
 

 

 

  BDAD/MR/2021/0001-MTCCނަންބަރު:  

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2021އޭޕްރިލް  29 ،މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 

އި މިހާތަނަށް ހޯދި އެންމެ ރަނގަޅު މާލީ ތާރީޚްގަ އަހަރުގެ ދިގު  40އެކުންފުނީގެ  އެމްޓީސީސީއިން 
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ޢާންމުކޮށްފި. 2020 އެކު އި ހިއްސާގެ ފައިދާއާއި ނަތީޖާއާ 

 

ނަތީޖާ މިއަދު މިވަީނ ކުންފުނީގެ ވެބަސައިޓްގައި ާއންމުކޮށްފައެވެ. ކުންފުީނެގ  މާލީ އަހަރުގެ ވަނަ 2020އެމްޓީސީސީގެ 
މިލިއަްނ  224.72ރިން ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޖާ ދައްކާގޮތުން ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ނަތީ 2020

 އިތުރު އަދަދެކެވެ.  253ރު %ނަތީޖާއާއި އަޅާބަލާއި މާލީވަނަ އަހަރުގެ  2019ރުފިޔާ ވަނީ ކުންފުންޏަށް ލިބިފަެއވެ. މިއީ 

 ލިއަން ބި 1.37 ޖުމުލަ ވަނަ އަހަރު 2020މާލީ ނަތީޖާގެ ތަފްސީލަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު،  ވަނަ އަހަރުގެ 2020ކުންފުނީގެ 
 ކެނޑުމުގެ  ޓެކުހަށް ،ރުފިޔާ މިލިއަން 224.71 ކޮށްގެން ލިއަން ރުފިޔާ( ވިޔަފާރިބި 1.15ވަނަ އަހަރުގެ:  2019ރުފިޔާގެ )

އަީކ ނަތީޖާ މި .ރިކޯޑްކުރެވިފައެވެވަނީ  މިލިއަން ރުފިޔާ( 63.65ވަނަ އަހަރުގެ:  2019) ގޮތުގައި ފައިދާގެ ސާފު ކުރިން
މާލީ އަހަރުަކްނ ނު ްލކުރެވުޙާޞިނަތީޖާ  ކޯޑްކުރެވިފައި އެންމެ ރަނގަޅުއަހަރުގެ ދިުގ ތާރީޚްގައި ރެ 40ކުންފުނީގެ 

ހިއްސާގެ ރުފިޔާ ) 3.00އަކަށް ޞާއްޙިވަނަ އަހަރު މާލީ ނަތީޖާއާއިއެކު  2020އަދި  ރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.ފަހު
މިލިއަން ރުފިޔާ( ބަހަންވެސް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ވަނީ ނިންމާަފއެވެ. މިއީވެސް ކުންފުނީގެ  24.11ޖުމުލަ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 

 އަދަދުކަން ގޮތުގައި ބެހުމަށް ކަނޑައެޅުނު އެންމެ ބޮޑު ގެ ފައިދާގެ ޞާއްޙިދާރުންނަށް ޞާއްޙި  ތާރީޚްގައި  ދިގު  އަހަރުގެ 40
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ލްކޮށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަަކށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ބައިވެރިއެއްގެ ޙާޞިވަނައަހަރުގެ ކުންފުިނން  2020
  36ތަކެއް ކާމިޔަބުކަމާއިއެކު ހިންގިފައެވެ. އެގޮތުން ޢުވަީނ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫވަނަ އަހަރު  2020ގޮތުން 

ުކންފުނީގެ އާންމު ވިޔަފާރި ދާއިރާާއއި ކުންފުނީގެ އެހެނިެހން ފައެވެ. މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތްތަނީ ކަމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމާލެވި
އަިދ . ތެރޭގައިވަނީ ހިންގިފައެވެވަނަ އަހަރުގެ  2020ވިޔަފާރި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ތަފާތުއެކި މާކެޓިން ހަރަކާތްތަކެްއވެސް 

ަގއި ވަނީ ކުރިއަށްގެންދެވި،  6އަދި  1،2،3،4،5ގެ ޒޯން އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަދި އަތޮޅުތެރޭ
އަދި ކުންފުނީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދާ ރައްރަށުގެ މުޖުތަމައުތަކައްވެސް ކުންފުނީގެ އަތޮޅެއް ގުޅުވައިދީފައެވެ.  16

 އް ކޮށްދެވިފައިއެވެ. އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ވާނީ އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަންފޯރުޮކށްދީ ގިނަ މަސައްކްތަކެ

އަޅަޏްޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިސްތިރާޖީ ޕްލޭންތަށް މިަދީނ ދަނާކުރުމަްށ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ިހންގުން ހަރު
ޔަފާރީގެ ރިއާޔަތްކޮށް މުރާޖައާކުރަމުންނެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ވި ގޮތަށްހާލަތު ބަދަދަލުވަުމންދާ މާކެޓްގެ ކުންފުނިން އެކުލަވާލާ، 

ކެނޑިނޭޅި  ދަނީމިކުްނފުނިން  ލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަޑިތަާކއި މާލީ ނަތީޖާ ހޯދުމަށްޙާޞިމައިގަނޑު ދާއިރާތަކުން 
 ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ވިޔަފާރިތަކަށް މިހާލަތުގައި ގެންނަންެޖހޭ ގެ ހާލަތައް ބަލާ  19-ކޮވިޑްމަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް 



 

 

 

ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވާ، ކުންފުނީގެ މަޤްޞަުދތަްއ ޙާޞިލްކުރުމަށް ޙިކްމަތްތެރިކަމާއެކު ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި،  ނެސް،ބަދަލުތަށް ގެ 
ލްކުރެވިފައިވާކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް އަރުވަމެވެ. އީޖާދީ ޙާޞިމިފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާ 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ކުންފުނީގެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމުގައި މެދުނުކެނޑި ތަރައްޤީއަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، 
މަސައްކަތް ކުރާނެކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެހާ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި 

 ގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ. މުޖުތަމަޢުއަށް ނަފާ ިލބޭގޮތަށް ަމސައްކަތް ކުރިއަށް 

 

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޝިފާއު އަލީ  
 ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަސް ޑިވިޝަން  –ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ 

 7779339މޮބައިލް:  3001234ފޯން: 
 shifau.ali@mtcc.com.mv އީމެއިލް: 

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 

http://www.mtcc.com.mv/
http://www.mtcc.com.mv/

