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  صل اولف

 احکام عمومی

  ساحۀ تطبیق

  :1 مادۀ

ن بانک ایجاد گردیده قانون د افغانستا 87الکترونیکی وجھ بر اساس مادۀ  تاین مقررۀ انتقاال .1

 .است

در مطابقت با مقررات و اصول نافذۀ  قانون د افغانستان بانک، این مقرره موارد تنفیذی و  .2

ھای در خصوص فراھم آوری انتقاالت اجرا شده چھ بشکل الکترونیکی یا  یا مکلفیت/و یحقوق

الکترونیکی  تالانتقا "کھ معموالً بنام (سایر روش ھای خودکار، طور مجموعی یا جداگانھ 

، یا )انتقال اعتبار(تادیھ کننده  این پرداخت ھا از طرف . را تنظیم میکند) یاد میشوند" وجوه 

  .و یا بواسطۀ معامالت پولی صورت میگیرد) بدھی مستقیم(دریافت کننده 

این مقرره باید قواعدی را برای حفظ مصئونیت اشخاص حکمی بحیث کاربران ابزار ھای  .3

  .چنان سھولت ھای را در ارتباط بھ استعمال وسایل الکترونیکی ایجاد نمایدپرداخت و ھم

انتقاالت الکترونیکی وجوه شامل پرداخت ھای میشود کھ با استفاده از یک یا چندین روش ذیل  .4

  :صورت میگیرد

 ؛)POS(فروش  مرکز  .أ 

 ؛)ATM( ماشین ھاي اتومات صرافي  .ب 

 تلویزیون، انترنت و سایر راه ھای ارتباطی؛  .ج 

 ھا؛ ایل تلفونی شامل موبایلوس  .د 

 ھا کریدت و دبت کارت  .ه 

 اساس کارت و شبکھبھ  شدهذخیرۀ قابل)پول الکترونیکی(دستگاه /محصوالت  .و 
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این مقرره باالی  انتقاالت الکترونیکی وجوه انفرادی و ھمچنان چارچوب قرارداد ھا و انتقاالت   .5

  .کھ توسط آنھا صورت میگیرد، قابل تطبیق میباشد

  ھا تعریف

  :2 ادۀم

رساند، مگر آنکھ محتوا چیزی دیگر  برای مقاصد این مقرره، اصطالحات ذیل مفھوم داده شده را می

 :خواستھ باشد

یعنی ھر گونھ حساب افتتاح شده توسط یک نھادیکھ از طرف د افغانستان بانک جواز  "حساب" .1

  دریافت کرده باشد و بطور منظم توسط د افغانستان بانک  نظارت  شود؛

یعنی ھر نوع کارت کھ در ھر ماشین  )"ATM Card(رت اعتباری ماشین اتومات صرافی کا" .2

 .بمنظور  انتقاالت الکترونیکی وجوه قابل استفاده باشد) ATM(اتومات صرافی 

خدمات یا ھر شخص  فراھم کنندهیعنی یک بانک، نھاد مالی، دفتر  تسویھ،  "طرف با صالحیت" .3

 .ی تفویض صالحیت شده باشدکھ توسط د افغانستان بانک بھ و

یعنی ھر شخص یا نھاد مالی کھ )" ATM(ماشین ھای اتومات صرافی  )Operator(عامل " .4

فعالیت عملیاتی  ھر نوع ماشین اتومات صرافی  را کھ ذریعۀ آن مشتریان  انتقال الکترونیکی 

 وجوه را انجام میدھند، بھ پیش میبرد؛

بشمول کارت ماشینھای اتومات صرافی   عبارت از ھر نوع کارت )"Card(کارت "  .5

)ATM( کارت ،POS دبت کارت، کریدت کارت، کارت مجازی یا کارت ارزش ذخیره شده؛ ،

کھ توسط د افغانستان بانک وقتاً فوقتا ً تعریف و تنظیم گردیده کھ توسط مشتری استفاده میشود و 

  .انتقاالت الکترونیکی وجوه  توسط آن اجرا میگردد

ارت از یک شخص حکمی است کھ وسایل یا سھولت ھای  انتقاالت الکترونیکی عب "مشتری" .6

 .وجوه را استفاده می نماید
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 :یعنی ھر گونھ صدا، نشان یا پروسۀ کھ با موارد ذیل صدق نماید "رضایت الکترونیکی" .7

 

،  ، دیجیتلی، مقناطیسی، بی سیم الکترونیکیدارای قابلیت ) 1:(کھ تکنالوژی بھ مربوط  . أ

ولی نھ محدود (، نیروی مقناطیسی الکترونیکی، یا توانایی ھای مشابھ باشد، بشمول نوری

صرف توسط ُکد امنیتی ورودی قابل دسترس ) 2(و انترنت؛ و فکس  تلفون موبایل، ) بھ

 باشد، و

منطقاً بموافقۀ کھ از نظر قانونی وابستھ بھ شرایط یا صالحیت و اجرأت باشد؛ و یا موافقۀ   . ب

 .تذکره توسط شخص متعھد بھ شرایط یا صالحیت آن اتخاذ شده باشدالکترونیکی م

 

خودکار ویھ ست دفتر  برقی،عبارت از شبکۀ پرداخت  "انتقال الکترونیکی وجوه سیستم" .8

)ACH(یا تصفیۀ  انتقاالت وجوه  الکترونیکی می /، یا سایر سیستم ھا یا مقدمات برای تسویھ و

  .باشد

استثنای معاملۀ فزیکی چک، ،بھ  انتقال وجوه رت از ھر نوععبا"الکترونیکی وجوهانتقال " .9

ترمینل  حوالھ یا اسناد کاغذی مشابھ میباشد کھ از طریق ترمینل الکترونیکی، وسیلۀ تلفونی، 

، ترمینل ارزش اطالعات ذخیره شده، دبت کارت، ماشین اتومات صرافی (POS)مرکز فروش

)ATM(،یا  فرمایشالکترونیکی کھ برای رھنمایی،  تیپ مقناطیسی کمپیوتر یا سایر وسایل

 .صدور اجازه بھ یک نھاد مالی برای دبت یا کریدت کردن یک حساب بکار برده میشود

  

عبارت از قرارداد است کھ اجرای پرداخت ھای الکترونیکی فردی و  "قرار داد چارچوب" .10

قرارداد متذکره دارای  متوالی را کنترول مینماید و برای انجام چنین پرداخت ھا ممکن است تا

 .مکلفیت و شرایطی برای افتتاح حساب نیز باشد
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بھ معنای سپردن یا باز گیری پول نقد یا سایر انواع انتقال پول کھ داللت بھ  "معاملۀ پول" .11

  .پرداخت ننماید، میباشد

عامل عبارت از ھر نھاد مالی یا سایر نھاد ھا یا ھر شخصی کھ  ")Operator(عامل " .12

  .یشبرد امور سیستم تادیاتی تعیین شده توسط د افغانستان بانک برایش اجازه داده شده باشدجھت  پ

منابع  ذینفع نھایی عبارت از شخصی الکترونیکی وجھسیستم انتقال در  "وجھ دریافت کننده" .13

  مالی میباشد؛

 یک شرکت فرمایشکھ بھ  تادیاتخدمات  فراھم کنندهازعبارت "وجھ  دریافت کنندهنھاد " .14

 :ذیل تادیھ میگردددریافت کننده بادرنظرداشت موارد بھو کننده مشخص شده

 ؛ یاوجھ با کریدت کردن حساب دریافت کننده  . أ

دن حساب دریافت نموکریدت  غیر ازپرداخت  فرمایشبا طریقھ ھای دیگر در صورتیکھ    . ب

 .کننده باشد

پرداخت  ایشفرمدارای یک حساب بوده وخص است کھ عبارت از ش "وجھ کنندهتادیھ " .15

ی شخصتادیھ کنندۀ وجھ  ،حسابعدم ر صورت ددھد؛ یا  متذکره اجازه می حسابنمودن دبت بارا

  ؛دھد برقی را در وجھ دریافت کنندۀ وجھ انجام میانتقال  است کھ

 خدمات فراھم کنندۀپرداخت توسط فرستنده بھ  یراھنمایعبارت از  "پرداخت فرمایش " .16

فراھم یا سایر  صادرپرداخت را فرمایشیا کتبی  الکترونیکی, زبانی بشکلمیباشد کھ  تادیات

خدمات را وادار بھ پرداخت یک مقدار مشخص پول بھ دریافت کننده مینماید در  کنندگان

 :صورتیکھ

کدام  وقت پرداختاز جزپرداخت بھ دریافت کننده  نحوۀمورددر دستورالعمل پرداختدر   . أ

 ؛ وذکر نشده باشد شرطی

 سیستمیابھ یک نماینده،  کنندۀ خدمات پرداختفرستنده مستقیماًبھ فراھم  دستورالعمل توسط  . ب

  فراھم کنندۀ خدمات پرداختیا سیستم ارتباطات برای انتقال بھ  الکترونیکی وجوهانتقال 

 .ارسال شود ،برای فرستنده
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ُکد یا ھر نوع ، رمزورودی، )PIN(عبارت ازشمارۀشناسایی شخصی "د امنیتی ورودیکُ " .17

بمنظور انجام یک  و را بھ حساب مشتریان قابل دسترسباشد کھ روش ھای دیگری میوسیلۀ 

  .نماید ارائھ، درمیان سایراھداف ،  وجوه لکترونیکیاانتقال 

 خدمات  فراھم کنندۀعبارت از طرزالعمل است کھ با موافقۀ مشتری و  "طرزالعمل امنیتی" .18

 :برای اھداف ذیل ایجاد میشود پرداخت

پرداخت از  فرمایش یا فسخ  تعدیل برای  اتپرداخت یا ارتباط فرمایش یک اینکھ  تثبیت  . أ

 جانب مشتری صورت گرفتھ است، یا

 .پرداخت و یا مکالمات فرمایش در محتوای اشتباھات در انتقال یا  تشخیص   . ب

 کلمات شناسایی،ھاُکدسایریا  )algorithms(َعددی  محاسبۀ بھ استفاده ازیک روش امنیتی ممکن 

  .داشتھ باشد نیاز امنیتی مشابھ یاوسایل،تماس گرفتن متفابل طرزالعمل، گذاری،رمزادیااعد

طرزالعمل  معیاری مشتری در ذات خود امضای نمونۀ با یاارتباطات پرداخت فرمایش در امضامقایسۀ

  .امنیتی شده نمی تواند

ت ه یا دریافمیباشد کھ شامل پرداخت کنند وجھ انتقالروسۀپکنندۀاغازعبارت از "فرستنده" .19

  .میباشدکننده، نظر بھ قضیھ، 
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  دوم فصل

  

 تنظیم کننده موارد

  

    تادیات  خدمات فراھم کنندگانوظایف 

   3 مادۀ

 فراھم میکنندرا وجوه الکترونیکیانتقال  وسیلۀ خدماتباھر کھتادیات  خدمات فراھم کنندگان .1

 انجام کھ برای شخص ثالثعملیات و عملیات خویشدر این مقررات تطبیقاز مسوولیت دارند تا 

اطمینان حاصل دارد،قرار در قرارداد با آنھا یا خدمات مرتبط برای مشتریان الکترونیکی انتقال

 .نمایند

استخدام یا  ھنگامو نماینده ھا مستفید خدماتازباید دقیق بطور تادیات خدمات فراھم کنندگان  .2

 .را مراعات نمایندتمام قوانین و مقررات نافذه  از نماینده، دریافت خدمات

ثبت مشتریان  یک سیستم منظم وجوه الکترونیکی انتقال از  باید قبل تادیات خدمات کنندگان فراھم .3

د مگر اینکھ نشخصی یا محصوالت را باالی مشتری تحمیل ننمای/طرق فردیو  را آماده داشتھ

 .باشد آنرا پذیرفتھشخص مشتری 

و باشد مدیریت خطرات  جامعیک چارچوب باید دارای تادیات خدمات  فراھم کنندگان  .4

این . این زمینھ کاھش دھنددررا راه ھای مشخص خطرات را صریحاً شناسایی و خطرات/خدمات

 .گردد تصدیق  تادیاتی خدمات فراھم کنندهھیئت مدیره  توسط باید  اقدامات 

 ھااجازه بانک، مقررهعدم تخلف از این صورت در مطابقت با قانون بانکداری افغانستان و در  .5

حساب با اھداف محدود و  ،ایجاد میشود بانک افغانستان کھ توسط د یتحت شرایط خاص دارند تا

  .استفاده نمایند )موبایلمانند (وسایل شخصی  ازوجوه  الکترونیکی انتقالمنظور ، ببدون تکتانھ
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  و تکنالوژی معلوماتامنیتی  ھایمعیار 

  : 4 مادۀ

 مصئون میشودبایداستفاده  الکترونیکیدرانتقاالت  تادیاتیمات کھ برای سھولت خد تکنالوژی .1

متذکره باید اطمینان حاصل رد شدن معلومات  عدمو ، اعتبارامانت واز محرمیت،  بوده ایمنو

 .دگرد

 بھترین شیوهمیتواند  ، دافغانستان بانک )1( فقرۀ اطمینان از تطبیق  حصول منظور بھ  .2

ً وقتدستورالعمل ھای الزم را ھاو  .بسپاردنشر بھ  اً فوقتا

گی دقیق بھ پالیسی امنیتی اطالعات را بمنظور رسیدباید تادیات خدمات  فراھم کنندگان  .3

 .نمایندتجدید و تطبیق مربوطھ  دھی تحویل نیازمندیھای امنیتی کانال ھای

 بھترین از استفاده تالش و کوشش نھایی خویش را برای باید تادیات خدمات فراھم کنندگان  .4

 .خرچ دھندسازگار باشد، ب کھ)یوزر( کاربرتصدیق ھویت  ھاجھتوش ر

 نمایند تا آنانتفویض  الزم را بھ مشتریان کنترولی ابزارھایبایدتادیات  خدمات فراھم کنندگان  .5

 .، باشنداولویت و موافقھ آنان  پرداخت درمطابقت وھشدارھایھا دریافت اطالعیھبھ قادر 

امنیتی را بھ منظور  نیرومند مدیریت خطرچارچوب  یک باید تادیات خدمات فراھم کنندگان  .6

 متذکره امنیتی سیستم. و نظارت خطرات امنیتی بھ دست اجرأ بسپارد شناسایی،ارزیابی،کاھش

 :گردد ذیل اطمینان حاصل بایداز موارد

حفظ شده و  مصئونشیوۀ مناسب و  باید بھ حساس اطالعات تمام.اطالعات حساس محرمیت  . أ

 .جلوگیری شودغیر مجاز  مشاھده نوع تعدیل یاازھر قال یا ذخیرهام انتھنگ

 انتقال داده شده؛کامل بودن معلومات طی مراحل شده،ذخیره شده یادقت،اعتمادو  . ب

 ؛و نمایندگاناستفاده کنندگان از  درستتصدیق   . ت

 انجام یافتھ؛ و نمایندهکننده  استفادهتوسط  کھ عملکردھایاز درست تصدیق  . ث
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در سریع  اقدامات متقابل معامالت تقلبی وپیدا کردن معامالت برای  بر آنالین نظارت  . ج

 ؛ وزمینھ

 تبادل اطالعات حساس و تغییرات در و با مشتری یدر تمام نقاط ارتباط اتخطر کنترول  . ح

 .خدمات/محصولجنبۀ 

  قابلیت ھمکاری 

  :5 مادۀ

 متکی بھ وسایلکھ  را انتقال الکترونیکی وجوه ، خدمات تادیات خدمات فراھم کنندهیک  وقتی

خدمات پرداخت بھ مشتری صورت  فراھم کنندهسافت ویر یا خدمات کھ توسط  ،عمومی الکترونیکی

از اینکھ مشتری قابلیت تقاضا برای خدمات و استفاده از  آنھا باید ؛ درینصورتعرضھ نماید نمیگیرد،

دارد، اطمینان  افت ویر یا خدماتس  الکترونیکی کنندۀ وسایل فراھمآنھا را بدون در نظر داشت انتخاب 

  .نمایدصل حا

  مشتری مصئونیت

  :6 مادۀ

 انتقال الکترونیکی وجوهبھره برداری از خدمات  باید در خصوص تادیات خدمات فراھم کنندگان  .1

قابل شرایط و ضوابط  ،راجستر بھ شیوۀ مناسب و درست در وبسایت ھا، رسالھ ھا و فورم

در بر  موارد ذیل را بوده و در ضمن باید صریحضوابط ایط واین شر. تطبیق را معرفی نماید

  :داشتھ باشد

 ؛ مجاز ع پرداخت ھایانوا  .أ 

 بھ با توجھ)agents(و نمایندگانحساب دارندگان خدمات،  فراھم کنندهمسئولیتھای  حقوق و  .ب 

 ؛)یا کتگوری مشخص پیشنھاد شده( وجوه الکترونیکی انتقال خدمات

 رداخت؛تمام ھزینھ ھا و فیس قابل پ  .ج 

 ؛متیازاتتشویقی وا ھای جنبھ،منفعتھا     .د 

 حل منازعات؛ برای  ترامقر  .ه 

 شده؛ ابزار و وسایل سرقت یا مفقود در مورد گزارش دھی برای طرزالعمل  .و 
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 ؛ھا پرداخت برای توقف طرزالعمل  .ز 

 .شماره ھای تماس خدمات مشتریان  .ح 

انتقال الکترونیکی   یتشرایط عملیا کندکھ اطمنیان حاصلدبای پرداخت خدمات فراھم کنندگان .2

عدم اختالف، تعدیل یا تغییر بھ استثنای اطالعیۀ کتبی قبلی توسط  از وفاوت باشد نباید مت  وجوه

 .مشتری و ذریعۀ کانال ارتباطی مناسب، باید اطمینان حاصل نمایند

اطمینان حاصل باید محرمیت اطالعات مشتری را حفظ نموده و خدمات پرداخت فراھم کنندگان  .3

را اطالعات مشتریان  محرمیتاست خدمات  فراھم کنندهکھ طرف سومی ادادی قرھر  اید کھنم

آنھا باید اقدامات مناسب و دقیق برای کنترول خطرات را بھ منظور  .میداردحفظ نیز محرم 

در صورت نقض محرمیت کھ در نتیجۀ  روی دست گیرند البتھ مدیریت خطرات بدھی مشتریان

 کنندۀفراھم  ،وجوه انتقال الکترونیکی درارتباط بھ اطالعاتاین بیشتر نیتیام خطرات آن بھ دلیل

 .بگیردخدمات در معرض خطر قرار 

 عقد تجارتی قرارداد تادیات فراھم کنندۀ خدمات طرف سومیبایدبا تادیات خدمات کنندگان فراھم  .4

 الکترونیکی انتقال ز خدماتبا دارندگان حساب کھ اقدام بھ استفاده ا ھا نامھ موافقتبرعالوۀ . نمایند

در این قرارداد ھا باید مشخص شده و در محکمۀ  ینجانبمینمایند، حقوق و مکلفیت ھای  وجوه

 .قابل اجرأ باشدذیصالح مدار اعتبار و 

قانون و مقررات نافذه باالی طرزالعمل امنیتی  در مطابقت باباید تادیات خدمات  فراھم کنندگان  .5

انتقال  کاربران بصفت یک جایگزین برای امضا ھنگام اجرای دن بھاعتبار بخشیکھ بمنظور 

 .متعھد باشند  گردیده، اتخاذ دۀ حساببھ دارن الکترونیکی وجوه

قابلیت و اھمیت حفاظت از ، در استفاده از ویژگی ھای امنیتیتادیات خدمات  فراھم کنندگان  .6

  .باید مشتریان را آموزش بدھند اطالعات شخصی خود
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  مسو فصل

  

 الکترونیکی وجوه انتقال طی مراحل

  

  اجرأ 

  : 7مادۀ

اغاز  پرداخت را کھ توسط یک پرداخت کننده فرمایش باید تادیات یک فراھم کنندۀ خدمات .1

 فرمایش  دیگر ، مگر اینکھ توسط فرستنده طوراجرا نماید بی درنگ پس از دریافت آن میگردد

وجوه کافی در حساب کھ از آن وجوه انتقال در صورت نبود  ,ھرچند. نماید تاجراوشده باشد، 

 .نمیباشد پراخت فرمایش میابد، فراھم کنندۀ خدمات پرداخت در ھیچ صورت مکلف بھ اجرای 

کھ بعد از کریدت شدن مبلغ متذکره در حساب  یدنمانھاد دریافت کننده وجھ باید اطمینان حاصل  .2

قرار راختیار دریافت کننده وجھ د معاملھ بدون فاصلھ شدۀ میزان پرداختدریافت کننده، 

 .میگیرد

فرمایش  آن  ذریعۀکھ  الکترونیکی وجوه انتقالسیستم  ،مقرراتاجراآت عاجل یارزیاب حین .3

نده انجام توسط پرداخت کن کھ انتقالی وجوه .باید مد نظر گرفتھ شوند ،طی مراحل میگردد

بلغ متذکره در حساب نھاد کریدت شدن مبعد از کاری روز سھ در مدت  میشود در نھایت باید

 .بھ حساب دریافت کننده انتقال گردد ذینفع

 فراھم کنندۀ خدمات ،آغاز گرددافت کننده دری توسط یا از طریق پرداخت فرمایش در صورتیکھ .4

را بھ  فرمایش  کننده بایدتادیھ  شده میان دریافت کننده و نھاد  توافقدر مدت زمان  تادیات

 .انتقال بدھد ،با در نظر داشت دبت مستقیم و با تصفیۀ حسابات تادی فراھم کنندۀ خدمات 
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  پرداخت فرمایش دریافت 

  :8 مادۀ

پرداخت مستقیماً  فرمایش کھ دریافت را نشان میدھد ساعت  رسید وقت در زمان دریافت .1

ذریعۀ دریافت کننده دریافت  نھاد پرداخت کننده توسط یا غیر مستقیم و پرداخت کننده توسط

 .دمیگرد

ختم  پرداخت اتفرمایش برای دریافت و طی مراحل  شاید پرداخت کننده شخصتادیاتی  نھاد  .2

 مختلف کاری اوقات ختم  .نماید را در یک روز کاری تعیین دیکر  یا اوقات وقت کاری  

 اجرا پرداخت اتفرمایش پرداخت یا باالی کتگوری ھای مختلف قابل  اتفرمایش  روی

 ختم کارییااوقات مختلف  تطبیق میشود فرستندگانباالی  بطورُکل ختم وقت کاری .میگردد

 . ات پرداخت عملی میگرددفرمایش روی فرستندگان مختلف یا کتگوری ھای 

دریافت  ختم کاری یا بعد از وقت یکارروز پرداخت بعد از ختم فرمایش درصورتیکھ یک .3

 کاریروز در شروعرا ذکرهپرداخت مت فرمایش  یدبا تادیاتی خدمات  فراھم کنندهگردد، 

  .اجرا نماید بعدی

  فسخ ناپذیر

  : 9 مادۀ

 مگر،نباید توسط تادیھ کنند لغو گردد، گردیددریافت  ذینفعپرداخت توسط  فرمایش کھ ھمین .1

 .شده باشدفقھ اموطوری دیگر  آن روی اینکھ

پرداخت  دریافت کننده صورت بگیرد، یااز طریق توسطپرداخت  فرمایش در صورتیکھ  .2

،  دریافت کننده بھ نفع بھ اجرای معاملھ ابراز رضایتو یا پرداخت انتقال فرمایش بعداز نندهک

  .فسخ نماید نباید معاملھ را

در تذکر یافتھ و  صریحاً در قراردادبا ذکر شرایط باید ) 2(فقرۀ تحت حالت ھر نوع فسخ   .3

صورت    ضرر  این مقرره در مورد حق بازپرداخت ھیچ گونھ 2بخش قسمت تطبیق حکم 

 . نگیرد
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 باید طور مساویانھ در ارتباط بھ فسخ یا تعدیل ختات پردافرمایش مقررات قابل تطبیق باالی .4

  .قابل اجرأ باشد آنھا

  سیستم ھای ارتباطی  سایرو یا  انتقال الکترونیکی وجوهپرداخت از طریق سیستم  اتفرمایشانتقال  

  :10 مادۀ

 ذریعۀ یک تادیات خدمات  فراھم کنندهیک  آدرس تحتپرداخت  فرمایش یک در صورتیکھ .1

در این  ،شود ارسال نھادبھ  یسومطرف اطی یا سیستم ارتب انتقال الکترونیکی وجوهسیستم 

در . عمل میکندبھ نھاد  پرداخت فرمایش انتقال  جھتفرستنده  صورت سیستم منحیث نمایندۀ

و شرایط  شده در سیستم قالانت پرداخت  فرمایش صورت موجودیت اختالف میان شرایط 

ستنده ھمان پرداخت فر فرمایش شرایط  ،بھ نھاد ط سیستمتوستقال ان برای تادیھ فرمایش

قوانین سیستم طوری دیگر ، مگر اینکھ کھ توسط سیستم انتقال داده شدهشرایطی خواھد بود 

 . بیان نموده باشد

 در برابر مکلفیتھر گونھ  ازمودناجتناب نبایدتادیات  فراھم کنندۀخدمات سایریا  یک بانک .2

یا  میباشد مشترک انتقال الکترونیکی وجوهسیستم  مشتری یک جانبمشتریان بھ دلیل اینکھ 

 ، باشدناکار بوده  یش تحت این مقررهانجام مکلفیت ھای خو دراینکھ یک جانب دیگر سیستم 

 الکترونیکی انتقالمشترک سیستم  یک  در برابرطرفین  مربوطۀ حقوق و مسئولیت ھای .3

  .گردد مشخص  باید یا چندین طرف قرارداد دو طرف توسط وجوه
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  چھارم فصل

  

  انتقال غیر مجاز و نادرست وجوه

  

  ی انتقالیپرداخت ھا تصدیق 

  : 11 مادۀ

درصورت مجاز و قابل قبول میباشد کھ فرستنده در مورد اجرای  وجوه الکترونیکی انتقال .1

 .نموده باشد ھموافق آن پرداخت

 موافقھ کتبی باید طور میان طرفین ازانتقاالت یا مجموع الکترونیکی وجوه انتقالای بر .2

 .صورت بگیرد

 .دانستھ میشودغیر مجاز  یانتقال ، موردموافقھ چنیننبود صورت در .3

کھ یک بانک یا فراھم کنندۀ خدمات پرداخت و مشتریان آن موافقھ نموده باشند کھ   درصورتی .4

فرستنده بھ بانک یا فراھم کننده خدمات  یبھ نام مشتری عنوانپرداخت کھ  فرمایش صحت 

پرداخت دریافت  فرمایش، بر اساس طرزالعمل امنیتی تثبیت شود،باشد پرداخت صادر گردیده

در حاالت ذیل  ھ،مشتری، خواه مجاز باشد یا ن فرمایشبحیث  کننده دریافت نھادشده توسط 

  :دانستھ میشودقابل اجرا 

یک روش مناسب تجاری برای تأمین امینت در مقابل فرمایش پرداخت  یزالعمل امنیتطر  .أ 

 باشد؛ و ھای غیر مجاز 

و در مطابقت با اعتماد خوب پرداخت را با  فرمایش ثابت سازد کھ متذکره نھاد  .ب 

 فرمایش پذیرشھنمایی مشتری با محدود کردن و موافقۀ کتبی یا را طرزالعمل امنیتی

  برای نھاد متذکره الزم نیست بھ .یشود، پذیرفتھ استپرداخت کھ بنام مشتری صادر م
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درست ا کھ بھ وقت و طریقۀ رکھ موافقۀ کتبی با مشتری یا اطالعیۀ  پیگیری راھنمائی

 سازد تا قبل از دریافتمی بھ نھاد یک فرصت معقول را فراھمو ، نقض نمایدنشدهدریافت 

 .،مورداقدام نماید آن در پرداخت فرمایش

کھ باید با در نظر داشت  ی یک طرزالعمل امنیتی یک مسالۀ قانونی بودهت تجارمعقولی .5

واضح است ، شرایط مشتری کھ نزد نھاد باشد هیدبیان گردنھاد خواست ھای مشتری کھ بھ 

پرداخت کھ بطور عادی توسط مشتری بھ نھاد صادر  فرمایشدفعاتی ، نوع و مقدار ل ومبش(

طرزالعمل ھای  سایر کھ بھ مشتری پیشکش شده وطرزالعمل ھای بدیل امنیتی  ،)میگردد

عمل ھای امنیتی کھ در عموم ردد و طرزالگ کھ توسط مشتری برای نھاد صادر میامنیتی 

  .توسط مشتری و عرضھ کننده خدمات تادیات بھ طور مشابھ  استفاده میشود

  پرداخت ھای نادرست فرمایش  

  :12مادۀ

یک طرزالعمل امنیتی  طبقاشتباھات  ردیابی بھ منظورپرداخت  فرمایش یک رصورتیکھد .1

  :پرداخت کھ فرمایشو , داده شده باشدانتقال 

 ؛یک دریافت کنندۀ کھ مورد قصد فرستنده نبوده و اشتباھاً ھدایت شده باشد بھپرداخت   .أ 

 رستنده بیشتر بوده و اشتباھاً ھدایت شده باشد؛ف تعیین شدۀاز مبلغ  کھ پرداخت مبلغ  .ب 

 .ارسال گردیده باشدسھواً  ،ارسال شده قبالً توسط فرستنده کھ ختفرمایش پرداتکرار   .ج 

  :باشد قابل تطبیق میذیل  در این صورت شرایط        

I.مطابق با روش  وی از بھ نمایندگی دیگری یا شخص رگاه فرستنده ثابت سازد کھ ویھ

ده نھاد دریافت کنن و  و این کھ خطا تشخیص داده شده است،  امنیتی اجراات نموده

این ) 3(و ) 2(کھ در فقرۀ طوری فرمایشبھ پرداخت  ، فرستنده مکلف قبول نماید  نیز

 .نمی باشد ،بخش بیان گردیده
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II. این بخش ) ت(و ) ب(کھ در پاراگراف  طوری یپرداخت فرمایشھرگاه انتقال بر مبنای

نبوده و نھاد  فرمایشدرج گردیده، تکمیل گردیده باشد، فرستنده مکلف بھ پرداخت 

 .ھ وی پرداختھ است، میگرددکھ طبق قانون ب آن مبلغ دریافت کننده مستحق پس گیری

III. ب( کھ در بخش فرعی پرداخت طوری اشتباه فرمایش اساسھرگاه انتقال پول بر (

فرمایش دریافت شده نیست تا  مکلففرستنده  ،صورت گرفتھ باشد توضیح گردیده

پرداخت ، فرستنده باشد مبلغاز بیشتر متذکره ھ در صورتیکھ وج را یرندهگتوسط 

است تا مبلغ اضافی را در محدودۀ ق مستح کننده درین صورت، نھاد دریافت. نماید

  .پس بگیردقانون از دریافت کننده 

 پرداخت تمام یا بخِش  مکلف بھ) 1( مندرج بخش فرعی اشتباھی فرمایشفرستندۀ  )الف(اگر .2

آورد کھ ھاد دریافت کننده اطالعیۀ بدست از طرف ن دهفرستن) ب(، و نباشد فرمایشاز 

فرستنده  ،درینصورتباشد حساب فرستنده دبت گردیدهیا از طرف نھاد پذیرفتھ شده  فرمایش

پرداخت  فرمایش اشتباه در مؤظف بھ کشف دریافت شدهواشتباه موجود اطالعات براساس

ایل را با نھاد مربوطھ در میان مس باید) روز 90در ظرف کمتر از ( موقع مناسبدر و بوده 

، است ی نمودهدر انجام وظیفۀ خویش کوتاھ رگاه بانک ثابت نماید کھ فرستندهھ .بگذارد

مسئول نھاد در برابرھر نوع خساره یا ناکارآمدی ثابت شده  در قبال درینصورت فرستنده

  .وز کندی فرستنده تجافرمایشمبلغ  شود، ولی مسئولیت فرستنده نباید از دانستھ می

  اطالعیۀ مفقودی، سرقت یا استفاده غیرمجاز

  : 13مادۀ 

کنندۀ خدمات پرداخت باید ابزار مؤثر و راحت را فراھم نماید تا بھ کمک آن یک  فراھم .1

مجاز از یک مشتری بتواند در مورد ھر نوع خساره، سوءاستفاده، سرقت یا استفادۀ غیر 

 .رودی امنیتی اطالع نمایدالکترونیکی یا نقض ُکد و آالتکارت یا سایر

ھا بشمول اطالعیۀ تلیفونی کھ در  کنندۀ خدمات پرداخت باید برای تائید رسید اطالعیھ فراھم  .2

الکترونیکی یا  یاسایرآالت کارت یااستفادۀغیرمجاز مورد ھر نوع خساره، سوءاستفاده،سرقت

 .را ایجاد نماید  ازطرف مشتری اطالع داده میشود، دستورالعمل نقض ُکد امنیتی ورودی
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ً کتبی نمی .3 باشد، مگر آنکھ نھاد امکانات را فراھم نماید کھ بھ  مرحلۀ تصدیق نمودن لزوما

کھ چھ زمان آن را  وسیلۀ آن مشتری بتواند تثبیت نماید کھ اطالعیھ را قبالً ارائھ نموده و این

 .استترتیب نموده 

  مسئولیت در مورد سیستم و یا نقص تجھیزات 

  : 14مادۀ

  :مسئول باشد مشتریان خویش  خدمات پرداخت بایددرقبال اھم کنندۀفر .1

ازاثر ناکارآمدی سیستم انتقال الکترونیکی وجوه یا تجھیزات انتقال  ھر گونھ خسارۀوارده  .أ 

الکترونیکی وجوه جھت تکمیل نمودن معاملۀ کھ طبق رھنمود مشتری ذریعھ یک 

 ؛ یا  ترمینال قبول شده باشدا

  .رخ داده باشد اری نھاداشتباهدر محاسبۀیادفتر د  .ب 

  :سازد از طریق راه ھای ذیل مطلع  درنگ رابی فراھم کنندۀ خدمات پرداخت مشتری .2

 ( فروشماشین اتــومــات محل ،)ATM(درماشین اتومات صرافی اطالعیھ گذاشتن  . أ

POS ( الکترونیکی؛ھای  یاسایر ترمینال  

  ھا؛ یا در نمایندگی دھی اطالع  . ب

  .گرفتھ باشد صورت موافقھ بامشتری وردآندرم کھ  ھای سایرروش  . ت

 کھ  وجوه مالی برای استفاده قابل دسترس نبوده یااین انتقال کھ سیستم یا وسایل  ازاین آگاھی درصورت

  .نقیصۀ وجود دارد درآن

ونھ ناکارآمدی دراجرای سفارش پرداخت گ  ھر راازوقوع مشتریتادیات  خدمات فراھم کنندۀ .3

 .کلی تشخیص ناشده قبلی در سیستم فوراً مطلع سازدوی بھ دلیل موجودیت مش

در صورت کھ مشتری آگاه بوده کھ سیستم در دسترس نبوده یا دارای نقیصھ باشد،  .4

ھای فراھم کننده با اصالح ھر گونھ نقص در حساب مشتری و رسیدگی بھ  مسئولیت
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الی مشتری وارد معاملھ با این بھ ھای کھ در رابطھ ھایاجریمھ بازپرداخت ھر گونھ ھزینھ

 .گردد، محدود میگردد می

 تادیاتذکر گردیده، یک بانک یا ھر فراھم کنندۀ خدمات )4(با وجودی آنچھ در بخش فرعی .5

شود کھ کوتاھی یا ناکارآمدی در اجرای انتقال  در حالی در قبال مشتری مسئول پنداشتھ نمی

یا سایر حوادثی کھ از ) وضع اضطراری(الکترونیکی وجوه در نتیجۀ حوادث غیر مترقبھ 

کھ فراھم کننده در اجرای آن نیز از احتیاط و تالش   کنترول انسان خارج باشد با وجودی

  .معقول کار گرفتھ است، رخ داده باشد

  سپردھا  در ترمینل الکترونیکی امنیت  

  :15مادۀ 

لحظۀ  از مسئولیت امنیت و محافظت امانات دریافت شده از طریق یک ترمینال الکترونیکی .1

تکمیل معاملھ بدوش نھاد دریافت کننده است کھ مکلف بھ بازبینی و تثبیت مبلغ امانت گذاری 

 .باشد، شده می

مبلغ ثبت شدۀ کھ در یک ترمینال الکترونیکی سپرده شده باشد و مبلغ  درمیان در صورت کھ .2

در  ثبت شدۀ کھ دریافت شده تفاوتی وجود داشتھ باشد، نھاد مکلف است تا مشتری را

ازاین تفاوت باخبر ساختھ و راجع بھ مبلغ حقیقی کھ بھ حساب مشتری  روزکاری بعدی

  .کریدت شده است، مشوره ارائھ نماید

  مسئولیت مشتریان جھت اطالع دھی از اشتباھات

  :16مادۀ

حساب یا از معاملۀ غیرمجاز احتمالی در  صورت در موجود اشتباه ازھر گونھ یک مشتری .1

 .ا ُکد امنیتی ورودی، فراھم کنندۀ خدمات تادیاتی را باید آگاه سازدارتباط بھ کارت ی

ھرگاه در مورد غیرمجاز بودن انتقال الکترونیکی وجوه از طرف یک مشتری شکایتی   .2

باشد تا ثابت سازد کھ انتقال  شواھد بعھدۀ نھاد مسئول می وجود داشتھ باشد، مسئولیت ارائھ 

 .وده استالکترونیکی وجوه مجاز و قانونی ب
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در فوق توضیح گردید در حالتی باید ) 3(مسئولیت ارائۀ اسناد و شواھد کھ در بخش فرعی   .3

  :پذیرفتھ شود کھ نھاد مسئول موارد ذیل را ثابت سازد

اجازۀ الکترونیکی  ُکدامنیتی ورودی، کارت یا سایر آالت الکترونیکی کھ سبب  . أ

 بوده است؛ وگردد،در طول ھمان روز بطور کامل فعال و کارا  می

یا در اجرای  از طرف آن تعیین گردیده افراد متقلب نباشند کھ کارمندان نھاد یا نماینده  . ب

  .انتقال الکترونیکی وجوه غفلت و سھل انگاری نکرده باشند

  :برای مقاصد این ماده، اشتباھات موجود در صورت حساب باید شامل موارد ذیل باشد .4

 حساب مشتری یا از حساب مشتری، یاانتقال الکترونیکی وجوه نادرست بھ   . أ

موارد افزودی یا حذف در صورت حساب دوره وار انتقال الکترونیکی وجوه کھ در    . ب

 .صورت حساب مشتری تغیر بیاورد

 

  

  سایر وظایف مشتری 

  :17مادۀ

  :انجام دھدباید موارد ذیل رانیک مشتری  .1

کارت خویش یا ھر  بھ ھر شخص دیگر بطور مستقیم یا غیر مستقیم ُکد امنیتی ورودی  . أ

آلۀ الکترونیکی دیگر یا نرم افزار کھ بمنظور اجرای انتقال الکترونیکی وجوه بکار 

 اجازۀ الکترونیکی را بدھد، یا/رود، افشا نماید یا اینکھ موافقھ می

ازُکدامنیتی ورودی یا سایر  مناسبعدم موفقیت مشتری جھت محافظت و نگھداری     . ب

  . شده ار محرم محافظت و نگھداریافز ا نرمی آالت الکترونیکی

در حالی از مسوولیت رھایی میابد کھ ثابت سازد مشتری  فراھم کنندۀ خدمات پرداخت .2

 .باالی وی تطبیق گردیده، نقض نموده است) 1(مسئولیتی را کھ تحت بخش فرعی 
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مشتری در قبال خسارات وارده در نتیجۀ معاملۀ غیرمجاز در صورتی مسئول دانستھ  .3

کھ قبالً بانک را از مفقودی، سوءاستفاده یا سرقت کارت خویش مطلع نموده باشد، یا  شود نمی

ُکد امنیتی ورودی یا سایر آالت الکترونیکی کھ ورودی الکترونیکی را مھیا میسازد، نقض 

 . گردیده باشد

محصوالت ارزش ذخیره شده ) E-money(الکترونیکی پول باالی باید)3(پاراگراف شماره .4

(Stored value products) کھ فراھم کنندۀ خدمات پرداخت  این نافذ گردد، بھ استثنای

  .توانایی منجمد کردن حساب پرداخت یا مسدود کردن ابزار پرداخت را نداشتھ باشد

  تأخیر در اطالع دھی

  :18مادۀ

دلیل تاخیر در اطالع دھی در مورد مفقودی، سرقت، سوء استفاده از  ھرگاه مشتری بھ .1

سترسی شخص سوم بھ ُکد ورودی کارت و سایر آالت الکترونیکی کارت یا د

)Electronic device ( با خسارۀ کھ از اثر معاملۀ غیر مجاز وارد شده باشد رو برو

  :شود، بجز از موارد ذیل شود، در برابر خسارۀ وارده مسئول دانستھ می

ر کارت، سایر آالت روزیکھ بیشتر از حد روزانۀ قابل تطبیق ب درھر سھِم خسارۀ وارده  . أ

 یا حساب، باشد؛ یا

  .مبلغ وجوه بوده کھ در حساب مشتری قرار داردکھ بیشتراز سھِم مجموع خسارۀوارده   . ب

  شرایط کھ در آن مشتری جوابگو نمیباشد

  :19مادۀ

  :باشد در حاالت ذیل در قبال خساره مسئول نمی مشتری .1

 نداشتھ باشد؛ سھم درآن مشترییانباشد  نسبت مشتری بھ    . أ

 :طرفاز شده تعیین کارمندان یا نمایندۀ انگاری یاسھل تقلب دلیل بھ   . ب
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I.نھاد 

II.شبکھ درتنظیم ھاوسایرنھادھاکھ کمپنی)Networking( دخیل باشند، یا 

III.ارتباطی وصل اند؛ بھ کارت یا سایر سیستم کھ تاجران  

ردیده ناقص تھیھ شده یا انقضاء گ      بصورت اھش مبلغ کارت یا آلھ یا نرم افزار کھک  . ت

 باشد، یا

  .نرم افزار توسط مشتری، واقع شودامنیتی ورودی ُکد  ,خسارۀ کھ قبل از دریافت کارت  . ث

مشتری کارت خویش را اخذ در مورد کارت مشتری  کھ فرض شود  در صورت بروز نزاع .2

 .کھ نھاد مسئول بتواند غیر از این صورت ثابت سازد ننموده است، مگر این

  

  حق بازپرداخت وجھ

  :20مادۀ 

نھاد مالی خویش یک  یک پرداخت کننده باید دارای صالحیت باشد تاباز پرداخت نمایداز .1

انتقال وجھ مجاز را کھ قبال اغاز و اجرا شده باشد توسط و یا از طریق گیرنده در 

  :  صورتیکھ شرایط ذیل برآورده شود

 ه باشد؛ وپرداخت را مشخص ننمود ھنگام صدور اجازه برای پرداخت، مبلغ دقیق قابل  . أ

شیوۀ /کننده توقع داشتھ با در نظر داشت مصرف قبلی وی تادیھ از مبلغ کھ مبلغ پرداخت  . ب

  .استفاده و شرایط مندرج قراردادوسایر موارد، بیشتر بوده باشد

ھرچند، پرداخت کننده و نھاد تادیاتی  . بازپرداخت باید شامل مبلغ کامل انتقال اجرا شده باشد .2

کنند کھ حسب آن پرداخت کننده با وجود آنکھ شرایط  قھ میآن روی قراردادی مواف

برآورده نشده ھم باشد، مستحق بازپرداخت دانستھ ) 1(بازپرداخت مندرج بخش فرعی 

 .شوند می
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در قرارداد میان پرداخت کننده و نھاد  تادیاتی آن ممکن است موافقۀ صورت گرفتھ باشد  کھ  .3

شود کھ موافقت خویش  زپرداخت دانستھ نمیحسب آن پرداخت کننده در صورت مستحق با

را برای اجرای مستقیم انتقال بھ فراھم کنندۀ خدمات پرداختی ارائھ نموده باشد، و در 

صورت امکان پذیری معلومات راجع بھ انتقال بعدی فراھم گردیده یا ھم طبق موافقھ در 

رسید نھاد پرداختی یا دسترس پرداخت کننده برای حد اقل مدت چھار ھفتھ قبل از تاریخ سر

 .گیرد از طرف دریافت کننده قرار می

از انتقال مجاز کھ از طرف ) 1(تواند برای بازپرداخت تحت بخش فرعی  پرداخت کننده می .4

یا از طریق یک دریافت کننده برای مدت ھشت ھفتھ از تاریخ کھ در آن وجوه مالی دبت 

 .گردیده، اجرا گردیده باشد، درخواست نماید

مسئول باید در خالل پنج روز کاری از دریافت درخواست برای بازپرداخت، یا مبلغ  نھاد .5

کامل انتقالی را بازپرداخت نماید یا ھم برای رد آن دالیل مؤجھ بشمول بیان نام ادارات برای 

  .راجع نمودن قضیھ از طرف پرداخت کننده در صورت عدم پذیرش دالیل مؤجھ، ارائھ نماید
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  نجمفصل پ

  شرایط

  

  شرایط

  : 21مادۀ

 انتقال کنندۀخدمات پرداخت کھ ھر نوع فراھم بانک دافغانستان باقانون درمطابقت .1

الکترونیکی وجوه  ھمچوانتقاالت اجرای کند باید در ارتباط بھ الکترونیکی وجوه را فراھم می

 .دارای شرایط معیاری باشند

 .بل درک و مطلوب باشدبا آسانی قاو شرایط معیاری باید طور کتبی واضح  .2

بھ یک اجراگرددازطرف یک نھاد الکترونیکی وجوه انتقال ازآنکھ بایدقبل شرایط معیاری .3

 .مشتری منتشر گردد

  :شرایط معیاری جھت اجرای انتقال الکترونیکی وجوه باید شامل موارد ذیل باشد  .4

ولیت مسئولیت مشتری در برابر ھر نوع انتقال الکترونیکی وجوه غیرمجاز و مسئ  . أ

گزارش دھی سریع بھ نھاد مربوط راجع بھ ھر گونھ خساره، سوء استفاده، سرقت یا 

 استفادۀ غیر مجاز از ُکد ورودی یا کارت؛

شمارۀ تماس، ایمیل ادرس وآدرس ادارۀ مسئول انتقاالت الکترونیکی وجوه نھاد کھ در    . ب

جوه غیر صورت مشکوک بودن مشتری بر وقوع یا اثرگذاری انتقال الکترونیکی و

 مجاز، مطلع شود؛

 راداده وجوه الکترونیکی انتقال      قبالً اجازۀ  کھ مشتری برای توقف روند پرداخت حق  . ت

 ؛)توقف پرداخت(ھا برای اجرای ھمچو سفارش  دستورالعمل و باشدوشرایط

 اجرا گردد؛عظمی برای ھر نوع انتقال کھ باید مدت زمان حد ا  . ث



23 
 

اجرا، تفکیک مبلغ  قابلیت سوی مشتری و در صورتھای قابل پرداخت از  تمام ھزینھ  . ج

 ھر نوع ھزینھ؛ 

 ھای تحقیق بررسی و حل فصل؛ و درج شکایات،طرزالعمل بھ مربوط معلومات  . ح

  .حق مشتری برای دریافت اسناد مربوطھ در ارتباط بھ انتقاالت الکترونیکی وجوه  . خ

در  کھ ی  ز قبلی طورفرمایش مشتری برای توقف پرداخت انتقال الکترونیکی وجوه با مجو .5

کھ از طرف  درنگ اجرا گردد مگر این بیان گردیده، باید بطور بی) ت)(4(بخش فرعی

مشتری و فراھم کنندۀ خدمات  تادیاتی کھ در آن تاریخ یا وقت از قبل تعیین گردیده باشد، 

 .طوری دیگری موافقھ صورت گرفتھ باشد

 توافقات ھرگونھ معنی بھ"ا اجازۀ قبلیانتقال الکترونیکی وجوه ب"ماده، برای مقاصداین .6

  :دادن تا اجازهویک نھاد بمنظور  مشتری میان قبلی منعقده ھای نامھ یاموافقت

 یا  ,از وجوه موجود  در حساب مشتری  خارج سومی طرف بھ تادیات اجرای  . أ

در یک نھاد و یا نھاد دیگر  ازیک حساب مشتری بھ حساب دیگر مشتری کھ انتقال وجوه  . ب

  .اشدموجود ب

  در دسترس بودن شرایط  

  :22مادۀ

ھای خویش برای  نمایندگی شرایط معیاری را درآنعده ھای باید کاپی تادیات خدماتفراھم کنندۀ .1

ب سایت و ھر طریق ودر،فراھم مینمایدرا وجوهالکترونیکی  انتقالدسترس قرار بدھد کھ خدمات

 . دیگر دسترسی بھ خدمات را بھ مشتریان فراھم نماید

پول ) 1(از مشتریان در بدل ارائھ معلومات مندرج بخش فرعی بایدم کنندۀ خدمات  تادیات نفراھ .2

 . اخذ نماید
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  تغییرات در شرایط

  :23مادۀ 

 یاتعدیل تغییر رادرمواردذیل وجوه انتقال الکترونیکی معیاری شرایط تادیات کنندۀخدمات فراھم .1

  :تواند می کرده

 ھا؛ وضع یاافزایش ھزینھ  . أ

 دربرابرخسارات؛ یا مشتری)بدھی(پذیری ئولیتمس افزایش  . ب

  از یک کارت، دراستفاده تنظیم حدود معاملھ   . ت

تغییرات فوق از طرف د افغانستان بانک یا ھر نھاد باصالحیت دیگرکھ توسط  ھمچو براین کھ مشروط

تری ابالغ اطالعیۀ کتبی قبلی بھ مش دافغانستان بانک برایشان اجازه داده شده باشد تصدیق گرددوباارائھ

  .گردد

  اطالع دھی از سایر تغییرات  

  : 24مادۀ 

در شرایط معیاری از طرق ذیل  تغییر وارده تادیات مشتری راازھرنوع فراھم کنندۀ خدمات .1

  : سازد آگاه 

 در صورت حساب دوره وار؛ اطالعیھ  . أ

یا سایر ) POS(در ماشین اتومات صرافی، ماشین اتومات محل فروش  اطالعیھ  . ب

 الکترونیکی؛ ھای ترمینال

 ھا؛ یا اطالعیھ در نمایندگی  . ت

  .ھرروش دیگری کھ مناسب دانستھ شود  . ث

ارائھ شود و مشتری مستقیماً آگاه نشده )ث(یا) ت(،)ب)(1(ھرگاه اطالعیھ تحت بخش فرعی .2

 .باشد، الزم است کھ بھ تعقیب آن از طریق نھاد یک رھنمود کتبی بھ مشتری ارائھ گردد
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عیۀ قبلی نھ باید در صورت ارائھ گردد کھ بھ وارد نمودن ، اطال)1(باوجود بخش فرعی  .3

الکترونیکی حفظ امنیت انتقال یا بازگرداندن برای تغییرات ضروری با توجھ بھ نیاز فوری

  .انفرادی نیاز وجود داشتھ باشدیاحساب  الکترونیکی وجوهانتقال سیستم وجوه،

  سوابق و صدور رسیدھا 

  :25مادۀ 

تادیات در موقع یک  فرمایش فقھ شده باشد، فراھم کنندۀ خدمات دیگر موا کھ طور بھ استثنای این .1

پرداخت مکلف است اطمینان حاصل نماید کھ بھ مشتری یک رسید کھ حاوی تمام معلومات ذیل 

  :باشد، صادر گردیده است

 مبلغ انتقالی؛  . أ

 ؛)ھرگاه قابل اجرا باشد(انتقال  وقت و تاریخ   . ب

 نوعیت انتقال؛   . ت

 شوند؛ کھ دبت یا کریدت می) ھای(رت حسابنشان دادن صو   . ث

سازد کھ مشتری و موردانتقالی  اطالعات کھ بانک یا فراھم کنندۀ خدمات  تادیات را قادر می  . ج

 شناسائی نماید؛را

موقعیت عمومی ھر وسیلۀ نھاد کھ از آن برای اجرای معاملھ در صورت امکان، نوعیت و  . ح

سازد تا  مؤسسھ را قادر می/ین وسیلۀ نھادشود یا یک شماره یا سمبول کھ ھم استفاده می

 شناسائی شود؛

 . نام دریافت کنندۀ وجھ کھ بھ آن پرداخت صورت گرفتھ است) در صورت موجودیت(  . خ

حریم یا امنیت پرداخت کننده،   در صورت امکان و در صورت عدم امکان توافق روی  . د

صورت یک امانت،  یا در(شود  بیالنس متباقی در حساب کھ در انتقاالت وجھ  دبت می

  ).حساب کھ کریدت شده است
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بشمول سیستم اتومات پاسخ صوتی بوسیلۀ (اگر یک  فرمایش پرداخت از طریق مکالمۀ صوتی  .2

صورت گرفتھ باشد، فراھم کنندۀ خدمات  تادیات باید اطمینان حاصل نماید کھ معلومات ) تلیفون

  : ائھ گردیده استذیل در موقع  فرمایش از طریق مکالمۀ صوتی بھ مشتری ار

 شمارۀ رسید؛  . أ

 مبلغ انتقالی؛   . ب

 نوعیت انتقال؛  . ت

 شود؛ کھ دبت یا کریدت می) ھای(نشان دادن صورت حساب  . ث

 .کھ  بھ چھ کسی تادیھ ترتیب شده درصورت  ,نام دریافت کننده وجھ    . ج

در صورت امکان و در صورت عدم امکان توافق روی حریم و امنیت مشتری، بیالنس   . ح

یا در صورت یک امانت، حساب کھ ( شود در انتقاالت وجھ ھا دبت میمتباقی حساب کھ 

  ).کریدت شده باشد

ھای را پیش میکند تا در موقع ھر مورد  گزینھ خدمات کاربران بھ تادیات خدمات کنندگان فراھم .3

 . انتقالی کھ بھ رسید نیاز نباشد، یکی از آنان را انتخاب نماید

تواند، بھ شرطی کھ بتواند از طرف مشتری ذخیره یا چاپ  رسیدھا بھ شکل الکترونیکی بوده می .4

 .گردد

 .گردد باالی مشتری ھزینۀ وضع نمی )2(و)1(ھای فرعی برای نشر یک رسید تحت بخش .5

کھ رسید فوراً  استفاده کننده باید ازینو ھرگاه وسیلۀ نھاد در وضعیت نباشد کھ رسیدھا را چاپ کند .6

گیرد، قبآل آگاه ساختھ شود، تا مشتری بتواند تصمیم  قرار نمیبعد از طی مراحل انتقال در اختیار 

 .آگاھانۀ اتخاذ نماید کھ انتقال را بدون رسید اجرا کند یا خیر
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  باارزش بودن مدارک رسید ھا

  :26مادۀ 

منتشر گردیده و نشان دھد کھ انتقال صورت گرفتھ، باید ) 21(در ھر عمل قانونی کھ رسیدھا تحت مادۀ 

یک سند ھمین انتقال قابل قبول باشد و باید ثبوت نھائی را تشکیل دھد کھ این انتقال طبق بھ عنوان 

  .تصدیق الکترونیکی و قانون اسناد الکترونیکی و اقدامات اجرائیوی صورت گرفتھ است

  ھای مستقیم الزامات مشخص برای دبت 

  :27مادۀ

ھای مستقیم دوره وار و  دبت پرداخت کننده باید بھ دریافت کننده یک صالحیت عمومی برای .1

ھا در قوانین سیستم   روند واگذاری این صالحیت. ھای مستقیم یک مرتبھ ای فراھم نماید دبت

الزامات این مقرره باید . گردد کند، مشخص می ھای مستقیم را طی مراحل می تادیات کھ دبت

 .ھمواره باالی ھمچو قوانین برتریت داشتھ باشد

مستقیم دوره وار از قبل اجازه و صالحیت داشتھ باشد، رد آن از ھای  در صورت کھ دبت .2

این اجازه یا . باشد  طرف پرداخت کننده بدون ارائۀ اطالعیۀ قبلی بھ دریافت کننده ممنوع می

کننده پیشکش نماید تا دریافت صالحیت صادر شده باید یک زمان معقول را برای پرداخت 

ده مطلع سازد کھ این امر صرفاً در زمان آینده تطبیق کننده را از پس گیری صالحیت داده ش

 . گردد می

کھ پرداخت کننده و دریافت کننده متقابالً توافقات  فوق، ھمین) 5) (21(در مطابقت با مادۀ  .3

کھ تاریخ آن  دبت مستقیم دوره وار کھ از قبل مورد اجرا قرار گرفتھ است را فسخ نماید یا این

ننده بطور خود بھ خود و فوری حق آن را داراست کھ از بھ انقضاء برسد، پرداخت ک

 . ھا دست بکشد پرداخت

ھای  را کھ از یک مبلغ تجاوز کند و و  تواندفرمایشات انتقالی برای پرداخت پرداخت کننده می .4

تحت صالحیت خاص جمع آوری از طرف دریافت کننده توقع آن باشد کھ طور دوره وار 

 .شود،  توقف بدھد
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ت این ماده باید تمام سایر احکام را کھ باالی دریافت کننده در موقع قابل تطبیق قوانین تح .5

طورکھ درین مقرره ذکر (گردد ف خوددریافت کننده صادر میاست کھ فرمایش از طر

  . تکمیل نماید ،)گردیده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  



29 
 

  فصل ششم

  طرزالعمل تحقیقی و حل مسایل

  

  شکایات و بررسی 

  :28مادۀ

  :نندۀ خدمات  تادیات بایدفراھم ک .1

درج شکایات در مورد مسایل این مقرره از ھای رسمی برای  دستورالعمل ایجاد) الف  . أ

 طرف مشتریان؛

 ھای الزم برای بررسی و رسیدگی بھ ھرگونھ شکایات مشتری؛ و ایجاد دستورالعمل   . ب

  .شرایط درمعیار شکایتثبت  ھای دستورالعملو مفاھیمدرج   . ت

ھ تمام معلومات مربوطھ راجع بھ شکایت را بھ استثنای ُکد یک مشتری مکلف است ک .2

  . ورودی خویش در اختیار نھاد مسئول قرار بدھد

 .امکان تمام شکایات را بطور فوری حل و فصل نمایدسئول باید تا حدنھادم .3

اتخاذ گردد نھ بر اساس ھای موجود بر مبنای تمام واقعیت تصمیم نھادراجع بھ شکایت باید .4

 .ھای کھ با شواھد ھمراه نباشد آوری دلیل

نباشد، مکلف است ) 3(ھرگاه یک نھاد قادر بھ حل و فصل فوری شکایت تحت بخش فرعی  .5

 .روز اضافھ نیاز دارد 15کھ مشتری را فوراً آگاه سازد کھ برای رسیدگی بھ شکایت بھ 

روز نباشد، مکلف است کھ  15ھرگاه یک نھاد قادر بھ حل و فصل شکایت در ظرف  .6

روز  30ری را طور کتبی از تمدید بیشتر زمان برای رسیدگی بھ شکایت کھ نباید از مشت

 . از مدت درج شکایت تجاوز کند، اطالع بدھد
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نھاد باید مشتری را پس از تکمیل بررسی فوراً از نتیجۀ حاصلۀ بررسی توام با دالیل مبنی  .7

  . بر نتیجھ آگاه بسازد

  کریدت شدن یا دبت شدن نادرست حساب

  :29مادۀ 

نتیجۀ بررسی یک شکایت، یک نھاد دریابد کھ حساب مشتری طور اشتباه کریدت یا دبت شده در ھرگاه

  :است، پس در صورت لزوم باید کارھای ذیل انجام یابد

 ھا؛و مشتری بشمول مفاد یاھزینھایجادتعدیل درحساب   . أ

  .ازتعدیالت وضع شده در حساب وی اگاه نمودن مشتری طور کتبی  . ب

  علومات از طرف نھادارائۀ م

  : 30مادۀ 

وقتی یک نھاد بھ این نظر باشد کھ مشتری در برابر خسارۀ کھ ناشی از ھر گونھ زیان، سوء  .1

آید،  استفاده، سرقت یا استفادۀ غیرمجاز کارت یا نقض اصول امنیتی ُکد ورودی بمیان می

  :مسئول است، پس

ط بھ نتیجۀ بررسی بشمول معلومات ھای ھرنوع اسناد یا سایر شواھد مربو نھاد باید کاپی  . أ

 معامالت را در اختیار مشتری قرار بدھد؛ و)  log (از سوابق 

سیستم مراجعھ کند تا مشخص شود کھ آیا در ھنگام  (log)نھاد ھمچنان باید بھ سوابق  . ب

معامالت در سیستم یا تجھیزات نقیصۀ وجود داشتھ است و نیز مشتری را طور کتبی از 

  .نماید نتیجۀ بررسی آگاه

ھر نوع معلومات کھ تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم روی امنیت نھاد یا   نھاد مکلف نیست کھ .2

 .ھای داشتھ باشد،ھمیشھ فراھم کند سیستم
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  )حق(معلومات و مشوره در استیناف طلبی 

  : 31مادۀ 

  :دستورالعمل شکایت باید حاوی معلومات ذیل باشد .1

 ؛ و ارشدعلیھ نتیجۀ شکایت تمدیری از حق مشتری برای استیناف طلبی  . أ

رجوع شکایت بھ د افغانستان بانک یا سایر مشتری دارای حق برای رجوع شکایت   . ب

در  ، میباشدارگان باصالحیت کھ توسط د افغانستان بانک صالحیت تفویض گردیده 

بھ   جھت شکایت خویشصورت کھ با رسیدگی شکایت خویش  راضی نباشد میتواند 

 .مراجعھ نمایدمالی کمیسیون حل منازعات 

  .دسترس مشتری قرار بدھددر)1(نھاد باید معلومات راطبق پاراگراف فرعی .2

  سوابق شکایت

  :32مادۀ 

ومسایل رسیدگی آنرا ثبت و نگھداری نماید تا معلومات جمع آوری شده راجع بھ  نھاد باید سابقۀ شکایات

ر دافغانستان بانک یاارگان درصورت ضرورت در اختیا نوعیت، تناوب و رسیدگی بھ ھمچو شکایت

  .ذیصالح د افغانستان بانک قرار داده شود

  اثر تفتیش

  :33مادۀ 

یک نھاد باید اطمینان حاصل نماید کھ انتقاالت الکترونیکی وجوه سوابق کافی را جھت امکان پذیری 

  .ردیابی، بررسی و در صورت وقوع اشتباه آن را تشخیص و تصحیح نموده میتواند
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  مفصل ھفت

  متفرقھ

  حریم خصوصی 

  :34مادۀ 

الکترونیکی مشتری  وجھ یک نھاد بایداطمینان حاصل نماید کھ تمام معلومات راجع بھ انتقال .1

 ). کھ طبق مقررۀ دافغانستان بانک یا قوانین دیگر مجاز باشد مگر این(گردد  وی منتشر نمی

گھداری حساب میباشد یا ھیچ شخص بجز از کارمند یا نمایندۀ تعیین شدۀ نھاد کھ مسئول ن  .2

بجز از خود مشتری باید از طریق ترمینال الکترونیکی بھ معلومات راجع بھ انتقال وجھ 

 .دسترسی نداشتھ باشد وی یاحساب مشتری بھ مربوط الکترونیکی،مسایل

 ھیچ ترمینال الکترونیکی نباید قادر بھ ارائھ ھر گونھ اطالعات مربوط بھ یک انتقال وجھ .3

 :اموریایک حساب ھای مشتری باشد مگر اینکھ الکترونیکی،

الکترونیکی توسط یک کارمند باصالحیت یا نمایندۀ تعیین شدۀ نھاد راه  وجھ انتقال  . أ

 اندازی شده باشد؛ یا

 اساس دخول قبلی ُکد ورودی درست مشتری یا کارت مشتری درخواست معلومات بھ   . ب

کترونیکی ، مسایل یا حساب مربوط بھ انتقال وجھ ال بھ راجع معلومات یک نھاد نبایدھرگونھ .4

  : کھ معلومات موارد ذیل فراھم گردیده باشد مشتری را ارائھ نماید، مگر این

 طبق مسئولیت یا وظیفۀ قانونی؛ یا  . أ

  .با رضایت مشتری  . ب

قوانین حاکم بر بھره برداری از حساب ھای فردی باالی انتقاالت الکترونیکی وجوه در   .5

 .سومی  قابل اجرا میباشد رابطھ بھ نشر معلومات طرف
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  لغو حقوق و مصئونیت بیشتر 

  :35مادۀ 

یک بانک ویا سایرعرضھ کنندۀ خدمات تادیات باید  ,ھیچ یک از توافق کتبی بین یک مشتری  .1

نظر یا  دارای حکمی نباشد کھ از کدام حق تفویض شده یاعلت عمل مندرج این مقرره صرف

 .چشم پوشی نماید

نامھ ھای را ممنوع قرار ندھد کھ نسبت بھ ھمین مقرره بھ یک  باید موافقتھیچ مورد این مقرره  .2

ھیچ چیز در این مقرره . نماید ھای جبران یا مصئونیت بیشتر را فراھم می مشتری حقوق، راه

نباید ھر گونھ قرارداد را کھ صالحیت وسیع و بیشتری یا راه حل یا حفاظت بیشتر را بھ کسانی 

  .ه شده، اعطا میکند، منع بگرداندکھ در این مقرره ذکر

  خاص یا معافیتروش ھای 

  :36مادۀ 

ھای مشخص خدمات تادیاتی یا وسایل   ھای خاص یا معافیت رابرای کتگوری دافغانستان بانک روش

تادیاتی  در ارتباط بھ ساختار، مصارف و مثمریت اقدامات جھت محافظت از استفاده کننده صادر 

  .نماید می

  :این مقررهتاریخ اجرای 

  : 37مادۀ 

  .این مقرره با منظوری شورای عالی د افغانستان بانک قابل اجرا میگردد


