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                                                                                                            ታህሣስ 2015 



ፀሐይ ባንክ አክስዮን ማህበር 

የተሻሻለ የመመስረቻ ጽሁፍ 

መግቢያ 

 

ፀሐይ ባንክ አ.ማ በወቅቱ በሥራ ላይ በነበረው በ1953 ዓ.ም በወጣው የኢትዮጵያ የንግድ ህግ እና 

በባንክ ስራ አዋጅ ቁጥር 592/2000 እና በአዋጅ ቁጥር 1159/2011 (እንደተሻሻለው) የባንኩ 

የመመስረቻ ጽሁፍ እና መተዳደርያ ደንብ በፈራሚዎች ጉባዔ በየካቲት 2013 ዓ.ም ፀድቋል፡፡  

ነገር ግን አዲስ በወጣው የኢትዮጲያ የንግድ ህግ አዋጅ ቁጥር 1243/2011: 

• የመተዳደርያ ደንብ ተብሎ የሚታወቀውን ሰነድ በግልጽ ዕውቅና ያልሰጠው በመሆኑ እና 

በተሻረው የንግድ ህግ ላይ በመተዳደርያ ደንብ ይወሰናሉ የተባሉ ጉዳዮች በመኖራቸው፤ 

• የባንኩን የመመስረቻ ጽሁፍ እና መተዳደርያ ደንብ ሰነድ ማዋሃድ በማስፈለጉ ፤ 

• እንዲሁም በአዲሱ የንግድ ህግ የተዋወቁ ለውጦችን ማካተት አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ፤ 

የባንኩ ባለአክሲዮኖች 1ኛ አስቸካይ ጉባኤ ይህንን የተሻሻለ የመመስረቻ ጽሁፍ አጽድቋል፡፡ 

ምዕራፍ አንድ 

ጠቅላላ  

አንቀጽ 1 

የባንኩ መጠርያ ስም 

 

የባንኩ መጠርያ “ፀሐይ ባንክ አክስዮን ማህበር” ተብሎ ይጠራል፡፡ 

 

አንቀጽ 2 

 የባንኩ ዋና መስሪያ ቤት አድራሻ 

 

2.1 ከዚህ ቀደም የባንኩ ዋና መስርያ ቤት አድራሻ የነበረው ተቀይሮ  የባንኩ ዋና መስርያ ቤት 

አድራሻ አዲስ አበባ ከተማ ቂርቆስ ክ/ከተማ፤ ወረዳ 4፤ የቤት ቁጥር አዲስ ሆኗል፡፡  



2.2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከተው ቢኖርም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኝው የባንኩ 

የዳይሬክተሮች ቦርድ የዋና መስርያ ቤት ለውጥ ሊያደርግ ይችላል፡፡  

2.2 ባንኩ በተለያዩ ቦታዎች ቅርንጫፎች ያሉት ሲሆን እንደ አስፈላጊነቱ ተጨማሪ 

ቅርንጫፎችን ሊከፍት ይችላል፡፡ 

አንቀጽ 3 

የባንኩ የስራ መስክ እና ዓላማ 

ባንኩ የተመሠረተው በባንክ ሥራ አዋጅ ቁጥር 592/2000፤ በአዋጅ ቁጥር 1159/2011 

(እንደተሻሻለው) መሠረት የባንክ ስራ ለመስራት ነው፡፡ ይህ ጠቅላላ አገላለጽ እንደተጠበቀ ሆኖ ባንኩ 

የሚከተሉት የስራ መስኮች እና ተግባራት ላይ ይሳተፋል፡- 

3.1 በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በተፈቀዱ የተለያዩ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዘዴዎች ከህዝብ 

ተቀማጭ   ገንዘቦችን መቀበል፣  

3.2 የተለያዩ ብድሮች፤ ተቀዳሚ ክፍያዎችና ኦቨርድራፍት አገልግሎት መስጠት፣ 

3.3 በኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ውጭ ተከፋይ የሚሆኑ ሀዋላ ወረቀቶች፣ የገንዘብ መክፈያ 

ሰነዶች፣ የተስፋ ሰነዶች ማውጣት፣ መቀበል፣ ተቀናሽ ማድረግ፣ መግዛትና መሸጥ፣ 

3.4 የውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛሬ መግዛት፤ መሸጥ እና መገበያየት፣ 

3.5 የሚተላለፉ የንግድ ሰነዶችን፣ በኢትዮጵያ መንግስት ወይም በግል ድርጅቶች 

የሚወጡትን የሚተላለፉ የገንዘብ ሰነዶች፣ ተላላፊ የዋስትና ሰነዶችን፣ በእቃ ዋስትናነት፣ 

በንብረት መያዣነት ወይም ለባንኩ የተደረጉ ንብረቶችና ሌሎች ዋስትናዎችን ጨምሮ 

ተንቀሳቃሽና የማይንቀሳቀሱ ሀብቶች መያዝ፣ የራስ ማድረግ እና መሸጥ፣  

3.6 ንብረት በማደራጀት እና በመምራት እንደ ስራ አስፈፃሚ፣ ባለአደራ ወይም ባንክ ሆኖ 

መስራት፣ 

3.7 በካዝና ወይም በሌላ አኳሃን የዋስትና ሰነዶችን፣ እንቁዎችን፣ የከበሩ ማእድናትንና 

ሌሎችን ዋጋ ያላቸው እቃዎች ለጥበቃ መቀበል፣ 

3.8 በካፒታል ገበያ ላይ እና ለባንኩ በተፈቀዱ ኢንቨስትመንቶች ላይ መሳተፍ፣ 

3.9 በገንዘብ መልክ ያልተቀረፀ ወርቅ እና ብር መግዛትና መሸጥ፣ 

3.10 በራሱ የቆመ ወይም የግል ሀብት የሆነን ማንኛውንም ንብረት ወይም ጥቅም መግዛት፣ 

በሊዝ መያዝ፣ መለወጥ፣ መከራየት ወይም በሌላ ሁኔታ ማግኘት እና መያዝ፣ 



3.11 አክሲዮኖችን፣ ቦንዶችን፣ የዕዳ ሰነዶች ማውጣት እና መዋዋል፣ 

3.12 ለንግድ ዓላማው ማስፈፀሚያ ገንዘብ መበደር፣ ለተበደረው ገንዘብ በዋስትና እና 

በመያዣነት ንብረቱን መስጠት፣ 

3.13 የብሔራዊ ባንክ መመሪያና የአገሪቱን ህጎች ታሳቢ ባደረገ መልኩ ለባንክ ንግድ ሥራ 

ጠቃሚ በሆኑና ከዚህ በላይ ተለይተው ባልተዘረዘሩ በማናቸውም ስራዎች ሁሉ መካፈል፣ 

3.14 አስገዳጅ ህጎች እንደተጠበቁ ሆነው ከዚህ በላይ በግልፅ ከተዘረዘሩት ውጪ በሌሎች 

በተለምዶ የንግድ ባንኮች ስራ በሆኑ ተግባራት ላይ መሰማራት፡፡ 

 

አንቀጽ 4 

የባንኩ ዋና ገንዘብ 

4.1 የባንኩ የተፈረመ ዋና ገንዘብ ብር 2‚837‚466‚000.00(ሁለት ቢሊዮን ስምንት መቶ ሰላሳ 

ሰባት ሚሊዮን አራት መቶ ስልሳ ስድስት ሺህ) ሲሆን ሙሉ በሙሉ በመስራቾች ተፈርሟል፡

፡  

4.2 በንዑስ አንቀጽ 1 የተገለጸው የተፈረመ ዋና ገንዘብ እያንዳንዳቸው 1‚000(አንድ ሺህ) ዋጋ 

ባላቸው 2‚837‚466(ሁለት ሚሊዮን ስምንት መቶ ሰላሳ ሰባት ሺህ አራት መቶ ስልሳ 

ስድስት) ተራና የተመዘገቡ አክሲዮኖች የተከፋፈለ ነው፡፡  

4.3  ከተፈረመው ዋና ገንዘብ ውስጥ ብር 734,744,000(ሰባት መቶ ሰላሳ አራት ሚሊዮን 

ሰባት መቶ አርባ አራት ሺህ) ተከፍሏል፡፡ 

 

አንቀጽ 5 

ባንኩ የሚቆይበት ጊዜ 

 

ባንኩ የተቋቋመው ላልተወሰነ ጊዜ ነው፡፡  

 

 

 

 



 

ምዕራፍ ሁለት 

ስለ አክሲዮን፣ የባለአክሲዮኖች መብትና ግዴታ 

አንቀጽ 6 

የባንኩ አክሲዮኖች 

6.1 ባንኩ የእያንዳንዳቸው ዋጋ ብር 1‚000.00 (አንድ ሺህ ብር) የሆነ አንድ አይነት ደረጃ 

ያላቸው፣ ተራና የተመዘገቡ አክሲዮኖች ይኖሩታል፡፡     

6.2  አክሲዮን በባለአክሲዮኑ ስም ተመዝግቦ ይወጣል፡፡ 

6.3 በባለአክሲዮኖች አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ ሲወሰን አክሲዮኖችን ከተጻፈባቸው በሚበልጥ 

ዋጋ ማውጣት ይቻላል፡፡ ሆኖም አክሲዮኖችን ከተጻፈባቸው ባነሰ ዋጋ ማውጣት ግን 

አይቻልም፡፡  

6.4 ሁለት እና ከሁለት በላይ የሆኑ ሰዎች አክሲዮን በጋራ ለመግዛት ይችላሉ፡፡ ከአንድ በላይ 

የሆኑ ሰዎች የአክሲዮን የጋራ ባለቤት በሆኑ ጊዜ የባለአክሲዮንነት መብታቸውን 

ለመጠቀም የሚችሉት የጋራ ወኪል የሆነ አንድ ሰው በመሾም ሲሆን የጋራ ወኪል 

ባልተሾመ ጊዜ ለአንዱ የአክሲዮን የጋራ ባለቤት የሚሰጠው ማስታወቂያ ለቀሪዎቹ 

የአክሲዮን የጋራ ባለቤቶች ጭምር እንደተሰጠ ይቆጠራል፡፡  

6.5 የባንኩ ባለአክሲዮን መሆን ስለሚችሉ ሰዎች እና አንድ ሰው ብቻውን ወይንም 

ከሚዛመዳቸው ሰዎች እንዲሁም አክሲዮን ከያዘበት ድርጅት ጋር ሊይዝ የሚችለውን 

ከፍተኛው የአክሲዮን መጠን በባንክ ስራ አዋጅ እና ብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሰረት 

ተፈፃሚ ይሆናል፡፡  

 

አንቀጽ 7 

አክሲዮን የሚወጣበት ዘዴ 
 

ባንኩ አክሲዮኖችን በወረቀት ያወጣል፡፡ አስፈላጊ ከሆነ እና ሁኔታዎች አመቺ ሆነው ሲገኙ  ግዑዝ አልባ 

በሆነ ኤሌክትሮኒክስ መንገድ ማውጣት ይችላል፡፡  
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የባለአክሲዮኖች መብት 

 

የባለአክሲዮኖችን መብቶች በተመለከተ በሌሎች ህጎች እና የብሔራዊ ባንክ መመሪያዎች የተደነገጉት 

እንደተጠበቁ ሆነው እያንዳንዱ ባለአክሲዮን ከዚህ የሚከተሉት መብቶች ይኖሩታል፡- 

8.1 በባንኩ ባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ የመካፈል እና በያዛቸው አክሲዮኖች መጠን  ድምፅ 

የመስጠት፣ በከፈለው አክሲዮን መጠን ከባንኩ የተጣራ ዓመታዊ ትርፍ የማግኘት፣

የማህበሩን ውሳኔ የመቃወም፣የመደገፍ፣ድምጸ ተዓቅቦ ማድረግ እና ባንኩ ሲፈርስ ከዕዳ 

የሚተርፈው ቀሪ ገንዘብ የመካፈል፣ 

8.2  የባንኩ ካፒታል ሲያድግ አዲስ የሚወጡ አክሲዮኖችን በያዟቸው አክሲዮኖች ድርሻ     

መጠን የመግዛት ቅድሚያ መብት፣ 

8.3 በንግድ ህጉ መሠረት አክሲዮኖችን የማስተላለፍ፣ 

8.4 ባለአክሲዮኑ አክሲዮኑን መያዣ የማድረግ መብት ሲኖረው ይህውም  በአክሲዮን መዝገብ 

እንዲመዘገብና በአክሲዮን ሰርተፍኬት ላይ እንዲረጋገጥ የማድረግ፣ 

8.5 አንድ አክሲዮን በመያዣነት ወይም በአላባ መብት በሚያዝበት ጊዜ ከባለመብቱ ጋር 

ተቃራኒ ስምምነት ከሌለ በስተቀር በጉባዔዎች ላይ ድምፅ የመስጠት መብት የሚኖረው 

አክሲዮኑን በመያዣነት የተቀበለው ወይም የአላባ ጥቅም ተቀባይ የሆነው ሰው ነው፣ 

8.6 በኢፌዲሪ ንግድ ሕግ አንቀጽ 381(1) ላይ የተጠቀሱትን ሰነዶችና መረጃዎች  የመመልከት 

እና ቅጅዎችን የመውሰድ፣ 

8.7  በጠቅላላ ጉባዔው አጀንዳ ተደርጎ በቀረበ ጉዳይ ላይ ከድምዳሜ ለመድረስ የሚያስፈልግ 

ተጨማሪ መረጃ ለጉባዔው እንዲቀርብ የመጠየቅ፡፡ 
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የባለአክሲዮን መዝገብ 
 

9.1 አግባብነት ባላቸው ህጎች በተደነገገው መሰረት ባንኩ ለረጅም ዘመን የሚቆይ የወረቀት 

ወይም የኤሌክትሮኒክ የአክሲዮን መዝገብ በዋና መሥሪያ ቤቱ ይይዛል፡፡ 

9.2 መዝገቡ ማንኛውም ሰው ያለክፍያ ሊመለከተው እንዲችል በባንኩ ዋና መስሪያ ቤት 

በመደበኛ የሥራ ሰዓት ሁሉ ክፍት ይሆናል፡፡  



አንቀጽ 10 

የአክሲዮን ሰርተፍኬት 

 

10.1 ባንኩ አግባብነት ባላቸው የኢፌዲሪ የንግድ ሕግ ድንጋጌዎች መሠረት የአክሲዮን ምስክር 

ወረቀት ለባለአክሲዮኖች ይሰጣል፡፡ 

10.2 እያንዳንዱ የአክሲዮን ሰርተፍኬት ታትሞ በዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ እና በባንኩ ዋና 

ስራ አስፈጻሚ ተፈርሞ እና የባንኩ ማህተም አርፎበት ይሰጣል፡፡ 

10.3 አንድ የአክሲዮን ሰርተፍኬት ቢበላሽ ወይም ቢጠፋ የዳይሬክተሮች ቦርድ አግባብነት 

ባለው ፖሊሲ በሚወስነው መሰረት ይተካል፡፡  

 

አንቀጽ 11 

አክሲዮን ስለማስተላለፍ 
 

11.1 አክሲዮኖች በንግድ ሕግ መሰረት ሊተላለፉ ይችላሉ፡፡ 

11.2 የአክሲዮኖች መተላለፍ በባለአክሲዮኖች መዝገብ ካልተመዘገበ በስተቀር ውጤት 

አይኖረውም፡፡ 

11.3 ከላይ የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ የአክሲዮኖች ዝውውር ማናቸውንም ሰው ተፅዕኖ 

ፈጣሪ ባለአክሲዮን ሊያደርገው የሚችል ከሆነ በአክሲዮን መዝገብ ላይ የሚመዘገበው 

በብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሰረት ይሆናል ፡፡ 

አንቀጽ 12 

የባለአክሲዮኖች ኃላፊነት 

 

የባንኩ ባለአክሲዮኖች መብትና ግዴታ በኢ.ፌ.ድ.ሪ የንግድ ሕግ፣አግባብነት ባላቸው ሕጎች እና 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣቸው መመሪያዎች  የሚገዙ ይሆናል፡፡  
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የመስራች ባለአክሲዮኖች ጥቅም 

 

 ማህበሩ የተመሰረተበትን የመመስረቻ ጽሁፍ የፈረሙ እና ስማቸው የካቲት 11 ቀን 2013ዓ.ም 

በፈራሚ ጉባዔ በፀደቀው መመስረቻ ጽሁፍ ጋር የተያያዘው መስራች ባለአክሲዮኖች በባንኩ ምስረታ 

ወቅት ላደረጉት የካፒታል አስተዋጽዎ ከባንኩ የተጣራ ትርፍ ላይ በየዓመቱ 10% (አስር በመቶ) ልዩ 

ጥቅም የማግኘት መብት አላቸው፡፡ ክፍያውም በተከፈለው የአክሲዮን ይዞታቸው መጠን ሆኖ ባንኩ 

ማትረፍ ከጀመረበት ዓመት ጀምሮ ባሉት 3(ሶስት) ተከታታይ የሒሳብ ዓመታት ይፈጸማል፡፡ 

 

ምዕራፍ ሶስት 

ስለ ባንኩ አመራር አካላት 

አንቀጽ 14 

የባንኩ አመራር አካላት 

ባንኩ የሚከተሉት አመራር አካላት ይኖሩታል፡- 

1. የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ፤ 

2. የዳይሬክተሮች ቦርድ፤ 

3. ዋና ስራ አስፈፃሚ፤ 

4. የውጪ ኦዲተር፤ 

ምዕራፍ አራት 

ስለማህበሩ ጉባዔዎች 

ክፍል አንድ 

ጠቅላላ ድንጋጌዎች 

አንቀጽ 15 

የባንኩ ባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ 

15.1 የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ በንግድ ሕግ እና በዚህ መመስረቻ ጽሁፍ የተሰጡት 

ስልጣኖች ይኖሩታል፡፡ 



15.2 የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ ሁሉም ባለአክሲዮኖች ሊሳተፉ የሚችሉበት የባንኩ 

ከፍተኛ ውሳኔ ሰጪ አካል ሲሆን የባንኩን ተግባራት በበላይነት ለመምራት ሙሉ ስልጣን 

አለው፡፡  

15.3 የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔው በአካል በመገኘት ወይም አስተማማኝ በሆነ 

ኤሌክትሮኒክ ዘዴ ሊደረግ ይችላል፡፡ አስተማማኝ የሆነ ኤሌክትሮኒክ ዘዴ የሚባለው 

የተሰብሳቢዎችን ማንነት መለየት፣ ተሰብሳቢዎች በአንድ ጊዜ ማሳተፍ፣ ድምጽና ምስል 

ሳይቆራረጥ ማስተላለፍ፣ በቀረቡት አጀንዳዎች ላይ አስተያየትና ድምጽ መስጠት እና 

የሚሰጠው ድምጽ መቁጠር የሚያስችል ሲሆን ነው፡፡ 

15.4 በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 3 ላይ የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ሁሉም ባለአክሲዮኖች 

የተስማሙ እንደሆነ ስብሰባ ማድረግ ሳያስፈልግ ለውሳኔ በቀረበ ጉዳይ ላይ ሀሳባቸውን 

በፅሑፍ ወይም ኤሌክትሮኒክ ዘዴ በመግለፅ ውሳኔ ማስተላለፍ ይችላሉ፡፡ 

15.5 ማንኛውም ባለአክሲዮን ጠቅላላ ጉባዔውን በወኪል አማካኝነት መሳተፍ ይችላል፡፡ ነገር 

ግን አንድ ሰው ሊወክል የሚችለውን የአክሲዮን መጠን በተመለከተ በብሔራዊ ባንክ 

መመሪያ መሰረት ይገዛል፡፡ ባለአክሲዮኑ በጉባዔው ላይ ወኪል እንዲገኝ ካደረገ እራሱ 

ለመሳተፍና ድምጽ ለመስጠት አይችልም፡፡ 

አንቀጽ 16 

የጉባዔዎች ዓይነት 

የባንኩ ባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔዎች መደበኛ ወይም አስቸኳይ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡  

 

አንቀጽ 17 

የጉባዔው ጥሪ እና አጠራር ሁኔታ 

 

17.1 ጠቅላላ ጉባዔ በዳይሬክተሮች ቦርድ ጥሪ ይደረጋል፡፡  

17.2 እንደ ሁኔታው የባለአክሲዮኖች ጉባዔ በንግድ ሕጉ የተቀመጠው ቅድመ ሁኔታ ሲሟላ 

በባለአክሲዮኖች፣ በኦዲተሮች፣ በብሔራዊ ባንክ፣በፍርድ ቤት፣በሂሳብ አጣሪዎች ወይም 

በሌላ አግባብ ባለው አካል ጥሪ ሊደረግ ይችላል፡፡ 



17.3 የጠቅላላ ጉባዔ ጥሪ የሚደረገው ጉባዔው ከሚደረግበት ቀን ሃያ አራት ቀን በፊት አገር 

አቀፍ ስርጭት ባለው ጋዜጣ ሲሆን አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ስብሰባውን የሚጠራው አካል ሌላ 

ተጨማሪ የመገናኛ መንገድ ሊከተል ይችላል፡፡ 

17.4 ጉባዔው በቦርዱ የተጠራ እንደሆነ ጉባዔው የሚመራው በቦርዱ ሰብሳቢ ሲሆን፤ የቦርዱ 

ሰብሳቢ በማይኖርበት ጊዜ ምክትል ሰብሳቢ፤ ምክትል ሰብሳቢ በማይኖርበት ጊዜ 

ከዳይሬክተሮች መካከል በቦርዱ ውስጥ የአገልግሎት ብልጫ ያለው፤ የአገልግሎት ብልጫ 

ያለው ዳይሬክተር በማይኖርበት ጊዜ ጠቅላላ ጉባዔው የሚመርጠው ሰው ሰብሳቢ 

ይሆናል፡፡ 

17.5 ጉባዔው የተጠራው በኦዲተሮች፤ በፍርድ ቤት በተሾመ ሰው፤ በሕግ በተፈቀደለት ሌላ 

የመንግስት ባለስልጣን ወይም በመጨረሻው ሂሳብ አጣሪ የሆነ እንደሆነ የጉባዔው 

ሰብሳቢ የሚሆነው ጥሪ ያደረገው አካል ይሆናል፡፡ 

17.6 በአካል በሚደረግ ጉባዔ ድምፅ ቆጣሪ የሚሆኑት ከፍተኛ ድርሻ ባላቸው ባለአክሲዮኖች 

የሚመረጡ የተወሰኑ ፈቃደኛ የሆኑ ባለአክሲዮኖች ናቸው፡፡ ሆኖም ግን ድምፅ ቆጣሪ 

ሆነው የተመረጡት ፈቃደኛ ካልሆኑ ወይንም ደግሞ በጉባዔው የተገኙት ባለአክሲዮኖች 

ሌላ ሰው መምረጥ ከፈለጉ ስብሰባው እንደተጀመረ ጠቅላላ ጉባዔው ድምፅ ቆጣሪ 

ሊመርጥ ይችላል፡፡ 

17.7 በዚሁ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 6 ስር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በኤሌክትሮኒክ ዘዴ 

የሚደረግ ስብሰባን ድምፅ ለመቁጠር አስተማማኝ የሆነ የድምፅ ቆጠራን ለማድረግ 

የሚያስችል ቴክኖሎጂን መጠቀም ይችላል፡፡  

17.8 ምልዓተ ጉባዔ ባለመሟላቱ መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔው ሥራውን ማካሄድ ካልቻለ 

ለሁለተኛ ጊዜ ጠቅላላ ጉባዔው እንዲሰበሰብ የሚደረገው ጥሪ የመጀመሪያው ጉባዔ 

በተጠራበት አኳኋን እና የጊዜ ገደብ ይሆናል፡፡  

17.9 ምልዓተ ጉባዔ ባለመሟላቱ አስቸኳይ ጉባዔ ሳይሰበሰብ የቀረ እንደሆነ ሁለተኛ እና 

ካስፈለገም ሦስተኛ ስብሰባ ጥሪዎች በመጀመሪያውና በሚቀጥለው መሐል በአንድ 

ሳምንት ልዩነት ውስጥ አግባብነት ባላቸው የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ንግድ ህግ ድንጋጌዎች መሠረት 

መጠራት አለበት፡፡ 

 

 

 



አንቀጽ 18 

የጉባዔው ተሳታፊዎች መመዝገቢያ ሰነድ 
 

18.1 በእያንዳንዱ ጉባዔ ላይ ባለአክሲዮኖች በጉባዔው ላይ መገኘታቸውን የሚያስረዳ 

የተሳታፊዎች መመዝገቢያ ሰነድ ሊኖር ይገባል፡፡ ይህ የመመዝገቢያ ሰነድ በጉባዔው 

የተገኙትን ወይም ወኪል የላኩትን ባለአክሲዮኖች ስምና አድራሻ፣ እያንዳንዱ ባለአክሲዮን 

የያዘው አክሲዮን መጠንና የሚሰጠው ድምጽ ቁጥር የሚያሳይ ዝርዝር መያዝ አለበት፡፡ 

18.2 የተሳታፊዎች መመዝገቢያ ሰነድ በጉባዔው መጀመሪያ ላይ በጉባዔው በአካል የተገኙ 

ባለአክሲዮኖች ወይም ወኪሎች የፈረሙበት ስለመሆኑ የማህበሩ ፀሐፊ ማረጋገጥ 

አለበት፡፡   

 

አንቀጽ 19 

የጥቅም ግጭት 
 

19.1 ማንኛውም ባለአክሲዮን ስለ ራሱ ወይም ሶስተኛ ወገንን ወክሎ ከባንኩ ጋር የጥቅም 

ግጭት በሚያስነሱ ጉዳዮች ላይ ድምጽ መስጠት አይችልም፡፡ 

19.2 የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት የራሳቸውን ኃላፊነትና ተጠያቂነት እንዲሁም በባንኩና 

በራሳቸው ጥቅም መካከል በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ግጭት በሚያስነሱ ጉዳዮች ላይ 

ድምጽ መስጠት አይችሉም፡፡ 

19.3 ለምልዓተ ጉባዔ አሰላል ሲባል ብቻ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 ድምጽ የመስጠት 

መብት የተከለከሉ አክሲዮኖች ከቁጥር ውስጥ ይገባሉ፡፡ 

አንቀጽ 20 

ቃለ-ጉባዔ 
 

20.1 የጠቅላላ ጉባዔው ውይይት በማህበሩ ፀሐፊ አማካኝነት በቃለ ጉባዔ ይያዛል፡፡ ቃለ ጉባዔው 

በጉባዔው ላይ በተገኙት ዳይሬክተሮች እና በማህበሩ ፀሐፊ ይፈረማል፡፡ 

20.2 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተያዘው ቃለ ጉባዔ ወደ ቃለ ጉባዔ መዝገብ ይገለበጣል፡፡ 

ቃለ ጉባዔው ወደ መዝገቡ በትክክል ስለመገልበጡ በማህበሩ የዳይሬክተሮች ቦርድ 

ሰብሳቢ ወይም በሌሎች ሁለት የቦርድ አባላት ይረጋገጣል፡፡  



20.3 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተደነገገው ቢኖርም ጉባዔው ሥራ ከመጀመሩ በፊት 

ጉባዔው ላይ ከተገኙት ባለአክሲዮኖች መካከል በጉባዔው ላይ የተደረገው ውይይት እና 

የተላለፈው ውሳኔ በትክክል በቃለ ጉባዔ መስፈሩን አረጋግጠው በዳይሬክተሮች ቦርድ እና 

በማህበሩ ፀሐፊ ምትክ የሚፈርሙ ሦስት ባለአክሲዮኖችን መምረጥ ይቻላል፤ እንዲህ 

ዓይነቱ ምርጫ በስብሰባው ጥሪ እንደ አጀንዳ ባይያዝም ሊከናወን ይችላል። 

20.4 ቃለ-ጉባዔው የሚከተሉትን ያካትታል፡፡  

ሀ.    የጉባዔው ጥሪ አደራረግ፣  

ለ.    ጉባዔው የተደረገበትን ቦታና ቀን፣  

ሐ.    የጉባዔው አጀንዳዎች፣ 

መ.   በጉባዔው የተገኙ የቦርድ አባላት ስም፣   

ሠ.    በጉባዔው ላይ የተገኙ አክሲዮኖች ብዛት እና የምልዓተ ጉባዔውን ቁጥር፣  

ረ.     በጉባዔው የቀረቡትን ሰነዶች፣  

ሰ.    የውይይቱን አጭር ማጠቃለያ፣  

 ሸ.    የተሰጡ ድምጾች ውጤት እና 

 ቀ.   ጉባዔው ያሳለፋቸውን ውሳኔዎች፤ 

20.5 ምልዓተ ጉባዔ ባለመሟላቱ ምክንያት ጉባዔውን ለመሰብሰብ ሳይቻል የቀረ እንደሆነ 

የጉባዔው ሰብሳቢ ይኸው በቃለ ጉባዔ እንዲያዝ ያደርጋል፡፡ 

ክፍል ሁለት 

መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ 

አንቀጽ 21 

መርህ 

21.1 ማንኛውም ባለአክሲዮን የያዘው የአክሲዮን ብዛት ግምት ውስጥ ሳይገባ በጉባዔ 

የመሳተፍ መብት አለው።  

21.2 የባለአክሲዮኖች መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ ቢያንስ በአመት አንድ ጊዜ ይደረጋል፡፡ 

21.3 መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ የሚካሄደው ከባንኩ የሂሳብ አመት መጨረሻ ቀን ጀምሮ ባለው  

6 (ስድስት) ወራት ጊዜ ውስጥ ነው፡፡ 
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የመደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ ሥልጣን 

 

22.1 በንግድ ሕጉ ወይም በሌሎች ሕጎች የተሰጡት ስልጣኖች እንደተጠበቀ ሆኖ የመደበኛ 

ጠቅላላ ጉባዔ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡- 

ሀ)   የባንኩን የሃብትና ዕዳ መግለጫ፣የትርፍና ኪሳራ ሒሳብ እንዲሁም የዳይሬክተሮች 

ቦርድን ሪፓርት፣የኦዲተሮችን ሪፓርት አዳምጦ እንዲጸድቁ ወይም እንዲሻሻሉ 

ወይም ውድቅ እንዲሆኑ የመወሰን፤ 

ለ)   በትርፍ አመዳደብ እና ክፍፍል እንዲሁም ካለፈው ሒሳብ አመት ጋር ተያይዘው 

የሚነሱ የሒሳብ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ማሳለፍ፤ 

ሐ)  የቦርዱ አባላት እና የውጪ ኦዲተሮችን መሾም ወይም መሻር፤ ተግባር እና 

ስልጣናቸውን፤    እንዲሁም የሚከፈላቸውን የሥራ ዋጋ መጠን መወሰን፤ 

መ) ባንኩ የግዴታ ወረቀቶችን እንዲያወጣ መፍቀድና ከዚያም ጋር በተያያዘ 

የሚሰጡትን   መያዣዎች መወሰን፤ 

ሠ)   ጉባዔው ከሚያከናውናቸው ተግባራት ውስጥ የተወሰኑትን የዳይሬክተሮች ቦርድ 

እንዲያከናውን ስልጣን ሊሰጥ ይችላል፡፡  

ረ)   የባንኩን የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና ምርጫ አፈፃፀም መመሪያ ያወጣል፤      

ያሻሽላል፡፡ 

ሸ)   ከአባላቱ መካከል የዳይሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ አባላት ይመርጣል፤  

ይሽራል፤   የስራ ዋጋቸውን ይወስናል፡፡ 

ቀ)    ለአስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ በግልፅ ተለይተው ከተሰጡት ጉዳዮች በስተቀር በሌሎች     

የማህበሩ ጠቅላላ ጉባዔ በሚወስንባቸው ጉዳዮች ላይ ሁሉ ውሳኔ የመስጠት፡፡ 

አንቀጽ 23 

ምልዓተ ጉባዔ እና የድምጽ አሰጣጥ 

 

23.1 ምልዓተ ጉባዔ የሚታሰበው ድምጽ የመስጠት መብት የሌላቸው አክሲዮኖች ከተቀነሱ 

በኋላ ቀሪዎቹ አክሲዮኖች በባንኩ ዋና ገንዘብ ውስጥ ባላቸው ድርሻ መሰረት ነው፡፡  



23.2 በመጀመሪያው የመደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ ጥሪ መሠረት ጠቅላላ ጉባዔውን ለማካሄድ 

እንዲቻል ድምፅ የመስጠት መብት ካላቸው አክሲዮኖች ውስጥ ቢያንስ የባንኩን ዋና 

ገንዘብ (ካፒታል) አንድ አራተኛ የሚወክሉ ባለአክሲዮኖች ወይም ወኪሎች ሊገኙ ይገባል፡፡  

23.3 ጉባዔው ለሁለተኛ ጊዜ ሲጠራ ድምፅ የመስጠት መብት ያላቸው አክሲዮኖች የሚወክሉት 

ዋና ገንዘብ  ግምት ውስጥ ሳይገባ በተገኙት አክሲዮኖች ጉባዔውን ማካሄድና ውሳኔዎች 

ማሳለፍ ይቻላል፡፡  

23.4 ጠቅላላ ጉባዔው ውሳኔ ማሳለፍ የሚችለው ምልዓተ ጉባዔው የተሟላ ሲሆንና በጉባዔው 

ከተገኙት ድምጽ የመስጠት መብት ካላቸው ባለአክሲዮኖች በአብላጫው የድምፅ ድጋፍ 

ሲያገኝ ነው፡፡    

23.5 ለድምጽ ብልጫ አቆጣጠር ድምጽ ያልሰጡም ሆነ ድምጽ ያልተፃፈባቸው የድምጽ 

መስጫ ወረቀቶች ግምት ውስጥ አይገቡም፡፡  

23.6 ምልዓተ ጉባዔው ተሟልቶ እና አስፈላጊው የድምጽ ብልጫ አግኝተው የሚተላለፉ 

የጠቅላላ ጉባዔ ውሳኔዎች በስብሰባው ያልተካፈሉ፣ ድምጸ ተአቅቦ ያደረጉ፣ በሃሳብ 

በተለዩ፣ ችሎታ የሌላቸው ወይም ድምጽ የመስጠት መብት የተከለከሉ ባለአክሲዮኖች 

ጨምሮ በሁሉም ላይ ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡ 

ክፍል ሶስት 

አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ 

አንቀጽ 24 

መርህ 

24.1 ማንኛውም ባለአክሲዮን የያዘው የአክሲዮን ብዛት ግምት ውስጥ ሳይገባ በአስቸኳይ 

ጠቅላላ ጉባዔዎች ላይ የመሳተፍ መብት አለው፡፡ 

24.2 የባንኩ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በማንኛውም ጊዜ ሊጠራ ይችላል፡፡ 
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አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ ሥልጣን 

 

ሌሎች በሕግ ተለይተው የተሰጡ ጉዳዮች እንደተጠበቁ ሆኖ የባንኩ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ 

የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡- 

 ሀ)       የማህበሩን መመስረቻ ጽሑፍ ማጽደቅ፤ ማሻሻል፣ 

 ለ)       ባለአክሲዮኖች የካፒታል ኢንቨስትመንታቸውን እንዲጨምሩ ማድረግ፣ 

ሐ)      የባንኩን መጠባበቂያ ሂሳብ ወይም ሊከፋፈል ከሚችል ትርፍ በሙሉ ወይም በከፊል 

ወደ ካፒታል በማዞር የባንኩን ካፒታል መጨመር፣ 

መ)  ማህበሩ እንዲፈርስ፣ ዓላማዎቹ እንዲለወጡ፣ ወደ ሌላ አይነት የንግድ ማህበር 

እንዲለወጥ፣ እንዲከፋፈል ወይም ከሌላ ማህበር ጋር እንዲዋሃድ መወሰን፣ 

ሠ)      የማህበሩን ዜግነት መለወጥ፣  

ረ)       የማህበሩን ዋና ገንዘብ ማሳደግ ወይም መቀነስ፣ 

ሸ)      በነባር አክሲዮኖች ላይ የተጻፈውን ዋጋ እንዲጨምር ማድረግ፡፡ 

አንቀጽ 26 

ምልዓተ ጉባዔ እና የድምጽ አሰጣጥ 
 

26.1 በመጀመሪያው አስቸኳይ ጉባዔ ጥሪ መሠረት ጉባዔው ሊካሄድ የሚችለው ወይም 

ምልዓተ ጉባዔ ተሟልቷል የሚባለው ድምፅ የመስጠት መብት ካላቸው አክሲዮኖች 

ውስጥ ቢያንስ የማህበሩን ዋና ገንዘብ (ካፒታል) አንድ ሶስተኛ የሚወክሉ ባለአክሲዮኖች 

ወይንም ወኪሎቻቸው የተገኙ ከሆነ ነው፡፡ 

26.2 በሁለተኛው ጥሪ ደግሞ ድምፅ የመስጠት መብት ካላቸው አክሲዮኖች ውስጥ ቢያንስ 

የማህበሩን ዋና ገንዘብ (ካፒታል) አንድ አራተኛ የሚወክሉ ባለአክሲዮኖች ወይንም 

ወኪሎቻቸው ሲገኙ ብቻ ነው፡፡  

26.3 በሶስተኛው ጥሪ ጉባዔው ድምፅ የመስጠት መብት ያላቸው አክሲዮኖች የሚወክሉት ዋና 

ገንዘብ  ግምት ውስጥ ሳይገባ በተገኙት ባለአክሲዮኖች አስቸኳይ ጉባዔውን ማካሄድና 

ውሳኔዎች ማሳለፍ ይቻላል፡፡ 



26.4 የአስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ ውሳኔ የጸና የሚሆነው በጉባዔው የተገኙት ድምፅ የመስጠት 

መብት ያላቸው አክሲዮኖች ከወከሉት ካፒታል ሁለት ሦስተኛውን በሚወክሉት ድምፅ 

ከተደገፈ ነው፤ ለድምፅ ብልጫው አቆጣጠር ስሌት ድምፅ ያልሰጡም ሆነ ድምፅ 

ያልተጻፈባቸው የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ግምት ውስጥ አይገቡም። 

26.5 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 የተደነገገው ቢኖርም በአንቀጽ 25 ንዑስ አንቀጽ ለ፤ሠ፤ሸ 

መሠረት የሚሰጡ ውሳኔዎች የሚጸኑት ድምጽ የመስጠት መብት ያላቸው ባለአክሲዮኖች 

በሙሉ ራሳቸው ወይም ወኪሎቻቸው ሲገኙ እና ድምጽ በአንድ ቃል  የሰጡ ወይም 

ሙሉ ድጋፍ ሲያገኙ ብቻ ነው፡፡ 

ምዕራፍ አምስት 

የማሕበሩ ሥራ አመራር 

ክፍል አንድ 

የዳይሬክተሮች ቦርድ 
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የዳይሬክተሮች ስያሜ 

27.1 ባንኩ በባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ በሚሰየሙ 12 (አስራ ሁለት) አባላት ባሉት 

የዳይሬክተሮች ቦርድ ይመራል፡፡  

27.2 የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት በጠቅላላ ጉባዔ ተመርጠው ለሶስት ተከታታይ ዓመታት 

ያገለግላሉ፡፡አባላቱም ለተጨማሪ ሶስት ዓመት ብቻ በድጋሚ ሊመረጡ ይችላሉ፡፡አባላቱ 

የሥራ ዘመናቸውን አጠናቅቀው ከተሰናበቱ ከስድስት ዓመት በኋላ እንደገና ሊመረጡ 

ይችላሉ፡፡ 

27.3 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ቢኖርም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ያወጣው መመሪያ 

እንደተጠበቀ ሆኖ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሥራ ተከታታይነት እንዲኖረው እና 

የባለአክሲዮኖች ፍላጎት ሆኖ ሲገኝ ሁለት ተከታታይ የቦርድ ሥራ ዘመናት ካገለገሉ የቦርድ 

አባላት ውስጥ ቢበዛ 1/3 (አንድ ሶስተኛው) እንደገና መመረጥ ይችላሉ፡፡ እንደገና 

የተመረጡ የቦርድ እጩዎች ለአንድ የቦርድ ሥራ ዘመን ብቻ ያገለግላሉ፡፡ 

27.4 ጠቅላላ ጉባዔው በሕጉ መሰረት ዳይሬክተሮችን በማናቸውም ጊዜ የማሰናበት ስልጣን 

እንደተጠበቀ ሆኖ የዳይሬክተሮች ቦርድ አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው የ3(ሶስት) ዓመት የሥራ 



ዘመን ከማብቃቱ በፊት ዳይሬክሮች በሙሉ የሥራ ስንብት እንዲያቀርቡ እና አዲስ 

ምርጫ እንዲካሄድ በድምጽ ብልጫ ጠቅላላ ጉባዔ ሊጠይቅ ይችላል፡፡ ዳይሬክተሮቹ 

ስራቸውን ሊለቁ እና አዲስ ለተመረጡ ዳይሬክተሮች ሊያስረክቡ የሚችሉት አዲስ 

የተመረጡት ዳይሬክተሮች በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ተቀባይነት ካገኙ በኋላ ነው፡፡በዚህ 

አይነት እስከሚተኩ ድረስ ባንኩን የማገልገል ግዴታ አለባቸው፡፡ 

27.5 የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ለመሆን በኢፌድሪ የንግድ ህግ አንቀጽ 297 እና በኢትዮጵያ 

ብሔራዊ ባንክ መመሪያዎች የተቀመጡ የእድሜ፣ የትምህርት፣ የስራ ልምድ፣ የስነ-

ምግባርና ሌሎች መስፈርቶችን ማሟላት ያስፈልጋል፡፡ 

27.6 የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ በብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሰረት ተጽዕኖ ፈጣሪ ያልሆኑ 

ባለአክሲዮኖችን ያካተተና ስብጥሩን የጠበቀ ይሆናል፡፡ 
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የዳይሬክተሮች ቦርድ ሥልጣንና ተግባራት 

 

የዳይሬክተሮች ቦርድ በሕግ፣በብሔራዊ ባንክ መመሪያዎች እንዲሁም በጠቅላላ ጉባዔ ውሳኔዎች 

የተሰጧቸውን ሥልጣን እና ኃላፊነት እንደተጠበቀ ሆኖ የዳይሬክተሮች ቦርድ የሚከተሉት ሥልጣን እና 

ተግባራት ይኖሩታል፡- 

28.1.  የባንኩን ስራ በበላይነት ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤ እንዲሁም በጠቅላላ ጉባዔ ከሚወሰኑ  

ጉዳዮች በስተቀር የመወሰን ስልጣን ይኖረዋል፤ 

28.2. የባንኩ ዓላማዎች ግባቸውን እንዲመቱ አስፈላጊ የሆኑ እርምጃዎችን ይወስዳል፤ 

28.3. ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከሚወሰድ ብድር ውጭ ያሉ ብድሮችን የባንኩ ንብረት 

በማስያዝ ብድር እንዲበደር ይፈቅዳል፤   

28.4. የባንኩን ፓሊሲዎች ያጸድቃል፣ያሻሽላል፤ 

28.5. ዓመታዊ መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ ወይም/እና አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ ይጠራል፤ 

28.6. በዚህ መመስረቻ ጽሁፍ ውስጥ መደረግ ስለሚያስፈልጋቸው ማናቸውም ማሻሻያዎች 

ከዋና ስራ አስፈጻሚ ሲቀርብለት ወይም በራሱ አነሳሽነት ሲያምንበት ሃሳቡን 

ለጠቅላላ ጉባዔ ያቀርባል፤       

28.7. የባንኩ  ዋና ስራ አስፈጻሚ ይሾማል፤ ከስራ ያሰናብታል፤  



28.8. የባንኩ ዋና ስራ አስፈፃሚ በሚያቀርበው የውሣኔ ሃሣብ መሰረት የባንኩን ምክትል 

ስራ አስፈጻሚዎች እና የባንኩን ፀሐፊ ሹመት፣ምደባና ስንብት ላይ ይወስናል፤    

28.9. የውስጥ ኦዲት መምሪያ ዳይሬክተር እና የሪስክና ኮምፕሊያንስ መምሪያ ዳይሬክተር 

ይሾማል፤ ያሰናብታል፤   

28.10. የባንኩ ካፒታል እንዲጨምር ወይም እንዲቀንስ ለጠቅላላ ጉባዔ ሃሳብ ያቀርባል፤ 

28.11. ዓመታዊ የሂሳብ ሚዛን እና የትርፍና ኪሳራ ሒሳብ ለጠቅላላ ጉባዔ ያቀርባል፤ 

28.12. ባንኩ በሚያዘጋጃቸው የውስጥ ደንብ ለዋና ስራ አስፈጻሚ ከተሰጡት ገደቦች በላይ 

የሆኑ ጉዳዮችን መርምሮ ያጸድቃል፡፡ 

28.13. ለባንኩ በተፈቀዱ ረጅም ጊዜ ኢንቨስትመንቶች ላይ ስለመሠማራት ውሳኔ ይሰጣል፤  

28.14. የባንኩ ቋሚ ንብረት ስለማስወገድ እና ዕዳን ስለመሰረዝ ይወስናል፤  

28.15. ባንኩ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት እንዲችል የአይነት ወይም የገንዘብ ስጦታ 

ለማድረግ ይችላል፡፡ እንዲሁም ለባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ ይህን ተግባር በተመለከተ 

በተገቢው ፖሊሲ ወይም በቃለ ጉባዔ ውክልና ሊሰጥ ይችላል፤   

28.16. በቅድሚያ በዝርዝር የተዘጋጀን ደንብ መሰረት በማድረግ በማናቸውም ደረጃ የሚገኙ 

በሥራ ላይ ያሉም ሆነ የሥራ ውላቸው የተቋረጠ ሰራተኞችን ስጦታ በአይነት ወይንም 

በገንዘብ መሸለም ይችላል፤ 

28.17. ቦርዱ አስፈላጊ መስሎ በታየው ጊዜ ሁሉ ከአባላቱ መካከል ጉዳዮችን መርምረው 

የመፍትሔ ሃሳብ የሚያቀርቡ ኮሚቴዎችን ያቋቁማል፤ 

28.18. በንግድ ሕጉ አንቀጽ 306 መሰረት የጥቅም ግጭት የሚፈጥሩ ውሎች ሲኖሩ መርምሮ 

የመፍቀድ፡፡  

28.19. የሒሳብ መዛግብት ለኦዲተሮች በአስፈላጊው ጊዜ ሁሉ እንዲቀርብ ያደርጋል፤  

28.20. ባንኩ ጤናማ የፋይናንስ አስተዳደር፣ በቂ ዋና ገንዘብ እና ክፍያዎችን በወቅቱ 

የመፈጸም አቅም ያለው መሆኑን ያረጋግጣል፤ 

28.21. የባንኩ አስተዳደራዊ አደረጃጀት የባንኩን የፋይናንስ መግለጫዎችን እና ቁመናን 

ለመቆጣጠር የሚያስችል መሆኑን የማረጋገጥ፤  

28.22. በባንኩ ላይ ጉዳት እንዳይደርስ መከላከል፤መከላከል ካልተቻለ ሊደርስ የሚችለውን 

አሉታዊ ተጽዕኖ መቀነስ፤ 



28.23. የባንኩን የአደጋ ተጋላጭነት እና ውስጣዊ አሰራር ለመቆጣጠር የሚያስችል የአሰራር 

ስርዓት ይዘረጋል፤  

28.24. የባንኩ የፋይናንስ እንቅስቃሴን ያካተተ ዓመታዊ የስራ አፈፃፀም ሪፖርት ለጉባዔው 

ያቀርባል፤ 

28.25. የጠቅላላ ጉባዔ እና የቦርድ ስብሰባዎች ቃለጉባዔ፣ የሒሳብ መዝገብ፣ የአክሲዮን 

መዝገብ እና ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ ሰነዶች እንዲያዙ ያደርጋል፤ 

28.26. ማህበሩ ዋና ገንዘቡ ¾ (ሦስት አራተኛ) በኪሣራ ባጣ ጊዜ ወድያውኑ አስቸኳይ 

ጠቅላላ ጉባዔ ይጠራል፤ 

28.27. በንግድ ሕግ፣ በመመስረቻ ጽሁፍ ወይም በማህበርተኞች ጠቅላላ ጉባዔ ውሳኔ 

መሠረት የመጠባበቂያ ገንዘብ የማቋቋም እና የመያዝ፤  

28.28. የባንኩን መዋቅራዊ አደረጃጀት፤ የዋና ስራ አስፈጻሚንና የምክትል ስራ 

አስፈፃሚዎችን እንዲሁም የሰራተኞች ደመወዝ ስኬልና ጥቅማ ጥቅም ያጸድቃል፤ 

28.29. የባንኩ የወለድ ምጣኔ ተመን ያፀድቃል፤ ያሻሽላል፤ 

28.30. የባንኩን ስትራቴጂክ ዕቅድ፣ አመታዊ ዕቅድና በጀት ያጸድቃል፤ አፈጻጸማቸውን 

ይከታተላል፡፡ 

28.31.  በእያንዳንዱ የበጀት ዓመት መጨረሻ የንብረት ቆጠራ ሥራዎች በወቅቱ በማከናወን 

የባንኩን የሂሳብ ሚዛን ትርፍና የኪሳራ ሂሳብ ያዘጋጃል፤ 

28.32. የዳይሬክተሮች ቦርድ ዕጩ ጥቆማና ምርጫ አፈፃፀም መመሪያ አዘጋጅቶ እንዲጸድቅ 

ለመደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ ያቀርባል፤ 

28.33. የባንኩ የውጭ ኦዲተሮች ሹመት እና የስራ ዋጋ እንዲፀድቅ ለመደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ 

ያቀርባል፤ 

28.34. የዳይሬክተሮች ቦርድ የሚመራበትን የውስጥ ደንብ ያጸድቃል፡፡ 

28.35. ባንኩ የግዴታ ወረቀቶችን እንዲያወጣ እና ለዚህም በመያዣነት የሚቀርቡትን 

ዋስትናዎች አይነት በተመለከተ የውሳኔ ሃሳብ ለጠቅላላ ጉባዔ ያቀርባል፤ 

28.36. የአስመራጭ ኮሚቴ አባላት ምርጫ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ምርጫ 

ከሚካሄድበት ጊዜ ከአንድ ዓመት በፊት ለጠቅላላ ጉባዔው እንዲቀርብ ያደርጋል፣ 

ምርጫ ያስፈፅማል እንዲሁም የአስመራጭ ኮሚቴ አባላትን አበል በጠቅላላ ጉባዔ 

ያስወስናል፣ 



28.37. ከተሰጡት ስልጣኖች ውስጥ ለማንኛውም የቦርድ አባል፣ ለዋና ስራ አስፈጻሚው 

ወይንም ለባንኩ የሥራ መሪዎች በውክልና ይሰጣል፡፡ 
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የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ እና ምክትል ሰብሳቢ 
 

29.1. የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ እና ምክትል ሰብሳቢ ከአባላቱ መካከል ጠቅላላ የቦርድ 

አባላት በተገኙበት በድምጽ ብልጫ ይመረጣል፡፡  

29.2. ሰብሳቢው የቦርድ ስብሰባዎችን ይጠራል፤ ይመራል፡፡ 

29.3. የማህበሩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ የስብሰባው ሰብሳቢ ይሆናል፤ ሰብሳቢው 

በማይኖርበት ጊዜ ምክትል ሰብሳቢ፣ምክትል ሰብሳቢ በማይኖርበት ጊዜ 

ከዳይሬክተሮች መካከል በሹመት ቀደምትነት ያለው፣ ቀደምትነት ያለው 

በማይኖርበት ጊዜ ደግሞ ስብሰባው የሚሰይመው ማናቸውም ዳይሬክተር ሰብሳቢ 

ይሆናል።  
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የዳይሬክተሮች ቦርድ ውሳኔ 
 

30.1. ማንኛውም ውሳኔ የሚተላለፈው ከዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ከግማሽ በላይ 

በስብሰባው ላይ ሲገኙ ወይም ሲሳተፉ ነው፡፡ 

30.2. ውሳኔዎች የሚተላለፉት በቦርድ ስብሰባ ላይ በቀጥታም ሆነ በተወካይ በተገኙት እና 

በንግድ ሕግ አንቀጽ 309 መሠረት በኤሌክትሮኒክ ዘዴ በተሳተፉት የቦርድ አባላት 

ድምፅ ብልጫ ነው፡፡ ድምፅ እኩል ለእኩል በሚከፈልበት ጊዜ የቦርድ ሊቀመንበር 

የደገፈው ሀሳብ ተቀባይነት ይኖረዋል።ማናቸውም የዳይሬክተር ተወካይ ድምጽ 

የመስጠት መብት ይኖረዋል፡፡ 

30.3. የዳይሬክተሮች ቦርድ ውሳኔዎችን በሚሰጥበት ጊዜ የባለሙያዎችን ምክር ማግኘት 

አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው በዚሁ ለመጠቀም ይችላል፡፡  



30.4. የቦርድ ውሳኔዎች በቃለ-ጉባዔ ተይዘው በስብሰባው በተገኙት የቦርድ አባላት እና 

በማህበሩ ፀሐፊ ይፈረማል፡፡ ቃለጉባዔዎች በቃለ ጉባዔ መዝገብ ውስጥ ተመዝግበው 

ይቀመጣሉ፡፡ 

30.5. የውሳኔ ቅጂዎች በሰብሳቢውና በማህበሩ ፀሐፊ እየተረጋገጡ መፈረም አለባቸው፡፡ 
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አክሲዮኖችን በዋስትና ስለማስቀመጥ 

 

ዳይሬክተሮች ሀላፊነታቸውንና ተግባራቸውን በትክክልና በሚገባ ለመወጣታቸው ዋስትና ይሆን ዘንድ 

እያንዳንዳቸው ከገዟቸው አክሲዮኖች 10(አስር) አክሲዮኖች በባንኩ ዘንድ ማስያዝ አለባቸው፡፡ 

ዳይሬክተሮች ዳይሬክተርነታቸውን ካለቀቁና ባንኩ በኃላፊነት የሚፈልግባቸው ምንም ነገር አለመኖሩ 

ካልተረጋገጠ በስተቀር ዋስትናቸው አይወርድም፡፡   
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የዳይሬክተሮች ቦርድ ስለመተካት 

 

32.1. በዚህ መመስረቻ ጽሁፍ አንቀጽ 27 ንዑስ አንቀጽ 2 ቢኖርም በሒሳብ ዘመን ውስጥ 

አንድ ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ዳይሬክተሮች ከቦርድ አባልነታቸው የለቀቁ እንደሆነ 

ያሉት ዳይሬክተሮች ለቀሪው ጊዜ በምትካቸው በመጨረሻ ምርጫ ከተወዳደሩት 

ውስጥ ባላቸው ድምጽ ቅደም ተከተል መሰረት  በመተካት ሹመቱ እንዲጸድቅ በ30 

(ሰላሳ) የስራ ቀናት ውስጥ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ያቀርባሉ፡፡ የተተካው የቦርድ 

አባል የሥራ ዘመን ከቀሪዎቹ የቦርድ አባላት ጋር አንድ አይነት ይሆናል፡፡ 

32.2. የቀሩት የቦርድ አባላት ቁጥር ከጠቅላላ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ቁጥር ከግማሽ 

በታች የሆነ እንደሆነ የቀሩት አባላት የጎደሉትን ለማሾም አባላቱ ከጎደሉበት ጊዜ ጀምሮ 

በ30 ቀናት ውስጥ ጠቅላላ ጉባዔውን መጥራት አለባቸዉ፤ በጎደሉት አባላት ምትክ 

ሹመት እስኪደረግ ድረስ የቀሩት አባላት ማህበሩን ያስተዳድራሉ። 

32.3. በሚከተሉት ምክንያቶች አንድ ዳይሬክተር ከቦርድ አባልነት ሊገለል ይችላል፡- 



ሀ) ዳይሬክተሩ በሕግ የሰውነት መብት የተሠጠው አካል ከሆነ ሲከሥር ወይም እዳውን 

መክፈል ሲሳነው ወይም በዕዳ ምክንያት ከአበዳሪዎቹ ጋር ሲዋሀድ ወይም፤ 

ለ)    በጤና መጓደል ምክንያት ሥራውን ለማከናወን ሳይችል ሲቀር ወይም፤ 

ሐ)   በማጭበርበር በማታለል፤በእምነት ማጉደል ወይም በሌላ ከባድ ወንጀል ተከሶ 

ቢፈረድበት ወይም፤ 

መ)   ቦርድ በስብሰባ ሥነ-ሥርአት ደንብ ውስጥ በደነገገው ሌላ ምክንያት ሲሆን ነው፡፡ 

አንቀጽ 33 

የዳይሬክተሮች አበልና የሥራ ዋጋ 

 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መምሪያ እንደተጠበቀ ሆኖ ለእያንዳንዱ ዳይሬክተር የሚከፈለው 

አበል እና የስራ ዋጋ በባለአክሲዮኖች መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ ይወሰናል፡፡ 

 

ክፍል ሁለት 

የባንኩ ዋና ስራ አስፈፃሚ 

አንቀፅ 34 

የባንኩ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሹመትና ተጠሪነት 

34.1. ባንኩ  በዳይሬክተሮች ቦርድ በሚሾም አንድ ዋና ስራ አስፈፃሚ ይመራል።  

34.2. የዋና ስራ አስፈፃሚው ተጠሪነት ለዳይሬክተሮች ቦርድ ይሆናል። 

አንቀጽ 35 

የዋና ስራ አስፈፃሚ ሥልጣንና ተግባር 

 

ዋና ስራ አስፈፃሚው የባንኩን መደበኛ ስራ ለማከናወን አስፈላጊ የሆነ ሙሉ የስራ አስኪያጅነት ስልጣን 

አለው፡፡ ይህ አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ስራ አስፈፃሚው የሚከተሉት ሥልጣንና 

ተግባራት ይኖሩታል፡-  

35.1. በባንኩ መመስረቻ ጽሁፍ የተመለከቱ ዓላማዎች ለማሟላት ባንኩን ወክሎ 

በባንኩ ስም ይሰራል። የባንኩን የዕለት ተዕለት የስራ እንቅስቃሴ ይመራል፤ 



35.2.  ባንኩ በአለም አቀፍ እና በሀገር ዉስጥ በሚያካሂዳቸው ስራዎች ምክንያት 

ከሶስተኛ ወገኖች፣ በመንግስት፣መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች እና የግል 

ድርጅቶች፣ በባንኮች እና ሌሎችም የገንዘብ ተቋማት ዘንድ ባንኩን ይወክላል፤ 

35.3. የባንኩን ስትራቴጂዎች፤ፖሊሲዎች፤አመታዊ እቅድ እና በጀት አዘጋጅቶ ለቦርድ 

ያቀርባል፤ሲጸድቅም በስራ ላይ ያውላል፤ 

35.4. የባንኩን የሂሳብ አያያዝ በሚመለከት አመራር ይሰጣል ተገቢውን ቁጥጥርም 

ያደርጋል፤  

35.5. የባንኩን የዕለት ተዕለት ስራ ለማከናወን መደበኛ የማኔጅመንት ስብሰባዎችን 

ያደርጋል፤ 

35.6. በሕግ፣ በዚህ መመስረቻ ጽሁፍና በባለአክስዮኖች ጉባዔ በተወሰነው መሰረት 

የተፈቀዱትን የመጠባበቅያ ሂሳብ እና ሌሎችም የመጠባበቅያ ሂሳቦች ያቋቁማል፤ 

35.7. የባንኩን ጥቅም በመጠበቅ ከባንኩ ሰራተኛ ውጭ ጠበቃ ያቆማል፣ ወኪሎች 

ወይም ነገረ ፈጅ ይሾማል እንዲሁም ሌሎች ባለሙያዎችን ይቀጥራል 

ያሰናብታል፤ 

35.8. ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ  ብድር  ይበደራል እንዲሁም ከሌላ አካል የሚወሰድ 

ብድርን በተመለከተ ለባንኩ ዳይሬክተሮች ቦርድ የውሳኔ ሀሣብ ያቀርባል፤ 

35.9. የምንዛሬ ሰነዶችን፣ የተስፋ ሰነዶችን ሌሎች የሚተላለፉ ሰነዶችን እንዲሁም 

የገቢና የወጪ ንግድ ማስታወቂያዎችን ቼክ ይፈርማል፣ ይቀበላል፣ ወጭ 

ያደርጋል፣ ያዘጋጃል፣ ያጸድቃል፣ ስራ ላይ ያዉላል፣ ቅናሽ ያደርጋል፤  

35.10. ባንኩን ከኪሳራ፣ ከጥፋትና ድንገተኛ አደጋ ለመጠበቅ ከማናቸውም የመድን 

ኩባንያ ወይም ሌሎች ሶስተኛ ወገኖች ጋር ይዋዋላል፤   

35.11. በኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚከፈቱ የባንክ ቅርንጫፎች ውሳኔ ይሰጣል፤ 

35.12.  በባንኩ ስም በአገር ውስጥ በማንኛውም ባንክ ወይም ባንኮች የቁጠባ ፣ 

ተንቀሳቃሽ ወይም ማንኛውም ዐይነት ሂሳብ  ይከፍታል  ፣  ያንቀሳቅሳል፤  

35.13. በባንኩ ስም በውጭ ሀገር ሂሣብ ለመክፈትና ለማንቀሳቀስ ይችላል። 

የተከፈተውን ሂሳብና ገንዘብ ዓይነትን በተመለከተ ለቦርዱ በሪፖርት መልክ 

ያቀርባል፤  

35.14. ለባንኩ በተፈቀዱ የአጭር ጊዜ ኢንቨስትመንቶች ላይ ውሳኔ ይሰጣል፤  



35.15. በእያንዳንዱ የሂሳብ ዘመን መጨረሻ የሂሳብ ሚዛንና የትርፍ እና ኪሳራ ሂሳብ 

ያዘጋጃል፤  

35.16. በበጀት ዓመቱ ማለቂያ የባንኩን አመታዊ የሥራ እንቅስቃሴ ሪፖርት 

ለዳይሬክተሮች ቦርድ ያቀርባል፤ 

35.17. በዚህ የመመስረቻ ጽሁፍ ውስጥ መደረግ የሚገባቸውን ማንኛውም ዓይነት 

ማሻሻያዎች ለዳይሬክተሮች ቦርድ የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል፤  

35.18. ባንኩን በሚመለከት ማንኛውንም ሕጋዊ ወጪዎች እና ክፍያዎችን ይፈቅዳል፡፡ 

35.19. በቦርዱ ሊቀመንበር ሲጠየቅ ከማህበሩ ፀሐፊ ጋር በመተባበር የቦርዱን ስብሰባ 

ረቂቅ አጀንዳ ያዘጋጃል፤ 

35.20.  ከቦርዱ ሊቀመንበር ጋር በመመካከር እና ከማህበሩ ፀሐፊ ጋር በመተጋገዝ 

የቦርድ ስብሰባዎችንና ባለአክሲዮኖች ጉባዔ ዝግጅቶች ያስተባብራል፤ 

35.21. በዚህ መመስረቻ ጽሁፍ ያልተጠቀሰ ነገር ግን  ለባንኩ ዓላማዎች መሳካት 

አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ተግባሮች ያከናውናል፤  

35.22. ም/ዋና ስራ አስፈጻሚዎችን እና ለእርሱ ተጠሪ የሆኑ ኃላፊዎችን ለቦርድ 

በማቅረብ ያጸድቃል። ም/ዋና ስራ አስፈጻሚዎች ዋና ስራ አስፈጻሚውን  ይረዳሉ 

እንዲሁም እሱ የሚሰጣቸውን ተግባርና ኃላፊነት ያከናውናሉ፤  

35.23. የባንኩን ድርጅታዊ መዋቅር አዘጋጅቶ እንዲጸድቅ ለቦርድ ያቀርባል፤ በቦርድ 

ሲጸድቅ ስራ ላይ ያውላል፤ 

35.24. የባንኩን የወለድ ምጣኔ ተመን አዘጋጅቶ እንዲጸድቅ ለቦርድ ያቀርባል፤ 

ሲጸድቅም በስራ ላይ ያውላል፤ 

35.25. ባንኩ ከፎርክሎዠር ጋር በተያያዘ የተረከባቸውን ንብረቶች  እንዲሸጡ ይወስናል፤     

35.26. ለባንኩ ሥራ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የማይንቀሳቀስ ንብረት በባንኩ ስም ለመግዛት 

የውሳኔ ሃሳብ ለባንኩ ዳይሬክተሮች ቦርድ ያቀርባል፤ 

35.27. የባንኩን የማይንቀሳቀስ ንብረት ያከራያል፣ የሶስተኛ ወገን ንብረት ይከራያል፣

ባንኩን ወክሎ የኪራይ ውል ይዋዋላል እንዲሁም ማንኛውም ዐይነት ውል 

ይዋዋላል ፤ 

35.28. ዋና ስራ አስፈጻሚው በማይገኝበት ጊዜ ከምክትል ስራ አስፈፃሚዎች አንዱን 

ወይንም ሌላ የባንኩን ኃላፊ ሊወክል ይችላል፤ 



35.29. በዳይሬክተሮች ቦርድ ውሳኔ ወይም በሕግ ተለይተው የተሰጡ ሌሎች ስራዎች 

ያከናውናል፡፡ 

35.30. በዚህ መመስረቻ ጽሁፍና በዳይሬክተሮች ቦርድ ዉሳኔ መሰረት የተሰጡትን 

ስልጣንና ኃላፊነት ለባንኩ የስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞች   በዉክልና ሊሰጥ ይችላል፤ 

ምዕራፍ ስድስት 

አንቀጽ 36 

የባንኩ ኦዲተሮች 

 

የባንኩ የውጪ ኦዲተሮች ስያሜ ተግባር እና ኃላፊነቶች በዚህ መመስቻ ጽሁፍ፤በንግድ ሕጉ፤በአዋጅ 

ቁጥር 592/2000 እና በአዋጅ ቁጥር 1159/2011(እንደተሻሻለው) ላይ በተመለከተው መሰረት 

ይፈጸማል፡፡ 

 

አንቀጽ 37 

የውጪ ኦዲተሮች ስያሜ እና ተግባር 

 

37.1. የባንኩ የውጪ ኦዲተሮች በባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ ይሰየማል፡፡ኦዲተሮቹ 

በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው መሆን ይገባቸዋል፡፡ 

37.2. የሥራ ዘመናቸውን በተመለከተ በንግድ ሕግ በተመለከተው መሠረት ይሆናል፡፡ 

37.3. የውጪ ኦዲተሮች ስለሒሳብ ሪፖርት አቀራረብ፤ስለንብረትና ዕዳ ተመን የኢትዮጵያ 

ብሔራዊ ባንክ ያወጣውን የኦዲት መመሪያዎች ጠብቀው ኃላፊነታቸውን በጥንቃቄ 

ማከናወን አለባቸው፡፡ 

37.4. ብሔራዊ ባንክ በሚወስነው ጊዜ ውስጥ የውጪ ኦዲተሮች ሪፖርት ከባንኩ በጀት 

ዓመት ማብቂያ በኋላ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መላክ አለበት፡፡ 

37.5. የውጪ ኦዲተሮች ኃላፊነታቸውን በንግድ ሕግ ከአንቀጽ 368 እስከ 387 

በተመለከተው እና አግባብ ባላቸው በሌሎች ሕጎች መሰረት ያከናውናሉ፡፡  

 

 



ምዕራፍ ሰባት 

ስለባንኩ ሒሳብ አያያዝና ተዛማጅ ተግባራት 

አንቀጽ 38 

ጠቅላላ ድንጋጌ 

 

አግባብነት ባላቸው ሕጎች የኢትዮጵያ የንግድ ሕግን ጨምሮ ስለሒሳብ እና መዝገብ አያያዝ የተደነገጉት 

ተገቢነት ያላቸው ድንጋጌዎች ለባንኩ ሒሳብ አያያዝ እና አመዘጋገብ ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡ 
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የፋይናንስ መዝገቦች እና  መረጃዎች 
 

39.1. አግባብነት ባላቸው ሕጎች መሰረት የባንኩን የሥራ እንቅስቃሴ እና ያለውን የገንዘብ አቋም   

በግልጽ እና በትክክል የሚያስረዳ መዝገብ በአግባቡ መያዝ አለበት፡፡ 

39.2. ባንኩ ቀጥሎ የተመለከቱት ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት ዝርዝር ጉዳዩን ወዲያውኑ 

ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማሳወቅ አለበት፡- 

       ሀ)  ለገንዘብ አስቀማጮች ወይም ለሌሎች አበዳሪዎች ባንኩ ግዴታውን ለመፈጸም ያልቻለ   

እንደሆነ፤ 

     ለ) ለገንዘብ አስቀማጮች ወይም ሌሎች አበዳሪዎች የሚያደርገውን ክፍያ ለማቋረጥ   

የተገደደ እንደሆነ፡፡  

አንቀጽ 40 

የሂሳብ ሪፖርት 

40.1. የባንኩ የሂሳብ ዓመት እ.ኤ.አ ከሐምሌ 1 ቀን ጀምሮ በቀጣዩ አመት ሰኔ 30 ይሆናል። 

40.2. በእያንዳንዱ የሒሳብ ዓመት መዝጊያ ላይ ቦርዱ በዚህ መመስረቻ ጽሁፍ አንቀጽ 35 

ንዑስ አንቀጽ 16 መሰረት የቀረበለትን ሪፖርት መነሻ በማድረግ ባለፈው የሒሳብ 

ዓመት የነበረውን የባንኩን የሥራ እንቅስቃሴ የሚያሳይ ሪፖርት አዘጋጅቶ 

ለባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ እና ለሚመለከተው አካላት ያቀርባል፡፡ 



40.3. ሪፖርቱ ስለባንኩ የሀብትና ዕዳ ሂሳብ መግለጫ፣ የትርፍ እና ኪሳራ መግለጫ 

እንዲሁም ስለዳይሬክተሮችና ኦዲተሮች ክፍያ መጠን የሚያመለክት መግለጫ መረጃ 

እንዲሁም ስለመጠባበቅያ ገንዘብ መደብ እና ስለዘመኑ የትርፍ ድርሻ አደላደል 

የውሳኔ ሃሣብ ያካተተ ይሆናል፡፡ 
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የሒሳብ ሰነዶችና ሪፖርት ለኦዲተሮች ስለማቅረብ 

 

 

የባንኩን የንብረት ዝርዝር፣ የሀብትና ዕዳ ሂሳብ መግለጫ፤ የትርፍና ኪሳራ መግለጫ እና የዳይሬክተሮች 

ቦርድ ሪፖርት ጠቅላላ ጉባኤ ጥሪ ከሚደረግበት ቢያንስ አርባ (40) ቀን አስቀድሞ ለኦዲተሮች 

አግባብነት ላለው የመንግስት መስሪያ ቤት መቅረብ አለበት። 
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የሃብትና ዕዳ ሒሳብ እና ትርፍና ኪሳራ መግለጫ ስለማዘጋጀት 

 

በየዓመቱ የሚዘጋጀው የሃብትና ሒሳብ መግለጫ እና የትርፍ እና ኪሳራ መግለጫ አዘገጃጀት፤አቀራረብ 

እና ስሌት ዘዴ በኢ.ፌ.ድ.ሪ ንግድ ሕግ፤ በንግድ ሥራ ህግ እና በፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀት ህግ ድንጋጌ 

መሰረት ይሆናል፡፡  
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የማይነካ ካፒታልና ህጋዊ መጠባበቂያ ሂሳብ ስለመያዝ 

43.1. የባንኩ ሕጋዊ መጠባበቂያ ሂሳብ ከተጣራ ትርፍ ላይ አግባብነት ባለው ሕግ መሰረት 

በመቅነስ ያጠራቅማል። ህጋዊ መጠባበቂያ ሂሳብ ከባንኩ ካፒታል ጋር እኩል በሚሆነበት 

ጊዜ ባንኩ በየዓመቱ ከተጣራ ትርፉ ለመጠባበቂያ የሚቀንሰው መጠን የኢትዮጵያ 

ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት ይሆናል፡፡ 



43.2. በመሰረቱ በህጋዊ መጠባበቂያ የተያዘን ሂሳብ ማጉደል ወይም ለዕዳ መክፈያ እንዲሆን 

ማስከበር የተከለከለ ነው። ነገር ግን የባንኩን ዋና ገንዘብ ለማሳደግ ሲባል ዝርዝር 

ሁኔታዉን በማሳወቅ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስቀድሞ በሚስማማበት መሰረት 

ሊቀነስለት ይችላል።  
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በጥሬ ገንዘቦች ስለሚያዙ ሂሳቦች መጠባበቂያ ገንዘብ ሚዛን 

ባንኩ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በየጊዜው በሚሰጠው መመሪያ መሰረት በፐርሰንት የተመጠነ 

ጥሬ ገንዘብ እና ጥሬ ገንዘብ አከል የሆኑ ሰነዶች ይይዛል። 
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በቸልተኝነት ወይም እምነት በማጉደል ምክንያት የሚከሰቱ ኪሳራዎች 

የሚሸፈኑባቸው መጠባበቂያዎች 

45.1. ባንኩ በማናቸውም የወንጀል ድርጊት፣ ቸልተኝነት ወይም እምነት ማጉደል ምክንያት 

በባንኩ ላይ ለሚደርስ ኪሳራ መሸፈኛ የሚሆን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የመጠኑ 

በቂነት  የተረጋገጠ ልዩ የመጠባበቂያ ሂሳብ ሊይዝ ይችላል።  

45.2. የዚህ አይነቱን ኪሳራ ለመሸፈን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የዋስትና መጠኑ በቂነት 

እንዲሁም የሁኔታውን አግባብነት በተቀበለው ዓይነት ተገቢው ፈቃድ ካለው እውቅ 

የኢንሹራንስ ድርጅት ዘንድ የመድን ዋስትና ውል ሊገባ ይችላል።  

አንቀጽ 46 

ሌሎች የመጠባበቂያ ሂሳቦቸ 

 

ባንኩ የሚከተሉትን መጠባበቂያ ገንዘቦች በብሔራዊ ባንክ መመሪያ እና በሌሎች ሕጎች መሰረት 

ይይዛል፡- 

46.1. ቢያንስ በየዓመቱ አንድ ጊዜ የሚሰላ የንብረት እርጅና ቅናሽ እና የተጠራቀመ የእርጅና 

ቅናሽ፤  



46.2. በየዓመቱ ለሚደርሱ እና ለተጠራቀሙ ኪሳራዎች፤ 

46.3. በማናቸውም ሕግ መሰረት የተገቡ ግዴታዎችን በዋስትና ወይም በመያዣ ለማረጋገጥ 

የተሰጡ ንብረቶችን ዋጋ ለመሸፈን የሚውል ሂሳብ፤ ይህ የሚደረገው ግን ግዴታዎች 

ተዛማጅነት ያላቸውን ህጋዊ መለኪያዎች ማሟላቱን ለማረጋገጥ ሲባል ከተደረገው 

ስሌት ውስጥ  ያልተጠቃለሉ ከሆኑ እና የንብረቶቹም በዋስትና ወይም በመያዣነት 

መስጠት ባንኩ ሊያገኛቸው የማይችልበትን ውጤት አስከትሎበት የህዝብ ዕዳዎችን 

እንዳይወጣ የሚያደርገው ሲሆን፣ እንዲሁም፤  

46.4. በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሚወጡ መመሪያዎቸ መሰረት ተፈላጊ ለሆኑ ጉዳዮች 

ወጪ የሚሆን ሌላ መጠባበቂያ ሂሳብ ናቸው። 
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የትርፍ ድርሻ አመዳደብ እና አከፋፈል 

 

47.1. የትርፍ ክፍፍል የሚደረገው በባንኩ የሒሳብ ዓመት መጨረሻ ላይ ሲሆን 

የዳይሬክተሮች ቦርድ በሚያቀርበው ሃሳብ መሰረት የውጪ ኦዲተሮች መርምረው 

ሀሳብ ከሰጡበት እና የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ ካጸደቀ በኋላ ሆኖ ከተጣራው 

ትርፍ ላይ በዚህ መመስረቻ ጽሁፍ እና ሌሎች አግባብነት ያላቸው ሕጎች በተደነገገው 

መሰረት የመጠባበቂያ ገንዘብና በባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ የተፈቀዱ ሌሎች 

መጠባበቂያ ገንዘቦች ከተቀነሱ በኋላ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡   

47.2. ከጸደቀው የሒሳብ ሚዛን ውጭ የሚደረግ ማናቸውም የትርፍ ድርሻ ክፍያ ያልተገኘ 

ትርፍ እንደመክፈል ስለሚቆጠር የወንጀል እና የፍትሃ ብሔር ሀላፊነት ያስከትላል፡፡ 

47.3. የትርፍ ድርሻ የሚከፈልበት ሁኔታ በባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ ይወሰናል፡፡ 

47.4. የባንኩ ዓመታዊ ትርፍ ለባለአክሲዮኖች የሚከፈለው ለትርፍ ክፍያ መከፈል ምክንያት 

በሆነው በጀት ዓመት ማጠናቀቂያ ወቅት ባለአክሲዮኞች ባላቸው የተከፈለ አክሲዮን 

ይዞታ መጠን ሆኖ የተከፈለበትን ቀን ታሳቢ በማድረግ ነው፡፡ 

47.5. ጠቅላላ ጉባዔው ትርፍ እንዲከፋፈል በሚወስንበት ጊዜ የትርፍ ድርሻ 

የሚከፋፈልበትን ዘዴ እና የትርፍ ድርሻ ለባለአክሲዮኖች የሚሰጥበትን ቀን በግልጽ 

ማመልከት አለበት፤ ሆኖም የትርፍ ድርሻ የሚከፈልበት ቀን በማናቸውም ሁኔታ 



የትርፍ ድርሻ እንዲከፋፈል ከተወሰነበት ቀን ጀምሮ ከአራት ወራት መብለጥ 

የለበትም፡፡ 

47.6. የትርፍ ድርሻ ክፍፍል የተፈፀመው የሃብትና የዕዳ ሒሳብ መግለጫ ሳይኖር ወይም 

በአግባቡ የፀደቀን የሃብትና ዕዳ ሒሳብ መግለጫ መሠረት ሳያደርግ ከሆነ የተከፈሉ 

የትርፍ ድርሻዎች እንዲመለሱ ይደረጋል፡፡ 
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ስለባንኩ መፍረስ እና ሒሳብ ስለማጣራት 

 

በአዋጅ ቁጥር 592/2000 እና የንግድ ሕግ ስለኩባንያዎች መፍረስ እና ሒሳብ ማጣራት የተመለከቱትን 

ድንጋጌዎች በባንኩ ላይም ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡ 

ምዕራፍ ስምንት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 
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የማህበሩ ፀሐፊ ስልጣንና ተግባራት 

49.1. የማህበሩን መረጃዎችና መዛግብት የማደራጀትና የመያዝ፤ 

49.2. ለሚመለከተው አካል ሪፖርቶችንና ሌሎች አስፈላጊ መረጃዎችን በወቅቱ የመስጠት፤ 

49.3. ለባለአክሲዮኖችና ለሶስተኛ ወገኖች መረጃ የመስጠት፤ 

49.4. በእያንዳንዱ ጉባዔ ላይ ባለአክሲዮኖች በጉባዔው ላይ መገኘታቸውን የሚያስረዳ የተሳታፊዎች 

መመዝገቢያ ሰነድ ማዘጋጀት፤  

49.5. የተሳታፊዎች መመዝገቢያ ሰነድ በስብሰባው መጀመሪያ ላይ በጉባዔው በአካል የተገኙ 

ባለአክሲዮኖች ወይም በወኪሎች የፈረሙበት ስለመሆኑ ማረጋገጥ፤ 

49.6. የጠቅላላ ጉባዔ፤ የአስቸኳይ ጉባዔ እንዲሁም የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳባ ቃለ-ጉባዔ 

አዘጋጅቶ የመያዝ፤ የማደራጀት እንዲሁም አግባብነት ባለው የመንግስት አካል የማስመዝገብ 

ስልጣን ይኖረዋል፤ 

49.7. የቃለ-ጉባዔ መዝገብ ያዘጋጃል፤ ቃለ-ጉባዔው በዚሁ መዝገብ ላይ መገልበጡን ያረጋግጣል፤ 
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ለባንኩ ቅርበት ያላቸው ሰዎች መዝገብ 

 

50.1 ባንኩ ቅርበት ያላቸው ሰዎች መዝገብ በንግድ ሕግ አንቀጽ 311 መሰረት ይይዛል፡፡ 



50.2 አመቺ በሆነ ጊዜ ሁሉ መዝገቡ በሕግ ለተፈቀደላቸው ተመልካቾች ክፍት መደረግ  

አለበት፡፡ 
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ስለምዝገባ እና ሪፖርቶችን ይፋ ስለማድረግ 

 

51.1 በዚህ መመስረቻ ጽሁፍ ላይ የሚደረግ ማናቸውም ማሻሻያ በባለ አክሲዮኖች አስቸኳይ 

ጠቅላላ ጉባዔ ከጸደቀ በኋላ በንግድ ሕግ በተደነገገው መሰረት ይመዘገባል፡፡ 

51.2 ባንኩ በውጪ ኦዲተሮች የተረጋገጠ እና በጠቅላላ ጉባዔ የፀደቀ የሂሳብ ሚዛን እና 

የትርፍና ኪሳራ መግለጫ በፀደቀ በ30 ቀን ውስጥ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ይልካል፤ 

እንዲሁም በኢትዮጵያ ውስጥ በሚሰራጭ ዕለታዊ ጋዜጣ እና በባንኩ ድህረ-ገጽ 

እንዲታተም ያደረጋል፡፡ 
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ስለማስታወቂያ 

 

52.1 የጠቅላላ ጉባዔ ጥሪ በዚህ መመስረቻ ጽሁፍ በአንቀጽ 17 በተመለከተው መሰረት ተፈጻሚ 

ይሆናል፡፡ 

52.2 ማንኛውም ሌላ ማስታወቂያ ለባለአክሲዮኑ የሚተላለፈው ባስመዘገበው አድራሻ 

መሰረት እንደአመቺነቱ በመልዕክተኛ፤በፖስታ፤በፋክስ፤በኢ-ሜል፤በቴሌክስ፤ ወይም 

በሌላ መገናኛ ቴክኖሎጂ ዘዴ አማራጭ ሊሆን ይችላል፡፡   

 

 

 

አንቀጽ 53 

የቀድሞ መመስረቻ ጽሁፍ ተፈጻሚነት 

 

የካቲት 11 ቀን 2013 ዓ.ም የጸደቀው የባንኩ መመስረቻ ጽሁፍ እና መተዳደሪያ ደንብ በዚህ 

የመመስረቻ ጽሁፍ ተሻሽሎ ተተክቷል፡፡ ነገር ግን የካቲት 11 ቀን 2013ዓ.ም ፀድቆ ስራ ላይ የነበረው 

መመስረቻ ጽሁፍ አንቀጽ 1 የባንኩን ምስረታ የተመለከተው ድንጋጌ ሙሉ በሙሉ የዚህ መመስረቻ 

ጽሁፍ አካል ሆኖ ይቀጥላል፡፡  
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የመመስረቻ ጽሁፍ ስለማሻሻል 

 

54.1 በሌላ ሁኔታ በሕግ ካልተወሰነ በስተቀር የመመስረቻ ጽሁፍ ሊሻሻል የሚችለው በአስቸኳይ 

ጠቅላላ ጉባኤ ነው፡፡ 

54.2 የመመስረቻ ጽሁፍ ማሻሻያ እንዲያጸድቅ የሚጠራ ማናቸውም አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ 

ጉባዔ የተጠራበትን ተግባር በዚህ መመስረቻ ጽሁፍ እና በንግድ ህጉ መሰረት መካሄድ 

አለበት፡፡ 
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መመስረቻ ጽሁፉ የሚፀናበት ጊዜ 

 

ይህ የተሻሻለ መመስረቻ ጽሁፍ በአስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ ከጸደቀ በኋላ አግባብ ባለው የመንግስት 

መስሪያ ቤት ጸድቆ ከተመዘገበበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡ 


