
የኘሬስ መግለጫ 
 

ወጋገን ባንክ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት አሉታዊ ተፅዕኖ በደረሰባቸው የኢኮኖሚ 

ዘርፎች ለተሰማሩ ደንበኞቹ  እስከ 53 በመቶ የሚደርስ የብድር ወለድ ምጣኔ ቅናሽ አደረገ 

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 6 ቀን 2012 ዓ.ም፡-ወጋገን ባንክ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በአገራችን ኢኮኖሚ ላይ እያደረሰ ያለውን 

አሉታዊ ተፅዕኖ  ለመቀነስ በማሰብ ለተበዳሪ ደንበኞቹ እስከ 53 በመቶ የሚደርስ የብድር ወለድ ምጣኔ ቅናሽ አደረገ፡፡ 

ወጋገን ባንክ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በኢኮኖሚ እንቅስቃሴው ላይ በፈጠረው መቀዛቀዝ ምክንያት   በተበዳሪ ደንበኞቹ   ላይ  

እየደረሰ የሚገኘውን አሉታዊ ተፅዕኖ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለሶስት ወራት የሚቆይ የብድር ወለድ ምጣኔ ቅናሽ ያደረገ 

መሆኑን የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ አባይ መሀሪ ተናግረዋል፡፡ 

በተለይም ወረርሽኙ በከፍተኛ ሁኔታ ተፅዕኖ እያሳደረባቸው ባሉ የኢኮኖሚ ዘርፎች ማለትም በሆቴል፣ በቱሪዝም በአስጎብኚና 

የጉዞ ወኪል  የሥራ ዘርፎች ለተሰማሩ የባንኩ ደንበኞች እስከ 53 በመቶ እንዲሁም በአበባ፣ አትክልትና ፍራፍሬ የኢኮኖሚ 

ዘርፎች ለተሰማሩ ደንበኞቹ ደግሞ እስከ 39 በመቶ ቅናሽ አድርጓል፡፡በተጨማሪም፣ከተወሰኑ የብድር ዘርፎች በስተቀር፣ 

ከጥር 2012 ዓ.ም ጀምሮ  የብድር ወለድ ምጣኔ ቅናሽ  ለተደረገባቸው ሌሎች የብድር ዘርፎችም ላይ እስከ 3  በመቶ 

የሚደርስ የብድር ወለድ ምጣኔ ቅናሽ ተደርጓል፡፡ የብድር ወለድ ምጣኔ ቅናሹም 58 በመቶ  በሚሆነው የባንኩ አጠቃላይ 

የብድር መጠን (total loan portfolio) ላይ ተግባራዊ መደረጉ ተገልፆአል:: 

ወጋገን ባንክ በተለያዩ ወቅቶች በጤናና ማህበራዊ እንዲሁም በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች የተጎዱ ወገኖቻችንን 

ለማቋቋም የገንዘብ እገዛ በማድረግ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ሲወጣ የቆየ ሲሆን፣ በቅርቡም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭትን 

ለመግታት የሚደረገውን ሀገራዊ ጥረት የሚያግዝ የብር 8 ሚሊዬን ድጋፍ አድርጓል፡፡ለደንበኞቹም  የኤል ሲና የፐርቸዝ ኦርደር 

ማራዘሚያ (L/C and Purchase Order Extension)  ክፍያን 50  በመቶ በመቀነስ እንዲሁም የብደር ማራዘሚያ   

(loan reschedule )  ክፍያን  ሙሉ በሙሉ ያስቀረ መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

በቀጣይም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የሚያስከትለውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተፅዕኖ በመገምገም ሌሎች የማስተካከያ 

ስራዎችን የሚሠራ መሆኑን የገለፀው ባንኩ  በዚሁ አጋጣሚ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል ቁልፍ የሆነውን የአካላዊ 

መራራቅ ለመተግበር እንዲቻል ደንበኞች ወደ ቅርንጫፍ መምጣት ሳያስፈልጋቸው በሥራ ቦታቸው ወይም በቤታቸው ሆነው 

የባንኩን ኤሌክትሮኒክ  ባንክ አገልግሎቶች በመጠቀም ሂሣባቸውን ማንቀሳቀስ የሚችሉ መሆኑን  አስታውቋል፡፡ 

 

ለተጨማሪ መረጃ፡- ማርኬቲንግና ኮርፖሬት ኮሚኒኬሽንስ ዳይሬክቶሬት, ራስ መኮንን ጎዳና ስታዲየም ፊት ለፊት 14ኛ ፎቅ 

 ስልክ.+251 11 878 7921/19  


