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1. ለአክስዮን ገዥዎች ጠቃሚ መረጃዎች

1.1. ስለ አክሲዮን ሽያጭ መግለጫው  (ፕሮስፔክተስ)

ይህ የአክሲዮን ሽያጭ መግለጫ ኩባንያው ቀደም ሲል በመጋቢት 2005 ያወጣው የአክሲዮን 
ሽያጭ መግለጫ (ፕሮስፔክተስ) ማሻሻያ ነው፡፡

1.2. ስለ ኩባንያው

ኩባንያው በሕግ የተመዘገበበት ሥም አዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን 
ማዕከል አክስዮን ማህበር

የንግድ ምዝገባ ቁጥር MT/AA/3/0019850/2005

የተመዘገበበት ቀን ህዳር 4 ቀን 2005 ዓ.ም

የዋናው መ/ቤት አድራሻ አዲስ አበባ፤ ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ወረዳ 3፣ የቤት 
ቁጥር አዲስ

ኢ ሜይል፡ info@aaicec.com

ድረ ገጽ፡ www.aaicec.com

የአክስዮን ማህበሩ ዋና ሥራ አስኪያጅ አያሌው አበይ ያዘው

የተፈቀደለት የኩባንያው ተወካይ: አያሌው አበይ ያዘው

1.3. ስለ አክስዮን ግዢ

ጠቅላላ የማህበሩ የተፈቀደ 
አክስዮን ብዛት

1,500,000 መደበኛ አክስዮኖች በቀጥታ በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ 
ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል እና በሽያጭ ወኪሎች

አሁን ለሽያጭ የቀረበ 669,995 አክስዮኖች በቀጥታ በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ 
ኮንቬንሽን ማዕከል ሽያጭ ሠራተኞች አማካይነት

የአንድ አክስዮን ዋጋ ብር 1,000

ዝቅተኛው የአክሲዮን ግዥ 25 አክሲዮኖች

የአገልግሎት ክፍያ በተፈረመ የአክስዮን ዋጋ ላይ 8%

ለሽያጭ የቀረበው አክስዮን 
ሽያጭ የሚጀመርበት ጊዜ

24/7/2009

ለሽያጭ የቀረበው አክስዮን 
ሽያጭ የሚያበቃበት ጊዜ

23/4/2010

የመጀመሪያ ክፍያ፡ ለግዥ የተፈረመውን የአክስዮን ዋጋ 25% እንዲሁም የተፈረመውን 
የአክስዮን ዋጋ 8% የአገልግሎት ክፍያ በመደመር  የአክስዮን 
ግዥ ቅጽ ተሞልቶ ሲቀርብ ወዲያውኑ ይከፈላል

ሁለተኛ ክፍያ፡ ጠቅላላ ለግዥ ከተፈረመው አክስዮን ዋጋ 35% አክስዮኖች 
ለሽያጭ በቀረቡ በ6 ወር ጊዜ ውስጥ ይከፈላል 

የመጨረሻ ክፍያ ጠቅላላ ለግዥ ከተፈረመው አክስዮን ዋጋ ቀሪው 40% አክስዮኖች 
ለሽያጭ በቀረቡ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ይከፈላል.
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2. የማዕከሉ ራዕይ፣ ዓላማና ሀገራዊ ፋይዳ

2.1 ራዕይ

የአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን 
ማዕከል ራዕይ “አዲስ አበባን ቀዳሚ የአፍሪካ 
የንግድ ማዕከልማድረግ” ነው

  2.2 ዓላማ

የአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና 
ኤግዚቢሽን ማዕከል ዓላማዎች ዓለም አቀፍ 
ስብሰባዎች፣ ኮንቬንሽኖች፣ የንግድ ኤግዚቢሽኖች 
የሚስተናገዱበትእንዲሁም ተዛማጅ የሆኑ የንግዱ 
ህብረተሰብ የንግድ መረጃ የሚለዋወጥበት፣ 
የሚደራደርበት፣ የሚተዋወቅበትና ዘላቂ የግንኙነት 
ሰንሰለት የሚፈጠርበት መድረክ መፍጠር ነው፡፡ 
የአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን 
ማዕከል ሲመሰረት የሚከተሉትን ግቦች በመሰነቅ 
ነው፣

ሀ) የግሉ ንግድ ሴክተር በሀገራዊ የኤኮኖሚ 
ልማት ተሣታፊነቱን ለመጨመር፣

ለ) የኢትዮጵያ ኤኮኖሚ የአለም አቀፍ 
ተወዳዳሪነትን ለማጎልበትና ለማሳደግ፣

ሐ) ንግድን በተለይም የወጭ ንግድን ለማሳደግ፣

መ) የቴክኖሎጂ ሽግግርን እና የቀጥተኛ 
ኢንቨሰትመንት ፍሰትን ለማጎልበት፣

ሠ) የመንግስትና የግል ዘርፍ አጋርነትን 
ለማጠናከር፣

ረ) በአፍሪካውያን መካከል የንግድና የባህል 
ልውውጥን ለማስፋፋት፤ አገሪቱ ከቀረው 
ዓለም ጋር የሚኖራትን ተወዳዳሪነትለማሳደግ፣

    2.3 የማዕከሉ ሀገራዊ ፋይዳ

•	 በኢትዮጵያ የዘመነ እና የዳበረ የገበያ 
ኤኮኖሚን ያለበቂ የንግድ መሰብሰቢያና 
የኤግዚቢሽን ማዕከል እውን ማድረግስ 
ለማይቻል፣

•	 በአሁኑ ወቅት በአገራችን በቂና የተሟላ 
የኮንቬንሽንና ኤግዝቢሽን ማዕከል 
መሠረተ ልማት ካለመደራጀቱ ባሻገር አሉ 
የሚባሉትም ቢሆኑ ዓለምአቀፍ መስፈርት 
የማያሟሉ በመሆኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ 
የመጣውን የኮንቬንሽን ማዕከል ፍላጎት 
ለማስተናገድ ዓለምአቀፍ ደረጃውን የጠበቀ 
ኮንቬንሽን ማዕከል አስፈላጊነት አጠያያቂ 
አይደለም፡፡
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2.4 በማዕከሉ  ውስጥ የሚሰጡ አገልግሎቶች 
መግለጫ

አዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና 
ኤግዚቢሽን ማዕከል ዓለምአቀፍ መስፈርቶችን 
አሟልቶ የሚገነባ ማዕከል እንደመሆኑ መጠን 
በየዓመቱ መጠነ ሰፊ የሆኑ ዝግጅቶችን 
የሚያስተናግድ ይሆናል፡፡በዚሁ መሠረት ዓለም 
አቀፍና አህጉራዊ ስብሰባዎች፣ ኮንቬንሽኖችና 
አውደ ርዕዮች በማዕከሉ የሚስተናገዱ 
ሲሆን ከዚህ ባሻገር ከንግድና ኢንቨስትመንት 
መስፋፋት ጋር ተዛማጅነት ያላቸው የንግድ 
ሥራ መረጃ ልውውጥ፣ በንግድ ሥራ ላይ 
የተሠማሩ ተቋማት መገናኛ፣ መደራደሪያ 
እና ስለ ንግድ ልማት አጫጭር የንግድ 
ሥልጠናዎች የሚሰጡበት ማዕከል ይሆናል፡
፡ የሚገነባው ማዕከል የተለያዩ ዓለምአቀፋዊና 
አህጉራዊ ዝግጅቶች የሚስተናገዱበት እና 
ዘመናዊ አገልግሎት የሚሰጥበት ከመሆኑም 
በላይ ምርትና አገልግሎቶች የሚታዩበት 
በመሆኑ ከንግድ ትርዒት ማሳያም ላቅ ያለ 
ነው፡፡ 

3. ስለ ኢንዱስትሪው የወፍ በረር እይታ

በዚህ ክፍል የተጠቀሱ መረጃዎች የተጠናቀሩት 
ከማዕከሉ ፕሮጀክት የአዋጭነት ጥናት እና 
ለህዝብ ተደራሽ ከሆኑ የመረጃ ምንጮች ነው፡
፡ ከነዚህ ምንጮች የተወሰዱ መረጃዎች ጠቅለል 
ብለው ቀርበዋል፡፡ የማዕከሉ ፕሮጀክት የአዋጭነት 
ጥናት በፕሮጀክት ጥናት የረዥም ጊዜ ልምድ 
እና ሰፊ ተሞክሮ ባለው የኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች 
አገልግሎት በተባለ መንግሥታዊ ተቋም የተዘጋጀ 
ከመሆኑም በላይ ይህ የአክሲዮኖች ሽያጭ 
መግለጫ መረጃ ሲጠናቀር አስፈላጊው ጥንቃቄ 
ሁሉ ተወስዷል፡፡ የአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ 
ኮንቬንሽንና ኤግዝቢሽን ማዕከል አክስዮን ማህበር 
የዳይሬክተሮች ቦርድና ሥራ አመራር በዚህ 
መግለጫ የተጠቀሱ መረጃዎች ከትክክለኛ ምንጭ 
የተወሰዱ መሆኑን እያረጋገጡ ኢንቨስተሮች 
በራሳቸው መንገድ የመረጃዎቹን ትክክለኛነት 
እንዲያረጋግጡ ያበረታታሉ፡፡

 3.1 ዓለምአቀፍ እይታ

እንደ ዓለምአቀፍ ኤግዝቢሽን ማዕከላት ህብረት 
(UFI) መረጃ እ.ኤ.አ. በ2006 ዓ.ም 5,000 
ካ.ሜ. እና ከዚያ በላይ ስፋት ያላቸው አዳራሾች 
ያላቸው 1,062 ኤግዚቢሽን ማዕከላት በዓለም 
ላይ እንደነበሩ የታወቀ ሲሆን የመሰል ማዕከላት 
ቁጥር እ.ኤ.አ. በ 2011 ወደ 1,197 ከፍ ብሏል፡፡ 
እ.ኤ.አ. በ2011 ከዚሁ ድርጅት የተገኘው መረጃ 
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እንደሚያመለክተው 48% የሚሆነው ኤግዚቢሽን ማዕከል ይገኝ የነበረው በአውሮጳ ነው፡፡ 
በተመሳሳይ ጊዜ በኤግዝቢሽን ማሳያ ቦታዎች አቅርቦት ሰሜን አሜሪካ 24% ድርሻ በመያዝ 
በሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኝ ነበር፡፡ በሌላ በኩል እ.ኤ.አ. በ2011 በዓለም ላይ ከተዘጋጁት እና 
258.5 ሚሊዮን ጎብኚዎችን ከሳቡት 31,370 ኤግዚቢሽኖች መካከል አውሮጳ፣ ሰሜን አሜሪካ 
እና እስያ እንደቅደም ተከተላቸው 44% 40% 9% ድርሻ ነበራቸው፡፡

እንደ ዓለም አቀፍ ኮንግረስ እና ኮንቬንሽን ማህበር (ICCA) መረጃ በተለያዩ የንግድ ማህበራት 
አማካይነት 6,437 እና 11,156 ስብሰባዎች እ.ኤ.አ. በ2003 እስከ 2011 ዓ.ም ተዘጋጅተዋል፡
፡ ይህም በአማካይ የ6.5% ዓመታዊ ዕድገት ያሳያል፡፡ ምንም እንኳን ዓለምአቀፍ ስብሰባዎችን 
በማስተናገድ አውሮጳ ከፍተኛውን ድርሻ ቢይዝም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ድርሻው እየቀነሰ መጥቷል፤ 
ለምሳሌ  ከ1963 - 1967 (እ.ኤ.አ) የአውሮጳ ድርሻ 72.3% እንደነበር የሚታወስ ሲሆን ከ2008 
- 2012 (እ.ኤ.አ) በነበረው ጊዜ የክፍለ አህጉሩ ድርሻ ወደ 54% ዝቅ ብሏል፡፡

ባለፉት 50 ዓመታት ዩናትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የዓለም አቀፍ ኮንፈረንስና ስብሰባ መዳረሻ 
በመሆን ቀዳሚውን ሥፍራ ስትይዝ ጀርመን፤ ፈረንሣይ፤ ኢጣሊያና እንግሊዝ ደግሞ በኣለም 
10 ምርጥ የስብሰባ መናሃሪያ አገሮች ውስጥ ይገኛሉ፡፡

3.2 የኤግዚቢሽንና ኮንቬንሽን ማዕከላት ፍላጎት በኢትዮጵያ

በአዲስ አበባ የንግድ ትርዒት ማሳያ ሥፍራዎች ፍላጎት እ.ኤ.አ በ2014 ከነበረበት 503,478 
ካሬ ሜትር እ.ኤ.አ በ2025 ወደ 1.4 ሚልዮን ካሬ ሜትር እንደሚያድግ በጥናት ተተንብይዋል፡
፡ በተመሳሳይ ጊዜ በመዲናችን በየዓመቱ የሚካሄዱ ስብሰባዎች ቁጥር ከ20,360 ወደ 64,169  
እንደሚያድግ ይጠበቃል፡፡ የሠርግና ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ቁጥርም እንዲሁ እ.ኤ.አ በ2014 
ከነበረበት 10,409 እ.ኤ.አ በ2025 ወደ 16,024 ዕድገት እንደሚያሳይ ይገመታል፡፡ ከዚህ 
መረዳት የሚቻለው በመጪዎቹ ዓመታት መዲናችን በኮንቬንሽንና ኤግዝቢሽን መስተንግዶ 
ዘርፍ ከፍተኛ ፍላጎት ማስተናገድ እንደሚጠበቅባት ነው፡፡

4 አዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል

4.1. የማዕከሉ ግንባታ የሚጠይቀው ወጪ ግምት

የማዕከሉ አዋጭነት ጥናት በተዘጋጀበት ጊዜ የማዕከሉ ግንባታ ወጪ ብር 1,895,091,000.00 
እንደሚሆን ተገምቶ የነበረ ቢሆንም በቅርቡ በተሰራው የምህንድስና ስሌት /Engineering Es-
timate/ ግን የግንባታ ወጪው ከብር 3 ቢሊዮን እንደማያንስ ተገምቷል፡፡ ይህ የወጪ ልዩነት 
በግንባታ ዋጋ ንረት ሳቢያ የመጣ ነው፡፡ ሆኖም በምህንድስና ስሌቱ በተደረሰበት የግንባታ ወጪ 
ግምትም ኢንቨስትመንቱ አዋጪ ነው፤ ምክንያቱም በፕሮጀክቱ የአዋጭነት ጥናት የስጋት 
ትንተና (Sensitivity Analysis) እስከ 60% የኢንቨስትመንት ወጪ ንረት ፕሮጀክቱ አዋጪ 
መሆኑ ተረጋግጧል፡፡ ዝርዝሩን ከአዋጭነት ጥናቱ ሰነድ መመልከት ይቻላል፡፡ በሌላ በኩል 
የማዕከሉ ግንባታ የሚፈፀመው በሦስት ምዕራፎች ሲሆን በአሁኑ ጊዜም የመጀመሪያው ምዕራፍ 
ወደ ተግባር ተሸጋግሯል፡፡ 

4.2.  ማዕከሉ የሚገነባበት ቦታ

ማዕከሉ በመዲናችን ምስራቃዊ ክፍል በተለምዶ ሲ ኤም ሲ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በ110,126 
ካሬ ሜትር ቦታ ላይ የሚገነባ ሲሆን፤ የሚገነባበት አካባቢ በከተማዋ ካሉት ስትራቴጂካዊ 
ሥፍራዎች አንዱ ነው፡፡ ቦታው ከቦሌ ዓለምአቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በቅርብ እርቀት የሚገኝ 
ከመሆኑም በላይ ከተለያዩ የከተማዋ ክፍሎች በቀላሉ ተደራሽ ነው፡፡
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4.3. በማዕከሉ የሚደራጁ አገልግሎቶች /Facilities/

በአዲስ - አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሸንና ኤግዝቢሽን ማዕከል ውስጥ ከሚደራጁ የአገልግሎት 
መስጫ ክፍሎች ውስጥ የሚከተሉት አበይት ናቸው፡፡ 

ሀ) በአዳራሽ ውስጥ 20,600 ካ.ሜ፣ ከአዳራሽ ውጭ 6,700 ካ.ሜ በጠቅላላ 27,300 ካ.ሜስፋት 
ያለው የኤግዚቢሽን ማሳያ ሥፍራ፣

ለ) በአንድ ጊዜ 5,000 ሰዎችን ሊያስተናገድ የሚችል ሁለገብ አዳራሽ፣

ሐ) 3,000 መቀመጫ ያለው ዓለምአቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የጉባኤ አዳራሽ፣

መ) እያንዳንዳቸው 500 ሰዎች የሚይዙ ሁለት የቴያትርና ፊልም ማሳያ አዳራሾች፣

ሠ) እያንዳንዳቸው ከ 50 እሰከ 100 መቀመጫ ያላቸው ስድስት አነስተኛ የመሰብሰቢያ ክፍሎች፣

ረ) አንድ ባለ 4 ኮከብ ሆቴል፣ እና

ሸ) ዘመናዊ የገበያ ማዕከልና ሌሎች እንደ ሬስቶራንት፣ ላውንጅ፣ የአዋቂና ሕፃናት መዝናኛ 
ሥፍራዎችን የሚያካትቱ ድጋፍ ሰጭ ክፍሎች 

በእነዚህ አገልግሎት መስጫ ተቋማት አማካይነት ማዕከሉ በዓመት በአማካይ ቀጥሎ የተጠቀሰውን 
አገልግሎት እንደሚያስተናግድ በማዕከሉ ፕሮጀክት የአዋጭነት ጥናት ተተንብይዋል፡፡

ሀ) በአማካይ ለ 5 ቀናት የሚቆዩ 60 ዓለምአቀፍ፣ አህጉራዊና ሀገር አቀፍ ኤግዚቢሽኖች፤

ለ) በአማካይ 3 ቀናት የሚቆዩ 60 ብሔራዊ፤ አህጉራዊና ዓለምአቀፍ ጉባኤዎች፤

ሐ) በአማካይ 2 ቀናት የሚቆዩ 75 አነስተኛ መካከለኛ ስብሰባዎችና ወርክሾፖች፤

መ) 140 የሲኒማ፤ ቴአትር፤ ፋሽን/ሞዴል፤ ኮንሰርት ወዘተ ትዕይንቶች፤

ሠ) 120 የሠርግ ዝግጅት፤

ረ)   20 ሕዝባዊ የባህልና የፌስቲቫል ዝግጅት፤

5 የአክሲዮን ሽያጭ

5.1. ስለ አክሲዮን ሽያጭ መግለጫው ይዘት ኃላፊነት

የአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አክሲዮን ማህበር የዳይሬክተሮች 
ቦርድና ሥራ አመራር በዚህ አክሲዮን ሽያጭ መግለጫ ውስጥ የቀረበውን መረጃ ትክክለኛነትና 
ለውሳኔ አስፈላጊ የሆነ መረጃ ያልተዘለለ መሆኑን እያረጋገጡ ለዚህም በነጠላና በወል ኃላፊነትን 
ይወስዳሉ፡፡

5.2. አክሲዮኑ የሚሸጥበት ስልት

ለዓለም አቀፍ ሽያጭ የቀረበው አክሲዮን ከአለም ዓቀፍ የሺያጭ ወኪሎች ጋር በሚፈረም ውል 
መሠረት የሚሸጥ ሲሆን የአገር ውስጥ የቀረበው አክሲዮን በቀጥታ በአዲስ-አፍሪካ ዓለም አቀፍ 
ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አ.ማ. ጽ/ቤት እና ጽ/ቤቱ ባሰማራቸው የሽያጭ ወኪሎች 
አማካይነት የሚሸጥ ይሆናል፡፡
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5.3. ለዓለም አቀፍ ገበያ ስለሚቀርበው የአክሲዮን ሽያጭ

ለዓለም አቀፍ ሽያጭ የሚቀርበው የአክሲዮን ብዛት የኢትዮጵያ ኢንቬስትመንት ህግ 
በሚፈቅደው መሠረት ይሆናል፡፡

5.4. የታክስ ባለሙያ ምክር አስፈላጊነት

የሀገር ውስጥና የኢንተርናሽናል ኢንቬስተሮች አክስዮኖችን ለመግዛት ሲፈርሙ፣ ሲገዙ፣ 
አክሲዮኖቻቸውን ሲሸጡ ወይም በአክሲዮኖቻቸው ሲደራደሩ ከዚሁ ጋር ተያይዞ በታክስ ህግ 
ስለሚፈለግባቸው የክፍያ ግዴታዎች የታክስ ባለሙያዎቻቸውን ምክር እንዲጠይቁ ይመከራል፡፡ 
የአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከልም ሆነ የሽያጭ ወኪሎቹ ኢንቬስተሮች 
አክስዮኖችን ሲፈርሙ፣ ሲገዙ፣ አክሲዮኖቻቸውን ሲሸጡ ወይም በአክሲዮኖቻቸው ሲደራደሩ 
ለሚመነጨው የታክስ ዕዳ ሀላፊነት አይወስዱም፡፡

6 የአክስዮን ማህበሩ ካፒታል

የተፈቀደ፤ የተፈረመ፤ የተከፈለና ለሽያጭ የቀረበ የአዲስ-አፍሪካ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን 
ማዕከል አከሲዮኖች የሚመለከት መረጃ ከዚህ ቀጥሎ ቀርቧል፤

አክሲዮን በቁጥር የአንዱ ዋጋ የአንዱ ዋጋ

የተፈቀደ ካፒታል 1,500,000 1,000 1,500,000,000

   በመስራቾች የተፈረመ 595,905 1,000 595,905,000

   በሌሎች የተፈረመ 234,100 1,000 234,100,000

የተከፈለ 747,255 1,000 747,255,000

ለሽያጭ የቀረበ 669,995 669,995,000



ለኩባንያው ባለአክስዮኖች 4ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ ቀርቦ በተወሰነው መሠረት በአንድ ጊዜ ብር 100 
ሚልዮንና ከዚያ በላይ ዋጋ ያለው አክስዮን ግዥ የፈፀሙ ባለአክስዮኖች በማህበሩ መመሥረቻ ጽሁፍ 
ለመሥራች ባለአክስዮኖች የተፈቀደው ጥቅም ተካፋይ ይሆናሉ፡፡ በዚሁ መሠረት በአንድ ጊዜ ከብር 100 
ሚልዮን በላይ ዋጋ ያለው አክስዮን ግዥ የፈፀመው ኢትዮ - ሳውዝ ኢንቨስትመንት አክስዮን ማህበር 
የመሥራች ባለአክስዮን ጥቅም ተካፋይ ይሆናል፡፡ 

ለመስራች ባለአክስዮኖች የተፈቀደ ጥቅም ተካፋይ የሚሆኑ ባለአክስዮኖች ብዛትና የገንዘብ መጠን ዝርዝር 
ከዚህ በታች የቀረበውን ይመስላል።  
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9 የኩባንያው አመራር

9.1. የዳይሬክተሮች ቦርድ

የአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አክሲዮን ማህበር የዲሬክተሮች 
ቦርድ 11 አባላት ያሉት ሲሆን ማንም አባል በዕለት ተዕለት የኩባንያው ሥራ ማስፈፀም 
ኃላፊነት ውስጥ አልተመደበም፡፡ በኩባንያው የመተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 18 ንዑስ አንቀጽ 
18.1 መሠረት የዳይሬክተሮች ቦርድ የሥራ ዘመን 3 ዓመት ነው፡፡

የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ዝርዝርና አባላቱን በተመለከተ አስፈላጊ የሆኑ ዋናዋና 
መረጃዎች ከዚህ በታች ቀርበዋል፡፡

ሥም ዕድሜ ኃላፊነት

1. አቶ መሐመድ ኑርሳኒ ሐቢብ 65 ሰብሳቢ

2. ኦዚ ትሬዲንግ በአቶ ቁምነገር ተከተል ወ/ገብርኤል በመወከል 38 አባል

3. አቶ አዳነ በረሔ ቀርሶ 59 አባል

4. አቢሲንያ ባንክ አ.ማ. በአቶ ደምሰው አበበ ገብረየስ በመወከል 55 አባል

5. አዋሽ ኢንሹራንሽ አ.ማ. በአቶ ፀጋዬ ከምሲ አረዶ በመወከል 59 አባል

6. የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ም/ቤት በአቶ ጌታቸው ረጋሣ 
በመወከል

55 አባል

7. ዋሪት ሙሉጥላ ኢንተርናሽናል ኃ.የተ. የግል ማህበር በአቶ ለገሠ ዘሪሁን 
ቀጀላ በመወከል

68 አባል

8. የኤግዚቢሽን ማዕከልና የገበያ ልማት ድርጅት በአቶ ግዛቸው ዐሊ 
በመወከል

43 አባል

9. ኢትዮ ሳውዝ ኢንቬስትመንት አ.ማ. በአቶ ወንድወሰን አለሙ ታደሰ 
በመወከል

44 አባል

10. አዲስ ቁጠባና ብድር ኢንተርፕራይዝ አክሲዮን ኩባንያ በአቶ አሸብር 
ብርሃኑ በመወከል

40 አባል

11. አንበሳ የከተማ አውቶቡስ ኢንተርፕራይዝ በአቶ አለምነው ጌትነት አበራ 
በመወከል

49 አባል

አቶ መሐመድኑር ሳኒ ሐቢብ

አቶ መሐመድ ኑርሳኒ ሀቢብ በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አ.ማ 
የዳይሬክተሮች ቦርድ ሊቀ መንበር ናቸው፡፡ አቶ መሐመድ ሥራ የጀመሩት በአትዮጵያ ንግድ 
ባንክ ሲሆን በዚሁ ባንክ ውስጥ 13 ዓመት አገልግለዋል፡፡ በመቀጠልም ብሔራዊ ትራንስፖርት 
ኮርፖሬሽን 5 ዓመት አገልግለዋል፡፡ አቶ መሐመድ በተለያዩ ድርጅቶች የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል 
በመሆን ያገለገሉ ሲሆን ድርጅቶቹም ኢንተርናሽናል ካርድዮ ቫስኩላር ሴንተር አ.ማ፣ ኑር ሠላም 
ኮሌጅ፣ ወሎ ቴርሽያሪ ኬር ኤንድ ቲቺንግ ሆስፒታል ፕሮጄክት፣ የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪዎች 
ማህበር የሚባሉትን ይጨምራል፡፡ በአሁኑ ወቅት አቶ መሐመድ በኢትዮጵያ ስፕሪንግ ኤም ቢ አ.ማ 
የዲይሬክተሮች ቦርድ ም/ሊቀ መንበርነት በማገልገል ላይ ይገኛሉ፡፡አቶ መሐመድ በትምህርታቸው 
በባንኪንግና ኢንሹራንሽ ሙያ ዲፕሎማ አግኝተዋል፡፡

አቶ ቁምነገር ተከተል ወ/ገብርኤል

አቶ ቁምነገር ተከተል ወ/ገብርኤል በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አ.ማ 
ኦዚ ትሬዲንግን በመወከል የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ናቸው፡፡ አቶ ቁምነገር የኦዚ መሪ አማካሪ/
ሊድ ኮንሰልታንት/ ናቸው፡፡ አቶ ቁምነገር ለተከታታይ ዓመታት ሆቴል ሾው አፍሪካ ሆስፒታሊቲ 
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ኢንቬስትመንት ፎረም ኤንድ ኤክስፖ በሚባል ድርጅት 
በዳይሬክተርነት፤ ኤም ኤም አይ ሲ ኢ ኢስት አፍሪካ 
- ትራቭል ፎረም ኤንድ ኤክስፖ በሚባል ድርጅትም 
በዳይሬክተርነት፤ በኢንተርናሽናል ሆቴል ፕሮጄክቶች 
በፕሮጄክት አማካሪነት፣ በተለያዩ ሆቴሎች ከመምሪያ 
ኃላፊነት እስከ ዋና ሥራ አስፈጻሚነት የኃላፊነት 
ቦታዎች በተለያዩ የፋይናንስ ተቋማት በኃላፊነት የሠሩ 
ሲሆን በአምባሳደር ግሩፕ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል 
በመሆን አገልግለዋል፡፡

አቶ ቁምነገር በትምህርታቸው በንግድ ሥራ አስተዳደር 
የማስተርስ ዲግሪ፤ በሕግ የባችለር ዲግሪ፤ እንዲሁም 
በባንኪንግና ፋይናንስ ዲፕሎማ አግኝተዋል፡፡

አቶ አዳነ በርሔ ኬርሶ

አቶ አዳነ በርሔ ኬርሶ በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ 
ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አ.ማ የዳይሬክተሮች 
ቦርድ አባል ናቸው፡፡ አቶ አዳነ በአሁኑ ጊዜ አዳል 
ኢንዳስትርያል ኃ/የተ/የግማ በዋና ሥራ አስኪያጅነት 
ድርጅቱን በመምራት ላይ ሲሆኑ በዚሁ ድርጅት ውስጥ 
ለ 31 ዓመታት አገልግለዋል፡፡ ከዚህ ድርጅት ቀደም 
ብሎም አቶ አዳነ በተለያዩ ድርጅቶች በተለያዩ የኃላፊነት 
ቦታዎች የሠሩ ሲሆን ከነዚህም ጥቂቶቹ ጥምረት 
በመርካቶ ኃ/የተ/የግማ በመሥራች ሊቀመንበርነት፤ በ 5 
ካፕስ ኃ/የተ/የግማ በቦርድ ሊቀ መንበርነት፣ እና በኢስት 
አፍሪካ ባምቡ ኃ/የተ/የግማ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት 
አገልግለዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አቶ አዳነ የገላን ንግድ 
ምክር ቤት የዳይሬክተሮች ቦርድ ፕሬዚዳንት፣ የናሽናል 
ኢንቴሌክቹዋል ዲስአቢሊቲ የዳይሬክተሮች ቦርድ 
ሊቀመንበር፣ በክስታኔ ልማት ማህበር የዳይሬክተሮች 
ቦርድ አባል በመሆን አገልግለዋል፡፡

አቶ አዳነ በትምህርታቸው ዲፕሎማ በአካውንቲንግ ያገኙ 
ሲሆን፣ በሳን ፎርድ ትምህርት ቤት የቋንቋ ትምህርት 
ተከታትለዋል፡፡

አቶ ደምሠው አበበ ገብረየስ

አቶ ደምሠው አበበ ገብረየስ በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ 
ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አ.ማ አቢሲንያ ባንክ 
አ.ማ በመወከል የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ናቸው፡፡ 
በአሁኑ ወቅት አቶ ደምሠው በአቢሲንያ ባንክ በምክትል 
ፕሬዚዳንት ሪሶርስ ኃላፊ ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ፡
፡ ቀደም ሲል በዚሁ ባንክ ውስጥ በሕግ አገልግሎት 
በዳይሬክተር ኃላፊነት አገልግለዋል፡፡ በአቢሲንያ ባንክ 
ከመቀጠራቸው በፊት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሕግ 
አገልግሎት ሥራ አስኪያጅ፣ በፍትህ ሚኒስቴር በዐቃቤ 
ህግ ኃላፊነትና የሚኒስቴሩ ረዳት በመሆን አገልግለዋል፡፡ 

አቶ ደምሠው በትምህርታቸው በህግና በቢዝነስ ማስተርስ 
ዲግሪ፣ በማኔጅመንትና የህዝብ አስተዳደር ባችለር ዲግሪ  
እንዲሁም በሕግ ኤል ኤል ቢ ዲግሪ አግኝተዋል፡፡
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አቶ ፀጋዬ ከምሲ አረዶ

አቶ ፀጋዬ ከምሲ አረዶ በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አ.ማ አዋሽ 
ኢንሹራንስ ኩባንያ አ.ማን በመወከል የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ናቸው፡፡አቶ ፀጋዬ የአዋሽ 
ኢንሹራንስ ኩባንያ አ.ማ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሲሆኑ፣ በዚሁ ኃላፊነት ኩባንያውን ለ 22 ዓመት 
መርተዋል፡፡ በዚህ ኩባንያ ከመቀጠራቸው በፊት አቶ ፀጋዬ በኢትዮጵያ መድን ድርጅት ሕይወት ነክ 
ባልሆነው ዘርፍ በዐብይ ቅርንጫፍ ሥራ አስኪያጅነት፣ በሕይወት ዐብይ ቅርንጫፍ በረዳት ሥራ 
አስኪያጅነት፣ ሕይወት ነክ ባልሆነው ዘርፍ የካሣ ክፍል ኃላፊ ሆነው አገልግለዋል፡፡

የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ከመመስረቱ በፊት በኢምፔርያል ኢንሹራንስ ኩባንያ የዋና ሥራ 
አስኪያጅ ረዳት፣ እንዲሁም ኤክዚኩዩቲቭ ሴክሬታሪ በመሆን አገልግለዋል፡፡ በትምህርት ሴክተርም 
አቶ ፀጋዬ በቀድሞው የአዲስ አበባ ንግድ ሥራ ትምህርት ቤት በመምህርነት እንዲሁም የተማሪዎች 
ጉዳይ ኦፊሠር በመሆን አገልግለዋል፡፡

አቶ ፀጋዬ በዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነትና ሊቀመንበርነት በተለያዩ ድርጅቶች ሠርተዋል፡፡ በኦዳ 
አክሲዮን ማህበር የዳይሬክተሮች ቦርድ ሊቀ መንበር፣ በኢንሹራንስ ፈንድ አስተዳደር ኤጀንሲ 
የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል፣ በአዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ አ.ማ እ.ኤ.አ. ከ 1999 እስከ 2014 
የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል፣ በአዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ ለሦስት ዙር የአገልግሎት ዘመን 
(አንዱ 3 ዓመት) የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል፣ እንዲሁም በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር 
የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል በመሆን አገልግለዋል፡፡

አቶ ፀጋዬ በትምህርት እ.ኤ.አ. በ2016 ከኮመንዌልዝ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክተር ኦፍ ቢዝነስ 
አድሚንስትሬሽን የኢንሹራንስ ማኔጅመንት ስፔሽያሊስት (Honoris Causa)፤በዩናይትድ ስቴትስ 
ከሚገኘው ከላይፍ ኦፊስ ማኔጅመንት አሶስዬሽን (LOMA) ፌሎው ኦፍ ላይፍ ማኔጅመንት 
(በማዕረግ)፣ እ.ኤ.አ. በ1970 ከቀድሞው የአዲስ አበባ ንግድ ሥራ ትምህርት ቤት አድቫንስድ 
ዲፕሎማ (በማዕረግ) አግኝተዋል፡፡

አቶ ጌታቸው ረጋሣ ደበላ

አቶ ጌታቸው ረጋሣ በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አ.ማ የአዲስ 
አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤትን በመወከል የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ናቸው፡፡በአሁኑ 
ወቅት አቶ ጌታቸው የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ዋና ፀሐፊ ሲሆኑ፣ በዚሁ 
ኃላፊነት 6 ዓመት አገልግለዋል፡፡ ከዚህ ቀደም ሲል በኪራይ ቤቶች አስተዳደር ኤጀንሲ በምክትል 
ሚንስቴር ማዕረግ ዋና ሥራ አስኪያጅ፣ በኢትዮጵያ ስቲል አክስዮን ማህበር የዳይሬክተሮች ቦርድ 
አባል ሆነው አገልግለዋል፡፡ 

በትምህርት ዝግጅታቸው አቶ ጌታቸው የማስተርስና የባችለር ዲግሪ በኤኮኖሚክስ ያገኙ ሲሆን፣ 
በጂኦግራፊክ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ዲፕሎማ፣ በግል ሴክተር ልማት ሠርቲፊኬት፣  በልማት 
ኤኮኖሚክስ ሠርቲፊኬት አግኝተዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አቶ ጌታቸው ለንደን ከሚገኘው 
የሠርቲፋይድ ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት ቻርተርድ ማኔጀር ሲሆኑ የኢንስቲትዩቱም አባል 
ናቸው፡፡

አቶ ታደለ አባተ ተገኝ

አቶ ታደለ አባተ በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አ.ማ ዋሪት ሙሉጥላ 
ኢንተርናሽናል ኃ/የተ/የግ/ኩባንያ በመወከል የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ናቸው፡፡ አቶ ታደለ በዋሪት 
ሙሉጥላ ኢንተርናሽናል ኃ/የተ/የግ/ኩባንያ በዳይሬክተርነት ደረጃ የኢንዱስትሪያል እና ማቴሪያል 
ዘርፍን በኃላፊነት በመምራት ላይ የሚገኙ ሲሆን ቀደም ሲልም ይህኑ ተቋም በተለያዩ ደረጃ 
ማለትም የሎጂስቲክስ መምሪያ ም/ሥራ አስኪያጅ፣ የጠቅላላ ግዥ ሥራ አስኪያጅ፣ የኮርፖሬት 
ሽያጭና ገበያ ሥራ አስኪያጅ በመሆን አገልግለዋል፡፡

አቶ ታደለ ዋሪት ሙሉጥላ ኢንተርናሽናል ኃ/የተ/የግ/ማህበርን ከመቀላቀላቸው በፊት ከተለያዩ 
የግል ኩባንያዎች ጋር በመሥራት ሠፊ የሥራ ልምድ እና ተሞክሮ ቀስመዋል፡፡ በዚህ መሠረት 
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ከዋሪት ሙሉጥላ በተጨማሪ በሐግቤስ ኃ/የተ/የግል ኩባንያ፣ በካንጋሮ ኢንዱስትሪያል ግሩፕ 
እንዲሁም በንግድ ሚኒስቴር በተለያየ የኃላፊነት ደረጃ አገልግለዋል፡፡ 

በትምህርት ዝግጅት በኩል አቶ ታደለ ከኢንዲራ ጋንዲ ኦፕን ዩንቨርሲቲ በማስተርስ ኦፍ ኮሜርስ 
ሁለተኛ ዲግሪ፣ በዓለምአቀፍ ንግድ ፖስት ዲፕሎማ ያገኙ ሲሆን ከእንግሊዝ ኦፕን ዩኒቨርሲቲ 
ዲፕሎማና ሰርትፊኬት፣ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በስታትስቲክስ የመጀመሪያ ዲግሪ አግኝተዋል፡፡

አቶግዛቸው ዓሊ አስፋው

አቶ ግዛቸው ዓሊ በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አ.ማ የኤግዚቢሽን 
ማዕከልና የገበያ ልማት ድርጅትን በመወከል የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ናቸው፡፡ ከዚህ ቀደም 
ሲልም አቶ ግዛቸው በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በትምህርትና ሥልጠና ክፍል በተለያዩ የሠራዊቱ 
የሥራ ክፍሎች በመምህርነት፣ በርዕሰ መምህርነት አገልግለዋል፡፡ በአሁኑ ጊዜ በአዲስ አበባ ከተማ 
መስተዳድር የንግድ  እና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ በምክትል ቢሮ ኃላፊነት፣ የህብረት ሥራ 
ዘርፍ አመራርነት እንዲሁም በከነማ ፋርማሲዎች በቦርድ አባልነት እየሠሩ ያሉ ሲሆን ቀደም 
ሲልም በጉለሌ ክ/ከተማ በምክትል አፈ - ጉባኤ፣ የባህልና ቱሪዝም ጽ/ቤት ኃላፊነት አገልግለዋል፡፡ 
በትምህርት ዝግጅታቸው አቶ ግዛቸው የባችለር ዲግሪ በሥራ አመራር አግኝተዋል፡፡

አቶ ወንድወሰን አለሙ ታደሠ

አቶ ወንድወሰን አለሙ በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አ.ማ የኢትዮ-
ሳውዝ ኢንቨስትመንት አክስዮን ማህበርን በመወከል የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ናቸው፡፡ አቶ 
ወንድወሰን በአሁኑ ጊዜ ከዚህ ቀጥሎ በተዘረዘሩት ኩባንያዎች በዲሬክተሮች ቦርድ አባልነትና 
ሊቀመንበርነት በማገልገል ላይ ይገኛሉ፤

•	 የሲ ኤንድ ኢ ብራዘርስ ስቲል ኩባንያ የአብዛኛው አክሲዮን ባለቤትና የዲሬክተሮች ቦርድ 
ሊቀ መንበር፤

•	 የኢትዮ-ሳውዝ ኢንቬስትመንት አክስዮን ኩባንያ የዲሬክተሮች ቦርድ ሊቀ መንበር፤

•	 የኤም ደብሊዩ ኤ ሃይ ቴክ ፕላስቲክ ኢንዱስትሪ የዲሬክተሮች ቦርድ ሊቀ መንበር እና ዋና 
ሥራ አስኪያጅ፤

•	 የዕድገት ድርና ማግ ጋርመንት እና ሪል ኢስቴት የአብዛኛው አክሲዮን ባለቤትና የዲሬክተሮች 
ቦርድ አባል ናቸው፤

ከዚህ ቀደም ሲል አቶ ወንድወሰን በሥራ አመራር በሚከተሉት ኩባንያዎች አገልግለዋል፤

•	 በኢትዮጵያ - MWA በመባል በሚታወቅ የንግድ ድርጅት የአብዛኛው አክሲዮን ባለቤትና 
በዋና ሥራ አስኪያጅነት፤ 

•	 በኢትዮጵያ - ወንድወሰን አለሙ ኢምፖርት ኤክስፖርት የንግድ ድርጅት ባለቤትና በዋና 
ሥራ አስኪያጅነት፤ እንዲሁም

•	 በደቡብ አፍሪካ - ጃቡላዲ ገመቹ በጠቅላላ ንግድ መሥራችና በዋና ሥራ አስኪያጅነት

•	 በደቡብ አፍሪካ - ሄንፍራ በጠቅላላ ንግድ መሥራችና በዋና ሥራ አስኪያጅነት፤

•	 በታይዋን ጣይፍ ጠቅላላ ቢዝነስ አክሲዮን ኩባንያ የአብዛኛው አክሲዮን ባለቤት ናቸው፡፡

በትምህርት ዝግጅት፣ አቶ ወንድወሰን ዲፕሎማ በንግድ ሥራ አስተዳደር ያገኙ ሲሆን፣  
የተለያዩ የንግድ ሥራ ሥልጠናዎችንና ጉብኝትም አድርገዋል፡፡
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አቶ አሸብር ብርሃኑ ባይከዳኝ

አቶ አሸብር ብርሃኑ ባይከዳኝ በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ 
ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አ.ማ አዲስ ብድር 
እና ቁጠባ ኢንተርፕራይዝ አክስዮን ኩባንያን በመወከል 
የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ናቸው፡፡ ከዚህ ቀደም ሲል 
በጉለሌ ክ/ከተማ የመሬት አስተዳደር የቦርድ አባል 
በመሆን ለ 2 ዓመት አገልግለዋል፡፡ አቶ አሸብር በአሁኑ 
ወቅት የአዲስ ብድር እና ቁጠባ ኢንተርፕራይዝ አክስዮን 
ኩባንያ ማኔጅንግ ዳይሬክተር ሆነው ኢንተርፕራይዙን 
በኃላፊነት እየመሩ ሲሆን በዚሁ ኢንተርፕራይዝ 
በተለያዩ የሥራ አመራርና ኃላፊነት ቦታዎች 16 
ዓመት አገልግለዋል፡፡

በትምህርት ዝግጅት፣ አቶ አሸብር ከአዲስ አበባ 
ኮሜርሽያል ኮሌጅ ዲፕሎማ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ 
ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባችለር ኦፍ አርት ዲግሪ፣ 
ከህንዱ ኢንድራ ጋንዲ ኦፕን ናሽናል ዩኒቨርሲቲ 
ማስተርስ ዲግሪ በኤኮኖሚክስ አግኝተዋል፡፡

አቶ አለምነው ጌትነት አበራ

አቶ አለምነው ጌትነት አበራ በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ 
ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አ.ማ አንበሣ የከተማ 
አውቶቡስ ኢንተርፕራይዝን በመወከል የዳይሬክተሮች 
ቦርድ አባል ናቸው፡፡ አቶ አለምነው የአንበሣ ከተማ 
አውቶቡስ ኢንተርፕራይዝ ዋና ሥራ አስኪያጅ ሲሆኑ 
ይህንኑ ኢንተርፕራይዝ ለ 2 ዓመት መርተዋል፡፡ 
ከዚህ ቀደም ሲል አቶ አለምነው በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ 
ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
የቋሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር ሆነው ያገለገሉ ሲሆን፣ 
ከዚህ በተጨማሪ ከወረዳ እስከ ክልል ባሉየመንግስት 
መዋቅሮች ውስጥ አገልግለዋል፡፡

በትምህርት ዝግጅታቸው ከግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ 
በኢንተርናሽናል ቢዝነስ የማስተርስ ዲግሪ፣ ከኢትዮጵያ 
ሲቪል ሰርቪስ ዩንቨርሲቲ በአካውንቲንግ ባችለር ዲግሪ 
አግኝተዋል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ በሚከተሉት ዓለም አቀፍ ኮንፈራንሶችና 
ጉባኤዎች ተሣትፈዋል፤

•	 COP 15

•	 ኢትዮጵያን በመወከል የአየር ንብረት ለውጥ 
ቴክኒካል ቡድን ጉባኤ፣

•	 ኢትዮጵያን በመወከልና የቡድን መሪ በመሆን 
በናይል ተፋሰስ ተነሳሽነት ከግብፅ እና ሱዳን 
ፓርላማ አባላት ጋር በተደረገ ድርድር 
ተሳትፈዋል
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9.2 የኩባንያው ማኔጅመንት

የአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አ.ማ ከፍተኛ የሥራ አመራር 
አባላት ጠቃሚ መረጃ ከዚህ በታች ቀርቦአል፡፡

ሥም ዕድሜ የሥራ ኃላፊነት

1. አቶ አያሌው አበይ 57 ዋና ሥራ አስኪያጅ

2. ወ/ት ሒሩት ማርቆስ 37 ከፍተኛ የአክሲዮን አስተዳደር ኦፊሰር

3. ወ/ሮ እመቤት ሞላ 46 ከፍተኛ የፋይናንስ ኦፊሰር

4. አቶ ያለው አዳነ 36 ከፍተኛ የአስተዳደር ኦፊሰር

አቶአያሌውአበይ

አቶ አያሌው በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አ.ማ ሥራ የጀመሩት 
ከሐምሌ 2001 ዓ.ም ጀምሮ ሲሆን የአክስዮን ማህበሩ ዋና ሥራ አስኪያጅ ናቸው፡፡ በዚሁ መሠረት 
የኩባንያውን ስትራቴጅክ አቅጣጫ ማቀድ፣ አፈፃፀሙንም መከታተልና መገምገም በዋና ሥራ 
አስኪያጅነታቸው ከተጣሉባቸው ዐብይ ኃላፊነቶች ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ አቶ አያሌው በአዲስ-
አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል ሥራ ከመጀመራቸው በፊት እ.ኤ.አ ከጥቅምት 
2005 እስከ መጋቢት 2008 በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ በመምህርነት (Lecturer ) አገልግለዋል፡
፡ ከዚህ በተጨማሪ እ.ኤ.አ ከመስከረም 2004 እስከ መስከረም 2005 በአዲስ አበባ ከተማ የዋና 
ሥራ አስኪያጅ ጽ/ቤት ኃላፊ፣ ከመስከረም 2003 እስከ ነሐሴ 2004 የአዲስ አበባ ፕላን ኮሚሽን 
ኃላፊ፤ ከ1998 እስከ 2003 የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ክለሳ ፕሮጄክት ጽ/ቤት የጥናት ቡድኖች 
ኃላፊ በመሆን አገልግለዋል፡፡

በትምህርት ዝግጅት በኩል አቶ አያሌው ኔዘርላንድስ ከሚገኘው ኢራስመስ ዩኒቨርሲቲ በከተማ 
ሥራ አመራር ማስተርስ ዲግሪ፣ ከዚያው ኔዘርላንድስ ከሚገኘው የቤቶች ጥናት ኢንስቲትዩት ድኅረ 
ምረቃ ዲፕሎማ፤ እንዲሁም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኤኮኖሚክስ ባችለር ዲግሪ አግኝተዋል፡፡

ወ/ሪት ሒሩት ማርቆስ

ወ/ሪት ሒሩት በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አ.ማ ከፍተኛ የአክሲዮን 
አስተዳደር ኦፊሰር ናቸው፡፡ በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል ከመቀጠራቸው 
በፊት በተለያዩ ድርጅቶች በከፍተኛ የስራ አመራርኃላፊነት አገልግለዋል፡፡

በትምህርት ዝግጅት፡- ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ንግድ ሥራ ትምህርት ኮሌጅ ባችለር ዲግሪ በቢዝነስ 
አድሚንስትሬሽን፣ ከዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ባችለር ዲግሪ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት፣ እንዲሁም ከአዲስ 
አበባ ኮሜርሽያል ኮሌጅ ዲፕሎማ በሴክሬታርያል ሳይንስ አግኝተዋል፡፡

ወ/ሮ እመቤት ሞላ

ወ/ሮ እመቤት ሞላ በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አ.ማ ከፍተኛ የፋይናንስ 
ኦፊሠር ናቸው፡፡ በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል ከመቀጠራቸው በፊት 
በተለያዩ ድርጅቶች በከፍተኛ የሥራ አመራር ኃላፊነት አገልግለዋል፡፡ በትምህርት ዝግጅት በኩል 
ወ/ሮ እመቤት በአካውንቲንግ በባችለር ዲግሪ ተመርቀዋል፡፡

አቶ ያለው አዳነ

አቶ ያለው በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል አ.ማ ከፍተኛ የአስተዳደር 
ኦፊሠር ናቸው፡፡ በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል ከመቀጠራቸው በፊት 
በተለያዩ ድርጅቶች በከፍተኛ የሥራ አመራር ኃላፊነት አገልግለዋል፡፡
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በትምህርት ዝግጅት፡- ከአድማስ ዩኒቨርሲቲ ባችለር ዲግሪ በማኔጅመንት፣ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 
ባችለር ዲግሪ በቲያትርና አርትስ፣ እንዲሁም ከቅድስት ማርያም ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ዲፕሎማ 
በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አግኝተዋል፡፡

10 የወደፊት ግምቶችና ትንበያዎች መግለጫ

በዚህ የአክሲዮኖች ሽያጭ መግለጫ ውስጥ ይፈጸማሉ ተብለው የተጠቀሱ መልካም ውጤቶች 
የኩባንያው ዲሬክተሮች ቦርድ እና ሥራ አመራር እይታ ግምገማ በፈቀደው ልክ የተገመቱ/
የተተነበዩ ናቸው፡፡ አዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከልን በሚመለከት ይህ 
የአክሲዮኖች ሽያጭ መግለጫ ወደፊት ይፈፀማሉ በሚል ግምት የወሰዳቸው መልካም ትንበያዎች 
በአዋጭነት ጥናት ውስጥ የተገለፁ፣ እንዲሁም በዳይሬክተሮች ቦርድና በሥራ አስፈፃሚው ፅኑ 
እምነት የተጣለባቸው ናቸው፡፡ መልካም ግምቶቹ/ትንበያዎቹ ዓለም አቀፍ፣አህጉራዊና ሀገር አቀፍ 
የኮንቬሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከላት የወደፊት ልማት፣ ሂደትና ሁኔታዎች ላይ የተመረኮዙ ናቸው፡፡ 
እነዚህ ግምቶች/ትንበያዎች ከፕሮጄክቱ ትግበራ ጋር ቀጥታ ተያያዥነት የሌላቸውን አስገዳጅ ውጫዊ 
አደጋዎችና ሥጋቶች አይመለከቱም፡፡ኢትዮጵያ የመልቲላተራል ኢንቬስትመንት ጋራንቲ ኤጀንሲ 
(MIGA) እንዲሁም የኢንተርናሽናል ሴንተር ፎር ሴትልመንት ኦፍ ኢንቬስትመንት ዲስፒውትስ 
(ICSID) አባል እንደመሆ መጠን በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል 
አክሲዮን ማህበር አክሲዮን የሚገዛ የውጭ ሀገር ዜጋ የእነዚህ ድርጅቶች ዋስትናና ከለላ አለው፡፡

11  የአደጋ ሥጋት ጭብጦች

ከፕሮጄክቱ ትግበራ ጋር ቀጥታ ተያያዥነት የሌላቸው አስገዳጅ ውጫዊ የአደጋ ሥጋቶች (Force 
majeure) ካልሆኑ በስተቀር ለአክሲዮን ገዥዎች ሥጋት ሊሆኑ የሚችሉ አደጋዎች የሉም፡፡

12 እዝል

12.1. አስፈላጊ የሆኑ የመመሥረቻ ጽሑፍ አጠቃላይ ነጥቦች

በዚህ እዝል ውስጥ የተቀመጠው አስፈላጊ የሚባሉ የመመሥረቻ ፅሁፍ ጉዳዮች ማጠቃለያ ነው፡ 
ዓላማው ኢንቬሰተሮች ስለ መመሥረቻ ፅሁፉ አጠቃላይ ይዘት መረጃ እንዲያገኙ ነው፡፡ በዚህ 
ማጠቃለያ የተገለጹ አስፈላጊ የሚባሉ ሀሳቦችን ኢንቬስተሮች እንዲረዱ ሲሆን፤ ዝርዝር ይዘቱን 
በጥልቀት ማወቅ ከተፈለገ “በሠነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ የፀደቁና ሊጎበኙ የተዘጋጁ” 
በሚለው ክፍል በተገለፀው መሠረት በኩባንያው ፅህፈት ቤት ተገኝቶ ማየት ይቻላል፡፡

ካፒታል መጨመር እና የአክሲዮኖች ዋጋ አከፋፈል

I. የድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ በሚፈቅደው መሠረት የማህበሩ ዋና ካፒታል ሊጨምር ይችላል፡፡

II. የዳይሬክተሮች ቦርድ በሚወስነው የጊዜ ገደብ ውስጥ ከተፈረመ ጠቅላላ አክሲዮን 25 በመቶ 
መከፈል አለበት፡፡

III. ቀሪ 75 በመቶ የተፈረሙ አክሲዮኖች በእኩል ክፍያ የዲሬክተሮች ቦርድ በሚወስነው ጊዜ 
ውስጥ ተጠቃለው መከፈል ይኖርባቸዋል፡፡

IV. በጊዜ ገደብ ውስጥ ክፍያቸው ያልተጠቃለሉ አክሲዮኖችን አስመልክቶ በኢትዮጵያ ንግድ 
ሕግ ቁጥር 342 ንዑስ አንቀጽ 3 በተገለፀው መሠረት የማህበሩ የዲሬክተሮች ቦርድ 
ክፍያው ለዘገየበት ጊዜ በወቅቱ ተፈፃሚነት ባለው የባንክ የብድር ወለድ ተመን መሠረት 
ወለድ ተጨምሮ እንዲከፈል እና/ወይም ዋጋቸው በሙሉ ያልተከፈለባቸውን አክሲዮኖች 
ወርሶ ለመሸጥ ይችላል፡፡

V. በንግድ ሕግ ቁጥር 342 ንዑስ አንቀጽ 4 መሠረት አክስዮኖች እንዲሸጡ ተደርጎ የሚገዛ 
ካልተገኘ የዲሬክተሮች ቦርድ አክሲዮኖቹን በንግድ ሕግ ቁጥር 342 ንዑስ አንቀጽ 5 መሠረት 
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ውርስ የማድረግ እና የማህበርተኛውን ስም የመሠረዝ የተከፈለውን ገንዘብ የማስቀረትና 
ተጨማሪ ኪሳራ የመጠየቅ መብት አለው፡፡

ወደፊት በሚወጡ አክሲዮኖች ላይ የመስራች ባለአክሲዮኖች መብት

I. የዚህ መመስረቻ ጽሑፍ ፈራሚዎች እንዲሁም የማህበሩ ነባር ባለአክሲዮኖች ወደፊት 
የሚወጡ አክሲዮኖችን በቀደምትነት ቦርዱ በሚሰጠው ጊዜ ገደብ ውስጥ በማህበሩ ያላቸውን 
አክሲዮን ይዞታ መሰረት በማድረግ አክሲዮኖቹን የአገልግሎት ክፍያ ሳይከፈልባቸው 
በራሳቸው ስም ብቻ በነጠላ አከሲዮን ዋጋቸው የመግዛት መብት አላቸው፡፡

II. አዲስ ከወጣ አክሲዮን ወይም ስላልተከፈለባቸው ከአክሲዮን ፈራሚዎች የሚሰበሰቡ 
አክሲዮኖች ለመሥራቾች በአክሲዮን ይዞታን መጠን መሠረት አድርጎ የሚደለደል ይሆናል፡፡

የባለ አክሲዮኖች ተጠያቂነት/ኃላፊነት

የባለአክሲዮኖች ተጠያቂነት በማህበሩ ውስጥ ባላቸው አክሲዮን ይዞታ መጠን ብቻ የተወሰነ ነው፡፡

ስለ አክሲዮኖች አለመከፋፈልና የጋራ ይዞታ

I. የማህበሩ ነጠላ አክሲዮኖች የማይከፋፈሉ ናቸው፡፡

II. የማህበሩ አክሲዮኖች ከአንድ በላይ የጋራ ባለሀብቶች ሲኖራቸው በጋራ አንድ እንደራሴ/
ወኪል መሾም አለባቸው፡፡

III. በጋራ የተሾመ እንደራሴ በሌለበት ጊዜ ለአንዱ ባለሀብት የተሰጠው ውሳኔ በሁሉም ላይ 
ይፀናል፡፡

IV. በአክስዮን ላይ የሚጣል ግዴታ በአንድነት ሳይነጣጠል የጋራ ባለሀብቶቹ ኃላፊነት ነው፡፡

በአላባ ስለተያዙ አክሲዮኖች

I. በመያዣነት ወይም አላባ ብቻ ለመጠቀም የተሰጠ አክሲዮን ሲኖር በጉባኤዎች ተገኝቶ 
ድምፅ የመስጠት መብት ያለው አክሲዮኑን የያዘው ወይም የአላባ ጥቅም ተቀባይ ይሆናል፡
፡ ሆኖም የመያዣ ባለመብት ወይም የአላባ ጥቅም ተቀባይ ለማህበሩ አመራር መመረጥ 
አይችልም፡፡

II. ከዚህ በላይ የተገለፀው ቢኖርም ማህበሩ ለሽያጭ ከሚያወጣው አክሲዮን የመግዛት ቀዳሚነት 
መብት ያለው ባለአክሲዮኑ ነው፡፡

III. በመያዣነት የተሰጡ አክሲዮኖች ቀሪ ክፍያን የመክፈል ኃላፊነት ያለበት ባለ አክሲዮኑ/የስር 
ባለ አክሲዮን/ ነው፡፡

IV. በአላባ ጥቅም የተያዙ አክሲዮኖች ላይ የሚፈለግ ቀሪ ክፍያ የመክፈል ኃላፊነት ያለበት 
ባለአላባው ሆኖ የአላባው መብት ሲያልቅ የከፈለው ገንዘብ እንዲመለስለት ከአላባ ሰጭው 
የመጠየቅ መብቱ የተጠበቀለት ነው፡፡

የትርፍ ክፍፍል

I. ለባለአክሲዮኖች የሚከፈለው ትርፍ ድርሻ /ዲቪደንድ/ ክፍፍል ተፈፃሚ የሚሆነው 
በተቆጣጣሪ/ዎች/ በተረጋገጠው የማህበሩ የሂሳብ መግለጫ በጠቅላላ ባለአክሲዮኖች ጉባኤ 
ከፀደቀና ጠቅላላ ጉባኤው ስለ ትርፍ ክፍያ መጠንና አፈፃፀም በሚሰጠው ውሳኔ መሰረት 
ነው፡፡ የተጣራ ትርፍ ሆኖ ለባለአክሲዮኖች የሚከፋፈለው ለመንግስት ሊከፈል የሚገባው 
ግብር ከተቀነሰ በኃላ ከሚቀረው ላይ፡-
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ሀ/ ለሕጋዊ መጠባበቂያ ገንዘብ የጠቅላላ የማህበሩ ካፒታል 20 በመቶ እስኪሚደርስ 
ድረስ ተቀናሽ የሚሆን 5 በመቶ የትርፍ መጠን እና

ለ/ በጠቅላላ የባለአክሲዮኖች ጉባኤ ለቦርድ አባላት የተፈቀዱ ጥቅሞች ለተለያዩ 
አገልግሎቶችና ለተቀማጭ እንዲሁም ለተለያዩ ክፍያዎች እንዲውሉ ስምምነት 
የተደረሰበት ገንዘብ መጠን ከተቀነሰ በኋላ ይሆናል፡፡

II. አመታዊ የማህበሩ ትርፍ በባለአክሲዮኖች መካከል በሚከፋፈልበት ወቅት ከፍፍሉ ተፈፃሚ 
የሚሆነው ባለአክሲዮኖች በሂሳብ ዘመኑ ማጠቃለያ ላይ ክፍያ ፈፅመው በይዞታቸው 
ባለው አክሲዮን ብዛትና በበጀት ዓመቱ ለአክሲዮን ክፍያ የተፈፀመበት ጊዜን መሰረት 
አድርጎ ይሆናል፡፡ ወር በገባ እስከ 15 ቀን ድረስ የተከፈለ አክሲዮን ዋጋ በሙሉ ክፍያው 
በተፈፀመበት ወር እንደተከፈለ የሚቆጠር ሆኖ ወር ከገባ ከ15 ቀን በኃላ ተከፋይ የተደረገ 
በሙሉ በቀጣዩ ወር ውስጥ እንደተከፈለ ተደርጎ ይያዛል፡፡

III. ማህበሩ ካፒታሉን ለማሳደግ በማለት በእጁ ያሉትን ለመሸጥ የሚያወጣቸው አክሲዮኖች 
የትርፍ ድርሻ ተካፋይ የሚሆንበት ጊዜ ስለአክሲዮኑ መፃፍ የዲሬክተሮች ቦርድ በሚሰጡት 
ውሳኔ ወይም በማህበሩ በሚወጣው የአክሲዮኖች ሽያጭ መግለጫ /ፕሮስፔክተስ/ ላይ 
በሚገለፀው መሰረት ይሆናል፡፡

የማህበሩ መስራቾች ልዩ ጥቅም

I. መስራች ባለአክስዮኖች ድርጅቱን ለመመስረት በዕውቀታቸው፣ በገንዘባቸው፣ 
በጉልበታቸው እና በጊዜያቸው ላደረጉት አስተዋጽኦ ማህበሩ ትርፍ ማፍራት ከጀመረበት 
ጊዜ ጀምሮ ለሦስት ተከታታይ ዓመታት ከማህበሩ የተጣራ ትርፍ 20% ተከፋይ 
ይሆናሉ፤ ለመሥራች ባለአክስዮኖች ተከፋይ ከሚሆነው 20% የተጣራ ትርፍ ውስጥ

ሀ) 10% ለአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ም/ቤት ተከፋይ የሚሆን ሲሆን 

ለ) ቀሪው 10% ለሌሎች መሥራች ባለአክሲዮኖች የሚከፋፈል ይሆናል፡፡

II. መስራች ማለት በኢትዮጵያ ንግድ ሕግ አንቀጽ 307 ንዑስ አንቀጽ 3 እና 4 በተደነገገው 
መሰረት፣

ሀ) ማህበሩ የተመሰረተበትን ጽሁፍ የፈረሙና የማህበሩን መመስረቻ ዋና ገንዘብ 
ሙሉ በሙሉ ያዋጡ፤

ለ) እንዲሁም የማህበሩ አክሲዮን በግልጽ ለሕዝብ እንዲሸጥ ሲወሰን የማህበሩን 
መግለጫ (ፕሮስፔክተስ) የሚፈርሙ፣ ለማህበሩ በዓይነት መዋጮ 
የሚያደርጉ፣

ሐ) በዚህ መመስረቻ ጽሑፍ ወይም በማህበሩ መተዳደሪያ ደንብ ከትርፉ ላይ 
ተከፋይነት እንዲኖራቸው ልዩ መብት የተሰጣቸው ሁሉ መሥራቾች ይባላሉ፡

12.2.  ሊጎበኙ የሚችሉ ሠነዶች

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሠነዶች በአዲስ-አፍሪካ ዓለምአቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል 
ዋና መ/ቤት በሥራ ሰዓት በሚጠይቁ ኢንቬስተሮች ሊታዩ ይችላሉ፡፡

ሀ/ የመመሥረቻ እና የመተዳደሪያ ጽሑፍ፤

ለ/ የአዋጭነት ጥናት፤

ሐ/ የሊዝ ሠርቲፊኬት ቁጥር 1058/96
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