
  ه شی دی او نه کار کوي؟ یفسو
. ېر کله به مو لیدلي اوریدلي او یا به مو هم خپله د بانکونو له الرې بهر ته د پیسو د لېد یا را لېد چاره تر سره کې وي

چې په وسیله یې بانکونه ته سیستم  ېهمد، نو ته په برېنایي ول پیسې لېئهمدا چاره چې تاسو یې پر م بهرنیو هېوادو
  . شوي دي سویف وایي نلولسره 

په سویف د پیغام رسولو یوه شبکه ده چې مالي ادارې یې د کوونو د معیاري سیسم له الرې معلومات او الروونې 
  .يلیدولو لپاره کارو د خوندي ول

 ( The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication)سویف په انلیسي ژبه کې

  .د بانکونو تر من د ایکو د نیوالي شبکې معنا لري دایې مخفف دی  (SWIFT) چې
و کاره سیستم دی چې چارې یې سویف  ي اول کیه پرمخ وبانکونه چې د دې هغه د کوپراتیف شرکت په تو

سویف په نۍ کې د بانکي ایکو یوه پراخه شبکه ده چې یي چې  معلومات.دي شاملکې وه په ه غي دي، م تسیس
 نهمیلیو ۳۳.۶سسو په ورني ول د دې شبکې له الرې  ؤه یوولس زره زیاتو د سویف غو مزېدیز کال کې ل ۲۰۱۹په 

 .تر سره کې دي لېنې او را لېنې

  نه تر سره کېي؟د سویف له الرې د پیسو لېد 
دا چاره له سویف چې په یاد ولرئ ، خو ده مسئلهپه بانکونو کې یوه ترولو مهمه  لېد را لېدد پیسو نیوאل که ه هم 

  .رول اکي نلولوبانکونو تر من دسویف یوازې د ، لرينه سره هې تاو
بانک یا له یو هېواد  لله یو بانک خه بچې کې په بانک کې دوه پیرودونکي غواي وهېوادونوپه دو: بېلې په توهد 

  . ولېدويپیسې خه بل هېواد ته 
انه د  A ي، نو ددوپیرودونکي ته پیسې ولی هېوادBله بانک خه غواي چې د  هېواد پېرودونکی Aد دې برخه کېپه 

ه خبر ورکوي چې له الرې خپل همکار ته  سویفيي وکد . او یا کومه چاره تر سره کدوي او د لیبانک پیسې لی
  .جزئیات یې د محاسبې سیسم ته دننه کوي

کوالی شي له نورو لري، نو نه  وانه ) هغه هېواد ته چې پیسې استوي( منزل  پهمالي اداره  لېدوونکېکه چیرې د 
له درېیم بانک یا ادارې غواي اره کې حسابونه ولري، نو دوی اد درېیمهاو که دواه بانکونه په بنسونو مرسته وغواي 

  .کيد لېد را لېد چاره تر سره د پیسو و په دې برخه کې ورسره مرسته وکي او 
 ېد د سویف کارولو:  

  خدمتونه  معیاري
  او چوپونهخدمتونه  باوري

  خوندیتوبلېد را لېد په چارو کې د 
  ) الرې د پیسو لېد را لېد ته په کم وخت کې د بانکونورخې د نۍ هرې ب( ندیتوب

  کموالیکې  لتونو په 
  )د نۍ په هره برخه کې دې سیستم ته السرسی(  السرسی

له دې الرې د حسابونو تصفیه وخت ته اتیا نه لري او هر وخت چې ه اخیستونکی وغواي (  چاد حسابونو ندۍ 
 ) معلومات تر السه کوالی شي



بانکوالۍ پرمخت کی دی او دا مهאل د دې هېواد ېر افغانستان کې هم د یادونې و ده چې په دې وروستیو کلونو کې 
او پېرودونکي کوالی شي په  نلول شوي ديله الرې  شبکوشمېر بانکونه له نورو نیوالو بانکونو سره د سویف او نورو 

  .لېد را لېد چارې تر سره کي ېرې آسانۍ سره په کور دننه او بهر د پیسو د
دي چې په دې برخه کې ال ېر پرمختونه رامنته کې روانې  چې دا مهאل د افغانستان بانک داسې هې باید وویل شي

  .هېوادونو سره سیال شيپر مختللو شي او افغانستان د بانکوالۍ په برخه کې له نیوالو 
  

  حسیب اهللا نوري: ژباه او را ولونه

  :سرچینې
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