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1. ልምዓት ሓይሊ ሰብ 

1.1  መደባት ናይ 2007 በጀት ዓመት ንምፍፃም ኩሉ 
ሰራሕተኛ ናይ ትእምት ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ 
ክውደብን ብዝተወደበ ምንቅስቓስ መደባት ንምፍፃም 
ኩሎም መደባት ንኩሉ ሰራሕተኛ ግልፂ ክኸውን 
ኣብ መደባት ዝልዓሉ ሓሳባትን ሕቶታትን መሰረት 
አጠቃላሊ ምርድዳእ ተበፂሑ ስራሕ ተጀመሩ እዩ

1.2   ቀዳማይ ትኹረት ኣብ ናይ ሰራሕተኛ አተሓሳስባ፣ 
ክእለትን ፍልጠትን ስለዝነበረ ነዚ ሓይሊ ንምጥንኻር 
ብደረጃ ትእምት፣ ኣብ ትካላትን ወፃኢን ስልጠናታት 
ተሳሊጦም፡፡ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 11476 
ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ትእምት ልኡኽ ማእኸል ዝገበረ 
ስልጠናታት ዝወሰዱ እንትኸውን ዝርዝሩ ከምዝስዕብ 
እዩ፤      

ተራ 
ቁፅሪ ስም ኩባንያ ብዝሒ 

ዝሰልጠኑ
ተራ 
ቁፅሪ ስም ኩባንያ ብዝሒ 

ዝሰልጠኑ

1 መሰቦ 1,398 7 ሱር 3,747
2 መስፍን 720 8 ሳባ 247
3 ትራንስ 199 9 ማይጨው 720
4 ብሩህ ተስፋ 125 10 ጉና 344
5 ሸባ ሌዘር 548 11 ኣልመዳ 1,817
6 ኣዲስ መድሓኒት 523 12 ማእኸል ትእምት 1,088

ድ ም ር 11,476

1.3  ካብ ዝተለመዱ ዓበይቲ ስልጠናታት ፍልይ ዝብል 
ብደረጃ ትእምት ን 1000 ዝኾኑ መናእሰይ ምስ ትእምት 
ብቀጥታ ዝተኣሳሰሩ ሃገራዊ ስትራተጂታት ፍልጦ 
ዘዕቢ ስልጠና ኣብ መቐለ  ን 15 መዓልቲ ተኻይዱ፡
፡ ናይዚ ስልጠና ዕላማ ሰብ ሞያ መናእሰይ ትእምት 
ኣተሓሳስብኦም ኩለመዳያዊ ክኸውን ዝዓለመ እዩ፡፡ 
ግብረ መልሲ ናይዚ ስልጠና ኣብ መናእሰይ ዝፈጠሮ 
ዓብይ ምንቅናቕን ናይ ስራሕ ወነን ምልዕዓልን ፍሉይ 
ስለዝኾነ መራሕቲ ትካላት ኣብ ዘይሰልጠኑ መናእሰይ 
ክቕፅል ይሓቱ ኣለዉ፡፡    

1.4  ኣብ ሃገራዊ ናይ ሞያ ብቕዓት መረጋገፂ ዝወፀሎም 
ስራሕ መደባት ናይ ትእምት ሰራሕተኛታት ፈተና 
እናወሰዱ ሞያዊ ብቕዓቶም እናረጋገፁ ይርከቡ፡፡ 
ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ትእምት ትካላት ኣብ ሃገራዊ 
ናይ ሞያ ምርግጋፅ  ስታንዳርድ ምውፃእ ንጡፋት 
ተሳተፍቲ እንትኾና ገሊኣን እውን ናይ ሞያ መረጋገፂ 
መፈተኒ ማእኸል ኮይነን የገልግላ ኣለዋ፡፡  ናይ ሞያ 
ብቕዓት መረጋገፂ ፈተና ወሲዶም ዝሓለፉ ብዝሒ 
ሰራሕተኛታት ኣብ ቀፂሉ ዘሎ ሰደቓ ቀሪቡ ኣሎ፣       

ተ.ቁ ስም ኩባንያ ትልሚ ተፈቲኖም 
ዝሓለፉ %

1 ሱር ኮንስትራክሽን 712 653 92
2 መሰቦ 107 83 78
3 መስፍን 204 162 79
4 ትራንስ 13 2 15
5 ብሩህ ተስፋ 14 11 79
6 ሸባ ሌዘር 200 110 55
7 ማይጨው 27 9 33
8 ጉና 16 16 100

1.5  ናይ ትእምት ትካላት ስትራተጂ መተግበሪ ናይ 
ካይዘን አመራርሓ ጥበብን ቤንች ማርክን ተጠናኺሩ   
እንተይተቆራረፀ ኣብ ኩለን ትካላት ሰፊሕ ምንቅስቃስ 
ይግበረሉ ኣሎ፡፡ እዚ ምንቅስቃስ እንታይ ከምዝመስል 
ንምርኣይ ከም ኣብነት፤ 

1.5.1 ትልሚ ምድላው፣ ትልሚ መሰረት ገይርካ ምንቅስቃስ፤ 
ሽቶ ምልካዕ፣ ዝተበፅሓ ሽቶ ምምሕያሽ፣ ተጠናኺሩ 
ይቕፅል ኣሎ

1.5.2 ኣብ ሕድ ሕድ ክፍልታት ንብረት ተመዝጊቡ፣ 
ቀጥታዊ ርክብ ዘይብሉ ወይ ኣድላይ ዘይኮነ 
ብቐፃልነት እንዳተለለየ ነናብ ዝምልከቶ ምሕላፍ 
ዝምልከቶ ምእካብን ብኽነትን ምዝርኽራኽን መልክዕ 
ሒዙ ኣሎ፡፡ 

1.5.3  ናይ ክፍልታትን ኳሊቲ ሰርክልን መረዳእታ ብዝግባእ 
ተሰኒዶም ቦትኦም ተፈሊጡ ይቅመጡ ኣለዉ

1.5.4 ስርዓት መመላኸቲ ሜላታት፣ ኣቀማምጣ ንብረት፣ 
ድሕንነት ምሕላው፣ ናይ ምልልስ ጊዜ፣ አቀማምጣ 
ስቶር፣ መተሓላፊ መንገድታት ዎርክሾፕ፣ 
እንዳተመሓየሸ ዝትግበረሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ፡፡

1.5.5  ንብረት ምፍላይ፣ ምቅማጥ፣ ምፅራግ፣ ኢንስፔክሽን 
ስራሕቲ፣ ምልማድን ምዕቃብን ንምርግጋፅ ኣብ 
ሰሙናዊ ገምጋማት እንዳተርኣየ ከይተቆራረፀ ይቅፅል 
ኣሎ፡፡

1.6  ድሕንነት ናይ ሰራሕተኛ ንምሕላው ዘኽእል 
አቀማምጣ ናይ ሴፍቲ ንዋት፣ ጥዕናን ድሕንነትን 
ንምሕላው ኣብ ኩለን ትካላት ኦዲት እንዳተገበረ 
መመሓየሺታት ይተኣታቶ ኣሎ፡፡

1.6.1  ናይ ሓዊ ሓደጋ እንተጋጥም መውፅኢ መንገድታትን 
መጥፍኢ መሳርሒታትን ትኹረት ተዋሂብዎም ኣሎ

1.7   ኣብ ልምዓት ሓይሊ ሰብ ናይ ትእምት ዝግበር ዘሎ 
ርብርብ ኣብ ክእለት፣ ፍልጠት፣ ኣተሓሳስባን 
ድስፕሊንን ናይ ሰራሕተኛ መሰረታዊ ለውጥታት 
ይርአ አሎ፡፡



ቤት ፅሕፈት ኢንቨስትመንት ት.እ.ም.ት                                                                              ናይ 1ይ ፍርቂ ዓመት ሪፖርት  ጥሪ 2007 ዓ.ም 

3

1.8   ናይ ትእምት ሰራሕተኛ ብዘለዎ ሃገራዊ ተቐባልነት 
ሓደሽቲ ኩባንያታት ከም ዳንጎቴ ስሚንቶ ፋብሪካ፣ 
ራያ ቢራ ፋብሪካ ወዘተ ክግመት ዘይኽእል መሃያ 
እናኸፈሉ ምውሳድ ጀሚሮም ኣለዉ፣ ክሳብ ሕዚ 
ዘጋጠመ ፍልሰት   ቀሊል ኣይኮነን፣ ነዚ ዝኸይድ ዘሎ 
ሓይሊሰብ ዝትእክ ንምሓዝ ኩለን ኣድላይ ስራሕቲ 
እናሰርሓ እየን፡፡

1.9   ሰራሕተኛ ማሕበር ኣብ ቁፃር፣ ዕቤት፤ ድስፕሊን፣ 
ጥቅማጥቅሚ ውሳኔታት ምስ ኮሚቴታት ብሓባር 
ክውስኑን ምስ አመራርሓ ናይ ትካላት ተራኺቦም 
ክዛተዩን ተገይሩ እዩ

1.10  ሓደሽቲ ተቆፀርቲ ሰራሕተኛታት ናይ ሞያ ብቕዓት 
መረጋገፂ ዝሓለፉ ክኾኑ ተጀሚሩ ኣሎ

1.11  ሱርን መስፍንን ኣብዚ ሕዚ እዋን በፂሓንኦ ብዘለዋ 
ዕብየትን ናይ ስራሕ ስፍሓትን መሰረት አወዳድበአን 
ብኮርፐሬሽን መልክዕ ክኸውንን ብማነጂንግ 
ዳይሬክተር ክምርሓን መሓውር ተሰረሑ ናብ ተግባር 
እናተሸጋገራ  እንትኾና ትራንስን ኣልመዳን እውን 
ብተመሳሳሊ ኩነታት ክውደባ ምድላው እናገበራ 
ይርከባ፡፡     

1.11  ብአጠቓላሊ ኣብ ኩለን ትካላት ካብ ላዕሊ ክሳብ 
ታሕቲ ተወዲቡ መደባቱ ንምፍፃም ዝንቀሳቐስ ሓይሊ 
ሰብ ተፈጢሩ  ኣሎ፤ በዞም ምንቅስቓሳት ምኽንያት 
ኣብ ፍልጠት፤ ክእለትን ኣተሓሳስባን ቀፃሊ ምምሕያሽ 
ብምህላዉ ኣብ መፍረያይነትን ምቕናስ ወፃኢን 
ለውጥታት አለዉ፡፡ 

ኣብ ልምዓት ሓይሊ ስብ ዝትርኣዩ ጉድለታት 

·	 	 ቤንች ማርክ ከም ሓደ መስርሕ ተኣታትዩ እናተተግበረ 
እዩ፡፡ ኮይኑ ግን ገሊአን ቤንች ማርክ ዝኽተላ  ትካላት 
ንኣብነት መሳቱ ናይ ወፃኢን ናይ ውሽጢ ዓድን ትካላት 
እንታይ ከምዝሰርሓ ብዝርዝር ናይ ኩለን ኣይፍለጥን፤ ንፁር 
ቤንች ማርክ ተቐሚጡ ናብኡ ንምብፃሕ ናይ ጊዜ ሰሌዳ 
ተቐሚጥሉ መዓልታዊ ምንቅስቓስ በዚ መንፅር እናተዓቀነ  
ኣይኸይድን፡፡  ብተወሳኺ ኣብ ዝተወሰና ትካላት ናይ 
ባዕለን ዝበፅሕኦ ዝለዓለ ደረጃ መፍረያይነት ከም ቤንች 
ማርክ ወሲድካ ኩሉ ሰራሕተኛ ናብኡ ክበፅሕ ኣብ ምግራሕ 
በበጊዜኡ ዝተረኸበ ሓድሽ ናይ መፍረያይነት ምዕባለ ከም 
ሓዱሽ ቤንች ማርክ እናወሰድካ ምቅልጣፍ ሕፅረታት ኣሎ፡፡

· ናይ ካይዘን ኣመራርሓ ጥበብ እውን ኣብ ኩለን ትካላት 
ብማዕረ ተጨቢጡ ኣብ ምትግባሩ ፍልልይ ኣሎ፡፡ ኣብተን 
ብዝሓሸ ጨቢጠንኦ ዝብሃላ ምስ ሕድሕድ ስራሕ መደብ 
ታተሒዙ ክመፅእ ዝግብኦ ለውጥን ምምሕያሽን ብዘነፅር 
መልክዑን ኣብ መፍረያይነት ብዘለዎ ኣወንታዊ ኣበርክቶ 
ዝልክዕኦ እንትኾና፣ ብኣጠቃላሊ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 
ምንቅስቓስ ዝቐፀለ ውዑይ ናይ ተግባር ምንቅስቓስ ኣብ 
ኩለን ትካላት፣ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ኣብ ክእለት፣ ፍልጠትን 
ኣታሓሳስባን ርኡይ ምምሕያሽ ኣሎ፡፡ ኣብ ቀፃሊ ክትኮረሎም 
ዝግባእ ኣብ ናይ ካይዘን ፍልስፍና Pareto Analysis 
ብቕዓትን ኣብ ናይ ቤች ማርክ ድማ መሳቱ ትካላት ምልላይን 
ካብ መሳቱ ትካላት ንድሕሪት ዝተረፈሉ ኩነታት ተነፂሩ 
ክፍተት ኣብ ምስትኽኻል ናይ ጊዜ ሰሌዳ ክቕመጥ ይግባእን 
ይከኣል’ውን እዩ፡፡

ኣብ ልምዓት ሓይሊ ሰብ ትኹረት ዝደልዩ ጉዳያት፣

ü	ኩሎም ዝተጀመሩ ስራሕቲ ተጠናኺሮም ምቕፃሎምን 
ዘላቕነቶምን ምርግጋፅ

ü	ዘይተመጣጠነ ፍልጠት፣ ክዕለትን ኣተሓሳስባን መሰረት 
ዝገበረ ናይ ትግበራ ጉድለት ምፅባብ 

ü	ዝተፈጠረ ወነ ምዕቃብ

ü	መሰታ ዝኾና ትካላት ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ብምልላይ 
ትካላትና ካብ መሰታተን ዝተፈለያሉ ምኽንያት 
ምንፃርን እዚ ትልሚ ኣውፂካ ምትግባርን  
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2. ትካላዊ ዋንነት ምርግጋፅ
ከምዝፍለጥ ናይ ትእምት ትካላት፤ ትካላዊ ዋንነት ንምርግጋፅ ኣብ 
ዝሓለፉ ዓመታት ሰፋሕቲ መደባት ሒዘን እናተግበራ መፂአን 
እየን፡፡ በዚ መሰረት ኣብ ናይዘን ትካላት ገንዘብን ንብረትን 
ምሕደራ ስርዓት ፅቡቅ ምዕባለ ዝተርኣየሉ እንትኸውን ካልኦት 
ነዚ ዘጠናኽሩ ኣሰራርሓታት ኣብ ምትእትታው እውን ዓበይቲ 
አወንታዊ ለውጥታት ተመዝጊቦም እዮም፡፡ እዚ ከምዘለዎ ኮይኑ 
ትካላዊ ዋንነት ናይ ምርግጋፅ  ስራሕቲ ኣብ ሓደ እዋን ተሰሪሑ 
ዝውዳእ መደብ ስለዘይኮነ ኣብዚ በጀት ዓመትውን መደባት 
ተሓንፂፆም  እናተተግበሩ ይርከቡ፡፡

2.1 ምሕደራ ንብረት  

2.1.1  ሃለቕትን ቀዋሚን ንብረት ዘጠቃለለ ዓመታዊ ንብረት 
ቆፀራ ኣብ ኩለን ትካላት ብዝፀፈፈ ኣገባብ ኣብ 
ሓፂር ጊዜ ዝተወድኣ እንትኸውን ምስ ንብረት ቆፀራ 
ተተሓሒዙ ዘጋጥም ናይ ንብረት ሕልፍን ጎደሎን ኣብ 
ዝበዝሓ ትካላት ዓብይ ምምሕያሽ እናርአየ መፂኡ 
ኣሎ፡፡ ሕልፍን ጎደሎን ኣብ ዝተርኣየለን ትካላትውን 
ምኽንያቱ ብምንፃር ናይ መፍትሒ ስጉምቲ ይውሰድ 
ኣሎ፡፡

2.1.2 ናይ ንብረት መዛግብቲ እናፀፈፉ ብምምፅኦም ኣብ 
ሕድ ሕድ ትካል ዝርከብ ንብረት ብትኽክል ዝፍለጠሉ 
ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ፤ ከም ውፅኢት ናይዙይ 
ዝአረገ፤ ኣብ ግልጋሎት ዘይውዕልን ዘይንቀሳቐስን 
ንብረት(Dead Stock) ዝተፈለየ እንትኸውን ካብዚ 
ውሽጢ ብርክት ዝበለ ብጨረታ እናተሸጠ ናብ ገንዘብ 
ይቕየር ኣሎ፡፡ ተወሳኺ Dead Stock ንከይፍጠር 
ዝዕደጉ ኣቁሑት ኣብ መኽዘን ዘየለዉ ምዃኖምን 
ተዓዲጎም ቀጥታ ኣብ ስራሕ ዝውዕሉ ምዃኖምን 
እናተረጋገፀ ይፍፀም ስለዘሎ በዚ መዳይዚ ዝረአ 
ዝነበረ ፀገም እናተቐረፈ እዩ፡፡        

 2.1.3 ዕደጋ ገዚፍ ናይ ገንዘብ መጠን ዝቅነሰሉ ስራሕ ምዃኑ 
ብምርዳእ ኣብ ዓበይቲ ትካላት ዋና ዋና ዝዕደጉ 
ኣቁሑት ተለልዮም፤ ናይ ዕደጋ ስርዓት ግልፂ ጨረታ 
ይወፅእ ብምህላዉ ሓደሽቲ ተወዳደርቲ ንክሳተፉ 
ዝተመቻቸወ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ ከምኡውን 
ድሕሪ ጨረታ ምስ ስዓርቲ ተወሳኺ ድርድር 
ስለዝግበር ዓብይ ናይ ዋጋ ምቅናስ ይርከብ ኣሎ፡፡

2.1.4 እዋናዊ ናይ ዋጋ መፅናዕቲ ስርዓት ንምትእትታው 
ተሓሲቡ ትካላት ዝዕድግኦ ዋና ዋና ንብረት ተለልዩ፤ 
ናይ ዋጋ ዝርዝር (Price Bank) ኣብ ትካላት ትእምት 
ክጅመር ዝተዘርግሐ መምርሒ ዋላኳ ክንድቲ ዝድለ 
እንተዘይሰለጠ ዝተጀመሩ ነገራት ዘተባብዑ እዮም፡፡ 

2.1.5 ካብ ትካል ናብ ትካል ዝፈላለ ኮይኑ ኣብ መንጎ 
ፋይናንስን ንብረት ምምሕዳርን ዘሎ ናይ ንብረት 
መዝገብ ምትዕራቕ ስራሕቲ እናተሰርሐ ብምምፅኡ 
ኣብ መንጎ ናይ ንብረት መዛግብቲ ዝርኣ ኣፈላላይ 
እናፀበበ ሓደ ናብ ምዃን ይቀራረብ ኣሎ

2.2 ሒሳብ ምፅፋፍ፤ ምትዕራቕን ምዕፃውን  

2.2.1   ናይ ተአካብን ተኸፋሊን ሒሳብ ምትዕራቕ ስራሕቲ 
ኣብ መንጎ ኣሓት ትካላትን ምስ ካልኦት ዓማዊልን 
ብሰፊሑ  ተኻይዱ፤ ከምኡውን ወርሓዊ ናይ ባንክን 
መዝገብን ሒሳብ ምትዓራቕ ስራሕቲ እናተሰርሑ 
እዮም 

2.2.2  ብርክት ዝበለ ገንዘብ ዝሓዙ ነዊሕ ጊዜ ዘቁፀሩ 
ተኣከብቲ ሒሳባት ናብ ከይዲ ሕጊ ዝሓለፉ 
እንትህልዉ ድሕሪ ውሳኔ ናይ ቤት ፍርድን ቅድሚኡን 
ምስ ዓማዊል ቀፃሊ ክትትልን ዝርርብን ብምግባርን 
ቀሊል ዘይብሃል ገንዘብ ክእከብ ኪኢሉ እዩ፡፡ ነዊሕ 
እዋን ዘቁፀሩ ተኣከብቲ ሒሳባት ንምእካብ ዝግበር 
ፃዕሪ ከምዘሎ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ዝተማልአ ሰነድ 
ዘይብሎም፤ ተለቃሕቲ ትካላት ብምፍራሶም ተሓታቲ 
ዘይተረኸበሎም ከምኡውን ብኻልኦት ዝተፈላለዩ 
ምኽንያታት ክእከቡ ዘይኽእሉ ሒሳባት ሰለዘለዉ 
ኣብ ናይ ፋይናንስ ስርዓትና ብዝተቐመጠ መሰረት 
ዝምልከቶ ኣካል ፈሊጥዎም ዝስረዝሉ ኩነታት 
ክመቻቸው እዩ፡፡     

2.2.3  ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ናይ ትእምት ትካላት  
ዓመታዊ ሒሳብ ንምዕፃው ነዊሕ ጊዜ ይወሰደለን 
ከምዝነበረን ዝዝከር እዩ፡፡ በዚ ምኽንያት ናይ ደገ 
ኦዲት ምርመራ እናተደናጎየ ክሳብ ናይ ዓመት 
መወዳእታ ይበፅሕ ከምዝነበረን ይፍለጥ፡፡ በብጊዜኡ 
እናተመሓየሽ ድሕሪ ምምፃእ ኣብ ናይ 2006 በጀት 
ዓመት ሒሳብ ምዕፃው ዳርጋ ኩለን ትካላት ክሳብ 
ጥቅምቲ ሒሳብ ወዲአን ክሳብ ታሕሳስ ናይ ደገ ኦዲት 
ስራሕቲ ዝተጠናቕቐሉ ብርኪ ተበፂሑ ኣሎ፡፡      

2.3  ናይ ውሽጢ ኦዲት ስራሕቲ ኣብ ኩለን ትካላት 
ተጠናኺሩ ዝቐፀለ እንትኸውን ዝተረኸቡ ርካባት 
መርሃ ግብሪ ወፂኡሎም ይስተኻኸሉ ኣለዉ፤ 
ንምስትኽኻሎምውን ኣድላይ ክትትል ይግበር እዩ፡፡ 

2.4   ናይ መንግስቲ ግብርን ናይ ባንኪ ልቓሕን ብእዋኑ 
እናተኸፈለ እንትኸውን ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 
ብር 857.79 ሚልዮን ዝተፈላለየ ዓይነት ግብሪ 
ተኸፊሉ፣ ዝርዝሩ ኣብ ገፅ 9 ይርከብ፡፡ 

2.5   ናይ ቫውቸርን ደሊኬንሲን ከምኡውን ኮንተይነር 
ብእዋኑ ዘይምምላስን ፀገማት ዝነበረን ትካለት ካብቲ 
ሽግር ዝወፃ እንትኸውን ኣብ ቀፃሊ ተመሳሳሊ ፀገም 
ንከይፍጠር ክትትል እናተገበረሉ ይርከብ፤ 
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2.6  አሰራርሓታት ምትእትታው ዝምልከት 

2.6.1 ናይ ትእምት ትካላት ንብረትን ገንዘብን ትሕዝትኡን 
ታሪኹን ንምፅፋፍ፤ ሒሳባት ንምትዕራቕ፤ ህሉውን 
ጡፉእን ንምፍላይ ዝወሰዶ ጊዜ ነዊሕ ከምዘነበረ 
ዝፍለጥ እዩ፡፡ ንብረትን ሒሳብን ኣፃፊፈን ዝወድኣ 
ትካላት ዘመናዊ ዝተዋደደ ናይ ሓበሬታ ስርዓት 
ንምዝርጋሕ ናይ ERP System ዘተኣታተዋ ትካላት 
ሱር፤ መስፍንን መሰቦን አጠናኺረን ይቕፅላሉ ኣለዋ፡
፡  ትራንስን ጉና እቲ መስርሕ ንምትእትታው ኣብ 
ናይ ጨረታ ከይዲ ይርከባ፤ እተን ዝተረፋ ትካላት 
ዝተፈላለየ ናይ ቅድመ ምድላው ስራሕቲ እናሰርሓ 
እየን፡፡ ናይ ERP ስርዓት በቲ ዝተደለየ ቅልጣፈ 
ኣብ ኩለን ትካላት ናብ ስራሕ ዘይኣተዋሉ ምኽንያት 
እቲ መስርሕ ንምትእትታው ዝሓሸ ናይ ኮምፕዩተር 
ቴክኖሎጂን ናይ ሲስተምን ፍልጦን ልምድን ዘለዎ 
ሓይሊ ሰብ ስለዝጠልብ፤ ዝተማልአ ናይ ኔት ወርክ 
ቀረብ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ስለዘየለን እንትኸውን 
ዝሓቶ ኢንቨስትመንትውን ቀሊል ስለዘይኮነ እዩ፡
፡  ሕዚ ብዛዕባ ERP ኣብ ውሽጥና ዘሎ ተሞኩሮን 
ልምድን ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ስለዝርከብ እዚ ተጠቂምካ 
ዝበዝሓ ትካላት ኣብዚ ዓመትዚ ዘተአታትዋሉ ኩነታት 
ክመቻቸው እዩ፡፡    

2.6.2  ኩለን ናይ ትእምት ትካላት ናይ ፅሬት ቁፅፅር ስርዓት 
(Quality Management System) ካብ ዝሓለፉ 5 
ዓመታት ጀሚረን አተአታትየን ሰርቲፋይድ ኮይነን 
እየን፡፡ እዚ ስርዓትዚ ዓለምለኸ ተፈላጥነት ብዘለዎም   
ኦዲተራት ዓመት ዓመት ኦዲት ዝግበር እንትኸውን 
እቲ ዝግበር ኦዲት እናሓለፋውን ሰርተፊኬተን የሕድሳ 
አለዋ፡፡ ትካላት QMS አተአታትየን ብምትግባረን ኣብ 
አሰራርሓ ስርዓተን ዓብይ አወንታዊ ለውጢ ኣምፂአን 
እየን  

2.6.3  ኣዲስ መድሃኒት ፋብሪካ ምስ ባህሪ ስርሑ ዝኸይድ 
ዓለም ለኸ መድሓኒት ናይ ምፍራይ ስርዓት  Good   
Manufacturing Practice (GMP) ዝብሃል 
ዓለምለኸ ስርዓት እናተግበረ እንትኸውን እዚ 
ስርዓትዚ ኣብ ሓደ መድሓኒት ፋብሪካ ምህርቲ 
ቅድሚ ምጅማሩ ከማልኦም ዝግብኡ መሰረታዊ 
ረቛሒታትን ካልኦትን ዝሓዘ በብጊዜኡ ምስ ዝወፁ 
ዓለምለኸ መዕቀንታት እናተመሓየሸን እናዓበየን 
ዝኸይድ እዩ፡፡ በዚ መሰረት ኣዲስ መድሓኒት ፋብሪካ 
እዚ ስርዓትዚ ካብ ዝተጣየሸሉ ጊዜ ጀሚሩ እናተግበሮ 
ዝመፀ ኮይኑ ኣድለይቲ ዝብሃሉ ፋሲሊቲ ንምምላእ 
ዝጠልቦ መጠን ኢንቨስትመንት ዓብይ ብምዃኑ እቲ 
ስርዓት ዝሓቶም ኩሎም ነገራት ከማልእ ኣይከኣለን፡፡ 

2.6.4  ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተዳልዩ ናብ ትካላት ዝወረደ ናይ 
ፋይናንስ፤ ዕደጋን ሓይሊ ሰብ ምምሕዳርን ማንዋላት   

ኣድላይ ዝብሃል ስልጠናን ኦረንቴሽንን ድሕሪ ምሃብ 
ኣብ ኩለን ትካላትን ማእኸልን ኣብ ስራሕ ውዒሉ 

2.6.5   ኣብ ኩለን ትካላት ናይ ወፃኢ ቅነሳ መደባት ተሓንፂፆም 
ተግባራዊ እናተገበሩ እንትኾኑ ኣብ ሰራሕተኛ እውን 
ናይ ወፃኢ ምቕናስ ግንዛበ እናዓበየ ይመፅእ ኣሎ፣ 
ዝርዝር  ብወፃኢ ቅነሳ ዝተረኸበ ውፅኢት ኣብ ናይ 
ሕደሕድ ትካል ፀብፃብ ተጠቒሱ ኣሎ፡፡

2.7 ናይ ቀዋሚ ንብረት ዕዳጋ ዋጋ መፅናዕቲ       
(Asset Valuation)

2.7.1   ቅድሚ ሕዚ ኣብ ናይ ትእምት ትካላት ዘይተተግበረ 
ናይ Asset Valuation ስራሕቲውን በቲ ስራሕ ዝሓሸ 
ልምዲ ብዘለዎም መማኸርቲ ትካላት እናተሰርሐ 
እንትኸውን ናይ ዝተወሰና ትካላት ረቒቕ ፀብፃብ ቀሪቡ 
ትካላት ሓሳብ ክህባሉ እናተገበረ ይርከብ፡፡ ዕላማ 
ናይዚ ስራሕ ብቐንዱ ናይ ትእምት ትካላት ዘለወን 
ቀዋሚ ንብረት ሕዚ ዘለዎ ዋጋ ምንፃር እንትኸውን 
ምስኡ ተታሓሒዙ እውን ኣብ ሕድሕድ ኩባንያ 
ዝርከብ ቀዋሚ ንብረት ብዝሕን ዘለዎ ኩነታትን 
ንምፍላጥውን ይሕግዝ እዩ፡፡ ናይ ቀዋሚ ንብረት 
ዋጋ ምንፃር ናይ ትእምት ሃፍቲ ብትኽክል ክፍልጥ 
ካብ ምግባር ብተወሳኺ ብዝተፈላለየ ምኽንያት 
ምስ ሳልሳይ ወገን ኣብ ዝግበር ረኽብን ስምምዕን 
ክንጥቀመሉን ምስ ባንክታት ልቓሕ ንምርካብ ኣብ 
ዝግበር ከይድ እውን ባንኪ ምስ ዘቐምጦ ግምት 
ብምንፅፃር ናይ ምድርዳር ዓቕምና ንምዕባይን 
ክጠቅመና እዩ፡፡  

ኣብ ትካላዊ ዋንነት ትኹረት ዝደልዩ ጉዳያት 

ü		ዝተዋደደ ናይ ሓበሬታ ስርዓት ኣብ ኩለን ትካላት ናይ 
ምትእትታው ከይዲ ምቅልጣፍ

ü		ናይ ኩሎም ሒሳባት ምትዕራቅ ስራሕቲ አጠናኺርካ 
ምቕፃልን ምፅፋፍን

ü		ብናይ ደገን ውሽጥን ኦዲት ዝተውሃቡ ርእይቶታት 
ሙሉእ ብሙሉእ ክስተኻኸሉ/ክፍፀሙ ምግባር 

ü		ናይ ዋና ዋና ዝዕደጉ ንብረታት ዋጋ ባንክ (Price Bank) 
ምጥንኻር

ü		ምስ ኩነታት ዘይዛባዕ ዝለዓለ ትካላዊ ዋንነት ምህናፅ
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3. ናይ ምፍራይ ተኽእሎ

· çæ m√Ræ ı`m* ÆO| 2007 zzH&P 
≥äv[ Oh◊ x` 7.58 v&Jøè ≥äv[ 
õè|§´è ıÏO x` 6.19v&Jøè(82%) ፤	

|`Ú o≈Q ”x] 1.2 v&Jøè zzH&P 

1.12 v&Jøè(93%) zÚÏ&P””

·	 ኣብ ናይ ትካላት ፀብፃብ ብዝርዝር ተንፀባሪቑ ከምዘሎ 
ናይ መሽን ድልውነት ኣብ ኩለን ትካላት ተመሓይሹ እዩ፡፡ 
ከምኡውን ናይ ምክልኻል ፅገና (Preventive Maintenance) 
ናይ ፅገና ወፃኢ ዝቕንስን ብመሽናት ብልሽት ምኽንያት 
ናይ ምፍራይ ስራሕ ጠጠው ከይበለ ዝፅገናሉ ሜላ ምዃኑ 
ተአሚንሉ ኣብ ኩለን ትካላት ስሩዕ ፕሮግራም ተቐሚጥሉ 
ይትግበር ኣሎ፡፡

·	 ኩለን ትካላት ኣብ ቀፃሊ ሰለስተ ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት 
ዝምርሓሉን ንቅድሚት ክወስደን ዝኽእል ስትራተጂክ 
ትልሚ የዳልዋ ኣለዋ

ኣብ ምፍራይ ተኽእሎ ዘለዉ ፀገማት 

·	 ካብ ትካል ናብ ትካል ዝፈላለ ናይ መፍረያይነት ምዕባለ 
እንተሃለወ እውን ኣብ ፅሬቱ፤ መጠኑ ተወዳዳርነቱን 
ቀፃሊ ኦዲት እናተገበረን ዘድሊ መስተኻኸሊ 
እናወሰድካን ኣብ ምኻድ ሕዚ እውን ፀገም እንትህሉ 
ኣብ ገሊአን እውን ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝድለ ናይ 
መፍረያይነት ብርኪ ዘይበፅሐ ኣለዋ፡፡

·	ምስ ናይ መንግስቲ ፕሮጀክታት ተኣሳሲሩ ናብ 
2 ቢልዮን ዝፅጋዕ ዘይተኸፈለ ገንዘብ ምህላዉ 
ኣብ ናይተን ትካላት መፍረያይነት ዓብይ ኣሉታዊ 

ፅዕንቶ ኣሕዲሩ እዩ፡፡ እተን ትካላት በዚ ምኽንያት 
ዝተፈጠረ ናይ ስራሕ መካየዲ ሕፅረት ንምሽፋን 
ካብ ባንኪ ስለዝልቅሓ ንተወሳኺ ናይ ወለድ 
(Intrest) ወፃኢ ይዳረጋ ኣለዋ፡፡ በዚ ምኽንያት 
ገዘፍቲ ፕሮጀክት ዝሓዛ ከም መስፍን፤ ሱር፤ ብሩህ 
ተስፋ ብሰንኪ ሕፅረት ስራሕ መካየዲ ጠቅላላ 
ምንቅስቓሰን ናብ ሓደጋ ዝወደቐሉ ኩነታት 
እናተፈጠረ እዩ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ዝውሃብ 
ገንዘብውን እናተበጣጠሰ ስለዝልቀቕ ኣብ ናይተን 
ትካላት ናይ ገንዘብ ፍሰት (Cash Flow) ምዝባዕ 
ይፈጥር ኣሎ፡፡ 

·	ናይ ወፃኢ ሸርፊ ብእዋኑን ብዝድለ መጠንን 
ብዘይምርካብ ክሳብ ስራሕ ጠጠው ዝብለሉ 
ኩነታት ይፍጠር ኣሎ፡ 

·	ናይ ሓይሊ ኤለክትሪክ ቀረብ ምቁርራፅ ኣብ 
ስራሕቲ ናይተን ትካላት ዓብይ ደውታ ዝፈጠረ 
እንትኸውን ከቢድ ወፃኢታት እውን ኣስዒቡ እዩ 
ንኣብነት ኣብ መሰቦ፤ ብተመሳሳሊ ናይ ሓይሊ 
ኤለክትሪክ ቀረብ ብዘይምርካቡ ኣብ ሂወት ሕርሻ 
ናይ መስኖ ፕሮጀክትን ጡጥ መድሓፂ ፋብሪካን 
ዓብይ ደውታን ተወሳኺ ወፃኢታትን ኣስዒቡ እዩ፡፡

·	 	 ከምዝፍለጥ ናይ ትእምት ትካላት ብርክት ዝበለ 
እታወታት ካብ ወፃኢ የእትዋ እየን፡፡ እዚ እታወት 
ካብ ወፃኢ ንምምፃእ ናይ ግድን ብኢትዮጵያ ንግዲ 
መርከብ ድርጅት ክጥቀማ ስለዘለወን ናይ ኢትዮጵያ 
መርከብ ድርጅት ግን ኣብ ዝተደለየሉ እዋን ኣብ ኩለን 
ወደባት ናይ ወፃኢ ስለዘይርከብ ዓብይ ምድንጓይ 
እናተፈጠረን በዚ ምኽንያት ኣብ ሰራሕቲ ዓብይ 
ምትእጉጓልን ደውታ እናተፈጠረ ስለዘሎ ፍታሕ 
ክግበረሉ ይግባእ፡፡       



ቤት ፅሕፈት ኢንቨስትመንት ት.እ.ም.ት                                                                              ናይ 1ይ ፍርቂ ዓመት ሪፖርት  ጥሪ 2007 ዓ.ም 

7

4. ምሕደራ ፋይናንስ (ገንዘብ) ማእኸል ኢንቨስትመንት ት.እ.ም.ት
ኣብ 2007 ንቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ካብ ዝተትሓዘ በጀት ንፕሮጀክታት መፈፀሚ ፣ ንልቓሕ መኽፈሊ ፣ ንስራሕ መካየዲ ከምኡ’ውን 
ንዝተፈላለዩ ናይ ሓገዝ ስራሕቲ በጀት ከምዝፀደቐ ይፍለጥ፡፡ በዚ መሰረት ኣታዊ ዝኾነን ወፃኢ ኮይኑ ዝተኸፈለን ገንዘብ ከምዝስዕብ 
ብዝርዝር ቀሪቡ ኣሎ፤ 

ዝኣተወ ገንዘብ ዝተኸፈለ ገንዘብ
1 መሰቦ 77.66  ንልቓሕ
2 ትራንስ 18.3 1 ኣልመዳፋብሪካዓለባ 107.54
3 ሱር 86.2 2 ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ 30
4 መስፍን 5 3 ሸባ 10
5 ሜጋ 30 4 ንኣበርገለ 15.86
6 ሳባ 1 5 ድምፂ ወያነ ትግራይ 1.9

  ድምር 165.3
    ንፕሮጀክት
   1 ኢዛና 8.41
   2 ደጀና ኬሚካልኢንጅነሪንግ 3.3
    ድምር 11.71
    ንስራሕ መካየዲ
   1 ኣበርገለ 0.2
    2 ትእምት ማእኸል 7.6
   3 ለንደን ሕጊ ጉዳይ 4.58
    ድምር 12.38
    ሓገዝ (Donation)
   1 ንመስርሒ ስታየዲም ትግራይ 20
   2 ማሕበር ልምዓት ትግራይ 0.1
   3 ፋይናንስ ቢሮ 10
    ድምር 30.1
 ጠቕላላ ድምር 218.29  ጠቕላላ ድምር 219.49

5. ናይ መንግስቲ ግብሪ ኣከፋፍላ (ብሚልዮን) 

ተራ 
ቁፅሪ ኩባንያ ቫት ትርፊ  ግብሪ ስራሕ ግብሪ ዊዝ ሆልዲንግ ካልኦት ድምር

1 መሰቦ 172.23           6.96 14.20           3.67         -       198.06 

2 ሱር     99.04        98.42        24.96         47.87         -      270.29 

3 ትራንስ       8.65 100.90          9.34           1.41         -       120.30 

4 መስፍን 67.94 63.10 11.29           0.97 1.80 145.10 

5 ኣዲስ መድሃኒት            -           20.97 3.41              -           -        24.38 

6 ኣልመዳ 17.34               -   7.63           0.39 15.70       41.06 

7 ጉና 1.89               -            1.20           0.93         -          4.02 

8 ሳባ 22.23           9.52          2.19           1.30         -        35.24 

9 ብሩህ ተስፋ 0.11            1.97 1.24           0.13         -          3.45 

10 ሸባ            -                 -            1.88              -            1.88 

11 ማይጨው        6.22               -   1.57 0.11         7.90 

12 ሂወት        2.80               -   1.77           0.02         4.59 

13 ኢዛና        0.38               -           0.95         0.19          1.52 

 ድምር 398.83 301.84 81.633 56.991 17.5 857.79
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6. ናይ ግብረ ሰናይ ስራሕቲ 

ኣብ 2007 በጀት ዓመት ክሳብ ናይ መጀመርያ መንፈቕ ዓመት 

ብጠቅላላ ብር 109.5 ሚልዮን ዝተኸፈለ እንትኸውን ዝርዝሩ 

ከምዝስዕብ እዩ፤ 

·	 ንትግራይ ስታድዮም መስርሒ ብር 33.5 ሚልዮን፣

·	 ኣብ ከቢድ ኢኮኖሚያውን ጥዕናውን ፀገማት ዝርከቡ 

ስድራ ስውኣት ብር 30 ሚልዮን፣ 

·	 ኣብ ዞባታት ንዝስርሓ ዘለዋ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ 

ትምህርቲ 13 ሚልዮን፣    

·	 ንመለስ ፋውንደሽን ዝተትሓዘ በጀት ብር 10 ሚልዮን፣  

·	 ናይ መቐለ ኣፄ ዮሃንስ ቤት ትምህርቲ ተወሳኺ ህንፃ 

መስርሒ 18 ሚልዮን፣

·	 ንዓዲ ረመፅ ቴክኒክ ኮሌጅ መስርሒ ብር 5 ሚልዮን፣ 

7. ግልጋሎት ውሽጢ ኦዲት 

·	  ኣብ ሸባ ሌዘር ኢንዳስትሪ  ምስ ናይቲ ትካል ኦዲት ሰርቨስ 

ብሓባር ናይ ኦዲት ስራሕ ተኻይዱ እዩ:: ኦዲት ዝተካየደሉ 

ክፍልታት፤ መምርሒ ፋይናንስ፤ መምርሒ ማርኬቲንግ፤ 

መምርሒ ሰፕላይ፤ መምርሒ ቆርበትን ጫማን ፕሮዳክሽን 

እዮም::

·	  ኣብ ብሩህ ተስፋ መስኖን ማይን ቴክኖሎጂ ናይ ወልቃይት 

ሽኮር ፕሮጀክት ስርዓት ፋይናንስ ፤ ምሕደራ ንብረትን  

ኣፈፃፅማ ስራሕን ዝምልከት ምስ ናይቲ ትካል ኦዲት ሰርቨስ 

ብምዃን ኦዲት ተኻይዱ እዩ::

·	   ኣብ ሂወት ሕርሻ መካናይዘሽን ቅድም ክብል ናይ ዝተኻየደ 

ኦዲት ርካባት መስተኻኸሊ ዝተወሰደሉ ምዃኑ ንምርግጋፅ 

ናይ ኦዲት ክትትል ስራሕ ተኻይዱ

·	 ኣብ አበርገለ ዓለም ለኸ ሃፍቲ እንስሳ መምርሒ ፋይናንስ፤ 

ሳፕላይን ማርኬቲንግን ኦዲት ተኻይዱ ሪፖርት ቀሪቡ

·	 ኣብ ኣልመዳ ናይ ሳፕላይን ማርኬቲንግን ኦዲት ተኻይዱ 

ግርድፍ ሪፖርት ቀሪቡ     

8. ግልጋሎት ሕጊ 

·	 ኣብ ዓበይቲ ጉዳያት ናይ ሕጊ  ብቕዓት ብዘለዎም ኣማኸርቲ 
ክፍፀም ስለዘለዎ  ኣብ ገሊኡ ብውልቀ ኣብ ገሊኡ ድማ 
ፍሉጣት ሰባት ዘለውዎ ትካል ከከም ክብደት ናይቲ ጉዳይ 
ብኮንትራት ዝስርሓሉ አገባብ ተጀሚሩ ኣሎ  

·	 ናይ ለንደን ናይ ሕጊ ጉዳይ ዝምልከት ኣድላይ ዝብሃሉ 
መረዳእታታት ኩሎም ተዋሂቡ ናይ መወዳእታ ጥማር 
(Summary) ብኽልቲኦም ጠበቐታት ከምዝቐረበ ኣብ 
ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ተገሊፁ ከምዝነበረ ይዝከር፡፡ 
በዚ መሰረት ኣብ ካልኣይ ርብዒ ዓመት ትእምት ሙሉእ 
ብሙሉእ ስዓራይ ዝኾነሉ ውሳኔ ተዋሂቡ መዝገብ ዝተዓፀወ 
እንትኸውን ናይ ፍርዲ አፈፃፅማ ክትትል እናተገበረ እዩ፡፡ 

·	 ናይ ኩለን ትካላት ትእምት ስብ ሞያ ሕጊ ናይ 2006 ዓም 
መደባት መሰረት ዝገበረ ገምጋማዊ ስልጠና ተኻይዱ    

·	 ማእኸላይ ውፅኢት ሰዓራይነት ናይ ትእምት ትካላት ኣብ  
2006 ዓም  ናይ ሕጊ ጉዳያት 96 ሚኢታዊ ነይሩ፤

9.  ኩነታት ፕሮጀክት 

9.1 ደጀና ኬሚካል ኢንጅነሪንግ (ፒቪሲ):-

9.1.1 ልቓሕ ናይ ምትእልላሽ ፃዕሪታት
·	 ፒቪሲ ኘሮጀክት በቲ ተታሒዙ ዘሎ ትልሚን ኘሮግራምን 

ንቅድሚት ከይምርሽ ዓጊትዎ ዘሎ ቐንዲ ፀገም ነቲ ኘሮጀክት 
መፈፀሚ ዝኸውን ናይ ፋይናንስ ቀረብ ክሳብ ሕዚ 
ስለዘይተረኸበን፣ ስለዘይተመቻቸወን ም፤ኑ ይፍለጥ፡፡

·	 ነዚ ቐንዲ ናይ ፋይናንስ ልቓሕ ንምርካብ ብትእምት ኣቢሉ 
ተደጋጋሚን ተኸታታሊን ዘተን፣ ረኺቢን ምስ  ብሔራዊ 
ባንኪ ኢትዮጵያ፣ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ፣ ልምዓት ባንኪ 
ኢትዮጵያ፣ ሚኒስቲሪ ፋይናንስን ኢኮኖሚዊ ልምዓትን 
ዝተኻየደ እንትኾን ዕላዊ ናይ ልቓሕ ሕቶ’ውን ቐሪቡሎም’ዩ፡
፡  ይኹን እምበር ክሳብ ሕዚ ቑርፅ ዝበለን፣ ጭቡጥ መልሲን 
ክረክብ ኣይተኽኣለን፡፡

·	  ምስ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዘለዋ ባንክታት ዝካየድ ዘሎ ናይ 
ፋይናንስ ልቓሕ ኣለሻ ፃዕሪ ከምዘሎ ኾይኑ፣ ብተወሳኺውን 
ትእምት ካብ ወፃኢ ዓዲ ናይ ፋይናንስ ልቓሕ ንምርካብ 
ዝተፈላለዩ ፃዕሪታትን፣ ፈተነታትን ይገብር ኣሎ፡፡  በዙይ 
መሰረት ድማ ብፍላይ “Sino steel Corporation” ምስ 
ዝተብሃለ ገዚፍን ፍሉጥን  ናይ ቻይና ኩባንያ ንፒቪሲ 
ኘሮጀክት ዝኸውን ናይ ፋይናንስ ልቓሕ ንምርካብ ምስቲ 
ኩባንያ ተደጋጋሚ ዘተ ተገይሩ ነይሩ፡፡ ይኹን እምበር እቲ 
ልቓሕ ንምሃብ ከም ሓደ ቕድመ ኹነት ዘቐመጥዎ ካብ 
መንግስቲ “sovereignty Guarantee” ከተቕርቡ ኣለኩም 
ዝብል እዩ፡፡  
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·	 ትእምት’ውን ንመንግስቲ ብዘቕረቦ ናይ ልቓሕ ሕቶ መሰረት 
እንተተኻኢሉ መንግስቲ ካብ ናይ ዓዲ ውሽጢ ባንክታት 
ልቓሕ ከመቻቹን፣ ክህብን፣ እዙይ ዘይካኣል እንተኾይኑ 
ድማ ካብ ወፃኢ ዓዲ ልቓሕ ንምርካብ እቲ “sovereignty 
Guarantee” ንክዋሃብ ዕላዊ ሕቶ ኣቕሪቡ እዩ፡፡ ይኹን 
እምበር ክሳብ ሕዚ ጭቡጥ ዝኾነ መልሲ ኣይተረኸበን፡
፡  ሕዚ እውን ትእምት ምስ መንግስቲ ዝገብሮ ልቓሕ ናይ 
ምትእልላሽ ይኹን sovereignty Guarantee ናይ ምርካብ 
ስራሕቲን፣ ፃዕሪታትን ኣጠናኺሩ ቐፂሉ ኣሎ፡፡

·	 ብኻሊእ ገፅ እውን ትእምት ምስ ኣፍሪካ ልምዓት ባንኪ 
ሓላፍቲ ንፒቪሲ ኘሮጀክት ዝኸውን ናይ ፋይናንስ ልቓሕ 
ንምርካብ ዘተን ረኽቢን ዝጀመረ እንትኸውን፣ እዙይ እውን 
ኣጠናኺሩ ክቕፀለሉ’ዩ፡፡

9.2  ሓዱሽ ጨረታ ከምብሓድሽ ምውፃኡ ፣
በዞም ቀፂሎም ዝተዘርዘሩ ወድኣዊ ምኽንያታት እቲ ዝነበረ ናይ 
ጨረታ ኸይዲ ብዕሊ ብምስራዝ ከም ብሓዱሽ ጨረታ ምውፅኡ 
ዝሓሸ ኣማራፂ ኾይኑ ስለዝተረኸበን፣ ስለዝተአመነሉን ሓዱሽ 
ጨረታ እንደገና ንኽወፅእ ተገይሩ’ዩ፣

·	 ልዕል ኢሉ ከም ዝተጠቐሰ ፒቪሲ ኘሮጀክት ናይ ፋይናንስ 
ልቓሕ ኣቕርቦት ፀገም ስለዘገጠሞ፣

·	 እዙይ ናይ ፋይናንስ ልቓሕ ፀገም እውን ንዝተወሰነ ጊዜ 
ከይተፈተሐ ከፀንሕ ከምዝኽእል ግንዛበ ስለዝተወሰደ፣

·	 ቅድም ኢሉ ዝነበረ ናይ ጨረታ ኸይዲ እቶም ዝተሳተፉ 
ኩባንያታት ዘቕረብዎ “offer validity” ጊዚኡ ስለዘብቀዐን፣ 
ስለዝሓለፈን፣

·	 ከምኡውን ምስ “sino steel” ዝተብሃለ ናይ ቻይና ኩባንያ 
ልቓሕ ኣብ ምእላሽን ምርካብን ዘተን ምርድዳእን ክካየድ 
እንተሎ ናይ ፋይናንስ ልቓሕ ጥራሕ ከመቻቹ ዝብል 
መረዳእታን ግንዛበን ተወሲዱኳ እንተነበረ፣ ብኸይዲ ግና 
“sino steel” ከም ኮንትራክተር ኾይኑ ናይ ፋይናንስ ልቓሕ 
ከመቻቹ ዝብል ኣካይዳ ስለዝወሰነ፣ እዙይ እንትኾይኑ ድማ 
ብኣሰራርሓን፣ ኘሮሲጀርን  ናይ ባዕሉ ክፍተት  ስለዝፈጥር፣

·	 በዙይ መሰረት እቲ ኘሮጀክት ቢሮ ዛጊድ ኣብቲ ኘሮጀክት 
ዘጥረዮ ተሞክሮን ልምዲን ብምጥቃም፣ ግልፂን ዝርዝርን 
ናይ ጨረታ ዶኩሜንት ኣዝዮ ብዝሓሸን ዝተማልአን 
መልክዕ ክዳሎ ተገይሩ’ዩ፣ እዚ ብስፍሓትን ብዕምቀትን 
ዝተዳለወ ሓዱሽ ናይ ጨረታ ዶኩሜንት ብናይ ደገ ናይ 
ሕጊ ኪኢላታት’ውን ዝተርኣየ እንትኾን፣ ብተወሳኺ እውን 
ብላዕላዎት ሓለፍቲ ናይ ትእምት ኩባንያታት ተገምጊሙን 
ተስተኻኺሉን እዩ፡፡  

·	 እቲ ናይ ሓዱሽ ጨረታ ምልክታ ብሪፖርተር ጋዜጣ 
ኣምሓርኛን እንግሊዝኛን፣ ብፎርቹን ጋዜጣ፣ ብካፒታል 
ጋዜጣ፣ ብኣዲስ ዘመን፣ ብሄራልድ ጋዜጣ ዝተጋወሐ 
እንትኸውን፣ እቲ ናይ ጨረታ ምልክታ ንሓደ ወርሒ ዘኣክል 

ናይ ኣየር ፃኒሒት ክህልዎ ተገይሩ ወፂኡ ኣሎ፡፡ በዚይ 
መሰረት ክሳብ ሕዚ ናብ ኣስታት 28 ትካላትን፣ ኩባንያታትን 
እቲ ናይ ጨረታ ዳኩሜንት ዝገዝኡ እንትኾን፣ ተወሰኺቲ 
ገዛእቲ እውን ክመፁ እዮም ዝብል ግምት ኣሎ፡፡

·	 እቲ ጨረታ ዝኽፈተሉ እዋን ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ግንቦት 
12/2015 እንትኾን ኘሮጀክት ቢሮ ድማ ቀፃሊ ናይ ጨረታ 
ገምጋምን ድርድርን ስራሕቲ ከካይድ ትልሚ ሒዙ ይርከብ፡
፡

9.3  ናይ መሰረተ ልምዓት ዝርግሐ ስራሕቲ

·	 ምስ ክልል ቢሮ ሃፍቲ ማይ ብዝተገበረ ሓበራዊ ዘተን 
ምርድዳእን ንፒቪሲ ኘሮጀክት ግልጋሎት ዝውዕል ናይ 
ዓሞቕቲ ጐዳጉዲ ዋጋ ግምት ብር 33,8 ሚልዮን በጀት 
ንኽፍቀድ ብቢሮ ሃፍቲ ማይ ኣቢሉ ንክልል ቢሮ ከተማን 
ልምዓት ዕላዊ ሕቶ ቐሪቡ ተሓቲቱ ኣሎ፡፡ እዙይ እውን ምስ 
ቢሮ ከተማ ልምዓት ክትትል ክግበረሉ’ዩ፡፡

·	 ከምኡ’ውን ብቢሮ ኮንስትራክሽን ህንፃን መንገዲን ክልል ነቲ 
ኘሮጀክት ዘድሊ መጋቢ መንገዲ ንምስራሕ ፈለማ እቲ ናይ 
ዲዛይን ፅንዓት ንምስራሕ በጀት ንክተሓዘሉ ኣብ ምንቅስቓስ 
ይርከቡ፡፡

·	 ብተወሳኺ እውን ካብ ኪሓ ክሳብ ማይ መኽደን ተዘርጊሑ 
ዘሎ ብፌደራል ዝተሰርሐ ኣስፋልቲ መንገዲ ብዘላቒነት 
ናይቲ ኘሮጀክት ግብኣታት መመላለሲ ኾይኑ ስለዘገልግል 
ብፌደራል መንገዲ ንኽመሓየሽን፣ ክሕደስን ስሩዕ ደብዳቤ 
ተፃሒፍሎም ኣሎ፡፡

·	 ናይ ሓይሊ መብራህቲ ቐረብ ዝምልከት ብፌደራል ሓይሊ 
መብራህቲ ዝተልኣኸ ናይ ቴክኒክ ጉጅለ ናብ መቐለ 
ብምምፃአ፣ በቲ ሓዱሽ ዝተመረፀ ሳይት መሰረት እቲ ዘድሊ 
ፅንዓትን ቅድመ ምድላውን ኣካይዶም ኣለው፡፡

9.2 ኢዛና ማዕድን ልምዓት

·	 ንኩሎም ሰራሕተኛታት ኢዛና ኣፈፃፅማ መደባት 2006 
ፀብፃብ ቐሪቡ ኣብ መደባት 2007 ኦሬንተሽን ተዋሂቡ

·	 ኣብ በጀት ዓመት 2006 ብሉፅ ኣፈፃፅማ ዝነበሮም 6 
ሰራሕተኛታት ብኣባላት ጉጅለ ልምዓት ተምሪፆም  ብኩባንያ 
ኣፍልጦ ተዋሂቡዎም  

·	 ንሰራሕተኛታት ኣብ ፖሊሲን ፕሮሲጀርን  ምምሕዳር ሓይሊ 
ሰብ ማንዋል ናይ ክልተ መዓልቲ ስልጠና (ኦሬንቴሽን) 
ብምሃብ ኣብቲ ማንዋል ሓባራዊ ምርድዳእ ተበፂሑ

·	 ኣብ ላብራቶሪ Laboratory Information Management 
System (LIMS) ሶፍትዌር ብዉሽጢ ዓቕሚ ተዳልዩ ኣብ 
ስራሕ ንምውዓል ን 8 ኣምራርሓን ኪኢላታትን ኦሬንቴሽን  
ተዋሂቡ እቲ ናይ ሶፍትዌር ምዕባለ ስራሕ ኣብ ከይዲ ኣሎ
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·	 ብማእኸል ኢንቨስትመንት ትእምት ዝተዳለወ ስልጠና 18 
መናእሰይ ክሳተፉ ተገይሩ

·	 ናይ ሰራሕተኛታት ናይ ስራሕ ደሕንነትን ጥዕናን ንምርግጋፅ 
ዝሕግዝ ቼክሊሰት ተዳልዩ፡፡

·	 ናይ ላብራቶሪ ስራሕ ድሕንነት መምርሒ (Guide line) 
ተዳልዩ ርኢቶ ክወሃበሉ ናብ ዝምልከቶም ተላኢኹ 

·	 ብኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሬዲቴሽን ቤት ፅሕፈት ዝተዉሃበ 
ስልጠና ናብ ሰራሕተኛታት ብምዉራድ ኩሉ ስራሕተኛ 
ጠቕላላ ግንዘበ ንክህልዎ ተኸታታሊ ስልጠናታት ተወሂቡ

9.2.1 ህንፀት ፕሮጀክት ፋብሪካ ወርቂ ሜሊ
·	 ቀረብ ማይ ብዝምልከት ንህንፀት ስራሕቲ ዝርገሐ ማይ 

ዝኸውን ፍልፍል በጀት ንምርካብ ቢሮ ማይ ሃፍቲ ተፀኒዑ 
ዲዛይን ተሰሪሑ ናብ ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ሓላፊ 
ቢሮ ንግዲን ኢንዱስትሪን ከተማ ልምዓትን ክልል ትግራይ 
ዝተልኣኸ እንትኾን ብወገኖም  ውሳነ ንክወሃበሉ ደብዳበ 
ፅሒፎም ናብ ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ 
ኣቕሪቦሙዎ መልሲ ይፅበዩ ከምዘለዉ ተሓቢሩ፡፡

·	 ህንፀት Tailing Dam ቕድም ኢሉ ሙሉእ ብሙሉእ 
ዝተዛዘመ ኾይኑ  ስራሕቲ መከላኸሊ ሓፅቢ (Protection 
for Tailing Dam) ብዝምልከት 35% ዝተወደአ እንትኾን 
65% ኣብ ኸይዲ ህንፀት ይርከብ፡፡ 

·	 ምስ ማንሃታን ዝተጀመረ ልዝብ ክሳብ ዝሓለፈ ቀደማይ 
ርብዒ ዓመት ቀፂሉ ዝነበረ እንተኾነውን እቲ ኮንትራክተር 
ሓቢሩ ንምስራሕ ድልዊ ስለዘይኮነ እቲ ከይዲ ዘተን ክሲን 
ንክቋረፅ ተገይሩ እዩ፡፡

·	 ብኻልእ ወገን  እቲ ፕሮጀክት ብሓፂር እዋን ንምዝዛም 
ምእንታን ክከኣል ምስ መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ 
ሓ.ዝተ.ው. ኩባንያ ብዝተገበረ ምርድዳእ መስፍን ናብ ስራሕ 
ዝኣተወ እንትኾን ኣብዚ ሕዚ እዋን  ጨረታ  ኣካይዱ ሓደ 
(1) ካብ ደቡብ አፍሪካ፣ ሓደ (1) ካብ ኦስትርያ ፣ ክልተ (2) 
ካብ ቻይና  ን Turnkey-EPC ሓደ (1)  ናይ ሞሮኮ ኩባንያ 
ድማ ንዲዛይን ፣ ሱፐርቪዥን ፣ testing & commissioning  
and training  ተሳተፍቲ ቐሪቦም ኣለዉ፡፡

·	 ናይቲ ጨረታ ቴክኒካል ግምገማ እናተኻየደ ድሕሪ ምፅናሕ  
ናይቶም ተጫረቲን ናይ መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ 
ሓ.ዝተ.ው. ኩባንያን ናይ ስራሕ ወሰን ንምፍላይ  ተጫረቲ 
ብኣካል ናብዚ መፂኦም ምይይጥ ክግበር ብዝተወሰነ መሰረት 
ናይ ኦስትርያን ደቡብ ኣፍሪካን ተጫረቲ ናብ ኢትዮጵያ 
መፂኦም ምርድዳእ ተገይሩ ተመሊሶም እዮም፡፡ ካብ ቻይና 
ድማ ኣብ ሓፂር እዋን ክመፅእ ትፅቢት ይገበረሉ ኣሎ፡፡ 
ብቐፃሊ ናይ Financial offer ክኸፈት እዩ፡፡

·	 ንማንሃታን ዝተኸፈለ ቕድመ ክፍሊትን ናይ ስራሕ ውሕስናን  
(Advance Payment & Performance Guarantee ) 
ንክምለስ ናብ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ብፅሑፍ ሕቶ ዝቕረበ  

እንትኾን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ምዕባለ ኢትዮጵያ ንግዲ 
ባንኪ ምስ ዝመልከቶም ኢምባሲታትን ወፃኢ ጉዳያትን 
ደብዳቤ ፅሒፎም እናተዘራረቡ ከምዘለዉ ብፅሑፍ ተገሊፁ 
እዩ፤ ኮይኑ ግና እቲ ዝተውሃበ መልሲ ኣፅጋቢ ስለዘይኮነ ምስ 
ፕረዚደንት ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ምዝርራብ ከድሊ እዩ፡፡

9.2.2 ኣፈፃፅማ መደባት ሽረ መንጠብጠብ ሓፂን ፕሮጀክት 
·	 ናይ እንዳሰላሰ ሓፂን መዋፃኣይነት መፅናዕቲ 
(feasibility study) TCE ብዝተብሃለ ናይ ህንድ ኣማኻሪ 
ኩባንያ እናተሰርሐ ከምዘሎ ይፍለጥ፡፡እቲ ናይ እንዳሰላሰ 
ሓፂን ዝተሓላለኸ ኬሚካላዊ ባህሪ ስለዘለዎ እቲ ዝበዝሐ 
ናይቲ መፅናዕቲ ጊዜ ኣብ ናይ ሳምፕል ላቦራቶሪ ፈተነ 
ዝሓለፈ ኮይኑ እቲ ናይ ላቦራቶሪ ፈተነ (pilot test) 
ኣብ መስከረም 2014 ዓ/ምፈ. ምሉእ ብሙሉእ ተወዲኡ 
እዩ፡፡ ብዋናነት በቲ ናይ ላቦራቶሩ ውፅኢትን ካልኦት 
መረዳእታታትን መሰረት ብምግባር እቲ መፅናዕቲ ዝቐፀለ 
እንትኸውን ኣብ እቲ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ናይ 
መዋፃኣይነት መፅናዕቲ ይርከብ፡፡ 
·	 ናይ እንዳሰላሰ ሓፂን ቅድም ኢሉ  NML ብዝተብሃለ ናይ 

ህንዲ ላቦራቶሪ ብኑእሽተይ መጠን ሳምፕል ዝተገበረ ፈተነ 
(Bench scale beneficiation test) ዝተረኽበ ውፂኢት 
ብዓብይ መጠን ሳምፕል ፈተነ (pilot scale beneficiation 
test) ንምርግጋፅ ተታሒዙ ዝነበረ ትልሚ ኣብ ቤንች ስኬል 
ዝተረኸበ ውፅኢቲ ብፓይለት ስኬል ፈተነውን ሙሉእ 
ብሙሉእ ክረጋገፅ ኪኢሉ እዩ፡፡ብተወሳኺ  በዚ ፓይለት 
ስኬል ፈተነ ናይቲ ሓፂን ካብ ካልኦት ዘይድለዪ ማዕድናት 
ተፈልዩ ናይ ምውፃእ ዓቅሚ (iron yield)  ብዝሓሸ መልክዑ 
ብ 10% ክውስኽ ኪኢሉ እዩ፡፡

·	 	 ብኻልእ ወገን እቲ ናይ እንዳሰላሰ ሓፂን ድሕሪ ናይ 
ቤኒፊኬሽን ቴስት እውን እንትኾን ኣብቲ ሓፂን ክህሉ ዝግባእ 
መጠን ኣሊሙና ሲልካን ናብ እቲ ዝድለ ብርኪ ክወርድ 
ብዘይምኽኣሉ ምስ ዝለዓለ ትሕዝቶ ሓፂንን ዝንኣሰ ትሕዝቶ 
ኣሉሙናን ሲሊካን ዘለዎ ካብ 50-60% ዝበፅሕ ሓፂን ሓዘል 
ሓመድ ካብ ወፃኢ ዓዲ ብምምፃእ ምሕዋስ አገዳሲ ምዃኑ 
በቲ ኣማኻሪ ኩባንያ ተነፂሩ እዩ፡፡

·	 እቲ ካብ ወፃኢ ዓዲ ዝጥለብ ሓፂን ሓዘል ሓመድ  ብመጠን፣  
ብፅርየት፣ ብዋጋን ካልኦት መዐቀንታትን መሰረት ብምግባር 
ካብ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ካብ ኣውስትራልያ ወይድማ ካብ ህንዲ 
ንምሕራይ ኣብ ከይዲ ትንተና ይርከብ፡፡ እዙይ ዓይነት 
አሰራርሓ  ኣብ ቡዙሓት ሃገራት ዝተለመደ እንትኸውን 
ብፍላይ ልዕሊ 60% ናይ ዓለም ፍርያት ሓፂን ኣብ ምፍራይ 
ትርከብ ቻይና ካብ ወፃኢ ዓዲ ሓፂን ሓዘል ሓመድ ኣታዊ 
ብምግባር  ቅድሚት ትስራዕ ሃገር እያ፡፡ ንቅድሚት ግና ኣብ 
ውሽጢ ዓዲ ዘለው ዕቑር ናይ ሓፂን ማዕድን ሃፍቲ ዝርዝር 
መፅናዕቲ ብምግባር ብናይ ውሽጢ ዓዲ ሃብቲ ዝትከኣሉ 
ዕድል  ክህሉ ይክእል እዩ፡፡                    

·	 ንካፒታል ወፃኢታትን (CAPEX) ኦፕረሽናል ወፃኢታትን 
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(OPEX) ትንተና ዝሕግዙን ነቲ ሓፂን ከም ተወስኽቲ 
እታዋታት ዘገልግሉ ብዝምልከት ብርክት ዝበሉ ዝተፈላለዩ 
መረዳእታታት ካብ ዝተፈላለዩ  ናይ ፌደራል መንግስቲ ቤት 
ዕዮታን ክልል ትግራይን ብምእካብ ነቲ ኣማካሪ ኩባንያ 
ተዋሂብዎ ኣብ ከይዲ ትንተና ይርከብ፡፡

·	 በቲ ናይ ፓይለት ስኬል ቤነፊኬሽን ውፂኢት መሰረት 
ድራፍት ነቲ ፕላንት ዘድልይዎ ዓይነትን መጠንን እታዋታት 
ዝሕብር ፕሪሊሚነሪ ፍለው ሽትን ናይቲ ፕላንት ሓፈሻዊ 
ኣቀማምጣ (plant general layout) በቲ ኣማካሪ ኩባንያ 
ተዳልዩ እዩ፡፡

·	 ናይ ሓፂንን ስቲልን መፍረይ ፕላንት ሳይት (ፋብሪካ 
ዝትከለሉ) ንምውሳን ቀንዲ ጥረኣቁሑት ዝርክቦ ቦታ፣ 
ዝርግሐ መሰረተ-ልምዓት፣ ከባቢያዊን ማሕበራዊን ኩነታት 
መሰረት ብምግባር ካብ ከተማ ሽረ-እንዳስላሰ ከባቢ 9 
ኪሜትር ንኣንፈት እንዳባጉናን ካብ ሽረ-እንዳስላሰ ከባቢ 
8 ኪሜትር ንኣንፈት ዓዲ ዳዕሮ ኣብዘሎ ከባቢ ንክኾን 
ፕሮፖዛል ቐሪቡ ኣሎ፡፡

·	 እቲ ፋብሪካ  ዝልዓለ መጠን ማይን ሓይሊ ኤሌክትሪክን 
ከምኡውን ናይ ቴሌኮምን ካልኦት መሰረተ-ልምዓት ቐረብ  
ዝጠልብ ብምዃኑ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብዝተገበረ 
ምርድዳእ እቲ ፋብሪካ ዝድልዮ መጠን ምቕራብ ዝከኣል 
ምዃኑ ተረጋጊፁ እዩ፡፡ብፍላይ እቲ ፋብሪካ ልዕሊ 1600 
ሜትር ኩብ ማይ ኣብ ሰዓት ስለዘድሊ ካብ ሩባ ተከዘ 
ንምስሓብ ተተሊሙ ኣሎ፡፡

·	 ናይ ሓፂን፣ ስቲልን ውፂኢቶምን ጠለብ ናይ ውሽጢ 
ዓዲ ዕዳጋ መፅናዕቲ ዝምልከት ብኣክሱም ዩኒቨርሲቲ 
ተፀኒዑ ዝቐረበ  ሪፖርትን ተወሳኺ ርኢቶ ናብ ማእኸል 
ኢንቨስትመንት ኪኢላታት (IBD) ዝተልኣኸ እንትኾን 
ዝወሃብ ርኢቶ ሓዊሰካ ናብቲ አማኻሪ ኩባንያ (TCE) ኣብ 
ዝሓፀረ ጊዜ ክልኣኽ እዩ፡፡ 

·	 እቲ ፋብሪካ ክህልዎ ዝኽእል ከባቢያዊን ማሕበራዊን 
ፅልዋን (ESIA) እቲ ናይ ሓፂን ማዕድን ክኩዓት እንከሎ 
ናይ ከርሰ ምድሪ ማይ  ክፈጥሮ ዝክእል ፅዕንቶን  እንተሃልዩ 
ንምፅናዕ ምስ ኣክሱም ዩኒቨርስቲ ብዝተገበረ ምርድዳእ በቲ 
ዝሃብናዮም TOR መሰረት ቴክኒካልን ፋይናንሻልን መሰረት 
ተገይሩ ዝተዳለወ ፕሮፖዛል ቐሪቡ እዩ፡፡

·	 ምስ እቲ ኣማካሪ ኩባንያ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ 
2014 ኣ.ፈ. ኣብ መቐለ ብዝተገበረ ናይቲ ፕሮጀክት ገምጋምን 
ናይ ሳይት ፊልድ ዑድትን ከምኡ እውን ኣብ መጀመርያ 
ወርሒ ሕዳር 2014 ዓ/ምፈ. ምስ ዋና ስራሕ ፈፃሚት 
ትእምት ኣብ ኣዲስ አበባ ብዝተገበረ ዘተን መሰረት እቶም 
ዝተረፉ ስራሕቲ ብዝተኽኣለ መጠን ኣብ ዝሓፀረ እውን 
ፅርየቱ ብዝሓለወ መንገዲ ንምውዳእ ምርድዳእ ተበፂሑ 
እዩ፡፡ብዛዕባ ናይ ሓፂንን ስቲልን ፋብሪካ ኣብ ኢትዮጵያ 
ምጥያሽ ዝምልከት ዝርርብ ክግበር ናይ TCE ማናጅመንት 

ናብ ኢትዮጵያ ከመፁ ብዋና ስራሕ ፈፃሚት ትእምት ዕድመ 
ተገይሩሎም ኣሎ፡፡ 

·	 እዚ ናይ ሽረ እንዳስላሰ ሓፂን መፅናዕቲ መዋፃኣይነት 
ፕሮጀክት ንምዝዛም እቲ ናይ መወዳእታ ፊዚቢሊቲ ሪፖርት 
ክሳብ መወዳእታ መጋቢት 2015 ዓ/ምፈ. ኣብ ዘሎ ጊዜ 
ክውዳእ እዩ ተባሂሉ ይእመን፡፡

9.2.3 ስራሕቲ ልፍንቲ፤ 

9.2.3.1 ሃርቨስት ማይኒንግ ኩባንያ
ኣብ ጠራቕምቲ ናይ ፍቓድ ቦታ ማይ ሰንሰል ኣብ ዝተብሃለ 
ቦታ ኣብ ላዕላይ ወርቂ ብትሕቲኡ ድማ መዳብ፣ ዚንክ፣ ወርቅን 
ብሩርን ከምዘሎ ተረጋጊፁ ኣሎ፡፡  ሃርቨስት ማይኒንግ ኩባንያ 
ድማ ኣብ 2015 ኣ.ፈ. ኣብ ላዕላይ ዘሎ ወርቂ ንምፈራይ ትልሚ 
ተታሒዙ ምንባሩ ይዝከር፡፡ ኾይኑ ግን ቅድሚ ምፍራይ ወርቂ 
ምጅማር ዘተኣማምን ናይ ወርቂ ሪሶርስ ሞዴሊንግን ናይ 
ወርቂ ሃፍቲ ንምትንታን ተወሳኽቲ ናይ ትረንችንግን ድሪሊንግ 
ስራሕቲ ኣድላዪ ኾይኑ ተረኺቡ እዩ፡፡ በዚ መሰረት ድማ 
ኣብዚ መጀመርታ ርብዒ ዓመት 31 ትረንች ብጠቕላላ 1882 
ሜትሮ ቑመት ዘለዎም እንትትኳእቱ ናይ ጎዳጉዲ ስራሕቲ 
ድማ ኣብ መፈለምታ ታሕሳስ 2014 ዝተጀመረ እንተኸውን 
ኣብ ለካቲት 2015 ድማ ክምዝዛዘም ተሓቢሩ ኣሎ፡፡ ዕላማ 
እዞም ስራሕቲውን ናይ ወርቂ ምፍራይ ፍቓድ ንምሕታትን 
ብቐፃልነት ድማ ምፍራይ ምጅማር እዩ፡፡ ወርቂ ንምፍራይ ናይ 
ፊዚቢሊቲን ከባብያውን ማሕበራውን መፅናዕቲ ክሳብ ወርሒ 
ሰነ 2015 ክዛዘም እዩ ተባሂሉ ትልሚ ተታሒዙ ኣሎ፡፡ 

ብተወሳኺውን ድማ ንማይ ሰንሰል ናይ ማዕድን ሪሶርስ ክብ 
ከብሉ ይኽእሉ እዮም ዝባሃሉ ቦታታት ከም ማይ ፀበላ ሊሓማት 
ሃገረ-ሰላምን እጉብን ዝኣምሰሉ ከምዘለዉ ተሓቢሩ እዩ፡፡ 
ኣብዚአምውን ብቐፃሊ ናይ ጂኦሎጂካል ካርታ፣ትረንችንግን 
ድሪሊንግ ስራሕቲ ክካየዱ እዮም፡፡ 

9.2.3.2 ኢዛና-ኒውሞንት
ምስ ኒውሞንት ሓቢርካ ንምስራሕ ዘኽእል ክልተ ምዕራፍ ዘለዎ 
ስምምዕነት ተፈሪሙ እዩ፡፡ እዚኦምውን:

·	 ኣብ መስከረም 20, 2012 ዝተፈረመ ‘’Regional Option 
Agreement’’

·	 ኣብ መስከረም 3, 2014 ‘’Exploration Agreement’’ 
እዮም፡፡

ዕላማ Regional Option Agreement
ኣብ ሙሉእ ክልል ትግራይ ዝሽፍን ናይ ወርቂን ቤዝ ሜታልስ 
ፖቴንሻል ኣለዎም ኣብዝባሃሉ ኣራቢያን ኑብያን ሺልድ 
ተባሂሎም ዝተሰየሙ ጂኦሎጂካላዊ ኣቀማምጣ ዘለዎም 
ቦታታት 25000 ትርብዒት ኪ.ሜትሮ ኣብ ዝሽፍን ቦታ 2500 
ሳምፕላት ብምእካብን ብምምርማርን ዘተባብዕ ናይ ወርቂን 
ቤዝ ሜታልስን  ዘለዎም ቦታታት ብምጥራር ብቐፃልነትውን 
ኣብ ናይ ኢዛና ናይ ፍቓድ ቦታታትን ሓደሽቲ ቦታታት ድማ 
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ካብ ማዕድን ሚኒስቴር ፍቓድ ሓቲትካ ኢዛናን ኒውሞንትን 
ብሓባር ምስራሕ ዝብል እዩ። በዚ መሰረትውን ኣብ 2013 ካብ 
ትግራይ ዘተኣከቡ 2420 ሳምፕላት ኣብ ኣውሰትራልያ ዝርከብ 
ናይ ኒውሞንት ላቦራቶሪ ተመርሚሮም ዘተባብእ ናይ ወርቅን 
ካልኦት ተዛመድቲ ማዕድናትን ፓተንሻል ንምጥራር ዘኽእል 
ዘተባብዕ ውፅኢት ተረኺቡ እዩ፡፡ ካብቶም ዘተባብዕ ውፂኢት 
ዝተረኸበሎም ቦታታት እዞም ዝቕፅሉ ይርከብዎም

·	 ናይ ኢዛና ፍቓድ ቦታታት: ሕፁይ፣ ሩባኣስላም፣ ኣሎጌን፣ 
ክፋል ራህዋ፣ ደብረኣባይ፣ ማይዲማ፣ ደደቢት፣ ደጓድጐኝ፣ 
ዓዲሰርዶ፣ እንዳስለሰን መንጠብጠብን

·	 ብሰንኪ ትሑት ናይ ስራሕ ኣፈፃፅማ ብማዕድን ሚኒስቴር 
ውዕሎም ዝተቋረፀ ናይ ኢዛና- ቤጂንግ ዶንያ ፍቓድ 
ቦታታት: ጤረር፣ ዓዲ ጋባት፣ ዓዲ ብላዳይ፣ ማይ ሓንሰ፣ 
ኣስገደን ባርናባስን (ባርናባስ ኣብ ውሽጢ ኣስገደ ዝርከብ 
እዩ)

·	 ሓደሽቲ ቦታታት ኣብ ከባቢ ዛናን የጭላን ተጠሪሮም ኣለዉ
ብተወሳኺውን ኣብ ክልል ኣፋር 1300 ትርቢዒት ኪ.ሜትሮ ኣብ 
ዝሽፍን ቦታ ካብ ጥሪ 2015 ጀሚሩ ሳምፕል ንምእካብ ምድላው 
ተገይሩ ኣሎ፡፡   

ዕላማ Exploration Agreement
ናይዚ ስምምዕነት ዕላማ ኣብ Regional Option Agreement 
ስራሕቲ ዘተባብእ ውፂኢት ዝተረኸቦም ናይ ኢዛና ፍቓድ 
ቦታታት ይኹኑ ካልኦት ሓደሽቲ ቦታታት ኢዛናን ኒውሞንትን 
ብሓባር ብልፍንቲ (Joint Venture) ምስራሕ እዩ፡
፡ በዚ መሰረትውን ኣብ ናይ ኢዛና ፍቓድ ቦታታት: ሕፁይ፣ 
ሩባኣስላም፣ ኣሎጌን፣ ክፋል ራህዋ፣ ደብረኣባይ፣ ማይዲማ፣ 
ደደቢት፣ ደጓድጐኝ፣ ዓዲሰርዶ፣ እንዳስለሰን መንጠብጠብን 
ኣብ ሰፕተምበር 3, 2014 ናይ ልፍንቲ (Joint Venture) ውዕል 
ተፈሪሙ። እዙይውን ንኢዛና ይኹን ንሃገርና ኣብ ዕብየት ናይ 
ማዕድን ዘፈር ዓቢዪ ረብሓ ኣለዎ ፡፡ ናይ ሑመራን ማይ ተመንን 
ፍቓድ ቦታታት ናብ ዶብ ኤርትራ ዝተፀግኡ ብምዃኖም እዚኦም 
ካብቲ ውዕል ክወፁ ተገይሮም እዮም።

ኣብዚ ሕዚ እዋን እቶም ናይ ኢዛና-ቤጂንግ ዶንያ ፍቓድ ቦታታት 

ማዕድን ሚኒስቴር ንኢዛና ዝሃቦ እንትኸውን ምስ ኒውሞንት 
ብልፍንቲ (Joint Venture) ንምስራሕ ኣብ ምድላው ይርከብ።

እቶም ሓደሽቲ ዝተጠረሩ ቦታታት (ከባቢ ዛና 1656 ትርብዒት 
ኪሜትር ከምኡ እውን ኣብ ከባቢ የጭላ 1887 ትርብዒት 
ኪሜትር) ምስ ኒውሞንት ብልፍንቲ (Joint Venture) 
ንምስራሕ ናብ ማዕድን ሚኒስቴር ፍቓድ ንክወሃብ ዶኩመንት 
ቀሪቡ አሎ።      

ብኒውሞንት ዝተረኸቡ ውዒኢታት
ኣብ ናይ ኢዛና ፍቓድ ቦታታት ናይ ልፍንቲ (Joint Venture) 
ውዕል ኣብ ሰፕተምበር 3, 2014 ዝተፈረመ እንትኸውን 
ካብ መፈለምታ ጥሪ 2014 ጀሚሩ ናይ ኒውሞንትን ኢዛና 
ጂኦሎጆስት ናይ ጦፍ ስራሕቲ እናሰርሑ ፀኒሖም እዮም፡፡ ኣብ 
2015 ፅዑቕ ስራሕ ንምስላጥ ናይ ስራሕ ፕሮግራም ጊዜ ሰሌዳን 
በጀትን ተዳልዩ ኣሎ ብቐፃልነትውን ብማነጅመንት ክፀድቕ እዩ። 
ክሳብ ሕዚ ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ድማ እቶም ዝስዕቡ ዘተባብዑ 
ምልክታት ተራእዮም ኣለዉ፣

·	 ከም ናይ ሜሊ ዝዓይነቱ ጎሳን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት 
ተረኺቦም ኣለዉ

·	 ኣብ ደብረ ኣባይ ናይ ፍቓድ ቦታ (እንዳ ተኾዳ) ወርቂን ቤዝ 
ሜታለስ (ስእሊ 1)

·	 ኣብ ዓዲ ማሕመዳይ ናይ ፍቓድ ቦታ (ዓዲ ኣንግለስ) ወርቂ 
(ስእሊ 2, 3, 4)

·	 ኣብ ዓዲ ማሕመዳይ ናይ ፍቓድ ቦታ (እንዳ ኣቡነ ኣረጋዊ) 
ተንግስተን ዝተብሃለ ስትራተጂክ ማዕድን ምልክት ተረኺቡ 
እዩ (ስእሊ 5)፡፡ እዚ ማዕድን ኣብቶም ዝዓበዩ ዓዲታት 
ኣዚዩ ዝጥለብ እንትኾን  ተንግስተን ኣብ ብዙሓት ናይ 
ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪታት ከም እታወት ዝጠቅም ኮይኑ 
ብዋናነት ግን ንሚሳይል መስርሒ ዘገልግል ማዕድን እዩ፡፡

·	 ኣብቶም ላዕሊ ዝተጠቐሱ ቦታታት 256 ተወሳኽቲ 
ሳምፕላት ተኣኪቦም ንላቦራቶሪ ምርመራ ናብ ዴንቨር 
(USA) ተላኢኾም ኣለዉ፡፡  

ስእሊ 1. ኣብ ደብረ  ኣባይ ናይ ፍቓድ ቦታ (እንዳ ተዃዳ ) ናይ ወርቂን ቤዝ 
ሜታለስን ምልክት ዝተረኸበሉ ቦታ

ስእሊ 2. ኣብ ዓዲ ማሕመዳይ ናይ ፍቓድ ቦታ (ዓዲ ኣንግለስ) ናይ ወርቂ ምልክት 
ዝተረኸበሉ ቦታ (ብፃዕዳ ዝተፅሓፉ ናይ ወርቂ ትሕዝቶ  ግራም ኣብ ሓደ ቶን ዝተረኸቡ 
ውፅዒት እዮም)
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 ስእሊ 3. ኣብ ዓዲ ማሕመዳይ ናይ ፍቓድ ቦታ (ዓዲ ኣንግለስ) ባህላዊ ወርቂ መፍረይቲ ዝዃዓትዎም ጎዳጉዲ

ስእሊ 4.  ኣብ ዓዲ ማሕመዳይ ናይ ፍቓድ ቦታ (ዓዲ ኣንግለስ) ብባህላዊ ዝፈሪ ወርቂ

ስእሊ 5. ኣብ ዓዲ ማሕመዳይ ናይ ፍቓድ ቦታ (እንዳ ኣቡነ ኣረጋዊ) ተንግሰተን 
ዝተረኸበሎም ኣእማን
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9.2.4 ኣፈፃፅማ መደባት ላብራቶሪ፤

 ·	ኣብዚ 1ይ ፍርቂ  ዓመት 10,000 ግልጋሎት ምድላውን 
ምርመራን ናሙና  ንደገ ዓማዊል ንምሃብ ተተሊሙ ዝነበረ 
እንትኾን ኣፈፃፅማ 3,948 (29.5%) ጥራሕ እዩ ። ናይ ሎሚ 
ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ፍፃመ 3,948 ምስ ናይ 2013 ቀዳማይ 
ፍርቂ ዓመት 9014 እንትነፃፀር ናይ ሕዚ ኣፈፃፅማ 43.8% 
እዩ፡፡

·	 ግልጋሎት ላብራቶሪ ብምፍላጥ ዕዳጋ ንምርካብ ኣብ ዘፈር 
ኣለሻ ማዕድን ዝተዋፈሩ ትካላት ትኹረት ጌሩ ዝተሰርሐን 
ምስ ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማዕኸል ብምትሕብባር 
ብዲጂታል ሳይኔጅ አብ ቦሌ ኤየርፖርት ብቐፃልነት ናይ 
ምፍላጥ ስራሕቲ ክሳለጥ እንተተገበረ’ውን በቲ ዝድለይ 
ብርኪ ውፅኢታዊ ክኾን ኣይከኣለን።

ምኽንያት ንትሑት ፍፃመ

1. ኣብ ዓለም ናይ ወርቂ ዋጋ  ምውራድን ነዚ ስዒቡ ዝፍጠር 
ኣብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ዝቐርብ ኣክሲዮን ዓዳጊ ስለዝስእን  
ንስራሕ መካየዲ ገንዘብ ሕፅረት ምግጣሙ፣

2. መብዛሕትኦም ኣብ ኣለሻ ማዕድን ዝተዋፈሩ ናይ ወፃኢ ዓዲ 
ኩባንያታት  ግልጋሎት ሳምፕል ምድላውን ምርመራን ኣብ 
ደገ ናይ ምስራሕ ድልየት ስለዝለዎምን  ማዕድን ሚኒስቴር 
ድማ ብመሰረት ናይ ማዕድን ኣዋጅ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዓቕሚ 
ንክጥቀሙ ስለዘየገድድ

3. ናይ ማዕድን ኣለሻ ኩባንያታት ቃል ብዝኣተዉዎ 
መሰረት ትፅቢት ዝተገበረሉ ሳምፕል ብዘይምልኣኾም ፡

9.2.5 ኣፈፃፅማ መደባት ክፍሊ ሰራሕ ምርግጋፅ 
ፅርየትን ቑፅፅርን፤

·	 ብኢትዮጵያ ብሔራዊ ኣክሬዲቴሽን ቤት ፅሕፈት 
ዝካየደ ዓመታዊ ናይ ላቦራቶሪ ፍተሻ ኣብ ላብራቶሪ ናይ 
ዶኩሜንትን ካልኦትን ኣመልኪቱ ንዝተሓበሩ ጎዶሎታት 
ምምሕያሽ ብምግባር ናብ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ኣክሬዲቴሽን 
ቤት ፅሕፈት  ዝስደዱ ግብረ መልሲ ተላኢኹ፡፡ በዚ መሰረት 
ድማ እቲ ናይ ላቦራቶሪ ኣክሬዲቴሽን ሰርቲፊኬት ንቐፃሊ 
ሓደ ዓመት ተሓዲሱ፡፡

·	 ኣብ ዓመት ሓደ ግዘ ዶኩሜንት ናይ ምክላስ ዝተትሓዘ 
ትልሚ መሰረት ኣብዚ ዓመት ተኻይዱ ፡፡

·	 ብቕዓት ላቦራቶሪ ምስ ተመሳሰልቲ ዓለም ለኸ ላቦራቶሪታት 
እንትነፃፀር ደረጅኡ ንምፍላጥ ኣብ ኣውስትራልያ ዝካየድ 
ወርሓዊ ምዘና ኣብዚ ዝሓለፈ መንፈቕ ዓመት ዝነበረ 
ዉፂኢት ብዘይካ ኣብ ብሩር ሓሓሊፉ ዝተርኣየ ሽግር ኩሎም 
ናሙናታት እቲ ዝድለ መስፈርት ዘማለኡ እዮም፡፡ ናይ ብሩር 
ፀገም እውን በቲ ዘሎ መስርሕ መሰረት እንዳተፈትሐ መፂኡ 
እዩ፡፡ 

·	 ካብ  ወርሒ ሓምለ ክሳብ ወርሒ ታሕሳስ 2014 ካብ 
ናይ  ደገ ዓማዊል  ብድምር  3948 ናሙናታት ዝተሰርሑ  
እንትኾን  ብመሰረት መዕቀኒ ፅሬትን ቁፅፅርን  ሓሓሊፉ  
ካብቲ ክሊ ወፃኢ ኾይኑ እዩ፡፡ ይኹን እምበር ነዚ ፀገም በቲ 
ዘሎ መስርሕ መሰረት እንዳተፈትሐ መፂኡ እዩ፡፡ ብሓፈሻ 
ብናይ ደገን ውሽጥን ብዝተኻየደ ናይ ፅሬት ስራሕ ቁፅፅር 
መሰረት እቲ ላቦራቶሪ ዝህቦ ግልጋሎት ኣብ ፅቡቕ ብርኪ 
ከምዘሎ ምርግጋፅ ተኻኢሉ እዩ፡፡

·	 በኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ ናይ ማዕድን ኣለሻን ምልማዕን 
ብሄራዊ ቴክኒክ ኮሚቴ ኣብ ቀረባ አዋን ዝተጣየሸ እንትኾን 
ኢዛና ናይዚ ብሄራዊ ቴክኒክ ኮሚቴ ኣመራርሓ ኣባል ኾይኑ 
ተመሪፁ እዩ፡፡ነዚ ስዒቡ ናይ ኢዛና ላቦራቶሪ ምስ ብሄራዊ 
ቴክኒክ ኮሚቴ ብምዃን ናይ ላብራቶሪ ተወሰኸቲ ሜላ 
ኣሰራርሓታት ብደረጃ ሃገር ንምትእትታው ብቐፃልነትውን 
እቶም ሜላታት ኣክረዲትድ ንምግባር ኣብ ምንቕስቓስ 
ይርከብ፡፡ 

9.2.6 ኣፈፃፅማ ፋይናንስ

ናይዚ ርብዒ ዓመት እቶት
ናይ ላብራቶሪ ኣገልግሎት መሸጣ ትልሚ ብር 3.32 ሚልዮን 
እንትኸውን ፍፃመ ብር 765 ሽሕ (23%) እዩ።

ኣጠቓቕማ ካፒታል በጀት
ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ብር 51.1 ሚልዮን ዝተለመ 
እንትኸውን ብር 1.61  ሚልዮን (3%) ተፈፂሙ፡፡

ኣጠቓቕማ ስሩዕ በጀት፡  ናይ እክፕሎሬሽን ስራሕ
ኣብዚ ቀዳማይ ፍረቂ ዓመት ብር 7.96 ሚልዮን ዝተተለመ 
እንትኸውን ፍፃመ ብር 5.13 ሚልዮን (64%) እዩ።

ናይ ሽረ መንጠብጠብ ሓፂን ፕሮጀክት
ኣብዚ ቀዳማይ ፍረቂ ዓመት ብር 10.71 ሚልዮን ዝተለመ 
እንትኸውን ፍፃመ ብር 2.96 ሚልዮን (28%) እዩ።

ሜሊ ወርቂ ፕሮጀክት
ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ብር 47.63 ሚልዮን ዝተለመ እንትኸውን 
ፍፃመ ብር 1.57 ሚልዮን (3%) እዩ።



ቤት ፅሕፈት ኢንቨስትመንት ት.እ.ም.ት                                                                              ናይ 1ይ ፍርቂ ዓመት ሪፖርት  ጥሪ 2007 ዓ.ም 

15

ሱር ኮንስትራክሽን

ሱር ኣብዚ ናይ 2007 በጀት ዓመት ብር ኣርባዕተ ቢልዮን መሸጣ ንምፍፃም ዘኽእሉ ናይ መንገዲን 
ዛሬማ ሜይዴይ ግድብን ንምስራሕ ትልሚ ዝሓዘ እንትኸውን ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ብቐንዲ ናይ 
ምድላው ምዕራፍ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ዝተፈፀሙ ኾይኑ ኣፈፃፅማ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ከምዚ ዝስዕብ 
ቀሪቡ ኣሎ፡፡

ክፍሊ ክልተ

1
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1.1 ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት

·	 ናይ መፈለምታ ርብዒ ዓመት ክረምቲ ብምዃኑ መብዛሕቲአን 
ፕሮጀክታት ተዓፅየን እኳ እንተነበራ ማነጅመንት ኣብቲ 
ርብዒ ዓመት ሰፊሕ ናይ ምድላው ስራሕቲ ሰሪሑ እዩ፡፡

·	 ኣብ ካልኣይ ርብዒ ዓመት እቲ ኣብ ክረምቲ ዝተፈጠረ 
ዓቕምን ኣረኣእያን ብምጥቓም ናብ ሰፋሕቲ ናይ ፕሮጀክት 
ስራሕቲ ዝተኣተወ እንትኸውን ኣፈፃፅምኡ ድማ ፅቡቕ 
ውፅኢት ዝነበሮ እዩ።

በዚ መሰረት ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ዝተፈፀሙ ዓበይቲ መደባት 
እዞም ዝስዕቡ እዩም፤

1.1.1 ዓመታዊ ገምጋማዊ ስልጠና ተኻይዱ

ኣብዚ ዓመት ቅድሚ እዚ ገምጋማዊ ስልጠና ምክያዱ ኣብ 
ኩለን መምርሒታት ዝነበረ ኣፈፃፅማ ኩለን ፕሮጀክታት ኦዲት 
ክግበራን ዝነበረን ጥንኩር ጐኒ ናብ ካሊእ ምስፋሕ፣ ዝነበረን 
ሕፅረት ድማ ንቐፃሊ ከይድገም ዝዓለመ ነይሩ፡በዚ መሰረት ዋና 
ቤት ፅሕፈት፣ መቐለ ሪሃብሊቴሽን ማእኸልን ፕሮጀክትን ህንፀት 
ልምዓታዊ ሰራዊት ማእኸል ዝገበረ ካብ ናይ ኩባንያ ኣጠቓላሊ 
ሰራሕተኛ 630 ዝኣክል ኩሉ ካብ ሲንየር ንላዕሊ፣ ናይዚ ትካል 
ተካእቲ ተባሂሎም ዝተትሓዙ 75 ጂንየር ሲቪልን መካኒካል 
ኢንጂነራትን መምርሒ ሓለፍቲ፣ ዋና ክፍሊ ሓለፍቲን ሰርቪስን 
ከምኡውን ናይ ወረዳን መ/ውዳበን አመራርሓን ናይ ፕሮጀክት 
ሰራሕተኛ ማሕበር ዘለዉዎ፡- 

ሀ - ኣብ ልምዓት ጉጅለ ምንቅስቓስ 
ለ - PRP ኣተገባብራ 
ሐ - ኮንስትራክሽን ሜትዶሎጂ ኣተገባብራ
መ - ናይ ምክልኻል ፅገና ኣተገባብራ
ሰ - ናይ ነዳዲ ምሕደራን ቁፅፅርን
ረ - ናይ ጐማ ምሕደራ
ሸ - ሰብ ሓይሊ ቁፅፅርን ሰናይ ምምሕዳርን
ቀ - ሰሙናዊ፣ ወርሓዊ ገምጋም ናይ ልምዓት ጉጅለን፣ 
ኣጠቓላሊ ሰራሕተኛን 

ኣብ ዝብሉ ኣርእስቲ ካብ ነሐሰ 21-23/2014 ኣብ መቐለ ተኻይዱ 
በዚ መሰረት ብቐንዲ ኣብቶም ድኽመታት ብምትኳር እቶም 
ዝተገምገሙ ፀገማት ከይድገሙ ምርድዳእ ተገይሩ እዩ፡፡

1.1.2 ናይ መምርሒታት ገምጋማዊ ስልጠና
ድሕሪ ናይ ኣጠቓላሊ ሰራሕተኛ ገምጋም በብመምርሒኡ 
ተራእየን ተባሂለን ዝተገምገማ ድኽመታት ክሳብ ውልቀ 
ማነጅመንት ዝወረደ ገምጋም ኣካይዱ ኩሉ ናይ ፕሮጀክት 
ማነጅመንት በብመምርሒኡ ስርርዕ ተቐሚጡሉ እዩ፡፡ በዚ 
መሰረት ድማ ቀፃሊ ውሳነታት ናይ ቦታ ምደባ ምቅይያር 
ተኻይዱ እዩ፡፡

1.1.3 ክፍተታት ዝመልእ ስሩዕ ስልጠና 

ኩሎም ፀገማት ድሕሪ ምንፃር እቶም ብኣሰራርሓ ዝምልኡ 
ተነፂሮም እቶም ሰኣን ዓቕሚ ዝፍፀሙ ክፍተታት ድማ ብስሩዕ 
ስልጠና ካብ ኣለዉ ዝባሃሉ መሰልጠንቲ ትካላት ብምምፃእ 
ስልጠና ተዋሂቡ እዩ በዚ መሰረት፦

ሀ.  ናይ ምክልኻል ፅገና ስልጠና ዝምልከት

እቲ ቀንዲ ናይ ትካል ፀገም ናይ ማሽነሪ ድልውነት ምትሓት 
ምዃኑ ተነፂሩ እዩ፡፡ በዚ መሰረት ዓበይቲን ዓብዩ ዓቕሚ 
ዝሓቱ ናይ ፅገና ከይዲታት እንተይኮነስ ኣብ ምክልኻል ፅገና 
እንተኣትዂሩ ዓብይ ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል እዩ ካብ ዝብል 
መበገሲ ን1170 ኦፕሬተራት፣ መካኒካት፣ ስቶር ኪፐራት፣ 
ሹፌራት፣ ግሪስ ቦይ፣ መካኒካል ኢንጂነራት፣ ፎርማት፣ 
ኤክስፐርታትን፣ ኢንስፔክተርን ኣብ መቐለ ካብ ነሐሰ 25-
27/2014 ካብ ሬስ ኢንጂነሪንግ ብዝመፁ ኣሰልጣኒ ስልጠና 
ተዋሂቡ፡፡ ብተወሳኺ ንሓደ መዓልቲ ናይ ጐማ ስልጠና 
ብትራንስ ኢትዮጵያ ከምኡ’ውን ናይ ኢንሹራንስ ስልጠና 
ካብ አፍሪካ ኢንሹራንስ ብዝመፁ ሰብ ሙያ ነዞም ኣብ ላዕሊ 
ዝተጠቐሱ ስልጠንቲ ተዋሂቡ፡፡

ለ. ክሬሸር ምሕደራ
ካብ ዘለዉ ዓበይቲ ፕላንት እቲ ቀንዲ ክሬሽር እዩ፡፡ በዚ መሰረት 
ክሬሸር ብኣግባቡ ትኹረት ሂብካ እንተዘይተሰሪሑ ኩሉ ሰራሕቲ 
ዝጉተት ምዃኑ ስለዝተኣመነሉ እዚ ክፈትሕ ዝኽእል ን 97 
ኣብ ክሬሽር ተመዲቦም ዝሰርሑ ሲንየር መካኒካት፣ መካኒካል 
ኢንጂነራት፣ ፎርማናት ንሓደ መዓልቲ ካብ ውሽጢ ብዘለው 
መካኒካል ኢንጅነር ስልጠና ተዋሂቡ እዩ፡፡  

ሐ. ናይ ሞያ ብቕዓት መረጋገፂ (COC) ሰርቲፊኬሽን
ናይ ሰራሕተኛ ዓቕሚ ንምዕባይ ብዝተፈላለዩ እዋናት ስልጠና 
ዝወሃብ ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ COC ፈተና እናወሰዱ ናይ 
ሞያ ብቕዓት መረጋገፂ ይሕዙ እዮም፡፡ ካብቶም ዘለው በዝሒ 
ሰራሕተኛታት ክሳብ ሕዚ ሰርቲፋይድ ዝኾኑ ከምዝስዕብ ቀሪቡ 
ኣሎ፤

ተ.ቁ ዓይነት ዘለው 
በዝሒ

 ሰርቲፋይድ 
ዝኾኑ

ኣፈፃፅማ 
% ዘይተፈተኑ

1 ኦፕሬተራት 240 214 89.20 26

2 መካኒካት 142 138 97.18 4

3 ኤሌክትሪሻን 36 35 97 1

4 በየድቲ 54 48 88.89 6

5
ስሙሌተር 
ንኦፕሬተራት 
ስልጠና

240 218 88 22
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መ. ኮንስትራክሽን ስልጠና

ን 76 ሲቪል ኢንጂነራት ናይ አመራርሓ ጥበብ፣ ናይ ምኽልኻል 
ፅገና፣ ናይ ኮንትራት ምሕደራ ስሩዕ ስልጠና ካብ  ነሓሰ 27-30 
/ 2014 ኣብ መቐለ ተዋሂቡ ዓብይ ናይ አመራርሓ ዓቕሚ እውን 
ፈጢሩ፡፡ 

ሠ. ናይ ሎጀስቲክስ ስልጠና 

ንኹሉም ፕሮጀክት ሳፕላይ ሓላፍቲ ሲኒየር ኦፊሰራት ፣ ስቶር 
ኪፐራት ብጠቕላላ ን 44 ሰራሕተኛታት ካብ ነሓሰ 25-26/2014 
ካብ መቐለ ዩንቨርስቲ ብዝመፁ አሰልጣኒ Ware House 
Management ስልጠና ተዋሂቡ፡፡ ብተወሳኺ ካብ ነሐሰ 29-
31/2014 ን 54 ሰራሕተኛታት ናይ ERP ስልጠና ተኻይዱ፡፡

ረ. ሕጊ ግልጋሎት 

ን 4 ሰራሕተኛታት ካብ መስከረም 5-9/2014 Extra 
Contractual Liabilities & Civil Procedures ስልጠና 
ተዋሂቡ፡፡

ሰ. ኣብ ፋይናንስ መምርሒ 
ን 30 ናይ ፕሮጀክት ሓላፍቲን ሲኒየር ኦፊሰራትን ካብ 28-29 
ነሓሰ 2014 ታክስ ሕጊን ስርዓት ኣከፋፍላን ዝምልከት ስሩዕ 
ስልጠና ተዋሂቡ፡፡

ሸ. ንፀሓፍቲ
ንቤት ፅሕፈት ሰራሕተኛታትን ፀሐፍቲን ን 3 መዓልቲ ናይ 
ዶክመንት ኣታሓሕዛ ስልጠና ካብ ማነጅመንት ኢንስትትዩት 
ብዝመፁ አሰልጣኒ ን14 ሰራሕተኛታት ስልጠና ተዋሂቡ፡፡

1.1.4 ሰብ ሓይሊ ምምሕዳር ዝምልከት
ኣብ  ምምሕዳር ሓይሊ ሰብ ዘሎ ናይ ዓቕሚ ክፍተት ንምምላእ 
ናይ ሰብ ሓይሊ ትልሚ፤ ክእለት ኣመራርሓ ፤  ሰናይ ምምሕዳርን 
ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኩሎም ፕሮጀክት ምምሕዳራት፣ ሲንየር 
ፔርሶኔል ኦፊሰራት ካብ ነሓሰ 25-30 2014 ዕሙቕ ዝበለ ክሳብ 
ውልቀ ኣመራርሓ ዝወረደ ገምጋማት ተኻይዱ፤ ዝነበሩ ፀገማት 
ብግልፂ ቀሪቦም ምትእርራም ተኻይዱሉ እዩ፡፡ 

·	  ኣብ ኣፈፃፅማ ፕሮጀክት ዘጋጥሙ ፀገማት ንምፍታሕ 
ካብ 11፡00 ሰዓት ጀሚሩ በብዕለቱ ናይ ላዕለዋይ 
ማኔጅመንት ኣኼባ ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ይካየድ፡
፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሰሙን ኩሉ ሻዕ ሰኑይ ካብ 9፡00 
ጀሚሩ ኣፈፃፅማ ሕድ ሕድ ፕሮጀክትን ዘድልዮም 
ደገፍን ብላዕለዋይ ማነጅመንት ይግምገም፡፡

1.2. ትካላዊ ዋንነት ምርግጋፅ

·	  ናይ 2013/14 በጀት ዓመት ነሓሰ 15/2014 ሒሳብ ተዓፅዩ፡፡ 

በዚ መሰረት ናይ ደገ ኦዲተራት ካብ ነሓሰ 16/2013 ጀሚሩ 
ምርመራ ሒሳብ አካይዶም መሰረታዊ ናይ ሒሳብ ግድፈት 
ዘይብሉ (Unqualified) ኦዲት ሪፖርት አቕሪቦም፡፡

·	  ናይ ተኣካቢን ተኸፋሊን ሒሳብ ከምኡ’ውን ኣብ መንጐ 
ሎጂስቲክስን ፋይናንስን ናይ ስቶክ ምትዕራቕ ከይተቋረፀ 
በብወርሑ ተኻይዱ፡፡

·	  ዓመታዊ ናይ ትካል ንብረት ቆፀራ ተኻይዱ ዝተረኸበ ጎደሎ 
ብጠቕላላ 7,464.95  ዋሕዲ ዘጋጠመ እንትኸውን ሕፅረት 
ዘጋጠሞ ሰራሕተኛ ንክሕተት ማነጅመንት ወሲኑ፡፡

·	  ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየዱ ዓበይቲ ዕድጊታት ብናይ 
ውሽጢ ኦዲተር ኦዲት ተገይሮም፡፡

1.3. ናይ ምፍራይ ተኽእሎ
ቀፃላይ ዕብየት ኩባንያ ከረጋግፁ ዝኽእሉ ተባሂሎም ዝተሓሰቡ 
ናይ መፍረያይነት ሜላታት ብምጥቓም እቲ ዝነበረ ናይ ማሽነሪን 
ናይ ሓይሊ ሰብን መፍረያይነት ከምዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ፡፡

ኣፈፃፅማ ቤንች ማርክ

     ዓይነት
ቤንች ማርክ 

ብሜኩ
ላዕለዋይ  

ኣፈፃፅማ  ብሜኩ
ማዕኸላይ 

ኣፈፃፅማ ብሜኩ

ግሬደር 120 363 223

ዶዘር 120 494 254

ቻይና ክረሸር 

ቤዝኮርስ 45 50 48

ኣስፋልት አግርጌት 30 40 35

ፓርከር ክሬሸር
ኣስፋልት ኣግሪገት 24 30 27

·	 ናይ ማሽን ድልውነት 80% ተተሊሙ 71%  ተፈፂሙ።

·	 ናይ ማሽን አጠቓቕማ 90% ተተሊሙ 88%  ተፈፂሙ።

·	 ናይ ማሽን ድልውነት ንምምሕያሽ ን 6 ወርሒ ዝኣክል 
ናይ ቅድመ ምክልኻል እታወታት ወፃኢ ቆጣቢ ብዝኾነ 
መንገዲ ተዓዲጉ፡፡ ንቐፃላይ 6 ወርሒ’ውን ብተመሳሳሊ 
መለዋወጢ ቅድመ ምክልኻል ተዓዲጉ ኣሎ፡፡

ናይ ሕድ ሕድ ፕሮጀክታት ቐንዲ ስራሕቲ ፍፃመታት ከምዝስዕብ 
ቐሪቡ ኣሎ፡፡

ዛሬማ ሜይ ደይ ግድብ

·	 ናይ ዋና ግድብ ናይ ሰዲመንታሪ ሮክ ምምላእ /
Sedimentary Rock Fill/ ኣብዚ ፍርቂ ዓመት 653,503 
ሜትር ኩብ ዝተሰረሐ እንትኾን ናይ ስፒል ዌይ /Spillway/ 
ኳዕቲ 736,274 ሜትር ኩብ ተሰሪሑ፡፡ ኣብዚ ፕሮጀክት 
ከም ሕሉፍ ዓመት ብኽልተ ሽፍት ኣብ መዓልቲ ንዕስራ 
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ሰዓታት ብዘይምቁርራፅ ምንም ዓይነት ዓንቀፍቀፍ ዘይብሉ 
ፅቡቕ ስራሕ ዝተሰርሐ እንትኾን ብማእኸላይ ኣብ መዓልቲ 
16,000 ሜትር ኩብ ናይ እምንን ሓመድን ዃዕቲ ምምልላስን 
ምምላእን ተሰሪሑ፡፡ 

·	 ኣብ ኢንቴክ /Intake/ 331,227 ሜትር ኩብ ናይ እምንን 
ሓመድን ኳዕቲ ተፈፂሙ፡፡

መነበኛ 

·	 7 ኪ/ሜትር ሳብ ቤዝ /Sub Base/፣ 11.5 ኪ/ሜትር ቤዝ 
ኮርስ /Base Course/ ተነፂፉ፡፡

·	 11 ኪ.ሜትር ኣስፋልት ምልባስ ተሰሪሑ፡፡

·	 1350 ሜትር ኩብ ናይ እምኒ መንደቅ፣ 4632 ሜትር ኩብ 
ናይ ኮንክሪት መንድቕ ተሰሪሑ፡፡

·	 ናይቲ ፕሮጀክት ናይ ቱቦን /Pipe Culvert/ ናይ ድልድል 
ስራሕን ሙሉእ ንምሉእ ተጠናቒቑ፡፡

·	 ን11 ኪ.ሜትር ኣስፋልት ዘልብስ ቤዝ ኮርስን /Base Course/ ን 
25 ኪ.ሜትር ኣስፋልት ዘልብስ ኣስፋልት አግሪጌት /Asphalt 
Aggregate/ ብክረሸር ተጣሒኑ፡፡ ክሬሸራት ብክልተ ሽፍት 
ን16 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ፀፀር ከፍርያ ተገይሩ፡፡

ዳንሻ ዓብደራፊ-ማይካድራ

·	 45 ኪ.ሜትር ናይ ሓመድ ምፅራግ፣ ምምላእን ምድልዳልን 
ስራሕ ተሰሪሑ፡፡

·	 ኣብ ውሽጢ 66 ኪ.ሜትር ዘሎ ናይ ቱቦ ስራሕ /Pipe 
Culvert/ ተዛዚሙ፡፡

·	 21 ኪ.ሜትር ሳብ ቤዝ /Sub Base/፣6 ኪ.ሜትር ቤዝ ኮርስ 
/Base Course/ ተሰሪሑ፡፡

·	 5 ኪ/ሜትር ኣስፋልት ለቢሱ፡፡

·	 ንኣስፋልቲ ስራሕ ንልዕሊ 30 ኪ/ሜትር ዝሽፍን  ፀፀር  /
Base Course and Asphalt Aggregate/ ተጣሒኑ፡፡  
ክሬሸራት ብክልተ ሽፍት ን 16 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ፀፀር 
ከፍርያ ተገይሩ፡፡

ዓብይ ዓዲ-ተከዘ

·	 Design and Build ፕሮጀክት ዓብይ ዓዲ ተከዘ ኣብዚ 
ፍርቂ ዓመት ናይ 26 ኪ.ሜትር ዲዛይን ተጠናቒቑ ብናይ 
ኢትዮጵያ መንገድታት በዓል መዚ ፀዲቑ፡፡

·	 26 ኪ.ሜትር ናይ ምፅራግ ስራሕ፣ 6 ኪ.ሜትር ናይ ሓመድ 
ኳዕቲ ተፈፂሙ፡፡

መሳርሒታት ፅገና

·	 ኣብ ትካል ንዘለዋ ልዕሊ 1000 ዓበይትን ኣናእሽቱን 
መሽነሪታት (Heavy and Light Duty Equipments) ናይ 
ሽዱሽተ ወርሒ ናይ ምክልኻል ፅገና መለዋወጢ ኣቐዲሙ 
ኸቐርብ ብምግባር ኣብ ሕድ ሕድ ፕሮጀክት ዘይተቆራረፀ 
ናይ ምክልኻል ፅገና /Preventive Maintenance/ ተኻይዱ፡፡

·	 ኣብ መቐለ ፅገና ማእኸል 115 ከቢድ፣ 67 ማእኸላይ ን 57 
ቀሊል ፅገና ስራሕቲ ተሰሪሑ፡፡

1.4 ተኽእሎ ኢንቨስትመንት
ኣብ ከይዲ ዘሎ ስራሕቲ ንምፍፃም ዘኽእሉ ተወሰኽቲ 
ማሽነሪታት ንምዕዳግ ብትእምት 500 ሚልዮን ብር ዝፀደቐ 
እንትኸውን 206 ማሽነሪታት ንምዕዳግ ግልፂ ጨረታ ወፂኡ 
ኤክስካቬተርን ገልበጥቲ መኻይንን ውዕል ተፈፂሙ ኣብ 
LC ምክፋት ይርከብ፡፡ እተን ካልኦት ማሽነሪታት ድማ 
በቲ ዝቐረበ ቴክኒካልን ፋይናንሻልን ግምገማ መሰረት 
ዝተወሰነ እንትኸውን ካብቲ ተዋሂቡ ዝነበረ ዋጋ ንክንክዩ 
ማኔጅመንት ኣብ ምድርዳር ይርከብ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ 
ንሜጋ ሕንፃ ንምዕዳግን መወድእን 500 ሚልዮን ብር ዝፀደቐ 
እንትኸውን ናይ ፊኒሺንግ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ይርከብ፡፡

1.5  ተዋዲድካ ምስራሕ (Synergy) 
ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ዝሐሸ ክባሃል ዝካኣል ምርድዳእ ብምግባር 
ካብ ኣሓት ትካላት ክንረኽቦም እንኽእል እታዎታት ምስቶም 
ኣመራርሓ ትካላት ብምርድዳእ ናይ’ዚ ፍርቂ ዓመት ጠለባት 
ማለት’ውን:-

·	 ጎማ ካብ ትራንስ ኢትዮጵያ ብብር 31.056 ሚልዮን ተዓዲጉ፤

·	 ጎማ ካብ ጉና ትሬዲንግ ብብር 9.5 ሚልዮን ተዓዲጉ፤

·	 ሲሚንቶ ካብ መሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ብብር 23.67 
ሚልዮን ዕድጊት ተፈፂሙ፤

·	 ብረት ካብ ጉና ትሬዲንግ ብብር 19.44 ሚልዮን ተዓዲጉ፤

·	 መካይን ካብ መስፍን ኢንዳስትሪያል ብብር 1.16 ሚልዮን 
ተዓዲጉ፤

·	 ብሓፈሻ ብር 84.826 ሚልዮን ካብ ኣሓት ትካላት ዕድጊት 
ተፈፂሙ፤

1.6 ዘጋጠሙ ፀገማትን ዝተወሰዱ መፍትሒታትን 

ፀገም
ኣብ ኸይዲ ዘለው ናይ ወፃኢ ዕደጋታት ሕፅረት ወፃኢ ሸርፊ 
እናጋጠመ እንትኸውን ካብ ድሕሪ ሕዚ ዝዕደጉ እታወታትን 
ማሽነሪታትን ተመሳሳሊ ኩነታት ከጋጥም ይኽእል’ዩ፡፡ 
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ናይ መፍትሒ ኣንፈት
ናይ ቢቱመን፣ ክረሸር፣ ሲቪል ኤክስፕሎሲቭ ምስ ወጋገንን ምስ 
ኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ብምዝርራብ ወፃኢ ሸርፊ ዝተረኸበ 
እንትኸውን ካብ ድሕሪ ሕዚ ንዕድጐ እታወታት ዘድሊ ወፃኢ 
ሸሪፊ ግን ፅዑቕ ዝኾነ ምዝርራብ ክግበር መደብ ተታሒዙ ኣሎ፡፡

ፀገም
ናይ ዛሬማ መይደይ ግድብ ኩንትራት ውዕል ዘይምእሳርን 
እኹል በጀት ዘይምምዳብን፡፡   

ናይ መፍትሒ ኣንፈት
ናይ ኩባንያ ማኔጅመንት ምስ ስኳር ኮርፖሬሽን ሰፊሕ ዝርርብ 
እኳ እንተገበረ ክፍታሕ ስለዘይተኽኣለ ብወገን ማኔጅመንት 
ትእምት ደገፍ ከግበር ኣለዎ፡፡

1.7  ኣፈፃፅማ ፋይናንስ

1.7.1 መግለፂ መሸጣን መኽሰብን (ብሚልዮን) 

ዓይነት

ቀዳማይ  ፍርቂ ዓመት ንፅፅር ፍፃመ

2006 2007
ምስ 

ትልሚ
ምስ ሕሉፍ 

ዓመት

ፍፃመ ትልሚ ፍፃመ % % ኣፈላላይ

መሸጣ 1221.32 1315.6 1279.97 97 105 5

መኽሰብ ቕድሚ
 ግብሪ

467.06 274.36 545.238 199 117 17

1.7.2  መግለፂ ሃፍትን ዕዳን (ብሚልዮን)

Description
In million

Ratio
As of June 30, 2014 As of Dec. 31, 2014

Total Long Term Assets 673.69 880.30 1.31 

Total Current Assets 2,395.00  1,735.89 0.72 

Total Assets 3,068.69  2,616.19 0.85 

Total Current Liabilities 1,544.49  287.28 0.19 

Total Long term Liabilities 805.05  1,064.52 1.32 

Total Owner’s Equity 719.15  1,264.39 1.76 

Total Liability and Owner’s Equity 3,068.69  2,616.19 0.85 

መብርሂ፤ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ናይ በዓል ዋና ሃፍቲ ብ 76% ዓብዩ፡፡

1.7.3  ኣጠቓቕማ ካፒታል በጀት (ብሚልዮን)
ሱር ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ካብ ዝሓዞ ብር 500 
ሚልዮን ካፒታል በጀት ብር 397.72 ሚልዮን (80%) ኣብ 
ስራሕ ኣውዒሉ እዩ።

1.7.4 ናይ ባንኪ ልቓሕ 
ሱር ካብ ዝነበሮ ጠቕላላ ናይ ባንኪ ልቓሕ ብር 75.22 ሚልዮን 
ብር 5.95 ሚልዮን ከፊሉ ዋና ልቓሕ ብር 69.27 ሚልዮን፤ 
ወለድ ብር 3.02 ሚልዮን ተሪፍዎ ኣሎ።

1.7.4 ናይ መንግስቲ ግብሪ
ሱር ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ተወሳኺ እሴት ታክስ ብር 
99.04 ሚልዮን ካብ ሰራሕተኛ ዝተኣከበ ስራሕ ግብሪ ብር 
24.96 ሚልዮን ዊዝሆልዲንግ ታክስ ብር 47.87 ሚልዮን፣ 
ትርፊ ግብሪ ብር 98.42 ሚልዮን  ብጠቕላላ ብር 270.29 
ሚልዮን ግብሪ  ከፊሉ።
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መሰቦ ስሚንቶ ፋብሪካ

ኣመራርሓን ሰራሕተኛን መሰቦ ዝነበሮ ትሑት ዓቕሚ መፍራይነት ብምንፃርን፣ ህንፀት ልምዓታዊ 
ሰራዊት ኣብ ምፍታሕ ቁልፊ ፀገማት ዘለዎ ወሳንነት ተረዲኡ ብምርብራቡ መፍረይነት ኣብ ምዕባይን፣ 
ኩለመዳያዊ ናይ ስራሕ ባህሊ ኣብ ምምፃእ ዝተራኣየ ምዕባለን ዝተረኸበ ለውጢን ዘተባብዕ ምዃኑ 
ብግልፂ ተራእዩ’ዩ፡፡ 

ካብ’ዚ ብምብጋስ ኣብ 2007 በጀት ዓመት’ውን ጥንካረታት ብምዕቃብን ድኽመታት ብምምሕያሽን 
ኩሎም መደባት በቲ ተታሒዙ ዘሎ ናይ ወፃኢ ምንካይ ትልሚ ብምፍፃም ዝለዓለ ለውጢ ንምምፃእ 
ኣመራርሓን ሰራሕተኛን ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ፡፡

ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ብትካል ደረጃ ኣብ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት፣ ምርግጋፅ ትካላዊ 
ዋንነትን፣ ምፍራይ ተኽእሎ ምፍጣርን ካብ ዝተተሓዙ መደባትን ኣፈፃፅምኦምን በዚ ዝስዕብ መልክዑ 
ቀሪቡ ኣሎ፡፡ 

2
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2.1 ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት

·	 ኣመራርሓ ብትእምት ዝተሓንፀፁ ስትራተጂታትን ናይዚ 
መፈፀሚ ዝኾኑ ናይ ካይዘን መስርሓትን ናይቲ ሰራሕተኛ 
ናይ ባዕሉ ድሌታትን ረብሓታትን ዘርውየሉ ምዃኑ ክፈልጥ 
ዝገብር ትልሚ ብምድላውን ንታሕቲ ብምውራድን  
በቢደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓ እዚ ንምትግባር ዝላዓለ ርብርብ 
ገይሩ’ዩ፣ 

·	 ስትራተጅታት ንምዕዋት እቶም መፈፀሚ ፓኬጃት (5S, 
Kaizen Board, Pareto analysis) ክፈልጦም፣ ክኣምነሎምን 
ብተግባር ክመሃረሎምን ተገይሩ፡፡

·	 ኣብዚ ዓመት 50% ናይ ልምዓት ጉጅለታት ሜላ ፀገም 
ኣፈታትሓ ናይ ፓሬቶ ትንተና ከተኣታትዋን፣ (20% ፃዕሪ 
ብምክያድ 80% ውፅኢት ዝረኽባሉ) መደብ ሒዘን ኣብ 
ምንቅስቓስ ይርከባ፡፡

·	 ሰራሕተኛ መሰቦ ኣብ 200 ልምዓት ጉጅለታት ዝተወደበ 
እንትኸውን ዛጊድ ድማ 50 ጉጅለታት ልምዓት (25%) 
ሞዴል ኮይነን በዚ ሳይንሳዊ ኣፈታትሓ ፀገም ተጠቒመን

* ኣብ መፍረይነትን ግልጋሎት ኣወሃህባን፣

* ፅሬት ምህርቲ ኣብ ምምሕያሽ፣

* ተበላሽዮም ዝነበሩ ማሽነሪታት ናብ ስሩዕ ስራሕ ክኣትው 
ኣብ ምግባር፣

* ብሞዲፊኬሽን መልክዕ መለዋወጢ ብምስራሕ ወፃኢታት 
ብምድሓን ፅቡቕ ምንቅስቓስ ተመዝጊቡ ኣሎ።

·	 ብቑዕ ክትትልን ደገፍን ብምክያድ ትካል ኣብ ቀፃሊ ለወጢ 
ከኣቱ ተገይሩ።

·	 ብናይ ትካል ኮሚቴ ሱፐርቪዥንን ብመምርሒታትን፣ ብዘይ 
ምቁርራፅ ሰሙናዊ ዑደት ተኻይዱ፡፡ 

·	 ወርሓዊ ገምጋም ብልምዓት ጉጅለን በብክፍሉን ተኻይዱ።

·	 ወርሓዊ ናይ ሰራሕተኛታት ስርርዕ ዝተኻየደ ኮይኑ ናይዚ 
ፍርቂ ዓመት ስርርዕ ኣብ ምጥቕላል ይርከብ።

·	 107 ሰራሕተኛታት ብቕዓት መረጋገፂ ምዘና(COC) 
ወሲዶም 83(78%) ብቕዓቶም ኣረጋጊፆም፡፡

·	 525 ብቕዓት መረጋገፂ ምዘና ንምውሳድ ክፍተት ዝመልእ 
ስልጠና ኣብ ምውሳድ ይርከቡ።

·	 ን 967 ብናይ ደገ ን 431 ብናይ ውሽጢ ጠቕላላ ን 
1398 ሰራሕተኛታት ዝተፈላለየ ናይ ዓቕሚ መዕበዪ 
ስልጠና ተዋሂቡ፡፡

·	 ንጡፋት ንዝኾናን ዝተመረፃን 20 ጉጅለታት ልምዓት ናይ 
አፍልጦ ምስክር ወረቐት ብማነጅመንት ተዋሂቡ፡፡ 

·	 ብሓፈሻ ኣብዚ 6 ተ ኣዋርሕ እቲ ክትትልን ደገፍን ብዝያዳ 
ብምጉልባት ናይ ልምዓት ጉጅለ ምንቅስቓስ ተጠናኺሩ 
ክቕፅል ተጌሩ’ዩ።

2.2 ትካላዊ ዋንነት ምርግጋፅ

·	 ብትካል ደረጃ ንምርግጋፅ ትካላዊ ዋንነት ወሳናይ ተራ 
ዘለዎ ዘመናዊ ናይ ንብረትን፣ ገንዘብን፣ ምሕደራ 
ስርዓት (ERP) ናይ ተግባር ምንቅስቓስ (Go live) 
ኣትዩ ይስርሓሉ ኣሎ፡፡

·	 ትካላዊ ዋንነት ንምርግጋፅ ዘድልዩ ኣሰራርሓታት 
ተጠናኺሮም ክተኣታተውን ስራሕቲ ብመስርሕ 
መሰረት ክፍፀሙን እናተገበረ እንትኾን፣

* ኩሉ ዓይነት ንብረት በቲ ሓዱሽ ናይ ምሕደራ ስርዓት 
ምውፃእ ተጀሚሩ’ሎ፣

* ኣብ ናይ ማሽነሪን መካይን ምሕደራን፣ ነዳዲ ኣጠቓቕማን 
ብኣንፃር ስታንዳርድ ስጡም ቑፅፅር ብምግባር ብቐፃልነት 
ይስረሐሉ’ሎ።

* ዝውገዱ ንብረታት እናተፈለዩ ብጨረታ ዝሽየጥሉ 
ኣሰራርሓ ተኣታትዩ ተግባራዊ እናኾነ’ዩ። ዛጊድ ድማ 
ብር 6.47 ሚልዮን  ዝዋግኡ ስክራፕ ተሸይጡ’ሎ።

* ካፊተርያ ብዝግባእ ንምምሕድዳር ግልፅን ንፁርን 
ኣሰራርሓ ተኣታትዩ’ሎ፡፡

·	 ናይ 2014 ንብረት ቆፀራ ናይ ውሽጢ ኦዲት ብዝተሳተፈሉ 
ብእዋኑ ዝተኻየደ ኮይኑ ዝተረኣዩ ኣፈላላይ  ምስ ምኽንያቶም 
ናብ ውሳነ ክቐርብ ተገይሩ ኣሎ።

·	 ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ንብረት መመዝገቢ ሶፍትዌር ዝነበረ ሓበሬታ 
ናይ ምትዕራቕን ስራሕቲ ተሰሪሖም።  

·	 ናይ ውሽጢ ኦዲት ስራሕቲ ብትልሚ መሰረት 100% ዝተፈፀመ 
እንትኸውን ኣብ ክፍተታት መስተኻኸሊ ስጉምቲ ንምወሳድ 
ብዝተውሃበ ሓበሬታ ናይ ሲኦከይን ሲኤምፒን ዝተፈፀመ ኮይኑ 
ናይ ሳፕላይን ፋይናንስን ኣብ ከይዲ’ሎ።

·	 ብናይ ደገ ኦዲተራት ኣብ 2012/13 ተዋሂቡ ዝነበረ ናይ 
መስተኻኸሊ ሓበሬታ ስጉምቲ ተወሲዱ።

·	 ናይ 2013/14 ሒሳብ ተዓፂዩ ብናይ ደገ ኦዲተራት ኦዲት ተገይሩ።

·	 ካብ 2006 ናብ 2007 ዝሰገሩ 9 ናይ ክሲ መዛግብቲ ዝነበሩ 
እንትኾኑ ኣብ 2007 ዝተወሰኹ 4ተ ጥራይ እዮም። ካብዚኣቶም 
ክሳብ ሕዚ 7ተ ንመሰቦ፣  1 ንከሰስቲ ብሓፈሻ እቶም 8ተ ናይ ቤት 
ፍርዲ ውሳነ ዝረኽቡ እንትኾኑ እቶም 5ተ ድማ ኣብ ከይዲ ቆፀሮ 
ይርከቡ። 

·		çæ ®Ïô& oäd O¿x x` 93.4 QJøè zzH&P 

x` 47.6 QJøè (51%) zÔÎÏ&P “”
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2.3 ናይ ምፍራይ ተኽእሎ ምፍጣር
ኣብ ዝሓለፈ በጀት ዓመት ተበፂሑ ዝነበረ ዝለዓለ ናይ መፍረይነት ብርኪ ናይ ምዕቃብን ምግፋሕን 
ስራሕ ተጠናኺሩ ዝቐፀለ እንትኸውን፣ ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ምስ ዝነበረ ሓያል 
ክረምቲን ኣብ ካልኣይ ርብዒ ዓመት’ውን ምስ ዝነበረ ዝለዓለ ፕሮዳክሽን ጥረ ኣቕሓ ቀፃልነት 
ብዘለዎ ብምቕራብ፤ ናይ ማሽናት ደውታ ኣብ ምንካይን፤ ፅሬት ምህርቲ ኣብ ምሕላውን ኣብዚ 6ተ 
ወርሒ’ውን ፅቡቕ ውፅኢት ተራእዩ እዩ። 

መጠን ፍርያት (ቶን)

ፍርያት 

መስመር 1 መስመር 2 መስመር 1+2

ትልሚ ፍፃመ % ትልሚ ፍፃመ % ትልሚ ፍፃመ %

ጥ/ኣ/ ምጉዕዓዝ - 447,961 - 1,170,242 768,125 66 1,170,242 1,216,086 104

ረው ሚል 454540 429836 943 771579 639330 83 41226119 1134757 92

ክሊንከር 295044 274,890 93 482,237 413309 85 777,281 688,199 88

ሲሜንት ሚል 163,302 224,504.29 137.47 489,900 703,798 143 653,202 928,303 142

ፓኪንግ 163,302 228,614 140 489900 698,829 143 653,202 927,443 142

ፒፒ ባግ  16,810,072 16075314 95.6

ኣጠቓቅማ ሓይሊ - ኪሎ ካሎሪ ብኪ.ግ ኪሊንከር
መስመር 1 መስመር 2

ትልሚ ፍፃመ % ትልሚ ፍፃመ %

772 784.7 102 765 738 96

ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ጉልበት ብዓይነት

ጉልበት መዐቀኒ
መስመር ሓደ መስመር ክልተ

ትልሚ ፍፃመ % ትልሚ ፍፃመ %
ደልቢ ፈሓም ቶን 12,165 0 - 0 5,127.27 -

ፈሓም ደቡብ ኣፍሪካ ቶን 28,471.89 37,396.11 131 36,891 49,971 135

መፍረያይነት ማሽነሪ (ኳሪ)
ድልውነትን ኣጠቓቕማን ማሽነሪ

ተ ቁ ዓይነት ማሽነሪ

ድልውነት አጠቓቕማ 

ትልሚ ብሰዓት ፍፃመ ብሰዓት ፍፃም ብ% ትልሚ ፍፃመ  % ብትልሚ

1 ዶዞራት 6,115 5,271 86.2 4,670 4,318 92

2 ሰርሰርቲ 2,293 1,672 72.92 759 902 118

3 ኦፍ ሃይ ወይ 25,519 17,649 69.16 13,098 14,596 111

4 ኤክስካቫተር 5,557 3,491 62.82 1,713 2,040 119

5 ሎደር 11,439 10,116 88.43 1,797 3,496 194

6 ዳምፕ ትራክስ 63,140 55,133 87.32 40,644 38,675 95

7 ግሬደር 1,529 1,015 66.38 687 557 81

8 ኮምፓክተር 1,808 1,808 100 479 251 52

ድምር 117,400 96,155 81.9 63,846 64,836 101
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ፅሬትን ኦፕቲማይዜሽንን

·	 ዝተማለአን ፅሬቱ ዝሓለወን ስሚንቶ ፈርዩ፣

·	 ብምኽንያት ሓያል ክረምቲ ዘጋጥም ዝነበረ ናይ ክሊንከር ፅሬት ምውራድ ምስ ሓዱሽ ክሊንከር 
እናተሓወሰ ፅሬት ስሚንቶ ክሕሎ ተገይሩ።

ዘጋጠሙ ዓበይቲ ሽግራት

ü	ብምኽንያት ኣብ ክረምቲ ዝነበረ ናይ ኤሌክትሪክ ምቁርራፅ ናይ ኢነርጂ፤ ናይ መለዋወጢ ኣቁሑት  
ወፃኢና ክውስኽ ምግባሩ

ü	ኣብ ክረምቲ ብዝነበረ ሓያል ዝናብ ኣብ ጥረ አቕሓ ብዝፈጠሮ ራህዲ ኣብ ፕሮሰስና ዝፈጥሮ ዝነበረ 
ምቁርራፃት ከም ዓበይቲ ፀገማት ክውሰዱ ዝኽእሉዮ’ም

ናይ ፕሮጀክት ስራሕቲ
 

·	  ኣብ ዋና ፋብሪካ ዝስራሕ ዘሎ ናይ ባዮማስ ፕሮጀክት ስራሕ 96% ዝተዛዘመ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ 
ስራሕቲ  ንምውዳእ ዘድሊ ዓብይ ክሬን ናይ ምድላው ስራሕቲ ብመስፍን ኢንዳስትርያል ይስራሕ’ሎ፡፡ 

·	 ኣብ ጨንፈር ፕሮጀክት ሑመራ’ውን  ክስርሑ ዝግበኦም ናይ ፕሮጀክት ስራሕቲ፤ ናይ ሰራሕተኛታት 
መንበሪ፣ መመገብን፣ ቤት ፅሕፈትን ህንፀት ምስዚኦም ዝተታሓሓዙ ናይ ኤሌክትሪክ፣ ቀረብ ማይን 
ስራሕቲ ኣብ ምስላጥ ይርከቡ፡፡

·	  ናይ አውቶ ጋራዥ ስፔር ፓርት ስቶር ኤሌክትሮ መካኒካል ስራሕትን፣ መሕፀቢ መካይንን ዝተጠናቐቐ 
እንትኸውን፤ ኣብ ፒፒ ባግ፣ ሲ ሲ ኣር፣ ፅሬትን ቁፅፅርን፣ ኳሪ ክሬሸር ካፍተሪያን ናይ ሻወርን ሽንት 
ቤትን  ስራሕቲ ኣብ ከይዲ ይርከብ፡፡

·	  ኣብ ከባቢ አዲስ አበባ መጥሓንን መዐሸግን ንምትካል ናይ መጀመርያ ፅንዓት ዘፅንዕ አማኻሪ ተፈልዩ 
ውዕሊ ንምእሳር ኣብ ድርድር ይርከብ።

2.4 ተኣሳሲርካ ምስራሕ

·	 ምስ ትራንስ ኣብ ስሚንቶ ምጉዕዓዝ ምትእስሳር ተጠናኺሩ ቀፂሉ ኣሎ፡፡ 

·	 ካብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲታት ኮሌጃትን ክልልና ንዑደትን መፅናዕቲን ክወስዱ ዝመፁ ተኣናጊዶም፡
፡ 

2.4 ኣፈፃፅማ ፋይናንስ

2.5.1 መግለፂ መሸጣን መኽሰብን (ብሚልዮን)

 
ናይ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ንፅፅር ፍፃመ

2006 2007 ምስ ትልሚ ምስ ሕሉፍ ዓመት
ፍፃመ ትልሚ ፍፃመ % % ኣፈላላይ

መሸጣ 1074.42 1,271.58 1,736.46 137% 162 62 

መኽሰብ ቕድሚ ግብሪ 250.39 293.02 248.33 83% 99 -1 
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v	ምኽንያት መሸጣ ልዕሊ ትልሚ ምዃን፡-
ü	ዘሎ ናይ ልቓሕ ኣሰራርሓ ንዓበይቲ ዓማዊል ምቹው ምዃኑ፣

ü	መንግስቲ ኣብ ስራሕቲ ፕሮጀክትታት ዝተጠናኸረ ምንቅስቓስ ይገብር ምህላዉ፥

ü	ብበዝሒ ንዝዕድጉ ዝተገበረ ናይ ዋጋ ምንካይ ኣሰራርሓ ካብ ፋብሪካ ብበዝሒ ምሻጥ፤ (156‚296 
ቶን 14.6% ካብ ጠቕላላ መሸጣ)

ü	ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባን ናዝሬትን ዝተኣታተወ ናይ ውክልና መሸጣ ዝፈጠሮ ሰፊሕ ዕዳጋ 

ü	ኣብ ዋጋ፣ ቀረብ፣ ምህርትን፣ ምጉዕዓዝን ዝነበረ ፅቡቕ ምትእስሳር 

v	መሸጣ ካብ 2006 ብ 62% ዓብዩ እናሃለወ ትርፊ ብኡ መጠን ዘይዓበየሉ ምኽንያት፤
ü	ብደሊቨሪ ንክሽየጥ ተተሊሙ ዝነበረ 275,124 ቶን ኮይኑ፣ ፍፃመ ግና 496,310.5 ቶን ስለዝተፅዓነ 

በዚ ምኽንያት ብር 87.37 ሚልዮን ዝኣክል ወፃኢ ምውሳኹ የርኢ፣

ü	ብተመሳሳሊ ናይ መጓዓዓዚ ንሓደ ቶን ብር 901.42 ተተሊሙ ዝነበረ ኮይኑ ፍፃመ ብር 956.58 
እንትኸውን፣ ናይ ብር 55.16 ኣብ ቶን ብጠቅላላ ናይ ብር 27.376 ሚልዮን ወፃኢ ስለዘስዓበ፤

ü	ናይ ዕዳጋ ብፅሒት ንምሕላው ኣብ መሸጢ ዋጋ ብምንካይ ኣብ ትርፊ 4.06% ብምንካዩ፣

ü	ምስ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፍሓም፤ ቃንጫ ሰሊጥ ብምጥቃም ኣብ ትልሚ ሓደ ቶን ክሊንከር ብብር 
470.23 ንምፍራይ ዝተትሓዘ ኮይኑ ፍፃመ ግን ሓደ ቶን ክሊንከር ብብር 571 ብምፍራዩ ብር 
69.,43 ሚልዮን ተወሳኺ  ወፃኢ ብምስዓቡ፤    

2.5.2 መግለፂ ሃፍትን ዕዳን 

Descripton 
In million

Ratio
As of June 30, 2014 As of Dec 31, 2014

Total Long Term Assets 3194.07 3079.29 0.96

Total Current Assets 2665.91 2557.03 0.96

Total Assets 5859.98 5636.32 0.96

Total Current Liabilities 712.82 679.22 0.95

Total Long term Liabilities 1154.93 795.57 0.69

Total Owner’s Equity 3992.22 4161.52 1.04

Total Liability and Owner’s Equity 5859.97 5636.320 0.96

     

2.5.3 ኣጠቓቕማ ካፒታል በጀት
መሰቦ ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ካብ ዝሓዞ ብር 80.20 ሚልዮን ካፒታል በጀት ብር 56.48 ሚልዮን(70.42%) 
ኣብ ስራሕ ኣውዒሉ፡፡

2.5.4 ናይ ባንኪ ልቓሕ 

መለቅሒ ትካል
  አብ መበገሲ በጀት 

ዓመት ዝነበረ  
ዝተወሰኸ ዝተኸፈለ  ተረፍ 

ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ

ልምዓት ባንኪ 1087.1 22 0 40 294 44 793.1

3. 5.5 ግብሪ መንግስቲ (ብሚልዬን)
መሰቦ ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ተወሳኺ እሴት ታክስ ብር 172.23 ሚልዮን ካብ ሰራሕተኛ ዝተኣከበ 
ስራሕ ግብሪ ብር 14.20 ሚልዮን ዊዝሆልዲንግ ታክስ ብር 3.67 ሚልዮን፣ ትርፊ ግብሪ ብር 6.96 
ሚልዮን  ብጠቕላላ ብር 197.06 ሚልዮን ግብሪ  ከፊሉ።
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መስፍን 
ኢንዳስትርያል 

ኢንጅነሪንግ
3.1  ህንፀት ልምዓት ሰራዊት 

·	 ብላዕለዎት ኣመራርሓ ጥንኩር ገምጋም ብምክያድ ኣብ ትልሚ ምድላውን 
ከምኡ’ውን ብትልሚ መሰረት ገይርካ ብተዋረድ ኣብ ምስራሕ ፀገም ምንባሩ 
ተገምጊሙ እዩ። ብተመሳሳሊ’ውን ኩሉ ሰራሕተኛ ክመያየጠሉ ብምግባር ንቐፃሊ 
ጠንኪሩ ንክሰርሕ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ። 

·	 ናይ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ፀብፃብን ትልሚ ካልኣይ  ፍርቂ ዓመትን ናይ 
ማነጅመንት ኣባላት ብዕሙቀት ተመያይጥሉን ከምኡ’ውን ናይ ወርሒ ጥሪ  
ትልሚ ክዳሎ ተገይሩ። 

·	 በብመምርሒኡ ዝተወደባ ልምዓት ጉጅለታት ኣብ ክልተ ሰሙን ሓደ ጊዜ 
(ቀዳም)  ሰሙናዊ መደበን ካብ 5:00 ሰዓት ክሳዕ 6:00 ሰዓት  ክግምግማ 
ተገይሩ፡፡ 

3
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·	 ምኽትል ስራሕ መካየድቲ ብዛዕባ ናይ ዝሓዝዎ ሽቶ ምስ 
መምርሒ ሓለፍቲ ዝሓዝዎ መዓልታዊን ሰሙናዊን  መደባት  
ገምጋም ኣኻይዶም።

·	 ናይ ትካል ሰራሕተኛታት ጥዕናኦምን ድሕንነቶምን ተሓልዩ 
ንክሰርሑ ኣድላይ ናይ ድሕንነት ማተርያላት ይቐርበሎም 
እዩ። ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ኣብ ሰራሕተኛ ቀሊልን 
ከቢድን ጉድኣት ንከይበፅሕ ዝተተለመ እንትኸውን  በዚ 
መሰረት ድማ ምንም ዓይነት ጉድኣት ኣይበፅሐን። 

ዝተውሃቡ ስልጠናታት

ናይ ደገ ስልጠናን ትምህርትን፡

·	 ናይ ፋይናንስ ስልጠና ንኩሎም ካብ ፋይናንስ ወፃኢ ንዘለው 
ላዕለዎት ኣመራርሓ ስልጠና ተዋሂቡ።

·	 10  ሰራሕተኛታት ብ 6 ዓይነት ስልጠናታት ክስልጥኑ 
ተገይሩ።

·	 ን ሓደ ናይ ዌልዲንግ  ሱፐርቫይዘር ሰራሕተኛ ኣብ ቼክ 
ሪፓብሊክ  ናይ ዌልዲንግ ስልጠና ክስልጥን ተገይሩ።

ናይ ውሽጢ ስልጠና

·	 ን 165 ዌልደራት ናይ ዕብየት መሳልል ዌልዲንግ ስልጠናታት 
ተዋሂቡ።

·	 ን  71 ናይ ደቀቕትን ኣናእሽትን ሰልጠንቲ ናይ refreshment 
welding ስልጠና ተዋሂቡ።

·	 ን 35 ዌልደራት ናይ International recertification 
ዌልዲንግ ስልጠና ተዋሂቡ።

·	 ቀዳማይ ዙር ናይ International instructors ስልጠና 
ን 9 ናይ መስፍን ዌልደራትን ካብ ካልኦት ትካል ዝመፁ 
5 (CEE instructors ) ብናይ ጀርመን ክኢላታት (SLV 
manniham) ተዋሂቡ ። በዚ መሰረት ኩሎም ሰልጠንቲ  
ተፈቲኖም  ብብቕዓት ሓሊፎም ሰርትፊኬት ረኺቦም ። 

·	 ን35 ዌልደራት ናይ International recertification 
welding ስልጠና ብናይ ጀርመን ክኢላታት ክስልጥኑን 
ሰርቲፊኬቶም ከሐዱሱን  ተገይሩ።   

·	 ን 131 ሰራሕተኛታት ብ 7 ዓይነት ስልጠናታት ክስልጥኑ 
ተገይሩ።

3.2 ትካላዊ ዋንነት ምርግጋፅ 

·	 ብጠቕላላ ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ብፍላይ ኣብ ናይ 
ሽኮር ፕሮጀክት ፍርያታት ደጊምካ ብምስራሕ ዝወፀ  
ወፃኢ(Internal rework cost) ብር 609,640 እዩ። 

·	 ካብ ሕድሕድ ናይ ስራሕ ትእዛዝ (Job orders) ዝርከቡ 
ተረፈ ምህርቲ ብእዋኑ ናብ ስቶር ብምእታው ስርዓት 
ብዝሓለወ  መንገዲ ኣብ ጥቅሚ ይውዕሉ ኣለዉ፡፡ 

·	 ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ኩሉ ሰራሕተኛ ዝጥቀመሎም ናይ 
ትካል ቀወምቲ ንብረት ሕድሕድ ዝጥቀመሎም ብሓላፍነት 
ብስሙ ተመዝጊቦም ከምኡ’ውን ሃለዋቶምን ኩነታቶምን 
ንምርግጋፅ በብእዋኑ ቆፃራ ይካየድ ኣሎ፡፡

·	  ቐዋሚ ንብረት ዝርዝር ብምፅራይ ናብ ERP soft ware 
ኣትዩ ብኡ መሰረት ክስተኻኸልን ተገይሩ፡፡

·	 ተመሓይሹ ዝወፀ ናይ ትእምት ፋይናንስ፤ ዕደጋን ሓይሊ ሰብ 
ምምሕዳርን ማንዋላት ኣብ ተግባር ውዒሉ ፣ ኮይኑ ግና ካብ 
ወፃኢ ኣብ ዝዕደጉ ኣቑሑት Bid bond guarantee ኣብ 
ምሓዝ ፀገም ኣሎ፡፡ 

·	 ናይ መንግስቲ ግብሪ ብእዋኑ ይኽፈል ኣሎ።

·	 ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ካብ ዘሎ ናይ ተረፍ ምህርቲ 
(Scrap) መሸጣ ብር 2.96 ሚልዮን ተረኺቡ። 

·	 ንዓመታዊ ንብረት ቖፀራ ሰነ 2014 ኣ.ፈ ዝሕግዝ መዓልታዊ 
ከትትል ኣብ ኩለን ስቶራት ተኻይዱ።

·	 ብናቲ ትካል ውሽጢ ኦዲት እዞም ዝስዕቡ ስራሕቲ 
ተፈፂሞም፤ 

ü	ኣብ መምርሒ ኣቕርቦት፣ ገላን ማኑፋክቸሪንግን ድሕሪ 
መሸጣ ግልጋሎት ኣዲስ ኣበባን ኦፖሬሽናል ኦዲት  
ተኻይዱ እቲ ፀብፃብ እውን ተዳልዩ እዩ።

ü	ኦዲት ክትትል ኣብ መምርሒ  ፋይናንስን ኣብ ካልኦት  
መምርሒታትን ተኻይዱ ።

ü	Surprise cash count ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈትን ኣብ 
መምርሒ ድሕሪ መሸጣ ግልጋሎትን ኣብ ውቕሮ 
ጨንፈርን ተኻይዱ እዩ።

ü	ኣብ መምርሒ ሓይሊ ሰብን ፋይናንስን ኦዲት ተኻይዱ። 

ü	ቢሽፍቱ ፕሮጀክት ኦዲት ተገይሩ ።
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ኣቕርቦት ዕድጊት ዝምልከት
ዝተዓደጉ ኣቑሑት (Materials purchased) (ብሚልዮን ብር)  

ተ.ቁ    ዝርዝር
                            1ይ ፍ/ዓመት
ትልሚ ፍፃመ %

1 ኣታዊ ዝኾነ 829.37 826.87 99.7

2 ኣብ ምጉዕዓዝ ዝርከብ 134.66 129.13 95.9

3 ንምጉዕዓዝ ዝፅበ 151.51 145.13 97.8

                       ድምር 1115.55 1101.14 98.7

3.3 ናይ ምፍራይ ተኽእሎ ምፍጣር

·	 ኩሎም ፍርያት ናብ ዓማዊል ቅድሚ ምብፅሖም 100% ብፅሬት ዝፈርዩ ምዃኖም  
ክትትል ይግበርን ከምኡ’ውን  መአረምታ ተገይርሎም ንዓማዊል ክበፅሕ ይግበር 
እዩ። 

·	 መስፍን ኣብ ዝገጣጥመን ኣናእሽቱን መካይን’ውን ናይ መለዋወጢ ኣቑሑት 
ምድንጓይ ተራእዩ እዩ። 

ሽኮር ፕሮጀክት ስራሕቲ ኣፈፃፅማ
   

          Kuraz-I  Project

S/N Description
To date

(In million birr)

1 Revenue 
Performance

Planned Sales 812.48

Actual Sales 737.4

Actual Performance % 91

2 Cost Performance
Planned Cost 680

Actual  Cost 407

Actual Performance % 60

NB: Todate physical status is 89%

                  Belles-I  Project

S/N Description
To date
 
(In million birr)

1 Revenue Performance
Planned Sales 768.84

Actual Sales 661

Actual Performance % 86

2 Cost Performance
Planned Cost 680

Actual  Cost 261

Actual Performance % 38

NB: Todate physical status is 69%
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                         Beles-II  Project

S/N Description
To date
In million birr

1 Revenue Performance
Planned Sales 768.84

Actual Sales 124

Actual Performance % 16

2 Cost Performance
Planned Cost 89

Actual  Cost 78

Actual Performance % 88

NB: Todate physical status is 37.42%

ምድላዉ ንድፊ

·	 ንተወሳኺ local value addition ዘድልዮም ንድፍታት ካብ 
መቕረብቲ ተቐቢሉ ብኡ መሰረት’ውን ተወዲኡ  ኣሎ።

BOQ ዝምልከት

·	 Pipingን ተወሳኺ steel structureን ዝምልከት MetEC 
ብባዕሉ ክነቕርብ ኢና ስለዝበሉን ገንዘብ እውን ስለዘይኸፈሉን 
ባዕሎም ክገዝእዎ ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑ።

ዕድጊት ዝምልከት

·	 Automation ስራሕቲ ዝምልከት MetEC ኣካል እቲ ዉዕሊ 
ብምሕሳብ ብመስፍን ንክስራሕ ሓቲቶም ነይሮም ኮይኑ ግና 
ኣብ ውዕሊ ስለ ዘይኻተተ ብትካል ከምዘይስራሕ ብደብዳቤ 
ተገሊፅሎም እዩ።ይኹን ድኣምበር ኣብቲ ፕሮጀክት ፅልዋ 
ከሕድር ስለዝኸእል ዕልባት ክሳብ እንግብረሉ ዕድጊት 
ንምፍፃም ኣብ ከይዲ Proforma collection ይርከብ።

·	 Insulation and lagging ዝምልከት ተወሰኺ ጠለብ ስለ 
ዝተረኸበ ዳግም ኣብ ከይዲ ቴክኒካል ግምገማ  ይርከብ 

·	 ናይ Tubes ዕድጊት ዝምልከት ሳልሳይ ኣካል (SGS) ዝተብሃለ 
ትካል ብምቑፃር ኣብ  ከይዲ  ምህርቲ ክትትል (Inspection) 
ብምግባር ኣብ ምጉዕዓዝን ንምጉዓዝን  ድልዊ ኾይኑ ይርከብ።

·	 MetEC እኹል ገንዘብ ስለዘይሃበ ናይ 3ይ ፋብሪካ በለስ ክልተ 
ኣቑሑት ዕድጊት ጠጠው ኢሉ ይርከብ።

ናይ ተኸላ (Erection) ስራሕቲ ዝምልከት

·	 ብውዕሊ መሰረት ናይ ተኸላ ስራሕቲ ናይ ሓደ SRI ብዝሓቱ 
ሰለስተ ዝኾኑ ኢኩፕመንት ተኸላ ዝተወደአ እንትኸውን ፣ 
ክልተ Final molasses ኢኩፕመንትን ስራሕቲ ተዛዘሙ። 
ሳልሳይ ኢኩፕመንት፣ Vertical Cristalizer ዝበሃል ብዝሓቱ 
8 ዝኾነ ተወዲኡ። ብተወሳኺ እውን ናይ 11 ኢዂፕመንት 

ኣካል ዝኾነ FFE skirt and Calandria ተኸላ ስራሕቲ 
ተጀሚሩ ኣሎ። ብጠቕላለ ናይ ተኸላ ስራሕተ ካብቲ ውዕሊ 
ከባቢ 50% በፂሑ እዩ፣

 ፅሬት ፍርያት ዝምልከት

·	 ካብ ህንድን ፈረንሳይን በቢእዋኑ ብዝመፁ ክኢላታት ዝፈረዩ 
ፍርያት ፅርየቶም ክትትል እናተገበረሎም እዩ። 

·	 ካብ (SURENDRA Engineering Corporation Limited 
(SECL)ዝተበሃለ መቕረባይ ንምግዛእ ዝተሓሰበ  ንብረት ናይ 
ኩራዝ-1 ኣፈፃፅምኡ ከምቲ ዝተደለየ ብዘይምዃኑ ንካልኦት 
መቕረብቲ ንምሃብ ኣብ ምድላው ይርከብ።

·	 ብጠቕላላ ካብ ህንዲ ዝተዓደጉ ንብረታት ቕድሚ award 
ምግባር ይኹን ምፅዓን ብናይ መስፍን ክኢላታት ፍተሻን 
ክትትልን ይግበረሉ እዩ።

ዝፈረዩ ምህርቲ ናብ ሳይት ምጉዕዓዝ ዝምልከት

·	 ካብ ዝፈረዩ ፍርያት ውሽጢ ከባቢ 3420.58 ቶን 
ናብ ሳይት ተጓዓዒዙ እዩ። ካብ ዝፈረዩ ፍርያት ውሽጢ 
ሲዒቦም ምስሎም ዝቐረበ ይርከብዎም፡፡

     ከይዲ ምጉዕዓዝ ውዱእ ምህርቲ ናብ ኩራዝ ሽኮር ፕሮጀክት 
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     ኣብ ኩራዝ ፕሮጀክት ናይ ሞላሰስ ታንክ ተኸላ ስራሕቲ እናተኻየደ 

   ኣብ ሳይት ዝተተኸለ FFE

·	 ብጠቕላላ ናይ ሰለስቲኡ ሽኮር ፕሮጀክት ፍፃመ 
ብማእኸላይ እንትረአ ድማ 62.14%  በፂሑ እዩ።

ናይ ማሽን ድልውነት

·	 ናይ ማሽን ደልውነት 96% ተተሊሙ 92% 
ተፈፂሙ፣

·	 ናይ ምክልኻል ፅገና 100 % ተተሊሙ 72% 
ተፈፂሙ፣

·	 ናይ ማሽን ድልውነት ብትልሚ መሰረት ዘይተፈፀመሉ 
ቐንዲ ምኽንያት ዕድጊት መለዋወጢ ኣቑሑት ምድንጓይ  
እዩ።
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ናይ ካልኦት ፕሮጀክት ስራሕቲ ኣፈፃፅማ  

·	 ቦሌ ለሚ ፕሮጀክት፦ ዋላ’ኳ ዝተወሰነ ናይ ጊዜ ምድንጓይ ዝነበረ እንተኾነ ብዝድለ ፅሬት ተሰሪሑ ተረኪቡ።

·	 ቶታል ኢትዮጵያ ፕሮጀክት፦ እዚ ፕሮጀክት ከባቢ 99% ተወዲኡ።

·	 ናይ ቢሽፍቱ PEB  ስራሕቲ፦ ብዝድለ ፅሬት ተሰሪሑ ተረኪቡ።

·	 ATA  ፕሮጀክት፦ እዚ ፕሮጀክት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከይዲ ተኸላ ምጅማር ይርከብ።

·	 ሃረር ፕሮጀክት፦ እዚ ፕሮጀክት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከይዲ ተኸላ ምጅማር ይርከብ።

·	 ናይ መሰቦ ባዮ ማስ ፕሮጀክት፦ እዚ ፕሮጀክት እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ስራሕቲ ዝሓዘ ብምዃኑ ሓደ ናይ 50 ቶን ሞባይል ክሬን 
ንክግልበጥ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ነቲ ፕሮጀክት ንምውዳእ ዘድሊ ካሊእ ክሬን ተረኺቡ ኣሎ።

ሓዱሽ ዕዳጋ ዝምልከት (ብሚልዮን ብር)

ተ.ቁ ዝርዝር
                 መስከረም         1 ይ ር/ዓመት

 ትልሚ ፍፃመ % ትልሚ ፍፃመ  %

1 ማኑፋክቸሪንግ መቐለን ገላንን 143.77 52.344 36 774.94 526.274 68

2 ናይ ኤሌክትሮ መካኒካል ተኸላን 
ስራሕቲ  ሲቪልን

 -- 3.71   130.63 28.42 22

3 ኣዉቶሞቲቭ 16.73 10.393 62 194.88 47.323 24

4 ካሊእ  -- 3.397  0.65 4.997 769

                          ድምር 160.5 69.844 43 1101.1 607.014 55

መብርሂ:-
ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝሰገረን ክሳብ ሕዚ ዝተኣሰረን ብጠቕላላ ናይ 2,284.96 ሚልዮን ብር ሓዱሽ ስራሕ ተረኺቡ እዩ። ናይ 
ኤሌክትሮ መካኒካል ተኸላን ስራሕቲ ሲቪልን ሓዱሽ ዕዳጋ ዝነኣሰሉ ምኽንያት ኣብ ዝተፈላለዩ ጨረታታት ተሳቲፉ ኣብ ከይዲ ናይ 
ጨረታ ግምገማ ስለዝርከብ እዩ።

3.4 ተዋዲድካ ምስራሕ (Synergy) 

ናይ ኣውት ሶርስ ስራሕቲ ዝምልከት

ሀ) ዝተውሃቡ ስራሕቲ

·	 ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ንደቀቕትን ኣናእሽቱን ትካላት ናይ 27.85 ሚልዮን ብር ዘውፅእ ስራሕ ኣውት ሶርስ ተገይሩ 
እዩ። እዚ’ዉን 124 ሚእታዊ ናይ ትልሚ እዩ። ዝርዝሩ ከምዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ፤
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 (ብሚልዮን ብር)

ተ.ቁ ዝርዝር
ታሕሳስ 1 ይ ፍርቂ ዓመት  

ትልሚ ፍፃመ   % ትልሚ ፍፃመ %
1 መቐለን ገላንን ማኑፋክቸሪንግ

3.75

0.79

85 22.5

3.66

124

2 ንፅገና ስራሕቲ 0.05 0.1
3 ኮንስትራክሽንን ተኸላን ስራሕቲ 1.48 12.94
4 ንመጓዓዝያ 0.58 9.76
5 ስልጠና 0 0.4

6 ንካሊእ 0.31 0.92

            ድምር 3.2 27.85

ለ) ኣብ ዒላላ ኢንዱስትሪ ዞን

·	 ብጠቕላላ ኣብዚ ዞን 6 ማሕበራት ከባቢ 23 ኣባላት ዘለወን 
እንትኾና ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 

ü 18 units, cargo body mounted

ü	140 units, 3-axle fuel draw bar trailers plateform

ü	22 units,3-axle dry draw bar trailer ሰሪሖም እዮም። 
ኣብዚ ፍርቂ ዓመት እዚ ኣብ መቐለ ማኑፋክቸሪንግ 
ከባቢ 2.35 ሚልዮን ብር ዝግመት ናይ ስራሕቲ 
መካይን ንደኣንት ተዋሂቡ እዩ። ብተመሳሳሊ’ውን ኣብ 
ገላን ማኑፋክቸሪንግ ድማ 0.48 ሚልዮን ብር ዘውፅእ 
ስራሕ ንደኣንት ተዋሂቡ እዩ።

ü	ቅድሚ ሕዚ ምስ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብምትሕብባር 
ካብ ዘሰልጠንናዮም 195 ዌልደራት ከባቢ 52 ዝኾኑ ኣብቲ 
ዞን ስራሕ ንክጅምሩ ኣብ መስፍን ናይ Refreshment  
ስልጠና ድሕሪ ምሃብ ምስ ናይ ትካል ሰራሕተኛታት 
ብምውዳድ ን60 መዓልቲታት እናሰርሑ ዘድሊ ልምድን 
ክእለትን ድሕሪ ምርካቦም 47 ኣባላት ዘለውዎን  ስለስተ 
ማሕበራት  ኣብቲ ዞን ስራሕ ጀሚረን ይርከባ።

ü	ብካልእ ወገን ድማ 16 ኣባላት ዘለወን ኣርባዕተ ሓደሽቲ 
ማሕበራት’ውን ዘድሊ ልምድን ክእለትን ክሳብ ዝረኽባ 
ምስ ናይ መስፍን ሰራሕተኛታት ኣብ ምስራሕ ይርከባ።  

ሐ) ኣብ ትካል ውሽጢ

·	 5 ናይ ቀለም ማሕበራት 65 ኣባላት ዘለውዎ ብዝተውሃቦም 
ማሽናት፣እታወታትን መስርሒ ቦታን ብምጥቃም ብቐፃልነት 
ስራሕ እናሰርሑ ይርከቡ። ናይ ጉልበት ስራሕቲ ብምስራሕ 

ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ናይ ኢድ ዋጋ ጥራሕ ብር 964,475 
ዘውፅእ ሰሪሖም ተኸፊልዎም እዩ። 

·	 ካብ መሰቦ ስሚንቶ ፋብሪካ ከባቢ 26.4 ሚልዮን ብር 
ፕሮጀክት ስራሕቲ ተረኺቡ።

·	 ካብ ጉና ትሬዲንግ  ናይ 0.15 ሚልዮን ብር ናይ ተስሓብቲ 
መካይን ጎማ ግዝኢት ተፈፂሙ። 

·	 ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 28.59 ሚልዮን ብር ዘውፅእ 
ናይ ምጉዕዓዝ ስራሕ ንትራንስ ተዋሂቡ።

3.5 ናይ ኢንቨስትመንት ተኽእሎ 

·	 ዒላላ ኢንዱስትሪ ዞን ስፍሓቱ ከባቢ 7.4 ሄክታር 
ከምኡ’ውን ኣርባዕተ ብሎክ (11,520ሜ2)  ዘለዎ 
እንትኸውን ነዚ ንምስፍሕፋሕ ድማ መስፍን ምስ ክልል 
ንግድን ኢንዳስትሪን ቢሮ ፣ ከተማ ምምሕዳር መቐለን 
ደ.ኣ.ን.ትን ብምትሕብባር ናይ ቀለም ፣ ስቶርን ካፍተርያን 
ቦታ ፣ናይ ብየዳ ፣ መቑረፂን መዕፀፊን ማሽናት ኮሚሽን 
ብምግባር፣ሓፁር ብምሕፃርን ውሽጡ ብምፅራይን 
ብተወሳኺ ድማ ምስ EEPCO ብምዝርራብ ኤሌክትሪክን 
ትራንስፎርመርን ኣብ ሓፂር እዋን ክኣትዎ ብምግባር 
ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ስራሕ ክውዕል ተገይሩ እዩ። 

·	 ነዚ ናይ ምስፍሕፋሕ ስራሕቲ ዝወፅአ ወፃኢ ብደ.ኣ.ን.ት 
ዝሽፈን ኮይኑ እቲ ስራሕቲ ንከይጓተት ግና ንገዚኡ ብመስፍን 
ወፃኢ ተገይሩ ይርከብ። በዚ መሰረት ድማ መስፍን ናይ 
ምፍራይ ዓቕሙ ብዕፅፊ ክውስኽ ገይርዎ እዩ። ንቐፃሊ ነቲ 
ንትካል ዓብዪ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ከምዝፈጥረሉ ካብቲ ሕዚ 
ኣብ ሓፂር እዋን ተረኺቡ ዘሎ ውፅኢት ምርዳእ ይካኣል።

3.6 ኣፈፃፅማ ፋይናንስ

3.6.1 መግለፂ መሸጣን መኽሰብን (ብሚልዮን)

ዓይነት
ናይ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ንፅፅር ፍፃመ

2006 2007 ምስ ትልሚ ምስ ሕሉፍ ዓመት
ፍፃመ ትልሚ ፍፃመ % % ኣፈላላይ

መሸጣ     613.39   1,706.30     612.48 36% 100% 0%

መኽሰብ ቕድሚ ግብሪ       72.30     302.59       74.82 25% 103% 3%
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ተሰሪሑ ናብ መሸጣ ዘይተቐየረ (Finished but not billed) 
ተ.ቁ ዝርዝር ብሚልዮን ብር
1 ማኑፋክቸሪንግ  መቐለ   ምስ ስራሕቲ መኻይን  ዝተዛመደ 20.10 

2 ማኑፋክቸሪንግ መቐለ  ምስ ስራሕቲ ሽኮር  ዝተዛመደ 82.00 

3 ማኑፋክቸሪንግ ገላን 9.83 

4 ናይ ኤሌክትሮ መካኒካል ተኸላን ስራሕቲ  ሲቪልን 58.32 

5 ኣዉቶሞቲቭን ድሕረ  መሸጣን 12.30 

 ድምር 182.28 

·	 ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት እዚ ብጠቕላላ ተሰሪሑ ናብ መሸጣ ዝተቐየረን ዘይተቐየረን መጠን ገንዘብ 612.48 ሚልዮን ብር እዩ። 
ብኣንፃር ትልሚ እንትረአ ድማ 36% እዩ፡፡ 

መሸጣ ዝቐነሰሉ ቐንዲ ምኽንያታት :-

·	 ምስ ሽኮር ፕሮጀክት ዝተተሓሓዘ ብውዕል መሰረት ብር 1.14 ቢልዮን ክፍሊት ስለዘይተኸፈለ ዓብይ ናይ ዎርኪንግ ካፒታል 
ሕፅረት ስለዘጋጠመ፣ 

·	 ካብ መንግስቲ ዝተረኸበ  ናይ 4-Axle ተሰሓብቲ መካይን ስራሕ ኩንትራት ምእሳር ምድንጓዩ፤

·	 ሓዱሽ ናይ ኤሌክትሮ መካኒካል ስራሕቲ ዘይምርካቡ፤

3.6.2  መግለፂ ሃፍትን ዕዳን
  Actual In million   

          Description             Actual June 30,2014 Actual Dec. 31 ,2014 Ratio

Total Long Term Assets               142.46        129.27            0.91 

Total Current Assets               1,181.18     1,366.10             1.16 

Total Assets        1,323.64  1,495.37             1.13 

Total Current Liabilities              632.25       751.65             1.19 

Total Long term Liabilities                  2.36           2.31            0.98 

Total Owner’s Equity              689.04        741.41            1.08 

Total Liability and Owner’s Equity        1,323.64  1,495.37             1.13 

መብርሂ፤ ናይ በዓል ዋና ሃፍቲ ብ 8% ዓብዩ፡፡

3.6.3  ኣጠቓቕማ ካፒታል በጀት
 ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ካብ ዝሓዞ ብር 138.63 ሚልዮን ካፒታል በጀት ብር 3.33 ሚልዮን (2%) ኣብ ስራሕ ኣውዒሉ፡፡

 3.6.4  ናይ ባንኪ ልቓሕ (ብሚልዬን)
መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ ናይ ነዊሕ ጊዜ ባንኪ ልቓሕ የብሉን ፡፡

3.6.5  ግብሪ መንግስቲ (ብሚልዬን)
ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ ናይ ስራሕ ግብሪ ብር 11.29 ሚልዮን ተወሰኺ እሴት ታክስ ብር 
67.94 ሚልዮን፣ ትርፊ ግብሪ ብር 63.1 ሚልዮን ዊዝሆልዲንግ ታክስ ብር 0.97 ሚልዮን ኤክሳይዝ ታክስ ብር 1.80 ሚልዮን 
ብድምር ብር 145.10 ሚልዮን ከፊሉ እዩ።



ቤት ፅሕፈት ኢንቨስትመንት ት.እ.ም.ት                                                                              ናይ 1ይ ፍርቂ ዓመት ሪፖርት  ጥሪ 2007 ዓ.ም 

35

ኣዲስ መድሓኒት ፋብሪካ
4.1 ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት

·	 ናይ ሓሙሽተ ዓመት ስትራቴጂክ ፕላንን ህልዊ ኩነታትን መሰረት ዝገበረ ናይ ትካል 
ትልሚ ተዳልዩ። ኩለን መምርሒታት’ውን ነዚ መሰረት ዝገበረ ዝተመጠጠ ትልሚ  
ድሕሪ ምውፃእ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ኣፈፃፅማ ፣ ድኹምን ጠንካራን ጎኒ ከምኡ’ውን 
ናይ 2007 መደባት ኦረንቴሽን ብምክያድ  ኣብ ናይ ተግባር ምዕራፍ ይርከባ።

·	 ትልሚ ልምዓት ጉጅለታት ኣብ ናይ መምርሒታት ወርሓዊ ትልሚ መሰረት ብምግባር 
በብሰሙኑ ይዳሎ’ዩ።

·	 አብ አመራርሓ ከይተቆራረፀ ኣብ ሰሙን ሓደ ጊዜ መደብ ኣፈፃፅማ መሰረት ዝገበረ 
ገምጋም ይካየድ’ዩ። 

·	 ናይ ልምዓት ጉጅለ’ዉን ከይተቆራረፀ ኣብ ሰሙን ሓደ ጊዜ ካብ ፍርቂ ሰዓት ክሳብ ሓደ 
ሰዓት ዝኣክል መደብ ኣፈፃፅማ መሰረት ዝገበረ ገምጋም  ይካየድ’ዩ ።

·	  ገምጋም ንናይ ትካል ቀፃሊ ዕቤትን ስትራተጂክ ስግግርን ዘስግኡ ዕንቅፋታትን ፣ 
መሰረታዊ ሓደጋታት ኣጀንዳ ፍሉይ ትኹረት ዝህብ’ዩ። ኣፈፃፅማ ስሩዕ ኦፕራሽናት፣ 
መዓልታዊ ምህርቲ፣ ንዘተራእዩ ከፈተታት መስተኻኸሊን መፍትሒን መደባት’ውን እዩ፡
፡    

4
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·	 ዋላ’ኳ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ ዝፈጠሮም ምድንጓያት 
እንተሃለዉ፤ ኣብ ናይ ዕድጊት ትልሚ፣ ፖሊሲ ኢንቨንተሪን 
ምስ መቕረብቲ ዘሎ ስምምዕን ብምክላስ ኣብ ምሕደራ 
supply chain ዘተባብዑን ተስፋ ዝህቡን ምምሕያሻት 
ተራእዮም ኣለዉ፡፡ 

·	 ገምጋም ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ማሕንቖታትን ኣመራርሓ 
ኣቐዲሙ ናይ መፍትሒ ኣንፈት ንከቕምጥ ይሕግዞ ኣሎ፡
፡ ካብ ዝተረኽቡ ውፅኢታት ገምጋም ንምጥቃስ፤ ናይ 
እስትራተጂክ መስመር ምህርቲ ዘዕብዩ ክልተ ሓደስቲ 
ማሽናትን ንናይ ኣውሮፓ ማሽናት ዝተወሰኑ መለዋወጢን 
ብሕሳር ካብ ህንዲ ግዝኢት ይካየድ ኣሎ፡፡

·	 ካብ ሱርን ካብ ሳይኖ ኢትዮፕ ፋብሪካ ካፕሱል ናይ ኣሰራርሓ 
PRP ብሉፅ ተሞክሮ ብምውሳድ ኣብ ትካል ንምትእትታው 
ፕሮሲጀር ኣብ ምድላው ይርከብ፡፡

·	 ኣብ ዝተፈላለየ ብርክታት ኣብ ትካል ዘሎ ኣሰራርሓ ናይ 
ሰናይ ምምሕዳርን ክራይ ኣካብነትን ክፍተት ከይፈጥር 
ብኮሚቴያዊ ኣሰራርሓ ዝተዋቐረን ግልፅነት ዝተላበሰን እዩ። 

·	 እቲ ኣመራርሓ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገማት ዝፈትሕ ናይ 
ትካል ኣስራርሓን ማንዋላትን መሰረት ብምግባርን ንዝለዓሉ 
ሕቶታት ምስ ሰራሕተኛን ዝውክሎ ማሕበርን ምርድዳእ 
ብምፍጣርን እዩ።

ናይ ውሽጢ ትካል  ዝተዉሃበ ስልጠና፤

·	 ናይ ካይዘን ስልጠና ብናይ ካይዘን ኢንሰቲትዩት ሰብ ሙያ 
ንኹሉ ሰራሕተኛን ኣመራርሓን  ዓዲግራት ሳይት ንሓደ 
ወርሒ ተዋሂቡ፤ 

·	 ናይ ዕድጊት ማኑዋል፣ ስርዓት ኣርካይቭ፣ ጂ.ኤም. ፒ፣ 
ቁፅፅርን ምርግጋፅ ፅሬትን ዝምልከት ስልጠና ተዋሂቡ፤

 

ናይ ደገ ስልጠና፤

·	 ዝወፁ መመልመሊ ረቋሒታት  ንዘማልኡ ናይ ነፃ ትምህርቲ 
ዕድል ን 10 ሰራሕተኛታት ብ diploma, ን 4 ድማ ብ 
degree ንሎም ዘበን ተዋሂቡ’ሎ።

·	 ናይ Advanced GMP ስልጠና ብስራሕ መካየዲ  ን 10 
መዓልቲ ተዋሂቡ ።

·	 International Marketing ንኹሎም ሰራሐተኛታትን 
መካየድቲ ስራሕ ጨናፍር ቢሮ ማርኬቲንግ ብናይ ደገ ክኢላ 
ኣብ ኣዲሰ ኣበባ ተዋሂቡ

·	 Occupational standard ብናይ ክልል ኤጀንሲ ስልጠና 
ተዋሂቡ።

·	 ብትእምት  ናይ TOT ስልጠና ተዋሂቡ’

ብምትሕብባር  ዝተውሃበ  ስልጠና

·	 38 ኦፐሬተራት ምስ ዓዲግራት ፖሊ ቴክኒክ ብምትሕብባር 
ንምምላእ መስፈርቲ ክእለት ሓዲሽ እስትራክቸር ዝጠቅም 
ስልጠና ተዋሂቡ። 

·	 ካብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲታት ዝመፁ 20 ተምሃሮ ተሞኩሮ 
ክረኽቡ ተገይሩ።

4.2 ትካላዊ   ዋንነት ምርግጋፅ

·	  ዓመታዊ ንብረት ቆፀራ ስርዓቱ ሓልዩ ምስ ሕሉፍ ዓመታት 
እንትነፃፀር ብዝተዋደደን ዝሓፀረ እዋንን ተዛዚሙ። 

·	  ንነዊሕ እዋን ዘይንቀሳቀሱ ዝነበሩ ከሜካላትን ዝተበላሸዉ 
ኣቑሑን ድሕሪ ናይ ምፍላይ ስራሕቲ ብመሸጣ ተወጊዶም።  

·	  ሒሳብ ተዓፂዩ ብናይ ደገ ኦዲተራት ኦዲት ተገይሩ መሰረታዊ 
ግድፈት ዘይብሉ (Unqualified) ኦዲት ሪፖርት ቀሪቡ።  

·	  ኣብ ከይዲ ዕዲጊት ንነዊሕ ግዘ ዝፀንሑ ኣቑሑ፣ 
ኢንሺራንስን፣ ናይ ኮንቴኒር ትሕጃ ሒሳባት ናይ ምፅራይ 
ስራሕ ፅቡቕ ይኸይድ ኣሎ።

·	 በዝሒ መቕረብቲ ንምውሰኽን ወፃኢታት ንምቕናስን ፃዕሪ 
ተገይሩ ንኣብነት ኣብ ታልክ ዝበሃል ጥረ ኣቓሓ ብአየር 
ከነጓዓዓዝ ዘግድድ ካብ ዝነበረ ኣምራቲ ብምዉፃእ ካብ ሓደ 
ናይ ንግዲ ትካል ብምዕዳግ ካብ ሓደ ፅዕነት 11,000 USD 
ንምድሓን ተኻኢሉ፡፡ ብተወሳኺ ናብ ከባቢ 200,000 ብር 
ዝኾን ዉን ናይ duty fee  ወፃኢ ንምቕናስ ምስ ትራንዚተር 
ብምዝርራብ ክድሕን ኪኢሉ

·	  ንሺሮፕ ጠራሙዝ ኣብ ዉሽጢ ካርቶን መፈላላዪ ካብ 
ተረፍ ካርቶናት ብምደላዉ 213,000 ብር ወፃኢ ተቐኒሱ፤                

·	 ናይ 2013/14 በጀት ዓመት ትርፊ ግብሪ ብናይ ደገ ኦዲተር 
ዝተረጋገፀ ናይ ሒሳብ መግለፂ መሰረት ክፍሊት ተፈፂሙ’   

·	 ቅድሚ ሕዚ ዝኽፈል ዝነበረ ናይ ቴምብር ቀረፅ ክፍሊት 
መፍረይቲ ትካላት ክኸፍላ ከምዘይብለን ዝድግፍ መምርሒ 
ካብ ናይ ኣታውታትን ጉምሩክን  በዓል  መዚ  ቤት  ፅሕፈት  
ስለዝተረኸበ  ከባቢ ብር 2 ሚሊዮን ካብ ምኽፋል ድሒኑ፡
፡

·	  ኣብ ዝሓለፉ  ዓመታት  ዝተኸፈለ  ናይ  ሰራሕተኛ 
ኢንሹራንስ (Workmens Insurance) ብዝርዝር 
ብምፍታሽ ምስ በብዓመቱ ዝኽፈል ናይ ኢንሹራንስ ክፍሊት 
ብምንፅፃር ክሳብ ሕዚ ዝተኸፈለ ናይ ኢንሹራንስ ካሕሳ 
ብጣዕሚ  ንኡሽተይ ኮይኑ ስለዝተረኸበ  እቲ ትካል ባዕሉ 
ንሰራሕተኛታቱ ባዕሉ ውሕስና ክህበሉ ዘኽእል  አሰራርሓ 
ኣውፂኡ ተግባራዊ ገይሩ ኣሎ፡፡ 

·	  ናይ ሰራሕተኛ ውላድ ሓደ ዓመት ክሳብ ዝመልኦም 
ማዓልታዊ ክንክን ኣብ ኩባንያ ይግበረሎም እዩ።
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4.3  ናይ ምፍራይ ተኸእሎ ምፍጣር 
·	 ኣብ ፅገና መዳይ ብተደጋጋሚ  ትፅቢት ዘይተገበረሉ 

machine parts failure ኣጋጢሙ’ዩ፤ ዝተፈላለዩ modific 
ስራሕቲ ብምስራሕ ምህርቲ ከይቋረፅ ተገይሩ።

·	 ብጣዕሚ ዝኣረገ መሽናት ንናይ መስመር ዓቕሚ ማሕነቖ 
ዝኾና ብሓደስቲ ንምትካእ ዕደጋ ይካየድ ኣሎ።

·	 ቤንች ማርክ ብዝምልከት ኣብ መስከረም ብጣሊያናዊ ክኢላ 
ስርዓት  HVAC ናይ ትካል ኢንስፔክሽን ተኻይዱ። 

·	 ኣብ መጀመሪያ ሕዳር 2014 ኣብ መስመራት ከኒና GMP 
inspection ብሓገዝ USP PQM ተካይዱ እዩ። ንቐፃሊ 
ናይ  JV structure ምስተሰረሐ ብወሳናይ ዝስተኻኸሉ ናይ 
GMP ስራሕቲ’ዉን ኣለዉ።

·	 ማእኸላይ ናይ ትካል  ፍርቂ ዓመት capacity utilization 
76% እዩ።

·	 ቀረብ መለዋወጢ ፀገማትን ሓደስቲ መሳርሕታትን 
ንምፍታሕ ዝሕግዝ ኣብ ዓዲግራት ዘሎ ሓዲሽ ቴክኒካል 
ዕድጊት ኮሚቴ ስርሑ ጀሚሩ’ሎ።

·	 ብሓገዝ Ethiopian Competitiveness Facility fund ናይ 
R&D ኪኢላ ካብ ሕንዲ ናይ ምቁፃር ከይዲ ክዛዘም ቀሪቡ 
ኣሎ።

·	 ኣብ ሕንብርቲ ናፅላታት ዝልከይ ሓዲሽ ፍርያት ን DKT/ 
gates foundation ንምቕራብ  ናይ መመዝገቢ ሰነድ 
ተዳልዩ  ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ላቦራቶሪ ናይ ምርመራ ዉፅኢት 
ኣብ ምፅባይ ይርከብ።

·	 ናይ ትካል Marketing Policy  ነባራዊ ኩነታት ኣብ ግምት 
ብምእታው ክለሳ ተገይሩ።

·	 ንናይ መሸጣ ስራሕቲ መሳለጥቲ ዝኾኑ ተሽከርክርትን 
ካልኦት ኣድለይቲ እታወትን ኣብ ምቕራብ ይርከብ።  

·	 ክልተ ሓደስቲ ፍርያት ከኒና ናብ ዕዳጋ ቀሪቦም ኣለዉ፣ ካልኦት 
6ተ ሓደስቲ ፍርያት ድማ ከይዲ ፅንዓቶም ተወዲኡ’ሎ።

Joint Venture ዝምልከት፤

·	 ምስ ፕራይም ሮዝ ካፒታል ግሩፕ ዝበሃል ኢንቨስተር ብ 
(USD 40 Million)፣ ብናይ ኣዲስ መድሃኒት /ትእምት 
ዓብላላይ ብፂሒት ብ(USD 41.6 Million) ናይ Joint 
Venture ስምምዕ ድሕሪ ምብፃሕ፤ ክልቲኦም ወገናት ናይ 
due diligence መፅናዕቲ ብክኢላታት ኣማኸርቲ አናካየዱ 
ይርከቡ። 

·	 ናይ መጨረሻ ዳህሳስ ዉፅኢታትን ውሳነን ኣብ ፍርቂ 
January 2015 ክወሃቡ ትፅቢት ይግበር።

     ኣብ ናይ ወፃኢ ሰደድ ዘሎ ምንቅስቓስ 

·	 ካብ ናይ ውሽጢ ሃገር ተቖፃፃሪ በዓል ስልጣን ቴክኒካዊ 
መረዳእታታት፣ ድጋፋትን ፍቓዳትን ተረኺቡ 

·	 ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝርከቡ ውልቀ ኢምፖርተራት 
ምልላይን ኢክስፖርት ሽያጭ ንምፍፃም ብዝተገበረ ፃዕሪ  

ብድምሩ ናይ 11,000 USD ዕዳጋ ተረኺቡ።     

·	 ኣብ ናይ African Public tender ኣውራ ድማ ኣብ ብሩንዲ 
ንምስታፍ ቅድሚ ጨረታ ዝድለዩ ምድላዋት እናተሳለጡ 
ይርከቡ። 

·	 ኣብ ሩዋንዳን ሱዳንን ፍርያታትና ንምምዘጋብ ምድላዋት 
ይግበር ኣሎ።

ኣብ ናይ ሰደድ ዕዳጋ ዘጋጠሙ ፀገማት 

·	 ንኢክስፖርት ብቐሊሉ ንምእታዉ ዝተለለያ ጎረባብቲ 
ሃገራት ናይ ውሽጢ ስርዓቶም ምዕሩይ ዘይምዃን፤ ዘሎ ናይ 
ንግዲ ዝምድና ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ፣ ዳርጋ ዘየለ ናይ ንግዲ 
ስምምዓትን ናይ ባንኪ ምስ ባንኪ ዝምድናታትን flexible 
ዘይኮኑ ናይ ብሄራዊ ባንኪ ስርዓትን መምርሒታትን ምስዘን 
ዝተጠቕሳ ዕዳጋታት ዘሎ ፍሉይ ባህርይ  ዘይቃዶ ብምዃኑ 
ዕንቅፋት ኮይኑ አሎ።

·	 ኣብዚ እዋን ብዝደለ ናይ ሓባር ቴከኒካል ፎርማት መሰረት 
ዝገበረ ናይ ፍርያት መመዝገቢ ሰነድን ካልኦት ኣብ ጨረታ 
ንምሰታፍ ዘብቅዑ ቴከኒካል መረዳእታታት ኣብ ምድላው 
ዘሎ ውሽጣዊ ድኽመት።

·	 ዘይስሉጥ ከይዲ ምምዝጋብን ዳግመ ምዝገባን ፍርያታት 
ብ FMHACA፣ ኣብ ካልእ ዓዲ ዝድለዩ መረዳእታታት ካብ 
FMHACA ንምቕባል ቅድመ ኩነት ምዃኖም።  

·	 ፍርያታት ኣብዞም ጎረባብቲ ሃገራት ብዋጋ ተወዳዳራይ 
ዘይምዃን- ብምኽንያት ዘይሕጋዊ መድሓኒታት ብሕሳር 
ይሽየጡ ምህላዎም።

ዝተራኣዩ ድኽመታት

·	 ናይ ኦፕሬሽንን ፅገናን ጉድለታትን፣ ናይ ላባራቶሪ 
መሳርሒታት ፅገና ምድንጓይን፣ ዝተወሰኑ ናይ ቀረብ 
ፀገማትን፣ ናይ strategic Marketing ዓቕሚ ውሱንነትን 
ነቲ ሓፈሻዊ ኣፈፃፅማ ምውራድ ኣበርክቶ ኣለዎ።

·	 ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ  ርባዕ ዓመት።

·	 ብተቖፃፃሪ በዓል መዚ ኣዝዩ እንዳጠበቐ ዝኸድ ዘሎ ፈተሻ 
imported እታወታት ዋላ ኣብ ደቀቕቲ ኣፈላላያት ዝጥየቑ 
ንምምላእ የፀግም ኣሎ።

·	 ከም GEA ዝኣመሰሉ ናይ ምዕራብ ዓበይቲ መቕረብቲ 
ኩባንያታት ዝጠልቡዎ payment terms ምስ ናይ ብሔራዊ 
ባንክ ፖሊሲ ዘይጠዓዓም ምዃኑ።   

·	  ምምሕያሽ ዋላኳ እንተሃለወ ናይ ኢትዮጵያ ፅዕነት መርከብ፣ 
ንከባቢ ክልተ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ባሕሪ ዝፀንሐን ፤ ናይ 
ESL  መርከብ ንምሓዝ ዘሎ ፀገማት ኣመልኪቱ ብዙሓት 
መቕረብቲ እንዳንፀርፀሩ ይርከቡ።   

·	 ሕፅረት/ምድንጓይ ቀረብ IV solution PVC bags።  
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4.4 ተዋዲድካ ምስራሕ (Synergy) 

·	 ናይ ከባብያዊ ኣታሓሕዛ ስርዓት ኣብ ኣመፋ ንምትእታው 
ብዝወፀ መተግበሪ ትልሚ መሰረት ምንቅስቃስ ተጀሚሩ።  

·	 ምስ ዩኒቨርሰታትን ምስ TVETን ናይ ሰራሕተኛ ዓቅሚ 
ህንፀት፣ cooperative training & practical apprantship 
ዝኣመሰሉ ናይ ምትእስሳር ስራሕቲ ይስርሑ ኣለው።

·	 ንደ.ኣ.ን.ት. ኣብ ክልተኣዊ ረብሓ ዝተመስረተ ዝተፈላለየ 
ዓይነት ተረፈ ምህርቲ ብዝተመጣጠነ ዋጋ ይሽየጥ አሎ፡፡

·	 ምስ ሻባ ሌዘር ፋብሪካ ኣብ እዋን ሕፅረት ናይ ኬሚካላት፣ 
ፈርነስን ነዳዲን ኣብ ምሃብ ፅቡቕ ምትሕብባር ነይሩ።

·	 ምስ ትራንስ ኢትዮጵያ’ውን ናይ ትራንስፖርት ግልጋሎት 
ምትእስሳር ይቕፅል ኣሎ።  

·	  ቁርፅራፅ መዓሸጊ ፕላሰቲካት ደረቕ ጎሓፍ መኣከቢ ቦታ 
ብምምራፅ ናይ ከባቢ ፅልዋ ፅንዓት ብመማኸርቲ ሰብ ሙያ 
ተዛዚሙ ንምፅዳቕ ናብ ክልል ከባቢ ሓለዋ በዓል ስልጣን 
ቀሪበ’ሎ።

·	 ናይ Environmental Management System (EMS) 
ስልጠናን ግልጋሎት ናይ ስነ ፅበቐ ቀፅሪ ግቢ ትካል ዝህቡ 
ተጫረትቲ ንምዕዳም ምድላዉ ይግበር አሎ።

4.5 ኣፈፃፅማ ፋይናንስ

4.5.1 መግለፂ መሸጣን መኽሰብን (ብሚልዮን)
 ናይ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት                  ንፅፅር ፍፃመ
2006 2007 ምስ ትልሚ ምስ ሕሉፍ ፍርቂ ዓመት
ፍፃመ ትልሚ ፍፃመ % % ኣፈላላይ

መሸጣ 236.09 378.58 252.42 66.68 106.91 6.91%

መኽሰብ ቕድሚ ግብሪ 51.13 67.39 57.32 85.07 112.12 12.12%

4.5.2 መግለፂ ሃፍትን ዕዳን

Description
                                  In million
Actual June
 3ዐ,2014

Actual Dec  
31, 2014 Ratio

Total Long Term Assets 79.05 78.91 1.00

Total Current Assets 336.8 373.49 1.11

Total Assets 415.85 452.39 1.09

Total Current Liabilities 227.56 267.96 1.18

Total Long term Liabilities 176.72 155.28 0.88

Total Owner’s Equity 11.57 29.16 2.52

Total Liability and Owner’s Equity 415.85 452.39 1.09

4.5.3 ኣጠቓቕማ ካፒታል በጀት 
ኣዲስ መድሃኒት ብር 18.46 ሚሊዮን ካፒታል በጀት ተሊሙ ብር 12.90 ሚልዮን (70%) ኣብ ስራሕ ኣውዒሉ፡፡

4.5.4 ናይ ባንኪ ልቓሕ (ብሚልዬን)

መለቐሒ ትካል
አብ መበገሲ  በጀት 

ዓመት ዝነበረ  
ዝተወሰኸ ዝተኸፈለ ተረፍ

ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ
ልምዓት ባንኪ 176.7 71.88 0 7.53 21.45 8.07 155.28 71.34
ሓፂር ግዘ ልቃሕ 95.9 143.82 115.38 124.33
ድምር 272.6 71.9 143.8 7.5 136.8 8.1 279.6 71.34

4.5.5 ግብሪ መንግስቲ (ብሚልዬን)
ኣዲስ መድሓኒት ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ብር 25.14 ሚልዮን ዝተፈለለየ ዓይነት ግብሪ ከፊሉ::
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ኣልመዳ ፋብሪካ ዓለባ
ናይ 2014/15 በጀት ዓመት ትልሚ ንምድላው መበገሲ ዝተወሰደ ኣብ 
ዝሓለፈ ዓመት መወዳእታ ዝተገበረ ዳህሳስ ኩነታት  እቲ ትካልን ዝተበፅሑ 
መደምደምታን እንትኾን፣ እቶም ዝተበፅሑ መደምደምታታትን እዚ 
ትካል ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ካብ ቐፃልነት ዘለዎ ኪሳራ ከውፅእዎ ናይ 
ዘይምኽኣሎም ምኽንያት እዞም ዝስዕቡ ምዃኖም  ኣብ ሙሉእ ምርድዳእ  
ተበፂሑ እዩ።

5
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ምስ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ብዝተኣሳሰረ ዝነበሩ  ክፍተታት

·	 ቕልጡፍ ዝኾነ ናይ ኣመራርሓ ምልውዋጥን ዝተረጋግዐ 
በዓል ሙያን ኣመራርሓን ዘይምህላው፤ 

·	 ኣብ መንጎ ማነጅመንትን ፤ ማነጅመንት ምስ  ሰራሕተኛን  
ምትእምማንን ምትሕግጋዝን  ዘይምህላው፤

·	 ብኣብዝሓ እቲ  ሰራሕተኛ  ኣብ  ኣመራርሓን ትካልን ተስፋ 
ዝቆርፀን እምነቱ ኣዝዩ ዝወረደን ምዃኑ፣

·	 ኩሉ ሰብ ብውልቀ ይኹን ብጉጅለ ኣብ ተግባር ዘይተፈተነ 
ኣነ ቡቕዕ እየ፣ ኣባይ ፀገም የለን ኣነ ካብዚ ንላዕሊ ስልጣን 
ይግበኣኒ እዩ ዝብል ኣመላኻኽታ ዝበዘሐሉ ምንባሩ። 

·	 ብኣጠቓላሊ ብዝመስሎ መንገዲ ዝኸይድ እምበር ኹሉ 
ሓይሊ ብመንፅር ዘፍረዮ መጠን፣ ፅሬት፣ ወፃኢ ቆጣባይነትን 
ግዜን ተዓቂኑ ዘለዎ ክፍተት ዝፈልጠሉ ኩነታት ኣይነበረን 
ማለት ይከኣል።

ምስ ትካላዊ ዋንነት ምርግጋፅ ብዝተኣሳሰረ ዝነበሩ ክፍተታት 

·	 ትካል ብዘለዎ ዓቕሚ ንዝገበረልካ ዝተፈላለየ  ነገር  ኣብ  
ክንዲ ከበሬታ ምሃብን ምምጓስን ዝሓተትኩዎ ወይ ድማ  ኣነ 
ዝምነዮ ኣይረኸብኩን ኢለኻ ኣብ ስምዒት ምእታው፣

·	 ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ስምዒት በዓል ዋንነት ምህላውን ነዚ ናይ 
በዓል ዋንነት ስምዒት ክሽርሽሩ ዝኽእሉ ተግባራት ሰፋሕቲ 
ምንባሮምን፣ 

·	 ኣብ ውልቀ መራሕቲ ብዘለካ ፅልኣት ውልቀ  ሰባትን ትካልን 
ከይፈለኻ ትካል ዝጎድእ ስራሕቲ  ምስራሕ (ምህርቲ ክንኪ፣ 
ፅሬት ክጎድል ፣ ሃፍቲ ክባኽን ምግባር)፣ 

·	 ኣብ ትካል ስርቅን ቀንጠብጠብን ክፍፀም ከሎ ንዓይ 
ኣይምልከተንን ኢልካ  ስቕ ምባል ፣ ብኣንፃሩ ድማ  ስራሕኻ 
ገዲፍካ ኣብ ክስን ወረን ፤ ምጉጅጃልን  ምውዓል።

·	 ብኣረኣእያ ይኹን ብተግባር ናይ ተወፋይነት ፀገም ኣብ ኹሉ 
ደረጃ ዝነበረሉ ኹነታት እዩ ነይሩ። 

·	 እቲ ትካል በሓደ ወገን ብሕፅረት መሳርሒ ገንዘብ እንትህሰ 
ብኻሊእ ወገን  ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ዝተወሃለለ  ሃፍቲ ሒዙ 
ዝኸደሉ ኩነታት ምንባሩ።

·	 ተሓታትነትን ግልፅነትን  ዘይነገሰ  ምንባሩ። 

·	 ብርክት ዝበለ መንግስታዊ ክፍሊታት (ቫት፣ ዊዝሆልዲንግ፣ 
ኤሳይዝ፣ ናይ ስራሕ ግብሪ፣ ኤልክትሪክን ማይን ዝኣመሰሉ 
ግልጋሎት)ን ናይ ሰራሕተኛ ዝተኣከበ Provident fund 
ብእዋኑ ዘይምኽፋል። 

·	 ኣብ ምሕደራ ንብረት ፣ ኣከፋፍላ ዝተዓደጉ ንብረታት ኣዝዩ 
ገፊሕ ፀገም ምንባሩ። 

·	 ኣወዳድባን ኣመዳድባን  ሓይሊ ሰብን መጠን ናይ  ወርሓዊ 
መሃያን ገፊሕ ፀገም ዝነበሮ ምንባሩ።

·	 ኣብ ኩለን ፋብሪካታት ዘሎ ኩለመዳይ ናይ ምፍራይ 
ተኽእሎ (በመጠን፣ ብፅሬት፣ ብግዜን ብወፃኢ ቆጣባይነቱን 
እንትዕቀን) ብኣታሓሳስባ ይኹን ብክእለት ኣብ ትሑት ደረጃ 
ዝርከብ  ምዃኑ። 

·	 ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ኣተሓሕዛ ማሽነሪታትን  ናይ ምፅጋን 
ዓቕምን ምንባሩ። 

·	 ኣብ ኣድለይቲ ዝኾኑ እታዎት አብ ኢድካ  ዝርከቡ ፈሊጥካ 
ነቶም ዘየለዉ ነፂርካ ብምውፃእ፤ ክንደይ ከም ዝድለ፣ ኣበይ 
ከምዝርከብ፣ ትኽክለኛ ዓይነቱ ፈሊጥካን ብዋጋን ፅሬትን 
ተወዳድርካ ብእዋኑ ኣብ ምምፃእ ኣዝዩ ገፊሕ ክፍተት ዝነበረ  
ምዃኑ፣

·	 ኣብቲ  ትካል  ዝርከባ ኩለን ፋብሪካታት  ዘለዋሉ ኩነታት 
ብዝግባእ ዳህሲስኻ ዘይምፍላጥ፣  

·	 ናይ ዘለካ  ሓይሊ ሰብ ክእለትን ድልውነትን ተረዲእኻ ንእኡ 
መሰረት ዝገበረ ዕዳጋ ኣብ ምምፃእ ፣ ብእዋኑ ኣፍሪኻ ኣብ  
ምሻጥ  ዝነበረ ዝተሓላለኸ ፀገም  ርኡይ  ምንባሩ፣ 

·	 ሕድሕድ ሰብ ብጉጅለ ይኹን ብውልቀ  ኣለኒ ኢሉ  ዝሓስቦ 
ብቅዓትን  ናይ  ምፍራይ  ተኽእሎን  ኣብ  ቀፃልነት ዘለዎ  
ስራሕ  ኣእቲኻ ብተግባር ብምፍታሽ ክፍተቱ ክርዳእ ኣብ 
ምግባር ዝነበረ ክፍተት፣ 

·	 ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ናይ ምፍራይ ተኽእሎ  ምህላው (ብፍላይ 
ምስ ሓይሊ ሰብ  ብዝተኣሳሰረ)፣ 

·	  ብሓፈሻ  ፅቡቕ ምስሊ ናይቲ ትካል  ብመንፅር ናይ ውሽጢ 
ሰራሕተኛ ፣ ናይ ዓዲ ውሽጥን  ደገን  ዓማዊልን  ናይ ከባቢ 
ማሕበረ ሰብን ናብ  ዝተሓተ ደረጃ ዝወረደ ምዃኑ እዩ፡፡  

5.1 ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት

·	 ናይ ቐዳማይ ርብዒ ዓመት ኣፈፃፅማ መሰረት ብምግባር 
ኣብቲ ኣፈፃፅማን ንቐፃሊ ጠመተ ሂብካ ክስርሑ ዝግብኡ 
ነጥብታትን ከጋጥሙ ዝኽእሉ ዕንቅፋታትን ብዝርዝር ክሳብ 
ደረጃ ናይ መራሕቲ ልምዓት ጉጅለታት ብምምይያጥን 
ብምትእምማንን እቲ ከይዲ ብትልሚ መሰረት ምዃኑ፣ 
ኩነታት ናይቲ ትካል ምልዋጥ ብተግባር ዝከኣል ምዃኑ፣ እቲ 
ለውጢ ቑልጡፍ ክኸውን ግና ሕዚ’ውን ኣዚዩ ክነሰርሓሎም 
ዝግቡኡ ወፃኢ ምቕናስ፣ ፅሬት ምህርቲ ምምሕያሽ፣ ባህሊ 
ናይ Industry ምዕባይን ኣብ ዝብሉ ምትእምምማን 
ተበፂሑ።

·	 ብተመሳሳሊ ነቶም ዝተቐመጡ ወርሓዊ ሸቶታት መሰረት 
ብምግባር ወርሓዊ ኣፈፃፅማ ስራሕ ክሳብ ደረጃ Supervisor 
ኣብ ዘሎ በቢ ወርሑ ብምግምጋም ብዝተኸኣለ መጠን 
እቲ ኣፈፃፅማን ንቐፃሊ ዘለዉ ክፍተት ክምልኣሉ ዝኽእል 
ኣካይዳን እንዳተረዳዳእኻ በቢ ደረጅኡ ክፈልጦ ኣብ ምግባር 
ፃዕርታት ተገይሮም’ዮም።
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·	 ኣብ ቐዳማይ ርብዒ ዓመት ዝተጀመረ ዳሀሳስ ናይ ኩለን 
ፋብሪካታት ኣብ ካልኣይ ርብዒ ዓመት’ውን ኣጠናኺርኻ 
ብምቕፃልን ውፅኢት ብምምፃእን ፋብሪካታት ጠጠው 
ብምባለን ጥርጣረ ዝነበሮ ሰራሕተኛ ናብ ሓደ ክመፅእ 
ተገይሩ።

·	 ብተመሳሳሊ ናይ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ውፅኢታት ይኹን 
ነናይ ወርሑ ውፅኢት ኣጉሊህኻ ብምርኣይ ኣብቲ ትካል 
ለውጢ ክመፅእ ከም ዝኸኣለን እቲ ትካል ምድሓን ከም 
ዝከኣልን ብምትእምማን ናብ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክመፅእ 
ፃዕሪ ተገይሩ።

·	 እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዘሎ ኣመራርሓ ዓርሰ እምነቱ 
ክውስኽ፣ ዝተረጋገአ ኩነታት ክህሉን ነቲ ታሕተዋይ  
ሰራሕተኛ ወዲቡ ከንቀሳቕስ ክገበሩ ዝኽእሉ ናይ ዓቕሚ 
ምዕባይን ኣተሓሳስባ ለውጥን ፃዕርታት ብገፊሑ ተካይዶም።  

·	 ስራሕትኻ ነፂርካ፣ ትልሚ ኣውፂእኻ ብትልሚ መሰረት 
ስራሕትኻ ወዲብካ ንምምራሕ ዝግበር ምንቅስቓስ  ዝሐሸ 
ክኸውን ፃዕርታት ተገይሮም። 

·	 ኣበየ ደረጅኡ ዝሓሸ ሓድነትን ምትሕግጋዝን ንክመፅእን 
ምትእምማን ንክሰፍን በኣጠቃላሊ Team Sprit ንክጠናኸር 
ዘኽእሉ ኣካይዳታት ተስፋሕፊሖም እዮም። 

·	 ብኣጠቓላሊ ብዝመሰለካ  መንገዲ ምኻድ ነክዩ ሕድሕድ 
ሰብ ብመንፅር ዘምርቶ  መጠንን ፅሬትን፣ ወፃኢ ቆጣባይነትን 
ግዘን ዓቂኑ ዘለዎ ክፍተት እንዳፈለጠ ንክእረም ኣብ ምግባር 
ኩለመዳይ ፃዕርታት ተገይሮም  እዮም። 

·	 ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ናብ ኣሓት ትካል ይኹን  ናብ ካልኦት 
ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዝርከባ ተመሳሰልቲ ትካላት ተሞክሮ 
ንምርካብ  ላዕለዎት፣ ማእኸለዎትን ታሕተዎትን ኣመራርሓ 
ብድምር 1572 ካብ ኩሉ መምርሕታት ዑደት ኣካይዱ እዩ።

ምንቅስቓስ ካይዘን ብዝምልከት ዝተሰርሑ ስራሕቲ

·	ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ኮይንኻ ንካልኣይ ርብዒ ዓመት 
ዝለዓለ ጠመተ ክግብረሎም ተባሂሉ ካብ ዝተነፀሩ ስራሕቲ 
ሓደ ምጥንኻር ምንቅስቓስ ካይዘን እዩ ነይሩ፤ እቲ ብትካል 
ደረጃ ከም እምነት ኹነታት ትካል  ብመሰረታውነቱ ዝቕይር 
ልምዓታዊ ሰራዊት ዝፈጠርን ዝሓሸ ናይ ምፍራይ ተኽእሎን 
ዝዓብን ኣብ ካይዘን ዘሎ ምንቅስቓስ ተጠናኺሩን ሂወት 
ዘለዎን ኾይኑን እንትቅፅል እዩ ብዝብል ልዑል ምንቅስቃስ  
ተገይሩ እዩ። 

እቲ ዝተገበረ ምንቅስቓስ  ወይ ደረጃ ካይዘን ምንቅስቃስ ኣብ 
ትካል ከም ዝስዕብ ተቐምጡ ኣሎ ፤

ትግበራ ዝምልከት 

 ስልጠና ካይዘን 

·	 ብአመራርሓ ደረጃ ናይ ካይዘን ፅንሰ ሃሳብ ስልጠና ኣብ 
መጀመርያ ትግበራ ግዜ ድሕሪ ምውሃቡ ብዝተፈላለዩ 
መድረኻትን ዕድላትን ብርክት ዝበሉ ስልጠናታት ሰልጢኑ።

·	 ብሓፈሻ 97% ሰራሕተኛ ናይ ካይዘን ስልጠና ክወስድ 
ብምግባር ኣብ ኩለመዳይ ስራሕቲ ተመጣጣናይ ኣረዳድኣ 
ክህልዎን ግንዛቤኡ ክዓብን ዝተገበረ እንትኾን ብቐፃልነት 
ድማ ናይ ተሃድሶ መድረኻት ብምድላው ዓቕምታቱ 
ከጠናኽርን ከዕብን ምንቅስቓሳት እናተገበረ ይርከብ።

 ብትልሚ ምስራሕ ዝምልከት

·	 ልምዓት ጉጀለታት ትግበራ 5ም ብቐዳምነት ብትልሚ 
ክምራሕን ከም ኣድላይነቱ ናይ ምምሕያሽን ክለሳዊ ስራሕቲ 
ብምክያድን ዝርዝር ትልሚ 5ም፣ ነባራዊ ኩነታት 5ም 
ብዳታን ብፎቶን ብምድጋፍ ምስ ናይ ስራሕቶም ህልዊ  
ኩነታት ብምጥዕዓም እናሰርሕሉ ይርከቡ። በዚ ድማ 
ፍፃመ 5ም ብምልካዕ፣ ድሕሪ ክለሳ ዝበፅሕዎ ሽቶ እንደገና 
ብምንፃር ፅቡቓት ልምድታትን ተሞክሮታትን እናተረኸቡ 
መፂኦም እዮም።

·	 ናይ ጉጅለታት ትግበራ 5ም ንምጥንኻርን ውፅኢታውነቱ 
ንምቅልጣፍን ዘድሊ በጀት ብዓብዪ ልምዓት ኮሚቴ 
ብምፅዳቕ ናብ ስራሕ ክዋፈሩ ተጌሩ እዩ።

·	 ትካላዊ ናይ ካይዘን ሽልማት ስርዓት ተዳልዩ ትግበራ ምስ 
ተጀመረ ኣብ ካልኣይ ርብዒ ዓመት ናብ ልምዓት ጉጅለታት 
ክፋለጥን ክወርድን ብምግባር ናይ ሽልማት ፕሮግራም 
ብዝተትሓዘሉ ግዜ ክካየድ ተገይሩ።

ድሕንነት ዝምልከት

·	 ናይ ሰብን ማሽናትን ድሕንነት ንምሕላው ዘኽእሉ 
መምርሕታት ተዳልዮም በቢመምርሒኡ ዝተለጠፉ 
እንትኾኑ፣ ናይ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ድሕንነትን ዝሕልዉ 
ክዳውንትን ማቴራላትን ተከፋፊሉ፣

·	 ናይ ሓደጋ ባርዕን ሓውን መከላኸሊ መሳርሕታት ብቕርበት 
ዝተቐመጡ እንትኾን፣ ናይ ሓደጋ መውፅኢ በርታት ክፍቲ 
ብምግባር ዓበይቲ ተግባራት እናተሰርሑ ይርከቡ።

·	 ብሓፈሻ ትግበራ ድሕንነት ኣፈፃፅማኡ 93% ዝበፅሐ 
እንትኾን ብቐፃልነት ክጠናኸርን ክምላእን ዝግበኦም ስራሕቲ  
መደባት ተታሒዙሉ ይርከብ።

·	 ብኣጠቓላሊ ትግበራ 5ም ኣፈፃፅማኡ 76% ዝተመዝገበ 
እንትኾን ብዋናነት ናይ ምቕማጥን ምልማድን ስራሕቲ 
ብቐፃልነት ኣብ ምጥንኻርን ኣብ ምምሕያሽን ዓብዪ ስራሕ 
ይፅበዮ
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ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ዝተወሃቡ ስልጠናታት
ተ.ቁ                          ዓይነት ስልጠና በዝሒ

1 ናይ ብኽነት ቅነሳን ናይ ባሕሪይ ለውጢን  ስልጠና ዝወሰዱ ኦፕሬተርን መካኒክ ኢንስፔክሽን 984

2 ብደረጃ  መካኒክ ኦፕሬተር  ፋይናንስ  ሞያዊ  ናይ አቕሚ ምዕባይ ስልጠና ዝወሰዱ 604

3 ናይ አመራርሓ ስልጠና ንላዕለዎት አመራርሓ፣ ሽፍት መራሕቲን ሱፐርቫይዘራትን 164

4 ናይ ደገ ስልጠናን ልምዲ ልውውጥ ምስ ካልኦት ትካላት ዝገበሩ በዝሒ 65

ሓፈሻዊ በዝሒ ሰልጠንቲ 1817

·	 ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ንስልጠና ዝወፀ ወፃኢ 913 ሽሕ 
ብር እዩ።

5.2 ትካላዊ ዋንነት ምርግጋፅ

·	  ኣብዚ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ዝተጀመረ ናይ ውሽጢ ሃፍቲ 
ብኣግባቡ ናብ ጥቕሚ ምውዓልን ብእኡ ኣቢልካ  ሕፅረት 
መስርሒ ገንዘብ ምፍታሕን ኣብ ካልኣይ ርብዒ ዓመት’ውን 
ተጠናኺሩ ዝቕፀለሉ ኩነታት ነይሩ። ብፍላይ ድማ ፤ 

ü	ኣብ ምጥቃም  ውህሉል Chemical & Dystuff

ü	ኣብ ምጥቃም ውህሉል Cotton

ü	ምጥቃም  ኣብ ኢድ ዘሎ Accessory

ü	ምሻጥ ወታደራውን ካልኦትን ዝተሰፈዩ ኣጭርቅቲ 

ü	ምጥቃም  ዝነበረ ውህሉል  Grey Fabric ንዝተፈላለዩ 
ትእዛዛት 

ü	ብምኽንያት ፅሬት ተዋህሊሎም ዝነበሩ ቅሉማት 
ኣጭርቕቲ ናብ ጥቕሚ ምውዓል 

·	  እዚ ውህሉል ሃፍቲ በኣግባቡ ምስ ምጥቃም ጎኒ ንጎኒ 
Inventory ናይ ምፅፋፍን ትኽክለኛ Inventory ናይ 
ምፍላጥ ዕድል’ውን ፈጢሩ እዩ።

·	  ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ብዝተነፀረ መሰረት ኣብ ካልኣይ 
ርብዒ ዓመት ክሳራ ክንቕንሰሉ ዝኽእል መሸጣ ብምዕባይ 
ጥራይ  ዘኾነስ ወፃኢ ብምቕናስ ብምዃኑ ኣብ ኹሉ ብርኪ 
ዝላዓለ ስምዒት በዓል ዋንነት ብምፍጣር፦Re-work, Re-
ject, Wastage, Quality And Consumption ንምምሕያሽ 
ዝለዓለ ፃዕርታት ተገይሩን ውፅኢት ተረኺብሉን እዩ። 

·	  ናይ ዕድጊት ፣ መሸጣን ፣ ንብረት ምሕደራን ኣሰራርሓታትን 
ንማንዋላትን ሕግታትን ትእምት መሰረት ዝገበሩን  በዓል 
ትከላዊ ዋንነት ዘረጋጋፅን ንምዃኖም ብናይ ትካል ውሽጢ 
ኦዲት፣ ብናይ ትእምት ውሽጢ ኦዲት ሰፊሕ ናይ ኦዲት 
ስራሕቲ ተኻይዶም እዮም።

·	 ብተመሳሳሊ ናይ በጀት ዓመት 2013/14 ናይ ደገ ኦዲት ዋላኳ 
ብናይቲ ኦዲተር ግዜ ምፅባብ ዝዘንገዐ እንተኾነ ኣብ ወርሒ 
ታሕሳስ ተኻይዱ እዩ።

·	  እቲ ሓደ ኣብ ሰራሕተኛ ዝሐሸ ስምዒት በዓል ዋንነት 
ክፈጥር ዝኽእል ከይዲ ቑፃርን ዕብየትን ሕግን ደንብን 
መሰረት ዝገበረን ካብ ኣድልዎ ነፃ ዝኾነን ምዃኑ ርዱእ 

ብምግባር ኣብዚ ከይዲ’ዚ ይረአዩ ዝነበሩ ክፍተታት 
ንክምሉእን  ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዝፍጠር ክፍተት’ውን 
ቕልጡፍ መአረምታን ምርድዳእን ብምግባር ዝሐሸ ክያዶ 
ተኸይዱ እዩ።

·	  ተጠቃምነት ሰራሕተኛ ንምዕባይ ከም ናይ ካፍቴሪያ፣ ፅሬትን 
ኣቕርቦትን ምምሕያሽ ፣ ምስ ሰራሕተኛ ማሕበር ብምዃን 
ጣፍ ካብ ዝሓሰረ ከባቢ ብምምፃእ ብልቓሕ ዝረኽበሉ 
ኩነታት ምድላው፣ ምስ ናይ ግልጋሎት  መጓዓዝያ ዝነበረ 
ምንግልታዕ ክቕረፍ ምፅዓር ናይ ሰራሕተኛ Provident 
Fund በቢእዋኑ ኣብ ባንኪ ክቕምጥ ምግባር ፣ ዘኣመሳሰሉ  
ስራሕትታት ተሰሪሖም ። 

·	  ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ዝተጀመረ ምስ ዕድጊትን 
ንብረትን ዝነበረ ምጥፍፋእን ሸለልትኝነትን ኣዝዩ 
ንኽቅንስ ኣብ ካልኣይ ርብዒ ዓመት እውን ወፃኢ ምቕናስ 
ሓደ መንገዲ ገይርካ ብምውሳድን ኩሉ ሰብ ኣብዚ ዘለዎ 
ኣረኣእያ ዝሐሸ ክኽውን ብምርዳእ እንትሕተት፣ እንትግዛእን 
፣እንትጥቀመሉን ካብ ሓታታይ ኣካል ጀሚሩ ክሳብ እቲ 
ላዕለዋይ ዕድጊት ኮሚቴን መፅዳቓይን ብዝላዓለ ስምዒት 
በዓል ዋንነት ዝጠበቐ ክትትልን ቑፅፅርን ንምክያድ ተፈቲኑ።

·	  ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ብዝተነፀረ ኣንፈት መሰረት 
ሃፍቲ ኩባንያ ክስስን እቲ ትካል ክድሕን ዝኽእልን ኣብ ኩሉ 
ደረጃ ናይማን ስምዒት በዓልዋንነት እንትፍጠርን ካብ ናይ 
ውልቀ ጥቕምን ክብርን ንላዕሊ ጥቕሚ ትካል  እንትሕሎን  
ምዃኑ  ብምእማን እዚ ንምግባር ቑልፊ መስርሒ ባህሊ 
ናይ ስራሕን Industryን ንምፍጣር ኣስተምህሮ ፣ ቁፅፅርን 
በቲ ማንዋል  መሰረት ጥቡቕ ስጉምቲ ምውሳድን ብዝብል 
ኣካይዳ ዝተገበረ  ምንቅስቓስ ዘዕግብ ውፅኢት ንምምፃእ  
ኣኽኢሉ እዩ ።

·	  ናይ ትካል ፀገም ኢልካ ዝተነፀረን ካብ ቀዳማይ ርብዒ 
ዓመት ብዝሐሸ ክስራሓሉ ዝተብሃለን ውሳነታት  ምድንጓይን 
ውሳነታት ፍልጦ መሰረት ገይሮም  ንክውስኑ ኣብ ምግባር  
ዝነበረ ክፍተት  ኣበየ ደረጃኡ ዝተኻየዱ ምንቅስቓሳት 
ኣይከኣልን  ዝብል መንፈስ ዘጥፍኡ፣ data ን Analysis ን 
መሰረት ገይሮም ጥቕሚ ናይ ኩባንያ  ብዝሓለወ መልክዑ 
ንክካየዱ ኣብ ምግባር ዝሐሸ ምንቅስቓስ ተፈጢሩ እዩ ። 
ኣብዚ ሕዚ እዋን መሊኡ ዘይተሰገረ ምኽንያታዊ ምዃንን 
ምስባብን ከምዘሎ ኮይኑ ኣብ ከይዲ ምህርቲ ዘሎ ናይ ፅሬት 
ቑፅፅር፤ ናይ ምውሳን ብቕዓትን ትሑት ምዃኑ እዩ።
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·	  ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምስ ምንኣስ ስምዒት በዓል 
ዋንነት ብዝተኣሳሰረ ከም ክፍተት ዝተርኣየ ንናይ ማሽን ፅገና 
ዝተውሃበ ጠመተ ትሑት ብምንባሩ እቲ ማሽን ምጉድኡ 
ከምዘሎ ኾይኑ በቲ ማሽን ንሱ  ዝምረት ምህርቲ ናይ 
ምብልሻው ዕድሉ ሰፊሕ ምዃኑ እዩ ፤ እዚ ንምቕራፍ ኸይዲ 
ፅገና ብትልምን ቕድም ንድሕንነት ማሽን ዝብል ኣተሓሳስባ  
ብዝሐሸ መልክዑ ብፍላይ ድማ ኣብ ጋርመንትን መቐለሚ 
እሉም  ጨርቅን ምንቅስቓስ  ተገይሩን ውፅኢት ተረኺብዎ 
እዩ።

·	 እቲ  ካልእ ምስ ምፍጣር ስምዒት በዓል ዋንነት ብዝተኣሳሰረ 
ኣብ ሕሉፍ ዝነበረ ክፍተት ምስ ናይ መንግስታዊ ኽፍሊታት 
ብዝተኣሳሰረ ዝግበአካ ግዴታታት ብእዋን  ኣብ ዘይምፍፃም  
ዝነበረ እዩ ። ምስዚ ተኣሰሲሩ ኣብ ኻልኣይ ርብዒ ዓመት  
ዝነበረ ዘይተኸፈለ ውህሉል ናይ Exise tax  ትእምት 
ብዝገበሮ ደገፍ  ተኸፊሉ፤  ምስኡ ተኣሰሲሩ ዝመፀ ልዕሊ 
4.6 ሚልዮን መቕፃዕቲ እውን ግቡእ ዝኾነ ጥርዓን ብምቕራብ 
ናብ 2.4 ክወርድ ብምግባር  ዝተኸፊለ እንትኸውን ኣብዚ 
ሕዚ  እዋን  ምስ Exise tax ብዝተኣሳሰረ በቢእዋኑ ክፍሊት 
እንዳተፈፀመ  ይርከብ 

·	 ብተመሳሳሊ ምስ Voucher ብዝተኣሳሰረ ኣብ ሕሉፍ ክፍፀም 
ዝነበሮ ክፍሊት ተንጠልጢሉ ሰኣን ዝውስኖ ብምፅንሑ ኣብዚ 
ሕዚ ዓመት Voucher ንምሕዳስ ኣብዝተገበረ ምንቅስቓስ 
ካብ 2010 ክሳብ 2012  ኣ.ፈ ካብ ቐረፅ ነፃ ንዘኣተው  
polyster,chemical ንAccessories ብእዋኑ Export 
ብዘይምግባር ወይ ድማ ዝግበእ ቐረፅ  ብዘይምኽፋል ንቐረፅ 
4 ሚልዮን ንመቕፃዕቲ 2 ሚልዮን ተሓቲቱ ኣብ ከይዲ 
ክፍሊት ይርከብ፤ እዚ ከምዚ ኮይኑ እንዳሃለወ ካብ 2014 
ኣ.ፈ ጀሚሩ ንዘኣተዉ ንብረታት ዝግበእ ቐረፅ ብምኽፋል 
ወይ ከዓ በእዋኖም Export ብምግባር ጌጋ ከይፍጠር ኣብ 
ምስራሕ ይርከብ ።  

·	  ናይ መብራህቲን ማይን ብእዋኑ ናይ ዘይምኽፋልን ፀገማት 
ብዝሐሸ መልክዑ እናተቐረፈ እዩ።  

·	 ናይ ሰራሕተኛ ናይ ጡረታ ክፍሊት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት 
ክኽፈል ዝግበኦ ሰኣን ጥቡቕ ክትትልን ከይተኸፈለ ዝፀንሐ  
ልዕሊ 500 ሽሕ ቕርሺ ኣብዚ ርብዒ ዓመት ክኽፈል ተገይሩ። 

·	  እዚ ትካል ክሰግሮ ዘይኸኣለ ክፍተት ናይ ባንኪ ልቓሕ ናይ 
ምኽፋል ዓቕሚ እዩ ፤ ክሳብ  ሕዚ እቲ ናይ ነዊሕ እዋን 
ናይ ባንኪ ልቓሕ ምኽፋል ብትእምት ዝሽፈን ዘሎ ኾይኑ 
በቲ ትካል ባዕሉ ክሽፈን ተባሂሉ ዝተሓሰበ ናይ ሓፂር እዋን 
ልቓሕ’ውን ክኽፈል ኣይከኣለን፡፡ በዚ ምኽንያት ኣብ ዝሓለፈ 
እዋን ንዝተሓተተ ናይ ፈትሊ ክፍሊ ናይ መስፋሕፍሒ  
ልቓሕ  ሕቶ  ንምፍቃድ  መፀገማይ ከምዝነበረን ሕዚ’ውን 
ብናይ ትእምት ተወሳኺ ደገፍን ዘይተጠቀመሉ ዝነበረ ናይ  
መሳርሒ ገንዘብ  ብምጥቃም እዩ እቲ ልቓሕ  ክፍቀድ  
ተኻኢሉ ። ናይ ባንኪ ልቓሕ  ንዘይምኽፋል ቀንዲ  ምኽንያት 
እቲ ትካል  ሕዚ  ብጭቡጥ የፍርዮ ዘሎ መጠንን ዓይነትን 

ካብ ዝርከብ ዘሎ  መጠን መሸጣን ምስቲ ናይቲ ትካል 
ዘለዎ ኣዝዩ ዓብዪ ዝብሃል ወፃኢ ክመጣጣን ዘይምኽኣሉ 
እዩ። እዚ ክፍታሕ ዝኽእል እቲ ኩነታት ናይ ፈትሊ ክፍሊ 
ክቕየር ከሎን ኣዝዩ ዓብዪ ዝበሃል ናይ ምፍራይ ዓቐሚ 
ዘለዎ ጋርመንት ንዓቐሙ ዝምጥን ዕዳጋን ትእዛዝ ምህርትን 
ተፈጢሩ ብቐፃልነት ዘምርተሉን ዝሸጠሉን ኩነታት ምፍጣር 
እንትኽእል እዩ።  ስለዝኾነ ድማ እዚ ትሑት ናይ ልቓሕ 
ምኽፋል ዓቕሚ ብመንፅር ፈትሊ ክፍሊ እንትረአ ንኸባቢ 
ሓደ ዓመት ክቕፅል ይኽእል እዩ ፤ ብዓይኒ  ንጋርመንት 
ቐፃልነት ዘለዎ ዕዳጋን እንትረአ ድማ ከምቲ ፃዕርን ዕድላት 
ናይ ምጥቃም  ድልውነትን  ናይቲ ኣመራርሓን ንዝተረኸቡ 
ናይ  CMT ዕድላት ዝውሰን እዩ ።    

·	  ኣብ ዝሓለፈ አዋን ብ H&M ኦዲተራት ዝተወሃበ ነጥቢ ካብ 
57% ናብ 85% ክብ ብምባል ተወሳኺ ኦርደር ካብቲ ዓሚል 
ክርከብ ኪኢሉ እዩ።

·	  ኣብ ትካል ዘሎ ናይ ኣይሲቲ ንብረታት ሙሉአ ብሙሉአ 
ቆፀራ ብምክያድ አቲ ኣብ ትካል ዘሎ ብንፁር ክፍለጥን 
ብዓል ዋና ክህልዎ ተገይሩ አዩ ። 

·	  ኣብ መንጎ ስቶርን ፋይናንስን ኣብ መንጎ ምህርቲ 
መምርሕታትን ፋይናንስን በቢአዋኑ ናይ ምትዕራቕ ስራሕቲ 
ይስርሑ ኣለው ።

·	   ኮስት (cost) ናይ ሕድሕድ መምርሕታት ናይ ምህርቲ 
ምፍላጥ ምፅብፃብ ንምህርቲ መምርሒ ሓለፍቲ ክፈልጥዎ 
ብምግባር ዝተደገፈ ናይ ኮስት ኣካውንቲንግ ስርዓት 
ተኣታትዩ ይርከብ።  

·	  ብት.እ.ም.ት ዝወፀ ጨረታ መሰረት Asset valuation ኣብ 
ሓፂር እዋን ተካይዱ ውፂኢቱ ኣብ ምፅራይ ይርከብ ። 

·	  በጀት ምድላውን በጀት መሰረት ገይርካ ዕድጊት ምፍፃም 
ወፃኢታት ምክትታልን ተጠናኺሩ ይቅፅል ኣሎ።   

·	  ኩሉ ሰራሕተኛ ሓደ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ብነፃ  ክሰርሕ 
ወሲኑ (ብዘይካ ሽመናን መጠናቐቒን ክፍልን) ተግባራዊ  
ገይሩ እዩ።
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ውህሉል ሃፍቲ ትካል ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ዝተገበረ  ምንቅስቓስ

ተቁ ዋና ተግባራት መለክዒ
ቀዳማይ ርብዒ 

ዓመት 

ካልኣይ ርብዒ 

ዓመት 
ድምር

1 ናይ ፈትሊ /yarn/ መሸጣ ብር 2,184,547 _ 2,184,547
2 ናይ ጨርቂ /Grieg fabric/ መሽጣ ብር 29,827,030 7,568,134 37,395,164
3 ናይ Garments መሸጣ ብር 24,945,173 3,116,927 28,062,100

4 ካብ ናይ ፈትሊ ተረፈ ምህርቲ መሸጣ / ብር 491,739 _ 491,739

5 ካብ ዕደጋ ዋጋ ምንካይ /discount/  ብር 4,217,908 _ 4,217,908

6 ካብ ፅገና /modification/ ስራሕቲ ብር 1,223,780 1,685,759 2,909,539

7  ካብ Scraps መሸጣ ብር 200,000 151,393 351,393

8 ካብ ተርማል ቦይለር ናይ ሓይሊ ወፃኢ ቅነሳ ብር _ 22,746 22,746

9 ካብ Waste water treatment chemicals ወፃኢ ቅነሳ ብር _ 891,268 891,268

10 ካብ Sizing Steam ምንካይ ብኽነት ብር _ 634,458 634,458

11 ካብ knit dyeing dryer ሐይሊ ወፃኢ ቅነሳ ብር _ 7,000 7,000

12 ድምር ብር 63,090,177 14,077,685 77,167,862

5.3 ናይ ምፍራይ ተኽእሎ ምፍጣር

·	 ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ናይ 
ምፍራይ ተኽእሎ ኣብ ትሑት ደረጃ ዝርከብን ብቅልጥፍ 
ለውጢ ከምዘድልዮን ብዝተነፀረ መሰረት ኣብ ካልኣይ ርብዒ 
ዓመት  ብዋናነት  ጠመተ ሂብካ ዝተሰረሓሉ  እቲ  ናይ 
ፈትሊ ክፍሊ ትሑት ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ካብቲ ጠቕላላ 
ነቲ ክፍሊ ዝተሓተተ ናይ ምስፍሕፋሕ Investment ወፃኢ 
ትካል ብዝገብሮ ናይ spare part ዕድጊትን ኻልኦት ናይ 
Modification ስራሕትን ሓፍ ንምባል ዝተገበረ ፃዕሪ በቲ 
ዝድለ ደረጃ ውፅኢታዊ ክኽውን ኣይከኣለን፤ ነዚ ከም 
ቀንዲ  ምኽንያት ኮይኑ ክርኣይ ዝግበኦ ንሰለስተ ናይ Open 
end machine ዝተገበረ ናይ spare part ዕድጊት ዘንጊዑ  
ብምብፅሑን  እተን ማሽነሪ ገጥምኻ ንምውዳእ ነዊሕ እዋን 
ብምሳዱ እዩ፡፡ እዚ ከምዚ ኮይኑ እንዳሃለወ ግና  ሙሉእ 
ብሙሉእ Spare part ተዓዲጉለን ዝነበራ  3ተ ኦፕን ኢንድ 
(open end M/cs) እተን ክልተ(2) ኣብ ሰራሕ ይርከባ። 
አታ ሓንቲ ድማ ኣብ ቐረባ ግዜ ክትለዓል ኢያ። ውፅኢተን 
እውን ኣዕጋቢ እዩ።

·	 ብተመሳሳሊ ኣብ መወዳእታ ቐዳማይ ርብዒ ዓመት ብውስን 
መልክዑ ዝተገበረ ናይ ሽመና ክፍሊ ምንቅስቃስ ብመንፅር 
በዝሒን ፅሬትን ምህርቲ ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ ስለ ዝነበረ 
ዋላኳ ካብ ፈትሊ ክፍሊ ዝነበረ ኣቕረቦት  ትሑት እንተነበረ 
ካብ ደገ ፈትሊ ብምግዛእ ዝሐሸ ምንቅስቓስ ብምግባር ኣብ 
መጠን ምህርትን መሸጣን ናይ ባዕሉ ኣወንታዊ ተራ ተፃዊቱ 
እዩ።

·	 እቲ ካሊእ ኣብ ኻልኣይ ርብዒ ዓመት ብዝሐሸ መልክዑ 
ጠመተ ሂበኻ ክስራሓሉ ተበሂሉ ዝተትሓዘ ብበዝሕን 
ብፅሬትን ዝግልፅ ናይ knitting ን knit dyeing ን ናይ ምፍራይ 
ተኽእሎ ምምሕያሽ እዩ ነይሩ። ይኹን’ምበር ዋላኳ ኣብ ናይ 

ዓደ ውሽጢ ምህርትታት ዝሐሸ ምንቅስቓስ እንተተገበረ 
ኣፍቶም ናይ Export ትእዛዛት ማለት’ውን ናይ KIK ን 
H&M ን ግና እዙይ ዝበሃል ሩኡይ ምምሕያሽ ዘይነበሮን 
ደጊምኻ መበገሲ ናይቲ ክፍተት ንምርኣይን ናይ ደገ ሓገዝ 
ከይተረፈ ንምርካብ ዝተፅዓረሉን ኹነታት ነይሩ። ምስዚ 
ብዝተኣሳሰረ ይረኣይ ዘሎ  ፀገም  ብኽልተ መልክዑ ዝፍጠር 
እዩ ብሓደ ወገን እቲ ዘሎ ጡጥ ትሑት ፅሬቱ ብምዃኑ ኣብ 
ፈትሊ ክፍሊ ዘሎ ክፍተትን ዝፈጠሮ እንትኸውን ብኻልኣይ 
ደረጃ ዝረኣይ ቐሊል  ዘይበሃል ክፍተት ግና ኣፍቲ ክፍሊ 
ዓርሱ ዝፈጠር  ናይ ክትትል፣ ጥንቃቐን፣ መስረታዊ ፍልጦ 
ናይቲ ስራሕ ምንኣስ ዝፈጠሮን እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ነዞም 
ፀገማት ከቃልል ዝኽእል ኹነታት ዘይምህላው እውን  ናይ 
ባዕሉ  ኣሉታዊ ተራ ተፃዊቱ እዩ ፦

ü	እኹል lab equipment ዘይምህላው 

ü	Inspection machine ኣብ  knit dyeing ዘይምህላው

ü	ዓይነት ዘለዋ ናይ knit,Knit dyeing  ማሽናትን ናይ 
capacity ዘይምምጥጣን

ü	ዝጥቀመሉ ዓይነት ማይ ዘይተፃረየ ምዃኑን እዮም 

·	  ምስ Investment ተኣሳሰሲሩ ዘሎ ፀገም ኣብ ዝቕፅል እዋን 
ዝረኣይ ኾይኑ ኣቲ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ዝፍጠር ክፍተት ግና 
ብቕልጡፍ ንምእራም ዝርዝር ፀገማቶምን መፍትሒኦምን 
ብምንፃር ኣብ ከይዲ ይርከብ ።

·	 ናይ ደገ ናይ ካናቴራ ዕዳጋታት ይኹኑ ዘለው ዕድላት 
ብኣግባቡ ንምጥቃም ዘኽእል ቅድመ ኩነታት ማለት’ውን 
ብውሱን ኢንቨስትመንት ዝፈትሑ ዳህሳስ ብምክያድ 
ዝምልእሉ ፃዕሪ ብምግባር ቅድመ ምድላው እናተኻየደ እዩ።

·	 ኣብ ቐዳማይ ርብዒ ዓመት ብዝተጀመረ ምንቅስቓስ 
መሰረት ናይ ምፍራይ ዓቕሚ Processing መምርሒ 
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ብፅሬትን ብበዝሕን ካብ መሰረቱ ንምቕያር ኣብቲ ክፍልን 
ኣብ ኢንጂነሪንግ ዝተኻየደ ናይ ፅገና ስራሕቲ ተጠናቒቑ 
ኣብ ካልኣይ ርብዒ ዓመት Processing ካብ መጥፋኣይነት 
ናብ መልማዓይነት ናይ ምቕያር ትልሚ ዕውት ተገይሩን 
ዘምርተሉ ዕድል ዝተፈጠረ ኮይኑ ሕዚ እቲ ዝዓበየ ትእዛዝ 
ናይ መከላኸሊ ሃገርን ካልኦት ንዕኡ ዘመስሉ ናይ ደገ 
ትእዛዛትን ንምስራሕ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ።

·	 ብተመሳሳሊ ኣብ ካልኣይ ርብዒ ዓመት ምስ ናይ ምፍራይ 
ተኽእሎ ተኣሳሲሩ ክሰረሓሉ ተባሂሉ ከም ኣንፈት ዝተትሓዘ 
ነገር ብቑዕ ትእዛዝ ንጋርመንት ምርካብን ነቲ ዝተረኸበ 
ትእዛዝ መሰረት ገይርኻ እቲ ናይ ጋርመንት ናይ ምፍራይ 
ተኽእሎ ብኹሉ መዳይ መዓቐኒኡ ናብ ዝሓሸ ደረጃ 
ዝመሓየሸሉ ኩነታት ምፍጣር ዝብል ብዝተገበረ ምንቕስቓስ 
ዝሓሸ ትእዛዛት ንምርካብ ዝተኸኣለሉን ነቲ ዝተረኸበ 
ትእዛዝ መሰረት ተገይሩ ብኹሉ ዓይነት መዐቀኒ ማለት’ውን 
ብበዝሒ፣ ብፅሬትን ብእዋኑ ኣብ ምርካብን ኣብ Woven 
Garment ተስፋ ዝህብ ውፅኢት ዝተረኸበ እንትኸውን ኣብ 
Knit Garment’ውን ናይ Export ይኹን Local ትእዛዛት 
ካብ ሓደ መስመር ክርከብ ዝግብኦ በዝሒ ዝተመሓየሸሉ 
ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ።

·	 እዚ ከምዚ ኮይኑ እንዳሃለወ ንቀፃሊ’ወን እዚ ተስፋ ዝህብ 
ምንቅስቓስ ተጠናኺሩ ንክቕፅል ጭቡጥን ቀፃልነትን ዘለዎን 
ትእዛዝ ማለት’ውን ነቲ ዘሎ ዓቢይ ናይ ጋርመንት ዓቕሚ 
ክምጥን ዝኽእል ንምርካብ ገፋሕቲ ፃዕርታት ተገይሮምን 
ኣብ ምግባር ይርከቡን በዚ መሰረት፦

ኣብ ካናቴራ /knitted Garment
·	 ምስ H&M ኣብ ዝተገበረ ተደጋጋሚ ምርድዳእ ዝሓሸ እምነት 

ክህልዎም ብምግባር በቲ ዘሎ Single Jersy ቀፃልነት ዘለዎ 
ትእዛዝ ክህቡ ብፍላይ ድማ ኣብ  Black color፤ ንቐፃሊ 
ንዝሓስብዎ ዘለው ናይ lycra ዓይነት ትእዛዝ’ውን እቲ 
material import ገይርኻ ንምስራሕ ድልው ኮይኑ ኣሎ።

·	 ብተመሳሳሊ ምስ KIK ክሳብ ሕዚ ዝነበሩ ክፍተታት 
ብእዋኑ ናይ ዘይምርካብ ንምቕራፍን ምስኣ ጠቢቕካ ናይ 
ምስራሕ ድሌትን ድልውነት ብምርዳእን ብምእማን በቲ ናይ 
ኣልመዳ ማተሪያል ዝኾነ Single Jersy ብቐፃልነት ትእዛዝ 
ከይተቖራረፀ ንክህቡ ብዝተገበረ ምርድዳእ ብርክት ዝበለ 
ትእዛዝ ተረኺቡ ኣሎ።

ኣብ Woven Garment  

·	  ኣብ Woven Garment ብዋናነት ብቀፃላይ መልክዑ 
ብቑዕ ዝኾነ ትእዛዝ ንምርካብ ከም መፍትሒ ወሲድኻ ኣብ 
ምንቅስቓስ ዝረከበሉ ኩነታት።

·	 ናይ ዓዲ ውሽጢ ናይ ፖሊስን መከላኸሊ ሃገርን uniform 
ትእዛዝ ንምርካብ ምፅዓር።

·	 ተመሳሳሊ ዝኾኑ ናይ ደገ ናይ ወታደር ክዳውንቲ Sample 
ምስራሕ።

·	 ምስ Tex-ray ዝተጀመረ ምንቅስቓስ ብጥንቃቐ ብምሓዝ 
ናብ ተግባራዊነቱ ምስግጋር እዚ ዕድል ብምጥቃም ዝዓበየ 
ዓቕሚ ጋርመንት ምጥቃም።

·	 ምስ Unitex ዝበሃል ናይ China ኩባንያ ዝተጀመረ ናይ 
ሓቢረካ ምስራሕ ብፍላይ ኣብ Woven Garment ጠመተ 
ዝገበረ ኣብ መወዳእታ ብምብፃሕ ናይ Garment ናይ ቐፃሊ 
ትእዛዝ ምርካብ ኩነታት ምጥቃም።

·	  ምስ Woven Garment ብዝተኣሳሰረ ናይ ምፍራይ 
ተኽእሎ ሓፍ ክብል’ዩ ተባሂሉ ከም ትልሚ ዝተትሓዘ ንዓዲ 
ውሽጢ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ስረታት፣ ሸሚዛትን ኣንኦላታትን 
እንዳፍረኻ ምቕራብ 

·	 ነዚ ኹሉ ኣብ ዕዳጋ ምምፃእን ምህርቲ ብበዝሕን 
ብፅሬትን ሓፍ ንምባል ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ብመዳይ 
ኣቕርቦት ከይተዓናቐፈ ክቕፅል ዝተገበረን ዝግበር ዘሎን 
ምንቅስቓስ’ውን ኣዝዩ ተስፋ ዝህብን ንቐፃሊ’ውን ብዝሓሸ 
መልክዑ ብጥቡቕ ክትትል ክትግበር ዘለዎን’ዩ።

·	  ናይ ውቭን ስፌት ሪወርክ  ካብ 13% ናብ 5% ቀኒሱ 
ከምእውን ናይ ኒት ስፌት ካብ 5% ናብ 2.5% ወሪዱ 

·	 ንናይ መስመራት ውድድር መንፈስ ዘዕብይ ኣብ ኩለን 
ናይ ጋርመንት መሰመራት ናይ ምህርቲ ስሲተም ተኣታትዩ 
ይስርሓሉ ኣሎ

·	  ኣብ ጋርመንት one piece Flow ዝብል ለይኣውት (Layout) 
ምስ ናይ ካይዘን ኢንስትዩቲት ብምትሕብባር  ተግባርነነቱ  
ናብ  ኩለን መስመራት እናሰፈሐ ይኸይድ ኣሎ።
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ኩነታት መጠን ምህርቲ  ኣፈፃፅማ

S/N Department U/M
   
Out put (Kg)  

Plan Actual  
1 Spinning Kg 870,000 701,057 81

2 Woven Processing Mr 1,614,738 1,681,530 104

3 Knitting Kg 420,102 440,283 105

4 Knit dyeing Kg 420,101 461,406 110

5 Woven garment  Pcs 851,243 690,968 81 

6 Knit garment Pcs 2,367,955 1,697,114 71

መብርሂ፤ እዚ ልዕል ኢሉ ዝተጠቐሰ መጠን መፍረያይነት ናይ ፈትሊ ክፍሊ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ብ 5 ቶን ተሓሲቡ ዝተስርሐ እምበር 
ሙሉእ ናይ ኣልመዳ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን፡፡ 

ናይ ምህርቲ ፅሬት ምምሕያሽ፡

s/n Department Quality out
 of Quality with

  
standared  in standared 

1 spinning 30% 70%
2 weaving 5% 95%
3 woven processing 17% 83%
4 knitting 7% 93%
5 knit processing 39% 61%
6 woven garment 13% 87%
7 knit garment 11% 89%

ኣብ ኣልማዳ ዝተኻየደ ሰፊሕ ናይ ፅገና ስራሕቲ ዝምልከት ስእላዊ መግለፂ 
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5.4  ተኣሳሲርካ ምስራሕ (synergy)

·	ምስ ኣብ ከባቢ ዝርከቡ ዩኒቨርሲታት፣ ETIDI፣ ECFን 
ካልኦት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ዘሎ  
ረኽብን ምትሕግጋዝን ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ይርከብ።

·	 ምስ ናይ ከባቢ ማሕረሰብን ናይ ምምሕዳር ኣካላትን ዘሎ 
ምትሕግጋዝን ረኽብን ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ኣሎ ዝበሃል’ዩ። 

·	  ብዓቢኡ ተኣሳሲርካ ዝስርሓለን ኣሓት ትካላት ብጡጥ 
ኣቕርቦት ምሰ ሂወት፣ብመሸጣ ዝተፈላለዩ ናይ ትካል 
ምህርቲ ድማ ምስ ጉና’ዩ። እዚ ከምዚ ኾይኑ ግና ምስ 
ሂወት ዘሎ ርክብ ክሳብ ሕዚ’ውን ፅቡቕ እዩ ኢልካ ወሲድካ 
ንቐፃሊ’ውን ዝሓሸ ተጠቃማይነት ናይ ክልቲአን ትካላት 
ንምሕላው በዘርኢ መልክዑ ናይዚ ዓመት’ዚ ሙሉእ ምህርቲ 
ጡጥ ሂወት ናብ አልመዳ ኣታዊ ዝኾነሉ ውዕል ተኣሲሩ 
ናብ ተግባራዊነቱ ኣብ ምስግጋር ይርከብ፤ ምስ ጉና ዘሎ 
ርክብ እናቐፀለ እንትኾነ’ውን ኣብ ቀፃሊ ብዝርዝር ተፈቲሾም 
መፍትሒ ዘድልዩ ነገራት ኣለውዎ።

·	  ምስ ትራንስ ኢትዮጵያ ብትራንስፖርትን ካስተም 
ክሊራንስን ከምኡውን ኣብ ፅገና መካይን ይስርሕ ኣሎ፣ ምስ 
ሳባ እምነ በረድ ዘሎ ናይ ምትሕግጋዝ  መንፈስ ጡቡቕ እዩ፣ 
ምስ መሰቦ ናይ በዓል ሙያ ምትሕግጋዝ ኣሎ ። 

·	  ሰራሕተኛ ዓቕሙ ንከዕብይ ምስ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ 
ትካላት ብምዝርራብ ናይ ኣዶቤ ፎቶ ኮፒ፣ ናይ ኒትዳይንግ 
ከምኡ እውን ዌስትዋተር ስልጠናን ምያዊ  ሓገዝን ክረክብ 
ተገይሩ እዩ።

·	ብምኽንያት ፀገም ዌስት ዋተር ትሪትመንት መሬቶም 
ዝተጎድኦም ናይ ቤተ ዮውሃንስ ገባራት ምስ ማእኸል 
ምርምር ሕርሻ ኣኽሱም  ናይ ሓባር ዘተ ብምግባር 
ብመፅናዕታዊ  ፅሑፍ ዝተደገፈ ናይቲ መሬት ናይ ምፍራይ 
ዓቕሚ ዝገልፅ መድረክ ተፈጢሩን ከምኡውን  ምስ 
መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን መፍትሒ ዛዕባታት ብምቕራብ 
ምስቶም ገባራት ተቐራሪብካ ዝስረሓሉ ኣንፈት  ክፍጠር 
ተኻኢሉ እዩ። 

·	ካብ 40 ንላዕሊ ምስ  ዝኾና ዝተፈላለያ ማሕበራት ብዝተገበረ 
ናይ ስራሕ ውዕል ምትእስሳር  መሰረት  ናይ ልዕሊ  8 ሚልዮን 
ብር ዕዳጋ ምትእስሳር ተፈፅሙ። 

·	ብዝተፈላለየ መልክዕ ነቲ ከባቢ ሕብረተሰብ (Community) 
ዝተገበረ ጠቅላላ  ደገፍ  ልዕሊ 430,000 ብር ወፃእ ተገይሩ።
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5.5  ኣፈፃፅማ ፋይናንስ

5.5.1 መግለፂ መሸጣን መኽሰብን (ብሚልዮን)

ዓይነት
ናይ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ንፅፅር ፍፃመ

2006 2007 ምስ ትልሚ ምስ ሕሉፍ ዓመት
       ፍፃመ            ትልሚ             ፍፃመ % % ኣፈላላይ

መሸጣ 111.56 174.76 154.82 89 139 39%
መኽሰብ 
ቕድሚ ግብሪ

(45.78) (38.17) (28.06) 136 163 63%

ኣብዚ ርብዒ ዓመት ኪሳራ ብ 36% ቀኒሱ ኣሎ ምስ ሕሉፍ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን እንትነፃፀርውን ብ 63% ነክዩ፡

5.5.2 መግለፂ ሃፍትን ዕዳን

Description
In million

          Ratio  Actual June 
30,2014 

  Actual Sep 
30,2014

Total Long Term Assets             186.50              164.09                            0.88 

Total Current Assets             427.88              413.03                            0.97 

Total Assets             614.37              577.12                            0.94 

Total Current Liabilities             423.35              667.82                            1.58 

Total Long term Liabilities             605.15              455.68                            0.75 

Total Owner’s Equity            (414.13)             (546.38)                            1.32 

Total Liability and Owner’s Equity             614.37              577.12                            0.94 

5.5.3 ኣጠቓቕማ ካፒታል በጀት
ኣልመዳ ኣብዚ ዝሓለፈ ርብዒ ዓመት ካብ ዝተለሞ 50.68 ሚልዮን ካፒታል በጀት ብር 2.70 ሚልየን (5%) ኣብ ስራሕ ውዒሉ፡፡

5.5.4 ናይ ባንኪ ልቓሕ (ብሚልዬን)

መለቐሒ ትካል
ኣብ መበገሲ በጀት

ተወሳኺ  ዝተኸፈለ ተረፍ 
      ዓመት ዝነበረ

ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ
ልምዓት ባንኪ 503.58 - - 12.88 47.90 12.88 455.68 -

ሓፂር ልቓሕ 63.02 0.75 25.00 1.44 31.39 1.73 56.63 0.46

ድምር 566.60 0.75 25.00 14.32 79.29 14.61 512.31 0.46

5.5.5 ናይ መንግስቲ ግብሪ (ብሚልዬን)
ኣልመዳ ኣብ’ዚ ፍርቂ ዓመት ብር 17.34 ሚልዮን ተወሳኺ እሴት ታክስ፤ ብር 7.63 ሚልዮን ስራሕ ግብሪ፤ ብር 0.39 ሚልዮን 
ዊዝሆልዲንግ ታክስ፣ ብር 15.70 ሚልዮን ኤክሳይዝ ታክስ  ብድምር ብር 41.06 ሚልዮን ከፊሉ። 
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ትራንስ ኢትዮጵያ

ትራንስ ኢትዮጵያ መፍረያይነት ንምዕባይ ትካላዊ ዋንነት፣ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት፣ 
ዓቕሚ ምፍራይ ተኽእሎን ኢንቨስትመንትን ንምዕዋት ኣብ 2014/15 በጀት ዓመት 
ክስርሑ ዝግበኦም ዋና ዋና ተግባራት ዝሓዘ ዓመታዊ ትልሚ (Operational Plan) 
ከምኡ’ውን መተግበሪ ትልሚ (Action Plan) ብንፁር ኣዳልዩ ናብ ትግበራ ዝተኣተወ 
እንትኸውን ብትልሚ ምስ ዝተትሓዙ ቀንዲ ሽቶታትን ተግባራትን ብምንፅፃር ናይዚ 1ይ 

ፍርቂ ዓመት ገምጋም ኣፈፃፅማ ስራሕቲ ሓፂር ሪፖርት ከም ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ።

6
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6.1 ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት

·	 ናይ ኩባንያ ስራሕ ባህሪ መሰረት ብምግባር ኩሉ ሰራሕተኛን 
ኣመራርሓን ውልቀ ትልሚ ከዳሉ ብምግባር ኣብ ሰሙን ሓደ 
ግዘ ናይ ካይዘን ኣኼባ ብዘይምቁርራፅ ዝተትሓዘ ትልሚ 
ብፅሬትን ቅልጣፈን ንምፍፃም ከምኡ’ውን ንስራሕ ዕንቅፋት 
ዝፈጥሩ ፀገማት ንምእላይ በብእዋኑ ኩሎም ስራሕቲ 
እናተገምገሙ ንዝለዓሉ ሓሳባት ወይ ፀገማት ብልምዓት 
ጉጅለ ፍታሕ ዝረኽቡሉ መንገዲ ዝተፈጠረ እንትኸውን ካብ 
ልምዓት ጉጅለ ዓቕሚ ንላዕሊ ዝኾኑ ድማ ናብ ማነጅመንት 
ብምቕራብ መፍትሒ ክረኽቡ ተገይሩ።

·	 ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ንምርግጋፅ ሱፐርቭዥን ከካይዳ 
ዝተጣየሻ ኮሚቴታት ብዝተጠናኸረ መልክዑ ንልምዓት 
ጉጅለታት ክትትልን ድጋፍን ዝተገበረ ኮይኑ ኣብዚ 
በብወርሑ ዝተዳለወ ሪፖርት እናተገምገመ ኣብ ዝተረኸቡ 
ክፍተታት ናይ መስተኸኸሊ ስጉምቲን መፍትሒ ኣንፈትን 
ተቐሚጡ እናተተግበረ ይርከብ።

·	 ኣብ 2013/14 በጀት ዓመት ዝነበረ ስራሕ ኣፈፃፅማን ትልሚ 
በጀት ዓመት 2014/15 በብከይዲ ስርሑ ንሰራሕተኛ 
ኦሬንቴሽን ድሕሪ ምሃብ ምስ ጠቕላላ ሰራሕተኛ ኣብ 
ተመሳሳሊ ኣጀንዳ ኣኼባ ዝተኻየደ እንትኸውን ኣብ 
ዝሓለፈ በጀት ዓመት ብሉፅ ስራሕ ኣፈፃፅማ ንዝነበሮም 118 
ሰራሕተኛታት ናይ ገንዘብን ሰርቲፊኬትን ሽልማት ተዋሂቡ።

·	 ብትካል ደረጃ ዝተመዝገበ ናይ 2013/14 በጀት ዓመት 
ስራሕ ኣፈፃፅማ መሰረት ብምግባር ናይ መተባብዒ ክፍሊት 
(ንA ናይ 2፣ B ሓደ ፈረቓን C ድማ ሓደ ወርሒ መሃያ) 
ንማነጅመንት ኣባላትን ሰራሕተኛን ዝተፈፀመ እንትኾውን 
ካብ ደረጃ 1-12 ንዘለዉ ሰራሕተኛታት ድማ ሓደ እርከን ናይ 
መሃያ ወስኽ ተገይሩ።

·	 ብተመሳሳሊ ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ሕድሕድ 
ሰራሕተኛን ማነጅመንትን በቲ ዝተዳለወ ናይ ውልቀ ትልሚ 
ኣፈፃፅምኡ ብምግምጋም ስራሕ ማእኸል ዝገበረ ስርርዕ 
ተኻይዱ። 

·	 ብሹፈራት ተላዒሎም ዝነበሩ ሕቶታት መበገሲ ብምግባር 
ሰፋሕቲ ትምህርታዊ መድረኻት ብምፍጣር ኣብ ዝተኻየዱ 
ምይይጣት ዝተረኸበ ሓበሬታ ማነጅመንትን ሰራሕተኛ 
ማሕበርን ብሓባር ገምጊሙ ብናይ ውሑዳት ድሌት መሰረት 
ጥቕምካ ክረጋገፅ እዩ ብዝብል ጉጉይ መንገዲ ዘንቀሳቐስዎ 
ኣካለት ከም ዝነበረ ክፍለጥ ተኻኢሉ እዩ፡፡ በመሰረት እዚ 
ሓደ ዓይነት ቁዋም/ግንዛበ ክሕዝ ድሕሪ ምግባር ብመፍረሳይ 
መልክዑ ናይ’ዚ ጉዳይ መንቀሳቐስትን መራሕትን ኣብ 
ዝነበሩ ኣካላት ከከም ደረጃ ጥፍኣቶም መምሃራይ ስጉምቲ  
ተወሲዱ፤    

·	 EBG ኣብ ስዊድንን ቤልጅምን ዘዳለዎ ናይ ቢዝነስ ዑደት 
ከምኡ’ውን ቶታል ኣብ ፈረንሳይን ዘዳለዎ ናይ ኣሰልጠንቲ 
ስልጠና ሰለስተ ናይ ማነጅመንት ጉጅለ ዑደት ዘካየደ 

እንትኾን ዕላማ እዚ ዑደት ምስ ቮልቮ ትራክ ኮርፖሬሽንን 
ቶታልን ዘለና ናይ ስራሕ ርክብ ንምጥንኻር ከምኡ’ውን 
ተዛማድነት ዘለዎም ብሉፃት ተሞክሮ ንምርካብ ኾይኑ፤ 

ü	ናብ ስዊድን ዝተገበረ ዑደት ኣብ ዕድጊት ዝርከባ 65 
መኻይን ከይዲ ምህርተን ዝበፅሓሉ ብርክን፣ ትኹረት 
ዘድልዮም ዛዕባታት ምይይጥ ከምዝተገበረን ከምኡ’ውን 
ካብ ዓበይቲ ኩባንያታት መጓዓዝያ ተሞክሮ ተረኺቡ

ü	ናብ ቤልጅም ኣብ ዝተገበረ ዑደት ድማ ኣብ ስፔር ፓርት 
ማነጅመንት ሲስተም ዝጠመተ ተሞክሮ ንምርካብ 
ዑደት ተኻይዱ፤

ü	ናብ ፈረንሳይ ኣብ ዝተገበረ ዑደት ስርዓት ኣፀዓዕናን 
ምጉዕዓዝን ነዳዲ፣ ከምኡ’ውን ሴፍቲን ማእኸል ዝገበረ 
ኮይኑ ካብዚ ፅቡቅ ተሞክሮ ተረኺብሉ፡፡  

·	  ዓቕሚ ሰራሕተኛታት ንምዕባይ ብውሽጢን ደገን ን 
199 ሰራሕተኛታትን ማነጅመንትን ስልጠና ዝተውሃበ  
እንትኸውን ካብ ዝተውሃቡ ዓይነት ስልጠናታት ድማ 
ብስራሕ ኣመራርሓ፣ ቮልቮ ሞተር ቴክኖሎጂ፣ ስርዓት 
መከላኸልን ስጉምቲ ኣወሳስዳን፣ ውሽጢ ፅሬት ኦዲት፣ 
ሱፐርቫይዞር ማነጅመንት፣ ኣገናንሓን ምልላይን ቮልቮን 
ሲኖን መኪና፤ ሓደጋ ተኸላኺልካ ምሽክርካር፣ ሴፍቲ፣ 
5ይ ደረጃ ፍቓድ መዘወሪ ብቕዓት ምዘና እዮም፤

·	 ሰራሕተኛታት ንምትብባዕ ኮሚቴ ተጣይሹ ናይ ጥቕማ ጥቕሚ 
(Benefit packages) መፅናዕቲ Professional Allowance፣ 
Hardship Allowance፣ Career Development path 
ቀዳማይ ረቂቅ ሪፖርት ቀሪቡ ምይይጥ ተገይርሉ፤

6.2 ትካላዊ ዋንነት ምርግጋፅ

·	 ቀረብ መለዋወጢ ኣቑሑት ብእዋኑ ንምምላእ ተወሰኽቲ 
መቕረብቲ ንምርካብ ብዝተገበረ ዳህሳስ ዝተረኸቡ ናይ ሲኖ 
ሓደሽቲ 4 መቕረብቲ ዓቕሞም ብምፍታሽ ናብ ዳታ ቤዝ 
ዝርዝር መቕረብቲ ኣትዮም፤

·	 ናይ ሞዲፊኬሽን ወፃኢ ሜላ ኣፀባፅባ ቅጥዕታት ተዳልዮም 
ግንዛበ መፍጠሪ ምይይጥ ብምክያድ ናብ ትግበራ ዝተኣተወ 
ኮይኑ  ብሞደፊኬሽን ዝተሰርሑ ኣቑሑት እውን ስቶክ ዋጋ 
እናወፅኣሎም ኣታዊ ይግበሩ ኣለዉ፤

·	 ኣብ ንብረት ምሕደራ ስርዓት ክትትል ብምጥንኻር ካብ 
ዝተሳለጡ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ብዋናነት ንምጥቃስ:-

ü	ብትካል ደረጃ ናይ 2013/14 ዓመታዊ ንብረት ቆፀራ 
ተዛዚሙ ሪፖርት ተዳልዩ፤

ü	ግልጋሎት ዘይህቡ ኣቑሑት ብጨረታ ክሽየጡ ዝግበኦም 
ዝርዝር ብምፍላይ ብጨረታ ክሽየጡ ብምግር 1.2 
ሚልዮን ኣታዊ ተገይሩ 

ü	ኣብ መዐደሊ ነዳዲ መቐለ ዝተርኣየ ናይ ታንከር ሚዛን/
ንባብ ምስ ስቶክ ቢን ካርድ ኣፈላላይ ንምፍታሕ ካብ 
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ቶታል ኢትዮዽያ ኪኢላታት ክመፁ ብምግባር ተፈቲሹ 
እቲ ውፅኢት ምስ ስታንዳርድ እንትነፃፀር ተቐባልነት 
ዘለዎ ምዃኑ ዳህሳስ ሪፖርት ቐሪቡ፤

·	 ናይ 2013/14 በጀት ሒሳብ ብምዕፃው ትርፊ ግብሪ ልዕሊ 
ብር 100.9 ሚልዮን ናብ በዓል መዚ እቶትን ጉምሩኽን 
ኣታዊ ከምዝተገበረ ከምኡ ድማ ናይ ደገ ኦዲተር ምርመራ 
ተዛዚሙ ረቂቕ ሪፖርት ቀሪቡ ፤  

·	 ንነዊሕ እዋን ዝፀንሑ ተኣከብቲ ሒሳባት ንምእካብ 
ዘድሊዩ ናይ ሰነድ ምፅራይ፣ ምፅፋፍን መረዳእታ 
ምድላውን ብቐፃልነት እናተሰርሐ እንትኸውን ክሳብ 
መወዳእታ እዚ ፍርቂ ዓመት ዘሎ ኣፈፃፅማ እንትረአ ብር 
949 ሽሕ ተኣኪቡ፤ 

·	 ኣብ ከይዲ ሕጊ ካብ ዝፀንሑ ግምቶም ብር 1.2 ሚልዮን 
ዝኾኑ 10 መዛግብቲ ሕጋዊ ክትዕን ክትትልን እናተኻየደሎም 
ፀኒሑ ናይ 4 መዛግብቲ ብር 520 ሽሕ ንትካል ጥቕሚ 
እንትውሰኑ እቶም ዝተረፉ 6 መዛግብቲ ድማ ኣብ ከይዲ 
ይርከቡ፤ 

·	 ስርዓት ውሽጢ ቁፅፅር ንምጥንኻር ኣብ ዝተመረፁን 
ስግኣት መሰረት ዝገበረ ስራሕቲ ውሽጢ ኦዲት ብቐፃልነት 
እናተሰርሐ እዩ።

·	 ስርዓት ፅሬት ኣመራርሓ ISO 9001:2008 (QMS) ናይ 
መጀመርታ ዳህሳስ (1st advancement assessment) 
ሪፖርት መሰረት ብምግባር ናይ መስተኻኸሊ ትልሚ 
(Corrective Action Plan) ተዳልዩ ኣብ ተግባር ውዒሉ፤ 
ከምኡ’ውን ውፅኢታውነት ስርዓት ፅሬት ኣመራርሓ 
ንምጥንኻር ብናይ ውሽጢ ፅሬት ኦዲተራት ኦዲት ተኻይዱ፤

·	 ናይ ሰራሕተኛታትን ማነጅመንት ኣባላትን ስራሕ ኣፈፃፅማ 
ምዘና ስርዓት መፅናዕቲ ፕሮፖዛል ብማነጅመንት ምይይጥ 
ተገይሩሉ ነቲ ኣማኻሪ ግብረ መልሲ (Feedback) ተዋሂቡ፤

·	 ናይ ስለስተ ዓመት ቢዝነስ ፕላን (2014/15-2016/17) 
ውሽጣዊን ደጋዊን ነባራዊ ኩነታት ብምትንታን ሪፖርት 
ተዳልዩ ብማንጅመንት ዝተገምገመ እንትኾን ኣብቲ ገምጋም 
ክካተቱ ዝተውሃቡ ተወሰኽቲ ሓሳባት ብምውሳኽ ኣብ 
ምውዳእ ይርከብ፤

·	 ካብ መንግስቲ ፕራይቬታይዜሽን ኤጄንሲ ኣረኻኸብቲ፤ 
ብትራንስ ዝተወከሉ ተረከብትን ናይ ወይራ መረኻኸብትን 
ኣካላት ብዝተጣየሹ ኮሚቴታት፤-

ü	ናይ ሓይሊ ሰብ፣ መኻይን፣ ቋሚ ንብረት፣ ስቶክን 
ተንቀሳቐስቲ ኣቑሑትን ስርዓት ርኽክብ ተኻይዱ፤

ü	ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ናይ ፕራይቬታይዜሽን ውሳነ 
ዘድልዮም ኣብ ከይዲ ህንፀት ዝርከብ G+7 ህንፃ፣ 
ነዳዲ መዐደሊ ናቑጣታት፣ ናይ ሓደራ ቦርድ ስፔር 
ፓርትን ካልኦትን ብግዝያዊነት ርኽክብ ተፈፂሙ፤

ü	ኣብ ወይራ ትራንስፖርት ኣክስዮን ማሕበር ርኽክብን 
ህልው ኩነታትን ናይ ዝተኻየደ ዳህሳስ ጥንኩርን 
ድኹምን ጎኒ ብማነጅመንት ምስ ገምገመ ነቲ ኩባንያ 
ዝመርሑ ዋና ስራሕ መካየድን ኣመራርሓ መሓውርን 
ምደባ ተሳሊጡ፤

·	 ኣብ ዓዲኣውዓላ ብትካል ዝስራሕ 2ይ ብርኪ ቤት 
ትምህርቲ ዝውዕል ብር 3 ሚልዮን ናብ ቢሮ ፋይናንስን 
ኢኮኖምያዊ ልምዓትን ክልል ትግራይ ኣታዊ ተገይሩ፤  

·	 ዓቕሚ ሰራሕተኛታት ንምዕባይ ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ 
(1ይን 2ይን ዲግሪ) ምልመላን መረፃን ኣፈፃፅማ መምርሒ 
ብላዕለዋይ ማነጅመንት ፀዲቁ ኣብ ተግባር ውዒሉ፤

·	 ካብ ውሽጢ ዓዲ ቐረብ መለዋወጢ ብእዋኑ ንምምላእ 
ነባራትን ሓደሽቲ መቕረብትን ብምግምጋም ዝሐሸ ዓቕሚን 
ግልጋሎትን ዘለዎም ብምሕራይ ናብ ዳታ ቤዝ ክኣትዉ 
ተገይሩ፤

·	 ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ግልጋሎት ዘይህቡ/ግዚኦም 
ዝሓለፎም መለዋወጥቲ አቑሕትን ተኣከብቲ ሒሳባትን 
ብናይ ትእምት ማንዋል መሰረት ንመለዋወጢ ኣቑሑት ብር 
23 ሚልዮን ከምኡ’ውን ንተኣከብቲ ሒሳባት ብር 56.4 
ሚልዮን  ፕሮቪዥን ክተሓዘሎም ተገይሩ፤

·	 ብቕዓት ዘለዎ ሓይሊ ሰብ ንምፍጣር ካብ ኣሓት ትካላት 
ተመኩሮ ብምውሳድ መምርሒ ቁፃር፣ ደረጃ ዕብየትን 
ዝውውርን ተዳልዩ፤

·	 ንቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ሓፂር ትካላዊ መግለፂ(company 
Briefing Document) ቀሪቡ፤

6.3 ናይ ምፍራይ ተኽእሎ ምፍጣር

·	 ውዕሊ ዝተኣሰረሉ ልዕሊ 10 ሽሕ ሜትሪክ ቶን ፅዕነት ካብ 
መሰቦን ጅቡቲን ብእዋኑ ኣዋዲድካ ንምልዓልን ደውታ 
ንምቕናስን ዘኽእል ናይ እምኒ ከሰል፣ ስኳርን ስርናይን 
ፅዕነታት መተግበሪ ትልሚ ተዳልዩ ናብ ስራሕ ተኣትዩ። 
ብመሰረት’ዚ ምርጋፍ ዝከታተል ሰራሕተኛ ብምምዳብን ኣብ 
ዘድልዩ ቦታታት ናይ መኽዘናት ቅድመ ምድላው ስራሕቲ 
ተሳሊጡ፤

·	 ካብ ናዝሬት - ኣዲስ ኣበባ ንዝተሰርሐ ሓዱሽ መንገዲ 
ዘገልግል ኣብ ሓደሽቲ ቨልቮ፣ ነባራት ቮልቮን ስካንያን ናይ 
TAT ን ነዳድን መበገሲ ስታንዳርድ ንምድላው ፅንዓት 
ተኻይዱ፣ ተግባራዊ ተገይሩ፤ 

·	 ኣብ ፅገና እዋን ዝተፈላለዩ መለዋወጢ ኣቑሑት ሞድፊኬሽን 
ብምስራሕ ወፃኢ ንምድሓን እናተሰርሐ ምዃኑ፤ኣብነት ካብ 
ሰከንድ ሃንድ ኣቑሑ ብምጥቃም 4 ጊር ቦክስ ተሓዲሱ ኣብ 
ጥቕሚ ክውዕል ብምግባር ብድምር ብር 155 ሽሕ ወፃኢ 
ምድሓን ተኻኢሉ፤
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·	 ናይ ጎማን ባትርን መሸጣ ንምጥንኻር ዝተፈላለዩ ስራሕቲ 
ዝተሰርሑ እንትኸ’ውን ንኣብነት፡- 

ü	ነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ብበዓል መዚ ጉምሩኽን እቶትን 
ተወሳኺ ክፍሊት ክኽፈል ተሓቲቱ ዝነበረ ብዝተገበረ 
ምርድዳእን ክትትልን፣ ናይ ኢንቮይስ መረዳእታ 
ብምቕራብን ክቕረፅ ፍቓድ ብምሕታት ብር 1.50 
ሚልዮን  ወፃኢ ምድሓን ከምዝተኽኣለ፤ ብተመሳሳሊ 
ልዕሊ ሓደ ዓመት ብዘይ ኣግባብ ተኸፊሉ ዝነበረ ብር 
1.1 ሚልዮን ንኽምለስ ብዝተገበረ ፃዕሪ ናብ ትካል ኣታዊ 
ተገይሩ፤

ü	ኩነታት ዕዳጋ መሰረት ብምግባር ምስ ኣቕራቢ ፒረሊ 
ኩባንያ ብዝተገበረ ናይ ዋጋ ምቕናስ ስምምዕነት ኣብ 
4X4 ን PCRን ዓይነታት ጎማ ካብ ዝነበረ መዐደጊ 
ዋግኦም እስካብ 30% ዝቐነሰ እንትኾን ካብ ሕዳር 
1/2014 ጀሚሩ ተግባራዊ ኮይኑ፤ 

ü	ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታት በዝሒ መከፋፈልቲ ንምውሳኽን 
ኣታዊ ንምዕባይን ብዝተገበረ ፃዕሪ ምስ ክልተ ሓደሽቲ 
መከፋፈልቲ ውዕሊ ተኣሲሩ ስራሕ ተጀሚሩ፤    

·	 ናይ ትራንዚት ኦፕሬሽን ስራሕቲ ዝወስዶ ግዘ ንምልካዕን 
ስታንዳርድ ግዘ ንምውፃእን ኦፕሬሽን ካብ ዝተኸፈተሉ 
ዴክለሬሽን ክሳብ ምብታን ሰነድ ዘሎ ናይ ሕሉፍ ዳታን 
ካልኦት ሓገዝቲ መረዳእታን ብምክታት ዳህሳስ ሪፖርት 

ተዳልዩ ቀሪቡ፤ 

·	 ትካል ዝተፈቐደሉ ናይ ኢኮኖሚ መንቐሳቐሲ (Authorised 
Economic Operater) ትራንዚተር ፍቃድ ክረክብ ንበዓል 
መዚ እቶትን ጉምሩክን ዘድሊ ፎርማሊቲ ተማሊኡ ቀሪቡ፤ 

·	 ናይ በጀት ዓመት 2013/14 ሕሉፍ ኣፈፃፅማ ግልጋሎት 
ትራንዚት መሰረት ብምግባር ከምኡ’ውን ምስ ወቕቲ 
ተኣሳሲሩ ዝህሊ ናይ ዕዳጋ ቅድመ ምድላው ኣመልኪቱ 
ምስ ናይ ጅቡቲን ፖርት ሱዳንን ሓለፍትን ኤክስፖርተራትን 
ምይይጥ ተገይሩ፤ 

·	 ናይ ዋና ዋና 17 መስመራት  ወፃኢ ተተንቲኑ በቢ ሞዴል 
መኻይን ዝተሰርሐ እንትኾን ብተመሳሳሊ ብናይ መንገዲ 
ትራንስፖርት ፎርማት መሰረት ጅቡቲ መስመር መበገሲ 
ብምውሳድ ናይ 12 መስመራት ተሰሪሑ፤

·	 ናይ 2013/14 በጀት ዓመት ኣወሃህባ ግልጋሎት መሰረት 
ብምግባር ዕግበት ዓሚዊል ንምፍታሽን በዚ ኣቢልካ 
መስተኻኸሊ ስጉምቲ ንምውሳድን መረዳእታ ካብ ዋና ዋና 
ዓማዊል ተኣኪቡ ተተንቲኑ ተዳልዩን ንማነጅመንት ቀሪቡ፤

·	 ናይ ፅገና መሳለጢ መሳርሕታት (Tools) ኣብ ስራሕ 
ዝህብዎ ግልጋሎት ብስታንዳርድ ምዃኑ ንምርግጋፅ 
ብስነ-ልክ ኢንስቲትዩት ካላብሬት ተገይሩን  ኣብ ጋራዥ 
ድማ ናይ  verification ስራሕቲ ተሰሪሑ፤

ናይ ትራንስፖርት ኦፐሬሽን መፍረያይነት ትልምን ፍፃመን 

Description
Last Year 

Same 
period

Last 
Quarter

2nd Quarters 2014/15 1st Semi Annual

Plan Actual % Plan Actual %

1 Track Utilization 
Factor (%) 86 83 100 85 85 100 84 84

2 Km Coverage 7,809,296 6,744,085 9,914,370 7,758,102 78 19,999,662 14,502,187 73

3 Km per Serviceable 
Track 7,341 7,577 7,957 8,598 108 7,982 7,514 94

4 Output 
(Ton+km+M3km) 169,213,010 157,488,850 201,382,466 177,412,499 88 412,257,925 334,895,778 81

5 Ton+km per 
Serviceable Track 158,779 176,950 161,623 196,601 122 157,819 174,187 110

6 Load Factor (%) 55 58 51 57 113 51 58 106

7 Fuel Effectiveness 
(km/Ltr) 2.01 1.96 2.07 1.96 95 2.06 1.98 96
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ናይ ፅገና ስራሕቲ ትልምን አፈፃፅማን  

S/N Description
Last Year 

Same 
period

Last 
Quarter

2nd Quarter 2014/15 1st Semi Annual

Plan Actual % Plan Actual %

1 Serviceability 
Factor (%) 81 79 89 81 91 89 80 88

2 Maintenance 
standard time 100 97 100 98 98 100 102 102

3 Technical hour 
utilization 85 86 100 83 83 100 84 84

4 Modification cost 
saving 1,128,140 680,405 1,125,000 713,060 63 2,250,000 1,693,466 72

5 Rethreaded tyre 
production 121 203 300 83 28 600 225 47

6 Tyre efficiency (km/
tyre) 109,706 114,328 118,314 119,768 101 118,314 117,048 104

ትራንስ ኣብ 2007 ዘእተወን ሓደሽቲ መካይን
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6.4 ኢንቨስትመንት ዓቕሚ ምዕባይ

·	  ኣብ ደረቕ ወደብ ሞጆ ፕሮጀክት ከይዲ ህንፀት ዛጊድ 
29.63% ዝተሰርሐ ኮይኑ ምስ ተታሒዙ ዝነበረ ትልሚ  
እንትረአ ግን ትሑት እዩ (ትልሚ 75.97% ተታሒዙ ፤ 
39% ናይቲ ትልሚ ተፈፂሙ)፤  

·	  ኣብ ኣዲስ አበባ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ዝህነፅ ግልጋሎት ጎማ 
ማእኸል ፕሮጀክት ከይዲ ህንፀት ዛጊድ 20.97% ዝተሰርሐ 
ኮይኑ ምስቲ ተታሒዙ ዝነበረ ትልሚ እንትረአ ዝሐሸ 
ምንባሩ (ትልሚ 21.22% ተታሒዙ፤ 98.83% ናይቲ ትልሚ 
ተፈፂሙ)፤

·	  ናይ ስልጠና ማእኸል ህንፀት ስራሕቲ ንምክያድ ናይ 
ዲዛይንን ሱፐርቪዥንን ኣማኻሪ ንምምራፅ ዝወፀ ጨረታ 
ቴክኒካልን ፋይናንሻልን ደኩሜንት ተገምጊሙ ምስ ሰዓራይ 
ውዕሊ ተኣሲሩ፤ ከምኡ’ውን ፕሪሊሚነሪ ዲዛይን ተገምጊሙ 
ናይ መወዳእታ ስራሕቲ ዲዛይን ኣብ ምጥንቓቕ ይርከብ፤

·	 ኣብ ወይራ ትራንስፖርት በዓል 7 ደብሪ ህንፃ ከይዲ ህንፀት 
ተጠናኺሩ ንምቕፃል ምስ መማኸሪ በዓል ሞያ ብምዃን 
ናይ ምምሕያሽ ስራሕቲ ተነፂሮም ክካተቱ ብምግባር ኣብ 
ምስላጥ ይርከብ፤

·	  ትራንስ ኢትዮዽያ ኣብ ወጋገን ባንኪ ናይ ብር 10 ሚልዮን 
ሼር ዓዲጉ፤ 

·	 ስርዓት ጥሙር ሃፍቲ ምሕደራ (ERP) ንምትእትታው 
ቕድሚ ሕዚ ኣማኻሪ ንምምራፅ ወፂኡ ዝነበረ ጨረታ 
ውፅኢት ስለዘይተረኸበሉ ብቐጥታ ERP ዘተኣታትው ትካል 
ንምርካብ ዘኽእል ረቂቕ ሰነድ (Terms of Reference) 
ካብ ናይ ኣሓት ትካላት ተሞክሮ ብምውሳድ ብትካል ሰብ 
ሞያታት ተዳልዩ ንውሳነ ቐሪቡ፤   

6.5 ተኣሳሲርካ ምስራሕ

·	 ምስ ኩለን ናይ ትእምት ትካላት ናይ ትራንስፖርትን ናይ 
ትራንዚትን ስራሕቲ ብሰፊሑ ሓቢሩ እናሰረሐ ይርከብ፤ 
ብፍላይ ምስ መሰቦ ስሚንቶ ካብ መቐለ ናብ ማእኸል ሃገር 
ኣብ ምጉዕዓዝ ፅቡቕ ምትሕግጋዝ ኣሎ፤   

·	 መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ ብጉምሩክ ድሕረ 
ክሊራንስ ኦዲት ተሓቲቱዎ ካብ ዝነበረ ክፍሊት ብር 146 
ሽሕ ዘድሊ መረዳእታ ብምቕራብን  ብምርድዳእን ብር 115 
ሽሕ ምድሓን ተኻኢሉ፤ 

·	 ሰላም ናይ ሕዝቢ መጓዓዝያ ኣክሲዮን ማሕበር ዘእተወን 
ሓደሽቲ መኻይን ኣብ ኣርባዕተ ሰነዳት ዝተኸፈለ ኦፕሬሽናት 
ምስ ጉምሩክ ብዝተገበረ ምርድዳእ መሰረት ኣብ ሓደ 
ዲክለራስዮን ክሰራሕ ብምግባር ከጋጥም ካብ ዝኽእል ናይ 
ገንዘብ፣ መኽዘን ኪራይን ጊዜ ብኽነትን ምቕናስ ተኻኢሉ፤

·	 ኣብ ቀረባ እዋን ንዝኣትዋ ሓደሽቲ 65 ቮልቮ መኻይን ቦዲንን 
ተስሓብትን ኣብ መስፍን ይስራሕ ኣሎ ፤    

·	 ኣብ መቐለ እቶትን ጉምሩኽን ቅርንጫፍ ብጉና ንግዲ 
ስራሕቲ ዝኣተወ ጎማ 80 ዶላር ኣብ ሓደ ጎማ ዝተጠየቐ 
ተወሳኺ ክፍሊት ኣድላይ መረዳእታ ካብ ጉና ብምምፃእ 
ብዝተገበረ ምርድዳእ ኣብ ኢንቮይስ ብዝቐረበ ዋጋ ክስራሕ 
ተገይሩ፤

·	 ኣብ ስቶር ዝርከብ ናይ ዝተፈላለዩ ሞዴል መኻይን 
ዘይንቀሳቐስ (Dead Stock) መለዋወጢ ኣቑሑት ብጨረታ 
ንምሻጥ ዝርዝር ንጉና ስራሕቲ ንግዲ ተዋሂቡ፤

·	 ናይ ኢኮኖምያዊ መንቀሳቐሲ ትራንዚተር ፍቓድ ከውፅኡ 
ንኣሓት ትካላት መሰቦ፣ መስፍን፣ ሱር፣ ጉናን ኣዲስ 
መድሓኒትን ስሉጥ ግልጋሎት ተዋሂቡ፤
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6.6 ኣፈፃፅማ ፋይናንስ

 6.6.1 መግለፂ መሸጣን መኽሰብን (ብሚልዮን)

ዓይነት
ናይ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ንፅፅር ፍፃመ

2006 2007 ምስ ትልሚ ምስ ሕሉፍ ዓመት
ፍፃመ ትልሚ ፍፃመ % % ኣፈላላይ

መሸጣ 581.96 1092.39 1032.13 94.48 177.35 77%

መኽሰብ ቕድሚ ግብሪ 138.63 188.29 160.02 85.00 115.43 15.43%

6.6.2 መግለፂ ሃፍትን ዕዳን (ብሚልዮን)

Description
In million

Actual June 30,2014 Actual Dec 31,2014 Ratio

Total Long Term Assets 343 732.18 2.13

Total Current Assets 1263.34 1246.97 0.99

Total Assets 1,606.34 1979.15 1.23

Total Current Liabilities 163.79 240.54 1.47

Total Long term Liabilities 176.95 334.18 1.89

Total Owner’s Equity 1265.59 1404.42 1.11

Total Liability and Owner’s Equity 1,606.34 1979.14 1.23

6.6.3 ካፒታል በጀት ኣጠቃቅማ
ትራንስ ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተለሞ ብር 344.98 ሚልዮን ካፒታል በጀት ብር 
74.84 ሚልዮን (22%) ኣብ  ስራሕ ኣውዒሉ እዩ። 

6.6.4 ናይ ባንኪ ልቓሕ (ብሚልዮን)

መለቐሒ ትካል

ኣብ መበገሲ በጀት 
ዓመት ዝነበረ 

      ዝተወሰኸ      ዝተኸፈለ        ተረፍ 

ልቓሕ ወለድ   ልቓሕ   ወለድ ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ

 ንግዲ ባንኪ ኢ/ያ 168.5 0 0 7.54 12.76 7.54 155.74 0

6.6.5 ግብሪ መንግስቲ (ብሚልዮን)
ትራንስ ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ቫት ብር 8.65 ሚልዮን፤ ትርፊ ግብሪ ብር 00.9 
ሚልዮን፤ ስራሕ ግብሪ 9.34 ሚልዮን፤ ዊዝሆልዲንግ ብር 1.41 ብድምር ብር 
120.30 ሚሊዮን ከፊሉ::
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ጉና ስራሕቲ ንግዲ
7.1 ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት
 
·	 ኩሎም ናይ ልምዓት ሓይልታት ማነጅመንት፣ ውዳበ፣ ሰራሕተኛ ማሕበር፣ ኣብ ኩሉ ጨንፈር 

በብውዳበኦም ናይ ኩባንያ ትልሚ መሰረት ብምግባር ትልሞም አዳልዮም ተወዲቦም ክሰርሑ 
ውዳበታቶም ክፅፍፉን ዝጎደለ ከማልኡን ተገይሩ፡፡

·	 ዝተዳለወ ትልሚ በብቕዓት ንምፍፃም ስልጠና ካይዘን ምስ ካይዘን ኢንስቲቱት ብምትሕብባር ንኹሉ 
ማናጅመንትን ሰራሕተኛን ክስልጥን ተገይሩ፡፡ 

·	 ሕድ ሕድ ሰራሕተኛ ጠንካራ ናይ በዓል ዋንነት ስምዒት ንክህልዎ ኣሳታፋይ ዝኾነ ፅቡቕ ምንቅስቓስ 
አሎ፣

·	 ናይ 6 ወርሒ አፈፃፅማ ገምጋም ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ /ኩሉ ሰራሕተኛ/ ብዘሳተፈ  መንገዲ 
ተኻይዱ፡፡ 

·	 ንዝነበሩ ሽግራት/ ክፍተታት መፍትሒኦም’ውን ብግልፂ ምይይጥ ተገይሩ፡፡ 

7
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ዝነበሩ ሽግራት ከምዝስዕብ ተነፂሮም 

·	 ስራሕቲ ኩሎም አብ እዋኖምን ብቅልጣፈ አብ ምፍፃም 
ቀፃልነት ብዘለዎ መንገዲ ጊዜ ገንዘብ እዩ ኢልካ ቕደም ሰዓብ 
ሂብካ አብምፍፃም በቲዝድለ መንገዲ ዘይምኻድ፤ 

·	 ዝፀንሐ ንብረት/old stock/ ዋላ ኸሲርኻ ብቕልጡፍ 
ሸይጥኻ አብ ክንዲ ምግልባጥ ሰጋእ መጋእ እንዳበልኻ ጊዜ 
ምብኻን፣ 

·	 ብቐፃልነት ዘሎ ናይ ዕዳጋ ኹነታት አቕዲምካ ብትኽክል 
ዘይምእማት፣ እዚ ምስ ዓቕሚ ዝተሓሓዝ እዩ፣ 

·	 ብቐፃልነት ወፃኢ ቆጣቢ ኮይንኻ አብ ምኻድን አብ ኩሉ 
ስራሕቲ ብሙሉእነት ዘይምትግባርን፣  

7.2 ትካላዊ ዋንነት ምርግጋፅ

·	 ኩሎም መደባት ብናይ ትእምት ማንዋልን አሰራርሓን 
መምርሕን መሰረት ክፍፀሙ ይግበር አሎ፤

·	 ናይ ባንክን ኣሓት ትካላትን ሒሳብ ምትዕራቕ ስራሕቲ 
ተኻይዱ፣ 

·	 ተኣከብቲ ሒሳባት ብእዋኑ አብ ምእካብን ፤ እዋኖም 
ዝሓለፎም ድማ ብሕጊ ክትትል ተገይርሎም ንክምለሱ ናይ 
ምግባር ስራሕቲ ይካየድ አሎ፣

·	 ተኸፈልቲ ሒሳባት ብእዋኑ ኣታዊ ብምግባር ንባንኪ ጥራሕ 
118 ሚሊየን ብር ክኽፈል ተኻኢሉ፣

·	 ካብ ማይጨው ቺፑድ ፋብሪካ ዝልኣኽ ምህርቲ፤ ካብ 
ቢሮ ናብ ሹቓት ዝልኣኽ ፍርያት፤ ብኮንሳይመንት ዝሽየጡ 
አቁሑት ናይ ኦዲት ስራሕቲ ተኻይዶም፡፡ ብተወሳኺ ናይ 
ልቓሕ አዋሃህባ ስርዓትን ናይ ትርፊ ሰዓት አከፋፍላን ኦዲት 
ተገይሩ።

·	 ኣብ ኣዳማ ናይ ኢንቨስቲጌሽን ኦዲት ተወዲኡ ንዝምልከቶ 
አካል ሪፖርት ተገይሩ፤ 

·	 ንጨንፈር (branch) ናይ ውክልና ስልጣን ክሰፍሕ 
ብዝተገበረ መሰረት ናይ ስራሕቲ ምቅልጣፍ ተፈጢሩ ኣሎ፤

·	 ቖፀራ ንብረት 2013/14 ተዛዚሙ ጠቕላላ ሪፖርት ተዳልዩ፤ 

·	 ናይ 2013/14 በጀት ዓመት ናይ ደገ ኦዲት ተኻይዱ፤ 

·	 ናይ አፈፃፅማ ኽስታት ወሲኹ ዓሰርተ ሓደ ኣብ ከይዲ ሕጊ 
ዝነበሩ ፋይላት ካብዚኦም ሸውዓተ ውሳነ ዝረኸቡ እንትኾን 
ሽዱሽተ ንጉና ዝተዋህቡ ውሳነታት እዮም፣

7.3 ናይ ምፍራይ ተኽእሎ

·	 ናይ ሓሙሽተ ዓመት ስትራተጂክ ቢዝነስ ፕላን ተዳልዩ 
ካብኡ ዝተበገሰ ናይ ዓመት ትልሚ ብምውፃእ አብ ምትግባር 

ይርከብ፣

·	 ናይ ቡን መበፀሪ ማሽን ንካልኦት ተጠቀምቲ ብምክራይ 
መፍረይነቱ ክውስኽ ተገይሩ፤

·	 ፅርየቶም ዝሓለው ፍርያት ኣብ ምቕራብን ዓማዊል ናይ 
ምዕቃብን ምዕጋብን ከይዲ ፅቡቕ ይፍፀም ኣሎ፤

·	 ናይ ኩባንያ ብፍላይ ኣብ ምሻጥን ምዕዳግን ዘጋጥሙ 
ዓበይቲ ፀገማት ናይ ምፍላይን መፍትሒ ምቕማጥን ስራሕቲ 
ብቐፃልነት ይስርሑ አኣለው፤

·	 ኣብ ናይ ጎማ ‘ብረትን ጣውላን ዋጋ ብምቕናስን ተወዳዳሪ 
ኣብ ምኻን ፅቡቕ ክያዶ ኣሎ፤

·	 ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ካብ ዝፀንሑ ናይ ኣሓት ትካላት 
ፍርያት ብምሸጥ ካፍቲ ዝነበሮ 88 ሚሊዮን ናብ 55 
ሚሊዮን ክቕንስ ተገይሩ፤ 

·	 ሰብ ሓይሊ ኣጠቓቕማ ብምምሕያሽን መፍረይነቱ ክውስኽ 
ተገይሩ፤

·	 ክቕነሱ ዝግብኦም ሰራሕተኛታት ክስልጥኑ ብምግባር ናብ 
ካሊእ ስራሕ ንክአትዉ ይግበር ኣሎ፡፡

·	 ፅቡቕ ዕዳጋ ኣብ ዘለወን ሹቓት ከምኡ’ውን ዕዳጋ ኣብ 
ዝተረኽበሉ ጊዜ ናይ ስራሕ ሰዓት ብምውሳኽ በዓላት ሓዊሱ 
መሸጣ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ይስራሕ አሎ፡፡

·	 ናይ ኩባንያ  ምሻጥ ዓቕሚ ካብ ናይ ዓሚ ተመሳሳሊ ግዜ 
ብዕፅፊ ወሲኹ፡ 

·	 ኣብ ኤግዚብሽንን ዝተፈላለዩ ትሬድፌራት ብምስታፍ 
ዓማዊል ኣብ ምስፋሕን ምጥንኻርን ስራሕቲ’ውን ፅቡቕ 
ይኸይድ ኣሎ፡

·	 ዝጎደሉ ሰራሕተኛታት ብምቑፃር ናይ ምምላእ ስራሕቲ 
ተሰሪሖም፡፡

·	 ንነዊሕ እዋን ዘጋጥም ዝነበረ ሕፅረት ገንዘብ ብምቅላል 
ንብረት ብእዋኑ ተዓዲጉ ብእዋኑ ክሽየጥ ተኻኢሉ፡፡

·	 ናይ ሹቓት በዝሕን ዓቕምን ብምስፍሕፋሕ ናይ ኣሓት 
ትካላት ፍርያት ብቐሊሉ ንዓማዊል ተበፃሕቲ ክኾውንን 
መሸጣ ክዓብን ይግበር ኣሎ፡፡ 

·	 መከፋፈልቲ ዓማዊል ምብዛሕን ምስቶም ዝነበሩ’ውን ኣብ 
ኣፈፃፅማ ዝነበሩ ሽግራት ብምምያጥ ክመሓየሹ ተገይሩ፤

·	 ናይ ምፍራይ ተኽእሎ ንምውሳኽ ላዕለዋይ ማነጅመንት 
ወሲኹ ንኹሉ ሰራሕተኛ ብኢትዮጵያ ካይዘን ኢንስቲቱት  
ናይ ከይዘን ስልጠና ተዋሂቡ፣

7.4  መደባት ተኽእሎ ኢንቨስትመንት

·	 አብ ጎተራ  ዝርከብ ናይ ትካል መሬት ህንፃ ንምስራሕ 
ምንቅስቓስ ተጀሚሩ፤
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·	 ኣብ ኣዳማ  ዝተገዝአ መሬት ቢሮ ብምስራሕ ንክራይ 
ዝኽፈል ዝነበረ ገንዘብ ክንድሕን ተገይሩ፡፡

·	 ኣብ መተማ ዘሎ  መሬት መኽዘን ንምስራሕ አብ ከይዲ 
ይርከብ፡፡

7.5 ተኣሳሲርካ ምስራሕ (Synergy)

·	 ምስ ኣልመዳ፣ ሸባን ማይጨው ፖርቲክል ቦርድን ዘሎ ናይ 
ዕዳጋ ዕድል ዝሓሸ ርክብ ብምፍጣር ኣብ ምስራሕ ይርከብ፣

·	 ንሱር 30 ሚሊዮን ዘውፅእ ብረትን ጎማን ብዝተሓተ ዋጋ 
ቀሪብሉ፤

·	 ምስ ትራንስ ኢትዮጵያ ፍርያት ወፃኢን ኣታዊን ምጉዕዓዝ 
ኣገልግሎት ወደብን ስራሕቲ እናተሰርሐ ይርከብ፤

·	 ካብ መሰቦ ልዕሊ 132 ሚሊየን ብር ናይ ስሚንቶ 
ግዝኢት ብምፍፃም መሸጣ ተኻይዱ፡፡ ምህርቲ ምቁርራፅ 
እንተዘይነብር ካብዚ ንላዕሊ ብምሻጥ ምተኽኣለ ነይሩ፤

·	 ዘለዉ ናይ ሲነርጂ ዕድላት ፀንቂቕካ ንምጥቓም ናይ ትካላት 
መራሕቲ ተደጋጋሚን ቐፃልነት ዘለዎን ርክብ ብምግባር አብ 
መንጎ ኣሓት ትካላት ዘለዉ ፀገማት  ክፍትሑ ፃዕሪ ተገይሩ፡፡

·	 ምስ ክልል ትግራይውን ንስታድዮም መቐለ ብረት ብምልቃሕ 
ብእዋኖም ክስርሑ ፃዕሪ ተገይሩ፡፡

ኣብ ቀፃሊ ትኹረት ዘድልዮም ስራሕቲ

·	 ብቐፃሊ ናይ ምዕባለ ሓይሊ ሰብ ብኹለ መዳይ ብምፍጣር 
መፍረይነቱ ክዓቢ ንምግባር ስልጠናታት ምሃብ፣

·	 ናይ ዕዳጋ ምስፋሕ ስራሕቲ ብምስራሕ መሸጣን ትርፍን 
ከዓቢ ምግባር፣

·	 ወፃኢ ቆጣቢ ኾይንካ ኣብ ምኻድ ተጠናኺሩ ክቕፅል 
ምግባር፣

·	 ምስ ኣሓት ትካላት ተዋዲድካ ብምኻድ ዘለዉ ዕድላት 
ምጥቓም፣

·	 ዘሎ መሳርሒ ገንዘብ ቀልጢፍካ ብምግልባጥ ናይ ገንዘብ 
ፀገም ምቅላል፣ 

·	 ኣብ ኢድ ዘለዉ ዝፀንሑን ዘይተሸጡ ፍርያት ብዝተፈላለየ 
መንገዲ ምውጋድን ናብ ገንዘብ ምቕያርን፣

·	 ናይ ንብረት ምሕደራ ፅፉፍ ክኸውን ተጀሚሩ ዘሎ ናይ 
ሶፍትዌር ዝርገሐን ትግበራን ምስላጥ፣

·	 ናይ ዓማዊል አታሓሕዛን ምፍራይን ምጥንኻርን፣

·	 ቀፃሊ ናይ ጉና ናይ ሱፐር ማርኬትን ካልኦት ተወሳኺ እሴት 
ስራሕትን ንምስራሕ መፅናዕቲ ምክያድ፣

·	 ስራሕቲ ብእዋኖም ክስርሑ ጊዜ ገንዘብ እዩ ኢልካ አሚንካ 
ተወፊካ ምፍፃም፣

·	 በብደረጅኡ ዘለው ውዳበታት ተኣሳሲሮም ንትልሚ 
ተግባራዊ ምዃን ክረባረቡ ምግባር፡፡
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7.6  ኣፈፃፅማ ፋይናንስ

 7.6.1 መግለፂ መሸጣን መኽሰብን (ብሚልዮን)

ዓይነት
ናይ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ንፅፅር ፍፃመ

2006 2007 ምስ ትልሚ ምስ ሕሉፍ ዓመት
ፍፃመ ትልሚ ፍፃመ % % ኣፈላላይ

መሸጣ 409.60 972.03 763.89 78.59 186.49 86.49
መኽሰብ ቕድሚ ግብሪ 27.84 31.12 33.18 106.59 119.18 19.18

7.6.2  መግለፂ ሃፍትን ዕዳን (ብሚልዮን)

Description
In million

Actual June 31,2014 Actual Dec 31, 2014 Ratio

Total Long Term Assets 121.59 138.35 1.14

Total Current Assets 647.8 566.65 0.87

Total Assets 769.39 705.00 0.92

Total Current Liabilities 431.552 323.57 0.75

Total Long term Liabilities 49.57 56.58 1.14

Total Owner’s Equity 288.27 324.85 1.13

Total Liability and Owner’s Equity 769.39 705.00 0.92

መብርሂ፡ ናይ ነዊሕ ጊዜ ልቓሕ ብ 14% ቀኒሱ ናይ በዓል ዋና ሃፍቲ ብ 13% ወሲኹ፡፡

7.6.3 ኣጠቓቕማ ካፒታል በጀት
ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ካፒታል በጀት ብር 41.32 ሚልዮን ንምጥቃም ተተሊሙ ብር 1.18 
ሚልዮን (3%) ኣብ ጥቕሚ ዉዒሉ፡፡

7.6.4  ናይ ባንኪ ልቓሕ (ብሚልዬን)

መለቐሒ ትካል

ኣብ መበገሲ ዓመት 
ዝነበረ     ዝተወሰኸ          ዝተኸፈለ               ተረፍ 

   ልቓሕ    
ወለድ ልቓሕ   ወለድ ልቓሕ   ወለድ ልቓሕ ወለድ

ዝተፈላለዩ ባንክታት 24.668  20 1.982 8.444 1.81 36.224 0.172

ናይ ሓፂር ግዜ ልቓሕ 257.255  100 9.569 122.503 7.178 234.752 2.391

6.6.5 ግብሪ መንግስቲ (ብሚልዬን)
ኣብዚ በጀት ዓመት ቫት ብር 1.89 ስራሕ ግብሪ 1.2 ሚልዮን ዊዝሆልዲንግ ታክስ 930 
ሽሕ ብር ተኸፊሉ  
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ሸባ ቆርበት ፋብሪካ
8.1 ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት 

·	 ካብ ዓመታዊ ትልሚ ዝፍልፍል ኩለን መምርሒታት በቢወርሑን 
ሰሙናዊ ትልሚ ኣብ ምድላውን ነቲ ዝተዳለወ ትልሚ ክሳብ ታሕቲ 
ኣብ ምውራድን ዝሓሸ ምንቅስቓስ ነይሩ፡፡

·	 ብፍላይ ኣመራርሓ ኣብ መምርሒታት ዕደጋን መሸጣን፣ ምህርቲ 
ፅሬትን ቁፅፅርን ትኹረት ገይሩ ሰሙናዊ ንፁር ትልሚ ከዳሎ ይገብር፡፡ 
ብትልሚ መሰረት ድማ ኩልሻዕ ቀዳም ፀብፃብ  የቕርባን ይግምገማን፡፡

·	 ኣብ ኦፐሬሽን ብቀንዱ ዝነጥፋ መምረሒታት ማለትውን መምርሕታት 
ምህርቲ፣ ፅገናን ፅሬትን ቁፅፅርን ውን ትልሚ ማእኸል ዝገበረ ምይይጥ 
በቢ ማዓልቱ ብም/ዋ/መካየዲ ስራሕ ተማእኺሉ ይካየድ፡፡

8
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 ኣፈፃፅማ ከይዘንን ቤንች ማርክን

·	 ኣጠቓላሊ ምንቅስቓስ ከይዘን ተኣሳሲሩ ኣብ መሰቦ ስሚንቶ 
ፋብሪካ ኣብ ወርሒ ሓምለ ብፎርማናትን ልዕሊኡን ዝኾኑ 
አመራርሓ ዝተኻየደ ዑደት ዓብይ ምልዕዓል ፈጢሩ እዩ፤

·	 ኣብ ክልቲኡ መስመራት ምህርቲ ናይ ኩሉ ስራሕቲ መጀመሪ 
ፅሬት ምዃኑ ብምእማን ኩሉ ሰብ ፅሬት ናይ ስራሕ ክፍሉ 
ይሕልው ኣሎ፡፡ ብተመሳሳሊ ቀፅሪ ኩባንያ ብተኽሊ 
ብምልማዕን ብምፅራይን ንስራሕ ፅቡቕ ሃዋህው ተፈጢሩ፤

·	 ነቲ ዝተፈጠረ ፅቡቕ መንፈስ ንምብርትታዕ ከባቢ 10 ሽሕ 
ብርን ካልኦት መበረታተዒን ንብሉፃት ልምዓት ጉጅለ 
ሽልማት ተዋሂቡ፤

·	 ስራሕቲ ብትልሚ ምምራሕ ካብ ዝጅምር ነቲ ትልሚ 
ንምዕዋት ቤንችማርክ ከም ሓደ መሳርሒ ንምጥቃም ዘሎ 
ተበግሶን ብኡ ምዕቃንን ተጀሚሩ፤

·	  ኣብ ሕድሕድ መምርሒ እተን ዝደኸማ ልምዓት ጉጅለ 
ካብተን ብሉፃት ክመሃራ ናይ ተሞክሮ ምልውዋጥ ምስፋሕን 
ተገይሩ፤

·	 ኣብ ትግበራ ካይዘንን ቤንችማርክን ከም ፀገም ክልዓል 
ዝኽእል ነቲ ዘሎ ተበግሶ እናተኸታተልካ ናብ ዝልዓለ 
ብርኪ ኣፈፃፅማ ንምውሳድ ዘሎ ውሱንነት እዩ፡፡ ብፍላይ 
ምስ ቤንች ማርክ ተታሒዙ ናይቲ ኩባንያ ስራሕ ኣፈፃፅማ 
ትሑት ብምዃኑ ስራሕቲ በዚ መስርሕ ንምቕናይ ነዊሕ 
ርሕቐት ከምዝተርፍ ኣየትሓትትን፤

·	 ካብ ሁዋጅያን ኢንተርናሽናል ሹ ሲቲ ዝተረኸበ ተሞክሮ 
መሰረት ብምግባር ኣብ ክልትኡ ምህርቲ ዝርከብ ኩሉ 
ሰራሕተኛ ንጉሆ ቅድሚ ስራሕ ምጅማሩን ክፍደስ ከሎን 
ተሰሪዑ ድሕሪ ምዝማርን ምጭራሕን መዓልታዊ ትልሙን 
ፍፃመኡን ብሓፂሩ ይመያየጥ፤ 

·	 ዋላኳ ኣመራርሓ ኩባንያ ኩሉ ግዜ ቀዳም ረፋድ ሰዓት 4፡
00 ከምኡ’ውን መምርሐታት ብም/ዋ/መ/ስራሕ ተማእኺለን 
በቢመዓልቱ ገምጋም እናካየዳ እንተነበራ እቲ ገምጋምን 
ቁፅፅርን ስራሕቲ ብዝድለ ደረጃ ነኺስካ ኣብ ምፍፃሙን 
ትርጉም ኣብ ዘለዎም ወሰንቲ ጉዳያት ኣድሂቡ ኣብ ምኻድን 
ዓቢይ ክፍተት ከምዝነበረ ተገምጊሙ ፡፡

·	 ኣብ መፋርቕ ጥሪ 2015 ናብ ካልኣይ ምዕራፍ ትግበራ 
ካይዘን ንምስግጋር ብዝተትሓዘ ትልሚ መሰረት ካብ 
ኢትዮጵያ ካይዘን ኢንስቲትዩት ብዝመፅኡ ሰብ  ሞያ ናይ 
ቀደማይ ምዕራፍ ትግበራ ተገምጊሙ፡፡ በቲ ገምጋም ኣብ 
ዝተነፀሩ ፀገማት ናይ ምምዕርራይ ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ፡
፡ እቲ ዝቐረበ ናይ ምስግጋር ሕቶውን በቲ ኢንስቲትዩት 
እናተገምገመ ይርከብ፡፡ 

·	 ብተመሳሳሊ ካብ በዓል መዚ ደረጃታት ፅሬት ኢትዮጵያ 
ዝመፅኡ ሰብ ሞያ ሓፈሻዊ ኣሰራርሓ ናይቲ ኩባንያ 
ዝገምገሙ እንትኾን ክስተኻኸሉ ኣለዎም ኢሎም ኣብ 

ዝተውሃቡ ሓሳባት መአረምታ ተወሲዱ፡፡ ኣጠቓላሊ 
ስራሕቲ ንምግምጋም በቲ በዓል መዚ ብዝተሰደደ ቸክሊስት 
መሰረት ተመሊኡ ተሰዲዱ ውፅኢቱ ኣብ ምፅባይ ይርከብ፡፡

ሰናይ ምምሕዳር

·	 ካብ ሰራሕተኛ ዝተልዓሉ ሕቶታት ዘፃሪ ኮሜቴ ተጣይሹ፤ 
ብመሰረት እዚ እውን ተፃርዮም ዝቐረቡ ሓሳባት  መፍትሒ 
እናተገበረ ይኸይድ ኣሎ፤

·	 በቲ ሰራሕተኛ ዝተወሰዱ ኣማራፂታት ኣብ ኣመራርሓ ዘለዎ 
እምነት እናተሸርሸረ ብምኻዱ ምዃኑ ብምእማን ተወከልቲ 
ሰራሕተኛ ማሕበርን ናይ ውዳበ ኣመራርሓን ኣብ ዘለውዎ 
ብህፁፅ ናብ ገምጋም ኣትዩ፤ 

·	 ብኮሚቴ ዝተኻየደ ምፅራይን ናይቲ ገምጋም ውፅኢትን 
ከምዘመላኸቶ መብዛሕትኦም ብሰራሕተኛ ዝተልዓሉ 
ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር መበገሲኦም ነገራት ተቐራሪብካ 
ካብ ዘይምዝታይ ዝተፈጠሩ ደንገርገራት እምበር እዚ 
ዝብሃል ስእነት ሰናይ ምምሕዳር ከምዘየለ ኣረጋጊፆም፤

8.2 ትካላዊ ዋንነት ምርግጋፅ
·	 ብትእምት ዝተዳለው ማንዋላት ይትግበር ኣሎ፤ ናይዚ 

መቐፀልታ Deligation of Authority ተዳልዩ ካብ ጥቕምቲ 
2007 ዓ.ም ተግባራዊ ኮይኑ፡፡

·	 ናይ ዓመታዊ ንብረት ቆፀራ ብዝተትሓዘሉ መርሃ ግብሪ 
መሰረት ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሓምለ ተፈፂሙ፤ ናይቲ 
ቆፀራ መጠቓለሊ ሪፖርት’ውን ቀሪቡ ኣብዘጋጠመ ምውሓድን 
ምውሳኽን (shortage overage) ካብ ዝምልከቶም ሕድሕድ 
ስቶራት መብርሂ ተዋሂቡ ኣብ ምፅራይ ይርከብ፡፡

·	 ናይ ካልኦት ተመሳሰልቲ ትካላት ተሞክሮ ብምውሳድን ምስ 
ናይ ትካል ባህርይ ብምጥዕዓምን ናይ መሸጣ ማንዋል ተዳልዩ 
ንማናጅመንት ቀሪቡ ርኢቶ ተዋሂብሉ፣ ናይ መወዳእታ ሰነድ 
ክፀድቕ ናብ ትእምት ተላኢኹ፡፡ 

·	 ዝርዝር ናይ ብራንድ ምምዕባልን ናይ ምፍላጥን ስትራተጂ  
ፕሮፖዛል ብማነጅመንት ዝፀደቐ እንትኸውን ተግባራዊ 
ምንቕስቓስ ተጀሚሩ አሎ፡፡ 

·	 ብበዓል መዚ ጉምሩክን እቶትን ናይ ሓሙሽተ ዓመት 
አፈፃፅማ ኦዲት ተገይሩ ናይ ትእምትን ትካልን አካላት 
ተሳቲፎም ብመንግስቲ ተሓቲቱ ዝነበረ ናይ 19 ሚሊዮን ናይ 
ትርፊ ግብርን ናይ ቫት ናብ 0.9 ሚሊዮን ወረዱ ካብ ተአካቢ 
ዝነበረ ዊዝሆልዲንግ ታክስ ብምኽፋል ተዓፅዩ፡፡

·	 ውህሉል ናይ ሌዘርን ጫማን ስቶክ ንምሻጥ ዝወፀ ሓፂር 
ትልሚ ንምትግባር ሰፊሕ ምንቕናቕ  ተኻይዱ፡፡ ጫማታት 
ብልቓሕ ንናይ መንግሰቲ ሰራሕተኛ ምሃብን ኣብ ናይ ሓዱሽ 
ዓመት ኤግዚብሽን ብስፍሓት  ምስታፍን ዝተትሓዙ መደባት 
ንቐፃሊ ስራሕቲ ኣፋፍኖት ብዝህብ መንገዲ ተፈፂሞም፡፡ በዚ 
ምንቅስቓስ ድማ ከባቢ 20 ሽሕ ጫማ ዝተሸጠ እንትኸውን 
እዚ ከዓ ካብ ተሸያጣይ ውህሉል ስቶክ 65 ሚኢታዊ 
ይኸውን፡፡
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·	 ናይ 2013/14 ዓመታዊ ሒሳብ ተዓፅዩ ብናይ ደገ ኦዲተራት 
ኦዲት ተገይሩ ዝተውሃበ  መምሓየሺ ሓሳብ ንምትግባር ኣብ 
ከይዲ ይርከብ፡፡

·	 ምስ ናይ ትእምትን ውሽጢ ኦዲት ብሓባር ኣብ ዝተኻደ ኦዲት 
ዝተረኸቡ ርካባት ዝርዝር ምይይጥ ተገይሩ ንምእራሞም’ውን 
ዝርዝር መተግበሪ መርሃ ግብሪ ወፂእሉ ኣብ ምትግባር 
ይርከብ፡፡ 

·	  ኣብ ምህርቲ ታነሪ ብዝተገበረ  ውህሉል ንብረት (Stock) 
ናይ ምንካይ ስራሕቲ ድማ፤

ü	ከባቢ  26,000  ስንጣቕ (sides) ናይ ከፍቲ ዌት ብሉ 
ተሰሪሑ፣

ü	ንብዙሕ እዋን ተኣኪቡ ዝነበረ ዌት ብሉ ስፕሊት 
ብምምራፅ ንዝተፈላለዩ ጥቕሚ ዝውዕሉ 15,000 
ብቑፅሪ  ስፕሊት ዝተረኸበ እንትኸውን፣  ካብዚ ድማ 
3,888 ጥዑይ ስፕሊት እንትኸውን ዝተረፈ 11,112 
ድማ ብኪሎ ዝሽየጥ ምንጉዳ እዩ፡፡ ነቲ ምንጉዳ ዳግም 
ብምምራፅን ብምጥባብን ከባቢ 5000 ናብ ጥዑይ 
ስፕሊት ዝተለወጠ ኮይኑ ብኪሎ ካብ ምሻጥ ናብ ብካሬ 
ጫማ ምሻጥ ተሰጋጊሩ፡፡

ü	ብዝተፈላለየ ሕብሪ ተሰሪሑ ንነዊሕ እዋን ኣብ መኽዘን 
ተቐሚጡ ዝነበረ 28,970 ቁፅሪ ሌዘር ጤለ በጊዕን  
1,810 ሳይድስ  ናይ ከፍቲ ዳግም ተሰሪሑ ኣብ ጥቕሚ 
ዝውዕለሉ ኩነታት ተፈጢሩ፡፡

ü	ካብ ብመሽን ዝተቐደደ ዌት ብሉ  55,472 ካሬ ጫማ 
ገበር ብምፍራይ ንምህርቲ ጫማ ተመሓላሊፉ።

ü	ተዋህሊሉ ጥቅሚ ካብ ዘይህብ ዝነበረ ኬሚካላት ድማ 
ከባቢ 2,380 ኪ.ግ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ፡፡

 

·	 ብተመሳሳሊ ኣጠቓቕማ ኬሚካል ዳግም ምምዕርራይ 
ብምግባር ኣብ መምረቲ ዋጋ ብካሬ ጫማ ዝስዕብ ምንካይ 
ክምዝገብ ተኻኢሉ፣ ተረኺቡ ዘሎ ምንካይ ድማ ኣብ 
ዓመታዊ ትልሚ ካብ ዝተትሓዘ ናይ መፍረዪ ዋጋ ብ 5 
ሚኢታዊ ዝቕንስ እዩ፡፡

ü	ውዱእ ናይ ጤል ስዌድ (finished goat upper suede) 
ካብ 3.58 ብር ናብ  3.32 ብር፣ 

ü	ናይ ከፍቲ ኣፐር (Natural hide crust upper 
universal for embossed) ካብ  2.39 ብር ናብ  2.28 
ብር፣

ü	ውዱእ ናይ በጊዕ ሚሊታሪ (finished sheep upper 
military –beige) ካብ  2.49 ብር ናብ  2.36 ብር፣

·	  ናይ ንብረት ምሕደራ ስጡም ክኸውን በቢ ርባዕ ዓመቱ ኣብ 
ከይዲ ምህርቲ ዘለዎ ፍርያት ክቑፀሩ ከምዘለዎም ብዝተወሰነ 
መሰረት ኣብ ታነሪ ኣብ ከይዲ ምሕርቲ  ዘለዉ ፍረያት ቆፀራ 
ተኻይዱ፡፡

·	  ካብ ትእምት ብዝመፅኡ ሰብ ሞያ ዝተፀንዐ ናይ ኮስት 
ማንዋል ረቂቕ ብኣመራርሓ ብምዝታይ ውሱናት ምምዕርራይ 
ዘድልዮም ነጥብታት ድማ ግብረ መልሲ ተዋሂቡ’  

·	  ንልምዓት ባንኪ ኢትዮጵያ ክኽፈል ዝግበኦ ወለድ ምስ 
ት.እ.ም.ት ብምዝርራብ ብዝተገበረ ደገፍ ከባቢ 10 ሚልዮን 
ብር ተኸፊሉ፡፡

·	  ከባቢ 28,000 ካሬ ጫማ ካብ ብመሽን ዝተቐደዱ ናይ 
በጊዕን ጤልን ዌት ብሉ ገበር ብምፍራይ ንናይ ጫማ ፍርያት 
መስርሒ ውዒሉ፡፡



ቤት ፅሕፈት ኢንቨስትመንት ት.እ.ም.ት                                                                                ናይ 1ይ ፍርቂ ዓመት ሪፖርት  ጥሪ 2007 ዓ.ም 

64

8.3 ናይ ምፍራይ ተኽእሎ

መግለፂ ትልሚ ፍፃመ ሚኢታዊ (%)
መፍረያይነት

ውዱእ ሌዘር ጤለ በጊዕ/ብሕድሕድ ሰብ/ኣብ መዓልቲ

ውዱእ ሌዘር ናይ ከፍቲ/ብሕድሕድ ሰብ/ኣብ መዓልቲ

ሌዘር ጫማ ሴመንትድ/ብሕድሕድ ሰብ/ኣብ መዓልቲ

እንጀክትድ ጫማ/ብሕድሕድ ሰብ/ኣብ መዓልቲ

220 ካሬ ጫማ

170 ካሬ ጫማ

3 ፅምዲ

6 ፅምዲ

116.30

137.52

1.02

52.80

80.89

34.00

ቀረብ ማሺን >95% 99%

መጠን ዳግመ ስራሕን ርጀክትን

ታነሪ

ጫማ

8

3%

13.65

2.05%

ዓቕሚ ምጥቃም (capacity utilization)

ታነሪ

ጫማ

85%

85%

88%

33%

·	 ንቐፃሊ ናይቲ ትካል ዓብይ ዓቕሚ ክኾኑ ዝኽእሉ 29 
ሰራሕተኛታት ንስልጠና ናብ ቻይና ተላኢኾም ኣለዉ 

·	 ን 42 ሰራሕተኛታት ሕግን ስርዓትን ኣመልኪቱ ገምጋማዊ 
ስልጠና ተዋሂቡ፡፡

·	 አብ ናይ ትካል  ግዚኢት አንጋረ መለከዒ ብምትእትታው 
ኣብ ዝግዛእ ዝነበረ ኣንጋረ ናይ ስፍሓት ምንካይን ምፍልላይን 
ክተርፍ ተገይሩ፡፡

·	 ምስ ጉና፣ ኣብ ሓዱሽ ዓመት ኤግዚብሽን ፣መንግሰታዊ ቤት 
ዕዮታትን ኣሓት ትካላት ከምኡ’ውን ካልኦት ውልቀ ሰባትን 
ብምስታፍ  ዝተዋህለለ ናይ ጫማ ስቶክ ትርጉም ብዘለዎ 
መንገዲ ክንኪ ተገይሩ እዩ፡፡

·	 ብደረጃ ዓለም ኣፍልጦ ምስ ዘለዎም ናይ ጫማ ሸየጥቲ 
ስምምዕ ብምግባር ናይ ጫማ ሰደድ ተጀሚሩ፡፡ 

·	 ምስ COC ተዛሚዱ ዝነበረ ክፍተት ንምምላእ ናይ ስራሕ 
መዘርዝር (occupational standards) ብምድላው  ሞያ 
ዝወነነ ኦፐሬተር ንምፍጣር ስልጠና ይዉሃብ ኣሎ  ፡፡

·	 ቅድሚ ሕዚ ንውሽጢ ዓዲ ዕዳጋ ዝውዕል ዝነበረ ናይ ከፍቲ 
ሌዘር ተወሳኺ እሴት ብምፍጣር ናይ ልዕሊ 4 ሚልዮን ናይ 
ወፃኢ ሰደድ ተፈፂሙ’ ብተመሳሳሊ እውን ተወሳኺ እሴት 
ዝፈጥር ዝለዓለ ውዱእ ናይ በጊዕ ሌዘር ፈርዩ’

·	 ኣብ ናይ ውሽጢ ዕዳጋ ዝልዓለ ጠለብን ዋጋን ዘለዎም ፍርያት 
ንምፍራይ ብዝተትሓዘ መደብ መሰረት 9 ዝተፈላለዩ ዓይነት 
ፍርያት ብዝተፈላለየ ሕብሪ ብምርምርን ስርፀትን ብመልክዕ 
ናሙና ፈርዮም ንኣለሻ ዕዳጋ ተላኢኾም፡፡

·	 ንናይ ጫማ ፍርያት ተወሳኺ ዓቕሚ ዝኾና ናይ ጅርባ ጫማ 
መፍረዪ ማሽናት ተተኺለን ዘድሊ ሓይሊ ሰብ ውን ካብ 
ሁዋጅያን ብዝተልኣኹ ቻይናውያን ስልጠና ይወሃብ ኣሎ፡፡ 

·	 ኣብ ከይዲ ምህርቲ ዘጋጥሙ ዝነበሩ ሕፅረት ናይ ኬሚካልን 
እታወት መተካእታ እናገበርካ ንምፍራይ ዝተገበረ ፃዕሪ፤ 
ከምኡ እውን ንንውሕ ዝበለ እዋን ጥቕሚ ዘይሃቡ ኬሚካላት 
ንምጥቃም ብዝተገበረ ፃዕሪ ከባቢ 775 ኪ.ግ ኬሚካል ኣብ 
ጥቕሚ ዊዒሉ፡፡

·	 ናይ ሓይሊ ሰብ መፍረያይነት ብፍላይ ኣብ ጫማ ኣዝዩ 
ትሑት ምዃኑን ናይቲ ፀገም ምንጪ ኣቐዲምካ እናለለኻ ነቲ 
ፀገም ዝፈትሕ ፍልጦ ኣብ ትሑት ብርኪ ምህላዉ ንቐፃሊውን 
ገዚፍ ናይ ስግኣት ምንጪ እዩ፡፡ 

·	 ኣብ ግዘኢትን ቀረብን ዘጋጥም ዘሎ ምድንጓይ ኣብ 
መፍረያይነት ፅልዋ ይፈጥር ስለዘሎ ብቕልጡፍ ንክእረም 
ምርድዳእ ተገይሩ ኣሎ’
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ኩነታት ፍርያት

መግለፂ መዐቀኒ
2ይ ርባዕ ዓመት ኣፈፃፅማ ናይ ፍርቂ ዓመት ኣፈፃፅማ

ትልሚ ፍፃመ % ትልሚ ፍፃመ %

ውዱእ ሌዘር ካሬ ጫማ 2,260,237 1,860,897 82 4,520,474 3,985,192 88

ሌዘር ጫማ ፅምዲ 54,000 19,125 35 94,500 30,744 33

ካንቫስ ጫማ ፅምዲ 32,400 5,000 15 32,400 5,000 15

ውፅኢት ሌዘር ቁፅሪ 7,800 8,849 113 15,600 20,739 133

ፍርያት ጫማ ትሑት ዝኾነሉ ምኽንያት

·	 ትሑት ዓቕሚ ሱፐርቪዥን።

·	 ኣብ ሌዘር ይኹን ናይ ኢንጀክትድ ጫማ ዝተትሓዘ ትልሚ 
የመና ዝተጋነነን ኣብ ፍልጦ ዘይተደረኸ ምዃኑ፤ ነቲ 
ትልሚ ንምፍፃም ተታሐዞም ዝነበሩ ማሽነሪታት ኣብ እዋኑ 
ዘይምብፃሖም፡፡

·	 መብዛሕትኦም ዝስርሑ ዘለዉ ጫማታት ብኢድ ዝስፈዩ 
ተወሳኺ ስራሕ ዝጠልብ ምዃኑ። 

·	 ኣብ ቀዳማይ ርባዕ ዓመት ኣጋጢሙ ብዝነበረ ናይ ውህሉል 
ስቶክ ጫማ መፍትሒ ክሳብ ዝግበረሉ ብኣመራርሓ ውሳነ 
ፍርያት ጠጠው ክብል ስለዝተወሰነ። 

·	 ዘለዉ ኦፕሬተራት ዝተፈላለየ ስራሕቲ ዘይመለኹ ምዃኖም 
እናቀያየርካ ምስራሕ ኣፀጋሚ ምዃኑ።

·	 እታወታት ኣብ እዋኑ ኣብ ምቕራብ ዝነበሩ ፀገማት እዮም፡፡

ንቀፃሊ ዝኽተሎ ኣንፈት

·	 ነተን ዝመፅኣ ናይ ኢንጀክሽን ማሽናት ዘገልግል 
ማሽነሪታት’እታወታትን ሓይሊ ሰብን ቀልጢፍካ ምምላእን 
ምብቃዕን።

·	 ኣብ ጫማ ፍርያት ዘጋጥም ዘሎ ሕልኽላኻት ብዕሙቆት 
ብምፅናዕ ዘለቒ ፍታሕ ምቕማጥ።

·	 ውህሉል ደረጃኡ ዝወረደ ናይ ጤለ በጊዕ ዌት ብሉ ተወሳኺ 
ናይ ፕሌት ግዝኢት ብምክያድ ናብ ዝልዓለ ጥቕሚ ዘለዎም 
ፍረያት ምቕያር።

·	 ብመንግስቲ ዝወፅኣ ሓዱሽ ተመን ዋጋ ፅልዋኡ ብምፅናዕ ነቲ 
ወፂኡ ዘሎ ዋጋ ዝምጥን ፍርያት ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ክውንን 
ዘኽእል ስትራተጂ ብቕልጡፍ ምትግባር።

·	 ካብ 5-10 ሚኢታዊ ዝኸውን ናይ ሌዘር ጫማ ፍርያት ካብ 
ዝልዓለ ፅሬት ዘለዎም እታወታት ዝፈርይ ብሉፅ (Premium) 
ክኸውን ምግባር’ ፕሪምየም ሹቕ እንኸፍተሉ ኩነታት 
መፅናዕቲ ምክያድ።

·	 ምስ ኣጠቓላሊ ሰራሕተኛ ንዘሎ ረኽቢ ምጥንኻርን ናብ ሓደ 
ዓይነት ኣረዳድኣ ንክመፅእ ፃዕሪ ምግባር።

·	 ካልኣይ ምዕራፍ ከይዘን ምጅማር።

·	 ነቲ ኣብዝሓ ኦፕሬተር ብናይ ውሽጢ ዓቕሚ  ብምስልጣን 
ወናኒ ዝተፈላለዩ ሞያታት ክኸውን ፃዕሪ ምክያድ’

  

ኣብ ቆርበት ዝርኣዩ ናይ ፅሬት ፀገማት ኣብ ዝስዕብ ምስሊ ቀሪቡ 
ኣሎ
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8.5 ኣፈፃፅማ ፋይናንስ 

8.5.1 መግለፂ መሸጣን መኽሰብን (ብሚልዮን)

ዓይነት 

ናይ ፍርቂ  ዓመት ንፅፅር ፍፃመ
2006 2007 ምስ ትልሚ         ምስ ሕሉፍ ዓመት

ፍፃመ ትልሚ ፍፃመ % % ኣፈላላይ ብ %

መሸጣ 97.20 130.54 90.35 69.21 92.95 -7.05

መኽሰብ ቅድሚ
 ግብሪ 

-10.78 -6.30 -13.58 -215.63 -126.02 -26.02

8.5.2 መግለፂ ሃፍትን ዕዳን (ብሚልዮን)

Description

In million

Actual June 30, 
2014

Actual Dec. 31, 
2014 Ratio

Total Long Term Assets 119.24 110.33 0.93

Total Current Assets 262.87 265.09 1.01

Total Assets 382.11 375.42 0.98

Total Current Liabilities 163.76 171.40 1.05

Total Long term Liabilities 163.49 163.49 1.00

Total Owner’s Equity 54.86 40.53 0.74

Total Liability and Owner’s Equity 382.11 375.42 0.98

8.5.3 ኣጠቓቕማ ካፒታል በጀት
ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተለሞ ብር 12.85 ሚልዮን ካፒታል በጀት ኣብ ጥቅሚ 
ዘውዓለ 308 ሽሕ (2.9%) ጥራሕ እዩ።

8.5.4 ናይ ባንኪ ልቓሕ (ብሚልዬን)

መለቅሒ ትካል
ኣብ መበገሲ  በጀት 

ዓመት   ዝነበረ       ዝተወሰኸ      ዝተኸፈለ       ተረፍ 

ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ

ልምዓት ባንኪ 163.06 17.81 0 7.07 0 10 163.06     14.88
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ሳባ እምነበረድ
9.1 ህንፀት ልምዓት ሰራዊት

·	 ኣብ 2013/2014 በጀት ዓመት ዝነበረ ጠቕላላ ናይ ስራሕ አፈፃፅማ ድኽመት ሕድሕድ ላዕለዋይ ኣመራርሓ 
ክፍሊ ሓለፍቲ፣ ኳሪ ማስተራት፣ ፎርማናት፣ መስመር መራሕትን ውዳበ ሓለፍትን ኣብ ዝተረኸብሉ ግልፂ 
ገምጋምን ዓርሰ ምንቕቓፍን ተገይሩ። ኣብቲ ገምጋም ዝተልዓሉ ፀገማት ንምፍታሕ ሕድሕድ መምርሒ 
መደብ ሒዙ እናተንቀሳቀሰ ይርከብ።

·	 ቅድም ክብል ተወዲበን ዝነበራ 32 በዝሒ ልምዓት ጉጅለታት ንቅልጣፈን ክትትልን ብዝምችው ናብ 58 
ልምዓት ጉጅለታት ክዓቢ ተገይሩ፡፡ ኣብ መብዛሕቲኤን ጉጅለታት ኣብ ስራሕ አተኲርካ ስሩዕ ምግምጋም፣ 
ምንቕቓፍ  እናሰፍሐ ይመፅእ አሎ ። 

·	 ኣብ ውሽጢ ልምዓት ጉጅለታት ቀፃላይ ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ (Team sprit) ንክፍጠር ፃዕሪ ይግበር 
ኣሎ ።

·	 73 ሰራሕተኛታት ብትእምት ደረጃ ዝተዳለወ ብዛዕባ ፖሊስን ስትራተጂን ሃገርና ን 12 መዓልቲ ክስልጥኑ 
ተገይሩ፣እቲ   ስልጠና ኣብ ስራሕ ዓብይ ምልዕዓል ዝፈጠረ እንትኸውን  ናይ ምፍፃም ዓቕሚውን ወሲኹ 
እዩ  

·	 ን  11 ኤለክተርሻን፣ ን 23 መካኒካት፣ ን 56 ኳሪ ሰራሕተኛታት፣ ን 14 ሽፈራት ብዛዕባ መሽን ኣጠቓቕማን 
ኣተሓሕዛን ብውሽጢ ስልጠና ተዋሂቡ። 

·	 ን  79 ናይ ፕሮዳክሽን  ሰራሕተኛታትን  ባዛዕባ ካይዘን ገምጋማዊ ስልጠና ተዋሂቡ። 

·	 ን 46  ሰራሕተኛታት ኣብ አተሓሕዛ ዓሚል (ናይ ውሽጥን ደገን) አተኲሩ ን ሓሙሽተ መዓልቲ  ስልጠና 
ተዋሂቡ።

·	 ን 17 ካፊተርያ ሰራሕተኛታት፣ ን 3 ዋርድያ ሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕቶም አተኲሩ ስልጠና ተዋሂቡ።

9
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·	 ን ስልጠና ዋ/ክ/ሓላፊ ናይ መሰልጠኒ ስልጠና ንሓሙሽተ 
መዓልቲ ብትእምት ተዋሂቡ። 

·	 ናይ ተመክሮ ልውውጥ ኣብ ኳሪ ፣ ፋብሪካ ፣ካልኦት ትካላትን 
ተኻይዱ።

ኣብ አፈፃፅማ ህንፀት ልምዓት ሰራዊት ዝተርኣዩ ፀገማት 

·	 መብዛሕተኤን ልምዓት ጉጅለታት / ኔትዎርክ ገምጋምን 
ስርርዕን ዘካይዳ እንተኾና ብትካል ደረጃ ግን ዝግበር 
ገምጋማት ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ፣ ገሊአን ኣብ ሰሙን ገሊአን 
ኣብ ክልተ ሰሙን ዘካይዳ እንትኾና ዝወስድኦ ጊዜ ውን ነዊሕ 
ምዃን። 

·	 ተታሒዞም ዝነበሩ ናይ 6 ወርሒ ናይ ውሽጢን ደገን  ስልጠና 
መደባት ብሙሉእ  ዘይምፍፃሞም 

·	 ቅድሚ  ስልጠና ኣብ ሕድሕድ መምርሒ ወይ ክፍሊ ዘሎ 
ክፍተት ዘይምፅናዕ፣ ድሕሪ ስልጠና ምሃብ እውን እቲ 
ስልጠና ዘምፅኦ ውፅኢት ተኸታቲልካ ዘይምዕቃን ነይሩ። 

·	 መምርሕታትን ክፍልታትን ዝተውሃቦም መሕትት/ቸኸሊስት 
ብእዋኑ መሊኦም ዘይምልኣኸ 

·	 ሰራሕተኛታት ብውልቀ ዝገብርዎ ዓርሰ ህንፀት (self 
development) ትሑት ምዃን።

9.2 ትካላዊ ዋንነት ምርግጋፅ

·	 ንቡዙሕ ዓመታት ኣብ ፋብሪካ ጥቓ ተአኪቡ ዝነበረ ልዕሊ 
25 ሽሕ ሜትር ኩብ ፓውደር ብዝተሓተ ወፃኢ ክልዓል 
ተገይሩ ። ሕብረተሰብ እቲ ኸባቢውን ኣንፀርፅሮቱ ቐኒሱ 
እዩ።

·	 ናይ ስራሕ ከባቢ ምቹው ንምግባር ኮብልስቶን ናይ ምንፃፍ 
ስራሕ፣ ኣትክልቲ ናይ ምትካል ስራሕቲ ዝተገበረ እንትኸውን 
ንትካል ግቢ ዘሕምድ ዝነበረ ክረሸር መሰረት ተሰሪሕሉ 
ንኸልዓል ኣብ መወዳእታ ይርከብ ።

·	 ናይ ትካል መሬት ዋንነት፣ ናይ ህንፃታት ዲዛይን፤ ናይ ኳሪ 
ሳይታት ዋንነት መረዳእታታት ስለዘይነበረ ከም ብሓዱሽ 
ሕጋውነት ክህልዎ እናተገበረ ይርከብ።

·	 ዘገልገሉን  ዘይንጠቀመሎምን ንብረታት ብርትዓዊ  ዋጋ 
ኣጫሪቱ ብምሻጥ ገንዘብ ኣታዊ ክኸውን ተገይሩ።  

·	 ናይ መምረቲ ዋጋ፣ ናይ መወዳደርቲ ዓቕምን ሕዚ ዘሎ 
ዕዳጋን መፅናዕቲ ብምግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፍርያት 
ናይ መሸጢ ዋጋ  ምስትኽኻል ተገይሩ ።

·	 ዓብይ ትርፊ ዘለዎ ካራምቡላን ፑልን ካብ ዝሓለፈ ዓመት 
ዝነበረ በቢወረሑ 1050  ሜትር ካሬ  ናብ 1800 ሜትር ካሬ  
በዝሒ ብምውሳኽ ውዕል ክአስሩ ተገይሩ። 

·	 ናይ 2006 በጀት ዓመት ንብረት ቆፀራ ውፅኢት /inventory 
analysis/  ዝተወደአ እንትኸውን  ሒሳብ ተዓፅዩ ብናይ ደገ 

ኦዲተራት ኦዲት ተገይሩ።

·	 ኩሎም ዕድጊታት ብማንዋል መሰረት ዝፍፀሙ እንትኾኑ፣ 
ኣብ ኩሎም ግዝኢት ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ  
እናወሰኸ ይመፀእ ኣሎ። 

·	 ውዱእ ፍርያት ብኣግባቡ ምሓዝ፣ መብዛሕቲኦም ፍርያት  
ብዓቐኖምን ብሕብሮምን ብቀሊሉ ምፍላይ ተኻኢሉ። 

·	 ንብዙሕ ዓመታት ዝፀንሑ፣ ብርጉድን ዓቐንን ዕዳጋ 
ጠለብ ዘይነበሮም ምህርትታት ክሳዕ 50% ቕናሽ ተገይሩ 
ንሰራሕተኛታት ክሳዕ ኣብ ሓደ ዓመት ዝኽፈል ብልቓሕን 
ብጥረ ገንዘብን  ኣብ ምሻጥ ይርከብ   ። 

ኣብ ትካላዊ ዋንነት ዝተርኣዩ ፀገማት 

·	  ኣብ ውሱናት ሰራሕተኛታት ኣብ ማሽን ኣተሓሕዛ 
ሸለልትነት፣ ክሳዕ ሎደር ክትግልበጥ ምግባር፣ ሰዓትካ 
ፀንቂቕካ ዘይምጥቃም። 

·	 ዘሎ ፀጋ (ማተርያል ፣ማሽን ፣ሓይሊሰብ ፣ግዜ) ዋላ’ኳ 
ምምሽያሽ እንተሃለወ በቲ ዝድለ ኣገባብ ፀንቂቕካ 
ዘይምጥቃም፤ ዘድልየካ ፈሊኻ ዘይምቕማጥ። 

·	 ሃለቕቲ ንብረታት ከም ኣብረሲቭ ዝበሉ በቲ ዝድለ ደረጃ 
ኣተሓሕዛ ዘይምህላው፣ ኣብ ከይዲ ዘለው  ምህርቲ ናይ 
ኣቀማምጣ ክፍተት ምህላው፣ ዝጎበጠን ጥዑይን መጋዛት 
ሓዊስካ ምቕማጥ።

9.3  ምፍራይ ተኽእሎ ምፍጣር 

·	 ዓበይቲ ማሽናት ናይ ቅድመ ፅገና ፕሮግራም ወፂኡለን 
ብዘይ ምንም ግዜ ምሕላፍ ኣብ ሰዓተን ዘድሊ ሰርቪስ 
ይግበረለን እዩ፡፡ 

·	 ኣብ ኳሪታት ሳይታት ብሽፍቲ ተወሳኺ ስራሕ ምስራሕ፣ 
ኣብነት ተጎጎ ክሳዕ 4 ሰዓት ናይ ምሸት መሽናት ተለዋዋጣይ 
ሰራሕ ኽሰርሓ ምኽኣል (ናይ ግራናይት ብሎክ ካተር መሽን 
ማርብል ክትቆርፅ ምግባር፣ ስላብ ፖሊሽ ታይልስ ዓቐን 
ምሕፃብ)።

·	 መሽናት ጠጠው ከይብላ ብፅገና መምርሒ ብዙሓት ናይ 
ሞደፊኬሽን ስርሓቲ  ኣብ ፋብሪካን ፣ ኣብ ኳሪታትን 
ምስራሕ ምኽኣል።

·	 ጠጠው ኢላ ዝነበረት መኪና ጊርቦክስ ብምግዛእ ሞዲፋይ 
ተገይሩ ተገጢሙላ  ኣብ ስረሕ ክትውዕል ተገይሩ።

·	 ጋንግሰው ዘጋጥም ዝነበረ ናይ ርጉዲ ምዝባዕ ብመጋዛት 
ምውጣርን ብምግጣምን  ክቕንስ ተገይሩ። 

·	 ምግልባጥ ሓደጋ ዝገጠማ ሎደር ካብ ካልእ ንብረት 
ብምቅያርን  እኹል ፅገና ብምክያድን ክትሰርሕ ተገይሩ።

·	 ቱርኪ ዲያሞንድ ዋየር  ማሽን ካብ ኤለክትሪካል ናብ 
ሃይድሮሊክ ብምቕያር ክትሰርሕ ተገይሩ። 
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ብሎክ ምህርቲ ብሜትር ኩብ
ናይ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ብሎክ ምህርቲ ብሜትር ኩብ

ዓይነት ምህርቲ      ትልሚ        ፍፃመ     %
ዝሓለፈ ዓመት
ተመሳሳሊ እዋን
ፍፃመ

   ዕብየት %

ድችናማ (ማርብል) 1383.6 1410.28 101.93 1174.12 20.11

ተከዘ ፀሊም (ማርብል) 336.6 410.43 121.93 374.83 9.5

ተጎጎ (ላይምስቶን) 1464 1053.05 71.93 1003.69 4.92

እምባማድረ (ግራናይት) 900 732.99 81.44 404.69 81.12

                    ድምር 4,084 3,606.75 88.31 2,957.33 21.96

ምኽንያት ምትሓት ኣፈፃፅማ ብሎክ ምህርቲ 

•	 ብሰንኪ  ቡል ምድካምን ናይ ኮምፒረሰር ዓንቀፍቀፍን እቲ ዝድለ ፕራይመሪ ፣ ስላሽ ንምድፋእ ይኹን ንምቑራፅ አፀጋሚ ምዃን 

•	 ፅገና መሓውሩ ኣዋዲዱ ዘይምስራሕ ፣ ናይ ሎደር  ሃይድሮሊክ ሆዝ ተደጋጋማይ ብልሽት፤

•	 መሽነሪ ብልሽት ፣ቴንሽን ምስሓት፣ ኤለክትሪክ ምቁርራፅ፤

•	 ናይ ተጎጎ ብሎክ Primary width 160 ሴ.ሜትር ምዃን ፤ 

•	 ብሸለልትነት ክሳዕ ሎደር ምግልባጥን ንወፃኢታት ምድራግ፤

•	 ተደጋጋማይ ብልሽት መኪና፤

ውዱእ ምህርቲ ዝምልከት፤
ናይ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ውዱእ ምህርቲ ብሜትር ካሬ

ዓይነት ምህርቲ ትልሚ ፍፃመ % ዝሓለፈ ዓመት 
ተመሳሰሊ እዋን ፍፃመ ዕብየት%

Marble 34,715.00 21,778.80 62.74 15,616.57 39.46

Limestone 20,960.00 15,683.64 74.83 15,653.91 0.19

Saba special 9,825.00 20,579.38 209.46 22,772.40 -9.63

MLS 65,500.00 58,041.82 88.61 54,042.88 7.4

Granite 19,500.00 8,951.81 45.91 15,064.56 -40.58

MLSG total 85,000.00 66,993.63 78.82 69,107.44 -3.06

Terrazzo 48,750.00 2,261.39 4.64 42,544.91 -94.68

Total 133,750.00 69,255.02 51.78 111,652.35 -37.97

ናይ ማሽን ኩነታት 

Plan Actual

Machine Availablity-% 92 89.28

Machine Utilization-% 92 89.08

ኣብ መፍረያይነት ዝተርኣዩ ፀገማት ምኽንያት  
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·	 ብሰንኪ ሕፅረት ቀረብ ኣብረዚቭ  ናይ ቴራዞ ምህርቲ ንልዕሊ 
ሓሙሽተ ወርሒ  ፍርያት አይተመረተን።

·	 ናይ ግራናይት ፖሊሽ ብሰለስተ ሄድ ምስራሕን ተደጋጋሚ 
ብልሽትን 

·	 ማሽን ዓንቀፍቀፍ (ጋንግሰው፣ በሎከ ካተር፣ስፐሊቲንግ…)

9.4  ተኣሳሲርካ ምስራሕ

·	 ምስ ኣሓት ትካላት ኣብ ፅገና ፣ ዕድጊት ፣ ፅዕነት ብሓባር 
እናሰርሐ እዩ።

·	 ምስ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ማሕበራት ኣብ መሸጣ ፣ ኣብ 
ምህርቲ ፅዕነት ፣ ሳባ ስፔሻል ብሎክ ኣብ ምስራሕ ብሓባር 
እናሰርሐ እዩ።

·	 ምስ ኣኽሱም ዩኒቨርሲቲን TVET ን ድማ ሰራሕተኛታት 
ዓቕሚ ንምዕባይ ብሓባር እናሰርሐ ይርከብ።

·	 ናይ ዩኒቨርስቲ ተምሃሮ ኣብ ሳባ ኣትዮም ፍልጠቶም ከዕብዩ 
እናተገበረ እዩ።

9.5 ኣፈፃፅማ ፋይናንስ

9.5.1  መግለፂ መሸጣን መኽሰብን (ብሚልዮን)

ዓይነት
ናይ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ንፅፅር ፍፃመ

2005 2006 ምስ ትልሚ ምስ ሕሉፍ ዓመት
ፍፃመ ትልሚ ፍፃመ % % ኣፈላላይ ብ %

መሸጣ
51.99 76.57 61.97 81 119 19 

መኽሰብ ቕድሚ ግብሪ 11.32 17.75 15.79 89 140 40 

ምኽንያት ምትሓት መሸጣ 

·	 ቴራዞን ግራናይትን ብዘይመፍራዩ ዝተተለመ መጠን መሸጣ 
አይተፈፀመን።

·	 ምስ መሸጣ እንትነፃፀር ትርፊ ዝዓበየሉ ምኽንያት ኣብ 
ፅቡቕ ትርፊ ዘለዎ ካራምቡላን ፑልን ፍርያት ካብ ዝሓለፈ 
በቢወርሑ  ልዕሊ 750 ሜትር ካሬ  ብምሻጡ እዩ ።

9.5.2 መግለፂ ሃፍትን ዕዳን(ብሚልዮን)
Description  In million

Ratio
 Actual June 30,2014 Actual Dec 31,2014

Total Long Term Assets 35.32 39.43 1.12

Total Current Assets 101.57 109.25 1.08

Total Assets 136.89 148.68 1.09

Total Current Liabilities 17.46 21.47 1.23

Total Long term Liabilities
Total Owner’s Equity 119.43 127.21 1.07

Total Liability and OE 136.89 148.68 1.09
መብርሂ፡ ኣብ ዝሓለፈ ፍርቂ ዓመት ናይ በዓል ዋና ሃፍቲ ብ 7% ዓብዩ

9.5.3   ኣጠቓቕማ ካፒታል በጀት

ሳባ እምነበረድ ኣብዚ ዝሓለፈ ፍርቂ ዓመት ካብ ዝተለሞ ብር 
30.99 ሚልዮን ካፒታል በጀት ብር 2.97 ሚልዮን (9.60%) 
ኣብ ስራሕ አውዒሉ።

9.5.4  ናይ ባንኪ ልቓሕ 
ናይ ባንኪ ልቓሕ የብሉን።

9.5.5 ናይ መንግስቲ ግብሪ 
ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ናይ ተወሳኺ እሴት ታክስ ብር 22.23 
ሚልዮን፤ ስራሕ ግብሪ ብር 2.19 ሚልዮን ዊዝሆልዲንግ ብር 
1.30 ሚልዮን፤ ትርፊ ግብሪ ብር 9.52 ሚልየን ብድምር ብር 
35.24 ሚልዮን ግብሪ ከፊሉ።
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ብሩህ ተስፋ ማይን 
መስኖን ቴክኖሎጂ

ብሩህ ተስፋ ናይ ማይን መስኖን ቴክኖሎጂ ሓ/ዝተ/ው/ማ ናይ 2007 በጀት ዓመት 
ስራሕቲ ክትልም ከሎ እቶም መደባት ናይ መፈፀሚ ትልሚ ኣውፅኡ ብዝርዝር 
ብምምይያጥ ናብ መደባት ምፍፃም ስራሕቲ ከምዝሰገረ ዝዝከር ኮይኑ ዓመታዊ 
ትልሙ ናይ ትእምት ስትራተጂ ኣንፈታት ትካላዊ ዋንነት፣ ምፍራይ ተኽእሎ፣ ዓቕሚ 
ኢንቨስትመንት ምፍጣር ፣ ህንፀት ልምዓታዊ ስራዊትን ምስ ትካላት ተኣሳሲርካ 
ምስራሕን መሰረት ዝገበሩ እዮም፡፡ በዙይ መሰረት ናይቲ ትካል ናይ ሹድሽተ ወርሒ 
ኣፈፃፅማ ስራሕ ቀፂሉ ቐሪቡ ኣሎ፡፡ 

10
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10.1  ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት 

·	 ካብቲ ዝተዳለወ ዓመታዊ ትልሚ ናይ 2014/15 መፈፀሚ 
ትልሚ (Action Plan) ካብ ማናጅመንት ክሳብ ልምዓት 
ጉጅለታትን ክፍልታትን ጠቕላላ ሰራሕተኛ እውን እቲ 
መደብ ክፈልጦ  ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣፈፃፅማ መሸጣን 
ናይ’ዚ በጀት ዓመት መብርሂ ተዋሂቡ፡፡ 

·	  ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣፈፃፅማ መሰረት ገይሩ በቢ ልምዓት 
ጉጅልኡ ሞዴል ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ተመልሚሎም ኣብ’ዚ 
ዝሓለፈ 6 ወርሒ መተባብዒ ተዋሂቦም ።

·	  ካይዘን ኣመልኪቱ ኣብ ኩለን ዲፓርትመንትታትን 
ግልጋሎታትን ዘለዋ ልምዓት ጉጅለታት ኣብ  መሰቦ ስሚንቶ 
ፋብሪካ ሓ/ዝተ/ው/ማ ዑደት ብምግባር ካብ ዝተረኸበ 
ተሞክሮ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ጅማሮታትን ምልዕዓልን ዘሎ 
ምዃኑ ዘማላኽት እዩ፡፡ 

·	  በቲ ዝተረኸበ ተሞክሮ መሰረት ኩለን ልምዓት ጉጀለታት 
ናይ ባዕለን ስም ኣውፅኤን ኣብ ፅሬትን ኣብ ተኽልታት 
ምንክብኻብን ዘድሃበ ስራሕቲ ፅቡቕ ይንቀሳቐሳ ኣለዋ በቲ 
ዝግብረኦ ንጥፈታት እውን ሰሙናዊ ስርርዕ ይግበር እዩ፡፡

·	  ኣብ ፋብሪካ ተበታቲኖም ዝነበሩ መሳርሒታት ብፍላይ ናይ 
ዳይሄድ ኣቀማምጣ ብስርዓቱ ቦታ ክሕዙ ተገይሩ።

·	  ንነዊሕ እዋን ጠጠው ኢላ ዝነበረት  “Air compressor 
No 2”  ናይ  circuit diagram  ከም ብሓዱሽ  ዲዛይን 
ብምግባር ናብ ስራሕ ክትውዕል ኮይና።

·	  ብትእምት ኣቢሉ ዝተኻይደ ናይ ሃገርና ፖሊስን ስትራተጂን 
ስልጠና ብሩህ ተስፋ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ስለዘሳተፈ 
ኣብቲ ዝግበር ልምዓታዊ ሰራዊት ህንፀት ዓብይ ኣስተዋፀኦ 
ዘለዎ ኮይኑ ምልዕዓላት ፈጢሩ ኣሎ።

·	   ኣብቲ ጠቕላላ ዕለታዊ ስራሕቲ ብካይዘን ኣቢልካ ብትልሚ 
ምምራሕ  ዝቐርዮ ነገራት ኣሎ እዩ፡፡ እዙይ ተመሓይሹ 
ክቕፅል ዝግብኦ ምዃኑ ተገምጊሙ፡፡

·	  ካብ  ማዕኸል ኢንቨስትመንት ትእምት ዝተወሃበ ህንፀት 
ልምዓታዊ ሰራዊት ንኹለን ትካላት ዓምዲ መስርሕን ኣንፈት 
ኮይኑ ዝወረደ መደብ ትካላዊ በዓል ዋንነት፣ ናይ ምፍራይ 
ተኽእሎ፣ ካይዘንን ቤንች ማርክን መሰረት ገይርካ መደባት 
ንኸፍፀም ክርአ ከሎ ግና ሕዚ እውን በቲ ዝድለ መልክዑ 
ንክፍፀም ገና ዝተርፉ ስራሕቲ ከምዘለውን ንዝተጀመረ 
ተግባራዊነት  ጥቡቕ ክትትልን ደገፍን ከም ዘድልዮ ኣብ 
ምርድዳእ ተበፂሑ።

10.2 ትካላዊ ዋንነት ምርግጋፅ

·	 ናይ 2013/14 መወዳእታ ዓመት ማንዋል መሰረት ዝገበረ 
ስሩዕ ናይ ንብረት ቆፀራ ተኻይዱ። በዚ መሰረት ድማ 
እቲ ዘሎ ምብዛሕን ምንኣስን ቀንዲ ምኽንያታት ቀሪቦም  
መስተኻኸሊ ስጉምቲ ተወሲዱ።  

·	 ኣብ አታሕዛ ንብረት ማንዋል መሰረት ዝገበረ ስሩዕ ናይ 
ኣታዊን ወፃእን ሰነዳት ተሰሪሕሎም ዝአትዉን ዝወፁን 
ኮይኖም አብቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ንብረት ንብዙሕ እዋናት 
ከይተንቐሳቐሱ ናይ ስራሕ መካየዲ ገንዘብ ዝአሰሩ ብርክት 
ዝበሉ  ንብረት በቲ ዝወፀ ትልሚ መሰረት  ዘይተወገዱ 
ኣለው እዮም።

·	 ንትካል ዝሰማማዕ ERP ተነፂሩን ኩሎም ክፍልታት 
ዝሰርሕዎም ስራሕቲ ዘጣመረ ሲስተም  ንምስራሕ ከካብ 
ክፍሉ ዝተዋፅአ ናይ ERP ኮሚቴ ተጣይሹ ኣብ ምስራሕ 
ይርከብ፡፡ እቲ ኮሚቴ እውን ኣብ ትካል ዝስረሐሉ ዘሎ  ናይ 
SMS  ሲስተም ዘለዎ ኣፈላላይ ግንዛቤ ክረክብ ካብ መስፍን 
ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ ሓ/ዝ/ው/ማ ናይ ተሞክሮ 
ልውውጥ ገይሩ እዩ፡፡

·	 ምስ ኣሓት ትካላትን ዋና ቤት ፅሕፈት ትእምትን ዝነበረ 
ተኸፋሊ  ይኹን ተኣካቢ ሒሳብ ተዓሪቑ እዩ፡፡  ንኣብነት 
ምስ ትራንስ፣ ኣበርገለ ፣ሸባ ታነሪ፣ ቺፕ ውድ ማይጨውን 
መሰቦን ክመኡውን ምስ ካልኦት ዓማዊል እውን ናይ ሒሳብ 
ምትዕራቕ ተወዲኡ እዩ፡፡

·	 ናይ ባንኪ ልቓሕ ኣከፋፍላ ዝምልከት ድማ ብር 27.53 
ሚልዮን ነይሩ ወለድ ሓዊሱ ብር 5.98 ሚልዮን ተኸፊሉ 
ብር 21.55 ሚልዮን ልቓሕ ተሪፉ ኣሎ፡፡

·	 ናይ መንግሰቲ ግብሪ በቢወርሑ እናተኸፈለ ከምዝመፀ 
ዝፍለጥ ኮይኑ ዓመታዊ ናይ ትርፊ ግብሪ ግን ብሕፅረት 
ገንዘብ ኣይተኸፈለን፡፡ አዙይ ንምፍታሕ ዘለው ተኣከብቲ 
ሒሳብ ክንዲ ዝከኣል ክእከቡ ፃዕሪ እናተገበረ እዩ፡፡ 

·	 ናይ ዕደጋ ጠለብ አብ ምፍፃም ፣ ንብረት አብ ምንቅስቓስ  
፣ ንብረት አብ ምዕቃብን ናይ ትእምት ማንዋል መሰረት 
ዝገበረ ስራሕቲ አብ ምስራሕ ይርከብ። ዝዕደግ ንብረት 
እውን ናይ ዕደጋ ትእዛዝ ዝፀደቐሉ  ምዃኑ እናተረጋገፀ እዩ 
ዝፍፀም።

·	 ንብረት ኣብ ምዕዳግን ምንቅስቓስን ብዝተኻአለ መጠን 
ብበጀት ንክኸውን ኣድላይ ክትትል ይግበር እዩ። 

·	  ብናይ ውሽጢ ኦዲት አገልግሎት ድማ ናይ ኣዲስ ኣበባ 
ጨንፈር ቤት ፅሕፈትን  ናይ ወልቃይት ፕሮጀክትን ኦዲት 
ዝተገበረ እንትኾን፤ እቶም ብኦዲት ዝተረኸቡ ርካባት  
መስተካኸሊ ክግበረሎም ግብረ መልሲ /Audit Feedback/ 
ንዝምልከቶም ክፍልታት ተዋሂቡ፡፡ 

·	  ናይ ፅሬት ኣመራርሓ ስርዓት/QMS/ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ 
ናይ ደገ ኦዲት ፅቡቕ  ከምዝኾነ እዩ፡፡  እቲ ዝተረኸበ 
ውፅኢት ከምዘምልክቶ ኩሎም ርካባት ናይ ምምሕያሽ 
ስራሕቲ ጥራሕ ዘድልዮም ኮይኑ ተረኺቡ፡፡

·	  ኣብ QMS ኦዲት ዝተወሀቡ ናይ ምምሕያሽ 
ሪኢቶታት ዘይተሰርሑ ኣለዉ፤ እዙይ ኣብ ሓፂር እዋን 
እንተዘይተወዲኦም ኣብቲ ቀፃሊ ዝግበር ኦዲት ኣሉታዊ 
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ፅልዋ ከየሕድሩ ብቕልጡፍ ክስተኻኸሉ ፃዕሪ ይግበር አሎ

·	  ሰራሕተኛታት ንስራሕ ተባሂሉ ዝወሃቦም ንብረት ብኣግባቡ  
ዝጥቀምሉን ዝሕዞዎን ምዃኑን ተረጋጊፁ ።  

·	  ናይ ዌልዲንግ ማሽናትን ጀነሬተራትን  ጎደለታት ተነፂሩ 
ፅገና ክካየደለን ተገይሩ። 

·	 ምስ ወፃኢ ቕነሳ ተኣሳሲሩ ካብ ሓፀርቲ ትቦታት በይድካ 
ምሻጥ፣ ምስ መቕረብቲ ዝግበር ድርድር፣ ናይ ሞዲፌኬሽን 
ስራሕቲ ዝኣመሳሰሉ ብር 9 ሚልዮን ብወፃኢ ቕነሳ ተፀብፂቡ 
ኣሎ፡፡ 

10.3 ናይ ምፍራይ ተኽእሎ ምፍጣር

·	 ጠቕላላ መሸጣ ብር 277 ሚልዮን ተተሊሙ ብር 131.41 
ሚልዮን  ተፈፂሙ፤

·	 ኣብዚ 6 ወርሒ እዚ ብር 76.5 ሚልዮን ናይ ግልጋሎት 
መሸጣ ተተሊሙ 21.6 ሚልዮን ተፈፂሙ ናይ 29 ሚኢታዊ 
ፍፃመ ተራእዩ።

·	 ኣብ ኢድ ዘሎ ዕዳጋ ክርአ ከሎ ርኸክብ ዘይተገበረ፣ ናብ 
ዓሚል ዘይተላኣኽ፣ ኣብ ውዕል ምእሳር ዝርከብን ኣብ ከይዲ 
ምህርቲ ዘሎን ተደሚሩ ብር 111.6 ሚልዮን  ይኸውን

·	 ኣብ ቀረባ እዋን ትፅቢት ዝግበረሉ ዕዳጋ ካብ ትግራይ ሕርሻ 
ቢሮ ፣ ካብ ኦሮምያ ቢሮ ማይ ሓፍቲን ካብ ኣዲስ ኣበባ 
ማይን ፈሳሲን ድምሩ 126.9 ሚልዮን ዝኣክል እዩ፡፡

·	 ካብ ብር 309 ሚልዮን ዝተሳተፎ ጠቕላላ ጨረታ ብር 20.4  
ሚልዮን (6.5%) ተሳዒርሩ ፣ብር 215 ሚልዮን (69.6%) 
ኣብ ገምጋምን ንካልኣይ ጨረታ ዝተወሰነ እንትኾን ዝተረፈ 
ብር 74 ሚልዮን (23.9%) ድማ ሲዒሩ ኣሎ 

·	 ዘሎ ናይ ገንዘብ ሕፅረት ንምቅላል ካብ ዝተአሰሩ ውዕልታት 
ቅድመ ክፍሊት ካብ 30% እሰካብ 50% ክረክብ ብቐፃልነት 
ፃዕርታት እናተገበሩ እዮም።

·	 ዕዳጋ ንምርካብ ናብ ዓማዊል ከይድካ  ዳህሳስ ምግባርን 
ወኪላት በቢ ክልሉ ምጥያሽ ስራሕቲ እናተሰርሑ እዮም። 

·	 ናይ ኦቨር ድራፍት ልቓሕ ብግዚኡ ክሕደስን መጠኑ እውን 
ክውስኽ ተገይሩ።

·	  ካብ ባንኪ ናይ ነዊሕን ሓፂርን ልቓሕ ተረኺቡ። 

·	 ዝሓሹ መቕረብቲ ንምርካብ ፍልፍል ሳፕላይ ምስፋሕ 
ኣትኩርካ ምስራሕን ተጠናኺሩ ክቕፅልን ብዝተወሃበ መደብ 
እናተንቀሳቐሰ ይርከብ።

·	 ተኣካቢ ሒሳብ ብር 193.71 ሚሊዮን በፂሑ ኣሎ አዙይ 
ብዘይምርካብ ንወተሳኺ ወፃኢታት ክሳራን ይዳርግ ኣሎ፡፡

·	 ወፃኢ ፅገና ብር 140 ሽሕ ተተሊሙ ብር 30 ሽሕ ወፃኢ 
ኮይኑ።  

·	 ኣብ መቐለ  ካብ ዘለዉ መቕረብቲ ተደጋጊሞም ናይ ዕደጋ 
ጠለብ ዝቐርበሎም ንብረታት ዋጋ ፅንዓት ተገይሩ ። 

·	 ኣብ  ዕድጊት መስርሕ ብዝፈቕዶ ምኻድ ከምዘሎ ኮይኑ ኣብ 
መቕረቢ እዋን  ናይ ምድንጓይ ኩነታተ ኣሎ ናይ ባሕሪ 75 
መዓልቲ ዝተታሕዘ ትልሚ ብማዕኸላይ ናይ 136.5 መዓልቲ 
ይወስድ ኣሎ ብተመሳሳሊ ናይ ኣየር እውን 45 መዓልቲ 
ዝተተሓዘ ትልሚ ብማዕኸላይ 95.85 መዓልቲ ይወስድ 
ምህላዉ እዩ ዘመላኽት እዙይ እቶም ዋና ዋና ናይ ምድንጓይ 
ምኽንያት ንምጥቃስ ናይ መቕረብቲ ምዝንጋዓት፣ ሕፅረት 
ገንዘብ፣ ንብረት ናብ ፕሮጀክት ንምብፃሕ ናይ ትራንስፖርት 
ፀገም እውን ናይ ባዕሉ ተራ ነይርዎ እዩ፡፡ እቲ ዝዓበየ  
ምኽንያት ግን ናይ ጥረ ገንዘብ ሕፅረት እዩ፡፡  

·	 ናይ ምህርቲ ኩነታት ንምፍላጥ ፕላኒንግ ምህርትን ፅሬትን 
ቁፅፅርን ብምዃን ሓፂር ማዓልታዊ ገምጋም ይካየድ እዩ። 

·	 ትሉም ብዝኾነ መንገዲ ማሽነሪታት ኣብ ምፅጋን ዘሎ 
ኹነታት ናይ ዌልዲንግ ማሽናት፣ ጄነሬተራትን ካልኦት 
መሳርሓትን ናይ ቅድመ ፅገና ስርዓት (Planned Preventive 
maintenance program) ብምትእትታው ናይ ፅገና 
ስራሕቲ አብ ግዚኡ ይካየደለን እዩ።

·	 ናይ ምህርቲ ኣፈፃፅማ 1,454,716 ኪ.ግ ተተሊሙ 239,115 
ኪ.ግ ጥራሕ ተፈፂሙ እዙይ ድማ  16.44% ኮይኑ ኣሎ 
ነዙይ ንምትሓት ኣፈፃፅማ ዋና ምኸንያት ሕፅረት  ዕዳጋ ፣ 
ጥረ ኣቕሓ፣ መለዋወጢ ኣቕሑን  እዮም።

·	 ናይ ማሽን ድልውነት 93% ተተሊሙ ኣፈፃፅምኡ 96.7% 
ዝኣክል ድልው ነይሩ ኣብ ኣጠቓቕማ ክረአ ከሎ ካበቲ   
ዝተተለመ 90% ኣፈፃፅማ 36.25%  የመላኽት።

·	 ናይ ስክራፕ ኣፈፃፅማ 2.2% ተተሊሙ 3.4% ተመዝጊቡ 
እዙይ ክመሓየሽ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ተሰሚሩሉ ኣሎ፡፡ 
እቶም ቀንዲ መልዐሊ ናይ ስክራፕ ምዕባይ እውን ተፈልዮም 
ኣለዉ፡፡  

10.4  ተኽእሎ ኢንቨስትመንት 

·	 ምስተን ጠጠው ዝበላ ማሽናት ብምትሕሓዝ ባግ ሜኪንግ 
ማሽን ንኣልመዳ ፣ ሸባ ሌዘርን ኣበርገለን ፖሊ ባግ እናሰርሐ 
ከቕርበሎም ምስቲ ሓዱሽ ናይ ኬሚካል ኢንዱስትሪ 
ድማ ምስ ናይ ትካል እታወታት ምስቲ ናታቶም ምህርቲ 
ብምጥዕዓም ዝኸደሉ ኩነታት እንተሃልዩ እናተርኣየ ይርከብ።

10.5 ተኣሳሲርካ ምስራሕ

·	 ካብ ናይ አሓት ትካላት መብዛሕቲኡ ግዜ ምስ መሰቦ፣ 
መስፍን አንዳስትሪያልን ካልኦትን ንትካል ቀጥታ ትእዛዝ 
ብምሃብ ዝስርሑ ስራሕቲ ኣለዉ ናይ ሓባር ስልጠና ኣብ 
ምድላውን እውን ፅቡቕ ጅማሮታት ኣለዉ

·	 ምስ ዩንቨርስትታትን ኮሌጃትን ድማ ብቐረባ ተሓጋጊዝካ 
ዝስረሐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ፡፡ ንኣብነት ብርክት ዝበሉ 
ተማሃሮ ኣብቲ ትካል  ናይ ተግባር ልምምድ ዝረኽብሉ 
ዕድል ተመቻችዩ እናተሰርሓሉ ይርከብ፡፡
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10.6 ኣፈፃፅማ ፋይናንስ

10.6.1 መግለፂ መሸጣን መኽሰብን (ብሚልዮን)

ዓይነት
ናይ  ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ንፅፅር ፍፃመ
2,006 2,007 ምስ ትልሚ ምስ ሕሉፍ ዓመት
ፍፃመ ትልሚ ፍፃመ % % ኣፈላላይ %

መሸጣ 108 273 131 48 121 21

መኽሰብ ቕድሚ ግብሪ 10 25 17 70 164 64

10.6.2 መግለፂ ሃፍትን ዕዳን(ብሚልዮን)

Description
In million

     
      RatioAs of  June 30,2014 As of Dec. 31,2014

Total Long Term Assets 25.47  24.69 0.97

Total Current Assets 223.63 270.66 1.21

Total Assets 249.10 295.35 1.19

Total Current Liabilities 34.34 73.92 2.15

Total Long term Liabilities 50.32 47.04 0.93

Total Owner’s Equity 164.44 174.39 1.06

Total  Liabilities & Owner’s  Equity 249.10 295.35 1.19

10.6.3  ኣጠቓቕማ ካፒታል በጀት ብሚልዮን
ብሩህ ተስፋ ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ካብ ዝተለሞ ብር 13.71 ሚልዮን ካፒታል በጀት ብር 195 ሽሕ 1% ኣብ 
ስራሕ ኣውዒሉ እዩ።

10.6.4 ናይ ባንኪ ልቐሕ (ብሚልዮን)

መ ለ ቅ ሒ 
ትካል

ኣብ መበገሲ ዓመት 
   ዝተወሰኸ      ዝተኸፈለ      ተረፍ 

   ዝነበረ 

  ልቓሕ     ወለድ ልቓሕ ወለድ  ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ

ወጋገን ባንክ 23.37 4.16 4.57 1.41 18.80 2.75

10.6.4  ናይ መንግስቲ ግብሪ (ብሚልዮን)
ብሩህ ተስፋ ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ካብ ዊዝሆልዲንግ ታክስ ብር 0.13  ሚልዮን፣ ካብ ስራሕ ግብሪ 
ብር 1.24 ሚልዮን፣ ተወሳኺ እሴት ታክስ 0.11 ሚልዮን፣ ትርፊ ግብሪ 1.97 ሚልዮን ብድምር ብር 3.45 
ሚልዮን ኣታዊ ገይሩ።

11. ሂወት ሕርሻ
ሂወት ሕርሻ መካናይዜሽን ናይ ሕሉፍ ዓመት ዝነበረ ኣፈፃፅማ ጥንካረን ድኽመትን ገምጊሙ ኣብ 2014/15 
ጠመተ ሂብካ ዝስርሑ መደባት ዓመታዊ ትልሚ ብምድላው ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ሓደ ዓይነት 
ኣተሓሳስባ ሒዞም ስራሕቲ ኣብ ምስላጥ ይርከብ፡፡ ንዕውትነት መደብ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ምርግጋፅ 
ትካላዊ ዋንነትን ብምትግባር ናይ ምፍራይ ተኽእሎ ንምዕባይ ናይ ምድላው ስራሕቲ ካብ ግንቦት - ሰነ 
ብምጥንቓቕ ዝወፅአ ዓመታዊ ትልሚ ብምሓዝ ስራሕቲ ፃህያይ ሰሊጥን ምሸላን ብምውጋን ዓፂድ ሰሊጥ 
ዝተጀመረሉ እዋን በፂሑ ይርከብ፡፡ ኣብዚ ዓመት 7899 ሄ/ር ብተፈላለዩ ዘራእቲ ንምሽፋን ተተሊሙ 
ብትልሚ መሰረት ናብ ጭቡጥ ተግባር ተኣትዩ ልምዓታዊ ስራሕቲ ኣብ ሰለስተ ሕርሻ ቦታታት ደረጃ ብደረጃ 
እናተሳለጠ እዩ ፡፡
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ሂወት ሕርሻ

ሂወት ሕርሻ መካናይዜሽን ናይ ሕሉፍ ዓመት ዝነበረ ኣፈፃፅማ ጥንካረን 
ድኽመትን ገምጊሙ ኣብ 2014/15 ጠመተ ሂብካ ዝስርሑ መደባት 
ዓመታዊ ትልሚ ብምድላው ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ሓደ ዓይነት 
ኣተሓሳስባ ሒዞም ስራሕቲ ኣብ ምስላጥ ይርከብ፡፡ ንዕውትነት መደብ 
ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ምርግጋፅ ትካላዊ ዋንነትን ብምትግባር 
ናይ ምፍራይ ተኽእሎ ንምዕባይ ናይ ምድላው ስራሕቲ ካብ ግንቦት 
- ሰነ ብምጥንቓቕ ዝወፅአ ዓመታዊ ትልሚ ብምሓዝ ስራሕቲ ፃህያይ 
ሰሊጥን ምሸላን ብምውጋን ዓፂድ ሰሊጥ ዝተጀመረሉ እዋን በፂሑ 
ይርከብ፡፡ ኣብዚ ዓመት 7899 ሄ/ር ብተፈላለዩ ዘራእቲ ንምሽፋን 
ተተሊሙ ብትልሚ መሰረት ናብ ጭቡጥ ተግባር ተኣትዩ ልምዓታዊ 
ስራሕቲ ኣብ ሰለስተ ሕርሻ ቦታታት ደረጃ ብደረጃ እናተሳለጠ እዩ ፡፡

11
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11.1 ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት 

·	  ሂወት ኣብዚ ሕዚ እዋን 305 መደበኛን (48 ደቂ ኣንስተዮ) 
141 ኮንትራትን (11 ደቂኣንስተዮ) ሰራሕተኛታት ዘለውዎ 
ኮይኑ ኣብ 29 ልምዓት ጉጅለ ብምውዳብ ካብ ላዕሊ ክሳብ 
ታሕቲ ብልምዓታዊ ሰራዊት መልክዕ ፕላን ብምሓዝ ኣብ 
ምንቅስቓስ ይርከብ፡፡ 

·	  ኣብ መጀመርያ ምድላው ምዕራፍ ኩለን መምርሕታትን 
ግልጋሎታትን ቴክኒካል ማንዋል ኣዳልየን ንስራሕተኛታት 
ስልጠና ብምሃብ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባን ኣረዳድኣን 
ምፍጣር ተኻኢሉ። 

·	  ዝወፀ መተግበሪ ትልሚ መሰረት ብምግባር ናይ ሕሉፍ 
ዓመት አፈፃፅማ ዓፂድን ንግፋን ብዝርዝር ብምግምጋም 
ንሕርሻ ሓለፍትን ክኢላታት ዘራእትን መደብ ኦረንተሽን 
ምውሃቡን ሕርሻታት’ውን ብተመሳሳሊ ንኹሉ ሕርሻ 
ሰራሕተኛ ኣፍልጦ ክህልዎ ብምግባሩ ውፅኢታዊ ስራሕቲ 
ተሰሪሑ።

·	  ትእምት ብዘዳለዎ ናይ 14 መዓልቲ ስልጠና 19 ናይ ኩባንያ 
ሰራሕተኛተታት ብምስታፎም ዝተውሃበ ዓቕሚ መዕበዪ 
ስልጠና ዘጠናኽረ ምዃኑን ኣብ ዝተገብረ ገምጋማዊ 
ስልጠና’ውን 67 ዝተፈላለዩ ኪኢላታት ብምስታፎም 
ንስራሕ ሓጋዛይ ዝኾነ ተሞክሮ ተረኺቡሉ እዩ።  

·	  ብትካል ዝተዳለወ ሓዱሽ ናይ ከውረርቲ ኣወዳድባ 
ብኣተሓሳስባ ተቐባልነት ረኺቡ ናብ ተግባር ተኣትዩ 
ዘተባብዕ ውፅኢት እናተመዝገበሉ ይርከብ፡፡ ናይ ምድግጋፍን 
ምትኽኻእን ስራሕቲ’ውን  እናተጠናኸረ ይኸይድ ኣሎ። 

·	  ኣብ እዋን ምእካብ ምህርቲ ሰሊጥ፣ ኣተሓሕዛ ሸቃላይ፣ 
ኣጠቓቕማ በጀትን ምንፃግ ፀረ ባልዕ ዘራእትን ውዕሎ 
ስራሕቲ በብመዓልቱ ብምግምጋም ዝርአ ክፍተት ብምእራም 
ነናይ መዓልቱ ፅቡቕ ተሞክሮ ክመሓለፍ ዝተኽኣለሉ እዩ 
ነይሩ።

·	  ንፁር ናይ ክትትልን ደገፍን ስርዓት ብምዝርጋሕ ካብ ዋና 
ቤት ፅሕፈት ማነጅመንትን ሰብ ሙያን ኣብ ሕርሻ ቦታታት 
ቴክኒካዊ ግቡእ ሙያዊ ሓገዝ ብምሃብ  ውፅኢታዊ ስራሕቲ 
ተሰሪሑ እዩ። 

·	  ዝተዳለወ ትልሚ መሰረት ገይሩ ኣድላዪ ዝበሃሉ ኩሎም 
እታዎታት ሕርሻ ክንዲ ዝተኽኣለ ተማሊኡ ናብ ሕርሻታት 
ክቐርብ ተገይሩ፣ ኣብ ቀውዒውን ኩሎም ምህርቲ መእከቢ 
ናውቲ ኣቐዲሞም ኣብ ሕርሻታት ኣትዮም፡፡

·	  ንኹሎም ነባር ቀወምቲ ሰራሕተኛታት ዓመታዊ ኢንሹራንስ 
ብምሕዳስ ንሓደሽቲ’ውን ኢንሹራንስ ተኣትይሎም።  

·	  ኩሉ መዓልታዊ ሰራሕተኛ ጥዒንኡ ተሓልዩ መፍረዪ 
ንኽኸውን ፅሩይ ዝስተ ማይ ካብ ምቕራብ ጀሚሩ ኣድለዪ 
ናይ ጥዒና ክንክንን ሕክምናን እናረኸበ እዩ፡፡

·	 ሂወት ብርክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት ብቐዋምነትን 
ኩንትራትን ቆፂሩ እንተስርሕ ኣብኡ ዝርከቡ ደቂ 
ሰራሕተኛታት ህፃውንቲ ብምህላዎም ኣብ ሰለስቲኦም 
ሕርሻታት ቤት ትምህርቲ ብምኽፋት መምህራን ቆፅርኻ 
ስሩዕ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝካየድ ኮይኑ ባናትን 
ኒጓራን ዓሚ ጀሚሩ ክሳብ ካልኣይ ክፍሊ እናተምሃሩ 
እንትኾን ኣብ ከባቦ ሕርሻውን ቅድሚ ክልተ ዓመት 
ስለዝተጀመረ ብወረዳ ፀገዴ ክፍሊ ትምህርቲ ስሩዕ 
ኣፍልጦ ረኺባ ካብ 1ይ  ክሳብ 3ይ ክፍሊ እናምሃረት 
ትርከብ፡፡  

ዘጋጠሙ ፀገማት

·	  ኣብ ስራሕቲ ሓደሽቲ መሽነሪታት ንምትእትታው ብዝተገበረ 
ፃዕሪ ፅቡቕ ክይዶ እኳ እንተነበረ መሊኡ ዝተመለኸ 
ስለዘይኮነ ተወሳኺ ስልጠና ከምዘድሊ ዘማላኽት እዩ። 

11.2 ትካላዊ ዋንነት ምርግጋፅ

·	  ኣብ ወርሒ ሓምለ ዓመታዊ ሒሳብ ምንቅስቓስ ብናይ ደገ 
ኦዲተራት ሰነድ ምዕፃው ፊርማ ምስተኻየደ ናይ ኩሎም 
ገንዘብ ተሓዝትን ተንቀሳቐስቲ ናይ ባንኪ ሒሳባትን ምፅፋፍ 
ስራሕቲ ብምዝዛም ናይ ደገ ኦዲት ተኻይዱ ውፅኢት ኦዲት 
ኣብ ምፅባይን ይርከብ::

·	 ብተመሳሰሊ ብናይ ትእምት ኦዲተራት ስራሕቲ ኢንስፔክሽን 
ተኻይዱ ፡፡

·	 ኣብ ኩሎም ንብረት ክፍልታት ዝኣቱን ዝወፅእን ንብረታት 
ብስሩዕ ሰነዳት ኣታውን ውፃኢን እናተገብረ ምዃኑን ኣብ 
አቀማምጣን ኣተሓሕዛን ግቡእ ክትትል ብምግባር ፅቡቕ 
ስራሕቲ እናተሰርሐ እዩ፡፡ 

·	 ስራሕቲ ብመረዳእታ ንምጥንኻር ኣጠቓቕማ ኢንፎርመሽን 
ቴክኖሎጂ ብምዕባይ ሓደሽቲ ሶፍት ዌራት ብምፅዓንን 
ኣድላዪ ፅገና ብምክያድን ደሕንነት ኮምፒተራት ንምሕላው 
ዝተኽኣለሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ 

·	 ብር 8 ሚልዮን ንልምዓት ባንኪ ልቓሕ ዝተኸፍለ እንትኾን 
ብር 5.4 ሚልዮን ትርፊ ግብሪ ተኸፊሉ፡፡ 

·	  ካብ ሰራሕተኛታት ዝተቀናነሱ ከም ስራሕ ግብር፣ጡረታ፣ 
ፕሮቪደንት ፈንድን ካልኦትን ብእዋኑ ኣታዊ ኮይኑ፡፡

·	 ቅድም ኢሉ ብደገ ዝወሃብ ዝነበረ ፅገና ተሪፉ ን 23 ዓበይትን 
ኣናእሽተይን መኻይንን ሓንቲ ትራክተርን ኣብ ዋና ጋራዥ 
ከቢድን ቀሊልን ፅገና ተዋሂቡ፡፡ 

·	 ኣብ ሕረሻታት ካብ ዘለዋ 53 ትራክተራት እተን 49 ከቢድን 
ቀሊልን ፅገና ብምክያድ ድልዊ ብምግባር ዘድሊ ግልጋሎት 
እናሃባ እየን፡፡ ብተመሳሳሊ ካብ 35 ማሕረሻ 32 ተፀጊኑ 
ኣብ ስራሕ ክውዕል ተገይሩ እዩ፡፡ ካብዘለዋ ሰርቪስ መኻይን 
እተን ክልተ ምሰ ዘለወን ነዊሕ ግልጋሎት ተተሓሒዙ 
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ንተደጋጋሚ ብልሽት ስለዝቃልዓ ዝህብኦ ግልጋሎትን ንፅገና 
ዝወፅእ ወፃኢን እንትመዛዘን ተደጋጋሚ ወፃኢ ስለዝበዝሕ 
ብጨረታ ብዘሓሸ ዋጋ ክሽየጣ ተገይሩ፡፡ 

·	 ካብ ዘለዋ 23 መኻይን ውሽጢ ብዘይካ 3ተ ንእሽተይ ሓንቲ 
ዓባይ ማርቸዲስ ዝዓይነታ መኪናን  ኩለን ዓመታዊ ክላውዶ 
ተሓዲሱለን እዩ፡፡ 

·	  ኣብ ኣጠቓቕማ ነዳዲ መኻይን ኣብ ገሊአን ቆጣባይ ኣካይዳ 
እንትህሉ ኣብ ውሱናት ሓላፍ ዘላፍ ከምዘሎ እዩ፣ 

11.3 ናይ ምፍራይ ተኽእሎ ምፍጣር

ልምዓት ዘራእቲ 
መፍረያይነትን መኽሰባይነትን ንምዕባይ ዝተዳለወ ትልሚ 
መሰረት ገይሩ እኹል ቅድመ ምድላው ብምክያድ ቅድሚ ናብ 
ዘርኢ ምእታዉ ዘሎ ሕርሻ መሬት ክሕረስ፣ ክቑጥቆጥን ክፀርን 
ተገይሩ፡፡ 

ዝተሓርሰን ዝፀረየን ስፍሓት መሬት

·	  ክፍጋእ ብትልሚ ዝተትሓዘ 7899 ሄ/ርን ዘይሕረስ ዝነበረ 
43 ሄ/ርን ብድምሩ 7942 ሄ/ር ቀዳማይ ማሕረስ  ዝተኻየደ 
ኮይኑ ካብዙይ እቲ 541 ሄ/ር ብሞልድ ቦርድ /ዘበናዊ ገልባጢ 
ማሕረሻ/ እዩ ተሓሪሱ፣ 5276.35 ሄ/ር’ውን ካልኣይ ማሕረስ 
ብምክያድ መሬት ክለሳለስ ብምግባር 3359 ሄ/ር’ውን 
ክፀርይን ክቐጥቆጥን ክኢሉ እዩ፡፡

·	 ኣብ ሰለስቲኡ ሕርሻ ኩሉ መሬት ቅድሚ ዘርኢ ካብ 
ዝተትሓዘ ትልሚ ብዘተሓተ ዋጋ ክፅሪ ምኽኣሉ ዝነኣድ እዩ፡
፡

ዝተዘርአ ዘራእቲ ብዓይነት

·	 ኣብ ሰለስቲኡ ሕርሻታት 3432.15 ሄ/ር ጡጥ፣ ኣብ ባናትን 
ኒጓራን ድማ 3322.53 ሄ/ር ክልተ ዓሌት ዘራእቲ ሰሊጥን 
1187.42 ሄ/ር ክልተ ዓሌት ዘራእቲ ምሸላን ተዘሪኡ፣ 

·	  ኣብ ከባቦ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ብምትእትታዉ 1605 ሄ/ር 
ጡጥ ብመስመር ዝተዘርአ ኮይኑ ካብ ጠቕላላ ዘራእቲ 
ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናይ ምብቋል ፀገም ዝተርኣየሉ 218 
ሄ/ር መሬት ተገልቢጡ ዳግም ተዘሪኡ እዩ፣

·	  ኣብ ባናት 10 ሄ/ርን ኣብ ኒጓራ ክልተ ሄ/ርን ሰቲት-1 ዝዓይነቱ 
ሰሊጥ ንፈተነ ብመስመር ተዘሪኡ፣

ኣጠቓቕማ ማዳበሪያ

·	 ኣብ ኩሉ ዘራእቲ ብወሳናይ መልክዑ ዓቐኑ ዝሓለወ 
ማዳበሪያ ማለት ሓደ ኩ/ል ዳፕን 0.25 ኩ/ል ዩሪያን ንሓደ 
ሄ/ር ኣብ እዋን ዘርኢ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ኮይኑ ኣብ ቶፕ 
ድሬስ’ውን ዩሪያ ዓቐኑ ብዝሓለወ ክጥቀም ክኢሉ ኢዩ፡፡ 
7943.08 ኩ/ል ዳፕን 4005.52 ዩሪያን ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ 

እዩ፣ ኣብ ከባቦ ገሊኡ ናይ ምብላፅ ገሊኡ ድማ ናይ ምውሓድ 
ኩነታት ተርእዮታት ስለዝነበረ ኣብ ቶፕ ድሬስ ዝተመሓየሸ 
ኣጠቓቕማ ዓቐን ተራእዩ ፣ 

ኩነታት ፃህያይ

 ኣብ ሕርሻ ቦታታት ካብ ሓምለ 2014 መጀመሪያ ሰሙን 
ፃህያይ ዝተጀመረ ኮይኑ ዝርዝሩ እንትረአ፡-

·	 ካብ ዝተዘርአ 7942 ሄ/ር ዘራእቲ ሰሊጥ ክልተ ግዘን ጡጥ 
ሰለስተ ግዘን ሙሉእ ብሙሉእ ዝተፀሃየ ኮይኑ ኣብዙይ ብ 
42187 ሓይሊሰብ 200235 መዓልታዊ ጉልበት ኣብ ፃህያይ 
ውዒሉ እዩ ፡፡ 

·	 ብዘይ ምሸላ ኣብ ጡጥን ሰሊጥን ንፃህያይ ብትልሚ ካብ 
ዝተትሐዘ ስታንዳርድ ክፍሊት ንላዕሊ’ኳ እንተኾነ ብተነፃፃሪ 
ኣብ ጡጥ ብማእኸላይ ኒጓራ ዝሓሸ ኮይኑ፣ናይ ከባቦ ጡጥ 
ማእኸላይ ወፃኢ ካብ ኒጓራ ብሄ/ር ብ 86.49%፣ ካብ ባናት 
ድማ ብ 71.83% ዝበዝሐ  እዩ፣ እዙይ’ውን ብትልሚ ካብ 
ዝተትሓዘ ብር 500 ናይ ሰለስቲኡ ዙር ማእኸላይ ወፃኢ 
ብሄ/ር ብር 965.85 እንትኾን ከባቦ ብር 1111.71 ብር እዩ፣ 

ምንፃግ ኬሚካል 
ፀረ-ባልዕ ዘራእቲ ዝከታተሉ ግዝያዊ ሰራሕተኛታት ብዝወሰድዎ 
ሓፂር ስልጠና መሰረት ክትትል ብምግባር ዝተጠናኸረ ናይ 
ምንፃግ ሓበሬታ ልውውጥ ተኻይዱ ፡፡ ኣብ ዘራእቲ ጡጥ 
ዝተፈላለዩ ባልዓት ንምክልኻል ኣብ ሰለስተ ዙር ዓቐኑ 
ብዝሓለወ 27,335.45 ሊትሮ ፀረ ባልዓት ዘራእትን 255 ኣብ 
ዘራእቲ ሰለጥን ከምኡውን 1,266 ሊትሮ ፀረ ፃህያይን ብድምሩ 
28,856.45 ሊትሮ  ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ፡፡ 

ኩነታት ዝናብ
ኣብ ወርሒ ግንቦትን ሰነን ምስ ሜትሮሎጂ ተቐራራቢ ዝኾነን 
ፅቡቕ ዓቐን ዝናብ እኳ እንተነበረ ካብ ነሓሰ ጀሚሩ ክሳብ 
መሰከረም ንዘራእቲ ሰሊጥ ካብ ዘድለዮ ዓቐን ዝናብ ኣዝዩ 
ዝለዓለን ኣብ ጥቅምቲ’ውን ፈፂሙ ዘየድሊ ዝናብ ብምዝናቡ 
ምህርቲ ሰሊጥ ብመጠን ኮነ ብፅሬት ክቕንሶ ክኢሉ እዩ፣ 

ንዘራእቲ ሰሊጥ ዘድልዮ ዝናብ ካብ 350-500 ሚሊ ሊትር 
እኳ እንተኾነ ካብ ሓምለ-ጥቅምቲ ኣብዘሎ ኣዋርሕ በብወርሑ 
ዝተሓተ ኣርባዕተ መዓልቲ ዝለዓለ ድማ 18 መዓልቲ ክሳብ 903 
ሚሊ ሊትር ዝበፅሕ ከምዝወቕዐ እዩ፣ ብፍላይ ኣብ መስከረምን 
ጥቅምትን ዝዘነበ  ንምህርቲ ምቕናስ ዝለዓለ ኣሉታዊ ፅዕንቶ 
ኣሕዲሩ እዪ

ምእካብ ምህርቲ 

·	 ሰሊጥ ኣብ ክልተ ሕርሻ 3322.53 ሄ/ር ብምዝራእ ካብ ላዕሊ 
ክሳብ ታሕቲ ብዝተዋደደን መልክዕ እዋኑ ሓልዩ ዝተዘርአን 
ዝተኣከበን እንተኸውን ኣብዚ ዓመት ኣብ ከባቢ ብበዝሒ 
ሰሊጥ ብምዝርኡ፣ እዋኑ ዘይሓለወ ተደጋጋሚ ዝናብ /ማይ/ 
ምውቅዑን እዋኑ ከይሓለወ ብምንቃፁን ኣብ ዓፂድ ኮነ 
ንግፋ ዝወፅአ ወፃኢ ካብ ትልሚ ልዕሊ ዕፅፊ ከምዝኾነ እዩ፡
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፡ ትልሚ መዕፀዲ ብር 20 ንሒላ ዝነበረ ፍፃመ ብማእኸላይ 
ብብር 60.83፣ መንገፊ ትልሚ 30 ብር ንኩ/ል ፍፃመ ብር 
80.22  ኮይኑ እዩ፡፡ 

·	 ብሰንኪ ምቺ፣ በዝሒ ማይን እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብን ከምቲ 
ዝቦቕሎን ትፅቢት ዝግበረሉን ምህርቲ ክርከብ ስለዘይከኣለ 
እቶት ካብ 3257.53 ሄ/ር 8951.41 ኩ/ል ኮይኑ ትራክተር 
መተሓላለፊ መንገዲ ንግዚኡ ብንፁር ዋላኳ ካብ ዘራእቲ 
ስፍሓት ኣይቀናነስ መፍረያይነት ብማእኸላይ ብሄ/ር ካብ 
2.75 ኩ/ል ዝበልፅ ኣይኮነን፡፡ ካብ ዝተዘርአ መሬት እቲ 
65 ሄ/ር ፍረ ዘይብሉ ምዃኑ ምስተፈለጠ ከይተዓፀደ 
ዝተረፈ’ውን ኣሎ፡፡ ለብዘበን ምትሓት ምህርቲ ሰሊጥ ከባቢ 
ብሙልኡ ዝምልከት ኮይኑ እቶት መብዛሕቱ ኢንቨስተር 
ትሕቲ 2 ኩ/ል ብሄ/ር ምዃኑ ክንደይናይ ዝኸፍአ ኩነታት 
ከምዘሎ ዘርእየካ እዩ፡፡

·	 ብተነፃፃሪ ኣብ ኒጓራ ሕርሻ ብመስመር ዝተዘርአ ክልተ ሄ/ር 
ሰለጥ 61 ሒላ ብምእካብ ካብ ሄ/ር 4.8 ኩ/ል ዝተረኸበሉ 
ኩነታት ኣሎ፣ ኣብ ባናትውን ካብ 5.8 ሄ/ር ብሄ/ር 4.47 
ኩ/ል ኣትዩ እዩ፣ ብመስመር ተዘርኡ ዝተዓፀደ ሰሊጥ ኣብ 
ኬንዳ ተነፂፉ ዝተቐመጠ ካብ ምፍሳስ ከምዘድሕንን ካብ 
41 ሒላ 48 ኪሎ ካብ ምፍሳስ ከምዘድሕን ዝተኸየደ ፈተነ 
ውፅኢታዊ ምዃኑ የማላኽት፡፡

·	 ምህርቲ ሰሊጥ ናብ ኢትዮጵያ ምህርቲ ዕዳጋን /ECX/ ናብ 
ማይ ካድራ መኽዝንን  ዝተጉዓዓዘ ኮይኑ ፅሬቱ ብተነፃፃሪ 
ካብ ካልኦት ናይ ሂወት ምህርቲ ዝሓሸ እዩ። 

·	 ኣብ ዓፂድ ጥራሕ 3922 ሓይሊሰብ 28965 መዓልታዊ 
ጉልበት ኣብ ስራሕ ውዒሉ።

እርያ ጡጥ፣ ቁርፃን ዝብጣን መሸላ እናተሳለጠ እንትኸውን 
ክሳብ ሐዚ፤ 

·	 ጡጥ ካብ 3432.15 ሄ/ር 513 ሄ/ር ዝተኣረየ ኮይኑ ዝተመዘነ 
3262.03 ኩ/ል እንትኾን መፍረያይነት ንምፍለጥ ዛጊድ ካብ 
ዝተለክዐ ብደጋፊ መስኖ ካብ ዝለምዐ 20 ኩ/ል ካብ ሄ/ር፣ 
ብክረምቲ 15 ኩ/ል ብሄ/ር ከምዝኾነ ሰለዘማላኽት ካብ ናይ 
ዓሚ ብ80% ከምዝበልፅ።

·	 ምሸላ ካብ 1187.42 ሄ/ር እቱ 1153 ሄ/ር ዝተቐረፀ እንትኾን 
ዝብጣ’ውን /ዲጋጋ/ 7106.82 ኩ/ል እዩ ተጀሚሩ። ክሳብ 
ሕዚ ብዘሎ ኩነታት መፍረያይነት 18 ኩ/ል ብሄ/ር እዩ። 
እዙይ’ውን ካብ ናይ ዓሚ ምህርቲ ብሄ/ር ብ 59% ይበልፅ፣ 
ምእካብ ምህርቲ ጡጥን መሸላን ተጠናኺሩ እናቐፀለ እዩ፡፡ 
ንምጉዕዓዝ’ውን ኣብ ምድላዋት ይርከብ። 

ዝነበሩ ጥንካረታት

·	  መተግበሪ ትልሚ ኣዳሊኻ ዝተፈላለየ ኮሚቴ ብምጥያሽ 
ብእዋኑ ክዝራእ፣ ክፅሀ፣ ክዕፀድን ክንገፍን  ምኽኣሉን 
ሰራሕተኛ ተደጋጊፉ ለይትን ቀትርን ኢሎ መደባቱ ክፍፅም 
ምኽኣሉ። 

·	  ሒላ ቆፂርካ ንምርካብን ካብ ስርቂ ንምክልኻልን ካብ 
ዋና ቤት ፅሕፈት፣ ከባቦን ጂነሪን ሰሊጥ ናብ ዝተዘርአሎም 
ሕርሻታት ብምውፋር ክሕግዙ ምግባሩ።

·	 ኬሚካል ምንፃግ ጡጥ ብስታንዳርድ መሰረት ክንፀግ 
ምኽኣሉ።

·	 ምስ ምእካብ ምህርቲ ጎኒ ንጎኒ መፃኢ ዓመት ካብ ፃህያይ 
ንምክልኻልን ናይ ሓመድ ልሙዕነት ንምውሳኽን ጠሊ 
እናሃለወ መሬት ሰሊጥ ዘራእቲ ካብ ዝነበረ 3322.53 ሄ/ር 
ኣብ ኒጓራን ባናትን 1707 ሄ/ር ብገልባጢ ማሕረሻ፣ 898 
ሄ/ር ድማ ብባዓል 30 ማሕረሻ ብድምሩ 2605 ሄ/ር መሬት 
ምሕራሱ ።

ፀገማት

·	 ሽቃላይ ከብ ዝተለመደ ንላዕሊ ዋጋ ብምውሳኽ ኣብ ዓፂድን 
ንግፋን ሰሊጥ ኣማራፂ ብምስኣን ካብ ትልሚ ብዕፅፊ 
ምኽፋል፣

·	 ካብ ዝድለ ንላዕሊ ንብዙሕ ግዘ ዝናብ ምዝናቡ፣

·	 ካብ ኩሉ ንላዕሊ ብሰንኪ ግዚኡ ዘይሓለወ ዝናብ ብምርጋፉን 
ብምችን ፍርያት ሰሊጥ ምትሓቱ፣ 

ናይ ሂወት ልምዓት ዘራእቲ 

   ብመስመር ዝተዘርአ ዘራእቲ ሰሊጥ
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  ዘራእቲ ምሸላ 

   ዘራእቲ ጡጥ

ልምዓት ሃፍቲ እንስሳ

·	 ንዘለዋ 24 በጋይት ኣላሕም ናይ ምልኦን ዘድሊ ክንክንን 
እናተገበረለን ከሪሙ ብፅቡቕ ኩነታት ክሳብ ሕዚ 
ሸሞንተ ዝኾና ምውላድ ጀሚረን ኣለዋ፣ ከምኡውን ዓሚ 
ካብ ዝተወለዱ 4ተ ንመፈረ ዝተሓረዩ ተባዕትዩ ክንክን 
እናተገበረሎም እዩ፡፡

·	 ምርባሕ ጤለ በጊዕ ዝተወለዳን ሎም ዘበን ዝተገዝኣ 92 
ኣጣልን ሓዊሱ 701 ኮይነን አየን፣ ካብዚአን እተን 110 ኣጣል 
እየን፣ 60 ኣባጊዕ ተሸይጦም እዮም፣

·	 ንስራሕቲ ምግዛእን ምሻጥን እንስሳ ኮሚቴታት ብምጥያሽ 
ግዝኢት ዝተጀመረ ኮይኑ ቀጥታ ንመሸጣ 48 ኣውዕርን 102 
ተባትዮ ኣጣልን ዝተገዝኡ ኮይኖም ዓሚ ካብ ዝተወለዱ 
ተባዕትዮ 15 ንስጋ ዝተሓረዩን ንምሻጥ ዕዳጋ ኣብ ምትእልላሽ 
ይርከብ፡፡

ጡጥ መድሃፂ ፋብሪካ

·	 ውሱናት ዘይኣተው መለዋወጠ ኣቑሑ እኳ እንተሃለዉ 
ብውሽጢ ሰብ ሙያን ብደገን መብዛሕቱ ፅገና ስራሕቲ 
ብምጥንቓቕ  ንምድሃፅ ድልውነት  ኣብ ምዝዛም ይርከብ፡፡ 

·	 ኣብዚዓመት ልዕሊ 100,000 ኩ/ል ጡጥ ንምድሃፅ ኣብ 
ምድላው ብምዃኑ እዙይ ንምምላእ ዘርኢ ጡጥ ካብ 
ዝሸጥናሎም ኣርባዕተ ውልቀ መልማዕቲ 7000 ኩ/ል ጥረ 
ጡጥ ንምግዛእን ወልቃይት ሹከር ፋብሪካ ካብ ዘልምዕዎ 
ጡጥ 30,000 ኩ/ል ብተመጣጣኒ ዋጋ ንምድሃፅ ተሰማሚዑ 
ውዕል ኣብ ምእሳር ይርከብ፡፡

11.4 ተኣሳሲርካ ምስራሕ

·	 ከምቲ ልሙድ ኣልመዳ ፋብሪካ ዓለባ ዝደልዩ ናይ ጡጥ 
እታወት ንምቅራብ ውዕሊ ተኣሲሩ እናተስርሐ እዩ።  

·	 ኣብ ሕርሻታት ማእኸል ብወፈር ዘመት መልክዕ ክሓርሱ 
ንዝፍትኑ ምስ ከባቢ ምምሕዳር ኣካላት፣ ፀጥታን ም/ር 
መሬትን ብምትሕብባር ስርዓት ክሕዝ እናተገበረ እዩ። 

·	 ሂወት ኣባል ካውንስል ደቀቕትን ኣናእሽተይን፣ ቴክኒክ 
ትምህርትን ሙያን ስልጠና ብምዃኑ መናእሳይ ኣብ 
ምስልጣን ኮነ ተሞክሮ ንምምሕላፍ ዘኽእል ናይዚ ዓመት 
መደባት ምፍፃም ተጀሚሩ፡፡ 

·	 ምስ ምርምር ሕርሻ ብሓባር ናይ ምስራሕ ተሞክሮ 
ብምጥንኻር ኣብ ከባቦ ሓደ ሄ/ር ንምርምር ሕርሻ ተዋሂቡ 
ዝተፈላለየ ዓይነትን ዓሌትን ዘራእቲ ተዘሪኡ ፣

·	 ብግዝኢት ዘይርከቡ ዝተፈላለዩ መድሓኒታት ዓሶ ብዝተገበረ 
ምርድዳእ ካብ ከባቢ ቤት ፅሕፈት ሓለዋ ጥዕና ብነፃ ክርከብ 
ተኻኢሉ፣

   ዘጋጠመ ፀገም

·	 ምስ ወፈር ዘመት ተታሒዙ ምምሕዳር መሬትን ከባቢያዊ 
ሓለዋን ወረዳ ቃፍታ ኣብ ወሳነ ኣወሃህባ ብዘርአዩ ምጉታት 
ዕልባት ዘይረኸበ ዋኒን ስለዘሎ ተኸታታሊ ስራሕ ዘድልዮ 
እዩ፣ 



ቤት ፅሕፈት ኢንቨስትመንት ት.እ.ም.ት                                                                                ናይ 1ይ ፍርቂ ዓመት ሪፖርት  ጥሪ 2007 ዓ.ም 

80

11.5  ኣፈፃፅማ ፋይናንስ

11.5.1 መግለፂ መሸጣን መኽሰብን (ብሚልዮን)

ዓይነት

      ናይ ቀዳማይ ርብዒዓመት              ንፅፅር ፍፃመ

2005 2006 ምስ ትልሚ ምስ ሕሉፍ ዓመት

ፍፃመ ትልሚ ፍፃመ % % ኣፈላላይ
መሸጣ      68.84       78.18        31.51 40% 46% -54%

መኽሰብ ቕድሚ ግብሪ        6.22      22.86        0.20 1% 3% -97%

11.5.2 መግለፂ ሃፍትን ዕዳን(ብሚልዮን)

Description Actual June 30,
  2014  

Actual Dec. 31,
 2014  

Ratio
  
Total Long Term Assets 304.25 304.66         1.00 

Total Current Assets 105.83 136.46         1.28 

Total Assets 410.08 441.12         1.07 

Total Current Liabilities 24.58 53.16         2.16 

Total Long term Liabilities 261.39 263.67          1.01 

Total Owner’s Equity 124.1 124.29        0.99 

Total Liability and Owner’s Equity 410.08 441.13         1.07 

11. 5.3 ኣጠቓቕማ ካፒታል በጀት
ሂወት ሕርሻ ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ካፒታል በጀት ኣይተጠቐመን።

11.5.4 ናይ ባንኪ ልቓሕ (ብሚልዬን)

መለቅሒ ትካል
ኣብ መበገሲ እዚ 
ዓመት  ዝነበረ          ዝተረኸበ        ዝተኸፈለ       ሚዛን

ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ
ልምዓት ባንኪ 175.98         18.27                          -   8.50                 175.98 9.77 

ወጋገን 23.64          0.57                          -                         -                    23.64 0.57 

ድምር 199.62 
                      
-   

                            
-   

      18.83                   -   8.50                 199.62 10.33 

11. 5.5 ናይ መንግስቲ ግብሪ አከፋፍላ 
ሂወት ሕርሻ ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ተወሰኺ እሴት ታክስ ብር 2.8 ሚልዮን፣ ስራሕ ግብሪ ብር 
1.77 ሚልዮን ዊዝሆልደንግ 24 ሽሕ ብድምሩ ብር 4.6 ሚልዮን ከፊሉ።

12. ማይጨው ፓርቲክል ቦርድ
ማይጨው ስራሕቲ ፓርቲክል ቦርድ ኣብ 2014/15 በጀት ዓመት ህንፀት ልምዓት ሰራዊት ናይ ኩሉ 
ስራሕቲ ማእኸል ብምግባር ምርግጋፅ ትካላዊ ዋንነት፣ ምፍራይ ተኽእሎ፣ ተግባራውነት ካይዘንን ቤንች 
ማርክን ተአሳሲርካ ምምራሕን መሰረት ዝገበረ ትልሚ ኣዳልዩ እናሰርሐ ይርከብ ። ኣብዚ ፍርቂ ዓመት 
ዝነበረ ናይ ስራሕ ምንቅስቓስ ምስቲ ዝነበረ መደብ ብምንፅፃር ናይ ኣፈፃፅማ ፀብፃብ ከም ዝስዕብ ቀሪቡ 
ኣሎ።
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ማይ ጨው 
ፓርቲክል ቦርድ

ማይጨው ስራሕቲ ፓርቲክል ቦርድ ኣብ 2014/15 በጀት ዓመት 
ህንፀት ልምዓት ሰራዊት ናይ ኩሉ ስራሕቲ ማእኸል ብምግባር 
ምርግጋፅ ትካላዊ ዋንነት፣ ምፍራይ ተኽእሎ፣ ተግባራውነት 
ካይዘንን ቤንች ማርክን ተአሳሲርካ ምምራሕን መሰረት ዝገበረ 
ትልሚ ኣዳልዩ እናሰርሐ ይርከብ ። ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ዝነበረ ናይ 
ስራሕ ምንቅስቓስ ምስቲ ዝነበረ መደብ ብምንፅፃር ናይ ኣፈፃፅማ 
ፀብፃብ ከም ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ።

12
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12.1 ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት

·	 ትልሚ ናይ መምርሒታት፤ ዋና ክፍልን ሱፐርቫይዘራትን 
ልምዓት ጉጅለን ከም ባህሊ ተወሲዱ ቀፃልነት ብዘለዎ 
መልክዑ ይካየድ እዩ። እቲ ዝዳሎ ትልሚ ንፁር ታርጌት 
ዘቐመጠ ኮይኑ መን መዓዝ እንታይ ከም ዝሰርሕ ተሸንሺኑ 
ተቐሚጡ እዩ፡፡ 

·	 ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ን 336 ሰራሕተኛታት ኣብ ኳሊቲ 
ማነጅመንት ሲስተምን ናይ ሰብ ሓይሊ ማንዋልን ቅድሚ 
ሕዚ ስልጠና ብዝወሰዱ ናይ ውሽጢ ክኢላታት ስልጠና 
ተዋሂቡ።  

·	 ን 40 ሰራሕተኛታት ካብ ደረጃ ሱፐርቫይዘርን ልዕሊኡን 
ንዘለዉ ሰራሕተኛታት ሱፐርቫይዘሪ ማነጅመንት ዝብል 
ርእሲ ካብ ማእኸል ኢንቨስትመንት ት.እ.ም.ት ብዝመፁ ሰብ 
ሞያ ናይ 3 መዓልቲ ስልጠና ተዋሂቡ።

·	 hydraulic and pneumatics፣power transmission 
ብዝብል ርእሲ ን 24 ሰራሕተኛታት lean production 
ብዝብል ርእሲ ድማ ን 23 ሰራሕተኛታት ብመቐለ ዩኒቨርስቲ 
ስልጠና ተዋሂቡ።    

·	 ካብ ማነጅመንት ጀሚሩ ክሳብ ታሕተዎት ሰራሕተኛታት 
ን 247 ሰራሕተኛታት ብኢትዮጰያ ካይዘን ኢንስትትዩት 
ስልጠና ተዋሂቡ።

·	 ሴፍቲ ዝምልከት መምርሒ ብዝፈቕዶ መሰረት በቢወርሑ 
ንሰራሕተኛ ይውሃብ እዩ።

·	 ዕቤትን ቁፃርን ኣመልኪቱ ንዝቐርቡ ቅሬታታት ብቅሬታ 
ኮሚቴ እናተርአየ ይፍታሕ ኣሎ።

·	 ናይቲ ትካል ማነጅመንት ኮሚቴ ኣብ ክልተ ክላስተር 
ተወዲቡ ኣብ ሰሙን ሓደ ጊዜ ሰሙናዊ ትልሚን ፍፃመን 
ይግምግምን ይሰራራዕን እዩ። ክልተኡ ክላስተር ብሓባር 
ድማ ኩሉ ጊዜ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዘ  ትልሚን ፍፃመን 
ይግምግም ንዘጋጥሙ ፀገማት ድማ ናይ መፍትሔ ሓሳብ 
የቐምጥ እዩ።

·	 ልምዓት ጉጅለታት ዘወፀኦ ወርሓዊ፣ ሰሙናዊን መዓልታዊን 
ትልሚ ብብሰሙኑ ይግምግማን ይሰራርዓን ከምኡ ‘ውን 
ሞዴል ይፈልያን እየን። 

12.2 ትካላዊ ዋንነት አብ ምርግጋፅ

·	 ዕድጊታት፣ ቑፃራት፣ ወፃኢታት ብመሰረት ናይ ትእምት ናይ 
ግዝኢት፣ ሓይሊ ሰብ ምምሕዳርን፣ ፋይናንስን ማንዋላት 
መሰረት ይፍፀሙ ኣለዉ 

·	 ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ብኣጠቓላሊ ናይ ብር 29.27 ሚልዮን 
ዕድጊት ዝተፈፀመ እንትኾን ካብዚ እቲ ብር 12.97 ሚልዮን 
ካብ ውሽጢ ዓዲ” ብር 16.3 ሚልዮን ካብ ወፃኢ ዓዲ እዩ። 
ካብዙይ ልዕሊ 5 ሚልዮን ናይ  ዕንፀይቲ እንትኾን ኬሚካል 
ልዕሊ ብር 15 ሚልዮን እዩ።

·	 ናይ ሰራሕተኛታት ኣቴንዳንስ መቆፃፀሪ ናይ ኣፃብዕቲ ኣሻራ 
መሽን (Finger print machine) ተኣታትዩ ዉፅኢታዊ 
ስራሕ እናሰርሐ ይርከብ ።

·	 ዘመናዊ ናይ ንብረትን ገንዘብን ምሕደራ ስርዓት ኣብ 
ሳፕላይ፣ ማርኬትንግን ፋይናንስን ተኣታትዩ ተግባራዊ 
ኮይኑ።

·	 ኳሊቲ ማነጅመንት ሲስተም ኣብ ኩሉ ስራሕ ክፍልታት 
ንምጅማር ዘድልዩ ስራሕቲ ልዕሊ 90% ተወዲኦም 
እዮም።

12.3 ናይ ምፍራይ ተኽእሎ ምፍጣር

·	  ኣብዚ ፍርቂ ዓመት 15,000 ሜ3 ሮውቦርድ ንምፍራይ 
ተተሊሙ 6976.21 ሜ3 (46.50%) ፈርዩ፣ ፅሬት  ሮው 
ቦርድ 96.42% ኮይኑ። 

ቀንዲ ም¦ንያት ምትሓት ፍርያት፦

ü	ብምክንያት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ፀገም ዝተፈጠረ ናይ 
ከሚካል ሕፅረት 504 ሰዓት

ü	ሕፅረት ባህርዛፍ (ሎግ) 495 ሰዓት ባኺኑ

·	 ኣብ ቀረብ ባህርዛፍ ኣብዚ ፍርቂ ዓመት 25,954 ሜ3 
ንምጉዕዓዝ ትልሚ ተታሕዙ 14,028.68 ሜ3 (54%) 
ዝተፈፀመ እንትኾን ኣብ ምልማዕ ድማ ብቁፅሪ 364,024 
ፈልሲ ንምትካል ትልሚ ተታሕዙ ብቁፅሪ 368,340 (101%) 
ፈልሲ ተተኺሉ፤ 

  ናይቲ ኣቅርቦት ዕንፀይቲ ምትሓት ምክንያት፦

ü	 ዘሎ ደን አብ ኣፀጋሚ ቦታ ምዃኑ፣ 

ü	ናይ መመላለስቲ መኻይን ሕፅረትን ተደጋጋሚ ቴክኒካል 
ብልሽትን፣

ü	ሰብ ውልቀ መኻይ እቲ ቦታ ስለ ዘይመርፅዎ፣

ü	ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታት ሕፅረት

·	 ኣብ ኣጠቓቅማ እታዎታት ማለት ሎግ (ሜ3) ስታንዳርድ 
(2.14) ፍፃመ (1.83)፣ ዩርያ (ኪ.ግ) ስታንዳርድ (50) 
ፍፃመ (48.1)፣ ዋክስ(ኪ.ግ) ስታንዳርድ (1.8) ፍፃመ 
(0.9)፣ ሃርድነር(ኪ.ግ) ስታንዳርድ (1.0) ፍፃመ (0.0)፣ 
ነዳዲ (ሊትር) ስታንዳርድ (45) ፍፃመ (44.88) ክኸውን 
ብምግባር ብር 1,013,350.75 ወፃኢ ክቅንስ ክእሉ።
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12.5  ተኣሳሲርካ ምስራሕ

·	 ናይ ማይጨው ምህርቲ ኣብ ዝበዝሕ ክፋል ሃገር ብጉና ስራሕቲ 
ንግዲ ኣቢሉ ይሽየጥ ኣሎ።   

·	 ኣብ ትካል ንነዊሕ ጊዜ ክሰርሑ ዝፀንሑ ደረጃ ትምህርቶም 
ድፕሎማ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ብድግሪ መርሃ ግብሪ ንክምሃሩ 
ምስ MITን ማይጨው ቴክኒክ ኮለጅን TOR ምልውዋጥ ተጀሚሩ 
ኣሎ።

·	  ኣብ ከይዲ ምህርቲ ዘለዉ ዋናዋና ፀገማት ንምፍታሕ ምስ መቐለ 
ዩኒቨርስቲ ካልኣይ ዙር ምዝርራብ ተጀሚሩ ኣሎ።

·	  ምስ ግዝኢት ባሕርዛፍ ተተሓሕዙ ኣብ እንዳ መኾኒ ሳይት 
ሽኮማዮ 6,000 ሜ3  ንምግዛእ ምስ ዞባ ደቡብን ወረዳ 
ምምሕዳርን ምትእስሳር ብምግባር ተፈፂሙ።

·	  ምስ ማይጨዉ ሜይቴክ ዘጣየሾ ትካል ኣብ ስፔርፓርታት 
ኣመልኪቱ ምትእስሳር ይግበር እዩ።

·	  ምስ ኢ/ያ ካይዘን ኢንስትትዩትንን ኳሊቲ ምርግጋፅ ኢ/ያን 
ብምትእስሳር ካይዘን ፍልስፍና ምትእትታውን ኳሊቲ ማነጅመንት 
ሰርቲፋይድ ንምግባር ፅቡቕ ርክብ ኣሎ።

12.6 ኣፈፃፅማ ፋይናንስ

12.6.1 መግለፂመሸጣንመኽሰብን(ብሚልዮን) 

ዓይነት

ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ንፅፅር ፍፃመ

2006 2007 ምስ ትልሚ ምስ ሕሉፍ ዓመት

ፍፃመ ትልሚ ፍፃመ % % ኣፈላላይ

መሸጣ 60.16 116.05 49.41 43% 82% -18%

መኽሰብ ቕድሚ
 ግብሪ

9.12 18.68 5.77 31% 63% -37%

ንምትሓት መሸጣ ዋና ዋና ምክንያት ድማ፦ 

•	 ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ናይ ምህርቲ ምቁራራፃት ምንባሩ፣ 

•	 ዓብይ ዋጋ ዘለዎ ፍርያት ላሚኔትድ ቦርድ ዘይምፍራዩ፣ 

•	 ብሰንኪ ኣብ ወርሒ ሕዳርን ታሕሳስን ዝነበረ ናይ 
ትራንስፖርት ፀገም ዝተሸጡ ምህርቲታት ናብ ዓማዊል 
ክረክብ ዘይምኽኣሉ፣

•	  ናይ ዋጋ ለውጢ ንምግባር ዝመፁ ትእዛዛት ንዝተወሰነ ጊዜ 
ንክፀንሑ ስለዝተገበሩ ፣
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12. 5.2 መግለፂ ሃፍትን ዕዳን (ብሚልዮን)

Description
In million
Actual June 31,2014 Actual Dec 31,2014 Ratio

Total Long Term Assets 169.8 162.91 0.96

Total Current Assets 93.9 95.40 1.02

Total Assets 263.7 258.31 0.98

Total Current Liabilities 58.1 49.54 0.85

Total Long term Liabilities 53.9 53.77 1.00

Total Owner’s Equity 151.7 155.00 1.02

Total Liability and Owner’s Equity 263.7 258.31 0.98

12.5.3 ኣጠቓቕማ ካፒታል በጀት
ማይጨዉ ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተለሞ ብር 12.39 ሚልዮን ካፒታል በጀት 312 ሽሕ ጥራሕ ኣብ ስራሕ ኣውዒሉ እዩ።

12.5.4 ናይ ባንኪ ልቓሕ (ብሚልዬን)

መለቐሒ ትካል
አብ መበገሲ እዚ በጀት 
ዓመት ዝነበረ      ዝተወሰኸ      ዝተኸፈለ         ተረፍ 

ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ ልቓሕ ወለድ
ዳሽን  ባንኪን
 ደደቢትን 

58.78 12.05 3.56 3 8.53 9.96 53.81 5.09
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ኣበርገለ ዓለም ለኸ 
ሃብቲ እንስሳ

13.1 ናይ እንስሳ ቀረብ 
ኣብ ዝሓለፈ ፍርቂ ዓመት ዝተዓደጉ እንስሳት ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝዓበየ እንትኸውን እዞም ዝቐረቡ እንስሳት መብዛሕቲኦም 
ኣብ ከባቢ መቐለ ካብ ዝርከቡ መቕረብቲ ውልቀሰባትን ማሕበራትን እዩም፡፡ 

ተ/ቁ
ዓይነት 
እንስሳት

በዝሒ
ክብደት 
ብኪ/ግ

ዋጋ ብብር
ካብ 

ማሕበራት
ካብ 

ውልቀሰባት
በዝሒ 
ዝሞታ

1 ጤል 2,029 55,743 1,198,268.00 595 1,434 62
2 በጊዕ 776 16,759 588,676.50 38 738 43
3 ከፍቲ 130 37,314 1,057,645.50 77 53 -

ድምር 2,935 109,816 2,844,590.00 710 22,225 105

ኣብ መዳይ ጥዕና እንስሳት ኣብ ኣጣልን ኣበጊዕን ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ካብ ዝተዓደጋ ካብ 3 ክሳብ 5% ዝኣኽላ ሞት ኣጋጢሙ 
እዩ፡፡ እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት እተን እንስሳ ኣብ ጥዕንአን ዝተፈላለየ ፀገማት ሒዘን ስለዝመፃ እዩ፡፡ 

 

13
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13.2 ቀፃሊ  ዕዳጋ  ዝምልከት 

ôv`…H çæ e“ Ûx]ü ±H¨ çæ m[x Î…T 
xPH#õ ÆoP °èmdme ûT ±π§õJ z¿““Q 
]˙`| z…æ\ õ∫”” ¿´ üx ≥xJ ôx ́ j÷& 
Æ¬ è±H™ Gz,I| OcJ÷å Rõ§I|è ôL| 
|üI|è ”J“–| °Fx ≥z®cä Tèoene 
—Q\ ô–””

ትካል ዘለውዎ ዓበይቲ ፀገማት

·	 ናይ ማይ ቀረብ ፀገም : እዙይ ንምፍታሕ 

ü	ብቐዳምነት ናይ መምርሒ ቴክኒክን ፅገናን ብቡቅዕ ሓይሊ 
ሰብ ክጠናኸር ክግበር እዩ፡፡ 

ü	ተዃዒቱ ዘሎ ማይ ጉድጓድ ዘይተተኸሎ ሞተር ክትከል 
እዩ

ü	ኣብ ኣጠቃቅማ ማይ ብኽነት ናይ ምውጋድ ስራሕቲ 
ክሰረሑ እዩም፡፡

·	 ቀረብ ሓይሊ መብራህቲ ብተደጋጋሚ ምቁርራፅ እናጋጠመ 
ብጀኔረተር ክጥቀም ስለዝተገደደ ንተወሳኪ ወፃኢ  ይቃላዕ 
ኣሎ፤ እዙይ ምስ መብርህቲ ሓይሊ ዝርርብ ክግበረሉ እዩ፡፡

·	  ትካል ዝሓቶ ዓቅሚ ዘለዎም ሰባት ዘይምህላው፤ ናይዚ 
ምኽንያት ድማ እቲ ትካል ዘለዎ ናይ ምኽፋል ዓቅሚ ትሑት 
ስለዝኾነ እንትኸውን ናይ ቴክኒክ ሰብ ሞያ ንምርካብ ኣብቲ 
ዘሎ መሃያ ዝተወሰነ መጠን ብምድርዳር ወሰንቲ ዝብሃሉ ሰብ 
ሞያ ንምሓዝ ፈተነ ክግበር እዩ፡፡ 

·	  ትካል ጠጠው ኢሉ ብምፅንሑ ምኽንያት ስራሕ እንትጅምር 
ብርክት ዝበሉ ናይቲ መሽን ኣካላት ዝተባላሽው መፀገኒ 
ወፃእቲ ምብዛሕ፤ ናይዚ መግለፂ ብፍላይ አብ መዝሓልታት፤ 
ኣብ ናይ ርስሓት መፃረይ መሽን፤ ኣብ ጀኔረተር ወዘተ 
ብስፍሓት ዝረኣዩ እንትኸውን ብዝተኽኣለ መጠን ንምፍታሕ 
ፃዕሪ ክግበር እዩ፡፡

·	 ዘጋጠሙ ፀገማት ንምፍታሕ ኣብ ዝግበሩ ሕፁፃት ውሳኔታት 
ኩሉ ማነጅመንት እናሳተፍካ ቃለ ጉባኤ እናሓዝካን ክትግበር 
እዩ፡፡  

13.3 ኣፈፃፅማ ፋይናንስ 

13.3.1 መሸጣ /ብሚልዮን ብር/
2006 ዓ/ም 

ተመሳሳሊ እዋን ፍፃመ 

2007 ዓ/ም ፍርቂ ዓመት ምስ ዝሓለፈ ዓመት እንትነፃፀር

ትልሚ ፍፃመ % % ዕብየት

2.84 43.6 5.02 11.5% 177 77%

ኣፈፃፅማ መሸጣ ምስ ትልሚ እንትነፃፀር ዝቐነሰሉ ምክንያት፤

·	 ዋሕዲ ቀረብ እንስሳ፣ 

·	 ፅሬት ቀረብ እንስሳ እቲ ፋብሪካ ካብ ዝጠልቦ ኣዝዩ ዝተሓተን ምዃኑ፣ 

·	 ናይ እንስሳ ዋጋ ኣዝዩ ክባርን ኣብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ከወዳድር ዘይኽእል ምዃኑ፣ 

13.3.2  ኣፈፃፅማ ትርፍን ኪሳራን /ብሚልዮን ብር/

2006 ተመሳሳሊ እዋን ፍፃመ 

2007 ዓ/ም ፍርቂ ዓመት
ትልሚ ፍፃመ ኣፈፃፅማ %

-11.00 1.35 -9.31

ኣፈፃፅማ ትርፍን ኪሳራን ትሑት ዝኾነሉ ምኽንያት፤ 

·	 ካብ ዝተለሞ መሸጣ ኣዝዩ ዝተሓተ ብምፍፃሙ፣ 

·	 እቲ ትካል ብሙሉእ ዓቕሙ ብዘይምስርሑ ቀዋሚ ወፃኢኡ /fixed cost/ ክሽፍን ብዘይምኽኣሉ፣ 
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1. ናይ ሚድያን ፋይናንስን ትካላት ዝምልከት

1.1 ናይ ፋይናንስ ትካላት

1.1.1 ወጋገን ባንክ፤ 
ኣብ ወጋገን ባንክ ዘለና ኢንቨስትመንት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት 
ዝረኸብናዮ ናይ ትርፊ ምቅሊት (Dividend) ንኢንቨስትመንት 
ክውዕል ብምግባርና ብር 62.39 ሚልዮን ዝበፅሐ እንትኸውን 
ናይ 2013/14 በጀት ዓመት ትርፊ ምቅሊት ብር 11.5 ሚልዮን ግን 
ጊዜ ዘይህቡ ህፁፃት ክፍሊታት ስለዘጋጠሙ ወፃኢ ኮይኑ ኣብ 
ስራሕ ክውዕል ተገይሩ እዩ፡፡  

ትእምት ናይቲ ባንክ ቦርድ ኣባል ኮይኑ ክሰርሕ ሰብ ኣክስዮን 
ስለዝመረፅዎ ኣብ ቦርድ ተሳትፎ ንገብር ኣለና፡፡ 

1.1.2 አፍሪካ ኢንሹራንስ፤ 
ኣብ ኣፍሪካ ኢሹራንስ ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት 
ዝረኸብናዮ ናይ ትርፊ ምቅሊት (Dividend) ተመሊሱ ናብኡ 
ኢንቨስት ክኸውን ስለዝወሰንና ናይ 2006 ሓዊሱ ብፅሒትና ናብ 
ብር 8.60 ሚልዮን ዓብዩ ኣሎ፡፡ 

1.2 ሚድያ ትካላት   

1.2.1. ሜጋ ሕትመት 
·	 ዓመታዊ ትልሚ ሰብ ሃፍቲ ብዘቐመጥዎ ኣንፈት መሰረት 

ተዳልዩ ኣብ ተግባር ኣትዩ፣

·	 ዓመታዊ ናይ ሃላቕን ቀዋምን ንብረት ቆፀራ ተኻይዱ፣

·	 ናይ ዓማዊልን ናይ ባንክን ሒሳብ ምትዕራቕ ስራሕቲ 
ተጠናቒቑ፣ 

·	 ናይ ደገ ኦዲተር ኣትዩ ናይ 2006 በጀት ዓመት ሒሳብ 
ምርመራ ተጠናቒቑ ኦዲት ሪፖርት ቀሪቡ ኣሎ ፣

·	 ዝፀንሑ ተአከብቲ ሒሳብ ንምእካብ ዓብይ ፃዕሪ ተገይሩ እዩ፤ 
ኮይኑ ግን ክሳብ ሕዚ ዘይተአከበ ብርክት ዝበለ ተኣካቢ ኣሎ፣ 

·	 ቅድም ክብል ኣብ ሜጋ ናይ ትእምት ጠቕላላ ኢንቨስትመንት 
ብር 62.3 ሚልዮን ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 
ብዝተኻየደ ዝተዋህለለ ትርፊ ናብ ካፒታል ምዝዋር ናይ 
ትእምት ኢንቨስትመንት ናብ ብር 163 ሚልዮን ዓብዩ ኣሎ፡፡ 

     

ክፍሊ ሰለስተ
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 ናይ ፋይናንስ መግለፂ 
    መሸጣን፤ ትርፍን ክሳራን ብሚልዮን ብር

ዓይነት ትልሚ ኣፈፃፅማ ብሚኢታዊ

መሸጣ 78.93 42.59 54%

ትርፊ ቅድሚ
 ግብሪ

16.70

   ናይ መሸጣ ፍፃመ ምስ ትልሚ እንትነፃፀር ዝተሓተሉ ምኽንያት ዝተተለመ ናይ 
መፅሕፍቲ ሕትመት ስራሕ ስለዘይተረኸበ እዩ፤

መስፋሕፍሒ ፕሮጀክት አፈፃፅማ ዝምልከት፤

·	 ናይቲ ኩባንያ ሰብ ኣክስዮን ናይ ሕትመት ዓቕሚ ንምዕባይ ሓደሽትን ዘመናውን 
መሽናት ንምግዛእ ብዝወሰንዎ መሰረት ናይ ሕትመት መሽናት ኣፍረይቲ 
ንምጉብናይ ናይቲ ትካል ማነጅመንት ናብ ህንድን ኣውሮፓን ዑደት ገይሮም 

·	 በዚ መሰረት ናይ ሕትመት ማሽናትን ካልኦት መሳርሒታትን ንምዕዳግ ዝርዝር 
ቴክኒካል ረቛሒ ተዳልዩ ካብ ታሕሳስ 21 2014 ጀሚሩ ናይ ጨረታ ሰነድ 
እናተሸጠ ይርከብ፤ ኣብ ጥሪ 10 2015 እቲ ጨረታ ክኽፈት እዩ 

·	 ናይ ምህርቲ መስፋሕፍሒ ቦታ ዲዛይንን ህንፀትን ስራሕ ንመስፍን ኢንዳስትርያል 
ኢንጅነሪንግ ተዋሂቡ ናይ ዲዛይን ረቒቕ ናብ ማነጅመንት ክልተ ጊዜ ቀሪቡ ኣሎ    

1.2.2 ሜጋ ኣሕታምን መከፋፈልን

ትካላዊ ዋንነት ንምርግጋፅ ዝተሰርሑ ስራሕቲ፤

·	 ኩሎም ስራሕቲ ብመሰረት ናይ ኮርፖሬት ማንዋልን ናይ አሰራርሓ መምርሕን 
ምትግባር ተጀሚሩ ኣሎ፣

·	 ናይ መንግስቲ ግብርታት ብእዋኑ ተኸፊሎም፣

·	 ኣብ ምሕደራን ኣተሓሕዛን ንብረት ፅቡቕ ምምሕያሽ ኣሎ፣

·	 ኣብ ሞንጎ ኮስትን ጀኔራል አካውንትን ናይ ሕሳብ ምትዕራቕ ስራሕ ይካየድ 
ኣሎ፣

·	 ናይ 2006 በጀት ዓመት ናይ ደገ ኦዲት ተኻይዱ፣

ናይ ምፍራይ ተኽእሎ ንምዕባይ ዝተሰርሑ ስራሕቲ፣

·	 ሓደ መደብር መፃሕፍቲ ኣብ ከተማ ሮቤ ተኸፊቱ ስራሕ ጀሚሩ ፣

·	 ኣብ ከተማ አዲስአበባን ንመቐለን 2 ስፔሻላይዝድ ናይ ህፃናት መፃሕፍትን 
ሓጋዚ ትምህርትን መሸጢ ማእኸል ተኸፊቱ ስራሕ ጀሚሩ፣

·	 10 ናይ ተንቀሳቐስቲ መሸጢ መፃሕፍቲ ዝርግሐ ተኻይዱ፣ ናብ ስራሕ ክኣትው 
ተገይሩ፣

·	 ኣብ ኣሶሳ፣ ኮምበልቻ፣ ላሊበላ 3 ናይ ሜጋ ኤጀንት ተፈጢሮም ናብ ስራሕ 
ኣትዮም፣

·	 ኣብ ናይ ኣሕታሚነት ስራሕ ዝነበረ ናይ በዓል ሞያ ሓይሊ ሰብ ሕፅረት ተቐሪፉ 
እቲ መምርሒ ዝተማልአ ቁመና ክሕዝ ተገይሩ፤
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መግለፂ መሸጣን መኽሰብን

ዓይነት

ኣፈፃፅማ ቀዳማይ ፍርቂ  ዓመት ንፅፅር 

2006 2007 ፍፃመ ምስ ትልሚ
ምስ ሕሉፍ ዓመት 
ተመሳሳሊ እዋን 

ፍፃመ ትልሚ ፍፃመ % %
መሸጣ 20.89 44.52 23.48 53% 112
መኽሰብ ቕድሚ 
ግብሪ 6.19 3.18 51.5%

መግለፂ ሃፍትን ዕዳን

Description
In million

Actual June 
30,2014

Actual December    
31,2014

Ratio

Total Long Term Assets 1,469,553.74 908,092.33 0.62

Total Current Assets 67,211,340.53 85,862,695.17 1.28

Total Assets 68,680,894.27 86,770,790.17 1.26

Total Current Liabilities 1,918,9431.48 23,352,540.17 1.22

Total Long term Liabilities 5,133,605.59 5,134,230.00 1.00

Total Owner’s Equity 54,388,037.07 58,771,770.17 1.08

Total Liability and Owner’s Equity 68,680,894.27 1.26
86,770,790.17

1.2.3. ድምፂ ወያነ
·	 ድምፂ ወያነ ካብ ዘለዎ ብር 21  ሚልዮን ካፒታል 20.75 (98.8%) ብትእምት ዝውነን ኮይኑ ዝተረፈ 

ብር 250 ሽሕ (1.2%) ብመሰቦ ስሚንቶ ፋብሪካ ዝውነን እዩ፡፡ እዚ ዝተጠቐሰ መጠን ኢንቨስትመንት 
ናይ ሕሉፍ ዓመታት ዝተዋህለለ ትርፊ ናብ ካፒታል እንትዘወር ናይ ትእምት ሃፍቲ ናብ 29.12 ሚልዮን 
ናይ መሰቦ ናብ 350 ሽሕ ክዓቢ እዩ፡፡

·	 ንፁር ትልሚ ኣውፂኡን ናይ ሓባር ምርድዳእ ፈጢሩን ይንቀሳቐስ ኣሎ

ግዝኢትን ተኸላን ኤፍ ኤም

·	 ሰብ ሃፍቲ ብመሰረት ዘፅደቕዎ ኣብ ሽረን ኣላማጣን ግዝኢት ንምፍፃም ኤልሲ ተኸፊቱ ኣብ በዓል 11 
ለካቲት ንምርካብ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ። ስድሳ ሚእታዊ ዋንነት ኣፍሮ ኤፍ ኤም ንምስግጋር ሰብ ሃፍቲ 
ዝተቐበልዎ ኮይኑ ኣብ ምስግጋሩ ግና ምኸሪ ሰብ ሞያ የድልዮ እዩ።

·	 ኣብ ሑመራ ዘሎ ኤፍ ኤም ኣብ ናይ ባዕሉ ቦታ ንምትካል ዲዛይን ወፂኡ መስፍን ኢንዱስትሬያል 
ኢንጂኔሪንግ ከምዝሰርሕዎ ኣረጋጊፆም ዋጋ ሂቦም ስለዘለዉ ውዕሊ ንምእሳር ኣብ ምድላው ይርከብ ።

2007 ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 

ትልሚ ፍፃመ % 

መሸጣ 21.15 18.45 87 

መኽሰብ ቕድሚ 
ግብሪ 

6.00 5.30 88
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1.2.4  ፋና ብሮድ ካስቲንግ ኮርፖሬት
·	 ትእምት ኣብ ፋና ብሮድ ካስቲንግ ኮርፖሬት ብር 15.44 ሚልዮን ኢንቨስትመንት 

ዘለዎ እንትኸውን ካብ ጠቕላላ ናይቲ ትካል ዝተኸፈለ ካፒታል 25% ብፅሒት ሒዙ 
ይርከብ፡፡  

1.2.5 ዋልታ ኢንፎርመሽን ማእኸል 
·	 ኣብ ዋልታ ኢንፎርመሽን ማእኸል ዘለና ኢንቨስትመንት ብር 5.16 ሚልዮን 

እንትኸውን እዚ ዝተዋህለለ ትርፊ ከይሓወሰ እዩ፡፡ 

1.3 ካልኦት ኢንቨስትመንታት 

1.3.1. ኤክስፒርያንስ ኢትዩጵያ ትራቭል
·	 ኤክስፒርያንስ ኢትዮጵያ ትራቭል ብትእምትን ማሕበር ልምዓት ትግራይን ዝውነን ትካል 

እንትኸውን  ትእምት 51% ብፅሒት ብር 2.174 ሚልዮን  ኢንቨስትመንት ኣለዎ፡፡

·	 ናይቲ  ትካል ቀንዲ ስራሕቲ ዝኾኑ ናይ ቱር ኦፐረሽንን ናይ ትኬት መሸጣን ኣጠናኺሩ 
እናቐፀለ እንትኸውን ምስ  ኣብቲ ዘፈር ዝሰርሑ ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ትካላት ስምምዕን 
ርክብን እናገበረ ይርከብ፡፡ 

·	 ከምኡውን ምስ ናይ ኢትዮጰያ ቱሪዝም ድርጅት Ethiopian tourism 
organization (ETO) ብቅርበት እናሰርሓ ይርከብ፡፡ 

·	 ስራሕቱ ብዝበለፀ አጠናኺሩ ክሰርሕ ዝሕግዞ ናይ ሓይሊ ሰብ ምደባ ዘካየደ እንትኸውን 
ሕዚ ኣብቲ ትካል ዘሎ ሰራሕተኛ 85% ሓድሽ ሰራሕተኛ እዩ	፡፡	    

·	 ናይ 2007 ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ኣፈፃፅማ ክምዝስዕብ ይመስል፡፡ 

2007 ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ብሚልዮን አፈፃፅማ  

ትልሚ ፍፃመ %

 መሸጣ    4,158,182.17    3,214,005.50 77.29

ትርፊ ቅድሚ ግብሪ    2,152,378.17    1,478,286.80 68.68

1.3.2.  ደልቢ ኮል
·	 እዚ ፕሮጀክት ብሰንኪ ኪሳራ ስራሕ ጠጠው ካብ ዘብል ዳርጋ ክልተ ዓመት ገይሩ ኣሎ፡፡ 

·	 ናይ ኪሳራ ምኽንያት ካብ መፈለምትኡ ናይ መዋፃኣይነት ፅንዓት ከይዲ ድኹም ምንባሩን 
ናይ ባዕሉ ዕደና ማሽነሪታት  ዘይምውናኑ  እዩ ፡፡

·	 ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ኩባንያ 62.96 ሚልዮን ብር ዝኽፈል ዕዳ ኣለዎ፡፡ 

·	 ቀፃሊ ኣንፈት ናይዚ ትካል ዓቕሚ ምስ  ዘለዎ ናይ ወፃኢ ኩባንያ ብልፍንቲ (Joint-
Venture)  ምስራሕ  ምዃኑ ኣብ ምርድዳእ ስለዝተበፅሐ በዚ መሰረት ምስ ሓደ ናይ 
ህንዲ ኩባንያ ሓቢርካ ንምስራሕ ዝርርብ ተጀሚሩ ኣሎ፡፡ 
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