
 

 
  

ዯቡብ ግልባሌ ባንክ የኢትዮጵያ ምርት 
ገበያን የክፍያ ሥርዓት ተቀሊቀሇ 

  

(መጋቢት 13 ቀን 2010 ዓ.ም) ዯቡብ ግልባሌ ባንክ በኢትዮጵያ 

ምርት ገበያ የሚካሄደ ግብይቶችን በባንክ የክፍያ ሥርዓት አገሌግልት 

መስጠት የሚያስችሇውን የአገሌግልት ስምምነት ከምርት ገበያው ጋር  

ተፈራረመ፡፡ 

የአገሌግልት ስምምነቱን የዯቡብ ግልባሌ ባንክ ፕሬዚዯንት አቶ አዱሱ ሀባ እና 

የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ዋና ስራ አስፈፃሚ አቶ ወንድማገኘሁ ነገራ መጋቢት 13 ቀን 

2010 ዓ.ም በምርት ገበያው ዋና መሥሪያ ቤት ተፈራርመዋሌ፡፡ ዯቡብ ግልባሌ ባንክ 

በዛሬው ዕሇት ከምርት ገበያው ጋር የፈፀመው ስምምነት፤ በምርት ገበያው ውስጥ 

ግብይት ሇሚያካሂደ ዯንበኞቹ በባንኩ በኩሌ የተቀሊጠፈ ዘመናዊ የክፍያ አገሌግልት 

እንዱያገኙ ያስችሊቸዋሌ፡፡ 

የባንኩ ፕሬዚዯንተት አቶ አዱሱ ሀባ በዕሇቱ እንዯገሇጹት በሁሇተኛው 

የትራንስፎርሜሽን እቅድ /GTP II/ መንግስት ቅድሚያ በመስጠት ሰፊ 

ስራ እየሰራባቸው ከሚገኙ የኢኮኖሚ ዘርፎች  ዋነኛው የወጪ ንግድን 

ማስፋትና ማጠናከር ነው፡፡ የወጪ ንግድን ማጠናከር ከሚቻሌባቸው 

መንገዶች አንደ ቀሌጣፋና ዘመናዊ የባንክ አገሌግልት መስጠት ነው፡፡ በዚህ 

መሠረት ዯቡብ ግልባሌ ባንክ ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ጋር በመሆን  

ግብይት ሇሚፈፅሙ ፈጣንና ዘመናዊ የክፍያ አገሌግልት እንዱያገኙ በማድረግ 

የወጪ ንግድ ሊይ የተሰማሩ ሊኪዎችንና አቅራቢዎችን ሇማገሌገሌ የሚያስችሌ 

አቅም እንዯሚፈጥር ፕሬዚዯንቱ አክሇዋሌ፡፡ 

ባንኩ ብዛት ያሊቸው ቡና  አብቃይ አርሶአዯሮች' የህብረት ስራ ማህበራትና 

ሊኪዎች በሚገኙበት አካባቢዎች  በርካታ ቅርንጫፎች ያለት በመሆኑ ምርት 

ገበያው  ከሚሰጣቸው ግብይቶች መካከሌ አንደ ሇሆነው የቡና ግብይት 

ሥርዓት መቀሊጠፍ ትሌቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋሌ፡፡  በተጨማሪም ምርት 

ገበያው ከሐምላ 2009 ዓ.ም ጀምሮ የምርት ገበያው የቡና ግብይት አባሌ 

ያሌሆኑ ተገበያዮች  እንዱገበያዩ በመፍቀደ የቡና አርሶ አዯሮች' የህብረት ስራ 

ማህበራት' አቅራቢዎችና ሻጮች ያሇምንም የክፍያ ችግርና መዘግየት በባንኩ 

የክፍያ አገሌግልት ከገዢ ወዯ ሻጭ ገንዘብ የሚዘዋወርበት የባንክ ክፍያ 

አገሌግልት እንዱኖራቸው ዕድሌ ይሰጣሌ፡፡ 

ዯቡብ ግልባሌ ባንክ ወዯ ባንክ ኢንዯስትሪው ከተቀሊቀሇ ጥቂት አመታት 

የተቆጠሩ ቢሆንም  ፈጣንና የተሟሊ የባንክ አገሌግልት ሇዯንበኞቹ ሇማቅረብ 

መጠነ ሰፊ ስራ እየሰራ የሚገኝ ሲሆን፤  በዛሬውም ዕሇት ከኢትዮጵያ ምርት 

ገበያ ጋር የፈፀመው የአገሌግልት ውሌ በምርት ገበያው የሚካሄደ ግብይቶች 

በመተማመን ሊይ የተመሠረቱ እንዱሆኑና ዘመናዊ የክፍያ አገሌግልት እንዱኖር 

የራሱ የሆነ ጉሌህ ድርሻ ይኖረዋሌ፡፡ 

ጥራት ያሇውና ተመራጭ አገሌግልት ሇማበርከት ዘወትር የሚተጋው ዯቡብ 

ግልባሌ ባንክ በሀገር አቀፍም ሆነ በአሇም አቀፍ ዯረጃ ተመሳሳይ የዘመናዊ 

አገሌግልቶች ትብብር በመፈፀም ሇዯንበኞቹ እርካታ ጠንክሮ እየሰራ ይገኛሌ፡፡ 

ባንኩ በአዱስ አበባ እና በክሌሌ ከተሞች ተዯራሽ ቅርንጫፎች ' ከ9ሺህ 

በሊይ ባሇአክሲዮኖች እና ከ80ሺህ በሊይ ዯንበኞች ያለት ሲሆን  አጠቃሊይ 

ሀብቱም ብር 2.7 ቢሉዮን ዯርሷሌ  ፡፡ 

  


