
 

አክሲዮን ለሚገዙ ጎብኚዎች መነሻ እንዲሁን የተዘጋጀ የማብራሪያ ሰነድ 

 

1.  ብላክ-ቢ ማነው? 

ብላክ-ቢ በአሜሪካን አገር በሚገኙ ተጋሩ በየካቲት ወር 2009 አመተ ምህረት በህግ የተቋቋመ ሁሉ-ገብ ኩባንያ 

ነው፡፡ 

2. ብላክ ቢ በህግ ተቋቅሟል ስንል ምን ማለታችን ነው? 

ብላክ-ቢ በኢትዮጵያ የንግድ ምዝገባና ፍቃድ አዋጅ 686/2002 መሰረትና እና በኢትዮጵያ የንግድ ሕግ መሰረት 

የተቋቋመ ድርጅት ነው፡፡ አክሲዮን ማህበሩ በሰነዶች ማረጋገጥና ምዝገባ ጽ/ቤት በ142 ባለአክሲዮኖች በ13 ሚልዮን 

የተከፈለ ካፒታል ከ60 ሚልዮን በላይ በሆነ የተመዘገበ ካፒታል የተቋቋመ ድርጅት ነው፡፡ በአሁኑ ጊዜ ከ340 በላይ 

ባለአክሲዮኖችን ይዞ በ25ሚልዮን የተከፈለ ካፒታል ይንቀሳቀሳል፡፡ 

3. የብላክ ቢ የሃሳብ ጥንሰሳ በምን ላይ የተመሰረተ ነው? 

የብላክ-ቢ ኢንቨስትመንት በአሜሪካ የሚገኙ ተጋሩ ለረዢም ጊዜ ይዘውት በመጡት ማህበራዊ ግንኙነቶች ላይ 

ተመስርቶ የተቋቋመ ነው፡፡ ዲያስፖራው ከአገሩ ከኢትዮጵያ ጋር እስካሁን የነበረው ግንኙነት በአብዛኛው በሁለት 

መንገድ የሚገለጽ ነው፡፡ አንዱ መገለጫ ለቤተሰብ በየጊዜው የሚያደርገው የገንዘብ ፍሰትና በአገር ቤት ንብረት 

ለማፍራት የሚያደርገው ጥረት ነው፡፡ ሌላው ደግሞ ዲያስፖራው የተለያዩ የአገር ጥሪዎች በሚደረጉ ጊዜ ግንባር 

ቀደም በመሆን አስፈላጊውን የገንዘብ፤ የማቴሪያልና የዕውቀት ድጋፍ በማድረግ ታሪካዊ ሚና ይጫወታል፡፡ ለምሳሌ 

ያክል በመቐለ የሰማእታት ሃወልት ግንባታ፤ በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ወቅት፤ ማህበር ልምዓት ትግራይን በማጠናከር 

እንዲሁም የህዳሴ ግድቡን በመደገፍ የሚገለጹ ናቸው፡፡ ከዚህ ውጭ ዲያስፖራው ራሱን በተደራጀ መልክ 

በኢንቨስትመንት ስራ ያሰማራባቸው አጋጣሚዎች ጥቂቶች ናቸው፡፡  

ይህንን የኢንቨስትመንት ተሳትፎ ክፍተት በሟሟላት በአገር ኢኮኖሚ በቀጥታ ለመሳተፍ፤ ብሎም ተጠቃሚ ለመሆን 

በማሰብ ዲያስፖራ ተጋሩ ይህንን አክሲዮን ማህበር አቋቅሟል፡፡ በተለያዩ ውጫዊ ምክንያቶች ሂደቶች ባይፈጥኑም፤ 

በአሁኑ ጊዜ ብላክ-ቢ ጽ/ቤቱን በማቋቋም እና ዋና ስራ አስፈጻሚ (CEO) በመቅጠር ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ ገብቷል፡

፡ 

4. ብላክ-ቢ እንዴት ነው የሚሰራው? 

ብላክ-ቢ የሚሰራበት የራሱ ሞዴል አለው፡፡ ይሀውም በሁለት መንገድ ነው፡፡ በአንድ በኩል በተመራጭና በተጠኑ 

ፕሮጀክቶች በቀጥታ ኢንቨስት ያደርጋል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ከአጋሮች ጋር በመሆን በፓርትነርሽፕ አብሮ ይሰራል፡

፡ በተለይም ደግሞ የተለያዩ የፕሮጀክት ሃሳቦች ያሏዋቸው፤ ወይም ወደ ስራ ገብተው ሲያበቁ ስራቸውን ለማስፋፋት 

ሪስክና ጥቅም ማካፈል ከሚፈልጉ ባለሃብቶችና ኢንተርፕረነሮች ጋር በተጠና መልክ በመቀናጀት ኢንቨስት ሊያደርግ 

ይችላል፡፡ በሁሉም አጋጣሚ ግን ብላክ-ቢ በተጠና መልክ ብቻ ኢንቨስት ያደርጋል፡፡ 

5. ብላክ-ቢ የሚሰራው የት አካባቢ ነው? 

ብላክ-ቢ ይበልጥኑ የሚሰራው በትግራር ክልል ነው፡፡ በክልሉ ባለው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ እርሾ 

ሆኖ በማብላላትና ተጨማሪ ድጋፍ በመሆን ለመስራት አቅዶ ተንቀሳቅሷል፡፡ በተለይም በዲያስፖራው በኩል ያለውን 

አቅም በስፋት በመጠቀም የተጨበጠ ለውጥ ለማምጣት ይተጋል፤ ይሰራል፡፡ 



6. የብላክ-ቢ ምኞት ምንድነው? 

ብላክ-ቢ የሚመኘው ግዙፍ የካፒታል አንቀሳቃሽ ለመሆን ነው፡፡ በካፒታል ደረጃ በአጭር ጊዜ ውስጥ አንድ ቢልዮን 

ብር የተከፈለ ካፒታል የመሰብሰብ እቅድ አለው፡፡ በአገሪቱ ካሉት ጥቂት ከፍተኛ ካፒታል አንቀሳቃሾች አንዱ የመሆን 

ትልምም አለው፤ ለዚሁም ተግቶ ይሰራል፡፡ እስካሁን ተደራሽነቱ በአሜሪካ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ 

ኢትዮጵያውያን ብቻ ነበር፡፡ ከዚህ በኃላ በአውሮፓ፤ በካናዳ፤ በአውስትራሊያ፤ በመካከለኛ ምስራቅ፤ በኤዥያ እና 

በአፍሪካ ከሚገኙት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም በአገር ውስጥ ካሉ ባለሃብቶችና ሰፊ ዜጎች 

ጋር በስፋት በመገናኘት ካፒታል የመሰብሰብ ስራውን በይፋ ጀምሯል፡፡ 

7. የብላክ-ቢ አቅም ምንድነው? 

የብላክ-ቢ አንዱ ወሳኝ አቅም የዲያስፖራው የቴክኖሎጂ እውቀትና የመረጃ ቅርበት፤ እንዲሁም አለም-አቀፋዊ ምርጥ 

ተሞክሮን አሟጦ ለመጠቀም ሙሉ እድል ያለው መሆኑ ነው፡፡ በተጨማሪ በህዳር ወር 2012 አ.ም. ከትእምት ጋር 

የተፈራረመው የመግባቢያ ሰነድ ከፍተኛ ትርጉም ያለው ተግባር ነው፡፡ ትእምት ከፊል አክሲዮኖችን ለዲያስፖራው 

ለማዛወር የመረጠበት መንገድ የብላክ-ቢን መዋቅርና ግንኙነትን በመጠቀም ነው፡፡ ትእምት በብላክ-ቢ አማካኝነት 

ሰፊውን ዲያስፖራ ለማግኘትና የተቋማቱ ከፊል ባለቤት ለማድረግ ወስኗል፡፡ በሁለቱም ወገኖች የተፈረመው 

የመግባቢያ ሰነድም ዋና ዓላማው ይሀው ነው፡፡ በአለማችን የተጋረጠው ከፍተኛ የኮሮና አደጋ በከፊልም ቢሆን 

እንደተቃለለ ሁለቱም ወገኖች ወደ ተግባር በጋራ ይገባሉ፡፡ 

8) ብላክ-ቢ በምን ምን የኢንቨስትመንት አውዶች ይሰማራል? 

ብላክ-ቢ በየትኛውም የኢንቨስትመንት አውድ ለመሰማራት ዝግጁ ነው፡፡ የሚሰማራባቸው የኢንቨስትመንት 

አውዶች በስፋትና በጥልቀት መለኪያ ላቅ ያሉ እንዲሆን ይሻል፡፡ ቢያንስ በሂደት እያደጉ የሚሄዱ መሆናቸው 

መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ እስካሁን ጥናት ያካሄደባቸውና ከመንግስት ጋር በቅርበት እየተነጋገረባቸው ያሉት 

ፕሮጀክቶች ሶስት ሲሆኑ፤ ለነዚህ ፕሮጀክቶች መተግበሪያ መሬት ከመንግስት ጠይቆ በመከታተል ላይ ይገኛል፡፡ 

ሀ) የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፕሮጀክት 

በትግራይ ክልል ያለውን የእርሻ ሃብት፤ የከተሞች በፍጥነት መስፋፋት፤ የከተማ ነዋሪ ገቢ መሻሻል እንዲሁም 

መንግስት ለአግሮ-ኢንደስትሪ ዘርፍ የሚሰጠው ትኩረት ታሳቢ በማድረግ ብላክ-ቢ በተቀናጀ አግሮ-ኢንዱስትሪ 

ለመሰማራት ከፍተኛ ፍላጎት አለው፡፡ ለዚህም ሲል ቀደም ሲል አስጠንቶት የነበረውን የተቀናጀ የወተት ልማት 

ፕሮጀክት በመጠንም በአይነትም ወደ የተቀናጀ አግሮ-ኢንዱስትሪ ከፍ ለማድረግ በአርአያነት የሚጠቀስ ግዙፍ 

ፕሮጀክት በመንድፍ ላይ ይገኛል፡፡ 

ለ) ባህልና ተፈጥሮ መሰረት ያደረጉ ሎጆች 

ከቅርብ አመታት ወዲህ በትግራይ የጎብኚዎች (ቱሪስቶች) ብዛት እየጨመረ ይገኛል፡፡ በአንድ በኩል አንጻራዊ ሰላም 

በመኖሩ፤ በሌላ በኩል ደግሞ እየተጠናከረ በመጣው የፕሮሞሽን ስራ ምክንያት ትግራይ የቱሪስት ማዕከል የመሆንዋ 

ሁኔታ እውን እንደሚሆን አመላክች ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡ በዚሁ መሰረት ብላክ-ቢ ከሃውዜን ገርአልታ በመጀመር 

ተፈጥሮንና ባህልን መሰረት ያደረጉ በርከት ያሉ ልዩ ሎጆች በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ለመገንባት አቅዶ 

እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡ አስፈላጊውን የሃሳብ ማጥራትና የጽንሰ-ሃሳብ ግንባታ ስራ አጠናቆ መሬት ለመረከብ 

ከመንግስት ጋር ውይይት እያደረገ ነው፡፡ በገረአልታ አካባቢ የሚገነባው የመጀመሪያው ሎጅ 100 ሚልዮን ብር 

እንደሚፈጅ ተገምቷል፡፡ የባህልና የተፈጥሮ ሃብት ያላቸው አካባቢዎችን ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ እየመረጠ 

የተፈጥሮ እና ማህበራዊ እሴቶችን ጠብቆ  ኢንቨስት ያደርጋል፡፡ 



ሐ) ዘመናዊ ትምህርት ቤት 

በትግራይ ከተሞች ከፍተኛ የሆነ ደረጃቸው የጠበቁ ት/ቤቶች እጥረት አለ፡፡ ከትግራይ ውጭ የሚኖር ትግራዋይ 

ቤተሰብ ወደ ትግራይ ለምን እንደማይመጣና ኑሮውን እንደማይመራ ሲጠየቅ አንዱ የሚያነሳው ጉዳይ ለልጆች 

የሚሆን ት/ቤት የለም የሚል ነው፡፡ ይህ አባባል ትክክለኛ ለመሆኑ የሚያጠራጥር አይደለም፡፡ በተለይ ለዲያስፖራው 

ደግሞ ተጨባጭ ችግር ነው፡፡ ከዚህ የተነሳ የብላክ-ቢ መስራቾች ዘመናዊ፤ አለም-አቀፋዊ፤ ከክልሉ ባህል ወግና 

ታሪክ ጋር የተገናዘበ፤ ሃላፊነት የሚሰማውና ሁለንተናዊ ስብእናው በብቃት የተገነባ ትውልድን ማፍራት የሚል መነሻ 

የያዘ ት/ቤት ለመገንባት ጥናት አካሂዷል፡፡ ይህ በ164 ሚልዮን ብር በመቐለ ከተማ የሚመሰረተው የመጀመሪያው 

ት/ቤት በሁሉም የፋይናንስ መመዘኛዎች አዋጭ እንደሆነም የተደረገው ጥናት አመላክቷል፡፡  ት/ቤቱ ከመዋእለ 

ህጻናት እስከ መሰናዶ ትምህርት ያሉትን ደረጃዎች ያካተተ ሲሆን፤ በአሁኑ ጊዜ በመንግስት በኩል አስፈላጊው መሬት 

እንደሚዘጋጅለት ቃል ስለተገባለት ዝግጅቱን እያጠናከረ ይገኛል፡፡   

9) የብላክ ቢ አመራር እነማን ናቸው?  

የብላክ-ቢ የቦርድ አባላትና አመራሮች ከፍተኛ ልምድ ያላቸው፤ አርኪ የሞያ ስብጥር ያላቸውና በህብረተሰቡ ዘንድ 

ከፍተኛ ተቀባይነት የሸመቱ አንቱ የተባሉ ግለሰቦች ናቸው፡፡ ከነዚህ ውስጥ ከፊሎቹ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

ሀ. አቶ ታደሰ ሃይለ 

በተለያዩ የመንግስት ሃላፊነቶች በኮሚሽነርነት፤ በሚንስትርነት ከ 25 አመታት በላይ ያገለገሉ፤ በትግራይ በፕላን 

ቢሮ ሃላፊነት የሰሩ በፕሮጀክት እውቀታቸው እጅግ የተደነቁ ሰው ናቸው፡፡ 

ለ. አቶ ተወልደ አሰፋው 

በትምህርት መሃንዲስና ኢኮኖሚስት ሲሆኑ  የተለያዩ ድርጅቶችን በዋና ስራ አስፈጻሚነት የመሩ ናቸው፡፡ ቀደም 

ሲል መስፍን ኢንጂነሪንግን በምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚነትና ዋና ስራ አስፈጻሚነት ለ14 አመታት ያገለገሉ፤ ከዛ 

ቀጥሎም በሁለት ቢራ ፋብሪካዎች በዋና ስራ-አስፈጻሚነት ከ6 አመታት በላይ ያገለገሉ፤ በሙያቸውና በስራ-

አመራር ችሎታቸው የተመሰከረላቸው መሪ ናቸው፡፡ 

ሐ.  ዶክተር ብርሃኑ ገ/መድህን 

ዶክተር ብርሃኑ በኢኮኖሚክስና በእርሻ ከፍተኛ እውቀት ያላቸው፤ በምርምር ስራ ላቅ ያለ ደረጃ የደረሱና በምርምር 

መስካቸው ‘ሳይንቲስት’ የሚል ማእርግ የተጎናጸፉ ሰው ናቸው፡፡ ከሃያ አመት በላይ ኢ.ል.ሪ በተባለ አለምአቀፍ 

ድርጅት ውስጥ በከፍተኛ ተመራማሪነትና የድርጅቱ የኢትዮጵያ ተወካይ ሆነው የሰሩ ናቸው፡፡ ቀደም ሲልም አንበሳ 

ኢንተርናሽናል ባንክን በሰብሳቢነት በመምራት ባንኩ ከነበረበት ደረጃ በከፍተኛ ሁኔታ መሻሻል እንዲያሳይና 

ተወዳዳሪ እንዲሆን ካደረጉ መሪዎች አንዱ ተጠቃሽ ዶክተር ብርሃኑ ስለመሆናቸው ብዙዎች ይስማሙበታል፡፡ 

 

መ. አቶ አደም አህመድ 

አቶ አደም በአካውንቲንግ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የመጀመሪያ ዲግሪ ወስደዋል፡፡ ከ15 አመታት በላይ በሎጂስቲክስ፤ 

በትራንስፖርትና በካርጎ ማኔጅመንት በማርኬቲንግ እና በዕቅድ ዙርያ በቅርበት ሰርተዋል፡፡ አቶ አደም ብላክ-ቢን 

የመመስረት ሃሰብ ከተጠነሰሰበት ጊዜ ጀምሮ በመስራችነት ለረዢም ጊዜ የተጉ ሰው ሲሆኑ፤ ኑሯቸውን በአሜሪካ 



ሃገር በሳንዳይጎ ከተማ አድርገው ከቆዩ በኃላ ከሶስት አመታት በፊት ወደ ኢትዮጵያ በመመለስ በንግድ ስራ 

ተሰማርተው በመስራት ላይ ይገኛሉ፡፡  

ሠ. የተመሰከረላቸው ኦዲተር ሙሉብርሃን መረሳ 

እሳቸው በአካውንቲንግ በዲግሪ ተመርቀዋል፡፡ ከእንግሊዝ ሃገርም ቻርተርድ ሰርቲይድ አካውንታንት በሚል የሙያ 

ማዕርግ ተመርቀዋል፡፡ በመሆኑም በሙያ አውተራይዝድ ኦዲተር ናቸው፡፡ በኦዲቲንግ፤ በፋይናንሻል ማኔጅመንት 

ረዢም ተሞክሮ የሰነቁ ሲሆን፤ ስልጠናና በማካሄድና በአማካሪነትም ሰርተዋል፡፡ ቀደም ሲል በኦዲተርነት በግል 

ኩባንያዎችም በመንግስት የኦዲት ኮርፖሬሽን ሰርተዋል፡፡ በአሁኑ ጊዜ ሙሉብርሃን መረሳ ኦውተራይዝድ የኦዲት 

እና የማኔጅመንት ኮንሳልቲንግ አገልግሎት ቢሮ ባለቤት ናቸው፡፡   

ረ. አቶ ጌታቸው ግደይ 

አቶ ጌታቸው በአሜሪካ የሚኖሩ ከፍተኛ ባለሙያ ናቸው፡፡ እሳቸው በማኔጅመንት በኢንፎርሜሽን ሲሰተም 

የመጀመሪያ ዲግሪ፤ በቢዝነስ አስተዳደር የሁለተኛ ዲግሪ በአሜሪካ ከሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች አግኝቷል፡፡ ከዚህ በላይ 

በፐብሊክ አካውንቲንግና በሪል እስቴት የተመሰከረላቸው (ሰርቲፋይድ) ባለሙያ ናቸው፡፡  በአሜሪካ ቆይታቸው 

ከ15 አመታት በላይ ለሆነ ጊዜ በፋይናንስ ተቋማት በተለይም በኢንሹራንስ ኢንዱስትሪ በአመራር ኃላፊነት እንዲሁም 

የብላክ-ቢ የቦርድ ሰብሳቢ በመሆን ከ2009 እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ያገለገሉ እና የራሳቸው የፋይናንስ አማካሪ 

ድርጅት ያላቸው ናቸው፡፡  

ሰ. አቶ ኤልያስ ከፈላ 

አቶ ኤልያስ ከፈላ ኑሯቸውን በአሜሪካ የመሰረቱ ከፍተኛ ባለሙያ ናቸው፡፡: በሜካኒካል ኢንጅኔሪንግ ትምህርት 

ከተመረቁ በኃላ ከ22 አመታት በላይ የባዮ ቴክ ላባራቶሪዎች ግንባታ ላይ ተሰማርተዋል፡፡ በአሁኑ ጊዜ በዚህ 

መስክ የጄኔራል ኮንትራክተርነት ፈቃድ ያላቸውና በዚህ መስክ በግል ስራ የተሰማሩ ናቸው፡፡ በተለያዩ ጊዜዎች 

የተለያዩ ባለሃብቶች በኢትዮጵያ በማኒፋክቸርንግ፤ በከባድ ማሽነሪ ክራይ፤ በቤት ግንባታ፤ በንፋስ ሃይል ግንባታና 

በሌሎች ስራዎች እንዲሰማሩ አስተባብረዋል፡፡ 

ሸ. አቶ ፍጹም ብርሃን ተካ  

አቶ ፍጹም ብርሃን በጂኦሎጂ በዲግሪ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ተመርቀዋል፡፡ በመቀጠልም በኢንቫይሮሜንታል 

ጂኦግራፊ በማስተርስ ዲግሪ ከመቐለ ዩኒቨርስቲ ተመርቀዋል፡፡ አቶ ፍጹም ብርሃን ፊትማን ማይኒንግ የተባለ 

አማካሪ ድርጅት አቋቅመው እየሰሩ ሲሆን ቀደም ሲል የመሰቦ ፋብሪካ የማእድን ዘርፍ ሃላፊ በመሆን 

ከማገልገላቸውም በላይ ከምስረታ ጀምሮ የብላክ ቢ የቦርድ አባል በመሆን እያገለገሉ ይገኛሉ፡፡ 

ቀ. አቶ ኤልያስ ጎድፋይ 

አቶ ኤልያስ ጎድፋይ ከዋሽኒግተን ዩኒቨርሰቲ በአካውንቲንግ በቢኤ ዲግሪ ተመርቀዋል፡፡ በተጨማሪ ከኖርዝ 

ኢስተርን ዩኒቨርስቲ በፋይናንስ ኤም.ቢ.ኤ የማስተርስ ዲግሪ ትምህርት ተከታትለው ጨርሰዋል፡፡ በዋሽንግተን 

ሴትት ኖርዝ ስታር ኮሌጅ ለስምንት አመታት በአስተማሪነት እያስተማሩ ነው፡፡ አቶ ኤልያስ የኢንሹራንስ 

አንደራይተር በመሆንም የሰሩ ሲሆን፤ ከምስረታ ጀምሮ የብላክ ቢ የዲሬክተሮች ቦርድ በመሆን በአመራርነት 

በመስራት ላይ ይገኛሉ፡፡  



በ. አቶ እስጢፋኖስ ካህሳይ 

አቶ እስጢፋኖስ በኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ፤ በጄኔራል ማኔጅመንት የሁለተኛው ዲግሪ ወስደዋል፡፡ እሳቸው 

ከ17 አመታት በላይ በፋይናንስ ተቋማት ሰርተዋል፡፡  በአሁኑ ሰአት በማሳቹሴት ስቴት በባንክ በባለሙያነት 

የሚሰሩ ሲሆኑ ቀደም ሲልም በተለያዩ የስራ ደረጃዎች በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለሰባት አመታት ሰርተዋል፡፡ 

በአሁኑ ሰአት በብላክ ቢ የዲሬክተሮች ቦርድ አባል በመሆን እያገለገሉ ይገኛሉ፡፡ 

ተ. አቶ ሃብተ ስላሴ ሐጎስ 

አቶ ሃብተ ስላሴ ሐጎስ በማኔጀመንት በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ የተመረቁ ሲሆን ለረዢም ጊዜ በአዲስ አበባ 

የኒቨርስቲ የማኔጅመንት አስተማሪ ሆነው አገለግለዋል፡፡ አቶ ሃብተ ስላሴ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የስትራቴጂና 

ቢዝነስ ልማት ም/ፕሬዚዳንት በመሆን በከፍተኛ አመራርነት ባንኩ ያደርገው የነበረውን የለውጥ ሂደት በቅርበት 

የመሩ ሰው ናቸው፡፡ በቢዝነስ፤ በኢንቨስትመንት እና በተቋማዊ ለውጥ አማካሪነት የሚሰራ ጎልደን ኮንሳልቲንግ 

የተባለ አማካሪ ጽ/ቤት በመክፈት ላለፉት አስር አመታት በርካታ ድርጅቶችን ሲረዱ ቆይቷል፡፡ 

ቸ. አቶ ተሾመ በየነ 

አቶ ተሾመ የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው ከመስከረም 2012 ጀምሮ በዲሬክተሮች ቦርድ ተሽሟል፡፡ አቶ ተሾመ 

ቀደም ሲል በትግራይ የንግድ ቢሮ ሃላፊ በመሆን የሰሩ፡ በትግራይና በአዲስ አበባ ደረጃ በንግድ ም/ቤቶች ውስጥ 

በቀጥታ በአመራርነት ተሳትፈው ከፍተኛ ለውጥ ያመጡ መሪ ናቸው፡፡ ኢትዮ-ላይፍ ኢንሹራንስ ኩባንያ የተባለ 

ድርጅት የመሰረቱና የድርጅቱ የዲሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ ሆነው ለአስር አመታት የመሩ ሰው ናቸው፡፡  

10.  የብላክ-ቢ አክሲዮኖች ዋጋና አከፋፈል እንዴት ነው 

ሀ. የብላክ-ቢ አክሲዮኖች የነጠላ ዋጋ ብር 1000 (አንድ ሺህ ብር) ነው፡፡  

ለ. ማንኛውም አክሲዮን ለመግዛት የወሰነ ዜጋ ወይም ባለሃብት ቢያንስ ሃምሳ አክሲዮኖችን መግዛት ይኖርበታል፡፡  

ሐ. እነዚህ 50 አክሲዮኖች በአንድ ጊዜ በባንክ በኩል ክፍያ የሚፈጸምባቸው (deposit) ናቸው፡  

መ. ከሃምሳ በላይ አክሲዮኖችን ለመፈረም የሚፈልጉ አዲስ ፈራሚዎች ቢያንስ የሃምሳ አክሲዮኖች ግዢ ወዲያው 

በባንክ እንዲፈጽሙ የሚጠበቁ ሲሆን፤ ልዩነቱ የሚከፈልበት አገባብ በሁለቱም ወገኖች በሚደረስበት ስምምነትና 

በተፈረመው የገንዘብ መጠን መሰረት ይወሰናል፡፡ 

ሠ. ማንኛውም አዲስ አክሲዮን ፈራሚ በአክሲዮኖቹ ላይ የ10% (አስር በመቶ) የአገልግሎት ክፍያ ለኩባንያው 

ይፈጽማል፡፡ ሆኖም ከአነስተኛው የአክሲዮን ግዢ በላይ ከፍ ያሉ አክሲዮኖችን ለሚፈርሙ ባለአክሲዮኖች 

የአገልግሎት ክፍያው የሚቀንስበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል፡፡  

11. አክሲዮኖች የሚገዙባቸው መንገዶች ምንድናቸው? 

የብላክ-ቢ አክሲዮኖች የሚገዙት በሁለት መንገዶች ይሆናል፡፡ 

ሀ. አክሲዮን ገዢው ወይም ወኪሉ በአካል በብላክ-ቢ ኩባንያ ዋና ጽ/ቤት በመገኘትና ለዚሁ ተግባር የተዘጋጀውን 

ቅጽ ላይ በመፈረም፤ 



ለ. በአቅራቢያ በሚገኝ የአንበሳ ኢንተርናሽናል ቅርንጫፍ በመገኘት ቅጽ ላይ በመፈረም፤ እንደአስፈላጊነቱም 

በቅርንጫፍ ጽ/ቤት የሚገኙትን የባንኩ ሰራተኞች በማነጋገር ይሆናል፡፡  

12. ብላክ-ቢን እንዴት ማግኘት ይቻላል? 

ብላክ ቢ በመቐለ ከተማ ዋና ጽ/ቤቱን ከፍቷል፡  

አድራሻ፡ 

 ሃድነት ክፍለ ከተማ ከአብርሃ ካስትል ወረድ ብሎ በሚገኘው ሞሞና ህንጻ ዘጠነኛ ፎቅ  

 ስልክ ቁጥር፡ 0342418258/0912 111781 
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