
ب  ه شیکارت ه کار کوي؟ن دی او  
 ببانکونه د خپلو پېرودونکو لپاره د . کارت دی چې ستاسو د بانک له جاري حساب سره تاو لري بانکيیو ول ب کارت 

د کارتونو دې ولونو ته په کتلو سره اینه ده چې د کارتونو په اه  .کارت بېالبېل ولونه لري کریکارت، اې ي ایم او 
 .او له ان سره یې ولرو معلومات ولرو، ترو وکوالی شو د خپلو اتیاوو په پام کې نیولو سره کارتونه واکو

او پر دې  کارتونه منل کېيکارت خه د خپل ار په هغو ایونو کې ه پورته کی چې هلته اعتباري شی د ب اسو کوالی ت
  .کارتونو د راکې ورکې امکان موجود وي

دا کارت تاسو ته د دې وتیا هم درکوي چې د ار په بېالبېلو سیمو او ایونو کې خپل بانکي حساب ته السرسی ولری او له 
ې کارت خه د اې ي ایم په همدارنه تاسو کوالی شئ له د. کئورهمدې الرې په سوداریزو مرکزونو کې خپل حساب پرې 

اب خه اکل شوې کچه پیسې کله چې تاسو له دې کارت خه ه پورته کوی ستاسو له بانکي حس .واخلئماشینونو کې هم ه 
  .کمېي
ب ه کار کوي؟ن کارت  

کارت خه په سوداریزو معاملو  کې ه پورته کوی، ستاسو له بانکي حساب خه پیسې رول  بکله چې تاسو له خپل 
مارکیونو خاوندانو ته یو شمېر آسانتیاوې برابرې کې دي، ترو دوی په معلق ول ستاسو له  بانکونو د لویو هیو او سوپر. کېي

ره تر سره کي ستاسو له بانکي حساب خه اکل شوې کچه پیسې کله چې سودار دا چا. اعتباري کارتونو خپلې پیسې وروي
 .رول کېي او دا کسر ستاسو د تسویې په معاملو کې ثبتېي

د . د دې لپاره چې ستاسو اعتباري کارتونه تل د ې و وي، اینه ده چې تاسو په خپلو اعتباري کارتونو کې د اتیا و پیسې ولری
اسو غوای یو مور او یا هم کوم هول د دوه یا درېیو ورو لپاره کرایه کئ، اینه ده چې تاسو په خپل بېلې په توه که چېرته ت

اعتباري کارت کې د درېیو ورو د هول یا مور د اجارې د پیسو سربېره یوه اندازه زیاتې پیسې ولری، و وکوالی شئ د احتمالي 
  .کې پیسې ولرئ او هلته پاتې شئ  کارتوخت د پاتې کېدو لپاره هم خپل بزیات 

  کارت ولونه  بد 
 :کارت درې وله سیستمونه موجود دي بدا مهאل د 

 کارت بآنالین 

کارتونه د هرې معاملې د تر سره کولو لپاره الکترونیکي جوازونو ته اتیا لري او د هرې معاملې په تر سره کېدو سره په  بآنالین 
معاملو کې یو  په یادو. خبر ورکول کېيد معاملې له بشپتیا په دې سره  او و په اه معلومات را رندېيد معاملیې بېني ول 

  .کود ته هم اتیا ده چې له واندې د اوندې کمپنۍ له لوري د اعتباري کارت له لرونکي سره شریک شوی دی PINول 
  کارت  بآفالین 

د نانونو لرونکي دي چې پېرودونکي کوالی شي له دې  (Maestro, MasterCard, Visa)دا ول کارتونه د انو کمپینو 
 .کې ه پورته کي ایونوکارتونو خه د سودارۍ په مرکزونو او یو شمېر نورو 

  د الکترونیکي کوې کارت 
پر مهאل اتیا نشته چې له دې الرې د پېرودونې . شي یوه اندازه پیسې ذخیره کيکوالی ) حافظه(د دې ول کارتونو چیپ 

مانا دا چې د دې کارت په چیپ کې له شته پیسو ه اخیستل کېدای شي او کله چې په چیپ کې . پلورونکې دستاه آنالین وي
  .اتیا ده چې بانک ته په ورت سره بیا لي چارج او په پېر او پلور کې ترې ه پورته شي ،پیسې خالصېي

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