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ނޫ ސް ބަ ޔާ ން
ބީ އެ މް އެ ލް ގެ ފަ އި ދާ އި ތު ރު ވެ އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަ އް ކު ރި އަ ށް
 2015ވަ ނަ އަ ހަރުގެ އު ސްއަލިތައް
-

ޓެކް ސްއަށް ނުކަނޑާ ލިބުނު ފައިދާ  29އިން ސައްތަ އިތުރުވެ  932މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް

-

ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމާއި އާ ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރަފް ކުރުމަށް  150މިލިޔަން ރުފިޔާ އިންވެ ސްޓް ކުރި

-

ޖެހި ޖެހިގެން ތިންވަނަ އަހަރު ހިއް ސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ރިކޯޑް އަދަދެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް ސްގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހި ސާބުތައް މިއަދު

އާންމުކޮށްފިއެވެ .އެގޮތުން ކުންފުނީ ގެ

މާލީ ހި ސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ،ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތު މެދުނުކެނޑި ކުރިއަރަމުން އަންނައިރު  ،ޓެކް ސްއަށް ނުކަނޑާ މިދިޔަ
އަހަރުގެ ފައިދާ ވަނީ  2014ވަނަ އަޅާބަލާއިރު  29އިން ސައްތައިގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު  932މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ.
ޓެކް ސް ،އުފެއްދުންެތެރި ނޫން ބައެއް ލޯންތަކަށް ހަދަންޖެހޭ ޕްރޮވިޝަން އަދި ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ހުރި ލޯނުގެ ފައި ސާ
އުނިކުރުމަށްފަހު ސާފު ފައިދާވަނީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  136އިން ސައްތައިގެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައެވެ .
މި ނަތީޖާއާއެކު ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންވަނީ ހިއް ސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް  91.4މިލިޔަން ރުފިޔާ
(ހިއް ސާއަކަށް  17ރުފިޔާ) ހުށަހަޅާފައެވެ .މިއީ ހިއް ސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ރިކޯޑް އަދަދެއް ހުށަހެޅުނު ޖެހިޖެހިގެން
ތިންވަނަ އަހަރެވެ .
ބޭންކުން ދޫކުރި ލޯނުގެ ނި ސްބަތް ވަނީ  22އިން ސައްތަ އިތުރުވެފައިވާއިރު ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް
އެހީތެރިވުމަށް  7.2ބިލިޔަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ .ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައިވުމާއެކުވެ ސް
އަނބުރާ ނުދައްކާ ލޯނުގެ ނި ސްބަތްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްކުރެވިފައެވެ .މި ނި ސްބަތްވަނީ  19އިން ސައްތަ އަށް ދަށްކުރެވިފައެވެ.
އަދި އަލަށް ދޫކުރެވުނު ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ނުދައްކާ ބޮޑު ލޯނެއް ނެތްކަންވެ ސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ބީއެމްއެލްގެ މާލީ
ހާލަތު ރަނގަޅުވުމާ ގުޅިގެން އޭގެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށާއި މުޖުތަމަޢު އަށް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައް ސައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ދާދި ފަހުން

ބޭންކުންވަނީ ހައު ސިންގ ލޯން އަދި ޕަ ރ ސަނަލް ލޯން ތަކުގެ އިންޓްރެ ސްޓް ރޭޓްތައް ދަށްކޮށްފައެވެ.
ބޭންކަށް ޖަމާކުރި ފައި ސާގެ ޢަދަދު ވަނީ  16އިން ސައްތައިގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު  14.1ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ .ބޭންކުގެ
ރައު ސުލްމާލު އަދި ލިކުއިޑިޓީ ރޭޝިއޯ ވަނީ ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުވެ ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި
ހިފެހެއްޓިފައެވެ.
ބޭންކުން ކުރިއަށްގެންދާ  300މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އިންވެ ސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  150މިލިޔަން ރުފިޔާވަނީ ރާއްޖޭގެ އެ ކި
ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް

ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް އިންވެ ސްޓް ކޮށްފައެވެ .ބީއެމްއެލް އިން

ވަނީ ދާދި ފަހުން ވ .ފެލިދޫގައި ބްރާންޗެއް ހުޅުވާފައެވެ .މި އާއެކު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ބޭންކްގެ ބްރާންޗެއް
ގާއިމްކުރުމަށް ބީއެމްއެލް އިން ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑި ވަނީ ހާ ސިލްވެފައެވެ .އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކާ އެކު
ޕާޓްނަރޝިޕް އެއްބަ ސްވުމެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކުން ފައި ސާ ނެގޭނެ އިންތިޒާމް މިހާރު ވަނީ
ހަމަޖެހިފައެވެ .މި އިންވެ ސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް  2016ވަނަ އަހަރުގައިވެ ސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އިތުރު 7
ބްރާންޗާއި 10 ،ސެލްފް ސާރވި ސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ އަތޮޅުތެރޭގައި ހުޅުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .
 29ބްރާންޗް 76 ،އޭޓީއެމް 3200 ،ޕީއޯއެ ސް މަރޗަންޓުން 177 ،ކޭޝް އޭޖެންޓުން 14 ،ސެލްފް ސަރވި ސް ބޭންކިންގ
ސެންޓަރ އަދި  5ދޯނި ބޭންކިންގ ޔުނިޓް އެކުލެވޭ ބޭންކިންގ ވިއުގަޔަކާއެކު ބީއެމްއެލް އަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެހެން ހުރިހާ
ބޭންކަކަށް ވުރެ ބޮޑު އިންވެ ސްޓްމަންޓަކާއެކު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކެވެ.
މާލީ ހި ސާބުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ބީއެމްއެލްގެ ސީ.އީ.އޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ
"  2015ވަނަ އަހަރަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް ސް އަށް ރަނގަޅު އަހަރެއްކަން އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަން .މާލީ
ގޮތުން ރަނގަޅުވިއިރު ބޭންކުން ކުރި އިންވެ ސްޓްމަންޓާއި ރައްޔިތުންނަށް ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދެވުނު މާލީ އެހީތެރިކަންވެ ސް މި
ފާހަގަކުރަނީ ހަމަ އެހާ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި .ރަނގަޅު ޕްލޭނެއް ހެދި އެ ޕްލޭން ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް މިދަނީ
ހާ ސިލްކުރަމުން" .

ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ޓެކް ސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ  2014ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  29%އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި
ވަރަށް ރަގަޅު ނަތީޖާއެކެވެ .ނަމަވެ ސް މިއިން  2015ވަނަ އަހަރުގެ މުޅި ނަތީޖާ ވަޒަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .މީގެ ސަބަބަކީ
 2015ވަނަ އަހަރަކީ ގިނަ އަހަރުތަކަކަށްފަހު ފައި ސާ ނުދައްކާ ހުރި ކޯޕަރޭޓް ލޯނުތަކަށް ލިބުނު ބޮޑެތި އަދަދުތަކުގެ ފައި ސާއިން
މާލީ ހާލަތު ކުރިއަރާފައިވާ އަހަރެއްކަމުގައިނުވުމެވެ .އެއްފަހަރާ ލިބޭ މިފަދަ ބޮޑެތި ފައިދާއަށް ބަރޯ ސާނުވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ
މައިގަނޑު ވިޔަފާރި އާންމު ވެއްޓެއްގައި ކުރިއެރުމުގެ ފުރު ސަތު އޮތްކަން މިވަނީ ދައްކުވައިދެވިފައެވެ.
އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހާއް ސަ ޝުކުރެއް ވަރަށް ބުރަ މަ ސައްކަތްތަކެއް ކުރި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބޯޑު މެން ބަރުންނަށް
އަރި ސްކުރަން .އަދި ވަކިން ހާއް ސަކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ  265000ކަ ސްޓަމަރުންނާއި ހިއް ސާދާރުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު
އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން .ވިޔަފާރީގައި އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ރަނގަޅު ދުވެއްޔެއްގައި އަދި
އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ހޯދުމުގެ އަޒުމްގައި ".
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް ސްގެ ޗެއަރޕާރ ސަން ފަރީހާ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ "މާލީ ގޮތުން ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދުމާއެކު ދޫކުރި ލޯނު
އިތުރުވެ ކަ ސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުވުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް .ނަމަވެ ސް މިއަށްވުރެވެ ސް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ
ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކޮށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވީހާވެ ސް ގާތުން ޚިދުމަތް
ދިނުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ބޮޑު އިންވެ ސްޓްމަންޓް ".
މި ފުރު ސަތުގައި ބޭންކުގެ ހުރިހާ ކަ ސްޓަމަރުންނާއި ހިއް ސާދާރުން ކުރެއްވި އިތުބާރާއި އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ތިއްބެވިކަމަށްޓަކައި
އެހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން .އަދި ބޯޑުން ރިކޯޑް އަދަދެއް ހިއް ސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ހުށަހެޅުއްވީތީވެ ސް
އަޅުގަނޑު މިހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފައި .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ޝައުޤުވެރިކަމާއި އިތުބާރާއެކު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން
އެންމެންނަށްވެ ސް މު ސްތަޤްބަލާ ކުރިމަތި ލެވޭނެކަމަށް ".އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
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