
ስለ ስዊፍት የሐዋላ Aገልግሎት ምን ያህል 
ያውቃሉ?  

ስዊፍት ማለት ዓለማቀፍ የባንክ ማህበረሰብን 

በመረጃ መረብ በማገናኘት Aባል ለሆኑ ባንኮችም 

ሆነ የፋይናንስ ተቋማት ቀልጣፋና Aስተማማኝ 

የሆነ የመረጃ ልውውጥ የሚደረግበት ዘመናዊ  ዘዴ 

ሲሆን፣ በAሁኑ ወቅት የተጠቃሚዎች ቁጥር 

በመላው ዓለም ከ8000 በላይ ደርሷል፡፡ 
 

በስዊፍት የሚላኩ መረጃዎች ሚስጥራቸው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ በኮምፒውተር ቴክኖሎጂ 

በመታገዝ በቀላሉ ወደ ሚፈለግበት ሀገር Eና ወደ 

ተጠቃሚው ድርጅት ወይም ግለሰብ በAፋጣኝ 

Eንደሚደርሱ ጥርጥር የለውም፡፡ 
 

ብዛት ካላቸው የስዊፍት Aገልግሎቶች መካከል 

Aንዱ የሀዋላ Aገልግሎት ሲሆን፣ ከተለያዩ የዓለም 

Aቅጣጫዎች የተላከን ገንዘብ በAጭር ጊዜ ውስጥ 

ለደንበኞች Eንዲደርስ የሚያደርግ Eጅግ 

ተመጣጣኝ የሆነ የAገልግሎት ክፍያን የሚጠይቅ 

Aስተማማኝ Aገልግሎት ነው፡፡ 
 

የስዊፍት የሐዋላ Aገልግሎት የሚከተሉት ባህሪያት 
Aሉት 
 

     ሚስጥራዊነት 
 
በስዊፍት የሚላኩ መልEክቶች ሚስጢራዊነታቸው 

በከፍተኛ ደረጃ የተጠበቀ በመሆኑ Aግባብ ያለው 

Aካል ካልሆነ በቀር መረጃውን ማንም ቢሆን 

ሊያገኘው Aይችልም፡፡ 
 

    ቀላልና ምቹ መሆኑ  
 

ገንዘብ በስዊፍት Aገልግሎት ለመላክ ረጅም የሆነ 

የAሠራር ሂደት ባለመኖሩ ደንበኞች በቀላሉ 

የAገልግሎቱ ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡ ለምሳሌ 

ደንበኞች የሚስጥር ቁጥር ወይም የገንዘብ መላኪያ 

ኮድ Aያስፈልጋቸውም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 

የተላከልዎት ገንዘብ  የቱንም ያህል ጊዜ 

ሳይወስዱት ቢቆዩ ወደላኪው ተመላሽ Aይሆንም፡፡ 
 

 Aስተማማኝነቱ 
 
የስዊፍት የሐዋላ Aገልግሎትን ሲቀጠሙ መልEክቱ 

ሙሉ በሙሉ ዓለም Aቀፍ ደረጃን በAሟላ ጥበቃ 

የተደገፈ በመሆኑ የሚላከው ገንዘብ በትክክል 

ለተፈለገው ተቀባይ Eንደሚደርስ Eርግጠኛ 

ይሁኑ፡፡ 
 

 ፈጣንነቱ 
 
የስዊፍት Aገልግሎት Aባል የሆኑ ባንኮች 

በኮምፒውተር መረብ የተገናኙ ስለሆነ፣ 

መረጃዎችም ሆነ መልEክቶች በAጭር ጊዜ ውስጥ 

ወደሚፈለጉበት Aቅጣጫ ይሄዳሉ፡፡ በዚህ መሠረት 

ከውጭ ሀገር የተላከ ገንዘብ በAፋጣኝ ወደ ተቀባዩ 

ይደርሳል፡፡ 
 

 Eጅግ Aነስተኛ ክፍያ 
 
ከሁሉም የውጭ ሐዋላ Aገልግሎቶች ይልቅ Eጅግ 

Aነስተኛ የሆነ የAገልግሎት ክፍያ የሚጠይቅ 

ይኸው የስዊፍት የሐዋላ Aገልግሎት ነው፡፡ 

በርካሽነቱ የታወቀና ሁሉም ተጠቃሚ የሚገረምበት 

ነው፡፡ 

 

 ገንዘብ ላኪዎች ማወቅ የሚገባቸው 
ቁምነገሮች 

 
- የተቀባዩን ሙሉ ስም/ከነAያት/ Eንዲሁም 

Aድራሻ፣ 

- የተቀባዩን የባንክ የሂሳብ ቁጥር /ተቀባዮች፣ 

የባንክ ሂሳብ ቢኖራቸው የሚላክላቸው ገንዘብ 

በቀጥታ ወደ ሂሳባቸው ገቢ ስለሚደረግ ጊዜንም 

ሆነ ጉልበትን ይቆጥባል/፣ 

- ለተቀባዩ ቅርበት ያለውን የIትዮጵያ ንግድ 

ባንክ ቅርንጫፍ፣ 

- የተቀባዩ የባንክ መለያ ቁጥር /Bank identifier 

code/፣ 

- የተቀባዩን ሀገር Eንዲሁም ከተማ፣ 

- የIትዮጵያ ንግድ ባንክ የስዊፍት Aድራሻ 

ማለትም CBETETAA፡፡ 

 
 ተቀባዮች የሚከተሉትን ነጥቦች ልብ ይበሉ 

 
- ገንዘብ ለሚልክላቸው ግለሰብ ሙሉ ስም 

ከነAያት፣ በAቅራቢያቸው ያለውን ቅርንጫፍ፣ 

የባንክ ሂሳብ ካላቸው የሂሳብ ቁጥራቸውን፣ 

የባንኩን የስዊፍት Aድራሻ፣ Eንዲሁም 

Aድራሻቸውን ከነስልክ ቁጥራቸው በትክክል 

መስጠታቸውን ማረጋገጥ Aለባቸው፣ 

-  ገንዘብ ሊወስዱ በሚመጡበት ወቅት 

የመታወቂያ ካርድ /የቀበሌ፣ መንጃ ፈቃድ 

ወይም ፓስፖርት/ ይዘው መምጣት 

ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

- ምንም ዓይነት ክፍያ Aይጠበቅባቸውም፡፡ 

SL  ስልK 251-11-5519506 
   ÍKS. 251-11-5546243  
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