
  لور یو ستر ام  پرپراختیا  د د مالي او بانکي خدمتونوپه هېواد کې ؛ انېبانکي ه له نمایندۍ پرت
 مالي او بانکي خدمتونو ته د السرسي په برخه کې لوی ،رامنته کولاو انو له نمایندیو پرته د بانکي شعبو 

پرانیستل  هپرمختونه رامته کوالی شي او له دې الرې په ول هېواد کې د بانکي او مالي خدمتونو د پراختیا لپاره الر
  .کېي

 شمېر وي یې په کلیو او بانو کې ژوند کوي او ال هم بانکي او مالي خدمتونو ته السرسی نه لري، د ېرافغانستان چې 
 د هېوادوالو سره به دا ستونزه هواره شي او په ول هېواد کې به مالي او بانکي خدمتونو تهدو شعبو په فعالېبانکي دې ول 
  .شي ېرالسرسی 

له کې ژوند کوي  شمېر وي یې په کلیو او بانو ېرفعالول په هغو هېوادونو کې چې  انوله نمایندیو پرته د بانکي 
پرانیستالی شي او لولو سره د هرې طبقې خلک په بانکونو کې حسابونه ول شعبو په فعا غهد د. اینو امونو شمېرل کېي

  .کېدای شيخدمتونو برخمن  هر ول ماليله پر م یې 
او دا مهאل د نۍ په ېری هېوادونو کې له نمایندیو پرته د بانکي شعبو خدمتونه د انرن، مخابراتي شبکو، اې ي ایم 

POS انوماشینونوي چې دې چارې د مالي خدمتونو د پراختیا په برخه  ، نمایندنده تلیفونونو له الرې تر سره کېر او
  .شمېر وي له دې خدمتونو برخمن شوي دي ېرپرمختونه رامنته کي او یو  ېرکې 

، مېرل کېيش چاره هستونزمن چې پیچلی جغرافیایي جوت لريکې په شان هېوادد مالي خدمتونو پراختیا د افغانستان 
رته له نمایندیو پچې ته پراختیا ورکي او چوپونو خدمتونو  غوخو د دې لپاره چې بانکونه په آسانۍ سره وکوالی شي د

  .د بانکي شعبو رامنته کول یوه غوره الر ده
د بانکونو لپاره په کم لت تمامېي او بانکونه ا نه دي چې د هېواد په  ،له نمایندیو پرته د بانکي شعبو رامنته کول

  .دندو وماري او هلته خپل کارکوونکي پر لت سره نمایندۍ پرانیزي زیاتولو سیمو کې په 
هغه کسان چې  .ېرې آسانتیاوې رامنته کويهم له نمایندیو پرته د بانکي شعبو رامنته کول د خلکو لپاره خوا له بلې 

کوالی شي له خپل کور، کار ای او بلې هرې سیمې خه چې  ،انرن ته السرسی لري او یا هم رنده موبایلونه لري
  .کياو د لېد را لېد چارې له همدې الرې تر سره ومومي وغواي خپلو بانکي حسابونو ته السرسی 

خپلو حسابونو ته  شېبهاو دوی کوالی شي چې هره ژغوري  ضایع کېدوخلک د وخت له  ،د دې ول شعبو رامنته کول
باید وویل شي  .کي پیسو سوداریزې معاملې تر سره غواو یا هم پر همدکي  ېېر ،یعنې پیسې واخلي .السرسی ولري

ا دي چې د  دې ته ال هم د هېواد په لېرې پرتو سیمو کې د بانکي نمایندیو د نه شتون له کبله یو شمېر هېوادوאل چې
چارې د تر سره  غېوانونو تر بانکي نمایندیو ال شي او دوی د د وخپلو مالي او بانکي چارو د تر سره کولو لپاره له لېر

  .کولو لپاره وخت ولوي
افغانستان کې هم د مالي او بانکي خدمتونو د پراختیا لپاره یو شمېر این امونه پورته شوي په په وروستیو و کلونو کې 

  ارونو مېشتودي او د هېواد په ل شوې ده غوکې دې پیل شوې دي چې دا . خدمتونو ته پراختیا ورکاوس داسې ه
  .خدمتونو برخمن شي غومو له د هېوادوאل یېراو  وموميپرتو سیمو ته هم پراختیا  وخدمتونه د هېواد لېر

هوکه شرکت تر من داسې یو ُپست د افغانستان بانک، د افغانستان د بانکونو د ولنې او د افغان کابو یوه میاشت واندې 
شرکت په نمایندیو کې خپلې شعبې پرانیزي او له  ُپستالسلیک شو چې په پلي کېدو سره به یې بانکونه د افغان  لیک

  .پرتو سیمو کې بانکي او مالي خدمتونه واندې کوي ودې الرې به د هېواد په لېر



نمایندۍ لري او له دې الرې په ول هېواد کې خدمتونه واندې  ۴۵۰شرکت دا مهאل د ول هېواد په کچه  ُپستافغان 
دې سره به د هېواد په و  ېرې نه ده چې پرل ،بانکونو له لوري شعبې رامنته شيکه په یادو نمایندیو کې د . کوي

په هېواد کې له چې والی راشي ېرو کې مالي او بانکي خدمتونو ته السرسی پیدا شي او د هغو کسانو په سلنه کې به 
  .خدمتونو ه پورته کوياو مالي بانکي 

ول  سمالسيپه ول هوکه لیکونو السلیک  غهخدمتونو د پراختیا په برخه کې د دد مالي او بانکي باید وویل شي چې 
 :الندې ې له ان سره لرالی شي

 ته کېدلۍ پرته د بانکي شعبو رامنمالي او بانکي خدمتونو ته عامه السرسی او له نمایند  
 وونکو ته پر وخت د معاشونو رسېدنه ود هېواد په لېر پرتو سیمو کې  
 ول ته کېدل پهې په برخه کې د آسانتیاوو رامندي ېشاملاو نورې آسانتیاوې  هېواد کې د پورونو د ورک.  

  د افغانستان بانک د نشراتو انې لوی آفیسر/ حسیب اهللا نوري
  :سرچینې
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