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ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ރު ވު އް މެން ގެ ތަސަ ޅުގަނ ޑު އަ

ަކަމްށ ަކޭމހާިތ ުމަވްއަޒުފްނެގ ެފްނަވުރ ަރަގނުޅ ޚުިދަމްތ ދެީގްނ ައުޅަގނުޑެމްނ ުކރި ޯހާދަނެމެވ. 

ައުޅަގނުޑެމްނެގ ާޤބިލްިއަޔުތ ަތްނދްިނ ެއްނެމ ަރނަގަޅަކްށ ައުޅަގނުޑެމްނ ަޖާމަޢަތްށ ޚުިދަމްތ 

ުކާރަނެމެވ. ތިަޔ ޭބުފުޅްނެގ ޭބުންނަތްއ ަކުނަލއި ައުޑައަހއިެގްނ، ައުޅަގނުޑެމްނ ތިަޔޭބުފުޅްނެގ ހްިތުޕުޅ 

ަހަމަޖްއަސއޭިދަނެމެވ.

ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ - ދިވެހިންގެ ބޭންކް



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

މެން ގެ ލަނ ޑުދަނ ޑި ޅުގަނ ޑު އަ

ދެިވހާިރްއޭޖެގ ަމއިަގނުޑ އިްޤތާިޞދީ ަސަރަހްއުދަތަކްށ ޭބްނުކެގ ޚުިދަމްތުފާޅޮކްށ، ާރްއޭޖެގ ާމލީ ސިާނަޢުތެގ 

ަނާގކިާޔ ަފާރްތ ަކުމަގއިުވްނ

ދެިވހާިރްއޭޖަގއި ަފަހްށ ަރްއާކުކުރުމެގ ަސާޤަފްތ ަބްއަޓްނޮކްށ ައދި ަނުގުދ ަފއިާސ ެގްނުގުޅްނ ަމުދ 

 

) ޭކްޝެލ ްސ( ުމުޖަތަމަޢަކްށ ހްިތަވުރޭދ ާރްއޭޖަގއި އިްސެވކާިޔ ާމލީ ުމައްއަސާސ ަކުމަގއިުވްނ

ދެިވހާިރްއޭޖަގއި ުހރި ެއްނެމ ާޤބްިލ، ަނާފޮބުޑ ައދި ެއްނެމ އިްޙތާިރްމ ލިބިެގްނާވ ެއްއ ާމލީ 

 

ުމައްއަސާސ ަކުމަގއިުވްނ



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ހާ ކުރާ ބަ ޒަން ވަ ގު އަ

ވުން  ވެރި ދު ތެ

ވުން ތެރި ދުން އް ފެ އު

ކުރުން  މް ތިރާ ޙް އި

ކުރުން  ތު ލާ މުވާސަ

ދިނުން  ތް މަ ދު ޚި



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ތު ޔަ ކުން ފުނީ ގެ ޤާބިލި އް

ާރްއޭޖަގއި ުހރި ަހަމެއަކނި ދެިވހި ޭބްންކ

28 ައަހުރ ުދަވަހްށުވެރ ގަިނ ުދަވުހ ދެިވހާިރްއޭޖަގއި ެއްނެމ ުފރިަހަމ ޭބްނކިްނގ ޚުިދަމްތ

290,000 ައްށުވެރ ގަިނ ަވާފެތރި ޑިޮޕޒިްޓ ެއަކުއްންޓ ޯހްލަޑުރްނ

40,000 ައްށުވެރ ގަިނ ޯލުނެގ ުގުޅްނަތްއ

780 ައްށުވެރ ގަިނ އިްޚލްާޞެތރި ުމަވްއަޒުފްނ

ާރްއޭޖަގއި ާޤއިުމުކެރިވަފއިާވ 25 ްބާރްނާޗއި 37 ޭއ.ޓީ.ެއްމ ާއއިެއުކ ެއްނެމ ޮބުޑ ާމލީ ވިުއަގ ަކުމަގއިުވްނ

ޕީ.ޯއ.ެއްސ ާޓރމަިންލަތުކެގ ުފާޅ ވިުއަގައާކއި ާކުޑ ޫދުކުރާމއި އިެލްކްޓޯރނިްކ ޭބްނކިްނގެގ ޚުިދަމުތެގ ެއްނެމ ުކރީަސުފަގއިުވްނ

ޯމްލޑިްވްސ ޮމަބއިްލ ޭބްނކިްނގެގ ޚުިދަމްތ ަތާޢަރުފުކެރވި ަކްސަޓަމުރްނަންށ އިުތުރ ުލއިފޭަސަހަކެމްއ ޯފުރޮކްށެދުވްނ

ާރްއޭޖެގ ަމއިަގނުޑ ައޮތުޅަތާކއި ަރްށަރުށަގއި ާޤއިްމުކެރިވަފއިާވ 25 ްބާރްނުޗެގ ެމުދަގއި ަފއިާސ ަބަދުލުކުރުމެގ ުމާޢަމާލްތ ހްިނުގްނ

ެއަކޭށަނ މްިނަގނެޑްއެގ ެތޭރަގއި ަފއިާސ ުހރި މްިނަވުރ ހެިފެހްއޓިަފއިުވްނ

ޭބްނުކެގ ޚުިދަމްތ ޯހްއަދާވ ަފާރްތަތާކއިެއުކ ަބަދހި ުގުޅެމްއ ާޤއިުމުކެރވިަފއިުވްނ

ަސުރާކުރެގ ާތއީާދއި ެއްއާބުރުލްނ ލިިބަފއިުވްނ

ަބއަިންލައްޤާވމީ ާމލީ އިާދާރަތުކްނ ދުިގ ުމްއަދުތެގ ަފްނުޑ ލޭިބެނ ަމުގ ަތަނަވްސެވަފއިުވްނ

ަބއަިންލައްޤާވީމ އިުތުރ ޭބްނުކަތާކއިެއުކ ުގުޅްނ ަބަދހަިވުމްނދިުޔްނ

ދެިވހާިރްއޭޖެގ ޙިްއާޞެގ ާބާޒުރަގއި ލްިސުޓުކެރިވަފއިާވ ަހަމެއަކނި ޭބްންކ ަކުމަގއިުވްނ

ެދެމެހްއެޓނިވި ޮގެތްއަގއި ދެިވހި ަރްއޔިުތްނަންށ ޚުިދަމްތަތްއ ޯފުރޮކްށދުިނުމަގއި ާސބިުތެވތުިބްނ

ާޢްނުމ ދިރިުއުޅުމެގ ެފްނަވުރ ަރނަގުޅުކުރަމްށަޓަކއި ުޢްމާރނީ ަތަރްއޤީައްށ ަމުގަފހިޮކްށޭދ ަފާރެތްއަކުމަގއިުވްނ
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2009 2010

-13% 958,726 830,195

60% 78,382 125,065

15% 42,967 49,572

4% 1,332,520 1,382,093

-10% 7,826,185 7,012,579

-7% 6,575,197 6,082,298

-9% 10,980,011 9,972,594

15% 7.98 9.21

4% 248 257

19% 120 143

14% 3.2% 3.7%

16% 0.4% 0.5%

3% 15.0 15.5

5% 19.3% 20.4%

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ޖާ ތީ ގެ ނަ ހަރު ޅި އަ މު

ޖުމްލަ އާމްދަނީ

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރީގެ ފައިދާ

ޓެކްސް ދެއްކުމަށްފަހު އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

ޖާ ތީ ގެ ނަ އިރު މުނު ހަރު ނި އަ

ޙިއްޞާދާރުންގެ ފައިސާ

ކަސްޓަމަރުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކާއި އެޑްވާންސްތަކުގެ ސާފު އަދަދު

ޖުމްލަ އެސެޓް

މާތު  ލޫ ޢު ގެ މަ ދު ދަ ހޭ އަ ޖެ ކަށް އަ މު ޙިއްޞާ ޢާން

ލިބުނު އާމްދަނީ - އަސާސީ )ރުފިޔާ(

އެސެޓްގެ ސާފު އަގު )ރުފިޔާ(

އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާޒާރުގެ އަގު )ރުފިޔާ(

ނިސްބަތް 

ޙިއްޞާދާރުންގެ އެވްރެޖް ފައިސާއަށް ލިބުނު ފައިދާ

އެވްރެޖް އެސެޓަށް ލިބުނު ފައިދާ 

ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައިހުރި އަގަށް ޖެހުނު )ފަހަރު(

ތް ބަ ޤާނޫނީ ނިސް

ރައުސްމާލުގެ ފުދުންތެރިކަން )ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މިންވަރު 12%(

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ރުފިޔާ ހާހުން(

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

ތު ފާ ތަ

އް ތަ އަލި މާލީ އުސް



11 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ރުފިޔާ މިލިޔަނުން

ނީ ދަ މް މްލަ އާ ޖު

ދާ އި ފު ފަ ސާ

ދަނީ މް ފު އާ ޓަށް ލިބުނު ސާ ޓަރެސް އިން

ޓް މްލަ އެސެ ޖު



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 122010

ރުފިޔާ މިލިޔަނުން

ވާ ޯލނު އި ފަ ވި ކުރެ މަރުންނަށް ދޫ ޓަ ކަސް

ލު މާ ގެ ރައުސް ދާރުން ޙިއްޞާ

އް ތަ ޓް ޮޕޒި ގެ ޑި މަރުން ޓަ ކަސް







15 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ެޗައރަމްނެގ ަބާޔން 

ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބޑު 

ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑ )ުކރީެގ ޑިެރްކަޓުރްނ( 

ެއްކޓިްނގ ެމޭނޖިްނގ ޑިެރްކަޓރެގ ަބާޔން 

ހްިނުގުމެގ ާދއިާރެގ އިްސެވިރން 

ހްިނުގުމެގ ާދއިާރެގ ެވިރން 

ެހްޑ ޮއފީްސ ެމޭނަޖުރން 

ްބާރްންޗ ެމޭނަޖުރން 
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ޭބްނުކެގ ްބާރްނުޗަތާކއި ޑިާޕރްޓެމްންޓަތްއ ައދި ުގޭޅެނ ަންމަބުރަތއް 
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ން ޔާ ޗެ އަރމަން ގެ ބަ

ދާރުންނަށް، ވެތި ޙިއްޞާ ޮލބު

ޯބުޑެގ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ަރްޙަމްތުފާޅއިެއުކ،  ަތަނަވްސ  ެގ  هللا  ކީރިތި 

ަފާރުތްނ، 31 ޑެިސްމަބުރު 2010 ަގއި ނިމެިގްނދިަޔ ައަހުރެގ ޭބްންކ 

ޮއްފ ޯމްލޑިްވްސެގ ައަހރީ ރޯިޕްޓ ތިަޔ ެއްނެމާހ ަފާރްތަތަކްށ ުހަށެހުޅުމެގ 

ަޝަރުފ މުިފުރަޞުތަގއި ައުޅަގނުޑ ލިބިަގްނަނެމެވ. 

2010 ަވަނ ައަހަރކީ އިްޤތާިޞދީ ައދި ސިާޔސީޮގުތްނ ުދނޭިޔަގއި ޮބެޑތި 

މިޮގްނެޖުހްނަތުކެގ  ައަހެރެކެވ.  ެޖުހުނ  ުކރިަމތިާލްނ  ޮގްނެޖުހްނަތަކާކއި 

ައަސުރ ާރްއޭޖެގ ވިަޔާފރީެގ ާމަޙުއަލާށއި އިްޤތާިޞަދްށ ޮކްށަފއިެވެއެވ. 

ޮލުޅްނަތުކެގ  ުކރިަމތިވި  ާބާޒަރްށ  ާމލީ  ުދނޭިޔެގ  ައަހުރ  ަވަނ   2008

ަރނަގުޅަވުމްނ  ާމަޙުއުލ  ަޔޤީްނަކްނެންތ  ުއެފުދުނ  ަސަބުބްނ 

ާރްއޭޖެގ  ައަސުރ  ޭނެދޭވ  ެއޮލުޅްނަތުކެގ  ައއިަކުމަގއިވަީނަމެވްސ، 

އިްޤތާިޞަދްށ ުކަރުމްނ ދިަޔެއެވ.

ދު ޤްތިޞާ ގެ އި ޖޭ އް ރާ

ަވުމްނދަިޔ  މަިފަދ ަދނޑިަވެޅްއަގއި، ަމްސެވރިަކުމެގ ސިާނަޢަތްށ ުކރިަމތި

ޮގްނެޖުހްނަތްއ ަޙްއުލެވަފއިުނވަިނަމެވްސ، ަފުތުރެވރިަކުމެގ ސިާނަޢަތާށއި 

ާރްއޭޖެގ  ުކރިެއުރާމއިެއުކ  ައއި  ސިާނަޢްތަތަކްށ  ެއެހނިެހްނ 

ަޤުއުމެގ  މިޮގުތްނ،  ދިަޔެއެވ.  ަރނަގުޅަވުމްނ  ަމުޑަމުޑްނ  އިްޤތާިޞުދ 

އިުތުރވިއިުރ،  އްިނަސްއަތއިްނ   4.8 )ޖީ.ޑީ.ޕީ(  ުއެފްއުދްނެތރިަކްނ 

ުނަވަތ  )ސީ.ޕީ.ައއި(  އްިނެޑްކްސ”  ްޕަރއިްޒ  “ޮކްނޒިުއަމރ  ާމޭލެގ 

 2009 ުހރީ  އްިންފޭލަޝްނ  ބިާނޮކްށ  މްިނަގނަޑްށ  ައުގެގ  ާބާޒުރެގ 

ަވަނ ައަހާރއި ައާޅަބާލއިުރ 05 އްިނަސްއަތއިްނ 06 އްިނަސްއަތައްށ 

ަދތިަކްނ  ޭބުރަފއިާސ ލުިބުމެގ  ާބާޒުރަގއި  ާމލީ  ަމްއަޗްށ ގްޮސަފެއެވ. 

ޭބްނަކްށެވްސ  ދިުޔާމއިެއުކ،  ަތުޖރިާބުކެރެވުމްނ  ެއްއަފަދއްިނ  ުކރިެއޭކ 

މިަކުމެގ ައަސުރ ުކަރުމްނދިަޔެއެވ.

ޭއޝިާޔ ަސަރަހްއުދްނ ާރްއެޖައްށ ޒިާޔަރްތުކރި ަފުތުރެވރްިނެގ ައަދުދ 

ާރްއެޖައްށ  އިުތުރެވެގްނދިުޔާމއިެއުކ  މްިނަވަރަކްށ  ުކެރޭވ  ާފަހަގ 

އްިނަސްއަތައްށ   20 ައަދުދ  ުޖްމަލ  ަފުތުރެވރްިނެގ  ޒިާޔަރްތުކރި 

ަފުތުރެވރްިނ  ޮގެތްއަގއި  ެއްވެރްޖ  ަނަމެވްސ  އިުތުރެވެގްނދިަޔެއެވ.  ުވެރ 

ައަހުރެތޭރަގއި  ަމުދެވަފެއެވ.  ުމްއަދުތަވނީ  ޭހަދޮކްށަފއިާވ  ާރްއޭޖަގއި 

ރޯިސްޓަތުކަގއި 3,000 ައްށުވެރ ގަިނ ެއނުދ އިުތުރުވަމކީ ަފުތުރެވރިަކުމެގ 

ސިާނަޢްތ ެދެމެހްއެޓނިވި ޮގެތްއަގއި ުފާޅެވ ުކރިައްށޮއްތ ައަހުރެތޭރަގއި 

ާނަޢުތްނ ލޭިބެނ ާއްމަދނީ އިުތުރެވެގްނާދޭނަކުމެގ ެހޮޔާފެލެކެވ. މިސި

ާލަމުރަކޒީ  ޮއނަިގނުޑ  ހްިނުގުމެގ  ާދއިާރަތްއ  އިާދރީ  ދެިވހާިރްއޭޖެގ 

ެފުށްނ  ަމަސްއަކްތަތުކެގ  ަޢަމލީ  ަބަދުލުކުރުމެގ  ުއޫސަލްށ 

ެފނެިގްނދިަޔއީެވްސ ާފއިުތވި ައަހުރެގ ެތޭރަގެއެވ.

ނަތީޖާ 

ވިަޔާފރި  ޭބްނުކެގ  ެވެގްނދަިޔއީ  ައަހުރެވްސ  ަވަނ   2010

ަރނަގުޅުކުރަމްށަޓަކއި ެއެސްޓ ޯޕރްޓޯފލޯިއެގ ެފްނަވުރ ަރނަގުޅުކުރަމްށ 

ައަހަރަކެށެވ.  ަމަސްއަކްތުކެރުވުނ  ެދވިެގްނ  ަސާމުލަކެމްއ  ާޚްއަޞ 

ަވކި  ެއެސުޓަތްއ  ޯލުނ  ޭބްނުކެގ  ެއްއފިަޔަވަޅކީ  ެއުޅުނ  މިޮގުތްނ 

މްިނަގނެޑްއަގއި ެދެމެހްއުޓެމެވ.

މިޮގުތްނ، އްިނަޓެރްސްޓ ެގ ޮގުތަގއި ލޭިބ ާއްމަދނީ އިުތުރ ުކުރަމްށަޓަކއި 

އްިނަޓެރްސްޓެގ ަޚަރުދ ޮބުޑ، ަބެއްއ ޮބެޑތި ިޑޮޕޒިްޓަތްއ ޫދޮކްށެލުވެނެވ. 

ައަހުރެގ ެތޭރަގއި ޭބްނުކެގ ޯލްނ ޯޕރްޓޯފލޯިއ ަދްށވަިނަމެވްސ، 2009 
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ަވަނ ައަހުރެގ ުޖްމަލ ާއްމަދނެީގ 87 އްިނަސްއަތ ަކަމްށާވ 830 މިލަިއްނ 

ެނުގުމެގ  ެޓްކްސ  ލިބިަފއިެވެއެވ.  މިައަހުރ  ޮގުތަގއި  ާއްމަދނެީގ  ުރފާިޔ 

ުރފާިޔއިްނ  މިލަިޔްނ   47 ލުިބުނ  ައަހުރ  ަވަނ   2009 ަފއިާދ  ުކރީެގ 

ޮގުތަގއި  ެޓްކްސެގ  އިުތުރެވަފއިެވެއެވ.  ުރފާިޔައްށ  މިލަިޔްނ   125

ަދްއަކްނެޖޭހ މްިނަވުރ 75.5 މިލަިއްނ ުރފާިޔައްށ އިުތުރުވުމެގ ަސަބުބްނ 

ައަހުރެގ ާސުފ ަފއިާދ އިުތުރެވަފއިަވނީ 50 މިލަިޔްނ ުރފާިޔައެށެވ. ައދި 

ލްަސަވުމްނދުިޔުމެގ  ުނލިބި  ަފއިާސ  ޯލުނަތަކްށ  ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ 

ަސަބުބްނ ަފއިާދެގ ޮބުޑަބެއްއ ްޕޮރވަިޜްނެގ ޮގުތަގއި ަބަހްއަޓްނެޖުހެނެވ. 

ަފއިާދއިްނ  ައަހުރެގ  ަވަނ   2010 ޭބްނުކްނަވނީ  ޮގުތްނ  ަނތާީޖެއްއެގ 

ޙިްއާޞެގ ަފއިާދ ެބުހަމްށ ުނުކެޅދަިފެއެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ، 2011 ަވަނ 

ައަހުރ ެތޭރަގއި، ޭބްނުކެގ ވިަޔާފރި ުކރިައުރަވއި ަރނަގުޅުކުރަމްށަޓަކއި 

ގަިނުގަނ ަމަސްއަކްތަތެކްއ ުކެރވެޭނެއެވ. ައދި މިޮގަތްށ ްޕޮރވަިޜްނަހަދއި، 

ޙިްއާޞާދުރްނެގ  ަސަބުބްނ،  ެބެހްއުޓުމެގ  ަފަހްށ  ަފއިާދ  ޭބްނުކެގ 

ލޭިބ  ޭބްނަކްށ  ުމްސަތްޤަބުލަގއި  ެވ،  ަމތި ައުގ  އްިނެވްސްޓަމްނުޓެގ 

ުފުރަޞުތ  ލުިބުމެގ  ަމްނާފ  ޭއެގ  ޙިްއާޞާދުރްނަންށ  ަފއިާދއިްނ 

ޮބުޑެވެގްނާދެނަކުމަގއި ަދްނަނަވެމެވ.

ވަރނެންސް ޯކޕަރޭޓް ގަ

ެކޕަިޓްލ ާމރެކްޓ ޑިެވޮލްޕެމްންޓ ޮއޯތރީިޓ )ސީ.ެއްމ.ޑީ.ޭއ( ެގ ޯކަޕޭރްޓ 

ަގަވރެންންސ ޯކަޑާށއި ޭބްނުކެގ ޯކަޕޭރްޓ ަގަވރެންންސ ޯކަޑްށ ޭބްނުކްނ 

ަޢަމުލުކަރުމްނ ެގްނެދެއެވ. މިޮގުތްނ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑެގ ޮކމިޓީަތްއަވނީ 

މިޯކާޑއި ޭބްނކިްނގ ސިާނަޢުތަގއި ެގްނުގޭޅ ެއްނެމ ެއެދޭވ ުއޫސުލަތާކއި 

ަތާޢަރުފ  ައަހުރ  ަވަނ  ައދި 2009  ެއުކަލާވެލވިަފެއެވ.  ެއްއޮގްތާވޮގަތްށ 

ުކެރުވުނ “ވްިސްލ ްބޯލވްިނގ” ެގ ނިާޒަމކީ ހްިނުގުމެގ ެއްނެމ ެއެދޭވ 

ަލެތްއަކުމަގއި  ަވސީ ުމހިްއުމ  ަވަރްށ  ހެިފެހްއުޓުމަގއި  މްިނަގނުޑަތްއ 

ަވނީެވަފެއެވ.

އް ތަ ތް ލަ އާއި އިންސާނީ ވަސީ އިރާ ގެ ދާ މު ގު ހިން

ެމއި 2010 ަގއި ޭބްނުކެގ ސީ.އީ.ޯއ ުފާރަވަޑއިެގްނެނުވުމެގ ަސަބުބްނ 

ުބޫރެއރިަޔުނދުިނަމްށަޓަކއި  ެގްނދިުޔަމްށ  ުކރިައްށ  ވިަޔާފރި  ޭބްނުކެގ 

ެމޭންޖަމްނުޓެގ ަފާރުތްނ ުނަހުނ ގަިނުގަނ ަމަސްއަކްތަތެކްއ ުކެރްއެވވިެއެވ. 

ޭބްނުކެގ  ޯހުދަމްށަޓަކއި  ޭބުފަޅުކ  ާޤބުިލ  ެއްނެމ  ެއަމާޤަމްށ  މިޮގުތްނ 

ޯބުޑްނ ުފާޅާދއިާރެއްއަގއި ަތާފުތ ގަިނ ަމަސްއަކްތަތެކްއ ުކެރްއުވަމްށަފުހ 

މްިސަޓރ ޕަީޓރ ޯހރްޓްނ ޭބްނުކެގ ސީ.އީ.ޯއ ެގ ަމާޤަމްށ ޮހްއެވވިެއެވ. 

ޮބެޑތި  ަތަރްއޤީޮކްށ  ވިަޔާފރި  ޭބްނުކެގ  ޯހރްޓްނައކީ  މްިސަޓރ ޕަީޓރ 

ރެީޓއިްލ  ްކެރޑިްޓ،  ޯކަޕޭރްޓ  ަމުގަފހިޮކްށެދޭވަފަދ  ޯހުދަމްށ  ަފއިާދަތްއ 

ޭބްނކިްނގ ާއއި ެއެސްޓެގ ެފްނަވުރ ެދެމެހްއުޓުމެގ ާދއިާރަތުކްނ ގަިނުގަނ 

ަތުޖރިާބަތެކްއ ލިބިަވަޑއިެގްނަފއިާވ ޭބުފެޅެކެވ.

ެއެސަޓކީ  ައުގޮބުޑ  ެއްނެމ  ުކްނުފްނެޏްއެގ  ޮގުތަގއި  “ަޝްއެކްއެންތ 

ުނަވަތ  ާކުރ  ުއަފްއަދނީ  ުކްނުފންިނ  ުމަވްއަޒުފްނ.  ެއުކްނުފްނެޏްއެގ 

ަބަދެލްއާނޭދ.  މަިހޤަީގަތަކްށ  ވަީނަމެވްސ  ަކުމަގއި  ޮކްސެމޓިްކްސ 

ެއުކްނުފްނެޏްއެގ  ބިާނެވަފއިަވނީ،  ްއަޔުތ  ަޝްޚސި ުކްނުފނެީގ 

މްިސ  ވިަޔާފރިެވރިެއްއަކަމްށާވ  ަމްޝޫހުރ  ަމްއަޗްށ”.  ުމަވްއަޒުފްނެގ 

ޭމރީ ޭކ ޭއްޝެގ މިަބްސޮކާޅއި ެއްއަފަދއްިނ، ޭބްނުކެގ ެއްނެމ ައުގޮބުޑ 

ައުޅަގނުޑ  ުމަވްއަޒުފްނަކުމަގއި  އިްޚލްާޞެތރި  ޭބްނުކެގ  ެއެސަޓކީ 

ަތުޢލީމީ  ުމަވްއަޒުފްނެގ  ައަހުރ  ާފއިުތވި  މިޮގުތްނ،  ޫބުލުކަރެމެވ.  ަޤ

ަމަސްއަކްތަތުކެގ  ުކެރުވުނ  ުކރިެއުރުވަމްށަޓަކއި  ުހަނުރ  ެފްނަވާރއި 

ެތޭރަގއި ްސޮކަލރޝިްޕަތާކއި، ަތްމރުީނ ްޕޮރްގާރްމަތްއ ައދި ްގޫރމްިނގ 

ުމަވްއަޒުފްނަތެކްއ  ަރނަގުޅ  ެފްނަވުރ  ހެިމެނެއެވ.  ްޕޮރްގާރްމަތްއ 

ަރނަގުޅުކުރަމްށ  ޢާިނަޔްތަތްއ  ެދޭވ  ުމަވްއަޒުފްނަންށ  ބިާނުކުރަމާށއި 

ޭބްނުކްނ ައަބުދެވްސ ަވަރްށ ާޚްއަޞ ައަޙްއމިްއަޔެތްއ ެދުމްނ ެގްނެދެއެވ.

ާމަޙުއެލްއ  ަމަސްއަކްތުކެރޭވެނ  ަރނަގަޅްށ  ުމަވްއަޒުފްނަންށ 

ަންނަބުރ  )ާޤޫނުނ  ާޤޫނުނ  ެބޭހ  ާފާއއި  ަވޒީ ައދި  ާޤއިްމުކުރަމާށއި، 

ެތޭރަގއި  ައަހުރެގ  ާފއިުތވި  ޮގުތްނ،  ެއްއޮގްތުކުރުމެގ  ާއއި   )2/2008

ެއުކަލާވެލުވެނެވ.  ައުލްނ  ޫރްލްސ”  “ަސރވްިސ  ޭބްނުކެގ 

ެއްނެމ  ެއްއަބއަިވްނަތަކާމއި  ޮއްނަނ  ެމުދަގއި  ުމަވްއަޒުފްނެގ  ޭބްނުކެގ 

ައަޙްއމިްއަޔެތްއެގ  ޯފުރޮކްށދުިނަމްށެދޭވ  ޚުިދަމްތަތްއ  ަމތީެފްނަވުރެގ 

ޚުިދަމްތ  ުފރިަހަމަކާމއިެއުކ  ަކްސަޓަމުރްނަންށ  ެވެގްނދަިޔއީ،  ަސާޤަފްތ 

ޯފުރޮކްށދުިނުމެގ ެއްނެމ ޮބުޑ ައާސަސެށެވ. މީެގ އިުތުރްނ، ަމަސްއަކުތެގ 

ާމަޙުއަލަކްށ  ައާމްނ  ައދި  ަރްއާކެތރި  ުމަވްއަޒުފްނަންށ  ާމަޙުއަލކީ 

ެހެރްސެމްންޓ”  ޮންނ  “ާވރްކްޕލްޭސ  ަމްޤަޞުދަގއި  ެހުދުމެގ 

ެއްއެވްސަވނީ ޭބްނުކްނ ެއުކަލާވަލއިަފެއެވ. ޕޮލިސީ

އް ރެ ޒަ ގަށް ނަ މަ ކުރި

ެފްނަނ  ެއެހްނަނަމެވްސ  ުބްއދެިވރިަކެމްއ،  ވްިސުނަމކީ  “ުކރިަމަގްށ 

)މްިސަޓރ  ުއނަދޫގަކެމްއ.”  ަވަރްށ  ެބުލަމކީ  ުދަރްށ  ހާިސަބްށުވެރ 

ވްިންސަޓްނ ަޗރޗިްލ، 1874-1965(

ްނަތާކއިެއުކ، ވިަޔާފރީެގ  އިްޤތާިޞުދ ަރނަގުޅަވުމްނ ައްނަނަކުމެގ ނާިޝ

ޭބުންނ  ުފުރަޞުތަތުކެގ  މި  ައދި  ުހުޅވިެގްނާދެނެއެވ.  ުފުރަޞުތަތްއ 

ުފރިަހަމައްށ  ޮއތީ  ޭބްންކ  ހުިފަމްށ  ޮގެތްއަގއި  ަނާފޮބުޑ  ެއްނެމ 

ެފްނަވުރ  ެއެސްޓަތުކެގ  ޭބްނުކެގ  ަސަބުބްނ  މިަކުމެގ  ަތްއާޔަރެށެވ. 

ލިބިެގްނާދެނަކަމްށ  ަފއިާދެއްއ  ަރނަގުޅ  ޙިްއާޞާދުރްނަންށ  ަރނަގުޅެވ 

ެބެލެވެއެވ. ޭބްނުކްނ ޯފުރޮކްށެދޭވ ޚުިދަމްތަތްއ ަކްސަޓަމުރްނ ހްިތަހަމެޖޭހ 



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 182010

ުކުރަމްށ ުކރިައްށޮއްތ  ެފްނަވަރަކްށ ަރނަގުޅޮކްށ، ޚުިދަމުތެގ ެފްނަވުރ ަމތި

ަތުނަގއި ާޚްއަޞ ައަޙްއމިަޔުތަކެމްއ ެދޭވެނެއެވ.

ުހރިަނަމެވްސ،  ޮގްނެޖުހްނަތެކްއ  ޮބެޑތި  ާމަޙުއުލަގއި  ވިަޔާފރީެގ 

ރްިސްކ  ޯހަދއި،  ަފއިާސ  ލެިބްނެޖޭހ  ޯލުނަތަކްށ  ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ 

ެބެލެހްއުޓުމެގ ނިާޒުމ ަހުރަދާނޮކްށެގްނ ުކރިައްށ ޮއްތ ައަހަރކީ ޭބްނަކްށ 

ާކމިާޔުބ ައަހަރަކްށ ެވެގްނާދެނަކަމްށ ުއްއމުީދުކެރެވެއެވ. 

ަރްއޔިުތްނެގ  ްއަޔުތްނ  ަޙއިސި ޭބްނުކެގ  ދެިވހްިނެގ  ުވާމއިެއުކ 

ުލުކުރަމްށަޓަކއި ޭބްނުކެގ ޒިްނާމަތްއ ައާދުކުރްނަމތީ  ުއްއމުީދަތްއ ާހސި

ެދމިޮއްނާނެނަކުމެގ ަޔޤީްނަކްނ ައުރަވެމެވ.

ން ރު ކު ޒަން ވަ ގު އަ

ޭބްނުކެގ ޙިްއާޞާދުރްނާނއި ޭބްނާކއި ުގުޅްނުހރި ެއްނެމާހ ަފާރްތަތުކްނ 

އިްޚލްާޞެތރިަކާމއި  ެދޮގެތްއުނާވ  ެއްއާބުރެލްއުވާމއި  ެދްއަވުމްނެގްނަދާވ 

ޭބްނުކެގ  ައދި  ުޝުކުރަދްނަނަވެމެވ.  ެއަފާރްތަތަކްށ  އިުތާބަރްށަޓަކއި 

ައުގަވަޒްނޮކްށ  ަމަސްއަކްތަތުކެގ  ަވާފެތރި  ުމަވްއަޒުފްނެގ  ެއްނެމާހ 

ައުޅަގނުޑެގ ހުިތެގ ެއްނެމ ުފްނމުިންނ ުޝުކުރަދްނަނަވެމެވ.

ްލ  ައްލފާޟި ްޓެރަޜރީ  ެއްންޑ  ފޭިންންސ  ޮއްފ  މިިންސަޓރ  ުކރީެގ 

ާރޒީ  ަމްޙޫމުދ  ްލ  ައްލފާޟި މިިންސަޓރ  ެއްކޓިްނގ  ަމާށއި  ާހޝި ަޢލީ 

ެއހީެތރިަކަމްށ  އިްޚލްާސެތރި  އިުރާޝުދަތަކާށއި  ެދްއަވުމްނެގްނެދވި 

ުޝުކުރ ަދްނަނަވެމެވ. ައދި ޯމްލޑިްވްސ ަމނިަޓީރ ޮއޯތރިޓީެގ ަގަވރަނރ 

ްލ ަފޒީްލ ަނޖީަބާށއި ެއ ޮއޯތރިޓީެގ ުމަވްއަޒުފްނ ެދްއަވުމްނެގްނެދވި  ައްލފާޟި

ައުގުހރި އިުރާޝުދަތަކާށއި ެދްއވި ެއްއާބުރެލްއުވަމްށަޓަކއި އިްޚލްާސެތރި 

ުޝުކެރްއ ަދްނަނަވެމެވ. 

ުކެރްއުވަމްށ  ަހުރަދާނ  އިްޤތާިޞުދ  ސިާނަޢާތއި  ާމލީ  ާރްއޭޖެގ 

ުކާފުނެގ  ާދއި ެއަމނި ްލ ުމަޙްއަމުދ ަނޝީ ަރޢީުސްލުޖްމޫޙރިްއާޔ ައްލފާޟި

ެގްނަދާވ  ުކަރްއަވުމްނ  ެމުދެކނުޑެމްއެނތި  ެމްމަބުރްނ  ެކބިެންޓެގ 

ަމަސްއަކްތުޕުޅަތަކްށ ޭބްނުކެގ ޯބުޑެގ ެއްނެމަހއި ެމްމަބުރްނެގ ަފާރުތްނ 

ަވަރްށ ާޚްއަޞ ުޝުކެރްއ ައރިްސުކަރެމެވ.

ައުޅަގނާޑއެިއުކ  ުލުވަމްށަޓަކއި  ާވޞި ަތަސްއުވަރްށ  ޭބްނުކެގ  ައދި 

ަމަސްއަކްތުކެރްއވި ުކރީެގ ައދި މާިހުރެގ ޑިެރްކަޓުރްނ ާފުޅުކަރްއާވަފއިާވ 

ެއްއާބުރެލްއުވަމްށ  ަލާފުފުޅަތާކއި  ެދްއާވަފއިާވ  ޚިާޔުލުފުޅަތާކއި  ައުގުހރި 

ާޚްއަޞ ުޝުކެރްއ ަދްނަނަވެމެވ. ަބެއްއ ާޙަލްތަތުކަގއި ޑިެރްކަޓުރްނެގ 

ންިނާމަފއިަވނީ  ންިނުމްނަތްއ  ވަީނަމެވްސ،  ަތާފުތ  ޚިާޔުލުފުޅަތްއ 

ުމްސަތޤިްއުލ  ަމީތްނ،  ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ  ުއޫސާލއި  މިނިަވްނ  ހްިނުގުމެގ 

ަފާރަތަކްށ  ަވކި  ްއަޔުތްނ،  ަޙއިސި ުކްނުފްނެޏްއެގ  ެގްނުގޭޅ  ުއޫސުލަތްއ 

ޯވަޓަކްށ  ެޗައރަމްނެގ  ރިާޢަޔްތޮކްށ،  ަމްނާފައްށ  ުޖްމަލ  ުބަރުނެވ، 

ުނޮގްސ ޯބުޑ ެމްމަބުރްނެގ ައްޤަލބިްއަޔުތލިބިެގްނެނެވ.

ޮއފިަސރެގ  ެއްގެޒެކޓްިވ  ޭބްނުކެގ ޗީްފ  ޮގުތްނ،  ަބެހްއެގ  ަފުހ  ެއްނެމ 

ަމާޤާމއި ައަލްށ ަހާވުލެވަވަޑއިެގްނެނވި މްިސަޓރ ޕަީޓރ ޯހރްޓްނައްށ 

ޭބްނާކއި  ޯހރްޓްނ  މްިސަޓރ  ައދި  ަދްނަނަވެމެވ.  ަމުރަޙާބެއްއ  ހުޫނ 

ެތޭރަގއި  ުކުރުމްއަދުތެގ  މާިފއިުތވި  ަފުހްނ  ަހާވުލެވަވަޑއިެގްނެނވި 

ެގްނުގުޅްއާވ  ުހަނުރެވރިަކާމއި  ަދްއަކަވުމްނެގްނަދާވ  ެމުދެކނުޑެމްއެނތި 

ުދުރވްިސުންނުފަޅކީ މަިފަދ ަމާޤެމްއަގއި ުހްނަނާވ ޭބުފެޅްއެގ ކިަބއިަގއި 

ުވާމއިެއުކ، މްިސަޓރ ޯހރްޓްނެގ  ެއެދޭވ ސިަފަތެކެވ.  ެއްނެމ  ުހުރްނ 

ަތުޖރިާބެގ ައލީަގއި ޙިްއާޞާދުރްނަންށ ެއްނެމ ަމްނާފުކަރނިވި ަނތާީޖެއްއ 

ުލޮކްށެދވާިދެނަކުމެގ ުފރިަހަމ ަޔޤީްނަކްނ ައުރަވެމެވ. ުކރިަމުގަގއި ާހސި

ކީރިތި هللا ެގ ަތަނަވްސ ަރުޙަމްތުފުޅްނ، ައުޅަގނުޑެމްނ ާބްއަޖެވރިަކުމަގއި 

މްިނަވުރ  ައުރަތ  ުކރިެއުރާމއި  އިުތުރ  ުކރިަމުގަގއި  ަލަހްއަޓަވއި، 

ުކެރްއުވްނ ެއދި ެއަކާލނެގ ަޙުޟަރުތަގއި ުދާޢ ަދްނަނަވެމެވ.

މް ހި ރާ ބް މް އި ދަ އާ
ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑެގ ެޗައރަމްނ



19 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ޓަރުން ގެ ޯބޑު ކް ޑިރެ

ހީމް ބްރާ މް އި ދަ ލްފާޟިލް އާ އަ

ުމްސަތޤިްއުލ، ހްިނުގުމެގ ާދއިާރަގއި ހެިމނިަވަޑއުިނަގްނަނާވ ޑިެރްކަޓެރްއ 

ައދި  ަމްސޫއުލެވރިަފާރެތެވ.  ުބްކޮޝްޕެގ  ައްސަރފީ  އްިބާރހީަމކީ  ާއަދްމ  ްލ  ައްލފާޟި

ވިަޔާފރީެގ ާދއިާރަގއި 33 ައަހުރެގ ަތުޖރިާބ ލިބިަވަޑއިެގްނަފއިާވއިުރ، ަތުޢލީމީ ާދއިާރަގއި 

ުކާފުނަވނީ ޮއްސްޓޭރލިާޔެގ ެމުކޭވރީ  23 ައަހުރެގ ަތުޖރިާބ ލިބިަވަޑއިެގްނަފއިެވެއެވ. ެއަމނި

ުޔނިަވރސިޓީ އްިނ “ާމްސަޓރ ޮއްފ ާއރްޓްސ އްިނ ެއޑިުއޭކަޝްނ” ާއއި “ެބަޗަލރ 

ްސ )ެމަތެމޓިްކްސ(” ައދި “ ޑިްޕޮލާމ އްިނ ްޕޮރފަެޝަންލ ެއޑިުއޭކަޝަންލ  ޮއްފ ަސެއްނެސ

ެގ  ޯމްލޑިްވްސ  ޮއްފ  ޭބްންކ  ުލުކަރްއާވަފެއެވ.  ާހސި ަސަނުދަތްއ  ެގ  ްޕެރްކޓިަސްސ” 

ާއަދްމ  ްލ  ައްލފާޟި ަސުރާކުރްނ  ދެިވހި  ަމާޤަމްށ  ެޗާއރަމްނަކުމެގ  ޑިެރްކަޓުރަކަމާށއި 

އްިބާރހީްމ ަޢްއަޔްނުކެރްއވީ 07 ޯއަގްސްޓ 2009 ަގެއެވ. ައދި ެއައްށަފުހ 30 ޮއްކޯޓަބރ 

ްލ ާއަދްމ  2010 ަގއި ައުލްނ ެއަމާޤަމްށ ަޢްއަޔްނުކެރުވެނެވ. ބީ.ެއްމ.ެއްލ ަގއި ައްލފާޟި

އްިބާރހީްމެގ ޙިްއާޞެއްއ ޯނެވެއެވ.

ން ދީ އް ލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރަ އަ

ުމްސަތޤިްއުލޫންނ، ހްިނުގުމެގ ާދއިާރަގއި ހެިމނިަވަޑއަިގްނަނާވ ޑިެރްކަޓެރްއ 

ާލ ާޢއިަޝުތ ޫނަރްއދީްނ ުހްނެނވީ ޭބްނުކެގ  29 ޯއަގްސްޓ 2010 އްިނ ެފށިެގްނ ައްލފާޟި

ާލ ާޢއިަޝުތ  ެއްކޓިްނގ ެމޭނޖިްނގ ޑިެރްކަޓރ ައދި ސީ.އީ.ޯއެގ ަމާޤުމަގެއެވ. ައދި ައްލފާޟި

އްިނޮފރޭމަޝްނ  ޭބްނކިްނގާއއި،  އިެލްކްޓޯރނިްކ  ުމާޢަމާލްތަތާކއި،  ާކުޑެގ  ޫނަރްއދީަނކީ 

ެޓްކޮނޮލޖީާއއި، ަބއަިންލައުޤާވމީ ޭބްނކިްނގ ައދި ޮކެރްސޮޕްނެޑްންޓ ޭބްނކިްނގ ޑިވިަޜްނ 

ެގ ެއސިްސެޓްންޓ ެޖެނަރްލ ެމޭނަޖެރެއެވ.  

ުކރީްނ،  ުގޅިަވަޑއިަގުތުމެގ  ާއއި  ޯމްލޑިްވްސ  ޮއްފ  ޭބްންކ  ައަހުރ  ަވަނ   1982

ާލ  ާއެގ ާމޭލ ްބާރްނުޗަގެއެވ. ައްލފާޟި ަމަސްއަކްތުކަރްއާވަފއިަވނީ ްސޭޓްޓ ޭބްންކ ޮއްފ އްިނޑި

ަމަސްއަކްތުކަރްއަވއި  ުދަވުހ މާިދއިާރަގއި  ައަހަރްށުވެރ ގަިނ  ާޢއިަޝުތ ޫނަރްއދީްނ 30 

ުލުކަރްއަވއި، ްޓޭރްޑ ަފއިޭންންސ ައދި ަބއަިންލައްޤާވީމ ޭބްނކިްނގެގ  ަޢަމލީ ަތުޖރިާބ ާހސި

ޮއްނަނ  ޭބްނުކަތާކއިެއުކ  ެއެހްނ  ައދި  ލިބިަވަޑއިެގްނަފއިެވެއެވ.  ަތުޖރިާބ  ާދއިާރއިްނ 

އިްސަދުއެރްއ  ޯހުދުމަގއި  ަފްނުޑ  ޭބްނުކަތުކްނ  ޭބުރެގ  ަދަމަހްއަޓއި،  ަބަދހިޮކްށ،  ުގުޅްނ 

ައާދުކަރްއާވަފއިެވެއެވ.

ާޢއިަޝުތ  ާލ  ައްލފާޟި ަފާރުތްނ  ަސުރާކުރެގ  ދެިވހި  ެފށިެގްނ  އްިނ   2008 ޫޖްނ   13

ޫނަރްއދީްނ ޭބްނުކެގ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބަޑްށ ަޢްއަޔްނުކަރްއަވުމްނދިަޔެއެވ. ައދި ެއްނެމަފުހްނ 

ާލ  ެއަމާޤަމްށ ަޢްއަޔްނުކެރުވނީ 30 ޮއްކޯޓަބރ 2010 ަގެއެވ. ބީ.ެއްމ.ެއްލ ަގއި ައްލފާޟި

ާޢއިަޝުތ ޫނަރްއދީްނެގ ޙިްއާޞެއްއ ޯނެވެއެވ.



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 202010

ލީ ޢަދު ޢަ ލްފާޟިލް އަސް އަ

ުމްސަތޤިްއުލޫންނ، ހްިނުގުމެގ ާދއިާރަގއި ހެިމނިަވަޑއުިނަގްނަނާވ ޑިެރްކަޓެރްއ 

ްލ ައްސަޢުދ ަޢލީައކީ ޮނެވްލޓީ ްޕރިްނަޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލަިޝރްސ ްޕަރއިެވްޓ  ައްލފާޟި

ޑިެރްކަޓެރެވ.  ެމޭނޖިްނގ  ލިމިެޓްޑެގ  ްޕަރއިެވްޓ  ޯމްލޑިްވްސ  ްޑރިްފްޓުވްޑ  ައދި  ލިމިެޓްޑ 

ްލ ައްސަޢުދ ަޢލީ ަވނީ ެކެނާޑެގ ުޔނިަވރސިޓީ ޮއްފ ޮއާޓާވ އްިނ ބިްޒަންސ  ައްލފާޟި

ްލ  ައްލފާޟި ުލުކަރްއާވަފެއެވ.  ާހސި ޑިްގރީ  ެބްޗާލރްސ  ޮރުގްނ  ެއްޑމިިންސްޓޭރަޝްނެގ 

ައްސަޢުދ ަޢލީ ެއްނެމ ުފަރަތަމ ޭބްނުކެގ ޯބަޑްށ ަޢްއަޔްނުކެރުވނީ 07 ޯއަގްސްޓ 2009 

ަގެއެވ. ައދި 30 ޮއްކޯޓަބރ 2010 ަގއި ައުލްނ ަޢްއަޔްނުކެރުވެނެވ. ބީ.ެއްމ.ެއްލ ަގއި 

ްލ ައްސަޢުދ ަޢލީ ެގ 100 ޙިްއާޞ ޮއެވެއެވ. ައްލފާޟި

މް ހީ ރާ ބް މަދު ޖައިޝް އި އް ޙަ ލްފާޟިލް މު އަ

ުމްސަތޤިްއުލ، ހްިނުގުމެގ ާދއިާރަގއި ހެިމނިަވަޑއުިނަގްނަނާވ ޑިެރްކަޓެރްއ 

ލިމިެޓްޑ  ޫޔޓިލިޓީްސ  ެސްންޓަރްލ  އްިބާރހީަމކީ  ަޖއިްޝ  ުމަޙްއަމުދ  ްލ  ައްލފާޟި

ުޔނިަވރސިޓީ  ްޓެރްންޓ  ޮނޓިްނގަހްމ  އިނގިޭރސިވިާލުތެގ  ެޗައރަމްނެއެވ.  ެގ 

ޑިްގރީ  ޮއާނރްސ  ފްަސްޓްކލްާސ  ޮރުގްނ  ާއރކިެޓްކަޗރެގ  އްިނޓީރިައރ  އްިނ 

ުފަރަތަމ  ެއްނެމ  އްިބާރހީްމ  ަޖއިްޝ  ުމަޙްއަމުދ  ްލ  ައްލފާޟި ުލުކަރްއާވަފއިެވެއެވ.  ާހސި

ޮއްކޯޓަބރ   30 ައދި  ަގެއެވ.   2009 ޯއަގްސްޓ   07 ަޢްއަޔްނުކެރުވނީ  ޯބަޑްށ  ޭބްނުކެގ 

ްލ ުމަޙްއަމުދ ަޖއިްޝ  2010 ަގއި ައުލްނ ަޢްއަޔްނުކެރުވެނެވ. ބީ.ެއްމ.ެއްލ ަގއި ައްލފާޟި

އްިބާރހީްމެގ ޙިްއާޞެއްއ ޯނެވެއެވ.

ޒާ މަދު ރި އް ޙަ ހާ މު ލްފާޟިލާ ނު އަ

ުމްސަތޤިްއުލ، ހްިނުގުމެގ ާދއިާރަގއި ހެިމނިަވަޑއުިނަގްނަނާވ ޑިެރްކަޓެރްއ 

ޑިެވޮލްޕެމްނުޓެގ  އިޮކޮނމްިކ  ޮއްފ  މިނިްސްޓރީ  ައކީ  ރާިޒ  ުމަޙްއަމުދ  ުނާހ  ާލ  ައްލފާޟި

ހްިނެގުވާމއި  ެސްކަޝްނ  ެޕ ސިލިޭޓ ަޝްނ  ބިްޒަންސ  ެއްންޑ  ޕޮލިސީ  އިޮކޮނމްިކްސ 

ަސރވަިސްސެގ  ޭއވިޭއަޝްނ  ައއެިލްންޑ  އިުތުރްނ  މީެގ  ަފާރެތެވ.  ަހާވުލެވުހްނެނވި 

ާކްސ  ުޔނިަވރސިޓީެގ  ސިޓީ  ަލްނަޑްނެގ  ެމްމަބެރްއެވްސެމެއެވ.  ޯބުޑެގ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ 

ަފއިޭންންސެގ  ެއްންޑ  ެއަކުއްނޓިްނގ  ަންލ  އްިނަޓރޭނަޝ އްިނ  ްސޫކްލ  ބިްޒަންސ 

އިނގިޭރސިވިާލުތެގ  ައދި  ުލުކަރްއާވަފއިެވެއެވ.  ާހސި ޑިްގރީެއްއ  ާމރްސާޓްސ  ޮރުގްނ 

ޑިްގރީ  ޮރުގްނ  އިޮކޮނމްިކްސެގ  ޮކެލްޖ އްިނ  ްޓރިނިޓީ  ެކްމްބރިްޖެގ  ޮއްފ  ުޔނިަވރސިޓީ 

ާލ ުނާހ ުމަޙްއަމުދ ރާިޒ ޭބްނުކެގ ޯބަޑްށ ަޢްއަޔްނުކެރުވނީ  ުލުކަރްއާވަފއިެވެއެވ. ައްލފާޟި ާހސި

ރާިޒެގ  ުމަޙްއަމުދ  ުނާހ  ާލ  ައްލފާޟި ަގއި  ބީ.ެއްމ.ެއްލ  ަގެއެވ.   2010 ޮއްކޯޓަބރ   30

ޙިްއާޞެއްއ ޯނެވެއެވ.



21 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ދު މަ އް ޙަ ޒްނީ މު ލްފާޟިލް ޙަސަން މު އަ

ުމްސަތޤިްއުލ، ހްިނުގުމެގ ާދއިާރަގއި ހެިމނިަވަޑއުިނަގްނަނާވ ޑިެރްކަޓެރްއ

ްލ ަޙަސްނ ުމްޒނީ ުމަޙްއަމަދކީ ޯމްލޑިްވްސ ޯޕްޓްސ ލިމިެޓްޑެގ ެއސިްސެޓްންޓ  ައްލފާޟި

ެޖެނަރްލ ެމޭނަޖރ ައދި ެއުކްނުފނެީގ ާކޯގ ްކލަިއެރްންސ ޑިާޕރްޓަމްންޓެގ ެހްޑ ޮއްފ ާކޯގ 

އިނގިޭރސިވިާލުތެގ  ަވނީ  ުމަޙްއަމުދ  ުމްޒނީ  ަޙަސްނ  ްލ  ައްލފާޟި ެއެވ.  ްކލަިއެރްންސ 

ޕްޯސްޓ  ޮރނުގްނ  ެމޭންޖެމްންޓެގ  ެޓްކޮނޮލޖީ  އްިނ  ުޔނިަވރސިޓީ  ްސެޓޯފރޑަްޝައރ 

ުލުކަރްއާވަފެއެވ. ައދި ަހަމ ެއ ުޔނިަވރސިޓީ އްިނ ޮކްމޕުިއޓިްނގެގ  ްގެރުޖޭއްޓ ޑިްޕޮލާމ ާހސި

ްލ  ައްލފާޟި ުލުކަރްއާވަފއިެވެއެވ.  ާހސި ޑިްގރީ  ްސ  ަސެއްނެސ ޮއްފ  ެބްޗަލރ  ޮރނުގްނ 

ަޙަސްނ ުމްޒނީ ުމަޙްއަމުދ ޭބްނުކެގ ޯބަޑްށ ަޢްއަޔްނުކެރުވނީ 30 ޮއްކޯޓަބރ 2010 ަގެއެވ. 

ްލ ަޙަސްނ ުމްޒނީ ުމަޙްއަމުދެގ ޙިްއާޞެއްއ ޯނެވެއެވ. ބީ.ެއްމ.ެއްލ ަގއި ައްލފާޟި

ދު މަ އް ޙަ މަދު މު ޙް ލްފާޟިލް އަ އަ

ުމްސަތޤިްއުލ، ހްިނުގުމެގ ާދއިާރަގއި ހެިމނިަވަޑއުިނަގްނަނާވ ޑިެރްކަޓެރްއ

ްލ ައްޙަމުދ ުމަޙްއަމުދ ަވނީ އިނގިޭރސިވިާލުތެގ ުޔނިަވރސިޓީ ޮއްފ ަހްލ އްިނ  ައްލފާޟި

ުލުކަރްއާވަފެއެވ.  އިޮކޮނމްިކްސ )ަޕްބލްިކ ޕޮލިސީ( ެގ ާދއިާރއިްނ ާމްސަޓރްސ ޑިްގރީ ާހސި

ްސ އްިނ ެބްޗާލރްސ  ައދި ަހަމ ެއ ުޔނިަވރސިޓީ އްިނ އްިނޖިނިައރިްނގ ަސެއްނެސ

ުމަޙްއަމުދ  ައްޙަމުދ  ްލ  ައްލފާޟި ުކަރްއާވަފއިެވެއެވ.  ުފރިަހަމ  ްކާލްސ(  )ފްަސްޓ  ޑިްގރީ 

 2008 ޫޖްނ   13 ަޢްއަޔްނުކެރްއވީ  ުފަރަތަމ  ަފާރުތްނ  ަސުރާކުރެގ  ޯބަޑްށ  ޭބްނުކެގ 

ާޢްނުމ  ަގއިަވނީ  ޮއްކޯޓަބރ 2010  ައދި 30  ޯއަގްސްޓ 2009  ެއައްށަފުހ، 07  ަގެއެވ. 

ައްޙަމުދ  ްލ  ޙިްއާޞާދުރްނެގ ަފާރުތްނ އްިނތާިޚުބުކެރވިަފެއެވ. ބީ.ެއްމ.ެއްލ ަގއި ައްލފާޟި

ުމަޙްއަމުދެގ 30 ޙިްއާޞ ޮއެވެއެވ.

ރު ތާ އް ދުއްސަ ބް މަދު ޢަ އް ޙަ ލްފާޟިލް މު އަ

ުމްސަތޤިްއުލ، ހްިނުގުމެގ ާދއިާރަގއި ހެިމނިަވަޑއުިނަގްނަނާވ ޑިެރްކަޓެރްއ

ްލ ުމަޙްއަމުދ ަޢުބުދްއަސްއާތަރކީ ޮކޯކ ަހްޓްސ ްޕަރއިެވްޓ ލިމިެޓްޑެގ ެމޭނޖިްނގ  ައްލފާޟި

ޮއްފ  ާމްސަޓރ  އްިނ  ޭވްލްސ  ޮއްފ  ުޔނިަވރސިޓީ  ވާިލުތެގ  އިނގިޭރސި  ޑިެރްކަޓެރެވ. 

ުމަޙްއަމުދ  ްލ  ައްލފާޟި ުލުކަރްއާވަފއިެވެއެވ.  ާހސި ެއްޑމިިންސްޓޭރަޝްނ  ބިްޒަންސ 

ާޢްނުމ  ައްށ   2005 ޫޖްނ   29 އްިނ   2004 ެސްޕެޓްމަބރ   08 ަޢުބުދްއަސްއާތުރަވނީ 

ޙިްއާޞާދުރްނެގ ަފާރުތްނ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބަޑްށ އްިނތާިޚުބ ުކެރވަިފެއެވ. ދެިވހި ަސުރާކުރެގ 

ްލ ުމަޙްއަމުދ ަޢްބުދްއަސްއާތުރ ުފަރަތަމ  ަފާރުތްނ ޭބްނުކެގ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބަޑްށ ައްލފާޟި

ައުލްނ  ަގއި  ޫޖްނ 2008  ައދި 13  ަގެއެވ.  ޮއްކޯޓަބރ 2005  ުކެރުވނީ 30  ަޢްއަޔްނ 

ަޢްއަޔްނުކެރުވެނެވ. ެއައްށ ަފުހ 07 ޯއަގްސްޓ 2009 ައދި 30 ޮއްކޯޓަބރ 2010 ަގއި 

ްލ  ައްލފާޟި ަގއި  ބީ.ެއްމ.ެއްލ  އްިނތާިޚުބުކެރުވެނެވ.  ަފާރުތްނ  ޙިްއާޞާދުރްނެގ  ާޢްނުމ 

ުމަޙްއަމުދ ަޢްބުދްއަސްއާތުރެގ 2,300 ޙިްއާޞ ޮއެވެއެވ.
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މަދު  އް ޙަ މް މު ހީ ބްރާ ލްފާޟިލް އި އަ

ުމްސަތޤިްއުލ، ހްިނުގުމެގ ާދއިާރަގއި ހެިމނިަވަޑއުިނަގްނަނާވ ޑިެރްކަޓެރްއ 

ްޕަރއިެވްޓ ލިމިެޓްޑ  ޮހލިޑްޭސ  ައއެިލްންޑ  ްޓޮރޕަިކްލ  ުމަޙްއަމަދކީ  އްިބާރހީްމ  ްލ  ައްލފާޟި

ައދި ޮއްސްޕޭރ ފަިޝރްީޒ ްޕަރއިެވްޓ ލިމިެޓްޑެގ ެމޭނޖިްނގ ޑިެރްކަޓުރެގ އިުތުރްނ ަގްސެވލި 

ްލ  ައްލފާޟި ޑިެރްކަޓެރްއެވްސެމެއެވ.  ެއްގެޒެކޓްިވ  ލިމިެޓްޑެގ  ްޕަރއިެވްޓ  ައއެިލްނޑްްސ 

ްސްޓެރްތްކަލއްިޑ  ޮއްފ  ުޔނިަވރސިޓީ  އިނގިޭރސިވިާލުތެގ  ަވނީ  ުމަޙްއަމުދ  އްިބާރހީްމ 

ުލުކަރްއާވަފެއެވ.  ްސ ޑިްގރީ ާހސި އްިނ ުޓައރަިޒްމެގ ާދއިާރއިްނ ާމްސަޓރ ޮއްފ ަސެއްނެސ

ައދި އިނގިޭރސިވިާލުތެގ ަސުއުތ ްގެލޯމރަގްނ އްިންސޓިޓިުއްޓ ޮއްފ ަހަޔރ ެއޑިުއޭކަޝްނ 

ަންލ  ެނަޝ ަހަޔރ  ާދއިާރއިްނ  ެގ  )ުޓައރަިޒްމ(  ަފއިޭންންސ  ައދި  ބިްޒަންސ  އްިނ 

ްލ އްިބާރހީްމ ުމަޙްއަމުދ ޭބްނުކެގ ޯބަޑްށ ާޢްނުމ  ުލުކަރްއާވަފެއެވ. ައްލފާޟި ޑިްޕޮލާމ ާހސި

ޙިްއާޞާދުރްނެގ ަފާރުތްނ އްިނތާިޚުބުކެރވިަފއިަވނީ 07 ޯއަގްސްޓ 2009 ަގެއެވ. ައދި 30 

އްިނތާިޚުބުކެރުވެނެވ.  ަފާރުތްނ  ޙިްއާޞާދުރްނެގ  ާޢްނުމ  ައުލްނ  ަގއި   2010 ޮއްކޯޓަބރ 

ްލ އްިބާރހީްމ ުމަޙްއަމުދެގ 960 ޙިްއާޞ ޮއެވެއެވ. ބީ.ެއްމ.ެއްލ ަގއި ައްލފާޟި

މާނިޔަމް   ބްރަ މިސްޓަރ ގަނޭސަން ސު

ުކރީެގ ެމޭނޖިްނގ ޑިެރްކަޓރ ައދި ޗީްފ ެއްގެޒެކޓްިވ ޮއފިަސރ )ސީ.އީ.ޯއ(،

ުމްސަތޤިްއުލ ޫންނ، ހްިނުގުމެގ ާދއިާރަގއި ހެިމނިަވަޑއެިގްނެނވި ޑިެރްކަޓެރްއ

މްިސަޓރ ުސްބަރާމނިަޔްމ ޭބްނުކެގ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑްނ އިްސތިުޢާފ ެދްއާވަފއިަވނީ 16 ޯއަގްސްޓ 2010 ަގެއެވ.

ަސުރާކުރްނ  ޮގުތަގެއެވ.  ޮއފިަސރެގ  ެއްގެޒެކޓްިވ  ޗީްފ  ަގއި   2009 ުޖަލއި   01 ުގޅިަވަޑއިަގތީ  ޭބްނާކއި  ުސްބަރާމނިަޔްމ  ަގޭނަސްނ  މްިސަޓރ 

މްިސަޓރ ުސްބަރާމނިަޔްމެގ ަންނ ޭބްނުކެގ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑެގ ެމްމަބުރަކަމްށ ުހަށަހަޅއި، 07 ޯއަގްސްޓ 2009 ަގއި ޭބްއުވުނ ައަހރީ ާޢްނުމ 

ަޖްލާސަގއި ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑެގ ެމްމަބުރަކަމްށ ަޢްއަޔްނުކެރުވެނެވ. ޭބްންކ ޮއްފ ޯމްލޑިްވްސ ަގއި މްިސަޓރ ަގޭނަސްނ ުސްބަރާމނިަޔްމ ަމަސްއަކްތ 

ުކަރްއާވަފއިަވނީ 05 ުޖަލއި 2009 އްިނ ެފށިެގްނ 16 ޯއަގްސްޓ 2010 ައެށެވ.

ޓަރުން( ކް ގެ ޑިރެ ގެ ޯބޑު )ކުރީ ޓަރުން ކް ޑިރެ
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ޢީލް ޔާސިރު    މާ ތާޛު އިސް ލްއުސް އަ

ުމްސަތޤިްއުލ، ހްިނުގުމެގ ާދއިާރަގއި ހެިމނިަވަޑއުިނަގްނަނާވ ޑިެރްކަޓެރްއ

ައްލުއްސާތުޛ އިްސާމޢީްލ ާޔސިުރ ޭބްނުކެގ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑްނ ަވކެިވަވަޑއެިގްނަފއިަވނީ 30 ޮއްކޯޓަބރ 2010 ަގެއެވ.

ައްލުއްސާތުޛ އިްސާމޢީްލ ާޔސިަރކީ މިިންސްޓރީ ޮއްފ ުޓައރަިޒްމ ާއރްޓްސ ެއްންޑ ަކްލަޗރެގ ެޑޕުިއޓީ މިނިްސަޓެރެވ.  ޭބްނުކެގ ޯބަޑްށ ުފަރަތަމ 

ަޢްއަޔްނުކެރުވނީ 13 ޫޖްނ 2008 ަގެއެވ. ައދި ޭއެގ ަފުހްނ 07 ޯއަގްސްޓ 2009 ަގއި ައުލްނ ަމާޤަމްށ ަޢްއަޔްނުކެރުވެނެވ. ބީ.ެއްމ.ެއްލ ަގއި 

ައްލުއްސާތުޛ އިްސާމޢީްލ ާޔސިުރެގ ޙިްއާޞެއްއ ޯނެވެއެވ.

ޠިފް    މަދު އާ އް ޙަ ލްފާޟިލް މު އަ

ުމްސަތޤިްއުލ، ހްިނުގުމެގ ާދއިާރަގއި ހެިމނިަވަޑއުިނަގްނަނާވ ޑިެރްކަޓެރްއ

ްލ ުމަޙްއަމުދ ާއޠިްފ ޭބްނުކެގ ޯބުޑްނ އިްސތިުޢާފ ެދްއާވަފއިަވނީ 27 ޫޖްނ 2010 ަގެއެވ. ައްލފާޟި

ްލ ުމަޙްއަމުދ ާއޠިްފެގ  ްލ ުމަޙްއަމުދ ާއޠިްފ ޭބްނުކެގ ޯބަޑްށ ަޢްއަޔްނުކެރުވނީ 07 ޯއަގްސްޓ 2009 ަގެއެވ. ބީ.ެއްމ.ެއްލ ަގއި ައްލފާޟި ައްލފާޟި

ޙިްއާޞެއްއ ޯނެވެއެވ.

ލްފާޟިލާ ފަރީޙާ ޝަރީފު    އަ

ުމްސަތޤިްއުލ، ހްިނުގުމެގ ާދއިާރަގއި ހެިމނިަވަޑއުނަގްނަނާވ ޑިެރްކަޓެރްއ

ާލ ަފރީާޙ ަޝރީުފ ޭބްނުކެގ ޯބުޑްނ އިްސތިުޢާފ ެދްއާވަފއިަވނީ 08 ެމއި 2010 ަގެއެވ. ައްލފާޟި

ެއްފ.ޭޖ.ެއްސ  ައދި  ެމްމަބެރެކެވ.  ޯބުޑެގ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ޮއފީުހެގ  ެއްޑމިިންސްޓޭރަޝްނ  ެޕްނަޝްނ  ޯމްލޑިްވްސ  ަޝރީަފކީ  ަފރީާޙ  ާލ  ައްލފާޟި

ާލ ަފރީާޙ  ޮކްނަސްލޓިްނގެގ ެމޭނޖިްނގ ޑިެރްކަޓެރެވ. ޭބްނުކެގ ޯބަޑްށ ަޢްއަޔްނުކެރުވނީ 07 ޯއަގްސްޓ 2009 ަގެއެވ. ބީ.ެއްމ.ެއްލ ަގއި ައްލފާޟި

ަޝރީުފެގ 200 ޙިްއާޞ ޮއެވެއެވ. 

ހުމީ     ޒްބާން ފަ ލްފާޟިލް އަ އަ

ުމްސަތޤިްއުލ، ހްިނުގުމެގ ާދއިާރަގއި ހެިމނިަވަޑއުިނަގްނަނާވ ޑިެރްކަޓެރްއ

ްލ ައްޒާބްނ ަފުހމީ ޭބްނުކެގ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑްނ ަވކެިވަވަޑއެިގްނަފއިަވނީ 12 ޑެިސްމަބުރު 2010 ަގެއެވ. ައްލފާޟި

ްލ  ްލ ައްޒާބްނ ަފުހމީައކީ ޫންރާބްނ ެއްންޑ ްބަރދްާސ ޮކްމެޕނީ ްޕަރއިެވްޓ ލިމިެޓްޑެގ ަފއިޭންންސ ޑިެރްކަޓެރެވ. ބީ.ެއްމ.ެއްލ  ަގއި ައްލފާޟި ައްލފާޟި

ައްޒާބްނ ަފުހމީެގ ޙިްއާޞެއްއ ޯނެވެއެވ. 12 ޑެިސްމަބުރު 2010 ަގއި ަޢަމުލުކަރްނ ެފުށުނ ދެިވހާިރްއޭޖެގ ޭބްނކިްނގ ާއއިެބޭހ ާޤޫނުނ )ާޤޫނުނ 

ްލ ައްޒާބްނ ަފުހމީ ަވީނ ޑިެރްކަޓުރަކުމްނ ަވކެިވަފެއެވ. ަންނަބުރ 24/2010( ެގ 05 ަވަނ ާބުބެގ 15 ަވަނ ާމްއާދެގ )ނ( ެގ ަދުށްނ ައްލފާޟި



ން ޔާ ހަރީ ބަ އަ



25 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ޓަރގެ ބަޔާން     ކް ޓިން ގ މެނޭ ޖިން ގ ޑިރެ ކް އެ

2010 ަވަނ ައަހުރ ެފށިެގްނދިަޔއީ، ުދނޭިޔެގ އިްޤތާިޞަދްށ ުކރިަމތިވި 

ޯހދާިދެނަކުމެގ  ާކމިާޔބީަތެކްއ  ެއުކެވްސ،  ޮގްނެޖުހްނަތާކއި  ހަީނުރަކުމެގ 

ަބއަިންލައްޤާވމީ  ެތޭރަގއި  ައަހުރ  ަނަމެވްސ،  ެއުކަގެއެވ.  ުއްއމާީދއި 

ުފާޅާދއިާރެއްއަގއި  ުކރިެއުރުވަމްށ  ަހުރަދާނޮކްށ  އިްޤތާިޞުދ 

ަނތާީޖެއްއ  ެއެދޭވ  ެއުކެވްސ،  ަމަސްއަކްތަތާކއި  ގަިނުގަނ  ުކެރުވުނ 

ުކރިަމތިވި  އިްޤތާިޞަދްށ  ުދނޭިޔެގ  ުލުކެރިވަފއިުނަވނީ  ާހސި

ހަީނުރަކުމެގ ައަސުރަތްއ ުކަޑެވަފއި ުނުވުމެގ ަސަބުބްނެނެވ. މިޮގުތްނ، 

ަނތާީޖަތެކްއ  ަމަސްއަކްތަތުކްނ  ުކެރުވުނ  ުކުރަމްށ  ުއާޖާލ  ުކރިަމުގ 

މިައއި  ަހަރާކްތަތްއަވނީ  އިްޤތާިޞދީ  ުލުކެރުވުނަނަމެވްސ،  ާހސި

ހަީނުރަކްނ ައުއުމެގ ުކރިްނ ޮއްތ ާޙަލަތްށުވެރ ަދުށަގެއެވ. ައދި ާމލީ 

ސިާނަޢްތ ުދަޅެހޮޔުކުރަމްށަޓަކއި ުކަރްނެޖޭހ ަމަސްއަކްތަތުކެގ ުދެވލި، 

ުދނޭިޔެގ ުހރިާހ ަކްނޮކުޅަތެކްއަގއިަވނީ ަމުޑެޖިހަފެއެވ. 

ދު ޤްތިޞާ ގެ އި ޖޭ އް ރާ

ައަހުރެގ ެތޭރަގއި އްިންފޭލަޝްނ )ަތެކތީެގ ައުގ ަމްއަޗްށާދ މްިނަވުރ( 

)ަޤުއުމެގ  ޖީ.ޑީ.ޕީ  ައަހުރ  ާފއިުތވި  ދިަޔަކުމަގއިވަީނަމެވްސ،  ެވެގްނ  ަމތި

ުއެފްއުދްނެތރިަކްނ( 03 އްިނަސްއަތއިްނ ަދްށވަިދްށުވްނ ަފަހަނައަޅއި، 

އްިނަސްއަތައްށ   05 ާގްތަގނަޑަކްށ  ުއެފްއުދްނެތރިަކްނ  ަޤުއުމެގ 

ޮބުޑ  ެއްނެމ  ުކރިެއުރުމެގ  މި  ެބެލެވެއެވ.  ުކރިައަރއިެގްނާދެނަކަމްށ 

ޙިްއާޞެއްއ ައާދުކަރނީ ާރްއެޖައްށ ަފުތުރެވރްިނ ޒިާޔަރްތުކރި މްިނަވުރ 

އްިނެވްސްޓަމްންޓަތްއ  ޭބުރެގ  އިުތުރުވާމއި  އްިނަސްއަތއިްނ   22

 16 ައަދުދ  ެއނުދެގ  ާދއިާރެގ  ަފުތުރެވރިަކުމެގ  ައދި  ގަިނުވެމެވ. 

ސިާނައުތެގ  ަމްސެވރިަކުމެގ  ދިަޔެއެވ.  އިުތުރެވެގްނ  އްިނަސްއަތއިްނ 

ަބްނުދޮކްށ  ަފުހޮކުޅަގއި  ައަހުރެގ  ަމުޑެޖިހަފއިވަީނަމެވްސ،  ުދެވލި 

ެއްކްސޯޕްޓ ުކުރަމްށ ަމްސަގެނަފއިާވ ައަދުދ އިުތުރެވެގްނ ދިަޔެއެވ. 

ން ކަ ތެރި ގުން މާލީ ހިން

އިްޤތާިޞދީ ާޙަލުތ ަރނަގުޅަވުމްނ ައްނަނ ުދަވްސަވެރްއ ަތުޖރިާބުކުރުމެގ 

ަހުރަފްތަތެކްއ ގިާރުކަރުމްނ ާދއިުރ، ހިިތ، ަނަމެވްސ ަފއިާދުހރި ގަިނުގަނ 

ޫބުލުކާރޮގުތަގއި ުފުދްނެތރި  ުލވިެއެވ. ައުޅަގނުޑެމްނ ަޤ ޢުިބަރްތަތެކްއ ާހސި

ައުޅަގނުޑެމްނަންށ  ަދުތުރްނ  މިުކާރ  ބިާނުކުރަމްށ  އިްޤތާިޞެދްއ 

އިުތަރްށ  ާވަދެވރިަކްނ  ައދި  ުފުދްނެތރި  ުކރިައްށުވެރ  ުލެވެވނީ   ާވޞި

ަހުރަދާނުކެރވަިފއިާވ ުކްނުފްނެޏްއެގ ަމްނޒިަލެށެވ.

ައަހުރެގ ެތޭރަގއި ޭބްނުކެގ ހާިސުބަތްއ ުމާޠލާިއުކެރުވނީ، ަފއިާދެގ ޮބުޑަބެއްއ 

ެއަކަށެއުޅަމްށ  ްޕޮރވަިޜަންށ  ެހޭދ  ޯލުނަތަކްށ  ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ 

ައަދުދ  ަބަހްއަޓްނެޖޭހ  ޮގުތަގއި  ްޕޮރވަިޜްނެގ  އިްސަކްނދެީގްނެނެވ. 

ޮބުޑުވުމެގ ަސަބަބކީ ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ޯލުނަތަކްށ ަފއިާސ ައނުބާރ 

ޯހުދަމްށ ޭބްނުކްނ ުކާރ ަދުޢާވަތަކްށ ަޝުރޢީ ނިާޒުމެގ ެތެރއްިނ ާޤޫނނީ 

ފިަޔަވުޅެއުޅުމަގއި ލްަސަވުމްނ ދިުޔެމެވ.

ައަހުރެގ ެތޭރަގއި ޭބްނުކެގ ޯލުނ ޯޕރްޓޯފލޯިއ 6.1 ބިލަިއްނ ުރފާިޔައްށ 

ަދްށވިެއެވ. މިއީ 493 މިލަިއްނ ުރފާިޔެގ ަދްށުވެމެކެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ، 

ޯލަންށ ެއދި ުހަށެހޅި ުހަށެހުޅްނަތްއ ޭބްނަކްށ ލިބާިދެނ ެގްއުލްނަތަކްށ 

ރިާޢަޔްތޮކްށ ުމާޠލާިޢުކެރވި، ެއަފާރްތަތަކްށ ޯލުނ ޫދުކަރުމްނެގްނެދުވެނެވ. 

އްިނަޓެރްސްޓ ެގ ޮގުތަގއި ލޭިބ ާއްމަދނީ އިުތުރުކުރުމެގ ަމްޤަޞުދަގއި 

އްިނަޓެރްސުޓެގ ަޚަރުދ ޮބުޑ ޮބެޑތި ޑިޮޕޒިްޓަތްއ ޫދޮކްށުލުމެގ ަސަބުބްނ 

ޑިޮޕޒިްޓ ޯޕރްޓޯފލޯިއ އްިނ 814 މިލަިއްނ  ޭބްނުކެގ  ެތޭރަގއި  ައަހުރެގ 

ުރފާިޔ ަމުދވިެއެވ. 

މީެގ އިުތުރްނ، ައަހުރެގ ެތޭރަގއި ޭބްނުކެގ ަދަރނަިތްއ 295 މިލަިއްނ 

ުރފާިޔއިްނ ަދްށުކެރުވެނެވ. ަނތާީޖެއްއެގ ޮގުތްނ ާފއިުތވި ައަހުރެގ ުޖްމަލ 



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 262010

ާއްމަދނެީގ 87 އްިނަސްއަތ ަކުމަގއިާވ 830 މިލަިއްނ ުރފާިޔ ޭބްނަކްށ 

ލުިބެނެވ. އްިނަޓެރްސްޓ ަޚަރުދަތްއ ުކަޑުކެރވި، ުމަވްއަޒުފްނެގ ަޚަރުދަތްއ 

2009 ަވަނ ައަހުރ ުހިރ މްިނަވުރަގއި ެދެމެހްއުޓުމެގ ަސަބުބްނ، ެޓްކްސ 

މިލަިއްނ   78 ުހރި  ައަހުރަގއި  ަވަނ   2009 ަފއިާދ  ުކރީެގ  ެނުގުމެގ 

ުރފާިޔއިްނ 125 މިލަިއްނ ުރފާިޔައްށ އިުތުރވިެއެވ. ެޓްކްސެގ ޮގުތަގއި 

ައަހުރެގ  ުގޅިެގްނ  ަދްއަކްނެޖުހާމއި  ަސުރާކަރްށ  ުރފާިޔ  މިލަިއްނ   75

ާސުފ ަފއިާދެގ ޮގުތަގއި ލިބިަފއިަވނީ 50 މިލަިއްނ ުރފާިޔެއެވ.

ެހުދުނ  ެއެސްޓަތަކްށ  ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ  އިުރ،  ނިުމުނ  ައަހުރ 

ަކަވރ  ްޕޮރވަިޜްނ  އިުތުރޮކްށ،  ުރފާިޔއިްނ  މިލަިއްނ   143 ްޕޮރވަިޜްނ 

)ްޕޮރވަިޜްނެގ ޮގުތަގއި ަބަހްއަޓްނެޖޭހ މްިނަވުރ( 31 އްިނަސްއަތއިަގއި 

 20 ަބްތ  ންިސ ުފުދްނެތރިަކުމެގ  ަރުއްސާމުލެގ  ައދި  ެދެމެހްއުޓެނެވ. 

އްިނަސްއަތައްށ އިުތުރެވަފއިެވެއެވ.

އް ތަ ވޭ ޮގތް ދެ ޮކށް މަތް ޯފރު ދު އި ޚި ކާ ތަ ތް މަ ދު ޚި

އިުތުރަވުމްނދިަޔ  ަފުތުރެވރްިނ  ޭއޝިާޔެގ  ުކާރ  ޒިާޔަރްތ  ާރްއެޖައްށ 

ަދނޑިަވުޅަގއި، “ަޗއިާނ ޫޔނިައްނ ޭޕ ާކްޑ” ަތާޢަރުފުކުރުމެގ ަސަބުބްނ 

ޭބްނުކެގ ާއްމަދނަީވީނ އިުތުރެވަފެއެވ. ައދި ޭބްނުކްނ ަވީނ “ެއެމރިަކްނ 

ެއްކްސްޕެރްސ ެޑބްިޓ ާކްޑ” ަތާޢަރްފޮކްށ ޫދުކަރްނ ަފާށަފެއެވ.

“ޯމްލޑިްވްސ  ޮގުތްނ  ުފާޅުކުރުމެގ  ޚުިދަމްތަތްއ  ޯފުރޮކްށެދޭވ  ޭބްނުކްނ 

ޯފުނ  ޯމަބއިްލ  ަތާޢަރްފުކެރވި،  ޚުިދަމްތ  ެގ  ޭބްނކިްނގ”  ޯމަބއިްލ 

ެމުދެވރިޮކްށ ެދޭވ މިިޚުދަމުތެގ ެތޭރަގއި، ެއަކުއްންޓ ެބެލްންސ ެބުލާމއި 

ެއްއ ެއަކުއްނުޓްނ ައެންއ ެއަކުއްނަޓްށ ަފއިާސ ޮފުނުވްނަފަދ ފޭަސަހަތްއ 

ަކްސަޓަމުރްނަންށ ލިބިެގްނދިަޔެއެވ. ައދި ަހަމ ެއެހްނެމ “ަކްސަޓަމރ 

ެއްސ.ެއްމ.ެއްސ  ަތާޢަރްފުކެރުވުމްނ،  ެއްސ.ެއްމ.ެއްސ”  ަސރވްިސ 

ެމުދެވރިޮކްށ ަކްސަޓަމުރްނެގ ުސާވުލަތަކްށ ފޭަސަހަކާމއިެއުކ ަޖާވުބެދވެޭނ 

ުލުކުރަމްށ  ަމެގްއ ަފހިެވެގްނދަިޔެއެވ. މީެގ އިުތުރްނ، ަމީތ ަތުޢލުީމ ާޙސި

މަިނުމަގއި  “ކިަޔާވ”  ޮގުތްނ  ަމުގަފހިޮކްށދުިނުމެގ  ދެިވހްިނަންށ  ެއޭދ 

ޯލުނ ްސކީެމްއ ަތާޢަރްފުކެރުވެނެވ. މި ްސކީުމަގއި ހެިމޭނ ުލއިފޭަސަހ 

ޮގްތަތްއ ަކްސަޓަމުރްނ ުއަފާލއިެއުކ ަބަލއިެގްނަފއިާވަކްނ ާފަހަގުކަރެމެވ.

ާގުތްނ  ވާީހެވްސ  ޚުިދަމްތަތްއ  ެދޭވ  ަކްސަޓަމުރްނަންށ 

ހްިނުގްނ  ްބާރްނެޗްއެގ  ފްަސ  ޭބްނުކެގ  ޯފުރޮކްށދުިނުމެގޮގުތްނ 

ަކްސަޓަމުރްނަންށ  ައދި  ަބަދުލުކެރުވެނެވ.  އިާމާރްތަތަކްށ  ައުއ 

އިުތުރ  ަވުގުތ  ޚުިދަމްތޭދ  ޭބްނުކެގ  ޮގުތްނ  ުލއިފޭަސަހޮކްށދުިނުމެގ 

ުކެރވަިފއިެވެއެވ. މީެގ އިުތުރްނ، ައަލްށ ުހުޅުވުނ ޮއފީްސ އިާމާރުތަގއި 

)ެވާލާނެގ( އިުތުރ ޭއ.ޓީ.ެއްމ ަތެކްއ ެބެހްއުޓުމެގ އްިނތިާޒްމ ޭބްނުކްނަދނީ 

ަހަމަޖްއަސުމްނެނެވ.

ން ޓު އް ހެ ލެ ރިސްކް ބެ

ުކަޑުކުރުމެގ  ރްިސްކ  ސިާޔަސުތ  ޮއޑިުޓެގ  އްިނަޓރަންލ  ޭބްނުކެގ 

އިުތަރްށ  ނިާޒުމަވނީ  ެބެލެހްއުޓުމެގ  ރްިސްކ  ބިާނުކެރވި،  ަމްއަޗްށ 

ަހުރަދާނުކެރވަިފެއެވ. ައަހުރެގ ެތޭރަގއި އިްސާލުޙުކެރވި ަތްނފުީޒުކެރުވުނ 

ެންތ  ުހރި  ަފއިާސ  ެއހީަގއި  ޕޮލިސީ”ެގ  ެމޭންޖަމްންޓ  “ލުިކއިޑިޓީ 

މްިނަވުރ ެދެމެހްއޓި، ފޭަސަހަކާމއިެއުކ ވިަޔާފރީެގ ޭރުވްނަތާކއި ެއްއޮގަތްށ 

ޭއެގ  ެގްއުލްނަތްއ  ލިބާިދެނ  ަދަރންިނ  ައދި  ހްިނގިަފއިެވެއެވ.  ޭބްންކ 

ެއްނެމ ުފަރަތަމ ަމުރަޙާލަގއި ެދެނަގުތަމްށ ޭބްނުކެގ “ްކެރޑިްޓ ޕޮލިސީ” 

)ޭބްނުކްނ ަދަރނި ޫދުކުރުމެގ ސިާޔަސުތ( ަމުގަފހިޮކްށެދެއެވ. ާޢްނުމ 

ަފާރްތަތަކްށ ޯލުނ ޫދުކުރުމަގއި ަބާލެނ މްިނަގނުޑަތެކްއ ެއަކަށެއުޅުމެގ 

ޮގުތްނ “ްކެރޑިްޓ ޭރޓިްނގ ޮމެޑްލ” )ަދަރނި ައާދުކުރުމެގ ާޤބުިލަކްނ 

މިިމްނަގނުޑ  ަތާޢަރުފުކެރވަިފއިެވެއެވ.  ެއްއ  މްިނަގނުޑ(  ެދެނަގްނަނ 

ެއަކަށެއޅަިފއިަވނީ  ޯލަންށ ަޝުރުތ ުފރިަހަމާވ ެއްނެމ ަދްށ މްިނަގނުޑ 

ެދެނަގެނވެޭނޮގެތްއެގ ަމތީްނެނެވ. ައދި ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ޯލުނަތަކްށ 

ޮބުޑ  ޮކމިޓީ”  ރިވިުއ  “ެއްނ.ޕީ.ޭއ  ޯހުދުމަގއި  ައނުބާރ  ަފއިާސ 

ަގްނަނަތެކތީެގ  ެބްނުކްނ  އިުތުރްނ،  މީެގ  ައާދުކެރެއެވ.  ޙިްއާޞެއްއ 

ެއްއ  ޕޮލިސީ”  “ްޕޮރކިޮއަމްންޓ  ހެިފެހްއުޓަމްށަޓަކއި  ެފްނަވުރ  ައާގއި 

ޭބްނުކްނ  ަތެކްއާޗއި  ަގްނަނ  ޭބްނަކްށ  މިޮގުތްނ  ަތާޢަރުފުކެރުވެނެވ. 

ެޓްނަޑރ  ޮކމިޓީއިްނ”   އިެވުލޭއަޝްނ  “ބްިޑ  ަމްޝޫރުޢަތްއ  ހްިނާގ 

ުކަރުމްނ  ަމަސްއަކްތަތްއ  ަޙާވުލުކުރުމެގ  ަފާރްތަތާކއި  ެއކި  ުއޫސުލްނ 

ެގްނެދެއެވ. ައދި މި ސިާޔަސުތަތްއ ެއަކަށައަޅއި ޙިުކަމްތެތރިަކާމއިެއުކ 

ރްިސްކ  ެއްންޑ  ޮއޑިްޓ  ޯބުޑެގ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ަތްނފުީޒުކުރުމަގއި 

ެމޭންޖަމްންޓ ޮކމިޓީެގ ަލަފާއއި ެއހީެތރިަކްނ ލުިބެނެވ.

ން ރު ކު ޤީ އް ތައް ތަރަ ތް ލަ އިންސާނީ ވަސީ

ަތަރްއޤީުކުރަމކީ  ބިާނޮކްށ  ޮއނަިގނުޑ  ަލްތަތުކެގ  ަވސީ އްިނާސނީ 

ޭބްނުކެގ ެއްނެމ ުމހިްއުމ ައާމެޒެވ. މިޮގުތްނ ޭބްނުކެގ ެއްނެމ ުމހިްއުމ 

ޭހަދަތެކްއ  ގަިނުގަނ  ުކރިެއުރުވަމްށ  ުމަވްއަޒުފްނ  ަރުއްސާމުލަކުމަގއިާވ 

ާފެގ ާބާޒުރަގއި  ުކެރުވެނެވ. ަނތާީޖެއްއެގ ޮގުތްނ، މިޭބްނަކކީ ާރްއޭޖެގ ަވޒީ

ެއްނެމ ަމްޤޫބުލަކްނ ޯހަދއިަފއިާވ ަފާރެތެވ. 

ވަރނެންސް ޯކޕަރޭޓް ގަ

ެގ ުއޫސުލަތްއ ަދަމަހްއަޓއި ަހުރަދާނުކުރަމްށަޓަކއި  ޯކަޕޭރްޓ ަގަވރެންންސ

ެމުދެކނުޑެމްއެނތި  ޭބްނުކްނ  ެތޭރަގއިެވްސ  މިައަހުރެގ 

ާފަހަގުކެރޭވ  ާދއިާރަގއި  ހްިނުގުމެގ  ައދި  ަމަސްއަކްތޮކްށަފއިެވެއެވ. 

ަކްނޮބުޑުވްނަތްއ  ުހރި  ުމަވްއަޒުފްނެގ  ެބޭހޮގުތްނ  ަމްއަސަލަތާކއި 
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ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑެގ ަސާމުލަކަމްށ ެގަނުއަމްށ ެއުކަލާވެލުވުނ “ވްިސްލ 

ްބޯލވްިނގ” ނިާޒުމެގ ަދުށްނ،  ސީާދ ޮއޑިްޓ ެއްންޑ ރްިސްކ ެމޭންޖަމްންޓ 

ޮކމިޓީައްށ ުހަށެހުޅުމެގ ުފުރަޞުތ ުހުޅވިެގްނދަިޔެއެވ. ައދި މިނިާޒުމެގ 

ާކމިާޔުބަކާމއިެއުކ  ަމްއަސަލަތްއ  ުހަށެހުޅުނ  ެއޮކމިޓީައްށ  ަދުށްނ 

ެބެލވި ެއަކށީެގްނާވ ފިަޔަވުޅ ެއުޅެނެވ. ައދި ޭބްނުކްނ ެގްނުގޭޅ ެދުފްށ 

ެފްނަނ ސިާޔަސުތެގ ަދުށްނ ޙިްއާޞާދުރްނަންށ ވަީހއިެވްސ ާހަމަކްނ 

ޮގުތްނ  ައްނަގއިދުިނުމެގ  ަނތާީޖަތްއ  ވިަޔާފރީެގ  ޭބްނުކެގ  ޮބުޑޮގެތްއަގއި 

ުކުރަމްށ  ާޝއުިޢ  ރޯިޕްޓ  ާމލީ  “ްކާއާޓރލީ”  ތްިނަމެހްއެގ  ޮކްނެމ 

އިްސަކެމްއ ެދުމްނެގްނެދުވެނެވ.

ން ރު ކު ޔަން އް އް ޢަ .ޯއ އެ .އީ އައު ސީ

ަވނީ  ަގއި   2011 ެފްބުރައރީ  ޯބުޑްނ،  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ޭބްނުކެގ 

ަމާޤަމްށ  ސީ.އީ.ޯއެގ  ައުއ  ޭބްނުކެގ  ޯހރްޓްނ  ޕަީޓރ  މްިސަޓރ 

ޯކަޕޭރްޓ  ައކީ  ޯހރްޓްނ  ޕަީޓރ  މްިސަޓރ  ަޢްއަޔްނުކަރްއާވަފެއެވ. 

ްކެރޑިްޓ، ރެީޓއިްލ ޭބްނކިްނގ ާއއި ެއެސްޓެގ ެފްނަވުރ ެދެމެހްއުޓުމެގ 

ާދއިާރއިްނ ގަިނުގަނ ަތުޖރިާބ ލިބިަވަޑއިެގްނަފއިާވ ޭބުފެޅެކެވ. ުވާމއިެއުކ، 

މްިސަޓރ ޯހރްޓްނެގ ައުގުހރި އިުރާޝުދެގ ައލީަގއި ޭބްނުކެގ ވިަޔާފރި 

ަތަރްއޤީެވ ުކރިަމުގަގއި ަފއިާދ އިުތުރެވެގްނާދެނަކަމްށ ުއްއމުީދުކެރެވެއެވ.

ގެ ބަސް ކުރު ޝު

ޭބްނަކްށ  ެކނޑިޭނޅި  ަފާރްތަތުކްނ  ެއްނެމާހ  ުގުޅްނުހރި  ޭބްނާކއި 

ެދްއާވ އިުރާޝުދަތާކއި ެއްއާބުރުލަމްށަޓަކއި ެއަފާރްތަތަކްށ ނިާހަޔަތްށ 

ުޝުކުރެވރަިވެމެވ. މިޮގުތްނ:-

ެގްނަދާވ  ޯހްއަދަވުމްނ  ޚުިދަމްތ  ޭބްނުކެގ  ަވާފެތރިަކާމއިެއުކ 

ަކްސަޓަމުރްނަނާށއި،

ަމަސްއަކްތުކާރ  ަކާމއިެއުކ  ހާީވގި އިްޚލްާޞެތރިަކާމއި  ުނަހުނ 

ޭބްނުކެގ އިްސެވރިްނަނާށއި ެއްނެމަހއި ުމަވްއަޒުފްނަނާށއި،

ޭބްނކިްނގ  ަތަރްއޤީެގ  އިުތުރުކުރަމާށއި  ާޤބުިލަކްނ  ޭބްނުކެގ 

ާދއިާރައްށ ައާމުޒޮކްށެގްނ ހްިނޭގ ަމްޝޫރުޢަތުކަގއި ެއހީެތރިެވެދްއާވ 

ައދި  ޭއ.ޑީ.ބީ  ައއި.ޑީ.ބީ،  އީ.ައއި.ބީ،  ޭއ.ެއްފ.ޑީ،  އި.ެއްފ.ޭއ.ޑީ،  ައަ

ައއި.ެއްފ.ސީ ަފަދ ަބއަިންލައްޤާވމީ އިާދާރަތަކާށއި،

ޭބްނަކްށ ަފްނުޑ ެދްއާވ ައދި ވިަޔާފރީެގ ުމާޢަމާލްތަތްއ ހްިނުގަމްށ 

ޮކެރްސޮޕްނެޑްންޓ  އިަންލައްޤާވމީ  ަބ ޮކްށެދްއާވ  ަމުގަފހި

ޭބްނުކަތަކާށއި،

ްލ ާއަދްމ އްިބާރހިަމާށއި  ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑެގ ެޗައރަމްނ ައްލފާޟި

ައދި ެއްނެމަހއި ޑިެރްކަޓުރްނަނާށއި،

ަފޒީްލ  ްލ  ައްލފާޟި ަގަވރަނރ  ޮއޯތރިޓީެގ  ަމނިަޓރީ  ޯމްލޑިްވްސ 

ަނޖީަބާށއި ެއ ޮއޯތރިޓީެގ ެވރިްނަނާށއި،

ެއްގެޒެކޓްިވ  ޗީްފ  ޮއޯތރިޓީެގ  ޑިެވޮލްޕަމްންޓ  ާމރެކްޓ  ެކޕަިޓްލ 

ޮއފިަސަރާށއި ެއ ޮއޯތރިޓީާއއި ޯމްލޑިްވްސ ްސޮޓްކ ެއްކްސޭޗްނުޖެގ 

ެވރިްނަނާށއި،

ްލ  ުކރީެގ މިނިްސަޓރ ޮއްފ ފޭިންންސ ެއްންޑ ްޓެރަޜީރ ައްލފާޟި

ްލ ަމްޙޫމުދ ާރޒީ  ަމާށއި ެއްކޓިްނގ މިނިްސަޓރ ައްލފާޟި ަޢލީ ާހޝި

ައާށއި ެއުވާޒާރެގ ެވރިްނަންށ،

ުނަހުނ އިްޚލްާޞެތރިަކާމއިެއުކ ުޝުކުރ ަދްނަނަވެމެވ.

ން ދީ އް ޢާއިޝަތު ނޫރަ

ެއްކޓިްނގ ެމޭނޖިްނގ ޑިެރްކަޓރ 

ާމެލ، ެފްބުރައރީ 2011



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 282010

ން ރި ގެ އިސް ވެ ގެ ދާ އިރާ މު ހިން ގު

އްދީން ލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރަ އަ

ެއްކޓިްނގ ެމޭނޖިްނގ ޑިެރްކަޓރ / ެއސިްސެޓްންޓ 
 

ެޖެނަރްލ ެމޭނަޖރ 

ުމާޢަމާލްތަތާކއި،  ާކުޑެގ  ޫނަރްއދީަނކީ  ާޢއިަޝުތ  ާލ  ައްލފާޟި

ެޓްކޮނޮލޖީާއއި  އްިނޮފރޭމަޝްނ  ޭބްނކިްނގާއއި،  އިެލްކްޓޯރނިްކ 

ޭބްނކިްނގ  ޮކެރްސޮޕްނެޑްންޓ  ައދި  ޭބްނކިްނގ  ަބއަިންލައުޤާވމީ 

ޑިވިަޜްނ ެގ ެއސިްސެޓްންޓ ެޖެނަރްލ ެމޭނަޖެރެއެވ.  

ާއއި  ޯމްލޑިްވްސ  ޮއްފ  ޭބްންކ  ައަހުރ  ަވަނ   1982

ުކަރްއާވަފއިަވނީ  ަމަސްއަކްތ  ުކރިްނ  ުގޅިަވަޑއިެގްނެނުވުމެގ 

ާލ  ާއެގ ާމޭލ ްބާރްނުޗަގެއެވ. ައްލފާޟި ްސޭޓްޓ ޭބްންކ ޮއްފ އްިނޑި

ާޢއިަޝުތ ޫނަރްއދީްނ 30 ައަހަރްށުވެރ ގަިނ ުދަވުހ މާިދއިާރަގއި 

ްޓޭރްޑ  ުލުކަރްއަވއި،  ާހސި ަތުޖރިާބ  ަޢަމލީ  ަމަސްއަކްތުކަރްއަވއި 

ާދއިާރއިްނ  ޭބްނކިްނގެގ  ަބއަިންލައްޤާވމީ  ައދި  ަފއިޭންންސ 

ަތުޖރިާބ ލިބިަވަޑއިެގްނަފއިެވެއެވ. މިޮގުތްނ، ެއެހްނ ޭބްނުކަތާކއިެއުކ 

ޮއްނަނ ުގުޅްނ ަބަދހިޮކްށ، ަދަމަހްއަޓއި، ޭބުރެގ ޭބްނުކަތުކްނ ަފްނުޑ 

ެއކިަފަހުރ  ައދި  ައާދުކަރްއާވަފއިެވެއެވ.  އިްސަދުއެރްއ  ޯހުދުމަގއި 

ަމތީްނ ޭބްނުކެގ ެއްނެމ އިްސެވިރާޔެގ ަމްސޫއލިްއަޔުތ ައާދުކަރްއާވ، 

ޭބްންކ ަތްމސީުލ ުކަރްއާވަފއިެވެއެވ.

ެމޭނޖިްނގ  ުކރީެގ  ޭބްނުކެގ  ަފުހޮކުޅަގއި  ައަހުރެގ  ަވަނ   2010

ޑިެރްކަޓރ ައދި ސީ.އީ.ޯއ ަމާޤުމްނ އިްސތިުޢާފ ެދްއުވާމއި ުގޅިެގްނ 

ެމޭނޖިްނގ  ެއްކޓިްނގ  ަވނީ  ޫނަރްއދީްނ  ާޢއިަޝުތ  ާލ  ައްލފާޟި

ްއަޔުތްނ ެއަމާޤުމެގ ަމްސޫއލިްއަޔުތަތްއެވްސ  ޑިެރްކަޓރ ެގ ަޙއިސި

ައާދުކަރްއާވަފެއެވ.

ން މިސްޓަރ ޕީޓަރ ޯހރޓް

ޗީްފ ެއްގެޒެކޓްިވ ޮއފިަސރ 

24 ެފްބުރައރީ 2011 ަގއި މިޭބްނުކެގ ޗީްފ ެއްގެޒެކޓްިވ ޮއފިަސރެގ ަމާޤާމއި 

އިނގިޭރސިވިާލުތެގ  ޯހރްޓްނައކީ  ޕަީޓރ  މްިސަޓރ  ަޙާވުލެވަވަޑއިެގްނެނވި 

ަރްއޔިެތެކެވ. މަިމާޤާމއި ަހާވުލެވަވަޑއިެގްނެނވީ ެއްއަބްސުވެމްއެގ ަދުށްނ 03 

ފްަސްޓ  ޮރނުގްނ  ަސރވަިސްސެގ  ަފއިޭންނަޝްލ  ުމްއަދަތަކެށެވ.  ައަހުރެގ 

ޭއްޓ  ެއޯސސި ައދި  ުލުކަރްއާވަފއިެވެއެވ.  ާހސި ޑިްގރީ  ޮއާނރްސ  ްކާލްސ 

ާޗރަޓްޑ އްިންސޓިޓިުއްޓ ޮއްފ ޭބްނާކރްސ )ަލްނަޑްނ( ެގ ެމްމަބެރްއެވްސެމެވ. 

ާބރްކޭލްސ  ައަހުރ  ަވަނ   1984 ޯހރްޓްނ  ޕަީޓރ  މްިސަޓރ 

ެފށިެގްނ  ައަހުރްނ  ަވަނ   1999 ުގޅިަވަޑއިެގްނެނުވަމްށަފުހ  ޭބްނާކއި 

ަހަރާކްތެތރިެވަވަޑއެިގްނ  ާދއިާރަގއި  ޭބްނކިްނގެގ  ަބއަިންލައްޤާވމީޮގުތްނ 

ަތާފުތ  ހްިނުގުމެގ  ޭބްނެކްއ  ައއިްސަފއިެވެއެވ.  ޚުިދަމްތަތްއޮކްށެދްއަވުމްނ 

ަތުޖރިާބ  ަބއަިންލައްޤާވމީޮގުތްނ  ުއނެގނަިވަޑއިަގްނަނަވއި  ާދއިާރަތުކްނ 

ްކެރޑިްޓެގ  ޯކަޕޭރްޓ  ައދި  ރެީޓއިްލ  ެތޭރަގއި  މީެގ  ުލުކަރްއާވަފއިެވެއެވ.  ާހސި

ަތުޖރިާބެގ  ާދއިާރެގ  ޭބްނކިްނގ  ޯހރްޓްނެގ  މްިސަޓރ  ހެިމެނެއެވ.  ާދއިާރ 

ައލީަގއި ރްިސްކ ެބެލެހްއުޓާމއި ހަީނުރަވުމްނާދ ވިަޔާފރިަތްއ ާއާރްސުތުކުރަމްށ 

ަބއަިންލައްޤާވމީ ެފްނަވުރަގއި ާކމިާޔުބ ަމަސްއަކްތަތެކްއ ުކެރްއުވުމަގއި ެއްނެމ 

ޕޮލިސީ  ްކެރޑިްޓ  ޭބްނުކަތުކެގ  ައދި  ައާދުކަރްއާވަފއިެވެއެވ.  އިްސަދުއެރްއ 

ެއުކަލާވުލުމަގާއއި، ެއްނެމ ަނާފ ޮބުޑ ުއުކުޅަތްއ ޭބުންނުކަރްއަވއިެގްނ ވިަޔާފރީެގ 

ަތުޖރިާބ  ަޢަމލީ  ަމަސްއަކުތެގ  ާއާރްސުތުކުރުމެގ  ަހުރަދާނޮކްށ  ޮއނަިގނުޑ 

ލިބިަވަޑއިެގްނަފއިެވެއެވ. 

ަހާވުލެވަވަޑއިެގްނެނުވުމެގ  ަމާޤާމއި  ޮއފިަސރެގ  ެއްގެޒެކޓްިވ  ޗީްފ  ޭބްނުކެގ 

ައްނ އްިނަޓޭނަޝަންލ ޭބްނުކެގ  ުކރިްނ މްިސަޓރ ޯހރްޓްނައކީ ފްަސްޓ ެކރިބި

ޯކަޕޭރްޓ  ޮގފެީގ  ައއެިލްނޑްްސ  ަކއިޯކްސ  ެއްންޑ  ަޓރްކްސ  ެއްންޑ  ަބާހާމްސ 

ޑިެރްކަޓެރެވ.



މިސްޓަރ ރަމޭޝް ކްރިޝްނަން 

ޗީްފ ްކެރޑިްޓ ޮއފިަސރ  

ެގ  ޮއފިަސރ  ްކެރޑިްޓ  ޗީްފ  ްކރިްޝަންނ  ަރޭމްޝ  މްިސަޓރ 

ައަހުރެގ  ަވަނ   2009 ުގޅިަވަޑއިެގްނެނވީ  މިޭބްނާކ  ޮގުތަގއި 

ޮނެވްމަބުރ ަމުހަގެއެވ. 

ުލުކަރްއަވއިެގްނ  ާހސި ަތުޢލްީމ  ަމީތ  ާދއިާރއިްނ  ެގ  ފިޒިްކްސ 

އިްސޓިޓުިއްޓ  ައްނ  އްިނޑި ްކރިްޝަންނައކީ  މްިސަޓރ  ުހްނެނވި 

ޭއްޓ  ެއޯސސި ަސރޓިަފއްިޑ  ެގ  )ައއި.ައއި.ބީ(  ޭބްނާކްސ  ޮއްފ 

ެއްއެވްސެމެއެވ. ޭބްނކިްނގ ާދއިާރެގ 25 ައަހަރްށުވެރ ގަިނުދަވުހެގ 

ާއެގ  ުލުކަރްއާވަފއިާވ މްިސަޓރ ްކރިްޝަންނ ައކީ އްިނޑި ަތުޖރިާބ ާހސި

ތްިނ ޭބްނެކްއަގއި ަތާފުތ ަމާޤުމަތްއ ުފުރްއާވަފއިާވ ަތުޖރިާބާކެރެކެވ. 

ޯލަންށ  ޯލުނޫދުކުރާމއި،  ެމޭންޖަމްންޓ،  ްޓެރަޜީރ  ައދި  ްކެރޑިްޓ 

ެއެސްޓަތްއ  ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ  ޯހުދާމއި،  ަފއިާސ  ައނުބާރ 

ރްިސްކ  ާއއި،  ވިަޔާފރި  ާއއި،  އްިނެވްސްޓަމްންޓ  ެބެލެހްއުޓާމއި، 

ަތުޖރިާބާކެރެކެވ.   ެބެލެހްއުޓުމެގ  ޭބުރަފއިާސ  ައދި  ެމޭންޖަމްންޓ 

ޯލުނަތާކއި  ވިަޔާފރީެގ  ަދަރނަިތާކއި،  ވިަޔާފރީެގ  ޭބުރެގ  މިޮގުތްނ 

ަފއިާސ  ޭބުރ  ޯހަދއިެގްނ  ަރުއްސާމުލ  ަފާރްތަތުކްނ  ައމިްއަލ 

އިުތުރުކާރެނ ޮގްތަތާކއި ެބޭހޮގުތްނ ަމްޝަވާރ ެދްއާވަފއިެވެއެވ. 

ޭބްނާކއި ުގޅިަވަޑއިެގްނެނުވުމެގ ުކރިްނ ަމަސްއަކްތ ުކަރްއާވަފއިަވނީ 

ޮއްފ  ޭބްންކ  ްސޭޓްޓ  ުހްނަނ  ަގއި  ުމްމާބއީ  ާޔެގ  އްިނޑި

ޮގުތަގެއެވ.  ެމޭނަޖެރްއެގ  ެޖެނަރްލ  ެޑޕުިއޓީ  ަހއިަދުރާއާބުދެގ 

ޯލުނ  ޮބުޑ  ެއްނެމ  ެއޭބްނުކެގ  ުހްނަނަވއިެގްނ  ެއޭބްނުކަގއި 

ޯޕރްޓޯފލޯިއ ަބަލަހްއަޓާވަފއިެވެއެވ.

ކޫން  މިސްޓަރ ލަސަންތާ ތެނަ

ޗީްފ ަފއިޭންނަޝްލ ޮއފިަސރ   

ޮގުތަގއި  ެގ  ޮއފިަސރ  ަފއިޭންނަޝްލ  ޗީްފ  ެތަނޫކްނ  ލަަސްނާތ  މްިސަޓރ 

މިޭބްނާކއި ުގޅިަވަޑއިެގްނެނވީ 2010 ަވަނ ައަހުރެގ ޫޖްނ ަމުހަގެއެވ.

ްސރަީލްނާކެގ  މިޮގުތްނ  ެއަކުއްނަޓްނެޓެކެވ.  ާޗަޓރްޑ  ެތަނޫކަނކީ  މްިސަޓރ 

ާއއި  )ޭއ.ސީ.ޭއ(  ެއަކުއްނެޓްންޓްސ  ާޗރާޓރްޑ  ޮއްފ  އްިންސޓިޓިުއްޓ 

އްިންސޓިޓިުއްޓ ޮއްފ ާސރޓިަފއްިޑ ެމޭންޖަމްންޓ ެއަކުއްނަޓްންޓްސ )ޭއ.ސީ.ެއްމ.

ޭއ( ާއއި ފިޖީ އްިންސޓިޓިުއްޓ ޮއްފ ެއަކުއްނަޓްންޓްސ )ސީ.ޭއ( ާއއި ޮއްސްޓޭރލިާޔެގ 

ސީ.ޕީ.ޭއ )ޭއ.ެއްސ.ޭއ( ެގ ެމްނަބެރްއެވްސެމެއެވ. މްިސަޓރ ލަަސްނާތ ެތަނޫކްނ 

ަވނީ ބިްޒަންސ ެއްޑމިނިްސްޓޭރަޝްނެގ ާދއިާރއިްނ ާމްސަޓރްސ ޑިްގރީ )ެއްމ.

ުލުކަރްއަވއި، ައދި ެއަކުއްނޓިްނގ ެއްންޑ ަފއިޭންނަޝްލ ެމޭނަޖަމްންޓ  ބީ.ޭއ( ާހސި

އިުތުރްނ،  ްސރަީލްނާކެގ  ުލުކަރްއާވަފެއެވ.  ާހސި ޑިްގރީ  ެބްޗަލރްސ  ާދއިާރއިްނ 

ުދނޭިޔެގ ަތާފުތ ަގުއުމަތުކަގއި 13 ައަހަރްށުވެރ ދުިގ ުމްއަދެތްއަގއި ާމލީ ާދއިާރަގއި 

ާދއިާރަތުކެގ  ަމަސްއަކްތުކަރްއާވަފއިާވ  މިޮގުތްނ  ުކަރްއާވަފއިެވެއެވ.  ަމަސްއަކްތ 

ަލާފެދްއުވާމއި  ަތުޖރިާބާކެރްއެގޮގުތްނ  ވިަޔާފރީެގ  ޭބްނކިްނގާއއި،  ެތޭރަގއި 

ުއެފްއުދްނެތރިަކުމެގ ާދއިާރ ހެިމެނެއެވ. 

ފްިކ  ޭބްނާކއި ުގޅިަވަޑއިެގްނެނުވުމެގ ުކރިްނ ަމަސްއަކްތ ުކަރްއާވަފއިަވނީ ެދުކުނ ޕެސި

ޭބްނުކެގ  ޑިެވޮލްޕަމްންޓ  ފިޖީ  ޭބްނެކްއަކުމަގއިާވ  ުކރިައަރުމްނާދ  ަސަރަޙްއުދަގއި 

ެޖެނަރްލ ެމޭނަޖރ ަފއިޭންންސ ައދި ެއްޑމިނިްސްޓޭރަޝްނ )ޗީްފ ަފއިެންނަޝްލ 

ެތޭރަގއި  ަމްސޫއލިްއަޔުތަތުކެގ  ައާދުކަރްއާވަފއިާވ  ަމާޤުމަގެއެވ.  ެގ  ޮއފިަސރ( 

އްިނޮފރޭމަޝްނ  ެމޭންޖަމްންޓ  ްޓެރަޜރީާއއި،  ެބެލެހްއުޓާމއި،  ހާިސުބަތްއ  ާމލީ 

ަމްސޫއލިްއަޔުތަތްއ  ހްިނުގުމެގ  ވިަޔާފރި  ައދި  )ެއްމ.ައއި.ެއްސ(  ސްިސަޓްމ 

ވިަޔާފރިަތްއ ހްިނުގުމެގ ަފްނުނެވރިައަކްށުވުމެގ  ްޓެރަޜީރ  ައދި  ހެިމެނެއެވ. ާމލީ 

، ރްިސްކ ެބެލެހްއުޓްނ  އިުތުރްނ، ްސްޓެރެޓޖިްކ ްޕޭލންިންގ، ޯކްޕޭރްޓ ަގަވރެންންސ

ަތުޖރިާބ  ޯހްއަދާވ  ަތްމރުީނަތްއ  ަތާފުތ  ާދއިާރއިްނ  ެބެލެހްއުޓުމެގ  ެފްނަވުރ  ައދި 

ުލުކަރްއާވަފއިެވެއެވ. ާހސި

29 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 302010

ޮކޑީ ޔަ އަން ޖަ މިސްޓަރ ލޫސި

ޗީްފ އްިނާޓރަންލ ޮއޑިަޓރ ައދި ޗީްފ ޮކްންޕަލައްންސ ޮއފިަސރ  

ަވަނ  ުގޅިަވަޑއިެގްނެނވީ 2006  ަޖަޔޮކޑީ މިޭބްނާކ  ައްނ  މްިސަޓރ ލޫސި

ާމްސަޓރ  ަޖަޔޮކޑީ  މްިސަޓރ  ަމުހެގެތޭރަގެއެވ.  ޮއްކޯޓަބރ  ައަހުރެގ 

ަސރޓިަފއްިޑ  )ެއްމ.ބީ.ޭއ(،  ެއްޑމިިންސްޓޭރަޝްނ  ބިްޒަންސ  ޮއްފ 

ަސރޓިަފއްިޑ  ެއެމރިާކ،  )ސީ.ައއި.ޭއ(  ޮއޑިަޓރ  އްިނާޓރަންލ 

ެއެމރިާކ،  )ސީ.ައއި.ެއްސ.ޭއ(  ޮއޑިަޓރ  ސްިސަޓްމ  އްިނޮފރޭމަޝްނ 

ޭއްޓ ޮއްފ ާޗރާޓްޑ އްިންސޓިޓިުއްޓ ޮއްފ ޭބްނާކރްސ ަލްނަޑްނ  ެއޯސސި

ޭބްނކިްނގ  އްިނ  ެސްޓފެިކްޓ  ަންލ  އްިނަޓރޭނަޝ )ޭއ.ސީ.ައއި.ބީ(، 

ރްިސްކ ެއްންޑ ެރގިުއޭލަޝްނ )ައއި.ސީ.ބީ.ާއްރ.ާއްރ( – ޖީ.ޭއ.ާއްރ.

ްލުކަރްއާވަފއިެވެއެވ. ައދި ެއެމރިާކެގ އްިންސޓިޓިުއްޑ  ޕީ ެއެމރިާކ، ާހސި

ޮއްފ އްިނާޓރަންލ ޮއޑިާޓރްސ )ައއި.ައއި.ޭއ( ެގ ެމްމަބެރްއެގ އިުތުރްނ، 

ޮކްންޓޯރްލ  ެއްންޑ  ޮއޑިްޓ  ސްިސަޓްމ  އްިނޮފޭމަޝްނ  ެއެމރިާކެގ 

ްގޯލަބްލ  ެއެމރިާކެގ  ައދި،  )ައއި.ެއްސ.ޭއ.ސީ.ޭއ(  ޭއަޝްނ  ެއޯސސި

)ޖީ.ޭއ.ާއްރ.ޕީ(ެގ  ްޕޮރފަެޝަންލްސ  ރްިސްކ  ޮއްފ  ޭއަޝްނ  ެއޯސސި

ެމްމަބެރްއެވްސެމެއެވ.

ާމލީ  ގަިނުދަވުހ  ުވެރ  ައަހަރްށ   20 ަޖަޔޮކޑީ  ައްނ  ލޫސި މްިސަޓރ 

ާދއިާރަގއި ސީނިައރ ެމޭންޖަމްންޓ ެފްނަވުރެގ ަމާޤްމަތުކަގއި ަމަސްއަކްތ 

ޭބްނުކެގ  ެއްމ.އީ.ާއުރ.ސީ  ްސރަީލްނާކެގ  މިޮގުތްނ  ުކަރްއާވަފއިެވެއެވ. 

ޭއޝިާޔ  ޭޕްނ  ްސރަީލްނާކެގ  އިްސެވިރާޔަކާމއި،  ޮއޑިްޓެގ  އްިނަޓރަންލ 

، ެއްޑމިިންސްޓޭރަޝްނ ައދި  ޭބްނކިްނގ ޯކރަޕޭރަޝްނެގ ޮއަޕޭރަޝްންސ

ެޖެނަރްލ  ެއސިްސަޓްންޓ  ެމޭންޖަމްންޓެގ  ރޯިސްސ  އްިނޮފރޭމަޝްނ 

ައދި  ޮއަޕޭރަޝްންސ  ޭބްނުކެގ  ަންލ  ެނަޝ ެހަޓްނ  ެމޭނަޖުރަކާމއި، 

ުކަރްއާވަފއިެވެއެވ.  ެމޭނަޖުރަކްނ  ސީނިައރ  ޮއޑިުޓެގ  ސްިސަޓްމްސ 

ސްިސަޓްމ  ެއްންޑ  ޮޕޮރަޑްކޓިވިޓީ  ަޖަޔޮކޑީައކީ،  މްިސަޓރ  ައދި، 

ްޕޮރަޑްކޓިވިޓީ  ޭއޝިައްނ  ަޖާޕުނެގ  ޮރްނުގްނ  ައރްިނގެގ  ރީއިްނޖިނި

ުލުކަރްއަވއި، ެއާދއިާރެގ  ޯއަގަނއޭިޒަޝްނ )ޭއ.ޕީ.ޯއ(އްިނ ަތްމރުީނ ާހސި

ާޚްއަޞ ަތުޖރިާބާކެރެކެވ. 

މަތު މަނިކެ  ތި ލްފާޟިލާ ފާ އަ

ެއސިްސަޓްންޓ ެޖެނަރްލ ެމޭނަޖރ  

ާލ ާފތިަމުތ ަމނިެކ ައކީ ަތަރްއޤީެގ ޭބްނކިްނގައްށ ައާމުޒޮކްށެގްނ  ައްލފާޟި

ަކްނަތްއަތާކއި  ުގޭޅ  ުމަވްއަޒުފްނާނއި  ޚުިދަމްތަތާކއި،  ެދޭވ  ޭބްނުކްނ 

ާއއި ަހާވުލެވުހްނެނވި ެއސިްސަޓްންޓ ެޖެނަރްލ  ޭބްނުކެގ ޮއަޕޭރަޝްންސ

ުގޅިަވަޑއިެގްނެނވީ  ޭބްނާކއި  ަމނިެކ  ާފތިަމުތ  ާލ  ައްލފާޟި ެމޭނަޖެރެވ. 

1982 ަވަނ ައަހުރަގެއެވ.

ާލ ާފޠިަމުތ ަމނިެކ ޭބްނކިްނގ ާދއިާރާއއި ުގޅިަވަޑއިެގްނެނވީ 1978  ައްލފާޟި

ާފ ައާދުކަރްއާވަފއިަވނީ  ަވަނ ައަހުރެއެވ. މިޮގުތްނ ެއްނެމ ުފަރަތަމ ަވޒީ

މާިދއިާރައްށ  ްބާރްނުޗަގެއެވ.  ާމޭލ  ާއެގ  އްިނޑި ޮއްފ  ޭބްންކ  ްސޭޓްޓ 

ުކެމަވަޑއެިގްނެނވި ހާިސުބްނ ެފށިެގްނ ޭބްނކިްނގ ާއއި ަތަރްއޤީައްށ  ނި

ޮގުތްނ ަބއެިވރިެވަވަޑއެިގްނ  ަޙަރާކްތަތުކަގއި ަޢަމލީ  ައާމުޒޮކްށ ހްިނޭގ 

ައަހުރްނެފށިެގްނ  ަވަނ   1992 ުލުކަރްއާވަފއިެވެއެވ.  ާހސި ަތްޖރިާބ 

ަތަރްއޤީައްށ ައާމުޒޮކްށ ހްިނުގުނ ޭބްނުކެގ ުހިރާހ ަހަރާކްތަތެކްއަގއިެވްސ 

ެއްނެމ އިްސޮކްށ ުއުޅްއވި ޭބުފުޅްނެގ ެތޭރަގއި ހެިމނިަވަޑއަިގްނަނަވެއެވ.

ެދޭވ  ޭބްނުކްނ  ައާމުޒޮކްށ  ަތަރްއޤީައްށ  ަންއާތުލާމއި  ަފޤީުރަކްނ 

ޚުިދަމްތަތާކއި، އިްސާލމިްކ ޭބްނކިްނގ ައދި ެމޭންޖަމްނުޓެގ ާދއިާރަތުކްނ 

ެދުކުނ ޭއޝިާޔާއއި ެދުކުނ އިުރަމީތ ޭއޝިާޔަގއި ޭބްއުވުނ ަތާފުތ ަތްމރުީނ 

ަބއެިވރިެވަވަޑއެިގްނ  ަބްއަދުލުވްނަތުކަގއި  ަމަސްއަކުތ  ްޕޮރްގާރްމަތާކއި 

ަތްމރުީނ ޯހްއަދާވަފއިެވެއެވ. 



ދިޔާ ޙަސަން  ލްފާޟިލާ ނާ އަ

ެއސިްސަޓްންޓ ެޖެނަރްލ ެމޭނަޖރ 

ޑިާޕރްޓެމްނުޓެގ  ްކެރޑިްޓ  ޭބްނުކެގ  ަޙަސްނައކީ،  ާނދާިޔ  ާލ  ައްލފާޟި

ަދުށްނ ހްިނާގ ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ޯލުނަތްއ ަބަލަހްއާޓ ެސްކަޝްނެގ 

ެމޭނަޖެރެވ.  ެޖެނަރްލ  ެއސިްސަޓްންޓ  އިްސޮކްށުހްނަނާވ  ެއްނެމ 

ޭބްނާކއި ުގޅިަވަޑއިެގްނެނވީ 1985 ަވަނ ައަހުރެއެވ.

ަމަސްއަކްތ  ުކރިްނ  ުގޅިަވަޑއިަގުތުމެގ  ޯމްލޑިްވްސާއއި  ޮއްފ  ޭބްންކ 

ުކަރްއާވަފއިަވނީ ޯމްލޑިްވްސ ަމނިަޓރީ ޮއޯތރިޓީަގެއެވ. ައދި ޭބްނކިްންގ 

އިުތުރްނ،  މީެގ  ޯހްއަދާވަފއިެވެއެވ.  ަތުޖރިާބ  ައަހުރެގ   29 ާދއިާރއިްނ 

ޭކަޝްނ ާއއި ަފުތުރެވރިަކާމއި،  ޯކަޕޭރްޓ ޭބްނކިްނގ ާއއި ޯލްނ ސިްނޑި

ުގުޅްނ  ވިަޔާފރީެގ  ސިާނައްތަތާކއި  ެއެހނިެހްނ  ުގޭޅ  ެއާދއިާރާއއި 

ައދި  ލިބިަވަޑއިެގްނަފއިެވެއެވ.  ަތުޖރިާބ  ެދެމެހްއުޓުމެގ  ަބަދހިޮކްށ 

ަމަސްއަކުތ  ްޕޮރްގާރްމަތާކއި  ަތްމރުީނ  ަތާފުތ  ޫދުކުރާމެބޭހ  ޯލުނ 

ަބްއަދުލުވްނަތުކަގއި ަބއެިވރިެވ ަތްމރުީނ ޯހްއަދާވަފއިެވެއެވ.

31 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 322010

ން ރި ގެ ވެ ގެ ދާ އިރާ މު ހިން ގު

އަލްފާޟިލް އަދްލީ އަޙްމަދް ދީދީ

ެހްޑ ޮއްފ އްިނޮފރޭމަޝްނ ެޓްކޮނޮލޖީ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ެހްޑ ޮއްފ ޑިެވޮލްޕަމްންޓ ޭބްނކިްނގ ެސްލ

އަލްފާޟިލް ނަސްރުهللا ޢަބްދުލްވާޙިދުު

ެހްޑ ޮއްފ ަފއިޭންންސ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ
ެހްޑ ޮއްފ ލަީގްލ ެއެފާއްޒ ެއްންޑ 
ޮޑކުިއެމްނޭޓަޝްނ 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު

ެހްޑ ޮއްފ ޮއަޕޭރަޝްންސ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަލީމް
ެހްޑ ޮއްފ ަޕްބލްިކ ރޭިލަޝްންސ ެއްންޑ 

ެއްޑމިިންސްޓޭރަޝްނ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ރަޝީދު

ެހްޑ ޮއްފ ްޓެރއިންިނގ 

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ

ެހްޑ ޮއްފ އްިނާޓރަންލ ޮއޑިްޓ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ެހްޑ ޮއްފ ބީ.ެއްމ.ެއްލ ާކްޑ ެސްނަޓރ

އަލްފާޟިލް ޔާމީން އާދަމް

ަންލ ޭބްނކިްނގ ެހްޑ ޮއްފ އްިނަޓރޭނަޝ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާމް

ެހްޑ ޮއްފ ހިުއަމްނ ރޯިސަސްސ



33 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ން ރު ހެޑް ޮއފީސް މެނޭ ޖަ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނުޤާ ޢަބްދުލްޤަދީރް

ެމޭނަޖރ- ޯކަޕޭރްޓ ެއެފާއްޒ ޑިާޕރްޓަމްންޓ 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު

ެމޭނަޖރ-  ެސްންޓަރްލ ޭކްޝ ުޔނިްޓ

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝާހީންު
ެމޭނަޖރ-  ާކްޑ ެސްނަޓރ ޮއްޕޭރަޝްންސ 

ބީ.ެއްމ.ެއްލ ާކްޑ ެސްނަޓރ

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސަޢީދު

ުއްޕޮރޯޕަޒލްްސ ެއްންޑ  ރިނިުއަވލްްސ  ެސްކަޝްނ،   ެމޭނަޖރ- ނި
ްކެރޑިްޓ ޑިާޕރްޓެމްންޓ

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސަމާޙް

ުކްނުފނެީގ ެސްކެރަޓރީ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް

ޗީްފ ެމޭނަޖރ- އްިނަޓރަންލ ޮއޑިްޓ ޑިާޕރްޓަމްނުޓ 

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝަޒްރާ

ެމޭނަޖރ- ަފއިޭންންސ ޑިާޕރްޓަމްންޓ 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަޝީދާ
ެމޭނަޖރ– ްޕޮރަޑްކްޓްސ ޑިެވޮލްޕަމްންޓ، 

ބީ.ެއްމ.ެއްލ. ާކްޑ ެސްނަޓރ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މަލީޙާ ޖަމާލް

ެމޭނަޖރ- ޑިެވޮލްޕަމްންޓ ޭބްނކިްނގ ެސްލ 

އަލްފާޟިލާ ރަޝްފާ ޖައުފަރު
ެމޭނަޖރ – ޮމނިަޓިރްނގ ެއްންޑ ުސަޕރވިަޜްނ ެސްކަޝްނ، 

ްކެރޑިްޓ ޑިާޕރްޓެމްންޓ
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ން ރު ޖަ ބްރާންޗް މެނޭ

އަލްފާޟިލާ ޙިދާޔާ އަޙްމަދު

ޗީްފ ެމޭނަޖރ - ެމއިްނ ްބާރްންޗ 

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުهللاު

ެމޭނަޖރ- ވިލާިމެލ ްބާރްންޗ 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މުޢީން
ަންލ ެމޭނަޖރ- ާމޭލ އްިނަޓރޭނަޝ

 ެއައރޯޕރްޓ ްބާރްންޗ 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޢަލީ

ޗީްފ ެމޭނަޖރ- ާބާޒުރ ްބާރްންޗ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަނިކު

ެމޭނަޖރ- ަމޖީދަީމުގ ްބާރްންޗ

އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް އުމަރު

ެމޭނަޖރ- ާބާޒުރ ްބާރްންޗ 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފިކުރީ

ެމޭނަޖރ- ުހުޅާމެލ ްބާރްންޗ 

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަޝީދު

ެމޭނަޖރ- ެމއިްނ ްބާރްންޗ  

އަލްފާޟިލާ ޒުލްފާ މުޙައްމަދު

ެމޭނަޖރ- ަމޖީދަީމުގ ްބާރްންޗ 
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އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ރިފާޢު

ެމޭނަޖރ- ުކަޑުހަވޫދ ްބާރްންޗ 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޞަބާޙް

ެމޭނަޖރ- ދްިއޫދ ްބާރްންޗ 

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ރަޝީދާ

ެމޭނަޖރ- ހަިތޫދ ްބާރްންޗ 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ރަޝީދު ޢަބްދުލް ބާރީ

ެމޭނަޖރ- ަނއަިފުރ ްބާރްންޗ 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ސުޖާޢު

ެމޭނަޖރ- ުއނޫގާފުރ ްބާރްންޗ

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ވަފާ

ެމޭނަޖރ- ަމހިަބޫދ ްބާރްންޗ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޝަމީމް

ެމޭނަޖރ- ޭވަމްނޫޑ ްބާރްންޗ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޞާލިޙް

ެމޭނަޖރ-  ވިލިނގިލި ްބާރްންޗ 

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނިހާން

ެމޭނަޖރ- ަގްނ ްބާރްންޗ



އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޝިމާޢު

އްިނާޗރްޖ- ަމަނޫދ ްބާރްންޗ 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާދަމް

އްިނާޗރްޖ- ތަިނޫދ ްބާރްންޗ 

އަލްފާޟިލް ޝަހީމް މުޙައްމަދު

ެމޭނަޖރ- ަރްސޫދ ްބާރްންޗ

އަލްފާޟިލާ ޙަބީބާ ޢަލީ

އްިނާޗރްޖ-  ުކުޅުދްއުފށީ ްބާރްންޗ 
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އަލްފާޟިލާ ހާނިމާ ނަސީމް

ެމޭނަޖރ- ޮފަނޫދ ްބާރްންޗ

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝަޒްލީން

ެމޭނަޖރ-  ުހުޅމޫީދ ްބާރްންޗ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަބްދުهللا

ެމޭނަޖރ- ުފަވްއުމަލުކ ްބާރްންޗ

އަލްފާޟިލް މަސްޙޫދު ޢުމަރު

ެމޭނަޖރ- ުފަނޫދ ްބާރްންޗ 

އަލްފަޟިލް އިބްރާހިމް ޒާހިރް

ެމޭނަޖރ- ުމލީ ްބާރްންޗ 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

ެމޭނަޖރ - ޭއަދުފށި ްބާރްންޗ 



ޢާ ޖަ ރާ ގެ މު ގެ ދާ އިރާ މު ހިން ގު
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ަފއިާސ  ެއަކުއްނުޓްނ  ަވުގެތްއަގއިެވްސ  ޮކްނެމ  ަކްސަޓަމުރްނަންށ 

ުފުރަޞުތ  ލިބިަގުތުމެގ  ޚުިދަމްތަތްއ  ުމހިްއުމ  އިުތުރ  ައދި  ެނުގާމއި، 

“ާމްސަޓރާކްޑ”،  “ވާިސ”،  މިޮގުތްނ  ެގްނެދުވެނެވ.  ޯފުރޮކްށެދުމްނ 

“ަޗއިާނ ޫޔނިައްނޭޕ” ައދި “ެއެމރިަކްނ ެއްކްސްޕެރްސ” ާކުޑަތުކްނ 

ޚުިދަމްތ  ަދުށްނ  އްިނތިާޒްމެގ  ަބަލއިަގުތުމެގ  ުމާޢަމާލްތަތްއ  ުކެރޭވ 

ެދުމްނެގްނެދުވެނެވ. ައދި “ެއެމރިަކްނ ެއްކްސްޕެރްސ” ާކުޑެގ ޚުިދަމްތ 

ޭބްންކ  ާރްއޭޖަގއި ޯފުރޮކްށޭދ ައދި ެއާކުޑ ޫދުކާރ ަހަމެއަކނި ަފާރަތކީ 

ޮއްފ ޯމްލޑިްވްސެއެވ. ޭއޝިާޔ ަސަރަޙްއުދަގއި މާިހުރ ެއްނެމ ާބަރްށ 

ްބޭރްންޑ  ާކުޑ  ެއްއ  ަމްޤޫބްލ  ެއްނެމ  ައދި  ައްނަނ  ުކރިައަރުމްނ 

ަކަމްށާވ “ަޗއިާނ ޫޔނިައްނޭޕ” ާކުޑ ޭބްންކ ޮއްފ ޯމްލޑިްވްސ ެގ ާކުޑ 

ނިމި  ުމިޅްނ  ަމަސްއަކްތ  ެހުދުމެގ  ަބަލއިަގެނޭވެނޮގްތ  ުނަތުކްނ  ެމޝި

ާމރްޗ 2010 ަގއި ަރްސމީޮގުތްނ އިްފތާިތްޙ ުކެރުވެނެވ.

ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން:
2010 ަވަނ ައަހުރެގ ެމއި ަމުހެގ ެތޭރަގއި ޭބްނުކެގ ާކުޑެގ ޚުިދަމްތަތުކެގ 

ަތާޢަރްފުކެރުވެނެވ.  ާކުޑ  ެޑބްިޓ  ެއްކްސްޕެރްސ  ެއެމރިަކްނ  ެތެރައްށ 

މިޮގުތްނ، ަތާޢަރުފ ުކެރުވުނ މިާކާޑއި ެއުކ ޭބްނުކްނ މާިހުރ ޯފުރޮކްށޭދ 

ާކުޑެގ ޚުިދަމްތަތަކކީ:-

ވާިސ ްކެރޑިްޓ

ވާިސ ެޑބްިޓ

ެއެމރިަކްނ ެއްކްސްޕެރްސ ްކެރޑިްޓ

ެއެމރިަކްނ ެއްކްސްޕެރްސ ެޑބްިޓ

ވާިސ ޯކްޕޭރްޓ ާކްޑ 

ުލއިފޭަސަހ  ޚުިދަމްތަތްއ  ޯފުރޮކްށެދޭވ  ަކްސަޓަމުރްނަންށ 

“ްސޭޓްނާޑރްޑ  ެގ  ޭބްނކިްނގ  އްިނަޓރެންޓ  ޮކްށދުިނުމެގޮގުތްނ، 

ެޕޭކްޖ” މިައަހުރެވްސ ހޭިލ ޯފުރޮކްށެދުމްނ ެގްނެދުވެނެވ. މިއީ ޭބްނަކްށ 

ަލަތަކްށުވާމއިެއުކ،  ަވސީ ޯހްއެދޭވ  ޚުިދަމްތަތްއ  ުނެޖހި  ަވަޑއިަގްނަނަވްނ 

ަމްޤޫބުލަކެމްއ  ަވަރްށޮބުޑ  ެމުދަގއި  ަކްސަޓަމުރްނެގ  މިިޚުދަމަތްށ 

ލިބިަފއިެވެއެވ. ެއްނެމ ަފުހެގ ަޒާމނީ ެޓްކޮނޮލޖީެގ ެއހީަގއި މިޚިުދަމުތެގ 

އިުތާބާރއި  ުފރިަހަމ  ަހުރަދާނުކެރވަިފއިާވތީ،  އިުތަރްށ  ަރްއާކެތރިަކްނ 

ަވުގެތްއަގއިެމ  ޮކްނެމ  ައދި  ަތެންއަގއި  ޮކްނެމ  ަޔޤީްނަކާމއިެއުކ 

މިިޚުދަމުތެގ ޭބުންނ ަކްސަޓަމުރްނ ުކަރުމްނ ެގްނެދެއެވ.

ޭބްނކިްނގ ސިާނަޢުތެގ  ދެިވހާިރްއޭޖެގ  ައކީ  ޯމްލޑިްވްސ  ޮއްފ  ޭބްންކ 

ުފާޅާދއިާރެއްއަގއި  ުކްނުފްނެޏެވ.  ުކރިައާރަފއިާވ  ައދި  ަނާގކިާޔ  ެއްނެމ 

ޯމްލޑިްވްސ  ޮއްފ  ޭބްންކ  ޚުިދަމްތަތްއ  ޭބްނކިްނގ  ާބަވްތަތުކެގ  ަތާފުތ 

އްިނ ާރްއޭޖެގ ެއކިަކްނޮކުޅަތަކްށ ޯފުރޮކްށެދުމްނާދއިުރ، ޭބްނުކްނ ެއްނެމ 

ޮބުޑ ައަޙްއމިްއަޔުތަކެމްއޭދ ެއްއަކަމކީ ެއަފަދ ެދަވަނެއްއ ުނާވ ެފްނަވުރ 

ަރނަގުޅ ޚުިދަމްތަތެކްއ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ޯފުރޮކްށދުިނެމެވ.

ފައިތިލަ ސާބިތުކުރުން
ޯފުރޮކްށދުިނުމަގއި  ޚުިދަމްތަތްއ  ސިާނާޢުތެގ  ޭބްނކިްނގ  ާރްއޭޖެގ 

ެއްނެމ ުކރީ ަސުފަގއި ޭބްންކ ޮއްފ ޯމްލޑިްވްސ ވަީނަމެވްސ، ެފްނަވުރ 

ަރނަގުޅ ޚުިދަމްތަތެކްއ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ެކނޑިޭނޅި ޯފުރޮކްށދުިނުމަގއި 

ަތާޢަރްފުކެރވި،  ޭބްންކ ެދމިޮއްނާނެނެއެވ. ައުއ ޚުިދަމްތަތްއ އާީޖުދޮކްށ 

ްލެވވެޭނ ަމުގ ަތަނަވްސުކުރަމްށ  ޭބްނުކެގ ަތަސްއުވާރއި ަހަމައްށ ާވޞި

ޯފުރޮކްށޭދ  ޭބްނުކްނ  ަމަސްއަކްތަތުކްނ  ުކަރުމްނެގްނާދ  ެކނޑިޭނޅި 

މިއީ،  ަމުގަފހިެވެގްނެދެއެވ.  ަރނަގުޅުކުރަމްށ  ެފްނަވުރ  ޚުިދަމްތަތުކެގ 

ަރްމުޒޮކްށޭދ  ައަޙްއމިްއަޔުތަކްނ  ާޚްއަޞ  ަކްސަޓަމުރްނަންށެދޭވ 

ެހްއެކެކެވ.  

ާދއިާރައްށ  ހްިނުގުމެގ  ާމަޙުއަލާށއި  އިްޤތާިޞދީ  ެތޭރަގއި  ައަހުރެގ 

ަކްސަޓަމުރްނަންށ  ެއުކެވްސ  ޮގްނެޖުހްނަތާކއި  ޮބެޑތި  ުކރިަމތިވި 

ެގަނުއުމަގއި  ަބަދުލަތެކްއ  ެއެދޭވ  ޚުިދަމްތަތަކްށ  ޯފުރޮކްށެދޭވ 

ައދި  ުލޮކްށަފެއެވ.  ާހސި ަލނުޑަދނޑިަތެކްއ  ގަިނުގަނ  ޭބްނުކްނަވނީ 

ަމީތްނ،  ޮގެތްއެގ  ލިބިެގްނާދެނ  ަމްނާފ  ުފރިަހަމ  ަކްސަޓަމުރްނަންށ 

ަތަރްއޤީޮކްށ  އިުތަރްށ  ޚުިދަމްތަތްއ  ޯފުރޮކްށެދުމްނެގްނާދ  ޭބްނުކްނ 

ުފރިަހަމ  ާފަހަގުކެރޭވަފަދ  ަތާޢަރުފުކެރވި،  ޚުިދަމްތަތްއ  ައުއ  ުފާޅުކެރވި، 

ާކމިާޔބީެއްއ ާފއިުތވި ައަހުރ ޯހދަިފއިެވެއެވ. 

ޭބްންކ ޮއްފ ޯމްލޑިްވްސ ައކީ ާކުޑެގ ުމާޢަމާލްތަތުކަގއި ާރްއޭޖެގ ާބާޒުރެގ 

ަވަރްށ ޮބުޑ ޙިްއާޞެއްއ ަދަމަހްއަޓއި، މިިޚުދަމްތ ޯފުރޮކްށދުިނުމަގއި ެއްނެމ 

ަތާކއި  ޫޓިރްސުޓ ރޯިސްޓު ާރްއޭޖެގ  މިޮގުތްނ،  ަފާރެތެވ.  ަނާގކިާޔ އިްސ 

ވިަޔާފރި ުކާރ ަތްނަތްނ ައދި ޚުިދަމްތޭދ ަތްނަތުނަގއި ާކުޑްނ ުމާޢަމާލްތ 

ހްިނުގުމެގ ަމުގަފހިޮކްށދުިނުމެގ ޮގުތްނ 2010 ަވަނ ައަހުރ ނިުމުނއުިރ 

ައދި  ދިަޔެއެވ.  ެދެވުމްނ  ޚުިދަމްތ  ްނެގ  ެމޝި ޕީ.ޯއ.ެއްސ   2,600

ާރްއޭޖެގ ެއކި ަސަރަޙްއުދަގއި ެބެހްއޓިަފއިާވ 37 ޭއ.ޓީ.ެއްމ ެމުދެވރިޮކްށ 

އް ތަ ތް ކާ ގެ ހަރަ ގެ ދާ އިރާ މު ހިން ގު



39 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ަތާޢަރްފުކެރުވުނ  ެތެރއްިނ  ެގ  ޭބްނކިްނގ  އްިނަޓރެންޓ  ޯމްލޑިްވްސ 

ްއާޔ،  ަވަތނި ދާިރުގ،  ުލއިފޭަސަހަކާމއިެއުކ  ެއުކ  ޚުިދަމާތއި  ޭޕ”  “ބިްލ 

ްސެޓްލޯކ، ެއްމ.ަޑްބލިުޔ.ެއްސ.ސީ، ާރްއެޖ ޮއްނަލއިްނ )ާއރ.ޯއ.ެއްލ( 

ައދި މީޑިާއެންޓ ަފަދ ުމައްއަސާސަތާކއި ެއުކ ވިަޔާފރީެގ ުމާޢަމާލްތަތްއ 

ހްިނަގްނ ފޭަސަހެވަފއިެވެއެވ.

ޭބްނުކެގ ައުޒަމކީ، ަކްސަޓަމުރްނަންށ ުލއިފޭަސަހަކާމއިެއުކ ޚުިދަމްތަތްއ 

ލިބިަގެނވެޭނ ަމުގަފހިޮކްށދުިނެމެވ.  

ހިތްމަތާއިއެކު ކުރިއަށް
ދުިނަމކީ  އާިޖަބ  ެއަކޭށަނ  ެއްނެމ  ުޝޫޢުރަތަކްށ  ަކްސަޓަމުރްނެގ 

ޚުިދަމްތ  ުވާމއިެއުކ  ހެިމޭނަކަމަކްށ  ަސާޤަފުތެގެތޭރަގއި  މިޭބްނުކެގ 

ލިބިަގްނަނ ަފާރްތަތަކްށ ފޭަސަހޮކްށދުިނުމެގޮގުތްނ، ޭބްނުކްނ ޚުިދަމްތޭދ 

ޑަިތަކްށ ަބަދުލެގެނުވެނެވ. މިޮގުތްނ، ާޢްނުމޮކްށ ޭބްނުކެގ ޚުިދަމްތެދޭވ  ަގ

ަބަދުލުކެރިވ،  ައްށ   3:00 ެމްނުދުރަފުހ  އްިނ   9:00 ެހނުދުނ  ަގޑި 

 9:00 ެހނުދުނ  ެމުދެކނުޑެމްއެނތި  ްބާރްނުޗްނ  ާބާޒުރ  ޭބްނުކެގ 

ަހަމެޖްއުސެނެވ.  ޯފުރޮކްށޭދޮގަތްށ  ޚުިދަމްތ  ައްށ   5:00 ަހީވުރ  އްިނ 

ޑިއިާރއި  ަނތާީޖެއްއެގޮގުތްނ ޭބްނުކެގ ޚުިދަމްތެދޭވ ަވުގުތ ަހުފާތައުކ ެދ ަގ

ތިރީްސ މެިނުޓ އިުތުރުކެރިވަފއިެވެއެވ.

ުއެފްއުދްނެތރި ައުއ ޚުިދަމްތަތްއ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ަތާޢަރުފުކުރުމެގޮގުތްނ 

2010 ަވަނ ައަހުރެގ ޮއްކޯޓަބރ ަމުހެގެތޭރަގއި “ޯމްލޑިްވްސ ޯމަބއިްލ 

ުދަވްސަތެކްއެގ  ގަިނ  ަތާޢަރްފުކެރުވެނެވ.  ޚުިދަމްތ  ެގ  ޭބްނކިްނގ” 

އްިނތިާޒަރްށަފުހ، ާރްއޭޖަގއި ުފަރަތަމ ަފަހަރްށ ަތާޢަރުފުކެރުވުނ މިޚިުދަމްތ 

ެމުދެވރިޮކްށ، ެއްސ.ެއްމ.ެއްސ ެގ ަޒރީާޢއިްނ ެއަކުއްނުޓަތާކއި ާކާޑއެިބޭހ 

ަމުޢޫލާމުތ ލޭިބެނ ަމުގަވނީ ަފހިޮކްށެދވިަފެއެވ. 

ެއަކުއްނާޓއި ާކުޑަތްއ ޭބުންނޮކްށެގްނ ހްިނޭގ ުމާޢަމާލްތަތުކެގ ަމުޢޫލާމުތ 

ަވުގުތްނ ަވުގަތްށ ލޭިބ މިޚިުދަމްތ ެވެގްނދަިޔއީ، ަކްސަޓަމުރްނެގ ެމުދަގއި 

ުމާޢަމާލްތަތާކއިެމުދ  ެމުދެވރިޮކްށުކެރޭވ  ޭބްންކ  ަމްޤޫބުލެވެގްނދަިޔ، 

ލްިއަބއިދްިނ  ހްިތަހަމެޖުހްނ  ަކްސަޓަމުރްނަންށ  ޮބުޑެވ،  އިުތާބުރ 

ޚުިދަމަތަކެށެވ.

ޯފުރޮކްށދުިނުމެގ  ައަވަހްށ  ަމުޢޫލާމުތ  ޭބުންނާވ  ަކްސަޓަމުރްނ 

ެއްސ.ެއްމ.ެއްސ  ެތޭރަގއި  ައަހުރެގ  ަވަނ   2010 ަމްޤަޞުދަގއި، 

ުހަށެހޭޅެނ  ެއދި  ާސރވްިސައްށ  ަކްސަޓަމރ  ޭބްނުކެގ  ެމުދެވރިޮކްށ 

ަތަކްށ  ެއްސ.ެއްމ.ެއްސ  މި  ަތާޢަރްފުކެރުވެނެވ.  އްިނތިާޒެމްއ 

ަޖާވުބާދރުީވަމްށ ޭބްނުކެގ ަފާރުތްނ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ުގާޅ ަމުޢޫލާމުތ 

ޯފުރޮކްށެދުމްނ ެގްނެދެވެއެވ. މިަކުމެގ ަސަބުބްނ، ަކްސަޓަމރ ަސރވްިސ 

ލިބިަގުތަމްށ ޯފުނަގއި އްިނތިާޒުރުކަރްނެޖޭހ ަވުގުތ ުކަޑެވެގްނދަިޔެއެވ.

ޚުިދަމްތަތްއ  ޭބްނުކެގ  ުލއިފޭަސަހޮގެތްއަގއި  ަކްސަޓަމުރްނަންށ 

ްބާރްނެޗްއެގ   05 ޭބްނުކެގ  ެތޭރަގއި  ައަހުރެގ  ޯފުރޮކްށދުިނުމެގޮގުތްނ 

ަތަރްއޤީާއއި  ަޒާމނީ  ަބަދުލުކެރުވެނެވ.  އިާމާރްތަތަކްށ  ައުއ  ހްިނުގްނ 

ެއްއޮގަތްށ ަފުރާމުކެރވިަފއިާވ މި ްބާރްންޗަތަކކީ، ެއްނެމ ުފރިަހަމ ޭބުންނ 

ޭބްނަކްށ ލުިބުމެގ އިުތުރްނ، ަކްސަޓަމުރްނަންށ ޚުިދަމްތ ލިިބަގްނަންނ 

ފޭަސަހ ާމަޙުއެލްއ ެއުކެލޭވ އިާމާރްތަތެކެކެވ. 

ހްިނުގްނ  އިާމާރްތަތަކްށ  ައުއ  ެތޭރަގއި  ައަހުރެގ  ަވަނ   2010

ަބަދުލުކެރވިަފއިާވ ްބާރްންޗަތަކކީ:-

ަންލ ެއައރޯޕރްޓ ްބާރްންޗ ާމެލ އްިނަޓރޭނަޝ

ުހުޅމޫީދ ްބާރްންޗ

ުފަވްއުމަލުކ ްބާރްންޗ

ވިލިނގިލި ްބާރްންޗ

ތަިނޫދ ްބާރްންޗ

ައުއ އިާމާރްތަތަކްށ ްބާރްނުޗަތުކެގ ހްިނުގްނ ަބަދުލުކުރުމެގ އިުތުރްނ، 

ުފާރމުީހްނެގ  ެއައރޯޕރުޓެގ  ަންލ  އްިނަޓރޭނަޝ ާމެލ  ަމާރާމުތުކެރުވުނ 

ގިަމަތއިަގއިެވްސ ޭބްނުކެގ ޚުިދަމްތެދެވްނ ެފުށުމްނ ޚުިދަމްތ ލިިބަގްނަނ 

ަފާރްތަތަކްށ ގަިނުގަނ ފޭަސަހަތެކްއ ލެިބުމްނެދެއެވ.

ެއެމރިަކްނ ެއްކްސްޕެރްސ ާއއިެއުކ ޮއްނަނ ުގުޅަމްށ 05 ައަހުރުފުރްނ ާފަހަގުކުރްނ
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ެސްލ  ޭބްނކިްނގ  ޑިެވޮލްޕެމްންޓ  ުއެފްއުދުނ  ައަހުރ  ަވަނ   1990 

)ޑީ.ބީ.ސީ( ާޤއިުމުކެރުވނީ ާމެލ ފިަޔަވއި ާރްއޭޖެގ ުހރިާހ ައޮތުޅަތުކެގ 

ަރްއޔިުތްނެގ ދިރިުއުޅުމެގ ެފްނަވުރ ަރނަގުޅޮކްށ ޭބްނުކެގ ޚުިދަމްތަތްއ 

ަދުށްނެނެވ.  ަތަސްއުވުރެގ  ޯފުރޮކްށދުިނުމެގ  ެދެމެހްއެޓނިވިޮގެތްއަގއި 

ދިރިުއުޅުމެގ  ަރްއޔިުތްނެގ  ލޭިބ  ާއްމަދނެީއްއ  ުކަޑ  ާޚްއަޞޮކްށ 

ަމްޤަޞުދަގެއެވ.  ެހުދުމެގ  ަބަޔަކްށ  ުފުދްނެތރި  ަރނަގުޅޮކްށ  ެފްނަވުރ 

ަވީޒާފެގ  ައޮތުޅަތުކަގއި  ަމްޤަޞަދކީ،  ަމއިަގނުޑ  މިވިްސުނުމެގ 

ލޭިބ  ަރްއޔިުތްނަންށ  ަމުގަފހިޮކްށދީ،  އިުތުރުކެރޭވެނ  ުފުރަޞުތަތްއ 

ާއްމަދނީ އިުތުރޮކްށ، ާމެލާއއި ައޮތުޅަތުކެގ ެމުދަގއި ޮއްނަނ ާއްމަދނެީގ 

ަފަރުގ ުކަޑުކުރެމެވ.

ާރްއޭޖެގ ެއކި ަސަރަހްއުދަތުކަގއި ޭބްނުކެގ 19 ޮގފި ުހުޅވި ަރްށަރުށެގ 

އިުތުރްނ  މީެގ  ޯފުރޮކްށެދެވުމްނެނެވ.  ޚުިދަމްތ  ަރްއޔިުތްނަންށަދނީ 

ޮމަބއިްލ ޭބްނކިްނގ ުޔނިްޓ )ޭބްންކ ޯދނި( ަތުކެގ ޮގުތަގއި ފްަސ ޯދނި 

ޚުިދަމްތަތްއ  ޭބްނުކެގ  ަކްނޮކުޅަތަކްށ  ުހރިާހ  ާރްއޭޖެގ  ޭބުންނޮކްށެގްނ 

ޯފުރޮކްށެދެވެއެވ.

ަލްތަތްއ ޭއެގ ެއްނެމ ުފރިަހަމ ޮގުތަގއި  2010 ަވަނ ައަހުރ ެތޭރަގއި، ަވސީ

ަނތާީޖަތަކްށ  ުލުކެރޭވ  ާހސި ަތްމރުީނދީ،  ުމަވްއަޒުފްނަންށ  ޭބުންނޮކްށ، 

ަމަސްއަކްތަތެކްއ  ެދޭވޮގަތްށ  އާިނަޔްތަތްއ  ަކނަޑެއޭޅ  ބިާނޮކްށ 

ަހަރާކްތަތްއ  ެގ  ޑީ.ބީ.ސީ  ަނތާީޖެއްއެގޮގުތްނ  މިަކުމެގ  ުކެރުވެނެވ. 

ަފއިާސ  ޯލުނަތަކްށ  ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ  ޫދުކުރާމއި،  ޯލުނ  ުފާޅުކެރވި، 

ައނުބާރ ޯހުދުނ މްިނަވުރ އިުތުރެވ ަޚަރުދަތްއ ުކަޑުކެރުވެނެވ. 

ގެ ބޭން ކިން ގ  ޤީ އް ތަރަ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް 
މާލީ އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުން 

ަމްސެވރިަކާމއި، ަދނުޑެވރިަކާމއި ައދި ވިަޔާފރީެގ ާދއިާރަގއި ހެިމޭނ ުކދި 

ައދި ެމުދ ަފްނތީެގ ވިަޔާފރިަތަކްށ ާމލީ ެއހީެތރިަކްނ ޯފުރޮކްށދުިނުމަގއި 

ޭބްނުކްނ ެމުދެކނުޑެމްއެނތި ަހަރާކްތެތރިަވުމްނެގްނެދެއެވ. 

ދިރިުއުޅުމެގ  ަރްށެވހިްނެގ  ަސަބުބްނ  ޯލުނަތުކެގ  ޫދުކެރޭވ  މިޮގުތްނ 

ާފެގ ުފުރަޞުތަތްއ  ެފްނަވުރ ަރނަގުޅުކުރަވއި، ަފޤީުރަކްނ ަންއާތަލއި، ަވޒީ

މެިހްނަކުމްނ،  ައާދުކެރެއެވ.  ަދުއެރްއ  ުމޙިްއުމ  އިުތުރުކުރުމަގއި 

ައމިްއަލ  ޚުިދަމްތަތާކއި  ައާސސީ  ލިބޭިދްނެޖޭހ  ަރްއޔިުތްނަންށ 

މީެގ  ޯލުނޫދުކެރެވެއެވ.  ައާމުޒޮކްށ  ަފާރްތަތަކްށ  ހްިނާގ  ވިަޔާފރިަތްއ 

ުކްނުފނަިތްއެވްސ  ވިަޔާފރި  ޮބެޑތި  ަފުރުދްނާނއި،  ައމިްއަލ  ެތޭރަގއި 

ހެިމެނެއެވ. 

ބްރާންޗުތަކުގެ ހިންގުން އައު 
އިމާރާތްތަކަށް ބަދަލުކުރުން

ަކްސަޓަމުރްނަންށ ުލއި ފޭަސަހަކާމއިެއުކ ޚުިދަމްތަތްށ ޯފުރޮކްށދުިނުމެގ 

ަމްޤަޞުދަގއި، މިައަހުރ ެތޭރަގއި ައޮތުޅެތޭރެގ 04 ްބާރްނެޗްއެގ ހްިނުގްނ 

ައުއ އިާމާރްތަތަކަކްށ ަބަދުލުކެރުވެނެވ.

ަދނުޑެވރިަކްނ ުކރިެއުރުވްނ 

ުކދި ައދި ެމުދ ަފްނތީެގ ވިަޔާފރިަތަކްށ ާމލީ ެއހީެތރިަކްނ ޯފުރޮކްށދުިންނ 
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ވިަޔާފރީަގއި ަދތި ުއނަދޫގ ުދަވްސަވެރްއ ަތުޖރިާބުކެރޭވ ަދނޑިަވެޅްއަގއި 

ުކްނުފނެީގ  ސިަފައކީ  ަހޤީޤީ  ަދްއުކަވއިޭދ  ަތަޙްއަމްލުކެރޭވެނަކްނ  ެއ 

ައާދުކާރ  ޙިްއާސެއްއ  ޮބުޑ  ެއްނެމ  ޭއެގ  ަކުމަގއިަވނީަނަމ،  ާޤބްިލަކްނ 

ުކްނުފނެީގ ައުގުހިރ ުމަވްއަޒުފްނެނެވ. ާވަދެވިރ ާމަޙުއެލްއަގއި  ަފާރަތކީ 

ވިަޔާފރި ުކރިައުރަވއި، ދާިމާވ ޮގްނެޖުހްނަތާކއި ުކރިަމތިުލުމެގ ާޤބުިލަކްނ 

ޭބްނަކްށ  ެކނޑިޭނޅި  ުމަވްއަޒަފުކެވްސ  ޮކްނެމ  ލެިބނީ  ޭބްނަކްށ 

ޚުިދަމްތޮކްށދުިނުމަގއި ަދްއަކުމްނާދ އިްޚލްާޞެތރިަކުމެގ ަސަބުބްނެނެވ.

ުކރިަމތިަލުމްނާދ  ުހަރްސަތާކއި  ގަިނުގަނ  ާމަޙުއުލަގއި  ވިަޔާފރީެގ 

ުހރި  ަކްނަކުމަގއި  ުގޭޅ  ަލްތަތާކއި  ަވސީ އްިނާސނީ  މުިދަވްސަވުރަގއި 

ަބަދުލަތާކއި  ައްނަނ  ަތަރްއޤީާއއިެއުކ  ުގޅިަފއިަވީނ،  ޮގްނެޖުހްނަތާކއި 

ައުގަވަޒްނޮކްށ،  ުމަވްއަޒުފްނެގ  ާސބިުތޮކްށ،  ަފއިތިަލ  ެއްއަހަމެއްއަގއި 

ަވީޒާފަގއި ަދަމަހްއަޓއި، ުކްނުފްނާޏއި ޭދެތޭރަގއި ުމަވްއަޒުފްނެގ ެމުދަގއި 

ޮއްނަނ އިުތާބާރއި ަޔޤީްނަކްނ އިުތުރޮކްށ ަދަމަހްއަޓއި، ުމަވްއަޒުފްނެގ 

ަކްނޮބުޑުވްނަތްއ ަބަލއިަގުތުމެގ ަމްއަޗެށެވ. 

ަތަރްއޤީުކުރަމކީ  ބިާނޮކްށ  ޮއނަިގނުޑ  ަލްތަތުކެގ  ަވސީ އްިނާސނީ 

ައާމަޒަކްށުވާމެއުކ،  ެތެރއްިނ  ައާމުޒަތުކެގ  ުމހިްއުމ  ެއްނެމ  ޭބްނުކެގ 

ަކްނަތްއަތްއ  ަބާޔްނޮކްށަފއިާވ  ތިރީަގއި  ުލުވުމެގޮގުތްނ  ާވޞި ެއައާމަޒްށ 

ާފއިުތވި ައަހުރެގ ެތޭރަގއި ުކެރުވެނެވ. 

ުމަވްއަޒަފަކްށ   174 ަދުށްނ  ނިާޒުމެގ  ަތްމރުީނުކުރުމެގ  ޭބްނުކެގ 

ަތްމރުީނ ެދުވެނެވ.

ުމަވްއަޒުފްނ   23 ދުިނަމްށަޓަކއި  ަތްމރުީނ  ޭބުރްނ  ާރްއެޖއިްނ 

ާރްއެޖއިްނ ޭބަރްށ ޮފުނުވެނެވ. 

އް ތަ ތް ލަ އިން ސާނީ ވަސީ
ުލުކުރަމްށަޓަކއި ޭބްނުކެގ  ާރްއޭޖަގއި ތެިބެގްނ ަމތީ ަތުޢލުީމ ާހސި

03 ުމަވްއަޒަފަކްށ ޭބްނުކެގ ަޚަރުދަގއި ެއުފުރަޞުތ ޯހަދއިެދުވެނެވ. 

ަމތީ ަތުޢލުީމެގ ުފުރަޞުތ ުމަވްއަޒުފްނަންށ ުހުޅާވުލުމެގޮގުތްނ 05 

ުލ ުކުރަމްށަޓަކއި ުމާސަރ ލޭިބ  ުމަވްއަޒަފަކްށ ަމީތ ަތުޢލުީމ ާހސި

ޮގަތްށ ުޗްއޓީ ެދުވެނެވ.

ަތްއާޔުރުކުރުމެގ  ދެިވހްިނ  ާޤބުިލ  ަމާޤްމަތަކްށ  އިްސ  ޭބްނުކެގ 

“ެއްގެޒެކޓްިވ  ފްާސޮކްށަފއިާވ  ޯބުޑްނ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ޭބުނުމަގއި 

ްގޫރމްިނގ ްޕޮރްގާރްމ” ެގ ަދުށްނ 02 ުމަވްއަޒުފްނ ޮހުވެނެވ.

ާފ ެދުވެނެވ. 97 ައުއ ުމަވްއަޒުފްނަންށ ޭބްނުކެގ ަވޒީ

ޭބްނުކެގ  ަފާރަތަކްށ   05 ުލޮކްށެގްނތިބި  ާހސި ަތުޢލުީމ  ަމތީ 

ާފ ެދުވެނެވ. ޮއފިަސުރްނެގ ަމާޤުމެގ ަވޒީ

ަމުޢޫލާމުތ  އިުތުރޮކްށ  ާޤބުިލަކްނ  ުހަނާރއި  ުމަވްއަޒުފްނެގ 

ުމްއަސނދި ުކުރުމެގ ަމްޤަޞުދަގއި ޭބްނުކެގ ަތާފުތ ަމާޤްމަތުކަގއި 

ާފެގ ާދއިާރއިްނ ަތާފުތ ެއެހްނ  ތިްއެބވި ަބެއްއ ުމަވްއަޒުފްނެގ ަވޒީ

ާދއިާރައަކްށ ަބަދުލ ުކުރުމެގ ަމަސްއަކްތ ެފުށެނެވ. 

ާފާއ ެބޭހ ާޤޫނުނ )ާޤޫނުނ ަންނަބުރ 02/2008(  ދެިވހާިރްއޭޖެގ ަވޒީ

ޫރްލްސައްށ  ާސރވްިސ  ޭބްނުކެގ  ޮގުތްނ  ެއްއޮގްތުކުރުމެގ  ާއއި 

ަބަދުލ ެގެނވި އިްސާލުޙުކެރުވެނެވ.

ާޤއިުމުކުރުމެގ  ާމަޙުއެލްއ  ައާމްނ  ަރްއާކެތރި  ުމަވްއަޒުފްނަންށ 

ަމްޤަޞުދަގއި 2010 ަވަނ ައަހުރ، ުފަރަތަމަފަހަރްށ، “ަވރްކްޕލްޭސ 

ޮންނ ެހެރްސަމްންޓ ޕޮލިސީ” ެއްއ ަތާޢަރުފުކެރވި ަޢަމުލުކަރްނ 

ެފުށެނެވ.

ަވީޒާފައްށ ައުހުލެވރިުކުރުވަމްށެދޭވ ަތްމރްީނ 2010



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 422010

ތަރައްޤީއާއިއެކު އަންނަ ބަދަލުތަކާއި 
އެއްހަމައެއްގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރުން

އިުތުރަވުމްނ  ައަދުދ  ަލްތަތުކެގ  ަވސީ އްިނާސނީ  ައުޅަގނުޑެމްނެގ 

ދުިއާމެއުކ، ުމަވްއަޒުފްނ ަޝުއުޤެވރިުކުރާވ، ަވީޒާފަގއި ެދެމެހްއުޓަމްށަޓަކއި 

ުއޫސުލަތެކްއ  ސިާޔަސުތަތާކއި  ަހުރަދާނ  ުގޭޅ  ުމަވްއަޒުފްނާނއި 

ަބްއަޓްނުކުރަމކީ ަވަރްށ ުމހިްއުމ ަކެމެކެވ. ެއެހްނަކުމްނ ަވީޒާފާއ ެބޭހ 

ާޤޫނުނ )ާޤޫނުނ ަންނަބރ 02/2008( ާއއި ެއްއޮގްތ ުކުރުމެގ ޮގުތްނ 

ައަހުރެގ  ަވަނ   2010 އިްސާލުޙުކެރވި  ޫރްލްސ  ަސރވްިސ  ޭބްނުކެގ 

ޭބްނުކެގ  ަފާށަފެއެވ.  ަޢަމުލުކަރްނ  ަވނީ  ެތޭރަގއި  ަމުހެގ  ޮއްކޯޓަބރ 

ައުޚާލޤީ  ުމަވްއަޒުފްނެގ  ޮގާތއި،  ަވީޒާފެދވެޭނ  ޫރްލްސަގއި  ަސރވްިސ 

ޮގާތއި،  އާިނަޔްތަތްއެދޭވެނ  ެއެހނިެހްނ  ައދި  އިުތުރަގޑި  މްިނަގނާޑއި، 

ުއޫސުލަތްއ  ެދޭވެނ  ުހްސަވުގުތ  ާއއި  ުޗްއޓީ  ެދޭވ  ުމަވްއަޒުފްނަންށ 

ަތްފސީުލޮކްށ ަބާޔްނޮކްށަފއިާވެނެއެވ.

)ާޤޫނުނ  ާޤޫނުނ  ެޕްނަޝާނެބޭހ  ދެިވހާިރްއޭޖެގ  އިުތުރްނ  މީެގ 

 2011 ެޖުނައރީ  ޮގުތްނ  ަޢަމުލުކުރުމެގ  ައްށ   )08/2009 ަންނަބުރ 

ރަިޓަޔރަމްންޓ  ޭބްނުކެގ  ުމަވްއަޒުފްނ  ުހރިާހ  ޭބްނުކެގ  ެފށިެގްނ  އްިނ 

ަގއި   2010 ޑެިސްމަބުރު  ަބއެިވރިުކެރވެޭނަކްނ  ްސކީްމަގއި  ެޕްނަޝްނ 

ްސކީްމަގއި  ެޕްނަޝްނ  ރަިޓަޔރަމްންޓ  ޭބްނުކެގ  ުކެރުވެނެވ.  އިުޢާލްނ 

 07 ުމާސަރއިެގ  ުމަވްއަޒަފުކ  ޮކްނެމ  ޮގުތްނ،  ަބާޔްނުކެރިވަފއިާވ 

ަވީޒާފ  ަޖާމުކަރްނެޖޭހއިުރ  ެއަކުއްނަޓްށ  ެޕްނަޝްނ  އްިނަސްއަތ 

ޭދަފާރުތްނެވްސ ެއުމަވްއަޒެފްއެގ ެޕްނަޝްނ ެއަކުއްނަޓްށ ަހަމ ެއައަދުދ 

ަޖާމުކަރްނ ެޖެހެއެވ. ުމަވްއަޒުފްނެގ ްޕޮރވިެޑްންޓ ަފްނަޑްށ ަޖާމުކަރްނެޖޭހ 

ެއްއޮގަތްށ  ުކރިެއޭކ  ޚުިދަމްތ  ަފްނުޑެގ  މި  ަބަދުލެގެނވި،  ައަދަދްށ 

ުމަވްއަޒުފްނަންށ ލެިބުމްނެދެއެވ. 

މުވައްޒަފުންގެ އަޑު އެހުން
ެއުކ  ައުބުރެވރިަކާމއި  ައދި  ަރްއާކެތރި،  ުމަވްއަޒުފްނަންށ  ޭބްނުކެގ 

ަމަސްއަކްތުކުރުމެގ ހްިތަހަމެޖުހްނ ލިބިޭދަފަދ ާމަޙުއެލްއ ާޤއިްމުކުރުމެގ 

ެއްއ  ޕޮލިސީ”  ެހެރްސަމްންޓ  ޮންނ  “ަވރްކްޕލްޭސ  ަމްޤަސުދަގއި 

ައަމުލުކަރްނެފށިަފެއެވ.  ަވނީ  ަގއި   2010 ޮއްކޯޓަބރ  ެއުކަލާވެލވި 

ުމިޅްނ ަމާނ  ަމަސްއަކުތެގ ާމަޙުއުލަގއި ުމަވްއަޒުފްނަންށ ޯގާނުކުރަމކީ 

ޫބުލުކާރެނ ަކެމްއ ޫނެނެވ. މި  ައދި ެއްއެވްސ ާހެލްއަގއި ޭބްނުކްނ ަގ

ޯގާނެއްއ  ައާމަޒކީ  ަމއިަގނުޑ  ެއުކަލާވެލުވުނ ސިާޔަސުތެގ  ޮގުތްނ، މި 

ަކަމްށ ެބެލވާިދެނ ެއްއެވްސ ާބަވެތްއެގ ައަމެލްއ ުނހެިމޭނ ަމަސްއަކުތެގ 

ެއެހްނަކުމްނ،  ާޤއިުމޮކްށދުިނެމެވ.  ުމަވްއަޒުފްނަންށ  ާމަހުއެލްއ 

ަވކަިވކި  ަމްސޫއލިްއަޔުތަތާކއި،  ިޑާޕރްޓަމްނުޓެގ  ރޯިސަސްސ  ހިުއަމްނ 

ުމަވްއަޒުފްނެގ ަމްސޫއލިްއަޔުތަތާކއި، ަޝުކާވަތްއ ުހަށަހޭޅެނ ޮގްތަތާކއި، 

ެވާދެނ  ުކރިަމތި ެއުމަވްއަޒަފަކްށ  ުހަށެހުޅުމްނ  ަކްނަތްއަތްއ  ެއަފަދ 

ަމްއަސަލ  ޮގްތަތާކއި،  ަރްއާކެތރެިވވެޭނ  ުހަރްސަތުކްނ  ަދތިަތާކއި 

ަތްފސީުލޮކްށ  ާޔަސުތަގއި  މިސި ޮގްތަތްއ  ުކެރވެޭނ  އިްސތިުއާންފ 

ަބާޔްނޮކްށަފއިާވެނެއެވ.

ކުރިމަގަށް މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުން
ޭބްނުކެގ އިްސ ަމާޤުމަތަކްށ ާޤބުިލ ދެިވހްިނ ަތްއާޔުރުކުރުމެގ ޮގުތްނ 

“ެއްގެޒެކޓްިވ ްގޫރމްިނގ ްޕޮރްގާރްމ” ެގ ަނުމަގއި 2010 ަވަނ ައަހުރ 

ައުގ  ުމަވްއަޒުފްނެގ  ޭބްނުކެގ  މިއީ  ެފްއެޓވިެއެވ.  ަމްޝޫރެޢްއ  ާޚްއަޞ 

ުމްސަތްޤަބުލަގއި  އިުތުރޮކްށ،  ާޤބުިލަކްނ  ެއުމަވްއަޒުފްނެގ  ަވަޒްނޮކްށ 

ަތްމރްީނުކުރުމެގޮގުތްނ  ުމަވްއަޒުފްނ  ަމާޤުމަތަކްށ  އިްސ  ޭބްނުކެގ 

ުކރިައްށ ާރަވއިެގްނ ހްިނޭގ ަމްޝޫރެޢެކެވ.

މުވައްޒަފުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން 
ކުރިއެރުވުން

ޭބްނުކެގ ަސާޤަފްތ ބިާނެވަފއިަވނީ، ުމަވްއަޒުފްނެގ ފުިކާރއި ަމަސްއަކުތެގ 

ާމަޙުއުލަގއި ެގްނުގޭޅ ާއަދާކަދއިެގ ަމްއަޗެށެވ. ެއެހްނަކުމްނ، ުމަވްއަޒުފްނެގ 

ެއްއަބއަިވްނަތަކާމއި ެއްއަބެއްއަވްނަތަކްނ ެދެމެހްއުޓަމްށަޓަކއި ައަހުރެގ 

ުމަވްއަޒުފްނެގ  މިޮގުތްނ،  ުކެރުވެނެވ.  ަމަސްއަކްތަތެކްއ  ަތާފުތ  ެތޭރަގއި 

ެއުކެވރިަކްނ ާއާލ ުކުރުމެގ ަމްޤަޞުދަގއި ޭބްނުކެގ ެއކި ޑިާޕރްޓަމްނުޓަތުކެގ 

މީެގ  ޭބްއުވެނެވ.  ުމާބާރެތްއ  ޮވލޯީބަޅ  ުމާބާރަތާކއި  ުފްޓަސްލ  ެމުދަގއި 

އިުތުރްނ، ެއކި ުމައްއަސާސަތުކެގ ެމުދަގއި ޭބްއުވުނ ެންޓޯބަޅ ުމާބާރާތއި 

ުމަވްއަޒުފްނ  ޭބްނުކެގ  ުމާބާރުތަގއި  ުފްޓަސްލ  ޯމްލޑިްވްސ  ްކަލްބ 

ަހަރާކްތަތުކެގ  މަިފަދ  ަތްމސީުލޮކްށަފއިެވެއެވ.  ޭބްނުކ  ަބއެިވރިެވ 

ަސަބުބްނ ުމަވްއަޒުފްނެގ ުގުޅްނަތްއ ަބަދހެިވ، ަކްސަޓަމުރްނަންށ ެދޭވ 

ޚުިދަމުތެގ ެފްނަވުރ ަރނަގުޅުކުރަމްށ ަމުގަފހިެވެގްނދަިޔެއެވ. 

ޑިާޕރްޓެމްންޓަތުކެގ ެމުދަގއި ޭބްއުވުނ ުފްޓަސްލ ޯޓަނެމްންޓ 2010
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މުވައްޒަފުން ހުނަރުވެރިޮކށް 
އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުން

ވިަޔާފރި ާއއި ަމަސްއަކުތެގ ާމަޙުއާލއި ަވީޒާފެގ ާބާޒަރްށ ައްނަނުމްނާދ 

ަތަރްއޤީޮކްށ  ުހަނުރަތްއ  ުމަވްއަޒުފްނެގ  ަބަދުލަތާކއިެއުކ  ަހުލވި 

ެއަކށީެގްނާވ ަތްމރުީނ ދުިނަމކީ؛ 

ުމަވްއަޒުފްނެގ ުއެފްއުދްނެތރިަކުމެގ މްިނަވުރ އިުތުރުކުރަމްށ،

ުމަވްއަޒުފްނެގ ޭބުންނ ުފރިަހަމ ޮގުތަގއި ހުިފަމްށ،

ުމަވްއަޒުފްނެގ ޚުިދަމުތެގ ައުގަވަޒްނޮކްށ އިުޚލްާސެތރިަކްނ 

ެދެމެހްއުޓަމްށ، 

ުލެވ ޭބްނުކެގ  ުކްނުފނެީގ ަތަސްއުވާރއި ަލނުޑަދނޑިަތަކްށ ާވޞި

ައުގަވަޒްނުކާރ ަބާހަތްއ ެދެމެހްއުޓަމްށ، ުމހިްއުމ ަދުއެރްއ ައާދ 

ުކާރ ަކެމެކެވ.

ބިާނުކުރުމެގ  ުމަވްއަޒުފްނަތެކްއ  ާޤބްިލ  ަޝުޢުޤެވރި،  ަމަސްއަކަތްށ 

ޭބުރެގ  ާރްއެޖއިްނ  ާރްއެޖާއއި  ެތޭރަގއި  މިައަހުރެގ  ަމްޤަޞުދަގއި 

ުމައްއަސާސަތުކްނ ަތްމރުީނ ޯހުދުމެގ ުފުރަޞުތ ޭބްނުކެގ ެއކި ަފްނތީެގ 

ުމަވްއަޒުފްނަންށ ލިބިެދުވެނެވ.

ުކުރުމްއަދުތެގ 14 ެސމިާނ/ މިޮގުތްނ ާރްއެޖއިްނ ޭބުރަގއި ޭބްއުވުނ 

ަތްމރުީނ ްޕޮރްގާރްމަތުކަގއި ޭބްނުކެގ 23 ުމަވްއަޒެފްއ ަބއެިވރިެވަފއިެވެއެވ. 

ައދި ާރްއޭޖަގއި ހްިނުގުނ 05 ަތްމރުީނ ްޕޮރްގާރެމްއަގއި ޭބްނުކެގ 09 

ުމަވްއަޒުފްނާނއި  ަވީޒާފެދުވުނ  ައަލްށ  ަބއެިވރިެވަފއިެވެއެވ.  ުމަވްއަޒަފުކ 

ްބާރްންޗ/ޑިާޕރްޓަމްނުޓަތަކްށ ައާމުޒޮކްށެގްނ ުމަވްއަޒުފްނެގ ުހަނުރަތްއ 

ްޕޮރްގާރެމްއ   05 ައުހުލެވރިުކުރުމެގޮގުތްނ  ަވީޒާފައްށ  އިުތުރޮކްށ 

ޭބްނުކަގއި ހްިނގިަފއިެވެއެވ. 

ޭބްނުކެގ ްޓެރއިންިނގ ޑިާޕރްޓަމްނުޓްނ ަވނީ ތިރީަގއި  މީެގ އިުތުރްނ، 

ަތްމރުީނ  ުމަވްއަޒުފްނަންށ  ހްިނަގއި  ްޕޮރްގާރްމަތްއ  ަބާޔްނޮކްށަފއިާވ 

ދަީފެއެވ.

1. ަދަރނި މްިނުކުރުމެގ ުއޫސުލަތްއ

2. ެއެމްކްސ ެޑބްިޓ ާކާޑއި ެބޭހ ަތްމރުީނަތްއ

 3. ަވުގ ޫނާޓއި ަކްސަޓަމުރްނެގ ޮސއެިގ ަސްއަޙަކްނ
ެދެނަގްނާނެނޮގުތެގ ަތްމރުީނ - ދެިވހި ުފުލުހްނެގ ެއހީާއއިެއުކ

 4. އީ.ބީ.ެއްސ-ާއްރ.ޓީ )ރޯިޕްޓ ަހާދެނޮގުތެގ ަތްމރުީނ( -

ަމއިސްިސ ެގ ެއހީާއއިެއުކ

ދިގުމުއްދަތަށް ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށް 
ކުރެވުނު މަސައްކަތް

ުމހިްއުމ  ވިަޔާފރީެގ  ޭބްނުކެގ  ެދެމެހްއުޓަމކީ  ުގުޅްނަތްއ  ދުިގުމްއަދަތްށ 

ެއްއ ައާސެސެވ. މިޮގުތްނ ޭބްނުކްނ ެއްނެމ ައަހްއމިްއަޔެތްއ ޭދަކަމކީ 

ަކްސަޓަމުރްނާނއެިއުކ ޮއްނަނ ުގުޅްނ ެދެމެހްއުޓަމްށ ަކުމަގއިވަީނަމެވްސ، 

ުމަވްއަޒުފްނެގ ަތަރްއޤީާއއި ުކރިެއުރަމްށުކެރޭވ ޭހަދއްިނ ުމަވްއަޒުފްނަންށ 

ެދޭވ ާޚްއަޞ ައަހްއމިްއަޔުތަކްނ ާހަމޮކްށެދެއެވ. ުމަވްއަޒުފްނަންށ ުކެރޭވ 

ުލުކުރަމްށ ޮކްށަފއިާވ ޭހަދަތާކއި  މަިފަދ ޭހަދަތުކެގ ެތޭރަގއި ަތުޢލުީމ ާހސި

ުލޮކްށ ުހަނުރެވރިަކްނ އިުތުރުކަރްނ  ައމިްއަލ ަޚަރުދަގއި ަތުޢލުީމ ާހސި

ޭބުންނާވ ުމަވްއަޒުފްނަންށ ުމާސަރ ލޭިބ ޮގަތްށ ުޗްއޓީ ެދވި ަތުޢލުީމ 

ުލުކުރަމްށ ުފުރަޞުތ ދުިންނަފަދ ަކްނަތްއ ހެިމެނެއެވ. ާހސި

ޭބްނުކެގ “ްސަޓޑީ ލްީވ ޕޮލިސީ”ެގ ަދުށްނ ުމާސަރ ެދޭވ ޮގަތްށ ުޗްއޓީ 

ުމަވްއަޒަފަކްށ   05 ޭބްނުކެގ  ުފުރަޞުތ  ުލުކުރުމެގ  ާހސި ަތުޢލުީމ  ެދވި 

ޑިްގރީ  ުމަވްއަޒަފުކ   03 ޭބްނުކެގ  ަދުށްނ  މުިފުރަޞުތެގ  ެދުވެނެވ. 

ުލުކަރަމާށއި،  ެފްނަވަރްށ ަތުޢލުީމ ާހސި

ަސރޓިަފއްިޑ  ާޗަޓރްޑ  ޮއްފ  ޭއަޝްނ  ެއޯސސި ުމަވްއަޒަފުކ   02

ެއަކުއްނަޓްންޓްސ )ޭއ.ސީ.ސީ.ޭއ( ންިނުމަމްށ ެމޭލޝިާޔ ާއއި ްސރީ 

ަލްނާކައްށ ގްޮސަފއިެވެއެވ.

ުޗްއޓީ  ެދޭވޮގަތްށ  ުމާސަރ  ައަހުރ  ަވަނ   2009 އިުތުރްނ  މީެގ 

ަތުޢލުީމ  ުމަވްއަޒަފުކ   02 ޮފުނުވުނ  ުލުކަރްނ  ާހސި ަތުޢލުީމ  ެދވި 

ެތޭރަގއި،  ައަހުރެގ  ައދި  ުގޅިަފއިެވެއެވ.  ޭބްނާކއި  ުލުކުރަމްށަފުހ  ާހސި

ާޗރަޓރްޑ  ައދި  ޭއ.ސީ.ސީ.ޭއ  ހްިނާގ  ުމައްއަސާސަތުކްނ  ާރްއޭޖެގ 

އްިންސޓިޓިުއްޓ ޮއްފ ެމޭންޖަމްންޓ ެއަކުއްނަޓްންޓ )ސީ.ައއި.ެއްމ.ޭއ( 

ޯކްސަތުކަގއި ަބއެިވރިުވަމްށ ުހުޅާވެލުވުނ ްސޮކަލރޝިްޕ ުފުރަޞުތަގއި 

ްސޮކަލރޝިްޕ  މި  މިޮގުތްނ،  ަބއެިވރިެވަފއިެވެއެވ.  ުމަވްއަޒަފުކ   03

ައާދުކަރުމްނ  ާފ  ަވޒީ ެތޭރަގއި  ުމްއަދުތެގ  ޯކުހެގ  ެއުކަލާވަލއިަފއިަވނީ، 

ެގްނާދޮގަތެށެވ.
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ތު ޔަ ޢީ މަސް އޫލި އް މާ ތި ޖް ކުން ފު ނީ ގެ އި

ުމުޖަތަމުޢެގ  ުމޅި  ައާދުކުރަމކީ  ަމްސޫއލިްއަޔުތ  އްިޖތާިމޢީ 

ެދެކެއެވ.  ޭބްނުކްނ  ުކަރްނެޖޭހަކެމްއަކުމަގއި  ޮކްނެމެހްނ  ަމްނާފައްށ 

ަލނުޑަދނޑިަތަކްށ  ަތަސްއުވާރއި  ުކްނުފނެީގ  މަިމްސޫއލްިއަޔަތކީ 

ެއްއަހަމެއްއަގއި  ަބާހަތާކއި  ައުގަވަޒްނުކާރ  ޭބްނުކެގ  ްލެވ  ާވސި

ުކްނުފްނާޏއި، ުމަވްއަޒުފްނާނއި ުމުޖަތަމުޢެގ ަކްނަކްނ ެދެމެހްއުޓަމްށަޓަކއި 

ަލެތެކެވ.  ޭބުންނުކެރޭވ ުމހިްއުމ ަވސީ

ުކާރ  ުމުޖަތަމުޢައްށ  ަހަރާކްތަތުކްނ  އުިޖތާިމޢީ  ހްިނާގ  ޭބްނުކްނ 

ަފއިާދއިްނ މަިފަދ ަހަރާކްތަތްއ ހްިނުގުމަގއި ާސބިުތަކާމއިެއުކ ެދމިތެިބ، 

ހްިތަވެރްއ  އިުތުރ  ަމަސްއަކްތުކުރަމްށ  ަމްނާފައްށ  ުމުޖަތަމުޢެގ  ުމިޅ 

ޭބްނުކްނ  ެއުކެވްސ،  ަދތިަތާކއި  ދާިމެވަފއިާވ  މުިދަވްސަވުރ  ލެިބެއެވ. 

ަފުރުދްނަންށ  ަރނަގުޅޮކްށ  ާޙަލުތ  ުމުޖަތަމުޢެގ  ާސބިުތަކާމއިެއުކ 

ެއހީެތރިަކްނ  ެމުދެކނުޑެމްއެނތި  ޯހަދއިދުިނަމްށ  ަނާފާވެނޮގްތަތްށ 

ޯފުރޮކްށެދުމްނެގްނެދެއެވ.

މުޖުތަމަޢުއާއި އެކު
ުފާޅުކެރވި،  ަދުއުރ  ޭބްނުކެގ  ުމުޖަތަމުޢަގއި  ަބަދާލއިެއުކ  ަޒާމަންށ ައއި 

ަހަމެއަކނި ާމލީ ޚުިދަމްތަތްއ ޯފުރޮކްށޭދ ަފާރެތްއެގ އިުތުރްނ، ާރްއޭޖެގ 

އިްޤތާިޞދީ ާނެރުހަގއި މިައުދ ޭބްނަކކީ ވިަޔާފރީެގ ައާމްނ ާމަޙުއެލްއ 

ާޤއިުމުކުރަމްށ އިްސ ަދުއެރްއ ައާދުކާރ ަފާރެތެކެވ. މިޮގުތްނ ޭބްނުކެގ 

ަމްޤަޞަދކީ، ަފއިާސ ަރްއާކުކުރާމއި، ަފއިާސ ޫދުކުރާމއި، ެއަކުއްންޓަތަކްށ 

ޯލުނ  ވިަޔާފރިައްށ  އިާމާރްތުކުރަމާށއި  ެގޮދުރ  ަޖާމުކުރާމއި،  ުމާސަރ 

ޫދުކުރުމެގ އިުތުރްނ، ާރްއޭޖެގ ެއަކެހރި ުކދި ަރްށަތަކްށ ެވްސ ޚުިދަމްތ 

ޯފުރޮކްށޭދ، ުމުޖަތަމަޢްށ ުމހިްއުމ ުކްނުފްނަޏަކްށުވެމެވ.

ަތާފުތ  ޯފުރޮކްށެދުމްނާދ  ެމުދެވރިޮކްށ  ވިުއަގ  ުފާޅ  ޭބްނުކެގ  މިޮގުތްނ 

ައާސސީ  ަފާރްތަތަކްށ  ުދަވްސވީ  ުއުމުރްނ  އިުތުރްނ،  ޚުިދަމްތަތުކެގ 

ެއހީެތރިަކަމކީ  ެވޭދ  ޭބްނުކްނ  ޫދުކުރުމަގއި  ަފއިާސ  ެޕްނަޝްނެގ 

ާފަހަގޮކްށެލޭވ ޚުިދަމެތެކެވ. ޭބްންކ ޯދނަީގއި ާރްއޭޖެގ މުީހްނ ދިރިުއޭޅ 

ުހރިާހ ަރްށަތަކްށ ޭބްނުކެގ ުމަވްއަޒުފްނ ަޤާވޢިުދްނ ުކާރ ޒިާޔަރްތަތުކަގއި 

ެނުގުމެގ  ަފއިާސ  ެމުދެވރިޮކްށ  ޕީ.ޯއ.ެއްސ  ެއަކުއްންޓުހުޅުވާމއި، 

ަޖާމޮކްށދުިންނަފަދ  ަފއިާސ  ެއަކުއްނަޓްށ  ަފހިޮކްށދުިނާމއި،  އްިނތިާޒުމ 

ޭބްނުކްނ  ަދްނަނާވަކުމަގއިާވަނަމ،  ުޖްމަލޮކްށ  ހެިމެނެއެވ.  ޚުިދަމްތަތްއ 

ާވަދުކަރުމްނ  ޭބްނާކއި  ޚުިދަމްތަތަކކީ  ުލއިފޭަސަހ  މަިފަދ  ޯފުރޮކްށޭދ 

ައްނަނ ެއެހްނ ަފާރްތަތަކްށ ޮގްނަޖާހެލޭވަފަދ ޚުިދަމްތަތެކެކެވ. 

ަދނުޑެވރިަކްނ ަތަރްއޤީުކުރުމެގ 02 ަވަނ ފިަޔަވހީެގ ަދުށްނ، މިނިްސްޓރީ 

ެއުކަލާވެލުވުނ  ުގޅިެގްނ  ާއއި  ެއްގރިަކްލަޗރ  ެއްންޑ  ފަިޝރްީޒ  ޮއްފ 

ަކްނޮކުޅަތުކަގއި  ެއކި  ާރްއޭޖެގ  ަދުށްނ  ޮއނަިގނުޑަތެކްއެގ  ުލއިފޭަސަހ 

ދިރިުއޭޅ ަފުރުދްނަންށ ޫދުކެރުވުނ ޯލުނަތުކެގ ެއހީަގއި ަދނުޑެވރިަކުމެގ 

ާރްއޭޖެގ  ަދުށްނ  ްސކީުމެގ  މި  ުކރިައާރަފއިެވެއެވ.  ަހަރާކްތަތްއ 

ެއކިަކްނޮކުޅަތުކަގއި ދިރިުއެޅުމްނާދ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ާމލީ ެއހީެތރިަކްނ 

ަރނަގުޅުވަމްށ  ެފްނަވުރ  ދިރިުއުޅުމެގ  ަރްށެވހިްނެގ  ޯފުރޮކްށެދވި 

ަމުގަފހިެވެގްނދަިޔެއެވ. މީެގ އިުތުރްނ، ާރްއެޖާއއި ާރްއޭޖްނ ޭބުރަގއި ަމތީ 

ުލުކުރުމެގ ުފުރަޞުތ ުހުޅާވުލުމެގޮގުތްނ މިނިްސްޓރީ ޮއްފ  ަތުޢލުީމ ާހސި

ެއުކަލާވެލްއވި  ެއްންޑ ްސޯޕރްޓްސ އްިނ  ޫޔުތ  ހިުއަމްނ ރޯިސަސްސ 

ަންލ ްސޫޓެޑްންޓ ޯލްނ ްސކީްމ”ެގ ަދުށްނ 1,200 ައްށުވެރ  “ެނަޝ

ގަިނ ޯލުނ ޫދުކުރުމެގ އިާދރީ ަމަސްއަކުތަގއި ޭބްނުކްނަވނީ އިްސަދުއެރްއ 

ުލުކަރްނ ެއޭދ ަދރިަވުރްނަންށ  ައާދޮކްށަފެއެވ. ައދި ަމތީ ަތުޢލުީމ ާހސި

ަހަމަޖްއަސއި  ޮގްތ  ލޭިބެނ  ޯލުނ  ަދުށްނ  ޮއނަިގނެޑްއެގ  ުލއިފޭަސަހ 

ދުިނުމެގޮގުތްނ، “ކިަޔާވ” މަިނުމަގއި ޭބްނުކްނ ޯލުނ ްސކީެމްއ ަތާޢަރުފ 

ޮކްށަފއިެވެއެވ.

މުޖުތަމަޢުއަށް ބޭންކުންވާ އެހީ
ޙިްއާސ  ަހަރާކްތަތުކެގ  އުިޖތާިމޢީ  ުކރިެއުރުމަގއި  ޭބްނުކެގ 

ވިަޔާފރިާއއި  ޭބްނުކެގ  މިޮގުތްނ،  ަމަސްއަކްތުކެރެވެއެވ.  ޮބުޑުކުރަމްށ 

ަމްނާފައްށ  ާލަބާއއި  ުމުޖަތަމުޢެގ  އިުތުރްނ  ަހަރާކްތަތުކެގ  ުގުޅްނުހރި 

ައަހްއމިްއަޔެތްއެދެވެއެވ.  ާޚްއަޞ  ޯފުރޮކްށދުިނަމްށ  ެއހީެތރިަކްނ 

ހްިނުގަމްށ  ަހަރާކްތަތްއ  އުިޖތާިމޢީ  ަތާފުތ  ެތޭރަގއި،  ައަހުރ  ާފއިުތވި 

ޭބްނުކްނ ެއހީެތރިެވދިނީ ުކްނުފނެީގ ޒިްނާމެއްއަކަމްށ ެދކި، ެއާހެމ ޮބުޑ 

އިްސަކެމްއދީެގްނެނެވ. މިޮގުތްނ، ެތެލސީމިާޔ ުކދްިނަންށ “ޯބްނ ެމޯރ 

ުދަވުހެގ  ަމްސެވރިްނެގ  ަމުގަފހިޮކްށދުިނާމއި،  ެހޭދެނ  ްޕާލްޓ”  ްޓާރްންސ

ަހަރާކްތަތްއ ހްިނުގަމްށ ެއހީ ދުިންނަފަދ ަކްނަކްނ ަފުޚުރެވރިަކާމއިެއުކ 

ޯފުރޮކްށެދޭވ  ުމުޖަތަމަޢްށ  ެދޭކޮގުތަގއި،  ޭބްނުކްނ  ާފަހަގޮކްށެލެވެއެވ. 

މަިފަދ ެއހީަތުކެގ ަސަބުބްނ ޭބްނާކއި ުގުޅްނުހރި ަފާރްތަތަކްށ ުޝުކުރ 

ައާދުކުރަމްށ ުފުރަޞުތ ލިބިެގްނެދެއެވ.



45 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ތިމާވެށި
ތާިމެވށި  ުކްނުފްނަޏުކްނ  ޒިްނާމާދުރ  ޫބުލުކާރޮގުތަގއި  ަޤ ޭބްނުކްނ 

މިިވްސުނުމަގއި  ޮކްށޭދްނެޖެހެއެވ.  ޚުިދަމްތަތެކްއ  ޙާިމަޔްތުކުރަމްށ 

ޮކްށާފެނ  ތާިމެވްއަޓްށ  ަސަބުބްނ  ަމަސްއަކްތަތުކެގ  ޭބްނުކެގ  ތެިބ، 

ުކެރުވެނެވ.  ަމަސްއަކްތަތެކްއ  ަތާފުތ  ެދެނަގުތަމްށ  ައަސުރަތްއ  ޭނެދޭވ 

ޮގްތަތްއ  ުވާމއިެއުކ، ޭބްނުކެގ ަމަސްއަކްތަތުކަގއި ތާިމެވްއާޓއި ަރްއެޓިހ 

ޭހަދެއްއ  ެއަކށީެގްނާވ  ާޤއިްމުކުރަމްށ  ެވްއެޓްއ  އިްޚތިާޔުރުކުރުމެގ 

ުކަޑުކުރުމެގޮގުތްނ  ަޚަރުދ  ުކެރޭވ  ަކުރާދަހްށ  މިޮގުތްނ  ުކެރުވެނެވ. 

އްިނަޓރެންޓ  ޭބުންނުކުރާމއި،  ްޕރިްނަޓރ  ުކެރޭވ  ާޗްޕ  ެދުފަށްށ 

ނިާޒުމަތްއ  ުކުރުވްނަފަދ  ޭހުލްނެތރި  ަކްސަޓަމުރްނ  ައްށ  ޭބްނކިްނގ 

ަސާމުލަކުމެގ  ާޚްއަޞ  ަބަހްއާޓ  ތާިމެވްއަޓްށ  ޭބްނުކްނ  ާޤއިުމުކުރަމކީ 

ަހުރުމަދަލްށުކެރޭވ  ަތާޢަރްފުކުރުމްނ  ަކްނަތްއަތްއ  މަިފަދ  ެހްއެކެކެވ. 

ދުިގ  ޫބުލުކާރޮގުތަގއި،  ަޤ ޭބްނުކްނ  ޮބުޑެވަފއިވަީނަމެވްސ،  ަޚަރުދ 

ަބުތްނ  ުމްއަދުތަގއި ލޭިބެނ ަމްނާފާއއި ައާޅަބާލއިުރ ުކެރޭވ ޭހަދަތްއ ންިސ

ުކަޑެއެވ. 

ކުރިމަގަށް ރޭވިފައިވާ ކަންކަން
ރިާޢަޔްތޮކްށ  ަބަދުލަތަކްށ  ައްނަނުމްނާދ  ާމަޙުއަލްށ  ވިަޔާފރީެގ 

އިްސާލމިްކ ޭބްނކިްނގ ެގ ޚުިދަމްތ ާޤއިުމުކުރަމްށ ުކަރްނެޖޭހ ދާިރާސެއްއ 

ުކެރވަިފއިެވެއެވ.  ެތޭރަގއި  ައަހުރެގ  ަވަނ   2009 ަފަހަރްށ  ުފަރަތަމ 

ޮގުތެގ  ހްިނާގެނ  ވިަޔާފރި  ޮގްތަތާކއި  ޯހާދެނ  ަރުއްސާމުލ  މިޮގުތްނ 

ަތަސްއުވެރްއ ެއުކަލާވުލުމެގ ަމަސްއަކްތ ުކެރެވުމްނެދެއެވ. މީެގ އިުތުރްނ 

ަބއަިންލައުޤާވމީ ވިަޔާފރީެގ ުމާޢަމާލްތަތަކްށ ަމުގަފހިުކުރަމްށަޓަކއި ެއކި 

ަފާރްތަތާކއިެއުކ ުގުޅްނަބަދހިުކުރަމްށ ަމަސްއަކްތަތެކްއ ުކެރެވެއެވ. 
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ަރނަގުޅުކުރަމްށަޓަކއި  ެފްނަވުރ  ޚުިދަމްތަތުކެގ  ޯފުރޮކްށޭދ  ޭބްނުކްނ 

މިޮގުތްނ،  ުކަރުމްނެގްނެދެވެއެވ.  ަމަސްއަކްތަތްއ  ެކނޑިޭނޅި 

ަމުގ  ލިބިަގެނވެޭނ  ޚުިދަމްތަތްއ  ުލއިފޭަސަހޮކްށ  ަކްސަޓަމުރްނަންށ 

ަފހިޮކްށދުިނުމެގޮގުތްނ ަކްނަތްއަތްއ ޭރވި ަޢަމުލުކެރެވުމްނެދެއެވ. 

އިްޤތާިޞަދްށ ައއި ޮލުޅްނަތުކެގ ަސަބުބްނ ޭބްނުކެގ ވިަޔާފރިައްށެވްސ 

ޯލުނ  ޭބްނުކެގ  ަސަބުބްނ  މިަކުމެގ  ެދެނތެިބ،  ުކާރޭނަކްނ  ައަސުރ 

ުކަޑުކުރަމްށަޓަކއި  ައަސުރަތްއ  ޭނެދޭވ  ޮކްށާފެނ  ައްށ  ޯޕރްޓޯފލޯިއ 

ަރްއާކެތރިަކުމެގ ފިަޔަވުޅަތެކްއ ެއުޅެނެވ. ަނތާީޖެއްއެގ ޮގުތްނ، ޭބްނުކެގ 

ަބްތ ަދްށެވަފއިެވެއެވ. ޯލުނ ޯޕރްޓޯފލޯިއ އިުތުރިވ ންިސ

ަފަދއްިނ  ުކރިަމތިާލްނެޖޭހ  ެގްއުލްނަތާކއި  ވިަޔާފރިެއްއެވްސ  ޮކްނެމ 

މިޮގުތްނ،  ުކރިަމތިާލްނެޖެހެއެވ.  ެގްއުލްނަތާކއި  ަތާފުތ  ޭބްނުކެވްސ 

ާމލީ  ަނތާީޖަތަކާށއި،  ަހަރާކްތަތުކެގ  ހްިނުގުމެގ  ވިަޔާފރިާއއި 

ައަސުރަތްއަފަދ  ޭނެދޭވ  ޮކްށާފެނ  ަނތާީޖަތަކްށ  ުކރިަމުގެގ  ާޙަލަތާށއި 

ވިަޔާފރީެގ  ުކރިަމތިާލްނެޖެހެއެވ.  ޭބްނުކްނ  ޮގްނެޖުހްނަތާކއި  ަތާފުތ 

ވިަޔާފރިައްށ  ޭއެގާޒުތަގއި  ެގްއުލްނަތަކކީ  ލިބާިދެނ  ުމާޢަމާލްތަތުކްނ 

ހްިނުގުމެގ  ވިަޔާފރިާއއި  އިުތުރްނ،  ޮކްށާފެނަކެމްއެގ  ައަސުރ  ޭނެދޭވ 

ޭނެދޭވ  ޭއެގ  ާޙަލަތްށެވްސ  ާމލީ  ުނަވަތ  ަނތާީޖަތަކްށ  ަހަރާކްތަތުކެގ 

ައަސުރ ޮކްށާފެނަކެމެކެވ. 

ރިސްކް ޮމނިޓަރކުރުން
ރްިސްކަތްއ  ައަދުދުކެރޭވެނ  ަޔޤީްނަކާމއިެއުކ  ެތެރއްިނ  ރްިސްކަތުކެގ 

ެއޅިަފއިެވެއެވ.  ފިަޔަވުޅަތްއ  ަތާފުތ  ހެިފެހްއުޓަމްށ  މްިނަގނެޑްއަގއި  ަވކި 

ާމލީ  ަކނަޑެއޅަިފއިާވ  ެބެލެހްއުޓުމަގއި  ރްިސްކަތްއ  ައަދުދުނުކެރވެޭނ 

ރްިސްކަތްއ  މިާބަވުތެގ  ަބަދުލަގއި،  ުބަރުވުމެގ  ަމްއަޗްއ  ައަދުދަތެކްއެގ 

މްިނަގނުޑަތަކާކއި  ަވކި  ޮމނިަޓރުކުރަމްށ  ޒިްނާމާދުރޮގެތްއަގއި 

އްިޖާރަޢްތަތެކްއ ެއަކަށެއޅި ޭބުންނުކެރެވުމްނެދެއެވ.

ޭބްނުކެގ ަލނުޑަދނޑިައކީ ާރްއޭޖެގ ާމލީ ސިާނަޢުތަގއި ެއްނެމ ަނާގކިާޔ 

ރިާޢަޔްތޮކްށ،  ޭބުންނަތަކްށ  ަކްސަޓަމުރްނެގ  ަކުމަގއިުވެމެވ.  ަފާރްތ 

ާއއި ަހަމައްށ  ުފރިަހަމޮގެތްއަގއި ރްިސްކަތްއ ެބެލެހްއުޓަމކީ މަިލނުޑަދނޑި

ުލުވުމެގ ެއްނެމ ުމހިްއުމ ައާސެސެވ. މިޮގުތްނ، ުފރިަހަމޮގެތްއަގއި  ާވޞި

ރްިސްކަތްއ ެބެލެހްއުޓަމކީ، ުކްނުފނި ހްިނުގުމެގ ަސާޤަފާތއި، ުމުޖަތުމުޢަގއި 

ން ޓު އް ހެ ލެ ރިސްކް ބެ

ޚްިދަމްތަތުކްނ  ޭބްނުކެގ  ަކްސަޓަމުރްނ  މްިނަވާރއި،  ޙިްއާސާވ  ޭބްންކ 

ލިބިަގްނަނ ަތުޖރިާބާއއި، ޭބްނާކ ޭދެތޭރ ާޢްނުމ ަފުރުދްނ ެދޭކ ޮގާތއީ، 

ުމުޖަތަމުޢަގއި ޭބްނުކެގ ަދަރަޖާއއި ައދި ޙިްއާޞާދުރްނެގ ުއްއމުީދަތާކއި 

ުކރިަމުގ  ހްިނުގާމއި  ޭބްނުކެގ  ުޖްމަލޮގެތްއަގއި  މިއީ،  ުގޅިަފއިާވަކެމެކެވ. 

ޭއެގ ަމްއަޗްއ ބިާނެވަފއިާވ ެއްނެމ ުމހިްއުމ ެއްއ ައާސެސެވ. ުކްނުފނެީގ 

ުހރިާހ ަފްނތިެއްއަގއިެވްސ ރްިސްކ ެބެލެހްއުޓަމކީ، ޭބްނުކެގ ައާސސީ 

ޭބްނުކެގ  ެބެލެހްއެޓނީ  ރްިސުކަތްއ  ާޢްނުމޮގެތްއަގއި،  ަހަރާކެތެވ.  ެއްއ 

ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑްނ ފްާސޮކްށަފއިާވ ސިާޔަސުތަތުކެގ ަދުށްނެނެވ.

ޭބްނުކެގ ވިަޔާފރިައްއ ލިބާިދެނ ުހިރާހ ާބަވެތްއެގ ެގްއުލަމްށ ުހަށެހޅިަފއިާވ 

ަފްނތީެގ  ެއކި  ރޯިޕްޓުކުރަމްށ  ައދި  ައްނާދާޒޮކްށ  ެދެނަގެނ،  މްިނަވުރ 

ޮކމިޓީަތްއ ެއުކަލާވެލވިަފއިެވެއެވ. މި ޮކމިޓީަތުކްނ ުކާރ ަމަސްތަކްތަތުކެގ 

ެތޭރަގއި، ުހރިާހ ާބަވެތްއެގ ރްިސްކަތްއ ެދެނަގެނ، ރޯިޕްޓުކުރާމއި ައދި ާމލީ 

ެއުކަލާވެލވިަފއިާވ  މްިނަގނުޑަތަކްށ  ހްިނުގުމެގ  ޭބްންކ  މްިނަގނުޑަތާކއި، 

ެބެލެހްއުޓްނ  ރްިސްކ  ެއްއޮގަތްށ  އްިޖާރަޢްތަތާކއި  ޮކްންޓޯރްލަތާކއި 

ލޭިބ  ޮމނިަޓރުކުރުމްނ  ރްިސްކ  މިޮގަތްށ  ހެިމެނެއެވ.  ަތްނފުީޒުކުރްނ 

ަމުޢޫލާމުތ، ޭބްނުކްނ ަޖާވުބާދރީ ާވްނެޖޭހ ުމައްއަސާސަތަކްށ ަޤާވޢިުދްނ 

ޯފުރޮކްށެދެއެވ.

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ކުރިއެރުވުން – ދޯނި ބަނުން
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ދާއިރާތަކަށް ދަރަނި ބެހިފައިވާ ޮގތް
ެއކި  ޮގުތްނ،  ުކުރުމެގ  ެބެލްންސ ޯޕރްޓޯފލޯިއ  ެއެސްޓ  ޭބްނުކެގ 

ސިާނަޢްތަތަކްއ ަބަހއިެލވަިފއިާވ މްިނަގނުޑެގ ެތޭރަގއި ަފއިާދ ުކަރނިވި 

ސިާނަޢްތަތަކްށ  ެއކި  މިޮގުތްނ  ޫދުކެރެވެއެވ.  ޯލުނ  ވިަޔާފރިަތަކްށ 

ޫދުކެރޭވ ެއްނެމ ަމތީ ައަދުދެގ ެތޭރަގއި ެދެމެހްއުޓަމްށަޓަކއި ޭބްނުކްނ 

ައދި  ެގްނެދެއެވ.  ަޢަމުލުކަރުމްނ  ެއަކަށައަޅއި  މްިނަގނުޑަތެކްއ 

ަޤުއުމެގ  ސިާނަޢްތަތުކްނ  ެއކި  ެބހިަފއިަވނީ  ޯޕރްޓޯފލޯިއ  ެއެސްޓ 

ުއެފްއުދްނެތރިަކުމަގއި ޙިްއާސުކާރ މްިނަވާރއި ެއްއަހަމެއްއަގެއެވ.

ދަރަނީގެ ރިސްކް
ަދަރނެީގ ރްިސަކކީ ަދަރނެީގ ެއްއަބްސުވާމއި ަކްސަޓަމުރްނ ޚާިލުފުވުމެގ 

ަސަބުބްނ ޭބްނުކެގ ވިަޔާފރިައްށ ލިބާިދެނ ާމލީ ެގްއުލެމެކެވ. ޭބްނުކެގ 

ެއުކަލާވެލވިަފއި  ސިާޔަސުތ(  ޫދުކުރުމެގ  )ަދަރނި  ޕޮލިސީ  ްކެރޑިްޓ 

ުފރިަހަމޮގުތަގއި  މްިނަވުރ  ުހަށެހިޅަފއިާވ  ަދަރްނަޏްށ  ޭބްނުކްނ  ަވނީ 

ާޔަސުތަތްއ  މިސި ައދި  ަމްއަޗެށެވ.  ުއޫސުލަތެކްއެގ  ެބެލެހްއޭޓެނ 

ުމައްއަސާސަތަކުކްނ  ާވްނެޖޭހ  ަޖާވުބާދރީ  ޭބްނުކ  ެއުކަލާވެލވިަފއިަވނީ 

ަފުރުދްނެގ  ަވކަިވކި  ެފޭތޮގަތެށެވ.  މްިނަގނުޑަތަކްށ  ެއުކަލާވަލްއާވަފއިާވ 

ޭރޓިްނގ  ްކެރޑިްޓ  ޭބްނުކްނަވނީ  ެދެނަގުތަމްށަޓަކއި  ރްިސްކ  ަދަރނެީގ 

ޮމެޑްލ )ަދަރނެީގ ރްިސްކ ައްނާދާޒ ުކާރެނ ނިާޒުމ( ެއްއ ާޤއިްމޮކްށަފެއެވ. 

ެތޭރަގއި،  ަތާފުތ މްިނަގނުޑަތުކެގ  ެބޭލ  ަދަރނެީގ ރްިސްކ ެދެނަގުތަމްށ 

ާމލީ  ެރޯކުޑަތާކއި،  ުމާޢަމާލްތަތުކެގ  ުކެރވަިފއިާވ  ޭބްނާކއިެއުކ  ާމީޒަގއި 

ަބާޔާނއި،  ަދުއުރާވެނޮގުތެގ  ަފއިާސ  ުކރިަމުގަގއި  ުފުދްނެތރިަކާމއި، 

ަކަށަވުރުކުރްނ  ަލްތަތްއ  ެދްއޭކެނ ަވސީ ަފއިާސ  ަދަރްނަޏްށ ައނުބާރ 

ެދެމެހްއުޓަމްށަޓަކއި،  ެފްނަވުރ  ެއެސުޓެގ  އިުތުރްނ،  މީެގ  ހެިމެނެއެވ. 

ަދަރްނަޏްށ ައނުބާރ ަފއިާސ ެދްއޭކެނ ާޤބްިލަކްނ ުހިރެންތ މްިނަވާރއި، 

މްިނަގނުޑަތްއ  ެގްނުގޭޅ  ޫދުކުރުމަގއި  ޯލުނ  ަމްޝޫރުޢަތަކްށ  ެއކިެއކި 

ެބުލަމްށ ޭބްނުކްނ ަވނީ ަޤާވޢިުދަތެކްއ ެއުކަލަވއިާލަފެއެވ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ދާއިރާތަކަށް ދަރަނި ބެހިފައިވާޮގތުގެ ޯޕރޓްޯފލިޯއ
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ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރުގެ ރިސްކް 
)ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް(

ެގްއުލްނަތްއ  ޮބެޑތި  ރްިސަކކީ،  މްިނަވުރެގ  ުހިރެންތ  ަފއިާސ 

ާވިޖުބަތަކްށ  ާމލީ  ައާދުކަރްނެޖޭހ  ޭބްނުކްނ  ަތަޙްއަމުލުކަރްނުނެޖހި، 

ަފއިާސ ުނުހެރާދެނަކުމެގ ރްިސެކެވ.  ޭބްނުކަގއި  ެއަކޭށެނ މްިނަވަރްށ 

ަދްއަކްނެޖޭހ  ޭބްނުކްނ  ާއއި  ަފއިާސ  ލެިބްނެޖޭހ  ޭބްނަކްށ  މިޮގުތްނ، 

ުހރިެންތ  ަފއިާސ  ަސަބުބްނ  ަފަރުގެގ  ުއެފޭދ  ަދުއުރުވުމަގއި  ަފއިާސ 

މްިނަވުރެގ  ުހރިެންތ  ަފއިާސ  ަމުގަފހިެވެދެއެވ.  ރްިސަކްށ  މްިނަވުރެގ 

ރްިސްކ ެބެލެހްއުޓަމްށަޓަކއި ަހުރަދާނ ތްިނ ނިާޒެމްއ ާޤއިްމޮކްށަފއިެވެއެވ. 

ލުިކއިޑިޓީ  ެބެލެހްއުޓާމއި،  ުމާޢަމާލްތަތްއ  ްޓެރަޜރީެގ  ޭބްނުކެގ  ެއއީ، 

ަބަލަހްއާޓެނ  މްިނަވުރ  ުހރިެންތ  )ަފއިާސ  ޕޮލިސީ  ެމޭންޖަމްންޓ 

ސިާޔަސުތ( ާއއި، ެއެސްޓްސ ެއްންޑ ަލއިބިލިޓީްޒ ޮކމިޓީ )ެއްލޯކ(ެއެވ. 

މިޮގުތްނ، ުރފާިޔ ާއއި ޫޔ.ެއްސ. ޮޑަލުރެގ މްިނަވުރ ުދަވުހްނ ުދަވަހްށ 

ަވަރްށ ާގުތްނ ަބަލަހްއަޓުމްނެގްނެދެއެވ.

މާރކެޓް ރިސްކް
ަލްތަތަކްށ ައްނަނ ަބަދުލަތުކެގ  ާމރެކްޓ ރްިސަކކީ، ާބާޒުރަގއި ާމލީ ަވސީ

ާމުރުކެރޭވ  ަފއިާސ  މިޮގުތްނ  ރްިސެކެވ.  ުކރިަމތިާލްނެޖޭހ  ަސަބުބްނ 

ައުގަތަކާށއި، ާބާޒުރަގއި ުހރި އްިނަޓެރްސްޓ ޭރުޓަތާކއި ެއކި ާބަވްތަތުކެގ 

ުކްއަޔްށ ހާިފަފއިާވ / ޫދުކެރވިަފއިާވ ުމްއަދުތ  މްިލކިްއާޔާތއި ާސާމުނ 

ުޑައްލ ެވލުިއ(  ނިޭމއިުރ ަބަލްށެކނުޑަމްށަފުހ ެޖޭހ ައާގއި )ލްީސ ެރސި

ދަރަންޏަށް އަނބުރާ ފައިސާ ޯހދުމަށް 
ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ުދނޭިޔެގ އިްޤތާިޞދީ ަމްސަރަޙްށ ުކރިަމިތވި ހަީނުރަކާމއިެއުކ ާރްއޭޖެގ 

އިްޤތާިޞދީ  ަމއިަގނުޑ  ަސަބުބްނ،  ަދަށްށދުިޔުމެގ  އިްޤތާިޞުދ 

ާދއިާރައްށ  އިާމާރްތުކުރުމެގ  ަފުތުރެވރިަކާމއި،  ާދއިާރަތްއަކަމްށާވ، 

ެތެރއްިނ،  ަކްސަޓަމުރްނެގ  ޭބްނުކެގ  ުކރިެއެވ.  ައަސުރ  ޭނެދޭވ  ޭއެގ 

ަނާގަފއިާވ  ަފާރްތަތުކްނ  ަބްތާވ  ންިސ ާދއިާރަތަކްށ  އިްޤތާިޞދީ 

ަކްސަޓަމުރްނަންށ  ަބަދުލެގެނވި،  ެއްއަބްސުވްނަތަކްށ  ޯލުނަތުކެގ 

ުކރިަމުގަގއި  މިޮގުތްނ،  ޯހަދއިެދވަިފެއެވ.  ޮގްތަތެކްއަވނީ  ުލއިފޭަސަހ 

ަފއިާސ ަދުއުރާވެނޮގުތެގ ަމްއަޗްށ ރިާޢަޔްތޮކްށ، ޯލަންށ ަމުހްނަމަހްށ 

ަދްއަކްނެޖޭހ ައަދުދ ުކަޑޮކްށެދވި، ޯލުނެގ ުމްއަދުތ އިުތުރޮކްށެދުވެނެވ.

ުކެރޭވ  ޯހުދަމްށ  ައނުބާރ  ަފއިާސ  ޯލުނަތަކްށ  ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ 

ަސަބުބްނ،  އިްސަކެމްއެގ  ާޚްއަޞ  ެދވިަފއިާވ  ަމަސްތަކްތަތަކްށ 

ެއްނ.ޕީ.ޭއ ރްިޓރަީވްލ  ެއުކަލާވެލުވުނ  ެބެލެހްއުޓަމްށ  ޯލުނަތްއ  މަިފަދ 

ޯލުނަތަކްށ  ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ  ާގުތްނ،  ަވަރްށ  އްިނ  ެސްކަޝްނ 

ައދި  ުކަރުމްނެގްނެދެއެވ.  ެކނޑިޭނޅި  ަމަސަކްތަތްއ  ޯހުދުމެގ  ަފއިާސ 

ޮމނިަޓރ  ަމަސްއަކްތ  ޯހުދުމެގ  ަފއިާސ  ައނުބާރ  ޯލުނަތަކްށ  މަިފަދ 

ަބްއަދުލުވްނަތްއ  ަޤާވޢިުދްނ  ޮކމިޓީއިްނ  ރިވިުއ  ެއްނ.ޕީ.ޭއ  ުކުރަމްށ 

ާބްއަވުމްނެގްނެދެއެވ.

އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުތަކަށް އަނބުރާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މުވައްޒަފުންކުރާ 

މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުން

މަސް ހިއްކުން



ހިންގުމުގެ ރިސްކް 
ހްިނުގުމެގ ރްިސަކކީ ަހުރަދާނ ޫންނ ުނަވަތ ެފއިްލެވަފއިާވ ުއޫސުލަތާކއި، 

ުމަވްއަޒުފްނާނއި ހްިނުގުމެގ ނިާޒުމަގއިާވ ުނަރނަގުޅ ާއަދަތާކއި ޭބްނުކްނ 

ޭބުރަގއި ހިނާގ ަކްނަތްއަތެކްއެގ ަސަބުބްނ ުކރިަމތިެވާދެނ ރްިސެކެވ. 

މިޮގުތްނ، ޭބްނުކެގ ުހރިާހ ަހަރާކްތަތްއެވްސ ޮކްނެމެވްސ މްިނަވަރަކްށ 

ރްިސުކަތްއ  ެތޭރަގއި  މީެގ  ުހަށެހެޅެއެވ.  ރްިސަކްށ  ހްިނުގުމެގ 

ެބެލެހްއުޓަމްށ ާޤއިްމުކެރިވަފއިާވ ނިާޒްމެވްސ ރްިސަކްށ ުހަށެހެޅެއެވ.

ެއކިެއކި  ަބަލަހްއަޓުމްނެގްނަދނީ  ރްިސްކ  ހްިނުގުމެގ  ޭބްނުކްނ 

ޮކްންޓޯރްލަތާކއި،  ާޤއިްމުކެރިވަފއިާވ  އުިޖާރަޢުތަތާކއި،  ސިާޔަސުތަތާކއި، 

ުކްނުފނި ހްިނުގުމެގ ޮއނަިގނުޑ ައދި ޭބްންކ ހްިނުގުމެގ ަހަރާކްތަތަކްށ 

ނިާޒެމްއެގ  ެބެލެހްއުޓުމެގ  ރްިސްކ  ަކނަޑެއޅަިފއިާވ  ެއަކޭށެނޮގަތްށ 

ެތެރއްިނެނެވ.

ެއަކަމްށ  ަބަލަހްއަޓނީ  ެދެނަގެނ  ރްިސްކަތްއ  ަމއިަގނުޑ  ހްިނުގުމެގ 

އިުތަރްށ  ާދއިާރ  ހްިނުގުމެގ  ދެީގްނ،  ައަހްއމިްއަޔުތަކެމްއ  ާޚްއަޞ 

ަހުރަދާނުކުރަމްށަޓަކއި ެއކި ަމާޤުމަތަކްށ ަމްސޫއލިްއަޔުތަތްއ ަބާހަލއި، 

ެދގިްނތެިއްއަގއި ރްިސުކަތްއ ަބަލއި ެޗްކުކެރވި، ލިބާިދެނ ެގްއުލްނަތަކްށ 

ުކރީޮކުޅަގއި  ެއްނެމ  ޭއެގ  ރްިސްކަތްއ  ހްިނުގުމެގ  ަސާމުލެވތެިބ، 

ުކެރޭވ  މިޮގުތްނ  ާޤއިްމުކެރިވެގްނެނެވ.  ނިާޒެމްއ  ެދެނަގެނވެޭނ 

ުމާރަޖާޢަތުކެގ ަނތާީޖ، ޭބްނުކެގ ޗީްފ އްިނަޓރަންލ ޮއޑިަޓރ ޯބުޑެގ ޮއޑިްޓ 

ޯބުޑެގ  ައދި،  ުހަށަހަޅެއެވ.  ޮކމިޓީައްށ  ެމޭންޖަމްންޓ  ރްިސްކ  ެއްންޑ 

މި ޮކމިޓީއިްނ ުމްސަތޤިްއުލޮކްށ މަިމުޢޫލާމުތަތްއ ަބަލއި ދާިރާސޮކްށ، 

ާފަހަގޮކްށ،  ަކްނަތްއަތްއ  ަހުރަދާނުކަރްނެޖޭހ  ުހރި  ޭބްންކ ހްިނުގުމަގއި 

ަރނަގުޅުކުރަމްށ ައަޅްނެޖޭހ ފިަޔަވުޅަތްއ ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ައްނަގެއެވ.

ާއާލްތަތުކެގ ައުގަތަކާށއި އިުކއިޓީ އްިނެވްސްޓަމްންޓަތަކްށ  ައދި ާމލީ 

ައްނަނ ަބަދުލަތުކެގ ަސަބުބްނ ާމރެކްޓ ރްިސަކްށ ުހަށެހެޅެއެވ.

ެއްންޑ  ެއެސްޓ  ޭބްނުކެގ  ަބަލަހްއަޓުމްނެގްނަދނީ  ރްިސުކަތްއ  މަިފަދ 

ަލއިބިލިޓީްޒ ޮކމިޓީ )ެއްލޯކ( ާއއި ްކެރޑިްޓ ޮކމިޓީަގއި ަމްޝަވާރުކެރވި، 

ސިާޔަސުތަތަކްށ  ާޤއިުމުކެރިވަފއިާވ  ާޚްއަޞުކެރިވެގްނ  މިަކަމްށ 

ރިާޢަޔްތުކުރަމްށަފުހެއެވ.

49 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010



މާލީ މުރާ ޖަޢާ 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 502010

ުދނޭިޔެގ ާމލީ ާބާޒަރްށ ުކރިަމތިވި ޮލުޅްނަތުކެގ ަސަބުބްނ 2010 ަވަނ 

ައަހުރެގ ެތޭރަގއިެވްސ ޭބްންކ ހްިނުގުމަގއި ަތާފުތ ަދތިަތާކއި ުކރިަމތިާލްނ 

ެޖުހެނެވ.

އާމްދަނީ
ލިބިަފއިަވނީ  ޮގުތަގއި  ާއްމަދނެީގ  އްިނަޓެރްސްޓ  ައަހުރ  ަވަނ   2010

ުޖްމަލ 582 މިލަިއްނ ުރފާިޔެއެވ. މިއީ 2009 ަވަނ ައަހާރއި ައާޅަބާލއިުރ 

ޭހަދވި  އްިނަޓެރްސަޓްށ  މިާއެއުކ  ައަދެދެކެވ.  ަދްށ  އްިނަސްއަތ   11

ާސުފ  އްިނަޓެރްސުޓެގ  ަދްށުކެރވި،  އްިނަސްއަތއިްނ   20 ަޚަރުދަތްއ 

ާއްމަދނެީގ ޮގުތަގއި 406 މިލަިއްނ ުރފާިޔ ލިބިަފއިެވެއެވ. މިއީ 2009 

 06 ައާޅަބާލއިުރ  ާއްމަދނާީއއި  ާސުފ  އްިނަޓެރްސުޓެގ  ައަހުރެގ  ަވަނ 

އްިނަސްއަތ ަދްށ ައަދެދެކެވ.

ޭބުންނުކާރ  ަފއިާސ  ޫޔޯރ  ާޚްއަޞޮކްށ  ާބާޒުރަގއި،  ާމލީ  ުދނޭިޔެގ 

ޮލުޅްނަތާކއިެއުކ  ަތުޖރިާބުކަރުމްނދިަޔ  ރަީޖްނ(،  )ޫޔޯރ  ަސަރަޙްއުދ 

ާފަހަގުކެރޭވ  ައުގަތަކްށ  ާމުރުކެރޭވ  ަފއިާސ  ޭބުރ  ައަހުރެތޭރަގއި 

އިްޤތާިސުދަގއި  ާރްއޭޖެގ  ައްނަނުމްނދަިޔެއެވ.  ަބަދުލަތެކްއ  ޮބެޑތި 

ޭބްނުކެގ  ެޖިހަފއިާވީތ،  ަތަހްއަމްލުކަރްނ  ަދތިަކްނ  ޮޑަލުރެގ  ޫޔ.ެއްސ. 

ައަސުރ  ޭނެދޭވ  ާއްމަދނަީއްށ  ލުިބުނ  ޮކމިަޝުނެގޮގުތަގއި  ާއއި  ފީ 

ޮކްށަފއިވަީނަމެވްސ، ފީ ާއއި ޮކމިަޝްނެގ ޮގުތަގއި މިައަހުރ ލުިބުނ ާސުފ 

ާއްމަދނީ 2009 ަވަނ ައަހުރ ުހރި މްިނަގނުޑަގއި ެދެމެހްއޓިަފއިެވެއެވ.

ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް
 24 ަޚަރުދަތްއ  ުޖްމަލ  ހްިނުގުމެގ  ައާޅަބާލއިުރ  ައަހާރއި  ަވަނ   2009

އްިނަސްއަތއިްނ ަދްށެވަފއިެވެއެވ. 

ުފާޅުކުރުމެގ  ޚުިދަމްތަތްއ  ުކރިަމތިަލއި  ުފުރަޞުތަތާކއި  ވިަޔާފރީެގ 

ަލްތަތާކއި  ަވސީ ޯފުރޮކްށެދޭވެނ  ެއޚިުދަމްތަތްއ  ަސަބުބްނ 

އްިނަސްއަތއިްނ   10 ަޚަރުދަތްއ  ާޤއިުމުކުރަމްށުކެރުވުނ  އިާމާރްތަތްއ 

ހްިނުގުމެގ  ައަހުރ  ަވަނ   2010 ަހަމެއާއެއުކ  އިުތުރެވެގްނދިަޔެއެވ. 

އްިނަސްއަތއިްނ   04 ައަދުދ  ުމަވްއަޒުފްނެގ  އިުތުރެވ  ަހަރާކްތަތްއ 

ަޚަރުދ  ުކެރުވުނ  ަލްތަތަކްށ  ަވސީ އްިނާސނީ  އިުތުރެވަފއިވަީނަމެވްސ، 

އިުތުރެވަފއިަވނީ ެއްނެމ 02 އްިނަސްއަތއިްނެނެވ. 

އެސެޓްތައް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތް
މިލަިއްނ   9,973 ުޖްމަލައކީ  ެއެސްޓަތުކެގ  ނިުމުނއުިރ  ައަހުރ 

ުރފާިޔެއެވ. މިއީ 2009 ަވަނ ައަހާރއި ައާޅަބާލއިުރ 09 އްިނަސްއަތ 

ަދްށުކެރވަިފއިަވނީ  ޯޕރްޓޯފލޯިއ  ެއެސްޓ  މިޮގުތްނ  ަދްށައަދެދެކެވ. 

ުދނޭިޔެގ އިްޤތާިޞަދްށ ައއި ޮލުޅްނަތާކއި ުގޅިެގްނ ޭބްނުކްނ ެގްނުގުޅުނ 

ަހުރަދާނ ސިާޔަސުތަތެކްއެގ ަސަބުބްނެނެވ. ައދި ޯލާނއި ެއްޑާވްންސެގ 

ައާޅަބާލއިުރ 07 އްިނަސްއަތއިްނ  ައަހާރއި  ަވަނ  ޯޕރްޓޯފލޯިއ 2009 

ަދްށުވުމެގ ަސަބުބްނ އްިނަޓެރްސުޓެގ ާސުފ ާއްމަދނަީއްށ ޭއެގ ޭނެދޭވ 

ައަސުރ ޮކްށަފއިެވެއެވ.

ޮގުތްނ  ަނތާިޖެއްއެގ  ުއޫސުލެގ  ެގްނުގުޅުނ  ޫދުކުރުމަގއި  ޯލުނ 

ހިނުދ  ައްނާދާޒުކެރުވުނ  ަދްށާވޭނަކަމްށ  ާއްމަދނީ  އްިނަޓެރްސްޓ 

މްިނަވުރ  ާއްމަދނެީގ  ާސުފ  އްިނަޓެރްސްޓެގ  މިަކްނެވެގްނދިަޔއީ، 

ެދެމެހްއުޓުމަގއި ދާިމވި ޮގްނެޖުހަމަކެށެވ. މެިހްނަކުމްނ، އްިނަޓެރްސްޓެގ 

ައަސުރ  ޭނެދޭވ  ޮކްށާފެނ  ަސަބުބްނ  ަދްށުވުމެގ  ާއްމަދނީ  ާސުފ 

ުކަޑުކުރަމްށަޓަކއި ގަިނުގަނ ފިަޔަވުޅަތެކްއ ެއުޅެނެވ. ޭއެގެތޭރަގއި 2009 

ަވަނ ައަހާރއި ައާޅަބާލއިުރ އްިނަޓެރްސްޓ ަޚަރުދ ުކަޑުކުރުމެގ ޮގުތްނ 

ަޚަރުދޮބުޑ ަލއިބިލިޓީަތްއ ަމުދުކެރވި ޭބްނުކެގ ަދަރނަިތްއ ުކަޑުކެރުވެނެވ.

ލައިބިލިޓީތައް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތް
ަބަދުލަތާކއި  ެގެނުވުނ  ހްިނުގުމެގ ސިާޔަސުތަތަކްށ  ެއެތޭރެގ  ޭބްނުކެގ 

ަޖާމުކެރވަިފއިުހރި  ޭބްނުކަގއި  ުގޅިެގްނ  ަސަބުބަތާކއި  ެއެހނިެހްނ  ައދި 

ޮބުޑ  ަބުތްނ  ންިސ ޑިޮޕޒިްޓަތުކެގ  ަހަލޮބލެިވ،  ަދުއުރުވްނ  ަފއިާސެގ 

“ްޓެރަޜރީ  ަސުރާކުރްނ  މިޮގުތްނ،  ަދްށެވެގްނދަިޔެއެވ.  މްިނަވެރްއ 

ެއަކުއްނެޓްއ  ަމއި  ްޓެރަޜރީެގ  ުނަވަތ  ެއަކުއްންޓ”  ސިްނަގްލ 

ެބެލެހްއުޓުމެގ ސިާޔަސުތ ެއުކަލާވުލާމއި ުގޅިެގްނ ޭބްނުކެގ ޑިޮޕޒިްޓަތްއ 

ެއުކަލާވލި  ޭބްނުކްނ  އިުތުރްނ،  މީެގ  ަދްށެވެގްނދަިޔެއެވ.  އިުތަރްށ 

ސިާޔަސުތެގ  ަމުދުކުރުމެގ  ޑިޮޕޒިްޓަތްއ  ޮބުޑ  ަޚަރުދ  އްިނަޓެރްސުޓެގ 

ަސަބުބްނ ޑިޮޕޒިްޓަތްއ އިުތަރްށ ަދްށެވެގްނދަިޔެއެވ.

ައަހުރެގ ަދަރނަިތްއ 2009 ަވަނައަހާރއި ައާޅަބާލއިުރ 19 އްިނަސްއަތއިްނ 

ަދްށެވަފއިެވެއެވ. މިޮގުތްނ، ަދަރނަިތްއ ުކަޑުކުރަމްށ ެއުޅުނ ފިަޔަވުޅަތުކެގ 

ެތޭރަގއި ެއެސްޓ ޯޕރްޓޯފލޯިއ ުކަޑުކުރަމްށ ޭބުންނުކެރުވުނ ުއޫސުލަތާކއި 

ުކެރުވުނ  ަފއިާސ ުހރި ެންތ މްިނަވުރ ެބެލެހްއުޓްނ ަހުރަދާނުކުރަމްށ 



51 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ާޚްއަޞ ަމަސްއަކްތަތްއ ހެިމެނެއެވ. ައދި ުދނޭިޔެގ ާމލީ ާބާޒަރްށ ައއި 

ޮލުޅްނަތާކއި ުގޅިެގްނ ުއެފުދުނ ަކަށަވުރަކެމްއެންތ ާމަޙުއުލަގއި، ަދަރނެީގ 

ަލްތަތްއ ަމުދުވުމެގ ަނތާީޖެއްއެގ ޮގުތްނ ެހޮޔ ައުގަގއި  ައުގ ޮބުޑެވ، ަވސީ

ަދަރނި ޯހުދުމަގއި ެއަތެކްއ ަދތިަތާކއި ުކރިަމތިާލްނެޖުހެނެވ.

ތް ޮގ ވާ ން ގެ ވި ލެ ކު އް އެ ަ ތ ޓް ޮޕސި ޑި

ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަންޑު
 04 ަފްނުޑ  ޙިްއާޞާދުރްނެގ  ައާޅަބާލއިުރ  ައަހާރއި  ަވަނ   2009

ަފްނަޑްށ  ޙިްއާޞާދުރްނެގ  އިުތުރެވަފއިެވެއެވ.  އްިނަސްއަތއިްނ 

ުރފާިޔ  މިލަިއްނ   50 ަފއިާދއިްނ  ައަހުރެގ  އިުތުރެވަފއިަވނީ  ަފއިާސ 

ަފްނަޑްށ  ޙިްއާޞާދުރްނެގ  ާއްމަދނެީގޮގުތަގއި  ެބެހްއޓިަފއިާވ  ަފަހްށ 

ެއެވ.  އިުތުރުކެރިވަފއިާވތީ

ައަހުރ ނިުމުނއުިރ ޭބްނުކެގ ަރުއްސާމުލެގ ުފުދްނެތރިަކްނުހރީ )ެކޕަިޓްލ 

ެއޑިުކައސީ( 20.4 އްިނަސްއަތއިަގެއެވ. މިއީ 2009 ަވަނ ައަހުރ ުހރި 

19.3 އްިނަސްއަތާއއި ައާޅަބާލއިުރ ުކރިެއުރެމެކެވ.

މުސްތަޤުބަލަށް ކުރެވޭ އުއްމީދުތައް
ުކރިަމތިވި  ަސަބުބްނ  ޮލުޅްނަތުކެގ  ދާިމވި  ާބާޒަރްށ  ާމލީ  ުދނޭިޔެގ 

ުދަވްސަވުރ  ަތަޙްއަމުލުކރި  ޮބަޑްށ  ެއްނެމ  ައަސުރަތްއ  ހަީނުރަކުމެގ 

ަފަހަނައަޅއިގްޮސ ދެިވހާިރްއޭޖެގ އިްޤތާިސުދ ަރނަގުޅަވުމްނ ައްނަނަކުމެގ 

ހިނާގ  ޭބުރަގއި  ޭބްނުކްނ  ަނަމެވްސ،  ެފްނަނުމްނެދެއެވ.  ްނަތްއ  ނާިޝ

ުހަށެހިޅަފއިާވީތ،  ޭބްންކ  ައަސުރަތަކްށ  ުކރިަމތިާވ  ަކްނަތްއަތުކްނ 

ެޖހިާދެނަކަމްށ  ުކރިަމތިާލްނ  ޮގްނެޖުހްނަތާކއި  ަތާފުތ  ުކރިަމުގަގއި 

ެބެލެވެއެވ.



ޯކޕަރޭ ޓް ގަވަ ރނެ ން ސް
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އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހިމް

)ޗެއަރމަން(

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލު،

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

 މިސްޓަރ ގަނޭސަން ސުބްރަމާނިޔަމް
1

)މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީ.އީ.އޯ(

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ، މުސްތަޤިއްލުނޫން،

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

)އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ(

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލުނޫން،

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޠިފް
2

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލު، 

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލު،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލު،އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޔާޞިރު

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

 އަލްފާޟިލާ ފަރީޙާ ޝަރީފް
3

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލު، 

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލު ނޫން، އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލު،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލު،އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލު، އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ޯބޑު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތް
ޑިެރްކަޓުރްނަނކީ   08 ެތެރއްިނ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ   11 ުޖްމަލ  ހެިމޭނ  ޯބުޑަގއި  ަމީތްނ،  ާމްއާދަގއިާވޮގުތެގ  ަވަނ   47 ަޤާވޢިުދެގ  ހްިނާގ  ޭބްނުކެގ 

ަސުރާކުރްނ ަޢްއަޔްނުކަރްއާވ ައދި ޙިްއާޞާދުރްނ އްިނތާިޚުބ ުކަރްއާވަފއިާވ ޑިެރްކަޓުރްނެނެވ. ައެންއ 03 ޑިެރްކަޓުރްނ އްިނތާިޚުބ ުކަރްއާވަފއިަވނީ 

ާޢްނުމ ޙިްއާޞާދުރްނެގ ަފާރުތްނެނެވ. މީެގ އިުތުރްނ ހްިނާގ ާޤާވއިުދެގ 79 ަވަނ ައދި 80 ަވަނ ާމްއާދަގއިާވޮގުތެގ ަމތީްނ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑެގ 

ޯބުޑ  މިޮގުތްނ  ެތެރއްިނެނެވ.  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ަޢްއަޔްނުކަރްއާވަފއިާވ  ަސުރާކުރްނ  ަޢްއަޔްނުކެރވަިފއިަވނީ  ޑިެރްކަޓރ  ެމޭނޖިްނގ  ައދި  ެޗައރަމްނ 

ެއުކަލާވެލވިަފއިަވނީ 12 ޑެިސްމަބުރު 2010 ަގއި ަޢަމުލުކަރްނ ެފުށުނ ދެިވހާިރްއޭޖެގ ޭބްނކިްނގާއ ެބޭހ ާޤޫނުނ )ާޤޫނުނ ަންނަބުރ 24/2010( ެގ 

ަހަމަތާކއިެވްސ ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމތީްނެނެވ.

ޭބްނުކެގ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑ ެއުކަލާވެލވިަފއިަވނީ ެކޕަިޓްލ ާމރެކްޓ ޑިެވޮލްޕެމްންޓ ޮއޯތރިޓީެގ ޯކަޕޭރްޓ ަގަވރެންންސ ޯކާޑއި ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމތީްނ، 

ެއްގެޒެކޓްިވ )ހްިނުގުމެގ ާދއިާރަގއި ހެިމނިަވަޑއަިގްނަނާވ(، ޮންނ-ެއްގެޒެކޓްިވ )ހްިނުގުމެގ ާދއިާރެގ ހެިމނިަވަޑއުިނަގްނަނާވ( ައދި އްިނޑިެޕްނެޑްންޓ 

ަދަމަހްއަޓއި،  ުއޫސުލަތްއ  ެއެދޭވ  ެއްނެމ  ހްިނުގުމެގ  ޯބަޑކީ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ޭބްނުކެގ  މެިހްނަކުމްނ،  ަމްއަޗެށެވ.  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  )ުމްސަތޤިްއުލ( 

ަޢުދުލެވރި، ަހުރަދާނ، ައދި ހްިނުގްނެތރިޮގެތްއަގއި ޭބްނުކެގ ހްިނުގްނ ަބްއަޓްނުކުރުމެގ ުކަޅާދަނަކްނ ލިބިަފއިާވ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބެޑެކެވ.

2010 ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގައި ތިއްބެވީ ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ.

1 މިސްޓަރ ގަނޭސަން ސުބްރަމާނިޔަމް ވަނީ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުން 16 އޯގަސްޓް 2010 ގައި އިސްތިޢުފާދެއްވާފައެވެ.

2 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޠިފް ވަނީ 27 ޖޫން 2010 ގައި ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދެއްވާފައެވެ.

3 އަލްފާޟިލާ ފަރީޙާ ޝަރީފް ވަނީ 08 މެއި 2010 ގައި ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދެއްވާފައެވެ.

ޯޕޓް ޓަރުން ގެ ރި ކް ޑިރެ



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 542010

މްިސަޓރ ަގޭނަސްނ ުސްބަރާމނިަޔްމ އިްސތިުޢާފެދްއުވާމއި ުގޅިެގްނ ޭބްނުކެގ ެއްކޓިްނގ ެމޭނޖިްނގ ޑިެރްކަޓރ ައދި ޗީްފ ެއްގެޒެކޓްިވ ޮއފިަސރެގ 

ާލ ާޢއިަޝުތ ޫނަރްއދީްނ 26 ޯއަގްސްޓ 2010 ަގއި ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑްނ ަވނީ ަޢްއަޔްނުކަރްއާވަފެއެވ. ަމާޤަމްށ ައްލފާޟި

ައދި 30 ޮއްކޯޓަބރ 2010 ަގއި ޭބްއުވުނ 27 ަވަނ ައަހރީ ާޢްނުމ ަޖްލާސައްށަފުހ، ެއަދުއުރ ނިުމާމއިެއުކ ައްލުއްސާތުޛ އިްސާމޢީްލ ާޔޞިުރ ަވނީ 

ޭބްނުކެގ ޯބުޑްނ ަވކެިވަވަޑއެިގްނަފެއެވ.

ަބާޔްނޮކްށަފއިާވ ތިރީަގއި  ެއުކަލާވެލުވނީ  ޯބުޑ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ޭބްނުކެގ  ައަހަރްށ  ަވަނ   2010/2011 ަޖްލާސައްށަފުހ  ާޢްނުމ  ައަހރީ  ަވަނ   27 

10 ޑިެރްކަޓުރްނެގ ަމްއަޗެށެވ.

ދެިވހާިރްއޭޖެގ  ައދި  ަމްއަޗެށެވ.  ެމްމަބުރްނެގ  ެޖެހނީ  ެއުކަލާވަލްނ  ޯބުޑ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ަދުށްނ،  ާމްއާދެގ  ަވަނ   47 ަޤާވޢިުދެގ  ހްިނާގ  ޭބްނުކެގ 

ޭބްނކިްނގާއ ެބޭހ ާޤޫނުނ )ާޤޫނުނ ަންމަބުރ24/2010 ( ެގ 05 ަވަނ ާބުބެގ 15 ަވަނ ާމްއާދެގ )ކ( ެގ ަދުށްނ، ޯބުޑެގ ަބްއަދުލުވްނަތްއ ޭބްއުވަމްށ 

ުރުވްނ ާލޒިްމުކެރެއެވ. ައދި، ދެިވހާިރްއޭޖެގ ޭބްނކިްނގާއ ެބޭހ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑެގ 11 ެމްމަބުރްނެގ ެތެރއްިނ ަމުދެވެގްނ 09 ެމްމަބުރްނ ާހޟި

ްލ ައްޒާބްނ  ާޤޫނުނެގ 05 ަވަނ ާބުބެގ 15 ަވަނ ާމްއާދެގ )ނ( ެގ ަދުށްނ ޑިެރްކަޓަރަކްށ ަޝުރުތަހަމާވ ެއްނެމ ަހުގުޢުމުރ ަހަމުނުވާމއިެއުކ ައްލފާޟި

ޮއުތާމއި  ަމާޤުމ ުހްސޮކްށ  ޯބުޑްނ ަވކެިވަވަޑއެިގްނެނުވާމއި، ައދި ހްިނުގުމެގ ާދއިާރަގއި ހެިމނިަވަޑއަިގްނަނާވ ޑިެރްކަޓެރްއެގ  ަފުޙމީ ޑިެރްކަޓުރްނެގ 

ުގޅިެގްނ، ޯބުޑ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ަޢަދުދ 09 ެމްމަބުރްނަންށ ަދްށެވެގްނދަިޔެއެވ. ައދި ދެިވހާިރްއޭޖެގ ޭބްނކިްނގާއ ެބޭހ ާޤޫނުންނ ާލޒިްމުކާރޮގުތްނ 

ެވާދެނ  ުރާވްނެޖެހެއެވ. މެިހްނަކުމްނ، ޭބްނުކެގ ވިަޔާފރި ުކރިައްށ ެގްނދުިއުމަގއި ުކރިަމތި ޯބުޑެގ ަބްއަދުލުވްނަތަކްށ މި 09 ެމްމަބުރްނެވްސ ާހޟި

ަދތިަތަކްށ ރިާޢަޔްތޮކްށ، ހްިނާގ ަޤާވޢިުދެގ 65 ަވަނ ައދި 66 ަވަނ ާމްއާދއިްނ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބަޑްށ ލިިބދަީފއިާވ ާޚްއަޞ ާބުރަތުކެގ ަދުށްނ ަވނީ 

28 ޑެިސްމަބުރު 2010 ަގއި ޯބުޑަގއި ތިްއެބވި 09 ެމްމަބުރްނ ެއުކެލޭވޮގަތްށ ެއްގެޒެކޓްިވ ޮކމިޓީެއްއ ުއަފްއަދަވއި، ޯބުޑެގ ަބެއްއ ާބުރަތްއ މިޮކމީިޓާއއި 

ަހާވުލުކަރްއާވަފެއެވ.

ެއްންޑ  ްނ  ޮނމޭިނަޝ ެއޮޕއްިންޓަމްންޓ،  ޯބުޑެގ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ަމަސްއަކްތ  ަޢްއަޔްނުކުރުމެގ  ޑިެރްކަޓުރްނ  ަމާޤަމްށ   02 ުހްސެވަފއިާވ  މިޮގުތްނ، 

ެރމިުއަނޭރަޝްނ ޮކމިޓީއިްނ ުކރިައްށ ެގްނެދވިެއެވ.

އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހިމް

)ޗެއަރމަން(

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލު،

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

)އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ(

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލުނޫން،

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލު، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލުނޫން، އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލު، އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޒްނީ މުޙައްމަދު

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލު، އަލްފާޟިލް އަޒްބާން ފަޙުމީ

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލު، އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލު، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލު،އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ، މުސްތަޤިއްލު،އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ
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ޑިރެކްޓަރ

ބައްދަލުވުންތައް

ހާޟިރުވިހާޟިރުވާން

4242އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހިމް

2614މިސްޓަރ ގަނޭސަން ސުބްރަމާނިޔަމް

4238އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

2116އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޠިފް

4221އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް

3724އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޔާޞިރު

1410އަލްފާޟިލާ ފަރީޙާ ޝަރީފް

4236އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ

4234އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

4236އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

4238އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

54އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޒްނީ މުޙައްމަދު

44އަލްފާޟިލް އަޒްބާން ފަޙުމީ

52*އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ

ޑިރެކްޓަރ

ބައްދަލުވުންތައް

ހާޟިރުވިހާޟިރުވާން

0202އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހިމް

0202އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

0200އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް

0202އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ

0202އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

0201އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

0202އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

0202އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޒްނީ މުޙައްމަދު

0201*އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު ޮގތް 
ެއްއަފަހުރ  ެދަހްފާތއްިނ  ަމުދެވެގްނ  ަބްއަދުލުވްނަތްއ  ޯބުޑެގ 

ޭބްއެވުމްނދަިޔެއެވ. ައދި ޯބުޑެގ ާޚްއަޞ ަބްއަދުލުވްނަތްއ ޭބުންނެޖހިްއެޖ 

ޮކްނެމ ާޙަލެތްއަގއި ޭބްއުވެނެވ.

ނިަޔަލްށ  ެގ   2010 ޑެިސްމަބުރު   31 އްިނ   2010 ެޖުނައރީ   01

ޭބްއވަިފއިެވެއެވ.  ަބްއަދުލުވްނ   42 ޯބުޑެގ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ 

ެއެވ: މިަބްއަދުލުވްނަތުކެގ ާހޟިރީ ތިރީަގއި ެއަވނީ

28 ޑެިސްމަބުރު 2010 އްިނ 31 ޑެިސްމަބުރު 2010 ެގ ނިަޔަލްށ ޯބުޑެގ 

ެއްގެޒެކޓްިވ ޮކމިޓީެގ 02 ަބްއަދުލުވްނ ޭބްއުވެނެވ. މިަބްއަދުލުވްނަތުކެގ 

ެއެވ: ާހޟިރީ ތިރީަގއި ެއަވނީ

*އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ އިންނެވީ ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީގައެވެ.

ކަސްޓަމަރުންނާއި  އަދި  ޙިއްޞާދާރުންނާއި 
ޮއތް ގުޅުން

ަމުހެގ  ތްިނ  ހެިމޭނ  ެތޭރަގއި  ަހަރާކްތަތުކެގ  ުމހިްއުމ  ޭބްނުކެގ 

ރޯިޕުޓަތާކއި، ާޢްނުމ ެއްނުގްނަތާކއި، ޯނޓިްސަތްއ  )ުކައރަޓރލީ( ާމލީ 

ޙިްއާޞާދުރްނަނާށއި  ާޝއުިޢުކެރވި  ެވްބަސއްިޓަގއި  ޭބްނުކެގ 

ާޢްނުމްނަންށ ޯފުރޮކްށެދުމްނ ެގްނެދެވެއެވ. މީެގ އިުތުރްނ، 30 ޮއްކޯޓަބރ 

2010 ަގއި ޭބްއުވުނ 27 ަވަނ ައަހރީ ާޢްނުމ ަޖްލާސެގ ަޔުއމިްއާޔ 17 

ެފްބުރައރީ 2011 ަގއި ެވްބަސއްިޓަގއި ާޝއުިއ ުކެރުވެނެވ. ައދި، ާޢްނުމ 

ަޖްލާސަތުކަގއި ޯވުޓާލެނޮގުތެގ ަތްފސީްލ ަޖްލާސެގ 21 ުދަވްސ ުކރިްނ 

ޙިްއާޞާދުރްނަންށ ޫދުކެރޭވ ްޕޮރްކސީ ޯފުމަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއިާވެނެއެވ. 

ޙިްއާޞާދުރްނެގ ުހިރާހ ަކެމްއ ަބަލަހްއަޓނީ ޭބްނުކެގ ޯކަޕޭރްޓ ެއެފާއރްޒ 

ޙިްއާޞާދުރްނެގ  ަޖްލާސަތުކަގއި  ާޢްނުމ  ޑިާޕރްޓަމްންޓއިްނެނެވ. 

ަބއެިވރިުވާމއި ުހަށަހާޅ ުހަށެހުޅްނަތަކްށ ޭބްނުކްނ ައަބުދެވްސ ަމުރަޙާބ 

ކިަޔެއެވ.

ލިބިަގެނވެޭނ  ޚުިދަމްތ  ެއުކ  ފޭަސަހަކާމއި  ަކްސަޓަމުރްނަންށ  ޭބްނުކެގ 

ޭބްއުވުނ  ަގއި   2010 ޭއްޕރްީލ   28 ަމުގަފހިޮކްށދުިނުމެގޮގުތްނ، 

ަރްސމީ  ޭބްނުކެގ  ަބްއަދުލުވުމަގއި  ަވަނ   436 ޯބުޑެގ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ 

ެފށިެގްނ  އްިނ   2010 ެމއި   09 ޑަިތްއ  ަގ ޚުިދަމްތެދޭވ  ޑަިތާކއި  ަގ

ޑި  ަގ ަރްސމީ  ޭބްނުކެގ  މިޮގުތްނ،  ަކނަޑެއުޅެނެވ.  ަބަދުލުކުރަމްށ 
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ެހނުދުނ 8:00 އްިނ ަހީވުރ 4:00 ެގ ަބަދުލަގއި ެހނުދުނ 9:00 އްިނ 

ަބަދާލއިެއުކ،  ެގެނުވުނ  މި  ައދި  ަހަމެޖްއުސެނެވ.  ައްށ   5:00 ަހވީުރ 

ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑްނ ަވނީ ޭބްނުކެގ ޚުިދަމްތ ޯފުރޮކްށޭދ ަގޑި ެހނުދުނ 

އްިނ   9:00 ެހނުދުނ  ަބަދުލަގއި،  ެގ   1:30 ެމްނުދުރަފުހ  އްިނ   8:00

ަހވީުރ 3:00 ަބަދުލޮކްށ 30 މެިންޓ އިުތުރުކުރަމްށ ންިނަމާވަފެއެވ. މީެގ 

އިުތުރްނ، ޭބްނުކެގ ާބާޒުރ ަބާރްނުޗްނ ޚުިދަމްތ ޭދ ަގޑި ެހނުދުނ 8:00 

ަހީވުރ  އްިނ  ެހނުދުނ 9:00  ަބަދުލަގއި  ެގ  ެމްނުދުރަފުހ 1:30  އްިނ 

ޚުިދަމެތްއ  ުހރިާހ  ޯފުރޮކްށޭދ  ޭބްނުކްނ  ަބަދުލުކުރަމާށއި  ައްށ   5:00

ަހަމެޖްއުސަމްށެވްސ  ލޭިބޮގްތ  ަކްސަޓަމުރްނަންށ  ެމުދެކނުޑެމްއެނތި 

ންިނެމވިެއެވ.

މާލީ ހިސާބުތަށް ހުށަހެޅުން 
ަޤާވޢިުދަތާކއި  ެގ  )ެއްމ.ެއްމ.ޭއ(  ޮއޯތރިޓީ  ަމނިަޓރީ  ޯމްލޑިްވްސ 

)ައއި. ްސޭޓްނަޑޑްްސ  ރޯިޕރޓިްނގ  ަފއިޭންނަޝްލ  އްިނަޓޭނަޝަންލ 

ާލޒިުމުކާރ  ާހަމުކުރްނ  ަމީތްނ  ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ  ާއއި  ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ( 

ަމުޢޫލާމުތަތާކއިެއުކ ައަހރީ ހާިސުބަތްއ ާޝއުިޢުކެރެވެއެވ. މި ހާިސުބަތްއ 

ުމްސަތްޤަބުލަގއި  ޙިްއާޞާދުރްނާނއި  ޭބްނުކެގ  ޭބުންނޮކްށެގްނ 

ޭބްނުކަގއި އްިނެވްސްޓުކަރްނ ަޝުޢުޤެވރާިވ ަފާރްތަތަކްށެވްސ ޭބްނުކެގ 

ވިަޔާފރީެގ  ޭބްނުކެގ  ުކރިަމުގަގއި  ދާިރާސޮކްށ  ަނތާީޖަތްއ  ވިަޔާފރީެގ 

ަތަސްއުވުރ ައްނާދާޒުކުރަމްށ ަމުގަފހިެވެގްނެދެއެވ. މަިފަދ ަމުޢޫލާމުތަތްއ 

ަތުކަގާއއި ޭބްނުކެގ ެވްބަސއުިޓަގެއެވ.  ާޢްނުމުކެރެވނީ ންޫސ

މުވައްޒަފުން
ޭބްނުކެގ ުމަވްއަޒުފްނ ަޝުޢުޤެވރިުކުރަވއި، ަމަސްއަކަތްށ ައުހުލެވރިޮކްށ 

ޯބާޑއި  ޭބްނުކެގ  ެދެމެހްއުޓަމކީ  އިުތުރޮކްށ  ުއެފްއުދްނެތރިަކްނ 

ައަޙްއމިްއަޔެތްއޭދަކެމެކެވ.  ާޚްއަޞ  ަވަރްށ  ެމޭންޖަމްނުޓްނ 

ެއެދޭވ  ުމަވްއަޒުފްނަންށ  ަމަސްއަކްތުކަރީނ  ޭބްނުކްނ  ުވާމއިެއުކ، 

ަމަސްއަކްތުކެރޭވެނ  ަރްއާކެތރިަކާމއިެއުކ  ދުިނާމއި  ުމާސަރެއްއ 

ާމަޙުއެލްއ ާޤއިްމޮކްށދުިނަމެށެވ. މިޮގުތްނ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑްނ ަވނީ 

މިަކްނަކަމްށ ރިާޢަޔްތުކަރްއާވ، ތިރީަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއިާވ ސިާޔަސުތަތްއ 

ެއަކަށައުޅްއާވަފެއެވ:

“ހައުސިންގ އެލަވަންސް ޮޕލިސީ” އެކުލަވާލުން 

 432 ޯބުޑެގ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ޭބްއުވުނ  ަގއި   2010 ާމރްޗ   24

ެއަލަވްންސ  “ަހުއސިްނގ  ޭބްނުކެގ  ަޖްލާސަގއި  ަވަނ 

ޭބްނުކެގ  ެއުކަލާވެލުވނީ  ޕޮލިސީ  މި  ފްާސުކެރުވެނެވ.  ޕޮލިސީ” 

ަރްށެވހިެވަފއިާވ  ެއުމަވްއަޒެފްއ  ޭބުންނެވެގްނ  ެމޭންޖެމްންޓއްިނ 

ާފ ައާދުކާރ ުމަވްއަޒުފްނަންށ ެދޭވ  ަރްށޫންނ ެއެހްނ ަރެށްއަގއި ަވޒީ

އާިނަޔްތަތްއ ެއްނެމ ެއަކށީެގްނާވ ޮގެތްއެގަމތީްނ ދުިނަމްށަޓަކެއެވ. 

ޕެންޝަން ޕްލޭން ފާސްކުރުން 

ޯބުޑެގ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ޭބްއުވުނ  ަގއި   2010 ެސްޕެޓްމަބރ   29

454 ަވަނ ަބްއަދުލުވުމަގއި ދެިވހާިރްއޭޖެގ ެޕްނަޝާނެބޭހ ާޤޫނާނއި 

ްޕޭލެންއ  ެޕްނަޝްނ  ެއުކަލާވެލވިަފއިާވ  ޮގުތެގަމތްިނ  ެއްއޮގްތާވ 

ފްާސުކެރުވެނެވ. މްިޕޭލަންށ ަޢަމުލުކަރްނ ެފުށުމްނ ުމަވްއަޒުފްނަންށ 

ލިބިެގްނދިަޔެއެވ.  ަފއިާދ  ަފްނުޑެގ  ްޕޮރވިެޑްންޓ  ައދި  މްިޕޭލާނއި 

ަޢަމުލުކަރްނ  ްޕޭލަންށ  ެޕްނަޝްނ  ަގއި   2011 ެޖުނައރީ   01

ަފާށަފއިެވެއެވ. 

ބޭންކުގެ ސަރވިސް ރޫލްސް އިސްލާޙުކުރެވި ފާސްކުރުން

ާފާއ ެބޭހ ާޤޫނުނ )ާޤޫނުނ ަންނަބުރ 2/2008(  ދެިވހާިރްއޭޖެގ ަވޒީ

ޫރްލްސ  ަސރވްިސ  ޭބްނުކެގ  ޮގުތްނ  ެއްއޮގްތުކުރުމެގ  ާއއި 

އިްސާލުޙުކެރވި 27 ޮއްކޯޓަބރ 2010 ަގއި ޭބްއުވުނ ޑިެރްކަޓުރްނެގ 

ޯބުޑެގ 459 ަވަނ ަބްއަދުލުވުމަގއިަވނީ ފްާސުކަރްއާވަފެއެވ.

 ބޭންކުގެ “ވާރކްޕްލޭސް ޮނން ހެރޭސްމަންޓް ޮޕލިސީ”
ފާސްކުރުން

ައުބުރެވރިަކާމއިެއުކ  ައދި  ަރްއާކެތރި  ުމަވްއަޒުފްނަންށ 

ާމަޙުއެލްއ  ލިބިަފއިާވ  ހްިތަހަމެޖުހްނ  ަމަސްއަކްތުކުރުމެގ 

ޒިްނާމައަކްށ  ަފުރދީ  ައދި  ާޤޫނނީ  ޭބްނުކެގ  ާޤއިުމުކުރަމކީ 

ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ޭބްއުވުނ  ަގއި   2010 ޮއްކޯޓަބރ   27 ުވާމއިެއުކ، 

ޮންނ  “ާވރްކްޕލްޭސ  ަވނީ،  ަބްއަދުލުވުމަގއި  ަވަނ   459 ޯބުޑެގ 

ެހޭރްސަމްންޓ ޕޮލިސީ”ެއްއ ފްާސުކަރްއާވަފެއެވ.

ޮއްކޯޓަބރ 2009 ަގއި ަވަރްށ ާކމިާޔުބަކާމއިެއުކ  މީެގ އިުތުރްނ، 28 

ަސަބުބްނ  ެގ  ސްިސަޓްމ”  ްބޯލވްިނގ  “ވްިސްލ  ާޤއިްމުކެރުވުނ 

ަޢަމުލަތާކއި،  ޚާިލުފ  ަޤާވޢިާދއި  ާޤޫނާނއި  ހިނާގ  ޭބްނުކެތޭރަގއި 

ަޙްއުޤަތަކްށ  ެއުމަވްއަޒެފްއެގ  ުޝޫޢުރަތްއ  ޚިާޔުލަތާކއި  ެއަކާމއިުގޭޅ 

ުއނަިކެމްއ ުނލޭިބެނޮގެތްއެގ ަމތީްނ ސީާދ ޯބުޑެގ ޮއޑިްޓ ެއްންޑ ރްިސްކ 

ލިބިެގްނދިަޔެއެވ.  ުފުރަޞުތ  ުހަށެހުޅުމެގ  ޮކމިޓީައްށ  ެމޭންޖެމްންޓ 

ައލީަގއި  ަމުޢޫލާމުތަތުކެގ  ލުިބުނ  ަފާރުތްނ  ުމަވްއަޒުފްނެގ  މިޮގުތްނ، 

ެއކިެއކި ަކްނަކާމއި ުގޅިެގްނ ުހަށަހާޅަފއިާވ ަމްއަސަލަތްއ ަތުޙޤުީޤުކެރވި 

ެއަކްނަކްނ ަރނަގުޅުކުރަމްށަޓަކއި ައަޅްނެޖޭހ ފިަޔަވުޅަތްއ ެއުޅެނެވ.



57 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް
ަގަވރެންންސ  ޯކަޕޭރްޓ  ޮއޯތރިޓީެގ  ޑިެވޮލްޕެމްންޓ  ާމރެކްޓ  ެކޕަިޓްލ 

 

)ސީ.ޖީ( ޯކަޑްށ ަޢަމުލުކުރްނ:

ާއއި  ްސޭޓްނަޑރްޑްސ  ެއަކުއްނޓިްނގ  ަންލ  އްިނަޓރޭނަޝ

ހާިސުބަތްއ  ަތްއާޔުރުކެރވަިފއިާވ  ޮއޑިްޓުކެރވި  ެއްއޮގަތްށ 

ލޭިބެނ  ަފާރްތަތަކްށ  ުގުޅްނުހރި  ޭބްނާކއި  ޙިްއާޞާދުރްނަނާށއި 

އްިނތިާޒުމ ަހަމެޖްއުސެނެވ.

ސީ.ޖީ ޯކުޑަގއި ަބާޔްނުކެރިވަފއިާވ ޮގަތްށ ހްިނުގުމެގ ެއްނެމ ެއެދޭވ 

ަހުރަދާނ  ނިާޒްމ  ހްިނުގުމެގ  ޭބްނުކ  ެއްއޮގަތްށ  ުއޫސުލަތާކއި 

ުކުރަމްށަޓަކއި، 23 ާމރްޗ 2008 ަގއި ޭބްއުވުނ ޑިެރްކަޓުރްނެގ 

ޮއްފ  ޭބްންކ  ފްާސުކެރުވުނ  ަބްއަދުލުވުމަގއި  ަވަނ   329 ޯބުޑެގ 

ެއްއޮގަތްށ  ޯކާޑއި  ަގަވރެންންސ  ޯކަޕޭރްޓ  ެގ  ޕލކ  ޯމްލޑިްވްސ 

ޭބްނުކްނ ަޢަމުލުކަރުމްނ ެގްނެދެއެވ.

ޯބުޑެގ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ޭބްއުވުނ  ަގއި   2009 ޯއަގްސްޓ   17

ަވނީ  ޮކމިޓީ”  “ޮއޑިްޓ  ޯބުޑެގ  ަބްއަދުލުވުމަގއި  ަވަނ   409

ަނުމަގއި  ެގ  ޮކމިޓީ”  ެމޭންޖަމްންޓ  ރްިސްކ  ެއްންޑ  “ޮއޑިްޓ 

މި  ުކެރުވީނ  މިަކްނ  މެިހްނ  ެއުކަލާވެލވިަފެއެވ.  ައުލްނ 

ޭބްނކިްނގ  ުފާޅޮކްށ،  އިުތަރްށ  ަމްސޫއލިްއަޔުތަތްއ  ޮކމިޓީެގ 

ާމަޙުއުލަގއި ުކރިަމތިެވާދެނ ރްިސުކަތްއ “ޭބަސްލ ެއޯކުޑ” ާއއި 

ލިބާިދެނ  ރްިސުކަތުކްނ  ެއ  ެދެނަގެނ،  ޮގުތެގަމތްީނ  ެއްއޮގްތާވ 

ަޢަމުލުކުރަމްށ  ުފރިަހަމައްށ  ެއޯކަޑްށ  ެއ  ައަދުދޮކްށ،  ެގްއުލްނ 

ައދި،  ެބެލެހްއުޓަމެށެވ.  ަކްނަތްއަތްއ  ަތްއާޔރީަތުކެގ  ޭބްނުކްނާވ 

 

31 ޮއްކޯޓަބރ 2010 ަގއި ޭބްއުވުނ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑެގ 460 

ަވަނ ަބްއަދުލުވުމަގއި މިޮކމިޓީަވނީ ައުލްނ ެއުކަލާވެލވިަފެއެވ. 

17 ޯއަގްސްޓ 2009 ަގއި ޭބްއުވުނ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑެގ 409 ަވަނ 

ްނ  ަބްއަދުލުވުމަގއި ެއުކަލާވެލުވުނ “ެއޮޕއްިންޓެމްންޓ، ޮނމޭިނަޝ

ެއްންޑ ެރމިުއަނޭރަޝްނ ޮކމިޓީ” ެވްސ ަވނީ 31 ޮއްކޯޓަބރ 2010 

ަބްއަދުލުވުމަގއި  ަވަނ   460 ޯބުޑެގ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ޭބްއުވުނ  ަގއި 

ައުލްނ ެއުކަލާވެލވިަފެއެވ.

ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑެގ ޒިްނާމަތްއ ައާދުކަރުމްނ ެގްނަދާވ މްިނަވުރ 

ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ަވކަިވކި  ައދި  ޯބާޑއި  ެބެލެހްއުޓަމްށަޓަކއި 

ަމަސްއަކުތެގ ެފްނަވުރ ޮކްނެމ ައަހަރުކ ެއްއަފަހުރ ަބަލެއެވ.

2009 ަވަނ ައަހުރެގ ުފަރަތަމ ުކާއރަޓރއިްނ ެފށިެގްނ ުކާއރަޓރލީ 

ާމލީ  ުކާއރަޓރލީ  ެފުށާމއިެއުކ،  ާޝއުިޢުކަރްނ  ަބާޔްނަތްއ  ާމލީ 

ަބާޔްނަތްއ ާޝއުިޢުކުރަމްށ ާޚްއަޞ އިްސަކެމްއެދުމްނެގްނެދެއެވ. 

ހްިނުގުމެގ ެއްނެމ ެއެދޭވ ުއޫސުލަތާކއި ެއްއޮގަތްށ ަޢަމުލުކުރުމެގ 

ެތެރއްިނ  އިްސެވރިްނެގ  ާދއިާރެގ  ހްިނުގުމެގ  ޭބްނުކެގ  ޮގުތްނ، 

ަޢްއަޔްނ  ޮގުތަގއި  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ެއްގެޒެކޓްިވ  ޯބުޑެގ  ޭބުފަޅުކ   2

ުކެރުވެނެވ.

ލިކުއިޑިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޮޕލިސީއަށް 
ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

މްިނަވުރ  ުހރިެންތ  ަފއިާސ  ެތޭރަގއި  މްިނަގނެޑްއެގ  ެއަކށީެގްނާވ 

ެދެމެހްއުޓަމކީ ޭބްނުކެގ ެއެސްޓަތާކއި ަލއިބިލިޓީަތަކްށ ައުތެވާދެނަކަމްށ 

ަލާފުކެރޭވ  ައްނާނޭނަކަމްށ  ުކރިަމުގަގއި  ައދި  ައްނާދާޒުކެރވަިފއުިނާވ 

ަބަދުލަތްއ ަބަލަހްއަޓއި ވިަޔާފރި ުފާޅުކުރަމްށ ޭބުންނާވ ަފއިާސ ޯހުދުމަގއި 

ެފްބުރައރީ   24 ެއެހްނަކުމްނ  ައާދުކާރަކެމެކެވ.  ަދުއެރްއ  ުމހިްއުމ 

2010 ަގއި ޭބްއުވުނ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑެގ 428 ަވަނ ަބްއަދުލުވުމަގއި 

ފްާސުކެރވިެގްނދަިޔެއެވ.  ޕޮލިސީ  ެމޭންޖަމްންޓ  ލުިކއިޑިޓީ  ޭބްނުކެގ 

މޮިޕލިސީ ެއުކަލާވެލުވުނ ަމއިަގނުޑ ަމްޤަޞަދކީ، ޭބްނުކެގ ަލއިބިލިޓީަތްއ 

ަފއިާސ  މްިނަވަރްށ  ޭބުންނާވ  ެއަކަމްށ  ހިނުދަގއި  ެޖޭހ  ައާދުކަރްނ 

ުހރިަކްނ ަޔޤީްނޮކްށ، ައދި ައުލްނ ުރޫޖަޢުނެވޭވަވުރެގ ޭނެދޭވ ާޙަލްތަތަކްށ 

ޭބްންކ ުހަށެހޅިާދެނ މްިނަވުރ ުކަޑުކުރަމެށެވ. 

ރްިސްކަތަކްށ  ދާިމެވާދެނ  ަސަބުބްނ  ަކްނަތްއަތުކެގ  ެއާވ  ތިރީަގއި 

ަގއި ރިާޢަޔްތޮކްށަފއިާވެނެއެވ. ަސާމުލެވވެޭނ ަކްނަކަމްށ މޮިޕލިސީ

ހިނާގ  ޭބުރަގއި  ޭބްނުކްނ  ަހަރާކްތަތާކއި،  ެއެތޭރެގ  ޭބްނުކެގ 

ަކްނަކުމްނ ަފއިާސ ުހރިެންތ މްިނަވަރްށ ައްނަނ ަބަދުލ

އްިންޓަރްސްޓ ޭރްޓ ަދުއުރުވުމަގއި ައްނަނ ަބަދުލ

ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕްޮރކިއުމަންޓް 
ޮޕލިސީ އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ަމއިަގނުޑ  ެއުކަލާވާލްނެޖުހުނ  ެއްއ  ޕޮލިސީ ްޕޮރކިުއަމްންޓ  ޭބްނުކެގ 

ަގުތަމާށއި  ަތެކތި  ަގްނަނ  ަރނަގުޅ  ެފްނަވުރ  ޭބްނުކްނ  ަސަބަބކީ، 

ައދި/ުނަވަތ ޭބްނުކްނ ލިބިަގްނަނ ޚުިދަމްތަތަކކީ ެއްނެމ ެއަކށީެގްނާވ 

ައުގަތެކްއަގއި ލޭިބ ޚުިދަމްތަތެކްއަކަމްށ ެހުދަމެށެވ. މީެގ އިުތުރްނ، މި 

ުލާވ ުމހިްއުމ ަކްނަތްއަތަކކީ، ެއްނެމ އްިނާސުފެވރި  އްިނ ާހސި ޕޮލިސީ



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 582010

ައދި ާހަމަކްނ ޮބުޑ ޮގެތްއަގއި ެޓްނަޑރ ުއޫސުލްނ  ޭބްނަކްށ ެއްނެމ 

ަނާފ ޮބުޑ ޮގެތްއެގ ަމީތްނ ުމަދާލއި ޚުިދަމްތަތްއ ލިބިަގުތެމެވ. މިޮގުތްނ، 

ަވަނ  ޯބުޑެގ 436  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ޭބްއުވުނ  ަގއި  ޭއްޕރްީލ 2010   28

ަބްއަދުލުވުމަގއި ޭބްނުކެގ ުފަރަތަމ ްޕޮރކިުއަމްންޓ ޕޮލިސީ ފްާސުކެރުވެނެވ. 

ތިރީަގއި  ަކްނަތްއަތްއ  ައާސސީ  ެބެލުވުނ  ެއުކަލާވުލުމަގއި  މޮިޕލިސީ 

ެއެވ. ެއަވނީ

ޭބްނުކެގ  ަމްޝޫރުޢަތަކކީ  ހްިނާގ  ަތެކްއާޗއި  ަގްނަނ  ޭބްނަކްށ 

ްލެވޭވަފަދ  ާވސި ަހަމައްށ  ަލނުޑަދނޑިަތާކއި  ަތަސްއުވާރއި 

ަހަރާކްތަތެކްއޯތ ެބުލްނ

ޭބްނުކްނ ަތެކތި ަގުތަމްށ ުކެރޭވ ަޚަރުދަތަކްށ ެއްނެމ ެހޮޔ ަނާފ 

ޯހުދްނ 

ޯހުދަމްށަޓަކއި،  ޮގުތަގއި  ުފރިަހަމ  ެއްނެމ  ަމްނާފ  ލޭިބ  ޭބްނަކްށ 

ންިނަމްނެޖޭހ  ަކްނަތްއަތްއ  ުގޭޅ  ްޕޮރކިުއަމްނާޓއި  ޭބްނުކެގ 

ުމްއަދުތެގ ެތޭރަގއި ންިނުމަމްށ ާބުރެއުޅްނ 

ުމާޢަމާލްތުކާރެނ  ޭބްނާކއިެއުކ  ާހަލެތްއަގއި  ޭބުންނެޖހިްއެޖ 

ަސްޕަލަޔުރްނ ޯހުދަމްށ ާބުރެއުޅްނ

ޭބްނުކަގއި  ަގުތުމަގއި  ަތެކތި  ޯހަދްނެޖޭހ  ާޢްނުމޮގެތްއަގއި 

ޯހަދއި  ައުގަތްއ  ައުތްނ  ަސްޕަލަޔުރްނެގ  ަރޖިްސްޓރީުކެރިވަފއިާވ 

ޭބުންނެޖޭހ ަވުގަތްށ ެއަތެކތި ލިބިަފއިުހިރޯތ ެބުލްނ.

ލިބިަގުތަމްށަޓަކއި  ަފއިާދ  ޮގުތްނ  ައުގެގ  ޯހުދުމަގާއއި  ަތެކތި 

ަކނަޑެއޅަިފއިާވ  ަގްނަންނ  ަތެކތި  ެއެހނިެހްނ  ފިަޔަވއި  ަހުރުމާދ 

ުމްއަދެތްއެގ ެތޭރަގއި އްިނަޓރެންޓ ެމުދެވރިޮކްށ ަގެނވެޭނ ނިާޒްމ 

ުލުވަމްށ ަމަސްއަކްތުކުރްނ.  )އީ-ްޕޮރކިުއަމްންޓ( ައަކްށ ާވޞި

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން ކަސްޯޓޑިއަލް 
ސަރވިސަސްގެ ހުއްދަ ޯހދުން 

ްބާރްންޗ  މިޭބްނުކެގ  ެފުތރަިފއިާވ  ެއކިަކްނޮކުޅަތަކްށ  ާރްއޭޖެގ  ުމޅި 

ވިުއަގއިެގ ެއހީަގއި ާރްއޭޖަގއި ަވީޒާފ ޭދަފާރްތަތުކްނ ެޕްނަޝްނ ަފއިާސ 

ުވާމއިެއުކ  ުމައްއަސާސައަކްށ  ލިބިަފއިާވ  ާޤބުިލަކްނ  ެއްއުކުރުމެގ 

ަވަނ   437 ޯބުޑެގ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ޭބްއުވުނ  ަގއި   2010 ެމއި   12

ަބްއަދުލުވުމަގއި، ދެިވހާިރްއޭޖެގ ެޕްނަޝާނެބޭހ ާޤޫނުނ )ާޤޫނުނ ަންނަބުރ 

8/2009( ާއއި ެއްއޮގްތާވ ޮގުތެގ ަމިތްނ ަކްސޯޓޑިައްލ ަސރވަިސްސ 

ަލއިެސްންސ ެއްއ ޯހުދަމްށ ންިނުމެނެވ. މިޮގުތްނ ސީ.ެއްމ.ޑީ.ޭއއިްނ 

މަިލއިެސްންސ ޭބްނަކްށ ޫދުކަރްއާވަފއިަވނީ 13 ެމއި 2010 ަގެއެވ.

ޯބޑުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ޯބުޑެގ ަމއިަގނުޑ ަމްސޫއލިްއަޔުތަތަކކީ:

ޭބްނުކެގ ވިަޔާފރި ހްިނުގާމއި ުގޅިަފއިާވ ަކްނަކުމަގއި އިްސެވރިްނަންށ 

ުލުވަމްށަޓަކއި ެމޭންޖަމްނާޓއި  ަލާފދުިނާމއި ޭބްނުކެގ ައާމަޒްށ ާވޞި

ުގޅިެގްނ ަހަރާކްތަތްއ ާރަވއި، ޮއާމްނަކާމއިެއުކ ޭބްންކ ހްިނުގުމެގ 

ަމުގ ެދްއުކްނ

ަކްނަތްއަތްއ  ަބެޖުޓެގ  ައަހރީ  ްޕޭލާނއި  ބިްޒަންސ  ޭބްނުކެގ 

ންިނުމްނ

ޮކްނެމ  ުކރިެއުރްނަތްއ  ވިަޔާފރީެގ  ާހަލާތއި  ާމލީ  ޭބްނުކެގ 

ްޕޭލާނއި  ބިްޒަންސ  ޭބްނުކެގ  ދާިރާސޮކްށ،  ެއްއަމުހ  ތްިނަމުހްނ 

ައަހރީ ަބެޖާޓ ެއްއޮގްތޯތ ައާޅެބުލްނ

ނިާޒެމްއ  ެދެނަގެނވެޭނ  ރްިސުކަތްއ  ެއަކށީެގްނާވޮގެތްއަގއި 

ޭބްނުކަގއި ާޤއިްމޮކްށ، ަބަލަހްއަޓއި، ޮމނިަޓރޮކްށ ައދި މިިނާޒުމެގ 

ަހުރަދާނަކްނ ެދެމެހްއުޓްނ.

ެއަކށީެގްނާވ  ުލުކުރަމްށަޓަކއި  ާހސި ަމްޤަޞުދަތްއ  ޭބްނުކެގ 

ަލްތަތްއ ާޤއިްމުކެރވިަފއިާވަކްނ ަކަށަވުރުކުރްނ އްިނާސނީ ަވސީ

ޙިްއާޞާދުރްނާނއި ޭބްނާކއި ުގުޅްނުހރި ަފާރްތަތަކްށ ޮކްށޭދްނެޖޭހ 

ުކެރެވުމްނާދަކްނ  ެއަކްނަކްނ  ެދެނަގުތާމއި  ަކްނަތްއަތްއ 

ަކަށަވުރުކުރްނ

ޯކަޕޭރްޓ  ުއޫސުލަތާކއި  ެއެދޭވ  ެއްނެމ  ހްިނުގުމެގ  ވިަޔާފރި 

ެއްނެމަހއި  ޯބަލނަބްނެޖޭހ  ޭބްނުކްނ  ޯކާޑއި  ަގަވރެންންސ 

ަޢަމުލުކާރަކްނ  ެއްއޮގަތްށ  ަޤާވޢިުދަތާކއި  ާޤޫނުނަތާކއި 

ަކަށަވުރުކުރްނ

ެއްއެވްސ  ެތެރއްިނ  ަމްސޫއލިްއަޔްތަތުކެގ  ަބާޔްނުކެރވިަފއިާވ  ަމީތަގއި 

ަމްސޫއލިްއަޔެތްއ ައާދުކުރުމަގއި ުނަވަތ ޯބުޑްނ ންިނަމަވްނެޖޭހ ެއްއެވްސ 

ހިނެދްއަގއި،  ެފނަިވަޑއިަގްނަނާވ  ޯބަޑްށ  ުކުރުމަގއި،   ުފރިަހަމ  ަކެމްއ 

ެއަމްސޫއލްިއަޔެތްއ ުނަވަތ ަމްސޫއލިްއަޔުތަތެކްއ ޯބުޑެގ ަދުށްނ ުނަވަތ 

ުކްނުފނެީގ ެމޭންޖަމްންޓެގ ަދުށްނ ހްިނާގ ޮކމިޓީަތާކއި ުނަވަތ ޭބްނުކެގ 

އިްސެވިރްނެގ ަދުށްނ ހްިނާގ ޮކމިޓީަތާކއި ުނަވަތ ޭބްނުކެގ އިްސެވރިްނ 
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ަހާވުލުކަރްއަވއިެގްނ  ަފާރްތަތާކއި  ެއެހްނ  ެއަކޭށެނ  ެއަކަމްށ  ފިަޔަވއި 

ަމްނާފެއްއ  ުފރިަހަމ  ެއްނެމ  ޭބްނަކްށ  ަމްޝަވާރުކަރްއަވއިެގްނ  ުނަވަތ 

ލޭިބެނޮގަތަކްށ ުކރިައްށ ެގްނދުިއަމކީ ޯބުޑެގ ޒިްނާމެއެކެވ.

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބަޔާން
ަކްނަތްއަތަކްށ  ަބާޔްނުކެރިވަފއިާވ  ތިރީަގއި  ޯބުޑްނ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ 

ެހކަިވެމެވ.

ެބެލެހްއުޓުމެގ  ހާިސުބ  ަތްއާޔުރުކުރުމަގއި  ހާިސުބަތްއ  ައަހރީ   .1

ުމހިްއުމ  ުނެފޭތ  ަޤާވޢިަދްށ  ަތްއާޔުރޮކްށ  ެއްއޮގަތްށ  ަހަމަތާކއި 

ަތުފޞީުލަތާކއިެއުކ  ެއަކްނަތްއަތުކެގ  ުހރިަނަމ  ަކްނަތްއަތެކްއ 

ަބާޔްނޮކްށަފއިާވެނެއެވ.

ޚިާޔުރޮކްށ،  ަހަމަތްއ  ެގްނުގޭޅ  ެބެލެހްއުޓުމަގއި  ހާިސުބަތްއ   .2

ންިނުމްނަތްއ  ައްނާދާޒަތްއޮކްށ  ެއކިެއކި  ެއްއޮގަތްށ،  ެއަހަމަތާކއި 

ެތުދެވރިަކާމއި  ޮއްތޮގްތ  ާޙަލުތ  ާމލީ  މިޭބްނުކެގ  ންިނާމަފއިާވނީ 

އްިނާސުފެވރިަކާމއި ެއުކ ަދްއަކއިދުިނަމެށެވ. 

3. ަފއިާސާއ ެބޭހ ެރޯކުޑަތްއ ަރްއާކެތރިޮކްށ ެބެލެހްއުޓަމްށަޓަކއި 

ަންނަބުރ  )ާޤޫނުނ  ާޤޫނުނ  ެބޭހ  ުކްނުފްނާޏ  ދެިވހާިރްއޭޖެގ 

)ާޤޫނުނ  ާޤޫނުނ  ޭބްނކިްނގާއެބޭހ  ދެިވހާިރްއޭޖެގ  ާއއި،   )10/96

ްޕޫރެޑްނަޝްލ  ެއްމ.ެއްމ.ޭއެގ  ާއއި   )24/2010 ަންނަބުރ 

ެބޭހ  ާއ  ެސކިުއރިޓީްޒ  ާމލީ  ދެިވހާިރްއޭޖެގ  ެރގިުއޭލަޝްނާއއި 

ާމރެކްޓ  ެކޕަިޓްލ  ާއއި   )2/2006 ަންމަބުރ  )ާޤޫނުނ  ާޤޫނުނ 

ޑިެވޮލްޕެމްންޓ ޮއޯތރިޓީެގ ލްިސޓިްންގ ޫރްލްސ ައދި ެސކިުއރިޓީްޒ 

ޫދުކާރ ުކްނުފނަިތުކްނ ަމުޢޫލާމުތ ާހަމުކުރުމެގ ޒިްނާމ ާއއި ެބޭހ 

ަޤާވޢިުދަތުކަގއިާވ މްިނަވަރްށ ަމަސްއަކްތޮކްށަފއިާވެނެއެވ.

ޮއޯތރިޓީއްިނ  ޑިެވޮލްޕެމްންޓ  ާމރެކްޓ  ެކޕަިޓްލ  ދެިވހާިރްއޭޖެގ   .4

ެއަކަށައުޅްއާވަފއިާވ ޯކަޕޭރްޓ ަގަވރެންންސ ޯކްޑަގއިާވ ުއޫޞުލަތަކްށ 

ަތާބެވަފއިާވެނެއެވ.  

ުހރި  ހިނާގ  ހިނަގ  ަތްއާޔުރޮކްށަފއިަވނީ  ހާިސުބ   .5

ވިަޔާފރިެއްއަކަމްށ ަބަލއިެގްނެނެވ.

6. އްިނތާިޚުބުކުރަމްށ ުކރިަމތިާލަފއިާވ ެއްއެވްސ ޑިެރްކަޓަރާކއިެއުކ 

ުމްއަދުތ ަހަމުނާވ ޚުިދަމުތެގ ެއްއަބްސުވެމްއ ައދި ަބަދުލދުިނެމްއެނތި 

ެއްއަބްސުވެމްއ  ުއާވުނެލވެޭނ  ެތޭރަގއި  ައަހުރެގ  ުކރިައްށޮއްތ 

ެވިވަފެއްއެނެތެވ.   

ޯލުނަތުކެގ  ަނާގަފއިާވ  ޭބްނުކްނ  ނިުމުނއުިރ  ައަހުރ  ާމލީ   .7

ެއެވ.  ަތުފޞީުލ ތިރީަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއި ެއަވނީ

8. ޭވުތެވ ދިަޔ ެދ ައަހުރެގ ުޖްމަލ ަލއިބިލިޓީަތްއ:

ުހަށަހާޅަފއިާވ  ަބާޔްނަތުކަގއި  ާމލީ  ޭބްނުކެގ  މިރިޯޕާޓއި   .9

ަމްޤަޞެދްއ،  ެއްއެވްސ  އިުތުރ  ފިަޔަވއި  ަމްޤަޞުދަތްއ 

ަމަސްއަކްތ  ުލުކަރްނ  ާހސި ެމްމަބުރްނ  ޯބުޑެގ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ 

ުގޭޅ  ަބާޔްނަތާކއި  ާމލީ  ައުރަވެމެވ.  ަޔޤީްނަކްނ  ުނުކާރަކުމެގ 

ޯނުޓ ަންނަބުރ 41 ަގއި ުގުޅްނުހރި ަފާރްތަތުކެގ ުމާޢަމާލްތަތުކެގ 

ަތްފޞީްލ ަބާޔްނޮކްށަފއިާވެނެއެވ.

ެއައްށ  ަފުހ  ާތރީަޚްށ  ޝީްޓެގ  ެބެލްންސ  އިުތުރްނ  މީެގ   .10

ަކަމާށއި  ުނާވ  ހިނާގަފއި  ުމހިްއުމަކެމްއ  ަބަދުލެގްނަންނެޖޭހަފަދ 

ހިނާގަފއުިނާވެނަކުމެގ  ަފަދަކެމްއ  ހަިމަންނެޖޭހ  ަބާޔުނަގއި  ާމލީ 

ަޔޤީްނަކްނ ައުރަވެމެވ.

)ރުފިޔާ ހާހުން(

1485,929 އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުކޮށް ދައްކަންޖެހޭ

1126,309 އަހަރާއި 2 އަހަރާއި ދެމެދު ދައްކަންޖެހޭ

2107,462 އަހަރާއި 3 އަހަރާއި ދެމެދު ދައްކަންޖެހޭ

3540,667 އަހަރަށްވުރެ ފަސްކޮށް

)ރުފިޔާ ހާހުން(

20108,590,500 ވަނަ އަހަރު

20099,647,490 ވަނަ އަހަރު
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ާމރެކްޓ  ެކޕަިޓްލ  ާމްއާދާއއި  ަވަނ   69 ަޤާވޢިުދެގ  ހްިނާޤ  ޭބްނުކެގ 

ޑިެވޮލްޕެމްންޓ ޮއޯތރިޓީެގ ޯކަޕޭރްޓ ަގަވރެންންސ ޯކުޑެގ ެސްކަޝްނ 1.8 

ާއއި ެއްއޮގްތާވ ޮގުތެގަމތްިނ ުފަރަތަމ ޮއޑިްޓ ޮކމިޓީ ުއެފުދނީ ހްިނުގުމެގ 

ާދއިާރަގއި ުނހެިމޭނ ުމްސަތޤިްއުލ 3 ޑިެރްކަޓުރްނާނއެިއުކ 23 ާމރްޗ 

2008 ަގެއެވ. 2009 ަވަނ ައަހުރ ޭބްނުކެގ ޯއަގަނއޭިޒަޝަންލ ާޗަޓްށ 

ެގެނުވުނ ަބަދާލއިުގޅިެގްނ، ައަލްށ ުއެފްއދި ރްިސްކ ެމޭންޖެމްންޓ ޮކމިޓީާއއި 

ޮއޑިްޓ ޮކމިޓީ ެއްއޮކްށެލުވެނެވ. މިޮގުތްނ، މިޮކމިޓީެގ ަމަސްއަކުތެގ ާދއިާރ 

ުފާޅުކެރވި ޮކމިޓީެގ ަންނ ޮއޑިްޓ ެއްންޑ ރްިސްކ ެމޭންޖެމްންޓ ޮކމިޓީެގ 

ަނަމްށ ަބަދުލުކެރިވ، ހްިނުގުމެގ ާދއިާރަގއި ުނހެިމޭނ ުމްސަތޤިްއުލ 5 

ޑިެރްކަޓުރްނާނއެިއުކ ައުލްނ ެއުކަލާވެލުވެނެވ.

ޮއޑިޓް އެންޑް ިރސްކް މެނޭްޖމެންޓް ޮކމިޓީގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ޯބުޑްނ  ަމްޤަޞަދކީ  ޮކމިޓީެގ  ެމޭންޖެމްންޓ  ރްިސްކ  ެއްންޑ  ޮއޑިްޓ 

ައާދުކަރްނެޖޭހ ޒިްނާމާއއި ަމްސޫއލިްއަޔުތަތްއ ައާދުކުރުމަގއި ތިރީަގއިާވ 

ަކްނަތްއަތާކއި ުގުޅްނުހރި ަކްނަކުމަގއި ެއހީެތރިެވދުިނެމެވ. ެއއީ:-

ަކްނަތްއަތްއ ރޯިޕްޓުކުރުމެގ  ަބާޔްނަތާކއި ާމލީ  ހ. ޭބްނުކެގ ާމލީ 

ހާިސުބ  ެއެތޭރެގ  ޭބްނުކެގ  ަހަމެއެހްނެމ  ުއޫޞުލަތާކއި 

ެތުދެވރިަކާމއި  ޮކްންޓޯރްލަތުކެގ  ާމލީ  ނިާޒާމއި  ެބެލެހްއުޓުމެގ 

އިުތާބުރ ެދެމެހްއުޓްނ

ށ. ޮއޑިްޓެގ ާދއިާރ ުނަވަތ މްިނަވުރ ައދި ަނތާީޖ ާއެއުކ ެއެތޭރެގ 

ޮއޑިްޓ ަޙަރާކްތަތުކެގ ުފުދްނެތރިަކްނ ުހރި މްިނަވުރ ެދެނަގުތްނ

ނ. ޭބްނުކެގ ާމލީ ަބާޔްނަތުކެގ ުމްސަތޤިްއުލ ައަހރީ ޮއޑިްޓ ުކުރްނ

ަފާރްތަތުކެގ  ެއަފަދ  ޯހުދާމއި  ޮއޑިަޓުރްނ  ެއްކްސާޓރަންލ  ރ. 

ަތުޢލީމީ ެފްނަވާރއި ާޤބުިލަކްނ، ުމްސަތޤިްއުލަކްނ، ަވކަިފާރަތަކްށ 

ުނެޖޭހ މްިނަވުރ ައދި ަމަސްއަކުތެގ ެފްނަވުރ ެބެލެހްއުޓްނ

މްިނަވުރ  އިްޙތާިރްމުކާރ  ޭބްނުކްނ  ަޤާވޢިުދަތަކްށ  ާޤޫނާނއި  ބ. 

ުއޫޞުލަތާކއި  ާހަމުކުރުމެގ  ަމުޢޫލާމުތަތްއ  ޭބްނުކެގ  ެބުލާމއި 

ޮކްންޓޯރްލަތްއ ެބެލެހްއުޓްނ

ޯޕޓް ގެ ރި ޓީ މެން ޓް ޮކމި ޮއޑިޓް އެން ޑް ރިސްކް މެނޭ ޖް

ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާޮގތާއި ޙާޟިރީ
ެމޭންޖެމްންޓ  ރްިސްކ  ެއްންޑ  ޮއޑިްޓ  ެފުށުނއުިރ  ައަހުރ  ަވަނ   2010

ައދި  ޑިެރްކަޓުރްނެނެވ.  ަބާޔްނޮކްށަފއިާވ  ތިރީަގއި  ތިްއެބވީ  ޮކމިޓީަގއި 

01 ެޖުނައރީ 2010 އްިނ 30 ޮއްކޯޓަބރ 2010 ާއއި ަހަމައްށ ޭބްއުވުނ 

ެއެވ. ޮކމިޓީ ަބްއަދުލުވްނަތުކެގ ާހޟިރީ ތިރީަގއި ެއަވނީ

ެމްމަބުރަކަމްށ  ޯބުޑެގ  ޮއފީުހެގ  ެއްޑމިނިްސްޓޭރަޝްނ  ެޕްނަޝްނ 

ަތާޢުރްޟާވ  ުމާޢަމާލްތަތާކއި  ޭބްނުކްނުކާރ  ުގޅިެގްނ،  ަޢްއަޔްނުކުރާމއި 

ަމްސަލަޙެތްއ ހެިމޭނތީ، ޮކމިޓީެގ ެޗައރ ަޕރަސްނެގ ަމާޤުމަގއި އްިނެނވި، 

ޯބުޑްނ  ޭބްނުކެގ  ަގއި   2010 ެމއި   08 ަޝރީްފ  ަފރީާޙ  ާލ  ައްލފާޟި

އިްސތިުޢާފ ެދްއވިެއެވ. ެއައްށަފުހ، ޮކމިޓީެގ ެޗައރ ަޕރަސްނެގ ޮގުތަގއި 

ްލ ައްސަޢުދ ަޢލީ ަޢްއަޔްނުކެރުވެނެވ.  23 ެމއި 2010 ަގއި ައްލފާޟި

ާއޠިްފ ުމަޙްއަމުދ  ްލ  ައްލފާޟި ަމާޤަމްށ  ުހްސެވަފއިާވ  ޮކމިޓީަގއި  ައދި 

 

07 ޫޖްނ 2010 ަގއި ަޢްއަޔްނުކެރުވެނެވ. ައދި 27 ޫޖްނ 2010 ަގއި 

ްލ ުމަޙްއަމުދ ާއޠިްފ  ުލުކެރްއުވަމްށަޓަކއި ައްލފާޟި ަމީތ ަތުޢލުީމ ާހސި

ަވނީ ޯބުޑްނ އިްސތިުޢާފ ެދްއާވަފެއެވ.

ޑިރެކްޓަރ

ބައްދަލުވުންތައް

ހާޟިރުވިހާޟިރުވާން

އަލްފާޟިލާ ފަރީޙާ ޝަރީފް

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޕަރސަން )08 މެއި 2010 އާއި ހަމައަށް(

)މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(

0909

އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޕަރސަން )23 މެއި 2010 އިން 30 އޮކްޓޯބަރ 

2010 ހަމައަށް(
)މުސްތަޤިއްލުނޫން، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(

2927

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

)މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(
2920

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

)މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(
2927

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

)މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(
2929

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޠިފް

0403)މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(



61 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ޑިރެކްޓަރ

ބައްދަލުވުންތައް

ހާޟިރުވިހާޟިރުވާން

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޕަރސަން 

)މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(

0605

އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ

)މުސްތަޤިއްލު ނޫން، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(
0606

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

)މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(
0606

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

)މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(
0606

*އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ

)މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(
0601

27 ަވަނ ައަހރީ ާޢްނުމ ަޖްލާސައްށަފުހ 31 ޮއްކޯޓަބރ 2010 ަގއި 

ޭބްއުވުނ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑެގ 460 ަވަނ ަބްއަދުލުވުމަގއި ޮއޑިްޓ ެއްންޑ 

ްލ އްިބާރހިްމ  ރްިސްކ ެމޭންޖެމްންޓ ޮކމިޓީ ައުލްނ ެއުކަލާވެލވި ައްލފާޟި

ުމަޙްއަމުދ ޮކމިޓީެގ ެޗައރ ަޕރަސްނެގ ޮގުތަގއި ަޢްއަޔްނުކެރުވެނެވ.

ައުލްނ ެއުކަލާވެލުވުނ ޮކމިޓީެގ ެމްނަބުރްނާނއި 31 ޮއްކޯޓަބރ 2010 

އްިނ 31 ޑެިސްމަބުރު 2010 ެގ ނިަޔަލްށ މިޮކމިޓީެގ ާހޟިރީ ތިރީަގއި 

ެއެވ. ަބާޔްނޮކްށަފއި ެއަވނީ

2010 ަވަނ ައަހުރެތޭރަގއި ވްިސްލ ްބޯލވްިނގ ސްިސަޓްމެގ ެތެރއްިނ 

ަސަބުބްނ  މިަކުމެގ  ެބލެިއެވ.  ަމްއަސަލަތްއ  ުހަށެހުޅުނ  ޮކމިޓީައްށ 

ޭބްނުކެގ އިާދރީ ހްިނުގުމަގއި ުކރިަމތިާވ ަމްއަސަލަތްއ ަޙްއުލުކުރަމްށ 

އިުތަރްށ  ޮކްންޓޯރލްްސ(  )އްިނަޓރަންލ  ނިާޒުމ  ެއަކަށެއޅަިފއިާވ 

ަހުރަދާނުކެރުވެނެވ. ައދި މިސިްސަޓްމެގ ެތެރއްިނ ޮކމިޓީައްށ ުހަށެހުޅުނ 

ަމްއަސަލައަކްށ ރިާޢަޔްތޮކްށ ަމަސްއަކުތެގ ާމަޙުއަލކީ ުމަވްއަޒުފްނަންށ 

ަރްއާކެތރި ައދި ައުބުރެވރިަކާމއިެއުކ ަމަސްއަކްތުކުރުމެގ ހްިތަހަމެޖުހްނ 

މިޮކމިޓީއްިނ  ަމްޤަޞުދަގއި  ެހުދުމެގ  ާމަޙުއަލަކްށ  ލިބިަފއިާވ 

ެހޭރްސަމްންޓ  ޮންނ  “ާވރްކްޕލްޭސ  ޭބްނުކަގއި  އިްސަނަގއިެގްނ 

ޕޮލިސީ” ެއްއ ެއުކަލާވެލުވެނެވ. 

މިޮކމިޓީއްިނ  ަކްނަތްއަތްއ  ތިރީަގއިމާިވ  ައަހުރެތޭރަގއި  ނިމެިގްނދިަޔ 

ޮކްށަފއިެވެއެވ. 

2011 ަވަނ ައަހަރްށ އްިނާޓރަންލ ޮއޑިްޓ ްޕޭލެންއ ުމާޠލާިޢޮކްށ 

ފްާސުކުރްނ 

*އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ އިންނެވީ ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީގައެވެ.

ެއްކްސާޓރަންލ  ެބުލުމެގޮގުތްނ،  ުކރިައްށާދޮގްތ  ޮއޑިްޓ  ޭބްނުކެގ 

ޮއޑިަޓުރްނާނއި ަބްއަދުލޮކްށ، ެއހީެތރިަކްނ ޯފުރޮކްށދުިންނ 

ުކައރަޓރލީ ާމލީ ހާިސުބަތްއ ުމާޠލާިޢުކުރްނ

ުކައރަޓރލީ އްިނާޓރަންލ ޮއޑިްޓ ރޯިޕރުޓަތްއ ުމާޠލާިޢުކުރްނ

ޭބްނުކެގ  ރިާޢަޔްތޮކްށ،  ާޙަލަތްށ  އިްޤތާިޞދީ  ާރްއޭޖެގ  ުދނެިޔާއއި 

ުކަޑުކުރަމްށ  ަޚަރުދަތްއ  ެކޕަިޓްލ  ާޚްއަޞޮކްށ  ަޚަރުދަތްއ، 

އިްސަކެމްއދީެގްނ 2011 ަވަނ ައަހުރެގ ަބެޖްޓ ުމާޠލާިޢުކުރްނ 

2009 ަވަނ ައަހުރެގ ޮއޑިްޓޮކްށަފއިާވ ާމލީ ަބާޔްނަތްއ ުމާޠލާިޢޮކްށ 

ފްާސުކުރްނ

ެލަޓރ  ެމޭންޖެމްންޓ  ޮއޑިަޓުރްނެގ  ައަހުރެގ  ަވަނ   2009

ުމާޠލާިޢުކުރްނ

ޭބްނަކްށ ަތެކތި ަގްނަނ ުއޫސުލަތްއ ުމާޠލާިޢުކުރްނ

ކުރިމަތިވާ  ހިންގުމުގައި  އިދާރީ  ކުންފުނީގެ 
ަމއްސަލަތައް ަޙއްލުކުރުމަށް އެކަށައެޅިފައިވާ 

ނިޒާމު )އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލްސް(
ޭބްނުކެގ އިާދރީ ހްިނުގުމަގއި ުކރިަމތިާވ ަމްއަސަލަތްއ ަޙްއުލުކުރަމްށ 

މިޮކމީިޓއްިނ  ަހުރަދާނުކުރަމްށަޓަކއި  އިުތަރްށ  ނިާޒުމ  ެއަކަށެއޅަިފއިާވ 

ޑިާޕރްޓަމްންޓެގ  ޮއޑިްޓ  އްިނަޓރަންލ  ޮއޑިަޓާރއި  އްިނަޓރަންލ  ޗީްފ 

ެއހީަގއި މިނިާޒުމެގ ަހުރަދާނަކްނ ުމާޠލާިޢުކެރުވެނެވ. މީެގ ެތޭރަގއި ާމލީ، 

ަޢަމުލުކެރޭވ  ަޤާވޢިުދަތަކްށ  ަކނަޑެއޅަިފއިާވ  ހްިނުގާމއި،  ޭބްނުކ  ައދި 

މްިނަވުރ ަބަލއި، ރްިސުކ ެދެނަގެނ ެއައްށ ަޢަމުލޮކްށ ެއރިްސުކަތާކއި 

ެބޭހ ަމުޢޫލާމުތ ުހަށަހާޅެނ ުއޫސުލަތްއ ާޤއިުމުކުރްނ ހެިމެނެއެވ. ައދި 

ެއެތޭރެގ ހްިނުގުމެގ ނިާޒުމ އިުތަރްށ ަހުރަދާނ ުކުރަމްށަޓަކއި ައަޅްނެޖޭހ 

ފިަޔަވުޅަތާކއި ުގޭޅޮގުތްނ ެމޭންޖަމްނާޓއިެއުކ ަމްޝަވާރުކެރުވެނެވ.

ޗީްފ  އިްސެވރިާޔ،  ޑިާޕރްޓަމްންޓެގ  ޮއޑިްޓ  އްިނަޓރަންލ  ޭބްނުކެގ 

ަޔްނ ަޖަޔޮކޑީ ޯބުޑެގ  އްިނަޓރަންލ ޮއޑިަޓރ )ސީ.ައއި.ޭއ( މްިސަޓރ ލޫސި

ޮއޑިްޓ ެއްންޑ ރްިސްކ ެމޭންޖަމްންޓ ޮކމިޓީައްށ ސީާދ ރޯިޕރުޓުކުރުމެގ 

ޮގުތެގަމތްިނ  ްޕޭލްނަގއިާވ  ޮއޑިްޓ  ފްާސުކެރވަިފއިާވ  ާބުރލިބިެގްނެވެއެވ. 

ޗީްފ އްިނަޓރަންލ ޮއޑިަޓރ ޮކްނެމ ުކައރަޓރ ެއްއަގއި )ތްިނ ަމުހްނ 

ެއރިޯޕުޓަތުކަގއިުހރި  މިޮގުތްނ  ރޯިޕުޓުކެރެއެވ.  މިޮކމިޓީައްށ  ެއްއަމުހ( 
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ަކްނަތްއަތަކްށ  ެއ  ާފަހަގޮކްށ  ަކްނަތްއަތްއ  ައަޅްނެޖޭހ  ފިަޔަވުޅ 

ަސަބުބްނ  މިަކުމެގ  ޙިްއާޞުކެރެވެއެވ.  ެމޭންޖަމްނާޓއި  ަޢަމުލުކުރަމްށ 

ރްިސްކ ުކަޑުކެރވަިފއިާވ ާމަޙުއެލްއ ާޤއިުމުކުރަމްށ ަމުގަފހިެވެގްނދަިޔެއެވ.

އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓް
ޮގުތަގއި  ޮއޑިަޓުރްނެގ  ެއްކްސަޓރަންލ  ޭބްނުކެގ 

ްޕަރއިްޒޯވަޓރަހުއްސޫކަޕރްސ ަޢްއަޔްނުކުރަމްށ 27 ަވަނ ައަހރީ ާޢްނުމ 

މިޮކމިޓީއްިނަވނީ  ުކރިްނ  ެފުށުމެގ  ޮއޑިްޓ  ންިނުމެނެވ.  ަޖްލާސަގއި 

2010 ަވަނ ައަހުރެގ ޮއޑިްޓެގ ަކްނަތްއ ެގްނާދެނޮގުތެގ ްޕޭލާނއި މިދަިޔ 

ަކްނަކާމއިެމުދ  ާފަހަގުކެރިވަފއިާވ  ެލަޓރަގއި  ެމޭންޖަމްންޓ  ައަހުރެގ 

ޮއޑިްޓ  ައދި  ަމްޝަވާރޮކްށަފެއެވ.  ޮއޑިަޓުރްނާނއި  ެއްކްސަޓރަންލ 

ުކަރުމްނދިަޔއިުރެވްސ މިޮކމިޓީއްިނަވނީ ެއކިަފަހުރަމތްިނ ޮއޑިަޓުރްނާނއި 

ަމްޝަވާރޮކްށަފެއެވ.

ޮއޑިްޓ ެއްންޑ ރްިސްކ ެމޭންޖަމްންޓ ޮކމިޓީެގ ަފާރުތްނ:

ދު މަ އް ޙަ މް މު ހި ބްރާ އި
ެޗައރަޕރަސްނ 

ޮއޑިްޓ ެއްންޑ ރްިސްކ ެމޭންޖަމްންޓ ޮކމިޓީ
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ޑިރެކްޓަރ

ބައްދަލުވުންތައް

ހާޟިރުވިހާޟިރުވާން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

4141

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ 
4141

އަލްއުސްތާޛް އިސްމާއިލް ޔާސިރު

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ 
4113

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ
4128

*އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޠިފް 

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ
2624

ާޢްނުމ  ައަހރީ  ަވަނ   26 ޙިްއާޞާދުރްނެގ  ެފށިެގްނދިަޔއީ  ައަހުރ 

ްނ  ަޖްލާސައްށަފުހ ެއުކަލާވުލުވުނ 03 ަވަނ ެއޮޕއްިންޓެމްންޓ، ޮނމޭިނަޝ

ެއްންޑ ެރމިުއަނޭރަޝްނ )ޭއ.ެއްނ.ާއްރ( ޮކމިޓީާއއި ެއުކެއެވ. ޭބްނުކެގ 

ހްިނާގ ަޤާވޢިުދެގ 54 ަވަނ ާމްއާދާއއި 63 ަވަނ ާމްއާދ ައދި، ެކޕަިޓްލ 

ާމރެކްޓ ޑިެވޮލްޕެމްންޓ ޮއޯތރިޓީެގ ޯކަޕޭރްޓ ަގަވރެންންސ ޯކުޑެގ 1.8 ަވަނ 

ާމްއާދަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއިާވޮގުތެގަމތްީނ، 04 ަވަނ ަދުއަރަކްށ ޭއ.ެއްނ.

ާއްރ ޮކމިޓީ ެއުކަލާވެލުވނީ ޙިްއާޞާދުރްނެގ 27 ަވަނ ައަހރީ ާޢްނުމ 

ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ޭބްއުވުނ  ަގއި   2010 ޮއްކޯޓަބރ   31 ަޖްލާސައްށަފުހ 

ޯބުޑެގ 460 ަވަނ ަޖްލާސަގެއެވ.

ޭބްނުކެގ ހްިނާގ ަޤާވޢިުދެގ 54 ަވަނ ާމްއާދަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއިާވ ޮގުތެގ 

ަމީތްނ މި ޮކމިޓީެގ ަމއިަގނުޑ ަމްސޫޢލިްއަޔްތަތާކއި ޒިްނާމަތަކކީ:

)ހ( ުމްސަތޤިްއުލ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޮގުތަގއި ަސުރާކުރްނ ުހަށަހާޅެނ 

ެކނޑޭިޑުޓްނ ާފަހަގޮކްށ ލްިސެޓްއ ަތްއާޔުރުކުރްނ؛

)ށ( ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑަގއި ެއަކށީެގްނާވޮގަތަކްށ ެއްގެޒެކޓްިވ ައދި 

ަޤާވޢިުދެގ  ެމްނަބުރްނ ހެިމުނަމްށަޓަކއި، ހްިނާގ  ެއްގެޒެކޓްިވޫންނ 

މުީހްނެގ  ުހިރ  ސިަފަތްއ  ުކާރ  ަބާޔްނ  ާމްއާދަގއި  ަވަނ   53

ެތެރއްިނ ޯބަޑްށ ަޢްއަޔްނުކުރަމްށަޓަކއި ަސުރާކުރްނ ުހަށަހާޅެނ 

ަސުރާކުރްނ  މިޮގުތްނ،  ާފަހަގުކުރްނ.  ެކނޑޭިޑުޓްނ  ެއަކށީެގްނާވ 

ވްިސުނަމްށަޓަކއި ަމުދެވެގްނ 14 ަންނ ުހަށެހުޅްނ؛

)ނ( ޯބުޑަގއި ހެިމުނަމްށ ަސުރާކުރްނާނއި ާޢްނުމ ޙިްއާޞާދުރްނ 

ުހަށަހާޅ ެކނޑޭިޑުޓްނެގ ކިަބއިަގއި ުހިރ ސިަފާއއި ަތުޖރިާބ ާޢްނުމ 

ޯފުރޮކްށެދޭވ  ޙިްއާޞާދުރްނަންށ  ުމާރަޖާޢޮކްށ،  ުކރިްނ  ަޖްލާސެގ 

ަމުޢޫލާމަތކީ ެތުދ ަމުޢޫލާމުތަކްނ ަކަށަވުރުކުރްނ؛ ައދި

ަމީތްނ  ާމްއާދަގއިާވޮގުތެގ  ަވަނ   80 ަޤާވޢިުދެގ  ހްިނާގ  )ރ( 

ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ޮގުތަގއި  ޑިެރްކަޓރެގ  ެމޭނޖިްނގ  ުކްނުފނެީގ 

ުހަށަހާޅެނ  ަކނަޑެއުޅަމްށަޓަކއި  ަފާރެތްއ  ަޢްއަޔްނުކާރެނ  ޯބުޑްނ 

ޭބްނކިްނގ ާދއިާރއިްނ ެއަކށީެގްނާވ ޢިްލާމއި ަތުޖރިާބ ލިބިަފއިާވ 

ެކނޑޭިޑުޓްނ ާފަހަގ ުކުރްނ.

، ޮނ މިނޭޝަން އެން ޑް  މެން ޓް ޮޕއިން ޓް އެ
ޯޕޓް ގެ ރި ޓީ އުނަރޭޝަން ޮކމި މި ރެ

ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާޮގތާއި ޙާޟިރީ
2010 ަވަނ ައަހުރ ެފށިެގްނދިަޔއީ 03 ަވަނ ޭއ.ެއްނ.ާއްރ ޮކމިޓީާއއި 

ެއުކ ތިރީަގއިާވ ެމްނަބުރްނ ހެިމޭނޮގަތެށެވ.

ެގ   2010 ޮއްކޯޓަބރ   30 ެފށިެގްނ  އްިނ   2010 ެޖުނައރީ   01

ާޙޟިރީ  ެމްމަބުރްނެގ  ހެިމނިަވަޑއެިގްނެނވި  ޮކމިޓީަގއި  މި  ނިަޔަލްށ 

ެއެވ. ތިރީަގއިމަިވނީ

)*( އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޠިފްވަނީ 27 ޖޫން 2010 ގައި ބޯޑުގެ 

ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދެއްވާފައެވެ.



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 642010

ނިަޔަލްށ،  ެގ   2010 ޑެިސްމަބުރު   31 އްިނ   2010 ޮއްކޯޓަބރ   31

ާހޟިރީ  ޮކމިޓީެގ  ޭއ.ެއްނ.ާއްރ  ެއުކަލާވެލުވުނ  ަދުއަރްށ  ަވަނ   04

ެއެވ. ތިރީަގއިމަިވނީ

މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް
ޑިެރްކަޓުރްނެގ ުމާސަރާއއި ެއެހނިެހްނ ޢާިނަޔްތަތްއ ަކނަޑައާޅަފއިަވނީ 

ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ  ާމްއާދާއއި  ަވަނ   63 ަޤާވޢިުދެގ  ހްިނާގ  ޭބްނުކެގ 

ަމތީްނެނެވ.

މިޮގުތްނ، ޮކްނެމ ޑިެރްކަޓަރަކްށެވްސ ަމަހުކ -/7000 ުރފާިޔެގ ޢާިނަޔެތްއ 

ެދެވެއެވ. ައދި ެޗައރަމްނ ައްށ ާޚްއަޞ އާިނަޔެތްއެގ ޮގުތަގއި ަމަހުކ 

-/3000 ުރފާިޔ ެދެވެއެވ. މީެގ އިުތުރްނ ޯބުޑެގ ޮކމިޓީ ަތުކެގ ެމްނަބުރްނ 

ޢާިނަޔެތްއ  ުރފާިޔެގ   2000/- ަޖްލާސައަކްށ  ޮކމިޓީ  ޮކްނެމ  ުރާވ  ާހޟި

ެދެވެއެވ.  

ތިރީަގއިާވ ާތަވުލަގއި ެއަވނީ 01 ެޖުނައރީ 2010 އްިނ 31 ޑެިސްމަބުރު 

ޑިެރްކަޓާރއި  ެމޭނޖިްނގ  ޑިެރްކަޓުރްނާނއި،  ނިަޔަލްށ  ެގ   2010

ެއެހނިެހްނ  ެދުވުނ ުމާސަރާއއި  ހްިނުގުމެގ ާދއިާރެގ އިްސެވރިްނަންށ 

ޢާިނަޔްތަތުކެގ ުޖްމަލެއެވ.

މުވައްޒަފުން  މަޤާމުތަކަށް  އިސް  ބޭންކުގެ 
ޢައްޔަންކުރުން

ޑިެރްކަޓރ  ެމޭނޖިްނގ  ުކރީެގ  ޭބްނުކެގ  ަގއި   2010 ޯއަގްސްޓ   16

ަގޭނަސްނ  މްިސަޓރ  ުހްނެނވި  ަމާޤުމަގއި  ސީ.އީ.ޯއެގ  ައދި 

ެތޭރަގއި  ައަހުރ  މި  ުގޅިެގްނ  އިްސތިުޢާފެދްއުވާމއި  ުސްބަރާމނިަޔްމ 

ަޢްއަޔްނުކުރުމެގ  ސީ.އީ.ޯއެއްއ  ައުއ  ަވނީ  ޮކމިޓީއިްނ  ޭއ.ެއްނ.ާއްރ 

ޫނާހއި،  ަހވީުރ  ެގެޒާޓއި،  ަސުރާކުރެގ  މިޮގުތްނ  ަމަސްއަކްތޮކްށަފެއެވ. 

ޯވްލްޑ  ަޓއިްމްސ  ަފއިޭންނަޝްލ  ަކަމްށާވ  ޫނެހްއ  ަބއަިންލައްޤާވީމ 

ޢިުއާލްނ  ެވްބަސއްިޓަގއި  ަޓއިްމްސެގ  ަފއިޭންނަޝްލ  ައދި  ެއޑިަޝްނ 

ުކެރުވެނެވ. ައދި މަިމާޤަމްށ ެއްނެމ ެއަކޭށެނ ަފާރެތްއ ޯހުދުމެގ ޮގުތްނ 

04 ެހްޑ ަހްނަޓުރްނެގ ޚުިދަމްތެވްސ ޯހުދެނެވ. މަިމާޤަމްށ ުކރިަމތިެލްއވި 

ަފާރްތަތުކެގ ެތެރއްިނ ަޝުރުތ ުފރިަހަމާވ ެކނޑޭިޑުޓްނާނއި އްިނަޓރވިުއ 

ާއެގ ަރްއޔިުތްނަކަމްށ  ުކެރުވެނެވ. ުކރިަމތިެލްއވި ގަިނ ަފާރްތަތަކކީ އްިނޑި

ޭބްއވަިފއިަވނީ  އްިނަޓވިުއަތްއ  ޮގުތްނ  ަޚަރުދުކަޑުކުރުމެގ  ުވާމއިެއުކ 

އްިނަޓވިުއ  ެކްނޑޭިޑުޓްނާނއި  ަޤުއުމަތުކެގ  ެއެހްނ  ާއަގެއެވ. ައދި  އްިނޑި

ޯބުޑްނ  ަފާރެތްއ  ަޢްއަޔްނުކާރެނ  ަމާޤަމްށ  މި  ާރްއޭޖަގެއެވ.  ުކެރުވނީ 

ަކނަޑެއުޅަމްށަފުހ، ޯމްލޑިްވްސ ަމނިަޓރީ ޮއޯތރިޓީެގ ުރުހްނ ޯހަދއި 24 

ެގ  ޮއފިަސރ  ެއްގެޒެކޓްިވ  ޗީްފ  ޭބްނުކެގ  މި  ަގއި   2011 ެފްބުރައރީ 

މްިސަޓރ  ަޢްއަޔްނުކެރުވެނެވ.  ޯހރްޓްނ  ޕަީޓރ  މްިސަޓރ  ަމާޤަމްށ 

ައާދުކެރެވުމްނާދ  ާފ  ަވޒީ ެތޭރަގއި  ޮއނަިގނުޑެގ  ުމާސަރއިެގ  ޯހރްޓްނެގ 

މިއީ  ހެިމނަިފއިެވެއެވ.  ޯބަންސެއްއ  ެދޭވ  ބިާނޮކްށ  ެފްނަވަރްށ 

ޭބްނކިްނގ ސިާނައުތެގ ެއްނެމ ެއެދޭވ ުއޫސާލއި ެއްއޮގަތްށ ުމާސަރ 

ަކނަޑެއުޅަމްށަޓަކއި ުކރިަޔްށ ެއޭޅ ފިަޔަވެޅެކެވ. 

ޮއފިަސރ  ަފއިޭންނަޝްލ  ޗީްފ  ަވނީ  ޮކމިޓީއިްނ  މި  ައދި 

ަޢްއަޔްނުކުރުމެގ ަމަސްއަކްތޮކްށ 2 ޫޖްނ 2010 ަގއި ޭބްނުކެގ ޗީްފ 

ެތަނޫކްނ  ލަަސްނާތ  މްިސަޓރ  ަމާޤަމްށ  ޮއފިަސރެގ  ަފއިޭންނަޝްލ 

ަޢްއަޔްނުކަރްއާވަފެއެވ.

ޯބޑުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން
ހްިނުގަމކީ  ޭބްނުކ  ެއްއޮގަތްށ  ުއޫސުލަތާކއި  ެގ  ަގަވރެންންސ ޯކަޕޭރްޓ 

ައަބުދެވްސ ޭބްނުކްނ ަވަރްށ އިްސަކެމްއޭދ ަކެމެކެވ. މިޮގުތްނ ޯކަޕޭރްޓ 

ަގަވރެންންސ ޯކުޑަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއިާވޮގުތެގަމތްީނ 2009 ަވަނ ައަހުރެގ 

03 ަވަނ ުކާއަޓރަގއި ޑިެރްކަޓުރްނެގ ައދި ުމޅި ޯބުޑެގ ެފްނަވުރ ެބުލެނެވ. 

ައދި މި ަނތާީޖަތާކއި ެބޭހޮގުތްނ ޯބުޑަގއި ަމްޝަވާރުކެރުވެނެވ.

ޑިރެކްޓަރ

ބައްދަލުވުންތައް

ހާޟިރުވިހާޟިރުވާން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ 

0707

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ
0707

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ
0706

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޒްނީ މުޙައްމަދު

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ
0704

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ
0707

ތަފްސީލް
އަދަދު )ރުފިޔާއިން(

1,470,065ޑިރެކްޓަރުންނަށް )ބޯޑާއި ސަބްކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކަށް(

4,951,693ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިން
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ޕެންޝަން ޕްލޭން ފާސްކުރުން
 454 ޯބުޑެގ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ޭބްއުވުނ  ަގއި   2010 ެސްޕެޓްމަބރ   29

)ާޤޫނުނ  ާޤޫނުނ  ެޕްނަޝާނެބޭހ  ދެިވހާިރްއޭޖެގ  ަޖްލާސަގއި  ަވަނ 

ެޕްނަޝްނ  ަމީތްނ  ޮގުތެގ  ެއްއޮގްތާވ  ާއއި   )08/2009 ަންނަބުރ 

ައަހުރްނ  ަވަނ   2011 ައްށ  ްޕޭލްނ  މި  ފްާސުކެރުވެނެވ.  ްޕޭލެންއ 

ްޕޭލްނ  ެޕްނަޝްނ  ުމަވްއަޒުފްނަންށ  ެފުށުމްނ  ަޢަމުލުކަރްނ  ެފށިެގްނ 

ަގއި ަބއެިވރިުވުމެގ އިުތުރްނ، ުމަވްއަޒުފްނެގ ްޕޮރވިެޑްންޓ ަފްނަޑްށ ަޖާމާވ 

ުމަވްއަޒުފްނަންށ  ަމްނާފ  ެގ  ުކަޑވި ަނަމެވްސ  މެިދ ްސކީްމ  ައަދުދ 

ލެިބެއެވ. 

އިތުރު މަސައްކަތްތައް
 )02/2008 ަންނަބުރ  )ާޤޫނުނ  ާޤޫނުނ  ަވީޒާފާއެބޭހ  ޮކމިޓީއިްނ  މި 

ުމާރަޖާޢ  ޫރްލްސ  ަސރވްިސ  ޭބްނުކެގ  ެއްއޮގްތުކުރުމޮގުތްނ  ާއއި 

ޯބުޑެގ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ޭބްއުވުނ  ަގއި   2010 ޮއްކޯޓަބރ   27 ުކެރވި، 

ަސރވްިސ  ޭބްނުކެގ  އިްސާލްހުކެރވަިފއިާވ  ަޖްލާސަގއި  ަވަނ   459

ޫރްލްސ ފްާސުކެރުވެނެވ. ައދި ުމަވްއަޒުފްނެގ ޚިާޔުލަތަކްށ ރިާޢަޔްތޮކްށ 

 

01 ޑެިސްމަބުރު 2010 ަގއި ޭބްނުކެގ ަސރވްިސ ޫރްލްސައްށ އިުތުރ 

ަބަދުލަތެކްއ ެގެނުވެނެވ.   

ްލެވވެޭނަފަދ ުހަނާރއި ޢިްލުމ  ުމްސަތްޤަބުލަގއި އިްސަމާޤުމަތަކްށ ާވސި

ޭބްނުކެގ ުމަވްއަޒުފްނެގ ކިަބއިަގއި ައަށެގްނެނުވަމްށަޓަކއި “ެއްގެޒެކޓްިވ 

ަވނީ  ްޕާރްގާރްމ  ެއުކަލާވެލުވުނ  ަނުމަގއި  ެގ  ްޕޮރްގާރްމ”  ްގޫރމްިނގ 

ުކައރަޓރަގއި ފްާސޮކްށަފެއެވ.  ެދަވަނ  ައަހުރެގ  ޯބުޑްނ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ 

ަތްމރުީނ  ުމަވްއަޒަފުކ  ެދ  ަމުރަޙާލއްިނ  ުފަރަތަމ  ްޕޮރްގާރްމެގ  ައދި މި 

ުކުރަމްށ 14 ުޖަލއި 2010 ަގއި ަވނީ މިޮކމިޓީއްިނ ފްާސުކަރްއާވަފެއެވ. 

ަވަނ   432 ޯބުޑެގ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ޭބްއުވުނ  ަގއި   2010 ާމރްޗ   24

ެއަލަވްންސ  ަހުއސިްނގ  ުމަވްއަޒުފްނަންށ  ޭބްނުކެގ  ަޖްލާސަގއި 

ޭބްނުކެގ  ެއުކަލާވެލުވނީ  ުއޫސުލ  މި  ފްާސުކެރުވެނެވ.  ުއޫސުލ  ެދޭވ 

ެމޭންޖެމްންޓއްިނ ޭބުންނެވެގްނ ެއުމަވްއަޒެފްއ ަރްށެވހިެވަފއިާވ ަރްށޫންނ 

ާފ ައާދުކާރ ުމަވްއަޒުފްނަންށ ެދޭވ އާިނަޔްތަތްއ  ެއެހްނ ަރެށްއަގއި ަވޒީ

ެއްނެމ ެއަކށީެގްނާވ ޮގެތްއެގަމތީްނ ދުިނަމްށަޓަކެއެވ. 

ްނ ެއްންޑ ެރމިުއަނޭރަޝްނ ޮކމިޓީެގ  ެއޮޕއްިންޓެމްންޓ، ޮނމޭިނަޝ

ަފާރުތްނ

ދު މަ އް ޙަ މަދު މު ޙް އަ
ެޗައރަޕރަސްނ

ްނ ެއްންޑ ެރމިުއަނޭރަޝްނ ޮކމިޓީ ެއޮޕއްިންޓެމްންޓ، ޮނމޭިނަޝ



އް މާލީ ބަޔާން ތަ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް
ަބާޔާނއި،  ާއްމަދނެީގ  ނިުމުނައަހުރެގ  ެއުދަވުހ  ޝީާޓއި،  ެބެލްންސ  ައަހުރެގ  ނިުމުނ  ނިަޔަލްށ  ެގ   2010 ޑެިސްމަބުރު   31  .1

ހާިސުބ  ުމހިްއުމ  ަބާޔްނަތާކއިުގޭޅ  މި  ަބާޔާނއި،  ަދުއުރިވޮގުތެގ  ަފއިާސ  ަބާޔާނއި،  ަބަދުލެގ  ައއި  ަރުއްސާމަލްށ  ޙިްއާޞާދުރްނެގ 

ެބެލުހްއުޓުމެގ ެއަކުއްނޓިްނގ ސިާޔަސުތަތުކެގ ުޚާލާޞާއއި ަތްފސީުލ ޯންޓަތްއ ހެިމޭނ ާމލީ ަބާޔްނަތްއ ައުޅަގނުޑެމްނ ޮއޑިްޓ ޮކްށފެީމެވ.  

މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމުގައި ކުންފުނި ހިންގަވާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ައދި  ެއްއޮގަތްށ،  މްިނަގނުޑަތާކއި  ެގ  )ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ(  ްސޭޓްނަޑރްޑްސ  ރޯިޕޓިްނގ  ަފއިޭންނަޝްލ  ަންލ  އްިނަޓރޭނަޝ  .2 

ަލްތަތްއ – ަބަލއިަގުތާމއި  ައއި.ޭއ.ެއްސ 39 “ަފއިޭންނަޝްލ އްިންސްޓުރެމްންޓްސ- ެރޮކްގނަިޝްނ ެއްންޑ ެމަޝރަމްންޓ” )ާމލީ ަވސީ

މްިނުކުރްނ( މިިމްނަގނުޑަތާކއިެވްސ ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމީތްނ ަބަދުލެގެނވި، 31 ޑެިސްނަބރ 2010 ަގއި ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ޯލުނަތަކްށ 

ަތްއާޔުރޮކްށ  އްިނާސުފެވރިަކާމއިެއުކ  ެތުދެވރިަކާމއި  ަބާޔްނަތްއ  ާމލީ  ޭބްނުކެގ  ުލާޔއިެއުކ  ަވުގތީ  ލިބިަފއިާވ  ެހުދުމަގއި  ްޕޮރވަިޜްނ 

ެގްއުލްނ މްިނުކުރުމެގ  ުގޭޅ ޯނުޓެގ 2.1 ަގއި ަދަރނެީގ  ަބާޔްނަތާކއި  ެމޭންޖަމްނުޓެގ ަމްސޫއލިްއަޔެތެކެވ. މިޮގުތްނ ާމލީ  ުހަށެހުޅަމކީ 

ަލްތަތްއ  ަވސީ )ާމލީ  ޑްިސްކޯލަޝރ”  އްިންސްޓުރެމްންޓްސ-  “ަފއިޭންނަޝްލ   7 ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ  ަބާޔްނޮކްށަފއިަވނީ  ޮގްތަތްއ 

- ަބާޔްނުކުރްނަތްއ( މްިނަގނާޑ ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމީތްނ ައދި ދެިވހާިރްއޭޖެގ ުކްނުފްނާޏ ެބޭހ ާޤޫނުނ )ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  10/96( 

ާއއި ެއްއޮގަތެށެވ. މަިމްސޫޢލްިއަޔްތަތުކެގ ެތޭރަގއި ާމލީ ހާިސުބަތްއ ުކރިައްށ ެގްނދުިއުމަގއި ހާިސުބުކާރެނޮގްތަތްއ ޭރުވާމއި، ެއޮގްތަތްއ 

ަތްނފުީޒުކުރަމްށ ސިާޔަސުތަތްއ ަކނަޑެއުޅާމއި، ެހދަިފއިާވ ހާިސުބަތްއ ެތުދެވރިަކާމއި އްިނާސުފެވރިަކާމއިެއުކ ުހަށެހުޅާމއި، ެއހިާސުބަތާކެބޭހ 

ަބާޔްނަތަކކީ ަގްސުދަގއި ުނަވަތ ޭނނގި ަނަމެވްސ ެއްއެވްސ ޮއުޅާވުލެމްއ ުނހެިމޭނެނ ަބާޔްނަތެކްއަކުމެގ ަޔޤީްނަކްނ ެއުރުވްނ ހެިމެނެއެވ. 

ހާިސުބަތްއ  ަޢަމުލުކުރާމއި،  ެއޮގްތަތަކްށ  ާރާވ،  ސިާޔަސުތަތްއ  ެއަކށީެގްނާވ  ެއްނެމ  ހާިސުބުކުރުމެގ  ުކުރަމްށ  ޮއޑިްޓ  ަހަމެއާއއިެއުކ، 

ައްނާދާޒުކަރްނ ެޖހިްއެޖ ހިނެދްއަގއި ެއާޙަލަތާކއި ުގޭޅޮގުތްނ ެއަކށީެގްނާވ ޮގެތްއަގއި ެއަކްނަތްއ ުކރިައްށ ެގްނދިުޔްނެވްސ ހެިމެނެއެވ

ޮއޑިޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ަބާޔްނަތުކަގއި ހެިމޭނ ހާިސުބަތާކއިެމުދ  ައުޅަގނުޑެމްނ ުކރި ޮއޑިްޓެގ ަމްއަޗްށ ބިާނޮކްށ ާމލީ  3. ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަމްސޫއލިްއަޔަތކީ 

ައުޅަގނުޑެމްނ ެދޭކޮގްތ ަބާޔްނުކުރެމެވ. 04 ަވަނ ެޕެރްގާރްފަގއި ާފަހަގޮކްށަފއިާވ ަކްނަކްނ ެމުނވީ، މިޮއޑިްޓެގ ަމަސްއަކްތަތްއ ައުޅަގނުޑެމްނ 

ަބއަިންލައްޤާވމީ  ެގްނުގޭޅ  ުކުރުމަގއި  )ޮއޑިްޓ  ޮއޑިޓިްނގ”  ޮއްފ  ްސޭޓްނަޑރްޑްސ  ަންލ  “އްިނަޓރޭނަޝ ެގްނގްޮސަފއިާވނީ  ުކރިައްށ 

މްިނަގނުޑަތްއ( ާއއި ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމތީްނެނެވ. މެިދްނެނވި މްިނަގނުޑަތުކެގ ަދުށްނ، ުހަށެހޭޅ ާމލީ ހާިސުބަތަކކީ ެއްއެވްސ ޮއުޅެމްއެނތި 

ާރަވއި ުކރިައްށ ެގްނދުިއްނ  ަކްނަތްއަތްއ  ޮއޑިްޓުކުރުމެގ  ަމީތްނ  ަކަށަވުރާވޭނޮގެތްއެގ  ަބާޔްނަތެކްއަކްނ  ުހަށެހިޅަފއިާވ  ަޔޤީްނަކާމއިެއުކ 

ޯހުދަމްށަފުހ  ެހކަިތްއ  ަބއަިތާކއެިބޭހ  ާޝޢުިއުކެރވިަފއިާވ  ައަދުދަތާކއި  ެއުކަލާވާލަފއިާވ  ަބާޔްނަތުކަގއި  ާމލީ  މިޮގުތްނ،  ާލޒިުމުކެރެއެވ. 

ޮއޑިަޓުރްނ  ބިާނެވަފއިަވނީ  ުއޫސުލަތްއ  އިްޚތިާޔުރުކެރޭވ  ޮއޑިްޓުކުރަމްށ  ައދި  ޮއޑިުޓުކެރެވެއެވ.  ަމީތްނ  ުއޫސުލަތެކްއެގ  ެއުކަލާވެލޭވ 

ޯޕޓް ޓަރުން ގެ ރި އްލު ޮއޑި ޤި ތަ މުސް



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 682010

ަކުމެގ  ެއުކަލާވެލވާިދެނ  ަބާޔެންއ  ަޞްއަޙޫންނ  ަނަމެވްސ  ުނަވަތ ޭނނގި  ަގްސުދަގއި  ަބާޔްނަތުކަގއި  ާމލީ  ަމްއަޗްށ،  ންިނާމޮގުތެގ 

ެއަކަށެއުޅާމއި  ަބާޔްނަތްއ  ާމލީ  ންިނުމާމއި،  ހާިސުބަތްއ  ދާިރާސުކުރުމަގއި،  ރްިސްކަތްއ  މަިފަދ  ރިާޢަޔްތޮކްށެގްނެނެވ.  ރްިސަކްށ 

ެބެލެވނީ  މިޮގަތްށ  ެބެލެވެއެވ.  މްިނަވަރްށ  ެއަކޭށަނ  ަހުރަދާނަކަމްށ  ުއޫސުލަތުކެގ  ެއެތޭރެގ ސިާޔަސުތަތާކއި  ަތުނެގ  ުހަށެހުޅުމަގއި 

ާޙަލާތއި ުގޭޅ ޮގުތްނ ޮއޑިްޓެގ ުއޫސުލަތްއ ާރަވއި ެއަކަށެއުޅުމެގ ޭބުނުމަގެއެވ. ެއެތޭރެގ ސިާޔަސުތަތުކެގ ަހުރަދާނ ަކާމއިެމުދ ަލަފެއްއ 

ސިާޔަސުތަތެކްއޯތަބަލއި،  ެއަކށީެގްނާވ  ެއްނެމ  ސިާޔަސުތަތަކކީ  ާރާވަފއިާވ  ހާިސުބުކުރުމަގއި  ޫނެނެވ.  ަމުޤަސެދްއަގެއްއ  ދުިނުމެގ 

ޮއޑިަޓުރްނަންށ  ަކެމްއެވްސ  ުހިރާހ  ުގޭޅ  ަބާޔްނަތާކ  ާމލީ  ާއއި  ެއަކށީެގްނޭވޯތ  ހާިސުބަތްއ  ޮކްށަފއިާވ  ައްނާދާޒ  ެމޭންޖަމްނުޓްނ 

ެބެލވެޭނެއެވ.

ެއ  މިޮއޑިަޓްށަފުހ،  ެއަކށީެގްނާވޮގަތްށ،  ެއްނެމ  ެހކަިތަކކީ  ޮއޑިްޓ  ޯހދަިފއިާވ  ައުޅަގނުޑެމްނަންށ  ޫބުލުކާރޮގުތަގއި  ަޤ ައުޅަގނުޑެމްނ 

ައްނ ާހަމުކުރަމްށ ުފޭދ ައދި ެއަކށީެގްނާވ ެހކަިތެކެކެވ. ައާސެސްއެގ ަމްއަޗްށ ބިާނޮކްށ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ ޮކލަިފއިްޑ ޮއޑިްޓ ޮއޕީނި

ޮކލިފައިޑް ޮއޑިޓް ޮއޕީނިއަން ބިނާކުރެވިފައިވާ އަސާސް
ެއްންޑ  ްޕޮރވަިޜްނންިނގ  ްކެލސިފިޭކަޝްނ،  “ެއެސްޓ   05-2009 ަންނަބރ  ެރގިުއޭލަޝްނ  ްޕޫރެޑްނަޝްލ  ެގ  ެއްމ.ެއްމ.ޭއ   .4

ަސްސެޕްނަޝްނ ޮއްފ އްިނަޓެރްސްޓ” ައްށ ަޢަމުލުކުރުމަގއި 20 ޑެިސްމަބުރު 2010 ަގއި ެއޮއޯތރިޓީއިްނ ޮފުންއވި ސިޓީ ަންނަބރ 

 

ެދްއާވަފއިާވ  ނިަޔަލްށ  ެގ   2011 ޑެިސްމަބުރ   31 ަޢަމުލުކުރުމަގއި  ައްށ  ެރގިުއޭލަޝްނ  ެއ  ެގަދުށްނ   98-CBSS/2010/1210

ައަހުރ  ްޕޮރވަިޜްނ ނިމެިގްނދިަޔ  ާޚްއަޞ  ަހާދަފއިާވ  ެގްއުލަމްށ  ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ޯލުނަތުކެގ  ެއްއޮގްތާވޮގުތެގަމިތްނ  ުލާޔއި  ަވުގތީ 

ަކނަޑެއުޅުމަގއި ތިރީަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއިާވ ަކްނަކްނ ާފަހަގ ުކަރެމެވ. 

ަޔޤީްނުކެރޭވ  ައދި ުނލޭިބެނަކްނ  )ަޑުއްޓުފްލ(،  ަޔޤީްނަކްނެންތ ޯލުނަތާކއި  ަދްށ ޯލުނަތާކއި )ަސްބ ްސޭޓްނަޑރްޑ(،  ެފްނަވުރ 

ައދި  ަހާދަފއިުނާވަކާމއި  ްޕޮރވަިޜްނ  މްިނަވަރްށ  ަކނަޑެއޅަިފއިާވ  ެހުދުމަގއި  ްޕޮރވަިޜްނ  ަހަދްނެޖޭހ  ޯލުނަތަކްށ)ލްޮސ( 

ްޕޮރވަިޜްނ  ަމުދމްިނަވަރްށެވްސ  ެއްނެމ  ަހަދްނެޖޭހ  ްޕޮރވަިޜްނ  ޯލުނަތަކްށ  ަޔޤީްނުކެރޭވ  ުނލޭިބެނަކްނ  ައދި  ަޔޤީްނަކްނެންތ 

 

ަހަދއިަފއުިނާވަކްނ؛ ައދި،

ަޔޤީްނަކްނެންތ ޯލުނަތާކއި، ައދި ުނލޭިބެނަކްނ ަޔޤީްނުކެރޭވ ޯލުނަތުކެގ ާސުފ މްިނަގނުޑ ެދެނަގުތަމްށަޓަކއި “ަރުހުނެގޮގުތަގއި 

ެބެހްއޓިަފއިާވ ަތެކތީެގ ަހަމައުގ” )ެންޓ ރިައަލއިަޒަބްލ ެވލުިއ( ައްށ ރިާޢަޔްތޮކްށަފއިުނާވަކްނ.

ެއެހްނަކުމްނ ހެިފެހްއޓިަފއިާވ އްިނަޓެރްސްޓ ަކނަޑއި، 1,745,398,606 ުރފާިޔެގ ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ޯލުނަތުކެގ ެތެރއްިނ ަޔޤީްނަކްނެންތ 

ަހާދަފއިާވ  ާތރީުޚަގއި  ޝީުޓެގ  ެބެލްންސ  ޮގުތަގއި  ްޕޮރވަިޜްނެގ  ާޚްއަޞ  ޯލުނަތަކްށ  ަޔޤީްނުކެރޭވ  ުނލޭިބެނަކްނ  ައދި  ޯލުނަތާކއި، 

546,129,637 ުރފާިޔައކީ ަރުހުނެގ ަހަމައުގ ެއނެގްނ ެނުތުމެގ ަސަބުބްނ ަޔޤީްނަކާމއިެއުކ ަބާޔްނުކެރެވްނ ެންތ މްިނަވަރުކްނ ަދްށޮކްށ 

ޯލާނއި  ަބާޔްނޮކްށަފއިާވ  ެގނަިޔަލްށ   2010 ޑެިސްމަބުރު   31 ޮގުތްނ  ަނތާީޖެއްއެގ  މީެގ  ައދި  ައަދެދްއަކަމާށއި،  ަބާޔްނުކެރިވަފއިާވ 

ެއްޑާވްންސ ައދި ަފއިާދައކީ ެއނެގްނެންތ މްިނަވަރުކްނ އިުތަރްށ ަބާޔްނުކެރިވަފއިާވ ައަދެދްއަކަމްށ ެބެލެވެއެވ.   

ޮކލިފައިޑް ޮއޕީނިއަން
ެއްންޑ  ެރޮކްގނަިޝްނ  އްިންސްޓުރެމްންޓްސ-  “ަފއިޭންނަޝްލ   39 ައއި.ޭއ.ެއްސ  ަކނަޑެއުޅުމަގއި  ެދޭކޮގްތ  ައުޅަގނުޑެމްނ   .5

ުގޭޅ  ަބާޔްނަތާކއި  ުގޭޅޮގުތްނ ާމލީ  ަބަދާލއި  ެގެނވަިފއިާވ  ައްށ  ަބަލއިަގުތާމއި މްިނުކުރްނ(  ަލްތަތްއ –  ަވސީ ެމަޝރަމްންޓ” )ާމލީ 

ެއުކަލާވުލުމަގއި  ަބާޔްނަތްއ  ަމުޢޫލާމުތެގ ުފރިަހަމަކާމއި މިިރޯޕާޓއިެއުކ ހަިމާނަފއިާވ ާމލީ  ާހަމުކެރވަިފއިާވ   ޯންޓ ަންނަބރ 2.1 ަގއި 

ެގ  ާހަމުކުރްނ(   - ަލްތަތްއ  ަވސީ )ާމލީ  ޑްިސްކޯލަޝރ”  އްިންސްޓުރެމްންޓްސ-  “ަފއިޭންނަޝްލ   7 ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ 

މްިނަގނުޑަތަކްށ ރިާޢަޔްތުކެރވަިފއިާވެނެއެވ.



69 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ައްނ ބިާނުކެރވަިފއިާވ ައާސްސ’ ަގއި ަބާޔްނުކެރވިަފއިާވ  ައުޅަގނުޑެމްނ ެދޭކޮގުތަގއި 4 ަވަނ ެޕެރްގާރްފަގއިާވ ‘ޮކލަިފއިްޑ ޮއޑިްޓ ޮއޕީނި

ަބާޔްނަތުކަގއި ުހަށައާޅަފއިާވ ހާިސުބަތާކއި ަފއިާސ ަދުއުރާވޮގުތެގ  ަކްނަކުމެގ ަސަބުބްނ ޮކްށާފެނ ައަސުރ ފިަޔަވއި މިިރޯޕްޓެގ ާމލީ 

ަބާޔަނކީ 31 ޑެިސްމަބުރ 2010 ެގ ނިަޔަލްށ ޭބްންކ ޮއްފ ޯމްލޑިްވްސ ޕލކ ެގ ާމލީ ާޙަލުތ އްިނާސުފެވރި ައދި ެތުދެވރި ޮގެތްއަގއި 

ަދްއަކއިދުިނަމްށ ެއުކަލާވާލަފއިާވ ހާިސުބަތެކެކެވ. ައދި ެއަބާޔްނަތަކކީ:

ެއްއޮގްތާވޮގުތެގަމތިްނ  މްިނަގނުޑަތާކއި  ެގ  )ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ(  ްސޭޓްނަޑޑްްސ  ރޯިޕޓިްނގ  ަފއިޭންނަޝްލ  އްިނަޓޭނަޝަންލ   ) ހ

ެއުކަލާވެލވިަފއިާވ ަބާޔްނ ަތެކެކެވ. ަނަމެވްސ މިިހާސުބަތަކކީ ތިރީަގއި ާފަހަގުކެރވިަފއިާވ  ަކްނަކާމއި ުގޅިެގްނ އިްސާލުހ ުކެރވަިފއިާވ 

ަބާޔްނަތެކެކެވ.

ަލްތަތްއ –  ައއި.ޭއ.ެއްސ 39 - “ަފއިޭންނަޝްލ އްިންސްޓުރެމްންޓްސ- ެރޮކްގނަިޝްނ ެއްންޑ ެމަޝރަމްންޓ” )ާމލީ ަވސީ

ަބަލއިަގުތާމއި މްިނުކުރްނ( ާއއި ެއްއޮގްތާވޮގަތްއ ެއުކެލވިަފއިާވ ެއްމ.ެއްމ.ޭއެގ ްޕޫރެޑްނަޝްލ ެރގިުއޭލަޝްނ ަންނަބރ 5/2009 

“ެއެސްޓ ްކެލސިފިޭކަޝްނ، ްޕޮރވަިޜްނންިނގ ެއްންޑ ަސްސެޕްނަޝްނ ޮއްފ އްިނަޓެރްސްޓ” ައްށ ައަމުލުކުރުމަގއި ެދްއާވަފއިާވ 

ަވުގތީ ުލއިެގ ަސަބުބްނ 31 ޑެިސްމަބުރ 2010 ަގއި ނިމެިގްނދިަޔ  ާމލީ ައަހުރ އިްސތްިސާނޮކްށ؛ ައދި

ެއްމ.ެއްމ.ޭއެގ ާސކިުއަލރ ަންނަބރ CN-CBSS/2009/05 “ްކެރޑިްޓ ރްިސްކ ްގޭރޑިްނގ ެއްންޑ ްޕޮރވަިޜްނ ރިުކައަމްންޓްސ” 

 - ަލްތަތްއ  ަވސީ )ާމލީ  ޑްިސްކޯލަޝރ”  އްިންސްޓުރެމްންޓްސ-  “ަފއިޭންނަޝްލ   -  07 ައއި.ެއްފ.ާއރ.ެއްސ  ެގަދުށްނ 

ާހަމުކުރްނ( ެގ މްިނަގނުޑަތަކްށ ެގެނުވުނ ަބަދާލއި ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމތިްނެނެވ.

( ދެިވހާިރްއޭޖެގ ުކްނުފްނާޏ ޭބޭހ ާޤޫނުނ )ާޤޫނުނ ަންނަބރ 10/96( ާއއި ެއްއޮގްތާވޮގުތެގަމތިްނ ެއުކަލާވެލވިަފއިާވ ަބާޔްނަތެކެކެވ. ށ

ޓަންޓްސް އުން ކަ ޗާރޓާރޑް އެ 15 ެމއި 2011        

ާމެލ
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2009 2010

958,726,028 830,194,571 6

653,136,171 581,951,055 7

(219,377,692) (175,738,369) 7

433,758,479 406,212,686 7

208,997,739 213,479,325 8

(83,403,404) (87,853,573) 8

125,594,335 125,625,752

546,125 54,914 9

20,875,733 9,265,839

75,170,260 25,443,438 10

655,944,932 566,602,629

(143,572,461) (146,744,765) 11

(58,653,921) (64,708,958) 12

(336,197,010) (176,687,292) 13

(39,139,641) (53,396,277) 14

78,381,899 125,065,337

(35,414,481) (75,493,068) 15

42,967,418 49,572,269

7.98 9.21 17

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ން ޔާ ދަނީ ގެ ބަ މް  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކއާ

މާލީ ބަޔާންތައް – 31 ޑިސެމްބަރު 2010 

31 ޑިސެމްބަރުުގައި ނިމުނު އަހަރު
)ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

ނީ ދަ މް މްލަ އާ ޖު

އިންޓަރެސްޓާއި އެފަދަ ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ

އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދާއި އެފަދަ  އެހެނިހެން ޗާރޖުތައް

ނީ ދަ މް ފު އާ ޓަށް ލިބުނު ސާ ޓަރެސް އިން

ފީ އާއި ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

ފީ އާއި ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުގައި ހޭދަވި

ނީ ދަ މް ފު އާ އި ޮކމިޝަނަށް ލިބުނު ސާ އާ ފީ

ޙިއްޞާގެ ފައިދާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ

ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތަކުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

ހިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ

ނީ ދަ މް މްލަ އާ މުން ލިބުނު ޖު ގު ހިން

ނޑަން: ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ހޭދަވި ކަ

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދުތައް

ޢިމާރާތާއި ތަކެއްޗަށް ހިނގި ޚަރަދުތައް

އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުތަކަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަން

ހިންގުމާބެހޭ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް

ދާ އި ގެ ކުރިން ފަ މު ގު ޓެކްސް ނެ

އާމްދަނީގެ ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ހޭދަވި

ދާ އި ފު ފަ ހަރުގެ ސާ އަ

އިދާ  - އަސާސީ ހުނު ފަ ކަށް ޖެ ޙިއްޞާ އަ

ޯނޓް
އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

ޞަފްޙާ 75 އިން 123 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓްތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ މުހިއްމު ބައެކެވެ.
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2009 2010

1,949,427,462 1,355,760,749 18

2,234,521,337 1,701,520,810 19

29,298,577 17,577,667 22

6,545,898,564 6,064,720,705 23

- 430,705,731 26

6,693,662 5,079,115 27

- 199,095,018 28

93,561,133 121,009,001 29

120,610,071 77,124,883 30

10,980,010,806 9,972,593,679

7,826,184,801 7,012,578,842 31

- 19,767,111 32

1,555,186,759 1,260,367,977 33

27,660,389 18,831,478

198,185,425 193,033,795 35

28,382,335 76,472,106

7,032,146 6,053,108 34

4,858,495 3,396,537

9,647,490,350 8,590,500,954

269,096,000 269,096,000 36

93,000,000 93,000,000 36

156,000,000 156,000,000 37

814,424,456 814,424,456 37

- 49,572,269

1,332,520,456 1,382,092,725

10,980,010,806 9,972,593,679

548,906,033 798,525,011 39          38

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ބެލެން ސް ޝީ ޓް
31 ޑިސެމްބަރުުގައި ނިމުނު އަހަރު

)ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

އް ތަ ޓް އެސެ
ނަގުދު ފައިސާއާއި ކުރުމުއްދަތުގައި ލިބެން ހުރި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ހުރި

ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް

ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓިފައިވާ މާލީ އެސެޓްތައް

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

- ވިއްކާލެވެން ހުރި

ރަހުނުގެ ގޮތުގައިހުރި އެސެޓްތައް

ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް

އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

ލަ މް ގެ ޖު ކު ތަ ޓް އެސެ
އް ތަ ޓީ ލި ބި އި ލަ

ނޮން-ބޭންކް ކަސްޓަމަރުން ޑިޕޮޒިޓްކޮށްފައިހުރި

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ފަންޑު

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

އެލްސީގެ ދަށުން ދައްކަންހުރި ބިލްތަކާއި ޤަބޫލުކުރުންތައް

އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

މިހާރުގެ ޓެކްސް

ދެއްކުން ފަސްކޮށްފައިވާ ޓެކްސް

ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ

ލަ މް ގެ ޖު ކު ލިޓީ ތަ ބި އި ލަ
ގެ ފައިސާ ދާރުން ޙިއްޞާ
ޙިއްޞާގެ ރައުސްމާލު

ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީއަގަށް ވުރެ އިތުރަށް ހުރި

ޤާނޫނީ އަދި އެސައިންޑް ކެޕިޓަލް ރިޒަރވް 

ޢާންމު ރިޒަރވް

ބެހެއްޓިފައިވާ އާމްދަނީ

ލަ މް ގެ ޖު ގެ ފައިސާ ދާރުން ޙިއްޞާ
ލަ މް ގެ ޖު ގެ ފައިސާ ދާރުން އި ޙިއްޞާ ކާ ތަ ޓީ ލި ބި އި ލަ

ކޮމިޓްމަންޓްތަކާއި ކޮންޓިންޖެންސީތައް

ޯނޓް
އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

މި މާލީ ބަޔާންތަކަކީ 12 މެއި 2011 ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޔާންތަކެކެވެ. އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން މިބަޔާންތަކުގައި 

ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ:-

ޞަފްޙާ 75 އިން 123 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓްތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ މުހިއްމު ބައެކެވެ.

ން ދީ އް ޢާއިޝަތު ނޫރަ ކޫން    ލަސަންތާ ތެންނަ މަދު    އް ޙަ މް މު ހީ ބްރާ އި
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ  ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ   ޑިރެކްޓަރ    

 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މާލީ ބަޔާންތައް – 31 ޑިސެމްބަރު 2010 
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1,337,990,318 - 939,894,318 36,000,000 93,000,000 269,096,000

42,967,418 - 42,967,418 - - -

- - (120,000,000) 120,000,000 - -

(48,437,280) - (48,437,280) - - - 16

1,332,520,456 - 814,424,456 156,000,000 93,000,000 269,096,000

1,339,552,602 - 821,456,602 156,000,000 93,000,000 269,096,000

(7,032,146) - (7,032,146) - - - 34

1,332,520,456 - 814,424,456 156,000,000 93,000,000 269,096,000

49,572,269 49,572,269 - - - -

1,382,092,725 49,572,269 814,424,456 156,000,000 93,000,000 269,096,000

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ން ޔާ ގެ ބަ ކު ތަ ލު ދަ އިވާ ބަ ފަ މާލަށް އައިސް ޙިއްޞާ ދާރުން ގެ ރައުސް
 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މާލީ ބަޔާންތައް – 31 ޑިސެމްބަރު 2010  )ހުރިހާ އަދަދެއްވެސް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

ކީ އަރީ 2009 ގެ ބާ 1 ޖެނު

އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ - ދެއްކުން 

ފަސްކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި 

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި 

ޢާންމު ރިޒަރވުން ޤާނޫނީ ރިޒަރވަށް 

ބަދަލުކުރެވުނު

2008 ގެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ

ކީ މްބަރު 2009 ގެ ބާ 31 ޑިސެ

ކީ އަރީ 2010 ގެ ބާ 1 ޖެނު

ކުރިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން

ދެއްކުން ފަސްކޮށްފައިވާ ޓެކްސް 

ރަނގަޅުކުރުމަށް އަނބުރާ ގެނެވިފައިވާތީ 

ބަޔާންކުރެވިފައި

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

ކީ މްބަރު 2010 ގެ ބާ 31 ޑިސެ

ނޯޓް

ޙިއްޞާގެ 

ރައުސްމާލު

ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ 

އަގަށްވުރެ އިތުރު

ޤާނޫނީ އަދި 

އެސައިންޑް 

ޢާންމު ރިޒަރވްކެޕިޓަލް ރިޒަރވް

ބެހެއްޓިފައިވާ 

ޖުމްލައާމްދަނީ

ޞަފްޙާ 75 އިން 123 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓްތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ މުހިއްމު ބައެކެވެ.

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި
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2009 2010

652,781,014 577,330,075

125,594,335 125,625,752

546,125 54,914

20,875,733 9,265,839

34,992,562 18,257,372

(236,221,930) (189,077,181)

(266,962,037) (166,308,991)

331,605,802 375,147,780 40

(660,522,822) 533,000,527

1,039,680,708 327,967,191

5,897,014 (15,517,900)

854,413,256 (813,605,959)

- 19,767,111

47,722,382 (3,687,437)

1,618,796,340 423,071,313

(89,662,655) (28,382,335)

1,529,133,685 394,688,978

(21,715,218) (62,354,790)

71,027 80,588

- (629,800,749)

(268,662) -

(21,912,853) (692,074,951)

198,400,000 64,000,000

(192,480,901) (358,818,782)

(46,710,535) (1,461,958)

(40,791,436) (296,280,740)

1,466,429,396 (593,666,713)

482,998,066 1,949,427,462

1,949,427,462 1,355,760,749 20

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ން ޔާ ގެ ބަ ޮގތު އުރު ވި  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކފައިސާ ދަ

މާލީ ބަޔާންތައް – 31 ޑިސެމްބަރު 2010 

31 ޑިސެމްބަރުުގައި ނިމުނު އަހަރު
)ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

ޞަފްޙާ 75 އިން 123 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓްތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ މުހިއްމު ބައެކެވެ.

ޯނޓް

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

އިސާ ވި ފަ އުރު ކުން ދަ ތަ ތް ކާ ގި ޙަރަ ހިން
އިންޓަރެސްޓަށް ލިބުނު 

ފީއާއި ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު 

ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ އާމްދަނީ

ބޭރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

ހިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ

އިންޓަރެސްޓަށް ދެވުނު

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވުނު އުޖޫރައާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް

ހިންގުމުން އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު އައުމުގެ ކުރިން ހިންގި 

ޙަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ފައިސާ

ލު ދަ ކަށް އައި ބަ ތަ ޓީ ލި ބި އި ކަށާއި ލަ ތަ ޓް މުން އެސެ ގު ހިން
އެމް.އެމް.އޭ ގައި ހުރި ރިޒާވުން މަދުވި/ )އިތުރުވި(

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވުނު ލޯނާއި އެޑްވާންސްތަކުން މަދުވި

އެހެނިހެން އެސެޓްތަކަށް )އިތުރުވި(/ މަދުވި

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭން ހުރި ފައިސާ )މަދުވި(/ އިތުރުވި

އެމް.ޕީ.އޭ.އޯ ފަންޑަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަށް އިތުރުވި

އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތަކަށް އިތުރުވި

ޓެކްސްގެ ކުރިން ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ފައިސާގެ ސާފު ޖުމްލަ

އާމްދަނީގެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި

ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ފައިސާގެ ސާފު ޖުމްލަ

އިސާ ވި ފަ އުރު ކުން ދަ ތަ ތް ކާ ގެ ޙަރަ މު ކުރު ޓް އިންވެސް
ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް ހޭދަވި

ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބުނު

ތަޞައްރަފް ފުދޭ ހަޤީޤީ މުއްދަތު ތިންމަހަށްވުރެދިގު ޓްރެޜަރީ ބިލުގައި އިންވެސްޓުކުރި

ބޮންޑުގައި އިންވެސްޓްކުރި                                

އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ފައިސާގެ ސާފު ޖުމްލަ

އިސާ ވި ފަ އުރު ކުން ދަ ތަ ތް ކާ މާލީ ޙަރަ

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާއިން ދެއްކުނު

ޙިއްޞާގެ ފައިދާއަށް ދޫކުރެވުނު

މާލީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ފައިސާގެ ސާފު ޖުމްލަ

ން ވު ތުރު ފު އި ތީގެ ސާ ކެ ޮގތް ތަ އް އާ އެ އި ފައިސާ އާ ފައިސާ

އަހަރު ފެށުނުއިރު ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި ހުރި

ރި ކެތި ހު ޮގތް ތަ އް އާ އެ އި ފައިސާ އާ މުނު އިރު ފައިސާ ހަރު ނި އަ



އް ތަ އި ގުޅޭ ޯނ ޓު ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ



75 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

1. ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ޭބްންކ ޮއްފ ޯމްލޑިްވްސ ޕލކ )މީެގ ަފުހްނ “ޭބްންކ”( ައކީ ވިަޔާފރި ޭބްނކިްނގެގ ޚުިދަމްތދުިނާމއި، ެއެހނިެހްނ ާމލީ ޚުިދަމްތަތްއ ޯފުރޮކްށޭދ 

ަތަރްއޤީެގ  ައދި  ާސރވަިސްސ  ަކްސޯޓޑިައްލ  ަފއިޭންނސިްނގ،  ްޓޭރްޑ  ެތޭރަގއި  ޚުިދަމްތަތުކެގ  ޯފުރޮކްށޭދ  ޭބްނުކްނ  މިޮގުތްނ  ުކްނުފްނެޏެކެވ. 

 ،20094 ާމެލ  ަމުގ،  ޮބުޑަތުކުރާފުނ   ،11 ެއްޑެރަހކީ  ުކެރވަިފއިާވ  ަރޖިްސްޓރީ  ޭބްންކ  ހެިމެނެއެވ.  ޯފުރޮކްށދުިންނ  ެއހީ  ާމލީ  ަމްޝޫރުޢަތަކްށ 

ދެިވހާިރްއެޖެއެވ.

ަކނަޑެއޅަިފއިާވ(  މްިނަވުރ  ެޖޭހ  ޒިްނާމާވްނ  )ަދަރްނަޏްށ  ަލއިބިލިޓީ  ލިމިެޓްޑ  ހްިނަގުމްނާދ  ޮކްށެގްނ  ަރޖިްސްޓރީ  ދެިވހާިރްއޭޖަގއި  ޭބްނަކކީ 

ުކްނުފްނެޏެކެވ. ައދި ޯމްލޑިްވްސ ްސޮޓްކ ެއްކްސޭޗްންޖަގއި ލްިސުޓުކެރިވަފއިާވ ުކްނުފްނެޏްއެވްސެމެއެވ.

2. ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ

ެއެވ. ެއެހްނ  މާިމލީ ަބާޔްނަތްއ ަތްއާޔުރުކުރުމަގއި ޭބުންނޮކްށަފއިާވ ހާިސުބ ެބެލެހްއުޓުމެގ ަމއިަގނުޑ ސިާޔަސުތަތްއ ތިރީަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއި ެއަވނީ

ާޔަސުތަތްއ ެއްއޮގަތަކްށ ޭބުންނުކެރިވަފއިެވެއެވ.  ޮގަތަކްށ ަބާޔްނުކެރިވަފއިުނާވަނަމ، ުހރިާހ ައަހެރްއެގ ހާިސުބަތްއ ަބާޔްނުކުރުމަގއި މިސި

ވާ ޮގތް އި ފަ ޮކށް ރު ޔާ އް 2.1 ތަ

ެގ  )ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ(  ްސޭޓްނަޑރްޑްސ  ރޯިޕޓިްނގ  ަފއިޭންނަޝްލ  ަންލ  އްިނަޓރޭނަޝ ަތްއާޔުރުކެރވަިފއިަވނީ  ހާިސުބަތްއ  ާމލީ  މި 

މްިނަގނުޑަތާކއި ެއްއޮގަތްށ، ައދި ައއި.ޭއ.ެއްސ 39 “ަފއިޭންނަޝްލ އްިންސްޓުރެމްންޓްސ- ެރޮކްގނަިޝްނ ެއްންޑ ެމަޝރަމްންޓ” )ާމލީ 

ަލްތަތްއ – ަބަލއިަގުތާމއި މްިނުކުރްނ( މިިމްނަގނުޑަތާކއިެވްސ ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމތީްނ ަބަދުލެގެނވި، ައދި ޯމްލޑިްވްސ ަމިނަޓރީ ޮއޯތރިޓީ  ަވސީ

)މީެގ ަފުހްނ “ެއްމ.ެއްމ.ޭއ”( އްިނ ާޢްނުމ ުކަރްއާވަފއިާވ ްޕޫރެޑްނަޝްލ ެރގިުއޭލަޝްނ ަންނަބުރ 2009-05 ެގ  “ެއެސްޓ ްކެލސިފިޭކަޝްނ، 

ްޕޮރވަިޜންިނގ ައދި ަސްސެޕްނަޝްނ ޮއްފ އްިންޓެރްސްޓ” މިަޤާވޢިުދެގ ަދުށްނ ާޙްއަސ ްޕޮރވަިޜްނ ެހުދުމަގއި ައަމުލުކުރާމއި ުގޭޅޮގުތްނ 

 20 ޑެިސްމަބުރ 2010 ަގއި  ެއްމ.ެއްމ.ޭއ އްިނ ޮފުންއވި ސިޓީ  )ަންނަބުރ: CBSS/2010/1210-98( އްިނ ެދްއވި ަވުގތީ ުލއި ައދި 

އްިނ  ރިުކައރެމްންޓ”  ްޕޮރވަިޜްނ  ެއްންޑ  ްގޭރޑިްނގ  ރްިސްކ  “ްކެރޑިްޓ   CN-CBSS/2009/5:ަންނަބުރ ަސރކިުއަލރ  ެގ  ެއްމ.ެއްމ.ޭއ 
 

ަތްއާޔުރުކުރުމަގއި  ަބާޔްނަތްއ  ާމލީ  ރިާޢަޔްތޮކްށެގްނެނެވ.  އިްސތްިސާނައްށ  ެދްއާވަފއިާވ  ައަމުލުކުރުމަގއި  ައްށ   7 ައއި.ެއްފ.ާއްރ.ެއްސ 

ައުގ  ހިނގިއިުރެގ  ެއުމާއަމާލެތްއ  ަމތިްނ،  ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ  ާއއި  ޮކްނެވްނަޝްނ”  ޮކްސްޓ  “ހްިސޮޓރިަކްލ  ަވނީ  ަބާޔްނޮކްށަފއި  ައުގަތްއ 

ަބާޔްނުކާރ ުއޫސުލްނެނެވ. މިޮގުތްނ ެއެސާޓއި ަލއިބިލިޓީ ާއއި ަރުއްސާމުލެގ ައުގ ަބާޔްނޮކްށަފއި ެއަވނީ  ެއެއްއެޗްއ ޯހދިއިުރެގ ައުގަގެއެވ.

ން ރު ކު ލު ދަ 2.2 ބޭރު ފައިސާ ބަ

ހ. ޢަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ
ާމލީ ަބާޔްނަތުކަގއި ހަިމާނަފއިާވ ައއިަޓްމަތްއ ައުގޮކްށ ަބާޔްނުކެރެވނީ ުކްނުފނި ހިނަގުމްނާދ އިްޤތާިޞދީ ެވށީެގ ަފއިާސ )“ަޢަމުލ 

ުކެރޭވ ަފއިާސ”( ޭބުންނޮކްށެގްނެނެވ. މާިމލީ ަބާޔްނަތްއ ުހަށަހާޅދަީފއިމިަވނީ ދެިވހި ުރފާިޔއިްނެނެވ. ެއއީ މިޭބްނުކެގ ަޢަމލީ ައދި 

ަބާޔްނުކާރ ަފއިާސެއެވ. 

ށ. މުޢާމަލާތްތަކާއި ބާކީތައް
ޭބުރ ަފއިާސެގ ުމާޢަމާލްތަތްއ ަޢަމުލުކެރޭވ ަފއިާސައްށ ަބަދުލޮކްށަފއި ެއަވނީ ެއުމާޢަމާލެތްއ ހިނގި ާތރީުޚެގ ެއްކްސޭޗްންޖ ޭރުޓަގެއެވ. 

މަިފަދ ުމާޢަމާލްތަތާކ ުގޅިެގްނ ލޭިބ ޭބުރ ަފއިާސ ަބަދުލުކުރުމެގ ަފއިާދ ުނަވަތ ެގްއުލްނ ޭބުރ ަފއިާސއްިނ ުހރި ެއެސްޓްސަތާކއި 



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 762010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ަލއިބިލިޓީަތްއ ައަހުރ ނިޭމއިުރ ުހރި ެއްކްސޭޗްންޖ ޭރުޓްނ ަބަދުލުކުރުމްނ ލޭިބ ަފއިާދ ާއއި ެގްއުލްނ ާއްމަދނެީގ ަބާޔުނަގއި ހަިމާނަފއި 

ާވެނެއެވ. މަިފަދ ޭބުރަފއިާސެގ ާބކަީތްއ ަބާޔްނޮކްށަފއިަވނީ ައަހުރނިޭމ ާތރީުޚެގ ެއްކްސޭޗްންޖ ޭރްޓެގ ެމުދައުގަގެއެވ. މޫިންނ ޮގަތަކްށ 

ައުގޮކްށަފއިާވނީ ުކރިްނ ެއްއަބްސެވަފއިާވ ެއްއަބްސުވްނ ަތުކަގެއެވ. ެއަފަދ ާޙަލްތަތުކަގއި ޭބުންނުކެރވިަފއިާވނީ ެއެއްއަބްސުވްނަތުކަގއި 

ަކނަޑެއޅި ަބާޔްނުކެރިވަފއިާވ ެއްކްސޭޗްންޖ ޭރެޓެވ.

އް ތަ ޓް 2.3 މާލީ އެސެ

ޭބްނުކްނ ާމލީ ެއެސްޓަތްއ ަބާހެލވިަފއިަވނީ ައްނަނނިވި ަބއަިތުކެގ ަމްއަޗެށެވ. ެއއީ؛ ޯލާނއި ލެިބްނ ުހރި ަފއިާސ، ަތަޞްއަރްފ ުފެދްނެދްނ 

ަބަހްއާޓަފއި ުހްނަނ އްިނެވްސްޓެމްންޓަތްއ، ައދި ވިްއާކެލެވްނ ުހްނަނ ާމލީ ެއެސްޓަތުކެގ ަމްއަޗެށެވ. އްިނެވްސްޓަމްންޓަތުކެގ ެއކިަބއަިތްއ 

ެމޭންޖަމްނުޓްނ ަކނަޑައަޅނީ ެއއްިނެވްސްޓަމްނެޓްއ ުފަރަތަމ ާފަހަގ ުކާރ ަވުގުތަގެއެވ. 

ހ. ޯލނުތަކާއި ލިބެންހުންނަ އެސެޓްތައް
ަކނަޑައާޅ  ުހުރުމަގއި  ުހްނަނ  ަބާޔްނުނޮކްށ  ާމރެކެޓްއަގއި  ަޙަރާކްތެތރިާވ  ެއެސްޓ  ާމލީ  ެއ  ަފއިާސައކީ  ލެިބްނުހރި  ޯލާނއި 

ެއެސްޓަތެކެވ.  ަބާޔްނުކެރިވަފއިާވ މްިނަވަރަކްށ ުނަވަތ ަކނަޑެއޭޅ މްިނަވަރަކްށ ައނުބާރ ަފއިާސ ަދްއަކްނެޖޭހޮގަތްށ ުހްނަނ ާމލީ 

މީެގ ެތޭރަގއި ހެިމެނނީ ްކެރޑިްޓ ަދްށަވުމްނ ދިުޔުމެގ ަސަބުބ ފިަޔަވއި: )ހ( ަވުގުތްނ ުނަވަތ ުކުރުމްއަދެތްއެގ ެތޭރަގއި ވިަޔާފރީެގ 

ަބަލއިަގެނޭވއިުރެވްސ  ޭބްނަކްށ  ުފަރަތަމ  ެއްނެމ  )ށ(  ެއެސްޓަތާކއި؛  ެބެހްއޓިަފއިާވ  ާޚްއަޞޮކްށ  ވިްއާކުލަމްށަޓަކއި  ޭބުންނަތަކްށ 

ވިްއާކެލެވްނ ުހްނަނ ެއެސްޓަތުކެގޮގުތަގއި ަކނަޑެއޭޅ ެއެސްޓަތާކއި؛ )ނ( ޯލުނެގ ައުގ ަދްށުވްނ ފިަޔަވއި ެއެހްނ ަސަބަބާކއިުހެރ 

ަފއިާސ ުފރިަހަމައްށ ުނލޭިބެނަކަމްށ ެބެލވަިފއިާވ ެއެސްޓަތެކެވ. 

ޯލާނއި ލެިބްނުހްނަނ ެއެސްޓަތްއ ެއްނެމ ުފަރަތަމ ަބަލއިަގެނެވނީ ެއ ެއެސެޓްއެގ ަހަމައުގަގެއެވ. މިއީ، ޯލުނ ދުިނުމަގއި ަބަލްނެޖޭހ 

ަފއިާސެގ ުމާޢަމާލްތަތަކާށއި، ޯލަންށ  ޭހަދާވެނ ަޚަރުދަތަކްށ ރިާޢަޔްތުކުރާމެއުކެއެވ. ައދި  މިައުގެގެތެރައްށ އްިނަޓެރްސްޓެވްސ އިުތުރާވ 

ުއޫސުލެގ ަމތީްނެނެވ. ޯލާނއި ލެިބްނުހްނަނ ެއެސްޓަތްއ ެބެލްންސ ޝީުޓަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއިާވނީ “ަކްސަޓަމުރްނަންށ ޫދުކެރުވުނ 

ެއަފަދ  “އްިނަޓެރްސާޓއި  ހަިމާނަފއިާވނީ  ަބާޔުނަގއި  ާއްމަދނެީގ  އްިންޓެރްސްޓ  ލޭިބ  ޯލުންނ  ޮގުތަގެއެވ.  ެއްޑާވްންސ”ެގ  ޯލާނއި 

ޮގްތޮގުތްނ ލޭިބ ާއްމަދނީ”ެގ ޮގުތަގެއެވ. ައދި ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ޯލުނަތަކްށ ލޭިބ ެގްއުލްނ ާއްމަދނެީގ ަބާޔުނަގއި ހަިމާނަފއިާވނީ، 

ޯލުނެގ ައަދުދްނ ުއނޮިކްށ “ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ޯލުނެގ ެގްއުލަމްށ ެބެހްއޓިަފއިާވ ްޕޮރވަިޜްނ” ެގ ޮގުތަގެއެވ. 

ށ. ތަސައްރަފު ފުދެންދެން ބަހައްޓާ މާލީ އެސެޓްތައް 
ަތަސްއަރުފ ުފެދްނެދްނ ަބަހްއާޓ އްިނެވްސްޓަމްންޓަތަކކީ ެއާމލީ ެއެސްޓ ަބާޔްނުނޮކްށ ުހްނަނ ުހުރުމަގއި ަކނަޑެއޅި ަބާޔްނުކެރވިަފއިާވ 

ުނަވަތ ަކނަޑެއޅަިފއިާވ މްިނަވަރަކްށ، ަކނަޑެއޅަިފއިާވ ުމްއަދެތްއަގއި ަތަސްއަރުފ ުފުދުމްނ ަފއިާދ ާވެނަކަމްށ ޭބްނުކެގ ެމޭންޖަމްނަޓްށ 

ެފްނަނ ައދި ަތަސްއަރުފ ުފެދްނެދްނ ެބެހްއުޓުމެގ ާޤބުިލަކްނ ލިބިަފއިާވ އްިނެވްސްޓަމްންޓަތެކެވ. މީެގ ެތޭރަގއި ހެިމނެިގްނ ުނަވނީ: 

މްިނުކެރޭވ  ަހަމައުގ  ެއެއެސެޓްއެގ  ެތެރއްިނ  ެގްއުލުމެގ  ުނަވަތ  ަފއިާދ  ލިބާިދެނ  ަބަލއިަގެނޭވއިުރ  ޭބްނަކްށ  ުފަރަތަމ  ެއްނެމ  )ހ( 

ެއެސްޓަތާކއި؛ )ށ( ވިްއާކެލެވްނ ުހްނަނ ެއެސްޓެގޮގުތަގއި ަކނަޑެއޭޅ ެއެސްޓަތާކއި ައދި )ނ( ޯލާނއި ލެިބްނުހްނަނ ެއެސްޓަތުކެގ 

ޮގުތަގއި ެބެލޭވ ެއެސްޓަތެކެވ.

ަޚަރުދަތްއ  ހިނާގ  އިުތުރުކެރޭވޮގަތްށ  ުމާޢަމާލްތަތަކްށ  ހްިނޭގ  ޮގުތްނާނއި  ސީާދ  ަބަލއިަގެނެވނީ  ުފަރަތަމ  ެއްނެމ  ަތެކތި  މަިފަދ 

ަބުތްނެޖޭހ އްިނަޓެރްސްޓ ލޭިބ ުއޫސުލްނ ައުގައާދުކަރުމްނ ެގްނާދޮގަތްށ  ހަިމަނއެިގްނ ެއަތެކތީެގ ަހަމ ައުގަގެއެވ. ައދި ެއައްށަފުހ ންިސ

މްިނުކެރެވެއެވ. ަތަސްއަރުފ ުފެދްނެދްނ ަބަހްއާޓ އްިނެވްސްޓަމްންޓަތްއ ާއްމަދނެީގ ަބާޔުނަގއި ެއުކަލާވާލަފއިާވނީ “އްިނަޓެރްސާޓއި 

ެއަފަދ ޮގްތޮގުތްނ ލޭިބ ާއްމަދނީ”ެގ ޮގުތަގެއެވ. ައދި އްިނެވްސްޓަމްނެޓްއ ެގްއުލަމަކްށ ުހަށެހޭޅ ާޙަލްތަތުކަގއި ެއަކްނ ަބާޔްނޮކްށަފއިާވނީ 
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އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

އްިނެވްސަޓަމްނުޓެގ ައުގްނ ަމުދުކުރަމްށަފުހަގެއެވ. ައދި ާއްމަދނެީގ ަބާޔުނަގއި ެއ ެގްއުލެމްއ ަބާޔްނޮކްށަފއިާވނީ، “އްިނެވްސްޓަމްންޓ 

ޮގުތަގއި  އްިނެވްސްޓަމްންޓަތުކެގ  ެބެހްއޭޓ  ުފެދްނެދްނ  ަތަސްއަރުފ  ޮގުތަގެއެވ.  ަފއިާދ/)ެގްއުލްނ(”ެގ  ާސުފ  ެސކިުއރިޓީަތުކެގ 

ހެިމނަިފއިާވނީ ަހަމެއަކނި ްޓެރަޜރީ ބިްލްސެއެވ. 

ނ. ވިއްކާލެވެން ހުންނަ މާލީ އެސެޓްތައް
ެއެސްޓަތެކެވ. މަިފަދ ެއެސްޓަތްއ  ވިްއާކެލެވްނ ުހްނަނ އްިނެވްސްޓަމްންޓަތަކކީ ވިްއާކުލަމްށ ަވކުިމްއަދެތްއ ަކނަޑައާޅަފއުިނާވ ާމލީ 

ަފއިާސައްށ ޭބުންނެވްއެޖ ާޙަލެތްއަގއި ުނަވަތ އްިނަޓެރްސްޓ ޭރަޓާށއި، ޭބުރ ަފއިާސ ާމުރުކެރޭވ ައުގަތަކާށއި އިުކއިޓީެގ ައުގަތަކްށ 

ައްނަނ ަބަދުލަތާކއި ުގޅިެގްނ ވިްއާކެލވާިދެނެއެވ. ައދި މަިފަދ ެއެސްޓަތަކކީ ޯލާނއި ލެިބްނުހްނަނ ެއެސްޓަތުކެގ ެތޭރަގއި ުނހެިމޭނ، 

ަހަމައުގ  ެއެއެސެޓްއެގ  ެތެރއްިނ  ެގްއުލުމެގ  ާއއި  ަފއިާދ  ެތޭރަގއި ުނަވަތ  ަބަހްއާޓ އްިނެވްސްޓަމްންޓަތުކެގ  ުފެދްނެދްނ  ަތަސްއަރުފ 

މްިނުކެރޭވ ާމލީ ެއެސްޓަތުކެގ ަބަޔްށ ެއަކަށެއޅަިފއުިނާވ ެއެސްޓަތެކެވ.

ާއަދއިެގ ަމިތްނ ެއުކަލާވަލއިަފއިާވ ެއްއަބްސުވްނަތާކއި ުގޭޅ ާމލީ ެއެސްޓަތުކެގ ުމާޢަމާލްތަތްއ ެރޯކުޑުކުރަމްށ ޭބްނުކްނ ޭބުންނުކަރނީ 

ަބަދުލޮކްށަފއިާވ ައދި ެބެލްންސ ޝީުޓްނ ުއނުިކެރެވްނ ުނުހްނަނ  ަފާރަތަކްށ  ާތރީުޚެގ ހާިސުބަތެކެވ. ތްިނަވަނ  ުމާޢަމާލްތ ހިނާގ 

ާމލީ ެއެސްޓަތްއ، ެއެއެސްޓަތްއ ަބަދުލުކެރޭވ ތްިނަވަނ ަފާރަތްށ ެއެއެސްޓ ެއެހްނ ަފާރަތަކްށ ވިްއާކުލުމެގ ުނަވަތ ަރުހުނެގ ޮގުތަގއި 

ުހަށެހުޅުމެގ ަޙްއުޤ ލިބިެގްނާވީތ މަިފަދ ެއެސްޓަތްއ ެބެލްންސ ޝީުޓަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއިަވނީ “ަރުހުނެގ ޮގުތަގއި ުހިރ ެއެސްޓ” ެގ 

ޮގުތަގެއެވ. 

ަޚަރުދަތްއ  ހިނާގ  މުިމާޢަމާލްތަތަކްށ  ަހަމައުގަގެއެވ.  ޭއެގ  ަބަލއިަގެނެވނީ  ުފަރަތަމ  ެއްނެމ  ެއެސްޓަތްއ  ާމލީ  ުހްނަނ  ވިްއާކެލެވްނ 

ރިާޢަޔްތުކުރަމްށަފުހ  ަޚަރުދަތަކްށ  ޭހަދާވެނ  ޯލަންށ  ުމާޢަމާލްތަތަކާށއި،  ަފއިާސެގ  ަބަލްނެޖޭހ  ދުިނުމަގއި  ޯލުނ  ެއުކެލޭވޮގަތްށ 

 

ެއ ެއެސްއެޓްއ ަހަމައުގަގއި މްިނޮކްށ، ެއެއެސަޓުކްނ ލިބާިދެނ ެގްއުލެމްއ ުނަވަތ ަފއިާދެއްއ އިުކއިޓީަގއި ހަިމަނެއެވ. މަިފަދ ެއެސްޓަތްއ 

ެބެލްންސ ޝީުޓްނ ުއނުިކެރެވްނެދްނ، ައުގުކެރެވނީ ެއެއެސެޓްއ ެގްއުލަމަކްށ ުހަށެހޅިްއެޖ ހިނެދްއަގއި ލިބާިދެނ ެގްއުލަމަކާށއި ޭބުރ 

ަފއިާސ ަބަދުލުކުރުމެގ ަފއިާދ ާއއި ެގްއުލްނ ުނހެިމޭނޮގަތެށެވ. ވިްއާކެލެވްނ ުހްނަނ ާމލީ ެއެސެޓްއ ެގްއުލުމެގޮގުތަގއި ަކނަޑެއޅިްއެޖ 

އިުކއިޓީއްިނ  ެއުކަލާވަލއި  ަބާޔުނަގއި  ާއްމަދނެީގ  ެގްއުލްނ  ުނަވަތ  ަފއިާދ  ލިބިަފއިާވ  ުޖްމަލޮގެތްއަގއި  ެއެއެސަޓުކްނ  ާޙަލެތްއަގއި، 

ާޤއިްމުކެރުވުމްނ،  ަޙްއުޤ  ލިބާިދެނަކުމެގ  ާއްމަދނެީއްއ  ެއަފަދ  ޭބްނަކްށ  ެއެސްޓަތުކްނ  ާމލީ  ލޭިބ  ަފއިާދ  ޙިްއާޞެގ  ުއނުިކެރެވެއެވ. 

ާއްމަދނެީގ ަބާޔުނަގއި “ޙިްއާޞެގ ަފއިާދައްށ ލުިބުނ ާއްމަދނީ”ެގ ޮގުތަގއި ަބާޔްނުކެރވިަފއިާވެނެއެވ.

ާބާޒުރަގއި  ެއަވުގަތުކ  ޮއްނަނނީ  ބިާނެވަފއި  ަހަމައުގަތްއ  އްިނެވްސްޓަމްންޓަތުކެގ  ުކެރޭވ  ާބާޒުރަތުކަގއި  ޙިްއާޞެގ  ަހަރާކްތެތރި 

ުހަށެހޭޅ ައުގަތްއ ުހިރޮގުތެގ ަމްއަޗެށެވ. ާބާޒުރަގއި ލްިސްޓުކެރިވަފއިުނާވ ުކްނުފނަިތުކެގ ޙިްއާޞެގ އްިނެވްސްޓަމްންޓަތުކެގ ަހަމައުގ 

ުމުއަތަބުރޮގެތްއަގއި މްިނުކެރެވްނ ުނުހްނާނތީ، މަިފަދ އްިނެވްސްޓަމްންޓަތްއ ައުގުކެރެވނީ ާމލޮީގުތްނ ލިބާިދެނ ެގްއުލަމްށ ރިާޢަޔްތޮކްށ 

ެއަފަދ ެގްއުލެމްއ ަހަމައުގްނ ަމުދުކުރަމްށަފުހެއެވ.

އް ތަ ޓީ ލި ބި އި 2.4 މާލީ ލަ

ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޮޕޒިޓްތަކާއި އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ:

ޭބްނުކެގ ާމލީ ަލއިބިލިޓީަތުކެގ ެތޭރަގއި ހެިމެނނީ ަކްސަޓަމުރްނެގ ޑިޮޕޒިްޓަތާކއި، ދުިގ ުމްއަދުތެގ ަދަރނަިތްއ ައދި ެއެހނިެހްނ ަލއިބިލިޓީަތެކެވ. 

ޭސވިްނގްސ ޑިޮޕޒިްޓަތްއ ައުގ ުކެރެވުމްނަދނީ އްިނަޓެރްސްޓ އިުތުރާވ ުއޫސުލެގ ަމތީްނެނެވ. ދުިގުމްއަދުތެގ ަދަރނަިތްއ ައުގުކެރެވުމްނަދނީ 

ަދަރްނަޏްށ ައނުބާރ ަދްއާކަފއިާވ ައަދުދ ެކނުޑަމްށަފުހެއެވ. ފްިކްސްޑ ޑިޮޕޒިްޓަތަކާށއި ދުިގ ުމްއަދުތެގ ަދަރނަިތަކްށ އިުތުރާވ އްިނަޓެރްސްޓ 



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 782010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ަތަކްށ ަދްއަކްނެޖޭހ ަފއިާސ ަދްއާކ  ަބާޔްނޮކްށަފއިާވނީ ެއެހނިެހްނ ަލއިބިލިޓީަތުކެގ ެތޭރަގެއެވ. ާމލީ ަލއިބިލިޓީަތްއ ުއނުިކެރެވނީ، ެއަލއިބިލިޓީ

ަޚާލްސ ުކެރުވުމްނެނެވ.

ން ކެނޑު ޅާ އް އަ ތަ ތް ލަ 2.5 މާލީ ވަސީ

ާމލީ ެއެސްޓަތާކއި ަލއިބިލިޓީަތްއ ެބެލްންސ ޝީުޓަގއި ހެިމުނުމަގއި، ެއަކތިައެނެކްއަޗްށ ައާޅަކނަޑއި ޭއެގ ާސުފ ާބކީ ަބާޔްނޮކްށަފއިަވނީ 

ާޤޫނނޮީގުތްނ ުހްއަދ ލިބިެގްނާވ ާޙަލްތަތުކަގއި މިޮގަތްށ ައާޅެކނުޑަމްށ ަގްސުދޮކްށެގްނެނެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ، ެބެލްންސ ޝީުޓަގއި ުޖްމަލޮކްށ 

ަބާޔްނޮކްށަފއިާވ ެއެސްޓަތާކއި ަލއިބިލިޓީަތްއ ުހަށެހުޅުމަގއި، މިޮގަތްށ ަޢަމުލ ުކެރވަިފެއްއ ުނާވެނެއެވ.

ދަ އި ހޭ ދަނީ އާ މް ޓަރެސްޓް އާ 2.6 އިން

ަލްތަތަކްށ އްިނަޓެރްސްޓެގ ޮގުތަގއި ލޭިބ ާއްމަދނާީއއި ަޚަރުދ، ާއްމަދނެީގ ަބާޔުނަގއި ާފަހަގުކުރުމަގއި،  އްިނަޓެރްސްޓ ހެިމޭނ ެއްނެމާހ ާމލީ ަވސީ

ާއއި  ާއްމަދނީ”  “އްިނަޓެރްސްޓެގ  ހަިމާނަފއިާވނީ  ެއްއެޗްއ  ުހރިާހ  ލޭިބ  އްިނަޓެރްސްޓ  ފިަޔަވއި،  ެއްއެޗްއ  ަބަހްއާޓަފއިާވ  ވިަޔާފރިައްށ 

“އްިނަޓެރްސްޓެގ ަޚަރުދ” ެގ ޮގުތަގއި ެއްއަބްސެވިވަފއިާވ އްިނަޓެރްސްޓ ޭރެޓްއެގ ަދުށްނ އިުތުރަވުމްނައްނަނ ުއޫސުލެގ ަމްއަޗްށ ބިާނޮކެށެވ. 

ޯލެންއ ައނުބާރ ލުިބާމއިެމުދ ަޔޤީްނަކްނުކަޑާވ ާހަލްތަތުކެގ ެތޭރަގއި ަދްއަކްނެޖޭހ ުމްއަދުތ ަފަހަނައަޅއި 90 ުދަވަހްށުވެރ އިުތުރުވްނ ހެިމެނެއެވ. 

ެއަވުގުތްނ ެފށިެގްނ ަދްއަކްނެޖިހ ުނެދްއކިާވ ޯލުނެގ ަފއިާސ ަދްއަކްނެދްނ ެއަފަދ އްިނަޓެރްސެޓްއ، އްިނަޓެރްސްޓެގ ާއްމަދނަީގއި ުނހަިމަނެއެވ. 

ނީ ދަ މް އި ޮކމިޝަނުން ލިބޭ އާ އާ 2.7 ފީ

ޚުިދަމްތަތަކްށ  ެއެހނިެހްނ  ެގެރްނޓީާއއި  ަކްސަޓަމުރްނަންށޭދ  ޭބްނުކްނ  ހެިމެނނީ  ޮގެތްއަގއި  ަމއިަގނުޑ  ެތޭރަގއި  ޮކމިަޝުނެގ  ފާީއއި 

ަކްސަޓަމުރްނެގ ަފާރުތްނ ލެިބްނާވ ެއްއަޗާކއި ާރްއެޖއިްނ ޭބުރްނާނއި ާރްއޭޖަގއި ަދްއާކ ަފއިާސައްށ ލޭިބ ފެީއެވ. މަިފަދ ާއްމަދނީ، ޚުިދަމްތ 

ދީނިމަިފއި ުވާމެއުކ ަބަލނީ ަފއިާދެގ ޮގުތަގެއެވ. 

ުނަވަތ  ެއޫދޮކްށ  ލިިބ،  ބިްލ  ަބަލނީ  ާއްމަދނީ  ލޭިބ  ޮކްށދެީގްނ(  )ެއްނޯޑރްޒ  އިުތުރޮކްށދެީގްނ  ެއްއެޗްއ  ެއްކްސޭޗްނަޖްށ  ޮއްފ  ބިްލ 

 

ެއއިުތުރުކރި ެއްއަޗަކްށ ލެިބްނާވ ފެީއްއ ލުިބުމްނެނެވ. 

ނީ ދަ މް ގެ އާ ދާ އި ގެ ފަ 2.8 ޙިއްޞާ

ާއްމަދނެީގ ަބާޔުނަގއި ޙިްއާޞެގ ަފއިާދ ަބާޔްނުކެރެވނީ ެއަފަދ ާއްމަދނެީއްއ ލިބާިދެނަކުމެގ ަޙްއުޤ ާޤއިްމުކެރުވުމްނެނެވ. 

ން ލު އް ކުން ލިބޭ ގެ ތަ ޓް 2.9 މާލީ އެސެ

ހ. ޯލނާއި އެޑްވާންސް
ޮކްނެމ ޯލެންއެވްސ ެއޯލެންއ ަނާގ ަފާރަތްށ ަފއިާސ ަޙާވުލުކެރޭވ ހިނުދ ޯލެންއެގ ޮގުތަގއި ާފަހަގުކެރެވެއެވ.

ޯލެންއ ައނުބާރ ލުިބާމއިެމުދ ަޝްއުކ ުއެފޭދ ހިނުދްނ ެފށިެގްނ ޭއެގ ެގްއުލްނ ެމޭންޖަމްނުޓްނ ައްނާދާޒޮކްށ ެއައްށ ާޚްއަޞ ްކެރޑިްޓ 

ރްިސްކ ްޕޮރވަިޜެންއ ަހަދެއެވ.

ޯލަންށ ލިބާިދެނ ެގްއުލަމްށ ްޕޮރވަިޜްނ ަހަދނީ ޯލުނ ަނާގަފއިާވ ަކްސަޓަމަރްށ ޫދުކެރވިަފއިާވ ޯލުނަތްއ ެމުދެކނުޑެމްއެނތި ެބެލެހްއުޓަމްށަފުހ، 



79 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ޯމްލޑިްވްސ ަމނިަޓރީ ޮއޯތރިޓީެގ ްޕޫރެޑްނަޝްލ ެރގިުއޭލަޝްނ ަންމަބުރ  2009-05  ެގ “ެއެސްޓ ްކެލސިފިޭކަޝްނ، ްޕޮރވަިޜންިނގ 

ެއްންޑ ަސްސެޕްނަޝްނ ޮއްފ އްިންޓެރްސްޓ” ަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއިާވ ޮގުތެގ ަމތިްނ ޯލަންށ ަފއިާސ ުނަދްއާކ ުމްއަދަތްށ ަބަލއިެގްނ 

ައްނަނނިވި މްިނަގނުޑަތާކއި ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމތިްނެނެވ:

ޯމްލޑިްވްސ ަމނިަޓީރ ޮއޯތރިޓީެގ ““ްޕޫރެޑްނަޝްލ ެރގިުއޭލަޝްނ 2009-05  – ެއެސްޓ ްކެލސިފިޭކަޝްނ، ްޕޮރވަިޜންިނގ ެއްންޑ 

ަސްސެޕްނަޝްނ ޮއްފ އްިނަޓެރްސްޓ” ަގއި ަބާޔްނުކެރިވަފއިާވޮގުތެގ ަމތީްނ، ާޚްއަޞޮކްށެބެލޭވ ޯލުނަތްއ ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ެއެސްޓ 

ެތޭރަގއި ުނހެިމެނެއެވ. ަނަމެވްސ، މަިފަދ ޯލުނަތްއ 2009 ަވަނ ައަހުރެގ ާމލީ ހާިސުބަތުކަގއި ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ެއެސުޓެގ ޮގުތަގއި 

ެދްއުކަމްށ  ަފއިާސ  ަފަދއްިނ،  ަސރކިުއަލރަގއިާވ  ާޢްނުމުކަރްއާވަފއިާވ  ުކރިްނ  ޮއޯތރިޓީއްިނ  ަމނިަޓރީ  ޯމްލޑިްވްސ  ެބެލވަިފއިަވނީ 

ެއެވ.  ަހަމެޖިހަފއިާވ ުއޫސުލްނ ުނަދްއާކާތ 90 ުދަވްސ ާފއިުތެވަފއިާވތީ

ްކެރޑިްޓ ާކުޑ ޫދުކެރިވަފއިާވ ަފާރްތަތުކްނ ަދްއަކްނެޖިހ ުނެދްއކިާވ ަބއި ެމުދެކނުޑެމްއެނތި ެބްނުކްނ ަބަލަހްއަޓުމްނެގްނެދެއެވ. ައދި 

މަިފަދ ާކުޑަތްއ ެގްއުލަމްށ ުހަށެހުޅުމްނ، ެއެގްއުލަމްށ ްޕޮރވަިޜްނ ަހަދނީ، ޭބްނުކެގ ްކެރޑިްޓ ޕޮލިސީަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއިާވޮގުތެގ ަމތީްނ 

ަފއިާސ ުނަދްއާކ ުމްއަދަތްށ ަބަލއި ައްނަނނިވި ަބއަިތަކްށ ަބާހެލވިެގްނެނެވ. 

ހާިސުބަތުކްނ  ޭބްނުކެގ  ައަޅއި  ްޕޮރވަިޜާނއި  ެހދަިފއިާވ  ެގްއުލަމްށ  ެއޯލުނެގ  ަޔޤްީނުވާމއިެއުކ،  ުނލޭިބެނަކްނ  ައނުބާރ  ޯލެންއ 

ުއނުިކެރެވެއެވ. މަިފަދ ޯލުނަތްއ ުއނުިކެރެވނީ ެއަކުމަގއި ަޢަމުލުކަރްނެޖޭހ ެއްނެމާހ ުއޫޞުލަތާކއި ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމތީްނެނެވ. ައދި 

ެގްއުލުމެގ ައަދުދ ަކނަޑެއުޅަމްށަފުހެއެވ.

ަފުހެގ ުމްއަދެތްއެގ ެތޭރަގއި ެއ ެގްއުލެމްއެގ ައަދުދ ަމުދެވްއެޖަނަމ، ައދި މި ަމުދާވ ަމުދުވަމކީ ެއ ެގްއުލްނ ަބަލއިަގުތުމެގ ާމަފުހްނ 

ުކރިަމތިާވ ަކެމްއެގ ަސަބުބްނާވ ަކެމްއ ަކުމަގއިާވަނަމ )މާިސަލަކްށ ޯލުނ ެނގި ަފާރުތްނ ައުލްނ ޯލަންށ ަޤާވޢިުދްނ ަފއިާސ ަދްއަކްނ 

ޕްޮރވިޜަން ހަދަންޖެހޭ މިންވަރުކަނޑައެޅޭބައިކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިގައި ހިމެނޭ މުއްދަތު

%1ަޤާވޢިުދްނ ަފއިާސ ަދްއާކ59-0 ުދަވްސ

%5ާޚްއަޞޮކްށ ެބެލޭވ89-60 ުދަވްސ

%25ެފްނަވުރ ަދްށ90 ުދަވުހްނ ެފށިެގްނ 179 ުދަވާހއި ަހަމައްށ

%50ަޔޤީްނަކްނ ުކަޑ180 ުދަވުހްނ ެފށިެގްނ 359 ުދަވާހއި ަހަމައްށ

%100ެގްއުލްނ360 ުދަވަހްށ ުވެރ ގަިނ

ޕްޮރވިޜަން ހެދި މިންވަރުކަނޑައެޅޭބައިކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިގައި ހިމެނޭ މުއްދަތު

%50ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ60 ުދަވުހްނ ެފށިެގްނ 160 ުދަވާހއި ަހަމައްށ

%100ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ160 ުދަވަހްށުވެރ ގަިނ



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 802010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ެފުށްނ(، ެގްއުލުމެގ ޮގުތަގއި ުކރިްނ ަކނަޑެއުޅުނ ައަދުދ ައނުބާރ ެގްނދިުޔުމެގ ޮގުތްނ ެއަލަވްންސ ެއަކުއްނުޓަގއި ެއަބަދުލެގެނެވެއެވ. 

ޯލުނަތާކއި ެއްޑާވްންސަތުކްނ ައނުބާރ ލޭިބ ަފއިާސ ޭބްނަކްށ ލުިބުމްނ ެއ ަފއިާސ ެބެލެވނީ ަނުގުދ ަފއިާސެގ ޮގުތަގއި ޭބްނަކްށ 

ލޭިބ ާއްމަދނެީގ ޮގުތަގެއެވ.

ށ. ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓްގެ ޮގތުގައި ކަނޑައެޅޭ އެސެޓްތައް
ެއެސްޓަތަކަކްށ ެގްއުލްނެވަފއިޭވޯތ ަބަލއި ޭއެގ  ެއެސަޓަކްށ ުނަވަތ ާމލީ  ޭބްނުކްނ ޮކްނެމ ެބެލްންސ ޝީެޓްއެގ ާތރީެޚްއަގއި ާމލީ 

ަބއަިގއި ހެިމނަިފއިާވ  ުހްނަނ  ވިްއާކެލެވްނ  ެތޭރަގއި  ަބާލއިުރ، އިުކއިޓީެގ އްިނެވްސްޓަމްންޓ  ޯހަދެއެވ. މިޮގުތްނ  ެހކި  ބިާނުކަރނިވި 

ެސކިުއރިޓީެއްއެގ ަހަމައުގްނ ާފަހަގުކެރޭވ ަވުރެގ ޮބުޑ މްިނަވެރްއ ަދަށްށ ގްޮސ ޭއެގ ައަގްށުވެރ ަދްށުވުމްނ ެއެއެސަޓުކްނ ެގްއުލްނވީަކަމްށ 

ެބެލެވެއެވ. ވިްއާކެލެވްނ ުހްނަނ ެއެސަޓުކްނ ެއަފަދަކެމްއ ާފަހަގ ުކެރވިްއެޖަނަމ، ޭއެގ ުޖްމަލ ެގްއުލްނ - ަގްތ ައާގއި މާިހުރެގ ަހަމައުގެގ 

ާފަހަގޮކްށަފއި ޮއްތ މްިނަވެރްއ -  ެގްއުލެމްއެގޮގުތަގއި ުކރިްނ  ަފއިާދެއްއ ުނަވަތ  ެގްއުލްނ ަކނަޑއި  ެއައަދުދްނ  ޯހުދަމްށަފުހ  ަތާފުތ 

އިުކއިޓީއްިނ ަވކޮިކްށ، ާފަހަގ ުކާރނީ ާއްމަދނެީގ ަބާޔުނަގެއެވ. އިުކއިޓީެގ ެތެރއްިނ ެގްއުލްނެވެގްނ ާއްމަދނެީގ ަބާޔުނަގއި ާފަހަގޮކްށަފއިާވ 

ަލެތްއ ަފއިާދާއއި ެގްއުލުމެގ ަބާޔުނަގއި  ެއްއެޗްއ ަފުހްނ ާއްމަދނެީގ ަބާޔުންނ ަބަދެލްއ ުނުކެރެވެއެވ. ވިްއާކެލެވްނ ުހްނަނ ަދަރނެީގ ަވސީ

ެގްއުލަމްށ ުހަށެހުޅުނަކަމްށ ާފަހަގ ުކެރުވުމެގ ަފުހެގ ުމްއަދެތްއަގއި ެއަވސީަލެތްއެގ ަހަމ ައުގ އިުތުރ ެވްއެޖަނަމ ައުލްނ ެއެގްއުލްނ 

ަބަދުލުކަރްނެޖޭހނީ ާއްމަދނެީގ ަބާޔުންނެނެވ. 

ނ. އަލުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ޯލނުތައް
ައުލްނ ަމްޝަވާރުކެރވަިފއިާވ ޯލުނަތުކެގ ެތޭރަގއި ހެިމެނނީ، ަފއިާސ ަދްއަކްނ ަކނަޑެއޅަިފއިާވ ުއޫސުލްނ ަފއިާސ ެދްއކިަފއި ުނާވތީ 

ަދްއަކްނ ަކނަޑައާޅަފއިާވ  ަބަދުލުކެރވި، ަފއިާސ  ައުއ ޯލަނަކްށ  ުމިޅްނ  ެއޯލުނ  ަމުގަފހިުކުރުވުމެގޮގުތްނ  ޯހުދަމްށ  ަފއިާސ ައނުބާރ 

ުގޅިެގްނ  ދިުޔާމއި  ަދަށްށ  ާޙަލުތ  ާމލީ  ަފާރުތެގ  ަނާގަފއިާވ  ުނަވަތ ޯލުނ  އިުތުރުކުރުކެރިވ،  ުމްއަދުތ  ޯލުނެގ  ަބަދުލުކެރވި،  ުއޫސުލ 

ަފާރުތްނ   ަނާގަފއިާވ  ޯލުނ  ެދްއުކަމްށ  ަފއިާސ  ެއްއޮގްތާވޮގުތެގަމތީްނ  ަޝުރުތަތާކއި  ަކނަޑައާޅަފއިާވ  ޫދުކެރުވުނއުިރ  ޯލުނ  ުނަވަތ 

ޯލެންއެގ  ުވާމއިެއުކ،  ޯލެނެވ.  ަބަދުލެގެނވަިފއިާވ  ެއްއަބްސުވްނަތަކްށ  ެވުވުނ  ޫދުކެރުވުނއުިރ  ޯލުނ  ާޙަލްތަތުކަގއި  ުއުޒުރެވރެިވްއެޖ 

ަޝުރުތަތަކްށ ަބަދުލަތެކްއ ެގްނަންނ ެޖހިްއެޖ ާޙަލެތްއަގއި ޭބްނުކްނ ުމާޠލާިޢުކާރ ލިެޔކިުޔްނަތަކކީ، ަމުދެވެގްނ: )ހ( ެއއިެރްއަގއި ާމލީ 

ާޙަލުތ ުހިރެންތ ޮގްތ ައދި ަފއިާސ ަދުއުރީވ ޮގާތއި ެބޭހ ަމުޢޫލާމުތ؛ )ށ( ޯލުނެނގަިފާރުތެގ ުމާޢަމާލްތަތަކްށ ައްނަނ ަބަދުލަތްއ؛ ައދި 

)ނ( އިުތަރްށ ުހަށަހާޅ ަރުހުނަތާކއި ެބޭހ ލިެޔކިުޔްނަތެކެވ.

ޯލެންއެގ ަޝުރުތަތަކްށ ަބަދުލެގެނވި، ައދި ެއ ަބަދުލެގެނޭވ އިުރ ޯލުނެނގަިފާރުތްނ ަދްއަކްނެޖހި ުނެދްއކިާވ އްިނަޓެރްސްޓ ަނުގުދ 

ަޝުރުތަތަކްށ  ޯލެންއެގ  ަނަމެވްސ  ޮގުތަގެއެވ.  ޯލެންއެގ  ަދްށ  ެފްނަވުރ  ެބެލވީޭނ  ޯލުނ  ެއ  ަދްއަކއިފަިނަމ،  ެއްއޮކްށ  ަފއިާސއްިނ 

ެއްއޮކްށ  ަފއިާސއްިނ  ަނުގުދ  އްިނަޓެރްސްޓ  ުނެދްއކިާވ  ަދްއަކްނެޖިހ  ޯލުނެނގަިފާރުތްނ  އިުރ  ެއަބަދުލެގެނޭވ  ައދި  ަބަދުލެގެނވި، 

“ެއެސްޓ   05-2009 ެރގިުއޭލަޝްނ  ްޕޫރެޑްނަޝްލ  ެއްމ.ެއްމ.ޭއެގ  ަކނަޑައާޅަފއިަވނީ،  ަބއި  ެބެލޭވ  ޯލުނ  ެއ  ަދްއާކަފއުިނާވަނަމ، 

ްކެލސިފިޭކަޝްނ، ްޕޮރވަިޜންިނގ ެއްންޑ ަސްސެޕްނަޝްނ ޮއްފ އްިންޓެރްސްޓ” ެގ ތްިނަވަނ ަބއެިގ ތްިނަވަނ ެޕެރްގާރާފއި ެއްއޮގްތާވ 

ޮގުތެގަމތްީނެނެވ.

ޯލުނެގ  ެއަކަށެއެޅނީ،  ަބަޔްށ  ޯލުނަތުކެގ  ުއެފްއުދްނެތރި  ައުލްނ  ޯލުނަތްއ  ެގެނވަިފއިާވ  ަބަދުލ  ަޝުރުތަތަކްށ  ަމްޝަވާރުކެރވި 

ަޝުރަތަތަކްށ ަބަދުލެގެނުވުނ ަފުހްނ ަޤާވޢީުދްނ ަހަމްސުދަވްސ ަވްނެދްނ ޯލަންށ ަފއިާސ ަދްއަކއިަފއިާވަނަމެއެވ. މަިފަދ ޯލުނަތަކްށ 

ަދްއަކްނ ަކނަޑައާޅަފއިާވ ަފއިާސ ުނަވަތ ަދްއަކްނ ެޖޭހ އްިނަޓެރްސްޓ ުނަދްއާކ 90 ުދަވަހްށ ުވެރ ގަިނ ުދަވްސ ާފއިުތެވްއެޖަނަމ، ެއ 

ުދަވަހާކއި ަހަމައްށ ަދްއަކްނެޖިހ ުނެދްއކިާވ ަފއިާސ ާއއި އްިނަޓެރްސްޓ ަނުގުދ ަފއިާސއްިނ ެއްއޮކްށ ަދްއާކ ަޚާލްސ ުކަރްނެދްނ ުމޅި 

ޯލްނ ެބެލވޭނީ އްިނަޓެރްސްޓ ހެިފެހްއޓިަފއިާވ ޯލެންއެގ ޮގުތަގެއެވ.



81 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ޓް މަން ޕް އި ކު ލާންޓް އަދި އި ، ޕް ޮރޕަރޓީ 2.10 ޕް

ަފުހަގެއެވ.  ަބަލްށެކނުޑަމްށ  ަގްތައުގްނ  ެއުމާޢަމާލެތްއ ހިނގިއިުރެގ ުނަވަތ  ަބާޔްނޮކްށަފއިަވނީ  އިުކއިްޕަމްންޓ  ައދި  ްޕާލްންޓ  ްޕޮރަޕރޓީ، 

ުމާޢަމާލެތްއ ހިނގިއިުރެގ ައަގކީ ެއެއްއެޗްއ ޯހުދަމްށ ެއޯހދިއިުރ ޭހަދވި ައަދެދެވ. 

ޭއެގ ަފުހްނ ެއެއްއަޗަކްށ ހިނާގ ަޚަރެދްއ ހަިމަނނީ ެއެއްއަޗާކެއުކ އިުތުރާވ ެއްއެޗްއެގޮގުތަގއި ުނަވަތ ަވކި ެއެސެޓްއެގ ޮގުތަގެއެވ. މިޮގަތްށ 

ަހަދނީ ެއެއްއަޗާކ ުގޅިެގްނ ުކރިަމުގަގއި ޭބްނަކްށ އިްޤތާިޞދީ ަފއިާދެއްއ ލިިބ ެއެއްއެޗްއެގ ައުގ އިުތާބުރުހރި ޮގެތްއަގއި ަވަޒްނުކެރވިާދެނަނަމެއެވ. 

ަމާރާމާތއި ެބެލެހްއުޓަމްށ ހިނާގ ެއެހނިެހްނ ަޚަރުދ ހަިމަނނީ ެއުމްއަދެތްއަގއި ހިނާގ ހްިނުގުމެގ ަޚަރުދެގ ެތޭރަގެއެވ. 

ުމްއަދަތްށަބަލއި  ޭބުންނުކެރޭވެނ  ާސާމުނ  މްިލކިްއާޔާތއި  ާބާވްތަތުކެގ  ަބަލްށެކނުޑުމަގއި  ޭބުންނޮކްށެގްނ  ުއޫޞުލ  ެގ  ޮރނުގ”  “ެތުދ 

ެއެވ.  ެއަކށީެގްނާވ ޮގެތްއަގއި ޭބުންނުކެރޭވެނަކަމްށ ައްނާދާޒުކެރޭވ ުމްއަދުތަތްއ ތިރީަގއި މަިވނީ

20 ައަހުރ ޭބްނުކެގ ޢިާމާރްތަތްއ   

5-3 ައަހުރ ޮކްމޕުިއަޓރ ާހްޑެވައރ ައދި ޮސްފްޓެވައރ 

5-3 ައަހުރ ަފުރނަީޗާރއި އިުކއިްޕަމްންޓ  

5 ައަހުރ އްިނޖީުނ ެވހިަކާލއި ުއަޅނުދަފަހުރ  

ުމްއަދަތަކްށ  ނިޭމެނ  ަބަލްށަކނަޑއި  ުނނެިމނީްސ  ުމްއަދުތ  ހާިފަފއިާވ  ުކްއަޔްށ  ެގްނަދނީ  ަބަލްށަކނަޑުމްނ  ޢިާމާރްތަތްއ  ހާިފ  ުކްއަޔްށ 

ަބަލއިެގްނ ެއުއޫޞުލްނެނެވ. 

ަބަލްށަކނަޑްނ ަފަށނީ ެއެއެސެޓްއ ޭބުންނ ުކަރްނ ަފާށ ާތރީަޚުކްނ ެފށިެގްނެނެވ. 

ޮކްނެމ ެއެސެޓްއެވްސ ެއަކށީެގްނާވ ޮގެތްއަގއި ޭބުންނުކެރޭވެނ ުމްއަދަތާކއި ައުގ، ޮކްނެމ ެބެލްންސ ޝީެޓްއެގ ާތރީެޚްއަގއި ަބަލއި، ަބަދެލްއ 

ެގްނަންނެޖޭހަނަމ ެއަބަދެލްއ ެގެނެވެއެވ. ަބަލްށަކނަޑުމްނާދ ެއެސަޓަކްށ ެޖހިަފއިާވ ައުގ، ދާިމާވ ާހދާިޘެއްއެގ ަސަބުބްނ ުނަވަތ ާޙަލަތްށ ައްނަނ 

ަބަދަލުކްނ ުނނުިކްނާނެނ ަކަމްށ ެފްނަނަނަމ، ެއ ެގްއުލެމްއ ަވަޒްނުކެރެވެއެވ. ެއެއެސެޓްއެގ ައުގ ެއެއެސަޓުކްނ ެނެރވެޭނަކަމްށ ަލާފުކާރ 

ައަދަދްށ ުވެރ ޮބުޑަނަމ، ެއެއެސަޓުކްނ ެނެރވެޭނ ައަދުދެގ ަބަދުލަގއި ެއެއެސަޓަކްށ ލޭިބެނަކަމްށ ަލާފުކާރައަގްށ ަވުގުތްނ ަބަދުލުކެރެވެއެވ. 

ވިްއާކަލއިެގްނ ެނެރވެޭނ ައަގކީ ެއެސްޓެގ ަހަމައުގްނ ވިްއުކުމެގ ައުގ ެކނުޑުމްނ ޮއްނަނ ައާގއި ޭބުންނުކުރުމެގ ަމތީ ައަދެދެވ. 

ލުިބުނ  ވިްއާކުލަމްށަފުހ  މްިލކިްއާޔުތ  ަކނަޑައަޅނީ،  ެގްއުލްނ  ުނަވަތ  ަނާފ  ލޭިބ  ވިްއާކުލުމްނ  ެއްއެޗްއ  ހެިމޭނ  ެތޭރަގއި  މްިލކިްއާޔުތެގ 

ާއްމާދނާީއއި، ވިްއާކުލުމެގ ުކރިްނ ުހރި ައާގ ައަޅއިކިަޔއިެގްނެނެވ. މިަބއި ާއްމަދނެީގ ަބާޔުނަގއި ހަިމާނަފއިަވނީ ހްިނުގުމެގ ެއެހނިެހްނ ާއްމަދނީ 

ުނަވަތ ހްިނުގުމެގ ެއެހނިެހްނ ަޚަރުދެގ ެތޭރަގެއެވ.

އް ތަ ޓިންގ ލީސް 2.11 ޮއޕަރޭ

ެއެސްޓ ުކްއަޔްށ ދުިނުމަގއި ޭއެގ މްިލުކެވރިަކުމްނ ލޭިބ ެގްއުލްނ ުނަވަތ ަފއިާދައކީ ުކްއަޔްށޭދ ަފާރުތެގ ެއްއެޗްއެގ ޮގުތަގއި ަކނަޑައަޅއި 

ުކްއަޔްށޭދ ދުިނަމކީ ޮއަޕޭރޓިްނގ ލްީސ ަކުމަގއި ެބެލެވެއެވ. މިޮގުތެގ ަމތީްނ ުކްއަޔްށ ދުިނާމއިުގޅިެގްނ ަދްއާކ ަފއިާސ ދަީފއިާވ ުމްއަދުތެގ 

ެތޭރަގއި “ެތުދ ޮރނުގ” ުއޫސުލްނ ާއްމަދނެީގ ަބާޔުނަގއި ހަިމާނނީ، ެއެސްޓ ާޤއިުމުކުރާމއި ެދެމެހްއުޓުމެގ ަޚަރުދެގ ޮގުތަގެއެވ.  

ުކްއަޔްށ ދަީފއިާވ ުމްއަދުތ ަހަމުވުމެގ ުކރީަގއި ޮއަޕޭރޓިްނގ ލްީސ ެއްއ ުއާވެލވިްއެޖަނަމ، ޫޖރިަމާނެގ ޮގުތަގއި ުކްއަޔްށޭދ ަފާރަތްށ ަދްއަކްނެޖޭހ 

ަފއިާސ ެއުމްއަދުތެގ ެތޭރަގއި ަބާޔްނުކާރނީ ހިނގި ަޚަރެދްއެގ ޮގުތަގެއެވ. 
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އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ކެތި ޮގތް ތަ އް އި އެ އާ އި ފައިސާ އާ 2.12 ފައިސާ

ަފއިާސާއއި ަފއިާސާއއި ެއްއޮގްތ ަތެކތީެގ ޮގުތަގއި ަފއިާސ ަދުއުރިވޮގުތެގ ަބާޔުނަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއިަވނީ ެއލިުބުނ ަފުހްނ ތްިނ ަމަހްށުވެރ 

ުކުރ ުމްއަދެތްއެގ ެތޭރަގއި ަތަސްއަރުފ ުފޭދ ާބކަީތެކެވ. މީެގ ެތޭރަގއި ަނުޤުދ ަފއިާސާއއި ެއެހްނ ޭބްނުކަތުކްނ ލެިބްނެޖޭހ ައަދުދަތާކއި ޑިޮޕޒިްޓ 

ެސްޓފެިކްޓަތާކއި ްޓެރަޜރީ ބިްލަތްއ ހެިމެނެއެވ. 

އް ތަ ޮރވިޜަން 2.13 ޕް

ަލެތްއ  ްޕޮރވަިޜްނަތްއ ާފަހަގުކަރނީ ޭބްނަކްށ ާޤޫނނޮީގުތްނ ުނަވަތ ެއެހނިެހްނެވްސ ޮގެތްއަގއި ޭބްނުކްނ އިްޤތާިޞދީ ަފއިާދެއްއ ލޭިބ ަވޞީ

ެއމްިނަވެރްއ  ައްނާދާޒެއްއޮކްށ  ެއަކށީެގްނާވ  ޫފެބްއުދަމްށ  ެއާލޒިްމުކާރުކުރްނ  ާލޒިުމުކާރީތ،  ދުިނަމްށ  ަބަދުލ  ޭއެގ  ޭބުރެވެގްނާދއިުރ، 

ަބާޔްނުކުރަމްށަޓަކެއެވ. 

އް ތަ ވުން އްބަސް ގެ އެ މު 2.14 މާލީ ގެރެންޓީ ދިނު

ާމލީ ެގެރްނޓީެގ ެއްއަބްސުވަމކީ ެއެގެރްނޓީ ޭދ ަފާރަތުކްނ، ެގެރްނޓީ ޯހާދ ަފާރަތަކްށ ެއްއަބްސެވަފއިާވޮގެތްއެގ ަމތީްނ ަނާގަފއިާވ ަދަރްނެޏްއ 

ަފާރުތްނ  ަކްސަޓަމުރްނެގ  ޫދުކަރނީ  ެގެރްނޓީ  ާމލީ  މަިފަދ  ެއްއަބްސުވެމެކެވ.  ދުިނަމްށެވޭވ  ަފއިާސ  ަބަދުލަގއި  ޭއެގ  ުނޮކްށފަިނަމ  ައާދ 

ެއެހނިެހްނ  އިާދާރަތާކއި  ާމލީ  ޭބްނުކަތާކއި  ޯހުދަމްށ  ޚުިދަމްތަތްއ  ެއެހނިެހްނ  ޭބްނުކެގ  ޯއަވރްޑާރްފާޓއި  ޯލާނއި  ޭބުންނާވ  ެއަފާރްތަތަކްށ 

ަފާރްތަތަކެށެވ.  

ާމލީ ެގެރްނޓީެއްއ ާމލީ ަބާޔްނަތުކަގއި ާފަހަގުކަރނީ ެއެގެރްނޓީެއްއ ޫދުކާރ ުދަވުހ ޭއަގއި ޮއްތ ައަދަދުކްނެނެވ. ޭއެގ ަފުހަގއި ުފަރަތަމ ާފަހަގުކރި 

ާމލީ  ަދުށްނ  ެއްއަބްސުވެމްއެގ  ެއަފަދ  ަވަޒްނޮކްށ  ަލއިބިލިޓީެއްއ  ެވާދެނ  ުކރިަމތި ަދުށްނ  މީެގ  ޭބްނަކްށ  ބިާނޮކްށ  ަމްއަޗްށ  މްިނަވުރެގ 

ޒިްނާމެއްއ ައާދުކުރަމްށ ަދްއަކްނެޖހިާދެނަކަމްށ ެއްނެމ ަރނަގަޅްށ ައްނާދާޒުކެރޭވ މްިނަވެރްއ ެކނުޑަމްށަފުހ ެބެލްންސ ޝީްޓެގ ާތރީުޚަގއި 

ާފަހަގުކެރެއެވ. 

ެގެރްނޓީެއްއެގ ަދުށްނ ަލއިބިލިޓީައްށ އިުތުރާވ މްިނަވުރ ާއްމަދނެީގ ަބާޔުނަގއި ހަިމަނނީ ހްިނުގުމެގ ެއެހނިެހްނ ަޚަރުދެގ ެތޭރަގެއެވ. 

އް ތަ ތް ޔަ ގެ ޢިނާ ފުން ޒަ އް ވަ 2.15 މު

ޭބްނުކްނ ުމަވްއަޒުފްނެގ ްޕޮރވިެޑްންޓ ަފްނެޑްއ ހްިނަގެއެވ. މަިފްނުޑަގއި ަބއެިވރިުވަމްށ ެއޭދ ދެިވހި ުމަވްއަޒުފްނަނކީ މަިފްނުޑެގ ެމްނަބުރްނެނެވ. 

ައދި ޭބްނުކްނ ޮކްނެމ ަމަހުކ ެއއިްނ ޮކްނެމ ުމަވްއަޒެފްއެގ ައާސސީ ުމާސަރއިެގ 10 އްިނަސްއަތ ާއއި ެއްއަވުރެގ ައަދެދްއ މަިފްނަޑްށ 

ަޖާމުކެރެއެވ. މަިޚަރުދ ާފަހަގުކެރެވނީ ުމަވްއަޒުފްނެގ ޢާިނަޔަތްށ ހިނާގ ަޚަރެދްއެގ ޮގުތަގެއެވ. 

ކްސް ގެ ޓެ ދަނީ މް ވާ އާ އި ފަ ވި ކުރެ ކުން ފަސް އް 2.16 ދެ

ެދްއުކްނ ފްަސުކެރވަިފއިާވ ާއްމަދނެީގ ެޓްކްސ ަބާޔްނުކެރެވނީ ސީާދ ައަދުދްނ “ަލއިބިލިޓީ ެމަތްޑ” ޭބުންނޮކްށެގްނ ެއެސާޓއި ަލއިބިލިޓީައްށ 

މްިނަވުރ  ެޓްކްސެގ  ފްަސުކެރޭވ  ެދްއުކްނ  ަބާޔްނުކުރުމްނެނެވ.  ަބާޔްނަތުކަގއި  ާމލީ  ަތާފުތ،  ަވުގތީ  ައާސުސްނ  ެޓްކްސެގ  ބިާނުކެރޭވ 

ަބާޔްނުކަރނީ މާިހުރ ަޢަމުލުކެރޭވ ެޓްކްސ ޭރްޓ ޭބުންނޮކްށެގްނެނެވ. 

މި ަވުގތީ ަތާފުތ ައްނަނނީ ްޕޮރަޕރޓީ ާއއި އިުކއިްޕަމްންޓ ަބަލްށެކނުޑާމއި ޯލުނެގ ެގްއުލަމްށ ަހާދ ްޕޮރވަިޜްނަތުކްނެނެވ.
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އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

އް ތަ ކުރުން ލު ބޫ 2.17 ޤަ

ަޙާވުލާވުވެމެވ. ޭބްނުކްނ ުއްއމުީދުކަރނީ  ައާދުކުރަމްށ ޭބްނުކްނ ާޖމިުނެވ  ަކްސަޓަމުރްނެގ ބިްލަތްއ  ޫބުލުކުރްނަތުކެގ ެތޭރަގއި ހެިމެނނީ  ަޤ

ޫބުލުކުރްނަތުކެގ ުމާޢަމާލްތަތްއ ެބެލްންސ  ޭބްނުކްނ ަދްއަކއިޭދ ގަިނ ބިްލަތަކްށ ެއުކެއކީަގއި ަކްސަޓަމުރ ެވްސ ަފއިާސ ެދްއުކަމެށެވ. މަިފަދ ަޤ

ޝީްޓަގއި ުނހެިމޭނޮގަތްށ، ާހަމޮކްށަފއިަވނީ ޮކްނޓިްނެޖްންޓ ަލއިބިލިޓީަތާކއި ޮކމިްޓަމްންޓަތުކެގ ެތޭރަގެއެވ. 

ލު މާ ގެ ރައުސް 2.18 ޙިއްޞާ

ޢާންމު ޙިއްޞާއަށް ބަހާ ފައިދާ
ާޢްނުމ ޙިްއާޞައްށ ަބާހ ަފއިާދ އިުކއިޓީަގއި ާފަހަގުކަރނީ ުކްނުފނެީގ ޙިްއާޞާދުރްނ ެއަފއިާދެއްއ ފްާސުކާރ ުމްއަދުތެގ ެތޭރަގެއެވ. 

އް ތަ ތް ކާ ޑިއުޝަރީ ހަރަ 2.19 ފި

ަފާރެތްއެގ  ހްިނަގއިޭދ  ަޙަރާކްތަތްއ  ފިޑިުއަޝރީ  ެއެހނިެހްނ  ޮގުތްނާނއި  ައާމާންތެތރިެއްއެގ  ަޙަރާކްތެތރިަވނީ  ޭބްނުކްނ  ޮގެތްއަގއި  ާޢްނުމ 

ްއަޔުތްނެނެވ. މިޮގުތްނ ަވުޤުފަތްއ ެބެލެހްއުޓާމއި ުމްސުކޅިުކެރްއުވުމްނ ލޭިބ ޢާިނަޔްތަތުކެގ ޭރުވްނަތާކއި ައމިްއަލ ަފުރުދްނެގ ައދި  ަހއިސި

ެއެހނިެހްނ ުމައްއަސާސަތުކެގ ަފާރުތްނ ެއެސްޓަތްއ ަބަލަހްއަޓއި ދުިންނ ހެިމެނެއެވ. މިެއެސްޓަތާކއި މިައްށ ލޭިބ ާއްމަދނަީއކީ ޭބްނުކެގ 

މްިލަކަކްށ ުނާވތީ މާިމލީ ަބާޔްނަތުކަގއި ހަިމާނަފެއްއ ުނާވެނެއެވ. 

ޯމލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮއފީސް ފަންޑް 
ޭބްނާކއި ޯމްލޑިްވްސ ެޕްނަޝްނ ެއްޑމިިންސްޓޭރަޝްނ ޮއފީްސ )ެއްމ.ޕީ.ޭއ.ޯއ( ާއއި ެދެމުދ  ަކްސޯޓޑިައްލ  ައދި ެއެހނިެހްނ ޚުިދަމްތ 

ުޔަޝްނ  ުޔަޝްނ ަކެލްކަޝްނ” ައދި “ޮކްންޓރިބި ދުިނާމއިެބޭހ ެއްގރެީމްނެޓްއ ުކެރވަިފއިެވެއެވ. މިޮގުތްނ ެޕްނަޝްނ ަފްނުޑެގ “ޮކްންޓިރބި

ޯހްލޑިްނގ” ެއަކުއްންޓ ާޤއިުމޮކްށ ަބަލަހްއަޓެއެވ. މަިފްނަޑްށ ަޖާމުކެރޭވ ަފއިާސ ާމލީ ާއާލްތަތުކަގއި ެއްމ.ޕީ.ޭއ.ޯއ އްިނ ުނަވަތ ެއްމ.ޕީ.ޭއ.

ޯއ އްިނ ުހްއަދެދވަިފއިާވ ަފާރެތްއެގ އިުރާޝުދެގ ަދުށްނ ޭބްނަކްށ ފެީއްއ ލޭިބޮގަތްށ އްިނެވްސްޓ ުކަރުމްނެގްނެދެއެވ. މަިފްނުޑެގ ަހަރާކްތަތްއ 

ެއެވ. ޯންޓ 32 ަގއި ަބާޔްނުކެރިވަފއި ެއަވނީ

އް ތަ ލުން ބެ ޅާ 2.20 އަ

މިައަހުރެގ ހާިސުބަތްއ ަބާޔްނުކުރުމަގއި ައާޅެބޭލ ައަހުރެގ ހާިސުބަތަކްށ ޮކްނެމެހްނ ެގްނަންނެޖޭހ ަބަދުލަތްއ ެގެނވަިފއިާވެނެއެވ.

3 މާލީ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން

ެވާދޭނ ުނަރްއަކެލްއެގ  ޭބްނުކެގ ަޙަރާކްތަތްއ ަވނީ ަތާފުތ ާބަވްތަތުކެގ ާމލީ ރްިސުކަތަކްށ ުހަށެހިޅަފެއެވ. ައދި މީެގ އިުތުރްނ ާމލީ ޮގުތްނ ުކރިަމތި

ވިަޔާފރީެގ  މަިފަދ  ުކރިައްށ ދުިއަމކީ  ވިަޔާފރީަގއި  ާމލީ  ެބެލެހްއެޓެއެވ.  ެއަކްނަތްއ  ަބަލއިަގެނ،  ޭވޯތ ެދެނަގެނ، ދާިރާސޮކްށ،  ައަސެރްއ  ުކަޑެވްސ 

ޭބްނުކްނ  މެިހްނަކުމްނ  ަކެމެކެވ.  ުނލޭިބޭނ  ުފުރަޞުތ  ުކރިެއުރަމްށ  ުކރިަމތިުނަލއި  ޮގްނެޖުހްނަތާކއި  ގިާރުނޮކްށ،  ރްިސުކަތްއ  ެގްއުލްނަތާކއި 

ަމަސްއަކްތުކަރނީ ުކރިަމތިާލްނެޖޭހ ރްިސްކަތާކއި ލޭިބ ަމްނާފ ެއްއަހަމެއްއަގއި ަދަމަހްއަޓއި ޭނެދޭވ ައަސުރީވާހެވްސ ުކަޑޮކްށ ޭބްނުކެގ ާމލީ ާޙަލުތ 

ެހޮޔ ާފެލްއަގއި ހެިފެހްއުޓަމެށެވ. 

ޭބްނުކެގ ރްިސްކ ެބެލެހްއުޓަމްށ ެއަކަށައާޅަފއިާވ ސިާޔަސުތަތްއ ަބްއަޓްނޮކްށަފއިަވނީ، އިުތާބުރ ުހރި ަމުޢޫލާމުތެގ ަޢލީަގއި ރްިސުކަތްއ ެދެނަގެނ، 

ރްިސުކަތްއ ެބެލެހްއުޓުމެގ  ަވަޒްނޮކްށ، މިިރްސުކަތަކްށ ެއަކށީެގްނާވ ލިމިްޓަތެކްއ ަކނަޑައަޅއި ޮކްންޓޯރްލޮކްށ، ެބެލެހްއުޓުމެގ ަމްއަޗެށެވ. ާމލީ 



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 842010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ައްނަނ  ުއެފްއުދްނަތަކްށ  ވިަޔާފރީެގ  ޭބްންކ  ާބާޒަރާށއި  ެއއީ  ުކެރެވެއެވ.  ުމާޠލާިޢ  ޭދެތެރއިްނ ދާިރާސޮކްށ  ޭދެތެރ  ސިާޔަސުތަތާކއި ނިާޒްމަތްއ 

ަބަދުލަތަކްށ ަބަލއިެގްނ ެއްނެމ ަފުހެގ ެއްނެމ ުފރިަހަމ ޮގްތަތްއ ޭބުންނ ުކުރަމެށެވ.

ޭބްނުކްނ ާމލީ ރްިސުކަތްއ ެބެލެހްއުޓުމަގއި ެގްނުގޭޅ ސިާޔަސުތަތަކކީ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑްނ ފްާސުކެރވަިފއިާވ ސިާޔަސުތަތެކެކެވ. ާމލީ ރްިސުކަތްއ 

ާފަހަގޮކްށ ަވަޒްނުކަރުމްނ ަދނީ ޭބްނުކެގ ަޙަރާކްތަތްއ ހްިނާގ ަތާފުތ ުޔނިްޓަތާކއި ަވަރްށ ޮބަޑްށ ުގޅިެގްނެނެވ. ަދަރނެީގ ރްިސާކއި ަފއިާސ ުހރިެންތ 

މްިނަވުރެގ ރްިސުކްނ ެފށިެގްނ ާޢްނުމޮކްށ ުކރިަމތިާވޭނ ރްިސުކަތްއ ެބެލެހްއުޓުމެގ ުއޫސުލަތެކްއ ޯބުޑްނަވނީ ެއަކަށައާޅަފެއެވ. މީެގ އިުތުރްނ ަވކަިވކި 

ަކްނަތްއ  ާޤއިްމުކުރުމެގ  ާމަޙުއެލްއ  ޮކްންޓޯރްލުކެރޭވެނ  ަކްނަތްއަތްއ  ެއަފަދ  ބީަދއްިނ  ުކރިަމތިުނާވޭނ  ރްިސުކަތްއ  ުމާރަޖާޢުކުރާމއި  ރްިސުކަތްއ 

ުމާޠލާިޢުކުރުމެގ ަމްސޫއލިްއަޔުތ ުއުފަލުމްނަދނީ އްިނާޓރަންލ ޮއޑިްޓ ޑިާޕރްޓަމްނުޓެނެވ. ެއްނެމ ުމހިްއުމ ރްިސްކަތަކކީ، ަދަރނެީގ ރްިސާކއި، ަފއިާސ 

ުހރިެންތ މްިނަވުރެގ ރްިސާކއި، ާމރެކްޓ ރްިސާކއި ައދި ެއެހނިެހްނ ހްިނުގުމެގ ރްިސެކެވ. ާމރެކްޓ ރްިސްކ ެތޭރަގއި ހެިމެނނީ ަފއިާސ ާމުރުކުރުމެގ 

ރްިސާކއި އްިންޓެރްސްޓ ޭރުޓެގ ރްިސާކއި ައދި ެއެހނިެހްނ ައުގަތަކްށ ައއިްސާދެނ ަބަދުލެގ ރްިސެކެވ.

ކް 3.1 ދަރަނީގެ ރިސް

ަސަބުބްނ  ޚާިލުފުވުމެގ  ަކްސަޓަމުރްނ  ެއްއަބްސުވާމއި  ަދަރނެީގ  ރްިސަކކީ  ަދަރނެީގ  ުހަށެހިޅަފެއެވ.  ރްިސަކްށ  ަދަރނެީގ  ޭބްނުކަވނީ 

ޭބްނުކެގ ވިަޔާފރިައްށ ލޭިބ ާމލީ ެގްއުލެމެވ. ޭބްނުކެގ ވިަޔާފރީަގއި ެއްނެމ އިްސަކެމްއ ޭދްނެޖޭހ ރްިސަކކީ ަދަރނެީގ ރްިސަކްށ ުވާމއިެއުކ، 

ެމޭންޖަމްނުޓްނ ަވަރްށ ަފުރާވެތރިަކާމއިެއުކ ެއ ރްިސްކ ަބަލަހްއަޓެއެވ. ަދަރނެީގ ރްިސާކއި ުކރިަމތިާލްނެޖޭހ ެއްނެމ ައާސސީ ަސަބަބކީ 

ަލްތަތުކްނެވްސ ަދަރނެީގ  ޝީުޓަގއި ުނހެިމޭނ ާމލީ ަވސީ ޯލާނއި ެއްޑާވްންސަތަކްށ ަފއިާސ ޫދުކުރެމެވ. ޯލާނއި ުގޭޅ ަވުޢުދަތްއަފަދ ެބެލްންސ

ރްިސާކއި ުކރިަމތިާލްނެޖެހެއެވ. 

ަދަރނެީގ ރްިސަކްށ ުހަށެހެޅނީ ައނުބާރ ަދްއާކޮގަތްށ ަފއިާސ ޫދުކުރުމްނާނއި ވިަޔާފރީެގ ުމާޢަމާލްތަތުކެގ ެތެރއްިނެނެވ. ައނުބާރ ަދްއާކޮގަތްއ 

ަލްތަތުކެގ ަމއިަގނުޑ  ޝީުޓަގއި ހެިމޭނ ާމލީ ަވސީ ޫދުކެރޭވ ަފއިާސެގ ަސަބުބްނ ުކރިަމތިާވ ރްިސްކ ާޢްނުމޮގެތްއަގއި ަދްއުކަވއިެދނީ ެބެލްންސ

ަލްތަތުކްނ ަދްއުކަވއިެދނީ ތްިނަވަނ ަފާރަތަކްށ ަކްސަޓަމުރ  ައުގްނެނެވ. ާމލީ ެގެރްނޓީާއއި ްސޭޓްންޑަބއި ެލޭޓރްސ ޮއްފ ްކެރޑިްޓ ަފަދ ަވސީ

ައާދ ުކަރްނެޖޭހ ާމލީ ޒިްނާމަތެކްއ ައާދުކުރަމްށ ުނުކެޅޭދ ާޙަލްތަތުކަގއި ޭބްނުކްނ ެއަކަމްށ ާޖމިުނެވ ެއަފއިާސ ެއަފާރަތަކްށ ދުިނެމެވ. މަިފަދ 

ަލްތަތަކކީެވްސ ެއަފަދަކެމްއ ދާިމުވުމެގ ުފުރަޞުތ ުކަޑަނަމެވްސ، ޯލާނއި ެއްއމްިނަވަރްށ ަދަރނެީގ ުނަރްއާކ ހެިމޭނ ަތެކްއެޗެވ.  ަވސީ ާމލީ 

ާޢްނުމ  ާވއިުރ  ޒިްނާމައަކްށ  ަނާގ  ޭބްނުކްނ  ަފާރުތްނ  ަކްސަޓަމެރްއެގ  ްކެރޑިަޓކީ  ޮއްފ  ެލާޓރ  ައްލ  ޮކާމރޝި ްކެރޑިާޓއި  ޮޑކުިއެމްނަޓރީ 

ަދަރްނަޏްށުވެރ  ސީާދ  ެއެހްނަކުމްނ  ެއްއަޗަކްށެވެއެވ.  ަރުހުނުކެރޭވ  ޝިްޕަމްންޓ  ުމަދުލެގ  ެއާއުގޭޅ  ުމާޢަމާލްތަތުކަގއި  މަިފަދ  ޮގެތްއަގއި 

ޮއްފ  ެގެރްނޓީާއއި ެލަޓރ  ޭބްންކ  ޯލާނއި  ެތޭރަގއި ހެިމެނނީ  ަވުޢުދަތުކެގ  ެވޭވ  ޫދުކުރަމްށ  ަތާފެތެވ. ަދަރނި  ެއުކެލޭވ ރްިސްކ  މިަކުމަގއި 

ްކެރޑިްޓ ެގ ޮގުތަގއި ޫދުކާރ ަދަރްނަޏްށ ދަީފއިާވ ުހްއަދއިްނ ޭބުންނުނޮކްށާވ ަބއަިތެކެވ. ާޢްނުމޮގެތްއަގއި ޭބުންނުނޮކްށ ުހްނަނ މަިފަދ ގަިނ 

ަވުއުދަތަކކީ ަދަރނި ޫދުކެރޭވ ަފާރްތަތުކެގ ެތެރއްިނ  ެއަދަރނި ައނުބާރ ެދްއުކުމަގއި ެއަކށީެގްނާވ މްިނަގނެޑްއަގއި ހަިފަހްއާޓ ެލޭވެނ ަކުމެގ 

ަޔޤީްނަކްނ ޮއްނަނ ުމާޢަމާލްތަތެކެވ.

ޭބްނުކެގ ްކެރޑިްޓ ޮފލިސީ ެއުކަލާވެލވިަފއިަވނީ ޭބްނުކެގ ަދަރްނާޏުގޭޅ ުހރިާހ ަޙަރާކްތަތަކްށ ރިާޢަޔްތޮކްށ ޮކްނެމ ަބަޔަކްށ ަކނަޑެއޅިެގްނާވ 

ެދޭވ  ުހްއަދ  ޫދުކުރަމްށ  ެއޯލެންއ  ައދި  ަމުރަހާލ  ުމާޠލާިޢުކާރ  އިުތަރްށ  ޯލުނ  ަމުރަޙާލާއއި،  ުފަރަތަމ  ޫދުކުރުމެގ  ޯލުނ  ައަދުދަތެކްއ،  ަވކި 

ަމުރަޙާލ ަތާފުތާވޮގަތްށ ަތާފުތ ަދަރަޖއިަގއި ުހްއަދ ެދޭވޮގަތެށެވ. މިުއޫސުލްނ ަމަސްއަކްތަތްއ ެބހިަފއިާވ ޮގުތްނ ރްިސްކ ެނުގާމއި ރްިސްކ 

ޮކްންޓޯރުލުކުރްނ ަވނީ ަވކުިކެރވި ައދި ަވކްިނ ެބެލެހްއޭޓެނޮގަތްށ އްިނތިާޒުމުކެރިވަފެއެވ. ޗީްފ ްކެރޑިްޓ ޮއފިަސރ ެގ ރިާޔަސުތެގ ަދުށްނ 

ާއއި  ޕޮލިސީ ްކެރޑިްޓ  ޭބްނުކެގ  ުހަށެހުޅްނަތްއ  ޯލުނެގ  ަބްއަދުލޮކްށ  ަޤާވޢިުދްނ  ޮކމިޓީެއްއ  ްކެރޑިްޓ  ެއުކެލޭވ  ަމްއަޗްށ  ެމްނަބުރްނެގ   05

ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމީތްނ ުމާޠލާިޢ ުކެރެވުމްނެދެއެވ. ައދި ެއކި ާދއިާރަތަކްށ ޫދޮކްށަފއިާވ ަދަރނެީގ މްިނަވާރއި، ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ެއެސްޓަތާކއި، 

ަދަރްނާޏއި ުގުޅްނުހރި ލިެޔކިުޔްނަތާކއި، ެއެހނިެހްނ ަކްނަތްއަތްއ މިޮކމިޓީއްިނ ަބަލަހްއަޓެއެވ.  
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އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ގަނޑު 3.1.1 ދަރަނީގެ ރިސްކް ބަލާ މިން

އްިނާޓރަންލ ޭރޓިްނގ ާއއި ަދަރްނަޏްށ ަފއިާސ ެދްއުކަމްށ ޯލުނ ޫދުކެރވިަފއިާވ ަފާރްތ ުއުޒުރެވރެިވާދެނ މްިނަވުރ ެދެނަގުތަމާށއި، 

ަދަރނި  ުނެވެއެވ.  ުކެރވަިފެއްއ  ަތާޢަރުފ  ޭބްނަކްށ  ނިާޒެމްއ  ަވަޒްނުކާރެނ  ެގްއުލްނ  ެވާދެނ  ުކރިަމތި ަފަހުރަގއި  ަދަރނޫިދުކުރަމްށަފުހ 

ޫދުކުރުމްނ ރްިސަކްށ ުހަށެހޭޅެނ ަކްނަތްއ ަބަލަހްއަޓނީ ަދަރނި ޫދުކާރ ނިާޒުމެގ )ްކެރޑިްޓ ްގާރްނޓިްނގ ްޕޮރެސްސ( ެގެތެރއިްނެނެވ. 

ލިމިްޓަތެކްއ  ްކެރޑިްޓ  ެއަކށީެގްނާވ  ެބުލާމއި  މްިނަވުރ  ުކޫފަހަމާވ  ެއަދަރްނަޏްށ  ަފާރްތ  ެއޭދ  ަދަރްނަޏްށ  ެތެރއްިނ،  މިނިާޒުމެގ 

ަކނަޑެއުޅްނ ހެިމެނެއެވ. ައދި ދާިރާސ ުކުރަމާށއި ުހްއަދ ދުިނަމްށ ފޭަސަހާވޭނ ޮގުތެގަމތްިނ، ަދަރްނަޏްށެއދި ުހަށަހާޅ ުހަށެހުޅުމަގއި 

ަވކަިވކި  ަކާމެބޭހ  ޭބްނުކެގ  ަޔޤީްނުކުރަމކީ  ެއަކްނ  ަބަލއި  ުކެރވަިފއިޭވޯތ  ުފރިަހަމ  ަބާރަބަރްށ  ަމުޢޫލާމުތަތްއ  ުމހިްއުމ  ެއްނެމާހ 

ުމަވްއަޒުފްނެގ ެވްސ ަމްސޫއލިްއަޔެތެކެވ. ޭބްނުކްނ ަދަރނި ޫދުކުރާމއި ޫދުނުކުރްނ ބިާނެވަފއި ޮއްނަނނީ ަދަރްނަޏްށ ެއޭދ ަފާރުތެގ 

ވިަޔާފރިައކީ  ަފާރުތެގ  ެއޭދ  ަދަރްނަޏްށ  ަކްނަތްއަތުކަގއި  ެއެހނިެހްނ  ަބަލްނެޖޭހ  ޫދުކުރުމަގއި  ަދަރނި  ައދި  ުފުދްނެތރިަކާމއި  ާމލީ 

ހިނަގހިނާގ ުހރި ވިަޔާފރިެއްއަކަމްށ ަބަލއިެގްނެނެވ. ޯލުނ ޫދުކުރުމެގ ުކރީްނ ޯލަންށ ެއޭދ ަފާރުތްނ ަރުހުނ ުކާރ ަތެކތި، ޭބްނުކްނ 

ަބްތާވ ަފްނތިައްށ ަބަލއި، ަރުހުނެގޮގުތަގއި ަމުދެވެގްނ  ަބަލއި ައްނާދާޒ ުކެރެވެއެވ. ަދަރނި ޫދުކުރުމެގ ސިާޔަސުތަގއި ެއަދަރްނެޏްއ ންިސ

ުހަށަހަޅްނެޖޭހެނ މްިނަގނުޑަތެކްއ ެއުކަލަވއިެލވަިފއިެވެއެވ.

ަތެކްއާޗއި ެއަދަރނި ދުިނުމަގއި މިޮގުތްނ ަބާލ ަމއިަގނުޑ ަކްނަތްއަތަކކީ:

ަދަރނި ޫދުކެރޭވ ަފާރުތަގއި ެއަދަރނި ައާދުކެރޭވ ަވުރެގ ާޤބްިލަކްނ ުހރިޯތ ެބުލްނ

ަދަރނި ޫދުކެރޭވ ަފާރުތަގއި ެއަދަރނި ައާދުކުރުމެގ ާޤބްިލަކްނ ުހރި މްިނަވެރްއެގ ަމްއަޗާށއި ާމލީ ޮގުތްނ ެއަފާރެތްއ ައަރޯފޭދ 

މްިނަވެރްއެގ ަމްއަޗްށ ބިާނޮކްށ ެއަކށީެގްނާވ ަދަރނެީގ ލިމިެޓްއ ަކނަޑައަޅއިެގްނ ޫދުކުރްނ

ަވކި ސިާނަޢެތްއ ުނަވަތ ްގޫރެޕްއެގ ަސަބުބްނ ޭބްނަކްށ ެވާދެނ ަދަރނެީގ ޮބުޑ ެގްއުލަމުކްނ ަސާލަމްތުކުރްނ

އް ތަ ތު މުގެ ސިޔާސަ ކުރު ޑަ އި ކު މާ ކުރު ޯރލް ޓް ވަރު ޮކން ގެ މިން ކު ދަރަނީގެ ރިސް  3.1.2

ޭބްނަކްށ ަދަރނެީގ ަސަބުބްނ ެގްއުލެމްއ ެވާދެނ ަކަމްށ ާފަހަގުކެރޭވ ހިނުދ، ެއަފަދ ޮކްނެމ ަކަމަކްށެވްސ ޭބްނުކްނ ަވަރްށ ާޚްއަޞ 

ޮގެތްއަގއި  ާޚްއަޞ  ަވކްިނ  ައަޅެއެވ.  ފިަޔަވުޅ  ަވުގުތްނ  ޮބުޑެވެގްނ ދިަޔ ުނދުިނަމްށ  ަބަލއި،  ެއެގްއުލްނަތްއ  ަސާމުލަކެމްއ ދެީގްނ 

ެއޫދުކެރޭވ  ައދި  ަސަރަޙްއަދާކއި  ޫދުކާރ  ެއަދަރނި  ަހަމެއެހްނެމ  ައދި  ްގޫރްޕަތަކްށ  ަފުރުދްނާނއި  ަވކަިވކި  ާޝމިުލާވ  ެއަކެމްއަގއި 

ސިާނަޢެތްއެގ ަބަޔާކުގޭޅޮގުތްނ ުކރިަމތިާވ ެގްއުލުމެގ ުކަޑ ޮބުޑމާިނއި ޭބްނަކްށ ަތަޙްއަމުލ ުކެރވެޭނ މްިނަވުރ ަކނަޑައަޅއި، މިޮގުތްނ 

ެއޮގުތްނ،  ެއަކަށައާޅަފެއެވ.  މިޭބްނުކްނަވނީ  ޮއނަިގނެޑްއ  ުކެރވެޭނ  ާފަހަގ  ެގްއުލްނަތްއ  ަދަރަޖއިެގ  ެއކި  ެފްނަވުރެގ  ެއކި  ުކރިަމތިާވ 

ަފަހަރްށެވްސ  ގަިނ  ެއައްށުވެރ  ޭބުންނެވްއެޖ ހިނެދްއަގއި  ުނަވަތ  ެއްއަފަހުރ  ައަހަރުކ  ުމާރަޖާޢޮކްށ  ަޤާވޢިުދްނ  މަިފަދ ރްިސްކަތްއ 

ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ަކނަޑައަޅނީ  ައަހަރުކެވްސ  ޮކްނެމ  މްިނަވުރ  ރްިސުކެގ  ަދަރނެީގ  މަިފަދއިްނ  ަހަމެޖިހަފެއެވ.  ދާިރާސުކުރަމްށަވނީ 

ޯބުޑްނެނެވ. 

ަދަރނެީގ ަސަބުބްނ ޭބްނުކެގ ެބެލްންސ ޝީްޓަގއި ހެިމޭނ ައދި ުނހެިމޭނ ަބއަިތަކްށ ޮކްށާފެނ ައަސުރ ުކަޑުކުރަމްށަޓަކއި ަދަރނެީގ 

ރްިސަކްށ ުހަށެހޭޅ ަކްނަތްއ ެބެލެހްއުޓަމްށަޓަކއި، ެއްއަފާރަތަކްށ ޫދުކެރޭވ ޯލުނެގ ައަދުދަވނީ ަވކިމްިނަވެރްއަގއި ހަިފެހްއޓިަފެއެވ. ައދި 

ޯލުނ ަނާގަފާރްތަތާކއި  ުކރިަމުގަގއި ޯލުނ ަނާގެނަކަމްށ ަލާފުކާރ ަފާރްތަތުކެގ ާޤބްިލަކާމއި ެއޭދޮގަތްށ ަބަލއި، ޭބްނުކްނ ޯލުނ ޫދުކާރެނ 

ަޤާވޢިުދްނ  ުދަވަހްށ  ުދަވުހްނ  މްިނަވުރެވްސ  ެދްއޭކެނ  ައނުބާރ  މްިނަވާރއި  ޫދުކުރުމެގ  ައދި  ަކނަޑައާޅަފެއެވ.  މްިނަގނުޑަތެކްއަވނީ 

ަބަލަހްއަޓުމްނެދެއެވ. މިިމްނަގނުޑަތަކްށ، ޭބުންނެވްއެޖ ހިނެދްއަގއި ަބަދުލެގެނެވެއެވ. 
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އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ަދަރނެީގ މްިނަވުރ ހެިފެހްއުޓާމއި ައދި ަދަރނި ުކަޑުކުރަމްށ ަކނަޑެއޅަިފއިާވ ެއެހނިެހްނ ަބެއްއ ަކްނަތްއަތްއ ތިރީަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއި 

ެއެވ.  ެއަވނީ

ހ. ރަހުނު
ެއްނެމ  ެތެރއްިނ  މީެގ  ޭބުންނުކަރުމްނެނެވ.  ސިާޔަސުތަތްއ  ެއކި  ަދނީ  ޭބްނުކްނ  ޮގުތްނ  ުކަޑުކުރުމެގ  ރްިސުކ  ަދަރނެީގ 

ަޒާމްނވަީކަމކީ، ާޢްނުމ ުއޫޞުލްނ ަދަރްނާޏއި ެއްޑާވްނަސްށ ޫދުކެރޭވ ަފއިާސެގ ަސާލަމަތަކްށ ަރުހުނ ެބެހްއުޓެމެވ. ަދަރނެީގ 

ުއޫޞުލަތެކްއ  ރްިސުކ ުކަޑުކުރަމްށ ުނަވަތ ަރުހުނެގ ާބަވާތއި ެއަޤޫބުލުކެރޭވ މްިނަވުރ ެބެލެހްއުޓަމްށ މިޭބްނުކްނަދނީ ަވކި 

ާރަވއި ެއޮގްތަތަކްއ ަޢަމުލ ުކަރުމްނެނެވ. ަދަރްނާޏއި ެއްޑާވްންސަތަކްށ ަމއިަގނުޑ ޮގެތްއަގއި ެބެހްއޭޓ ަރުހުނ ެނޭގޮގަތކީ:

ރޯިސްޓ ހްިނާގ ަރްށަތްއ ުކްއަޔްށހާިފަފއިާވ ަފާރްތަތަކްށ ލިބިަފއިާވ ަހްއުޤަތްއ )ލްީސޯހްލްޑ ަރއިްޓްސ( ައދި ޯގތިެގޮދުރެގ 

މްިލުކެވރި ަފާރްތަތަކްށ ލިބިެގްނާވ ަހްއުޤަތްއ ަރުހުނުކުރްނ

އިާމާރްތަތާކއި ޮއފީްސ ާސާމާނއި ވިަޔާފރި ުމަދާލއި ލެިބްނުހރި ަފއިާސެގ ަމްއަޗްށ ުކެރޭވ ާޗރްޖ

ެއްއަގުމަގއި ުދްއާވ ުއަޅނުދަފަހާރއި ޮއޑިޯދނަިފަހާރއި ޯބުޓ ަފަހުރ ައދި މިާބަވުތެގ ަތެކތީެގ ަމްއަޗްށ ުކެރޭވ ާޗރްޖ

ްއަޔުތްނޭދ ެގެރްނޓީ ުކްނުފްނާޏއި ައމިްއަލ ަހއިސި

ޫދުކެރޭވ  ައުއުކެރެވުމްނާދ މްިނަގނުޑްނ  ުމްއަދުތެގެތޭރަގއި  ަހަމެޖިހަފއިާވ  ޯއަވރްޑާރްފްޓ ައދި  ޫދުކެރޭވ ޯލުނ،  ުމްއަދަތްއ  ެމުދ 

ަލްތަތްއ ޫދުކެރެވނީ ަރުހުނ ެބެހްއުޓަމްށަފުހަގެއެވ. މީެގ އިުތުރްނ، ަދަރންިނ ލޭިބ ެގްއުލްނ ުކަޑުކުރަމްށަޓަކއި،  ޯލުނެގ ަވސީ

މަިފަދ ެގްއުލެމްއ ލިބާިދެނ ަކުމެގ ުކަޑެވްސ އިާޝާރެތްއާވއިަރްށ ެއަފަދ ޯލާނޢި ެއްޑާވްންސަތްއ ޫދޮކްށަފއިާވ ަފާރްތަތުކްނ ޯލުނެގ 

ަސާލަމަތްށ ެއަކށީެގްނާވ ޮގެތްއަގއި އިުތުރ ަރުހެންއ ޯހުދަމްށ ޭބްނުކްނ ަމަސްއަކްތ ަފަށެއެވ. 

ށ. ދަރަންޏާއި ގުޅުންހުރި ޮކމިޓްމަންޓްތައް
ަފއިާސ  ޭބުންނާވޮގަތްށ  ފޭަސަހަކާމއިެއުކ  ަފާރްތަތަކްށ  ޯހްއަދާވ  ޚުިދަމްތ  ަމްޤަޞަދކީ  ައާސސީ  ަލްތަތުކެގ  ަވސީ ާމލީ 

ޯފުރޮކްށދުިނުމެގ ަޔޤީްނަކްނ ދުިނެމެވ.

ެގެރްނޓީާއއި ްސޭޓްންޑަބއި ެލަޓރ ޮއްފ ްކެރޑިަޓކީެވްސ ޭއެގ ާޒުތަގއި ޯލެނޭކ ެއްއަފަދއްިނ ަދަރނެީގ ރްިސުކ ެއުކެލވިަފއިާވ 

ޭބްނުކްނ ތްިނަވަނ  ަފާރުތްނ  ޯހްއަދާވ  ޚުިދަމްތ  ްކެރޑިަޓކީ  ޮއްފ  ެލަޓރ  ޮކާމަޝްލ  ްކެރޑިްޓާއއި  ޮޑކުިއެމްނަޓރީ  ަތެކްއެޗެވ. 

ަފާރަތަކްށ ުހްއަދދެީގްނ ޭބްނުކްނ ުހަށަހާޅ ާޚްއަޞ ަޝުރުތަތަކާކއި ޮގްތަތެކްއެގ ަމްއަޗްށ ަކނަޑައާޅ ަވކަިއަދެދްއެގ ަމތިްނ 

ލިުޔުމްނެވަފއިާވ ެއްއަބްސުވެމެކެވ. ަހަމެއަފަދއިްނ ެއއީ ެއާއުގުޅްނުހރި ުމަދުލެގ ޝިްޕަމްންޓ ަރުހުނުކެރޭވ ެއްއަޗަކްށެވްސެވެއެވ. 

ެއެހްނަކުމްނ ސީާދ ަދަރްނަޏްށުވެރ ރްިސްކ ުކަޑެއެވ. 

ަދަރްނަޏްށ  ޫދުކާރ  ޮގުތަގއި  ްކެރޑިްޓެގ  ޮއްފ  ެލަޓރ  ެގެރްނޓީާއއި  ަރްމުޒޮކްށެދނީ ޯލާނއި،  ަވުޢުދަތްއ  ޫދުކުރަމްށާވ  ަދަރނި 

ަބާލއިުރ،  ުމާޢަމާލްތަތަކްށ  ޫދުކުރުމެގ  ަދަރނި  މްިނަވުރ  ަދަރނެީގ ރްިސްކހިެމޭނ  ޭބުންނުނޮކްށާވަބެއެވ.  ުހްއަދއިްނ  ދަީފއިާވ 

ޭބުންނުނޮކްށާވ ަވުޢުދެގ މްިނަވާރއި ެއްއަވަރްށ ލިބާިދެނ ެގްއުލަމަކްށ ޭބްނުކަވނީ ުހަށެހޅިަފެއެވ. ަނަމެވްސ، ަދަރްނަޏްށ ޫދުކެރޭވ 

މަިފަދ ުމާޢަމާލްތަތަކކީ ަދަރނޫިދުކެރޭވ ަފާރްތަތުކެގ ެތެރއްިނ ެއަދަރްނަޏްށ ެއަކށީެގްނާވ މްިނަގނުޑަގއި ހަިފަހްއާޓެލވެޭނަކުމެގ 

 ، ަޔޤީްނަކްނ ޮއްނަނ ައދި ާޢްނުމ ޮގެތްއަގއި ުފޭދަވެރްއެގ ަރުހެންއ ަބަހްއަޓއިެގްނ ަރްއާކެތރިުކެރވިަފއިާވ ުމާޢަމާލްތަތަކްށާވތީ

މަިފަދ ަވުޢުދަތްއ ޭބުންނުނޮކްށާވަބއިެގ ައަދަދްށުވެރ ލޭިބ ެގްއުލްނ ުކަޑާވެނަކަމްށ ެފެނެއެވ. ާޢްނުމ ޮގެތްއަގއި، ދުިގުމްއަދުތެގ 

ަވުޢުދަތްއ ުކުރުމްއަދުތެގ ަވުޢުދަތަކްށުވެރ ަދަރނެީގ ރްިސްކ ޮބުޑާވެނތީ ަދަރނެީގ ަވުޢުދަތްއ ަތަސްއަރުފ ުފެދްނެދްނ ޭބްނުކްނ 

ަވަރްށ ަރނަގަޅްށ ަބަލަހްއަޓުމްނެދެއެވ.
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2009 2010

1.0% 75.9% 1.0% 54.2%

5.4% 1.4% 5.0% 13.4%

10.4% 3.3% 6.8% 2.8%

34.0% 18.6% 6.3% 5.6%

72.1% 0.8% 42.1% 23.9%

100.00% 100.00%

ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ދައްކާ

ޚާއްޞަކޮށް ބެލެވޭ

ނުލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

ޔަޤީންކަން ކުޑަ

ގެއްލުން

ލޯނުތަކާއި އެޑްވާންސްތައް ގްރޫޕް

ގެއްލުންވެދާނެ ކަމަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރު ލޯނުތަކާއި އެޑްވާންސްތައް ކަ

ގެއްލުންވެދާނެ ކަމަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރު ކަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

މުގެ ސިޔާސަތު ދު އް ހެ ތަ ޮރވިޜަން ކަށް ޕް މަ ލު އް ދާނެ ގެ ބި ލި  3.1.3

ލިބާިދެނ ެގްއުލުމެގ ަމްއަޗްށ ަހާދަފއިާވ ްޕޮރވަިޜްނަތްއަވނީ،  ެއެގްއުލެމްއެގ ަމްއަޗްށ ބިާނޮކްށ، ަހަމެއަކނި ެބެލްންސ ޝީުޓެގ ާތރީާޙއި 

ަހަމައްށ ާމލީހާިސުބަތުކަގއިާވ ެގްއުލްނަތްއ ާފަހަގުކުރަމެށެވ. )ޯންޓ 2.9 ަބްއަލާވ(

ައަހުރ ނިޭމއިުރ ލިބާިދެނ ެގްއުލަމްށ ެބެހްއޓި ްޕޮރވަިޜްނަތްއ ަކަމްށ ެބެލްންސ ޝީުޓަގއި ަދްއަކނީ ޯންޓ  2.9 ަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއިާވ 

ަހަތުރ ްގޫރަޕްށ ބިާނޮކެށެވ. ތިރީަގއިާވ ާތަވުލަގއިަވނީ ޭބްނުކެގ ެބެލްންސ ޝީްޓަގއި ހެިމޭނ ަދަރްނާޏއި ެއްޑާވްނަސްށ ަކނަޑައާޅަފއިާވ 

އްިނަސްއަތ ާއއި ައދި ެއއިްނ ޮކްނެމ ްގޫރަޕަކްށ ަބަހްއާޓ ްޕޮރވަިޜްނެގ މްިނަވެރެވ.

ެއްންޑ  ްޕޮރވަިޜންިނގ  ެރގިުއޭލަޝްނ 2009-05 – “ެއެސްޓ ްކެލސިފިޭކަޝްނ،  ްޕޫރެޑްނަޝްލ  ޮއޯތރިޓީެގ  ަމނިަޓރީ  ޯމްލޑިްވްސ 

ަސްސެޕްނަޝްނ ޮއްފ އްިނަޓެރްސްޓ” ަގއި ަބާޔްނުކެރިވަފއިާވޮގުތެގ ަމތީްނ، ާޚްއަޞޮކްށެބެލޭވ ޯލުނަތްއ ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ެއެސްޓ 

ެތޭރަގއި ުނހެިމެނެއެވ. ަނަމެވްސ، މަިފަދ ޯލުނަތްއ 2009 ަވަނ ައަހުރެގ ާމލީ ހާިސުބަތުކަގއި ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ެއެސުޓެގ ޮގުތަގއި 

ެދްއުކަމްށ  ަފއިާސ  ަފަދއްިނ،  ަސރކިުއަލރަގއިާވ  ާޢްނުމުކަރްއާވަފއިާވ  ުކރިްނ  ޮއޯތރިޓީއްިނ  ަމނިަޓރީ  ޯމްލޑިްވްސ  ެބެލވަިފއިަވނީ 

ެއެވ.  ަހަމެޖިހަފއިާވ ުއޫސުލްނ ުނަދްއާކާތ 90 ުދަވްސ ާފއިުތެވަފއިާވތީ

)ެމީޓރިައލިޓީ  ަވކިމްިނަގނުޑަތެކްއެގ  ަކނަޑެއޅަިފއިާވ  ުގޭޅޮގުތްނ،  ެއާޙަލަތާކ  ަމީތްނ  ެއްއޮގްތާވޮގުތެގ  ސިާޔަސުތަތާކ  ޭބްނުކެގ 

ެއެސްޓަތްއ ައަހަރުކ ެއްއަފަހުރ ުނަވަތ ެއައްށުވެރ ައަވްސޮކްށ ަނަމެވްސ ުމާރަޖާޢުކުރްނ  ާމލީ  ްތެރްޝޯހްލްޑ( ަމީތަގއިާވ ަވކަިވކި 

ާލޒިްމ ުކެރެއެވ. ަނަމެވްސ، މާިހުރެގ ަޤާވޢިުދަގއިާވޮގުތްނ ުހރިާހ ެއަކުއްނެޓްއެވްސ ޮކްނެމ ތްިނ ަމުހްނ ެއްއަމަހުކ ުމާރަޖާޢުކުރްނ 

ޭބްނަކްށ ާލޒިްމުކެރެއެވ. ަވކަިވކްިނ ދާިރާސުކެރޭވ ެއަކުއްންޓަތުކެގ ެގްއުލަމްށ ުހަށެހޅިަފއިާވ މްިނަވުރ  ަކަޑައަޅނީ ެބެލްންސ ޝީްޓެގ 

ެވާދެނ ެގްއުލްނ ަވަޒްނުކުރަމްށަފުހެއެވ.  ާތރީާޚއި ަހަމައްށ ޮކްނެމ ަދަރްނެޏްއ ަބަލއި ުކރިަމތި

ކަށް  ގެ ކުރިން ، ދަރަނީގެ ރިސް މު ދަދު އިތުރު ކުރު ގެ އަ ވަތަ ދަރަނީ ގެ ކުރިން ނު މު ޓު އް ހެ ހުނު ބެ ރަ  3.1.4

ވަރު  މެ މަތީ މިން ވާ އެން އި ފަ ޅި ހެ ށަ ހު

ަދަރނެީގ ރްިސަކްށ ުހަށެހޭޅ ެއްނެމ ަމީތ މްިނަވުރ ބިާނެވެގްނަވނީ ެބެލްންސ ޝީްޓަގއި ހެިމޭނ ައަދުދަތާކއި ަދަރނި ޫދުކުރަމްށ 

ެވިވަފއިާވ ަވުޢުދަތުކެގ ަމްއަޗްށ ބިާނޮކްށ ަރުހުނެގ ޮގުތަގއި ެބެހްއޓިަފއިާވ ެއްއެޗްއެގ ަހަމައަގްށ ރިާޢަޔްތުނޮކެށެވ. ތިރީަގއިާވ ާތަވުލަގއި 

ެއަވނީ ޭބްނުކެގ ެބެލްންސ ޝީްޓަގއި ހެިމޭނ ަބއަިތުކެގ ެތެރއްިނ ަދަރނެީގ ރްިސަކްށ ުހަށެހޅިަފއިާވ ެއްނެމ ަމތީ މްިނަވުރ ަދްއަކއިޭދ 

ައަދުދަތެކެވ.
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2009 2010

119,409 45,017

53,760 84,581

29,299 17,578

6,545,899 6,064,721

- 199,095

6,748,367 6,211,897

548,906 798,527

7,297,273 7,010,424

އެހެން ބޭންކުތަކުގައިވާ ބާކީ

ވަގުތުން އަދި ކުރު މުއްދަތުގައި ލިބެން ހުރި ފައިސާ 

ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނާއި އެޑްވާންސް

ރަހުނުގެގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އެސެޓްތައް

ބެލެންސް ޝީޓުގައިވާ ޖުމްލަ

ކޮންޓިންޖަންޓް ލައިބިލިޓީތަކާއި ވަޢުދުތައް

ލަ މް ވާ ޖު އި ފަ ޅި ހެ ށަ ޏަށް ހު އަށް ދަރަން މަ އި ހަ ބަރާ 31 ޑިސެން

)ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(

)ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(

2009 2010

3,411,833 2,766,447

2,197,290 2,205,669

1,785,477 2,374,626

7,394,600 7,346,742

(485,376) (635,216)

(334,026) (629,228)

6,575,198 6,082,298

މުއްދަތު ހަމަނުވާ އަދި ގެއްލުންނުވާ 

މުއްދަތު ހަމަވެފައި އަދި ގެއްލުންނުވާ

ގެއްލުންވެފައި

ޖުމްލަ

ނޑަން: ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަ

ނޑަން: ހިފެހެއްޓިފައިވާ އިންޓަރެސްޓް ކަ

ފު ސާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ކުރެޑިޓް ރިސްކްގެ 88 އިންސައްތައަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނާއި އެޑްވާންސްތަކުން އުފެދިފައިވާ ރިސްކެވެ. )2009 ގައި: 90 އިންސައްތަ(

ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނުތަކާއި އެޑްވާންސްތަކަށް ވެދާނެ ގެއްލުމަކަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަންގެ އިތުރު ތަފްސީލު ނޯޓް 21 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ.

ޯލާނއި ެއްޑާވްންސ ޯޕރްޓޯފލޯިއަތާކއިެއުކ ތިރީަގއިެއާވ ަބއަިތަކްށ ރިާޢަޔްތޮކްށ، ަދަރނެީގ ރްިސަކްށ ުހަށެހޅިަފއިާވ މްިނަވުރ ވާީހެވްސ 

ުކަޑޮކްށ، ޮކްންޓޯރްލުކުރުމަގއި ެދމިތެިބވެޭނަކުމެގ ަޔޤީްނަކްނ ޭބްންކ ހްިނާގ ަފާރްތަތަކްށ ެއަބޮއެތެވ.

ޯލުނ ޯޕރްޓޯފލޯިއެގ ެއްނެމ ޮބުޑ ޙިްއާޞެއްއ ުކާރަބަޔކީ ަރުހުނެބެހްއޓިެގްނ ޫދުކެރވިަފއިާވ ޯލެނެވ.

ޯލުނ ޯޕރްޓޯފލޯިއެގ 45 އްިނަސްއަތ ައކީ ުމްއަދުތ ަހަމުނާވ ައދި ެއަދަރނިްނ ެގްއުލްނުނާވ ަދަރްނެޏެވ.
 

 )2009 ަގއި: 51 އްިނަސްއަތ(
ޯލާނއި ެއްޑާވްންސ ޫދުކުރުމެގ ނިާޒްމ އިުތަރްށ ަހުރަދާނުކުރުމެގ ޮގުތްނ ައުއ  މްިނަގނުޑަތެކްއ ަވނީ ަތާޢަރުފުކެރވަިފެއެވ.

އް ތަ ވާންސް ޑް އި އެ ކާ ވާ ޯލނު ތަ އި ފަ ވި ކުރެ ދޫ  3.1.5
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2009 2010

17,318 10,954

395,622 269,033

504,259 555,003

171,776 170,976

144,521 145,044

216,602 248,602

219,842 41,706

1,741,893 1,325,129

3,411,833 2,766,447

)ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(

ވާ އި ފަ ވި ލެ ހާ ކަށް ބަ ތަ ތް ޢަ ސިނާ

ނޑުވެރިކަން ދަ

ވިޔަފާރި

އިމާރާތްކުރުން

މަސްވެރިކަން

އުފެއްދުންތެރިކަން

އަމިއްލަ

ޚިދުމަތް

ފަތުރުވެރިކަން

31 ޑިސެންބަރ 2010 ގައި ނިމުނު އަހަރު ބޭންކުން ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައްވަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ނިސްބަތުން މަދުވެފައެވެ. 

ފީއަށް  ހޯދުމަށާއި  ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ  ލޯނުތަކުން  އުފެއްދުންތެރިނޫން  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  މިންވަރު  ހުށަހެޅިފައިވާ  ގެއްލުމަކަށް  ލިބިދާނެ  ރިސްކުން  ދަރަނީގެ 

ބިނާވެފައިވާ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އިސްކަންދެވިގެން މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ާސ ަދްއަކްނެޖޭހ ުމްއަދުތ ަހަމުނާވ ޯލާނއި ެއްޑާވްންސަތްއ: ުނާވ، ައދި ަފއި ަފއި ެގްއުލަމްށ ުހަށެހޅި

ހ. މުއްދަތު ހަމަނުވާ އަދި ގެއްލުންނުވާ ދަރަނިތައް
ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ  ަހަމެއަކނި  ެއަކަށައާޅަފއިަވނީ  ާޒެމްއ  ނި ޭރިޓްނގ  ްކެރޑިްޓ  އިްނަޓރަންލ  މިަވުގުތ  ޭބްނުކްނ 

ެފްނަވުރެގޮގުތްނ  ުނަވަތ  ައަދުދެގޮގުތްނ  ުހަށެހޭޅަފަދ  ަކްށ  ރްިސ ަދަރނީެގ  ަނަމެވްސ،  ެބެލެހްއުޓަމެށެވ.  ަދަރނިަތްއ 

ުމާޢަމާލެތްއ  ެއްއެވްސ  ޭބްނުކްނ  ޮކްށަފއިެމުނވީ  ްނ ަވަޒ ަބަލއި  ޮބަޑަކްށ  ވީާހެވްސ  ހިެމޭނޯތ  ްއ  ެނ ނާިޝ ެއްއެވްސ 

އި ޮކްނެމ ްގޫރެޕްއ ަވކިަވކިްނ ަޤާވޢިުދްނ ުމާޠލާިޢ ުކެރެވުމްނެދެއެވ. ޮގުތްނ، ަދަރނި ަނާގ ަފުރުދްނާނ ުނހިްނަގެއެވ. މި

ާޚްއަޞ  ެބުލަމްށަޓަކއި  ބުިލަކްނ  ާޤ ަފާރުތެގ  ެއޭދ  ަދަރްނަޏްށ  ުކަޑުކުރަމްށަޓަކއި  ްކ  ރްިސ ަދަރނީެގ   -  I

ަކާމއި،  ަތުކެގ ހްިނުގްނެތރި ޮގުތްނ ަބާލ ަކްނަތްއަތުކެގ ެތޭރަގއި ެއަފާރްތ ަހަމޭވޯތ ަބަލެއެވ. މި ެކްއ ުފރި ަޝުރުތަތ

ުކަތާކއި  ެގްނާވ ރްިސ ަގއި ެއުކެލވި ަޔާފރީ ، ވި ެގ ެރޯކްޑަތާކއި ، ާމޒީ ުމުޖަތަމުޢަގއި ައުބުރ ހެިފެހްއޓިަފއިާވ މްިނަވާރއި

ެއުކ، ަދަރނި ަނާގ ަފާރުތެގ  ާއއި ެގ ާމަޙުއުލެގ ާޙަލުތ ަވަރްށ ަރނަގަޅްށ ަބަލެއެވ. މި ަޔާފރީ ސިާނަޢާތއި ައދި ވި

ާދާވ ަމަސްއަކެތްއޯތ  ޮގެތްއަގއި ަފއި ، ަހުރަދާނަކާމއި ައދި ެއަމަސްއަކަތކީ ެދެމެހްއެޓނިވި ަމަސްއަކުތެގ ެފްނަވާރއި

ުތވި  ާފއި ެބުލުމެގޮގުތްނ،  ެފްނަވުރ  ުހިރ  ުފުދްނެތރިަކްނ  ާމލީ  ަފާރުތެގ  ަނާގ  ަދަރނި  ެއެވ.  ހިެމެނ ެބުލްނ 

ުކެރެވެއެވ.  ދާިރާސ  ހިނެދްއަގއި  ޭބުންނެވްއެޖ  ުބަތްއ  ހާިސ ާމލީ  ަލާފުކާރ  ަމަގްށ  ުކރި ައދި  ުކަގއި  ައަހުރަތ

ުކެރެވުމްނާދޮގުތެގ  ، ެއެސްޓަތްއ ޭބުންނ ، ވިަޔާފރިްނ ލޭިބ ަނާފާއއި ޮގުތްނ ަސާމުލަކްނޭދ ަކްނަތްއަތުކެގ ެތޭރަގއި މި

ުލުމެގ  ަމިތ ާސ ަދުއުރާވޮގާތއި ައދި ާމލީ ެއްއަބްސުވަމާކއި ުކރި ، ަފއި ެންތ މްިނަވާރއި ، ަފއިާސ ުހރި ަހަމަކާމއި ުފރި

ޯތ ެބެލެއެވ. ބުިލަކްނ ުހރި ާޤ

ަފއިާސ  ުއޫސުލްނ  ާވ  ަފއި ަހަމެޖހި ުކުރުމަގއި  ައާދ  ަދަރނި  ޭބްނަކްށ،  ުކްނ  ުކްނުފނަިތ ެއޭދ  ަދަރްނަޏްށ   -  II

ެދްއުކަމްށ ުނުކެޅދްިއެޖ ާޙަލެތްއަގއި ޭބްނަކްށ ލިބިާދެނ ެގްއުލެމްއ ުކަޑުކުރުމެގ ޮގުތްނ ެއްނެމ ުފަރަތަމ ަބަލނީ 

ޮގުތްނ، ަދަރނި ަނާގ ަފާރުތެގ  ަދަރްނަޏްށ ެއޭދަފާރުތެގ ާސުފ ެއެސުޓްނ ެއެގްއުލެމްއ ޫފެބްއޭދެނ މްިނަވަރެށެވ. މި



90

510,924 166,627 117,421 216,648 10,228 -

238,551 69,234 71,606 94,719 2,992 -

780,812 63,176 52,305 619,334 - 45,997

1,530,287 299,037 241,332 930,701 13,220 45,997

ރޑްރާފްޓ31ް ޑިސެމްބަރުު 2010 ކްރެޑިޓް ކާޑު އޯވަ

މުއްދަތު 

ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

ރަހުނުތައްލޯނުތައް

ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

ޖުމްލަބޭންކިންގ

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 30 ދުވަހާއި ހަމައަށް 

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 60 – 30 ދުވަސް

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 90 – 60 ދުވަސް

31 ޑިސެމްބަރުު 2010 ގެ ނިޔަލަށް 90- 60 ދުވަހާއި ދޭތެރޭގައި ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކާ ހުރި ޖުމްލަ އަދަދަކީ 347,000 ރުފިޔާއެވެ. 

ބޭންކުގެ ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މިކާޑުތައް ބެލެވެނީ އުފެއްދުންތެރިނޫން ކާޑުގެ ގޮތުގައެވެ. 

ވަކިވަކި ފަރުދުން )ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން(

468,776

-

206,606

675,382

ބަރުު 2010 މް 31 ޑިސެ

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 30 ދުވަހާއި ހަމައަށް 

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 60 – 30 ދުވަސް

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 90 – 60 ދުވަސް

ލަ މް ޖު

އް ތަ ފުނި ޮބޑެތި ކުން
ލަ މް ޖު

)ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ެގ ވިަޔާފރި ހްިނުގުމެގ ަމއިަގނުޑ ެއެސްޓަތްއ  ، ެއަފާރުތ ެންތ މްިނަވުރ ަބަލނީ ަޔާފރީެގ ެފްނަވާރއި ަފއިާސ ުހރި ވި

ެގްނެނެވ.  ަބަލއި ައަގްށ  ުހރި  ްއާކެލެވްނ  ވި ުމާދ  ވިަޔާފރި  ާސާއއި  ަފއި ލެިބްނުހރި   ، ުމަދާލއި ަހުރ  ަކުމަގއިާވ 

ެއެސްޓަތްއ  މެިދްނެނވަިފަދ  ޮގުތްނ  ަޔަވެޅްއެގ  ފި ެއޭޅ  ަރްއާކެތރިުވަމްށަޓަކއި  ެގްއުލަމުކްނ  ލިބިާދެނ  ޭބްނަކްށ 

ްނ  ްއ ޭބްނަކްށ ެނެގެއެވ. ަހަމެއަފަދއި ޮކްށެގްނ ުނަވަތ ެއަސއިްނޮކްށެގްނ ުނަވަތ މަިފަދ ެއެހްނ ަރުހެނ ަރުހުނ

ުތަރްށ ަރްއާކެތރިުވަމްށަޓަކއި ޯލުނ ަނާގަފާރުތްނ ުނަވަތ ތިްނަވަނ ަފާރަތުކްނ  ޭބްނަކްށ ލިބިާދެނ ެގްއުލަމުކްނ އި

ެގްއުލަމުކްނ  ލިބިާދެނ  ަސަބުބްނ  ުނެދްއުކުމެގ  ައނުބާރ  ަފއިާސ  ަނާގ  ަދަރްނަޏްށ  ެނގާިދެނެއެވ.  ްއ  ަރުހެނ

ްއުސެރ  ަޔާފރި ާމަޙުއުލަގއި ަޒާމުނ ަޔަވެޅްއެގޮގުތްނ ަރުހުނ ުކުރަމކީ ާރްއޭޖެގ ވި ަރްއާކެތރިުވަމްށަޓަކއި ެއޭޅ ފި

ޮގަތްށ ަކްނަތްއ ުކަރްނެޖޭހ ަމއިަގނުޑ ަސަބުބަތަކކީ: )1(  ުކެރެވުމްނ ައްނަނ ޭލްނޭދުނެގ ުމާޢަމާލެތެކެވ. މި

ާވތީ  ގަިނުދަވްސެވަފއި ައދި/ުނަވަތ  ުޓުނުކެރވިާވތީ  ޮއޑި ުބަތްއ،  ހާިސ ާމލީ  ުހަށަހާޅ  ެއޭދަފާރުތްނ  ަދަރްނަޏްށ 

ްއ، ޭބްނަކްށ ެގްއުލެމްއެވާދެނ  ާވ ަރުހެނ ަފއި ުތާބުރ ުކަޑުވްނ؛ )2( ޭބްނުކަގއި ެބެހްއޓި ާސުބަތަކްށ ޮއްނަނ އި މިހި

ަކުމެގ ަޔޤީްނަކްނ ޯހުދްނ؛ މެިދަކްނަތެކެވ.  ުކެރޭވެނ ަކްށ ަރުހުނ ުނ ޮގަތަކްށ، ަދަރނި ޫދުކާރ ެއެހްނަފާރަތ

ށ. މުއްދަތު ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް ގެއްލުންނުވާ ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް
، ެއެހްނޮގަތަކްށ  ާސ ަދްއަކްނެޖޭހ ުއޫސުލްނ ުނަދްއާކާތ 90 ުދަވްސ ަހަމުނާވ ޯލާނއި ެއްޑާވްންސަތަކކީ ަޤާވޢިުދްނ ަފއި

ާވ ަދަރނީެގ ޮގުތަގެއްއ ުނެބެލެވެއެވ.  ަފއި ަފއިުނާވ ހިނަދުކ، ެގްއުލަމްށ ުހަށެހޅި ަކުމެގ ަމުޢޫލާމެތްއ ލިބި ަބަދުލާވެނ

ާސ ަދްއަކްނެޖޭހ ުއޫސުލްނ ުނަދްއާކުހރިަނަމެވްސ ެގްއުލްނުނާވ ޯލާނއި ެއްޑާވްންސެގ  ަގއި މިަވނީ ަޤާވޢިުދްނ ަފއި ތިރީ

ުކެގ ުޖްމަލ ައަދުދަތެކެވ.  ާބަވްތަތ
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2,374,626 1,535,554 341,206 100,631 207,963 18,733 170,539

2,374,626 1,535,554 341,206 100,631 207,963 18,733 170,539

1,785,477 1,175,311 284,516 38,115 122,926 17,006 147,603

1,785,477 1,175,311 284,516 38,115 122,926 17,006 147,603

878,446 210,171 180,519 453,085 9,835 24,836

339,951 65,779 32,695 221,641 3,909 15,927

318,565 130,425 59,876 107,777 280 20,207

1,536,962 406,375 273,090 782,503 14,024 60,970

ރޑްރާފްޓ31ް ޑިސެމްބަރުު 2009 ކްރެޑިޓް ކާޑު އޯވަ

މުއްދަތު 

ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

ރަހުނުތައް ލޯނުތައް

ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

ޖުމްލަބޭންކިންގ

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 30 ދުވަހާއި ހަމައަށް 

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 60 – 30 ދުވަސް

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 90 – 60 ދުވަސް

ލަ މް ޖު

ވަކިވަކި ފަރުދުން )ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން(

192,413

126,205

341,710

660,328

ބަރުު 2009 މް 31 ޑިސެ

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 30 ދުވަހާއި ހަމައަށް 

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 60 – 30 ދުވަސް

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 90 – 60 ދުވަސް

ލަ މް ޖު

އް ތަ ފުނި ޮބޑެތި ކުން
ލަ މް ޖު

ރޑްރާފްޓް އޯވަ

ކްރެޑިޓް 

ކާޑު

މުއްދަތު 

ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

ރަހުނުތައްލޯނުތައް

ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

ބޭންކިންގ

ބޮޑެތި 

ޖުމްލަކުންފުނިތައް

ރޑްރާފްޓް އޯވަ

ކްރެޑިޓް 

ކާޑު

މުއްދަތު 

ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

ރަހުނުތައްލޯނުތައް

ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

ބޭންކިންގ

ބޮޑެތި 

ޖުމްލަކުންފުނިތައް

ވަކިވަކި ފަރުދުން )ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން(

ވަކިވަކި ފަރުދުން )ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން(

ބަރުު 2010 މް 31 ޑިސެ

 ވަކިވަކިން ގެއްލުމަށް 

ހުށަހެޅިފައިވާ ލޯނު

ލަ މް ޖު

ބަރުު 2009 މް 31 ޑިސެ

 ވަކިވަކިން ގެއްލުމަށް 

ހުށަހެޅިފައިވާ ލޯނު

ލަ މް ޖު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ނ. ވަކިވަކިން ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް
ޯލާނއި  ާވ  ަފއި ޫދުކެރވި ަކްސަޓަމުރްނަންށ  ުނހިަމަނއި  ަދުއުރުވްނ  ާސ  ަފއި ުއެފޭދ  ަރުހުންނ  ާވ  ަފއި ެބެހްއޓި

ުރފާިޔ   2,374,626,340 މްިނަވަރކީ  ަދަރނީެގ  ާވ  ަފއި ުހަށެހޅި ެގްއުލަމްށ  ަވކިަވކިްނ  ެތެރއިްނ  ެއްޑާވްންސަތުކެގ 

 

)2009: 1,785,476,884 ުރފާިޔ( ެއެވ.

ާވ ޯލާނއި  ަފއި ެގްއުލަމްށ ުހަށެހޅި ެއްޑާވްންސަތުކެގ ެތެރއިްނ ަވކިަވކިްނ  ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ޯލާނއި  ަގއި މިަވނީ  ތިރީ

ުކެގ ުޖްމަލ ައަދުދަތެކެވ.  ެއްޑާވްންސެގ ާބަވްތަތ
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2009 2010

660,444 357,412

364,101 276,074

- -

1,024,545 633,486

2009 2010

104,965 -

245,206 206,931

1,373,742 409,399

61,564 1,758,296

1,785,477 2,374,626

ޮކށް: ހަށް ބިނާ ވަ ފަހު ހިނގި ދު މަށް ވު މަ ދަތު ހަ އް އް މު ތަ ޓް ތެރިނޫން އެސެ ދުން އް ފެ އު

ޚާއްޞަކޮށް ބެލެވޭ

ފެންވަރު ދަށް

ޔަޤީންކަން ކުޑަ

ގެއްލުން

ށް ނަ ދުން ވަކި ފަރު ކި ވާންސް – ވަ ޑް އި އެ ވާ ޯލނާ އި ފަ ވި ކުރެ ވަރާ އަލުން މަޝް

އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ފަހުންވެސް އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ

ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ދޫކުރެވުނު ލޯނުތައް:

އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުމަށްފަހު ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ދައްކާ – އަލުން މަޝްވަރާ ނުކުރެވުނުނަމަ 

އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ

އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުމަށްފަހު ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ދައްކާ – އަލުން މަޝްވަރާ ނުކުރެވުނުނަމަވެސް 

އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭ

 )ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(

)ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ްކެލސިފިޭކަޝްނ،  “ެއެސްޓ   –  05-2009 ެރގިުއޭލަޝްނ  ްޕޫރެޑްނަޝްލ  ެގ  ޮއޯތރިޓީ ަޓރީ  ަމނި ޯމްލޑިްވްސ 

ްނ، ާޚްއަޞޮކްށެބެލޭވ  ާވޮގުތެގ ަމތީ ަފއި ުކެރވި ާޔްނ ްޕޮރވިަޜނިްނގ ެއްންޑ ަސްސެޕްނަޝްނ ޮއްފ އިްނަޓެރްސްޓ” ަގއި ަބ

ޯލުނަތްއ ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ެއެސްޓ ެތޭރަގއި ުނހިެމެނެއެވ. ަނަމެވްސ، މަިފަދ ޯލުނަތްއ 2009 ަވަނ ައަހުރެގ ާމލީ 

ުކރިްނ  ޮއޯތރިޓީއިްނ  ަޓރީ  ަމނި ޯމްލޑިްވްސ  ެބެލވަިފއިަވނީ  ޮގުތަގއި  ެއެސުޓެގ  ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ  ުބަތުކަގއި  ހާިސ

ާވ ުއޫސުލްނ ުނަދްއާކާތ 90 ުދަވްސ  ަފއި ާސ ެދްއުކަމްށ ަހަމެޖހި ާޢްނުމުކަރްއާވަފއިާވ ަސރކިުއަލރަގއިާވ ަފަދއިްނ، ަފއި

ެއެވ.  ާވތީ ުތެވަފއި ާފއި

 ރ. އަލުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް
ްމަބުރު 2010 ަގއި ުމްއަދުތ ަހަމެވަފއި ުނަވަތ ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ޯލުނެގ  ުކެރުވުނަނަމ 31 ޑެިސ ައުލްނ ަމްޝަވާރ ުނ

ޮގުތަގއި ެބެލޭވ ުޖްމަލ ައަދަދކީ 276,074,238 ުރފާިޔ )2009: 364,101,132 ުރފާިޔ( ެއެވ.
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2009 2010

31,306 27,751

538,132 422,807

928,652 995,004

539,177 526,247

371,954 338,887

322,672 329,741

353,245 281,918

4,309,462 4,424,387

7,394,600 7,346,742

 )ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(

ނޑުވެރިކަން ދަ

ވިޔަފާރި

އިމާރާތްކުރުން

މަސްވެރިކަން

އުފެއްދުންތެރިކަން

އަމިއްލަބޭނުމަށް

ޚިދުމަތްތައް

ފަތުރުވެރިކަން

ލަ މް ޅި ޖު މު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ހުން ޖެ ކަށް ފުނި އަ އިރާ ކާއި ދަރަނީގެ ރިސްކް ވަކި ދާ ތަ ޓް މާލީ އެސް  3.1.6

ހ. ސަރަޙައްދީ ބައިތައް
ްއ ހްިނަގީނ ަހަމެއަކނި ދެިވހިާރްއޭޖަގެއެވ. މިަވުގުތ ޭބްނުކެގ ޭލްނޭދުނ ުމާޢަމާލްތަތ

ށ. ސިނާޢީ ބައިތައް
މްިނަވާރއި  ާވ  ަފއި ޫދުކެރވި ަދަރނި  ޭބްނުކްނ  އިަތަކްށ  ަބ ހިެމޭނ  ަކުމަގއި  ަމަސްއަކްތެތރި ސިާނޢީ  މިަވނީ  ަގއި  ތިރީ

ައަދުދަތެކެވ.

ކް 3.2 މާރކެޓް ރިސް

ާމލީ  ރްިސަކކީ،  ާމރެކްޓ  ުހަށެހެޅެއެވ.  ރްިސަކްށ  ާމރެކްޓ  ަޙަރާކްތަތްއ  ޭބްނުކެގ  ުގޅިެގްނ  ަބަދުލަތާކއި  ައްނަނ  ައުގަތަކްށ  ާމރެކްޓެގ 

ަފއިާސ  ެއަވސީަލަތުކްނ  ުކރިަމުގަގއި  ުނަވަތ  ަހަމައަގްށ  ަލެތްއެގ  ަވސީ ެއ  ުގޅިެގްނ  ަބަދަލާކއި  ައްނަނ  ައަގްށ  ަބާޒުރެގ  ަލެތްއެގ  ަވސީ

ަދުއުރާވެނ ަދުއުރުވަމްށ ައުތެވާދެނ ަބަދުލަތުކެގ ަސަބުބްނ ލިބާިދެނ ެގްއުލެމެވ. މިޮގުތްނ ާމރެކްޓ ރްިސަކްށ ުހަށެހެޅނީ، އްިނަޓެރްސްޓ 

ޭރާޓއި، ަފއިާސ ާމުރުކެރޭވ ައުގަތާކއި އިުކއިޓީައްށ ައްނަނ ަބަދުލަތާކއި ުގޅިެގްނ ުއެފޭދ ަފަރުގްނ ލިބާިދެނ ެގްއުލުމެގ ަސަބުބްނެނެވ. މިއިްނ 

ަލަތކީެވްސ ާމރެކަޓްށ ައްނަނ ާޢްނުމ ައދި ާޚްއަޞ ަބަދުލަތަކްށ ުހަށެހޅިަފއިާވ، ައދި ެއ ަވުގެތްއަގއި ާމރެކުޓަގއި ހެިމޭނ  ޮކްނެމ ަވސީ

ަލްތަތަކްށ ައްނަނ ަބަދުލަތުކެގ ަސަބުބްނ، ާމރެކުޓެގ ައުގަތްއ ަކުމަގއިާވ އްިނަޓެރްސްޓ ޭރާޓއި، ްކެރޑިްޓ ްސްޕެރްޑ )ޑިޮޕޒިަޓްށ  ާމލީ ަވސީ

ޭހަދާވ އްިނަޓެރްސާޓއި ޯލުންނ ލޭިބ އްިނަޓެރްސުޓެގ ަފަރުގ( ާއއި ޭބުރ ަފއިާސ ާމުރުކެރޭވ ައުގަތަކްށ ަބަދުލ ައްނަނ ައުއުމެގ ެތޭރަގއި 

ަލްތަތެކެވ. ޭބްނުކަގއި ވިަޔާފރި ޯޕރްޓޯފލޯިއެއްއ ައދި ެއްއެވްސ އިުކއިޓީ އްިނެވްސްޓެމްނެޓްއ ެނުތުމްނ، އިުކއިޓީެގ ައަގްށ  ައަސުރުކާރ ަވސީ

ައްނަނ ަބަދަލާކއި ުގޅިެގްނ ުކރިަމތިެވާދެނ ރްިސަކަކްށ ޭބްންކ ުހަށެހިޅަފެއްއުނެވެއެވ.

ޭބްނުކެގ ަމއިަގނުޑ ވިަޔާފރީަގއި ުނހެިމޭނ ޯޕރްޓޯފލޯިއަތްއ ުއެފެދނީ، ުކްނުފނެީގ ރެީޓއިްލ ައދި ޮކަމރަޝްލ ޭބްނކިްނގ ެގ ެއެސްޓަތާކއި 

ަލއިބިލިޓީަތުކްނ ުއެފޭދ އްިނަޓެރްސްޓ ޭރުޓެގ ަފަރުގްނެނެވ.

ޭބްނުކެގ ަމއިަގނުޑ ވިަޔާފރީަގއި ުނހެިމޭނ ަހަރާކްތަތުކްނ ުއެފދެިގްނ ައްނަނ ާމރެކްޓ ރްިސުކަތާކއި ެބޭހޮގުތްނ ޭބްނުކެގ ެއެސްޓްސ ެއްންޑ 

ަލއިބިލިޓީްޒ ޮކެމޓީ )ެއްލޯކ( ަގއި ަމްޝަވާރ ުކަރުމްނ ެގްނެދެއެވ. މިޮގުތްނ، ަތްއާޔުރުކެރޭވ ރޯިޕުޓަތްއ ަޤާވޢިުދްނ ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބަޑާށއި 

ެއްލޯކެގ ެމްމަބުރްނަންށ ުހަށެހެޅެއެވ.
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2,163,647 1,418 30,392 1,526 2,315 3,225 821,195 1,303,576

1,523,435 - - - - - - 1,523,435

6,082,298 - 317,731 220 - 1,597 2,644,926 3,117,824

5,080 - - - - - 269 4,811

198,134 - 53 4 - 28 68,335 129,714

9,972,594 1,418 348,176 1,750 2,315 4,850 3,534,725 6,079,360

7,032,346 602 24,190 497 235 - 2,466,056 4,540,766

1,260,368 - 277,840 - - - 954,242 28,286

297,787 19 2,710 - - 381 19,078 275,599

8,590,501 621 304,740 497 235 381 3,439,376 4,844,651

1,382,093 797 43,436 1,253 2,080 4,469 95,349 1,234,709

798,525 1,037 23,977 437 2,377 - 293,993 476,704

އި މްބަރު 2010 ގަ 31 ޑިސެ

އް ތަ ޓް އެސެ

ނަގުދު ފައިސާ އާއި ބޭންކުތަކުގައި ހުރި ބާކީތައް

ޓްރެޜަރީ ބިލްސް

ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

އިންވެސްޓްމަންޓް ސެކިއުރިޓީތައް

އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

އް ތަ ޓް މްލަ އެސެ ޖު

އް ތަ ޓީ ލި ބި އި ލަ

ކަސްޓަމަރުން ޑިޕޮޒިޓްކޮށްފައި ހުރި

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

އް ތަ ޓީ ލި ބި އި މްލަ ލަ ޖު

ތު ލަ ފު މާލީ ޙާ ޓުގެ ސާ ބެލެންސް ޝީ
އް ތަ ޓް މަން ޓް ޮކމި

ރުފިޔާ   ޔޫ.އެސް.ޑީ     ޖީ.ބީ.ޕީ    ޖޭ.ޕީ.ވައި   އެސް.ޖީ.ޑީ     ޔޫރޯ      އެހެނިހެން    ޖުމްލަ

)ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

މުގެ ރިސްކު ކު ފައިސާ މާރު ބޭރު  3.2.1

ޭބްނުކެގ ވިަޔާފރީަގއި ދެިވހި ުރފާިޔއިްނ ުކެރޭވ ުމާޢަމާލްތަތްއ ފިަޔަވއި ެއެހްނ ުހިރާހ ުމާޢަމާލްތަތެކްއ ަމއިަގނުޑ ޮގެތްއަގއި ހްިނަގނީ 

ަބަދުލަތުކެގ  ައްނަނ  ައުގަތަކްށ  ވިްއުކުމެގ  ަގެނ  ަފއިާސ  ެއެހްނަކުމްނ  ޮޑަލުރްނެނެވ.  ޫޔ.ެއްސ.  ައުގ ހެިފެހްއޓިަފއިާވ  ެއްއަވަރަކްށ 

ައްނަނ  ައުގަތަކްށ  ަގެނވިްއުކުމެގ  ަފއިާސ  ާބާޒުރަގއި  ަފއިާސެގ  ުހަށެހިޅަފެއްއުނެވެއެވ.  ޭބްނުކ  ރްިސުކަތަކްށ  ޮބެޑތި  ަސަބުބްނ 

ަބަދުލަތުކްނ ުކެރޭވ ައްނާދާޒެއްއެގ ަމްއަޗްށ ބިާނޮކްށ ޭބްނުކްނ ުފާޅާދއިާރެއްއަގއި ވިަޔާފރިެއްއ ުނުކެރެއެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ، ާޢްނުމ 

ޮގެތްއަގއި ަކްސަޓަމަރާކއިެއުކ ޭބުރ ަފއިާސެގ ުމާޢާމާލެތްއ ުކަރްނެޖހިްއެޖ ާޙަލެތްއަގއި ުނަވަތ ޭބުރަފއިާސއްިނ ުކަރްނެޖޭހ ެއެހނިެހްނ 

ވިަޔާފރި ުމާޢަމާލަތަކްށ ޭބުންނެވްއެޖ ހިނެދްއަގއި ޭބުރަފއިާސެގ ުމާޢަމާލްތ ުކެރެވެއެވ.

ަނަމެވްސ، ޭބުރަފއިާސ ާމުރުކާރ ައުގަތަކްށ ަބަދުލ ައްނަނއުިރ، ުހރިާހ ަވްއަތެރްއެގ ަފއިާސައަކްށ ުހުޅާވެލވަިފއިާވ ާބާޒެރްއ ޮއުތުމެގ 

ަނތާީޖެއްއެގ ޮގުތްނ ަވކަިވްއަތެރްއެގ ަފއިާސައަކްށ ުނަވަތ ަތާފުތ ަވްއަތުރެގ ަފއިާސަތެކްއ ެއުކުވުމްނ ޭބްނުކެގ ުމަދާލއި ަދަރްނަޏްށ 

ެއަފަދ  ައުގަތާކއި  ާމުރުކުރުމެގ  ޭބުރަފއިާސ  ެޖެހނީ  ހަިފަހްއަޓްނ  ަވކަިވެރްއަގއި  ރްިސްކ  ުކރިަމތިާވ  ޭބްނަކްށ  ައުއުމްނ  ަފަރުގ 

ުމާޢަމާލްތަތްއެވްސ ަވކި މްިނަގނެޑްއަގއި ހަިފަހްއަޓއިެގްނެނެވ. މަިފަދ ުމާޢަމާލްތަތްއ ުދަވުހްނ ުދަވަހްށ ަބަލަހްއަޓއި ައދި “ެއްލޯކ” 

ައްށ ރޯިޕުޓުކެރެވެއެވ. ަވުގަތްށ ރިާޢަޔްތޮކްށ، ާފަހަގ ުކެރޭވ ެގްއުލްނަތްއ ަބަލަހްއަޓނީ ާބާޒުރެގ ަމްސަރަޙްށ ައްނަނ ަބަދުލަތަކްށ ަބަލއި 

ަފއިާސ ާމުރުކެރޭވ ޮގަތްށ ޭބްނުކަގއި ާޤއިްމުކެރިވަފއިާވ ނިާޒަމުކްނެނެވ.
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2,710,481 2,051 15,151 2,635 787 3,469 782,502 1,903,886

1,473,468 - - - - - - 1,473,468

6,575,197 - 422,554 - - - 3,269,579 2,883,064

6,694 - - - - - 269 6,425

214,171 11 59 - - 4 91,671 122,426

10,980,011 2,062 437,764 2,635 787 3,473 4,144,021 6,389,269

7,826,185 - 29,914 - - - 2,164,676 5,631,595

1,555,187 - 376,390 - - - 1,147,008 31,789

266,118 306 5,443 1 - 931 55,336 204,101

9,647,490 306 411,747 1 - 931 3,367,020 5,867,485

1,332,521 1,756 26,017 2,634 787 2,542 777,001 521,784

548,906 - - - - - 344,519 204,387

އި މްބަރު 2009 ގަ 31 ޑިސެ

އް ތަ ޓް އެސެ

ނަގުދު ފައިސާ އާއި ބޭންކުތަކުގައި ހުރި ބާކީތައް

ޓްރެޜަރީ ބިލްސް

ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

އިންވެސްޓްމަންޓް ސެކިއުރިޓީތައް

އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

އް ތަ ޓް މްލަ އެސެ ޖު

އް ތަ ޓީ ލި ބި އި ލަ

ކަސްޓަމަރުން ޑިޕޮޒިޓްކޮށްފައި ހުރި

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

އް ތަ ޓީ ލި ބި އި މްލަ ލަ ޖު
ތު ލަ ފު މާލީ ޙާ ޓުގެ ސާ ބެލެންސް ޝީ

އް ތަ ޓް މަން ޓް ޮކމި

ރުފިޔާ   ޔޫ.އެސް.ޑީ     ޖީ.ބީ.ޕީ    ޖޭ.ޕީ.ވައި   އެސް.ޖީ.ޑީ     ޔޫރޯ      އެހެނިހެން    ޖުމްލަ

)ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ޓުގެ ރިސްކު ޓަރެސްޓް ރޭ އިން  3.2.2

ަފއިާސ ަދުއުރުވުމަގއި ެމުދެވރިާވ އްިނަޓެރްސްޓ ޭރްޓެގ ރްިސަކކީ ުމްސަތުޤަބުލަގއި ާމރެކުޓަގއި އްިނަޓެރްސްޓ ޭރުޓަތަކްށ ައްނަނ 

ަލްތަތުކެގ ަފއިާސ ަދުއުރުވުމަގއި ައްނާނެނ ަބަދުލަތުކެގ ރްިސެކެވ. ަހަމައުގެގ އްިނަޓެރްސްޓ ޭރްޓެގ  ަބަދުލެގ ަސަބުބްނ ާމލީ ަވސީ

ަލްތަތުކެގ ަހަމައަގްށެވްސ ައްނަނ ަބަދެލެވ.  ރްިސަކކީ ާމރެކުޓަގއި އްިނަޓެރްސްޓ ޭރަޓްށ ައްނަނަބަދުލަތުކެގ ަސަބުބްނ ާމލީ ަވސީ

މިޮގުތްނ ައްނަނ ަބަދުލަތުކެގ ރްިސަކްށ ޭބްންކ ުހަށެހެޅނީ، ެއަވުގަތުކ ާމރެކުޓަގއި ަދުއުރަވުމްނާދ ަފއިާސެގ އްިނަޓެރްސްޓ ޭރްޓ ެގ 

ރްިސަކްށ ބިާނޮކެށެވ. މަިފަދ ާޙަލްތަތުކަގއި، އްިނަޓެރްސްޓ ޭރަޓްށ ައްނަނ ަބަދާލއި ުގޅިެގްނ އްިނަޓެރްސްޓެގ ާމރޖިްނ އިުތުރެވ، 

ައްނާދާޒ ުކެރވަިފއުިނާވ ަހަރާކްތަތެކްއެގ ަސަބުބްނ ލިބާިދެނ ެގްއުލްނ ުކަޑުވްނެވްސ  ެއަކށީެގްނެވެއެވ. 

އްިނަޓެރްސްޓ ޭރުޓެގ ރްިސްކ ެއުކެލވިެގްނަވނީ އްިނަޓެރްސަޓްށ ބިާނެވަފއިާވ ެއެސްޓަތާކއި  ަލއިބިލިޓީަތުކެގ ައާގއި ުމްއަދުތެގ ަފަރުގެގ 

ަމްއަޗެށެވ. މި ަފަރުގ ބިާނެވެގްނަވނީ އްިނަޓެރްސްޓ ޭދ މްިނަގނަޑްށ ަބަދުލެގަނުއުމަގއި ޭބްނުކެގ  ުހށިާޔުރަކާމއި ަލާޔާގްތެތރިަކުމެގ 

ޫބުލުކެރޭވ ަފަރުގ ަތެކްއޯތ ެބުލަމްށ “ެއްލޯކ” އްިނ ަޤާވޢިުދްނ ުމާޠލާިޢ  ަމްއަޗެށެވ. މެިހްނ ދާިމެވާދެނ ަފަރުގަތްއ ެއއީ ޭބްނަކްށ ަޤ

ެއަކށީެގްނާވ  ޭރްޓަތަކްށ  ަބަދުލަތްއ ދާިރާސޮކްށ އްިނަޓެރްސްޓ  ައްނަނުމްނާދ   ަޙަރާކްތަތަކްށ  ާބާޒުރެގ  ައދި  ުކަރުމްނެގްނެދެއެވ. 

ަބަދުލަތްއ ެގެނެވެއެވ.

ުއޫސެލްއ  އްިނެވްސްޓުކުރުމެގ  ުމަދުލަގއި  ާއއި  ޙިްއާޞ  ެއެހނިެހްނ  އްިނެވްސްޓުކުރްނފިަޔަވއި  ބިްލަތުކަގއި  ްޓެރަޜރީ  ަސުރާކުރެގ 

ޭބްނުކްނ ުނެގްނުގެޅެއެވ. ުވާމެއުކ، މަިފަދ އްިނެވްސްޓެމްންޓަތަކްށ ަވކި ވިަޔާފރި ޯޕރްޓޯފލޯިއެއްއ ޯނެވެއެވ. ްޓެރަޜީރ ބިްލަތުކަގއިުކެރޭވ 

އްިނެވްސްޓަމްންޓަތަކކީ 06 ަމްސުދަވަހްށުވެރ  ުމްއަދުތ އިުތުރުނާވޮގަތްށ ުމްއަދުތ ަހަމަވްނެދްނ ެބެހްއޭޓ އްިނެވްސްޓަމްންޓަތެކެކެވ. 

ވާީމ، ޙިްއާޞ ާއއި ުމަދުލަގއި ުކެރޭވ އްިނެވްސްޓަމްންޓަތުކެގ ައުގަތަކްށ ައްނަނ ަބަދުލަތުކެގ ރްިސަކްށ ޭބްންކ ުހަށެހޅިަފެއްއ ުނެވެއެވ.

ޮގުތަގއި  ރާިޒރްވެގ  ޑިޮޕޒިްޓެގ  ޮގފަިތުކެގ  ުހްނަނ  ާމޭލަގއި  ޭބްނުކަތުކެގ  ވިަޔާފރި  ޮގުތަގއި،  ާލޒިްމުކާރ  ަޤާވޢިުދަތްއ  ެއްމ.ެއްމ.ޭއެގ 
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2,163,648 1,595,835 - 184 1,155 1,773 564,701

1,523,435 - - - 197,252 651,667 674,516

6,082,298 1,179,962 395,247 2,637,428 950,868 86,912 831,881

203,213 203,213 - - - - -

9,972,594 2,979,010 395,247 2,637,612 1,149,275 740,352 2,071,098

7,032,346 2,989,407 74 30,701 192,310 294,934 3,524,920

1,260,368 - 47,486 53,333 212,464 214,653 732,432

297,787 215,922 81,865 - - - -

8,590,501 3,205,329 129,425 84,034 404,774 509,587 4,257,352

1,382,093 (226,319) 265,822 2,553,578 744,501 230,765 (2,186,254)

އް ތަ ޓް އެސެ

ބޭންކުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ބާކީތައް

ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް

ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

އް ތަ ޓް މްލަ މާލީ އެސެ ޖު

އް ތަ ޓީ ލި ބި އި ލަ

ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮޒިޓްތައް

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

އް ތަ ޓީ ލި ބި އި މްލަ މާލީ ލަ ޖު

ޓަރެސްޓް ރޭޓު  މްލަ - އިން ޖު
ގު  ގެ ފަރަ މު ވު ލު ދަ ބަ

31 ޑިސެމްބަރުު 2010 ގައި

01 މަހާއި 

5-1 އަހަރަށ12ް-3 މަހަށ3ް-1 މަހަށްހަމައަށް

 5 އަހަރަށް

 ވުރެ މަތި

އިންޓަރެސްޓް 

ޖުމްލަނުލިބޭ

)ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ަބަހްއަޓްނެޖޭހ ަމުދމަިނކީ ޑިާމްންޑ ައދި ަޓއިްމ ަލއިބިލިޓީަތްއ )ެއްއ ޭބްނުކްނ ައެންއ ޭބްނަކްށ ޫދޮކްށަފއިާވ ަފއިާސ ފިަޔަވއި( ައދި 

ާމރޖިްނ ޑިޮޕޒިްޓ ަތުކެގ 25 އްިނަސްއަތެއެވ. ައދި ަމޭލެގ ޮގފަިތްއޫންނ ެއެހްނ ޮގފަިތުކެގ ޑިޮޕޒިްޓެގ ރާިޒރަވްށ 15 އްިނަސްއަތެއެވ. 

މަިފަދ ޑިޮޕޒިްޓަތަކކީ، ޭބްނުކ ހްިނުގުމަގއި ުދަވުހްނ ުދަވަހްށ ޭބުންނުކެރޭވ ޑިްޕޒިްޓަތެކްއޫނެނެވ. ެމއި 2010 ެގ ނިަޔަލްށ ާމޭލަގއި ުހރި 

ޮގފަިތުކްނ ުރފާިޔއިްނ ެބެހްއޓިަފއިާވ މަިފަދ ޑިޮޕޒިްޓަތުކްނ 15 އްިނަސްއަތައްށުވެރ އިުތުރާވ ޑިާމްންޑ ައދި ަޓއިްމ ަލއިބިލިޓީަތާކއި 

)ެއްއ ޭބްނުކްނ ައެންއ ޭބްނަކްށ ޫދޮކްށަފއިާވ ަފއިާސ ފިަޔަވއި( ައދި ާމރޖިްނ ޑިޮޕޒިްޓަތަކްށ ައަހަރުކ 2.5 އްިނަސްއަތ އްިނަޓެރްސްޓ 

ލެިބުމްނދިަޔެއެވ. ައދި މިޮގަތްށ ެބެހްއޓިަފއިާވ ޫޔ.ެއްސ. ޮޑަލުރ ޑިޮޕޒިްޓަތަކްށ އްިނަޓެރްސްޓ ލިބިަފއިަވނީ، ެފެޑަރްލ ރާިޒރްވ ޭބްންކ، 

ުއ ޯޔްކ އްިނ ާފއިުތވި ަހްފާތަގއި ެއްމ.ެއްމ.ޭއެގ އްިނެވްސްޓަމްންޓަތަކްށ ލުިބުނ ެއަވޭރްޖ އްިނަޓެރްސްޓ ޭރަޓްށ ބިާނޮކެށެވ. ައދި  ނި

ެމއި 2010 އްިނ ެފށިެގްނ ުރފާިޔއިްނ ެބެހްއޭޓ ރަިޒރްވ ޑިޮޕޒިްޓަތަކްށ ައަހަރުކ 01 އްިނަސްއަތ ައދި ޮޑަލުރްނ ެބެހްއޭޓ ރާިޒރްވ 

ޑިޮޕޒިްޓަތަކްށ ައަހަރުކ 0.05 އްިނަސްއަތ އްިނަޓެރްސްޓ ލެިބެއެވ. 

މީެގެތޭރަގއި ހެިމޭނ  ުޚާލާޞެއެކެވ.  ުހަށެހޅިަފއިާވޮގުތެގ  ޭރުޓެގ ރްިސަކްށ  ޭބްންކ އްިނަޓެރްސްޓ  ަދްއަކއެިދނީ  ާތަވުލްނ  ތިރީަގއިމާިވ 

ަލްތަތުކެގ ާބކަީތްއ ަބަހއިެލވަިފއިަވނީ، ުމްއަދުތ ަހަމާވ ާތރީާޚއި ެއްއަބްސުވްނަތުކެގ ައުގަތްއ ުމާޠލާިޢ ުކަރްނެޖޭހ  ޭބްނުކެގ ާމލީ ަވސީ

ާތރީަޚްށ ަބަލއި، ެއްނެމ ުފަރަތަމ ައްނަނ ާތރީުޚެގ ަމްއަޗްއ ބިާނޮކެށެވ.
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އް ތަ ޓް އެސެ

ބޭންކުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ބާކީތައް

ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް

ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

އް ތަ ޓް މްލަ މާލީ އެސެ ޖު

އް ތަ ޓީ ލި ބި އި ލަ

ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮޒިޓްތައް

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

އް ތަ ޓީ ލި ބި އި މްލަ މާލީ ލަ ޖު

ޓަރެސްޓް ރޭޓު  މްލަ - އިން ޖު
ގު  ގެ ފަރަ މު ވު ލު ދަ ބަ

31 ޑިސެމްބަރުު 2009 ގައި

01 މަހާއި 

5-1 އަހަރަށ12ް-3 މަހަށ3ް-1 މަހަށްހަމައަށް

 5 އަހަރަށް

 ވުރެ މަތި

އިންޓަރެސްޓް 

ޖުމްލަނުލިބޭ

)ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(

2,710,481 1,889,588 11 305 16,636 46,909 757,032

1,473,468 - - - - 942,629 530,839

6,575,197 1,021,958 841,354 2,475,982 1,031,646 132,230 1,072,027

220,865 220,865 - - - - -

10,980,011 3,132,411 841,365 2,476,287 1,048,282 1,121,768 2,359,898

7,826,185 3,244,698 143 4,056 220,958 623,051 3,733,279

1,555,187 - 114,989 - 247,829 214,653 977,716

266,118 204,031 62,087 - - - -

9,647,490 3,448,729 177,219 4,056 468,787 837,704 4,710,995

1,332,521 (316,318) 664,146 2,472,231 579,495 284,064 (2,351,097)

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

އްިނަޓެރްސްޓ  ަރްއާކެތރެިވޭވަވަރްށ  ައަސުރަތުކްނ  ޭނެދޭވ  ޮކްށާފެނ  ަފަރުގްނ  ާމރޖިްނަތުކެގ  ޭރުޓެގ  އްިނަޓެރްސްޓ  އިުތުރްނ  މީެގ 

ާމރޖިްނ ެދެމެހްއޭޓެނަކުމެގ ުފރިަހަމ އިުތާބާރއި ަޔޤީްނަކްނ ޭބްނަކްށ ޮއެވެއެވ. މީެގ އިުތުރްނ، ުރފާިޔއިްނ ޫދޮކްށަފއިާވ ޯލުނަތުކެގ 

އްިނަޓެރްސްޓ ޭރުޓ ަބަދުލުކުރުމެގ އިްޚތިާޔުރ ޭބްނަކްށ ލިބިެގްނެވެއެވ. ޭބުރ ަފއިާސއްިނ ޫދުކެރޭވ ޯލުނަތަކްށ ެއަވުގެތްއަގއި ުހްނަނ 

ަލއިޯބރ )ަލްނަޑްނ އްިނަޓރޭބްންކ ޮއަފރ ޭރްޓ( ައްށުވެރ ަމީތ ޭރެޓްއ ެނެގެއެވ. މިޮގުތްނ އްިނަޓެރްސްޓ ޭރުޓ ރްިސަކްށ ުހަށެހޭޅ 

ަވުރ ުކަޑުކުރަމްށަޓަކއި އްިނަޓެރްސްޓ ޭރުޓ ެއްނެމ ަދްށ ުކެރވެޭނ މްިނަގނެޑްއ ެއަކަށެއެޅެއެވ. 

ވަރުގެ ރިސްކް  3.3 ފައިސާ  ހުރިނެތް މިން

ަފއިާސ ުހިރެންތ މްިނަވުރެގ ރްިސަކކީ، ޭބްނުކްނ ައާދުކަރްނެޖޭހ ާމލީ ާވޖިުބަތަކްށ ެއަކޭށެނ މްިނަވަރްށ ޭބްނުކަގއި ަފއިާސ ުނުހެރާދެނަކުމެގ 

ުމާޢަމާލްތަތަކާށއި ޯލުނ ޫދުކުރަމްށ ެއަކށީެގްނާވ ަފއިާސ ުނުހެރާދެނަކުމެގ  ރްިސެކެވ. މީެގ ަނތާީޖެއްއެގ ޮގުތްނ ޑިޮޕޒިަޓުރްނެގ ަފއިާސެގ 

ރްިސަކްށ ުހަށެހެޅެއެވ. 

ން ޓު އް ހެ ލެ ވަރުގެ ރިސްކް ބެ ފައިސާ ހުރިނެތް މިން  3.3.1

 ަފއިާސ ުހިރެންތ މްިނަވުރެގ ރްިސްކ ެބެލެހްއުޓަމްށަޓަކއި ޭބްނުކެގ ްޓެރަޜރީަގއި ަވކި ޓެީމްއ ަކނަޑައާޅަފއިެވެއެވ. މިޮގުތްނ ެއޅިަފއިާވ 

ފިަޔަވުޅަތުކެގ ެތޭރަގއި: 

ުދަވުހްނ ުދަވަހްށ ޭބުންނާވެނ ަފއިާސެގ ަކްނަތްއަތްއ ަބަލަހްއަޓނީ، ުމްސަތްޤަބުލަގއި ަފއިާސ ަދުއުރާވެނ ޮގްތ ޮމިނަޓރޮކްށ 

ެއައްށ ރިާޢަޔްތޮކްށެގްނެނެވ. މީެގ ެތޭރަގއި ހެިމެނނީ ޭބްނުކްނ ައނުބާރ ަދްއަކްނެޖޭހ ަފއިާސާއއި ުނަވަތ ޫދޮކްށަފއިާވ ޯލަންށ 



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 982010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ުލ ުކުރަމްށަޓަކއި، ަބއަިންލައްޤާވމީ ަފއިާސެގ ާބާޒުރަގއި  ލެިބްނެޖޭހ ަފއިާސ ައނުބާރ ަދްއާކޯތ ެބުލެމެވ. މަިމްޤަޞުދ ާހސި

ަކާމއިެއުކ ަޙަރާކްތެތރިެވެއެވ.  ޭބްނުކްނ ހާީވގި

ަފއިާސ ަދުއުރުވުމަގއި ުކރިްނ ައްނާދާޒުކެރވަިފއުިނާވ ަބަދެލްއެގ ަސަބުބްނ ުކރިަމތިެވާދެނ ރްިސަކުކްނ ަރްއާކެތރުިވަމްށަޓަކއި، 

ަލްތަތާކއި ުމާދ ެބެލެހްއުޓްނ ޭބުންނެވްއެޖ ހިނެދްއަގއި ައަވަހްށ ަފއިާސ ައްށ ަބަދުލުކެރޭވ ަފަދ ާމލީ ަވސީ

ަބްތަތްއ ޭބްނުކެގ ެއެތޭރެގ ޭބުންނަތަކްށ ެއަކޭށެނ މްިނަގނެޑްއެގ  ެބެލްންސ ޝީްޓަގއި ހެިމޭނ ަފއިާސ ުހިރެންތ މްިނަވުރެގ ންިސ

ެތޭރަގއި ެބެލެހްއުޓްނ، ައދި

ަދަރނި ައާދުކަރްނެޖޭހ ުމްއަދުތަތާކއި، ުފނެިޖުހްނ ުހިރެންތ ޮގްތ ެބެލެހްއުޓްނ

ުކރިައްށ ޮއްތ ަހްފާތައާށއި، ަމަހަކްށާވ ަވަރްށ ަފއިާސ ަދުއުރަވުމްނާދ މްިނަވުރ ައްނާދާޒޮކްށ ަބަލަހްއަޓެއެވ. މިއީ، މަިފއިާސ ޭބުންނާވ 

މްިނަވުރ ެބުލަމްށ ަމއިަގނުޑޮގެތްއަގއި ަބާލ ުމްއަދެތެވ. މިައްނާދާޒ ުކެރެވނީ ާމލީ ަލއިބިލިޓީަތުކެގ ުމްއަދުތ ަހަމެވ ެއައްށ ަފއިާސ 

ަދްއަކްނެޖޭހ ުމްއަދާތ ާމލީ ެއެސްޓަތަކްށ ަފއިާސ ލޭިބެނ ުމްއަދާތއި ުގުޅވެޭނޮގްތަތްއ ޯހުދަމެށެވ.

ުހްއަދެދވަިފއިާވ ަދަރނެީގ ެތެރއްިނ ަފއިާސ ޫދުނުކެރވާިވ ަދަރނެީގ ާބަވްތަތާކއި ަދަރަޖ،  ޭބްންކ ެގެރްނޓީާއއި ްސޭޓްންޑަބއި ެލަޓރ ޮއްފ 

ަލްތަތްއ ޭބުންނުކެރޭވަވާރއި، ެމުދ ުމްއަދުތެގ  ްކެރޑިްޓ ަފަދ ޮކްނޓިްނެޖްންޓ ަލއިބިލިޓީަތަކްށ ުކާރ ައަސާރއި، ޯއަވރ ްޑާރްފްޓ ަފަދ ަވސީ

ެއެސްޓަތްއ ެބެލެހްއުޓްނ ަފަދ ަކްނަކްނެވްސ ެބްނުކްނ ޮމނިަޓރ ުކަރުމްނ ެގްނެދެއެވ.   

ާޤޫނނީ ރާިޒރްވ ެގ ޮގުތަގއި ޭބްނުކެގ ާމޭލެގ ޮގފަިތަކްށ ަކްސަޓަމުރްނ ަޖާމުކާރ ަފއިާސެގ 25 އްިނަސްއަތާއއި ެއްއަވުރެގ ައަދެދްއ، ައދި 

ައޮތުޅަތުކެގ ޮގފަިތަކްށ ަޖާމުކާރ ަފއިާސެގ 15 އްިނަސްއަތާއއި ެއްއަވުރެގ ައަދެދްއ ޯމްލޑިްވްސ ަމނިަޓރީ ޮއޯތރީިޓ ަގއި ަބަހްއަޓެއެވ. މީެގ 

ަބްތެވްސ  އިުތުރްނ، ާބާޒުރެގ ާޙަލާތއިުގޭޅޮގުތްނ، ައަވަހްށ ަފއިާސ ައްށ ަބަދުލުކެރޭވ ަފަދ ެއެސްޓަތާކއި ަލއިބިލިޓީަތުކެގ ާސުފ ންިސ

ަބަލަހްއަޓެއެވ. 

ން ޑު ޯހދު 3.3.2 ފަން

ަފއިާސ ުހިރ ެންތ މްިނަވުރ ެދެމެހްއުޓަމްށ ަފއިާސ ޯހޭދެނ ޮގްތަތްއ ުމާރަޖާޢ ުކުރުމަގއި ެއްލޯކއިްނ ަޤާވޢިުދްނ ަބާލ ަކްނަތްއަތުކެގ 

ަލްތަތާކއި ައދި  ެތޭރަގއި ހެިމެނނީ؛ ަފއިާސެގ ާބަވްތަތާކއި، ަފއިާސ ލޭިބެނ ަސަރަޙްއުދަތާކއި، ަފއިާސޭދ ަފާރްތަތާކއި، ަފއިާސެގ ަވސީ

ަދަރްނަޏްށ ަފއިާސ ލޭިބ ުމްއަދެތެވ.  

ވާ ފައިސާ  އުރު ޓިވް ނޫން ދަ ވޭ 3.3.3 ޑެރި

ެބެލްންސ ޝީުޓ ާތރީުޚަގއި ުހރި ޭބްނުކްނ ަދްއަކްނ ެޖޭހ ެޑރިޭވޓިްވ ޫންނ ަލއިބިލިޓީަތްއ ަތަސްއަރުފ ުފޭދ ުމްއަދުތަތަކްށ ަބާހުލަމްށަފުހ 

ތިރީަގއި މާިވ ާތަވުލަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއިެއަވނީެއެވ. މިައަދުދަތަކކީ ެވިވަފއިާވ ެއްއަބްސުވްނަތާކއި ެއްއޮގަތްށ، ުކރިަމުގަގއި ަފއިާސެގ ައަގްށ 

ައުތެވާދެނ ަބަދަލަކްށ ުނަބަލއި ަދުއުރަވުމްނާދ ަފއިާސެގ ައަދުދަތެކެކެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ، ޭބްނުކްނ ަފއިާސ ުހރި ެންތ މްިނަވުރެގ 

ުކރިަމުގަގއި ލެިބްނުހރި  ުނަބަލއި  ަބަދަލަކްށ  ައުތެވާދެނ  ައަގްށ  ަފއިާސެގ  ުމްސަތްޤަބުލަގއި ލެިބްނުހރި  ައްނާދާޒުކަރނީ  ރްިސްކ 

ަދުއުރަވުމްނާދ ަފއިާސެގ ަމްއަޗްށ ބިާނޮކެށެވ.
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8,066,253 189 58,285 258,061 638,693 7,011,025

1,671,091 484,248 623,816 360,524 16,212 186,291

266,119 145,494 - 28,382 - 92,243

10,003,463 629,931 782,101 646,967 654,905 7,289,559

12,022,441 1,970,428 3,131,627 961,104 1,283,751 4,675,531

2,018,978 1,340,497 2,349,526 314,137 628,846 (2,614,028)

7,053,079 98 33,715 198,469 302,530 6,518,267

1,352,371 350,319 496,513 184,264 195,736 125,539

297,787 135,642 - 76,472 - 85,673

8,703,237 486,059 530,228 459,205 498,266 6,729,479

10,903,902 2,224,243 3,497,610 1,399,943 1,085,647 2,696,459

2,200,665 1,738,184 2,967,382 940,738 587,381 (4,033,020)

3-1 މަހާ ހަމައަށ01ް މަހާ ހަމައަށ31ް ޑިސެމްބަރުު 2010 ހަމައަށް

12-3 މަހާ 

ހަމައަށް

5-1 އަހަރާއި 

ހަމައަށް

 5 އަހަރަށް

ޖުމްލަ ވުރެ ދިގު

3-1 މަހާ ހަމައަށ01ް މަހާ ހަމައަށ31ް ޑިސެމްބަރުު 2010 ހަމައަށް

12-3 މަހާ 

ހަމައަށް

5-1 އަހަރާއި 

ހަމައަށް

 5 އަހަރަށް

ޖުމްލަ ވުރެ ދިގު

އް ތަ ޓީ ލި ބި އި ލަ

ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮޒިޓްތައް

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

ލަ މް ގެ ޖު ކު ތަ ޓީ ލި ބި އި ލަ

ލަ މް ގެ ޖު ކު ތަ ޓް އެސެ

ދު ދަ ފު އަ ސާ

ތައް ޓީ ލި ބި އި ލަ

ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮޒިޓްތައް

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

ލަ މް ގެ ޖު ކު ތަ ޓީ ލި ބި އި ލަ

ލަ މް ގެ ޖު ކު ތަ ޓް އެސެ

ދު ދަ ފު އަ ސާ

)ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(

)ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ޑިާމްނާޑއި ޭސވިްންގްސ ޑިޮޕޒިްޓ ހެިމނަިފއިަވނީ 01 ަމާހ ަހަމައްށ ުމްއަދުތަހަމާވަބއިަގެއެވ. ަނަމެވްސ، މީެގ ޮބުޑ ަބެއްއ ަރްމުޒޮކްށެދނީ 

ެއްޑާވްންސަތުކްނ  ޯލާނއި  ެއްކްސޭޗްނާޖއި،  ޮއްފ  ބިްލްސ  ޑިޮޕޒިުޓަތެކެވ.  ުފޭދ  ަތަސްއަރުފ  ެތޭރަގއި  ދުިގުމްއަދެތްއެގ  މިައްށުވެރ 

ެއަދްއަކއިެދނީ، ައދި ުނލިބިުހރި އްިނަޓެރްސާޓއި ަޔޤީްނަކްނެންތ ަދަރްނަޏްށ ަހާދ ްޕޮރވަިޜްނަތާކއި ުނަލއި ާސުފ ުޖްމަލެއެވ. 

ަނުގުދ  ެތޭރަގއި،  ެއެސްޓަތުކެގ  ޭބްނުކަގއިާވ  ޫފެބްއުދަމްށަޓަކއި  ަލއިބިލިޓީަތްއ  ުހރިާހ  ެއެހްނ  ަވުޢުދަތާކއި  ޭބްނުކްނެވަފއިާވ ޯލުނެގ 

ަފއިާސާއއި ަފއިާސެގ ާބާޒުރަގއި ެއެހނިެހްނ ޭބްނުކަތާކއިެއުކ ުކެރޭވ ުމާޢަމާލްތަތުކްނ ލޭިބ ަބާޔއި، ަމުރަކޒީ ޭބްނުކަގއި ެބެހްއޓިަފއިާވ 

ަފއިާސާއއި، ްޓެރަޜީރ ުނަވަތ ެއޫންނެވްސ ެއަފަދ ބިްލަތުކްނ ލޭިބ ަފއިާސާއއި، ޭބްނުކްނ ޫދޮކްށަފއިާވ ަދަރްނާޏއި ެއްޑާވްންސަތްއ 

ހެިމެނެއެވ. ޫދުކެރިވަފއިާވ ޯލުނަތުކެގ ެއްއަބްސުވްނަތުކެގ ަދުށްނ، ެއްއައަހުރ ުދަވުހެގ ެތޭރަގއި ަދްއާކ ަޚާލްސުކަރްނެޖޭހ ަބއި، ްކެރޑިްޓ 

ެއްޕޫރަވްލަތެކްއެގ ަދުށްނ ަޚާލްސުކަރްނެޖޭހ ުމްއަދުތ އިުތުރުކެރެވެއެވ. ައދި ައްނާދާޒުކެރވަިފއިާވ ަވަރްށުވެރ އިުތަރްށ ޭބުރާވ ަފއިާސެގ 

ާސުފ ައަދުދ އިުތުރެވްއެޖަނަމ، މަިފަރުގ ޫފެބްއުދަމްށަޓަކއި، ްޓެރަޜރީ ބިްލަތްއ ޑްިސަކުއްންޓ ުކުރާމއި، ެއެސްޓ ެބްކްޑ ާމރެކްޓ ެގ 

ަލްތަތްއ ަފަދ ަފއިާސ ޯހޭދެނ އިުތުރ ަމުގަތްއ ޭބުންނުކެރވިާދެނެއެވ. ަވސީ

އް ތަ އި ފައި ނުވާ  ބަ މަނާ އި ހި ގަ ޓް 3.3.4 ބެލެންސް ޝީ

ަލްތަތްއ ެފެތނީ  ެއްނެމ ައަވަހްށ ުމްއަދުތ ަހަމާވ ާތރީާޚްށ ބިާނޮކްށ ޯލުނެގ ަވުޢުދަތާކއި ާމލީ ެގެރްނޓީަތްއ ައދި ެއެހނިެހްނ ާމލީ ަވސީ

ެއްއައަހުރެގ ުމްއަދެތްއެގ ެތޭރަގެއެވ. 
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194,676 - - 194,676

304,345 - 98,124 206,221

49,885 17,525 24,754 7,606

- - - -

548,906 17,525 122,878 408,503

431,904 - - 431,904

324,171 - 24,158 300,013

42,452 11,916 23,082 7,454

- - - -

798,527 11,916 47,240 739,371

އި ބަރުު 2010 ގަ މް 31 ޑިސެ

ލޯނުގެ ވަޢުދުތައް

ގެރެންޓީތަކާއި، ޤަބޫލުކުރުންތަކާއި އެހެނިހެން މާލީ ޚިދުމަތްތައް

ހިންގުމުގެ ކުލީގެ ވަޢުދުތައް

ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްތައް

ލަ މް ޖު

އި ބަރުު 2009 ގަ މް 31 ޑިސެ

ލޯނުގެ ވަޢުދުތައް

ގެރެންޓީތަކާއި، ޤަބޫލުކުރުންތަކާއި އެހެނިހެން މާލީ ޚިދުމަތްތައް

ހިންގުމުގެ ކުލީގެ ވަޢުދުތައް

ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްތައް

ލަ މް ޖު

އެއް އަހަރަށްވުރެ 

ދިގު ނޫން

5-1 އަހަރާއި 
ހަމައަށް

 5 އަހަރަށް
ޖުމްލަ ވުރެ ދިގު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ހ. ޯލނު ދިނުމަށް ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް
ަލްތަތުކެގ ެތެރއްިނ ަދަރނި  ަވސީ ތިރީަގއިމާިވ ާތަވުލަގއި ަބާޔްނުކެރިވަފއިަވީނ، ްގޫރްޕެގ ެބެލްންސ ޝީްޓަގއި ުނހެިމޭނ ާމލީ 

ދުިނަމްށ ެވަފއިާވ ަވުޢުދަތުކެގ ުޚާލާޞެއެކެވ. )ޯނުޓ 38(

ށ. މާލީ ގެރެންޓީއާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް
ހެިމެނެއެވ.  މާިތަވުލަގއި  ެވްސ  ެގެރްނޓީަތްއ  ުހރި  ޮގުތްނ  ާމލީ  ަބަލއިެގްނ  ާތރީަޚްށ  ުކރީެގ  ެއްނެމ  ަހަމާވ  ަތަސްއަރުފ 

 

)ޯނުޓ 38(

ނ. ޮއޕަރޭޓިންގ ލީސް ޮކމިޓްމަންޓް
ުމްސަތްޤަބުލަގއި  ެތެރއްިނ  ުމާޢަމާލުތަތުކެގ  ުކލެީގ  ުނުކެރޭވެނ  ެކްނަސްލ  ެވަފއި،  ަފާރްތަކުމަގއި  ހިފި  ުކްއަޔްށ  ޭބްނަކކީ 

ަދްއަކްނެޖޭހ ެއްނެމ ުކަޑ ުކލެީގ ައަދުދެވްސ މާިތަވުލަގއި ުޚާލާޞޮކްށަފއި ާވެނެއެވ.)ޯނުޓ 39(

ރ. ހަރުމަދަލާއި އެފަދަ ތަކެއްޗާއިގުޅޭ ވަޢުދުތައް
ތިރީަގއި މާިވ ާތަވުލްނ ަދްއުކަވއި ެދނީ އިާމާރާތއި އިުކއިްޕަމްންޓ ޯހުދަމްށ ޭބްނުކްނ ޮކްށަފއިާވ ަހުރަމަދާލއި ެއަފަދ ަތެކްއާޗއިުގޭޅ 

ަވުޢުދަތެކެވ. )ޯނުޓ 39(

)ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(
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އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ގު މަ އަ ގެ ހަ ކު ތަ ޓީ ލި ބި އި ކާއި ލަ ތަ ޓް 3.4 މާލީ އެސެ

ައްނަނނިވި ަސަބުބަތަކްށަޓަކއި، ޭބްނުކެގ ެބެލްންސ ޝީްޓަގއި ުހަށަހާޅަފއިާވ ާމލީ ެއެސްޓަތާކއި ަލއިބިލިޓީަތުކެގ ފުޮތެގ ައާގއި ަހަމައާގއި 

ެދެމުދ ާމްއދީ ަތާފެތްއ ުނާވެނެއެވ.

ހ. އެހެން ބޭންކުތަކުން ލިބެންވާ
ުމާޢަމާލުތަތުކްނ  ުކެރޭވ  ޭބްނުކަތާކއިެއުކ  ެއެހްނ  ާބކާީއއި  ުހރި  މާިހުރ  ަރްމުޒޮކްށެދނީ  ަބއި  ލެިބްނާވ  ޭބްނުކަތުކްނ  ެއެހނިެހްނ 

ެރައާކއިުދާވުލްނ ެބެހްއޓިަފއިުހިރ ަފއިާސ މާިހުރ ުހރި ައަދެދެވ. 

ށ. ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫޮކށްފައިވާ ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް
ަކްސަޓަމުރްނާނއެިއުކ ުކެރޭވ ުމާޢަމާލްތަތުކްނ ެވާދެނ ެގްއުލްނަތަކްށ )ޭއެގ ެތޭރަގއި ހެިމެނނީ، ވިަޔާފރީެގ ރްިސާކއި، ަމްޝޫރުޢަތުކެގ 

ުމްއަދާތއި،  ޯލުނޫދުކެރވިަފއިާވ  ަތެކްއާޗއި  ުހަށެހޅިަފއިާވ  ަރުހަންށ  މްިނަވާރއި،  ަދަރނެީގ  ަބުތްނ  ންިސ ަރުއްސާމުލެގ  ރްިސާކއި، 

އްިނަޓެރްސްޓ ހިނާގ ަނަމެވްސ ޯލުނެގ ަފއިާސ ައނުބާރަދްއަކްނ ެފުށުމެގ ުކރިްނ ޮއްނަނ ުމްއަދާތއި މަިފަދ ެއެހނިެހްނ ަކްނަކުމެގ 

ެގްއުލްނަތްއ( ައާޅަބާލއިުރ ެމޭންޖަމްންޓެގ ދާިރާސއްިނ ަދްއަކނީ ަކްސަޓަމުރްނަންށ ޫދުކެރވިަފއިާވ ުއެފްއުދްނެތރި ޯލުނަތަކްށ ާޗރުޖ 

ުކާރ އްިނަޓެރްސްޓެގ މްިނަވާރއި ާބާޒުރަގއި މަިފަދ އްިނަޓެރްސްޓެގ ޮގުތަގއި ަނާގ މްިނަވާރއި ެދެމުދ ަފަރެގްއ ެންތަކެމެވ. 

ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ޯލުނަތާކއި ެއްޑާވްންސަތްއ ަބާޔްނޮކްށަފއިަވނީ ޯލުންނާވ ެގްއުލަމްށ ެހދަިފއިާވ ްޕޮރވަިޜްނ ުއނުިކުރަމްށަފުހަގެއެވ. 

ނ. އަނބުރާ ދައްކަންނެގި ފައިސާއާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ
ޮކްނެމ  މްިނަވުރްނ  ޭބުންނާވ  ެއައްށ  ަހަމައަގކީ  ައްނާދާޒުކެރޭވ  ޑިޮޕޒިްޓެގ  ަކނަޑެއޅަިފއުިނާވ  ަވކުިމްއަދެތްއ  ުފޭދ  ަތަސްއަރުފ 

ހެިމެނެއެވ.  ޑިޮޕޒިްޓަތްއ  ެބެހްއޓިަފއިާވ  ޮގަތްށ  ުނލޭިބ  އްިނަޓެރްސްޓ  ެތޭރަގއި  މީެގ  ެއްއެޗެކެވ.  ައާދުކެރެވްނެޖޭހ  ަވުގެތްއަގއިެވްސ 

ޭބްނުކްނ ަކނަޑެއޅަިފއިާވ އްިނަޓެރްސަޓްށ ޭދްނެޖޭހ ޑިޮޕޒިްޓަތާކއި ެއަފަދ އްިނަޓެރްސަޓްށ ަދްއަކްނެޖޭހ ަދަރނަިތަކްށ އްިނަޓެރްސްޓ 

ަކނަޑެއޭޅ  ބިާނޮކްށ،  ަމްއަޗްށ  ުމްއަދުތަތުކެގ  ުފޭދ  ަތަސްއަރުފ  ަލްތަތުކެގ  ަވސީ ެއްއަފަދ  ެއަވސީަލަތާކއި  ާބާޒުރަގއި  ަކނަޑެއެޅނީ، 

އްިނަޓެރްސްޓ ޭރެޓްއެގ ަމްއަޗެށެވ. 

ން ޓު އް ހެ ލެ މާލު ބެ 3.5 ރައުސް

ެބެލެހްއުޓުމެގ  ުމޅި ަރުއްސާމުލ  ެބެލޭވ  މްިނަގނަޑުކްނ  ުފާޅުކަރނިވި  ުވެރ  ެއުކެލޭވ ޙިްއާޞާދުރްނެގ ަރުއްސާމަލްށ  ެބެލްންސ ޝީުޓަގއި 

ޭބްނުކެގ ަމްޤަޞަދކީ:

ެއްއޮގަތްށ  ަޤާވޢިުދަތާކއި  ަކނަޑައުޅްއާވަފއިާވ  ެބެލެހްއުޓަމްށ  ަރުއްސާމްލ  ަފާރްތަތުކްނ  ެރގިުއޭލްޓުކަރްއާވ  ސިާނަޢްތ  ޭބްނކިްނގ 

ޭބްންކ ެތޭރަގއި ަކްނަތްއަތްއ ހްިނުގްނ،

ޙިްއާޞާދުރްނަންށ ެއަކށީެގްނާވ ަފއިާދެއްއ ެދޭވ ައދި ޭބްނުކެގ ވިަޔާފރިާއއި ުގުޅްނުހރި ެއެހްނަފާރްތަތަކްށ ަފއިާދ ުކަރނިވި ޮގެތްއަގއި 

ޭބްނުކެގ ވިަޔާފރިައކީ ހިނަގހިނާގުހރި ވިަޔާފރިެއްއެގ ާޤބުިލަކްނ ލިބިެގްނާވ ވިަޔާފރިެއްއެގ ޮގުތަގއި ެދެމެހްއުޓްނ، ައދި؛

ޭބްނުކެގ ވިަޔާފރި ަތަރްއޤީޮކްށ ެދެމެހްއުޓަމްށަޓަކއި ޭބުންނާވ ަރުއްސާމުލެގ ބިްނާގ ަހުރަދާނޮކްށ ެބެލެހްއުޓެމެވ.

ަރުއްސާމަލްށ ުފޭދ މްިނަވާރއި، ަޤާވޢިުދްނ ުހްނަންނެޖޭހ ަރުއްސާމުލ ޭބުންނުކެރޭވ ޮގްތ ޯމްލޑިްވްސ ަމނިަޓރީ ޮއޯތރީިޓއްިނ ެއަކަށައުޅްއާވަފއިާވ 

ޭބްސްލ 1 ޮކމިޓީެގ ުއޫސުލަތާކއި ެއްއޮގަތްށ ޭބްންކެގ ެމޭންޖަމްނުޓްނ ަދނީ ުދަވުހްނ ުދަވަހްށ ަބަލަހްއަޓުމްނެނެވ. ައދި މިޮގުތްނ، ަމަހުކ 

ެއްއަފަހުރ މަިމުޢޫލާމުތަތްއ ެއ ޮއޯތރިޓީައްށ ުހަށަހަޅުމްނެދެއެވ.
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2009 2010

269,096 269,096

6,000 6,000

93,000 93,000

771,458 814,425

150,000 150,000

1,289,554 1,332,521

42,967 49,572

55,885 89,086

98,852 138,658

1,388,406 1,471,179

6,782,042 6,343,669

407,514 885,698

7,189,556 7,229,367

19.31% 20.35%

ލު މާ ޓިޔަރ 1 ގެ ރައުސް

ޙިއްޞާގެ ރައުސްމާލު

ނޑައެޅިފައިވާ ރައުސްމާލު  ރިޒާރވް ކަ

ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ އަގަށްވުރެ އިތުރުވި

ޢާންމު ރިޒާރވް    

ޤާނޫނީ ރިޒާރވްތައް

ލު މާ މަވާ ރައުސް މްލަ: ޓިޔަރ 1 އަށް ޝަރުޠު ހަ ޖު

ލު މާ ޓިޔަރ 2 ގެ ރައުސް
މިހާރުގެ އާމްދަނީ  

ޢާންމު ޕްރޮވިޜަން

މާލު   މަވާ ރައުސް މްލަ: ޓިޔަރ 2 އަށް ޝަރުޠު ހަ ޖު
ލާޒިމްކުރާ ރައުސްމާލުގެ ޖުމްލަ

ޓްސް ޓެޑް އެސެ އި ރިސްކު ވެ
ބެލެންސް ޝީޓްގައި ހިމެނޭ 

ބެލެންސް ޝީޓްގައި ނުހިމެނޭ

ލަ މް ގެ ޖު ކު ތަ ޓް ޓެޑް އެސެ އި ރިސްކް ވެ
ޯއ ބޭސްލް ރޭޝި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

)ހ(  ެއއީ،  ަކްނަތްއަތެކެވ.  ާލޒިުމުކާރ  ުގޫރަޕަކްށ  ހްިނާގ  ޭބްނުކ  ުނަވަތ  ޭބްނަކަކްށ  ޮކްނެމ  ެއޮއޯތރިޓީއިްނ،  ަކްނަތްއަތަކކީ  ައްނަނނިވި 

ަރުއްސާމުލެގ ެއްނެމ ަމުދ މުިނެގޮގުތަގއި ާޤޫނުންނ ާލޒިްމުކާރ 150 މިލަިއްނ ުރފާިޔ ާދއިމީޮގެތްއަގއި ެދެމެހްއުޓްނ، ައދި؛ )ށ( ާޤޫނުންނ 

ަބްތ )“ޭބްސްލ ޭރޝިޯއ”( ަބއަިންލައްޤާވމީ  ާލޒިްމުކާރ ުޖްމަލ ަރުއްސާމުލެގ މްިނަގނާޑއި ައާޅަބާލއިުރ “ރްިސްކ ެވއިެޓްޑ ެއެސްޓ” ެގ ންިސ

ޮގުތްނ ެއްއަބްސެވަފއިާވ 12 އްިނަސްއަތއިަގއި ުނަވަތ ެއައްށުވެރ ަމީތަގއި ެދެމެހްއުޓެމެވ.

ެމޭންޖަމްނުޓްނ ަބަލަހްއަޓުމްނ ެގްނާދ، ާޤޫނުންނ ާލޒިްމުކާރ ޭބްނުކެގ ަރުއްސާމުލ ެބހިެގްނަވނީ ަމއިަގނުޑ ެދ “ޓިަޔރ” ައަކެށެވ. ެއއީ:

ާއއި  ާއްމަދނީ  ެބެހްއޓިަފއިާވ  ެއުޅަމްށަފުހ  ަޔްށ  ަބއަިބ ަފއިާދއިްނ  ޭބްނުކެގ  ަރުއްސާމާލއި  ޙިްއާޞެގ  ަރުއްސާމުލ:  ެގ   1 ޓިަޔރ 

ރާިޒރްވ؛ ައދި 

ޓިަޔރ 2 ެގ ަރުއްސާމުލ: ހިނަގުމްނާދ ައަހުރެގ ާއްމަދނާީއއި ާޢްނުމ ްޕޮރވަިޜްނާއއި ެދަވަނ ަދަރަޖައްށ ުކޫފަހަމާވ، ަދަރނެީގ ޮގުތަގއި 

ަލްތަތެކެވ. ޯހޭދ ަރުއްސާމުލެގ ަވސީ

ރްިސްކ ެވއިެޓްޑ ެއެސްޓަތްއ ަވަޒްނުކަރނީ ަދަރނެީގ ާބަވާތއި، ެއަދަރނީެގ ައްނދާސީ ައަދުދ ަދްއަކއިޭދޮގާތއި ެއެހނިެހްނ ަފާރްތަތާކއި ައދި 

ެއެސާޓ ުގޅިެގްނ ުއެފޭދ ާމރެކްޓ ރްިސުކަތާކއި، ައދި ުކޫފަހަމާވ ަރުހުނަތާކއި ެގެރްނޓީައްށެވްސ ރިާޢަޔްތޮކްށެގްނ ފްަސ ާބަވެތްއެގ ރްިސުކެގ 

ޝީްޓަގއި ުނހަިމާނ ެއެސްޓަތްއެވްސ ަބަލނީ ަހަމމޭިމުރުމްނެނެވ. ައދި ުމްސަތްޤަބުލަގއި  ުބަރަދާނއި ަދަރަޖައްށ ަބަލއިެގްނެނެވ. ެބެލްންސ

ެވާދެނތީ، ެއަކަމްށ ަރްއާކެތރުިވުމެގ ޮގުތްނ، ެއ ެގްއުލްނަތަކްށ ރިާޢަޔްތޮކްށ ޮކްނެމެވްސ ަވެރްއެގ ަބަދުލަތެކްއ ެގެނެވެއެވ. ެގްއުލެމްއ ުކރިަމތި

ތިރީަގއި މަިވނީ ނިމެިގްނދިަޔ ެދައަހުރެގ ޑެިސްމަބުރު 31 ެގ ނިަޔަލްށ ަރުއްސާމުލ ހެިމނަިފއިާވ ޮގުތެގ ުޚާލާޞެއެކެވ. ާފއިުތވި ެދައަހުރެވްސ، 

ާޤޫނނީ ޮގުތްނ ާލޒިްމޮކްށަފއިާވ ަރުއްސާމުލެގ މްިނަގނުޑަތާކއި ެއްއޮގަތްށ ަޢަމުލޮކްށަފއިެވެއެވ.

)ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(



103 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ާޤޫންނ ާލޒިްމުކާރ ަރުއްސާމުލ 2010 ަވަނ ައަހުރ އިުތުރެވަފއިަވނީ، ަމއިަގނުޑ ޮގެތްއަގއި 2009 ަވަނ ައަހުރެގ ާސުފ ަފއިާދއިްނ ަބެއްއ 

ަރުއްސާމުލަގއި ހެިމނަިފއިާވތީެއެވ. ރްިސްކ ެވއިެޓްޑ ެއެސްޓްސ އިުތުރެވަފއިަވނީ 2010 ަވަނ ައަހުރަގއި ޮބެޑތި ުކްނުފނަިތަކްށ ޫދުކެރވިަފއިާވ 

ަބާޔްނޮކްށަފއި  އިުތަރްށ  ެއެސްޓްސ  ަސަބުބްނ  ޯލުނަތުކެގ  ހެިމނަިފއިާވ  ޝީުޓަގއި  ެބެލްންސ  ަސަބުބްނެނެވ.  އިުތުރުވުމެގ  ޯލުނަތްއ 

ވަީނަމެވްސ، ެބެލްންސ ޝީުޓެގ ާތރީާޚއި ަހަމައްށ ެސްންކަޝްނ ުކެރވި ަނަމެވްސ، ަފއިާސ ޫދުކެރވިަފއިުނާވ ޯލުނަތުކެގ ައަދުދ އިުތުރުވުމެގ 

ަސަބުބްނ  ެބެލްންސ ޝީުޓަގއި ަބާޔްނުކެރިވަފއިުނާވ ެއެސްޓަތުކެގ ައަދުދ އިުތުރެވަފއިެވެއެވ.

4 އެކައުންޓިންގގެ މުހިއްމު އަންދާޒާތަކާއި ނިންމުންތައް

ުކރިައްށ ޮއްތ ާމލީ ައަހުރެގ ެއެސުޓަތާކއި ަލއިބިލިޓީެގ ޮގުތަގއި ރޯިޕުޓުކެރިވަފއިާވ ައަދުދަތަކްށ ައަސުރުކުރަވނިވި ައްނާދާޒަތްއ ޭބްނުކްނ ުކެރެއެވ. 

ާމީޒެގ ަތުޖރިާބަތާކއި ާޙަލާތއި ެއަކށީެގްނާވ ޮގުތެގ ަމިތްނ ުކރިަމަގްށ ުއްއމުީދ ުކެރޭވ ަކްނަތްއަތާކއި ެއެހނިެހްނ ަކްނަތްއަތަކްށ ރިާޢަޔްތޮކްށ މަިފަދ 

ައްނާދާޒަތާކއި ންިނުމްނަތްއ ެމުދެކނުޑެމްއެނތި ަވަޒްނުކެރެވުމްނެދެއެވ.

ހ. ޯލނާއި އެޑްވާންސް އިން ލިބިދާނޭ ގެއްލުންތައް
ުމާރަޖާޢ  ެއްއަފަހުރ  ައަހަރުކ  ަމުދެވެގްނ  ޯޕރްޓޯފލޯިއ  ޯލުނ  ޮގުތްނ  ަވަޒްނުކުރުމެގ  ެގްއުލްނ  ލިބާިދެނ  ޯލުނަތުކްނ  ޫދޮކްށަފއިާވ  ޭބްނުކްނ 

ުކެރެވެއެވ. ާއްމަދނެީގ ަބާޔުނަގއި މަިފަދ ެގްއުލެމްއ ހެިމުނުމެގ ުކރީްނ ޯލާނއި ެއްޑާވްންސަތުކްނ ެއްއެވްސ ެގްއުލެމްއ ެވަފއިޭވޯތ ުނަވަތ ޫންނޯތ 

ަޔޤީްނުކުރުމެގ ޮގުތްނ ެއަކަމްށ އިާޝާރްތުކާރ ަފަދ ެހކަިތެކްއ ޭވޯތ ަބަލެއެވ. މަިފަދ ެހކަިތުކެގ ެތޭރަގއި ޯލުނ ަނާގަފއިާވ ަފާރްތަތުކްނ ަފއިާސ 

ައނުބާރ ެދްއުކުމަގއި ާފަހަގ ުކެރޭވ ަފަދ ުނަރނަގުޅ ަބަދެލްއ ަދްއަކއިޭދ ަފަދ ަމުޢޫލާމުތަތްއ ހެިމެނެއެވ. 

ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ޯލުނަތުކްނ ލިބާިދެނ ެގްއުލަމްށ ްޕޮރވަިޜްނ ެހުދުމަގއި ެމޭންޖަމްނުޓްނ ރިާޢަޔްތުކަރނީ  ޯމްލޑިްވްސ ަމިނަޓރީ ޮއޯތރިޓީ 

އްިނ ަކނަޑައާޅަފއިާވ ަވކި މްިނަގނުޑަތަކެށެވ.

5 ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތަކުގެ ދިރާސާ

ހ.  ވިޔަފާރި ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތައް

ޭބްނުކެގ ވިަޔާފރި ަބާހެލވިަފއިަވނީ ަމއިަގނުޑ ތްިނ ަބަޔަކެށެވ. ެއއީ: 

ރެީޓއިްލ ެއްންޑ އިެލްކްޓޯރނިްކ ޭބްނކިްނގ - މިަބއިެގ ެތޭރަގއި ހެިމެނނީ ައމިްއަލ ޭބްނކިްނގ ޚުިދަމާތއި ަވކަިވކި ަފުރުދްނެގ ަކަރްނޓ 

ެއަކުއްނާޓއި ޭސވިްނގ ައދި ޑިޮޕޒިްޓ ެއަކުއްންޓަތާކއި ްކެރޑިްޓ ާކާޑއި ެޑބްިޓ ާކުޑެގ ޚުިދަމްތ ދުިނާމއި، ޕޮއިްންޓ ޮއްފ ޭސްލްސ، ޭއ.ޓީ.

ެއްމ، އްިނަޓެންޓ ެމުދެވރިޮކްށ ޭބްނުކެގ ޚުިދަމްތ ދުިނާމއި ުމާސަރ ަޖާމުކުރާމއި، ާޢްނުމ ޭބުންނަތަކްށ ޯލުނ ދުިނާމއި ަރުހުނ ުކުރްނ 

ަފަދ ޚުިދަމްތަތެކެވ.

ޯކަޕޭރްޓ ޭބްނކިްނގ - މިަބއިަގއި ހެިމެނނީ ވިަޔާފރި ުކާރ ަފާރްތަތަކްށ ަޑއެިރްކްޓ ެޑބްިޓެގ ޚުިދަމްތދުިނާމއި ަކަރްންޓ ެއަކުއްނާޓއި 

ަލްތަތްއ ދުިނާމއި ޭބުރ ަފއިާސެގ ޚުިދަމްތަތާކއި ރޯިސުޓ ަތަރްއޤީުކުރަމއި  ިޑޮޕޒިްޓ ާއއި ޯއަވރްޑާރްފާޓއި، ޯލާނއި ަދަރނެީގ ެއެހނިެހްނ ަވސީ

ައދި ާއުގ ޯބުޓ ަފަހުރ ަގުތްނަފަދ ަކްނަތްއަތެކެވ.

ަތަރްއޤީެގ ޭބްނކިްނގ - މިަބއިަގއި ހެިމެނނީ ައޮތުޅަތުކަގއި ޭބްނކިްނގ ޚުިދަމްތ ދުިނާމއި ުކދި ވިަޔާފރިައާށއި ދިރިުއުޅުމެގ ެފްނަވުރ 

ަރނަގުޅުކުރަމްށ ޯލުނ ޫދުކުރެމެވ. 

ވިަޔާފރީެގ ަބއަިތުކެގ ެމުދަގއި ުކެރޭވ ުމާޢަމާލްތަތްއ ުކެރެވނީ ވިަޔާފރީަގއި ެގްނުގޭޅ ާޢްނުމ ުއޫސުލަތާކއި ަހަމަތުކެގ ަމތީްނެނެވ. 
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ބައިތަކުގެ އާމްދަނީ 

އެހެނިހެން ބައިތަކުން ލިބުނު  

ލަ މް ޖު

ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ

އާމްދަނީގެ ޓެކްސަށް ހިނގާ ޚަރަދު

ދާ އި ގެ ފަ ހަރު އަ

ބައިތަކުގެ އެސެޓްތައް

އް ތަ ޓް މްލަ އެސެ ޖު

ބައިތަކުގެ ލައިބިލިޓީތައް

ރައުސްމާލު

ލަ މް ގެ ޖު ކު ތަ ޓީ ލި ބި އި ލަ

އް ތަ މް ޓަ އި ހެން އަ ހެނި ގެ އެ ކު ތަ އި ބަ
ހަރުމުދަލަށް ހިނގާ ޚަރަދު

ނޑުން ބަލަށްކެ

 31 ޑިސެމްބަރު 2010 

ގައި ބައިތަކުގެ ރިޕޯޓު އޮތްގޮތް

ކޯޕަރޭޓް 

ބޭންކިންގ

ރީޓެއިލް އެންޑް 

އިލެކްޓްރޯނިކް  

ބޭންކިންގ

ތަރައްޤީގެ

ޖުމްލަޓްރެޜަރީ ބޭންކިންގ

830,195 97,436 127,312 429,546 175,901

- (103,884) 16,716 116,149 (28,981)

830,195 (6,448) 144,028 545,695 146,920

125,065 (8,063) 13,194 174,492 (54,558)

(75,493) - - - -

49,572 (8,063) 13,194 174,492 (54,558)

9,972,594 1,733,558 1,718,832 3,434,739 3,085,465

9,972,594 1,733,558 1,718,832 3,434,739 3,085,465

8,590,501 1,736,925 1,453,226 2,886,864 2,513,486

1,382,093 - - - -

9,972,594 1,736,925 1,453,226 2,886,864 2,513,486

62,285 10,827 10,733 21,447 19,278

(34,803) (5,870) (6,397) (11,859) (10,677)

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ވިަޔާފރި ހްިނުގަމްށ ޯހޭދ ަފްނުޑަތްއ ާޢްނުމޮގެތްއަގއި ެއކި ަބއަިތުކެގ ަމްއަޗްށ ަބާހެލެވެއެވ. ަނތާީޖެއްއެގ ޮގުތްނ، ަފްނުޑަތްއ ޯހުދުމެގ ަޚަރުދ 

ާބާޒުރަގއި  ަފއިާސެގ  ަކނަޑައަޅނީ  އްިނަޓެރްސްޓ  މަިފްނުޑަތަކްށ  ަބާޔްނުކެރެވެއެވ.  ާއްމަދނަީގއި  ހްިނުގުމެގ  މިަބއިަތުކެގ  ުއނުިކުރަމްށަފުހ 

އްިނަޓެރްސްޓ ުހރި ައުގްނެނެވ. މިަބއިަތުކެގ ެމުދަގއި ާމްއދޮީގުތްނ ާއްމަދނީ ލޭިބެނ ުނަވަތ ަޚަރުދާވެނ އިުތުރ ޮގެތްއ ޯންނާނެނެއެވ. 

ެބެލްންސ ޝީުޓެގ ަމއިަގނުޑ ބިާނެވަފއިަވނީ ޭބްންކ ހްިނުގުމަގއި ޭބުންނުކާރ ެއެސްޓަތާކއި ަލއިބިލިޓީަތްއ ހެިމޭނ ޮގަތެށެވ.

ޭބްނުކެގ ައުގަތާކއި ެއްއަބއްިނ ައެންއ ަބަޔްށ ަބަދުލުކުރުމެގ ެތޭރަގއި ައްނަނ ަފަރުގ ެއވިަޔާފރިެއްއެގ ަނތާީޖެގ ެތޭރަގއި ހެިމނަިފއިާވެނެއެވ.  

)ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(
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958,726 66,323 120,084 641,406 130,913

- (120,295) 15,085 32,029 73,181

958,726 (53,972) 135,169 673,435 204,094

78,382 (53,973) 21,560 316,662 (205,867)

(35,414) - - - -

42,968 (53,973) 21,560 316,662 (205,867)

10,980,011 2,009,269 1,643,270 4,624,604 2,702,868

9,647,490 2,014,822 1,435,093 3,809,243 2,388,332

1,332,520 - - - -

10,980,010 2,014,822 1,435,093 3,809,243 2,388,332

21,132 3,867 3,163 8,900 5,202

(30,215) (5,529) (4,522) (12,726) (7,438)

2009 2010

653,136,171 581,951,055

208,997,739 213,479,325

546,125 54,914

20,875,733 9,265,839

75,170,260 25,443,438

958,726,028 830,194,571

ބައިތަކުގެ އާމްދަނީ 

އެހެނިހެން ބައިތަކުން ލިބުނު  

ލަ މް ޖު

ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ

އާމްދަނީގެ ޓެކްސަށް ހިނގާ ޚަރަދު

ދާ އި ގެ ފަ ހަރު އަ

އް ތަ ޓް ގެ އެސެ ކު ތަ އި ބަ

ބައިތަކުގެ ލައިބިލިޓީތައް

ރައުސްމާލު

ލަ މް ގެ ޖު ކު ތަ ޓީ ލި ބި އި ލަ

އް ތަ މް ޓަ އި ހެން އަ ހެނި ގެ އެ ކު ތަ އި ބަ
ހަރުމުދަލަށް ހިނގާ ޚަރަދު

ނޑުން ބަލަށްކެ

އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ

ފީ އާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

ބޭރު ފައިސާ މާރުކޮށްގެން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

ހިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ 

 31 ޑިސެމްބަރު 2009 

ޯކޕަރޭޓް ބޭންކިންގގައި ބައިތަކުގެ ރިޯޕޓު ޮއތްޮގތް

ރީޓެއިލް އެންޑް 
އިލެކްޓްޯރނިކް  

ބޭންކިންގ

ތަރައްޤީގެ

ޖުމްލަޓްރެޜަރީ ބޭންކިންގ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ަހުރުމަދަލްށ ހިނގި ަޚަރުދެގ ެތޭރަގއި ްޕޮރަޕރޓީ ައދި އިުކއިްޕަމްނަޓްށ އިުތުރުކެރުވުނ ައަދުދ ހެިމނަިފއިެވެއެވ. )ޯނުޓ 29(

ށ.  ސަރަހައްދީ ބައިތައް

ޭބްނުކެގ ވިަޔާފރި ހްިނަގނީ ަހަމެއަކނި ދެިވހާިރްއޭޖަގެއެވ.

6 ޖުމްލަ އާމްދަނީ

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

)ހުރިހާ އަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(
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2009 2010

546,125 54,914

2009 2010

39,338,296 37,413,681

4,144,402 3,161,226

2,589,791 3,213,438

3,403,419 2,713,248

145,426,180 155,186,248

14,095,651 11,791,484

208,997,739 213,479,325

(83,403,404) (87,853,573)

125,594,335 125,625,752

7 އިންޓަރެސްޓްގެ ސާފު އާމްދަނީ

8 ފީ އާއި ޮކމިޝަނުގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ

9 ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ޮގތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

ނީ ދަ މް ޓް އާ ޓަރެސް އިން

އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާ

ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް / އެމް.އެމް.އޭ. ގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި

ކުރުމުއްދަތަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސާ

އެސައިންޑް ކެޕިޓަލް އެންޑް ރިޒާރވް ޑިޕޮޒިޓް

ދު ރަ ޓް ޚަ ޓަރެސް އިން

ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮޒިޓްތައް

ދަރަންޏަށް ނެގި ފައިސާ

އެހެނިހެން

ނީ ދަ މް ފު އާ ޓްގެ ސާ ޓަރެސް އިން

ޕޭ އޯޑަރަށްލިބުނު ކޮމިޝަން

ގެރެންޓީއަށް ލިބުނު ކޮމިޝަން

ޑޮކިއުމެންޓަރީ ކްރެޑިޓަށް ލިބުނު ކޮމިޝަން

ބިލް ޑިސްކައުންޓް ކޮށްދިނުމުން ލިބުނު ކޮމިޝަން

ކާޑުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުން ލިބުނު ކޮމިޝަން

އެހެނިހެން

ދު ރަ ގައި ހިނގި ޚަ ގެ ޮގތު އި ޮކމިޝަނު ފީ އާ
ރޑުގެ ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ ޚަރަދު ކްރެޑިޓް ކާ

ލަ މް ފު ޖު ގައި ލިބުނު ސާ ގެ ޮގތު އި ޮކމިޝަނު އާ ފީ

ވިއްކާލެވޭ ގޮތަށް ހުރި މާލީ ވަސީލަތްތައް

2009 2010

572,302,826 482,042,185

66,287,307 85,898,323

6,280,633 4,089,264

8,265,405 9,921,283

653,136,171 581,951,055

175,640,340 145,959,881

41,718,148 29,760,321

2,019,204 18,167

219,377,692 175,738,369

433,758,479 406,212,686

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
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2009 2010

30,215,474 34,803,080

9,049,563 9,044,572

8,247,175 10,958,695

1,182,124 1,314,379

9,494,855 8,048,081

1,713 5,185

463,017 534,966

58,653,921 64,708,958

2009 2010

143,572,461 146,744,765

2009 2010

4,309,848 5,001,457

12,777,379 4,024,189

10,405,588 -

29,714,529 7,134,734

57,581 51,332

17,905,335 9,231,726

75,170,260 25,443,438

10 ހިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ

11 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

 12 ޢިމާރާތާއި ސާމާނާއި ޤާއިމުވެތިބުމަށް   
   ހިނގި ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

2009 2010

336,197,010 143,121,065

33,566,227

336,197,010 176,687,292

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ޓެލެކްސްއާއި ފެކްސް އަށް ލިބުނު

އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނަށް ލިބުނު

އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނަށް ހެދުނު ޢާންމު ޕްރޮވިޜަނުން ލިބުނު ]ނޯޓު 23)ހ([

އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނަށް ހެދުނު ޚާއްޞަ ޕްރޮވިޜަނުން ލިބުނު  ]ނޯޓު 23)ހ([

ޕްރޮޕަޓީ ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް ނައްތާލުމުން ލިބުނު

އެހެނިހެން

ނޑުން )ނޯޓް 29( ބަލަށް ކެ

ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ޚަރަދު - އިމާރާތް

ކަރަންޓް 

އިންޝުއަރެންސް

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން

އެސެޓްތައް ވިއްކާލުމުން ލިބުނު ގެއްލުން

އެހެނިހެން

ލޯނާއި އެޑްވާންސްގެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޚާއްޞަ ޕްރޮވިޜަން

ލޯނާއި އެޑްވާންސްގެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޢާންމު ޕްރޮވިޜަން

ުމަވްއަޒުފްނަންށ ހިނގި ަޚަރުދެގ ެތޭރަގއި ހެިމެނނީ ުމާސަރާއއި، ޯބަނާހއި، އާިނަޔްތަތާކއި، ަތްމރުީނުކުރަމްށ ހިނގި ަޚަރެދެވ.

ައަހުރެތޭރަގއި ެއްވެރްޖޮކްށ ޭބްނުކަގއި ަވީޒަފއިަގއި ތިބި ުމަވްއަޒުފްނެގ ައަދަދކީ 779 )2009:748(

 13 ނުލިބޭނެ އަދި ޔަޤީންކަން ކުޑަ
   ޯލނަށް ހެދި ޕްޮރވިޜަން

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
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2009 2010

78,381,899 125,065,337

28,382,335 72,913,940

2009 2010

28,382,335 72,913,940

- 3,558,166

- (979,038)

7,032,146 -

35,414,481 75,493,068

2009 2010

1,205,158 1,470,065

1,509,078 1,342,718

438,177 493,457

342,000 575,419

1,361,939 919,142

7,588,338 9,787,287

1,023,446 588,060

5,490,434 7,162,040

10,114,183 9,949,218

- 1,614,547

10,066,888 19,494,324

39,139,641 53,396,277

15 އާމްދަނީގެ ޓެކްސް ޚަރަދު

މިހާރުގެ ޓެކްސް 

ފާއިތުވި އަހަރާއި ގުޅިގެން ގެނެވުނު ބަދަލުތައް

ދެއްކުން ފަސްކޮށްފައިވާ ޓެކްސް )ނޯޓު 34(

ދެއްކުން ފަސްކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި )ނޯޓު 33( 

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރީގެ ފައިދާ

މިހާރުގެ ޓެކްސް - ޓެކްސްނެގޭ ރޭޓްކަމަށްވާ 25 އިންސައްތައަށް ބަލައި ހިސާބުކުރުމުން

ްނ  ާދއި ، ެޓްކްސ ެނުގުމެގ ުކރީެގ ަފއި ުކުރުމްނ ައްނަނ ެޓްކްސެގ ައަދާދއި ޮކްށަފއިމިަވނީ ެޓްކްސެގ ައާސސީ ޭރުޓ ެބުންނ ާޔްނ ަގއި ަބ ތިރީ

ެނުގުނ ެޓްކްސާއއި ެދެމުދުހރި ަފަރެގެވ.

ާވެނެއެވ. ަފއި ުކެރވި ާޔްނ ާވ ާއްމަދނެީގ ެޓްކްސާއއި ުގޭޅ އިުތުރ ަތްފޞީްލ ޯނުޓ 34 ަގއި ަބ ޮކްށަފއި ެދްއުކްނ ފްަސ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ފީ

ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހިނގާ ޚަރަދު

އޮޑިޓަރުންގެ އުޖޫރަ

އެހީގެ ގޮތުގައި ދެވުނު

ކޮންސަލްޓަންސީ ފީ

ސޮފްޓްވެއަރގެ ލައިސަންސް ފީ

ނަހަމަ ގޮތުގައި ކްރެޑިޓް/ޑެބިޓް ކާޑު ބޭނުން ކުރުމުގެ ގެއްލުން 

ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ހިނގި ޚަރަދު

މުޢާސަލާތަށް ހިނގި ޚަރަދު

އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގު ދަށަށް ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ހިސާބުކުރެވުނު )ނޯޓު 27( 

އެހެނިހެން

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

14 ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއްވެސް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
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2009 2010

302,790,421 332,528,862

119,408,975 45,016,518

53,760,000 84,580,685

1,473,468,066 893,634,684

1,949,427,462 1,355,760,749

2009 2010

42,967,418 49,572,269

5,381,920 5,381,920

7.98 9.21

18 ފައިސާއާއި ކުރު މުއްދަތުގެ ފަންޑް

 19 ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ

  )އެމް.އެމް.އޭ.( ގައި ހުރި ބާކީ

ނަގުދު ފައިސާއިން ހުރި

އެހެން ބޭންކްތަކުގައި ހުރި ބާކީ

ކުރުމުއްދަތުގެ ނޯޓިހާއެކު ނެގެން ހުރި

ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް ) 3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ މުއްދަތު ހަމަވާ(

ރިޒާރވް ޑިޕޮޒިޓް

މިހާރުގެ )ކަރަންޓް(

2009 2010

2,234,521,337 1,701,520,810

2,234,521,337 1,701,520,810

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ސާފު ފައިދާއިން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ޖެހޭ )ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

ދޫކުރެވުނު ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް ޢާންމު ޙިއްޞާގެ އަދަދު )ޙިއްޞާއިން(

ޙިއްޞާއަކަށް  ޖެހޭ ފައިދާ )ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

16 ޙިއްޞާގެ ފައިދާ

ަބަހްނ ުހަށަހާޅ ޙިްއާޞެގ ަފއިާދ ހާިސުބެގ ެތެރައްށ ަވްއަދނީ ައަހރީ ާޢްނުމ ަޖްލާސއްިނ ަތްސދުީޤުކުރުމްނެނެވ. 31 ޑެިސްމަބުރ 2009 ަގއި ނިުމުނ 

ާމލީ ައަހުރަގއި 2008 ަވަނ ައަހަރްށ ޙިްއާޞައަކްށ ަބަހްނ ަކނަޑެއުޅުނ ަފއިާދެގ ޮގުތަގއި 9 ުރފާިޔެގ ަމުގްނ ުޖްމަލ 48,437,280  ުރފާިޔ ެބުހަމްށ 

ައަހރީ ާޢްނުމ ަޖްލާސއްިނަވނީ ފްާސޮކްށަފެއެވ. މާިމލީ ަބާޔްނަތުކަގއި ހިްއާޞެގ ަފއިާދައްށ ަބަހްނ ަކނަޑެއުޅުނ ައަދުދ ހެިމނަިފއިާވެނެއެވ. މި 

ައަދަދކީ، 31 ޑެިސްމަބުރު 2009 ަގއި ނިުމުނ ައަހުރ ހިްއާޞާދުރްނެގ ަރުއްސާމުލެގ ެތޭރަގއި ހެިމޭނ ަފއިާދއިްނ ެބެހްއޓިަފއިާވ ާއްމަދނެީގ ެތޭރަގއިާވ 

ަބްތާވ ޙިްއާޞެގ ަފއިާދ ެބުހަމްށ ަކނަޑެއޅަިފެއްއުނެވެއެވ. ައަދެދެކެވ. ައދި 2010 ަވަނ ައަހުރ، 2009 ަވަނ ައަހަރްށ ންިސ

17 ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ

ޙިްއާޞައަކްށ  ެޖޭހ ަފއިާދ ހާިސުބުކަރނީ، ައަހުރެގ ާސުފ ަފއިާދ ެއައަހުރެގ ެތޭރ ޫދޮކްށަފއިުހރި ާޢްނުމ ޙިްއާޞެގ ެވއިެޓްޑ  ެއްވެރްޖ ައަދުދެގ 

ަމްއަޗްށ ަބާހަލއިެގްނެނެވ. 

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
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2009 2010

475,959,396 462,126,065

1,473,468,066 893,634,684

1,949,427,462 1,355,760,749

ނަގުދު ފައިސާއާއި ކުރުމުއްދަތުގެ ފަންޑް )ނޯޓް 18(

ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް )3 މަސް ދުވަހުތެރޭ މުއްދަތު ހަމަވާ(

2009 2010

7,394,599,830 7,346,742,017

(485,376,362) (635,215,911)

(334,026,327) (629,227,734)

6,575,197,141 6,082,298,372

29,298,577 17,577,667

6,545,898,564 6,064,720,705

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

ޤާނޫނީޮގތުން އެމް.އެމް.އޭ ގައި ހުރުން ލާޒިމްކުރާ ރިޒާރވް ޑިޮޕޒިޓަކީ:

ަބަހްއަޓްނެޖޭހ  ޮގުތަގއި  ރާިޒރްވެގ  ޑިޮޕޒިްޓެގ  ޮގފަިތުކެގ  ުހްނަނ  ާމޭލަގއި  ޭބްނުކަތުކެގ  ވިަޔާފރި  ޮގުތަގއި،  ާލޒިްމުކާރ  ަޤާވޢިުދަތްއ  ެއްމ.ެއްމ.ޭއެގ 

ަމުދމަިނކީ ޑިާމްންޑ ައދި ަޓއިްމ ަލއިބިލިޓީަތްއ )ެއްއ ޭބްނުކްނ ައެންއ ޭބްނަކްށ ޫދޮކްށަފއިާވ ަފއިާސ ފިަޔަވއި( ައދި ާމރޖިްނ ޑިޮޕޒިްޓ ަތުކެގ 25 

އްިނަސްއަތެއެވ. ައދި ަމޭލެގ ޮގފަިތްއޫންނ ެއެހްނ ޮގފަިތުކެގ ޑިޮޕޒިްޓެގ ރާިޒރަވްށ 15 އްިނަސްއަތެއެވ. މަިފަދ ޑިޮޕޒިްޓަތަކކީ، ޭބްނުކ ހްިނުގުމަގއި 

ުދަވުހްނ ުދަވަހްށ ޭބުންނުކެރޭވ ޑިްޕޒިްޓަތެކްއޫނެނެވ.

ެމއި 2010 ެގ ނިަޔަލްށ ާމޭލަގއި ުހރި ޮގފަިތުކްނ ުރފާިޔއިްނ ެބެހްއޓިަފއިާވ މަިފަދ ޑިޮޕޒިްޓަތުކްނ 15 އްިނަސްއަތައްށުވެރ އިުތުރާވ ޑިާމްންޑ ައދި 

ަޓއިްމ ަލއިބިލިޓީަތާކއި )ެއްއ ޭބްނުކްނ ައެންއ ޭބްނަކްށ ޫދޮކްށަފއިާވ ަފއިާސ ފިަޔަވއި( ައދި ާމރޖިްނ ޑިޮޕޒިްޓަތަކްށ ައަހަރުކ 2.5 އްިނަސްއަތ 

އްިނަޓެރްސްޓ ލެިބުމްނދިަޔެއެވ. ައދި މިޮގަތްށ ެބެހްއޓިަފއިާވ ޫޔ.ެއްސ. ޮޑަލުރ ޑިޮޕޒިްޓަތަކްށ އްިނަޓެރްސްޓ ލިބިަފއިަވނީ، ެފެޑަރްލ ރާިޒރްވ ޭބްންކ، 

ުއ ޯޔްކ އްިނ ާފއިުތވި ަހްފާތަގއި ެއްމ.ެއްމ.ޭއެގ އްިނެވްސްޓަމްންޓަތަކްށ ލުިބުނ ެއަވޭރްޖ އްިނަޓެރްސްޓ ޭރަޓްށ ބިާނޮކެށެވ. ައދި ެމއި 2010  ނި

އްިނ ެފށިެގްނ ުރފާިޔއިްނ ެބެހްއޭޓ ރަިޒރްވ ިޑޮޕޒިްޓަތަކްށ ައަހަރުކ 01 އްިނަސްއަތ ައދި ޮޑަލުރްނ ެބެހްއޭޓ ރާިޒރްވ ޑިޮޕޒިްޓަތަކްށ ައަހަރުކ 0.05 

އްިނަސްއަތ އްިނަޓެރްސްޓ ލެިބެއެވ.

20 ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި
ަފއިާސ ަދުއުރވި ޮގުތެގ ަބާޔުނަގއި ހެިމުނަމްށަޓަކއި، ަފއިާސާއއި ަފއިާސާއ ެއްއަފަދ ަތެކތީެގ ޮގުތަގއި ަބާލަފއިަވނީ ތިރީަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއިާވ ަބއަިތުކެގ 

ެތެރއްިނ، ެއަބެއްއެގ ާބކީ 90 ުދަވަހްށުވެރ ުކުރުމްއަދެތްއަގއި ލޭިބޮގަތްށުހރި ާބކަީތެކެވ. 

 21 ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ
   ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

ޖުމްލަ

ނޑަން: ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަން ]ނޯޓް 23 )ހ([ ކަ

ނޑަން: ހިފެހއްޓިފައި ހުރި އިންޓަރެސްޓް )ނޯޓް 24( ކަ

ލަ މް ފު ޖު ސާ

ވާ ޮގތް: ތް ބަ ނިސް
ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް  )ނޯޓް 23(

ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް )ނޯޓް 22(
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2009 2010

1,427,506,246 1,160,761,220

214,925,097 220,723,858

809,828,673 724,498,225

4,697,623,825 5,011,179,663

35,134,561 7,727,468

134,540,215 136,020,452

42,700,555 63,504,900

7,362,259,172 7,324,415,786

(483,748,451) (632,754,685)

(332,612,157) (626,940,396)

6,545,898,564 6,064,720,705

2,274,990,335 1,854,191,768

4,270,908,229 4,210,528,937

2009 2010

4,137,316 -

28,203,342 22,326,231

(1,627,911) (2,461,226)

(1,414,170) (2,287,338)

29,298,577 17,577,667

22,571,665 15,469,232

6,726,911 2,108,435

2009 2010

154,265,689 429,491,792

(29,714,529) (7,134,734)

336,197,010 143,121,065

(33,584,745) (9,379,645)

2,328,367 (9,968,841)

429,491,792 546,129,637

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

22 ބިލްސް ޮއފް އެކްސްޗޭންޖް

23 ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

އެކްސްޕޯރޓް ބިލްތައް

އިމްޕޯރޓް ބިލްތައް

ނޑަން: ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަން ]ނޯޓް 23 )ހ([ ކަ

ނޑަން: ހިފެހއްޓިފައި ހުރި އިންޓަރެސްޓް )ނޯޓް 24( ކަ

ލަ މް ފު ޖު ޖުގެ ސާ ބިލްސް ޮއފް އެކްސްޗޭން

މިހާރުގެ )ކަރަންޓް(

މިހާރު ނޫން )ނޮން- ކަރަންޓް(

ރޑްރާފްޓްތައް އޯވަ

ތަރައްޤީއަށް ދޫކުރެވުނު ލޯނުތައް )ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކިންގ(

ސުނާމީގައި ގެއްލުންވި ރިސޯޓްތައް އަލުން އާރާސްތު ކުރުމަށް ޔޫރަޕިއަން 

އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް )އީ.އައި.ބީ( ގެ ރީފައިނޭންސް ސްކީމުގެދަށުން 

ދެވިފައިވާ ލޯނުތައް

އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ލޯނުތައް

ވަޤުފު ރަސީދުތައް

ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ބާކީތައް

މުވައްޒަފުންގެ ލޯނުތައް

ނޑަން: ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަން ]ނޯޓް 23 )ހ([ ކަ

ނޑަން: ހިފެހއްޓިފައި ހުރި އިންޓަރެސްޓް )ނޯޓް 24( ކަ

ލަ މް ފު ޖު ވާންސްގެ ސާ ޑް އި އެ ޯލނާ

މިހާރުގެ )ކަރަންޓް(

މިހާރު ނޫން )ނޮން- ކަރަންޓް(

)ހ( ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޕްޮރވިޜަނަށް  އައި ބަދަލު:

ޮރވިޜަން i. ޚާއްޞަ ޕް
1 ޖެނުއަރީގައި ހުރި ބާކީ

އަހަރުތެރޭގައި އަނބުރާ ލިބުނު

އަހަރުތެރޭގައި ހެދި ޕްރޮވިޜަން

އަހަރުތެރޭގައި ނުލިބޭނެކަމަށް ފޮތުން އުނިކުރެވުނު ލޯނުތައް

އެކްސްޗޭންޖްގެ ފަރަގު

ކީ މްބަރު ގައި ހުރި ބާ 31 ޑިސެ



112

2009 2010

66,273,667 55,884,570

- 33,566,227

(10,405,588) -

16,491 (364,523)

55,884,570 89,086,274

485,376,362 635,215,911

483,748,451 632,754,685

1,627,911 2,461,226

485,376,362 635,215,911

2009 2010

167,027,814 334,026,327

289,472,707 323,607,261

(64,598,359) (14,544,421)

2,194,224 (7,884,726)

(60,070,059) (5,976,707)

334,026,327 629,227,734

332,612,157 626,940,396

1,414,170 2,287,338

334,026,327 629,227,734

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

ން ޜަ ޮރވި މު ޕް ii. ޢާން
1 ޖެނުއަރީގައި ހުރި ބާކީ

އަހަރުތެރޭގައި ހެދުނު ޕްރޮވިޜަން

ޢާންމު ޕްރޮވިޝަންގެ ތެރެއިން އަނބުރާލިބުނު

އެކްސްޗޭންޖުގެ ފަރަގު

ކީ މްބަރު ގައި ހުރި ބާ 31 ޑިސެ

ވާ ޮގތް: ތް ބަ ނިސް
ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް

 24 ހިފެހެއްޓިފައިހުރި އިންޓަރެސްޓަށް
   އައިބަދަލު:

1 ޖެނުއަރީގައި ހުރި ބާކީ

އަހަރުތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުނު އަދަދު

އަނބުރާ ލިބުމުން އިޢާދަކުރެވުނު އަދަދު

އެކްސްޗޭންޖްގެ ފަރަގު

އަހަރުތެރޭގައި ނުލިބޭނެކަމަށް ފޮތުން އުނިކުރެވުނު ލޯނުތައް

ކީ މްބަރު ގައި ހުރި ބާ 31 ޑިސެ

ވާ ޮގތް: ތް ބަ ނިސް
ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް          
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2009

  
2010

6,425,000 6,693,662 6,693,662

268,662 - -

6,693,662 6,693,662 6,693,662

- (1,614,547) (1,614,547)

6,693,662 5,079,115 5,079,115

6,693,662 5,079,115 -

2009 2010

1,778,749,973 2,367,925,596

6,726,911 6,700,744

1,785,476,884 2,374,626,340

2009 2010

- 430,705,731

- 430,705,731

ާއއިެއުކ  ލިމިެޓްޑ  ާއ  އްިނޑި ޮއްފ  ޭބްންކ  ްސޭޓްޓ  ުހްނަނ  ަގއި  ޮމރީަޝްސ  ަވނީ  ބިްލ  ްޓެރަޜީރ  ުހރި  ައުގ  ޫމުނަމތީ  ުރފާިޔެގ  މިލަިއްނ   200

ައަކްށ ަޔޤީްނަކްނ ދުިނުމެގ ޮގުތްނ ަރުހުނުކެރވިަފެއެވ. މި ެއެސްޓަތްއ ެބެލްންސ ޝީްޓަގއި  ލިޓީ ެވިވަފއިާވ ެއްއަބްސުވްނަތުކެގ ަދުށްނ ްކެރޑިްޓ ފެސި

 12 ުމްއަދުތ  ެއްއަބްސުވްނަތުކެގ  ެވވިަފއިާވ  މިޮގުތްނ  ޮގުތަގެއެވ.  ެއެސްޓތުކެގ  ެބެހްއޓިަފއިާވ  ޮގުތްނ  ދުިނުމެގ  ަޔޤީްނަކްނ  ަބާޔްނުކެރިވަފއިާވނީ 

ަމްސުދަވުހެގ ެތޭރަގއި ަހަމާވެނެއެވ )ޯންޓ 28(.

27 ވިއްކާލެވެންހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް 

އަހަރު ފެށުނު އިރު

އިތުރު ކުރެވުނު

އަހަރު ނިމުނުއިރު

ނޑަން: އިންވެސްޓްމެންޓްގެ އަގު ދަށްވެދާނެކަމަށް ބަލައި ބެހެއްޓުނު އަދަދު ކަ

މިހާރު ނޫން )ނޮން- ކަރަންޓް(

ރި ހު ވެން ލެ ކާ އް ވި
ލަ މް ލަޖު މް ޖު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

 26 ތަސައްރަފުފުދެންދެން ބެހެއްޓޭ
   މާލީ އެސެޓްތައް 

ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް 

3 މަހަށްވުރެ މުއްދަތު ދިގު ޓްރެޜަރީ ބިލް 

މިހާރުގެ )ކަރަންޓް(

25 އެސެޓްތަކުގެ ފެންވަރު
ތިރީަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއިެއަވނީ، ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ެއެސްޓަތުކެގ ެތޭރަގއި ހެިމނަިފއިާވ އްިނަޓެރްސްޓ ހެިފެހްއޓިަފއިުހރި ެއްޑާވްންސަތާކއި ބިްލްސ 

ޮއްފ ެއްކްސޭޗްންޖ ެއެވ.

ޯމްލޑިްވްސ ަމނިަޓރީ ޮއޯތރިޓީެގ ްޕޫރެޑްނަޝްލ ެރގިުއޭލަޝްނ 2009-05 “ެއެސްޓ ްކެލސިފިޭކަޝްނ، ްޕޮރވަިޜންިނ ެއްންޑ ަސްސެޕްނަޝްނ ޮއްފ 

އްިނަޓެރްސްޓ” ަގއި ަބާޔްނުކެރިވަފއިާވ ޮގުތެގ ަމިތްނ، ާޚްއަޞޮކްށެބެލޭވ ޯލުނަތްއ ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ެއެސްޓ ެތޭރަގއި ުނހެިމެނެއެވ. ަނަމެވްސ، 

މަިފަދ ޯލުނަތްއ 2009 ަވަނ ައަހުރެގ ާމލީ ހާިސުބަތުކަގއި ުއެފްއުދްނެތރޫިންނ ެއެސުޓެގ ޮގުތަގއި ެބެލވަިފއިަވނީ ޯމްލޑިްވްސ ަމިނަޓީރ ޮއޯތރީިޓއްިނ 

ުކރިްނ ާޢްނުމުކަރްއާވަފއިާވ ަސރކިުއަލރަގއިާވ ަފަދއްިނ، ަފއިާސ ެދްއުކަމްށ ަހަމެޖހިަފއިާވ ުއޫސުލްނ ުނަދްއާކާތ 90 ުދަވްސ ާފއިުތެވަފއިާވީތެއެވ. 
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2009 2010

247,077,297 264,909,838 8,611,652 24,784,110 146,452,086 7,107,936 77,954,054

21,132,054 62,285,389 - 1,357,276 35,987,910 - 24,940,203

(3,299,513) (500,939) - (283,575) (56,832) (160,532) -

264,909,838 326,694,288 8,611,652 25,857,811 182,383,164 6,947,404 102,894,257

144,417,585 171,348,704 7,647,876 17,433,136 106,200,253 3,871,974 36,195,465

30,215,474 34,803,080 388,540 3,661,678 24,801,085 1,034,801 4,916,976

(3,284,354) (466,497) - (250,515) (55,450) (160,532) -

171,348,705 205,685,287 8,036,416 20,844,299 130,945,888 4,746,243 41,112,441

93,561,133 121,009,001 575,236 5,013,512 51,437,276 2,201,161 61,781,816

ުކެރެވްނެނުތާމއިެއުކ  ަވަޒްނ  ޮގެތްއަގއި  ައުގ އިުތާބުރުހރި  ަހަމ  ެނުތުމްނ މީެގ  ައުގ ެއނެގްނ  ަހަމ  ޮބްންޑެގ  ުކެރވަިފއެިންތ ޙިްއާޞާއއި  ލްިސްޓ 

ވިްއާކެލެވްނުހރި އްިނެވްސްޓަމްންޓެގ ޮގުތަގއި ހެިމޭނ ޯމްލޑިްވްސ ަފއިޭންންސ ލީޒިްނގ ޮކްމެޕނީ )ެއްމ.ެއްފ.ެއްލ.ސީ( އްިނ ަގްތ ޙިްއާޞެގ ައުގ 

ަބާޔްނ ުކެރވަިފއިަވނީ ެއ ޙިްއާޞެގ ައުގ ަދްށެވާދެނަކަމްށ ަބާލ ެބެހްއުޓުނ ައަދުދ ުއނުިކުރަމްށަފުހެއެވ. 

28 ރަހުނުގެ ޮގތުގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި އެސެޓް
ަހަމައުގ  ޭއެގ  ާބަވާތއި  ެއްއަބްސުވްނަތުކެގ ަދުށްނ ަރުހުނުކެރވިަފއިާވ ެއެސްޓަތުކެގ  ުމާޢަމާލްތަތުކެގ  ޭބްނުކަތާކއިެއުކ ުކެރވަިފއިާވ ޯލުނެގ  ެއެހްނ 

ެއެވ. ތިރީަގއި ަބާޔްނުކެރިވަފއިެއަވނީ

29 ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް

ާއއިެއުކ  ލިމިެޓްޑ  ާއ  އްިނޑި ޮއްފ  ޭބްންކ  ްސޭޓްޓ  ުހްނަނ  ަގއި  ޮމރީަޝްސ  ަވނީ  ބިްލ  ްޓެރަޜީރ  ުހރި  ައުގ  ޫމުނަމތީ  ުރފާިޔެގ  މިލަިއްނ   200

ައަކްށ ަޔޤީްނަކްނ ދުިނުމެގ ޮގުތްނ ަރުހުނުކެރވިަފެއެވ. މި ެއެސްޓަތްއ ެބެލްންސ ޝީްޓަގއި  ލިޓީ ެވވިަފއިާވ ެއްއަބްސުވްނަތުކެގ ަދުށްނ ްކެރޑިްޓ ފެސި

 12 ުމްއަދުތ  ެއްއަބްސުވްނަތުކެގ  ެވވިަފއިާވ  މިޮގުތްނ  ޮގުތަގެއެވ.  ެއެސްޓަތުކެގ  ެބެހްއޓިަފއިާވ  ޮގުތްނ  ދުިނުމެގ  ަޔޤީްނަކްނ  ަބާޔްނުކެރިވަފއިާވނީ 

ަމްސުދަވުހެގ ެތޭރަގއި ަހަމާވެނެއެވ.

2009 2010

- 199,095,018

- 192,000,000

އް ތަ ޓް އެސެ
މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓިފައިވާ މާލީ އެސެޓްތައް 

ތައް  ޓީ ލި ބި އި ހުރި ލަ ޅުން ގު
ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ، މޮރިޝަސްއިން ނަގާފައިވާ ލޯނު

ގެ އަގު  ޓް މަން ޕް އި ކު ލާންޓް އަދި އި ، ޕް ޓީ ޮރޕަ ޕް

އަހަރު ފެށުނު އިރު

އަހަރު ތެރޭ އިތުރުވި

އަހަރު ތެރޭ އުނިކުރެވުނު

ކީ މުނު އިރު ބާ ހަރު ނި އަ

ޮކށް ބަލަށް ކެނޑުން ލަ މް ޖު

އަހަރު ފެށުނުއިރު

ނޑި )ނޯޓް 12( އަހަރު ތެރޭ ބަލަށް ކެ

ނޑި ނައްތާލި ތަކެތީގެ ބަލަށް ކެ

ކީ އިރު ބާ މުނު ހަރު ނި އަ

އަހަރު ނިމުނުއިރު ޮފތުން ދައްކާ ސާފު އަގު

ބޭންކުގެ 

އިމާރާތްތައް

ކުލީ 

އިމާރާތްތައް

ކޮމްޕިއުޓަރ 

ސާމާނު

ފަރުނީޗަރާއި 

ސާމާނު

އިންޖީނުލީ 

އުޅަނދުތައް

  ޖުމްލަ  ޖުމްލަ 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ
)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
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2009 2010

106,273,413 47,200,924

14,336,658 29,923,959

120,610,071 77,124,883

120,610,071 77,124,883

2009 2010

7,821,985,801 7,008,566,678

4,199,000 4,012,164

2009 2010

3,189,089,274 2,925,120,441

2,896,896,286 3,090,547,558

1,684,589,476 952,391,234

19,294,504 17,235,667

36,315,261 27,283,942

7,826,184,801 7,012,578,842

31 ޮނން-ބޭންކް ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޮޕޒިޓްތައް

30 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

ޮގުތަގއި ައނުބާރ  ަރުހުނެގ  ްކެރޑިްޓެގ  ޮއްފ  ުހުޅވަިފއިާވ ެލަޓރ  ެއެތެރުކުރަމްށ  ުމާދ  ެގެރްނޓީައާށއި  ޭބްންކ  ެތޭރަގއި  ޑިޮޕޒިްޓެގ  ަކްސަޓަމުރްނެގ 

ުނެގްނެދޭވ ޮގަތްށެބެހްއޓިަފއި ުހރި  48,807,609  ުރފާިޔ )2009 ަގއި 55,609,765 ުރފާިޔ( ހެިމނަިފއިެވެއެވ. 

ުހރިާހ ޑިޮޕޒިަޓަކްށެވްސ ަވކި އްިނަޓެރްސްޓ ޭރްޓަތެކްއ ަކނަޑެއޅަިފއިެވެއެވ.

 ހ. ޭބްނުކެގ ަބެއްއ ްބާރްންޗަތްއ ހްިނަގނީ ުކްއަޔްށ ހާިފަފއިާވ ަތްނަތުނަގެއެވ. މަިތްނަތަންށ ުޖްމަލ 9,044,572 ުރފާިޔ
    )2009 ަގއި 9,049,563 ުރފާިޔ( ުކްއަޔްށ ހުިފުމެގ ަޚަރުދެގ ޮގުތަގއި ެދްއުކެނެވ. 

 ށ. ެބެލްންސ ޝީްޓެގ ާތރީުޚަގއި ެއުކ ުޖްމަލ ަބަލްށ ަކނާޑެލވަިފއިާވ ެއެސްޓެގ ައަގކީ 109,674,505 ުރފާިޔ 
     )2009 ަގއި 888  73,686 ުރފާިޔ( ެއެވ. 

ޑިޕޮޒިޓާއި ކުރިއަށް ދައްކާފައި ހުރި

އެހެނިހެން ދަރަނި

ޓް( ގެ )ކަރަން ހާރު މި

ކަރަންޓް އެކައުންޓް ޑިޕޮޒިޓް

ސޭވިންގ ޑިޕޮޒިޓް

ޓާރމް ޑިޕޮޒިޓް

ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓްއަށް ބެހެއްޓިފައި ހުރި މާޖިން

ބޭންކް ގެރެންޓީއަށް ބެހެއްޓިފައި ހުރި މާޖިން

މިހާރުގެ )ކަރަންޓް(

މިހާރު ނޫން )ނޮން – ކަރަންޓް(

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
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2009 2010

534,719,959 485,929,747

565,610,918 448,695,265

454,855,882 325,742,965

1,555,186,759 1,260,367,977

1,090,300,732 1,133,948,865

464,886,027 126,419,112

1,555,186,759 1,260,367,977

2009 2010

26,791,663 23,908,120

4,997,683 4,377,660

836,171,327 748,613,146

623,226,086 457,869,051

64,000,000 25,600,000

1,555,186,759 1,260,367,977

534,719,959 485,929,747

1,020,466,800 774,438,230

2009 2010

- -

- 200,569,332

- (319,941)

- (197,491,522)

- 17,009,242

- 19,767,111

- 19,767,111

32 ޯމލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
ޮއފީސް ފަންޑް )އެމް. ޕީ. އޭ. ޯއ ފަންޑް(

33 އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާ ފައިސާ

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއްވެސް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

އަހަރު ފެށުނު އިރު

ފަންޑުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ޖަމާކުރެވުނު

ފަންޑުގެ ބައިވެރިންނަށް ދޫކުރެވުނު:

ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވުނު

މީގެ ތެރެއިން މާލީ ވަސީލަތްތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރެވުނު

މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އިންވެސްޓްމަންޓަށް ލިބުނު

މިހާރުގެ )ކަރަންޓް(

1 އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުކޮށް ދައްކަންޖެހޭ

1 އަހަރަށްވުރެ ފަސް އަދި 5 އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުކޮށް ދައްކަންޖެހޭ

5 އަހަރަށްވުރެ ފަސްކޮށް

ނޑެއްގައި ހުޅުވާލެވިފައިވާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގައި ނަގާފައި ނޑައެޅިފައިވާ މިންގަ ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްތަކެއްގައި ނަގާފައި ކަ

ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު:

އިފާޑް އިން ނެގި ލޯނު

އޯޕެކް އިން ނެގި ލޯނު

އީއައިބީ އިން ނެގި ލޯނު

ބޭރުގެ އެހެނިހެން ބޭންކުތަކުން ނެގި

ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުން ނެގި

މިހާރު )ކަރަންޓް(

މިހާރު ނޫން )ނޮން – ކަރަންޓް(

މަިފްނުޑެގ ޮއަޕޭރޓިްނގ ެއަކުއްންޓ ެބެލެހްއުޓުމެގ ުއޫޖަރެއްއެގ ޮގުތްނ ެއްމ. ޕީ. ޭއ. ޯއ އްިނ 390,540 ުރފާިޔ ޭބްނަކްށ ލިބިަފއިެވެއެވ.

ލު: ގެ ތަފްސީ ކު ތަ ޒު މް ރަ

ަންލ ަފްންޑ ޮފރ ެއްގރިަކްލަޗަރްލ ޑިެވޮލްޕަމްންޓ އިާފްޑ: އްިނަޓރޭނަޝ

ޯއެޕްކ: ޮއަގަނއޭިޒަޝްނ ޮއްފ ެޕްޓޯރލަިއްމ ެއްކްސޯޕރޓިްނގ ަކްންޓީރްސ

އީައއިބީ: ޫޔަރޕަިއްނ އްިނެވްސްޓަމްންޓ ޭބްންކ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ
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2009 2010

33,429,420 20,497,282

62,086,840 81,864,918

2,474,625 5,113,659

23,327,346 3,953,125

76,375,048 80,333,273

488,594 1,271,538

3,552 -

198,185,425 193,033,795

59,723,537 30,835,604

138,461,888 162,198,191

2009 2010

- 7,032,146

7,032,146 -

- (979,038)

7,032,146 6,053,108

2009 2010

- 979,038

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

އަހަރު ފެށުނުއިރު

2009 ވަނަ އަހަރުގެ ދެއްކުން ފަސްކުރެވުނު ޓެކްސް އަށް އިސްލާޙުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައި

ނޑުމުގައި އޮތް ޓެކްސް ލަސްކޮށް ބަލަށްކެ

ރު އި މުނު ހަރު ނި އަ

ދައްކަންޖެހޭ ޖަމާ ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް

އެހެން ގެއްލުމަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަން

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންހުރި 

ތަރައްޤީގެ ފަންޑުތައް )ތިރީގައިވާ ނޯޓަށް ޙަވާލާދެވި(

ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ހިމެނޭ އައިޓަމްތައް

އެއް ބްރާންޗުން އަނެއް ބްރާންޗަށް ބަދަލުކުރެވޭ

މިހާރު )ކަރަންޓް(

މިހާރު ނޫން )ނޮން – ކަރަންޓް(

ނޑުމުގައި އޮތް ޓެކްސް ލަސްކޮށް ބަލަށްކެ

34 ދެއްކުން ފަސްކުރެވުނު ފައިދާގެ ޓެކްސް
ެދްއުކްނ ފްަސުކެރުވުނ ަފއިާދެގ ެޓްކްސ ހާިސުބުކަރނީ ަވުގތީ ައަދުދ ަތުކްނ ެޓްކްސ ޭރެޓްއެގ ޮގުތަގއި ަހަމެޖހިަފއިާވ 25 އްިނަސްއަތ ަނާގޮގަތެށެވ. 

ެއެވ. ެދްއުކްނ ފްަސުކެރުވުނ ަފއިާދެގ ެޓްކްސެގ ަހަރާކްތަތްއ ތިރީަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއި ެއަވނީ

35 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

ެއެވ.  ާއްމަދނީ ަބާޔުނަގއި ެދްއުކްނ ފްަސުކެރވަިފއިާވ ަފއިާދެގ ެޓްކްސ ެގ ަވުގތީ ަތާފުތ ތިރީަގއި ަބާޔްނުކެރވިަފއި ެއަވނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

އް ތަ ގުޅޭ ޯނ ޓް ކާ މާލީ ބަޔާން ތަ
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2009 2010

150,000,000 150,000,000

6,000,000 6,000,000

814,424,456 814,424,456

970,424,456 970,424,456

362,096,000 93,000,000 269,096,000 5,381,920

362,096,000 93,000,000 269,096,000 5,381,920

2009 2010

142,933,786 165,756,256

21,552,400 43,761,782

4,919,325 6,877,145

(2,180,006) (1,737,449)

(1,469,249) (2,268,074)

165,756,256 212,389,660

(89,381,208) (132,056,387)

76,375,048 80,333,273

ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފަންޑްސް

އަހަރު ފެށުނު އިރު

ލިބުނު އަދަދު

އެއްކުރަން: އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލޯނަށް އިތުރުވި އިންޓަރެސްޓް

ނޑަން: ފަންޑުތަކަށް ދެއްކި އިންޓަރެސްޓް ކަ

ނޑަން: އިދާރީ ފީ ކަ

ނޑަން: އަހަރު ނިމުނުއިރު ލޯނާއި އެޑްވާންސް ކަ

31 ޑިސެމްބަރު  2009

31 ޑިސެމްބަރު  2010

ޤާނޫނީ ރިޒާރވް

އެސައިންޑް ކެޕިޓަލް ރިޒާރވް

ޢާންމު ރިޒާރވް

ޒާރވް މްލަ ރި ޔަލަށް ޖު ގެ ނި ހަރު އަ

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއްވެސް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

36 ޢާންމު ޙިއްޞާއާއި ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ އަގަށްވުރެ އިތުރަށް ހުރި

37 ރިޒާރވް

ޙިއްޞާގެ އަދަދު

ޢާންމު ޙިއްޞާގެ 

ރައުސްމާލު 

)ރުފިޔާ އިން(

ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ 

އަގަށްވުރެ އިތުރު

)ރުފިޔާއިން(

ޖުމްލަ

 )ރުފިޔާ އިން(

ައަހުރ ނިުމުނއުިރ ުހްއަދ ުކެރވަިފއިާވ ާޢްނުމ ޙިްއާޞެގ ައަދަދކީ 16,000,000 ޙިްއާޞ )2009 ަގއި 16,000,000 ޙިްއާޞ( ެއެވ. ޙިްއާޞެއްއެގ 

ޫމުނަމތީ ައަގކީ 50 ުރފާިޔ )2009 ަގއި 50 ުރފާިޔ( ެއެވ. ޫދޮކްށަފއިާވ ުހރިާހ ޙިްއާޞައކީ ުފރިަހަމައްށ ައުގައާދ ޮކްށަފއިާވ ޙިްއާޞެއެވ. 

ްއަޔުތްނ ެއަފްނުޑަތްއ ޭބްނުކްނ ަބަލަހްއާޓ ހްިނަގުމްނ ެގްނެދެއެވ. ައދި  ެއހީޭދ ަފާރްތަތުކްނ ަމުގަފހިޮކްށޭދ ަފްނުޑަތުކެގ ަމްސޫޢުލެވރިެއްއެގ ަޙއިސި

ެއެވ.   ޭއެގ ަމްނާފުކާރެނ ަފާރްތަތަކްށ މަިފއިާސ ޫދުކެރެވެއެވ. މަިފަދ ަތަރްއޤީައްށ ޭހަދުކެރޭވ ަފްނަޑްށ ައއިަބަދުލ ތިރީަގއި ެއަވނީ

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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2009 2010

36,000,000 156,000,000

120,000,000 -

156,000,000 156,000,000

2009 2010

939,894,318 814,424,456

42,967,418 -

(120,000,000) -

(48,437,280) -

814,424,456 814,424,456

2009 2010

30,000,000 150,000,000

120,000,000 -

150,000,000 150,000,000

2009 2010

6,000,000 6,000,000

6,000,000 6,000,000

ޖުމްލަ ޤާނޫނީ ރިޒާރވް އަދި އެސައިންޑް ކެޕިޓަލް ރިޒާރވް

އަހަރު ފެށުނު އިރު

ޢާންމު ރިޜާވްއިން  ޤާނޫނީ ރިޒާރވް އަށް ބަދަލުކުރި

ރު މުނު އި ހަރު ނި އަ

ޢާންމު ރިޒާރވް

އަހަރު ފެށުނު އިރު

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

ޤާނޫނީ ރިޒާރވް އަށް ބަދަލުކުރި

ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހަން ހަމަޖެހުނު

ރު އި މުނު ހަރު ނި އަ

ޒާރވް ޤާނޫނީ ރި

އަހަރު ފެށުނު އިރު

ޢާންމު ރިޒާރވް އިން ބަދަލުކުރި

ރު މުނު އި ހަރު ނި އަ

ޒާރވް ޓަލް ރި ޕި އިންޑް ކެ އެސަ

އަހަރު ފެށުނު އިރު

ރު މުނު އި ހަރު ނި އަ

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

ރިޒާރވް އަށް އައި ބަދަލުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

ެއޯޓލްްސ ްކެރޑިްޓ ެއްންޑ ޑިެވޮލްޕަމްންޓ ޭބްނކިްނގ ްޕޮރެޖްކްޓ ހްިނުގަމްށ ދެިވހި ަސުރާކާރއި ޭބްނާކ ެދެމުދ ުކެރވަިފއިާވ ޯލުނ ެއްގރެީމްންޓެގ ަދުށްނ 

ޭބްނުކްނ 6 މިލަިޔްނ ުރފާިޔ ެއަސއްިންޑ ެކޕަިޓްލ ރާިޒރްވެގ ޮގުތަގއި ަބަހްއާޓަފއިެވެއެވ. 

އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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އް ތަ ޖެންސީ ޓިން 38 ޮކން

ހ. ޮކންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީތަކާއި ވަޢުދުތައް

ަވުޢުދަތާކއި  ެދެމުދ  ަކްސަޓަމުރްނާނއި  ެއަތެކްއ  ޭބްނުކްނ  ޮގަތްށ  ެއޅާިދެނ  ފިަޔަވުޅ  ާޤޫނނީ  ެތެރއްިނ  ަމުރަހާލަތުކެގ  ާޢްނުމ  ވިަޔާފރީެގ 

ައްނާދާޒުކެރވަިފެއްއ  ަކަމަކްށ  ެވާދެނ  ެގްއުލެމްއ  ޮބުޑ  ުމާޢަމާލުތެގ ަސަބުބްނ  ެއްއަބްސެވެވެއެވ. މަިފަދ  ޮކްނޓިްނެޖްންޓ ަލއިބިލިޓީަތުކަގއި 

ެއެވ.   ުނެވެއެވ.  މަިވުޢުދަތުކެގ ަތްފސީްލ ތިރީަގއި މަިވނީ

ށ.  ބޭނުން ނުކުރެވިވާ އަދި ބަދަލުނުކުރެވޭނެ ޮކމިޓްމަންޓްތައް
ޫބުލުކުރްނަތާކއި ާދއިމީ ޯއަވރްޑާރްފްޓަތާކއި ުގޅިެގްނ ޭބުންނ ުނޮކްށާވ ަވުޢުދަތްއ ައމިްއަލ އިްޚތިާޔުރަގއި ޭބްނުކްނ  ެލަޓރ ޮއްފ ްކެރޑިާޓއި ަޤ

ާގްތަގނަޑަކްށ  ާތރީުޚަގއި  ޝީްޓ  ެބެލްންސ  ައަދުދ  ުނެގެނޭވެނ  ުނޮކްށ  ަޚަރެދްއ  ުނަވަތ  ޫޖރިަމާނެއްއ  ޮބުޑ  ެގެންސފަިނަމ،  ައނުބާރ 

265,287,765 ުރފާިޔ )2009 : 281,062,371( ައްށ ައަރެއެވ. 

ނ.  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް
ލިމިެޓްޑ  ްޕަރއިެވްޓ  ޮކްމެޕނީ  ލީޒިްނގ  ަފއިޭންންސ  ޯމްލޑިްވްސ  ޯބުޑްނ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ  ެގ  ޕލކ  ޯމްލޑިްވްސ  ޮއްފ  ޭބްންކ 

 

)ެއްމ.ެއްފ.ެއްލ.ސީ( ެގ ޙިްއާޞެގ ަރުއުސްލާމުލެގ ުޖްމަލ 10 އްިނަސްއަތ ުނަވަތ ުޖްމަލ 500،000 ޫޔެއްސ ޮޑަލރ )6,425,000 ުރފާިޔ( 

ަންލ  ެގ ޙިްއާޞ ޭއެގ ަހަމައުގަގއި ަގެނ ައުގ ައާދޮކްށަފއިެވެއެވ. ައދި މިާއ ވިދެިގްނ “ުޕްޓ ޮއްޕަޝްނ” ެއްއެގ ަދުށްނ ޭބްނާކއި އްިނަޓރޭނަޝ

ޙިްއާޞ  ަގެނަފއިާވ  އްިނ  ައއި.ެއްފ.ސީ  ަދުށްނ  ެއްއަބްސުވުމެގ  ެއްއަބްސެވަފއިާވ  ެދެމުދ  ާއ  )ައއި.ެއްފ.ސީ(  ޯކަޕޭރަޝްނ  ަފއިޭންންސ 

ވިްއާކަލނަީނަމ، ޭބްނަކްށ ވިްއަކްނ ުހަށަހާޅަފއިާވ ަބއި ަގުތަމްށ ާލޒިުމ ުކެރެއެވ. މި “ުޕްޓ ޮއްޕަޝްނ” ެގ ަދުށްނ ޭބްނަކްށ ާލޒިުމުކާރ 

ާލޒިުމުކުރަމކީ ޭއެގ މްިނަވުރ ަކނަޑައަޅްނ ޭނނޭގ ަލއިބިލިޓީެއްއ ަކަމާށއި ައދި މަިފަދ ަލއިބިލިޓީަތުކްނ ޭބްންކ ަރްއާކެތރިޮކްށޭދެނ ަކަމްށ 

ަސުރާކުރްނ ަޔޤީްނަކްނ ދަީފއިެވެއެވ. 

ރ.  ޮކންޓިންޖެންޓް އެސެޓްތައް
ެބެލްންސ ޝީްޓެގ ާތރީްޚަގއި، ާފަހަގ ުކެރޭވަފަދ ޮކްނޓިްނެޖްންޓ ެއެސެޓްއުނެވެއެވ. 

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

2009 2010

194,676,548 431,903,590

38,630,623 37,063,903

64,431,176 116,978,594

201,283,126 170,128,404

499,021,473 756,074,491

ލޯނުގެ ވަޢުދުތައް

ޤަބޫލުކުރުންތައް

ލެޓަރސް އޮފް ކްރެޑިޓްތައް

ގެރެންޓީތައް 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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2009 2010

7,605,840 7,453,440

24,754,360 23,081,760

17,524,360 11,915,320

49,884,560 42,450,520

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިސާއާއި ސާފު ފައިދާ އަޅައިކިއުން:

އް ތަ ދު ޢު އި ވަ ކާ ތަ ޓީ ލި ބި އި ޖެންޓް ލަ ޓިން 39 ޮކން

ހ.  ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުތައް
ުހަށަހަޅެއެވ.  ަޝރީަޢަތްށ  ޭބްނުކްނ  ޯހުދަމްށަޓަކއި  ަފއިާސ  ޯލުނަތަކްށ  ުދަވްސެވަފއިާވ  ގަިނ  ުނަދްއާކ  ޮގަތްށ  ެއްއަބްސެވަފއިާވ  ަދްއަކްނ 

 

31 ޑެިސްމަބުރު 2010 ެގ ނިަޔަލްށ ގަިނ ައަދެދްއެގ ަމްއަސަލ ޯކަޓްށ ުހަށެހޅިަފއިެވެއެވ. މަިމްއަސަލަތްއ ޯކުޓްނ ނިޭމއިުރ ޭބްނާކއި ެދޮކަޅްށ 

ނިޭމ ނިުމަމުކްނ އިުތުރެވާދެނ ަލއިބިލިޓީަތްއ ފިަޔަވއި، ަޑއެިރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑެގ ަނަޒުރަގއި ޭބްނުކެގ ަލއިބިލިޓީަތަކްށ ާފަހަގ ުކެރޭވ ައދި ާމލީ 

ަބާޔްނަތްއ ަބަދުލޮކްށ ާހަމުކަރްނެޖޭހ ަފަދ ަމްއަސަލެއްއ ޭބްނާކއި ެދޮކަޅްށ ުނަވަތ ޭބްނުކެގ ަފާރުތްނ ަޝރީަޢަތްށ ުހަށަހާޅ ައދި ހިަގުމްނ 

ުނެދެއެވ.

ރައުސްމާލުގެ ވަޢުދުތައް ށ. 
ެބެލްންސ ޝީްޓެގ ާތރީްޚަގއި ަރުއްސާމުލެގ ަވުޢުދެގ ޮގުތަގއި ަދްއަކްނެޖިހަފއިާވ ާފަހަގ ުކެރޭވަވުރެގ ައަދެދްއުނެވެއެވ. 

ކުއްޔަށްހިފުމުގެ ވަޢުދުތައް ނ. 
ުކްއަޔްށ ހުިފާމއި ުގޅިެގްނ ެކްނަސްލ ުނުކެރޭވ ޮގަތްށުހރި ަވުޢުދަތަކްށ ުކރިަމުގަގއި ަދްއަކްނެޖޭހ ެއްނެމ ަމުދ ައަދުދ ތިރީަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއި 

ެއެވ. ެއަވނީ

އިސާ މުން ލިބުނު ފަ ގު 40 ހިން

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

1 އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުކޮށް ދައްކަންޖެހޭ

1 އަހަރަށްވުރެ ފަސް އަދި 5 އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުކޮށް ދައްކަންޖެހޭ

5 އަހަރަށްވުރެ ފަސްކޮށް

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން އޮތް ފައިދާ

ހަމަޖެއްސުން:

ނޑުން )ނޯޓް 12( ބަލަށްކެ

ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކުމުގެ ފައިދާ )ނޯޓް 10(

ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކުމުގެ ގެއްލުން )ނޯޓް 12(

އެހެނިހެން ގެއްލުމަށް ބެހެއްޓި ޕްރޮވިޜަން އިތުރުވުން/)ދަށްވުން(

ނުލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ލޯނަށް ބެހެއްޓި ޕްރޮވިޜަން )ނޯޓް 13(

ޢާންމު ޕްރޮވިޜަނުން ލިބުނު )ނޯޓް 10(

ޚާއްޞަ ޕްރޮވިޜަނުން ލިބުނު )ނޯޓް 10(

އިންވެސްޓްމެންޓްގެ އަގު ދަށްވެދާނެކަމަށް ބަލައި ބެހެއްޓުނު އަދަދު )ނޯޓް 14(

އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ލިބެންހުރި ބަޔަށް އިތުރުވި 

ދަށްކަންޖެހޭ ޖަމާކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު ދަށްވުން

ކުރިއަށް ދައްކާފައި ހުރި އަދި އެޑްވާންސްގެ އިތުރުވުން / ދަށްވުން

ނު ބު ކުން ލި މަލާތް ތަ ޢާ ގެ މު ގުދު ފައިސާ ނަ

2009 2010

78,381,899 125,065,337

30,215,474 34,803,080

(57,581) (51,332)

1,713 5,185

(1,441,915) 2,639,034

336,197,010 176,687,292

(10,405,588) -

(29,714,529) (7,134,734)

- 1,614,547

(355,157) (4,620,980)

(18,162,571) (12,932,138)

(53,052,953) 59,072,489

331,605,802 375,147,780

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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2009 2010

5,500,247 6,713,655

3,543,448 4,189,024

70,704 -

9,114,399 10,902,679

އް ތަ ތް ލާ މަ ޢާ ގެ މު ކު ތަ ތް ޅުން ހުންނަ ފަރާ 41 ގު
މިޭބްނަކކީ ދެިވހި ަސުރާކުރެގ 51 އްިނަސްއަތ ޙިްއާޞާއއިެއުކ ަސުރާކުރެގ ޮކްންޓޯރްލ ޮއްނަނ ޭބްނެކެކެވ. ާބކީ 49 އްިނަސްއަތ ޙިްއާޞައކީ 

ެއކިަފާރްތަތުކެގ ޙިްއާޞެއެވ.

ޯލާނއި  ެތޭރަގއި  މީެގ  ހިނަގެއެވ.  ުމާއަމާލްތަތްއ  ަފާރްތަތާކއިެއުކ  ުނަވަތ  ުމައްއަސާސ  ޮކްންޓޯރްލުކާރ  ަދުއަލުތްނ  ެތޭރަގއި  ވިަޔާފރީެގ  ާއަދއިެގ 

ިޑޮޕޒިާޓއި ވިަޔާފރިައްށ ަފއިާސ ޫދުކުރާމއި ޭބުރ ަފއިާސެގ ުމާޢަމާލްތަތްށ ހެިމެނެއެވ. ައަހުރ ނިުމުނއުިރ، ުގުޅްނުހރި ަފާރްތަތާކއިެއުކ ުކެރވަިފއިާވ 

ެއެވ.  ުމާއަމާލްތަތުކެގ ަތްފސީްލ ތިރީަގއި ަބާޔްނުކެރިވަފއި ެއަވނީ

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

2009 2010 2009 2010

890,853,716 815,600,271 159,355,425 129,898,180

85,049,775 55,516,607 27,210,622 552,650

(160,303,220) (164,517,530) (56,667,867) (97,866,991)

815,600,271 706,599,348 129,898,180 32,583,839

1,190,729,650 2,080,880,279 4,479,390 11,870,724

890,150,629 (840,020,202) 7,391,334 1,967,709

2,080,880,279 1,240,860,078 11,870,724 13,838,433

27,205,157 19,309,102 384,000 -

27,205,157 19,309,102 384,000 -

ތައް : ޯލނު
ލޯނުތަކުގެ ބާކީ 1 ޖެނުއަރީގައި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދޫކުރެވުނު ލޯނުތައް

އަހަރު ތެރޭގައި އަނބުރާ ދެއްކި ލޯން

އި މްބަރު ގަ ގެ ބާކީ 31 ޑިސެ ޯލނު

: އް ތަ ޓް ޮޕޒި ޑި
ޑިޕޮޒިޓްގެ ބާކީ 1 ޖެނުއަރީގައި

އަހަރު ތެރޭ ޑިޕޮޒިޓް އިތުރުވި ސާފު އަދަދު

އި މްބަރު ގަ ގެ ބާކީ 31 ޑިސެ ޓް ޮޕޒި ޑި

ވޭ  ތަކާ އެކު ކުރެ ތް ޅުން ހުރި ފަރާ ގު
އް ތަ ތް ލާ މަ ޢާ ހެން މު ހެނި އެ

ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީތައް

ރަ ޖޫ މްލަ އު ވުނު ޖު ކަށް ދެ ތަ ތް ފަރާ ބަވާ އިސް އް ގައި ތި ޓް މަން ޖް މެނޭ

މުސާރައާއި އެހެނިހެން ކުރު މުއްދަތުގެ ޢިނާޔަތްތައް

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ފަހު ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް

ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުނު އަދަދު 

ތައް  ތް ހުރި ފަރާ ޅުން އި އަދި ގު ކާރާ ތައް     ސަރު ތް ހުރި ފަރާ ޅުން އި އަދި ގު ޓަރުންނާ ކް ޑިރެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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ޯމްލޑިްވްސ ަމނިަޓރީ ޮއޯތރިޓީ އްިނ )ަސުރާކުރެގ ަފާރުތްނ ( ޫދުކާރ ްޓެރަޜރީ ބިްލަގއި ޭބްނުކްނ އްިނެވްސްޓ ުކެރެއެވ. ެބެލްންސ ޝީްޓެގ ާތރީުޚަގއި 

:2009( ުރފާިޔެއެވ. މީެގ އިުތުރްނ ެއްމ. ެއްމ. ޭއެގ  ްޓެރަޜރީ ބިްލެގ ޮގުތަގއި އްިނެވްސްޓުކެރިވަފއި ުހރީ -/1,523,435,433  )1،473،468،066

ަލްތަތުކެގ  ލިޓީ  ) ރާިވރްސ ރޯިޕ ( ަފަދ ާމލީ ަވސީ ޯއަޕްނ ާމރެކްޓ ޮއަޕޭރަޝްނ، ޯއަވަރ ަނއްިޓ ްޕޭލްސަމްންޓ ައދި ޯއަވރަނއްިޓ ޮލްމާބރްޑ ފެސި

ޭބުންނ ޭވުތެވދަިޔ ައަހުރ ހާިފަފއިެވެއެވ. 

ެއްމ. ެއްމ. ޭއ ާޤޫނުނެގ  4 ަވަނ ާމްއާދ ެގ )ނ(  އްިނ  ލިބިަފއިާވ ާބުރެގ ަދުށްނ ެއްމ. ެއްމ. ޭއ އްިނ ަލއިަސްންސ ޫދޮކްށަފއިާވ ޭބްނުކަތްއ 

ަޤާވޢިުދަތަކްށ ުހުރަމްތެތރިޮކްށ ައަމުލުކޭރޯތ ެއްމ. ެއްމ. ޭއެގ ާމލީ ަކްނަތްއަތާކއި ެބޭހ ަބއްިނ ަބަލުމްނ ެގްނެދެއެވ.  ަސުރާކުރެގ ޮބުޑ ހިްއާސެއްއ 

ޮއުތާމއި ެއުކ ޭބްންކ ޮއްފ ޯމްލޑިްވްސ ެވްސ މިޑިވަިޜުންނ ަބަލުމްނ ެގްނެދެއެވ. ެއްމ. ެއްމ. ޭއ ަގއި ުހރި ާބކީ  ާމލީ ަބާޔްނަތުކެގ ޯންޓ 19 ަގއި 

ަބާޔްނޮކްށަފއި ެއަވނީ ެއެވ.

ޭބްނަކްށ ުކްއލި ާހަލެތްއ ެމުދެވރިެވެގްނ 2009 ަވަނ ައަހުރ ެއްމ.ެއްމ.ޭއ އްިނ ަނާގަފއިާވ ޯލުނެގ ައަދަދކީ  -/165,750,000 ުރފާިޔެއެވ.

އް ތަ އް ތަ ހު ހިނގި ކަން ފަ ޚަށް ރީ ގެ ތާ ޓް 42 ބެލެސް ޝީ
ެބެލްސ ޝީްޓެގ ާތރީަޚްށަފުހ ާމލީ ަބާޔްނަތަކްށ ަބަދެލްއ ެގްނަންނެޖޭހ ުނަވަތ ެއަކެމްއ ާހަމުކަރްނެޖޭހ ަފަދ ުމހިްއުމ ެއްއެވްސ ަކެމްއ ހިނާގަފެއްއ 

ުނެވެއެވ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010
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2009 2010

51.00% 137,238,600 2,744,772 50.80% 136,693,400 2,733,868

7.33% 19,719,000 394,380 7.33% 19,719,000 394,380

4.25% 11,428,300 228,566 4.25% 11,428,300 228,566

4.07% 10,954,800 219,096 4.07% 10,954,800 219,096

4.07% 10,954,800 219,096 4.07% 10,954,800 219,096

29.28% 78,800,500 1,576,010 29.48% 79,345,700 1,586,914

100.00% 269,096,000 5,381,920 100.00% 269,096,000 5,381,920

2010 ަވަނ ާމލީ ައަހުރ ނިމެިގްނ ދިަޔއިުރ ުހްއަދުކެރިވަފއިާވ ައދި ައުގައާދޮކްށަފއިާވ ޭބްނުކެގ ަރުއްސާމަލްށ ެއްއެވްސ ަބަދެލްއ ައއިްސަފެއްއުނެވެއެވ. 

މިޮގުތްނ 31 ޑެިސްމަބުރު 2010 ެގ ނިަޔަލްށ ޭބްނުކެގ ުހްއަދުކެރިވަފއިާވ ަރުއްސާމުލެގ ޮގުތަގއި ުހރީ -/800,000,000 ުރފާިޔެއެވ. ައދި ޫދޮކްށ 

ައުގައާދޮކްށަފއިާވ ަރުއްސާމުލެގ ޮގުތަގއި ުހރީ -/269,096,000 ުރފާިޔެއެވ.

ގަނޑު ގެ ޮއނި ލު މާ ރައުސް
ަސުރާކުރ ުމަވްއަޒުފްނެގ ްޕޮރވިެޑްންޓ ަފްނުޑ ުއާވުލާމއި ުގޅިެގްނ، ަސުރާކުރެގ ަބެއްއ ޙިްއާޞަވނީ، މި ަފްނުޑެގ ައުހުލެވރްިނެގ ެތެރއްިނ ޭބްނުކަގއި 

އްިނެވްސްޓ ުކެރްއުވަމްށ ެއދިަވަޑއިަގްނަނާވ ަފާރްތަތަކްށ، ޮކްނެމ ޙިްއާޞެއްއ -/130 ުރފާިޔެގ ަމުގްނ ވިްއާކަފެއެވ. 

މިޮގުތްނ، 14 ޭއްޕރްީލ 2010 ަގއި ޭބްއުވުނ ެބްނުކެގ  ޑިެރްކަޓުރްނެގ ޯބުޑެގ 435 ަވަނ ަޖްލާސއްިނ، ޭބްނުކަގއި ޮއްތ ަސުރާކުރެގ ޙިްއާޞ، ަސުރާކުރ 

ައުގ ުހރި ުޖްމަލ  ުމަވްއަޒުފްނެގ ްޕޮރވިެޑްންޓ ަފްނުޑެގ ައުހުލެވރްިނަންށ ވިްއުކަމްށ ަޤާރަރުކްނ ފްާސުކެރުވެނެވ. މެިހްނަކުމްނ، -/50 ުރފާިޔެގ ޫމުނަމތީ

10,904 ާޢްނުމ ޙިްއާޞ ަސުރާކުރްނ ަވނީ  ްޕޮރވިެޑްންޓ ަފްންޑ ެގ ައުހުލެވރްީނަންށ ވިްއާކަފެއެވ. މި ުމާޢަމާލަތްށަފުހ ޭބްނުކެގ ަރުއްސާމުލެގ 

ެއެވ. ޮއނަިގނަޑްށ ައއިްސަފއިާވ ަބަދުލ ތިރީަގއި މަިވނީ

ން ރު ދާ ޙިއްޞާ

ސަރުކާރު )އެމް.އޯ.އެފް.ޓީ(

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް

އެސް.ޓީ.އޯ

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުތައް

ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން

ލަ މް ޖު

ޖުމްލަ 

ޙިއްޞާ

ޖުމްލަ ޙިއްޞާގެ 

އަގު )ރުފިޔާއިން(

ރައުސްމާލުގެ 

ނޑު އޮނިގަ

ޖުމްލަ 

ޙިއްޞާ

ޖުމްލަ ޙިއްޞާގެ 

އަގު )ރުފިޔާއިން(

ރައުސްމާލުގެ 

ނޑު އޮނިގަ

7.33 %

4.07 %

50.80 %

29.48 %

4.07 %

4.25 %

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

ތު މާ ލޫ ޢު ދާރުން ގެ މަ ޙިއްސާ
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2009 2010

150.00 140.00

200.00 145.00

120.00 90.00

120.00 143.00

134.65 120.30

645,830,400 769,614,560

2010 ަވަނ ައަހުރެގ ެތޭރަގއި ބީ.ެއްމ.ެއްލެގ ޙިްއާސެގ ުމާޢަމާލްތަތްއ ޯމްލޑިްވްސ ްސޮޓްކ ެއްކްސޭޗްނުޖަގއި ާއަދއިެގ ަވަރަކްށ ުކެރެވުމްނދަިޔެއެވ. 

މިޮގުތްނ، 38 ވިަޔާފރީެގ ުމާޢަމާލްތަތުކަގއި ޭބްނުކެގ 3,394 ޙިްއާސ ވިްއކިަފއިާވއިުރ، ާބާޒުރަގއި ބީ.ެއްމ.ެއްލެގ ޙިްއާސެއްއ ެއަވެރުޖޮކްށ ވިްއާކަފއިަވނީ 

120.30 ުރފާިޔަގެއެވ. މިޮގުތްނ، ުމޅިައަހުރ ވިްއުކުނ ޙިްއާސެގ ައުގ ުޖްމަލ -/402,885  ުރފާިޔައްށ ައާރަފއިެވެއެވ. 2010 ަވަނ ައަހުރ ެފުށުނ އިުރ 

ބީ.ެއްމ.ެއްލެގ  ޙިްއާސެއްއެގ ައުގ ާބާޒުރަގއި ުހރީ 120.00 ުރފާިޔަގެއެވ. ައދި ައަހުރ ެފުށުނ އިުރ ބީ.ެއްމ.ެއްލެގ ޙިްއާސެއްއ ެއްނެމ ުފަރަތަމ 

140.00 ުރފާިޔަގއި ވިްއާކަފއިވީއިުރ، ައަހުރ ނިުމުނ އިުރ ބީ.ެއްމ.ެއްލެގ  ޙިްއާސ ެއްނެމ ަފުހްނ ވިްއާކަފއިަވނީ 143.00 ުރފާިޔަގެއެވ. 2010 ަވަނ 

ައަހުރ ބީ.ެއްމ.ެއްލެގ ޙިްއާސ ވިުކުނ ެއްނެމ ޮބުޑ ައަގކީ 145.00 ުރފާިޔެއެވ. ައދި ެއްނެމ ަދްށ ައަގކީ 90.00 ުރފާިޔެއެވ.

އިން( ޔާ ފި ގެ ތަފާސްހިސާބު )ރު ޒާރު ގެ ބާ ޙިއްސާ
އެންމެ ފުރަތަމަ ޙިއްސާ ވިކުނު އަގު 

ޙިއްސާ ވިކުނު އެންމެ މަތީއަގު

ޙިއްސާ ވިކުނު އެންމެ ދަށް އަގު

އެންމެ ފަހުން ޙިއްސާ ވިކުނު އަގު

ނިސްބަތުން އެވްރެޖްކޮށް ޙިއްސާ ވިއްކުނު އަގު

ން އިޒޭޝަ ލަ ޓަ ޕި އިރު މާރކެޓް ކެ މުނު ހަރު ނި އަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010



ތައް  މެން ޓް ޕާރޓް އި ޑި ކާ ތަ ގެ ބްރާންޗު ކު ބޭން
އް ތަ ބަރު ޅޭނެ ނަ މް އަދި ގު
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ހެޑް ޮއފީސް

އް ތަ ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 1282010
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އް ތަ ޓް މަން ޕާރޓް ޑި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ - އަހަރީ ރިޕޯޓް 1302010






