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የተከበራችሁ የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ 
ባለአክሲዮኖች፣ 

ባንካችን	 23ኛ	 መደበኛ	 ጠቅላላ	 ጉባዔና	 19ኛ	
አስቸኳይ	 ጉባዔ	 ለማካሄድ	 ያቀረበላችሁን	 ጥሪ	
ተቀብላችሁ	 በስብሰባው	 ላይ	 በመገኘታችሁ	
በቦርዱና	 በራሴ	 ስም	 ከፍ	 ያለ	 ምስጋናዬን	
እያቀረብኩ	እንኳን	ደህና	መጣችሁ	እላለሁ።	

ቀጥሎም	እ.ኤ.አ	ሰኔ	30	ቀን	2022	በተጠናቀቀው	
በጀት	ዓመት	የነበረውን	አገራዊና	ዓለም	አቀፋዊ	
የኢኮኖሚና	ፋይናንስ	ገጽታ	እንዲሁም	በባንካችን	
የተከናወኑ	 ዐበይት	 ተግባራትን	 ጠቅለል	 ባለ	
መልኩ	እንደሚከተለው	ሳቀርብ	ከፍተኛ	ክብርና	
ደስታ	ይሰማኛል፡፡

1. አጠቃላይ የዓለም ኢኮኖሚና ፋይናንስ ገጽታ 

የዓለም	ኢኮኖሚ	ሁኔታ	በየጊዜው	መዋዥቅ	እያሳየ	
በመሆኑ	 በእያንዳንዱ	 ሀገር	 ማክሮና	 ማይክሮ	
ኢኮኖሚ	 ሁኔታዎች	 ላይ	 ተፅእኖ	 አሳርፏል።	
እ.ኤ.አ	ሰኔ	2022	የወጣው	የዓለም	ባንክ	ሪፖርት	
እንደሚያመለክተው	ከሁለት	ዓመት	በፊት	ተከስቶ	
የነበረው	 የኮሮና	 ቫይረስ	 ወረርሽኝ	 ያስከተለው	
ከፍተኛ	 የጤና	 እክልና	 በሃገር	 ውስጥም	 ሆነ	
ከአገር	ወደ	አገር	የተደረገው	የጎዞ	ዝውውር	እቀባ	
ዓለምን	ታይቶ	ወደማይታወቅ	የኢኮኖሚ	ቀውስ	
ውስጥ	 እንዲገባ	 አድርጓል::	 ይህም	 ከሁለተኛው	
የዓለም	ጦርነት	 ወዲህ	 በከፍተኛ	 ደረጃ	 የዓለም	
የኢኮኖሚ	መቀዛቀዝን	አስከትሏል።	

በጀት	ዓመቱ	ዓለም	ከወረርሽኙ	ተጽዕኖ	ሳይላቀቅ	
ሁለት	ተጨማሪ	ክስተቶች	የተፈጠሩበት	ወቅትም	
ነበር፡፡	 ይኸውም	 በዩክሬንና	 በሩሲያ	 መካከል	
የሚካሄደው	ጦርነትና	ያልተጠበቀ	ከፍተኛ	የሆነ	

የዋጋ	 ግሽበት	 ናቸው፡፡	 ከጦርነቱ	 ጋር	 በተያያዘ	
በምስራቅ	አውሮፓ	አስከፊ	የሆነ	ሰብአዊ	ቀውስ	
መድረሱ	እንዲሁም	በሩሲያ	ላይ	ጫና	ለማድረግ	
የተለያዩ	 ማዕቀቦች	መጣላቸው	 በአለም	 ንግድና	
ፋይናንስ	እንቅስቃሴ	ላይ	ከፍተኛ	ጫና	በማሳደር	
የዓለም	 አቀፍ	 ኢኮኖሚውን	 በእጅጉ	 እንዲዳከም	
አድርጎታል፡፡

የነዳጅ	ዋጋ	መጨመርና	የምግብ	ዘይትና	ምግብ	
ነክ	የሆኑ	ግብዓቶች	ዋጋ	መናር	እነዚህን	ዕቃዎች	
በሚያስገቡ	 ሃገራት	 ላይ	 ከፍተኛ	 የሆነ	 የዋጋ	
ግሽበት	አስከትሏል፡፡	እ.ኤ.አ.	 ሰኔ	 2022	ዓለም	
ባንክ	 ባወጣው	 ዘገባ	 መሠረት	 በ2022	 የዓለም	
ኢኮኖሚ	እድገት	 በ2021	 ከነበረበት	 5.7	 በመቶ	
ወደ	2.9	በመቶ	ቀንሷል፡፡	

በዓለም	ዓቀፍ	የገንዘብ	ተቋም	ሪፖርት	መሰረት	
የበለጸጉ	 አገራት	 ኢኮኖሚ	 እ.ኤ.አ.	 በ2021	
ከነበረው	5.2	በመቶ	ወደ	2.5	በመቶ	ዝቅ	ብሏል፡፡	
በተመሳሳይ	ታዳጊና	በማደግ	ላይ	ያሉ	እንዲሁም	
ከሰሃራ	 በታች	 ያሉ	 አገራት	 ዝቅተኛ	 የኢኮኖሚ	
እድገት	ነበራቸው፡፡	በመሆኑም	የታዳጊና	በማደግ	
ላይ	ያሉ	አገራት	ኢኮኖሚ	ዕድገት	ምጣኔ	በ2021	
ከነበረበት	6.8	በመቶ	ወደ	3.6	እንዲሁም	ከሰሃራ	
በታች	ያሉ	የአፍሪካ	አገራት	ደግሞ	ከ4.6	በመቶ	
ወደ	3.8	በመቶ	ቀንሷል፡፡

በአገራችን	 ኢትዮጵያ	 ውስጥ	 የነበረውን	 ሁኔታ	
ስንመለከት	 ደግሞ	 በ2021/22	 በጀት	 ዓመት	
የኢኮኖሚ	 ዕድገቷን	 የሚያደናቅፉ	 በርካታ	
ማኅበራዊና	 ኢኮኖሚያዊ	 ቀውሶች	 የተከሰቱበት	
ዓመት	ነበር፡፡	ለአብነትም	ከCovid-19	ወረርሽኝ	
ተጽዕኖ	በተጨማሪ	በአንዳንድ	የአገሪቱ	አካባቢዎች	
ጦርነትና	 ግጭት	 መከሰት፣	 ተደጋጋሚ	 የሆነ	

ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ.
እ.ኤ.አ የ2021/22 በጀት ዓመት 
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ከባድ	የአየር	ንብረት	ለውጥ	ያስከተለው	ድርቅና	
የአንበጣ	 ወረራ	 መከሰት	 የገበሬውንና	 የአርብቶ	
አደር	ኑሮን	ማቃወሱ	ይጠቀሳሉ፡፡	በዚህም	መሰረት	
የኢትዮጵያ	 ኢኮኖሚ	 ዕድገት	 እ.ኤ.አ.2021	
ከነበረበት	6.3	በመቶ	በ2022	መጨረሻ	ወደ	3.3	
በመቶ	ሊቀንስ	 እንደሚችል	እ.ኤ.አ.	 ሰኔ	 2022	
የታተመው	የዓለም	ባንክ	ዘገባ	ያመለክታል፡፡

ኢትዮጵያ	 በጦርነት	 ውስጥ	 ከሚገኙት	 ሩሲያና	
ዩክሬን	 በሚመጣ	 የስንዴ	 ምርት	 ተጠቃሚ	
በመሆኗ	 በምግብ	 ዋጋ	 ላይ	 ከፍተኛ	 ጫና	
ተፈጥሯል።	እ.ኤ.አ.	በየካቲትና	ሚያዚያ	ወራት	
ብቻ	 የስንዴና	 የምግብ	 ዘይት	ዋጋ	 በ65	 በመቶ	
በመጨመሩ	 በሀገሪቱ	 ያለውን	 የዋጋ	 ንረት	
አባብሶታል።	በመሆኑም	ቀጣይነት	ያለው	የዋጋ	
ንረት	 አሁንም	 የኢኮኖሚው	 ዋና	 ፈተና	 ሆኖ	
ቀጥሏል፡፡	 እ.ኤ.አ.	 በግንቦት	 ወር	 2022	 የዋጋ	
ግሽበት	ወደ	 37.2	 በመቶ	 ከፍ	ማለቱንና	 በሰኔ	
2022	ወደ	34.0	በመቶ	መውረዱን	የማዕከላዊ	
ስታቲስቲክስ	ኤጀንሲ	ሪፖርት	ያሳያል።

በኢትዮጵያ	የባንክ	ኢንዱስትሪ	ውስጥ	የነበረውን	
እንቅስቃሴ	ስንመለከት	ደግሞ	ያለፈው	በጀት	ዓመት	
መንግስት	የዋጋ	ንረትን	ለማረጋጋት፣	ኢኮኖሚ	
ውስጥ	 የሚስተዋሉ	 ህገ-ወጥ	 እንቅስቃሴዎችን	
ለመከላከል፣	የወጪ	ንግድን	ለማበረታት፣	ወዘተ	
የወሰዳቸው	 የፖሊሲ	 ማስተካካያዎች	 ለሴክተሩ	
አፈፃፀም	 አዎንታዊ	 አስተዋፅኦ	 ነበራቸው::	
በተጨማሪም	 ብሔራዊ	 ባንክ	 የግል	 ባንኮች	
ቀጠናው	ላይ	ከሚንቀሳቀሱ	አህጉር	አቀፍ	ባንኮች	
ጋር	 በትስስር	 እንዲሰሩ	 የሚያስችል	 አሰራር	
መዘርጋቱ	የንግድ	ፋይናንስን	ከማቀላጠፍ	አንጻር	
የራሱ	የሆነ	ጉልህ	ሚና	ነበረው፡፡

በሌላ	 በኩል	 የተቀማጭ	 ገንዘብ	 መጠባበቂያና	
ለብሔራዊ	ባንክ	ገቢ	የሚደረገው	የውጭ	ምንዛሪ	
(Surrender)	መጠን	መጨመር፣	የልማት	ባንክ	
የቦንድ	ግዢ	እንዲሁም	የአገር	ውስጥ	የሥራና	
የንግድ	እንቅስቃሴዎች	መቀዛቀዝ	በበጀት	ዓመቱ	
ለባንክ	 ሴክተሩ	 ፈታኝ	 ከነበሩ	 ክስተቶች	ውስጥ	
ይጠቀሳሉ።	በተጨማሪም	ባሳለፍነው	በጀት	ዓመት	
በርካታ	የአነስተኛ	ፋይናንስ	ተቋማት	ወደ	ባንክ	
ማደጋቸውና	አዳዲስ	የግል	ንግድ	ባንኮች	የባንክ	
ሥራውን	በይፋ	መቀላቀል	እንዲሁም	የተወሰኑ	
ባንክ	ነክ	አገልግሎቶችን	የሚሰጡ	ባንክ	ያልሆኑ	
ተቋማት	 (የፊንቴክና	 እንደ	 ኢትዮ-ቴሌኮም	 ያሉ	
ተቋማት)	 ሥራ	መጀመራቸው	 በዘርፉ	 ያለውን	
ውድድር	ጠንካራ	እንዲሆን	አድርጎታል፡፡	ለረጅም	
ጊዜ	ዝግ	ሆኖ	የቆየው	የውጭ	ባንኮች	ወደ	ሀገር	
ውስጥ	 እንዲገቡና	ኢንዱስትሪውን	 እንዲቀላቀሉ	
አስፈላጊው	 ቅድመ	 ዝግጅት	 እየተደረገ	 መሆኑ	
ሌላው	 በባንክ	 ኢንዱስትሪው	 ውስጥ	 ከፍተኛ	
ትኩረት	የተሰጠው	ጉዳይ	ነበር፡፡	

ባንካችንም	 በብሔራዊ	 ባንክ	 የሚወጡ	
መመሪያዎችንና	 በዘርፉ	 የሚከሰቱ	 አዳዲስ	
ለውጦችን	 ቀድሞ	 በመገንዘብ	 ውጤታማ	ሥራ	
በመስራት	 ተወዳዳሪነቱን	 ይበልጥ	 አጠንክሮ	
ለማስቀጠል	ያልተገደበ	ጥረት	እያደረገ	ይገኛል::		
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2. የፋይናንስ ነክ ሥራዎች አፈጻጸም

2.1 ሀብት /Assets/

በበጀት	 ዓመቱ	 መጨረሻ	 የባንኩ	 አጠቃላይ	 ሀብት	 ብር	 61.5	 ቢሊዮን	 ደርሷል፡፡	 ይህም	 ባለፈው	
ተመሳሳይ	ወቅት	ከነበረው	ብር	54.2	ቢሊዮን	ጋር	ሲነጻጸር	የ13.5	በመቶ	ዕድገት	አሳይቷል፡፡	ይህ	
ጠቅላላ	የሀብት	መጠን	በባንኩ	የተሰጠን	የብድር	ክምችት፣	በእጅ	ያለን	ጥሬ	ገንዘብ፣	በአገር	ውስጥና	
በውጭ	አገር	ባንኮች	ያለን	ተቀማጭ	ገንዘብ፣	በብሔራዊ	ባንክ	የተቀመጠን	መጠባበቂያ፣	የባንኩን	ቋሚ	
ሀብቶች	እንዲሁም	በአክሲዮኖችና	ቋሚ	ንብረቶች	ላይ	የተደረጉ	ኢንቨስትመንቶችን	ያካትታል፡፡	ዝርዝር	
መረጃው	ከዚህ	በታች	ባለው	ሰንጠረዥ	ተመልክቷል፡፡

የባንኩ ሀብት ዝርዝር መግለጫ

የባንኩ	ሀብት	ዓይነት

እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30	ቀን	
2022

እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30	ቀን	
2021 ዕድገት

መጠን	 
(በ’000	ብር)

ድርሻ	
(በመቶኛ)

መጠን	 
(በ’000	ብር)

ድርሻ	
(በመቶኛ)

መጠን	 
(በ’000	ብር) በመቶኛ

ጥሬ	ገንዘብና	በባንክ	ያለ	ሒሳብ 14,981,107 24.4% 7,425,127 13.7% 7,555,980 101.8%

ለደንበኞች	የተሰጡ	ብድሮችና	
ቅድሚያ	ክፍያዎች 38,935,902 63.3% 34,218,303 63.1% 4,717,599 13.8%

በተለያዩ	አ.ማህበራት	የተደረገ	
ኢንቨስትመንት 279,253 0.5% 185,996 0.3% 93,257 50.1%

የብሔራዊ	ባንክ	ሰነድ	ግዥ	
(NBE	Bills) 365,729 0.6% 6,671,432 12.3% (6,305,703) -94.5%

በአጋር	አካላት	የተደረገ	
ኢንቨስትመንት 55,647 0.1% 48,298 0.1% 7,349 15.2%

ሌሎች	ሀብቶች 2,053,013 3.3% 1,316,646 2.4% 736,367 55.9%

የኢንቨስትመንት	ሀብት 22,007 0.0% 22,487 0.0% (480) -2.1%

ሀልዎት	የሌላቸው	ሀብቶች	
(Intangible	Asset) 73,191 0.1% 22,878 0.0% 50,313 219.9%

የመጠቀም	መብት	(Right-of-
use	Asset) 763,881 1.2% 640,997 1.2% 122,884 19.2%

ቋሚ	ሀብት 3,961,587 6.4% 3,647,013 6.7% 314,574 8.6%

አጠቃላይ	ሀብት 61,491,317 100.0% 54,199,177 100.0% 7,292,140 13.5%

ከላይ	 በሪፖርቱ	 የተገለፀው	 የቋሚ	 ሀብት	
መጠን	በሒሳብ	መዝገብ	ላይ	ሰፍሮ	የሚገኘውን	
የሚያመለክት	ሲሆን	አሁን	ባለው	ወቅታዊ	ዋጋ	
ቢሰላ	የሃብት	መጠኑ	እጅግ	ከፍተኛ	እንደሚሆን	
መገንዘብ	ይቻላል፡፡	

2.1.1 ብድርና ቅድሚያ ክፍያዎች 

ባንኩ	 እስከ	 2021/22	 በጀት	 ዓመት	 መጨረሻ	
ድረስ	 የሰጠው	 አጠቃላይ	 የብድር	 መጠን	 ብር	
39.4	 ቢሊዮን	 የደረሰ	 ሲሆን፣	 ይህም	 ውጤት	
ካለፈው	 በጀት	 ዓመት	 ተመሳሳይ	 ወቅት	 ጋር	
ሲነጻጸር	የብር	4.9	ቢሊዮን	ወይም	14.2	በመቶ	
ዕድገት	አሳይቷል፡፡	የተበዳሪዎች	ቁጥርም	18,234	
ደርሷል፡፡	
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በበጀት	ዓመቱ	መጨረሻ	የባንኩ	የብድር	ክምችት	
ከአጠቃላይ	ተቀማጭ	ገንዘብ	ጋር	ሲነፃፀር	(Loan	
to	Deposit	Ratio)	79.1	በመቶ	ነበር፡፡		

በሌላ	መልኩ	የውዝፍ	ብድር	ክምችት	ማለትም	
አጠራጣሪና	 የተበላሹ	 ብድሮች	 (NPLs)	 ምጣኔ	
2.8	በመቶ	የደረሰ	ሲሆን	ይህም	ባለፈው	ዓመት	
ተመሳሳይ	 ወቅት	 ከነበረው	 3.6	 በመቶ	 ጋር	
ሲነፃፀር	መጠነኛ	መሻሻል	አሳይቷል፡፡	የኢትዮጵያ	

ብሔራዊ	 ባንክ	 ካስቀመጠው	 የ5	 በመቶ	ምጣኔ	
አንፃርም	 ሲታይ	 የተሻለ	 መሆኑን	 ለመረዳት	
ተችሏል፡፡	

ባንኩ	እስከ	በጀት	ዓመቱ	መጨረሻ	ድረስ	ብድር	
የሰጠባቸው	የኢኮኖሚ	ዘርፎችና	የያዙት	የብድር	
መጠን	 ድርሻ	 ከዚህ	 በታች	 ባለው	 ሠንጠረዥ	
ተመልክቷል፡፡

የተሰጡ ብድሮች በክፍለ ኢኮኖሚ

የብድር	ዓይነት

እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30	ቀን	
2022 እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30	ቀን	2021 ዕድገት

መጠን	 
(በ’000	ብር)

ድርሻ	
(በመቶኛ)

መጠን	 
(በ’000	ብር)

ድርሻ	
(በመቶኛ)

መጠን	 
(በ’000	ብር) በመቶኛ

ለግብርናው	ዘርፍ 241,394 0.6% 186,990 0.5% 54,404 29.1%

ለማምረቻዎች	ኢንዱስትሪ	
ዘርፍ 6,446,920 16.4% 5,919,780 17.2% 527,140 8.9%

ለአገር	ውስጥ	ንግድ 6,517,161 16.6% 6,072,472 17.6% 444,689 7.3%

ለትራንስፖርትና	መገናኛ	ዘርፍ 1,032,612 2.6% 755,075 2.2% 277,537 36.8%

ለሆቴልና	ቱሪዝም 4,293,517 10.9% 4,232,510 12.3% 61,007 1.4%

ለወጪ	ንግድ 6,401,822 16.3% 6,160,726 17.9% 241,096 3.9%

ለገቢ	ንግድ 4,653,350 11.8% 3,912,069 11.3% 741,281 18.9%

ለሕንጻ	ግንባታ 8,540,628 21.7% 6,367,280 18.5% 2,173,348 34.1%

ለማዕድን	ኃይልና	ውኃ	ዘርፍ 153,773 0.4% 212,192 0.6% (58,419) -27.5%

ለሠራተኛና	ለሌሎች	የተሰጡ	
ብድሮች 1,085,710 2.8% 665,752 1.9% 419,958 63.1%

ጠቅላላ	ብድር 39,366,887 100.0% 34,484,846 100.0% 4,882,041 14.2%

2.1.2 ኢንቨስትመንት 

የባለአክሲዮኖችን	ካፒታል	አዋጭ	በሆኑ	ዘርፎች	ላይ	በማዋል	ወደ	ጠቃሚ	እሴት	የመለወጥ	ስራውን	
አጠናክሮ	ከማስቀጠል	አኳያ	ባንኩ	እስከ	በጀት	ዓመቱ	ማጠናቀቂያ	ድረስ	በተለያዩ	ቋሚ	ሃብት	ማለትም	
የህንፃ	ግንባታና	የተለያዩ	የቢሮ	መገልገያ	ቋሚ	ዕቃዎች	ላይ	ብር	4	ቢሊዮን	ያዋለ	ሲሆን	በተጨማሪም	
በተለያዩ	አማራጭ	የኢንቨስትመንት	መስኮች	(በተለያዩ	አ.ማህበራትና	በአጋር	አካላት)	ላይ	እያደረገ	
ያለው	ተሳትፎ	ብር	334.9	ሚሊዮን	ደርሷል፡፡
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2.2 ዕዳ (Liabilities)

የባንኩ	 አጠቃላይ	 ዕዳ	 (Liabilities)	 እ.ኤ.አ.	 ሰኔ	 30	 ቀን	 2022	 በተጠናቀቀው	 በጀት	 ዓመት	ብር	
53.4	ቢሊየን	የደረሰ	ሲሆን	ይህም	ካለፈው	ዓመት	ተመሳሳይ	ወቅት	ጋር	ሲነፃፀር	የብር	6.2	ቢሊዮን	
(13.1%)	እድገት	አስመዝግቧል።	የደንበኞች	ተቀማጭ	ገንዘብ	(Deposit)	ከባንኩ	ጠቅላላ	ዕዳ	ውስጥ	
93.2%	ድርሻ	ይዞ	ይገኛል፡፡	የባንኩ	ዕዳ	ሚዛን	መግለጫ	በሚከተለው	ሠንጠረዥ	ተገልጿል፡፡

የባንኩ ዕዳ መግለጫ

የዕዳ	ዓይነት

እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30	ቀን	2022 እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30	ቀን	2021 ዕድገት

መጠን	 
(በ’000	ብር)

ድርሻ	
(በመቶኛ)

መጠን	 
(በ’000	ብር)

ድርሻ	
(በመቶኛ)

መጠን	 
(በ’000	ብር) በመቶኛ

የደንበኞች	ተቀማጭ	ገንዘብ 49,758,078 93.2% 43,537,890 92.3% 6,220,188 14.3%

ብድር 139,106 0.3% 321,089 0.7% (181,983) -56.7%

ተከፋይ	የትርፍ	ግብር 404,034 0.8% 410,547 0.9% (6,513) -1.6%

ሌሎች	ዕዳዎቸ 2,683,037 5.0% 2,610,092 5.5% 72,945 2.8%

በሊዝ	ለተያዙ	ሀብቶች	
የሚከፈል	ዕዳ 266,493 0.5% 231,452 0.5% 35,041 15.1%

በጡረታ	ጊዜ	ለሠራተኞች	
የሚከፈል	ጥቅማጥቅም 46,007 0.1% 39,262 0.1% 6,745 17.2%

ወደፊት	የሚከፈል	የትርፍ	
ግብር 79,042 0.1% 35,168 0.1% 43,874 124.8%

አጠቃላይ	ዕዳ 53,375,797 100.0% 47,185,500 100.0% 6,190,297 13.1%

2.2.1 ተቀማጭ ገንዘብ

በበጀት	ዓመቱ	የባንኩ	አጠቃላይ	የተቀማጭ	ገንዘብ	
መጠን	ብር	49.8	ቢሊዮን	የደረሰ	ሲሆን	ካለፈው	
ተመሳሳይ	ወቅት	ጋር	ሲነጻጸር	የብር	6.2	ቢሊዮን	
ወይም	የ14.3	በመቶ	ዕድገት	አሳይቷል፡፡	

የባንኩ	አጠቃላይ	አስቀማጭ	ደንበኞች	ቁጥርም	
ባለፈው	ዓመት	ከነበረው	1,674,879	በ445,981	
ወይም	26.6	በመቶ	በመጨመር	ወደ	2,120,860	
ከፍ	ብሏል፡፡	 የተቀማጭ	ሒሳብ	ዝርዝር	መረጃ	
ከዚህ	በታች	ባለው	ሠንጠረዥ	ቀርቧል፡፡
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የተቀማጭ ሒሳብ በአይነት

የሒሣብ	ዓይነት
እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30	ቀን	2022 እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30	ቀን	2021 ዕድገት

መጠን	 
(በ’000	ብር)

ድርሻ	
(በመቶኛ)

መጠን	 
(በ’000	ብር)

ድርሻ	
(በመቶኛ)

መጠን	 
(በ’000	ብር) በመቶኛ

ተንቀሳቃሽ 9,298,897 18.7% 7,694,478 17.7% 1,604,419 20.9%

ቁጠባ 31,282,140 62.9% 29,250,646 67.2% 2,031,494 6.9%

የጊዜ	ገደብ 9,177,041 18.4% 6,592,768 15.1% 2,584,273 39.2%

ጠቅላላ	ተቀማጭ 49,758,078 100.0% 43,537,892 100.0% 6,220,186 14.3%

2.3 ካፒታል 

በበጀት	ዓመቱ	መጨረሻ	የባንኩ	አጠቃላይ	ካፒታል	
(የተከፈለ	ካፒታል፣	ያልተከፋፈለ	ትርፍ፣	ሕጋዊና	
ልዩ	ልዩ	 የመጠባበቂያ	ሒሳቦችን	ጨምሮ)	ብር	
8.1	 ቢሊዮን	 ደርሷል::	 ይህም	 አሃዝ	 ካለፈው	
ዓመት	ተመሳሳይ	ወቅት	ጋር	ሲነጻጸር	የብር	1.1	
ቢሊዮን	ወይም	የ15.7	በመቶ	ዕድገት	አሳይቷል::	

ባለፈው	በጀት	ዓመት	ብር	4.3	ቢሊየን	የነበረው	
የባንኩ	የተከፈለ	ካፒታል	በበጀት	ዓመቱ	መጨረሻ	
ላይ	ብር	4.8	ቢሊዮን	የደረሰ	ሲሆን	ከአጠቃላይ	
የባንኩ	ካፒታል	59.4	በመቶውን	ድርሻ	ይዟል::	
ዝርዝር	የባንኩ	ካፒታል	ዕድገት	መግለጫ	ቀጥሎ	
በቀረበው	ሠንጠረዥ	ተመልክቷል፡፡

የባንኩ ካፒታል መግለጫ

ካፒታልና	የመጠባበቂያ	
ሒሳብ	ዓይነት

እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30	ቀን	2022 እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30	ቀን	2021 ዕድገት

መጠን	 
(በ’000	ብር)

ድርሻ	
(በመቶኛ)

መጠን	 
(በ’000	ብር)

ድርሻ	
(በመቶኛ)

መጠን	 
(በ’000	ብር) በመቶኛ

የተከፈለ	ካፒታል 4,824,476 59.4% 4,260,514 60.7% 563,962 13.2%

የሪስክ	ቁጥጥር	መጠባበቂያ 315,991 3.9% 302,114 4.3% 13,877 4.6%

ያልተከፋፈለ	ትርፍ 895,815 11.0% 763,141 10.9% 132,674 17.4%

ሕጋዊ	የመጠባበቂያ	ሒሳብ 1,994,564 24.6% 1,659,903 23.7% 334,661 20.2%

ልዩ	የመጠባበቂያ	ሒሳብ 2,300 0.0% 2,200 0.0% 100 4.5%

ሌሎች	የመጠባበቂያ	ሒሳቦች 82,377 1.0% 25,806 0.4% 56,572 219.2%

ጠቅላላ	ካፒታልና	መጠባበቂያ	
ሒሣብ

8,115,523 100.0% 7,013,678 100.0% 1,101,845 15.7%
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2.4 የባንኩ የገቢና ወጪ መግለጫ

2.4.1 ገቢ 

ባንኩ	በዚህ	ዓመት	ያስመዘገበው	አጠቃላይ	ገቢ	ብር	7	ቢሊዮን	ሲሆን፣	ይህም	ካለፈው	ተመሳሳይ	
ወቅት	ጋር	ሲነጻጸር	የብር	1.2	ቢሊዮን	ወይም	የ20.3	በመቶ	ዕድገት	አስመዝግቧል፡፡	ገቢው	ከወለድ፣	
ከአገልግሎትና	ከኮሚሽን	እንዲሁም	ከሌሎች	የገቢ	ምንጮች	የተገኘ	ሲሆን	ዝርዝር	መረጃው	ከዚህ	
በታች	ባለው	ሰንጠረዥ	ቀርቧል፡፡	

ዋና ዋና የገቢ ምንጮች

የገቢ	ዓይነት

እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30	ቀን	2022 እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30	ቀን	2021 ዕድገት

መጠን	 
(በ’000	ብር)

ድርሻ	 
(በመቶኛ)

መጠን	 
(በ’000	ብር)

ድርሻ	
(በመቶኛ)

መጠን	 
(በ’000	ብር) በመቶኛ

ከወለድ	የተገኘ	ገቢ 6,132,281 87.5% 5,226,840 89.8% 905,442 17.3%

ከአገልግሎትና	ኮሚሽን	
ገቢ 708,575 10.1% 495,642 8.5% 212,933 43.0%

ከልዩ	ልዩ	ገቢ 164,543 2.3% 99,942 1.7% 64,601 64.6%

ድምር 7,005,400 100.0% 5,822,424 100.0% 1,182,976 20.3%

2.4.2 ወጪ 

በበጀት	 ዓመቱ	 የባንኩ	 አጠቃላይ	 ወጪ	 ብር	
5.2	ቢሊዮን	ሲሆን	ከአምናው	ተመሳሳይ	ወቅት	
ጋር	 ሲነጻጸር	 የብር	 1	 ቢሊዮን	 ወይም	 የ24.9	
በመቶ	ጭማሪ	አሳይቷል፡፡	የጊዜ	ገደብ	ተቀማጭ	
ወለድ	 ምጣኔ	 መጨመሩ፣	 በባንኩ	 የቅርንጫፍ	

ማስፋፊያ	 ሥራን	 ተከትሎ	 ተጨማሪ	 የሰው	
ኃይል	ቅጥር	መፈጸሙ፣	የቅርንጫፍ	ቢሮ	ኪራይ	
ዋጋ	 መጨመሩና	 የባንኩ	 የሥራ	 ስፋት	 ከጊዜ	
ወደ	ጊዜ	እያደገ	መምጣቱ	ለወጪው	መጨመር	
አስተዋጽኦ	 አድርጓል፡፡	 ዝርዝር	መረጃው	 ከዚህ	
በታች	በቀረበው	ሠንጠረዥ	ተመላክቷል፡፡

ዋና ዋና የወጪ አይነቶች

የወጪ	አይነት

እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30	ቀን	
2022

እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30	ቀን	
2021 ዕድገት

መጠን	 
(በ’000	ብር)

ድርሻ	 
(በመቶኛ)

መጠን	 
(በ’000	ብር)

ድርሻ	
(በመቶኛ)

መጠን	 
(በ’000	ብር) በመቶኛ

የወለድ	ወጪ 2,501,530 47.7% 2,011,358 47.9% 490,172 24.4%

የአገልግሎትና	ኮሚሽን	ወጪ 11,636 0.2% 5,548 0.1% 6,088 109.7%

ደመወዝና	ጥቅማጥቅም 1,767,730 33.7% 1,237,983 29.5% 529,748 42.8%

ሌሎች	የሥራ	ማስኬጃ	ወጪዎች 352,256 6.7% 541,587 12.9% (189,331) -35.0%

ለአጠራጣሪ	ብድሮች	የተያዘ	
መጠባበቂያ 164,443 3.1% 49,461 1.2% 114,982 232.5%

ልዩ	ልዩ	ወጪዎች 445,004 8.5% 352,941 8.4% 92,063 26.1%

ድምር 5,242,599 100.0% 4,198,876 100.0% 1,043,722 24.9%



የ2021/22 በጀት ዓመት የዲሬክተሮች ቦርድ ዓመታዊ ሪፖርት

Nib InternationalBank

8
ይሠሯል ከልብ፣

እንደ ንብ !
Committed to Service Excellence !

2.4.3 ትርፍ 

የዘመኑ	 የባንኩ	ትርፍ	 ከገቢ	 ግብር	 በፊት	 ብር	
1.76	 ቢሊዮን	 ሲሆን	 ይህም	 ባለፈው	 ዓመት	
ተመሳሳይ	ወቅት	ተመዝግቦ	ከነበረው	ብር	1.62	
ቢሊዮን	 ጋር	 ሲነጻጸር	 የብር	 139.25	ሚሊዮን	
ወይም	 8.6	 በመቶ	 ዕድገት	 አሳይቷል።	 ከግብር	
በኋላ	ትርፉ	ብር	1.34	ቢሊዮን	ሲሆን	ባለፈው	
ዓመት	 ተመዝግቦ	 ከነበረው	 ብር	 1.22	 ቢሊዮን	
ጋር	ሲነጻጸር	የብር	122.04	ሚሊዮን	ወይም	10	
በመቶ	ጭማሪ	አሳይቷል።	

2.5 ከሀብትና ከተከፈለ ካፒታል አንጻር የተገኘ 
ትርፍ 

በበጀት	 ዓመቱ	 ከታክስ	 በፊት	 የተገኘው	 ትርፍ	
ለአማካይ	 ሀብት	 ተካፍሎ	 የተገኘው	 ውጤት	
(Return	on	Asset)	3.05	በመቶ	ሲሆን	ባለፈው	
በጀት	 ዓመት	 3.36	 በመቶ	 ነበር፡፡	 በሌላ	 በኩል	
በበጀት	ዓመቱ	የተገኘው	የተጣራ	ትርፍ	በአማካይ	
የተከፈለ	 ካፒታል	 ተካፍሎ	 የተገኘው	 ውጤት	
(Earning	Per	Share)	29.2	በመቶ	ሲሆን	ይህ	
አሃዝ	 ባለፈው	 ዓመት	 ተመሳሳይ	 ወቅት	 30.9	
በመቶ	ነበር፡፡

3. ሌሎች የተከናወኑ አበይት ተግባራት

በበጀት	 ዓመቱ	 ለባንኩ	 እድገትና	 ልማት	 ወሳኝ	
የሆኑ	ስትራቴጂካዊና	ሌሎች	አንኳር	ተግባራት	
ተከናውነዋል።	ከእነዚህ	ውስጥ	የሚከተሉት	ዋና	
ዋና	ሥራዎች	ይጠቀሳሉ፡፡

• ባንኩ	የውጭና	የውስጥ	ወቅታዊ	ክስተቶችን	
ከግምት	 ውስጥ	 በማስገባት	 የስትራቴጂክ	
እቅዱን	 በጥልቀት	 ገምግሞ	 የደንበኞችን	
ፍላጎት	በሚገባ	በሚያሟላና	የባለአክሲዮኖቹን	
ተጠቃሚነት	 ከፍ	 ለማድረግ	 በሚያስችል	
መልኩ	 ክለሳ	 አድርጎ	 ወደ	ሥራ	 ገብቷል፡፡	
በተጨማሪም	ከተከለሰው	የባንኩ	ስትራቴጂክ	
ዕቅድ	ጋር	የተጣጣመ	የድርጅታዊ	መዋቅር	
ጥናት	በመጠናቀቅ	ላይ	ነው፡፡	

• ባንካችን	 በተጠናቀቀው	 በጀት	 ዓመት	
ቴክኖሎጂን	 በተመለከተ	 ገጥሞት	የነበረውን	
ከፍተኛ	 ተግዳሮት	 በማስወገድ	 ልዩ	 ልዩ	
የዲጅታል	 ባንኪንግ	 አገልግሎት	 እየሰጠ	
ይገኛል፡፡	ዝርዝሩም	በንዑስ	አርዕስት	6	ላይ	
ተመላክቷል፡፡

• የባንኩ	ደንበኞች	ቁጥርና	የተቀማጭ	ገንዘብ	
እንዲጨምር	 ለማድረግ	 ጠቀም	 ያለ	 ወለድ	
የሚያስገኙ	አራት	አዳዲስ	የተቀማጭ	ሒሳቦች	
ማለትም	 ንብ	 ማር፣	 ንብ	 ማህበራዊ፣	 ንብ	
ልገሳና	 የሥራ	 ፈጣሪዎች	 የቁጠባ	 ሒሳቦች	
ተዘጋጅተው	በይፋ	ሥራ	ጀምረዋል።

• የጋራ	 ተጠቃሚነትን	 መሰረት	 በማድረግ	
ባንካችን	 ከተለያዩ	 ድርጅቶች	 	 ለአብነትም	
ከኢትዮጵያ	አየር	መንገድ፣	ከኢትዮ-ቴሌኮም፣	
ከኢ-ብር	 ኩባንያ፣	 ከቀላል	 ትራንስፖርት፣	
ከበርካታ	 ትምህርት	 ቤቶች፣	 ወዘተ	 ጋር	
በጋራ	 ለመስራት	 የሚያስችሉ	 ስምምነቶችን	
ተፈራርሞ	 ልዩ	 ልዩ	 የፋይናንስ	 ስራዎችን	
በመስራት	ላይ	ይገኛል፡፡	

4. የሰው ሀብት

በበጀት	 ዓመቱ	 መጨረሻ	 አጠቃላይ	 የባንኩ	
ሠራተኞች	 ቁጥር	 ባለፈው	 ዓመት	 ተመሳሳይ	
ወቅት	 ከነበረው	 በ196	 ጨምሮ	 ከ7,382	 ወደ	
7,578	ከፍ	ብሏል፡፡

ቀልጣፋና	 ውጤታማ	 የሆነ	 የባንክ	 አገልግሎት	
ለመስጠት	 ከሚሰሩ	 ቁልፍ	 ተግባራት	 መካከል	
የባንኩን	ሠራተኞች	ክህሎትና	ተነሳሽነት	ማሳደግ	
አንዱና	ወሳኙ	ጉዳይ	ነው፡፡	በመሆኑም	በተጠናቀቀው	
በጀት	 ዓመት	 ውስጥ	 103	 የሚሆኑ	 የተለያዩ	
የስልጠና	መርሃ-ግብሮች	 (training	 programs)	
ተዘጋጅተው	 ለባንኩ	 ሠራተኞች	 ተሰጥተዋል፡፡	
በተጨማሪም	የትምህርት	ደረጃቸውን	ለማሻሻል	
በተለያዩ	 የትምህርት	 ተቋማት	 በመማር	 ላይ	
ለሚገኙ	 568	 የባንኩ	 ሠራተኞች	 የትምህርት	
ክፍያቸውን	ባንኩ	እየሸፈነላቸው	ይገኛል፡፡
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5. የስጋት ተጋላጭነት አስተዳደር /Risk 
Management/

ባንካችን	 ከሚያከናውናቸው	 የተለያዩ	 ተግባራት	
ጋር	 በተያያዘ	 ሊያጋጥሙ	 የሚችሉ	 ስጋቶችን	
(Risks)	አስቀድሞ	ለመከታተል	በሁሉም	የሥራ	
ሂደቶችና	 አገልግሎቶች	 የስጋት	 አስተዳደር	
መርሆዎችን	በማካተት	ከፍተኛ	ትኩረት	ሰጥቶ	
እየሰራ	 ይገኛል፡፡	 በእነዚህ	 መርሆዎች	 ዙሪያ	
ተከታታይ	ስልጠናዎችንና	የአቅም	ግንባታ	መርሃ	
ግብሮችን	በማዘጋጀት	በሁሉም	የባንኩ	ሠራተኞች	
ዘንድ	የስጋት	አስተዳደርና	ተገዥነት	ባህል	(Risk	
Management	 and	 Compliance	 culture)	
እንዲሰርጽ	 ያላሰለሰ	 ጥረት	 ተደርጓል።	 ባንኩ	
እያንዳንዱ	 ሰራተኛ	 በተመደበበት	 የሥራ	መስክ	
ራሱን	እንደ	ስጋት	አስተዳዳሪ	(Risk	Manager)	
አድርጎ	 የሚመለከትበትን	 አሳታፊ	 የሆነ	 ዘዴ/
መርህ	 የሚከተል	 ሲሆን	 ይህም	 ባንኩ	 ስጋትን	
የሚቋቋም	ተቋም	እንዲሆን	አስችሎታል።	

በተጨማሪም	ባንኩ	የዓለም	አቀፍና	የአገር	ውስጥ	
ተቆጣጣሪ	አካላትን	መስፈርት	የሚያሟላ	በወንጀል	
ድርጊት	 የተገኘ	 ገንዘብ	 ወይም	 ንብረት	 ሕጋዊ	
አስመስሎ	ማቅረብን	(Money	Laundering)	እና	
ሽብርተኝነትን	በገንዘብ	መርዳትን	(Financing	of	
Terrorism)	ለመከላከልና	ለመቆጣጠር	የሚያስችል	
እጅግ	በጣም	ዘመናዊ	የሆነ	የፋይናንስ	ነክ	ወንጀል	
ቅነሳ	 (Financial	 Crime	 Mitigation	 /FCM/)	
መተግበሪያ	 ቴክኖሎጂን	 ተግባራዊ	 በማድረግ	
ከዚህ	ጉዳይ	ጋር	ተያያዥነት	ያላቸውን	ስጋቶች	
በአግባቡ	በማስተዳደር	ላይ	ይገኛል፡፡

6. የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ

ንብ	 ኢንተርናሽናል	 ባንክ	 የዲጂታል	
ትራንስፎርሜሽን	 ተግባርን	 በስትራቴጂክ	 ዕቅዱ	
እንደ	ቁልፍ	ሥራ	ይዞ	በመንቀሳቀስ	ላይ	ነው፡፡	
ከዚህ	አንፃር	የተለያዩ	የሥራ	ሂደቶችን	ዲጂታል	
የማድረግና	የመሰረተ	ልማት	ማሻሻያ	ስራዎችን	
ዘመናዊና	ደህንነቱ	በተጠበቀ	መልኩ	በመተግበር	
ላይ		ነው።	

በተለይ	 ባንኩ	 ለረጅም	 ዓመታት	 ሲጠቀምበት	
የነበረውን	 የኮር	 ባንኪንግ	 ሲስተም	 ወደተሻለና	
የቅርብ	 ጊዜ	 ስሪት	 ወደሆነው	 T24	 Version	
2020	 የማሳደግ	ሥራውን	 በማጠናቀቅ	 እ.ኤ.አ	
ከጥቅምት	ወር	2021	ጀምሮ	ተግባራዊ	በማድረግ	
ላይ	 ይገኛል፡፡	 ይህም	 የባንኩን	 ዋና	 ዋና	 የስራ	
ሂደቶችን	 በማቀላጠፍ	 የተሻለ	 አገልግሎት	
ለመስጠት	የሚያስችል	ምቹ	ሁኔታን	ከመፍጠሩም	
ባሻገር	ከሲሰተም	መቆራረጥ	ጋር	ተያይዞ	የነበረው	
የደንበኞችን	ቅሬታ	ቀርፏል፡፡

ባንኩ	 ከኢ-ብር	 ኩባንያ	 ጋር	 በመተባበር	 “NIB	
E-Birr”	 የሞባይል	 ዋሌትና	 የኤጀንሲ	 ባንኪንግ	
አገልግሎቶችን	 በማቅረብ	 የፋይናንስ	 ስርዓት	
አካታችነትን	እውን	ለማድረግ	ብሎም	የዲጂታል	
ኢኮኖሚና	ጥሬ	ገንዘብ	በእጅ	ይዞ	የማይንቀሳቀስ	
ማህበረሰብን	 /cash-lite	 society/	 የመፍጠር	
የብሔራዊ	ባንክና	የመንግስት	አገራዊ	የዲጂታል	
ትራንስፎርሜሽን	ስትራቴጂን	ተግባራዊ	በማድረግ	
ላይ	ይገኛል፡፡

የባንኩን	የዲጂታል	የክፍያ	መንገዶችን	ከተለያዩ	
የሶስተኛ	ወገን	የክፍያ	ስርዓቶች	ጋር	ማስተሳሰር	
ሌላው	 ከኢንፎርሜሽን	 ቴክኖሎጂ	 ልማት	
ሥራችን	አኳያ	የሚጠቀስ	የበጀት	ዓመቱ	ቁልፍ	
ተግባር	ነበር::	በዚህ	መሰረት	ደንበኞች	የተለያዩ	
ክፍያዎችን	ለመክፈል	ምቹ	ሁኔታ	የተፈጠረላቸው	
ሲሆን	 ለአብነት	 ያህልም	 የአየር	 ትኬት	
ለመቁረጥ፣	 የሞባይል	 አየር	 ሰዓት	 ለመግዛት፣	
የትምህርት	ቤት	ክፍያዎች	ለመፈፀም፣	የትራፊክ	
ቅጣት	ለመክፈል፣	የመንግስት	ታክስ	ለመክፈል፣	
ወዘተ.	 መጥቀስ	 ይቻላል፡፡	 ባንኩ	 ከሌሎች	 አቻ	
ባንኮች	 ጋር	 በኢትስዊች	 በኩል	 የእርስ	 በእርስ	
ግንኙነት	የሚያደርጉበት	ሲስተምም	ተዘርግቷል::	
በመሆኑም	 ደንበኞች	 ገንዘብ	 ከአንድ	 ባንክ	 ወደ	
ሌላ	 ባንክ	 በሞባይልም	 ሆነ	 በቅርንጫፍ	 በኩል	
ማስተላለፍ	ችለዋል፡፡

ባንኩ	 ደረጃውን	 የጠበቀ	 የቢዝነስ	 ኢንተለጀንስና	
ዳታ	ማከማቻ	ሲስተም	ለመገንባትና	ለመተግበር	
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በሂደት	 ላይ	 ነው፡፡	 ይህም	 ለተቆጣጣሪ	 አካልና	
ለባንኩ	 ማኔጅመንት	 ወቅታዊ	 ውሳኔዎች	
ለመስጠት	 መሰረታዊ	 የሆኑ	 የትንታኔ	
መረጃዎችን	 ለማዘጋጀትና	 ለማቅረብ	 የሚያግዝ	
ይሆናል፡፡	 እንዲሁም	 ሁሉንም	 ወሳኝ	 የሥራ	
ሂደቶች	 የሚያሳልጥ	 አዲስ	 የኮምፒውተር	
መሠረተ	ልማት	ግንባታ	በሂደት	ላይ	ይገኛል።	
በተጨማሪም	ባንኩ	 የዳታ	ማዕከሉን	 እንዲሁም	
የኢንተርኔትና	 የሞባይል	 ባንኪንግ	 ሲስተሙን	
በአለም	አቀፍ	ደረጃ	የሚያረጋግጥ	የISO	27001	
የመረጃ	ደህንነት	አስተዳደር	ደረጃን	 በመተግበር	
ሂደት	ላይ	ነው።		በሌላ	በኩል	የባንኩን	የአይቲና	
ተዛማጅ	የአሰራር	ሲስተም	ወጥነት	የሚያረጋግጡ	
የተለያዩ	ማንዋሎችን፣	ደረጃዎችን	/Standards/፣	
መመሪያዎችንና	 ማዕቀፎችን	 /Frameworks/	
አዘጋጅቶ	ተግባራዊ	በማድረግ	ላይ	ይገኛል፡፡

7. የቅርንጫፍ ማስፋፋትና ሌሎች የአገልግሎት 
መስጫ አማራጮች 

ባንኩ	ተደራሽነቱን	ይበልጥ	ለማጠናከር	በተለያዩ	
የአገሪቱ	ክፍሎች	አዳዲስ	ቅርንጫፎችን	በመክፈት	
የተሟላ	የባንክ	አገልግሎት	እንዲሰጡ	በማድረግ	
ላይ	ይገኛል::	በመሆኑም	በበጀት	ዓመቱ	29	አዳዲስ	
ቅርንጫፎች	 ተከፍተው	 አገልግሎት	 እንዲሰጡ	
የተደረገ	 ሲሆን	 አጠቃላይ	 የባንኩ	 ቅርንጫፎች	
ብዛት	410	ደርሷል፡፡

የቅርንጫፍ	 አድማሱን	 ከማስፋት	 ጎን	 ለጎን	
የካርድ፣	 የሞባይልና	 የኢንተርኔት	 ባንኪንግ	
አገልግሎቶችን	በመስጠት	አገልግሎት	አሰጣጡን	
ይበልጥ	ቀልጣፋና	ለደንበኞቹ	ተደራሽ	በማድረግ	
ላይ	ይገኛል፡፡	

የካርድ	 ባንኪንግ	 አገልግሎትን	 ከማስፋፋት	
አንፃር	እስከ	አሁን	ባንኩ	በተለያዩ	ቅርንጫፎች፣	
ሆቴሎችና	 የንግድ	 ማዕከላት	 ያስቀመጣቸው	
አጠቃላይ	 የATM	 እና	 የPOS	 ማሽኖች	 ብዛት	
በቅደም	 ተከተል	 274	 እና	 354	 ደርሰዋል::	
ባሳለፍነው	በጀት	ዓመት	ብቻ	165,410	አዳዲስ	
ደንበኞች	የንብ	ATM	ካርድ	ተጠቃሚ	እንዲሆኑ	
የተደረገ	 ሲሆን	 በአጠቃላይ	 670,469	 ደንበኞች	

ወይም	 ከባንኩ	 ጠቅላላ	 ደንበኞች	 ውስጥ	 31.6	
በመቶዎቹ	የንብ	ATM	ካርድ	ተጠቃሚ	እንዲሆኑ	
ተደርጓል፡፡

8. ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት

ባንካችን	የሸሪዓ	ህግን	መሰረት	በማድረግ	በሁሉም	
ቅርንጫፎቹ	 በተዘጋጁ	 መስኮቶች	 እንዲሁም	
ከወለድ	ነፃ	የባንክ	አገልግሎት	ብቻ	በሚሰጡ	የንብ	
ሃላል	 ቅርንጫፎቹ	 አማካኝነት	 የተሟላ	 ከወለድ	
ነፃ	 የባንክ	 አገልግሎቶችን	 እየሰጠ	 ይገኛል::	
ሙሉ	ለሙሉ	ከወለድ	ነፃ	የባንክ	አገልግሎቶችን	
በመስጠት	ላይ	የሚገኙት	የንብ	ሃላል	ቅርንጫፎች	
ብዛት	 እስከ	 በጀት	 ዓመቱ	መጨረሻ	 ድረስ	 19	
ደርሰዋል፡፡	

ባንካችን	 አራት	 ዋና	 ዋና	 ከወለድ	 ነጻ	 የሆኑ	
የተቀማጭና	 የኢንቨስትመንት	 አገልግሎቶች	
እየሰጠ	ይገኛል፡፡	እነሱም	ዋዲያህ	አማና	(የቁጠባ	
ሒሳብ)፣	 ቀርድ	 (የተንቀሳቃሽ	 ቁጠባ	 ሒሳብ)፣	
ሙዳራባህ	የቁጠባ	ሒሳብ	(ትርፍ/ኪሳራ	መጋራት)	
እና	 ሙዳራባህ	 የጊዜ	 ገደብ	 ተቀማጭ	 ሒሳብ	
ናቸው።	

በመሆኑም	 ባንካችን	 በዚህ	 መስክ	 በተለይ	
ከደንበኞች	 ቁጥርና	 ከተቀማጭ	 ገንዘብ	 አንፃር	
አበረታች	 ውጤቶችን	 እያስመዘገበ	 ይገኛል::	
እስከተጠናቀቀው	በጀት	ዓመት	ድረስ	የተሰበሰበው	
አጠቃላይ	ከወለድ	ነፃ	የተቀማጭ	ገንዘብ	መጠን	
3.8	ቢሊዮን	የደረሰ	ሲሆን	ይህም	ካለፈው	ዓመት	
አፈፃፀም	 ጋር	 ሲነፃፀር	 የብር	 768.1	 ሚሊዮን	
ወይም	 የ25.1	 በመቶ	 ጭማሪ	 አሳይቷል፡፡	
አጠቃላይ	የወለድ	ነፃ	አስቀማጭ	ደንበኞች	ቁጥር	
ደግሞ	ከባለፈው	ዓመት	በ129,293	ወይም	61.3	
በመቶ	አድጎ	340,192	ደርሷል፡፡	

9. የሕንጻ ግንባታ ኘሮጀክቶች

ባንካችን	 የንብረት	መጠኑን	 	 ለማሳደግ	 በአዲስ	
አበባና	 በተመረጡ	 የክልል	 ከተሞች	 የራሱን	
ዘመናዊ	 ሕንፃዎች	 የመገንባት	 ሥራ	 በአጥጋቢ	
ሁኔታ	በመፈፀም	ለተለያዩ	ዓላማዎች	እንዲውሉ	
በማድረግ	ላይ	ይገኛል፡፡	
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በዲዛይኑ፣	 በውበቱና	 በከፍታው	 ልዩ	 የሆነውና	
ሙሉ	 አገልገሎት	 በመስጠት	 ላይ	 የሚገኘውን	
የዋና	 መሥሪያ	 ቤት	 ህንፃ	 የመጨረሻ	 ርክክብ	
ከማድረግ	 በተጨማሪ	 በሀዋሳ	 ከተማ	 በግንባታ	
ሂደት	ላይ	የነበረው	መንትያ	ሕንፃ	በመጠናቀቅ	ላይ	
ሲሆን	በቀጣይም	ህንፃውን	አጠናቆ	በማስመረቅ	
ለአገልግሎት	ዝግጁ	ለማድረግ	ጠንካራ	የክትትልና	
የድጋፍ	ሥራ	ይሰራል::	በተጨማሪም	ባንኩ	በአዲስ	
አበባ	ከተማ	አስተዳደር	በቂርቆስ	ክ/ከተማ	ወረዳ	
10	 ለተለያዩ	 አገልግሎቶች	 የሚውል	ተጨማሪ	
ህንፃ	ለመገንባት	የሚያስችል	ስፋቱ	4,725.4	ካሬ	
ሜትር	የሆነ	ቦታ	ከከተማ	አስተዳደሩ	ያገኘ	ሲሆን	
በያዝነው	በጀት	ዓመት	የቅድመ	ግንባታ	ሥራውን	
ለመጀር	 አስፈላጊ	 የሆኑ	 የዝግጅት	 ሥራዎች	
የሚሰሩ	ይሆናል፡፡	

በአዲስ	አበባ	ሰንጋ	ተራና	አራት	ኪሎ፣	በክልል	
ከተሞች	ደግሞ	በዱከም፣	በሆሳዕና	እና	በወልቂጤ	
ከተሞች	የግንባታ	ሂደታቸው	የተጠናቀቁ	ዘመናዊ	
ህንፃዎችን	 ለባንኩ	 ቢሮ	 አገልግሎት	 በማዋል	
ለኪራይ	 ሲከፈል	 የነበረውን	 ከፍተኛ	 ገንዘብ	
ማስቀረት	 ከመቻሉም	 በተጨማሪ	 ለተለያዩ	
የንግድና	አገልግሎት	ሰጪ	አካላት	በማከራየትም	
ለባንኩ	ተጨማሪ	ገቢ	እያስገኙ	ናቸው፡፡	በዚህ	ረገድ	
ባንኩ	በ2021/22	በጀት	ዓመት	ብቻ	በአጠቃላይ	
ብር	80.6	ሚሊዮን	የኪራይ	ገቢ	አግኝቷል።

10. ማኅበራዊ ኃላፊነትን ስለመወጣት

ንብ	ኢንተርናሽናል	ባንክ	ከመንግስትና	ከተለያዩ	
አካላት	በሚቀርቡለት	የድጋፍ	ጥሪዎች	መሠረት	
እና	 በራሱ	 ተነሳሽነት	 ለተለያዩ	 ማህበራዊና	
ኢኮኖሚያዊ	እንቅስቃሴዎች	አስፈላጊውን	ድጋፍ	
በማድረግ	ማህበራዊ	ሃላፊነቱን	በብቃት	እየተወጣ	
ይገኛል፡፡	በዚህም	ረገድ	ባንኩ	በተጠናቀቀው	በጀት	
ዓመት	 ለተለያዩ	 ማህበራዊና	 አገራዊ	 ጉዳዮች	
በድምሩ	 ከብር	 19.1	 ሚሊዮን	 በላይ	 ድጋፍ	
አድርጓል፡፡

11. ለዲሬክተሮች ቦርድ አባላትና ለከፍተኛ አመራር 
አካላት የተከፈለ/የሚከፈል የአገልግሎት 
ዋጋና አበል

በበጀት	 ዓመቱ	 ከላይ	 ለተጠቀሱት	 አባላት	
ለደመወዝና	 ጥቅማጥቅም፣	 ለድህረ-ቅጥር	
ጥቅማጥቅም	እና	ለውክልና	አበል	በድምሩ	ብር	
33.92	ሚሊዮን	ህጋዊ	ግብር	ተቀናሽ	በማድረግ	
ተከፍሏል/ይከፈላል፡፡	 ዝርዝሩ	 ቀጥሎ	 በቀረበው	
ሰንጠረዥ	ተመላክቷል፡፡

ዝርዝር እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30	ቀን	2022
(በ’000	ብር)

እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30	ቀን	
2021

(በ’000	ብር)
ደመወዝና	ጥቅማጥቅም	(Salaries	and	other	short-term	
employee	benefits) 28,780 20,906

ድህረ-ቅጥር	ጥቅማጥቅም	(Post-employment	benefits) 3,741 2,718

ውክልና	አበል	(Sitting	allowance) 1,396 1,294

ድምር 33,917 24,918

ከላይ	ከተጠቀሰው	ውጪ	በበጀት	ዓመቱ	ባንኩ	ከዲሬክተሮች	ቦርድ	አባላትም	ሆነ	ከከፍተኛ	አመራር	
አካላት	ጋር	ያደረገው	የዕቃና	አገልግሎት	(Goods	&	Services)	ሽያጭ	ወይም	ግዢ	አልነበረም፡፡

ለዲሬክተሮች ቦርድ አባላትና ለከፍተኛ አመራር አካላት የተከፈለ/የሚከፈል የአገልግሎት ዋጋና አበል መግለጫ
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እንደ ንብ !
Committed to Service Excellence !

12. በበጀት ዓመቱ ያጋጠሙ ዋና ዋና ተግዳሮቶች

በበጀት	ዓመቱ	ካጋጠሙን	ዋና	ዋና	ተግዳሮቶች	
መካከል	የሚከተሉት	ይጠቀሳሉ፡-

• አዳዲስ	 ባንኮች	 ወደ	 ገበያው	 መቀላቀልን	
ተከትሎ	 የዳበረ	 ሙያዊ	 ክህሎትና	 ልምድ	
ያለው	የሰው	ሃይል	ፍልሰት፤

• የባንክ	ሥራውን	ለማዘመንና	ቀልጣፋ	ለማድረግ	
የኮር	ባንኪንግ	ሲስተሙን	ወደተሻለና	የቅርብ	
ጊዜ	 ስሪት	 ወደሆነው	 T24	 Version	 2020	
የማሳደግ	 ሥራ	 ጋር	 በተያያዘ	 የሲስተም	
መቆራረጥ	 በመከሰቱ	 የደንበኛ	 አገልግሎት	
አሰጣጥ	ሂደት	ላይ	ከፍተኛ	ጫና	መፍጠሩ፤

• በአንዳንድ	 የአገሪቱ	 አካባቢዎች	 በነበረው	
ጦርነትና	 የፀጥታ	 ችግር	 ምክንያት	 የንግድ	
እንቅስቃሴዎችና	 አጠቃላይ	 ኢኮኖሚው	
መቀዛቀዝ፤

• በሀገራችን	ከጊዜ	ወደ	ጊዜ	እየጨመረ	የመጣው	
ከፍተኛ	 የዋጋ	 ግሽበት	 በንግድ	 እንቅስቃሴው	
ላይ	የፈጠረው	አሉታዊ	ተፅዕኖ፤

• የውጭ	ምንዛሪ	 እጥረት	መከሰት	 እንዲሁም	
በባንኮችና	 በጥቁር	 ገበያው	 መካከል	 ከፍተኛ	
የሆነ	የምንዛሪ	ዋጋ	ልዩነት	መኖር፤

• የኮሮና	 ቫይረስ	 ወረርሸኝ	 በአገልግሎት	 ዘርፉ	
ላይ	ያስከተለው	አሉታዊ	ተፅዕኖ	ወዘተ.

13. የባንኩ ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎችና 
ዕቅዶች

በ2022/23	በጀት	ዓመት	የባንኩን	ዕድገት	በዘላቂነት	
ለማስቀጠል	ወሳኝ	የሆኑ	ስትራቴጂካዊና	ሌሎች	
አንኳር	ተግባራት	ይከናወናሉ፡፡	በዚህ	መሠረት፡-

• የተሻሻለውን	 የባንኩን	 ስትራቴጂክ	 ዕቅድ	
በአግባቡ	 ተግባራዊ	 በማድረግ	 በባንክ	
ኢንደስትሪው	ውስጥ	ጠንካራና	ተወዳዳሪ	ሆኖ	
እንዲቀጥል	ማድረግ	ብሎም	 ስትራቴጂካዊ	
ራዕዩን	ማሳካት፤

• የአገልግሎት	ጥራትን	ለማሳደግ	 የሚያግዙ	
የተለያዩ	 ዘመኑ	 የወለዳቸው	 የባንክ	

ቴክኖሎጂዎችን	በስፋት	ተግባራዊ	በማድረግ	
ለደንበኞች	የተቀላጠፈ	አገልግሎት	መስጠት፤

• ዘመናዊና	 ፈጣን	 የክፍያ	 ስርዓቶችን፣	
የካርድ	 ባንኪንግ፣	 የሞባይል	 ባንኪንግና	
የኢንተርኔት	 ባንኪንግ	 እንዲሁም	 ወኪል	
የባንክ	 አገልግሎቶችን	 ደረጃቸውን	 በጠበቀ	
መልኩ	 በማሳደግና	 በማስፋፋት	 የባንክ	
አገልግሎቶችን	በዲጂታል	ዘዴዎች	እንዲሰጡ	
ማድረግ፤

• ከወለድ	 ነፃ	 የባንክ	 አገልግሎትን	ቀጣይነት	
ባለው	 መልኩ	 የማጠናከርና	 የማስፋፋት	
ሥራ	መስራት፤

• አዳዲስ	 የባንክ	 ምርቶችን/አገልግሎቶችን	
ማበልጸግና	ማስተዋወቅ፤

• ለባንኩ	 ስትራቴጂካዊ	 ዓላማ	 ለማሳካት	
ሊያግዙ	ከሚችሉ	የተለያዩ	የውጭና	የአገር	
ውስጥ	 ኩባንያዎች	 ጋር	 ስትራቴጂያዊ	
አጋርነትን	 (Strategic	 Partnership)	
ማሳደግና	ማጠናከር፤

• የክትትልና	 ግምገማ	 እንዲሁም	 የአፈጻጸም	
ምዘና	ሥርዓትን	ማጠናከር፤

• ተጨማሪ	 ቅርንጫፎችን	 በመክፈት	
እንዲሁም	 በዲጂታልና	 ወኪል	 ባንኪንግ	
አማካኝነት	 በቅርበት	 ተደራሽ	 በመሆንና	
ቀልጣፋ	አገልግሎት	በመስጠት	የደንበኞችን	
እርካታ	ማሳደግ፤

• የተለያዩ	ሥልጠናዎችን	በመስጠት	የባንኩን	
የሰው	ኃይል	ክህሎትና	አቅም	ማሳደግ፤	

• የከፍተኛ	አፈፃፀም	ባህልን	ለማዳበር፣	የቡድን	
መንፈሳቸውን	 እንዲሁም	 የባለቤትነት	
ስሜትን	ለማሳደግ	በሰራተኞች	ላይ	የበለጠ	
መስራት፤

• የባንኩን	 ቋሚ	 ሃብት	 በወቅታዊ	 ዋጋ	
የመተመን	(Revaluation	of	Fixed	Assets)	
በዘርፉ	 ባለሙያ	 ማሰራትና	 የመሳሰሉት	
ቅድሚያ	ተሰጥቷቸው	 ከሚተገበሩ	 አንኳር	
ጉዳዮች	መካከል	ይገኙበታል፡፡



ምስጋና

በመጨረሻም	የሥራ	አመራር	ቦርዱ	እ.ኤ.አ.	በ2021/22	በጀት	ዓመት	ባንካችን	ላስመዘገበው	ውጤት	
ከፍተኛ	ሚና	ለነበራቸው	አካላት	በተለይም	ለባንኩ	ደንበኞች፣	ባለአክሲዮኖች፣	የሥራ	አመራር	አባላትና	
መላው	ሠራተኞች	እንዲሁም	ለኢትዮጵያ	ብሔራዊ	ባንክ	ልባዊ	ምስጋናውን	ያቀርባል፡፡	 በቀጣይም	
ባንኩ	ከዚህ	የበለጠ	ስኬት	ማስመዝገብ	እንዲችል	የተለመደ	ጥረታችሁንና	ድጋፋችሁን	አጠናክራችሁ	
እንድትቀጥሉ	ቦርዱ	ጥሪውን	ያቀርባል፡፡	

ወልደተንሳይ	ወ/ጊዮርጊስ

የዲሬክተሮች	ቦርድ	ሊቀመንበር																																	

ታህሳስ	6	ቀን	2015	ዓ.ም.
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እንደ ንብ !
Committed to Service Excellence !

ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ.
ዓመታዊ የ IFRS የሒሳብ መግለጫ

እ.ኤ.አ. ሰኔ 30 ቀን 2022 ዓ.ም. ለተጠናቀቀው ሒሳብ ዓመት
የትርፍ/ኪሳራ እና ሌሎች ገቢዎች መግለጫ

እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30 
ቀን	2022ቀን	2022

እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30 
ቀን	2021ቀን	2021

ብር	‘000ብር	‘000 ብር	‘000ብር	‘000

ከወለድ	የተገኘ	ገቢ 6,132,281 5,226,840
የወለድ	ወጪ (2,501,530) (2,011,358)
የወለድ	ወጪ:	ለሊዝ	ዕዳ (17,067) (15,783)

የተጣራ	የወለድ	ገቢ 3,613,6853,613,685 3,199,6993,199,699

ከአገልግሎትና	ኮሚሽን	ገቢ 708,575 495,642
የአገልግሎትና	ኮሚሽን	ወጪ (11,636) (5,548)

የተጣራ	የአገልግሎትና	ኮሚሽን	ገቢ 696,939696,939 490,094490,094

ከልዩ	ልዩ	ገቢ 155,457 94,933

አጠቃላይ	መደበኛ	ገቢ 4,466,0824,466,082 3,784,7253,784,725

ለብድር	የተያዘ	መጠባበቂያ (164,443) (49,461)
ለሌሎች	ሀብቶች	የተያዘ	መጠባበቂያ - (13,342)
በሌሎች	ባንኮች	ለተቀመጠ	ገንዘብ	የተያዘ	መጠባበቂያ (61) (134)
በብሔራዊ	ባንክ	ለተቀመጠ	ገንዘብ	የተያዘ	መጠባበቂያ 315 (8)
ለብድር	ኮሚትመንትና	ገንዘብ	ዋስትና	ኪሳራ	መጠባበቂያ 8 4,417
የተጣራ	መደበኛ	ገቢ 4,301,9024,301,902 3,726,1983,726,198

ለሠራተኞች	ደመወዝና	ጥቅማጥቅሞች (1,767,730) (1,237,983)
ሀልዎት	ለሌላቸው	/Intangible/	ሀብት	የማቋቋሚያ	ወጪ (7,895) (4,459)
የመጠቀም	መብት	(Right-	of-	use	asset)	እርጅና	ተቀናሽ (276,241) (236,865)
የቋሚ	ሀብት	እርጅና	ተቀናሽ (143,741) (82,349)
ሌሎች	መደበኛ	ወጪዎች (352,256) (541,587)

(2,547,863)(2,547,863) (2,103,243)(2,103,243)
ትርፍ፡	ከትርፍ	ግብርና	ከአጋር	አካላት	ትርፍ	ድርሻ	በፊት 1,754,039 1,622,955
ከአጋር	አካላት	ኢንቨስትመንት	የተገኘ	የተጣራ	ትርፍ	ድርሻ 8,763 593

ትርፍ፡	ከትርፍ	ግብር	በፊት 1,762,8011,762,801 1,623,5481,623,548

የትርፍ	ግብር (424,153) (406,938)

ትርፍ፡	ከትርፍ	ግብር	በኋላ 1,338,6481,338,648 1,216,6091,216,609

ሌሎች	ገቢዎች፡	ከትርፍ	ግብር	በኋላ
በትርፍና	ኪሳራ	መዝገብ	የማይካተቱ	ገቢዎች/ወጪዎች

በጡረታ	ጊዜ	ለሠራተኞች	ሊከፈል	የሚችል	ጥቅማጥቅም (4,602) (3,281)
ወደፊት	ሊከፈል	የሚችል	የትርፍ	ግብር 1,381 984
ከአጋር	አካላት	ኢንቨስትመንት	የተገኙ	ሌሎች	ገቢዎች፡	ከግብር	
በኋላ

(176) 102

(3,397)(3,397) (2,195)(2,195)

ከኢንቨስትመንት	ሴኩሪቲዎች	የገበያ	ዋጋ	ለውጥ	የተገኘ	ገቢ 83,783 (19,495)
ከኢንቨስትመንት	ሴኩሪቲዎች	የገበያ	ዋጋ	ለውጥ	የተገኘ	ገቢ	
ላይ	ሊከፈል	የሚችል	ግብር

(25,135) 5,848

58,64858,648 (13,646)(13,646)

አጠቃላይ	የተጣራ	ገቢ 1,393,8981,393,898 1,200,7681,200,768

እያንዳንዱ	አክስዮን	ያስገኘው	የተጣራ	ትርፍ 146 154
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እንደ ንብ !
Committed to Service Excellence !

ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ.
ዓመታዊ የ IFRS የሒሳብ መግለጫ

እ.ኤ.አ. ሰኔ 30 ቀን 2022 ዓ.ም. ለተጠናቀቀው ሒሳብ ዓመት
የሀብትና ዕዳ መግለጫ

እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30 
ቀን	2022ቀን	2022

እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30እ.ኤ.አ.	ሰኔ	30 
ቀን	2021ቀን	2021

ብር	‘000ብር	‘000 ብር	‘000ብር	‘000

ሀብት

ጥሬ	ገንዘብና	በባንክ	ያለ	ሒሳብ 14,981,107 7,425,127
ለደንበኞች	የተሰጡ	ብድሮችና	ቅድሚያ	
ክፍያዎች

38,935,902 34,218,303

በተለያዩ	አ.	ማህበራት	የተደረገ	
ኢንቨስትመንት

279,253 185,996

የብሔራዊ	ባንክ	ሰነድ	ግዥ	(NBE	
Bills)

365,729 6,671,432

በአጋር	አካላት	የተደረገ	ኢንቨስትመንት 55,647 48,298
ሌሎች	ሀብቶች 2,053,013 1,316,646
የኢንቨስትመንት	ሀብት	(Investment	
Property)

22,007 22,487

ሀልዎት	የሌላቸው	ሀብቶች	
(Intangible	Asset)

73,191 22,878

የመጠቀም	መብት	(Right-of-use	
Asset)

763,881 640,997

ቋሚ	ሀብት 3,961,587 3,647,013

አጠቃላይ	ሀብት 61,491,31761,491,317 54,199,17754,199,177

የዕዳ	ሚዛን

የደንበኞች	ተቀማጭ	ገንዘብ 49,758,078 43,537,890
ብድር 139,106 321,089
ተከፋይ	የትርፍ	ግብር 404,034 410,547
ሌሎች	ዕዳዎች 2,683,037 2,610,092
በሊዝ	ለተያዙ	ሀብቶች	የሚከፈል	ዕዳ 266,493 231,452
በጡረታ	ጊዜ	ለሠራተኞች	የሚከፈል	
ጥቅማጥቅም

46,007 39,262

ወደፊት	የሚከፈል	የትርፍ	ግብር 79,042 35,168
53,375,796 47,185,500

ጠቅላላ	ዕዳ 53,375,79653,375,796 47,185,50047,185,500

ካፒታልና	የመጠባበቂያ	ሒሳቦች

የተከፈለ	ካፒታል 4,824,476 4,260,514
የሪስክ	ቁጥጥር	መጠባበቂያ 315,991 302,114
ያልተከፋፈለ	ትርፍ 895,815 763,141
ህጋዊ	የመጠባበቂያ	ሒሣብ 1,994,564 1,659,903
ልዩ	የመጠባበቂያ	ሒሣብ 2,300 2,200
ሌሎች	የመጠባበቂያ	ሒሳቦች 81,056 25,806
የትርፍ	እኩልነት	መጠባበቂያ 881 -
የኢንቨስትመንት	ሪስክ	መጠባበቂያ 440 -

አጠቃላይ	ካፒታልና	የመጠባበቂያ  
ሒሳቦች	ሚዛን

8,115,5228,115,522 7,013,6777,013,677

አጠቃላይ	ዕዳዎች፣	ካፒታልና  
መጠባበቂያ	ሒሳብ	ሚዛን

61,491,31761,491,317 54,199,17754,199,177
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Committed to Service Excellence !
P.O.Box: 2439/Addis Ababa,Ethiopia

Tel: + 251 11 550 3288/5503304
Fax: + 251 11 552 7213

E-mail: nibcontact@nibbanksc.com

Website: www.nibbanksc.com

Head Office

ዓመታዊ 
ሪፖርት

እ.ኤ.አ ከሐምሌ 2021-ሰኔ 2022


