
داخت خدمات پر
غاز نایید ت و به شکل دیجیتال آسط کارل توداخت پوبه پر



یک  نیروی گردآورنده Länsstyrelse n)شورای ولیتی(ـ
یک  والی و هر  ولیت دارای تقسیم  گردیده سویدنبه   21 ولیت

و باید هم  در  ولیت بوده نمایندۀ  دولت میباشد.  شورای ولیتی

و  اوضاع نماید و هم در عین  زمان شرایط سیاست ملی  را اجرا

از یک   دیگر  شورای ولیتی به  عبارت نیز در نظر  بگیرد. محلی  را

و اهالی  آن واز  های  ولیت مهمی است میان  کمون طرف پیوند

و  ادارات دولت مرکزی.  دیگر میان  دولت، پارلمان طرف

)

عنوان : خدمات پرداختی ـ با پرداخت توسط کارت ـ و به شکل  دیجیتال آغاز منایید صادر 

Länsstyrelsen i Örebro län)شورای والیتی در والیت اوریربو شامرۀ چاپ:  کننده: 

 5:2019

تصاویر: Susanne Lindeborg)سوسنی لیندبوری (

Länsstyrelsen Skåne, 2021 :چاپ

Dari - Materialet är framtaget av 

Länsstyrelsen i Örebro län Stortorget 

22, 701 86 Örebro 

010-224 80 00

orebro@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/orebro 



  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

اوتحم 
4بانک ت کار

4است بانک  تکاریک  این

هات کارمختلف  عانو 5ا

دازید.بپرت کارداخت(با پر)دستگاۀ terminalbetaیک  در l5

Bankomat 6یک  در لپوکشیدن  و گذاشتن

ا 6بدهید:انجام ر ذیل  های کار انیدمیتونیک والکتری بانکداربا 

BankID6نیک(چیست؟ والکترشناسایی  ت)کار 

6ایمنی!  های ترمشو

Faktura7تحساب( ر)صو 

اب ِ 8دازیدبپرموبایل  نتیلفوبا  تحساب(ررل)صو

8گام به  گام

9داخت پرهنگام  در مختلف های دعملکر

ا 9کنیداضافه ر جدید  ندۀگیر

10نمایید داخت پرموبایل  با)اپ(های

10ها شگاه وفردر  داختپرخدمات 

10نیت انتردر  داختپرخدمات 

11ها ر کشودیگر  به لپوانتقال 

11بانکی شده  داختپرقبل  از های تکار

11بدانید؟ بیشتر  بانکی خدمات درمودر  اهیدمیخوآیا 

11میکنید؟ جستجو  ماتمعلودیگر  های بانزبه  آیا

11بدانید؟ بیشتر  سویدن درمودر  اهیدمیخوآیا 



بانک ت کار
بانک  حساب باز میکنید.  کارت که در  آن از همان بانک بدست می  آورید بانک  را کارت

به یک   استفاده از  کارت نامیده  میشود. برای همچنان  debetkort )دیبیت  کارت(نیز
است. این کُد که از چهار عدد تشکیل شده  شخصی شناسایی”  ضرورت PIN-kod یا  “شمارۀ

از بانک بدست  میآورید. است  را

ها و   از سویدن  پول بپردازید،در فروشگاه در داخل و  خارج بانک  میتوانید با یک  کارت
نقد بکشید و یا  ها  پول از  فروشگاه خرید کنید و در  Bankomat ها یا هم در  برخی انترنیت

هم در حساب تان  پول بگذارید.

است بانک  تکاریک  این 
میباشد عات اطلاین  ایدارهمیشه  لیوسد برنظر  به تمتفاوکی انداند میتوبانک  تکار

Förnamn Efternamn

1234 5678 9123 4567

Chip)چیپ(:

دستگاۀ  خواننده را

مثال به یک   به  طور

betaltermina l)دستگاۀ 

پرداخت توسط کارت( 

وصل کنید.

که  میدهد نشان سمبول

تماس  بدون عملکرد کارت

دارد.

کارت روی

تاریخ ماه و سال، نشان  

مدتی  چه میدهد برای

دارد. اعتبار کارت

خرید  زمان در کارت: شمارۀ

میگردد. ارائه در انترنیت

که  مقناطیسی:  زمانی نوار

از  chippet)چیپ(استفاده 

در یک   نشود میتواند

betaltermina l )دستگاۀ  

پرداخت(کشیده شود. 

:CVV/CVC  -کُد

زمان در ایمنی. کُد یک

ارائه  انترنیت در خرید

میگردد.

محل امضاء

عقب ف طر
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ها ت کارمختلف  عاانو

بانک و  debetkort)دیبیت کارت(  کارت

مستقیم از حساب کشیده  میشود  ها به  صورت پول

و  kreditkort)کارت اعتباری(   Betalkort)کارت پرداخت(

تحت  قانون konsumentkreditlagen قرار میگیرد. به تدریج  پرداخت میشود. پول

در ویب سایت  konsumenternas.se بیشتر  بخوانید

کهباشید  داشته خاطر به 
ارت دد،کارگرضبط  داختپرمات اتودستگاۀ  یک سطتویا  و ددگرد بشکند،مفقوتان  تکاراگر  

شخصی عاتاطلگز هرده نمومحافظت  ارتان  کُد بگیرید. تماس دخوبانک  با و ساخته باطل 
نسازید. شریک  اندیگربا  ارتان  های کُد یا 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

0 

در  lیک   betaltermina)دستگاۀ پرداخت( 
با کارت بپردازید. 

داشته   .1 بال  قرار به  طرف حالی که   chippet )چیپ(آن را در  کارت
کنید.   باشد،وارد

نمایید ل وکنترا رمبلغ  .2

کنید د اروارتان  کُد .3

بدهید فشار  ارسبز  کمۀددن نموتایید  ایبر .4

بگیرید ا رتان  تکار .5

بگیرید ا رتان  سیدر .6

ماده! آ .7

5 

https://www.konsumenternas.se/


 
 
 
 
 

Bankomat  در یک گذاشتن و کشیدن  پول
بگذاریید.  بکشید و هم)به حساب  بانکی(پول هم  پول در  برخی Bankomat ها  میتوانید

کُد  میباشد. اگر نیاز به تبدیل  نمودن های مختلف  موجود از میان  زبان امکان انتخاب  زبان
دستگاه های  اتومات Bankomat انجام بدهید.   این کار  را تان داشته باشید  میتوانید خود

به شکل  اتومات اشتباهی کُد،در عین  زمان،کارت باشید که بعد از سه بار  وارد نمودن متوجه
و هم در هنگام   از دستگاۀ  اتومات هم در هنگام کشیدن  پول این  موضوع باطل  میگردد.

اعتبار  دارد. پرداخت پول

کار انیدمیتونیک والکتری بانکداربا  
بدهید: انجام  ارذیل  های 

بید بیآا رتان  حساب ۀشمار •
نمایید ل وکنترا رتان  حساب شارگز •
بل)صورتحساب(ها را توسط  giro)جیرو(بپردازید  •
بدهید انتقال  بانکی های حساب دیگر به ارل پو •
•BankID   خدمات مختلف بانکی به  طور مثال

به کار  ببرید.  شناسایی  الکترونیک(و Swish)سویش(را )کارت

از جبعۀ  ایمنی،  شدن  به  internetbanken)بانکداری الکترونیک(میتوانید برای وارد
و یا  فایل  در  کارت شناسایی  الکترونیک موبایل یا هم  کارت شناسایی  الکترونیک کارت

استفاده نمایید.  

شناسایی  الکترونیک(چیست؟  BankID)کارت
است که در هنگامی  شناسایی  الکترونیک BankID یک  کارت

و بانک ها از  آن مثلَ  نزد ادارات شناسایی تان در  انترنیت
ترین  استفاده میکنید. در حال حاضر در سویدن  معمولی
است که با دیگر اسناد شناسایی  سند شناسایی  الکترونیک
قابل مقایسه میباشد.   و لیسنس  رانندگی مانند  پاسپورت

ایمنی!  های ترمشو
شریک اندیگربا  ایمیل یا و نتیلفوطریق  از ارتان  شخصی عاتاطلگز هر

و نیتانترطریق  از تان بانک به شدن دارواز  پس که باشید اقبمرنسازید.  
شوید. ج خارسیستم  نیتی،ازانترصفحات  دیگر یا 
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Faktura)صورتحساب(
باشد. در اینجا یک مثال  وجود دارد. ِ های  اندک بیک  ل)صورتحساب( میتواند دارای تفاوت

کت اسم شر

تحساب(رل)صو بۀ شمار
11100067349401 OCR-nummer 
15350

2019-01-01 Fakturadatum 
341134111 Kundnummer 

اسم و تخل ِ 

س درص آ

ُستی محلۀ پشمار

Organisationnummer 1000100011 
3334445 Momsreg.nummer

Godkänd för F-skatt 

ن ۀ تیلفوشمار Företagsnamn AB
Stockholm 116 00 i

020-222 222 
ro Plusg

Företaget.se 4949-5572و( )بانک جیر 

دشته میشوسط بانک نوتو
دازید ل بپرانید در همه بانک ها و یا از این طریق پوداخت میتوبا این سند پر
Bankgiro Personkonto 

Balanskonto Privatgiro
Sparbanksgiro 

Bankgirot

OCR 
AVI

65305350 
341134111 
01-02-2019 

داخت استفادۀ کنندۀ پر

کت اسم شر

رس دآ

تحساب(رل)صو
ی مشترۀ شمار

داخت خرین مهلت پرآ

ل ندۀ پوگیره( و شمار)بانک جیرbankgiroبه

Öre Kronor OCR/REFERENS 

5572959#41# 7 > 00 1 200 11100067349401 # 

توسط ماشین بازخوانده میشود. AVI پرداخت( نمیتوان پیام گذاشت.این AVI)رسیِد طفا هیچ تغییری را وارد نکنید در این

ُ 

ل

ستی و محلۀ پشمار

ِ

 AB 5572-4949کت اسم شر

َ 

اینجا در  مورد چگونگی پرداخت بل/صورتحساب نوشتهِ در
شده است.  

به شکل دیجیتال   یک  صورتحساب را این که  بتوانیید برای
حساب و   یا  شمارۀ باید همیشه  شمارۀ giro)جیرو( بپردازید

ارائه کنید. ار   OCR   یا همچنان شمارۀ ارجاع

نروک 1200 ددگرخت  دپرکه  مبلغ ا

قرما  رختیار د 2018ی روفبر 1 یدبگیرر  ا ا

ِ یۀ دیگرل(شیوداخت پوپرسید )رinbetalningskortetاگر به غیر از 
ائه نمایید.ا ارد رخو OCRۀ ا بکار میبرید،مهم است تا شمارر

9490و( س جیر)پلو 01-1 
Bankgiro

تاه( )پیام کوداخت/انتقال پرو( )بانک جیر

بۀ شمار

https://F�retaget.se
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بپردازید موبایل تیلفون با ِبل)صورتحساب(را
بتوانید  که این برای ولی برسد نظر به مختلف میتواند ها بانک موبایل مختلف )اپ(های

مثالی  اینجا در دارید. اطلعات عین داشتن به نیاز همیشه بپردازید )صورتحساب(را یک بل
تیلفون bankgiro)بانکجیرو(در طریق از بل)صورتحساب( پرداخت چگونگی از میگردد ارائه

موبایل. 

ِ
ِ

شناسایی با mobi lt BankID )کارت بتوانید که این برای شوید. تان بانک سیستم نخست وارد
تان  ایمنی کُد و شناسایی شمارۀ تا دارید نیاز شوید سیستم وارد تان موبایل( الکترونیک

میکنید: تعقیب را ذیل مراحل سپس نمایید. وارد  )6 عدد(را

گام به گام
شوید •  فهرست/مینیو وارد

کنید•  کلیک انتقال و پرداخت روی

کنید•  میشود،انتخاب کشیده آن از پول که را بانکی حساب

کنید •  علوه یا و انتخاب را  گیرنده

بنویسید •  را مبلغ

بنویسید•  را تاریخ
Din bank 

BankID 20:50 25% 

فهرست/مینیو برای سمبول

را  تان های انتخاب شما که زمانی
یا  و باز ها میدهید،دریچه انجام

میشوند. جمع صحفه پایان در

Välkommen! 

Se hur du ändrar dina
abonnemang med ett
par klick 

Tips! 

Konton 

Servicekonto 
2222-3,33 444 444-5 

Servicekonto 
5555-6,66 444 444-6 

Lönekonto 
7777-3,33 444 444-9 

Sparkonto 
9292-3,33 444 333-4 

Visa alla konton 

بنویسید. در  صورتی که شمارۀ  OCR موجود  •  شمارۀ  OCR را

به شکل پیام  بنویسید  ِنباشد-شمارۀ بل)صورتحساب(را

کن( کلیک  کنید  • روی Lägg till)علوه

و  تاBankID باز   • روی Godkänn )تایید(کلیک  نموده

میشود،منتظر باشید 

کُد تان  را بنویسید)6عدد( •

روی Legitimera)شناسایی نمودن(کلیک کنید  •

بدهید  روی  Klar)آماده(کلیک  • این که با دیگر قضایا  ادامه برای

شدن از سیستم(  بروید.  و یا هم به  Logga ut)خارج  کنید
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Betala och överföra 

e-fakturor 

Ny betalning/överföring 

Ditt bankkonto

Företagsnamn

260 kr 

Snarast 

11100067349401 

Lägg till 

1 

Från 

Till 

Belopp 

OCR 

Välj mottagare 

Ny mottagare sök 

Bg/Pg Mina 
Konton 

Övriga 
Konton 

Lägg till ny mottagare 

Typ av mottagare 

Lägg till ny mottagare 

Bankgiro 

Plusgiro 

Bankkonto 

Personkonto 

Lägg till ny mottagare 

Bankgiro 

5572-4949 

Hämta mottagarnamn 

Godkänn mottagaren 

Mottagarensnamn 
Företagsnamn AB

 

داخت پرهنگام  در مختلف های دعملکر
بل)صورتحساب(های  را که به  صورت دیجیتال بدست  آورده اید  صرفا َ 

امضاء  نموده تایید کنید. 

 ِباگر  ل  دارای یک کُد  QR میباشد  میتوانید 

اطل ِبعات  ل  را ثبت کنید.  روی  سمبول  کمره کلیک 

نموده عکس کُد  را بگیرید. حتی سطر پایانی 

 ِب ل)صورتحساب(را نیز  میتوان  توسط  کمره باز  خواند.

سمبول  برای  تقویم.  

برای  وارد  نمودن تاریخ کلیک  کنید. 

 bank- eller   به
 plusgiro)بانک  جیرو(
یا)پلوس  جیرو( که از 

قبل  ارائه  گردیده است
پول  بپردازید،  پول  را 
به حساب  خود و یا 
حساب های  دیگران 

انتفال  بدهید.

گیرندۀ جدید  را اضافه  کنید
نوع  گیرنده  را انتخاب  کنید 1.

شمارۀbankgiro)بانک  جیرو(که  ِدر  ب ل  وجود  2.
دارد  را بنویسید.

روی  Hämta mottagarnamn)اسم  گیرنده  ر ا  3.
وارد سازید(کلیک  کنید 

بررسی کنید تا اسم  درست  باشد4. 

گیرنده  ر ا تایید  نمایید. 5.

.1 

.2 

.4 

.5 

.3 

ِ



دیایمنتخدارپلایوبمایا)اپ(هب
کنید. گزینه های مختلف  وجود دارد.به  از طریق)اپ(های  موبایل)پول(پرداخت شما  میتوانید

مثال  Swish, Seqr, Samsung Pay و   Apple Pay )اپ(Swish)سویش(که متعلق به  7  طور
با این)اپ(ها  میتوانید  استفاده  قرار میگیرد. بانک میباشد در حال حاضر از همه بیشتر  مورد

مستقیم از حساب کشیده   ها به  صورت ها انتقال بدهید.  پول عادی و  شرکت بین  افراد پول را
تعین میکند. شما  میتوانید بدون هزینه هایش  را است بدانیم که هر بانک  خود میشود خوب

دریافت کنید.   نیز  پول داشتن یک  تیلفون هوشمند

هاه شگاوفرردخت ادپرتماخد
ا رها  بل ل،پوداخت پرمحل  در هزینه یک داختپربدل  در انیدمیتوها  شگاهوفراز  خیبردر  
بدهید.  انتقال ارل پوهمچنان  و کنید حساب دارول بکشید،پول پوبانکی  حساب دازید،ازبپر

نیت نتراردتخادپرتماخد
از طریق  انترنیت وجود دار د  های مختلف  برای پرداخت پول بر بانک تان  راه علوه

هستند.   های از خدمات  پرداخت پول PayPal, Masterpass و   Klarna نمونه

Bankens namn 

Förnamn Efternamn
Förnamn Efternamn
1234 56

78 9123
 4567

1234 56
78 9123

 4567

12-19 

10 



ها ر کشویگر دبه  لپولنتقاا
میباشد به نام   Money from Sweden که در  یک  سرویس ادارۀ امور مصرف کنندگان دارای

مقایسه کنید. همچنان  میتوانید های مختلف  را هزینه  فرستادن پول توسط شرکت آن میتوانید
میباشد.   یک  ادارۀ دولتی در بر  میگیرد ادارۀ امور مصرف کنندگان ببینید چه مدتی  را

نکیباه شدخت ادپرقبل  زایهات رکا
ن یاهجوپناو هایست رتوی ابرینه گزیک  ـ 

های که  پرداخت  خرید در  آن فروشگاه شدۀ بانکی  میتواند برای های از قبل  پرداخت کارت
در  فروشگاه به کار  برده شود. آنها را میتوان و همچنان در  انترنیت می  پذیرند را توسط کارت

میان   هزینه ها و  مقررات های اجناس دیجیتال یا هم در  kiosker)شوسک ها(خریداری نمود.
میباشد.   در  بازار، متفاوت های مختلف  موجود کارت

؟نیدابدبیشتر  نکیباتماخدد رموردهید امیخویا آ
 مراجعه کنید. ه ویب سایت   konsumenternas.se/ny-i-sverigeب

؟میکنیدجستجو  تمامعلویگر دیهان بازبه  یاآ
به ویب سایت  

 hallakonsument.se/pengar-och-ekonomi/livssituationer/ny-i-sverige
مراجعه کنید. 

؟نیدابدبیشتر  نیدسود رموردهید امیخویا آ
کنید.  ه ویب سایت   informationsverige.seب  مراجعه
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https://www.konsumenternas.se/ny-i-sverige
https://www.hallakonsument.se/pengar-och-ekonomi/livssituationer/ny-i-sverige
https://informationsverige.se/
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