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ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቦንድ

(በዉጭ ሚንዛሪ የሚሸጥ)
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6. ቦንዱን ለመግዛት አማራጭ

መንገዶች

7. ለመላኪያ የተከፈለ ገንዘብ ተመላሽ

ስለማድረግ

8. የህዳሴ ቦንድን ለሁለተኛ ወገን ስለማስተላ

ለፍና በሁለተኛ ወገን ስም ስለመግዛት

9.  የህዳሴ ቦንድ ዋና ገንዘብ የመክፈያ ሁኔታ

10. በተለየ ሁኔታ የሚስተናገዱ ገጠመኞች



1. የህዳሴ ቦንድ ባህሪያት

የቦንዱ ዓይነት

ወለድ የሚከፈልበት ቦንድ

ወለድ የማይከፈልበት ቦንድ

የቦንዱ ስያሜ: ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቦንድ



የቦንዱ ባለቤትና አቅራቢ - የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል

የቦንዱ ወኪል ሻጭ - የኢትዮጰያ ንግድ ባንክ

ቦንዱ ለሽያጭ የሚቀርብባቸው ቦታዎች ፡-

➢ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣

➢በኤምባሲዎች

➢ ቆንስላዎች

➢ልዩ መልዕክተኛ ፅ/ቤጾች

የቀጠለ… 



ቦንዱ የሚከፈልበት ጊዜ

የቦንድ ወለድ የሚከፈለው

የቦንድ ወለድ የገቢ ግብር ከቦንዱ ግዢ የሚገኝ የወለድ ገቢ ከግብር ነፃ ነው

በየግማሽ ዓመቱ

የቦንዱ የጊዜ ገደብ ሲያበቃ

የቀጠለ… 

ዋስትና የእትዮጵያ መንግስት ለቦንዱሙሉ ዋሰትና ሰቶታል

የባንክ ብድር ቦንዱን በዋስትና አስይዞ ከሀገር ዉስጥ ባንክ ብድር መዉሰድ የቻላል



2. የቦንድ ዋጋ

▪50

▪100

▪300

▪500

▪1,000

▪$3,000

▪5,000

▪10,000

ዩሮዶላር ፓውንድ ስተርሊንግ

ዝቅተኛ የቦንድ ዋጋ በዶላር፤ዩሮና ፓዎንድ 50 ሆኖ ከፍተኛዉ 10000 ስሆን ቅንስናሾችን ለማስ

ተናገድ እንዲቻል ባለ 5 ና 10 ዋጋ ያላቸዉ ቦንዶችም

ለሽያጭ ቀርቧል ፡፡



የቀጠለ… 

የቦንዱ ሽያጭ በሚከተሉት የዉጭሚንዛሪ የሚከናወን ይሆናል

➢በአሜሪካን ዶላር

➢ በዩሮ

➢በፓዎንድ እስተርሊንግ

➢በስዊዝ ፍራንክ

➢በሳዉዲ ሪያል

➢በኤሚሬትስ ድርሃም

➢በስዊድሽ ክሮነር

➢ በኖርዌይ ክሮነር

➢በዳኒሽ ክሮነር

➢በጃፓኒዝ የን

➢በከናዳ ዶላር

➢በኤሚሬትስ ድርሃም



የቀጠለ… 

ከዶላር፤ዩሮና ፓዎነደ እስተርሊንግ ዉጪ ከላይ በተዘረዘሩት የዉጪ ገንዘቦች

በመጠቀም የቦንድ ግዢ የሚፈፅም ሰዉ በዕለቱ ባለዉ የዉጭሚንዛሪ ወአሜሪካን ዶላር፤ዩሮና ፓወን

ድ ተቀይሮ ግዢ መፈፀም ይችላል፡፡

የየዕለቱን የሚንዛሪ ምጣኔ ከ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ድረ ገፅ መመልከት ይቻላል



የቦንዱ ዝቅተኛ የክፍያ ጊዜ 5 ዓመት ስሆን

3. የቦንድ የክፍያ ጊዜ

▪ከፍተኛው ደግሞ 10 ዓመት ነው



4. ቦንድ ለመግዛት መሟላት የሚገባቸዉ ሁኔታዎች

▪ኢትዮጵያዊያን

▪ትውልደ ኢትዮጵያዊያን

▪ የአባይ ተፋሰስ አገሮች ዜጎቸ

4.1  ዜግነት



▪ፓስፖረት (የዉጪ/ የኢትዮጵያ)

▪የተወላጅነት መታወቅያ ወይም

▪የመኖርያ/የስራ ፍቃድ ወይም

የኮሚዩኒቲ መታወቅያ

4.2 አስፈላጊ ሰነዶች

የቀጠለ… 



▪ ትዉልደ ኢትዮጵያዉያን የዉጭ አገር ዜጎች የተወላጅነት

▪መታወቅያ ባይኖራቸዉም ኢምባሲ/ቆንሲላ/ልዩ መልዕክተኛ

▪ፅ/ቤቱ ትዉልደ ኢትዮጵያ መሆናቸዉን በራሱ መንገድ እስካረ-ጋገጠ ድረ

ስ የቦንድ ግዢ መፈፀም ይችላሉ ፡፡ (ፎቶግራፍ ያስፈልጋል)

4.3    ትዉልደ ኢትዮጵያዉያን

የቀጠለ… 



▪ ፓስፖርትም ይሁን የኮሚኒቲ መታወቅያ ካርድ ያልያዙ ዜጎች በሚያገጥ

ሙበት ጊዜ ሚሲዮኑ በራሱ መንገድ ኢትዮጵያዊ መሆናቸዉን እስካረጋገጠ

ድረስ የቦንድ ሽያጭ ፎርሙ ላይ የገዢ ፎቶግራፍ የሚያያዝ በመሆኑ መታ

ወቅያ ካርዱ ባይኖራቸዉም የቦንድ ግዢ መፈፀም ይችላሉ ፡፡ (ፎቶግራፍ ያስ

ፈልጋል)

4.3  በዉጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዉያን

የቀጠለ… 



5. የቦንድ ወለድ

▪የቦንዱ ወለድ መታሰብ የሚጀምረው ቦንዱ ከተገዛበት ቀን ጀምሮ ነው

የሚከፈለው የወለድ መጣኔ የቦንዱን የክፍያ ጊዜ ያገናዘበ ሆኖ

5 ዓመት የክፍያ ጊዜ ላለው---------------LIBOR+1.25 በመቶ

ከ6-7 ዓመት የክፍያ ጊዜ ላላቸው------- LIBOR+1.5 በመቶ

ከ8-10 ዓመት የክፍያ ጊዜ ላላቸው------- LIBOR+ 2 በመቶ

➢የወለድ ምጣኔ



LIBOR RATE

➢LIBOR፡ London Interbank Offer Rate ማለት በለንደን የገ

ንዘብ ገበያ ባንኮች በየዕለቱ እርስ በእርሳቸው የሚበዳደሩበት የወለድ መጣኔ ነ

ው፡፡

➢ይህ መጣኔ ብዙ ባንኮች የራሳቸውን የወለድ መጣኔ ለመወሰን እንደመነሻ የ

ሚጠቀሙበት ነው፡፡

የቀጠለ… 



የወለድ አጠቃቀም

የወለድ ክፍያ የሚፈፀመው የቦንዱ ግዢ የተፈፀመበትን የምንዛሪ ዓይነት መነሻ በማድረግ

በዶላር፣ ፓውንድ ስተርሊንግ እና ዩሮ ሲሆን ገዢው ወለዱን፡-

➢በግንባር በመቅረብ ወይም በሕጋዊ ወኪል በኩል መውሰድ፣

➢ለሌላ ተጨማሪ ቦንድ ግዢ ማዋል

➢በውጭ ምንዛሪ ወይም በብር በሚከፍተውሒሳብ ገቢ ሊያደርግ፣

➢ለተለያዩ ክፍያዎች ሊጠቀምበት ይችላል፡፡

የቀጠለ… 



ሀ.  የክፍያውን ገንዘብ በስዊፍት /SWIFT/ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ

ማስተላለፍ

ለ.   የክፍያውን ገንዘብ በኤምባሲ /ቆንሲላ ጽ/ቤት /ልዩ መልዕክተኛ ጽ/ቤት

በኩል ወደኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማስተላለፍ

ሐ.  በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ ባንኮች ውስጥ ከሚገኝ የውጭ ምንዛሪ

ሒሳብ ክፍያውን መፈጸም

መ. በጥሬ የዉጭ ሚንዛሪ ገንዘብ (በ CASH)

6. ቦንዱን ለመግዛት አማራጭ መንገዶች



ሀ. የክፍያውን ገንዘብ በSWIFT ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማስተላለፍ

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የ SWIFT ግንኙነት ካላቸው 4ዐ ታላላቅ

ባንኮች ጋር የ correspondent banking  ግንኙነት አለው፡፡

እነዚህን Correspondent banks በመጠቀም በዶላር ወይም ዩሮ ወይም

ፓውንድ ስተርሊንግ 5ዐዐ እና በላይ የሆነ የቦንድ ግዢ የሚፈፀም ከሆነ

የመላኪያ ገንዘቡ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የሚሸፈን ይሆናል

የቀጠለ… 



ክፍያውን ለማከናወን የሚከተሉትን ቅደም ተከተሎች (steps) በመከተል በቀላሉ መፈፀም ይቻላል

የቀጠለ….

ቦንድ ገዢው በቅድሚያ የቦንድ ግዢ ቅፅ በመውሰድ ይሞላና ወደ አቅራቢያው ባንክ በ

መሄድ ገንዘቡን በሚከተለው አድራሻ መላክ ይጠበቅበታል

የዉጭሚንዛሪ አካውንቶች አድራሻ ፡

Name of bank: COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA

Account Name: GRAND RENAISSANCE DAM BOND

Branch Name : DIASPORA BRANCH

AccountNo:USD 1000001072475/EUR 1000001040344/ GBP 1000001044943

Swift Code : CBETETAA

ADDIS ABEBA, ETHIOPIA

Step 1



የቀጠለ…



Step 2

የቀጠለ…

ገዢው ከታች የተዘረዘሩትን ሰነዶች በማያያዝ ለኢትዮጵያ

ንግድ ባንክ ይልካል

የሞላውን ቅፅ፤

ገንዘቡን የላከ/ችበትን ደረሰኝ ኮፒ: 

ከፓስፖርት ኮፒ: ወይም

የኮሚዩኒቲ መታወቂያ ወይም

የተወላጅነት ማረጋገጫ መታወቂያ ኮፒ ፡፡



Step 3

የቀጠለ…

➢ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መረጃው እንደደረሰው ገንዘቡ በትክክል ገቢ መደረጉን በማረጋ

ገጥ ገዢው በመረጠው አድራሻ ቦንዱ እንዲደርሰው ያደርጋል

➢ ገንዘቡ ስለመድረሱም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለገዢው በኢሜይል

አድራሻው ማረጋገጫ ይልክለታል፡፡

➢ የገዢው ወይም የህጋዊ ወኪሉ አድራሻ ወይም በአቅራቢያው የሚገኝ

ኤምባሲ /ቆንሲላ ጽ/ቤት /ልዩ መልዕክተኛ ጽ/ቤት ሊሆን ይችላል፡፡



ለ. የክፍያውን ገንዘብ በኤምባሲ /ቆንሲላ ጽ/ቤት /ልዩ መልዕክተኛ ጽ/ቤት በኩል

ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማስተላለፍ

Step 1

ገዢው ወደ ኤምባሲ/ ቆንሲላ/ ልዩ መልዕክተኛ ጽ/ቤት በመቅረብ የማመልከቻ ቅፅ ይሞላል፡፡

Step 2

ገዢው ክፍያውን በኤምባሲ/ቆንሲላ/ ልዩ መልዕክተኛ ጽ/ቤት ሲፈፅም ወዲያውኑ የቦን

ድ ኩፖን ከኤምባሲው ወይም ቆንሲላ ወይም ልዩ መልዕክተኛ ጽ/ቤት ያገኛል (ቦንድ

መሸጥ የተከለከሉ ኢምባሲዎችን አይመለከትም)



ሐ. በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ ባንኮች ውስጥ ከሚገኝ የውጭ

ምንዛሪ ሒሳብ ክፍያውን መፈጸም

Step 1- 3

1. ይህ የባንክ ሒሳብ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውን በሀገር

ውስጥ የሚከፍቱት የውጭ ምንዛሪ ሒሳብ ነው

2. ግዢው ከውጭ ምንዛሪው ሂሳብ ላይ ተቀናሽ ተደርጎ የሚከፈል ከሆነ ገዢው ከሂሳቡ እንዲቀነስ መስ

ማማቱን የሚገልፅ የተፈረመ የክፍያ ትዕዛዝ በደብዳቤ ወይም በቼክ ለባንኩ መላክ ይኖርበታል

1.3. ከግለሰቡ የውጭ ምንዛሪ ሂሳብ ክፍያው ከተፈፀመ በኋላ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቦንዱን ለገዢው በመረጠው

አድራሻ እንዲደርሰው ያደርጋል



በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዲያስፖራ/ኤርፖርት/ተርምናል/ ቅርንጫፍ

በግንባር በመቅረብ ጥሬ ገንዘቡን (FCY) ለቦንድ ሽያጭ አላማ ወደተከፈተዉ የባንክ ህሳብ

ገቢ በማድረግ የገቢ ደረሰኙን በማቅረብ ከዲያስፖራ ቅርንጫፍ የቦንድ ኩፖን መረከብ ይ

ቻላል ፡፡

መ.  በጥሬ የዉጭ ሚንዛሪ ገንዘብ ቦንድ መግዛት ይቻላል



7. ለመላኪያ የተከፈለ ገንዘብ ተመላሽ የሚሆንበት መንገድ

የቦንድ ግዢ ተፈፅሞ የመላኪያ ወጪ በኢ.ኤ.ኃ.(EEP) ለሚሸፈንላቸው

የመላኪያው ወጪ በሚከተሉት አማራጮች ይፈፀማል

አማራጭ 1 የመላኪያ ወጪ ከቦንዱ ዋጋ ላይ ታሳቢ የተደረገ ከሆነ

በዚህ አማራጭ ባንኩ ወይም ኤምባሲው/ ቋሚ መልዕክተኛ ጽ/ቤቱ/ ቆንስላ ጽ/ቤቱ ወ

ይም የሐዋላ ድርጅቱ የመላኪያ ወጪውን ከቦንድ መግዣ ላይ ቀንሶ የሚልክ ስለሆነ የ

ቦንድ ዋጋው የሚይዘው የተቀነሰው ገንዘብ ተጨምሮለት ይሆናል



የቀጠለ…

አማራጭ 2

የመላኪያ ወጪ ከቦንዱ ዋጋ ዉጪ ጭማሪ የተደረገ ከሆነ

በዚህ አማራጭ ባንኩ ወይም ኤምባሲው/ ቋሚ መልዕክተኛ/

ቆንስላ ጽ/ቤቱ/የሐዋላ ድርጅቱ የመላኪያ ወጪውን ከቦንድ

መግዣ ሳይቀን የሚልክ ከሆነ የቦንድ ዋጋ የሚይዘው

የመላክያዉን ገንዘብ ተጨምሮለት ይሆናል ፡፡



8. የህዳሴ ቦንድን ለሁለተኛ ወገን ስለማስተላለፍና በሁለተኛ

ወገን ስም ስለመግዛት

▪ቦንዱን ለሁለተኛ ወገን ማስተላለፍ የሚቻለው በውጭ ሀገር ለሚኖር

▪ኢትዮጵያዊ/ት ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊ/ት ነው ፤

▪ገዢው ቦንዱን ለሁለተኛ ወገን በጀርባው ላይ በመፈረም ብቻ

▪በውርስና በስጦታ ማስተላለፍ፣



የህዳሴ ቦንድን ለሁለተኛ ወገን ስለማስተላለፍ….

▪ቦንዱን በዋስትና አስይዞ ከሀገር ውስጥ ባንክ ገንዘብ መበደር ወይም ፤

▪ቦንዱን በሁለተኛ ገበያ (secondary market) ለሌላ ገዢ መሸጥ ይችላል

▪ቦንዱ የተላለፈለት ግለሰብ ሲፈልግ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኝ ንግድ

▪ባንክ የቁጠባ ሂሳብ በብር ወይም በውጭ ምንዛሪ ሊከፈትለት ይችላል

▪በቦንድ ጀርባ እስከ 3 ሰዉ ድረስ በቻ እንዲተላለፍ ብደረግም ሁለቱ

▪ወገኖች በኢምባሲ/ቆንሲላ/ልዩ መልዕክተኛ ጽ/ቤት በአካል በመቅረብ

▪የቦንድ ማስተላለፍያ ቅፅ በመሙላት ማስተላለፍ የቻላል

የቀጠለ…



…..የህዳሴ ቦንድ በሁለተኛ ወገን ስም ስለመግዛት

የህዳሴ ቦንድን ለሌላ ሰው መግዛት ይቻላል፤ ቦንዱ ላይ የሚፃፈዉ ግን የተገዛለት ሰዉ ስም
መሆን አለበት

ለአቅመ አዳም/ሔዋን ላልደረሱ ልጆች በወላጆቻቸው ወይም አሳዳጊዎቻቸው

አማካኝነት በቦንዱ ላይ የልጁን/ቷን ስም በመፃፍና "ስለ" ብለው በመፈረም

ቦንዱን መግዛት ይችላሉ

ልጁ/ልጅቷ 18 ዓመት እስክሞላዉ/ት ድረስ ከቦንዱ የሚገኘዉ ጥቅም

እንዲቀመጥ ወላጅ/አሳዳጊ በፍርማዉ ያረጋግጣል

የቀጠለ…



9. የህዳሴ ቦንድ የዋና ገንዘብ የመክፍያ ሁኔታ

▪ቦንድ የገዛ ሰው የቦንዱ የጊዜ ገደብ ሲጠናቀቅ ዋናውን ተመላሽ ገንዘብ፡-

➢ በውጭ ምንዛሪ ሊወስድ፣

➢ በውጭ ምንዛሪ ወይም በብር በከፈተው/በሚከፍተው ሂሳብ ገቢ

ሊያደርገው፣

➢ ሌላ ተጨማሪ ቦንድ ሊገዛበት ፤ወይም

➢ ከውጭ ለሚገቡ ዕቃዎች ክፍያ ሊፈፅምበት ይችላል፡፡



➢ የተገዛ ቦንድ የመመለሻ ግዜ ስደርስ የግዜ ገደቡን ማስረዘም አይቻልም፤

ነገር ግን ሌላ ቦንድ መግዛት ይቻላል ፡፡

➢ ቦንድ የገዛ ሰዉ ቦንዱን ለሁለተኛ ወገን ሳያስተላልፍ ብሞት ወራሾቹ የወራሽነት ማ

ስረጃ በማምጣት የቦንዱን ዋናዉን ገንዘብና ከቦንዱ የሚገኘዉን ጥቅማጥቅም ማግኘ

ት ይችላሉ፡፡

➢ ወራሹ በሀገር ዉስጥ የሚኖር ኢትዮጵያዊ ከሆነ ክፍያዉ የሚፈፀመዉ በብር ይሆና

ል፡፡

የቀጠለ…



10. በተለየ ሁኔታ የሚስተናገዱ ገጠመኞች

(ቦንድ ቢሰረቅ፤ቢጠፋ ፤ በከፊል/ሙሉ በሙሉ ቢበላሽ)

ቦንዱ የጠፋበት/ የተሰረቀበት ሰው መጥፋቱን/ መሰረቁን እንዳወቀ በ24 ሰዓት ውስጥ ስለሁኔታው ፖሊስ

ዘንድ ቀርቦ በማመልከት ማስረጃ መያዝ ይኖርበታል፡፡

ቦንዱ የተሰረቀበት ወይም የጠፋበት ግለሰብ ከፖሊስ ያገኘውን ማስረጃ ይዞ ኤምባሲው /ቆንስላ/ ልዩ መል

ዕክተኛ ጽ/ቤት ዘንድ በመቅረብ በጠፋው ቦንድ ምትክ ሌላ ማስረጃ /ሠርተፍኬት/ መውሰድ ይችላል፡፡

ቦንዱ በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ ቢበላሽ ለኤምባሲው/ቆንሲላ/ ልዩ መልዕክተኛ ጽ/ቤት ወይም ለኢትዮ

ጵያ ንግድ ባንክ በማሳወቅና የተበላሸውን ይዞ በመቅረብ በምትኩ ሌላ ማስረጃ /ሠርተፍኬት/ መውሰድ ይ

ቻላል



የቦንድ ሽያጭ የባንክ ህሳብ ቁጥሮች (በ 3 የዉጭ ሚንዛሪ የገንዘብ አይነቶች)

ከቦንድ ሽያጭ /GERD BOND SALES/ የተሰበሰበው የውጭ ምንዛሪ ገንዘብ

ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ

በተከፈተው ከታች በተዘረዘሩት ህሳብ ቁጥሮች ገቢ ይሆናል፡፡

የዶላር ሒሳብ ቁጥር 1000001072475

በዩሮ ሂሳብ ቁጥር 1000001040344

በፓውንድ ስተርሊንግ ሂሳብ ቁጥር 1000001044943



ለህዳሴ ግድብ የስጦታ/ልገሳ/ DONATION/የባንክ ህሳብ ቁጥሮች

(በ 3 የዉጭ ሚንዛሪ የገንዘብ አይነቶች)

በስጦታ/ልገሳ/ DONATION/ የተሰበሰበው የውጭ ምንዛሪ ገንዘብ

ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ

በተከፈተው ከታች በተዘረዘሩት ህሳብ ቁጥሮች ገቢ ይሆናል፡፡

የዶላር ሒሳብ ቁጥር 1000001071077

በዩሮ ሂሳብ ቁጥር 1000001040107

በፓውንድ ስተርሊንግ ሂሳብ ቁጥር 1000001044908



Commercial Bank of Ethiopia

Diaspora Branch

Legaher, in Federal Housing Corporation, 

P.O Box 255, Addis Ababa, Ethiopia.

1. Lemma Wakeyo

Email : lemmawakeyo@cbe.com.et

diasporabranch@cbe.com.et

Mob : +251-962-75-75-75 (WhatsApp)

+251-912-65-98-92

Office Tel: +251-115-58-10-12/25

2. Emebet Tesfaye

Email: emebettesfaye2@cbe.com.et

Bond Email : diasporagerdbond@cbe.com.et

Mob : +251-911-97-02-50

CONTACT ADDRESS

mailto:lemmawakeyo@cbe.com.et
mailto:diasporabranch@cbe.com.et
mailto:emebettesfaye2@cbe.com.et
mailto:diasporagerdbond@cbe.com.et


THANK YOU !!


