
خدمات پرداخت
بھ پرداخت پول توسط کارت و بھ شکل دیجیتال آغاز نمایید



کارت بانک
کارت بانک را از ھمان بانکی  

.بدست میآورید کھ در آن حساب باز میکنید

جخاروداخلدرمیتوانیدبانککارتیکبا
وھافروشگاهدربپردازید،پولسویدناز

یاھاBankomatدروکنیدخریدانترنیت
ودبکشینقدپولھافروشگاهازبرخیدرھم
.بگذاریدپولتانحسابدرھمیا

ل با کارت بانک کھ دارای عملکرد بدون اتصا
میباشد میتوان خریداری ھای کوچک را با 

”blippa ” نمودن یا قرار دادن کارت بھ طرف
. باال دستگاه پرداخت،انجام داد



انواع مختلف کارت ھا

Bankkort)کارت بانک(،debetkort)کارت دیبیت(
پول ھا بھ صورت مستقیم از حساب  کشیده میشود

Betalkort)کارت پرداخت ( وkreditkort)کارت اعتباری  (
.   قرار میگیردkonsumentkreditlagenتحت قانون. پول بھ تدریج پرداخت میشود

زد بھ این معنی زمانی کھ چیزی را بھ قرض خرید میکنید ھرگاه در مورد خرید تان نظری دارید میتوانید ن
.فروشنده و قرض دھنده مراجعھ نمایید

www.konsumenternas.se:کارت ھای مختلف را در این ویب سایت مقایسھ کنید

http://www.konsumenternas.se/


بھ خاطر داشتھ باشید کھ

ات بعد از سھ بار وارد نمودن اشتباھی ُکد،در عین زمان،کارت بھ شکل اتوم•
.باطل میگردد

اخت ضبط اگر کارت تان بشکند،مفقود گردد و یا توسط یک دستگاۀ اتومات پرد•
.گردد،کارت را باطل ساختھ و با بانک خود تماس بگیرید

گران ُکد تان را محافظت نموده ھرگز اطالعات شخصی یا ُکد ھای تان را با دی•
.شریک نسازید



با کارت در یک
Betalterminal(دستگاۀ پرداخت پول 

توسط کارت)  پرداخت نمایید

آن بھ )چیپ(chippetکارت را در حالی کھ •
.  طرف باال قرار داشتھ باشد،وارد کنید

خوش آمدید

مبلغ را کنترول نمایید•

عدد4ُکد تان را وارد کنید،•

ھیدبرای تایید نمودن دکمۀ سبز را فشار بد•

کارت تان را بگیرید•

کرون230.00

****
دکارت را بگیریتایید شده

رسید تان را بگیرید•

آماده 



آیا بھ پول نقد نیاز دارید؟
شما میتوانید ھم از  

پول نقد )دستگاه اتومات پرداخت(uttagsautomatفروشگاه ھا و ھم از 
بدست بیآورید



گذاشتن و خارج نمودن پول 
Bankomatدر یک 

ھا میتوانید ھم پول Bankomatدر برخی •
.ییدپول بگذار)بھ حساب بانکی(بکشید و ھم

امکان انتخاب زبان از میان زبان ھای •
.مختلف موجود میباشد

Bankomatشما میتوانید در دستگاه ھای •
ُکد تان را خود تبدیل کنید

ل در اینجا میتوانید در مورد چگونگی اجرا مواردی ذی
:بھ زبان ھای مختلف بیشتر بخوانید

Bankomat.seپول بکشید،

https://bankomat.se/wp-content/uploads/2014/12/Bankomat%C2%AE_Dialog_Uttag.pdf


بانکداری الکترونیک و کارت شناسایی
الکترونیک 



Internetbanken(بانکداری الکترونیک)

:با بانکداری الکترونیک میتوانید کار ھای ذیل را انجام بدھید
شمارۀ حساب تان را بیآبید•
فھرست کشیدن و خارج نمودن پول از حساب تان را کنترول نمایید•
بپردازید)جیرو(giroھا را توسط )صورتحساب(بل•
پول را بھ دیگر حساب ھای بانکی انتقال بدھید•
و )کارت شناسایی الکترونیک (BankIDخدمات مختلف بانکی بھ طور مثال   •

Swish)را بھ کار ببرید)سویش.



وارد شدن بھ internetbanken (بانکداری 
الکترونیک)

:برای وارد شدن بھ سیستم بانکداری الکترونیک میتوانید از این ھا استفاده کنید

•Säkerhetsdosa)جعبۀ ایمنی(

•Mobilt BankID)کارت شناسایی الکترونیک موبایل(

•BankID)در کارت)کارت شناسایی الکترونیک

•BankID)کارت شناسایی الکترونیک ( درfil)فایل(



BankID(کارت شناسایی الکترونیک)چیست؟

•BankIDھ در یک کارت شناسایی الکترونیک است ک
و ھنگامی شناسایی تان در انترنیت مثالَ نزد ادارات

.بانک ھا از آن استفاده میکنید
کارت شناسایی (BankIDدر حال حاضر •

ی در سویدن معمولی ترین سند شناسای)الکترونیک
د الکترونیک است کھ با دیگر اسناد شناسایی مانن
.  دپاسپورت و الیسنس رانندگی قابل مقایسھ میباش

•BankID)ک ھا توسط بان)کارت شناسایی الکترونیک
.صادر میشود



با Mobilt BankID(کارت شناسایی الکترونیک
موبایل)وارد سیستم شوید

شناساییشمارۀدر نخستین دریچھ 1.
بنویسیدراتان

 Mobiltوارد شدن بھ سیستم توسط 2.
BankID(شناساییکارت

کنیدانتخابرا(موبایلالکترونیک

BankID) کارت شناسایی
نیدرا در موبایل تان باز ک)الکترونیک

بنویسیدراتانایمنیُکد3.

سپس  4.
Legitimera)را )شناسایی ھویت

فشار بدھید

1

2

3

4



مشورت ھای ایمنی

ھرگز اطالعات شخصی خود را از طریق تیلفون و یا ایمیل بھ اشتراک نگذاریید.!
یستم خارج مراقب باشید کھ پس از وارد شدن بھ بانک تان از طریق انترنیت و یا دیگر صفحات انترنیتی،از س

.شوید

!



)صورتحساب ھا(پرداخت بِل ھا



Faktura)صورتحساب(



Faktura)صورتحساب(

1
2

ـ ) Bankgiro(روال پرداخت،بانک جیرو1.
)plusgiro(پلوس جیرو

)صورتحساب(شمارۀ بِل2.

آخرین روز پرداخت3.

.4Bankgironummer) شمارۀ بانک
)جیرو

.5OCRیا شمارۀ ارجاع

مقدار پول6.

شمارۀ گیرنده7.

3

4

5 6 7



دازیدرا با تیلفون موبایل بپر)صورتحساب(بِل
کارت شناسایی الکترونیک (Mobilt BankIDبا 

وارد ) جبعۀ ایمنی(säkerhetsdosaیا ) موبایل
سیستم شوید

بروید)فھرست(بھ مینیو•

روی پرداخت و انتقال کلیک کنید•

آن حساب بانکی کھ پول باید از آن کسر شود را •
انتخاب کنید

گیرنده را انتخاب و یا عالوه نمایید•

برای داد و ستد مبلغ را بنویسید•

ستقیماَ اگر چیزی ننویسید پول ھا م(تاریخ را بنویسید•
)کسر میگردد

شمارۀ -موجود نباشدOCRدر صورتی کھ شمارۀ •
را بھ شکل پیام بنویسید)صورتحساب(بِل

کلیک کنید )عالوه نمایید(Lägg tillروی •



دازیدرا با تیلفون موبایل بپر)صورتحساب(بِل
کلیک کنید )تایید(Godkännروی •
انتظار بکشیدBankIDتا زمان باز شدن •
عدد6ُکد تان را بنویسید،•
کلیک ) امضاء نمودن(Skriv underروی •

کنید

پرداخت شده است )صورتحساب(حاال بِل

برای ادامھ دان با دیگر قضایا و یا خارج شدن از سیستم •
.کلیک کنید)آماده(klarروی 



عملکرد ھای مختلف در ھنگام پرداخت

آورده ھای را کھ بھ صورت دیجیتال بدست)صورتحساب(بِل
.اید صرفاَ امضاء نموده تایید کنید

را میباشد میتوانید اطالعات بِلQRاگر بِل دارای یک ُکد 
د را روی سمبول کمره کلیک نموده عکس کُ . ثبت کنید

ز میتوان را نی)صورتحساب(حتی سطر پایانی بِل. بگیرید
.توسط کمره باز خواند

.برای وارد نمودن تاریخ کلیک کنید. سمبول برای تقویم



گیرندۀ جدید را اضافھ کنید

کلیک کنید) بھ(Tillروی •

بروید) گیرندۀ جدید(Ny mottagareبھ •

نوع گیرنده را انتخاب کنید•

کھ در بِل وجود دارد )بانک جیرو(bankgiroشمارۀ•
.را بنویسید

اسم گیرنده را (Hämta mottagarnamnروی •
کلیک کنید)وارد سازید

بررسی کنید تا اسم درست باشد•

.گیرنده را تایید نمایید•

آماده



ھای موبایل پرداخت نمایید)اپ(با



میان افراد عادی و شرکت ھا پول را انتقال •
بدھید

شودپول مستقیماَ از حساب بانکی کشیده می•

شخص میتواند بدون تیلفون ھوشمند پول•
دریافت کند

ھر بانک ھزینھ ھای خود را تعین میکند•





خدمات پرداخت در فروشگاه ھا
در برخی از فروشگاه ھا میتوانید در بدل پرداخت یک ھزینھ در محل پرداخت 

پول، بل ھا را بپردازید،از حساب بانکی پول بکشید،پول وارد حساب کنید و
.ھمچنان پول را انتقال بدھید



خدمات پرداخت در انترنیت
.   برای پرداخت از طریق انترنیت، خدمات مختلف برای پرداخت وجود دارد

PayPal)پی پال(،Masterpass)ماسترپس(  وKlarna)چند نمونھ میباشند)کالرنا.



انتقال پول بھ دیگر کشور ھا

ای در اینجا میتوانید ھزینھ فرستادن پول را از طریق شرکت ھ
ا در بر ھمچنان میتوانید ببینید چھ مدتی ر.  مختلف مقایسھ کنید

میگیرد
ادارۀ امور “Konsumentverketاین خدمت توسط 
.میشودکھ یک ادارۀ دولتی میباشد بھ پیش برده”مصرف کنندگان



کارت ھای بانکی از قبل پرداخت شده 
گزینھ ھا برای توریست ھا و پناھجویان

کارت ھای از قبل پرداخت شدۀ بانکی میتواند برای خرید در آن •
فروشگاه ھای کھ پرداخت توسط کارت را می پذیرند و ھمچنان در

.  انترنیت بھ کار برده شود
آنھا را میتوان از فروشگاه ھای اجناس دیجیتال یا ھم در •

kiosker)خریداری نمود)شوسک ھا.
ان کارت ھای مختلف از قبل پرداخت شدۀ بانکی وجود دارد کھ میتو•

تی ھزینھ ھا و مقررات بستگی دارد بھ کار. از میان آنھا انتخاب کرد
.  کھ شخص انتخاب میکند



آیا میخواھید در مورد خدمات بانکی بیشتر بدانید؟
https://www.konsumenternas.se/ny-i-sverige

: معلومات بھ زبان ھای مختلف
https://www.hallakonsument.se/pengar-och-

ekonomi/livssituationer/ny-i-sverige/

آیا میخواھید در مورد سویدن بیشتر بدانید؟
.مراجعھ کنیدinformationsverige.seبھ ویب سایت

ر مثال ھای کھ در اینجا ارائھ گردیده است معمولی ترین خدماتی میباشد کھ در حال حاض
.دارای بیشترین استفاده کننده در سویدن میباشد

https://www.hallakonsument.se/pengar-och-ekonomi/livssituationer/ny-i-sverige/
https://informationsverige.se/sv


اطالعات تماس فرد مسئول برای کار با خدمات
ابتدایی پرداخت در کمون شما:

Materialet är framtaget av
Länsstyrelsen i Örebro län

Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00

orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro
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