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 بخش اول

عمومی احکام   

 

   مبنی. 1

، ھشتادو ھفتم، ھفتادم أسی از احکام مندرج موادت ھای پرداخت و انتقال اوراق بھادار بھ مقررۀ جوازدھی و نظارت از سیستم

. است ردیدهگک وضع قانون د افغانستان باننودو یکم و نودو ششم   

  ساحۀ تطبیق   .2

:نماید مشخص می این مقرره موارد ذیل را  

.ھا جواز دریافت نموده اند مجریان سیستمھای کھ تحت آن  شرایط، التزامات و طرزالعمل) الف  

ھا قابل راه اندازی اند و سیستمشرایط و معیارھای کھ تحت آن ) ب  

.ھای کھ تحت آن د افغانستان بانک باید صالحیت ھای نظارتی خویش را اعمال نماید امکانات و طرزالعمل) ج   

اصطالحات .3  

.اصطالحات آتی در مقرره مفاھیم ذیل را افاده می نماید بھ استثنای اینکھ در حکم طوری دیگری مشخص شده باشد  

اوراق بھادار را مساعد میکند تا معامالت  ثبتزمینھ بھ معنی نھاد است کھ  :)CSD( مرکزی اوراق بھادارسپرده گذار . 1

اوراق بھادار در سپرده گذار مرکزی اوراق . اوراق بھادار در نھایت از طریق ثبت و ورود در دفترچھ طی مراحل گردد

طوریکھ یک سپرده گذار مرکزی اوراق بھادار . بھادار اعم بھ شکل الکترونیکی و شکل فزیکی قابل نگھداری میباشد

  .یا تسویۀ را نیز ارائھ میکند/ھمچنان خدمات تصفیھ و ،لی و دارائی را فراھم میکندخدمات متو

و شامل  بودهیا تائید وجوه یا بھ معنی ھدایات انتقال اوراق بھادار قبل از تسویۀ آن /بھ معنی پروسۀ انتقال، تسویھ وتصفیھ . 2

                                                                               .میباشد وضعیت نھایی مالی برای تسویھ تثبیتتھیۀ ھدایات و 

یک مشترک معلومات مربوط بھ انتقال وجوه یا  آن کھ بھ وسیلۀ است ھای بھ معنی یک سلسلھ طرزالعملسیستم تصفیھ . 3

ھای محاسبۀ  و شامل میکانیزم میکنداوراق بھادار از طریق سیستم مرکزی یا محل واحد بھ مشترکین دیگر ارائھ و مبادلھ 

                          .وضعیت مشترکین بطور دو جانبھ یا چندین جانبھ با توجھ بھ تسھیل تسویۀ مکلفیت ھای مالی آن، میباشد

ش خویبھ معنی دارائی است کھ از طرف فراھم کنندۀ تضمین ارائھ میگردد تا در مقابل تضمین گیرندۀ مکلفیت تضمین . 4

     .توافقات تضمین اشکال مختلف حقوقی دارد؛ تضمین با استفاده از روش انتقال قبالھ یا تعھد دریافت میگردد. حفظ کندرا 
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کھ از طرف  میباشد بھ معنی ھر نوع انتقال وجوه مالی از طریق امکانات الکترونیکی :انتقال الکترونیکی وجوه مالی .5

راه اندازی شده و شامل انتقاالت محل فروش، معامالت ماشین اتومات یک شخص در نتیجۀ ھدایت، اجازه یا دستور 

انتقاالت کھ از طریق تلیفون، موبایل ھا، انترنت، کارت یا سایر وسایل راه صرافی، امانت گذاری یا برداشت مستقیم وجوه، 

                                                                                                                                           .باشد ، میاندازی شده

بدون در نظر داشت . کنندۀ خدمات پرداخت میباشد کھ اسناد پرداخت را صادر میکند بھ معنی فراھم :صادر کننده. 6

چگونگی طرح کھ تحت آن این اسناد پرداخت کار میکند، این در واقعیت نھاد است کھ در نھایت مکلف بھ پرداخت یا جبران 

       .کلفیت ھای مالی خویش را تصفیھ کندمعامالت مشتری و وجوه استفاده نشدۀ میان سھ جانب یا جوانب بیشتر میباشد تا م

بھ معنی توافق است کھ میان سھ یا جوانب بیشتر جھت تصفیۀ خالص مکلفیت ھای مالی آنان  :تصفیۀ چندین جانبھ. 7

                                                                                                                                                   . صورت میگیرد

یان دو یا بھ معنی تعیین مکلفیت ھای پرداخت خالص یا تعیین ارزش خالص فسخ مکلفیت ھای تسویوی م :تصفیھ خالص. 8

                                                                                                                        .چندین مشترک سیستم میباشد

بانک  یک سیستم از طرف د افغانستان  بھ کار انداختن کھ برای  است بھ معنی د افغانستان بانک یا ھر نھاد دیگر :مجری. 9

                                                                                                                                 .جواز اخذ نموده باشد

شناختھ شده تا از طریق سیستم با سایر واجد شرایط  بھ معنی یک طرف است کھ در چوکات قوانین یک سیستم مشترک . 10

یک مشترک مستقیم . م یا غیر مستقیم مبادلھ نموده و امور تصفیوی و تسویوی را پیش ببردمشترکین چھ بھ شکل مستقی

از  کھ بھ نمایندگی را و مشترکین غیر مستقیم را ، مشتریان خویشرا است کھ مسوولیت تسویۀ پرداخت ھای خویش یمشترک

                                                                                                      . امور تسویوی را پیش میبرد، میباشدھا آن 

بھ معنی ھر نوع طرزالعمل بشمول شبکھ ھای ارتباطی است کھ بھ ھدف طی مراحل پرداخت ھا، سیستم پرداخت . 11

، مکلفیت ھای مالی یا اوراق بھادار میان سھ ھاتصفیھ یا تسویۀ معامالت پرداخت و مبادلۀ پرداخت ھا در برابر سایر پرداخت

                                                                                            . یا چندین فراھم کنندۀ خدمات پولی توافق شده باشد
دفترچۀ ثبت اوراق بھادار و اسناد بھ معنی تسویۀ نھایی وجوه، مکلفیت ھای پرداخت و تسویۀ ناخالص زمان حقیقی . 12

                      ساعات کاری در طول روز رخ میدھند و بطور معاملھ بھ معاملھ و در زمان حقیقی میباشد، چون  در زمان
بھ معنی ھر گونھ طی مراحل بشمول شبکھ ھای ارتباطی میباشد کھ میان سھ و یا چندین سیستم انتقال اوراق بھادار . 13

فراھم کننده خدمات اوراق بھادار بھ ھدف انتقال اوراق بھادار، تصفیھ یا تسویۀ معامالت اوراق بھادار در مقابل پرداخت 

این سیستم ھمچنان باید شامل سپرده گذار مرکزی اوراق . ھای کھ از طریق سایر اوراق بھادار یا نقداً داده شده، توافق میشود

                                                                                                                                             .بھادار باشد

است کھ اساس و پایۀ را بوجود میاورد تا بر بنیاد آن مکلفیت ھای پرداخت محاسبھ،  اصولبھ معنی یھ تسو قواعد. 14

 مکلفیت ھای مالی میباشد کھ در صورت عدم توانایی یک مشترک جھت برآوردن یوانینتصفیھ یا تسویھ گردد و شامل ق
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درین قوانین ھمچنان تسویۀ مکلفیت ھای مالی . خویش در مقابل سیستم یا سایر مشترکین، تدابیر الزم اتخاذ میگردد )بدھی(

                                                                                                                      .اوراق بھادار نیز شامل میباشد

بھ معنی سیستم است کھ برای تصفیۀ مکلفیت ھای پرداختی و ھمچنان تسویۀ مکلفیت ھای مربوط اوراق سیستم تسویھ . 15

                                                                                                                                    .بھادار بکار میرود

بھ معنی عمل تصفیۀ مکلفیت ھای مالی از طریق انتقال وجوه یا اوراق بھادار میان دو یا چندین طرف دخیل تسویھ . 16

                                                                                                                                                   . میباشد

بھ معنی خطری ناتوانایی یک مشترک جھت برآوردن مکلفیت ھای مالی آن در چوکات یک سیستم خطر سیستمی . 17

شد یا اینکھ سبب ایجاد خلل بھ سیستم میگردد و اینکار سبب میشود کھ سایر میباشد، چون موعد سر رسید آن تکمیل میبا

                                                    .مشترکین سیستم نیز نتوانند مکلفیت ھای مالی خویش را در مدت معینھ تصفیھ کنند

از خدمات را در  عقد موافقت نامھ میباشد تا قسمتیبھ معنی اعتماد بھ جانب سوم از طریق استخدام نیروی بیرونی . 18

استخدام نیروی بیرونی بھ مفھوم روابط نوع اداری یا . کھ مسوولیت ھای خدماتی خویش را حفظ کنند بھ آن بسپاردحالی 

                                                  .نھادی کھ در آن نمایندگان بھ نام و بھ نمایندگی از طرف اصلی عمل میکنند، نمیباشد

بھ سیستم پرداخت یا سیستم انتقال اوراق  "سیستم"بھ استثنای آنکھ بھ مفھوم متفاوت بیان میگردد، درین مقرره اصطالح . 19 

     . بھادار اشاره میکند
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دوم بخش  

دھی جواز  

 

دھی جواز.4   

 جانب از اینکھ مگر نمیتواند انداختھ راه بھ را سیستم یک شخص ھیچ بانک، افغانستان د قانون 96 و 87 مواد مطابق) الف 
.باشد نموده اخذ جواز بانک افغانستان د  

 مقرره این پنجم مادۀ در کھ معلومات و اسناد ارائۀ طریق از باید باشد سیستم یک اندازی راه خواھان کھ شخص ھر) ب
                                                                                          .نماید درخواست بانک افغانستان د بھ گردیده، تجویز

 مینماید، تطبیق سیستم یک اندازی راه زمینۀ در بانک افغانستان د کھ شرایط گونھ ھر از پذیری اطاعت شواھد بر عالوه) ج 
                                                                                 :شود برآورده سیستم خود، طرف از باید ذیل اقل حد شرایط

.شود شناختھ و محدودالمسوولیت،ایجاد  کمپنی عنوان بھ باید سیستم مجری. 1  

 مبالغ سایر یا افغانی میلیون 50 اقل حد سرمایۀ پرداخت برحال التزام ھمچنان و ابتدائی سرمایۀ التزام باید سیستم مجری. 2
ً  بانک افغانستان د طرف از کھ ً  وقتا .کند برآورده میگردد، تجویز فوقتا  

:باشد داشتھ بر در را ذیل عناصر باید سیستم مجری یک ابتدائی سرمایۀ. 3  

  اصلی سرمایۀ. 1  

  ذخایر. 2  

  شده نگھداری عواید. 3  

  پذیر کسر بخش عنوان بھ شده خریداری سھام. 4  

  پذیر کسر بخش عنوان بھ زیاد عواید سایر اجزای سایر و بھادار اوراق بابت حقیقی غیر خسارات. 5  

  .پذیر کسر بخش عنوان بھ خساره. 6  

 و مربوطھ ھای ارگان انفرادی ھای شایستگی صریح و مشخص تعریف نظارت، و مدیریت مستحکم توافقات داشتن برای .4

  . میباشد الزم گردیده، ذکر مقررۀ این 9 بخش در کھ التزامات با مطابقت در تدابیر اتخاذ برای الزم ھای مسوولیت

 برای ھمچنان و آن مشترکین و سیستم مجری مالی سالمت ارزیابی برای ھا طرزالعمل و ھا روش ھا، پالیسی داشتن. 5

  .سیستم کاری ھای فعالیت بھ مرتبط خطرات کنترول و نظارت شناسائی،

 و خساره جبران تخصیص تصفیھ، برای صریح ھای طرزالعمل داشتن تسویھ، و پرداخت بودن نھایی از اطمینان حصول .6

 قانونی و حقوقی مربوطۀ احکام با مطابقت در آن تحقق روش و موثریت نوعیت، اشکال، تمام بھ کافی تضمین رفع

  .افغانستان اسالمی جمھوری

 و ھمکاری قابلیت از اطمینان حصول برای کافی ھای رابطھ و معلوماتی تکنالوژی اعتماد قابل و مصئون سیستم داشتن .7

  .فاجعھ کنترول و کاری تداوم نیرومند ھای طرزالعمل ھمچنان و دسترسی
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داشتن قوانین عضویت کھ برای راه اندازی سیستم کافی و الزم باشد و ھمچنان طرزالعمل ھای صریح، عادالنھ و غیر  .8

  . تبعیض آمیز دسترسی

   اسناد مورد ضرورت. 5

از طرف د . درخواست دھنده مکلف است کھ اسناد و معلومات ذیل را یکجا با درخواستی نوشتاری آن ارائھ نماید) الف

  . افغانستان بانک یک فورم معیاری درخواستی فراھم میگردد

  :در خصوص سھمدار مجری سیستم، در صورت کھ شخص حکمی باشد. 1

  تبار یا کارت ھویت سھمدار؛معلومات بیوگرافی و پاسپورت قابل اع. الف  

  تصدیق گردیده باشد؛) آدیت(ارزش خالص شخصی کھ از طرف نھاد شناختھ شدۀ بیرونی بازرسی . ب  

  سند عدم سوابق جرمی مالی و غیر مالی از طرف نھادھای مربوطھ؛. ج    

  :رائھ گردددر صورت کھ سھمدار یک شخص حقوقی باشد، اسناد ذیل باید بھ اضافۀ شواھد فوق الذکر ا. 2

  .یک کاپی جواز کاری و منشور آن. الف  

    جواز را صادر نموده  ،کھ بھ شخص حقوقی بھ ھدف راه اندازی سیستمبا صالحیت ایسند عدم اعتراض از طرف مقام. ب  

  .است

  .آنانسھام کاپی کارت ھای ھویت، بیوگرافی سھمداران و ساختار . ج   

  .)ھرگاه موجود باشد(ھا، پالن کاری و پیشگویی مالی برای مدت سھ سال آینده  فعالیتمعلومات جامع راجع بھ . د     

  .صورت ھای حساب مالی تفتیش و بررسیشدۀ سھ سال اخیر. ھـ   

  .وگرافی مقامات ارشد بانکبی . و   

  .شرح تنظیم و سازماندھی سیستم و اساسات کاری تجاری آن . 3

  آیندهپالن تجاری برای سھ سال . 4

  :یا طرزالعمل ھای سیستم، بشمول/ھا و شرح پالیسی .5

  معیار ایجاد شده برای اشتراک مستقیم و غیر مستقیم در سیستم. الف  

  )زمان حقیقی، خالص وغیره(سیستم  اصل راه اندازی. ب  

   .قوانین یا قوانین سیستم و سطوح خدمات کھ باید بھ اشتراک کنندگان فراھم گرددمسودۀ . ج   

خطر و تدابیر جھت محدود نمودن خطرات سیستم کھ از اثر کمبود سیالیت یا افالس اشتراک کنندگان دخیل در سیستم تحلیل . د 

  بشمول ظرفیت آنان در قبال مدیریت خطر، بوجود میاید؛
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رداخت پیک قوانین مدیریت خطرات سیالیت، کریدت و تسویھ بشمول قوانین تعیین کنندۀ زمان کھ چھ وقت ھدایت و تسویۀ . و 

  .نھایی میباشد

تدابیر کھ برای حفاظت از عملیات تخنیکی بشمول پالن احتیاطی برای اختالالت عملیاتی در ھنگام از کار افتیدن سیستم . ھـ  

  . ی، اتخاذ میگرددمعمول

تدابیر کھ در جریان طی مراحل الکترونیکی و ذخیرۀ اطالعات مربوط بھ سیستم پرداخت در برابر افشاگری، سوء . ی   

  . استفاده، آسیب، تخریب، خساره یا سرقت محافظت میکند

  جزئیات در مورد عملکرد تفتیش داخلی بشمول ساختار، حدود کاری، خطوط گزارش دھی و تناوب گزارش دھی. 6

  ھای تکنالوژی معلوماتی بشمول حدود کاری، ساختار و خطوط گزارش دھی متصل با چارت اداری لی عملکردمرور کُ . 7

  پالن منابع بشری برای حصول اطمینان از منابع کافی جھت راه اندازی سیستم. 8

  :داشتھ باشد را سند امضاء شده در مورد سھم مربوطۀ پالیسی ھا و طرزالعمل ھای امنیتی کھ حد اقل موارد ذیل .9

  .و سازماندھی مسایل امنیتی اداره شرح تنظیم) الف  

  و ،مشخص نمودن مسوولیت ھا در قبال طرح، تطبیق، نظارت و نوسازی تدابیر امنیت معلوماتی) ب  

ارش دھی در مورد ایجاد طرزالعمل ھا برای ارزیابی اطاعت پذیری از پالیسی، انفاذ تدابیر دسپلینی و گز) ج 

  .امنیتیتخطی ھای 

سند امضاء شده کھ توضیح دھندۀ تداوم کاری و پالن ھای بازیابی از آفات برای سھولت ھای تادیاتی و ) د 

برای حل یا رسیدگی بھ مشکالت چون شکایات، اشتباھات و پالن یا برنامۀ مدیریت پروگرام /سناریوی رویداد

  . ورود غیر مجاز و موجودیت تسھیالت پشتیبان میباشد

  .میشودپنداشتھ سایر معلومات و اسناد کھ از طرف د افغانستان بانک الزم . 10

  . افغانی میباشد 500,000پرداخت برای درخواستی بھ د افغانستان بانک کھ مبلغ باز پرداخت فیس غیر قابل . 11

  طرزالعمل جوازدھی و صدور جواز. 6

توضیحات و مشخصات ارائھ شده از واقعیت تدائی را در مورد اپس از دریافت درخواستی، د افغانستان بانک تحقیقات اب) 1

  .طرف درخواست کننده و مکمل بودن این معلومات انجام میدھد

این ) 3(روز کاری از زمان ارائۀ اسناد، د افغانستان بانک باید یا طرزالعمل مکمل را تحت بخش فرعی  7در ظرف ) 2

د افغانستان بانک باید در خصوص . راه اندازی نماید یا از درخواست کننده بخواھد کھ معلومات اضافی را فراھم نمایدبخش 

  . ارائۀ این معلومات یک ضرب العجل را تعیین و بازگو نماید
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ھ درخواستی از این بخش قناعت حاصل کند ک) 1(ھرگاه د افغانستان بانک پس از تحقیقات انجام یافتھ تحت بخش فرعی ) 3

تمام جھات مکمل میباشد، این بانک باید یک طرزالعمل اساسی را راه اندازی نماید تا ارزیابی گردد کھ آیا با احکام این 

  . مقرره یا تدابیر مربوطۀ کھ از طرف د افغانستان بانک صادر گردیده، مطابقت دارد یا خیر

ھرگاه د افغانستان بانک . ارسال درخواستی کامل، جواب ارائھ نمایدروز از زمان  90د افغانستان بانک باید در ظرف ) 4

این مقرره یا شرایط مربوطۀ کھ ) 3( 4تصمیم بگیرد کھ درخواستی بھ دلیل عدم مطابقت آن با یکی از شرایط بخش فرعی 

درینصورت باید بھ  از طرف د افغانستان بانک در برابر خطرات داخلی تحت این مقرره تعیین گردیده، قابل رد میباشد،

  . درخواست دھنده اطالعیۀ کتبی ارائھ نماید کھ دالیل رد در آن درج گردیده باشد

ھای کھ از طرف د  پس از تبادلۀ نظرات با درخواست دھنده در مورد مناسب ترین راه ھای اصالح کاستی جواز انفرادی) 5

ً تحت شرایط مشخص کھ از طرف د افغانستان بانک وضع گردیده و مشروط بھ  افغانستان بانک مشخص گردیده، صرفا

  .آنکھ شرایط بازگو شده در مدت معینھ برآورده شود، اعطا میگردد

، باید فراھم آوری خدمات و اجرای فعالیت ھای را بطور بدست میاورد شخص کھ جواز راه اندازی سیستم را یک ) 6

   . انفرادی و ھمچنان در موقعیت کھ در جواز ذکر گردیده، انجام بدھد

  دالیل اساسی برای رد منظوری. 7

 ولی محدود بھ این نسبت دالیل ذیل رد مینماید د افغانستان بانک درخواستی یک شخص را مطابق مادۀ پنجم این مقرره بھ) 1

  .دالیل نمیباشد

 مناسب شایستھ و کھ تمام شرایط مندرج قانون د افغانستان بانک، مقررۀ شخص مطمئین نباشد ھرگاه د افغانستان بانک ) الف  

  و این مقرره برآورده شده است؛

  :قرار نداشتھ باشد بخش اعتوضعیت قن ردرخواست دھنده تحت شرایط ذیل از لحاظ مالی د) ب  

  .درخواست دھنده ورشکستھ اعالم شده باشد. 1    

  .وی رسماً ورشکستھ اعالم نشده باشداگر بدھی ھای درخواست دھنده از دارائی ھای آن تجاوز کند، حتی . 2

  .باشدغ اصلی بدھی ھای مالی داشتھ مشکالت در زمینۀ پرداخت تکتانھ یا مبلتاریخچھ درخواست دھنده . 3

صورت ھای حساب مالی درخواست دھنده نشان بدھد کھ درخواست دھنده منبع نیرومند مالی نداشتھ، چون درخواست . 4

  دھنده در صورت ضرورت در افزودن سرمایۀ اضافی بھ سیستم با مشکل روبرو میشود، یا

ُکلی مالی درخواست دھنده با ضعف و کمبود سایر دالیل کھ بھ عنوان شواھد بھ د افغانستان بانک ثابت بسازد کھ وضعیت . 5

  .بالقوه مواجھ میشود

بھ اساس مواد ارائھ شده، انتظار میرود کھ سیستم پیشنھادی در مدت زمان داده شده برای پالن تجاری نافعیت و مفاد معینھ ) ج 

  .را حاصل و حفظ کرده نتواند
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ھیئت نظار کمپنی اصلی مدیریت و کنترول کند، عضو ھیئت  در صورت کھ درخواست دھنده بخواھد کھ سیستم را توسط . د  

  . ھا و دانش کافی مسلکی یا تجربۀ کاری جھت اعمال نفوذ قابل مالحظھ باالی مدیریت سیستم را نداشتھ باشد نظار مھارت

معلومات مورد نظر ستھ ارائھ نموده با التزامات معینۀ این مقرره  مطابقت نداشتھ یا نتوان کھ درخواست دھنده معلومات را .ھـ

  . د افغانستان بانک ارائھ نمایدرا بھ 

کند کھ درخواست دھنده در درخواستی فعلی یا در درخواستی دیگر خویش معلومات غلط یا گمراه  ثابت د افغانستان بانک. و

  . کننده را  ارائھ نموده است

کھ وابستھ بھ شرایط منحصر بھ یک درخواستی مشخص د افغانستان بانک در جریان ارزیابی درخواستی سایر مسایل را . ی 

   .ارائھ شده میباشد و ھمچنان در موقع ارائۀ درخواستی محیط مالی صنعت را مورد مالحظھ و غور قرار میدھد

  

  بخش سوم

  شرایط و مکلفیت ھا برای اجرای یک سیستم 

  التزامات عمومی. 8

مجریان سیستم باید اطمینان حاصل نماید کھ فعالیت ھای آنان ھمواره در مطابقت با مقررات و سایر تدابیر ُکلی یا ) 1

انفرادی کھ از طرف د افغانستان بانک اتخاذ گردیده، قرار دارد تا از موجودیت یک سیستم مصئون و مثمر پرداخت در 

  . کشور اطمینان حاصل گردد

گردد کھ ساختار، عملکرد، مدیریت خطر یا میسبب تغییر در سیستم نون در نظر داشت موارد ذیل بدھیچ مجری سیستم )  2

  :ادارۀ سیستم را متاثر بسازد

  منظوری د افغانستان بانک؛ و. الف

  .روز پس از منظوری د افغانستان بانک) 30(ارائۀ اطالعیھ بھ مشترکین سیستم در خالل سی . ب

  سیستمۀ ساختار و طرز ادار. 9

بورد سھامداران، بورد نظارت کنندگان، بورد مدیریت و (مجریان سیستم مکلف اند کھ تشکیل مدیریتی و اداری خویش . الف

  .افغانستان، ایجاد نماید المسوولیتھشتم، نھم و دھم قانون شرکت ھا و کمپنی ھای محدودفصل ھای را مطابق) کمیتھ ھا

بھ مصئونیت و مثمریت سیستم اولویت بدھد و توافقات مستند مدیریت و کنترول را اھداف مجری سیستم مستند باشد تا . ب

   .کھ خطوط صریح و مستقیم مسوولیت ھا راجوابگویی ھا را بیان کند، داشتھ باشد

  :باشدمی نبوده ولی محدود بھ آن در بر گیرندۀ موارد ذیل صریح ونقش ھا و مسوولیت ھای بورد نظارت  . ج  
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  سیستمایجاد اف روشن ستراتیژیک برای اھدداشتن . 1

افع . 2 اد من دیریت تض یدگی و م ائی، رس ت شناس ا جھ ل ھ مول طرزالعم تم بش ارکرد سیس رای ک ایجاد طرزالعمل ھای مستند ب

  .آناعضای 

  حصول اطمینان از گزینش و نظارت موثر و در صورت ضرورت عزل اعضای مدیریت. 3

ت کھ با بھترین روش ھای مناسب برای جبران ایجاد پالیسی. 4 اس دس ھ اس وده و ب دت استوار  ھا سازگار ب ل الم ای طوی آوردھ

  . باشد

  ھر عضو بورد را حد اقل در سال یک مرتبھ مورد بررسی و بازنگری انفرادی ھر دو کارکرد ُکلی و کارکرد بورد باید . د

  .قرار بدھد

یکی، دانش و تجربھ در مورد ھر دو سیستم و بازار مالی ھای تخن  مناسب از مھارتیک ترکیب بورد باید در تشکیل . ھـ 

  . نماید بطور دقیق ادا بطور ُکل در نظر گرفتھ شود تا بورد بتواند وظایف و مسوولیت ھای خویش را 

 بورد باید از تمامیت و . ھا و خطوط گزارش دھی بورد مدیریت باید صریحاً تعریف و مشخص شود  ، مسوولیتوظایف  .و  

ھای تخنیکی، دانش و تجربھ در مورد ھر دو سیستم و بازار مالی اطمینان حاصل نماید تا سبب  مناسب از مھارتترکیب 

از . وظایف و مسوولیت ھای خویش در قبال عملیات و مدیریت خطر مجری سیستم را عملی نماید ،شود کھ بورد مدیریت

  :باشد ان، حصول اطمینان از موارد ذیل میھای بورد مدیریت تحت ھدایت بورد نظارت کنندگ مسوولیت ۀجمل

  فعالیت ھای مجری سیستم با اھداف، ستراتیژی و تحمل خطر آن سازگار میباشد. 1

ابزارھای کنترول داخلی و طرزالعمل ھای مربوطھ بگونۀ مناسب طرح، اجرا و نظارت گردیده تا اھداف مجری سیستم  2

  رشد نماید

مدیریت شایستۀ آموزش دیده و مسلکی ، طرف کارمندان از  بایدابزارھای کنترول داخلی و طرزالعمل ھای مربوطھ . 3

  مورد بازنگری و آزمایش قرار بگیردخطرات و وظایف تفتیش داخلی 

  . ده استاینکھ منابع کافی برای چارچوب مدیریت خطر سیستم تخصیص داده ش. 5اشتراک فعال در روند کنترول خطر. 4

کاری برای مدیریت خطر را ایجاد و نظارت کند کھ شامل  عملییا  مستندبورد نظارت کنندگان باید یک چارچوب . ل 

  :موارد ذیل باشد

  شامل پالیسی تحمل خطر مجری سیستم باشد؛. 1  

  ھا و جوابگویی را برای تصامیم خطر بسپارد؛ مسوولیت. 2  

  ھا و حاالت اضطراری؛ بحرانرسیدگی بھ تصمیم گیری در ھنگام . 3  

  .رسیدگی بھ وظایف کنترول داخلی. 4  
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بورد باید اطمینان حاصل نماید کھ وظایف مدیریت خطر و کنترول داخلی دارای صالحیت، استقاللیت، منابع و دسترسی . م 

  .کافی بھ بورد نظارت کنندگان میباشد

میم بزرگ کھ ساختار، قوانین و ستراتیژی ُکلی تخنیکی و کاری بورد نظارت کنندگان باید اطمینان حاصل نماید کھ تصا. ی 

سیستم را بخصوص در ارتباط بھ انتخاب توافق تصفیھ و تسویھ، تشکیل کاری، حدود محصوالت تصفیھ یا تسویھ شده و 

. س میسازدسازد، منافع مشروع سھامداران مربوط سیستم را بگونۀ درست منعک ھا متاثر می کاربرد تکنالوژی و طرزالعمل

  . مشوره و رایزنی شوددقیقاً با سھامداران مربوطھ باید از قبل در مورد ھمچو تصامیم 

  رژیم دسترسی. 10

د افغانستان بانک باالی شخص کھ تصمیم دسترسی بھ سیستم را دارد، رژیم دسترسی را بدون در نظر داشت اینکھ ) 1

  . شخص یک مشترک یا مجری سیستم است، با شرایط کھ خود بانک مناسب میداند، وضع میکند

، د افغانستان بانک باید موارد رژیم دسترسی وضع گردد یا خیر) 1(بخش فرعی  مطابقاینکھ تصمیم گیری ھنگام در ) 2

  :ذیل را مدنظر بگیرد

  خواه وضع رژیم دسترسی بھ سیستم بھ نفع عامھ تمام میشود. الف  

  منافع مشترکین فعلی و مجری سیستم؛. ب  

  منافع اشخاص کھ در آینده خواھان دسترسی بھ سیستم باشند؛ و. ج   

  .بداندکھ د افغانستان بانک الزم ای  سایر موارد. د   

د افغانستان بانک باید اطمینان حاصل نماید کھ رژیم  ،)1(مطابق بخش فرعیدر اثنای وضع رژیم دسترسی بھ سیستم ) 3

  .تبعیض میباشدبدون دسترسی عادالنھ و 

بیان گردیده، در رژیم  )2(در بخش فرعی د افغانستان بانک صالحیت دارد تا بھ اساس ارزیابی موارد فوق الذکر کھ ) 4

  .دسترسی تغییرات وارد کند

بیان گردیده، رژیم  )2(بخش فرعی د افغانستان بانک صالحیت دارد کھ بھ اساس ارزیابی موارد فوق الذکر کھ در ) 5

  . دسترسی بھ سیستم را فسخ کند

   ھا فعالیت یبیرونمنابع . 11

بھ منابع بیرونی بسپارد، مکلف است کھ د افغانستان بانک را منطبقاً ھرگاه مجری سیستم بخواھد کھ وظایف عملیاتی را ) 1

  .آگاه بسازد

بھ بیرون دادن وظایف عمدۀ عملیاتی باید بھ نحوی صورت نگیرد کھ کیفیت کنترول داخلی مجری سیستم را بطور ) 2

ھای مندرج این مقرره را  مکلفیتچشمگیری متضرر بسازد و قابلیت د افغانستان بانک جھت نظارت از قانون پذیری با تمام 

  . متضرر بسازد
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این ماده، وظیفۀ عملیاتی باید در صورت مھم دانستھ شود کھ شکل گیری یک نقیصھ یا ناکارآیی در  2برای مقصد فقرۀ ) 3

م کارکرد و اجراآت سبب شود کھ مجری سیستم بگونۀ مداوم از شرایط جواز خویش، یا از کارکرد مالی یا سالمت یا تداو

  . خدمات خویش اطاعت پذیری کرده نتواند

د افغانستان بانک باید اطمینان حاصل نماید کھ در صورت مجری سیستم وظایف و مسوولیت ھای کلیدی عملیاتی خویش ) 4

   :را بھ منابع بیرونی می سپارد، با شرایط ذیل در مطابقت قرار دارد

  ھای مقامات ارشد نباشد یتوظایف باید شامل تفویض مسوول بیرون سپردنبھ . الف  

  .د مربوطۀ پرداخت باید تغییر نکندسنااھای صادر کننده در قبال کاربران ھرگونھ ابزار روابط و مکلفیت. ب  

 .و مطابق این مقرره آنرا حفظ کند شرایط کھ مجری سیستم باید برای اخذ جواز با آن مطابقت و از آن اطاعت کند. ج  

  و .نگردد  تضعیف 

  . ھیچ یکی از شرایط دیگر کھ تحت آن جواز داده میشود، باید حذف یا اصالح نگردد. د   

  جوابگویی. 12

کھ مجریان برای اجرای وظایف عملیاتی خویش باالی جوانب سوم اتکا کنند، آنان تدابیر الزم را در نظر بگیرند تا  وقتی) 1

  . مطمئن شوند کھ از شرایط این مقرره اطاعت شده است

سپرده میشود، کامالً جوابگو و وظیفھ مجریان سیستم در قبال اعمال کارمندان خویش یا ھر طرف سوم کھ بھ آن ) 2

  . مسوولیت پذیر باشند

  عام از طرف مجریان سیستم پرداخت اعالن . 13

ھای ساالنۀ  ، مکلف است کھ گزارشاست  یک مجری سیستم پرداخت کھ از طرف د افغانستان بانک جواز اخذ نموده) 1

ھای  یکجا با صورت ھای حساب مالی بررسی شده، معلومات راجع بھ عملیات آن، مدیریت خطرات و روشرا خویش 

ھای مدیریت خطرات، گزارش ساالنۀ کھ باید در  تکنالوژی معلوماتی بشمول نظر تفتیش بیرونی در مورد موثریت روش

افزون بر گزارش ھای . نشر نماید در ویب سایتف سھ ماه از تاریخ پایان سال محاسبوی،دسترس عامھ قرار بگیرد در ظر

ساالنھ، بھ یک مجری سیستم پرداخت ھدایت داده میشود کھ سایر ھمچو معلومات را کھ بھ نفع عامھ دانستھ میشود، نشر 

  . نماید

  الغاء. 14

  :لغو میکند د افغانستان بانک جواز یک مجری سیستم را در حاالت ذیل) 1

  مقرره؛ نقض ھرگونھ احکام این . الف  

  ؛. نکندبا سایر تدابیر ُکلی کھ مطابق این مقرره نشر گردیده، مطابقت . ب  

  .با تصامیم انفرادی کھ از طرف د افغانستان صادر گردیده، مطابقت کرده نتواند. ج   



13 
 

  . را ارائھ کند کھ با شرایط کھ تحت آن جواز صادر گردیده، در مغایرت قرار داشتھ باشد یخدمات. د   

  مفلس یا منحل شود .و.  

  معلومات غلط یا نادرست ، جواز اخذ نموده باشد؛ارائھ بھ اساس . ھـ    

  .ھای خویش را آغاز کند ماه پس از صدور جواز فعالیت 12کھ در ظرف است نتوانستھ . ی   

شود، بھ استثنای حالت کھ بھ درخواست دھنده فرصت مناسب برای میھیچ جواز لغو ن، این بخش) 1(بخش فرعی مطابق ) 2

  . استماع داده شده باشد

گردد کھ د افغانستان بانک برای منافع سیاست پولی یا ثبات مالی میتطبیق ناین بخش  )2(بخش فرعی ھیچ مورد مندرج ) 3

  . کشور یا بھ ھر دلیل مربوط بھ منافع عامھ فسخ یک جواز را الزم بداند

از راه اندازی یک سیستم منع کرد یا  این بخش) 1(بخش فرعی در موقع تصمیم گیری بر  اینکھ یک شخص را مطابق ) 4

ھا یا  ھا، تجھیزات، ماشین آالت، وسایل، کتاب رائۀ اطالعیۀ کتبی از قبل بھ شخص تمام ملکیتخیر، د افغانستان بانک با ا

  . سایر اسناد یا حسابات و معامالت را بررسی و معاینھ میکند

این بخش صادر میگردد، باید در بر گیرندۀ احکام الزم جھت حراست و ) 1(دستور فسخ کھ مطابق بخش فرعی ) 5

  .اشخاص کھ از اثر ھمچو دستور فسخ متاثر میشود، باشدمحافظت از منابع 

  . بھ نشر برسدبلند تیراژ تصمیم فسخ جواز باید از طرف د افغانستان بانک در یکی از اخبارھای ) 6

  . فسخ جواز باید بھ تاریخ نشر آن یا ھر تاریخ دیگر را کھ د افغانستان بانک مشخص بسازد، بھ حالت اجرا درآید) 7

  . کھ در آن دستور فسخ اجرا میگردد، منع قرار داده شودایسیستم از  تاریخ فعالیت تداوم ) 8
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  بخش چھارم

  نظارت

  صالحیت عمومی نظارت. 15

ھا و مشترکین آن و جوانب سوم کھ قسمتی از  ھای کھ مطابق این مقرره راه اندازی شده شامل مجریان سیستم سیستم) 1

  . خدمات بھ آنان سپرده شده باید از طرف د افغانستان بانک نظارت شوند

کھ بھ نمایندگی از د افغانستان بانک مسوولیت نظارت را بدوش می گیرند، باید در برابر اشخاص سوم بھ دلیل  یاشخاص) 2

  . دنوظایف آنان بوجود میاید، مسوول دانستھ نشوو عواقب کھ از اثر کارکرد 

بانک معلومات و ھای خویش پیرامون نظارت بر پرداخت و احصائیھ بھ د افغانستان  کھ در مورد فعالیت یاشخاص) 3

  . کنند، مطابق طرزالعمل و رضایت و تناوب ایجاد شده از طرف د افغانستان بانک عمل نمایندمیھا ارائھ  گزارش

تا برای انجام این نظارت اجازه بدھند، از  اند مجری سیستم، مشترکین و سایر اشخاص کھ تابع نظارت میباشند، مکلف) 4

گردد و تمام معلومات و ھمکاری ھای الزم کھ مطابق این مقرره الزم می نظارت دست بکشند کھ سبب پیشگیری یاعمال

میباشد، فراھم الزامی  و یا ھم برای راه اندازی نظارت از طرف د افغانستان بانک یا سایر اشخاص ذیصالح پنداشتھ میشود 

  . نموده و زمینھ سازی نمایند

یا غیر   ھای کھ مستقی نظیم و نظارت از موسسات مالی و سایر نھادد افغانستان بانک با سایر مقامات عامھ کھ در ت) 5

 د افغانستان بانک  مطابق قوانین افغانستان، .ھای خویش در افغانستان مشغول اند، ھمکاری میکند ً◌ در فعالیت مستقیم

ھای کھ در جریان فعالیت ھای  با ھمچو ادارات و اشخاص معلومات را تبادلھ کند و آنان را در مورد کمی و کاستی میتواند

  . نظارت کشف گردیده، آگاه بسازد

د افغانستان بانک . ھا ھمکاری میکند ھای کھ در سایر کشورھا اند، در زمینۀ نظارت سیستم د افغانستان بانک با نھاد) 6

ھای  ابق قوانین افغانستان با ھمچو ادارات و اشخاص معلومات را تبادلھ کند و آنان را در مورد کمی و کاستیکھ مطمیتواند 

  . تشخیص شده در جریان روند نظارت، آگاه نماید

ھای را دریابد کھ نشانگر ارتکاب اعمال جرمی باشد، درینصورت  ھرگاه د افغانستان بانک در جریان نظارت واقعیت) 7

  . غیر معقول در مورد اقدامات جرمی مطلع میسازدو دلیل بوطھ را بدون ھیچ گونھ تاخیر نھاد مر

  دسترسی بھ معلومات. 16

د افغانستان بانک درخواست میکند کھ ھر مشترک، مجری سیستم یا سایر اشخاص کھ بھ نمایندگی از مجری سیستم یا ) 1

بانک الزم میداند، فراھم دافغانستان نھاد تسویھ عمل میکند، باید در مدت زمان داده شده در اطالعیھ تمام معلومات را کھ 

  . کند
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با را کھ ھر نوع معلومات گردآوری شده برای مقصد احصائیوی و  ه حید شدد افغانستان بانک صورت ھای حساب تو) 2

  . خود دارد مطابق این مقرره تھیھ و نشر مینماید

  صالحیت اجرای بررسی. 17

ھای مجری سیستم را بھ عنوان بخش از روند جواز دھی و ھمچنان بطور  د افغانستان بانک صالحیت دارد کھ ملکیت) 1

این کار با ارائھ یا بدون ارائۀ درخواست . بخش از رژیم نظارت، مورد نظارت و بازبینی قرار بدھددوره وار بھ عنوان 

  . گیرد کتبی صورت می

 مصاحبھ(ھا، تجھیزات،  ، ملکیت )ثبت دفتر(کتاب ھا در ھمچو حاالت، د افغانستان بانک صالحیت دارد کھ ھر گونھ ) 2

حصول اطمینان از قانون پذیری از تدابیر د افغانستان بانک الزم میداند، نظارت یا سایر اقالم را کھ بھ ھدف ) کارمندان

   .نموده و نزد خویش نگھدارد

ھای  د افغانستان بانک میتواند متخصصین مستقل بیرونی را بگمارد و از طریق کارمندان ذیصالح خویش در نشست) 3

ھمچو کارمندان . ت قرار دارد، حضور داشتھ باشداشخاص کھ تحت نظارت پرداخکنندۀ نھادھای مدیریت و نظارت 

  . ھای نشست ثبت شوند یادداشت طیھای را ارائھ میکنند کھ باید  باصالحیت نظریات و سفارش

و ھا و سایر موسسات مالی باشد، کارکرد ھمچو مقام باید در مطابقت با قوانین  در صورت کھ موضوع مورد بحث بانک) 4

ھای دو  ی باشد و د افغانستان بانک باید تفاھم نامۀ را با مقامات مربوطھ عقد نماید تا فعالیتھای نظارت بانک طرزالعمل

  . طرفھ ھماھنگ شود

  ھای پرداخت باالی سیستم اقدامات اصالحی و تنفیذی. 18

متفاوت آن جدیت  را کھ نظر بھ چگونگی و نواقص ھای سیستم پرداخت  د افغانستان بانک در فعالیت یکھدر صورت ) 1

  :میباشد، دریابد، موارد ذیل را انجام میدھد

  یا ھدایات الزامی را صادر میکند/یا مشترک سیستم پرداخت اخطاریۀ کتبی و/بھ مجری سیستم و.الف

را در مدت زمان نواقص یا مشترک سیستم پرداخت را مکلف میگرداند کھ فعالیت را متوقف ساختھ و /مجری سیستم و. ب

  نماید؛داده شده اصالح 

بھ مجری سیستم پرداخت دستور میدھد کھ یک مشترک را بھ دلیل عدم توانایی آن جھت رعایت التزامات یا قوانین سیستم . ج 

  .ینجا درج گردیده، حذف کندا کھ در

  بھ مشترکین و مجری سیستم پرداخت دستور میدھد تا قوانین خویش را تغییر بدھد. د 

د تا با ھزینۀ شخصی خویش یک پروسۀ تفتیش و بررسی داخلی یا بیرونی از سیستم یا مجری سیستم را مکلف میگردان. و 

  مشترکین آن را راه اندازی نماید

  قت یا دایمی را در خصوص فعالیت در سیستم پرداخت وضع میکند؛ؤباالی مجری سیستم پرداخت ممنوعیت م. ھـ  
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  . ند، فسخ میکندجواز مجری سیستم پرداخت را کھ تحت جواز فعالیت میک. ی  

  دفتر رجستریشن. 19

  .نگھداردعامھ را ثبت و راجستر د افغانستان بانک باید در خصوص مجریان مجوز سیستم پرداخت ) 1

  :سوابق باید معلومات ذیل را در بر داشتھ باشداین ثبت ) 2

  عدد شاخص جواز کھ از طرف د افغانستان بانک صادر گردیده و تاریخ صدور آن. الف  

  شمارۀ شناسائی مالیھ پردازان؛. ب  

  مرکزی؛/نام، دفتر ثبت و دفتر اصلی. ج   

  دنکھ مجری سیستم را مدیریت و از آن نمایندگی میکن یاشخاص. د   

  جواز اخذ نموده استبھ آن منظور ھای کھ مجری سیستم  فعالیت/خدمات. و   

  و از آن نمایندگی میکند؛موقعیت مجری سیستم، آدرس آن و ھویت اشخاص کھ آنرا مدیریت . ھـ    

  . ھای تجاری فسخ جواز صادر شده یا توقف فعالیت. ی   

 بصورت منظم  وبوده بھ آن اشاره شد، باید بھ سطح عامھ در انترنت قابل دسترس  1بخش فرعی سوابق کھ در ) 3

  . شود )update( نوسازی

  محرمیت معلوماتحفظ مکلفیت در قبال . 20

کھ در واقعیت ھای ھای پرداخت را دارند، باید مکلف گردند تا در ارتباط بھ  کھ صالحیت نظارت بر سیستم یاشخاص) 1

ھای  بھ اساس معلومات دریافت شده از طریق فعالیت. جریان وظایف کسب گردیده، محرمیت مسلکی را مدنظر بگیرند

، بھ طرف سوم فراھم باشدمشخص نشده   ،سیستم و شخصکدام کھ در آن را نظارتی، د افغانستان بانک خالصۀ معلومات 

  . میکند

ھای وظیفوی و در  معلومات حاصل شده در جریان نظارت، صرف  از طرف اشخاص با صالحیت در اجرای مسوولیت) 2

، مورد ھای پرداخت یا سایر تصامیم کھ صادر میکند زمینۀ اقدامات قانونی کھ د افغانستان بانک در رابطھ بھ نظارت سیستم

   .گیرد استفاده قرار می

کشور دیگر تمام معلومات حاصل شده در  کنندۀ بھ نھاد نظارت ،د افغانستان بانک مطابق موافقت نامۀ دو جانبۀ ھمکاری) 3

ً در صورت بھ نھاد. جریان نظارت را ارائھ میدارد معلومات ارائھ میشود کھ  یطایو تحت شر یھا و اشخاص دیگر صرفا

ازین معلومات باید برای مقصد معینھ یا اقدامات کھ بھ ھدف . آنان از معلومات محافظت نموده و محرمیت را در نظر بگیرند

مجموعی مختصر یا بھ شکل معلومات کھ بھ کشورھای دیگر ارسال میگردد، باید . آن معلومات ارائھ شده، استفاده گردد
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ییات معاملھ باید ھیچگونھ توضیحات و افشاگری صورت نگیرد، مگر اینکھ بھ مشترکین و مجری در مورد جز. باشد

  . متضرره اطالع داده شود

، مطابق  ی ضرورت داردھای نظارت تا تمام معلومات را کھ بھ مقصد فعالیتصالحیت دارد د افغانستان بانک ھمچنان ) 4

  . ھا درخواست نمایدموافقت نامۀ ھمکاری یا امثال آن از سایر کشور

  شرایط گزارش دھی. 21

روز  90 و ھمچنان ھمھ سالھ در خالل نگھداشتھمجریان سیستم مکلف اند کھ صورت ھای حساب بررسی شدۀ مالی را ) 1

  . پس از اتمام سال مالی یا نظر بھ خواست د افغانستان بانک، این صورت ھای حساب را بھ بانک ارائھ نمایند

  :مکلف اند کھ بھ د افغانستان بانک راجع بھ موارد ذیل معلومات ارائھ نمایندمجریان سیستم ) 2

  آغاز ھرگونھ اقدامات قابل مالحظۀ قانونی از طرف یا در برابر نھاد؛. الف

  بجا میگذارد؛  وقابل مالحظھ توضیحات در مورد ھر گونھ تغییرات و تحوالت کھ باالی مجری سیستم اثرات . ب

  مجازات کھ از طرف کدام ریاست دولت باالی مجری سیستم وضع گردیده؛/ھا ورد جریمھتوضیحات در م. ج  

  . اسناد  کھ از طرف د افغانستان بانک تجویز میگردد و سایر معلومات، سوابق .د.  

د آن از طریق متح ئیات مجریان سیستم مکلف اند کھ معلومات احصائیوی را بھ د افغانستان بانک فراھم نماید کھ جز) 3

 . المال مشخص میگردد

  ھا ھا و ھزینھ  فیس. 22

ھا بھ نسبت مصارف مستقیم یا غیر مستقیم کھ در نتیجۀ  از طرف د افغانستان بانک باالی مجریان و مشترکین سیستم) 1

   . میگرددوضع ھا  ھا و ھزینھ فیس، میگرددنظارت و خدمات تنظیم کننده وارد 

ً از طریق متحد المال و ھا  و سایر ھزینھساالنھ  ھای ارزیابی ھا، فیس مبلغ فیس) 2 ً فوقتا ھای د  انواع  محاسبۀ آن وقتا

  .افغانستان بانک تعیین و نشر میگردد
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  بخش پنجم

  تسویھ، تصفیھ و نھایی شدن پرداخت

  

  :انجام بدھد را ھر مشترک یک سیستم باید موارد ذیل) 1

ھای حد اقل بھ اساس   حسابات تسویھ را افتتاح و نگھدارد کھ شامل نگھداری بیالنسد افغانستان بانک   دفاتر ثبت در ) الف

  شرایط کھ د افغانستان بانک الزم بداند؛ یا

ھای برخاستھ از  یک مشترک دیگری را کھ نزد د افغانستان بانک حساب تسویھ افتتاح نموده باشد، بگمارد تا تمام بدھی) ب

  .باشد، تسویھ نماید) مقروض(مقتضی دیگر کھ مشترک نخست در برابر مشترک ) لیمکلفیت ھای ما(تصفیھ ھمھ روزه 

این بخش بگمارد، مشترک نخست مکلف است  ب.1بخش فرعی  در صورت کھ یک مشترک، مشترک دیگر را مطابق) 2

رر این شخص اطالع بھ مجری سیستم کتباً در مورد تقبدھی را تسویھ کند،  آنکھ مشترک دوم بھ نمایندگی از آن کھ قبل از

  . بدھد و ھمچنان نامۀ تائیدی شخص مقرر شده نیز ضمیمۀ آن گردد

قصد فسخ تقرری را داشتھ باشد، باید مجری سیستم را آگاه بسازد و مجری  ب.1فرعی ھر مشترک کھ مطابق بخش ) 3

ً بھ د افغانستان بانک گزارش  سیستم نیز مکلف است کھ در مدت زمان حد اقل ھفت روز پیش از تاریخ فسخ تقرری کتبا

تصفیھ و تسویھ نموده ھای خویش را  ھا و بدھی قرارداد تقرری صرفاً در صورت فسخ میگردد کھ دو طرف پرداختنی. بدھد

  . باشد

  نھایی شدن پرداخت. 24

منتشرۀ د  یات مقررات ھدا و قوانینو  یک سیستم باید مطابق احکام این مقررهبرای نھایی ساختن یک عملیھ پرداخت، ) 1

، غیر قابل قوانین دستورھا را پس از آنکھ وارد سیستم شوداین طبقافغانستان بانک تجویز گردیده، قوانین را مشخص نماید 

  . کھ تطبیق میگردد ،فسخ بگرداند، بھ استثنای شرایط خاص

یا پرداخت کھ مطابق بھ بخش فرعی یک این بخش اجرا میگردد، باید در اثر طی مراحل و ) ثبت در دفترچھ(ورود ) 2

و تابع ھیچ حکم قانون یا  اقدامات افالس یا ورشکستگی یا ھر قانون مشابھ نافذۀ دیگر فسخ، بازگشتانده یا کنار گذاشتھ نشود

   دستور اداری یا ارگان قضائی قرار نگیرد

  تضمین برای پرداخت و تسویھ. 25

راه ھای جبران یک مجری سیستم، مشترک، کلیرنگ ھاوس یا سایر طرف ھای سوم دخیل در سیستم یا د افغانستان  و حقوق

یا اجرای بدھی کھ در سیستم وارد گردیده، باید از اثر  تضمین کھ بھ عنوان ضمانت در بدل یک پرداختبانک در ارتباط بھ 

ھمچو حقوق و راه ھای جبران باید . قانون مشابھ دیگر متاثر نشودتوسط یا و طی مراحل و اقدامات افالس یا ورشکستگی 
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را متاثر تابع احکام یا دستور کھ توانایی قرضھ دھندگان جھت اعمال حقوق و راه ھای جبران آن در ارتباط بھ تضمین 

  . میسازد، قرار نگیرد

  

  بخش ششم

  انحالل و ادارۀ مجری یا مشترک سیستم

  

  د افغانستان بانک باید در مورد انحالل مطلع شود. 26

در صورتیکھ یک مجری یا مشترک سیستم منحل یا تحت اداره قرار بگیرد، مجری سیستم یا مشترک کھ در برابر آن ) 1

د د افغانستان بانک بھ دستور یا تصمیم انحالل یا اداره شدن صادر گردیده، باید بدون تاخیر یک کاپی از دستور یا تصمیم را 

  . نمایدتسلیم 

  ممنوعیت. 27

تحت اداره قرار گرفتن ثبت گردیده باشد یا تصمیم مبنی بر انحالل یا یک مجری یا مشترک سیستم کھ در برابر آن طرح ) 1

انحالل داوطلبانھ اتخاذ گردیده باشد، از اجرا یا اشتراک در ھر گونھ سیستم تا زمان منع قرار داده میشود کھ این درخواستی 

  . . گرددامالً معلومیا سرنوشت آن کگردیده یا طرح رفع 

  مشترک باید مرحلۀ نھایی را متاثر نھ سازد انحالل یا اداره شدن. 28    

با وجود ھر آنچھ در مصوبۀ مربوط بھ افالس یا ورشکستگی در مغایرت قرار داشتھ باشد، انحالل یا گشایش طرح ادارۀ 

یا پرداخت را ) ثبت در دفترچھ(یک مورد ورودی یک مشترک در داخل یک سیستم باید نھایی بودن یا غیر قابل فسخ بودن 

این مقرره فسخ ناپذیر میگردد، قبل از آنکھ یک کاپی از دستور یا تصمیم مربوطھ نزد د  23کھ نھایی و مطابق بخش 

  .افغانستان بانک ثبت گردد، متاثر نھ نماید

  ھای مجوز برای پابند ساختن تصفیھ کنندگان د افغانستان بانک و سیستم اصول و مقررات. 29

یا توسط یک محکمھ مفلس و کھ در یک سیستم اشتراک میکند، منحل گردد یا تحت اداره قرار بگیرد  موسسۀھرگاه یک ) 1

نده یا اداره کننده را در طرف تصفیھ کن، عقد کنندۀ آن باشدجانب اعالم شود، ھر حکم مندرج توافق نامۀ کتبی کھ مشترک 

   :و تحت شرایط ذیل تطبیق میگردد ارتباط بھ ھر مورد پرداخت یا تسویھ بدھی مشترک مکلف و پابند میسازد

  قبل از صدور دستور انحالل یا توافق از طریق تصفیھ تعیین گردیده باشد؛ و. الف  

یا مرخص شدن آن بھ تاریخ انحالل یا طرح تحت اداره قرار در تاریخ یا قبل از دستور انحالل یا توافق مرخص شده باشد، . ب

  .گرفتن از موعد معینھ آن گذشتھ باشد
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  بخش ھفتم

  تخلفات، تدابیر اصالحی و مجازات

  ھای ناوقت ھا و فیس جریمھ. 30

د ) 2.تشخیص کندد افغانستان بانک باید جریمھ ھا و فیس ھای ناوقت بھ دلیل عدم مطابقت از احکام مندرج این مقرره را ) 1

ھا و مجازات را  د افغانستان بانک جزئیات و مبلغ ھزینھ. افغانستان بانک حق دارد کھ جریمھ ھا و مجازات را وضع کند

  . ھا و دساتیر کھ وقتاً فوقتاً منتشر میگردد، تعیین میدارد طی متحد المال

  مجازات برای مجریان کھ بدون جواز فعالیت میکند. 31

تناقض با مقررات د  رھای کھ د افغانستان بانک در ھر زمان این حق را بھ خود محفوظ میدارد کھ علیھ افراد و نھادد ) 1

  . افغانستان بانک یک سیستم را راه اندازی نموده اند، اقدامات قانونی را اتخاذ نماید

ھا و  ھدف بستن، مصادرۀ سوابق و ملکیت راه اندازی سیستم بدون جواز منجر بھ راجع ساختن آن بھ لوی سارنوالی بھ) 2

  . پیگیری قانونی آن میگردد

  انفاذ تاریخ . 32

    .ء میباشدشورای عالی  دافغانستان بانک مرعی االجرا بعد از تصویباین مقرره 

  

  

 

 


