މިޙިއްޞާގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިންނެވެ.
މިޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ،ތެދު އަދި ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަން ،މިކުންފުނީގެ
ޑިރެކްޓަރުން ކަށަވަރުކޮށްދެމެވެ .ކަމެއް އޮޅުވާލުގެ ނިޔަތުގައި ،މުހިއްމު ނުކުތާއެއް ނުހިމަނައި ،ނުވަތަ މުހިއްމު
ޚަޤީޤަތެއް

ފޮރުވާފައި

ނުވާނެކަންވެސް،

ޑިރެކްޓަރުންގެ

މިކުންފުނީގެ

ބޯޑުން

ކަށަވަރުކޮށްދެމެވެ.

މިކަންކަން

ޑިރެކްޓަރުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވަނީ ،ކަމާގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ފުރިހަމައަށް ބެލުމަށްފަހު ،ހެޔޮ ނިޔަތުގައި،
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކުގައެވެ.
ފުރިހަމައަށް އަދި ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފަރުވާތެރިކަން ބަހައްޓާފައިވީ
ނަމަވެސް ،މިޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކުރައްވާއި ،ޙިއްޞާ ބައްލަބައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ނިންމަވާ
އެއްވެސް ނިންމުމަކީ ،މިކުންފުނިން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ޒިންމާވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ .ޙިއްޞާ ބައްލަވައިގަންނަވަން
ނިންމަވަންވާނީ ،މިކުންފުންޏާ ބެހޭގޮތުން އަމިއްލަފުޅަށް ދިރާސާ ކުރައްވައި ބެއްލެވުމަށްފަހުގައެވެ .މިޙިއްޞާގެ ބަޔާނާ
ގުޅިގެން ޙިއްޞާ ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތަކާއި ،ޙިއްޞާ ބައްލަވައި ގަތުމުން ލިބިވަޑައިގެންފާނެ
ގެއްލުމަކަށް ބެއްލެވުމަށްފަހުގައެވެ.
މިޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގައި ނުހިމެނޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ މިކުންފުނީގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ކަމެއް
ހާމަކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ދީފައެއް ނުވާނެއެވެ .އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މީހަކު ދިން ނަމަވެސް ނުވަތަ
އެއްވެސް ކަމެއް މީހަކު ހާމަކުރި ނަމަވެސް ،އެއީ މިކުންފުނީގެ ހުއްދައާއެކު އެމީހަކު ކުރި ކަމެއް ކަމުގައި
ބައްލަވައިގެން ނުވާނެއެވެ.
މިޙިއްޞާގެ ބަޔާނާ ގުޅިގެން ،ޙިއްޞާ ދޫކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުގެ
ދަށުންނެވެ .ދިވެހި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ބާރު އޭގެ މައްޗަށް ހިނގާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
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 1ވަނަ ބައި – ކުންފުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 .1.1ކުންފުނީގެ ނަން
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނި
 .1.2ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
C‐186/2001
 .1.3ޤާނޫނީ ބާވަތް
ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް
 .1.4އުފެދުނު ތާރީޚާއި ތަން
ފުރަތަމަ އުފެދުނީ  20ޑިސެމްބަރ  1964ގައި؛ ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުވީ  28ޖޫން
 1998ގައި؛ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނީ  14އޯގަސްޓް  2001ގައި؛
އުފެދިފައިވަނީ މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޓރީ ކޮށްފައިވާ އޮފީސް
 .1.5ކުންފުނި ރަޖިސް ް
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާފަންނު
މާލެ 20345
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން ނަންބަރު3344333 :
ފެކްސް ނަންބަރު3344334 :
އީމެއިލްinfo@stomaldives.net :
ވެބްސައިޓްwww.stomaldives.net :
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 .1.6މިދަޢުވަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތް
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާފަންނު
މާލެ 20345
ދިވެހިރާއްޖެ

 .1.7ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު
އޑްރެސް
ެ

ނަން
އަލްފާޟިލް ފާރޫޤު ޢުމަރު

ބޯޑުގައި އަދާކުރައްވާ މަގާމް

ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ ބާވަތް

މ.އާދިއްލީގެ

ޗެއާމަން

އިންޑިޕެންޑަންޓް،

މާލެ،

)ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާފައި(

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ދިވެހިރާއްޖެ
އަލްފާޟިލް ޝާހިދު ޢަލީ

ވާރުގެ

މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ

ސ.ހުޅުދޫ

)ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާފައި(

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ދިވެހިރާއްޖެ
އަލްފާޟިލާ ސަނާ މަންޞޫރު

މއ.މަނަސް

ޑިރެކްޓަރ

މާލެ،

)ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާފައި(

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ދިވެހިރާއްޖެ
އަލްފާޟިލާ ރަހީމާ ސަލީމް

މއ .ބަންދުގެ

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް،

މާލެ،

)ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާފައި(

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ދިވެހިރާއްޖެ
އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދު

އަޙްމަދު

މ.ފޭމަންސް

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް،

މާލެ،

)ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާފައި(

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ދިވެހިރާއްޖެ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާރިފް

މ.ވޯލްޑް ޑްރީމް ޑިރެކްޓަރ
މާލެ،

)ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާފައި(

ދިވެހިރާއްޖެ
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އިންޑިޕެންޑަންޓް،
ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް މަސްޢޫދު ޢަލީ

ހެޕީކޯނަރ

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް،

ސ.ހުޅުދޫ

)ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ދިވެހިރާއްޖެ

އައްޔަންކުރައްވާފައި(

 .1.8ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ
އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝައްފާނާ ރަޝީދު
ގ .ރަސްހުވަނދު،
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
 .1.9އޯޑިޓަރުން އަދި ރިޕޯޓިންގ އެކައުންޓެންޓުން
ހއުސްކޫޕަރޒް
ޕްރައިސްވޯޓަރ ަ
 3ވަނަ ފަންގިފިލާ
ހ .ތަނޑިރަތްމާގެ
ރޯޝަނީމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
 .1.10ޙިއްޞާ ދޫކުރުމުގައި އެހީތެރިވާ ބޭންކު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
 ،11ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު
މާލެ 20094
ދިވެހިރާއްޖެ
 .1.11ޙިއްޞާ ދޫކުރުމުގައި އެހީތެރިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަޙުދީ އަންވަރު
ސޫދް އަންވަރ އެންޑް ކޯ
ނ ފަންގިފިލާ
އޯކިޑްމާގެ ،ދެވަ ަ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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 2ވަނަ ބައި – މާނަކުރުން
އެހެންގޮތަކަށް މިޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގައި މާނަކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު-:
"ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމު /ފޯމު"

މާނަކޮށްދެނީ ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމު އަދި/ނުވަތަ ޙިއްޞާއަށް އެދޭ
ފޯމުތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީތަކެވެ.

ޙިއްޞާ ދޫކުރުން"

މިޙިއްޞާގެ

މާނަކޮށްދެނީ

ބަޔާން

މެދުވެރިކޮށް

ގަތުމަށް

ޙިއްޞާ

ޢާންމުކޮށްދެވޭ ދަޢުވަތެވެ.
"ޙިއްޞާ ދޫކުރުމަށް އެހީވާ ބޭންކު"

މާނަކޮށްދެނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާއި ،އެބޭންކުން ކަނޑައަޅާ
އެބޭންކުގެ ގޮފިތަކާއި ޓީމްތަކެވެ.

"ޙިއްޞާ ދޫކުރާ އަގު"

ކޮންމެ

މާނަކޮށްދެނީ

ޙިއްޞާއަކަށް

350/-

ރުފިޔާގެ

ޕްރީމިއަމެއް

ހިމަނައިގެން  50/-ރުފިޔާގެ ޢާންމު ޙިއްޞާއަކަށްވާ  400/-ރުފިޔާއެވެ.
އަލްފާޟިލް

"ޙިއްޞާ ދޫކުރުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި މެނޭޖަރު" މާނަކޮށްދެނީ

ޝާހިދު

ޢަލީ،

ސްޓޭޓް

ޓްރޭޑިންގ

އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ  20345އެވެ.
"ރިޕޯޓިންގ އެކައުންޓެންޓުން"

މާނަކޮށްދެނީ މިޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާ އެކައުންޓެންޓުންގެ
ރިޕޯރޓްގެ މަޞްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ ފަރާތެވެ.

"ރިސްކް"

ލިބިދާނެ

މާނަކޮށްދެނީ

ގެއްލުމެއް

ނުވަތަ

ކޮށްފާނެ

ނުރަނގަޅު

އަސަރެކެވެ.
"ކުންފުނި"

މާނަކޮށްދެނީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ )އެސްޓީއޯ(އެވެ.
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"ގްރޫޕް"

ޓްރޭޑިންގ

މާނަކޮށްދެނީ

ސްޓޭޓް

އެކުންފުނީގެ

ސަބްސިޑިއަރީ

އޯގަނައިޒޭޝަން

ކުންފުނިތަކާއި

ޕލކ

ޖޮއިންޓް

އާއި

ވެންޗަރ

ކުންފުނިތަކެވެ.
"އެމްއެސްޑީ"

މާނަކޮށްދެނީ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮޒިޓަރީއެވެ.

"އެމްއެސްއީ"

މާނަކޮށްދެނީ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެވެ.

"ޢާންމު ޙިއްޞާ"

މާނަކޮށްދެނީ އެސްޓީއޯގެ ޢާންމު ޙިއްޞާއެވެ.

"އަންޑަރރައިޓް ކުރުން"

މާނަކޮށްދެނީ ޙިއްޞާ ވިއްކައިގެން ކުންފުނިން ފައިސާ ހޯދަން ބޭނުންވާ
އަދަދަށް ފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަމަ ،މަދުވާ އަދަދަށް ނިސްބަތުންޖެހޭ
ޙިއްޞާ ގަންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުންދޭ ދިނުމެވެ.

"މާކެޓް ދުވަސް"

ހުކުރު

މާނަކޮށްދެނީ

ހޮނިހިރާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރަސްމީ

ބަންދު

ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ،ޢާންމުކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ދުވަހެކެވެ.
"އެކަށައެޅުން"

މާނަކޮށްދެނީ ޙިއްޞާ އެކަށައެޅޭ ފަރާތް ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތެވެ.

"މަދުވެގެން އެދެވޭނެ ޢަދަދު"

މާނަކޮށްދެނީ  5ޢާންމު ޙިއްޞާއެވެ.

"ގިނަވެގެން އެދެވޭނެ ޢަދަދު"

ގިނަވެގެން ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނެތެވެ.

"ގިނަވެގެން މިލްކުކުރެވޭ ޢަދަދު"

އެއްފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެން މިލްކުކުރެވޭނީ ،ކުންފުނީގެ ވިއްކާފައިވާ
ޙިއްޞާގެ  5%ޙިއްޞާއެވެ.
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"ސަބްސިޑިއަރީ"

މާނަކޮށްދެނީ ކުންފުންޏެއްގެ  50%އަށްވުރެ ގިނަ ޙިއްޞާ އެހެން
ކުންފުންޏަކުން ގަނެގެން ،ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ކުންފުންޏެވެ.

"ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ"

މާނަކޮށްދެނީ އެސްޓީއޯގެ  50%ޙިއްޞާ ވާ ކުންފުނިތަކެވެ.

"ސީއެމްޑީއޭ"

މާނަކޮށްދެނީ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއެވެ.

"ޑިރެކްޓަރުން"

ކުންފުނީގެ

މާނަކޮށްދެނީ

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑުގައި

އެއިރަކު

ތިބި

މެންބަރުންނެވެ.
"ޕްރީމިއަމް"

މާނަކޮށްދެނީ ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ އަގަށްވުރެ މަތީ އަގަކަށް ވިއްކާނަމަ،
ވިއްކާ އަގާއި ،މޫނުމަތީ އަގާ ދެމެދު ހުރި ތަފާތެވެ.

"ޖަމިއްޔާ/ޖަމާޢަތް"

މާނަކޮށްދެނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކެވެ.

"މިނިސްޓްރީ"

މާނަކޮށްދެނީ މައި ޙިއްޞާދާރު ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީއެވެ.

"ތައްގަނޑު /ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު"

މާނަކޮށްދެނީ ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ހުށަހަޅާ ކުންފުނިން ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ
ތައްގަނޑެވެ.

"ކުންފުނީގެ ޤާނޫނު"

މާނަކޮށްދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު  10/96އެވެ.

"ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު"

މާނަކޮށްދެނީ ސީއެމްޑީއޭގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު )ސީޖީސީ(އެވެ.

"ލިސްޓިންގ ރޫލްސް"

މާނަކޮށްދެނީ އެމްއެސްއީގެ ކުންފުނިތައް ލިސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނުވަތަ
ލިސްޓިންގ ރޫލްސްއެވެ.
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 3ވަނަ ބައި – ޙިއްޞާ ދޫކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 .3.1ޙިއްޞާ ގަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ދަޢުވަތު
އެސްޓީއޯގައިވާ ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ ،އެސްޓީއޯ އެޖެންޓަކަށް މެދުވެރިވާގޮތަށް ،އެސްޓީއޯގެ ޢާންމު ޙިއްޞާގެ ތެރެއިން
 138,472ޙިއްޞާ ވިއްކާލުމަށް ،ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކަށް  350/-ރުފިޔާގެ ޕްރިއަމެއް ލައިގެން 50/- ،ރުފިޔާގެ ޢާންމު
ޙިއްޞާއެއް  400/-ރުފިޔާގެ މަގުން ،ޢާންމުކޮށް ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލުމަށާއި ،ޙިއްޞާ ގަންނަން އެދޭ ފަރާތުން ،ޙިއްޞާ
ގަތުމަށް އެދޭއިރު ،ގަންނަން އެދޭ ޙިއްޞާއަކަށްޖެހޭ އަގުގެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭގޮތަށް ،ޢާންމުކޮށް ޙިއްޞާ ވިއްކުމަށް،
އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  27އޮކްޓޯބަރ  2009ގައި ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.
އެހެންކަމުން ،އެސްޓީއޯގެ ޢާންމު ޙިއްޞާގެ ތެރެއިން 138,472 ،ޙިއްޞާ ،ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކަށް  350/-ރުފިޔާގެ
ޕްރީ ި
މއަމެއް ލައިގެން 50/- ،ރުފިޔާގެ ޢާންމު ޙިއްޞާއެއް  400/-ރުފިޔާއަށް ،މިޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ގަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ،ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ،މިޙިއްޞާގެ ބަޔާން މެދުވެރިކޮށް ެ
އސްޓީއޯއިން ދަޢުވަތުދެއެވެ.
ޙިއްޞާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލެވޭނީ  25ނޮވެމްބަރ  2009ގެ  9:00ގައެވެ .އަދި މިމުއްދަތު ދެމިގެންދާނީ ހުޅުވާލެވޭ
ދުވަހުން ފެށިގެން  30މާކެޓް ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ .އެގޮތުން ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ބަންދުކުރެވޭނީ  10ޖެނުއަރީ
 2010ގެ  13:30ގައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބަންދު ދުވަސް ހިމެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ.
 31ޑިސެމްބަރ  2009އަކީ ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ،ޙިއްޞާ ގަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ
ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ،މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.
މިފަހަރު ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޙިއްޞާގެ ތެރެއިން  12.3%ޙިއްޞާއެވެ .މިހުށަހެޅުނު
ޙިއްޞާތައް މުޅިން ވިކިއްޖެނަމަ ،އެސްޓީއޯގައިވާ ޢާންމު ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތް  7.71%އިން  20%އަށް
އިތުރުވާނެއެވެ.
އެންމެ މަދުވެގެން އެދެވޭނީ ފަސް ) (5ޙިއްޞާއަށެވެ .ފަސް ) (5ޙިއްޞާއަށްވުރެ މަދު ޙިއްޞާއަށް އެދިފައިވާނަމަ،
ޙިއްޞާއަށް އެދޭ އެދުން ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ .ގިނަވެގެން އެދެވޭނެ ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައެޅިފައެއްނުވެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދާއި ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ވާގޮތުގެމަތީން ،އެއްފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނައިން
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މިލްކުކުރެވޭނީ ،ކުންފުނީގެ ވިއްކާފައިވާ ޙިއްޞާގެ  5%ޙިއްޞާއެވެ .ޙިއްޞާ އެކަށައެޅުމުގައި މިމާއްދާއަށް
ބެލެވޭނެއެވެ.
ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމުގެ ނުފުށުގައިވާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން މުހިންމެވެ .މި އިރުޝާދާއި ނުވަތަ ބަޔާނާއި
ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.
ޙިއްޞާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިއްޞާ އެކަށައެޅުމުން ،އެޙިއްޞާތައްވާނީ މިހާރު ދޫކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ޙިއްޞާތަކާ
އެއްފެންވަރުގެ އަދި ވޯޓުލުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ޙިއްޞާއަށެވެ .އަދި ،ކުންފުނިން ބެހުމަށް ނިންމާ
ފައިދާއެއް ލިބިގަތުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤުވެސް ލިބިގެންވާ ޙިއްޞާއަށެވެ.

 .3.2ޙިއްޞާ ވިއްކުމުގެ މަޤްޞަދުތައް
ޙިއްޞާ ވިއްކުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
-

އެސްޓީއޯގައިވާ ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ ކުޑަކުރުންކުރުން ،ކުންފުނި ޕްރައިވެޓަރިޒްކުރުން؛

-

ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި މިލްކުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކާމިޔާބު ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާ
ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން؛

-

ހަލުވިކޮށް ފުޅާވަމުންދާ އިންޑަސްޓްރީއެއްގެ މަންފާ ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާންމުންނަށް ދިނުން؛

-

ކެޕިޓަލް މާކެޓްތަކަށް ކުންފުނިން ވަނުމުގެ މަގު ފުޅާކުރުން؛

 .3.3މިދަޢުވަތަށް ހިނގާނެ ޚަރަ ު
ދ
މިހުށަހެޅުމާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ޚަރަދެއް؛ އޭގައި ޤާނޫނީ ފީ ،އެޑްވައިސަރ ފީ ،އިޝްތިހާރުކުރުމާއި ޕްރޮމޯޓްކުރުން
އަދި ޕްރިންޓްކުރުމުގެ ފީ ހިމަނައިގެން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި  1.6މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .މިއީ
ވިއްކައިގެން ލިބޭ ޢަދަދުގެ  3%އެވެ.
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 .3.4ޙިއްޞާގެ ބަޔާނާއި ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމު
މިޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގެ ތާރީޚަކީ  4ނޮވެމްބަރ  2009އެވެ.
ނކުން ކަނޑައަޅާ
ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމުން ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާއި އެބޭ ް
އެބޭންކުގެ ގޮފިތަކުންނާއި މޮބައިލް ޓީމްތަކުން ފޯމު ޤަބޫލު ކުރާނެއެވެ .ޙިއްޞާއަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވުމުން،
ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމު ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ގޮފިތަކުންނާއި އެސްޓީއޯ އާއި އެސްޓީއޯގެ ވިޔަފާރި
މަރުކަޒުތަކުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
ޙިއްޞާއަށް އެދެންވާނީ މިޙިއްޞާގެ ބަޔާނާއެކު ދޫކުރާ ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމުންނެވެ .ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމެއްގެ ފޮޓޯކޮޕީ
ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ނޫސް ނޫހުން ކަފައިގެން ހުށަހަޅާ ،ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމު ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
މިބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުން ޙިއްޞާގެ ބަޔާން އަދި ޙިއްޞާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ހިލޭ ލިބެން
ހުންނާނެއެވެ .އަދި މިބަޔާނާއި ފޯމު އެސްޓީއޯގެ ވެބްސައިޓްއިންވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
މިބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމުތައް ފިޔަވާ އެހެނިހެން ފޯމުތައް ޤަބޫލެއް
ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ފެކްސް ނުވަތަ އީ-މެއިލް ގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މައި އޮފީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުގެ ގޮފިތަކުންނާއި މޮބައިލް ޓީމްތަކުންނެވެ.
އެހެން ފަރާތަކަށް މިފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ ޙައްޤު ކުންފުނިން ދީފައެއް ނުވެއެވެ.
ޙިއްޞާ ދޫކުރެވޭ ފަރާތައް ޙިއްޞާ އެކަށައެޅުން ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމު ލިބުމުން ހުޅުވައި،
ތަރުތީބުކޮށް ހެދޭނެއެވެ.
 .3.5ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރެޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީސްއިން އާއި ،ކެޕިޓަލް މާކެޓް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ ،މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ކުންފުނި އަދި އެހެނިހެން ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ވަނީ
ދީފައެވެ.
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.3.6

އަންޑަރރައިޓް ކުރުން

މިޙިއްޞާގެ ބަޔާނާ ގުޅިގެން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙިއްޞާ އަންޑަރރައިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް،
ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ޢާންމުކޮށް ު
ހޅުވާލެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ޙިއްޞާ ނުވިކިވާނަމަ ،މިޙިއްޞާ ބަޔާނުގައި
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޙިއްޞާ އެލޮޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުންފުނިން ކުރިޔަށް ގެންދާނެއެވެ .އަދި ޙިއްޞާ
ގަތުމަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އެމްއެސްއީގެ ހުއްދައާއެކު ކުންފުންޏަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
.3.7

ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

)ހ( ޙިއްޞާއަށް އެދެވޭނެ ފަރާތްތައް
މިޙިއްޞާގެ ބަޔާނާގުޅޭ ޙިއްޞާ ގަންނަން އެދުމަށް ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު ދެމެވެ.
-

ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ،އަދި

-

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނިތައް ފިޔަވައި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގާ ކުންފުނިތަކާއި،
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް

ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކުރާނަމަ ،އެކަން ޤަބޫލު ކުރެވޭނީ ،ޙިއްޞާއަށް އެދޭ
ފަރާތުން އެފަރާތަށް ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް ދީފައިވާނަމައެވެ.
)ށ( ޙިއްޞާއަށް އެދެންވީ ގޮތް
ޙިއްޞާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އެފަރާތެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު )އައިޑީ ކާޑު( ނަންބަރު
ޖަހަންވާނެއެވެ .އަދި އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީއެއް ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް
ފޯމާއެކު ހުށަހެޅިފައިނުވާނަމަ ،އެފޯމު ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ބޭންކެއްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓް ނަންބަރާއި އޭގެ ތަފްޞީލް،
ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް ގައި ބަޔާންކުރުމަށް ބުނެފައިވާ މިންވަރަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
އަދި ހަމަ މިއާއެކު ،ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހާއި މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ،އަދި ބޭނުންވާ ލިޔެ
ކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ޙިއްޞާ ޖަމާކުރެވޭނީ ޙިއްޞާ ގަންނަ ފަރާތުގެ އެމްއެސްޑީ ގައި ވާ އެކައުންޓަށެވެ .ޙިއްޞާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި
އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓް ނަންބަރު ޖެއްސެވުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ .އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓެއް ނެތް ފަރާތެއްނަމަ،
ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމާއި އެކު އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ލިޔެ
ކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓު ހުޅުވުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އެމްއެސްޑީއަށެވެ .އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓް ހުޅުވުމުގެ
އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންނުވެއެވެ .އަށާރަ އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަ ކުދިންގެ ނަމުގައި އެމްއެސްޑީ
އެކައުންޓު ހުޅުވަން ބޭނުންފުޅުވާ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިން އެކައުންޓް ހުޅުވަންވާނީ އެކުއްޖެއްގެ ނަމުގައެވެ.

 .3.8ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ފޯމަކާއެކު ގަންނަން ހުށަހަޅާ
ޙިއްޞާގެ އަދަދާއި ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙިއްޞާގެ އަގު ގުނަކުރުމުން އަންނަ އަދަދަށް ވާ ނަގުދު ފައިސާއިން،
ބޭންކޮ އޮފް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ އެފަދައިން ރަޖިސްޓަރކުރެވިފައި އެހެން ބޭންކެއްގެ ޗެކަކުން އަދި ޑެބިޓް ކާޑް ނުވަތަ
ބޭންކް ޑްރާފްޓްއަކުންނެވެ.
ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއި މިފަދަ ޕޭމަންޓްތަކަށް ބޭންކުން ނަގާފާނެ ބޭންކް ޗާޖު އަދި ކާޑް
ބޭނުންކުރުމުން ނަގާ ކޮމިޝަން ފަދަ ޚަރަދުތައް ދައްކަންވާނީ ޙިއްޞާ ގަންނަން އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނެވެ.
ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފޯމަކާއެކު ވަކިން ތިރީގައިވާ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ޙިއްޞާގެ އަގަށްވާ ފައިސާ
ދައްކަން ާ
ވނެއެވެ.
)ހ( ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އެބޭންކުގެ ގޮފިތަކުގެ ކައުންޓަރަށް ނަގުދު ފައިސާ
ޙަވާލުކޮށްގެން ނުވަތަ ޑެބިޓް ކާޑް ބޭނުންކޮށްގެން؛ ނުވަތަ
)ށ( އެއްވެސް ބޭންކެއްގެ ޗެކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ބޭންކެއްގެ ބޭންކް ޑްރާފްޓަކުން ފައިސާ
ދައްކާނަމަ" ،ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ – ޝެއަރ އިޝޫ އެކައުންޓް" އަށް ލިބޭގޮތަށް "އެކައުންޓް
ޕޭއީ އޮންލީ" ޖަހައި ،ކްރޮސް ކޮށްފައި އޮންނަ ޗެކަކަށް ،ނުވަތަ ބޭންކް ޑްރާފްޓަކަށްވުން؛ ނުވަތަ
)ނ( ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މޮބައިލް ޓީމެއް މެދުވެރިކޮށް ކޭޝް ނުވަތަ ޑެބިޓް ކާޑްއިން؛
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)ރ( ޕޯސްޓުން ފޮނުވުން -ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ،ދައްކަންޖެހޭ ފުރިހަމަ އަދަދަށްވާ
ފައިސާގެ ޗެކު ،ސިޓީއުރައަކަށްލާ ބަންދު ކުރުމަށްފަހު ،ސިޓީ އުރައިގެ ވާތް ފަރާތުގެ މަތީ ކަނުގައި "ސްޓޭޓް
ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ޙިއްޞާ ދޫކުރުމާބެހޭ" މިހެން ލިޔުމަށްފަހު ޕޯސްޓުން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް
ފޮނުއްވިދާނެއެވެ.
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
 11ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު
މާލެ20094 ،
ދިވެހިރާއްޖެ
ޙިއްޞާއަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ބަންދުކުރެވޭ ދުވަހުގެ ކުރިން ،ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ފައިސާ ލިބެންވާނެއެވެ.
މިފަދައިން ޕޯސްޓުން ފޮނުއްވާ ފޯމާއި ފައިސާ ލިބެންވާ ދުވަހަށް ނުލިބުމަކުން ،އެސްޓީއޯ އިން އެކަމުގެ އެއްވެސް
ޒިންމާއެއް ނުއުފުލާނެއެވެ .އަދި ،ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ ފުރުޞަތުގެ ތެރޭގައި އެފޯމާއި ފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަމަ ،ޙިއްޞާއަށް
އެދެންވީ ފުރުޞަތުގައި އެދުނީ ކަމަކަށްވެސް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ،ޗެކާއި ބޭންކް ޑްރާ ް
ފޓް ،އެލިބޭ ދުވަހު ބޭންކަށް ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ.
އެގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޗެކްއަކަށް ފައިސާ ޖަމާނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތުން ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ
ހުށަހެޅުން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު ،އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޗެކް އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.
ޙިއްޞާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފޯމަކާއެކު އޮންނަންވާނީ އެންމެ ޗެކެއް ނުވަތަ ބޭންކް ޑްރާފްއެކެވެ .ޙަވާލުކުރާ
ފައިސާ ނުވަތަ ޗެކަށް ފައިސާގެ ރަސީދެއް ދޫކުރާނެއެވެ.
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމު އެއްފަހަރުން ބަލައިނުގެންފިނަމަ ،އަލުން ރަނގަޅަށް ފޯމެއް ފުރިހަމަ
ކުރެއްވުމަށްފަހު ،އެފޯމާއި ގަތުމަށް އެދޭ ޙިއްޞާގެ އަގަށްވާ ފައިސާ ،އަލުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއް އުފެދިއްޖެނަމަ ،އެފަރާތެއްގެ ބޭންކާ
ގުޅުއްވުމަށް ،ނު ަ
ވތަ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރސްއާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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 .3.9ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމު ޤަބޫލުނުކުރުން
ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިނުވާ ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ،މިޙިއްޞާގެ ބަޔާނާއި ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ
ޝަރުތުތަކާއި މާއްދާތަ ާ
ކއި އެންގުންތަކާއި ޚިލާފަށް ހުރި ޙިއްޞާއަށް އެދޭފޯމާއި ،ނުވަތަ ކިޔަން ނޭނގޭ ގޮތަށް
ފުރާފައިވާ ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ،އެއާ އެކުގައިވާ ފައިސާ ނުވަތަ ޗެކު ،ނުވަތަ ބޭންކް ޑްރާފްޓް ޤަބޫލެއް
ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ޙިއްޞާ

ގަތުމަށް

ދެވިފައިވާ

ދަޢުވަތުގެ

މުއްދަތު

ހަމަވާފަހުން

ހުށަހަޅާ

ފޯމުތައް

ޤަބޫލެއް

ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 .3.10ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމު ޤަބޫލުކުރުމާއި ،އަނބުރާ ދައްކާ ފައިސާ އަދި ޙިއްޞާގެ ސެޓްފިކެޓް
ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ޤަބޫލު ކުރެވުނުކަން އަންގާނީ ޙިއްޞާ ލިބޭ ފަރާތްތައް ފޮނުވާ
ސިޓީއަކުންނެވެ .ޙިއްޞާ ލިބޭ ފަރާތަށް ،އެކަން އެންގުމަށް ފޮނުވާ ސިޓީއަކީ އަނބުރާ ގެނެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.
އަދި އެފަރާތުގެ ނަމުގައި ޙިއްޞާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ.
ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޗެކު ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޙިއްޞާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ޤަބޫލްނުކުރެވޭ
ހާލަތެއްގައި އެ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދު އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ .ޙިއްޞާ ދޫކުރެވިފައި ނުވާ ފަރާތެއްނަމަ ފައިސާ
ރައްދުކޮށްދެވޭނީ ޙިއްޞާ ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން  30މާކެޓް ދުވަހުގެ
ތެރޭގައެވެ .ރައްދުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއްވެސް ޖަމާކުރެވޭނީ ޙިއްޞާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓަށެވެ .ބަޔާންވެދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ އަނބުރާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ
ޙިއްޞާ ގަންނަން އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބޭންކް ރޭޓުން އިންޓަރެސްޓް ދެވޭނެއެވެ.
ޙިއްޞާ ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާތާ  20މާކެޓް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޙިއްޞާ އެކަށައެޅިފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް ޙިއްޞާ ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ .މިޙިއްޞާ ޖަމާކުރެވޭނީ އެފަރާތެއްގެ އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓަށެވެ.
ޙިއްޞާގެ ސެޓްފިކެޓް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ،އެކަމަށް އެމްއެސްޑީގައި އެދިވަޑައިގަތުމުން ،އެމްއެސްޑީ މެދުވެރިކޮށް
ޙިއްޞާގެ ސެޓްފިކްޓް ހަދައިދެވޭނެއެވެ.
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ޙިއްޞާ ދޫކުރިކަމުގެ ލިޔުން ޙިއްޞާ ގަތް ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރެވޭތާ  5މާކެޓް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތްތަކުގެ
ލިސްޓެއް ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސްއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

 .3.11ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙިއްޞާތައް އެކަށައެޅުން
)ހ( ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށްވެސް ގަނެވޭނީ ކުންފުނިން ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢާންމު ޙިއްޞާގެ މަދުވެގެން 5
ޙިއްޞާއެވެ.
ފހު ދެން
)ށ( ޙިއްޞާ ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލަކީ އެންމެ މަދުން އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް ަ
އިތުރަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޙިއްޞާ ދޫކުރުމެވެ) .މިސާލަކަށް  5ޙިއްޞާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޙިއްޞާ
ދޫކުރުމަށްފަހު ،8 ،7 ،6 ،މިފަދައިން ޙިއްޞާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޙިއްޞާ ދޫކުރުމެވެ .މިއުސޫލުން ޙިއްޞާ
އެކަށައަޅަމުންގޮސް އެދިފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތަތަކަށް ޙިއްޞާ ދޫކުރުމެވެ(.
ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙިއްޞާގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ގަންނަށް ހުށަހެޅުން
ކށައަޅާ ނިމުމުން ،ބާކީހުރި ޙިއްޞާތައް ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
)ށ( ގައިވާގޮތަށް ޙިއްޞާތައް އެ ަ
ޕްރޯ ރާޓާގެ އުސޫލުން އެފަރާތަކުން އެދިފައިވާ ޙިއްޞާގެ އަދަދު ހަމަވަންދެން ނުވަތަ ޙިއްޞާ މިލްކުކުރެވޭނެ އެންމެ
މަތީ ޢަދަދު ) (5%ހަމަވަ ް
ނދެން އެކަށައެޅޭނެއެވެ.
ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙިއްޞާގެ އަދަދަށްވުރެ މަދުން ވިކިއްޖެނަމަ
ޙިއްޞާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް އެފަރާތަކުން އެދިފައިވާ ޙިއްޞާގެ ޖުމްލަ އަދަދު ހަމަވަންދެން
ޙިއްޞާ އެކަށައެޅޭނެއެވެ.
 .3.12ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރުން
ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރެވޭނީ އެމްއެސްޑީގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ .ދޫކުރެވިފައިވާ ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރެވޭނީ
އެމްއެސްއީގައި ލިސްޓްކުރެވިގެންނެވެ.
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 .3.13ޙިއްޞާ ވިއްކައިދިނުމަށް ދެވޭ ކޮމިޝަން
ކުރީފަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިފަހަރުވެސް ޙިއްޞާ ވިއްކައި ދިނުމަށް ހަވާލުކުރީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
އާއެވެ 2001 .ވަނަ އަހަރު ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމުގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ،ފޯމަކަށް  25/-ރުފިޔާ ކޮމިޝަނެއްގެ
ގޮތުގައި ބޭންކަށް ދިނީމެވެ 2003 .ވަނަ އަހަރު ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމުގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ،ފޯމަކަށް 30/-
ރުިފޔާ ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ބޭންކަށް ދިނީމެވެ.

މިއަހަރު ކޮމިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ދޭން ނިންމާފައިވަނީ ،ޖުމްލަ

 765,500ރުފިޔާއެވެ.
 .3.14ޙިއްޞާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުންކުރާނެގޮތް
އެސްޓީއޯގައިވާ ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ ވިއްކުމަށްޓަކައި އެސްޓީއޯއަކީ އެޖެންޓްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަށްވުމާއެކު،
މިޙިއްޞާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ އަނބުރާ ދެވޭނީ ސަރުކާރަށްށެވެ.
އެޖެންޓްގެ ގޮތުގައި އެސްޓީއޯއިން މަސައްކަތްކުރާތީ ،ވިކުނު އަދަދުގެ  3%ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި އެސްޓީއޯއަށް
ދެއްވާނެކަމަށް ސަރުކާރުންވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.
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 .4ވަނަ ބައި – ކުންފުންޏާބެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު

 .4.1ތަޢާރަފް
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އުފެއްދުނީ  1964ވަނަ އަހަރު އަތިރީ މާފަންނު ޓްރޭޑިންގ އެކައުންޓްގެ
ނަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް އަތްފޯރާ ފަށުގައި މައިގަނޑު ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ .މި މަޤުޞަދު
އެސްޓީއޯއިން މިހާރުވެސް ދަނީ ހާޞިލްކުރަމުންނެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ،ތެލާއި ބޭސް ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި
ފޯރުކޮށްދިނުމަކީވެސް މިހާރު އެސްޓީއޯ ެ
ގ މަޤްޞަދެކެވެ.
ކުންފުނީގެ ވިސްނުމަކީ އެސްޓީއޯއަކީ ރައްޔިތުންނަށް މަންފާއާއި ފައިދާވާ ތަނަކަށް ހެދުމަށެވެ .އަދި ކުރިމަގުގައި
މިފައިދާ އިތުރުވާނެފަދަ ކަންކަމަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށާއި މިއިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ފައިދާ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކާއެކު
ޙިއްޞާކުރުމެވެ.
އެސްޓީއޯއަކީ އެމްއެސްއީގައި  2001ވަނަ އަހަރު ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެކެއެވެ .އެގޮތުން  2ފަހަރެއްގެ
މަތީން ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ މިހާރުވަނީ ވިއްކިފައެވެ .އެއީ  2001ވަނަ އަހަރު  26,040ޙިއްޞާ އަދި  2003ވަނަ
އަހަރު  60,870ޙިއްޞާއެވެ .މިއަހަރު ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޙިއްޞާގެ ތެރެއިނ 138,472
ޙިއްޞާއެވެ.
އެސްޓީއޯ ފެށުނު އިރު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އިމްޕޯޓްކުރުމަށް އިސްކަން ދެވިފައިވިނަމަވެސް ،މިހާރު
މިކުންފުނިން

ގިނަ

މަސައްކަތްތަކެއް

ކުރެވެމުން

ދެއެވެ.

އެގޮތުން،

ހޯމް

އިމްޕްރޫވްމަންޓް،

ސުޕަރމާރޓް،

އިލެކްޓްރޯނިކްސް ،މެޑިކަލްސް ،ފިއުލް އެންޑް ލުބްރިކަންޓްސް ،އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ވިޔަފާރި ކުރެވެއެވެ .އަދި
މީގެ އިތުރުން އިންޝުއަރެންސް ،ފިއުލް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ،ގޭސް އަދި ފިއުލް ބަންކަރިންގއާއި އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ
ވިޔަފާރިކުރާ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް ގާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ހަމަ މިއާއެކު މޯލްޑިވްސް ސްޓްރަކްޗަރަލް
ޕްރޮޑަކްޓްސް އާއި ލަފާރޖް މޯލްޑިވްސްގައިވެސް އެސްޓީއޯގެ ޙިއްޞާވެއެވެ.
އެސްޓީއޯއިންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ސީއެމްޑީއޭގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާއި ،އެމްއެސްއީގެ
ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ،އެމްއެސްޑީގެ ޤަވާއިދުތައް އަދި ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ފަދަ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް
ކުންފުނީގެ ހިންގުން ބައްޓަންކުރުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.
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އެސްޓީއޯގެ އުންމީދަކީ ،އެސްޓީއޯއަކީ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ
ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ފައިދާވާ ،އިތުބާރު ހުރި ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމެވެ .މިގޮތުން ކުރިމަގުގައި އިތުރު ދާއިރާތަކުގައި
އިންވެސްޓްކުރުމަށާއި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ވިސްނިފައިވެއެވެ.
 .4.2ވިޔަފާރި ބެހިފައިވާގޮތް
އެސްޓީއޯގެ ވިޔަފާރި ބެހިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ވިޔަފާރި
 1ފިއުލް އެންޑް ލުބްރިކަންޓްސް

މައިގަނޑު މަޤްޞަދު /މަސައްކަތް
ޕެޓްރޯލް ،ޑީސަލް ،ކަރާސީން އަދި ޖެޓް ފިއުލް ވިއްކުން
ބާވަތްތައް

 2ސްޓޭޕްލް ފުޑްސް

ކާޑުގެ

 3މެޑިކަލްސް

ބޭހުގެ ބާވަތްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

 4ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް

ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ވިއްކުން

 5ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް

ގެދޮރު ޒީނަތްތެރިކުރުމަށާއި ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެތެރެކުރުން )މިހާރު

ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރުން

ހުސްނުވާނެހެން

ރާއްޖޭގައި

އެތެރެކޮށް،

މައިގަނޑު އިސްކަމެއް ދެވިފައިވަނީ ހިޓާޗީ ،ނިޕޯން ،ފިލިޕްސް އަދި މަކީޓާ

މަރުކާގެ މުދަލަށް(
 6ސުޕަރމާޓް

މާކެޓް ސްޓެބިލައިޒްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން ،ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ

 7އިލެކްޓްރޯނިކްސް

ޓީވީ ،ޑީވީޑީ ޕްލެއަރ ،ފޯނު ،ކެމެރާ ފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު ،ކޮލިޓީކޮށް

 8ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތައް

ކުއްލި ގޮތްގޮތަށް ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުން ބޭނުންވާ މުދާ އެންމެ

 9ރީޓެއިލް ފިހާރަތައް

ބައެއް ކަހަލަ ސުޕަރމާރޓް މުދާ އަތްފޯރާ ފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން
އަދި ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

އެކަށީގެންވާ އަގުގައި ހޯދައިދިނުން

އަތޮޅުތަކުގައި

އެސްޓީއޯއިން

ވިއްކާ

މަރުކާގެ

އަދި

ބާވަތްތަކުގެ

މުދާ

ފޯރުކޮށްދިނުން – ވީވަރަކުން އެސްޓީއޯގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ

ކަންކޮޅުތަކަކަށް ފޯރުކޮށްދުނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި

އަތޮޅުތަކުގައި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިކުރާ ފިހާރަތައް

ހއ.އަތޮޅު ވިޔަފާރު މަރުކަޒު/ހއ.ހޯރަފުށި

އެސްޓީއޯ  132ނަންބަރު ފިހާރަ/ބ.އޭދަފުށި
ނބަރު ފިހާރަ/ލ.ފޮނަދޫ
އެސްޓީއޯ  134ނަ ް
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ގއ .އަތޮޅު އެސްޓީއޯ ވިޔަފާރި މަރުކަޒު/ގއ .ވިލިނގިލި

އެސްޓީއޯ  136ނަންބަރު ފިހާރަ/ޏ.ފުވައްމުލައް
އެސްޓީއޯ  123ނަންބަރު ފިހާރަ/ސ.ފޭދޫ

އެސްޓީއޯ  137ނަންބަރު ފިހާރަ/ސ.ހިތަދޫ

އެސްޓީއޯ  159ނަންބަރު ފިހާރަ/ސ.މަރަދޫފޭދޫ
އެސްޓީއޯ  138ނަންބަރު ފިހާރަ /ގދ.ތިނަދޫ

އެސްޓީއޯ  164ނަންބަރު ފިހާރަ /ސ.ހުޅުމީދޫ

އެސްޓީއޯ  G-21ރީޖަނަލް ވެއަރހައުސް /ސ.ގަން
 .4.3ވިޔަފާރީގައި ގެއްލުންވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަންކަން
ތިރީގައި ފާހަގަކޮށްލެވިފައިވާ ކަންކަމަކީ ޙިއްޞާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުންފުންޏާމެދު އެންގެން މުހިއްމު
މޢުލޫމާތެވެ .ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ ކުރިން ޙިއްޞާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ަ
ނުކުތާތައް ރަނގަޅަށް ކިޔާ އެއާމެދު ވިސްނާ މި ބަޔާނުގައި ވާ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއި މާލިއްޔަތުގެ ނަތީޖާއާ ޙިއްޞާ
ވިޔަފާރީގެ އަގުތައް ހިމެނިފައިވާ ބައިތައް ކިޔުން މުހިއްމުއެވެ.
ވިޔަފާރީގައި ގެއްލުންވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެސްޓީއޯ އިން ޢަމަލީގޮތުން ބަލަމުން ގެންދާ މުޙިންމު
ކަންކަމަކީ ،ފައިސާގެ ރިސްކާއި މުދަލުގެ ރިސްކާއި ހިންގުމުގެ ރިސްކެވެ .މީގެ ތަފްޞީލާއި ކުންފުނިން މިކަންތައްތައް
ހައްލުކުރުމަށް ވިސްނިފައިވާ ގޮތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
)ހ( ފައިސާގެ ރިސްކް
މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަކީ އެސްޓީއޯގެ ވަރަށް މުޙިންމު މަސައްކަތެކެވެ .ރާއްޖެއަށް މުދާ ފޮނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަގުދެނީ
ބޭރު ފައިސާއިންނެވެ .މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުންނެވެ .ފައިސާ ބަދަލުކުރެވޭ ރޭޓް އެއްވަރެއްގައި
ބެހެއްޓޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.
)ށ( މުދަލުގެ ރިސްކް
އެސްޓީއޯގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގާތްގަނޑަކަށް  80%ލިބެނީ ތެލުންނެވެ .އެހެންކަމުން ،ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ މާރކެޓްގައި
ތެލުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެސްޓީއޯގެ ފައިދާއަށް ސީދާ ގޮތެއްގައި އަސަރު ކުރެއެވެ .ދުނިޔޭގެ
ތެލުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ފުދޭވަރެއްގެ ޑިސްކައުންޓެއް ކުންފުންޏަށް
22

ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ގަނޑުކޮށް ތެޔޮ ގަތުމަށްޓަކައި ބޭރު ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ވަރަށް
ރަނގަޅަށް ބެލެމުންދެއެވެ.
)ނ( ހިންގުމުގެ ރިސްކު
ހިންގުމުގެ ރިސްކްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޚިޔާނާތުގެ ސަބަބުން؛ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް މީހަކަށް އޮޅުމަކުން ކުރެވޭ
ކަމަކުން؛ ނުވަތަ ނިޒާމް ނުވަތަ އުސޫލު ފެއިލްވުމުގެ ސަބަބުން؛ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ
ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން މުޢާމަލާތްތައް ނުރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ހިންގަން ދިމާވުމުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމެވެ .ކުންފުނީގެ
ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ،އަދި ސަރުކާރުން އަންގަވާ އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށްޓަކައި،
ރަސްމީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ހިފެހެއްޓެނިވި ނިޒާމެއް ،މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ފައްޓަވާފައިވެއެވެ.
އެސްޓީއޯގެ މުޅި ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ސްޓްރެޓަޖީ ކުރިއަރުވައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،އެސްޓީއޯގެ ޙަރަކާތްތަކަށް
އެއްވެސް އަސަރެއް ކުރަމުންދޭތޯ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ޤަވާޢިދުން ބެލެމުންދެއެވެ .އަދި ދުރާލާ
ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން އެސްޓީއޯގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ކުރާ އަސަރު ވީހާވެސް ކުޑަކުރެވެއެވެ.

)ރ( ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ރިސްކް
އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ،އެޤައުމެއްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ގެންނަ
ބަދަލަކުން ދިމާވެދާނެ ގެއްލުމަކަށް އެސްޓީއޯ އިން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތެވެ.

 .4.4އިންވެސްޓްމަންޓްތައް
މިކުންފުނީގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކަށާއި ،އެހެން ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އުފައްދަވާފައިވާ
ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކަށް އެސްޓީއޯ އިން އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ ތިރީގައި ވާ ފަދައިންނެވެ.
ކުންފުނީގެ ނަން

ޙިއްޞާ

ބާވަތް

1

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ސަބްސިޑިއަރީ

2

)ސިންގަޕޫރު( ސަބްސިޑިއަރީ

ދަ މޯލްޑިވްސް ޕލޓ ލޓޑ

އެސްޓީއޯ

ޕވޓ ލޓޑ

މޯލްޑިވްސް

އުފެއްފުނީ

 99.9%ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވުނު އެންމެ ފުރަތަމަ
ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނި –

އުފެއްދުނީ  1985ގައި

23

 99.9%ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި -
އުފެއްދުނީ  1996ގައި

3

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އޮއިލް ކޮމްޕެނީ ސަބްސިޑިއަރީ

3

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސަބްސިޑިއަރީ

4

ލަފާޖް މޯލްޑިވްސް ސިމެންޓް ޕްރައިވެޓް އެސޯސިއޭޓް

ލޓޑ

 99.9%ޤާއިމްކުރެވިފައިވަނީ ތެލުގެ ވިޔަފާރިން

ޤައުމަށް އިތުރު ފައިދާއާއި މަންފާ ގެނައުމުގެ

މަޤްޞަދުގައި – އުފެއްދުނީ  2003ގައި
 90.0%ގޭހަކީ މިހާރު ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި

ޚިދުމަތެއްކަމަށް ބަލާ ،ރައްޔިތުންނަށް

ދަތިނުވާނެހެން ގޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

މަޤްޞަދުގައި -

އުފެއްދުނީ  1996ގައި
 25.0%ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިމެންތި
ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި -

ލިމިޓެޑް

ޕާރޓްނަރޝިޕް ގާއިމްކުރެވުނީ  1999ގައި

ސަޕްލައިސް

5

ފިއުލް

6

މޯލްޑިވްސް ސްޓްރަކްޗަރަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޖޮއިންޓް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް ސަބްސިޑިއަރީ

 99.9%ފަސޭހަކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ތެޔޮ
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި –

އުފެއްދިފައިވަނީ  2001ގައި

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 50.0%ޓިނު މެނުފެކްޗަރކުރުމުގެ ވިޔަފާރީގައި

އިންވެސްޓްކުރުމަށާއި ގެދޮރު އިމާރޓްކުރުމަށް

ވެންޗަރ

ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފުޅާކުރުމުގެ

މަޤްޞަދުގައި -

ޕާރޓްނަރޝިޕް ގާއިމްކުރެވުނީ  2007ގައި

 .4.5މުސްތަޤްބަލްގައި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ވިއްކުން
މުސްތަޤްބަލުގައި

އެސްޓީއޯގެ

ޢާންމު

ޙިއްޞާގެ

ތެރެއިން

ބޮޑު

ޙިއްޞާއެއް

ރައްޔިތުންނަށް

ވިއްކުމަށްވަނީ

ގަސްދުކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތް  3އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޙިއްޞާގެ ތެރެއިން ސަރުކާރު
ވއްކާއިރު ޢާންމު
ޙިއްޞާވާ މިންވަރު  50%އަށް ވުރެ ކުޑަކުރުމަށްވަނީ ނިންމިފައެވެ .މިގޮތުގެމަތީން ޙިއްޞާ ި
ފަރުދުންނާއި ،ރާއްޖޭގައިވާ ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފިޔަވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތައް ،ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ
ޖަމްޢިއްޔާތައް އަދި ޖަމާޢަތްތަކަށް ޙިއްޞާ ވިއްކޭނެއެވެ.
މިގޮތުގެމަތީން ޙިއްޞާ ވިއްކުމުގައި ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދަކީ އެސްޓީއޯގައިވާ ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ ކުޑަކުރުމެވެ .ނުވަތަ
ކުންފުނި ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ މަންފާ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކާއެކު ޙިއްޞާކުރުމެވެ.
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 5ވަނަ ބައި – ޑިރެކްޓަރުންނާއި އެގްޒެކެޓިވް ޓީމްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
 .5.1ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު
ކުންފުނީގެ ހިންގުން ބައްޓަންކޮށް ކަންކަމުގައި އިރުޝާދު ދެއްވަނީ އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ.
ގވަރނަންސް ކޯޑާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން  2އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނާއި 5
ކުންފުނިތަކުގެ ޤަވާއިދާއި ކޯޕަރޭޓް ަ
ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ،އިންޑިޕެންޑަންޓް ޑިރެކްޓަރުން ހިމެނޭގޮތަށް ބޯޑުގައި ތިއްބަވަނީ ޖުމްލަ  7ޑިރެކްޓަރުންނެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ އަސާސީ އަދި ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ވާގޮތުގެމަތީން ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ 1
ޑިރެކްޓަރަކުވެސް ހިމެނެއެވެ.
އަދި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރެކެވެ.
އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  3ސަބް ކޮމިޓީ ގާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ .އެއީ އޯޑިޓް ކޮމިޓީ ،ނޮމިނޭޝަން އެންޑް
ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީ އަދި ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޮމިޓިއެވެ.
 2009ވަނަ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  31ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވެއެވެ .އަދި
މިޖަލްސާތަކުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ހާޒިރީ އެވަރެޖްކޮށް އުޅެނީ  80%އެވެ.
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ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި މިހާރު ތިއްބަވާ ޑިރެކްޓަރުންނަކީ؛
ނަން
އަލްފާޟިލް ފާރޫޤު ޢުމަރު

އަލްފާޟިލް ޝާހިދު ޢަލީ

އަލްފާޟިލާ ސަނާ މަންޞޫރު

އަލްފާޟިލާ ރަހީމާ ސަލީމް

އެޑްރެސް
މ.އާދިއްލީގެ

މާލެ،

ދިވެހިރާއްޖެ

ވާރުގެ

ސ.ހުޅުދޫ

ދިވެހިރާއްޖެ

މއ.މަނަސް

މާލެ،

ދިވެހިރާއްޖެ

އަދާކުރައްވާ އެހެނިހެން ވަޒީފާތައް

ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ ބާވަތް

-

އިންޑިޕެންޑަންޓް،

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

މޯލްޑިވްސް

ޓުއަރިޒަމް

ޑިރެކްޓަރ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުކަން
ފްރީ ލޭންސް ކޮންސަލްޓަންޓްކަން
-

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

މއ .ބަންދުގެ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް

އިންޑިޕެންޑަންޓް،

ދިވެހިރާއްޖެ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް

ޑިރެކްޓަރ

މާލެ،

ކޯޕަރޭޝަންގެ އެޑްވައިސަރކަން

ކޯޕަރޭޝަންގެ އޯޑިޓް ކޮމިޓީ މެމްބަރުކަން

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް
ކޯޕަރޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު

މެމްބަރުކަން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާރިފް

މ.ފޭމަންސް

ކަފަ ކާޕެންޓަރީ އެންޑް

ދިވެހިރާއްޖެ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަން

މާލެ،

މ.ވޯލްޑް

ޑްރީމް

ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް ޕވޓ ލޓޑގެ

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

އޮލިމްޕިއާގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަން

އިންޑިޕެންޑަންޓް،

ދިވެހިރާއްޖެ

އަލްފާޟިލް މަސްޢޫދު ޢަލީ

ސ.ހުޅުދޫ

ދިވެހިރާއްޖެ

ޑިރެކްޓަރ

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

ޑިރެކްޓަރ

މާލެ،

ހެޕީކޯނަރ

އިންޑިޕެންޑަންޓް،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ ލޓޑ ގެ

ކަސްޓަމަރ ސަރވިސަސް މެނޭޖަރކަން
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އިންޑިޕެންޑަންޓް،

ނޮން އެގްޒެކެޓިވް

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް ފާރޫޤް އުމަރު
ޗެއާމަން /ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް ފާރޫޤް އުމަރުވަނީ އެސްޓީއޯގެ ޗެއާމަންކަމުގެ މަޤާމަށް  20ނޮވެމްބަރ  2008ގައި އައްޔަންކުރެވިފައެވެ.
ފާރޫޤްއަކީ ވިޔަފާރި ހިންގުމާއި ތަރައްޤީކުރުމުގައި ވަރަށް ތަޖިރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ .އެގޮތުން އޭނާ ވަރަށް ގިނަ ކާމިޔާބު
ވިޔަފާރިތައް ފައްޓަވާ ބައްޓަންކުރައްވާފައިވާފައިވެއެވެ .ފާރުޤްވަނީ ސަރުކާރާއި ޢާންމު ވިޔަފާރީގައި  20އަހަރަށްވުރެ
ގިނަދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް ޝާހިދު ޢަލީ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ /އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
ޮ 20
ނވެމްބަރ  2008ވަނަ ދުވަހު އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެވުނު އަލްފާޟިލް ޝާހިދު ޢަލީ
އަކީ މިވަގުތު އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރވެސްމެއެވެ .ޝާހިދުއަކީ ކޮންސަލްޓަންސީގެ ރޮނގުން ފަންނީ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.
އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވުމުގެ ކުރިން ޝާހިދުވަނީ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި
މަޤާމްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޑެޕިއުޓީ
ޑިރެކްޓަރކަމާއި ވޯލްޑް ބޭންކް ،އޭޑީބީ އަދި ޔޫއެންޑީޕީ ފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާވީ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުން
ހިންގާފައިވާ ތަފާތު މަޝްރޫޢުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނެޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓިއިން ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ ފުރިހަމަކުރެއްވި
ޝާހިދުވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އަދި މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ވަނީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ 2006 .ވަނަ އަހަރު ފުރިހަމަކުރެއްވި މި އެމްބީއޭ ޕްރޮގްރާމްއިން
ޝާހިދުވަނީ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވި ސަރ ރޮނަލްޑް ވިލްސަންގެ އެވޯޑް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

27

އަލްފާޟިލާ ސަނާ މަންސޫރު
ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ /އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
އ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެވުނު އަލްފާޟިލާ ސަނާ މަންސޫރަކީ ކުންފުނީގެ ޗީފް
 20ނޮވެމްބަރ  2008ގަ ި
ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރވެސްމެއެވެ 1988 .ގައި އެސްޓީއޯގައި ގުޅިވަޑައިގެން ސަނާ ވަނީ ކުންފުނީގެ ތަފާތު
މަޤާމްތައް ފުރުއްވާފައެވެ.
ސަނާ ވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ގްރެފިތް ޔުނިވަރސިޓިއިން ބެޗްލަރ އޮފް ކޮމަރސް )އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް(
ގެ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ސަނާއަކީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސީޕީއޭގެ
މެމްބަރެއްވެސްމެއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާރިފް
ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
 20ނޮވެމްބަރ  2008ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެވުނު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާރިފްއަކީ މިވަގުތު
ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އޮލިމްޕިޔާ ޕވޓ ލޓޑގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއެވެ.
އަލްފާޟިލް

އަޙްމަދު

އާރިފްވަނީ

ވިޔަފާރިއާއި

ޔުނިވަރސިޓީއިން ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

އިޤްތިޞާދުގެ

ރޮނގުން

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ

އޮކްސްފޯރޑް

އާރިފްއަކީ މީހުން ބިނާކުރުމާއި ،ބާޒާރުގައި މުދަލުގެ އަގު

ކަނޑައެޅުމާއި ،އަގުތައް ހިފެހެއްޓުމާއި ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ރޮނގުން ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ހޯދާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.
އެސްޓީއޯގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެވުމުގެ ކުރިން އާރިފްވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ މެރީން ރިސާރޗް
ސެކްޝަންގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލާ ރަހީމާ ސަލީމް
ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
 20ނޮވެމްބަރ  2008ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެވުނު އަލްފާޟިލާ ރަޙީމާ ސަލީމްއަކީ މިވަގުތު
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަށް ލަފާއަރުވާ މުޝީރެވެ.
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ރަޙީމާ ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ތަފާތު އެތައް މަޤާމްތަކެއް ފުރުއްވުމުގެ އިތުރަށް އެކިއެކި
މުނާސަބަތުތަކުގައި ސަރުކާރު ތަމްސީލްކޮށްދެއްވާފައެވެ .އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުގެ އޯޑިޓް ކޮމިޓީ ޗެއާކުރައްވަމުން މިވަގުތު
ގެންދަވާ ރަޙީމާއަކީ އެޗްޑީސީގެ ބޯޑުގައި އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެއްވެސްމެއެވެ.
ރަޙީމާވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކަރޓިން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީއިން ކޮމަރސް ،އެކައުންޓިންގ އަދި މާކެޓިންގެ
ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
 20ނޮވެމްބަރ  2008ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެވުނު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދަކީ މިވަގުތު ކަފަ
ކާޕެންޓަރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރވެސްމެއެވެ .މިދާއިރާއިން  15އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ އޭނާ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މަލްޓި ފާރމްއެއް )ކުޑަވިލިނގިލީގައި( އުފައްދަވާ އެވިޔަފާރި ފެއްޓެވީވެސް މުޙައްމަދުއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ބޮލިފުށި ރިސޯޓްގެ މެނޭޖަރކަންވެސްވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.
މުޙައްމަދު ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުންނެވެ.

އަލްފާޟިލް މަސްޢޫދު ޢަލީ
ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
 14ޖޫން  2009ގައި ޑި ެ
ރކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން އިންތިޙާބުކޮށްފައިވާ އަލްފާޟިލް މަސްޢޫދު
ޢަލީއަކި މިވަގުތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުވާސަލާތީ ކުންފުނިކަމަށްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ ލޓޑ ގެ
ކަސްޓަމަރ ސަރވިސަ ް
ސގެ މެނޭޖަރއެވެ .ހިންގުމުގެ ދާއިރާ އަދި ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސްގެ ދާއިރާއިން 13
އަހަރުގެ

ތަޖުރިބާ

ލިބިފައިވާ

މަސްޢޫދަކީ

ކަސްޓަމަރ

ސަރވިސް

އިންސްޓިޓިއުޓް

އޮފް

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ

މެމްބަރެއްވެސްމެއެވެ.
މިވަގުތު އޭނާ ގެންދަވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލެއިސިސްޓަރ ޔުނިވަރސިޓީއިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ
ރޮނގުން މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރައްވަމުންނެވެ.
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 .5.2ޑިރެކްޓަރުންގެ މަސްލަހަތާބެހޭ އިޤްރާރް
އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު މެމްބަރުންވަނީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ މަސްލަހަތާބެހޭ އިޤްރާރާ އެއްބަސްވެ،
އޭގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ .މި ބަޔާނުގެ ތާރީޚާއި ހަމައަށް ،އެކައުންޓްސްގެ ނޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން މެނުވީ
ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ކޮންޓްރެކްޓަކާ ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތުންވެސް އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކާ ގުޅުމެއް ނުވެއެވެ.

 .5.3ޑިރެކްޓަރުންގެ ޙިއްޞާ
ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ކުންފުނީގައި ޙިއްޞާވަނީ  2ޑިރެކްޓަރެއްގެއެވެ .އެއީ އަލްފާޟިލް މަސްޢޫދު ޢަލީގެ 5
ޙިއްޞާ އަދި އަލްފާޟިލާ ސަނާ މަންސޫރުގެ  30ޙިއްޞާއެވެ.

 .5.4ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް
ދވަހާ ހަމައަށް ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދެވިފައިވާ
 20ނޮވެމްބަރ  2008އިން ފެށިގެން  14ޖޫން  2009ވަނަ ު
މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކުގެ ޖުމްލައަކީ  717, 332.91ރުފިޔާއެވެ 14 .ޖޫން  2009އަކީ އެސްޓީއޯގެ
ޙިއްޞާދާރުންގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ދުވަހެވެ.
 .5.5އެގްޒެކެޓިވް ޓީމް
ނަން

މަޤާމް

ހާވަލްކުރެވިފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓް

1

އަލްފާޟިލް ޝާހިދު ޢަލީ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

-

2

އަލްފާޟިލާ ސަނާ މަންޞޫރު

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

އެކްއުންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް

3

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ

އައި.ޓީ އެންޑް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

4

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނިޒާރު

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ

އެސެޓްސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

5

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އާޝާން

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ

މުޙައްމަދު

އޮފިސަރ

ޑިޕާޓްމަންޓް

ޑިޕާރޓްމަންޓް

30

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

6

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަބީލު

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ

ރީޖަނަލް ސޭލްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓ

7

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ

ކްރެޑިޓް އެންޑް ލީގަލް އެފެއާޒް

8

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއް

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ

ސޭލްސް؛ ފިއުލް ،ސްޓޭޕްލްސް އަދި މެޑިކަލް

9

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުހޫރު

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ

ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކް ޑިޕާޓްމަންޓް

 10އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝައްފާނާ

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ/

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

 11އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ޢަލީ
 12އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިފާން

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ

ސޭލްސް؛ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ

ސޭލްސް؛ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓް އަދި

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ

ސޭލްސް؛ ސުޕަރމާޓް

އެކްޓިންގ ހެޑް އޮފް

އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

އަބްދުﷲ

ޞައްތާރު

ރަޝީދު

 13އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒު
 14އަލްފާޟިލް ހުސެން ރަފީޢު

ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ޑިޕާޓްމަންޓް

އިލެކްޓްރޯނިކްސް

 .5.6އެސްޓީއޯގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް
އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އަދި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓިއިން ވަނީ ސީޖީސީ ކޯޑާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގަމަތީން ،ވީ
އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރުމުގެ އަޒުމް ކަނޑައަޅާފައެވެ .މިގޮތުން ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ ހަރުދަނާކޮށް
ފުޅާކުރުމާއެކު ،ވިޔަފާރީގައި ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކޮށް ،ވިޔަފާރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑު
ގޮތެއްގައި ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ވިޔަފާރީގައި ތެދުވެރިވުމާއި ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ވިޔަފާރީގައި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށާއި
އަޚްލާގީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.
މިގޮތުން ޙާއްޞަކަމެއް ދެވި ސީޖީސީ ކޯޑުގެ ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް އަމަލުކުރެވޭތޯ ވަނީ މަސައްކަތްކުރެވިފައެވެ .މީގެ
އިތުރުން ވިޔަފާރީގައި ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުން ނުވަތަ ހުއްޓާލުމަށްޓަކައި ސީޖީސީ ކޯޑަށް އަމަލުކުރުމާބެހޭގޮތުން
ޑިރެކްޓަރުންވަނީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.
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ކުންފުނީގެ ކުއަރޓަރލީ ފައިނޭންޝަލްސް އެސްޓީއޯ ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މިގޮތުން އެންމެ ފަހު
ކުއަރޓާރ )ސެޕްޓެމްބަރ( ގެ ފައިނޭންޝަލްސްވެސް ވެބްސައިޓްއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހިސާބުތައް
ހާމަކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ވަގުތުން ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި އިންވެސްޓަރުންނާއި
އެހެނިހެން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
މީގެ އިތުރުން ޙިއްޞާދާރުންގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއެކު އެއްވެސް މަކަރެއް ނުވަތަ އަމަލުކުރަންޖެހޭ
ގޮތަކަށް އަމަލު ނުކުރެވިވޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ހުރި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްވަނީ އަލުން ދިރާސާކޮށް
ބެލިފައެވެ .އަދި އެކަށީގެންވާ އިސްލާހުތައް ގެނެވި ،ވަރުގަދަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
އެސްޓީއޯގައި ހަރުދަނާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ
ޒިންމާއެކެވެ .މިލަނޑުދަނޑި ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުން ބަރޯސާވަނީ އޯޑިޓް ކޮމިޓީއާއި އިންޓަރނަލް
އޯޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްއަށެވެ.
އިންޓަަރނަލް އޯޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް މަސައްކަތްކުރަނީ މިނިވަންކަމާއެކު ސީދާ އޯޑިޓް ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯޓްކުރާގޮތަށެވެ.
އަދި މިޑިޕާރޓްމަންޓްގައި އޯޑިޓްގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީން ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވެއެވެ .ކުންފުނީގެ
މުވައްޒަފުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޒިންމާގެތެރެއިން އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްއަށްވެސް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް
ދެވިފައިވެއެވެ.
ކުންފުނީގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންނަކީ ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސް ކޫޕަރސް ،ޗާރޓަރޑް އެކައުންޓަންޓްސްއެވެ.
 .5.7ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2008
ނ ޑައުންލޯޑްކުރެވެން
 31ޑިސެމްބަރ  2008ގައި ނިމިފައިވާ އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ ރިޕޯޓް ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްއި ް
ހުންނާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ހާޑް ކޮޕީއެއް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޙިއްޞާ ވިއްކަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން މުއްދަތު
ހަމަވަންދެން ކުންފުނީގެ މައި އޮ ީ
ފހުގެ ރިސެޕްޝަންއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
 .5.8މުވައްޒަފުން
 31ޑިސެމްބަރ  2008އާއި ހަމައަށް ކުންފުނީގައި  1077މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔައެވެ .އޭގެ
ތެރެއިން  82%އަކީ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނެވެ .އަދި  18%އަކީ ބޭރު މުވައްޒަފުންނެވެ.
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ދިވެހި ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފުންނަށް އެސްޓީއޯއިން ވަޒީފާ ދިނުމުގައި އިސްކަންދެވެއެވެ.
 .5.9ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ
އެސްޓީއޯ ވުޖޫދަށް އައިއްސުރެ ،ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާއެއްގެގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުއަށް ފައިދާކުރުވަނިވި އަދި ޢާންމު
ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވާނެފަދަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެވިފައިވެއެވެ.
އެސްޓީއޯއިން

ވިސްނަނީ

އެސްޓީގެ

ވިޔަފާރި

ގާއިމްކުރެވިފައިވާ

ދާއިރާތަކުންނާއެކު

އިތުރު

ދާއިރާތަކުންވެސް

މުޖުތަމަޢުއަށް ފައިދާކުރުވަނިވި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދިނުމަށެވެ.
ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާއަކީ ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ކުންފުނީގެ
ކޯރ ވެލިއުއެއްގެގޮތުގައި ބަލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫޢުއެކެވެ.
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ޢާންމު ބަޔާން
ޙިއްޞާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ފުރުޞަތާ ގުޅިގެން ،މިޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިނުވާ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ބަޔާނެއް
ދިނުމުގެ ބާރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުންފުނިން ދީ ަ
ފއެއް ނުވާނެއެވެ .އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ބަޔާނެއް މީހަކު ދިން
ނަމަވެސް އެއީ ،ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ޙިއްޞާ ދޫކުރުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ މެނޭޖަރު ބާރުދީގެން ދިން މަޢުލޫމާތެއް
ނުވަތަ ބަޔާނެއް ކަމުގައެއް ނުވާނެއެވެ.
މިޙިއްޞާގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަކުން ނުވަތަ ހާމަކުރުމަކުން ނުވަތަ ޙިއްޞާގެ ބަޔާން މެދުވެރިކޮށް ޙިއްޞާ ގަތުމަށް
ދަޢުވަތު ދިނުމަކުން މިޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގެ ތާރީޚުގެ ފަހުން ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ގްރޫޕްގެ ކަންކަމަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ
ކަމަކަށް ނުވަތަ ޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގައިވާ ޙަޤީޤަތެއް ބަދަލުނުވާނެ ކަމަކަށް އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މާނަ ނުކުރެއްވުން
އެދެމެވެ.
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 6ވަނަ ބައި – މާލީ ކަންކަމާބެހޭ މަޢްލޫމާތު

 .6.1މާލިއްޔަތުގެ ތާރީޚީ ޙުލާޞާ
 31ޑިސެމްބަރ  2004އިން  31ޑިސެމްބަރ  2008ގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ މާލިއްޔަތުގެ ޙުލާޞާއެއް
އެކައުންޓަންޓްގެ ރިޕޯޓްއާއެކު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ފާއިތުވި  9މަސް ދުވަހުގެ ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްއިންނާއި އެސްޓީއޯގެ މައި އޮފީހުގެ
ރިސެޕްޝަންއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
 .6.2ޙިއްޞާގެ ރައުސުލްމާލް
ހުއްދަ ދީފައިވާ
 50/ރުފިޔާގެ މޫނުމަތީ އަގުގެ  2,000,000ޢާންމު ޙިއްޞާގެ މައްޗަށް ބަހާލެވިފައިވާ  100,000,000ރުފިޔާ)ޙިއްޞާގެ ރައުސުލްމާލު

 50/-ރުފިޔާގެ  1,155,555ޢާންމު ޙިއްޞާ  57,777,750ރުފިޔާގައި ވަނިކޮށް

މަތީގައިވާ އަދަދަށް ބަދަލުކުރެވުނީ  28މެއި  2009ގައި ބޭއްވުނު އެސްޓީއޯގެ ޙާއްޞަގޮތުންކުރާ ޢާންމު
ޖަލްސާގައެވެ(.
ށފައިވާ އަދި އެކުގައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ރައުސުލްމާލް
ދޫކޮ ް
ސަރުކާރު ‐ 50/ރުފިޔާގެ  1,040,000ޢާންމު ޙިއްޞާ

 52,000,000ރުފިޔާ

ޢާންމުން ‐ 50/ރުފިޔާގެ  86,910ޢާންމު ޙިއްޞާ

 4,345,500ރުފިޔާ

 .6.3ޙިއްޞާގެ ޕްރީމިއަމް
‐ 350/ރުފިޔާގެ  86,910ޢާންމު ޙިއްޞާ

 30,418,500ރުފިޔާ
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 .6.4ޝަރުޢީ މައްސަލަ
މިކުންފުނީގެ މައްޗައް ހުށަހެޅި ހިނގަމުންދާ ދަޢުވާއެއް މިޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގެ ތާރީޚަކު ނެތެވެ.

 .6.5ޑިވިޑެންޑްގެ ސިޔާސަތު
ޑިވިޑެންޑުގެ ސިޔާސަތު ހަމަޖައްސާ ،ކަނޑައަޅާނީ ކުން ު
ފނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ .އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
ހުށަހަޅާ ޑިވިޑެންޑް ފާސްކުރަނީ ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ޙިއްޞާދާރުންނެވެ.
ޑިވިޑެންޑް ކަނޑައެޅުމުގައި އެމްއެސްއީގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސްއާއެއްގޮތަށް ،ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމަށްޓަކާއި
އަދި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކުންފުނީގައި ބެހެއްޓުމަށް އިސްކަމެއް ދެވެއެވެ .އަދި ފައިދާ
ބެހުމުގައި ބެލެވެނީ ކުންފުނީގެ ނުބަހާހުރި އެކިއުމިލޭޓެޑް ފައިދާއިން ޑިވިޑެންޑް ބެހުމަށެވެ.
ކުންފުނި ލިސްޓްކުރުމަށްފަހު މިހާތަނަށް ބެހިފައިވާ ޑިވިޑެންޑް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

އަހަރު
ޙިއްޞާއަކަށް

ޖެހޭ ފައިދާ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

105/-

118/-

110/-

70/-

55/-

82/-

70/-

65/-

 .6.6އެންމެފަހުން ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާއި މުސްތަޤްބަލުގެ އުންމީދުތައް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެސްޓީއޯ ގެންދިޔައީ ވިއްކާ މުދަލުގެ ބާވަތްތައް މަދުކުރުމާއެކު މުހިންމު އަދި އައު
ޙަރަކާތްތަކަށް )ވިޔަފާރި ކުރުމަށާއި ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމަށް(ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެމުންނެވެ.
ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެއްޗެހިކަމުގައިވާ ހަނޑޫ ،ހަކުރު އަދި ފުށް އެސްޓީއޯ އިން އިމްޕޯޓް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ .އެއީ
ކާބޯތަކެތި ހުސްނުވެ ،ދަތިނުވެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކުންފުނީގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ދެކިގެންނެވެ .މީގެ
އިތުރުން ،ތެލުގެ ބާވަތްތައް ކަމުގައިވާ ކަރާސީން ،ޑިސަލް އަދި ޕެޓްރޯލް އިމްޕޯޓްކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަމުން
އެސްޓީއޯ އިން ގެންދާނެއެވެ .އަދި ހަމަ މިއާއެކު މެޑިކަސް ސަޕްލައިސްއަށްވެސް މުހިއްމުކަމެއް ދެވިގެން ގެނެވެއެވެ.
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އެއްއަގެއްގައި ކާޑާއި ތެލުގެ ބާވަތްތައް އަި ބޭސް ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެސްޓީއޯގެ ދުރުވިސްނުމުގައި
ރޭވިފައިވާ ކަމެކެވެ.
މުސްތަޤުބަލުގައި އެސްޓީއޯއިން ގިނަ ދާއިރާތަކެއްގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށްވަނީ ވިސްނިފައެވެ .އެގޮތުން ،ޓުއަރިޒަމްގެ
ދާއިރާ ،ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ދާއިރާ އަދި އޮއިލް ސްޓޯރޭޖް އަދި ބަންކަރިންގގެ ދާއިރާ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ .މީގެ
އިތުރުން މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ ގިނަ ވިޔަފާރިތަކެއް ސްޓްރީމްލައިންކުރުމަށާއި ބައެއް ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް
ތަރައްޤީކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމިފައެވެ.
ހަމަމިއާއެކު ،އެސްޓީއޯގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ،އެސްއޭޕީ އިންޓަރޕްރައިސް ރިސޯސް ޕްލޭނިންގ
ސިސްޓަމްއެއް )އީއާާރޕީ( ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
އަދި

މިއާއެކު

ކުރިއަށްއޮތް

އަހަރުތަކުގެތެރޭގައި

އެސްޓީއޯގައިވާ

ސަރުކާރުގެ

ޙިއްޞާ

50%

އަށް

ވުރެ

ކުޑަކުރުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމިފައެވެ.
ެ
އންމެ ފަހުން ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރި ތާރީޚާއި ޙިއްޞާ ބަޔާން ނެރުމުގެ  14ދުވަސް ކުރީގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ކަންތައްތައް ހުރިގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޑިރެކްޓަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް.
)ހ( އަ ު
ޅގަނޑުމެންގެ ނަޒަރުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.
)ށ( އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަޒަރުގައި ކުންފުނީގެ ޢާންމު އަހަރީ ޖަލްސާ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ތާރީޚުގެ ފަހުން
ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ދަށުގައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރިއަށާއި މިލްކިއްޔާތުގެ އަގަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ
އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ދިނުޔޭގެ އަދި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމެވެ .އަދި ޑޮލަރު
ހޯދުމުގެ ދަތިކަމެވެ.
)ނ( އެންމެ ފަހުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރިފަހުން ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ ދަށުގައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރިޒާވަށް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
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 7ވަނަ ބައި – ޤާނޫނީ އަދި އެހެނިހެން މަޢްލޫމާތު

 .7.1އަސާސީ ޤަވާޢިދު
އަސާސީ

ޤަވާޢިދު

ބަލަން

ބޭނުންވާ

އެޤަވާޢިދު

ފަރާތްތަކަށް

ފެންނާނެ

ގޮތަށް

އެސްޓިއޯ

ޕލކ

ގައި

ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.

 .7.2ހިންގާ ޤަވާޢިދު
އެސްޓިއޯގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ބަލަން

ބޭނުންވާ

ފަރާތްތަކަށް އެޤަވާޢިދު ބެލޭނެގޮތް އެސްޓިއޯ

ޕލކ

ގައި

ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.

 .7.3ބްރޯކަރޭޖް
މިޙިއްޞާ ދޫކުރުމަށް ބްރޯކަރޭޖެއް ނުދެމެވެ.

 .7.4އަންޑަރރައިޓް ކުރުން
ޙިއްޞާ އަންޑަރރައިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި ޙިއްޞާ ނުވިކިވާނަމަ ،ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު ކުންފުންޏަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 .7.5ލިޔުންތަށް ބެލުން
އެސްޓިއޯގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދާއި ،އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި މިނޫނަސް މިޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ
ލިޔުމެއް ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ޢާންމުކޮށް އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑީގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން
ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އޮފީހުގައި އެލިޔުމެއް ބެލޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .މިފުރުޞަތު އޮންނާނީ
ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައި އޮންނަ މުއްދަތަށެވެ.
މީގެ އިތުރުން އެސްޓިއޯގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ހިންގާ ޤަވާއިދު ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްއިންވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
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ޤާނޫނީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ އިޤްރާރު
މިޙިއްޞާގެ ބަޔާން ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު ) ޤާނޫނު ނަމްބަރު  (10/96ގައިވާ މާއްދާތައް
ތކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ތިރީގައި
އަދި ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ކިޔައިފިންކަމަށާއި ،އެމާއްދާ ަ
ސޮއިކޮށްފައިވާ އަދި މީގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ މީހުން
ނކަން ދެމެވެ.
އިޤްރާރުވެ ޔަޤީ ް
މިޙިއްޞާގެ

ބަޔާނުގައި

ހިމަނާފައިވާ

މަޢުލޫމާތުތަކަކީ،

ތެދު

އަދި

ރަނގަޅު

މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަން،

އަޅުގަނޑުމެން

ނވާނެކަމާއި ،މުހިއްމު
ކަށަވަރުކޮށްދެމެވެ .ކަމެއް އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި މުހިއްމު ނުކުތާއެއް ނުހިމަނައި ،ދޫކޮށްލައިފާ ު
ކން އަޅުގަނޑުމެން ކަށަވަރު މިކޮށްދެނީ،
ހަޤީޤަތެއް ފޮރުވާފައި ނުވާނެކަންވެސް ،އަޅުގަނޑުމެން ކަށަވަރުކޮށްދެމެވެ .މިކަން ަ
ކަމާގުޅޭ ގޮތުން ބަލަން ޖެހޭ ބެލުންތައް ފުރިހަމައަށް ބެލުމަށްފަހު ،ހެޔޮނިޔަތުގައި ،އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކުގައެވެ.
ސޮއި

ނަން
އަލްފާޟިލް ފާރޫޤް އުމަރު

………………………………………....

އަލްފާޟިލް ޝާހިދު ޢަލީ

…………………………………………..

އަލްފާޟިލާ ސަނާ މަންސޫރު

…………………………………………..

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާރިފް

………………………………………….

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

…………………………………………..

އަލްފާޟިލާ ރަޙީމާ ސަލީމް

…………………………………………..

އަލްފާޟިލް މަސްޢޫދު ޢަލީ

…………………………………………..

ފސް ،މާލެ،
މިޙިއްޞާގެ ބަޔާން ފާސްކޮށް ،އެސްޓިއޯގެ ސިއްކަ ޖެހިފައި މިވަނީ  02ނޮވެމްބަރ  2009ގައި އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮ ީ
ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ.
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a
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާފަންނު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
 .1މިރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކގައިވާ ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާގެ ތެރެއިން
އިން  50ރުފިޔާގެ  138,472ޙިއްޞާ  400ރުފިޔާގެ މަގުން ޢާންމުންނަށް ވިއްކުމަށް ހަށަހަޅާ ޙިއްޞާގެ
ބަޔާނުގައި ހިމެނުމަށެވެ.
ކުންފުނި އުފެދުން
 .2ސަރުކާރު އަމުރަކަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭަޝަން ޕލކ ފުރަތަމަ އުފެދުނީ  1964ވަނަ އަހަރުގައި "
އަތިރިމާފަންނުގޭ ޓްރޭޑިންގ އެކައުންޓް " ނަމުގައެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު ) ޤާނޫނު ނަމްބަރު
 ( 10/96ގެ  95ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެސްޓިއޯ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ
ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެން ދިޔައީ  28ޖޫން  1998ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަމްބަރު  90/1998ގެ
ދަށުންނެވެ.
 .3މީގެފަހުން އެސްޓިއޯ ވަނީ އޯގަސްޓް  2001ގައި ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ .އަދި 50
ރުފިޔާގެ  111,555ޙިއްޞާ  300ރުފިޔާގެ މަގުން ވިއްކުމަށް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ .މީގެ ތެރެއިން ވަކިވަކި
ފަރުދުން  26،040ޙިއްޞާ ގަނެފައިވެއެވެ .މިއާއެކު ކުންފުނީގެ ނަން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން
ލިމިޓެޑްއިން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏަށްވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.
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ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުގެ ޚުލާޞާ – ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު
 31 .4ޑިސެމްބަރ  2004އިން  31ޑިސެމްބަރ  2008އަށް ނިމުނު ،ކުންފުނީގެ އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންޓްއާއި
ބެލަންސް ޝީޓްގެ ޙުލާޞާއެއް މިބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .މިހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ
އޯޑިޓްކުރެވިފައިވާ ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީންނެވެ.
އަހަރީ ހިސާބު
 31 .5ޑިސެމްބަރ  2008ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ހިސާބުތައް އޯޑިޓްކުރީ އަޅުގަނޑުމެންނެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ  4އަހަރު އެސްޓިއޯ ޕލކ ގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް އޯޑިޓްކޮށްފައިވާނީ ކޭޕީއެމްޖީ ފޯރޑްޯ ،
ރ ްޑ އެންޑް
ތޯރންޓަންއެވެ 31).ޑިސެމްބަރ  2004އިން  31ޑިސެމްބަރ  2007އަށް(
 31 .6ޑިސެމްބަރ  2008ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންޓާއި ،ބެލެންސް ޝީޓް އަދި ކޭޝްފްލޯ
ސްޓޭޓްމަންޓް

އަދި

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ*.

ހިސާބު

ކުރި

އުޞޫލުތަކާއި

ނޯޓްތައް،

މިރިޕޯޓްގެ

އިތުރު

ބައެއްގެ

ގޮތުގައި

މިހިސާބުތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން އޯޑިޓްކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކެކެވެ .މިއޯޑިޓް ރިޕޯޓް

ފާސްކުރެވިފައިވަނީ  26މެއި  2009ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
އޯޑިޓް ރިޕޯޓް
 31 .7ޑިސެމްބަރ  2004އާއި  31ޑިސެމްބަރ  2005ގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ އޮޑިޓަރުން ދެކޭގޮތުގައި ވާ
ކޮލިފިކޭޝަންގައި ހިމެނިފައިވަނީ އެސްޓީއޯގެ ގުޅިފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ މައްޗަށް
ޔަގީންކަން ނުލިބިފައިވާކަމާއި ،ގުޅިފައިވާ ކުންފުންޏަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިނުވާކަމާއި ،ގެއްލުންވަމުންދާ
އިންވެސްޓްމަންޓްއެއް ފުރިހަމައަށް އަގު ކުރެވިފަ ި
އ ނުވާކަމާއި ،ބޭރު ފައިސާގެ ދަރަނި ބޮޑުވެފައިވާކަމެވެ.
 31 .8ޑިސެމްބަރ  2006ގެ މާލީ ހިސާބު ކޮލިފައިކުރެވިފައިވަނީ ގެއްލުންވަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓްއެއް
ފުރިހަމައަށް އަގު ކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި ،ބޭރު ފައިސާގެ ދަރަނި ބޮޑުވެފައިވާކަމެވެ.
 2007 .9އަދި  2008ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި އެއްވެސް ކޮލިފިކޭޝަންއެއް ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ.
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އެކައުންޓިންގ އުސޫލުތައް
 .10މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކައުންޓިންގ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
އެހަމަތަކަށް ތަބާވާގޮތަކަށެވެ.
 .11ޕެރެގްރާފް  10ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި އެކައުންޓިންގ އުސޫލަކަށް ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ބަދަލެއް
ގެނެވިފައެއްނުވެއެވެ.
ފައިދާ
 .12ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވަނީ؛
އަހަރު

ޖުމްލަ ފައިދާ

2004

78,883,900

2005

61,980,050

2006

92,406,620

2007

78,883,700

2008

73,249,150

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ ފާއިތުވި  5އަހަރު ކުންފުނީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް
ފާސްކުރެވުނު ޢަދަދެވެ.
ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސް
ޗާޓާރޑް އެކައުންޓަންޓްސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ
*އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންޓް ،ބެލަންސް ޝީޓް އަދި ކޭޝްފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ހިސާބު ކުރި އުޞޫލްތަކާއި ނޯޓްސް އެސްޓީއޯގެ
އަހަރު ރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މިރިޕޯޓް ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް އަދި މައި އޮފީހުގެ ރިސްޕްޝަންއިން ލިބެން
ހުންނާނެއެވެ.
މިއީ ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސްއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ރިޕޯޓްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ .ފާސްކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓް ބައްލަވަން
ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ،އެރިޕޯޓް ބެއްލެވުމުގެ އިންތިޒާމް އެސްޓީއޯ މައި އޮފީހުގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނާ ެ
ނއެވެ.
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އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ސަމަރީ  -ކުންފުނި
)ހުރިހާ އަދަދެއް ވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
 31ޑިސެމްބަރ  2008ގައި އަހަރު ނިންމުން
2008
ރ
ކުރެވުނު ވިޔަފާ ި
ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހުނު ހަމަ އަގު

2007

2006

2005

6,894,450,162

5,157,152,790

5,555,771,157

5,283,176,159

)(6,480,638,290

)(4,849,423,112

)(5,253,790,944

)(4,993,520,030

2004
3,915,755,882
)(3,698,561,208.0

ވިޔަފާރީގެ ޖުމްލަ ފައިދާ

413,811,872

307,729,678

301,980,213

289,656,129

217,194,674

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު އާމްދަ ީ
ނ

25,507,303

72,594,509

35,900,574

38,932,962

49,346,651

އިދާރީ އަދި ސޭލްސް ގެ ހަރަދުތައް

)(255,914,981

)(245,796,226

)(196,257,962

)(176,998,346

)(143,766,968

ހިންގުމުގެ ހަރަދުން ލިބުނު ފައިދާ

183,404,194

134,527,961

141,622,825

151,590,745

122,774,357

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ސާފު )ހަރަދު(/އާމްދަ ީ
ނ
ޓެކްސް ގެ ކުރިން ފައިދާ
ޓެކްސް
ސާފު ފައި ާ
ދ
ޙިއްޞާ އަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ

)(27,744,676
155,659,518
_

155,659,518

138

7004895
141,532,856
_

141,532,865

126

)(4,615,492
137,007,333
_

137,007,333

122

)(22,288,732
129,302,013
_

129,302,013

115

)(7,947,324
114,827,033
_

114,827,033

102
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ް
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ނ
ބެލެންސް ޝީޓްގެ ސަމަރީ  -ކުންފު ި
)ހުރިހާ އަދަދެއް ވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
 31ޑިސެމްބަރގެ  2008ގެ ނިޔަލަށް
2008

2007

2006

2005

2004

އެސެޓްސް
އިމާރާތާއި ޕްލާންޓް އަދި އިކްއިޕްމަންޓް

219,950,883

233,310,860

217,158,904

232,081,630

173,137,543

އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސް
އެހެނިހެން ނަންކަރަންޓް އެސެޓްސް

1,994,657

1,994,657

3,416,086

5,469,150

3,989,308

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

154,929,312

180,640,209

160,091,465

160,857,390

157,053,640

ކަރަންޓް އެސެޓްސް

1,403,464,419

1,338,572,498

834,753,801

717,048,934

556,876,544

ޖުމްލަ އެސެޓްސް

1,780,339,271

1,754,518,224

1,215,420,256

1,115,457,104

891,057,035

ލައިބިލިޓީޒް
ނޮންކަރަންޓް ބޮރޮވިންގްސް

25,921,943

35,283,336

111,322,311

29,343,289

1,514,866

އެހެނިހެން ނަންކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް

_

_

_

_

_

ކަރަންޓް ބޮރޮވިންގްސް

596,350,973

429,952,915

179,484,556

319,754,552

197,402,605

އެހެނިހެން ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް

316,015,733

502,293,399

231,657,911

147,213,868

127,216,032

ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީޒް

938,288,649

967,529,650

522,464,778

496,311,709

326,133,503

ޝެއަރހޯލްޑަރުންގެ އިކުއިޓީ
ލ
ެ
ޝއަރ ކެޕިޓަ ް

56,345,500

56,345,500

56,345,500

56,345,500

56,345,500

ޝއަރ ޕްރީމިއަމް
ެ

27,814,500

27,814,500

27,814,500

27,814,500

27,814,500

ފައިދާގެތެރެއިން ނުބަހާ ބެހެއްޓި

757,890,622

702,828,574

608,795,478

534,985,395

480,763,532

މައިނޯރިޓީ އިންޓަރެސްޓް

_

_

_

_

_

ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަންޑު

842,050,622

786,988,574

692,955,478

619,145,395

564,923,532

ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީއާއި ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަންޑު

1,780,339,271

1,754,518,224

1,215,420,256

1,115,457,104

891,057,035

ޙިއްޞާއަކަށް ފައިދާއިންޖެހޭވަރު )އަހަރަކަށް(

65

70

82

55

70
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އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ސަމަރީ  -ގްރޫޕް
)ހުރިހާ އަދަދެއް ވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
 31ޑިސެމްބަރ  2008ގައި އަހަރު ނިންމުން
2008
ރ
ކުރެވުނު ވިޔަފާ ި
ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހުނު ހަމަ އަގު

6,417,712,665
)(5,840,308,373

2007
559,676,645
)(5,125,106,488

2006

2005

2004

5,837,605,135

5,836,765,634

4,458,975,646

)(5,433,416,117

)(5,461,293,217

)(4,171,689,956

ވިޔަފާރީގެ ޖުމްލަ ފައިދާ

577,404,292

434,570,157

404,189,018

375,472,417

287,285,690

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު އާމްދަ ީ
ނ

30,621,930

80,081,898

42,792,312

29,167,455

26,606,041

އިދާރީ އަދި ސޭލްސް ގެ ހަރަދުތައް

)(370,285,333

)(324,335,130

)(259,222,037

)(229,811,167

)(188,470,529

ހިންގުމުގެ ހަރަދުން ލިބުނު ފައިދާ

237,740,889

190,316,925

187,759,293

174,828,705

125,421,202

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ސާފު )ހަރަދު(/އާމްދަ ީ
ނ

)(51,267,525

)(20,110,006

)(27,291,305

)(24,817,499

އެސޯސިއޭޓް ކުންފުނިން ވީ ފައިދާގެ ޙިއްޞާ

917,877

)(92,307

)(8,062,038

355,935

1,633,150

31,813

ޓެކްސް ގެ ކުރިން ފައިދާ

187,391,241

170,114,612

160,823,923

151,644,406

117,390,977

ޓެކްސް

1,100

12,310

10,640

ސާފު ފައިދާ

187,392,341

170,126,922

160,834,563

ދ
ޙިއްޞާ އަކަށް ޖެހޭ ފައި ާ

156

142

135

)(32,138
151,612,268

129

)(42,390
117,348,587

99

ސޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ.
ް
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ބލެންސް ޝީޓްގެ ސަމަރީ  -ގްރޫޕް
ެ
)ހުރިހާ އަދަދެއް ވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
 31ޑިސެމްބަރގެ  2008ގެ ނިޔަލަށް
2008

2007

2006

2005

2004

އެސެޓްސް
އިމާރާތާއި ޕްލާންޓް އަދި އިކްއިޕްމަންޓް

357,740,372

369,857,847

347,555,355

349,274,643

290,046,038

އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސް

3,718,865

4,152,602

_

_

_

އެހެނިހެން ނަންކަރަންޓް އެސެޓްސް

1,994,657

1,994,657

3,158,205

3,656,888

3,989,308

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

61,565,464

86,358,484

58,033,575

58,443,564

53,006,664

ކަރަންޓް އެސެޓްސް

1,726,733,039

1,584,121,378

1,097,670,259

1,036,405,582

898,214,225

ޖުމްލަ އެސެޓްސް

2,151,752,397

2,046,484,968

1,506,417,394

1,447,780,677

1,245,256,235

ލައިބިލިޓީޒް
ވންގްސް
ނޮންކަރަންޓް ބޮރޮ ި

28,701,645

40,232,010

117,076,996

29,765,409

3,244,536

އެހެނިހެން ނަންކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް

_

_

340,173

157,815

146,912

ކަރަންޓް ބޮރޮވިންގްސް

630,250,884

454,972,323

225,493,120

353,676,185

199,820,954

އެހެނިހެން ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް

502,223,632

641,691,430

370,387,437

363,493,302

414,113,350

ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީޒް

1,161,176,161

1,136,895,763

713,297,726

747,092,711

617,325,752

ޝެއަރހޯލްޑަރުންގެ އިކުއިޓީ
ލ
ެ
ޝއަރ ކެޕިޓަ ް

56,345,500

56,345,500

56,345,500

56,345,500

56,345,500

ޝއަރ ޕްރީމިއަމް
ެ

27,814,500

27,814,500

27,814,500

27,814,500

27,814,500

ފައިދާގެތެރެއިން ނުބަހާ ބެހެއްޓި

871,598,025

795,648,163

682,615,167

594,221,967

523,843,950

މައިނޯރިޓީ އިންޓަރެސްޓް

34,818,211

29,781,042

26,344,501

22,305,999

19,926,533

ޖުމްލަ ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަންޑު

990,576,236

909,589,205

793,119,668

700,687,966

627,930,483

ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީއާއި ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަންޑު

2,151,752,397

2,046,484,968

1,506,417,394

1,447,780,677

1,245,256,235

ޙިއްޞާއަކަށް ފައިދާއިންޖެހޭވަރު )އަހަރަކަށް(

65

70

82

55

70

ފޯމް ނަމްބަރ:

ޙިއްސާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ C‐186/2001
ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީގެ އަގު 50.00 :ރުފިޔާ
ޙިއޞާއެއް ވިއްކާ އަގު 400.00 :ރުފިޔާ
 138,472ޙިއްޞާ ،ޙިއްޞާއެއް  400.00ރުފިޔާގެ މަގުން ވިއްކުމަށް
ޙިއްޞާ ވިއްކަން ފަށާ ދުވަސް 25 :ނޮވެމްބަރ 2009
ޙިއްޞާ ވިއްކުން ހުއްޓާލާ ދުވަސް 10 :ޖެނުއަރީ 2010
ތާރީޚް:

އެސްޓީއޯ ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް،
ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.
ސްޓޭޓް

ޓްރޭޑިންގ

ޕލކ

އޯގަނައިޒޭޝަން

އިން

ވިއްކަވަމުން

ގެންދަވާ

ޙިއްޞާގެ

ތެރެއިން

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޢަދަދަށް

އަޅުގަނޑަށް/

މިކުންފުންޏަށް/މިޖަމާއަތަށް/މިޖަމިއްޔާއަށް ) (................................................ޙިއްޞާ ވިއްކެވުން އެދެމެވެ .މިފޯމާއެކު އެޙިއްޞާ ގަތުމަށް ދައްކަންވީ ފައިސާ ފޮނުވީމެވެ .ކުންފުނީގެ
ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއާއި މެމޮރެންޑަމް އަދި އާޓިކަލްސް އޮފް އެސޯސިއޭޝަންގައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ މަތިން އެޙިއްޞާތައް ގަތުމަށް އަޅުގަނޑު/މިކުންފުނިން/މިޖަމާއަތުން/މިޖަމިއްޔާއިން އެއްބަސްވަމެވެ .އަދި
އަޅުގަނޑު/މިކުންފުނިން/މިޖަމާއަތުން /މިޖަމިއްޔާއިން އެދިފައިވާ އަދަދަށްވުރެ މަދު އަދަދަކަށް ދެއްވެން އޮތްނަމަވެސް އަޅުގަނޑު/މިކުންފުނިން/މިޖަމާއަތުން/މިޖަމިއްޔާއިން ޤަބޫލު ކުރާނަމެވެ .ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ
އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ޙިއޞާދާރުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި އަޅުގަނޑަށް/މިކުންފުންޏަށް/މިޖަމާއަތަށް/މިޖަމިއްޔާއަށް ދޫކުރައްވާ ޙިއްޞާއާއި ބެހޭ ތަފްޞީލާއެކު އަޅުގަނޑުގެ/މިކުންފުނީގެ/މިޖަމާއަތުގެ/މިޖަމިއްޔާގެ ނަން
އޮންނާނޭގޮތުގެ މަތިން ހަމަޖައްސަވާދެއްވުންއެދެމެވެ.
ޙިއްބާގެ ޢަދަދު ................:ޙިއްޞާ

ފައިސާގެ ޢަދަދު ................ :ރުފިޔާ

އަގު :ޙިއްޞާއަކަށް  400.00ރ .މަގުން ................ :ރުފިޔާ

ޗެކް ނަމްބަރ.................. :

ޙިއްޞާ ގަންނަ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

ޙިއްޞާ ގަންނަ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

ވަކިވަކު ފަރުދުންނަށް:

ކުންފުނި/ޖަމާއަތް/ޖަމިއްޔާތަކަށް:

ފުރިހަމަ ނަން............................................................. :

ކުންފުނި/ޖަމާއަތް/ޖަމިއްޔާގެ ނަން................................................... :

ޢާއްމުކޮށް ކިޔާނަން........................................................ :

އެޑްރެސް....................................................................... :

އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަމްބަރ.................................................. :

................................................................................

ދާއިމީ އެޑްރެސް.......................................................... :

ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ............................................................. :

..........................................................................

ޓެލެފޯން ނަމްބަރ................................................................ :

ޓެލެފޯނު ނަމްބަރ......................................................... :

ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް......................................................... :

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް...................................................... :
..........................................................................

ސޮއި:

ޓެލެފޯނު ނަމްބަރ......................................................... :
ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތް....................................................... :

ނަން............................................................................:
މަޤާމް......................................................................... :

ސޮއި................................................................... :

ކުންފުނި/ޖަމާއަތް/ޖަމިއްޔާގެ ތައްގަނޑު:

ފޯމު ނަމްބަރ:
ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު
މޫނުމަތީ އަގު  50ރުފިޔާގެ  400ރުފިޔާގެ އަގުން  ............................ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ދެއްކި ...................ރުފިޔާ ފައިސާ/ޗެކް ނަމްބަރ

 ..........................އިން ލިބިއްޖެއެވެ .ޗެކެއްނަމަ ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް ބެލެވޭނީ ބޭންކުން ފައިސާ ލިބުމުންނެވެ.
ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތުގެ ނަން:
އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަމްބަރ:
ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ )ކުންފުނި/ޖަމާއަތް/ޖަމިއްޔާތަކަށް(:

2009 .........................
އެކައުންޓް ނަމްބަރ:

ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ތައްގަނޑާއި ސޮއި:

ފޯމް ފުރަންވީ ގޮތް:
 .1ޙިއްޞާ ގަންނަން އެދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވަކި ފޯމެއް ފުރަންވާނެއެވެ.
 .2މި ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމާއި އެއްވަރު ސައިޒްގެ ފޮޓޯ ކޮޕީވެސް ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމްގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެއެވެ.
 .3ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި ޖަމާއަތްތަކަށްވެސް މިކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ގަނެވިދާނެއެވެ .މިކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ
ގަތުމަށްފަހު އެޙިއްޞާ ވިއްކޭނީ އެމްއެސްޑީގެ ޤަވާޢިދާއެއްގޮތުން އެފަރާތުންނެވެ.
 .4އެންމެ މަދުވެގެން ގަނެވޭނީ  5ހިއްޞާއެވެ .އަދި ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ އެންމެ މަތީ އަގެއް ކަނޑައެޅިފައެއްނުވެއެވެ.
 .5ޗެކުން ފައިސާ ދައްކަވާނަމަ ޗެކް ހައްދަވާނީ " އެސްޓީއޯ/ޝެއަރ އިޝޫ އެކައުންޓް " ނަމުގައި ހަމައެކަނި އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ގޮތަށެވެ.
 .6ޙިއްޞާ ގަތުމަށްޓަކައި ފައިސާ ދައްކަވާނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ މާލޭގެ ގޮފިތަކާއި އަތޮޅުތަކު ަ
ގއިވާ ގޮފިތަކާއި މޮބައިލް ޔުނިޓްތައް މެދުވެރިކޮށެވެ.
 (1) .7އުމުރުން  18އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ ނަމުގައި ޙިއްޞާ ގަންނަނަމަ ،އޭނާގެ ފަރާތުން ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމްގަ ި
އ ސޮއި ކުރާނީ އެކުއްޖެއްގެ މަންމަ/ބައްޕަ ނުވަތަ
ޝަރުޢީ ގޮތުން އެކުއްޖެއް ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތުންނެވެ .އަދި އެކުއްޖެއްގެ އައި ީ
ޑ ކާޑު ނެތްނަމަ ފޯމާއިއެކު އެކުއްޖާގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއެއް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
) (2ކުންފުނިތަކާއި ޖަމާއަތް ފަދަ ތަންތަނުގެ ނަމުގައި ޙިއްޞާ ގަންނަ ަ
ނމަ އެފަރާތުން ޙިއްޞާއަށް އެދޭ ފޯމްގައި ސޮއި ކުރާނީ އެކުންފުނިން ނުވަތަ އެޖަމާއަތަކުން
ސޮއިކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ.

c
MALDIVES SECURITIES DEPOSITORY COMPANY PVT LTD
6th floor, M. Gold Hill, Chaandhanee Magu, Male'
Phone: 330 6868 Fax: 330 5034
website: www.msd.com.mv

SECURITIES ACCOUNT OPENING FORM 1 (Individuals)
1 c m O f E d e a c n w vu Lu h c Tc n u aw k e a c s I Ti ru ai k e s

iaos WnUmwn egutWrwf EdeacnwvuLuh cTcnuawkea
cSwmurukiaosiawgILog WviawgutWrwf ctWv
wmwncaejcauk wDuk Erufun urwhwa 18)
(.eveaWairevineleb InWruk iaos

Particulars of Applicant
ut WmUluAwM egut Wrwf Edeacn wvuLuh cTcn uawk ea
Full Name:
cnwn wmwhiruf
National ID Card No:

Date of Birth

urwbcnwn cDWk.IDiawa

cKIrWt cnwfua

Gender:
cscnij

Male
cnehirif

Female
cnehcnwa

Permanent Address:
csercDea ImiaWd
Atoll / Island
cSwr iaWLotwa
Current Address:
cserDa
rcDea EL
ua ur
Wh m
La
rhi
Atoll / Island
cSwr iaWLotwa
Contact No.:
cawturwbcnwn enELug
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail:
cliaem-Ia
Bank Account No.:
urwbcnwn cTcnuawkea ckcnEb
Bank Name:
cnwn ckcn Eb

cawtudiaWvwg .evemedeacnunidiawvuLuh cTcnuawkea iawg (ID.csea.cmea) IrwTisopiD csITiruaikes cscviDclOm iawgumwn WviawfcSokcnWywb iawgItwm .1
.evemwvcswbcaea cSwmurukulwmwA cSwkwtudiaWvwgea ,iawyik ,ibilcSwncnerwhwa
(www.msd.com.mv) .evencnuTiawscbev iaWncnia ID .csea .cmea InWncnuh cnebil udiAWvwq eg ID.csea.cmea .2
.evemwnWgcnwa cnukwmuyil iawgEret eguhwvud ctwkcawswm 7 cSwaID.csea.cmea cnwkea ,wmwnejcaevutwa caelwdwb cSwkwtWmUluAwm csevcaea WviawfcSokcnWywb iawgItwm .3
wtwvun (cpilcs cTisopiD)cpilcs egumwkiruk WmwjWsiawf cSwTcnuawkea ckcnEb idwa .eveaenEhejcnwLwhwSuh cDWk ID.iawa ukeaiaWacmOfEdea cSwmuvuLuhcTcnuawkea .4
.eveaenEhejcnwLwhwSuh caemuyil irukUd cniackcnEb wdwfEnEgia utWmUluAwm egcTcnuawkea ckcnEb
(cTekifcTes eguhwvudcnwfua Wvurwbcnwn cDWk ID.iawa ,wmwnWvun iawfWdcawh cDWk ID.iawa)cDWk ID.iawa egWjcaukea wmwncaejcauk Erufunurwhwa 18 *
.eveaenEhejcnwLwhwSuh cDWk ID.iawa egWairevineleb idwa
.evemedea cnuvcaedcSok Wmwj cSwTcnuawkea ID.csea.cmea eguDnwguLwa WBcaiH WrukUd cSwDnwguLwa iawgUxiaim
……………/…………/……………

………………………………………………………..

iaos egutWrwf EdeacnwvuLuh cTcnuawkea

c K I rW t
cSwmunEb eg(Oa.IT.csea) inufcnuk WrukUd WBcaiH

FOR ' STO ' USE (Issuing Company)
Received By
Date

Name

Signature

STO Plc
Application Serial No.:

Signature

Company Seal
cSwmunEb egID.csea.cmea

FOR MSD USE ONLY
Form No:

……….……/……….…… ………………………….

Client's MSD account number:

Requested to MSD

……………………………………………………………

Remarks:

Authorised To MSD :
ctWrwf cnid wdcauh

urwbcnwn cTcnuawkea ID.csea.cmea

……………………………………………………………
Date, Name & Signature

called/ emailed / collected
STO Share Issue 2009

އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:
-

-

އެކައުންޓް ހުޅުވަން އެދޭ ފޯރމާއި އެއްވަރު ސައިޒްގެ ފޮޓޯކޮޕީވެސް ޤަބޫލް ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގައިވާ ފޯމް ފިޔަވައި އެހެން ފޯމެއް މިއިޝޫ މެދުވެރިކޮށް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެމް.އެސް.ޑީ އިން

ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެއެވެ.

 އެކައުންޓު ހުޅުވަން އެދޭ ފޯމް )(1

 މިފޯމް އާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .1މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު) .ކޮމްޕިއުޓަރައި ް
ޒޑް އައި.ޑީ ކާޑު(
 18 .2އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު އަދި ބެލެނިވެރިޔާގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު .އައި.ޑީ ކާޑު ހައްދާފައި ނުވާނަމަ ،އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރުވާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް.
ނވަތަ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ މަޢޫލޫމާތު އިގޭނޭފަދަ ބޭންކުން
 .3ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާޖަމާ ކުރިކަމުގެ ސްލިޕް )ޑިޕޮސި ސްލިޕް( ު
ދޫކުރާ ލިޔުމެއް.

ނޯޓް :މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އައި .ޑީ ކާޑެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

c
MALDIVES SECURITIES DEPOSITORY COMPANY PVT LTD
6th floor, M. Gold Hill, Chaandhanee Magu, Male'
Phone: 333 6618 Fax: 334 5587
website: www.msd.com.mv

SECURITIES ACCOUNT OPENING FORM 2 (Business/Clubs/Associations)

2

cmOf Edea cnwvuLuh cTcnuawkea csITiruaikes
Form No: ……………………….………………

Particulars of Applicant
utWmUluAwM egutWrwf EdeacnwvuLuh cTcnuawkea
Company Name:

………………………………..…………………………………………………………………………………………...………….………….……………………………………………………………

cnwn egInufcnuk
Registered Address:

………………………………..…………………………………………………………………………………………...………….………….……………………………………………………………

csercDea WviawfcSokIrcTcsijwr
Business Addresses:

………………………………..…………………………………………………………………………………………...………….………….……………………………………………………………

csercDea egIrWfwyiv
Company Registry No.

Date of Incorporation

urwbcnwn IrcTcsijwr egInufcnuk

cKIrWt unuveruk IrcTcsijwr

…………...………………………….…………………………

Contact Numbers:
cawturwbcnwn enELug
E-mail

………………………………..…………………………………………………………………………………………...………….………….……………………………………………………………

cliaem-Ia
Bank Name
cnwn ckcnEb
Bank Acc. No
urwbcnwn cTcnuawkea

1. We hereby request you to open and maintain a Securities Account in the Maldives Securities Depository Company Pvt Ltd (MSD). We have
read the terms and conditions as stated in the MSD rules and agree to abide by them.
2. We undertake to inform you in writing of any change of the particulars given above within 7 working days.
3. ID cards of the auhtorised signatories, company registry, board resolution and copies of Article of Asociation need to be submitted.
4. Please deposit shares to our MSD Account

.evemedea cnunidiawvuLuh cTcnuawkea iawg (ID.csea.cmea) DTl Tvp Inepcmok IrwTisopiD csITiruaikes cscviDclOm iawgumwn WviawfcSokcnWywb iawgItwm .1
.evemwvcswbcaea cSwmurukulwmwA cSwkwtudiaWvwgea ,iawyik ,ibil cSwncnerwhwa cawtudiaWvwg eg ID.csea.cmea
(www.msd.com.mv) .evencnuTiawscbev iaWncnia ID .csea .cmea InWncnuh cnebil udiAWvwq eg ID.csea.cmea
.evemwnWgcnwa cnukwmuyil iawgEret eguhwvud ctwkcawswm 7

cSwaID.csea.cmea cnwkea ,wmwn ejcaevutwa caelwdwb cSwkwtWmUluAwm csevcaea WviawfcSokcnWywb iawgItwm .2

WycaiAcmwj cbwlck/inufcnuk idwa .eveaenEhejcnwLwhwSuh cDWk ID.iawa egukwtctWrwfWrukiaos iawguTcneawkea ukeaiaWacmOfEdea cSwmuvuLuhcTcnuawkea .3
.eveaenEhejcnwLwhwSuh caemuyil WviawfcSokcsWf cnirevulUAcswm cSwmuvuLuh cTcnuawkea idwa Ipok udiAwvwg Wgcnih ulcswa egunwtcnwt wdwf

.e v e m e d e a cnu v ca e d cS o k W m w j cS w Tcnu a w ke a I D.cse a .cm e a e gI nu f cnu ki m W Bca i H W ru kU d cS w N cnu f nu ki m i a w gU xi a i m .4
c t W r w f W vi aw f i ve d w d c au h
Authorized by

…………………………………………………………………..

iaos
Signature :

…………………………………………………

umWgwm
Designation:

ia os Wn Um wn egutWrwf WvuLuh cTcnuawkea
cSwmurukiaosiawgILog 2 WviawgIrit

…………………………………

cKIrWt

i ao s W n U m w n

i ao s W n U m w n

i ao s W n U m w n

i ao s W n U m w n

Date:

…………………………………………………………………..

c t W r w f W vi aw f i vc ae d w d c au h
Authorised by

…………………………………………………………………..

iaos
Signature :

…………………………………………………

umWgwm
Designation:

…………………………………

cKIrWt

Date:

…………………………………………………………………..

wkcais Inufcnuk
Organisation Seal:

…………………………………………………………………..

cSwmunEb eg(Oa.IT.csea) inufcnuk WrukUd WBcaiH

FOR ' STO ' USE (Issuing Company)
Received By
Date

Name

Signature

STO Plc
Application Serial No.:

Signature

c S w m u n E b e gI D .c s e a.c m e a

FOR MSD USE ONLY
Receiving Officer's

Company Seal

Date, Name, Signature and Stamp

Client's MSD account number:
urwbcnwn cTcnuawkea ID.csea.cmea

Requested to MSD

…………………………………………………………

Confirmation Slip No:

…………………………………………………………………..

Authorised To MSD :
ctWrwf cnid wdcau h

…………………………………………………………

(e-mailed or collected)

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………

…………………………………………………………………..

Date, Name & Signature
STO Share Issue 2008

އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 ކުންފުނި ،ކްލަބް ،ނުވަތަ ޖައްމިއްޔާއެއްނަމަ އެކައުންޓް ހުޅުވަން އެދޭފޯމް )ފޯމް (2
-

-

އެކައުންޓް ހުޅުވަން އެދޭ ފޯރމާއި އެއްވަރު ސައިޒްގެ ފޮޓޯކޮޕީވެސް ޤަބޫލް ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ޙިއްޞާގެ ބަޔާނުގައިވާ ފޯމް ފިޔަވައި އެހެން ފޯމެއް މިއިޝޫ މެދުވެރިކޮށް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެމް.އެސް.ޑީ އިން

ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެއެވެ.
 މިފޯމް އާއެކު ި
ތރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .1ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު).ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްޑް އައި.ޑީ ކާޑު(

 .2ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ

 .3ކުންފުނި ،ކްލަބް ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ.

 .4އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް މަސްއޫލުވެރިން ފާސްކޮށް ހުށަހަޅާ ލިޔުން) .ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން(
 .5ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާޖަމާ ކުރިކަމުގެ ސްލިޕް )ޑިޕޮސި ސްލިޕް( ނުވަތަ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ މަޢޫލޫމާތު
އިގޭނޭފަދަ ބޭންކުން ދޫކުރާ ލިޔުމެއް.

ނޯޓް :ލެމިނޭޓް އަދި ކުރީގެ އެއްވެސް އައި.ޑީ.ކާޑެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

