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ﻓﺻل اول
اﺣﮑﺎم ﻋﻣوﻣﯽ
ﺳﺎﺣﮥ ﺗطﺑﯾﻖ
ﻣﺎدۀ :1
 .1اﯾن ﻣﻘررۀ اﻧﺗﻘﺎﻻت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎدۀ  87ﻗﺎﻧون د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺟﺎد ﮔردﯾده
اﺳت.
 .2در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻣﻘررات و اﺻول ﻧﺎﻓذۀ ﻗﺎﻧون د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ،اﯾن ﻣﻘرره ﻣوارد ﺗﻧﻔﯾذی و
ﺣﻘوﻗﯽ و/ﯾﺎ ﻣﮑﻠﻔﯾتھﺎی در ﺧﺻوص ﻓراھم آوری اﻧﺗﻘﺎﻻت اﺟرا ﺷده ﭼﮫ ﺑﺷﮑل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ
ﺳﺎﯾر روش ھﺎی ﺧودﮐﺎر ،طور ﻣﺟﻣوﻋﯽ ﯾﺎ ﺟداﮔﺎﻧﮫ )ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﻧﺎم " اﻧﺗﻘﺎﻻت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
وﺟوه " ﯾﺎد ﻣﯾﺷوﻧد( را ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﭘرداﺧت ھﺎ از طرف ﺗﺎدﯾﮫ ﮐﻧﻧده )اﻧﺗﻘﺎل اﻋﺗﺑﺎر( ،ﯾﺎ
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده )ﺑدھﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم( و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮥ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘوﻟﯽ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد.
 .3اﯾن ﻣﻘرره ﺑﺎﯾد ﻗواﻋدی را ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﺻﺋوﻧﯾت اﺷﺧﺎص ﺣﮑﻣﯽ ﺑﺣﯾث ﮐﺎرﺑران اﺑزار ھﺎی
ﭘرداﺧت و ھﻣﭼﻧﺎن ﺳﮭوﻟت ھﺎی را در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﯾل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾد.
 .4اﻧﺗﻘﺎﻻت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﺷﺎﻣل ﭘرداﺧت ھﺎی ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧدﯾن روش ذﯾل
ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد:
أ .ﻣرﮐز ﻓروش )(POS؛
ب .ﻣﺎﺷﯾن ھﺎي اﺗوﻣﺎت ﺻراﻓﻲ )(ATM؛
ج .ﺗﻠوﯾزﯾون ،اﻧﺗرﻧت و ﺳﺎﯾر راه ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ؛
د .وﺳﺎﯾل ﺗﻠﻔوﻧﯽ ﺷﺎﻣل ﻣوﺑﺎﯾلھﺎ؛
ه .ﮐرﯾدت و دﺑت ﮐﺎرتھﺎ
و .ﻣﺣﺻوﻻت/دﺳﺗﮕﺎه )ﭘول اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ(ﻗﺎﺑل ذﺧﯾرۀﺷده ﺑﮫ اﺳﺎس ﮐﺎرت و ﺷﺑﮑﮫ
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 .5اﯾن ﻣﻘرره ﺑﺎﻻی اﻧﺗﻘﺎﻻت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه اﻧﻔرادی و ھﻣﭼﻧﺎن ﭼﺎرﭼوب ﻗرارداد ھﺎ و اﻧﺗﻘﺎﻻت
ﮐﮫ ﺗوﺳط آﻧﮭﺎ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ،ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺗﻌرﯾفھﺎ
ﻣﺎدۀ :2
ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد اﯾن ﻣﻘرره ،اﺻطﻼﺣﺎت ذﯾل ﻣﻔﮭوم داده ﺷده را ﻣﯽرﺳﺎﻧد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻣﺣﺗوا ﭼﯾزی دﯾﮕر
ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد:
" .1ﺣﺳﺎب" ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮔوﻧﮫ ﺣﺳﺎب اﻓﺗﺗﺎح ﺷده ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻧﮭﺎدﯾﮑﮫ از طرف د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺟواز
درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷد و ﺑطور ﻣﻧظم ﺗوﺳط د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻧظﺎرت ﺷود؛
" .2ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری ﻣﺎﺷﯾن اﺗوﻣﺎت ﺻراﻓﯽ ) "(ATM Cardﯾﻌﻧﯽ ھر ﻧوع ﮐﺎرت ﮐﮫ در ھر ﻣﺎﺷﯾن
اﺗوﻣﺎت ﺻراﻓﯽ ) (ATMﺑﻣﻧظور اﻧﺗﻘﺎﻻت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺎﺷد.
" .3طرف ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت" ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ،ﻧﮭﺎد ﻣﺎﻟﯽ ،دﻓﺗر ﺗﺳوﯾﮫ ،ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ ھر ﺷﺧص
ﮐﮫ ﺗوﺳط د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ وی ﺗﻔوﯾض ﺻﻼﺣﯾت ﺷده ﺑﺎﺷد.
" .4ﻋﺎﻣل ) (Operatorﻣﺎﺷﯾن ھﺎی اﺗوﻣﺎت ﺻراﻓﯽ ) "(ATMﯾﻌﻧﯽ ھر ﺷﺧص ﯾﺎ ﻧﮭﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ھر ﻧوع ﻣﺎﺷﯾن اﺗوﻣﺎت ﺻراﻓﯽ را ﮐﮫ ذرﯾﻌﮥ آن ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
وﺟوه را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد ،ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯾﺑرد؛
" .5ﮐﺎرت ) "(Cardﻋﺑﺎرت از ھر ﻧوع ﮐﺎرت ﺑﺷﻣول ﮐﺎرت ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی اﺗوﻣﺎت ﺻراﻓﯽ
) ،(ATMﮐﺎرت  ،POSدﺑت ﮐﺎرت ،ﮐرﯾدت ﮐﺎرت ،ﮐﺎرت ﻣﺟﺎزی ﯾﺎ ﮐﺎرت ارزش ذﺧﯾره ﺷده؛
ﮐﮫ ﺗوﺳط د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ وﻗﺗﺎ ً ﻓوﻗﺗﺎ ً ﺗﻌرﯾف و ﺗﻧظﯾم ﮔردﯾده ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺷﺗری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود و
اﻧﺗﻘﺎﻻت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﺗوﺳط آن اﺟرا ﻣﯾﮕردد.
" .6ﻣﺷﺗری" ﻋﺑﺎرت از ﯾﮏ ﺷﺧص ﺣﮑﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺳﺎﯾل ﯾﺎ ﺳﮭوﻟت ھﺎی اﻧﺗﻘﺎﻻت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
وﺟوه را اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
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" .7رﺿﺎﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ" ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮔوﻧﮫ ﺻدا ،ﻧﺷﺎن ﯾﺎ ﭘروﺳﮥ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣوارد ذﯾل ﺻدق ﻧﻣﺎﯾد:

أ .ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﮐﮫ (1):دارای ﻗﺎﺑﻠﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ  ،دﯾﺟﯾﺗﻠﯽ ،ﻣﻘﻧﺎطﯾﺳﯽ ،ﺑﯽ ﺳﯾم ،
ﻧوری ،ﻧﯾروی ﻣﻘﻧﺎطﯾﺳﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﯾﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺷﻣول )وﻟﯽ ﻧﮫ ﻣﺣدود
ﺑﮫ( ﺗﻠﻔون ﻣوﺑﺎﯾل ،ﻓﮑس و اﻧﺗرﻧت؛ و ) (2ﺻرف ﺗوﺳط ُﮐد اﻣﻧﯾﺗﯽ ورودی ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس
ﺑﺎﺷد ،و
ب .ﻣﻧطﻘﺎ ً ﺑﻣواﻓﻘﮥ ﮐﮫ از ﻧظر ﻗﺎﻧوﻧﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﯾﺎ ﺻﻼﺣﯾت و اﺟرأت ﺑﺎﺷد؛ و ﯾﺎ ﻣواﻓﻘﮥ
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﺗذﮐره ﺗوﺳط ﺷﺧص ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺷراﯾط ﯾﺎ ﺻﻼﺣﯾت آن اﺗﺧﺎذ ﺷده ﺑﺎﺷد.

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

ﺗﺳوﯾﮫ ﺧودﮐﺎر

) ،(ACHﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ ﯾﺎ ﻣﻘدﻣﺎت ﺑرای ﺗﺳوﯾﮫ و/ﯾﺎ ﺗﺻﻔﯾﮥ اﻧﺗﻘﺎﻻت وﺟوه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
" .9اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه"ﻋﺑﺎرت از ھر ﻧوع اﻧﺗﻘﺎل وﺟوه ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﻓزﯾﮑﯽ ﭼﮏ،
ﺣواﻟﮫ ﯾﺎ اﺳﻧﺎد ﮐﺎﻏذی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺗرﻣﯾﻧل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،وﺳﯾﻠﮥ ﺗﻠﻔوﻧﯽ ،ﺗرﻣﯾﻧل
ﻣرﮐز ﻓروش) ،(POSﺗرﻣﯾﻧل ارزش اطﻼﻋﺎت ذﺧﯾره ﺷده ،دﺑت ﮐﺎرت ،ﻣﺎﺷﯾن اﺗوﻣﺎت ﺻراﻓﯽ
)،(ATMﺗﯾپ ﻣﻘﻧﺎطﯾﺳﯽ ﮐﻣﭘﯾوﺗر ﯾﺎ ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺑرای رھﻧﻣﺎﯾﯽ ،ﻓرﻣﺎﯾش ﯾﺎ
ﺻدور اﺟﺎزه ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای دﺑت ﯾﺎ ﮐرﯾدت ﮐردن ﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﺑﮑﺎر ﺑرده ﻣﯾﺷود.

.10

"ﻗرار داد ﭼﺎرﭼوب" ﻋﺑﺎرت از ﻗرارداد اﺳت ﮐﮫ اﺟرای ﭘرداﺧت ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻓردی و
ﻣﺗواﻟﯽ را ﮐﻧﺗرول ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و ﺑرای اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﭘرداﺧت ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ ﻗرارداد ﻣﺗذﮐره دارای
ﻣﮑﻠﻔﯾت و ﺷراﯾطﯽ ﺑرای اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﻧﯾز ﺑﺎﺷد.
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.11

"ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﭘول" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺳﭘردن ﯾﺎ ﺑﺎز ﮔﯾری ﭘول ﻧﻘد ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻧواع اﻧﺗﻘﺎل ﭘول ﮐﮫ دﻻﻟت ﺑﮫ
ﭘرداﺧت ﻧﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﯾﺑﺎﺷد.

.12

"ﻋﺎﻣل ) "(Operatorﻋﺎﻣل ﻋﺑﺎرت از ھر ﻧﮭﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎد ھﺎ ﯾﺎ ھر ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ
ﺟﮭت ﭘﯾﺷﺑرد اﻣور ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺎدﯾﺎﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑراﯾش اﺟﺎزه داده ﺷده ﺑﺎﺷد.

.13

"درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده وﺟﮫ" در ﺳﯾﺳﺗم اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟﮫ ﻋﺑﺎرت از ﺷﺧﺻﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ ذﯾﻧﻔﻊ ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد؛

.14

"ﻧﮭﺎد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده وﺟﮫ "ﻋﺑﺎرت ازﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﯾش ﯾﮏ ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧده ﻣﺷﺧص ﺷده وﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﺑﺎدرﻧظرداﺷت ﻣواردذﯾل ﺗﺎدﯾﮫ ﻣﯾﮕردد:
أ .ﺑﺎ ﮐرﯾدت ﮐردن ﺣﺳﺎب درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده وﺟﮫ؛ ﯾﺎ
ب .ﺑﺎ طرﯾﻘﮫ ھﺎی دﯾﮕر در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت ﻏﯾر از ﮐرﯾدت ﻧﻣودن ﺣﺳﺎب درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد.

.15

"ﺗﺎدﯾﮫ ﮐﻧﻧده وﺟﮫ" ﻋﺑﺎرت از ﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ دارای ﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﺑوده وﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت
راﺑﺎدﺑت ﻧﻣودن ﺣﺳﺎب ﻣﺗذﮐره اﺟﺎزه ﻣﯽدھد؛ ﯾﺎ در ﺻورت ﻋدم ﺣﺳﺎب ،ﺗﺎدﯾﮫ ﮐﻧﻧدۀ وﺟﮫ ﺷﺧﺻﯽ
اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﺑرﻗﯽ را در وﺟﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدۀ وﺟﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد؛

.16

" ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت" ﻋﺑﺎرت از راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﭘرداﺧت ﺗوﺳط ﻓرﺳﺗﻧده ﺑﮫ ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت
ﺗﺎدﯾﺎت ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺷﮑل زﺑﺎﻧﯽ ,اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﺗﺑﯽ ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت راﺻﺎدر ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻓراھم
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت را وادار ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﯾﮏ ﻣﻘدار ﻣﺷﺧص ﭘول ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد در
ﺻورﺗﯾﮑﮫ:
أ .در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﭘرداﺧت درﻣوردﻧﺣوۀ ﭘرداﺧت ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﺟز ازوﻗت ﭘرداﺧت ﮐدام
ﺷرطﯽ ذﮐر ﻧﺷده ﺑﺎﺷد؛ و
ب .دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺗوﺳط ﻓرﺳﺗﻧده ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎًﺑﮫ ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت ﯾﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ،ﺳﯾﺳﺗم
اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﯾﺎ ﺳﯾﺳﺗم ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت
ﺑرای ﻓرﺳﺗﻧده ،ارﺳﺎل ﺷود.
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.17

" ُﮐد اﻣﻧﯾﺗﯽ ورودی" ﻋﺑﺎرت ازﺷﻣﺎرۀﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺧﺻﯽ) ،(PINرﻣزورودیُ ،ﮐد ﯾﺎ ھر ﻧوع
وﺳﯾﻠﮥ دﯾﮕری ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ روش ھﺎی ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﺑﻣﻧظور اﻧﺟﺎم ﯾﮏ
اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه  ،درﻣﯾﺎن ﺳﺎﯾراھداف  ،اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.

.18

"طرزاﻟﻌﻣل اﻣﻧﯾﺗﯽ" ﻋﺑﺎرت از طرزاﻟﻌﻣل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣواﻓﻘﮥ ﻣﺷﺗری و ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت
ﭘرداﺧت ﺑرای اھداف ذﯾل اﯾﺟﺎد ﻣﯾﺷود:
أ .ﺗﺛﺑﯾت اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت ﯾﺎ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑرای ﺗﻌدﯾل ﯾﺎ ﻓﺳﺦ ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت از
ﺟﺎﻧب ﻣﺷﺗری ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﯾﺎ
ب .ﺗﺷﺧﯾص اﺷﺗﺑﺎھﺎت در اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎ در ﻣﺣﺗوای ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت و ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت.

ﯾﮏ روش اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻣﮑن ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺎﺳﺑﮥ ﻋددی )َ (algorithmsﯾﺎ ﺳﺎﯾر ُﮐدھﺎ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﻣﺎت
ﯾﺎاﻋداد،رﻣزﮔذاری ،طرزاﻟﻌﻣل ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗن ﻣﺗﻔﺎﺑل،ﯾﺎوﺳﺎﯾل ﻣﺷﺎﺑﮫ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻣﻘﺎﯾﺳﮥاﻣﺿﺎ در ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت ﯾﺎارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ﻧﻣوﻧﮥ اﻣﺿﺎی ﻣﻌﯾﺎری ﻣﺷﺗری در ذات ﺧود طرزاﻟﻌﻣل
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺷده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد.
.19

"ﻓرﺳﺗﻧده" ﻋﺑﺎرت ازاﻏﺎزﮐﻧﻧدۀﭘروﺳﮥاﻧﺗﻘﺎل وﺟﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده ﯾﺎ درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﻧده ،ﻧظر ﺑﮫ ﻗﺿﯾﮫ ،ﻣﯾﺑﺎﺷد.

5

ﻓﺻل دوم
ﻣوارد ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده

وظﺎﯾف ﻓراھم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت
ﻣﺎدۀ 3

 .1ﻓراھم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﮐﮫ ﺑﺎھروﺳﯾﻠﮥ ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه راﻓراھم ﻣﯾﮑﻧﻧد
ﻣﺳووﻟﯾت دارﻧد ﺗﺎ از ﺗطﺑﯾﻖ اﯾن ﻣﻘررات درﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧوﯾش وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم
اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎن در ﻗرارداد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻗراردارد،اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 .2ﻓراھم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺑطور دﻗﯾﻖ ﺑﺎﯾدازﺧدﻣﺎت ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎ ﻣﺳﺗﻔﯾد وھﻧﮕﺎم اﺳﺗﺧدام ﯾﺎ
درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت از ﻧﻣﺎﯾﻧده ،ﺗﻣﺎم ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﻧﺎﻓذه را ﻣراﻋﺎت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 .3ﻓراھم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻧظم ﺛﺑت ﻣﺷﺗرﯾﺎن
را آﻣﺎده داﺷﺗﮫ و طرق ﻓردی/ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﺣﺻوﻻت را ﺑﺎﻻی ﻣﺷﺗری ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
ﺷﺧص ﻣﺷﺗری آﻧرا ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 .4ﻓراھم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺑﺎﯾد دارای ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوب ﺟﺎﻣﻊ ﻣدﯾرﯾت ﺧطرات ﺑﺎﺷد و
ﺧدﻣﺎت/راه ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺧطرات را ﺻرﯾﺣﺎ ً ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺧطرات رادراﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎھش دھﻧد .اﯾن
اﻗداﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎﺗﯽ ﺗﺻدﯾﻖ ﮔردد.
 .5در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﺑﺎﻧﮑداری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و در ﺻورت ﻋدم ﺗﺧﻠف از اﯾن ﻣﻘرره ،ﺑﺎﻧﮏ ھﺎاﺟﺎزه
دارﻧد ﺗﺎ ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺟﺎد ﻣﯾﺷود ،ﺑﺎ اھداف ﻣﺣدود و ﺣﺳﺎب
ﺑدون ﺗﮑﺗﺎﻧﮫ ،ﺑﻣﻧظور اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه از وﺳﺎﯾل ﺷﺧﺻﯽ )ﻣﺎﻧﻧد ﻣوﺑﺎﯾل( اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗﮑﻧﺎﻟوژی
ﻣﺎدۀ : 4
 .1ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﮐﮫ ﺑرای ﺳﮭوﻟت ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎﺗﯽ دراﻧﺗﻘﺎﻻت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷودﺑﺎﯾد ﻣﺻﺋون
واﯾﻣن ﺑوده واز ﻣﺣرﻣﯾت ،اﻣﺎﻧت ،اﻋﺗﺑﺎر وﻋدم رد ﺷدن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗذﮐره ﺑﺎﯾد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل
ﮔردد.
 .2ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻘرۀ ) ،(1داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﯾوه
ھﺎودﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻻزم را وﻗﺗﺎ ً ﻓوﻗﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻧﺷر ﺑﺳﭘﺎرد.
 .3ﻓراھم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺑﺎﯾد ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ اطﻼﻋﺎت را ﺑﻣﻧظور رﺳﯾدﮔﯽ دﻗﯾﻖ ﺑﮫ
ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾﮭﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﺗﺣوﯾل دھﯽ ﻣرﺑوطﮫ ﺗﺟدﯾد و ﺗطﺑﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 .4ﻓراھم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺑﺎﯾد ﺗﻼش و ﮐوﺷش ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧوﯾش را ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﮭﺗرﯾن
روش ھﺎﺟﮭت ﺗﺻدﯾﻖ ھوﯾت ﮐﺎرﺑر )ﯾوزر(ﮐﮫ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷد ،ﺑﺧرچ دھﻧد.
 .5ﻓراھم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺑﺎﯾداﺑزارھﺎی ﮐﻧﺗروﻟﯽ ﻻزم را ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺗﻔوﯾض ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ آﻧﺎن
ﻗﺎدر ﺑﮫ درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎوھﺷدارھﺎی ﭘرداﺧت درﻣطﺎﺑﻘت اوﻟوﯾت و ﻣواﻓﻘﮫ آﻧﺎن  ،ﺑﺎﺷﻧد.
 .6ﻓراھم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوب ﻧﯾروﻣﻧد ﻣدﯾرﯾت ﺧطر اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ،ارزﯾﺎﺑﯽ،ﮐﺎھش و ﻧظﺎرت ﺧطرات اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ دﺳت اﺟرأ ﺑﺳﭘﺎرد .ﺳﯾﺳﺗم اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺗذﮐره
ﺑﺎﯾداز ﻣوارد ذﯾل اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮔردد:
أ .ﻣﺣرﻣﯾت اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎس.ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎس ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﯾوۀ ﻣﻧﺎﺳب و ﻣﺻﺋون ﺣﻔظ ﺷده و
ھﻧﮕﺎم اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎ ذﺧﯾره ازھرﻧوع ﺗﻌدﯾل ﯾﺎ ﻣﺷﺎھده ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.
ب .دﻗت،اﻋﺗﻣﺎدوﮐﺎﻣل ﺑودن ﻣﻌﻠوﻣﺎت طﯽ ﻣراﺣل ﺷده،ذﺧﯾره ﺷده ﯾﺎاﻧﺗﻘﺎل داده ﺷده؛
ت .ﺗﺻدﯾﻖ درﺳت از اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن؛
ث .ﺗﺻدﯾﻖ درﺳت ازﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﮐﮫ ﺗوﺳط اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده و ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻧﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ؛
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ج .ﻧظﺎرت آﻧﻼﯾن ﺑر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻘﻠﺑﯽ و اﻗداﻣﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺳرﯾﻊ در
زﻣﯾﻧﮫ؛ و
ح .ﮐﻧﺗرول ﺧطرات در ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺎط ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﺗری و ﺗﺑﺎدل اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎس و ﺗﻐﯾﯾرات در
ﺟﻧﺑﮥ ﻣﺣﺻول/ﺧدﻣﺎت.
ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﻣﮑﺎری
ﻣﺎدۀ :5
وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت  ،ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه را ﮐﮫ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ وﺳﺎﯾل
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺳﺎﻓت وﯾر ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﺻورت
ﻧﻣﯾﮕﯾرد ،ﻋرﺿﮫ ﻧﻣﺎﯾد؛ درﯾﻧﺻورت آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺷﺗری ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﺧدﻣﺎت و اﺳﺗﻔﺎده از
آﻧﮭﺎ را ﺑدون در ﻧظر داﺷت اﻧﺗﺧﺎب ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ وﺳﺎﯾل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺳﺎﻓت وﯾر ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت دارد ،اطﻣﯾﻧﺎن
ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺻﺋوﻧﯾت ﻣﺷﺗری
ﻣﺎدۀ :6
 .1ﻓراھم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺑﺎﯾد در ﺧﺻوص ﺑﮭره ﺑرداری از ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه
ﺑﮫ ﺷﯾوۀ ﻣﻧﺎﺳب و درﺳت در وﺑﺳﺎﯾت ھﺎ ،رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ و ﻓورم راﺟﺳﺗر ،ﺷراﯾط و ﺿواﺑط ﻗﺎﺑل
ﺗطﺑﯾﻖ را ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﺷراﯾط وﺿواﺑط ﺑﺎﯾد ﺻرﯾﺢ ﺑوده و در ﺿﻣن ﻣوارد ذﯾل را در ﺑر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد:
أ .اﻧواع ﭘرداﺧت ھﺎی ﻣﺟﺎز ؛
ب .ﺣﻘوق و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ،دارﻧدﮔﺎن ﺣﺳﺎب و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن)(agentsﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه )ﯾﺎ ﮐﺗﮕوری ﻣﺷﺧص ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده(؛
ج .ﺗﻣﺎم ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و ﻓﯾس ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت؛
د.

ﻣﻧﻔﻌﺗﮭﺎ،ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﺗﺷوﯾﻘﯽ واﻣﺗﯾﺎزات؛

ه .ﻣﻘررات ﺑرای ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت؛
و .طرزاﻟﻌﻣل ﺑرای ﮔزارش دھﯽ در ﻣورد اﺑزار و وﺳﺎﯾل ﺳرﻗت ﯾﺎ ﻣﻔﻘود ﺷده؛
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ز .طرزاﻟﻌﻣل ﺑرای ﺗوﻗف ﭘرداﺧت ھﺎ؛
ح .ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺗﻣﺎس ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن.
 .2ﻓراھم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت ﺑﺎﯾداطﻣﻧﯾﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧدﮐﮫ ﺷراﯾط ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
وﺟوه ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد و از ﻋدم اﺧﺗﻼف ،ﺗﻌدﯾل ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اطﻼﻋﯾﮥ ﮐﺗﺑﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺗوﺳط
ﻣﺷﺗری و ذرﯾﻌﮥ ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﻧﺎﺳب ،ﺑﺎﯾد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 .3ﻓراھم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت ﺑﺎﯾد ﻣﺣرﻣﯾت اطﻼﻋﺎت ﻣﺷﺗری را ﺣﻔظ ﻧﻣوده واطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل
ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھرﻗرادادی طرف ﺳوﻣﯽ ﮐﮫ ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت اﺳت ﻣﺣرﻣﯾت اطﻼﻋﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن را
ﻧﯾز ﻣﺣرم ﺣﻔظ ﻣﯾدارد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب و دﻗﯾﻖ ﺑرای ﮐﻧﺗرول ﺧطرات را ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﻣدﯾرﯾت ﺧطرات ﺑدھﯽ ﻣﺷﺗرﯾﺎن روی دﺳت ﮔﯾرﻧد اﻟﺑﺗﮫ در ﺻورت ﻧﻘض ﻣﺣرﻣﯾت ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮥ
آن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧطرات اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗراﯾن اطﻼﻋﺎت درارﺗﺑﺎط ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ،ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ
ﺧدﻣﺎت در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار ﺑﮕﯾرد.
 .4ﻓراھم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺑﺎﯾدﺑﺎطرف ﺳوﻣﯽ ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﻗرارداد ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﻋﻘد
ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑرﻋﻼوۀ ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑﺎ دارﻧدﮔﺎن ﺣﺳﺎب ﮐﮫ اﻗدام ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
وﺟوه ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺣﻘوق و ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی ﺟﺎﻧﺑﯾن در اﯾن ﻗرارداد ھﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﺷده و در ﻣﺣﮑﻣﮥ
ذﯾﺻﻼح ﻣدار اﻋﺗﺑﺎر و ﻗﺎﺑل اﺟرأ ﺑﺎﺷد.
 .5ﻓراھم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺑﺎﯾد در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻗﺎﻧون و ﻣﻘررات ﻧﺎﻓذه ﺑﺎﻻی طرزاﻟﻌﻣل اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﻣﻧظور اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﮐﺎرﺑران ﺑﺻﻔت ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑرای اﻣﺿﺎ ھﻧﮕﺎم اﺟرای اﻧﺗﻘﺎل
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﺑﮫ دارﻧدۀ ﺣﺳﺎب اﺗﺧﺎذ ﮔردﯾده ،ﻣﺗﻌﮭد ﺑﺎﺷﻧد.
 .6ﻓراھم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت در اﺳﺗﻔﺎده از وﯾژﮔﯽ ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯾت و اھﻣﯾت ﺣﻔﺎظت از
اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺗرﯾﺎن را آﻣوزش ﺑدھﻧد.
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ﻓﺻل ﺳوم
طﯽ ﻣراﺣل اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه

اﺟرأ
ﻣﺎدۀ: 7
 .1ﯾﮏ ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺑﺎﯾد ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت را ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده اﻏﺎز
ﻣﯾﮕردد ﺑﯽ درﻧﮓ ﭘس از درﯾﺎﻓت آن اﺟرا ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺳط ﻓرﺳﺗﻧده طور دﯾﮕر ﻓرﻣﺎﯾش
ﺷده ﺑﺎﺷد ،واﺟرات ﻧﻣﺎﯾد .ھرﭼﻧد ,در ﺻورت ﻧﺑود وﺟوه ﮐﺎﻓﯽ در ﺣﺳﺎب ﮐﮫ از آن وﺟوه اﻧﺗﻘﺎل
ﻣﯾﺎﺑد ،ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت در ھﯾﭻ ﺻورت ﻣﮑﻠف ﺑﮫ اﺟرای ﻓرﻣﺎﯾش ﭘراﺧت ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد.
 .2ﻧﮭﺎد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده وﺟﮫ ﺑﺎﯾد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﻌد از ﮐرﯾدت ﺷدن ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺗذﮐره در ﺣﺳﺎب
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ،ﻣﯾزان ﭘرداﺧت ﺷدۀ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑدون ﻓﺎﺻﻠﮫ دراﺧﺗﯾﺎر درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده وﺟﮫ ﻗرار
ﻣﯾﮕﯾرد.
 .3ﺣﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﺎﺟل اﺟراآت،ﻣﻘررات ﺳﯾﺳﺗم اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﮐﮫ ذرﯾﻌﮥ آن ﻓرﻣﺎﯾش
طﯽ ﻣراﺣل ﻣﯾﮕردد ،ﺑﺎﯾد ﻣد ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد .وﺟوه اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده اﻧﺟﺎم
ﻣﯾﺷود در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎﯾد در ﻣدت ﺳﮫ روز ﮐﺎری ﺑﻌد از ﮐرﯾدت ﺷدن ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺗذﮐره در ﺣﺳﺎب ﻧﮭﺎد
ذﯾﻧﻔﻊ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده اﻧﺗﻘﺎل ﮔردد.
 .4در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت ﺗوﺳط ﯾﺎ از طرﯾﻖ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده آﻏﺎز ﮔردد ،ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت
ﺗﺎدﯾﺎت در ﻣدت زﻣﺎن ﺗواﻓﻖ ﺷده ﻣﯾﺎن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده و ﻧﮭﺎد ﺗﺎدﯾﮫ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﻓرﻣﺎﯾش را ﺑﮫ
ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺑﺎ ﺗﺻﻔﯾﮥ ﺣﺳﺎب و ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت دﺑت ﻣﺳﺗﻘﯾم ،اﻧﺗﻘﺎل ﺑدھد.
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درﯾﺎﻓت ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت
ﻣﺎدۀ :8
 .1وﻗت در زﻣﺎن درﯾﺎﻓت رﺳﯾد ﺳﺎﻋت درﯾﺎﻓت را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً
ﺗوﺳط ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده و ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗوﺳط ﻧﮭﺎد ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده ذرﯾﻌﮥ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده درﯾﺎﻓت
ﻣﯾﮕردد.
 .2ﻧﮭﺎد ﺗﺎدﯾﺎﺗﯽ ﺷﺧص ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده ﺷﺎﯾد ﺑرای درﯾﺎﻓت و طﯽ ﻣراﺣل ﻓرﻣﺎﯾﺷﺎت ﭘرداﺧت ﺧﺗم
وﻗت ﮐﺎری ﯾﺎ اوﻗﺎت دﯾﮑر را در ﯾﮏ روز ﮐﺎری ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد .ﺧﺗم اوﻗﺎت ﮐﺎری ﻣﺧﺗﻠف
روی ﻓرﻣﺎﯾﺷﺎت ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﯾﺎ ﺑﺎﻻی ﮐﺗﮕوری ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻓرﻣﺎﯾﺷﺎت ﭘرداﺧت اﺟرا
ﻣﯾﮕردد .ﺧﺗم وﻗت ﮐﺎری ﺑطور ُﮐل ﺑﺎﻻی ﻓرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯾﺷود ﯾﺎاوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺧﺗم ﮐﺎری
روی ﻓرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﯾﺎ ﮐﺗﮕوری ھﺎی ﻓرﻣﺎﯾﺷﺎت ﭘرداﺧت ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯾﮕردد.
 .3درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت ﺑﻌد از ﺧﺗم روزﮐﺎری ﯾﺎ ﺑﻌد از وﻗت ﺧﺗم ﮐﺎری درﯾﺎﻓت
ﮔردد ،ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت ﻣﺗذﮐره رادر ﺷروع روزﮐﺎری
ﺑﻌدی اﺟرا ﻧﻣﺎﯾد.
ﻓﺳﺦ ﻧﺎﭘذﯾر
ﻣﺎدۀ :9
 .1ھﻣﯾنﮐﮫ ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت ﺗوﺳط ذﯾﻧﻔﻊ درﯾﺎﻓت ﮔردﯾد ،ﻧﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﺗﺎدﯾﮫ ﮐﻧﻧد ﻟﻐو ﮔردد،ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ روی آن طوری دﯾﮕر ﻣواﻓﻘﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد.
 .2در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت ﺗوﺳط ﯾﺎاز طرﯾﻖ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﺻورت ﺑﮕﯾرد ،ﭘرداﺧت
ﮐﻧﻧده ﺑﻌداز ﻓرﻣﺎﯾش اﻧﺗﻘﺎل ﭘرداﺧت و ﯾﺎاﺑراز رﺿﺎﯾت ﺑﮫ اﺟرای ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ،
ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ را ﻓﺳﺦ ﻧﻣﺎﯾد.
 .3ھر ﻧوع ﻓﺳﺦ ﺗﺣت ﺣﺎﻟت ﻓﻘرۀ ) (2ﺑﺎ ذﮐر ﺷراﯾط ﺑﺎﯾد ﺻرﯾﺣﺎ ً در ﻗرارداد ﺗذﮐر ﯾﺎﻓﺗﮫ و در
ﻗﺳﻣت ﺗطﺑﯾﻖ ﺣﮑم ﺑﺧش  2اﯾن ﻣﻘرره در ﻣورد ﺣﻖ ﺑﺎزﭘرداﺧت ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺿرر ﺻورت
ﻧﮕﯾرد.
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 .4ﻣﻘررات ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ ﺑﺎﻻی ﻓرﻣﺎﯾﺷﺎت ﭘرداﺧت ﺑﺎﯾد طور ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻓﺳﺦ ﯾﺎ ﺗﻌدﯾل
آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑل اﺟرأ ﺑﺎﺷد.
اﻧﺗﻘﺎل ﻓرﻣﺎﯾﺷﺎت ﭘرداﺧت از طرﯾﻖ ﺳﯾﺳﺗم اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ
ﻣﺎدۀ :10
 .1در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت ﺗﺣت آدرس ﯾﮏ ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ذرﯾﻌﮥ ﯾﮏ
ﺳﯾﺳﺗم اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﯾﺎ ﺳﯾﺳﺗم ارﺗﺑﺎطﯽ طرف ﺳوﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ارﺳﺎل ﺷود ،در اﯾن
ﺻورت ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻧﺣﯾث ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻓرﺳﺗﻧده ﺟﮭت اﻧﺗﻘﺎل ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد .در
ﺻورت ﻣوﺟودﯾت اﺧﺗﻼف ﻣﯾﺎن ﺷراﯾط ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت اﻧﺗﻘﺎل ﺷده در ﺳﯾﺳﺗم و ﺷراﯾط
ﻓرﻣﺎﯾش ﺗﺎدﯾﮫ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺗوﺳط ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ،ﺷراﯾط ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت ﻓرﺳﺗﻧده ھﻣﺎن
ﺷراﯾطﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﯾﺳﺗم اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷده ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻗواﻧﯾن ﺳﯾﺳﺗم طوری دﯾﮕر
ﺑﯾﺎن ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد.
 .2ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﻧﺑﺎﯾداﺟﺗﻧﺎب ﻧﻣوداز ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﮑﻠﻔﯾت در ﺑراﺑر
ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺷﺗری ﯾﮏ ﺟﺎﻧب ﺳﯾﺳﺗم اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﻣﺷﺗرک ﻣﯾﺑﺎﺷد ﯾﺎ
اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﺳﯾﺳﺗم در اﻧﺟﺎم ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی ﺧوﯾش ﺗﺣت اﯾن ﻣﻘرره ﻧﺎﮐﺎر ﺑوده ﺑﺎﺷد،
 .3ﺣﻘوق و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﻣرﺑوطﮥ طرﻓﯾن در ﺑراﺑر ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺷﺗرک اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
وﺟوه ﺗوﺳط دو طرف ﯾﺎ ﭼﻧدﯾن طرف ﻗرارداد ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﮔردد.
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ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم

اﻧﺗﻘﺎل ﻏﯾر ﻣﺟﺎز و ﻧﺎدرﺳت وﺟوه

ﺗﺻدﯾﻖ ﭘرداﺧت ھﺎی اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ
ﻣﺎدۀ :11
 .1اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه درﺻورت ﻣﺟﺎز و ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﻧده در ﻣورد اﺟرای
ﭘرداﺧت آن ﻣواﻓﻘﮫ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد.
 .2ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﯾﺎ ﻣﺟﻣوع ازاﻧﺗﻘﺎﻻت ﻣﯾﺎن طرﻓﯾن ﺑﺎﯾد طور ﮐﺗﺑﯽ ﻣواﻓﻘﮫ
ﺻورت ﺑﮕﯾرد.
 .3در ﺻورت ﻧﺑودﭼﻧﯾن ﻣواﻓﻘﮫ ،ﻣورد اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﻏﯾر ﻣﺟﺎز داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
 .4درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت و ﻣﺷﺗرﯾﺎن آن ﻣواﻓﻘﮫ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ
ﺻﺣت ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺷﺗری ﻋﻧواﻧﯽ ﻓرﺳﺗﻧده ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت
ﭘرداﺧت ﺻﺎدر ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد ،ﺑر اﺳﺎس طرزاﻟﻌﻣل اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗﺛﺑﯾت ﺷود،ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت درﯾﺎﻓت
ﺷده ﺗوﺳط ﻧﮭﺎد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﺑﺣﯾث ﻓرﻣﺎﯾش ﻣﺷﺗری ،ﺧواه ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﮫ ،در ﺣﺎﻻت ذﯾل
ﻗﺎﺑل اﺟرا داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود:
أ .طرزاﻟﻌﻣل اﻣﻧﯾﺗﯽ ﯾﮏ روش ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺟﺎری ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن اﻣﯾﻧت در ﻣﻘﺎﺑل ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت
ھﺎی ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد؛ و
ب .ﻧﮭﺎد ﻣﺗذﮐره ﺛﺎﺑت ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت را ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺧوب و در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ
طرزاﻟﻌﻣل اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻣواﻓﻘﮥ ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﺷﺗری ﺑﺎ ﻣﺣدود ﮐردن ﭘذﯾرش ﻓرﻣﺎﯾش
ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﻣﺷﺗری ﺻﺎدر ﻣﯾﺷود ،ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑرای ﻧﮭﺎد ﻣﺗذﮐره ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺑﮫ
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ﭘﯾﮕﯾری راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣواﻓﻘﮥ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﺗری ﯾﺎ اطﻼﻋﯾﮥ را ﮐﮫ ﺑﮫ وﻗت و طرﯾﻘﮥ درﺳت
درﯾﺎﻓت ﻧﺷده ،ﻧﻘض ﻧﻣﺎﯾدو ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ﯾﮏ ﻓرﺻت ﻣﻌﻘول را ﻓراھم ﻣﯾﺳﺎزد ﺗﺎ ﻗﺑل از درﯾﺎﻓت
ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت در آن ﻣورداﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.،
 .5ﻣﻌﻘوﻟﯾت ﺗﺟﺎری ﯾﮏ طرزاﻟﻌﻣل اﻣﻧﯾﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻟﮥ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت
ﺧواﺳت ھﺎی ﻣﺷﺗری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ﺑﯾﺎن ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد ،ﺷراﯾط ﻣﺷﺗری ﮐﮫ ﻧزد ﻧﮭﺎد واﺿﺢ اﺳت
)ﺑﺷﻣول ﻣﻘدار ،ﻧوع و دﻓﻌﺎﺗﯽ ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﺑطور ﻋﺎدی ﺗوﺳط ﻣﺷﺗری ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ﺻﺎدر
ﻣﯾﮕردد( ،طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ﺑدﯾل اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﭘﯾﺷﮑش ﺷده و ﺳﺎﯾر طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺷﺗری ﺑرای ﻧﮭﺎد ﺻﺎدر ﻣﯽﮔردد و طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ در ﻋﻣوم
ﺗوﺳط ﻣﺷﺗری و ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺑﮫ طور ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود.
ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت ھﺎی ﻧﺎدرﺳت
ﻣﺎدۀ:12
 .1درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﻣﻧظور ردﯾﺎﺑﯽ اﺷﺗﺑﺎھﺎت طﺑﻖ ﯾﮏ طرزاﻟﻌﻣل اﻣﻧﯾﺗﯽ
اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷده ﺑﺎﺷد ,وﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت ﮐﮫ:
أ .ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﯾﮏ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدۀ ﮐﮫ ﻣورد ﻗﺻد ﻓرﺳﺗﻧده ﻧﺑوده و اﺷﺗﺑﺎھﺎ ً ھداﯾت ﺷده ﺑﺎﺷد؛
ب .ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ ﮐﮫ از ﻣﺑﻠﻎ ﺗﻌﯾﯾن ﺷدۀ ﻓرﺳﺗﻧده ﺑﯾﺷﺗر ﺑوده و اﺷﺗﺑﺎھﺎ ً ھداﯾت ﺷده ﺑﺎﺷد؛
ج .ﺗﮑرار ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺗوﺳط ﻓرﺳﺗﻧده ارﺳﺎل ﺷده ،ﺳﮭوا ًارﺳﺎل ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد.
در اﯾن ﺻورت ﺷراﯾط ذﯾل ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷد:
.Iھرﮔﺎه ﻓرﺳﺗﻧده ﺛﺎﺑت ﺳﺎزد ﮐﮫ وی ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از وی ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش
اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺟراات ﻧﻣوده ،و اﯾن ﮐﮫ ﺧطﺎ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده اﺳت و ﻧﮭﺎد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده
ﻧﯾز ﻗﺑول ﻧﻣﺎﯾد  ،ﻓرﺳﺗﻧده ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻓرﻣﺎﯾش طورﯾﮑﮫ در ﻓﻘرۀ ) (2و ) (3اﯾن
ﺑﺧش ﺑﯾﺎن ﮔردﯾده ،ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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.IIھرﮔﺎه اﻧﺗﻘﺎل ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧﺗﯽ طوریﮐﮫ در ﭘﺎراﮔراف )ب( و )ت( اﯾن ﺑﺧش
درج ﮔردﯾده ،ﺗﮑﻣﯾل ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد ،ﻓرﺳﺗﻧده ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻓرﻣﺎﯾش ﻧﺑوده و ﻧﮭﺎد
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﻣﺳﺗﺣﻖ ﭘس ﮔﯾری آن ﻣﺑﻠﻎ ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﺑﮫ وی ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت ،ﻣﯾﮕردد.
.IIIھرﮔﺎه اﻧﺗﻘﺎل ﭘول ﺑر اﺳﺎس ﻓرﻣﺎﯾش اﺷﺗﺑﺎه ﭘرداﺧت طوریﮐﮫ در ﺑﺧش ﻓرﻋﯽ )ب(
ﺗوﺿﯾﺢ ﮔردﯾده ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻓرﺳﺗﻧده ﻣﮑﻠف ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﻓرﻣﺎﯾش درﯾﺎﻓت ﺷده
ﺗوﺳط ﮔﯾرﻧده را در ﺻورﺗﯾﮑﮫ وﺟﮫ ﻣﺗذﮐره ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﺑﻠﻎ ﻓرﺳﺗﻧده ﺑﺎﺷد ،ﭘرداﺧت
ﻧﻣﺎﯾد .درﯾن ﺻورت ،ﻧﮭﺎد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﻣﺳﺗﺣﻖ اﺳت ﺗﺎ ﻣﺑﻠﻎ اﺿﺎﻓﯽ را در ﻣﺣدودۀ
ﻗﺎﻧون از درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﭘس ﺑﮕﯾرد.
ﺑﺧش
 .2اﮔر)اﻟف( ﻓرﺳﺗﻧدۀ ﻓرﻣﺎﯾش اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﻣﻧدرج ﺑﺧش ﻓرﻋﯽ ) (1ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺗﻣﺎم ﯾﺎ
ِ
از ﻓرﻣﺎﯾش ﻧﺑﺎﺷد ،و )ب( ﻓرﺳﺗﻧده از طرف ﻧﮭﺎد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده اطﻼﻋﯾﮥ ﺑدﺳت آورد ﮐﮫ
ﻓرﻣﺎﯾش از طرف ﻧﮭﺎد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﯾﺎ ﺣﺳﺎب ﻓرﺳﺗﻧده دﺑت ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد،درﯾﻧﺻورت ﻓرﺳﺗﻧده
ﺑراﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟودواﺷﺗﺑﺎه درﯾﺎﻓت ﺷده ﻣؤظف ﺑﮫ ﮐﺷف اﺷﺗﺑﺎه در ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت
ﺑوده و در ﻣوﻗﻊ ﻣﻧﺎﺳب )در ظرف ﮐﻣﺗر از  90روز( ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺎﯾل را ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ﻣرﺑوطﮫ در ﻣﯾﺎن
ﺑﮕذارد .ھرﮔﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﺛﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﻧده در اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮥ ﺧوﯾش ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﻣوده اﺳت،
درﯾﻧﺻورت ﻓرﺳﺗﻧده در ﻗﺑﺎل ھر ﻧوع ﺧﺳﺎره ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی ﺛﺎﺑت ﺷده در ﺑراﺑرﻧﮭﺎد ﻣﺳﺋول
داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،وﻟﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻓرﺳﺗﻧده ﻧﺑﺎﯾد از ﻣﺑﻠﻎ ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ ﻓرﺳﺗﻧده ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد.
اطﻼﻋﯾﮥ ﻣﻔﻘودی ،ﺳرﻗت ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾرﻣﺟﺎز
ﻣﺎدۀ : 13
 .1ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت ﺑﺎﯾد اﺑزار ﻣؤﺛر و راﺣت را ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آن ﯾﮏ
ﻣﺷﺗری ﺑﺗواﻧد در ﻣورد ھر ﻧوع ﺧﺳﺎره ،ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ،ﺳرﻗت ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎدۀ ﻏﯾر ﻣﺟﺎز از ﯾﮏ
ﮐﺎرت ﯾﺎ ﺳﺎﯾرآﻻت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻧﻘض ُﮐد ورودی اﻣﻧﯾﺗﯽ اطﻼع ﻧﻣﺎﯾد.
 .2ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺗﺎﺋﯾد رﺳﯾد اطﻼﻋﯾﮫھﺎ ﺑﺷﻣول اطﻼﻋﯾﮥ ﺗﻠﯾﻔوﻧﯽ ﮐﮫ در
ﻣورد ھر ﻧوع ﺧﺳﺎره ،ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده،ﺳرﻗت ﯾﺎاﺳﺗﻔﺎدۀﻏﯾرﻣﺟﺎز ﮐﺎرت ﯾﺎﺳﺎﯾرآﻻت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ
ﻧﻘض ُﮐد اﻣﻧﯾﺗﯽ ورودی ازطرف ﻣﺷﺗری اطﻼع داده ﻣﯾﺷود ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣل را اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾد.

15

 .3ﻣرﺣﻠﮥ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣودن ﻟزوﻣﺎ ً ﮐﺗﺑﯽ ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻧﮭﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ
وﺳﯾﻠﮥ آن ﻣﺷﺗری ﺑﺗواﻧد ﺗﺛﺑﯾت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﯾﮫ را ﻗﺑﻼً اراﺋﮫ ﻧﻣوده و اﯾنﮐﮫ ﭼﮫ زﻣﺎن آن را
ﺗرﺗﯾب ﻧﻣوده اﺳت.
ﻣﺳﺋوﻟﯾت در ﻣورد ﺳﯾﺳﺗم و ﯾﺎ ﻧﻘص ﺗﺟﮭﯾزات
ﻣﺎدۀ:14
 .1ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت ﺑﺎﯾددرﻗﺑﺎل ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧوﯾش ﻣﺳﺋول ﺑﺎﺷد:
أ .ھر ﮔوﻧﮫ ﺧﺳﺎرۀوارده ازاﺛر ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی ﺳﯾﺳﺗم اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﯾﺎ ﺗﺟﮭﯾزات اﻧﺗﻘﺎل
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﺟﮭت ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣودن ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﮐﮫ طﺑﻖ رھﻧﻣود ﻣﺷﺗری ذرﯾﻌﮫ ﯾﮏ
ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻗﺑول ﺷده ﺑﺎﺷدا ؛ ﯾﺎ
ب .در ﻣﺣﺎﺳﺑﮥﯾﺎدﻓﺗر داری ﻧﮭﺎداﺷﺗﺑﺎه رخ داده ﺑﺎﺷد.
 .2ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت ﻣﺷﺗری راﺑﯽدرﻧﮓ از طرﯾﻖ راه ھﺎی ذﯾل ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزد:
أ .ﮔذاﺷﺗن اطﻼﻋﯾﮫ درﻣﺎﺷﯾن اﺗوﻣﺎت ﺻراﻓﯽ)،(ATMﻣﺎﺷﯾن اﺗــوﻣــﺎت ﻣﺣل ﻓروش )
 ( POSﯾﺎﺳﺎﯾر ﺗرﻣﯾﻧﺎلھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ؛
ب .اطﻼع دھﯽ در ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽھﺎ؛ ﯾﺎ
ت .ﺳﺎﯾرروش ھﺎی ﮐﮫ درﻣوردآن ﺑﺎﻣﺷﺗری ﻣواﻓﻘﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
درﺻورت آﮔﺎھﯽ ازاﯾن ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﯾﺎ وﺳﺎﯾل اﻧﺗﻘﺎل وﺟوه ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻧﺑوده ﯾﺎاﯾن ﮐﮫ
درآن ﻧﻘﯾﺻﮥ وﺟود دارد.
 .3ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﻣﺷﺗری راازوﻗوع ھر ﮔوﻧﮫ ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی دراﺟرای ﺳﻔﺎرش ﭘرداﺧت
وی ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣوﺟودﯾت ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺗﺷﺧﯾص ﻧﺎﺷده ﻗﺑﻠﯽ در ﺳﯾﺳﺗم ﻓورا ً ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزد.
 .4در ﺻورت ﮐﮫ ﻣﺷﺗری آﮔﺎه ﺑوده ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم در دﺳﺗرس ﻧﺑوده ﯾﺎ دارای ﻧﻘﯾﺻﮫ ﺑﺎﺷد،
ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺑﺎ اﺻﻼح ھر ﮔوﻧﮫ ﻧﻘص در ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺗری و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ
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ﺑﺎزﭘرداﺧت ھر ﮔوﻧﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎﯾﺎﺟرﯾﻣﮫھﺎی ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎﻻی ﻣﺷﺗری وارد
ﻣﯽﮔردد ،ﻣﺣدود ﻣﯾﮕردد.
 .5ﺑﺎ وﺟودی آﻧﭼﮫ در ﺑﺧش ﻓرﻋﯽ)(4ذﮐر ﮔردﯾده ،ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ھر ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت
در ﺣﺎﻟﯽ در ﻗﺑﺎل ﻣﺷﺗری ﻣﺳﺋول ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﮐوﺗﺎھﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی در اﺟرای اﻧﺗﻘﺎل
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه در ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺣوادث ﻏﯾر ﻣﺗرﻗﺑﮫ )وﺿﻊ اﺿطراری( ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺣوادﺛﯽ ﮐﮫ از
ﮐﻧﺗرول اﻧﺳﺎن ﺧﺎرج ﺑﺎﺷد ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﻓراھم ﮐﻧﻧده در اﺟرای آن ﻧﯾز از اﺣﺗﯾﺎط و ﺗﻼش
ﻣﻌﻘول ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،رخ داده ﺑﺎﺷد.
اﻣﻧﯾت ﺳﭘردھﺎ در ﺗرﻣﯾﻧل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ﻣﺎدۀ :15
 .1ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻣﻧﯾت و ﻣﺣﺎﻓظت اﻣﺎﻧﺎت درﯾﺎﻓت ﺷده از طرﯾﻖ ﯾﮏ ﺗرﻣﯾﻧﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ از ﻟﺣظﮥ
ﺗﮑﻣﯾل ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑدوش ﻧﮭﺎد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده اﺳت ﮐﮫ ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ و ﺗﺛﺑﯾت ﻣﺑﻠﻎ اﻣﺎﻧت ﮔذاری
ﺷده ﻣﯽﺑﺎﺷد.،
 .2در ﺻورت ﮐﮫ درﻣﯾﺎن ﻣﺑﻠﻎ ﺛﺑت ﺷدۀ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺗرﻣﯾﻧﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺳﭘرده ﺷده ﺑﺎﺷد و ﻣﺑﻠﻎ
ﺛﺑت ﺷدۀ ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﺷده ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻧﮭﺎد ﻣﮑﻠف اﺳت ﺗﺎ ﻣﺷﺗری را در
روزﮐﺎری ﺑﻌدی ازاﯾن ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺧﺑر ﺳﺎﺧﺗﮫ و راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺗری
ﮐرﯾدت ﺷده اﺳت ،ﻣﺷوره اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺟﮭت اطﻼع دھﯽ از اﺷﺗﺑﺎھﺎت
ﻣﺎدۀ:16
 .1ﯾﮏ ﻣﺷﺗری ازھر ﮔوﻧﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﻣوﺟود در ﺻورت ﺣﺳﺎب ﯾﺎ از ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﻏﯾرﻣﺟﺎز اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در
ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﮐﺎرت ﯾﺎ ُﮐد اﻣﻧﯾﺗﯽ ورودی ،ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾد آﮔﺎه ﺳﺎزد.
 .2ھرﮔﺎه در ﻣورد ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﺑودن اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه از طرف ﯾﮏ ﻣﺷﺗری ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ
وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت اراﺋﮫ ﺷواھد ﺑﻌﮭدۀ ﻧﮭﺎد ﻣﺳﺋول ﻣﯽﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺛﺎﺑت ﺳﺎزد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﻣﺟﺎز و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑوده اﺳت.
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 .3ﻣﺳﺋوﻟﯾت اراﺋﮥ اﺳﻧﺎد و ﺷواھد ﮐﮫ در ﺑﺧش ﻓرﻋﯽ ) (3در ﻓوق ﺗوﺿﯾﺢ ﮔردﯾد در ﺣﺎﻟﺗﯽ ﺑﺎﯾد
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﻧﮭﺎد ﻣﺳﺋول ﻣوارد ذﯾل را ﺛﺎﺑت ﺳﺎزد:
أُ .ﮐداﻣﻧﯾﺗﯽ ورودی ،ﮐﺎرت ﯾﺎ ﺳﺎﯾر آﻻت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺳﺑب اﺟﺎزۀ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ﻣﯽﮔردد،در طول ھﻣﺎن روز ﺑطور ﮐﺎﻣل ﻓﻌﺎل و ﮐﺎرا ﺑوده اﺳت؛ و
ب .ﮐﺎرﻣﻧدان ﻧﮭﺎد ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﮫ از طرف آن ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾده اﻓراد ﻣﺗﻘﻠب ﻧﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ در اﺟرای
اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﻏﻔﻠت و ﺳﮭل اﻧﮕﺎری ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﻧد.
 .4ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد اﯾن ﻣﺎده ،اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻣوﺟود در ﺻورت ﺣﺳﺎب ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﻣوارد ذﯾل ﺑﺎﺷد:
أ .اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﻧﺎدرﺳت ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺗری ﯾﺎ از ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺗری ،ﯾﺎ
ب .ﻣوارد اﻓزودی ﯾﺎ ﺣذف در ﺻورت ﺣﺳﺎب دوره وار اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﮐﮫ در
ﺻورت ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺗری ﺗﻐﯾر ﺑﯾﺎورد.

ﺳﺎﯾر وظﺎﯾف ﻣﺷﺗری
ﻣﺎدۀ:17
.1

ﯾﮏ ﻣﺷﺗری ﻧﺑﺎﯾد ﻣوارد ذﯾل رااﻧﺟﺎم دھد:
أ .ﺑﮫ ھر ﺷﺧص دﯾﮕر ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ُﮐد اﻣﻧﯾﺗﯽ ورودی ﮐﺎرت ﺧوﯾش ﯾﺎ ھر
آﻟﮥ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ دﯾﮕر ﯾﺎ ﻧرم اﻓزار ﮐﮫ ﺑﻣﻧظور اﺟرای اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﺑﮑﺎر
ﻣﯽرود ،اﻓﺷﺎ ﻧﻣﺎﯾد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣواﻓﻘﮫ/اﺟﺎزۀ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ را ﺑدھد ،ﯾﺎ
ب .ﻋدم ﻣوﻓﻘﯾت ﻣﺷﺗری ﺟﮭت ﻣﺣﺎﻓظت و ﻧﮕﮭداری ﻣﻧﺎﺳب از ُﮐداﻣﻧﯾﺗﯽ ورودی ﯾﺎ ﺳﺎﯾر
آﻻت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻧرم اﻓزار ﻣﺣرم ﻣﺣﺎﻓظت و ﻧﮕﮭداری ﺷده .

 .2ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت در ﺣﺎﻟﯽ از ﻣﺳووﻟﯾت رھﺎﯾﯽ ﻣﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﺳﺎزد ﻣﺷﺗری
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ را ﮐﮫ ﺗﺣت ﺑﺧش ﻓرﻋﯽ ) (1ﺑﺎﻻی وی ﺗطﺑﯾﻖ ﮔردﯾده ،ﻧﻘض ﻧﻣوده اﺳت.
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 .3ﻣﺷﺗری در ﻗﺑﺎل ﺧﺳﺎرات وارده در ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﻏﯾرﻣﺟﺎز در ﺻورﺗﯽ ﻣﺳﺋول داﻧﺳﺗﮫ
ﻧﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﺎﻧﮏ را از ﻣﻔﻘودی ،ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ ﺳرﻗت ﮐﺎرت ﺧوﯾش ﻣطﻠﻊ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ
ُﮐد اﻣﻧﯾﺗﯽ ورودی ﯾﺎ ﺳﺎﯾر آﻻت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐﮫ ورودی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ را ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯾﺳﺎزد ،ﻧﻘض
ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد.
 .4ﭘﺎراﮔراف ﺷﻣﺎره)(3ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻻی ﭘول اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ) (E-moneyﻣﺣﺻوﻻت ارزش ذﺧﯾره ﺷده
) (Stored value productsﻧﺎﻓذ ﮔردد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﯾنﮐﮫ ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﻧﺟﻣد ﮐردن ﺣﺳﺎب ﭘرداﺧت ﯾﺎ ﻣﺳدود ﮐردن اﺑزار ﭘرداﺧت را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺗﺄﺧﯾر در اطﻼع دھﯽ
ﻣﺎدۀ:18
 .1ھرﮔﺎه ﻣﺷﺗری ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺎﺧﯾر در اطﻼع دھﯽ در ﻣورد ﻣﻔﻘودی ،ﺳرﻗت ،ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از
ﮐﺎرت ﯾﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺷﺧص ﺳوم ﺑﮫ ُﮐد ورودی ﮐﺎرت و ﺳﺎﯾر آﻻت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
) (Electronic deviceﺑﺎ ﺧﺳﺎرۀ ﮐﮫ از اﺛر ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﻏﯾر ﻣﺟﺎز وارد ﺷده ﺑﺎﺷد رو ﺑرو
ﺷود ،در ﺑراﺑر ﺧﺳﺎرۀ وارده ﻣﺳﺋول داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺑﺟز از ﻣوارد ذﯾل:
ﺳﮭم ﺧﺳﺎرۀ وارده درھر روزﯾﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﺣد روزاﻧﮥ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ ﺑر ﮐﺎرت ،ﺳﺎﯾر آﻻت
أ.
ِ
ﯾﺎ ﺣﺳﺎب ،ﺑﺎﺷد؛ ﯾﺎ
ﺳﮭم ﻣﺟﻣوع ﺧﺳﺎرۀوارده ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرازﻣﺑﻠﻎ وﺟوه ﺑوده ﮐﮫ در ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺗری ﻗرار دارد.
ب.
ِ
ﺷراﯾط ﮐﮫ در آن ﻣﺷﺗری ﺟواﺑﮕو ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد
ﻣﺎدۀ:19
 .1ﻣﺷﺗری در ﺣﺎﻻت ذﯾل در ﻗﺑﺎل ﺧﺳﺎره ﻣﺳﺋول ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد:
أ.

ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﻧﺑﺎﺷد ﯾﺎﻣﺷﺗری درآن ﺳﮭم ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛

ب .ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻘﻠب ﯾﺎﺳﮭل اﻧﮕﺎری ﮐﺎرﻣﻧدان ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ازطرف:
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.Iﻧﮭﺎد
.IIﮐﻣﭘﻧﯽھﺎوﺳﺎﯾرﻧﮭﺎدھﺎﮐﮫ درﺗﻧظﯾم ﺷﺑﮑﮫ) (Networkingدﺧﯾل ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﺎ
.IIIﺗﺎﺟران ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرت ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺳﯾﺳﺗم ارﺗﺑﺎطﯽ وﺻل اﻧد؛
ت .ﮐﺎھش ﻣﺑﻠﻎ ﮐﺎرت ﯾﺎ آﻟﮫ ﯾﺎ ﻧرم اﻓزار ﮐﮫ ﺑﺻورت

ﻧﺎﻗص ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﯾﺎ اﻧﻘﺿﺎء ﮔردﯾده

ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ
ث .ﺧﺳﺎرۀ ﮐﮫ ﻗﺑل از درﯾﺎﻓت ﮐﺎرت ُ ,ﮐداﻣﻧﯾﺗﯽ ورودی ﻧرم اﻓزار ﺗوﺳط ﻣﺷﺗری ،واﻗﻊ ﺷود.
 .2در ﺻورت ﺑروز ﻧزاع در ﻣورد ﮐﺎرت ﻣﺷﺗری ﮐﮫ ﻓرض ﺷود ﻣﺷﺗری ﮐﺎرت ﺧوﯾش را اﺧذ
ﻧﻧﻣوده اﺳت ،ﻣﮕر اﯾنﮐﮫ ﻧﮭﺎد ﻣﺳﺋول ﺑﺗواﻧد ﻏﯾر از اﯾن ﺻورت ﺛﺎﺑت ﺳﺎزد.

ﺣﻖ ﺑﺎزﭘرداﺧت وﺟﮫ
ﻣﺎدۀ :20
.1

ﯾﮏ ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد دارای ﺻﻼﺣﯾت ﺑﺎﺷد ﺗﺎﺑﺎز ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾداز ﻧﮭﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺧوﯾش ﯾﮏ
اﻧﺗﻘﺎل وﺟﮫ ﻣﺟﺎز را ﮐﮫ ﻗﺑﻼ اﻏﺎز و اﺟرا ﺷده ﺑﺎﺷد ﺗوﺳط و ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﮔﯾرﻧده در
ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷراﯾط ذﯾل ﺑرآورده ﺷود:
أ .ھﻧﮕﺎم ﺻدور اﺟﺎزه ﺑرای ﭘرداﺧت ،ﻣﺑﻠﻎ دﻗﯾﻖ ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت را ﻣﺷﺧص ﻧﻧﻣوده ﺑﺎﺷد؛ و
ب .ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧت از ﻣﺑﻠﻎ ﮐﮫ ﺗﺎدﯾﮫ ﮐﻧﻧده ﺗوﻗﻊ داﺷﺗﮫ ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﻣﺻرف ﻗﺑﻠﯽ وی/ﺷﯾوۀ
اﺳﺗﻔﺎده و ﺷراﯾط ﻣﻧدرج ﻗراردادوﺳﺎﯾر ﻣوارد ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑوده ﺑﺎﺷد.

 .2ﺑﺎزﭘرداﺧت ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﻣﺑﻠﻎ ﮐﺎﻣل اﻧﺗﻘﺎل اﺟرا ﺷده ﺑﺎﺷد .ھرﭼﻧد ،ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده و ﻧﮭﺎد ﺗﺎدﯾﺎﺗﯽ
آن روی ﻗراردادی ﻣواﻓﻘﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺣﺳب آن ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده ﺑﺎ وﺟود آﻧﮑﮫ ﺷراﯾط
ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻣﻧدرج ﺑﺧش ﻓرﻋﯽ ) (1ﺑرآورده ﻧﺷده ھم ﺑﺎﺷد ،ﻣﺳﺗﺣﻖ ﺑﺎزﭘرداﺧت داﻧﺳﺗﮫ
ﻣﯽﺷوﻧد.
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 .3در ﻗرارداد ﻣﯾﺎن ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده و ﻧﮭﺎد ﺗﺎدﯾﺎﺗﯽ آن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣواﻓﻘﮥ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺣﺳب آن ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده در ﺻورت ﻣﺳﺗﺣﻖ ﺑﺎزﭘرداﺧت داﻧﺳﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣواﻓﻘت ﺧوﯾش
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
دﺳﺗرس ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده ﺑرای ﺣد اﻗل ﻣدت ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳررﺳﯾد ﻧﮭﺎد ﭘرداﺧﺗﯽ ﯾﺎ
از طرف درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
 .4ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﺑﺎزﭘرداﺧت ﺗﺣت ﺑﺧش ﻓرﻋﯽ ) (1از اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺟﺎز ﮐﮫ از طرف
ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﯾﮏ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﺑرای ﻣدت ھﺷت ھﻔﺗﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ در آن وﺟوه ﻣﺎﻟﯽ دﺑت
ﮔردﯾده ،اﺟرا ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد ،درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾد.
 .5ﻧﮭﺎد ﻣﺳﺋول ﺑﺎﯾد در ﺧﻼل ﭘﻧﺞ روز ﮐﺎری از درﯾﺎﻓت درﺧواﺳت ﺑرای ﺑﺎزﭘرداﺧت ،ﯾﺎ ﻣﺑﻠﻎ
ﮐﺎﻣل اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ را ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد ﯾﺎ ھم ﺑرای رد آن دﻻﯾل ﻣؤﺟﮫ ﺑﺷﻣول ﺑﯾﺎن ﻧﺎم ادارات ﺑرای
راﺟﻊ ﻧﻣودن ﻗﺿﯾﮫ از طرف ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده در ﺻورت ﻋدم ﭘذﯾرش دﻻﯾل ﻣؤﺟﮫ ،اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
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ﻓﺻل ﭘﻧﺟم
ﺷراﯾط

ﺷراﯾط
ﻣﺎدۀ: 21
 .1درﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎﻗﺎﻧون داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت ﮐﮫ ھر ﻧوع اﻧﺗﻘﺎل
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه را ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد ﺑﺎﯾد در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ اﺟرای ھﻣﭼواﻧﺗﻘﺎﻻت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه
دارای ﺷراﯾط ﻣﻌﯾﺎری ﺑﺎﺷﻧد.
 .2ﺷراﯾط ﻣﻌﯾﺎری ﺑﺎﯾد طور ﮐﺗﺑﯽ واﺿﺢ وﺑﺎ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل درک و ﻣطﻠوب ﺑﺎﺷد.
 .3ﺷراﯾط ﻣﻌﯾﺎری ﺑﺎﯾدﻗﺑل ازآﻧﮑﮫ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه اﺟراﮔرددازطرف ﯾﮏ ﻧﮭﺎدﺑﮫ ﯾﮏ
ﻣﺷﺗری ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد.
 .4ﺷراﯾط ﻣﻌﯾﺎری ﺟﮭت اﺟرای اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﻣوارد ذﯾل ﺑﺎﺷد:
أ .ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺷﺗری در ﺑراﺑر ھر ﻧوع اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﻏﯾرﻣﺟﺎز و ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﮔزارش دھﯽ ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ﻣرﺑوط راﺟﻊ ﺑﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﺧﺳﺎره ،ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ،ﺳرﻗت ﯾﺎ
اﺳﺗﻔﺎدۀ ﻏﯾر ﻣﺟﺎز از ُﮐد ورودی ﯾﺎ ﮐﺎرت؛
ب .ﺷﻣﺎرۀ ﺗﻣﺎس ،اﯾﻣﯾل ادرس وآدرس ادارۀ ﻣﺳﺋول اﻧﺗﻘﺎﻻت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﻧﮭﺎد ﮐﮫ در
ﺻورت ﻣﺷﮑوک ﺑودن ﻣﺷﺗری ﺑر وﻗوع ﯾﺎ اﺛرﮔذاری اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﻏﯾر
ﻣﺟﺎز ،ﻣطﻠﻊ ﺷود؛
ت .ﺣﻖ ﻣﺷﺗری ﺑرای ﺗوﻗف روﻧد ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً اﺟﺎزۀ

اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه راداده

ﺑﺎﺷدوﺷراﯾط و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ ﺑرای اﺟرای ھﻣﭼو ﺳﻔﺎرش )ﺗوﻗف ﭘرداﺧت(؛
ث .ﻣدت زﻣﺎن ﺣد اﻋظﻣﯽ ﺑرای ھر ﻧوع اﻧﺗﻘﺎل ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﺟرا ﮔردد؛
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ج .ﺗﻣﺎم ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت از ﺳوی ﻣﺷﺗری و در ﺻورت ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺟرا ،ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﺑﻠﻎ
ھر ﻧوع ھزﯾﻧﮫ؛
ح .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ درج ﺷﮑﺎﯾﺎت،طرزاﻟﻌﻣلھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑررﺳﯽ و ﺣل ﻓﺻل؛ و
خ .ﺣﻖ ﻣﺷﺗری ﺑرای درﯾﺎﻓت اﺳﻧﺎد ﻣرﺑوطﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎﻻت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه.
 .5ﻓرﻣﺎﯾش ﻣﺷﺗری ﺑرای ﺗوﻗف ﭘرداﺧت اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﺑﺎ ﻣﺟوز ﻗﺑﻠﯽ طوریﮐﮫ در
ﺑﺧش ﻓرﻋﯽ))(4ت( ﺑﯾﺎن ﮔردﯾده ،ﺑﺎﯾد ﺑطور ﺑﯽدرﻧﮓ اﺟرا ﮔردد ﻣﮕر اﯾنﮐﮫ از طرف
ﻣﺷﺗری و ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ وﻗت از ﻗﺑل ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد،
طوری دﯾﮕری ﻣواﻓﻘﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 .6ﺑرای ﻣﻘﺎﺻداﯾن ﻣﺎده"،اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﺑﺎ اﺟﺎزۀ ﻗﺑﻠﯽ"ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ھرﮔوﻧﮫ ﺗواﻓﻘﺎت
ﯾﺎﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﻣﻧﻌﻘده ﻣﯾﺎن ﻣﺷﺗری وﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺑﻣﻧظور اﺟﺎزه دادن ﺗﺎ:
أ .اﺟرای ﺗﺎدﯾﺎت ﺑﮫ طرف ﺳوﻣﯽ ﺧﺎرج از وﺟوه ﻣوﺟود در ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺗری  ,ﯾﺎ
ب .اﻧﺗﻘﺎل وﺟوه ازﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺗری ﺑﮫ ﺣﺳﺎب دﯾﮕر ﻣﺷﺗری ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻧﮭﺎد و ﯾﺎ ﻧﮭﺎد دﯾﮕر
ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد.
در دﺳﺗرس ﺑودن ﺷراﯾط
ﻣﺎدۀ:22
 .1ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺑﺎﯾد ﮐﺎﭘﯽھﺎی ﺷراﯾط ﻣﻌﯾﺎری را درآﻧﻌده ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽھﺎی ﺧوﯾش ﺑرای
دﺳﺗرس ﻗرار ﺑدھد ﮐﮫ ﺧدﻣﺎتاﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه راﻓراھم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد،دروب ﺳﺎﯾت و ھر طرﯾﻖ
دﯾﮕر دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت را ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد.
 .2ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﻧﺑﺎﯾداز ﻣﺷﺗرﯾﺎن در ﺑدل اراﺋﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧدرج ﺑﺧش ﻓرﻋﯽ ) (1ﭘول
اﺧذ ﻧﻣﺎﯾد.
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ﺗﻐﯾﯾرات در ﺷراﯾط
ﻣﺎدۀ :23
 .1ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺷراﯾط ﻣﻌﯾﺎری اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه رادرﻣواردذﯾل ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﺗﻌدﯾل
ﮐرده ﻣﯽﺗواﻧد:
أ .وﺿﻊ ﯾﺎاﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫھﺎ؛
ب .اﻓزاﯾش ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾری)ﺑدھﯽ(ﻣﺷﺗری درﺑراﺑرﺧﺳﺎرات؛ ﯾﺎ
ت .ﺗﻧظﯾم ﺣدود ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ دراﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺎرت،
ﻣﺷروط ﺑراﯾن ﮐﮫ ھﻣﭼو ﺗﻐﯾﯾرات ﻓوق از طرف د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ھر ﻧﮭﺎد ﺑﺎﺻﻼﺣﯾت دﯾﮕرﮐﮫ ﺗوﺳط
داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑراﯾﺷﺎن اﺟﺎزه داده ﺷده ﺑﺎﺷد ﺗﺻدﯾﻖ ﮔرددوﺑﺎاراﺋﮫ اطﻼﻋﯾﮥ ﮐﺗﺑﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺗری اﺑﻼغ
ﮔردد.
اطﻼع دھﯽ از ﺳﺎﯾر ﺗﻐﯾﯾرات
ﻣﺎدۀ :24
 .1ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﻣﺷﺗری راازھرﻧوع ﺗﻐﯾﯾر وارده در ﺷراﯾط ﻣﻌﯾﺎری از طرق ذﯾل
آﮔﺎه ﺳﺎزد:
أ .اطﻼﻋﯾﮫ در ﺻورت ﺣﺳﺎب دوره وار؛
ب .اطﻼﻋﯾﮫ در ﻣﺎﺷﯾن اﺗوﻣﺎت ﺻراﻓﯽ ،ﻣﺎﺷﯾن اﺗوﻣﺎت ﻣﺣل ﻓروش ) (POSﯾﺎ ﺳﺎﯾر
ﺗرﻣﯾﻧﺎلھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ؛
ت .اطﻼﻋﯾﮫ در ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽھﺎ؛ ﯾﺎ
ث .ھرروش دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب داﻧﺳﺗﮫ ﺷود.
 .2ھرﮔﺎه اطﻼﻋﯾﮫ ﺗﺣت ﺑﺧش ﻓرﻋﯽ))(1ب()،ت( ﯾﺎ)ث(اراﺋﮫ ﺷود و ﻣﺷﺗری ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً آﮔﺎه ﻧﺷده
ﺑﺎﺷد ،ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب آن از طرﯾﻖ ﻧﮭﺎد ﯾﮏ رھﻧﻣود ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺗری اراﺋﮫ ﮔردد.
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 .3ﺑﺎوﺟود ﺑﺧش ﻓرﻋﯽ ) ،(1اطﻼﻋﯾﮥ ﻗﺑﻠﯽ ﻧﮫ ﺑﺎﯾد در ﺻورت اراﺋﮫ ﮔردد ﮐﮫ ﺑﮫ وارد ﻧﻣودن
ﺗﻐﯾﯾرات ﺿروری ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ﻓوری ﺑرای ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﯾﺎﺣﻔظ اﻣﻧﯾت اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
وﺟوه،ﺳﯾﺳﺗم اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه ﯾﺎﺣﺳﺎب اﻧﻔرادی ﻧﯾﺎز وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺳواﺑﻖ و ﺻدور رﺳﯾدھﺎ
ﻣﺎدۀ :25
 .1ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﯾنﮐﮫ طور دﯾﮕر ﻣواﻓﻘﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت در ﻣوﻗﻊ ﯾﮏ ﻓرﻣﺎﯾش
ﭘرداﺧت ﻣﮑﻠف اﺳت اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﯾﮏ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺣﺎوی ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذﯾل
ﺑﺎﺷد ،ﺻﺎدر ﮔردﯾده اﺳت:
أ .ﻣﺑﻠﻎ اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ؛
ب .ﺗﺎرﯾﺦ و وﻗت اﻧﺗﻘﺎل )ھرﮔﺎه ﻗﺎﺑل اﺟرا ﺑﺎﺷد(؛
ت .ﻧوﻋﯾت اﻧﺗﻘﺎل؛
ث .ﻧﺷﺎن دادن ﺻورت ﺣﺳﺎب)ھﺎی( ﮐﮫ دﺑت ﯾﺎ ﮐرﯾدت ﻣﯽﺷوﻧد؛
ج .اطﻼﻋﺎت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﺷﺗری و ﻣورداﻧﺗﻘﺎﻟﯽ
راﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﻣﺎﯾد؛
ح .در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﻧوﻋﯾت وﻣوﻗﻌﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ھر وﺳﯾﻠﮥ ﻧﮭﺎد ﮐﮫ از آن ﺑرای اﺟرای ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﻣﺎره ﯾﺎ ﺳﻣﺑول ﮐﮫ ھﻣﯾن وﺳﯾﻠﮥ ﻧﮭﺎد/ﻣؤﺳﺳﮫ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ
ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷود؛
خ) .در ﺻورت ﻣوﺟودﯾت( ﻧﺎم درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدۀ وﺟﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﭘرداﺧت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
د .در ﺻورت اﻣﮑﺎن و در ﺻورت ﻋدم اﻣﮑﺎن ﺗواﻓﻖ روی ﺣرﯾم ﯾﺎ اﻣﻧﯾت ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده،
ﺑﯾﻼﻧس ﻣﺗﺑﺎﻗﯽ در ﺣﺳﺎب ﮐﮫ در اﻧﺗﻘﺎﻻت وﺟﮫ دﺑت ﻣﯽﺷود )ﯾﺎ در ﺻورت ﯾﮏ اﻣﺎﻧت،
ﺣﺳﺎب ﮐﮫ ﮐرﯾدت ﺷده اﺳت(.
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 .2اﮔر ﯾﮏ ﻓرﻣﺎﯾش ﭘرداﺧت از طرﯾﻖ ﻣﮑﺎﻟﻣﮥ ﺻوﺗﯽ )ﺑﺷﻣول ﺳﯾﺳﺗم اﺗوﻣﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﺻوﺗﯽ ﺑوﺳﯾﻠﮥ
ﺗﻠﯾﻔون( ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺑﺎﯾد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ذﯾل در ﻣوﻗﻊ ﻓرﻣﺎﯾش از طرﯾﻖ ﻣﮑﺎﻟﻣﮥ ﺻوﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺗری اراﺋﮫ ﮔردﯾده اﺳت:
أ .ﺷﻣﺎرۀ رﺳﯾد؛
ب .ﻣﺑﻠﻎ اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ؛
ت .ﻧوﻋﯾت اﻧﺗﻘﺎل؛
ث .ﻧﺷﺎن دادن ﺻورت ﺣﺳﺎب)ھﺎی( ﮐﮫ دﺑت ﯾﺎ ﮐرﯾدت ﻣﯽﺷود؛
ج .ﻧﺎم درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده وﺟﮫ  ,درﺻورت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺗﺎدﯾﮫ ﺗرﺗﯾب ﺷده.
ح .در ﺻورت اﻣﮑﺎن و در ﺻورت ﻋدم اﻣﮑﺎن ﺗواﻓﻖ روی ﺣرﯾم و اﻣﻧﯾت ﻣﺷﺗری ،ﺑﯾﻼﻧس
ﻣﺗﺑﺎﻗﯽ ﺣﺳﺎب ﮐﮫ در اﻧﺗﻘﺎﻻت وﺟﮫ ھﺎ دﺑت ﻣﯽﺷود )ﯾﺎ در ﺻورت ﯾﮏ اﻣﺎﻧت ،ﺣﺳﺎب ﮐﮫ
ﮐرﯾدت ﺷده ﺑﺎﺷد(.
 .3ﻓراھم ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺑﮫ ﮐﺎرﺑران ﺧدﻣﺎت ﮔزﯾﻧﮫھﺎی را ﭘﯾش ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ در ﻣوﻗﻊ ھر ﻣورد
اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ رﺳﯾد ﻧﯾﺎز ﻧﺑﺎﺷد ،ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾد.
 .4رﺳﯾدھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑوده ﻣﯽﺗواﻧد ،ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد از طرف ﻣﺷﺗری ذﺧﯾره ﯾﺎ ﭼﺎپ
ﮔردد.
 .5ﺑرای ﻧﺷر ﯾﮏ رﺳﯾد ﺗﺣت ﺑﺧشھﺎی ﻓرﻋﯽ)(1و) (2ﺑﺎﻻی ﻣﺷﺗری ھزﯾﻧﮥ وﺿﻊ ﻧﻣﯽﮔردد.
 .6ھرﮔﺎه وﺳﯾﻠﮥ ﻧﮭﺎد در وﺿﻌﯾت ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ رﺳﯾدھﺎ را ﭼﺎپ ﮐﻧدو اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ازﯾنﮐﮫ رﺳﯾد ﻓورا ً
ﺑﻌد از طﯽ ﻣراﺣل اﻧﺗﻘﺎل در اﺧﺗﯾﺎر ﻗرار ﻧﻣﯽﮔﯾرد ،ﻗﺑﻶ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود ،ﺗﺎ ﻣﺷﺗری ﺑﺗواﻧد ﺗﺻﻣﯾم
آﮔﺎھﺎﻧﮥ اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل را ﺑدون رﺳﯾد اﺟرا ﮐﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
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ﺑﺎارزش ﺑودن ﻣدارک رﺳﯾد ھﺎ
ﻣﺎدۀ :26

در ھر ﻋﻣل ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ رﺳﯾدھﺎ ﺗﺣت ﻣﺎدۀ ) (21ﻣﻧﺗﺷر ﮔردﯾده و ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺳﻧد ھﻣﯾن اﻧﺗﻘﺎل ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﯾد ﺛﺑوت ﻧﮭﺎﺋﯽ را ﺗﺷﮑﯾل دھد ﮐﮫ اﯾن اﻧﺗﻘﺎل طﺑﻖ
ﺗﺻدﯾﻖ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﻗﺎﻧون اﺳﻧﺎد اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻗداﻣﺎت اﺟراﺋﯾوی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
اﻟزاﻣﺎت ﻣﺷﺧص ﺑرای دﺑتھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﻣﺎدۀ:27
 .1ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﯾﮏ ﺻﻼﺣﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای دﺑتھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم دوره وار و
دﺑتھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﮏ ﻣرﺗﺑﮫ ای ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد .روﻧد واﮔذاری اﯾن ﺻﻼﺣﯾتھﺎ در ﻗواﻧﯾن ﺳﯾﺳﺗم
ﺗﺎدﯾﺎت ﮐﮫ دﺑتھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم را طﯽ ﻣراﺣل ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺷﺧص ﻣﯽﮔردد .اﻟزاﻣﺎت اﯾن ﻣﻘرره ﺑﺎﯾد
ھﻣواره ﺑﺎﻻی ھﻣﭼو ﻗواﻧﯾن ﺑرﺗرﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 .2در ﺻورت ﮐﮫ دﺑتھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم دوره وار از ﻗﺑل اﺟﺎزه و ﺻﻼﺣﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،رد آن از
طرف ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده ﺑدون اراﺋﮥ اطﻼﻋﯾﮥ ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﻣﻣﻧوع ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﯾن اﺟﺎزه ﯾﺎ
ﺻﻼﺣﯾت ﺻﺎدر ﺷده ﺑﺎﯾد ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻌﻘول را ﺑرای ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده ﭘﯾﺷﮑش ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﻧده را از ﭘس ﮔﯾری ﺻﻼﺣﯾت داده ﺷده ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزد ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺻرﻓﺎ ً در زﻣﺎن آﯾﻧده ﺗطﺑﯾﻖ
ﻣﯽﮔردد.
 .3در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻣﺎدۀ ) (5) (21ﻓوق ،ھﻣﯾنﮐﮫ ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده و درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﺗواﻓﻘﺎت
دﺑت ﻣﺳﺗﻘﯾم دوره وار ﮐﮫ از ﻗﺑل ﻣورد اﺟرا ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت را ﻓﺳﺦ ﻧﻣﺎﯾد ﯾﺎ اﯾنﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ آن
ﺑﮫ اﻧﻘﺿﺎء ﺑرﺳد ،ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده ﺑطور ﺧود ﺑﮫ ﺧود و ﻓوری ﺣﻖ آن را داراﺳت ﮐﮫ از
ﭘرداﺧتھﺎ دﺳت ﺑﮑﺷد.
 .4ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧدﻓرﻣﺎﯾﺷﺎت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑرای ﭘرداﺧتھﺎی را ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد و و
ﺗوﻗﻊ آن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ طور دوره وار از طرف درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﺗﺣت ﺻﻼﺣﯾت ﺧﺎص ﺟﻣﻊ آوری
ﺷود ،ﺗوﻗف ﺑدھد.
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 .5ﻗواﻧﯾن ﺗﺣت اﯾن ﻣﺎده ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﺳﺎﯾر اﺣﮑﺎم را ﮐﮫ ﺑﺎﻻی درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده در ﻣوﻗﻊ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ
اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﯾش از طرف ﺧوددرﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﺻﺎدر ﻣﯽﮔردد)طورﮐﮫ درﯾن ﻣﻘرره ذﮐر
ﮔردﯾده( ،ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾد.
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ﻓﺻل ﺷﺷم
طرزاﻟﻌﻣل ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣل ﻣﺳﺎﯾل

ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺑررﺳﯽ
ﻣﺎدۀ:28

 .1ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺑﺎﯾد:
أ .اﻟف( اﯾﺟﺎد دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی رﺳﻣﯽ ﺑرای درج ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل اﯾن ﻣﻘرره از
طرف ﻣﺷﺗرﯾﺎن؛
ب .اﯾﺟﺎد دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻻزم ﺑرای ﺑررﺳﯽ و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺷﺗری؛ و
ت .درج ﻣﻔﺎھﯾم ودﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺛﺑت ﺷﮑﺎﯾت درﻣﻌﯾﺎر ﺷراﯾط.
 .2ﯾﮏ ﻣﺷﺗری ﻣﮑﻠف اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت را ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ُﮐد
ورودی ﺧوﯾش در اﺧﺗﯾﺎر ﻧﮭﺎد ﻣﺳﺋول ﻗرار ﺑدھد.
 .3ﻧﮭﺎدﻣﺳﺋول ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺣداﻣﮑﺎن ﺗﻣﺎم ﺷﮑﺎﯾﺎت را ﺑطور ﻓوری ﺣل و ﻓﺻل ﻧﻣﺎﯾد.
 .4ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎدراﺟﻊ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﺎﯾد ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗﻣﺎم واﻗﻌﯾتھﺎی ﻣوﺟوداﺗﺧﺎذ ﮔردد ﻧﮫ ﺑر اﺳﺎس
دﻟﯾلآوریھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷواھد ھﻣراه ﻧﺑﺎﺷد.
 .5ھرﮔﺎه ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣل و ﻓﺻل ﻓوری ﺷﮑﺎﯾت ﺗﺣت ﺑﺧش ﻓرﻋﯽ ) (3ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﮑﻠف اﺳت
ﮐﮫ ﻣﺷﺗری را ﻓورا ً آﮔﺎه ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ  15روز اﺿﺎﻓﮫ ﻧﯾﺎز دارد.
 .6ھرﮔﺎه ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣل و ﻓﺻل ﺷﮑﺎﯾت در ظرف  15روز ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﮑﻠف اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺷﺗری را طور ﮐﺗﺑﯽ از ﺗﻣدﯾد ﺑﯾﺷﺗر زﻣﺎن ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد از  30روز
از ﻣدت درج ﺷﮑﺎﯾت ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ،اطﻼع ﺑدھد.
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 .7ﻧﮭﺎد ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺗری را ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل ﺑررﺳﯽ ﻓورا ً از ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺣﺎﺻﻠﮥ ﺑررﺳﯽ ﺗوام ﺑﺎ دﻻﯾل ﻣﺑﻧﯽ
ﺑر ﻧﺗﯾﺟﮫ آﮔﺎه ﺑﺳﺎزد.
ﮐرﯾدت ﺷدن ﯾﺎ دﺑت ﺷدن ﻧﺎدرﺳت ﺣﺳﺎب
ﻣﺎدۀ :29
ھرﮔﺎه درﻧﺗﯾﺟﮥ ﺑررﺳﯽ ﯾﮏ ﺷﮑﺎﯾت ،ﯾﮏ ﻧﮭﺎد درﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺗری طور اﺷﺗﺑﺎه ﮐرﯾدت ﯾﺎ دﺑت ﺷده
اﺳت ،ﭘس در ﺻورت ﻟزوم ﺑﺎﯾد ﮐﺎرھﺎی ذﯾل اﻧﺟﺎم ﯾﺎﺑد:
أ .اﯾﺟﺎدﺗﻌدﯾل درﺣﺳﺎب ﻣﺷﺗری ﺑﺷﻣول ﻣﻔﺎد ﯾﺎھزﯾﻧﮫھﺎ؛و
ب .اﮔﺎه ﻧﻣودن ﻣﺷﺗری طور ﮐﺗﺑﯽ ازﺗﻌدﯾﻼت وﺿﻊ ﺷده در ﺣﺳﺎب وی.
اراﺋﮥ ﻣﻌﻠوﻣﺎت از طرف ﻧﮭﺎد
ﻣﺎدۀ :30
 .1وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺑﮫ اﯾن ﻧظر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺷﺗری در ﺑراﺑر ﺧﺳﺎرۀ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ھر ﮔوﻧﮫ زﯾﺎن ،ﺳوء
اﺳﺗﻔﺎده ،ﺳرﻗت ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎدۀ ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﮐﺎرت ﯾﺎ ﻧﻘض اﺻول اﻣﻧﯾﺗﯽ ُﮐد ورودی ﺑﻣﯾﺎن ﻣﯽآﯾد،
ﻣﺳﺋول اﺳت ،ﭘس:
أ .ﻧﮭﺎد ﺑﺎﯾد ﮐﺎﭘﯽھﺎی ھرﻧوع اﺳﻧﺎد ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺷواھد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺑررﺳﯽ ﺑﺷﻣول ﻣﻌﻠوﻣﺎت
از ﺳواﺑﻖ )  ( logﻣﻌﺎﻣﻼت را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺷﺗری ﻗرار ﺑدھد؛ و
ب .ﻧﮭﺎد ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳواﺑﻖ) (logﺳﯾﺳﺗم ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ در ھﻧﮕﺎم
ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺳﯾﺳﺗم ﯾﺎ ﺗﺟﮭﯾزات ﻧﻘﯾﺻﮥ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت و ﻧﯾز ﻣﺷﺗری را طور ﮐﺗﺑﯽ از
ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺑررﺳﯽ آﮔﺎه ﻧﻣﺎﯾد.
 .2ﻧﮭﺎد ﻣﮑﻠف ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھر ﻧوع ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم روی اﻣﻧﯾت ﻧﮭﺎد ﯾﺎ
ﺳﯾﺳﺗمھﺎی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،ھﻣﯾﺷﮫ ﻓراھم ﮐﻧد.
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ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻣﺷوره در اﺳﺗﯾﻧﺎف طﻠﺑﯽ )ﺣﻖ(
ﻣﺎدۀ :31
 .1دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺷﮑﺎﯾت ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذﯾل ﺑﺎﺷد:
أ .ﺣﻖ ﻣﺷﺗری ﺑرای اﺳﺗﯾﻧﺎف طﻠﺑﯽ از ﻣدﯾرﯾت ارﺷدﻋﻠﯾﮫ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺷﮑﺎﯾت ؛ و
ب .ﻣﺷﺗری دارای ﺣﻖ ﺑرای رﺟوع ﺷﮑﺎﯾت رﺟوع ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر
ارﮔﺎن ﺑﺎﺻﻼﺣﯾت ﮐﮫ ﺗوﺳط د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻼﺣﯾت ﺗﻔوﯾض ﮔردﯾده  ،ﻣﯾﺑﺎﺷد در
ﺻورت ﮐﮫ ﺑﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﺷﮑﺎﯾت ﺧوﯾش راﺿﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﻣﯾﺗواﻧد ﺟﮭت ﺷﮑﺎﯾت ﺧوﯾش ﺑﮫ
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
 .2ﻧﮭﺎد ﺑﺎﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت راطﺑﻖ ﭘﺎراﮔراف ﻓرﻋﯽ)(1دردﺳﺗرس ﻣﺷﺗری ﻗرار ﺑدھد.
ﺳواﺑﻖ ﺷﮑﺎﯾت
ﻣﺎدۀ :32
ﻧﮭﺎد ﺑﺎﯾد ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺷﮑﺎﯾﺎت وﻣﺳﺎﯾل رﺳﯾدﮔﯽ آﻧرا ﺛﺑت و ﻧﮕﮭداری ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﺷده راﺟﻊ ﺑﮫ
ﻧوﻋﯾت ،ﺗﻧﺎوب و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ھﻣﭼو ﺷﮑﺎﯾت درﺻورت ﺿرورت در اﺧﺗﯾﺎر داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎارﮔﺎن
ذﯾﺻﻼح د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻗرار داده ﺷود.
اﺛر ﺗﻔﺗﯾش
ﻣﺎدۀ :33
ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺑﺎﯾد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎﻻت 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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ﻓﺻل ھﻔﺗم
ﻣﺗﻔرﻗﮫ
ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ
ﻣﺎدۀ :34
 .1ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺑﺎﯾداطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت راﺟﻊ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل وﺟﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﺷﺗری
وی ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﯽﮔردد )ﻣﮕر اﯾنﮐﮫ طﺑﻖ ﻣﻘررۀ داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻗواﻧﯾن دﯾﮕر ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد(.
 .2ھﯾﭻ ﺷﺧص ﺑﺟز از ﮐﺎرﻣﻧد ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﺗﻌﯾﯾن ﺷدۀ ﻧﮭﺎد ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﻧﮕﮭداری ﺣﺳﺎب ﻣﯾﺑﺎﺷد ﯾﺎ
ﺑﺟز از ﺧود ﻣﺷﺗری ﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ ﺗرﻣﯾﻧﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت راﺟﻊ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل وﺟﮫ
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ،ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﯾﺎﺣﺳﺎب وی دﺳﺗرﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 .3ھﯾﭻ ﺗرﻣﯾﻧﺎل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﻗﺎدر ﺑﮫ اراﺋﮫ ھر ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺗﻘﺎل وﺟﮫ
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،اﻣورﯾﺎﯾﮏ ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣﺷﺗری ﺑﺎﺷد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ:
أ .اﻧﺗﻘﺎل وﺟﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ﺑﺎﺻﻼﺣﯾت ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﺗﻌﯾﯾن ﺷدۀ ﻧﮭﺎد راه
اﻧدازی ﺷده ﺑﺎﺷد؛ ﯾﺎ
ب .درﺧواﺳت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ اﺳﺎس دﺧول ﻗﺑﻠﯽ ُﮐد ورودی درﺳت ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﮐﺎرت ﻣﺷﺗری
 .4ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻧﺑﺎﯾدھرﮔوﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت راﺟﻊ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل وﺟﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ  ،ﻣﺳﺎﯾل ﯾﺎ ﺣﺳﺎب ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻣﺷﺗری را اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﮕر اﯾنﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوارد ذﯾل ﻓراھم ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد:
أ .طﺑﻖ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﯾﺎ وظﯾﻔﮥ ﻗﺎﻧوﻧﯽ؛ ﯾﺎ
ب .ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﻣﺷﺗری.
 .5ﻗواﻧﯾن ﺣﺎﮐم ﺑر ﺑﮭره ﺑرداری از ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻓردی ﺑﺎﻻی اﻧﺗﻘﺎﻻت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺟوه در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣﻌﻠوﻣﺎت طرف ﺳوﻣﯽ ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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ﻟﻐو ﺣﻘوق و ﻣﺻﺋوﻧﯾت ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﺎدۀ :35
 .1ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺗواﻓﻖ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﯾن ﯾﮏ ﻣﺷﺗری  ,ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ وﯾﺎ ﺳﺎﯾرﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧدۀ ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎت ﺑﺎﯾد
دارای ﺣﮑﻣﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﮐدام ﺣﻖ ﺗﻔوﯾض ﺷده ﯾﺎﻋﻠت ﻋﻣل ﻣﻧدرج اﯾن ﻣﻘرره ﺻرف ﻧظر ﯾﺎ
ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 .2ھﯾﭻ ﻣورد اﯾن ﻣﻘرره ﺑﺎﯾد ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫ ھﺎی را ﻣﻣﻧوع ﻗرار ﻧدھد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻘرره ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻣﺷﺗری ﺣﻘوق ،راه ھﺎی ﺟﺑران ﯾﺎ ﻣﺻﺋوﻧﯾت ﺑﯾﺷﺗر را ﻓراھم ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ھﯾﭻ ﭼﯾز در اﯾن ﻣﻘرره
ﻧﺑﺎﯾد ھر ﮔوﻧﮫ ﻗرارداد را ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯾت وﺳﯾﻊ و ﺑﯾﺷﺗری ﯾﺎ راه ﺣل ﯾﺎ ﺣﻔﺎظت ﺑﯾﺷﺗر را ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻘرره ذﮐره ﺷده ،اﻋطﺎ ﻣﯾﮑﻧد ،ﻣﻧﻊ ﺑﮕرداﻧد.
روش ھﺎی ﺧﺎص ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت
ﻣﺎدۀ :36
داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ روشھﺎی ﺧﺎص ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت راﺑرای ﮐﺗﮕوری ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺧدﻣﺎت ﺗﺎدﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ وﺳﺎﯾل
ﺗﺎدﯾﺎﺗﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ،ﻣﺻﺎرف و ﻣﺛﻣرﯾت اﻗداﻣﺎت ﺟﮭت ﻣﺣﺎﻓظت از اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﺻﺎدر
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﺗﺎرﯾﺦ اﺟرای اﯾن ﻣﻘرره:
ﻣﺎدۀ :37

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