አማራጭ አንድ፡- የመላኪያ ወጪ ከቦንዱ ዋጋ ላይ
ታሳቢ የተደረገ ከሆነ

 በእያንዳንዱ የቦንድ ኩፖን ጀርባ ላይ ቦንዱን እስከ ሶስት

በዚህ አማራጭ ባንኩ የመላኪያ ወጪውን ከቦንድ መግዣ
ላይ ቀንሶ የሚልክ ስለሆነ የቦንድ ዋጋው የተቀነሰው ተጨምሮለት
ይሆናል፡፡

ቢሆንም ቦንዱን ከሶስት ሰው በላይ ማስተላለፍ ቢፈለግ

ሰው ድረስ ለማስተላለፍ የሚችልበት ቦታ እንዲኖር የተደረገ

በኤምባሲዎች ወይም ቆንስላዎች ወይም ልዩ መልዕክተኛ
ጽ/ቤቶች አስተላላፊውና የሚተላለፍለት ሰው በአካል

አማራጭ ሁለት- የመላኪያ ወጪ በቦንድ ገዢ
የተሸፈነ ከሆነ
በዚህ አማራጭ ቦንድ ገዢው የመላኪያ ወጪውን
በተጨማሪነት የከፈለ እንደሆነ ለመላኪያ ያወጣው ገንዘብ ሌላ
ተጨማሪ ቦንድ እንደገዛ ተቆጥሮ ይታሰብለታል፡፡

በመቅረብ የቦንድ ማስተላለፊያ ቅፅ በመሙላት ማስተላለፍ

የታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብንና
ቦንድን በተመለከተ የተዘጋጀ
ብሮሹር

ይቻላል፡፡

8. የህዳሴ ቦንድ በሁለተኛ ወገን ስም ስለመግዛት
 የህዳሴ ቦንድን ለሌላ ሰው መግዛት ይቻላል፡፡ ነገር ግን

6. የህዳሴ ቦንድ የዋና ገንዘብ (Principal) የክፍያ
ሁኔታ

ቦንዱ ላይ ስሙ የሚፃፈው ቦንዱ የሚገዛለት ሰው ስም

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

የሚገዛው ሰው በቦንዱ ላይ "ስለ" ብሎ መፈረም ይችላል፡፡

/የቦንዱ ባለቤት/ መሆን አለበት፡፡ በሌላ ሰው ስም ቦንዱን
በየጊዜው የወለድ ክፍያ የሚፈፀመውና ዋናው ገንዘብ

 በውጭ ምንዛሪ ሊወስድ፣

ተመላሽ የሚደረገው ግን ቦንድ ለተገዛለት ሰው ወይም ህጋዊ

 በውጭ ምንዛሪ ወይም በብር በከፈተው/ በሚከፍተው
ሂሳብ ገቢ ሊያደርገው፣

ውክልና ለተሰጠው/ጣት ብቻ ነው፡፡

 ሌላ ተጨማሪ ቦንድ ሊገዛበት ወይም ከውጭ ለሚገቡ
ዕቃዎች ክፍያ ሊፈፅምበት ይችላል፡፡
 የተሸጠ ቦንድ የመመለሻው ጊዜ ሲደርስ የጊዜ ገደቡን
ማደስ/ማራዘም አይቻልም፡፡ ነገር ግን ሌላ ቦንድ መግዛት
ይቻላል፡፡

 ለአቅመ አዳም/ሔዋን ላልደረሱ ልጆች በወላጆቻቸው
ወይም አሳዳጊዎቻቸው አማካኝነት በቦንዱ ላይ የልጁን/ቷን
ስም በመፃፍና "ስለ" ብለው በመፈረም ቦንዱን መግዛት
ይችላሉ፡፡ ልጁ/ቷ 18 ዓመት እስኪሞላው/ት ድረስ ከቦንዱ
የሚገኘው ጥቅም እንዲቀመጥ ወላጅ/አሳዳጊ ከፈለገ በዚሁ
መሠረት ማስተናገድ ይቻላል፡፡

7. የህዳሴ ቦንድን ለሁለተኛ ወገን ስለማስተላለፍ
 ቦንዱን ለሁለተኛ ወገን ማስተላለፍ የሚቻለው በውጭ ለሚኖር
ኢትዮጵያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊ ለሆኑ የውጭ ሀገር
ዜጐች ነው፡፡ ነገር ግን ቦንዱ በሀገር ውስጥ ገንዘብ እንዲከፈልለት
ከፈለገ በሀገር ውስጥ ለሚኖር ኢትዮጵያዊ ማስተላለፍ ይችላል፡፡
 ገዢው ቦንዱን ለሁለተኛ ወገን በጀርባው ላይ በመፈረም ብቻ

Via Andrea Vesalio 16/18
00161 Rome - Italy
Tel.:- +39(06) 441616/323/318/312/307
E-mail:- info@ethiopianembassy.it
Website:- www.ethiopianembassy.it

በውርስና በስጦታ ማስተላለፍ፣ ቦንዱን አስይዞ ከሀገር ውስጥ
ባንክ ገንዘብ መበደር ወይም ቦንዱን በሁለተኛ ገበያ
(secondary market) ለሌላ ገዢ መሸጥ ይችላል፡፡

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ
ሮም

 የCorrespondent

ሀ. ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ
ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦቷን ለማሳደግ በያዘችው
እቅድ መሠረት የሕዳሴ ግድብ ፕሮጀክት መጋቢት 24 ቀን 2003 ዓ.ም.
ተመርቆ የግንባታው ሥራ ተጀምሯል፡፡

የገቢ ግብር

ከቦንዱ ግዢ የሚገኝ የወለድ ገቢ ከግብር ነጻ ነው

የባንክ ብድር

ቦንዱን አስይዞ ከሃገር ውስጥ ባንክ ብድር መውሰድ
ዝቅተኛው የቦንድ ዋጋ (Minimum Bond
Value) በዩሮ 50 ሆኖ ባለ100፣ 300፣ 500፣
1,000፣ 3,000፣ 5,000 እና 10,000 ቦንዶች
ለሽያጭ ቀርበዋል፤

ግድቡ 6,000 ሜጋዋት ኃይል የማመንጨትና ከ75 - 80
ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ያላነሰ ውሃ የመያዝ አቅም ያለው፣ 3.5 ቢሊዮን
ዩሮ ወይም 80 ቢሊዮን ብር ወጪ የሚጠይቅና ሙሉ በሙሉ በዜጐች
አቅም የሚሸፈን ነው፡፡

2. የቦንድ የክፍያ ጊዜ (Maturity)
 የቦንዱ ገንዘብ የሚከፈልበት ጊዜ ከ5-10 ዓመት ነው፡፡

በዚህም ምክንያት የፕሮጀክቱ መጀመር በይፋ ከተገለፀበት ጊዜ
ጀምሮ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያሉ ዜጐች በከፍተኛ ተነሳሽነት ቦንድ
በመግዛትና ገንዘብ በመለገስ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ
ይገኛሉ፡፡

 የወለድ ክፍያ የሚፈፀመው በዶላር፣ ፓውንድ ስተርሊንግ እና ዩሮ
ሲሆን ገዢው ወለዱን፡ በግንባር በመቅረብ ወይም በሕጋዊ ወኪል በኩል መውሰድ፤
 ለሌላ ተጨማሪ ቦንድ ግዢ ማዋል፤

በመሆኑም በጣሊያን አገር የምትገኙ የኢትዮጵያዊያንና ትውልደ
ኢትዮጵያዊያን እንዲሁም የጐረቤት አገራት ዜጐች በሙሉ ቦንድ

 በውጭ ምንዛሪ ወይም በብር በሚከፍተው ሒሳብ ገቢ
ሊያደርግ፤

በመግዛትና የአቅማችሁን ገንዘብ በመለገስ በሕዳሴ ግድብ ላይ የታሪክ

 ለተለያዩ ክፍያዎች ሊጠቀምበት ይችላል፡፡

አሻራችሁን እንድታኖሩ እንጠይቃለን፡፡

ለ. የሕዳሴ ግድብ የቦንድ ሽያጭ

ወጪው

ሙሉ

በሙሉ

በመንግስት

የሚሸፈንለት ይሆናል፡፡


የዩሮ አካውንት አድራሻ
Commercial Bank of Ethiopia,
Churchil Avenue Trade Service
Foreign Transfer NR/NT Accounts
Account No. 2070255950700
SWIFT Code: CBETETAA

4.2. የክፍያውን ገንዘብ በኤምባሲ በኩል ወደ ኢትዮጵያ ንግድ
ባንክ ማስተላለፍ'
 ማንኛውም ሰው በአቅራቢያው በሚገኝ ኤምባሲ

ወይም ቆንeላ ወይም ልዩ መልዕክተኛ ጽ/ቤት
በመቅረብ የቦንድ ግዢ መፈፀም' /ኤምባሲ ተሄዶ
ለሚፈፀም ማንኛውም የቦንድ ግዢ የመላኪያ ክፍያ
አይጠየቅም፡፡/

 ቦንድ የሚሸጠው ለኢትዮጵያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊ ብቻ
 ትውልደ ኢትዮጵያ የውጭ ሀገር ዜጐች በተወላጅነት መታወቂያ

1. የቦንዱ ባህሪያት

ባንኮች

ስተርሊንግ 1,000.00 እና በላይ ክፍያ የሚፈፅም ከሆነ

3. ቦንድ ለመግዛት መሟላት የሚገባቸው ሁኔታዎች
ነው፡፡

የሌለባቸውን

ተጠቅሞ ገዢው በዶላር ወይም ዩሮ ወይም ፓውንድ

የመላኪያ
የቦንዱ ዋጋ

ሂሳብ

4.3. በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ ባንኮች ውስጥ ከሚገኝ
የውጭ ምንዛሪ ሒሳብ ክፍያውን መፈጸም'

የቦንድ ግዢ መፈፀም ይችላሉ፡፡
 የቦንዱ ዓይነት

ወለድ የሚከፈልበት እና ወለድ

 የቦንዱ ባለቤትና አቅራቢ

የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል

 የቦንዱ ወኪል ሻጭ

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ

4. የቦንድ ግዢ አማራጭ መንገዶች

 ቦንዱ የሚሸጥባቸው
ቦታዎች

በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ/
ኤምባሲዎች/ ቆንስላዎች/ ልዩ

4.1. የክፍያውን ገንዘብ በስዊፍት (SWIFT) ወደ ኢትዮጵያ ንግድ

 የጐረቤት አገራት ዜጐች /ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ጅቡቲ፣
ሶማሊያ፣ ኤርትራ/ በፓስፖርታቸው የቦንድ ግዢ መፈፀም
ይችላሉ፡፡

ባንክ ማስተላለፍ'
 ቦንዱ የሚከፈልበት ጊዜ

የቦንዱ የጊዜ ገደብ ሲያበቃ

ዩሮ ወይም ፓውንድ ስተርሊንግ 500 እና በላይ የሆነ

 የቦንድ ወለድ የሚከፈለው በየስድስት ወሩ

የቦንድ ግዢ የሚፈፅም ከሆነ የመላኪያ ገንዘቡ ሙሉ

መንግሥት ለቦንዱ ሙሉ ዋስትና



ኤርፖርት በተከፈተ
ቅርንጫፍ፤

በኢትዮጵያ

ንግድ

ባንክ



ከኤርፖርት ውጭ ከ3,000.00 ዶላር በላይ ግዢ
የሚፈጽሙ
ከሆነ
ለጉምሩክ
አሳውቀው
Declaration በማግኘት፤

 የCorrespondent Banks በመጠቀም በዶላር ወይም

 ወለድ የሚታሰብበት ጊዜ ቦንዱ ከተገዛበት ቀን ጀምሮ

 ዋስትና

4.4. በአካል ኢትዮጵያ ውስጥ ተገኝቶ ክፍያውን በጥሬ ገንዘብ
መፈፀም'

በሙሉ በመንግሥት የሚሸፈን ይሆናል፡፡

5. የመላኪያ ገንዘብ አሸፋፈን በተመለከተ
የመላኪያ ወጪ በመንግስት ለሚሸፈንላቸው የመላኪያው
ወጪ በሚከተሉት አማራጮች ይፈፀማል፡፡

