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2020ޕްރިލް އޭ 23  

 ވަނަ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ވާޗުއަލްކޮށް 9އަމާނާ ތަކާފުލްގެ 
 

ލްސާ ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަމައެކަނި ފުލީފްލެޖު އިސްލާމީ އިންޝުއަރަންސް ޚިދުމަތްދޭ އަމާނާ ތަކާފުލް މޯލްޑިވްސްގެ ނުވަވަނަ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަ

ތުގައި ވާޗުއަލްކޮށް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާކަންވެސް މިފުރުސަފަހަރަށް 

ސާސްތަކާ އެއްގޮތަށް ފާހަގަކުރަމެވެ. އަމާނާ ތަކާފުލްގެ ފަރާތުން އަދުގެ ހާލަތަށް ބަލައި މަދަނީ ގައިދުރުކަމަށް އިސްކަންދީ ސިއްޚީ ކުއްލި ހާލަތުގެ އަ

ންނާނެ ކަމަށް ޖަލްސާ ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުމަށް ނިންމީ ދުނިޔޭގައި މިއޮތް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ނިމުމަކަށް އަ

 ފެންނަން ނެތީމައެވެ.

 

2 2އެޕްރިލް  3 0 2 2ކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މިވަނީ ފާއިތުވި ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ޑިރެ 0 0 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާ  19

 ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ނިންމާފައެވެ.

 

2 0 14ފައިދާ ޓެކްސް ކެނޑުމުގެ ކުރިން( ގެ ގޮތުގައި  –ވަނަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ފައިދާ )ޕީ.ބީ.ޓީ  19 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.  9.

2މްދަނީގެ )ގްރޮސް ރިޓްން ޕްރީމިޔަމް( ގޮތުގައި ފާއިތުވި ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ ޢާ 0 13ވަނައަހަރު  19 މިލިއަން ދިވެހިރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. މިއީ،  8

2 0 ފުނީގެ ވަނައަހަރު އިންޝުއަރަންސް ސިޢާއަތް އަހަރުން އަހަރަށް ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރު މިންވަރެކެވެ. އަހަރުން އަހަރަށް ކުން 19

ރުދަނާ އުސޫލުތަކުގެ އާމްދަނީ އަދި ފައިދާ ކުރިއެރުމުގެ އަސްލަކީ ކުންފުނިން ދުޅަހެޔޮ ރިސްކުތައް އަންޑަރައިޓް ކުރުމާއި، ބަދަލު ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ ހަ

 އިތުރުން އިސްކް ފަންޑް އަދި ހިއްސާދާރުންގެ ފަންޑުން އިންވެސްޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ފުރިހަމަ އުސޫލުތަކެވެ.

 

2ކުންފުނިން  0 6ވަނައަހަރު ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މުޅިޖުމްލަ  19 6 2މިލިއަން ދިވެހިރުފިޔާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދީފައިވެއެވެ. މިއީ ފާއިތުވި  2. 0 18  

3ވަނައަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު  ފުލް ބައިވެރިންނަކީ އިންސައްތައިގެ އިތުރު ޢަދަދެކެވެ. ބަދަލުދިނުމުގެ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ރީތަކަ 9

އެއްބާރުލުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރޭޓިންގ އެޖެންސީ ތަކުން ރޭޓްކުރެވިފައިވާ މަތީ ދަރަޖައިގެ ކުންފުނިތައް ކަމަށްވުމާއެކު އެފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ

 ލިބިފައިވާތީއެވެ.

 

2 0 ވަނަ އަހަރު ކަމުގައިވާނެއެވެ.   8ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާ ބަހަމުންދާތާ    ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާ ބެހުމަށް ނިންމުމާއެކު، މިއީ ޖެހިޖެހިގެން ކުންފުނީގެ  19

2 0 2ވަނައަހަރުގެ އިންޓެރިމް ފައިދާ ވަނީ    19 0 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ބަހާފައެވެ. އަދި، މިއަދު ނިމިގެން މިދިޔަ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި   19

2ނިންމާފައި މިވަނީ  0 ވިޑަންޑް ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށެވެ. މިކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން، މރ. ވަނައަހަރުގެ ފައިނަލް ޑި 19

ރަގަޅުވެފައި މިވަނީ، ތައްޔިބު އަކުބަރު އަލީ ވިދާޅުވީ، "އަޅުގަޑު މިފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ކުންފުނީގެ ނަތީޖާ 

2ށް އެޅިފައިވާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމުގައެވެ. ވީމާ، ކުނަފުނީގެ މާލީ ނަތީޖާއަށް ބަލައި އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަ 0 ވަނަ އަހަރު  19

2އިންސައްތަ ކަމަށްވާ    10ހިއްސާދާރުންނަށް ކުންފުނީގެ ސާފުފައިދާ ގެ ތެރެއިން   މިލިއަން ރުފިޔާ ބެހުމަށް ނިންމާ އެކަން އިޢުލާނު ކުރުމުގެ އުފާ   6.

 އަޅުގަޑު ލިބިގަންނަމެވެ."

 

2އެޕްރިލް  16ހިއްސަބެހުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ބުކް ކްލޯޝަރ ތާރީޚު ކަމުގައިވާ  0 2 ގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ  0

 ދަފްތަރުގައިވާ ހުރިހާ ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާ ލިބޭނެއެވެ.

 



 

 

ރަށް ވިދާޅުވީ، "ކުންފުނީގެ ރިސްކް ފަންޑު ބެލެހެޓުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކުގެ ހަރުދަނާ ކަމުން ރިސްކް ފަންޑުން ޗެއާމަން ތައްޔިބު އަކުބަރު އަލީ އިތު

ފައިނުވާ ހުރިހާ ކުންފުނީގެ ތަކާފުލް ޚިދުމަތްތައް ވެއަތުވެދިޔަ އެކައުންޓިންގ ޕީރިއަޑްގެ ނަންގަވާފައިވާ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ބަދަލުދޭން ޖެހި

 7އިންސައްތަ ސާޕްލަސް ގޮތުގައި ދިނުމަށްވެސް ވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާފައެވެ. މިއީ ސާޕްލަސް ޖެހިޖެހިގެން ދެވޭ  14ތަކަކަށް ފަރާތް

އިން ކުންފުނި ވަނަ އަހަރުކަން މިފުރުސަތުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ. ކުންފުނީގެ ހުރިހާވެސް ކުރިއެރުމެއް ގުޅިފައިވަނީ ތަކާފުލްގެ އަސާސްތަކުގެ ތެރެ

 އިތުބާރު އެއްދުވަހުން ހިންގުމާއި، އެތިކަލް އުސޫލުތައް ހިފެހެޓުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ނިންމުންތައް ހަރުދަނާވެ، ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުންފުންޏާމެދު އޮތް

 އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން ދާތީއެވެ.

 

މަލާތް ކުރަމުންދާ އަމާނާ ތަކާފުލް މޯލްޑިވްސް އަކީ ޒިންމާދާރު ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި ދެމިހުރި އިސްލާމީ ޝަރީއާގެ މަތިވެރި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން މުޢާ

މަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމާއި، ކުންފުންޏެކެވެ. އަދި، ކުންފުނީގެ ކަންކަން ތަރުތީބުކުރެވިފައިވަނީ ތަކާފުލްގެ މަހްފޫމު ގައިވާ ފަދައިން ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ހަ

 ލްޑަރުންގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމާއި ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށް މުޢާމަލާތް ހިންގުމަށެވެ.ހުރިހާ ސްޓޭކްހޯ

 

ފުލްގެ ފަރާތުން ފާއިތުވި "އަޅުގަޑުމެންނަކީ އަބަދުވެސް ބަދަލުތަކަށް ތައްޔާރު ކުނަފުންޏަކީމެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އައު ކަންތައްތަކާއި ރައްޓެހި އަމާނާ ތަކާ

  ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން އަޅުގަޑުމެންގެ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އޮންލައިން ކުރެވި، ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަފާތު އާތަޖުރިބާތަކެއް ކުރުމުގެއަހަރު ކަންތައްތަކެއް

ވި އަހަރު އިތުފުރުސަތު އަޅުގަޑުމެންގެ ސިސްޓަމްތަކުގެ އެހީގައި މިހާރު ލިބެންހުންނާނެއެވެ. އެގޮތުން ވެބްސައިޓް އަދި މޯބައިލް އެޕްވެސް ވާނީ ފާ

ގެންދާނެއެވެ."، ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު ރިލޯންޗް ކުރެވިފައެވެ. ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އޮންލައިން ކުރެވިފައިވާއިރު ކަސްޓަމަރުންގެ ވަޤުތު ސަލާމަތް ވެ

 ކުންފުނީގެ މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މރ. ހަރީޒު ސުލައިމާން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

 

އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، "ތަކާފުލް އަދި އިސްލާމީ މާލީ ނިޒާމާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް އަބަދުވެސް ގިނަގުނަ މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

މަދުރަސާ  މަސައްކަތްތަކެއް ކުންފުނިން ކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރުވެސ "ތަކާފުލް އެޑްވޮކަސީ" ގެ ނަމުގައި މި ޕްރޮގްރާމް ސްކޫލް

 ރިވަރުންނަށާއި އަދި ޒުވާނުންނަށް ވަނީ ހިންގާފައެވެ."ދަ

 

ޝިހާމް ހަސަން އިންޑިޕެންޑަންޓް ޑިރެކްޓަރ އެއް ގޮތުގައި އިތުރު އަހަރަކަށް هللا ކުންފުނީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާދާރުން ވަނީ ޑރ. އަބުދު

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހޮވާފައެވެ.

 

އިން މިއަހަރުވެސް ހިއްސާދާރުންނަށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހިލޭ ޕާސަނަލް އެކްސިޑެންޓް ކަވަރ ދިނުމަށް އަހަރީ ޢާންމު އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދަ

 އަދި މިކަން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަންވެސް މިޖަލްސާގައި ހާމަކުރިއެވެ. –ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ 

 

ވެފައިވާ ސިއްހީ ކާރިސާގައި ފުރާނަ ގެއްލި ގޮސްފައިވާ ފަރާތްތަކަގެ ޢާއިލާއަށް އަޅުގަޑުމެންގެ ތަޢުޒިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ. މިވަޤުތު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތި

 މެވެ.އަދި، މިކަމުގައި ކެނޑި ނޭޅި ރެއާދުވާލު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް އަޅުގަޑުމެންގެ ހުއްޓުމެއްނެތް ޝުކުރު އަރިސްކުރަ

 

ޑިރެކްޓަރ(،    ތަކާފުލް މޯލްޑިވްސްގ ބޯޑުގައި މިހާރު ތިއްބެވި ޑިރެކްޓަރުންނަކީ ތައްޔިބު އަކްބަރ އަލީ )ޗެއާމަން(، ހަރީޒް ސުލައިމާން )މެނެޖިންގ   އަމާނާ

 ކާސިމް އެވެ.هللا ޝިހާމް ހަސަން، ޢަބުދުهللا އޮސްމާން ކާސިމް، ދާތޯ މުހައްމަދު ފަޒްލީ ޔޫސުފް، އެމް.އެޗް.އެމް ރަފީޤ، ޑރ. އަބުދު –ޑިރެކްޓަރުން 

 

 -ނިމުނީ-
 

 

 


