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ޕްރެސް ރިލީޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ 30 ،އޭޕްރީލް 2022

އެމްޓީސީސީގެ  2022ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ މާލީ ހިސާބުތައް ޢާންމުކޮށްފި.
ބސައިޓްގައި އާންމުކޮށްފައެވެ.
އެމްޓީސީސީގެ  2022ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ މާލީ ނަތީޖާ މިއަދު މިވަނީ ކުންފުނީގެ ވެ ަ
ކުންފުނީގެ  2022ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ މާލީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ސާފު ފައިދާގެ
ބފައެވެ .މިއީ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ނަތީޖާއާއި
ގޮތުގައި  75.31މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ކުންފުންޏަށް ލި ި
ބލާއިރު  3.79%އިތުރު އަދަދެކެވެ.
އަޅާ ަ
ކުންފުނީގެ  2022ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ މާލީ ނަތީޖާގެ ތަފްސީލަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު ،ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި
ޖުމުލަ  550.49މިލިއަން ރުފިޔާގެ ( 2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ 423.01 :މިލިއަން ރުފިޔާ) ވިޔަފާރި ކޮށްގެން
 88.62މިލިއަން ރުފިޔާ ،ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ( 2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ 82.31 :މިލިއަން ރުފިޔާ)
ބނު ފައިދާގެ ގޮތުގައި
ވަނީ ރިކޯޑްކުރެވިފައެވެ .އަދި  2022ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ލި ު
ވަނީ  75.31މިލިއަން ރުފިޔާ ( 2021ވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި 72.55 :މިލިއަން ރުފިޔާ) ރިކޯޑްކުރެވިފައެވެ .މި
ނަތީޖާއާއިއެކު ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާވަނީ  7.96ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ.
ބލާއިރު ،ރާއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ
 2022ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ކުންފުނިން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ަ
ބކަމާއިއެކު
ބއިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ވަނީ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކާމިޔަ ު
ތަރައްޤީގެ ަ
ހިންގިފައެވެ .އެގޮތުން އެކި މަރުހަލާގައި ޖުމުލަ  108މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ކުންފުނިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ .އަދި މި
ބކަމާއިއެކު ނިންމާލެވިފައެވެ .އަދި  14މަޝްރޫއެއްގެ އަމަލީ
ކުއާރޓަރގެ ތެރޭގައި  08މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތްވަނީ ކާމިޔާ ު
މަސައްކަތް މި ކުއާޓަރގައި ފެށިފައިވާއިރު ،އައު  15މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ .އަދި
ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެއާއި ހުޅުމާލެ ފޭސް  2އާއި ދެމެދު
ބސް ރޫޓެއް (ރޫޓް  )07ވަނީ އިތުރުކޮށް ،މިކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށާފައެވެ.
ސީދާ ަ
ކުންފުނީގެ އާންމު ވިޔަފާރި ދާއިރާއާއި ކުންފުނީގެ އެހެނިހެން ވިޔަފާރި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ތަފާތުއެކި މާކެޓިންގ
ހަރަކާތްތަކެއްވެސް މިކުއާޓާރ ތެރޭގައިވަނީ ހިންގިފައެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދާ ރަށްރަށަށް ކުންފުނީގެ
އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ވާނީ އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ގިނަ މަސައްކްތަކެއް ކޮށްދީފައެވެ.

ކުންފުނީގެ އެކި ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިސްތިރާޖީ ޕްލޭންތައް
ބދަދަލުވަމުންދާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުރާޖައުކުރަމުންނެވެ .އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް
މިދަނީ ކުންފުނިން އެކުލަވާލާ ،ހާލަތު ަ
ބދަލުތައް ދިރާސާކޮށް ،ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވާ ،ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ޙިކްމަތްތެރިކަމާއެކު
ގެންނަންޖެހޭ ަ
ބރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް
ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ،މިފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާ ހާސިލްކުރެވިފައިވާކަމުގެ އުފާވެރި ޚަ ަ
އަރުވަމެވެ .އީޖާދީ ތަރައްޤީއަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި ،ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ،ކުންފުނީގެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމުގައި
މެދުނުކެނޑި މަސައްކަތް ކުރާނެކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެހާ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ ކުންފުނީގެ
ބގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.
ޙިއްޞާދާރުންނާއި މުޖުތަމަޢުއަށް ނަފާ ލި ޭ
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