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የኢትዮጵያመድንድርጅትከታክስበፊትየብር1.3 ቢሊዮንትርፍ አገኘ 
35ኛውዓመታዊየኢትዮጵያመድንድርጅትጠቅላላጉባዔክቡር ዶ/ር ለማጉዲሳየኢ.መ.ድየሥራአመራርቦርድ ምክትል 

ሰብሳቢ፣አቶነፃነትለሜሳየኢ.መ.ድ.ዋናስራአስፈፃሚናየድርጅቱየስራአመራርአባላት፣የዲስትሪክትዳይሬክተሮችናየቅ

ርንጫፍሥራአስኪያጆች፣የኢ.መ.ድ.የሠራተኛማህበርፕሬዝዳንትናተወካዮችበተገኙበትከነሐሴ 26-27 ቀን 

2014ዓ.ም ለሁለት ቀናት በሸራተን አዲስ ሆቴልተካሂዷል፡፡   

 

የኢትዮጵያመድንድርጅትዋናስራአስፈፃሚአቶነፃነትለሜሳኮርፖሬትሪፖርትሲያቀርቡ 

በጉባኤውላይአቶነፃነትለሜሳየኢትዮጵያመድንድርጅትዋናስራአስፈፃሚባቀረቡትኮርፖሬትሪፖርትእንደገለፁትድርጅ

ታችን ያስቀመጠውን ራዕይ ለማሳካት እና የተቋቋመበትን ተልዕኮ ለመወጣት የሚያስችሉ የተለያዩ ስትራቴጂዎችን 

በመቀየስ እና ግቦችን በመጣል ለተግባራዊነታቸው እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ አስታውቀዋል፡፡ 

የሀገሪቱንየመድንኢንዱስትሪአፈፃፀምሲያብራሩበበጀትዓመቱበአጠቃላይየተመዘገበውየዓረቦንመጠንብር16.7 

ቢሊዮንሲሆንይኸውምካለፈውበጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ24.3 በመቶዕድገትማሳየቱንገልጸዋል፡፡ የተመዘገበው 

እድገትከአምናውአፈፃፀምየጠቅላላመድንዓረቦን የ18.6 በመቶእንዲሁምየህይወትመድንየ41 

በመቶብልጫማሳየቱነውብለዋል፡፡ 

እ.ኤ.አ በ2021/22 በጀትዓመትኢንዱስትሪውካስመዘገበውአረቦንውስጥየጠቅላላመድንብር15.3 

ቢሊዮንእንዲሁምየህይወትመድንብር1.4 ቢሊዮንድርሻ ያለው መሆኑን አሳውቀዋል፡፡ 

የጉዳትካሳምጣኔንበተመለከተበዘንድሮውበጀትአመት የኢንዱስትሪውአፈፃፀም 56 በመቶሲሆንይህም ካለፈው 

ዓመት አፈጻጸም እና በብሔራዊ ባንክ ከተቀመጠው መለኪያ አንጻር ሲታይ መልካም የሚባል አፈጻጸም መሆኑን 

አውስተዋል፡፡ድርጅቱበበጀትአመቱ የተጀመሩ የአዳዲስ ፕሮጀክቶች የጥናትና የማስፋፊያ ስራዎችን ከግብ ለማድረስ 

የተለያዩ ስራዎችን ማከናወኑን ገልጸው በዚህም ረገድ የድርጅታችን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፕሮጀክት ሥራ፤ 
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ከአማካሪ ድርጅት ጋር ስምምነት በመፈጸምና የፕሮጀክት ቢሮ በማቋቋም ሥራው መጀመሩንና የመረጃ ማዕከል 

እና ኔትወርክ መሠረተ ልማት ለመገንባት ሂደት ላይ መሆኑን አንስተዋል፡፡ 

በሌላ በኩል የድርጅታችን አዲስ መዋቅርና የደመወዝ ማስተካከያ ተጠንቶ ቀርቦ በሥራ አመራር ቦርድና 

በሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጸድቆ የተተገበረ መሆኑን አሳውቀው ሌሎች የሠራተኛ ጥቅማጥቅም እና 

ተያያዥ ጉዳዮች በጥናት ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል፡፡ 

ዋና ሥራ አስፈጻሚው ስለድርጅታችን የማህበራዊ ግዴታ አፈጻጸምም በተመለከተ ለድርጅታችን የሚቀርቡ 

የድጋፍና ስፖንሰር ጥያቄዎችን በድርጅቱ መመሪያመሠረትና ለዜጎቻችን ከፍተኛ ጠቀሜታ አላቸው ተብለው 

ለታመነባቸው ጥያቄዎች የይሁንታ ምላሽ በመስጠት ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ገልጸው በዚህም ረገድ በ2021/22 

በጀት ዓመት ለተለያዩ አካላት ያደረገው አስተዋጽዖ በድምሩ ብር 40.2 ሚሊዮን መድረሱን አስታውቀዋል፡፡ 

ድርጅቱ በ2014 በጀትዓመትከታክስበፊትየብር1.3 ቢሊዮንትርፍያስመዘገበሲሆንይህምአፈፃፀም ከተያዘው ዕቅድ 

ጋር ሲነጻጸር የ2.3በመቶብልጫማስመዝገቡን እና ካለፈው በጀት ዓመት ውጤት ደግሞ በ17.1 በመቶ ብልጫ ያሳየ 

መሆኑን አስታውቀዋል፡፡ 

በበጀትዓመቱበተደረገጥረትብር6.5 ቢሊዮንየአረቦንገቢለማስመዝገብ መቻሉ የዕቅዱን 99.6 በመቶያሳካ 

ከኢንዱስትሪውም ጠቅላላ አረቦን መጠን 39.3 በመቶ ድርሻን የሚይዝ 

መሆኑንናበአጠቃላይከተመዘገበውየአረቦንገቢውስጥብር6.3 ቢሊዮንወይም96.9 በመቶከጠቅላላመድን (General 

Insurance) ዘርፍየተገኘሲሆንቀሪውብር 206 ሚሊዮንወይም3.1 በመቶውደግሞከረጅምጊዜመድን (Long Term 

Insurance) ዘርፍየተመዘገበመሆኑንዋናሥራአስፈፃሚውበሪፖርታቸውገልፀዋል፡፡ 

ቀደምካሉትዓመታትሲንከባለልከመጣውተሰብሳቢሂሳብእናበበጀትዓመቱከተመዘገበውአረቦንውስጥ 85 

በመቶውንለመሰብሰበዕቅድየተያዘሲሆንመሰብሰብየተቻለው 79.4 በመቶውንነው፡፡ ይህምየዕቅዱን 93.4 

በመቶለማከናወንመቻሉንዋናሥራአስፈጻሚውገልጸዋል፡፡ 

በተጠናቀቀውበጀትዓመትየመድንሽፋንከተሰጣቸውደንበኞችውስጥበሕይወትናበንብረትላይጉዳትለደረሰባቸውናከ

ሶስተኛወገንየሕጋዊኃላፊነትጥያቄለቀረበባቸው፣ በአጠቃላይ ብር5.4 ቢሊዮንየካሳክፍያመፈፀሙተጠቅሷል፡፡ 

በተጨማሪምየድርጅቱየጉዳትካሳምጣኔ(Loss Ratio) 47.6 

በመቶሲሆንይህምከዕቅዱምሆነከኢንዱስትሪውጋርሲነጻጸርዝቅያለበመሆኑይበልየሚያሰኝ መሆኑንተናግረዋል፡፡ 

ከተከፈለውየካሳክፍያውስጥም የጠቅላላመድን(General Insurance) ድርሻብር5.3 ቢሊዮንወይም 98.4 

በመቶሲሆን የረጅም ጊዜ መድን ዘርፍ ብር 86 ሚሊዮን ወይም 1.6 በመቶ ድርሻ 
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መሆኑንአመልክተዋል፡፡በአጠቃላይበበጀትዓመቱከውልሥራውጤትብር1.8 

ቢሊዮን፣ከኢንቨስትመንትእናሌሎችገቢዎችብር 528.3 ሚሊዮንገቢ እንደተገኘም ገልጸዋል፡፡ 

በመጨረሻምድርጅቱበሀገራችንብዙትኩረትያልተሰጠውንየረዥምጊዜ (የሕይወት) 

መድንአገልግሎትእንዲታወቅበስፋትእናበብቃትእንዲዳረስያላሰለሰጥረትማድረግእንዳለበትበአፅንኦትአሳስበዋል፡፡ 

ጉባዔውለሁለትቀንባካሄደው ውይይትየተጠናቀቀውንበጀትዓመትአፈፃፀምበመገምገምና በ2015 

በጀትዓመትእቅድላይበስፋትበመወያየትየአቋምመግለጫበማውጣትተጠናቋል፡፡ 

የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ሥራ አመራር አባላት ችግኝ ተከሉ 

የኢትዮጵያ መድን ድርጅት 35ኛውን የሥራ አመራር አመታዊ ጉባኤ አስመልክቶ «የአረንጓዴ አሻራን» መርሐ 

ግብር በማስቀጠል ነሐሴ 28 ቀን 2014 ዓ.ም የድርጅቱ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ነጻነት ለሜሳ ፣ከአዲስ አበባ 

እና ከተለያዩ የሀገራችን ክልሎች የተወጣጡ የድርጅቱ የሥራ አመራር አባላት እና የሠራተኛ ማኅበር መሪዎች 

እንዲሁም የፍቅር አንድነት የጋራ መኖሪያ ቤት ነዋሪዎች በተገኙበት በአያት ኮንዶሚኒየም መድኃኒዓለም ፀበል 

አጠገብ በሚገኘው እና ድርጅታችን አጥሮ በሚያለማው የተራቆተና እየተናደ ለአደጋ በመጋለጥ ላይ በሚገኝ 

ቦታ ላይ ከአንድ ሺህ በላይችግኞችን ተከሉ፡፡ 

 

አቶ ነጻነት ለሜሳ በችግኝ ተከላው ወቅት ያደረጉት ተሳትፎ   

የድርጅቱ ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ ነፃነት ለሜሳ በችግኝ ተከላው ሥነ-ሥርዓት ላይ  ባደረጉት ንግግር “ ወደ 

መድን ፓርክ እንኳን በሠላም መጣችሁ” በማለት ንግግራቸውን የጀመሩ ሲሆን ድርጅቱ በተፈጥሮ አደጋ 

እየተጎዳ ያለውን የመሬት መሸርሸር ለመታደግ ከለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ የተረከበውን የተራቆተ ቦታ ከአምስት 
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እስከ ሰባት ዓመት በማልማት ለክፍለ ከተማው እንደሚያስረክብ ቃል በገባው መሠረት ለሦስተኛ ጊዜ 

አጠቃላይ ማኔጅመንቱ ፣የሠራተኛ ማህበር መሪዎች እና የአካባቢው የኮንዶሚኒየም ነዋሪዎች በተገኙበት 

የችግኝ ተከላን ለማከናወን በመገኘታቸው እጅግ ደስተኛ መሆናቸውንም ገልፀዋል፡፡ 

ዋና ሥራ አስፈፃሚው አክለውም በሀገራችን በተለያዩ ጊዜያት የሚከሰቱ የተፈጥሮ አደጋዎች ዋና 

መንሲኤያቸው የደን መመናመንና የመሬት መራቆት መሆኑን ጠቁመው ምንም እንኳን በሰው ህይወት ላይ 

ጉዳት ማድረሱ በቀጠታ እየተስተዋለ ባይሆንም በአርሶ አደሮች እና በአርብቶ አደሮቻችን ላይ በተለያዩ 

አካባቢዎች እንዲሁም በእርሻ እና በእንስሳት ላይ  እየደረሰ ያለው ጉዳት የሃገራችንን ብሎም የእያንዳንዳችንን 

ቤት የሚያንኳኳ እንደሆነ በመግልጽ መሰል ችግሮች እንዳይከሰቱ የተጀመረውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 

በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ማስቀጠል ከመፍትሔዎቹ አንዱ እና ዋናው መሆኑን በመጠቆም በዚህ አጋጣሚ 

ከተለያዩ ክልሎች የመጡ የድርጅቱ የሥራ አመራር አባላት በየሄዱበት ይህንኑ በጎ ተግባር በማስቀጠል 

አካባቢያቸውን በማልማት ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡    

 

የኢመድ ሥራ አመራርአባላት የችግኝ ተከላ ክንውን በከፊል 

የኢትዮጵያ መድን ድርጅት የአይ ኤፍ ኤች የዱላ ቅብብል ሩጫን በአንደኛነት አጠናቀቀ 

አይኤፍኤች (IFH) ኢንጂነሪንግ (የቀድሞው ‘ሲአርቢሲ (CRBC) አዲስ ኢንጂነሪንግ’ በሚል ስም ይንቀሳቀስ የነበረው) ድርጅት 

የ20ኛ ዓመት የምስረታ በዓልን አስመልክቶ ከኢትዮጵያ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ጋር በመተባበር መስከረም 29 ቀን 2015 ዓ.ም 
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ባዘጋጀው የዱላ ቅብብል ሩጫ ላይ የተሳተፉት የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ሠራተኞች የውድድሩ አሸናፊ በመሆን የዋንጫ 

ሽልማት ለመውሰድ ችለዋል፡፡ 
 

ውድድሩን በይፋ ያስጀመሩት የIFH ኢንጂነሪንግ ዋና ሥራ አስኪያጅ ሚስተር ዢያኦ ዚቺያንግ "ባለፉት ሃያ ዓመታት ውስጥ 

በአዲስ አበባ ከተማ ኢኮኖሚ ልማት ውስጥ በቅርብ እንደተሳተፉና አላማቸውም የአዲስ አበባን  የመኖሪያ እና የትራንስፖርት 

ትስስር ለማሻሻል እንደሆነ ገልጸዋል። አያይዘውም ይህ ውድድር በተሳታፊዎች መካከል የቡድን ግንባታ መድረክ ብቻ እንዳልሆነና 

በመንገድ ደህንነት ላይ ግንዛቤ ለመፍጠርም እንደሚሰራ ገልፀዋል። 
 

 

የዋንጫ ሽልማት አሰጣጥ ሥነ-ሥርዓት እና የዝግጅቱ ገጽታ በከፊል 

አይኤፍኤች ኢንጂነሪንግ ይህንን የዱላ ቅብብል ሩጫ ስፖንሰር ያደረገው በ2014 ዓ.ም ከሳርቤት ፑሽኪን አደባባይ እስከ ጎተራ 

ባለው የአዲስ አበባ መንገድ ዝርጋታ መጠናቀቁን ምክንያት በማድረግ ነው።  

በዚህ የዱላ ቅብብል ሩጫ ውድድር ላይ የተለያዩ መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ኢምባሲዎች፣የባንክና 

የኢንሹራንስ ድርጅቶች፣ ሆቴሎችና ሪስቶራንቶች፣የጂም እና የተለያዩ ቢዝነስ ድርጅቶች ተካፋይ ሆነዋል፡፡ 
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የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ተወዳዳሪዎች በከፊል 

በባንክ እና ኢሹራንስ ዘርፍ በተደረገው የዱላ ቅብብል ሩጫ ዳሸን ባንክ 3ኛ ደረጃን፣ አፍሪካ ኢንሹራንስ 2ኛ ደረጃን ይዘው 

ሲያጠናቅቁ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት የ1ኛ ደረጃን በመያዝ የዋንጫ ተሸላሚ ለመሆን በቅቷል፡፡ 
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የተሠጡ ስልጠናዎች 
 

የኢትዮጵያ መድን ድርጅት እ.ኤ.አ ከሰኔ 1 ቀን እስከ መስከረም 30 ቀን 2022 ድረስ በኢትዮጵያ ገቢዎችና ታክስ 

ባለስልጣን፣ በመንግስት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር፣ በኢትዮጵያ መድን ሰጪዎች ማህበር፣ በኢትዮጵያ 

ጠለፋ መድን ሰጪ ድርጅት(Ethiopian Re-Insurance)እና በኢትዮጵያ የፋይናንስ ጥናት 

ኢንስቲትዩት(EIFS)ለተለያዩ የድርጅቱ ሠራተኞች ስልጠናዎችንሰጥቷል፡፡ በዚህም መሠረት፡- 

 

 እ.ኤ.አ. ከጁላይ7-8 ቀን 2022 ለ9 የበላይ ሥራ አመራር አባላትበአስተዳደር ክህሎትላይበመንግስት የልማት 

ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደርበሒልተን ሆቴል የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠናዎችተሰጥተዋል፡፡ 
 

 እ.ኤ.አ. ከነሐሴ 15 እስከ 19 ቀን 2022 ለ9 ሠራተኞች በህንፃ ተቋራጮች እና በኢንጂነሪንግ መድን ሽፋንላይ 

አንዲሁም ለ6 ሰራተኞች በኢንሹራንስ መርሆች እና ልምዶች ላይበኢትዮጵያ የፋይናንስ ጥናት ኢንስቲትት 

ሥልጠና በመስጠት ድርጅቱን በተሻለ አቅም እንዲያገለግሉ ማድረግ ተችሏል፡፡ 

 
 

 እ.ኤ.አ ከነሐሴ22 እስከ 26 ቀን 2022 ባለው ጊዜ ውስጥ 16ሠራተኞችበ“Advanced underwriting” 

ላይበኢትዮጵያ የፋይናንስ ጥናት ኢንስቲትት(EIFS)አማካኝነት ሥልጠናዎች ተሰጥተዋል፡፡  

 

 እ.ኤ.አ. ከነሐሴ 29 እስከ 30 ቀን 2022 ለ7 ሰራተኞች “Enterprise Risk Management”ላይበሒልተን ሆቴል 

የስብሰባ አዳራሽበመንግስት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደርሥልጠናዎችተሰጥተዋል፡፡ 
 

 እ.ኤ.አ.ከመስከረም 5 እስከ 9 ቀን 2022 ባለው ጊዜ ውስጥ “Training on tax Modules” ላይ በኢትዮጵያ 

ገቢዎችና ታክስ ባለስልጣን ለ20ሠራተኞች በኢትጵያ መድን ድርጅት የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ሥልጠና 

እንዲወስዱ ተደርጓል፡፡ 

 እ.ኤ.አ. ከመስከረም 21 ቀን 2022 ለ8 የበላይ ሥራ አመራሮች የድርጅት አስተዳደር በሚመለከትበሒልተን ሆቴል 

የስብሰባ አዳራሽበመንግስት ልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደርሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

 

ሠራተኛ ነክ 

ዜናዎች 
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 እ.ኤ.አ. ከመስከረም 20 እስከ 23 ቀን 2022 ባለው ጊዜ ውስጥ “Master-class Training on E-Mobility” 

ላይበኢትዮጵያ ጠለፋ መድን ሰጪ ድርጅት(Ethiopian Re-Insurance)አማካኝነትለ3 ሠራተኞችበኢትዮጵያ 

የፋይናንስ ጥናት ኢንስቲትት ሥልጠና እንዲወስዱ ተደርጓል፡፡ 

 እ.ኤ.አ. ከመስከረም 29 እስከ 30 ቀን 2022 ባለው ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያ የግብርና ኢንሹራንስን ስለማሻሻል 

በኢትዮጵያ መድን ሰጪዎች ማህበር ለ6 ሠራተኞች በሐርሞኒ ሆቴል ሥልጠና እንዲወስዱ ተደርጓል፡፡ 

 

 

አዲስ የተቀጠሩ ሠራተኞች 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ሐዋ ይመር       ገነት ፍቅሬ  

ሴክሬክታሪ/ካሸር             ሴክሬክታሪ/ካሸር   

ሰመራ ቅርንጫፍ        ጊኒር ሳተላይት ቢሮ 

እ.ኤ.አ ነሐሴ8 ቀን 2022    እ.ኤ.አ ነሐሴ 22 ቀን 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• የኢትዮጵያ መድን ድርጅትን አዲስ ለተቀላቀላችሁ ሠራተኞች መልካም የሥራ ዘመን 

ይሁንላችሁ! 
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በጡረታ የተሰናበቱ 
  

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

ፍሬው አሸቱ ዮናስ ንጉሴ                      እሸቴ ቶላ 

ሲኒየር ኦፕሬሽን  ኢፊሰርኦፕሬሽን ኦፊሰር   ሰው ሃይል ኦፊሰር 

ሰሜን አዲስ ዲስትሪክት ምስራቅ አዲስ ዲስትሪክት       ዋና መ/ቤት 

እ.ኤ.አ ሐምሌ 8 ቀን 2022           እ.ኤ.አ ነሐሴ 7 ቀን 2022  እ.ኤ.አ ነሐሴ 7 ቀን 2022 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

እናትሁን ዳምጤ ሙሉጌታ አበበ ሞላ አዱኛ 

ተላላኪ  ማርኬቲንግ ኢፊሰር ሲኒየር ማርኬቲንግ ኦፊሰርህይወት 

አዲስ ዲስትሪክት              ኮምቦልቻቅርንጫፍ ጎንደር ቅርንጫፍ 

እ.ኤ.አ መስከረም 11 ቀን 2022  እ.ኤ.አ መስከረም 11ቀን 2022  እ.ኤ.አ መስከረም 11ቀን 2022 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
           

  ውብሸት ጌታቸው 

        ሲኒዬር ፍሊት አድሚን 

            ዋና መ/ቤት 

      እ.ኤ.አ መስከረም 11 ቀን 2022 

 

• የኢትዮጵያ መድን ድርጅትበጡረታ ለተሰናበታችሁ ሠራተኞች መልካም የእረፍት ጊዜ 

እንዲሆንላችሁ ልባዊ ምኞቱን ይገልፃል!! 
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የኢትዮጵያ መድን ድርጅትን የዜና መድን መጽሔት ስላነበባችሁ ከልብ እያመሰገንን ስለ 

መጽሔቷም ሆነ አጠቃላይ ስለ ድርጅቱ ያላችሁን አስተያየት በድርጅቱ ኢ-ሜይል 

አድራሻ eic.mdxvs@eic-et.com / bdrm@eic-et.comወይም በፖ.ሳ.ቁ. 2545 

ለኢንተግሬትድ ኮሚዩኒኬሽን ቡድን በሚል እንድትልኩልን በአክብሮት እንጠይቃለን፡፡ 

mailto:eic.mdxvs@eic-et.com
mailto:bdrm@eic-et.com

