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گواستنەوەی بانکی دراو و 
پارەی کانزایی بەردەوام دەبێت

تکای وریای 
ت بە!!

پارەکان



دراو و پارەی کانزایی سوید



گواستنەوەی بانکی دراو و پارەی کانزایی 
بەردەوام دەبێت

لە ساڵی 2015دا، Riksbankدەستی کرد بە دەرکردنی دراوی 20، 
50، 200 و 1000 کرۆنی نوێ. لە مانگی ترشینی یەکەم )ئۆکتۆبەر(

دا دراوی 100 و 500 کرۆنی نوێ پێشکەش دەکرێت. هەروەها 
پارەی کانزایی 1، 2، و 5 کرۆنیامن دەبێت. دراوە نوێیەکان 

تایبەمتەندی ئاسایشی نوێیان هەیە کە لە هەمبەر ساختەکاریدا 
پاراستنی باشرت دەستەبەر دەکەن و پارە کانزاییەکان بچووکرت، 

سووکرتن و نیکڵیان تێدا نییە.

بۆ ماوەیەکی دیاریکراو هەم دراو و پارە کانزاییە هەنووکەیی و 
هەم دراو و پارە کانزاییە نوێیەکان هاوکات لەگەڕدا دەبن. دراو و 
پارە کانزاییە هەنووکەییەکان وردە وردە بێ بایەخ دەبن )جگە لە 

پارە کانزایی 10 کرۆنی کە ناگۆڕدرێت(. 

بەم هۆیەوە بۆ بەرگری کردن لە هەبوونی دراو و پارە کانزایی 
بێ بایەخ لە ماڵەوە، بەزووترین کات ئەوان خەرج بکە یان بیانخە 

ناو حیسابی بانکییەکەت. 

تکایە لەبیرت بێت لەوانەیە وەرگیرانی ژمارەیەکی زۆر پارەی 
کانزایی بۆ فرۆشگە و بانکەکان ئیشێکی دژوار بێت، بەتایبەت 
کاتێک کە ئێمە دەگەینە قۆناغی دوایی گواستنەوە لە ڕێگەی 

بانکەوە. مەهێڵە زۆر وەدەرەنگێ کەوێت.

 ستێفان ئینگڤەس
 Riksbank  سەرۆکی 

سێپتەمبەری 2016

 لە myntkartan.seدا بگەڕێ
 ڕێژەیەکی زۆر پارەی کانزاییت هەیە؟

»Myntkartan« نەخشەیەکە کە پێشانت دەدات لە 
کوێدا دەتوانیت وەبەرهێنان بکەیت.



دراوی نوێ لە ترشینی یەکەم )ئۆکتۆبەر(ی 
2016دا

لە ترشینی یەکەم )ئۆکتۆبەر(ی 2016دا، Riksbankدەست 
دەکات بە دەرکردنی دراوی 100 و 500 کرۆنی نوێ بە نەخش و 

نیگاری نوێیەوە. لەوانەیە تۆزێک بخایەنێت بۆ ئەوەی بتوانیت 
سەیری دراوە نوێیەکان بکەیت چونکە دراوی 100 و 500 کرۆنی 

هەنووکەییش بۆ ماوەیەک لە گەڕدا دەبن.

نەخشی سەر دراو )ڕوو(

ئەکتەری ژن گرەتا گاربۆ

نەخشی پشتەوەی دراو 
)پشتەوە(

ستۆکهۆڵم، شوێنێک کە گریتا 
تێیدا گەورە بوو

نەخشی سەر دراو )ڕوو(

  گۆرانیبێژی ئۆپێرا
بیرگیت نیلسۆن 

نەخشی پشتەوەی دراو  
 )پشتەوە(

سکانه، شوێنێک کە بیرگیت 
نێلسۆن تێیدا گەورە بوو



پارە کانزاییە نوێیەکان لە لە ترشینی یەکەم 
)ئۆکتۆبەر(ی 2016دا

لە ترشینی یەکەم )ئۆکتۆبەر(ی 2016دا، Riksbankدەست دەکات 
بە باڵوکردنەوەی پارەی کانزایی 1، 2 و 5 کرۆنی نوێ. پارەی کانزایی 

10 کرۆنی هیچ گۆڕانکارییەکی بەسەردا نایەت. لەوانەیە تۆزێک 
بخایەنێت بۆ ئەوەی بتوانیت سەیری پارە کانزاییە نوێییەکان بکەیت 
چونکە پارە کانزاییە هەنووکەییەکانیش بۆ ماوەیەک لە گەڕدا دەبن. 

پارە کانزاییە نوێیەکان نیکڵیان تێدا نییە، سووکرت و بچووکرتن لە پارە 
کانزاییەکانی ئێستا.

 ڕووی 1 کڕوونی
)ڕوو(

 ڕووی 2 کرۆنی
)ڕوو(

 ڕووی 5 کرۆنی
)ڕوو(

 پشتەوەی 1 کرۆنی
)پشتەوە(

 پشتەوەی 2 کرۆنی
)پشتەوە(

 پشتەوەی 5 کرۆنی
)پشتەوە(

پارەی کانزایی 10 کرۆنی هیچ 

گۆڕانکارییەکی بەسەردا نایەت.



ئەو پارانەی کە پاش 30ی حوزەیرانی 2017 
بێ بایەخ دەبن 

دەکرێ دراوی 100 و 500 کرۆنی هەنووکەیی تاکوو ڕێکەوتی 30ی 
حوزەیرانی 2017 وەک جاران بەکاربهێندرێت.

ڕێکەوتە گرنگەکان

30ی حوزەیرانی 2017: دوایین ڕۆژێکە کە دەکرێ ئەم 	 
پارانە بەکار بێنیت.

30ی حوزەیرانی 2018: دوایین ڕۆژێکە کە دەکرێ ئەم 	 
پارانە بخەیە ناو ئەژمێری بانک.

مەهێڵە زۆر وەدەرەنگێ کەوێت!  

لەوانەیە بانک و فرۆشگاکان لە وەرگرتنی دراوەکاندا سنوورێکیان 
هەبێت. گەر ڕێژەیەکی زۆر دراوت هەیە بۆ ڕژتنە حیساب، بۆ 

بەدەستهینانی زانیاریی زیاتر پەیوەندی بکە بە بانکەکەی خۆتەوە.

پاش30ی حوزەیرانی Riksbank ،2018دەتوانێت دراوە 
بێ بایەخەکان پاش کەمکردنەوەی تێچوونی کاروباری فەرمانگەیی 

100 کرۆنی سوید بكڕێتەوە.

 بۆچی بانک ناچارە
پرسیار بکات

کاتێک دەتهەوێ دراوێک بخەیە ئەژمێری بانک یان سەودایەکی تر بکەیت، 

دەبێ ئامادە بیت بۆ وەاڵمدانەوەی هەندێک پرسیار لەسەر ئەمە کە ئەم دراوە 

لە کوێوە هاتووە و بەڵگەی پێناسەی بڕواپێکراوت لەگەڵدا بێت. لەهەندێک 

بابەتدا، لەوانەیە بانک داواکاری بینینی گرێبەست، پسوولە، فاکتۆر یان بەڵگەی 

تر بکات کە دەسەملێنێت دراوەکەت چۆن وەگرتووە. ئەمە پەیوەستە بە یاسای 

هەوڵ و تێکۆشان لە هەمبەر سپیکردنەوەی پارە و دابینکردنی دارایی تیرۆر 

کە یەکێک لە پێداویستییەکانی ئەوە، ئەمەیە کە بانکەکان ناچارن زانیاریی 

لەسەچاوەی سپاردەکان بەدەست بێنن. 

ئەم پشکنینە دەبێ جێبەجێ بکرێت تەنانەت کاتێک هیچ گومانێک سەبارەت 

بە ڕوودانی تاوان نییە. ئامانجی ئەم یاسایە بەرگری کردن لەبەکارهێنانی بانک 

و کۆمپانیاکانی تری داراییە بۆ سپیکردنەوەی پارە، واتا دراوی بەدەستهاتوو 

لەچاالکی نهێنی کە کراوە بە دراوی شیاوی بەکارهێنان لە حیسابێکی بانکیدا. 

ئەم یاسایانە لەسەر هەموو کۆمپانیا داراییەکان لە یەکیەتی ئەورووپادا جێبەجێ 

دەکرێت. 

Riksbankیش پەیڕەوەی دەکات لە یاسای هەوڵ و تێکۆشانەکان لە هەمبەر 

سپیکردنەوەی پارە



 پاش30ی حوزەیرانی 2017 پارە کانزاییەکان
هیچ بایەخێکیان نامێنێت

دەکرێ پارە کانزایی 1 و 5 کرۆنی هەنووکەیی تاکوو ڕێکەوتی 30ی 
حوزەیرانی 2017 هەر وەکوو جاران بەکار بێنیت. 

ئەمە گونجاوە بۆ پارە کانزایی 2 کرۆنی پێشوو، گەر هەتبێت. 
هەرچەندە پارەدان بە پارە کانزایی 2 کرۆنی پێشووش ڕەنگە دژوار 

 بێت چونکە ئەمڕۆکە بەدەگەمەن ئەوان بەکاردەهێندرێن.

ڕێکەوتە گرنگەکان

30ی حوزەیرانی 2017: دوایین ڕۆژێکە کە دەکرێ ئەم پارە 	 
کانزاییانە بەکاربێنیت.

31ی ئاب )ئاگۆست( 2017: دوایین ڕۆژێکە کە دەکرێ ئەم 	 
پارە کانزاییانە بخەیە ناو ئەژمێری بانکەوە. 

مەهێڵە زۆر وەدەرەنگێ کەوێت! 

لەوانەیە وەرگیرانی ژمارەیەکی زۆر پارەی کانزایی بۆ فرۆشگا و 
بانکەکان ئیشێکی دژوار بێت بەتایبەت کاتێک کە ئێمە نزیک 

دەبینەوە لە قۆناغی دوایی گواستنەوە لە ڕێگەی بانکەوە. زانیاریی 
زیاتر لە بانک یان فرۆشگای گەڕەکی خۆت بەدەست بێنە.

 پاش31ی ئاب)ئاگۆست(  2017 ئیرت

 نەختکردنەوەی پارەی کانزایی

بێ بایەخ لە بانک یان Riksbankدا ناکرێت.

5 کرۆن2 کرۆن1 کرۆن

تکایە سەرنج بدە نەک ئەو پارە کانزاییانەی کە وێنەی ئەوان لە 
سەرەوەدا هاتووە بەڵکوو هەموو پارە کانزاییەکانی 1، 2 و 5 کرۆنی 

ئێستا بێ بایەخ دەبن 

کام پارە کانزایی لە جیاتی داناندرێت؟ 

پارە کانزایی 10 کرۆنی و پارە کانزایی پەیوەست بە جەژن و 
ئاهەنگ تاکوو ساڵی 2017 بایەخ و بەهای خۆیان هەر دەبێت. 

هەموو پارە کانزاییەکانی öre بەر لەمە بێ بایەخ بوون ناکرێ 
بۆ پارەدان یان نەختکردنەوە لە بانکەکان و Riksbankدا 

بەکاربهێندرێن.



بۆ دڵنیابوونەوە لە ڕەسەن بوون دراوی 
کاغەزی بنووشتێنەوە. 

دراوە نوێیەکان تایبەمتەندیی ئاسایشیی نوێیان هەیە کە دەبێتە 
هۆی ئەوەی کە ساختەکردنی ئەوانە دژوار بێت. گەر دراوەکە الر 

بکەیتەوە، دەکرێ پشکنینی ڕاستەقینەبوونی ئەوە بکەیت.

رشیتی ئاسایشی

رشیتی ئەستوونی لەگەڵ سێ پەنجەرە. 
پەنجەرەکان خاوەنی ئەو وێنانەن کە کاتێک 

دراوەکە خوار دەکەیتەوە، دەجووڵێنەوە 
و نەخشیان لە نێوان "KR" و تاجێکی 

پاشایەتیدا دەگۆڕدرێت. شێوازی دانانی 
رشیتەکان لەوانەیە لە دراوە جیاوازەکاندا 

جیاواز بێت.

وێنەی خاوەن گۆڕانی ڕەنگ

وێنەیەک کە کاتێک دراوەکە الر 
دەکەیەوە، وردەوردە ڕەنگەکەی لە 
نێوان زێڕین و سەوزدا دەگۆردرێت. 

وێنە بە کەسێکەوە لکاوە کە وێنەکەی 
لەسەر دراوەکەدا هاتووە و هەروەها 

پێشاندەری یەکەی دراوە.



ڕێکەوتە گرنگەکان

201520162017

Riksbank ،گەر تاکوو ئێستا لەم دراوانت ماوە
دەتوانێت ئەوان نەخت بکاتەوە لە بری پارەدانی 

تێچوونی جێبەجێکاریی 100 کرۆنی سوید. 

بێ بایەخ پاش 30ی حەزەیرانی 2017بێ بایەخ پاش 30ی حەزەیرانی 2016

2 کرۆن 1 کرۆن5 کرۆن

ئۆکتوبەری  2015

1 کرۆن 2 کرۆن 5 کرۆن

ئۆکتوبەری  2016
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Riksbank لەسەر

Riksbank بانکی ناوەندیی سویدە. ئێمە دراو و پارە کانزایی سویدی باڵو 

دەکەینەوە. هەوەها دەستەبەری ئەوە دەکەین کە دراو بایەخی خۆی دەپارێزێت 

و پارەدان بە شێوەیەکی ئاسوودە و کارامە دەبێت.   

زانیاریی زیاتر

riksbank.se/checkyourmoney :ماڵپەڕ  •

بەرنامه: بەرنامە: لە فرۆشگای ئەپلیکەیشنی خۆت بگەڕێ بۆ   • 

»Kolla pengarna«

زانیاری زیاتر بە زمانی سویدی

facebook.com/kollapengarna :فەیسبووک  •

myntkartan.se :کۆینمەپ  •

وەبیرهێنانەوەی ڕیکەوتە گرنگەکان:   • 

دەقی riksbanken start بنێرە بۆ ژمارە 71120 

riksbank.se/languages

گواستنەوەی بانکی دراو و پارەی کانزایی بەردەوام دەبێت

 

 

  


