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ނޫސް ބަޔާން
މިހާތަނަށް ބީއެމްއެލް އިން ކުރި އެންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓާއެކު  2015ވަނަ އަހަރު މާލީ
ގޮތުން ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި.
 ބްރާންޗްތަކާއި އޭޓީއެމް އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކޮށް ހުރިހާ ރަށަކަށް ކޭޝް އެޖެންޓް ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދިނުމަށް  150މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކުރެވުނު.
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން  2015ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރ ނިންމާލިއިރު ފައިދާ (ޓެކްސް އަށް
ކެނޑުމަށްފަހު) ވަނީ ރިކޯޑް މިންވަރެއް ކަމަށްވާ  236މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ .މިއީ ކުރީ ކުއާޓަރ އާ އަޅާބަލާއިރު
 48%ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.
ބޭންކުގެ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ނުކުރާ މާލީ ބަޔާންތަކުން ހާމަވާ ގޮތުގައި ގިނަ ދާއިރާތަކުން ލިބެމުން އަންނަ

ކުރިއެރުމާއެކު މުޅި އަހަރުގެ ފައިދާ (ޓެކްސް އަށް ކެނޑުމަށްފަހު) ވަނީ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  13%ގެ ކުރިއެރުމެއް
ހޯދާފައެވެ .މި ކުރިއެރުން ހޯދާފައިވަނީ ބްރާންޗްތަކާއި އޭޓީއެމް އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކޮށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް
ކޭޝް އެޖެންޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  150މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ބޭންކުން މި ފާއިތިވި އަހަރު
ހިންގާފައިވަނިކޮށެވެ.
 2015ވަނަ އަހަރު ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވުނު އަދަދު ވަނީ  3.4ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ .މިއީ ކުރީ އަހަރާ
އަޅާބަލާއިރު ދެ ގުނަ ބޮޑު އަދަދެކެވެ .މިއިން ދައްކުވައިދެނީ ދިވެހި ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭންކުން
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ބޭންކުން ދޫކުރާ ލޯނު އިތުރުވެ ،ފައިސާ ނުދައްކާ ލޯނު ތަކުގެ
ނިސްބަތްވަނީ  12%އިން ދަށްކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ރައުސުލްމާލުގެ މިންވަރުވެސް ވަނީ ގާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ
މިންގަޑުތަކަށްވުރެ އިތުރަށް ބެހެއްޓިފައެވެ.

މި ނަތީޖާ އާ މެދު ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ " މިފުރުސަތުގައި
 2015ވަނަ އަހަރު ރަނގަޅު ނަތީޖާ އެއް ހާސިލުކޮށް ނިންމާލެވުމުން ބޭންކުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން.
މުވައްޒަފުންވަނީ ބޭންކުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގައި އަދި އޭގެ އިތުރުން ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގައި
ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށްދީފައި .ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ތަފްޞީލް
ހާމަކުރާނަން .ބޭންކުން ދޭ

ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންފަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ މި ޤައުމުގެ

ކުރިއެރުމަށް އިންވެސްޓްކުރެވިގެން ދިޔުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުން .އަދި ހަމައެހެންމެ ބޭންކުގެ
ވިޔަފާރި ހަރުދަނާކަންމަތީ ދެމެހެއްޓި ކުރިއެރުން ހޯދިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަން".
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ބްރާންޗް،

75

އޭޓީއެމް،
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ސެލްފްސަރވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރ އަދި  5ދޯނި ބޭންކިންގ ޔުނިޓް އެކުލެވޭ ބޭންކިންގ ވިއުގަޔަކާއެކު ބީއެމްއެލް އަކީ
ރާއްޖޭަގއި ހިންގާ އެހެން ހުރިހާ ބޭންކަކަށް ވުރެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓަކާއެކު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި މީހުންދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކުން ފައިސާ ނެގުމުގެ
ޚިދުމަތްދޭން ބޭންކުންވަނީ ފައްޓާފައެވެ .ރާއްޖޭގައި އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަޕޯޓް ހޯދުމަށް ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭކަން ދާދި ފަހުން ބޭންކުން ވަނީ އާއްމުކޮށްފައެވެ.
އަދި ީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރުމަހު ބީއެމްއެލް އިން ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރުމަށް ނިންމައި  1ބިލިއަން ރުފިޔާގެ
ހައުސިންގ ފަންޑެއް ވާނީ އިފްތިތާހްކޮށްފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ބޭންކުންވަނީ

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ބާރު

އެޅުމުގެ ގޮތުން  500މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް ވެސް އިފްތިތާހުކޮށްފައެވެ.
 21ޖަނަވަރީ 2016
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:

މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ފޯން3015315 :
ނޯޓް :މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނޭ ފަދައިން މިމާލީ ހިސާބުތަކަކީ އަދި އޮޑިޓް ނުކުރާ މާލީ ބަޔާންތަކެއްކަމުން ބަދަލެއް އައުން އެކަށީގެން ވާ
ހިސާބުތަކެކެވެ.

