د بول د خپرونی الرښود
مقدمه
بول د اسعارو د بدلولو خدمتونه او خپرونه ده چی په افغانستان کی د پیوست شرکت له خوا چمتو شوی.
د بول د کلمی سرچینه د صرافانو او معامله کوونکو د حلقی څخه چی په شهزاده سرای کی د راکړو ورکړو لپاره یو ځای کیږی منځ
ته راغلی ده .د دی حلقی راکړی ورکړی د افغانستان په بازار کی د اسعارو بیی ټاکی .
بول د نړی د مهمو اسعار و دقیقی بیی په هره یوه دقیقه کی نوی کوی او د دی خپرونی له الری کاروونکو ته یی وړاندی کوی .بول
د اسعارو وروستي او دقیق بیی د افغانستان په بازار کی د شهزاده سرای څخه د معامالتو په عین وخت کی چمتو کوی او تاسو ته یی
وړاندی کوی.
د بول خدمتونه په زیرک انډرایډ موبایلونو کی د استعمال وړ دی او تاسی کوالی شۍ دا خپرونه د  www.bol.afویب پاڼی او
play.google.comڅخه د نړی په هر ځای کی ډاونلوډ کړی .د بول خدمتونه د اس.ام.اس له الری هم فعال دی او اوس محال د
اویا زرو څخه زیات کاروونکی د دی خدمتونو څخه په افغانستان کی ګټه پورته کوی .تاسو همدارنګ کوالی شی د سترو مخابراتی
شبکو په استفاده سره ،د اسعارو بیی د ت توری  ۷۲۹شمیری ته په لیږلو سره همدا اوس الس ته راوړی.
الرښود:
 -1د اسعارو د تبادلی د بیی السته راوړلو خپرونه (بول) د  www.bol.afویب پاڼی او د  play.google.comڅخه ډاونلوډ
کړی.
) په شکل لیدل کیږی .که د اسعارو بازار
 -2د کین په لور د صفحی په پورته برخه کی یوه دایره د دوه تیرونو سره د (
خالص وی نو حلقه به په شین رنګ کی د لیدو وړ وی .که د اسعارو بازار بند وی نو د حلقی رنګ به خړ وی.

) تاسو ته د خپرونۍ فهرست ته الرښود کوی .د فهرست به سر کی به د
 -3د ښی خوا په پورته برخه کی د انځور په سر (
اسعارو نرخ ووینی .په دی صفحه کی د اسعارو لست چی په یو جدول کی راغلۍ دی په ساده ډول ښودل کیږی .د ژبی څانګه تاسو
) تاسو سره مرسته کوی ترڅو
ته اجازه درکوی چی د خپلی خوښی ژبه وټاکی لکه دری ،پښتو او یا انګلسی .دا انځور (
معلومات د بریښنالیک ،ټویټر او یا فیسبوک له الری کی نورو سره شریک کړی .او همدا رنګه کوالی شئ د صفحی په فهرست کی
د زمونږ په اړه ،د بول د خپروني الرښود او د ګدون کولو د خدمتونو صفحی څخه کار واخلی.
-4د بول د خپرونی اصلی صفحه کی ،د پلورلو او پیرودلو دوه ټاکنۍ شتون لری .هره څانګه په ټاکل شوی نیټه کی د اسعارو د بیو
ښکارندوی دی .نیټه او وخت د وروستی ثبت شوی وخت په خپرونه کی ښایی .دواړه څانګۍ د اړوندو اسعارو د بیو انعکاس دی.
) انځور په کارلو سره د خپل خوښی وړ بیی و ټاکی او مقایسه کړی.
تاسو کوالی شی د (
 -5تاسو کوالی شی خپل د خوښی وړ د پیسو قیمت ولیکۍ او د نورو اسعارو په پرتله یی وټاکۍ او حساب کړی.
تاسو د بیی وروستۍ نیټه او وخت چی په سیستم کی د ننه شوی ګوری .د قفل د انځور
 -6کین لور ته ،د قفل انځور ته نیژدی
شتون په صفحه کی ددی ښکارندوی دی چی اوس محال تاسو د بول په هیڅ یو نا محدوده بنډلونو کی ګډونوال نه یاست.
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د بول د خپروني د خاصو ځانګړتیاوو د کارلو او د وروستیو اسعارو د بیو د لیدلو لپاره باید یو له نا محدودو بنډلونو څخه واخلی.
په فشار ورکولو سره تاسو کوالی شی د بول د بنډلونو څخه یو وټاکي او د صفحی ښکته ،د تضمین د کارت
دی انځور ته
شمیره دننه کړۍ او یو له بنډلونو څخه واخلی.
د بول د خپرونی د کارولو لپاره تاسو کوالی شی د پیوست شرکت شمیری سره اړیکه اونیسۍ او د تضمین د کارت شمره په وړیا
توګه الس ته راوړی.
د تضمین کارتونه یوه نوی الره د دیجیتلی ورکړو لپاره په افغانستان کی ده .د تضمین کارتونه د آنالین ورکړو لپاره په ویب پاڼو او
نور بیالبیل د موبایل خپرونو کی د دیجیتل خدمتونو اخیستلو لپاره کارول کیږی .تاسو کوالی شی د تضمین یو کارت په وړیا توګه د
نیژدی دوکانونو او یا د موبایل د خرڅولو د دوکانونو څخه الس ته راوړی .همدارنګ تاسو کوالی شی د
 https://www.bol.af/home/regپه ویب پاڼی کی په نوم لیکنی سره او یا د  ۰۷۸۹۷۲۹۷۲۹شمیری سره اړیکه اونیسی او د
تضمین د کارت شمیره الس ته راوړی.
که چیری د تضمین وړیا کارت په نیژدی دوکانونو کی نه وی ،د دوکاندار څخه وغواړی ترڅو  ۰۷۸۹۷۲۹۷۲۹شمیری سره
اړیکه اونیسی او د تضمین کارتونو لپاره تقاضا وکړی .د یو نوی خرڅوونکی په معرفی کولو سره تاسو کوالی شی د تضمین د
کارت شمیره په وړیا توګه الس ته راوړی.

د تضمین د پیسو ورکړی دیجیټلی خدمتونه ،د پیوست شرکت نوی وړاندیز دی.
-7د اصلی صفحی ښکته څانګه ،د اسعارو د بیو امار ښایی .دا خپرونه په عام ډول د  ۹۰ورځو رقم ښایی .تاسو کوالی شی د ښکته
په لور تیر په کلیک کولو سره د اړوند نیټی ټاکل بدل کړی .د ګراف په کین خوا کی د اسعارو بیی ښودل شوی او ښکته لور نیټه
ښایی.
-8د بول په بنډل کی د ګډون کولو څخه وروسته ،د اسعارو د نوم تر څنګ به تاسو ته دوه تیره وړوکی او غټ د لیدو وړ وی.
تیر د پروني د معاملی ورستۍ
یا
دا تیرونه په پورته او یا ښکته خوا د یو بل په مقابل کی د پیسو ارزښت ښایی .ډبل تیر
توپیر او د نننۍ معاملی ورستۍ توپیر ښایی .دا توپیرد یو ملک د پیسو د نرخ د پورته والی او یا ښکته والی ښکارندوی دی.
نقطه لرونکی تیرونه او
د نورو په مقابل کی ښایی.

د ننني ورستي معاملی ښکارندوی د تیری معاملی په مقابل کی دی چی د پیسو زیاتوالی او یا کم والی

تیر پورته خوا ته :د پیسو د ارزښت پورته والی د پرونی ارزښت په وړاندی ښایی .دا عالمه هغه وخت منځ ته راځی چی د نننۍ
ورستي د پیسو ارزښت د پرونی معاملی د ورستۍ نرخ څخه پورته وی .د بیلګی په توګه :که چیری د ډالرو وروستی بیه د افغانی په
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وړاندی پرونی بازار کی  ۵۷،۲۰وی ،او نن د ډالر ارزښت د افغانی به وړاندی  ۵۷،۳۵وی ،دا چی د افغانیو ارزښت د پرون په
پرتله پورته دی نو د افغانیو په پرتله د تیر خوا به پورته وی.

تیر ښکته خوا ته :د پیسو د ارزښت ښکته والی د پرونی ارزښت په وړاندی ښایی .دا نښه هغه وخت منځ ته راځی چی د ننۍ
وروستي د پیسو ارزښت د پرونی معاملی د ورستۍ نرخ څخه ښکته وی .د بیلګی په توګه :که چیری د ډالرو وروستی بیه د افغانی په
وړاندی پرونی بازار کی  ۵۷،۲۰وی او نن د ډالر ارزښت د افغانی به وړاندی  ۵۷،۱۰وی ،دا چی د افغانیو ارزښت د پرون په پرتله
ښکته دی نو د افغانیو په پرتله د تیر خوا به ښکته وی.
نقطه لرونکی تیر پورته خوا ته :د پیسو د اوسنۍ ارزښت د پورته والی ښکارندوی دی .دا نښه هغه وخت منځ ته راځی چی د
نننۍ پیسو د معاملی ارزښت د مخکیني معاملی څخه پورته وی .د بیلګی په ډول :کی چیری همدا شیبه مخکی د غرمی څخه ساعت
 ۱۱:۱۳وی او د ډالرو ورستۍ معامله د افغانیو په وړاندی ۵۷،۲۰وی او مخکیني معامله مخکی د غرمی څخه په  ۱۱:۱۱تر سره
شوی وی او د ډالرو ارزښت د افغانیو په وړاندی  ۵۷،۲۵وی ،دا چی د افغانیو ارزښت پورته د مخکیني ارزښت څخه دی نو د نقطه
لرونکی تیر د افغانیو په پرتله منځ ته راځی.
نقطه لرونکی تیر ښکته خوا ته :د پیسو د اوسنۍ ارزښت د ښکته والی ښکارندوی دی . .دا نښه هغه وخت منځ ته راځی چی د
نننۍ پیسو د معاملی ارزښت د مخکیني معاملی څخه ښکته وی .د بیلګی په ډول :که چیری همدا شیبه مخکی د غرمی څخه ساعت
 ۱۱:۱۳وی او د ډالرو ورستۍ معامله د افغانیو په وړاندی ۵۷،۲۰ده .مخکیني معامله مخکی د غرمی څخه په  ۱۱:۱۱تر سره شوی
وی او د ډالرو ارزښت د افغانیو په وړاندی  ۵۷،۱۵شوی وی ،دا چی د افغانیو ارزښت د مخکیني ارزښت څخه ښکته دی نو د نقطه
لرونکی تیر د افغانیو په پرتله منځ ته راځی.
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