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ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން
މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ ،)10/96 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ ،(2/2006 :ސެކިއުރިޓީޒް (އާންމު) ޤަވާއިދު ) ،(2007ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ
ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ޤަވާއިދު ( 2010ގަވާއިދު ނަންބަރު ،)2011/R-10 :ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑް (“ސީޖީ ކޯޑް”) އަދި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ
ލިސްޓިންގ ރޫލްސް (“ލިސްޓިންގް ރޫލްސް”) އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީގެ  2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ ދިވެހި ޚުލާސާއެކެވެ.
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މާލީ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި (އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝިއަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑާޑްސް “އައި.އެފް.އާރް.އެސް”) އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
މިރިޕޯޓުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ“ ،އަހަރު” މާނަކުރެވެނީ  31ޑިސެންބަރު  2017އާ ހަމައަށް ނިމިފައިވާ ކުންފުނީގެ މާލީ އަހަރުގެ ގޮތުގައެވެ.
މިރިޕޯޓުގައި މުސްތަޤުބަލަށް ނިސްބަތްކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބިނާކުރެވިފައިވަނީ ކުންފުނިން މިހާރު ކުރެވޭ އުންމީދުތަކާއި ،ޤަބޫލުކުރެވޭ ޤަބޫލުކުރެވުންތަކާއި ،މުސްތަޤުބަލުގައި ކުރެވިދާނެކަމަށް ބެލިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
މިމަޢުލޫމާތު ގުޅުވާލެވިފައިވަނީ މާޒީގައި އަދި މިހާރު ކުންފުނީގައި ހިންގަމުންދާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ .މިފަދަ މަޢުލޫމަތުގައި އާންމުކޮށް “އުންމީދުކުރެވޭ”“ ،ވާސިލުވާން ބޭނުންވާ އަމާޒު”“ ،ރާވާލެވޭ”“ ،ލަނޑުދަނޑި”،
“ޤަބޫލުކުރެވޭ”“ ،ކުރާށޭ”“ ،ކުރެވިދާނެ”“ ،ކުރަންޖެހޭ”“ ،ކުރާނެ” ،ފަދަ ބަސްބަސް ބޭނުންކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މިގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކުރެވޭ މަޢުލޫމާތަކީ އޭގެ ޒާތުން ބަދަލުވެދާނެ ،އަދި އެއަށް އެހެން ބައެއް ،ކަމެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ ބާރު
ފޯރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވާ ކަންކަމަށްވުމާއެކު ،މިމަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވުން ނުވަތަ ތަފާތުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ .އެގޮތުން މުސްތަޤުބަލަށް ނިސްބަތްކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގައި ރިސްކްތައް
ހިމެނޭއިރު އޭގެ އަސްލު ނަތީޖާ ބަދަލުވެދާނެކަމީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ .މިސަބަބުތަކަށްޓަކައި މުސްތަޤުބަލަށް ނިސްބަތްކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް މާބޮޑަށް ބަރޯސާވެގެން ނުވާނެއެވެ.
މިރިޕޯޓުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ“ ،އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް”“ ،ކުންފުނި” އަދި “އަޅުގަނޑުމެން” މާނަކުރެވެނީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީގެ ގޮތުގައެވެ.
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އުރީދޫ ޯމލްޑިވްސްގެ ތަޢާރަފު

ތަޞައްވުރު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރި
އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސް ވުޖޫދަށް އައީ  2005ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހު ވަތަނިއްޔާ ޓެލެކޮމް މޯލް ޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުންފުންޏެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައްޔިތުންގެ

ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އުރީދޫ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރެކެވެ .އުރީދޫ ގްރޫޕަކީ  164މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނާއެކު

ދިރިއުޅުން އިތުރަށް ފާގަތިކޮށްދިނުން

( 31ޑިސެމްބަރ  2017ގެ ނިޔަލަށް) ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި މެދު އިރުމައްޗާއި އުތުރު އެފްރިކާ އަދި ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ
 10ޤައުމެއްގައި މޮބައިލް ،ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް އަދި ކަސްޓަމަރުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް
ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެކެވެ.

މިޝަން
ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ
އުފެއްދުންތެރި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް

 6އޮކްޓޯބަރ  2016ވަނަ ދުވަހު އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު އާންމު ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރިއެވެ .އަދި އެއަށްފަހު
އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީގެ ނަމުގައި ވަނީ އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައެވެ .މިހާރު ޙިއްޞާ ބެހިފައިވާގޮތުން ކުންފުނީގެ
 90.5%ޙިއްޞާކުރަނީ ވަތަނިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަލް އެފް.ޒެޑް އެލް.އެލް.ސީ އިންނެވެ .އަދި ބާކީ  9.5%ޙިއްޞާކުރަނީ އާންމު
ފަރާތްތަކުންނެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތުގެ ސަބްސްކްރައިބަރުންގެ އަދަދު  430،000އަށް ވުރެ މަތި ވެފައިވާއިރު 2013 ،އިން  2017އަށް
ސަބްސްކްރައިބަރުންގެ ކޮމްޕައުންޑް އެނުއަލް ގްރޯތް ރޭޓް (“ސީ.އޭ.ޖީ.އާރް”)ގެ ގޮތުގައި  15%ހާސިލުކުރެވިފައިވާ އިރު އާމްދަނީގެ
ސީ.އޭ.ޖީ.އާރްގެ ގޮތުގައި  27%ވަނީ ހާސިލުކުރެވިފައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަބްސްކްރައިބަރުންގެ ތެރޭގައި ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ކުދި

އޯގާތެރިވުން

އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ހިމެނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ވާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ،އިޙްތިރާމްކުރާ އަދި ޒިންމާދާރު

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރުފު ކުރެވުމާ ގުޅިގެން ޤައުމުގެ މުވާސަލާތީ ދާއިރާގެ ވާދަވެރިކަން ވަނީ އެތައް ގުނައެއް

ބައެއްކަމުގައެވެ.

ކުރިއަރައިގެން ގޮސްފައެވެ .މިގޮތުން އެންމެ  10އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްއިން މިވަނީ ތަފާތު އައު ވައްތަރުތަކުގެ
ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި މުވާސަލާތީ ހައްލުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަގުހުރި ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަޢާރަފުކޮށްދީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ސިނާޢަތަށް
ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެނެސްފައެވެ.

ގުޅުވައިދިނުން

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އުރީދޫ ގްރޫޕްގެ ބައެއްކަމުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަސައްވުރުވެސް ބިނާވެފައިވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް

އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނީ ތިޔަ ބޭފުޅުންނާ ގުޅިގެން ،އަޅުގަނޑުމެން ހަރަކާތްތެރިވާ

ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ .އަދި މީހުން ތަރައްޤީކުރުމަށް މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން

މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެކުއެކީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ.

ނ ދޭ ކަމެކެވެ.
އަހަންމިއްޔަތުކަ ް
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމައަށް ،އެންމެ ބާރު ސްޕީޑުގެ 3ޖީ އަދި 4ޖީ ވިއުގަތައް ޤާއިމުކުރީ އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްއިންނެވެ .އެހެންކަމުން

ކުރިމަތިލުން
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކުރިއެރުމުގެ ރޫހުގައި ،ކަންތައްތައް އިހުނަށްވުރެ ރަނގަޅުކޮށް ހެޔޮ
ބަދަލެއް ގެނެވޭތޯ އަބަދުމެ މަސައްކަތްކުރާނެ ބައެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ މުވާސަލާތީ ދާއިރާގެ އެންމެ ފަހުގެ އީޖާދުތައް ތަޢާރަފުކޮށް ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުން ފަހިކޮށްދިނުމުގައި ދެމިތިބުމެވެ.

5

ޗެއާރމަންގެ މެސެޖުގެ
ތަރުޖަމާ
އުރީދޫގެ ހިއްސާދާރުންނަށް،
ޑ ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން 2017 ،ވަނަ އަހަރުގެ އުރީދޫގެ އަހަރީ
ބޯ ު

މީގެއިތުރުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތްތައް
ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑެތި

ކުންފުނީގެ ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި ،ހިއްސާދާރުން އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ
ކަސްޓަމަރުން

ކުރިއެރުންތައް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

ޑިޖިޓަލް އައު އީޖާދުތައް އުފެއްދުމުގައި މާކެޓް ލީ ޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުންފުނި
ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައި އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްގެ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުން ކުރެއްވި

ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެކެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑޭޓާ ލީ ޑަރޝިޕާއި ޑިޖިޓަލް ކަސްޓަމަރ
އެކްސްޕީރިއެންސްގެ ސަބަބުން  2017ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށްވަނީ
ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދިފައެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރުގެ ރަންއަކުރުން
ފަވާލެވޭ އެއް ހަރަކާތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙިއްޞާ އާންމުކޮށް ވިއްކުމަށް
ހުށަހަޅައި އާންމުންނަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތު ނުވަތަ “އައިޕީއޯ” އެވެ .މިއީ
ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަށް ބަލާނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގުނު
އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ކާމިޔާބު އައިޕީއޯއެވެ.

ޑިޖިޓަލް ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް މަގުފަހިކުރުން

ޑިޖިޓަލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ދިރިއުޅުން ފަހިކުރުން
މުޖުތަމަޢުގެ ކުރިއެރުމަށް އަހަންމިއްޔަތުކަންދޭ ކުންފުންޏެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން ،އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގެ އެންމެ ބޮޑު
މަޤްސަދަކީ ދިރިއުޅުން ފަހިކުރުމެވެ .އެއީ ސްމާޓް ކެމްޕަސް މެދުވެރިކޮށް
ދަރިވަރުން ބާރުވެރިކުރުވުން ނުވަތަ އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް
ފަސޭހަކަމާއެކު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައްކުރުން ކަމުގައިވިޔަސް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި އީޖާދުތަކުގެ މަޤްސަދަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ
ޑިޖިޓަލް ދިރިއުޅުން އާރޯކޮށްދީ ،އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ
ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އައު ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.

މުޖުތަމަޢުގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ،އަލަށް ފަހިވަމުންދާ ފުރުސަތުތަކާ
މުޖުތަމަޢުއާ ގުޅުވައިދިނުމަށް ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ވަރަށް މުހިންމު
ރޯލެއް އަދާކުރެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ދެމިމިތިބީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޑިޖިޓަލް ސްޓްރެޓެޖީ ޤާއިމުކޮށް ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަސައްވުރު ކަމަށްވާ
ޑިޖިޓަލް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރީ
ސަފުގައި ހިމެނޭފަދަ ވިއުގައެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަތީގައެވެ .މިކަމަށްޓަކައި
ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކޮށް ،މުޅިން އަލަށް ޤާއިމުކުރެވުނު
ސަބްމެރިން ކޭބަލްގެ ޒަރިއްޔާއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ 4ޖީ +ޚިދުމަތްތައް
ވަނީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރި
ޑިޖިޓައިޒްކުރުމަށްޓަކައި މުހިންމު މޭލުގާތައް ހުރަސްކޮށް ،ކަސްޓަމަރުންނާއި
މުޢާމަލާތުކުރާ ގޮތްތަކަށް މިވަނީ އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެނުވާފައެވެ.

ޑޭޓާ އަދި އައު އީޖާދުތަކުން ޯހދާފައިވާ ކުރިއެރުން
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑޭޓާ ލީ ޑަރޝިޕް ހިފެހެއްޓުމުގެގޮތުން އެންމެ ފަހުގެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ކާމިޔާބު
ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓެޖީތަކަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އައު ދިރުން ގެނައުމަށްޓަކައި
އެކަށޭނަ ޓީމެއް އެކުލަވާލަން ކެނޑިނޭޅި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ
ތެރެއިން ،މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި ޗީފް
ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޓެލެކޮމް އަދި
އައިސީޓީ އިންޑަސްޓްރީގެ މުއްސަނދި ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންތަކަކަށް
އަޅުގަނޑުމެންވާނީ  2017ވަނަ އަހަރު މަރުހަބާކިޔާފައެވެ .އަދި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ސިނާޢަތުގައި ކުރިއަރައި ތިބި އައު
ލީ ޑަރުންތަކެއްވެސް ވަނީ އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓް

މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅޭ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކާއި

މޮބައިލް ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް އިންވެސްޓްކޮށް ،ދިވެހި އަދި ބޭރުގެ

ޤާއިމުކުރުމެވެ.

ގުދުރަތީގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އެތުރިފައިވާގޮތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚާއްޞަކޮށް ޑިޖިޓަލް ތަޖުރިބާތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަކީ
ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ.
މީހުން ދިރިއުޅޭ އެންމެ ބޮޑެތި ދާއިރާތަކުން ފެށިގެން އެންމެ ކުދި
ދާއިރާތަށް ހިމެނޭގޮތަށް ،އާބާދުވެފައިވާ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް 4ޖީ+
ތަޢާރަފުކުރެވިގެން ދިޔަ ވަގުތަކީ ވަރަށްވެސް ފަޚުރުވެރި ވަގުތެކެވެ.

އެބޭފުޅުން ދެއްވާ އެހީތެރިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާސިލުކުރެވިފައިވާ
ކާމިޔާބީތަކަށް ވާސިލުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބެވެ .ހަމައެއާއެކު ،އައު
އީޖާދުތަކަށް ކަސްޓަމަރުން އެދޭކަމީ އައު އުސްމިންތަކަށް ވާސިލުވުމަށް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ހިތްވަރަކަށް ވުމާއެކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި
ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިއްބެވި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަށްފަށުން
ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހީވާގި
މަސައްކަތްތެރި މުވައްޒަފުންނާ ނުލައި ލިބޭނެ ކާމިޔާބީތަކެއް ނޫންކަން
ޔަގީނެވެ .އެހެންކަމުން ،އެންމެހައި މުވައްޒަފުން ކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަ
މަސައްކަތަށް ޝުކުރުއަދާކޮށް ،ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއަށް މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.
އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ތަނަވަސްކަމާއި ފުރުޞަތުތަކުން ފުރިގެންވާ
ކުރިމަގެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަސައްވުރު ކަމަށްވާ ޑިޖިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބިކަމުގެ ޔަގީންކަން
އަރުވަމެވެ.

ބޭފުޅުން ވަނީ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

ޕާޓްނަރޝިޕްތަކާއެކު އީޖާދީ ޑިޖިޓަލް ކޮންޓެންޓް ވަނީ ތަޢާރަފުކުރެވިފައެވެ.

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަމަލީގޮތުން މުޢާމަލާތްކުރުމަކީ ދަތި

އެއަށް ފަހު ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންނަށް އުރީދޫ
އާއިލާގެ ފަރާތުން ޝުކުރު ދަންނަވެމެވެ .ހިއްސާދާރުންގެ އިތުބާރާއި

ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރުގެ ޓީމާއެކު ،އަލަށް ގުޅުނު

މުވައްޒަފުން ކުރިއަރުވަން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ

އުނދަގޫކަމަކަށްވާއިރު ،މީހުން އާބާދުވެފައިވާ  200ރަށަށް ޚިދުމަތްތައް

ދުވަހުން ފެށިގެން ތިއްބެވި ހިއްސާދާރުންނާއި ،އައިޕީއޯގެ ތެރެއިން އަދި

ޓީމާ ގުޅިފައެވެ .ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓެޖީތައް

ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ހަރުފަތްތައް ހިމެނޭ އާރުލާ ޓެލެންޓް ވިއުގައެއް

މީގެ އިތުރުން ،މުޅި ރާއްޖޭގައި ޑޭޓާ ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށް،

މަސައްކަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ

ޑިވިޑެންޑް
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާއަކަށް  3.20ރުފިޔާ
ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާކަން ވަރަށް އުފަލާއެކު ދަންނަވަމެވެ .މިއީ އުރީދޫ
މޯލް ޑިވްސް ގްރޫޕްގެ ސާފު ފައިދާގެ  85%އެވެ.

ޚާލިދް އިބްރާހިމް އ އަލް-މަހްމޫދް
ޗެއާރމަން

ސްޓްރެޓެޖިކް
ރިޕޯޓުގެ
ޚުލާސާ

މާލީ އުސްއަލިތައް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން

2017

2016

%

އާމްދަނީ

1,844

1,613

14%

އީބިޓްޑާ

919

813

13%

ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ސާފު ފައިދާ

580

491

18%

ޙިއްޞާއަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީ

3.78

3.23

17%

ފްރީ ކޭޝް ފްލޯ

619

513

21%

ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

3,258

2,595

26%

ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީތައް

1,796

1,127

59%

ނަން-ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީތައް

289

468

-38%

ނެޓް އެސެޓްތައް

1,173

999

17%

9

ކުންފުނީގެ މިސްރާބް
ޑިޖިޓަލް ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހި މުޖުތަމަޢުއަށް އެދެވޭ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަނެފައިވާއިރު ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ޑިޖިޓަލް އިންޤިލާބީ (ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން) ބަދަލުތައް ގެނަސް ،މީހުންގެ ދިރިއުޅުން
އިތުރަށް ތަނަވަސްކޮށް މުވާސަލާތުގެ ޒަރިއްޔާއިން ކަސްޓަމަރުން އަބަދުމެ ގުޅުވައިދިނުމެވެ.
ގ މެދުވެރިކޮށް ،މުޅި ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ހިމެނޭގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ،ޙާއްސަކޮށް އެކަހެރި އަދި އެންމެ މަދުން އާބާދުވެފައިވާ ރަށްތައް ގުޅުވައި ،ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަސައްވުރަކީ އުރީދޫގެ ފުޅާ 4ޖީ ވިއު ަ
ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ޑިޖިޓަލް ދިވެހިރާއްޖެއެއް ގާއިމުކުރުމެވެ .ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ޑިޖިޓަލް ކުރުމެވެ.
އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްއިން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަންދެނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމުތައް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ .އެގޮތުން ،ސޭލްސްފޯރސް
ސަރވިސް ކްލައުޑް (ކަސްޓަމަރުންގެ ހުރިހާ މަޢުލާމާތެއް އެއްތަނަކުން ފެންނަ ގޮތަށް) ތަޢާރަފުކުރުމުގެ އިތުރުން ،ސެލްފްސަރވިސް އެޕްގެ ބަދަލުގައި މުޅިން އައު ލައިފްސްޓައިލް މޮބައިލް އެޕެއް ވަނީ ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ.

ވިޔަފާރީގެ މާހައުލު
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އުރީދޫ ބްރޭންޑަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނީގެ ވަރަށް މުހިންމު ރައުސްމާލެކެވެ .އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތައް އަގުކުރާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ “ބްރޭންޑް ފައިނޭންސް” އިން 2017
ވަނަ އަހަރު ،އުރީދޫ ބްރޭންޑް އަގު ކޮށްފައިވަނީ  3.1ބިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތަގައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މުގުލުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ މުވާސަލާތީ ދާއިރާގައި ތަފާތު
އެތައް ޤައުމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް ،މި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ .މިބޭފުޅުންގެ އިރުޝާދާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް އެހާމެ މަސައްކަތްތެރި ޒުވާން މުވައްޒަފުންތަކެއް ތިބުމަކީ ކުންފުނި ހިންގުމަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް
ލިބިދޭކަމެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ރަނގަޅު ޑޭޓާ ކަނެކްޓިވިޓީ ފޯރުކޮށްދޭ ބަޔަކީ އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްއެވެ .މީގެ ސަބަބުން އާ ސަބްސްކްރައިބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ މުހިންމު ބަޔަކީ ކަސްޓަމަރުން
ކަމަށްވާއިރު ކުންފުނިން ތަޢާރަފުކުރާ ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ވިޔަފާރިތަކާއި ވަކިވަކި ކަސްޓަމަރުންގެ ޚާއްސާ ބޭނުންތަކަށް ފަރުމާކުރެވިގެން ގެނެސްދޭ އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތަކެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން
ވިޔަފާރިތަކަށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދު ހަލުވިކަމާއެކު އިތުރުވެ ،އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް މުވާސަލާތީ ޚިދުމްތަތްދޭ
ކުންފުންޏަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ.

ބްރޭންޑް ބިނާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަރަކާތްތައް
މުޅި ރާއްޖޭގައި ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމާއި އަލަށް ރާއްޖެއަށް 4ޖީ +ވިއުގަ ތަޢާރަފުކުރުމަށްފަހު މި ހޯދުނު ކުރިއެރިމާއިމެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ކެމްޕޭނެއް ހިންގުނެވެ .މިކެމްޕޭނުގެ ސަބަބުން ވަރަށް
ގިނަ ކަސްޓަމަރުން 4ޖީ ސިމަށް ވަނީ އަޕްގްރޭޑްކޮށްފައެވެ.
މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދާއެކު އުރީދޫގެ ޙިއްޞާ އާންމުކޮށް ވިއްކުމަށް  2017ވަނަ އަހަރުގެ  2ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ،ރާއްޖޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށްތަކުގައި ރޯޑްޝޯތައް ބާއްވައި ،މުވާސަލާތީ
ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އާންމުނަށް އައިޕީއޯގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ .ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަދަށް ބަލާނަމަ ،ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު އެންމެ ބޮޑު އައިޕީއޯ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލާފައިވަނީ  14,045,260ޙިއްޞާ،
 8,257ހިއްސާދާރުންނަށް ވިއްކުމާއެކުގައެވެ .ވިއްކާފައިވާ ޙިއްޞާއިން ޖުމްލަ  421,357,800ރުފިޔާ ހޯދާފައިވާއިރު މިއީ ކުންފުނީގެ ދޫކޮށްފައިވާ ޙިއްޞާގެ  9.5%އެވެ .މި އައިޕީއޯގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ދިވެހި އިންވެސްޓަރުން
ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ،ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށް ލިބުނު ކުރިއެރުންވެސް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .އެގޮތުން އިންވެސްޓަރުންގެ  73%އަކީ ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި މުޅިން އަލަށް ބައިވެރިވި އިންވެސްޓަރުންނެވެ .އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސް އަކީ މޯލް ޑިވްސް
ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުންޏެވެ .ހަމައެހެންމެ ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ފްރީ ފްލޯޓް އެޖަސްޓެޑް މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން އޮންނަ އެއް
ކުންފުނިވެސްމެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް ،ދުވުމަކީ މަޖާ އަދި އުފާވެރިކަން ގެނުވައިދޭނެ ހަރަކާތެއްކަން އަންގައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުރީދޫ ކަލަރ ރަން ބޭއްވިފައިވާއިރު ،ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ ދުވުންތެރިންވަނީ މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.
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 2017ވަނަ އަހަރު ކަޑައްތުކުރެވުނު މޭލުގާތައް

 2017ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފުކުރި އުފެއްދުން ތަކާއި ޚި ދުމަތްތައް
•މޮބައިލް ފޯނުތައް :ބަންޑްލް ކޮށްފައިވާ ޕްރިޕެއިޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޑޭޓާއާއެކު އައިފޯން  8އަދި
އެކްސް ،ސެމްސަންގް އެސް  8އަދި ހުއަވެއި ޕީ  10އިފްތިތާޙުކުރުން
•ރާއްޖޭގެ ކޮންޓެންޓް ޕާޓްނަރު :އެކްސްކްލޫސިވްކޮށް ސަންޕްލޭ ތަޢާރަފުކުރުން
•ޑޭޓާ މަގޭ ޕްލޭން :ސްމާޓްފޯނުން ނުވަތަ ވެބް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުން އަމިއްލައަށް
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 1ވނ ކއޓރ
ކސޓމރނގ ހރހ މއލމތއ އއތނކނ ފނނނގތށ "ސލސފސ ސރވސ
ކލއޑ" ތޢރފކރނ
ސލފ ސރވސ އޕ ،ލއފސޓއލ އޕއކށ ބދލކށ އޕޕ  ++ތޢރފކރނ
ޕ2ޕ އދ ސޕރނޓ ފދ އއ ޚދމތތއ ވޔފރތކށ ތޢރފކރނ

ބޭނުންގޮތަކަށް ޕްލޭން ޑިޒައިންކުރުމަށް ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
•މުޅިރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކުރި އެޗްބީބީ ޕްރޮޑަކްޓް :ގޭގެއަށް އަމާޒުކޮށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ
ރަށްތަކެއް ބާރު ސްޕީޑުގެ އިންޓަރނެޓުން ގުޅުވައިދިނުމަށް މުޅިރާއްޖެއަށް ޑަބްލިޔު.ޓީ.ޓީ.އެކްސް
ފަސޭހަ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕްރޮޑަކްޓް ތަޢާރަފްކުރުން.
•ސުޕަރނެޓް ފުޅާކުރުން :ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގައި ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ފެށުން
•އުރީދޫ ނެކްސްޓް :އެންމެ ފިތަކުން ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ އައު އުފެއްދުންތަކާއި
ޕްރޮމޯޝަންތައް ވަގުތުން ފެންނަގޮތަށް ތަޢާރަފުކުރި ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމެއް
•ގޭމިން އެޕް :ސަބްސްކްރިޕްޝަނާއެކު ގޭމިން އެޕް ޕޯޓަލްއެއް ތަޢާރަފުކުރުން

3

 3ވނ ކއޓރ
މލޑވސ ސޓކ އކސޗނޖގއ ކނފނ ލސޓކރނ
އރދ ކލބ ޕރމއރ ލއނޖ ހޅވނ
ދ ނކސޓ" ޑޖޓލ ޕލޓފމ ތޢރފކރނ
ކސޓމރނނއ މޢމލތކރމށ "އރ 
ސހ ބރޑބނޑ" ތޢރފކރނ
ބރ ސޕޑގ މބއލ އނޓނޓ "ފ 

ރ “ލަވަފޮށި” އާއެކު ދިވެހި މިއުޒިކް އެޕް ތަޢާރަފުކުރުން
•ދިވެހި މިއުޒިކް އެޕް :ކޮންޓެންޓް ޕާޓްނަ ު
•އަގުތަކަށް ގެނައި ހެޔޮބަދަލުތައް :ކަސްޓަމަރުން ކުރާ ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޕްރީޕެއިޑް
ޕްލޭންތަކާއި މިކްސްޑް ޕްލޭންތައް ،އަދި އައިޑީޑީގެ އަގަށް ހެޔޮބަދަލުތައް ގެނައުން

 2017ވަނަ އަހަރު ލިބުނު އެވޯޑްތައް
•ބްރޮންޒް ސްޓީވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް އެވޯޑް :އަހަރުގެ އެންމެ އީޖާދީ ކުންފުނި
(މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  2500އަށްވުރެ މަދު ކުންފުނިތަކުގެ ގިންތިން)
•ބްރޮންޒް ސްޓީވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް އެވޯޑް :އެމް-ފައިސާއަށް އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އައު
އުފެއްދުން/ޚިދުމަތް (ޕޭމަންޓް ސޮލިއުޝަންސް)

2

 2ވނ ކއޓރ
ލބނ ފއސގ އދދށ ބލނމ ،ރއޖގ އނމ ބޑ އއޕއ ކމޔބކމއކ ނނމނ
ސބމރނ ކބލ މޅ ރއޖގއ އޅއ ނނމނ
އލޓއ ޕލސ ކވރޖ މޅ ރއޖގ  47%އނ  99%އށ ފޅކރނ
ހޅމލގއ ފއބރ ބރޑބނޑގ ޚދމތ ދނމގޅ ޕރޖކޓ ނނމނ
ސމޓ ސޓގ ދށނ ކރ މސއކތތކގ ތރއނ "ސމޓ އފސ އދ ހމ
ސލއޝނ" ޕރޖކޓ ނނމނ

1

 1ވނ ކއޓރ
އނޓރޕރއޒ ސރވސ ސނޓރ ހޅވނ
"އރސ ނއ" އދ ވޑއ ކނޓނޓ ޕޓނރ "ސޕލ" ތޢރފކރނ
4ޖ  +ކވރޖ މޅރއޖއށ ފރކށދނނ
ޓކސ ސނޓރތކ ގޅގނ އމ-ފއސ މދވރކށ ދތރތކށ ފއސ ދއކނ
ނޒމ ހމޖއސނ
ލއފސޓއލ ކނޓނޓ "ޝމރ" ތޢރފކރނ
ޕރ-އއޕއ ކމޕނ "ވޓ ޑ އރދ" އފތތޙކރނ

•ގްލޯބަލް ޓެލެކޮމް ބިޒްނަސް އެވޯޑުގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ އެވޯޑް ފޯ އެންޓަރޕްރައިޒް އިނޮވޭޝަން:
އުރީދޫ ސްމާޓް ކެމްޕަސް
ޝޓްލިސްޓްވުން :އުރީދޫ ސްމާޓް ކެމްޕަސް
ޯ
•ގްލޮމޯ އެވޯޑަށް
ލންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ރަންލާރި އެވޯޑް  :2017ވިތު ހޯލް ޑިންގް ޓެކްސްގެ
•މޯލް ޑިވްސް އިން ެ
ގިންތިން އެންމެ ގިނައިން އަދި ގަޑިއަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށްދޭ އެވޯޑް

11

ޚިދުމަ ްތ ފުޅާވެފައިވާ
މިންވަރު

ކަސްޓަމަރ ބޭސް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަބްސްކްރައިބަރުންގެ އަދަދު  2017ވަނަ އަހަރު
ނިމުނުއިރު  430،000އަށް ވުރެ އިތުރު ވެފައިވާއިރު ފާއިތުވި 5
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަބްސްކްރައިބަރުންގެ އަދަދު އެވަރެޖްގޮތެއްގައި
އަހަރަކު  15%އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތި
އުތުރުބުރި

7 /
ތިލަދުންމަތި
ދެކުނުބުރި

މިލަދުންމަޑުލު
އުތުރުބުރި
މިލަދުންމަޑުލު
ދެކުނުބުރި

12 /

6 /

4 /

މާޅޮސްމަޑުލު
އުތުރުބުރި

4 /

ފާދިއްޕޮޅު 3 /
މާޅޮސްމަޑުލު
ދެކުނުބުރި

މާލެ
އަތޮޅު

4 /

13 /
އަރި އަތޮޅު
އުތުރުބުރި
އަރި އަތޮޅު
ދެކުނުބުރި

މުލަކު
އަތޮޅު

2 /

ނިލަން ެދ އަތޮޅު
ދެކުނުބުރި

ކަސްޓަމަރުންގެ ޓަޗް ޕޮއިންޓްތައް
އެކިއެކި ވިޔަފާރިތާކައި ގުޅިގެން އަޅުގަނ ޑުމެން ެގ
ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅި ރާއްޖެއިން ޖުމްލަ 88
ޓަޗް ޕޮއިންޓްމެދުވެރިކޮށް ޚި ދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމެވެ.

ނިލަންދެ
އަތޮޅު
އުތުރުބުރި

ކޮޅުމަޑުލު 3 /

ހައްދުންމަތި 4 /

ހުވަދު އަތޮޅު
އުތުރުބުރި

2 /
ހުވަދު އަތޮޅު
ދެކުނުބުރި

4 /

ފުވައްމުލައް 3 /
އައްޑު އަތޮޅު 5 /

3 /

5 /

1 /

3 /
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މާލީ ހާލަތު
އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސް ގްރޫޕްގެ ކާމިޔާބު އައިޕީއޯ އާއި  2016ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ފައިދާއަށް ފަހު 2017 ،ވަނަ
އަހަރުވެސް ވެގެން ދިޔައީ އެހާމެ ކާމިޔާބު އަހަރަކަށެވެ .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ  2017ވަނަ އަހަރުގެ
އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސް ގްރޫޕްގެ މާލީ އުސްއަލިތަކެވެ.

ޕީއޭޓީ (ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ސާފު ފައިދާ) 580 :މިލިއަން ރުފިޔާ )(+18%
 2017ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނި ،ވާފް ޓެލެކޮމް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްގެ އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓްތަކުގެ އިމްޕެއަރމަންޓްގެ ގޮތުގައި ފައިދާއިން އުނިކުރެވުނު އަދަދު ކަމުގައިވާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިއްސާދާރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ނަފާއާއި

 35މިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ އިއާދަކުރެވުނެވެ .މީގެ ސަބަބުން އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސް ގްރޫޕްގެ އެހެނިހެން

ޚިދުމަތުގެ ސަބަބުން އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްގެ އާމްދަނީ ފާއިތުވި އަހަރު ވަނީ  14%އިތުރުވެފައެވެ2017 .

އާމްދަނީގެ އަދަދު އާދާޔާ ޚިލާފަށް  2017ވަނަ އަހަރު އިތުރުވިއެވެ .ކުންފުނީގެ އެހެނިހެން އާމްދަނީ މަތިވުމުގެ

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުރީދޫއިން ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރި ހޭދައިގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުންފުނީގެ

އިތުރުން ،ހަރަދުތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ،ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ސާފު ފައިދާ 2016

މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ހަލުވިކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިވެ ،ކުންފުނީގެ ހިންގުންތެރިކަން

ގެ އަދަދަށް ވުރެ  89މިލިއަން ރުފިޔާ ( )18%ވަނީ  2017ވަނަ އަހަރު އިތުރުވެފައެވެ .އާދަޔާ ޚިލާފުން

ކުރިއަރައިގެންދިޔައެވެ.

ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ނުހިމަނައިވެސް ޕީއޭޓީ  11%އިތުރުވެފައިވެއެވެ.

އީބިޓްޑާ މާޖިން (ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއިން އީބިޓްޑާގެ ނިސްބަތް)  50%ގައި ހިފެހެއްޓުމާ އެކު 2017

މލއނ ރފޔއނ
-106

ވަނަ އަހަރު އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސް ގްރޫޕްގެ އީބިޓްޑާ  13%މަތިވެފައިވެއެވެ .ކުންފުނި ހިންގުމަށް ކުރެވުނު
79

ޖުމްލަ ހަރަދު އިތުރުވެފައިވީ ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ހިންގުންތެރިކަން އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރި
264

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި ،މާލީ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން ،ޕީއޭޓީ މާޖިން (ސާފު ފައިދާގެ ނިސްބަތް)
ރުފިޔާއަށް އިތުރުވިއެވެ .ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ނަފާ ހޯދައިދިނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ދާއިރު،

2014
2015
2016

491

 2016ގައި ހާސިލުވި  30.5%އިން  31.5%އަށް  2017ގައި އިތުރުވެ ،ސާފު ފައިދާ  580މިލިއަން

2013

2017

580

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްޞާއަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅާ ބަލާއިރު  2017ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ 17%
ހޅާފައިވަނީ ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި
އިތުރުވެ ،ޙިއްޞާއަކަށް ވަނީ  3.78ރުފިޔާ ޖެހިފައެވެ .އެގޮތުން އުރީދޫއިން ހުށަ ަ
ޙިއްޞާއަކަށް  3.20ރުފިޔާ ބެހުމަށެވެ .މިއީ ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާގެ  85%އާއި އެއްވަރުގެ އަދަދެކެވެ.

ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީ (އީޕީއެސް) :ޙިއްޞާއަކަށް  3.78ރުފިޔާ
ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ސާފު ފައިދާ (ޕީއޭޓީ) އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ،ބޭސިކް އަދި ޑައިލިއުޓެޑް އީޕީއެސް

އާމްދަނީ 1,844 :މިލިއަން ރުފިޔާ )(+14%

 2017ވަނަ އަހަރު  17%އިތުރުވެ ޙިއްޞާއަކަށް  3.78ރުފިޔާ ޖެހެއެވެ.

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ  2016ވަނަ އަހަރަށްވުރެ  14%ނުވަތަ  231މިލިއަން ރުފިޔާ
އިތުރުވެފައިވެއެވެ .މިކަމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މޮބައިލް އަދި ބްރޯޑްބޭންޑުން ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވުމެވެ.

3.23

ޑތަން އިތުރުވެފައިވަނީ އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުން އިތުރުވުމާއި،
 2016ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު އާމްދަނީ މިހާ ބޮ ު

2016

ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް ބިނާކޮށް ތަފާތު އައު ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
3.78

މލއނ ރފޔއނ
2013

702

2014

874

2015

1,219

2016

1,613

2017

1,844

އީބިޓްޑާ 919 :މިލިއަން ރުފިޔާ )(+13%
ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ހަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ( ،)6%މުވައްޒަފުންގެ ހަރަދު ()11%
އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނި ހިންގުމުގެ ޖުމްލަ ހަރަދު އިތުރުވެފައިވީ ނަމަވެސް ،އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސް
ގްރޫޕްގެ  2017ވަނަ އަހަރުގެ އީބިޓްޑާ  2016ގެ އަދަދަށް ވުރެ  13%ނުވަތަ  106މިލިއަން ރުފިޔާ
އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
މލއނ ރފޔއނ
143
265
513
813
919

2013
2014
2015
2016
2017

2017

14

ސަބްސިޑިއަރީގެ ހިންގުން ތެރިކަން

ޑިވިޑެން ޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާއަކަށް ބަހާ ފައިދާ  -ހިއްސާއަކަށް  3.20ރުފިޔާ
 2017ގެ މާލީ އަހަރަށް ،ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ޖުމްލަ  473މިލިއަން ރުފިޔާ (ނުވަތަ

އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްގެ ސަބްސިޑިއަރީއެއް ކަމަށްވާ ވާރފް ޓެލެކޮމް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހިއްސާއަކަށް  3.20ރުފިޔާ) ބެހުމަށް ހިއްސާދާރުންނަށް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ .މިއީ ޑިވިޑެންޑް ޕޭއައުޓް ރޭޝިއޯގެ

(“ވާފް”) އަށް  2017ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  84.7މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ .އަދި ޓެކްސް

ނިސްބަތުން ބަލާނަމަ އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސް ގްރޫޕްގެ ސާފު ފައިދާގެ  85%އެވެ .އަދި ޙިއްޞާގެ އަގުން ބަލާނަމަ

އުނިކުރުމަށްފަހު ސާފު ފައިދާ (ޕީއޭޓީ) ގެ ގޮތުގައި  62.8މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ .މިއީ  2016ވަނަ

މިއީ  9%ޔީލް ޑެކެވެ.

އަހަރުގެ އާމްދަނީއަށްވުރެ  2%މަތީ އަދަދެކެވެ .އަދި ޕީއޭޓީ ވަނީ  66%އިތުރުވެފައެވެ .ވާފްގެ ޕީއޭޓީ

2016

2017
ޙިއްޞާއަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީ

3.78

3.23

ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާއަކަށް ބަހާ ފައިދާ

3.20

2.75

ޑިވިޑެންޑް ޕޭއައުޓް ރޭޝިއޯ (ޕީއޭޓީގެ އިންސައްތަ)

85%

85%

ޑިވިޑެންޑް ޔީލް ޑް

9%

ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ ނެޓް އެސެޓްގެ އަދަދު

7.94

6.76

އެސެޓްތައް އަދި އާރް.އޯ.ސީ.އީ
 2017ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ގްރޫޕްގެ ޖުމްލަ އެސެޓް ބޭސް އަކީ  3.3ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .އަދި ނެޓް
އެސެޓްސްގެ އަދަދަކީ  1.2ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .ގްރޫޕްގެ ރިޓާން އޮން ކެޕިޓަލް އެމްޕްލޯއިޑް (“އާރް.އޯ.ސީ.އީ”)
 2016އިން  2017އަށް  42%އިން  43%އަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
މލއނ ރފޔއނ

1,503
767
1,697

831

1,974
1,060
2,595
1,384
3,258

2014
2015
2016
2017

1,544
ކޕޓލ އމޕލއޑ

2013

ޖމލ އސޓތއ

ކެޕިޓަލް އިން ވެސްޓްމަންޓް
ނެޓްވަރކް ކެޕޭސިޓީ އާއި ކަވަރޭޖް ފުޅާކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  2017ވަނަ އަހަރު  242މިލިއަން ރުފިޔާ
އިންވެސްޓްކުރެވުނެވެ .ނޭޝަންވައިޑް ސަބްމެރިން ކޭބަލް އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސް (ނެސްކޮމް) މަޝްރޫޢު ނިމުމުން
މުޅި ރާއްޖޭގައި  6ލޭންޑިން ސްޓޭޝަން ގުޅާލާއި އިތުރު ސައިޓްތައް ރިސޯޓްތަކުގައާއި އެހެނިހެން ރަށްތަކުގައި
ގާއިމުކުރުމުން މޮބައިލް ޑޭޓާ ކަވަރޭޖް އިތުރަށް ރަނގަޅުވެ ،ކުންފުނިން މިހާރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ
ޚިދުމަތް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެއެވެ.

ފްރީ ކޭޝްފްލޯ
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ފްރީ ކޭޝްފްލޯ (ކެޕިޓަލް ހަރަދު އުނިކުރުމަށްފަހު ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކުން ލިބޭ
ފައިސާ) އަކީ  619މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މިއީ  2016ވަނަ އަހަރުގެ އަދަދާއި އަޅާ ބަލާއިރު  21%އިތުރު
އަދަދެކެވެ .މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ،ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކުންފުންޏަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވުމާއި
ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

އާދައާއި ޚިލާފަށް މަތިވެފައިވަނީ ކެޕޭސިޓީ ރައިޓްސްއާއި ގުޅޭ އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސް އަލުން އަގުމަގުކޮށް
އިމްޕެއަރމަންޓްގެ ގޮތުގައި ކުރިން އުނިކުރެވިފައިވާ އަދަދުގެ ތެރެއިން ބައެއް އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި
އަނބުރާ އިއާދަކުރުމުންނެވެ .ވާރފްގެ ފައިދާ އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސް ގްރޫޕް ޕީއޭޓީގެ  5%ޙިއްޞާކުރެއެވެ .ވާފްގެ
ނެޓް އެސެޓްތަކުގެ އަދަދަކީ  299މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މިއީ އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސް ގްރޫޕްގެ ނެޓް އެސެޓްތަކުގެގެ
ގާތްގަނޑަކަށް  25%އެވެ.

15

ޙިއްޞާގެ ޙަރަކާތްތައް
ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން
ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ އާންމުނަށް ވިއްކާލަން ހުޅުވާލެވުނީ  30އެޕްރީލް  2017އިން  29މޭ  2017ގެ ނިޔަލަށެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  14,045,260ޙިއްޞާ ވަނީ އާންމުނަށް ވިއްކާފައެވެ .ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ  2017ގެ
ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ބެހިފައިވާ ގޮތެވެ.

އައިޕީއޯގެ ފަހުން
( 31ޑިސެމްބަރ  2017ގެ ނި ޔަލަށް)

އައިޕީއޯގެ ކުރިން

ހިއްސާދާރުން
ޙިއްޞާގެ އަދަދު

%

ޙިއްޞާގެ އަދަދު

%

ވަތަނިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެފް ޒެޑް  -އެލް އެލް ސީ

147,800,390

99.99%

133,755,130

90.5%

އާންމުން

11

14,045,271

9.5%

ޖުމްލަ

147,800,401

147,800,401

ޙިއްޞާ ވިއްކުން
އެމްއެސްއީގައި އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްގެ ޙިއްޞާ ވިއްކަން ފަށާފައިވަނީ  9އޮގަސްޓް  2017ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޙިއްޞާގެ ވިޔަފާރީގެ އުސްއަލިތައް
ވިކުނު އެންމެ މަތީ އަގު

 40ރުފިޔާ

ވިކުނު އެންމެ ދަށް އަގު

 32ރުފިޔާ

އެންމެފަހުން ވިކުނު އަގު

 34ރުފިޔާ

މުޢާމަލާތު ކުރެވިފައިވާ ޙިއްޞާގެ އަދަދު

 2,950ޙިއްޞާ

ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އަދަދު

 14މުޢާމަލާތް

ޙިއްޞާ ވިކުނު އަގުގެ ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް އަދަދު

 34ރުފިޔާ

މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން

 5,025,213,600.00ރުފިޔާ

16

ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ
ރ މަހު އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސް އިން ވަނީ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުން އެކުލަވާލާފައިވާ،
 2015ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޯބަ ު

އަޅުގަނޑުމެން ެގ މުޖުތަމަޢު  -ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން
ފާގަތިކޮށްދިނުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް (“ގްލޯބަލް ގޯލްސް”) ހާސިލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަށް
އެއްބަސްވެފައެވެ .މިލަނޑުދަނޑިތަކުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ބަނޑުހައިހޫނުކަން ނައްތާލައި ،ދިރިއުޅުމުގެ
ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ،މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ރަނގަޅު ދުނިޔެއެއް ބިނާކުރުމެވެ .އެގޮތުން

ކުންފުނީގެ ތަސައްވުރަކީ ދިރިއުޅުން ފާގަތިކޮށްދިނުން ކަމަށް ވާއިރު ފާއިތުވި އަހަރު މުޖުތަމަޢުގެ ފައިދާއާއި

މިމަޤްޞަދުތަކަކީ މޮބައިލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ނުކޮށް ހާސިލުކުރުން ދަތި މަޤްޞަދުތަކެކެވެ .އެހެންކަމުން

މަންފާއަށްޓަކައި ގިނަގުނަ ހަރަކާތްތަކެއް ރާވައި ހިންގާފައިވާނެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުމެ މަސައްކަތްކުރަނީ

އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ރައްޔިތުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ބާރުއަޅައި ،މުޅި ދިވެހި

އށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށާއި ،ވަސީލަތްތަކަށް އަދި މޮބައިލް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންވެސްޓްކޮށް
ޢ ަ
މުޖްތަމަ ު

މުޖުތަމަޢު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށެވެ.

މުޖްތަމަޢުގެ ފުރިހަމަ ބާރުވެރިކަން ޙާސިލްކުރުމަށެވެ .އެގޮތުން  2017ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު މިފަދަ ހަރަކާތްތައް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުން
ކުންފުނި ކުރިއަރުވައި ކާމިޔާބީތައް ހާސިލުކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުން ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއް
އަދާކުރެއެވެ .އެހެންކަމުން މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާނެ ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ފޯރުކޮށްދީ ،މުވައްޒަފުން
ތަމްރީނުކޮށް ،އެމީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ގަވާއިދުން ވަޒަންކޮށް ،ވަޒީފާގައި
ދެމިތިއްބުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށްބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކެމެއް ދެމެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުންފުނިން ވަކިވެގެން ދާ
މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތް  2016އިން ފެށިގެން ވަނީ  6%ގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު
ކުންފުނީގައި ޖުމްލަ  345މީހުން ވަޒީފާއަދާކުރެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން  )92%( 319މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ.
މިހާގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން މި ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެކެވެ.
އަދި ،ދިވެހިން ތަރައްޤީކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ވަރަށް ބާރުއަޅައި ހިތްވަރުދޭ ކެމެކެވެ.

ހާއްސަކުރެވުނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުތެ ތެރެއިން  5ލަނޑުދަނޑިއަކަށެވެ .އެއީ ލަނޑުދަނޑި
 - 3ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން ،ލަނޑުދަނޑި  - 4ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމު ،ލަނޑުދަނޑި - 5
މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ،ލަނޑުދަނޑި  - 9ސިނާޢަތާއި އައު އިޖާދުތަކާއި ޢުމްރާނީ ކުރިއެރުން އަދި ލަނޑުދަނޑި
 - 11ދެމެހެއްޓެނިވި ސިޓީތަކާއި މުޖުތަމަޢުތަކެވެ.

ޔޫއެން ޑީޕީ ސްމާޓް ސިޓީސް
ލަނ ޑުދަނ ޑި  - 9ސިނާޢަތާއި އައު އިޖާދުތަކާއި ޢުމްރާނީ ކުރިއެރުން
ލަނ ޑުދަނ ޑި  - 11ދެމެހެއްޓެނި ވި ސިޓީތަކާއި މުޖުތަމަޢުތައް
ޢުމްރާނީ ކުރިމަތިލުންތަކަކަށް އީޖާދީ އަދި “ސްމާޓް” ހައްލުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ޔޫއެންޑީޕީއާ ގުޅިގެން
ޓގެ އެއް
ފކޮށް ،ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުނެވެ .މިޕްރޮޖެކް ު
ހުޅުމާލޭގައި “ސްމާޓް ސިޓީސް” ޕްރޮޖެކްޓް ތަޢާރަ ު
މަޤްޞަދަކީ ހުޅުމާލެއަކީ މުސްތަޤުބަލުގެ ސްމާޓް ސިޓީކަމަށްވުމާއެކު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަރިއްޔާއިން ތަޢާރަފްކުރާ

ކުންފުނީގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަކީ އުރީދޫއިން ވަރަށް

ހައްލުތަކަކީ ހުޅުމާލޭގެ އާބާދީ ،ޚާއްސަކޮށް ވަލްނަރަބަލް ގްރޫޕްތައް ކަމަށްވާ އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުން އަދި

އަހަންމިއްޔަތުކަން ދޭ ކަމެކެވެ .އެގޮތުން  2017ވަނަ އަހަރު  506ބައިވެރިންނަށް ޖުމްލަ  31ތަމްރީން

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް އެކްސެސިބްލް އަދި އެހައްލުތަކުން

ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވެއެވެ .ހަމައެއާއެކު މުވައްޒަފުންގެ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތައް ވަނީ

އެއްވެސް ބަޔަކު މަހްރޫމުނުވާފަދަ ހައްލުތަކެއް ހޯދައިދިނުމެވެ .އެގޮތުން  2017ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު

ބޭއްވިފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ކްލަބް މޯލް ޑިވްސްގެ އަންހެނުންގެ ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވުމާއި ،ކުންފުނީގެ ފަރާތުން

ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީއަށް ޙާއްޞަކޮށްގެން “ކްރިއޭޓިވިޓީ ކެފޭ ޕްރޮޖެކްޓް”“ ،ކޮމިއުނިޓީ

ރތް ބޭއްވުން
މުވައްޒަފުންގެ ބްރިގޭޑްސް ގެ މެދުގައި މަސް ރޭސް ބޭއްވުމާއި ،ޗެސް އަދި ފުޓްސަލް މުބާ ާ

ބޭސްޑް ތިއޭޓަރ”ގެ ޒަރިއްޔާއިން ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެކަންތައްތަކަށް

ހިމެނެއެވެ .މުވައްޒަފުންގެ ސިއްޙީ ހާލަތަކީ އުރީދޫއިން އިސްކަންދޭ ކަމަކަށް ވުމާއެކު ،އަޒްމީ ނައީމް މެޑިކަލް

“ސްމާޓް” ހައްލު ހޯދުމަށް ވާހަކަދައްކައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ

ސެންޓަރ (އޭއެމްޑީސީ) އާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ ހެލްތް ޗެކްއަޕް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ.

މީހުންގެ ދުވަހުގައި ސްމާޓް ސިޓީތަކުގައި ވަކި ބަޔަކު މަހުރޫމުނުކުރުމުގެ ވިސްނުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް “ސްމާޓް

އަދި ވަޒީފާގައި ދިމާވާ އެކިކަހަލަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ގްރީވަންސް ޕޮލީސީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާނެއެވެ.

ޙކުރުން ހިމެނެއެވެ.
އިންކްލޫސިވިޓީ” ކެމްޕޭން އިފްތިތާ ު

ތިމާވެށި

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

އުރީދޫ މޯލް ޑިވިސްއިން  2017ވަނަ އަހަރު ޔޫއެންޑީޕީގެ “ޔުނައިޓް ފޯ ކްލައިމެޓް އެކްޝަން”ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ
ޕާޓްނަރަކަށްވިއެވެ .މިމަސައްކަތްތަކުގެ އަމާޒަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ މޫސުމާ ގުޅޭ ކާރިސާތައް ބެލެހެއްޓުމާއި
އެކާރިސާތަކާއި މެދު މުޖްތަމަޢުއިން އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ހުޅުވާލުމެވެ .މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން
ދިމާވާ ކާރިސާތައް އިހުނަށްވުރެ ވަރުގަދަވެ އަދި ގިނަވުމާ ގުޅިގެން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް އެންމެ ބޮޑަށް ފޯރަނީ
ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ނާޒުކު ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކަށެވެ.
މޫސުމާ ގުޅުންހުރި ކުއްލި ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކުރާ ހަރަދުތަކުން ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް ވެސް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ
އަސަރުކޮށް ،އަހަރަކަށް އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރުތަކެއް މިޤައުމުން ގެއްލިގެން ދިޔުމީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.
ޔޫއެންޑީޕީއިން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ކުއްލި ހާލަތްތަކާއި ގުދުރަތީ
ކާރިސާތަކަށް އެޑްރެސްކުރުމަށް ގްރާސްރޫޓު ބާރުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ހުނަރު ޤާއިމުކޮށް އަދި
ރަނގަޅުކުރުމުން އެފަދަ ކާރިސާތަކުން އަރައިގަންނަން ދާ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރެވި ،އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި
ޖތަމަޢުގެ ރެސިލިއެންސް އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ އީޖާދީ ގޮތްތައް ހޯދޭނެއެވެ .އެގޮތުން މިކެމްޕޭނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި
މު ު
އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްއިން ވަނީ “މޭކް މައި އައިލެންޑް” މަސައްކަތަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.
މިމަސައްކަތުގެ އަމާޒަކީ އެކްޓިވް ސިޓިޒަންޝިޕް ދިރުވާ ،ކަނޑޫފާ އަދި ކުޅިތައް ޙިމާޔާތްކޮށް ،ފެން މެނޭޖްކުރުމަށް
އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތައް ހޯދާ ،ރަށުގެ މޫސުމާއި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކޮށް އަދި މެރިން ބައޮޑައިވަރސިޓީ
އށް އެހީތެރިވުމެވެ.
ޢ ަ
ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ސީޑް ފަންޑިންގ މެދުވެރިކޮށް މުޖްތަމަ ު

ލަނ ޑުދަނ ޑި  - 5މިން ތީގެ ހަމަހަމަކަން
އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން “ޔޫއެން ވިމެން”އާއި ގުޅިގެން މިންތީގެ ސްޓީރިއޯޓައިޕް ނައްތާލައި
ސައިންސް ،ޓެކްނޮލޮޖީ ،އިންޖިނިއަރިން އަދި މެތެމެޓިކްސް (“ސްޓެމް”)ގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން
ރމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުނެވެ .އެގޮތުން ތަފާތު  3ދާއިރާއެއްގައި
އިތުރުކު ު
ފޅެއްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފައިވެއެވެ .އުރީދޫ
މަސައްކަތްކުރައްވާ  3އަންހެން ބޭ ު
މޯލް ޑިވްސް އަދި ޔޫއެންޑީޕީ އާ ގުޅިގެން ފަލާހް ޕްރީސްކޫލްގައި ،މިންތީގެ ރޯލްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުޑަކުދިން ދެކޭގޮތް
ހޯދުމަށްޓަކައި “މުލެންލޯވް ގްރޫޕް”ގެ ހުއްދައާއެކު އެގްރޫޕްގެ ސޯޝަލް އެކްސްޕެރިމެންޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.
އަދި ސްޓެމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފާހަގަކުރެވޭ ދިވެހި އަންހެން ބޭފުޅުންނާއެކު އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްގެ
ސީއީއޯ ،މރ .ނަޖީބް ޚާން އާއި ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ،މސ.
ޝޮކޮ ނޮޑާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

މިޔަހެލި ސޯޝަލް އިނޮ ވޭޝަން ކޭމްޕް
ލަނ ޑުދަނ ޑި  - 4ފެން ވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމު
ލަނ ޑުދަނ ޑި  - 9ސިނާޢަތާއި އައު ީއޖާދުތަކާއި ޢުމްރާނީ ކުރިއެރުން
އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްއާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން  18އަހަރާއި  30އަހަރާ ދެމެދުގެ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް
ދެވަނަ ސޯޝަލް އިނޮވޭޝަން ކޭމްޕް  2017ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މިކޭމްޕްގެ
ހޔާލުތަކާއި
މަޤްޞަދަކީ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށް އީޖާދުތަކާއި ހައްލުތައް ހޯދުމަށްޓަކައި އެންމެން ގުޅިގެންި ،

ހަމައެއާއެކު ކުންފުނީގެ ކާބަން ފުޓްޕްރިންޓް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން “ޒީރޯ ވޭސްޓް ކެމްޕޭން”  2017ވަނަ އަހަރު

ވަސީލަތްތައް އުފެއްދުމެވެ .އެގޮތުން އެންމެ މޮޅު  3ޚިޔާލުން ކޮންމެ ޚިޔާލެއް ޕްރޮޓޯޓައިޕް ކުރުމަށް ސީޑް

ފަށައި ،އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސް އޮފީހުގެ  450ހޮޅިބުރި ލެ ޑް ޕެނަލަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ .މީގެ ސަބަބުން

ފަންޑިންގ ގޮތުގައި  3,000ޔޫއެސް ޑޮލަރު ދީފައިވެއެވެ.

ބޭކާރުވެގެންދާ ހަކަތަ  50%އާއި  70%އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މަދުވެ އަދި ކަރަންޓު ހަރަދުތައް ވެސް
ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ބާކީ ހުރި ހޮޅިބުރިތައް  2018ވަނަ އަހަރު ލެ ޑް ޕެނަލަށް
ބަދަލުކުރުމެވެ.
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ޤައުމަށް ކުރިމަތިވާ ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިވުން

މާލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބޭއްވުން

ލަނ ޑުދަނ ޑި  - 3ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން

 2017ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ،މާލޭ މުޖުތަމަޢުގެ ބޮޑު ބައެއް ކަމުގައިވާ ބިދޭސީންނަށް އުރީދޫ

ގ ގޮތުން ،އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްއިން ހެލްތް
ޖީއެސްއެމްއޭގެ ހިއުމަނިޓޭރިއަން ކަނެކްޓިވިޓީ ޗާޓަރުގެ ބައިވެރިއެއް ެ

މޯލް ޑިވްސްއިން ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބޭއްވިއެވެ .ކްރިކެޓަކީ ބިދޭސީންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު ކުޅިވަރެއް ކަމުން

ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން އިންފްލުއެންޒާ ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ

މިއިވެންޓުގައި ލައިވް ކްރިކެޓް މެޗެއްވެސް ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

ގޮތުން މާސް މެސެޖުކޮށް ،އަދި އިންފްލުއެންޒާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާސްތައް ޑިޒައިންކޮށް
ޑއަށް ލިބުނު
އން އައް ޫ
ޕްރިންޓްކުރުމަށްފަހު ހެލްތް ވާކަރުންނަށް ހަދިޔާކުރިއެވެ .ހަމައެއާއެކު ނަގޫރޯޅި “ރޯނު” ި
ގެއްލުމުން އިޔާދަވުމަށްޓަކައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

މިލޭނި އަމް ޔޫތު އެމްބެސަޑަރސް ކޭމްޕް
ލަނ ޑުދަނ ޑި  - 4ފެން ވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމު
އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ރީޖަނަލަ އެލައަންސް ފޮރ ޔޫތު (“ރަފީ”) އާއި އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސް ގުޅިގެން
ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިންގާ މިލޭނިއަމް ޔޫތު އެމްބެސަޑަރސް ޕްރޮގްރާމަށް ޓެކްނިކަލް އަދި
މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނެވެ .އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްއާއި ރަފީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޔޫތް އޭޒް މިލޭނިއަމް
އެސެޓްސް (“ވައިމާސް”) ސީރީޒްގެ ޙަރަކާތްތައް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރެވިގެންދާނެއެވެ .ހަމައެއާއެކު މިލޭނިއަމް
ޔޫތު ލީ ޑަރސް ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވި ޒުވާނުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ މުވާސަލާތީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ވިމެން އޮން ބޯޑްސް އެންޖީއޯގެ އައުޓް ރީޗް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އެހީތެރިވުން
ލަނ ޑުދަނ ޑި  - 5މިން ތީގެ ހަމަހަމަކަން
ރާއްޖޭގެ  5ސަރަޙައްދެއްގައި ވިމެން އޮން ބޯޑްސް އެންޖީއޯގެ އައުޓްރީޗް އެޖެންޓުން ޤާއިމުކުރުމަށް ފުރަތަމަ
ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްއިން ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ .މީގެ ސަބަބުން އެޖަމްޢިއްޔާއިން
ކުރާ މަސައްކަތްތައް އައުޓްރީޗް އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް އެދާއިރާތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ،މުޅި ރާއްޖެއަށް
އެޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރެވޭނެއެވެ.

ފިޔަވަތިއަށް އެހީފޯރުކޮށްދިނުން
ލަނ ޑުދަނ ޑި  - 3ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން
ދައުލަތުން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުކަމުގައިވާ ފިޔަވަތިއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ގޮތުން އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއެކު މެމޮރަންޑަމް އޮފް
އަންޑަސްޓޭންޑިން (“އެމްއޯޔޫ”)ގައި ސޮއެކުރެވުނެވެ .މިއެމްއޯޔޫގެ ދަށުން ފިޔަވަތީގެ  2މުދައްރިސުންނާއި ކުދިން
ބަލަހައްޓާ  2މީހުންގެ މުސާރަ  1އަހަރު ދުވަހަށް ކުންފުނިން ވަނީ ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައެވެ .އަދި  2017ވަނަ
އަހަރު އޮގަސްޓުމަހު ،އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްއިން ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕްއާއި ގުޅިގެން ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ،ބޮޑުބެރާއި،
ކުޅިވަރު އަދި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތަކާ އެކު ފިޔަވަތީގެ ކުދިންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ސައެއް ބޭއްވިއެވެ.

ޓެލެ-ކޮންސަލްޓޭޝަންގެ ޚި ދުމަތް ދިނުމަށް ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނަކަށް ހޮޓްލައިން އެއް ފޯރުދިނުން
ލަނ ޑުދަނ ޑި  - 3ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން
ލަނ ޑުދަނ ޑި  - 5މިން ތީގެ ހަމަހަމަކަން
ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކަށް ޕްރޯ ބޯނޯ ލީގަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޢާއިލާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ގެވެށި
އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްތައްދިނުމަށް
އުރީދޫ މޯލް ޑިވްސްއިން ހޮޓްލައިންގެ ޚިދުމަތް ހިލޭ ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން އެކްލިނިކްއިން
ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް މުޅިރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރެވުނެވެ.

ކުންފުނިން ސްޕޮންސަރކުރި ބައެއް އިވެންޓްތައް
•ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލް ޑިވްސްއާ ގުޅިގެން  2017ވަނަ އަހަރުގެ އުރީދޫ ދިވެހި
ޕްރިމިއަރ ލީގް
•ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުން މޯލް ޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯ 2017
•ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުން ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2017
•ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުން ލިވިންގ އެކްސްޕޯ 2017
•މައި އެއް ސްޕޮންސަރުގެ ގޮތުން މިހާރު އެވޯޑްސް

