
 

 

 

میان اتحادیه بانکهای  چک های ستانداردو شخصی سازی  قرارداد چاپ  امضاء تفصیلی گزارش

 افغانستان و شرکت المدینه

مراسم امضاء قرارداد چاپ چک های ستاندارد میان اتحادیه بانکهای افغانستان و شرکت المدینه   ۸۲/۷/۵۹۳۱ به تاریخ

درکابل برگزار گردید.  درین مراسمممممممم محترم نمیر   امیری  رییو امرایوی و دینر کارمندان اتحادیه بانک های 

حترم  محمد عاتف مدیر عمومی و محترم محمد کبیر  م مشممرکت المدینه افغانسممتانم محترمه شممیا ممال رییو امرایوی

مسمموول نمایندگی افغانسممتان  شممرکت ممکورم محترم  ضان افضممل هدع والم م اون اول د افغانسممتان بانکم محترم ایمل 

مرمان م ین وزارت مضابرات وتکنالومی م روسمماء و اعضممای عالی رتبه بانک های عضممو اتحادیه بانکهای افغانسممتان 

سه با تاوت آیاتی از کام   ممید آغازشدع ب دانران مطبوعات حضور و  گزارش شتند. مل ه رییو امرایوی اتحادی دا

بانک های افغانسممتان بممحبت نمودع افزودندر امروز با تغیرات در تکنولوریم روند ف الیت های تمارتی نیز تغیر کردع 

افته اسمممت به من ور اینکه از تقلبات و سمممو اسمممتاادع ها در و به همان منوال ضطر تقلر و سمممو اسمممتاادع ها نیز افزای  ی

سممیسممتم چک بانکها ملوگیری شممودم  ضوشممبضتانه بانک مرکزی کشممور ابتکار به ضرص دادع و تبمممیم گرفتند که سممیسممتم 

چک بانکها به بورت مدرن و ستاندارد که در کشور های پیشرفته م مول استم در افغانستان نیز ایماد گردد. ازینرو 

دافغانستان بانک طرزال مل و مشضبات چک ستاندارد بسیار مامع را ایماد نمودع و به دسترو بانکها قراردادع است 

تا بواسممممطه آن بانکها چک های ضوی  را به بممممورت سممممتاندارد چاپ نمایند تا باشممممد که از تقلبات و سمممموء اسممممتاادع ها 

و سمممیسمممتم چک کشمممور مدرنیزع شمممود. به این هدفم  ملوگیری شمممدع م سمممرعت در سمممیسمممتم پرداضت بانکها بومود آمدع

در ن ردارد که تبممایه   Automated Transferring System (ATS)ضوشممبضتانه دافغانسممتان بانک از طریو پرورع 

روز زمان را دربر  3حسممار چک ها را  به بممورت اتوماتیک بسممازدم کاری که قبا ببممورت دسممتی انمام میافت و 

به بانک دینر توسممممط دافغانسممممتان بانک م امله شممممود. اما با ایماد چک سممممتاندارد این عمل مینرفت تا چک یک بانک 

میتواند توسممط ماشممین ها بممورت گرفته و چک ها به زود ترین فربممت تبممایه شممود. و همچنان چک ها میتواند که به 

ن سبر از بین کار شود  و با پیشرفته ترین مشضبات امنیتی ممهز باشد که ای  مشضبات هر مشتری شضبی سازی

. اتحادیه بانکهای افغانسممتان به ادامه همکاری های ضوی م درین راسممتا نیز تا  بضرص و م ل ضواهد شممدتقلر  بردن 

دادع ملسه هیات مدیرعم مممع عمومی و ملسات دینر را با دافغانستان بانک و بانکهای عضو ضوی  انمام دادع است تا 

را وادار بسازد که چک های ضوی  را به بورت ستاندارد در  باضبر ساضته و بانکهای چک ستاندارد انها را از مزایا

مورد نیاز  تمام بانک های   بیاورند. که در نتیمه بانکها موافقه نمودع  و  اتحادیه بانک های افغانسممممتان چک بوی های

در لست کوتاع ما اتحادیه بانکها  به م یارهای ت ین شدع شرکت ن ر 6عضو را  به اعان داوطلبی گماشت که از ممله 

دادع شممدع و ازممله سممه کمپنی وامد شممرایط کمپنی المدینه با گرفتن بلند ترین نمرع توسممط منممنت اتحادیه بانکها با تایید 

به اینسممو در  1984کمپنی بین المللی بودع که از  بانک ها عضممو به عنوان شممرکت برندع اتضار شممد. کمپنی ممکور یک

الکترونیکی  چاپ وسمممایل و اسمممناد با ارز  از قبیل سمممافت ویر های بانکداریم  پاسمممپورتم کارت های بض  ضدمات 

بانکی و کارت های شمممممناضتم چک و غیرع ف الیت دارد و ضدمات شمممممایسمممممته ای را برای سمممممکتورهای مضتلف و برای 

ور همانا مساله سرمایه گماری کشورهای مضتلف انمام دادع است.  یکی از شاضص های دراولویت قراردادن کمپنی ممک

میلیون  1شرکت ممکور در داضل افغانستان میباشد. شرکت المدینه ت هد نمودع است که در افغانستان در حدود بیشتر از 

دالر آمریکایی در بض  چاپ و شضبی سازی چک سرمایه گماری نمودع و درداضل کشور یک واحد چاپ  چک ایماد 

ازیکطرف روند ضدمات برای بانکها را تسممممریع میبضشممممد و ازسمممموی دینر سممممبر تقویت  نماید. که این سممممرمایه گماری

اشتغال و اقتباد در کشور میشود. البته تاهنوز در  افغانستان چنین واحد ومودنداشته و بانکها این ضدمات را از دبی و 

سازی چکها در داضمیکردند. غیرع کشور ها حبول  سرع وقت با مومودیت این واحد  ضدمات شضبی  ل کشور در ا

. شمممرکت ممکور نیز وعدع سمممپردع اسمممت که ضدمات دینر بانکها کاه  قابل ماح ه ضواهد نمود انمام شمممدع و مبمممرف

 Point  ( POS)و  Automated Telling Machine (ATM)بانکی از قبیل تهیه نمودن ماشین های اتومات برافی 

of Sale  مناسر و کیایت عالی فراهم کند.وغیرع را نیز برای بانکها به قیمت 

چاپ چک  بض  در  متمکرعشرکت و سرمایه گماری مت اقبا آقای عاطف مدیر عمومی شرکت المدینه رامع به ضدمات 

  قرارداد امضای مناسبت به که است من برای افتضار یک این :افزودند عبحبت های همه مانبه نمود های م یاری در کابل

 .هستم کابل در درینما شما با المدینه شرکت و افغانستان بانکهای اتحادیه میان ستاندارد های چک سازی شضبی و  چاپ

 را همطال  و تحلیل تمزیهم وم طوف داشتهم  افغانستان بازار بهبه اینطرف تومه ضوی  را  سال دو از المدینه شرکت

 مت هد و گرفتیم تبمیم ما و داریمم باور آن اقتبادی رشد و افغانستان آیندع به ما. ع استداد انمام افغانستان بازار روی

 کابل در اینما در ما ش به شدن باز اعام به ضوشحال ما. هستیم طوالنی مدت برای افغانستان بازار در گماری سرمایه به



 

 

 .گردید ضواهد رهبری افغانستان در ما نمایندگی مسوول  ضیلی کبیرعیس آقای ما همکار توسط که هستیم

آقای ضان افضل هدع وال م اون اول د افغانستان بانک ازامضا این قرار داد میان اتحادیه بانک های افغانستان و ب دا 

گام های ماید و با ارز  برداشته وضود را  سکتور بانکی طی سال های اضیر  شرکت المدینه استقبال نمودع افزودند که

چاپ چک های م یاری یک نیاز مبرم برای  وی عاوع نمود که . به م یار های قبول شدع مهانی عیار نمودع است

د کتور بانکی کشور یک دستاوربرای سمشضبات پیشرفته امنیتی  چک های مدید با و چاپ بانکداری م ابر میباشد

  نیمسؤلو با مشضبات امنیتی آن تمام . وی عاوع کرد که منب د همه بانک ها چک های م یاری ضواهند داشد میباشد دینر

ضاطر  به همین . شد ضواهد و فریر کاری گرفتهملو چک های م لی آشنایی ضواهند داشت که بر بنیاد آن  مسلکی زیربط

این کار در پیشرفت ن ام بانکی یک گام بزرگ است که به تمام کارمندان بانک های تمارتی و اتحادیه بانک های 

 بلکه برای شاضه های بانک متنها برای بانک های داضلی کشور وی افزود که این چک ها نه افغانستان تبریک مینویم.

به ت قیر های ضارمی نیز چاپ ضواهد گردید و هیچ بانک ضارمی حو ندارد که چک ها را به ضواست ضود چاپ کند.

ه به اتحادی بانکهای افغانستان را ستودند از اینآن محترم ایمل مرمان بحبت نمودع در پهلوی اینکه این اقدام اتحادیه 

عنوان اتحادیه ف ال  توبیف نمودند  . ب دا قرارداد توسط نمیر   امیری رییو امرایوی اتحادیه بانک های افغانستان 

ها   نمایندع با باحیت بانک روساء/ و شیا ممال رییو شرکت المدینه امضا گردید به ت قیر آن قرارداد متمکرع توسط

بانک عضو که این قرارداد را  13انک عضو این اتحادیه قرارداد متمکرع را تایید نمودع و ب 11امضا گردید. البته تمام 

رسما امضاء نمودع اند عبارتند از عزیز بانکم آرین بانکم باضتر بانکم بانک تمارتی افغانستانم میوند بانکم پشتنی 

و  ک قرضه های کوچکم نوی کابل بانکبانکم بانک ملی افغانم نشنل بانک پاکستانم حبیر بانکم غضنار بانکم بان

الااح بانک.  که البته بانک بین المللی افغانستان و افغان یونایتد بانک بنا برداشتن مضیرع چک در ایندع نزدیک درین 

  پروسه ملحو ضواهد شد. در اضیر مراسم با بیانیه رییو  امرایوی  باضتر بانک اقای محترم ضلیل الرحمن پایان یافت.

 


