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1. መግቢያ
የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የመንግስት 

የፋይናንስ ተቋም ነው፡፡

ባንኩም የሚከተሉት ተልዕኮ፣ ራዕይና እሴቶች 

አሉት፡-

 ተልዕኮ
የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ተልዕኮ የመንግሥትን 

የልማት የትኩረት አቅጣጫን መሠረት 

በማድረግ አዋጭ ለሆኑ እና  ለተመረጡ የልማት 

ፕሮጀክቶች ከሀገር ውስጥና ከውጭ የብድር 

ገንዘብ በማሰባሰብ የፋይናንስና የቴክኒክ ድጋፍ 

መስጠት ነው፡፡ ይህንኑ ተልዕኮውን ሲወጣም 

የባንኩን ህልውና በማረጋገጥ ጭምር ነው፡፡

ባንኩ ይህን ከፍተኛ ዋጋ ያለው ተልዕኮ 

እንዲሳካ ለቀጣይ አቅም ግንባታ፣  ለደንበኛ 

ተኮር አገልግሎትና ለአካባቢ ጥበቃ ከፍተኛ 

ትኩረት ይሰጣል፡፡

 ራዕይ 
በባንኩ የፋይናንስ ድጋፍ የሚቋቋሙትን 

ፕሮጀክቶች በሙሉ እ.ኤ.አ. በ2020 ላይ 100% 

ውጤታማ ማድረግ፣

 እሴቶች
 ለተልዕኮአችን መሳካት ቁርጠኛ ነን
 ለደንበኞቻችን ልዩ ትኩረት አለን
 ታማኝነት ዋናው ሃብታችን ነው
 ለቡድን ሥራ ትልቅ ቦታ እንሰጣለን
 ሠራተኞች የባንኩ ተመን የሌላቸው 
ሐብት ናቸው
 ሁሌም መማር የዕድገታችን መሠረት ነው

 ለአካባቢ ጥበቃ ትኩረት እንሰጣለን
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የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በአሁኑ ጊዜ የመንግስትን 
የትኩረት አቅጣጫን መሠረት በማድረግ ለሚቋቋሙ 
አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የካፒታል 
ዕቃዎች ኪራይ /የሊዝ ፋይናንስ/ አገልግሎት 
እንዲሰጥ ከመንግሥት ከፍተኛ ኃላፊነት ተሰጥቶታል። 
በዚህም መሠረት ባንኩ የሚከተሉትን ዓላማዎች 
የሚያሳኩ ኢንተርፕራይዞችን የካፒታል ዕቃ ኪራይ 
ፋይናንስ ያደርጋል፡፡
 የመዋቅራዊ ሽግግር (ትራንስፎርሜሽን) 

ዓላማዎችን የሚደግፉ፣
 ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር 

ውስጥ ለመተካት የሚያግዙ፣
 የሥራ ዕድልን በስፋት የሚፈጥሩ፣
 ወደ ውጭ ሀገራት ምርቶችን የመላክ 

ሀገራዊ ዓላማን የሚደግፉና የውጭ ምንዛሬን 
የሚያስገኙ እና

 የካፒታል እጥረት ያለባቸውና ዋስትና 
ባለማቅረባቸው ምክንያት የፋይናንስ ድጋፍ 
ላላገኙ ለአነስተኛና መካከለኛ (Missing 
Middle) ኢንተርፕራይዞች ድጋፍ መስጠት 
ነው፡፡

2. የሊዝ ፋይናንሲንግ እና የአነስተኛና  
   መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ትርጉምና  
   አገልግሎቶች
  2.1 ትርጉም (Definition)

2.1.1 ሊዝ ፋይናንሲንግ፣ 
ባንኩ አነስተኛ እና መካከለኛ  
ኢንተርፕራይዞች የካፒታል ዕቃዎችን 
ገዝቶ በዱቤ ግዥ ሥርዓት (Hire-Purchase 
modality) ለኪራይ የሚያቀርበው አገልግሎት 

ማለት ነው፡፡
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2.1.2 አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች  
(SMEs)

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከተሰጠው ተልዕኮ 
አንፃር “አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች 
(SMEs)” ማለት በግብርና ስራ ላይ የተሰማሩ 
(Agriculture)፣ የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያ 
(Agro Processing)፣ የመፈብረኪያ (Manufacturing)፣ 
የቱር ኦፕሬሽን (Tour Operation)፣ የማዕድን እና 
ቁፋሮ (Mining and Quarries)፣ የኮንስትራክሽን 
(Construction) ኢንዱስትሪዎች ሆነው ከስድስት 
በላይ ሰራተኞችን የያዙ ወይም የሚቀጥሩ 
እንዲሁም አጠቃላይ ካፒታላቸው ከብር 500 ሺህ 

እስከ ብር 7.5 ሚሊዮን የሆነ ማለት ነው፡፡

  2.1.3 የሚከተሉት ንዑስ የኢኮኖሚ ዘርፎች    
       ባንኩ  የሊዝ ፋይናንሲንግ አገልግሎት  
       የሚሰጣቸው ናቸው፡፡

ግብርና (Agriculture)
 የዶሮ እርባታ
 የአሣ እርባታ
 ንብ ማነብ
 የሐር ምርት
 የቅባት እህሎች ማምረት
 አትክልትና ፍራፍሬ ማምረት
 ቀርከሀ ማምረት
 ጥጥ ማምረት
 ምርጥ ዘር ማምረት
 የቡና እርሻ እና የመሳሰሉት ናቸው።

  የእርሻ ውጤቶች ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪዎች
(Agro- Processing Industries)

 የወተት ተዋፅኦ ማቀነባበሪያ

  የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ
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  የዶሮ ምርት ማቀነባበሪያ
 የቅመማ ቅመም፣ ከእፅዋት የሚገኙ 

መድኃኒቶችና ዘይቶች መጭመቂያና 
ማቀነባበሪያ

  የዓሣ ምርት ማቀነባበሪያ
  የምግብ ዘይት መጭመቂያና ማቀነባበሪያ
  የዱቄት ፋብሪካ
  የአትክልትና ፍራፍሬ ምርት ማቀነባበሪያ 
  የምግብ ማቀነባበሪያ እና የመሳሰሉት 

ናቸው።

የመፈብረኪያ ኢንዱስትሪዎች 

(Manufacturing Industries)

 የቆዳና የቆዳ ውጤቶች ማምረቻ

 የጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ማምረቻ

 ብረትና ብረት ያልሆኑ ዕቃዎች ማምረቻ

 የእንጨት ዕቃዎች ማምረቻ

 የዕደ ጥበብ ውጤቶች ማምረቻ

 ሳሙናና የፅዳት እቃዎች ማምረቻ

 የጌጣ ጌጦች ማምረቻ

 የቀለም ማምረቻ እና የመሳሰሉት ናቸው።

የቱር ኢንዱስትሪዎች (Tour Industries)

ለቱር አገልግሎት የሚውሉ መገልገያ መሣሪያዎች 

እንደ ጀልባና መኪና የመሳሰሉት ናቸው፡፡

የግንባታ ኢንዱስትሪዎች 

(Construction Industries)

 ብሎኬት፣ ቱቦና ጡብ ማምረቻ

 ኮንክሪት ፖል ማምረቻ

 ባዞላ ማምረቻ

 ቴራዞ ማምረቻ
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 ሴራሚክ ማምረቻ

 ጂፕሰም ማምረቻ

 የግንባታ ዕቃዎች ማምረቻ እና የመሳሰሉት 

ናቸው።

የማዕድናት ልማት (Mining and Quarries)

 ዕብነበረድ ማምረቻ

 የወርቅና የከበሩ ማዕድናት ማምረቻ

  ጠጠር ማምረቻ እና የመሰሳሉት ናቸው።        

2.2 የሊዝ ፋይናንሲንግ አገልግሎቶች
2.2.1. ባንኩ የሊዝ ፋይናንሲንግ አገልግሎት 

የሚሰጣቸው አነስተኛና መካከለኛ 

ኢንተርፕራይዞች ሆነው በመንግስት 

የኢኮኖሚ የትኩረት መስኮች ላይ 

የሚሰሩና የካፒታል ዕቃዎችን 

(Capital goods) ለፕሮጀክቶቻቸው 

መጠቀም የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡

2.2.2. ባንኩ ለማምረት የሚያገለግሉ 

ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች 

የካፒታል ዕቃዎችን (Capital goods) 

ገዝቶ በኪራይ መልክ ያቀርባል፤ 

ኢንተርፕራይዞቹ ኪራዩን ሙሉ 

በሙሉ ከፍለው ሲጨርሱ የካፒታል 

ዕቃዎቹ የራሳቸው ንብረት ይሆናል፡፡ 

2.2.3. የሚሰጠው የካፒታል ዕቃዎች 

የሊዝ ዋጋ መጠን ፕሮጀክቱ ሥራ 

እስከሚጀምር (Commissioning) ድረስ 

ያሉ ወጪዎችን ያጠቃልላል፡፡ 

ይኸውም ለምርት ሂደት የሚያገለግሉ 
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የካፒታል ዕቃዎችን በኪራይ 

ለማቅረብ የሚወጡ ወጪዎችን 

ማለትም የዕቃው ዋጋ፣ የትራንስፖርት 

ወጪ እና የመሣሪያው ተከላ ወጪን 

ያጠቃልላል፡፡

2.2.4. ከቅድመ ምርት በፊት ያለው የአገልግሎት 

ክፍያ በካፒታል ዕቃው ዋጋ ላይ ተደምሮ 

ከመደበኛ ክፍያ ጋር በየወሩ፣ በየሶስት ወሩ 

ወይም በዓመት ይከፈላል፡፡

3. ለካፒታል ዕቃዎች ኪራይ ተጠቃሚነት                
ብቁ የሚያደርጉ መስፈርቶች

ከባንኩ የካፒታል ዕቃዎችን በኪራይ ለማግኘት 

የሚፈልጉ አዲስ ደንበኞች ማሟላት የሚጠበቅባቸው 

መስፈርቶች የሚከተሉት ናቸው።

3.1. አመልካቹ ለኪራዩ ብቁ (Credit worthy) 

መሆንና የሚያቀርበው ፕሮጀክትም የባንኩን 

መስፈርት የሚያሟላ እንዲሁም አዋጭነቱ 

የተጠና መሆን አለበት፡፡

3.2. አመልካቹ የቅድሚያ ትኩረት በተሰጣቸው 

መስኮች/ከላይ በተራ ቁጥር 2.1.2 

የተጠቀሱት/ ላይ የሚሰራና የግብር ከፋይነት 

የመለያ ቁጥር (TIN) ያለው መሆን አለበት፡፡

3.3 አመልካቹ በፕሮጀክቱ ላይ ያለውን 

እውቀትና ግንዛቤ ለመለካት የሚረዳ እስከ 

10 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የካፒታል 

ዕቃ ኪራይ ለሚጠይቅ ፕሮጀክት በጥራት 

የተዘጋጀ የቢዝነስ ዕቅድ (Business plan)፣ ከ10 

ሚሊዮን ብር በላይ ለሚጠይቅ የካፒታል ዕቃ 

ኪራይ ፕሮጀክት ደግሞ የአዋጭነት ጥናት 
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(Feasibility Study) እንዲያቀርብ ይጠየቃል፡፡

3.4 አመልካቹ ባንኩ የሚጠይቀውን አስፈላጊ 

ሰነዶችን፣ ተገቢ የሆኑ መረጃዎችን እና 

ወቅታዊ የታክስ ክፍያ ክሊራንስ ማቅረብ 

ይኖርበታል፡፡

4. የካፒታል ዕቃ በኪራይ ለመውሰድ   
   የአመልካቹ መዋጮ ድርሻ 
   (Equity Contribution)

4.1. ባንኩ የካፒታል ዕቃዎችን እና ተያያዥ 

ወጪዎችን ፋይናንስ ያደርጋል፤ በሌላ 

በኩል አመልካቹ የሚያስፈልገውን 

አጠቃላይ የሥራ ማስኬጃ ማለትም 

የደመወዝ፣ የጥሬ ዕቃዎች ግዢ፣ የቢሮ 

ኪራይ፣ የቢሮ መገልገያዎችንና የመሳሰሉ 

ወጪዎችን ይሸፍናል።

4.2. ባንኩ የካፒታል ዕቃዎችን ዋጋ ሙሉ 

በሙሉ የሚሸፍን ሲሆን በተከራይ 

የሚዋጣው አስፈላጊው የሥራ ማስኬጃ 

መዋጮ እስከ 20% ይሆናል። 

4.3 አዲስ ለሚቋቋሙትም ሆነ ከዚህ ቀደም 

የተቋቋሙት አነስተኛና መካከለኛ 

ኢንተርፕራይዞች ከሚያዋጡት የ20% 

መዋጮ ውስጥ እስከ 10% የሚሆነውን 

በዓይነት መዋጮ (in-kind contribution)፣ 

ቀሪውን በጥሬ ገንዘብ ወይም 20% በሙሉ 

በጥሬ ገንዘብ ሊያዋጡ ይችላሉ። የዓይነት 

መዋጮው እንደ ሥራ ማስኬጃ የሚቆጠር 

ሲሆን ይህም ለተከራዩ /ለኢንተርፕራይዙ/ 
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ሥራ አስፈላጊ መሆኑን ባንኩ በሚወስነው 

መሠረት ነው። በዓይነት የሚቀርቡ 

መዋጮዎች ባለቤትነት በባንኩ የሚረጋገጥ 

ይሆናል።   

4.4 አመልካቹ የሚፈለግበትን የገንዘብ መዋጮ 

/የሥራ ማስኬጃ/ የካፒታል ዕቃ ኪራይ ውል 

በሚፈራረምበት ጊዜ በባንኩ በሚከፈትለት 

ዝግ ሂሣብ ገቢ ማድረግ ይጠበቅበታል 

ወይም ተመጣጣኝ የሆነ የባንክ ዋስትና 

(Bank Guarantee) ማቅረብ ይጠበቅበታል፡፡ 

የተከራዩ መዋጮ ገቢ ሳይደረግ የዕቃው ግዥ 

አይፈጸምም፡፡ 

4.5. ባንኩ ለሥራ ማስኬጃ የሚያስፈልገውን 

የተከራዩን የገንዘብ መዋጮ የሚለቀው 

ተከራዩ የካፒታል ዕቃውን መረከቡን 

የሚያረጋግጥ ሰነድ (Acceptance Certificate) 

ሲደርሰው ነው።

5. የአገልግሎት ክፍያ መጠን እና ልዩ 
ልዩ ወጭዎች 

5.1. ተከራዩ የአገልግሎት ክፍያን በየወሩ፤ 

በየሶስት ወሩ ወይም በዓመት  መክፈል 

ይኖርበታል።

5.2. ወቅታዊው የሊዝ ፋይናንሲንግ 

የአገልግሎት ክፍያ 9% /በዓመት/ ነው፡፡

6. የካፒታል ዕቃዎች ግዥ ሥርዓት 
   /ፕሮሲጀር/

6.1. የካፒታል ዕቃዎች ግዥ የሚፈጸመው 

አመልካቹ በሚያቀርበው የካፒታል ዕቃው 
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ዝርዝር መግለጫ /ስፔሲፊኬሽን/፣ የዋጋ 

ማቅረቢያ እና ምርጫ መሠረት ነው። 

ባንኩ ምንም እንኳ በአመልካቹ ምርጫ 

ላይ የምክር አገልግሎት የሚሰጥ ቢሆንም 

በሚገዛው የካፒታል ዕቃ ላይ ለሚፈጠረው 

የጥራት ጉድለትና እንከን ኃላፊነት 

አይወስድም፤ የጥራት ጉድለት እንከን 

ለዕቃው ኪራይ አለመከፈልም ምክንያት 

አይሆንም፡፡ 

6.2. ባንኩ ግዥ የተፈጸመለትን የካፒታል ዕቃ 

ከአምራቹ ወይም ፍቃድ ካለው አቅራቢ 

ወደ ተከራዩ መድረሱንና መተከሉን 

ይከታተላል፤ በመጨረሻም መሥራቱን 

አረጋግጦ ለተከራዩ ያስረክባል። 

6.3. በባንኩ የሚገዙ የካፒታል ዕቃዎች 

የጉምሩክ ቀረጥ አይከፈልባቸውም፡፡

7. የተንቀሳቃሽ ሂሳብ/ አካውንት በባንኩ  
   ዘንድ ስለመክፈት

አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ከሊዝ 

ኮንትራት ስምምነቱ በኋላ ተንቀሳቃሽ ሂሳብ 

በባንኩ ዘንድ የመክፈት ግዴታ አለባቸው

8. የፋይናንስ እና ሌሎች መረጃዎች   

   አያያዝን በተመለከተ 

8.1. የካፒታል ዕቃ ተከራዮች ትክክለኛ 

እና በቂ የሆነ የሂሳብ መዝገብና መረጃ 

መያዝ ይኖርባቸዋል።

8.2. የካፒታል ዕቃ ተከራዮች ዓመታዊ 
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የሥራ ዕቅዶቻቸውንና የሂሳብ  

መረጃዎቻቸውን ለባንኩ ማቅረብ 

ይጠበቅባቸዋል።

ባንኩ በየጊዜው የካፒታል ዕቃ ተከራዮችን የሂሳብ 

ሰነዶች መመርመር፣ የፕሮጀክት ሳይቶችን 

የመጎብኘት እና የፕሮጀክቶቹን የሥራ አመራር 

ሁኔታ የመከታተል መብት አለው።

9. የካፒታል ዕቃዎች የመድኅን ዋስትናና    

   ጥገና (Capital Goods Insurance     

   and Maintainace/Repair)

9.1. ተከራዩ የካፒታል ዕቃውን መጠበቅና 

መንከባከብ ይኖርበታል።

9.2. ተከራዩ ከባንኩ ከሚሰጠው የጽሑፍ 

ስምምነትና እውቅና ውጪ የካፒታል 

ዕቃውን ለሌላ ሥራ መጠቀም አይችልም።

9.3.ተከራዩ የተከራየውን የካፒታል ዕቃ 

በተቀመጠለት የጊዜ ሰሌዳ መሠረት 

ተቀባይነት ባለው የሰርቪስ አገልግሎት 

መስጫ ማዕከል ሰርቪስ ማስደረግ 

ይኖርበታል።

9.4. ተከራዩ ለተከራየው የካፒታል ዕቃ በባንኩ 

ስም የመድኅን ዋስትና ይገባለታል፤ የሊዝ 

ጊዜው እስከሚያበቃ ድረስ የመድኅን 

ዋስትና ውሉን በየጊዜው የአረቦን 

ክፍያውን እየከፈለ ማደስ አለበት። 

10. የእፎይታ ጊዜ

10.1. ባንኩ ተከራዩ ሥራ ከጀመረ እና ለካፒታል 



11

ዕቃው ርክክብ የምስክር ወረቀት (acceptance 

certificate) ከተቀበለ በኋላ የእፎይታ ጊዜ 

ሊሰጥ ይችላል። 

10.2 የእፎይታ ጊዜው ከስድስት/6/ ወር ሊበልጥ 

አይችልም።

10.3 በእፎይታ ጊዜ የተጠራቀመ የአገልግሎት 

ክፍያ ፕሮጀክቱ ሥራ ከጀመረበት ጊዜ 

አንስቶ እስከ አንድ ዓመት ድረስ በየወሩ 

መክፈል አለበት፡፡

11. የሊዝ ኪራይ እና የአገልግሎት ክፍያ ጊዜ

11.1. የሊዝ ክፍያ ጊዜ የሚወሰነው 

በእያንዳንዱ ፕሮጀክት የገንዘብ ፍሰት 

(cash flow) እና በካፒታል ዕቃው 

የአገልግሎት ዘመን ላይ ተመስርቶ 

ነው። ሆኖም የሊዙ የቆይታ ጊዜ 

ከአምስት/5/ ዓመት ማነስ የለበትም።

11.2. ለክፍያ የደረሰው የአገልግሎት ክፍያ 

ከዋናው የኪራይ ክፍያ ጋር በየወሩ፣ 

በየሶስት ወሩ ወይም በዓመት መከፈል 

ይኖርበታል። 

12. የኪራይ መጠን 

12.1. ለአንድ የካፒታል ዕቃ ተከራይ በአንድ 

ጊዜ ወይም በተለያዩ ጊዜያት የሊዝ 

ፋይናንስ አግልግሎት የሚሰጠው 

የገንዘብ መጠን ከ30 ሚሊዮን ብር 

መብለጥ የለበትም። ለአነስተኛና 

መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የሊዝ 

ፋይናንሲንግ አገልግሎት በሙሉ 
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የሚሰጠው በዓይነት ብቻ ይሆናል። 

12.2. ለአንድ የካፒታል ዕቃ ተከራይ ሊሰጥ 

የሚችለው ዝቅተኛው የሊዝ ፋይናንስ 

አገልግሎት መጠን አንድ ሚሊዮን ብር 

ነው።

13. በደንበኞች የሚቀርቡ አቤቱታዎች

13.1. ባንኩ ከካፒታል ዕቃ ተከራዮች 

የሚቀርቡ አቤቱታዎችን በየደረጃው 

ተቀብሎ ያስተናግዳል።

13.2. አቤቱታ ሲኖር ተከራዩ በተስተናገደበት 

ቅርንጫፍ በጽሑፍ የሚያቀርብ ሲሆን 

በየትኛውም ደረጃ ቅሬታው ታይቶ 

ሊፈታ ይችላል፤ አስፈላጊ ከሆነም 

አቤቱታው ለዲስትሪክት ሥራ አስኪያጁ 

ወይም የሊዝ ፋይናንሲንግ ምክትል 

ፕሬዝዳንት ወይም ለከፍተኛ ውሳኔ 

ለባንኩ ፕሬዝዳንት ሊቀርብ ይችላል። 

13.3. በየደረጃው ያሉት የባንኩ የሥራ 

ኃላፊዎች አቤቱታውን በተመለከተ 

በሰጡት ውሳኔ ያልተስማማ ከሆነ 

ተከራዩ ለባንኩ የሥራ አመራር ቦርድ 

አቤቱታ ማቅረብ ይችላል፡፡ 
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