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ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް )ބީއެމްއެލް( އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ  މާލީ އިދާރާއެވެ. 

ބީއެމްއެލް އަކީ “ގައުމީ ބޭންކް” ގޮތުގައި ދެކޭ ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އޮންނަ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

ފުންޏެކެވެ. ކުން

އި ވިޔަފާރިތަކާއި  ބީއެމްއެލް އަކީ ފުރިހަމަ ބޭންކެއްގެ ގޮތުގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ ފަރުދުންނާ

ގާއިމުކޮށްފައިވާ  ކަންކޮޅުތަކުގައި  އެކި  ރާއްޖޭގެ  ބޭންކެވެ.  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  މާލީ  ކޯޕަރޭޓްތަކަށް 

ބޭންކުގެ ބްރާންޗުތަކާއި، އޭޖެންޓްތައް، ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރުން އަދި އޮންލައިން ބޭންކިންގ ފަދަ 

ވައިދެއެވެ. މިފަޚުރުވެރި  ޚިދުމަތްތަކުން ދިވެހި ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ވެސް ދިރިއުޅުމަށް ހެޮޔ ބަދަލު ގެނު

އަދާކުރުމަށް  ފުރިހަމައަށް  އޫލިއްޔަތު  މަސް އާއި  ޒިންމާ  ޖެހޭ  އުފުލަން ބޭންކުން  ގުޅިގެން  މަގާމާ 

އަޅުގަނޑުމެން ނުހަނު ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއްދެމެވެ.

އަދި  އާއިލާތަކަށް  އި  ފަރުދުންނަށާ ހާސް  އެތައް  ބޭންކަކީ  މި  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން 

ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިއެރުން ގެނެސްދޭ ގައުމީ ތަރައްގީގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައިވެރިއެކެވެ. 

އަދި  އަދާކުރުމާއި  ދައުރެއް  މުހިންމު  ގައި  ތަރައްގީ  މުޖުތަމައުގެ  އަމާޒަކީ،  ގެ  އަޅުގަނޑުމެން

ފާ ޯހދައިދިނުމެވެ. ވި ގޮތެއްގައި ނަ ހިއްސާދާރުންނަށް ދެމެހެއްޓެނި

ޚިދުމަތް  ބޭންކިންގ  ޤައުމަށް  މުޅި  ތަނބުތަކަކީ  މައިގަނޑު  ހިމެނޭ  އްވުރުގައި  ތަސަ ބޭންކުގެ 

އެހީތެރިކަމެވެ.  ފޯރުކޮށްދޭ  ވިޔަފާރިތަކަށް  އަދި  ޚިދުމަތް  ދޭ  ކަސްޓަމަރުންނަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި 

ގާއަކީ ފަރުދުން ކުރިއެރުވުމާއި ހަރުދަނާކޮށް ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމެވެ. އްވުރުގެ ބިން ގެ ތަސަ އަޅުގަނޑުމެން

ޚާއްސަ  ކަސްޓަމަރުންނަށް  ގައި  ހިން ޒާމަކުން  ނި ގުމުގެ  ހިން ހަރުދަނާ  އަމާޒަކީ  ގެ  އަޅުގަނޑުމެން

ރަނގަޅު  އެންމެ  ފައިވާ  ބަލައިގެން ވަރުގައި  ފެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބޭންކަކަށްވުމާއި،  އިސްކަމެއްދޭ 

އަކަށްވުމެވެ. އްކަތް ކުރާ މާލީ މުއައްސަސާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން މަސަ
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ހަރުދަނާ މާލީ ބިންގަލެއް

ކަސްޓަމަރުންނާއެކު ހަރުދަނާ ގުޅުމެއް

އާ ޚިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރުމުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި

ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދިނުމުގައި އަދާކުރާ އިސް ޯރލް

ތަޖުރިބާކާރު ހީވާގި މުވައްޒަފުން

ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ 14 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި	 

އެސެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ 18 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި	 

ތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު ތަން އިތުރު 	  ގަނޑަށްވުރެ ރައުސްމާލުގެ ފުދުން ގަވާއިދުގައި ލާޒިމްކުރާ މިން

ތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 	  ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ ދާއިރާގައި ރީޓެއިލް، ކޯޕަރޭޓް، ކުދި އަދި މެދު ފަން

އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާ 

265,000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުން 	 

ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް ކަމުގައިވާ އޮންލައިން ބޭންކިންގ އަދި އޭޓީއެމް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެންމެ 	 

ބު އުސް ފަރާތް ފުންނާ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޕީއޯއެސް ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރެވުނު	 

އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ އަދި މޮބައިލް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރެވުނު	 

ގުދު ފައިސާ އަދި ޗެކް ޑިޕޮސިޓް ކުރާ މެޝިން ބެހެއްޓުނު	  އެންމެ ފުރަތަމަ ނަ

ރާއްޖޭގައި ބްރާންޗުތަކާއި، އޭޓީއެމް އަދި ޕީއޯއެސް ފަދަ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައްޗަށް ގާއިމުކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ވިއުގަ	 

ރާއްޖޭގައި އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޚިދުމަތް ދޭ ހަމައެކަނި ފަރާތް	 

ބަރު	  ރާއްޖޭގައި މާސްޓަރ ކާޑާއި ވިސާ ކާޑުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ހަމައެކަނި ޕްރިންސިޕަލް މެން

ތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތް	  އެކު ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ ދާއިރާގައި އެންމެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަ 850 އަށް ވުރެ ގިނަ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނާ

ބައިކުޅައެއްބައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ އަތޮޅުތަކުގައި	  އްތައަށް ވުރެ މަތީގައި، ތިން ބަތް 99 އިންސަ ގެ ނިސް ދިވެހި މުވައްޒަފުން

ގުމުގެ އެންމެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ބޭންކިންގ ދާއިރާއިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް	  ހިން

ވިޔަފާރިގެ ގާބިލުކަން
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އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިއުގަަ

 އެއް ބޭންކުން ރާއްޖޭގައި
އިންވެސްޓް ކުރަނީ

ބްރާންޗް

އޭޓީއެމް

ކޭޝް އޭޖެންޓުން

ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ
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އަސާސް

ބޭންކުގެ ތަސައްވުރުގެ ތަނބުތައް

ލަނޑުދަނޑި

ނަޒާހަތްތެރިކަން

ފުރަތަމަ ކަސްޓަމަރުން

އެކްސެސެބިލިޓީ

ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

ގަނޑުތަކަށް ތަބާވަން.            ތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އެންމެ ހަރުދަނާ މިން ، ވީމާ އަޅުގަނޑުމެން އިޚްލާސް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބޭންކަރުން

ގެ  ގެ ކަސްޓަމަރުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އަހައްމިއްޔަތުކަންދޭ ފަރާތް. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ބަލަމުންދަނީ ކަސްޓަމަރުން އަޅުގަނޑުމެން

އުންމީދުތަކަށްވުރެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް.

ފުޅުވެލައްވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ކަސްޓަމަރުން ޚިޔާރުކުރައްވާ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ބޭންކުގެ  ކަސްޓަމަރުން ޚިދުމަތް ބޭނުން

މުވައްޒަފުންނާ މުޢާމަލާތްކުރެވޭ.

އްކަތްކުރާނީ ކަމަށް ކަމޭހިތައިގެން އެންމެން އެކަތިގަނޑެއްގެ  ގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން މަސަ އަޅުގަނޑުމެން

ގޮތުގައި. ބޭންކުގެ މުވައްޒަފަކަށްވުމާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފަޚުރެއް އަދި ހިތްހަމަޖެހުމެއް. 

ގޭ އެންމެ ހަރުދަނާ  ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ އުސޫލުތަކާއެކު ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހިން
ފާއެއް ޯހދައިދިނުން. ފުންޏަށްވެ، ހިއްސާދާރުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު މަން ކުން
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ލޮބުވެތި ހިއްސާދާރުންނަށް،

ޔަލަށް ނިމުނު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  31 ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ނި

، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން ހާމަކުރުމުގެ  މާލީ އަހަރުގެ އަހަރީ ބަޔާން

އުފާ ލިބިގަންނަމެވެ.

 

2014 ވަނަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރެވުނު 2014-2017 ގެ 

ތަސައްވުރުގެ ސަބަބުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަމާޒު ކަނޑައެޅުމުގެ 

މަގު ތަނަވަސްވެގެންދިޔައެވެ. އަދި ބޭންކުގެ މަގާމު އިތުރަށް ރަނގަޅުވެ 

މުވައްޒަފުންނަށް  އި  ހިއްސާދާރުންނާ އި،  ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމަހަމަކަމާއެކު 

އެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި  މުސްތަޤްބަލުގައި ފައިދާވާނެ މަގު ތަނަވަސްވެގެންދާނެ

މި  ފަދައިން  ތަފްޞީލުކޮށްދެއްވާފައިވާ  ބަޔާނުގައި  ގެ  ހިމެނޭ ސީއޯީއ 

ޕްލޭން ހިނގަމުންދަނީ ރަނގަޅުގޮތުގައި ކަމާއި، މިހާރުވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ 

ތީޖާތަކެއް ފެންނަމުންދާ ވާހަކަ ދެންނެވުމުގެ އުފާ ލިބިގަންނަމެވެ. ނަ

ވަރަށް  މިންވަރު  ދޫކުރެވިފައިވާ  ލޯނު  ކުރިއެރުމަކާއި،  މާލީ  ވަރުގަދަ 

ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައިވުމާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެފައިވާ 

މަންޒަރަކީ ވަރަށް ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ މަންޒަރެކެވެ. ނަމަވެސް ބޭންކުގެ 

މުޅި  ރާއްޖޭގެ  ހިތްހަމަޖެހުމަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  ލިބޭ  ކުރިއެރުމުގައި 

ބޮޑެތި  ކުރެވެމުންދާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ބޭންކުގެ  އާބާދީއަށް 

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކަން ކަށަވަރެވެ.

ދާދިފަހުން ވ. ފެލިދޫ ގައި ހުޅުވުނު ބޭންކުގެ ބްރާންޗާ އެކު ހުރިހާ 

ލަނޑުދަނޑިވަނީ  ގާއިމްކުރުމުގެ  ބްރާންޗު  ބޭންކުގެ  އަތޮޅެއްގައި 

ތިޒާމުތައް  އިން ޕާޓްނާޝިޕް  އިތުރުން  މީގެ  ކާމިޔާބުކުރެވިފައެވެ. 

ޤާއިމްކޮށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެށުނު މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ. 29 ބްރާންޗް، 

 ، ، 177 ކޭޝް އޭޖެންޓުން 76 އޭޓީއެމް، 3200 ޕީއޯއެސް މަރޗެންޓުން

14 ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ އަދި 5 ދޯނި ބޭންކިންގ 

ޗެއަރޕާސަންގެ ބަޔާން
ރަނގަޅު މިސްރާބެއްގައި ކުރިއަށް

ދުމަތް  ވެފައިވުމާއި، ޚި ވަރު ވަރަށް ޮބޑުތަން އިތުރު ވިފައިވާ މިން އި، ލޯނު ދޫކުރެ އެރުމަކާ ވަރުގަދަ މާލީ ކުރި
މަވެސް  ޒަރެކެވެ. ނަ ޒަރަކީ ވަރަށް ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ މަން ވަރު ރަނގަޅުވެފައިވާ މަން މުގެ ފެން ދިނު

ދުމަތް  ކުގެ ޚި ދީއަށް ބޭން އްޖޭގެ މުޅި އާބާ މެ ޮބޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ރާ އެރުމުގައި ލިބޭ އެން ކުގެ ކުރި ބޭން
އްޖޭގައި  އެމްއެލް އަކީ ރާ ވެ... ބީ ޓްތައް ކަން ކަށަވަރެ ވެސްޓްމަން ދާ ޮބޑެތި އިން ވެމުން މަށް ކުރެ ދިނު ފޯރުޮކށް
ގ  އްޖެ އަށް ބޭންކިން ޓްތަކާއެކު މުޅި ރާ ވެސްޓްމަން ގާ އެހެން ހުރިހާ ބޭންކުތަކަށް ވުރެ ޮބޑު އިން ހިން

ވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ކުކަން ފަޚުރު މެ ޮބޑު ބޭން އްޖޭގެ އެން ދޭ ދިވެހިރާ ދުމަތް ފޯރުޮކށް ޚި
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ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރަކީ ބޭންކުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އެންމެ 

ރަނގަޅު އަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބޭންކުގެ 

ހިތްހަމަޖެހުމަކާއި  ބޮޑު  ވަރަށް  އެންމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ  ކުރިމަގު 

އިތުބާރާއެކުގައެވެ. 

ޔުނިޓް އެކުލެވޭ ބޭންކިންގ ވިއުގަޔާއެކު ބީއެމްއެލް އަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ 

އެހެން ހުރިހާ ބޭންކުތަކަށް ވުރެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއެކު މުޅި ރާއްޖެ 

އަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކުކަން 

ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

އެއް ނޫނެވެ. 2016  އަދި މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ނިމުނީ

ބްރާންޗާއި 10 ސެލްފް   7 އާ  ޤާއިމުކުރެވޭ  އަތޮޅުތަކުގައި  އަހަރު،  ވަނަ 

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޭންކިންގ ސެންޓަރާއެކު،  ސަރވިސް 

އެވެ. ޕޮްރގްރާމް ކުރިއަށް ދާނެ

އާންމު  މިހާރު  ސަބަބުން  ހަރުދަނާވެފައިވުމުގެ  ހާލަތު  މާލީ  ބޭންކުގެ 

ކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ލޯނު ދޫކުރެވޭ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ދިނުމަށް  އަނބުރާ  މުޖުތަމަޢުއަށް  ދައްކުވައިދެނީ  މިއިން  ދަށްކުރެވިފައެވެ. 

އަދި  ފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އިން އަޅުގަނޑުމެން  އަހައްމިއްޔަތުކަމެވެ.  ދޭ  ބޭންކުން 

އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު ބޮޑު ނަމަވެސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ވާދަވެރި ބޭންކެވެ. 

ފަރީހާ ޝަރީފް

އަރޕާސަން ޗެ

ވޭ  ވިފައިވާ ފަދައިން ލޯނު ދޫކުރެ މު ކުރެ ބަބުން މިހާރު އާން ވެފައިވުމުގެ ސަ ދަނާ ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތު ހަރު
މަށް  އަށް އަނބުރާ ދިނު ވައިދެނީ މުޖުތަމަޢު ވިފައެވެ. މިއިން ދައްކު ޓްރެސްޓް ރޭޓު ވަނީ ވަރަށް ޮބޑަށް ދަށްކުރެ އިން
ދު  ޓްތަކަށް ކުރާ ޚަރަ ވެސްޓްމެން ފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި އިން ޑުމެން އިން ތުކަމެވެ. އަޅުގަނ ބޭންކުން ދޭ އަހައްމިއްޔަ

މެ ވާދަވެރި ބޭންކެވެ.  އްޖޭގެ އެން ޑިވްސް އަކީ ދިވެހިރާ މަވެސް ބޭންކް ޮއފް މޯލް ޮބޑު ނަ

 ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ދެކޭގޮތުގައި ބޭންކް މިހާރު ކުރިއަރާފައިވާ ހިސާބުން

އެވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްދަނޑިން ބޭރަށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ މުހިންމު ކަމެއް ދެނީ އަދި ދޭނީ ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށެވެ. 

ކުރިއަރަމުންދާ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ތައް  ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ 

ޕޮްރގްރާމުން  އިންވެސްޓްމެންޓް  ހިނގަމުންދާ  ކުރިއަށް  ކަމަށްވެފައި،  ތަން 

އެވެ.  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެއަށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތުކަން ފާހަގަކުރެވިގެންދާނެ

އާމްދަނީ  ފަށައިފިނަމަ،  ދޭން  ޚިދުމަތް  ގޮތުން  ބައިނަލްއަގްވާމީ  ނަމަވެސް 

ޚަރަދު  އަދި  މަގުފަހިވެ  ކުރުމަށް  އިންވެސްޓްމެންޓްތައް  މިފަދަ  އިތުރުވެ 

ފައިދާ  އެކަމުގެ  ފަރާތްތަކަށް  ހޯދާ  ޚިދުމަތް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކުޑަކުރެވި 

 ، ނުގަނެ އަވަސްވެ  ފުޅާކުރުމަށް  ބޭންކް  ގޮތަކަށް  މިފަދަ  އެވެ.  ލިބިގެންދާނެ

ފުރުސަތުއޮތް  ބޭންކުތަކަށް  އާ  ފަދަ  ލިބޭ  ފައިދާ  މިދަނީ  އަޅުގަނޑުމެން 

މާކެޓުތަކަށް ވަނުމުގެ ގާބިލުކަން ބެލުމަށް ދިރާސާ ކުރަމުންނެވެ. 

ޓީމުން  މެނޭޖްމަންޓް  އަދި  ޑްރޫ  އެން ސީއީއޯ،  ބޭންކުގެ  ފުރުޞަތުގައި  މި 

ބޭންކް  އަޒުމެއްގައި  ނުގުޑާފަދަ  ލީޑަރޝިޕަށާއި،  ދައްކުވައިދެއްވާފައިވާ 

މަސައްކަތްތަކަށް  ކޮށްދެއްވާފައިވާ  އަހަރު  ފާއިތުވެދިޔަ  ކުރިއެރުވުމަށް 

ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޭންކުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކޮށްދެއްވަމުން 

ވަރަށް  އަހައްމިއްޔަތުކަމަށްޓަކައި  ދެއްވާ  މަސައްކަތްތަކާއި  ބުރަ  ގެންދަވާ 

މަސައްކަތާއި  ކުރައްވާފައިވާ  މުވައްޒަފުން  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރެއް  ޚާއްސަ 

މެދު ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. 

ދެއްވަމުންގެންދަވާ  ފަރާތްތަކުން  ޯހއްދަވާ  ޚިދުމަތް  އިތުރުން  މީގެ 

ވަފާތެރިކަމަށްޓަކައި  އިތުބާރާއި  ގެ  ހިއްސާދާރުން  އެއްބާރުލެއްވުމާއި 

އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރަށް ހިއްސާގެ ފައިދާގެ 

ގޮތުގައި ރިކޯޑު އަދަދެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެކަމަށް އުފާކުރަމެވެ. 

އަޅުގަނޑާއެކު ބޯޑުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބޭންކް ރަނގަޅު 

މިސްރާބެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެފަރާތްތަކުން ކުރައްވާފައިވާ އަގުހުރި 

މަސައްކަތަށް އަދި ދެއްވާފައިވާ އަހައްމިއްޔަތާއި، ކުރައްވާފައިވާ ޗެލެންޖް އަދި 

ގަވަރނެންސްއަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ.
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2015 ވަނަ އަހަރަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ވަރަށް ފައިދާވި އަހަރެއް ކަމަށް ދެންނެވުމުގެ 

އުފާ ލިބިގަންނަމެވެ. މާލީ ހާލަތުގެ އިތުރުން އިންވެސްޓްމެންޓް އަދި ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ މުޖުތަމައަށް 
އަނބުރާ ދިނުމުގެ ރޮގުންވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ވަރަށް 
ސާފު ދިގު މުއްދަތުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށް ނަތީޖާ ނެރެވެމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

މާލީ ހާލަތު
ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ 2014 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 
%29 އިތުރުވުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަރަށް ރަގަޅު ނަތީޖާއެކެވެ. ނަމަވެސް މިއިން 2015 ވަނަ 

އަހަރުގެ މުޅި ނަތީޖާ ވަޒަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ ސަބަބަކީ 2015 ވަނަ އަހަރަކީ ގިނަ 
އަހަރުތަކަކަށްފަހު ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ކޯޕަރޭޓް ލޯނުތަކަށް ލިބުނު ބޮޑެތި އަދަދުތަކުގެ ފައިސާއިން 
މާލީ ހާލަތު ކުރިއަރާފައިވާ އަހަރެއްކަމުގައި ނުވުމެވެ. އެއްފަހަރާ ލިބޭ މިފަދަ ބޮޑެތި ފައިދާއަށް 
ފުރުސަތު  ކުރިއެރުމުގެ  ވެއްޓެއްގައި  އާންމު  ވިޔަފާރި  މައިގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބަރޯސާނުވެ 
އެއްފަރާތްކުރުމަށްފަހު  ކަންތައްތައް  ޚާއްސަ  އިތުރުން  މީގެ  ދައްކުވައިދެވިފައެވެ.  މިވަނީ  އޮތްކަން 
ނަތީޖާއަށް ބަލައިލުމުން ފެންނަނީ އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް ކުރިއެރުން ދެގުނަ ވެފައިވާ މަންޒަރެވެ. 

ލޯނުތަކުގެ  ނޫން  އުފެއްދުންތެރި  ހިފެހެއްޓިފައިވާއިރު،  މިސްރާބެއްގައި  ރަނގަޅު  ލޯނު  ދޫކުރެވޭ 
އަދަދު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ދަށްކުރެވި، އަދި އިތުރު އާ ބޮޑު ލޯނުތަކެއް އުފެއްދުންތެރި ނޫން 
ލޯނުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ. އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނުގެ އަދަދު %19 އަށް 
ދަށްކުރެވިފައިވާއިރު،  އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނުތަކަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާގެ މިންވަރު ވަނީ 
%100 އަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ދޫކުރެވުނު ލޯނުގެ ސާފު ޖުމްލަ %22 އަށް އިތުރުވެފައިވަނީ 

އަލަށް ދޫކުރެވުނު ލޯނުގެ އަދަދު 2014 ގައި ދޫކުރެވުނު 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން 3.4 
ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުކުރެވިފައި ވުމުންނެވެ. ބޭންކުގެ ރައުސްމާލު އަދި ލިކުއިޑިޓީ ރޭޝިޯއ 

ވަނީ ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުވެ، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ.

އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް
މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ތަސައްވުރާއި  ބޭންކުގެ  އަޅުގަނޑުމެންވަނީ  އަހަރުގައި  ވަނަ   2015

ކޭޝް  ރަށްރަށަށް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  މިގޮތުން  ގެންގޮސްފައެވެ.  ކުރިއަށް  އިންވެސްޓްމެންޓްތައް 
އޭޖެންޓުންގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުކުރުމާއި، އާ ބްރާންޗުތައް ހުޅުވުމާއި، ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ 
އަދި  ބަދަލުކުރުމާ  ފެންވަރަށް  ޒަމާނީ  އިމާރާތްތައް  ހުރި  މިހާރު  ގާއިމުކުރުމަށާއި  ސެންޓަރުތައް 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް 150 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވެއެވެ.
 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޗެއަރޕާސަން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން، މިބޭންކުގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގެ 
މިންވަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުން އަންނަ އެހެން ހުރިހާ ބޭންކެއްގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށްވުރެ 
ރަށެއްގައި  ހުރިހާ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  އަތޮޅަކާއި  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  މުޅި  މިގޮތަށް  އިތުރެވެ. 
އިންވެސްޓްކުރެވެމުންދާއިރު، މިކަން ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބާމެދު ވިސްނާލަންޖެހެއެވެ. ކުޑަ އާބާދީއެއް 
ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތް ހުޅުވާލުމަކީ ފަހަރެއްގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ފައިދާއެއް 
ލިބޭ ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަށް އިންވެސްޓްކޮށް ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ 
ބަދަލުގައި  ޚިދުމަތްދިނުމުގެ  އެކަނި  ހިސާބުތަކަށް  ބޮޑު  އާބާދީ  ނުވަތަ  ވެރިރަށުގައި  ބޭނުމަކީ 
ބޭންކުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  ޚިދުމަތް  މުޖުތަމަޢުތަކަށް  ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ  ހުރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޒިންމާއެއް ކަމަށްވާތީއެވެ. މިފަދަ މުޖުތަމަޢުތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހެއެވެ. 

މިގޮތުން  ގުޅިފައެވެ.  ވަނީ  ވެސް  ދަށްކުރުމާ  ރޭޓްތައް  އިންޓްރެސްޓް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިކަމާ 
ހައުސިންގ ލޯނުތަކުގެ ރޭޓް %2 އިން ދަށްކުރެވިފައިވާއިރު ޕަރސަނަލް ލޯނުގެ ރޭޓްތައް 6% 
އިންވެސް ދަށްކުރެވިފައިވެއެވެ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުވެފައިވުމުން، ލޯނު ލިބުން 
އަތްފޯރާ ފަށަށް ގެނެވުމުން، މުޖުތަމަޢުއަށް އަނބުރާ ދިނުމުގެ ފުރުސަތު  ބޭންކަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 
ގެދޮރު ބިނާކުރުމަށްޓަކައެވެ. ދަރިންނަށް ކިޔަވާ ދިނުމަށްޓަކައެވެ. ދިރިއުޅުން ތަނަވަސްކުރުމަށްޓަކައެވެ. 
މިސާލެއްގެ ގޮތުން، އެވްރެޖް ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޯނެއްގެ ދަށްކުރެވިފައިވާ އިންޓްރެސްޓް 
ރޭޓްގެ ސަބަބުން ލޯނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 2 މިލިއަން ރުފިޔާ ރައްކާކުރެވެއެވެ. 
މިފަދަ ހޮެޔ ބޮޑު ބަދަލެއް ކަަަސްޓަމަރުންނަށް ގެނެސްދެވުނުކަމަށްޓަކައި ބޭންކުން ފަޚުރުވެރިވަމެވެ.

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން
ހަލުވި ބާރުމިނެއްގައި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމާ ދިމާއަށް

ވައިދެވިފައެވެ. މީގެ  ތު ޮއތްކަން މިވަނީ ދައްކު އެރުމުގެ ފުރުސަ އްގައި ކުރި މު ވެއްޓެ ފާރި އާން ޑު ވިޔަ ގެ މައިގަނ ޑުމެން އަޅުގަނ
އެރުން  އް ކުރި އިލުމުން ފެންނަނީ އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެ ތީޖާއަށް ބަލަ ތްކުރުމަށްފަހު ނަ ތައްތައް އެއްފަރާ އްސަ ކަން އިތުރުން ޚާ

ޒަރެވެ.  ދެގުނަ ވެފައިވާ މަން



ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހުޅުވުން
2015 ވަނަ އަހަރު ޚާއްސަ އެތައް ކަމެއް ކުރެވިފައިވާއިރު އެންމެ ފަޚުރުވެރި އެއް މަސައްކަތަކީ 

އިސްލާމިކް”  “ބީއެމްއެލް  ޚިދުމަތް  ބޭންކިންގ  އިސްލާމިކް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރީކޮޅު  އަހަރުގެ 
ޝަރީޢާގެ  އިތުރުން  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ބޭންކިންގ  އާންމު  ސަބަބުން  މީގެ  ތައާރަފްކުރެވުމެވެ. 
މިންގަނޑަށް ފެތޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭންކުން ދެކެމުން އައި ހުވަފެންވަނީ ހަޤީގަތަކަށް 
ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައެވެ. އަޅުގަނޑު “ފެށިފައި” ކަމަށް މި ދެންނެވި ސަބަބަކީ ފުރަތަމަ 
ދުވަހުން ފެށިގެން ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ 2016 
ވަނަ އަހަރު ފައިނޭންސިންގ ޚިދުމަތްތަކެއް ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ވިސްނުމުގައި، ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ 

އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. 

މިންގަނޑުތަކާ  ދެވެމުންދަނީ  ޝަރީޢާގެ  ޚިދުމަތްތައް  ބޭންކިންގ  އިސްލާމިކް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ފައިސާ  ލިބޭ  ވިޔަފާރިން  ބޭންކިންގ  ކޮންވެންޝަނަލް  އަދި  މަތިންނެވެ.  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 
ބަލަހައްޓަމުންދަނީ މުޅިން ވަކިންނެވެ. މިގޮތުން ހުރިހާ ޚިދުމަތެއްވެސް ފެތިފައިވާނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ޝަރީޢާ  ގެ  އެމްއެމްއޭ  މިންގަނޑުތަކާއި  ޤަވާއިދުތަކާއި  ޝަރީޢާގެ  އިސްލާމީ  މިންގަނޑުތަކާއި 

އެޑްވައިޜަރީ ކައުންސިލް އަދި ބޭންކުގެ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެ.

17

އެންޑްރޫ ހީލީ 
ސީ.އީ.ޯއ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

އްގައި އެއްވެސް ޮގތަކަށް ފައިދާއެއް ލިބޭ  ދުމަތް ހުޅުވާލުމަކީ ފަހަރެ ގެ ޚި ޑުމެން އުޅޭ ރަށްރަށަށް އަޅުގަނ ދީއެއް ދިރި ކުޑަ އާބާ
ވަތަ  މަކީ ވެރިރަށުގައި ނު ދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ބޭނު ވެސްޓްޮކށް ޚި ޑުމެން މިޮގތަށް އިން އެވެ. އަޅުގަނ ވެ ހިނގައިދާނެ ކަމަކަށް ނު
ދުމަތް  ތަކަށް ޚި ޮކޅުތަކުގައިވާ މުޖުތަމަޢު އްޖޭގެ ހުރިހާ ކަން ދަލުގައި ދިވެހިރާ މުގެ ބަ ދުމަތްދިނު ތަކަށް އެކަނި ޚި ބު ދީ ޮބޑު ހިސާ އާބާ
ޖެހޭ  މަށް ކުރަން ދިނު ވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށް ތަކަށް ބޭނުން މާއެއް ކަމަށްވާތީއެވެ. މިފަދަ މުޖުތަމަޢު ކުގެ ޒިން މަކީ ބޭން ދިނު ފޯރުޮކށް

ޖެހެއެވެ. އްކަތެއް ކުރަން ހުރިހާ މަސަ

އްކަތަކީ އަހަރުގެ ކުރީޮކޅު  ވެރި އެއް މަސަ މެ ފަޚުރު ވިފައިވާއިރު އެން އްސަ އެތައް ކަމެއް ކުރެ 2015 ވަނަ އަހަރު ޚާ

މު ބޭންކިންގ  ބަބުން އާން ވުމެވެ. މީގެ ސަ އެމްއެލް އިސްލާމިކް” ތައާރަފްކުރެ ދުމަތް “ބީ ގ ޚި ގެ އިސްލާމިކް ބޭންކިން ޑުމެން އަޅުގަނ
ވަނީ  މަށް ބޭންކުން ދެކެމުން އައި ހުވަފެން ދިނު ދުމަތްތައް ފޯރުޮކށް ޑަށް ފެތޭ ޚި ގަނ ދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން ޝަރީޢާގެ މިން ޚި

އްކަތް ފެށިފައެވެ. ހަޤީގަތަކަށް ހެދުމުގެ މަސަ

ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން 
ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމަކީ ބޭންކުގެ ތަސައްވަރުގެ މައިގަނޑު އެއް ބިންގަލަށްވުމާއެކު، 
ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ އޮނިގަނޑާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް 
ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ޖުމްލަ ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނުގެ އިންސައްތަ އޭގެ ކުރީ ދެ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ދެބައިކުޅަ އެއްބައި 
އުފާވެރި  ވަރަށް  މަންޒަރަކީ  އަންނަ  ހަރުދަނާވަމުން  ބެލެހެއްޓުން  ރިސްކް  ދަރަނީގެ  މަދުކުރެވި، 
މަންޒަރެކެވެ. ނަމަވެސް މާކެޓް ރިސްކް، ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ރިސްކް، ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް، 
އަދި ކޮމްޕްލަޔަންސް ރިސްކް ފަދައިން އިތުރު ދާއިރާތަކުގައި ރިސްކްތަކާ ކުރިމަތިވަމުން އަންނަކަން 

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. 

އިތުރު ވަސީލަތްތައް މިހާރު ވަނީ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 
އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި ތަޖުރިބާ އިތުރުކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ޔުނިޓުން 
ބޭންކުގެ އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލުތައް ބައްޓަންކުރެވިފައިވަނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށޯްތ ބަލައި، އޮޑިޓް 
އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް ސީދާ ބޯޑަށް ރިޕޯޓުކުރެއެވެ. މީގެއިތުރުން 2015 
ވަނަ އަހަރު ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓްގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭރުގެ ފަރާތަކާއެކު، އެންޓަޕްރައިސް ރިސްކް 
މެނޭޖްމަންޓް )އީއާރްއެމް( އޮނިގަނޑެއް  ގާއިމުކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ވަނީ 
ފަށާފައެވެ. މި އޮނިގަނޑު ބިނާވެގެންވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި، ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް، 
އޮތް  ކުރިއަށް  މައްޗަށެވެ.  އުސޫލުތަކުގެ  އެކަށައެޅުމުގެ  ރައުސުލްމާލު  އަދި  ޕްރޮފައިލް  ރިސްކް 

އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާނެއެވެ. 

ޝުކުރުއަދާކުރުމާއި އަގު ވަޒަންކުރުން
2015 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވި 265,000 ކަސްޓަމަރުން ދެއްވި 

އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަދި 2015 
އޮފް  ބޭންކް  ކަސްޓަމަރުންނަށް،  ފެއްޓެވި 15,000  ހޯއްދަވަން  ޚިދުމަތް  އަލަށް  އަހަރު  ވަނަ 
ތިޔަ  އަހަރުތަކުގައި  އޮތް  ކުރިއަށް  ދަންނަވަމެވެ.  ޚިޔާރުކުރެއްވިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު  މޯލްޑިވްސް 
ފަރާތްތަކަށް ބޭންކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ 
މުވައްޒަފުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބޭންކުގެ ކާމިޔާބީގެ އެންމެ ބޮޑު އަސްލަކީ މުވައްޒަފުންގެ 
މިންނެތް މަސައްކަތާއި ހިތްވަރުކަމެވެ. އަޅުގަނޑާއެކު އެގްޒެކެޓިވް ޓީމުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ 
ނަތީޖާއެއް  ފެންވަރުހުރި  މަސައްކަތާއި،  މިންނެތް  ލީޑަރޝިޕާއި،  އެބޭފުޅުންގެ  ބޭފުޅުންނަށް 
ކޮށްދެއްވަމުން  ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި  ލަނޑުދަނޑިތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަދި  ނެރެދެއްވުމުގައި 
ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރު ދައްކަވާދެއްފައިވާ ގަވަރނެންސް އަށް 

އަދި ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާދަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 
ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ނަޒަރެއް

ތަނުގައިވެސް  ކުރިއަށްއޮތް  ހިނދު،  އަންނަ  ލިބެމުން  ކާމިޔާބީތަކެއް  ރަނގަޅު  ވިޔަފާރީގައި 
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ އިތުރަށް ފައިދާހުރި ގޮތަށް ކުރިއަށް ދިޔުމަށްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. 
އިންވެސްޓްކުރުމާއި،  ގައުމަށް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މުޅި  އަހަރު،  2016 ވަނަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި، އާއިލާތަކަށް އެފަރާތްތަކުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 
ރަނގަޅުކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ދޭ  ކަސްޓަމަރުންނަށް  އެހީވުމާއި،  ހާސިލްކުރުމަށް 
މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން 

ދާނީ ހިއްސާދާރުންނާއި، ކަސްޓަމަރުންނާއި، މުވައްޒަފުން ފަޚުރުވެރިވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
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މާލީ އުސްއަލިތައް

ތަކާ އެކުގައެވެ. މިގޮތުން ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު މުހިންމު ރޮނގުތަކުން   ގުނަ ކުރިއެރުން 2015 ވަނަ އަހަރު ނިމިފައި ވަނީ މާލީގޮތުން ގިނަ

ކުރިއެރުން ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ބޭންކަށް މައިގަނޑު އާމްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތްތަކާއި މަގުތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ފުޅާވެ، ޕޮްރވިޜަން 

ތަކާއި ވަކި ވަކި ފަރުދުންނަށް  ފުނި އްތަ އިތުރުވެފައެވެ. ކުން ބަބުން ސާފު ފައިދާ )ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން( ވަނީ 29 އިންސަ ދަށްވުމުގެ ސަ

ތައް ވަނީ  ގެ އަދަދު 3.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެ، ލޯނު 2014 ވަނަ އަހަރު ދޫކުރި 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ, 2015 ވަނަ އަހަރު ދޫކުރި ލޯނު

އި، އޭޓީއެމްތަކާއި،  އްތަ  އަށް އިތުރުވެފައެވެ. ހަމައެއާއެކު އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭންކުގެ އާ ބްރާންޗުތައް ހުޅުވުމަށާ 22 އިންސަ

ގުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  ގުދު ފައިސާ ނެ ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރުތަކާއި، ދޯނި ބޭންކިން އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ނަ

150 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކުރެވިފައެވެ.

އްތަ ދަށްކުރެވިފައެވެ.  ތައްވަނީ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 19 އިންސަ ތެރި ނޫން ލޯނު ގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެ، އުފެއްދުން ދޫކުރެވުނު ލޯނު

ގެ ރައުސްމާލު  ފުނީ ގަނޑަށްވުރެ ކުން ތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ގާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ މިން އް ނެ އަދި ގަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަމުންނުދާ ބޮޑު އާ ލޯނެ

ވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. ވާ މިން އަދި ލިކުއިޑިޓީ ރޭޝިއޯވަނީ އިތުރަށް ރަނގަޅުވެ، އެކަށީގެން

 

ތައް ވަނީ  ގުނަ ކުރިއެރުން ބަބުން މާލީ ގޮތުން ގިނަ ތަކުގެ ފައިސާ އެއްފަހަރާ ލިބުމުގެ ސަ ޖެހި ނުދައްކާ ހުރި ލޯނު 2014 ވަނަ އަހަރު ދައްކަން

ވި ގޮތެއްގައި ފައިދާ އާއި ކުރިއެރުން އެންމެ އެކަށޭނެ  ތީޖާ ރަނގަޅުވެ ދެމެހެއްޓެނި ބަބުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނަ ލިބިފައެވެ. މިކަމުގެ ސަ

ވާ  ، އަހަރުން އަހަރަށް އެންމެ އެކަށީގެން ގޮތުގައި ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ލޯނުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ އާއި ޕޮްރވިޜަން ނުހިމަނާ

އްތަ އިތުރުވެފައެވެ. ގ( ވަނީ 136 އިންސަ ޑަލައިން ގޮތެއްގައި އަޅާކިޔުމުން ސާފު ފައިދާ )ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު، އަން

ސާފު ފައިދާ )ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން(

ސާފު ފައިދާ )ޓެކްސް އުނިކުރުމަށް ފަހު(

ލޯނުން ދައްކަން ޖެހި ނުދައްކާ ހުރި ލޯނުން އަނބުރާ ލިބުނު ފައިސާ

ލޯނު ޕޮްރވިޜަން

ގ( ޑަލައިން ސާފު ފައިދާ )ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު، އަން

އަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީ )ރުފިޔާ( ހިއްސާ

ޯއ ޕީއޭ ރޭޝި ޖުމްލަ އެން

ޯއ ޕީއޭ ރޭޝި ސާފު އެން

ޕޮްރވިޜަން ކަވަރ

724,597

551,072

(397,652)

284,823

287,850

102

20.3%

2.4%

88%

123

14.1%

0.04%

100%

20142015

932,411

662,557

(16,657)

83,686

679,013

+29%

+20%

+/- 000‘ރުފިޔާ 

+136%
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ވަސީލަތްތަކާއި  ލިބޭ  އާމްދަނީ  މައިގަނޑު  ބޭންކަށް  އަހަރު  ވަނަ   2015

ވަނީ  އާމްދަނީ  ރުފިޔާގެ  ބިލިއަން   1.7 ފުޅާވެ  ގޮތެއްގައި  ހަރުދަނާ މަގުތައް 

އްތައަށް  އިންސަ  118 އަދަދު  ތަކުގެ  ލޯނު ދޫކުރި  އަލަށް  ކުރެވިފައެވެ.  ރިކޯޑު 

 6 ވަނީ  ފައިދާ  ސާފު  ލިބުނު  އިންޓްރެސްޓުން  ނަމަވެސް  އިތުރުވެފައިވި 

ބަބަކީ 2014 ވަނަ އަހަރު   އްތަ ދަށްވެފައެވެ. މިކަމުގެ މައިގަނޑު ސަ އިންސަ

“ލައިކް  ލިބުމެވެ.  އެއްފަހަރާ  ފައިސާ  ތަކުގެ  ލޯނު ހުރި  ނުދައްކާ  ޖެހި  ދައްކަން

- ފޯ- ލައިކް ބޭސިސް” އިން ބަލާއިރު އިންޓްރެސްޓުން ލިބުނު ސާފު ފައިދާ 

އްތަ އިތުރު ވެފައެވެ. 471 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންޓްރެސްޓް  ވަނީ 19 އިންސަ

ވަތަ  އްތައިގެ ނު ގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާއިރު މިއީ 19 އިންސަ ނުހިމެނޭ އާމްދަނީ

ބަބަކީ  ސަ މައިގަނޑު  މިކުރިއެރުމުގެ  ކުރިއެރުމެކެވެ.  ރުފިޔާގެ  މިލިއަން   74

ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދޭ ކާޑު ޚިދުމަތުގެ ފީ އިން ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވުމެވެ.

ތަކުގެ ޖުމްލަ ހުރީ 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއީ ވޭތުވެދިޔަ  ތެރި ނޫން ލޯނު ޔަލަށް ހިފެހެއްޓިފައިވާ އިންޓަރެސްޓު ކެނޑުމަށްފަހު އުފެއްދުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނި

ތަކާ ގުޅުން ހުރި ރޭޝިޯއ، ޖުމްލަ ލޯނާ އަޅާބަލާއިރު ފާއިތުވި އަހަރު ވަނީ 20.13  ތެރި ނޫން ލޯނު އްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ. އަދި އުފެއްދުން އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 19 އިންސަ

އްތައަށް  (2014 ވަނަ އަހަރު %88) އިތުރުވެފައެވެ. އްތަ އަށް ދަށްވެފައެވެ. ޕޮްރވިޜަން ކަވަރ ރޭޝިޯއ ވަނީ 100 އިންސަ އްތައިން 14.1 އިންސަ އިންސަ

މުޅި  އާއި  ފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އިން ޓެކޮްނޮލޖީ  ހިމެނޭ  އްވުރުގައި  ތަސަ ބޭންކުގެ 

ގައުމަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތަށް 

ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއްކުރި ކަމުގައިވިނަމަވެސް، 2014 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 

ވަރެއްގައި  މިން ވާ  އެކަށީގެން ވަނީ  ޚަރަދުތައް  ބޭންކުގެ  މައިގަނޑުގޮތެއްގައި 

އްތަ އިތުރުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފާއިތުވި އަހަރުގެ  އް އިންސަ ހިފެހެއްޓި ތިނެ

ގަނޑެއް އެކުލަވާލެވިފައެވެ. މެދުތެރޭގައި ވަނީ މުސާރައިގެ އާ އޮނި

އާމްދަނީ

ވަރު ގެ ފެން ދޫކުރެވޭ ލޯނު

ޚަރަދު

ބެލެންސް ޝީޓް

އިރު އެސެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ވަނީ 18 ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއީ  އަހަރު ނިމުނު

2014 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މި 

ތަކުގެ  ބަބަކީ ފާއިތުވި އަހަރު ދޫކުރެވުނު އާ ލޯނު ކުރިއެރުމުގެ މައިގަނޑު ސަ

އަދަދު 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވުމެވެ. މީގެ އިތުރުން 15.1 ބިލިއަން 

ވަތަ 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ  އްތަ ނު ރުފިޔާގެ ލައިބިލިޓީތައް ވަނީ 14 އިންސަ

ޑިޕޮސިޓުގެ  ގެ  ކަސްޓަމަރުން ބަބަކީ  ސަ މައިގަނޑު  މީގެ  އިތުރުވެފައެވެ.  އަށް 

އަދަދު އިތުރުވުމެވެ.

އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީތައް

އެވެ. އަދި ބޭންކުގެ  އިރު ދޫކޮށް އަދި އަގު އަދާކޮށްފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު ވަނީ މޫނުމަތީ އަގުގެ 50 ރުފިޔާގެ، 5,381,920 ހިއްސާ 2015 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު

ގެ ބޯޑުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 91,492,640 ރުފިޔާ ބެހުމަށް ވަނީ  ވަމުން އަންނަ މާލީ ހާލަތަށް ރިއާއަތްކޮށް ޑިރެކްޓަރުން ހަރުދަނާ

ވެ. އަކަށް 17 ރުފިޔާގެ މަގުންނެ ނިންމާފައެވެ. މިއީ ހިއްސާ

ހިއްސާގެ ފައިދާ

ޑު ހުރީ 2.9 ބިލިއަން  ގެ ފަން އިރު ހިއްސާދާރުން 2015 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު

ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  އަޅާބަލާއިރު،  އަހަރާ  ވަނަ  މިއީ 2014  ރުފިޔާގައެވެ. 

ބަބުން ލިބުނު 590  ގެ ސަ ކުރީ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ބެހެއްޓިފައިވާ އާމްދަނީ

ޖެހޭ  ހުންނަން ތެރިކަން  ފުދުން ރައުސްމާލުގެ  ކުރިއެރުމެކެވެ.  ރުފިޔާގެ  މިލިއަން 

ރައުސްމާލުގެ  މިއީ  އްތައިގައެވެ.  އިންސަ  27 ބެހެއްޓިފައިވަނީ  ވަރު  މިން

ވަރުކަމަށްވާ 12  ތެރިކަން ހުންނަން ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ އެންމެ މަދު މިން ފުދުން

އްތައަށްވުރެ މަތީ އަދަދެކެވެ. (2014 ވަނަ އަހަރު 26%) އިންސަ

ޑު ގެ ފަން ހިއްސާދާރުން

000‘ރުފިޔާ 

ޖުމްލަ އެސެޓް 
އިބިލިޓީ  ޖުމްލަ ލަ

ޑު ގެ ފަން ދާރުން ޖުމްލަ ހިއްސާ
ތައް ތަކާއި އެޑްވާންސް ޖުމްލަ ލޯނު

ގެ ޑިޕޮސިޓްތައް ކަސްޓަމަރުން
ވަރު ޖެހޭ މިން ތެރިކަން ހުންނަން މާލުގެ ފުދުން އުސް ރަ

އަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ  ހިއްސާ

15,574,936

13,247,746

2,327,190

5,875,034

12,163,084

26%

16

18,004,432

15,087,646

2,916,786

7,163,947

14,135,348

27%

*17

+16%

+14%

+25%

+22%

+16%

* ދޭން ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދު
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ޓް ޑުޖުމްލަ ޑިޕޮސި ގެ ފަން ދާރުން ހިއްސާ

ޖުމްލަ އެސެޓް

ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ޮގތުގައި ބެހުނު

ގުމުން ލިބުނު ސާފު ފައިދާ  ހިން
)ޓެކްސް އުނިކުރަމަށް ފަހު(

ގުމުން ލިބުނު ސާފު ފައިދާ  ހިން
)ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން(

* ދޭން ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދު

000‘ ރުފިޔާ 000‘ ރުފިޔާ 000‘ ރުފިޔާ

2014 2015*

20,000

40,000

60,000

2014

80,000

2015

3,000,000

100,000

6,000,000

9,000,000

2014

12,000,000

2015

8,000,000

4,000,000

2014

12,000,000

15,000,000

2015

16,000,000

500,000

20,000,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2014

2,500,000

2015

150,000

300,000

450,000

600,000

750,000

2014 2015

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

000‘ ރުފިޔާ 000‘ ރުފިޔާ 000‘ ރުފިޔާ
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ދިނުން ދުމަތް ފޯރުޮކށް ގ ޚި މުޅި ގައުމަށް ބޭންކިން

ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުން

އްވުރުގެ މައިގަނޑު  ގެ ބޯޑުން ވަނީ ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށްފައެވެ. މީގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ބޭންކުގެ ތަސަ ފާއިތުވި އަހަރު ޑިރެކްޓަރުން

3 އަސާސްކަމުގައިވާ މުޅި ގައުމަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތާ އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 

އެއީ މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުވުމާއި ހަރުދަނާކޮށް ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަތީގައި ދެމިތިބެއެވެ. 

އި މާލީ ހަމަޖެހުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ  މުޅި ގައުމަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމަށާ

ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭންކިންގ ތަފާތު ޚިދުމަތްތައް ލިއްބައިދީ އަދި މާލީ ދުޅަހެޮޔ ކަމަށްޓަކައި ހުނަރާއި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ އެންމެންނަށް ބޭންކިންގ 

ޚިދުމަތް ލިބިދެވޭ ގައުމަކަށް، މި ގައުމު ހެދުމަށް އެހީތެރިވެދެވޭ ފަދަ މަގާމެއްގައެވެ.

އެގޮތުން  ފަހިކޮށްދިނުމަށެވެ.  މަގު  ލިބޭނެ  ޚިދުމަތްތައް  ބޭންކިންގ  ފަސޭހަކަމާއެކީ  ފަރުދަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ގައުމުގެ  ގެންދަނީ  އްކަތްކުރަމުން  މަސަ ބޭންކުން 

ގުމުގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރުމެވެ. ޕާޓްނާޝިޕް  ބޭންކުގެ އަމާޒަކަށްވީ 2015 ވަނަަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފައިސާ ނެ

އި، މިހާރު މިކަން ވަނީ ކާމިޔާބުކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ބޭންކުން  ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަ ތިޒާމުތަކާއި އާންމު ވިޔަފާރިވެރިން ބޭންކުގެ އެޖެންޓުން އިން

އްކަތްކުރަމުންނެވެ.  ދަނީ މި އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް މަސަ

ވ. އަތޮޅުގައި ހުޅުވި ބްރާންޗާއެކީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑިވަނީ ހާސިލްކުރެވިފައެވެ. ކުޑަ އާބާދީ ހިމެނޭ 

ވޭނެ  ގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުން ފައިސާ ޖަމާކޮށް އަދި ފައިސާ ފޮނު ވާ އާ މޮޑެލެއް މި ބްރާންޗުގައި ގާއިމްކުރެވި އަދި  ފައިސާ ނެ ރަށްތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެން

އޭޓީއެމް ވަނީ ގާއިމްކޮށްފައެވެ. އެކައުންޓް ހުޅުވުމާއި، ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ކްރެޑިޓް ކާޑު އަދި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ 

އެވެ. ބޭންކުން ދަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެކި އަތޮޅުތަކުގައި މިފަދަ  އި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް މުވައްޒަފުން ތިބޭނެ ފޯމް ބަލައިގަނެ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާ

ވެ. އްކަތްކުރަމުންނެ 7 ބްރާންޗެއް ހުޅުވުމުގެ މަސަ

އްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ބަދަލުވަމުންދާ ޓެކޮްނޮލޖީގެ ބޭނުން ހިފާ، ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.  ބޭންކުން މަސަ

އްގައި މި ޚިދުމަތް ވަނީ ގާއިމްކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 4 އޭޓީއެމް ސެންޓަރ  ބޭންކުގެ ސެލްފް ސަރވިސް އޭޓީއެމް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް 14 ތަނެ

ބޭންކުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ގާއިމުކުރުމަށް  އޭޓީއެމް ސެންޓަރ  ތެރޭގައި އިތުރު 10  އަހަރުގެ  އޮތް  ކުރިއަށް  ތެރޭގައެވެ.  އަތޮޅު  ކުރެވިފައިވަނީ  ގާއިމު 

ބަބުން  ސަ ޚިދުމަތުގެ  މި  ތައާރަފްކޮށްފައެވެ.  އް  އެޕްލިކޭޝަނެ ބޭންކިންގ  މޮބައިލް  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ރާއްޖޭގައި  ވަނީ  ބޭންކުން  އަހަރު  ވަނަ   2014

އްގައި ހުރެވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭންކުގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވެއެވެ. ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ތަނެ

ދުމަތްތައް ލިބޭނެ މަގު  ގ ޚި ދަކަށްވެސް ފަސޭހަކަމާއެކީ ބޭންކިން މެ ފަރު ދަނީ ގައުމުގެ ޮކން އްކަތްކުރަމުން ގެން ބޭންކުން މަސަ
އްގައި  އުޅޭ ހުރިހާ ރަށެ މުމުގެ ކުރިން މީހުން ދިރި ކުގެ އަމާޒަކަށްވީ 2015 ވަނަަ އަހަރު ނި މަށެވެ. އެޮގތުން ބޭން ދިނު ފަހޮިކށް
ގެ  ޓުން ކުގެ އެޖެން ފާރިވެރިން ބޭން މު ވިޔަ ތިޒާމުތަކާއި އާން ދުމަތް ތައާރަފްކުރުމެވެ. ޕާޓްނާޝިޕް އިން ގުމުގެ ޚި ފައިސާ ނެ

ވިފައެވެ. ބުކުރެ އި، މިހާރު މިކަން ވަނީ ކާމިޔާ ޮގތުގައި ހަމަޖައްސަ

ދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު  ކުގެ ޚި ދާ ޓެކްޮނޮލޖީގެ ބޭނުން ހިފާ، ބޭން ދަލުވަމުން ދަނީ ބަ އްކަތް ކުރަމުން ގެން ބޭންކުން މަސަ
މަށެވެ.  ދިނު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުޮކށް



22



23



24

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް
ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި  ކަން  މި  ކަމެކެވެ.  ދީފައިވާ  އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް  ޚާއްސަ  ބޭންކުން  ރަނގަޅުކުރުމަކީ  ވަރު  ފެން ޚިދުމަތުގެ  ދޭ  ކަސްޓަމަރުންނަށް 

ޖެހިފައިހުރި ނަމަވެސް 2015 ވަނަ  އްކަތްތަކެއް ކުރަން ގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ބޭންކުގައި ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. އަދިވެސް މި ރޮނގުގައި އިތުރު މަސަ އޮނި

ތަކެއްވެސް ވަނީ ޯހދައިފައެވެ.  އަހަރު ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ކުރިއެރުން

ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަތައް ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ ބްރާންޗުތަކުގެ ކިޔުތަކާއި، ލޯނު ޕްރޮސެސްކުރުމާއި ކޯލް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް މިހާރު 

އްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.  ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަޅުކުރެވިފައެވެ. އަދި މި ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ތަފާތު ގިނަ މަސަ

މިގޮތުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް އިސްކަންދީ، މި ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމަރުންނަކީ ޚާއްސަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އިހްސާސް ކުރެވޭފަދަ 

އްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ.  ވުމަށް ދަނީ މަސަ ގެ މެދުގައި އަށަގެންނެ ގޮތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ސަގާފަތެއް މުވައްޒަފުން

ތުކަމެއް ދީފައިވާ ކަމެކެވެ. މި ކަން  އްސަ އަހައްމިއްޔަ ވަރު ރަނގަޅުކުރުމަކީ ބޭންކުން ޚާ ދުމަތުގެ ފެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޚި
އްކަތްތަކެއް  ކުގައި ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. އަދިވެސް މި ރޮނގުގައި އިތުރު މަސަ ޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ބޭން ގަނ ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި އޮނި

އްވެސް ވަނީ ޯހދައިފައެވެ. ތަކެ އެރުން ވޭ ފަދަ ކުރި މަވެސް 2015 ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކުރެ ޖެހިފައިހުރި ނަ ކުރަން

އްވުރުގެ އެންމު މުހިންމު އެއްބަޔަކީ ބްރާންޗުތަކުގެ ދައުރު ބަދަލުކޮށްލުމެވެ. ސެލްފް ސަރވިސް އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ބޭންކިންގ ހިދުމަތް  ބޭންކުގެ ތަސަ

މަސް  ފާއިތުވި 18  ބާރުއަޅަމުންނެވެ.  ހިފުމަށް  ބޭނުން  ތަކުގެ  އޭޓީއެމް  އެ  ވެސް  ކަސްޓަމަރުންނަށް  ދަނީ  ބޭންކުން  ލިބެމުންދާއިރު  ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު 

ބްރާންޗުތަކުގެ  ނަމަ  ނޫން  އެހެން  މިއީ  ހަދައިފައެވެ.  ވަނީ  ޓްރާންސެކްޝަން  މިލިއަން   2 މެދުވެރިކޮށް  އޭޓީއެމް  ސަރވިސް  ސެލްފް  ދުވަހުގެތެރޭގައި 

ތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު ކުރެވޭ އެކައުންޓް ޓްރާންސްފާތަކުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކުރަމުންދަނީ މޯބައިލް  ގާނެ ޓްރާންސެކްޝަން ކިޔުގައި މަޑުކޮށްގެން ހިން

އި އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށެވެ. އެޕްލިކޭޝަނާ

ތަކަކީ ބޭންކުގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތާއި ސެލްފް ސަރވިސް އޭޓީއެމް ތަކުން  އްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ މިއަށްވުރެވެސް ގިނަ ޓްރާންސެކްޝަން ބޭންކުން މަސަ

އްކަތް ކުރަމުން  ލުއިފަސޭހަކަމާ އެކު ހެދޭ ޓްރާންސެކްޝަން ތަކަކަށް ހެދުމަށެވެ. ގިނަ ބްރާންޗުތައް ގާއިމުކުރެވިފައި ހުރި ނަމަވެސް ބްރާންޗުތަކުން މަސަ

ގެންދާނީ ޚިދުމަތްތަކުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ލަފާ އެރުވުމަށެވެ. އަދި ބޭންކުގެ މުހިންމު ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮންވެންޝަނަލް އަދި އިސްލާމީ ޝަރިއާގެ 

އެވެ.  ގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާނެ މިން
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ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުން
ތިއެއްގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ބޭންކް އޮފް  ތުތައް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ގިން އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތަކާއި ވަޒީފާގެ ފުރުސަ

ތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ އިތުރުން ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް  މޯލްޑިވްސްގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރު، އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަން

ވެ. އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުނެ

ވިޔަފާރިތައް  ތީގެ  ފަން މެދު  އަދި  ކުދި  ފިޔަވައި،  ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން  ސްކީމްތަކަށް  އެކި  ސަރުކާރުގެ  ބޭންކުން  ގައި  ތަނު ފާއިތުވެދިޔަ 

ތީގެ  ވެއެވެ. އެހެންކަމުން  މިއަހަރުތެރޭގައި ކުދި އަދި މެދު ފަން އްކަތްކުރެވިފައެއް ނު ވާ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއްދީގެން މަސަ ކުރިއެރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެން

ތައް  ވާ އެހީތެރިކަމަކީ ކޮބައޯިތ ބެލުމަށް ފުރިހަމަ ސާރވޭ އެއް ހަދާ މުހިންމު ޯހދުން އި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ބޭނުން ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ ގޮތުންނާ

ވެ. ތަކުގެ ބޭނުން މިހާރު ދަނީ ހިފަމުންނެ ވުނެވެ. އަދި މި ދާއިރާއަށް ޙާއްސަ ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރަފްކުރުމަށް މި ޯހދުން ގަނެ ދެނެ

ވިޔަފާރިތަކަށް  ތީގެ  މެދުފަން އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެންމެ  ބޭންކުން  ރަމްޒުކޮށްދެނީ  ލޯން”  ރީޓޭލަރސް  “ބީއެމްއެލް  ތަޢާރަފްކުރެވުނު  ފަހުން  ދާދި 

އްކަތް  ފަށާފައިވާ ކަމެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައިވެސް އިތުރު ޕޮްރޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ތައާރަފުކުރުމަށް ދަނީ މަސަ އަމާޒުކޮށްގެން ޚިދުމަތް ދޭން

ތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ 4 ބިޒްނަސް ސެންޓަރ  ކުރަމުންނެވެ. އަދި މާލެ، ހުޅުމާލެ، އައްޑޫ، ކުޅުދުއްފުށީގައި އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދުފަން

ވެ. ހުޅުވުމަށްވެސް ދަނީ ވިސްނަމުންނެ

ވާ  އި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ބޭނުން ތަކަށް މާލީ ޮގތުންނާ ފާރި ތީގެ ވިޔަ މެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަން ތެރޭގައި އެން މިއަހަރު
އަށް ހާއްސަ  ވެ. އަދި މި ދާއިރާ ވުނެ ގަނެ ތައް ދެނެ މު ޯހދުން އިޯތ ބެލުމަށް ފުރިހަމަ ސާރވޭ އެއް ހަދާ މުހިން އެހީތެރިކަމަކީ ޮކބަ

ވެ. ތަކުގެ ބޭނުން މިހާރު ދަނީ ހިފަމުންނެ ދުމަތްތައް ތަޢާރަފްކުރުމަށް މި ޯހދުން ޚި

ތައް  އްކަތުން މި ދާއިރާއިން ދޫކުރެވުނު އާ ލޯނު 2015 ވަނަ އަހަރު ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ވަރުގަދަކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސަ

އަށް އިތުރުވުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. އަދި  މި ދާއިރާ އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ހަރުދާނާ ކުރުމަށް ގިނަ ގޮތްތަކެއް ފާހަގަކުރެވި  ދެގުނަ

ލިބިވަޑިގެން  ތަޖުރިބާ  ގުނަ  ގިިނަ މަގާމަށް  ޑިރެކްޓަރުގެ  ބޭންކިންގ  ކޯޕަރޭޓް  ވަނީ  ދާދިފަހުން  މަގުފަހިކުރުމަށް،  ގެންދިޔުމަށް  ހަރުފަތަކަށް  އިތުރު 

ޕް ޕަލިވާލް އައްޔަންކޮށްފައެވެ. ކޯޕަރޭޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރުން މެދުވެރިކޮށް އެންމެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް  ވި ކުލްދި ހުންނެ

ގަނޑެއް އެކުލަވާލައްވާފައެވެ. ޕް ވަނީ އާ އޮނި ދިނުމަށްޓަކައި ކުލްދި
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ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން
ގާއެއްކަމާއި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރިސްކް  އްވުރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ބިން ، މިއީ ބޭންކުގެ ތަސަ ހަރުދަނާކަންމަތީ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ

ގުޅޭކަމެވެ. ރިސްކް އަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދާއިރާތަކަކީ ކްރެޑިޓް ރިސްކް،  ބެލެހެއްޓުމަށް އަދި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ އުސޫލުތައް ގެން

ޕިއުޓޭޝަނަލް ރިސްކް، ކޮމްޕްލަޔަންސް ރިސްކް  މާކެޓް ރިސްކް، ޮއޕަރޭޝަނަލް ރިސްކް އަދި ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކެވެ. އެހެނިހެން ރިސްކްތައް ކަމުގައިވާ ރެ

ޑަސްޓްރީ  ، ރެގިއުލޭޓަރީ އަދި އިން ޔާސީ ބަބުން ކުރާ އަސަރުތަކާއި މީގެ އިތުރުން އެކްސްޓަރނަލް ރިސްކްތައް ކަމުގައިވާ ސި އަދި ލީގަލް ރިސްކް ގެ ސަ

ވިގޮތެެއްގައި  ބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަނީ ބަލަމުންނެވެ. ރިސްކް ބެލެހެއްޓެމުން ދަނީ ދެމިހެއްޓެނި އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަ

، މެޝަރމަންޓް އަދި މޮނިޓަރިންގ ގެ ދަށުން ރިސްކްތަކުގެ ހައްދުތަކާއި އެހެނިހެން ކޮންޓްރޯލްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކުރިއަށްގެންދާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން

އްކަތްތަކަށް އިތުރު ވަސީލަތްތައް ވަނީ  ޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ބޭންކުގެ ރިސްކް، ކޮމްޕްލަޔަންސް އަދި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް މަސަ ނި

ބޭނުންކުރެވިފައެވެ.

ގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓަމުންދޭޯތ  ، ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި ރިވެތި އަޚްލާގުގެ ސުލޫކީ މިން ބޭންކާއި ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން

ޖްމަންޓަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. ބެލުމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް ޔުނިޓުން މެނޭ

 

ޕޯޓް ކުރަނީ ބޯޑުގެ  ވަރު ބަލައި ވަޒަންކޮށް ސީދާ ރި ބޭންކުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޔުނިޓުން އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކުގެ ހަރުދަނާކަން ހުރި މިން

ޖްމަންޓް ކޮމިޓީއަށެވެ. ބޭންކުގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލުތަކާ މެދު ކޮމިޓީން ހިތްހަމަޖެހެއެވެ. ޑް ރިސްކް މެނޭ އޮޑިޓް އެން

ޖްމަންޓް ފްރޭމްވޯކެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަަކައި، ބައިނަލްއަގްވާމީ  ގެ އެހީ އާ އެކު، މުޅި ބޭންކަށް ފުރިހަމަ އެންޓަޕްރައިސް ރިސްކް މެނޭ ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުން

، ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް، ރިސްކް ޕޮްރފައިލް އަދި ރިސްކް  ޑަރޑްސް ފައިވާ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލުތައްްކަމަށްވާ ބެސަލް ސްޓެން ވަރުގައި ބަލައިގެން ފެން

ގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާ ބިޔަ މަޝްރޫޢެއް 2015 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ފަށައިފައެވެ. އަދި މި  އެކްސްޕޯޝާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރައުސްމާލުގެ ބައި ހިމެނޭ

ވެ. މަޝްރޫޢުު ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ދެމިގެންދާނެ

އި،  ޓަަކަ ޓް ފްރޭމްވޯކެއް ގާއިމުކުރުމަށް ޖްމަން އިސް ރިސްކް މެނޭ ޓަޕްރަ ކަށްް ފުރިހަމަ އެން ގެ އެހީ އާ އެކު، މުޅި ބޭން ބާކާރުން ބޭރުގެ ތަޖުރި
ޑަރޑްސް، ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް،  މެ ރަނގަޅު އުސޫލުތައްްކަމަށްވާ ބެސަލް ސްޓެން ފައިވާ އެން އިގެން ވަރުގައި ބަލަ އަގްވާމީ ފެން އިނަލް ބަ
އް  ދާ ބިޔަ މަޝްރޫޢެ އަށްގެން ޮގތަށް ކުރި އި ހިމެނޭ މާލުގެ ބަ އުސް އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަ ރިސްކް ޕޮްރފައިލް އަދި ރިސްކް އެކްސްޕޯޝާ

ވެ. ދާނެ އަށް ޮއތް އަހަރަށް ދެމިގެން އިފައެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުު ކުރި 2015 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ފަށަ
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މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުވުން
އްވުރާއި  އްކަތްތެރި، އަދި ކަސްޓަމަރުން އެދޭފަދަ ޚިދުމަތެއް ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ތަސަ އްވުރުގެ އަމާޒަކީ ގާބިލު، މަސަ ބޭންކުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާ ބެހޭ ތަސަ

ބޭންކް  ދެކިގެން  ކަމަށް  ފަޚުރެއް  ކުރުމަކީ  ޚިދުމަތް  އަށް  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ބޭންކް  އުފެއްދުމެވެ.  ތަކެއް  މުވައްޒަފުން ފޯރުކޮށްދޭނެ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

ތަކެއް ޯހދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ނުހަނު އިސްކަންދޭކަމެކެވެ. ތަމްސީލުކުރާނެ އަދި ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބޭނެ މުވައްޒަފުން

އަހަރުގެތެރޭގައި  ވަނަ  ގަނޑެއް 2015  އޮނި އާ  މުސާރައިގެ  ވި  ފައިދާކުރުވަނި ވި،  ގެނެ ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތި  ގަނޑަށް  އޮނި ރިވޯޑު”  ޑް  އެން “ޕޭ  ބޭންކުގެ 

މުވައްޒަފުން   ، ޒާމުކަމުން ނި ފުރިހަމަ  އެންމެ  މުސާރައިގެ  އޮތް  މިވަގުތު   ރާއްޖޭގައިވެސް  މުޅި  މިއީ  ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ތައާރަފްކުރެވުނެވެ. 

ގައި  މައިދާނު ވަޒީފާގެ  ރާއްޖޭގެ  މިއީ  އަދި  ދެކެމެވެ.  ކަމުގައި  ތެއް  ފުރުސަ އަގުހުރި  ލިބޭނެ  އްކަތްކުރުމަށް  މަސަ ދާން  ކުރިޔަށް  އިތުރަށް  ޝައުގުވެރިކޮށް، 

ތި އެހީތެރިވެދޭނެކަމެކެވެ. އްކަތްކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ތަނަކީ މި ބޭންކް ކަމުގައި ހެދުމުގެ އަމާޒާ ހަމައަށް އަވަހަށް ވާސިލްވުމުށް ޝައްކެއްވެސް ނެ މަސަ

ތިޒާމް ކުރެވުނެެވެ. ރާއްޖެެ  ގްރާމްތަކެއް މި އަހަރުތެރޭގައި އިން ތައްތަކަށް އިސްކަމެއްދީގެން ޚާއްސަ ތަމްރީނު ޕޮްރ ވާ ކަން ގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުން މުވައްޒަފުން

ގެ  ތުވެސް ވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ޯހދައި ދެވިފައެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ގިނަ ތަމްރީނު ޕޮްރގްރާމްތަކެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަ

މިހާރުގެ އަދި ކުރިމަގުގެ ލީޑަރުން ބިނާކުރުމަށް އެހީވެދޭ، ލީޑަރޝިޕް ޑިވޮެލޕްމަންޓް ޕޮްރގްރާމުގެ ދަށުން ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން ދަނީ އެކި ވޯކޮްޝޕްތަކާ 

ވެ. ތަކެއް ޯހދަމުންނެ ތަކުގައި ބައިވެރިވެ ކުރިއެރުން ތަމްރީނު

، އިތުރަށް ކުރިޔަށް  އުގުވެރިޮކށް ، މުވައްޒަފުން ޝަ ޒާމުކަމުން މެ ފުރިހަމަ ނި އިގެ އެން އްޖޭގައިވެސް މިވަގުތު ޮއތް މުސާރަ މިއީ މުޅި ރާ
ތެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އްކަތްކުރުމަށް ލިބޭނެ އަގުހުރި ފުރުސަ ދާން މަސަ

އްކަތު މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލުވުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ގިނަ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ފާއިތުވި  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި އުފާވެރި މަސަ

ގެ މުވައްޒަފުންނަށް  ފުނީ އިޓެޑް ބީއެމްއެލް” ގެ ފަރާތުން ކުން ގެ ކުލަބު، “ޔުނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުވައްޒަފުން

ތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ތަފާތު އެކިއެކި ކުޅިވަރު  ގޮސް އަދި މުއައްސަސާ ފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެން މުނި

ގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ވަނީ  ވަނަ ތަކެއް ޯހދައިފައެވެ. މި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުން މުބާރަތްތަކުގައި ބޭންކުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަނީ ރަން

ބަދަހިވެފައެވެ.

ގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭންކުގެ ބޯޑް ރޫމްގައި މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުން

ގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް  މަހު ޙާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާ އެފަރާތްތަކަށް ވަނީ އެވޯޑުދީފައެވެ. އަދި  ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފުން

ގައި ކޮންމެ އަހަރަކު މި ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އޮތް ތަނު
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ޓެކްޮނޮލޖީ އަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް
ޮފމޭޝަން ޓެކޮްނޮލޖީ ވަނީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފަައެވެ.  ތައްތައް ހާސިލުކުރުމަށް އިން އްވުރު ގައި ހިމެނޭ ކަން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ބޭންކުގެ ތަސަ

އި ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ އަދި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ސިސްޓަމްތަކަށް ބޮޑު އިންވެސްޓެއް ކޮށްފައެވެ.  ވަނީ ކާޑު ޚިދުމަތް ޒަމާނީކޮށް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށާ ބޭންކުން

އަދި 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުގައި އާ ކޯ-ބޭންކިންގ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުމަކީ، ބޮޑު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭކަމެކެވެ.

މޮބައިލް  ފުރަތަމަ  ރާއްޖޭގެ  އި  ފުޅާކުރުމަށާ ޚިދުމަތް  ސެންޓަރުތަކުގެ  ސެލްފް ސަރވިސް  ޒަމާނީ  ބޭންކުގެ  އަހަރުތެރޭގައި  ވަނަ   2015 އިތުރުން  މީގެ 

ބޭންކިންގ އެޕްލިކޭޝަން ތަޢާރަފް ކުރުމަށް ބޭންކުން ވަނީ އިންވެސްޓްކޮށްފައެެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 18 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުގެ ސެލްފް ސަރވިސް 

ގެ މެދުގައި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން  ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުން

ވަރަށްވެސް މަގުބޫލެވެ.

ފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްތަކުގެ  ޔޭގައި، ބޭންކިންގ ޓެކޮްނޮލޖީ އާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ހުރި ރިސްކްތަކަށް ބަލައި ވިސްނުމަށްފަހު، ބޭންކުގެ އިން ތަހުޒީބީ ދުނި

ފޮމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޕޮލިސީ އެއް ދާދިފަހުން ބޯޑުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.  ގަނޑެއް ހިމެނޭ ފުރިހަމަ އިން ގަހައްޓައި ދަމަހައްޓައިދޭނެ އޮނި ސެކިއުރިޓީ ނަ

އެވެ.  ގަނޑުތައް ހިމެނެ ތައްތަކުގެ ތަފްސީލީ މިން ޖެހޭ ކަން ގަން މި ޕޮލިސީ ގައި މި ދާއިރާ އިން ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިން

އްޖޭގެ  އި ރާ ދުމަތް ފުޅާކުރުމަށާ ތަކުގެ ޚި ޓަރު ކުގެ ޒަމާނީ ސެލްފް ސަރވިސް ސެން ތެރޭގައި ބޭން މީގެ އިތުރުން 2015 ވަނަ އަހަރު
ވެސްޓްޮކށްފައެެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 18 މަސް ދުވަހުގެ  ގ އެޕްލިކޭޝަން ތަޢާރަފް ކުރުމަށް ބޭންކުން ވަނީ އިން އިލް ބޭންކިން ތަމަ ޮމބަ ފުރަ
މަލާތް ޮކށްފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ  އަނަށްވުރެ ގިނަ މުޢާ ތައް މެދުވެރިޮކށް 2 މިލި ޓަރު ތެރޭގައި ބޭންކުގެ ސެލްފް ސަރވިސް ސެން

އިލް އެޕްލިކޭޝަން ވަރަށްވެސް މަގުބޫލެވެ. ގެ މެދުގައި ޮމބަ މެ ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުން އެހެން

ޕީ( ސިސްޓަމަކަށް  ، އިތުރަށް ހަލުއިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ފުރިހަމަ އަށް ގުޅާލެވިފައިވާ އެންޓަޕްރައިޒް ރޯިސސް ޕްލޭނިންގ )އީއާރް ގުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިން

ޑް  ވޭނެ “ބިޒްނަަސް އިންޓެލިޖެންސް އެން ގަނެ 2015 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އިސްވެސްޓް ކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ކަސްޓަމަރުން ދެނެ

ވިފައެވެ. އެނަލެޓިކްސް” ޕޮްރޖެކެޓްއެއް ވެސް ވަނީ ފަށައިގަނެ
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ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް
އިރު އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޚިިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް “ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް” ތަޢާރަފްކުރުން ވެގެން ދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެން  2015 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު

ގަނޑުތަކާ އެއްގޮތް ޕޮްރޑަކްޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ، ކޮންވެންޝަނަލް ޕޮްރޑަކްޓްސްގެ ބަދަލުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ މިން ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަކަށެވެ. އެހެންކަމުން

ތައް ހަގީގަތަށްވިއެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުގައި ފުރިހަމަ މާލީ ޕޮްރޑަކްޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މި އައީ  އަޅުގަނޑުމެން ދެކެމުން އައި ހުވަފެން

ގެ ޑިޕޮސިޓް އިތުރު ކުރަމުންނެވެ.  ވި ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެމެހެއްޓެނި

އްވަން  ތިޔާރު ކުރަ ތުން އިޚް ތަކަށް އެފަރާ ފާރި އި ވިޔަ ތުންނާ އްޔި އްޖޭގެ ރަ ގެ އަމާޒަކީ ރާ ޑުމެން 2016 ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނ

ޑުތަކާ  ގަނ ދުމަތްތައް އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ މިން ޑަކްޓްތަކާއި ޚި ވެންޝަނަލް ޕޮްރ މު ޮކން ކުގެ މުހިންް ވާ މި ބޭން ބޭނުން
މެވެ. އިދިނު ޮގތް ހަމަޖައްސަ ވެސް ލިބޭނެ އެއްޮގތްވާޮގތުގެ މަތިން

ތީގެ ވިޔަފާރީތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި  2015 ވަނަ  އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު “ފަސޭހަ މަދަދު” ގެ ނަމުގައި އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަން

ޑުކޮށްފައިވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޑިވޮެލޕްމެންޓް  ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ސްކީމެއް ވަނީ ތައާރަފް ކަޮށްފައެވެ. މި ސްކީމަށް ފަން

ވެ. ބޭންކުންނެވެ. އަދި އިދާރީ ގޮތުން މި ސްކީމް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވޮެލޕްމެންޓުންނެ

 

އި، އޭޓީއެމް އާއި ޕީއޯއެސް ޓާމިނަލްތަކުން އަދި މި ބޭންކުގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ޚިދުމަތްތައް މި ބޭންކުގެ ހުރިހާ ބްރާންޗުތަކުންނާ

ގެ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައިގަނޑު 3 އަސާސަކީ: އާއި މޯބައިލް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށްވެސް ލިބެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން

ގެ ޚިދުމަތް ފަރުމާކުރެވިފައި ވަނީ އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކަށް ފުރިހަމައަށް ފެތޭގޮތަށް 	 ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ބޭންކިން  

ޑާ މުޅިން ވަކިކުރެވި ބެލެހެއްޓުން 	 އިސްލާމިކް ޕޮޮރޑަކްޓްތަކާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި ލެޖަރ ތަކެއް އުފައްދައި، ކޮންވެންޝަނަލް ފަން  

ގަނޑުތަކަށް އަދި އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކަށް ފުރިހަމައަށް ފެތޭގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުން 	 ހުރިހާ ޚިިދުމަތްތަކެއްވެސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިން  

ވާ މި ބޭންކުގެ މުހިންމު  އި ވިޔަފާރިތަކަށް އެފަރާތުން އިޚްތިޔާރު ކުރައްވަން ބޭނުން ގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ 2016 ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން

އިދިނުމެވެ. ގޮތް ހަމަޖައްސަ ގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންވެސް ލިބޭނެ ކޮންވެންޝަނަލް ޕޮްރޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ މިން
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މުޖުތަމައަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް
އަށް  އެހީ  ޚާއްސަކޮށް  ވަކިން  އަދި  ކަމެކެވެ.  އިސްކަންދޭ  ނުހަނު  އިން  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ބޭންކް  ތަރައްޤީކުރުމަކީ  ކުރިއަރުވައި  ކަންކޮޅުތައް  އެކި  ރާއްޖޭގެ 

ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ބޭންކުގެ އަމާޒެކެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ގައުމަކުން އެންމެ މުހިންމު ކަން ދޭންޖެހޭ  ބޭނުން

ވެ. އްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވެސް ބޭންކުންދަނީ މަސަ

ގުނަ ފައިދާ ކުރުވި  ވަނީ އާންމު މުޖުތަމައަށް ގިނަ ، 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުން ޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ އިތުރުން މި ރި

ގާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ، އަޑުއިވުމުން މަޙްރޫމް ވެފައިވާ ކުދިންނަށް ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމުގެ  ހަރަކާތްތަކެއް ހިން

އެވެ. ގޮތުން ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ތަކާއި މަލްޓިމީޑިއާ އާލާތްތައް ހަދިޔާކުރުން ހިމެނެ

އެކު  ގެ ޖުވެލް ސެންޓަރ އަށް ފައިސާ ހަދިޔާކޮށް އެކުދިންނާ ވާ ކުދިން ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުންނަ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުން

ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަގުތު ހޭދަކޮށް ހަދިޔާ ދީފައެވެ. 

މު މުޖުތަމައަށް  ވަނީ އާން ، 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުން ދޭ އެހީތެރިކަމުގެ އިތުރުން ތަކަށް ފޯރުޮކށް ފާރި ޮކށްފައިވާ ވިޔަ ގައި ބަޔާން މި ރިޯޕޓް
ގާފައެވެ. ވި ހަރަކާތްތަކެއް ހިން ގުނަ ފައިދާ ކުރު ގިނަ

އި ބޮޑެތި މީހުންނަށް އިހްތިރާމް ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް  މުޖުތަމައުގެ ހަމަތައް ކުރިއަރުވައި، ކުޑަކުދިން އެހެންކުދިންނަށާ

ގި “ރެސްޕެކްޓް” ކެމްޕެއިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައެވެ. ޗިލްޑްރަން )އާކް( އިން ހިން

 

ތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ )އެމްއެމްއޭ( އިން  ވުމުގެ މުހިންމުކަމާމެދު ހޭލުން ތައްތައްތަކާއި ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ އާދަ އަށަގެންނެ މާލީ ކަން

ގި “ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް” ގައި ބޭންކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެމްއެމްއޭ އިން ނެރުނު “ރަން ދިހަ ފަހެއް” އާ ނޫޓްތައް ނެރުމުގައިވެސް ބޭންކުން ވަނީ  ހިން

ގާފައެވެ. ތެރިކަމުގެ ކެމްޕެއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިން އެކު ހޭލުން އެހީވެދީ އެމްއެމްއޭގެ މުވައްޒަފުންނާ

ވި ތިމާވެއްޓަކަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ބޭންކުން ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ކާބަން ފުޓް ޕްރިންޓް މަދުކުރުމަށް މަޝްރޫޢެއް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި  ދެމެހެއްޓެނި

ހުރި ބޭންކުގެ އޮފީސް ތަކާއި ބްރާންޗުތަކުގައި ފައްޓާފައެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ބޭންކުން ދާދި ފަހުން ވަނީ  ވ. އަތޮޅު ފެލިދޫގައި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ “ފެހި 

ބްރާންޗް” ހުޅުވާފައެވެ.

ގޮތުން  ބާރުއެޅުމުގެ  ނުދިނުމަށް  އިތުރުވިޔަ  މާއްދާތައް  ވިހަ  ދޫކުރާ  ޖައްވަށް  އި  ބޭނުންކުރުމަށާ ހަކަތަ  ވި  އިޔާދަކުރުވަނި ވިޔަފާރިތަކަށް  އި  ފަރުދުންނާ ވަކި  ވަކި 

ޑެއް އިފްތިތާޙުކޮށްފައެވެ. ޑް އެނަރޖީ އާ ގުޅިގެން ބޭންކުން ވަނީ 500 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގްރީން ފަން ވަޔަރަމަންޓް އެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެން
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ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުން
27 މެއި 2015 ގައި ބޭއްވި 32 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޮހވުނު 8 ޑިރެކްޓަރުން

ހ. ޔެލޯޯރޒް، މާލެ
ވަޑައިގަންނަވާ(  ގުމުގައި ހިމެނި ، ހިން ތަގިއްލުނޫން )މުސް ވާ( ގަންނަ ވަޑައިނު ގުމުގައި ހިމެނި ތަގިއްލު، ހިން )މުސް

ޑްރޫ ހީލީއަލްފާޟިލާ ފަރީހާ ޝަރީފް މރ. އެން
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޗެއަރޕާސަން

އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ ޝަރީފަކީ އެފް.ޖޭ.އެސް އެސޯސިއޭޓްސް އެލްއެލްޕީ ގެ ފައުންޑަރ އަދި 

2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2014 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރެއް ގޮތުގައި 

މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އަދި މިވަގުތު ހުންނެވީ އެފް.ޖޭ.އެސް އެސޯސިއޭޓްސް 

އަރ ޕާޓްނަރގެ ގޮތުގައެވެ. އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ ޝަރީފަކީ އެފް.ޖޭ.އެސް  އެލްއެލްޕީ ގެ ސީނި

ކޮންސަލްޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރެކެވެ. އަދި ޖޫން 2012 އިން ފެށިގެން އެޑަމް 

ޑެންޓް ކޮންސަލްޓަންޓެކެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  ޑިޕެން ސްމިތް އިންޓަނޭޝަނަލްގެ އިން

މޯލްޑިވްސް  ވަނީ  ފަރީހާ  އަލްފާޟިލާ  ކުރިން  އައްޔަންކުރެވުމުގެ  ގޮތުގައި  ޗެއަރޕާސަންގެ 

ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި 6 އަހަރު މަސައްކަތް 

ކުރައްވާފައެވެ.  

            

އަދި  މެނޭޖްމަންޓް  ފައިނޭންޝަލް  އެކައުންޓެންސީ،  އޮޑިޓް،  ވަނީ  ފަރީހާ  އަލްފާޟިލާ 

ގަވަރނެންސްގެ ދާއިރާއިން ޙާއްސަ ޕޮްރފެޝަނަލް ތަޖުރިބާ ޯހއްދަވާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 

ފައިވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ބޭންކިންގ،  ފައިނޭންޝަލް މޮޑެލިންގެ ގިނަގުނަ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން

އެވެ. އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ އަކީ ރާއްޖޭގައާއި  ތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ ހިމެނެ ކުދި އަދި މެދުފަން

ދިރާސާކުރައްވާފައިވާ  ރޮނގުން  އިގްތިސާދީ  އަދި  އިޖްތިމާއީ  ފެންވަރުގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ އަކީ ސީޕީއޭ )ސަރޓިފައިޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓެންޓްސް، ޔޫކޭ(، އޭސީސީއޭ 

)އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗަރޓަރޑް ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓެންޓްސް، ޔޫކޭ( އަދި އިންސްޓިޓިއުޓް 

މެންބަރެކެވެ.  އެގްޒެމިނަރސްގެ  ފޯްރޑް  އާއި ސަރޓިފައިޑް  އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރސް  އޮފް 

ޑްގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވައިކޯަޓ އިން މާސްޓަރސް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް ސްޓަޑީސް  އުޒިލޭން ނި

)ފަސްޓް ކްލާސް( އޭނާ ވަނީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ ޝަރީފްގެ 200 ހިއްސާ ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ.

ޑްރޫ ހީލީ އަކީ ބޭންކުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެވެ.  މރ. އެން

ބޭންކިންގ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށްވާ މރ. ހީލީ އަކީ 25 އަހަރު ގެ މާލީ ދާއިރާގެ 

ފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އަދި ވޭތުވެ ދިޔަ 10 އަހަރު ގެ ތެރޭގައި ޗީފް  ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން

އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުކަމާއި ބޯޑު މެންބަރު ފަދަ މަގާމު ފުރުއްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

ބޭންކިންގ  ދެ  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ކުރިން  ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ  އާ  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ބޭންކް 

ހުންނެވީ  އޭނާ  ފަހުން  އެންމެ  ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް  ހީލީ  މރ.  ގްރޫޕްއަކަށް 

ޑިނޭވިއަން އިންސްޓިޓިޔުޝަން އެއް ކަމަށްވާ ޑަންސްކޭ ބޭންކް ގްރޫޕްގެ އައިރިޝް  ސްކެން

މެންބަރެއްގެ މަގާމުގައެވެެ. މީގެ  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ  ގްރޫޕް  ސީއީއޯގެ މަގާމުގެ އިތުރުން 

ޑް ގްރޫޕްގެ  ޑް އާއި އިގިރޭސިވިލާތުގެ ޯރޔަލް ބޭންކް އޮފް ސްކޮޓްލޭން އިތުރުން އޭނާ އަޔަލޭން

އިސް މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.

ފައިވެއެވެ.  ބޭންކިންގ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި މރ. ހީލީ އަށް ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިވަޑައިގެން

ބޭންކިންގ  ޑް  އަޔަލޭން ޯނތު  ތެރޭގައި  މަގާމުތަކުގެ  މުހިންމު  އަދާކުރައްވާފައިވާ  އޭނާ 

އަޔަލޭންޑް  އިން  ބޭންކިންގ  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޗެއަރމަންކަމާއި  ގެ  އެސޯސިއޭޝަން 

ޑް އިން ބެޗްލަރ  އެވެ. ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް ޑަބްލިންގ، އަޔަލޭން ގެ ޕްރެޒިޑެންޓްކަން ހިމެނެ

އޮފް ސައިންސް ޑިގްރީ އިން ފައިނޭންޝިއަލް ސަރވިސަސް އާއި ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް 

އޭނާ  ބިޒްނަސް  އިން  ޑިގްރީ  މާސްޓަރސް  ކްލާސް  ފަސްޓް  އިން  ޑް  އަޔަލޭން ކޯރކް، 

ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. މރ. ހީލީ އަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބޭންކިންގ އިން އަޔަލޭންޑް 

ޑް ޑިވޮެލޕްމެންޓްގެ   ގެ “ފެލޯ” ކަމާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޕަރސަނެލް އެން

ޗަރޓަރޑް މެންބަރެއްވެސްމެއެވެ.

މރ. ހީލީ ގެ ހިއްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ޯނވެއެވެ. 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު
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ވާ( ވަޑައިގަންނަ ގުމުގައި ހިމެނި ، ހިން ތަގިއްލުނޫން ވާ()މުސް ގަންނަ ވަޑައިނު ގުމުގައި ހިމެނި ތަގިއްލު، ހިން )މުސް

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދުދީދީއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް
މއ. އަޅިވިލާ، މާލެމ. އިފާއު، މާލެ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 1995 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 

2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާ ހުންނެވީ ބޭންކުގެ ރީޓެއިލް ބޭންކިންގ 

ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުުގައެވެ. 

ކުރިން  ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ  މަގާމާ  ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ  ބޭންކިންގ  ރީޓެއިލް 

އަދި  ޑިރެކްޓަރު  ޮއޕަރޭޝަންސް  ހުންނެވީ  ޝަރީފް  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް 

ޗީފް ޮއޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ ގެ މަގާމުގައެވެ. އަދި ބޭންކުގެ ކާޑު ސެންޓަރުގެ 

އިސްވެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބިޒްނެސް  އޮފް  މާސްޓަރސް  އިން  މެންޗެސްޓަރ 

)ފައިނޭންސް( ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ހިއްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ޯނވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދުދީދީ އަކީ ކޯނަސް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް 

މުރުތަޟާ  އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރެވެ.  މެނޭޖިންގ  އަދި  ޕާޓްނަރ  ލިމިޓެޑްގެ 

ސަރވިސް  ސިވިލް  އަދާކުރައްވާފައިވަނީ  ފަހުން  އެންމެ  މުޙައްމަދުދީދީ 

ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމެވެ. 

އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަން ފައްޓަވާފައިވަނީ 1985 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް 

މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ބޭންކިންގ އޮފިސަރުގެ މަގާމުންނެވެ. ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

އޮތޯރިޓީ އާއި ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އާއި ޑިޕާރޓްމެންޓް 

ޑް އެމިގްރޭޝަންގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮންޓްރޯލަރ ކަމާއި  އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެން

އޭނާ  މަގާމު  ޑިރެކްޓަރުގެ  މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ  ޑިޒާސްޓަރ  ނެޝަނަލް 

ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދުދީދީ ވަނީ ވެސްޓަރން އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެޑިތް 

ކޮވަން ޔުނިވަރސިޓީ އިން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނެސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދުދީދީގެ 50 ހިއްސާ ބޭންކުގައި އޮވެއެވެ.
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ވާ( ގަންނަ ވަޑައިނު ގުމުގައި ހިމެނި ތަގިއްލު، ހިން ވާ()މުސް ގަންނަ ވަޑައިނު ގުމުގައި ހިމެނި ، ހިން ތަގިއްލުނޫން )މުސް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙާރިޘްއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒް
ގ. އެކްރާ، މާލެ،މއ. ދިލާސާގެ، މާލެ 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް 

ފޯރ އިކޮޮނމިކް ރިލޭޝަންސްއެވެ. މި މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އޭނާ 

ހުންނެވީ ރައީސް އޮފީހުގެ ކޯޕަރޭޓް ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައެވެ. 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒް ވަނީ 1995 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތަފާތު އެކި 

ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޯހއްދަވާފައެވެ.  ތަޖުރިބާ  ގިނަގުނަ  ދާއިރާތަކުން 

ޑް ޓްރެޜަރީގެ އެޑްވައިޒަރ އޮން އިންވެސްޓްމެންޓްސްގެ މަގާމާއި މިނިސްޓްރީ  އެން

އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވޮެލޕްމެންޓްގެ އިކޮޮނމިކް އެފެއާރޒްގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުވެސް 

އެނާ އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ކޮމާރސް  އޮފް  ބެޗްލަރ  އިން  އޮސްޓްރޭލިއާ  ސައުތު  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ 

ޑިގްރީ އާއި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެޑެލޭޑް ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕޮްލމާ އިން 

އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  ވިކްޓޯރިއާ  އޮސްޓްރޭލިއާގެ  އަދި  އާއި  އެޑިޔުކޭޝަން 

އޭނާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބިޒްނަސް  އޮފް  މާސްޓަރސް  އިން  ޓެކްނޮލޮޖީ 

ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒްގެ ހިއްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ޯނވެއެވެ.

ސާރވިސަސް  އޭވިއޭޝަން  ޑް  އައިލެން އަކީ  ޢަބްދުލްޙާރިޘް  އަލްފާޟިލް 

ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެވެ. 1985 ވަނަ އަހަރު އެއަރ މޯލްޑިވްސް އާއި 

އަތުގައި އެކައުންޓިންގ އަދި ފައިނޭންޝިއަލް  ގުޅިވަޑައިގެން އޭވިއޭޝަން ސިނާ

މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާގައި އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގައުމީ އެއާލައިން ކަމުގައިވާ އެއަރ މޯލްޑިވްސް އަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރ 

ޓްރާންސްޕޯޓް އެސޯސިއޭޝަން )އަޔާޓާ( ގެ މެންބަރުކަން ހޯދުމުގަައާއި އަޔާޓާގެ 

މުހިންމު  އޭނާ  ހާސިލުކުރުމުގައި  ޕްލޭން  ސެޓްލްމެންޓް  ޑް  އެން ބިލިންގ 

ރާއްޖޭގައި  ވަނީ  ޢަބްދުލްޙާރިޘް  އަލްފާޟިލް  އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ރޯލެއް 

ލަފާއެރުވުމަށްޓަކައި  ސަރުކާރަށް  އުފެއްދުމަށް  އް  އެއާލައިނެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

އެކުލަވާލެވުނު ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިސަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

ޑް އޭވިއޭޝަން ގައި ޑިރެކްޓަރ އޮފް ފައިނޭންސް  2000 ވަނަ އަހަރު އައިލޭން

އެއަރލައިން  ރާއްޖޭގެ  ކުރެއްވިއިރު  އަދާ  މަގާމު  ގެ  އެކައުންޓްސް  ޑް  އެން

އިސްރޯލެއް  ހެއްދެވުމުގައި  އަކަށް  ކެރިއަރ  ރީޖަނަލް  “މޯލްޑިވިއަން” 

އަށް  އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. މޯލްޑިވިއަން ގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރުގެ މަގާމު އޭނާ

ފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ލިބިވަޑައިގެން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙާރިޘް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތޭމްސް ވެލީ ޔުނިވަރސިޓީ 

އޮނާރސް  އިން  ސިސްޓެމްސް  މެނޭޖްމަންޓް  ޑް  އެން އެކައުންޓިންގ  އިން 

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  އަކީ  އޭނާ  އަދި  ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.  ޑިގްރީއެއް 

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެކައުންޓިންގ ޓެކްނީޝަންގެ މެންބަރުކަން ރާއްޖޭގައި 

އެންމެ ފުރަތަމަ ޯހއްދެވި ފަރާތެވެ. 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙާރިޘްގެ ހިއްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ޯނވެއެވެ.  



39

ވާ( ގަންނަ ވަޑައިނު ގުމުގައި ހިމެނި ތަގިއްލު، ހިން ވާ()މުސް ގަންނަ ވަޑައިނު ގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނި ތަގިއްލުނޫން- ހިން )މުސް

އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު އަރްޝާއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު
މ. ނަރުގިސްމާގެއާގެ، މާލެ ތުޑީގެ، ފ. ނިލަންދޫ

ސަން  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2010 ޢުމަރަކީ  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް 

ޑް ސްޕާގެ ހެޑް އޮފް ފައިނޭންސްއެވެ. މި މަގާމާ  ޑް ރޯިސޓް އެން އައިލެން

ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އޭނާ ހުންނެވީ ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ 

ޗީފް އެކައުންޓެންޓްގެ މަގާމުގައެވެ.

އަރީ 2006 އަށް މާލޭގައި ހުންނަ ޑިސެމްބަރު 2003 އިން ޖެނު

ޑް  އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ގެ ބްރާންޗުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އިރު ބޭންކިންގ އެން

ފައި ވެއެވެ. ފައިނޭންސް ދާއިރާގެ ގިނަ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރަކީ ސީ.އައި.އެމް.އޭ )ސީމާ( ކޮލިފައިޑް ޗަރޓެެޑް 

އެކައުންޓެންޓެކެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރުގެެ ހިއްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ޯނވެއެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު އަރްޝާއަކީ މޯލްޑިވްސް ބޯޓް ކްލަބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

 2011 ޖޫން  ވަނީ  އަރްޝާ  އައިޝަތު  އަލްފާޟިލާ  ޑިރެކްޓަރެވެ.  ބިޒްނަސް 

ޑް  ޔަލަށް މި ބޭންކުގެ ހެޑް އޮފް ރިސްކް އެން އިން އޮގަސްޓް 2014 ގެ ނި

ފެށިގެން  އިން   2007 އަދި  އަދާކުރައްވާފައެވެ.  މަަގާމު  އަރިންގެ  ރީ-އިންޖިނި

ކޯޕަރޭޝަންގައި  ބޭންކިންގ  ވެސްޕެކް  އޮސްޓްރޭލިއާގެ  ޔަލަށް  ނި ގެ   2010

ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  އޮސްޓްރޭލިއާގެ  ވަނީ  އަރްޝާ  ޢައިޝަތު  އަލްފާޟިލާ 

އިކޮޮނމިކްސް  އިންޓަނޭޝަނަލް  އޮފް  މާސްޓަރސް  އިން  ޑް  ކުއީންސްލޭން

ޑް ފައިނޭންސް ހާސިލުކުރައްވާ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޗާލްސް ސްޓްއާރޓް  އެން

ޑް ފައިނޭންސް(  ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބެޗްލާރސް އޮފް ބިޒްނަސް )ބޭންކިންގ އެން

ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު އަރްޝާގެ ހިއްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ޯނވެއެވެ.
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އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބު ކުރެއްވި ޑިރެކްޓަރުން
27 މެއި 2015 ގައި ބޭއްވި 32 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޮހވުނު 3 ޑިރެކްޓަރުން.

ގަންނަވާ(  ވަޑައިނު ގުމުގައި ހިމެނި ތަގިއްލު، ހިން ގަންނަވާ( )މުސް ވަޑައިނު ގުމުގައި ހިމެނި ތަގިއްލު، ހިން ވާ()މުސް ގަންނަ ވަޑައިނު ގުމުގައި ހިމެނި ތަގިއްލު، ހިން )މުސް

އްތާރު ޢީދުއަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސަ އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙުމަދު ސަ
މ. އެގްޒީޓަރ، މާލެނެލުމް، ނ. ހޮޅުދޫމއ. ޓިއުލިޕްވިލާ، މާލެ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރަކީ ކޯޮކ ހަޓްސް 

އޭނާ  ޑިރެކްޓަރެވެ.  މެނޭޖިންގ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް 

ތިޚާބު  ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު އިން

ޖޫން   29 އިން   2004 ސެޕްޓެމްބަރު   8 ކުރެވުނީ 

ޔަލަށެވެ. 30 އޮކްޓޯބަރު 2005 ގައި  2005 ގެ ނި

ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރެއްވި ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި 

ހިމެނިވަޑައިގެން އެންމެ ފަހުން އައްޔަން ކުރެވުނީ 13 

ޖޫން 2008 ގައެވެ. 7 އޯގަސްޓު 2009 ވަނަ އަހަރުގެ 

ފަހުން މިހާތަނަށް އޭނާ ހުންނެވީ އާންމު ހިއްސާދާރުން 

ތިޚާބު ކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  އިން

ބޭންކުގެ  ޢަބްދުއްސައްތާރަކީ  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް 

ޑް ރެމިޔުނަރޭޝަން  އެޕޮއިންޓްމެންޓް، ޮނމިނޭޝަން އެން

ޕާސަނެވެ. ކޮމިޓީގެ މިހާރުގެ ޗެއަރ

އިން  ވޭލްސް  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 

މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނެސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޭނާ 

ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.    

 2,770 ޢަބްދުއްސައްތާރުގެ  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް 

ހިއްސާ ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ.

ޯނޓް: ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑުގެ 1.2 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މުސްތަގިއްލު އަދި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި 

ކަނޑައެޅޭނީ އެފަރާތެއް ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް ބޭންކުގެ އިސް މަގާމެއް ފުރުއްވާފައި ނުވާ އަދި އެ އެފަރާތެއްގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް މި ބޭންކާ އެކު މުހިންމު 

މާލީ މުޢާމަލާތެއް ފާއިތުވެދިޔަ 1 އަހަރުތެރޭ ކޮށްފައި ނުވާ ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.

ޑް  އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދަކީ ޓޮްރޕިކަލް އައިލެން

ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެވެ. 

އަދި  އައްޔަންކުރައްވާ  ސަރުކާރުން  ބޯޑަށް  ބޭންކުގެ 

ޑިރެކްޓަރެއްގެ  ތިޚާބުކުރައްވާ  އިން ހިއްސާދާރުން  އާންމު 

ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަދި  މާލީ  މުޙައްމަދަކީ  އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް 

ގެންދަވަނީ  އޭނާ  މާހިރެކެވެ.  ދާއިރާގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަން ބޯޑުގައި  ތަކުގެ  ފުނި ކުން އެތަކެއް 

ނަވަމުންނެވެ. 

ޑް  އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދަކީ ބޯޑުގެ އޮޑިޓް އެން

ޕާސަނެވެ. ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މިހާރުގެ ޗެއަރ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 

އިން  ސްޓްރެތްކްލައިޑް  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ 

ޑިގްރީއެއް  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ދާއިރާއިން  ޓުއަރިޒަމްގެ 

ސައުތް  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  އަދި  ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 

އެޑިއުކޭޝަން  ހަޔަރ  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ގްލެމޯރގަން 

)ކާރޑިފް މެޓޯްރޕޮލިޓަން ޔުނިވަރސިޓީ( އިން ބިޒްނަސް 

ހަޔަރ  ދާއިރާއިން  ގެ  )ޓުއަރިޒަމް(  ފައިނޭންސް  އަދި 

ނެޝަނަލް ޑިޕޮްލމާ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

ހިއްސާ   960 ގެ  މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް 

ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ.

ޖޫން  ސަޢީދަކީ  އަޙުމަދު  އިބްތިޝާމާ  އަލްފާޟިލާ 

ޓުއަރިޒަމް  މޯލްޑިވްސް  ފެށިގެން  އިން   2014

އަދި  އެވެ.  ޗެއަރޕާސަން ކޯޕަރޭޝަންގެ  ޑިވޮެލޕްމަންޓް 

އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑެޕިއުޓީ 

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރެވެ.

2003 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2014 ވަނަ އަހަރާ 

ހަމައަށް މި ބޭންކުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވިއިރު ބޭންކުގެ 

އެސޯސިއޭޓް ޑިރެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކިންގެ 

މަގާމު  ޑިރެކްޓަރުގެ  ބޭންކިންގ  ކޯޕަރޭޓް  މަގާމާއި 

އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓްމިންސްޓަރ 

އިން މާސްޓަރސް އޮފް އާރޓްސް އިން ކޮމިއުނިކޭޝަން 

އޭނާ ވަނީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙުމަދު ސަޢީދު ތަމްސީލްކުރައްވާ 

ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ބްރަދަރސް  ޕާ  ޗަން

އޮވެއެވެ.  ބީއެމްއެލްގައި  ހިއްސާ  ނަމުގައި 254,056 

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙުމަދު ސަޢީދުގެ 15 ހިއްސާ 

ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ.
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ޑްރޫ ހީލީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފްއަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނޫރައްދީންމރ. އެން
ރީޓެއިލް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

 2014 އަރީ  ޖެނު ގުޅިވަޑައިގަތީ  ބޭންކާ  ހީލީ  ޑްރޫ  އެން މރ. 

އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ބޭންކުގެ  އަކީ  ހީލީ  ޑްރޫ  އެން މރ.  ގައެވެ. 

ދާއިރާގެ  ބޭންކިންގ  ޑިރެކްޓަރެވެ.  މެނޭޖިންގ  އަދި  އޮފިސަރ 

ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށްވާ، މރ. ހީލީ އަކީ 25 އަހަރު ގެ މާލީ 

ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އަދި ވޭތުވެ ދިޔަ 10 

ބޯޑު  އޮފިސަރުކަމާއި  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ތެރޭގައި  ގެ  އަހަރު 

މެންބަރު ފަދަ މަގާމު ފުރުއްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

ކުރިން  ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ  އާއި  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ބޭންކް 

ހީލީ  މރ.  ގްރޫޕްއަކަށް  ބޭންކިންގ  ދެ  ބައިނަލްއަގުވާމީ 

ހުންނެވީ  އޭނާ  ފަހުން  އެންމެ  މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. 

ޑިނޭވިއަން އިންސްޓިޓިޔުޝަން އެއް ކަމަށްވާ ޑަންސްކޭ  ސްކެން

ބޭންކް ގްރޫޕްގެ އައިރިޝް ސީއީއޯގެ މަގާމުގެ އިތުރުން ގްރޫޕް 

މީގެއިތުރުން  މަގާމުގައެވެެ.  މެމްބަރެއްގެ  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް 

އޮފް  ބޭންކް  ޯރޔަލް  އިގިރޭސިވިލާތުގެ  އާއި  ޑް  އަޔަލޭން އޭނާ 

ޑް ގްރޫޕްގެ އިސް މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ. ސްކޮޓްލޭން

ގިނަ  އަށް  ހީލީ  މރ.  ދާއިރާއެއްގައި  ހުރިހާ  ބޭންކިންގ 

އަދާކުރައްވާފައިވާ  އޭނާ  ފައިވެއެވެ.  ލިބިވަޑައިގެން ތަޖުރިބާތަކެއް 

ބޭންކިންގ  ޑް  އަޔަލޭން ޯނތު  ތެރޭގައި  މަގާމުތަކުގެ  މުހިންމު 

އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޗެއަރމަންކަމާއި  ގެ  އެސޯސިއޭޝަން 

އެވެ.  ހިމެނެ ޕްރެޒިޑެންޓްކަން  ގެ  ޑް  އަޔަލޭން އިން  ބޭންކިންގ 

ޑް އިން ބެޗްލަރ އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް ޑަބްލިންގ، އަޔަލޭން

އާއި  ސަރވިސަސް  ފައިނޭންޝިއަލް  އިން  ޑިގްރީ  ސައިންސް 

ޑް އިން ފަސްޓް ކްލާސް  ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް ކޯރކް، އަޔަލޭން

މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އިން ބިޒްނަސް އޭނާ ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ޑް  މރ. ހީލީ އަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބޭންކިންގ އިން އަޔަލޭން

އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ކަމާއި  “ފެލޯ”  ގެ 

ޑް ޑިވޮެލޕްމެންޓްގެ ޗަރޓެޑް މެންބަރެއްވެސްމެއެވެ. ޕަރސެނެލް އެން

ގުޅިވަޑައިގަތީ  ބޭންކާ  ނޫރައްދީން  އާއިޝަތު  އަލްފާޟިލާ 

1982 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 

އޭނާ ހުންނަވަނީ ބޭންކުގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއޯީއ ގެ މަގާމުގައެވެ. 

2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރާ 

ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ފެބްރުއަރީ 2014 އާއި ހަމައަށް 

ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނޫރައްދީން 30 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ 

ދުވަހު ބޭންކިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

އަދި  ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ބޭންކުގެ ވަގުތީ ސިއޯީއ ކަމުގެ 

މަގާމުވެސް ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ.

މައިދާނުގައި  ވިޔަފާރި  ބައިނަލްއަގުވާމީ  އާއި  ރާއްޖެ 

ކޮށްލެވޭ ރޯލެއް  ފާހަގަ  ކުރެއްވުމުގައި  ބޭންކް ތަމްސީލު 

އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާފައިވެއެވެ. އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު 

މެދުގައި  ވިޔަފާރިވެރިންގެ  ރާއްޖޭގެ  އަކީ  ނޫރައްދީން 

ލިބިފައިވާ  މިހާތަނަށް  ބޭންކަށް  ބޭފުޅެކެވެ.  މަަގްބޫލު 

އިސް  ކުރުމުގައި  ހާސިލު  އެވޯޑްތައް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ގުޅިވަޑައިގަތީ  ބޭންކާ  ޝަރީފް  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް 

އަހަރުން  ވަނަ   2014 އަހަރުގައެވެ.  ވަނަ   1995

ފެށިގެން އޭނާ ހުންނެވީ ބޭންކުގެ ރީޓެއިލް ބޭންކިންގ 

ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައެވެ. 

މަގާމާ  ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ  ބޭންކިންގ  ރީޓެއިލް 

މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ކުރިން  ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ 

އަދި  ޑިރެކްޓަރު  ޮއޕަރޭޝަންސް  ހުންނެވީ  ޝަރީފް 

އަދި  މަގާމުގައެވެ.  ގެ  އޮފިސަރ  ޮއޕަރޭޓިންގ  ޗީފް 

މަގާމުވެސް  ކާޑު ސެންޓަރުގެ އިސްވެރިޔާގެ  ބޭންކުގެ 

ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 

މެންޗެސްޓަރ އިން މާސްޓަރސް  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ 

)ފައިނޭންސް(  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބިޒްނެސް  އޮފް 

ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 

05
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިން
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ވިރަތުނެ ޕް ޕަލިވާލްމރ. ނަންދަނާ ސެނެ އަލްފާޟިލާ ސަހާ ވަހީދުމރ. ކުލްދީ
ޖް ޑިރެކްޓަރކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ޑް ޗޭން ޕީޕަލް އެން

ފައިނޭންސް  ބޭންކުގެ  ސެނެވިރަތުނެ  ނަންދަނާ  މރ. 

އަރީ  ޖެނު ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ  މަގާމާ  ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ 

ލީސިންގ  ޚިިދުމަތްތަކާ،  މާލީ  ގައެވެ.   2014

 18 ތަކުގައި  ފުނި  ކުން އިންޝުއަރެންސް  އާއި 

ތަޖުރިބާ  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް  ގިނަދުވަހު  އަހަރަށްވުރެ 

ފައިވެއެވެ.  ލިބިވަޑައިގެން

ނަންދަނާ  މރ.  ކުރިން  ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ  ބޭންކާ 

އިންޝުއަރެންސް  އޭ.އައި.ޖީ  ހުންނެވީ  ސެނެވިރަތުނެ 

ލިމިޓެޑް، ސްރީލަންކާގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރުގެ 

މަގާމުގައެވެ. ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ މޯލްޑިވްސް ގައި ހަތަރު އަހަރު 

ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެސް ވެއެވެ.

ޕުރާ، ސްރީލަންކާ  ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޝްރީ ޖަޔަވަރުދެނެ

ފައިނޭންޝިއަލް  ޑް  އެން އެކައުންޓިންގ  އިން 

މެނޭޖްމަންޓް ގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް 

އަކީ  ނަންދަނާ  މރ.  ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

އެކައުންޓެންޓްސް،  ޗަރޓަޑް  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް 

ސްރީލަންކާ ގެ އެސޯސިއޭޓް މެންބަރެކެވެ. 

އަރީ  ޕް ޕަލިވާލް ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ ޖެނު މރ. ކުލްދީ

އަހަރަށް   17 ދާއިރާއިން  ބޭންކިންގ  ގައެވެ.   2016

ފައިވާ މރ.  ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން

ޑިއާ ގެ އެކިއެކި ބޭންކުތަކުގެ އިސް  ޕް ވަނީ އިން ކުލްދީ

މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ. 

ޕް ޚިދުމަތް  ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން މރ. ކުލްދީ

ޑް  އާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ކޯޕަރޭޓް އެން ކުރެއްވީ ޓެންޒޭނި

އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ބިޒްނަސް ހެޑެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ހުންނަ  އިންދޯރްގައި  ޑިއާގެ  އިން ވަނީ  ޕް  ކުލްދީ މރ. 

ދާއިރާ  ފައިނޭންސްގެ  އިން  ޔުނިވަރސިޓީ  ޑީ.އޭ 

އިކޮޮނމިކްސް  ބިޒްނަސް  އޮފް  މާސްޓަރ  އިން 

އިން  ޔުނިވަރސިޓީ  އަލާހްއާބާދްގެ  ޑިއާގެ  އިން އަދި 

އޮފް  މާސްޓަރ  ދާއިރާއިން  ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ 

ޕް  ކުލްދީ މރ.  ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.  ސައިންސް 

ބޭންކަރސްގެ  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޑިއަން  އިން އަކީ 

ސަރޓިފައިޑް އެސޯސިއޭޓްއެކެވެ.

އަލްފާޟިލާ ސަހާ ވަހީދު ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2006 

މަގާމާ  ގެ  ޑިރެކްޓަރ  ޗޭންޖް  ޑް  އެން ޕީޕަލް  ގައެވެ. 

ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 

ބޭންކިންގ  ވަނީ  ވަހީދު  ސަހާ  އަލްފާޟިލާ 

ދާއިރާއިން 10 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ 

ޑް ޗޭންޖް ޑިރެކްޓަރު  ފައެވެ.  ޕީޕަލް އެން ލިބިވަޑައިގެން

ކަމުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ 

ކްރެޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް ގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރުގެ މަގާމާއި 

ޗޭންޖް  ޑް  އެން ޕްލޭނިންގ  ސްޓްރެޓިޖިކް  އޮފް  ހެޑް 

މެނޭޖްމަންޓް ގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

އިގިރޭސިވިލާތުގެ  ވަނީ  ވަހީދު  ސަހާ  އަލްފާޟިލާ 

ޑް ޕޮލިޓިކަލް  ޑަން ސްކޫލް އޮފް އިކޮޮނމިކްސް އެން ލަން

އިކޮޮޮނމިކް  ޑް  އެން އިކޮޮނމިކްސް  އިން  ސައިންސް 

ސައިންސް  އޮފް  ބެޗްލަރ  ދާއިރާއިން  ގެ  ހިސްޓްރީ 

ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.
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އަލްފާޟިލް އަދްލީ އަޙްމަދު ދީދީއަލްފާޟިލާ ރަޝްފާ ޖައުފަރުއަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މަނިކެ

އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޒަމްރާ ޒާހިރު

ޓެކޮްނޮލޖީ ޑިރެކްޓަރކްރެޑިޓް ޑިރެކްޓަރއިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ

މާކެޓިން ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މަނިކެ ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 1982 

ވަނަަ އަހަރުގައެވެ. އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރު ގެ 

މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ 2012 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 

ދާއިރާގައި  ބޭންކިންގ  މަނިކެ  ފާތިމަތު  އަލްފާޟިލާ 

ޚިދުމަތްކުރައްވާ  މުއްދަތެއްގައި  ދިގު  އަހަރުގެ   30

އިސްލާމިކް  ފައިވެއެވެ.  ލިބިވަޑައިގެން ތަޖުރިބާ  ގިނަގުނަ 

ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ 

ބޭންކުގެ  ވަނީ  މަނިކެ   ފާތިމަތު  އަލްފާޟިލާ  ކުރިން 

މަގާމު  މެނޭޖަރެއްގެ  ޖެނެރަލް  އެސިސްޓެންޓް 

ބޭންކިންގ،  ޑެވޮެލޕްމަންޓް  އަދި  އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

ހިއުމަން ރިސޯސަސް އަދި ޮއޕަރޭޝަންސް ހިންގުމުގެ 

އިސް ރޯލެއްވެސް ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ގުޅިވަޑައިގަތީ  ބޭންކާ  ޖައުފަރު  ރަޝްފާ  އަލްފާޟިލާ 

2004 ގައެވެ.

ރިސްކް  ކްރެޑިޓް  ޖައުފަރަކީ  ރަޝްފާ  އަލްފާޟިލާ 

މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާގެ މާހިރެކެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު 

ކްރެޑިޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން 

ކްރެޑިޓް  ޗީފް  އެކްޓިން  ވަނީ  ރަޝްފާ  އަލްފާޟިލާ 

އޮފިސަރ، ކްރެޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރ އަދި ހެޑް 

އޮފް ކްރެޑިޓް ގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.  

ޑްގެ  ޮސކޮޓްލޭން ވަނީ  ޖައުފަރު  ރަޝްފާ  އަލްފާޟިލާ 

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެބާރޑީން އިން އެކައުންޓެންސީ - 

ޕޮލިޓިކަލް އިކޮޮނމީ ގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް އޮފް 

އާރޓްސް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް އަދްލީ އަޙްމަދު ދީދީ ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 

1997 ގައެވެ.

އަހަރު   18 ދާއިރާއިން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އިންފޮމޭޝަން 

ފައިވާ، އަލްފާޟިލް އަދްލީ  ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން

އިންފޮމޭޝަން  ގުޅިވަޑައިގަތީ  ބޭންކާ  ދީދީ   އަޙްމަދު 

ޓެކްނޮލޮޖީ މެނޭޖަރު ގެ ގޮތުގައެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު 

ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ  މަގާމާ  ޑިރެކްޓަރުގެ  ޓެކްނޮލޮޖީ 

ކުރިން އަލްފާޟިލް އަދްލީ އަޙްމަދު ދީދީ ހުންނެވީ ހެޑް 

އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަގާމުގައެވެ. 

އަލްފާޟިލް އަދްލީ އަޙްމަދު ދީދީ ވަނީ އިގިރޭސިވިލާތުގެ 

އޮފް  ބެޗްލަރ  އިން  ޔުނިވަރސިޓީ  ސްޓެފޮޑްޝައަރ 

ޔަރިން ހާސިލު ކުރައްވާފައެވެ.  އިންޖިނި

އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޒަމްރާ ޒާހިރު ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2015 ގައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޒަމްރާ ޒާހިރު ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވަނީ އޫރިދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ ހެޑް އޮފް މާކެޓިންގ ކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. މި 

ތައްތައް ބަލަހައްޓަވާފައެވެ.  ފުނީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، އެޑްވަޓައިޒިންގ އަދި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ގެ ޒިންމާ އުފުއްލަވާ އެކަމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަން މަގާމުގައި އޭނާ ވަނީ ކުން

އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޒަމްރާ ޒާހިރު ވަނީ އިގިރޭސިވިލާތުގެ ބޯންމަތު ޔުނިވަރސިޓީ އިން ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 
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ބީއެމްއެލް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި 

ބީއެމްއެލް ޕްޮރޕަރޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޕަރޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ  އަރީ 2013 ގައި ބީއެމްއެލް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ބީއެމްއެލް ޕޮްރ 21 ޖެނު

ވިއްކުމާއި އަނބުރާ ނުލިބި  ފުނި އުފައްދާފައިވެއެވެ. މިއީ ބޭންކަށް ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ގަނެ ނަމުގައި 2 ސަބްސިޑިއަރީ ކުން

ފުންޏެވެ. ބީއެމްއެލް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  ތައް ޯހދުމުގެ މަގުސަދުގައި އުފެއްދި ދެ ކުން ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ދަރަނި

ފުނި މިހާރު ވަނީ އުވާލުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ. ނަމުގައި ވާ މުދާ ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ވިއްކާލާފައެވެ. އެހެންކަމުން މި ކުން

ފައެވެ. ތަކުގައި ހިމަނާ ތައް ވާނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ގެ މާލީ ބަޔާން ފުނީ މި ދެ ކުން

އެވެ. ގެ ޑިރެކްޓަރުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ފުނީ މި ދެ ކުން

، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރބީއެމްއެލް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނޫރައްދީން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް، ޑިރެކްޓަރ

، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނޫރައްދީން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް، ޑިރެކްޓަރ

ޕަރޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ބީއެމްއެލް ޕޮްރ

ފުނި ޑިރެކްޓަރުންސަބްސިޑިއަރީ ކުން

44

ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް
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ޯބޑު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތް

 8 ތެރެއިން  ގެ  ޑިރެކްޓަރުން  11 ޖުމްލަ  ހިމެނޭ  ބޯޑުގައި   ، މަތީން މާއްދާގައިވާގޮތުގެ  ވަނަ   47 ގަވާއިދުގެ  ގާ  ހިން ބޭންކުގެ 

އް 3 ޑިރެކްޓަރުން  ޑިރެކްޓަރުންނަކީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ އަދި ހިއްސާދާރުން އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. އަދި އަނެ

ގާ ގަވާއިދުގެ 79 އަދި 80 ވަނަ  ގެ ފަރާތުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޭންކުގެ ހިން ތިޚާބު ކުރައްވާފައިވަނީ އާންމު ހިއްސާދާރުން އިން

ގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އައްޔަން ކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުން  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޑިރެކްޓަރުން

ގއާބެހޭ ގާނޫނު )ގާނޫނު  ގެ ތެރެއިންނެވެ. މިގޮތުން ބޯޑު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިން އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުން

ބަރު: (2010/24) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.  ނަން

                                                                     

ކޯޑާ  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  އޮތޯރިޓީގެ  ޑިވޮެލޕްމެންޓް  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް  އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ  ބޯޑު  ގެ  ޑިރެކްޓަރުން ބޭންކުގެ 

ދާއިރާގައި  ގުމުގެ  )ހިން ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް  ވާ(،  ވަޑައިގަންނަ ހިމެނި ދާއިރާގައި  ގުމުގެ  )ހިން އެގްޒެކެޓިވް   ، އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން

ގެ  ޑިރެކްޓަރުން ބޭންކުގެ   ، މިހެންކަމުން މައްޗަށެވެ.  ގެ  ޑިރެކްޓަރުން ތަގިއްލު(  )މުސް ޑެންޓް  ޑިޕެން އިން އަދި  ގަންނަވާ(  ވަޑައިނު ހިމެނި

ތެރި އަދި އެދެވޭ ގަވަރނެންސް  ގުން ގުމުގެ އެންމެ އެދެވޭ އުސޫލުތައް ދަމަހައްޓާ، ހަރުދަނާ އިރުޝާދު ދެވޭފަދަ ހިން ބޯޑަކީ ހިން

އި ބޭންކުގެ  ގުމާއި ހިއްސާދާރުންނާ ޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބޭންކް ބައްޓަންކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާ ބޯޑެކެވެ.  ބޭންކުގެ ހިން ނި

ވެރިކަމާ ހުނަރުވެރިކަން  ވާ ފަންނު މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަ އަދި އެކަށޭނެލަފާ އާއި އިރުޝާދު ދިނުމަށް ބޭނުން

ގެ ކިބައިގައި ވެއެވެ. އަދި ތަޖުރިބާ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޯޕޓުތައް

24 2010/( )
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ވެ. ގެ ބޯޑުގައި ތިއްބެވީ ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުންނެ އިރު ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުން 2015 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު

އެކު ވަނީ  އެކުލަވާލާފައެވެ. ގެ ބޯޑު ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުންނާ 27 މެއި 2015 ގައި ބޭއްވި ބޭންކުގެ 32 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުން

ޗަމްޕާ ބްރަދަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތަމްސީލު ކުރައްވާ ފަރާތް

މރ. އެންޑްރޫ ހީލީ 
)ސިއޯީއ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ(

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒް

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދުދީދީ 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްހާރިޘް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް މުޚްތަބާ
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އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ ޝަރީފް
)ޗެއަރޕާސަން(           

މރ. އެންޑްރޫ ހީލީ
)ސިއޯީއ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިިރެކްޓަރ(

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒް

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދުދީދީ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްހާރިޘް 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު

އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު އަރްޝާ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

އަލްފާޝިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙުމަދު ސަޢީދު

ވާ ވަޑައިގަންނަ ގުމުގައި ހިމެނި ، ހިން ތަގިއްލުނޫން ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސް

ވާ ވަޑައިގަންނަ ގުމުގައި ހިމެނި ، ހިން ތަގިއްލުނޫން ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސް

ވާ ގަންނަ ވަޑައިނު ގުމުގައި ހިމެނި ތަގިއްލު، ހިން ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސް

ވާ ގަންނަ ވަޑައިނު ގުމުގައި ހިމެނި ތަގިއްލު، ހިން ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސް

ވާ ގަންނަ ވަޑައިނު ގުމުގައި ހިމެނި ، ހިން ތަގިއްލުނޫން ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސް

ވާ ގަންނަ ވަޑައިނު ގުމުގައި ހިމެނި ތަގިއްލު، ހިން ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސް

ވާ ގަންނަ ވަޑައިނު ގުމުގައި ހިމެނި ތަގިއްލު، ހިން ތިޚާބުކޮށްފައިވާ، މުސް އާންމު ހިއްސާދާރުން އިން

ވާ ގަންނަ ވަޑައިނު ގުމުގައި ހިމެނި ތަގިއްލު، ހިން ތިޚާބުކޮށްފައިވާ، މުސް އާންމު ހިއްސާދާރުން އިން

ވާ ގަންނަ ވަޑައިނު ގުމުގައި ހިމެނި ، ހިން ތަގިއްލުނޫން ތިޚާބުކޮށްފައިވާ، މުސް އާންމު ހިއްސާދާރުން އިން

ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލުނޫން

، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލުނޫން

ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލުނޫން

ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު ، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލުނޫން ، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާާ

އާންމު ހިއްސާދާރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އާންމު ހިއްސާދާރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާާ

އާންމު ހިއްސާދާރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ¹

¹
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ގއާބެހޭ  ތައް ބާއްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިން ތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުނެވެ. އަދި އެ ބައްދަލުވުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން

ބަރުންނެެވެ. އެއީ މުޅި ބޯޑުގެ 4/3 އެވެ.  ، ބޯޑުގެ ކޯރަމް އަކީ 9 މެން ވާ ގޮތުގެ މަތިން ވެގެން ޤާނޫނު )2010/24( ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާން

ގެ  ގާ ގަވާއިދުގެ 65 އަދި 66 ވަނަ މާއްދާއިން ޑިރެކްޓަރުން ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ބޭންކުގެ ހިން

ބަރުން އެކުލެވޭ ގޮތަށް ބޯޑް ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް  ގެ ތެރެއިން 7 މެން ބަރުން ވަނީ ބޯޑުގައި ތިއްބެވި މެން ބޯޑަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ދަށުން

އުފައްދަވައި، ބައެއް ކްރެޑިޓް ޕޮްރޕޯސަލްތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު މިކޮމިޓީ އާ ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ. 

ގެ ބޯޑުގެ 16 ބައްދަލުވުން  ތައް މަހަކު އެއްފަހަރު ބޭއްވުނެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ގާނޫނު

ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

އެވެ. ތަކުގެ ހާޒިރީ ތިރީގައި އެވަނީ މި ބައްދަލުވުން

އެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު ބޯޑު ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީގެ 1 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރީ ތިރީގައި އެވަނީ

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު ޮގތް

ޑިރެކްޓަރުން

ޑިރެކްޓަރުން

ޖެހޭ ވާން ހާޒިރު

ޖެހޭ ވާން ހާޒިރު

ވި  ހާޒިރު

ވި  ހާޒިރު

އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ ޝަރީފް 

މރ. އެންޑްރޫ ހީލީ 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒް

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދުދީދީ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްހާރިޘް 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް މުޚްތަބާ

އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު އަރްޝާ

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙުމަދު ސަޢީދު 

މރ. އެންޑްރޫ ހީލީ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒް              

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދުދީދީ      

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްހާރިޘް

24 2010/43/ )(
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އި ކަސްޓަމަރުންނަށް  ތެރި މައުލޫމާތުތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ދަނީ ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންނާ ބޭންކުން ވީހާވެސް ހާމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްދިޔުމަށް ބޭނުން

ޝާއިޢުކޮށް  އިޓްގައި  ވެބްސަ ބޭންކުގެ  ތައް  ޯނޓިސް ތަކާ،  ގުން އެން އާންމު  ނެރުމާއި،  ޕޯޓު  ރި މާލީ  މަހަކުން  ތިން  ކޮންމެ  މިގޮތުން  ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. 

އެވެ. އި އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެ ހިއްސާދާރުންނަށާ

                                

ގެ ބައިވެރިވުމާ ހުށަހަޅާ  ތަކުގައި ހިއްސާދާރުން އި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަނީ ބޭންކުގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓުންނެވެ. އާންމު ޖަލްސާ ހިއްސާދާރުންނާ

ޖްމަންޓުން އަބަދުވެސް މަރުޙަބާ ކިޔައެވެ. އި މެނޭ ގެ ބޯޑުންނާ ތަކަށް ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުން ހުށަހެޅުން

އަކަށް 16 ރުފިޔާގެ މަގުން ޖުމްލަ 86,110,720  ގެ ބޯޑުން ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާ 2015 ވަނަ އަހަރު ޑިރެކްޓަރުން

ރުފިޔާ ބަހައިފައެވެ.  

ފައިނޭންޝަލް  އިންޓަނޭޝަނަލް  ވަނީ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ސްޓޭޓްމެންޓްސް  ފައިނޭންޝަލް  ކޮނޮްސލިޑޭޓެޑް  ތަކުގެ  ފުނި ކުން ސަބްސިޑިއަރީ  ބޭންކުގެ  ބޭންކާއި 

ޑަރޑްސް )އައިއެފްއާރްއެސް( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ )އެމްއެމްއޭ( ގެ ގަވާއިދުތަކާއި ކެޕިޓަލް މާކެޓް  ޕޯރޓިންގ ސްޓޭން ރި

އި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހާމަކުރުން ލާޒިމުކުރާ މަޢުލޫމާތުތަކާއެކުގައެވެ. މިގޮތުން  ފުންޏާއިބެހޭ ގާނޫނާ އެމްޑީއޭ( ގެ ގަވާއިދު ތަކާއި، ކުން ޑިވޮެލޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ )ސީ

ވާ ގޮތެެއްގައި  ތަކުގެ މާލީ ހާލަތު ވަޒަންކޮށް އެންމެ އެކަށީގެން ފުނި މިހާރު އަދި ކުރިމަގުގައި ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ބޭންކާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުން

އިޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވެއެވެ. ބުތައް ބޭންކުގެ ވެބްސަ ތައް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ތިންމަހަކުން އެންމެފަހުގެ މާލީ ހިސާ ނިންމުން

ގެ ބޯޑުން 2015 ވަނަ އަހަރު ތިރީގައިވާ މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުން

އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ ޝަރީފް – ޗެއަރޕާސަން

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޒަމްރާ ޒާހިރު – މާކެޓިންގ ޑިރެކްޓަރ

ޕް ޕަލިވާލް - ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ޑިިރެކްޓަރ މރ. ކުލްދީ

ގް ހަމަޖެއްސުން ޑް ޔަން ގެ ޮގތުގައި އާރންސްޓް އެން ކުގެ ޮއޑިޓަރުން 2015 ވަނަ އަހަރަށް ބޭން
ގެ ގޮތުގައި އާރންސްޓް  ބޭންކުގެ ބޯޑުން ޮހވުމަށް ހިއްސާދާރުންނަށް ހުށަހަޅާ، 32 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ އޮޑިޓަރުން

ގް ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. ޑް ޔަން އެން

އް ތަ ވިފައިވާ ޕޮލިސީ 2015 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެ
ތައް ބޯޑުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު ތިރީގައިވާ ޕޮލިސީ

- ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީ

- ކޮލޭޓްރަލް ޕޮލިސީ 

ޖްމަންޓް ޕޮލިސީ - ލިކުއިޑިޓީ މެނޭ

- ޑެލިގޭޝަން އޮފް އޮތޯރިޓީ ޕޮލިސީ 

ހިއްސާދާރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންނާ ޮއތް ގުޅުން

އެހެނިހެން މުހިންމު ނިންމުންތައް

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ

ތައް ހުށަހެޅުން ބު މާލީ ހިސާ

ވުނު މަގާމުތައް އައްޔަންކުރެ
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ޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަކުރުމުގައި،  ވަތަ ބޯޑުން ނިންމަވަން އޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމުގައި ނު އޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މަސް މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސް

ގާ ކޮމިޓީތަކާ  ޖްމަންޓްގެ ދަށުން ހިން ގެ މެނޭ ފުނީ ވަތަ ކުން އޫލިއްޔަތުތަކެއް ބޯޑުގެ ދަށުން ނު ވަތަ މަސް އޫލިއްޔަތެއް ނު އްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ މަސް ބޯޑަށް ފެނި

ވަތަ ބޭންކުން ބޭރުން ކަމަށް އެކަށޭނެެ މާހިރުން އަދި އެހެން ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރައްވައިގެންް ނުވަތަ  ގާ ކޮމިޓީތަކާ ނު ގެ ދަށުން ހިން ވަތަ ބޭންކުގެ އިސްވެރިން ނު

ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ފާއެއް ލިބޭނެ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ބޭންކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ މަން

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވޮެލޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް )ސީޖީ( ކޯޑަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން:

އޫލިއްޔަތުތަކަކީ: ބޯޑުގެ މައިގަނޑު މަސް

ވެ. ޕޯޓް, ގަވާއިދުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރި

ގުޅުންހުރި  ބޭންކާ  އި  ހިއްސާދާރުންނަށާ ބުތައް  ހިސާ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  އޮޑިޓްކުރެވި  އެއްގޮތަށް  އާ  ޑަރޑްސް  ސްޓޭން އެކައުންޓިންގ  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ވެ. ތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނެ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އިން

ޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި، ބޭންކް އޮފް  ގުމުގެ ނި ގުމުގެ އެންމެ އެދެވޭ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބޭންކް ހިން ސީޖީ ކޯޑުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ހިން
މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑާ އެއްގޮތަށް ބޭންކުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

ވަރު ކޮންމެ އަހަރަކު  އްކަތުގެ ފެން ގެ މަސަ ވަރު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޯޑާއި ވަކިވަކި ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރަމުން ގެންދާ މިން ޑިރެކްޓަރުން
އެއްފަހަރު ބަލައެވެ.

ޖުގެ ލިސްޓިން ރޫލްސް ޖަދުވަލު 5 ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަނީ  2015 ވަނަ އަހަރުގެ އާންމު ޖަލްސާ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭން

ބާއްވާފައެވެ. 

ވަތަ ވެދާނެ މުއާމަލާތްތައް ނިންމުމުގައި އެކަމާ ގުޅުން  ގެ މަސްލަހަތާ ތައާރަޒުވެފައިވާ ނު ފުނީ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުން
ވައެވެ.  ގަންނަ ހުރި ޑިރެކްޓަރަކު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިނު

ޖްމަންޓާ ގުޅިގެން ހަރަކާތްތައް  ގުމާ ގުޅިފައިވާ ކަންކަމުގައި އިސްވެރިންނަށް ލަފާދިނުމާއި ބޭންކުގެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި މެނޭ ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ހިން
ގުމުގެ މަގު ދެއްކުން ރާވައި، އޮމާންކަމާއެކު ބޭންކް ހިން

ތައްތައް ނިންމުން އި އަހަރީ ބަޖެޓުގެ ކަން ބޭންކުގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭނާ

ތައް ކޮންމެ ތިންމަހުން އެއްމަހު ދިރާސާކޮށް، ބޭންކުގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭނާ އަހަރީ ބަޖެޓާ އެއްގޮތޯްތ އަޅާބެލުން ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތާއި ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުން

ޒާމުގެ ހަރުދަނާކަން ދެމެހެއްޓުން ޒާމެއް ބޭންކުގައި ގާއިމުކޮށް، ބަލަހައްޓައި، މޮނިޓަރކޮށް އަދި މިނި ވޭނެ ނި ގަނެ ވާގޮތެއްގައި ރިސްކްތައް ދެނެ އެކަށީގެން

ވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން ބޭންކުގެ މަގްސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެން

ގަތުމާއި އެކަންކަން ކުރެވެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން ތައްތައް ދެނެ ޖެހޭ ކަން އި ބޭންކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ކޮށްދޭން ހިއްސާދާރުންނާ

ޖެހޭ އެންމެހައި  ގުމުގެ އެންމެ އެދެވޭ އުސޫލުތަކާއި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވޮެލޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑާއި ބޭންކުން ތަބާވާން ވިޔަފާރި ހިން
ތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން. ގާނޫނު

ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް

ޯބޑުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
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މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބަޔާން

ތައްތަކަށް އިގުރާރުވަމެވެ. ގެ ބޯޑުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަން ޑިރެކްޓަރުން

ތައްތަކެއް ހުރިނަމަ  ފެތޭ މުހިންމު ކަން ބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ގަވާއިދަށް ނު ބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހިސާ އަހަރީ ހިސާ

އެވެ. ތައްތަކުގެ ތަފްސީލުތަކާއެކު ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ އެކަން

ތައް ނިންމާފައިވާނީ މިބޭންކުގެ  ގުޅޭ ހަމަތައް ހިޔާރުކޮށް އެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް، އެކިއެކި އަންދާޒާތައްކޮށް ނިންމުން ބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެން ހިސާ

ވެ. މާލީ ހާލަތު އޮތްގޮތް ތެދުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބަޔާންކޮށްދެވޭފަދަ ގޮތެއްގެ މަތިންނެ

ބަރު:96/10) އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤާނޫނު ނަން ފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު ( އާ ބެހޭ ރެކޯޑުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުން ފައިސާ

އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  ބަރު: 24/2010) އާއި އެމްއެމްއޭގެ ޕްރޫޑެންޝަލް ރެގިއުލޭޝަން ގއާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަން ބޭންކިން

ތަކުން  ފުނި ބަރު: 2/2006)  އާއި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވޮެލޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސް އަދި ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުން ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަން

އެވެ. އްކަތްކޮށްފައިވާނެ ވަރަށް މަސަ މަޢުލުމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާ އާ ބެހޭ ގަވާއިދު 2010 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިން

އެވެ. އަޅުއްވާފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑްގައިވާ އުސޫލުތަކަށް  އަމަލުކޮށްފައިވާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވޮެލޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީން އެކަށަ

ވެ. ބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ހިނގަހިނގާހުރި ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް ބަލައިގެންނެ ހިސާ

ތި ކުރިއަށް އޮތް  ވާ ޚިދުމަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް އަދި ބަދަލު ދިނުމެއްނެ ތިޚާބުކުރުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކާއެކު މުއްދަތު ހަމަނު އިން

ތެވެ.  އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުވާނުލެވޭނެ އެއްބަސްވުމެއް ވެވިފައެއްނެ

އެވެ. ތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ގާފައިވާ ލޯނު އިރު ބޭންކުން ނަ މާލީ އަހަރު ނިމުނު

ބަރުން  މެން ބޯޑުގެ  ގެ  ޑިރެކްޓަރުން މަގުސަދެއް،  އެއްވެސް  އިތުރު  ފިޔަވައި  މަގުސަދުތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ތަކުގައި  ބަޔާން މާލީ  ބޭންކުގެ  ޕޯޓާއި  މިރި

ތަކާއި ގުޅޭ ޯނޓްތައް،  އްކަތް ނުކުރާކަމުގެ ޔަޤީންކަންދެމެވެ. ބޭންކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްސީލް މާލީ ބަޔާން ހާސިލްކުރަން މަސަ

އެވެ. ސަފްހާ 152 އިން 155 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ

ޖެހޭ  ގައި ހިމަނަން ވާ ކަމާއި މާލީ ބަޔާނު މީގެ އިތުރުން ބެލެންސް ޝީޓުގެ ތާރީޚަށްފަހު އެއަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭ ފަދަ މުހިންމު ކަމެއް ހިނގާފައި ނު

ވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.                                                    ފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިނު

ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ޖުމްލަ ލައިބިލީޓީތައް:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.9

.10

.8

)ރުފިޔާ 000`(

)ރުފިޔާ 000`(

1 އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުކޮށް 

1 އަހަރާ 2 އަހަރާއި ދެމެދު 

2 އަހަރާ 3 އަހަރާއި ދެމެދު 

3 އަހަރަށްވުރެ ފަސްކޮށް

2014

2015

94,792

62,522

69,806

107,742

13,247,746

15,087,646

10 96/
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ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް 
ޮކމިޓީގެ ރިޯޕޓް

ގާ ގަވާއިދުގެ 69 ވަނަ މާއްދާ އާއި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވޮެލޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑުގެ 1.8 ވަނަ  2008 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ ހިން

ވުނު އިސްލާހާއެކު  ގަނޑަށް ގެނެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުރަތަމަ އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އުފެދުނީ 3 ޑިރެކްޓަރުންނާ އެކުގައެވެ. 2009 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ އިދާރީ އޮނި

ޖްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ބަދަލުކުރެވި 5  ޑް ރިސްކް މެނޭ އްކަތުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރެވުނެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ ނަން އޮޑިޓް އެން އި ކޮމިޓީގެ މަސަ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން ހިމަނަ

އަށްފަހުގައެވެ.  ޖްމަންޓް ކޮމިޓީ 9 ވަނަ ފަހަރަށް އެކުލަވާލެވުނީ 32 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ޑް ރިސްކް މެނޭ އެކު އަލުން އެކުލަވާލެވުނެވެ. އޮޑިޓް އެން ޑިރެކްޓަރުންނާ

ތައްތަކާ ގުޅުން  ވި ކަން އޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އަންނަނި ޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި މަސް ޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މަޤުސަދަކީ ބޯޑުން އަދާކުރަން ޑް ރިސްކް މެނޭ އޮޑިޓް އެން

ހުރި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. އެއީ:

މާލީ 	  ޒާމާއި  ނި ބެލެހެއްޓުމުގެ  ބު  ހިސާ އެތެރޭގެ  ބޭންކުގެ  ހަމައެހެންމެ  އުސޫލުތަކާއި  ޕޯޓުކުރުމުގެ  ރި ތައްތައް  ކަން މާލީ  ތަކާއި  ބަޔާން މާލީ  ބޭންކުގެ 

ކޮންޓްރޯލްތަކުގެ ތެދުވެރިކަމާއި އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުން 

ވަރު ބެލުން	  ތީޖާ ހާސިލްކުރެވޭ މިން ގަތުމާއި އޮޑިޓްގެ ނަ ވަރު ދެނެ ގުމާ ގުޅޭގޮތުން ހެދޭ އޮޑިޓްގެ ހަރުދަނާކަންހުރި މިން ބޭންކުގެ ހިން

ތަގިއްލު އޮޑިޓެއް ހެދުން.	  ތަކުގެ މުސް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބޭންކުގެ މާލީ ބަޔާން

ވަރު ބެލުން.	  އްކަތުގެ ފެން ތަގިއްލުކަމާއި މަސަ ވަރާއި ގާބިލްކަމާއި މުސް އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން ޯހދުމާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ އިލްމީ ފެން

ވަރު ބެލުމާއި ބޭންކުގެ މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ކޮންޓްރޯލްތައް ބެލެހެއްޓުން.	  އި ގަވާއިދުތަކަށް ބޭންކުން އަމަލުކުރާ މިން ގާނޫނާ

ޕޯޓުތައް މުރާޖަޢާކުރުން.	  ޖެހޭ ރި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަން

ޮކމިޓީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 
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މިވާ  ތިރީގައިވާ  ތިއްބެވީ  މިކޮމިޓީގައި  ބޭއްވުނެވެ.  ޖަލްސާ   28 ކޮމިޓީގެ  ޖްމަންޓް  މެނޭ ރިސްކް  ޑް  އެން އޮޑިޓް  އަހަރު  ވަނަ   2015

އެވެ. ތަކުގެ ހާޒިރީ ތިރީގައި އެވަނީ ބަރުންނެވެ. ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން މެން

ތައް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. ކޮމިޓީއިން ތިރީގައި މިވާ ޕޮލިސީ

ޑެލިގޭޝަން އޮފް އޮތޯރިޓީ ޕޮލިސީ 	 

ޖްމަންޓް ޕްރެކްޓިސަސް	  ޖްމަންޓް ޕޮލިސީ އަދި ޔޫއެސް ޑޮލަރ ލިކުއިޑިޓީ މެނޭ ލިކުއިޑިޓީ މެނޭ

ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީ	 

ކޮލޭޓްރަލް ޕޮލިސީ	 

ވެ. ތައްތައް ކޮމިޓީއިން މުރާޖަޢާ ކުރެވުނެ ތިރީގައި މިވާ ކަން

ބުތައް	  2014 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ހިސާ

ޖްމަންޓް ލެޓަރ	  2014 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން ހުށަހެޅި މެނޭ

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް 	 

ޕޯޓްތައް	  އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރި

ތައް 	  2015 ވަނަ އަހަރަށް އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން އައްޔަން ކުރުމާބެހޭ ހުށަހެޅުން

ޕޯޓްތައް                       	  ތިންމަހުން އެއްމަހު ނެރޭ މާލީ ރި

ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެެވިފައިވާ ޮގތާއި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވާ ޮގތް

ޖެހޭޑިރެކްޓަރުން ވާން ވި ހާޒިރު ހާޒިރު

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު
ޗެއަރޕާސަން، މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު
މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒް
މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލްް މުޙައްމަދު ޢުމަރު
މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު އަރްޝާ
، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ މުސްތަގިއްލުނޫން

އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް މުޙުތަބ2ާ 
، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ މުސްތަގިއްލުނޫން

¹

ގެ ބޯޑަށް ވަނީ އައްޔަންކުރެވިފައެވެ.   27 މެއި 2015 ގައި ބޭއްވުނު 32 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުން

27 މެއި 2015 ގައި ބޭއްވުނު 32 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ވަނީ ހަމަވެފައެވެ.

¹
2
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އްމަދު އިބްރާހިމް މުޙަ

އަރޕާސަން   ޗެ

ޓް ޮކމިޓީ ޖްމަން ޑް ރިސްކް މެނޭ ޮއޑިޓް އެން

އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލް

އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓް 

ޗީފް  ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  އިތުރަށް  ޒާމު  ނި އެކަށައެޅިފައިވާ  ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  ކުރިމަތިވާ  ގުމުގައި  ހިން އިދާރީ  ގެ  ފުނީ ކުން

ޒާމުގެ ހަރުދަނާކަން މުރާޖަޢާކުރެވުނެވެ. މީގެތެރޭގައި މާލީ އަދި  އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރާއި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެހީގައި މި ނި

ރިސްކުތަކާބެހޭ  އެ  އަމަލުކޮށް  އެއަށް  ގަނެ  ދެނެ ރިސްކް  ބަލައި،  ވަރު  މިން އަމަލުކުރެވޭ  ގަވާއިދުތަކަށް  ކަޑައެޅިފައިވާ  ގުމަށް  ހިން ބޭންކް 

އެވެ. މައުލޫމާތު ހުށަހަޅާނެ އުސޫލުތައް ގާއިމުކުރުން ހިމެނެ

                            

ޕޯޓްކުރަނީ  ވަރު ޓެސްޓްކޮށް ބަލައި ރި ބޭންކުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އިން އެތެރޭގެ ކޮންޓްރޯލްތަކުގެ ހަރުދާނާކަން ހުރި މިން

ހިތްހަމަޖެހެއެވެ.  ކޮމިޓީން  މެދު  ކޮންޓްރޯލްތަކާ  އެތެރޭގެ  ބޭންކުގެ  ކޮމިޓީއަށެވެ.  ޖްމަންޓް  މެނޭ ރިސްކް  ޑް  އެން އޮޑިޓް  ބޯޑުގެ  ސީދާ 

ޕޯޓުކުރެއެވެ.  ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއް މަހު މި ކޮމިޓީއަށް ރި ފާސްކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓް ޕްލޭން

ޖްމަންޓާ ހިއްސާކުރެވެއެވެ.  ތައްތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް މެނޭ ތައްތައް ފާހަގަކޮށް އެ ކަން ޖެހޭ ކަން ޕޯޓުތަކުގައި ހުރި ފިޔަވަޅު އަޅަން މިގޮތުން އެރި

ވެއެވެ.  2015 ވަނަ އަހަރު ގެ ތެރޭގައި “ވިސްލް ބްލޯވިންގ ސިސްޓަމްް” ގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ބެލުމަށް ހުށަހަޅާފައެއްނު

ގް އައްޔަންކުރުމަށް 27 މެއި 2015 ގައި ބޭއްވުނު 32 ވަނަ  ޑް ޔަން ގެ ގޮތުގައި އަރންސްޓް އެން ބޭންކުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން

އިން ނިންމަވާފައިވެއެވެ. އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

، އޮޑިޓްގެ ޚިދުމަތް ނޫން އެހެން ޚިދުމަތެއް ބޭންކާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ  2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން

ވެއެވެ.  ތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައެއް ނު ފުނި ކުން

ޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޑް ރިސްކް މެނޭ އޮޑިޓް އެން



54

އަށްފަހުގައެވެ.  އާރް( ކޮމިޓީ 9 ވަނަ ފަހަރަށް އެކުލަވާލެވުނީ 32 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ޑް ރެމިއުނަރޭޝަން )އޭއެން ޓް، ޮނމިނޭޝަން އެން އެޕޮއިންޓްމަން

ގާ ގަވާއިދުގެ 54 ވަނަ މާއްދާ އާއި 63 ވަނަ މާއްދާ އަދި، ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވޮެލޕްމަންޓް  އާރް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވުނީ ބޭންކުގެ ހިން މިގޮތުން އޭއެން

ވެ. އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑްގެ 1.8 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެ

ގުމުގެ  އި ހިން އާރް ކޮމިޓީގެ މަގުސަދަކީ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާ އްކަތް ކުރެއެވެ. އޭއެން ، ޮނމިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އަދި ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމިޓީގެ މަސަ މިކޮމިޓީން

އްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  ބަރުން އައްޔަންކުރުމުގެ މަސަ ގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި މެން ގަނޑެއް އެކުލަވާލައި ޑިރެކްޓަރުން އިސް މަގާމުތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނި

ތެރިކަން ބަލައި  ގުން ގުމުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ގާބިލް ފަރާތްތައް ބަލައި ހުށަހެޅުމާއި ކޮންމެ އަހަރަކު ބޯޑުގެ ހިން ބަރުކަމަށް އަދި ބޭންކް ހިން ބޯޑު މެން

ގަނޑު މުރާޖަޢާކުރެއެވެ. ޔަތްތަކުގެ އޮނި ގެ ގަވާއިދުތަކާ މުސާރަ އާއި އިނާ އެވެ. އަދި މި ކޮމިޓީން ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން މުރާޖަޢާކުރުން ހިމެނެ

                                                                                

އޫލިއްޔަތްތަކާއި ޒިންމާތަކަކީ: ގާ ގަވާއިދުގެ 54 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސް ބޭންކުގެ ހިން

ގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކުރުން.	  ޑިޑޭޓުން ގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާނެ ކެން ތަގިއްލު ޑިރެކްޓަރުން މުސް

ވާ 	  ގަންނަ ވަޑައިނު ހިމެނި ދާއިރާގައި  ގުމުގެ  ހިން އަދި  ވާ  ވަޑައިގަންނަ ހިމެނި ދާއިރާގައި  ގުމުގެ  ހިން ގޮތަކަށް  ވާ  އެކަށީގެން ބޯޑުގައި  ގެ  ޑިރެކްޓަރުން

ގާ ގަވާއިދުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ ސިފަތައް ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޯޑަށް އައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި  ބަރުން ހިމެނުމަށްޓަކައި، ހިން މެން

ޑިޑޭޓުން ފާހަގަކުރުން. މިގޮތުން ސަރުކާރުން ރިއާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން 14 ނަން ހުށަހެޅުން. ވާ ކެން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަން އެކަށީގެން

ގެ ކިބައިގައިހުރި ގާބިލުކަމާއި ތަޖުރިބާ އާންމު ޖަލްސާގެ ކުރިން 	  ޑިޑޭޓުން އި އާންމު ހިއްސާދާރުން ހުށަހަޅާ ކެން ބޯޑުގައި ހިމެނުމަށް ސަރުކާރުންނާ

އްހަ މައުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުކުރުން.         މުރާޖަޢާކޮށް، ހިއްސާދާރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މައުލޫމާތަކީ ސަ

ގެ ބޯޑުން އައްޔަންކުރާނެ 	  ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ ގޮތުގައި ޑިރެކްޓަރުން ފުނީ ގާ ގަވާއިދުގެ 80 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަަތީން ކުން ބޭންކުގެ ހިން

ޑިޑޭޓުން ފާހަގަ ކުރުން.                         ވާ އިލްމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ކެން ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާނެ ބޭންކިންގ ދާއިރާއިން އެކަށީގެން

އެޮޕއިންޓްމަންޓް، ޮނމިނޭޝަން އެންޑް 
ރެމިއުނަރޭޝަން ޮކމިޓީގެ ރިޯޕޓް

ތިޚާބު ކުރައްވާފައިވާ 3 ޑިރެކްޓަރުން  ގެ ފަރާތުން އިން ގާ ގަވާއިދުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި އާންމު ހިއްސާދާރުން ބޭންކުގެ ހިން

ޖެހެއެވެ.  މިގޮތުން މިމަގާމަށް ޝައުގުވެރިވާ އާންމު ހިއްސާދާރުން ކުރިމަތިލުމަށް 01 މާރިޗު 2015 ގައި އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން  ތިއްބަވަން

5 ފަރާތަކުން ވަނީ ޝައުގުވެރިކަށް ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކުރިމަތިލެއްވި 5 ބޭފުޅުން މި މަގާމަށް ޝަރުތުހަމަވެއެވެ.

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވޮެލޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑުގެ 1.6 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( (6) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭންކުގެ 

ގެ ގޮތުގައި އަންހެން ކަނބަލުން ކުރިމަތިލުމަކީ މިބޭންކުން އަބަދުވެސް  ބަރުން ޑަރ ޑައިވަރސިޓީ ހިމެނުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ބޯޑުގެ މެން ބޯޑުގައި ޖެން

މަރުހަބާ ކިޔާކަމެކެވެ. މިވަގުތު ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި 3 އަންހެން ކަނބަލުން ތަމްސީލްކުރައްވައެވެ.
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ޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ 18 ޖަލްސާ ބޭއްވުނެވެ. މިކޮމިޓީގައި ތިއްބެވީ ތިރީގައި މިވާ  ޓް، ޮނމިނޭޝަން އެން 2015 ވަނަ އަހަރު އެޕޮއިންޓްމަން

އެވެ. ތަކުގެ ހާޒިރީ ތިރީގައި އެވަނީ ބަރުންނެވެ. ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން މެން

މަތިންނެވެ. އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އާ  މާއްދާ  ވަނަ   63 ގަވާއިދުގެ  ހިންގާ  ބޭންކުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  އިނާޔަތްތައް  އެހެނިހެން  އާއި  މުސާރަ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

2015 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑިރެކްޓަރުން އެހެން ތަނެއްގައި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެއްނުވެއެވެ.

ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ 1 ޖަނަވަރީ 2015 އިން 31 ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ނިޔަލަށް ޑިރެކްޓަރުންނާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނަށް ދެވުނު މުސާރަ 

އާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދެވެ. މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ވަކިވަކީން ހާމަކޮށްފައިނުވަނީ ވިޔަފާރި އާއި ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ވާދަވެރި 

ވިޔަފާރިތަކުން އެފަދަ މައުލޫމާތުތައް އާންމުކުރަމުން ނުދާތީވެ، އެކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބޭންކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ވިސްނާފައެވެ. 

ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތާއި ހާޒިރީ

މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް

ޖެހޭޑިރެކްޓަރުން ވާން ވި ހާޒިރު ހާޒިރު

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަބުދުއްސައްތާރު

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދުދީދީ 

މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްހާރިޘް

މުސްތަގިއްލުނޫން، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒް

މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

1,562,708

16,305,871

އިން( އަދަދު )ރުފިޔާ

ގެ ބޯޑު                           ޑިރެކްޓަރުން

ގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިން ހިން

ތަފްސީލް
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ޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޓް، ޮނމިނޭޝަން އެން އެޕޮއިންޓްމަން

އްތާރު ދުއްސަ ބް އްމަދު ޢަ އަލްފާޝިލް މުޙަ

އަރޕާސަން  ޗެ

ޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ޮކމިޓީ ޓް ޮނމިނޭޝަން އެން ޓްމަން އެޕޮއިން

ގުމަކީ އަބަދުވެސް ބޭންކުން ވަރަށް އިސްކަންދޭ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ކެޕިޓަލް  ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސްގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބޭންކް ހިން

ގެ އަދި  މާކެޓް ޑިވޮެލޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑުގެ 2.2 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޑިރެކްޓަރުން

ވެ. ތީޖާތަކާ ބެހޭގޮތުން ބޯޑުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެ ވަރު ބެލުނެވެ. އަދި މީގެ ނަ މުޅި ބޯޑުގެ ފެން

ކޮމިޓީން 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ ތިރީގައި މިވާ މަގާމްތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
 

އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ ޝަރީފް	 

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޒަމްރާ	 

ޕް ޕަލިވާލް     	  މރ. ކުލްދީ

 

ޗެއަރޕާސަން

މާކެޓިންގ ޑިރެކްޓަރ

ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ     

ތައްތައް. ކޮމިޓީން 2015 ވަނަ އަހަރު މުރާޖަޢާކޮށްފައިވާ ކަން

ތައް 	  ގެ މަގާމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުން

ތައް	  ގެ ތެރެއިން ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން އާންމު ހިއްސާދާރުން

ގަނޑު	  އާ މުސާރައިގެ އޮނި

އުން	  ގ، އެކޮމޮޑޭޝަން އަދި ޕަރޑިއަމް އެކްސްޕެންސަށް ބަދަލުގެނަ ޓްރެވެލިން

ޯބޑުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން

ޮކމިޓީން ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
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އައިބް އުމަރު މުހައްމަދު ޝު

އަރމަން ޗެ

ޔޫސުފު ސުލިމަން     

ބަރ            މެން

ދު މުހައްމަދު   ޔާ ޒި

ބަރ            މެން

ދުލް ބާރީ ދުލް މަޖީދު އަބް ޑރ.އަބު

ބަރ މެން

08
ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ޮކމިޓީ ރިޯޕޓް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީ )އެސްއޭސީ( އެކުލަވާލެވުނީ ބޭންކުގެ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ގޮފި )ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް( 

ހިންގުމުގެ އިރުޝާދު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ދިނުމަށާއި ބޭންކުގެ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ގޮފީގެ ހިންގުން ކުރިއަށް ދަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން ޔަގީން ކުރުމަށެވެ. މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އެމްއެމްއޭ ގެ ޝަރީޢާ 

ކައުންސިލުން ނެރޭ ލަފާ އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާާ ގުޅޭ ކަންކަމުގެ ލަފާ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީ އިން ދެއްވައެވެ.

އޫލިއްޔަތުތަކާއި މަސް މައިގަނޑު  ކޮމިޓީގެ  އެޑްވައިޜަރީ  ޝަރީޢާ  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ   (2011) ގަވާއިދު  ބޭންކިންގ  އިސްލާމިކް 

ޒިންމާތަކަކީ:                                                                                                                                   

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ހަރަކާތްތައް ގެންދަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި ޝަރީޢަތާ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކުގެ 

މަތިން ގެންދިއުމަކީ މެނޭޖްމަންޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ. މެދުކެނޑުމެއްނެތި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގެ މުއާމަލާތްތައް ބެލުމާއި ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީއަށް 

ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް، ޚާއްސަ ޝަރީޢާ ކޮމްޕަލަޔަންސް ޔުނިޓެއް ބޭންކުގައި ވަނީ އެކުލަވާލައިފައެވެ. 

 

2015 ވަަނަ އަހަރުގައި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލަޔަންސް ޔުނިޓުން ވަނީ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގެ މުއާމަލާތްތައް އިސްލާމީ 

ޝަރީޢަތަށް ފެތޯޭތ ބެލި ގޮތާއި، ފެތެނީ ކިހާވަރަކަށޯްތ އާއި އަދި އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ބަލައި މިކަންތައްތައް ހިމަނައި 

4  ކުއާޓަރ ގެ ރިވިއު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

                                     

މި ކުއާޓަރ ރިވިއުތަކާއި މެނޭޖްމަންޓުން ފޯރުކޮށްދިން މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި، 2015 ވަނަ އަހަރު ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ހިންގި މުއާމަލާތްތަކަކީ، 

އެމްއެމްއޭ ގެ ޝަރީޢާ ކައުންސިލް އާއި އަދި މިޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީއިން ދީފައިވާ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ގުޅޭ ގައިޑްލައިންތަކާއި އެންގުންތަކާ 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހިނގާފައިވާ މުއާމަލާތްތަކެއް ކަން އަޅުގަނޑުމެން ދެކެމެވެ. 

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ބޭންކަށް އިރުޝާދު ދިނުން 	 

އަލް އެއް އެކުލަވާލުން	  ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލަޔަންސް މެނު

ތައް ޝަރީޢަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައެޅުން 	  އިސްލާމީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން

ޕޯޓް ތައް ބަލައި ވަޒަން ކުރުން	  ބޭންކުން އެކުލަވާލާ ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލަޔަންސް އާއި އޮޑިޓް ރި

ލިޔުމުން ޝަރުޢީ ލަފާ ހުށަހެޅުން 	 
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށާއި 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް

ޔަލަށް ނިމުނު  ތަކުގެ 31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނި ފުނި ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާއި ސަބްސިޑިއަރީ (“ގްރޫޕް” ) ކުން އަޅުގަނޑުމެން

އި، ފައިސާ ދައުރުވިގޮތުގެ  ގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލުގެ ބަޔާނާ އި، ޙިއްޞާދާރުން ގެ ބަޔާނާ އި، އާމްދަނީ ގައިދޭ ބަޔާނާ އަހަރުގެ މާލީ ޙާލަތު އަން

ތުތަކުގެ ޚުލާޞާއާއި ތަފްޞީލު ޯނޓްތައް ހިމެނޭ މާލީ  ޔާސަ ބު ބެލެހުއްޓުމުގެ އެކައުންޓިންގ ސި ތަކާއިގުޅޭ މުހިއްމު ހިސާ އި، މި ބަޔާން ބަޔާނާ

ތައް އޮޑިޓް ކޮށްފީމެވެ.   ބަޔާން

ބޭންކުތަކުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގަނޑުތައް  މިން ގެ  )އައި.އެފް.އާރް.އެސް(  ޑަރޑްސް  ސްޓޭން ޕޯޓިންގ  ރި ފައިނޭންޝަލް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ޖްމަންޓުގެ  ތައް ތެދުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަކީ މެނޭ ބޭނުންކުރަމުންދާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ބޭންކުގެ މާލީ ބަޔާން

އެގޮތްތައް  ރޭވުމާއި،  ގޮތްތައް  ހިސާބުކުރާނެ  ގެންދިއުމުގައި  ކުރިއަށް  ބުތައް  ހިސާ މާލީ  ތެރޭގައި  ޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ  މިމަސް ޢޫލިއްޔަތެކެވެ.  މަސް

ބުތަކާބެހޭ  އެހިސާ ހުށަހެޅުމާއި،  އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު  ތެދުވެރިކަމާއި  ބުތައް  ހިސާ ހެދިފައިވާ  ކަނޑައެޅުމާއި،  ތުތައް  ޔާސަ ސި ފީޒުކުރުމަށް  ތަން

އެވެ.  ތަކެއްކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެރުވުން ހިމެނެ ވަތަ ނޭނގި ނަމަވެސް އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއް ނުހިމެނޭނެ ބަޔާން ތަކަކީ ގަސްދުގައި ނު ބަޔާން

ބުތަކާއިމެދު އަޅުގަނޑުމެން  ތަކުގައި ހިމެނޭ ހިސާ އޫލިއްޔަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރި އޮޑިޓްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މާލީ ބަޔާން ގެ މަސް އަޅުގަނޑުމެން

އޮފް  ޑަރޑްސް  ސްޓޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް  ގޮސްފައިވާނީ  ގެން ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އްކަތްތައް  މަސަ ގެ  މިއޮޑިޓް  ބަޔާންކުރުމެވެ.  ދެކޭގޮތް 

 ، ދަށުން ގަނޑުތަކުގެ  މިން ވި  މިދެންނެ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީންނެވެ.  އާއި  ގަނޑުތައް(  މިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ގުޅޭ  ގެން ކުރުމުގައި  )އޮޑިޓް  އޮޑިޓިންގ 

ގޮތެއްގެ މަތީން އޮޑިޓްކުރުމުގެ  ތަކެއްކަން ކަށަވަރުވާނޭ ތި ޔަޤީންކަމާއިއެކު ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޔާން ބުތަކަކީ އެއްވެސް އޮޅުމެއްނެ ހުށަހެޅޭ މާލީ ހިސާ

ތައްތައް ރާވައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.  ކަން

ތަކުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އަދަދުތަކާއި ޝާޢިއުކުރެވިފައިވާ ބައިތަކާއިބެހޭ ހެކިތައް ޯހދުމަށްފަހު އެކުލަވާލެވޭ އުޞޫލުތަކެއްގެ  ، މާލީ ބަޔާން މިގޮތުން

ތަކުގައި  ވެފައިވަނީ އޮޑިޓަރުން ނިންމާގޮތުގެ މައްޗަށް، މާލީ ބަޔާން މަތީން އޮޑިޓުކުރެވެއެވެ. އަދި އޮޑިޓްކުރުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރެވޭ އުޞޫލުތައް ބިނާ

ރިސްކްތައް  މިފަދަ  ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.  ރިސްކަށް  ކަމުގެ  އެކުލަވާލެވިދާނެ  އް  ބަޔާނެ ޞައްޙަނޫން  ނަމަވެސް  ނޭނގި  ވަތަ  ނު ގަސްދުގައި 

އުޞޫލުތަކުގެ  ތުތަކާއި  ޔާސަ ސި އެތެރޭގެ  ގެ  ތަނު ހުށަހެޅުމުގައި  އެކަށައެޅުމާއި  ތައް  ބަޔާން މާލީ  ނިންމުމާއި،  ބުތައް  ހިސާ ދިރާސާކުރުމުގައި، 

ވަރަށް ބެލެވެއެވެ. މިގޮތަށް ބެލެވެނީ ޙާލަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އޮޑިޓްގެ އުޞޫލުތައް ރާވައި އެކަށައެޅުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.  ހަރުދަނާކަމަށް އެކަށޭނަ މިން

ތުތަކަކީ  ޔާސަ ސި ރާވާފައިވާ  ހިސާބުކުރުމުގައި  ނޫނެވެ.  މަޤުސަދެއްގައެއް  ދިނުމުގެ  ލަފައެއް  ކަމާއިމެދު  ހަރުދަނާ  ތުތަކުގެ  ޔާސަ ސި އެތެރޭގެ 

ތަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ  ބުތައް އެކަށީގެންވޯޭތ އާއި މާލީ ބަޔާން ޖްމަންޓުން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ ހިސާ ތުތަކެއްތޯބަލައި، މެނޭ ޔާސަ ވާ ސި އެންމެ އެކަށީގެން

އެވެ. ކަމެއްވެސް އޮޑިޓަރުންނަށް ބެލެވޭނެ

އްގެ  ވާގޮތަށް، މިއޮޑިޓަށްފަހު، އެ އަސާސެ ޯހދިފައިވާ އޮޑިޓް ހެކިތަކަކީ އެންމެ އެކަށީގެން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވާ ހެކިތަކެކެވެ. އަން ހާމަކުރުމަށް ފުދޭ އަދި އެކަށީގެން ގެ އޮޑިޓް ޮއޕީނި މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އަޅުގަނޑުމެން

ތަކާ ބެހޭ ރިޯޕޓް މާލީ ބަޔާން

ތު އްޔަ އޫލި ތުގެ މަސް ގަވާ ފަރާ ފުނި ހިން ތައް ހުށަހެޅުމުގައި ކުން މާލީ ބަޔާން

ތު އްޔަ އޫލި ގެ މަސް ޮއޑިޓަރުން
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ބޭންކުތަކުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބުތަކަކީ  ހިސާ ތަކާއި،  ބަޔާން މާލީ  ބެންކުގެ  ޙަވާލާދެވިފައިވާ  ޕޯޓުގައި  މިރި ދެކޭގޮތުގައި،  އަޅުގަނޑުމެން 

ޔަލަށް  ބަރު 2015 ގެނި ޑަރޑްސް ބޭނުންކުރަމުންދާ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް، 31 ޑިސެން ޕޯޓިންގ ސްޓޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ މާލީ ޙާލަތާއި، މާލީ ޕަރފޯރމެންސް އާއި އަދި ފައިސާ ދައުރުވި ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ތެދުވެރި އަދި 

ތަކެކެވެ.  އިންސާފުވެރި މާލީ ބަޔާން

އިންޓަރނޭޝަނަލް  ބުތަކަކީ  ހިސާ ތަކާއި،  ބަޔާން މާލީ  އެއްކޮށްލެވިފައިވާ  ޕްގެ  ގްރޫ ހަވާލާދެވިފައިވާ  ޕޯޓުގައި  މިރި ދެކޭގޮތުގައި،  އަޅުގަނޑުމެން 

ޕްގެ  ޔަލަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ގްރޫ ބަރު 2015 ގެނި ޑަރޑްސް އާ އެއްގޮތަށް، 31 ޑިސެން ޕޯޓިންގ ސްޓޭން ފައިނޭންޝަލް ރި

ތަކެކެވެ.  މާލީ ޙާލަތާއި، މާލީ ޕަރފޯރމެންސް އާއި އަދި ފައިސާ ދައުރުވި ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ތެދުވެރި އަދި އިންސާފުވެރި މާލީ ބަޔާން

ކް ބޭން
ދެކޭޮގތް

24 މާރޗް 2016 
މާލެ

ގްރޫޕް
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މާލީ ބަޔާންތައް
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާން

އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2015 
)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(

     ބޭންކް     ގްރޫޕް
2014 2015 2014 2015  ޯނޓް 

1,657,692 1,732,438 1,712,429 1,703,287 ޖުމްލަ އާމްދަނީ

1,063,176 1,001,337 1,134,105 1,040,310 3 އިންޓަރެސްޓުން ލިބުނު އާމްދަނީ

)151,916( )115,514( )151,916( )115,514( 3 އިންޓަރެސްޓަށް ހިނގި ޙަރަދު

911,260 885,823 982,189 924,796 3 އިންޓަރެސްޓަށް ލިބުނު  ސާފު އާމްދަނީ

529,678 604,644 529,678 604,644 4 ފީ އާއި ޮކމިޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

)181,887( )191,545( )181,887( )191,545( 4 ފީ އާއި ޮކމިޝަންގެ ޮގތުގައި ހިނގި ޚަރަދު

347,791 413,099 347,791 413,099 4 ފީ އާއި ޮކމިޝަނަށް ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

26,712 32,076 26,712 32,286 5 ބޭރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

- 78,145 - - އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ ބިމާއި އިމާރާތުން ލިބިފައިވާ  ސާފު އާމްދަނީ

38,126 16,234 21,934 26,047 7 )ސާފު( ހިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ 

1,323,889 1,425,377 1,378,626 1,396,228 ހިންގުމުން ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ

)255,814( 13,588 )284,823( )83,686( 8 އުފެއްދުންތެރި ނޫން ޯލނު އަދި އެހެނިހެން ގެއްލުމަށް ބެހެއްޓިފައިހުރި ޕްޮރވިޜަން

1,068,075 1,438,965 1,093,803 1,312,542 ހިންގުމުން ލިބުނު ސާފު ފައިދާ

)194,948( )202,671( )194,948( )202,671( 9 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޙަރަދުތައް

)178,986( )182,831( )174,258( )177,460( 10 ހިންގުމާއި ބެހޭ އެހެނިހެން ޙަރަދުތައް

)373,934( )385,502( )369,206( )380,131( ޖުމްލަ ހިންގުމުގެ ޙަރަދަށް ހޭދަވި

694,141 1,053,463 724,597 932,411 ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން ފައިދާ

)175,229( )284,928( )173,525( )269,854( 11 ފައިދާގެ ޓެކްސް

518,912 768,535 551,072 662,557 އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

އެހެނިހެން އާމްދަނީ ފައިދާ އިން  ނެގޭ ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު

)10,534( 13,150 )10,534( 13,150 11.3 އަލުންއަގުކުރެވިފައިވާ ބޭންކްގެ އިމާރާތުން ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކުހަށް ކުރާ އަސަރު

)10,534( 13,150 )10,534( 13,150 އަހަރުގެ އެހެނިހެން އާމްދަނީ ފައިދާ އިން ނެގޭ ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު

508,378 781,685 540,538 675,707 އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ 

އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ ބެހިގެންވަނީ: 

519,523 768,294 ބޭންކްގެ ޙިއްސާދާރުންނަށް

)611( 241 ޮނން ޮކންޓްޯރލިންގ އިންޓްރެސްޓް

518,912 768,535

96 143 102 123 12 ޙިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ - އަސާސީ / ޑައިލޫޓެޑް )ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ ބެހިގެންވަނީ:

508,989 781,444 ބޭންކްގެ ޙިއްސާދާރުންނަށް

)611( 241 ޮނން ޮކންޓްޯރލިންގ އިންޓްރެސްޓް

508,378 781,685

ޞަފްހާ 67 އިން 160 ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މާލީ އުސޫލުތަކާއި ޯނޓްތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާން

އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2015 
)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(

     ބޭންކް     ގްރޫޕް
2014 2015 2014 2015 ޯނޓް އެސެޓްތައް

2,342,164 1,896,411 2,331,190 1,875,097 14 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

2,482,833 1,637,902 2,482,833 1,637,902 15 ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީގައި ހުރި

1,927,508 3,586,820 1,927,508 3,586,820 16 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ )ޕްލޭސްމެންޓްތައް(

5,336,909 7,163,947 5,875,034 7,163,947 17 ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން

104,888 137,388 104,888 137,388 18 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް – ވިއްކާލެވެންހުރި

2,284,266 3,048,242 2,284,266 3,048,242 19 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ

- - 20 20 20 ސަބްސިޑިއަރީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް

447,181 - - - 21 އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ ބިމާއި އިމާރާތް

221,518 256,943 221,518 256,943 22 ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް

98,405 86,060 98,405 86,060 23 އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސް

170,307 130,285 170,307 130,285 11.3 ދެއްކުން ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓް

87,161 109,743 78,967 81,728 24 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

15,503,140 18,053,741 15,574,936 18,004,432 އެސެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ

ލައިބިލިޓީތައް

12,163,084 14,135,348 12,163,084 14,135,348 26 ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ

434,179 334,862 434,179 334,862 27 މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް

25,031 16,345 25,031 16,345 29 ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑިއަން އެކައުންޓް

241,439 232,161 240,567 216,214 11.2 ކުރުމުއްދަތުގެ ޓެކްސް ލައިބިލިޓީތައް

384,885 384,929 384,885 384,877 28 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

13,248,618 15,103,645 13,247,746 15,087,646 ލައިބިލިޓީތަކުގެ ޖުމްލަ

އިކުއިޓީ

362,096 362,096 362,096 362,096 30 ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލު

521,630 770,401 553,179 664,664 ބެހެއްޓިފައިވާ އާމްދަނީ

1,372,625 1,819,187 1,411,915 1,890,026 31 އެހެނިހެން ރިޒާރވްސް

2,256,351 2,951,684 2,327,190 2,916,786 މައި ކުންފުނީގެ އިކުއިޓީ ބެހިގެންވާ ޙިއްސާދާރުން

)1,829( )1,588( - - ޮނން ޮކންޓްޯރލިންގ އިންޓްރެސްޓް

2,254,522 2,950,096 2,327,190 2,916,786 ޙިއްސާދާރުންގެ ފައިސާގެ ޖުމްލަ

15,503,140 18,053,741 15,574,936 18,004,432 ލައިބިލިޓީތަކާއި ޙިއްސާދާރުންގެ ފައިސާގެ ޖުމްލަ

1,868,735 2,300,210 1,868,735 2,300,210 38 ޮކމިޓްމަންޓްތަކާއި ޮކންޓިންޖެންސީތައް

މި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑެވެ. ޯބޑު ތަމްސީލްޮކށް ޯބޑުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން މިބަޔާންތަކުގައި ޮސއި ކުރައްވާފައިވަނީ؛

ފަރީހާ ޝަރީފް ނަންދަނާ ސެނެވިރަތްނޭ                   އެންޑްރޫ ހީލީ

ޗެއާޕަރސަން ޗީފް ފައިނޭންސިއަލް ޮއފިސަރ              ސީ.އީ.ޯއ. އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ޞަފްހާ 67 އިން 160 ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މާލީ އުސޫލުތަކާއި ޯނޓްތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ.

24 މާރިޗް 2016

މާލެ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
ޙިއްސާގެ ރައުސުލްމާލަށް އައި ބަދަލުގެ ބަޔާން

އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2015
)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(

ބޭންކް                   ބަޔާންޮކށްފައިވާ ރައުސުލްމާލް      ރިޒަރވްސް 

ޖުމްލަ

އަގުކުރެވުމުން 

އުފެދުނު 

ރިޒަރވްސް

އާންމު 

ރިޒަރވްސް

އެސައިންޑް 

ކެޕިޓަލް
ޤާނޫނީ ރިޒަރވްސް

ބެހެއްޓިފައިވާ 

އާމްދަނީ

ޙިއްސާގެ މޫނުމަތީ 

އަގަށްވުރެ އިތުރު
އާންމު ޯވޓިންގ

1,816,329 86,255 623,260 6,000 150,000 588,718 93,000 269,096 1 ޖެނުވަރީ 2014 ގެ ބާކީ

551,072 - - - - 551,072 - - އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

)10,534( )10,534( - - - - - -
އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އެހެނިހެން އާމްދަނީ- ޓެކްސް 

އުނިކުރުމަށްފަހު

)30,731( - - - - )30,731( - -
ކުންފުނީގެ ޙިއްސާދާރުންނަށް ޖުމްލަ ޑިވިޑެންޑްގެ 

ޮގތުގައި

- - 557,987 - - )557,987( - - އާންމު ރިޒަރވްތަކަށް ގެންދެވިފައި

1054 1054 - - - - - -
ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް- އަލުން 

އަގުކުރުމުން ލިބުނު ފައިދާއިން އިޢާދަކުރެވިފަ

- )2,107( - - - 2,107 - -
އަލަށް އަގުކުރެވުނު އެސެޓުން ބަލަށް ކެނޑުމަށް 

ގެންދެވުނު

2,327,190 74,668 1,181,247 6,000 150,000 553,179 93,000 269,096 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ބާކީ

662,557 - - - - 662,557 - - އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

13,150 13,150 - - - - - -
އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އެހެނިހެން އާމްދަނީ- ޓްކްސް 

އުނިކުރުމަށްފަހު

)86,111( - - - - )86,111( - - ބޭންކްގެ ޙިއްސާދާރުންނަށް ބެހި ޙިއްސާގެ ފައިދާ

- - 467,068 - - )467,068( - - އާންމު ރިޒަރވްތަކަށް ގެންދެވިފައި

- )2,107( - - - 2,107 - -
އަލަށް އަގުކުރެވުނު އެސެޓުން ބަލަށް ކެނޑުމަށް 

ގެންދެވުނު

2,916,786 85,711 1,648,315 6,000 150,000 664,664 93,000 269,096 31 ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ބާކީ

 

ޞަފްހާ 67 އިން 160 ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މާލީ އުސޫލުތަކާއި ޯނޓްތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާނުގެ ބައެކެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
ޙިއްސާގެ ރައުސުލްމާލަށް އައި ބަދަލުގެ ބަޔާން

އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2015
)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(

ގްރޫޕް ބަޔާންޮކށްފައިވާ ރައުސުލްމާލް      ރިޒަރވްސް 

ޖުމްލަ

ޮނން-

ޮކންޓްޯރލިންގ 

އިންޓަރެސްޓް

އަގުކުރެވުމުން 

އުފެދުނު 

ރިޒަރވްސް

އާންމު 

ރިޒަރވްސް

އެސައިންޑް 

ކެޕިޓަލް

ޤާނޫނީ 

ރިޒަރވްސް

ބެހެއްޓިފައިވާ 

އާމްދަނީ

ޙިއްސާގެ 

މޫނުމަތީ 

އަގަށްވުރެ އިތުރު

އާންމު ޯވޓިންގ

1,775,821 )1,218( 86,256 623,261 6,000 150,000 549,426 93,000 269,096 ޖަނުވަރީ 2014 ގެ ބާކީ

518,912 )611( - - - - 519,523 - - އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

)10,534( - )10,534( - - - - - -
އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އެހެނިހެން އާމްދަނީ- 

ޓްކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު

)30,731( - - - - - )30,731( - -
ޖުމްލަ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް 

ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި

- - - 518,695 - - )518,695( - - އާންމު ރިޒަރވްސް އަށް ގެންދެވިފައި

1,054 - 1,054 - - - - - -
ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް- އަލުން 

އަގުކުރުމުން ލިބުނު ފައިދާއިން އިޢާދަކުރެވިފަ

- - )2,107( - - - 2,107 - -
އަލަށް އަގުކުރެވުނު އެސެޓުން ބަލަށް 

ކެނޑުމަށް ގެންދެވުނު

2,254,522 )1,829( 74,669 1,141,956 6,000 150,000 521,630 93,000 269,096 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ބާކީ

768,535 241 - - - - 768,294 - - އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

13,150 - 13,150 - - - - - -
އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އެހެނިހެން އާމްދަނީ- 

ޓްކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު

)86,111( - - - - - )86,111( - -
ބޭންކްގެ ޙިއްސާދާރުންނަށް ބެހި ޙިއްސާގެ 

ފައިދާ

- - - 435,519 - - )435,519( - - އާންމު ރިޒަރވްތައް އަށް ގެންދެވިފައި

- - )2,107( - - - 2,107 - -
އަލަށް އަގުކުރެވުނު އެސެޓުން ބަލަށް 

ކެނޑުމަށް ގެންދެވުނު

2,950,096 )1,588( 85,712 1,577,475 6,000 150,000 770,401 93,000 269,096 31 ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ބާކީ

ޞަފްހާ 67 އިން 160 ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މާލީ އުސޫލުތަކާއި ޯނޓްތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާނުގެ ބައެކެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
ފައިސާ ދައުރުވިޮގތުގެ ބަޔާން

އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2015
)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’(

     ބޭންކް     ގްރޫޕް
2014 2015 2014 2015 ޯނޓް

ހިންގުމުގެ ޚަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ފައިސާ

694,141 1,053,463 724,597 932,411 ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ފައިދާ

އެޑްޖަސްޓްމަންޓް ގެނެވިފައި:

297,774 )177,567( 324,259 )34,400( 36.4 ފައިދާގެ ތެރޭ ހިމެނޭ އެހެނިހެން ނަގުދު ފައިސާއަށް ނުވާ ތަކެތި - ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން

)812,515( )2,520,756( )875,819( )2,037,645( 36.2 ހިންގުމުގައި ހިމެނޭ އެސެޓްތަކަށް އަންނަ ބަދަލު

2,395,172 1,864,306 2,395,834 1,864,253 36.3 ހިންގުމުގައި ހިމެނޭ ލައިބިލިޓީތަކަށް އަންނަ ބަދަލު

)229,112( )241,034( )227,512( )241,034( 11.2 ފައިދާއިން ދެއްކި ޓެކްސް

2,345,460 )21,588( 2,341,359 483,585 ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ސާފު ފައިސާ

އިންވެސްޓްކުރި ހަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ފައިސާ

)46,300( )71,893( )46,300( )71,893( ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް ހޭދަވި

- 530,723 - - އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ ބިމާއި އިމާރާތުން ލިބުނު ފައިދާ

854 923 856 923 ޮޕޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކްއިޕްމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބުނު

)38,028( )32,500( )38,028( )32,500( 18 ވިއްކާލަން ބެހެއްޓިފައި ހުރި މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް ގަތުމަށް

)1,125,490( )763,976( )1,125,490( )763,976( 19 މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓިފައި ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ވިއްކައިގެން ލިބުނު -ސާފު

- )1,331( - )1,331( 23 އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްތައް ގަތުމަށް

4,000 - - - 25 ވިއްކާލަން ބެހެއްޓިފައި ހުރި އެސެޓްތައް ވިއްކައިގެން ލިބުނު

)1,204,964( )338,054( )1,208,962( )868,776( އިންވެސްޓްކުރި ހަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި  ސާފު ފައިސާ

މާލީ ހަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ފައިސާ

)30,733( )86,111( )30,733( )86,111( ބޭންކްގެ ޙިއްސާދާރުންނަށް ބެހި ޙިއްސާގެ ފައިދާ

- - - 15,210 ސަބްސިޑިއަރީ ތަކުން ލިބިފައިވާ ޑިވިޑެންޑް

)30,733( )86,111( )30,733( )70,901( މާލީ ހަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި  ސާފު ފައިސާ

1,109,763 )445,753( 1,101,664 )456,092( ނަގުދު ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތިން އިތުރުވި ވަރު- ސާފު

1,232,401 2,342,164 1,229,526 2,331,190 ނަގުދު ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި- 1 ޖަނަވަރީ 2015

2,342,164 1,896,411 2,331,190 1,875,097 36.1 ނަގުދު ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި- 31 ޑިސެމްބަރު 2015

ޞަފްހާ 67 އިން 160 ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މާލީ އުޞޫލުތަކާއި ޯނޓްތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާނުގެ ބައެކެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
ޖުމްލަ މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓުތައް

އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރ 2015

67

އާންމު މަޢުލޫމާތު  1

ރިޯޕޓު ކުރަން ޖެހޭ ފަރާތް  1.1

ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ )މީގެ ފަހުން “ބޭންކް”( އަކީ  11 ޮނވެމްބަރު 1982 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ޮކށްގެން ހިންގަމުންދާ ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ 

)ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ( ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެކެވެ. އަދި ޯމލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއްވެސްމެއެވެ. 

ބޭންކް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހަކީ 11، ޮބޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20094، ދިވެހިރާއްޖެއެވެ. އަދި ބޭންކަކީ ޯމލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓް 

ކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއްވެސްމެއެވެ. 31 ޑިސެމްބަރ 2015 ނިޔަލަށް ބޭންކުގައި 845 މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތްކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. )2014:833(.

މުޅި ގްރޫޕްގެ ތެރެއިން ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ )ބޭންކް( އަކީ މައި ކުންފުންޏެވެ.

ޖުމްލަ މާލީ ބަޔާންތައް   1.2

31 ޑިސެމްބަރު 2015 އަހަރު ނިމުނު އިރު އެކުލަވާލެވުނު މުޅި ގްރޫޕްގެ ޖުމްލަ މާލީ ބަޔާން ތަކަކީ ބޭންކާއި )މައި ކުންފުނި( އަދި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީތައް 

)މީގެފަހުން އެއްޮކށް ކިޔާނީ “ގްރޫޕް” ، އަދި ވަކިން ކިޔާނީ “ގްރޫޕް އެންޓިޓީ” ( ހިމެނޭޮގތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ބަޔާންތަކެވެ. އަދި 31 ޑިސެމްބަރު 2015 

ނިމުނުއިރު ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކަކީ ބީ.އެމް.އެލް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ބީ.އެމް.އެލް ޕްޮރޕަޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑެވެ.

1.3  މައިގަނޑު މަޤުސަދުތަކާއި  އަދި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ބާވަތްތައް

ބޭންކް  1.3.1

ބޭންކުން މާލީ އެތައް ޙިދުމަތްތަކެއް ޯފރުޮކށްދެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ވިޔަފާރި ބޭންކިންގ ގެ ޙިދުމަތް ދިނުމާއި ރީޓޭލް ބޭންކިންގ ގެ ޙިދުމަތާއި، ޑިޮޕސިޓް ޖަމާޮކށްދިނުމާއި، 

މަޝްރޫޢުތަކަށް މާލީ އެހީ ޯފރުޮކށްދިނުމާއި، ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީ ޯފރުޮކށްދިނުމާއި، ޓްރެޜަރީ )ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ( އަދި އިންވެސްޓްމެންޓް ޚިދުމަތްތަކާއި، ކްރެޑިޓް 

އަދި ޑެބިޓް ކާޑު ދޫކުރުން، އަދި އިލެކްޓްޯރނިކް ބޭންކިންގ ޙިދުމަތްތަކާއި އަދި ފައިސާ ރެމިޓެންސް ޙިދުމަތް ޯފރުޮކށްދިނުމާއި އިސްލާމިކް ބޭންކިންގް ހިމެނެއެވެ. 

ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް  1.3.2

31 ޑިސެމްބަރު 2014 އިން 31 ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ނިޔަލަށް ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނީގެ )ޯއނަރޝިޕް( ތަފްސީލް:

31 ޑިސެމްބަރު 312014 ޑިސެމްބަރު 2015މައިގަނޑު މަގްސަދުސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނި

ބީ.އެމް.އެލް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްގައި ވިއްކާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ގެންގުޅޭ 

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރޕަޓީތައް ބެލެހެއްޓުމަށް
99.99%99.99%

ބީ.އެމް.އެލް ޕްޮރޕަރޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްގައި ވިއްކާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ގެންގުޅޭ 

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރޕަޓީތައް ބެލެހެއްޓުމަށް
99.99%99.99%

ތައްޔާރުޮކށްފައިވާ ޮގތް  2

ސްޓޭޓްމެންޓް ޮއފް ޮކމްޕްލަޔަންސް  2.1

ގްރޫޕުގެ ޖުމްލަ މާލީ ބަޔާންތަކާއި ބޭންކުގެ ވަކި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ޮގތުގައި މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާން، ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާން، އެހެނިހެން ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ 

އަދި  ތައްޔާރުޮކށް  ޯނޓުތައް  ގުޅޭ  ބަޔާންތަކާއި  މާލީ  އަދި  ބަޔާން،  ޮގތުގެ  ދައުރުވި  ފައިސާ  ބަޔާން،  ބަދަލުތަކުގެ  އައި  ރައުސުލްމާލަށް  ހިއްސާގެ  ބަޔާން، 
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ފައިނޭންޝަލް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އަދި  މިންގަނޑުތަކާއި  ގެ  ސްޓޭންޑަރޑްސް )އައި.އެފް.އާރ.އެސް(  ރިޯޕޓިންގ  ފައިނޭންޝަލް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހުށަހެޅިފައިވަނީ 

“ފައިނޭންޝަލް   39 އައި.އޭ.އެސް  ނަމަވެސް،  މަތީންނެވެ.  ޮގތުގެ  އެއްޮގތްވާ  މާނަތަކާއި  ގެ  )އައި.އެފް.އާރ.އައި.ސީ(  ޮކމިޓީ  އިންޓަރޕްރިޓޭޝަންސް  ރިޯޕޓިންގ 

އިންސްޓްރުމެންޓްސް- ރިޮކގްނިޝަން އެންޑް މެޝަރމެންޓް” )މާލީ ވަސީލަތްތައް ބަލައިގަތުމާއި މިންކުރުން( ގެ ބަދަލުގައި، ޯލނުތަކުގެ ގެއްލުމަށް ޕްޮރވިޜަން ހެދުމާ 

ގުޅޭ ޮގތުން ޢަމަލުޮކށްފައިވާނީ ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ )އެމް.އެމް.އޭ( އިން ނެރުއްވާފައިވާ ޕްރޫޑެންޝަލް ރެގިއުލޭޝަން ނަންބަރު  R-168/2015 ”އެސެޓް 

ކްލެސިފިކޭޝަން، ޕްޮރވިޜަނިންގ އެންޑް ސަސްޕެންޝަން ޮއފް އިންޓަރެސްޓް” ގައި ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި އެއްޮގތްވާ ޮގތުގެ މަތިންނެވެ.

ޑިރެކްޓަރުން މާލީ ބަޔާންތައް ފާސްކުރުން  2.2

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ގްރޫޕް އާއި ބޭންކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ދޫކުރެއްވުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ 24 މާރިޗު 2016 ގައި ފާސްކުރެވުނު ޯބޑް 

ޑިރެކްޓަރުންގެ )މީގެ ފަހުން މުޚާތަބްކުރެވޭނީ “ޯބޑު” ގެ ޮގތުގައި( ރިޮޒލިއުޝަންއާއި އެއްޮގތްވާ ޮގތުގެ މަތީންނެވެ. 

މިންކުރެވިފައިވާ ޮގތް  2.3

ގްރޫޕްގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ގަތް އަގަށް )ހިސްޮޓރިކަލް ޮކސްޓް ބޭސިސް( ބިނާޮކށްފައެވެ. ނަމަވެސް މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ ތިރީގައިވާ 

ހަމައަގުން މިންކުރެވިފައިވާ މާއްދީ ވަޞީލަތްތައް ފިޔަވައެވެ. 

ޯލން ތަކާއި އެހެނިހެން ޮގތް ޮގތަށް އަންނަންހުރި ފައިސާ.	 

ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް.	 

ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އެހެނިހެން ފައިނޭންޝަލް އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީތައް 	 

ފައިދާ އާއި ގެއްލުމަށް ބިނާޮކށް ހަމަ އަގުގައި ހުންނަ )ޑެޒިގްނޭޓެޑް( މާލީ ވަޞީލަތްތައް	 

ބިމާއި އިމާރާތްތައް )ގަތް އިރު ހުރި އަގަށް މިންޮކށްފައި، ފަހުން ހަމަ އަގުތަކަށް ރީވެލިއު ކުރެވިފައި(	 

އިންވެސްމެންޓް ޕްޮރޕަޓީތައް.	 

ޢަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ  2.4

ފައިސާ”(  ކުރެވޭ  ފައިސާ )“ޢަމަލު  ވެށީގެ  އިޤްތިޞާދީ  ހިނގަމުންދާ  ގްރޫޕް  ބަޔާންކުރެވެނީ  އަގުތައް  އައިޓަމްތަކުގެ  ހިމަނާފައިވާ  ބަޔާންތަކުގައި  މާލީ  ގްރޫޕްގެ 

ބޭނުންޮކށްގެންނެވެ. އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާދީފައިވަނީ ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުންނެވެ. 

އައިޓަމްތައް  ހިމެނިފައިވާ  ބަޔާންތަކުގައި  މާލީ  ކުންފުންޏެއްގެ  އެ  އަދި  އެކުންފުންޏަކުންނެވެ.  ކަނޑައަޅާނީ  ފައިސާ  ޢަމަލީ  ކުންފުނިތަކުގެ  ހިމެނޭ  ގްރޫޕްގައި 

މިންކުރެވިފައިވާނީ މިދެންނެވި ޢަމަލީ ފައިސާއިންނެވެ. ގްރޫޕްގެ އަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ މުތާލިއާކުރެވެމުންދާ އަހަރު ބަދަލުވެފައެއް ނުވެއެވެ. 

މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުން  2.5

ގްރޫޕްގެ މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާނުގައި އައިޓަމްތައް ބައިކުރެވިފައިއެވަނީ އައިޓަމްގެ ބާވަތަށް ބަލައި އަދި ލިސްޓް ކުރެވިފައިއެވަނީ ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރާއި )ލިކުއިޑިޓީ( 

އަދި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް )މެޗޫރިޓީ( ހުރި ޮގތަށް ރިޢާއަތްކުރުމަށްފަހު އެތަރުތީބުންނެވެ. އަދި މާލީ ބަޔާނަށް އަސަރުކުރުވަނިވި އިންފްލޭޝަނަރީ ފެކްޓަރތަކަކަށް 

ބަލާފައެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި  ރިޯޕޓު ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 12 މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި )ކަރަންޓް( އަދި ރިޯޕޓު ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 12 މަސް ދުވަހަށްވުރެ 

އިތުރުވާ )ޮނން-ކަރަންޓް( ރިކަވަރީ އަދި ސެޓްލްމަންޓް އެނަލިސިސްއެއް ޯނޓު ނަންބަރު 37 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  
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މާއްދީ އަދަދުތައް ކަނޑައެޅުމާއި )މެޓީރިއަލިޓީ(  އާއި އެއްޮކށްލުން )އެގްރިގޭޝަން(   2.6

ބަޔާންކުރެވިފައެވެ.  ވަކިވަކިން  ވަނީ  އައިޓަމްތައް  މާއްދީ  އެފަދަ  ބަޔާނުގައި  މާލީ  މަތިން،  ވާޮގތުގެ  ގައި  ހުށަހެޅުން”  ބަޔާންތައް  “މާލީ   –  01 އައި.އޭ.އެސް 

އަދިހަމައެހެންމެ މާއްދީނޫން އައިޓަމްތައް ފިޔަވާ، ތަފާތު ބާވަތެއް ނުވަތަ ތަފާތުޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭ އައިޓަމެއް ނަމަވެސް ވާނީ ވަކިން ބަޔާންކުރެވިފައެވެ.

މާލީ އެސެޓްތަކާ ލައިބިލިޓީތައް ޖުމްލަ މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނުމުގައި، އެކަތިއަނެކައްޗަށް އަޅާކަނޑައި އޭގެ ސާފު ޢަދަދު ބަޔާންޮކށްފައިވަނީ ޤާނޫނީޮގތުން ހުއްދަ 

ލިބިގެންވާ ޙާލަތްތަކުގައި މިޮގތަށް އަޅާކެނޑުމަށް ފަހުއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުތައް ހުށަހެޅުމުގައި އެކައުންޓިންގ 

ސްޓޭންޑާރޑްއަކުން ހުއްދަކުރާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ މިޮގތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައެއް ނުވާނެއެވެ. 

2.7  މަޢުލޫމާތު އަޅާބެލުން

މި އަހަރުގެ މާލީބަޔާންތައް ގެނެސްދީފައި މިވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތަކާ ޮކންމެހެން އަޅާބަލަން ޖެހޭ ހިސާބުތައް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. 

އެކައުންޓިންގގެ މުހިއްމު އަންދާޒާތަކާއި ނިންމުންތައް  2.8

ގްރޫޕުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ސްޓެންޑާރޑްސް އާއި އެއްޮގތް ވާޮގތުގެ މަތީން ނިންމުންތަކާއި، އަންދާޒާތައް ކުރުމަށް 

މެނޭޖްމެންޓަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ. މިޮގތުން ކުރިއަށް ޮއތް މާލީ އަހަރުގެ އެސެޓްތަކާ ލައިބިލިޓީ އަދި އާމްދަނީ އާއި ހޭދައިގެ ޮގތުގައި ރިޯޕޓުކުރެވިފައިވާ ޢަދަދުތަކަށް 

އަސަރުކުރުވަނިވި އަންދާޒާތައް ކުންފުނިން ކުރެއެވެ. މިއީ ކުރެވިފައިވާ އަންދާޒާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާއެއް ކަމުން އަސްލު ނަތީޖާ އާއި ތަފާތު 

ވެދާނެއެވެ.

މާޒީގެ ތަޖުރިބާތަކާއި ޙާލަތާއި އެކަށީގެންވާ ޮގތުގެ މަތީން ކުރިމަގަށް އުންމީދު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްޮކށް މިފަދަ އަންދާޒާތަކާއި 

ނިންމުންތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ވަޒަންކުރެވެމުންދެއެވެ.

މިޮގތުން ގްރޫޕުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓައި ބޭނުން ކުރެވުނު އެކައުންޓިންގ އުޞޫލުތަކުގެ ސަބަބުން  އެންމެ އަސަރުކުރުވަނިވި ޮގތެއްގައި ނިންމި އެންމެ 

މުހިއްމު ނިންމުންތަކާއި، އަންދާޒާތަކާއި، ކަށަވަރުނުކުރެވޭ އަދި ނާޒުކު ނިންމުންތައް ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި އެވަނީ އެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތަކަށް ގެންދިޔުން  2.8.1

ގްރޫޕްގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތަކަށް ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު ހުރިޯތ ޯބޑުން ބެއްލެވުމަށްފަހު މުސްތަޤްބަލުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ވަސީލަތްތައް 

ހުރިކަމާމެދު ޑިރެކްޓަރުން ތިއްބެވީ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގެންނެވެ. އަދިހަމައެހެންމެ، ބޭންކު ބަނގުރޫޓުވެ ހުއްޓާލަންޖެހޭފަދަ ޮބޑު ކަމެއް މިވަގުތަށް ޯބޑަށް ފާހަގަވެފައިވެސް 

ނެތްމެއެވެ. އެހެންކަމުން މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ މިވިސްނުމުގައެވެ.

މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ހަމަ އަގު  2.8.2

ހަމައަގަކީ ކަމުގެ ތަޖުރިބާހުރި އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެއްޗެއް ވިއްކާލެވިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އަގެވެ. އެކިއެކި ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރުމަންޓްސް، ފައިދާގެ 

ރޭޓް، ކުރިއަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ފައިސާ، ކުރިއަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ގެއްލުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން ޙާއްސަ 

ސަމާލުކަމެއް ދެމުންގެންދެއެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސަބަބުތަކާހުރެ، ގްރޫޕްގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކުގެ 

ހިސާބުކުރެވިފައިވާ އަދަދާއި ހަމަ އަގާއި ދޭތެރޭ އެކަށީގެންވާވަރުގެ ފަރަގެއް ނުހުންނާނެއެވެ. 
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)ހ( ޯލނާއި ލިބެންހުންނަ އެސެޓްތައް

މެނޭޖްމެންޓް ރިވިޔުއަށް ބަލާއިރު، ކަސްޓަމަރުންގެ ރިސްކް ވަނަވަރު )ވިޔަފާރި ރިސްކް، ޕްޮރޖެކްޓް ރިސްކް، ގިއަރިން، ރަހުނު، މުއްދަތު، ގްރޭސް ޕީރިއަޑް( 
ބެލުމަށްފަހު، ގްރޫޕްގެ އުފެއްދުންތެރި ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓާއި އަދި ބާޒާރުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގެ އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތެވެ.  

)ށ( އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާއާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ

ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ޑިޮޕސިޓްގެ އަންދާޒާކުރެވޭ ހަމައަގަކީ އެއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރުން ޮކންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ 
އަދަދެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންޓަރެސްޓެއް ދޭންޖެހޭ ޑިޮޕސިޓްތަކާއި އެފަދަ އިންޓަރެސްޓެއް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނިތަކަށް އިންޓަރެސްޓް ކަނޑައެޅޭނީ، ބާޒާރުގައި 

އެވަސީލަތްތަކާއި އެއްފަދަ ވަޞީލަތްތަކުގެ މުއްދަތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް، ކަނޑައެޅޭ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެއްގެ މައްޗަށެވެ.

ޕްޮރޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްގެ ހަމައަގު  2.8.3

ޮއޑިޓަރެއް  މުސްތަޤިއްލު  ކަނޑައެޅިފައިވަނީ  ހަމައަގު  އިމާރާތްތަކުގެ  ހަމައަގުގައެވެ.  އެތަކެތީގެ  އަގުކުރެވިފައިވަނީ  މިލްކިއްޔާތު  އެހެނިހެން  އިމާރާތްތަކާއި  ގްރޫޕްގެ 

މެދުވެރިޮކށެވެ. އިމާރާތްތަކުގެ ހަމައަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ބާޒާރުގައި މިފަދަ އެސެޓްތަކުގެ އަގު ހުންނަ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރެވެއެވެ.

ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތު  2.8.4

ގްރޫޕްގެ އިމާރާތްތަކާއި އެހެނިހެން މިލްކިއްޔާތު އެކަށީގެންވާ ޮގތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތަކާއި އަގު އަދި ބަލަށް ކެނޑުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އުޞޫލް، ޮކންމެ 

އަހަރެއްގެވެސް ރިޯޕރޓިންގ ތާރީޚުގައި މުރާޖަޢާ ކުރެވެއެވެ. މިޮގތުން އަންދާޒާކުރެވޭ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ތަފާތު އެކި މިންގަނޑުތައް ޚިޔާރުކުރަނީ 

ކުންފުނިން ނިންމާ ނިންމުންތަކެއްގެ މައްޗަށްކަމުން، މި އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ ޔަޤީންކަން ނުދެމެހެއްޓެއެވެ.

ޮކމިޓްމަންޓްތަކާއި ޮކންޓިންޖެންސީތައް  2.8.5

އެކިބާވަތުގެ ލައިބިލިޓީތަކުގެ އަދަދު ހިމަނާފައިވަނީ ފާހަގަކުރެވޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ރިސްކް އެކުލުވޭ ޮގތަށެވެ. ޮކންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީއަކީ އަދާކުރަންޖެހިދާނެ މާލީ 

ޒިންމާތަކެކެވެ. އެޒިންމާތައް ވުޖޫދުގައި ޮއތްކަން ސާބިތުޮކށްދޭ ހަމައެކަނި ޮގތަކީ، މުސްތަޤުބަލުގައި ދިމާވެދާނެ ހާލަތެއް ނުވަތަ މިހާރު އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް، އެއިން 

ލިބޭނެ އިޤްތިޞާދީ މަންފާއެއް ފެންނަން ނެތުން ނުވަތަ އިތުބާރު ކުރެވޭ ޮގތަކަށް މިންނުކުރެވޭނަމައެވެ. ޮކންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީތައް ބެލެންސް ޝީޓުގައި ހިމެނިފައި 

ނުވިނަމަވެސް، ފާހަގަކުރެވޭފަދަ އަދަދަކަށްވުރެ ކުޑަނޫންނަމަ، ވާނީ ހާމަކުރެވިފައެވެ.

ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތު  2.9

މިމާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ގްރޫޕްއިން ބޭނުންޮކށްފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި އެވަނީއެވެ. އެހެން ޮގތަކަށް 

ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ގްރޫޕްގެ މިމާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ އަހަރެއްގެ ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގައި މިސިޔާސަތުތައް އެއްޮގތަކަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ހިސާބުތައް އެއްކުރެވިފައިވާ ޮގތް  2.9.1

ސަބްސިޑިއަރީ   2.9.1.1

ސަބްސިޑިއަރީތަކަކީ ބޭންކްގެ ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ، ބޭންކްއިން ބާރުޯފރުވޭ ކުންފުނިތަކެވެ. ބާރު ޯފރުވޭކަމަށް ބެލެވޭނީ  އިންވެސްޓްކުރެވުނު ފަރާތާއި ޮއތް ގުޅުމުގެ 

ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާއަށް މުޅި ގްރޫޕް ހާމަވެ، ނުވަތަ އެފައިދާގެ މައްޗަށް ޙައްޤުޮއވެ އަދި އެފައިދާ އަށް ބަދަލުގެނެވޭފަދަ ޤާބިލުކަން އިންވެސްޓްކުރެވުނު ފަރާތުގެ 

މައްޗަށް ޮއތް ބާރެއްގެ ސަބަބުން ލިބުމުންނެވެ. ޚާއްސަޮކށް، އިންވެސްޓްކުރެވުނު ފަރާތުގެ މައްޗަށް ގްރޫޕްގެ ބާރު ޮއތްކަމަށް ހަމައެކަނި ބެލެވޭނީ، ގްރޫޕުން:

އިންވެސްޓްކުރެވުނު ފަރާތުގެ މައްޗަށް ބާރުވާނަމައެވެ.	 
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އިންވެސްޓްކުރެވުނު ފަރާތާއި ޮއތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާ އަށް ހުށަހެޅިފައި އަދި އޭގެ މައްޗަށް ޙައްޤު ލިބިގެންވާނަމައެވެ. 	 

އިންވެސްޓްކުރެވުނު ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޮއތް ބާރުގެ ސަބަބުން އެފަރާތުން ލިބޭ ފައިދާއަށް ބަދަލުގެނެވޭފަދަ ޤާބިލުކަން ޮއތްނަމައެވެ. 	 

އާންމު އުޞޫލެއްގެ ޮގތުން، ޯވޓުލުމުގެ ޙައްޤުގެ އަޤުލަބިއްޔަތު ލިބިފައިވާނަމަ ބާރުޮއތް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މި އުސޫލަށް ބިނާޮކށް، އިންވެސްޓްކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޯވޓުލުމުގެ 

ނުވަތަ އެފަދަ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކުގެ އަޤުލަބިއްޔަތު ގްރޫޕަށް ލިބިފައި ނުވާނަމަ، އިންވެސްޓްކުރެވުނު ފަރާތުގެ މައްޗަށް ބާރުޮއތްޯތ ބެލުމަށްޓަކައި، ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް 

ހިމެނޭޮގތަށް، އެކަމާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ހަޤީގަތްތަކާއި ޙާލަތްތަކަށް ބަލާނެއެވެ. 

އިންވެސްޓްކުރެވުނު ފަރާތުން ޯވޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއިއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން	 

އެހެނިހެން އެއްބަސްވުންތަކުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ޙައްޤުތައް	 

ގްރޫޕް ގެ ޯވޓުލުމުގެ ޙައްޤު ނުވަތަ މުސްތަޤްބަލުގައި ލިބިދާނެ ޯވޓުލުމުގެ ޙައްޤުތައް	 

ކަމާއިގުޅޭ ޙަޤީޤަތްތަކާއި ޙާލަތްތަކުން މަތީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްކަމެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ބަދަލެއްއައިސްފިކަމަށް ދައްކައިފި ހިނދެއްގައި، 

އިންވެސްޓްކުރެވުނު ފަރާތުގެ މައްޗަށް ބާރުޮއތްޯތ ނުވަތަ ނެތްޯތ ގްރޫޕުން އަލުން ބަލާނެއެވެ. 

ސަބްސިޑިއަރީ އެއްގެ މައްޗަށް ބާރުލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެބާރު ގެއްލޭ ތާރީޚާއި ޖެހެންދެން ސަބްސިޑިއަރީތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ޖުމްލަ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި 

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަހަރުގެތެރޭގައި ސަބްސިޑިއަރީއެއް ގަނެ ނުވަތަ ވިއްކާފައިވާނަމަ، އެސަބްސިޑިއަރީއެއްގެ މައްޗަށް ބާރުލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެބާރު ގެއްލޭ ތާރީޚާއި 

ޖެހެންދެން އެސަބްސިޑިއަރީއެއްގެ އެސެޓްތަކާއި، ލައިބިލިޓީތައް، އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުތައް ޖުމްލަ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  އެއްޮގތްކުރަން  ސިޔާސަތުތައް  ބަލަހައްޓާ  ހިސާބުތައް  ސަބްސިޑިއަރީތަކުގެ  ސިޔާސަތުތަކާއި  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ހިސާބުތައް  ގްރޫޕްގެ 

ސަބްސިޑިއަރީތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތަކަށް ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވާނެއެވެ. ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާއި، ގުޅުންހުރި ހުރިހާ 

ކުންފުނިތަކުގެ އެސެޓްތަކާއި، ލައިބިލިޓީތައް، އިކުއިޓީ، އާމްދަނީއާއި، ޚަރަދުތައް އަދި ފައިސާގެ ދައުރުވުންތައް މާލީ ބަޔާންތައް އެއްކުރެވުނުއިރު ހިމެނިފައެއްނުވާނެއެވެ. 

ހިންގުމުގެ ބާރުނުޯފރުވޭ މަސްލަޙަތުތައް )ނަން-ޮކންޓްޯރލިންގ އިންޓްރެސްޓް( ތަމްސީލުކުރަނީ ބޭންކުން ސީދާޮގތުން އަދި ނުސީދާޮގތުންވެސް ބޭންކުގެ މިލްކުގައިނުވާ 

ސަބްސިޑިއަރީގެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ އަދި ސާފު އެސެޓްތަކެވެ. ހިންގުމުގެ ބާރުނުޯފރުވޭ މަސްލަޙަތުތައް އެއްކުރެވިފައިވާ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވަނީ 

ބޭންކުގެ އާންމު ހިއްސާދާރުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިކުއިޓީއާއި ވަކިން، އިކުއިޓީ ތެރޭގައެވެ. ގްރޫޕުގެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ހިންގުމުގެ ބާރުނުޯފރުވޭ މަސްލަޙަތުތައް 

އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ވަކިން ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

ހިންގުމުގެ ބާރުނުޯފރުވޭ މަސްލަޙަތުތަކުގެ ގެއްލުމުގެ ހިއްސާ އެމަސްލަޙަތު ޮއތް ފަރާތްތަކުގެ ޙިއްސާގެ އަދަދު ނެގަޓިވް އަދަދަކަށް ބަދަލުވިއަސް އެމަސްލަޙަތުޮއތް 

ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ. 

ބާރު ނުގެއްލޭޮގތަށް މިލްކުވުރި މަސްލަޙަތަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ، އިކުއިޓީ މުޢާމަލާތެއްގެ ޮގތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ސަބްސިޑިއަރީއެއްގެ 

ބާރު  ހިންގުމުގެ  ލައިބިލިޓީތަކާއި،  އަދި  ހިމެނޭޮގތަށް(  )ގުޑްވިލް  އެސެޓް  އެސަބްސިޑިއަރީއެއްގެ  ގްރޫޕްއިން  ފެށިގެން،  ހިސާބުން  ގެއްލޭ  ބާރު  ޮއންނަ  މައްޗަށް 

ނުޯފރުވޭ މަސްލަޙަތުތަކާއި )ޮނން-ޮކންޓްޯރލިންގް އިންޓްރެސްޓް( އަދި ސަބްސިޑިއަރީގެ އިކުއިޓީއާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ބައިތައް ހިސާބުތަކުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ. 

ސަބްސިޑިއަރީއެއްގެ މައްޗަށް ޮއންނަ ބާރު ގެއްލޭ ހާލަތެއްގައި ރައުސުލްމާލަށް އިތުރުވާ ނުވަތަ މަދުވާ މިންވަރު ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސުލްމާލަށް 

އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ބަޔާނުގައެވެ. ސަބްސިޑިއަރީއެއްގައި ކުރީގައި ޮއތް ހިއްސާގެ އެއްވެސްމިންވަރެއް ޮއތްނަމަ، އެ މިންކުރެވެނީ ސަބްސިޑިއަރީއެއްގެ މައްޗަށް 

ޮއންނަ ބާރު ގެއްލޭ ތާރީޚްގެ ހަމަ އަގުގައެވެ. ހިސާބުތަކުގައި މިބައި ހިމަނާފައިވަނީ ‘އިކުއިޓީ-އެކައުންޓަޑް އިންވެސްޓީ’ އެއް ޮގތުގައި ނުވަތަ ސަބްސިޑިއަރީއެއްގެ 

މައްޗަށް ބާރުޯފރުވޭ މިންވަރަށް ބިނާޮކށް، ގްރޫޕްގެ މާލީ ވަޞީލަތްތަކާބެހޭ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތާ އެއްޮގތަށެވެ.

ސަބްސިޑިއަރީތަކުން ބޭންކަށް ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ފައިސާ ނުވަތަ ޯލނު އަދި އެޑްވާންސްތަކަށް އަނބުރާ ފައިސާދެއްކުމުގެ ޮގތުން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރުމުގައި ޮބޑު 

ހުރަހެއް ނެތެވެ. ބޭންކުގެ ހުރިހާ ސަބްސިޑިއަރީއެއްވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައެވެ. 

ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ސަބްސިޑިއަރީތަކުގެ ލިސްޓެއް މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ޯނޓު ނަންބަރު 20 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
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ހިސާބުތައް އެއްކުރުމުގައި އުނިކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް  2.9.1.2

އެއްކުރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި، ގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަކުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ ބާކީއާއި އެހެނިހެން މުޢާމަލާތްތަކާއި އަދި، ގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަކުގެ 

ދެމެދުގައި ހިނގާ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން އަގުދުނުކުރެވި ހުރި އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުވަނީ އުނިކުރެވިފައެވެ. ‘އިކުއިޓީ-އެކައުންޓަޑް އިންވެސްޓީ’އާއި އެއްޮކށް ކުރެވޭ 

މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅިގެން އަގުދުނުކުރެވޭ ފައިދާ އުނިކުރެވިފައިވަނީ އިންވެސްޓްކުރެވޭ ކުންފުނީގައި ގްރޫޕްގެ ޮއންނަ ޙިއްސާގެ މިންވަރާއި އިންވެސްޓް ކުރެވުނު އަދަދުގެ 

މައްޗަށް ބިނާޮކށެވެ. އަގުދުނުކުރެވޭ ގެއްލުން މިފަދައިން އުނިކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެ ހިސާބުކުރެވެނީ ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ހެކި ފެންނަން ނުހުންނަ މިންވަރަށެވެ.

ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް ގަތުން )ބިޒްނަސް ޮކމްބިނޭޝަން( އަދި ގުޑްވިލް  2.9.1.3

އައި.އެފް.އާރް.އެސް 3 – “ބިޒްނަސް ޮކމްބިނޭޝަން”ގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްޮގތަށް ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް ގަތުން އެކައުންޓްކުރުމަށް ގެންގުޅެނީ “އެކުއިޒިޝަން” 

އުޞޫލެވެ. 

ގްރޫޕްއިން ގުޑްވިލް މިންކުރަނީ އެ ވެވުނު އެބަސްވުމެއްގެ ހަމަ އަގުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް، ގަންނަ ކުންފުނީގެ ޮއންނަ ހިންގުމުގެ ބާރު ނުޯފރުވޭ މަސްލަޙަތުތަކަށްވާ 

)ޮނން-ޮކންޓްޯރލިންގް އިންޓްރެސްޓް( ޢަދަދު ހިމަނައިގެން، އަދި އެނގެންހުރި އެސެޓްތަކާ ލައިބިލިޓީތަކުގެ ސާފު ޢަދަދު )އާންމުޮގތެއްގައި ހަމަ އަގު( އުނިކުރެވިގެން، 

ގަންނަދުވަހުގެ ތާރީޚުގައެވެ. މިޮގތުން ބާޒާރުގެ ހަމައަގަށްވުރެ އަގުހެޮޔޮކށް ގަންނަން ލިބިއްޖެނަމަ އެތަފާތު ހިސާބުކުރާނީ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ.

ގްރޫޕްއިން ގަންނަ ކުންފުނީގެ ޮއންނަ ހިންގުމުގެ ބާރު ނުޯފރުވޭ މަސްލަޙަތު )ޮނން-ޮކންޓްޯރލިންގް އިންޓްރެސްޓް( މިންކުރަނީ އެފަހަރަކު އެ ގަންނަބައި ވަކިވަކިން 

ހިސާބުކުރާ އުސޫލުން ނުވަތަ އެނގެންހުރި އެސެޓްތަކުގެ ސާފު ޢަދަދު ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ޢަދަދަށްވާވަރަށް، ގަންނަދުވަހުގެ ތާރީޚުގައެވެ. 

ބަދަލުކުރެވޭ އެބަސްވުމެއްގެއި، ކުރިން ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ގުޅުމަކުން ކުރެވިފައިހުރި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތެއް ނުހިމެނެއެވެ. މިފަދަ އަދަދުތައް އާންމުޮގތެއްގައި ހިމެނިފައިވަނީ 

އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ.  

ޑެޓް ނުވަތަ އިކުއިޓީ ސެކިއުރިޓީއެއް އިޝޫ ކުރުމާއި ގުޅޭ ޚަރަދު ނުލައި، ގްރޫޕްއިން ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް ގަތުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ އެ 

ޚަރަދު ކުރެވުނު އަދަދަށެވެ.

ބޭރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި އެކައުންޓްތަކުގެ ބާކީ  2.9.1.4

ބޭރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ޢަމަލުކުރެވޭ ފައިސާއަށް )ދިވެހި ރުފިޔާއަށް( ބަދަލުޮކށްފައި އެވަނީ އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގައެވެ. 

އަހަރު ނިމުނިއިރު ބޭރު ފައިސާއިންހުރި އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް ވަނީ އެދުވަހުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުން ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. އަދި، ބޭންކުގެ 

މައިގަނޑު ވިޔަފާރީގައި ނުހިމެނޭ ޙަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން އަންނަ ތަފާތު ވަނީ ‘ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން އާމްދަނީ’ ގެ ޮގތުގައި އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައެވެ.

ފައިސާ ނޫންޮގތުގައި ބޭރު ފައިސާއިންހުރި އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީތައް އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރު ނުވަތަ ގަތް އަގުގައި މިންކުރެވި، ދިވެހިރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރެވެނީ އެ 

މުޢާމަލާތެއް ހިނގި ދުވަހުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގައެވެ. ފައިސާ ނޫންޮގތުގައި ބޭރު ފައިސާއިންހުރި އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީތައް ހަމައަގުގައި މިންކުރެވި، ދިވެހިރުފިޔާއަށް 

ބަދަލުކުރެވެނީ ހަމައަގު ކަނޑައެޅި ދުވަހުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގައެވެ.

ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިސާބުކުރުމުގައި ކުރިން ކަނޑައެޅުނު އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓު ނޫން އެހެން ރޭޓެއްގައި ހިސާބުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފާތު ހިމެނިފައިވަނީ 

އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ. އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުރިއަށް ހެދޭ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ބާޒާރުގައި ހުރި އަގަށް މިފަދަ އެއްބަސްވުންތައް އަގުކުރެވެއެވެ. 

މިމުޢާމަލާތުގެ އަގުދުނުކުރެވޭ ސާފު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ހިމެނިފައިވަނީ އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ.  
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މާލީ ވަޞީލަތްތައް – ފުރަތަމަ ވަޒަންކުރުން، އަދި މިންކުރުން  2.10

ފުރަތަމަ ބަލައިގަނެވޭ ތާރީޚް  2.10.1

ގްރޫޕްގެ މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް ފުރަތަމަ ބަލައިގަނެވެނީ އެ މުޢާމަލާތް ކުރެވޭ ތާރީޚްގައެވެ. އެއީ، ގްރޫޕްއިން އެ އެއްބަސްވުމެއްގެ އެއް ހަސްމުކަށްވާ 

ތާރީޚްގައެވެ. މީގައި ‘ރެގިއުލަރ ވޭ ޓްރޭޑް’ ވެސް ހިމެނެއެވެ. ‘ރެގިއުލަރ ވޭ ޓްރޭޑް’ގެ މާނައަކީ، އާންމު އުޞޫލުން ނުވަތަ ޤަވާއިދަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތެއްގައި، 

މާލީ އެސެޓްތައް ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ފުރިހަމަކުރުމެވެ.

މާލީ އެސެޓްތައް އަލަށް މިންކުރުމާއި ދަރަޖަކުރުން  2.10.2

އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭންކަށް ބަލައިގަނެވޭ ވަގުތު މާލީ ވަޞީލަތްތައް އެކި ބައިތަކަށް އެޅުން ބިނާވަނީ، އޭގެ ބޭނުމާއި، އޭގައި އެކުލެވޭ ސިފަތަކާއި އަދި މެނޭޖްމަންޓްއިން 

އެ ވަޞީލަތެއް ގަތް ސަބަބެވެ. މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް އެކިބައިތަކަށް އެޅުމާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު 2.10.3 އަދި 2.10.6 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.   

އައި.އޭ.އެސް 39، ‘ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރުމެންޓްސް – ރިޮކގްނިޝަން އެންޑް މެޝަރމަންޓް’ )މާލީ ވަޞީލަތްތައް- ބަލައިގަތުމާއި މިންކުރުން( މިންގަނޑާއި 

އެއްޮގތައް ބޭންކުގެ މާލީ ވަޞީލަތްތައް  ފުރަތަމަ މިންކުރަނީ އޭގެ ހަމައަގުގައި، އެވަޞީލަތެއް ގަތުމަށް ސީދާ ޚަރަދުވި ޢަދަދު ނުވަތަ އެ މާލީ ވަޞީލަތެއް ދޫކުރުމަށް 

ދިޔަ ޚަރަދު ހިމަނައިގެންނެވެ. މިޮގތަށް ޢަމަލުނުކުރެވެނީ ބޭންކަށް ބަލައިގަނެވޭއިރު ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން އެ އެސެޓެއްގެ ހަމައަގު މިންކުރެވޭ 

މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކެވެ. ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން އެއެސެޓެއްގެ ހަމައަގު މިންކުރެވޭ މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް ހިސާބުކުރެވެނީ 

ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ.

މާލީ އެސެޓްތައް މިންކުރުމާއި ބައިތަކަށް އެޅުން  2.10.3

ބޭންކުގެ މާލީ އެސެޓްތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި ބައިތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

)ހ( ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން އެއެސެޓެއްގެ ހަމައަގު

)1( ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަޮކށް ބެހެއްޓިފައިވާ އެސެޓްތައް

)2( ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ކަނަޑައެޅިފައިވާ މާލީ އެސެޓެއްގެ ހަމައަގު 

)ށ( މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

)ނ( ޯލނާއި ލިބެންހުރި ފައިސާ

)ނ( ވިއްކާލެވެން ހުންނަ މާލީ އެސެޓްތައް

މާލީ އެސެޓްތައް އެންމެފަހުން މިންކުރެވެނީ އެ އެސެޓްތައް ބައިއެޅޭ ޮގތަށް ބިނާޮކށެވެ.

ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން އެއެސެޓެއްގެ ހަމައަގު - ‘ފެއަރވެލިއު ތްރޫ ޕްޮރފިޓް ޯއ ޮލސް’ )އެފް.ވީ.ޓީ.ޕީ.އެލް(  2.10.3.1

މާލީ އެސެޓެއް ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަޮކށް ބެހެއްޓިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން އެ އެސެޓެއްގެ ހަމައަގު 

ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ، އެ އެސެޓްތައް އޭގެ ހަމައަގުޮގތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެތެރެއިންނެވެ.

)ހ( ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަޮކށް ބެހެއްޓިފައިވާ އެސެޓްތައް

ގްރޫޕްގެ މާލީ އެސެޓްތަކުގައި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ޙާއްޞަޮކށް ބެހެއްޓިފައިވާ އެސެޓެއް ނެތެވެ.
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)ށ( ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ކަނަޑައެޅިފައިވާ މާލީ އެސެޓެއްގެ ހަމައަގު

ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ކަނަޑައެޅިފައިވާ މާލީ އެސެޓެއްގެ ހަމައަގު ގްރޫޕްއިން ކަނޑައަޅަނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

މާލީ އެސެޓެއްގެ ހަމައަގު ކަނޑައެޅުމުގައި އެއްހަމައަކުން މިން ނުކުރެވި ނުވަތަ ހިސާބުނުކުރެވިދާނެ ޙާލަތެއް ނައްތާލުން ނުވަތަ މަދުކުރުމަށް	 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއެއްޮގތަށް، ވަކި ގްރޫޕްއަކަށް ނިސްބަތްވާ މާލީ އެސެޓްތަކެއް ނުވަތަ 	 
ލައިބިލިޓީތަކެއް، ނުވަތަ ދެބައި އެއްޮކށް، އޭގެ ހަމައަގު މައްޗައް ބިނާޮކށް އެވަޒަންކުރެވި ބެލެހެއްޓޭ އެސެޓްތަކަކަށްވުން

ފައިސާދައުރުވި ޮގތުގެ ބަޔާނަށް ފާހަގަކުރެވޭވަރުގެ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ މިންވަރަކަށް އެސެޓެއްގައި އެއް ޑެރިވެޓިވްއަށްވުރެ ގިނައިން  ހިމެނިފައިވުން	 

ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ކަނަޑައެޅިފައިވާ މާލީ އެސެޓެއްގެ ހަމައަގު ހިމެނިފައިވަނީ މަލީ ބަޔާނުގައި އޭގެ ހަމައަގުގައެވެ. އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި، 

ހަމައަގަށް އަންނަ ބަދަލު ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ‘ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ކަނަޑައެޅިފައިވާ މާލީ އެސެޓެއްގެ ހަމައަގުގެ ސާފު ފައިދާ/)ގެއްލުން(’ 

ގައެވެ. އިންޓަރެސްޓްގެޮގތުގައި ލިބުނު ޢަދަދު ހިސާބުކުރެވެނީ ‘އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ’ ގެ ޮގތުގައި، ނިސްބަތުންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓް ލިބޭ އުޞޫލުންނެވެ. އަދި އެފަދަ 

އާމްދަނީއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ޙައްޤު ޤާއިމްކުރެވުމުން ހިއްސާގެ ފައިދާ ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ‘ހިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ’ގެ ޮގތުގައެވެ.

 ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ކަނަޑައެޅިފައިވާ މާލީ އެސެޓެއްގެ ހަމައަގު، އެއްވެސް މާލީ އެސެޓެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕަށް ބަލައިގަނެވޭ ވަގުތުގައި 

ކަނޑައެޅިފައެއްނުވާނެއެވެ.

މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބަހައްޓާ މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  2.10.3.2

މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބަހައްޓާ މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ އެ މާލީ އެސެޓް ބަޔާންނުޮކށް ހުންނަ ހުރުމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ 

މިންވަރަކަށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއްގައި މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ފައިދާ ވާނެކަމަށް ގްރޫޕަށް ފެންނަ، އަދި މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ 

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެވެ. މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބަހައްޓާ މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އެންމެ ފުރަތަމަފަހަރު ހިސާބުކުރުމަށްފަހު އޭގެފަހުން އެ މިންކުރެވެނީ ހިނގާ 

ޚަރަދު އަހަރުތަކަށް ބަހާލީމާ ޖެހޭ ޢަދަދުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް، ނިސްބަތުންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓް ލިބޭ އުޞޫލުން، އިންވެސްޓްމަންޓެއް ގެއްލުމަކަށް ހުށަހެޅޭ ޙާލަތްތަކުގައި  

އެބައި އުނިކުރުމަށް ފަހުއެވެ. ހިނގާ ޚަރަދު އަހަރުތަކަށް ބަހާލީމާ ޖެހޭ ޢަދަދު ހިސާބުކުރެވެނީ، މާލީ އެސެޓެއް ގަންނަހިނދު ލިބޭ ޑިސްކައުންޓެއް ނުވަތަ އޭގެ 

އާމްދަނީގެ  އެއްޮކށްލެވިފައިވާ  މިބައި  ހިމަނައިގެންނެނެވެ.  އަދަދު  ޚަރަދުވި  ގެޮގތުގައި  ފީ  ތެރެއިން  އިންޓްރެސްޓްގެ  ނިސްބަތުންޖެހޭ  އިތުރުވިމިންވަރަކާއި  އަގަށް 

ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވަނީ “އިންޓަރެސްޓާއި އާމްދަނީ” ގެ ޮގތުގައެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓެއް ގެއްލުމަކަށް ހުށަހެޅޭ ޙާލަތްތަކުގައި އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވަނީ 

ޯލނާއި ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ފައިދާ/)ގެއްލުން( ޮގތުގައެވެ. މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބަހައްޓާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި އެކުލަވާލާފައިވާނީ 

“އިންޓަރެސްޓާއި އާމްދަނީ” ގެ ޮގތުގައެވެ.

އައި.އޭ.އެސް 39 - ‘ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރުމެންޓްސް – ރިޮކގްނިޝަން އެންޑް މެޝަރމަންޓް’ )މާލީ ވަޞީލަތްތައް: ބަލައިގަތުމާއި މިންކުރުން( ގެ މިންގަނޑުގައި 

ވަކި ޙާއްސަ ހާލަތެއްގައި ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާކުރުން ފިޔަވައި، މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބަހައްޓާ މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓެއް، މުއްދަތު ހަމަވުމުގެކުރިން އޭގެބައެއް ވިއްކާލާނަމަ 

ނުވަތަ އެމިންކުރެވިފައި ހުރިޮގތަށް ބަދަލުގެންނަނަމަ، އެ ހިސާބުތައް ނުބައިވުމުގު ފުރުޞަތު ޮއތުމުން ވިއްކާލުމަށް ބެހެއްޓިފައި ހުރި އެސެޓްތަކެއްގެ ޮގތުގައި އަލުން 

ހިސާބުކުރަންޖެހެއެވެ. މީގެއިތުރުން މިކަހަލަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ކުރިއަށް ޮއތް ދެ އަހަރު ވަންދެން، މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބަހައްޓާ މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓެއް 

އަލުން މިންޮކށް ބައި އެޅުން މަނާކުރެވެއެވެ. 

މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބަހައްޓާ މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ޯނޓް 19 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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ޯލނާއި ލިބެންހުރި ފައިސާ  2.10.3.3

ޯލނާއި ލިބެންހުރި ފައިސާއަކީ އެ މާލީ އެސެޓް ޙަރަކާތްތެރިވާ މާކެޓެއްގައި ބަޔާންނުޮކށް ހުންނަ ހުރުމުގައި ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިންވަރަކަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ 

މިންވަރަކަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭޮގތަށް ހުންނަ މާލީ އެސެޓްތަކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކްރެޑިޓް ދަށްވަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބު ފިޔަވައި:

ވަގުތުން ނުވަތަ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅޭ އެސެޓްތަކާއި އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕަށް ބަލައިގަނެވޭއިރުވެސް ލިބިދާނެ 	 
ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ މާލީ އެސެޓެއްގެ ހަމައަގު ކަނޑައެޅިފައިވާ އެސެޓްތަކާއި؛ 

އެންމެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕަށް ބަލައިގަނެވޭއިރުވެސް ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓްތަކުގެޮގތުގައި ކަނޑައެޅޭ އެސެޓްތަކާއި؛ 	 

ޯލނުގެ އަގު ދަށްވުން ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބަކާއިހުރެ ފައިސާ ގްރޫޕަށް ފުރިހަމައަށް ނުލިބޭނެކަމަށް ބެލެވިފައިވާ އެސެޓްތަކެވެ.	 

ޯލނާއި ލިބެންހުރި ފައިސާ އެންމެ ފުރަތަމަފަހަރު ހިސާބުކުރުމަށްފަހު އޭގެފަހުން އެ މިންކުރެވެނީ ހިނގާ ޚަރަދު އަހަރުތަކަށް ބަހާލީމައި ޖެހޭ ޢަދަދުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް، 

ނިސްބަތުންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓް ލިބޭ އުޞޫލުން، ގެއްލުމަކަށް ހުށަހެޅޭ ޙާލަތްތަކުގައި  އެބައި އުނިކުރުމަށް ފަހުއެވެ. ހިނގާ ޚަރަދު އަހަރުތަކަށް ބަހާލީމަ ޖެހޭ ޢަދަދު 

ހިސާބުކުރެވެނީ، މާލީ އެސެޓެއް ގަންނަހިނދު ލިބޭ ޑިސްކައުންޓެއް ނުވަތަ އޭގޭ އަގަށް އިތުރުވިމިންވަރަކާއި ނިސްބަތުންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓް ގެތެރެއިން ފީގެޮގތުގައި 

އިންވެސްޓްމެންޓެއް  ޮގތުގައެވެ.  އާމްދަނީ”  ހިމަނާފައިވަނީ “އިންޓަރެސްޓާއި  ބަޔާނުގައި  އާމްދަނީގެ  އެއްޮކށްލެވިފައިވާ  މިބައި  ހިމަނައިގެންނެނެވެ.  ޢަދަދު  ޚަރަދުވި 

ގެއްލުމަކަށް ހުށަހެޅޭ ޙާލަތްތަކުގައި ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ޯލނާއި ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ފައިދާ/)ގެއްލުން( ޮގތުގައެވެ. މުއްދަތު ހަމަވަންދެން 

ބަހައްޓާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި އެކުލަވާލާފައިވާނީ ‘އިންޓަރެސްޓާއި އާމްދަނީ’ ގެ ޮގތުގައެވެ.

ޯލނާއި ލިބެންހުރި ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ޯނޓް 17 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ވިއްކާލެވެން ހުންނަ - މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  2.10.3.4

ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގައި އަގު ބަޔާން ނުޮކށް ހުންނަ ހިއްސާގެ ރައުސުލްމާލު ހިމެނެއެވެ. ‘ވިއްކާލެވެން ހުންނަ މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް’ ތަކަކީ 

‘ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަޮކށް ބެހެއްޓިފައިވާ އެސެޓް’ އެއެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ، ނުވަތަ ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން އެއެސެޓެއްގެ 

ހަމައަގު މިންކުރެވޭ މާލީ އެސެޓްތަކުގެ ބަޔަށް އެކަށައެޅިފައިނުވާ އެސެޓްތަކެވެ. ގްރޫޕުން ޯލނާއި ލިބެންހުރި ފައިސާއަކީ ‘ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓް’ އެއް ޮގތުގައި 

ހިސާބެއްނުކުރެއެވެ. ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އެންމެ ފުރަތަމަފަހަރު ހިސާބުކުރުމަށްފަހު އޭގެފަހުން އެ މިންކުރެވެނީ އޭގެ ހަމައަގުގައެވެ. އަގުދު 

ނުކުރެވޭ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން ހިއްސާގެ ރައުސުލްމާލުގައި ހިމެނެނީ ‘އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ’ ޮގތުގައެވެ. މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް މާލީ ބަޔާނުން އުނިކުރެވުމުން، 

ކުރީގައި ހިއްސާގެ ރައުސުލްމާލުގައި ހިމެނުނު ޖުމްލަ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން، ހިސާބުކުރެވެނީ އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި،’މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން 

ލިބޭ ސާފު ފައިދާ/)ގެއްލުން(’ ޮގތުގައެވެ. އެއް ރަހުނެއްގެ ދަށުން އެއް އިންވެސްޓްމަންޓަށް ވުރެ ގިނައިން ހުންނަނަމަ، ގެއްލުމަކަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ހިނދެއްގައި، މާލީ 

ބަޔާނުން އެއުނިކުރެވެނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވޭ މުޢާމަލާތައް އިސްކަންދެވޭ އުޞޫލުންނެވެ. ވިއްކާލެވެން ހުންނަ މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ދެމެހެއްޓުމުގައި ‘ޙިއްޞާގެ 

ފައިދާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ’ އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިސާބުކުރެވެނީ ‘މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބުނު ސާފު ފައިދާ/)ގެއްލުން(’ ޮގތުގައި އެފަދަ 

އާމްދަނީއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ޙައްޤު ޤާއިމްކުރެވުމުންނެވެ. ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ލިބޭ ‘ވިއްކާލެވެން ހުންނަ މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް’ އަކުން ގްރޫޕުން އެފަދަ އާމްދަނީއެއް 

ޮގތުގައެވެ.  ފައިދާ/)ގެއްލުން(’  ސާފު  ލިބުނު  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން  މާލީ  ބަޔާނުގައިހިސާބުކުރެވެނީ  އާމްދަނީގެ  ފުރިހަމަ  ޤާއިމްކުރެވުމުން،  ޙައްޤު  ލިބިދާނެކަމުގެ 

ވިއްކާލެވެން ހުންނަ މާލީ އެސެޓެއް ގެއްލުމުގެޮގތުގައި ކަނޑައެޅިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގެ ‘ޯލނުން ލިބޭ ގެއްލުން އަދި އެހެނިހެން ގެއްލުން’ 

ޮގތުގައި ހިސާބު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި  އިކުއިޓީއިން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި  2.10.4

ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތީގައި ހިމެނޭ ނަގުދު ފައިސާއާއި، އެހެން ބޭންކުތަކުގައިހުރި ބާކީ އާއި، ވަގުތުން އަދި ކުރު މުއްދަތުގައި ލިބެންހުރި ފައިސާއަކީ 

އޭގެ އަގަށް ފާހަގަކުރެވޭ ވަރުގެ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެކަމުގެ ރިސްކް ކުޑަ މުޢާމަލާތްތަކެވެ. 

ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ހިނގާ ޚަރަދު އަހަރުތަކަށް ބަހާލީމައި ޖެހޭ ޢަދަދުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށެވެ.



76

ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
ޖުމްލަ މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓުތައް

އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރ 2015

76

ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްޮގތް ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ޯނޓް 14 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ފައިސާ ދައުރުވިޮގތުގެ ބަޔާނުގައި ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްޮގތް ތަކެތި އަދި ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޮޕސިޓްތައް ބަޔާންޮކށްފައިވަނީ މަތީގައި ވާ ޮގތަށެވެ.

ޤާނޫނީ ރިޒާރވް ގެ ޮގތުގައި ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި ފައިސާ  2.10.5

އެންމެމަދުވެގެން ބަހައްޓަންޖެހޭ ރިޒާވްއާއި ގުޅޭ އެމް.އެމް.އޭގެ ޤަވާއިދުތައް ލާޒިމްކުރާ ޮގތުގައި، ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކުން ޑިމާންޑް އަދި ޓައިމް ޑިޮޕސިޓްތަކުގެ )ރާއްޖޭގެ 

އެއް ބޭންކުން އަނެއް ބޭންކަށް ޑިޮޕސިޓްޮކށްފައިވާ ފައިސާ އަދި ލެޓަރ ޮއފް ކްރެޑިޓް މާރޖިން ޑިޮޕސިޓްތައް ނުހިމަނައި( %10 ރިޒާވެއް )19 ޯއގަސްޓް 2015 

އާ ހަމައަށް މާލޭގައި ހުންނަ ޮގފިތަކުން %20 އަދި އެހެނިހެން ޮގފިތަކުން %15) ދިވެހި ރުފިޔާ އަދި ބޭރުފައިސާ ވަކިވަކިން ބަހައްޓަންޖެހެއެވެ. މި ޑިޮޕސިޓްތަކަކީ، 

ބޭންކް ހިންގުމުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޑިޮޕސިޓްތަކެއްނޫނެވެ. އެންމެމަދުވެގެން ބަހައްޓަންޖެހޭ ރިޒާވް ގެ ޮގތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޑިޮޕސިޓްތަކުގެ ތެރެއިން 

އަހަރަކު ދިވެހި ރުފިޔާގެ ޑިޮޕސިޓްތަކަށް 1 އިންސައްތަ އަދި ޮޑލަރު ޑިޮޕސިޓްތަކަށް 0.01 އިންސައްތައިގެ އިންޓަރެސްޓެއް ލިބެމުންދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް 

ބޭންކިންގ އަށް ވަކިން ޑިމާންޑް އަދި ޓައިމް ޑިޮޕސިޓްތަކުގެ %10 ގެ ރިޒާވެއް ބަހައްޓާފައިވެއެވެ.  

ޤާނޫނީ ރިޒާރވް ގެ ޮގތުގައި ޯމލްޑިވްސްމަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ ގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި ފައިސާ ގެ މަޢުލޫމާތު މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ޯނޓް 15 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން މިންކުރެވޭ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް – ‘ފެއަރ ވެލިއު ތްރޫ ޕްޮރފިޓް ޯއ ޮލސް’ )އެފް.ޓީ.ވީ.ޕީ.އެލް(  2.10.6

މާލީ ލައިބިލިޓީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ޙާއްޞަޮކށް ބެހެއްޓިފައިވާ ލައިބިލިޓީ އާއި އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭންކަށް ބަލައިގަނެވޭ 

ވަގުތުގައި ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ކަނަޑައެޅިފައިވާ މާލީ ލައިބިލިޓީތަކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު ހިސާބުކުރުމަށްފަހު އޭގެފަހުން މާލީ ލައިބިލިޓީތައް 

މިންކުރެވެނީ އޭގެ ހަމައަގުގައި އަދި އަންނަ ބަދަލު ހިސާބުކުރެވެނީ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ.

މާލީ ލައިބިލިޓީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަޮކށް ބެހެއްޓިފައިވާ ލައިބިލިޓީ އާއި ފުރަތަމަފަހަރު އަލަށް ބޭންކަށް ބަލައިގަނެވޭ 

މާލީ  އޭގެފަހުން  ހިސާބުކުރުމަށްފަހު  އަލަށް  ފުރަތަމަފަހަރު  ތަކެވެ.  ލައިބިލިޓީ  މާލީ  ކަނަޑައެޅިފައިވާ  ތެރެއިން  ގެއްލުމުގެ  ނުވަތަ  ފައިދާ  ލިބިދާނެ  ވަގުތުގައި 

ލައިބިލިޓީތައް މިންކުރެވެނީ އޭގެ ހަމައަގުގައި އަދި އަންނަ ބަދަލު ހިސާބުކުރެވެނީ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ. މިބައިގައި ހިމެނެނީ، އައި.އޭ.އެސް 39 -”ފައިނޭންޝަލް 

އިންސްޓްރުމެންޓްސް – ރިޮކގްނިޝަން އެންޑް މެޝަރމަންޓް” )މާލީ ވަޞީލަތްތައް: ބަލައިގަތުމާއި މިންކުރުން( މިންގަނޑުގައިވާ ޮގތަށް ‘ހެޖިންގ އިންސްޓްރުމަންޓް’ 

ޮގތުގައި ނުހިމެނޭ ޑެރިވެޓިވް މާލީ ވަޞީލަތްތަކެވެ.

‘ހެޖިންގ އިންސްޓްރުމަންޓް’ ޮގތުގައި ނުހިމެނޭނަމަ ޑެރިވެޓިވްތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ ‘ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަޮކށް ބެހެއްޓިފައިވާ’ ބައިގައެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަޮކށް ބެހެއްޓިފައިވާ ލައިބިލިޓީތަކުން ލިބިދާނެ ފައިދާ/ގެއްލުން ހިސާބުކުރެވެނީ ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ.

ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ކަނަޑައެޅިފައިވާ މާލީ ލައިބިލިޓީގެ ހަމައަގު އެއްވެސް މާލީ ލައިބިލިޓިއެއް ފުރަތަމަ އަލަށް ބޭންކަށް ބަލައިގަނެވޭ ވަގުތުގައި 

ކަނޑައެޅިފައެއްނުވާނެއެވެ.

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް - ހިނގާ ޚަރަދު އަހަރުތަކަށް ބަހާލީމައި ޖެހޭ ޢަދަދުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް  2.10.7

ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ މާލީ ވަޞީލަތެއްގެ ހަމައަގު ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ ވަސީލަތްތައް ބަހާލެވިފައި ވަނީ ‘ބޭންކްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ’، 

‘ކަސްޓަމަރުންނަށް ދައްކަންޖެހޭ’ އަދި ‘ދަރަންޏަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޢަދަދާއި ދަރަނި ނެގިފައިވާ ޢަދަދު’ އޭގެ ސަބަބުން އަދާ ކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ޮގތުގައި، ނަގުދު 

ފައިސާއިން ނުވަތަ އެހެން މާލީ އެސެޓެއް މެދުވެރިޮކށް ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ ޮގތުގައި ނުވަތަ އޭގެ ބަދަލުގައި، ހިނގާ ޚަރަދު އަހަރުތަކަށް ބަހާލީމައި ޖެހޭ 

ޢަދަދުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް، ނިސްބަތުންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓް ލިބޭ އުޞޫލުން، ވަކި ޢަދަދެއްގެ ހިއްސާ ލިބޭ ޮގތަށެވެ. 
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ފުރަތަމަ ފަހަރު އަލަށް ހިސާބުކުރުމަށްފަހު އޭގެފަހުން މާލީ ލައިބިލިޓީތައް މިންކުރެވެނީ، ހިނގާ ޚަރަދު އަހަރުތަކަށް ބަހާލީމައި ޖެހޭ ޢަދަދުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް، 

ނިސްބަތުންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓް ލިބޭ އުޞޫލުންނެވެ. ހިނގާ ޚަރަދު އަހަރުތަކަށް ބަހާލީމައި ޖެހޭ ޢަދަދު ހިސާބުކުރެވެނީ، ލިބޭ ޑިސްކައުންޓެއް ނުވަތަ އޭގޭ އަގަށް 

އިތުރުވިމިންވަރަކާއި ނިސްބަތުންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓް ގެތެރެއިން ޚަރަދުވި ޢަދަދު ހިމަނައިގެންނެނެވެ. މިބައި އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވަނީ “އިންޓަރެސްޓާއި 

ޢާމްދަނީ” ޮގތުގައެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓެއް ގެއްލުމަކަށް ހުށަހެޅޭ ޙާލަތްތަކުގައި  ފުރިހަމަ ޢާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ޯލނާއި ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ފައިދާ/

)ގެއްލުން( ޮގތުގައެވެ. މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބަހައްޓާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި އެކުލަވާލާފައިވާނީ “އިންޓަރެސްޓާއި އާމްދަނީ” ގެ 

ޮގތުގައެވެ. ނިސްބަތުންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓް ޢަދަދު، ‘ހިނގާ ޚަރަދު އަހަރުތަކަށް ބަހާލީމައި ޖެހޭ ޢަދަދު’ ގެ އުސޫލުން ކަނޑައެޅުމުގައާއި ލައިބިލިޓީތައް  ހިސާބުތަކުން 

އުނިކުރެވޭހިނދު، ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ހިމެނިފައިވަނީ ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ.

ހިނގާ ޚަރަދު އަހަރުތަކަށް ބަހާލީމައި ޖެހޭ ޢަދަދުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް މިންކުރެވޭ މާލީ ލައިބިލިޓީތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ޯނޓް 26، އަދި 27 

ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މާލީ ވަސީލަތްތައް ރިކްލެސިފައިކުރުން  2.10.8

މާލީ ވަސީލަތްތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލައިގަތުމަށްފަހު، “އެފް.ވީ.ޓީ.ޕީ.އެލް” ބަޔަށް ގްރޫޕުން ރިކްލެސިފައި ނުކުރެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، މާލީ ވަޞީލަތެއް އެންމެ ފުރަތަމަ 

ބަލައިގަންނަ އިރު، އެވަޞީލަތަކީ ފައިދާއާ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން އެ އެސެޓެއްގެ ހަމައަގު މިންކުރެވޭ އެސެޓެއްކަމުގައި ބަލައިގެންފި ނަމަ އެ ކެޓެގެރީއިން ބޭރަށްވެސް 

ގްރޫޕުން އެވަޞީލަތް ރިކްލެސިފައިނުކުރެއެވެ.

އައިއޭއެސް 39 )މާލީ ވަޞީލަތްތައް: ބަލައިގަތުމާއި މިންކުރުން( ހުއްދަކުރާ ޮގތުގެމަތިން ޑެރިވެޓިވް ނޫން މާލީ އެސެޓުތައް ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ 

ބަހައްޓާ  މުއްދަތުހަމަވަންދެން  ކެޓެގަރީއާއި  އެސެޓުތަކުގެ  ލިބެންހުންނަ  ޯލނާއި  ކެޓެގަރީއާއި،  އެސެޓުތަކުގެ  ހުންނަ  ވިއްކާލެވެން  ނެރެ،  ކެޓެގަރީއިން  އެސެޓުތަކުގެ 

އެސެޓުތަކުގެ ކެޓެގަރީއަށް ގްރޫޕުން ރިކްލެސިފައިކުރެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި، ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓުތަކުގެ ކެޓެގެރީއިން މާލީ އެސެޓުތައް ނެރެ، 

ޯލނާއި ލިބެންހުންނަ އެސެޓުތަކުގެ ކެޓެގެރީއާއި ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ އެސެޓުތަކުގެ ކެޓެގެރީއާއި މުއްދަތުހަމަވަންދެން ބަހައްޓާ އެސެޓުތަކުގެ ކެޓެގެރީއަށް 

ރިކްލެސިފައިކުރުމަށްވެސް ގްރޫޕަށް ހުއްދަލިބިފައިވެއެވެ.

މާލީ ވަޞީލަތްތައް ރިކްލެސިފައިކުރުން  2.10.8

މާލީ ވަޞީލަތްތައް ފުރަތަމަ އަލަށް ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ‘އެފް.ވީ.ޓީ.ޕީ.އެލް’ ބަޔަށް ގްރޫޕުން ރިކްލެސިފައި ނުކުރެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، މާލީ ވަޞީލަތެއް އެންމެ ފުރަތަމަ 

ބަލައިގަންނަ އިރު، އެވަޞީލަތަކީ ފައިދާއާ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން އެ އެސެޓެއްގެ ހަމައަގު މިންކުރެވޭ އެސެޓެއްކަމުގައި ބަލައިގެންފި ނަމަ އެ ކެޓެގެރީއިން ބޭރަށްވެސް 

ގްރޫޕުން އެވަޞީލަތް ރިކްލެސިފައިނުކުރެއެވެ.

އައި.އޭ.އެސް 39 )މާލީ ވަޞީލަތްތައް: ބަލައިގަތުމާއި މިންކުރުން( ހުއްދަކުރާ ޮގތުގެމަތިން ޑެރިވެޓިވް ނޫން މާލީ އެސެޓުތައް ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ 

ބަހައްޓާ  މުއްދަތުހަމަވަންދެން  ކެޓެގަރީއާއި  އެސެޓުތަކުގެ  ލިބެންހުންނަ  ޯލނާއި  ކެޓެގަރީއާއި،  އެސެޓުތަކުގެ  ހުންނަ  ވިއްކާލެވެން  ނެރެ،  ކެޓެގަރީއިން  އެސެޓުތަކުގެ 

އެސެޓުތަކުގެ ކެޓެގަރީއަށް ގްރޫޕުން ރިކްލެސިފައިކުރެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި، ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓުތަކުގެ ކެޓެގަރީއިން މާލީ އެސެޓުތައް ނެރެ، 

ޯލނާއި ލިބެންހުންނަ އެސެޓުތަކުގެ ކެޓެގަރީއާއި ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ އެސެޓުތަކުގެ ކެޓެގަރީއާއި މުއްދަތުހަމަވަންދެން ބަހައްޓާ އެސެޓުތަކުގެ ކެޓެގަރީއަށް 

ރިކްލެސިފައިކުރުމަށްވެސް ގްރޫޕަށް ހުއްދަލިބިފައިވެއެވެ.

މިޮގތުންކުރާ ރިކްލެސިފިކޭޝަންތައް ހިސާބުކުރެވެނީ ރިކްލެސިފައިކުރި ދުވަހު ހުންނަ ހަމަ އަގުގައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އެއީ އެސެޓުގެ އަގު ދަށްވުމަށް ފަހު އެސެޓުގައި 

ހުންނަ އާ އަގު ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.

ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓުތަކުގެ ކެޓެގެރީއިން ނެރެ ރިކްލެސިފައިކުރާ މާލީ އެސެޓުތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރިން އިކުއިޓީގައި ބަލައިގެންފައިވާ އެ އެސެޓެއްގެ މައްޗަށް 

މައްޗަށް  ގެ  އީ.އައި.އާރު  ބަހާލައިގެން،  މައްޗަށް  ދުވަސްތަކުގެ  ޮއތް  ބާކީ  މުއްދަތުން  އިންވެސްޓްމަންޓްގެ  އަދާކުރަނީ  އަގު  ގެއްލުމެއްގެ  ނުވަތަ  ފައިދާއެއް  ލިބޭ 
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ބިނާޮކށް ހިސާބުޮކށްގެންނެވެ. އެސެޓުގެ އަގު ދަށްވުމަށް ފަހު އެސެޓުގައި ހުންނަ އާ އަގާއި އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ދައުރުވުމުގައި ހުރި ތަފާތުވެސް އެސެޓުގެ 

ޮގތުގައި  ގެއްލުމުގެ  އެސެޓު  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ނިންމަނީއެވެ.  އަދާޮކށް  ހިސާބުޮކށްގެން  ބޭނުންޮކށް  އީ.އައި.އާރު  ބަހާލައިގެން  މައްޗަށް  މުއްދަތުގެ  ޮއތް  ބާކީ 

ކަނޑައެޅިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ، އިކުއިޓީގެ ޮގތުގައި ރިޯކޑުކުރެވިފައިވާ ޢަދަދު އުނިޮކށް ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނެއެވެ.

ޑެރިވެޓިވް ނޫން ވިޔަފާރީގެ އެސެޓެއް ޯލނާއި ލިބެން ހުންނަ އެސެޓުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމާއެކު، ކުރިއަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މުސްތަޤްބަލުގައި ނުވަތަ އެއެސެޓެއްގެ 

މުއްދަތު ހަމަވުމާ ހަމައަށް އެސެޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ގްރޫޕުގައި ހުރެ، އަދި އެޮގތަށް އެކަންކުރުމަށް ގްރޫޕުން ވިސްނާނަމަ، އެއެސެޓެއް ވިއްކާލުމަށްޓަކައި 

އެސެޓެއް  މާލީ  ކުރެވިދާނެއެވެ.  ރިކްލެސިފައި  ގްރޫޕުން  ކެޓެގަރީއަށް  އެސެޓުތަކުގެ  ހުންނަ  ލިބެން  ޯލނާއި  ނެރެ،  ކެޓެގަރީއިން  އެސެޓުތަކުގެ  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 

ރިކްލެސިފައިކުރުމަށްފަހު، ގްރޫޕަށް މުސްތަޤްބަލުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ފައިސާ، އެ ފައިސާ އަނބުރާ ޯހދުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރުވެއްޖެ 

ނަމަ، އެއިތުރުވާ އަދަދެއް ބަލައިގަންނަނީ، އަންދާޒާއަށް ބަދަލުއަންނަ ދުވަހުންފެށިގެން އީ.އައި.އާރު އަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ޮގތުގައެވެ.

އެސެޓްތައް ރިކްލެސިފައިކުރުމަކީ މެނޭޖްމަންޓުގެ އިޚްތިޔާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ. އަދި ރިކްލެސިފައިކުރުމަށް ނިންމަނީ ޮކންމެ އެސެޓެއް ވަކިވަކިންނެވެ.

އަހަރު ހިނގަމުންދާއިރު ގްރޫޕުން އެއްވެސް މާލީ އެސެޓެއް ރިކްލެސިފައިނުކުރެއެވެ.

މާލީ ވަޞީލަތްތައް އުނިކުރުން  2.10.9

މާލީ އެސެޓުތައް އުނިކުރުން  2.10.9.1

މާލީ އެސެޓުތައް )ނުވަތަ، މާލީ އެސެޓެއްގެ ބައެއް، ނުވަތަ އެއްވައްތަރުގެ މާލީ އެސެޓުތަކުގެ ގްރޫޕެއްގެ ބައެއް( އުނިކުރެވެނީ:

އެ އެސެޓަކުން ދައުރުވާ ފައިސާ ލިބުމުގެ ޙައްޤު ޮއތް މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ނުވަތަ	 

އެ އެސެޓަކުން ދައުރުވާ ފައިސާ ލިބުމުގެ ޙައްޤު ގްރޫޕުން އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމުން، ނުވަތަ އެ އެސެޓާގުޅޭ ހުރިހާ ރިސްކަކާއި ފައިދާއެއް 	 
ގްރޫޕުން އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުޮކށްފައިވާ، ނުވަތަ އެއެސެޓާގުޅޭ އެއްވެސް ރިސްކެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ގްރޫޕުން ހިފާފައިވެސް އަދި ބަދަލުޮކށްފައިވެސް 
ނުވާ ހާލަތުގައި، ޕާސް-ތުރޫ އިންތިޒާމެއް މެދުވެރިޮކށް އެ އެސެޓަކުން ދައުރުވާ ފައިސާ ލަސްކުރުމަކާ ނުލާ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ދިނުމުގެ ޒިންމާ 

ނެގުމުންނެވެ.

އެއްވެސް އެސެޓަކުން ދައުރުވާ ފައިސާ ލިބުމަށް ގްރޫޕަށް ޮއތް ޙައްޤު އެހެންފަރާތަކަށް ގްރޫޕުން ބަދަލުޮކށްފިނަމަ، ނުވަތަ ޕާސް-ތުރޫ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން، އެ 

އެސެޓާގުޅޭ އެއްވެސް ރިސްކެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ގްރޫޕުން ނުހިފާ އަދި ބަދަލުނުޮކށް އަދި އެ އެސެޓުގެ ޮކންޓްޯރލް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުނުޮކށްވާ ހާލަތުގައި، އެ 

އެސެޓު ބަލައިގެންފައި ޮއންނަނީ ކުރިޔަށްޮއތް ތަނުގައި އެ އެސެޓުގައި ގްރޫޕްގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ މިންވަރަކަށެވެ. އެހާލަތުގައި ގްރޫޕުން އެޯސސިއޭޓެޑް ލައިބިލިޓީ 

ވެސް ބަލައިގަނެއެވެ. ބަދަލުޮކށްފައިވާ އެސެޓާއި އެޯސސިއޭޓެޑް ލައިބިލިޓީ މިންކުރަނީ ގްރޫޕުން ދޫޮކށްނުލާހުރި ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް ތަމްސީލުވާނެ ޮގތެއްގެ މަތިންނެވެ. 

ބަދަލުކުރާ އެސެޓުގައި ގެރެންޓީގެ ޮގތުގައި ބައިވެރިވުން މިނަނީ އަސްލު ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ޢަދަދާއި، ގްރޫޕުން ބަދަލުގައި ދައްކަންޖެހިދާނެ އެންމެ މަތީ އަގާއި ދެޢަދަދު 

އަޅާކިޔާއިރު އެންމެ ކުޑަ ޢަދަދުގެ ޮގތުގައެވެ.

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް އުނިކުރުން  2.10.9.2

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް އުނިކުރަނީ އެލައިބިލިޓީއެއްގެ ދަށުން އަންނަ ޒިންމާ އަދާކުރުމުން، ނުވަތަ ކެންސަލްވުމުން ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ.

ލައިބިލިޓީއަކުން  އެހެން  ދޫކުރާ  ޝަރުޠުތަކަކާއެކު  ތަފާތުތަކެއްވާ  ޮބޑެތި  ފަރާތުން،  ދަރަނިދޫޮކށްފައިވާ  އެ  ހަމަ  ލައިބިލިޓީއެއް  މާލީ  ޮއތް  ވުޖޫދުގައި  ކުރިން 

ރިޕްލޭސްކުރުމުން، ނުވަތަ ކުރިން ވުޖޫދުގައި ޮއތް ލައިބިލިޓީއެއްގެ ޝަރުޠުތަކަށް ޮބޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުން، އެކަމަކީ އަސްލު ލައިބިލިޓީ އުނިޮކށް އާ ލައިބިލިޓީއެއް 

ބަލައިގަތުން ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. އަސްލު މާލީ ލައިބިލިޓީގެ ހިސާބު ކުރެވިފައިވާ ޢަދަދާއި ބަދަލުގައި ދައްކާ އަގާއި އަޅާ ކިޔާއިރު ހުންނަ ތަފާތަކީ ފައިދާ ނުވަތަ 

ގެއްލުންކަމުގައި ބަލައިގަނެއެވެ.
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ސެކިއުރިޓީތައް ދޫކުރުމާއި އަނބުރާ ދައްކަން ނެގުން  2.10.10

ސެކިއުރިޓީތައް ދޫކުރުމާއި އަނބުރާ ދައްކަން ނެގުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ޢާންމުޮކށް ހިނގަނީ ފައިސާ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީތައް ރަހުނުކުރެވިގެންނެވެ. ސެކިއުރިޓީތައް 

ކައުންޓަރޕާޓީތަކަށް ބަދަލުކުރުމުން އެކަން މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގައި ޖަހަނީ ހަމައެކަނި މިލްކިއްޔާތާއި ގުޅޭ ރިސްކުތަކާއި ފައިދާތައް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ނަމައެވެ. 

ރަހުނުގެ ޮގތުގައި ދޭ ނުވަތަ ލިބޭ ފައިސާ އެސެޓެއް ނުވަތަ ލައިބިލިޓީއެއްގެ ޮގތުގައި ރިޯކޑުކުރެވިދާނެއެވެ. އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާ ސެކިއުރިޓީތައް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް 

ނުވިއްކާހާ ހިނދަކު އެސެކިއުރިޓީތައް މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގައި ނުޖަހައެވެ. އެހާލަތުގައި ސެކިއުރިޓީ އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހުމުގެ ޒިންމާ ރިޯކޑުކުރަނީ ވިޔަފާރީގެ 

ލައިބިލިޓީއެއްގެޮގތުގައެވެ. އަދި މިންކުރަނީ ވިޔަފާރީގެ ސާފު އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި ލިބޭ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ހިމެނުމާއެކު އޭގެ ހަމަ އަގުގައެވެ. 

2.10.11 މާލީ ވަސީލަތްތައް އަޅާކެނޑުން

މާލީ އެސެޓުތަކާއި މާލީ ލައިބިލިޓީތައް މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނުމުގައި އެކަތި އަނެކައްޗާއި އަޅާ ކަނޑައި އޭގެ ސާފު ބާކީ ބަޔާންޮކށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި 

ގްރޫޕަށް އަޅައިކެނޑުމުގެ ޙައްޤު ޤާނޫނީ ޮގތުން ޮއތް ހާލަތުގައި، އަޅާކަނޑައިގެން ސާފުބާކީ ޯހދުމަށް ނުވަތަ އެކުއެކީގައި އެސެޓު ރިއަލައިޒްޮކށް ލަޔަބިލިޓީ ފުއްދުމަށް 

ގަސްތުޮކށްގެންނެވެ.

އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު އަޅާކަނޑައި އޭގެ ސާފު ބާކީ ބަޔާންޮކށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި އައި.އޭ.އެސް/އައި.އެފް.އާރު.އެސް އިން ހުއްދަކުރާ ހާލަތުގައި، ނުވަތަ ގްރޫޕުގެ 

ވިޔަފާރިއާ އެއްޮގތް މުޢާމަލާތްތަކުން ނުކުންނަ ފައިދާއާއި ގެއްލުން ބަޔާންކުރާއިރުއެވެ.

މާލީ އެސެޓުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން  2.10.12

2.10.12.1 ޯލނާއި ލިބެން ހުންނަ އެސެޓްތައް

ހުރިހާ ޯލނަކާއި އެޑްވާންސެއް ޯލނުނަގާފަރާތާއި ފައިސާ ހަވާލުކުރެވޭއިރު ޯލނެއްގެޮގތުގައި ރިޯކޑުކުރެވެއެވެ.

ޯލނެއް ދައްކާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކުޑަވާ ހިނދުން ފެށިގެން އޭގެ ގެއްލުން މެނޭޖްމެންޓުން އަންދާޒާޮކށް އެއަށް ޚާއްސަ ކްރެޑިޓް ރިސްކް ޕްޮރވިޜަނެއް ހަދައެވެ.

ޯލނަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ޕްޮރވިޜަން ހަދަނީ ޯލނު ނަގާފައިވާ ކަސްޓަމަރަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނުތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ބެލެހެއްޓުމަށްފަހު، ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

ޮއޯތރިޓީގެ ޕްރޫޑެންޝަލް ރެގިއުލޭޝަން ނަންބަރު R-168/2015 “އެސެޓް ކްލެސިފިކޭޝަން، ޕްޮރވިޜަނިންގ އެންޑް ސަސްޕެންޝަން ޮއފް އިންޓަރެސްޓް” ގައި 

ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތިން ޯލނަށް ފައިސާ ނުދައްކާ މުއްދަތަށް ބަލައިގެން އަންނަނިވި މިންގަނޑުތަކާ އެއްޮގތްވާޮގތުގެމަތީންނެވެ.

އެމް.އެމް.އޭ ގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްޮގތަށް އެންމެ މަދުން ޕްޮރވިޝަން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މިންވަރު

ކަނޑައެޅޭބައިކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިގައި ހިމެނޭ މުއްދަތު
ރަހުނު ނުޮކށް ދަރަންޏަށްހެދިފައިވާ 

ޕްޮރވިޜަން
ރަހުނުޮކށްފައި ދަރަންޏަށް 

ހެދިފައިވާ ޕްޮރވިޜަން
ބޭންކުން އަމަލުކުރަމުންދާ 

ޮގތް

%1%0.5%0.5ޤަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކ0ާ-59 ދުވަސް 

%5%3%3ޚާއްސަޮކށް ބެލެވ60ޭ-89 ދުވަސް

%25%20%20ފެންވަރު ދަށް 90 ދުވަހުން ފެށިގެން 179 ދުވަހާ ހަމައަށް

%50%25%50ޔަޤީންކަން ކުޑަ 180 ދުވަހުން ފެށިގެން 359 ދުވަހާ ހަމައަށް 

%100%50%100ގެއްލުނ360ް ދުވަހުން ފެށިގެން 719 ދުވަހާ ހަމައަށް

%100%100%100ގެއްލުނ720ް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ 

ގެއްލުމަށް  ކާޑުތައް  މިފަދަ  އަދި  ބަލަހައްޓަމުންގެންދެއެވެ.  ބޭންކުން  މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ބައި  ނުދެއްކިވާ  ދައްކަންޖެހި  ފަރާތްތަކުން  ދޫކުރެވިފައިވާ  ކާޑު  ކްރެޑިޓް 

ހުށަހެޅުމުން، އެގެއްލުމަށް ޕްޮރވިޜަން ހަދަނީ، ގްރޫޕްގެ ކްރެޑިޓް ޮޕލިސީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާޮގތުގެ މަތީން ފައިސާ ނުދައްކާ މުއްދަތަށް ބަލާ އަންނަނިވި ބައިތަކަށް 

ބަހާލެވިގެންނެވެ.



80

ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
ޖުމްލަ މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓުތައް

އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރ 2015

80

ހެދިފައިވާ ޕްޮރވިޜަންކަނޑައެޅޭބައިކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިގައި ހިމެނޭ މުއްދަތު
%1އުފެއްދުންތެރ0ި-59 ދުވަސް 

%50އުފެއްދުންތެރ60ި-89 ދުވަސް

%50އުފެއްދުންތެރި ނޫނ90ް ދުވަހުން ފެށިގެން 180 ދުވަހާ ހަމައަށް

%100އުފެއްދުންތެރި ނޫނ180ް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ

ޯލނެއްގެ ފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބޭނެކަން ޔަޤީންވުމާއިއެކު، އެޯލނުގެ ގެއްލުމަށް ހެދިފައިވާ ޕްޮރވިޜަނާއި އަޅައި ބޭންކުގެ ހިސާބުތަކުން އުނިކުރެވެއެވެ. މިފަދަ ޯލނުތައް 

އުނިކުރެވެނީ އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ އެންމެހާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްޮގތްވާޮގތުގެމަތީންނެވެ. އަދި ގެއްލުމުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށްފަހުއެވެ. 

ފަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ ގެއްލުމެއްގެ ޢަދަދު މަދުވެއްޖެނަމަ، އަދި މި މަދުވާ މަދުވުމަކީ އެ ގެއްލުން ބަލައިގަތުމުގެ މާފަހުން ކުރިމަތިވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުންވާ 

ކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ )މިސާލަކަށް: ޯލނު ނެގި ފަރާތުން އަލުން ޯލނަށް ޤަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަން ފެށުން(، ގެއްލުމުގެ ޮގތުގައި ކުރިން ކަނޑައެޅުނު އަދަދު އަނބުރާ 

ގެންދިޔުމުގެ ޮގތުން އެލަވަންސް އެކައުންޓުގައި އެބަދަލުގެނެވެއެވެ. ޯލނުތަކާ އެޑްވާންސްތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ ބޭންކަށް ލިބުމުން އެ ފައިސާ ބެލެވެނީ ނަގުދު 

ފައިސާގެޮގތުގައި ބޭންކަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ޮގތުގައެވެ.

2.10.12.2 ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓްގެ ޮގތުގައި ކަނޑައެޅޭ އެސެޓްތައް

ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓުގެ ޮގތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުގެ ތެރެއިން ޮކންމެ އިންވެސްޓްމެންޓެއް ރިޯޕޓުކުރާ ދުވަހު އެއިންވެސްޓްމަންޓަކީ 

ގެއްލުންވާ އެސެޓެއްކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުރިޯތ ގްރޫޕުން ބަލާ ކަނޑައަޅައެވެ.

މާލީ  ހުރި  ޚަރަދުގައި  އެޮމޓައިޒްޑް  ވަޞީލަތަކީ  ޮކންމެ  އެއިން  ކަމުގައިވާނަމަ،  ވަޞީލަތެއް  ދަރަނީގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޮގތުގައި  އެސެޓުގެ  ހުންނަ  ވިއްކާލެވެން 

އެސެޓުތައް ބަލާ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު ގެއްލުންވާ ވަޞީލަތެއް ކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުރިޯތ ގްރޫޕުން ބަލައެވެ. ނަމަވެސް ގެއްލުމުގެޮގތުގައި ރެޯކޑުކުރެވެނީ 

އެޮމޓައިޒްޑް ޚަރަދާއި މިހާރުގެ ހަމަ އަގާ ދޭތެރޭގައި ހުންނަ ފަރަގުން އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ކުރިން ރިޯކޑުކުރެވިފައިވާ ގެއްލުން ކަނޑާލުމުން އަންނަ 

ކިއުމުލެޓިވް )އެއްޮކށްލެވިފައިވާ ޖުމްލަ( ގެއްލުމެވެ. މުސްތަޤްބަލުގެ އިންޓްރެސް އާމްދަނީ ބިނާކުރަނީ ރިޑިއުސްޑް ކެރީންގ އެމައުންޓަށެވެ. އަދި އެކްރޫކުރަނީ ގެއްލުން 

މިންކުރުމަށްޓަކައި މުސްތަޤްބަލުގައި ލިބޭނެކަމަށް ބަލާ ފައިސާ ދައުރުވުން ޑިސްކައުންޓުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބޭނުންޮކށްގެންނެވެ. އިންޓްރެސްޓުން 

ލިބޭ އާމްދަނީ ރިޯކޑު ކުރަނީ “އިންޓްރެސްޓުން ލިބޭ އާމްދަނީ” ގެ ބައެއްގެ ޮގތުގައެވެ. ފަހުގެ މުއްދަތެއްގައި ދަރަނީގެ ވަޞީލަތެއްގެ ހަމަ އަގު މައްޗަށްދާ ދިއުމަކީ 

އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ގެއްލުން ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހިނގިކަމެއް ނަމަ އެގެއްލުމަށް އަންނަ ބަދަލު ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ދައްކުވައިދެއެވެ.

ވިއްކާލެވެންހުންނަ އެސެޓުގެ ޮގތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިކުއިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަކީ ގެއްލުންވާ ވަޞީލަތްކަމުގައި ދައްކުވައިދޭ ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި އިންވެސްޓްމެންޓަށް 

ހިނގި ޚަރަދަށްވުރެ އޭގެ ހަމަ އަގަށް ‘ޮބޑު’ ދަށްވުމެއް ނުވަތަ ‘ދިގު މުއްދަތަކަށް’ ދަށްވުމެއް އައުން ހިމެނެއެވެ. ގެއްލުންވާކަމުގެ ހެކި ހުރި ކަމުގައިވާނަމަ، މިހާރުގެ 

ގެއްލުން  ލިބުނު  އެއިންވެސްޓްމަންޓުން  ރިޯކޑުކުރެވިފައިވާ  ބަޔާނުގައި  އާމްދަނީގެ  އެއްޮކށްލެވިފައިވާ  ކުރިން  ތަފާތުން،  ހުރި  ޚަރަދުގައި  އެކުއިޒިޝަން  އަގާއި  ހަމަ 

ކަނޑާލުމުން އަންނަ ކިއުމިލޭޓިވް ގެއްލުން އިކުއިޓީއިން އުނިޮކށް އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ރިޯކޑުކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ވިއްކާލެވެން ހުންނަ 

އެސެޓްގެ ޮގތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިކުއިޓީ ސެކުއިރިޓީގެ ހަމަ އަގުން އޭގެ ފަހުން ރިކަވަރކުރެވޭ ޢަދަދު ރިޯކޑުކުރަނީ އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ.

ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓްގެ ޮގތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށްވާ ފައިސާ އަނބުރާނުލިބޭނެކަން ޔަޤީންވުމުން ގްރޫޕުން އެއިންވެސްޓްމަންޓުތައް 

ބޭންކުގެ ހިސާބުތަކުން އުނިކުރެއެވެ.
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2.10.12.3 އަލުން މަޝަވަރާކުރެވިފައިވާ ޯލނުތައް

ޯހދުމަށް  ފައިސާ އަނބުރާ  ދެއްކިފައި ނުވާތީ  ފައިސާ  ދައްކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން  ފައިސާ  ހިމެނެނީ،  ތެރޭގައި  ޯލނުތަކުގެ  އަލުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ 

މަގުފަހިކުރުވުމުގެ ޮގތުން އެޯލނު މުޅިން އައު ޯލނަކަށް ބަދަލުކުރެވި، ފައިސާ ދައްކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު ބަދަލުކުރެވި، ޯލނުގެ މުއްދަތު  އިތުރުކުރެވި، ނުވަތަ 

ޯލނު ނަގާފައިވާ ފަރާތުގެ މާލީ ޙާލަތު ދަށަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ޯލނު ދޫކުރެވުނުއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްޮގތްވާޮގތުގެމަތިން ފައިސާ ދެއްކުމަށް 

ޯލނު ނަގާފައިވާ ފަރާތުން އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތްތަކުގައި ޯލނު ދޫކުރެވުނުއިރު ވެވުނު އެއްބަސްވުންތަކަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ ޯލނެވެ. ވުމާއިއެކު، ޯލނެއްގެ ޝަރުޠުތަކަށް 

ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ގްރޫޕުން މުތާލިއާކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ، މަދުވެގެން: )ހ( އެއިރެއްގައި މާލީ ޙާލަތު ހުރިނެތް ޮގތް އަދި ފައިސާ ދައުރުވިޮގތާ 

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛ )ށ( ޯލނު ނެގިފަރާތުގެ މުޢާމަލާތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް؛ އަދި )ނ( އިތުރަށް ހުށަހަޅާ ރަހުނުތަކާ ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކެވެ.

ޯލނެއްގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވި، އަދި އެ ބަދަލުގެނެވޭ އިރު ޯލނު ނެގިފަރާތުން ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ އިންޓަރެސްޓް ނަގުދު ފައިސާއިން އެއްޮކށް ދައްކައިފިނަމަ، 

އެ ޯލނު ބެލެވޭނީ ފެންވަރު ދަށް ޯލނެއްގެ ޮގތުގައެވެ. ނަމަވެސް ޯލނެއްގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވި، އަދި އެބަދަލުގެނެވޭ އިރު ޯލނުނެގިފަރާތުން ދައްކަންޖެހި 

ނުދެއްކިވާ އިންޓަރެސްޓް ނަގުދު ފައިސާ އިން އެއްޮކށް ދައްކާފައިނުވާނަމަ، އެ ޯލނު ބެލެވޭ ބައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެމް.އެމް.އޭގެ ޕްރޫޑެންޝަލް ރެގިއުލޭޝަން  

R-168/2015 “އެސެޓް ކްލެސިފިކޭޝަން، ޕްޮރވިޜަނިންގ އެންޑް ސަސްޕެންޝަން ޮއފް އިންޓްރެސްޓް” ގެ ހަތަރުވަނަ ބަޔާ އެއްޮގތްވާޮގތުގެމަތިންނެވެ. 

މަޝްވަރާކުރެވި ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ޯލނުތައް އަލުން އުފެއްދުންތެރި ޯލނުތަކުގެ ބަޔަށް އެކަށައެޅެނީ، ޯލނުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލުގެނެވުނުފަހުން ޤަވާއިދުން 

ހަމަސްދުވަސް ވަންދެން ޯލނަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާނަމައެވެ. މިފަދަ ޯލނުތަކަށް ދައްކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓް ނުދައްކާ 90 

ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފާއިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ދުވަހަކާއި ހަމައަށް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ފައިސާއާއި އިންޓްރެސްޓް ނަގުދު ފައިސާއިން އެއްޮކށް ދައްކާ ޚަލާޞް 

ކުރަންދެން މުޅި ޯލނު ބެލެވޭނީ އިންޓްރެސްޓް ހިފެހެއްޓިފައިވާ ޯލނެއްގެ ޮގތުގައެވެ.

ފައިނޭންސް އަދި ޮއޕަރޭޓިންގ ލީސް  2.11

އެއްވެސް އިންތިޒާމަކީ ލީސްއެއްޯތ ނުވަތަ އޭގައި ލީސްއެއް ހިމެނޭޯތ ބަލައިބެލުންތައް ބިނާވެފައިވާ އެ އިންތިޒާމެއްގެ ސަބްސްޓެންސް ގެ މައްޗަށެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި 

އިންތިޒާމެއް އަދާޮކށް ނިމުން ވަކި އެސެޓެއް ނުވަތަ އެސެޓްތަކެއްގެ ބޭނުންކުރުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވޭޯތ އަދި އެ އިންތިޒާމަކުން އެސެޓް އެއް ބޭނުންކުރުމަށް 

ޙައްޤެއް ދީފައިވޭޯތ ބަލާ ވަޒަންކުރަންޖެހެއެވެ. 

ފައިނޭންސް ލީސް  2.11.1

ޚިދުމަތް ޯހދާ ފަރާތްތަކަށް ލީސްކުރެވިފައިވާ “ފައިނޭންސް ލީސް އެސެޓް” ގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ މިލްކިއްޔާތު ފިޔަވައި މިލްކިއްޔާތާއި ގުޅޭ މައިގަނޑު ހުރިހާ ރިސްކް 

އަދި ފައިދާ ޚިދުމަތް ޯހދާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާނަމަ އެފަދަ ލީސްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާނީ ފައިނޭންސް ލީސްގެ ޮގތުގައެވެ. ލީސިންގ ގެ ބާކީ އާމްދަނީގެ 

ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާނީ ލީސްގެ އާމްދަނީޮގތުގައި އެވަގުތަށް ބެލެވިފައިނުވާ އާމްދަނީ އަދި ފައިސާދައްކާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ނެތް ކުލިތަކާއިގުޅޭޮގތުން ލިބޭ ގެއްލުން 

އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ. ފައިނޭންސް ލީސްގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ލީސްއިން ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި ހިމެނި މަލީ ބަޔާނުގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން 

ލިބެންޖެހޭ ޯލނު ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން ތެރޭގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ފައިނޭންސް ލީސް ގެ އިންތިޒާމެއް މި ގްރޫޕްއަކު ނެތެވެ.  

ޮއޕަރޭޓިންގ ލީސް  2.11.2

ޮއޕަރޭޓިންގ ލީސްތަކަކީ ލީސްކުރެވުނު ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަމާއި ގުޅޭ މައިގަނޑު ހުރިހާ ރިސްކްތަކާއި ފައިދާތައް ގްރޫޕަށް ބަދަލުނުކުރެވޭ ލީސިންގ އިންތިޒާމުތަކެވެ. 

ގްރޫޕަކީ ލީސްނަގާ ފަރާތްކަމުގައިވާނަމަ، ލީސްކުރެވިފައިވާ އެސެޓްތައް މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ. ކުލީގެ ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހިފައިވާ ހިމެނިފައިވާނީ 

ފައިސާ ތެދުޮރނގު ގެ އުޞޫލުން ލީސްގެ މުއްދަތަށް ހިސާބުކުރުމަށްފަހު އެހެނިހެން ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ. 
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ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް   2.12

ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތް އުފެއްދުމާއި ސަޕްލައި ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުން 

ކުރެވޭ ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އަދި މަދުވެގެން ހިސާބުކުރާ އެއް މުއްދަތަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ޓޭންޖިބްލް ހަރުމުދަލެވެ. 

މިއެސެޓްތައް ހިސާބުކުރުމުގައި ގްރޫޕުން ބޭނުން ކުރަނީ އައި.އޭ.އެސް 16 )ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް( ގެ މިންގަނޑު ތަކެވެ.

ރިޮކގްނިޝަން   2.12.1

ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓްގެ ޮގތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނަނީ ކުރިޔަށް ޮއތްތަނުގައި އެ މުދަލެއްގެ ސަބަބުން ގްރޫޕަށް އިޤްތިޯޞދީ 

ފައިދާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވުމުން އަދި އެ މުދަލެއްގެ އަގު އެކަށީގެންވާ އިތުބާރާއެކު ހިސާބުކުރެވޭ ކަމަށްވާނަމައެވެ.

މިންކުރުން   2.12.2

މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިމެނުމުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނަނީ އެ މުދަލެއް 

ގަތުމަށް ހޭދަވި އަގުގައެވެ. މުދަލުގެ އަގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެ މުދަލެއް ޯހދުމަށްޓަކައި ސީދާ އެމުދަލާއި ގުޅޭޮގތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރެވުނު ޚަރަދާއި އޭގެ 

ފަހުން އެމުދަލަށް ބައެއް އިތުރު ކުރުމަށް ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ސަރވިސް ކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދެވެ. އަމިއްލަޔަށް ބިނާކުރާ މުދަލުގެ އަގުގެ 

ޮގތުގައި ހިމެނެނީ އެމުދަލެއް ބިނާކުރުމަށް ހޭދަވި މެޓީރިއަލްސް އާއި މަސައްކަތުގެ އަގާއި އަދި މިނޫނަސް އެ މުދަލެއް ބިނާކުރި މަޤްޞަދު ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި މުދާ 

ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތަށް ގެނައުމުގެ ޮގތުން ސީދާޮގތުން ކުރެވޭ އެންމެހައި ޚަރަދުތަކާއި އެމުދަލެއް ބިނާކުރެވުނު ތަނުން ނަގައި އިހު ހުރި ޮގތަށް އެތަނެއް ރުޖޫއަކުރުމަށް 

ހިނގާނެ އެންމެހައި ޚަރަދުތަކެވެ. ޮސފްޓްވެއަރތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި އިކުއިޕްމަންޓެއްގެ އަސްލު މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ޮކންމެހެން ބޭނުންވާ ޮސފްޓްވެއަރގެ އަގު 

ހިމެނެނީ އެ އިކުއިޕްމަންޓްގެ ބައެއްގެ ޮގތުގައި ޮކމްޕިއުޓަރ އިކުއިޕްމަންޓުގެ އަގުގެ ތެރޭގައެވެ.

ޮކސްޓް ޮމޑެލް  2.12.3

ގްރޫޕުގެ އަމިއްލަ ބިމާއި އިމާރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޕްޮރޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުވިޕްމަންޓްގެ ޮގތުގައި ހިމެނޭ ހަރުމުދާ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ޮކސްޓް 

ޮމޑެލްގައެވެ. އެއީ އެމުދަލެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ ބިނާކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދާއި އެމުދަލެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ ބިނާކުރުމަށް ސީދާޮގތުން ކުރެވުނު އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކުގެ 

ޖުމްލައިން މިހާތަނަށް ބަލަށްކެނޑިފައިވާ ޖުމްލަ ޢަދަދާއި އެމުދަލެއްގެ އަގުގެ ޮގތުގައި ލިޔެވިފައިވާ އަގު އެ މުދަލުގެ ހަމައަގަށްވުރެ މަތިވުމުގެ ސަބަބުން ވެފައިވާ 

ޖުމްލަ ގެއްލުން ކެނޑުމުން އަންނަ ޢަދަދެވެ. މި އަގުގެ ތެރޭގައި ހަރުމުދަލުން ބައެއް ބަދަލުކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ރިޮކގްނިޝަން ކްރައިޓީރިއާ ފުރިހަމަވާ 

ޚަރަދުތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

ރީވެލުއޭޝަން ޮމޑެލް   2.12.4

މިގުރޫޕުގެ އަމިއްލަ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ އެންމެހާ ބިން  ބިމާއި އިމާރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރަނީ ރިވެލުއޭޝަން ޮމޑެލްއެވެ. މިފަދަ ޯގތި ގެޮދރުގެ އަގު ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އަލުން 

އަގުކުރެވޭ އަދަދެވެ. މިއަދަދަކީ އަގުކުރެވޭ ދުވަހާއި ހަމައަށް އެމުދަލުގެ ބަލަށްކަނޑާ އަދި އިމްޕެއަރމަންޓް ޮލސް ކެނޑުމަށްފަހު އެބިމެއްގެ އަގުކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ 

އެންމެ މަތީ އަދަދެވެ. ކަރުދާހުގައި ލިޔެވޭ އަދަދަކީ އަގުކުރެވޭ ތާރީޚުގައި މިގްރޫޕުގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މިބިންބިމާ އިމާރާތްތަކުގެ ހަޤީޤީ އަގުކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި 

ޮކންމެ ފަސް އަހަރަކުން  އެއް އަހަރު ޯރލްޯއވަރ ބޭސިސް އެއްގައި އަލުން އަގުކުރެވެއެވެ. މިޮގތަށް އަގުކުރުމުގައި އިތުރުވާ އިތުރުވުން، “އިތުރު އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ” 

ތެރޭގައި ހިމަނާ، ހިއްސާގެ ރައުސުލްމާލުގެ ތެރެއިން އިކުއިޓީގެ ތެރެއަށް ވެއްދެއެވެ. މިމުދަލުގެ ކުރީގެ އަގުކުރުމެއް އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި )އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި( 

ގެއްލުމެއްގެ ޮގތުގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ އެކަން ބަދަލުރުމަށްޓަކައިވެސް މިއިތުރުވާ އިތުރުވުން ބޭނުންކުރެވެއެވެ. މިހާލަތުގައި މިޮގތަށް އިތުރުވާ އިތުރުވުން އެއްޮކށްލެވިފައިވާ 

އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ޚަރަދެއްގެ ޮގތުގައި ލިޔެވެއެވެ. ނުވަތަ އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގެ ރައުސުލްމާލުގައި އެމުދަލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކްރެޑިޓް ބެލެންސާ ހަމައަށް 

ޑެބިޓްކުރެވެއެވެ. އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާހަގަކުރެވުން ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ރައުސުލްމާލުގެ ތެރެއިން އިކުއިޓީއަށް ވެއްދިފައިވާ ޢަދަދު ދަށްވެގެންދެއެވެ. މިމުދަލުގެ 

ރީވެލުއޭޝަން ރިޒަރވްގައި ބާކީ ހުރި އަދަދު އެމުދާ މުދަލެއްގެ ޮގތުގައި ނުބެލެވެންފެށުމާއެކު ރިޓެއިންޑް އަރނިންގްސްއަށް ޖަމާކުރެވެއެވެ.
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ސަބްސިކުއެންޓް ޮކސްޓް  2.12.5

މުދަލުގެ ބައެއް ބަދަލުކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަކީ އިޤްތިޞާދީ ޮގތުން ގްރޫޕަށް ފައިދާއެއް އެ ޚަރަދުގެ ސަބަބުން ކުރާނޭ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭނޭ ޚަރަދެއް ނަމަ އަދި 

މި ޚަރަދު އެކަށީގެންވާ ޮގތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނެނަމަ މިއަދަދު ހިމެނިގެންދާނީ މުދަލުގެ އަގުގެތެރޭގައެވެ. މިމުދާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިނގާ ޚަރަދު 

އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ލިޔެވޭނީ ޚަރަދެއްގެ ޮގތުގައެވެ. މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ އަލުން  ބެހެއްޓުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ލިޔެވިފައިވާ އަގުގެ 

ތެރެއަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ޑީރިޮކގްނިޝަން )މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާނުން އުނިކުރެވުން(   2.12.6

މުދަލަކުން އިތުރު އިޤްތިޞާދީ ނަފާއެއް ނުލިބޭނެކަމަށް ބެލެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެއްފަރާތްކުރެވިއްޖެނަމަ މުދަލުގެ އަގު މާލީ ބަޔާންތަކުން އުނި ކުރެވެއެވެ. )އެމުދަލެއް 

މާލީ ޙާލަތް ދައްކުވައުދޭ ބަޔާނުން އުނިކުރެވެއެވެ.( މިކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭނެއެވެ. 

މުދަލުގެ އަގުގެ ތެރޭގައި އެމުދަލަށް ބައެއް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދެއް ހިމެނިފައިވާނަމަ އެބަދަލުކުރި ބައިގެ އަގުވެސް އުނި ވެއެވެ. މުދަލެއް ބަލާ ފާސްކުރުމަށް 

ދާ ޮބޑެތި ޚަރަދުތައް ރައުސުލްމާލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ޮކންމެ ހިމެނުމެއްގައި، މީގެ ކުރިން ކުރި ފާސްކުރުންތަކުގެ ޚަރަދުން ބާކީ ހުރި މިންވަރު 

ޑީރިޮކގްނައިޒް ކުރެވެއެވެ.

ބަލަށްކެނޑުން )ޑިޕްރީސިއޭޝަން(   2.12.7

މި ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން މުދަލުގެ އަގު ދަށް ކުރާނީ މުދަލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ އިޤްތިޞާދީ ނަފާގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށެވެ. މިޮގތުން މުދާ ބޭނުން ކުރަން ފަށާ 

ތާރީޚުން ފެށިގެން މުދާ މުދަލެއްގެ ޮގތުގައި ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ތެދުޮރނގު އުޞޫލުން މުދަލުގެ އަގު ދަށްކުރެވޭނެއެވެ. މުދަލުގެ ބޭނުން ހިފޭނެ 

ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅަނީ މިފަދަ މުދާ ކުރިން ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ ޮގތުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށެވެ. މުދަލުގެ އަގު ދަށްވުން ހުއްޓޭނީ މުދަލެއް ވިއްކާލުމަށް 

ނިންމޭ ތާރީޚާއި މުދާ އުނިކުރެވޭ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ކުރިން އަންނަ ތާރީޚެއްގައެވެ. މުދަލެއް ބޭނުން ނުޮކށް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ހުރުމަކުން ނުވަތަ އާންމު ބޭނުމުން 

އެއްފަރާތްކުރެވިފައި ހުރުމަކުން މުދާ މުޅިން އަގު ދަށްވެގެން ނުދާހާހިނދަކު މުދަލުގެ އަގު ދަށްވުމެއް ނުހުއްޓޭނެއެވެ.

ބަލަށް ކަޑާ މިންގަޑު އެސެޓް ގެ ބާވަށް
5% ބޭންކުގެ ޢިމާރާތްތައް

33.33% - 20% ޮކމްޕިއުޓަރ ހާޑްވެއަރ އަދި ޮސފްޓްވެއަރ

25% ފަރުނީޗަރާއި އިކުއިޕްމަންޓް

20% އިންޖީނު ވެހިކަލާއި އުޅަނދުފަހަރު

އަންދާޒީ ހިސާބަށް އަންނަ ބަދަލު  2.12.8

އަގުދަށްވާ އުޞޫލާއި، ބޭނުންކުރެވޭނޭކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ މުއްދަތާއި އެސެޓްގެ ބާކީ އަގު ޮކންމެ ރިޯޕރޓިންގ މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާނުގެ ތާރީޚެއްގައި އަލުން މުރާޖަޢާޮކށް، 

ބަދަލު ގެންނަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތްތަކުގައި ބަދަލު ގެނެވެއެވެ. 31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގައި އަހަރު ނިމުމާއެކު މިގުރޫޕުން ޮއޕަރޭޝަނަލް އެފިޝަންސީ ނުވަތަ ހިންގުމުގެ 

މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ޮގތެއްގައި ކުރެވޭ ފެންވަރާއި މިންވަރު  ބަލާ، އަންދާޒީ ހިސާބަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ނިންމުނެވެ.

ކުރެވެމުންދާ ކެޕިޓަލް މަސައްކަތް  2.12.9

ކުރެވެމުންދާ ކެޕިޓަލް މަސައްކަތް ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އޭގެ އަސްލު އަގުގައެވެ. މިއީ ކެޕިޓަލައިޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ޢިމާރާތްތަކާއި ޕްލާންޓުތައް އިމާރާތް 

ކުރުމަށް އަދި ބޭނުންކުރެވޭ މެޝިނަރީ ހެދުމަށާއި ސިސްޓަމެއް އެކުލަވާލުމަށް ސީދާ ހިނގާ ޚަރަދެވެ.
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މިޮގތަށް ހިނގަމުންދާ ކެޕިޓަލް މަސައްކަތްތައް އެސެޓަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ މި މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަވެ ބޭނުންކުރެވެން ފެށޭވަރުވުމުންނެވެ. މާނައަކީ، މެނޭޖްމަންޓުން 

މި އެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމަށް ގަސްދުޮކށްފައިވާޮގތަށް ބޭނުންކުރުމަށް ގެންދަންޖެހޭ ތަނަށް ގެންޮގސް ބޭނުންވާ ހާލަތަށް ވާސިލްވުމުންނެވެ. މިޚަރަދު ބަޔާންވެފައިވާނީ 

ބަލަށް ކެނޑުމަށްފަހުއެވެ.

އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓް  2.13

ބޭނުންކުރުމަށް  މަސައްކަތްތަކަށް  އިދާރީ  ނުވަތަ  ދޫކުރުމަށް  ކުއްޔަށް  ނުވަތަ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް  ނުވަތަ  ޯފރުޮކށްދިނުމަށް  މުދަލެއް  އެސެޓަކީ  އިންޓެންޖިބަލް 

ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ މާލީ ނޫން އެސެޓެވެ.

އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްތަކުގެ ތަފްޞީލު މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ޯނޓު ނަންބަރު 23 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓެއްގެ ޮގތުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މައިގަނޑު އުޞޫލް  2.13.1

ޮގތެއްގައި  އިތުބާރުހުރި  ޚަރަދު  މިއެސެޓުގެ  ބެލެވި،  ލިބޭނޭކަމުގައި  ފައިދާއެއް  އިޤްތިޞާދީ  ސަބަބުން  އެސެޓުގެ  ބެލެވެނީ  ޮގތުގައި  އެސެޓެއްގެ  އިންޓެންޖިބަލް 

ހިސާބުކުރެވެން ހުރިނަމައެވެ. އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓެއްގެ އަގު އެންމެ ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރެވެނީ އެކަމަށްދިޔަ ޚަރަދުންނެވެ.

ޮކމްޕިއުޓަރ ޮސފްޓްވެއަރ  2.13.2

ގްރޫޕުގެ ބޭނުމަށް ޯހދިފައިވާ ޮކމްޕިއުޓަރ ޮސފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްގެ ދަށުން މާލީ ޙާލަތުގެ ޖުމްލަ ބަޔާނުގައި ބަލައިގަނެވިފައިވާނީ އެ 

ފައިދާއެއް  އިޤްތިޞާދީ  އޭގެން  ތަކެއްޗަކީ  މިފަދަ  ކެނޑުމަށްފަހުއެވެ.  ބަލަށް  އަދި  ޮލސް  އިމްޕެއަރމަންޓް  އަދި  އެޯމޓައިޒޭޝަން  އެއީ  ޚަރަދުގައެވެ.  ޯހދުމަށްދިޔަ 

ލިބޭނޭކަމުގައި ބެލެވި، މިއެސެޓުގެ ޚަރަދު އިތުބާރުހުރި ޮގތެއްގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.

އިތުރަށް ކުރެވޭ ހޭދަ  2.13.3

ޮސފްޓްވެއަރއަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކެޕިޓަލައިޒް ކުރެވެނީ އެ މުދަލުން ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އަގުގެ އިތުރުން މާލީ ނަފާއެއް ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭނަމައެވެ. އަދި 

މިޚަރަދު އިތުބާރު ހުރި ޮގތެއްގައި ހިސާބުކުރެވި، ޔަޤީންކަމާއެކު އެއެސެޓަށް ނިސްބަތްކުރެވޭނަމައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ ހޭދަ ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުގެ 

ޮގތުގައި ލިޔެވެއެވެ.

މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާނުން އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓް އުނިކުރުން  2.13.4

އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓުގެ ހަމަ އަގު އޭގެ ބޭނުންކެނޑި، ނުވަތަ އެއިން ކުރިމަގުގައި އިތުރު މާލީ މަންފާއެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭނަމަ، މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާނުން 

އުނިކުރެވެއެވެ. އަދި މިޮގތަށް އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓެއް މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާނުން އުނިކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިނެމެއެވެ.

އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓްތައް އެޮމޓައިޒް ކުރުން  2.13.5

ގުޑްވިލް ފިޔަވާ އެހެނިހެން އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް މާލީ ބަޔާނުގައި ބަލައިގަނެވިފައިވާނީ އެ އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓް ބޭނުންކުރަން ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން  އެ 

އެސެޓެއްގެ ބޭނުންހިފޭ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭ ތަކެތި ގްރޫޕުން ބޭނުންޮކށް ހުސްކުރެވޭ މުއްދަތުގައި ތެދުޮރނގު އުޞޫލް އަންދާޒާކުރެވޭ އިޤްތިޞާދީ އަހަރުތަކަށް 

އެއްވަރަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ޢުޞޫލެއްގެޮގތުން މި ކުންފުނީގައި ހުންނަ އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓްގެ ބޭނުންހިފޭ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިގެން އެނގެއެވެ. ޮކންމެ  މާލީ އަހަރެއް 

ނިމޭއިރު  އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓްތައް މުރާޖާޮކށް އޭގެ އަގަށް ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ ލިބޭ  މުއްދަތަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވޭޯތ  ބަލާ އެފަދަ ޮގތެއް މެދުވެރި 

ވެއްޖެ ނަމަ، އެމުދަލެއްގައި ހުރި އަގަކީ އެއިން އަނބުރާ ޯހދިދާނެ އަގެއްޯތ ދިރާސާ ކުރެވެއެވެ. މިޮގތުގެ މަތިން މުދަލުން ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އަގު މުދަލުގައި 
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ހުރި އަގަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ އެއީ ގެއްލުމެއްގެ ޮގތުގައި ކަނޑައެޅެއެވެ. ގްރޫޕް އާއި ބެންކުން ބަލަނީ އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓްގެ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ ލިބޭ މުއްދަތު ހަމަވާ 

އިރު އެމުދަލުގެ އަގު ހަމަ ވެފައިވާނެކަމުގައެވެ.

ފައިދާ ލިބޭ  މުއްދަތު އެސެޓް ގެ ބާވަތް 
އަހަރު  10-5  ޮކމްޕިއުޓަރ ޮސފްޓްވެއަރ

އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްޮރޕަޓީތައް  2.14

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރޕަޓީތަކަކީ ކުލީގެ ޮގތުގައި އާމްދަނީ ޯހދުމަށް ނުވަތަ “ކެޕިޓަލް އެޕްރިސިއޭޝަން” އަށް ނުވަތަ ދެބޭނުމަށް ނަމަވެސް އާންމުޮކށް ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ 

ތެރެއިން ވިއްކާނުލާނެ، މުދަލާއި ޚިދުމަތް އުފެއްދުމާއި ޯފރުޮކށްދިނުމާއި އިދާރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ޕްޮރޕަޓީތަކެވެ. 

އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްޮރޕަޓީތަކުގެ ތަފްޞީލު މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ޯނޓު ނަންބަރު 21 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

މިންކުރުން   2.14.1

އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްޮރޕަޓީތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނަނީ އެ މުޢާމަލާތުގެ ޚަރަދުތައް ހިމެނޭޮގތަށް ޕްޮރޕަޓީއެއް ގަތުމަށް ހޭދަވީ އަގުގައެވެ. ކަރުދާހުގައި 

ލިޔެވޭ އަގުގެ ތެރޭގައި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްޮރޕަޓީއެއް ގެ ބައެއް ބަދަލުކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ރިޮކގްނިޝަން ކްރައިޓީރިއާ ފުރިހަމަވާ ޚަރަދުތައް، އެ 

ޚަރަދުކުރެވުނު ތާރީޚުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ތެރޭގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރޕަޓީއެއް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރި މިންވަރަށްފަހު، އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރޕަޓީތައް މިންކުރެވިފައިވާނީ މާލީ ބަޔާނުގެ ތާރީޚުގައި ބާޒާރުގެ މާހައުލަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ހަމަ އަގުގައެވެ. 

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރޕަޓީތަކުގެ ހަމަ އަގަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއްވާނަމަ އެފައިދާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުނު 

އަހަރެއްގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

ޑީރިޮކގްނިޝަން )މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާނުން އުނިކުރެވުން(  2.14.2

އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްޮރޕަޓީއެއް ނައްތާލެވިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން ދާއިމީޮގތެއްގައި ހުއްޓާލެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވިއްކާލުމުންވެސް އިޤްތިޞާދީ ނަފާއެއް ނުލިބޭނެ 

ކަމަށް ބެލެވިއްޖެނަމަ އެ އިންވެސްޓް ޕްޮރޕަޓީއެއް ޑީރިޮކގްނައިޒްކުރެވެއެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރޕަޓީއެއް ދާއިމީޮގތުން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ 

ވިއްކާލުމާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް އެއަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  

އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްޮރޕަޓީން އެއްވެސް ޓްރާންސްފަރ އެއް ހެދިފައިވާނީ އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގައި ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމައެވެ. 

މާލީ އެސެޓް ފިޔަވާ އެހެނިހެން އެސެޓް ތަކައް ލިބިދާނެ ގެއްލުން  2.15

ޮކންމެ ރިޯޕޓްކުރާ ތާރީޚެއް ނިމުމާއެކު އެއްވެސް އެސެޓަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާނެއް ހުރިޯތ ބޭންކާއި ގުރޫޕުން ބަލައެވެ. މިފަދަ ނިޝާނެއްވާނަމަ، 

ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ހުރިޯތ ޮކންމެ އަހަރަކު އެސެޓަކަށް ޗެކް ކުރަން ޖެހޭނަމަ، އެސެޓުގެ “ރިކަވަރަބަލް އެމައުންޓް” ގުރޫޕުން އަންދާޒާ ކުރެއެވެ. އެސެޓެއްގެ ރިކަވަރަބަލް 

އެމައުންޓަކީ ވިއްކަން ދާ ޚަރަދު ‘ކޭޝް ޖެނެރޭޓިންގް ޔުނިޓް’)ސީ.ޖީ.ޔޫ( ގެ ހަމަ އަގުން މަދުޮކށް ބާކީ އިންނަ ޢަދަދާއި ‘ވެލިއު އިން ޔޫސް’ ގެ ތެރެއިން ޮބޑު 

އަދަދެވެ. އެސެޓެއްގެ ބަލަށް ކަނޑާފައި ބާކީ އިންނަ ޢަދަދު ނުވަތަ ރިކަވަރަބަލް ޢަދަދު ސީ.ޖީ.ޔޫ. އަށް ވުރެން ޮބޑުވާކަމުގައިވާނަމަ، ބެލެވޭނީ އެސެޓަށް ގެއްލުން 

ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެސެޓުގެ އަގު ރިކަވަރަބަލް އެމައުންޓަށް ތިރިކުރެވޭނެއެވެ.

‘ވެލިޔު އިން ޔޫސް’ މުރާޖައާކުރުމުގައި، ފައިސާގެ އަދަދާއި، ވަގުތާއި ބިނާޮކށް، ޖެހޭޢަދަދު މިވަގުތު ހުރިނެތްޮގތްބަލާ، އެއަށް ރިޢާޔަތްޮކށް އަދި އެ އެސެޓަކަށް ޙާއްސަ 

ރިސްކުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ހެދިފައިވާ ޕްރީ ޓެކްސްރޭޓެއް ބޭނުންޮކށްގެން މިވަގުތުޖެހޭ ޢަދަދަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކުރިމަގުގައި ފައިސާ ދައުރުވާ ދައުރުވުމަށް އަތުވެދާނެ 
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ބަދަލުތަށް މަދުކުރެވޭނެއެވެ. ވިއްކުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު މަދުޮކށް އަންނަ ހަމަ އަގު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، އެކަށީގެންވާ އަގުކުރުމުގެ ޮމޑެލް އެއް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ. 

މި ހިސާބުކުރުންތަކުގެ ސައްޙަކަން ވެލުއޭޝަން މަލްޓިޕްލްސް ނޫނީ އާންމުންގެ މެދުގައި ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ސަބްސިޑަރީތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ އަގު ނުވަތަ 

އެހެނިހެން ހަމަ އަގު ދައްކުވައިދޭ ވަޞީލަތްތަކުން ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.

ގުޑްވިލް ނޫން އެސެޓްތަކަށް، ޮކންމެ ރިޯޕޓްކުރާ ތާރީޚަކު، ކުރިން ދެނެގަނެފައިވާ ގެއްލުމެއް މިހާރު ނެތިޮގސްފައި ނުވަތަ ކުޑަވެފައި ހުރިޯތ މުރާޖައާ ކުރެވޭނެއެވެ. 

އެފަދަ ޮގތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ ގްރޫޕުން އެސެޓް ނުވަތަ ސީ.ޖީ.ޔޫ. ގެ ރިކަވަރަބަލް އެމައުންޓް އަންދާޒާ ކުރާނެއެވެ. ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގެއްލުމުގެ ޢަދަދު 

އަނބުރާގެންދެވޭނީ ހަމައެކަނި އެސެޓުގެ ރިކަވަރަބަލް އެމައުންޓް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ލަފާކުރި ލަފާކުރުންތަކަށް އެންމެ ފަހުން ގެއްލުމުގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅި ފަހަރުގެ 

ފަހުން ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމައެވެ. ރިކަވަރަބަލް އެމައުންޓަށް ވުރެ ބަލަށްކަނޑާފައިވާ ޢަދަދު ޮބޑުވާޮގތަށް، ނުވަތަ ކުރީ އަހަރުތަކުގައި އެ އެސެޓަށް ގެއްލުމުގެ ޢަދަދު 

ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ބަލަށްކަނޑާފައި ބާކީވާ އަދަދަށްވުރެ ޮބޑުވާޮގތަށް އަނބުރާ ނުގެނެވޭނެއެވެ. މިފަދަ އެސެޓްތައް އަނބުރާގެނެވޭނީ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ.

ކުރިއަށް ހުރި މުއްދަތުތަކުގައި ގުޑްވިލް އަނބުރާނުގެނެވޭނެއެވެ.

ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ޮގތުގައި ބަހަން ހުށަހެޅޭ ޢަދަދު   2.16

މާލީ އަހަރު ނިމުމުން ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ޮގތުގައި ބެހުމައް ޯބޑުން ހުށަހަޅާ ޢަދަދު އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ޖާލްސާއައް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރެވެއެވެ. މާލީ އަހަރެއް 

ނިމުމުގެކުރިން ހިއްސާގެފައިދާގެ ޮގތުގައި ބަހަން ޢަދަދެއް ކަޑައަޅާ ނަމަ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން  އެކަން ފާސްކުރެވޭނީ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު: 10/1996( 

އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ އާއި ބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު 24/2010( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޮގތުގެމަތިންނެވެ.

ޖުމްލަ މާލީ ބަޔާނުގެ ތާރީޚުގެ ފަހުން ބެހުމައް ހުށައަޅޭ ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ އިންޓަރނެޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް )އައި.އޭ.އެސް 10( 

މާލީ ބަޔާނުގެ ތާރީޚުގެ ފަހުން ހިނގި ޙަރަކާތްތައް ޯނޓު ނަމްބަރު 41 ގައި ލާޒިމް ކުރެވިފައިވާ ޮގތުގެ މަތިންނެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތައް  2.17

މުވައްޒަފުންގެ ޕްޮރވިޑެންޓް ފަންޑް   2.17.1

މުވައްޒަފުންގެ ޕްޮރވިޑެންޓް ފަންޑެއް ގްރޫޕުން ހިންގައެވެ. މިފަންޑުގައި ބައިވެރިވުމައް ހުރިހާ ދިވެހި މުވައްޒަފުން މެންބަރުންގެ ޮގތުގައި ހިމެނޭޮގތައް ހިންގޭ މިފަންޑަށް 

ގްރޫޕްއިން 3 އިންސައްތަ ޮކންމެ މަހަކު ޖަމާކުރެއެވެ. މި ޖަމާކުރުން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ  މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތަށް ހިނގާ ޚަރަދެއްގެ ޮގތުގައި އެ ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ 

ވަގުތުގައެވެ.

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް   2.17.2

ދިވެހި ސަރުކާރުން ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖާގެ ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދުގައިވާޮގތުގެ މަތިން ގްރޫޕްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ 

މުވައްޒަފުން، 1 މެއި 2011 ގެ ކުރިން މި ސްކީމްގައި ބައިވެރި ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި  16 އަހަރާއި  65 އަހަރާއި ދެމެދު  އުމުރުގެ  ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ 

އަށް  )އެމް.ޕީ.އޭ.ޯއ(  ޮއފީސް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން  ޯމލްޑިވްސް  މަހަކުވެސް  ޮކންމެ  އިންސައްތަ   7 މުސާރައިގެ  އަސާސީ  އެމުވައްޒަފެއްގެ  ފަރާތުން 

ޖަމާކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގުރޫޕްއިން އަސާސީ މުސާރާއިގެ  7 އިންސައްތަ ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރެއެވެ. މި ޚަރަދު އެއްކުރެވިފައިވާ 

އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތަކައް ހިނގާ ޚަރަދެއްގެ ޮގތުގައެވެ.
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ޕްޮރވިޜަން   2.18

ޕްޮރވިޜަންތައް ފާހަގަ ކުރަނީ ގްރޫޕަށް ޤާނޫނީ ޮގތުން، ނުވަތަ އެހެނިހެން ޮގތަކުން ނަމަވެސް، އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއެއް ލިބޭ ވަޞީލަތެއް ބޭރުވެގެން ދާއިރު، އޭގެ ބަދަލު 

ދިނުމަށް ލާޒިމްކުރާތީ، އެ ލާޒިމްކުރާކުރުން ފޫބެއްދުމައް އެކަށީގެންވާ އަންދާޒާއެއްޮކށް އެ މިންވަރެއް ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައެވެ. މިޮގތުން ޕްޮރވިޜަން އަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 

އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާނީ ބަދަލުދިނުމުގެ ޮގތުން ކުރެވުނު ހޭދަ އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ.   

ފިޑިއުޝަރީ ޚަރަކާތްތައް   2.19

ވަގުފުތައް  މިޮގތުން  ޙައިސިއްޔަތުންނެވެ.  ފަރާތެއްގެ  ހިންގައިދޭ  ޚަރަކާތްތައް  ފިޑިއުޝަރީ  އެހެނިހެން  ޮގތުންނާއި  އަމާނާތްތެރިއެއްގެ  ޚަރަކާތްތެރިވަނީ  ބޭންކުން 

ބެލެހެއްޓުމާއި މުސްކުޅިކުރެއްވުމުން ލިބޭ އިނާޔަތުގެ ރޭވުންތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ އަދި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ފަރާތުން އެސެޓްތައް ބަލަހައްޓާ ދިނުން 

ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ ފިޑިއުޝަރީ ޙައިސިއްޔަތުން ބެލެހެއްޓޭ   އެސެޓްތައް ގްރޫޕްގެ މާލީ ބަޔާން ތަކުގައި ހިމަނާފައެއްނުވާނެއެވެ.

ޯމލްޑީވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑިއަން އެކައުންޓް

ބޭންކާއި އެމް.ޕީ.އޭ.ޯއ އާ ދެމެދު ކަސްޯޓޑިއަން އަދި އެހެނިހެން ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ އެގްރީމެންޓެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިޮގތުން ޕެންޝަން ފަންޑްގެ “ޮކންޓިރިބިއުޝަން 

ޤާއިމްޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވެއެވެ. މިފަންޑަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގައި  ޯހލްޑިންގ” އެކައުންޓުތައް  ކަލެކްޝަން” އަދި “ޮކންޓިރިބިއުޝަން 

އިންވެސްޓް ކުރެވެނީ އެމް.ޕީ.އޭ.ޯއ އިން، ނުވަތަ އެމް.ޕީ.އޭ.ޯއ އިން ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން، ބޭންކަށް ފީއެއް ލިބޭޮގތުގެ މަތިންނެވެ. ބޭންކުން 

ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ޮކންޓިރިބިއުޝަން ޯހލްޑިންގ އެކައުންޓުގެ ޙަރަކާތްތައް ޯނޓު 29 ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ޮކމިޓްމަންޓްތަކާއި ޮކންޓިންޖަންސީތައް  2.20

ޮކންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީއަކީ އަދާކުރަންޖެހިދާނެ މާލީ ޒިންމާތަކެކެވެ. އެޒިންމާތައް ވުޖޫދުގައި ޮއތްކަން ސާބިތުޮކށްދޭ ހަމައެކަނި ޮގތަކީ، މުސްތަޤުބަލުގައި ދިމާވެދާނެ 

ހާލަތެއް ނުވަތަ މިހާރު އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް، އޭގެން ލިބޭނެ އިޤްތިޞާދީ މަންފާއެއް ފެންނަން ނެތުން ނުވަތަ އިތުބާރު ކުރެވޭ ޮގތަކަށް މިންނުކުރެވޭނަމައެވެ.  

ކަސްޓަމަރުންނަށް މާލީ ޮގތުން އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ ޮގތުން އެކިއެކި ތަފާތު ރިސްކުއެކުލެވިގެންވާ ޯލނުތައް އެފަރާތްތަކަށް ޯފރުޮކށްދެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 

ހިމެނެނީ، މާލީ ގެރެންޓީތަކާއި ލެޓާރ ޮއފް ކްރެޑިޓް، އަދި ހުއްދަދެވިފައިވާ ދަރަނީގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދޫނުކުރެވިވާ ދަރަނިތަކެވެ. ލެޓަރ ޮއފް ކްރެޑިޓް އާއި ގެރެންޓީ 

ތަކަށް އަދާކުރަންޖެހިދާނެ މާލީ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން އިމްޯޕޓް/އެކްސްޯޕޓް ވިޔަފާރި އާއި ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ފައިސާ ދެއްކުމާއި 

ކަސްޓަމަރުން އެކިފަރާތްތަކާއި ކުރާ އެއްބަސްވުންތަކާއި އެއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ޤާބިލްކަން ހުރިކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމެވެ. ގެރެންޓީތަކާއި ސްޓޭންޑްބައި ލެޓަރ ޮއފް 

ކްރެޑިޓްގައި ހިމެނެނީ ޯލނުތަކާއި ދާދި އެއް ހަމައެއްގައި ހިމެނޭ ކްރެޑިޓް ރިސްކުތަކެވެ. ބެންކުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ވަޢުދުތަކާއި )ކުއްޔަށް ހިފި 

ފަރާތް އަދި ކުއްޔަށް ދޭ ފަރާތް އެކުލެވޭ( އަދި ބޭންކާއި ދެޮކޅަށް ޯކޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަކީވެސް ބެންކުގެ ޮކމިޓްމަންޓްތައް ކަމުގައި ބަލައެވެ. ޮކންޓިންޖެންޓް 

ލައިބިލިޓީތައް މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައި ނުވިނަމަވެސް، ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ޢަދަދަކަށްވުރެ ކުޑަނޫންނަމަ، ވާނީ ހާމަކުރެވިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޮކންޓިންޖެންޓް 

ލައިބިލިޓީގައި ވެސް ކްރެޑިޓް ރިސްކް އެކުލެވޭތީވެ، މުޅިކުންފުނީގެ ޖުމްލަ ރިސްކު މިންކުރުމުގައި ޮކންޓިންޖަންޓް ލައިބިލިޓީވެސް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

އެކިބާވަތުގެ ލައިބިލިޓީތަކުގެ ޢަދަދު ހިމަނާފައިވަނީ ފާހަގަކުރެވޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ރިސްކް އެކުލެވޭ ޮގތަށެވެ. އަދި ސަބްސިޑިއަރީ، އެޯސސިއޭޓް ނުވަތަ ޮޖއިންޓް 

ވެންޗާރ އެއްގައި ބޭންކްގެ ހިއްސާ އެކުލެވޭ ޮކންޓިންޖެންސީ އާއި ކެޕިޓަލް ޮކމިޓްމަންޓެއް ވާނަމަ އެވެސް ވާނީ މި ބަޔާނުގައި ހާމަޮކށްފައެވެ. 

މާލީ ގެރެންޓީތައް   2.20.1

އާންމުޮގތެއްގައި ކުންފުނިން ހިންގާ ވިޔަފާރީގައި ދޫކުރެވޭ މާލީ ގެރެންޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލެޓަރ ޮއފް ކްރެޑިޓް، ގެރެންޓީ އަދި ޤަބޫލުކުރުންތަކެވެ. މާލީ 

ގެރެންޓީތައް، ޕްރީމިއަމް ލިބިފައިވާނަމަ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަލަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ އޭގެ  ހަމަ އަގުންނެވެ. އޭގެފަހުގައި ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރި 

މިންވަރުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ކުންފުންޏަށް ޮކންމެ ގެރެންޓީއެއްގެ ދަށުން ދިމާވެދާނެ ލައިބިލިޓީއެއްގެ އަގު ވަޒަންޮކށް މާލީ ޒިންމާއެއް އަދާކުރުމަށް ދައްކަންޖެހިދާނެ 

ކަމަށް އެންމެރަގަޅަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މިންވަރެއް ކެނޑުމަށްފަހު އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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މާލީ ގެރެންޓީއެއްގެ ދަށުން ލައިބިލިޓީއަށް އިތުރުވާ އިތުރުވުން އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނަނީ “ ޯލނުތަކުން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އަދި ލިބެންހުރި”  އާމްދަނީގެ 

ތެރޭގައެވެ. އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި  ގެރެންޓީގެ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރުން ލިބޭ އާމްދަނީ ފާހަގަ ކުރެވެނީ ގެރެންޓީގެ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ސްޓްރެއިޓް ލައިން އުޞޫލުން 

ބަހާލެވިގެން “ސާފު ފީ އާއި ޮކމިޝަން އާމްދަނީގެ” ޮގތުގައެވެ.

ޤާނޫނީ ދައުވާތައް  2.20.2

ރަސްމީ  ޢަމަލުކުރާނޭ  ދައުވާތަކާމެދު  ޤާނޫނީ  ފަރާތުން  ގުރޫޕުގެ  ކަމެކެވެ.  ހިނގާ  އާންމުޮކށް  ޮގތުން  މަސައްކަތުގެ  ކުރެވޭ  ދާއިރާގައި  ބޭންކިންގ  ލިޓިގޭޝަނަކީ 

އުޞޫލްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިޮއވެއެވެ. ކަމުގެ މާހިރުންގެ ލަފާ ޯހދާ، ލިބޭނެ ގެއްލުމުގެ އަދަދު އިތުބާރުހުރި ޮގތެއްގައި އަންދާޒާކުރެވުމުން، ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތަށް މިފަދަ 

ދައުވާގެ ސަބަބުން ޮކށްފާނޭ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް ބަދަލުތައް ގެނެއެވެ. އަހަރު ނިމުނު ތާރީޙް 31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް، ވަކި ޮގތެއް ނުނިމި 

ހައްލަކާއި ހަމައައް ވާސިލްނުވާ ޤާނޫނީ ދައުވާއެއްގެ ސަބަބުން ގްރޫޕްގެ މާލީހާލަތަށް މާޮބޑު ބަދަލެއް ގެނެވޭނެ ދައުވާއެއް މި މާލީ ބަޔާނުގެ ޯނޓް ނަންބަރު 38.3 

ގައި ހާމަޮކށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ދައުވާއެއް ނެތެވެ.  

ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވެދާނެ ރިސްކު   2.21

ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވެދާނެ ރިސްކަށް ހެދޭ ޕްޮރވިޜަން ފާހަގަ ކުރެވެނީ ޯލނާއި އެޑްވާންސް ގެ  ބާކީގައި ހުންނަ ޢަދަދުތަކާއި ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތްޮގތުން ގްރޫޕަށް 

ލިބޭގެއްލުމެއްގެ ޮގތުގައެވެ. މިޮގތުން ހެދޭ ޮޕޮރވިޜަން އަކީ މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގެ ތާރީޚުގައި އަންދާޒާ ކުރެވިފައިނުވާ ނަމަވެސް ދިމާވެދާނެ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން 

ކުރަން ޖެހިދާނެ ޚަރަދެއްކަމަށް ކުރެވޭ އެންމެރަގަޅު އަންދާޒާއެވެ. 

މައިގަނޑު އެކައުންޓިންގ އުޞޫލްތައް- އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ފާހަގަ ކުރުން   2.22

ގްރޫޕަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ފާހަގަ ކުރެވެނީ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ ލިބޭނެ ޮގތެއްގެ މަތިން އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި ޔަޤީންކަމާއި އެކު އަގު ވަޒަންކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައެވެ. ތިރީގައި 

ބަޔާންކުރެވިފައިއެވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވުމަކީވެސް އާމްދަނީ ފާހަގަކުރުމުގައި ލާޒިމްކަމެކެވެ.  

އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ އާއި އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު    2.22.1

އަގު އަދާކުރަމުންދާ އުޞޫލުން ހަމަޖެހިފައިހުންނަ ހުރިހާ މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އިންޓަރެސްޓް ލިބޭ ވިއްކަން ހުށަހެޅިފައިވާ މާލީ އެސެޓްތަކާއި އަދި ހަމައަގުގައި 

ހުންނަ މާލީ ވަޞީލަތްތަކަށް، އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ ނުވަތަ ޚަރަދު ރިޯކރޑް ކުރަނީ ނިސްބަތުން ޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް ލިބޭ އުޞޫލުން- އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް 

އީ.އައި.އާރް )މެތަޑް( ބޭނުންޮކށްގެންނެވެ. އީ.އައި.އާރް އަކީ އެކަޝީގެންވާ ތަންތާނގައި މާލީ އެސެޓްގެ ނުވަތަ މާލީ ލައިބިލިޓީގެ ބަލަށްކަނޑާފައިވާ ސާފު ޢަދަދަށް 

އަންދާޒާކުރެވޭ މުސްތަޤުބަލުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުވަތަ މާލީ ވަޞީލަތުގެ އުންމީދު ކުރާ އުމުރު ނޫނީ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ލިބޭ ރަސީދު ސީދާ މަދު 

ކުރެވޭނެ ރޭޓެވެ.

ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުވަތަ ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ޮގތުގައި އަންދާޒާ ކުރެވިފައިހުރި ޢަދަދުތަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، މާލީ އެސެޓް ނުވަތަ 

މާލީ ލައިބިލިޓީ ހިސާބު ކުރާއިރު އެ ބަދަލުގެނެއެވެ. މިބަދަލު ހިސާބުކުރެވެނީ އެންމެފުރަތަމަ ހިސާބުކުރެވުނު އީ.އައި.އާރް ގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ފަހުން ހިސާބު ކުރެވުނު 

ބަދަލުގެ ފަރަގު، މާލީ އެސެޓްތަކަށް “އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ” ގެ ޮގތުގައި އަދި މާލީ ލައިބިލިޓީތަކަށް “އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު” ގެ ޮގތުގައި ރިޯކރޑްކުރެވެއެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ޤަވާއިދުން ދައްކަންފެށުމާއިއެކު މުސްތަޤްބަލުގައި ފައިސާ ހަމައަށް ދައްކާނެކަމާމެދު ކުންފުނިން އަންދާޒާ 

ޮކށްފައިވާ މާލީ އެސެޓް ބަހާލެވިފައިވާ ދަރަޖަ އަލުން މުރާޒާ ކުރެވެއެވެ. އަދި އީ.އައި.އާރް ހިސާބުކުރާއިރު މިފަދަ މާލީ އެސެޓުން އައި ބަދަލު ކުރިން ކުރެވިފައިވާ 

އަންދާޒާ ބަދަލުވީ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެކެނީ ކުރިން ހިސާބުކުރެވުނު އީ.އަ.އާރު ގެ އިސްލާޙެއްގެޮގތުގައެވެ.

މާލީ އެސެޓެއްގެ ނުވަތަ މާލީ އެސެޓްތަކެއް ރިޯކރޑްކުރެވިފައިވާ ޢަދަދު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އެ އެސެޓެއްގެ އަގު ދަށް 

ކުރެވެއެވެ. އަދި އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ ހިސާބުކުރެވެނީ ފައިސާ ދައްކަންޖެހި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަގުގައި ފައިސާ 

ދައުރުވަމުންދާ ދިއުމުން ފައިސާގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލު ރިޯކރޑްކުރަން ބޭނުންކުރާ ރޭޓުންނެވެ.
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ފީ އަދި ޮކމިޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ  2.22.2

ކަސްޓަމަރުންނަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޯފރުޮކށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުން ގްރޫޕަށް ލިބޭ ފީ އަދި ޮކމިޝަން އާމްދަނީ ބެހިގެންވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވާ ދެބައިގެ 

މައްޗަށެވެ:

2.22.2.1 ވަކިމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޯފރުޮކށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ގެ ޯގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ

ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޯފރުޮކށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފީގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ފާހަގަ ކުރެވެނީ އެމުއްދަތެއްގެ އާމްދަނީގެ ޮގތުގައެވެ. މިފަދަ ފީ ގެ  

ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފަންނީ ޚިދުމަތްތައް ޯފރުޮކށް ދިނުމުން ލިބޭ  ފީ އާއި ، ވިޔަފާރި އާއި ގުޅުން ހުރި ޚިދުމަތްތަކަށް ލިބޭ ފީ އާއި، ޮކމިޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ 

އާމްދަނީ އާއި، އެސެޓް ބަލަހައްޓައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ.

ޯލންދޫކުރުމަށް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ފައިސާއިން ނެގޭ ޮކމިޓްމެންޓް ފީ އާއި ޯލނާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފީތަކާއި )އިތުރު ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެން(  ފާހަގަކުރެވެނީ  

ޯލނެއްގެ އީ.އައި.އާރު އަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ޮގތުގައެވެ.

ޯލނަކަށް ބެހެއްޓިފައި ހުރި ފައިސާ ބޭނުން ނުކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ޮކމިޓްމަންޓް ފީ ފާހަގަކުރެވެނީ އެ ޯލނެއްގެ ފައިސާ ބެހެއްޓިފައި 

ހުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތެދުޮރނގު އުޞޫލުން ބަހާލެވިގެންނެވެ.

2.22.2.2 ޯފރުޮކށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ގެ ޯގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ

ތިންވަނަ ފަރާތަކާއި އެކު ކުރެވޭ މަޝްވަރާއެއް ނުވަތަ މުޢާމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިއްސާ ނުވަތަ އެހެނިހެން މާލީ ވަޞީލަތްތައް އަދި 

ވިޔަފާރިތައް ގަނެ ވިއްކައިދިނުން ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ފާހަގަ ކުރެވޭނީ އެމުޢާމަލާތް ނިމުމުންނެވެ. 

ފީ އަދި ޮކމިޝަން ޚަރަދުތައް  2.22.3

ފީ އަދި ޮކމިޝަން ޚަރަދު މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި ބިނާވެފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާއި އަދި ޚިދުމަތުގެ ފީ، އެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމަށްފަހު ބަލަނީ ޚަރަދުގެޮގތުގައެވެ. ފީ އަދި 

ޮކމިޝަން ޚަރަދުތައް ބަލަނީ އިތުރުވަމުން އަންނަ އުޞޫލުގެ މަތިންނެވެ. 

2.22.4 ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ

ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ، ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ޮގތުގައި ދެނެގަންނަނީ އިތުރުވަމުން އަންނަ އުޞޫލުގެ މަތިން އަދި އެލިބުން ހައްޤުވާ ހިނދުންއެވެ. 

އާންމުޮގތެއްގައި އިކުއިޓީ ސެކިއުރިޓީތަކަށް މިންކުރަނީ ކުރީގެ ޑިވިޑެންޑް ތާރީޚުންއެވެ. ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ވާނީ މާލީ ބަޔާނުގެ ޯނޓް ނަމްބަރ 

07 ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން އާމްދަނީ’ ގައި ހިމެނިފައެވެ. 

ޕްޮރޕަޓީ ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިދާ/ )ގެއްލުން(  2.22.5

ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓެއް ވިއްކާލެވުމާއިއެކު އޭގެން ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ދެނެގަނެ ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން އާމްދަނީގައި ކަނޑައަޅައެވެ.

އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ ބިމާއި އިމާރާތް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިދާ/ )ގެއްލުން(  2.22.6

އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ ބިމެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއް އެމުދާ ބެންކުގެ މުދަލެއްގެ ޮގތުގައި ނުބެލެވެންފެށުމާއެކު އެމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ވިއްކުމުގެ 

މުޢާމަލާތް ނިމުމާއެކު ހިސާބުކުރެވެއެވެ. 
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ކުލީގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ  2.22.7

ކުލީގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރެވެނީ އިތުރުވަމުން އަންނަ އުޞޫލުގެ )އެކްރުއަލް ބޭސިސް( މަތިންއެވެ. 

ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް -–ޓެކްސް ޚަރަދު  2.23

އައި.އޭ.އެސް 12 އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސްތަކުގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން، ޓެކްސް ޚަރަދަކީ ކުރުމުއްދަތުގެ އަދި ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސްގެ މުދަތުގެ ތެރޭގައި 

ޚަރަދުގެ  ޓެކްސް  ބަޔާނުގައި  އާމްދަނީގެ  އެއްޮކއްލެވިފައިވާ  ޢަދަދެކެވެ.  ޖުމްލަ  އެކުލެވިފައިވާ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ގެއްލުންޯތ  ނުވަތަ  ފައިދާ  ލިބެނީ  ކުންފުންޏަށް 

ޮގތުގައި ބެލެވެނީ އެމުޢާމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ‘އިކުއިޓީގެ’ ޮގތުގައި ސީދާ ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ޢަދަދާއި ނުވަތަ ‘އެހެނިހެން ތަފްސީލީ އާމްދަނީ )ޯއ.ސީ.އައި(’ ގައި 

ހިސާބުކުރެވިފައިނުވާ ޢަދަދުތަކެވެ.

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓެކްސް  2.23.1

ޤަވާއިދާ  ޓެކްސް  ބޭންކް  އެކުލަވާލާފައިވާ  ގައި   1999 ސެޕްޓެމްބަރ  އިން  ޓްރެޝަރީ  އެންޑް  ފިނޭންސް  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެއްޮގތްވާޮގތުގެމަތިން އެ އަހަރެއްގައި ކުންފުންޏަށް ފައިދާއަށް ޖެހޭ މިނަވަރު ޓެކްސްބޭނުންތަކަށް ހިސާބުކުރުމަށްފަހު ޓެކްސްގެޮގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދުގެ މައްޗަށް 

ބިނާޮކށް ޕްޮރވިޜަން ހެދެއެވެ.

ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް  2.23.2

ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި ބަޔާންކުރެވެނީ ލައިބިލިޓީ އަސާސް ބޭނުންޮކށްގެން ސީދާ ޢަދަދުން އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީ ބިނާކުރެވޭ ޓެކްސްގެ ވަގުތީ 

ތަފާތު ހިސާބުކުރުމަށްފަހު މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނުމަށެވެ. ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސްއަށް ޕްޮރވިޜަން ހަދަނީ ހަމައެކަނި ކުރިއަށް ޮއތް މުސްތަޤްބަލުގައި 

ވަގުތީ ތަފާތު ރުޖޫޢަ ކުރެވޭ މިންވަރަށެވެ.

ޔަޤީންކަން  ކެނޑޭނެކަމުގެ  މިޢަދަދު  ފައިދާއިން  ބިނާކުރެވޭ  ޓެކްސް  ކުންފުނީގެ  މުސްތަޤްބަލުގައި  ހިމަނާނީ  ހިސާބުތަކުގައި  އެސެޓެއް  ފަސްކުރެވިފައިވާ  ދެއްކުން 

ޮއންނަވަރަށެވެ.

އަލަށްނެރެން އުޅޭ، އަލަށްނުކުތް އަދި ޢަމަލުކުރަން ނުފަށާ ސްޓޭންޑަރޑްތައް  2.24

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އައު އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްތައް އަދި އިސްލާޙުތަކަކީ، 31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ރިޯޕޓިންގ ތާރީޙާއި ހަމައަށް ޢަމަލުކުރަންނުޖެހޭ 

އަދި ގުރޫޕުން/ބޭންކުން ކުރިއާލާ ޢަމަލުޮކށްފައިނުވާ ސްޓޭންޑަރޑްތަކެވެ.   

އައި.އެފް.އާރް.އެސް 9 – މާލިއްޔަތަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ވަޞީލަތްތައް

މި މިންގަނޑަކީ އައި.އޭ.އެސް 39، މާލިއްޔަތަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ވަޞީލަތްތައް، ދެނެގަތުމާއި މިންކުރުމުގެ، ބަދަލުގައި ނެރެފައިވާ އުޞޫލެކެވެ. އަ.އި.އެފް.އާރ.އެސް 9 

ގައި އަލުން މުތާލިޔާޮކށް ބުނެދީފައިވަނީ، މާލިއްޔަތަށް ބޭނުންކުރެވޭ ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި މިންކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި، މާލީ އެސެޓްގެ އިމްޕެއަރމެންޓް 

ދެނެގަތުމަށް އަލަށް ތަޢާރަފްކުރި ކުރިއަށް ވިސްނަމުން ލަފާކުރާ ގެއްލުން ދެނެގަތުމަށް ތަޢާރަފްކުރި އުޞޫލާއި އަދި ‘ހެޖް އެކައުންޓިންގ’ ބޭނުންކުރާނޭޮގތުގެ އައު 

މިންގަނޑުތަކެކެވެ. އަދި މި ސްޓޭންޑަރޑްގައި އައި.އޭ.އެސް 39 ގައި ޤާއިމް ޮކށްފައިވާ މާލިއްޔަތަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ވަޞީލަތްތައް ބަލައިގަތުމާއި ބަލައިނުގަތުން 

ހިމެނިފައިވެއެވެ.

އައި.އެފް.އާރ.އެސް 9 އަށް ޢަމަލުކުރުން 1 ޖަނަވަރީ 2018 ގައި ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ފެށޭ މާލީ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެއެވެ. އަދި މި 

ސްޓެންޑަރޑްއަށް ކުރިއާލާ ޢަމަލުކުރުންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.
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އައި.އެފް.އާރް.އެސް 14 – ރެގިއުލޭޓަރީ ޑިފަރަލް އެކައުންޓްސް

ލުއިވާޮގތަށް  ފަރާތަކަށް  އަލަށްފައިގަންނަ  އައި.އެފް.އާރް.އެސް   ބުނެދީފައިވާނީ  މިންގަނޑުތައް  އެކައުންޓްސްގެ  ޑިފަރަލް  ރެގިއުލޭޓަރީ  އައި.އެފް.އާރް.އެސް 14 – 

ރޭޓް ރެގިއުލޭޓްކުރާ ޚަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ރެގިއުލޭޓަރީ ޑިފަރަލް އެކައުންޓް ބެލެންސްތައް މާލީ ބަޔާނުގައި އެކުލަވާލާނެޮގތް ތަފްޞީލުޮކށް ދިނުމެވެ. އަދި 

ރެޮކގްނިޝަން،  އެކައުންޓްސް  ޑިފަރަލް  އައި ރެގިއުލޭޓަރީ  ޢަމަލުކުރަމުން  ކުރިން  ދަށުން  އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތަކުގެ  ޖީ.އޭ.އޭ.ޕީ )ގާރޕް(  މުއައްސަސާތަކުން 

މިންކުރުން، އިމްޕެއާމަންޓް އަދި ޑީރިޮކގްނިޝަން )އުނިކުރުން( ހުއްދަދެވިގެންވެއެވެ.

އައި.އެފް.އާރ.އެސް 14 އަށް ޢަމަލުކުރުން 1 ޖަނަވަރީ 2016 ގައި ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ފެށޭ މާލީ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެއެވެ.

އައި.އެފް.އާރް.އެސް 15 – ޚިދުމަތް ލިބޭފަރާތްތަކާ ދެމެދު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުން ލިބޭ އާމްދަނީ

ޚިދުމަތް ލިބޭފަރާތްތަކާ ދެމެދު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުން ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީގެ އަދަދާއި އާމްދަނީ ދެނެގަންނަންޖެހޭ ވަގުތު އައި.އެފް.އާރް.އެސް 15 ގައި ވަރަށް 

ފުރިހަމައައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ. އަދި މި ސްޓޭންޑަރޑް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން އާމްދަނީ ދެނެގަތުމުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އައި.އޭ.އެސް 18 

އާމްދަނީ އާއިބެހޭ، އައި.އޭ.އެސް 11 ބިނާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ‘އައި.އެފް.އާރު.އައި.ސީ 13 - ކަސްޓަމަރ ޯލޔަލްޓީ ޕްޮރގްރާމްސް’ ބަދަލުވާނެއެވެ.

އަދި  ފެށޭނެއެވެ.  ބޭނުންކުރަން  ފެށިގެން  އަހަރުތަކުން  މާލީ  ފެށޭ  ފަހުން  އޭގެ  ނުވަތަ  ގައި   2018 ޖަނަވަރީ   1 ޢަމަލުކުރުން  އަށް   15 އައި.އެފް.އާރ.އެސް 

މިސްޓެންޑަރޑްއަށް ކުރިއާލާ ޢަމަލުކުރުންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. 

މެނޭޖްމަންޓްއިން ޤަބޫލުކުރާޮގތުގައި އައި.އެފް.އާރް.އެސް 14 އަށް ޢަމަލުކުރުން ބޭންކް / ގްރޫޕްއަށް ޤާއިމްނުކުރަނީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި މިހާރުވެސް އައި.އެފް.އާރް.

އެސް އަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާތީވެ އަދި ރޭޓް ރެގުއުލޭޓްކުރާ ޚަރަކާތްތަކުގައި ނުހިމެނޭތީއެވެ. ރިޯޕޓިންގ ތާރީޚާއި ހަމައަށް ތަފްޞީލް ދިރާސާ ފުރިހަމަ ނުވާތީ، އައި.އެފް.

އާރް.އެސް 9 އަދި އަ.އެފް.އާރ.އެސް 15 ގެ ސަބަބުން ޮކށްފާނެ އަސަރު އެކަށީގެންވާފަދަ ޮގތަކަށް އަންދާޒާކުރެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

2.24.1  އަލަށްނެރެން އުޅޭ، އަލަށްނުކުތް އަދި ޢަމަލުކުރަން ނުފަށާ ސްޓޭންޑަރޑްތައް

ތިރީގައި މިބަޔާންކުރާ ބަދަލުގެނެވިފައިވާ އަދި އިސްލާޙުކުރެވިފައިވާ ހިސާބުކުރުމުގެ ހަމަތަކުގެ ސަބަބުން ބޭންކު/ގްރޫޕްގެ އެއްޮކށްލެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށް 

ފާހަގަ ޮކށްލެވޭ ވަރުގެ ޮބޑު ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަކަށް ލަފައެއްނުކުރެވެއެވެ.

ގުލިފައިވާ މުޢާމަލާތުން އަލަށްގަންނަ މަސްލަޙަތު ހިސާބުކުރުން )އައި.އެފް.އާރ.އެސް 11 އިސްލާޙްކުރެވުނު( -

ބަލަށްކެނޑުމުގައި  ބޭނުންކުރެވޭ ޤަބޫލުކުރެވޭ އުޞޫލުތައް )އައި.އޭ.އެސް 16 އަދި އައި.އޭ.އެސް 38 އިސްލާޙްކުރެވުނު( -

ވަކި މާލީ ބަޔާނުގައި އިކުއިޓީ އުޞޫލު ބޭނުންކުރުން )އައި.އޭ.އެސް 27 އިސްލާޙްކުރެވުނު( -

އެސެޓެއް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ އިންވެސްޓަރާއި އެޯސސިއޭޓް އަދި ޮޖއިންޓްވެންޗަރ އާއި ދެމެދު ބެހުން )އައި.އެފް.އާރ.އެސް 10 އަދި އައި. -
އޭ.އެސް 28 އިސްލާޙްކުރެވުނު(

2012 އާއި 2014 އާ ދެމެދުގައި އައި.އެފް.އާރ.އެސް ތަކަށް ގެނެވުނު އަހަރީ ބަދަލު – އެއި އެކި ސްޓެންޑަރޑްތަކަށް -

އިންވެސްޓްކުރާ މުއައްސަސާތަކުން ޮކންޮސލިޑޭޝަން އެކްސެޕްޝަނަށް ޢަމަލުކުރުން )އައި.އެފް.އާރ.އެސް 10، އައި.އެފް.އާރ.އެސް 12 އަދި އައި. -
އޭ.އެސް 28 އިސްލާޙުކުރެވުނު(  

ހާމަކުރުމުގައި އިސްނެގުން )އައި.އޭ.އެސް 1 އިސްލާޙްކުރެވުނު( -
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އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރ 2015
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އިންޓަރެސްޓްގެ ޮގތުގައި ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ     ބޭންކް     ގްރޫޕް 3
2014 2015 2014 2015

އިންޓަރެސްޓްގެ ޮގތުގައި ލިބުނު  އާމްދަނީ

46,601 45,413 46,601 45,413 އެހެން ބޭންކުތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި

810,933 734,961 881,862 773,934 ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން

193,375 209,802 193,375 209,802 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ

5 360 5 360 ވިއްކާލެވެން ހުންނަ މާލީ އެސެޓްތައް

12,261 10,801 12,261 10,801 އެސައިންޑް ކެޕިޓަލް އާއި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ރިޒަރވް

1,063,176 1,001,337 1,134,105 1,040,310

ކަނޑާ - އިންޓަރެސްޓަށް ހިނގި ޚަރަދު

134,405 98,108 134,405 98,108 ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ

17,511 17,406 17,511 17,406 އެހެނިހެން 

151,916 115,514 151,916 115,514

911,260 885,823 982,189 924,796 އިންޓަރެސްޓްގެ ޮގތުގައި ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީސް އާއި އެފަދަ މާލީ ވަސީލަތްތަކުން       ބޭންކް     ގްރޫޕް
އިންޓަރެސްޓް ގެ ޮގތުގައި ލިބުނު  ސާފު އާމްދަނީ

3.1

2014 2015 2014 2015

181,703 203,119 181,703 203,119 އިންޓަރެސްޓްގެ ޮގތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

181,703 203,119 181,703 203,119 އިންޓަރެސްޓްގެ ޮގތުގައި ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މާލީ ސެކިއުރިޓިތަކުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ޓްރެޜަރީ ބިލްތަކުން އިންޓަރެސްޓް  ޮގތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ހިމެނެއެވެ.



93

ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 
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ފީ އާއި ކަމިޝަނުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ     ބޭންކް     ގްރޫޕް 4
2014 2015 2014 2015

366,182 420,055 366,182 420,055 ކާޑްތައް ހިންގުމުން ލިބުނު

46,117 47,604 46,117 47,604 ޕޭ ޯއޑަރުތައް

41,344 48,520 41,344 48,520 ޯލނުތަކުން

18,386 24,968 18,386 24,968 ތަރައްޤީގެ ފަންޑު ހިންގައިގެން ލިބުނު އިދާރީ ފީ

30,233 34,142 30,233 34,142 ބްރާންޗް މަސައްކަތްތަކުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ

4,556 4,309 4,556 4,309 ގެރެންޓީތައް

8,483 7,149 8,483 7,149 ޮޑކިއުމެންޓަރީ ކުރެޑިޓްތައް

1,883 4,078 1,883 4,078 ޑިސްކައުންޓް ކުރެވިފައިވާ ބިލްތައް

7,201 8,176 7,201 8,176 ކަސްޯޓޑިއަލްގެ ޙިދުމަތްދީގެން ލިބުނު ފީ

5,294 5,644 5,294 5,644 އެހެނިހެން

529,678 604,644 529,678 604,644

)181,887( )191,545( )181,887( )191,545( ފީ އާއި ކަމިޝަނުން ހިނގި ޙަރަދު

347,791 413,099 347,791 413,099 ފީ އާއި ކަމިޝަނުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ     ބޭންކް     ގްރޫޕް 5
2014 2015 2014 2015

26,712 32,076 26,712 32,286 ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

26,712 32,076 26,712 32,286

މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ އަކީ ކްރެޑިޓް ކާޑް ހިންގުމުންނާއި އަދި ރިޯޕޓްކުރެވުނު ތާރީޙްގައި ބޭރު ފައިސާ އަލުން އަގުކުރުމުން ލިބުނު 

މަނިޓަރީ އެސެޓާއި ލަބިލިޓީތަކެވެ.  

އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ ބިމާއި އިމާރާތުން ލިބުނު ސާފު ފައިދާ     ބޭންކް     ގްރޫޕް 6
2014 2015 2014 2015

- 108,985 - -
އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ބިމާއި އިމާރާތް ވިއްކާލައިގެން ލިބުނު ފައިދާ - ރީތި ބީޗް ރިޯސޓާއި 

އެހެނިހެން އެސެޓްތަކުން

- )30,840( - - އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ބިމާއި އިމާރާތުން ލިބުނު ގެއްލުން - މަހައްދޫ ރަށް

- 78,145 - -
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(
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އެހެނެހިން ހިންގުމުން ލިބުނު އާމްދަނީ     ބޭންކް     ގްރޫޕް 7
2014 2015 2014 2015

17,776 9,468 17,776 9,468 ނުލިބޭނެކަމަށް ޮފތުން އުނިކުރެވުނު ޯލނުތަކުން ލިބުނު

- 93 - 15,303 ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ލިބުނު ޢާމްދަނީ

20,350 6,673 4,158 1,276 އެހެނިހެން

38,126 16,234 21,934 26,047

ޯލނާއި އެހެނިހެން ގެއްލުންތަކަށް ހެދިފައިވާ ޕްޮރވިޜަން     ބޭންކް     ގްރޫޕް 8
2014 2015 2014 2015

އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވިފައިވާ ޯލނާއި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

181,380 )66,160( 181,380 )66,160(
ޯލނާއި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތަކުށް ލިބުނު ގެއްލުން އަދި ރިވަރސަލްތަކަށް ހެދި ސްޕެސިފިކް 

ޕްޮރވިޜަންތައް

75,802 52,571 104,811 113,165
ޯލނާއި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތަކުން ލިބުނު ގެއްލުން އަދި ރިވަރސަލްތަކަށް ހެދި އާންމު 

ޕްޮރވިޜަންތައް

)1,368( - )1,368( 36,681 އެހެނިހެން ގެއްލުންތަކަށް ހެދި ޕްޮރވިޜަން

255,814 )13,588( 284,823 83,686

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޙަރަދުތައް     ބޭންކް     ގްރޫޕް 9
2014 2015 2014 2015

185,978 192,604 185,978 192,604 މުސާރަ، އިނާޔަތްތަކާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް

6,810 7,643 6,810 7,643
ޑިފައިންޑް ޮކންޓްރިބިއުޝަން ޕްލޭން އެކްސްޕެންސަސް - %7 އިން ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަމެންޓް 

ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ޮކންޓްރިބިޔުޝަން

2,160 2,423 2,160 2,423
ޑިފައިންޑް ޮކންޓްރިބިއުޝަން ޕްލޭން އެކްސްޕެންސަސް - %3 އިން މުވައްޒަފުންގެ ޕްޮރވިޑެންޑް 

ފަންޑް

194,948 202,671 194,948 202,671
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 
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10 އެހެނިހެން ހިންގުމުގެ  ޚަރަދުތައް     ބޭންކް     ގްރޫޕް
2014 2015 2014 2015

24,845 36,111 24,845 36,111 ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް ) ބަލަށް ކެނޑުމުން(

52,944 31,644 48,215 29,707 އިދާރީ އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޚަރަދުތައް

12,695 13,676 12,695 13,676 އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސްގެ އެޯމޓައިޒޭޝަން ޚަރަދު 

18,437 30,243 18,437 30,243 ސްޕްޓްވެއަރ ލައިސަންސްގެ ފީ

12,699 15,420 12,699 15,420 މުވާސަލާތީ ޚަރަދުތައް

15,178 17,983 15,178 17,227 ހިނގަމުންދާ ކުލި

2,738 6,589 2,739 6,589 އިސްތިޙާރުކުރުމާއި ޕްޮރޯމޓްކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަދު

1,460 1,563 1,460 1,563 ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ

1,028 1,089 1,028 1,031 ޮއޑިޓަރުންގެ އުޖޫރަ

1,823 2,763 1,823 1,163 ޕްޮރފެޝަނަލް އަދި ޤާނޫނީ ޚަރަދުތައް

288 216 288 216 އެހީ ދީގެން

5,448 5,544 5,448 5,544 ލަފާ ޯހދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދުތައް

29,403 19,990 29,403 18,971 އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް

178,986 182,831 174,258 177,460

 31 ޑިސެމްބަރު 2014 އިން 31 ޑިސެމްބަރު 2015 ފައިދާ އިން ނެގޭ ޓެކްހުގައި ހިމެނިފައިވާ  މައިގަނޑު ބައިތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި

     ބޭންކް     ގްރޫޕް

2014 2015 2014 2015 ފައިދާ އިން ނެގޭ ޓެކްސް 11
ފައިދާ އިން  ނެގޭ ޓެކްސް - ކަރަންޓް

250,813 241,535 249,109 224756 ފައިދާ އިން  ނެގޭ ޓެކްހުން އަރާ ޗާޖްތައް - ކަރަންޓް )ޯނޓް 11.1(

- )9,779( - )8,075( ކުރީ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން  ނެގޭ ޓެކްސް-ކަރަންޓް )އެޑްޖަސްޓްކުރެވިފައި(

ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް

)75,585( 53,173 )75,585( 53,173 ވަގުތީ ތަފާތުތައް އުފެދުން އަދި ރުޖޫޢަ ކުރުމާއި ގުޅޭ )ޯނޓް 11.3(

175,229 284,928 173,525 269,854  އެހެނިހެން އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފައިދާ އިން ނެގޭ ޓެކްހުން ހިނގި ޚަރަދު
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(
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ފައިދާ އިން ނެގޭ ޓެކްސް ޚަރަދުގެ ރިޮކންސިލިއޭޝަން 11.1

ޓެކްހަށް ހިނގި ޚަރަދާއި އެކައުންޓިންގ ފައިދާގެ  ރިޮކންސިލިއޭޝަން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި:

     ބޭންކް     ގްރޫޕް
2014 2015 2014 2015  އެކައުންޓިންގ ފައިދާ- ޓެކްސް  އުނިކުރުމުގެ ކުރިން

694,141 1,053,463 724,597 932,411 އެކައުންޓިންގ ފައިދާ ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން

852,116 267,500 795,623 266,979 ކެނޑުން: ކެނޑޭނެ ޚަރަދުތައް

)543,005( )354,823( )523,784( )300,364( ކެނޑޭނެ ޚަރަދުތައް

1,003,252 966,140 996,436 899,026 ޓެކްސް ނެގޭނެ އާމްދަނީ

250,813 241,535 249,109 224,756 ފައިދާއިން  ނެގޭ ޓެކްހުން އަރާ ޗާޖް- ކަރަންޓް

36% 23% 34% 24% މިހާރު ހިނގާ ޓެކްސް ރޭޓް )ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް ނުލައި(

25% 27% 24% 29% މިހާރު ހިނގާ ޓެކްސް ރޭޓް )ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް ލައިގެން(

ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސްގެ ލައިބިލިޓީތައް     ބޭންކް     ގްރޫޕް 11.2
2014 2015 2014 2015

219,738 241,439 218,970 240,567 1 ޖެނުއަރީގައި ހުރި

250,813 241,535 249,109 224,756 ފައިދާއިން  ނެގޭ ޓެކްހުން އަރާ ޗާޖްތައް

- )9,779( - )8,075( ފާއިތުވި އަހަރާއި ގުޅިގެން ގެނެވުނު ބަދަލުތައް

)229,112( )241,034( )227,512( )241,034( މިއަހަރުތެރޭ ދެއްކި ޓެކްސް

241,439 232,161 240,567 216,214 31 ޑިސެމްބަރ ގައިހުރި ބާކީ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 
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ދެއްކުން ފަސްކުރެވުނު ފައިދާގެ ޓެކްސް ބޭންކް / ގްރޫޕް 11.3

ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ދައްކުވައިދެނީ ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓް މާލީ ހާލަތު އަންގައިދޭ ބަޔާނާއި ހިމެނިފައިވާޮގތާއި، ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ގެނެވިފައިވާ 

ބަދަލުތަކާއި ޓެކުހަށް ކެނޑުމަށްފަހު އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާޮގތެވެ. 

2014 2015

އެހެނިހެން 

އާމްދަނީގެ 

ބަޔާން ޓެކުހަށް 

ކަނޑާފައި

ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ 

ބަޔާން

ދެއްކުން 

ފަސްޮކށްފައިވާ 

ޓެކްސް އެސެޓް

އެހެނިހެން 

އާމްދަނީގެ 

ބަޔާން ޓެކުހަށް 

ކަނޑާފައި

ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ 

ބަޔާން

ދެއްކުން 

ފަސްޮކށްފައިވާ 

ޓެކްސް އެސެޓް

- )30,300( 27,560 - 53,173 )25,613( ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް

- )45,285( 164,852 - - 164,852 ޯލނު އަދި އެޑްވާންސްތަކަށް ހަދާފައިވާ ޕްޮރވިޜަން

)10,534( - )22,104( 13,150 - )8,954( އަގުކުރެވިފައިވާ ބިން އަދި އިމާރާތްތައް

)10,534( )75,585( 170,307 13,150 53,173 130,285

ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ  12

ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރަނީ، އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ އެއަހަރުގެ ތެރޭ ދޫޮކށްފައިހުރި ގްރޫޕް/ބޭންކުގެ އާންމު ޙިއްސާގެ ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް ޢަދަދުގެ މައްޗަށް 

ބަހާލައިގެންނެވެ.  

ކުރިމަގުގައި ޙިއްސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ މުދާ ހިމަނައިގެން ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރަނީ، އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ އެއަހަރުގެ ތެރޭ ދޫޮކށްފައިހުރި ގްރޫޕް/ބޭންކުގެ 

އާންމު ޙިއްސާގެ ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް އަދަދާއި އެކު ކުރިމަގުގައި ޙިއްސާއަށް ބަދަލުކުރެވެން ހުރި މުދާ އަށް ބަދަލުކުރީމައި އޭގެ ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް އަދަދުގެ މައްޗަށް 

ބަހާލައިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން، އަހަރު ނިމުނުއިރު ޙިއްސާއަށް ބަދަލުކުރުވޭ ޮގތަށްހުރި އެއްވެސް މުދަލެއް ނެތުމާއި އެކު، ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާގެ ހިސާބު ހަދައިފައި 

ވާނީ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ އެއަހަރުގެ ތެރޭ ދޫޮކށްފައިހުރި ގްރޫޕް/ބޭންކުގެ އާންމު ޙިއްސާގެ ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް އަދަދުގެ މައްޗަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. 

ބޭސިކް/ޑައިލޫޓެޑް ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންޮކށްފައިވާ މާލީ ފައިދާ އަދި އާންމު ޙިއްސާގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި އެވަނީއެވެ.

 

     ބޭންކް     ގްރޫޕް
2014 2015 2014 2015

518,912,244 768,535,161 551,071,910 662,557,097 ސާފު ފައިދާއިން މައި / ބޭންކުގެ ޙިއްސާދާރުންނަށް ޖެހޭ )ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

5,381,920 5,381,920 5,381,920 5,381,920 ދޫކުރެވުނު ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް އާންމު ޙިއްސާގެ އަދަދު )ޙިއްސާއިން(

96 143 102 123 ޙިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ )ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

އަހަރު ނިމުނުއިރު އަދި މި މާލީ ބަޔާންތައް ނިމުނު ތާރީހާއި ހަމަޔަށް ޢާންމު ހިއްސާ ދޫޮކށްފައި ނުވާތީ ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާއަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(

98

ހިއްސާގެ ފައިދާ 13
     ބޭންކް     ގްރޫޕް

2014 2015 2014 2015 އަހަރުގައި ކަނޑައެޅުނު އަދި ދޫކުރެވުނު 13.1

30,731 86,111 30,731 86,111
2014 ގެ ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑް ގެ ޮގތުގައި 16 ރުފިޔާ ވަނީ 2015 ގައި ދޫކުރެވިފައެވެ.     

)2013 ގެ އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑް : ހިއްސާއަކަށް 5.71 ރުފިޔާ(

2014 2015 2014 2015 އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އަދަދު 13.2

86,111 91,493 86,111 91,493
2015 ގެ ފުރަތަމަ އަދި ފަހު ޑިވިޑެންޑް ޙިއްސާއަކަށް 17 ރުފިޔާ             

)2014 - ހިއްސާއަކަށް 16 ރުފިޔާ(

ފައިސާ އާއި ކުރު މުއްދަތުގެ ފަންޑް     ބޭންކް     ގްރޫޕް 14
2014 2015 2014 2015

529,811 743,424 518,837 743,424 ނަގުދު ފައިސާއިންހުރި )ޯނޓް 36(

1,812,353 1,152,987 1,812,353 1,131,673 އެހެން ބޭންކްތަކުގައިހުރި ބާކީ

2,342,164 1,896,411 2,331,190 1,875,097

ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ )އެމް.އެމް.އޭ( ގައިހުރި ބާކީ     ބޭންކް     ގްރޫޕް 15
2014 2015 2014 2015

2,482,833 1,625,757 2,482,833 1,625,757 ސްޓެޓޫޓަރީ ޑިޮޕސިޓް - ޮކންވެންޝަނަލް ބޭންކިންގް

- 12,145 - 12,145 ސްޓެޓޫޓަރީ ޑިޮޕސިޓް - އިސްލާމިކް ބޭންކިންގް

2,482,833 1,637,902 2,482,833 1,637,902

އެމް.އެމް.އޭގެ ޤަވާޢިދުތައް ލާޒިމްކުރާ ޮގތުގައި، ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކުގެ މާލޭގައި ހުންނަ ޮގފިތަކުގެ ޑިޮޕސިޓްގެ ރިޒާރވްގެ ޮގތުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މަދުމިންގަނޑަކީ 10 

އިންސައްތަ )19 ޮއގަސްޓް 2015 އާ ހަމަޔަށް މާލެގައި ހުންނަ ޮގފިތަކަށް 20 އިންސައްތަ އަދި އަޮތޅު ބްރާންޗްތަކައް 15 އިންސައްތަ( ޑިމާންޑް އަދި ޓައިމް 

ލައިބިލިޓީތައް )އެއް ބޭންކުން އަނެއް ބޭންކަށް ދޫޮކށްފައިވާ ފައިސާ އާއި ލެޓަރ ޮއފް ކްރެޑިޓް މާރޖިން ޑިޮޕސިޓް ފިޔަވައި( އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާ އަދި ބޭރުފައިސާ 

ވަކިންނެވެ. މިފަދަ ޑިޮޕސިޓްތަކަކީ، ބޭންކް ހިންގުމުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޑިޮޕސިޓްތަކެއްނޫނެވެ. ބެހެއްޓިފައިވާ ރިޒަރވް ޑިޮޕސިޓްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރަކު 

ދިވެހި ރުފިޔާގެ ޑިޮޕސިޓްތަކަށް 1 އިންސައްތަ އަދި ޮޑލަރު ޑިޮޕސިޓްތަކަށް 0.01 އިންސައްތައިގެ އިންޓަރެސްޓެއް ލިބެމުންދެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ބޭންކުން 

އިސްލާމިކް ބޭންކިންގއަށް ޑިމާންޑް އަދި ޓައިމް ލައިބިލިޓީގެ 10 އިންސައްތައިގެ ވަކި ރިޒާރވްއެއް ބަހައްޓާފައިވެއެވެ.

އެހެން ބޭންކުތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް     ބޭންކް     ގްރޫޕް 16
2014 2015 2014 2015

1,927,508 3,586,820 1,927,508 3,586,820 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް

1,927,508 3,586,820 1,927,508 3,586,820
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 

99

ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނު ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން     ބޭންކް     ގްރޫޕް 17
2014 2015 2014 2015

6,943,420 8,611,473 7,591,901 8,759,983 ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫޮކށްފައިވާ ޖުމްލަ ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް

)1,170,271( )1,027,026( )1,280,627( )1,175,536( ކަނޑަން: ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޕްޮރވިޜަން )ޯނޓް 17.6(

)436,240( )420,500( )436,240( )420,500( ހިފެހެއްޓިފައިހުރި އިންޓްރެސްޓް )ޯނޓް 17.7(

5,336,909 7,163,947 5,875,034 7,163,947 ޯލނާއި އެޑްވާންސްގެ ސާފު ޖުމްލަ

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫޮކށްފައިވާ ޖުމްލަ ޯލނާއި އެޑްވާންސްގެ ދިރާސާ      ބޭންކް     ގްރޫޕް
)ޕްޮރޑަކްޓްތައް ބަހާލެވިގެން(

17.1

2014 2015 2014 2015

5,555,340 7,607,983 5,555,340 7,607,983 ޓާރމް ޯލނުތައް )ޯނޓް 17.3(

1,112,577 657,884 1,112,577 657,884 ޯއވަރޑްރާފްޓްތައް

187,718 223,942 187,718 223,942 ކްރެޑިޓް ކާޑު

74,663 86,504 74,663 86,504 މުވައްޒަފުންގެ ޯލނުތައް

13,122 35,159 13,122 35,159 ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް ) ޯނޓް 17.5 (

- - 648,481 148,510 ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކައް ދޫޮކށްފައިވާ ޯލނުތައް ) ޯނޓް 17.4(

6,943,420 8,611,473 7,591,901 8,759,983

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫޮކށްފައިވާ ޖުމްލަ ޯލނާއި އެޑްވާންސްގެ ދިރާސާ      ބޭންކް     ގްރޫޕް
)ފައިސާގެ ބާވަތުން ބަހާލެވިގެން(

17.2

2014 2015 2014 2015

4,318,659 4,560,863 4,967,141 4,709,373 ދިވެހި ރުފިޔާ

2,497,702 3,945,519 2,497,702 3,945,519 ޔޫ.އެސް ޮޑލަރު

127,059 84,972 127,059 84,972 ޔޫޯރ

- 20,119 - 20,119 ސިންގަޯޕ ޮޑލަރު

6,943,420 8,611,473 7,591,901 8,759,983

ޓަރމް ޯލނުތައް     ބޭންކް     ގްރޫޕް 17.3
2014 2015 2014 2015

4,346,599 6,262,183 4,346,599 6,262,183 ވިޔަފާރީގެ ޯލނުތައް

683,549 878,705 683,549 878,705 ތަރައްޤީއަށް ދޫކުރެވުނު ޯލނުތައް )ޑިވެޮލޕްމަންޓް ބޭންކިންގ(

525,192 467,094 525,192 467,094 އީ.އައި.ބީ ގެ ރީފައިނޭންސް ސްކީމުގެދަށުން ދެވިފައިވާ ޯލނުތައް

5,555,340 7,607,983 5,555,340 7,607,983
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(

100

ސަބްސިޑިއަރީތަކަށް ދޫކަށްފައިވާ ޯލނުތައް     ބޭންކް     ގްރޫޕް 17.4
2014 2015 2014 2015

- - 516,504 - ބީ.އެމް.އެލް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

- - 131,977 148,510 ބީ.އެމް.އެލް ޕްޮރޕަޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

- - 648,481 148,510

ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް      ބޭންކް     ގްރޫޕް 17.5
2014 2015 2014 2015

4,117 5,745 4,117 5,745 ވަޤްފު ރަސީދުތައް

9,005 29,414 9,005 29,414 ބިލްސް ޮއފް އެކްސްޗޭންޖް

13,122 35,159 13,122 35,159

ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ހަދާފައިވާ ޕްޮރވިޜަނަށް އައި ބަދަލު     ބޭންކް     ގްރޫޕް 17.6
2014 2015 2014 2015

ހ. ޙާއްސަ ޕްޮރވިޜަން

859,188 1,039,001 859,188 1,039,001 1 ޖެނުއަރީގައި ހުރި ބާކީ

537,359 67,697 537,359 67,697 އަހަރުތެރޭގައި ހެދުނު ޕްޮރވިޜަން

)355,979( )133,856( )355,979( )133,856( އަހަރުތެރޭގައި އަނބުރާ ލިބުނު

)1,567( )129,656( )1,567( )129,656( އަހަރުތެރޭގައި ނުލިބޭނެކަމަށް ޮފތުން އުނިކުރެވުނު ޯލނުތައް

1,039,001 843,185 1,039,001 843,185 31 ޑިސެމްބަރ ގައިހުރި ބާކީ

ށ. އާންމު ޕްޮރވިޜަން

55,468 131,270 136,815 241,626 1 ޖެނުއަރީގައިހުރި ބާކީ

99,699 152,155 128,708 221,547 އަހަރުތެރޭގައި ހެދުނު ޕްޮރވިޜަން

)23,897( )99,584( )23,897( )108,382( ޢާންމު ޕްޮރވިޜަންގެ ތެރެއިން އަނބުރާލިބުނު

- - - )22,440( އަހަރުތެރޭގައި ނުލިބޭނެކަމަށް ޮފތުން އުނިކުރެވުނު ޯލނުތައް

131,270 183,841 241,626 332,351 31 ޑިސެމްބަރ ގައިހުރި ބާކީ

1,170,271 1,027,026 1,280,627 1,175,536 ޖުމްލަ ޕްޮރވިޜަން

ސިނާޢަތްތަކަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫޮކށްފައިވާ ޯލނުތައް ސިނާޢަތްތަކަށް ބެހިފައިވާ ޮގތުގެ ދިރާސާ ޯނޓު 34.4.1 ގައި
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 

101

ހިފެހެއްޓިފައިހުރި އިންޓަރެސްޓަށް އައި ބަދަލު     ބޭންކް     ގްރޫޕް 17.7
2014 2015 2014 2015

553,295 436,240 553,295 436,240 1 ޖެނުއަރީ ގައިހުރި ބާކީ

199,404 124,430 199,404 124,430 އަހަރުތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުނު ޢަދަދު

)290,123( )30,321( )290,123( )30,321( އަނބުރާ ލިބުމުން އިޢާދަކުރެވުނު ޢަދަދު

)26,336( )109,849( )26,336( )109,849( އަހަރުތެރޭގައި ނުލިބޭނެކަމަށް ޮފތުން އުނިކުރެވުނު ޯލނުތައް

436,240 420,500 436,240 420,500 31 ޑިސެމްބަރ ގައިހުރި ބާކީ

ކުރީ އަހަރު ނިމުނު މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިމްޕެއަރމަންޓް ޕްޮރވިޜަން ގެނެވިފައިވަނީ 5 ގްރޫޕެއްގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށެވެ. ތިރީގައި މިވާ ތާވަލުން ދައްކާދެނީ 

މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ގްރޫޕްތަކުގެ ޯލނާއި އެޑްވާންސް އާއި އެއާ ގުޅުންހުރި އިމްޕެއަރމަންޓް ޕްޮރވިޜަން ޮކންމެ ގްރޫޕެއް ވަކިންނެވެ. ހުރިހާ އަގެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ 

ވިއްކާލެވޭނެ އިކުއިޓީތައް އޭގެ އަގުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އެތަކެތީގެ ހަމައަގު އަންދާޒާކުރަން ދަތިވުމުންނެވެ.

17.8

2014     2015     

ގެއްލުން 

ވެދާނެ ކަމަށް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ 

މިންވަރު %

ޯލނާއި 

އެޑްވާންސް ތައް 

%

ގެއްލުން 

ވެދާނެ ކަމަށް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ 

މިންވަރު %

ޯލނާއި 

އެޑްވާންސް ތައް 

%

ބެންކް / ގްރޫޕް

1 57 3 75 ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ދައްކާ

18 15 20 6 ޙާއްސަޮކށް ބެލެވޭ

29 19 15 5 ނުލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

94 2 49 1 ޔަޤީންކަން ކުޑަ

100 7 100 13 ގެއްލުން

100 100

މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް - ވިއްކާލެވެންހުރި   ބޭންކް / ގްރޫޕް 18
2014 2015

320 320 ލިސްޓުނުކުރާ ހިއްސާގެ އަގު )ޯނޓް 18.1(

104,568 137,068 ކާޑް ގެ ކޭޝް ޮކލާޓެރަލް

104,888 137,388

މި އިންވެސްޓަމަންޓްތަކަށް އެއްވެސް އެކަށީގެންވާ މަރކެޓެއް ނެތުމުން ބޭންކުން ގަސްތުކުރަނީ މި އިންވެސްޓަމަންޓްތައް ދިގުމުއްދަތަކަށް ބެހެއްޓުމަށެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(

102

ކްރެޑިޓް އެޯސޝިއޭޝަނާއެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުން ބޭންކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރަނީ ފައިސާ އާއި އެއްފަދަ  އަދަދެއް ކާޑް އެކްސްޯޕޝަރ އާއި އެއްވަރަށް 

ބެހެއްޓުމަށެވެ.

.މާސްޓަރކާރޑް  - އަކާއި،  ހިއްސާ  އިންޯކޮޕރޭޓްޑްގެ 15,030 )2014-15,030(  ވަނީ ވިސާ  ބޭންކުން  ގެ ނިޔަލަށް  31 ޑިސެމްބަރުގެ 2015 
އިންޯކޮޕރޭޓްޑްގެ 8,200 )8,200-2014( ހިއްސާއެއްގައި އިންވެސްޓް ޮކށްފައެވެ.  

2014     2015     

ޖުމްލަ ހިއްސާގެ އަދަދު ޖުމްލަ ހިއްސާގެ އަދަދު ލިސްޓުނުކުރާ ޙިއްސާގެ އަގު )ބޭންކް / ގްރޫޕް( 18.1

320 6 320 6 ޮސސައިޓީ ޯފރ ޯވލްޑްވައިޑް އިންޓަރބޭންކް ފައިނޭންޝަލް ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަން )ސްވިފްޓް(

320 320

މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ   ބޭންކް / ގްރޫޕް 19
2014 2015

2,050,332 2,588,798 ސަރުކާރުގެ ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް

233,934 306,671 ސްރީލަންކާ ޑެވެޮލޕްމެންޓް ޮބންޑްސް

- 152,773 ޮކޕަރޭޓް ޮބންޑްސް

2,284,266 3,048,242

ސަބްސިޑިއަރީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް 20
ބޭންކް     2015     2014

ޑިރެކްޓަރުންގެ 

އަގުކުރުން
އަގު

ޑިރެކްޓަރުންގެ 

އަގުކުރުން
އަގު ލިސްޓް ނުކުރާ

10 10 10 10 ބީއެމްއެލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10 10 10 10 ބީއެމްއެލް ޕްޮރޕަރޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

20 20 20 20

ސަބްސިޑިއަރީ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ އަގުކުރުން  ގެންޮގސްފައިވަނީ ސާފު އެސެޓް ސިޔާސަތުންނެވެ. އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ ބިމާއި އިމާރާތްތަކަކީ 

ކައިރި މުސްތަޤްބަލުގައި ވިއްކާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ހުރިތަކެއްޗެވެ.
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 
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އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ ބިމާއި އިމާރާތް     ގްރޫޕް 21
2014 2015

447,180 447,181 1 ޖެނުއަރީ ގައިހުރި ބާކީ

1 - އަހަރުތެރޭގައި އިތުރުވި

- )416,341( އަހަރުތެރޭގައި މަދުވި

- )30,840( އަގުން މަދުވި

447,181 - 31 ޑިސެމްބަރ ގައިހުރި ބާކީ

21.1 ގްރޫޕްގައި ވިއްކާލުމަށް  ބެހެއްޓިފައި ހުރި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްޮރޕަރޓީތައް

     ގްރޫޕް
2014 2015

416,340 -
ބ. އަޮތޅުގައި ހިންގަމުންދާ ފަތުރުވެރި ސިނާޢަތުގެ ޚިދުމަތްދޭ ރިޯސޓެއް. މި ރިޯސޓްވަނީ 5 އޭޕްރީލް 2015 

ގައި ވިއްކާލާފައެވެ.
ރީތި ބީޗް ރިޯސޓް:

30,840 30,840 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫޮކށްފައިވާ  ގ.އ. އަޮތޅު ރަށެއް. މަހައްދޫ އައިލެންޑް

1 -
މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން 

ހުއްދަދީފައިވާ ފެކްޓަރީއެއް. މި ފެކްޓަރީވަނީ 14 ޖުލައި 2015 ގައި ވިއްކާލާފައެވެ.
ފުނައްޑޫ ޓޫނާ ފެކްޓަރީ

)30,840( ކަނޑަން: ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ހެދިފައިވާ ޕްޮރވިޜަން

447,181 -

ޕްޮރޕަޓީ ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް 22

ޖުމްލަ
އިންޖީނުލީ 

އުޅަނދުތައް

ފަރުނީޗަރާއި 

ސާމާނު

ޮކމްޕިއުޓަރ 

ހާރޑްވެއަރ

ކުލީ 

އިމާރާތްތައް

ބޭންކުގެ 

އިމާރާތްތައް 
ބިން   ޮފތުން ދައްކާ އަގު 22.1

311,303 8,530 30,292 109,701 10,469 96,077 56,234 1 ޖެނުއަރީ 2014 އާ ހަމަޔަށް

59,804 2,251 8,186 48,921 674 356 - އަގަށް އިތުރުވި / ބަދަލުވި

)6,748( )3( )2,515( )2,567( )1,663( )584( - އުނިކުރެވުނު

364,359 10,778 35,963 156,055 9,480 95,849 56,234 31 ޑިސެމްބަރ 2014 އާ ހަމަޔަށް

64,994 1,979 9,347 46,158 4,415 3,096 އަގަށް އިތުރުވި / ބަދަލުވި

)6,178( )1,540( )2,356( )2,160( )121( - އުނިކުރެވުނު

423,176 11,217 42,954 200,053 13,774 98,944 56,234 31 ޑިސެމްބަރ 2015 އާ ހަމަޔަށް
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ޖުމްލަ
އިންޖީނުލީ 

އުޅަނދުތައް

ފަރުނީޗަރާއި 

ސާމާނު

ޮކމްޕިއުޓަރ 

ހާރޑްވެއަރ

ކުލީ 

އިމާރާތްތައް

ބޭންކުގެ 

އިމާރާތްތައް 
ބިން  

އިމާރާތްކުރުމަށް ދިޔަ 22.2

21,290 - 4,029 16,413 848 - - 1 ޖެނުއަރީ  2014 އާ ހަމަޔަށް

)13,504( - )4,000( )11,312( 1,808 - - އަގަށް އިތުރުވި / ބަދަލުވި

7,786 - 29 5,101 2,656 - - 31 ޑިސެމްބަރ  2014 އާ ހަމަޔަށް

6,898 - )29( 9,583 )2,656( - - އަގަށް އިތުރުވި / ބަދަލުވި

14,684 - - 14,684 - - - 31 ޑިސެމްބަރ  2015 އާ ހަމަޔަށް

437,860 11,217 42,954 214,737 13,774 98,944 56,234 ޖުމްލަ ޚަރަދު / ހަމައަގު

ބަލަށް ކެނޑުމާއި ގެއްލުން 22.3

131,686 8,425 23,578 88,282 6,597 4,804 - 1 ޖެނުއަރީ 2014 އާ ހަމަޔަށް

24,845 182 3,514 15,456 874 4,819 - އަހަރުތެރޭ ބަލަށް ކެނޑި ޖުމްލަ

)5,903( )3( )2,513( )2,362( )967( )58( - އުނިކުރެވުނު

150,627 8,604 24,579 101,376 6,503 9,565 - 31 ޑިސެމްބަރ 2014 އާ ހަމަޔަށް

36,111 536 5,038 24,368 1,235 4,934 - އަހަރުތެރޭ ބަލަށް ކެނޑި ޖުމްލަ

)5,821( )1,496( )2,044( )2,160( )121( - - އުނިކުރެވުނު

180,917 7,645 27,573 123,584 7,617 14,498 - 31 ޑިސެމްބަރ 2015 އާ ހަމަޔަށް

ޮފތުން ދައްކާ އަގު 22.4

221,518 2,174 11,413 59,780 5,633 86,284 56,234 31 ޑިސެމްބަރ 2014 އާ ހަމަޔަށް

256,943 3,572 15,381 91,153 6,157 84,446 56,234 31 ޑިސެމްބަރ 2015 އާ ހަމަޔަށް
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މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 
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ބޭންކުގެ އަމިއްލަ ބިމާ އިމާރާތް 22.5

ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި މިވަނީ ބޭންކުގެ އަމިއްލަ ބިމާއި އިމާރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ 2014 31 ޑިސެމްބަރ 2015

ޚަރަދު / އަގުކުރުން ޚަރަދު / އަގުކުރުން

ޢިމާރާތް ބިން ޢިމާރާތް ބިން
ބިމުގެ ޮބޑުމިން 

)އަކަފޫޓުން(
ހުރި ތަން / އެޑްރެސް

2,920 1,875 2,758 1,875 7,119 ގަން ބްރާންޗް

1,818 1,750 1,717 1,750 4,934 ނައިފަރު ބްރާންޗް

2,224 2,902 2,101 2,902 11,608 ކުޅުދުއްފުށި ބްރާންޗް

2,011 2,236 1,899 2,236 8,980 ޮފނަދޫ ބްރާންޗް

5,238 2,620 4,947 2,620 10,481 ހިތަދޫ ބްރާންޗް

2,081 1,328 1,965 1,328 5,311 މުލީ ބްރާންޗް

4,689 2,000 4,429 2,000 10,000 ތިނަދޫ ބްރާންޗް

4,469 1,515 4,221 1,515 6,058 ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗް

4,689 2,500 4,501 2,500 10,000 ވިލިނގިލި  ބްރާންޗް

2,654 1,421 2,507 1,421 7,320 ދިއްދޫ ބްރާންޗް

7,408 4,359 7,027 4,359 2,906 ވިލިމާލެ ބްރާންޗް

4,685 2,500 4,425 2,500 10,000 ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗް

2,855 3,048 2,696 3,048 12,192 މަނަދޫ ބްރާންޗް

38,543 26,180 36,949 26,180 3,409 ހެޑް ޮއފީސް

- - 2,303 - 7,584 ނިލަންދޫ ބްރާންޗް

86,284 56,234 84,446 56,234

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވުނު ތާރީޚުގައި ބަލަށްކަނޑާލެވި އެކު ޖުމްލަ ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް  އަގަކީ 155,867,948 ރުފިޔާ )31 ޑިސެމްބަރ 2014 އާ 22.6

ހަމަޔަށް 145,260,925 ރުފިޔާ( އެވެ.

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވުނު ތާރީޚުގައި ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގެ ނަމަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތެވެ.22.7

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވުނު ތާރީޚުގައި އެއްވެސް ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓެއް ރަހުނުގެ ޮގތުގައި ބެހެއްޓިފައެއް ނުވެއެވެ. 22.8
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އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓް 23

ބޭންކް / ގްރޫޕް

ޖުމްލަ ޮކމްޕިއުޓަރ ޮސފްޓްވެއަރ

ޚަރަދު

71,512 1 ޖެނުއަރީ 2014 އާ ހަމަޔަށް

75,594 އަގަށް އިތުރުވި

- އުނިކުރެވުނު

147,106 31 ޑިސެމްބަރ 2014 އާ ހަމަޔަށް

2,888 އަގަށް އިތުރުވި

149,994 31 ޑިސެމްބަރ 2015 އާ ހަމަޔަށް

އިމާރާތްކުރުމަށް ދިޔަ

85,324 1 ޖެނުއަރީ  2014 އާ ހަމަޔަށް

)79,068( އަގަށް އިތުރުވި/ ބަދަލުވި

6,256 31 ޑިސެމްބަރ 2014 އާ ހަމަޔަށް

)1,557( އަގަށް އިތުރުވި/ ބަދަލުވި

4,699 31 ޑިސެމްބަރ 2015 އާ ހަމަޔަށް

153,362 31 ޑިސެމްބަރ 2014 އާ ހަމަޔަށް

154,693 31 ޑިސެމްބަރ 2015 އާ ހަމަޔަށް

ބަލަށް ކެނޑުން އަދި ގެއްލުން

42,262 1 ޖެނުއަރީ 2014 އާ ހަމަޔަށް

12,695 އަހަރުތެރޭ އެޯމރޓައިޒް ކުރެވުނު

- އުނިކުރެވުނު

54,957 31 ޑިސެމްބަރ 2014 އާ ހަމަޔަށް

13,676 އަހަރުތެރޭ އެޯމރޓައިޒް ކުރެވުނު

68,633 31 ޑިސެމްބަރ 2015 އާ ހަމަޔަށް

ޮފތުން ދައްކާ އަގު

98,405 31 ޑިސެމްބަރ 2014 އާ ހަމަޔަށް

86,060 31 ޑިސެމްބަރ 2015 އާ ހަމަޔަށް

  

އެޯމރޓައިޒް ކުރެވިފައިވާ ޮގތް 

ކުރެވިފައިވަނީ  އެޮމޓައިޒް  ޮސފްޓްވެއަރތައް  މި  އެވެ.  ޮސފްޓްވެއަރ  ގަނެވިފައިވާ  ފަރާތަކުން  ތިންވަނަ  ހިމެނިފައިވަނީ  ޮގތުގައި  ގެ  އެސެޓްސް  އިންޓެންޖިބަލް 

ގާތްގަނޑަކަށް 5 އަހަރާއި 10 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް ބަލާފައެވެ.
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އެހެނިހެން އެސެޓް     ބޭންކް     ގްރޫޕް 24
2014 2015 2014 2015

41,458 28,955 41,458 28,955 ޑިޮޕސިޓް އަދި ޕްރީޕޭމަންޓްސް

9,058 30,015 9,058 30,015 ކާޑުން ލިބެން ހުރި

44,017 58,145 15,678 25,249 އެހެނިހެން ޮގތުން ލިބެން ހުރި

- - 20,145 41,562 ބެންކުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން ދޭންޖެހޭ )ޯނޓް 24.1(

94,533 117,116 86,339 125,781

)7,372( )7,372( )7,372( )44,053( ކަނޑަން: އެހެނިހެން ގެއްލުމަށް ހަދާފައިވާ ޕްޮރވިޜަން )ޯނޓް 24.2(

87,161 109,743 78,967 81,728

     ބޭންކް     ގްރޫޕް

2014 2015 2014 2015 ބެންކުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން ލިބެންޖެހޭ 24.1

- 4,809 4,881 ބީއެމްއެލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

- 15,336 36,681 ބީއެމްއެލް ޕްޮރޕަރޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

- 20,145 41,562

     ބޭންކް     ގްރޫޕް

2014 2015 2014 2015 އެހެނިހެން ގެއްލުމަށް ހަދާފައިވާ ޕްޮރވިޜަން 24.2
8,740 7,372 8,740 7,372 ޕްޮރވިޜަން 1 ޖެނުއަރީ  އާ ހަމަޔަށް

)1,368( - )1,368( 36,681 މި އަހަރު ހެދުނު ޕްޮރވިޜަންއިން އުނިކުރެވިފައިވާ

7,372 7,372 7,372 44,053 ޕްޮރވިޜަން 31 ޑިސެމްބަރ އާ ހަމަޔަށް

ވިއްކާލަން ހުރި މުދާ     ގްރޫޕް 25
2014 2015

6,524 - 1 ޖެނުއަރީ އާ ހަމަޔަށް

)6,524( - ނައްތާލެވުނު/ވިއްކާލެވުނު

- - 31 ޑިސެމްބަރ އާ ހަމަޔަށް

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންހުރި ފައިސާ   ބޭންކް / ގްރޫޕް 26
2014 2015

12,163,084 14,135,348 ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންހުރި ޖުމްލަ އަދަދު

12,163,084 14,135,348
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ބޭންކުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ބިނާޮކށްފައިވާ ދިރާސާ   ބޭންކް / ގްރޫޕް 26.1
2014 2015

6,203,071 8,125,969 ޑިމާންޑް ޑިޮޕސިޓްތައް

4,629,217 5,128,012 ސޭވިންގސް ޑިޮޕސިޓްތައް

1,156,642 691,471 ޓައިމް ޑިޮޕސިޓްތައް

460 105,262 ބީއެމްއެލް ވަދީޢާ ޑިޮޕސިޓް އެކައުންޓު

70,635 66,517 ލެޓަރ ޮއފް ކްރެޑިޓަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާރޖިންތައް

103,059 18,117 ވަގުތު ރަސީދުތަކާއި ޑިމާންޑް ޯލންތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާރޖިންތައް

12,163,084 14,135,348

ފައިސާގެ ބާވަތައް ބިނާޮކށް ޮކށްފައިވާ ދިރާސާ   ބޭންކް / ގްރޫޕް 26.2
2014 2015

6,757,279 8,072,608 ދިވެހި ރުފިޔާ

5,381,706 6,028,468 ޔޫ.އެސް ޮޑލަރު

22,970 33,770 ޔޫޯރ

1,129 503 އެހެނިހެން

12,163,084 14,135,349

   ބޭންކް / ގްރޫޕް

2014 2015 މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ދަރަނިތަކާއި ދަރަންޔަށް ނެގި އެހެނިހެން ފައިސާ 27
ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދޫޮކށްފައިވާ ޯލންތައް:

22,804 18,822 އައި.އެފް.އޭ.ޑީ. އިން ނެގި ޯލނު

1,898 1,277 ޯއ.ޕީ.އީ.ސީ. އިން ނެގި ޯލނު

311,511 226,438 އީ.އައި.ބީ. އިން ނެގި ޯލނު

53,291 58,458 އޭ.ޑީ.ބީ. އިން ނެގި ޯލނު

32,000 29,867 އައި.ޑީ.ބީ. އިން ނެގި ޯލނު

12,675 - އެހެނިހެން ބޭރު އާންމު އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަނި - އޭ.އެފް.ޑީ.

434,179 334,862

)އައި.އެފް.އޭ.ޑީ. :އިންޓަނޭޝަނަލް ފަންޑް ޮފރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑެވެޮލޕްމަންޓް، ޯއ.ޕީ.އީ.ސީ: ޯއރގަނައިޒޭޝަން ޮއފް ޕެޓްޯރލިއަމް އެކްސްޯޕރޓިންގ ކަންޓްރީސް، އީ.އައި.ބީ: ޔޫޮރޕިއަން 

އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް, އޭޑީބީ: އޭޝިއަން ޑެވެޮލޕްމަންޓް ބޭންކް އަދި އައި.ޑީ.ބީ: އިސްލާމިކް ޑެވެޮލޕްމަންޓް ބޭންކް، އޭ.އެފް.ޑީ. އޭޖަންސް ފްރާންސެސް ޑި ޑެވެޮލޕްމަންޓް.(

ބޭންކްއަށްވަނީ ސަރުކާރު މެދުވެރިޮކށް އަނބުރާ ދައްކާ މަތީގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކުން އެކިއެކި ޯލންތައް ލިބިފައެވެ. 
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އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު 27.1

ފައިސާ ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް ރޭޓް 

ޮއފް އިންޓަރެސްޓް

5 އަހަރަށް 

ވުރެ ފަސްޮކށް 

ދައްކަންޖެހޭ

1 އަހަރަށް ވުރެ 

ފަސް އަދި 5 

އަހަރަށް ވުރެ 

ފަސްނުޮކށް 

ދައްކަންޖެހޭ

1 އަހަރަށް 

ވުރެ ފަސްނުޮކށް 

ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި  ދޫކުރި ފަރާތް

ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ:
އެސްޑީއާރ / 

ޔޫއެސްޑީ
4.0% 3,843 10,998 3,981 އައި.އެފް.އޭ.ޑީ. އިން ނެގި ދަރަނި

އެސްޑީއާރ 5.0% - 658 620 ޯއ.ޕީ.އީ.ސީ. އިން ނެގި ދަރަނި

ޔޫއެސްޑީ / 

ޔޫޯރ

+ އެލް.އައި.ބީ.ޯއ.އާރ      

    0.099% +

0.5%

- 143,024 83,414 އީ.އައި.ބީ. އިން ނެގި ދަރަނި

އެސްޑީއާރ / 

ޔޫއެސްޑީ
3.0% 28,136 25,678 4,644 އޭ.ޑީ.ބީ. އިން ނެގި ދަރަނި

ރުފިޔާ 4.0% 19,200 8,533 2,133 އައި.ޑީ.ބީ. އިން ނެގި ދަރަނި

ޔޫއެސްޑީ 1.0% - - -
އެހެނިހެން ބޭރު އާންމު އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަނި - 

އޭ.އެފް.ޑީ.

އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް     ބޭންކް     ގްރޫޕް 28
2014 2015 2014 2015

130,484 129,339 132,290 129,339 ތަރައްޤީގެ ފަންޑު

115,306 119,452 115,306 119,452 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ހުރި ޚަރަދު

105,037 111,105 105,037 111,105 ޑިފައިންޑ ޮކންޓްރިބިއުޝަން ޕްލޭން - %3 މުވައްޒަފުންގެ ޕްޮރވިޑެންޓް ފަންޑަށް )ޯނޓު 28.1(

25,897 18,913 24,091 18,861 ދައްކަން ޖެހޭ ޖަމާ ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު

8,161 6,120 8,161 6,120 ކޭޝިއަރުގެ ޗެކްތައް

384,885 384,929 384,885 384,877

ޑިފައިންޑ ޮކންޓްރިބިއުޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް 28.1

     ބޭންކް     ގްރޫޕް
ތިރީގައި މިވަނީ ޑިފައިންޑް ޮކންޓްރިބިއުޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދުތަކުގެ 

ހަރަކާތްތައް:

2014 2015 2014 2015

103,119 105,037 103,119 105,037 އަހަރު ފެށުން އިރު ހުރި ބާކީ

4,320 4,847 4,320 4,847 އަހަރު ތެރޭގައި ހެދުނު އިނާޔަތް

9,889 10,488 9,889 10,488 އަހަރަށްވީ އިންޓަރެސްޓް

)12,291( )9,267( )12,291( )9,267( އަހަރުތެރޭ ދެއްކި ފައިދާ

105,037 111,105 105,037 111,105 އަހަރު ނިމުނު އިރު ހުރި ބާކީ



110

ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(

110

ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑިއަން އެކައުންޓްތައް   ބޭންކް / ގްރޫޕް 29
2014 2015

20,614 25,031 1 ޖެނުއަރީގައި

842,609 949,272 ފަންޑުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ޖަމާކުރެވުނު

ފަންޑުގެ ބައިވެރިންނަށް ދޫކުރެވުން:

)36,393( )48,840( ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ދޫކުރެވުނު

)3,556,827( )4,778,114( މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގައި އިންވެސްޓް ކުރެވުނު

2,785,075 3,906,580 މުއްދަތު ހަމަވި އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކުން ލިބުނު ފައިސާ

)30,047( )37,585( އެމް.ޕީ.އޭ.ޯއ އިން ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ބައިވެރިންގެ އަތުން ނެގޭ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ފީ

25,031 16,345 31 ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް

އެގްރީމެންޓެއްވަނީ  ޚިދުމަތްދިނުމާއިބެހޭ  އެހެނިހެން  އަދި  ކަސްޯޓޑިއަލް  ދެމެދު  އާއި  )އެމް.ޕީ.އޭ.ޯއ(  ޮއފީސް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން  ޯމލްޑިވްސް  ބޭންކާ 

ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިޮގތުގެމަތީން ޕެންޝަން ފަންޑްގެ “ޮކންޓްރިބިއުޝަން ކަލެކްޝަން” އަދި “ޮކންޓްރިބިއުޝަން ޯހލްޑިންގ” އެކައުންޓެއް ޤާއިމްޮކށް ބަލަހައްޓައެވެ. 

މިފަންޑަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގައި އެމް.ޕީ.އޭ.ޯއ އިން ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބޭންކަށް ފީ އެއް ލިބޭޮގތަށް އިންވެސްޓްކުރަމުންދެއެވެ.

ފަންޑުގެ ޮއޕަރޭޓިންގ އެކައުންޓް ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޖޫރައެއްގެ ޮގތުން އެމް.ޕީ.އޭ.ޯއ އިން 8,176,055 ރުފިޔާ )7,200,723 ރުފިޔާ:2014( 2015 ގައި ބޭންކަށް 

ލިބިފައިވެއެވެ.

ބޭންކް / ގްރޫޕް ޙިއްސާގެ ރައުސުލްމާލް 30

ޖުމްލަ ހިއްސާގެ 

ރައުސުލްމާލު

ޙިއްސާގެ މޫނުމަތީ 

އަގަށް ވުރެ 

އިތުރު

އާންމު ޙިއްސާގެ 

ރައުސުލްމާލު
ޙިއްސާގެ އަދަދު

362,096 93,000 269,096 5,381,920 1 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި

- - - - ފައިސާއަށް ދޫޮކށްފައިވާ ޙިއްސާ

362,096 93,000 269,096 5,381,920 31 ޑިސެމްބަރުގެ 2015 ނިޔަލަށް

އެހެނިހެން ރިޒަރވްތައް 31

ޖުމްލަ

އަލަށް 

އަގުކުރެވުނު 

ރިޒަރވް

އާންމު ރިޒަރވް
އެސައިންޑް 

ކެޕިޓަލް ރިޒަރވް
ޤާނޫނީ ރިޒަރވް ބޭންކް

865,515 86,255 623,260 6,000 150,000 1 ޖެނުއަރީ 2014 ގައި

546,400 )11,587( 557,987 - - 2014 ގައި ބަދަލުޮކށްފައިވާ

1,411,915 74,668 1,181,247 6,000 150,000 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގައި

478,111 11,043 467,068 - - 2015 ގައި ބަދަލުޮކށްފައިވާ

1,890,026 85,711 1,648,315 6,000 150,000 31 ޑިސެމްބަރު 2015 ގައި
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 

111

ޖުމްލަ

އަލަށް 

އަގުކުރެވުނު 

ރިޒަރވް

އާންމު ރިޒަރވް
އެސައިންޑް 

ކެޕިޓަލް ރިޒަރވް
ޤާނޫނީ ރިޒަރވް ގްރޫޕް

865,517 86,256 623,261 6,000 150,000 1 ޖެނުއަރީ 2014 ގައި

507,108 )11,587( 518,695 - - 2014 ގައި ބަދަލުޮކށްފައިވާ

1,372,625 74,669 1,141,956 6,000 150,000 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގައި

446,562 11,043 435,519 - - 2015 ގައި ބަދަލުޮކށްފައިވާ

1,819,187 85,712 1,577,475 6,000 150,000 31 ޑިސެމްބަރު 2015 ގައި

ޤާނޫނީ ރިޒަރވް ހ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާޮގތުން ޤާނޫނީ ރިޒާވުގެ ޖުމްލަ އަދާޮކށްފައިވާ ރައުސުލްމާލުގެ މަދުވެގެން 50 އިންސައްތަ ހަމަވަންދެން ބަހާލެވޭ ފައިދާގެ 50 

އިންސައްތަ ޤާނޫނީ ރިޒާވަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

އެސައިންޑް ކެޕިޓަލް ރިޒަރވް ށ(

އެޯޓލްސް ކްރެޑިޓް އެންޑް ޑެވެޮލޕްމަންޓް ބޭންކިންގ ޕްޮރޖެކްޓް ހިންގުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއި ބޭންކާ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ ޯލނު އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން ބޭންކުން 6 މިލިއަން 

ރުފިޔާ އެސައިންޑް ކެޕިޓަލް ރިޒަރވްގެ ޮގތުގައި  ބަހައްޓާފައި ވެއެވެ.

އާންމު ރިޒަރވް ނ(

ޖެނެރަލް ރިޒާރވް ރަމްޒުޮކށްދެނީ ކުރިމަތި ވެދާނެ ގެއްލުމަކަށް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ފަދަ އާންމު އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ޑިރެކްޓަރުގެ ޯބރޑުން  ވަކިން ބަހައްޓާފައިވާ އަދަދެވެ.

އަލަށް އަގުކުރެވުނު ރިޒަރވް ރ(

އަލަށް އަގުކުރެވުނު ރިޒަރވް އަކީ ޕްޮރޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ހަމަ ބާޒާރު އަގަށް އަގު ކުރުމަށްޓަކައި ހަދާ ރިޒަރވް އެކެވެ.

މިންޮކށްފައިވާ ޮގތުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ހަދާފައިވާ މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކުގެ ދިރާސާ 32

ބޭންކް 

މާލީ އެސެޓްތަކާއި މާލީ ލައިބިލިޓީތައް މިންޮކށްފައިވަނީ ހިނގަ ހިނގާ ހުރި ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށް ބަލައިގެން، ހަމަ އަދަދުނޫނީ ބޭނުންޮކށް، ހުސްކުރި އަދަދު ކަނޑާފައި 

ބާކީވާ އަދަދެވެ. ޯނޓު 2 ގައިވާ ހިސާބުބެލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ބަޔާންޮކށްދެނީ މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ބާވަތްތައް މިންކުރެވިފައިވާ ޮގތާއި، އަދި އާމްދަނީ އާއި 

ޚަރަދުތަކާއި، ހަމަ އަގުގެ ނަފާއާއި ގެއްލުންތައް ހިމަނައިގެން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ ކިހިނެއްކަމެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ދައްކައިދެނީ އައި.އޭ.އެސް 39 - ފައިނޭންޝަލް 

އެސެޓްތަކާއި  މާލީ  އެއްޮގތަށް  ވާ ސުރުހީތަކާއި  ބަޔާނުގައި  ހާލަތުގެ  މާލީ  އަދި  ޮގތަށް  މާނަޮކށްފައިވާ  މެޝަމަންޓް  އެންޑް  ރިޮކގްނިޝްން  އިންސްޓްރުމެންޓްސް: 

ލައިބިލިޓީތަކުގެ ބޭނުންޮކށް ހުސްކުރި އަދަދު ކަނޑާފައިވާ އަދަދެވެ. 
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(
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ޖުމްލަ

މުއްދަތު ހަމަވަންދެން 

ބެހެއްޓޭ މާލީ 

އެސެޓްތައް

މާލީ އެސެޓްތަކާއި 

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް 

ބޭނުންޮކށް ހުސްކުރި 

އަދަދު ކަނޑާފައި

ވިއްކާލުމަށް 

ބެހެއްޓިފައިވާ މާލީ 

އެސެޓްތައް ހަމަ 

އަގުގައި

31 ޑިސެމްބަރު 2015 ގައި

މާލީ އެސެޓްތައް

1,875,097 - 1,875,097 - ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

1,637,902 - 1,637,902 - ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީގައި ހުރި

3,586,820 - 3,586,820 - އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް

7,163,947 - 7,163,947 - ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން

137,388 - - 137,388 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް - ވިއްކާލެވެންހުރި

3,048,242 3,048,242 - - މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ

17,449,396 3,048,242 14,263,766 137,388 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްތައް

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް

14,135,348 - 14,135,348 - އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންހުރި ފައިސާ

334,862 - 334,862 - މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް

16,345 - 16,345 - ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑިއަން އެކައުންޓްތައް

14,486,555 - 14,486,554 - ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް

ޖުމްލަ

މުއްދަތު ހަމަވަންދެން 

ބެހެއްޓޭ މާލީ 

އެސެޓްތައް

މާލީ އެސެޓްތަކާއި 

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް 

ބޭނުންޮކށް ހުސްކުރި 

އަދަދު ކަނޑާފައި

ވިއްކާލުމަށް 

ބެހެއްޓިފައިވާ މާލީ 

އެސެޓްތައް ހަމަ 

އަގުގައި

31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގައި

މާލީ އެސެޓްތައް

2,331,190 - 2,331,190 - ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

2,482,833 - 2,482,833 - ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީގައި ހުރި

1,927,508 - 1,927,508 - އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް

5,875,034 - 5,875,034 - ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން

104,888 - - 104,888 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - ވިއްކާލެވެންހުރި

2,284,266 2,284,266 - - މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ

15,005,719 2,284,266 12,616,565 104,888 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްތައް

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް

12,163,084 - 12,163,084 - އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންހުރި ފައިސާ

434,179 - 434,179 - މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް

25,031 - 25,031 - ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑިއަން އެކައުންޓްތައް

12,622,294 - 12,622,294 - ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 

113

ގުރޫޕް
ޯނޓު 2.10 ގައިވާ ހިސާބުބެލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ބަޔާންޮކށްދެނީ މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ބާވަތްތައް މިންކުރެވިފައިވާ ޮގތާއި، އަދި އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުތަކާއި، ހަމަ އަގުގެ 

ނަފާއާއި ގެއްލުންތައް ހިމަނައިގެން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ކިހިނެއްކަމެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ދައްކައިދެނީ އައި.އޭ.އެސް 39 - ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރުމެންޓްސް: ރިޮކގްނިޝްން 

އެންޑް މެޝަމަންޓް މާނަޮކށްފައިވާ ޮގތަށް އަދި މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގައި ވާ ސުރުހީތަކާއި އެއްޮގތަށް މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކުގެ ބޭނުންޮކށް ހުސްކުރި އަދަދު ކަނޑާފައިވާ 

އަދަދެވެ.  

ޖުމްލަ

މުއްދަތު ހަމަވަންދެން 

ބެހެއްޓޭ މާލީ 

އެސެޓްތައް

މާލީ އެސެޓްތަކާއި 

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް 

ބޭނުންޮކށް ހުސްކުރި 

އަދަދު ކަނޑާފައި

ވިއްކާލުމަށް 

ބެހެއްޓިފައިވާ މާލީ 

އެސެޓްތައް ހަމަ 

އަގުގައި

31 ޑިސެމްބަރު 2015 ގައި

މާލީ އެސެޓްތައް

1,896,411 - 1,896,411 - ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

1,637,902 - 1,637,902 - ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީގައި ހުރި

3,586,820 - 3,586,820 - އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް

7,163,947 - 7,163,947 - ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން

137,388 - - 137,388 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް - ވިއްކާލެވެންހުރި

3,048,242 3,048,242 - - މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ

17,470,709 3,048,242 14,285,080 137,388 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްތައް

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް

14,135,348 - 14,135,348 - އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންހުރި ފައިސާ

334,862 - 334,862 - މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް

16,345 - 16,345 - ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑިއަން އެކައުންޓްތައް

14,486,556 - 14,486,555 - ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް

ޖުމްލަ

މުއްދަތު ހަމަވަންދެން 

ބެހެއްޓޭ މާލީ 

އެސެޓްތައް

މާލީ އެސެޓްތަކާއި 

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް 

ބޭނުންޮކށް ހުސްކުރި 

އަދަދު ކަނޑާފައި

ވިއްކާލުމަށް 

ބެހެއްޓިފައިވާ މާލީ 

އެސެޓްތައް ހަމަ 

އަގުގައި

31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގައި

މާލީ އެސެޓްތައް

2,342,164 - 2,342,164 - ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

2,482,833 - 2,482,833 - ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީގައި ހުރި

1,927,508 - 1,927,508 - އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް

5,336,909 - 5,336,909 - ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން

104,888 - - 104,888 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް - ވިއްކާލެވެންހުރި

2,284,266 2,284,266 - - މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ

14,478,568 2,284,266 12,089,414 104,888 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްތައް

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް

12,163,084 - 12,163,084 - އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންހުރި ފައިސާ

434,179 - 434,179 - މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް

25,031 - 25,031 - ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑިއަން އެކައުންޓްތައް

12,622,294 - 12,622,294 - ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(
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މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ހަމަ އަގު 33
ހަމަ އަގުގައި ރިޯކރޑުޮކށްފައިވާ މާލީ ވަޞީލަތްތައް

ތިރީގައި އެވަނީ ހަމަ އަގުގައި ރިޯކރޑްކުރާ މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ހަމައަގު އެކަށައެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ މެތަޑްތަކެވެ. މީގެތެރޭގައި ބާޒާރުގެ ބައިވެރިއެއް މާލީ ވަޞީލަތެއް އަގުކުރާއިރު 

ލަފާކުރާކުރުންތައް ގްރޫޕުން އަންދާޒާ ޮކށްފައިވެއެވެ.

ހަމަ އަގާއި ހަމަ އަގުގެ ހައިރާކީ ކަނޑައެޅުން

ތިރީގައި އެވަނީ މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ހަމައަގު އެކަށައެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ މެތަޑްތައް ގްރޫޕުން ބޭނުން ކުރާ ހައިރާކީ އެވެ. 

ފެންވަރު 1: ޚަރަކާތްތެރިވާ ބަޒާރެއްގައި އެއްވައްތަރެއްގެ އެސެޓް ނޫނީ ލައިބިލިޓީތައް ބަޔާންޮކށްފައި )ބަދަލެއް ނުގެނެސް( ވިއްކާ އަގެވެ.

ފެންވަރު 2: ރިޯކރޑް ކުރެވިފައިވާ ހަމަ އަގަށް ސީދާ ނޫނީ ނުސީދާ ޮގތަކުން ފާހަގަކުރެވޭވަރުގެ ޮބޑު ބަދަލެއް އަންނަ އިންޕުޓްތަކަށް އެހެނިހެން ޮގތް ޮގތެވެ.

ފެންވަރު 3: ފާހަގަ ކުރެވޭ ބާޒާރެއްގެ މައުލޫމާތައް ނޫންޮގތަކަށް ބިނާޮކށް ރިޯކޑްޮކށްފައިވާ ހަމަ އަގަށް ޮބޑު ބަދަލެއް އަންނަ އިންޕުޓްތައް ބޭނުންޮކށްގެން ހަދާ ޮގތެވެ.

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް - ވިއްކާލެވެންހުރި ހ(

ޯނޓު ނަންބަރު 18 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ވިއްކާލެވެންހުރި މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ރެޯކޑްކުރެވިފައިވާނީ އެމާލީ އިންވެސްޓެމެންޓްތަކަށް ހޭދަވީ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައެވެ. 

ހަމަ އަގާއި ހަމަ އަގުގެ ހައިރާކީ ކަނޑައެޅުން ށ(

ތިރީގައި އެވަނީ ބަލަށް ކެނޑުމަށްފަހު އިންނަ އަގު އަދި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހަމަ އަގުގައި ނުދައްކާ ބޭންކުގެ މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ހަމައަގާއި އަޅާކިޔާފައެވެ. މި ތާވަލުގައި މާލީ 

ނޫން އެސެޓްތަކާއި މާލީ ނޫން ލައިބިލިޓީތަކުގެ  ހަމައަގު އެކުލެވިގެން ނުވެއެވެ.

ބޭންކް

31 ޑިސެމްބަރު 2014 31 ޑިސެމްބަރު 2015

ހަމަ އަގު
ބަލަށް ކެނޑުމަށް 

ފަހު އިންނަ އަގު
ހަމަ އަގު

ބަލަށް ކެނޑުމަށް 

ފަހު އިންނަ އަގު
މާލީ އެސެޓްތައް

2,331,190 2,331,190 1,875,097 1,875,097 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

2,482,833 2,482,833 1,637,902 1,637,902 ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީގައި ހުރި

1,927,508 1,927,508 3,586,820 3,586,820 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް

5,875,034 5,875,034 7,163,947 7,163,947 ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން

2,284,266 2,284,266 3,048,242 3,048,242 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ

14,900,831 14,900,831 17,312,007 17,312,007 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްތައް

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް

12,163,084 12,163,084 14,135,348 14,135,348 ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންހުރި ފައިސާ

434,179 434,179 334,862 334,862 މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް

25,031 25,031 16,345 16,345 ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑިއަން އެކައުންޓްތައް

12,622,294 12,622,294 14,486,554 14,486,554 ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީސް
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 
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ގްރޫޕް

31 ޑިސެމްބަރު 2014 31 ޑިސެމްބަރު 2015

ހަމަ އަގު
ބަލަށް ކެނޑުމަށް 

ފަހު އިންނަ އަގު
ހަމަ އަގު

ބަލަށް ކެނޑުމަށް 

ފަހު އިންނަ އަގު
މާލީ އެސެޓްތައް

2,342,164 2,342,164 1,896,411 1,896,411 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

2,482,833 2,482,833 1,637,902 1,637,902 ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީގައި ހުރި

1,927,508 1,927,508 3,586,820 3,586,820 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް

5,336,909 5,336,909 7,163,947 7,163,947 ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން

2,284,266 2,284,266 3,048,242 3,048,242 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ

14,373,681 14,373,681 17,333,322 17,333,322 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްތައް

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް

12,163,084 12,163,084 14,135,348 14,135,348 އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންހުރި ފައިސާ

434,179 434,179 334,862 334,862 މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް

25,031 25,031 16,345 16,345 ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑިއަން އެކައުންޓްތައް

12,622,294 12,622,294 14,486,555 14,486,555 ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް

ހަމަ އަގުގައި ރިޯޕރޓް ނުކުރާ މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކުގެ ހަމަ އަގު ނ(

ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި އެވަނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހަމައަގުގައި ރިޯޕރޓް ނުކުރާ މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ހަމައަގު  ކަނޑައަޅަން ބޭނުންޮކށްފައިވާ ޮގތްތަކާއި ލަފާޮކށްފައިވާ 

ކަންތައްތަކެވެ.

ހަމަ އަގު ކެނޑުމަށްފަހު އިންނަ އަގު އަންދާޒާޮކށްފައިވާ އެސެޓްތައް
ކުރު މުއްދަތުގެ މާލީ އެސެޓްތަކާއި މާލީ ލައިބިލިޓީތައް ލަފާޮކށްފައިވަނީ ބަލަށް ކެނޑުމަށް ފަހު އިންނަ އަގަކީ ހަމަ އަގާއި ކައިރިކުރާ އަގެއްކަމެވެ. ވަކި މުއްދަތެއް ނެތި އަދި 

ބަޔާންނުކުރާ ޙިއްސާތަކެއް ނެތް ޑިމާންޑް ޑިޮޕސިޓާއި ސޭވިންގސް އެކައުންޓަށްވެސް މިޮގތަށް ލަފާޮކށްފައިވާނެއެވެ.

ރިސްކު ބެލެހެއްޓުން 34
ބޭންކް/ ގުރޫޕް

ތަޢާރަފު 34.1

ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ ޚަރަކާތްތަކެއްގައިވެސް ރިސްކު އެކުލެވިގެންވެއެވެ. ގްރޫޕުން ރިސްކުތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ ދާއިމީޮގތެއްގައި ރިސްކްތައް ދެނެގަނެ، މިންކުރެވި، މުތާލިޔާ ކުރެވޭ 

ނިޒާމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ގްރޫޕްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލް ކުރުމަށް ގްރޫޕުން ޤަބޫލުކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް ރިސްކް ލިމިޓް ކުރެވި ޮކންޓުޯރލް ކުރެވެއެވެ.  ގްރޫޕަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  މައިގަނޑު 

ރިސްކްތަކަކީ ދަރަނީގެ ރިސްކް، މާކެޓް ރިސްކް، ހިންގުމުގެ ރިސްކް އަދި ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރުގެ ރިސްކެވެ. ރެޕިއުޓޭޝަނަލް ރިސްކް، ޮކމްޕްލަޔަންސް ރިސްކް، އަދި ލީގަލް ރިސްކް 

ފަދަ އެހެނިހެން ރިސްކް އިން ގްރޫޕަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއްލުންތައްވެސް ދަނީ ބެލެހެޓެމުންނެވެ. މީގެއިތުރުން ގްރޫޕްގެ ޚަރަކާތްތަކުން ބޭރުން އަންނަ ޮލޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގެ 

ސިޔާސީ މަޝްރަޙާއި ޤާނޫނުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު ތަކާއި، އަދި ވިޔާރާފި މާހައުލައް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ބޭންކަށް ޮކށްފާނޭ ކަންކަން ބަލަމުންދެއެވެ.



116

ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(
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ރިސްކު ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާއިދު 34.2

ރިސްކު ބެލެހެއްޓުމުގެ މާގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކުރިމަގުގައި ބޭންކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ޮގންޖެހުންތައް ދިރާސާކުރެވި، އެކަންކަމުން އަރައިގަނެ، ބޭންކުގެ މާލީ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުއްމަށްޓަކާ 

އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް މިއަދު އެކަށައެޅިފާހުރުމެވެ. ބޭންކުގެ ރިސްކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ޤާޢިމް ކުރެވިފައިވަނީ ރިސްކުތައް ދެނެގަނެ، ތަޙުލީލް ކުރެވި، ރިސްކުތަކަށް 

އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި ބެލެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށެވެ. ބާޒާރުގެ މާޙައުލާއި، ބޭންކުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތަކާއި، ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އަދި އެހެނިހެން 

ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވި ބޭންކުގެ ރިސްކު ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހާ ސިޔާސަތުތައް ޤަވާއިދުން މުރާޖަޢާ ކުރެވެއެވެ.

ޮގތުގެ  އެއްޮގތްވާ  މިންގަނޑުތަކާއި  ގެ  ޕްޮރވިޜަނިންގ  ކްލެސިފިކޭޝަނާއި  އެސެޓް  އެމް.އެމް.އޭގެ  އެކަށައެޅިފައިވަނީ  މިންގަނޑުތައް  ބޭނުންކުރެވޭ  މިންކުރުމަށް  ވަޞީލަތްތައް  މާލީ 

މަތިންނެވެ. ކުރިއަށް ދައުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިސާވެސް މިޮގތުގެ މަތިން އަންދާޒާކުރެވޭނެއެވެ. މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ރިސްކް ދެނެގަނެވޭނެ އެންމެ ހަރުދަނާ މިންގަނޑުތަކަކީ ކުރިމަގު 

ބައްޓަންކުރަން އެކުލަވާލެވޭ ޕްލޭން ދިރާސާކުރުމެވެ. ކުރިއަށް ދައުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިސާ ދެނެގަތުމަށާއި ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލުން ކުރިމަތި ވެދާނެ ޮގންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށް، 

ދުރާލާ މިކަންކަން ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ޮއތުން މުހިއްމެވެ. ޯޕރޓްޯފލިޯއ ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކަންކަން ދެނެގަނެ، މިންކުރެވޭ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ބަހާލެވި، ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ފިޔަވަޅުތައް ތަޢާރަފު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެކި ވަޞީލަތްތަކާ ގުޅިފައިވާ ރަހުނާއި ރިސްކް މިންގަނޑާއި ފައިސާ ދައުރުވާ މިންވަރު ބަލަހައްޓާނެ ތަފާތު އުޞޫލުތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ބޭންކުން ފަރުވާތެރިކަމާއި އެކު ބަލަންޖެހޭ ޙިދުމަތްތަކަށް އިތުރު ހަރުދަނާ މިންގަނޑުތަކެއް ތަޢާރފުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ރިސްކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޮއނިގަޑު 34.3
ބޭންކުގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ބަލަމުން ގެންގެންދިއުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ބެލުމުގެދަށުން ބޭންކުގެ މައިގަނޑު 

ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރެވިފާވަނީ އިސްވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތްތައް ސާފުޮކށް ބަޔާންކުރެވިގެންނެވެ. ބޭންކުން އެކަށައަޅާފާވާ މިންގަނޑުތަކަށް ރިޔާއަތްޮކށް ޯބޑް އަދި މެނޭޖްމަންޓްގެ 

ޮކމިޓީތަކުން ރިސްކުތައް ރަގަނޅަށް މުތާލިޔާޮކށް ބަލަހައްޓަމުންގެންދެއެވެ. 
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 
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ޯބރޑުގެ ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ޮކމިޓީ )އޭ.އަރ.އެމް(
ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޮކމެޓީ އިން ގްރޫޕްގެ އިންޓާރނަލް ޮކންޮޓޯރލް ރިސްކްތަކާއި ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތު ބައްޓަން ކުރެވިފައިވަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ޮގތުގައިޯތ 

ބަލާ މުޡާލިޔާކުރެއެވެ. 

އަދި ހަމައެހެއްމެ ގްރޫޕްގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތުގެ ސައްޙަކަމާއި ޤާނޫނީޮގތުން ހާމަކުރުން ލާޒިމް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަޯތ ބެލުމަކީވެސް މިޮކމިޓީގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި 

ހިމެނޭކަމެކެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް މުޡާލިޔާޮކށް ގްރޫޕްގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި މި ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވޭޯތ ޮކމިޓީއިން 

ބަލައެވެ. އަދި ޮކމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ތަޙްޤީގްތައް ހިންގުންވެސް ހިމެނެއެވެ. މިޮގތުނުން ކުރެވޭ ތަޙްޤީގްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދީ، 

އެކަމުގައި މެނޭޖްމަންޓުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބެއެވެ. މީގެ އިތުރުން  އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓްތައް މުޡާލިޔާޮކށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި އަދި މިމަސައްކަތް 

ކުރެވިފައިވަނީ އެންމެ މުޞްތަޤިއްލު ޮގތުގައިޯތ މިޮކމިޓީއިން ބަލައެވެ. ޗީފް އިންޓާރނަލް ޮއޑިޓަރ ރިޯޕރޓް ކުރާނީ ސީދާ މި ޮކމިޓީ އަށެވެ.     

ޯބރޑްގެ ކްރެޑިޓް ޮކމިޓީ
ޯބރޑް ޑައިރެކްޓަރުން ގެ ފަރާތުން ގްރޫޕްގެ ދަރަނީގެ ސިޔާސަތު )ކްރެޑިޓް ޮޕލިސީ( ތަންދޭ ވަރަކުން ދަރަނީގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ހަވާލު ކުރެވިފައި ވަނީ ޯބރޑްގެ 

ކްރެޑިޓް ޮކމިޓީ އާއެވެ. މިޮކމިޓީ ގެ މައިގަނޑު ޒިންމާތަކާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ދަރަނި ދޫކުރުމުގެ ސިޔާސަތު )ކްރެޑިޓް ގްރާންޓިންގ ޮޕލިސީ( ހަރުދަނާ ޮގތުގައި 

ހިންގުމާއި، ދަރަނި ދޫކުރުމާ ބެހޭ އިދާރީ ކަންތައްތައް އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ ޮގތެއްގައި ހިންގުމާއި، އެއްބަސްވުމާއި ކަސްޓަމަރުން ޚިލާފް ވުމުން ގްރޫޕަށް ލިބޭ މާލީ ގެއްލުން )ކްރެޑިޓް 

ރިސްކް( ޮކންޓްޯރލް ކުރުމާއި، ދަރަނި ދޫކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އަދި މި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި އަދި ޮކމިޓީ އިން ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ 

ދެވިފައިވާ ދަރަނީގެ ހުށަހެޅުންތައް މުޠާލިޢާޮކށް އަދި އިތުރު ބަދަލު ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެބަދަލުތައް ގެނައުމަށް އެންގުމެވެ.  

މެނޭޖްމަންޓުން ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން
ގްރޫޕްގެ މާލީ ރިސްކުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ނިޒާމްތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދިރާސާޮކށް މުރާޖައާ ކުރުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމަންޓް އިން ވަނީ ޮކމިޓީތަކެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. މީގެ 

ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، “އެސެޓް އެންޑް ލައިބިލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޮކމިޓީ”، “މެނޭޖްމަންޓް ކްރެޑިޓް ޮކމިޓީ”، އަދި “ރިސްކް ރިވިއު ޮކމިޓީ” އެވެ.

އެސެޓް އެންޑް ލައިބިލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޮކމިޓީ
ގްރޫޕްގެ ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރު ބަލަހައްޓާ ސިޔާސަތު “ލިކިއުޑިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޮޕލިސީ” ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޮގތުން، އެސެޓް އެންޑް ލައިބިލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޮކމިޓީ )އެލްޯކ( 

އަކީ ގްރޫޕްގެ ސީ.އީ.ޯއ އަދި އެމް.ޑީ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ، ގްރޫޕް ގެ އިސް ވެރިންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮކމިޓީއެކެވެ. މިޮކމިޓީ ގެ މައިގަނޑު ޒިންމާތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ 

ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ގްރޫޕްގެ ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރު ބަލަހައްޓާ ސިޔާސަތު “ލިކިއުޑިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޮޕލިސީ” ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޮގތަށް، ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރު މުތާލިއާޮކށް، 

ދަމަހައްޓާ އަދި ގެއްލުން ކުޑަޮކށް އެންމެ ފައިދާ ކުރަނިވި ޮގތަކަށް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް ކުރުމެވެ. އެލްޯކއިން ބަލަހައްޓާ ރިސްކްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރުގެ 

ރިސްކް )“ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް(، އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގެ ރިސްކް، ފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސް އަދި މާކެޓް ރިސްކެވެ.

މެނޭޖްމަންޓް ކްރެޑިޓް ޮކމިޓީ
މެނޭޖްމަންޓް ކްރެޑިޓް ޮކމިޓީ )އެމް.ސީ.ސީ( އަކީ ގްރޫޕްގެ “ޑެލެގޭޝަން ޮއފް ޮއޯތރިޓީ ޮޕލިސީ” ގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން ދަރަނި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންވާ ބާރުވެރި ޮކމިޓީ އެކެވެ. 

ދަރަނި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބާރު އެމް.ސީ.ސީ އަށް ލިބިދީފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ދަރަންޏާގުޅޭ މުޢާމަލާތުތަކުގައި، އެކިބާވަތުގެ ދަރަނި ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ޢަދަދުތަކަށެވެ. 

މިޮގތުން ޮކމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް މި ދަރަނި ދޫކުރުމުގެ ސިޔާސަތު )ކްރެޑިޓް ޮޕލިސީ( ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭޯތ ބަލައި ޔަޤީންކުރެއެވެ.

ރިސްކް ރިވިއު ޮކމިޓީ
ރިސްކް ރިވިއު ޮކމިޓީ އިން ގްރޫޕްގެ އިންޓާރނަލް ޮކންޓްޯރލް ރިސްކްތަކާއި ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތު ބައްޓަން ކުރެވިފައިވަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ޮގތުގައިޯތ ބަލާ މުތާލިޢާޮކށް 

ޮބޑެތި ރިސްކްތަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައެވެ.

ގްރޫޕްގެ ރިސްކް ފަންކްޝަން އަކީ ނެގިދާނެ ރިސްކްތައް ކަނޑައަޅައި، މެޓީރިއަލް ރިސްކްތައް ވަކިޮކށް، ބަލައި ޮކންޓްޯރލް ކުރެވޭފަދަ އެކަށީގެންވާ އުޞޫލުތައް ގްރޫޕްގައި ހިނގަމުން 

އަންނަކަން ޔަޤީންކުރުމުގެ ޒިންމާނަގާ ފަރާތެވެ. އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓަކީ ސީދާ ޯބޑުގެ ޮއޑިޓް އަދި މެނޭޖްމަންޓް ޮކމިޓީއަށް ރިޯޕޓުކުރާ، ބޭންކުން ރިސްކް ބަލަހައްޓާ ޮގތުގެ ފުރިހަމަކަން 

ބެލުމަށްފަހު މިނިވަންޮކށް ޯބޑަށް ޔަޤީންކަން އަރުވާ ފަރާތެކެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(
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ޮކމްޕްލަޔަންސް ޔުނިޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާޯތ ބެލެހެއްޓުމާއި، މުޖުތަމަޢުގައި އަބުރު ނުހިފެހެއްޓިދާނޭ ކަންކަމަށް  ޤްރޫޕް ގެ 

މަގުފަހިނުވާނެ ހަރުދަނާ ޮގތުގައި ބޭންކްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާޯތ ބެލުމެވެ. މިޮގތުން، ބެންކުގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ އެކި މަސައްކަތް، ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކުން ލާޒިމްކުރާ 

މިންގަނޑުތަކާ އެއްޮގތައް ގެންދިއުމަށް ބޭންކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި އުޞޫލުތައް ހަރުދަނާޮކށް، އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލް ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގައި މި މިންގަނޑުތައް 

ބޭނުންކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޮކމްޕްލަޔަންސް އާއި ގުޅިގެންވާ ޒިންމާތަކާއި މުވައްޒަފުން ފަރިތަކުރުމަށްޓަކައި ޮކމްޕްލަޔަންސް ޔުނިޓްއިން ތަމްރީނުތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.

ބޭންކުންވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު، ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތަކާއި އެކު، ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް، ރިސްކް ޕްޮރފައިލް އަދި ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރާއި 

އެއްޮގތަށް ރައުސުލްމާލު އެކަށައެޅުމާއި ގުޅޭޮގތުންވާ ބޭސެލްގެ މިންގަނޑު ހިމެނޭޮގތަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޮގތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ އުޞޫލުތަކާއި އެއްޮގތްވާޮގތުގެ މަތިން މުޅި ކުންފުނީގެ 

އެންޓަޕްރައިޒް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް )އީ.އާރް.އެމް( ޮއނިގަނޑު ކަނޑައެޅުމަށް ޮބޑު ޕްޮރޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. ކުރިއަށްޮއތް އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މި ޕްޮރޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް 

ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

ދަރަނީގެ ރިސްކް )ކްރެޑިޓް ރިސްކް( 34.4
ދަރަނީގެ ރިސްކަކީ އެއްބަސްވެފައިވާ ޮގތުގެ މަތިން ޯލނު ނަގާފަރާތަށް ޯލނު ނުދެއްކިދާނެކަމުގެ ރިސްކްއެވެ. ގްރޫޕްއިން ދަރަނީގެ ރިސްކް ބަލަހައްޓަނީ، އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތާއި، ޤާނޫނީ 

ޮގތުން ލާޒިމްކުރާ މިންގަނޑުތަކުގެ މައްޗައް ބިނާޮކށް، އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން، ދަރަންޏަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާއި، ސިނާއީ ދާއިރާތަކާއި އަދި މުޅި ދަރަނީގެ ޯޕޓްޯފލިޯއއަށް 

ލިމިޓްތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ.

ދަރަނީގެ ރިސްކް )ކްރެޑިޓް ރިސްކް( ބެލެހެއްޓުން
ހުށަހެޅިފައިފާ  ރިސްކަށް  ދަރަނީގެ  ނެގުމާއެކީ  ރިސްކެއް  އެކަށީގެންވާވަރުގެ  އަޅައި  އާމްދަނީއާ  ލިބޭ  ދޫކުރުމުން  ދަރަނި  މަޤްޞަދަކީ،  މައިގަނޑު  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ރިސްކް  ދަރަނީގެ 

މިންވަރު ގްރޫޕްއިން އެކަށައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގައި ހިފެހެއްޓުމެވެ. ގްރޫޕްއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ދަރަނީގެ ސިޔާސަތު )ކްރެޑިޓް ޮޕލިސީ( ތަކަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ފާސްކުރެވިފައިވާ 

ސިޔާސަތުތަކެކެވެ. މި ސިޔާސަތުތަކުގައި ދަރަނި ދޫކުރެވޭނެ މިންގަނޑު އެކަށައަޅައިފައިވެއެވެ. ދަރަނީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެކީ، މިއާ ގުޅޭ ގައިޑްލައިންތަކާއި ޢިޖްރާޢަތުތައްވެސް ވަނީ 

އެކުލަވާލެވިފައެވެ.

ގްރޫޕްއިން ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތަކުގައި މައިގަނޑުޮގތެއްގައި ހިމެނެނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތަކެވެ؛

ހ. ޯލނަށް އެދުމާ އެއްޮކށް، ދަރަނީގެ ރިސްކް މިންކުރުން، މީގެތެރޭގައި، ޯލނު ނަގާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި، އެފަރާތުން ޯލނު އަނބުރާ ދެއްކޭނެކަމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި 

މިންވަރު ދެނެގަނެއެވެ. 

ށ. ދަރަނި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންވާ މިންގަނޑުތަކާއި ސާފުޮކށް ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކެއް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ.

ނ. ރީޓެއިލް ވިޔަފާރީގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ދަރަންޏާގުޅޭ އިދާރީ ކަންތައް ބަލަހައްޓަނީ ޯލން ސާރވިސް ޔުނިޓްއިން އަދި ޮބޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރެވޭ ދަރަނިތައް ޯކޕަރޭޓް 

ބޭންކިންގް ޑިވިޜަންއިންނެވެ. މި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ޯލނައް ހުށައެޅޭ ހިސާބުން ފެށިގެން ޯލނު ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މަރުޚަލާއެއްގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ 

ޢިޖްރާއަތުތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް ފުރަހަމަކުރެވިފައިވޭޯތ ބެލުން.   

ރ. ދަރަނީގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމާއި މިންކުރުން: ދަރަނީގެ ރިސްކް އެންމެ ކުރީޮކޅުގައި ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެވިގެން ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަނީ 

އެޅިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޯލނު ނަގާފައިވާ ފަރާތުގެ މާލީ ޙާލަތު ދަށަށް ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ޯލނު ދޫކުރެވުނުއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަކާއި އެއްޮގތްވާޮގތުގެމަތީން ފައިސާ 

ދެއްކުމަށް ޯލނު ނަގާފައިވާ ފަރާތުން އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތްތައް އެންމެ ކުރީޮކޅުގައި ދެނެގަނެ، ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ބަލަހަޓަންޖެހޭ ދަރަނިތަކުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ  

މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ މަތީގައި ދެންނެވުނު ޔުނިޓްތަކާއެވެ.

ބ. އުފެއްދުންތެރިނޫން ޯލނުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ރިކަވަރީސް ޔުނިޓާއެވެ. މި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ޯލނެއްގެ ޝަރުޠުތަކަށް 

ބަދަލުގެނައުމާއި، ރަހުނު ބާޒާރުގައި ވިއްކޭނެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބެލުމާއި، ޤާނޫނީޮގތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިއެކިއުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އުފެއްދުންތެރި 

ނޫން ޯލނުތަކަށް ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅައިގެން ފައިސާ ޯހދުން ހިމެނެއެވެ. 

ގްރޫޕްގެ ދަރަނީގެ ރިސްކް ބަލަހައްޓާ މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ފާސްކުރެވިފައިވާ ދަރަނީގެ ސިޔާސަތު )ކްރެޑިޓް ޮޕލިސީ( ގައެވެ. މީގޭތެރޭގައި، ދަރަނި 

ދޫކުރުމާއި، )ކްރެޑިޓް ގްރާންޓިންގ( ވަކިވަކި ދަރަނިތަކާއި، ދަރަނީގެ ޯޕޓްޯފލިޯއ އެއްޮކށް ބަލަހައްޓައި، މުރާޖަޢާ ކުރާނެ ގައިޑްލައިންތައް ހިމެނެއެވެ. މި ސިޔާސަތުތަކުގައި، ގްރޫޕްގެ 

ދަރަނި ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ މުޢާމަލާތުތަކާ އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގައި ފަރުވާތެރިވުމާއި، ޤާނޫނީޮގތުން ލާޒިމްކުރާ މިންގަނޑުތައް ހިމެނެއެވެ. ވަކި ސިނާޢަތަކަށް 

ނުވަތަ، ވަކި ފަރުދަކަށް ނުވަތަ ގްރޫޕަކަށް ދަރަނި ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ މަތީމިންގަނޑެއް ވަނީ އެކަށައަޅާފައެވެ.

ޯލނުތައް ބެލެހެއްޓުމައް ފުރިހަމަ ޮއނިގަނޑެއްވަނީ ޤާއިމް ކުރެވިފައެވެ. މީގެދަށުން، ޤާނޫނީޮގތުން ލާޒިމްކުރާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްޮގތަށް ޮކންމެ ތިންމަހުން އެއްމަހު، ޯލނުތައް މުރާޖަޢާ 

ކުރެވެއެވެ. މިޮގތުން ގެއްލުމަށް ހުށައެޅިދާނޭ ޯލނުތައް ފާހަގަކުރެވި، ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ‘ޮވޗް ލިސްޓް’ އަކަށް ލައިގެން ބެލެހެއްޓެއެވެ. 
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 

119

ދަރަނީގެ ރިސްކް )ކްރެޑިޓް ރިސްކް( )ނުނިމިޮއތްބައި..( 34.4
ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްޮގތްވާޮގތުގެމަތީން އެޙާލަތަކާ ގުޅޭޮގތުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކިމިންގަނޑުތަކެއްގެ )މެޓީރިއަލިޓީ ތްރެޝްޯހލްޑް( މަތީގައިވާ ވަކިވަކި މާލީ އެސެޓްތައް 

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އަވަސްޮކށްނަމަވެސް މުރާޖަޢާކުރުން ލާޒިމް ކުރެއެވެ.  ނަމަވެސް، މިހާރުގެ ޤަވާއިދުގައިވާޮގތުން ހުރިހާ އެކައުންޓެއްވެސް ޮކންމެ ތިން 

މަހުން އެއްމަހަކު މުރާޖަޢާކުރުން ކުންފުންޏަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ. ވަކިވަކިން ދިރާސާކުރެވޭ އެކައުންޓްތަކުގެ ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ކަޑައަޅަނީ ބެލެންސް ޝީޓުގެ ތާރީޚާ 

ހަމައަށް ޮކންމެ ދަރަންޏެއް ބަލާ ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއްލުން ވަޒަންކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ޯލނާއި އެޑްވާންސްއިން ލިބިދާނެ ގެއްލުމުގެ އަންދާޒާ
ލިބިދާނެ ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް ހަދާފައިވާ ޕްޮރވިޜަންތައްވަނީ،  އެ ގެއްލުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް، ހަމައެކަނި ބެލެންސް ޝީޓުގެ ތާރީޚާއި ހަމައަށް މާލީހިސާބުތަކުގައިވާ ގެއްލުންތައް 

ފާހަގަ ކުރުމަށެވެ.

އަހަރު ނިމޭއިރު ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ބެހެއްޓި ޕްޮރވިޜަންތައް ކަމަށް ބެލެންސް ޝީޓުގައި ދައްކަނީ ޯނޓް 2.10.12 ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހަތަރު ގްރޫޕަށް ބިނާޮކށެވެ. ތިރީގައިވާ 

ތާވަލުގައިވަނީ ގްރޫޕްގެ ބެލެންސް ޝީޓުގައި ހިމެނޭ ދަރަންޏާއި އެޑްވާންސަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންސައްތަ އާއި އަދި އެއިން ޮކންމެ ގްރޫޕަކަށް ބަހައްޓާ ޕްޮރވިޜަންގެ މިންވަރެވެ.

2014      2015      

ލިބިދާނެ 

ގެއްލުމަށް ބެހެއްޓި 

ޕްޮރވިޜަންތައް

ޯލނާއި އެޑްވާންސް

ލިބިދާނެ 

ގެއްލުމަށް ބެހެއްޓި 

ޕްޮރވިޜަންތައް

ޯލނާއި އެޑްވާންސް

% % % %

1 56 3 75 ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ދައްކާ

18 15 20 6 ޚާއްޞަޮކށް ބެލެވޭ

29 20 15 5 ނުލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

94 2 49 1 ޔަޤީންކަން ކުޑަ

100 7 100 13 ގެއްލުން

100 100

ވަކިވަކިން ދިރާސާކުރެވޭ އެކައުންޓްތަކުގެ ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު
ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްޮގތްވާޮގތުގެމަތީން އެޙާލަތަކާ ގުޅޭޮގތުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކިމިންގަނޑުތަކެއްގެ )މެޓީރިއަލިޓީ ތްރެޝްޯހލްޑް( މަތީގައިވާ ވަކިވަކި މާލީ އެސެޓްތައް އަހަރަކު 

އެއްފަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އަވަސްޮކށްނަމަވެސް މުރާޖަޢާކުރުން ލާޒިމް ކުރެއެވެ.  ނަމަވެސް، މިހާރުގެ ޤަވާއިދުގައިވާޮގތުން ހުރިހާ އެކައުންޓެއްވެސް ޮކންމެ ތިން މަހުން އެއްމަހަކު 

މުރާޖަޢާކުރުން ކުންފުންޏަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ. ވަކިވަކިން ދިރާސާކުރެވޭ އެކައުންޓްތަކުގެ ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ކަޑައަޅަނީ ބެލެންސް ޝީޓުގެ ތާރީޚާ ހަމައަށް ޮކންމެ ދަރަންޏެއް 

ބަލާ ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއްލުން ވަޒަންކުރުމަށްފަހުއެވެ.

އެކުގައި ދިރާސާކުރެވޭ އެކައުންޓްތަކުގެ ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު
ޯލނަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ޕްޮރވިޜަން ހަދަނީ ޯލނު ނަގާފައިވާ ކަސްޓަމަރަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނުތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ބެލެހެއްޓުމަށްފަހު، ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީގެ 

ޕްރޫޑެންޝަލް ރެގިއުލޭޝަން ނަންބަރު 2009-05 “އެސެޓް ކްލެސިފިކޭޝަން، ޕްޮރވިޜަނިންގ އެންޑް ސަސްޕެންޝަން ޮއފް އިންޓަރެސްޓް” ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތީންނެވެ. 

މާލީ ގެރެންޓީ ތަކާއި ލެޓަރ ޮއފް ކްރެޑިޓައްވެސް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ޕްޮރވިޜަން ހަދަނީ ޯލނު ތަކަށް ޕްޮރވިޜަން ހަދާ މިންގަނޑުންނެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(

120

އަދާކުރަންޖެހިދާނެ މާލީ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭ ދަރަނީގެ ރިސްކްތައް
ލެޓަރ ޮއފް ކްރެޑިޓް އާއި ގެރެންޓީ ތަކަށް އަދާކުރަންޖެހިދާނެ މާލީ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން އިމްޯޕޓް/އެކްސްޯޕޓް ވިޔަފާރި އާއި ގުޅޭ މުޢާމަލާތުތަކުގައި 

ފައިސާ ދެއްކުމާއި ކަސްޓަމަރުން އެކިފަރާތް ތަކާއި ކުރާ އެބަސްވުންތަކާ އެއްޮގތައް އަމަލުކުރެވޭނެ ޤާބިލްކަން ހުރިކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމެވެ. އަދާކުރަންޖެހިދާނެ  މިފަދަ މާލީ ޒިންމާތަކަކީ 

ދަރަނި ދޫކުރުމެކޭ އެއްފަދަ ރިސްކްތަކަކަށް ވުމުން، ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ކުޑަކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަލަހައްޓަނީ ދަރަނީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްޮގތަށެވެ.

ދަރަނީގެ ރިސްކް އާއި ރަހުނާއި، ދަރަނީގެ ޢަދަދު އިތުރު ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ މިންވަރުގެ އަންދާޒާ
ރަހުނުގެ އަދަދާއި ބާވަތް ކަނޑައަޅަނީ ޯލނު ނަގާފަރާތަށް ޯލނު ނުދެއްކިދާނެކަމުގެ ރިސްކް އަނަދާޒާ ކުރުމަށް ފަހުއެވެ. ރަހުނުގެޮގތުގައި ބެހެއްޓޭނެ ބާވަތްތަކާއި، އަގުކުރާނެ މިންގަނޑުތަކެއް 

ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. ގްރޫޕްއިން ރަހުނުގެ ޮގތުގައި ނެގޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ނަގުދު ފައިސާ، މުދާ، ގެރެންޓީ، އަދި އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދަލެވެ. ދަރަނީގެ ސިޔާސަތު 

)ކްރެޑިޓް ޮޕލިސީ( ގައި ރަހުނުގެ ޮގތުގައި ނެގޭ ބާވަތްތަކާއި، ނަގުދުފައިސާގެ ޮގތުގައި ނެގޭނެ މިންވަރުވަނީ އެކަށައަޅައިފައެވެ. ރަހުނު ބާޒާރުގައި ވިއްކޭނެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތައް 

މެނޭޖްމަންޓްއިން ބަލަހައްޓައި، އަދި، ޯލނު އެބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިތުރު ރަހުނެއް ނަގަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ރަހުނު އިތުރުކުރެވެއެވެ.

ރަހުނު ބެހެއްޓުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ދަރަނީގެ ޢަދަދު އިތުރު ކުރުމުގެ ކުރިން ، ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ މިންވަރު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ބޭންކުގެ ބެލެންސް 

ޝީޓުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ މިންވަރު ދައްކައިދޭ ޢަދަދުތަކެވެ.

ގްރޫޕް ބޭންކް

 ދަރަނީގެ 

ރިސްކަށް ސާފުޮކށް 

ހުށަހެޅިފައިވާ 

މިންވަރު 

 ދަރަނީގެ 

ރިސްކަށް 

ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ 

މަތީ މިންވަރު 

 ދަރަނީގެ 

ރިސްކަށް ސާފުޮކށް 

ހުށަހެޅިފައިވާ 

މިންވަރު 

 ދަރަނީގެ 

ރިސްކަށް 

ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ 

މަތީ މިންވަރު 

1,152,987 1,152,987 1,131,673 1,131,673 އެހެން ބޭންކުތަކުގައިވާ ބާކީ

3,586,820 3,586,820 3,586,820 3,586,820 އެހެން ބޭންކުތަކުގައިވާ އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ ފައިސާ

1,558,521 8,611,473 1,554,208 8,759,983 ޯލނާއި ލިބެންހުރު ފައިސާ

137,388 137,388 137,388 137,388 މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް - ވިއްކާލެވެންހުރި

3,048,242 3,048,242 3,048,242 3,048,242 މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓިފައިހުރި

9,483,957 16,536,909 9,458,330 16,664,105

ޖުމްލަ ކްރެޑިޓް އެކްސްޯޕޝަރގެ 53 އިންސައްތައަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނާއި އެޑްވާންސްތަކެވެ. )2014 ގައި: 49 އިންސައްތަ(

ޯލނާއި އެޑްވާންސް ޯޕރޓްޯފލިޯއތަކާއެކު ތިރީގައިއެވާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ގްރޫޕަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަރަނީގެ ރިސްކުގެ މަދު މިންވަރު، ޮކންޓްޯރލްކުރުމުގައި އެޮގތުގައި ބެލެހެއްޓޭނެކަމުގެ 

އިތުބާރު ޔަޤީންކަން ކުންފުނި  ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް އެބަޮއތެވެ.

 ޯލނު ޯޕރޓްޯފލިޯއގެ އެންމެ ޮބޑު ޙިއްޞާއެއް ކުރާބަޔަކީ ރަހުނުބެހެއްޓިގެން ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނެވެ.	 

ޯލނު ޯޕރޓްޯފލިޯއގެ 57 އިންސައްތައަކީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އަދި އެދަރަނިން ގެއްލުންނުވާ ދަރަންޏެވެ. )2014 ގައި: 59 އިންސައްތަ(	 

ޯލނާއި އެޑްވާންސް ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެޮގތުން އައު މިންގަނޑުތަކެއްވަނީ ތައާރަފުކުރެވިފައެވެ.	 
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 

121

ބޭންކް

ޖުމްލަ

މުއްދަތު ހަމަވެފަ އެހެނަސް ގެއްލުން ނުވާ
މުއްދަތު ހަމަނުވާ 

އަދި ގެއްލުން ނުވާ

31 ޑިސެމްބަރު 2015

360 ދުވަހަށް ވުރެ 

ގިނަދުވަސްވެފަ ހުރި

 360 - 181

ދުވަސް

 180 - 91

ދުވަސް

90 ދުވަހާ ހަމަޔަށް

1,875,097 - - - - 1,875,097
ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި 

ބެލެވޭ ތަކެތި

1,637,902 - - - - 1,637,902
ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ )އެމް.

އެމް.އޭ.( ގައިހުރި ގާނޫނީ ޑިޮޕސިޓް

3,586,820 - - - - 3,586,820
އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 

ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް

8,759,983 1,177,065 26,297 396,365 2,193,153 4,967,103
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ 

ޯލނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން

137,388 - - - - 137,388
މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - 

ވިއްކާލެވެންހުރި

3,048,242 - - - - 3,048,242
މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - މުއްދަތު 

ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ

19,045,431 1,177,065 26,297 396,365 2,193,153 15,252,551 ޖުމްލަ

ޖުމްލަ

މުއްދަތު ހަމަވެފަ އެހެނަސް ގެއްލުން ނުވާ
މުއްދަތު ހަމަނުވާ 

އަދި ގެއްލުން ނުވާ

31 ޑިސެމްބަރު 2014

360 ދުވަހަށް ވުރެ 

ގިނަދުވަސްވެފަ ހުރި

 360 - 181

ދުވަސް

 180 - 91

ދުވަސް

90 ދުވަހާ ހަމަޔަށް

2,331,190 - - - - 2,331,190
ނަގުދު ފައިސާއާއި ކުރުމުއްދަތުގައި 

ލިބެންހުރި

2,482,833 - - - - 2,482,833
ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ )އެމް.

އެމް.އޭ.( ގައިހުރި ގާނޫނީ ޑިޮޕސިޓް

1,927,508 - - - - 1,927,508
އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 

ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް

7,591,901 897,855 171,280 819,994 1,209,751 4,493,021
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ 

ޯލނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން

104,888 - - - - 104,888
މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - 

ވިއްކާލެވެންހުރި

2,284,266 - - - - 2,284,266
މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - މުއްދަތު 

ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ

16,722,586 897,855 171,280 819,994 1,209,751 13,623,706 ޖުމްލަ

އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 7 - ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރުމެންޓްސް - ޑިސްކްޯލޜާސް އިން ހާއްސަޮކށް މުއްދަތު ހަމަ ނުވާ އަދި ގެއްލުން ނުވާ ޯލންގެ ފެންވަރު އަދި ރިޯޕރޓިންގް ޑޭޓްގައި 

މުއްދަތު ހަމަވެފަ އެހެނަސް ގެއްލުން ނުވާ މާލީ އެސެޓްތަކުގެ އުމުރުގެ ދިރާސާއެއް ހާމަކުރަން ޖެހެއެވެ. ގްރޫޕްއިން ނިންމަނީ އެއްދުވަސް ވަންދެން ބަލައިނުގަންނެ އަދަދަކީ “ހަމަވެފަ” 

ކަމަށެވެ. ކުރީ އަހަރުތަކުގައި ބައި ޮކއްފަ ވާޮގތް ވާނީ އިތުރަށް ފުރިހަމަޔަށް ގެނެސްދިނުމުގެ އިތުރުން އަޅާކިޔޭނޭހެން މި އަހަރުގެ ޮގތަށް ބަދަލު ޮކށްފައެވެ.



122

ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(

122

ދަރަނީގެ ރިސްކު 34.4
އެކި ދަރަޖައިގެ މާލީ އެސެޓް ތަކުގެ ދަރަނީގެ ފެންވަރުބެލުން

ބަޔާން  ގައި  ޕްޮރވިޜަންނިންގް  އެންޑް  ކްލެސިފިކޭޝަން  އެސެޓް  ގެ  ރެގިއުލޭޝަން  ޕްރޫޑެންޝަލް  އެމް.އެމް.އޭ  ފެންވަރުބަލަނީ،  ދަރަނީގެ  ތަކުގެ  އެސެޓް  މާލީ  ކުންފުނިން 

ކުރެވިފައިވާޮގތުގެމަތިންނެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ވަނީ، ދަރަނި ރިސްކަށް ހާމަވެފައިވާ އެކި ދަރަޖައިގެ ބެންކުގެ މާލީ އެސެޓް ތަކުގެ ދަރަނީގެ ފެންވަރުބެލެވިފައިވާޮގތެވެ. ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

ޢަދަދުތަކަކީ ގެއްލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރު އެކުލެވޭ ޖުމްލައެވެ.  

ގްރޫޕް

ޖުމްލަ

 

މުއްދަތުހަމަވެފައި އަދި ގެއްލުންވެފައި
މުއްދަތުހަމަވެފައި 

އަދި ގެއްލުންނުވާ
މުއްދަތުހަމަނުވާ 

އަދި ގެއްލުން 

ނުވާ

31 ޑިސެމްބަރު 2015

360 ދުވަހަށް 

ވުރެ އިތުރު

 181-360

ދުވަސް

 91-180

ދުވަސް

90 ދުވަހާ 

ހަމަޔަށް

1,896,411 - - - - 1,896,411 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

1,637,902 - - - - 1,637,902
ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ )އެމް.އެމް.އޭ.( 

ގައިހުރި ގާނޫނީ ޑިޮޕސިޓް

3,586,820 - - - - 3,586,820
އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / 

ޕްލޭސްމެންޓްތައް

8,611,473 1,177,065 26,297 396,365 2,044,643 4,967,103
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ 

އާއި އެހެނިހެން

137,388 - - - - 137,388 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް - ވިއްކާލެވެންހުރި

3,048,242 - - - - 3,048,242
މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން 

ބެހެއްޓޭ

18,918,235 1,177,065 26,297 396,365 2,044,643 15,273,865 ޖުމްލަ

ޖުމްލަ

މުއްދަތުހަމަވެފައި އަދި ގެއްލުންވެފައި
މުއްދަތުހަމަވެފައި 

އަދި ގެއްލުންނުވާ

މުއްދަތުހަމަނުވާ 

އަދި ގެއްލުން 

ނުވާ

 

31 ޑިސެމްބަރު 2014

360 ދުވަހަށް 

ވުރެ އިތުރު

 181-360

ދުވަސް

 91-180

ދުވަސް

90 ދުވަހާ 

ހަމަޔަށް

2,342,164 - - - - 2,342,164 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

2,482,833 - - - - 2,482,833
ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ )އެމް.އެމް.އޭ.( 

ގައިހުރި ގާނޫނީ ޑިޮޕސިޓް

1,927,508 - - - - 1,927,508
އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / 

ޕްލޭސްމެންޓްތައް

6,943,420 897,855 171,280 819,994 561,271 4,493,020
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ 

އާއި އެހެނިހެން

104,888 - - - - 104,888 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް - ވިއްކާލެވެންހުރި

2,284,266 - - - - 2,284,266
މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން 

ބެހެއްޓޭ

16,085,080 897,855 171,280 819,994 561,271 13,634,680 ޖުމްލަ



123

ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 

123

އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 7 - ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރުމެންޓްސް - ޑިސްކްޯލޜާސް އިން ހާއްސަޮކށް މުއްދަތު ހަމަ ނުވާ އަދި ގެއްލުން ނުވާ ޯލންގެ ފެންވަރު އަދި ރިޯޕރޓިންގް ޑޭޓްގައި 

މުއްދަތު ހަމަވެފަ އެހެނަސް ގެއްލުން ނުވާ މާލީ އެސެޓްތަކުގެ އުމުރުގެ ދިރާސާއެއް ހާމަކުރަން ޖެހެއެވެ. ގްރޫޕްއިން ނިންމަނީ އެއްދުވަސް ވަންދެން ބަލައިނުގަންނެ އަދަދަކީ “ހަމަވެފަ” 

ކަމަށެވެ. ކުރީ އަހަރުތަކުގައި ބައި ޮކއްފަ ވާޮގތް ވާނީ އިތުރަށް ފުރިހަމަޔަށް ގެނެސްދިނުމުގެ އިތުރުން އަޅާކިޔޭނޭހެން މި އަހަރުގެ ޮގތަށް ބަދަލު ޮކށްފައެވެ.

ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނުތަކާ އެޑްވާންސް ތައް 34.4.1
ޯލނުތަކާއި އެޑްވާންސްތައް ޚުލާސާ ކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ފަދައިންނެވެ.

     ބޭންކް     ގްރޫޕް
2014 2015 2014 2015

4,493,020 4,967,103 4,493,020 4,967,103 މުއްދަތުހަމަނުވާ އަދި ގެއްލުން ނުވާ

561,271 2,044,643 1,209,751 2,193,153 މުއްދަތުހަމަވެފައި އަދި ގެއްލުންނުވާ

1,889,129 1,599,727 1,889,129 1,599,727 ގެއްލުންވެފައި

6,943,420 8,611,473 7,591,901 8,759,983 ޖުމްލަ

)1,170,271( )1,027,026( )1,280,627( )1,175,536( ކަންޑަން: ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

)436,240( )420,500( )436,240( )420,500( ކަންޑަން: ހިފެހެއްޓިފައިވާ އިންޓަރެސްޓް

5,336,909 7,163,947 5,875,034 7,163,947

ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނުތަކާއި އެޑްވާންސް ތަކަށް ވެދާނެ ގެއްލުމަކަށް ހެދި ޕްޮރވިޜަންގެ އިތުރު ތަފްސީލް ޯނޓް 16 ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިއެވަނީއެވެ. 

ގެއްލުމަށް ހުށައެޅިފައިނުވާ އަދި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް

   ބޭންކް / ގްރޫޕް
2014 2015 ސިނާއަތްތަކަށްބަހާލެވިފައި

6,107 2,309 ދަނޑުވެރިކަން

786,528 578,372 ވިޔަފާރި

1,152,042 1,515,449 އިމާރާތްކުރުން

216,286 183,392 މަސްވެރިކަން

96,448 75,304 އުފެއްދުންތެރިކަން

791,853 980,332 އަމިއްލަ

327,948 340,861 ޚިދުމަތްތައް

1,115,808 1,291,084 ފަތުރުވެރިކަން

4,493,020 4,967,103

މުއްދަތުހަމަނުވާ އަދި ގެއްލުން ނުވާ ޯލނުތައް

ކުންފުނިން މިވަގުތު އިންޓާރނަލް ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގް ނިޒާމެއް އެކަށައަޅައިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެފެއްދުންތެރިނޫން ދަރަނިތައް ބެލެހެއްޓުމަށެވެ. ނަމަވެސް، ދަރަނީގެ 

ރިސްކަށް ހުށަހެޅޭފަދަ ޢަދަދުގެ ޮގތުން ނުވަތަ ފެންވަރުގެ ޮގތުންއެއްވެސް ނިޝާނެއް ހިމެނޭޯތ ވީހާވެސް ޮބޑަކަށް ބަލާ ވަޒަންޮކށްފައި މެނުވީ ކުންފުނިން އެއްވެސް 

މުޢާމަލާތެއް ނުހިންގައެވެ. މިޮގތުން ދަރަނިނަގާ ފަރުދުންނާއި ޮކންމެ ގްރޫޕެއް ވަކިވަކިން ޤަވާއިދުން މުތާލިޔާ ކުރެވެމުން ދެއެވެ.

ދަރަނީގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ދަރަންޏަށް އެދޭފަރާތުގެ ޤާބިލުކަން ބެލުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވޭޯތބަލައެވެ. މިޮގތުންބަލާ ކަންތައްތަކުތެރޭގައި 
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(

124

އެފަރާތްތަކުގެ ހިންގުންތެރިކަމާއި މުޖުތަމަޢުގައި އަބުރު ހިފެހެއްޓިފައިވާ މިންވަރާއި، މާޒީގެ ރެޯކޑްތަކާއި، ވިޔަފާރީގައި އެކުލެވިގެންވާ ރިސްކްތަކާއި ސިނާޢަތާއި އަދިވިޔަފާރީގެ 

މާހައުލުގެ ހާލަތު ވަރަށްރަނގަޅަށް ބަލައެވެ. މިއާއެކު، ދަރަނިނަގާ ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި، ހަރުދަނާކަމާއި އަދި އެމަސައްކަތަކީ ދެމެހެއްޓެނިވިޮގތެއްގައި 

ފައިދާވާ މަސައްކަތެއްޯތ ބެލުން ހިމެނެއެވެ. ދަރަނިނަގާފަރާތުގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަން ހުރިފެންވަރު ބެލުމުގެޮގތުން، ފާއިތުވީ އަހަރު ތަކުގައި އަދި ކުރިމަގަށް ލަފާ ކުރާ 

މާލީ ހިސާބުތައް ބޭނުންވެއްޖެހިނދެއްގައި ދިރާސާކުރެއެވެ.     

ދަރަންޏަށްއެދޭ ކުންފުނިތަކުން ކުންފުންޏަށް ދަރަނި އަދާ ކުރުމުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އެސޫލުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކުންފުންޏަށް ލިބިދާނެ 

ގެއްލުމެއް ކުޑަކުރުމުގެ ޮގތުން އެންމެފުރަތަމަ ބަލާނީ ދަރަންޏަށް އެދޭފަރާތުގެ ސާފުއެސެޓުން އެގެއްލުމެއް ފޫބެއްދޭނެ މިންވަރަށެވެ. މިޮގތުން ދަރަންޏަށް އެދޭފަރާތުގެ 

ވިޔަފާރީގެ ފެންވަރާއި ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރު ބަލަނީ އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު އެސެޓް ކަމުގައިވާ ހަރުމުދަލާއި ލިބެންހުރި ފައިސާއާއި ވިޔަފާރި 

މުދާ ވިއްކާލެވެން ހުރި އަގަށް ބަލައިގެންނެވެ. ބޭންކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި އެޅޭފިޔަވަޅެއްގެ ޮގތުން މިދެންނެވިފަދަ އެސެޓްތައް ރަހުނުޮކށްގެން 

ނުވަތަ އެސައިންޮކށްގެން ނުވަތަ މިފަދަ އެހެންރަހުނެއް ކުންފުންޏަށް ނަގައެވެ. ހަމަ އެފަދައިން ކުންފުންޏަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން އިތުރަށް ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި 

ޯލނުނަގާފަރާތް ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ރަހުނެއް ނެގިދާނެއެވެ. ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާ އަނބުރާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި 

އެޅޭފިޔަވަޅެއްގެ ޮގތުން ރަހުނުކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި މާހައުލުގައި ޒަމާނުންސުރެ ކުރެވެމުން އަންނަ ލޭންދޭނުގެ މުޢާމަލާތެކެވެ. މިޮގތަށް ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ 

މައިގަނޑު ސަބަބު ތަކަކީ: )ހ( ދަރަންޏަށް އެދޭފަރާތުން ހުށައަޅާ މާލީ ހިސާބުތައް ޮއޑިޓްނުކުރެވިވާތީ އަދި/ނުވަތަ ގިނަދުވަސްވެފައިވާތީ މިހިސާބުތަކަށް ޮއންނަ އިތުބާރު 

ކުޑަވުން )ށ( ކުންފުނިން ބަހައްޓާފައިވާ ރަހުނެއް، ކުންފުންޏަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ޮގތަކަށް ދަރަނި ދޫކުރާ އެހެންފަރާތްތަކަށް ރަހުނު ނުކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން 

ޯހދުން؛ މިދެކަންތަކެވެ. 

ގެއްލުމަށް ހުށައެޅިފައިނުވާ އަދި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް

ވަކިވަކި ފަރުދުން )ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން( ގްރޫޕް

ޖުމްލަ  
ރީޓެއިލް 

ބޭންކިންގ
ރަހުނު  ޓަރމް ޯލނު  ކްރެޑިޓް ކާޑް ޯއވަޑްރާފްޓް 31 ޑިސެމްބަރު 2015

          

3,123,461 870,300 1,065,720 709,825 203,095 274,521 މުއްދަތުހަމަނުވާ އަދި ގެއްލުން ނުވާ

3,123,461 870,300 1,065,720 709,825 203,095 274,521 ޖުމްލަ

 

ޮބޑެތި 

ކުންފުނިތައް
 

ޖުމްލަ  

 1,843,642

 1,843,642 މުއްދަތުހަމަނުވާ އަދި ގެއްލުން ނުވާ 

 

ގްރޫޕް ވަކިވަކި ފަރުދުން )ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން(

ޖުމްލަ
ރީޓެއިލް 

ބޭންކިންގ
ރަހުނު ޓަރމް ޯލނު ކްރެޑިޓް ކާޑް ޯއވަޑްރާފްޓް 31 ޑިސެމްބަރު 2014

       

2,357,828 690,426 876,119 612,519 166,659 12,105 މުއްދަތުހަމަނުވާ އަދި ގެއްލުން ނުވާ

2,357,828 690,426 876,119 612,519 166,659 12,105 ޖުމްލަ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 
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ޮބޑެތި ކުންފުނިތައް  

ޖުމްލަ
2,135,192

2,135,192 މުއްދަތުހަމަނުވާ އަދި ގެއްލުން ނުވާ

)ށ( މުއްދަތު ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް ގެއްލުންނުވާ ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް       

ޤަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަވަންޖެހޭ އުސޫލުން ނުދައްކާތާ 90 ދުވަސް ހަމަނުވާ ޯލނާއި އެޑްވާންސް ތަކަކީ އެހެން ޮގތަކަށް ބަދަލުވާނެކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިނުވާ 

ހިނދަކު، ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަރަނީގެ ޮގތުގައި ނުބެލެވެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ޤަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަވަންޖެހޭ އުސޫލުން ނުދައްކާ ހުރިނަމަވެސް ގެއްލުންނުވާ 

ޯލނާއި އެޑްވާންސްގެ ބާވަތްތަކުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު ތަކެވެ. މުއްދަތު ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް ގެއްލުންނުވާ ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް:

ވަކިވަކި ފަރުދުން )ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން( ބޭންކް

 ޖުމްލަ 
ރީޓެއިލް 

ބޭންކިންގ
ރަހުނު ޓަރމް ޯލނު ކްރެޑިޓް ކާޑް ޯއވަޑްރާފްޓް 31 ޑިސެމްބަރު 2015

565,129 57,960 281,331 217,547 8,291 - ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 29 ދުވަހާ ހަމަޔަށް 

156,530 23,165 54,785 71,768 5,572 1,240 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 30 - 59 ދުވަސް

149,247 13,500 38,746 96,644 - 357 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 60 - 89 ދުވަސް

870,906 94,625 374,862 385,959 13,863 1,597 ޖުމްލަ

ޮބޑެތި ކުންފުނިތައް 2015 31 ޑިސެމްބަރު 

ޖުމްލަ

784,804 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 29 ދުވަހާ ހަމަޔަށް 

133,034 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 30 - 59 ދުވަސް

404,409 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 60 - 89 ދުވަސް

1,322,247 ޖުމްލަ

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް 30-59 ދުވަހާ ދޭތެރޭގައި ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ހުރި ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ 5,572,285 ރުފިޔާއެވެ. ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ޮޕލިސީ 

ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތިން މިކާޑުތައް ބެލެވެނީ އުފެއްދުންތެރި ނޫން ކާޑުގެޮގތުގައެވެ. 

ވަކިވަކި ފަރުދުން )ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން( ގްރޫޕް

ޖުމްލަ
ރީޓެއިލް 

ބޭންކިންގ
ރަހުނު ޓަރމް ޯލނު ކްރެޑިޓް ކާޑް ޯއވަޑްރާފްޓް 31 ޑިސެމްބަރު 2015

565,129 57,960 281,331 217,547 8,291 - ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 29 ދުވަހާ ހަމަޔަށް 

156,530 23,165 54,785 71,768 5,572 1,240 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 30 - 59 ދުވަސް

149,247 13,500 38,746 96,644 - 357 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 60 - 89 ދުވަސް

870,906 94,625 374,862 385,959 13,863 1,597 ޖުމްލަ



126

ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(
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ޮބޑެތި ކުންފުނިތައް

ޖުމްލަ 2014 31 ޑިސެމްބަރު 

636,294 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 29 ދުވަހާ ހަމަޔަށް 

133,034 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 30 - 59 ދުވަސް

404,409 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 60 - 89 ދުވަސް

1,173,737 ޖުމްލަ

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް 30-59 ދުވަހާ ދޭތެރޭގައި ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ހުރި ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ 5,572,285 ރުފިޔާއެވެ. ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ޮޕލިސީ 

ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތިން މިކާޑުތައް ބެލެވެނީ އުފެއްދުންތެރި ނޫން ކާޑުގެޮގތުގައެވެ.

 ވަކިވަކި ފަރުދުން )ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން(

 ޖުމްލަ 
ރީޓެއިލް 

ބޭންކިންގ
ރަހުނު ޓަރމް ޯލނު ކްރެޑިޓް ކާޑް ޯއވަޑްރާފްޓް 31 ޑިސެމްބަރ 2014

190,539 3,654 1,060 21,539 164,273 12 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 29 ދުވަހާ ހަމަޔަށް 

20,659 212 - 13,785 6,612 50 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 30 - 59 ދުވަސް

154,187 10,895 35,753 107,508 - 31 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 60 - 89 ދުވަސް

365,385 14,761 36,813 142,832 170,885 93 ޖުމްލަ

ޮބޑެތި ކުންފުނިތައް

 ޖުމްލަ 

166,659 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 29 ދުވަހާ ހަމަޔަށް 

6,612 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 30 - 59 ދުވަސް

671,094 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 60 - 89 ދުވަސް

844,366 ޖުމްލަ

31 ޑިސެމްބަރ 2014 ގެ ނިޔަލަށް 30-59 ދުވަހާ ދޭތެރޭގައި ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ހުރި ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ 1,526,315 ރުފިޔާއެވެ. ކުންފުނީގެ 

ކްރެޑިޓް ޮޕލިސީ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތިން މިކާޑުތައް ބެލެވެނީ އުފެއްދުންތެރި ނޫން ކާޑުގެޮގތުގައެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 
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 ވަކިވަކި ފަރުދުން )ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން(

 ޖުމްލަ 
ރީޓެއިލް 

ބޭންކިންގ
ރަހުނު ޓަރމް ޯލނު ކްރެޑިޓް ކާޑް ޯއވަޑްރާފްޓް 31 ޑިސެމްބަރު 2014

190,539 3,654 1,060 21,539 164,273 12 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 29 ދުވަހާ ހަމަޔަށް 

20,659 212 - 13,785 6,612 50 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 30 - 59 ދުވަސް

154,187 10,895 35,753 107,508 - 31 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 60 - 89 ދުވަސް

365,386 14,761 36,813 142,832 170,885 93 ޖުމްލަ

ޮބޑެތި 

ކުންފުނިތައް

 ޖުމްލަ 

166,659 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 29 ދުވަހާ ހަމަޔަށް 

6,612 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 30 - 59 ދުވަސް

22,614 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 60 - 89 ދުވަސް

195,885 ޖުމްލަ

31 ޑިސެމްބަރ 2014 ގެ ނިޔަލަށް 30-59 ދުވަހާ ދޭތެރޭގައި ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ހުރި ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ 1,526,315 ރުފިޔާއެވެ. ކުންފުނީގެ 

ކްރެޑިޓް ޮޕލިސީ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތިން މިކާޑުތައް ބެލެވެނީ އުފެއްދުންތެރި ނޫން ކާޑުގެޮގތުގައެވެ.     

)ނ( ވަކި ވަކިން ގެއްލުމަށް ހުށައެޅިފައިވާ ޯލނާ ޢެޑްވާންސްތައް

ބެހެއްޓިފައިވާ ރަހުނުން އުފެދޭ ފައިސާ ދައުރުވުން ނުހިމަނައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނާއި އެޑްވާންސްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ވަކިން ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

ދަރަނީގެ މިންވަރަކީ 1,599,726,433 ރުފިޔާ އެވެ. )1,889,128,893 ރުފިޔާ:2014(

ތިރީގައިމިވަނީ އުފެއްދުންތެރިނޫން ޯލނާއި ޢެޑްވާންސް ތަކުގެތެރެއިން ވަކިވަކި ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޯލނާއި އެޑްވާންސްގެ ބާވަތްތަކުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުތަކެވެ.

ވަކިވަކި ފަރުދުން )ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން( ބޭންކް/ ގްރޫޕް

 ޖުމްލަ 
ޮބޑެތިކުންފުނި 

ތައް

ރީޓެއިލް 

ބޭންކިންގ
ރަހުނު ޓަރމް ޯލނު ކްރެޑިޓް ކާޑް ޯއވަޑްރާފްޓް 31 ޑިސެމްބަރު 2015

1,599,727 1,371,474 18,561 23,235 174,173 3,744 8,540 ގެއްލުން

1,599,727 1,371,474 18,561 23,235 174,173 3,744 8,540 ޖުމްލަ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(
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) ވަކިވަކި ފަރުދުން )ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން

 ޖުމްލަ 
ޮބޑެތިކުންފުނި 

ތައް

ރީޓެއިލް 

ބޭންކިންގ
ރަހުނު ޓަރމް ޯލނު ކްރެޑިޓް ކާޑް ޯއވަޑްރާފްޓް 31 ޑިސެމްބަރ 2014

1,889,129 1,419,983 17,600 - 306,058 7,139 138,348 ގެއްލުން

1,889,129 1,419,983 17,600 - 306,058 7,139 138,348 ޖުމްލަ

2014 2015 އުފެއްދުންތެރިނޫން އެސެޓްތައް މުއްދަތުހަމަވުމަށްފަހު ހިނގިދުވަހަށް ބިނާޮކށް

819,994 396,365 ޚާއްސްޮކށް ބެލެވޭ

171,280 26,297 ޔަޤީންކަން ކުޑަ

897,855 1,177,065 ގެއްލުން

1,889,129 1,599,727 ޖުމްލަ

)ރ( އަލުން މަޝްވަރާޮކށްފައިވާ ޯލނުތަކާއި އެޑްވާންސްތައް 

އަލުން މަޝްވަރާ ޮކށްފައިވާ ޯލންތަކުގެ ޖުމްލައަދަދަކީ 1,819,839,494 ރުފިޔާ - )1,665,417,609 ރުފިޔާ:2014( 31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގެ ނިޔަލަށް

   ބޭންކް / ގްރޫޕް
2014 2015 ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫޮކށްފައިވާ އަލުން މަޝްވަރާޮކށްފައިވާ ޯލނުތަކާއި އެޑްވާންސްތައް 

ވަކިވަކި ފަރުދުން

105,191 120,247 އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ފަހުންވެސް އުފެއްދުންތެރިޯލންކަމުގައި ނުބެލެވޭ

1,487 8,206 އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ފަހުން ޤަވާއިދުން ފައިސާދައްކާ - އަލުން މަޝްވަރާ ނުކުރެވުނުނަމަ އުފެއްދުން ތެރި ޯލނުގެ ޮގތުގައި ނުބެލެވޭ

23,093 30,277 އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ފަހުން ޤަވާއިދުން ފައިސާދައްކާ - އަލުން މަޝްވަރާ ނުކުރިނަމަވެސް އުފެއްދުން ތެރި ޯލނުގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ

ކުންފުނިތަކަށް ދޫޮކށްފައިވާ:- 

813,008 930,348 އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ފަހުންވެސް އުފެއްދުންތެރިޯލންކަމުގައި ނުބެލެވޭ

46,565 42,521 އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ފަހުން ޤަވާއިދުން ފައިސާދައްކާ - އަލުން މަޝްވަރާ ނުކުރެވުނުނަމަ އުފެއްދުން ތެރި ޯލނުގެ ޮގތުގައި ނުބެލެވޭ

676,074 688,239 އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުން ފަހުން ޤަވާއިދުން ފައިސާދައްކާ - އަލުން މަޝްވަރާ ނުކުރެވުނުނަމަވެސް އުފެއްދުން ތެރި ޯލނުގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ

1,665,418 1,819,839

ޮކމިޓްމަންޓްތަކާއި ޮކންޓިންޖަންސީތައް   34.4.2
މާލީ  ކުންފުނީގެ  މިރިސްކްތައް  ޯފރުޮކށްދެއެވެ.  އެފަރާތްތަކަށް  ޯލނުތައް  ރިސްކްއެކުލެވިގެންވާ  ތަފާތު  އެކިއެކި  ޮގތުން  ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  ޮގތުން  މާލީ  ކަސްޓަމަރުންނަށް 

ހިސާބުތަކުގައި ބަޔާންޮކށްފައި ނުވިނުމަވެސް މިޯލނުތަކަކީ ކްރެޑިޓް ރިސްކް އެކުލެވިގެންވާ ޯލނުތަކަކަށް ވާތީވެ، މުޅިކުންފުނީގެ ޖުމްލަ ރިސްކްގައި މިޯލނުތައްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ. 



129

ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 

129

ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިއެވަނީ ބޭންކްގެ ޮކމިޓްމަންޓްސް އާއި އަދި ގެރެންޓީސްގެ  ކްރެޑިޓް ރިސްކް އެކުލެވިގެންވާ އެންމެ މަތީ މިންވަރެވެ.

   ބޭންކް / ގްރޫޕް
2014 2015 31 ޑިސެމްބަރ

92,252 108,097  ގެރެންޓީ 

473,927 182,508  ޮޑކިއުމެންޓަރީ ކްރެޑިޓް 

7,868 32,228 ގަބޫލުކުރުންތައް

51,168 38,217  ޮއޕަރޭޓިންގ ލީސް ޮކމިޓްމަންޓުތައް 

9,388 19,466  ކެޕިޓަލް ޮކމިޓްމަންޓް 

1,212,098 1,772,963  ޯލން ޮކމިޓްމަންޓް 

22,034 146,730  ޯއވަޑްރާފްޓް ޮކމިޓްމަންޓް 

1,868,735 2,300,210

ޮކމިޓްމަންޓްތަކާއި ޮކންޓިންޖަންސީތަކުގެ ތަފްޞީލް ޯނޓް 38 ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާނެއެވެ.

ރިސްކް ބެހިފައިވާ ޮގތުގެ ދިރާސާ 34.4.3
ހ( އެކިސިނާއަތްތަކަށް ދަރަނި ދޫކުރެވިފައިވާޮގތް

ކުންފުނިން ދޫކުރެވިފައިވާ ދަރަނިގެ ފުނިޖެހުން އެކި ސިނާއަތް ތަކަށާއި އެކިސަރަހައްދު ތަކުގެ މެދުގައި ހުރިނެތް ޮގތް  ބަލަހައްޓައެވެ. މިޮގތުން ތިރީގައި މިބަޔާން ކުރަނީ ވިޔަފާރީގެ 

އެކިއެކި ސިނާއަތް ތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލންތަކުގެ ތަފުސީލުއެވެ.

     

     ބޭންކް     ގުރޫޕް
2014 2015 2014 2015  

     

7,551 3,520 7,551 3,520 ދަނޑުވެރިކަން

132,835 108,216 132,835 108,216 އުފެއްދުންތެރިކަން

1,506,616 2,325,324 1,506,616 2,325,324 ފަތުރުވެރިކަން

111,349 384,722 111,349 384,722 ދަތުރުވެރިކަން

352,237 1,937,748 352,237 1,937,748 އިމާރާތްކުރުން

852,541 683,259 852,541 683,259 ވިޔަފާރި

315,232 367,782 315,232 367,782 މަސްވެރިކަން

35,213 76,696 35,213 76,696 އިމާރާތްކުރުމުގެ ވިޔަފާރި

2,023,336 1,276,680 2,561,461 1,276,680 އެހެނިހެން

5,336,909 7,163,947 5,875,034 7,163,947  
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(
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34.5  ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރުގެ ރިސްކް     

ފައިސާ ހުރިނެތްމިންވަރުގެ ރިސްކަކީ، ކުންފުނިން އަދާކުރުންޖެހޭ މާލީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެކަށޭނެމިންވަރަށް ފައިސާ އަދި މާލީ އެސެޓްސް ނުހުރެދާނެ ކަމުގެ 

ރިސްކެވެ. ލިކިއުޑިޓީ ރިސްކް މެދުވެރި ވަނީ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ކުންފުނިން އަދާ ކުރަންޖެހޭ މާލީ ވާޖިބެއް އަދާކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި އަދާނުކުރެވުމުގެ ފުރުސަތު 

ޮއތުމުންނެވެ. 

ފައިސާ ހުރިނެތްމިންވަރުގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން 

ދަށުން  ބެލުމުގެ  ޮކމެޓީގެ  ލައިބިލިޓީ  އެންޑް  އެސެޓް  ކުންފުނީގެ  ޓީމެއްކަނޑައަޅާ  ޓްރެޜަރީ  ކުންފުނީގެ  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ރިސްކް  ހުރިނެތްމިންވަރުގެ  ފައިސާ 

ކުރިޔަށްދެއެވެ. 

ދުވަހުން ދުވަހަށްބޭނުންވާ ފައިސާގެކަންތައް ބަލަހައްޓާނީ، މުސްތަޤުބަލުގައި ފައިސާ ދައުރުވާޮގތް ދެނެގަނެ އެއަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ 

ކުންފުންޏަށް  އަބުރާ ދައްކަން ޖެހޭފައިސާ އާއި ނުވަތަ ޯލނަށް ދޫޮކށްފައިވާ ޯލނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާޯތބެލުމެވެ. މިމަގުޞަދު ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފައިސާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނިން ހީވާގިކަމާއިއެކު ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ 

ފައިސާ ދައުރުވުމުގެ ކުރިން އަންދާޒާ ކުރެވިފައިނުވާ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ ރިސްކަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި، ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފަސޭހައިން 

ފައިސާ ބަދަލުކުރެވޭ މާލީ ވަސީލަތްތަކާއި މުދާ ބެލެހެއްޓުން  

ބެލެންސް ޝީޓްގައި ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރުގެ ނިސްބަތްތައް ކުންފުނީގެ އެތެރޭގެ ބޭނުންތަކަށް އެކަށޭނެ މިންގަނޑެއްގައި ބެލެހެއްޓުން 

އަދި ދަރަނި އަދާ ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުތަކާއި ފުނިޖެހުން ހުރިނެތް ޮގތް ބެލެހެއްޓުން 

ފައިސާ ދައުރުވަމުންދާޮގތުގެ  އަންދާޒީ ހިސާބު ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓެއެވެ. މިއަންދާޒާ ކުރެވެނީ މާލީ ލައިބިލިޓީތަކުގެ މުއްދަތުހަމަވެ އެއަށްފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތާއި 

މަލީ އެސެޓްތަކަށް ފައިސާލިބޭނެ މުއްދަތާއި ގުޅުވޭނެޮގތްތައް ޯހދުމަށެވެ.    

ހުއްދަދެވިފައިވާ ދަރަނީގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދޫނުކުރެވިވާ ދަރަނީގެ ބާވަތްތަކާއި ދަރަޖަ، ބޭންކް ގެރެންޓީއާއި ސްޓޭންޑބައި ލެޓަރ ޮއފް ކްރެޑިޓް ފަދަ ޮކންޓިންޖަންޓް 

ލައިބިލިޓީތަކަށް ކުރާއަސަރާއި، ޯއވަޑްރާފްޓް ފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭ ވަރާއި،މެދު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް ބެލެހެއްޓުންފަދަ ކަންކަންވެސް ކުންފުނިން ޮމނިޓަރ 

ކުރަމުންގެންދެއެވެ. 

މަނިޓަރީ  ޯމލްޑިވްސް  އަދަދެއް  އެއްވަރުގެ  އިންސައްތައާއި   10 ފައިސާގެ  ޖަމާކުރާ  ކަސްޓަމަރުން  މާލޭގެޮގފިތަކަށް  ކުންފުނީގެ  ޮގތުގައި  ރިޒާވްގެ  ޤާނޫނީ 

ސާފުނިސްބަތްވެސް  ލައިބލިޓީޒްތަކުގެ  އެސެޓްތަކާއި  ފައިސާއަށްބަދަލުކެވޭ  މުއްދަތެއްގައި  އަވަސް  ހާލަތަށްބަލައި  ބާޒާރުގެ  މީގެއިތުރުން،  ބަހަށްޓައެވެ.  ޮއޯތރިޓީގައި 

ބަލަހަށްޓައެވެ.  

އެސެޓްސް އާއި ލައިބިލިޓީޒް އޭގެ މުއްދަތާއިއެއްޮގތަށް ރިއާޔަތްޮކށް ދިރާސާކުރުން 

ވޭތުވެދިޔަ މާލީއަހަރު ކުންފުނީގެ އެސެޓްސްއަދި ލައިބިލިޓާޒްގެ މުއްދަތްހަމަވާ ކޭޝްފްޯލ )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( ހުލާސާ ރިޯޕޓް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް،   

ޑިޮޕސިޓް  ކުންފުނީގެ  އަދި  ބެލެވެއެވެ.  ކަމަށް  ނޭދޭނެ  ކަސްޓަމަރުން  ގިނަ  ދެއްކުމަށް  އެފައިސާ  ކުންފުނިން  އަވަސްމުއްދަތުގައި  އެންމެ  ދައްކަންޖެހޭ  އެފައިސާ 

ރިޓެންޝަންގެ ރިޯކޑުންދައްކާ  އަންދާޒީ ފައިސާ ދައުރުވަމުންދާ ޮގތް މިތާވަލުގައި ހިމެނާފައެއްނުވާނެއެވެ.    
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 
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ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރުގެ ރިސްކް، ނުނިމިޮއތްބައި  34.5

ބޭންކް
އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީސްތަކުން ދައުރުވި ފައިސާގެ ޮކންޓްރެކްޓް މުއްދަތު 

)ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

ޖުމްލަ 5 އަހަރުން މަތި 1-5 އަހަރާއި 

ދެމެދު

3 - 12 މަސް 3 މަސްނުވާ
31 ޑިސެމްބަރ 2015

މާލީ އެސެޓްސް
1,875,097 - - - 1,875,097 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

1,637,902 - - - 1,637,902 ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީގައި ހުރި

3,586,820 - 232,851 607,353 2,746,615 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް

7,163,947 3,864,259 2,425,181 48,082 826,425 ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން

137,388 137,388 - - - މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - ވިއްކާލެވެންހުރި

3,048,242 - 462,776 2,373,797 211,669 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ

17,449,396 4,001,647 3,120,807 3,029,232 7,297,708 ) ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

މާލީނޫން އެސެޓްސް
20 20 - - - ސަބްސިޑިއަރީސްގައި ޮކށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް

256,943 256,943 - - - ޕްޮރޕަޓީސް، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްސް

86,060 86,060 - - - އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސް

130,285 130,285 - - - ދެއްކުން ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓް

81,728 - - - 81,728 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

555,036 473,307 - - 81,728 ) ޖުމްލަ  މާލީނޫން އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

18,004,432 4,474,954 3,120,807 3,029,232 7,379,437 ) ޖުމްލަ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

މާލީ ދަރަނި
14,135,348 5 952 214,039 13,920,352 އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ

334,862 97,657 201,915 35,291 -
މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ 

ފަންޑްތައް

16,345 - - - 16,345 ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑިއަން އެކައުންޓް

14,486,555 97,662 202,867 249,330 13,936,696 ) މާލީ ދަރަނީގެ ޖުމްލަ )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

މާލީނޫން ދަރަނި
216,214 - - - 216,214  ކުރުމުއްދަތުގެ ޓެކްސް ލައިބިލިޓީތައް 

384,877 - - - 384,877 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

601,091 - - - 601,091 )  ޖުމްލަ މާލީނޫން ދަރަނި / ހަރަދު )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

15,087,646 97,662 202,867 249,330 14,537,788 )  ޖުމްލަ  ދަރަނި / ހަރަދު )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

2,962,841 3,903,985 2,917,940 2,779,902 )6,638,988( ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް / )ދަރަނި( )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

2,916,786 4,377,292 2,917,941 2,779,901 )7,158,351( ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް / )ދަރަނި( )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

މެޗޫރިޓީ(  )ޮކންޓްރެކްޓްޗްއަލް  އެއްޮގތަށް  މުއްދަތާއި  އޭގެ  ލައިބިލިޓީތައް  އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ  އެއްޮގތްކުރުމަށް،  ހުށަހަޅާފައިވާޮގތާއި  ހިސާބުތައް  މާލީ  މިއަހަރުގެ 

ގިންތިކުރެވިފައިވާޮގތް  ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(
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އެސެޓް އަދި ލައިބިލިޓީތަކުން ދައުރުވި ފައިސާގެ ޮކންޓްރެކްޓް މުއްދަތު )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

ބޭންކް

ޖުމްލަ 5 އަހަރުން މަތި 1-5 އަހަރާއި 

ދެމެދު

3 - 12 މަސް 3 މަސްނުވާ
31 ޑިސެމްބަރ 2014

މާލީ އެސެޓްސް
2,331,190 - - - 2,331,190 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

2,482,833 - - - 2,482,833 ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީގައި ހުރި

1,927,508 - - 76,215 1,851,293 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް

5,875,034 1,159,440 3,298,028 1,410,052 7,514 ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން

104,888 104,888 - - - މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - ވިއްކާލެވެންހުރި

2,284,266 - - 1,953,086 331,180 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ

15,005,719 1,264,328 3,298,028 3,439,353 7,004,010 ) ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

މާލީ ނޫން އެސެޓްސް 
20 20 - - - ސަބްސިޑިއަރީސްގައި ޮކށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް

221,518 221,518 - - - ޕްޮރޕަޓީސް، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްސް

98,405 98,405 - - - އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސް

170,307 170,307 - - - ދެއްކުން ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓް

78,967 - - - 78,967 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

569,217 490,250 - - 78,967 ) ޖުމްލަ  މާލީނޫން އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުކުރެވޭ

15,574,936 1,754,579 3,298,028 3,439,353 7,082,976 ) ޖުމްލަ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުކުރެވޭ

މާލީ ދަރަނި
12,163,084 5 3,358 1,055,634 11,104,087 އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ

434,179 60,410 266,024 82,552 25,193
މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ 

ފަންޑްތައް

25,031 - - - 25,031 ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑިއަން އެކައުންޓް

12,622,294 60,415 269,382 1,138,186 11,154,311 ) މާލީ ލައިބިލިޓީސްގެ ޖުމްލަ )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

މާލީ ނޫން ލައިބިލިޓީސް
240,567 - - - 240,567  ކުރުމުއްދަތުގެ ޓެކްސް ލައިބިލިޓީތައް 

384,885 - - - 384,885 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

625,452 - - - 625,452 )  ޖުމްލަ މާލީ ނޫން ލައިބިލިޓީސް / ހަރަދު )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

13,247,746 60,415 269,382 1,138,186 11,779,764 )  ޖުމްލަ  ދަރަނި / ހަރަދު )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

2,383,425 1,203,914 3,028,646 2,301,167 )4,150,301( ) ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް / )ލައިބިލިޓީސް( )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

2,327,190 1,694,164 3,028,646 2,301,167 )4,696,787( ) ޖުމްލަ އެސެޓްސް / )ލައިބިލިޓީސް( )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

މެޗްރިޓީޒް(  )ޮކންޓްރެކްޓްޗްއަލް  އެއްޮގތަށް  މުއްދަތާއި  އޭގެ  ލައިބިލިޓީތައް  އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ  އެއްޮގތްކުރުމަށް،  ހުށަހަޅާފައިވާޮގތާއި  ހިސާބުތައް  މާލީ  މިއަހަރުގެ 

ގިންތިކުރެވިފައިވާޮގތް  ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.
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އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015
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ޮކންޓިންޖެންސީސްތަކާއި ވައުދުތަކުގެ ޮކންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތުތައް
ކުންފުނީގެ ޮކންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީސް ތަކާއި ވަޢުދުތައް އޭގެ މުއްދަތާއި އެއްޮގތަށް ތިރީގައިމިވާ ތާވަލުގައި ބާޔާންޮކށްފައިއެވަނީއެވެ. ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިނުވާ ޮކންމެ ދަރަނީގެ 

ވަޢުދެއް، އެންމެ އަވަހަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެ ދުވަސް އަންގައިދޭ ބައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

          

ބޭންކް / ގްރޫޕް

  ޖުމްލަ
5 އަހަރަށް ވުރެ 

ދިގު
 

1-5 އަހަރާ 

ދެމެދު

3-12 މަހާ 

ހަމައަށް

3 މަހަށްވުރެ 

ކުރު
31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގައި 

ވަޢުދުތައް    
          

108,097 - - 58,576 49,521 ގެރެންޓީތައް

182,508 - 91 112,654 69,764 ޮޑކިއުމެންޓަރީ ކްރެޑިޓް

32,228 - - 26,507 5,721 ޤަބޫލްކުރުންތައް

322,834 - 91 197,737 125,006  
 

38,217 2,058 19,280 12,443 4,436 ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ވައުދުތައް

38,217 2,058 19,280 12,443 4,436  
 

19,466 - - - 19,466 ހަރުމުދަލާއި އެފަދަ ތަކެއްޗާގުޅޭ ޮކމިޓްމަންޓްތައް

19,466 - - - 19,466  
 

1,772,963 - 731,793 445,965 595,205 ޯލންގެ ވަޢުދުތައް

146,730 - 6 23,874 122,850 ޯއވަރޑްރާފޓްގެ ވަޢުދުތައް

1,919,693 - 731,799 469,839 718,055  
 

2,300,210 2,058 751,170 680,018 866,963 ޖުމްލަ

          

  ޖުމްލަ
5 އަހަރަށް ވުރެ 

ދިގު
 

1-5 އަހަރާ 

ދެމެދު

3-12 މަހާ 

ހަމައަށް

3 މަހަށްވުރެ 

ކުރު
31 ޑިސެމްބަރ 2014 ގައި  

          
92,252 - 16,495 54,343 21,414 ގެރެންޓީތައް

473,927 - - 418,831 55,096 ޮޑކިއުމެންޓަރީ ކްރެޑިޓް

7,868 - - 6,779 1,089 ޤަބޫލްކުރުންތައް

574,047 - 16,495 479,953 77,599  
 

51,168 3,355 29,420 13,795 4,598 ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ވައުދުތައް

51,168 3,355 29,420 13,795 4,598  
 

9,388 - - 8,344 1,044 ހަރުމުދަލާއި އެފަދަ ތަކެއްޗާގުޅޭ ޮކމިޓްމަންޓްތައް

9,388 - - 8,344 1,044  
 

1,212,098 - 376,737 279,013 556,348 ޯލންގެ ވަޢުދުތައް

22,034 - - 22,034 - ޯއވަރޑްރާފޓްގެ ވަޢުދުތައް

1,234,132 - 376,737 301,047 556,348  
 

1,868,735 3,355 422,652 803,139 639,589 ޖުމްލަ
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ބޭންކް

ޖުމްލަ 5 އަހަރުން މަތި
1-5 އަހަރާއި 

ދެމެދު
3 - 12 މަސް 3 މަސްނުވާ 31 ޑިސެމްބަރ 2015

މާލީ އެސެޓްސް
1,875,097 - - - 1,875,097 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

1,637,902 - - - 1,637,902 ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީގައި ހުރި

3,586,820 - 232,851 607,353 2,746,615 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް

7,163,947 3,864,259 2,425,181 48,082 826,425 ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން

137,388 137,388 - - - މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - ވިއްކާލެވެންހުރި

3,048,242 - 462,776 2,373,797 211,669 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ

17,449,395 4,001,647 3,120,807 3,029,232 7,297,709 ) ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

މާލީ ނޫން އެސެޓްސް 
256,943 256,943 - - - ޕްޮރޕަޓީސް، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްސް

86,060 86,060 - - - އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސް

130,285 130,285 - - - ދެއްކުން ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓް

81,728 - - - 81,728 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

555,016 473,287 - - 81,728 ) ޖުމްލަ  މާލީނޫން އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުކުރެވޭ

18,004,411 4,474,934 3,120,807 3,029,232 7,379,437 ޖުމްލަ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުކުރެވޭ(

މާލީ ދަރަނި
14,135,348 5 952 214,039 13,920,352 އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ

334,862 97,657 201,915 35,291 -
މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ 

ފަންޑްތައް

16,345 - - - 16,345 ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑިއަން އެކައުންޓް

14,486,555 97,662 202,867 249,330 13,936,696 ) މާލީ ލައިބިލިޓީސްގެ ޖުމްލަ )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

މާލީ ނޫން ދަރަނި
216,214 - - - 216,214 ކުރުމުއްދަތުގެ ޓެކްސް ލައިބިލިޓީތައް 

384,877 - - - 384,877 ބިލްސް އެކްސެޕްޓަންސް އަދި ޮޑކިއުމެންޓަރީ ކްރެޑިޓް

601,091 - - - 601,091 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

15,087,646 97,662 202,867 249,330 14,537,788 ) ޖުމްލަ މާލީ ނޫން ލައިބިލިޓީސް / ހަރަދު )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

2,962,840 3,903,985 2,917,941 2,779,901 )6,638,988( ) ޖުމްލަ  ދަރަނި / ހަރަދު )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

2,916,765 4,377,272 2,917,941 2,779,901 )7,158,351( ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް /)ލައިބިލިޓީސް( )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

ޖުމްލަ އެސެޓްސް /)ލައިބިލިޓީސް( )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

މެޗްރިޓީޒް(  )ޮކންޓްރެކްޓްޗްއަލް  އެއްޮގތަށް  މުއްދަތާއި  އޭގެ  ލައިބިލިޓީތައް  އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ  އެއްޮގތްކުރުމަށް،  ހުށަހަޅާފައިވާޮގތާއި  ހިސާބުތައް  މާލީ  މިއަހަރުގެ 

ގިންތިކުރެވިފައިވާޮގތް  ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. 
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 ބޭންކް

ޖުމްލަ
5 އަހަރަށް ވުރެ 

ދިގު

1-5 އަހަރާއި 

ދެމެދު

3-12 މަހާ 

ހަމައަށް
3 މަސްނުވާ 31 ޑިސެމްބަރ 2014

މާލީ އެސެޓްސް
2,331,190 - - - 2,331,190 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

2,482,833 - - - 2,482,833 ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީގައި ހުރި

1,927,508 - - 76,215 1,851,293 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް

5,875,034 1,159,440 3,298,028 1,410,052 7,514 ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން

104,888 104,888 - - - މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - ވިއްކާލެވެންހުރި

2,284,266 - - 1,953,086 331,180 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ

15,005,720 1,264,328 3,298,028 3,439,353 7,004,010 ) ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

މާލީ ނޫން އެސެޓްސް 
221,518 221,518 - - - ޕްޮރޕަޓީސް، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްސް

98,405 98,405 - - - އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސް

170,307 170,307 - - - ދެއްކުން ފަސްޮކށްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓް

78,967 - - - 78,967 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

569,197 490,230 - - 78,967 ) ޖުމްލަ  މާލީނޫން އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުކުރެވޭ

15,574,917 1,754,558 3,298,028 3,439,353 7,082,977 ) ޖުމްލަ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުކުރެވޭ

މާލީ ދަރަނި
12,163,084 5 3,358 1,055,634 11,104,087 އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ

434,179 60,410 266,024 82,552 25,193
މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ 

ފަންޑްތައް

25,031 - - - 25,031 ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑިއަން އެކައުންޓް

12,622,294 60,415 269,382 1,138,186 11,154,311 ) މާލީ ލައިބިލިޓީސްގެ ޖުމްލަ )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

މާލީ ނޫން ދަރަނި
240,567 - - - 240,567 ކުރުމުއްދަތުގެ ޓެކްސް ލައިބިލިޓީތައް 

384,885 - - - 384,885 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

625,452 - - - 625,452 )  ޖުމްލަ މާލީ ނޫން ލައިބިލިޓީސް / ހަރަދު )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

13,247,746 60,415 269,382 1,138,186 11,779,763 )  ޖުމްލަ  ދަރަނި / ހަރަދު )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

2,383,425 1,203,913 3,028,646 2,301,167 )4,150,301( ) ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް /)ލައިބިލިޓީސް( )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

2,327,170 1,694,144 3,028,646 2,301,167 )4,696,787( ) ޖުމްލަ އެސެޓްސް /)ލައިބިލިޓީސް( )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

މެޗްރިޓީޒް(  )ޮކންޓްރެކްޓްޗްއަލް  އެއްޮގތަށް  މުއްދަތާއި  އޭގެ  ލައިބިލިޓީތައް  އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ  އެއްޮގތްކުރުމަށް،  ހުށަހަޅާފައިވާޮގތާއި  ހިސާބުތައް  މާލީ  މިއަހަރުގެ 

ގިންތިކުރެވިފައިވާޮގތް  ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.
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 ގްރޫޕް

ޖުމްލަ
5 އަހަރަށް ވުރެ 

ދިގު

1-5 އަހަރާއި 

ދެމެދު

3-12 މަހާ 

ހަމައަށް
3 މަސްނުވާ 31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގައި   

މާލީ އެސެޓްތައް 
1,896,411 - - - 1,896,411 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

1,637,902 - - - 1,637,902 ޯމލްޑިވެސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީގައިހުރި 

3,586,820 - 232,851 607,353 2,746,615 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ 

7,163,947 3,864,259 2,425,181 48,082 826,425 އެހެނިހެންކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނާއި އަދި ލިބެންހުރި ފައިސާ 

137,388 137,388 - - -
ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓްތަކުގެޮގތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މާލީ 

އިންވެސްޓްމަންޓް 

3,048,242 - 462,776 2,373,797 211,669 މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓިފައިވާ މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް 

17,470,710 4,001,647 3,120,807 3,029,232 7,319,022 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

މާލީނޫން އެސެޓްތައް 
256,943 256,943 - - - ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް 

86,060 86,060 - - - އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް ނުވަތަ މައުނަވީ އެސެޓް 

130,285 130,285 - - - ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސްގެ އެސެޓް 

109,743 - - - 109,743 އެހެނިހެން އެސެޓް 

583,031 473,287 - - 109,743 ޖުމްލަ މާލީ ނޫން އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

18,053,741 4,474,934 3,120,807 3,029,232 7,428,765 ޖުމްލަ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

މާލީ ދަރަނި 
14,135,348 5 952 214,039 13,920,352 ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންވީ 

334,862 97,657 201,915 35,291 -
މުއްދަތުހަމަވުމުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ )ޓަރމް ޑެޓް( އަދި އަނބުރާ 

ދައްކާޮގތަށް ނެގިފައިވާ އެހެނިހެން ފައިސާ 

16,345 - - - 16,345 ޯމލްޑިވްސް ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑިއަން އެކަންއުންޓް 

14,486,555 97,662 202,867 249,330 13,936,697 ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

މާލީ ނޫން ދަރަނި  

232,161 - - - 232,161 ކުރުމުއްދަތުގައި ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި ދައްކަންހުރި 

384,929 - - - 384,922 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް 

617,090 - - - 617,083 ޖުމްލަ މާލީ ނޫން ލައިބިލިޓީތައް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

15,103,645 97,662 202,867 249,330 14,553,781 ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީތައް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

2,984,154 3,903,985 2,917,941 2,779,901 )6,617,675(  ) ސާފު މާލީ އެސެޓްސް / ލައިބިލިޓީތައް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

2,950,096 4,377,272 2,917,941 2,779,901 )7,125,015( ސާފު އެސެޓްސް / ލައިބިލިޓީތައް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

މިއަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހަޅާފައިވާޮގތާއި އެއްޮގތްކުރުމަށް‘ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ޮކންޓްރެކްޗުއަލް މެޗުއަރިޓީ ގިންތިކުރެވިފައިވާޮގތް ވަނީ އިސްލާހުކުރެވިފައެވެ.
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)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 
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ފައިސާ ހުރި ނެތް މިންވަރުގެ ރިސްކް )ނުނިމިޮއތްބައި..( 34.5

ގްރޫޕް

ޖުމްލަ
5 އަހަރަށް ވުރެ 

ދިގު

1-5 އަހަރާއި 

ދެމެދު

3-12 މަހާ 

ހަމައަށް
3 މަސްނުވާ  31 ޑިސެމްބަރ 2014 ގައި   

މާލީ އެސެޓްތައް 
2,342,164 - - - 2,342,164 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

2,482,833 - - - 2,482,833 ޯމލްޑިވެސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީގައިހުރި 

1,927,508 - - 76,215 1,851,293 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ 

5,336,909 1,159,440 2,759,903 1,410,052 7,514 އެހެނިހެންކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނާއި އަދި ލިބެންހުރި ފައިސާ 

104,888 104,888 - - ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓްތަކުގެޮގތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް -

2,284,266 - - 1,953,086 331,180 މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓިފައިވާ މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް 

14,478,569 1,264,328 2,759,903 3,439,353 7,014,984 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

މާލީނޫން އެސެޓްސް
447,181 - 447,181 - - އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ ބިމާއި އިމާރާތް 

221,518 221,518 - - - ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް 

98,405 98,405 - - - އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް ނުވަތަ މައުނަވީ އެސެޓް 

170,307 170,307 ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސްގެ އެސެޓް 

87,161 - - - 87,161 އެހެނިހެން އެސެޓް 

1,024,572 490,230 447,181 - 87,161  ) ޖުމްލަ މާލީ ނޫން އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

15,503,140 1,754,558 3,207,084 3,439,353 7,102,144 ޖުމްލަ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

މާލީ ދަރަނި 
12,163,084 5 3,358 1,055,634 11,104,087 ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންވީ 

434,179 60,410 266,024 82,552 25,193
މުއްދަތުހަމަވުމުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ )ޓަރމް ޑެޓް( އަދި އަނބުރާ 

ދައްކާޮގތަށް ނެގިފައިވާ އެހެނިހެން ފައިސާ 

25,031 - - - 25,031 ޯމލްޑިވްސް ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑިއަން އެކަންއުންޓް 

12,622,294 60,415 269,382 1,138,186 11,154,311 ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

މާލީ ނޫން ލައިބިލިޓީތައް  
241,439 - - - 241,439 ކުރުމުއްދަތުގައި ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި ދައްކަންހުރި 

384,885 - - - 384,885 އެހެނިހެން ދަރަނި 

626,324 - - - 626,324 ޖުމްލަ މާލީ ނޫން ލައިބިލިޓީތައް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

13,248,618 60,415 269,382 1,138,186 11,780,635  ) ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީތައް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

1,856,275 1,203,913 2,490,521 2,301,167 )4,139,327( ސާފު މާލީ އެސެޓްސް / ލައިބިލިޓީތައް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

2,254,522 1,694,144 2,937,702 2,301,167 )4,678,491(  ) ސާފު އެސެޓްސް / ލައިބިލިޓީތައް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް

ވަނީ  ގިންތިކުރެވިފައިވާޮގތް  މެޗުއަރިޓީ  ޮކންޓްރެކްޗުއަލް  އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ  އެއްޮގތްކުރުމަށް‘  ހުށަހަޅާފައިވާޮގތާއި  ހިސާބުތައް  މާލީ  މިއަހަރުގެ 

އިސްލާހުކުރެވިފައެވެ.  
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(
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މާރކެޓް ރިސްކް    34.6

މާކެޓް ރިސްކް ބިނާވެގެންވަނީ ބަޒާރުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ގްރޫޕްގެ އެސެޓްތަކައް އަދި ލައިބިލިޓީތަކައް ކުރާ އަސަރު ނުވަތަ އިންޓްރެސްޓް 

ރޭޓްތަކަށް، ބޭރުފައިސާ މާރުކުރެވޭ އަގުތަކައް އަދި އިކުއިޓީގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ ހަމައަގަށް ނުވަތަ ކުރިމަގުގައި އެވަސީލަތަކުން 

ފައިސާ ދައުރުވާނެ ދައުރުވުމަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލުތަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށެވެ. ގުރޫޕުގެ ވިޔަފާރި ޯޕރޓްޯފލިޯއއެއް އަދި އެއްވެސް އިކުއިޓީ އިންވެސްޓްމެންޓެއް ނެތެވެ. 

އެހެންކަމުން، އިކުއިޓީގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލަކާއިގުޅިގެން ކުރިމަތިވެދާނެ ރިސްކަކަށް ބޭންކް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ރޭޓުގެ  އިންޓަރެސްޓް  އުފެދޭ  ލައިބިލިޓީތަކުން  އަދި  އެސެޓްތަކާއި  މާލީ  ގުރޫޕްގެ  އުފެދެނީ  މައިގަނޑުޮގތެއްގައި  ޯޕރޓްޯފލިޯއތައް  ނުހިމެނޭ  ވިޔަފާރީގައި 

ފަރަގުންނެވެ. 

މާކެޓް ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން  

މާކެޓް ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ގެއްލުމާއި ފައިދާގެ ގުޅުން އެންމެ ފުރިހަމަޮގތެއްގައި އަންދާޒާކުރެވި ކުންފުނިން ބޭނުންހިފުމާއި އަދި ކުންފުންޏަށް 

ތަޙައްމަލް ކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ ޮބޑެތި ގެއްލުންތަކަށް ކުންފުނި ހާމަނުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. 

މުޅި ގުރޫޕްގެ މައިގަނޑު ވިޔަފަރީގައި ނުހިމެނޭ ޙަރަކާތްތަކުން އުފެދިގެން އަންނަ މާކެޓް ރިސްކްތަކާ ބެހޭޮގތުން ބޭންކުގެ އެސެޓްސް އެންޑް ލައިބިލިޓީޒް ޮކމެޓީ )އެލްޯކ( 

ގައި މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދެއެވެ. މިޮގތުން، ތައްޔާރުކުރެވެ ރިޯޕޓުތައް ޤަވާއިދުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށާއި އެލްޯކގެ މެމްބަރުންނަށް ހުށަހެޅެއެވެ. 

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގެ ރިސްކް    34.6.1

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް އުފެދެނީ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަގުގައި ފައިސާ ދައުރުވާ ދައުރުވުމަށް ނުވަތަ މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ 

ހަމައަގަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެތީއެވެ. އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް މެދުވެރިވަނީ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލު ތަކުގެ ސަބަބުން އެސެޓްތަކުގެ އަގުތަކަށާއި، 

ލައިބިލިޓީސްތަކަށާއި އަދި ބެލެންސް ޝީޓުގައި ނުހިމެނޭ ވަސީލަތްތަކަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލުތަކަށް ބިނާޮކށެވެ. 

ވަސީލަތެއްގެ  މާލީ  މައްޗަށެވެ.  ސިފަތަކުގެ  ވަސީލަތްތަކުގެ  މާލީ  ހިމެނޭ  ޯޕޓްޯފލިޯއގައި  ބިނާވެގެންވަނީ  ސެންސިޓިވިޓީ  ރޭޓް  އިންޓްރެސްޓް  ޯޕޓްޯފލިޯއގެ  ގްރޫޕް 

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ސެންސިޓިވިޓީ ބިނާވެގެންވަނީ އެ މާލީ ވަސީލަތެއްގެ މުއްދަތާއި އަދި އޭގެ ހުންނަ ސިފަތަކުގެ މައްޗެށެވެ. 

އެމް.އެމް.އޭ އިން ނެރެފައިވާ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ސެންސިޓިވް އެސެޓްސް އަދި ލައިބިލިޓީސް ގައިޑްލައިންއާއި އެއްޮގތަށް ގްރޫޕުން މިހާރު ރޭޓް ސެންސިޓިވިޓީ ޮއފް 

އެސެޓްސް އެންޑް ލައިބިލިޓީސް )އެސްއޭއެލް(، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ވަގުތުތަކަކަށް ބަހާލައި ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، ގްރޫޕްގެ އެސެޓްސް އަދި ލައިބިލިޓީ ޮކމިޓީއަށް 

ޮކންމެ މަހަކު ހުށަހަޅައެވެ. މި ޮކމިޓީއިން އެސެޓާއި ލައިބިލީގައި ހުންނަ ފަރަގު ދެނެގަތުމަށްފަހު އެ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިޯޕރޓް ތައްޔާރު 

ކުރެވެއެވެ.   

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން  

ފައިސާ ދައުރުވުމުގައި މެދުވެރިވާ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގެ ރިސްކަކީ މުސްތަގުބަލުގައި މާކެޓުގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ 

ފައިސާ ދައުރުވުމުގައި އަންނާނެ ބަދަލުތަކުގެ ރިސްކެވެ. ހަމައަގުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގެ ރިސްކަކީ މާރކެޓުގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަށް އަންނަބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން 

މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ ހަމައަގަށްވެސް އަންނަ ބަދަލެވެ. 
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 
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އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގެ ރިސްކު އެކުލެވިގެންވަނީ އިންޓްރެސްޓަށް ބިނާވެފައިވާ އެސެޓްތަކާ ލައިބިލިޓީތެކުގެ އަގާއި މުއްތަދުގެ ފަރަގުގެ މައްޗަށެވެ. މިފަރަގު ބިނާވެގެންވަނީ 

އިންޓްރެސްޓްދޭ މިންގަނޑަށް ބަދަލުގެނައިމުގައި ގްރޫޕްގެ ހުށިޔާރުކަމާއި ލަޔާގާތްތެރިކަމުގެ މައްޗަށެވެ. މިހެން ދިމާވެދާނެ ފަރަގުތައް އެއީ ކުންފުންޏަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 

ފަރަގުތަކެއްޯތ ބެލުމަށް “އެލްޯކ” އިން ޤަވާއިދުން މުތާލިއާ ކުރަމުންގެންދެއެވެ. އަދި ބާޒާރުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދިރާސާޮކށް އިންޓްރެސްޓް 

ރޭޓްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލުތައް ގެނެވެއެވެ. 

ސަރުކާރުގެ ޓްރެޜަރީ ބިލްތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުމާއި ފައިސާގެ ބާޒާރުތަކުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަށް ފިޔަވާ އެހެނިހެން ޙިއްސާ އާއި މުދަލުގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ 

އުސޫލެއް ކުންފުނިން ނުގެންގުޅެއެވެ. ވުމާއެކެ، މިފަދަ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް ވަކި ވިޔަފާރި ޯޕރޓްޯފލިޯއއެއް ޯނވެއެވެ. ޓްރެޜަރީ ބިލްތަކުގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ 

12 މަސްދުވަހަށްވުރެ މުއްދަތު އިތުރުނުވާޮގތަށް މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެކެވެ. ވީމާ، ޙިއްސާ އާއި މުދަލުގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގެ 

އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ރިސްކަށް ކުންފުނި ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ތިރީގައިމިވާ ތާވަލުން ދައްކައިދެނީ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގެ ރިސްކަށް ކުންފުނީގެ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް ހުށަހެޅިފައިވާޮގތެވެ. މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ 

ބާކީތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚާއި އެއްބަސްވުންތަކުގެ އަގުތައް މުތާލިއާ ކުރަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ބަލައި، އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނަ ތާރީޚުގެ މައްޗަށެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގެ ރިސްކަށް ކުންފުނީގެ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ބަހާލެވިފައިވާޮގތް، ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ހުށަހެޅުމާއި 

އެއްޮގތްކުރުމަށް ވަނީ އިސްލާހުކުރެވިފައެވެ.

ބޭންކް

ޖުމްލަ
އިންޓްރެސްޓް 

ނުލިބޭ

އިންޓްރެސްޓް ލިބޭ

5 އަހަރަށް ވުރެ 

ދިގު

1-5 އަހަރާއި 

ދެމެދު

3-12 މަހާ 

ހަމައަށް
3 މަސްނުވާ 31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގައި   

މާލީ އެސެޓްތައް 

1,875,097 1,875,097 - - - - ފައިސާ އާއި ފައިސާ އެއްޮގތް ތަކެތި

1,637,902 1,375,131 - - - 262,771
ޤާނޫނީ ރިޒަރވްގެޮގތުގައި ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

ޮއޯތރިޓީގައި ބެހެއްތިފައިހުރި 

3,586,820 - - 232,851 607,353 2,746,615 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ 

7,163,947 3,864,259 2,425,181 48,082 826,425
އެހެނިހެންކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނާއި އަދި 

ލިބެންހުރި ފައިސާ 

137,388 - - - - 137,388
ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓްތަކުގެޮގތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް 

3,048,242 - - 462,776 2,373,797 211,669
މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓިފައިވާ މާލީ 

އިންވެސްޓްމަންޓް 

17,449,396 3,250,229 3,864,259 3,120,807 3,029,232 4,184,868 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް 

14,135,348 6,377,225 5 3,358 1,055,634 6,699,127 ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންވީ 

334,862 - 97,657 201,915 35,291 -
މުއްދަތުހަމަވުމުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ )ޓަރމް ޑެޓް( 

އަދި އަނބުރާ ދައްކާޮގތަށް ނެގިފައިވާ އެހެނިހެން ފައިސާ 

16,345 - - - - 16,345
ޯމލްޑިވްސް ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ 

ކަސްޯޓޑިއަން އެކަންއުންޓް 

14,486,555 6,377,225 97,662 205,273 1,090,925 6,715,472 ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

2,962,841 )3,126,997( 3,766,597 2,915,535 1,938,306 )2,530,604( ޖުމްލަ - އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބަދަލުވުމުގެ ފަރަގު 
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015
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ބޭންކް

ޖުމްލަ
އިންޓްރެސްޓް 

ނުލިބޭ

އިންޓްރެސްޓް ލިބޭ

5 އަހަރަށް ވުރެ 

ދިގު

1-5 އަހަރާއި 

ދެމެދު

3-12 މަހާ 

ހަމައަށް
3 މަސްނުވާ 31 ޑިސެމްބަރ 2014 ގައި   

މާލީ އެސެޓްތައް 

2,331,190 2,331,190 - - - - ފައިސާ އާއި ފައިސާ އެއްޮގތް ތަކެތި

2,482,833 2,258,948 - - - 223,885
ޤާނޫނީ ރިޒަރވްގެޮގތުގައި ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

ޮއޯތރިޓީގައި ބެހެއްތިފައިހުރި 

1,927,508 - - - 76,215 1,851,293 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ 

5,875,034 - 1,159,440 3,298,028 1,410,052 7,514
އެހެނިހެންކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނާއި އަދި 

ލިބެންހުރި ފައިސާ 

104,888 - - - - 104,888
ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓްތަކުގެޮގތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް 

2,284,266 - - - 1,953,086 331,180
މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓިފައިވާ މާލީ 

އިންވެސްޓްމަންޓް 

15,005,720 4,590,138 1,159,440 3,298,028 3,439,353 2,518,760 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް 

12,163,084 6,377,225 5 3,358 1,055,634 4,726,862 ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންވީ 

434,179 - 60,410 266,024 82,552 25,193
މުއްދަތުހަމަވުމުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ )ޓަރމް ޑެޓް( 

އަދި އަނބުރާ ދައްކާޮގތަށް ނެގިފައިވާ އެހެނިހެން ފައިސާ 

25,031 - - - - 25,031
ޯމލްޑިވްސް ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ 

ކަސްޯޓޑިއަން އެކަންއުންޓް 

12,622,294 6,377,225 60,415 269,382 1,138,186 4,777,086 ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

2,383,426 )1,787,087( 1,099,025 3,028,646 2,301,167 )2,258,326( ޖުމްލަ - އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބަދަލުވުމުގެ ފަރަގު 
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015
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ގްރޫޕް 

ޖުމްލަ
އިންޓްރެސްޓް 

ނުލިބޭ

އިންޓްރެސްޓް ލިބޭ

5 އަހަރަށް ވުރެ 

ދިގު

1-5 އަހަރާއި 

ދެމެދު

3-12 މަހާ 

ހަމައަށް
3 މަސްނުވާ 31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގައި  

މާލީ އެސެޓްތައް 

1,896,411 1,896,411 - - - - ނަގުދު ފައިސާއާއި ކުރުމުއްދަތުގައި ލިބެންހުރި 

1,637,902 1,637,902 - - - -
ޤާނޫނީ ރިޒަރވްގެޮގތުގައި ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

ޮއޯތރިޓީގައި ބެހެއްތިފައިހުރި 

3,586,820 - - - - - އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ 

7,163,947 - - - - -
އެހެނިހެންކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނާއި އަދި 

ލިބެންހުރި ފައިސާ 

137,388 - - - - 137,388
ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓްތަކުގެޮގތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް 

3,048,242 - - - 3,048,242 -
މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓިފައިވާ މާލީ 

އިންވެސްޓްމަންޓް 

17,470,709 3,534,313 - - 3,048,242 137,388 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް 

14,135,348 6,377,225 5 3,358 1,055,634 6,699,127 ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންވީ 

334,862 - - - - 334,862
މުއްދަތުހަމަވުމުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ )ޓަރމް ޑެޓް( 

އަދި އަނބުރާ ދައްކާޮގތަށް ނެގިފައިވާ އެހެނިހެން ފައިސާ 

16,345 - - - - 16,345
ޯމލްޑިވްސް ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ 

ކަސްޯޓޑިއަން އެކަންއުންޓް 

14,486,556 6,377,225 5 3,358 1,055,634 7,050,334 ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

2,984,153 )2,842,912( )5( )3,358( 1,992,608 )6,912,946( ޖުމްލަ - އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބަދަލުވުމުގެ ފަރަގު 
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(

142

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ސެންސިޓިވިޓީ އެނަލިސިސް 

ގްރޫޕް 

ޖުމްލަ
އިންޓްރެސްޓް 

ނުލިބޭ

އިންޓްރެސްޓް ލިބޭ

5 އަހަރަށް ވުރެ 

ދިގު

1-5 އަހަރާއި 

ދެމެދު

3-12 މަހާ 

ހަމައަށް
3 މަސްނުވާ 31 ޑިސެމްބަރ 2014 ގައި   

މާލީ އެސެޓްތައް 

2,342,164 2,342,164 - - - - ފައިސާ އާއި ފައިސާ އެއްޮގތް ތަކެތި

2,482,833 2,258,948 - - - 223,885
ޤާނޫނީ ރިޒަރވްގެޮގތުގައި ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

ޮއޯތރިޓީގައި ބެހެއްތިފައިހުރި 

1,927,508 - - - 76,215 1,851,293 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ 

5,336,909 - 1,159,440 2,759,903 1,410,052 7,514
އެހެނިހެންކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނާއި އަދި 

ލިބެންހުރި ފައިސާ 

104,888 - - - - 104,888
ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓްތަކުގެޮގތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް 

2,284,266 - - - 1,953,086 331,180
މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓިފައިވާ މާލީ 

އިންވެސްޓްމަންޓް 

14,478,569 4,601,112 1,159,440 2,759,903 3,439,353 2,518,760 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް 

12,163,084 6,377,225 5 3,358 1,055,634 4,726,862 ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންވީ 

434,179 - 60,410 266,024 82,552 25,193
މުއްދަތުހަމަވުމުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ )ޓަރމް ޑެޓް( 

އަދި އަނބުރާ ދައްކާޮގތަށް ނެގިފައިވާ އެހެނިހެން ފައިސާ 

25,031 - - - - 25,031
ޯމލްޑިވްސް ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ 

ކަސްޯޓޑިއަން އެކަންއުންޓް 

12,622,294 6,377,225 60,415 269,382 1,138,186 4,777,086 ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް( 

1,856,275 )1,776,113( 1,099,025 2,490,521 2,301,167 )2,258,326( ޖުމްލަ - އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބަދަލުވުމުގެ ފަރަގު 

ފައިސާގެ ރިސްކ34.6.1ް
ބޭރު ފައިސާގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ އަގުދަށްވެދާނެކަމުގެ ރިސްކަކީ ފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކް ނުވަތަ ކަރަންސީ ރިސްކެވެ. މިއިން ރަމްޒުޮކށްދެނީ 

މާލީ ވަސީލަތެއްގެ ބަޒާރުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން އެ ވަސީލަތެއްގެ ހަމައަގަށް ނުވަތަ ކުރިމަގުގައި އެވަސީލަތަކުން ފައިސާ ދައުރުވާނެ ދައުރުވުމަށް ގުރޫޕްގެ ވިޔަފާރީގައި 

ދިވެހި ރުފިޔާ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފައިސާއަކުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އަތުވެދާނެ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނޭ ގެއްލުމަކަށް ގުރޫޕު ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމެވެ.

 

     



143

ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 
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އިކުއިޓީއަށް ކުރާނެ އަސަރު

 ބޭރު ފައިސާ     ބޭންކް     ގްރޫޕް
2014 2015 2014 2015

126,790 57,898 68,189 57,900  ޔޫ.އެސް. ޮޑލަރުގެ އަގު 10 އިންސައްތަ މައްޗަށް ޮގސްފިނަމަ 

)126,790( )57,898( )68,189( )57,900(  ޔޫ.އެސް. ޮޑލަރުގެ އަގު 10 އިންސައްތަ ދަށަށް ޮގސްފިނަމަ 

 

9,925 2,668 12,622 2,668  ޔޫޯރގެ އަގު 10 އިންސައްތަ މައްޗަށް ޮގސްފިނަމަ 

)9,925( )2,668( )12,622( )2,668(  ޔޫޯރގެ އަގު 10 އިންސައްތަ ދަށަށް ޮގސްފިނަމަ 

 

495 2 635 277  ޖީ.ބީ.ޕީގެ އަގު 10 އިންސައްތަ މައްޗަށް ޮގސްފިނަމަ 

)495( )2( )635( )277(  ޖީ.ބީ.ޕީގެ އަގު 10 އިންސައްތަ ދަށަށް ޮގސްފިނަމަ 

 

154 211 257 211  ޖޭ.ޕީ.ވައިގެ އަގު 10 އިންސައްތަ މައްޗަށް ޮގސްފިނަމަ 

)154( )211( )257( )211(  ޖޭ.ޕީ.ވައިގެ އަގު 10 އިންސައްތަ ދަށަށް ޮގސްފިނަމަ 

 

394 2,165 587 2,165  އެސް.ޖީ.ޑީގެ އަގު 10 އިންސައްތަ މައްޗަށް ޮގސްފިނަމަ 

)394( )2,165( )587( )2,165(  އެސް.ޖީ.ޑީގެ އަގު 10 އިންސައްތަ ދަށަށް ޮގސްފިނަމަ 

މެނޭޖްމަންޓް ޮއފް ކަރަންސީ ރިސްކް )ބޭރު ފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެޅޭ ފިޔަވަޅު ނުވަތަ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ 34.6.2
ސިޔާސަތުތައް(

މުޅި ގުރޫޕްގެ ވިޔަފާރީގައި ދިވެހި ރުފިޔާއިންކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކެއް މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި ހިންގަނީ ޔޫ.އެސް. ޮޑލަރުންނެވެ. އޭޕްރީލް 2011 އާއި 

ހަމައަށް ޔޫ.އެސް. ޮޑލަރު ދިވެހި ރުފިޔާއަށް މާރުކުރާ ރޭޓުވަނީ އެއް އަގެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. އޭޕްރީލް 2011 އިން ފެށިގެން މާރުކުރާ ރޭޓްވަނީ އެމް އެމް އޭ އިން ކަނޑައަޅުއްވާ 

ބޭސް ރޭޓަށްވުރެ %20 އިތުރުނުވާ / ދަށްނުވާ މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. އެހެންކަމުން ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޮބޑެތި ރިސްކްތަކަށް 

ގުރޫޕް ހުށަހެޅިފައެއްނުވެއެވެ. ފައިސާގެ ބާޒާރުގައި ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކުރެވޭ އަންދާޒާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ގުރޫޕުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރިއެއް 

ވިޔަފާރި  އެހެނިހެން  ކުރަންޖެހޭ  ބޭރުފައިސާއިން  ނުވަތަ  ޙާލަތެއްގައި  ކުރަންޖެހިއްޖެ  މުޢާމާލާތެއް  ފައިސާގެ  ބޭރު  ކަސްޓަމަރަކާއެކު  އާންމުޮގތެއްގައި  އެހެންނަމަވެސް،  ނުކުރެއެވެ. 

މުޢާމަލާތަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ކުރެވެއެވެ.

ނަމަވެސް، ބޭރުފައިސާ މާރުކުރާ އަގުތަކަށް ބަދަލު އަންނައިރު، ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ފައިސާއަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބާޒާރެއް ޮއތުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުން ވަކިވައްތަރެއްގެ ފައިސާއަކަށް 

ނުވަތަ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ފައިސާތަކެއް އެކުވުމުން ބޭންކުގެ މުދަލާއި ދަރަންޏަށް ފަރަގު އައުމުން ބޭންކަށް ކުރިމަތިވާ ރިސްކް ވަކިވަރެއްގައި ހިފަހައްޓަނީ ބޭރުފައިސާ ގަނެފައި ބެހެއްޓުމުގެ 

މިންވަރަކާއި އެފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުން ވަކި މިންގަނޑެއްގައި ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ. މިފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލަހައްޓައި އަދި ”އެލްޯކ“އަށް ރިޯޕޓުކުރެވެއެވެ. ވަގުތަށް 

ރިއާޔަތްޮކށް، ފާހަގަ ކުރެވޭ ގެއްލުންތައް ބަލަހައްޓަނީ ބާޒާރުގެ މަސްރަޙަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބަލާ ފައިސާ މާރުކުރެވޭ ޮގތަށް ބޭންކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމަކުންނެވެ. ބޭރު 

ފައިސާގެ އަގުގެ ބަދަލަށް ސިންގަލް ކަރަންސީ އަދި އެގްރިގޭޓު ލެވެލްގައި ގުރޫޕު ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ހިފަހައްޓަނީ އެމް.އެމް.އޭގެ ޕްރޫޑެންޝަލް ރެގިއުލޭޝަނުންނެވެ. އަދި މަހަކު 

އެއްފަހަރު ރިޯޕޓް ކުރެވެއެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(
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ބޭންކް 34.6
ޖުމްލަ އެހެނިހެން އެސް.ޖީ.ޑީ ޖޭ.ޕީ.ވައި ޖީ.ބީ.ޕީ ޔޫޯރ ޔޫ.އެސް.ޑީ ރުފިޔާ 31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގައި  

އެސެޓްތައް

7,099,820 4,844 1,761 2,528 2,790 13,339 3,256,935 3,817,623
ނަގުދު ފައިސާއާއި ބޭންކުތަކުގައިހުރި 

ބާކީތައް

3,048,241 - - - - - 609,268 2,438,973
މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - 

މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ

137,388 - - - - - 137,388 -
މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - 

ވިއްކާލެވެންހުރި

7,163,947 - 20,119 - - 59,268 2,787,649 4,296,911
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ 

ޯލނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން

20 - - - - - 20 - ސަބްސިޑިއަރީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް

555,016 135,247 419,769 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

18,004,432 4,844 21,880 2,528 2,790 72,607 6,926,507 10,973,276 ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

ލައިބިލިޓީތައް

14,135,348 - 84 418 - 33,770 6,032,021 8,069,055
އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް 

ލިބެންޖެހޭ

334,862 - - - - 11,969 214,469 108,424

މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި 

ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ 

ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް

617,436 560 144 - 18 192 101,017 515,505 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

15,087,646 560 228 418 18 45,931 6,347,507 8,692,984 ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީ

2,916,786 4,284 21,652 2,110 2,772 26,676 579,000 2,280,292 ބެލެންސް ޝީޓުގެ ސާފު މާލީ ޙާލަތު 
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 
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މާރކެޓް ރިސްކް 34.6

ބޭންކް

ޖުމްލަ އެހެނިހެން އެސް.ޖީ.ޑީ  ޖޭ.ޕީ.ވައި ޖީ.ބީ.ޕީ ޔޫޯރ ޔޫ.އެސް.ޑީ ރުފިޔާ 31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގައި  

އެސެޓްތައް

6,741,532 2,639 5,065 1,537 4,950 11,249 3,735,223 2,980,870 ނަގުދު ފައިސާއާއި ބޭންކުތަކުގައިހުރި ބާކީތައް

2,284,266 - - - - - 383,760 1,900,506
މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން 

ބެހެއްޓޭ

104,887 - - - - - 104,887 - މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - ވިއްކާލެވެންހުރި

5,875,033 - - - - 127,060 2,497,702 3,250,272
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ އާއި 

އެހެނިހެން

20 - - - - - - 20 ސަބްސިޑިއަރީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް

569,218 - - - - - 492,161 77,057 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

15,574,956 2,639 5,065 1,537 4,950 138,309 7,213,733 8,208,725 ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

ލައިބިލިޓީތައް

12,163,084 - 1,129 - - 22,970 5,381,705 6,757,280 އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ

434,179 - - - - 16,022 308,164 109,993
މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން 

އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް

650,485 - - - - 69 255,961 394,455 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

13,247,748 - 1,129 - - 39,061 5,945,830 7,261,728 ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީ

2,327,208 2,639 3,936 1,537 4,950 99,248 1,267,903 946,997 ބެލެންސް ޝީޓުގެ ސާފު މާލީ ޙާލަތު 

ގްރޫޕް

ޖުމްލަ އެހެނިހެން އެސް.ޖީ.ޑީ ޖޭ.ޕީ.ވައި ޖީ.ބީ.ޕީ ޔޫޯރ ޔޫ.އެސް.ޑީ ރުފިޔާ 31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގައި  

އެސެޓްތައް

7,121,135 4,845 1,761 2,528 2,790 13,339 3,256,935 3,838,937 ނަގުދު ފައިސާއާއި ބޭންކުތަކުގައިހުރި ބާކީތައް

3,048,241 - - - - - 609,268 2,438,973
މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން 

ބެހެއްޓޭ

137,388 - - - - - 137,388 )0.09( މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - ވިއްކާލެވެންހުރި

7,163,947 - 20,119 - - 59,268 2,787,649 4,296,911
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ އާއި 

އެހެނިހެން

583,031 - - - - - 135,247 447,784 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

18,053,741 4,845 21,880 2,528 2,790 72,607 6,926,487 11,022,604 ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

ލައިބިލިޓީ

14,135,348 - 84 418 - 33,770 6,032,021 8,069,055 އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ

334,862 - - - - 11,969 214,469 108,424
މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން 

އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް

633,435 562 144 - 18 192 101,017 531,502 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

15,103,645 562 228 418 18 45,931 6,347,507 8,708,982 ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީ

2,950,096 4,283 21,652 2,110 2,772 26,676 578,980 2,313,623 ބެލެންސް ޝީޓުގެ ސާފު މާލީ ޙާލަތު 
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(
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ގްރޫޕް 

ޖުމްލަ އެހެނިހެން އެސް.ޖީ.ޑީ  ޖޭ.ޕީ.ވައި ޖީ.ބީ.ޕީ ޔޫޯރ ޔޫ.އެސް.ޑީ ރުފިޔާ 31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގައި  

އެސެޓްތައް

6,752,506 2,639 5,065 1,537 4,950 11,249 3,735,223 2,991,844 ނަގުދު ފައިސާއާއި ބޭންކުތަކުގައިހުރި ބާކީތައް

2,284,266 - - - - - 383,760 1,900,506
މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން 

ބެހެއްޓޭ

104,887 - - - - - 104,887 - މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - ވިއްކާލެވެންހުރި

5,336,909 - - - - 127,060 2,497,702 2,712,147
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ އާއި 

އެހެނިހެން

1,024,572 - - - - - 492,161 532,411 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

15,503,140 2,639 5,065 1,537 4,950 138,309 7,213,733 8,136,908 ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

ލައިބިލިޓީތައް

12,163,084 - 1,129 - - 22,970 5,381,705 6,757,280 އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ

434,179 - - - - 16,022 308,164 109,993
މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން 

އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް

651,355 - - - - 69 255,961 395,325 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

13,248,618 - 1,129 - - 39,061 5,945,830 7,262,598 ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީ

2,254,522 2,639 3,936 1,537 4,950 99,248 1,267,903 874,310 ބެލެންސް ޝީޓުގެ ސާފު މާލީ ޙާލަތު 

ޤައުމުގެ ރިސްކް )ކަންޓްރީ ރިސްކް(  34.7

ކަންޓްރީ ރިސްކަކީ ގައުމެއްގައި ހިނގާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ގުރޫޕަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ޮކށްފާނެ ކަމުގެ ރިސްކެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ސީދާޮގތުން ނަމަ ގުރޫޕުގެ 

ބާޒާރުގެ އަގު ދަށްވުން، ނުވަތަ ނުސީދާ ޮގތެއްގައިނަމަ ބާރުޯފރުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ހިމެނެއެވެ. 

ހިންގުމުގެ ރިސްކް މެނޭޖްކުރުން.   34.8

ހިންގުމުގެ ރިސްކް މެނޭޖް ކުރުމުށް ގްރޫޕުން ގެންގުޅެނީ އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވާ އަދި އެއްޮގތްވާ ސިޔާސަތުތަކެވެ. މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރިސްކް ދެނެގަތުމާއި، ރިސްކް 

ދިރާސާ ކުރުމާއި، ރިސްކްއާއި ގުޅުން ހުރި ހެކިތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ހިންގުމުގެ ރިސްކް ދަށް ކުރެވޭނެ ސިޔާސަތުތަށް އެކުލަވާލެވެއެވެ. ގްރޫޕްގެ ރިސްކްތަށް މެނޭޖްޮކށް، 

ދިރާސާޮކށް އަދި ދެނެގަތުމަށް ގްރޫޕްގެ އެތެރޭގެ ސިޔާސަތު ތަކާއި އުސޫލްތަށް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.         

ގްރޫޕްގެ ހިންގުމުގެ ރިސްކް މެނޭޖްކުރާ ޮގތްތައް: 

ހ. ޮކންމެ ބިޒްނަސް ޔުނިޓަކުން އެ ޔުނިޓަކުން ހިންގާ މުއާމަލާތްތަކާއި ގުޅުން ހުރި ހިންގުމުގެ ރިސްކަތަށް ދެނެގަނެ އެ ރިސްކްތަށް މެނޭޖް ކުރާނެ އެތެރޭގެ 

ޮކންޓްޯރލްތަށް ކަނޑައެޅިފައި ހުރެއެވެ. 

ށ. ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަށް ޮޑކިއުމެންޓްޮކށް، ޒިއްމާތަށް ބަހާލެވި އަދި ޒިއްމާތަށް ރަނގަޅަށް އަދާކުރެވި އެންމެހާ މުއާމަލާތްތްށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭ ނިޒާމެއް ގާއިމުވެފަ 
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 
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ހުރެއެވެ. މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވާހިނދު ވީ އެއްމެ އަވަހަކަށް އެ މައްސަލައެއް ރިޯޕޓް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ވެފައި ހުރެއެވެ. 

ނ. ގްރޫޕް ރިސްކް ރެޖިސްޓަރ މެދުވެރިޮކށް ގްރޫޕްގެ ޮއޕަރޭޝަނަލް ރިސްކް ބަލަހަށްޓާ، ރިސްކް މިންވަރު ދެނެގަނެ އަދި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ޮކންޓްޯރލްތަކުގެ 

މިންވަރު ދެނެގަނެވެއެވެ. ރިސްކް އަދި ޮކންޓްޯރލް ނިޒާމް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ވިޔަފާރި އަދި އެހެނިހެން ގްރޫޕްގެ ކަންކަމުގައި ޮއޕެރޭޝަނަލް ރިސްކާއި ޮކންތްޯރލް 

ތަކުގެ އިފެކްޓިވްކަން ބެލުމުގައި ކުރިމަގަށް ޕްލޭންކުރެވި ގަބޫލު ކުރެވޭ މިންގަޑެއް ތެރޭގައި ރިސްކްތށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމުގައިއެވެ. ރިސްކް އަދި ޮކންޓްޯރލް ޮކންމެ 

ކުްރޓާރ އެއްގައި މުތާލިއާ ކުރެއެވެ. 

ރ. ގްރޫޕްގައި ރިސްކް މެނޭޖްކުރާނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމާއި، ރިސްކް ދެނެގަތުމާއި، ރިސްކް ބެލހެއްޓުމައި އަދި ގްރޫޕަށް އަސްރު ކުރާނެ ހުރިހާ ރިސްކެއްގެ 

ޮކންޓްޯރލް ގާއިމް ކުރުމަކީ ގްރޫޕްގެ ރިސްކް އެންޑް ޮކމްޕްލަޔްންސް ޑިވިޝްންގެ ޒިއްމާއެކެއެވެ. 

ބ. ގާނޫނީ އަދި ރެޕިއުޓޭޝަނަލް ރިސްކު ތަކުން ގްރޫޕް ދުރުހެލި ކުރުމަކީ ޮކމްޕްލައިއަންސް ގެ ޒިއްމާއެކެއެވެ. ގަނޫނާއި ގަވާއިދު ތަކަށް ގްރޫޕުން ޯބލަނބާކަން 

ޔަގީންޮކށް އަދި މި ގަނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަށް ގްރޫޕްގެ އެތެޜެގެ ޮކންޓްޯރ ތަކުގައި ހިމެނމަކީވެސް ޮކމްޕްލައެންސްގެ ޒިއްމާއެކެއެވެ. ގްރޫރޫޕުގެ ސްޓާފުން މި ކަންކަމަށް 

އަހުލުވެރި ކުރުވާ ޓްރެއިން ކުރުވުމަކީވެސް މި ޑިވިޝަނުގެ ޒިއްމާއެކެއެވެ. 

ޅ. ރިސްކްގެ ނަޒަރިއްޔާ އިން ގްރޫޕްގެ ޮކންޓްޯރތަކާއި ޕްޮރސީޖަރތަށް ޮއޑިޓްޮކށް އޭގެ ނަތީޖާ ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ޮކމިޓީ އަދި މަނޭޖްމެންޓާއި 

އިންޓާނަލް ޮއޑިޓް ޑިޕާރޓްމެންޓް އިން ހިއްސާކުރެއެވެ. އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓްގެ މި މަސައްކަތުން ޯބޑަޝާއި އަދި މެނޭޖްމެންޓަށް ގްރޫޕްގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓޭ މިންވަރު 

ޔަގީންޮކށްދެއެވެ. 

ނ. ބޭންކުން 2015 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި މުޅި ކުންފުނި ހިމެނޭޮގތަށް އެންޓަރޕްރައިސް ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ޮއނިގަނޑެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ 

ފަށާފައެވެ.  ބޭރުގެ މާހިރުންގެ އެހީ އާއި އެކު ފެށި މިޮއނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ބެސެލް ސްޓަނޑަރޑް އާއި އަދި އެހެނިހެން ބައިނަލް އަގުވާމީ މިންގަނޑުތަށް ހިމެނެއެވެ. 

މި މިންގަނޑުތަށް ކުންފުނީގެ ހިނގުމުގެ ގަވާއިދާއި ރިސްކް ޮޕޮރފައިލް އަދި ކުންފުނީގެ ރިސްކް ހުރި މިންވަރަށް ކެޕިޓަލް ބަހާލުމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ. މި 

ޕްޮރޖެކްޓް މި އައްނައަހަރު ވެސް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. 

     ބޭންކް     ގްރޫޕް

2014 2015 2014 2015 ޮކންމެ އާދައިގެ ހިއްސާއަކަށްވާ އެސެޓްގެ ސާފު އަގު  35

2,254,521,892 2,950,096,256 2,327,190,380 2,916,786,444 ޖުމްލަ އިކުއިޓީ ޯހލްޑަރުންގެ ފަންޑު

5,381,920 5,381,920 5,381,920 5,381,920 ދޫކުރެވުނު އާންމު ހިއްސާގެ އަދަދު

419 548 432 542 ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އެސެޓްގެ އަދަދު

ފައިސާ ދައުރުވިޮގތާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު     ބޭންކް     ގްރޫޕް 36
2014 2015 2014 2015 ފައިސާ ދައުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްޮގތް ތަކެތި 36.1

529,811 743,424 518,837 743,424 ނަގުދު ފައިސާއިން ހުރި )ޯނޓް 14(

1,812,353 1,152,987 1,812,353 1,131,673 އެހެން ބޭންކް ތަކުގައި ހުރި ބާކީ

2,342,164 1,896,411 2,331,190 1,875,097
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(

148

ހިންގުމުން އެސެޓްތަކަށް އައި ބަދަލު     ބޭންކް     ގްރޫޕް 36.2
2014 2015 2014 2015

155,698 )844,931( 155,698 )844,931(
ގާނޫނީ ރިޒާރވް ގެ ޮގތުގައި ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ ގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާއަށް އައި 

ސާފު ބަދަލު

671,208 1,659,311 671,208 1,659,311 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތަކުގެ ސާފު ބަދަލު

17,744 1,683,793 88,670 1,183,822 އެހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނާއި އެހެނިހެން އެޑްވާންސްތަކުގެ ސާފު ބަދަލު

)32,135( 22,583 )39,757( 39,442 އެހެނިހެން އެސެޓްތަކުގެ ސާފު ބަދަލު

812,515 2,520,756 875,819 2,037,645

     ބޭންކް     ގްރޫޕް

2014 2015 2014 2015 ހިންގުމުން ލައިބިލިޓީތަކުގެ ބަދަލު 36.3

2,437,397 1,972,264 2,437,397 1,972,264
ގާނޫނީ ރިޒާރވް ގެ ޮގތުގައި ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ ގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާއަށް އައި 

ސާފު ބަދަލު

)104,517( )99,316( )104,517( )99,316( އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތަކުގެ ސާފު ބަދަލު

4,417 )8,686( 4,417 )8,686( އެހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނާއި އެހެނިހެން އެޑްވާންސްތަކުގެ ސާފު ބަދަލު

57,875 43 58,537 )8( އެހެނިހެން އެސެޓްތަކުގެ ސާފު ބަދަލު

2,395,172 1,864,306 2,395,834 1,864,253

     ބޭންކް     ގްރޫޕް

2014 2015 2014 2015 ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން އަހަރުގެ ފާއިދާގައި ހިމެނިފައިވާ ފައިސާނޫން 
ތަކެތި

36.4

24,845 36,111 24,845 36,111 ޕްޮރޕަރޓީ ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްގެ ބަލަށްކެނޑޭ އަދަދު

12,695 13,676 12,695 13,676 އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓް ނުވަތަ މައުނަވީ އެސެޓް އެޯމޓައިޒް ކުރުން

)11( )583( )11( )583( ޕްޮރޕަރޓީ ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިދާ

- - - )15,210( ސަބްސިޑިއަރީތަކުން ލިބުނު ހިއްސާގެ ފާއިދާ

3,474 16 3,474 16 ހިސާބުތަކުން އުނިކުރެވިފައިވާ ބިމާއި އިމާރާތް، ޕްލާންޓް އަދި ސާމާނު  

637,058 219,852 666,067 289,244 ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނާއި އެހެނިހެން އެޑްވާންސްތަކުގެ ޕްޮރވިޜަން

)23,897( )99,584( )23,897( )130,822( އާންމު ޕްޮރވިޜަނުން ލިބުނު

)357,546( )263,513( )357,546( )263,513( ހާއްސަ ޕްޮރވިޜަނުން ލިބުނު

)1,368( - )1,368( 36,681 އެހެނިހެން އެސެޓްތަކުން އިމްޕެއަރމެންޓްގެ ޮގތުގަ ލިބުނު ގެއްލުން

- 30,840 - - އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ ބިމާއި އިމާރާތްތަކަށް އިމްޕެއަރމެންޓްގެ ޮގތުގަ ލިބުނު ގެއްލުން

2,524 )114,382( - - ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާ އެސެޓްތައް ނައްތާލުމުން ލިބުނު ގެއްލުން

297,774 )177,567( 324,259 )34,400(
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 

149

އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކުގެ މުއްދަތިހަމަވުމުން އެއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު އަންދާޒާކުރުން  37

ތިރީގައިވާ ތާވަލު ދައްކުވައިދެނީ  އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީގައި ހުރި އަގު އަނބުރާ ޯހދޭނެކަމަށް ނުވަތަ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭނެ ޮގތުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް 

ބެލިފައިވާ ބެލުމެވެ

ގްރޫޕް ބޭންކް

ޖުމްލަ 12 މަސް 

ފަހުން 

12 މަސް 

ތެރޭގައި

ޖުމްލަ 12 މަސް 

ފަހުން 

12 މަސް 

ތެރޭގައި

31 ޑިސެމްބަރ 2015 ގައި  

އެސެޓްތައް

1,896,411 - 1,896,411 1,875,097 - 1,875,097 ފައިސާ އާއި ފައިސާ އެއްޮގތް ތަކެތި

1,637,902 - 1,637,902 1,637,902 - 1,637,902
ގާނޫނީ ރިޒާރވް ގެ ޮގތުގައި ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

ޮއޯތރިޓީ ގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާ

3,586,820 - 3,586,820 3,586,820 - 3,586,820
އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / 

ޕްލޭސްމެންޓްތައް

7,163,947 6,289,440 874,507 7,163,947 6,289,440 874,507
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ އާއި 

އެހެނިހެން

137,388 - 137,388 137,388 137,388 - މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - ވިއްކާލެވެންހުރި

3,048,242 - 3,048,242 3,048,242 - 3,048,242
މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން 

ބެހެއްޓޭ

- - - 20 20 - ސަބްސިޑިއަރީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް

256,943 256,943 - 256,943 256,943 - ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް

86,060 86,060 - 86,060 86,060 - އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް 

109,743 - 109,743 81,728 - 81,728 އެހެނިހެން އެސެޓް

130,285 130,285 - 130,285 130,285 - ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސްގެ އެސެޓް

18,053,741 6,762,727 11,291,012 18,004,432 6,900,135 11,104,296 ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

ލައިބިލިޓީތައް

14,135,348 957 14,134,391 14,135,348 957 14,134,391 އެހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދައްކަންޖެހޭ

334,862 299,572 35,290 334,862 299,572 35,290
މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން 

އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް

16,345 - 16,345 16,345 - 16,345
ޯމލްޑިވްސް ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ 

ކަސްޯޓޑިއަން އެކަންއުންޓް

232,161 - 232,161 216,214 - 216,214 ކުރުމުއްދަތުގައި ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި ދައްކަންހުރި

384,929 - 384,929 384,877 - 384,877 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

15,103,645 300,529 14,803,117 15,087,646 300,529 14,787,117 ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީތައް

2,950,096 6,462,199 )3,512,105( 2,916,786 6,599,607 )3,682,821( ސާފް )ނެޓް(
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(
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ތިރީގައިވާ ތާވަލު ދައްކުވައިދެނީ  އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީގައި ހުރި އަގު އަނބުރާ ޯހދޭނެކަމަށް ނުވަތަ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭނެ ޮގތުގެ މައްޗަށް 

ބިނާޮކށް ބެލިފައިވާ ބެލުމެވެ 

ގްރޫޕް ބޭންކް

ޖުމްލަ
12 މަސް 

ފަހުން

12 މަސް 

ތެރޭގައި
ޖުމްލަ

12 މަސް 

ފަހުން

12 މަސް 

ތެރޭގައި
31 ޑިސެމްބަރ 2014 ގައި 

އެސެޓްތައް

2,342,164 - 2,342,164 2,331,190 - 2,331,190 ފައިސާ އާއި ފައިސާ އެއްޮގތް ތަކެތި

2,482,833 - 2,482,833 2,482,833 - 2,482,833
ގާނޫނީ ރިޒާރވް ގެ ޮގތުގައި ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

ޮއޯތރިޓީ ގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާ

1,927,508 - 1,927,508 1,927,508 - 1,927,508
އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / 

ޕްލޭސްމެންޓްތައް

5,336,909 3,919,343 1,417,566 5,875,034 4,457,468 1,417,566
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނުފައިސާ އާއި 

އެހެނިހެން

104,888 104,888 - 104,888 104,888 - މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - ވިއްކާލެވެންހުރި

2,284,266 - 2,284,266 2,284,266 - 2,284,266
މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން 

ބެހެއްޓޭ

- - - 20 20 - ސަބްސިޑިއަރީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް

447,181 447,181 - - - - އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ ބިމާއި އިމާރާތް

221,518 221,518 - 221,518 221,518 - ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް

98,405 98,405 - 98,405 98,405 - އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް 

87,161 - 87,161 78,967 - 78,967 އެހެނިހެން އެސެޓް

170,307 170,307 - 170,307 170,307 - ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސްގެ އެސެޓް

- - - - - - ވިއްކުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެސެޓްތައް

15,503,140 4,961,643 10,541,498 15,574,937 5,052,607 10,522,330 ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

ލައިބިލިޓީތައް

12,163,084 3,363 12,159,721 12,163,084 3,363 12,159,721 އެހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދައްކަންޖެހޭ

434,179 326,434 107,745 434,179 326,434 107,745
މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން 

އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް

25,031 - 25,031 25,031 - 25,031
ޯމލްޑިވްސް ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ 

ކަސްޯޓޑިއަން އެކަންއުންޓް

241,439 - 241,439 240,567 - 240,567 ކުރުމުއްދަތުގައި ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި ދައްކަންހުރި

384,885 - 384,885 384,885 - 384,885 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

13,248,618 329,797 12,918,821 13,247,746 329,797 12,917,949 ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީތައް

2,254,522 4,631,847 )2,377,324( 2,327,191 4,722,810 )2,395,619( ސާފް )ނެޓް(
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 
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ޮކމިޓްމަންޓާއި ޮކންޓިންޖެންސީތައް   38

ހިދުމަތް ޯހދާ ފަރާތްތަކުގެ މާލީބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށް ގްރޫޕުން ޮކންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީތަކާއި ތަފާތު އެކި ވައުދުތަކައް އަނބުރާ ނުގެންދެވޭޮގތަށް ޖާމިނުވެއެވެ. 

މިފަދަ ވައުދުތައް ސާފު މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިނުވިޔަސް، އޭގައި ކްރެޑިޓް ރިސްކް ނުވަތަ ދަރަނީގެ ރިސްކް ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ގުރޫޕަށް 

ކުރިމަތިވާ ރިސްކުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ.  

ޮޑކިއުމެންޓަރީ ކްރެޑިޓާއި ގެރެންޓީއަކީ ކަސްޓަމަރެއްގެ ފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ގުރޫޕުން ނަގާ ޒިންމާއަކަށް ވާއިރު އާންމުޮގތެއްގައި މިފަދަ މުޢާމަލާތްތަކުގައި 

ކުރެވެނީ މުދާ އެތެރެކުރުމާއި ބޭރުކުރުމާބެހޭ މުއާމަލާތްތަކުގައެވެ. މިވައުދުތަކާއި ޮކންޓިންޖެންސީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ؛ 

   ބޭންކް / ގްރޫޕް

2014 2015 ޮކންޓިންޖެންސީތައް 38.1

92,252 108,097 ގެރެންޓީތައް

473,927 182,508 ލެޓަރ ޮއފް ކްރެޑިޓް 

7,868 32,229 ގަބޫލު ކުރުންތައް

574,047 322,834

 

   ބޭންކް / ގްރޫޕްޮކމިޓްމަންޓްތައ38.2ް
20152014

19,4669,388ހަރުމުދަލާއި އެފަދަ ތަކެއްޗާގުޅޭ ޮކމިޓްމަންޓްތައް: 

ހަރުމުދަލަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ އެއްބަސްވުންތައް ހެދި އެހެންނަމަވެސް ހިނގާފައިނުވާ ޚަރަދުތައް

ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ވައުދުތައް:

116,87918,393 އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުޮކށް ދައްކަންޖެހޭ

119.28029,420 އަހަރަށްވުރެ ފަސް އަދި 5 އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުޮކށް ދައްކަންޖެހޭ 

52,0583355 އަހަރަށްވުރެ ފަސްޮކށް

މާލީ ވައުދުތައް

1,772,9631,212,098ޯލނުގެ ވައުދުތައް

146,73022,034ޮއވަރ ޑްރާފްޓް ވައުދުތައް 

1,977,3761,294,688

2,300,2101,868,735ޖުމްލަ

ހެދިފައެއް  ޕްޮރވިޜަން  މިއަށް  ބަޔާނުގައި  މާލީ  ނަމަވެސް  ފާސްޮކށްފައިވާ  ރުފިޔާ   19,466,201 ޙަރަދަށް  ހަރުމުދަލުގެ  ޯބޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ނުވާނެއެވެ. 

ގުރޫޕާއި ދެޮކޅަށް ކުރެވޭ މެޓީރިއަލް ލިޓިގޭޝަން ނުވަތަ ކުރިމަތިވާ މައްސަލަށް ހައްލުކުރުމަށް ގާނޫނީޮގތުން އެޅޭ ފިޔަވަޅު    38.3

ލިޓީގޭޝަނަކީ ބޭންކިންގ ދާއިރާގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ޮގތުން އާއްމުޮކށް ހިނގާ ކަމެކެވެ. ގުރޫޕުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ދައުވާތަކާމެދު އަމަލުކުރާނޭ ރަސްމީ އުސޫލެއް 

ކަނޑައެޅިފައި ޮއވެއެވެ. ކަމުގެ މާހިރުންގެ ލަފާ ޯހދާ، ލިބޭނޭ ގެއްލުމުގެ އަދަދު އިތުބާރުހުރި ޮގތެއްގައި އަންދާޒާކުރެވުމުން، ގުރޫޕުގެ މާލީ ހާލަތަށް މިފަދަ ދައުވާގެ 

ސަބަބުން ޮކށްފާނޭ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް ބަދަލުތައް ގެނެއެވެ. އަހަރު ނިމުނުއިރު ވަކި ޮގތެއް ނުނިމި ހައްލަކާއި ހަމައަށް ވާސިލްނުވެވާ މަދު ގާނޫނީ ދައުވާތަކެއް 

ހުއްޓެވެ، އެހެންނަމަވެސް މީގެ އެއްވެސް ދައުވާއަކީ ގްރޫޕްގެ މާލީހާލަތައް މާޮބޑު ބަދަލެއް ގެނެވޭނެ ދައުވާތަކެއް ނޫނެވެ. 
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(
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ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް   39

ޮއޕަރޭޓިންގ ލީސް ޮކމިޓްމަންޓް - ކުންފުންޏަކީ ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތްކަމުގައިވުން   39.1

ގުރޫޕުގެ ބޭނުމަށް ގުރޫޕުގެ ފަރާތުންވަނީ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައެވެ. ކުއްޔަށްދިނުމުގެ މި އެއްބަސްވުންތަކަކީ އާއްމުޮކށް 5 

އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކައް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެވެ. މިފަދަ އެއްބަސްވުންތައް އަލުން އާކުރެވޭނެ ޮގތެއް ޮކންޓްރެކްޓުގަކުގައި ހިމެނިފައެއްނުވެއެވެ. މިފަދަ 

ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ސަބަބުން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ހިފެހެއްޓިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ރިޯޕޓިންގ ތާރީހާއި ހަމައަށް ކެންސަލް ނުކުރެވޭނެ ކުލީގެ މުޢާމަލާތުތަކުގެ ތެރެއިން މުސްތަޤްބަލުގައި ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ ކުލީގެ އަދަދު ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި 

އެވަނީއެވެ: 

   ބޭންކް / ގްރޫޕް
2014 2015

 14,513  16,879 1 އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުޮކށް ދައްކަންޖެހޭ

 29,420  19,280 1 އަހަރަށްވުރެ ފަސް އަދި 5 އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުޮކށް ދައްކަންޖެހޭ

 3,355  2,058 5 އަހަރަށްވުރެ ފަސް

 47,288  38,217

އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ ޮގތުގައި ގުރޫޕުން އަދި ބައިވެރިއެއް ނުވެއެވެ.   

ގުޅުން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހާމަކުރުން    40

ގްރޫޕުން  އެކު  ފަރާތްތަކާއި  ޮކށްފައިވާ  ބަޔާން  ޮގތުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހުންނަ  ގުޅުން  ގައި  ހާމަކުރުން(  ފަރާތްތަކުގެ  ހުންނަ  )ގުޅުން   24 އެސް  އޭ  އައި 

ކުރެވިފައި  ބަޔާން  ގައި   40.5 އާއި   40.4 ޯނޓް  ޤަވާއިދު  އުސޫލުތަކާއި  މުޢާމަލާތްތަކުގެ  ކުރެވިފައިވާ  ފަރާތްތަކާއެކު  ގުޅުންހުރި  ހިންގައެވެ.  މުޢާމަލާތްތައް 

އެވަނީއެވެ.  

މައި ޮކންޓްޯރލިންގް ޕާޓީ   40.1

ބޭންކުގެ ޖުމްލަ ހިއްސާއިން %58.13 އަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއެވެ. ބާކީ %41.87 އަކީ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާއެވެ.  

ގްރޫޕުގެ މެނޭޖްމަންޓްގައި ތިއްބަވާ އިސްފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް     40.2 

އައި އޭ އެސް 24 )ގުޅުން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހާމަކުރުން( އާއި އެއްޮގތުގެ މަތިން ގްރޫޕްގެ މަސައްކަތް ހިންގުމާއި، ރޭވުމާއި އަދި ޮކންޮޓޯރލް ކުރުމުގެ ޒިންމާގައި 

ތިއްބެވި އިސްވެރިންގެ މައުލޫމާތު ހާމަޮކށްފައިވާނެއެވެ. އެޮގތުން ޯބޑް ޑައިރެކްޓަރުންނާއި  ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ ވަނީ “މެނޭޖްމަންޓްގައި ތިއްބަވާ އިސްފަރާތް” 

ތަކުގެ ޮގތުގައި ހިމަނާފައެވެ.  
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 
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ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓްގައި ތިއްބަވާ އިސްފަރާތްތަކަށް ދެވުނު އުޖޫރަ      40.3

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓްގައި ތިއްބަވާ އިސްފަރާތްތަކަށް ދެވުނު އުޖޫރައެވެ.   

   ބޭންކް / ގްރޫޕް
2014 2015

 5,214  6,779 ކުރު މުއްދަތުގެ އިނާޔަތްތައް

 93  173 ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު ދެވޭ އިނާޔަތްތައް

 5,307  6,952

ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓްގައި ތިއްބަވާ އިސްފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް   40.4

ވިޔަފާރީގެ އާންމު އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވުންތަކާއި މުޢާމަލާތްތައްތައް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގައި ތިއްބަވާ އިސްފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާއާއި 

ޤްރޫޕާއި ދެމެދު ހިނގައެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުޢާމަލާތަކަކީ ވިޔަފާރީގެ އެއް އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް، އިންޓަރެސްޓް/ކަމިޝަން ރޭޓާއި ސެކިއުރިޓީ ހިމެނޭ، 

މުމަލާތްތަކެވެ.  އަޅާކިޔޭނެ  މުއްޒަފުންނާއި  އެހެނިހެން  ހާލަތްތަކުގައި،  އަޅާކިޔޭނެ  ނޫނީ  ބޭފުޅުންނާއި،  ހުންނަ  ހަމައެއްގައި  އެއް  ނުކުތާތަކުގައި  ހުރިހާ  މުހިންމު 

މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޤަވާއިދުން ޯލނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުވަތަ އެހެނިހެން ރަނގަޅު ނޫން ސިފަތައް ދައްކުވައިދޭ ފަދަ އާންމު ރިސްކްގެ އިތުރުން ހިމެނިފައެއް 

ނުވާނެއެވެ. 

   ބޭންކް / ގްރޫޕް
2014 2015

އެސެޓްތައް

2,322 13,243 ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް

ލައިބިލިޓީތައް

 9,393 25,792 ޑިޮޕސިޓާއި އިނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

އާމްދަނީއާއި ހޭދަ

 157  2217 އިންޓަރެސްޓްގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ

 398  38 އިންޓަރެސް ޮގތުގައި ހިނގި ޙަރަދު
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މުހިންމު އިންވެސްޓަރުންނާއި ގްރޫޕާއި ގުޅުން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް     40.5

ވިޔަފާރީގެ އާންމު އުސޫލުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގައި ތިއްބަވާ އިސްފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާގެ އިތުރުން ގްރޫޕަށްބާރު ޯފރުވޭވަރުގެ ފަރާތްތަކާއިއެކު 

އެއްބަސްވުންތަކާއި މުއާމަލާތްތައް ކުރެވެއެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުޢާމަލާތަކަކީ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުގެ ތެރޭގައި އެއް އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް، އިންޓަރެސްޓް/

ކަމިޝަން ރޭޓާއި ސެކިއުރިޓީ ހިމެނޭ، ބޭންކުގެ ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި އެއްފަދަ މުޢާމަލާތްތަކެވެ.  

   ބޭންކް / ގްރޫޕް
2014 2015 އެސެޓްތައް

788,837 886,078 ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް

)45,154( )64,310( ޯލނާއި ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް ހެދި ޕްޮރވިޜަން

743,683 821,768 ޯލނާއި އެޑްވާންސްގެ ސާފު ޖުމްލަ

2,050,332 2,588,798 ސަރުކާރުގެ ޓްރެޝަރީ ބިލްގެ ޮގތުގައި ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

- 152,773 ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑްގެ ޮގތުގައި ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް )އެސް.ޓީ.ޯއ ޕްބްކް ލިމިޓެޑް ޮކމްޕެނީ(

2,482,833 1,637,902 ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީގައި ހުރި ފައިސާ

5,276,848 5,201,241

ލައިބިލިޓާތައް

1,653,056 3,382,147 ޑިޮޕސިޓާއި އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

ޮކމިޓްމަންޓްތަކާ ޮކންޓިންޖެންސީތައް

483,480 204,083 ގެރެންޓީއާއި، ލެޓަރ ޮއފް ކްރެޑިޓާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް

އާމްދަނީއާއި ހޭދަ

271,765 246,209 އިންޓަރެސްޓްގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ

940 6,419 އިންޓަރެސްޓް ޙަރަދު

13,222 10,216 ފީ އާއި ޮކމިޝަނުގެ ޮގތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

18,386 24,968 ތަރައްޤީގެ ފަންޑާ ގުޅުންހުރި އިދާރީ ފީތައް

7,201 8,176 ކަސްޯޓޑިއަން ސާވިސް ފީ
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ސަބްސިޑިއަރީ އާއިއެކު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް   40.6

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ ބޭންކާއި ސަބްސިޑިއަރީ އާއިއެކު އަހަރުތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކެވެ.  

   ބޭންކް / ގްރޫޕް
2014 2015 ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނި                 މުޢާމަލާތް / ވަސީލަތްތަކުގެ ބާވަތް

131,977 148,510 ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް ބީ އެމް އެލް ޕްޮރޕަރޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

14,435 16,533 އިންޓަރެސްޓްގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ

101,557 46,953 އަހަރު ތެރޭގައި ހެދުނު ޕްޮރވިޜަންތައް

15,336 36,681 އެހެނިހެން ޮގތުން ލިބެން ހުރި

- )36,681( އެހެނިހެން ޮގތުން ލިބެން ހުރި ފައިސާއަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި ހެދުނު ޕްޮރވިޜަން

516,504 - ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް
ބީ އެމް އެލް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް    

56,494 22,440 އިންޓަރެސްޓްގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ

- 15,303 ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

8,799 22,440 އަހަރު ތެރޭގައި ހެދުނު ޕްޮރވިޜަންތައް

- )8,799( އަހަރުތެރޭގައި އަނބުރާ ލިބުނު

- )22,440( އަހަރުތެރޭގައި ނުލިބޭނެކަމަށް ޮފތުން އުނިކުރެވުނު ޯލނުތައް

4,809 4,881 އެހެނިހެން ޮގތުން ލިބެން ހުރި

މާލީ ބަޔާނުގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނގި ކަންތައްތައް    40.7

އަދަދަކީ               ސާފު  އެޑްވާންސަސްގެ  ޯލނާއި  ދެވިފައިވާ  ޮގތުން  ނުސީދާ  ޮގތުންނާއި  ސީދާ  ގައި   2015 ޑިސެމްބަރ   31 އިސްފަރާތްތަކަށް  ކުންފުނީގެ 

2,236,081 ރުފިޔާ  )2,322,401 ރުފިޔާ - 2014(، މިއީ ގާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ޖުމްލަ ރައުސްމާލުގެ %0.1 )2014 - %0.1( އެވެ. އެޮގތުން ކުންފުންޏާއި 

ގުޅުން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ސާފު އަދަދަކީ ގާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ޖުމްލަ ރައުސްމާލުގެ %29.7 )2014 - %33.9( އެއީ 875,472,462 ރުފިޔާ             

)788,837,404 ރުފިޔާ - 2014( އެވެ.   

މާލީ ބަޔާނުގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނގި ކަންތައްތައް   41

ތިރީގައި ބަޔާންޮކށފައިވާ ކަންތައް ފިޔަވައި މާލީ ބަޔާނުގެ ތާރީޚަށްފަހު މާލީ ބަޔާންތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ނުވަތަ އެކަމެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަދަ އެއްވެސް މުހިންމު 

އިތުރު ކަމެއް ހިނގާފައެއް ނުވެއެވެ. 

2015 ވަނަ މާލީ އަހަރު ނިމިގެންދިޔައިރު ހިއްސާގެ ޖުމްލަ ފައިދާގެ ޮގތުގައި ހިއްސާއަކަށް  17  ރުފިޔާ ގެ މަގުން ބެހުމަށް ޑިރެކްޓަރުން ވަނީ ލަފާ ދެއްވާފައެވެ.   

މި ހިއްސާގެ ފައިދާ އާއްމު އަހަރީ ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން ފާސް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 
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ރައުސްމާލު ބެލެހެއްޓުން          42

މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގައި އެކުލެވޭ ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށްވުރެ ފުޅާކުރަނިވި މިންގަނޑަކުން ބެލެވޭ މުޅި ރައުސްމާލު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކުންފުނީގެ މަޤްސަދަކީ: 

    

ބޭންކިން ސިނާއަތް ރެގިއުލޭޓްކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ރައުސްމާލު ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްޮގތަށް ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ކަންތައް ހިންގުން.

ހިއްސާދާރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފައިދާއެއް ދެވޭ އަދި ބޭންކުގެ ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ޮގތެއްގައި ކުންފުނީގެ  -
ވިޔަފާރިއަކީ ހިނގަ ހިނގާހުރި ވިޔަފާރިއެއްގެ ޤާބިލުކަން ލިބިގެންވާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ޮގތުގައި ދެމެހެއްޓުން، އަދި،

ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީޮކށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ރައުސްމާލުގެ ބިންގާ ހަރުދަނާޮކށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.     -

  

ބޭސްލް ޮކމިޓީން ކަނޑައާފައިވާ ބޭސްލް 1 ގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްޮގތަށް ރައުސްމާލަށް ފުދޭ މިންވަރާއި، ޤަވާއިދުން ހުންނަންޖެހޭ ރައުސްމާލު ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތް  އެމް 

އެމް އޭ އިން އެކަށައަޅުއްވާފައިވާ ޮގތަށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ދަނީ ޤަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުންނެވެ. އަދި މިޮގތުން، މަހަކު އެއްފަހަރު މި މައުލޫމާތުތައް  އެމް.

އެމް.އޭ އަށް ހުށަހަޅަމުންދެއެވެ.      

އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަކީ އެޮއޯތރިޓީއިން، ޮކންމެ ބޭންކަކަށް ނުވަތަ ބޭންކް ހިންގާ ގްރޫޕަކަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތަކެވެ. އެއީ، )ހ( ރައުސްމާލުގެ އެންމެ މަދު މިންވަރުގެ 

ޮގތުގައި ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ 150 މިލިއަން ރުފިޔާ ދާއިމީ ޮގތެއްގައި ދެމެހެއްޓުން، އަދި )ށ( ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ޖުމްލަ ރައުސްމާލުގެ މިންގަނޑާއި އަޅާބަލާއިރު 

“ރިސްކް ވެއިޓެޑް އެސެޓް” ގެ ނިސްބަތް )“ބޭސްލް ރޭޝިޯއ”( 12 އިންސައްތައިގައި ނުވަތަ އެއިށްވުރެ މަތީގައި ދެމެހެއްޓުމެވެ. 

މެނޭޖްމަންޓުން ބަލަހައޓަމުން ގެންދާ، ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ރައުސްމާލު ބެހިގެންވަނީ މައިގަނޑު ދެ “ޓިޔަރ” އަކަށެވެ. އެއީ:   

ޓިޔަރ 1 ގެ ރައުސްމާލު: ހިއްސާގެ ރައުސްމާލާއި ބޭންކުގެ ފައިދާއިން ބައިބަޔަށް އެޅުމަށްފަހު ބެހެއްޓިފައިވާ އާމްދަނީ އާއި ރިޒާރވް، އާއި  

ޓިޔަރ 2 ގެ ރައުސްމާލު: ހިންގަމުންދާ އަހަރުގެ އާމްދަނީއާއި އާންމު ޕްޮރވިޜަންއާއި ދެވަނަ ދަރަޖައަށް ކުފޫހަމަވާ، ދަރަނީގެ ޮގތުގައި ޯހދޭ ރައުސްމާލުގެ ވަސީލަތްތަކެވެ.

ރިސްކް ވެއިޓެޑް އެސެޓްތައް ވަޒަންކުރަނީ ދަރަނީގެ ބާވަތާއި، އެދަރަނީގެ އަންދާސީ އަދަދު ދައްކާދޭ ޮގތާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ އަދި އެސެޓާ ގުޅިގެން އުފެދޭ މާކެޓް 

ރިސްކްތަކާއި، އަދި ކުފޫހަމަވާ ރަހުނުތަކާއި ގެރެންޓީއަށްވެސް ރިއާޔަތްޮކށްގެން ފަސް ބާވަތެއްގެ ރިސްކުގެ ބުރަދަނަށް ބަލައިގެން އެމް.އެމް.އޭ ގެ ޕުރުޑެންޝިއަލް 

މިފަދަ  ހުށަހެޅުމުގައިވެސް  މާއްދާތައް  ނުހިމެނޭ  ބެލެންސްޝީޓްގައި  އެއްޮގތަށެވެ.  ޤަވާއިދާ  މިންވަރުގެ  ފުދޭ  ރައުސްމާލަށް  އެކުލަވައިލާފައިވާ  އިން  ރެގިއުލޭޝަން 

އުސޫލުތަކެއް ގުންގުޅުނުނަމަވެސް ލިބެންހުރި ގެއްލުންތަކުގެ ތަފާތު ހާލަތް އަންގައިދިނުމުގެ ޮގތުން ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވާނެއެވެ.  

ޮގތުން  ގާނޫނީ  ދެއަހަރުވެސް  ފާއިތުވީ  ޚުލާޞާއެކެވެ.  ހިމެނިފައިވާޮގތުގެ  ރައުސްމާލު  ނިޔަލަށް  ގެ   31 ޑިސެންބަރު  ދެއަހަރުގެ  ނިމިގެންދިޔަ  މިވަނީ  ތިރީގައި 

ލާޒިމްޮކށްފައިވާ ރައުސްމާލުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްޮގތަށް ޮގރޫޕުން އަމަލުޮކށްފައިވެއެވެ. 
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން( 
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     ބޭންކް     ގްރޫޕް
2014 2015 2014 2015

ޓިޔަރ 1 ގެ ރައުސްމާލު

269,096 269,096 269,096 269,096 ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

6,000 6,000 6,000 6,000 ކަނޑައެޅިފައިވާ ރައުސްމާލު ރިޒާރވް

93,000 93,000 93,000 93,000 ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގަށްވުރެ އިތުރުވި 

1,141,956 1,580,621 1,181,247 1,650,935 އާންމު ރިޒަރވް

150,000 150,000 150,000 150,000 ޤާނޫނީ ރިޒަރވްތައް

)1,829( )1,587( - - އެއްކުރުން: އެއްޮކށްލާފައިވާ ސިބްސިޑިއަރީ ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ މައިޯނރިޓީ އިންޓެރެސްޓް

)170,307( )130,285( )170,307( )130,285( ކެނޑުން: މުސްތަޤްބަލުގައި ޓެކްސްއިން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިދާ

1,487,916 1,966,845 1,529,036 2,038,746 ޖުމްލަ: ޓިޔަރ 1 އަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ރައުސްމާލު

ޓިޔަރ 2 ގެ ރައުސްމާލު

518,912 768,535 551,072 662,557 މިހާރުގެ އާމްދަނީ

3,3601 37,156 33,601 37,155 އަލަށް އަގުކުރި ރިޒާރވް

104,099 131,961 104,099 131,961 އާންމު ޕްޮރވިޜަން

656,612 937,652 688,772 831,674 ޖުމްލަ: ޓިޔަރ 2 އަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ރައުސްމާލު

2,144,528 2,904,497 2,217,807 2,870,420 ލާޒިމްކުރާ ރައުސްމާލު ޖުމްލަ

6,561,706 8,256,684 6,624,311 8,187,108 ރިސްކް ވެއިޓެޑް އެސެސްޓް

1,868,735 2,300,210 1,868,735 2,300,210 ބެލެންސް ޝީޓްގައި ހިމެނޭ

8,430,441 10,556,894 8,493,046 10,487,317 ބެލެންސް ޝީޓްގައި ނުހިމެނޭ

ރިސްކް ވެއިޓެޑް އެސެސްޓްތަކުގެ ޖުމްލަ

18% 19% 18% 19% ޓިޔަރ 1 ގެ ރިސްކް ބޭސްޑް ކެޕިޓަލް ރޭޝިޯއ

25% 28% 26% 27% ޖުމްލަ ރިސްކް ބޭސްޑް ކެޕިޓަލް ރޭޝިޯއ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(
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ވިޔަފާރި ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތަކުގެ ދިރާސާ   43
ހ. ވިޔަފާރި ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތައް 

ޯބޑް ޮއފް ޑައިރެކްޓަރުންގެ ނަޒަރުގައި، ވިޔަފާރި ބައެއްގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭނީ އެބައެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެސެޓްތަކާ އަދި އެބަޔަކުން އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކާ ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ 

ރިސްކާއި ނަފާ އެހެން ވިޔަފާރި ބައިތަކާ ތަފާތުވާ ޙާލަތްތަކުގައެވެ. މިޮގތުން، ކުންފުނީގެ މައގަނޑު ބަހާލެވިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ ފަދައިންނެވެ.  

ޯކޕަރޭޓާއި ރީޓެއިލް ބޭންކިންގ: ޯކޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ގެ ބައި ތަމްސީލުކުރަނީ މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި ޯލނު ވަސީލަތްތައް ދިނުމާއި ވިޔަފާރިއަށް ފައިސާ 	 
ދޫކުރުމާއި ޮބޑެތި ކުންފުނިތަކަށް ދެވޭ ޑިޮޕސިޓްގެ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށެވެ. ވިޔަފާރި ބޭންކިންގ އަކީ ކުދި، މެދު ފަންތީގެ އަދި ޮބޑެތި ވިޔަފާރިތައް 
ފެށުމަށް ދެވޭ ބޭންކިންގ ގެ ޚިދުމަތެވެ. ރީޓެއިލް ބޭންކިންގ ބައިގައި ހިމެނެނީ  ބޭންކުގެ އެކިއެކި ޮގފިތަކުން ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ދެވޭ ޑިޮޕސިޓް 

ޚިދުމަތާއި، ޯލނު ވަސީލަތްތަކާއި ވިޔަފާރިއަށް ފައިސާ ދޫކުރުމެވެ.  

ކާޑާއި އިލެކްޓްޯރނިކް ބޭންކިންގ: މިބައިގައި ހިމެނެނީ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑު ގަތުމާއި ދޫކުރުމާއި ޮޕއިންޓް ޮއފް ސޭލް ގާއިމްކުރުމާ، އޭ ޓީ އެމް، 	 
އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިޮކށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި މުސާރަ ޖަމޫކުރުންފަދަ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 

ޓްރެޝަރީ: ޓްރެޝަރީގެ މަޤްސަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު އަދި ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރު ބެލުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ 	 
ވަސީލަތްތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުމާއި، އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ )މުޢާމަލާތްތައް( ބެހެއްޓުމާއި އަދި ފައިސާގެ ބާޒާރުގެ މުޢާމަލާތްތައް ބެލެހެއްޓުން 

ފަދަ ކަންތައްތަކެވެ.  

ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް - ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސްގެ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގއާ ގުޅުން ހުރި ޚިދުމަތްތައް ޯފރުޮކށްދިނުން. 	 

އެހެނިހެން: މިބައިގައި ހިމެނެނީ ބީ އެމް އެލްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ދެކުންފުނި ކަމުގައިވާ ބީ އެމް އެލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ބީ 	 
އެމް އެލް ޮޕޮރޕަޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ނަތީޖާއެވެ.  

ވިޔަފާރި ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތަކުގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވިފައިވަނީ އާއްމު އުސޫލުތަކާ ޤަވާއިދުގެ މައްޗަށެވެ. ވިޔަފާރި ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތަކުގެ މާލީ އާންމު ބަޔާނުގެ 

އަގުލަބިއްޔަތު ބެހެވިފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޮޕސިޓާއި، ޯލނާއި އެޑްވާންސްގެ މައްޗަށެވެ.   
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2015

ޖުމްލަ އެހެނިހެން
ބީއެމްއެލް 

އިސްލާމިކް
ޓްރެޝަރީ

ކާޑާއި 

އިލެކްޓްޯރނިކް 

ބޭންކިންގ

ޯކޕަރޭޓާއި ރީޓެއިލް 

ބޭންކިންގ

ހިންގުމުން ލިބުނު އާމްދަނީ

1,732,438 39,172 550 298,299 473,802 920,615 ތިންވަނަ ފަރާތް

- 192 - )71,181( )3,573( 74,481 ބައިތަކުގެ މެދުގައި

1,732,438 39,364 550 227,118 470,229 995,096 ހިންގުމުން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ

1,001,337 )38,973( - 266,376 53,746 720,188 އިންޓަރެސްޓްގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ

)115,514( - - )17,406( - )98,108( އިންޓަރެސް ޮގތުގައި ހިނގި ޙަރަދު

- )38,973( - - - 38,973 ބައިތަކުގެ މެދުގައި

885,823 )77,946( - 248,970 53,746 661,053 އިންޓަރެސްޓްގެ ސާފު އާމްދަނީ

604,644 - 385 - 420,055 184,204 ފީ އާއި ޮކމިޝަނުގެ ޮގތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

)191,545( - - - )191,545( - ފީ އާއި ޮކމިޝަނުގެ ޮގތުގައި ހިނގި ޙަރަދު

413,099 - 385 - 228,510 184,204 ފީ އާއި ޮކމިޝަނުގެ ސާފު އާމްދަނީ )ޙަރަދު(

32,076 - 154 31,923 - - ވިޔަފާރިން ލިބުނު ފައިދާ/)ގެއްލުން(

- - - - -
ވިއްކާލެވެން ހުންނަ މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބުނު ފައިދާ 

/ )ގެއްލުން(

94,380 78,145 11 - - 16,224 ހިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ )ސާފު(

13,587 - - - )1,198( 14,785 ޯލނާއި އެހެނިހެން ގެއްލުމަށް ލިބޭ ގެއްލުން

1,438,965 391 550 209,712 277,486 950,745 ހިންގުމުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

)36,111( - )213( )15,745( )844( )19,522( ޕްޮރޕަރޓީ ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްގެ ބަލަށްކެނޑޭ އަދަދު

)13,676( - )3( )5,963( )320( )7,394( އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސްތަކުގެ ބޭނުންޮކށްހުސްވާ އަދަދު

1,389,178 391 334 188,004 276,322 923,830 ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ

)3,434( - )3,434( - - - ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ޚަރަދުތައް

)332,280( ނުބަހައި ހުރި ޙަރަދުތައް

1,053,463 ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރީގެ ފައިދާ

)284,928( އާމްދަނީގެ ޓެކްސް ޙަރަދު

768,535 އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

13,150
އަހަރުގެ އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އެހެނިހެން އާމްދަނީ އާމްދަނީގެ ޓެކްސް 

އަށްފަހު

781,685 އަހަރުގެ އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ

14,626,877 - 102,162 6,377,708 341,797 7,907,371 ބައިތަކުގެ އެސެޓްސްތައް

3,426,864 - - - - - ނުބަހައި ހުރި އެސެޓްސްތައް

18,053,741 - 102,162 6,377,708 341,797 7,907,371 ޖުމްލަ އެސެޓްސްތައް

14,641,378 15,998 105,262 445,968 44,063 14,030,087 ބައިތަކުގެ ލައިބިލިޓީސްތައް

3,650 - 3,650 - - - ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ އަނބުރާ ދައްކާ ޮގތަށް ހުރި ފައިސާ

)3,100( - )3,100( - - - ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ބެހެއްޓިފައިވާ އާމްދަނީ

3,411,814 - - - - - ނުބަހައި ހުރި އިކުއިޓީ

18,053,741 15,998 105,811 445,968 44,063 14,030,087 ޖުމްލަ އިކުއިޓީ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ. އާއި ބޭންކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް 
މާލީ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެންބަރ 2015

)އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ 000’ އިން(
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ޖުމްލަ އެހެނިހެން ޓްރެޝަރީ

ކާޑާއި 

އިލެކްޓްޯރނިކް 

ބޭންކިންގ

ޯކޕަރޭޓާއި 

ރީޓެއިލް 

ބޭންކިންގ
ހިންގުމުން ލިބުނު އާމްދަނީ

1,657,692 )56,105( 279,644 415,794 1,018,359 ތިންވަނަ ފަރާތް

- )5,355( )68,202( )2,685( 76,242 ބައިތަކުގެ މެދުގައި

1,657,692 )61,460( 211,442 413,109 1,094,601 ހިންގުމުން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ

1,063,175 )70,929( 252,932 49,612 831,560 އިންޓަރެސްޓްގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ

)151,916( - )7,622( - )144,294( އިންޓަރެސް ޮގތުގައި ހިނގި ޙަރަދު

- )70,929( - - 70,929 ބައިތަކުގެ މެދުގައި

911,259 )141,858( 245,310 49,612 758,195 އިންޓަރެސްޓްގެ ސާފު އާމްދަނީ

529,678 - - 366,182 163,496 ފީ އާއި ޮކމިޝަނުގެ ޮގތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

)181,887( - - )181,887( - ފީ އާއި ޮކމިޝަނުގެ ޮގތުގައި ހިނގި ޙަރަދު

347,791 - - 184,295 163,496 ފީ އާއި ޮކމިޝަނުގެ ސާފު އާމްދަނީ )ޙަރަދު(

26,712 - 26,712 - - ވިޔަފާރިން ލިބުނު ފައިދާ/)ގެއްލުން(

- - - - - ވިއްކާލެވެން ހުންނަ މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބުނު ފައިދާ / )ގެއްލުން(

38,126 14,824 - - 23,302 ހިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ )ސާފު(

)255,814( 30,377 - )1,210( )284,980( ޯލނާއި އެހެނިހެން ގެއްލުމަށް ލިބޭ ގެއްލުން

1,068,075 )96,658( 272,022 232,696 660,014 ހިންގުމުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

)24,844( )866( )12,069( )551( )11,358( ޕްޮރޕަރޓީ ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްގެ ބަލަށްކެނޑޭ އަދަދު

)12,695( )442( )6,167( )282( )5,804( އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސްތަކުގެ ބޭނުންޮކށްހުސްވާ އަދަދު

1,030,536 )97,966( 253,786 231,864 642,853 ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ

)336,395( ނުބަހައި ހުރި ޙަރަދުތައް

694,140 ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރީގެ ފައިދާ

)175,228( އާމްދަނީގެ ޓެކްސް ޙަރަދު

518,912 އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

)10,534( އަހަރުގެ އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އެހެނިހެން އާމްދަނީ އާމްދަނީގެ ޓެކްސް އަށްފަހު

508,378 އަހަރުގެ އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ

12,832,906 447,181 6,234,202 284,802 5,866,720 ބައިތަކުގެ އެސެޓްސްތައް

2,670,234 - - - - ނުބަހައި ހުރި އެސެޓްސްތައް

15,503,140 447,181 6,234,202 284,802 5,866,720 ޖުމްލަ އެސެޓްސްތައް

13,177,779 870 550,724 61,097 12,565,087 ބައިތަކުގެ ލައިބިލިޓީސްތައް

2,325,361 - - - - ނުބަހައި ހުރި ލައިބިލިޓީސްތައް

15,503,140 870 550,724 61,097 12,565,087 ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީސް
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11
ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތު

ރައުސްމާލުގެ ޮއނިގަނޑު

ބޭންކުގެ  އަގުއަދާކޮށްފައިވާ  އަދި  ހުއްދަކުރެވިފައިވާ  ދިޔައިރު  ނިމިގެން  އަހަރު  މާލީ  ވަނަ   2015

ޔަލަށް  ވެއެވެ. މިގޮތުން 31 ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ނި ރައުސްމާލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއްނު

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ރައުސްމާލުގެ ގޮތުގައި ހުރީ 800,000,000 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ދޫކޮށް  ބޭންކުގެ 

އަގު އަދާކޮށްފައިވާ ރައުސްމާލުގެ ގޮތުގައި ހުރީ 269,096,000 ރުފިޔާއެވެ. 
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ހިއްސާދާރުންގެ ޮއނިގަނޑު

އެވެ. ގަނޑު ތިރީގައި މިވަނީ ގެ އޮނި އިރު ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުން 2014 އަދި 2015 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު

ދާރުން ޖުމްލަ ހިއްސާޖުމްލަ ހިއްސާހިއްސާ
މާލު  އުސް ޖުމްލަ ރަ
އިން( )އަގު ރުފިޔާ

މާލު  އުސް ޖުމްލަ ރަ
އިން( %)އަގު ރުފިޔާ %

2014 2015

ސަރުކާރު )އެމްއޯއެފްޓީ(

ގެ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން

ޑް ޕޮްރވިޑެންޓް ފަން

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް 

ޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެން

ކޮމްޕެނީ ޕލކ )އެމްޓީސީސީ( 

ގެ  އަތޮޅު/ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުން

އެކައުންޓުތައް

އާންމު ހިއްސާދާރުން

2,733,868

394,380

219,096

219,096

1,815,480

5,381,920

2,733,868

394,380

219,096

219,096

1,815,480

5,381,920

136,693,400

19,719,000

10,954,800

10,954,800

90,774,000

269,096,000

136,693,400

19,719,000

10,954,800

50.80

7.33

4.07

4.07

33.73

100

50.80

7.33

4.07

ޖުމްލަ

4.07 10,954,800

90,774,000

269,096,000

33.73

100.00
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116.00

150.00

110.00

150.00

126.82

807,288,000.00

33
 

11,315
 

1,435,006

123.11

541.96

150.00

2014 2015

100.00

150.00

100.00

115.00

149.52

618,920,800.00

20

232,019

34,690,665

102.39

432.41

115.00

ހިއްސާގެ އަގަށް އައި ބަދަލުތައް

ޖުގައި ބީއެމްއެލްގެ 11,315 ހިއްސާގެ 33 މުޢާމަލާތް ހިނގިއެވެ. ހިއްސާގެ  2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭން

އަގު  ހިއްސާގެ  ވިއްކުނު  އަހަރު  މުޅި  މިގޮތުން  އަށެވެ.  ރުފިޔާ   126.82 ވިއްކާފައިވަނީ  އެވްރެޖްކޮށް  އެއް  ހިއްސާ ބީއެމްއެލްގެ  ބާޒާރުގައި 

ޖުމްލަ 1,435,006.00 ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވެއެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާގެ އަގު ބާޒާރުގައި ހުރީ 115.00 

އެއްގެ މުއާމަލާތުގެ އަގު 116.00 ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާއިރު އަހަރުގެ  ރުފިޔާގައެވެ. އަދި އަހަރުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ހިނގި ބީއެމްއެލް ހިއްސާ

އެއް ވިކިފައިވަނީ 150.00 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި 2015 ވަނަ އަހަރު ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާ  އެންމެ ފަހުން ހިނގާފައިވާ މުއާމަލާތުގައި ހިއްސާ

ވިކުނު އެންމެ މަތީ އަގަކީ 150.00 ރުފިޔާއެވެ. އަދި އެންމެ ދަށް އަގަކީ 110.00 ރުފިޔާއެވެ.                                        

ބު )ރުފިޔާއިން( ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ ތަފާސް ހިސާ

އެންމެ ފުރަތަމަ ހިއްސާ ވިކުނު އަގު 

ހިއްސާ ވިކުނު އެންމެ މަތީ އަގު

ހިއްސާ ވިކުނު އެންމެ ދަށް އަގު

އެންމެފަހުން ހިއްސާ ވިކުނު އަގު

ބަތުން އެވްރެޖްކޮށް ހިއްސާ ވިކުނު އަގު ނިސް

އިރު މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން އަހަރު ނިމުނު

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ މުއާމަލާތްތަކުގެ ތަފްސީލު 

މުއާމަލާތްތަކުގެ އަދަދު 

ވިކުނު ހިއްސާގެ އަދަދު

ވިކުނު ހިއްސާގެ ޖުމްލަ އަގު )ރުފިޔާއިން(

އަކަށް ޖެހޭ އަދަދުގެ މައުލޫމާތު )ރުފިޔާއިން( އާންމު ހިއްސާ

އަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީ   ހިއްސާ

އަކަށް ޖެހޭ ސާފު އާމްދަނީ ހިއްސާ

އަކަށްޖެހޭ އަގު  ބާޒާރުގައި ހިއްސާ
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