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ނޫސްބަޔާން
 2017ވަނަ އަހަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހަރުދަނާ މާލީ ނަތީޖާއެއް ހޯދައި
މުޖުތަމައަށް ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް ދެގުނަ އިތުރުކޮށްފި


ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ސާފު ފައިދާ ވަނީ  1.4ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފަެ ،އއް މިންގަނޑަކުން
ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  20%ގެ ކުރިއެރުމެއް



 300މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މުޖްތަމައުއަށް އެހީތެރިވުމުގެ 50
ހަރަކާތްތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގުނު



ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް  22ރުފިޔާގެ މަގުން ބެހުމަށް ޖުމްލަ  118.4މިލިއަން ރުފިޔާ،
މިއީ މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ  10%އިތުރު އަދަދެއް



އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޚިދުމަތްދޭން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  2017ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާނާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް
މިއަދު ޝާޢިއުކޮށްފިއެވެ .މި ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ވެފައިވަނީ ބޭންކަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރަކަށެވެ.
މާލީ ގޮތުން ރިކޯޑް ނަތީޖާއެއް ހޯދާފައިވާއިރު މުޖުތަމައަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްވަނީ ދެގުނަ އިތުރުކޮށްފައެވެ .ޓެކްސް
އަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ސާފު ފައިދާ ވަނީ  1.416ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ .މިއީ ޖުމްލަކޮށް ކުރީ އަހަރާ
އަޅާބަލާއިރު  4%އިތުރު އަދަދެއް ،އަދި އެއްމިންގަނޑަކުން ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  20%ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.
ކުރިން ލަފާކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޚަރަދުތައް އިތުރުވެ މާޖިންތައް ދަށްވި ނަމަވެސް ދޫކުރެވުނު
ލޯނުގެ މިންވަރާއި ވިޔަފާރިކުރެވުނު މިންވަރު ރަނގަޅުވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރުވި ޚަރަދާއި ދަށްވި މާޖިންތަކުގެ އަސަރު ވަނީ
ކުޑަކުރެވިފައެވެ .އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނުތަކުގެ ނިސްބަތް ވަނީ  7%އިން  4.1%އަށް ދަށްކުރެވި ،އަލަށް ދޫކުރެވުނު
ލޯނުތަކުގެ އަދަދުވަނީ  4.4ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފައެވެ .މި ލޯނުތަކުން ޢާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ .ޑިޕޮސިޓްތައް ވަނީ  15%އިތުރުވެފައެވެ .މިއީ މާކެޓަށް ބަލާއިރު ޑިޕޮސިޓް އިތުރުވާ މިންވަރަށް
ވުރެ މަތީ ނިސްބަތެކެވެ .ބޭންކުގެ ރައުސުލްމާލާއި ލިކުއިޑިޓީ ރޭޝިއޯ ވަނީ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ވަރަށް ވުރެ މަތީ
މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ.

މާލީ ގޮތުން ބޭންކުން ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުމުގެ ސަބަބުން ބޭންކުގެ ބޯޑުން ވަނީ  2017ވަނަ
އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް  22ރުފިޔާގެ މަގުން ބެހުމަށް ޖުމްލަ  118.4މިލިއަން ހުށަހަޅާފައެވެ.
މިއީ  2017ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  10%އިތުރު އަދަދެކެވެ.
މިދިޔަ އަހަރު ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ 'އަހަރެންގެ ބޭންކް' ގެ ދަށުން މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިވުމަށް
މިހާތަނަށް ބޭންކުން ހިންގި އެންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްވެސް ހިންގާފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ
އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތައުލީމާއި ކުޅިވަރާއި އަދި ތިމާވެށީގެ ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ
ޖަމިއްޔާތަކުގެ ތަފާތު  50ޕްރޮޖެކްޓަކަށްވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ އަހަރު ބޭންކުން ވަނީ
އަތޮޅުތަކުގައި  3ބްރާންޗާއި  14ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރ ގާއިމްކޮށްފައެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް ބޭންކުގެ
ބްރާންޗެއް ނުވަތަ އޭޓީއެމްއެއް ނެތް ރަށްތަކުގައި ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޭޝް އެޖެންޓުންގެ ޚިދުމަތް
އިތުރު ރަށްތަކަކަށް ފުޅާކޮށް ،ކޭޝް އެޖެންޓް ނެޓްވޯކްގެ އަދަދުވަނީ  191އިން  230އަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.
ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ " މިދިޔަ އަހަރު
ބޭންކުގެ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް މިވަނީ ބޮޑު އިތުބާރެއްލިބިފަ .މި ނަތީޖާތަކުން ދައްކުވައިދެނީ މާލީ
ގޮތުން ހަރުދަނާ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދުމުގެ އިތުރުން ބޭންކުންކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް .މި ފުރުސަތުގައި މިދިޔަ އަހަރު
ވަރަށް ބުރަ ކޮށް އަދި އެހާމެ ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތަށް އަހައްމިއްޔަތުކަންދީގެން މަސައްކަތްކުރި ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ޝުކުރުދަންނަވަން .ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ކުރީއްސުރެ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ އަދި އަލަށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަން ފެއްޓެވި
އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެހާ ކަސްޓަމަރުން ދެއްވަވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރަން.
ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތައް ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމުގެ
ޔަގީންކަން އަރުވަން".
ބޭންކުން ހޯދި މާލީ ނަތީޖާ އަށް އަލިއަޅުއްވާލަމުން އެންޑްރޫ ވަނީ ބޭންކުގެ ޑިޕޮސިޓް އިތުރުވެ،
ދޫކުރެވުނު ލޯނުގެ ނިސްބަތް ރަނގަޅުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ" .ޑިޕޮސިޓްތައް  15%އިތުރުވެފައިވާކަން އުފަލާއެކު
ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ .މިއީ މާކެޓަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް .އަލަށް ދޫކުރެވުނު  4.4ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނުތަކުން
އެތަކެއް ދިވެހި ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވޭ .އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު
ފެންވަރަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބި ،އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނުތަކުގެ ނިސްބަތް މިވަނީ  7%އިން  4.1%އަށް
ދަށްކުރެވިފަ .މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނުތަކުގެ ނިސްބަތް ހުރީ
ފާހަގަކުރަން".

 20%އަށްވުރެ މަތީގައިކަން

ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތު ހަރުދަނާވުމަކީްދިވެހި މުޖުތަމައުއަށް ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރިއަށް
ގެންދިޔުމަށް އިތުރަށް މަގުފަހިވެގެން ދިޔަކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެންޑްރޫ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ " .ބޭންކުގެ ހަރުދަނާ މާލީ
ނަތީޖާތަކާއެކު އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ،އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިވަނީ މަގުފަހިވެފަ.
އެހެންކަމުން ބޭންކުން މިވަނީ ދިވެހި މުޖުތަމުއުތަކަށް ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް ދެ ގުނަ އިތުރުކުރެވި އަދި
މިއަހަރުތެރޭވެސް ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ފެނިގެންދާނެ".
ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންޑްރޫ
ވިދާޅުވީ "ްއެހެން ޤައުމުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން ރާއްޖޭގައިވެސް ބޭންކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތައް ދަނީ
ބަދަލުވަމުން .ބްރާންޗްތަކަށް ބަރޯސާ ވުމުގެ ބަދަލުގައި އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުން މިދަނީ
އިތުރުވަމުން .ބީއެމްއެލް އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެނީ ސެލްފް ސަރވިސް
ވަސީލަތަތްތައް މެދުވެރިކޮށް  24ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން .ހަމަ މިއާއެކު މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތް
ކުރަން ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ތަންތަނަށް ބޭންކުގެ ބްރާންޗްތައް މިހާރު މިދަނީ
ބަދަލު ކުރެވެމުން .ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދެވިފައިވުމާއެކު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ކުރެވުނު މުޢާމަލާތްތަކުގެ  90%އަށްވުރެ ގިނަ މުޢާމަލާތް ހިންގާފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް .އަދި އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް
ފައިސާ ނެގުމާއި ޖަމާކުރުމަށް  10މިލިއަން މުއާމަލާތްކޮށްފައިވޭ .މީގެ ސަބަބުން ބްރާންޗްގައި ޖާގަ ތަނަވަސްވެ
ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އިތުރު ފަސޭހަކަމެއް މިވަނީ ގެނެވިފަ .ދާދި ފަހުން މިނިވަން ފަރާތަކުން ބޭންކުގެ
ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގި ދިރާސާތައް ދައްކާގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ 'ކަސްޓަމަރ ސެޓިސްފެކްޝަން' ލެވެލްވަނީ މި
ރީޖަން އާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފަ".
ބޭންކުގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންޑްރޫ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ
" ނިސްބަތުން އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި އައު ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބީއެމްއެލް
އިސްލާމިކް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފަ .ޑިޕޮސިޓް ގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެން ދިޔުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ
ގޮތުން ގެދޮރު ގަތުމަށާއި އިމާރާތްކުރުމަށް ފައިނޭންސިންގ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ތައާރަފްކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދިޔަ .މި
ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއްވެސް ދަނީ ލިބެމުން .ރާއްޖޭގައި ޝަރީއާ ހުއްދަކުރާ ބޭންކިންގ
ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުންގެ ނިސްބަތަށް ބަލައި ބޭންކުން މިދަނީ  2018ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ބޭންކުގެ ހުރިހާ
ކޮންވެންޝަނަލް ޕްރޮޑަކްޓަކާ އެއްގޮތް އިސްލާމިކް ޕްރޮޑަކްޓްތައް ތައާރަފުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން".
މާލީ ގޮތުން ބޭންކުން ހޯދި ނަތީޖާ އާ ގުޅޭގޮތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަން ސައީދާ
ޢުމަރު ވިދާޅުވީ " ބޭންކުގެ ވިޔަފާރީގައި ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމާއެކު  2017ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި
ރިކޯޑު އަދަދެއް ހުށައެޅުމަށް މަގު ފަހިވެފައިވާކަމީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޯޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް .މިދިޔަ އަހަރު މިވަނީ
ބޭންކުގެ ތާރީޚުގައި މާލީ ގޮތުން އެންމެ ކާމިޔާބު ނަތީޖާ ހާސިލްކޮށް އަދި މުޖުތަމަޢުތައަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް ރިކޯޑް

މިންވަރަކަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާކަމާމެދު އަޅުގަނޑު ފަޚްރުވެރިވަން .އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް ހިންގާ 'އަހަރެންގެ ބޭންކް'
ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުގައިވާ އާބާދީތަކަށް މިދަނީ ފައިދާ ކުރަމުން".
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ޚިދުމަތްފުޅާ ކުރުމުގެ ޕްލޭން އާ ގުޅޭގޮތުން ސައީދާ ވިދާޅުވީ " ވިޔަފާރީގެ
ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެންމެމަތީ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުން ހިމެނޭ ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓެޖީ ތަންފީޒު ކުރުމަށް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ވަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރެވިފަ .މި ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުން ތަކެއް ލިބިފައިވުމާއެކު
އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ގޮތުގައި މި ވަގުތަކީ ރާއްޖޭގެ އަސްދަނޑިން ބޭރަށް ނުކުތުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު .އެހެންނަމަވެސް،
ބޭންކުން އަބަދުވެސް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް .ރާއްޖޭގައި ބޭންކިންގ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވެމުންދާ
މަސައްކަތާއި ހިންގަމުންގެންދާ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުން މިކަން ހާމަކޮށްދޭ .ރާއްޖޭން ބޭރަށް ޚިދުމަތް
ތައާރަފުކުރުމުން ބޭންކު އިތުރަށް ފުޅާވެ ،ލިބޭ އިތުރު އާމްދަނީ ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ.
އަޅުގަނޑުމެން މިވަގުތު ތައްޔާރުވަމުން މިދަނީ އޭޝިއާގެ ގައުމެއްގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބޭންކިންގ
ލައިސަންސް އަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް .އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން".
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