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ጋዜጣዊ መግሇጫ
በሁለም አገሌግልቶች የቴላኮም ዯንበኞች ቁጥር ከ52 ሚሉዮን በሊይ
ዯረሰ!
ኢትዮ ቴላኮም በ2009 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት የዯንበኞቹን ቁጥር ከ52
ሚሉዮን በሊይ አዯረሰ፡፡
በግማሽ ዓመቱ አጠቃሊይ የዯንበኞች ብዛት በሁለም የአገሌግልት ዓይነቶች 52.9 ሚሉዮን
የዯረሰ ሲሆን ካሇፈው በጀት ዓመት መጨረሻ ጋር ሲነፃፀር የ11 በመቶ እድገት ያሳያሌ፡፡
ከአጠቃሊይ ዯንበኞች ውስጥ የሞባይሌ ዯንበኞች ብዛት 51 ሚሉዮን የዯረሰ ሲሆን ይህም የ11
በመቶ እድገት ያሳያሌ፡፡
የኢንተርኔትና ዲታ ተጠቃሚዎች ቁጥር 14.5 ሚሉዮን ማድረስ ተችሎሌ፡፡ ካሇፈው በጀት
ዓመት መጨረሻ ሲነፃፀር የ7 በመቶ እድገት ያሳያሌ፡፡
የመዯበኛ ስሌክ ዯንበኞች ብዛት 1.15 ሚሉዮን የዯረሰ ሲሆን በጀት ዓመት መጨረሻ ጋር
ሲነፃፀር የ3 በመቶ እድገት አስመዝግቧሌ፡፡

የዯንበኞች ብዛት
ሞባይሌ ስሌክ
ዲታና ኢንተርኔት
ብሮድባንድ (EVDO,
WCDMA, LTE, ADSL)
ናሮውባንድ (1x,
ADSL<256K)
GPRS (የሞባይሌ
ኢንተርኔት)
የመዯበኛ ስሌክ
አጠቃሊይ ዯንበኛ

45,962,553
13,593,866

የ2009 የግማሽ
ዓመት እቅድ
(2)
53,527,423
17,163,796

የግማሽ
ዓመት
ክንውን (3)
51,227,442
14,498,326

አፈጻጸም
በመቶኛ
(3/2)
96%
84%

የ6 ወር
እድገት
(3-1)/1
11%
7%

4,871,541

6,365,769

5,397,318

85%

11%

248,038

335,232

9101578

77%

4%

8,474,287

10,462,796

8844657

85%

4%

1,115,561
47,505,508

1,506,975
55,761,398

1147096
52,932,836

76%
95%

3%
11%

ሰኔ 2008 (1)

ሰንጠረዥ 1፡ የዯንበኞች ብዛት
ማስታወሻ- አጠቃሊይ የዯንበኛ ብዛት ድምር ውስጥ 3G on Mobile (5.1 ሚሉዮን) እና GPRS (8.85 ሚሉዮን) አይካተትም፡፡
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የምርትና አገሌግልት አማራጮችን ከማሳዯግ አንፃር በ6 ወራት ውስጥ 13 አዲዱስ ምርትና
አገሌግልቶችን ወዯ ተጠቃሚዎች ሇማድረስ ተችሎሌ፡፡
አዲዱስ ወዯ ተጠቃሚው ከቀረቡ አገሌግልቶች መካከሌ ወርሃዊ የድምፅ ጥቅሌ አገሌግልት፣
የመዯበኛ ስሌክ ተጨማሪ አገሌግልቶች (FL VAS)፣ የcolocation አገሌግልት፣ ገቢና ወጪ
ቶሌ ፍሪ አገሌግልት፣ USSD charging፣ የመዯበኛ ስሌክ ጥቅሌ አገሌግልት፣ ጎታ ቀፎ
ጥምር አገሌግልት፣ የሳምሰንግና ቴክኖ ታብላት ጥምር አገሌግልቶች፣ የጣና፣ ቴክኖና ጂታይድ
ሞባይሌ ጥምር አገሌግልቶች፣ የታብላት ጥምር አገሌግልቶች እንዱሁም የይሙለ etop up
ኮሚሽንና የገጠር ኮሙኒኬሽን ማዕከሊት የሚውሌ ቶነር ታሪፍ ይገኙበታሌ፡፡
ከፋይናንስ አፈፃፀም አንፃር በመጀመሪያዎቹ 6 ወራት ውስጥ ኩባንያው 15.64 ቢሉዮን ብር ገቢ
ማግኘት ችሎሌ፡፡ አፈጻጸሙ ካሇፈው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ17 በመቶ
እድገት አስመዝገቧሌ፡፡
ኢትዮ ቴላኮም በ6 ወራት ውስጥ ያገኘው ያሌተጣራ ትርፍ መጠን ከታክስና ላልች ተቀናሽ
ሂሳቦች በፊት (EBITDA) ብር 11.91 ቢሉዮን ማግኘት የቻሇ ሲሆን ከ2008 በጀት ዓመት
ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ18 በመቶ እድገት አሳይቷሌ፡፡
ከአጠቃሊይ የተቋሙ ገቢ ውስጥ ከሞባይሌ አገሌግልት የተገኘው ከአጠቃሊይ ገቢው 74.5
በመቶውን ሲሸፍን ዲታና ኢንተርኔት 14 በመቶ እንዱሁም ዓሇም አቀፍ አገሌግልት 7 በመቶ
ድርሻ በመያዝ ይከተሊለ፡፡
የአገሌግልት ጥራትን ከማረጋገጥ አንፃር ኢትዮ ቴላኮም አስተማማኝና ዯረጃውን የጠበቀ
አገሌግልት ሇማቅረብ የሚያስችሌ ግዙፍ የቴላኮም መሰረተ ሌማት ማስፋፊያ ፕሮጀክት ባሇፉት
አመታት አገሪቱን በ13 ሰርክሌ በመከፋፈሌ ሲያከናውን የነበረ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ በአሁኑ
ሰዓት አጠቃሊይ የፕሮጀክቱ ስራ በመጠናቀቅ ሊይ ሲሆን ይህም የኔትወርክ ጥራትን በማሻሻሌ
ረገድ ከፍተኛ ሇውጥ እያመጣ ይገኛሌ፡፡
የቴላኮም መሰረተ ሌማት ዯህንነት ከማረጋገጥና የቴላኮም ማጭበርበር ወንጀሌን ከመከሊከሌ
አንፃር የህብረተሰቡን ግንዛቤ ከማሳዯግ ጎን ሇጎን በርካታ ስራዎች ተከናውነዋሌ፡፡
የቴላኮም ዋና ዋና ተቋማትና መሰረተ ሌማት ዯህንነትን ሇማረጋገጥ እና በመሰረተ ሌማት
አውታሮች ሊይ የሚያጋጥመውን አዯጋ ከመከሊከሌ አንፃር ከመንግስት ፀጥታ አካሊትና ላልች
ባሇድራሻ አካሊት ጋር በመተባበር የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ተሰርቷሌ፡፡ እንዱሁም ሇአዯጋ
የተጋሇጡ መስመሮችን በመሇየት እንዱሸፈኑ ተዯርጓሌ፡፡
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በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ መንፈቅ ሊይ በተካሄዯው የዯንበኞች እርካታ የዲሰሳ ጥናት የተገኘው
ውጤት 7.64 ሲሆን ይህም ከታቀዯው የዯንበኞች እርካታ ጠቋሚ (index) 8.55 አኳያ ሲነፃፀር
አፈፃፀሙ 89.4 በመቶ ሆኗሌ፡፡ ይህም የዯንበኞች እርካታን ከማሳዯግ አንፃር አበረታች ውጤት
መመዝገቡን ያሳያሌ፡፡
በአጠቃሊይ ኢትዮ ቴላኮም በ2009 ዓ.ም የመጀመሪያ መንፈቅ አመት ያጋጠሙ የሃይሌ
መቆራረጥ፣ የቴላኮም ማጭበርበርና ላልች ተግዲሮቶች ተቋቁሞ አበረታች ውጤት ያስመዘገበ
ሲሆን፤ በቀጣይም አስተማማኝና አሇም አቀፍ የጥራት ዯረጃውን የጠበቀ የቴላኮም
አገሌግልቶችን በመሊው አገሪቱ በማዲረስ አገሪቱ የነዯፈችውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ
ሇማሳካት እና መካከሇኛ ገቢ ያሊት አገር ሇመፍጠር እንዱቻሌ ከቴላኮም እንደስትሪው
የሚጠበቀውን ድርሻ ሇማበርከት ከምንጊዜውም በሊይ ጠንክሮ በመስራት ሊይ ይገኛሌ፡፡

ኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ዱፓርትመንት
ኢትዮ ቴላኮም
መጋቢት፤ 2009 ዓ.ም
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