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ނޫސްބަޔާން
ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހަރުދަނާ މާލީ ނަތީޖާއެއް ހޯދައިފި
" އަހަރެންގެ ބޭންކް" އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިކަން
މިއަދު ހާމަކުރި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން
ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމަށްފަހު ފައިދާގެ ގޮތުގައި  277މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭންކުން ހޯދައިފިއެވެ .މިއީ އޭގެ ކުރީ ކުއާޓަރ އާ އަޅާބަލާއިރު
 3%ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ .ހިންގުމުގެ ހަރަދު އިތުރުވުމާއި ،އަލަށް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް އައިއެފްއާރުއެސް
 9ގެ ދަށުން

ލޯން ޕްރޮވިޜަންގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވުމާއި އަހަރެންގެ ބޭންކް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން

މުޖުތަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަން އިތުރުކޮށްފައިވާ އިރުވެސް ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ދާއިރާއަކުންވެސް ރަނގަޅު ފައިދާތަކެއް
ހޯދައި ލޯނު ދޫކުރެވުނު ނިސްބަތް ފާހަގަކޮށްލެވޭ މިންވަރަށް އިތުރުވެފައިވުމާއެކު ،ބޭންކުން މިދިޔަ އަހަރު ނިންމާލާފައިވަނީ
ކާމިޔާބުކަމާއެކުގައެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ދާތީވެ ،މުޅި އަހަރުގެ ނަތީޖާ
ބޭންކުން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވި ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު ހޯދުނު މާލީ ނަތީޖާއަކީ އުއްމީދުކުރި ވަރަށްވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއަކަށްވާނެ
ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
ބޭންކް ހިންގުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ އައިޝަތު ނޫރައްދީން ވިދާޅުވީ "
ބޭންކުން ދަމަހައްޓަމުންދާ ކާމިޔާބީ މިދިޔަ އަހަރުވެސް ހޯދިގެން މިދިޔައީ ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް
ަށ
މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތުން .މިދިޔަ އަހަރު މާލީ ގޮތުން ކާމިޔާބު ހޯދައި ،ވިޔަފާރި އިތުރ ް
ފުޅާކުރެވި ،މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމާއި ބޭންކިންގ ނެޓްވޯކް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ކުރެވިގެންދިޔަ
މަސައްކަތްތައް އެކުއެކީގައި ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ ކުރިއަށް ގެންދެވުނުކަމީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް".
ރާއްޖޭގައި ފުރތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވުނު އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކިންގ ކޮންފަރެންސާ ގުޅޭގޮތުން އައިޝަތު
އިތުރަށް ވިދާޅުވީ " މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު އަޅުގަނޑުމެންވާނީ އޭޝިއަން ބޭންކަރސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ  35ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމާއި
ކޮންފަރެންސް ބާއްވާފައި .މި ކޮންފަރެންސްގައި މާލީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްފަރާތްތަކުން ވަނީ އޭޝިއާގައި ބޭންކިންގ
ކުރިއަރަމުންދާ ގޮތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާ މަޝްވަރާކުރައްވާފަ .އަދި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއެކު މާލީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކަމާއި
އެ ދާއިރާގެ ނަޟާހަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަމާ މެދުވެސް ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފަ .ކުރިމަގުގެ ކާމިޔާބީގައި ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ
މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެކަމަށްވާތީ ،ކުރިއަށްއޮތް ތާނގައިވެސް ބޭންކުން އިންޓަރނެޓް ،މޮބައިލް އަދި ސެލްފް ސަރވިސް
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންވެސްޓްކޮށް އަދި ހަމައެހެންމެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އިތުރު ލުއި ފަސޭހަކަންގެނެސް އިތުރު
ފުރުސަތުތަކެއް ދިނުމަށްވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާނަން" .

މުޅި ރާއްޖެ ޝާމިލްވާ ގޮތަށް ބްރާންޗް ،ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރުން ،ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ
ސެންޓަރ ،އޭޓީއެމް ،ޕީއޯއެސް މަރޗަންޓުން އަދި  20އަތޮޅުގައި އެޖެންޓުން ހިމެނޭ ބޭންކިންގ ވިއުގައެއްގެ އިތުރުން އެންމެ ޒަމާނީ
އޮންލައިން ބޭންކިންގ ޚިދުމަތާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި
ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މުޖުތަމައުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
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އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ފޯން3015315 :

