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ހުލާސާ
މި ކުއަރޓަލީ ރިޕޯޓަކީ  1ޖެނުއަރީ  2010ން  30ޖޫން  2010އަށް މިކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ އަދި 2ވަނަ ކުއަރޓަރ
ނ ކުއަރޓަރގައި މިކުންފުނިން ޙާސިލްކޮށްފައިވާ
އެއްކޮށް ނެރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ .މިރިޕޯޓުގައި ފުރަތަމަ އަދި ދެވަ ަ
ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ،ކުންފުނި ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށާއި އަދި ކުންފުނީގެ
ރވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ 'މިނިމަމް ކުއަރޓަރލީ ރިޕޯޓިންގ
ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ކު ެ
ރިކުއަރމަންޓްސް' ގައި ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 .1ކުންފުނީގެ ހިންގުމާއި ވިޔަފާރި
ކުންފުނި ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން – ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުން
މިއަހަރު

ކުންފުނިން

ޚަރަދުކުޑަކުރުމުގެ

މަޤްސަދުގައި

ބައެއް

ކުންފުނީގެ

ޑިޕާޓްމަންޓްތައް

އުވާލާ

އެޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ސްޓްރީމްލައިން ކުރެވި އެކި ޑިޕާ ް
ޓމަންޓްތަކުގެ މެދުގައި ބަހާލާ ބޮޑެތި
ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ރެންޓަލްސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ލޮޖިސްޓިކްސް އޮޕަރޭޝަންސް
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށަށް ގެނެވިފަ ި
އވެއެވެ .އަދި ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ޑިޕާޓްމަންޓްތަކެއް
ޓމަންޓްގެ ނަން
އުފެއްދި ބައެއް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ނަން ބަދަލު ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ސޭލްސް ޑިޕާ ް
ޓްރޭޑިންގ

ޑިޕާޓްމަންޓް

އިންޖިނިއަރިންގ

އަށް

ޑިޕާޓްމަންޓަށް

ބަދަލުކޮށް،

ތިލަފުށި

ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ބޒްނަސް
މީގެ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އިތުރުން،

ކުންފުނީގެ

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ
ވިޔަފާރި

ނަން
އތުރަށް
ި

ފުޅާކުރުމާއި ތަރައްގީކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދިރާސާކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އަދި ވިޔަފާރީގެ ބާޒާރުގައި ކަންތައް
ހިންގަމުންދާގޮތް މޮނިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނަމުގައި އެކަމަށް ޙާއްސަ ޑިޕާޓްމަންޓެއް
އެކުލަވާލެވުނެވެ.

ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތަކާއި ގައިޑްލައިންސްތައް:
ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަހަމަ އިންސާފުވެރި އުސޫލަކުން މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރުބަލާނެ އުސޫލަކާއި،
ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ،މުސާރަ އަދި އެލަވަންސްތައް ކަނޑައަޅާނެ ގޮތްތައް އެކަމާއި ބެހޭ
އންޑް ރިވޯޑިންގ ޕޮލިސީ' އެއް އެކުލަވާލެވި އަދި ބޭރު މުވައްޒަފުންގެ
ކޮމިޓީތަކުން 'އެމްޕްލޯއީ ޕާފޯމަންސް ެ
ރވިފައިވެއެވެ.
މުސާރަ ،އިނާޔަތް އަދި ޗުއްޓީ ދެވޭނެ އިންސާފުވެރި ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ޤާއިމްކު ެ

 3ވަނަ ކުއަރޓަރލީ ރިޕޯޓް  1 ‐ 2010ވަނަ އަދަދު

ސަފްހާ 2

މުވައްޒަފުން
ދެވަނަ ކުއަރޓަރގެ ނިޔަލަށް މިކުންފުނީގައި ޖުމްލަ  835މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ .މީގެ
ތެރެއިން  561އަކީ ދިވެހިން އަދި  274އަކީ ބޭރު މީހުނެވެ.
ކުންފުނިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން  3މުވައްޒަފުން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތަޢުލީމް ޙާސިލް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ3 .
މުވައްޒަފުން ތަޢުލީމް ހާސިލް ކުރަމުންގެންދަނީ ތަފާތު ތިން ދާއިރާއަކުންނެވެ .އެއީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް،
އާކިޓެކްޗަރ އަދި މެނޭޖްމަންޓް ވިތު ލޯ އެވެ.
ދެވަނަ ކުއަޓަރގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށް
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

ކޯސްޓް

ގާރޑުންނާއި

ގުޅިގެން

'މެރިޓައިމް

ސޭފްޓީ

އެވެއަރނަސް'

ޕްރޮގްރާމެއް

ގރޫޕްތަކަކަށް ބަހާލެވިގެން ރިފްރެޝަރ ކޯހެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވޭ
ހިންގާފައިވެއެވެ .މިއީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ް
ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

 .2ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް
ބޯޑުން ނިންމަވާފައިވާ މުހިއްމު ނިންމުންތައް
ވޭތިވެދިޔަ  2ކުއަރޓަރގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމަވާފައިވާ މުހިއްމު ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި:
ކޗަރ ފާސްކުރުން ،ކުންފުނީގެ  100%ސަބްސިޑިއަރީ ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް
އެމްޓީސީސީގެ އާ ސްޓްރަ ް
އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓަންޓް ކޮމްޕެނީ ގެ މަސައްކަތް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް ނިންމަވާ ،އެތަނުގައި ކުރަމުން
ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތައް އެމްޓީސީސީ އިން ކުރުމަށް ނިންމެވުން ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިޢުލާނުކުރައްވާފައިވާ
ނމުނެވެ.
ބަނދަރުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ،ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ނި ް
ބޯޑް މީޓިންގ ތަކުގެ ހާޒިރީ
 1ޖެނުއަރީ  2010ން  30ޖޫން  2010ގެ ނިޔަލަށް

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުންގެ  6ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ޑރެކްޓަރުންގެ ހާޒިރީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
މިބައްދަލުވުން ތަކުގައި ި

ނަން

އެޑްރެސް

ހާޒިރީ

އފ .ހުސައިން ހިލްމީ

ޗެއަރމަން

5 /6

އފ .މުހައްމަދު ޝަފީޤް

ޑިރެކްޓަރ

5 /5

އފ .އަބްދުﷲ ނައުޝާދު

ޑިރެކްޓަރ

4 /6

އފ .އަބްދުއް ނާސިރު މުހައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

5 /6
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އފއ .ޝަފީނާޒް އަބްދުއް ސައްތާރު

ޑިރެކްޓަރ

5 /6

އފ .އަބްދުﷲ ޝާއިރު

ޑިރެކްޓަރ

4 /6

އފ .ޙުސެއިން ހާލީ

ޑިރެކްޓަރ

4 /6

އފ .މަންސޫރު ޒުބައިރު

ޑިރެކްޓަރ

5 /6

އފ .އަމީން އިބްރާހިމް

ޑިރެކްޓަރ

6 /6

އފ .އަލީ ޝަފީއު

ޑިރެކްޓަރ

5 /6

އޮޑިޓް ކޮމިޓީ ޖަލްސާ ހާޒިރީ
އެޑްރެސް

ހާޒިރީ

ނަން

ޗެއަރޕާސަން

7 /9

އފ .މަންސޫރު ޒުބައިރު

ޑިރެކްޓަރ

8 /9

އފ .ޢަބްދުއްނާސިރު މުހައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

8 /9

އފ .ހުސެއިން ހާލީ

ޑިރެކްޓަރ

7 /9

އފއ .ޝަފީނާޒް އަބްދުއްސައްތާރު

ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ ޖަލްސާ ހާޒިރީ
ނަން

އެޑްރެސް

ހާޒިރީ

އފ .އަމީން އިބްރާހިމް

ޗެއަރމަން

* 0 /1

އފ .ހުސެއިން ހާލީ

ޑިރެކްޓަރ

1 /1

އފ .އަބްދުއްﷲ ޝާއިރު

ޑިރެކްޓަރ

1 /1

އފ .އަބްދުﷲ ނައުޝާދު

ޑިރެކްޓަރ

1 /1

* މަސްލަހަތު ފުށުއަރާތީ ޖަލްސާއަށް ނުދަންނަވާ

ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމިޓީ ޖަލްސާ ހާޒިރީ
ނަން

އެޑްރެސް

ހާޒިރީ

އފ .ހުސައިން ހާލީ

ޗެއަރމަން

3 /4

އފ .އަމީން އިބްރާހިމް

ޑިރެކްޓަރ

4 /4

އފ .އަބްދުއްﷲ ޝާއިރު

ޑިރެކްޓަރ

4 /4

އފ .އަބްދުﷲ ނައުޝާދު

ޑިރެކްޓަރ

3 /4
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 .3ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް
އާމްދަނީގެ ބަޔާން
31-03-2010 – 01-01-2010

30-06-2010 – 01-04-2010

113،242،474
)(104،476،461

126،770،794
)(96،809،986

240،013،268
)(201،286،447

8،766،013
)(508،016

29،960،808
)(480،568

38،726،821
)(988،584

)(7،019،240

)(6،603،517

)(13،622،756

އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް

)(3،911،148

)(4،299،751

)(8،210،899

ވިޔަފާރި ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިދާ ) /ގެއްލުން(

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

)(2،672،391
)(4،900،513

18،576،972
)(4،348،221

15،904،581
)(9،248،734

ސާފު ފައިދާ ) /ގެއްލުން(

)(7،572،904

14،228،751

6،655،848

ފުރަތަމަ ކުއާރޓަރ

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި
ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހުނު
ޖުމްލަ ފައިދާ
ވިއްކުމާއި މާކެޓް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
އިދާރީ ޚަރަދުތައް

ދެވަނަ ކުއާރޓަރ

30-06-2010 – 01-01-2010
2010

ވަނަ

މިއަދާ ހަމައަށް

 .4ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާ
ހިއްސާގެ މުޢާމަލާތް އެންމެ މަތިން ކުރެވުނު އަގު

 156.00ރުފިޔާ

ހިއްސާގެ މުޢާމަލާތް އެންމެ ދަށުން ކުރެވުނު އަގު

 156.00ރުފިޔާ

އެންމެ ފަހުން މުޢާމަލާތް ކުރެވިފައިވާ އަގު

 156.00ރުފިޔާ

ވެއިޓެޑް އެވެރެޖް ޓްރޭޑެޑް ޕްރައިސް

 156.00ރުފިޔާ

މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން

39,000,000.00

ޑިވިޑެންޑް ޔީލްޑް

32.05%

ޕްރައިސް /އަރނިންގްސް ރޭޝިއޯ

5.86

ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ބެހިފައިވާގޮތް:
ސަރުކާރު

1

131,250

52.5%

ކުންފުނި

1

18,750

7.5%

އަމިއްލަ

23,863

100,000

40%

ޖުމްލަ

23,865

250,000

100%

 2ވަނަ ކުއަރޓަރލީ ރިޕޯޓް  1 ‐ 2010ވަނަ އަދަދު

ސަފްހ ާ6

އަހަރުގެ

.5

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޮމްޕްލަޔަންސް
ކުންފުނީގެ ޤާނޫނު  10/96އަށް ކޮމްޕްލައިކުރުން
ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ދައްކަންޖެހޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއާއި އަދި އެފަދަ އެހެނިހެން
އދަތުގެ ތެރޭގައި ދެއްކިފައެވެ.
ފީތައްވަނީ އެމު ް

ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް ކޮމްޕްލައި ކުރުން
ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް ކޮމްޕްލައި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް
ބާރުއެޅި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ު
ކރެވުނެވެ .އެގޮތުގެ މަތިން ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވައިދު
ކޯރޕަރޭޓް

ގަވަރނަންސް

ކޯޑާއި

އެއްގޮތަށް

ބަދަލުކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

މިކުއަރޓަރގެ

ތެރޭގައި

ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ލިސްޓިންގ ރޫލްސްއަށް ކޮމްޕްލައި ކުރުން
ކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ލިސްޓިންގ ރޫލްސްގެ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކުންފުނި ހިންގުމަށެވެ.
މިގޮތުން

ކޯރޕަރޭޓް

ގަވަރނަންސް

ކޯޑާއި

އެއްފަދައިން

ލިސްޓިންގ

ރޫލްސް

އާއި

އެއްގޮތަށް

މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލިސްޓިންގ ރޫލްސްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިސްޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމޭތާ  4މަސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އަހަރީ ހިސާބުތައްނެރުމަށްފަހު އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މެއި މަހުގެ ކުރިން ބާއްވަންޖެހެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ،މިކުންފުނީގެ ގްރޫޕް ހިސާބުތައް ނިންމުން ލަސްވުމާއި ގުޅިގެން ،އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ
ބޭއްވުން ވަނީ ލަސްވެފައެވެ.
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ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ އުސޫލު
މިކުންފުނިން ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސްެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ،މެނޭޖްމަންޓުން އަދި
އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ އިތުރުން
ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ،ސިކިއުރިޓީސް އެކްޓް އަދި ކުންފުނި ހިންގުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން
ހާމަގޮތެއްގައި ،އިންސާފުވެރި ކަމާއިއެކު ކުންފުނީގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،މިރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް އަމަލުކުރުމުގެ
މަޤްސަދުގައެވެ .އަދި މިކުއަރޓަރލީ ރިޕޯޓްގައި ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މިރިޕޯޓް ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވި  www.mtcc.com.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
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ްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓރ
ވރ ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ 20057
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ޓަވަ

 1 ‐ 2010ވަނަ އަދަދު
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