާ ކުރިން އެއްކުރެވިފައިވާ ހިސާބަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު )ނޯޓް 11( - 

މިހާރު ހާމަކުރެވިފައިވާ ގޮތް -  3,146,765    -    - 

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދާންހުރި )ނޯޓް 29( 26,045,408  -  26,045,408  - 

ކުރިން ހާމަކުރެވިފައިވާގޮތް -  2,638,609  -  3,638,609 

ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދާންހުރި އަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު -  3,501,628  -  3,501,628 

އެސޯސިއޭޓްގެ ހަރުމުދަލުންވާ ހިއްސާ ކުރިން އެއްކުރެވިފައިވާ ހިސާބަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު )ނޯޓް 30( -  3,335,513  -  2,335,513 

މިހާރު ހާމަކުރެވިފައިވާ ގޮތް -  9,475,750  -  9,475,750 

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި 199,144,210  138,651,085  199,144,210  138,651,085 

 155,924,549  273,669,969  155,924,549  273,685,389 

 190,043,864  273,669,969  190,043,864  273,685,389 

19. ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި 
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

ކަމިޝަން އާމްދަނީ   11,476,440  8,522,159  11,476,440  8,522,159

ސަރވިސް ޗާޖް އާމްދަނީ  5,992,813  118,925  5,992,813  118,925

ހަރުމުދާ ވިއްކުމުން ލިބުނު ފައިދާ 396,433  744,464  396,433  744,464

 9,385,548  17,865,687  9,385,548  17,865,687 

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި ފައިސާގައި ހެމެނެނީ ޑިވިޑެންޑް ގޮތުގައި ދައްކަންހުރި 18,165,218 ރުފިޔާ )2010 :19,011,152 ރުފިޔާ( އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން 
އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ 43,310,233 ރުފިޔާ )2010 :29,049,268 ރުފިޔާ( އެވެ. 

ކުރިން އެއްކުރެވިފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ އެސޯސިއޭޓްގެ ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި ފައިސާގެ ހިއްސާއަށްވާ 76,739,576 ރުފިޔާ، 2010 
ވަނަ އަހަރުގެ ގްރޫޕް އަހަރީ ހިސާބު ރީސްޓޭޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ހިސާބުތަކުން ވަނީ އުނިކުރެވިފައެވެ.
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20. ޚަރަދުތައް އޭގެ ޒާތުން
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

ބަލަށް ކެނޑުން )ނޯޓް 6( 50,176,745  57,289,553  50,176,745  57,283,092 

އެމޯޓައިޒޭޝަން )ނޯޓް 7( 774,794  791,822  774,794  790,545 

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވުނު އިނާޔަތްތަކުގެ ޚަރަދު )ނޯޓް 21( 89,034,817  79,513,464  89,034,817  79,364,255 

ވިއްކުމާ ބޭނުންކުރެވުނު މުދަލުގެ ޚަރަދު 230,979,857  184,263,293  230,979,857  184,235,555 

އިންވެސްޓްމަންޓުން އުނިކުރި )ނޯޓް 12( 9,637,499    -  9,637,499  - 

ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރަ 839,684  454,593  839,684  454,593 

ކުލި ދެއްކުމާއި، ކުއްޔަށް ހިފުމާއި އަދި ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ ޚަރަދު  67,917,246  40,136,210  67,917,246  40,136,210 

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 11,477,263  9,313,447  11,477,263  9,313,447 

މުދާ އުފުލުން، ދަތުރު ފަތުރު އަދި އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ ޚަރަދު 4,328,120  1,685,209  4,328,120  1,685,209 

ކަރަންޓް، ފެން، އިންޝުއަރަންސް އަދި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ޚަރަދު  14,446,042  17,208,638  14,446,042  17,208,638 

އޮޑިޓަރުންގެ އުޖޫރަ 470,961  458,586  470,961  458,586 

ކޮންސަލްޓޭޝަން ހޯދުން، ލީގަލް ޚަރަދު އަދި ސަރވިސް ޗާރޖް 3,825,900  3,685,848  3,825,900  3,685,848 

ބޭންކް ހިދުމަތްތަކުގެ ޚަރަދު 2,099,284  3,037,868  2,099,284  3,037,868 

ޒަކާތް 590,599  816,432  590,599  816,432 

އިސްތިހާރުކުރުން، ވިޔަފާރިކުރިއެރުވުމާއި އަދި މާރކެޓްކުރުމުގެ ޚަރަދު 2,112,001  10,132,230  2,112,001  10,132,230 

އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް 15,518,415  10,428,723  15,498,495  10,367,147 

ޖުމްލަ 504,229,226  419,215,914  504,209,306  418,969,654 

ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

ބަހާލެވިފައިވަނީ:

   ވިއްކި މުދަލަށް 427,460,932  350,012,297  427,460,932  349,984,559 

   ވިއްކުމާއި މާކެޓްކުރުމުގެ ހަރަދު 2,112,001  10,154,730  2,112,001  10,154,730 

   އިދާރީ ހަރަދުތައް 52,146,913  52,756,514  52,126,993  52,537,992 

   އެހެނިހެން ހަރަދުތައް 22,509,380  6,292,373  22,509,380  6,292,373 

 418,969,654  504,209,306  419,215,914  504,229,226 

ކުރިން އެއްކުރެވިފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ އެސޯސިއޭޓްގެ އިދާރީ ޚަރަދުގެ ހިއްސާއަށްވާ 397,625 ރުފިޔާ، 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ގްރޫޕް އަހަރީ ހިސާބު 
ރީސްޓޭޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ހިސާބުތަކުން ވަނީ އުނިކުރެވިފައެވެ.

21. މުވައްޒަފުންނަށް ދެވުނު އިނާޔަތްތަކުގެ ޚަރަދު  
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

މުސާރަ، އުޖޫރަ އަދި ބޯނަސް 66,954,838  61,989,771  66,954,838  61,840,563 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެނައުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ 1,094,850  865,897  1,094,850  865,897 

މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ 252,889  298,690  252,889  298,690 

މުވައްޒަފުންގެ މެޑިކަލް ހަރަދު 49,891  45,986  49,891  45,986 

މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތު 7,136,792  5,670,857  7,136,792  5,670,857 

އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައް 13,545,557  10,642,263  13,545,557  10,642,263 

 79,364,255  89,034,817  79,513,464  89,034,817
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ކުރިން އެއްކުރެވިފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ އެސޯސިއޭޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވުނު އިނާޔަތްތަކުގެ ޚަރަދުގެ ހިއްސާއަށްވާ 78,679 ރުފިޔާ، 2010 ވަނަ 
އަހަރުގެ ގްރޫޕް އަހަރީ ހިސާބު ރީސްޓޭޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ހިސާބުތަކުން ވަނީ އުނިކުރެވިފައެވެ.

22. ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަަރަދު
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

އަބުރާ ދައްކާގޮތަށް ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު 7,469,320  11,303,524  7,469,320  11,303,524 

ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓްގެ އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު 6,017,917  7,827,314  6,017,917  7,827,314 

ބޭރު ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުން ލިބުނު ސާފު ފައިދާ/)ގެއްލުން( 10,883,305  347,359  10,883,305  347,359 

 19,478,197  24,370,542  19,478,197  24,370,542 

24. ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ގެއްލުން
ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ގެއްލުން ބަލާފައިވަނީ، ގެއްލުމުގެ  ގޮތުގައި ޙިއްސާދާރުންނަށް ލިބުނު ގެއްލުން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނިން ދޫކޮށްފައިވާ އާދައިގެ ޙިއްސާގެ ވެއިޓެޑް 

އެވްރެޖް އަދަދުން ބަހާލުމުން ލިބޭ އަދަދުންނެވެ.
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

 (48,357,075)  (8,296,173)  (48,603,335)  (8,316,093) ޙިއްސާދާރުންނަށް ނިސްބަތްވާ ގެއްލުން 

ޙިއްސާގެ ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް އަދަދު  250,000  250,000  250,000  250,000 

 (193.43)  (33.18)  (194.41)  (33.26) ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ގެއްލުން )ދިވެހި ރުފިޔާއިން( 

23. ވިޔާފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް

ކުންފުނި
 2011 

ގްރޫޕް
 2011  

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް 136,584  136,584 

ކުންފުނި
 2011 

ގްރޫޕް
 2011  

 (8,159,589)  (8,179,509) ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ

އެއްކުރަން: 17 ޖުލައި 2011ގެ ކުރިން ވެފައިވާ ގެއްލުން 4,437,104  4,426,298 

 (3,733,291)  (3,742,405) 18 ޖުލިއި އިން 31 ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ވެފައިވާ ގެއްލުން

 (228,767)  (228,767) ކަނޑަން: ޓެކްސް ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުނިކުރަން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ލިމިޓް 500,000 ރުފިޔާ )18 ޖުލައި އިން 31 ޑިސެމްބަރަށް ހަމަހަމައަށް ބަހާލެވިފައި(

 (3,962,058)  (3,971,172) 18 ޖުލިއި އިން 31 ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ވެފައިވާ ގެއްލުން

 (594,309)  (595,676) މިހާރުގެ ޓެކްސް – ޓެކްސް ނެގޭ ރޭޓްކަމަށްވާ 15 އިންސައްތައަށް ބަލައިގެން ހެދުމުން

ޓެކްސް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިސާބުން އުނިނުކުރެވޭ ޚަރަދުތަކުގެ ސަބަބުން ޓެކްސްއަށް އަންނަ ބަދަލު  732,260  730,893 

ވިޔާފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް ޗާރޖް 136,584  136,584 
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25. ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު / ހޭދަވި ފައިސާ
ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު/ހޭދަވި ފައިސާ އާއި މާލީ އަހަރުގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުން އަޅާކިޔާފައިވާގޮތް: 

ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

 (48,357,075)  (8,159,589)  (48,603,335)  (8,179,509) މާލީ އަހަރުގެ ގެއްލުން

އެޖެސްޓްކުރެވެނީ:

   ބަލަށް ކެނޑުމާއި އެމޯޓައިޒޭޝަން )ނޯޓް 6 އަދި 7( 50,951,539  58,081,375  50,951,539  58,073,637 

   ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހުނު އަގަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ  -  4,735,598  -  4,735,598 

 (586,049)  383,289  (586,049)    ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކާލުމުން ލިބުނު ފައިދާ/)ގެއްލުން( 383,289 

 7,781,366  (42,850)  7,781,366  (42,850)    ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް ހަދާފައިވާ ޕްރޮވިޝަން/ )އަބުރާލިބުނު(

 2,734,692  (1,994,769)  2,734,692  (1,994,769)    ސްލޯ އަދި ނޮންމޫވިންގ އިނވެންޓްރީޒް އަށް ހަދާފައިވާ ޕްރޮވިޝަން

އެސޯސިއޭޓް ކުންފުނީގެ ގެއްލުމުގެ ޙިއްސާ )ނޯޓް 11( 2,521,727  397,625  2,521,727  397,625 

   އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު )ނޯޓް 22( 13,487,237  19,130,838  13,487,237  19,130,838 

 (118,925)  (5,992,813)  (118,925)  (5,992,813)    އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ

   ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރުމުދަލަށް ހަދާފައިވާ އިމްޕެއަރމަންޓް 6,281,387  -  6,281,387  - 

   ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި މާލީ ހަރުމުދަލުގެ އިމްޕެއަރމަންޓް )ނޯޓް 12( 9,637,499  -  9,637,499  - 

ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު:

 47,211,724  (153,265,727)  51,105,953  (153,261,227)    ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތަށް އަންނަންހުރި

 19,317,525  (5,464,849)  19,317,525  (5,464,849)    އިންވެންޓްރީޒް

   ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި  84,487,459  62,570,436  84,472,039  66,321,601 

 176,642,557  (7,185,882)  176,547,098  (7,185,882) ހިންގުމުގެ ހަރަކާތުން ލިބުނު ފައިދާ/ )ގެއްލުން(

26. ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އަދަދު
ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ނިންމާ އަދަދު އަހަރީ ޖަލްސާގައި ނުނިންމާ ހިނދަކު ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި 
އެއަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ.  2011 ވަނަ އަހަރު ޙިއްސާގެ ފައިދާ ނުބެހުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. )2010: ނުބަހާ ( 

27. ކޮންޓިންޖަންސީސް
ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ދަރަނި

ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދަރަނީގެ ތެރޭގައި ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ 9,199,584 ރުފިޔާ )2010 :21,564,886 ރުފިޔާ( 
ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި ހިމެނެއެވެ. 

ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ދަރަނީގެ ތެރޭގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ނަގާފައިވާ ބޭންކް ގެރެންޓީއަށް 30,840,000 ރުފިޔާ )2010 :39,343,815 
ރުފިޔާ( ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި ހިމެނެއެވެ. ކުންފުނިން ވަނީ މި ގެރެންޓީތަކަށް ކައުންޓަރ ގެރެންޓީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ދައްކާފައެވެ. 

ލިބޭނެ ކަމަށްލަފާކުރާ އެސެޓް

ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި  ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އެއްވެސް އެސެޓެއްނެތެވެ. 
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28. ކޮމިޓްމަންޓްސް
ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްސް

ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި އެއްވެސް ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓެއްނެތެެވެ.

މާލީ ކޮމިޓްމަންޓްސް

ބެލެންސްޝީޓް ތާރީހުގައި އެއްވެސް މާލީ ކޮމިޓްމަންޓެއްނެތެެވެ.

29. ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ކުރެވުނު މުޢާމަލާތު
ދިވެހި ސަރުކާރާއި ސަރުކާރުގެ %100 ޙިއްސާ އޮންނަ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް އާއިއެކު ކުންފުނީގެ %55.3 ޙިއްސާވާއިރު، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ.، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް 
ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ޕލކ އަދި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަކީ އެކަށީގެންވާ ވޯޓުލުުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވާ ކުންފުނިތަކެވެ. 

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވިފައިވާނީ ވިޔަފާރި އުސޫލުންނެވެ.

)i( މުދާ ވިއްކުމާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރި

ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 345,443  1,293,633  345,443  1,293,633 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ. 2,479,410  446,043  2,479,410  446,043 

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 2,569,145  1,609,272  2,569,145  1,609,272 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 11,947,006  15,589,808  11,947,006  15,589,808 

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް 17,400  124,500  17,400  124,500 

އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 122,400  2,518,267  122,400  2,518,267 

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ޕލކ.  130,602  99,000  130,602  99,000 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވައިރަންމަންޓް 167,200,843  158,335,114  167,200,843  158,335,114 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފައާރޒް -  6,618,547  -  6,618,547 

ސަދާރން ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް 10,772,675  1,632,844  10,772,675  1,632,844 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 372,121  2,094,268  372,121  2,094,268 

އެހެނިހެން ގުޅުންހުންނަ ފަރާތްތަކުން  15,937,063  15,154,839  15,937,063  15,154,839 

 205,516,135  211,894,106  205,516,135  211,894,106 

)ii( މުދާ ގަތުމާއި ޙިދުމަތް ހޯދުން

ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ. 5,561,578  2,873,796  5,561,578  2,873,796 

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް -  61,937  -  61,937 

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 54,326  88,820  54,326  88,820 

ފިއުލް ސަޕްލައިޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 67,241,666  29,452,674  67,241,666  29,452,674 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް 589,038  557,269  589,038  557,269 

އެހެނިހެން ސަރުކާރުގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް  53,678,353  59,017,312  53,678,353  59,017,312 

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް -  388,078  -  388,078 

 92,439,886  127,124,961  92,439,886  127,124,961 

8 ޖުލައި 2012
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 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި.
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)iii( މުދާ ގަނެވިއްކުމާއި ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ހޯދުމުގެ ވިޔަފާރިން އަހަރު ނިމުނުއިރު ލިބެންހުރި އަދި ދާންހުރި 

ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ލިބެންހުރި ފައިސާ )ނޯޓް 13(

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 300,348  244,301  300,348  244,301 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ. 223,250  103,600  223,250  103,600 

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 227,325  479,805  227,325  479,805 

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް 14,000  8,200  14,000  8,200 

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ޕލކ   -  99,000    -  99,000 

މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -    -  2,633,565  2,629,065 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 6,143,778  1,211,669  6,143,778  1,211,669 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވައިރަންމަންޓް 121,930,798  73,314,304  121,930,798  73,314,304 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފައާރޒް 11,323,460  11,639,456  11,323,460  11,639,456 

ސަދާރން ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް 2,045,237  625,000  2,045,237  625,000 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 1,065,899  1,084,207  1,065,899  1,084,207 

އެހެނިހެން ގުޅުންހުންނަ ފަރާތްތަކުން  7,128,317  5,038,160  7,128,317  5,038,160 

 96,476,767  153,035,976  93,847,702  150,402,411 

)iv( ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ހޯދިފައިވާ ލޯން 

ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 23,157,515  37,423,948  23,157,515  37,423,948 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 59,711,152  16,146,394  59,711,152  16,146,394 

 53,570,342  82,868,667  53,570,342  82,868,667 

ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ )ނޯޓް 18(

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ. 2,895,605  564,803  2,895,605  564,803 

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް   -  37,500    -  37,500 

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 39,649  36,000  39,649  36,000 

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް   -  306    -  306 

ފިއުލް ސަޕްލައިޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 11,632,149    -  11,632,149    - 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް 1,236,752  647,714  1,236,752  647,714 

އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ. 5,213,114  5,335,513  5,213,114  5,335,513 

އެހެނިހެން ސަރުކާރުގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް  5,028,140  2,853,915  5,028,140  2,853,915 

 9,475,750  26,045,408  9,475,750  26,045,408 
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63 އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ

އަހަރު ތެރޭގައި އައިސްފައިވާ ބަދަލުވަނީ މިފަދައިންނެވެ:
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

އަހަރު ފެށުނުއިރު 53,570,342  18,694,471  53,570,342  18,694,471 

އަހަރު ތެރޭގައި ލިބުނު ލޯން 59,711,152  48,271,394  59,711,152  48,271,394 

 (13,395,523)  (16,952,864)  (13,395,523)  (16,952,864) އަހަރު ތެރޭގައި ލޯނަށް އަބުރާދެއްކުނު

 -  (13,459,963)  -  (13,459,963) ބޭރު ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުން ލިބުނު ފައިދާ/)ގެއްލުން(

އަހަރު ނިމުނު އިރު 82,868,667  53,570,342  82,868,667  53,570,342 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ. އިން ނަގާފައިވާ ލޯނު، ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް، އެލްސީ ފެސިލިޓީ ބޭންކް ގެރެންޓީގެ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވަނީ، އެމްޓީސީސީ 
ބިލްޑިންގ، އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، ބާރޖު ކުރިމަގު 10 ، ބާރޖު ކުރިމަގު 11، ޓަގް ބޯޓު 575، ޓަގު ބޯޓު 6، ސްޓީލް ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް –ލީމާ 1 އަދި ޖައްރާފާ 3 
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ލޯންގެ އިންޓްރެސްޓަކީ   %9.25އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން 
ލިބިފައިވާ ލޯނަކީ އެއްވެސް އިންޓަރެސްޓެއް ނުލާ އަބުރާ ދައްކާނެ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވާ އެލޯނުގެ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެސެޓެއް ނުބަހައްތާގޮތަށް 

ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ލޯނެކެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދަދު ހިމަނާފައިވަނީ 1 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

)v( މެނޭޖްމަންޓްގައި ތިއްބަވާ އިސް ފަރާތްތަކަށް ދެވިފައިވާ އުޖޫރަ
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރަ 839,684  454,593  839,684  454,593 

އިސް މެނޭޖްމަންޓްގެ އުޖޫރަ 571,070  320,351  463,370  177,640 

30. އޮޑިޓްކޮށް ނިމިފައިވާ އަހަރުގެ ހިސާބު އަލުން ރީސްޓޭޓް ކުރުން
)i(ހ2010 ވަނަ އަހަރު ބިނާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ގދ.މާވެއްދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ނުނިމެނިސް ހުއްޓާލާ، އެއްބަސްވުމުން ނިމުމަކަށް 
ގެނައުމާއި ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ވަނީ 26,720,103 
ތަފްސީލް  އިތުރު  ލިޔެކިޔުމާއި  އާއިގުޅޭ  އިންވޮއިސް  ވަނީ  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ހުށަހަޅާފައެވެ. އެއަރޕޯރޓް  އިންވޮއިސްއެއް  ގެ  ރުފިޔާ 
ނެތްކަމަށް ބުނެ އެކުންފުނިން ޤަބޫލުނުކުރާ އިންވޮއިސް އެއްގެގޮތުގައި ނިންމަވާފައެވެ. އަދި އެކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު އޮތް ދަށް ފަށްތަރުންނާއި އެކުންފުނިން މި އިންވޮއިސް 
ޤަބޫލުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން މި ފައިސާ އެފަރާތުން ދައްކާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިއަދަދު ވަނީ 2010 ގެ ހިސާބުން އުނިކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް، މި އިންވޮއިސްއާއި ބެހޭ 

މައްސަލަ ވަކިގޮތެއް ނިމުމުން، މި ފައިސާ ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނޭނެއެވެ. 

2010 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިޔަށްދާ ބިނާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް ބަލާ އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ 
އިންސައްތައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހެދުނު ހިސާބު އައި.އެފް.އާރް.އެސް އާއިއެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް އޮޑިޓަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ 2010 ވަނަ އަހަރު ބިނާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުން 

ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތެރެއިން 14,047,041 ރުފިޔާ ވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ބަޔާނުން އުނިކުރެވިފައެވެ. 

2010 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި މުދާ އުފުލުމުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވި އަދި 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުން އުނިކުރެވިފައިވާ 1,670,780 ރުފިޔާ 
އާއު ގުޅޭގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހު 2010 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ވާނީ ގެނެވިފައެވެ. 

އެގޮތުން މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިސްލާހުތަކުގެ ޖުމްލަ އަށްވާ 42,437,824 ރުފިޔާވަނީ ކުރީ އަހަރުގެ އިސްލާހުގެގޮތުގައި އެއާއި ގުޅޭ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުގެނެސް 
ޙިއްސާދާރުންގެ ފައިދާއިިން ނުބަހާބެހެއްޓި ފައިސާ އިން އެޖެސްޓްކުރެވިފައެވެ. 
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011  -  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ64

 )ii( އެއަރޕޯރޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ކޮމްޕެނީ )އެއިމް( އަށް ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްވަނީ އައި.އޭ.އެސް 28 އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 
މަތިން ކުރިން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގޮތްކަމަށްވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ގެ ބަދަލުގައި އިންވެސްޓްމަންޓް އިން އެސޯސިއޭޓް އަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން 2010 ވަނަ އަހަރުގެ 
އެއްކުރެވިފައިވާ މާލީ ހިސާބުން އެސެޓް، ދަރަނި އަދި ޚަރަދުތަކަށްވާ ޙިއްސާ ވަނީ އޮޑިޓްކޮށް ނިމިފައިވާ އަހަރުގެ ހިސާބުން އިސްލާހުކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން،  2009 
ވަނަ އަހަރާއި 2010 ވަނަ އަހަރު އެކުންފުނީގެ ޙިއްސާއިން ޖެހުނު ގެއްލުން ފާހަގަކޮށް ގުރޫޕްގެ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައިވާ އަހަރު ފެށުނު އަދި ނިމުނު އިރު ހުރި އަދަދު ވާނީ 
އިސްލާހުކުރެވިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، އަހަރު ފެށުނުއިރު އެސޯސިއޭޓްގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް، މާލީ ބަޔާނުގައި އިމްޕެއަރމަންޓް ހަދާ ޙިއްސާދާރުންގެ ފައިދާއިިން 

ނުބަހާބެހެއްޓި ފައިސާ ރީސްޓޭޓް ކުރެވިފައެވެ. 

)iii( އެއްކުރެވިފައިވާ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ގްރޫޕް މާލީ ބަޔާނުގައި އަހަރު ފެށުނުއިރު ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ 818,613 ރުފިޔާ 
މަދުންކަމަށްވާތީ މިއަދަދުވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ، އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތުގެ ބާކީ އާއި އަދި ޙިއްސާދާރުންގެ ފައިދާއިިން ނުބަހާބެހެއްޓި 

ފައިސާ ގެ ތެރެއިންވަނީ އެޖެސްޓްކުރެވިފައެވެ.

މަދުން  ތަކެތި 500،000 ރުފިޔާ  އެއްގޮތް  ފައިސާއާއި  ފައިސާއާއި  އަދި  ހިސާބުކުރެވި  އިތުރަށް  މަސައްކަތް  ބޮޑެތި  ކުރެވެމުންދާ  ގްރޫޕްގެ  އަހަރެ  )iv(ހ2010 ވަނަ 
ހިސާބުކުރެވިފައިވާތީ މިއަހަރުގެ ހިސާބަށް އިސްލާހު ގެނެވި 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ގްރޫޕް ބެލެންސް ޝީޓަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާނެއެވެ.

ޙިއްސާދާރުންގެ ފައިދާއިިން ނުބަހާބެހެއްޓި ފައިސާ އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު:
ކުންފުނި ގްރޫޕް

 2010  2011   2010  2011 

އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި މަދުން ހިސާބުކުރެވިފައިވާ އާމްދަނީ 

 (42,437,824)  -  (33,531,123) މިއަހަރު   - 

ކުރީއަހަރު   -  -  -  - 

އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި މަދުންް ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތް 

މިއަހަރު   -  -  -  - 

ކުރީއަހަރު   -  818,613  -  - 

އެސޯސިއޭޓްގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ހަދާފައިވާ އިމްޕެއަރމަންޓް )ނޯޓް 11(

 (397,625) މިއަހަރު   -  -  - 

 (2,080,648) ކުރީއަހަރު   -  -  - 

 (44,916,097)  -  (32,712,510)  -   

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިސްލާހުތައް ކުރީ އަހަރުގެ ހިސާބުތަކަށް ގެނެވި އެސެޓާއި ދަރަނި އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ހިސާބުތަކުން ވާނީ ދައްކާފައެވެ. 

31. ބެލެންސްޝީޓް ތާރީޚުގެ ފަހުން ހިގާފައިވާ ހާދިޘާތައް
ބެލެންޝީޓް ތާރީހަށްފަހު މާލީ ބަޔާންތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ނުވަތަ އެކަމެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަދަ މުހިންމު އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައެއް ނުވެއެވެ.  

8 ޖުލައި 2012

 ހުރިހާ އަދަދުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
 އަހަރު ނިމިފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި.
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10 އަހަރުގެ މާލީ އުސް އަލިތައް
ގްރޫޕް

ީސްޓޭޓަޑް
ރ

ގްރޫޕް
ީސްޓޭޓަޑް

ރ
ގްރޫޕް

ގްރޫޕް
ގްރޫޕް

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2007

2008
2008

2009
2009

2010
2010

2011
2011

 229.62 
 264.62 

 345.10 
 304.49 

 357.69 
 397.70 

 563.96 
 563.96 

 684.34 
 684.44 

 474.34 
 473.43 

 381.10 
 381.10 

 505.08 
 505.08 

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

 127.20 
 147.72 

 280.06 
 248.34 

 281.41 
 306.08 

 449.97 
 450.00 

 543.44 
 543.50 

 365.35 
 365.64 

 349.98 
 350.01 

 427.46 
 427.46 

ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހޭ ހަމަ އަގު

 102.42 
 116.90 

 65.04 
 58.15 

 76.29 
 91.62 

 113.99 
 113.95 

 140.90 
 140.94 

 108.99 
 107.79 

 31.12 
 31.09 

 77.62 
 77.62 

ވިޔަފާރީގެ ޖުމްލަ ފައިދާ

 74.14 
 84.95 

 42.78 
 33.96 

 39.66 
 48.49 

 76.50 
 77.16 

 88.09 
 96.16 

 98.59 
 99.30 

 59.60 
 59.82 

 58.88 
 58.90 

ޖުމްލަ ޚަރަދާއި އެހެނިނެން އާމްދަނީ

 28.28 
 31.95 

 22.26 
 22.18 

 36.63 
 43.13 

 37.49 
 36.80 

 52.81 
 44.78 

 10.40 
 8.49 

 (28.48)
 (28.73)

 18.73 
 18.71 

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ

 6.46 
 5.73 

 6.96 
 2.71 

 2.13 
 2.19 

 0.39 
 0.39 

 19.04 
 19.04 

 22.75 
 22.75 

 19.48 
 19.48 

 24.37 
 24.37 

ިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު
ފައ

 21.82 
 26.22 

 15.30 
 19.47 

 34.49 
 40.94 

 37.10 
 36.41 

 33.77 
 25.74 

 (12.35)
 (14.26)

 (47.96)
 (48.21)

 (5.64)
 (5.66)

ސާފު ފައިދާ

 -   
 -   

 23.77 
 -   

 -   
 -   

 -   
 -   

 -   
 -   

 -   
 -   

 (0.40)
 (0.40)

 (2.52)
 (2.52)

ވިޔަފާރިއާ ނުގުޅޭގޮތަށް ލިބުނު

 -   
 -   

 -   
 -   

 -   
 -   

 -   
 -   

 -   
 -   

 -   
 -   

 -   
 -   

 0.14 
 0.14 

ްސް
ވިޔަފާރި ފައިދާ އިން ނެގޭ ޓެކ

 21.82 
 26.22 

 39.07 
 19.47 

 34.49 
 40.94 

 37.10 
 36.41 

 33.77 
 25.74 

 (12.35)
 (14.26)

 (48.36)
 (48.60)

 (8.30)
 (8.32)

ސާފު ފައިދާ

 105.90 
 157.77 

 180.10 
 167.39 

 174.66 
 215.71 

 366.53 
 420.35 

 358.09 
 417.88 

 322.86 
 379.76 

 269.42 
 263.57 

 210.59 
 204.74 

ްސް
ެސެޓ

ޖުމްލަ ނަން-ކަރަންޓް އ

 107.54 
 140.13 

 136.35 
 154.39 

 155.01 
 175.67 

 293.73 
 310.62 

 359.52 
 361.16 

 338.91 
 271.23 

 339.00 
 336.87 

 472.27 
 470.14 

ްސް
ެސެޓ

ޖުމްލަ ކަރަންޓް އ

 213.44 
 297.90 

 316.45 
 321.78 

 329.66 
 391.38 

 660.26 
 730.97 

 717.61 
 779.04 

 661.77 
 650.99 

 608.42 
 600.44 

 682.86 
 674.88 

ްސް
ެސެޓ

ޖުމްލަ އ

 65.73 
 116.88 

 84.97 
 92.38 

 78.62 
 102.18 

 301.86 
 300.89 

 307.63 
 305.39 

 307.56 
 306.60 

 289.31 
 289.31 

 232.58 
 438.83 

ޖުމްލަ ކަރަންޓް ލަޔަބިލިޓީޒް

 41.81 
 23.25 

 51.38 
 62.01 

 76.39 
 73.49 

 (8.13)
 9.73 

 51.90 
 55.77 

 31.35 
 (35.37)

 49.68 
 47.56 

 239.69 
 31.32 

ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް

 147.71 
 181.02 

 231.48 
 229.40 

 251.05 
 289.20 

 358.40 
 430.08 

 409.99 
 473.65 

 354.21 
 344.39 

 319.10 
 311.13 

 450.28 
 236.05 

ްސް
ެސެޓ

 ޖުމްލަ އ
)ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި ކަނޑައި(

 120.74 
 140.72 

 183.48 
 197.28 

 227.80 
 261.54 

 333.84 
 333.14 

 335.54 
 336.82 

 304.11 
 294.30 

 256.21 
 248.24 

 256.21 
 224.58 

ުސްމާލު
ްސާދާރުންގެ ރައ

ޙިއ

 147.71 
 181.02 

 231.48 
 229.40 

 251.05 
 289.20 

 358.40 
 430.08 

 409.99 
 473.65 

 354.21 
 344.39 

 319.10 
 311.13 

 450.28 
 236.05 

ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ކެޕިޓަލް

 6.25 
 6.25 

 6.75 
 6.75 

 6.25 
 7.50 

 8.75 
 8.75 

 11.25 
 11.25 

 12.50 
 12.50 

 NA 
 NA 

 NA 
 NA 

ކުރީ އަހަރުގެ ފައިދާގެގޮތުގައި ދޭން ކަނޑައެޅުނު

 15.57 
 19.97 

 32.32 
 12.72 

 28.24 
 33.44 

 28.35 
 27.66 

 22.52 
 14.49 

 0.15 
 (1.76)

 NA 
 NA 

 NA 
 NA 

ރިޒާރވް އާއި ނުބަހާ ބެހެއްޓުނު

 25.00 
 25.00 

 27.00 
 25.00 

 30.00 
 35.00 

 45.00 
 NA 

 50.00 
 NA 

 10.00 
 NA 

 NA 
 NA 

 NA 
 NA 

ްސާ އަކަށް ދެވުނު ފައިދާ
ޙިއ

ޭޝިއޯތަށް
މުހިއްމު ރ

18.07%
18.63%

8.34%
9.87%

15.14%
15.65%

11.11%
10.93%

10.06%
7.64%

-4.06%
-4.85%

-18.72%
-19.42%

-2.20%
-2.52%

%
ުސްމާލަށް ލިބުނުފައިދާގެ 

ްސާދާރުންގެ ރައ
ޙިއ

14.77%
14.48%

6.61%
8.49%

13.74%
14.16%

10.35%
8.47%

8.24%
5.43%

-3.49%
-4.14%

-15.03%
-15.49%

-1.25%
-2.40%

%
ެސެޓަށް ލިބުނުފައިދާގެ 

ޖުމްލަ އ

 12.50 
 12.50 

 12.50 
 12.50 

 12.50 
 12.50 

 12.50 
 12.50 

 12.50 
 12.50 

 12.50 
 12.50 

 12.50 
 12.50 

 12.50 
 12.50 

ްސާގެ ކެޕިޓަލް
ޙިއ

 482.96 
 562.88 

 733.94 
 789.10 

 911.21  1,046.17  1,335.35  1,332.57  1,342.15  1,347.26  1,216.44  1,177.20  1,024.84 
 992.94  1,024.84 

 898.33 
ްސާއަކަށްޖެހޭ

ހުރިހާ ޙަރަދެއް ކެނޑުމުން ޙިއ
މިލްކުވެރިކަމުގެ އަގު )ރުފިޔާ(
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ކުންފުންޏާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު

ކުންފުނީގެ ނަން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

ލިމިޓަޑް  ޕަބްލިކް  ދަށުން  ގެ   96/10 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ކުންފުންޏާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ރަޖިސްޓްރީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގޮތުގައި  ކުންފުންޏެއްގެ 

ކުރެވިފައި. 

ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތު

C - 680 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

18   ޑިސެމްބަރ    1980 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޙް

އަލްފާޟިލާ ޝީރީން ނަސީމް ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ 

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20057، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން:

ފެކްސް:  
އީމެއިލް:     

ވެބްސައިޓް:      

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އޮފީސް

+960 332 6822

+960 332 3221

info@mtcc.com.mv

www.mtcc.com.mv     

ޙިއްސާ ދޫކުރެވިފައިވާ ގޮތް
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ވ

އިންޓާނަލް - ކޭޕީއެމްޖީ  
ހ. މިއަލަނި، 2ވަނަ ފަންގިފިލާ، ސޯސަން މަގު 

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:     

އޮޑިޓަރުން

 +960 331 0420 / 332 3939 

+960 332 3175  

frtmaldives@kpmg.com 

އެކްސްޓާރނަލް - ޕްރައިސް ވޯޓަރ ހައުސް ކޫޕަރސް
ހ. ތަނޑިރަތްމާގެ، 3ވަނަ ފަންގިފިލާ، ރޯޝަނީ މަގު

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:     

+960 332 0742 

+960 332 3175

frtmaldives@kpmg.com

މަޒްލާން އެންޑް މުރާދު ލޯ އެސޯސިއޭޓްސް
ގ.ސުވާންލޭކް، 1ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ދަރުމަވަންތަމަގު

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:    

ލޯޔަރުން

 +960 334 4720

+960 334 4721 

info@mmlawassociates.com

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ 20094، ދިވެހިރާއްޖެ 

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:     
ވެބްސައިޓް:

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ
ހ. ސަންލައިޓް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:     
ވެބްސައިޓް:

އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ލިމެޓެޑް
އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ 20057

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:     
ވެބްސައިޓް:

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން 
އާގެ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ، 20094، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:     
ވެބްސައިޓް:

ހަބީބް ބޭންކް ލިމެޓެޑް 
ޝިޕް ޕްލާޒާ،އޯކިޑްމަގު، މާލެ 20183، ދިވެހިރާއްޖެ 

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:     

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް 
އަމީރުއަހުމަދުމަގު، މާލެ 20030، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:     

ބޭންކަރުން 

+960 332 2948

+960 332 8233 

info@bml.com.mv

www.bankofmaldives.com.mv 

 +960 331 2111

+960 332 3053 

sbimale@dhivehinet.net.mv 

www.onlinebiglobal.com

 +960 333 0770

+960 331 2072 

maldivesbranch@hsbc.com.lk   

www.hsbc.com  

 +960 331 4764

+960 332 0575   

  bcmale@dhivehinet.net.mv

www.boc.lk   

+960 332 2051

 +960 332 6791  

habibmle@dhinet.mv  

+960 332 5555

+960 300 7885 

info@mib.com.mv

ބޭންކަރުން، އޮޑިޓަރުން އަދި ލޯޔަރުން
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ޓްރޭޑިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް
ދަތުރުވެހި 3، 

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ
ޕޯސްޓް ކޯޑް: 

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:     

20057

+960 331 8080 / +960 332 6822 

+960 331 4050 

salesdept@mtcc.com.mv

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، 
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ 

ޕޯސްޓް ކޯޑް: 
ފޯން:

ފެކްސް:  
އީމެއިލް:     

20057

+960 332 6822

+960 331 5500 

finance@mtcc.com.mv

އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަންޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓް
އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ 
ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:     

20057

+960 332 6822

+960 330 4542 

isd@mtcc.com.mv

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް
އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ
ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:     

20057

+960 332 6822

 +960 332 3221

administration@mtcc.com.mv

ފައިނޭންޝިއަލް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ހ. ސޯމިލް، 

ފިލިގަސްމަގު، މާލެ 
ޕޯސްޓް ކޯޑް: 

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:     

20002

+960 332 6822

 +960 334 6806 

audit@mtcc.com.mv

ކޯޕޮރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް
އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ
ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:     

20057

+960 332 6822

+960 332  3221 

corporate@mtcc.com.mv

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓް
އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ 
ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:     

20057

+960 332 6822

 +960 330 4542 

hr@mtcc.com.mv

ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ހ. ސޯމިލް، 

ފިލިގަސްމަގު، މާލެ 
ޕޯސްޓް ކޯޑް: 

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:     

20002

+960 331 7070  / +960 332 6822 
+960 300 1043
 +960 332 3022

info@mtcc.com.mv

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް
އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ
ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:     

20057

+960 332 6822

+960 332  3221 

bdd@mtcc.com.mv

ބިލްޑިންގ ސާވިސަސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓް
ދަތުރުވެހި 3، 

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ
ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:     

20002

+960 332 6822

  +960 334 4924 

info@mtcc.com.mv

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް
އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ
ޕޯސްޓް ކޯޑް: 

ފޯން:
ފެކްސް:  

އީމެއިލް:     

20057

+960 332 6822

2835 332 960+

contracting@mtcc.com.mv

ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ދަތުރުވެހި 3، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ 

ޕޯސްޓް ކޯޑް:
ފޯން:

ފެކްސް:  
އީމެއިލް:     

20057

+960 331 5050 / 332 9076 / 

333 8585

5826 334 /  +960 332 2808

tsd@mtcc.com.mv

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ހ. ސޯމިލް، ފިލިގަސްމަގު، މާލެ

ޕޯސްޓް ކޯޑް:
ފޯން:

ފެކްސް:  
އީމެއިލް:     

20002

+960 332 6822

 +960 331 5005

procurement@mtcc.com.mv




