އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލްއަކީ ކޮބާ؟
އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލްއަކީ،

ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދ

ކުރުމަށްޓަކައި،

ސަބްސްކްރިޕްޝަން އެޕްލިކޝަން ބަލައިގަތުމަށް

ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސހަ

މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮޒިޓަރީ އިން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އޮންލައިން
ޕޯޓަލްއެކެވެ .ރާއްޖގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަދި ރާއްޖެއިން ބރުގައި
ދިރިއުޅެމުންދާ

ސަބްސްކްރިޕްޝަން

ފަރާތްތަކުން

ބަލައިގަތުމަށް

ކަނ ޑައަޅާފައިވާ އެޖެންޓްގެ ބްރާންޗްއަކަށް ޙާޟިރުވުމަކާނުލާ ޙިއްޞާ
ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލްގެ މެދުވެރިކޮށް ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ.
އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް ބނުންކުރުމަށްޓަކައި އަދި ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ ކަންކަން
ކުރިއަށް

ޙިއްޞާދާރުގެ

ގެންދިއުމަށްޓަކައި

ކުންފުނީގެ

މައުލޫމާތު

ދަފްތަރުގައި ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަންޖެހެއެވެ .މިގޮތުން އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް
ބނުންކޮށްގެން

ކުންފުނި

މެދުވެރިކޮށް

މައުލޫމާތު

ޙިއްޞާދަރުންގެ

ފުރިހަމަކުރެވނެ އިންތިޒާމްވެސް ވަނީ މާކެޓުގައި ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރައިޓްސް

އިޝޫއެއްގައި

ފޯން ،116633 :ފެކްސް116633 :

ޙިއްޞާގައި

އިންވެސްޓްކުރުމަށް

ބނުންވާ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ހޯދާނީ ކިހިނެތް؟
ރައިޓްސް

އިޝޫއެއްގައިވެސް

ޕަބްލިކް

އޮފަރ އެކ

އެއްފަދައިން

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއެއް ކުންފުނިން އާންމުކުރާނެއެވެ .މިޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި
ކުންފުނިން

ދޫކުރާ

ޙިއްޞާގެ

މައުލޫމާތުތައް

މާކެޓުގެ

ގަވާއިދުތަކާ

އެއްގޮތަށް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .ކުންފުނިން އާންމުކުރާ ޙިއްޞާގެ ބަޔާން
( ޕްރޮސްޕެކްޓަސް) ރަނ ގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ.
މިގޮތުން

ކުންފުނިން ކުރިމަގަށް ރާވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި،

އެއިން

ލިބނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ނަފާ އަދި ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތާއި،
އިދާރީ ހިންގުމުގެ ހަރުދަނާކަމާއި،

ހ .އޯކިޑް 3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ
އަމީރް އަޙްމަދު މަގު

/https://infinity.depository.mv

ދޫކުރެވ

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

އިންވެސްޓްމަންޓް އަދި ކުންފުނީގެ

ވިޔަފާރީގެ ރިސްކްތައް ދިރާސާކުރުމަށް އިސްކަންދންވާނެއެވެ.

ރައިޓްސް އިޝޫއެއްގައި
ލިބިފައިވާ ޙައްޤުގެ ދަށުން
ޙިއްޞާ ގަތުމާ ގުޅ
ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ރައިޓްސް އިޝޫއަކީ ކޮބާ؟

ރައިޓްސް އިޝޫއެއްގައި ގަތުމަށް ލިބިފައިވާ ޙިއްޞާގެ ޖުމުލަ

ރައިޓްސް އިޝޫ އަކީ ކުންފުންޏަށް ބނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް
ހަމައެކަނި

ކުންފުނީގައި

އެވަގުތު

ހުޅުވާލައިގެން ޙިއްޞާ ވިއްކުމެވެ.
ކޮންމެ

ޙިއްޞާދާރަކަށްވެސް

ތިބި

ޙިއްޞާދާރުންނަށް

މިގޮތަށް ޙިއްޞާ ވިއްކާއިރު
އެ

ގަނެވނީ

މީހަކު

އަތުގައިވާ

އަދަދު ގަނެފިނަމަ،

އެ ޙިއްޞާދާރު ކުންފުނީގައި ހިއްސާވާ

ނިސްބަތަށް ވަނީ ކިހިނެއް؟
މިޙައްޤުގެ ދަށުން ގަތުމަށް ލިބ ޙިއްޞާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު ތިމާ
ގަނެފިނަމަ،

ކުންފުނީގެ އެހެން ޙިއްޞާދާރުން އެފަރާތްތަކަށް

ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ކުންފުނިން ކަނ ޑައަޅައިފައިވާ އުޞޫލުގެ

ލިބިފައިވާ

މަތިންނެވެ .މިސާލަކަށް ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކަށް އިތުރު  1ޙިއްޞާ

ބިނާކޮށް،

ވިއްކަން ނިންމައިފިނަމަ 11 ،ޙިއްޞާ އޮތް ހިއްސާދާރަކަށް އިތުރު

އިންސައްތަ ކުރިން ހުރި މިންވަރުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ ކުރިން

 1 1ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ،
އަގަށްވުރެ،

ޢާންމުކޮށް

ހައްޤުގެ

ބނުންކުރުމަށް

އިޙްތިޔާރުކުރާ

ގޮތްތަކަށް

ތިމާ ކުންފުނީގައި ޙިއްޞާވާ ނިސްބަތް ނުވަތަ

ހުރި މިންވަރަށްވުރެ މައްޗަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.

ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި ލިބެން ހުންނަ

ރައިޓްސް އިޝޫއެއްގައި ލިބ އަގު ހެޔޮވާނެއެވެ.

ލ
މ ަ
ރައިޓްސް އީޝޫއެއްގައި ލިބ ޙައްޤުގެ ދަށުން ގަތުމަށް ލިބ ޖު ު

ޙިއްޞާ

ޙިއްޞާ އެހެން ފަރާތަކަށް އަގަކާއި ނުލައި ނުވަތަ ދެފަރާތުން

' ޑިސްކައުންޓް ޕްރައިސް' އެއްގައި ގަތުމަށް ޙިއްސާދާރުންނަށް ލިބ

އެއްބަސްވާ

އަގެއްގައި އެޙައްޤު އެއްކޮށް ނުވަތަ އެއިން ބައެއް

ފުރުސަތެކެވެ.

ވިއްކާލައިފި ނަމަ،

އެހެންކަމުން

ރައިޓްސް

ކުންފުނީގެ

އިޝޫއަކީ

ރައިޓްސް އިޝޫއެއްގައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބިފައިވާ ރައިޓްގެ
ނުވަތަ ހައްޤުގެ ބނުންކުރުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރެވ ގޮތްތަކެއްހުރ.
މިގޮތްތަކަކީ ކޮބާ؟

ބނުންކުރުމަށް

ގޮތްތަކުން

ތިރީގައިވާ

ގޮތެއް

އިޚްތިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.




ޙައްޤުގެ

ދަށުން

އެޙިއްޞާދާރަކަށް

އެކަށައެޅ

ޙިއްޞާ ގަތުން.
މިޙައްޤުގެ ދަށުން ގަތުމަށް ލިބ ޙިއްޞާ އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް
ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ ވިއްކާލުން.



ނިސްބަތަށް ވާނީ ކިހިނެތް؟
މިޙައްޤުގެ ދަށުން ގަތުމަށް ލިބ ޖުމުލަ ޙިއްޞާ އެހެން ފަރާތަކަށް
އަގަކާއި ނުލައި ނުވަތަ ދެފަރާތުން

ރައިޓްސް އިޝޫއެއްގައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުގެ

ލިބިފައިވާ

އެޙިއްޞާދާރަކު ކުންފުނީގައި ޙިއްޞާވާ

ނުވަތަ އެއިން ބަޔެއް ގަތުމަށް ފަހު،

ބާކީ އެހެން

ފަރާތްތަކަކަށް ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ ވިއްކާލުން.
މިއިން ގޮތެއް އިޚުތިޔާރުކޮށްފައިނުވާނަމަ،

އެ ޙިއްޞާތައް ގަތުމުގެ

ފުރުސަތު އެޙިއްސާދާރަކަށް ގެއްލިގެންދާނެއެވެ.

އެއްބަސްވާ

އަގެއްގައި

އެޙައްޤު އެއްކޮށް ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ވިއްކާލައިފި ނަމަ،
އެޙިއްޞާދާރެއް

ކުންފުނީގައި

ޙިއްޞާވާ

އިންސައްތައަށް

ބަދަލުއައިސް

ދަށަށް

ނިސްބަތް
ދިއުމުގެ

ނުވަތަ
ފުރުސަތު

އޮންނާނެއެވެ .މިޙައްޤުގެ ދަށުން ގަތުމަށް ލިބ ހިއްސާ ގަނެފައި
ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްފައިނުވާ ނަމަ،

އެޙިއްޞާތައް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު

މިޙައްޤުގެ ދަށުން ގަތުމަށް ލިބިފައިވާ ޙިއްޞާ،
ބނުންނަމަ،

އަގަކާނުލާ

ފަރާތަކަށްވެސް

އެޙިއްސާދާރު

ނުވަތަ

އަގަކާއެކު

އެހެން ކޮންމެ

ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

މިގޮތަށް

ބަދަލުކުރާއިރު

ދަރިންނަށް ،އާއިލާގެ އެހެން މެންބަރުންނަށް ،ތިމާގެ މީހުންނަށް ،އަދި
ރަހްމަތްތެރިންނަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިޚުތިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ .ކުންފުނީގެ
ޙިއްޞާ ގަންނަން ޝައުގުވެރިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް މިހައްޤު
ބަދަލުކޮށް،

މިޙައްޤުގެ ދަށުން އެކުލެވ ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު

ދެވިދާނެއެވެ.
ރައިޓްސް

އިޝޫއެއްގައި

ޙައްޤު

ލިބިފައިވާ

ފަރާތަކަށް

އެހެން

ބަދަލުކުރާނަމަ އަމަލުކުރަންޖެހ ގޮތަކީ ކޮބާ؟
ޙައްޤު ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ވިއްކާލުމަށް ނިންމައިފިނަމަ،
ބަދަލުކުރާ

ނުވަތަ

ވިއްކާލާ

ޙިއްޞާދާރާއި

އެހައްޤު

އެހައްޤު
ލިބިގަންނަ

ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު އެކުލެވ ' ރައިޓްސް ޓްރާންސްފަރ
ދެފަރާތުން

ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއާއެކު ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

މިފޯމު

ފޯމު'

ކުންފުނީގެ

އަދި މިޙައްޤުގެ ދަށުން

ލިބ ޙިއްޞާ އެފަރާތްތަކުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން،
ޙިއްޞާ

ގަތުމަށް

އެދި

ހުށަހަޅާ

ސަބްސްކްރިޕްޝަން

ފޯމާއެކު

'ރައިޓްސް ޓްރާންސްފަރ ފޯމާއި ގަންނަން ހުށަހަޅާ ޙިއްސާގެ އަގަށްވާ
ފައިސާ

ކުންފުނިން ހަމަޖައްސާފައިވާ އެޖެންޓަކަށް

ހުށަހެޅުމުން،

އެފަރާތެއްގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން އެޕްލިކޝަން ބަލައިގަނެވނެއެވެ.
ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން މިޙައްޤުގެ

ގެއްލިގެންދާނެއެވެ.

ދަށުން ގަތުމަށް ލިބ ޙިއްޞާއަށް ސަބްސްކްރައިބްކުރާނީ ކިހިނެތް؟

ރައިޓްސް އިޝޫއެއްގައި ލިބިފައިވާ ޙައްޤު އެހެން ފަރާތަކަށް

ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން މިޙައްޤުގެ

ބަދަލުކުރެވިދާނެތަ؟ މިގޮތަށް ބަދަލުކުރެވނީ ކަނ ޑައަޅާފައިވާ ވަކި
ބަޔަކަށްތަ؟
ޢާންމު ގޮތެއްގައި ޙިއްޞާދާރަށް ލިބ ރައިޓް ނުވަތަ މި ހައްޤު
އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައި އޮވެއެވެ.

ދަށުން

ގަތުމަށް

ލިބ

ޙިއްޞާއަށް

ސަބްސްކްރައިބްކުރާނީ

ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފޯމާއެކު ގަންނަން ހުށަހަޅާ ޙިއްޞާގެ އަގަށްވާ
ފައިސާ ކުންފުނިން ހަމަޖައްސާފައިވާ އޖަންޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

