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የአቶ ሣቢር የ43 ዓመታት የስኬት ጉዞ

አልሳም ሲባል መቼም ከአቶ ሣቢር አርጋው በሺር ስም ጋር 
በጣም የተቆራኘና የተያያዘ መሆኑን ማንም የሚገነዘበው 
ነው። ምክንያቱም አልሳም በአቶ ሣቢር ማዕከልነት የተቋቋመና 
ህልውናውና ጥንካሬውም የሚገለጸው በእርሱ ዙሪያ በመሆኑ 
ነው። ይህም አልሳምን በኢትዮጵያ ከሚንቀሳቀሱና አሉ ከሚባሉ 
ተፅእኖ ፈጣሪ የንግድ ተቋማት አንዱና ዋነኛው ለመሆን 
አስችሎታል። ዛሬ አልሳምና የእህት ኩባንያዎቹ የቢሊዮን ብር 
ኩባንያዎች ሆነዋል፡፡

የአልሳም ግሩፕ ሆልዲንግስ ማለትም አልሳምና የእህት ኩባንያዎቹ 
(ሊና፣ ሳኩር እና ረጲ) ጥምረትና ፍሬ የአቶ ሣቢር እና የሥራ አጋሮቹ 
ከፍተኛ ጥረት ውጤቶች ናቸው፤ በዚህ ሂደት ውስጥ የአቶ ሣቢር 
ቁርጠኝነትና በልምድ የተገኘ እውቀት ከፍተኛ ድርሻ ያለው ሲሆን 
የህልውናቸውም መሠረት ነው ሊባል ይችላል፡፡ የዚህ ወደ መደበኛ 
ት/ቤት ሳይሄድ ከንግዱ ሥራ ጋር በተያያዘ በነበረው መስተጋብር 
ብቻ ራሱን ያስተማረ አስደናቂ የሥራ ፈጣሪ የቢዝነስ ሰው ጉዞ 
የሚጀምረው በአሌ አበባን በምትባል ቀበሌ ገበሬ ማህበር ልዩ ስሟ  
አዳዘር በምትባል መንደር በሰዴን ሶዶ ወረዳ በኦሮሚያ ብሔራዊ 
ክልላዊ መንግስት በምትገኝ ስፍራ ነው፡፡

አቶ ሣቢር የትውልድ ቀዬውን አዳዘርን ትቶ ወደ አዲስ አበባ የመጣው 
በ18 ዓመት ዕድሜው ሲሆን ወቅቱም በ1967 ዓ.ም. ነበር። ታዲያ 
የመጀመሪያውን አንድ ዓመት በአጎቱ በሐጂ ኢስሃቅ በሺር ሱቅ በሽያጭ 
ሠራተኝነት ሥራ ላይ ቆዬ። በ1968 ዓ.ም አጎቱ ሐጂ የወጣቱን ተሰጥዖና 
ልዩ ችሎታ በማየት ከሌሎች ጋር በሽርክና እንዲሰራ የ10,000 ብር 
ድጋፍ በማድረግ ሁኔታዎችን አመቻቹለትና ለተከታታይ አምስት ዓመታት 
በሽርክና ሥራው ላይ ቆይታ አደረገ። ሆኖም በሽርክና የተጀመረው የንግድ 
ሥራ በኪሳራ በመዘጋቱ አቶ ሣቢር ለአንድ አመት ያህል የለስላሳ መጠጥ 
ችርቻሮ ሥራ ውስጥ እስከመግባት ደረሰ፡፡ ይህ ወቅት ለእርሱ እጅግ 
በጣም ፈታኝና አስቸጋሪም ነበር።

1974 ዓ.ም ለወጣቱ ሣቢር የስኬት ዘመኑ መባቻ ስትሆን ከአጎቱ ከሐጂ 
ኢስሃቅ በሺር በድጋሚ የ17,000 ብር ግምት ያለው የሸቀጥ ዕቃ በብድር 
መልክ ወስዶ የመጀመሪያውን የራሱ የሆነውን የሸቀጥ ሱቅ የከፈተበት 
ጊዜ ነው። ሥራውም ውጤታማ ስለነበር የተበደረውን 17,000 ብር በአንድ ዓመት ሙሉ በሙሉ 
ሊመልስ ችሏል፡፡ በመቀጠልም የንግድ ሥራውን በማስፋፋት በ1987 ዓ.ም. ሳም ኢንተርናሽናል 
ኃ/የተ/የግ/ማህበርን በመመስረት ከጅምላ ንግድ ወደ አስመጪና አከፋፋይነት ብሎም ሌሎች 
ድርጅቶችን ለማቋቋም በቃ።

ሐጅ ኢስሃቅ በሽር

ወጣቱ ሳቢር
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በ1991 ዓ.ም. አልሳም ኃ/የተ/የግ/ማህበር እና ሊና ኃ/የተ/የግ/ማህበርን በማቋቋም ዓለም-አቀፍ እውቅና 
ያላቸውን ምርቶች ማስመጣትና በአገር ውስጥ ማከፋፈል ጀመረ። የፒቲ ሲናር አንጆል (ቢ-29 ሳሙና 
አምራች)፣ ሳራ ሊ (የኪዊ የጫማ ቀለም አምራች)፣ እና ሀኮ (የቢክ እስኪሪፕቶ አምራች)፣ እንዲሁም 
የሌሎች ድንበር-ዘለል ታዋቂ አምራቾችና ብራንዶቻቸው እንደ ኤሺያ ፐልፕ ኤንድ ፔፐር (ኤፒፒ - ጎልዴን 
ፕላስ የፎቶ ኮፒ ወረቀት አምራች)፣ ዌይዝ ፋርማሲዩቲካልስ (ኤስ-26 የህፃናት ወተት አምራች)፣ ኤነርጃይዘር 
ኮርፖሬሽን (የኤቨሬዲ እና ኤነርጃይዘር ባትሪ ድንጋይ አምራች)፣ ዊልማር ኢንተርናሽናል (የቫይኪንግና የሳኒያ 
የምግብ ዘይቶች አምራች) እና የቤኮ (የቴሌቪዥንና የቤት ውስጥ መገልገያ ኤሌክትሮኒክ ዕቃዎች) የወኪል 
አከፋፋይነት ስራን ሊያገኝ ችሏል፡፡ በተጨማሪም አልሳም ኃ/የተ/የግ/ማህበር የኢንዶኔዥያ ኩባንያ ከሆነው 
የፒቲ ሲናር አንጆል (ቢ-29 ሣሙና አምራች) ጋር የሽርክና ማህበር በመመስረት ቢ-29 እና ሌሎች የዱቄት 
ሣሙናዎችን በአገር ውስጥ በማምረት ለማህበረሰቡ ምርቶችን ሲያቀርብ ቆይቷል፡፡

አቶ ሣቢር የህልሙ ውጤት የሆነውንና የኢትዮጵያ የምርት ገበያ ድርጅትን እያስተናገደ ያለውን ጨለለቅ-
አልሳም የንግድና ኦፊስ ኮምፕሌክስ መንትያ ህንፃ ግንባታ በማጠናቀቅና ስራ እንዲጀምር በማድረግ 
ተጨማሪ ስኬትን ተጎናጸፈ፡፡ በመቀጠልም በሊና ኃ/የተ/የግል ማህበር በኩል የረጲ ሳሙናና ዲተርጀንት አ/
ማህበርን ከመንግስት በመግዛት እንዲሁም የቆርቆሮ ማምረቻ ፋብሪካ በማቋቋም ወደ ማኑፋክቸሪንግ 
ዘርፍ ከመቀላቀሉም በላይ በሪል ኤስቴት ውስጥ በመሳተፍ በአዲስ አበባ ውስጥ ደረጃቸው ከፍተኛ የሆኑ 
መንትያ የመኖሪያ አፖርትመንቶችን ሊገነባ ችሏል፡፡ የአቶ ሣቢር የስኬት ጉዞ በዚህ ብቻ አላበቃም በ2007 
ዓ.ም በከፍተኛ የኢንቨስትመንት ወጪ የተቀናጀ የማኑፋክቸሪንግ ኮምፕሌክስ ከዊልማር ኢንተርናሽናል ጋር 
በጋራ በማልማት እንዲሁም ሳኩር ሪል ኤስቴት ኃ/የተ/የግ/ማህበርን በመመስረት የእድገት ጉዞውን ቀጠለ፡፡ 
አቶ ሣቢር የተለያዩ ድርጅቶችን በማቋቋም ካገኘው ስኬት በተጨማሪ በቤተሰቡ አባላት ስም ከፍተኛ 
ንብረት እና ሀብት ያፈራ ሲሆን አብረውት ለረጅም ጊዜ ለለፉና በስራ ላገዙት አጋሮቹ ቋሚ ንብረት እንዲያፈሩ 
በማድረግም ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጓል፡፡

መቼም በአቶ ሣቢር የ43 ዓመታት ረጅም የንግድና የቤተሰብ ጉዞ ውስጥ ወሳኝ የሆኑ የስኬትና የፈተና ጊዜያት 
አልፈዋል። ከስኬቶቹ መካከል ዋነኛው ከዛች ችርቻሮ ሱቅ ወደ ትላልቅና ታዋቂ ድርጅቶች የተደረገው እልህ 
አስጨራሽ ጉዞና የተገኘው የንግድ ስኬት ነው። በሌላ በኩል በዚህ ውጣ ውረድ በተሞላበትና ፈታኝ ጉዞ 
ውስጥ ሸሪኮቹ ፣ ከአቶ ሣቢር ጋር ለረጅም ዓመታት አብረውት ሲሰሩ የቆዩ ሰዎች እንዲሁም የቤተሰቡ አባላት 
እና በስራም ሆነ በምክር የረዱትና አሁንም በውስጥም ሆነ በውጭ ሆነው እየረዱት ያሉት ሰዎች አስተዋፅፆ 
ቀላል አልነበረም። “ከእነዚህ በዙሪያዬ ካሉት ሰዎች እርዳታ ውጪ እኔ ምንም አልነበርኩም ፤ ሁሉም በዚህ 
የፈተናና የስኬት ጉዞ ባለውለታዎቼ ናቸውና” ይላል አቶ ሣቢር፡፡ አቶ ሣቢር አርጋው በሺር በተለይ ለእድገቱ 
መሰረትና የንግድ ሥራ ሀሁ አስተማሪው ለነበሩት ለአጎቱ ሐጂ ኢስሃቅ በሺር ልዩ አክብሮትና ምስጋና አለው፡፡

1974 ዓ.ም. ለወጣቱ ሣቢር የስኬት ዘመኑ 
መባቻ ስትሆን ከአጎቱ ከሐጂ ኢስሃቅ በሺር 

በድጋሚ የ17,000 ብር ግምት ያለው የሸቀጥ 
ዕቃ በብድር መልክ ወስዶ የመጀመሪያውን የራሱ 

የሆነውን የሸቀጥ ሱቅ የከፈተበት ጊዜ ነው።



6 | ኩባንያ ፕሮፋይል

የማኔጂንግ ዳይሬክተሩ መልዕክት

እንደሚታወቀው ኩባንያዎቼ በአለፉት 43 ዓመታት እመርታዊ ለውጥ ያስመዘገቡ ሲሆን በአሁኑ 
ወቅትም በማያቋርጥ የእድገት ጉዞ ላይ ይገኛሉ፡፡ በእድገት ሂደትም ማህበራሰቡን ያማከለ የገበያ 
ተደራሽነትን በመፍጠር በሸቀጦች ስርጭት የነበሩ ክፍተቶችን በመቅረፉ ሂደት ከፍተኛ አስተዋፅኦ 
አድርገዋል፡፡ ሆኖም በዚህ ስኬታችን ተኩራርተን የምንቀመጥ መሆን የለብንም፡፡ ምክንያቱም በአሁን 
ወቅት በአገራችን የተፈጠሩ ብዙ መልካም እድሎች አሉና፡፡ እነዚህን እድሎች በመጠቀም የእድገት 
ጉዟችንን ለማፋጠን ድርጅታዊ አቅም በመፍጠር በንግድ፣ በኢንቨስትመንት፤ በአግሮ ኢንዱስትሪ፣ 
በሪል ኤስቴት ፣ በማኑፋክቸሪንግ እንዲሁም በወጪ ንግድ ዘርፎች ላይ ያለንን ተሳትፎ ማሳደግ ቀጣይ 
የትኩረት አቅጣጫችን መሆን ይኖርበታል፡፡ በሌላ በኩል የበላይ አመራሩና ሰራተኛው የተያዘውን ራዕይ 
ለማሳካት እጅ እና ጓንት ሆነን ለትልቅ ስኬት ልንተጋ ይገባል፡፡

ቀጣዩ ጉዞ በዘመናዊ ማኔጅመንት ስርዓት የታገዘ በሆልዲንግ ኩባንያ የሚመራ ፥ በብዙ ዘርፎች 
የተሰማራና ብዙዎች የሚሳተፉበት አክሲዮን ማህበር ማቋቋም ሲሆን ከዚሁ ጋር ተያይዞ ዋናው 
ፍላጎቴ ትውልድ ተሻጋሪ ስም መትከል ነው፡፡ 

ከንግድ ሥራ በተጓዳኝ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች መሳተፍ የዜግነት ግዴታዬ ነው 
ብዬ አምናለሁ፡፡ ይህንን ለማሣካት በሰዴን ሶዶ ወረዳ ሰዴን ሶዶ አ/ማህበር በሚል ስያሜ የንግድ ኩባንያ 
ከቤተሰቦቼ ጋር በመሆን አቋቁሜያለሁ፡፡ የኩባንያው ዓላማ በወረዳው የሚኖሩ ደካማ የህብረተሰብ 
ክፍሎችን ለመርዳት ሲሆን ከኩባንያው ከሚገኝ ገቢ የተወሰነውን በመመደብ ጠዋሪ ያጡ አረጋዊያንን 

ሳቢር አርጋው በሺር - መስራችና ማኔጂንግ ዳይሬክተር 
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፣ መማር ሲገባቸው መማር ያልቻሉ ህጻናትን እና በጤና በኩል እንክብካቤ ያጡ ዜጎችን ለመደገፍ 
ይሰራል፡፡ ይህም የበጎ አድራጎት ሥራ ኩባንያዎቹን ከማስተዳደር ጎን ለጎን የሚካሄድ ይሆናል፡፡

የእድገት ጉዞውን ለማስቀጠል የተያዘውን ራዕይ ለማሳካት የቤተሰቦቼ በአንድ ላይ ተባብሮ 
መስራት ወሳኝ ነው፡፡ የስራ አጋሮቼ እና ቤተሰቦቼ ለወደፊቱ ለሚያደርጉልኝ ድጋፍ ከወዲሁ ምስጋና 
አቀርባለሁ፡፡ በሚቀጥሉት ዓመታት አስደናቂ ውጤቶች እና እድገት እንደምናስመዘግብ ተስፋ 
አደርጋለሁ፡፡ ለሁላችን ስኬት ያለኝንም ምኞት እገልጻለሁ፡፡

ከሠላምታ ጋር

አቶ ሣቢር አርጋው 
ማኔጂንግ ዳይሬክተር

ከንግድ ሥራ 
እንቅስቃሴ በተጓዳኝ 

በማህበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ 

እንቅስቃሴዎች 
መሳተፍ የዜግነት 

ግዴታዬ ነው ብዬ 
አምናለሁ፡፡
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ተልዕኮ

ርዕይ

የተሰማራንባቸው ዋና ዋና የንግድ ስራ ዘርፎች

እሴቶች

ቅንጅታዊ አስራርን በማጎልበት ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ምርቶችን እና 
አገልግሎቶችን በማቅረብ ከሚጠበቀው በላይ የደንበኞችን ፍላጎት 

በማርካት በሁሉም የስራ እንቅስቃሴ ልቆ ለመገኘት እንተጋለን፡፡

ጥራት ያላቸውን ምርቶችና አገልግሎቶችን በማቅረብ ተመራጭና ዘመን ተሻጋሪ ኩባንያ መሆን፡፡

ገቢ እና ወጪ ንግድ
ሪል እስቴት ልማት (የመኖሪያ እና የንግድ)

ሎጂስቲክ አገልግሎት 
ማምረቻ ኢንዱስትሪ 

የግብርና ልማት እና አግሮ-ኢንዱስትሪ 
ኢንቨስትመንት (በፋይናንስ ተቋማትና በተለያዩ የንግድ ዘርፎች)

ሃቀኝነት
የላቀ ውጤት

ፍትሃዊነት
በቡድን መሰራት (ትብብር)

እሴት መፍጠር
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ተልዕኮ

ርዕይ

የተሰማራንባቸው ዋና ዋና የንግድ ስራ ዘርፎች

እሴቶች

ጥራት ያላቸውን ምርቶችና አገልግሎቶችን በማቅረብ ተመራጭና ዘመን ተሻጋሪ ኩባንያ መሆን፡፡

ገቢ እና ወጪ ንግድ
ሪል እስቴት ልማት (የመኖሪያ እና የንግድ)

ሎጂስቲክ አገልግሎት 
ማምረቻ ኢንዱስትሪ 

የግብርና ልማት እና አግሮ-ኢንዱስትሪ 
ኢንቨስትመንት (በፋይናንስ ተቋማትና በተለያዩ የንግድ ዘርፎች)

ሃቀኝነት
የላቀ ውጤት

ፍትሃዊነት
በቡድን መሰራት (ትብብር)

እሴት መፍጠር

አልሳም ግሩፕ ሆልዲንግስ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ትላልቅ ኩባንያዎች መካከል አንዱ ሲሆን 
በተለያዩ የንግድ ዘርፎች ማለትም ከአስመጪና ላኪ እሰከ ማኑፋክቸሪንግ እንዲሁም በሪል እስቴት 
ልማት ዘርፍ ተሰማርቶ ይገኛል፡፡ አልሳም ግሩፕ ሆልዲንግስ ሙሉ በሙሉ የሚያስተዳደራቸው ሶስት 
ድርጅቶች በስሩ ሲኖሩት በተጨማሪም ከፍተኛ የሆነ የባለቤትነት ድርሻ በሌሎች ድርጅቶች ላይ 
ይዟል፡፡ 

አልሳም ግሩፕ ሆልዲንግስ እንደ እናት ድርጅት የሚያስተዳድራቸውን ድርጅቶች ንብረትና የካፒታል 
መዋቅራቸውን ይቆጣጠራል እንዲሁም አስፈላጊውን ገንዘብ በመመደብ ድርጅቶችን የመምራት 
ስራ ያከናውናል፡፡ አልሳም ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በተሳካ ሁኔታ በዓለም ታዋቂና አስተማማኝ 
ከሆኑ አምራችና ዕቃ አቅራቢ የንግድ ድርጅቶች ጋር የንግድ አጋርነት በመፍጠር የተሳካ ሥራ ሠርቷል፤ 
አሁንም እየሠራ ይገኛል፡፡ ከነዚህ ታዋቂ ድንበር-ዘለል የንግድ ድርጅቶች ወስጥ እንደ ኢነርጃይዘር 
ኮርፖሬሽን፣ ዌይዝ ፋርማሲዩቲካልስ፣ ሣራ ሊ ኮርፖሬሽን፣ ሃኮ ኢንዱስትሪስ ሊትድ፣ ኤዢያ ፐልፕ 
ኤንድ ፔፐር፣ ኮልጌት ፓልምኦሊቭ እና ኤስ ሲ ጆንሰን ለአብነት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡

አልሳም ግሩፕ ሆልዲንግስ በአሁኑ ወቅት በቢሊዮን የሚቆጠር አጠቃላይ የሽያጭ ገቢ በማግኘት 
በተለያዩ የንግድ ዘርፎች ማለትም በገቢና ወጪ ንግድ፣ በማምረቻ ኢንዱስትሪ፣ በሪል እስቴት እና 
በኢንቨስትመንት እየተሳተፈ ይገኛል፡፡

አልሳም ግሩፕ ሆልዲንግስ ሶስት በስሩ የሚተዳደሩ ኩባንያዎች ያሉት ሲሆን እነሱም፡-

• አልሳም ኃ/የተ/የግል/ማህበር፡- በዋናነት መሠረታዊና አላቂ የፍጆታ ዕቃዎች ከውጭ አገር 
በማስመጣትና በማሰራጨት፣ ቡና እና ሰሊጥ ለውጭ ገበያ በማቅረብ ፤ የገነባቸውን የንግድና 
የቢሮ ህንፃዎችን በማስተዳደር፣ የቤት መገልገያ ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን በአገር ውስጥ 
በመገጣጠም እንዲሁም በሪል ኤስቴት ልማት አፖርትመንቶችን ገንብቶ ለመኖሪያ ቤት 
ገዢዎች በማስተላለፍ ስራ ላይ እየተሳተፈ ያለ ድርጅት ነው፡፡

• ሊና ኃ/የተ/የግል/ማኀበር፡- በዋናነት ከውጭ አገር ዕቃዎችን በማስመጣት፣ ዕቃ በማስተላለፍና 
በማጓጓዝ አገልግሎት፣ የቤት ክዳን እና ኤጋ ቆርቆሮዎችን በማምረት እንዲሁም በሪል ኤስቴት 
ልማት እየተሳተፈ ያለ ድርጅት ነው፡፡

• ሳኩር ሪል ኤስቴት ኃ/የተ/የግል/ማኀበር፡- በሪል ኤስቴት ልማት እየተሳተፈ ያለ ድርጅት ነው፡፡  

በተጨማሪም በአልሳም ግሩፕ ሆልዲንግስ ከፍተኛ የባለቤትነት ድርሻ የያዘው አቶ ሣቢር አርጋው 
በረጲ ሳሙና እና ዲተርጀንት አክሲዮን ማህበር እንዲሁም በአሁኑ ጊዜ በግንባታ ላይ ባለው በረጲ 
ዊልማር ኢንዱስትሪያል አክሲዮን ማህበር ውስጥ ጉልህ የባለቤትነት ድርሻ አለው፡፡

የአልሳም ግሩፕ ሆልዲንግስ ዋና ጽ/ቤት የሚገኘው በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ነው፡፡

ስለ አልሳም ግሩፕ ሆልዲንግስ አጠቃላይ መግለጫ
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ታሪክ

2009

1998 

2007 

1987 

2008

2010

1991 

1974 

በዳይሬክተሮች ቦርድ የሚመራ አልሳም 
ግሩፕ ተዋቀረ፡፡

አልሳም ግሩፕ ሆልዲንግስ ተዋቀረ፡፡ 

አልሳም ግሩፕ መዋቅራዊ ለውጥ በማድረግ 
በኮርፖሬት ማኔጅመንት እንዲመራ ተደረገ፡፡

ረጲ ሳሙናና ዲተርጀንት አ/ማህበርን ለማስፋፋትና 
አዲስ የተቀናጀ ማኑፋክቸሪንግ ኮምፕሌክስ 
ለመገንባት ከዊልማር ኢንተርናሽናል ጋር የጋራ 
ልማት ስምምነት ተፈጸመ፡፡

የረጲ ሳሙናና ዲተርጀንት አ.ማ. ግዥ ተፈጸመ፡፡

ሳም ኢንተርናሽናል ኃ/የተ/የግ/ማህበር 
ተመሰረተ፡፡

ሳኩር ሪል ኤስቴት ኃ/የተ/የግ/ማህበር ተመሰረተ፡፡

አልሳም እና ሊና ኃ/የተ/የግ/ማህበር ተመሰረቱ፡፡

የመጀመሪያ የሸቀጥ ሱቅ ተከፈተ፡፡
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መሰረታዊ መረጃዎች

የድርጅት ስም፡- አልሳም ግሩፕ ሆልዲንግስ
ዋና መ/ቤቱ የሚገኝበት ቦታ፡- አዲስ አበባ

የተቋቋመበት ዓ/ም 1991 

በክልል የሚገኙ ቅርንጫፎች

ትግራይ
መቐለ ፣ ሽሬ ፣ አክሱም ፣ አዲግራት

አማራ
ባህር ዳር ፣ ጎንደር ፣ ደሴ ፣ ደብረ ማርቆስ

ኦሮሚያ
አዳማ ፣ ጅማ ፣ ሻሸመኔ ፣ መቱ

ደቡብ ብ/ብ/ህ
ሀዋሳ ፣ ወላይታ ፣ አርባ ምንጭ ፣ ጂንካ

ሐረሪ
ሐረር

አዲስ አበባ እና ድሬዳዋ

የገበያ ሽፋን
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Subsidiaries

አልሳም ኃ/የተ/የግል ማህበር እንደ ገቢና ወጪ ንግድ ፣ ማኑፋክቸሪንግ ፣ ሪል ኤስቴት ያሉ የተለያዩ 
የንግድ ስራ ዘርፎች ላይ ተሰማርቶ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል፡፡ ይሁንና አልሳም በዋናነት ፈጣን 
እንቅስቃሴ ያላቸው የአገር ውስጥ እና ከውጭ አገር የሚያስመጣቸውን የፍጆታ ዕቃዎችን 
በማከፋፋል እንዲሁም ቡና እና የቅባት እህሎችን ወደ ውጪ አገር በመላክ ላይ አተኩሮ ይሰራል፡፡ 
በዚህም ጥራት ያላቸው ምርቶችን ለገበያ በማቅረብ ትልቅ ስም ገንብቷል፡፡

ባለፉት ሁለት አሰርት ዓመታት አልሳም በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያገኙ የተለያዩ የፍጆታ 
ምርቶችን በማቅረብ ምርቶቹ በአገር ውስጥ እንዲታወቁና ሌላው ዓለም የሚጠቀማቸውን ምርቶች 
ማህበረሰቡ እንዲደርሰውም አድርጓል፡፡ ከእነዚህ ምርቶች መካከል የሚከተሉት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡
• የምግብ ዘይት፡- ኦርካይድ እና ሀያት የምግብ ዘይቶች  
• የፍጆታ ዕቃዎች፡- ሣሙና እና ዲተርጀንት (ቢ-29 እና ፕሮቴክስ) ፣ ፕለጅ የፈርኒቸር ማሳመሪያ ፣ 

ሚስተር መስል የባኞ ቤትና የመስታወት ማጽጃ ፣ ግሌድ ኤር ፍሬሽነር ፣ ባይጎን የተባይ ማጥፊያ 
እና ክሪስ ሎሽን

• የግል ንፅህና መጠበቂያ፡- ኮልጌት የጥርስ ሳሙና እና ኪዊ የጫማ ቀለም 
• የቤት መገልገያ ኤሌክትሮኒክስ፡- ቢኮ ኤሌክትሮኒክስ እና ኤነርጃይዘር ባትሪ ድንጋይ 
• የጽሕፈት መሳሪያዎች፡- የሲነር ላይን ምርቶች ፣ ጎልደን ፕላስ ወረቀትና ቢክ እስክርቢቶ፡፡
አልሳም በሪል ኤስቴት ልማት ዘርፍም ከፍተኛ የሆነ ስም ገንብቷል፡፡ በተጨማሪም ጥራት ያላቸው 
የአውሮፓ ምርት የሆኑ የቤኮ ብራንድ የቤት ውስጥ መገልገያ ኤሌክትሮኒክስ በአገር ውስጥ 
በመገጣጠም ለገበያ በማቅረብ ላይ ይገኛል፡፡ 

ኤስ ሲ ጆንሰን ኤ ፋሚሊ ካምፓኒ
ኪዊ የጫማ ቀለም፣ ባይጎን የተባይ ማጥፊያ፣ ግላድ 
ኤር ፍሬሽነር፣ ፕላጅ ፈርኒቸር ማሳመሪያ ፣ ሚስተር 

መስል የባኞ ቤት እና የመስታወት ማጽጃ

ኮልጌት-ፓልምኦሊቭ
ኮልጌት የጥርስ ሳሙናና ፓልም ኦሊቭ ብራንድ

አልሳም ኃ/የተ/የግ/ማህበር

የአልሳም ኃ/የተ/የግ/ማ ዋና ዋና የምርት አቅራቢዎች

ፌልዳ-ኢፍኮ
ሀያት ፓልም ዘይትፒቲ ሲናር አንጆል

ቢ-29 ሳሙና

በአልሳም ግሩፕ ሆልዲንግስ ስር የሚተዳደሩ 
ኩባንያዎች
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ሃኮ-ታይገር ብራንድስ
ክሪስታል ቦል ፖይንት ቢክ እስክሪቢቶ

ኤዥያ ፐልፕ ኤንድ ፔፐር (ኤፒፒ)
ጎልደን ፕላስ የፎቶ ኮፒ እና የህትመት ወረቀት

ኩኩችባይ ኦይል ኢንዱስትሪ
ኦርካይድ የምግብ ዘይቶች

የአልሳም ኃ/የተ/የግ/ማ ዋና ዋና የምርት አቅራቢዎች

አርጁሊክ ኤ.ኤስ.
ቤኮ ኤሌክትሮኒክስ 

የላይኛው አዋሽ አግሮ ኢንዱስትሪ
መርቲ የቲማቲም ድልህ እና ጭማቂዎች

ኢትዮ-አግሪ ሴፍት
ውሽ ውሽ እና አዲስ ሻይ ቅጠል
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Major products

የሲነር ላይን የፎቶ ኮፒና የህትመት 
ወረቀቶች እና ማስታወሻ ደብተሮች

ጎለደን ፕላስ የፎቶ ኮፒ እና 
የህትመት ወረቀት

የጽሕፈት መሳሪያዎች

አልሳም ለገበያ የሚያቀርባቸው ምርቶች
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ጥራት ያላቸውን የቢክ ቦል ፖይንት እስክሪቢቶዎች ላለፉት አሰርት ዓመታት ለገበያ በማቅረብ ለደንበኞች 
እርካታ በመፍጠራችን ደስተኞች ነን፡፡
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Major productsአልሳም ለገበያ የሚያቀርባቸው ምርቶች
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(ከላይ)  ሜክሲኮ አደባባይ አካባቢ በአልሳም ጨለለቅ ህንጻ ላይ የሚገኘው የቤኮ ኤሌክትሮኒክስ ምርቶች ማሳያ ሱቅ፡፡

Stationery productsMajor productsአልሳም ለገበያ የሚያቀርባቸው ምርቶች
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(ከላይ) ሜክሲኮ አደባባይ አካባቢ በአልሳም ጨለለቅ ህንጻ ላይ የሚገኘው የቤኮ ኤሌክትሮኒክስ ምርቶች ማሳያ ሱቅ፡፡
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የምግብ ዘይቶች

ሀያት የፓልም ዘይት በዓለም ታዋቂ የሆነ ምርት 
ሲሆን በተለያዩ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ የምግብ 
ዘይት ነው፡፡ 

አልሳም የሀያት ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ 
ለአገር ውስጥ ገበያ በማቀረብ ላይ ይገኛል፡፡

ሀያት የፓልም ዘይት በ3፣ በ5፣ በ20 እና በ25 
ሊትር መጠን ለገበያ ቀርቧል፡፡

Major productsአልሳም ለገበያ የሚያቀርባቸው ምርቶች
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ኦርካይድ የምግብ ዘይት በ102 አገራት 
ገበያ ውስጥ የሚገኝና በዓለም አቀፍ 
ደረጃ እውቅናን ያገኘ ብራንድ ነው፡፡ 

እኛም ኦርካይድ የምግብ ዘይትን 
ለኢትዮጵያ ገበያ ስናቀርብ ደስታ 
ይሰማናል፡፡
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ባይጎን የተባይ ማጥፊያ ታዋቂ በሆነው ኤስ ሲ 
ጆንሰን የሚመረት ሲሆን የተለያዩ የቤት ውስጥ 
ተባዮችና ነፍሳትን ለማጥፋት ተመራጭ ነው፡፡ 
አልሳም የባይጎን ምርትን ለኢትዮጵያ ገበያ በማቅረብ 
ላይ ይገኛል፡፡

አልሳም ለገበያ የሚያቀርባቸው ምርቶች

ባይጎን በረሮ ፣ ቢንቢ 
እና በራሪ ነፍሳትን 

አጥፊ
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ክሪስ ሎሽን የቆዳ ልስላሴን እና 
እርጥበትን ጠብቆ የሚያቆይ ፥ ጥሩ 
መዓዛ ያለው ፥ ለእጅና ለሰውነት 
እንክብካቤ በአንድ እሽግ የቀረበ 
ሎሽን ነው፡፡ 

ክሪስ ሎሽን ቆዳ ለረጅም ጊዜ 
እንደለሰለሰ እንዲቆይ እንዲሁም 
ጥሩ መዓዛ እንዲኖረው በማድረግ 
ውበትን፣ ልበ ሙሉነትን፣ ማራኪ 
ገጽታን እና ግርማ ሞገስን ያላብሳል፡፡

Major productsአልሳም ለገበያ የሚያቀርባቸው ምርቶች
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በመቶ ሺ ቶን የማምረት አቅም ባላቸው 
የጽዳት እቃዎች ማምረቻ መሳሪያዎች 
በተደራጁ ፋብሪካዎች ከ80 በላይ 
የጽዳት እቃዎችና የንጽህና መጠበቂያ 
ምርቶች በማምረት ፒቲ ሲነር አንትጆል 
በዓለም ገበያ ውስጥ ግንባር ቀደም 
ተዋናይ ሆኗል፡፡

አልሳም ኃ/የተ/የግ/ማህበር የፒቲ ሲነር 
አንትጆል ታዋቂ ምርት የሆነውን ቢ-29 
ሳሙና አስመጪ ነው፡፡
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ሊና ኃ/የተ/የግ/ማህበር ጋልቫናይዝድ ኮሪዩጌትድ እና ኤጋ የቤት ክዳን ቆርቆሮዎችን በማምረትና 
የተለያዩ የፍጆታና የቢሮ የጽሕፈት መገልገያ መሳሪያዎችን ከውጭ በማስመጣት ያከፋፍላል።  
በተጨማሪም የጉምሩክ ዕቃዎች ማስተላለፍ ስራ ላይ ተሰማርቶ ይገኛል፡፡ ሊና በሪል ኤስቴት ልማት 
ስራ ላይም በመሳተፍ ለንግድ የሚሆኑና የመኖሪያ አፓርትመንቶችን ገንብቷል። እንዲሁም ትላልቅ 
መጋዘኖችን በተለያዩ ቦታዎች ገንብቶ በማስተዳደር ላይ ይገኛል፡፡

ሊና በማምረትና ከውጭ ሃገር በማስመጣት የሚያከፋፍላቸው ምርቶች፡-
• ጋልቫናይዝድ ኮሪጌትድ እና ኤጋ የቤት ክዳን ቆርቆሮዎች 
• የግል ንጽህና መጠበቂያ ምርቶች
• የቤት ውስጥ መገልገያ ኤሌክትሮኒክስ እና 
• የተለያዩ የቢሮ መገልገያ ዕቃዎች ናቸው። 

• ጄ ኤስ ደብሊው ስቲል ኮትድ 
ምርት

• ጆንሰን ፋሚሊ ኩባንያ
• ፒንዶ ዴሊ ወረቀት ምርቶች

የሊና ዋና ዋና አቅራቢዎች

ሊና ኃ/የተ/የግል ማህበር

ሊና አፓርትመንት
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ሊና አፓርትመንት

Major productsLINA P.L.C.የቤት ክዳን ቆርቆሮ ማምረቻ ፋብሪካ
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በቃሊቲ አካባቢ የሚገኘው የምርት ማሳያ ሱቅ

በቃሊቲ አካባቢ የሚገኘው መጋዘናችን 
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ሳኩር ሪል ኤስቴት ኃ/የተ/
የግ/ማ.

ሳኩር ሪል ኤስቴት ኃ/የተ/የግ/ማህበር ቅንጡ የመኖሪያ አፖርትመንቶችን የኢትዮጵያና የአፍሪካ 
መዲና በሆነችው በአዲስ አበባ ውስጥ ገንብቶ በመሸጥ ስራ ላይ የተሰማራ ኩባንያ ነው፡፡ ሳኩር 
ሪል ኤስቴት በአሁን ጊዜ በካዛንቺዝ በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ዋና ጽ/
ቤት አካባቢ የመኖሪያ አፓርትመንቶችን በመገንባት ላይ ይገኛል፡፡ 

SACUUR
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ረጲ ሣሙናና ዲተርጀንት አ/ማህበር የቤት እና የግል ንጽህና መጠበቂያ ምርቶችን በማምረት 
ለገበያ በማቅረብ ላይ ይገኛል፡፡ ሊና ኃ/የተ/የግ/ማህበር እ.ኤ.አ በ2004 ከመንግስት ጋር 
በፈጸመው የጋራ ልማት የውል ስምምነት የረጲ ሣሙናና ዲተርጀንት አ/ማህበርን 51 በመቶ 
አክሲዮን ግዥ ፈጽሟል፡፡ በመቀጠልም ቀሪውን 49 በመቶ የረጲ ሣሙናና ዲተርጀንት አ/
ማህበር የመንግስት የባለቤትነት አክሲዮን ድርሻን በመግዛት ሙሉ በሙሉ ማስተዳደር ጀመረ፡፡
እ.ኤ.አ በ2014 የአልሳም ግሩፕ ሆልዲንግስ መሰራችና ባለቤት በአቶ ሣቢር አርጋው እና 
በዊልማር ኢንተርናሽናል ሊትድ መካከል በተገባ የአጋርነት ውል ስምምነት እያንዳንዳቸው 50 
በመቶ የአክሲዮን ድርሻ መያዝ የድርጅቱን እንቅስቃሴ በማሳደግና በማስፋፋት ለማስቀጠል 
ተቻለ፡፡ በመሆኑም ዘመናዊ የማምረቻ መሳሪያዎችን በመትከልና ፋብሪካውን በማሳደግ 
ተጨማሪ የምርት አይነቶችን ለገበያ በማቅረብ ላይ ይገኛል፡፡ 

አ/ማህበሩ ለገበያ የሚያቀርባቸው ምርቶች፡-
• የተለያዩ ዱቄት ሣሙናዎች 
• የተለያዩ ደረቅ ሣሙናዎች 
• ፈሳሽ ሣሙናዎች እና 
• የላውንደሪ ሣሙናዎች ናቸው፡፡

ረጲ ሣሙናና ዲተርጀንት አ.ማ. 

Partnership 
በአጋርነት ተሳትፎ
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አልሳም ግሩፕ ሆልዲንግስ
ስልክ፡ +251-11-155 77 33፣ +251-11-155 77 74
ፋክስ፡ +251-11-155 7905፣ +251-11-155 78 66

ኢ-ሜይል፡ info@alsamgroup.com
አድራሻ፡ እናት ህንጻ ፣ ፒያሳ፣ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

ድረ-ገጽ፡ www.alsamgroup.com


