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ނޫސް ބަޔާން
ބޫޓާން ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްއާއި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްއިން ސްޓޮކް މާކެޓް ތަރައްޤީކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި
ރޯޔަލް ސެކިއުރިޓީޒް އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ބޫޓާން (ބޫޓާން ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް)ގެ ސީއީއޯ މިސްޓަރ ޑޯޖީ ފުންޓްޝޯ އާއި މޯލްޑިވްސް
ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ސީއީއޯ ޙަސަން މަނިކުު ،ސްޓޮކް މާކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ،ކުދި ޤައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ،ދެ އެކްސްޗޭންޖުން
ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާމެދު މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.
ބޫޓާން ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ސީއީއޯ މރ .ޑޯޖީ ފުންޓްޝޯ މިމަހުގެ

އިން

އަށް ކުރެއްވި

ދަތުރުފުޅާގުޅޭ ގޮތުން ،ސީއީއޯ

ޙަސަން މަނިކު ވިދާޅުވީ ،ބޫޓާން އާއި ރާއްޖޭގެ ސްޓޮކް މާކެޓަކީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެއްގޮތް ދެ މާކެޓް ކަމަށެވެ .އަދި،
ެބފުޅުންގެ މެދުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ އަލީގައި ،ދެޤައުމު ގުޅިގެން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފޭނެ ގޮތްތައް އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރައްވަން
ދ ޭ
ޤަސްދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ރާއްޖެފަދަ ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް އެފަދަ ޤައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓޮކް މާކެޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަކީ
މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ އެއް އަމާޒެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސައްތައިން ސައްތަ ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން

އާންމުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކަން ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ އޫރީދޫގެ ހިއްސާ އޮންނަ އޫރީދޫ
މޯލްޑިވްސްއިން ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި

ވަނަ އަހަރު

ލިސްޓްކޮށްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކްެ އެކްސްޗޭންޖްއިން ވަނީ ،ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކުން ފަންޑު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޕްލެޓްފޯމް ޤާއިމުކޮށްދީފައެވެ.
ެއވެ.
އަދި ފަންޑު ހޯދުމަށް ހިއްސާ ނުވަތަ ބޮންޑު ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓުކުރުމުގެ އިޖުރާޢަތުތައް ކަނޑައަޅާފައިވ ެ
މީގެ އިތުރުން ،އެ ކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓުކޮށްގެން މުސްތަޤުބަލުގައި ފަންޑު ހޯދުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމަށް ،ކަމާބެހޭ ފަންނީ
ލަފަޔާއި އިރުޝާދު މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީ މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީއަކީ ،ރާއްޖޭގެ ސްޓޮކް މާކެޓަށް އަންނަ ކުންފުނިތަކުން ކަރުދާހާނުލައި މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ ނިޒާމު
ހިންގާ ފަރާތެވެ .އަދި ،ސްޓޮކް މާކެޓްގައި އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ މުޢާމަލާތްތައް ފަސޭހައިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ،އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓް ހުޅުވައިދީ ،ހިއްސާއާބެހޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ ،އެމްއެސްޑީއިން ދެމުން
އަންނަ ޚިދުމަތެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އެމްއެސްޑީއިން އަންނަނީ ލިސްޓުކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ސްޓޮކް މާކެޓާގުޅޭ
އެހެނިހެން ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.
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ބޫޓާން ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް އުފައްދާފައިވަނީ،
ލިސްޓުކޮށްފައިވަނީ

ވަނަ އަހަރުގައެވެ .އަދި މިހާތަނަށް އައިއިރު ،އެކްސްޗޭންޖްގައި

ކުންފުންޏެކެވެ .ބޫޓާން ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަނަކީ،

މިލިއަން ޑޮލަރެވެ .މޯލްޑިވްސް

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަކީ  2008ވަނަ އަހަރު ،ސައްތައިން ސައްތަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެއްގެ ގޮތުގައި،
ސީއެމްޑީއޭއިން ލައިސަންސްކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ .އަދި މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީއަކީ ،މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ
ސައްތައިން ސައްތަ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެކެވެ.
ޚަބަރު ނެރުނީ :މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް
ތާރީޚް 27 :ފެބްރުވަރީ 2017
ގުޅޭނެ ނަމްބަރު3306868 / 3307878 :
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