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የኢትዮጵያ ልማት ባንክና ሠራተኞች
ዓመታዊ በዓል የባንኩን ፕሬዝዳንት አቶ
ኢሳያስ
ባህረን
ጨምሮ
የባንኩ
ሠራተኞችና
ጥሪ
የተደረገላቸው
እንግዶች በተገኙበት ነሐሴ 30 ቀን
2007 ዓ.ም. ምድር ቤት በሚገኘው
የባንኩ መዝናኛ ክበብና አዳራሽ በደመቀ
ሁኔታ ተከብሯል።
በዕለቱ የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ
ባህረ ባንኩ በመጀመሪያው የዕድገትና
ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን እና በ
2007 በጀት ዓመት ስላከናወናቸው
መልካም
ሥራዎችና
በሁለተኛው
የዕድገትና
ትራንስፎርሜሽን
ዕቅድ
ዘመን
ሊሰሩ
ስለታሰቡ
ዕቅዶች
ገልጸዋል።
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ፕሬዝዳንቱ
ባንኩ
በተጠናቀቀው
የመጀመሪያው
የዕድገትና
ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የሥራ ዘመን
በአገር ውስጥ በሥራ እድል ፈጠራና
የውጭ ምንዛሪ በማምጣት በኩል ከፍተኛ
ሚና መጫወቱን የገለጹ ሲሆን በቀጣዩ
በቀጣዩ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን
የዕቅድ
ዘመንም
ፕሮጀክቶችን
የመደገፍና ሀገርን የማልማት ሥራውን
አጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል፡፡
ቀጣዩ የዕቅድ ዘመን እጅግ ሰፊና
የተለጠጠ በመሆኑ በስኬት ለማከናወን
የባንኩን ቅርንጫፎች ከ35 ወደ 150
ለማድረስ
እየተሠራ
እንደሚገኝ
ጠቁመዋል፡፡
አቶ ኢሳያስ አያይዘውም ባንኩ በቀጣዩ

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ
የዕቅድ
ዘመን
በተጠናከረ
መንገድ
እ ን ዲ ሠ ራ በ ት
በ መ ን ግ ሥ ት
የ ተ ሰ ጠ ው ን
የአነስተኛና መካከለኛ
ኢንተርፕራይዞች
(SMEs)
የመደገፍ
ኃላፊነት
እንዲሁም
አዳዲስ
ከሚጀመሩና
የ ሀ ገ ራ ች ን ን
ትራንስፎርሜሽን
ዕውን ለማድረግ ትልቅ
ሚና
ከሚጫወቱ
ፕሮጀክቶች
ጎን
ለመቆም
ከመላው
የባንኩ ሠራተኞች ከፍተኛ ቁርጠኝነት
የሚጠበቅ መሆኑን አሳስበዋል፡፡ ባንኩ
ለረጅም
ጊዜ
ሲጠብቀው
የነበረው
የተከፈለ ካፒታሉን የማሳደግ ጥያቄ
በመንግሥት
ተቀባይነት
ማግኘቱና
የተከፈለ ካፒታሉ ከብር 1.8 ቢሊየን ወደ
ብር 7.5 ቢሊየን ከፍ መደረጉም ባንኩ
እየተጣለበት ያለው ሀገራዊ ልማትን
የመደገፍና የመሪነት ሚና የመጫወት
ኃላፊነት እየጨመረ መምጣቱን ያሳያል
ብለዋል፡፡
በተያያዘ በባንኩ የስትራቴጂያዊ ዕቅድና
የልማት ውጤታማነት የሥራ ሂደት
ሪፖርት ቀርቧል። እንደ ሪፖርቱ በ2008
በጀት ዓመት ባንኩ ብር 12.78 ቢሊየን
ለመፍቀድ፣ ብር 10.8 ቢሊየን ብድር
ለመልቅና ብር 4.77 ቢሊየን ለመሰብሰብ
እንዲሁም ብር 1.04 ቢሊየን የተጣራ
ትርፍ ለማግኘት አቅዷል፡፡
ባንኩ
በበጀት
ዓመቱ
በአነስተኛና
መካከለኛ ደረጃ የሚንቀሳቀሱ ተቋማትን
የገንዘብ ችግር ለማቃለል የብር 1.58
ቢሊየን የብድር ገንዘብ ለመፍቀድ
ማቀዱ ተገልጿል፡፡

... ወደ ገፅ 6 ዞሯል
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ባንኩ
በመጀመሪያው
የዕድገትና
ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ብር 38.8
ቢሊየን
ፈቅዶ
ብር
26
ቢሊየን
ለፕሮጀክቶች ማስፈፀሚያ የለቀቀ ሲሆን
ብር 12.8 ቢሊየን ደግሞ ለመሰብሰብ
መቻሉም ተብራርቷል፡፡
በመጀመሪያው
የእድገትና
ትራንስፎርሜሽን ዘመን ከባንኩ የብድር
አገልግሎት ተጠቃሚ ከሆኑት የኢኮኖሚ
ዘርፎች መካከል ቴክስታይልና የልብስ
ስፌት፣ የቆዳና ቆዳ ውጤቶች፣ አበባ፣
አትክልትና
ፍራፍሬዎች፣
የስኳርና
ሲሚንቶ ኢንዱስትሪዎች እና የተለያዩ
የመፈብረኪያ
ኢንዱስትሪዎች
ተጠቃሾች ናቸው፡፡
የ2007 በጀት ዓመት አፈፈፃፀምን
በተመለከተም ባንኩ ብር 9.69 ቢሊየን
የፈቀደ ሲሆን ብር 6.84 ቢሊየን ደግሞ
ለፕሮጀክቶች
ማስፈፀሚያ
ለቋል፡፡
እንዲሁም
ብር
4.09
ቢሊየን
ከተበዳሪዎች ለመሰብሰብ እንደተቻለም
በሪፖርቱ ተገልጿል፡፡
በበጀት ዓመቱ ምርታቸውን ወደ ውጭ
አገር የሚልኩ ተበዳሪዎች በባንኩ በኩል
እንዲፈጽሙ
በመከታተልና
የውጭ
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DBEUndertakes 2014/15 Annual
Management Members Meeting
creation of job opportunities and
earning of foreign currencies to the
Country, Ato Esayas said, adding, this
eﬀort to be continued throughout the
GTP2 period. In order to achieve this
stretched plan, the Bank has set a plan
to increase the number of its branches
to 150 from the current 35 branches
operating across the Country.
The President also said that the Bank
has been given the responsibility to
ﬁnance
Small
and
Medium
Enterprises (SMEs) along with
technical support in the GTP2 period.
The Development Bank of Ethiopia
(DBE) held its annual management
members meeting from July 31 to August
2, 2015 at the Pyramid Resort, Bishoftu
Town of Oromia Regional State.
In this two and half days meeting, the
2014/15 Annual Performance Report of
the Bank, the Bank’s Strategic Plan of the
Second Growth and Transformation Plan
(GTP2) and the 2015/16 Annual Plan and
Budget of the Bank was presented and
evaluated by management members of
the Bank.
President of the Bank, Ato Esayas Bahre
on his opening remarks said that the Bank
has enormous contribution to the
development of the Country’s economy
which has witnessed fastest economic
growth.
The Bank played a great role in the

The paid up capital of the Bank has
reached Birr 7.5 Billion from Birr 1.8
Billion, Ato Esayas said, and adding, this
shows how the Bank’s activity in the
on-going development activities of the
Country is increasing from time to time
and discharging its responsibilities
eﬀectively.
During the meeting, Annual Performance
Report of the Bank was presented by the
Strategic Planning and Development
Eﬀectiveness Process for both core and
support processes of the Bank and held
discussions among members of the
management.
According to the report, the Bank
approved Birr 38.8 Billion, disbursed Birr
26 Billion and collected Birr 12.8 Billion in
the GTP1 period.
During the period, the Bank provided
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the report
stated.

further

In the 2014/5 budget
year, the Bank gained
a net proﬁt of Birr
678.4 Million after tax
and provision, it
indicated.

loans more focusing on textile and
garment, leather and leather products,
ﬂoriculture, fruits and vegetables, sugar,
and cement industries and other
manufacturing industries.
On the other hand, the Bank approved
Birr 9.69 Billion, disbursed 6.84 Billion
and collected 4.09 Billion in the 2014/15
ﬁscal year, the report indicated.
According to the report, close to Birr 1.87
Billion was earned from export LC foreign
currencies to the nation during the
budget set year. In line with this, 370
projects ﬁnanced by DBE are expected to
create 25,433 employment opportunity in
permanent and casual levels.
With respect to tax revenue and foreign
exchange generation, the annually
ﬁnanced projects are expected to
generate Birr 2.4 Billion and 1.7 Billion,
respectively, the report shown.
The Bank also collected Birr 1.3 Billion
from the sale of Grand Ethiopian
Renaissance Dam Bond in the ﬁscal year,

Moreover, the Bank
set a plan target to
approve Birr 76 Billion,
disburse Birr 70.72
Billion and collect Birr
30.85 Billion in the
next ﬁve-year strategic plan period. Also,
the Bank has set a plan target to approve
Birr 12.78 Billion, disburse Birr 10.8 Billion,
collect Birr 4.77 Billion and get Birr 1.04
Billion net proﬁt after tax in the 2015/16
ﬁscal year.
In addition to that the Bank put a plan
target to ﬁnance Birr 1.58 Billion for Small
and Medium Enterprises (SMEs) in the
2015/16 budget year, the report noted.
Following the report, various issues and
ideas were raised and discussed on the
Bank’s performance especially on the
ways how to give eﬃcient services,
minimize Non Performing Loans (NPLs),
excel insurance guarantees of the
agricultural projects and increase volume
of bond sales.
At the end of the two and half days
discussion, Ato Esayas gave emphasis to
members of the management and
employees of the Bank working at all
levels to work hard towards achieving
success.
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የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ሠራተኞች
ነሐሴ 29 ቀን 2007 ዓ.ም. በባንኩ
ምድር
ቤት
በሚገኘው
የመሰብሰቢያ አዳራሽ ደም ለገሱ።
በራስ ተነሳሽነትና በጎ ፈቃደኝነት
ላይ የተመሰረተው የደም ልገሳ
ፕሮግራም
ከመጀመሩ
በፊት
ሠራተኞች ስለራሳቸው የጤንነት
ሁኔታ በሚመለከት የተዘጋጀውን
መጠይቅ
/ቅጽ/
እንዲሞሉ
ተደርጓል።
የኢትዮጵያ
ልማት
ባንክ
ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ ባህረ
በዕለቱ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር
ባንኩ ለአገር ኢኮኖሚ ልማት
እያበረከተ ካለው አስተዋጽኦ ጎን
ለጎን
በተለያዩ
የማኅበራዊ
ጉዳዮችም
ድጋፍ
እያደረገ
እንደሚገኝ
ገልጸዋል።
የዛሬው
የደም
ልገሳ
ፕሮግራምም
ከማኅበራዊ ጉዳዮች አንዱና የብዙ
ሰዎችን ሕይወት መታደግ የሚችል
በጎ ተግባር እንደሆነ ተናግረዋል።
በመጨረሻም 71 የሚሆኑ የባንኩ
ሠራተኞች የጤንነታቸው ሁኔታ
እየተመረመረና
ክብደታቸው
እየተለካ ደማቸውን ለግሰዋል።

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዘደንት አቶ ኢሳይያስ
ባህረ እና የባንኩ ሰራተኛ ደም በመለገስ ላይ

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ

ገፅ

|6

የኢትዮጵያ ልማት ባንክና ... (ከገፅ 2 የቀጠለ)
ምንዛሪ በመግዛት በዓመቱ ውስጥ ብር 1.87 ቢሊየን የውጭ ሀገር ምንዛሬ ለመንግሥት
ገቢ አስገኝተዋል፡፡ በዓመቱ ባንኩ ብድር የፈቀደላቸው 370 ፕሮጀክቶች 25,433
ለሚደርሱ ዜጎች የቋሚና ጊዜያዊ የሥራ ዕድል ከመፍጠራቸውም በተጨማሪ
ፕሮጀክቶቹ ወደ ምርት ሲገቡ ብር 1.7 ቢሊየን የውጭ ምንዛሬ ገቢ እንደሚስገኙና
ዓመታዊ የመንግሥት ገቢንምን በአማካይ በብር 2.4 ቢሊየን እንደሚሳድጉት
ይጠበቃል፡፡
እንደ ሪፖርቱ ባንኩ በዓመቱ የታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ቦንድን በመሸጥ ብር
1.3 ቢሊየን የሰበሰበ ሲሆን የባንኩ የዓመቱ የተጣራ ትርፍም ብር 678.4 ሚሊዮን
ሆኗል፡፡
በቀጣዩ የባንኩ ስትራቴጂክ ዕቅድ በአምስት ዓመታት ውስጥ (ከ2015/16-2019/20)
ብር 76 ቢሊየን ለመፍቀድ፣ ብር 70.72 ቢሊየን ብድር ለመልቅና ብር 30.85 ቢሊየን
ለመሰብሰብ ታቅዷል በማለት ሪፖርቱ አትቷል፡፡
በመቀጠል አቶ ኢሳያስ ከሠራተኛው ጋር በቀጥታ ውይይት አካሂደዋል፤ ለተነሱ
ጥያቄዎችና አስተያቶችም ምላሽ ሰጥተዋል።
በዕለቱ የባንኩ እግር ኳስ ክለብ ከሁለተኛ ዲቪዚዮን ወደ አንደኛ ዲቪዚዮን
እንዲያደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ እግር ኳስ ተጫዋቾችና አሰልጣኞች የምስክር
ወረቀትና የገንዘብ ሽልማት ተሰጥቷል። የሙዚቃ ዝግጅት ቀርቧል፤ የጥያቄና መልስ
ውድድር ተካሂዶ ለአሸናፊዎች ሽልማት ተሰጥቷል፤ በመጨረሻም የመስተንግዶ
አገልግሎት ለሠራተኛው ተሰጥቶ የፕሮግራሙ ፍጻሜ ሆኗል።

ባንኩ ለሠራተኞቹ ቦነስና የ2 እርከን
የደመወዝ ጭማሪ ፈቀደ

ዓ.ም. ለሠራተኞች በጻፉት
ማስታወሻ ገልጸዋል።

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በተጠናቀቀው
በጀት ዓመት (2007 ዓ.ም.) አመርቂ
የሥራ ውጤት ማስመዝገቡን ተከትሎ
ለሠራተኞቹ እስከ ሁለት ወር የሚደርስ
የደመወዝ ጉርሻ (ቦነስ) እና የሁለት
እርከን የደመወዝ ጭማሪ ፈቀደ።

አሁን የተፈቀደው ጭማሪ ባለፈው
የበጀት ዓመት ሠራተኛው ያደረገውን
አስተዋጽኦ ከግምት ውስጥ በማስገባት
ነው ያሉት አቶ ታደሰ በቀጣዩ የሥራ
ዘመንም ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ያለውን
አቅም በሙሉ አሟጦ በመጠቀም የላቀ
ውጤት ለማስመዝገብ መትጋት ይገባል
ሲሉም አሳስበዋል።

ዓመታዊው የደመወዝ ጭማሪና ጉርሻው
በባንኩ የሥራ ኃላፊዎችና ሠራተኞች
የግል የሥራ አፈጻጸም ላይ የተመሠረተ
እንደሆነም የባንኩ ፕሬዝዳንት ተወካይ
አቶ ታደሰ ኃጢያ ነሐሴ 15 ቀን 2007

የውስጥ

በመጨረሻም አቶ ታደሰ አዲሱ ዓመት
መልካም
የሥራና
የስኬት
ዘመን
እንዲሆን ምኞታቸውን ገልጸዋል።
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የኢትዮጵያ ልማት ባንክ አሶሳ ቅርንጫፍ
በይፋ ተመረቀ
ኢትዮጵያ
ልማት
ባንክ
የአሶሳ ቅርንጫፍ ሰኔ 20 ቀን
2007 ዓ.ም. በቤኒሻንጉል
ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ
የክልሉ ከፍተኛ የመንግስት
የሥራ ኃላፊዎች፣ የባንኩ ከፍተኛ
የሥራ
አመራር
አባላትና
ሠራተኞች፣ የባንኩ ደንበኞች፣
ባለድርሻ
አካላትና
ጥሪ
የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት
በይፋ ተመርቆ ተከፍቷል።
የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ ባህረ በሥነ
ሥርዓቱ ላይ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ላለፉት
106 ዓመታት የፋይናንስ ድጋፍና የምክር
አገልግሎት በመስጠት በአገሪቱ ልማት ውስጥ
የመሪነት ድርሻ በመጫወት ላይ የሚገኝ
ተቋም መሆኑን ጠቅሰው ባንኩ ይህን
ቅርንጫፍ
ሲከፍት
ክልሉ
ያለውን
የኢንቨስትመንት አቅም ተመልክቶ በመደገፍ
ተደራሽነቱን ማስፋትና ከደንበኞቹም ጋር
በቅርበት ለመስራት ነው ብለዋል።
ፕሬዝዳንቱ በቀጣይም ባንኩ በጋምቤላና
ሁመራ እንዲሁም በሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች
አዳዲስ
ቅርንጫፎችን
በመክፈት
ተደራሽነቱን ለማስፋት ጠንክሮ እየሰራ ነው
ብለዋል።
ባንኩ ከሌሎች ባንኮች ልዩ የሚያደርገው
በፕሮጀክቶች
ላይ
በመመስረት
ብድር

የሚሰጥ
መሆኑና
በእርሻ፣
በአግሮ
ፕሮሰሲንግና በኢንዱስትሪ ዘርፍ ለተሰማሩ
ባለሀብቶች ገንዘብ እንደሚያበድርና የቴክኒክ
ድጋፍም እንደሚያደርግ እንዲሁም በቀጣይም
ለአነስተኛና
መካከለኛ
ደረጃ
ኢንተርፕራይዞች
ለማበደር
የሊዝ
ፋይናንሲንግ ፕሮሲጀር መዘጋጀቱን አቶ
ኢሳያስ ገልጸዋል።
በተያያዘም ለታላቁ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ
ቦንድ አቅርቦ በመሸጥ ላይ እንደሚገኝና
ወደፊትም
ይህን
ሥራውን
አጠናክሮ
እንደሚቀጥል ተናግረዋል።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፕሬዝዳንት
ተወካይ አቶ ሙሳ አሕመድ በበኩላቸው
“ባንኩ
በክልላችን
ተገኝቶ
ቅርንጫፍ
በመክፈቱ ደስታ ተሰምቶናል” ብለዋል።
የተለያዩ የአገር ውስጥና የውጭ አገር
ባለሀብቶች
በክልሉ
በመሳተፍ
ላይ
እንደሚገኙና የኢትዮጵያ ልማት ባንክን
የመሳሰሉ የገንዘብ ተቋማትም ይህን ልማት
በመደገፍ ረገድ ትልቅ ድርሻ ይኖራቸዋል
ብለዋል።
በመክፈቻ ሥነ ሥርዓቱ ላይ የአሶሳ ከተማ
ከንቲባ፣ የደንበኞች እና የአገር ሽማግሌ
ተወካዮች
ንግግር
ያደረጉ
ሲሆን
በመልእክታቸውም
ባንኩ
አገሪቱ
ለተያያዘችው የእድገት ጎዳና የጀርባ አጥንት
ሆኖ በመሥራት ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
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አንድ የኔ ቢጤ ነበሩ ::

ፈጣሪን ዘወትር ያመሰግኑትም
ነበር:: ቀን ለምነው አንድ ሰው 10 ብር ሲሰጣቸው ማታ
ወደ ጎረቤቶቻቻው ይሄዱና… “ተመስገን አምላኬ!... ዛሬም
ፈጣሪ 10 ብር ሰጠኝ” እያሉ ይደሰታሉ:: በሌላም ቀን
እንዲሁ::
በዚህም ጎረቤቶቻቸው ይናደዱ ነበር፡፡ “እኚህ ሴትዮ ምን
ያስዋሻቸዋል? እኛ እሰጠናቸው ፈጣሪ ሰጠኝ ይላሉ? ለምን
አናዋርዳቸውም?
ሁላችንም
እህል
እናዋጣና
ጠዋት
ከበራቸዉ እናስቀምጥ፤ ከዚያም ይሄን ሲያዩ እንደ
ልማዳቸው እግዚአብሔር ሰጠኝ ሲሉ ይሄኔ እንይዛቸዋለን”
ተባባሉ::
በጠዋትም ተነስተው አንደኛዋ ጎረቤት ስንዴ ሁለተኛዋ
ጎረቤት ገብስ ሶስተኛዋም በቆሎ ከበራቸው አስቀመጡ:: የኔ
ቢጤዋም ወደ ልመና ሊወጡ ሲሉ በራቸው ላይ እህል
ተደርድሮ አዩ:: “አይ የኔ ጌታ ዛሬ ደግሞ በሬ ድረስ
አመጣህልኝ… ተመስገን!” አሉ:: ይሄኔ ጎረቤቶቻቸው በድል
አድራጊነት… “እስከዛሬም ሲሸውዱን ነበር:: ሰው እየሰጠዎት
ፈጣሪ ሰጠኝ ይላሉ? ሁሉንም በርዎ ላይ ያስቀመጥነው እኛ
ነን!” አሏቸው::
እኚህ እናትም ሳቅ ብለው እንዲህ አሉ፡- "ልክ ናችሁ እኮ…
የኔ ጌታ እኮ ንጉሥ ነው፤ ራሱ አይመጣም፤ ሎሌዎቹን ነው
የሚልከው!"

ምንጭ፡- ቀልድና ቁምነገር መጽሐፍ

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ

ገፅ
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አዲስ ዓመትና ኢትዮጵያ!
በዚህች በኢትዮጵያ በእኛዋ እናት ሀገር
ሃይማኖት ከባህል ተሳስሮ ሲነገር
የእኛ አዲስ ዓመት አለው ልዩ ክብር
ባለብዙ ወግ ነው ባለብዙ ሕብር፡፡
በእኛዋ ኢትዮጵያ ዓመቱ ሲለወጥ
ልዩ ጥበብ አለው ምሥጢርን የሚገልጥ
ለጨለመው ዓለም ብርሃንን የሚሰጥ፡፡
በእኛ ኢትዮጵያ እንቁጣጣሽ ሲባል
በዓሉን ለማድመቅ አበባው ያብባል
በብርሃን ሊተካ ጽልመት ይገፈፋል
ክረምቱ ሊያበቃ ዶፍ ዝናቡ ያልፋል፡፡
ሰውን ሊያሻግሩ ወንዞች ይጎድላሉ
ለመጠጥ ሊሆኑ ምንጮች ይጠራሉ
ተራሮች በአበባ፣ ሜዳዎችም በአደይ ያሸበርቃሉ
እምቦሶች በሜዳው ይፈረጥጣሉ
አዕዋፍ አራዊቱ መዝሙር ያሰማሉ፡፡
ይህ ሁሉ ለሕዝቡ ደስታን ይሰጣል
በቅዳሴው ዜማ ዘመን ይለወጣል፡፡
እንደኛማ ሀገር የት ይገኛል በእውነት
ተፈጥሮና ዘመን የተጋጠመለት!!!!

መላኩ አላምረው

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የአሶሳ ቅርንጫፍ ምረቃ
ስነስርዓት
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