
CMR | Volume 06

ސީ.އެމް.އުާރ | ޮވލުިއމް 6 27

ަފއިނޭންސިންގ އަކީ ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށާއި ފުޅާކުރުމަށް ނުވަތަ ވިޔަާފރި ކުރިއަށްގެްނދިއުމަށް ބޭނުންވާ ޕްޮރޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެކިއެކި 

ަޒރިއްޔާތަކުން ޯހދުމެވެ. މިޮގތުން ކުންފުނިތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯހދުމަށް މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި ބޭނުންކުރާ ދެ ޮގތަކީ އިކުއިޓީ ފައިނޭންސިންގ އާއި ޑެޓް 

ފައިނޭންސިންގ އެވެ.  

ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ކުންފުންޏަށް  ބޭނުންޮކށްގެން  ވަޞީލަތެއް  ދަރަނީގެ  ފަދަ  ޑިބެންޗަރ  ނުވަތަ  ޮބންޑު  ޯލނު،  ބޭންކް  އަކީ  ފައިނޭންސިންގ  ޑެޓް 

ޯހދުމެވެ. ކުންފުންޏަށް ދަރަނީގެ ޮގތުގައި ނަގާ ފައިސާއާއި އޭގެ އިންޓްރެސްޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. 

ެއހެންކަމުން ދަރަނި ދައްކާ ނިމޭއިރު ފައިސާ ނެގި މިންވަރަށްވުރެ އިތުރު ޢަދަދެއް، އެ ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުންވިކަމުގައިވިޔަސް ދަރަނި ނެގި ފަރާތައް 

ައނބުރާ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް އިކުއިޓީ ދޫޮކށްގެން ޯހދާ ފައިސާ ވަކި މުއްދަތެއް ތެރޭގައި އަނބުރާ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެއީ ކުންފުނީގެ 

ކުންފުނިން  އިންސައްތައެއް  ފައިދާގެ  އަހަރީ  ކުންފުނީގެ  އެހެންކަމުން  މިލްކުވެރިއެކެވެ.  ކުންފުނީގެ  މިންވަރަކުން  ހިއްސާވާ  އެމީހަކު  ހިއްސާދާރުންނަކީ 

ލިބޭނެއެވެ.  ހިއްސާދާރުންނަށް  މަިތން  ކަނޑައަޅާޮގތެއްގެ 

ކުންފުނިތަކަށް ފައިނޭންޝަލް މާރކެޓް މެދުވެރިޮކށް މި ދެ ބާވަތުގެ ފައިނޭންސިންގ ޯހދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިފައިވެއެވެ. 

ިއުކއީިޓ ަފިއޭންނިސްނގް އާްނމު ބާަވތަްތްއ
އީިނިޝައލް ަޕބްލިކް ޮއަފރްިނގ

ިއނީޝިއަލް ފަބްލިކް ޮއފަރިންގ )އައިޕީއޯ( އަކީ ކުންފުންޏަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމުޮކށް ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލުމެވެ. މިޮގތަށް ހިއްސާ ވިއްކުމަކީ 

ިއންސްޓިޓިއުޝަންތަކާއި އާންމު ފަރުދުންގެ އަތުގައި ހުރި ފައިސާ ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުގެ ތެރެއަށް އިތުރުޮކށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުޅުވޭ މަގެކެވެ. އައިޕީޯއ 

ަގއި ހިއްސާ ގަތުމަށްފަހުގައި ހިއްސާދާރުންނަށް އެ ހިއްސާ ފަހުން ެސކަންޑަރީ މާރކެޓްގައި، ބްޯރކަރެއް މެދުވެރިޮކށް ގަނެ ވިއްކޭނެއެވެ. އާންމުންގެ އިތުރުން 

ފައިނޭންޟަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާއި ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންަނށް ވެސް އައިޕީޯއގައި އަދި ސެކަންޑްރީ މާކެޓްގައިވެސް ހިއްސާ ގަނެވޭނެއެވެ ]1[.

ުކންފުނީގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ފައިސާ ޯހދޭނެ އިކުއިޓީ ފައިނޭންސިންގ ގެ ޮގތްތަކަށް ބަލާއިރު އައިޕީޯއ އަކަށް ދިއުމަކީ ޚަރަދު ޮބޑު އަދި ދިގު 

ުމއްދަތެއް ނެގުން އެކަށިގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޮބޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓް ަތކަށް ފައިސާ ޯހދާނަމަ އިކުއިޓީ ފައިނޭންސިންގ އަކީ ދިގުމުއްދަތަކަށް 

ަބލާނަމަ ދަރަންޏަށްވުރެ ޚަރަދާއި ހިރާސް ކުޑަ އަދި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ޯހދޭނެ ޮގތަކަށް ވުމުން ޮބޑެތި ކުންފުނިތަކުން އައިޕީޯއ އިން ފަންޑު ޯހދައެވެ.  

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އައިޕީޯއތަކުގެ ތެރޭގައި އެޕަލް، މައިކްޯރޮސފްޓް އަދި އެމޭޒަން ފަދަ ޮބޑެތި ކުންފުނިތައް ހިމެނެއެވެ. 

8. ޑްެޓ ައިދ ިއުކއީިޓ ަފިއޭންނިސްނގ
ލިޔުނީ: އަޙުމަދު އަރުޝަދު
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ުކަރުއޑަްފްނިޑްނގ 

ކުރައުޑްފަންޑިންގ އަކީ ޮޕޓެންޝަލް އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެއް ފަރާތަކުން ޯހދުމުގެ ބަދަލުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުންގެ އަތުން ކުދި 

ަޢދަދުތަކުން ފައިސާ ޯހދައި ޕޫލްޮކށްގެން، ޕްޮރޖެކްޓެއް ފަށައިގަތުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ފައިނޭންސިންގ ގެ ބާވަތެކެވެ. މިޮގތަށް ފައިސާ ޯހދުމުން މުޖްތަމަޢުގެ 

ވަކިވަކި ފަރުދުން ކުންފުނީގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިކުރެވި، އެފަރާތްތަކަށް ނަފާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

ފުޅާވެ  އިތުރަށް  މެދުގައި  އާންމުންގެ   އަންނަނީ  ކުރައުޑްފަންޑިންގ  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2000 އިންގިލާބާއެކީ  އިންޓަނެޓްގެ  އައި  ދުނިޔެއަށް 

ކުރިއަރަމުންނެވެ. ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ރައުސްމާލް ޯހދުމަށް ކުރައުޑްފަންޑިންގ ޚިޔާރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން ކުރަމުންދަނީ އިންޓަނެޓްގެ 

ތަރައްޤީކުރެވި                      ދަނީ  މިއަދު  ޕްލެޓްޯފމްތައް  ޮއންލައިން  ގިނަގުނަ  ތަފާތު  ޚާއްޞަޮކށްގެން  އަށް  ކުރައުޑްފަންޑިންގ  ޮއންލައިންކޮށެވެ.  ޒަރިއްޔާއިން 

.]2[ ބޭނުންކުރަމުންނެވެ 

ުކރައުޑްފަންޑިންގ ގެ ތަފާތު މޮޑެލްތަކުގެ ތެރޭގައި އިކުއިޓީ ބޭސްޑް ކުރައުޑް ފަންޑިންގ، ޕިއަރ-ޓު-ޕިއަރ ލެންޑިންގ އަދި ރިވާރޑް ބޭސްޑް ކުރައުޑް ފަންޑިންގ 

ހިމެނެއެވެ.

ެވްނަޗރ ެކޕަިޓލް

ެވންޗަރ ކެޕިޓަލްއަކީ ފްރައިވެޓް އިކުއިޓީ ފައިނޭންސިންގގެ ބާވަތެކެވެ. މިއީ ވަކިވަކި ފަރުދުން ވިޔަފާރިއެއް ފަށައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ނެތުމުން 

ވެންޗަރ  ކިޔައިއުޅެނީ  ފަރާތްތަކަށް  އިންވެސްޓްކުރާ  ވިޔަފާރިތަކަށް  މިޮގތަށް  ފަށައިގަތުމެވެ.  ވިޔަފާރި  އިންވެސްޓްކުރާޮގތަށް  ފަންޑަކުން  ކެޕިޓަލް  ވެންޗަރ 

ކެޕިޓަލިސްޓުންނެވެ. އަދި ވެންޗަރ ކެޕިޓަލް ފަންޑުތަކަށް އިންވެސްޓުރާ ފަރާތްތަކަށް ކިޔައިއުޅެނީ ލިމިޓެޑް ޕާޓްނާރސް )އެލް ޕީސް(އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 

ކޯޕަރޭޓް ޕެންޝަން ފަންޑުތަކާއި، ޮސވެރިން ވެލްތު ފަންޑުތަކުގެ އިތުރުން މުއްސަނދި މަހުޖަނުން ހިމެނެއެވެ. 

އްިނވްެސަޓުރްނ
)ލިިމެޓޑް ޕާރްޓާންސ(

ެވްނަޗރ ެކޕަިޓލް ުކްނފުިނ
)ޖެެނަރލް ޕާރްޓާންސ(

ެވްނަޗރ ެކޕަިޓލް ަފްނޑު

އިންވެސްޓްމަންޓް
ކުންފުނި 4

އިންވެސްޓްމަންޓް
ކުންފުނި 4

އިންވެސްޓްމަންޓް
ކުންފުނި 3

އިންވެސްޓްމަންޓް
ކުންފުނި 2

އިންވެސްޓްމަންޓް
ކުންފުނި 1

LP LP LP LPVC

ފަންޑް މެނޭޖަރ
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ވެންޗަރ ކެޕިޓަލިސްޓުން އިންވެސްޓްކުރާނީ ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ބޭނުންވެފައިތިބި އާންމު ފަރުދުންގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭން ބަލާ ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި އެ 

ިވޔަފާރި ކާމިޔާބުވުމުގެ ފުރުޞަތު ޮބޑު ކަމުގައިވަނީ ނަމައެވެ. އާންމުޮގތެއްގައި ވެްނޗަރ ކެޕިޓަލިސްޓުންގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފެންނަނީ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް 

ވިޔަފާރިތަކުންނެވެ. ދާއިރާގެ 

އިންޓްރެސްޓްގެ  ކެރީޑް  އާއި  ފީ  މެނޭޖްމެންޓް  އެއީ  ޮގތަކަށެވެ.  ދެ  މައިގަނޑު  ޯހދަނީ  ފައިދާ  އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުން  ކުރާ  އިންވެސްޓަރުން  ިމފަދަ 

ަޒރިއްޔާއިންނެވެ. މެނޭޖްމަންޓް ފީއަކީ އެ ފަންޑު މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ އަހަރީ ފީއެކެވެ. ކެރީޑް އިންޓްރެސްޓް ނަގާ އުޅެނީ ވިޔަފާރިން ލިބޭ ފައިދާގެ 

އިންސައްތައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  ގިނަ ވެންަޗރ ކެޕިޓަލިސްޓުންގެ ކެރީޑް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ އާންމުޮގތެއްގައި 20 އިންސައްތައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގިނަ 

ޓޮޕް ޓިއަރ ކުންފުނިތަކުގެ ކެރީޑް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު އުޅެނީ 25 އިންސައްތައާއި 30 އިންސައްތައިގެ ދެމެދުގައެވެ ]3[.

ޑްެޓ ަފިއޭންނސިްނގގެ ބާަވތަްތްއ

ބޭްނކް ޯލްނ

ެއންމެ އާންމު ޑެޓް ފައިނޭންސިންގ ބާވަތް ކަމުގައިވާ ބޭންކް ޯލނަކީ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞްކުރާ ޮގތަށް ބޭންކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ 

ނެގުމެވެ. މިޮގތަށް ފައިސާ ނަގުމަށްފަހު ދިގުމުއްދަތެއްގައި ދައްކާއިރު ދަަރންޏަށް ނެގޭ ފައިސާގެ އިތުރުން އިންޓްރެސްޓްގެ ޮގތުގައި އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކަން 

ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ބޭންކް ޯލނަކީ އެކަމުގައި އެކުލެވޭ އިދާރީ ޚަރަދު ކުޑަ އަދި އަވަސްޮގތެއްގައި ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯހދޭނެ ގޮތެކެވެ. އަދި ކުންފުނިން 

ޯހދަން އެދޭ ފައިސާގެ ޢަދަދަށާއި ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްޯލއަށް ބެލުމަށްފަހު ކުރު، މެދު އަދި ދިގު މުއްދަތަކަށް ޯލނުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުން ބަހާލެވެއެވެ. 

ޯކޕޭަރްޓ ޮބްނޑްްސ

ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑަކީ އާންމު ފަރުދުންނާއި އިންވެސްޓަރުންގެ އަތުން ދަރަނީގެ ޮގތުގައި ފައިސާ ޯހދުމަށްޓަކައި، ކުންފުނިތަކުން ފައިނޭންޝަލް މާކެޓް ތަކުގައި 

ިވއްކާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓެކެވެ. މިޮގތަށް ޮބންޑް ވިއްކުމުން ކުންފުނިން ޯހދުމަށް އެދޭ ފައިސާ އެއްފަހަރާ ލިބި އެފައިސާއިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް 

ުކންފުންޏަށް ފުރުޞަތުލިބިގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑަކީ ަދރަނީގެ ޮގތުގައި ނެގޭ ފައިސާ ކަމުން ޮބންޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެ ފައިސާ 

ެއކީއެކައްޗަކަށް ޮބންޑް ޯހލްޑަރަށް ދައްކަން ޖެހެއެވެ. އަދި ޮބންޑުގެ މުއްދަތުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ރޭޓުން އިންޓްރަސްޓް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. އާންމު ޮގތެއްގައި 

ުކންފުނިތަކުން ވިއްކާ ޮބންޑުތަކުގެ މެޗުއަރިޓީ ޕީރިއަޑަކީ 3 އަހަރާއި 10 އަހަރާއި ދެމެދެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި މުއްދަތު މިއަށްވުރެ ދިގު އަދި ކުރުވުން 

ވެސް ެއކަށީގެންވެއެވެ ]4[.

މިއީ ހިރާސް ކުޑަޮގތަކަށް ކުންފުނިތަކުގެ މިލްކުވެރިކަން ނުގެއްލޭޮގތަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފަންޑިންގ ޯހދޭ އެއްގޮތެވެ. ނަމަވެސް ޙިއްސާގެ ފައިދާއާ ޚިލާފަށް 

ުކންފުންޏަށް ފައިދާވިޔަސް އަދި ނުވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޮބންޑުގެ އިންޓްރެސްޓް ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު، ކަނޑައެޅިފައި ޮއންނަ އުސޫލެއްގެމަތިން 

ދައްކަންޖެހެއެވެ. 
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ިޑެބްނަޗރ

ިޑބެންޗަރ އަކީ ކުންފުނިތަކުންނާއި ސަރުކާރުން ޕްޮރޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ފައިސާ ޯހދުމުގެ ޮގތުން ބޭނުންކުރާ އަންސެކިއާޑް ޮބންޑުގެ ބާވަތެކެވެ. ޮބންޑް 

އަދި ޑިބެންޗަރ ގެ ސިފަތަކުގައި އެއްޮގތްކަމެއް ހުރިކަމުގައިވިޔަސް، މިއީ ދަރަނި ދޭ ފަރާތުގެ ދަރަނިދެއްކުމުގެ ގާބިލްކަމަށް )ކުރެޑިޓްޯވދިނަސް( ބެލުމަށްފަހުގައި 

ކޮލެޓްރަލް )ދަރަންޏަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ދައްކާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމުގެ ޮގތުން ބަހައްޓާ މުދާ( އެއް ނެތި ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން އިންޓްރެސްޓް 

ދައްކާޮގތަށް ދޭ ޑެޓް އިންސްޓުރުމެންޓެކެވެ.

ޑިބެންޗަރ ދޭ ފަރާތަށް ކިޔަނީ ޑިބެންޗަރ ޯހލްޑާރސްއެވެ. މިއީ ހިއްސާދާރުންނާ ޚިލާފަށް، ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ  ކަންކަމުގައި  އެއްވެސް ވަރަށް 

ޝާމިލުނުވާ ކުންފުނީގެ އަރަނިވެރިންނެވެ. އަދި މިއީ ކަނޑައެޅޭ ވަކި ރޭޓެއް )ފިކްސްޑް ކޫޕަން ރޭޓެއް( ހިމެނޭޮގތަށް އެކަނޑައެޅިފައި އިންނަ މުއްދަތެއްގައި 

އިންސްޓުރޫމަންޓެކެވެ.  އިންޓްރެސްޓް ދައްކަންޖެހޭ  އިންވެސްޓަރުންނަށް  ގަވާއިދުން 

ިޑބެންޗަރގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސެކިއާޑް )ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ(، ޮކންވާޓަބަލް ނުވަތަ ޮނން-ކޮންވާޓަބަލް އަދި ފިކްސްޑް ނުވަތަ ފްލޯޓިންގ ޗާޖް ހިމެނެއެވެ. 

ެސކިއާޑަކީ، އޭގައި ކޮލެޓަރަލް ހިމެނޭޮގތަށް ދޫކުރާ ޑިބެންޗަރސް އެވެ. މި ބާވަތުގައި ފައިސާ ނަގާ ފަރާތުން، އެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ނުދެއްކިއްޖެ 

ޙާލަތެއްގައި ޑިބެންޗަރ ޯހލްޑަރަށް ކޮލެޓަރަލްގެ ޮގތުގައި ދޫޮކށްފައިހުރި އެސެޓް )މުދަލުގެ(ގެ މިލްކުވެރިކަން ނެގިގެންދެއެވެ. ކޮންވާޓަބަލް ޑިބެންޗަރގައި ވަކި 

ުމއްދަތެއް ހަމަވުމުން ޑިބެންޗަރ ޯހލްޑަރަށް، އެޑިބެންޗަރ، އިކުއިޓީ ހިްއސާއަށް ބަދަުލކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންދެއެވެ. ޮނން-ކޮންވާޓަބަލްގައި މި އިޚްތިޔާރު 

ޑިބެންޗަރ ޯހލްޑަރަށް ނުލިބެއެވެ. ފިކްސްޑް ޗާޖުގެ ދަށުން، އަންސެކިއާޑް ޑިބެންޗަރ ޯހލްޑަރުންނަށް އެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޫޕަން ރޭޓަކަށް އަދި މުއްދަތަކަށް 

އިންޓްރެސްޓް ލިބިގެން ދާނެއެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް ފްލޯޓިންގ ޗާޖުގައި، އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކީ ޑިބެންޗަރ ޯހލްޑަރަށް ލިބޭ އިންޓްރެސްޓަށް 

ވެސް އަސަރުކުރާނެއެވެ. 

ިޑބެންޗަރއަކީ ޑެޓް ފައިނޭންސިންގގެ އެހެނިހެން ބާވަތްތަކާއި އަޅައިބަލާއިރުގައި އޭގައި އެކުލެވޭ އިދާރީ ޚަރަދު، ނިސްބަތުން ކުޑަ އިންސްޓުރުމެންޓެކެވެ. 

އަދި މި ބާވަތުގައި ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ޮއނިގަނޑަށް ބަދަލުނައިސް، ުކންފުންޏަށް ލިބޭ ފައިދާވެސް ބެހިގެން ނުދެއެވެ. ނަމަވެސް، ޑެޓް ފައިނޭންސިންގގެ 

ާބވަތަކަށްވުމުން، ޑިބެންޗަރސް މެދުވެރިޮކށް ޯހދާ ފައިސާ ދައްކާ ނިމޭ އިރު، އިންވެްސޓްކުރުމަށް ނަގާ ޢަދަދަށްވުރެ ގުނަ އިތުރު ޢަދަދެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. 

މީގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ފައިނޭންސިންގ ޚަރަދު ދިގު މުއްދަތުގައި އިތުރުވެގެންދެއެވެ.

ޑެޓް ފައިނޭންސިންގ އަދި އިކުއިޓީ ފައިނޭންސިންގ ގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރުގައި އޭގެ ތެރެއިން ވަކި ކުންފުންޏަކަށް ޮބޑަށް ފައިދާކުރަނިވި ޮގތަކީ ޮކބައިކަން 

ޮބޑު ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ  މިޮގތުން  ކަނޑައަޅަން، ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ފައިސާ ބޭނުންވަނީ ކިހާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައިކަން ބެލުން މުހިންމެވެ. 

ބޭނުންވާނެފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް އިކުއިޓީ ފައިނޭންސިންގ ގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރާނަމަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަލާއިރުގައި އޭގައި އެކުލެވޭ ފައިނޭންސިންގ 

ަޚރަދު ނިސްބަތުން ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޮބޑެތި އިސްތިސްމާރުތަކަށް ފަންޑުުކރުމަށް ކުންފުނިތަކުން އައިޕީޯއ އިން ހިއްސާ ވިއްކާތަން ފެނިގެންދެއެވެ. 

ނަމަވެސް އަވަސްޮގތެއްގައި ފައިސާ ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ނުވަތަ މާ ޮބޑުނޫން ޢަދަދެއް ބޭނުންވާ ޙާލަތުގައި ޑެޓް ފައިނޭންސިންގ ގެ ބާވަތްތައް ކަމުގައިވާ 

ޭބންކް ޯލންފަދަ ފެސިލިޓީތަކުގެ ބޭނުން ުކންފުނިތަކުން ބޭނުންކުރެއެވެ. 
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