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ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ބައްޓަންޮކށް ިވޔަފާރި ުކރިއަރުވައި ތަރައްޤީޮކށް ވިޔަފާރީގައި 

ެދމިހުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ތަޙުލީލުތައް ހަދަންޖެހެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ޙާލަތު 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ދެ ޢުންޞުރަކީ ލިކުއިޑިޓީ އާއި ޮސލްވެންސީއެވެ. 

ލިކުއިޑިޓީ އަކީ ކުންފުނީގެ  ކުރުުމއްދަތުގެ މާލީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި 

ބިނާވެފައި  ލިކުއިޑިޓީ  ޤާބިލުކަމެވެ.  ލިބިގަތުމުގެ  ފަންޑު  ނުވަތަ  ފައިސާ 

ޮއންނަނީ ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްޯލ ައށާއި ކުުރމުއްދަތުގެ އެސެޓްތަކާއި )ކަރަންޓް 

އެކުލެވިފައިވާ  ލައިބިލިޓީޒް(  )ކަރަންޓް  ޒިންމާ  ކުރުމުއްދަތުގެ  އެސެޓްސް( 

ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. ޮސލްވެންސީ އަކީ ދިުގމުއްދަތަކަށް ކުންފުނި ހިންގުމުގެ 

ާޤބިލުކަމާއި އަދި ދިގުމުއްދަތުގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ 

ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވުމެވެ. މިހެންަކމުން ލިކުއިޑިޓީ އާއި ޮސލްވެންސީ މިވަނީ 

ެއއް ޢުންޞުރު އަނެއް އުންޞުރާ ގުޅިލާމެހި ބަނދެވިފައެވެ ]1[.

ފަންނީޮގތުން ކުންފުންޏެއްގެ ލިކުއިޑިޓީ ތަޙުލީލެއް ހަދައި ކުންފުނީގެ މާލީ 

ބައިތައް  ޝީޓްގައިވާ  ބެލަންސް  ކުންފުނީގެ  ވަޒަންކުރާނީ  ދުޅަހެޮޔކަން 

ެދނެގަނެ، އެއިން ޮކންމެ ބައެއްގައި އެކުލެވިގެންވާ ބައިތައް ވަކިވަކިން ބަލައި 

ހިސާބުޮކށް ތަޙުލީލުޮކށްގެންނެވެ. މިޮގތަށް ލިކުއިޑިޓީގެ ޙާލަތު ކައިރިން ބެލުމުގެ 

މަޤްޞަދަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި ކުްނފުންޏަށް ފައިދާ ޯހދޭނެ މަގުތައް 

ަތނަވަސްޮކށް ވިޔަފާރި ފުޅައުކުރުަމށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަންޑުގެ އިންތިޒާމުތައް 

ހަމަޖައްސައި އިންވެސްޓަރުން ޯހދުމެވެ. 

ުކންފުންޏެއްގެ ލިކުއިޑިޓީ ތަޙުލީލެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ބައިތަކަކީ 

ކުންފުންޏެއްގެ ވިޔަފާރީގެ ތަޙުލީލެއްވެސް ެހދުމަށް ބޭނުންވާ ބައިތަކެވެ ]2[. 

މިޮގތުން މި އިޖުރާއަތްތަކުގައި އެކުލެވިގެންވާ ބައިތަކަކީ:

ވިޔަފާރީގެ މާހައުލާއި ސްޓްރެޓީޖިކް އެނަލިސިސް   •

އެކައުންޓިންގ އެނަލިސިސް  •

މާލީ ތަޙުލީލުތައް   •

ޕްޮރސްޕެކްޓިވް އެނަލިސިސް   •

އަގުކުރުން   •

ޙާލަތު  ކުންފުނީގެ  ބަޔަކީވެސް  ޮކންމެ  ބަޔާންޮކށްފައިވާ  މަތީގައި 

ަވޒަންކުރުމަށް މުހިންމު ޢުންޞުރަކަށްވާތީވެ، މިއިން ޮކންމެ ކަމެއް ދެނެގަނެ 

ނުބެލިއްޖެނަމަ  ނުވަތަ  ދޫވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  މިއިން  ތަޙުލީލުކުރަންޖެހެއެވެ. 

ކުންފުނި ވަޒަންކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އެހެންކަމުން 

ބަލައިލާނަމެވެ. ޢުންޞުރަކަށް  ޮކންމެ  މިއިން  ކުރުޮގތަކަށް 

ިވަޔފީާރގެ މަާޙުއލިާއ ްސްޓެރީޓިޖކް ެއަނލިިސްސ

އެންމެ  ވިޔަފާރީގެ  ދެނެގަތުމަކީ  ވެށި  ވިޔަފާރީގެ  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ކުންފުނި 

މުހިންމު އެއް ތަނބެވެ. މި ބައިަގއި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އިޤްތިޞާދު 

ހިމެނެއެވެ.  ވަޒަންކުރުން  އެކަންކަން  ދެނެގަނެ  ޙާލަތު  ޞިނާޢަތުގެ  އާއި 

މިޮގތުން އުފައްދާނެ ޕްރޮޑަކްޓް )ުމދަލާއި ިޚދުމަތް(، ވަޒީފާގެ ބާޒާރު، ކެޕިޓަލް 

އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ިހމެނެއެވެ.  އިންތިާޒމުތައް  ރެގިއުލޭޓަރީ  މާރކެޓާއި 

ވިޔަފާރީގެ  ޮއތްނެތްޮގތާއި،  ޙާލަތު  ވާދަވެރިކަމުގެ  ވިޔަފާރީގެ  ުކންފުނީގެ 

ުފރުޞަތުތަކާއި އަދި ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާ ހިމެނެއެވެ. ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލު 

ޞިނާޢަތް  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ކުންފުނިން  ތަޙުލީލުކުރުމަށްފަހު،  ދިރާސާޮކށް 

ެދނެގަންނަންޖެހެއެވެ. މިޮގތުން ިޞނާޢަތުގެ ތަޙުލީލުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ މި 

ިޞނާޢަތުގެ ކުރިމަގާއި ޞިނާޢަތުގެ ޮއނިގަނޑު ތަރުކީބުކުރެވިފައިވާ ގޮތެވެ. 

އަދި މި ޮއނިގަނޑުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ކުންފުންޏަށް ޯހދޭނީ ކިހާވަރެއްގެ 

ވާދަވެރިން  ބަލައިލުމަކީ  ޞިާނޢަތަށް  ވަޒަންކުރެވިދާނެއެވެ.  ފައިދާއެއްކަން 

ަޖމާޢީ ޮގތެއްގައި ދެނެގަނެ، ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި ގަންނާނެ ފަރާތްތަކާއި 

ޮގތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ލިބިފައިވާ ބާރު  އަގާބެހޭ  ސަޕްލަޔަރުންގެ މެދުގައި 

)ބާރގެއިނިންގ ޕަވަރ( އެކަކު އަެނކަކާއެކު ޙަރަކާތްތެރިޮކށް ބައްދަލުޮކށް، އަދި 

ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކާ ކުރިމަތިލައި އައު ޮދރުތަކުން ވަދެ މިހާރު ބޭނުންކުރާ 

މުދަލުގެ ބަދަލުގައި އެހެން މުދަެލއް ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން ދެނެގަނެ، 

ިވޔަފާރިއާއި ކުރިމަތިލުމެވެ. އެހެންަކމުން ިޞނާޢަތުގެ ތަޙުލީލުގައި ދެ ކަމެއް 

ވަޒަންކުރަންޖެހެއެވެ. އެއީ ޞިނާޢަތުގެ ކުިރމަގާއި ޙަޤީޤީ ވާދަވެރިކަމާއި އަދި 

10. ުކްނފުީނގެ ިވަޔފިާރ އާިއ ލިކިުއޑީިޓ ަތުޙލީލަުތްއ
ލިޔުނީ: އިބްރާހީމް ސަލީމް
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ކުރިމަގުގައި ކުންފުނިން ކުރިަމތިލާންޖެހިދާނެ ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިކަމެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ވެއްޓާއި އިސްތިރާތީޖީ ތަޙުލީލަށް ދެ ކަމެއް އެނގެންޖެހެއެވެ. އެއީ 

އިޤްތިޞާދު އާއި ޞިނާޢަތުގެ ބާރުތަކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ސްޓްރެޓީޖިކް 

މެނޭޖްމަންޓް، ބިޒްނަސް ޕޮލިސީ، އުފެއްދުންތެރިކަން، ލޮޖިސްޓިކް މެނޭޖްމަންޓް، 

މާރކެޓިންގ އަދި މެނެޖީރިއަލް އިޮކޮނމިކުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގެންޖެހެއެވެ. ތަފާތު 

ވިޔަފާރީގެ  ހިމެނޭތީވެ،  ކަންތައްތަކެއް  ބިނާވެފައިވާ  މައްޗަށް  އުސޫލުތަކެއްގެ 

ެވއްޓާއި އިސްތިރާތީޖީ ތަޙުލީލުތައް މި ހުރިހާ ދިމާލެއް ހިމަނައިގެން މާލީ 

ބަޔާންތަކާ ގުޅެއެވެ.

ެއަކުއްނިޓްނގ ެއަނލިިސްސ

ިހސާބުކުރުމުގެ ތަޙުލީލުތަކުގެ އިޖުރާއަތު ދެމިގެންދަނީ ކުންފުނީގެ އިޤްތިޞާދީ 

ޙަޤީޤަތަށެވެ ]3[. މިކަން ކުރެވޭނީ ކުންފުނީގެ މުޢާމަާލތްތަކާއި އިވެންޓްތައް 

ިދރާސާޮކށް ދެނެގަނެގެންނެވެ. ެއކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން މާލީ 

ަބޔާންތަކަށްކުރާނެ އަސަރު ވަޒަންކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ތަޙުލީލު ހަދައިގެން 

ަބޔާންތަކަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކުން ދައްކުވައިދޭންޖެހޭ ކަމަކީ މިހާރަށްވުރެ 

އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުވުމެވެ. މީގެ ާމނައަކީ ެފންވަރު ރަނގަޅު މާލީ ތަޙުލީލުތައް 

ހިސާބުތަކުގެ  އިތުބާރާއި  ކުރެވޭ  ބަާޔންތަކަށް  މާލީ  ޮއންނަނީ  ިބނާވެފައި 

ތަޙުލީލުތަކުގެ ެފންވަރުގެ މައްޗަށެވެ.

އެކައުންޓިންގ އެނަލިސިސްގެ ޭބނުމަކީ ުކންފުންޏަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި 

ފައިދާގެ  ދެނަގަތުމެވެ.  )ކޮލިޓީ(  ފެންވަރު  މިންވަރާއި  ފައިދާގެ  ުކންފުނީގެ 

ކުންފުނީގެ  ތެރޭގައި  ކަންކަމުގެ  މުހިންމު  ބޭނުންވާ  ކަނޑައެޅުމުގައި  ކޮލިޓީ 

ވިޔަފާރި އާއި އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީ އާއި ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ މިންވަރާއި 

ެފންވަރާއި މެނޭޖްމަންޓާމެދު ދެކޭ ޮގތާއި ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި އަދި 

ަފއިދާއިން މެނޭޖްމަންޓަށް ލިބޭނެ އިނާޔަތްަތއް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެކައުންޓިންގ 

އެނަލިސިސްގައި އާމްދަނީ އެއްގޮެތއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިހުރުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 

ހިމެނެއެވެ. އާމްދަނީވެސް 

މާލީ ަތުޙލީލު

އެންމެ  އެނަލައިޒްކުރުމާގުޅޭ  ވިޔަފާރިއެއް  ތަޙުލީލުތަކަކީ  ބަޔާންތަކުގެ  މާލީ 

ުމހިންމު އެއްބަހާއެވެ. މިޮގތުން ުކންފުނީގެ މާލީ  ޙާލަތާއި، މެނޭޖްމަންޓާއި، 

ްޕލޭނާއި އިސްތިރާތީޖީއާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލު ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން 

ތަޙުލީލުޮކށް  ބަޔާންތައް  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ބޭނުންކުރަނީ  ތަޙުލީލު  މާލީ 

މާލީ  ކުރިމަގުގެ  އަދި  ދެނެގަތުމަށާއި  ނަތީޖާ  މަޤާމާއި  މާލީ  ެއކުންފުނީގެ 

އެހީގައި  ސުވާލުތަކުގެ  އެތަކެއް  ވަޒަންުކރުމަށެވެ.  ނަތީޖާ  ނުވަތަ  ކާމިޔާބު 

ސުވާލުތަކުގެ  މިޮގތުން  ހިިފދާނެއެވެ.  އަމާޒު  ހެދުމުގައި  ތަޙުލީލުތައް  މާލީ 

ވިޔަފާރި  މިސާލަކަށް  ކަމަކަށްވާންޖެހެއެވެ.  ގުޅޭ  ކުރިމަގާއި  ސެޓަކީ  އެއް 

ބޭނުންވާ  ފުޅައުކުރުމަށް  ތަރައްޤީޮކށް  އިތުރަށް  ނުވަތަ  ާކމިޔާބުކުރުމަށް 

ވަސީލަތްތައް ކުންފުނީގައި އެބަހުރިޯތ؟ ކުްނފުނީގައި އިތުރު މަޝްރޫޢުތަކަށް 

ލިބޭނީ  މިފަދަ ވަސީލަތްތަކުން  އެބަހުރިޯތ؟  ޤާބިލުކަން  ިއންވެސްޓްކުރުމުގެ 

ޯހދުމުގެ  އާމްދަނީ  ކުރިމަގުގައި  ކުންފުނީގެ  އެއްޯތ؟  ފައިދާ  ކިހާވަރެއްގެ 

ާބރުވެރިކަން ހުރީ ކިހާ މިންވަރަަކށްޯތ؟ ސުވާލުތަކުގެ ދެވަނަ ސެޓެއްގައި 

ކަންކަމަކީ  ދެނެގަންނަންޖެހޭ  ސުވާލުތަކުގައި  ބޭނުންވާ  ޯހދަން  ޖަވާބު 

ނެރުމުގެ  ނަތީޖާ  މާލީ  ލަފާކުރާ  ދެނެަގތުމާއި  ރިޯކޑު  ޓްރެކް  ުކންފުނީގެ 

މާލީ  ކުންފުނީގެ  މިސާލަކަށް  ވަޒަންޮކށްލުމެވެ.  މިންވަރު  ހުރި  ޤާބިލުކަން 

މަޤާމް ކިހާ ރަނގަޅުޯތ؟  ކުންފުންޏަށް ކިހާވަރަކަށް ފައިދާވޭޯތ؟ ލަފާކުރި 

ޮގތާ އެއްވަރަށް ފައިދާ ލިބުނުޯތ؟ މިފަދަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ލިބިގެންނޫނީ 

ނުހެދޭނެއެވެ. ޮގތަކަށް  ހުރި  އިތުބާރު  ތަޙުލީލެއް  މާލީ  ުކންފުނީގެ 

ކަމަކަށް  ތިން  ޮގތެއްގައި  މައިގަނޑު  ހެދުމަށްޓަކައި  ތަޙުލީލުތައް  މާލީ 

ބަލަންޖެހެއެވެ. އެއީ ޕްރޮފިޓަބިލިޓީ އެނަލިސިސް އާއި ރިސްކް އެނަލިސިސް 

ާއއި އަދި ފަންޑު ލިބުނު ޮގތާއި ހޭދަކުރިގޮތެވެ. ޕްރޮފިޓަބިލިޓީ އެނަލިސިސްގައި 

ބަލައި ދެނެގަންނާނީ އިންވެސްޓްަމންޓްތަކުން ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ބަދަލު 

ނުވަތަ ފައިދާއެވެ. މި އެނަލިސިސްގެ ައމާޒަކީ ކުންފުނީގެ ވަސީލަތްތަކާއި 

ަފއިދާގެ މިންވަރާއި އަދި އެއިން ޮކންމެ ވަސީލަތަކުން ކުންފުނީގެ ފައިދާއަށް 

ިޙއްޞާޮކށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެ ވަޒަންކުރުމެވެ. ރިސްކް އެނަލިސިސްގައި 

ކަންކަން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކުރަން  ކުްނފުނިން  ދެނެގަންނާނީ  އިވަލުއޭޓުޮކށް 

ުކރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރިނެތްގޮތެވެ. ރިސްކް އެނަލިސިސްގެ އެންމެ ޮބޑަށް 

ބަލާނެ އެއްކަމަކީ އަރަނިވެރިންނަށް )ކްރެޑިޓަރުންނަށް( ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

ގަވާއިދުން ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރިމިންވަރު ބެލުމެވެ.
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ޕޮްރްސެޕކްިޓވް ެއަނލިިސްސ )ުކްނފުީނގެ ުކިރަމގު ަތުޙލީލުުކުރްނ(

މި ތަޙުލީލަކީ ކުރިމަގުގައި ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އާއި ކުންފުނީގައި ދައުރުވާ 

އަހަރުތަކުގެ  ފާއިތުވި  މިއީ  ދެނެގަތުމެވެ.  ލަފާޮކށް  ފްލޯ(  )ކޭޝް  ަފއިސާ 

މާލީ ބަޔާންތަކުން ލިބިފައިވާ ޑާާޓތަކަށް ިބނާޮކށް ދިގުމުއްދަތުގެ އަންދާސާ 

)ޯލންގް-ޓާރމް ފޯކާސްޓިންގ( ހެދުމެވެ. މި އެނަލިސިސް ހެދުމުގައި ހިމެނޭ 

ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ބެލަންސް ޝީޓް، އާމްދަނީގެ ބަޔާން އަދި 

ފައިސާ ލިބުނުޮގތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާންތައް އަންދާސީކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މި ތަޙުލީލުން ދެނެގަންނަން ބޭުނންވާ ކަމަކީ ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީ 

ވަޒަންޮކށް ކުންފުނީގެ އަގު ކަނޑައެޅުމެވެ. ޕްރޮސްޕެކްޓިވް އެނަލިސިސް ރަނގަޅު 

ެފންވަރެއްގައި ހެދުމަށާއި އަދި ވީަވރަކުން ޞައްޙަ ނަތީޖާއެއް ޯހދުމަށްޓަކައި 

ކުއަންޓިޓޭޓިވް ޓޫލްސްތަކުގެ ބޭުނންތެރިކަން ބޮޑެވެ. އަދި މި އެނަލިސިސް 

އަކީ ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މަްއޗަށް ިބނާޮކށް ލަފާކުރުންތަކެއްގެ މައްޗަށް 

)ސަބްޖެކްޓިވް( ހަދާ އެނަލިސިސްއެކެވެ. ިމއީ މާލީ ބަޔާންތައް ތަޙުލީލުކުރުމުގެ 

ިއޖުރާއަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުގެ  އެނަލިސިސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިޔަވަޅެވެ. 

ެއހެންކަމުން މި އެނަލިސިސްގެ ތެރެއިން ކުންފުނީގެ އިޤްތިޞާދީ ނަތީޖާއާ 

ަހމައަށް ވާޞިލުވެ، ފުރިހަމަކުރެވޭނީ ކުންުފންނީގެ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ މާލީ 

ަބޔާންތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްާލޙުތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ، އެފަދަ އިޞްލާޙުތައް 

ރަނގަޅަށް ޞައްޙަޮކށް ގެނެވި ހުށަހެޅިގެންނެވެ.

ޕްރޮސްޕެކްޓިވް އެނަލިސިސް އަކީ ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް 

ަވރަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތެކެވެ. ައދި ކުންފުނީގެ އަރަނިވެރިންނަށް އެމީހުންގެ 

ހުރި  ކުންފުނީގައި  ޤާބިލުކަން  ިލބޭނެކަމުގެ  އަނބުރާ  ކުރިމަގުގައި  ަފއިސާ 

މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްވެސް ެއހީތެރިވެދޭނެ މަޢުލޫމާތެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ައގުުކުރްނ )ވެލޭުއަޝްނ(

ައގުކުރުމަކީ ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ އާއި ފައިދާއަށް 

ދެމެހެއްޓެނިވި  ކުންފުންޏަށް  އަދި  ކަނޑައެޅުމެވެ.  އަގު  ކުންފުނީގެ  ބަލައި 

ޮގތެއްގައި އާމްދަނީ ޯހދުމުގެ ޤާބިުލކަން ިލބިފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމެވެ. 

މިޮގތުން ކުންފުނީގެ އެސެޓްތަކުގެ ކޮލިޓީ އާއި  މެނޭޖްމަންޓުގެ ޤާބިލުކަމަކީ 

ުކންފުނީގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ މުހިްނމު އަސާސްތަކެވެ. ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީ 

ޯހދުމުގެ ބާރުވެރިކަން ލިބިފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި އާމްދަނީ އާގުޅޭ 

ެއންމެހާ ބައިތައް ތަޙުލީލުކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި އާމްދަނީ ލިބެނީ ޮކންކަމަކުން 

ަކމާއި ކުންފުނީގެ ކަންކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ބައިތައް ވަކިވަކިން ދެނެގަނެ 

ެއނގެންޖެހެއެވެ. އަދި އަގުކުރުމުގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ 

ތަޞައްރުފާތުތަކާއި  އެމީހުންގެ  ޮގތާއި  ދެކޭ  ކުންފުންޏާމެދު  ެމނޭޖްމަންޓުން 

އަދި  ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ.  ބެލުމަކީވެސް  ޮގތް  ހުރި  ވިސްނުން  ޢަމަލާއި 

ކޮލިޓޭޓިވް  މަޢުލޫމާތާއި  ކުއަންޓިޓޭވް  ތަފާތު  ކުންފުންޏާބެހޭ  އިތުރުން  މީގެ 

މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީަގއި ތަޙުލީލުތައް ހަދަންޖެހެއެވެ.

ދިގު މުއްދަތުގައި ކުންފުނި އަގުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިޖުރާއަތުތައް ކުރިއަށް 

ެގންދިއުމުގައި ވެލުއޭޝަން މޮޑެލް ބޭނުންކުރެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ކެޕިޓަލް 

ަޚރަދުތައް ލަފާޮކށް ކަނޑައަޅައެވެ. އެހެންަކމުން އަގުކުރުމުގައި ކުންފުންޏަށް 

ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ ދެެނގަތުމަށްޓަކައި ފާއިތުވި މުއްދަތާއި މިހާރުގެ 

މާލީ މަޢުލޫާމތުތައް ބޭނުންވެއެވެ.

ިންނމްުނ

ވިޔަފާރި އާއި ލިކުއިޑިޓީ ތަޙުލީލުތައް ހެދުމުގެ އަމާޒަކީ ވިޔަފާރީގެ ނިންމުންތަކަކީ 

ހަރުދަނާ ނިންމުންތަކަކަށް ހަދައި ކުންފުނީގެ ޙާލަތު ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެ 

ހިންގުމަށް  ޮގތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ކުންފުނި  އަދި  ަވޒަންކުރުމެވެ. 

ޮކބައިކަން  އަކީ  އިސްތިރާތީޖީ  ބިޒްނަސް  ފާހަގަޮކށް  ކަންކަން  ުކރަންޖެހޭ 

ލިބުމުގެ  އާމްދަނީ  ޮގތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ކުންފުންޏަށް  ަކނޑައެޅުމާއި 

ވާޞިލުވެ  ލަނޑުދަނޑިއަށް  މި  ވަޒަްނކުރުމެވެ.  މިންވަރު  ހުރި  ޤާބިލުކަން 

ޮގތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ބައިތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ވެށި 

ެދނެގަންނަންޖެހެއެވެ. އަދި ކުރުމުއްދަތުގައްޔާއި ދިގު މުއްދަތުގައި ކުންފުނީގެ 

މިކަންކަން  ވަޒަންކުރަންޖެހެއެވެ.  ޤާބިލުކަން  އަދާކުރުމުގެ  ޒިންމާތައް  މާލީ 

ެދނެގަތުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އެނަލިސިސްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ މާލީ 

ަބޔާންތައް އެނަލައިޒްކުރުމާއި ރޭޝިޯއތައް ެހދުމާއި ލިބޭފައިސާ އާއި ހޭދަކުރާ 

ފައިސާގެ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމާއި އަދި ުކންފުނީގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި 

ުފރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ.  ކުންފުންޏެއްގެ 

އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ އެންމެ މުހިންމު ދެ ޢުންޞުރަކީ މެނޭޖްމަންޓުގެ ކޮލިޓީ 

ާއއި އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓްއެވެ.
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