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 Preface مقدمه

  (Political)سياسی ، (Environmental)محيطی ،(Social)اجتماعی مختلف ابعاد از جهان

 (Acid Development)سريع انکشاف حال در زوايا ديگر و  (Economical)اقتصادی  ،

. کرد نامگذاری  (Agile)االنتقال سريع جهان ميتوان خلص بطور را کنونی جهان. است 

 Information and)مخابراتی و معلوماتی تکنالوژی بخشهای در انکشافات

Communication Technology)  انترنت آمدن بوجود بخصوص و(Internet)  بحث 

 کردن الکترونيکی . است کرده داغ را  (Business)تجارت ويژه به امور کردن الکترونيکی

 دغدغه همچنان . است امروز اقتصاد بنيانی و مهم خيلی موضوعات از يکی تجارتی امور

 نيز  را  (Investors)گذاران سرمايه و اقتصادادان توجه تجارتی امور کردن الکترونيکی

 از بار اولين برای  (USA)امريکا متحده اياالت در ۱۹۵۰ دهه در. است نموده جلب بخود

 Plastic)پالستيکی کارت اولين دهه اين در. آمد بعمل استفاده پول بجای  (Card)کارت

Card)  توليد دينزز آی موسسه توسط خدمات يا محصوالت خريد مصارف پرداخت جهت 



 وسيع بکارگيری بودند، موثر الکترونيکی تجارت گيری شکل در که کارتهای بر عالوه. گرديد
 را تجارتی معلومات بيشتر سهولت و سرعت با بتوانند طريق اين از تا آورند بوجود کمپيوتر

 زمانيکه ولی. نمايند  (Exchange)مبادله ديگر  (Producers)گان کننده توليد و خود بين
 ميکنيم تحليل و تجزيه را اهداف تحقق عدم و مطالعه را افغانستان الملل بين اقتصاد وضعيت
 ترقی کم های کشور ساير رسم به افغانستان عمومآ. ميشويم مايوس و متاثر خيلی

  (Deficit)کسر آن  (Balance of Payments)تاديات بيالنس در همواره  (LDCs)يافته
 تجارتی امور کردن الکترونکی به نکردن توجه کسر اين های علل از يکی و است شده تجربه
 فرصتها از استفاده در اندک توانايی معنی به تجارتی امور کردن  الکترونيکی چون. است
 حد بتواند تا نمايد ايجاد مثبت تحوالت و تغييرات افغانستان برای ميتواند مفهوم  اين و است
.  دهد کاهش را کشور تاديات بيالنس کسر اقل

 

 Emerging of Digital Economy ديجتل اقتصاد آمدن بوجود

 تغيير  (Digital Economy)ديجيتل اقتصاد آمدن بوجود تحوالت همه اين مستقيم پيامد

 بيشتر و بيشتر قبل به نسبت مشتريان.ميباشد مشتريان به گان کننده توليد از توازن قوه وحرکت

 مرفوع برای. ميدارند تقاضا  کم  زمان در و کمتر قيمت نيازهايشان، بر مبتنی را ارزش

 برای. نمايند ايجاد را مبتکر سازی ارزش های سيستم بايد ها تجارت تقاضا چنين اين نمودن
 و معلوماتی تکنالوژی متفاوت تجارتی،ساختار مختلف ساختار به نياز  اغلبآ ها سيستم اين

 دگرگونی اين. ميباشد تجارتی چالشها و فرصتها درباره متفاوت تفکر توانايی و مخابراتی

 شرکتهای فرز مرحله به به سنتی مرحله از تجارت در  (Companies)کمپنيها

 سرمايه و موثر گذاری پالن مبتکر، انديشه ايجاب و نبوده ساده  (Corporations)سهامی

 .   دارد را دقيق گذاری

 
 مثآل  ميباشد ومخابرتی معلوماتی تکنالوژی مشتمل که اطالعاتی های زيربنا افزون روز توسعه
 Electronic)الکترونيک تجارت انکشاف  سبب مخابراتی گوناگون های سيستم و انترنت

Commerce)  ترين نزديک به امروزه انترنت مجازی فضا. است گرديده جهانی سطح به 



 ديجيتل اقتصاد بنام اقتصاد جديد بخش يک ايجاد باعث که شده مبدل تجارتی ارتباطات زمينه
 تجديد به نياز همواره که است تغيير در تيز سرعت به بسيار امروزه اقتصاد. است گرديده

 عرضه های حلقه کردن خلق و تجارت، مختلف های عرصه در بيشتر دانش تيکنالوژی،
 از.دارد را الکترونيک بانکداری مانند خدمات ارايه و) کاال (محصوالت مختلف انواع و مجازی
  انقالب يعنی بزرگ انقالب دو زمانيکه الملل بين اقتصاد در حضور برای ديگر طرف

  (Globalization)شدن جهانی انقالب و  (ICT Evolution)ارتباطی و معلوماتی تکنالوژی
 استفاده موثر گونه به بايد موجوده فرصتها همه از  که ميکنيم پيدا بزودی ميکنيم بررسی را

 .سازد مستحکم و برازنده الملل بين اقتصاد در را خود اقتصاد حضور بتواند کشور تا آيد بعمل

         

  Afghanistan in International Economics الملل بين اقتصاد در افغانستان حضور

 Afghanistan)افغانستان مالی و بانکداری انستيتوت در که   ضيا استاد قبل روز چند

Institute of Banking and Finance) و است کار مشغول  بانکداری ترينر بست در 
  صفحه در را افغانستان ی تازه واردات و صادرات ميزان است جوان ازاقتصاددان يکی

 ديگر و ارقام مقايسه و  بررسی از بعد. نمود شريک  (Facebook)بک فيس مجازی
 در ما که ميکنيم مشاهده افغانستان الملل بين اقتصاد و تاديات بيالنس به مرتبط شاخصهای

 تقريبآ افغانستان سهم الکترونيک تجارت در و داريم کوچک خيلی سهم شاخصها از برخی
 و است دشواری کار افغانستان در تجارتی امور ساختن الکترونيکی ترديد بدون. است ناچيز

 همکاری به تنها که جامع  (Framework)چارچوب و  (Strategy)ستراتيژي يک به نياز

 اقتصاد در را افغانستان سهم اگر ديگر جانب از. دارد را است پذير امکان افغانستان حکومت

 الکترونيکی با ميتوانند کشورها. است صد در يک از کوچکتر خيلی کنيم بررسی الملل بين

 (Singapore)سينگاپور مثآل دهند افزايش جهان در را خود اقتصادی سهم تجارتی امور کردن
 افزايش پايدار گونه به جهان در را خود سهم و آيد بر اقتصادی جدی چالشهای از توانست

 الملل بين اقتصاد در را خود سهم و کند اجرا را کار اين ميتواند نيز افغانستان پس. دهد

 .  دهد بهبود را خود سرانه عايد داده افزايش

 



 حمايه و حضور با و  (Taliban’s Regime)طالبان رژيم از بعد ميدانيد طوريکه افغانستان

 کرد آغار  (Scratch)صفر از را خود اقتصادی و سياسی ساختار الملل بين جامعه و امريکا
 قابل رشد و درخشش بخشها از بسياری در توانسته امروز سال ۱۱ شدن سپری از بعد

 انکشاف و داشته گوارا رشد توانست افغانستان اقتصادی بخش در. نماييد تجربه را ای مالحظه
 رشد ی پروسه است سابقه بی نيز جهان در که افغانستان در مخابراتی و معلوماتی تکنالوژی
 همچو عناصر بدبختانه ولی ساخت بهتر خيلی را افغانستان  (Economic Growth)اقتصادی

 ظرفيتها، فقدان ، (Insecurity)امنيتی بی ،(Bribery and Corruption)اداری فساد

 اصل تامين عدم ،(Weak and Parachuted Leadership)پراشوتی و کمزور رهبريت

 را افغانستان اقتصادی رشد همواره... و  (Competency Orientation)ساالری شايسته

.  است نموده روبرو جدی چالشهای به متوجه

 

 The Reality of International Economics الملل بين اقتصاد حقيقت
 اقتصادی رشد کم بسيار زمان گذشت از بعد افغانستان کنونی رژيم شدن استاده پا بر از بعد

 چون آورد بوجود را ها نگرانی و يافت کاهش رشد اين بزودی ولی کرد تجربه را فزاينده
. است کرده پيدا کاهش  نزولی روند يک در اخير سالهای در افغانستان اقتصادی حقيقی رشد

 اگر و است  (Fragile Economy)شکننده اقتصاد يک دارای  هم  هنوز افغانستان بلی
 علت از يکی ولی نماييم گذاری جمله را زيادی صفحات ميتوان بگرديم آن های علل دنبال
 باالی نکردن توجه يابيم حضور الملل بين اقتصاد در نتوانستيم ما که ای اساسی های

 الکترونيکی دنبال ما که است رسيده آن زمان اکنون. است تجارتی امور کردن الکترونکی

 با ما. سازيم گسترده الملل بين اقتصاد در را خود حضور و بگرديم تجارتی امور کردن

 در باال بسيار شتاب با و متفاوت  (Tastes)های سليقه دارای که هستيم روبرو ای مجموعه

 با که هستند بهرمند ای تکنالوژی از که هستيم متوجه مجموعه آن با. است تحول و تغيير حال

 تحوالت واسطه به که هستيم متوجه جوامع با. است انکشاف و رشد حال در نمايی روند
 و دهند کاهش را خدمات و محصوالت توليد مصارف ميخواهند شدت به خودشان، های نوآوری

 منابع چه ، افغانستان مانند های کشور منابع و مصرف بازار از مندی بهره خاطر به هم



 Human)بشری منابع چه و (Natural and Physical Resources)فزيکی و طبيعی

Resources) ، نسبی مزيت منابع اين از و ميکنند استفاده دارند(Nominal Advantage) 

 گذشت با و ميکنند  (Competitive Advantage)رقابتی های مزيت به تبديل شانرا خود

.  ميدهند افزايش را خودشان حضور و کاهش را فاصله نيز زمان

 
 افغانستان سهم افزايش الملل، بين اقتصاد در حضور رقابتی، های مزيت از گيری بهره برای

 به بايد را خدمات و محصوالت  (Cost of Production)توليد شده تمام قيمت بايد وغيره

 به مربوط معلومات انتشار ضريب بايد. دهيم کاهش  (Systematic)سيستماتيک و موثر گونه
 دهيم افزايش  خدمات و محصوالت از اعم از را خود توليدات مزايای و خدمات و محصوالت

 مورد ميدهد افزايش  را بيرون در افغانستان توليد عرضه امکان که های فرصت بايد و
 اساسی اصول بايد الملل بين بازارهای در احسن وجه به شدن ظاهر برای. دهيم قرار استفاده
 باالی و کنيم استفاده است، افزايش حال در که نمايی روند با و الملل بين تجارتی اقتصاد
. کنيم تمرکز الکترونيک تجارت

 

 ?What is E-Commerce چيست؟ الکترونيت تجارت

 كليه از عبارتست الکترونيک تجارت « :نماييم تعريف چنين ميتوانيم را الکترونيکی تجارت

 پرداخت و قرارداد انعقاد ، (Negotiation)مذاكره جستجو، از اعم تجارت، به مربوط امور

 تجارت ،الذکر فوق تعريف در. »کمپيوتری و اينترنتى هاى شبكه از اعم الكترونيكى محيط در

 تجارت تا سنتى تجارت از كه است  (Cube)مكعبى يک مانند زاويه يک از الكترونيكى
 خدمات و محصوالت مشتمل که نمايند حركت بايد مكعب اين ضلع دو در الكترونيكى خالص
 درون ديگر زاويه يک و است تعمق و تفكيک زاويه يک زاويه اين .ميشود جيتالید تا فيزيكى

 از يكى الكترونيكى دادوستد اينجا. كنيم الكترونيكى نيز را کاروبار بايد كه است سازمانها
 مى فراتر الكترونيكى کاروبار از بينيم مى ما را محيط وقتى اما است، کاروبار اين اجزاى

 نهاد بين مشترى، با اقتصادى هاى نهاد بين سطح در ميتواند الكترونيكى تجارت كه چرا. رويم

  .باشد يكديگر با ها دولت بين و دولت با اقتصادى هاى نهاد بين هم، با اقتصادى هاى



 را  شدت با های کوشش الکترونيک تجارت در حضور برای جهان های کشور تمامی امروزه
 رشد و ساخته برازند الملل بين اقتصاد در را خود  (Shares)سهم بتوانند تا ميدهند بخرچ

 صد در ۸۰ از بيشتر الکترونيک تجارت اخير سالهای برآورد مثآل. دهند افزايش را اقتصاد

  از بيشتر  (Developed Countries)يافته ترقی های کشور های آمار حتی و دارد، رشد

 اين به ميکنيم ارزيابی و بينيم می را الکترونيکی تجارت مزايای زمانيکه. است درصد ۹۰
 نکنيم، استفاده محيط اين از و وارد عرصه اين در را مان خود اگر که ميبريم پی حقيقت

 بزرگ حلقه اين لوازم بايد که معناست بدين پس ميدهيم، دست از را زيادی های فرصت
. کنيم  (Manage)اداره و (Organize)سازمان را الکترونيکی تجارت

 

 The Importance of E-Banking الکترونيک بانکداری اهميت

 ساختار به ميشود متعلق بخشی. است تفکيک قابل بخش چند در الکترونيک تجارتی خدمات

 بخشی و  (Legal and Judicial)وقضايی حقوقی بشری، منابع ،  (Technical)فنی های

 بانکداری و نقل و حمل گمرک، بحث اين در که  (Logistic)لوجستيک به ميگردد بر ديگر

 است خاصی نقش دارای  (E-Banking)الکترونيکی  بانکداری بين اين در اما. است شال

 افغانستان در. ميباشد تجارت برای   (Generation of Money)پول خلق اساسآ که چرا
 بيشتر الكترونيكى بانكدارى روى بايد ،باشيم الكترونيكى تجارت توسعه خواستار ما اگر

 الكترونيكى بانكدارى روى دليل دو به. بدهيم قرار توجه مورد را آن و كنيم  (Focus)تمركز

 و تر سريع هاى گام ها کبان امور در محيط اين در خواهيم مى كه اين يكى. شود بايد تاكيد

 بودن غيررقابتى خاطر به گاهى گاه متاسفانه ما بانكى نظام اين كه اين دوم. برداريم بلندترى

 و ها بانك عالى شوراى در خوشبختانه البته. است باالتر مرجع دستورات نيازمند سيستم، كل

 تاكيد  (Category)کتگوری اين روى شدت به هم دولت در حتى و ها بانك عمومى مجمع

 اين بايد ما پس. دهيم انجام را كار اين بتوانيم كه داريم نياز بيشتر ما افغانستان در اما. مٮشود

 پول چون. برسانيم مناسب جاى کي به را كار تا دهيم انجام بيشتر سرعت با را امر



 به و كنيم پيدا دست مهم اين به اگر كه بزرگ زنجيره يك در است اى حلقه کي الكترونيكى
 . كنيم مى پيدا دست نيز آن با مرتبط هاى حلقه بقيه به تدريج

 
 که اينترنتی بانکداری مثأل است اجرا قابل مختلف های شيوه به الکترونيکی بانکداری امروزه

 کارت مانند معاصر  (Debit Card)بدهکاری کارتهای بوسيله اينترنت طريق از

 چک همچون مالی خدمات از فهرستی کارتها اين و ميگيرد صورت  (Smart Card)هوشمند
 بانکها وسيله به که کوچک بانکداری خدمات ساير و حسابها صورت پرداخت الکترونيکی،

 بر مبتنی بانکداری الکترونيکی بانکداری ديگر های شيوه. گذارد می نمايش به را ميشود ارايه

 بانکداری ميباشد، آن با مرتبط های ټکنالوژی و  (Mobile Banking)همراه تيلفون

 اتوماتيک های ماشين بر مبتنی بانکداری ، (Telephonic Banking)تيلفونی

 Point of)فروش های کمبيم مبتنی بانکداری ،  (Automatic Teller Machine)صرافی

Sale)   ميباشد . 

 
 و دارد مزايای چه عادی بانکداری مقايسه به الکترونيک بانکداری دقيقأ که اينست ديگر پرسش

 و اهميت از الکترونيک بانکداری شد اشاره نيز قبآل طوريکه  است؟ توجه و اهميت قابل چرا
 شريک شما با را الکترونيک بانکداری یمزيتها خالصه اگر. است برخوردار  خاصی نقش

 :بود خواهد زير ليست مانند ،تقريبآسازم

 .ميسازد مساعد را راحتی و انتخاب مشتريان برای •

 .دارد را ارزش پر مشتريان کردن جذب قابليت •

 .است بلندی (Image)منظر دارای •

 .ميگردد عوايد در افزايش سبب •

 . است ساده و سهل آن توسعه •

 .ميدهد کاهش را ها چينل ديگر فشارها •

 . قيمت در کاهش •



 . سازمانی موثريت و کارآيی •

  (E- Marketing)الکترونيک بازاريابی سهولت •

  

  The Electronic Money Supply الکترونيکی پول انتشار

 ارزش وسيله ، (Medium of Exchange)مبادله وسيله را پول ما آنجاييکه از

 انتقال وسيله ، (Medium of Storage) هذخير وسيله ،  (Medium of Value)گذارى

 Basis of)حسابداری اساس و  (Medium of Transfer of Value)ارزش

Accounting)  كارت مثآل تاس درست پولها مختلف انواع براى تعريف اين دانيم،یمى 

 از يكى الكترونيكى پول انتشار. كارتها ساير و الكترونيكى پول كيف بدهى، كارت اعتبارى،

 مرجع کي پول اين ناشر شود،یم مطرح غيرالكترونيكى پول وقتى. است روز جدى های بحث

 عرضه هاىیوریت در دليل همين مبنای بر.  افغانستان در بانک افغانستان د مثآل است خاصی
 ٮشوند،یم متصور برايش عمودى خط کي كنند،یم مطرح كه را عرضه بحث پول، تقاضاى و

 را همين زمانيکه اما است، پول عرضه ميزان اصلى گزار سياست مركزى کبان معتقدند چون
 فقط ديگر الكترونيكى پول ناشر كه اين واسطه به كنند،یم بررسى الكترونيكى پول محيط در

  (Money Supply)پول عرضه به مربوط مباحث در اساسى تاثير کي نيستند، دولتى مراجع

 کبان بر عالوه. دهندیم انجام جديدى نهادهاى را الكترونيكى پول انتشار. شوندیم لیقا آن براى

 دور، راه ارتباطات شركتهاى  (MasterCard)مستركارت و  (Visa)ويزا مانند موسساتى ها،

  (Microsoft)مايكروسافت و (Yahoo)ياهو ديجيتال كيف مثل معلوماتی تکنالوژی شركتهاى

 كه آيد مى وجود به مشكالتى سرى کي بنابراين. گيرندیم عهده به را كاركرد و وظيفه اين

 .گيرد مى قرار توجه مورد تجارت در

 

 The Issue of Safety امنيت موضوع
 در را الزم اطمينان و امنيت آيا که است اينطور ديگر بحثهای از يکی ها بحث جمعه در

 و داريم نيز اينجا داشتيم، مركزى کبان توسط شده منتشر پول براى ما كه همانطور مبادالت



 اين اختصار با فوق سوال برای دهيم؟ انجام بايد چگونه را بزرگ مقياس در تجارت نه اگر
 فوايد چون اما. ندارد را امنيت و اطمينان آن است درست كامالً  يعنی ميشود ارايه جواب چنين

 به را ها نگرانى اى حاشيه امنيتى هاى سيستم تعبيه با كنيمیم سعى دارد، ديگرى شمار بى
 با كه است اين ديگر سوال. نماييم استفاده بيشترين آن فوايد از بتوانيم تا دهيم كاهش حداقل

 كندیم پيدا كاهش بانک افغانستان د يعنی  (Central Bank)مركزى کبان نقش آيا كار اين
ً  سو کي از چون است منفى سوال برای جواب ؟خير يا  افغانستان  مانند كشورهايى در اساسا

ً  نيستند، برخوردار الزم قوام از الكترونيكى پول انتشار خصوصى موسسات كه  کبان اتفاقا
 مى ايجاد كه اطمينانى واسطه به خودش تجهيز با و عرصه اين به تر سريع ورود با مركزى

 را خودش اقتدار آن دارد، مركزى کبان توسط شده منتشر پول كه امنيتى واسطه به و كند
 آن روى مركزى های کبان امروز كه قانونى ذخيره مانند مفاهيمى البته. كند مى حفظ

. دهدیم دست از را خودش كاركرد عرصه اين در ديگر كند، مى جدى  (Manpower)مانور
 داشته را خودش كاركرد بايد ها کبان عالى شوراى توليت عنوان به مركزى کبان همچنان لذا

 سيستم اين در  (Interest Rate)ربا نرخ بحث هنوز چون. بكند را كار اين بتواند كه باشد

  .بدهد انجام را كارش شود مى تعيين مركزى کبان توسط كه اى دامنه و حدود با بايد
 

 The Role of De Afghanistan Bank بانک افغانستان د نقش
 تاثيرى با ارتباط در بانک افغانستان د كه اينست آيد می بوجود بزودی  که ای ديگر سوال

 دارد،  (Demand for Money)پول تقاضاى روى الكترونيكى حالت به پول شكل تغيير كه
 مانند دارد، متعارف پول كه هايى ويژگى واسطه به بانک افغانستان د بكند؟ بايد كار چه

 Legal)قانونى مسائل و  (Acceptability)مقبوليت ، (Ease)سهولت ، (Safety)امنيت

Issues)  ، بانک افغانستان د. باشد پول اين نشر متولى خصوصى بخش بكند تالش بايد 

 البته. كند حفظ پول بازار عرصه در را حضورش و كند ايفا را خودش نقش اين تواندینم
 ذخاير كاهش و كار اين بر مترتب هاى هزينه كاهش ضرب، حق كاهش مثل هايى بحث

 را تاثيرش بانک افغانستان د  (Balance Sheet)نامه بيالنس در كه است مواردى قانونى

 پول مخاطرات زمينه در كه انتقادى مقاالت از برخى و دارد وجود كه نگرانى کي. مٮگذارد
 تهيه و توليد و کبان كردن الكترونيكى روند دارند، تاكيد آن روى نيز شودیم هیارا الكترونيكى



 Afghanistan)افغانستان پولى نظام است ممكن كه هايى نگرانى اين. است الكترونيكى پول

Currency System)  اين من نظر به  بريزد، هم به را  ً . ميباشد اساس بى نگرانى اساسا
 بحث باشيم، داشته بايد الكترونيكى بانكدارى در ما كه جدى هاى بحث از يكى من اعتقاد به

 اين و كنيم دنبال بايد شدت به را اين ما كه است  (Cheque) چك (Cambium) کمبييم
 داشته وجود بانک افغانستان د در بايد  ميکانيزه کچ تسويه مركز ونيز بدهيم انجام را كار
.  باشد

 
 حاضر چالشهای وجود با که کنم عرض برايتان ميتوانم کامل اطمينان به بحث خالصه بعنوان

 تحکيم و تقويت درباره که است رسيده آن زمان حاال دارند وجود افغانستان کنونی نظام در که
 بانکداری بخصوص و الکترونيک تجارت طريق از الملل بين اقتصادی در افغانستان حضور

 شبکه  توسط که M-Paisa از مثال بحث اين اثبات برای. نماييم فکر و تامل الکترونيک

 اينريچ ايرک مقاله قبل روز چند. ميکنيم ارايه شده انداخته بکار افغانستان در روشن مخابراتی

(Erick Heinrich)اوج نقطه در  افغانستان چگونه«  عنوان تحت ۲۰۱۳ مارچ ۲ منتشر 

 در  حمت اجمل آقای بنام اسبقم همکاران از يکی توسط که »دارد قرار تکنالوژی انقالب

 از بعضی ارايه در باوجوديکه اينريچ آقای. نمودم مطالعه را بود، شده شريک بک فيس صفحه

 ميزند  M-Paisa از مثال اينريچ آقای. هستم موافق کل در ايشان با ولی نموده مبالغه حقايق

 اينريچ آقای. است داده توضيح مفصل گونه به را بانکداری جديد روند اين استفاده مزايای و

 از  (Infrastructure)زيربنای با است ای کشور افغانستان کشورها ساير نظر در که مينويسد
 طوريکه حقيقت اما خبرند بی معاصر جهان انکشافات و تکنالوژی از آن مردم که رفته بين

 معمول غير اين و شده معمول روز تکنالوژی از استفاده افغانستان در امروزه است ديگر
 Nokia)۱۱۰۱ نوکيا مبايل از استفاده حال در را افغان پوليس روزها اين در که نيست

 مشاهده خير يا شده اضافه حسابشان در آنها معاشات اينکه خود ساختن مطمين برای (1101
 از استفاده با اطراف در شان  فاميل به را پول اين از مقداری ميتوانند آنها اينکه ويا نماييم
 .نيست معمول غير بفرستند، مبايل

 



 افغانستان ملی پوليس معاشات تاديه برای اساسآ ۲۰۰۹ سال در M-Paisa مالی خدمات

 توزيع در صد در ۱۰ مصارف  (Dramatic)دراماتيک و آنی کاهش آن نتايج که شد معرفی

 در را  (Defalcation and Corruption)اداری فساد و اختالس روند اين. گرديد معاشات
 صد در ۳۰ ملی پوليس معاشات در علت همين به و کرد جلوگيری کامآل معاشات توزيع
-M آمدن بوجود از بعد ميشود زده اختالس به قبآل که پولهای چون ميگيرد صورت اضافه

Paisa شد اشاره نيز قبآل طوريکه.ميگردد پوليس معاشات تقيسم M-Paisa توسط 

  (Vodafone)وادافون بنام برتانيه مخابراتی بزرگ شرکت همکاری با  (Roshan)روشان

 مزبور روند و ميکنند استفاده روند اين از جمعيت ميليون ونيم يک حدود امروز. آمد بوجود

 فعاليت. هستند مبايل دارای افغانها درصد ۴۰ چون است توسعه حال در زياد بسيار بسرعت

 M-Paisa طريق از امرزو مثآل است نموده انکشاف اواخر اين در نيز M-Paisa تکنيکی
 خدمات بازپرداخت و ارايه و تاجران به پرداخت ديگر، شخص به شخص يک از پول انتقال
 شرکت با نيز  (Western Union)يونين ويسترين قبل سال. است اجرا قابل کوچک مالی

 يا بفرستند پول کشور از خارج بتوانند مشتريان M-Paisa طريق از تا نمود قرارداد روشن

.  نمايند حاصل

 

 G-7 های کشور و امريکايی پيشرفته کشورهای اکثر در حتی M-Paisa مالی خدمات مانند

  (Illiterate)بيسواد آن جمعيت صد در ۷۰ تقريبآ که ای  کشور در اما ، ندارد وجود نيز
 است گرفته صورت انکشاف نوع اين دارند حساب بانک در مردم صد در ۵ از کمتر و باشد

 ميگويد CITI خدمات اجرايی ،مديرTomasz)(توماسز آقای. است تامل قابل موضوع اين که

-ام«  است متعقتد M-Paisa درباره و» نيستم آگاه امريکا در اتانکشاف چنين اين از من» 

 مسايل تحليلگر  (Laurence Chandy)چندی الورنيس. »است ای بزرگ موفقيت يک پيسه

-M« ميدارد تحرير چنين M-Paisa به رابطه در  (Washington)واشنگتون در مالی

Paisa دولتی سکتور در سرقت و اداری فساد بردن بين از جهت را بزرگ بسيار تفاوت 

 توسعه  (Catalyst)کتلست بعنوان M-Paisa نقش درباره وی. »است نموده ايجاد افغانستان



 را بنيادی تغيير آوردن بوجود توان M-Paisa مالی خدمات « دارد اعتقادی  چنين  اقتصادی

. »است دارا فقر ماهيت در

 

 فرصتها هيچنوع به جهان در جمعيت بيليون ۲.۵ بيشتراز که ميکند اشاره  (Chandy)چندی
 که جديد بانکداری خدمات و هوشمند تيلفيونهای از تشکر اما ندارند دسترسی مالی وخدمات

 سيستم آنجايکه از.يابند نيل مالی پايداری و موفقيت  به که ميدهد آنرا توان فقير مردم برای
 قابل نيز افغانستان مالی نهادهای و است آلوده و فساداداری از مملو افغانستان در بانکداری

 را خود جايگاه توانست M-Paisa  بحرانی و دشوار وضعيت چنين اين در نيستند، اعتماد

 شما M-Paisa خدمات از استفاده برای مثآل. دهد نشان موثر مالی خدمات کننده ارايه بعنوان

 که نمايندگان کوچک شبکه توسط M-Paisa عمليات باشيد داشته بانکی حساب که نداريد نياز

 مبايل استفاده بر مبتنی پولی خدمات اختصار با. ميشود اجرا ميباشد عادی دوکانهای عمومآ

 که است معتقد چندی. ميدهد سوق بزرگتر و وسيع اقتصاد يک به رسمی اقتصاد از را جمعيت

  (Fertilizers)کميايی کود خود های زمين برای شدند قادر M-Paisa از استفاده با مردم

 پرداخت پول  (Education)تحصيل و تعليم و  (Health)صحت برای يا نمايند خريداری

 . نمايند

 

  


