
 د بریښنایي تکنالوژي پر مټ سوداګریزې الرې چارې

 لنډیز

ې ک چې همدغې تکنالوژي دی ایجاد او پرمختګ تکنالوژي د دا چې اوسنۍ نړۍ د یوه کلی حیثیت غوره کړیده چې علت یې

بریښنایي سوداګري . پوهیږو چې پرمختګ رامنځته کړیدی تغیرات او  د سوداګري په برخه کې هم زیات ورځ تر بلې تغیراتو

څرنګه .په پرتله ډیرې ښیګڼې لري )هغه سوداګري چې د فزیکي سیستمونو په واسطه سرته رسیږي(د دودیزې سوداګري

ټولې هغه مرحلې شاملې دي چې تولید شوي شیان د  ( د کاروبار هغه برخه ده چې په هغه کېچې کامرس)بشپړه سوداګري

سولو کې مرسته کوي. یا ټولې هغه اقتصادي کړنې چې توکي د تولید له ځایه مصرف په رتولید له ځایه تر مستهلکینو پورې 

د سوداګري یا کامرس په نوم، او هغه سوداګري چې په هغه کې د اجناسو او خدماتو د پیرودلو او پلورلو  ،کوونکو ته رسوي

 د بریښنایي سوداګري په نوم یادیږي. ،پروسه  د انټرنیټ په ذریعه ترسره شي

ته  ټپه حد اقل پانګې سره خپل مارکیی شولمونږ کو ،بریښنایي سوداګري نړیوال الس رسی کې پوره پوره مرسته کوي

 د له مشتریانو سره صمیمانه تعامل، پراخه ساعتونو، لږ لګښت، کم وخت، ی شي په اسانۍ،توسعه ورکړو. یوه کمپنۍ کول

 ه کچه ډیر مناسب تجارتي ملګري پیدا کړي.واټن کموالی، او چټکتیا سره ډیر مشتریان او نړیوال

او داسې نورو بڼو سره د مختلفو بریښنایي  B2B ،B2C ،B2G ،C2C،G2Cبریښنایي سوداګري په مختلفو شکلونو سره لکه 

 چېسره شي،  نیټ او داسې نورو الرو ترتلګرام، ټلکس، ټلیفون، بیسیم، موبایل فون، بریښنالیک، انټرتکنالوژیو پر مټ لکه 

 د یوه هیواد د اقتصادي پیاوړتیا سبب ګرځي. سوداګري د پرمختګ او په نهایت کې د

 سریزه

مونږ او تاسې په اوسني وخت کې په داسې نړۍ کې ژوند کوو چې کوالی شو په یو څو ثانیو کې د نړۍ ګوټ ګوټ سره     

د مختلفو الرو لکه ټلیفون، انټرنیټ، بریښنالیک او داسې نورو وسایلو په مټ اړیکه قایمه کړو. دا چې نړۍ د یوه کلي حیثیت 

نانو پیدا کړو چې دا ټول د انسا رسیرامنځته کیږي په اسانۍ سره الس اتغیرپه نړۍ کې چې څه ت کړیده، نو کوالی شوغوره 

ددغو غوښتنو د پوره کولو  ،د هڅو او کوښښونو نتیجه ده. انسانان کوښښ کوي چې خپلې اړتیاوې او غوښتنې پوره کړي

پلو غوښتنو ته خنو په نتیجه کې کړ نورو انسانانو د لپاره انسانان په نړۍ کې بیالبیلې کړنې ترسره کوي، تر څو په خپلو یا د

ځواب ووایي. انسانان چې په نړۍ کې دګټې په منظور کومې کړنې ترسره کوي کاروبار بلل کیږي. څرنګه چې کاروبار 

چې معموالً د اجناسو او خدماتو د تولید، توزیع  یپراخه اقتصادي مفهوم لري او عبارت له هغو ټولو مشروع کارونو څخه د

نو کاروبار په یوه ټولنه کې د بې وزلۍ او بیکارۍ په له منځه وړلو کې او د  ه راوړلو په مقصد تر سره کیږي.او ګټې الست

ټولنې په پرمختګ او هوساینه کې ډیر بارز نقش لوبوي.خو څرنګه چې اوسنۍ وخت کې کاروبار او تجارت په یوه نوې بڼه 

ې یې کوم چې په افغانستان ک ،بحث کوو مټ په سوداګري لوژیو پهنو مونږ به د مختلفو بریښنایي تکنا ی،رامنځته شوي د

سوداګري په ځای نوې سوداګریزې الرې چارې پکار واچول شي او په  ، دودیزېڅو؛ ترزیات ضرورت احساس کیږي

  اساس یې سوداګري چټکه او د هیواد موجوده اقتصادي وضعیت ته بهبود ورکړل شي.
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لمي معتبرو علمي کتابونو، عد داخلي او خارجې   ددې څیړنېزې مقالې کړنالره کتابخانه یي ده، چې په ترتیب کولو کې یې

نو د مقالې په لیکلو کې د ذکر شویو ماخذو ، څیړنیزو مقالو او باوري انټرنیټې سایټونو څخه ګټه اخستل شوې ده.ژورنالونو

ول اصول ټمطالعې او څیړنې وروسته زیاتره شکلونه او عکسونه په دقیق ډول ترتیب شویدي او د یوې علمي لیکنې اړوند  د

چې معلومات په ساده او روانه ژبه راټول، ترتیب او  بشپړ ډول په پام کې نیول شوي دي، او هم زیار ایستل شوی دی په

 لوستونکو ته وړاندې شي.

 د بریښنایي تکنالوژي پر مټ سوداګریزې الرې چارې

عصر معلوماتو ته داخلیدل چې په اساس  په دې عقیده دي چې د صنعتي انقالب رامنځته کیدل او نړۍ د نني پوهان اقتصاد

ړي او ژور بدلونونه رامنځته ک اړخونو کې ډیر زیات مثبت او داسې نورو فرهنګي ،،سیاسياجتماعي په اقتصادي، بشریې د 

 دانترنیت په رامنځته کیدو سره خاصتاً  لوبولي دی. نقشد تکنالوژی پرمختګ زیات  هم د سوداګري په برخه کېچې ، دي

 ېالیکترونیکي سوداګري په دڅرنګه چې نړۍ د یوه کلي حیثیت غوره کړي دی. نن ورځ اوګړندۍ شوه  د معلوماتو پراختیا

او بریښنایي سوداګري په اوسنۍ نړۍ کې د سوداګري ې، شو خسره م هرکليزیات ټولنې  له  بشري کې د وروستیو کلونو

نن ورځ د دودیزې )هغه سوداګري چې د فزیکي سیستمونو په واسطه سرته رسیږي( پر ځای له بریښنایي  بڼه بدله کړې ده.

یټي انټرن سیستمونو څخه کار اخستل کیږي، په دې مانا چې نور فزیکي بڼه سوداګري خپل ارزښت له السه ورکړی او د

 ي د هیوادونو د اقتصادي پراختیا لپاره اهمیتسیستمونو په واسطه سوداګري کیږي. له دې سترګې نشی پټیدای چې سوداګر

لري. د انټرنیټ د شبکې په پراختیا سره، انټرنیټ ته د السرسي او په سوداګریزو چارو کې د لږ لګښت له کبله سوداګري 

 انټرنیټي شوې ده او پراختیا یې موندلې ده.

د ځینو صنایعو او لویو سازمانونو له لوري لکه لسیزه کې په امریکا کې  1۶۹۱بریښنایي سوداګري د لومړي ځل لپاره په 

لسیزه کې د  1۶8۱د اوسپنې پټلۍ، موټر جوړونې او نورو برخو کې د معلوماتو د بریښنایي مبادلې په ډول وکاریده او په 

ته ع رامنځلسیزه کې د هغې د کارونې پراختیا د الکترونیکي مبادلو ښه موق 1۶۶۱انټرنیټ نړیوالې شبکې رامنځته کیدو او په 

م کال کې پوهنیزه او څیړنیزه برخه کې خپله وړتیا په ډاګه کړه، په پرمختللو هیوادونو کې  1۶۶۱هغه مهال چې په  ،کړه

 د له دې بهیر څخه د ګټه اخیستنې چټکې هلې ځلې یې وکړې.چې  ،سوداګریزې مؤسسې او بانکونه لومړني بنسټونه وو

اګري موضوع مطرح شوه او وده یې وکړه داسې چې انټرنیټ نن ورځ په بانکي، همدو هڅو په پایله کې د بریښنایي سود

لومړی  ،مخکې لدې چې بریښنایي سوداګري تعریف کړو کورنیو او نړیوالو اقتصادي فعالیتونو کې اصلي رول لوبوي.

 نو.بشپړه سوداګري پیژ

هغه مرحلې شاملې دي  په هغه کې ټولېد کاروبار هغه برخه ده چې بشپړه سوداګري  (: Commerceبشپړه سوداګري )

 .( 8:8 .)شیان د تولید له ځایه تر مستهلکینو پورې په رسولو کې مرسته کوي چې تولید شوي

لپاره بیالبیل تعریفونه  ( E – Commerceد بریښنایي سوداګرۍ ) نو ،دا چې بریښنایي سوداګري څه ډول سوداګري ده

 ندې ډول ذکر کوو.وړاندې شوي چې ځینې تعریفونه یې په ال

د کمپیوټري ارتباطي شبکو څخه په ګټه اخیستنې د ټولو سوداګریزو فعالیتونو سرته رسول بریښنایي سوداګري بلل کیږي یا 

 .(1:2۹) ه کاغذ پرته د سوداګري یو ډول دیبریښنایي سوداګري ل ،په بل عبارت

 .ترسره کېږي مټ رپ الکترونیکي وسایلوبریښنایي سوداګرۍ د سوداګرۍ هغه ډول دی، چې ټولې معاملې یې د 



وداګریزې یا هغه س ،هفروش څخه عبارت د او له طریقه په مستقیم ډول له خرید لکترونیکي وسایلوا دبریښنایي سوداګري یا 

   الکترونیکي یا برېښنایي سوداګري بلل کیږي. ،الرې چارې چې د الکترونیکي وسایلو پر مټ ترسره کیږي

 ېچ ،دىڅخه عبارت  توزیع اوخرڅالو تبلیغ، تولید د ېله الرطریقو  يارتباط دبریښنایي سوداګري له نظره    WTOد 

 . يو محدود ېت پوریپه انترن زیاتره ددغو

ې په چ ده  کي انتقال او ورکړهیکترونیال یا معلوماتو طالعاتود ابریښنایي سوداګري  له نظره  1۶۶7) ون )یسیاروپایي کم

 .ږيبریښنایي سوداګري بلل کی ،شامل وي متن ، آواز او عکس هم   هغه کې

د بریښنایي سوداګري په وسیله د پیر او پلور اړوند معلومات تبادله او د توکو د لېږد رالېږد لپاره اړین معلومات په لږ زحمت 

محدودیت نه لري او د هغوی او چټک ډول سرته رسیږي. شرکتونه یو له بل سره د اړیکو د ټینګښت په برخه کې کوم 

اړیکې هم په ډیر ساده او چټک ډول ټینګیږي. که پورتنی تعریف ته په کتو په لند ډول ووایو د انټرنیټي شبکې له الرې پیر 

او پلور بریښنایي سوداګري بلل کیږي؛ خو باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د بریښنایي سوداګرۍ لمن ډیره پراخه 

وداګریز او مالی خدمتونو او پانګه ټول په دې تعریف کې راټولیږي. په حقیقت کې بریښنایي سوداګري د شوې، د مؤسسو س

بریښنایي معلوماتو د تبادلې او سوداګریزو راکړو ورکړو یوه بله کړنالره ده چې د بریښنایي پول په حیث یې د سوداګریزو 

 مرکزونو تر منځ د اړیکو اسانتیاوې رامنځته کړې دي.

ښنایي سوداګري د سوداګرۍ هغه ډول دی چې ټولې معاملې یې د انټرنیټ په وسیله تر سره کیږي او د ګڼ شمېر ډولونو بری

په لرلو سره د انټرنیټ یو مهم اړخ ګڼل کیږي. بریښنایي سوداګري ګټه اخیستونکو ته دا فرصت برابروي، چې د خپلو توکو 

یو له بل سره خپل مالونه شریک کړي.په بریښنایي سوداګري کې اړ نه یو چې د پیر او پلور لپاره پرته له ځنډ او خنډ څخه 

سوداګریز مالونه د پیر او پلور لپاره په ورځو او اونیو انتظار وباسو، بلکې په اسانۍ سره کولی شو په ډیره ساده طریقه د 

 کو پیر او پلور ترسره کړو.خپل موبایل او کمپیوټر له الرې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په ډیره لږه موده کې د تو

او سمهال په نړۍ کې زیاتې بریښنایي سوداګریزې شبکې موجودې دي چې په نړۍ کې یې لوی اقتصادي انقالب رامنځته 

م کال کې د جېف بېزوس له خوا  1۶۶۱کړی دی، خو د بریښنایي سوداګرۍ لومړنۍ شبکه د امریکا په متحده ایالتونو کې په 

ه نامه رامنځته شو چې مرکزي دفتر یې په واشنګټن کې ده. نوموړې شبکې په لومړیو کې د کتابونو ( پ Amazonد امازون )

له پلور څخه پیل وکړ او وروسته یې د بیالبیلو توکو پیر او پلور ته الس واچاوه چې اوسمهال هر کال په میلیاردونو ډالرو 

 (1:27).راکړه ورکړه کوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )میالدي(د تاسیس کال  نوم ګڼه 

۱ Amazon 1۶۶۱ 

۲ Yahoo 1۶۶۱ – مارچ 

۳ eBay 1۶۶۱- سپتمبر 

۴ Alta Vista 1۶۶۱- دسمبر 

۵ Hotmail 1۶۶۹ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۳:۸۵): جدول: د ځینو نړیوالو بریښنایي شبکو نومونه او تاسیس کالونه  1

 Steps of Electronic Commerce مراحل د رامنځته ته کیدو د بریښنایي سوداګري

ی شو چې د بریښنایي سوداګري مرحلې په پنځو برخو کولخوالی په حالت کې ده نو ابریښنایي سوداګري ورځ تر بلې د پر

 وویشو.
  ترین مرحله :یو – 1

نو  ،الیکترونیکي بازراموندنه وکړيخپلو محصوالتو او تولیداتو ته شرکتونو او سازمانونو کوښښ کاوه چې په اویلو کې 

تولیداتو په اړه مالومات پورته کول تر څو یې مصرف کوونکي وویني ددې لپاره به یې ساده سایټ ته د خپلو محصوالتو او 

 او خوښ یې شي. په حقیقت کې دغه مرحله د ویترین مرحلې په نوم یادیده.
 : مرحله  قوي ډیټابیس – 2

 او د خپلو اطالعاتو لپاره یې ور څخه( بدل شو. Data Baseساده سایټ په یو قوي ډیټابیس )په دوهمه مرحله کې دغه 

استفاده کوله، مشتریانو به د محصوالتو د اخیستلو غوښتنه هم د همدې سایټ پواسطه کوله خو بیا هم دغه مرحله د کار الندې 

 وه ځکه د پیسو ورکړه به په پخواني شکل سره تر سره کیده.
 : و مرحله اړیکه نیول – 3

له الرې به مدیر پواسطه په   Chat e-mailیا  Voiceد سایټ له مدیر سره تماس یا اړیکه نیول کیده د  پدغه مرحله کې به

لنډ وخت کې ځواب درکول کیده او خپل مالومات او اطالعات به په لنډه موده کې د اخیستوونکې او خرڅوونکې تر منځ 

 تبادله کیده.
 انټرنیټ ایجاد: – ۱

کو تر منځ د موافقې څخه وروسته به ، د مشتریانو او خرڅووننټرنیټي اسانتیاوې هم برابری شوېا په څلورمه مرحله کې

 دمالي ادارو او بانکونو پواسطه چې د دوی نماینده ګۍ وې د پیسو ورکړې به صورت نیوه.

 

 کامله مرحله:  – ۱
او کله چې اخیستوونکي ، وي په دې مرحله کې منځګړې ادارې موجودې ،له چې د کاملې مرحلې په نوم یادیږيپنځمه مرح

ه قالوي او پیسې خرڅوونکي تنو منځکړې ادارې یې تکمیلوي یعنې جنس اخستوونکي ته انت ،کوياو خرڅوونکي معامالت 

 (3۱:1)د راکړې ورکړې ټول عملیات په سازمان کې تر سره کیږي.چې  ،چې دا یوه داسې کامله مرحله دهلیږي. 

 

  The kinds of Electronic Commerce   ډولونه بریښنایي سوداګريد 

۶ Go To 1۶۶8 

۷ Google 1۶۶8 

: Blogger 1۶۶۶ 

۹ Alibaba 1۶۶۶ 

۱۱ My Space 1۶۶۶ 

۱۱ Wikipedia  2۱۱1 

۱۲ Last.fm 2۱۱2 

۱۳ Skype 2۱۱3 

۱۴ Second Life 2۱۱3 

۱۵ Facebook 2۱۱۱ 

۱۶ YouTube 2۱۱۱ 

۱۷ Joost 2۱۱7 



سوداګري کې د انټرنیټ استعمال ددې سبب شوی چې په برقي سوداګري کې مختلف موډلونه رامنځته شي دغه په بریښنایي 

موډلونه چې په برقي سوداګري کې منځ ته راځي د دریو ډلو کمپنۍ، مشتري او دولت تر منځ رامنځته کیږي.د موډلونو دغه 

 شکلونه زیات دي چې ځینې مهم یې په الندې ډول واضح کوو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (https//www.markiting4ecommerce.mx) : شکل: د بریښنایي سوداګري مختلف ډولونه1

 B۲B  تجارت(:( Business to Business   

دا ډول بریښنایي سوداګري د دوو کمپنیو تر منځ واقع کیږي، چې د دوو کمپنیو تر منځ د ارتباطاتو په ذریعه معامالت تر سره کیږي. 

تجارت کې پلورنکی او پیرودونکی دواړه سازمانونه وي. په دغه ډول تجارت کې اخیستوونکی وړاندیز کوي او خرڅوونکی  په دې ډول

د مثال په ډول یوه کمپنۍ خام مواد خرڅوي او بله کمپنۍ خام مواد اخلي او د هغې څخه خپل تولیدات .د اخیستوونکي وړاندیز قبلوي

 .کال کي یي خپل الیکترونیکي سایټ  په کار واچاوهم 1۶۶6 وم کمپنۍ ده چې پهن په Ciscoد چې ښه مثال یې  جوړي.

(2۹۶:۱) 

 

 

 

 

 

 

 (https//www.ecommercewiki.org)اړیکهتجارت  B2B: شکل: د  2

 

B۲C تجارت  Business to customer)۸) 

G2C 



په  او اخستونکی مشتري وي. یا  تجارتي سازمان وي Business Organizationخرڅوونکی په دغه ډول تجارت کې  

دغه ډول تجارت کې فزیکي اجناس لکه :کتابونه، بنجاره سامانونه او همدارنګه د معلوماتي اجناسو خرڅول لکه: بریښنایي 

  Amazon ،Walmartډول خرید او فروش کوي.  Onlineمثال یې هغه کمپنۍ دي چې په کتابونه ډیجټلي شیان شامل دي.ښه 

 (2۱:7) یې ښه مثالونه دي. CD nowاو 

 

 

 

 

 

 https//www.telebazaryabi.com):شکل:د کاروباري سازمان او مستهلک یا مشتري تر منځ اړیکه)3

C۲C  تجارت(Customer to Customer)۸ 

و نکی اواخستودا ډول بریښنایي سوداګري د خصوصي اشخاصو تر منځ صورت نیسي، چې د سوداګري په دغه ډول کې 

نکی دواړه مشتریان وي.مثال: یو مشتري خپل شخصي موټر،موټر سیکل او داسې نور اجناس خرڅالو ته وړاندې وخرڅو

 (31:1)تجارت یو ښه مثال ده. C2C دسایټ  ebayکوي او بل مشتري د همدغو اجناسو د اخستلو امر کوي.

 

 

 

 

 

 

 (https//www.sendgrid.com):شکل: د مشتري او مشتري ترمنځ د سوداګري اړیکه۱

B۲G  تجارت(Business to Government ۸) 

یا په بل عبارت دغه ډول بریښنایي نیسي . ېپه بر ک سوداګري د شرکتونو او دولتي ارګانو تر مینځدغه ډول تجارت 

یانې دلته د حکومت او کمپنیو تر منځ سوداګري او د معلوماتو .صورت نیسياو عامه سکتور تر منځ  د کمپنیوسوداګري 

  تبادله صورت نیسي لکه د کمپنیو څخه د دولت اخیستنې، کمپنۍ دولت ته مالیات تادیه کوي،جواز اخیستل او داسې نور.

 

 

 

 : شکل: د تجارتي سازمان او دولت ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې اړیکه ۱

 

Government  Website  

Business 
Organization  

https://www.walmart.com/


G۲C  تجارت(Government to Citizen     ۸) 

همدې ، نو دلته دولت په په لنډ وخت او ښه ډول تر سره شي دغه ډول موډل ددې لپاره ده چې عامه خلکو ته دولتي کارونه

موخه د خپلو خلکو لپاره د ځینو سایټونو مالتړ کوي لکه د پاسپورټ، لیسنس، جواز او داسې نور خدمات په انالین شکل 

 (2۹: ۱) .دولت افرادو ته وړاندې کوي

 

 

 

 

 :شکل: د دولت او عوامو ترمنځ د اړیکو قایم کیدل۹

 مټ سوداګریزې الرې چارېبریښنایي ټکنالوژي په 

بریښنایي سوداګري د ننۍ نړۍ د سوداګري یو پرمختللی شکل دي چې د مختلفو بریښنایي تکنالوژیو په مټ ترسره کیږي.چې 

چې کوالی شو د الندې هدف او موخه یې د  پیغام یا خبر رسول، اړیکه نیول او په نهایت کې اخیستل او خرڅول دي. 

 ښنایي سوداګري تر سره کړو.ارتباطي الرو پواسطه بری

  Telegramټیلي ګرام  – 1

  Telephoneټلیفون  – 2

  Telexټلیکس  – 3

  Wirelessبیسیم  – ۱

  Faxفکس ماشین  – ۱

   Mobile Phoneمبایل فون   – ۹

   Internetانټرنیټ  – 7

  E-Mailبریښنالیک  – 8

یا خبر په چټک ډول سره له یو ځای څخه بل ځای ته ولیږو  ددې وسیلې په ذریعه مونږ کوالی شو چې پیغام ټلګرام۸ – ۱

په بریښنایي سوداګري کې ټلګرام ځانګړی اهمیت لري ځکه ددې په واسطه یو سوداګر خپله پریکړه یا پیغام ډیرو ځایونو ته 

 ي.خنیوی وشپه لږ وخت کې رسوي. په ټلګرام کې باید الفاظ په لنډ او مختصر ډول سره وي تر څو د زیات مصرف څخه م

م کې رامنځته شوه  187۹دا اله د لومړي ځل لپاره د سکاتلندي اوسیدونکي الیکزانډر ګراهم بل لخوا په کال  ټلیفون ۸ – ۲

د ټلیفون په ایجاد سره په سوداګري کې ال پرمختګ رامنځته شو، او د خلکو تر منځ واټن له منځه الړ د ټلیفون په واسطه په 

بازار څخه مالومات تر السه کړي د توکو د اخیستلو او خرڅولو تړونونه وکړي او ټلیفون په ذریعه خپل کور او دفتر کې د 

خپلو تولیداتو ته نوې بازارونه پیدا کړي.ټلیفون سیستم له ټلګرام څخه بهتر ده ځکه د ټلیفون په ذریعه مخامخ د بل شخص 

نه وي، دلته مصرف د وخت په اساس وي، د ټلګرام په پرتله  سره اړیکه نیول کیږي، په ټلیفون کې په الفاظو باندې پابندي

 او داسې نور. پیغام ژر لیږل کیږي

 

Government  Website  Citizen 



ډ ټیلکس په واسطه هم پیغام ژر لیږل کیږي چې د ټایپ ماشین په څیر کارول کیږي. کله چې مونږ وغواړو  ۸ ټلکس – ۳

غام پرنټ راځي نو وایو چې ټلیکس هم د بریښنایي چې کوم ځای ته پیغام ولیږو نو د لیږد شوی ځای د پیغام په ماشین د پی

 سوداګري یوه مهمه بریښنایي وسیله ده چې په سوداګري کې یې مهم نقش لوبولی دي.

له بیسیم څخه موخه بې له سیمه د پیغام رسول دي چې دا د موبایل په ډول هیڅ ډول تار ته ضرورت نه لري  ۸ بیسیم – ۴

 نو کوالی شو ددې په واسطه هم پیغام یا خبر ولیږو چې دا اله هم په بریښنایي سوداګري کې مهمه ده.

 فون سره اړیکه لري کله چې پیغام لیږدول غواړیدا هم د پیغام لیږدولو یوه وسیله ده د فکس ماشین د ټلی ۸ فکس ماشین – ۵

لومړی هغه شخص سره ټلیفوني اړیکه نیول کیږي د پیغام په هکله مالومات ورکول کیږي لدې وروسته پیغام د فکس ماشین 

چې دغه پیغام د اصلي کاپي په شکل د فکس ماشین ته لیږدول کیږي چې نوموړی اله په بریښنایي سوداګري  ته داخلیږي

 زیات اهمیت لري. کې

م کال کې رامنځته شوی ده ګرځنده ټلیفون ورته هم ویل کیږي ځکه چې کوم 1۶73موبایل فون چې په  موبایل فون ۸ – ۶

ځانګړی خاص ځای نه لري.هر چیرته چې شخص ځی دا هم ورسره ځي او هر وخت او هر ځای کوالی شي چې له 

 انکشاف او پرمختګ ورکړل شي.سوداګرو سره اړیکه ونیول شي.تر څو سوداګري ته 

انټرنیټ د نړیوالو شبکو او دروازو له هغې مجموعي څخه عبارت دی، چې په خپلو کې د اړیکې لپاره د  انټرنیټ ۸ – ۷

IP/TCP  د قراردادونو له مجموعې څخه کار اخلي او په هغو کې د کارکوونکو لخوا ټول معلومات وړاندې او د اطالعاتو

 (۱:138.)تبادله تر سره کیږي

مخفف ده چې د الکترونیکي پست له سیستم څخه عبارت دی. هره ورځ  Electronic Mailدا د  E – Mail ۸ایمیل   - :

 ډیر پیغامونه له یوې برخې بلې برخې ته استول کیږي

ریقه ټولو غوره ط میله في ثانیه کې له یوځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، دغه د پیغام رسولو طریقه تر 18۹۱۱دلته یو پیغام 

او داسې  Facebook ،Yahoo ،MSNده او د پیغام لیږلو تیزه وسیله ده ددې پروګرام مسنجر ټولنیزې پانې عبارت دي له :

نور نومونه یادولی شو. په لنډ ډول ویالی شو چې هغه مهم سایټونه چې په سوداګري په غوړیدا کې پراخه برخه اخلي او هم  

 ,Google, Yahoo, Facebook, YouTube, Viber, Gmail, Hotmail, Skype  ي:ډیر کارکوونکي لري داد

Tweeter .(.۱:1۱۱)او داسې نور 

 عملیهبریښنایي سوداګري د 

 .په یو څو مرحلو کې یې په الندې ډول واضح کوو ،دا چې بریښنایي سوداګري عمالً څه ډول ترسره کیږي

1. Account  په یوه ویب سایټ کې  ،وغواړو بریښنایي معامله تر سره کړو: له هر څه مخکې کله چې جوړیدل(

غواړو خریداري وکړو( نو اول به په نوموړي سایټ کې یو حساب پرانیزو چې نوم، ایمیل پته او داسې نور موارد 

 .په کې ثبت کیږي. بیا کوالی شو چې د نوموړي ویب سایټ ټولو اجناسو اخیستلو ته الره پیدا کړو

په مرسته خپل اړتیا  Shopping Cartنو د  ،: کله چې یو پیریدونکی یو انالین پلورنځي ته ننوزيلتولید انتخابو .2

 کمانډ ورکوي، او توکی ستاسو ټوکرۍ ته انتقالیږي. Add to My Cartتوکي باندې کلیک کوي او د  وړ

و غوښتنه ه ویبپاڼه د پیسوستله دې ور ،: کله چې توکی انتخاب او ستاسو ټوکرۍ ته ولیږدول شوپیسو غوښتنه کول .3

 چې ښې نمونې یې ماسټر کارټ، .چې پیرودونکی باید بریښنایي کارت ولري ؛ې دلته مهمه خبره دا دهکوي، چ

او یا هم باید پیرودونکی په انالین ډول د خپل بانکي حساب سره وصل  ،ویزه کارټ او کریډیټ کارټ دي

 د پیسو برقي لیږد ډیرې ګټېوي.وروسته له دې له پیرودونکي څخه د توکو د قیمت مطابق پیسې ګرځول کیږي.

لري لکه کم مصرفه دي،لیږد یې سهولت لري،غال مخنیوي کیږي،حساب لرونکی په خپل حساب ښه پوهیدای 

 (3۱۱:8)ت نیسي او همدارنګه دولت لپاره د مالیاتو اخیستلو سهولت موجود وي.شي،کم وخ



لکیت د پیسو په سپارلو سره د توکي م موقعیت ته انتقالیږي یانې  : پدې مرحله کې اجناس د پیرودونکي جنس انتقال .4

 .(1:2۶)انتقالیږيواړي هلته تاسو ته توکی د نوموړي شرکت لخوا تاسو ته انتقالیږي او هغه ځای چې تاسو وغ

 

 

 

 

 (https//www.demoup.com)  :شکل: د بریښنایي سوداګري تر سره کیدو مراحل7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https//www.socialapemarkiting.com 

 م کال کې د بریښنایي سوداګري  د نړۍ تر ټولو د خرڅالو لوی مارکیټونه 2۱17:شکل: په 8

 

 



 

د نړۍ تر  بریښنایي سوداګري د م کال کې 2۱18:شکل: په ۶

   (https//www.digonair.com) سایټونهغوره ویب ټولو لس

  پایله

( ننۍ نړۍ د حیرانوونکو اقتصادي او سوداګریزو بدلونونو پر لوري بېولې، دا په   Globalization) پوهیږو چې نړیوالتوب

په دننه کې کوچني پړاونه وهلي او له هغه وروسته  دې مانا چې سوداګریزو اړیکو او اقتصادي پرمختګونو لومړی د هیواد

د وخت په تیریدو دا سوداګریزې اړیکې او اقتصادي  ،یې د هیواد له پولو هغه خوا د نړۍ تر څلورو کونجونو رسېدلی

ب دې سبړۍ کې نوی اختراعات او نوښتونه دچې تصور یې هم نه شو کیدای. په ن ،پرمختګ داسې چټک ګامونه اخیستي

ي د انټرنیټ او ځینې نورو بریښنای ې په لویه کچه اقتصادي خوځښتونه پیل او دنړۍ تر ګوټ ګوټ پورې ورسیږي.شول چ

سیستمونو منځ ته راتګ بریښنایي سوداګري ته الره برابره کړه، اوسمهال ډېری کاروباریان د خپلو توکیو د پېر او پلور 

الونو ، اوس د خپلو سوداګریزو مژوند له ډیرو اسانتیاوو سره مخ کړی لپاره له بریښنایي وسیلو کار اخلي، چې دې کار بشري

 بلکې په ډیره ساده بڼه له خپل موبایل ټلیفون ،څخه د خبراوي لپاره نه اړ کیږو چې په ساعتونو، ورځو او اونیو انتظار وکړو

 – E  له الرې پیسې لیږدوو. نړۍ ډیرو لرو سیمو ته په ډیره لږه موده کې د بانک کار اخلو، بریښنالیک استوو اود

Commerce نایي هغه هیوادونه چې له بریښ د دودیزې سوداګري په پرتله یوه ډیره پرمختللۍ بڼه ده. یا بریښنایي سوداګري

ریښنایي ب په حقیقت کې د پلورونکو او مشتریانو تر منځ د اړیکو د ټینګښت لپاره کار کوي. ،سوداګرۍ څخه کار اخلي

له دې سره په څنګ کې د پیر او پلور تر منځ نظم  .سپما او د اضافي او بیځایه لګښتونومخنیوي کوي سوداګري د وخت د

سوداګرۍ ورسره د پام وړ پرمختګ کړی او د  چارې چټکې کړې، ياقتصادبریښنایي سوداګري  او انډول رامنځ ته کوي.

فون، مبایل، ، تلیانترنیتبریښنایي سوداګري د  نګه همدار ده. مرسته کړېپوره سوداګرو د مالی ستونزو په حل کولو کې یې 

غوره ې ید بازارموندنې لپاره  چې ،و پواسطه رامنځته کیږيبرېښنایی شبک واو نور ټلګرام، فکس، ټلکس، بریښنالیک

 ده.چې د کاروبار له غوړېدو سره یې د پام وړ مرسته کړې يفرصتونه رامنځ ته کړ

داګري د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ لپاره یوه ستره اړتیا ده، زمونږ په ګران هیواد په پای کې ویلی شو چې بریښنایي سو

 کې هم دا اړتیا محسوسیږي چې نور سوداګریز سیستم په تدریجي ډول له ساده بڼې څخه عصري بڼې ته واوړي.

 وړاندیزونه

 .د ترویج په موخه سهولتونه ایجاد کړيدولت باید د بریښنایي سوداګري  – 1

 د بریښنایي سوداګري په برخه کې باید د عامه پوهاوي پروګرامونه په کار واچول شي. – 2

 بریښنایي تکنالوژي تجهیزاتو او وسایلو بیې راټیټې کړل شي تر څو بریښنایي سوداګري وغوړیږي. – 3

Below are the top E-Commerce Companies in World 

2۱18: 

1st Place : Amazon 

2nd Place : JD.com 

3rd Place : Alibaba 

4th Place : Walmart 

5th Place : Booking Holdings 

6th Place : Shopify 

7th Place : Rakuten 

8th Place : Otto 

۶th Place : eBay 

1۱th Place : Asos 
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 د پرمختللو هیوادونو له تجربو څخه کامله استفاده وشي. – ۱

 سکتور الس نیوی وشي تر څو خصوصي سکتور پانګې اچونې ته وهڅول شي.پدې برخه کې د خصوصی  – ۱

Abstract    

The current world has got great prestige as village due to the creation and development of 

technology where the technology in day to day changes have also created many changes and 

progress in the trade. Knowing that the traditional Commerce (Commerce that are done by 

physical systems) electronic commerce  in many welfare. Commerce (complete business) of the 

Commerce than in which all the stages of production included items the product helps supply 

to consumers from displacement. Or all the economic activities that the material harm to 

consumers from shifting production, the name of the business or Commerce, and trade in 

which goods and services to be carried by the selling and buying process of Internet, is known 

as electronic Commerce. 

Electronic Commerce helps us achieve international accessibility, we can afford to invest our 

Market with minimum investment. A company can create a fairly consistent business partner 

with ease, low cost, short time, broad hours, widespread interactions with clients, distance 

reduction, and rapidly more frequent and internationally. 

Electronic Commerce can be used in various formats like B2B, B2C, B2G, C2C, G2C, and other 

types of electronic devices such as Telegraph, Telex, Telephone, Mobile Phones, Email, Internet, 

and other ways, Which causes economic strength of one country in the development of 

business and consequence. 
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