የዳያስፖራ አካውንትን አስመልክቶ የተዘጋጀ መረጃ፤
1. የውጭ ምንዛሪ ሂሳብ አጠቃላይ ይዘት፤
 ዲያስፖራው በአገሩ ውስጥ የውጭ ምንዛሪ ሂሳብ እንዲኖረውና ያጠራቀመውን ገንዘብ በአገር ቤት
ኢንቨስት እንዲያደርግ የሚያበረታታ መሆኑ፣
 የሚጠራቀመው ገንዘብ ከሚያስገኘው የወለድ ጥቅም በተጨማሪ በአገር ውስጥ ለሚጠየቅ ብድር
እንደዋስትና መጠቀም የሚቻል መሆኑ፣
 የውጭ ምንዛሪ የባንክ ሂሳብ ባሉበት አገር ሆነው፣ ወደ ኢትዮጵያ ሚሲዮን መጥተው ወይም ወደ
አገር ቤት ሲሄዱ መክፈት የሚችሉ መሆኑ፣
 የውጭ ምንዛሪ ሂሳብ መክፈት የሚቻለው በአሜሪካን ዶላር፣ በእንግሊዝ ፓውንድ እና በዩሮ ብቻ
መሆኑ፣
 ከዚህ ውጭ ቀድሞ በተከፈተ ሂሳብ የኢትዮጵያ ንግድ ባንኮች በሚገበያዩባቸው የውጭ አገር
ገንዘቦች ማጠራቀም የሚቻል ሲሆን ገንዘቡ እላይ ከተጠቀሱ 3ቱ የገንዘብ ዓይነቶች ውስጥ ወደ
አንዱ በዕለቱ የውጭ ምንዛሪ ተመንዝሮ የሚቀመጥ ይሆናል፡፡
2. የውጭ ምንዛሪ ሂሳቡን መክፈት የሚችሉ የዲያስፖራ አባላት፤
 በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን፣
 በሥራ ምክንያት በውጭ አገር ከአንድ ዓመት በላይ የሚቆዩና ለዚህም በቂ ማስረጃ ማቅረብ የሚችሉ
ኢትዮጵያዊያን፣

4. የውጭ ምንዛሪ ሂሳብ ዓይነቶች፤
4.1. በጊዜ ገደብ ተቀማጭ የሚሆን ሂሳብ (Fixed Time Deposit Account)፤
 በተወሰነ የጊዜ ገደብ የሚቀመጥና ወለድ የሚከፈልበት ሂሳብ ነው።
 አነስተኛው የማስቀመጫ የጊዜ ገደብ ሦስት ወር ነው።
 ወለድ የሚከፈለው ተቀማጭ ሂሳቡ ለተከፈተበት አነስተኛ የማስቀመጫ የግዜ ገደብ ተቀምጦ
ስቆይ ብቻ ነው።
 ከሂሳቡ የሚገኘው የወለድ ገቢ ከግብር ነፃ ነው።
 የወለድ መጠን ተቀማጭ በሚሆን የገንዘብ መጠንና የጊዜ ገደብ የሚወሰን ነው።
 የጊዜ ገደቡ ሲጠናቀቅ ተቀማጭ የሚሆነውን ገንዘብና ወለዱን በውጭ ምንዛሬ ወይም በብር
ወጪ ማድረግ ይቻላል።
 ሂሳቡን ለመክፈት አነስተኛው ተቀማጭ 5,000 የአሜሪካን ዶላር ሲሆን በተመጣጣኝ መጠን ዩሮና
የእንግሊዝ ፓውንድም መጠቀም ይቻላል።
4.2. ተንቀሳቃሽ ሂሳብ (Current Account)፤
 ይህን ሂሳብ ለመክፈት የሚያስፈልገው አነስተኛው ተቀማጭ ገንዘብ 100 የአሜሪካን ዶላር ሲሆን
ከፍተኛው የገንዘብ መጠን ደግሞ 50,000 የአሜሪካን ዶላር ነው።

 በውጭ አገር የሚኖሩ ትውልድ ኢትዮጵያዊያን የሆኑ የውጭ አገር ዜጎች፣

 እንዲሁም ተመጣጣኝ መጠን ያላቸውን የዩሮና የእንግሊዝ ፓውንድ ሂሳቡን ለመክፈት መጠቀም
ይቻላል።

 ባለቤትነታቸው የኢትዮጵያዊያን የሆኑ በውጭ የሚገኙ ድርጅቶች፣

 በዚህ ሂሳብ ላይ ለአስቀማጩ ወለድ አይከፈልም፣

3. የውጭ ምንዛሪ ሂሳብ ለመክፈት የሚያስችሉ መስፈርቶች፤
 በትክክል የተሞላና የተፈረመ ማመልከቻ፣
 አንድ ጉርድ ፎቶ ግራፍ (ከለርድ)
 ለኢትዮጵያዊያን የፀና ፓስፖርትና መኖሪያ ፍቃድ፣
 ለትውልድ ኢትዮጵያዊን የፀና ፖስፖርት እና የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ፣

 በማንኛውም ወቅት ቼክ በመፃፍ ከዚህ ሂሳብ ገንዘብ በውጭ ምንዛሪ ወጪ ማድረግ ይቻላል፣
4.3 ወደ ውጭ አገር ሂሳብ ወይም ገንዘብ መዘዋወር የማይችል በብር የሚቀመጥ ሂሳብ (Non
Repatriable Birr Account)፤
 በውጭ ምንዛሪ የሚገባው ገንዘብ በዕለቱ ባለው የውጭ ምንዛሪ መጠን ተሰልቶ ወደ ብር ተቀይሮ
የሚቀመጥበት የሂሳብ ዓይነት ነው፣
 ሂሳቡ የሚያስገኘው ወለድ የመደበኛው የተቀማጭ ወለድ መጠን እጥፍ ነው፣

 ከሂሳቡ ወጪ ማድረግ የሚቻለው በብር ብቻ ነው፣
5. በሦስት መንገድ የውጭ ምንዛሪ ሂሳቡን መክፈት ይቻላል
5.1. በኢትዮጵያ ንግድ ባንኮች በግንባር በመቅረብ፤
 አገር ቤት በሚገቡበት ጊዜ የያዙትን ገንዘብ ለኤርፖርት ጉምሩክ በማሳወቅ ዲክላራሲዮን መያዝ፣
 ሂሳቡን ለመክፈት የሚያስፈልጉ መረጃዎችን በመያዝ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዓለም አቀፍ ባንኮች
አገልግሎት በመሄድ፣ የሂሳብ መክፈቻ ቅጹን ሞልቶ መፈረምና ለሚመለከተው የባንኩ ሠራተኛ
መስጠት፣

 የባንክ ሂሳብ ቁጥሩ በኢ-ሜይል ሲላክ መቀበል፣
 ከባንኩ በሚላክ የሂሳብ ቁጥር ተጠቅሞ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ገንዘብ መላኪያ ዘዴዎችን ተጠቅሞ
ገንዘቡን ወደ ሂሳቡ ገቢ ማድረግና ገቢ መደረጉን ለባንኩ በኢ-ሜይል ማሳወቅ፣
 ከውጭ አገር ገንዘብ ወደ ሂሳቡ ገቢ ለማድረግ በሚፈልጉበት ጊዜ በባንክ በስዊፍት ወይም በሐዋላ
ድርጅቶች አማካይነት ገንዘቡን ወደ ሂሳብ ቁጥሩ ማስተላለፍ፣
 የባንክ ሂሳቡን አስመልከቶ የሚፈልጉትን የትኛውንም መረጃ በኢ-ሜይል መጠየቅ፣
5.3. በኢትዮጵያ ሚሲዮን በግንባር በመቅረብ ወይም በፓስታ ቤት በኩል፤

 የተከፈተውን ባንክ ሂሳብ ቁጥር በመያዝ የገቢ ማዘዣ ሠነድ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያስቀምጡትን
የገንዘብ መጠን በመሙላት ገንዘቡን ገቢ አድርጎ ደረሰኝ መቀበል፣

 ሂሳቡን ለመክፈት የሚያስፈልጉ መረጀዎችን ይዞ በአካል መቅረብ ወይም የማመልከቻ ፎርሙን
ከሚሲዮኑ ድህረ-ገጽ ካገኙ በትክክል ሞልተው ከተሟላ መረጃ ጋር በፓስታ መላክ፣

 ለተንቀሳቃሽ ሂሳብ የቼክ ማዘዣ ፎርም በመሙላት ቼክ እንዲዘጋጅ ለባንኩ ትዕዛዝ መስጠት፣

 ፎርሙን በትክክል ሞልተው ካስረከቡ ባንኩ የሂሳብ ቁጥር ስለሚያሳውቅ ይኼንኑ ቁጥር
በመጠቀም የመነሻ ተቀማጭ ገንዘቡን ገቢ ማድረግ፣

 ከባንክ በሚሰጠው ቀጠሮ መሠረት ቀርቦ ቼኩን መረከብ፣
 ከውጭ አገር ገንዘብ ወደ ሂሳቡ ገቢ ለማድረግ በሚፈልጉበት ጊዜ በባንክ፣ በስዊፍት ወይም በሐዋላ
ድርጅቶች አማካይነት ገንዘቡን ወደ ሂሳብ ቁጥሩ ማስተላለፍ፣
 ሂሳቡን በወኪል ማንቀሣቀስ የሚፈልጉ ከሆነ ይኼንኑ የሚገልጽ ህጋዊ ውክልና በመስጠት ለባንኩ
ማሳወቅ፣
 ሂሳቡን አስመልክቶ የሚፈልጉትን ማንኛውንም ዓይነት መረጃ ከባንኩ በተሰጣቸው አድራሻ ተጠቅሞ
መጠየቅ፣
 ሂሳቡን ለማንቀሳቀስ በሚፈልጉበት ወቅት ከባንኩ በተሰጠው ቼክ ላይ በመፈረም ለባንኩ መላክና
ማንቀሳቀስ፣

 ከውጭ አገር ገንዘብ ወደ ሂሳቡ ገቢ ለማድረግ በሚፈልጉበት ጊዜ በባንክ፣ በስዊፍት ወይም
በሐዋላ ድርጅቶች አማካይነት ገንዘቡን ወደ ሂሳብ ቁጥሩ ማስተላለፍ፣
 ሂሳቡን በተመለከተ የሚፈልጉትን የትኛውንም መረጃ የባንኩን አድራሻ በመጠቀም መጠየቅ፣
6. ተጨማሪ መልዕክት፤
 በህጋዊ መንገድ ገንዘብን ወደ አገር ቤት መላክ አስተማመኝ ዋሰትና የሚሰጥ ከመሆኑም በላይ
ለአገራችን ልማት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራዋል። ስለሆነም ገንዘብዎን በህጋዊ መንገድ ብቻ ወደ
አገር ቤት በመላክ የአገርዎን ልማት በመደገፍ የበኩልዎን አስተዋጽኦ ያበርክቱ!
 አገር ቤት በተለያዩ ቢዝነሶች የተሰማሩ ኢትዮጵያዊያን፣ ትውልድ ኢትዮጵያዊያንና የውጭ አገር
ዜጎች በኤምባሲው በግምባር ቀርበው የጣት አሻራን መስጠት ይችላሉ።

5.2. በሚኖሩበት አገር ተቀምጠው ኢ-ሜይል በመጠቀም ፤
 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ድህረ-ገጽ /www.combanketh.com/ አድራሻን በመክፈት የዲያስፖራ
ሂሳብ መክፈት የሚያስችል ፎርም በትክክል መሙላትና መፈረም፣
 የተፈረመውን ፎርም የሞላውን ሰው ፓስፖርት (ኢትዮጵያዊ) ወይም የትውልድ ኢትዮጵያዊ
መታወቂያ ካርድ (ለትውልድ ኢትዮጵያዊ) ስካን በማድረግ በንግድ ባንክ ኢ-ሜይል አድራሻ
/cbeftnrt@ethionet.et/ መላክ፣

Tel: +46-8-120-485-00
Fax: 46-8-660-95-61

Mobile: +46-7-626-540-75
Web Site: www.ethemb.se

በስዊድን ስቶክሆልም የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ

