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የ 2014/15 ክ ን ው ን ሪ ፖ ር ት 
 

 
 

 

 

 



ራዕይ 

"እ.ኤ.አ በ2025 ዓ/ም በኢትዮጲያ የፋይናንስ ዘርፍ መሪ ሆኖ ለወገንና ለሀገር አለኝታነትን 

ማረጋገጥ፡፡" 

 
 
 
 

ተልዕኮ 

"ዘመኑን የዋጀ የባንክ አገልግሎት በመስጠት በኢትዮጵያዊያን የምጣኔ ሃብት እድገት 

ላይ አሻራ ማሳረፍ፡፡" 

 
 
 
 
 
 

 

እሴቶች 

• ፈጣሪን መፍራት 

• አገልጋይነት 

• ታማኝነት 

• የማያቋርጥ መሻሻል 

• ኃላፊነት መውሰድ 

• ሰብዓዊነት 



2  

መግቢያ 
 

 

የተከበራችሁ የአሐዱ ባንክ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች፣ 

የተከበራችሁ የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት፣ 

የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ 

ክቡራትና ክቡራን! 

 

ከሁሉ አስቀድሜ ፈጣሪ ሁላችንንም ጠብቆ ስላገናኘን ክብርና ምሥጋና ይድረሰው እያልኩ፣ ሰኔ 30 ቀን 

2014 ዓ.ም. የተጠናቀቀውን የበጀት ዓመት አፈጻጸምና ልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ለመወሰን 

ያስተላለፍነውን የ1ኛው መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ እና የ1ኛው ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባዔ ጥሪ ተቀብላችሁ 

በመገኘታችሁ በዲሬክተሮች ቦርድ አባላትና በራሴ ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ፡፡ 

ክቡራትና ክቡራን፣ የዓለም ባንክ በሪፖርቱ እንደጠቀሰው የዓለም ኢኮኖሚ እና አጠቃላይ የንግድ 

እንቅስቃሴ ከፍተኛ እድገት አስመዝግበዋል፡፡ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የሸቀጦች ንግድ በፍጥነት እያደገ 

ቢመጣም የአገልግሎት ንግድ ዘርፉ ግን ከተጓዦች እንቅስቃሴ መታቀብ ጋር ተያይዞ ዕድገቱ አዝጋሚ 

እንደሆነ ሪፓርቱ ያትታል። 

የሃገራችንን ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ስንቃኝ፣ እ.ኤ.አ. በ2020 በጀት ዓመት ኢኮኖሚው በኮቪድ-19 ተጽዕኖ ሥር 

እንደነበር ይታወቃል፡፡ ይኸም በአምራች ኢንዱስትሪ እና በአገልግሎት ዘርፍ ላይ ከፍተኛ ጫና አሳድሯል ። 

በዚህም ምክንያት በበጀት ዓመቱ አጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት ዕድገት ከዕቅድ በታች ሲሆን 

የተመዘገበውም 6.1 በመቶ ነው፡፡ ይህም ከሌሎች ተመሳሳይ ሀገራት አንጻር ሲታይ የተሻለ የሚባል ውጤት 

ሆኖ ተመዝግቧል፡፡ 

የኢትዮጵያ ሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ትግበራ ዘመንም የኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ 

ባወጣው ሪፓርት መሰረት በርካታ የኢኮኖሚ ስኬቶች የተመዘገቡበት ሲሆን ሀገሪቱ በአማካይ የ8.2 % 

ዕድገት አስመዝግባለች። ከኢኮኖሚ ዕድገት አንፃር ኢንዱስትሪው 15.4 % ዕድገት ሲያሳይ የአገልግሎት 

ዘርፎች 8.3 %፣ ግብርናው ደግሞ 4.1 % ዕድገት አስመዝግበዋል። 

በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ማብቂያ ላይ መንግስት ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ 

የተሰኘ የአስር አመት የጊዜ ማዕቀፍ ያለው መዋቅራዊ እና የዘርፍ ማሻሻያዎችን ያቀፈ የሀገር ውስጥ 
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የኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን አስተዋውቆ ተግባራዊ ማድረግ ጀምሯል። ይህ የኢኮኖሚ ማሻሻያ በዋናነት 

የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባትን ለምሳሌ የንግድ ሚዛን፣ የዋጋ ንረት እና ሥራ አጥነትን ማስተካከል፣ መዋቅራዊ 

ማነቆዎችን ማቃለል፣ አዳዲስ እድሎችንና የዕድገት ምንጮችን መፍጠር እና የፖሊሲና ተቋማዊ ማእቀፎችን 

ማሻሻል ላይ ያለመ ነው። 

ኢትዮጵያ እነዚህን ዕቅዶች ነድፋ ኢኮኖሚዋን ለማሳደግ ጥረት በምታደርግበት በአሁኑ ወቅት በተለያዩ 

አካባቢዎች በተቀሰቀሰው አለመረጋጋት ሳቢያ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ እና የጸጥታ አደጋ ተጋርጦባታል። 

በዚህና በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በሚከሰቱ ግጭቶች ምክንያት ሀገሪቱ መጠኑ ሰፊ የሆነ ማህበራዊ እና 

ኢኮኖሚያዊ ጉዳቶችን እያስተናገደች ትገኛለች። 

በሀገሪቱ የፋይናንስ ሴክተር ውስጥ የሚገኙ የመደበኛ ባንኮች ቁጥር መጨመር እና የአገልግሎት 

ተደራሽነታቸውን ከማስፋፋት ጋር ተያይዞ የንግድ ፉክክሩ እያደገ መጥቷል፡፡ በተጨማሪም በሴክተሩ 

የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት መስፋፋት፣ የፋይናንሺያል ቴክኖሎጂ ተቋማት (Fintechs) መጀመር 

እንዲሁም የክፍያ አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች መጠናከር ውድድሩን የበለጠ እንዲጠነክር እያደረገው 

ይገኛል። ይህም በተለይ በቅርቡ የባንክ ኢንዱስትሪውን ለተቀላቀሉት ባንኮች ጠንካራ ፉክክር 

እንዲገጥማቸው ምክንያት ሆኗል፡፡ በዚህም ምክንያት አብዛኛዎቹ ባንኮች በውድድሩ ውስጥ አሸናፊ 

ለመሆን የተለያዩ ጠንካራ ተቋማዊ ለውጦች ላይ ትኩረት አድርገው በመሥራት ላይ ይገኛሉ። 

ክቡራትና ክቡራን፣ 2014 በጀት ዓመት በኢትዮጵያ የባንክ ዘርፍ በሁሉም የአፈጻጸም መለኪያዎች 

ከምንጊዜዉም በላይ ከፍተኛ ውጤት የተመዘገበበት ወቅት ነው። ይህ ከፍተኛ የሆነ አፈፃጸም በተወሰኑ 

ማሳያዎች ስንመለከት 
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የአፈፃጸም መለኪያ መስፈርት ሰኔ 2014 

የባንኮች ብዛት 30 

የባንክ ቅርንጫፎች ብዛት 8,944 

የባንኮች ካፒታል መጠን (በብር) 199.1 ቢሊ. 

የባንኮች ሀብት መጠን (በብር) 2.4 ትሪሊ. 

የባንክ ተቀማጭ ገንዘብ (በብር) 1.7 ትሪሊ. 

የተከፈቱ የባንክ ሂሳቦች ብዛት 83,347,086 

የሞባይል ባንኪንግ ተጠቃሚዎች ብዛት 16.3 ሚሊ. 

የዴቢት ካርድ ተጠቃሚዎች ብዛት 30.7 ሚሊ. 

የሞባይል ገንዘብ (Mobile Money) ተጠቃሚዎች 

ብዛት 

 
43.3 ሚሊ. 

የኤ.ቲ.ኤም ብዛት 6,902 

የፖስ ብዛት 11,760 
 

በኢንዱሰትሪ ውስጥ ከታዩ አዳዲሰ ክስተቶች መካከልም መንግስት የውጭ ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ ገብተው 

መሥራት የሚያስችላቸውን የፖሊሲ ማሻሻያ በማድረግ የሚሠሩበትን ማዕቀፍ መቅረጹ ነው። ይህንንም 

ከግምት ውስጥ በማስገባት ባንኮች በካፒታል፤ በቴክኖሎጂ፤ እና በሰው ኃይል ላይ ኢንቨስት በማድረግ 

የካፒታል መሰረታቸውን እያሳደጉ ይገኛሉ። 

ባንካችንም ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደጉ የመጡትን ፈተናዎች ለመቋቋም ያስችለው ዘንድ ፣ ያሉትን ዕድሎች ሁሉ 

በመጠቀም የካፒታል አቅሙን በማሳደግ፣ በቴክኖሎጂ፤ በአገልግሎት ጥራት፤ በሰው ኃይል ብቃት እና 

በተሻለ ተደራሽነት ደንበኞቹን ለማርካት እና በኢንዱስትሪው ውስጥ ብርቱ ተፎካካሪ ሆኖ ርዕዩን ከግብ 

ለማድረስ የሚያስችለውን ዝግጅቱን አጠናቅቆ ወደ ሥራ ገብቷል። 

ክቡራትና ክቡራን ፣አሐዱ ባንክ አ.ማ የምስረታ ሂደቱን ካጠናቀቀ በኋላ ሐምሌ 9 ቀን 2014 ዓ.ም የባንኩን 

ኢንዱስትሪ በመቀላቀል በይፋ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ይታወሳል፡፡ የአሐዱ ባንክ በባለአክሲዮኖቹ 

ርዕይ፣ በአደራጆቹ ቁርጠኝነት፣ በዳይሬክተሮች ቦርድ እና ሥራ አመራር አባላት ያላሰለሰ ጥረት እንዲሁም 
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በሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት እገዛ ሥራውን በመጀመር ዓላማውን ለማሳካት ጉዞውን አሐዱ ብሎ 

ጀምሯል፡፡  

ባንካችን የምሥረት ጉባዔውን ካደረገበት ጊዜ ጀምሮ ባንኩን ሥራ ለማስጀመር ያከናወናቸውን ተግባራት፣ 

ያጋጠሙትን ችግሮች፣ የ2015 በጀት ዓመት ዋና ዋና እቅዶችና የትኩረት አቅጣጫዎችን እንደሚከተለው 

በዝርዝር አቀርባለሁ፡፡ 

1. ባንኩን ሥራ ለማስጀመር የተከናወኑ ተግባራት 
 

የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት በኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ሰኔ 25 2013 ዓ/ም ከጸደቀበት ግዜ አንስቶ 

ሥራውን ከአደራጆች በመረከብ እስከ በጀት ዓመቱ ማብቂያ ጊዜ ድረስ ከባለአክሲዮኖች የተቀበለውን 

ከፍተኛ አደራ ለመወጣት በርካታ ውሳኔዎችን እና ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል፡፡ የዳይሬክተሮች ቦርድ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመርያ በሚደነግገው መሠረት የመጀመሪያ ሥራው የቦርዱን ጽ/ቤት እና 

ንዑሳን ኮሚቴዎችን ማዋቀር ሲሆን በዚሁ መሠረት ቦርዱን አደራጅቷል፡፡ ቦርዱ ሥራውን ከጀመረ በኃላ 

በእያንዳንዱ ሳምንት ቢያንስ አንድ ስብሰባ በማድረግ ለባንኩ ሥራ መጀመር የሚያስችሉ ተግባራትን 

ሲያከናውን ቆይቷል፡፡ ቦርዱ የባንኩን ሥራ ለማስጀመር የሚያስችሉ ዋና ዋና ቅድመ ሁኔታዎችን በመለየት 

እና የድርጊት መርሐ ግብር ያወጣ ሲሆን ከእነዚህ ተግባራት መካከል ለባንኩ ዋና መሥሪያ ቤት የሚሆን 

ሕንጻ ማፈላለግ፤ ዋና ሥራ አስፈጻሚ መመልመልና እና መሾም፤ የባንኩን የንግድ ሥራ ሞዴል (Business 

Model) እና የስልት እቅድ (Strategic Plan) ገምግሞ ማጽድቅ፤ የባንኩን መዋቅር እንዲሁም የሰራተኞችን 

ደሞዝ እና ጥቅማ ጥቅም መወሰን፤ የኮር ባንኪንግ ሲስተም ግዢን ጨረታ ማውጣት፤ በባንኩ የፊርማ 

ጉባዔ ላይ ተገኝተው መፈረም ያልቻሉ ባለአክስዮኖች የመስራች ጥቅም እንዲጠበቅላቸው የውሳኔ ሃሳብ 

ማቅርብ፤ ባንኩን የንግድ ምልክት በአዲስ መልክ ማሠራት፣ ማስመዝገብ እና የመሳሰሉት ይገኙበታል፡፡ 

ከእነዚህ ውስጥ ዝርዝር ማብራሪያ የሚፈልጉትን እንደሚከተለው ይቀርባል፡፡ 
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1.1 የባንኩን ዋና መሥሪያ ቤት መከራየት እና ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችን ምደባን በተመለከተ 

 

የባንኩን ዋና መሥሪያ ቤት በተመለከተ የሚመለከተው የቦርድ ቋሚ ኮሚቴ ዝርዝር ጥናት አጥንቶ ያቀረበ 

ሲሆን አሁን ባንኩ የሚገኝበትን ሕንጻ በተመጣጣኝ ዋጋ ለመከራየት ተችሏል፡፡ 

ባንኩን በከፍተኛ ኃላፊነት የሚመራ ዋና ሥራ አስፋጻሚ ወይም የባንኩን ፕሬዝደንት ማፈላለግ እና መሾም 

በተመለከተ ከአጠቃላይ ሁኔታ አንጻር ባንኩን የሚመራ ኃላፊ ለማሟላት ጊዜ የወሰደ ቢሆንም ቦርዱ 

ችግሩን በመፍታት ብሔራዊ ባንክ በማቅረብ እና በማጸደቅ ሥራ ለማስጀመር ተችሏል፡፡ 

 

1.2 አደረጃጀት እና የፖሊሲዎች ዝግጅት በተመለከተ 

 

የባንኩን ጊዚያዊ ተቋማዊ መዋቅር እንዲሁም የባንኩን ወደ ስራ መግባት መቃረብ ተከትሎ ማስተካከያ 

የተደረገበትን የባንኩን መዋቅር በቦርዱ ውይይት ከተደረገበት በኋላ ፀድቆ በተገቢው መንገድ ተፈፃሚ 

እንዲሆን ተደርጓል፡፡ 

ባንኩ ከብሔራዊ ባንክ ፈቃድ አግኝቶ ሥራ ከመጀመሩ አስቀድሞ ሊያሟላቸው ከሚገቡ ቅድመ ሁኔታዎች 

ውስጥ አንዱ ባንኩ ሊመራባቸው የሚገቡ ፖሊሲዎችና መመሪያዎችን መቅረፅና ማጽደቅ ነው። በመሆኑም 

ለሥራ አስፈላጊ የሆኑ ፖሊሲዎችን በማዘጋጀት እና በማጽደቅ ተግባራዊ ተደርገዋል፡፡ 

 
1.3 የባንኩን ሥራ ማስጀመር በተመለከተ 

 
ቦርዱ ሥራውን ከመረከቡ በፊት በሂደት ላይ የነበረው የባንኩ የንግድ ምዝገባ ሂደት ተጠናቆ ጥቅምት 9 

ቀን 2014 ዓ/ም ባንኩ የሥራ ፈቃድ ሠርቲፊኬት (Business License) ከብሔራዊ ባንክ የተሰጠው ሲሆን 

ይህን ተከትሎ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባስቀመጠው አሠራር መሠረት ቅድመ ሁኔታዎችን በማሟላት 

ባንኩ ሥራ መጀመር የሚያስችለዉን ፈቃድ ሰኔ 28 ቀን 2014 ዓ.ም. ማግኘት ችሏል። ይህንንም በመከተል 

ሐምሌ 9/2014 ዓ/ም ሥራውን በይፋ በደማቅ ሁኔታ ጀምሯል፡፡ 
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1.4 የሰው ኃይል ቅጥር እና የአቅም ግንባታ ሥልጠናን በተመለከተ 

የሠራተኞች ደመወዝ እና ጥቅማ ጥቅም በማኔጅመንቱ ቀርቦ ከጸደቀ በኋላ ባንኩ ወደ ሠራተኛ ቅጥር የገባ 

ሲሆን የሰው ኃይል ቅጥርን በተመለከተ ሰኔ 30 ቀን 2014 ዓ/ም በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የአሐዱ ባንክ 

ሠራተኞች ቁጥር 73 ደርሷል፡፡ ይህ ሪፓርት በተጠናከረበት ወቅት ደግሞ የሠራተኞች ቁጥር 254 ደርሷል፡፡ 

የሠራተኞችን አቅም ለማሳደግና የድርጅቱን አገልግሎት የተሳካ ለማድረግ ያስችለው ዘንድ ለሠራተኞች 

ሥራው በሚፈልገውና በፍላጎት ላይ በመመሥረት በተለያዩ ርዕሶች ዙሪያ ሥልጠና ተሠጥቷል፡፡ ሥልጠናው 

የተሰጠው የባንኩን ርዕይ፣ ተልዕኮ እና እሴቶች እንዲሁም ጥራት ባለው የደንበኛ አገልግሎትን በተመለከተ 

ሲሆን አጠቃላይ የሥልጠናው ውጤትም ተገምግሞ በቀጣይ የማሻሻያ ተግባራት የሚከወኑ ይሆናል፡፡ 

 

1.5 የባንኩን የአይቲ መሠረተ ልማት፣ ዲጂታል ባንኪንግ እና ኮር ባንኪንግ ግዢና ትግበራን 

በተመለከተ 

 

በዚህ ረገድ ባንኩ ከወጠናቸው ተግባራት መካከል የባንኩን የኮር ባንኪንግ ሲስትም እና የኢንፎርሜሽን 

ቴክኖሎጂ ግዢ የጨረታ ግምገማ ማከናወን እና ከአሸናፊ ተጫራቾች ጋር ድርድር ማካሄድ ይገኝበታል። 

በሂደቱም የቴክኒካል እና ፋይናንሺያል የጨረታ ግምገማውን በማጠናቀቅና በተገኘው ውጤት በመመርኮዝ 

ከአሸናፊ ድርጅቶች ጋር ተከታታይ የድርድር ሂደቶችን በየደረጃው አልፎ የኮር ባንኪንግ እና የኢንፎርሜሽን 

ቴክኖሎጂ መሠረተ ልማት (I.T. Infrastructure) የፕሮጀክት ጨረታ ግዥ ሂደቱን አጠናቋል። በዚህ 

ሂደትም የነባር እና የአዳዲስ ባንኮችን ልምድ በሚገባ ለመቅሰም ተችሏል። በውጤቱም የባንኩን የንግድ 

ሥራ ሞዴል (Business Model) እና የስልት እቅድ (Strategic Plan) እንዲሁም ለመስጠት የታሰቡ 

አገልግሎቶችን መሠረት ያደረገ ውል ከአሸናፊው ድርጅቶች ጋር ማለትም ለኮር ባንኪንግ ሲስትም 

ኢንተሌክት ዲዛይን አሬና ( Intelect Design Arena) እና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መሠረተ ልማትን 

በተመለከተ ደግሞ ኢቴክ (Etech) ከተባለ ሀገር በቀል ድርጅቶች ጋር ውል ተፈራርሟል። 

ሌላው በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዙሪያ ከተሠሩ ሥራዎች ውስጥ ከኢትዮ-ቴሌኮም የመረጃ ማዕከል ጋር 

የተፈረመው ለመጪው የሥራ ዘመን የሚያገለግል የአይቲ መሠረተ ልማት ፕሮጀክት እና 5 (አምስት) የዳታ 

መደርደሪያ ቦታ (RACK) ማግኘት አንዱ ነው። ይህ ደግሞ ባንኩ የራሱን የአይቲ መሠረተ ልማት በጊዜ 

ሂደት እንደአስፈላጊነቱ እስኪገነባ ድረስ ሥራው ሳይስተጓጎል እንዲቀጥል ያስችለዋል። 

የዲጂታል ባንኪንግን በሚመለከት የኢንተርኔት፣ የሞባይል እና የዋሌት እንዲሁም ተያያዥ አግልግሎቶች 
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በተያዘላቸው የፕሮጀክት ጊዜ ሰሌዳ መሠረት ለማጠናቀቅ ሥራዎች እየተሠሩ ይገኛል። 

ሙሉ የአይቲ ፕሮጀክቶች ሲጠናቀቁ ባንካችን በዓለም ዐቀፍ ደረጃ አሉ ከሚባሉ የቴክኖሎጂ ደረጃዎች 

ውስጥ ከመግባቱም በላይ ባንኩ ሙሉ በሙሉ ከወረቀት ነጻ የሆነ አሰራር በመዘርጋት ቀዳሚም ይሆናል፡፡ 

1.6 የብራንዲንግ ሥራን በተመለከተ 
 

በበጀት ዓመቱ ከተከናወኑ ታላላቅ ሥራዎች መካከል አንደኛው የባንኩን የብራንዲንግ ሥራ ማጠናቀቅ 

ሲሆን ይህ ተግባር የባንኩን አጠቃላይ ሁኔታ የሚገልጽ ስለሆነ ቦርዱ እና ማኔጅመንቱ ከፍተኛ ትኩረት 

በመስጠት ለማጠናቀቅ ተችሏል፡፡  

 

ምልክታችንም ሆነ አጠቃላይ ብራንዳችን በሁሉም ቅርንጫፎች በጥንቃቄ እንዲተገበር እና ጥቅም 

ላይ እንዲውል እየተደረገ ይገኛል፡፡ በዚህም ባንካችን ኢትዮጵያዊ ቀለም ያለው ጎልቶ የሚታይና 

ዓለምዐቃፋዊ ደረጃን እንዲኖረው አስችሎታል፡፡ 

1.7 ዋናውን መ/ቤትና በመጀመሪያው ዙር ወደ ሥራ የሚገቡትን ቅርንጫፎች ቁሳቁስ 

ማሟላት 
 

የባንኩን ዋና መ/ቤት እንዲሁም በመጀመሪያው ዙር ወደ ሥራ የሚገቡትን ቅርንጫፎችን በቁሳቁስ፤ 

በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እና በሌሎች አስፈላጊ ፋሲሊቲዎች ለማደራጀት ይረዳ ዘንድ በብሔራዊ ባንክ 

ትዕዛዝ በተለያዩ የንግድ ባንኮች ወለድን ጨምሮ በዝግ ሒሳብ ውስጥ ከተቀመጠው የባንኩ ገንዘብ ላይ 

ለቀጣይ ሥራዎች የሚሆን ገንዘብ እንዲለቀቅ መጠየቅ ቀዳሚ ከሆኑ ተግባሮች አንዱ ነበር። በመሆኑም 

በዚህ ረገድ ሊሠሩ የታሰቡ ሥራዎችና ተያያዥ የክፍያ ወጪዎችን የሚያሳይ ዝርዝር ሠነድ በባንኩ ሥራ 

አስፈፃሚ በኩል ለቦርድ ቀርቦ እና ዉይይት ተደርጎበት የፀደቀ ሲሆን ይኸውም ለብሔራዊ ባንክ ጥያቄ 

ቀርቦና ተፍቅዶ ጥቅም ላይ ውሏል። 

በዚህም ለባንኩ ስራ ማስጀመር ወሳኝ የነበሩ የቢሮ ዕቃዎች፣ ኮምፒውተሮች፣ ለተለያዩ አገልግሎት 

የሚውሉ ተሸከርካሪዎችና የዋና መስሪያ ቤት ዝግጅት ለማጠናቀቅ ተችሏል፡፡ 
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1.8 የቅርንጫፍ ተደራሽነትን በሚመለክት 

 
የባንካችን የአገልግሎት ተደራሽነት ለማረጋገጥ እና በባንክ ኢንዱስትሪው ዉስጥ ብርቱ ተፎካካሪ ሆኖ 

የሚቀጥልበትን መሠረት ለመጣል የሚያስችለውን ቅርንጫፍ የሚከፍትበትን ቦታ መወሰን፤ ተስማሚ 

ህንፃ መረጣ፤ ከህንፃ አከራዮች ጋርም ውልና ክፍያ መፈጸም፤ ለቅርንጫፎች የሚሆን የተለያዩ የቋሚና አላቂ 

እቃዎች የግዢ ጨረታ ማውጣትና የባንኩን ግዢ ሂደት ተከትሎ እቃዎችን መረከብ፤ ለሥራ ዝግጁ ወደ 

ሆኑት ቅርንጫፎችም እቃዎቹን የማጓጓዝ፤ የአይቲ እና የኤሌክትሪክ መሠረተ ልማት (Infrastructure) 

የማሟላት፤ እንዲሁም በቂ የሰው ኃይል የመቅጠር ሥራዎች ተሰርተዋል። 

በዉጤቱም እስከ ሰኔ 30/ 2014 ዓ/ም ምንም እንኳ ገበያው ላይ ያለዉ የዕቃዎች አቅርቦት ውስንነትና 

ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰው የዋጋ መናር ትልቅ ተግዳሮት የነበረ ቢሆንም በመጀመሪያው ዙር ወደ ሥራ 

ይገባሉ ተብለዉ ለታሰቡት 10 ቅርንጫፎች አብዛኛውን አስፈላጊ ቁሳቁስና የሰው ኃይል ማሟላት 

የተቻለበት ነበር። 

1.9 የማኅበራዊ ኃላፊነትን በተመለከተ 

 
ፈጣሪን መፍራት እንደቀዳሚ እሴት ያነገበው ባንካችን ማህበራዊ ግዴታውን ከመወጣት አንጻር 

ከምስረታው ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ ለተለያዩ አካላት ድጋፍ በምድረግ ውጤታማ ተግባራትን አከናውኗል 

በማከናወንም ላይ ይገኛል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም ለተለያዩ ግብረ ሰናይ ድርጅቶች ከምስረታው በፊትም ሆነ 

በኃላ ያደረጋቸው ድጋፎች እንዳሉ ሆነው ባንካችን ኢትዮጵያዊ ቅርስ እና እሴቶችን ተንከባክቦና ጠብቆ 

ማስቀጠል የሁሉም ሕብረተሰብ ክፍል ኃላፊነት ነው ብሎ በማመን የሀገራችን ብሎም የዓለም ትልቅ 

ሃብትና ኩራት የሆነውን የቅዱስ ላሊበላ ገዳም እድሳት ስራ ለመደገፍ 500,000.00 ብር ድጋፍ አድርጓል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪም ሰብዓዊነት የሚለውን እሴት ከማረጋገጥ አኳያ አንድ ቅርንጫፍ ለአንድ ልጅ የሚለውን 

ፕሮጀክት በመቅረጽ ከተለያዩ ሀገራዊ ድርጅቶችና ማህበራት ጋር በትብብር በመስራት እና ድጋፍ በማድረግ 

የማህበረሰብ አጋር በመሆን የተነሳበትን ዓላማ በተግባር ለማሳየት አሐዱ ብሎ መጀመሩን ያረጋገጠበት 

ነው፡፡ 

1.10 የሂሣብ ሪፓርት 

 
እ.ኤ.አ ሰኔ 30፣2014 ዓ/ም በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ባንኩ መደበኛ ሥራውን ባለመጀመሩ ከባንክ 

ሥራዎች ገቢ ያልነበረው ቢሆንም ባንኩ በእጁ የሚገኘውን ካፒታል ሥራ ላይ እስኪውል በተገቢው መንገድ 
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በማስቀመጥ ከተቀማጭ ገንዘብ ወለድ ብር 21.7 ሚሊየን ፣ ከውጭ ምንዛሬ ተመን ለውጥ ጭማሪ 3.54 

ሚሊየን ብር ገቢ አሰመዝግቧል፡፡ 

ባንኩም ወደሥራ ለማስገባትም ለሥራ ማሰኬጃ 26.2 ሚሊየን ብር የተከፈለ ሲሆን ለእርጅና ተቀናሽ እና 

የማደራጃ ወጭ ክፍፍል 14.9 ሚሊየን በወጪነት ከተያዘው ውስጥ ጉልህ ድርሻቸውን ይዟል፡፡ 

የሂሳብ ሪፓርቱን ዝርዝር መግለጫ በውጭ ኢዲተሩ በዝርዝር ከዚህ ሪፓርት በመቀጠልም የሚቀርብ 

ይሆናል፡፡ 

2. ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ መፍትሔዎች 

 ባንኩ አዲስ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ኃላፊዎች ለመቅጠር የወሰደው ጊዜ ከፍተኛ መሆኑ 

ይህም አጠቃላይ በባንኩ የሥራ መጀመሪያ ጊዜ ብሎም አፈጻጸም ላይ አሉታዊ ተጽእኖ 

መፍጠሩ ዋናው ሲሆን የዳይሬክተሮች ቦርድ ለተፈጠረው ችግር ከፍተኛ የሆነ ትኩረት 

በመሥጠት ለመፍታት ሞክሯል፡፡ 

 የባንኩን አክሲዮን ገዝተው በመስራች ጉባዔ ላይ ያልተገኙ ብሎም በፊርማ ጉባዔ ላይ 

ያልፈረሙ ባለአክሲዮኖች በነባሩ የንግድ ህግ ምክንያት በአክሲዮን መዝገብ ላይ 

ባለመስፈራቸው የከፈሉት ገንዘብ ባንኩ ማንቀሳቀስ ባለመቻሉ የካፒታል እጥረት 

እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል፡፡ ለዚህም የተለያዩ አማራጮች የተሞከረ ሲሆን ባለመሳካቱ 

በዛሬው ዕለት ጠቅላላ ጉባዔው ውሳኔ እንዲሰጥበት ቀርቧል፡፡ 

  በመመሰረቻው ጠቅላላ ጉባዔው የተፈቀደው የካፒታል ማሳደግ ውሳኔ በብሄራዊ ባንክ 

መመሪያ መሰረት ባለመተግበሩ ምክንያት፣ ካፒታል ማሳደግ ባለመቻሉ የባንኩ የተከፈለ 

ካፒታል ዝቅተኛ መሆን ሌላው ተግዳሮት ነበር ፡፡ ለዚህም ያልተከፈለውን ካፒታል 

እንዲሰበሰብ ያላሳላስ ጥረት በማድረግ ግዜያዊ መፍትሄ ለመስጠት የተሞከረ ሲሆን 

በቋሚነትም ያልተከፈሉትንም ሆነ ካፒታል ማሳደግን በተመለከተ ቦርዱ ለዚህ ጉባዔ 

አጀንዳ አድረጎ አቅርቦታል፡፡ 

 በአገራችን በበርካታ ቦታዎች ከጸጥታ ስጋትና ችግር ጋር በተያያዘ እንቅስቃሴ አለመኖር እና 

መገደብ፡ በአጠቃላይ በባንኩ ዕቅድ ትግበራ ላይ ከፍተኛ ጫና ፈጥሯል፡፡ 

 በሀገራችን በተከሰተው የቋሚ እቃዎች የዋጋ ንረት እና ገበያ ላይ አለመኖር በባንኩ ሥራ መጀመሪያ ጊዜ ላይ 

አሉታዊ ተጽእኖ የመፈጠሩን ችግር የባንኩን ባለድርሻ አካላት በመጠቀም ለመፍታት ተሞክሯል፡፡ 
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3. የ2015 በጀት ዓመት የትኩረት አቅጣጫዎች 
 

ክቡራትና ክቡራን ባንካችን በ2015 ዓ/ም በጀት ዓመት ትኩረት በመስጠት ሊተገብራቸው ካቀዳቸው 

የትኩረት አቅጣጫዎች ውስጥ የሚከተሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

 ተቀማጭ ገንዘብ የማሰባሰብ ሥራን በተጠናከረ ሁኔታ ማከናወን 

 የውጭ ምንዛሪ ማሰባሰብን ማሳለጥና ጠንካራ አቅም መፍጠር 

 የባንኩን የቅንርጫፍ ቁጥር ከ 50 በላይ ማድረስ፤ 

 የደንበኞቹን ቁጥሩን እስከ በጀት ዓመቱ ማብቂያ ድረስ 1.5 ሚሊዮን ማድረስ፤ 

 የባንኩን የአይቲ መሠረተ ልማት፣ ዲጂታል ባንኪንግ እና ኮር ባንኪንግ ሲስተም 

ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ማድረግ እንዲሁም በቴክኖሎጅ የታገዘ ወረቀት አልባ 

አገልግሎት ማስጀመር 

 የዲጅታል ባንኪንግ አገልግሎቶችን ለደንበኞቹ ተደራሽ ከማድርግ አንፃር የ ATM 

እና POS አገልግሎቶችን ወደ ሥራ ማስገባት፤ 

 የተለያዩ የብድር አገልግሎቶችን ማስጀመር 

 በጠቅላላ ጉባዔው የሚጸድቅ ከሆነ የባንኩን ካፒታል ማሳደግና ከዚህ ውስጥ በዚህ 

በጀት ዓመት የተወሰነውን የተከፈለ ካፒታል መሰብሰብ 

 አጠቃላይ አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ በስፋት በአገሪቱ ዉስጥ የወኪል ባንክ 

አገልግሎትን በተለያዩ የዲጂታል አማራጮች ተደራሽ ማድረግ የሚያስችል 

አጋርነትና አደረጃጀት መፍጠር፤ 

 ከተለመደዉ በሰራተኛ ከታገዘ የቅርንጫፍ አገልግሎት በተጓዳኝ ደንበኞች ሙሉ 

በሙሉ በራሳቸዉ የዲጂታል አገልግሎት የሚያገኙበት የቅርንጫፍ ዉስጥና ውጭ 

አገልግሎት አደረጃጀት ማመቻቸት፤ 

 የገጠር የባንክ አገልግሎትን ለአርሶና አርብቶ አደሮች፣ የገበሬ ማህበራት እንዲሁም 

በግብርና እሴት ሰነሰለት ለሚሳተፉ ተዋናዮች በስፋት ለማዳረስ ማዘጋጀት፤ 

  የባንኩ ደንበኞች ካሉበትና ባሉበት ቦታዎች ሆነዉ ራሳቸዉን የባንኩ ደንበኛ 

ማድረግ የሚችሉበትን አሰራር መተግበር፤ 

 በተጨማሪም ባንካችን በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ክፍተቶች ላይ ትኩረት 
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በማድረግና ከባንኩ መሰረታዊ እሴቶች በመነሳት የማህበራዊ ሀላፊነቱን በከፍተኛ 

ሁኔታ እየተወጣ የሚቀጥል ይሆናል። 

 
ማጠቃለያ 

ክቡራትና ክቡራን፣ የባንካችንን ርዕይና ተልዕኮ ለማሳካት በበጀት ዘመኑ አስተዋፅዖ ላደረጉት የባንካችን 

ባለአክሲዮኖችና ማኔጅምንት በራሴ እና በዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ስም ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ፡፡ 

በተጨማሪም በርካታ ተግባራትን እንድናከናውን ድጋፍ ላደረጉልን የተለያዩ የመንግስት አካላት በተለይም 

ለብሔራዊ ባንክ በባንካችን ስም እንድታመሠግኑልን በአክብሮት እንጠይቃለን፡፡ በቀጣይም ክቡራን እና 

ክቡራት ባለአክሲዮኖቻችን ለባንካችን ውጤታማነት የበኩላችሁን ድርሻ እንድትወጡ መልእክቴን 

እያስተላለፍኩ የ2014 በጀት ዓመት ሪፖርት እና የ2015 በጀት ዓመት የትኩረት አቅጣጫ መልእክቴን በዚሁ 

አጠናቅቃለሁ፡፡ 

ስለአዳመጣችሁኝ በልዑል እግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ!!! 

 

 

 

 
አንተነህ ሰብስቤ 

የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ 

 
 

ጥቅምት 12 2015ዓ/ም 

 
 

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 



 

 

                       Ahadu Bank S.C 

                  Annual Financial Report 

     For the Eight Month Ended June 30, 2022 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 





































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

፣ 

አፍሪካ ጎዳና፣መስቀል አደባባይ 

አዲስ አበባ፣ኢትዮጲያ 

ስልክ፡+251 11 526 1022 

info@ahadubank.com 

mailto:info@ahadubank.com

