
  رول تکنالوژۍ د کې سیستم بانکې په

 مرسته په کنالوژۍ یرکې د یوازې برخه لویه ژوند عصري د چې شو ویل نو راي، ته من خبره ژوند عصري د چې کله
 هر نۍکې په. دی لوبولی رول کې کولو رامنته په آسانتیاوو لویو خورا د کې برخه هره په ژوند د زمو ندې کنالوژي. جویي

 کي رامنته آسانتیاوې یرې کې برخه په ورکي او راکي د چې غواي نۍ. ولري ژوند ه یو چې دي کې له په دې د کس
 خپل الرې له انرن د خلک او کېي سوداري آنالین اوس هېوادکې هر په نۍ د. ده سوداري آنالین یې آسانتیا یوه چې

  .رانیسي یې هم او پلوري توکي

 کوي اکل کمپنۍ سودارۍ آنالین د او وو برخمن خه سودارۍ آنالین د خلک میلیارده ۱.۳۲ نۍ د کې کال زېدیز ۲۰۱۴ په
 برخه په سودارۍ آنالین د دا. شي برخمن خه سودارۍ آنالین د خلک میلیارده ۲.۱۴ نۍ د به کې کال زېدیز ۲۰۲۱ په چې
   .دی پرمخت چک یر کې

 تر نۍ د مهאل اوس چې دی شرکت امازون د یې بیله یو چې کوي کار شرکتونه یر نۍکې په کې برخه په سودارۍ آنالین د
 پلورنی داسې یو کې امریکا په نېه پنمه پر جنوري د کال تیر نامه په) و امازون( د امازون. کېي ڼل شرکت شتمن ولو

 په چې دې له پرته خه پلورني دې له شي کوالی م پر اپلیکیشن یو د موبایل د وک هر. لري نه وאل هی هی چې پرانیست
   .کي ترالسه پاڼه بل د محصول شوي رانیول د او واخلي ه یو درېي و کې کتار

 او وي در ته کور ستاسو بازار سوداري آنالین چې شو ویالی توه لنه په. کوي مرسته په کنالوژۍ یرکې د امازون ه هر دا
   .شئ ال بازار تر چې یاست نه ا تاسو

 شرکت هغه د پیسې هغه کمېي خه حساب بانکې د ستاسو چې پیسې کومې اخلئ م سودارۍپر آنالین د ه یو تاسو چې کله
   .ده کي سودا کې په تاسو چې کوم زیاتیی ور کې حساب بانکې په

 سره تر سره آسانۍ په پلورنه خپله شرکت او نیونه را خپله تاسو ترو کوي، مرسته سره دواو شرکت د او تاسو له بانک بیا دلته
 چې کوي هه بانکونه نو که. کېي ڼل کې اتیاوو لومنیو ېرو له انسان د کې ژوند عصري په سیستم بانکي ول دغه او کي
 مسئول له لومی. کېي وېشل برخو مهمو دوو پر کنالوژي سیستم بانکي د. کي واندې ته پېرودونکو خپلو خدمتونه آسان او ه

 وخت ل او آسانۍ په ومره چې شي وکتل دې کې پاو دویم په. لري نه و السرسی ته یابیس دې باید وک بل پرته خه کس
 بل له یو کې کولو واندې په چوپونو و د ته پېرودونکو خپلو سره چکۍ په هم بانکونه افغانستان د. ده و اخیستنې ې د کې
  .کوي سیالي سره

 لري، انرن بیا چې خلک کوم او لري نه السرسی ته انرن بیا خلک ېر او ده یته کچه تعلیم د خلکو د کې افغانستان په چې دا
 بانکونه که ده، ستونزه ستره یوه لپاره بانکونو د افغانستان د بیا دا نو کي، جبران بیې لوې انرن د چې کوالی شي نه بیا هغوی

 بانکونو د دلته مو. کېي ترسره انرن پر چې کي واندې وخت خپل پر خدمتونه هغه ته پیرودونکو ولو چې کوالی شي نه
  :کېي ول مخ پر مرسته په کنالوژۍ د کې سیستم بانکی په چې درپیژنو خدمتونه هغه ینې

  بانکوالي انرني



د بانکونو او مالي بنسونو لخوا واندیز  دا. یادېيهم  ونونوم رپ لۍبانکوا-ياو یا ا لۍبانکوا آنالیند  ،بانکوالي انرند 
اتیا نلري  نکيپیرودو. خدمتونه وکاروي کېله الرې بان انرند  و ،دي چې پیرودونکو ته اجازه ورکوي بنسونهشوي 
  .ورشيبانک انې ته  معاملی لپاره د کېد هري بانچې 

ي انرنوروسته د تر هغې وکاروئ، نو تاسو باید د حساب پرانیستلو پرمهאل یا  خدمتونه بانکوالۍ انرنيکه تاسو غوائ د 
  .ئراجسر ک حساب بانکيلپاره خپل  ې اخیستنېد خدمتونو د  بانکوالۍ

  .او رمز وکاروئID  نکيپیرودو د تلو لپاره راجستر شويحساب ته د ننو نکيبا یانرند خپل 

  :خدمتونه لۍينېبانکوای انرند 
  کتلصورت حساب  ،حساب کېد خپل بان •
  پرانیستل ناکو Fixed deposit د •
  تحویلول د لت د پیسو د بلونو برېناد اوبو او  •
  کولترسره  يسودار آنالیند  •
  استول او یا تر السه کول د پیسوبل چاته  •
  استول غوتنلیکد چک بوک لپاره  •
  اخیستل ېعمومي بیمد  •
  د خپل موبایل کرییت زیاتول •
  ې لۍبانکوا نيانرد 

  .پورته کئه  ېتر شی یکوال ئولر انرن چې تاسو یهر ا ،دا ده هلۍ بانکوا نيانرد  •
  .سان ديآساده او یې  کارول •
  .ئسره کتر معاملېاو کنې  نکياو با ئودریننوتونکو په لیکه کې ته د  چې بانک ئاتیا نه لر تاسو •
  .نه کئضایع پرې وخت او خپل  ئترسره ک کېبهیر د و دقیقو په  یوازې معاملې خپلې بانکي شی یکوال •
  بانکواليموبایل .  ۲
ول د  آنالینپه  ېورکاو  راکي بانکيتاسو ته اجازه درکوي چې خپلي  لمعاملو لپاره رنده موبایل کارو بانکيد 

  .ئکمرسته تر سره خپل رنده موبایل په 
اپلیکشنونه  داسېلپاره ه اخیستونکو موبایل د  لهچې  ده ېکه ساده شولۍ خه ه اخیستنه بانکوامهאل د موبایل  دا

او پیسي یو  ،حسابونه ووري بانکياپلیکشنونو په مرسته خپل  یادوسانۍ سره د آپه  شی یکوالتاسو ي چې جو شوي د
  .ئول تر سره ک آنالینپه نکي معاملې با نورې داسېاو  ئول وور آنالینپه صورت حسابونه  یک، بانئبل ته واستو

اروپايی  او په نوم پیژندل کیدهلۍ بانکوا SMS د مهאلهغه  ،من ته راغله بانکواليموبایل  کېکال  زېدیز ۱۹۹۹کله چې په 
او د ویب براوزر زېدیز کال واندې  ۲۰۱۰ له. واندې وو کېکولو  ېخدمتونو په واند ېد نۍ خه د ېد نور بانکونه

اپلیکیشنونه بازار ته  لۍبانکواوروسته له هغه چې د موبایل . لۍخه ېره ه اخیستل شوې دهبانکوا لهایس ایم ایس
  .بازار د پخوا په پرتله سو شو لۍبانکوااو ویب براوزر  SMS د ،شول ېواند



   Electronic Funds Transfer لېدفنونو  یېد برینا

حساب خه بل حساب ته  کېشي د خپل بان ییو کس کوالپر م یې چې  ییو سیستم دداسې  لېدد برینايي فنونو 
 مخېکال د قانون له زېدیز  ۱۹۷۸ د EFT د متحده ایاالتو د. واستوي ،کاغذي بانکنوونو استفاده وشيله چې  ېله د پرته

 د. تر سره کي معاملې بانکي ېلیفون او یا کمپیور له الرتشي چې د  ی، هر وک کوالونپه  لۍبانکوا آنالیند 
EFT دونهۍ په  لیينومونو پیژندل  بېالبېلوپه  کېونو هېوادد نېد  .کېول د امریکا  بیل د  کې ایالتونومتحده په په

خو په ینو . ده ېد بانک تادیه او یا د بانک لید په نوم نومول شو کېبرینايي چک او یا ای چک په نوم په انلستان 
  .کېيپه نوم پیژندل  "giro transfer" د کېونو هېوادنورو اروپايي 

د اې ي ایم  ،(Wire transfers)نه د تار لیدو ،(Direct deposit)زېرمه مستقیمه (  ولونه لېد برینايي فند 
‐Pay‐by)یې سیستمونه د تاد تلیفوند  ،(Debit cards) بی کارتونهAutomated Teller Machines (ATMs)، ماشینونو

phone systems )  بانکواليپرلیکه  او (Online banking) دی.  

  ليبانکواتلیفون د 

پیریدونکو ته دا دا بانکوالي . کېي ېچې د بانک او یا مالي ادارو له خوا واند ییو ول خدمت د بانکواليد تلیفون 
  .ترسره کي ېچې بانک وال شي د تلیفون له الر ېله د پرته معاملېمالي  ينېوتیا ورکوي چې 

   (Girobank)ل د یرو بانک يپه سوداریزه توه من ته راغله او په لوم کېکال  زیدیز ۱۹۸۰په  بانکواليد تلیفون 
  .شولشروع  ه اخیستنهورخه  کېپه انلیستان 

 نيانرد  کېکال  زېدیز ۲۰۰۰کله چې په  .وه بانکواليمشهوره  ېرهکلونو تر من  ديزېز ۱۹۹۰او  ۱۹۸۰د دا بانکوالي 
بیخی  کېکال  زېدیز ۲۰۱۰پهخو  ،ورسره کمیده لۍه اخیستنهبانکوالیفون ت لهنو  ،پراختیا مخ پر زیاتیدو شوه لۍبانکوا

  .پامه وغوریده له

  تادیه بِلد 

 یوکوال یترو دو ،کېي ېله لوري خپلو پیریدونکو ته واند لۍبانکواچې د یجیل  یوه داسې آسانتیا دهبِل تادیه د 
چې د  ېله د پرتهد خپل کور خه بِلونه نور  داسېاو  د تحویلی د بیمي، بِل تلیفون، د بِل، د اوبو بِل برېناشي چې د 

  .يته وال شي تحویل ک انېبانک 

کوالی شي چې د بانک د ویب  پېرودونکيد بانک  .ده ېک هلپاره جو پېرودونکودا یوه تالره ده چې بانک د خپلو 
بِلونهخپل  ېاو یا هم اپلیکیشن له الر سای دې هېره. يتحویل ک ان الره لري ېنه وي چې هر بانک یوهت.  

  پېرودنهپرلیکه آنالین یا 



 انام ېدا په د .واخلي توکي کېکوالی شي د خپل کور او یا دفتر خه په بازار  خلکپروسه ده چې  یوه پېرودنهپرلیکه 
او یا هم د  ت کار، کریت کارد یباو پیسې یې  واخلي ه توکيیو  ېله الر انرنچې دوي کوالي شي د 

  .تحویل کيوروسته ترالسه کولو  لهمحصول 

لکه په  ،ئپلنه وک ېداس ېچې په یو یز پس شئ یتاسو کوال نیسئ،یو ه راباید  ېنه ده چې تاسو یواز مانا ېدا په د
 ي تاسو کوال کېیو مارکییو  ېیواز کې پېرودنهچې پر لیکه  شئ یضروري نه ده چې تاسو باید هر وخت سودا وک
  .ئه وور

خو د افغانستان حاالتو ته په کتلو  ،ده ېشو ېره پېرودنههم د پرلیکه  کېد افغانستان په لویو ارونو  کېوروستیو  ېپه د
  .ننوني شتون لري ينېاوس هم 

  :په الندي ول دي کېيپه مرسته پر مخ ول  کنالوژۍنور خدمتونه چې د  یو شمېر

خه  تد یو کار،  (Mobile Recharge)زیاتول پیسېد موبایل حساب ته ،  (online Ticket Booking)کول کپرلیکه د 
 Card) استول پیسېته  تبل کار to  card  Funds  Transfer) د  کېسیستم  بانکيشته چې په  نور خدمتونهداسي  او

د  خدمتونهول  ندېد بانک به  کېکه په لنه توه ووایو په یویشتمه پیۍ  .يکېپه مرسته پر مخ ول  کنالوژۍ
  .کېي ېپه مرسته واند کنالوژۍ

  همیم یحیی

  پازوאل سیستم او شبکې د آمریت د تکنالوژۍ معلوماتي د 

  :سرچینې
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3 ‐ BILL PAYMENT 
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