የ ኢት ዮ ጵ ያ ን ግ ድ ባ ን ክ
Commercial Bank of Ethiopia
በውጭ አገር ሇሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና
ትውልዯ ኢትዮጵያውያን የተዘጋጀ የመኖሪ ቤት መግዣ/መሥሪያ
የቁጠባ ሂሣብ እና ብዴር
(Diaspora Mortgage Saving Account and Mortgage Loan)
1.አጠቃላይ ይዘት
 ይህ ሂሣብ በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልዯ ኢትዮጵያውያን

የመኖሪያ ቤት መግዣ/መሥሪያ ብዴር ከባንኩ እንዱያገኙ የሚያስችል የብር የቁጠባ
ሂሳብ ነው፡፡
 ወዯዚህ ሂሣብ ገቢ ማዴረግ የሚቻሇው ከዚህ በታች በተዘረዘሩት የውጭ አገር ገንዘቦች

ብቻ ነው፤
 የአሜሪካን ድሊር
 የእንግሉዝ ፓውንዴ
 ዮሮ
 ከውጭ አገር የተሇያዩ የገንዘብ ማስተሊሇፊያ ዘዳዎችን በመጠቀም ወዯተከፈተው ሂሣብ

ገንዘብ በቀጥታ ገቢ ማዴረግ ይቻሊል፡፡
 በጥሬ

ገንዘብ ገቢ ሇማዴረግ የውጭ ምንዛሪው ወዯአገር ሲገባ በጉምሩክ በኩል

የተመዘገበበትን የገንዘብ ዱክሊራሲዮን በማስረጃነት ማቅረብ ያስፈልጋል፡፡
 ወዯተከፈተው ሂሣብ ተቀማጭ የሚሆነው ገንዘብ በዕሇቱ ባሇው የውጭ ምንዛሪ መጠን

ተሠልቶ ወዯ ብር ተቀይሮ ተቀማጭ ይሆናል፡፡
 በዚህ ሂሣብ ሊይ መዯበኛው የተቀማጭ ሂሣብ የወሇዴ መጠን ይከፈሊል፡፡
 ከዚህ ሂሣብ በማንኛውም ጊዜ በብር በከፊል ወይም በሙለ ወጭ ማዴረግ ይቻሊል፡፡

2.የብቁነት መስፈርቶች
የዚህ ሂሣብ ተጠቃሚ መሆን የሚችለት፣
 በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፣
 በውጭ አገር የሚኖሩ በትውልዴ ኢትዮጵያውያን የሆኑ የውጭ አገር ዜጐች፣
 ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያሊቸው ነገር ግን በሥራ ምክንያት በውጭ አገር ከአንዴ ዓመት
በሊይ የኖሩ እና የሚኖሩ ሇዚህም በቂ ማስረጃ ሉያቀርቡ የሚችለ ናቸው፡፡

3. ሂሳቡን ሇመክፈት የሚስፈልጉ ሠነድች
 በትክክል የተሞሊ እና በሂሣብ ከፋቹ ወይም በወኪለ የተፈረመ የሂሳብ መክፈቻ

ማመልከቻ ቅጽ፣
 ኢትዮጵያዊ ሇሆኑ የኢትዮጵያዊነት ፓስፖርት፣
 በትውልዴ ኢትዮጵያዊ ሆነው የውጭ አገር ዜግነት ሊሊቸው ዜግነት የወሠደበት አገር

ፓስፖርት እና የትውልዯ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርዴ፣
 የመኖሪያ ወይም የሥራ ፈቃዴ
 የሂሳብ ከፋቹ አንዴ የቅርብ ጊዜ የፓስፖርት መጠን ያሇው ፎቶግራፍ
 ሂሳቡ በወኪል የሚከፈት ከሆነ የተወካዩ ፎቶግራፍ፡ የውክልና ሰነዴ እና የመታወቂያ

ካርዴ
4. የሂሳቡ አከፋፈት ሁኔታ
 በግንባር በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ቅርንጫፎች በመቅረብ
 በግንባር መቅረብ የማይችለ አመልካቾች ማንነታቸውን ሇማረጋገጥ በየአለበት አገራት

ባለ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች እና ቆንጽሊ ጽ/ቤቶች
 ህጋዊ የውክልና ስልጣን የተሰጣቸው ግሇሰቦች በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ቅርንጫፎች

በመቅረብ በወካያቸው ስም ይህንን ሂሣብ መክፈት ይችሊለ፡፡

5. በውጭ አገር ሇሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልዯ ኢትዮጵያውያን የተዘጋጀ
የመኖሪያ ቤት መግዣ/መሥሪያ ብዴር (Diaspora Mortgage Loan) አጠቃሊይ
ይዘት
 ይህ ብዴር ሇመኖሪያ ቤት መግዣ/መሥሪያ የሚውል ነው፡፡
 ማንኛውም ዕዴሜው 18 ዓመትና ከዚያ በሊይ የሆነ ዲያስፖራ የብዴር ጥያቄ ማቅረብ

ይችሊል፡፡
 የብዴር ጥያቄ ሲቀርብ አመልካቹ የመኖሪያ ቤት መስሪያ ወይም መግዣ ዋጋውን ቢያንስ

20 በመቶ በውጭ ምንዛሪ ማስገባት ይኖርበታል፡፡
 ባንኩ የሚሰራውን ወይም የሚገዛውን የመኖሪያ ቤት ዋጋ እስከ 80 በመቶ ያበዴራል፡፡
 ብዴሩ በአሜሪካን ድሊር÷ በእንግሉዝ ፓውንዴ ወይም በዮሮ መከፈል ይኖርበታል፡፡
 የብዴር ጥያቄ ሲቀርብ የሚከተለት ሰነድች መሟሊት ይኖርባቸዋል፤

 የመኖሪያ ወይም የሥራ ፈቃዴ
 ኢትዮጵያዊ ሇሆኑ የኢትዮጵያዊነት ፓስፖርት፣

 በትውልዴ ኢትዮጵያዊ ሆነው የውጭ አገር ዜግነት ሊሊቸው ዜግነት የወሠደበት አገር
ፓስፖርት እና የትውልዯ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርዴ፣
 ሁሇት የቅርብ ጊዜ ፎቶግራፍ
 የጋብቻ የምስክር ወረቀት ወይም ያሊገባ ከሆነ ይህንኑ የሚያረጋግጥ ሰነዴ
 ብዴሩ የተጠየቀው በወኪል አማካይነት ከሆነ የወኪለ የታዯሰ መታወቂያ ኮፒ÷ ሁሇት
የቅርብ ጊዜ ፎቶግራፍ እና የውክልና ሰነዴ/ማስረጃ
 እንዯአስፈሊጊነቱ ጠቅሊሊ ዓመታዊ የዯመወዝ መጠን እና የተጣራ ገቢን የሚገልጽ
ከቀጣሪ የተሰጠ የቅጥር ዯብዲቤ
 እንዯአስፈሊጊነቱ የቅጥር ውል ኮፒ
 ከውጭ አገር ባንክ ቢያንስ የአንዴ ዓመት የሂሳብ መግሇጫ
 አመልካች በንግዴ ሥራ የሚተዲዯር ከሆነ የሚከተለትን ሰነድች ማቅረብ ይኖርበታል፤


ቢያንስ የሦስት ተከታታይ ዓመታት ዝርዝር የሂሳብ መግሇጫ÷



የታዯሰ የንግዴ ፈቃዴ እና የንግዴ ምዝገባ የምስክር ወረቀት እና



የግብር ክፍያ ምስክር ወረቀት

 የብዴር መክፈያ ጊዜ ከ20 ዓመት ሉበልጥ አይችልም፡፡
 ሇብዴሩ የሚከፈሇው የወሇዴ ምጣኔ በዓመት ቢያንስ 8.5 በመቶ ይሆናል፡፡

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
ሁl¤M y¸tማmnùbT ÆNK!
የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
ፖስታ ሳ.ቁ. 255
አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ
ስልክ

- (251-11-551 95 06/ 251-11-553 00 42)

ፋክስ

- (251-11-554 62 43)

ዴረ-ገፅ

- www.combanketh.et

