
 

 
 
 
 
 

ماده نودم فصل نهم قانون د ) ١(ماده هشتاد و نهم و فقره ) ٣(فقره مندرج احکام مقرره هذا به تاسی از 
  . می گرددصادر انتقالیفرمايشات  تنظيم  بارابطه در  و ، تصفيه و تسويهافغانستان بانک تحت عنوان پرداخت

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

  مقرره 
  عمليات تاديات داخلی د افغانستان بانک 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

 
 
 
 

  عمليات تاديات داخلی د افغانستان بانکمقرره : ماده هفتم
 

  احکام عمومی -اولبخش 
 
 ساحه تطبيق  - ٧٫١٫١ 

 
 نحوه استفاده از سيستم تعيينتنظيم عمليات پرداخت داخلی در سطح افغانستان و  مقرره هذا هدف از وضع 

  .ک می باشد تحت اداره د افغانستان بانتاديههای 
 

 اصطالحات   -٧٫١٫٢
 : نمايداصطالحات آتی دراين مقرره معانی ذيل را افاده می 

ه در چارچوب س  عبارت از حساب معامالت   : حساب برای اجرای عمليات پرداخت     -١ ين     است ک ات ب ستم تادي ي
انکی  ا  الب ک ي ستان بان ت اداره د  افغان ر   تح ار ديگ ه همک دام اتحادي يال  ک ته و  ب رار داش ايی  ق ه و نه  نس اولي

ردد              ) انقضايی(  امالت در آن ثبت می گ ه مع ر             . حساب و همچنين کلي ا نظي شابه موجود در بانک ه حسابات م
رار دارد بصورت                     ستم ق ن سي حساب جاری، حساب پس انداز، حساب قرضه  و غيره که خارج از  محدوده  اي

   .  می گرددمتمايز عليحده
  . مطابقت با قانون تنظيم کننده امور بانک ها انجام وظيفه می نمايد نهاد حکمی است که در :بانک  -٢
ده         وجوه  بانکی است که      ):دريافت کننده وجوه مالی    ( مشتریبانک    -٣  مالی را به موجب فرمايش اعتبار دهن

  . دريافت می نمايد
يالنس موجود در   .   حساب مربوطه بانک در سيستم تحت اداره د افغانستان بانک می باشد     :حساب تجارتی  -٤ ب

ن حساب   . حساب تجارتی بانک به مثابه  طلبات بانک از د افغانستان بانک می باشد                شابه اي  حساب تصفيوی   م
  . در د افغانستان بانک می باشد

ان              :تسهيالت سياليت د افغانستان بانک      -٥ ده گ ه دارن ستان بانک است ک  تسهيالت کريدت موجود در د افغان
د نآن برداشت نموده می توا    از  ) بانک ها (حساب   ع   در  .  ن د از               بعضی مواق ده حساب بطور عادی می توان  دارن

ياليت يک روزه               (   تسهيالت متذکره  رای س اير الزامی ب د    )مثًال استفاده يک روزه از ذخ تفاده نماي اير   .  اس در س
ا   کريدتاعطاء . احوال کريدت در حيازت د افغانستان بانک قرار دارد     رای ت ا ب ياليت در   به بانک ه ه مين س  کاف

مقرره  قرضه های سيال بيست و   و مسائل مرتبط به آن بصورت عليحده در  دارای ماهيت تضمينی بوده   احوال  
  .  تنظيم می گردد) يک روزه( چهار ساعته 

ناد                   :  تسويه  -٦ ا اس  مجموعه طرزالعمل ها می باشد که ارائه يا تبادله معلومات يا اسناد مرتبط با انتقال وجوه ي
رد                    بواسطه آن   بهادار   ام می گي د انج ان در يک محل واح ده گ ين اشتراک کنن ن         .  ب صفيه خالص اي ستم ت در سي

صفيه                   ام ت ه غرض انج ه است ک د جانب طرزالعمل ها معموًال شامل محاسبه وضعيت های خالص دو جانبه يا چن
  . قطعی به نماينده تصفيوی تسليم می گردد

ال                       عبارت از خطر متر    :خطر کريدت   -٧ دات خويش در قب اء تعه ده در ايف ال قصور  اشتراک کنن ا احتم افق ب
  . سيستم انتقال وجوه مالی يا اسناد بهادار در زمان سررسيد يا هر زمان ديگر در آينده می باشد

اتی       :  یانتقال کريدت  -٨ ع تادي د              از جمله ذراي ايش دهن شتری فرم ه بواسطه آن م الی را در       می باشد ک ، وجوه م
  .  قرار می دهد)مشتری گيرنده (شتراک کننده منتفعاختيار ا

اری -٩ ه : حساب ج سابی است ک ارت از ح ين عب ات ب ستم تادي ارج از سي ستم تحت اداره يک بانک خ در سي
ام يکی از              البانکی قرار داشته     ه ن ا ب رار می         جوانب و برای انجام پرداخت ه تفاده ق ورد اس ات پرداخت م  عملي

ذکره از بانک می                        اگر پرداخت دارای     .  گيرد ارت از طلب جانب مت يالنس حساب عب دت باشد، ب ماهيت کري
ا از مشتری می    دبت را صادر نمايد بيالنس دبتباشد، و اگر بانک اجازه        در اين حساب به مثابه طلب بانک ه

  ) به مشتریکريدتاز قبيل اعطای ( باشد 
ستان           شخص حقيقی يا حکمی است که در بانک دارای حساب            : مشتری -١٠ زد  افغان بوده، يا بانکی است که ن

 .  حساب باشدذیبانک يا کدام بانک ديگر 
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منحيث اشتراک کننده آغازگر عمليه انتقال،       آنبنابر ماهيت   از جمله ذرايع پرداخت است که        : دبتانتقال    -١١
ر مبنی اجازه جانب پرداخت کننده   به اساس  دبتعمليه  . محسوب می گردد  جانب منتفع انتقال     غ     ب ال يک مبل  انتق
  .صورت می گيرد منتفعبه  شخص )  مستقيمدبت ترتيباتبطور مثال نظير ( معين يا متغير پول 

  .افغانستان افغانی می باشد واحد پول: واحد پولی کشور  -١٢
ا      فرمايشات بيان می دارد که      ": اولين صادره از اولين وارده    " ١٣ ه ترتيب مواصلت آنه  منتظره  بايد نظر ب

  .  در سيستم مورد رسيدگی قرار گيرد
ل             :تسويه قطعی  -١٤ ر قاب ال غي ام انتق ه انج  عبارت از تصفيه تعهدات بين اشتراک کننده گان می باشد که ذريع

  . صورت می گيردمعينه،فسخ در سطح حسابات ايشان در  موسسه تصفيوی 
صفيه   ( قطعيت   -١٥ ا ت ستان بانک         ) ي ولی د افغان الغ پ ارت ا    :در مب ه اساس آن         عب ه ب ايی است ک صفيه نه ز ت

  . انتقال قطعی کريدت در سطح حسابات مربوطه ايشان در دفاتر د افغانستان بانک ثبت می گردد
ين حسابات        .  عبارت از انتقال وجوه  از يک حساب به حساب ديگر می باشد             : انتقال وجوه  -١٦ ال وجوه ب انتق

ين حسابات اشخاص مختلف حقيق ا ب ه و حسب ترتيب دارای مختلف يک شخص ي ی و حکمی صورت گرفت
  .ماهيت تجديد توزيع يا  پرداخت می باشد

االت               : تخفيف تراکم  -١٧ ه انتق يدگی ب دم در رس ا       ( ميتودی است که نحوه تعيين تق رتبط سازی ي ثًال  م صفيه  م  ت
االت از نظر                   ) انتقاالت ياليت موجود، حداکثر انتق ا ارزش    را توضيح می نمايد تا با نظرداشت سطح س داد ي   تع

 .  صورت گيرد
  

ه              :  حساب تاديات بين البانکی    -١٨ حسابی است که برای اجرای عمليات پرداخت مورد استفاده قرار گرفته و ب
ا                  .  يکی از طرفين عمليات پرداخت تعلق دارد       ستان بانک ي ات تحت اداره د افغان ستم تادي ذکره در سي حساب مت

رار دارد ار ديگر  ق ه همک وده ح. اتحادي ده ب تراک کنن امالت خود اش ه مع وط ب ذکره مرب ثًال بحيث ( ساب مت م
تفاده                      ) حساب تجارتی بانک   امالت مراجع ديگر از آن اس رای مع يا  اشتراک کننده منحيث يک شخص واسط ب

ده واسط             بانکی  بيالنس حساب   .  می نمايد  ل از اشتراک کنن انگر طلب جانب مقاب يک شخص در هر زمان نماي
ی باشد ن    .  م ويش، اي شتريان خ دگی از م ه نماين ات پرداخت ب رای عملي سهيل اج ستان بانک بمنظور ت د افغان

  .حسابات را منحيث يک نهاد خدماتی برای اشتراک کننده گان اداره می نمايد
انکی      -١٩ ين الب صفيه و         : سيستم تاديات ب ارت از خدمات ت ستان             پروسس عب ه توسط د  افغان  حسابات است ک

ان         .  ی گردد بانک اداره م   ده گ رای اشتراک کنن ستان بانک ب ه از جانب  د افغان در سيستم تاديات بين البانکی ک
ردد                         ه مصارف خدمات اخذ می گ ا نظر ب يس ه ين      . فراهم گرديده عضويت اختياری بوده  و ف ات ب ستم تادي سي
د   ی نماي ل م ده و عم يم گردي اتی تنظ الوژی معلوم د تکن ه واح ب يک  برنام انکی در قال بکه الب ر ش شتمل ب  و م
  .  فراگير تبادله معلومات است که اشتراک کننده گان را به د افغانستان بانک متصل می سازد

م       :سيستم تاديات بين البانکی    -٢٠ ردد، ه ار ديگر اداره می گ  که توسط  د افغانستان بانک يا يک اتحاديه همک
ا              ده و  قطعيت        پ الپرداخت های دارای ارزش اندک و هم پرداخت های ارزش ب يک روزه را در  روسس گردي

د             امين می نماي وری ت صفيه ناخالص ف ستم ت ا در سي ستم  .حصه وجوه د افغانستان بانک برای اين پرداخت ه  سي
ه        دبت متذکره يک سيستم انتقال کريدت است  و  بمنظور تسهيل تصفيه بين  البانکی ، انتقاالت                   ستم ب ن سي  در اي

ازه    در انتقاالت کريدت تبديل شده و       ه معطل اج ان    فهرست اقالم منتظره ک ده گ رار می   می باشد   اشتراک کنن ق
سيستم تاديات بين البانکی در قالب يک  برنامه واحد تکنالوژی معلوماتی تنظيم گرديده و عمل می نمايد                 .  گيرند

 .   متصل می سازدو مشتمل بر شبکه فراگير تبادله معلومات است که اشتراک کننده گان را به د افغانستان بانک
ام           : تاديات بين البانکی   -٢١ ع انج ده و بانک های منتف  عبارت از تادياتی است که بين بانک های پرداخت کنن

ه اصلی می        ( بوده جانب اصلی در تقبل تعهدات بانک ها  ،در اين تاديات  . می گيرد  ثال يکی از جوانب معامل م
  . اين پرداخت ها نمايندگی می نماينديا بحيث نهاد واسط از مشتريان خويش در) باشند
ا   بين البانکی   منشئت از تاديات    عبارت از تصفيه قطعی تعهدات بين البانکی        : تصفيه بين البانکی    -٢٢  بانک ه
  .باشدمی 

شتريان در      :  بانکی تاديات داخلی   -٢٣  عين بانک صورت می      سطح  عبارت از پرداخت هايی است که بين م
  .گيرد
ستان بانک در يک روزهقطعيت  -٢٤ وه د افغان ستان بانک می  : وج انيزم تحت اداره د افغان ارت از ميک عب

سخ                     ل ف ر قاب وری و غي ق تخصيص ف ا از طري ده ي باشد که به اساس آن وجوه د  افغانستان بانک فورًا تصفيه ش
  . د ضمانت صورت می گيرآن در د افغانستان بانک، از تصفيه  موصوف به حسابات مربوطه بانکسياليت
ياليت -٢۵ اری از حق حبس:  س وه ع ارت از وج ثعب ازت  شخص ثال ه در يک وقت خاص در حي  است ک

 .   مستقيم صاحب ذينفع حساب می باشد
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اد    دبت احتمال عدم استطاعت اشتراک کننده به تصفيه وضعيت          بر خطر مترافق با    : خطر سياليت   -٢٦  در ميع
ياليت قلت  مشکل  .  داللت دارد ال کافی   سر رسيد  بعلت عدم برخورداری از دارايی سي         ن شرايط       س مشعر   در اي

دات واجب االدا خويش                           بر صفيه تعه ه ت ادر ب ده ق ده در آين  افالس موصوف نبوده زيرا امکان دارد اشتراک کنن
  .  باشد
  .داللت بر تصفيه قطعی تعهدات بين البانکی ناشی از پروسه تصفيه دارد: خالص) بسيار( تسويه   -٢٧
غ            دبت/  وضعيت  کريدت   :   خالص دبت/ ضعيت کريدت و  -٢٨ ارت از مبل  اشتراک کننده در سيستم تخليص عب

ده ديگر       ه اشتراک کنن حاصله  از تفريق مجموع انتقاالت واصله از  مجموع انتقاالت صادره توسط موصوف ب
د لحظهدر يک   د  .   مشخص می باش ل اشتراک کنن د،  موصوف در مقاب صه مثبت باش م حال ر رق ه مخاطب اگ

  .  خالص می باشددبتدارای وضعيت کريدت خالص بوده و در غير اين صورت دارای وضعيت 
ارت        :  وضعيت کلی تصفيوی خالص  -٢٩ ستم تخليص عب ده در سي وضعيت کلی تصفيوی خالص اشتراک کنن

اير                  اشتراک   از مبلغ حاصله از تفريق مجموع انتقاالت واصله از مجموع انتقاالت صادره توسط موصوف به س
د      دبت  خالص از وضعيت     کريدتکننده گان بوده و همچينن معادل حاصل تفريق وضعيت           اگر  .  خالص می باش

ی   ده دارای وضعيت کل تراک کنن د اش ی باش م حاصله منف ترق ن صورت دارای  دب ر اي وده و در غي الص ب  خ
الص،  در سيستم   . وضعيت کلی کرديت خالص می باشد      صفيه خ ی ت     ت صفيوی خالص   محصله وضعيت های کل

  . اشتراک کننده گان معادل صفر می باشدکافه
الص  -٣٠ صفيه خ ستم      : ت ان سي ده گ تراک کنن ت آن اش ه تح صفيه دارد ک ه ت ر پروس ت ب ات دالل رفًا تادي  ص

صفيوی خالص ناشی از  پروسه               ی  ت صفيه وضعيت های تصفيوی خالص خود يا وضعيت های کل سويه  را ت  ت
  . می نمايند

صفيه خ -٣١ ت :  الصوضعيت ت ای کردي ارت از وضعيت ه ت/ عب صفيه دب را ت ام اج ه هنگ الص است ک  خ
  . خالص بين دو اشتراک کننده متقابل معامله در يک زمان مشخص صورت می گيرد

اتی -٣٢ ر عملي ه :خط زاری،   ب ا سخت اف زاری ي رم ف شکالت ن روز م ا ب ق ب هويات خطر متراف ا س سانی ي  ان
وء نيت ستم رد  داللت داتعرضات ناشی از س ارکرد سي ا اختالل در ک ه باعث توقف ي ده ک ان آسيب ش  و امک

  . پذيری مالی يا ساير خساره های احتمالی را افزايش دهد
ا                   :  مبداءبانک   -٣٣ دت ي ال کري ستم     دبت بانک اشتراک کننده است که فرمايش پرداخت  اعم از انتق  را در سي

 .   می نمايدصادرتاديات 
  

ال                  : )آغاز کننده فرمايش  (فرمايش دهنده اصلی     -٣٤ ايش پرداخت اعم از انتق ه فرم انبی است ک عبارت از  ج
  .   را معموال از طريق يک بانک واسط آغاز می نمايددبتکريدت يا 

ده اصلی    حساب   -٣٥ ه آغاز            :  فرمايش دهن ارت از حسابی است ک ده عب ايش    کنن ده اصلی     (فرم ايش دهن  )فرم
  .م سيستم ديگر ،  در يک بانک دارا می باشد سيستم تاديات بين البانکی يا کداتحت
  . عبارت از بانکی است که وجوه را به فرمايش اعتبار دهنده انتقال می دهد : بانک پرداخت کننده -٣٦
ق طرزالعمل              پرداختعبارت از تحويلی    : )تاديه(آغاز پرداخت  -٣٧ ات طب ستم تادي ر و مجاز در سي  های معتب

  . اشدهای عملياتی سيستم تاديات می ب
ه( پرداخت -٣٨ ارت ا: )تادي ر عب ه بواسطه آن موصوف طلب غي د توسط شخص بدهکاراست ک اء تعه ز ايف

د    ) داين(جهت ادای ذمت خويش بطور قطعی به طلبکار       ) بانک(مشروط خود را از شخص ثالث         .ارائه می نماي
  )بطور مثال بانکنوت ها، سپرده های موجود در بانک ها و د افغانستان بانک(  
ات پرداخت   -٣٩ ب عملي رفين( جوان د    ):ط ه تعه ستند ک ی ه ی و حکم خاص حقيق ه پرداخت اش رفين عملي  ط

ردد           ر نهادهای حکمی و                . فيمابين ايشان با استفاده از ذرايع پرداخت ايفاء می گ ن اصطالح ب ذا، اي رره ه در مق
د       اشخاص داللت حقيقی دارد که تحت سيستم تاديات از يک اشتراک کننده واسط برای              ام پرداخت های خوي  انج

  .  در سيستم تاديات بين البانکی اشتراک کننده گان واسط تعهدات طرفين را تقبل می نمايند. استفاده می نمايند
ال وجوه               ): پرداخت دستور(  فرمايش پرداخت  -٤٠ ر ضرورت انتق ی ب ه شکل طلب    (  فرمايش يا هدايت مبن ب

وده می     دبت فرمايش متذکره مبنی بر انتقال کرديت يا        .   باشد به فرمايش اعتبار  دهنده می     ) ذمت شخص ثالث    ب
ام            . تواند ی انج ه اساس توافق قبل هدايت متذکره بصورت شفاهی، مکتوب يا ذريعه رسانه های الکترونيکی و ب

  . گرفته می تواند
ل ها می   متشکل از يک گروپ از اشتراک کننده گان و يک مجموعه از هدايات و طرزالعم              : سيستم تاديه  -٤١

رد         مشخص باشد که غرض تنظيم دوارن پول در  يک محدوده            رار می گي تفاده ق ورد اس درن    .   م ستم های م سي
  . تاديات معموًال بصورت گسترده بر تکنالوژی معلوماتی متکی می باشد

رای      : سيستم تاديات ) آپريتر(مجری   -٤٢ نظم ب اتی م ی و عملي شخصيت حکمی است که از فراهمی خدمات  فن
 .  تم تاديات مسئوليت داردسيس
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ه             ): اشتراک کننده گان   ( اشتراک کننده گان سيستم تاديات     -٤٣ ه مجاز ب ند ک عبارت از موسسات مالی می باش
ی و طرزالعمل های             پرداخت عمليات   اجرای ا چارچوب مقررات اتی و در مطابقت ب ستم  تادي در چارچوب  سي

  .عملياتی مربوطه، می باشند
وده و                       : سيستم تاديات تنظيم کننده    -٤٤ ات ب ستم تادي ده سي يم کنن ستان بانک تنظ انون، د افغان ام ق ه اساس احک ب

  . صالحيت تنظيم سيستم تاديات به آن تفويض گرديده است
دازه        ) ريسک ( عبارت از ترتيبات تنظيم مخاطرات  :  نوبت انتظار  ه ان ال ب شات انتق ه بواسطه آن فرماي است ک

  .  د تا حساب تصفيه از سياليت کافی برخوردار گرددکافی معطل قرار داده می شو
رادی               :  تصفيه ناخالص فوری   -٤٥ عبارت از پروسه تصفيه ناخالص است که تحت آن هر معامله بصورت انف

ردد   ی گ صفيه م ل و ت ع  طی مراح وری و الينقط ات ف ه عملي ل از  . و ذريع ا قب ان ي ين زم صفيه در ع ه ت عملي
  . قل اليه، انجام می گيردمواصلت فرمايش پرداخت به منت

ده  -۴۶ ده(بانک دريافت کنن ايش ):گيرن ع، فرم ه بحيث آخرين مرج ده است ک تراک کنن ارت از بانک اش  عب
ردد     ده         . پرداخت را در سيستم انتقال واصل می گ ارت از بانک گيرن ده عب دت بانک دريافت کنن ال کري در انتق

  .  وجه استوجه و در انتقال دبت عبارت از بانک پرداخت کننده
  

ال               ):مقصد(حساب دريافت کننده     -٤٧  عبارت از حساب مقصد در حصه فرمايش پرداخت  می باشد که در انتق
  . کريدت عبارت از حساب منتفع و در انتقال دبت عبارت از حساب پرداخت کننده است

سه                      : حساب تصفيه  -٤٨ ه بمنظور ت صفيوی می باشد ک صفيه   عبارت از حساب تحت اداره يک موسسه ت يل ت
  .حساب تصفيه همانند حساب تجارتی در د افغانستان بانک می باشد.  قطعی استفاده می گردد

صفيه            :نماينده تصفيوی  -٤٩  عبارت از موسسه ای است که به نمايندگی از کليه اشتراک کننده گان، مسئوليت ت
  .قعطی را در عمليات تسويه برعهده دارد

  
د              موسسه ای است   :موسسه تصفيوی  -٥٠ دگان عمل می نماي ين اشتراک کنن صفيه  .  که بحيث مرجع واسط ب ت

  . قطعی ذريعه ثبت انتقاالت در دفاتر موسسه تصفيوی انجام می گيرد
ا                         : ريسک سيستم  -٥١ ال وجوه ي ستم انتق ان در سي ده گ  داللت بر خطری دارد که  قصور يکی از اشتراک کنن

  .  تعهدات را از ساير اشتراک کننده گان سلب می نمايداسناد بهادار بين البانکی، امکان ايفاء بموقع
الی      ) ارزش پولی(  عبارت از عمل اعطاء يا ارسال منفعت     : انتقال -٥٢ ناد م ادار، اس ناد قرضه به به شکل اس

  . يا پول می باشد
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 چارچوب مقرراتی    -٧٫١٫٣
 
  

قانون د افغانستان بانک اجرا می  انتقالی مندرج در ات فرمايشنافذ برعمليات پرداخت در مطابقت با احکام 
   .گردد

  
 که در قانون د افغانستان بانک توضيح گرديده است، د افغانستان بانک را بحيث تنظيم کننده حدود صالحيت

  . سيستم های تاديه داخلی و بين المللی مقرر می نمايد
 
  

 ساحهت مقرراتی خويش را در مقررات می تواند صالحي احکام اين مقرره و ساير بواسطه د افغانستان بانک
  .سيستم تاديات اعمال نمايد

 
  اسعار  -٧٫١٫٤

 
 . افغانستان افغانی می باشدقانونیواحد پول 

 
 افغانی و دالر آمريکايی صورت بهتاديات در سيستم تاديات بين البانکی تحت اداره د افغانستان بانک عمومًا 

  . می گيرد
 

 . قابل اجرا می باشدتاديات طبق احکام قانون به اسعار ديگر نيز
 
 

 عمليات پرداخت ساحه  مسئوليت های د افغانستان بانک در  -٧٫١٫۵
  

 تصفيوی در سيستم تاديات بين البانکی عمل می موسسه، نماينده يا )آپريتر( د افغانستان بانک منحيث مجری 
  . انکی می باشدبد افغانستان بانک يکی از اعضاء سيستم تاديات بين ال. نمايد

  
سياليت  تسهيالت)  قانون د افغانستان بانک٨٨طبق حکم ماده (  مرجع قرضه دهنده منحيثافغانستان بانک د 

  .  را برای اعضاء سيستم تاديات بين البانکی فراهم می نمايدتضمينی
 

 : د افغانستان بانک وظايف ذيل را اجرا می نمايد
   

 افغانستانيه سيستم های پرداخت در انجام نظارت مقرراتی از کل ايجاد چارچوب تنظيماتی و .١
 

حسابات عمليات پرداخت برای جوانب و اعضاء سيستم تاديات بين البانکی، و افتتاح و انسداد  .٢
 .نگهداری سوابق حسابات در مطابقت با مقررات عليحده

 
  تصفيه بين البانکی اجراپروسس تاديات بين البانکی و  .٣

  
  .به تبع آنستم تاديات بين البانکی و تجديد بيالنس ها  در حسابات سي وجوهانتقاالتو درج ثبت  .۴

  
بانک ها،  حکومت افغانستان، موسسات مالی بين (  به نمايندگی از مشتريان پرداختاجرا عمليات  .٥

  .حساب عمليات پرداختصحيح  نگهداری و ) المللی و ساير موسسات تمويل کننده
 

 .  سر رسيدهنگام برابر مشتريانذمت خويش در ايفاء تعهدات مالی  .٦
 
 سيستم های کافی بهره گيری از رفع بموقع مغايرت ها، اشتباهات، اغالط تايپی و استثناءآت، و  .٧

  .غرض تشخيص موارد متذکره
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 سيستم شبرد برای پيمورد ضرورت تطبيق، اجرا و  مراقبت از سيستم های تکنالوژی معلوماتی  .٨

  .تادياتی  برای مشتريان خود/ یو تامين خدمات بانکدارابانکی، بتاديات بين ال
 
 بيست و چهار ساعته يا سياليت اشتراک کننده گان و  فراهمی تسهيالت سياليت  وضعيتنظارت از  .٩

  . شرايط مقرر برای اشتراک کننده گان روز کاری، تحت به يکمحدودسياليت تسهيالت 
  

  در سيستم بانکی یتوزيع مرکزی وجوه نقد .١٠
  

 سيستم تاديات بين البانکی ملزم به استفادههايی که اشتراک کننده گان از بابت  تعيين فيس ها و تعرفه  .١١
 .تاديه آن می باشد

 
 ارائه احصائيه ها درباره تعداد و حجم پرداخت ها  .١٢

 
 .  اشتراک  در کميته ها و موسسات بين المللی و چند مليتی مرتبط با سيستم های تاديات .١٣

 
 . یسيستم تاديات و فراهمی خدمات جديد تادياتمشترک بود و بهانکشاف مشارکت با بانک ها در   .١٤

  
 .اجرا ساير فعاليت های مقرر شده .١٥

 
 

 عمليات پرداخت ساحه مسئوليت بانکها در   -٧٫١٫۶
 

 : بانک ها در زمينه عمليات پرداخت حائز مسئوليت های ذيل می باشند
 

خود افتتاح و نگهداری ی داخلی  مشتريان در دفاتر  و سيستم ها را برای بانکی بانک ها حسابات .١
 معيارات و طبق مالی را معامالت را حفظ می نمايند و همچنين صورت حسابات و اسناد دقيق کرده

  .کنندترتيب می  مربوطه ضوابط
 

 
 .  نقدی و غير نقدی را برای مشتريان خويش اجرا می نمايندتادياتبانک ها  .٢

 
ه حداقل ی را به د افغانستان بانک تحويل می نمايند کبانکاحوالی تاديات داخل بانک ها صرفًا در  .٣

 در سيستم انتقال تاديات بين البانکی  تحت اداره د افغانستان بانک  يکی از حسابات مرتبط با تاديه
 . قرار داشته باشد

 
 . سررسيد ايفاء نمايندهنگام حلول  بانک ها بايد تعهدات مالی خويش را  .٤

 
  . را بمنظور تسهيل تاديات نقدی اجرا می نمايندوجه نقدتامين های فعاليت  بانک ها  .٥

 
بموقع رفع نموده و از سيستم های مناسب برای آت را اء و استثناغالط تايپی، مغايرت هابانک ها  .٦

 .تشخيص سهويات استفاده می نمايند
 

سيستم می  اين  عملياتی سيستم انتقاالت بين البانکی ملزم به رعايت مقررات و طرزالعمل هایاعضاء .٧
 . باشند
 )مستقبلملحوظات ( ترتيبات نمايندگی دو جانبه    -٧٫١٫٧

 
 . در حال حاضر معامالت بطور ناخالص تصفيه می شود
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درصورتيکه بانک عضويت سيستم تاديات را نداشته (ذريعه عقد موافقت نامه با بانک ديگربانک می تواند 
د افغانستان بانک از مفاد موافقت نامه متذکره نظارت .  ا دهد، به نمايندگی از آن عمليات تاديه را اجر)باشد

 .خواهد نمود
 

يک اشتراک کننده حول ترتيبات متذکره توافق  بين البانکی با تاديات بانک غرض دسترسی به سيستم هر گاه
 ت بين البانکی  در سيستم تاديابانک اصلی يا بانک نمايندهاشتراک کننده از بابت هر اقدام يا عدم اقدام نمايد، 

 . که ناشی از ترتيبات تفويض نمايندگی باشد، مسئوليت کامل دارد
 

 .بالاثر می باشد بانک اصلی و مشتری فيمابينتعهدات بانکی مفاد موافقت نامه فوق الذکر باالی 
 
 

   نمايندگی شخص ثالث موافقت نامهبرنامه های چند جانبه و    -٧٫١٫٨
 )ملحوظات مستقبل( 

 
را تنظيم نموده و مسئوليت  )کريدت مسقيم / دبتاز قبيل برنامه ( می توانند برنامه های چند جانبه بانک ها 

از قبيل مرکز تصفيه يا فراهم کننده خدمات فنی و (   ثالثيک شخصهای مرتبط با عمليات پرداخت را به 
 .تفويض نمايند منحيث نماينده) مرکز پروسس کارت های پالستيکی

  
 صحيح اساسنظارت نموده  و از موجوديت نمايندگی ترتيبات  و فوق الذکربرنامه های از بانک د افغانستان 

 با معيارات و بهترين شيوه های مروج برای تخفيف آنهاقانونی برای ترتيبات و عمليات بانک ها و مطابقت 
 .خطرات مترافق با سيستم های تادياتی اطمينان حاصل می نمايد

، نماينده مجریمثًال بحيث ( برنامه ها و ترتيبات اين گونه  در مستقيمًااالقتضاء می تواند د عند افغانستان بانک 
 .سهيم گردد)   اشتراک کننده و غيره، تصفيوی،  موسسه تصفيوی

 
 

  داخلی تاديه ساير سيستم های  -٧٫١٫٩
 

تواند اما از اخذ سپرده اداره پست خدمات تادياتی مندرج مقرره هذا و ساير مقررات را فراهم نموده می 
. ها يا افتتاح حساب برای مشتريان و همچنين داشتن حساب تصفيوی نزد د افغانستان بانک منع می باشد

را داشته و خدمات بانکی آن توسط د در صورت انجام خدمات متذکره حيثيت نماينده بانک اداره پست 
  .افغانستان بانک تنظيم می گردد
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 سيستم تاديات بين البانکی   -بخش دوم       
  
 

 اشتراک کننده گان در سيستم تاديات بين البانکی   -٧٫٢٫١
 

 در چارچوب يک برنامه الکترونيکی جامع تکنالوژی معلوماتی فعاليت نموده و سيستم تاديات بين البانکی
  .تان بانک متصل می سازدشامل يک شبکه گسترده تبادله اطالعات است که اشتراک کننده گان را به د افغانس

 
 د تبنابر صالحي.  سيستم تاديات بين البانکی می باشنداصلیبانک ها و د افغانستان بانک اشتراک کننده گان 

 . رفته شده می توانندي پذهافغانستان بانک ساير موسسات مالی بحيث اشتراک کنند
 

  :  مراتب آتی اعتبار دارد،ابانکیب در سيستم تاديات بين العضويتعليرغم عدم الزام بانک ها به 
 

 که بمنظور تصفيه وجوه د افغانستان بانک سيستم تادياتی استسيستم تاديات بين البانکی تنها  --٧٫٢٫١٫١
  . استفاده می گردد

 
بانک هايی که قصد استفاده از خدمات نمايندگی سيستم تاديات بين البانکی را دارند بايد يکی   --٧٫٢٫١٫٢

 يک و يا از)  فلذا بايد دارای حسابات تجارتی و تصفيوی باشند( کننده گان اين سيستم بوده از اشتراک 
 .اشتراک کننده تقاضا نمايد تا منحيث نماينده وی در  اين سيستم عمل نمايد

 
  :شرايط اشتراک در سيستم تاديات ببين البانکی قرار آتی می باشد --٧٫٢٫١٫٣ 
  

 ن بانک برای اجرای عمليات پرداختاخذ جواز قانونی از د افغاستا
 

 رعايت مندرجات جواز بانکداری و صالحيت های نظارتی 
 

 نگهداری حساب تصفيوی و حساب تجارتی حمايوی در د افغانستان بانک 
 

 رعايت معيارات فنی، عملياتی و مديريتی مصوب د افغانستان بانک 
 

 سط د افغانستان بانک پرداخت حق العضويت و تعرفه های مصوب و منظور شده تو
 

 
 )سيستم تاديات بين البانکی(  حسابات عمليات پرداخت    -٧٫٢٫٢

 
 عمليات حسابات و جوانب معامله  از طريق  گاناشتراک کننده فيمابين تاديات در سيستم تاديات بين البانکی، 

 تحتستم تاديات مقرره جدول حسابات سيطبق مندرجات  پرداخت های متذکره  و می گيردت پرداخت صور
 . بخش های مربوطه جدول حسابات واحد تنظيم می گردد

 
حسابات تجارتی و ( ، حسابات عمليات پرداخت  حساباتبستنافتتاح و مقرره د افغانستان بانک مطابق احکام 

 . را برای اشتراک کننده و جوانب معامله افتتاح می نمايد) تصفيوی
 

 بين البانکی تاديهعمليات پيشبرد  برای) نظير حسابات جاری ( انک هاب داخلیموجود در سيستم های حسابات 
در عمليات پرداخت بين ) نظير حسابات جاری( در سيستم های حمايوی دفاتر بانک ها . استفاده شده می تواند

چين عمل با استفاده از حسابات تجارتی اشتراک کننده گان مربوطه و هماين .  البانکی استفاده شده می تواند
وضع مکلفيت  بر اشتراک کننده گان مبنی بر حصول اطمينان ايشان از ثبت صحيح اين پرداخت ها در 

 .، صورت گرفته می تواندحسابات پرداخت کننده و مرجع منتفع
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 )در صورت استفاده( ده نحساب تجارتی اشتراک کن   -٧٫٢٫٣
 

در  د ) افغانی يا دالر آمريکايی( د پولی خاص بانک ها نمی توانند بيش از يک حساب تجارتی را به يک واح
  .افغانستان بانک دارا باشند

تصفيه اجرای  ناخالص فوری از حساب تجارتی برای هابانکی تحت سيستم تصفيبتاديات بين الپروسه در 
 .  افغانستان بانک استفاده می گرددمربوطه دوجوه در قطعی 

 
در آينده و قبل از  اقدام به ايجاد وجود ندارد، اما ) معامالت( ی در د افغانستان بانک حساب تجارت فی الحال

  .حساب تصفيوی،  حسابات تجارتی برای معامالت يوميه افتتاح خواهد شد
 
 

  حساب تصفيوی اشتراک کننده   -٧٫٢٫۴
  

فيوی حساب تص)  در حال حاضر افغانی يا دالر آمريکايی(  در رابطه با هر واحد پولی د افغانستان بانک
  .   را برای مشتريان افتتاح می نمايدعليحده

قطعيت يک روزه در وجوه د افغانستان بانک برای پروسس تاديات در سيستم حساب تصفيوی بمنظور تامين 
مبلغ يک   قطعی)انسداد (هنگام تخصيصبرای تحقق اين مامول،  . تصفيه ناخالص فوری، استفاده می گردد

تذکره در حساب تصفيوی ثبت می گردد تا در ختم روز  مبلغ م، اشتراک کننده حساب تجارتیدرمعين سياليت 
   .تصفيه قطعی آن تکميل گردد

 .  
  

 حساب تصفيوینوبت انتظار در   -٧٫٢٫۵
 

تاديات الی زمان تامين سياليت نوبت انتظار می باشد که  اجازه می دهد حساب تصفيوی دارای يک ميکانيزم 
  .معطل قرار داده شوددر حساب تصفيوی،  موقتًا 

 
 

 سيستم تاديات بين البانکی توسط مشتريان در  آغاز پروسه تاديه  -٧٫٢٫۶
 

 يا اجازه به اشتراک کننده واسط به انجام تاديه از حساب فرمايشهر يک از طرفين می تواند ذريعه صدور 
 فرمايش پرداخت انتقال کريدت به اين اقدام  از طريق تسليمی. مربوطه سيستم تاديات بين البانکی اقدام نمايد

 از حساب سيستم تاديات بين دبتمبنی بر شروع انتقال فرمايش دهنده اصلی اشتراک کننده يا صدور اجازه به 
 . البانکی صورت گرفته می تواند

 
منطقی را که در طرزالعمل های ،  اشتراک کننده گان کنترول های رسمی و مشتریاجازه / فرمايش بعد از اخذ

ملياتی مشخص گرديده، در حصه فرمايش پرداخت اجرا نموده و از طريق اتصال به ترمينال اتصالی برنامه ع
  .  را به اين سيستم تسليم می نمايندتاديهپروسس مرکزی سيستم تاديات بين البانکی، فرمايش 

 
 مستقيم مجموعی، تحويل انتقال کريدت دبتفايل نظير  ( یتاديات بواسطه ساير ذرايع يا رسانه هاتحويل 
 .تجويز شده در طرزالعمل های عملياتی،  صورت گرفته می تواند) مجموعی

  
 

 اجازه پرداخت   -٧٫٢٫٧
 

 در سيستم تاديات بين البانکی توسط اشتراک کننده،  موصوف مکلف کريدتدر صورت آغاز انتقال پرداخت 
ثبت ).   نقل فرمايش پرداخت( ر انجام چنين پرداخت می باشد به اخذ و نگهداشت سند اجازه مشتری مبنی ب

 برای موصوف پرداخت و استفاده از سياليت برای اجراپيام تاديه در سيستم به مثابه اجازه اشتراک کننده واسط 
  .محسوب می گرددتصفيه بين البانکی 
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نترنت به  يک حساب تاديات بين در صورت آغاز پرداخت انتقال کريدت توسط يک از طرفين با استفاده از ا
البانکی،  ثبت پيام تاديه در سيستم مطابق طرزالعمل های عملياتی به مثابه اجازه طرف مذکور به اجرا 

الی زمانی که اطالعيه . چنين تاديات مستلزم اجازه اشتراک کننده واسط نيز می باشد. پرداخت م باشد
پرداخت های مذکور در نوبت ننده صادر گردد، قرار گيری حاوی اجازه اشتراک ک) انترنتی( الکترونيکی 

  .محسوب می گردد اشتراک کننده موصوف  به مثابه اجازهانتظار سيستم تصفيه ناخالص فوری
در ، از اجازه اتوماتيک  می تواندخودظور افزايش موثريت و بنابر صوابديد و مسئوليت نبماشتراک کننده 
 .استفاده نمايد) نظير پرداخت های دارای ارزش اندک ( ياتمعين تاد کته گوری های حصه بعضی

 
 فرمايشاتفرمايش مذکور در فهرست شروع شده  و  اصلی آغاز کننده   توسطتاديات،  دبت انتقال حالتدر 

می  نيز اجازه اشتراک کننده واسط اخذ  مستلزم چنين تاديات. تادياتی يکسان د افغانستان بانک شامل می گردد
حاوی اجازه اشتراک کننده صادر گردد، قرار گيری ) انترنتی( لی زمانی که اطالعيه الکترونيکی ا.  باشد

پرداخت های مذکور در نوبت انتظار سيستم تصفيه ناخالص فوری به مثابه اجازه اشتراک کننده موصوف 
می تواند، از اشتراک کننده بمنظور افزايش موثريت و بنابر صوابديد و مسئوليت خود . محسوب می گردد

) نظير پرداخت های دارای ارزش اندک( اجازه اتوماتيک در حصه بعضی کته گوری های معين تاديات 
 .استفاده نمايد

 
 

  موجود در حساباتجوه و بررسی وسياليت   -٧٫٢٫٨
 

نظير (  شخص پرداخت کننده مربوطه عمليات پرداختحسابموجود در  سياليت از فورًاتاديات انفرادی 
 و در حالت اجرا تاديات بين البانکی از حساب تصفيوی بانک  )سيستم تاديات بين البانکی پرداخت کننده حساب

 .پرداخت کننده، اجرا می گردد
 

الی تکميل موفقانه بررسی ) هموجود در حساب تصفيوی بانک پرداخت کنندوجه ( بررسی ثانويه از سياليت 
  .انجام نمی گيرد) ت بين البانکی جانب پرداخت کنندهموجود در حساب  تادياوجه ( اوليه سياليت 

  
فرمايشات تاديه حسب اولويت و ترتيب  در صورت عدم برخورداری حسابات از سياليت کافی در خالل روز،

قرار گرفته و بالفاصله بعد از تامين ) به اساس اولين اولين صادره از اولين وارده( مواصلت ر نوبت انتظار 
  .   گرددسياليت تصفيه می

  
 را بررسی نموده و در روز تصفيوی حساب قرار گرفته در نوبت انتظار بانک ها مکلف ميباشند تا فرمايشات 

 .دن سياليت کافی را در حساب تصفيوی فراهم نماي،تصفيه، غرض تصفيه کليه فرمايشات منتظره تادياتی
 
 

ز می شود، بالفاصله در حد اتراک کننده آغ سيستم تاديات بين البانکی توسط اشتحتتاديات داخل بانکی که 
، تصفيه گرديده و باالی سياليت حساب تصفيوی يا حساب تجارتی اشتراک دبتسياليت موجود در حساب تحت 

  . کننده بالاثر می باشد
  
 

  تخفيف تراکم   -٧٫٢٫٩
 

دام نموده تا تراکم سيستم اق فنی و عملياتی به حل مشکالت سيستم می تواند مجرید افغانستان بانک بحيث 
   . فرمايشات منتظره در حساب تصفيوی تخفيف يابد

 
 

  تاديات منتظره در ختم روز مستردی -٧٫٢٫١٠
 

 يوميه معامالت،  کماکان در نوبت انتظار حساب جانب پرداخت کننده ختم کاری هنگامتادياتی که  -٧٫٢٫١٠٫١
  :  مسترد می گرددوطهمربذريعه صدور اطالعيه به مراجع معطل باقی می ماند،  
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  . به جانب مذکور ارسال می گردد اطالعيه :  انتقال کريدتحالت در  -١

 
 آغاز کننده فرمايش و مشتری مبدًا فرمايشهر يک از جوانب اعم از اشتراک کننده : دبت انتقال حالتدر  -٢

ساخته می مطلع ) در صورتيکه حساب مربوطه ايشان تحت سيستم تاديات بين البانکی باشد( 
 . شوند
 

انتظار حساب تصفيوی معطل باقی می ماند،  در نوبت تادياتی که الی ختم روز کاری کماکان   -٧٫٢٫١٠٫٢
 :ذريعه صدور اطالعيه به مراجع آتی از نوبت انتظار حذف شده و مسترد می گردد

 
 / فرمايشکننده بترتي فرمايش،  و مشتری مبداالعيه به اشتراک کننده  اط:حالت انتقال کريدتدر   -١

 . می گرددصادر )چنانچه حساب در سيستم تاديات بين البانکی باشد( صاحب حساب 
 

 و مشتری مبدا بانک اشتراک کننده ، مقصراطالعيه به اشتراک کننده  :دبت انتقال حالتدر  -٢
صادر می ) چنانچه حساب در سيستم تاديات بين البانکی باشد( صاحب حساب/  فرمايشآغازکننده

 .ددگر
 
تادياتی  مثًال ( در تصفيه آنها قصور صورت گرفتهد افغانستان بانک از تاديات بين البانکی که   -٧٫٢٫١٠٫٣

  را عليه مجازات/ نظارت نموده و قيودات) می ماندی الی ختم روز در نوبت انتظار حساب تصفيوی باقکه 
 .متخطيان متکرر يا عمده وضع می نمايد

 
 

 ستم تاديات بين البانکی قطعيت در سي  -٧٫٢٫١١
 

فورًا و قطعًا ، وجوه مالی  عمليات  پرداخت در سيستم تاديه بين البانکیحسابيک به مجرد ثبت کريدت در 
  .  قرار می گيردمذکور حساب اختيار صاحب ذينفع تحت

 
 ردد که اطمينان حاصل می گ، RTGS در سيستم تاديات دبت يا کريدت پرداخت های انتقال هنگام انجامدر 
 ،حساب پرداخت کننده در سيستم تاديات بين البانکی و حساب تصفيوی اشتراک کننده )وضع مبلغ از( دبت

 .  گيردصورت منتفعحساب ) ايزاد مبلغ مذکور به( کريدت همزمان يا قبل از 
  

. گيرداقالم منتظره حساب تصفيوی اشتراک کننده قرار می  در فهرست دبت، فرمايش دبتدر جريان انتقال 
بمنظور انجام . فهرست متذکره حاوی اقالمی است که تصفيه آنها معطل اخذ اجازه اشتراک کننده می باشد

يک انتقال کريدت بين البانکی  تحت سيستم تاديات بين البانکی بطور موثر به  دبتتصفيه بين البانکی، انتقال 
 .تبديل می شود

 
 

  د افغانستان بانک  تسهيالت سياليت توسطفراهم آوری   -٧٫٢٫١٢
   

 ذخاير الزامی خود در د افغانستان توسل بهبانک ها می توانند با ، مقرره ذخاير الزامی بانک هاطبق احکام 
  .  تجارتی برای حساب تصفيوی خويش تامين نمايند حساب از رهگذررا بانک سياليت يک روزه 

  
کرده می تضمينی را از د افغانستان بانک تحصيل کريدت  بانک ها يوميهمقرره سياليت بانک های طبق احکام 

  .توانند
 

 تصديق /  حسابت تصفيوی  -٧٫٢٫١٣
 

اعالم در ختم روز صورت حساب فورمه يوی در حسابات، ذريعه صدور تغييرات ناشی از پرداخت های تصف
 . می گردد
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 و بيالنس  با معامله، معلومات مرتبطمعامله واحدهر  مبالغ بيالنس اوليه،  صورت حساب صادره حاوی
 . می باشددر ختم روز) انقضايی( نهايی

 
 ذريعه ،مواصلت صورت حساب صادره د افغانستان بانک ساعت بعد از  ٢٤اگر اشتراک کننده در ظرف 

موافقت موصوف ، اين عمل به مثابه بانک اعالم ننمايدنظر خويش را به د افغانستان تحريری  اطالعيه صدور
   . حساب پنداشته می شودبا مندرجات صورت 

 
  حاسبات بانک در حصه عمليات سيستم تاديات بين البانکیم  -٧٫٢٫١۴

 
اشتراک کننده گان معامالت و بيالنس حساباتی را که در رابطه به آنها بحيث واسط عمل می نمايند را در 

ره را  عينًا در سيستم بدين منظور ايشان معامالت و بيالنس های متذک. صورت حساب مالی خود ثبت می نمايد
  . مربوطه خويش انعکاس می دهند

 
 انعکاسسيستم تاديات بين البانکی و سسيستم مربوطه خود، و بين فيمابانک ها از تبادله بموقع و دقيق معلومات 

 .مناسب دارايی ها و بديهی ها در صورت حسابات مالی مسئوليت دارند
 
 

  بانک تادياتپروسس اسناد مرتبط با اجازه و   -٧٫٢٫١۵
 

نظير فرمايشات  (، اسناد قابل تفتيشبعدیبانک ها بشمول د افغانستان بانک مکلف می باشند الی اطالع 
  .، را نگهداری نمايند صورت حسابات، وثبوتيه اجازه نامه/ پرداخت

 
 

 ايام کاری در سيستم تاديات بين البانکی  -٧٫٢٫١۶
 

 . کاری در دسترس اشتراک کننده گان قرار داردسيستم تاديات بين البانکی در خالل ايام
 

ايام کاری در  طرزالعمل های عملياتی سيستم تاديات بين البانکی توضيح گرديده و شامل کليه ايام هفته بغير از 
   .ساير رخصتی های بانک نيز بحيث ايام غير کاری محسوب می گردد. جمعه می باشد

 
 

 يات بين البانکی ايام عملياتی در سيستم تاد  -٧٫٢٫١٧
 

 سيستم تاديات بين البانکی در فاصله زمانی شنبه الی چهارشنبه تمام روز و در روز پنجشنبه ايام عملياتی در
پروسه های عملياتی مرکب از مراحل مختلف بوده و  متشکل از عناصر . را احتوا می نمايدنصف روز 

   : دسيستم می باشاجرائيوی 
 
  آغاز سيستم ) الف( 
   پذيرش فرمايشات انتقال سياليت بانک )ب(
  پذيرش فرمايشات پرداخت ) ج(
   پروسه تصفيهتوقف بين البانکی، تاديهفرمايشات  پذيرش ختم) د(
 ) معطل در نوبت پرداخت( مبنی بر تامين سياليت برای فرمايشات منتظره  فرمايشات بانک قبولی) ه(
  ختم تامين سياليت برای فرمايشات منتظره ) و(
  ختم يوم) ز(
  صدور صورت حساب و  پيشنهادات برای روز رسمی ما بعد) ح(
  
  

 الی ختم روز کاری به د افغانستان بانک مواصلت نموده ،معذالک، پيام ها و مکاتيب غير مرتبط با انتقال وجوه
  . می تواند
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  . ده می توانددر شرايط خاص يا غير قابل پيش بينی تمديد نمود افغانستان بانک ساعات عملياتی را 

  
تمديد ساعات کاری سيستم تاديات بين البانکی بنابر تقاضای يک يا چند تن از اشتراک کننده گان صورت اگر 

  . گيرد،  مصارف ناشی از تمديد ساعات کاری بر عهده اشخاص متذکره خواهد بود
  

 
 نکی در سيستم تاديات بين البا  و استثناءآت اغالط نوشتاری، اشتباهات   -٧٫٢٫١٨

 
 اشتراک کننده گان بشمول د افغانستان بانک در سطوح  يا  جوانب وهر يک ازاحتمال دارد که   -٧٫٢٫١٨٫١

 .  يا اغالط تايپی گردند اشتباهمختلف مرتکب 
 

 اشتباهات متذکره ذريعه ارسال مکتوب عادی مبنی بر تصحيح معامله ياقبل از فرارسيدن ميعادهای ذيل، 
  :  می تواندتصحيح شده ، اداستردطالعيه  اصدور

 
 به حساب تصفيوی اشتراک کننده وجهنمودن  الی زمان کريدت :در حالت تاديات بين البانکی -١

 منتفع 
 

الی زمان : تاديات داخل بانکی با استفاده از سيستم تاديات بين البانکیپروسس در حالت  -٢
 .به حساب مشتری مبلغ  نمودنکريدت

  
ری شدن ميعادهای فوق الذکر که معامله ماهيت غير قابل فسخ می يابد، فيصله  در بعد از سپ  -٧٫٢٫١٨٫٢

نهايتًا توسط هدايت هيئت عامل د ( مورد موضوع ذريعه مذاکره مستقيم طرفين و اشتراک کننده گان ذيربط 
  . اتخاذ گرديده و  يک معامله پرداخت صحيح آغاز می گردد) افغانستان بانک

  
  .، به رفع آن اقدام نمايندبه مجرد آگاهی از بروز اشتباه  مکلف می باشنداشتراک کننده گان

 
 : اشتراک کننده مکلف به مراتب آتی می باشند  -٧٫٢٫١٨٫٣

 
يک حساب کنترولی برای ثبت پرداخت های غير صحيح يا مبهم که غرض اتخاذ فيصله معطل ايجاد    -١

  .  قرار داده شده اند
 اشتباهات، استثناءآت و اغالط تايپی تشخيص شده بشمول نقل اصلی اسناد متذکره و )دوسيه( حفظ فايل   -٢

 . همچنين ثبت مکاتبات و  مذاکرات انجام گرفته حول مسئله
قتضای م  اطالع فوری به د افغانستان بانک و اشتراک کننده طرف معامله و فراهم آوری نقل اسناد  به   -٣ 

 ضرورت غرض حل و فصل مسئله 
 پيگری سريع حل و فصل    -٤
 .ثبت فيصله اتخاذ شده برای حل و فصل اشتباهات يا اغالط تايپی  در دوسيه  -٥
 

از نگهداشت ،  در سيستم تاديات بين البانکی منحيث مجری و نماينده تصفيوی بانک افغانستان د   -٧٫٢٫١٨٫۴
  . رد تشخيص شده، مکلفيت داتايپی اشتباهات و اغالط  حل و فصلاسناد و 

 
بشمول صاحب ( ارتکاب اشتباهات و اغالط نوشتاری توسط يکی از طرفين در صورت   - ٧٫٢٫١٨٫۵

مستقيم بين جانب مذکور و اشتراک ، موضوع بطور )حساب که ذ ريعه انترنت به حساب خويش دسترسی دارد
ی ناشی از اشتباهات بانکبين البابت بديهی های  اشتراک کننده واسط از . کننده واسط حل و فصل می گردد

   . توسط مشتری در سيستم تاديات بين البانکی، مسئوليت کامل داردمرتکبه
 

از منظر مقرراتی در سيستم تاديه بين البانکی، صدور اجازه پرداخت توسط اشتراک کننده برای   -٧٫٢٫١٨٫٦
در  صدور اجازه پرداخت شده و اشتراک کننده از بابتمحسوب " آغاز پروسه" تصفيه بين البانکی به مثابه 

 .سيستم تاديات بين البانکی دارای مسئوليت کامل و مستقيم می باشد
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 تعرفه های سيستم تاديات بين البانکی   -٧٫٢٫١٩

  
د افغانستان بانک .  خدمات اخد می گرددهزينه فيس ها نظر به ،در سيستم تاديات بانکی تحت اداره د افغانستان

ثابت، متغير و جاری سرمايه گذاری در اداره سيستم تاديات بين ر به مصارف تعرفه پروسس مرکزی را نظ
  . البانکی، تعيين می نمايد

 
 وضع حقيقی پروسس هر معامله و طبق بهترين شيوه های بين المللی هزينهتعرفه پروسس مرکزی به اساس 

 . ين می گردداخذ می نمايند، تعيهزينه شده برای موسساتی که فيس خدمات خود را نظر به 
 

  . تعرفه های متذکره  توسط د افغانستان بانک نشر و وقتًا فوقتًا تجديد نظر می گردد
 

د .  نمايند اخذ  تعرفه از مشتريانمربوطه خويش، طبق دستورالعمل های کاری بانک ها مکلف می باشند تا 
ر محرز گردد که تعرفه متذکره نظارت نموده  و اگرا بانک ها از مشتريان افغانستان تعرفه های دريافتی 

  در سطح بانک ها)ضد رقابتی (محدود کنندهگزاف بوده و يا مدارک دال بر موجوديت طرزالعمل های 
 . می تواند بصورت مستقيم غرض تعديل تعرفه اقدام نمايددريافت گردد،  د افغانستان بانک

 
 

  نظارت بانکی جهت انجام بانکی راکد سازی حسابات   -٧٫٢٫٢٠
  

ليات پرداخت اشتراک حسابات عمتحت شرايط مندرج در مقرره نظارت بانکی، د افغانستان بانک می تواند 
  .  مسدود نمايدکننده گان را

 
  . دو اين موارد، به حساب مسدود شده می تواند يا هر،)وجوه واصله (کليه تاديات يا دريافتی ها

  
   . وضوع مطلع ساخته می شودبالفاصله بعد از انسداد حساب، اشتراک کننده از م

 
اجتناب صورت می  متذکره مرتبط با حساب دبت و کريدت اتفرمايشکليه  از تصفيهموجب انسداد حساب، ه ب

 ازبخواهد به حسابی که دريافتی های آن مسدود است کدام مبلغ را پرداخت نمايد، هر گاه اشتراک کننده . گيرد
  . مسترد می گرددوی و فرمايش ساخته شده  مطلعانسداد حساب 
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  يه ذريعه حساب جاری يا ساير انواع حسابات تاد-بخش سوم  
 

 در بانک ها ) پس انداز، قرضه( حسابات جاری و ساير انواع حسابات  -٧٫٣٫١
 

را در ) از قبيل حساب قرضه و حسابات پس انداز(  جاری و ساير انواع حساب حساباتبانک ها می توانند 
 .  اشخاص حقيقی افتتاح نمايندو خويش برای  نهادهای حکمی مربوطهسيستم های 

 
نظر  به موافقت نامه افتتاح و نگهداشت حساب نزد بانک بانک و مشتری متقابل  مکلفيت هایحقوق و 

تحت نظارت د افغانستان بانک قرار خواهد بين بانک و مشتری فيماوافقت نامه  ممواد. مشخص می گردد
  .داشت

 
 تاديه از طريق حسابات بانکی    -٧٫٣٫٢

 
تاديات ، در حساباتکافی  سياليت موجوديت يا عدم موجوديتو بدون نظرداشت  بانک ها بنابر هدايت مشتری 

در صورت عدم برخورداری حساب از . کرده می توانندداخل بانکی يا بين  البانکی را از چنين حسابات اجرا 
  .  به شکل اعطاء کريدت به مشتری صورت می گيردسياليت کافی، اجرا پرداخت

  
حسابات تجارتی اشتراک کننده گان  مسير  از ، سيستم تاديات بين البانکیاز طريقتاديات داخل بانکی انجام 

اشتراک کننده گان مکلف می باشند تا از صحت ثبت تاديات در حسابات شخص . صورت گرفته می تواند
بانک دريافت . کنند خويش اطمينان حاصل داخلیمربوطه  و سيستم های  دفاتر و پرداخت کننده و شخص منتفع

آگاه سازی، حساب مقصد را بصورت ميکانيزم های ساير  استفاده از و انتقالتفضيالت بررسی کننده ذريعه 
   .صحيح تشخيص می نمايد

 . معامالت دارای ارزش باال بايد ذريعه حسابات بانکی اجرا گردد
  
 

   راقبت صحيح و حفظ محرميت حسابات در بانک ها م  -٧٫٣٫٣
 

 می مکلف به رعايت تدابير احتياطی ،ايشان حين اجرا معامالت ذريعه حسابات بانکیبانک ها و مشتريان 
آت و اغالط تايپی و نوشتاری ءتدابير متذکره شامل جلوگيری از فريبکاری،  تخفيف اشتباهات، استثنا. باشند

  . می باشند
اجرا فرمايشات مبهم تاديه با دقت و احتياط کافی عمل تشخيص مندرجات و می باشند در کلف بانک ها م

 .نمايند
 حساب مشتری را حفظ نموده  و از افشاء معلومات به اشخاص ثالث محرميتمی باشند تا بانک ها مکلف 
 يا به ،يا مرجع ذيصالحيا بنابر حکم محکمه ری حکم نموده يا گانون طور ديدر مواردی که ق. خودداری نمايد

  .افشاء معلومات مجاز می باشداساس اجازه صريح مشتری به بانک 
 
 

  های بانک برای اتخاذ اقدامات بموقع مکلفيتثبت معامالت، و   -٧٫٣٫۴
 

 دبت روزی که حساب پرداخت کننده را  همان ختمالی، بانک مکلف است حداکثر داخل بانکیدر حالت تاديات 
    .  و معامله را در دفاتر خويش ثبت نمايداقدام کرده حساب منتفع ريدت نمودنبه کمی نمايد، 

حساب منتفع ،  حساب پرداخت کنندهدبت همان روز  در حالت تاديات داخل بانکی، بانک مکلف است الی ختم 
 . کريدت نموده و  معامله را در دفاتر خود ثبت نمايدرا 
 

 :  مراتب آتی مکلف به اقدامات بموقع می باشندحصه در ين البانکی، بانک هادر حالت تاديات ب
 

 بانک مکلف است در صورت موجوديت وجه نقد در حساب :  کريدت انتقاالت  ارسال  -١
 يا اجازه فرمايش بين البانکی را الی ختم همان روز مواصلت کريدتمشتری، انتقال 

 .  اجرا نمايد،مشتری
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  مواصلت وجوه مالیکاری بعدیالی ختم روز  بانک مکلف است : کريدتمواصلت انتقال  -٢

در صورت استفاده از اشتراک کننده مثًال دريافت وجوه بمنظور کريدت حساب تصفيوی ( 
 . حساب منتفع را کريدت نمايد، )سيستم تاديات بين البانکی

 
 الی ختم ) فرمايششخص آغاز کننده ( ايزاد کريدت به حساب منتفع :   دبت ارسال انتقال  -٣

مثًال دريافت کريدت به حساب تصفيوی اشتراک کننده ( مواصلت وجوه مالی  کاری روز
 ) درصورت استفاده از سيستم تاديات بين البانکی

 
الی ختم ) آغاز کننده معامله(آغاز پرداخت به صادر کننده فرمايش : دبتمواصلت انتقال  -٤

 .  موفقانه در حساب پرداخت کننده ثبت می گردددبتروز کاری که 
 

 و متناسب با پارامترهای فوق الذکر می پيشرفته بانک ها مکلف به تنظيم سيستم ها و طرزالعمل های 
 . باشند

 
 

  اشتباهات، استثناء آت و اغالط نوشتاری در سيستم های بانکی   -٧٫٣٫۵
 

برای رفع اقدامات فعاالنه مکلف به ثبت سهويات و استثناء آت صورت گرفته در معامالت، و اتخاذ بانک ها 
 : آنها می باشد

 
حساب ( .  باشدتصحيح معطل که  غلط يا مبهم تادياتکنترولی برای ثبت حفظ حساب  -١

 ) ترانزيت يا حساب تصفيه بين البانکی
 

 اشتباهات، استثناءآت و اغالط تايپی و نوشتاری دريافت شده بشمول نقل کليه ريکارد حفظ  -٢
 . ه در ارتباط با مسائل متذکره صورت گرفتمذاکراتاسناد اصلی و مکاتيب و 

 
که برای حل ، و ارائه نقل اسناد اطالع عاجل به د افغانستان بانک و اشتراک کننده مربوطه  -٣

 . مسئله ضروری پنداشته شود
 

 اتخاذ اقدامات عاجل غرض رفع قضيه  -٤
 

 ثبت حل و فصل مسئله در دوسيه مربوطه  -٥
 
 

 صورت حسابات و پيشنهادات  -٧٫٣٫۶
  

صورت حساب متذکره حاوی .  کلف است طی دوره های معينه به مشتری صورت حساب صادر نمايدمبانک 
 کليه تغييرات صورت گرفته در حساب در خالل دوره مربوطه، و بيالنس اوليه انتقال يافته از دوره ماقبل، 

در تفضيلی معلوماتی صورت حساب بايد حاوی مکتوب .  می باشدهمان دوره) انقضايی( بيالنس اختتامی
 صورت حساب نظر به موافقه صدوردوره .  مطلع گردد تاديه علت تا مشتری از باشدوجه انتقالی مورد 

 روزانه، ماهانه، ساالنه و يا کدام فاصله  در ميعادهایو مشتری در طرزالعمل افتتاح حساب،فيمابين بانک 
  . زمانی ديگر بوده می تواند

 
عدم  مغايرت يا   موارددقت کافی بررسی نموده و در صورت دريافتا بمشتری بايد صورت حساب بانک را  

بانک به مشتری در بررسی از .  موضوع را به بانک اطالع دهدبالفاصله   ، يا کريدتدبت موافقت با ارقام
 همکاری نموده و معلومات مربوطه را در اختيار وی قرار می دهد و بعد از متنازع فيها مغايرت يا موارد
 .  حقايق، تعديالت مقتضی را در حساب شامل می نمايداحراز
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واحد ذرايع  را طبق بهترين شيوه ها  يا احکام مقرره افرادی ت معامالسايررسيدات /  هابانک بايد تاييديه
 . مشتری ارائه نمايدبه تادياتی 

 
 

 فيس ها در بدل اخذ فراهم آوری خدمات در حسابات بانکی  تحصيل   -٧٫٣٫٧
 

 در موصوف سپرده های از  ،فيس و حق العمل خدمات فراهم شده به مشتریبمنظور اخذ  تواند بانک می
 بانک) درصورتيکه پول موجود حساب مشتری نزد بانک کفايت طلب بانک را ننمايد( مجرائی بگيرد بانک 

  .  را مطابق قانون تحصيل نمايدهايش در بانک يا ساير دارايی مشتریحق حبس دارايی های 
  
 

    فراهم آوری خدمات تاديه توسط اداره پست-بخش چهارم 
  
 

 فراهم آوری خدمات تاديه توسط اداره پست  -٧٫۴٫١
 

 هستند، صرفًا خدمات تاديه سيستمکانات اتصال به اداره پست می تواند برای شعب د افغانستان بانک که فاقد ام
  .  تادياتی فراهم نمايدفرمايشاتبه شکل ارسال داخل بانکی را 

 
 
 

 اداره خطرات در سيستم تاديات بين البانکی -بخش پنجم
 
 

  خطرات عملياتی در سيستم تاديات بين البانکی   -٧٫٥٫١
  

 : خطرات عملياتی در سيستم تاديات بين البانکی قرار ذيل کنترول می شود
 

 )جوانب، اشتراک کننده گان، اجرا کننده( تنظيم طرزالعمل های مديريتی معمول و ويژه    -١
 خارجی از معامالت و بيالنس ها معمول تصديق   -٢
 تفتيش داخلی و بيرونی  -٣
 کنترول دسترسی به سيستم  -٤
 پالن گذاری احتياطی   -٥
  

پرسونل ذيصالح مراجع اشتراک کننده بشمول  د دسترسی به سيستم تاديات داخلی منحصر به صالحيت 
  . افغانستان بانک می باشد

  
 تاديات بين به سيستم ) يوزر آی دی(  مصونيت نقاط مجازی دسترسی تامينگان مکلف به اشتراک کننده 

  .البانکی می باشند
  

پرسنول و اعطاء اجازه دسترسی به سيستم "  يوزر آدی های " و دقيق تنظيم صحيح از اشتراک کننده گان 
  .تاديات بين البانکی مسئوليت مطلق دارند

  
ی سيستم تاديات بين البانکی پالن احتياطی را تنظيم و بصورت دوره ای بررسی د افغانستان بانک بحيث مجر

"  حداکثر زمان احياء مجدد سيستم " ،"  در سيستمدو خراب متوالی  بين ميانگين زمان" می نمايد تا از مطابقت 
  .، اطمينان حاصل نمايد با معيارات قبول شدهو امکانات رفع مشکالت

  
ف می باشند تا پالن های احتياطی و تسهيالت رفع مشکالت غير مترقبه را تنظيم نموده اشتراک کننده گان مکل

  . و در  آزمايش های دوره ای که توسط د  افغانستان بانک صورت می گيرد اشتراک نمايند
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 یخطرات سيستمی در سيستم تاديات بين البانک   -٧٫۵٫٢
 

 :  تخنيک های ذيل قابل کنترول می باشدهذريعخطرات سيستمی در سيستم تاديات بين البانکی 
 

 قطعيتنظير ( پروسس پرداخت ها از طريق سيستم  تاديات بين البانکی  در حالت تصفيه ناخالص فوری 
  )يک روزه در وجوه د افغانستان بانک

 
 استطاعت بازپرداختدارای  و  کافی اساس آن صرفًا بانک های واجد سياليتبهتعيين شرايط  اشتراک که 

 .  نمايند میدريافتبديهی،  اجازه الحاق به سيستم تاديات بين البانکی را 
 

 جانب مقابلوارده منتظره  انتقاالت  مالحظهغرضعدم اجازه به اشتراک کننده گان 
 
 

  خطرات سياليت در سيستم تاديات بين البانکی    -٧٫۵٫٣
 

 برای اشتراک کننده گان سياليتری تسهيالت خطرات سياليت در سيستم تاديات بين البانکی ذريعه فراهم آو
 : کنترول می گردد

 
 اجازه دارند تا از ذخاير الزامی خويش برای تامين سياليت يک احکام مقرره ذخاير الزامی بانک ها طبق  

 . روزه استفاده نمايند
 

ينی د افغانستان  می توانند  از تسهيالت  کريدت تضم  سياليت يوميه بانک هابانک ها طبق احکام مقرره 
 . بانک استفاده نمايند

 
 خطرات کريدت در سيستم تاديات بين البانکی   -٧٫۵٫۴

 
رات در سيستم تاديات بين البانکی، شرايط اشتراک به نحوی تنظيم می گردد تا تسهيالت جهت کنترول خط
  .رددبانک های واجد سياليت يا استطاعت بازپرداخت بديهی ها اعطاء گبه کريدت منحصرًا 

    
عدم موجوديت وجه کافی در حساب مشخص موجوديت يا نظرداشت در  بدون  می توانندها بانک  -١

اجرا تاديه .  اجرا نمايندحساب متذکرهتاديات داخلی بانکی يا بين البانکی را از شده توسط مشتری، 
يل جزء خطرات تحص در حالت عدم برخورداری حساب از سياليت کافی، ،به شکل اعطاء کريدت
 . ديون محسوب می گردد
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  احکام انتقالی -بخش ششم
  

  حاوی تحصيل ماليهاولويت گذاری فرمايشات   - ٧٫۶٫١
 

، تصفيه فرمايشات پرداخت حسب در صورت عدم موجوديت وجوه کافی در حساب سيستم تاديات بين البانکی
  : ترتيب آتی صورت می گيرد

 
 و ساير عوايد عامه گمرکی محصول، سهم سرمايه، مکلفيت های مالياتیيل  تحصمبنی برفرمايشات    -١

بنابر درخواست  مالياتی و غيره؛ و همچنين ، اجرائيوی مراجع ذيصالح مالی مقررات به اساس
با  پرداخت اين مکلفيت ها مبنی بر مشتری فرمايشرياست گمرکات و ساير مقامات ذيصالح،  و  

  . ها آنمواصلت زمان نظرداشتدر
 

( مواصلت آنهانظر به ترتيب فرمايشات ايکه اولويت آنها به اساس احکام قانون تعيين شده باشد   -٢
فرمايشات صادره به اساس حکم محکمه ذيصالح و ساير نهادهای مقرراتی، و مراجع قانونی و 

 )   فراهم آوری خدمات تادياتی همچنين فيس های مرتبط با
 

فرمايشات صادره توسط اعتبار دهنده به (   آنها حسب زمان مواصلتريدتیانتقاالت کفرمايشات   -٣
اساس سررسيد اسناد قرضه بهادار و ساير اسناد مالی برای بيمه قرضه،  ليترآف کريدت های  

 ) قابل قبول اجرا معامالت تادياتمفتوحه، ساير ابزار 
 

 اگر ميعاد  فرمايشيا تاريخ وصول ( نها آميعاد سر رسيد با نظرداشتات  حسابدارنده گان فرمايش   -٤
 )سر رسيد تذکر نيافته باشد

 
 اسناد تقنينی مختلف که تحصيل موارد مندرج اين بخش را از طريق د افغانستان بانک صالحيت دارد هر گاه
   .اقدام نمايداحکام انتقالی فوق الذکر به لغو ،   ملغی شودسيستم تاديات بين المللی الزامی می سازد

 
 

 ساير موسسات مالی / شرايط اشتراک برای بانک های فاقد جواز   -٧٫۶٫٢
 

  
 بانک های فاقد جواز و ساير موسسات مالی بحيث اشتراک جواز آنها در حال طی مراحل بوده،بانک هايی که 

  . کننده در سيستم تاديات عضويت حاصل کرده نمی توانند
  
  

  تاريخ انفاذ مقرره  -بخش هفتم
  

 توسط شورای عالی دافغانستان بانک به تصويب رسيد و در ويب ٢٠١٠مارچ    ٣-٢   خبتارياين مقرره 
. سايت دافغانستان بانک منتشر خواهد شد
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 :بخش هشتم
 

  مقرره عمليات تاديات داخلی د افغانستان بانک  با مفادموافقتسند اعالم 
 

 
 

  : احترامًا 
  
  

ا  ن بانک موافقت خويش را ب واداي رره عملم ورخ  مق ستان بانک م ی د افغان ات داخل ات تادي   ١٣٨٨ جوزا ٥ي
وده و      ا تحوالت                           ملتفت اعالم نم د ت ده می توان ديل ش ًا تع ًا فوقت ذکره وقت رره مت ام مق ه احک وين   می باشد ک در ن

 .احتوا نمايد را تادياتی مزيد و خدمات را انعکاس دادهتاديات عرصه 
  

وده               اين بانک موافقت خويش را با ترتيبات مصون        ستان بانک اعالم نم يتی و احتياطی توصيه شده توسط د افغان
د     تمرار خواه ل را اس ال فاي ات انتق ی، عملي سهيالت داخل تالل در ت روز اخ ع ب ه در مواق د ک ی ده ان م و اطمين

  . بخشيد
  

  .موسسه هذا  از د افغانستان بانک جواز اخذ نموده و دارای اعتبار نيک نزد د افغاسنتان بانک می باشد
 
 
 

 ______________________________________: تاريخ
 

 _____________________________________نام بانک 
 

 ___________________________________آدرس بانک
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

 ____________________________:نمبر تشخيصيه بانک
 

 ________________________________:صاحب امضاء
 

 ____________________________________: امضاء
 

 _____________________________________ :وظيفه


	bb: This regulation approved by the supreme council of DAB on March 2010


