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 فصل اول

عمومی احکام  

 

          :اول ۀماد

)1 (ATS  ناخالص نھائی تصفیھ این سیستم از . میباشدملی افغانستان عبارت از سیستم انتقال اتومات)و غیر قابل فسخ (

یان اشتراک کنندگان پرداخت کھ توسط اشتراک کنندگان یا بھ شکل معامالت انفرادی یا ھم معامالت جمعی کھ م فرمایشات

تصفیھ وجوه خالص کھ از رھنمودھای ) و غیر قابل فسخ(نھائی  تصفیھراه اندازی شده، و ھمچنان  تبادل میشود،

معامالت کھ در بر گیرندۀ اوراق بھادار ) و غیر قابل فسخ(نھائی تصفیھ اطمینان حاصل مینماید؛  ،منتج میشود )NSI(خالص

اوراق بھادار طی مراحل گردیده و توسط بانک مرکزی افغانستان  )NSD(سیستم مرکزی سپرده گذاری ،دولتی کھ از طریق

  . حفظ میشود، میباشد

جلوی  ( از گنجانده شده و شامل معلومات چک و تصاویر چک  (ECP)الکترونیکی چکمحفظ ھای ھای چک در  فایل) 2(

   .اختصاص یافتھ، مبادلھ میگردند (VPN)ھا سپس از طریق شبکھ خصوصی مجازی  فایل. میباشد) و عقبی

بمنظور مشترک شدن، یک نھاد باید با ضوابط ظرفیت عملیاتی، . تحت نام خود عمل میکنند ATSاشتراک کنندگان ) 3(

بھ تفصیل ارائھ شده، مطابقت  )معیار دسترسی و شرایط( مالی، سالمت حقوقی و التزامات مالی کھ در فصل دوم سالمت

  . حاصل نماید

توسط  در سایر موارد ذکر شده، و طوریکھاینجا و دراصول ھمین بھ معنی دستورالعمل و ھر آنچھ در ضمیمھ اصول ) 4(

گردیده،  تکمیل) مواد(و سایر اسناد تھیھ شده  سیستم ، مستند سازی)استفاده کننده(مواد مربوطھ بشمول رھنمودھای کاربر 

ً تعدیل میگردد. میباشد ً فوقتا وجود داشتھ باشد، شرایط و ھر ضمیمھ تضاد اصول ھرگاه میان این . ھر یکی ازین مواد وقتا

  . رتریت داردضمیمھ در قسمت خدمات مربوطھ ب

  . کھ در آن دفتر اصلی بانک مرکزی واقع است، مربوط میگردد محلبھ  دائما اصولاین بروز ) 5(

توضیح گردیده در لغت نامھ یا اصطالحات  دستورالعملبکار رفتھ در این کلمات  و  ATS  مشخص) ترمینولوژی) (6(

  . است

    :دوم ۀماد

  نقش بانک مرکزی

 برای کنترول، مدیریت و اجرای مسئول ی نھاد وبوده  ATSمجری سیستم  ،مسوولیت قانونی با داشتن بانک مرکزی) 1(

  . میباشد ATS سیستم
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را فراھم سیالیت اداره نموده و تسھیالت یک روزه  حسابات تصفیھ را ،صالحیت خویش بانک مرکزی با در نظر داشت )2(

ھای  بانک مرکزی سیستم این زمینھدر. پرداخت اطمینان حاصل گردد ھای و سیستمتسویھ میکند تا اینکھ از روند مثمر و سالم 

بھ عنوان مجری سیستم صالحیت خویش تادیاتی فعال در افغانستان را ھماھنگ ساختھ و آنرا نظارت میکند و با توجھ بھ 

ATS عمل میکندتصفیھ ، بھ حیث نمایندۀ .  

باید در قبال صالحیت یا اجازه دادن بھ اشتراک در  بھ عنوان مجری سیستم،  یتظرفبا در نظر داشت  بانک مرکزی) 3(

ATSھای عملیاتی، مسوولیت  عمل ھای اوراق بھادار و تائید معیارھا و دستورالعملرال، ایجاد و ابقای این قوانین و دستو

  . را کنترول نمایدد افغانستان بانک باید اجرای درست این قوانین توسط اشتراک کنندگان . داشتھ باشد

د افغانستان بانک بھ عنوان مجری تخنیکی، عملکرد دوران . میباشد ATSبانک مرکزی ھمچنان مجری تخنیکی ) 4(

ھا و  مدیریت بک اپ در قسمت ھا را مدیریت نموده و ھا و چارت ایجاد گزارش ترتیب و میکند، روندروزمرۀ کاری را اداره 

) اطالعات (  سوابق دیتا ،اطالعاتدر برابر امنیت ) رفتھسریع جھت بازیابی معلومات از دست  کردعمل(حاالت اضطراری 

  . مسوولیت دارد ATS ھای سیستم، نرم افزار و زیربنا سیستم در

این واگذاری . وظایف عملیاتی را بھ جوانب ثالث واگذار نمایدمیتواند د افغانستان بانک تحت اختیار کامل خویش، ) 5(

  . متاثر نمیسازد ھای مورد بحث را در خصوص فعالیتف، مسوولیت د افغانستان بانک در برابر اشتراک کنندگان وظای

  :سوم ۀماد

  حکام عمومیا

 بین البانکی د افغانستان بانک کھ توسط بانک مرکزی افغانستان اجرا میگرددتصفیھ پرداخت و اصول  بھ صفت اصول این 

  . اعالمیۀ سیستم ملی پرداخت منتشر میگردد 87تحت احکام مادۀ اصول  این . اتخاذ و نافذ میگردد

  : اطمینان حاصل مینماید ذیال) و غیر قابل فسخ(نھایی ناخالص تصفیھ از  ATSسیستم ) 1(

بھ شکل معامالت انفرادی یا معامالت جمعی کھ میان اشتراک  پرداخت کھ توسط اشتراک کنندگانھای  رھنمود) الف(

   ھ میگردد، راه اندازی شده باشد؛ ادلکنندگان مب

تعویق افتاده ھ بمشخص وقت بھ  (DNS)خالص تصفیھ ھای  از سیستم مبالغ خالص کھ) و غیر قابل فسخ( نھائیتصفیھ ) ب(

  . افغانستان، بدست آمده باشد) اجناس( چون مبالغ حاصلھ از مبادلۀ کاالیی

ھای استفاده کننده  بشمول راھنماذکر شده است ، اصول  ھمین ینجا و خارج از ا کھ درو ھر ضمیمھ مربوطھ  اصول    )2(

ً . گردیده باشد تکمیلباید  کھ فراھم گردیده،) مواد مربوطھ(، اسناد سیستم و سایر اسناد )اربرک( ً فوقتا ھر یک ازین مواد وقتا

در زمینۀ خدمات مربوطھ باالی  ھشرایط ضمیم و ھر گونھ ضمیمھ تضاد موجود باشد،اصول  ھرگاه میان این . تعدیل میگردد

  . سایر موارد برتریت دارد

ھدف این ) 4(. می نماید داللتمربوط بوده و آن دفتر اصلی بانک مرکزی موقعیت دارد،  رمحل کھ دبھ  دائمااصول  این ) 3(

  . میباشد ATSھای آنان در  یتو مقررات در مورد مدیریت و نظارت از اشتراک کنندگان و فعالاصول سند تعریف صریح از 
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شده باشد و موافقت نامۀ  مجوز ATSجھت اشتراک در باالی اشتراک کنندگان کھ از طرف بانک مرکزی اصول این ) 5(

  . قابل تطبیق میباشد قانون سیستم را امضاء نموده باشد

   .معتبر است.قوانین ھا ھرگونھ تناقض وجود داشتھ باشد، این ھرگاه میان این قوانین و دستورالعمل) 6(

  . عناوین بھ منظور سھولت منبع و ماخذ درج گردیده و شرح این قوانین را تغییر نمیدھد) 7(

ایجاد یا صادر گردیده باشد، و ھر گونھ تعدیالت در اصول  ھا یا اسناد کھ بھ تعقیب این  ھر گونھ مقررات، قوانین، فرمان) 8(

  . حتمی است آن )مجدد مرجع شامل شده(درج  باشدو یا توشیح مجدد یا تعویض آن  زمینۀ تقنین 

برای مشترک شدن، یک نھاد باید با ضوابط و شرایط ظرفیت . تحت نام خود عمل میکنند ATS سیستم اشتراک کنندگان) 9(

  .اشتھ باشد، مطابقت دبھ تفصیل ارائھ شده 2و التزامات مالی کھ در بخش  عملیاتی، سالمت مالی، سالمت حقوقی

  . میگرددآن ، طرف دیگر نیز شامل اطالق میگردد )جانب(کلمات کھ بھ یک طرف ) 10(

  . شمارۀ جمع شامل مفرد و برعکس آن میگردد) 11(

   :چھارم ۀماد

  اصطالحات 

)1 (Account Transfer"" شرکت کننده یا عضو یک  تصفیھ میان حساب  وجوه پولیبھ معنی انتقال :  انتقال حساب

  . یباشدد افغانستان بانک م یا  یستمس یگرعضو د یاشرکت کننده و  سیستم 

)2 (“Audit Trail”  بھ معنی سوابق ترتیب از رویدادھای است کھ در سیستم رخ داده است :یشتفت ۀسلسل .  

)3 (“Authentication”  ھای است کھ برای تثبیت مبداء یک پیام یا برای تثبیت ھویت  بھ معنی روش:  صحت یقتصد

 یضتعو یاو  یرتغ/اصالح یامپ یک ینکھا یدتائ یوصل است و ھمچنان برا یستمکھ بھ س شرکت کننده یا عضو سیستم یک 

  . یروداست، بکار م یدهنگرد

)4 (“Authorization”  بھ معنی تائیدی از طرف یک سیستم یا ناظر در مورد اینکھ استفاده کننده حق اجرای :  یقتصد

  . یک عمل از قبل تعریف شده را دارد، میباشد

)5 (“Beneficiary” پرداخت بھ حساب  دستوراست کھ در نتیجۀ یک  وجوه پولیبھ معنی دریافت کنندۀ نھائی : ینفعجانب ذ

  . یشودم یدتکننده کر یافتدر یبانکتصفیھ 

)6 (“BIC or SWIFT BIC”  بھ معنی کُد شناسائی بانکی است کھ از طرف سویفت تھیھ گردیده  : بی ای ایس یفتسو

  . یا کُد مستعار کھ بھ تنھایی تمام نھادھای مالی را شناسائی کند

)7 (“Collection Orders” شرکت کننده یا عضو یک تصفیھ بھ معنی معامالت است کھ حساب  :یدستورات جمع آور

از  یتخلفات مقررات یلآنان بھ دل. یدنما یدترا کر یو یمشتر یا  یستمس یگرعضو د یاشرکت کننده را دبت نموده و  سیستم 

معامالت از . ندیشوده می، مکلف گردان)یلدال یرو سا یھمحکمھ، وضع مال یکحکم (،  یستمعضو س یاطرف شرکت کننده 

  . یگرددشده، اجرا م یانتقال مشترک کھ توسط د افغانستان بانک راه انداز یادبت مشترک و  یقطر
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)8(“Constraining Events”  ھای است کھ توانایی ھر مشترک بھ معنی حوادث و رویداد:  حوادث مھار کننده ) عضو

  . یسازدھا متاثر م پرداخت یافترا در ارسال و در) و معمول یعاد(جھت اشتراک  )سیستم

)9 (“Contingency Event”  متاثر بسازد کھ  یبھ معنی حادثۀ است کھ روند عادی را تا حد:  حوادث احتمال الوقوع

د افغانستان بانک در حدود اختیار کامل خویش حق دارد کھ . را بھ حالت اجرا دراورد) احتیاطی(ھای احتمالی  دستورالعمل

بھ محل بک آپ  یاتانتقال عمل درین روند. تصمیم گرفتھ و اشتراک کنندگان را ھشدار بدھد کھ حادثۀ احتمالی رخ داده است

ATS یاجرا یاو یگرددممکن م ATS یگیردصورت م ھا یستمس یردر حالت مستقل و بدون ارتباطات با سا.  

)10 (“Court”  بھ معنی یک محکمۀ است کھ در حدود قلمرو افغانستان قرار داشتھ باشد:  محکمھ.  

)11 (“Dispute”  یا  شرکت کننده یا اعضای سیستم بھ معنی تفاوت نظر در بین دو  :منازعھ) ینمشترک) بیشترمیان  دو یا 

  . باشد ینقوان ینمرتبط بھ ا یبھ نحو یاباشد کھ برخاستھ از ھر نوع روش و 

)12 (“Afghanistan Automated Transfer System” انتقال اتومات افغانستان یستمس -:ATS   بھ معنی سیستم

عاجل / با ارزش باال یھا پرداختکھ ھدف آن ) (RTGS) یزمان واقع(ناخالص  یھتصف ھای یتاست کھ فعال یھو تصف یھتسو

و ھمچنان  ینو با ارزش پائ ییدستھ  یھا کھ ھدف آن پرداخت (ACH)ھاوس اتومات  یرنگکل ھای یتو ھمچنان فعال

  . یسازدم یکپارچھرا ملحق  و  CSDمعامالت 

)13 (“Force Majeure Event”  خارج از توان  عواملنھ حوادث است کھ بھ دلیل بھ معنی ھر گو :حوادث غیر مترقبھ

نھ  یآن خارج از توان باشد ول ینۀقابل مھار بوده و ھز یرمعقول غ یھا زحمات و تالش یقازطرد افغانستان بانک رخ بدھد و 

  . امثال آن یا یاسیس یکی،تکنالوژ یعی،محدود بھ ھر گونھ واقعات طب

)14 (“Insolvency”  بھ معنی ناتوانایی مشترک:یورشکستگ ) ھا بھ موقع و زمان  در بازپرداخت تمام بدھی )سیستمعضو

  . یباشدم  آنقابل پرداخت 

)15 (“Intraday Liquidity”  روزه یک یالیتس:   ً بھ معنی وجوه است کھ طی روز کاری قابل دسترس بوده و معموال

  یکدر مدت زمان کمتر از  یدو با یباشدم یجھت پرداخت در زمان واقع) اشتراک کنندگان(ر ساختن موسسات مالی برای قاد

  . بازپرداخت گردد یروز کار

)16 (“Intraday Liquidity Facility” or “ILF”  بھ معنی سھولت است کھ بھ موسسات :روزه یک یالیتسھولت س

 ینا یشکامل خو یارو د افغانستان بانک بھ اخت یکنندو آنان درخواست م یباشدقابل دسترس م ATSمالی اشتراک کنندۀ 

  .یکندارائھ م یستمس یاعضا یخدمات را برا

)17 (“Materials”  بھ معنی تمام مواد و امکانات است کھ از طرف د افغانستان بانک بھ اشتراک کنندگان فراھم :  مواد

جملھ  یندر. دیننما یلمواد تسھ یھرا با تھ یستمس ینا ۀاستفاد یاو  نمودهاستفاده  ATSمیگردد تا آنان را قادر بسازد کھ از 

  . یستموارد محدود ن ینبھ ا یول یباشدشامل م )یستمو اسناد س یکیالکترون یھا توکن یستم،بھ س یکیو فز یمنطق( یدسترس

)18 (“Minimum Account Balance”  تصفیھ بھ معنی مبلغ حد اقل است کھ باید در حساب : حد اقل حساب یالنسب

  . شود ینگھدار یروز کار یاندر پا) یستمعضو س(اشتراک کننده 
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)19 (“DAB”  بھ معنی بانک مرکزی افغانستان میباشد:  د افغانستان بانک.  

)20 (“Net Settlement” اشتراک  یانانتقاالت م یا یمال یذمھ ھا یا ھا شماری از مکلفیتتصفیھ بھمعنی :خالص یھتصف

  . یباشدم ینزمان مع یککنندگان بطور خالص و در 

)21 (“Notifiable Event   بھ معنی موارد مربوط بھ اشتراک کننده :یقابل اطالع دھ یدادرو )میباشد)عضو سیستم:  

   یا با آنان وارد  میدھدبھ نفع قرضھ دھندگان خویش یک حوالۀ عمومی را انجام  )عضو سیستم( اشتراک کننده. 1

  .شود یبترکسازماندھی مجدد، موافقت نامھ یا 

کھ موعد آن سر میرسد، اقرار   ھای خویش جھت پرداخت بدھی نی بطور کتبی از ناتوا )عضو سیستم( اشتراک کننده. 2

  .میکند

 یا سمت )کننده واریز(، دریافت کننده اداره کننده، امانت دارھر  گماشتنیا پذیرش در مورد  موافقتاخذ جستجو، . 3  

  قابل توجھ ملکیت؛ یااساسی و ھ آن یا ھر بخش مشاب )موقف(

  : ارائھ یا درج یک درخواستی در این ارتباط. 4  

  یا ھر (یا قبل از ادعای کدام اداره در ھر محکمھ بھ دلیل ورشکستگی، انحالل یا تصفیۀ کامل درج درخواستی

طوری نمایان شود کھ این عمل نگران کننده است یا  )عضو سیستم( ، مگر اینکھ از طرف اشتراک کننده)پروسۀ مشابھ

صورت در مدت زمان مشخص شده از طرف د افغانستان بانک، در ھر دو غیر اینصورت طوری محتمل نباشد  اینکھ

  یا منتج بھ انحالل اشتراک کننده گردد؛

 انحالل یا رسیدگی مشابھ تحت  تسویھ ترکیب، تنظیم مجدد، اداره ، ر مورد ھر گونھ سازماندھی مجدد،جستجو د

بھ استثنای حالت کھ درخواستی برای انحالل یا پروسۀ (ا مقرره، ھمچو درخواستی اساسنامھ جاری یا آینده، قانون ی

  . یا عزل نگردیده باشد باشد ماندهنآن باقی  از پرکردن روز 30در مدت زمان ) مشابھ باشد

 یا قسمتی از  یا کارمند مشابھ باالی تمام اعتماد بااداری، منحل کننده یا شخص  یک شخص دریافت کننده، مامور گماشتن   

 .ملکیت ھا

 مدیر تحت ھر مقرره؛/شخص دریافت کننده گماشتن     

  الف(و  4الی  1وقوع ھر گونھ رویداد کھ تاثیر قابل مالحظۀ مشابھ باالی ھر گونھ حوادث کھ در پاراگراف فرعی(-          

  . فوق تحت قانون ھر قلمرو قابل تطبیق میباشد )ب(و 

 کھ اشتراک کننده را نگذارد پیام عادی تادیاتی خویش را از طریق  ،ناکارآیی سیستمATS ارسال نماید . 

 ھا  دالیل معقول را برای شک باالی صالحیت یا توانایی آن جھت ادامۀ پرداخت )عضو سیستم(ھرگاه اشتراک کننده

 . ، داشتھ باشدATS یقاز طر یاتیتاد یھا یامارسال پ یا

)22 (“Operating Certificate”  بھ معنی سند است کھ توسط د افغانستان بانک صادر میگردد :  یاتیعمل ۀنام  یقتصد

عضو  ینموده و برا یلعضو شدن را موفقانھ تکم یتمام مراحل امتحان) یستمعضو س(کھ اشتراک کننده  یکندم یدرا تائ و این

  . با التزامات حد اقل مطابقت دارد ATS یستمشدن در س
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)23 (“Operating Day”  معامالت  یھو تصف یھتسو یکھ در آن د افغانستان بانک برا یستھر روز یبھ معن یروز کار

 یتپرداخت و انتقاالت حساب فعال یمراحل دستورھا یجھت ط ATS یستماشتراک کنندگان باز بوده و در آن روز س یانم

  . کند

)24 (“Operating Hours”  یستماست کھ در آن س یساعات یبھ معن :یاتیساعات عمل ATS باشد یتدر حال فعال .  

)25 (“Participant”  یستمدر س اصول یناست کھ طبق ا یتبا صالح یھر شخص قانون یبھ معن:  اشتراک کننده ATS 

  . اشتراک کند

)26 (“Participant User Group”  یندگانگروپ از نما یبھ معن : یستمعضو س یاگروپ استفاده کنندگان شرکت کننده 

تحت ) بانکھا(گروپ استفاده کنندگان  یمکھ مطابق تصم یباشدم) شخص از طرف ھر اشتراک کننده یک( یعنی یت،با صالح

  . یکنندافغانستان باھم مالقات م یبانک مرکز یاستر

)27 (“Payment Instruction”  اشتراک کننده یکھر گونھ دستور است کھ از طرف  یبھ معن :دستور پرداخت) عضو

ھا مشخص شده،  کھ در دستورالعمل یوۀبھ ش یگرد ۀنمودن حساب اشتراک کنند یدتو کر یو یھجھت دبت حساب تصف)یستمس

  . یگرددآغاز و صورت م

)28 (“Real-Time Gross Settlement”  یا :یناخالص زمان واقع یھتصف RTGS ھا یتمکلف یھو تصف یھتسو یبھ معن 

  . یگرددمراحل م یط یبھ اسرع وقت و بطور ناخالص و انفراد یاست کھ در زمان واقع یپرداخت یذمھ ھا یاو 

)29 (“Reserve Account”  مجوز  یمال ۀموسس یکاست کھ از طرف  یحساب قانون یک یبھ معن :یرهحساب ذخ

  . یشودم ینزد د افغانستان بانک نگھدار) ھا بانک(

)30 (“Settlement” or “Finality” ارزش  ۀارسال موفقان یبھ معن :یساز یینھا یا یھتصف)و دبت حساب ) رقم

  . انتقال اطالع داده شده است یامبالغ است کھ در دستور پرداخت  بھو مربوط  یباشدم یرندهبھ حسابات گ یدتفرستنده و کر

)31 (“Settlement Account”  اشتراک کننده است کھ از طرف د  یک یویحساب تصف یبھ معن:  یھحساب تصف

  . یشودم ینگھدار ATS یستمدر س) یستمعضو س(از اشتراک کننده یندگیافغانستان بانک بھ نما

)32 (“Services”   یستماستفاده از کارکرد س یقخدمات است کھ از طر یبھ معن:  خدمات ATS  بھ اشتراک کنندگان فراھم

  . یگرددم

)33 (“User”   استفاده کننده)مربوط) ۀمندرج لست ثبت استفاده کنند(شخص منتخب  یا یصالحشخص ذ یبھ معن :)کاربر 

جھت دریافت، انتقال و یا تائید ) ھرگاه موجود باشد(در چارچوب حدود خصوص صالحیت الزم بھ عضو سیستم بوده و در 

  . قابل تطبیق میباشد باشدکھ در فورم درخواستی استفاده کننده ذکر گردیده معلومات و دستورات 
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  فصل دوم

  یاشتراک و دسترس یطشرا

  

  :پنجم ۀماد

  :ردیف تقسیم بندی میشوند سھ یادو د افغانستان بانک بھ  ATSدر سیستم  اشتراک کنندگان ) 1(

مالی را اشتراک کنندگان مستقیم اجازه دارند معامالت مستقیم یا غیرمستقیم باشد، کھ میتواند بشکل  ATSاشتراک در سیستم 

اشتراک کنندگان غیرمستقیم معامالت دگان در سیستم بدوش بگیرند، و بھ نمایندگی از خود و دیگران با سایر اشتراک کنن

  پرداخت را از طریق اشتراک کنندگان مستقیم کھ تابع موافقت نامۀ منعقده توسط ھر دو جانب میباشد، بدوش می گیرند،

  :اشتراک کنندۀ مستقیم. 1  

ھا و  ، سفارشتصفیھ ھای چون دستورات  ند کھ بھ سیستم ارتباط داشتھ و میتوانند پیاما یاشتراک کنندگان ھا  این

 راجستریا  را ثبت) مشتریان(اشتراک کنندگان مستقیم میتوانند سرمایھ گذاران . را ارسال نمایندپژوھش ھای شان

  . نمایند

  :اشتراک کنندۀ غیر مستقیم. 2  

اشتراک کنندۀ . ھا را ارسال نمایند اشتراک کنندگان غیر مستقیم بھ سیستم ارتباط دارند اما اجازۀ آنرا ندارند کھ پیام

مستقیم بھ نمایندگی از اشتراک کنندگان غیر مستقیم از طریق محل کاری برای اشتراک کنندۀ کھ در محوطۀ د 

  . ، پیام ارسال نمایدمیباشد نصبافغانستان بانک 

اداره کننده بانک مرکزی، وزارت مالیھ، ((اشتراک کننده استوار میباشد و شامل  اشتراک کنندگان سیستم بر مبنای انواعیر سا

اداره کنندۀ . میگردد ))خارجی تبادل سھامسیستم ،نگھداری امانات، سیستم پرداخت، سیستم تجارت ثبت و ، سیستم سیستم

اشتراک کنندگان را ثبت نموده و با استفاده از محل کاری بک آفس بھ آنان ھر گونھ وظایف را تحویل  ھر نوع سیستم میتواند

  . حمایت میکند VPNاین سیستم از ارتباطات و مکالمات با اشتراک کنندگان از طریق . نماید

کنندۀ دیگری کھ تمام  صالحیت یا ھر اشتراک بامجوز و ھای تجارتی  برای بانک ATSاشتراک مستقیم در سیستم ) 2(

  :را برآورده سازد، مجاز میباشدنظر شرایط شایستگی مورد 

 داشتھ باشد؛تصفیھ نزد د افغانستان بانک حساب  )عضو سیستم( اشتراک کننده 

  سویفتاتصال در خصوص ) شرایط(اشتراک کننده دارای التزامات/VPN  باشد، و باید از طریق محل کاری

(Workstation)  ھا با سیستم مرکزی  این قوانین ذکر گردیده، متصل باشد، و برای تبادل پیام 2کھ در ضمیمۀ

ATS شده باشد؛ یکربندیپ 

  ھر اشتراک کننده باید یک کُد شناسائی بانکی سویفت داشتھ باشد، کھ با کُدھای شناسائی بانکی کھ از طرف د

 . افغانستان بانک تعیین گردیده، مطابقت داشتھ باشد
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 ھای شناسائی بانکی مستعار کھ در چارچوب سیستم  کُل از کُد اتکلیرنگ ھاوس و دفتر محاسبATS  ،تعیین گردیده

 . استفاده میکند

 را داشتھ باشد و ضرورت اشتراک کننده قابلیت تخنیکی و عملیاتی مورد خواست . 

 اعت از آن موافقھ نموده استنامھ و این قوانین را عملی نموده و برای اط شرایط، موافقت ۀاشتراک کنند . 

  :ششم ۀماد

التزامات کھ در ذیل بیان شده، را جھت واجد شرایط شدن بھ ملحوظات یا ھمچنان باید تمام  )عضو سیستم(اشتراک کننده) 1(

  . برآورده سازد قرار داده و دسترسی مستقیم

  :، اشتراک کنندگان باید)خالل یک روزدر (ھمراه دسترسی بھ کریدت یک روزه ھ بتصفیھ حساب  –دسترسی مستقیم 

  جواز گرفتھ باشد؛ یو موسسات مال یداخل یھا تحت قانون بانک .1

 را برآورده سازد؛ کافی سرمایھ توانایی و التزامات .2

   را براورده سازد؛ پولی سیالیت  نیازمندی .3

  .داشتھ باشدتصفیھ نزد د افغانستان بانک حساب ) الف

  .داشتھ باشد را کھ کمتر از سھ برابر اوسط ارزش حد اعظمی روزانھ نباشد، یتوجوه سیال) ب

 نیز ذیل را نیازمندی ھای، یک اشتراک کننده ھمچنان باید 2و ردیف  1مندرج ردیف  نیازمندی ھایعالوه بر برآوردن ) 2(

  :براورده نماید

 ر عوامل یا شرایط را در اختیار داشتھ ابزارھای مدیریت و کنترول خطر داخلی یا سای ھا و اشتراک کننده روش

 و از خود نشان بدھد کھ از سیستم حفاظت نموده و بھ سیستم خطر بیش از حد را متوجھ نسازد؛

  تعدیل و و سپردن عملیاتی و تخنیکی را کھ برای اشتراک مستقیم بھ شمول توانایی ارائھھای   قابلیتحد اقل ،

 سازد؛لغو دستورات الزم میباشد، براورده 

 یا جھت برآوردن التزامات  و غیر فعال بودن سیستم ھا ناکارآییھای کافی احتیاطی را در موقع  پالن ،

   ؛ را داشتھ باشد سیستم درھ  سرمایوی، سیالیت یا سایر شرایط مالی برای تسوی

 ھای فوق  یدادھای کافی احتیاطی را در موقع حوادث طبیعی، ناکارآیی عملیاتی یا تخنیکی یا سایر رو پالن

 . داشتھ باشدھای عملیاتی  برای ابقای قابلیتالعاده، 

ً بھ خاطر ارائۀ دستورات  ATS- RTGSاجازۀ دسترسی بھ سیستم بھ کلیرنگ ھاوس ) 3( تا خالص داده میشود،تصفیھ صرفا

نامۀ  آنھم بھ شرط اینکھ آنان بھ اطاعت و پیروی از شرایط موافقتبھ منظور تصفیھ معامالت خالص شان استفاده نمایند، 

  . نخواھند داشتتصفیھ آنان نزد د افغانستان بانک حسابات و . اشتراک کننده و این قوانین موافقھ نموده باشند

 ھای مجاز افغانستان بانک فایلدSettelment  Net ) فارمت یا از طرف کلیرنگ ھاوس درکھ  ) خالصتصفیھ 

 . را می پذیرد قبول شده ATSو در سیستم  مشخص ترتیب،  قالب بندی
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از لحاظ مالی سالم دانستھ میشود کھ در لست مربوطھ کھ از طرف مقام  یدر صورت )عضو سیستم(ھر اشتراک کننده) 4(

  . نشر گردیده، درج باشدرسمی ذیصالح نظارت کننده 

  . قابل دریافت است 1شماره  لست تمام اشتراک کنندگان منظور شده در ضمیمۀ ) 5(

  ممکنھ(بالقوهھر اشتراک کنندۀ(  کھ در جستجوی شمولیت در سیستمATS  ،مطابق فورم تجویز شده است) در

 میباشد؛بھ د افغانستان بانک مکلف بھ ارائۀ درخواستی ) 3ضمیمۀ 

 صادر میگردد، د افغانستان بانک باید درخواست ً ً فوقتا ی را مطابق شرایط شایستگی و سایر ضوابط کھ وقتا

 بررسی نماید؛

 رد (درخواست کننده را در مورد دالیل معقول  و. د افغانستان بانک درخواستی را قبول یا رد میکند

 .مینمایدآگاه نموده و برای تعدیل آن فرصت معقول را فراھم  )درخواستی

  :درخواستی پذیرفتھ شودھرگاه یک ) 6(

  و مقررات اشتراک در سیستم اصول درخواست کننده باید موافقت نامھ را امضاء نماید کھ باATS بند  پا

 ؛میباشند

 از طرف د افغانستان   ه و قادر بھ پرداخت ھرگونھ فیسدرخواست کننده باید آماد ً ً فوقتا و ھزینھ ھای کھ وقتا

 بانک تعیین میگردد، باشد؛

  تمام اشتراک کنندگان سیستم باید د افغانستان بانک در مورد تاریخ شمولیت تصمیم گرفتھ وATS  را مطلع

 سازد؛

 ،بھ اشتراک  د افغانستان بانک مکلف بھ تھیۀ سخت افزار یا نرم افزار عملیاتی جھت استفاده برای خدمات

بانک ھر گونھ اجزای الزم چون مجموعۀ  اشتراک کننده باید مطابق دستورات د افغانستان. نمیباشد کنندگان

را نصب و ترتیب  ATSھای الکترونیکی و نرم افزار مربوطھ برای کمک بھ نرم افزار سیستم  ابتدائی توکن

 نماید؛

 شامل دسترسی بھ سیستم (کھ در ارتباط بھ خدمات  یموادATS ( فراھم میگردد، انحصاری و ملکیت محرم د

 . افغانستان بانک دانستھ میشود

 کھ نیازمند دسترسی اشتراک کنندگان موافقھ میکنند کھ این مواد را محرم نگھدارند تا دسترسی کارمندان شان 

را محدود سازد و از تمام )نظر بھ مسوولیت مشابھ در برابر محرمیت(برای استفادۀ درست از خدمات است 

  ) نھ بھ منظور تعدیل آن( .استتعیین گردیده  د کھ در آن مورد و در روند عادی کارینمواد بھ شیوۀ استفاده کن

باید در تمام اوقات با التزامات حد اقل  )عضو سیستم(ھر اشتراک کننده ،ATSمربوط بھ  (Workstation)محل کاری ) 7(

  . این قوانین بھ تفصیل ارائھ گردیده، مطابقت داشتھ باشد 2کھ در ضمیمۀ  (Configuration) شکل بندی

نداشتھ باشد و اجزای حمایوی باید پس از پایان کار  ATSنده باید در ھیچ زمان منافع خصوصی در نرم افزار اشتراک کن) 8(

  . از طرف اشتراک کننده بھ د افغانستان بانک برگشتانده شود
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وابستھ کھ این امر  و ھمچنان ابقای این اشتراک را مرور میکند ATSد افغانستان بانک اشتراک یک اشتراک کننده در ) 9(

ً در ارتباط بھ (بھ نتیجۀ موفق آزمایشات است کھ نشان بدھد اشتراک کننده ظرفیت عملیاتی و تخنیکی مورد ضرورت  عمدتا

  . را داراست) یمخابرات ارتباطات تیلفونی و ھای تکنالوژی معلومات و سیستم

مجاز، موسسات قرضھ ھای کوچک مجاز، ھای تجارتی  بانک مرکزی افغانستان، بانک، گروپ اشتراک کنندگان شامل) 10(

وزارت مالیھ و انکشاف اقتصادی و ریاست  در نمونھ ھای نخست عبارتند از(ھا و مشتریان بانک مرکزی  کلیرنگ ھاوس

  . میباشد) عواید و گمرکات افغانستان

  :باید موارد ذیل را فراھم یا از آن اطمینان حاصل نماید )عضو سیستم(ھر اشتراک کننده) 11(

  اشتراک کننده دارای سیستم تکنالوژی معلوماتی بازیابنده معلومات از دست رفتھ در حاالت اضطراری برای

 میباشد؛ ATSمدیریت خزانھ داری، محاسبھ و دسترسی بھ سیستم مرکزی 

  واجد شرایط  )بنده یا اولیھ و باز(ھر دو سیستم ً معلومات از دست رفتھ تکنالوژی معلوماتی توسط افراد کامال

 اجرا میگردد؛

 فعالیت ) کھ از طرف د افغانستان بانک فراھم میگردد(ھا  وسیلۀ اتصال کمپیوتر طبق معیارھا و پروتوکول

 میکند؛

 ظور گردد؛ھیچ وسیلۀ اتصال کمپیوتر اجرا نمیگردد مکر اینکھ از طرف د افغانستان بانک من 

  معلومات از دست رفتھ مربوط بھ سیستم  )یابنده ابتدایی یا باز(سیستم  اتصالھرگونھATS  در ً باید صرفا

از  زم و کافی برای بازدید داخل ساحھموقعیت واقع باشد کھ مطابق تصمیم د افغانستان بانک در آنجا ترتیبات ال

تسھیالت کمپیوتری، دسترسی کافی بھ امکانات مخابرات دیجیتلی،  ،طی مراحل پرداخت اشتراک کننده (

کھ عملکرد سیستم تابع ) آالت امنیتی و تضمینات کافی ،تصدیق  ،تثبیت  ،ترتیبات کافی برای مراحل الزمی

 قرار نمیگیرد، موجود باشد؛ )جریان سیاسی داخلی یا خارجی(انقطاع یا مداخلھ از طرف 

  یا بازیابی معلومات از دست رفتھ باید یک دلیل قانونی برای درخواست تمدید جدول موقعیت یک کنکشن اولیھ

 . باشدن ATSزمانی کاری 

  تغییر موقعیت یا مشخصات عملیاتی کمپیوتر اولیھ یا بازیابی معلومات از دست (ھر اشتراک کنندۀ کھ خواھان

و منظوری قبلی د افغانستان بانک  نمودهارائھ  باشد، باید یک پالن پیشنھادی را کھ تغییر را بیان میکند، )رفتھ

 . را اخذ نماید

  :ھفتم ۀماد

 تعلیق و فسخ اشتراک کنندگان

کھ تصفیھ آن یا ھر حساب تصفیھ ھنگام حساب  سبب انجماد زود )عضو سیستم(بھ تعلیق درآوردن یک اشتراک کننده) 1(

  :کننده را از اشتراک در سیستم بھ دالیل ذیل معلق مینمایدتحت کنترول آن باشد، میگردد و د افغانستان بانک یک اشتراک 

 و یا ھم نقض آن؛اصول   ینابا احکام  ) عضو سیستم(و عدم مطابقت یک اشتراک کنندهی کارآی نا 
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 ی یک اشتراک کننده جھت ابقای اتصال با سیستم ناکارآیATS؛ 

 جھت بھ اجرا در آوردن پرداخت از طریق سیستم  )عضو سیستم(ی یک اشتراک کنندهناکارآیATS  برای مدت سھ

 ماه متواتر؛

 در حالت کھ د افغانستان بانک بھ این نظر باشد کھ اشتراک کننده میتواند: 

o  را بھ سایر اشتراک کنندگان، د افغانستان بانک یا سیستم ملی پرداخت بطور کُل متوجھ  معقولخطر غیر

 بسازد، یا

o یکنواخت  نورمال یا عملکرد مشکل در برابرATS بوجود بیاورد. 

در بھ تعلیق درآورد را با حسن نیت ) عضو سیستم(اشتراک کنندهاس شواھد موجود بر اس د افغانستان بانک باید) 2(

اشتراک کننده در چنین وضعیت مالی یا عملیاتی قرار دارد کھ دوام آن بھ عنوان اشتراک کھ امور دریابد صورتیکھ 

وقوع یکی . یا سایر اشتراک کنندگان را بھ مخاطره می اندازد ATSیا منافع سیستم سبب اخالل خدمات گردیده، کننده 

   :از حوادث ذیل سبب تعلیق خود بھ خودی آن میشود

  اشتراک کننده بیشتر از این شایستگی اشتراک در سیستمATS ھا یا معیارھای کھ از طرف  را نداشتھ باشد یا مھارت

 . نسازدتعیین شده را برآورده ل اصو این 

 شود و د افغانستان بانک بھ اختیار کامل  ھا و طرزالعملاصول یکی از احکام این  اشتراک کننده مرتکب تخلف

 خویش آنرا یک تخلف قابل توجھ محسوب کند؛

 از طرف یک نھاد تنظیم کننده لغو یا بھ تعلیق آورده شده باشد )عضو سیستم(یک اشتراک کننده جواز ثبت شده . 

  درخواستی ارائھ شده یا درج شده در یکی از محاکم در مورد ورشکستگی یا انحالل آن، یا تقرر یک دریافت کننده

 ؛یا قبل از ھر گونھ دعوای یک نھاد یا منحل کننده

  یا وارد موافقت سازمان دھی مجدد،  یدھدرا انجام م یعمومحوالھ اشتراک کننده بھ نفع قرضھ دھندگان خویش یک

 . میشود گان شاندقرضھ دھنترتیب یا ترکیب با 

بھ تعلیق در میآورد کھ نتواند طبق قوانین،  یرا در صورت )عضو سیستم(د افغانستان بانک یک اشتراک کننده) 3(

  :عمل نماید یلذھای  ھا و سایر رھنمود طرزالعمل

  کننده نتواند با تمام شرایط عضویت مطابقت داشتھ یا ھم در تناقض با سایر قوانین قرار داشتھ باشد؛ھرگاه اشتراک 

 نماید؛ تصفیھ ھای موافقھ شدۀ کھ توسط د افغانستان بانک تعیین گردیده، را  ھا و ھزینھ ھرگاه نتواند فیس 

  عملکرد قناعت بخش سیستم را بھ عقب ً ھرگاه اشتراک مداوم آن در سیستم از دیدگاه د افغانستان بانک احتماال

 . بیاندازد

بھ حالت تعلیق درآورده شده، مستحق اشتراک درین سیستم نبوده،  ATSیک اشتراک کنندۀ کھ دسترسی آن بھ سیستم ) 4(

  . ن سیستم برمبنای درخواست از د افغانستان بانک را داردولی ھنوز ھم حق دسترسی بھ معلومات خارج ازی
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  :ھشتم ۀماد

درخواست تعلیق را نماید کھ بنابر مسایل موقت تخنیکی یا سایر موارد  یمیتواند در حالت )عضو سیستم(اشتراک کننده) 1(

ً توانایی برآوردن مکلفیت   . را ندارداصول ھای خویش تحت این  جدی عملیاتی بھ این باور باشد کھ موقتا

بھ نسبت بھ تعلیق درآورده شده شامل اشتراک کنندۀ  ،)عضو سیستم(د افغانستان بانک در برابر ھر گونھ اشتراک کننده) 2(

د افغانستان بانک را از  قطعیھر اشتراک کننده بطور . عمل یا کوتاھی در ارتباط بھ تعلیق آن انجام داده، مسوول نمیباشد

  . خص میسازدھرگونھ  مسوولیت مر

یا  )، مصرف، ھزینھآسیب ،زیان(در زمینۀ ھر گونھ  )عضو سیستم(د افغانستان بانک در برابر یک اشتراک کننده) 3(

دعوای کھ باالی اشتراک کننده از اثر تعلیق آن وارد آمده، یا اقدام کھ د افغانستان بانک با اختیار کامل خویش در مورد تعلیق 

یا  مسئول دانستھ نمیشود )فرصت، منفعت، بازار، حسن نیت، منافع(دست دادن ھر گونھ  بھ از کھ منجریا عدم تعلیق آن 

انجام داده، را  )زیان مھم  یادعوای خاص، غیر مستقیم ارات، زیان، مصرف، ھزینھ، خس(استفاده از اوراق بھادار یا سایر 

  . دانستھ نمیشود مسئول

کریدت شده باشد، پس د  شبیالنس مثبت بھ یک حساب ی یادارای ،درآورده شدهبھ تعلیق ھرگاه یک اشتراک کنندۀ ) 4(

  .افغانستان بانک حق نگھداری ھر گونھ ھمچو بیالنس مثبت را دارد

از طرف د افغانستان بانک خواھان تعلیق آن شود، د افغانستان بانک باید بھ تعلیق درآورده شده ھرگاه یک اشتراک کنندۀ ) 5(

  . بدھد تا اظھارات خویش را بیان کندروزه  10روز اجرای تعلیق آغاز کننده پس از بھ این اشتراک 

  :نھم ۀماد

  :را توقف میدھد ATSبھ نسبت دالیل ذیل اشتراک در سیستم )عضو سیستم( یک اشتراک کننده) 1(

 در صورت استعفا؛ 

 را تشکیل بدھد؛ یبترک بطور کُل در صورت افالس با قرضھ دھندگان موافقت نموده یا 

 منحل شود یا در غیر اینصورت فعالیت آن متوقف شود؛ ھنگامیکھ 

  در صورت کھ د افغانستان بانک با اختیار کامل خویش تصمیم بگیرد کھ اشتراک درین سیستم را مطابق این قوانین

 .خاتمھ بدھد

 بعد ازاستعفایش  البتھ افغانستان بانک استعفا بدھدبھ د یریفسخ ناپذبھ وسیلۀ اطالعیۀ کتبی )عضو سیستم( اشتراک کننده) 2(

ھای کھ خواھان اخذ جواز و فعالیت در افغانستان  ھرچند، تمام بانک. باشدقابل تطبیق میروز کاری پس از تاریخ اطالعیھ  15

  . را حفظ نمایند ATSاستند، باید اشتراک خویش در سیستم 

تاثیر نموده و بی درنگ  )سیستمعضو( ندهافغانستان بانک بھ اشتراک کن از طریق اطالعیۀ د ATSدسترسی بھ سیستم ) 3(

 و  ھیچ نیاز بھ طی مراحل یا مداخلۀ محکمھ وجود ندارد) مگر اینکھ روی آن طوری دیگری موافقھ شده باشد(فسخ میگردد 

  : در صورتی کھ تمام شرایط ذیل صورت گرفتھ باشند
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  آورده شده و ھیچ گونھ اقدام اصالحی در مدت زمان داده شده بوجود نیامده درفعالیت اشتراک کننده بھ حالت تعلیق

 است؛

 ط مربوطھ در ارتبا )نظارت کننده(ھرگاه اشتراک کننده تابع نظارت احتیاطی بوده و د افغانستان بانک با سوپروایزر

 بھ ھمچو فسخ مشوره نموده باشد؛

  تصمیم خویش نبوده و قبل از اجرایی شدن آن ھر گونھ اطالعیۀ را د افغانستان بانک مکلف بھ ارائۀ دالیل در مورد

 برای فسخ آن صادر مینماید؛

  فسخ دسترسی بھ سیستمATS  عمل، (یا ھر آنچھ از اثر کدام  ،)قبل از بھ اجرا آمدن اطالعیۀ فسخ(در مدت زمان

حق یا مسوولیت تحت این قوانین ھر گونھ  بوقوع می پیوندد، )اجرا شدن فسخ(از  قبل یکھیا سایر موارد )موضوع

 . متاثر نسازد را

فسخ میشود، باید ھنوز ھم با این قوانین در رابطھ بھ  ATSسیستم  کھ دسترسی آن بھ)عضو سیستم(یک اشتراک کنندۀ) 4(

  : موارد ذیل مطابقت داشتھ باشد

  کھ در مدت قبل از بھ اجرا درآمدن فسخ یا در نتیجۀ ھمچو فسخ بھ وقوع می پیوندد؛ )مورد عمل، موضوع،(ھر 

 ھای کھ باالی آن مالیھ وضع میگردد توسط اشتراک کننده طبق این قوانین در  ھا، مصارف، ھزینھ ھر گونھ فیس

 موضوع یا مورد باشد؛یا اینکھ مربوط بھ ھمچو عمل، پرداخت میشود  بوده، )قبل از اجرا شدن فسخ(مدت زمان کھ 

 دسترسی یک اشتراک کننده بھ کھ طبق قانون در موقع فسخ  آمیزش، دعوای متقابل یا حقوقی  ھر گونھ راه اندازی

 موجود باشد؛

  تمام مبالغ کھ وی در ارتباط بھ مکلفیت )شدهفسخ (اشتراک کنندۀ ً ھا در  پرداخت تبادلھای مالی برخاستھ از  باید فورا

 ؛ادا نماید )ھرگاه موجود باشد(نندۀ دیگر مقروض باشد،برابر اشتراک ک

  در (شده دارد،  تبادلھای  باالی دیگر اشتراک کنندگان در زمینۀ پرداخت شدهتمام مبالغ کھ اشتراک کنندۀ فسخ

 پرداخت شود؛ )اشتراک کنندۀ فسخ شده(باید بھ) صورت کھ موجود باشد

 بھ سیستم کھ دسترسی آن  ھر اشتراک کنندۀ ATS  بھ پایان برسد، ازین بیش طبق این قوانین مستحق اجرای ً فورا

 . در سیستم نمی باشد تبادل

یا  ATSکھ تحت شرایط این موافقت نامھ جھت اشتراک در سیستم ، )تعلیق درآورده شدهیا بھ فسخ شده (اشتراک کنندۀ ) 5(

  . نمیباشد ھا ه ورودی، عملیاتی یا سایر فیسمستحق پرداخت دوبارۀ تمام یا قسمتی از وجومیباشد،  )قوانین پرداخت(

  :، د افغانستان بانک)عضو سیستم(بمجرد فسخ یک اشتراک کننده) 6(

  ً  ؛در مورد تصمیم فسخ اطالع میدھد) با بھترین امکانات سریع موجود(تمام اشتراک کنندگان را فورا

  نماید؛ وضع می خود ھزینۀ خروج را طبق موافقت نامۀ اشراک کنندهکامل با اختیار 

  را ارائھ نمایدشانبھ اشتراک کننده فرصت را فراھم میکند تا در مورد ھمچو فسخ، درخواست .  
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 فصل سوم

د افغانستان بانک ھای  یتوولئنقش و مس  

 

:دھم ۀماد  

  :ھای ذیل را دارد نقش و مسوولیت بھ عنوان مجری سیستم، د افغانستان بانک

  سیستم دریافت گردیده است؛ در پرداخت کھ طبق این قوانین و اسناد ھای دستورفرمایشات و بررسی ) 1(

کھ  یامنیت و محرمیت روند پرداخت تا زمان یت،تمامدستور پرداخت از لحاظ تخنیکی پذیرفتھ شد، باید از  زمانیکھ) 2(

  :دستور پرداخت بھ شخص دریافت کننده ارسال میگردد، اطمینان حاصل گردد

 تورھای پرداخت طبق قانون مربوطھ؛نگھداری سوابق تمام دس 

 افتادن آن و تالش در  از کار و جلوگیری اتخاذ تمام تدابیر معقول الزم جھت حفاظت از سیستم کمپیوتر یا پیشگیری

راستای ارائۀ راه حل ھا برای مشکالت چون از کار افتادن یا رویداد مھم مانع شونده با روی دست گرفتن 

 زیابی اطالعات از دست رفتھ؛ھای مناسب جھت با طرزالعمل

  در برابر از کار مادۀ نھم روی دست گرفتھ شده باشد، د افغانستان بانک  2در فقرۀ فرعی فوق ھرگاه تدابیر مندرج

طی مراحل و جھت  میشود استفادهافتادن احتمالی یا رویداد مانع شوندۀ کمپیوترھا یا برنامھ ھای کھ از آن 

ئولیت نداشتھ و حتی اگر مستراک کننده گان قرار داده میشود، مرزی در اختیار اشھای داخلی یا بیرون  پرداخت

ھمچنان در مقابل ھرگونھ تخریب یا . کوتاه مدت نیز باشد ویا تحت ھر دلیل کھ رخ داده باشد، مسئول دانستھ نمیشود

نب ثالث مسئول شمرده حذف اطالعات ذخیره شده در کمپیوترھا یا بھ دلیل استفادۀ تقلب آمیز آن از طرف جوا

 نمیشود؛

  کھ توسط سیستم ایجاد شده، در اختیار اشتراک  شانمعلومات تازۀ در مورد جریانات پرداخت و حسابات جاری

 ؛میدھدکنندگان قرار 

  درخواست میکند د افغانستان بانک از اشتراک کنندگان در مورد جریانات پرداخت، سیالیت و مدیریت تضمین آنان

  اضافھ را ارائھ نمایند؛معلومات کھ 

 ھای  کھ از طریق میکانیزمی کھ اشتباھات دارند یا اشتباھاتیھا د افغانستان بانک در برابر خسارات ناشی از پیام

 . قابل تشخیص نباشد، مسئول دانستھ نمیشود )مندرج اسناد سیستم(

  میز مساعدت  اولفراھم آوری خدمات درجھHelp Desk  جھت کمک با عملکرد سیستم مرکزی و محل کاری

 :در شرایط عادی اشتراک کننده
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 مساعدت د یزمطابق ضرورت با م یدھرگاه در انتقال معامالت مشکل وجود داشتھ باشد، اشتراک کنندگان با 

 افغانستان بانک تماس بگیرند؛

 ھنگام شده از طرف اشتراک کنندگان در ھای تشخیص شده و گزارش  د افغانستان بانک در برابر ھر گونھ بی نظمی

 مسئول دانستھ میشود؛پیشرفت درست معامالت، و عادی از جریان نظارت 

   تمام معلومات را مرکزی ساختھ و آنرا نظارت نماید و در زمینۀ کوشش بیشتر نماید تا د افغانستان بانک

 نماید؛و حمایت مشکالت بھ آدرس فراھم کنندگان، کمک در رابطھ بھ  ھا ھا و گزارش درخواست

 باالی اشتراک کنندگان  کمیشنۀرا طبق الیح )ھای مصارفاتی لوضع ھزینھ و ب(ھای  نک دستورالعملد افغانستان با

ً تعیین گردیده و د  حق الخدمت ھاو  ھا و پارامیترھای قیمت گذاری توضیحات در مورد قیمت. عملی نماید صریحا

افغانستان بانک اشتراک کنندگان را در مورد ھر گونھ تغییرات یا تعدیالت کھ تابع اطالع دھی قبلی میباشد، آگاه 

 میسازد؛

 کھ از احکام این قوانین پیروی ایھا را در مقابل اشتراک کنندگان  و جریمھ اجرائی/ھای اداری د افغانستان بانک فیس

 نمیکنند، وضع میکند؛

  ھای تفتیش و اسناد کاری را الزمی میسازد؛ ارائۀ منظم گزارشد افغانستان بانک 

  با این قوانین ارزیابی نماید؛تطابق د افغانستان بانک باید ھمچنان 

 ھای مربوطۀ آن را بھ جانب ثالث بگونۀ قرارداد فرعی واگذار میکند؛  د افغانستان بانک بخش تفتیش و فعالیت 

 تواند اشتراک کنندگان جدیدی را بھ سیستم  د افغانستان بانک میATS ه معرفی نمایند یا معلومات یک اشتراک کنند 

 .را تغییر بدھد

ً تا حد کھ با قانون قابل تنفیذ در  یشودمسوول دانستھ م یتدر انجام عمل با حسن ند افغانستان بانک در قسمت کوتاھی  صرفا

  .تناقض قرار نداشتھ باشد

  :یازدھم ۀماد  

د افغانستان بانک در برابر ھر گونھ تاخیر یا کوتاھی اشتراک کننده در اجرا یا درست نبودن ھر گونھ معلومات یا ) 1(

 د افغانستان بانک. شودمیمسئول شمرده ندستورھای کھ از طرف اشتراک کننده یا یک جانب ثالث فراھم گردیده، /رھنمودھا

کھ حتی در مورد احتمال ھمچو خسارۀ ) بشمول از دست دادن مفاد( مھمدر برابر ھر گونھ خسارۀ غیر مستقیم، تصادفی یا 

تحت ھیچ شرایط مسئول دانستھ نمیشود ونھ ھم تابع ھیچ گونھ مسوولیت جھت تثبیت این معلومات مشوره نیز گرفتھ باشد، 

  .میباشد

  : تخنیکی محدود بھ موارد ذیل میباشد مجریھای د افغانستان بانک بھ عنوان   بدھی) 2(

 اجرای درست سیستم طوریکھ در راھنماھای کاربر و تخنیکی توضیح گردیده؛ 

 ھای کافی؛ سیلۀ آالت و دستورالعملحفظ تمامیت، موجودیت و محرمیت معلومات بھ و 
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  عملکردی سیستم در چارچوب قرارداد میان د افغانستان بانک و فراھم آوری ظرفیت کافی جھت برآوردن التزامات

 اشتراک کنندگان؛

  فراھم  ھمرایی سیستم و با ھمکاری نزدیک حل ھر گونھ کوتاھی یا ناکارآی قسمتدر عاجل و بدون تاخیر تالش

 .کنندگان خدمات و یا سخت افزار و نرم افزار

بھ  کھ از اثر استفادۀ غلط از سیستم از طرف اشتراک کنندگان ATSی سیستم ک در برابر ھر گونھ ناکارآید افغانستان بان) 3(

  . شودمیمسئول دانستھ نھای مکالماتی بھ وجود آمده،  یا بھ دلیل اشتباھات در نرم افزار یا ناکارآیی وجود آمده

خساره، بدھی یا ھزینۀ کھ از طرف (در برابر اشتراک کننده یا ھر شخص دیگر در قسمت ھر گونھ د افغانستان بانک ) 4(

کوتاھی  ایکھ  قسمتھر در  یامسئول نبوده و د افغانستان بانک  میباشد)انجام عمل  از اثردیگر شخص ھر اشتراک کننده یا 

 .بھ استثنای آنچھ درین بخش ارائھ شده، بھ ھیچ صورت مسوول دانستھ نمیشود،  ATS سیستم در ارتباط بابمیان آمده 

شرکت کننده یا از اثر کوتاھی  شرکت کننده یا عضو سیستم انستان بانک در برابر ھر گونھ خسارۀ کھ توسط یک د افغ) 5(

جریانات پرداخت بھ میان آمده، مسئول دانستھ نمیشود و ھر اشتراک کننده باید بدینوسیلھ تصفیھ در نظارت و  عضو سیستم 

کھ از اثر ) ھای قانونی بشمول فیس(موافقھ کنند کھ د افغانستان بانک و سایر مشترکین را از ھر گونھ دعوا، مصرف یا ھزینھ 

  . ناشی میشود، مصئون نگھدارنداصول   ینافصل ھشتم طبق تصفیھ کوتاھی آنان در نظارت از جریانات پرداخت و 

منحیث ھای پرداخت در افغانستان بگونۀ مصئون و مثمر  د افغانستان بانک مسوولیت دارد اطمینان حاصل نماید کھ سیستم) 6(

را  ATS مشترکین باید موافقھ کنند کھ بھ د افغانستان بانک تمام معلومات مربوط بھ فعالیت سیستم. فعالیت میکندسیستم مھم 

 ضرورتکوتاھی در ارائۀ معلومات مورد . روز کاری الزمی میداند، تقدیم نمایند 3کھ د افغانستان بانک ارائۀ آنرا در ظرف 

   .یباشدماصول  ینا 6تحت مادۀ  بانک تعلیق فعالیتبرای زمینھ ساز 

  :دوازدھم ۀماد

  )کاربر(مدیریت استفاده کننده 

ً برای پرسونل  ATSدسترسی بھ سیستم  )1( ً شناختھ شده مجاز میباشد) کنندگاناستفاده (صرفا   . ذیصالح و منحصرا

ً طبق  تا زمانیکھ د افغانستان بانک در اجابت با مکالمات و روش) 2( ً فوقتا ھای امنیت معلومات کھ درین قوانین ذکر شده و قتا

بیت ھویت یا صالحیت شخص کھ محتوای ھر گونھ تعدیل میگردد، عمل میکند، این بانک جھت تثاصول دستورالعمل این 

  . ندارد مسوولیت بیشتر دستور را ارائھ یا تائید میکند،

د افغانستان بانک باید این حق را داشتھ باشد کھ با اختیار کامل خویش یک دستور را رد یا اجرا نماید، بھ شرط اینکھ د ) 3(

کھ میتواند از  بھ موقعآن شک داشتھ باشد و این بانک اطالعیۀ  مجوز بودنیا  بودن افغانستان بانک با حسن نیت باالی صحت

  . نمایددر مورد ھر گونھ دستور رد شده بھ شخص مجاز ارسال را ، صورت بگیردطریق تلیفون ھم 
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ستی ھای رسمی و لست از استفاده کنندگان کھ در فورم درخوا د افغانستان بانک باید مستحق بگردد کھ باالی اجازه) 4(

استفاده کننده ذکر شده تا زمان کھ درخواست کتبی در مورد رد یا اصالح ھمچو فورم درخواستی استفاده کننده کھ در ضمیمۀ 

ارائھ گردیده، از طرف د افغانستان بانک در حد اقل دو روز کاری قبل از تاریخ اجرای آن دریافت گردد و اصول چھار این 

  . تاریخ گذاری و امضاء شده باشد یا عضو سیستم  شرکت کنندهصالحیت  از طرف شخص با

ً از طریق درخواستی کتبی کھ از طرف شخص باصالحیت امضاء شده باشد، ) 5( یک فورم درخواستی استفاده کننده صرفا

اصالح میگردد و اصالح پیشنھادی طبق دستورالعمل مندرج این بخش مادۀ یازدھم این قوانین، تابع رضایت و پذیرش د 

  . نستان بانک باشدافغا

ھا از طریق موافقت نامۀ  ھای قبلی راجع بھ دستورھا میگردد و دستورالعمل ھا و روش موافقتنامھاین بخش جایگزین تمام ) 6(

  . شفاھی یا بھ وسیلۀ معاملھ یا روش سنتی تغییر نمی یابد

صالحیت کھ بھ نمایندگی  مورد ھر شخص باتر د افغانستان بانک را در  باید ھرچھ زود )عضو سیستم(اشتراک کنندهھر ) 7(

را  شرکت کننده یا عضو سیستم ا ب کار یکھ، در صورتآگاه سازد از خدمات استفاده میکند شرکت کننده یا عضو سیستماز یک 

را نداشتھ باشد یا اینکھ ازین بیش بھ ھمان  ATSبیشتر ازین از طرف مشترک صالحیت دسترسی بھ سیستم  و متوقف بسازد

  . اطالع و آگاھی بدھدنیزمشترک کار نکند یا تحت کنترول آن نباشد، 

کھ خواھان اجازۀ برای یک استفاده کننده باشد باید پنج روز قبل از تاریخ دادن اجازه،  )عضو سیستم(ھر اشتراک کنندۀ) 8(

ً موارد ذیل را    : ارائھ نمایدبھ د افغانستان بانک کتبا

 گردیده، با تاریخ و امضاء شخص  و آماده یک فورم درخواستی استفاده کننده کھ در ضمیمۀ چھارم این قوانین درج

 ؛اماده گردد صالحیت با

  پروتوکول استفاده کننده کھ بھ حیث بخش از فورم درخواستی استفاده کننده در ضمیمۀ چھارم این قوانین ذکر

 ؛ وآماده گردد ضای شخص استفاده کنندۀ مربوطھگردیده، با تاریخ و ام

  فورم درخواستی پروفایل استفاده کنندۀ سیستم ) صالحیت( مجوز سریکاربرآف ایجاددر صورت ،ATS  کھ توسط د

 .ماده گرددآ از طرف دو شخص باصالحیت دیگر ءافغانستان بانک فراھم گردیده، با تاریخ و امضا

   :سیزدھم ۀماد

ً این حقد صرف ) 1( جدید  (Administrators)اداره کننده گان دارد کھ با اختیار کامل خویش  را افغانستان بانک منحصرا

د . را اجازه داده و پروفایل استفاده کننده را بھ ھمچو استفاده کنندگان واگذار نمایدشرکت کننده یا عضو سیستم امنیتی 

  : مور ذیل را داراستافغانستان بانک ھمچنان حق انحصاری برای انجام ا
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 ھای الکترونیکی را تخصیص بدھد؛ توکن 

 الکترونیکی با   در ابتدا دو توکنPIN  سیستم  شرکت کننده یا عضو سیستم ھا را بھ ھرATS پس از . فراھم مینماید

ھای  نخستین تخصیص، د افغانستان بانک این حق را بھ خود محفوظ میدارد کھ در قسمت فراھم آوری توکن

  استفاده کننده میباشد؛  ھایکترونیکی بیشتر بھ مشترکین، ھزینھ وضع نماید کھ ھدف آن تعویض یا وسعت پایۀال

 نامھ از طرف مقام تصدیق کننده بھ استفاده کننده درخواست میکند  ر تصدیقبرای صدو. 

ً بھ . برای دسترسی داشتھ باشد PINباید توکن الکترونیکی با  عضو سیستم ھر استفاده کنندۀ ) 2( ھر توکن الکترونیکی صرفا

اداره (وقتی از طرف مدیر. یک استفاده کننده صادر میگردد و تحت این شرایط توسط شخص دیگر شریک یا استفاده نمیشود

ً ت بخش)کننده   .غییر بدھدامنیت اشتراک کننده توکن الکترونیکی حاصل میگردد، پاسورد از قبل تعیین شده را باید فورا

امنیت خویش مسوولیت ایجاد و ابقای سایر استفاده کنندگان در سیستم  بخش )اداره کننده( مشترکین از طریق مدیران) 3(

ATSرا بھ عھده دارندبدوی واولیھای استفاده کنندگان و پاسوردھای  ، تخصیص نام ھای استفاده کنندگان، پروفایل ،.  

ھای ضروری را تکمیل نموده  ننده باید آموزش الزم برای انجام فعالیتکننده ثبت شود، استفاده کقبل از آنکھ یک استفاده )  4(

باشد و در صورت چنین درخواست، باید قابلیت خود را با سپری نمودن موفقانۀ امتحان عملی یا تیوریکی کھ نشانگر دانش 

  . میباشد، ثابت بسازد ATSکافی آن جھت استفاده از سیستم 

میتوانند طبق تغییرات وارده در مسوولیت ھای استفاده کننده کھ  اعضای سیستمامنیت بخش ) اداره کنندگان (ھا مدیران تن) 5(

ھمچو تعدیالت . ھای استفاده کننده را واگذار و تعدیل نمایند از طرف مشترکین یا د افغانستان بانک خواستھ میشود، پروفایل

  . ی گیردصورت م )دبل کنترول(نفر تحت نظر دو 

کھ خواھان تعلیق یا حذف یکی از استفاده کنندگان خویش باشد، میتواند این کار را آنالین  شرکت کننده یا عضو سیستم) 6(

ً در مورد تعلیق یا حذف ھمین استفاده کننده گزارش ارائھ نموده و  انجام بدھد، ولی مکلف است کھ بھ د افغانستان بانک کتبا

  )5ضمیمۀ (. ارائھ شود ATSحذف استفاده کنندۀ سیستم /فورم تعلیق رگزارش باید د

 شرکت کننده یا عضو سیستم سیستم د افغانستان بانک میتوانند استفاده کنندگان یک  اداره کنندگاندر حاالت اضطراری، ) 7(

  . حذف نمایند ATSرا تعلیق یا از سیستم 

بھ نام و حساب د افغانستان عضو سیستم د افغانستان بانک پروفایل اولیۀ استفاده کننده را بھ  ATSسیستم یا اداره کنندگان ) 8(

بانک تخصیص میدھد، و ھمچنان معلومات در مورد یک استفاده کننده بشمول پروفایل استفاده کننده را طبق معلومات ارائھ 

  . ، ترتیب و تعدیل مینمایدعضو سیستم  اادمنیستریتور یا اداره کننده سیستم اشتراک کننده یشده از طرف 

و برجستھ را ترتیب نموده و الگوی ھای خاص  ATSدر مورد سیستم  برجستھ ،شکل فارمتد افغانستان بانک الگو) 9(

 شرکت کننده یا عضو سیستم  ادارهدر حدود ھمین الگو، . منظور مینماید شرکت کننده یا عضو سیستم اصلی را برای ھر 

  .فایل ھای را برای کارمندان خویش کھ با اصول تفکیک سازی وظایف سازگار باشد، مشخص بسازدمیتواند پرو
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  : چھاردھم ۀماد

  یجدول زمانی عملیات/ تقسیم اوقات 

ھای  را بر مبنای ایام و ساعات کاری دولتی فعال نگھدارد، بھ استثنای رخصتی ATSد افغانستان بانک باید سیستم ) 1(

ً . قابل دریافت است 6جدول زمانی فعالیت روزمرۀ معیاری در ضمیمۀ . عمومی طبق تقویم ھر سالھ ً فوقتا این جدول وقتا

  نوسازی میشود؛ تغیر و و حاالت کاری شرایط ضرورت بانک مطابق توسط د افغانستان

در صورت نیاز وقتی د افغانستان بانک منحیث  .در جریان ساعات فعالیت سیستم مشترکین بھ سیستم متصل میباشند )2(

با اطالع دھی قبلی بھ مشترکین از طریق فوق نشان داده شده، ) 1(عامل این سیستم در جدول زمانی فعالیت کھ در بخش 

  محالت کاری یا ھر امکان دیگر، تغییر را وارد میکند؛

فوق ) 1(در جدول زمانی فعالیت کھ در بخش  ATSوقتی چنان ضرورت باشد کھ د افغانستان بانک بحیث عامل سیستم ) 3(

 را آنان یا سایر امکانات، تغییرات )work stations( نشان داده شده، با اطالع دھی قبلی بھ مشترکین از طریق محالت کاری

  . وارد می نماید

ً با اختیار کامل د ھا از طرف  درخواست) 4( مشترکین برای تمدید یا تغییر جدول زمانی فعالیت یا دورۀ فعالیت صرفا

  افغانستان بانک در موقع کھ امکان وقوع خطر در سیستم وجود داشتھ باشد، مورد مالحظھ قرار میگیرد؛

  ھر گونھ تمدید در جدول زمانی فعالیت از نصف شب ھمان روز کاری بیشتر نیست؛) 5(

ً با دادن اطالعیۀ قبلی پنج  د) 6( ً فوقتا روز کاری بھ مشترکین، نوسازی و ) 5(افغانستان بانک جدول زمانی فعالیت را وقتا

  . یابدجدول زمانی فعالیت بدون اطالعیۀ قبلی از طرف د افغانستان بانک بھ مشترکین، تغییر نمی . تجدید میکند

  آغاز روز) 7(

  تصفیھ یا در صف برای تصفیھ  توسط د افغانستان بانکوارد شده باشد، باید م در سیستھر گونھ معامالت شبانۀ کھ

 وجوه کافی وجود نداشتھ باشد؛ شرکت کننده یا عضو سیستم یک تصفیھ در حساب  در صورتیکھقرار داده شود 

  و موعد ھر گونھ قروض شبانھ یا سایر قروض تضمین شدۀ کھ توسط د افغانستان بانک بھ مشترکین فراھم میگردد

 بازپرداخت آن سر رسیده باشد، باید از طرف مشترکین ھر چھ زودتر پرداخت گردد؛

  د افغانستان بانک باید پروسۀ را برای معامالت فوق راه اندازی نموده و در صورت ھرگونھ کوتاھی مشترکین در

د افغانستان بانک  این مکلفیت ھا منجر بھ وضع جریمھ ھا از طرفمعامالت ،تصفیھ فراھم آوری وجوه جھت 

 میگردد؛

 وارد شود؛تصفیھ ماھوار باید بطور اتومات در روز مناسب ماه برای بل  ھای دبت 

  نیز بطور اتومات برای  سیستم با تاریخ کنونی قابل اجراصف بندی شده براساس تاریخ قبال ھر گونھ معامالت

 .وارد میگرددتصفیھ 
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  در جریان روز) 8(

  دستھ یی، توده ھای بین البانکی، دستورھای  ھای مشتری، پرداخت پرداختتصفیھ ورود و)Bulk(  و معامالت د

 افغانستان بانک باید ادامھ داشتھ باشد؛

  کننده باید ادامھ داشتھ باشد؛تسویھ خالص از نھادھای تصفیھ دستورھای ورود 

  باید بھ سیستم  شده نگھداری وارزش تضمین تعھدATS قرضھ نقدینگی یکروزه داده شود تا آگاھی ILF  در سیستم

 ؛حمایت گردد، ATSمعامالت تصفیھ  در قسمتمطابق ضرورت  ایجاد و

 قرضھ مشترکین باید ILF  برگردانند واپسھمینکھ وجوه قابل دسترس گردد، ،ھا را در جریان روز . 

  جریان کار متوقف شدن اولی) 9(

  ی معامالت دستھ یی ھای مشتری شامل انتقاالت کریدت ھر گونھ پرداخت، متوقف شدن جریان کارپس از اولین

)Bulk(  چنین معاملھ در ھمان روز کاری ارسال نگردد، و ھرگاه چنین کار صورت بگیرد، تصفیھ باید بھ منظور

 رد گردیده و سبب وضع جریمھ از طرف د افغانستان بانک میگردد؛در سیستم 

 واپس گردانیدن قرضھھر گونھ موارد ومشترکین، بین الھای  مشترکین باید تنھا پرداخت ILF  ذخایر را  تحرکھا و

 . در ھمان روز، را وارد نمایند حسابی شان جھت نھایی سازی وضعیت

  قابل اجرا، در صورت دومی جریان کار متوقف ساختن) 10(

  در ھمان روز تصفیھ ھای جدید میان مشترکین کھ برای  ، ھر گونھ پرداختجریان کار سازی متوقفپس از دومین

 کاری ارسال گردیده، باید رد شود؛

 ارسال گردیده، بطور اتومات) جاری(در ھمان روز تصفیھ صف بندی شدۀ مشتری کھ برای  متباقی ھر پرداخت 

 میگردد؛ )لغو( کنسل

 ارامیترھای مندرج جدول نوع ذخایر کھ در سیستم باید طبق پ ،وجوه کھ در حسابات ذخایر باقی ماندهATS 

 انتقال داده شود؛) مشترکینتصفیھ حساب (نگھداری شده، ترخیص گردیده و بھ وجوه موجود 

  ھر گونھILF  ؛گردد واپسھای باز باید با فراھم آمدن قروض شبانھ از طرف د افغانستان بانک، بطور اتومات 

  ًمعامالت بیشتری شامل ورود قروض شبانھ جھت قادر سازی ھر گونھ  د افغانستان بانک میتواند صرفاILF  ھای

 .گردد تصفیھ مشترکین  حساب ھای باز بھ منظور بازگشت را وارد نماید تا اینکھ موقعیت

  نھایی متوقف ساختن) 11(

  در ھمان روز تصفیھ ھای متباقی میان مشترکین کھ برای  ، ھر گونھ پرداختجریان کار نھایی متوقف ساختنپس از

 لغو شود؛ کنسل یا کاری ارسال گردیده، باید بطور اتومات) جاری(
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 د افغانستان بانک میتواند ھر معاملۀ نھایی را وارد نماید؛ 

  پایان روز) 12(

 ھای پایان  با سایر گزارشھای حساب مربوطۀ نوع پیام یکجا  و صورت حسابات ھای نھایی تعیین گردیده موقعیت

 یشود؛روز نشر م

  در دفتر عمومی سوابق د  ھای نوع مربوطھ باید بھ وسیلۀ پیام شرکت کننده یا عضو سیستم ھر تصفیھ بیالنس حساب

 شود؛ یا تجدید ن بانک نوسازیاافغانست

 یا  دفتر عمومیGL ھای   د افغانستان بانک ھمچنان باید از ناحیۀ معامالت کھ د افغانستان بانک از طریق صورت

 ؛گردد و تجدید دارد، نوسازی) یا رابطھ(ع پیام بھ آن عضویت انواحساب مربوطۀ 

 سیستم تصفیھ باالی حساب  ،ل ھای ب ھزینھATS  ھمان روز باید محاسبھ و در شرکت کننده یا عضو سیستمھر 

 وضع گردد؛

  معلومات سیستم ) آرشیف(سیستم باید وظیفۀ بک آپ و نگھداری  مجرید افغانستان بانک بھ عنوانATS  را انجام

 . بدھد
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 فصل چھارم

مراحل و دستورالعمل پرداخت یط  

 

  :پانزدھم ۀماد

  :برای موارد ذیل طرح گردیده است ATSسیستم 

 ؛ی بھ شکل انفرادی عاجل کریدت انتقال انتقال ارزش بیشتر ودستورھای پرداخت نوع تصفیھ طی مراحل و  .1

 ؛بھ شکل انفرادی  ھای جمع آوری کھ توسط د افغانستان بانک راه اندازی گردیده سفارشتصفیھ طی مراحل و  .2

 ؛ACH ی در سیستمکریدتمعامالت دستورھای پرداخت نوع انتقال تصفیھ طی مراحل و  .3

 ؛ ACH در سیستم دبت مستقیم معامالت پرداخت نوعدستورھای تصفیھ طی مراحل و  .4

 .چکتصفیھ طی مراحل و  .5

  :شانزدھم ۀماد

و یورو  ،باید بھ افغانی اجرا شود و د افغانستان بانک در مورد معرفی دالر امریکائی  ATSدر سیستم  تادیاتیتمام معامالت 

  . تصمیم می گیردسایر اسعار 

  :ھفدھم ۀماد

آینده قابل اجرا برای طی مراحل میگردد، بھ استثنای آنکھ کدام تاریخ  قابل اجرابھ عین تاریخ  ی ارسال شدهھا پرداخت

در  روز کاری قبل از روز کاری جاری نباشد و د افغانستان بانک 10ھای آیندۀ باید بیشتر از  تاریخ. مشخص گردیده باشد

  . اذ میکنداطالعیۀ قبلی بھ مشترکین، تصمیم اتختغییر آن مطابق با   مورد

  :ھجدھم ۀماد

چھ بھ شکل دستورھای انفرادی  ATSحد اعظم را برای مبالغ کھ از طریق سیستم   د افغانستان بانک میتواند حدود حد اقل یا

  . منتقل میگردد، وضع نموده و میتواند این مبالغ را تغییر بدھد )Bulk(دستھ یی یا بھ شکل 

  :زدھمن ۀ ماد

  :جوابگو باشدمسئول و م پیام ھای پرداخت، تما تکمیل شدنباید در قسمت صحت و  ATSسیستم شرکت کننده یا عضو ھر 

  ھای پرداخت دستور انفرادی تعیین کند؛ در خصوص پیام تا اولویت را بھ مشترکین اجازه میدھد ATSسیستم ) 1(
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نسبت بھ پرداخت ھای د افغانستان بانک در خالص، مھم تر میباشند، اما تصفیھ ھا در مقایسھ با دستورھای  این اولویت) 2(

  ردۀ پائین تر قرار دارند؛

در بلند ترین ردۀ اولویت بندی  میباشد) Collection( ھای جمع آوری شامل سفارشکھ فغانستان بانک ھای دا پرداخت) 3(

  قرار میگیرد؛

  ھا قرار می گیرد؛ اولویت بعدیخالص در ردۀ تصفیھ دستورھای ) 4(

گردیده و در قدم دوم در زمان کھ تصفیھ ھا در صف انتظار قرار دارد، نخست بر اساس اولویت  در آن پرداخت ترتیب کھ) 5(

  ؛میگرددتصفیھ  در چارچوب ھر اولویت الزم دیده شود ATSاز طرف سیستم 

  .تغییر میدھد میتواندارسال نموده،تصفیھ اولویت پیام پرداخت صف بندی شده را کھ برای شرکت کننده یاعضو سیستم ) 6(

  :بیستم ۀماد

را بھ عنوان مھمترین اولویت برای مدیریت سیالیت تعیین  )Collection( ھای جمع آوری مشترکین باید برآورده شدن سفارش

  . ھا میگردد ین امر موجب وضع جریمھا در صورت کوتاھی در. کنند

  :بیست و یکم ۀماد

ھا اتخاذ نمایند، بخصوص از طریق  جریان یکنواخت پرداختسازی و بھتر مشترکین باید تمام تدابیر الزم را جھت ) 1(

  پابندی شدید با جدول زمانی مندرج ضمیمۀ ششم؛

ً از طرف سیستم ) 2( قانونی و قابل اعتبار دانستھ  ATSدستورھای پرداخت کھ از طرف مشترکین ارسال میگردد، باید فورا

  شود؛

لست . ارسال میگردد) دستور(بھ آدرس صادر کنندۀ  مبنی براشتباه پرداختھرگاه یک دستور پرداخت رد شود، یک پیام ) 3(

  از کُدھای اشتباھی در راھنماھای عملیاتی سیستم درج گردیده است؛

اول  –اول ورود (FIFOل یستم بر اساس ترتیب زمانی طبق اصس ثبت گردیده و از طرف در سیستم ھای پذیرفتھ شده پیام) 4(

  . طی مراحل میگردد )خروج

  :بیست و دوم ۀماد

ھا، با  برای تمام پرداخت )افغانستان(برای پیام ھای پرداخت انفرادی، مشترکین باید بھ استثنای استفاده از حروف  )1(

  :سویفت اطاعت و پیروی کنندشبکھ استفاده از انواع پیام ذیل از قوانین قالب بندی 
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 MT103 or MX    مشتری یکریدت واحدانتقال  

 MT202 or MX   نھاد مالی عمومی  

 MT298 or MX  خالص تصفیھ ھا و دستورھای  ھا، اطالعیھ تصدیق

  کننده تسویھاز طرف موسسات 

 MT900 or MX   از طرف مشترک اختیاری است –تائیدی دبت  

 MT910 or MX   طرف مشترک اختیاری است از –تائیدی کریدت  

 MT920 or MX  درخواست پیام  

 MT941 or MX  

 

  از طرف مشترک اختیاری است –پیام بیالنس  

 MT950 or MX   از طرف مشترک اختیاری  –پیام صورت حساب

  است

 MT999 or MX  پیام قالب آزاد )Free Format(  

  

 UNIFIمشترکین باید با قالب بندی  ،)Bulk  (یا دستھ یی جمعی) ی و دبت مستقیمکریدت( ھای در خصوص پیام پرداخت) 2(

  .ھا با استفاده از انواع ذیل پیام مطابقت داشتھ باشد در مورد تمام پرداخت

 PACS.003   یا دستھ یی انتقال دبت مستقیم بطور جمعی  

 PACS.008   یا دستھ یی انتقال کریدت مشتری بطور جمعی  

  

  :بیست و سوم ۀماد

تایم  (Cut off) جریان کار سازی توقفجمعی در ھر زمان کھ سیستم برای فعالیت باز است و تا زمان مانتقاالت کریدت 

  :، قابل ارسال میباشداولی

  دستورھای تصفیھ مسوولیت دارد اطمینان حاصل نماید کھ سیالیت کافی جھت شرکت کننده یا عضو سیستم ھر

 موجود است؛صادر گردیده، ترتیب و  ACHخالص کھ از طرف تصفیھ 
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  ھای جمع آوری کننده   شده بھ بانکتصفیھ ھای از موارد  گردید، دستھ یھتصفخالص تصفیھ ھمینکھ دستورھای

 ارسال میگردد؛

 ھای مستقیم  دبتACH متوقف سازی اولی جریان کار،و تا زمان  ان کھ سیستم برای فعالیت باز استدر ھر زم 

 قابل ارسال میباشد؛

  جمعی  مستقیم  دبتمعامالتBulk  گردیده، ارسال میگردد؛تصفیھ کھ در آن زمان  قابل اجراچند روز قبل از تاریخ 

  سیستم کنترول میگردد؛ یکی تاریخ توسط دو پارامیتر  گردیده پارامیترکھ قبال در سیستم شمار روزھای ارسال قبلی

 حد اعظم و یکی تاریخ حد اقل برای ارسال میباشد؛

  معامالت جمعیBulk ھای پرداخت کننده میتوانند موارد دبت  بانک. ارج ازین زمان ارسال میگردد، رد میشودکھ خ

پیام مستردی  شده، رد نماید؛ مشخصمستقیم را تا زمان پایان دورۀ انتظار کھ در مورد آن نیز در پارامیتر سیستم 

 .بعد از این تایم کھ در سیستم سپرده شده توسط سیستم مسترد میگردد

  قابل خالص در آغاز روز تاریخ تصفیھ بھ عنوان دستورھای  دستھ یی یا جمعی دبت مستقیم معاملھارزش باقی ماندۀ

 ارائھ میگردد؛تصفیھ برای  اجرا

  با کسب عضویت سیستمATS این . و بھ آن احترام می گذارند، مشترکین در برابر شرایط طرح دبت مستقیم تعھد

تصفیھ مسوولیت را بدوش می گیرند کھ اطمینان حاصل نمایند تمام دستورھای  ن اینتعھد بھ این معنی است کھ آنا

ً در آغاز روز و خالص دبت مستقیم   گردیده اند؛تصفیھ فورا

  تصفیھ مشترکین در فراھم آوری سیالیت کافی جھت ھرگاه د افغانستان بانک این حق را بھ خود محفوظ میدارد کھ

 ، آنان را مجازات نمایندکوتاھی نماید اجرای معامالت ، قابلدبت ھای مستقیم در تاریخ 
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  فصل پنجم

  صف معامالت و حل بن بست یریتمد

  

  :بیست و چھارم ۀماد

  :دستورھای انفرادی پرداخت باید طور ذیل طی مراحل گردد

  میگردد؛ استخراجدستور پرداخت گرفتھ یا تفصیالت پرداخت از تصفیھ معلومات الزم برای 

  صادر کننده دبت شده و طرف ذینفع (گردیده تصفیھ ھرگاه فرستنده وجوه کافی در دسترس داشتھ باشد، پرداخت

ً بھ سیستم نھائی ) کریدت میشود مبدل گردیده و سفارش مفصل را بطور بی درنگ بھ شخص ذینفع  ATSو فورا

 ارسال مینماید؛

  د، سیستم پرداخت ناکافی باشتصفیھ ھرگاه وجوه قابل دسترس برایATS  در (دستور پرداخت را در صف معلق

 قرار میدھد؛) حال انتظار

 ھا در اولویت باشند، آنان باید یک کُد اولویت را در آنعده پیام ھا  پیام  ھرگاه صادر کنندگان خواھان قرار دادن برخی

 جاسازی نمایند؛

 اساس اولویت اجرا گردیده و سپس بر مبنای  ت برھا در ردیف در حال انتظار کھ ترتیب بندی شده اند، نخس پرداخت

دارای عین اولویت  FIFOھای کھ بر اساس  پرداخت. تعیین شده، صورت می گیرد ATSزمان کھ از طرف سیستم 

 باشند؛

 سبب آغاز طی مراحل دستورھای پرداخت در ردیف معلق میگردد؛ ،افزایش در وجوه قابل دسترس صادر کننده 

  طور ذیل تعیین میگردد طی مراحل) تسلسل(ترتیب: 

o ھای پرداختی با کُد اولویت بیشترھمواره قبل از آنعدۀ کھ دارای کُد اولویت پائین تراند، طی مراحل میگردد؛  پیام

ً در صورت پرداخت اولویت با ھیچ کُد  ،اجرا میگردد کھ در ردیف انتظار یھای با کُد اولویت پائین تر صرفا

 باشد؛خت باقی نمانده بیشتر پردا

  بر اساس (تمام دستورھای پرداخت با عین اولویت بھ ترتیب زمانی پذیرش طبقھ بندی و طی مراحل میگردد 

FIFO(؛ 

  ھمینکھ دستورھای پرداخت در ردیف انتظار یک صادر کننده ارائھ شد، سیستمATS  باید طی مراحل ردیف انتظار

اعتباری فعالیت کھ نخستین  آغاز کنند ه را دوباره از سر گرفتھ و از ھمان دستورھای پرداخت مربوط صادر کنند

 . آن مشاھده شده باشد
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  :بیست و پنجم ۀماد

ً  ،د افغانستان بانک میتواند ھر مورد در ردیف را بھ منظور تسھیل جریان شفاف وجوه از طریق سیستم، لغو نموده و فورا

  راه اندازی کنندۀ آنرا مطلع نماید؛ شرکت کننده یا عضو سیستم 

  د افغانستان بانک از طریق سیستمATS  نھائی  تایم توقفبطور اتومات ھر مورد پرداخت کھ در(Final Cut-

off)  لغو کند؛کنسل یا  ھنوز ھم در ردیف قرار دارد،سیستم 

در شرایط استثنائی  شرکت کننده یا عضو سیستماز طرف  ATSدستورھای پرداخت صف بندی شده در سیستم . الف

  .توضیح گردیده است مفصالعضویت سیستم در راھنمای استفاده کنندۀ  پروسجر این بخش. لغو میگردد

  :بیست و ششم ۀماد

ھای دو یا بیشتر مشترکین  انتظار سبب اشباع سیستم گردد، و ھرگاه ردیف قطار /ھرگاه ارزش دستورھای پرداخت در ردیف

با دستورھای پرداخت مسدود گردد و مشکل در راه تضمین مداخلھ د افغانستان بانک بسیار جدی باشد، رفع بن بست 

(Gridlock Resolution)  آن بھ عنوان صالحیت توسط د افغانستان بانک در حدود  یدستیا طور و باید بطور اتومات

  :گرددتصفیھ سیستم راه اندازی گردد و با شبیھ سازی یک دستورالعمل دوجانبھ یا چندین جانبۀ  مجری

  کھ دستورھای پرداخت آن ارائھ شده باشد یا قرار باشد از ردیف انتظار شرکت کننده یا عضو سیستم بیالنس ھر 

میگردد کھ تمام دستورھای پرداخت در عین زمان اجرا  محاسبھ تعھد  دریافت شود، بر اساس فرضیۀ معامالت

 میگردد؛

  وجوه کافی جھت تصفیۀ بیالنس در اختیار  شرکت کننده یا عضو سیستم سپس چک میگردد تا دیده شود کھ ھر

 دارد یا خیر؛

 برخی  ،ۀ آندر نتیجۀ رفع موفقان. ھرگاه چنان باشد، ھر مورد تسلسلی در ردیف انتظار بطور انفرادی اجرا میگردد

 ردیف مرخص میشود؛اتومات از نیز از طریق میکانیزم بررسی معامالت دیگر کھ در حال انتظار است

  خویش را در جریان روز نظارت نموده و اطمینان حاصل نمایند کھ برای برآوردن تصفیھ مشترکین باید حساب

 ھای تسویوی خویش وجوه کافی در اختیار دارند؛ مسوولیت

  د افغانستان بانک وضعیت مشترکین را نظارت نموده و بھ آنان توصیھ میکند کھ تدابیر الزم را جھت رفع مانع

 . بردارند
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  فصل ششم

  پرداخت یطو شرا یتتثب

  

  :بیست و ھفتم ۀماد

اما قبل از  میباشد ATSکھ در آن مورد پرداخت داخل سیستم میگردد، لحظۀ پذیرش تخنیکی پرداخت از طرف سیستم زمانی

  . چک، تصدیق و تائید میگردد ATSصف بندی دستورھای پرداخت توسط سیستم / قطاریا تصفیھ پذیرش برای 

  :بیست و ھشتم ۀماد

شرکت کننده یا عضو صورت گرفتاری با افالس دستورھای پرداخت در تصفیھ  اکنونقانون د افغانستان بانک،  87طبق مادۀ 

  .، مصئون میگرددسیستم

 باید در مورد وضعیت دستور دریافت شدۀ پرداخت بھ حساب یک شخص  پرداخت دریافت کننده یا جانب مشترک

 ذینفع در خالل دو ساعت پس از دریافت پرداخت از آدرس مشترک ارسال کننده، تصمیم بگیرد؛

 باید ارسال کنندهعضو یا طرف غنی سازی غیر عادالنھ توسط دعوای در صورت دریافت کننده  عضو یا طرف 

 :کریدت کند واصلھمسوول دانستھ شود، کھ نتواند حساب شخص ذینفع را با ارزش 

o  متوقف در مدت کمتر از یک ساعت قبل از در خالل دو ساعت از دریافت پرداخت و اینکھ پرداخت

 دریافت نشده باشد؛ سیستم اولیھ سازی تایم

o  و اینکھ پرداخت در مدت کمتر از دو  ذیلدر روز  کاری دقیقھ از زمان آغاز روز) 30(در خالل سی

 دریافت شده باشد؛ سیستم اولیھ توقف سازی تایمساعت قبل از م

  در برابر دعوای غنی سازی غیر عادالنھ توسط یک مشترک ارسال  یدریافت کننده در صورتعضو یا طرف یک

 آن نیست، برگرداند؛ درخواستکننده مسوول دانستھ میشود کھ نتواند یک مورد پرداخت را کھ خودش قادر بھ 

  رد نماید کھ قادر بھ  یدریافت کننده باید یک دستور دریافت شدۀ پرداخت را در صورتعضو یا طرف یک

 آن نباشد؛ درخواست

  ساعت  2ل ارسال کننده در خال جانب/ مشترکھمچو مورد پرداخت را بھ دردریافت کننده باید عضو یا طرف یک

از (تایم توقف سیستم ند کھ این پرداخت در مدت کمتر از یک ساعت قبل از نخستین برگرداواپس پس از دریافت 

 دریافت نشده باشد؛ )اجرای معامالت

  دقیقھ از ) 30(ارسال کننده در خالل سی عضو یا طرف دریافت کننده باید ھمچو پرداخت را بھ عضو یا طرف

 توقف شدن تایمدر مدت کمتر از یک ساعت قبل از مزمان آغاز روز در روز بعدی برگرداند کھ این مورد پرداخت 

 .دریافت شده باشد سیستم اولیھ
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  :و نھم یستب ۀماد

  پرداخت یریپذ شدن و فسخ نا یینھا

عضو   یھطرف ارسال کننده دبت شد و حساب تصف یاعضو   یھحساب تصف ینکھپرداخت ھم ی، دستورھاATS یستمدر س) 1(

 یرکھ غ( یشوددانستھ م ییصورت گرفتھ و نھا  یھشد، تصف یدتکننده با مبلغ مشخص شده در دستورھا کر یافتطرف در یا

  ).یباشدم یرندهاما قابل برگشت از جانب گ یباشدقابل فسخ م

  .نداشتھ باشدنداردو ھیچ گونھ تاخیر قابل حس وجود  ATSنھایی در سیستم  تصفیھ و  تصفیھ میان مراحل پذیرش برای ) 2(

  :مسی ا ۀماد

 یا عضو سیستمشرکت کننده را بپذیرد، برداشت توسط یک  تصفیھ یک رھنمود پرداخت برای  ATSاز لحظۀ کھ سیستم ) 1(

، بھ عبارۀ گردددر صورت لزوم دید  لغو ممکن در ردیف قرار نگیرد و  تصفیھ تا زمانی مجاز نمیباشد کھ پرداخت جھت 

  بندی شده باشد،) ردیف(صف  سیستم نھائی شدنتوقف دیگر زمانی لغو میشود کھ در م

ً وارد و ) 2(   . گردیده باشد، آن مورد پرداخت قابل لغو نمیباشد تصفیھ ھرگاه یک مورد پرداخت سھوا

  :سی و یکم ۀماد

ھای دریافت  بھ بانکو د نترتیب میشو ھا در داخل دستھ ATSاز طرف سیستم  ACHھای مستقیم  پس از پذیرش تخنیکی، دبت

  . ارسال میگردد جھت تائیدی و تصمیم گیری روی پرداخت یا عدم پرداخت )پرداخت کننده(کننده 

 :سی و دوم ۀماد

دبت مستقیم بر اساس تسویھ خالص از طرف نخستین دورۀ  تصفیھ بھ عنوان دستورھای  ACHارزش باقی ماندۀ دبت مستقیم 

  . ارائھ میگردد تصفیھ جھت  ،قابل اجراتاریخ 

  :سی و سوم ۀماد

ھای پرداخت کننده میتواند موارد دبت مستقیم را تا پایان مدت انتظار کھ بھ عنوان پارامیتر سیستم مشخص گردیده، رد  بانک

  . نماید

خالص، موارد پرداخت غیر قابل فسخ یا  تصفیھ دستورھای  تصفیھ و  ACHمدت زمان میان ارسال دبت مستقیم این در 

  . نھایی نمیباشند
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  فصل ھفتم

  یمال یباتساختار محاسبھ و ترت

  :سی و چھارم ۀادم

و یک حساب تصفیھ یک حساب  )نوع اسعار(برای ھر واحد پولی ATSباید در سیستم  شرکت کننده یا عضو سیستم ھر ) 1(

ILF داشتھ باشد؛  

  ذخایر کھ نوع از حساب فرعی شمرده میشود، قابل انتقال میباشد؛ حساب بھتصفیھ وجوه از حساب ) 2(

 ILFمبلغ در حساب  + عالوه و وجود دارددر ھر نوع ذخایر  کمتر از مبلغ کھتصفیھ حساب مبلغ موجود در بیالنس ) 3(

  میباشد؛ معامالتتصفیھ پروسس موجود جھت  و بیالنس عبارت از مبلغ وجوه

ً بھ منظور حساب مبالغ کھ در ) 4( مشخص کھ در ھر نوع ذخایر تعریف  معامالت کھتصفیھ ذخایر نگھداری شده، صرفا

  گردیده، استفاده میشود؛

  بکار رفتھ و باید بیالنس دبت نداشتھ باشد؛  ATSبرای عملیات سیستم تصفیھ حساب ) 5(

در پایان روز برای  ATSسیستم تصفیھ حساب کھ در دفتر عمومی د افغانستان بانک حفظ گردیده، باید با بیالنس حساب ) 6(

  . شود) اپدیت(نوسازی  شرکت کننده یا عضو سیستم ھر 

بھ حساب امانات کھ نزد د افغانستان بانک تصفیھ مشترکین باید اطمینان حاصل نمایند کھ ھر گونھ انتقال وجوه حساب ) 7(

. صورت بگیرد Final-cut-off )در اخیر روز(سیستم  نھائی متوقف سازیقبل از  ATSنگھداری شده، باید از طریق سیستم 

  نمی گردد؛تصفیھ ھرچند، ھمچو انتقاالت سبب بیالنس دبت در حساب 

از آغاز روز  قبل وومی د افغانستان بانک کھ پس از پایان روز ھر گونھ تحرک یا عیارسازی با بیالنس حساب دفتر عم) 8(

در روز بعدی بھ فعالیت آغاز میکند،  ATSکھ سیستم  ھنگامیکھصورت می گیرد، باید ھر چھ زودتر  ATSبعدی در سیستم 

  . منعکس شود ATSسیستم تصفیھ در حساب 

  :سی و پنجم ۀماد

بدین وسیلھ موافقھ میکند کھ د افغانستان بانک اجازۀ ذخیره نمودن وجوه موجود در حساب شرکت کننده یا عضو سیستم  

 Deferred Net Settlementدر  )وضعیت دبت خالص(Net debit positionکھ در سیستم دارای  عضو سیستم  تصفیھً

میگردد، ھمینکھ دستور صفیھ ت ATSاز طریق سیستم  DNSاست و بھ تقاضای فراھم کنندۀ )تصفیھ خالص در زمان تاخیر(
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چون امانت داری اوراق بھادار  فورا نھایی میگردد خالصتصفیھ پذیرفتھ شد، وضعیت  در سیستم تصفیھخالص جھت تصفیھ 

(collateral) زمینھ سازی نموده و آنرا تضمین مینماید .  

  :سی و ششم ۀماد

دستورھای تصفیھ خویش جھت تضمین تصفیھ میتواند ذخایر را تحت حساب  ATSسیستم  شرکت کننده یا عضوھر ) 1(

  نماید؛ عیار و تنظیم، DNSخالص در سیستم تصفیھ 

ھمچنان میتواند یک ذخیرۀ عمومی و یک ذخیرۀ نقدی را برای مقاصد مدیریت سیالیت  شرکت کننده یا عضو سیستم ھر ) 2(

  نماید؛ و تنظیم ترتیبعیار ، خویش 

ً  شان از حساب جاری بھ حساب ذخیره مشترکینتصفیھ ایجاد ذخیره بھ معنی انتقال وجوه در حساب ) 3( کھ در آنجا صرفا

  .برای مقاصد تعیین شده استفاده میشوند، میباشد

  :سی و ھفتم ۀماد

مشخص  DNSقسمیکھ در قوانین مربوطۀ سیستم  DNS، ذخایر ھمین DNSخالص از طرف  ۀتصفیقبل از ارائۀ دستور ) 1(

  میگردد؛ مسدودشده، بطور اتومات 

بھ  در حسابات جاری تمام مشترکین) اگر از قبل قید نشده باشد( DNS، ذخایر ھمین DNSدر  خالص تصفیھ حین روند ) 2(

آن تصفیھ کھ پس از زمانیتا مسدود میگردد  بطور اتومات )وضعیت خالصتصفیھ ( ضمانت کنندهتضمین تصفیھ  عنوان

  . دنمرخص گرد

  د افغانستان بانک تضمین میشود؛ حمایتکھ بھ ذخایر انتقال داده شده، بھ یا مبالغ) 3(

دستورھای تصفیھ د کھ در صورت وجوه ناکافی جھت نو د افغانستان بانک موافقھ میکن )اعضاءسیستم( مشترکین) 4(

 ذمھ ھایمکلفیت تسویوی  و آذاذ نماید مربوطھ، د افغانستان بانک میتواند مبالغ تعھد شده در ذخایر را DNSتسویوی خالص 

  :در صورتیکھخشدب تحقق )قید شرط(بدون کدام التزام را ناشدۀ مربوطھ تصفیھ 

  باید ارائھ شود؛ )تحقق بخشیدنقصد (اطالعیۀ قبلی در مورد 

 محکمھ، کارمند عامھ یا سایر اشخاص منظور شود؛ ھرباید از طرف  )تحقق بخشیدن( سازی  شرایط نقدینھ 

  باید از طریق لیالم عامھ یا ھر روش تجویز شدۀ دیگر اجرا گردد؛) تحقق بخشیدن(روند نقدینھ سازی 

 یک مدت زمان اضافھ باید گذشتھ باشد؛ 

  سیستم تصفیھ پس از ،ATS از انسداد خارج شده و ذخایر مربوطھ را ازاد میسازد. 
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  :سی و ھشتم ۀماد

  :مشترکین را تعیین نمایدتصفیھ د افغانستان بانک باید بیالنس کریدت یک روزۀ حد اقل در حساب 

  آن در  پولی از طرف د افغانستان بانک با مشخص نمودن نوع ذخایر جھت نگھداری قسمتی از وجوه عملاین

 بھ ذخایر، صورت می گیرد؛تصفیھ و انتقال بیالنس مورد ضرورت از حساب  سیستم  اعضایتصفیھ حساب 

  قابل استفاده نمیباشد کھ از طرف د افغانستان بانک ازاد شود یتا زمان در سیستم ذخیرهحساب وجوه موجود در. 

  :سی و نھم ۀماد

بھ  )اوراق بھادار تضمین شده(تضمین   مقابلرا در  (ILF)یا ) میان روز(د افغانستان بانک تسھیل سیالیت یک روزه 

  مشترکین فراھم میکند؛

  تصمیم )اوراق بھادار تضمین شده(تضمین  مجزا از اعضاء ھای تضمین  د افغانستان بانک در مورد استفادۀ سایر ،

 می گیرد؛

  ھر گونھILF بھ  )عدم پرداخت(در صورت  برگشتانده یا پرداخت شود یا ھم )اعضاء(توسط  باید قبل از پایان روز

 .قروض شبانھ مبدل شود

  :چھلم ۀماد

بھ  شرکت کننده یا عضو سیستم محدود سازی، تعلیق یا خاتمۀ دسترسی در قسمت د افغانستان بانک با اختیار کامل خویش 

  :کھتصمیم اخذ میدارد، در صورتی تسھیل سیالیت میان روزه

  ھا درخواست نماید یا یکی از قرضھ دھندگان آن برای توقف پرداخت عضو سیستم. 

  ورشکستھ اعالم شود؛ شرکت کننده یا عضو سیستم 

  در سیستم  شرکت کننده یا عضو حسابATS  افغانستان بانک از دید د عضو سیستم خطاھای پایان یافتھ یا اعمال یا

 را بھ مخاطره بیاندازد؛ ATSسبب خطر در سیستم شود یا عملکرد عادی سیستم 

  مطابقت نداشتھ باشد؛ازین بیشتر با معیار شایستگی عملیات سیاست پولی   )عضو سیستم(شرکت کننده یا 

  مطابقت نداشتھ باشد دیگراین قوانین ذکر شده،  2با شرایط کھ در بخش   )عضو سیستم(شرکت کننده یا. 

  :چھل و یکم ۀماد

بھ اکمال  Cut offسیستم نھائی  یتوقف سازکھ در جریان روز بکار رفتھ، در م )تسھیل سیالیت یک روزه( ILFھرگونھ 

  :میرسد

  باید وجوه کافی در  شرکت کننده یا عضو سیستم ھرILF  سیستم  بستھ شدنخویش داشتھ باشد تا قبل ازATS 

 شود؛دوباره برگردانیده 
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  قبال درین موقع وجوه کافی نداشتھ باشد، د افغانستان بانک با نرخ تکتانۀ شرکت کننده یا عضو سیستم ھرگاه یک 

 اوراق بھادار کھ برایاز آنعده  جلوگیریاین کار اثر . مینماید مرعی االجرااتومات را  )قرضۀ شبانۀ(تعیین شده 

 فراھم میکند؛تضمین  خارج میشود، آن یا فروش ILF جبران نشده) تضمین(

 شده است؛تضمین  تضمین، قرضۀ شبانھ ھمواره از طریق 

  قروض شبانھ باید در صبح روز بعدی جبران شود، ولی با منظوری د افغانستان بانک در صورت لزوم دید بھ

 .قروض طویل المدت تضمین شده قابل تعویض میباشد
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  فصل ھشتم

  ینمشترک ھای یتوولئحقوق و مس

  

  :چھل و دوم ۀماد

مشترکین بطور . صادر نماید ATSبھ سیستم اصول طبق این  بطور کُل، تمام مشترکین باید دستورھای پرداخت خویش را

  :انفرادی در قبال موارد ذیل مسوول دانستھ میشوند

 برآوردن درست مکلفیت خویش مطابق این قوانین؛ 

  نمایندگی از خویش و بھ نمایندگی از مشتریان خویش ارسال میکنند؛کیفیت معلومات کھ آنان بھ 

 ھای پیام کھ روی آن موافقھ شده است؛ مطابقت معلومات با پروتوکول ھای تخنیکی و فارمت 

  مرکز پرداخت سیستم (با شرکت کننده یا عضو سیستم تامین دسترسی(ATS  مطابق با دستورالعمل امنیتی

 این قوانین؛

 ن ازینکھ تمام معلومات فراھم شده بھ آنان از طرف سیستم حصول اطمیناATS را جمع آوری میکنند؛ 

  کنترول طی مراحل دستورھای پرداخت آنان تا زمان کھ سیستمATS  از لحاظ بھ این دستورھای پرداخت

 را اعطا نمایند؛" پذیرفتھ شده"  تخنیکی حالت

 ھا و قوانین دسترسی بھ سیستم  دستورالعمل در روشنایی با اینATS  مطابقت میکند؛را مدیریت و ً  اکیدا

  استفاده کنندگان قا نمایداطمینان حاصل ً ً از طرف د افغانستان بانککھ صرفا دسترسی کنترول بھ توکن  نونا

 استفاده میکنند؛ بھ شکل مجاز از سیستمکھ الکترونیکی را دارند، 

  نام و شمارۀ حساب(مورد ھدف پیام ھای پرداخت با استفاده از ھر دو  )گیرنده(ذینفعطرف شناسائی( 

 ھای پیام کھ از طرف د افغانستان بانک اطالع داده شده است فراھم آوری معلومات مطابق بھ فارمت. 

  :چھل و سوم ۀماد

  ھای کھ ارسال  پرداختتصفیھ باید مسوولیت داشتھ باشد کھ در طول روز از  شرکت کننده یا عضو سیستم ھر

 در ردیف ھای انتظار ، دستورھای تسویوی خالص و نا صادره ھای ذخیره شده نموده، شماره و مبلغ پرداخت

ھیچ  بھ منظور جلوگیری از اینکھ میزان ذخایر راو ھمچنان آن،  ILF، تصفیھ خالص در ردیف، بیالنس حساب 

 .نباشد نظارت نمایددر سیستم موجود ناشده تصفیھ ھای  پرداختنوع 
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  :چھل و چھارم ۀماد

 :بگیرد صورت  سیستم عضو یا کننده شرکت یک بھ پرداخت اشتباھی سفارش وقتی

 عضو با مبالغ اشتباھی کریدت شده، بایدپس از آنکھ آگاه شود حساب تسویوی شان  معاملھ دریافت کننده عضو 

ً اطالع داده و بھ )ارسال کننده( صادر کننده  عنوان دستور جدید آنرا دوباره پرداخت نماید؛را فورا

 روی دست اشتباه برای اصالح  )دریافت کننده(عضو باید تدابیر را جھت درخواست از  معاملھ)صادر کننده(عضو ،

 بگیرد؛

  پرداخت برگشتی باید بھ عنوان دستور پیامMx (MT202) دستور . جدید انتقال دستور مالی راه اندازی شود

ً پرداخت برگشت را نشان بدھد )اولی(دستور اصلیو مشخصات ه برگشت باید حاوی شمار  . باشد و صریحا

  ھمچو معامالت در حالیکھ قبل از متوقف سازی اولیھ سیستمInitial Cut-off  گزارش شده ولی در عین روز

 بھ دلیل تاخیر در(افغانستان بانک اس نرخ امانات شبانھ کھ از طرف دبر اس) صادر کننده(عضوتصحیح نشده باشد 

 . دعوا میکنددر قسمت تکتانھ پرداخت  اشتباھی یا اضافھ مبالغ بازپرداخت 

  :چھل و پنجم ۀماد

روز تقویمی  60در خالل در مورد قانون پذیری را  ساالنھ خویشباید تصدیق نامۀ تفتیش شرکت کننده یا عضو سیستم ھر 

  ).ضمیمۀ ھفتم( .ارسال نمایدبھ د افغانستان بانک  ATSدر سیستم  اشپس از سالگرد اشتراک 

  :چھل و ششم ۀماد 

امضاء شده عضو سیستم  از طرف کارمندان با صالحیت اجرائیویتصدیق نامۀ تفتیش ساالنۀ اطاعت پذیری از قانون باید 

  . کھ از طرف د افغانستان بانک درخواست شده، باید بطور بی درنگ ارائھ گردد مدارکھر گونھ  .باشد

  :چھل و ھفتم ۀماد

بشمول امور با مشخصات کاری،  و مطابقت آناطاعت پذیری از قانون  در قسمت باید شرکت کننده یا عضو سیستم ھر 

  . گردددرین قوانین مشخص شده، ارزیابی  ATSامنیتی کھ در خصوص سیستم  واداری  تخنیکی ،

  :چھل و ھشتم ۀماد

  :ا و تسھیالت تحقیقی ذیل دسترسی داشتھ باشدھ تا بھ گزارش قادر است شرکت کننده یا عضو سیستم ھر 

  نزد د افغانستان بانک؛تصفیھ وضعیت حساب پرداخت و 

  ھای سیستم  بخصوص پرداخت(دسترسی بھ حساب پرداخت وتصفیھ معامالتATS(  

 ردیف انتظار با دستورھای انفرادی؛ 
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  خالص تصفیھ پذیرفتھ شده دستورھایACH  درحال طی مراحل میباشدخالص کھ تصفیھ یا سایر دستورھای. 

  ؛)ھرگاه موجود باشد(وضعیت کریدت میان روزه نزد د افغانستان بانک 

 از طریق  بر مبنای تقاضا ضروری نمیباشد چون نسخھ) فوری(وھای خاص  گزارش ً ً تحویل شده مستقیما ھای رسما

 . صفحھ در ھر زمان قابل دید و چاپ میباشد

  :چھل و نھم ۀادم

ھا یا بھ دلیل استفادۀ  در برابر ھر گونھ زیان ناشی از عدم اطاعت پذیری از دستورالعمل شرکت کننده یا عضو سیستم 

نامناسب یا تقلب آمیز آن و بخصوص در قسمت ھرگونھ معامالت کھ از طرف استفاده کنندگان آن اجرا میگردد، مسئول 

  .دانستھ میشود

  :پنجاھم ۀماد

در برابر  ATSھای مرتبط بھ سیستم  دستورالعمل و ھا یستمباید اطمینان حاصل نماید کھ س شرکت کننده یا عضو سیستم ھر 

  .مصئونیت کافی را فراھم میکند تقلب آمیزفعالیت ھای 

  :پنجاه و یکم ۀماد 

یا مشتری  عضو سیستم چھ از طرف کارمندان  ATSمرتبط بھ سیستم  )حقیقی و مشکوک(بگونھ تمام فعالیت ھای تقلب آمیز 

ً بھ دیا شخص دیگری    .افغانستان بانک گزارش شودصورت گرفتھ باشد، باید فورا

  :پنجاه و دوم ۀماد

جھت تحقیق و  )بانکھای عضو(سایر مشترکین باید در صورت تقاضای د افغانستان بانک یا  )عضوسیستم(ھراشتراک کننده

  . شناسائی منبع ھر گونھ تقلب یا معاملۀ مشکوک، ھمکاری الزم نماید

  :پنجاه و سوم ۀماد

ً بھ د افغانستان بانک اطالع داده وبا وقوع یا تھدید ) بانکھای عضو( مشترکین   :وقوع حوادث قابل اطالع دھی، فورا

  دستورھای پرداخت بھ سیستم بیشتر اطمینان حاصل نماید کھATS ارسال نگردیده است؛ و 

 و ارسال در مورد ھر گونھ اقدامات کھ جھت حصول اطمینان از ادامۀ صالحیت و توانایی خویش برای صدور 

 .دھدبھ د افغانستان بانک آگاھی ، روی دست دارددستورھای پرداخت 

  :پنجاه و چھارم ۀماد

تمام تدابیر الزم را روی دست گرفتھ کننده، ) مانع(رویدادھای مھار نمودن در صورت ) ذیدخل( شرکت کننده یا عضو سیستم

  :سازدباید د افغانستان بانک را آگاه و 
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  یکجا با د افغانستان بانک، شناسائی کند؛رویداد یا نقیصھ را ) 1(

 )جھت کمک با د افغانستان بانک در راستای حل مشکل کھ سیستم ) بر اساس راھنمای مشخص شدهATS  را

 .عملیات ضروری را انجام دھندبھ حالت عادی سیستم بازگشت  الی متضرر میسازد و

و استفاده از منابع فراھم شدۀ برای  ممکن بود ھای آن  برای شخص در چارچوب صالحیتاگر  شده  حل مشکل عاید) 2(

  :اعادۀ معلومات از دست رفتھ و در صورت نیاز

  موقع کھ مشکل حل شده و سیستم دوباره بطور عادی فعالیت کند؛اطالع دھی بھ د افغانستان بانک در 

  مسئول دانستھ میشود شانھر مشترک در برابر ھر عمل کھ از طرف استفاده کنندگان ً  .صورت می گیرد، کامال
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 صل نھمف

 یناتخالص و تضم ۀ یتصف

  

  :پنجمپنجاه و  ۀماد

کنندۀ کھ منظور شدۀ د افغانستان بانک باشد، ایجاد شده و در حسابات تسویھ خالص از طرف نھادھای تصفیھ دستورھای 

. میگرددتصفیھ ، نگھداری شده، ATSکنندۀ دخیل در سیستم تسویھ پرداختی و تسویوی کھ از طرف مشترکین نھادھای 

دارای در عین زمان گردیده و تصفیھ " کُل یا ھیچ" all or noneخالص بھ عنوان معامالت چندین بخشی تصفیھ دستورھای 

  . میگرددتصفیھ میباشد ھا  کریدتھا و  م دبتتما

  :پنجاه و ششم ۀماد

اطمینان  ATSسیستم  درتصفیھ ذخایر پرداختی و  از وجوه  کافی درمسئولیت دارد کھ  شرکت کننده یا عضو سیستم ھر 

بھ شکل سریع زمینھ سازی  ATSپس از دریافت آن از طرف سیستم  )خالصتصفیھ (دستورھای تصفیھ تا برای حاصل نماید 

  .شود

  :پنجاه و ھفتم ۀماد 

تضمین را بھ شکل ذخایر در سیستم   Collateralخالص، مشترکین میتوانند تصفیھ دستورھای تصفیھ بھ منظور  )1(

ATS  یا بھ شکل تعھدات در قسمت اوراق بھادار حکومتی ترتیب بدھند تا مطابق با احکام مربوط بھ بیالنس کریدت حد

 اقل میان روزه مندرج فصل ھفتم این قوانین، وضعیت دبت آنرا تحت پوشش قرار بدھد؛

 نگھداری میشود؛ ATSدر سیستم )کریدت حد اقل میان روزه ( ILFارزش اوراق بھادار تعھد شده در حسابات  )2(

نگھداری  ATSبطور جداگانھ در حسابات ذخایر سیستم  مشخص شانکننده برای ھر مورد تسویھ ذخایر نھاد  )3(

 میشود؛ 

پرداختی و (ارسال شد، وجوه مالی بطور اتومات در حسابات  ATSخالص بھ سیستم تصفیھ دستورھای  حینیکھ )4(

تصفیھ سدود میگردد تا اینکھ پس از پذیرش دستورھای کھ دارای وضعیت دبت خالص باشد، ممشترکین  )تسویوی

 سریع وضعیت خالص زمینھ سازی شود؛تصفیھ برای خالص 

کھ برای  ILFباشد، ذخیرۀ مربوطھ و ھر موجود نتصفیھ در حساب پرداخت و  )کریدت کافی( ھرگاه وجوه مالی )5(

خالص تا تصفیھ ، درینصورت دستورھای )ھرگاه موجود باشد( قابل دسترس میباشداست مشترکین با وضعیت دبت 

 در صف انتظار قرار میگیرد کھ وجوه کافی در اختیار قرار بگیرد؛ یزمان

 ھرگونھ وجوه مالی باید بمجرد قابل دسترس شدن، بطور اتومات بھ ذخایر مربوطھ انتقال داده شود؛ )6(
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ترتیب نماید تصفیھ حساب پرداخت و  دراز قبل  تصفیھبرای استفادۀ  د افغانستان بانک میتواند یک ذخیرۀ خاص را )7(

 مینماید؛ عملیتصفیھ را بھ حساب پرداخت و ) کھ در ذخیرۀ موجود نباشد(و پس از آن مبلغ باقی ماندۀ دبت شده 

ً کننده باید تسویھ صورت نگیرد، نھاد تصفیھ ھرگاه  )8( را جھت  عضو سیستم آگاه شود و مسوولیت دارد کھ فورا

 سازماندھی پوشش الزم مطلع سازد؛

خالص تصفیھ از طرف یک مشترک نیز منجر بھ ارائۀ معامالت  ATSبھ سیستم  Bulkجمعی  سپرده شده معامالت )9(

 میگردد؛ ATSدر حسابات سیستم تصفیھ برای 

ً از طرف ذخایر و اوراق بھادار تعھد شده حمایت میشودتصفیھ این موارد  )10(  .مشابھا

  :پنجاه و ھشتم ۀماد 

   امنیتیدستورالعمل ھای 

درج اصول روش ھای مکالماتی کھ درین خدمات و و د افغانستان بانک موافقھ میکنند کھ از  )عضوسیستم( ھر مشترک

  : استفاده مینمایند فراھم میشود و گردیده

  یک  اصول  مندرج این معلوماتنظر بھ ھای امنیتی  و روش) ارتباطات(مکالمات الکترونیکی در قسمت مکالمات ،

 شرط حتمی میباشد؛

 بوده مطابقت در اصول ھای تخصیص شده درین  مشترکین موافقھ میکنند کھ با دستورالعمل ھای قابل تطبیق و روش

 پیروی میکنند؛از آن و 

 رده وظیفھ سپمگر اینکھ مطابق این دستورالعمل ھا بھ آن  ،د افغانستان بانک مکلف بھ پیروی از دستورھا نیست

 .شود

  :پنجاه و نھم ۀماد

ً محرم  ،بھ سیستم ھای دسترسی پاسوردھای امنیتی و سایر روش ،امنیتی، کُدھا  و وسایل ھای امنیتی، آالت دستورالعمل شدیدا

کشف مورد  صورتموافقھ میکنند کھ با بیشترین توجھ از آن استفاده و محافظت نموده و در  )اعضای سیستم(بوده و مشترکین

ً بھ د افغانستان بانک  مشکوک یا ھر ھمچو دلیل در قسمت موارد توافق شده،   . دناطالع بدھفورا

  :متصش ۀماد

را نداشتھ و در قسمت اشتباھات صورت گرفتھ یا دستورھای  موارد امنیتی سیستم افغانستان بانک مسوولیت کشفد) 1(

  .صادر شده، مسوول دانستھ نمیشود عضو سیستم کھ از طرف یک  دوجانبھ

ھر مورد آنرا طبق  و موافقھ میکند،با ھر گونھ دستور پرداخت الکترونیکی پابند بوده ) عضو سیستم(شرکت کننده یا ) 2(

  .میکندتصفیھ بھ نام آنھا اجرا شده باشد، کھ ھا  دستورالعمل

  



43 
 

  :ت و یکمصش ۀماد 

ھای  را با تمام دستورالعملسیستم امنیت داخلی طرح خدمات ھای کافی برای  باید دستورالعمل شرکت کننده یا عضو سیستم 

 .و حفظ نماید عملی (Materials)در بخش مواد از استفادۀ غیرمجاز  جلوگیریتوصیھ شده امنیتی جھت 

  :ت و دومصش ۀماد

بدینوسیلھ موافقھ میکند کھ اگر د افغانستان بانک مطابق درخواست یک شخص مجاز جھت  شرکت کننده یا عضو سیستم 

در قسمت دستور  یا عضوسیستم  بھ ھر دلیل کھ باشد، عمل نماید، مشترک) یک دستور خاص(پذیرش یک دستور داده شده 

شامل ( ھا ھزینھ ،بگویی، دعواخساره، جوا(را جبران میکند و در برابر ھر گونھ  خسارهخاص مسئول بوده و ھرگونھ 

مصئون و بی ضرر د افغانستان بانک را ، تطبیق بودهخاص قابل  ھای کھ بھ اجرای ھمچو دستور) ھای قانونی فیس

  . نگھمیدارد

  :ت و سومصش ۀماد

فراھم شده بھ یک مشترک کھ از طرف دافغانستان بانک  )نرم افزار یا سخت افزار(ھرگاه مشخصات امنیتی عبارت از ) 1(

ً مسوول  شرکت کننده یا عضو سیستم ، درینصورت )شامل ھویت و پاسوردھا و سایر تدابیر(بھم ملحق شوند  باید منحصرا

  . استفاده از ھمچو مشخصات دانستھ شود

شخص نموده و را م د افغانستان بانک باید ھرنوع استفاده از ھمچو نرم افزار یا سخت افزار توسط اشخاص ذیصالح) 2(

  . اجازۀ دسترسی بھ این تسھیالت را داردمستحق آن دانستھ شود کھ 

  :ت و چھارمصش ۀماد

ھای قابل تطبیق مطابقت و اطمینان حاصل نمایند کھ جریانات پرداختی در سیستم ھای داخلی  مشترکین باید با دستورالعمل) 1(

از محرمیت و تمامیت معلومات حفاظت . آنان بھ اندازۀ کافی در برابر ھر گونھ تھدیدات داخلی و خارجی حفاظت شده است

از دسترسی بھ سیستم مرکزی ،براوزریا تسھیالت مربوطۀ ویب  ATSپرداخت  یشنراه ستبھ استثنای آنان باید . شود

  . خودداری نمایند

  :ت و پنجمصش ۀماد

وابستھ (ھا، جوانب  بدینوسیلھ برای انتقال ھر گونھ معلومات مربوط بھ آن یا میان نمایندگی شرکت کننده یا عضو سیستم ) 1(

ً  )و نمایندگان د افغانستان بانک و جوانب ثالث کھ از طرف یکی از اینھا تعیین شده و در ھر موقعیت کھ قرار دارند، صرفا

اجازه میدھد و ) شامل اھداف طی مراحل معلومات(برای استفادۀ محرمانھ در ارتباط بھ فراھم آوری خدمات بھ مشترکین 

ھر ھمچو معلومات مورد ضرورت باید مستحق انتقال  )و جانب ثالث هنمایندگی، شخص وابستھ، نمایند(میکند کھ ھر  تصدیق

و مشخص  کھ حق عمل را داشتھ باشد، دانستھ شود ذیصالحاز طریق قانون، محکمھ، اقدامات قانونی یا طبق درخواست ھر 

  .گردد
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  :ت و ششمصش ۀماد

کھ بھ منظور اتصال بھ  را برای وسایل تکنالوژی معلوماتی بازیابی معلومات از دست رفتھ تجھیزاتمشترکین باید ) 1(

ھای بک آپ معلومات کافی را نھادینھ ساختھ  آنان ھمچنان باید دستورالعمل. بکار میرود، ترتیب بدھد VPNسیستم سویفت و 

  .و با دقت کامل انجام بدھند

  :ت و ھفتمصش ۀماد

باید از میان کارمندان خویش دو تن را بھ عنوان مدیران امنیتی کھ مسوولیت ارتباطات  شرکت کننده یا عضو سیستم ھر ) 1(

ھای استفاده کنندگان، حذف  ترتیب استفاده کنندگان، تعدیل پروفایل(در قسمت تا . را دارند، تعیین نمایندبا د افغانستان بانک 

ن صدیق نامھ و تحویل دھی آن بھ استفاده کنندگااستفاده کنندگان از سیستم و مدیریت توکن الکترونیکی و صدور ت

   .ھمکاری نمایند)نھایی

  :ت و ھشتمصش ۀماد

ھای امنیتی تھیھ شده از طرف د افغانستان بانک برای تثبیت منبع ارتباطی  میدارند کھ دستورالعمل تصدیقمشترکین ) 1(

  . نمیباشد آنی انتقالی یا محتوامعامالت طرح شده و برای تشخیص اشتباھات در مورد 
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  فصل دھم

  ھا  ھا و ھزینھ رسیدگی بھ اشتباه، فیس

  

  :ت و نھمصش ۀماد

در قسمت صدور یا رسید شرکت کننده یا عضو سیستم تخنیکی یک  در صورت ناکارآییباید مشترک یا عضو سیستم 

ً د افغانستان بانک را آگاه بسازد ATSھا از طریق سیستم  پرداخت   . برای مدت بیشتر از یک ساعت در طول روز، فورا

  :ھفتادم ۀماد

دقیقھ  30ھا برای مدت بیشتر از  پرداختتصفیھ تخنیکی سیستم حین  یید افغانستان بانک باید مشترکین را در صورت ناکارآ

  . دقیقھ پس از پایان روز، آگاه بسازد 30در طول روز و برای مدت بیشتر از 

  :ھفتاد و یکم ۀماد

د افغانستان بانک   ،عضو سیستمھا رخ بدھد،  یی کوتاھی تخنیکی یا سایر ناکارآ شرکت کننده یا عضو سیستم ھرگاه نزد یک 

  :را جھت تعلیق حساب آن راھنمایی میکند

  ؛ والزم پنداشتھ شده و صورت میگیرد تائیدی کتبی از طرف مشترکین اساس  بھتعلیق حساب 

  صورت و د افغانستان بانک  شرکت کننده یا عضو سیستم تائیدی کتبی از طرف  نیز بھ اساسرفع ھمچو تعلیق

 .میگیرد

  :ھفتاد و دوم ۀماد

سویفت، کنترول  ، فری فارمتھا یا تماس ھای تلیفونی  ھای مصئون، فکس تبادل معلومات در سیستم از طریق پیام ھا، ایمیل

  . درخواست میشود مشترکین از طرق فوق الذکر رسماتائیدی . و رسیدگی میشود

  :ھفتاد و سوم ۀماد

قطع  VPNو  شرکت کننده یا عضو سیستم یک  ATSسیستم ) ستیشنورک (یا کار در صورت کھ اتصال میان محل) 1(

در مدت زمان  )fallback line(گردد، مشترک باید یک اتصال جدید را از طریق مسیر بازیابی معلومات از دست رفتھ

  . مناسب آغاز کند
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ھا بھ سیستم نباشد، درینصورت باید با د افغانستان بانک  ھنوز ھم قادر بھ ارسال پیام شرکت کننده یا عضو سیستم اگر ) 2(

ً در تماس شده و  ً مھم  پرداختاجرای  خواھانکتبا  را ،ینبھ نمایندگی از خود بانک از طریق انتقاالت مشترک شانھای نھایتا

  . نماید

  :ھفتاد و چھارم ۀماد

ھا  پرداختتصفیھ و  ھاز تبادل، VPNناتوانایی تمام یا تعداد زیادی از مشترکین جھت دسترسی بھ سیستم مرکزی از طریق 

  :میکند شدیدا ممانعت

 در زمان ً رخ داده محسوب میشود کھ د افغانستان بانک بھ تمام مشترکین اطالع بدھد کھ  یھمچو وضعیت صرفا

 رویداد رخ داده است؛ چنین

  دستورھای بھ عنوان انتقاالت مشترک  شرکت کننده یا عضو سیستم د افغانستان بانک میتواند بھ نمایندگی از یک

در ساحۀ د افغانستان بانک برای مشترکین  (Access Point)   مھم را وارد نماید و ھمچنان یک محل دسترسی

ً داخل سیستم  LANقابل دسترس میباشد کھ معامالت را از طریق دروازۀ سیستم و    ATSد افغانستان بانک مستقیما

 . مینماید

  :ھفتاد و پنجم ۀماد

  ھا و وضع ھزینھ فیس

ً با اطالع دھی بھ مشترکین، فیس تصدیقمشترکین ) 1( ً فوقتا ھا و  میدارند کھ د افغانستان بانک صالحیت آنرا دارد کھ وقتا

  . ھا را وضع نماید سایر ھزینھ

حسابات  را ازھا  محاسبھ نموده و این فیس شرکت کننده یا عضو سیستم  استفادهقدرھزینھ ھا را بر اساس  ATSسیستم ) 2(

را  ھا طبقا جریمھ، اصول  د افغانستان بانک بھ دلیل نقض بعضیعالوه براین، . مشترکین وضع مینمایندتصفیھ پرداخت و 

  . وضع مینماید

بدینوسیلھ بھ د افغانستان  شرکت کننده یا عضو سیستم وضع ھزینھ در پایان ھر ماه تقویمی روی دست گرفتھ میشود و ) 3(

 فیس ھا را در ، انتقاالتشرکت کننده یا عضو سیستم ھا از طرف  ھا و جریمھ فیستصفیھ بانک صالحیت میدھد کھ جھت 

  . انجام بدھد ات کمیشن ھای دافغانستان بانکحساب

ھا توضیحات ارائھ میکند،  ھا و جریمھ ھای حساب منظم را کھ در مورد تمام ھزینھ برای مشترکین صورت ATSسیستم ) 4(

  . فراھم میکند
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  :ھفتاد و ششم ۀماد

، ATSرا بھ تمام مشترکین با استفاده از عین خدمات موجود در سیستم  ھا فیس الیحھد افغانستان بانک موافقھ میکند کھ ) 1(

  . کند تطبیق می

  .ھا را بازنگری میکند ھا و ھزینھ دوره وار فیس بھ قسمد افغانستان بانک ) 2(

را در برابر ھر گونھ خدمات  شرکت کننده یا عضو سیستم د افغانستان بانک این حق را بخود محفوظ میدارد کھ یک ) 3(

  . وضع ھزینھ نماید، خویش  اضافی 

معامالت تبادل حجم 

بر   RTGS در سیستم

   ماھواراساس 

کمتر از مشترک 

  سویفت

ھا بر ھر مشترک  فیس  

سویفت با استفاده از 

ادارۀ د افغانستان 

ھرگاه قابل (بانک 

  )تطبیق باشد

  

  پس از   GMT 13قبل از    GMT 13پس از  GMT 13قبل از   
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یازدھمفصل   

  احتمال الوقوع ھای یدادطلبات، جبران خساره و رو

  :ھفتاد و ھفتم ۀماد

 مدعی، )یستمس یاعضا(ینامضاء شده با مشترک یدر قسمت قراردادھا ییناکارآ یا ید افغانستان بانک در صورت کوتاھ) 1(

   .یشودمتقبل شده اند، بھ آنان بازپرداخت م ینکھ مشترک یمال یممستق ۀبھ تناسب خسار یکھمبالغ و شده دانستھ

 ھمانراه اندازی شده، باید توسط  شرکت کننده یا عضو سیستم توسط  )انتقال تقلب آمیز(منظورھرگونھ خسارۀ وارده بھ ) 2(

  . مشترک جبران شود

  :ھفتاد و ھشتم ۀماد

درخواست برگشت مبلغ دستور پرداخت را  )دریافت کننده( عضو معاملھ از)ارسال کننده( جانبشرکت کننده یا ھرگاه یک 

 ً ، )مبلغ نادرست وغیره پیام تکراری، پرداخت ھای سوء ھدایت شده،(صورت گرفتھ مانند نماید کھ دستور پرداخت اشتباھا

  . برگشت میدھد )ارسال کننده(را دوباره بھ مشترک  متذکرهمبلغ  )دریافت کننده( جانبدرینصورت 

  :ھفتاد و نھم ۀماد

میباشد حتی  یا اجرائیوی دریافت کننده بازگشت داده میشود، تابع فیس اداری )عضو( دستور پرداخت کھ از طرف مشترکھر 

فیس اداری بھ اضافۀ ھر نوع جبران ھزینۀ کھ مشترک دریافت . اگر پرداخت در عین روز یا در روز کاری بعدی برگشت شود

           .کننده تحت پاراگراف ذیل مستحق آن میباشد

  :ھشتادم ۀماد

ارسال (مبلغ دستور پرداخت را در روز دیگر برگشت بدھد، درینصورت مشترک  )دریافت کننده(ھرگاه مشترک جانب 

در فصل  )اشتباھی ھای پرداخت(از مشترک دریافت کنندۀ تحت شرایط و مبلغ کھ در احکام مربوط بھ دستورھای  )کننده

  .جبران خساره درخواست میکنددرج گردیده، برای اصول  ھشتم این 

  :ھشتاد و یکم ۀماد

  رویداد احتمال الوقوع

کھ در  ملحوظاتمطابق  )معلومات از دست رفتھ(موجود بازیابی ی تسھیالت تنظیمدر برابر  شرکت کننده یا عضو سیستمھر 

  . رھنمودھای استفاده کننده توضیح گردیده، مسئول میباشد رو د ATSپالن بازیابی از فاجعھ سیستم 
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  :ھشتاد و دوم ۀماد

 شامل موسسات ینحق را دارد کھ با مشترک ین، ا)احتمال الوقوع یدادتحت رو( یشکامل خو یاردافغانستان بانک با اخت) 1(

  . رو معاملۀ الزم و سایر معلومات را از مشترکین درخواست نماید خاص را انجام بدھد و ازھمین تطبیقاتکننده تسویھ 

مکلف اند کھ معامالت خاص را جھت حصول اطمینان ، )احتیاطی(در نتیجۀ تطبیقات در شرایط احتمالی مشترکین ) 2(

، اجرا وز کاریالت باید قبل از پایان راین معام. ھماھنگ و منسجم شده، انجام بدھدبطور درست  ھا  ازینکھ تمام سیستم

  . گردد

  :ھشتاد و سوم ۀماد

 ھای ھر گونھ معامالت  بندی  اولویتیعنی   priorityد افغانستان بانک با اختیار کامل خویش این حق را دارد کھ ) 1(

Queued مشترکین را جھت تسھیل جریان وجوه مالی از طریق سیستم  یا صف بندی شدهءATSتغییر بدھد ،.  

  . را ھر زمان کھ ھمچو عملیات انجام می یابد، اطالع میدھد)عضو سیستم(شرکت کنندهد افغانستان بانک ) 2(
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 فصل دوازدھم

  مصالحھ، حکمیت و مسایل افالس

 

  :ھشتاد و چھارم ۀماد

در خصوص مدت زمان نگھداشت  وآرشیف اسناد  ،نگھداشت  در رابطھ بھ حفظد افغانستان بانک و مشترکین باید ) 1(

  . ، مطابقت نمایندحمایت قابل اجراء با مقررات کھ در افغانستان وضع میباشد

، تمام ATSدر سیستم کھ . دنذخیره میشو یمربوطۀ افغانستان برای مدت زمان قوانینطبق  معامالت و معلومات محاسبوی) 2(

  .بطور آنالین در زمان واقعی قابل دسترس میباشند )سھ سال گذشتھ(معامالت و معلومات تا 

شامل سھولت  و بھ شکل معامالت میان جوانب مشکوک، Bulkدستھ یی یا سیستم جھت گزارش دھی در مورد معامالت ) 3(

گزارش دھی  ملحوظاتاست تا با شرکت کننده یا عضو سیستم ، این مسوولیت ھر عمدتا. میباشد ھا در چارچوب حدود معینھ

  . مطابقت نموده و از آن اطاعت نمایند )مبارزه با پول شویی افغانستان(

ارسال  ایشاندر مورد تنظیم سیستم و وظایف مشترکین را بھ  حق دارد کھ رھنمودھای تکمیل کنندهد افغانستان بانک ) 4(

  . از این قوانین شمرده میشود یبھ عنوان بخش ھمچو رھنمودھا. مایدن

  :ھشتاد و پنجم ۀماد

آن یا ھر گونھ اسناد اضافی کھ شامل احکام و مشخصات ستان بانک در قبال تعدیل این قوانین یا ضمایم مربوط بھ افغاند

 :باشد، مسئول دانستھ میشود ATSتخنیکی برای سیستم 

باید  صورت گیرد و باید مطابق تاریخ مشخص شده توسط د افغانستان بانک )حمایوی( ھمچو تعدیالت و اسناد اضافی) 1(

  .شناختھ شوداصول بھ عنوان بخش الینفک این  و آگاھی با مشترکین واقع نشود و قبل از مکالمات

و  اصول اجرا در آوردن در مورد تعدیلروز قبل از بھ  10 شرکت کننده یا عضو سیستم افغانستان بانک باید بھ ھر د) 2(

  . دھد اطالع تغییرات،

 ،منتشر گردیدھمچو تغییرات کھ مشترکین بھ آن دسترسی دارند، یا عضو سیستم  کنندهشرکت ھای  در سیستم ھنگامیکھ) 3(

  . امر اطالع دھی شده دانستھ میشود
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با ارائۀ )عضو سیستم(ن ذیدخل توافق شده دانستھ میشود بھ استثنای حالتی کھ شرکت کننده تعدیالت توسط تمام مشترکی) 4(

  تعدیل در این قوانین استعفا بدھد،)بھ اجرا درآمدن(نین قبل از اطالعیۀ کتبی مطابق با فصل دوم این قوا

  :ھشتاد و ششم ۀماد  

ھا  ین قوانین تا حد جوابگویی و مسوولیت پذیری وجود ندارد کھ در قسمت انجام مکلفیتا در برابر عدم اطاعت پذیری از

حوادث برخاستھ از ھر گونھ عامل کھ خارج از کنترول ھا بھ دلیل وقوع  موجود باشد یا این مکلفیتتحت این قوانین ناتوانایی 

ھا، منازعات کارگران و  رویدادھای طبیعی، اعتصاب یھ،قھر ۀقو، چون  تجھیزات ول ولی نھ محدود بھ ناکارآییو توان معق

  . خیر قرار بگیردأجنگ باشد، در معرض تعلیق یا ت

طوریکھ در (غیرمترقبھ ھای فوق الذکر این قوانین از اثر حوادث  ھرگاه د افغانستان بانک حین اجرای یکی از مکلفیت) 1(

ینصورت د افغانستان بانک با در نظر داشت این حالت تا زمان کھ رویداد ا مانع یا وادار بھ تاخیر گردد، در) فوق ذکر گردید

  . یاد شده ادامھ داشتھ باشد، فعالیت خویش را بھ حالت تعلیق در میآورد

رسیدگی بھ اشتباه و سایر اقدامات (ھای  در بند فوق باید در مورد مسوولیت پذیری قضاوت نادرست نشود و دستورالعمل) 2(

، حتی تا حد امکان در جریان واقعۀ خارج صورت گیرد چون آنچھ در فصل یازدھم این قوانین بیان گردیده )یتخنیکی عملیات

حین واقع شدن، حوادث ھای معقول جھت کاھش اثر ناگوار  ھمچو   د و از تمام تالشات صورت گیراز کنترول نیز اجرا

  . استفاده شود

  :ھشتاد و ھفتم ۀماد

  و حکمیت تطبیق

در صورت اشتباه عملیاتی یا منازعھ میان مشترکین، مشترکین مربوطھ باید برای جستجوی راه حل دوستانھ گرد ھم آمده ) 1(

  . روی دست گیرندو اقدامات الزم را درین راستا 

 روز) 10(ھرگاه مشترکین جھت جستجوی راه حل دوستانھ بھ توافق نرسیدند، ھر مشترک مربوطھ باید در مدت ده ) 2(

ً درخواست نمایند تا جھت یافتن راه حل مناسب برای مشکل،  )اشتباه یا منازعھ(تقویمی پس از وقوع  از د افغانستان بانک کتبا

  . را راه اندازی نماید تطبیقاتیھای آن، دستورالعمل  عواقب و زیان

  . د الزم گفتگو نمایندمشترکین مربوطھ باید با د افغانستان بانک در مورد تمام معلومات و اسنا) 3(

  :ھشتاد و ھشتم ۀماد

ھر منازعھ مندرج این قوانین کھ جوانب منازعھ کننده در ن بانک موافقھ میکنند کھ و د افغانستا)عضو سیستم(شرکت کننده

   .مراجعھ مینمایند)داوری کننده(میت بھ نتیجھ نرسیده اند، بھ یک نھاد حک جھت یافتن راه حل روز 45ظرف 
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آگاه  )رسمی(نامۀ راجستر شدهد طرف مقابل منازعھ را از حکمیت باشد بای ھ خواھان استفاده ازک کننده منازعھطرف ) 1(

  طرفین باید در انتخاب داوران مورد خواست خویش آزاد باشند؛. بسازد

مچنان تصمیم میگیرد برای طرفین در رابطھ بھ روند حکمیت میعادی زمانی تعیین میکند و ھ یا تصمیم گیرنده حاکم نھاد ) 2(

  رف برنده میباشد، تمدید نماید؛کھ میعاد زمانی را کھ شامل میعاد زمانی جھت اعالم ط

)3 ( ً در مقابل ) صورت موجودیتدر(اقدامات قانونی میت کھ در افغانستان واقع میشود،در رابطھ بھ حکبا احترامی کھ صرفا

  . محاکم افغانستان اجرا میگردد

  :ھشتاد و نھم ۀماد

  واقعات ورشکستگی

ً پس از آگاه شدن در مورد نکات ذیل شرکت کننده یا عضو سیستم یک    :بسازد مطلعد افغانستان بانک را باید فورا

دیگر شک و شبھھ  )عضو( واقعۀ ورشکستگی در مورد خود و ھر گونھ دالیل معقول کھ در مورد ورشکستگی مشترک) 1(

  را ھمراه داشتھ باشد؛

، بی درنگ تمام  سیستمورشکستھ شرکت کننده یا عضو خود  طرف بمجرد دریافت اطالعیھ ازد افغانستان بانک ) 2(

  مشترکین دیگر را آگاه می سازد؛

ً در مورد ورشکستگی گزارش شدۀ مشکوک دیگر، ) عضو(بمجرد دریافت اطالعیھ از جانب د افغانستان بانک ) 3( فورا

از د افغانستان بانک بطور  بغیر مشترک مربوطھ توسط یک نھاد دیگرتا انجام میدھد ت راتحقیقا )عضو سیستم(شرکت کننده 

  محتاطانھ نظارت شود؛

داخل با د افغانستان بانک  ھا و در مورد واقعیت از طرف مشترک مربوطھ پذیرفتھ شد واقعۀ ورشکستگی زمانیکھ) 4(

ً ، د افغانستان بانک گردیدگفتگو    . موضوع را با تمام مشترکین دیگر شریک میسازدسریعا

 . میگرددتطبیق ) تعلیق و فسخ مشترکین(احکام فصل سوم  در نتیجھ،) 5(

  :منود ۀماد

را مطابق با مادۀ فوق پذیرفتھ است، خویش ورشکستگی  )عضو سیستم(شرکت کنندهکھ  ھا آگاھی در مورد واقعیت حین) 1(

  :ذیل را روی دست می گیرد تنظیمات بانک د افغانستان

ورشکستھ پس از گزارش دھی یا پذیرش واقعۀ شرکت کنندهء در خصوص دستورھای پرداخت ارائھ شده توسط ) 2(

  :ورشکستگی
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  د، د افغانستان بانک تدابیر نپس از وقوع ورشکستگی ھنوز ھم نزد د افغانستان بانک حساب داشتھ باشتمام مشترکین

ً معقول را در دست می گیرد تا اطمینان حاصل نماید کھ بھ استثنای رضایت شخص  ، ھیچ گونھ دستورھای ظفمو

ارائھ  نگردیده،  ATSبھ سیستم تصفیھ بھ د افغانستان بانک برای  شده ورشکستھ عضو سیستم پرداخت از طرف 

خالص معین کھ تحت مادۀ فرعی چھارم این ماده توضیح تصفیھ  Net settulement بجز از معامالت دستورھای

 . گردیده است

 در سیستم  شاناز اشتراک   یا غیر مستقیم ستقیمم شھای بھ مکلفیت)معلق یا محروم شده(شرکت کنندهءATS  پابند

 . میماند

 ATSدر خصوص تمام دستورھای پرداخت ارسال شده توسط مشترک ورشکستھ کھ از لحاظ تخنیکی توسط سیستم ) 3(

مندرج فصل  ATSپرداخت توسط سیستم پذیرش مطابق تعریف تخنیکی (از طرف ھمین سیستم تصفیھ پذیرفتھ شده اما برای 

یرفتھ نشده، د افغانستان بانک تمام تدابیر معقول را ، پذ)در لحظۀ کھ سیستم از واقعۀ ورشکستگی آگاه باشد اصول ششم این

 Net دست می گیرد، بھ استثنای معامالت دستورھای روییا لغو آن  ATSجھت پیشگیری از ورود آن بھ سیستم 

settulement  خالص معین کھ در مادۀ فرعی چھارم این ماده توضیح گردیده استتصفیھ .  

در لحظۀ کھ این  ATSاز طرف سیستم تصفیھ توسط مشترک ورشکستھ کھ بھ منظور پرداخت ارسال شده دستورھای ) 4(

 ً میدارند کھ دستورالعمل طی مراحل دستورھای  تصدیقسیستم از واقعۀ ورشکستگی آگاه باشد، پذیرفتھ شده، مشترکین صریحا

کستگی بگونۀ دوامدار تطبیق وجود واقعۀ ورش بیان گردیده، بااصول ھای چھارم، پنجم و ششم این  پرداخت کھ در فصل

قبل از اعالم واقعۀ ورشکستگی  ATSاز طرف سیستم تصفیھ کھ برای  ،کھ دستورھای پرداخت ستا یاین بدان معن. میگردد

  . پذیرفتھ شده، نھایی میباشد

ھای مشمول محدودۀ  کھ بھ عنوان سیستم )خالصتصفیھ ( Net settulement معامالت دستورھایتصفیھ بھ منظور ) 5(

  :تخصیص یافتھ است )سیستم ملی پرداخت(اعالمیۀ 

 از طرف سیستم تصفیھ کھ تا ھنوز برای شده  مشترک ورشکستھتورھای پرداخت ارسال شده توسط تمام دسATS 

بھ استثنای معامالت ، از طرف د افغانستان بانک رد یا لغو میشود باشد پذیرفتھ نشده)ورشکستگی واقعۀ(در لحظۀ

 DNSاز طرف تصفیھ کھ برای وی دستورھای پرداخت خالص کھ حاتصفیھ  Net settulement دستورھای

روز کاری  )قبل یا در جریان(ھای مشمول محدودۀ اعالمیۀ سیستم ملی پرداخت  پذیرفتھ شده و بھ عنوان سیستم

تصمیم  آغاز اما قبل از(تخصیص یافتھ باشد ورشکستگی یا سازماندھی مجدد  گیری در مورد آغاز اقداماتتصمیم 

ً تضمین شده باشد  . ،)گیری کامال

 را ایجاد نماید؛ آت د افغانستان بانک با اختیار کامل خویش این حق را دارد کھ درین قانون استثنا 

  ً میدارند کھ جھت محدود نمودن خطرات تسویوی کھ بھ اضافۀ واقعۀ ورشکستگی  تائیدمشترکین بدینوسیلھ صریحا

 خالص ناشی میشود، د افغانستان بانک با اختیار کامل خویش ترتیب طی مراحل دستورھایتصفیھ ھای  از سیستم

Net settulement ) خالصتصفیھ( Queued  ھش ھ تا حد امکان از کاکصف بندی شده را بھ شیوۀ تغییر میدھد

برای عین دلیل و با در نظر داشت عین ھدف، د افغانستان بانک ھمچنان با  . اجتناب بھ عمل میاید عملیات ھا
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بھ مبلغ اوراق بھادار (امکانات رسمی دفتر از کریدت حقیقی  ھا را بھ وسیلۀ فندھای موجود در حساب کار بیالنس

 آغاز مینماید؛داده شده،  شرکت کننده یا عضو سیستم کھ از طرف د افغانستان بانک بھ ) موجود

 :معامالت جمعی تحت شرایط ورشکستگیتصفیھ برای  .6

  

 ی یا انتقاالت جمعی کریدتBulk  کھ از لحاظ تخنیکی پذیرفتھ شده اما دستورھایNet settulement 

مثال، صف بندی (پذیرفتھ نشده باشد تصفیھ خالص مربوطۀ آن در موقع اعالم ورشکستگی برای تصفیھ 

طرف د از لحاظ تخنیکی امکان داشتھ باشد از  ی کھ، تا حد)شده یا ھنوز ھم در حال ایجاد شدن باشد

 افغانستان بانک لغو میشود؛

 یا  ھای جمعی مستقیم دبتBulk Direct Debits  مشخص شده و قابل اجرابھ تاریخ تصفیھ کھ منتظر 

ورشکستھ کھ تحت  یا عضو ھا بھ مشترک سبب جریان وجوهلغو میشود از آنجا کھ اینھا میباشد نیز 

 درست میباشد، میگردد؛ مناسب و نا توافقات اداری نا

  را بوجود بیاورد دارد کھ برای این قانون استثناھاد افغانستان بانک تحت اختیار کامل خویش حق . 

  :نود و یکم ۀماد

ھر چھ شرکت کننده یا عضو سیستم ، در مورد آغاز گشایش روند ورشکستگی علیھ یک ملی مطابق اعالمیۀ سیستم پرداخت

  .اتخاذ شود، د افغانستان بانک باید در مورد رویداد آگاه شود تر تصمیم زود

  :و دومنود ۀماد

زمان ھرگاه تصمیم گیری در مورد آغاز اقدامات در برابر ورشکستگی در روز کاری صورت بگیرد، ترتیبات ذیل از 

  :دریافت اطالعیھ در مورد آن روی دست گرفتھ میشود

دستورھای پرداخت ارسال شده توسط مشترک ورشکستھ پس از اطالع دھی در مورد تصمیم آغاز اقدامات در برابر ) 1(

ً مسدود کردن مشترک ورشکستھ جلوگیری بھ عمل میاید تا اینکھ وضعیت  ATSاز ورود بھ سیستم  ورشکستگی مشترک اوال

شده و سپس وضعیت بی اعتبار شده را تا حد تعیین کند کھ مطابق  تصفیھ پذیرفتھ شده اند، تصفیھ آنعده مشترکین کھ برای 

  . خالصتصفیھ مادۀ قبلی این قوانین صورت گرفتھ باشد، بھ استثنای معامالت معین دستورھای 

کھ از طرف یک مشترک ورشکستھ ارسال شده و از لحاظ تخنیکی پذیرفتھ شده ) انفرادی و جمعی(دستورھای پرداخت ) 2(

پذیرفتھ نشده تصفیھ اما در موقع اطالع دھی در مورد تصمیم گیری آغاز اقدامات در برابر ورشکستگی ھمان مشترک، برای 

  .خالصتصفیھ  Net settulement باشد، رد میگردد بھ استثنای معامالت معین دستورھای

در موقع اطالع دھی در تصفیھ برای  ATSدستورھای پرداخت ارسال شده توسط مشترک ورشکستھ کھ از طرف سیستم ) 3(

تصفیھ  ATSمورد تصمیم گیری آغاز اقدامات ورشکستگی ھمان مشترک پذیرفتھ شده است، نھایی بوده و توسط سیستم 

  . میگردد



55 
 

 DNSاز طرف تصفیھ کھ حاوی دستورھای پرداخت پذیرفتھ شده برای  Net settulementخالص تصفیھ دستورھای ) 4(

، تعیین گردیده باشد و ملی میباشد و از طرف د افغانستان بانک بھ عنوان سیستم ھای کھ مشمول حدود اعالمیۀ سیستم پرداخت

ً تضمین  )مات سازماندھی مجددآغاز اقدامات ورشکستگی یا اقدا(قبل یا در جریان روز کاری تصمیم گیری در مورد  کامال

آغاز اقدامات ورشکستگی ھمان مشترک بھ  از ATSتصمیم گیری کھ در روز اطالع یابی سیستم آغاز شده باشد اما قبل از 

  . میگرددتصفیھ  ATSسیستم  ارائھ میگردد، توسطاین سیستم 

  :نود و سوم ۀماد

در برابر ورشکستگی پس از پایان روز کاری ولی قبل از آغاز روز کاری  )آغاز اقدامات(ھرگاه فرمان یا تصمیم گیری 

قبل از آغاز روز کاری بعدی وضع مینماید کھ  ATSبعدی صورت بگیرد، د افغانستان بانک تغییرات الزم را در سیستم 

  :شامل

  تنظیم پارامیترھای دستیابی سیستمATS  پرداخت را صادر یا  نتواند دستورھای) عضو سیستم(شرکت کنندهتا اینکھ

 وضعیت مشترک در سیستم مسدود یا غیر فعال شده تعیین میگردد؛ Statuse  دریافت نماید، بھ اصطالح دیگر

 قبل از آغاز روز کاری بعدی اطالع داده میشود ، بھ مشترکیندر مورد رویداد ورشکستگی . 

  : و مانع نشود اید از موارد ذیل پیشگیری ننمایدب شرکت کننده یا عضو سیستم آغاز اقدامات در برابر ورشکستگی ) 1(

 استفاده  و قابل دسترسموجود و  مشترکدر حساب اوراق بھادار  اوراق بھادار یاتصفیھ در حساب  )دارایی( وجوه

قبل یا در روز تصمیم گیری آغاز اقدامات ورشکستگی، مانع  ATSدر سیستم  خویشھای   برای انجام مکلفیت

 نشود؛

 دارایی( وجوه(  یا در ذخایر مربوط سیستم تصفیھ در حسابATS  وجوهو مسدود شده )اوراق بھادار در )دارایی

شرکت از استفاده برای انجام مکلفیت مسدود شده و باشد،  ATSحساب اوراق بھادار ھمان مشترک کھ بھ نفع سیستم 

 . مانع نشود )ورشکستگیقبل یا در روز تصمیم گیری آغاز اقدامات ( ATSدر سیستم کننده 
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  ضمایم

  :  شماره اول  ضمیمۀ

  لست مشترکین

 کود شناسایی جانب گیرنده BIC  بانک
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  : دومشماره  ۀضمیم

  شکل بندی حد اقل محل کاری مشترک

  :با شکل بندی ذیل یک کمپیوتر

ً مشخصات محالت کاری مشترکین  کھ برای اتصال با سیستم مرکزی الزم میباشد، ارائھ ) پروپوزل نمیباشدکھ مشمول (ذیال

  .گردیده است

  محل کاری استفاده کننده

  :کمپیوتر با شکل بندی حد اقل ذیل

)1 (Dual Core Intel/AMD CPU 64 Bit 

  جی بی رم 4) 2(

  جی بی حافظۀ ھاردیسک 300) 3(

  انچ مونیتور 27یا  22) 4(

  نرم افزار

)1 (Java Runtime Environment 7.0 ) در صورت درweb interface امضاء دیجیتلی الزامی باشد، اختیاری میباشد(  

  )ھای سخت افزار و امضاء دیجیتلی با استفاده از توکن SSLبرای تصدیق مشتری (مشتری تصدیق نھائی مصئون ) 2(

)3 (Adobe PDF Reader )ھای فارمت  برای نمایش گزارشPDF(  

)4 (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome )دو نسخۀ اخیر پس از نسخۀ نھائی قابل استفاده میباشد(  

  )کھ از طرف د افغانستان بانک تخصیص یافتھ قسمی ( 5100نت توکن مصئون ) 5(
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:سوم شماره ضمیمۀ  

مشترک ۀنام موافقت/فورم درخواستی مشترک  

 صالحیت

فراھم  دد و ھر خدمات کھ مورد استفادهبدینوسیلھ از تاریخ کھ ھر بخش این توافق نامھ اجرا میگر) عضو سیستم(شرکت کننده

  :میگردد، نمایندگی نموده و آنرا تصدیق مینماید

ً در فعالیت بوده و در ھر ) 1( ً در آنجا بھ آن نیاز است، در  بخشاین خدمات بھ وجھ احسن آن تنظیم شده، قانونا کھ قانونا

  .وضعیت مطلوب قرار داشتھ باشد

تحت این را ھای خویش  قدرت و صالحیت اجرا و فراھم آوری خدمات و انجام مکلفیت شرکت کننده یا عضو سیستم ) 2(

  موافقت نامھ دارد؛

یذ، قانونی، مدار اعتبار و مکلفیت قابل تنف اجرا و خدمات آن فراھم میگردد و ھمچنان،بودهمجاز  طبقاموافقت نامھ ) 3(

  میباشد؛الزامی 

یا ارسال کھ در گزارش دھی، دریافت ھر جانب ثالث  از طرفھا و دستورھا  ، صالحیت)ھا رضایت(ھا  نامھ تمام موافقت) 4(

  بھ این خدمات دخیل اند، فراھم میگردد یا اطالعات مربوطدستورھا، انتقال وجوه و 

ھا   دریافت گردیده و تمام امور الزم ثبت اسناد در فایل) ھرگاه نیاز باشد(ھا  نامھ  ھا و رضایت نامھ  تصاویب، اجازهتمام ) 5(

کھ مورد خواست ھر اداره یا مقام دولتی در رابطھ بھ اجرا و کارکرد موافقت ) در صورت نیاز تجدید میگردد(راجستر و 

    صورت گرفتھ است؛  نامھ میباشد، 

، قانون، فرمان، مقرره، فرمان یا قضاوت قابل ملحوظاتفراھم آوری و استفاده از خدمات ھر گونھ  ،کارکرد توافق نامھ ) 6(

  . تطبیق را نقض نمی نماید

ھای ھر  توافق میکند کھ بھ د افغانستان بانک کاپی شرکت کننده یا عضو سیستم بمحض درخواست بانک مرکزی افغانستان، 

 عالوه بر این مشترک توافق میکند. ھا باالی مشترک الزامی میباشد، فراھم نماید نامھ  ھا، دستورھا و اجازه نامھ  گونھ رضایت

توضیح یا /آگاه باشد کھ سبب نقض ھر گونھ بیاناین بانک در مورد شرایط مشکوک  کھکھ د افغانستان بانک را در صورتی

ً اطالع میدھد  اجازه   .نامھ میگردد، فورا

صالحیت اشخاص با  

ً طبق ضرورت، اسامی و نمونھ امضاء ھای د بمجرد اجرای این موافقت نامھ بای شرکت کننده یا عضو سیستم  ً فوقتا وقتا

اشخاص باصالحیت کھ بھ اطالعات دسترسی دارند، پیشکش نماید و ھمچنان در رابطھ بھ حسابات بانکی، انتقاالت وجوه و 
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برای دسترسی بھ ھمچو اطالعات دستورھای را  یا تخصیص اشخاص/ترونیکی وسایر معامالت مالی از طریق امکانات الک

 .فراھم نماید

ھر (و با استفاده از صالحیت ) اگر موجود باشد(ھا  در کنار این، بھ نمایندگی از مشترک در رابطھ بھ خدمات و محدودیت 

درست یا اسناد معادل کھ اجازۀ ھر شخص  نامۀ امضاء شده از طرف کارمند  توام با تصدیق) شخص دارای صالحیت میباشد

بدینوسیلھ بھ د افغانستان بانک  شرکت کننده یا عضو سیستم . و صحت امضاء را تصدیق میکند، دستور ارائھ میکندذیصالح 

ھر گونھ تغییر در نام یا سایر معلومات مربوطھ در . عمل نماید) اتکاء(صالحیت میدھد کھ در اجرای دستورھا در وابستگی 

  . روز قبل از تاریخ اجرای ھمچو تغییر بھ د افغانستان بانک ارائھ گردد 15مورد اشخاص باصالحیت باید حد اقل 

  ATS فورم درخواستی

درخواستی 

جھت پیوستن 

بھ سیستم 

ATS  

    

 XXX  بھ

  بانک مرکزی افغانستان

 ----  

 ----  

  افغانستان

  

    نام درخواست کننده  از طرف

    محل الحاق  

  /شمارۀ کمپنی افغانستان  

  /شمارۀ نھاد راجستر شدۀ افغانستان

  شمارۀ تجاری افغانستان

  

  /آدرس دفتر راجستر شده  

  :افغانستانمحل اصلی تجاری در 

  تاریخ/شمارۀ جواز/راجستر بانک

  تاریخ شمارۀ جواز صادر شده از طرف د افغانستان بانک

  

    :سویفت )بی آی سی(کُد شناسائی بانکی   

    :نام شخص ارتباطی  

    :شمارۀ تلیفون  

    :شمارۀ فکس  
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    :ایمیل آدرس  

  :شده آغاز کارداده تاریخ ترجیح   

شدۀ است کھ بر اساس آن درخواست داده این تاریخ ترجیح (

 ATSکننده خواھان شمولیت بھ عنوان مشترک در سیستم 

  )میباشد

  

  

درخواست کننده . درخواست میکند ATSفوق الذکر بدینوسیلھ برای عضویت بھ عنوان مشترک سیستم  ءدرخواست کننده

  :ھمین پذیرش قرار میگیردرفتھ شود پس تابع و مربوط بھ موافقھ میکند کھ اگر این درخواستی پذی

تعریف  اصولطوریکھ درین (ھای مفصل در راھنمای استفاده کننده  و دستورالعمل ATSسیستم  اصولدرخواست کننده ) 1(

ً در حال اجرا قرار دارد، را رعایت و از آن پیروی میکند) شده ً فوقتا درخواست کننده بدینوسیلھ دریافت کاپی قوانین . کھ وقتا

ً در حال اجرا میباشد، را    . میدارد تائیدسیستم و راھنمای استفاده کننده کھ فعال

ً در حال اجرا  موردھر  و ATSو ھدایات سیستم  نیازمندی، مقرراتدرخواست کننده ) 2( ً فوقتا قانونی ذیربط را کھ وقتا

  . میباشد، رعایت نموده و از آن پیروی مینماید

درخواست کننده مسوولیت آنرا میپذیرد کھ تمامیت دستورھای پرداخت را کھ میان مشترکین ارسال و دریافت شده یا ) 3(

ً متاثر نمیسازد تصفیھ   ATSر اینصورت یک خطر قابل توجھ جدید را برای سیستم در غی(دستورھای پرداخت را معکوسا

  ).پس از عضویت خویش مواجھ میسازد

   .یسازدمتضرر نم یستمس یندر ا یترا پس از شمول ATS یستمس یکُل یتکھ مثمر ینمایددرخواست کننده تعھد م) 4(

قابل  شرکت کننده یا عضو سیستم ھا و سایر مبالغ را کھ تحت قوانین از طرف  کھ فیس تھعد مینمایددرخواست کننده ) 5(

  . پرداخت میباشد، میپردازد

دیگر کھ بھ  شرکت کننده یا عضو سیستم ، بلکھ بھ ھر ATSباید نھ تنھا بھ سیستم اصول ھای مندرج این  حقوق و مکلفیت) 6(

  . رعایت و پیروی از قوانین سیستم و راھنمای استفاده کننده موافقھ نموده، اطمینان بدھد

بدینوسیلھ بھ د افغانستان بانک اجازه میدھد کھ حسابات خویش نزد د افغانستان بانک را بھ  شرکت کننده یا عضو سیستم ) 7(

  . مدیریت نماید ATSھدف عملکرد درست سیستم 

قابل تطبیق در  ضروریات و ملحوظاتومات ذیل با این درخواستی ملحق میشود تا نشان بدھد کھ درخواست کننده با معل) 8(

  .راستای عضویت کھ درین قوانین درج گردیده، رضایت و موافقت دارد

  )معلومات و اسناد کھ درین درخواستی ضمیمھ شده را لست نمایید(
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ً مفھوم اصطالحات کھ در اصطالحات کھ درین درخواستی تعریف گرد بیان گردیده، را  ATSسیستم اصول یده، عینا

  . میرساند

  اجرا شده توسط درخواست کننده

  :از طرف یا در حضور

  

  )آمر/امضای رئیس(  )آمر/رئیس/امضای سکرتر(

  )نام مکمل امضا کننده(  )نام مکمل امضا کننده(
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: چھارمشماره ضمیمۀ   

کنندهفورم درخواستی استفاده   

  )یک استفاده کنندۀ بالک شده ترکبھ منظور ایجاد استفاده کنندۀ جدید یا تغییر جزییات یک استفاده کنندۀ برحال یا (

 XXX  :بھ
  بانک مرکزی افغانستان

  افغانستان

  

    ATSنام مشترک سیستم   :از طرف

    )یکپارچگی(محل الحاق   

  /شمارۀ کمپنی  

  /شمارۀ نھاد راجستر شده

  :تجاریشمارۀ 

  /آدرس دفتر راجستر شده

  محل اصلی تجاری در افغانستان

  

  پوست کُد    

    :نام شخص ارتباطی  

    :شمارۀ تماس  

    :شمارۀ فکس  

    :ایمیل آدرس  

جزییات ذیل در مورد استفاده کننده را   

در صورت کھ یک استفاده کنندۀ جدید 

نیز یک فورم درخواستی پروفایل 

مینماید، خانھ  استفاده کننده را تکمیل

  پوری نمایید

ھر آنچھ مناسب نھ باشد را حذف (

  )نمایید

توضیحات را تبدیل /اضافھ نمودن  عمل درخواست شده  

  از بالک خارج کردن/نمودن

    :تخلص استفاده کننده  

    :نام استفاده کننده  

    :شمارۀ ھویت استفاده کننده  

    :سمت شغلی استفاده کننده  

    ):آدرس(کننده محل کاری استفاده   
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    :منظوری سمت کارمند  

    :امضاء  

بھ سیستم  وییباشد، بدینوسیلھ برای دسترسی م) عضو سیستم(شرکت کنندهکھ کارمند ) درخواست کننده(شخص فوق الذکر 

ATS بھ استی پذیرفتھ شود، پس تابعاین درخوھرگاه درخواست کننده موافقھ کند کھ  مشروط براینکھ. درخواست میکند 

  . پذیرش قرار می گیرد

ً مرعی  ATSسیستم  اصول درخواست کننده) 1( ً فوقتا و دستورالعمل ھای توضیح شده در راھنمای استفاده کننده را کھ وقتا

میدارد کھ یک کاپی از قوانین سیستم و  تائیددرخواست کننده بدینوسیلھ . االجرا میباشد، رعایت نموده و از آن پیروی مینماید

  . راھنمای استفاده کننده را کھ در حال حاضر در اجرا میباشد، دریافت نموده است

قانونی ذیربط را  موردد افغانستان بانک و ھر  ATSالتزامات و ھدایات مربوط بھ سیستم ملحوظات ،درخواست کننده ) 2(

ً در حال اجرا میباشد، ر ً فوقتا   . عایت نموده و از آن پیروی مینمایدکھ وقتا

تصفیھ درخواست کننده مسوولیت آنرا می پذیرد کھ تمامیت دستورھای پرداخت ارسال و دریافت شده میان مشترکین و ) 3(

 ATSاستفاده کننده شود، برای سیستم  تبدیل بھ دستورھای پرداخت را متضرر نمی سازد، در غیر اینصورت پس از آنکھ

بطور اخص، با دریافت توکن الکترونیکی خصوصی بھ منظور دسترسی بھ . یک خطر قابل توجھ دیگر را متوجھ میسازد

، درخواست کننده حفاظت از توکن الکترونیکی را در تمام اوقات و جھت دور بودن از استفادۀ دیگران، بھ عھده ATSسیستم 

  . می گیرد

را  ATSشد، مثمریت کُلی سیستم  شناختھ استفاده کننده بھ صفتکھ پس از آنکھ  میپذیردمسئولیت آنرا درخواست کننده ) 4(

ً باالی سیستم  حقوق و مکلفیت. متضرر نمیسازد شرکت کننده یا نھ بلکھ باالی ھر  ATSھای مندرج این بخش باید صرفا

ین سیستم و راھنمای استفاده کننده موافقھ و استفاده کننده نھایی مشترک کھ بھ رعایت و اطاعت پذیری از قوان عضو سیستم 

  .  نموده باشند، قابل تطبیق میباشد

درخواست کننده بدینوسیلھ از د افغانستان بانک درخواست میکند کھ پروفایل استفاده کنندۀ درخواست کننده را طوریکھ در 

  . ، ترتیب نمایدATSی درخواستی پروفایل استفاده کننده تقاضا شده، بھ ھدف عملکرد وظایف منتخبھ سیستم ی فورم ضمیمھ

ً امضاء میشود تا شرکت کننده یا عضو سیستم فورم درخواستی از طرف مدیر امنیتی  نماید کھ درخواست کننده  تائیدمتقابال

ً از طرف  بوده و درخواستی شرکت کننده یا عضو سیستم یک کارمند  حمایھ و منظور شده  شرکت کننده یا عضو سیستم کامال

  :یکندو اینکھ درخواست کننده تحت نظارت و بھ ھدایت مشترک عمل م
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  :تاریخ  :تاریخ

  امنیتی مشترک) ان(امضاء شده توسط مدیر  امضاء شده توسط درخواست کننده

  )مشترکامنیتی ) ان(امضای مدیر(  )امضای درخواست کننده(

  ))گان(نام مکمل امضاء کنند(  )نام مکمل امضاء کننده(
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  :  پنجمشماره ضمیمۀ 

  حذف فورم درخواستی استفاده کننده/تعلیق استفاده کننده

 ATSدرخواستی برای بالک یا حذف کردن استفاده کننده از سیستم 

 XXX  :بھ

  بانک مرکزی افغانستان

  افغانستان

  

   ATSنام مشترک سیستم   :از طرف

    )یکپارچگی(محل الحاق   

  /شمارۀ کمپنی  

  /شمارۀ نھاد راجستر شده

  :شمارۀ تجاری

  /آدرس دفتر راجستر شده

  محل اصلی تجاری در افغانستان

  

    :نام شخص ارتباطی  

    :شمارۀ تماس  

    :شمارۀ فکس  

    :ایمیل آدرس  

کھ یک  جزییات ذیل در مورد استفاده کننده را در صورت  

استفاده کنندۀ جدید نیز یک فورم درخواستی پروفایل 

  .استفاده کننده را تکمیل مینماید، خانھ پوری نمایید

  )ھر آنچھ مناسب نباشد، حذف نمایید(

  حذف کردن/ بالک کردن  عمل درخواست شده  

    :تخلص استفاده کننده  

    :نام استفاده کننده  

    :شمارۀ ھویت استفاده کننده  

    :شغلی استفاده کننده سمت  

    ):آدرس(محل کاری استفاده کننده   

    )راجستر شده ATSطوریکھ در سیستم (نام استفاده کننده   

      

    :سمت شغلی کارمند منظور کننده  

    امضاء  
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درخواست می   ATSحذف کردن نام استفاده کنندۀ فوق برای دسترسی استفاده کننده بھ سیستم /ما بدینوسیلھ جھت بالک کردن

  . نماییم

  شرکت کننده یا عضو سیستم امنیتی  بخشامضاء شده توسط مدیر

  

  _______________________:امضاء

  _______________________:نام مکمل

  _________________________:تاریخ
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  : ششمشماره ضمیمۀ 

  ATSسیستم معامالت در جدول زمانی روزمرۀ 

  :نمونۀ اول

چگونھ فعالیت راه اندازی   ھای کھ قابل اجرا اند فعالیت  وقت ATS/CSDرویداد 

  میشود

در  ATSدرخواستی سیستم 

  حال اجرا است

 ATSعامل     

      نگھداری پارامیترھا و توضیحات

  مشترک

  د افغانستان بانک

      ورود ھر نوع معامالت مالی

بطور غیر اتومات توسط د 

افغانستان بانک و بارگیری ھر نوع 

د افغانستان  GLمعامالت شبانھ از 

  بانک

  د افغانستان بانک

شبانۀ د  GLمعامالت تصفیھ    8:30  شروع روز

 افغانستان بانک

  ھای صورت ھای  دبتتصفیھ

 )ماھوار/روزمره) (لب(حساب 

  معامالت صف ھر نوع تصفیھ

بندی شده کھ ارزش آن بر اساس 

تاریخ تعیین شده، برای روز 

  جاری

بطور اتومات توسط سیستم 

ATS  

 نتایج تسویھمحاسبۀ موقتی      نگھداری حساب

 مدیریت ذخایر 

 درخواست سیالیت  

د افغانستان بانک و 

  مشترکین

      9:00  برای تجارت باز است

      CSD 9:15شروع روز 

      CSD  9:30شروع روز کاری 

د افغانستان بانک و ھای  ھای دستھ چک –ھا  ورود پرداخت  11:00 – 10:10  جمعیتسویھ نخست  مرحلۀ
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ACH 

  ھا پرداختتصفیھ 

  عقب گرداندن اقالم داخل

 دستھ

  ایجادILF  ھا توسط سیستم

ATS 

  عقب گرداندن انتقاالت

RTGS ILFs  کھ ھمزمان

  وارد شده اند

  مشترکین

     پرداخت  ً ھای جمعی کھ قبال

دریافت شده باھم یکجا 

پُست خواھد  NSIمیشود، 

ھا  شد و توضیحات پرداخت

بھ ھر مشترک دریافت کننده 

  ارسال میشود

بطور اتومات توسط سیستم 

ATS 

 تسویھنتایج مشروط محاسبۀ    11:00  نگھداری حساب

 مدیریت ذخایر 

 درخواست سیالیت  

د افغانستان بانک و 

  مشترکین

تسویھ دومین  مرحلۀ

  جمعی   Bulkمعامالت 

12:40-13:30   ھای  ورود چک ھای دستھ

ACH 

  ھا پرداختتصفیھ 

  عقب گرداندن اقالم داخل

 دستھ

  ایجادILF  ھا توسط سیستم

ATS 

  عقب کرداندنILF ھا 

  انتقاالتRTGS ھمزمان کھ 

  وارد شده است

د افغانستان بانک و 

  مشترکین

      ً پرداخت ھای جمعی کھ قبال

دریافت شده باھم یکجا 

پُست خواھد  NSIمیشود، 

مستقیم توسط اتومات بطور 

  ATSسیستم 
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شد و توضیحات 

ھای کھ بھ ھر  پرداخت

مشترک دریافت کننده ارسال 

  .میشود

 تسویھنتایج مشروط محاسبۀ    13:30  نگھداری حساب

 مدیریت ذخایر 

 درخواست سیالیت  

و  د افغانستان بانک

  مشترکین

 معامالتطی مراحل    15:00 – 14:10  تصفیۀ جمعیجلسۀ سومین 

  برگشتی

د افغانستان بانک و 

  مشترکین

     ھای  ھا و چک پرداخت

 ً بازگشتۀ جمعی کھ قبال

دریافت شده باھم یکجا شده، 

NSI  پُست میگردد و

ھا بھ ھر  توضیحات پرداخت

مشترک دریافت کننده ارسال 

  میشود

سط سیستم بطور اتومات تو

ATS  

متوقف نمودن نخستین 

  )تایم اول(سیستم

15:10   ھای  گزارشICO   بطور اتومات توسط سیستم

ATS  

     ھای  رد ھر گونھ پرداخت

 جدید مشتری

 ناشدۀ  تصفیھ ھای  لغو دستھ

کھ تاریخ تسویوی روز 

  .جاری را داشتھ باشد

بطور اتومات توسط سیستم 

ATS  

     ھای بین  ورود پرداخت

جھت تصفیۀ البانکی 

 وضعیت مشترکین

  برگشتیILF  توسط

 مشترکین

 مدیریت ذخایر 

 ذخایر  عیار سازیIFT  

د افغانستان بانک و 

  مشترکین

      15:15 توقف سازی سیستم درم



70 
 

  میان روز برای لیالم

 نھائی توقف نمودن م

  )اخیر روز(سیستم

15:30    صف کنترول شده توسط

 توقف مشترکین

  گزارشSCO  

بطور اتومات توسط سیستم 

ATS  

      ھیچ پرداخت جدید بین

 ATSالبانکی توسط سیستم 

  پذیرفتھ نمیشود

بطور اتومات توسط سیستم 

ATS  

      ورود معامالت بیشتر د

افغانستان بانک جھت تصفیۀ 

  موقعیت ھای مشترکین

  د افغانستان بانک

      معلومات در موردGL 

  برای قروض شبانھ

  GLبطور اتومات توسط 

      مدیریت ھر گونھ مشکالت

ھای صف  NSIدر قسمت 

دستورھای بندی شده، 

  ھا و سایر دبت شده گردآوری

  د افغانستان بانک

     ھر گونھ  برگردانیدنILF 

  ھای باقی مانده

  ATSبطور اتومات توسط 

      لغو ھر گونھ پرداخت باقی

 ماندۀ مشتری و میان بانکی

  گزارشFCO  

  ATSبطور اتومات توسط 

      ورود ھر گونھ معامالت

  نھایی د افغانستان بانک

  د افغانستان بانک

     DvP 16:00  مجزاسازی 

     FoP  16:30  مجزا سازی 

     CSD  16:40  پایان روز کاری 

     CSD  16:50  پایان روز 

 نھایی  ھای موقف   17:00  پایان روز

  صورت ھای حسابMT 

950 

  ATSبطور اتومات توسط 
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  ھای پایان روز گزارش 

 وضع ھای افزوده شدۀ  ھزینھ

  بیل

     ھای د  مطابق دستورالعمل  بک آپ

  افغانستان بانک

      روند آرشیف د افغانستان

  بانک

بطور اتومات در حدود 

  ATSسیستم 

خارج از آن مطابق 

دستورالعمل ھای د افغانستان 

بانک صورت می گیرد، 

اینھا در راھنمای اداری 

تکنالوژی معلوماتی درج 

  . میگردند

IFT 7/24    مداوم دستورھای تسویھ

پرداخت مستقیم کریدت ھر 

 IFTچھ زودتر یک پنجرۀ 

  قابل دسترس گردد 

بطور اتومات توسط سیستم 

ATS  
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  :نمونۀ دوم

  ھای مشترکین و معامالت موجود فعالیت  ATSرویداد   وقت

  ATSآغاز روز سیستم    آغاز روز  8:00

  دورۀ نگھداری د افغانستان بانک    8:15

  ھا را ارسال و دریافت نمایند مشترکین میتوانند پرداخت  برای فعالیت باز است  8:30

، تصفیھ ھای  خالص را از سایر سیستمتسویھ ھای  د افغانستان بانک باید دستھ

  ھای خودی وارد نماید انتقاالت حساب و پرداخت

تسویھ  مرحلۀ نخست  11:00

  جمعی

ً برای تاریخ  پرداخت باھم یکجا میشود؛  جاری دریافت شدهھای جمعی کھ قبال

ھای کھ بھ ھر مشترک  خالص پُست شده و توضیحات پرداخت دستورھای تسویھ

ھای مستقیم از روزھای قبل طی مراحل  دبت. دریافت کننده ارسال شده است

  .خواھد شد یا نخواھد شد کھ وابستھ بھ پارامیترھای نشست میباشد

تسویھ دومین  مرحلۀ  15:00

  جمعی

ً ھمانند عی   نخست مرحلۀنا

متوقف سازی سیستم   16:00

  )ابتدائی( در تایم اول

یا پرداخت ھای  MT10xازین بیش پرداخت ھای با ارزش بیشتر  ATSسیستم 

  . ھای مجزاسازی ابتدائی نشر میشود گزارش. جمعی را نمی پذیرد

  و حسابات برای پرداخت ھای جدید مسدود میباشد، بھ استثنای انتقاالت بین البانکی

توسط د  (Gridlock Resolution)تصفیۀ صفوف با کاربرد ابزار رفع بن بست 

افغانستان بانک یا با حذف یا اولویت بندی مجدد پرداخت ھای صف بندی شده 

  . توسط مشترکین، اجرا میگردد

مشترکین باید وجوه کافی قابل دسترس جھت زمینھ سازی برای بازگشتاندن 

  . قبل از مجزاسازی نھائی را ترتیب نماید ILFبرداشت ھای 

 سازی نھائیتوقف م  16:30

  سیستم

ً د افغانستان بانک میتواند معامالت  سازی نھائی توقف را پس از م ATSصرفا

  ارسال نمایدسیستم 

توقف نموده و ھر گونھ معامالت در تصفیھ /مرحلھ مسدود شده، طی مراحل صف

  . صف رد خواھد شد

  .سیستم ترتیب میگرددسازی نھائی توقف گزارش ھای م

  برای داونلود قابل دسترس میباشد ATSسیستم  EoDگزارش ھای   پایان روز  16:45

  ATSھای ارسال شده از آدرس سیستم  نوسازی و حل و فصل فایل

     شدن سیستممسدود  17:15
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: ھفتمشماره ضمیمۀ   

   تفتیش ساالنھفورم 

  

  )نام: (مشترک

  )سال: (برای مدتارزیابی خودی 

____________________________________  

ً سواالت ذیل را با دادن جزییات کامل جواب بدھید   . لطفا

  ATSتقلب مربوط سیستم . الف

  را در طول سال تجربھ نموده است؟ ATSادارۀ شما کدام واقعۀ تقلب آمیز واقعی یا مورد قصد مربوط سیستم /آیا سازمان) 1(

  باشد، آیا مطابق شرایط این سیستم بھ د افغانستان بانک گزارش شده است؟اگر چنان ) 2(

  منابع تقلب شناسائی و منظور شده است؟آیا ) 3(

  آیا تقلب منجر بھ کدام زیان مالی بھ سازمان شما یا بھ مشتریان آن شده است؟) 4(

  ھستید؟) بھبود(اگر چنان باشد، آیا ھنوز ھم دنبال بازیابی ) 5(

  گذاری احتیاطی و تسھیالت احتیاطیپالن . ب

  خویش دارد؟  ATSیا نھاد شما پالن مستند احتیاطی برای عملیات سیستم  ادارهآیا ) 1

  اگر چنان نباشد، چھ وقت توقع داشتن چنان پالن را دارید؟ ) 2

  آیا پالن بطور قناعت بخش سناریوھای بالقوه احتیاطی را در بر می گیرد؟ ) 3

یا تسھیالت مکالماتی برای ارتباط کھ بمنظور /شما امکانات کمپیوتری برای بازیابی معلومات از دست رفتھ و ادارهآیا ) 4

  بکار میرود، داراست؟  ATSارتباطات سیستم 

شما دارای امکانات کمپیوتری جھت بازیابی معلومات از دست رفتھ میباشد، آیا در کنار مرکز اساسی کمپیوتر  ادارهاگر ) 5

  جداگانۀ قرار دارد؟  در محل

  آیا خوشنود ھستید کھ خطرات بالقوه تجاری شما تحلیل و مورد رسیدگی قرار گرفتھ است؟ ) 6
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  افتادگی و ارتجاعیت سیستم کار زمان از. ت

  شما با ازکارافتادگی یا اخالل جدی یا متواتر مواجھ شده است؟ ATSآیا عملیات سیستم ) 7

در سوابق  ATSاگر چنان باشد، آیا در مورد آن بھ د افغانستان بانک گزارش داده شده و مطابق دستورالعمل سیستم ) 8

  رویداد احتیاطی  ثبت گردیده است؟

شما دارای ظرفیت کافی و ارتجاعیت کافی برای ارائۀ خدمات بموقع و  ATSآیا راضی ھستید کھ سیستم ھای مربوط ) 9

  باشد؟  ATSعامالت پرداختی سیستم مصئون در قسمت م
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  شرح/توضیحات  نام مکمل  نام مختصر

لحظۀ کھ در آن معاملۀ پرداخت تا حد کھ ارسال کننده دخیل است، غیر   )تصفیھ برای (پذیرش   

امتحان و  مرحلھاین نقطۀ است کھ در آن معاملھ از . قابل فسخ میگردد

میگذرد و تعیین میکند کھ وجوه کافی یا تضمین برای معاملھ جھت چک 

  . ادامھ آن، وجود دارد یا خیر

  مشترک کھ دستور پرداخت را از سیستم دریافت میکند  )عنوانی(آدرس دریافت کننده   

و مودیول ھای ترکیبی  ATSمقام بانک مرکزی کھ در بخش ادارۀ سیستم   مدیر اداری  

  . آن مسئول است

ناخالص زمان حقیقی برای تصفیھ کھ کارکردھای تصفیھ و تسویھ سیستم   سیستم اتومات انتقال  ATSیستم س

عاجل را با کلیرنگ ھاوس اتومات برای /پرداخت ھای ارزش بیشتر

 ATSسیستم . ارزش کمتر، یکپارچھ و ملحق میسازد/پرداخت ھای جمعی

  . میباشد Automated Transfer Systemیک 

  سوابق ترتیبی از رویدادھای کھ در یک سیستم رخ داده است  تفتیشپیگیری   

بیانگر  ویک فکس کھ دارای کُد یا امضاء باشد و بھ عنوان منبع تائید شده   فکس تثبیت شده  

و اینکھ دریافت کننده میتواند در قسمت دستورھای خویش باشد  آنصحت 

  . ایدبا اطمینان کامل کھ این دستورھای حقیقی است، عمل نم

ھای کھ برای تثبیت اصلیت یک پیام یا تثبیت ھویت یک مشترک  روش  تثبیت نمودن  

مربوط بھ سیستم و ھمچنان تائید اینکھ پیام حین انتقال دستکاری یا 

  . تعویض نگردیده است، میباشد

صالحیت /شخص ذیصالح  

  دادن بھ شخص

کھ در اثر تمام اقدامات الزم صالحیت دسترسی بھ معلومات و شخصی

ارائۀ دستورھا در رابطھ بھ حسابات بانکی، انتقاالت وجوه و سایر 

یا شخص تعیین شده جھت /معامالت مالی بوسیلۀ امکانات الکترونیکی و

دسترسی بھ ھمچو معلومات یا ارائۀ دستورھا بھ نمایندگی از مشترک در 

در صورت تفویض ) اگر موجود باشد(ھا  و محدودیت رابطھ بھ خدمات

  . چنین صالحیت

  بیالنس موجود   

  یا

  وجوه موجود

محاسبھ با استفاده از . معامالت در ھر لحظھتصفیھ وجوه موجود برای 

ً مشخص شده چون بیالنس افتتاحیھ، ارزش خالص کریدت ھا و  اجزای قبال

ذخایر و حدود حساب  حد اقل برای ضروریاتھای طی مراحل شده،  دبت

  ).اگر باشد(

خارج  ATSبھ پروسۀ نگھداری کاپی فایل ھای سیستم و دیتابیس سیستم   بک آپ  

بطور روزمره اشاره میکند تا اطمینان گردد کھ سیستم میتواند از ساحۀ 
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ھمچنان برای رجوع بھ . یا فاجعھ بازیابی گردد ییناکارآ/در موقع کوتاھی

  .فایل ھای کاپی استفاده میگردد

یا دستورھای انتقال /از دستورھای پرداخت و یانتقال یا طی مراحل گروپ  )مجموع(دستھ   

پرداخت جمعی بھ دستھ ھای . اوراق بھادار بھ شکل یک دستھ میباشد

تقسیم میشود کھ برای یک دریافت کننده واحد جھت طی مراحل تعیین 

 Unifiباید بھ فارمت  ATSپرداخت ھای جمعی در سیستم . گردیده است

  . باشد

BIC موسسات مالی دخیل در معامالت مالی بین   کُد شناسائی کنندۀ بانک ً یک آدرس بی ھمتای کھ دقیقا

بطور عادی، کُدھای شناسائی کنندۀ بانکی . المللی را شناسائی میکند

سویفت در سیستم ھای بکار میرود، ولی سایر کُدھای پذیرفتھ شده نیز 

رف کُد شناسائی کنندۀ بانکی دارای ھشت یا یازده ح. قابل استفاده میباشد

، )4(کُد بانکی : میباشد کھ در بر گیرندۀ سھ یا کُل چھار اجزای ذیل میباشد

کُدھای شناسائی کنندۀ ). 3(و کُد نمایندگی ) 2(کُد موقعیت ، )2(کُد کشور 

  . تخصیص یافتھ و مدیریت میگردد SWIFTبانکی از طرف 

  .مراجعھ نمایید" حدود"بھ   حدود دوجانبھ  

انجام داده میشود و مشترک  ATSاقدام کھ از طریق عملیۀ مینو سیستم   بالک کردن  

از /مشخص را از ارسال یا دریافت پیام ھای پرداختی دریافت شونده بھ

  . سیستم مانع میشود

مجموعۀ از دستورھای پرداخت کھ بطور جمعی برای طی مراحل بھ   مجموعھ  

  .چندین دریافت کننده ارسال میشود

BI دبت  رداخت جمعیدستورھای پ ً ھای مستقیم یا  دستورھای پرداخت کھ بطور فایل ھای جمعی مثال

  ارسال میگرددتصفیھ و تسویھ صورت پرداخت بھ سیستم 

ترتیبات سیستم پرداخت کھ ھدف آن حصول اطمینان از آنست کھ شرایط   کارتداوم   

خدماتی موافقھ شده را برآورده سازد حتی آنکھ یک یا چندین جزء سیستم 

. از کار افتیده یا اینکھ از اثر رویداد غیر عادی بیرونی متضرر شده باشد

یداد شامل نموده ھر دو اقدامات و ترتیبات پیشگیرانھ جھت رسیدگی بھ رو

  . ھای احتیاطی

برای طی مراحل پرداخت ھای فعالیت  ATSروز کھ در آن سیستم   کاریروز   

  . میکند

مشترک دریافت  ن یک مشترک ارسال کننده پول را بھعملیۀ کھ در آ  برگشت دادن  

  . کننده تادیھ نموده، دوباره برگشت میدھد یا لغو مینماید
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جھت تامین مکلفیت بھ دریافت کننده  تظمیندارائی کھ توسط فراھم کننده   تضمین  

اشکال مختلف قانونی  تظمین/توافق ھای تضمین. تحویل میگردد تظمین

این تضمین با استفاده از روش انتقال قبالھ یا تضمین دارائی : را داراست

  . ھا دریافت میگردد

این . دستورھای جمع آوری از طرف بانک مرکزی صورت می گیرد  دستور جمع آوری  

معامالت از طرف بانک مرکزی در نتیجۀ التزامات بانک مرکزی یا امر 

ھر گونھ تصفیھ محکمھ برای جمع آوری صورت می گیرد و برای 

  . دارای بیشترین اولویت میباشد ATSمعامالت وارده در سیستم 

کھ حین طی مراحل تخنیکی  یا سایر ناکارآیی ھای مکالماتی ھای ییناکارآ  رویداد مانع شونده  

  باشد؛معامالت 

بھ امکانات کھ بھ وسیلۀ آن پرداخت ھا ) کُلی یا قسمی(عدم دسترسی 

  ارسال یا دریافت میشود؛ یا

ظھور اقدام صنعتی کھ توانایی ھر مشترک در راستای اشتراک در ارسال 

  . یا دریافت عادی یا تا حد معمول پرداخت ھا را متاثر میسازد

ھر گونھ رویداد مھار کننده یا ھر واقعۀ یا شرایط دیگر کھ از طرف بانک   رویداد احتیاطی  

  . مرکزی مشخص شده باشد

ھا قابل اجرا نبوده  حدود زمانی تخصیص شده کھ خارج از آن انجام عملیھ  )وقت(سازی  توقفم  

  . یا اینکھ فسخ میگردد

DD یک سیستم پرداخت کھ بوسیلۀ آن مشترکین اجازۀ دبت کردن مستقیم   دبت مستقیم

  . حساب بانکی مشتری با فواصل زمانی منظم دارند

DvP کھ در معامالت انتقال اوراق بھادار بکار میرود و اطمینان میکانیزمی  تحویل دھی در برابر پرداخت

ً در ) تحویل دھی(حاصل مینماید کھ انتقال نھائی اوراق بھادار  صرفا

صورت مکمل دانستھ میشود کھ پرداخت حقیقی برای معاملھ صورت 

  . گرفتھ باشد

قادر میسازد کھ  یک متن رمزدار کھ آالت چون توکن ھای الکترونیکی را  تصدیق نامۀ دیجیتلی 

از طرف سیستم تثبیت شده و اجزای سیستم ھر یکی دیگر را با استفاده از 

  . تثبیت نمایند PKIروش ھای 

یک سلسلھ معلومات کھ از طرف روش کرستوگرافیک تولید میشود و بھ   امضای دیجیتلی 

یک پیام متصل میشود تا از صحت آن اطمینان حاصل نماید و ھمچنان از 

  . ننده در برابر انکار توسط ارسال کننده محافظت کنددریافت ک

برداشتھ شده و یک مشترک  ATSیک عمل کھ از طریق مینوی سیستم   غیر فعال شده 
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مشخص را از قادر بودن بھ ارسال معامالت یا بھ دسترسی بھ سیستم مانع 

  . میشود

SA  یا جانب متقابل جھت تصفیھ یک حساب نزد بانک مرکزی، نمایندۀ   تصفیھ حساب

معامالت میان مشترکین یک تصفیھ نگھداری وجوه و اوراق بھادار و 

  . سیستم میباشد

EOD  پایان روز کاری برای درخواستی مخصوص  پایان روز  

محل بازیابی معلومات از  

  دست رفتھ

ً بھ محل اشاره میکند کھ برای عملیھ ھای بک آپ تخصیص  نام کھ معموال

ً از راه دور توسط ابزار پیشرفتھ مدیریت  این. یافتھ است عملیھ ھا بیشترا

  . از راه دور اجرا میشود

FCO زمان کھ در آن سیستم   سیستم سازی نھائی متوقفATS  طی مراحل معامالتATS  را مجزا ساختھ

  . و ھر گونھ معامالت صف بندی شده را طبق این قوانین لغو میسازد

FoP این امر زمانی واقع . تحویل دھی اوراق بھادار بدون پرداخت مشابھ وجوه  تحویل دھی بدون پرداخت

میشود کھ اوراق بھادار در حدود عین حسابات معاملھ کننده انتقال داده 

  . میشود

، شامل حادثۀ طبیعی، یک واقعۀ کھ خارج از کنترول جانب مربوطھ باشد  رویداد غیر مترقبھ 

  . تکنالوژیکی، سیاسی یا مشابھ

FX روند خرید و فروش اسعار  اسعار خارجی  

  کھ غیر قابل فسخ و بدون قید و شرط میباشد ءتصفیھ  نھائیتصفیھ  

فعلی با بک آفس و خدمات مشتریان  ATSراه حل برای ادغام سیستم   مسیر دریچھ 

این برنامھ ھمچنان سیستم ھای داخلی بانک . بانک ھای مشترکین میباشد

برای طی  Virtual Private Network (VPN)و  JMSرا از طریق 

کامل تمام پرداخت ھای ارزش پائین و باال، با سیستم /مراحل مستقیم

ATS وصل میکند .  

ھا نگھداری  سیستم کھ در آن حسابات مشتریان بانک مرکزی بشمول بانک  دفتردار کُل 

  . دفتر دار کُل بانک مرکزی یاد میگردد میشود

تصفیھ دستور پرداخت با ارزش بیشتر کھ بھ عنوان معاملۀ انفرادی برای   پرداخت انفرادی 

  . عاجل ارسال میگردد

ATS  سیستم اتومات پرداخت و

  اوراق بھادارتصفیھ 

اوراق بھادار در بر گیرندۀ تصفیھ و )ATS(سیستم اتومات پرداخت 

  . میباشد) زمان حقیقی و جمعی میگرددتصفیھ شامل (

وضعیت کھ در سیستم انتقال وجوه یا اوراق بھادار بمیان میاید کھ در آن   )بن بست(توقف کامل فعالیت  

بھ دلیل وجوه ناکافی یا (برخی دستورھای ناکام انتقالی کھ اجرا میگردد 
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مانع اجرای شماری زیادی از دستورھای داده ) بیالنس ھای اوراق بھادار

  . شده از طرف مشترکین میگردد

  . راه حل برای وضعیت بن بست بدون اضافھ برداشت از حسابات دخیل  رفع بن بست 

وجوه و انتقال اوراق بھادار کھ بشکل انفرادی بر اساس ھر دستور تصفیھ   ناخالصتصفیھ  

ً بدون  دریافت دبت در برابر انتقاالت پرداخت جداگانھ بھ اجرا میاید، مثال

  .کریدت

از ) در بیشترین موارد(اوراق بھادار کھ از طرف حکومت افغانستان یا   اوراق بھادار حکومتی 

  . طرف بانک مرکزی صادر گردیده، میباشد

HV برای توضیح نوع پرداخت کھ در آن معامالت بطور   ارزش بیشتر ً ارزش بیشتر صرفا

  . گردیده، بکار میرودتصفیھ انفرادی در زمان حقیقی 

را بھ استثنای  ATSطی مراحل معامالت  ATSزمان کھ در آن سیستم   سیستم سازی ابتدائی متوقف 

این قوانین بیان شده، مجزا  10معامالت بین البانکی کھ در ضمیمۀ 

  . میسازد

IR مسودۀ پروژه کھ بیانگر التزامات داخلی سازی، جزئیات کاری برای   گزارش ابتدائی

  . میباشدعملیھ ھای خاص، پالن پروژه و مدیریت عملیاتی پروژه 

ھر گونھ اقدام جمعی کھ در قانون افغانستان یا کشور سوم برای انحالل   رویداد ورشکستگی 

مشترک یا سازماندھی مجدد آن بیان گردیده کھ در بر گیرندۀ تعلیق یا 

ً دستور یا  وضع محدودیت ھا باالی انتقاالت یا پرداخت ھا میباشد مثال

حکم ورشکستگی، درخواست برای ترکیب، تمدید یا تعلیق پرداخت، 

  . قانونی، انحالل و سایر دستورالعمل ھای مشابھ قضائی، باشدمھلت 

سرحد معمولی میان دو عنصر کاری، دو الیۀ ساختار یک سیستم یا میان   وصل سازی 

دو آالت فزیکی کھ توسط مشخصات کاری آن، مشخصات معمول فزیکی 

  . ارتباط میان آنان، سیگنال یا سایر مشخصات، تعریف گردیده است،

ILF از طرف بانک مرکزی بھ ھدف فراھم آوری یا قرض یکروزه کریدت   سھولت قروض میان روزه

در سیستم  جھت اجرای معامالت شان )بانک(سیالیت برای یک مشترک 

ATS کریدت برای مدت زمان کمتر از یک روز . میباشد، فراھم میگردد

  .کاری میباشد

ISO  لی معیار سازمان بین المل  سازمان بین المللی معیارھا(ISO)  یک فدراسیون جھانی متشکل از

ً ملی معیارھا  ھاینھاد ماموریت این سازمان . کشور میباشد 140از تقریبا

ترویج و توسعۀ روند معیاری سازی جھت تسھیل تبادل بین المللی اجناس 

  . و خدمات میباشد
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از طریق ایمیل مصئون و برای آنعده مشترکین کھ ایمیل مصئون دریافت   بطور کتبی 

کرده نمیتوانند، از طریق فکس ھای تثبیت شده یا بھ وسیلۀ پیام نوع 

  .MXیا  MT 999سویفت 

LAN  ارتباطات(شبکھ ساحۀ داخلی( 

(LAN) 

ً کوچک را در بر می گیرد بیشترین . یک شبکھ کمپیوتری کھ ساحۀ نسبتا

شبکھ ھای ساحۀ داخلی بھ یک ساختمان واحد یا گروه از ساختمان ھا 

ھرچند، یک شبکھ بھ سایر شبکھ ھا در فواصل دورتر از . محدود میباشد

یک سیستم . طریق خطوط تلیفون یا امواج رادیوی قابل اتصال میباشد

شبکھ ھای ساحۀ داخلی کھ بھ این طریق وصل باشد، بھ نام شبکھ ساحۀ 

  . سیع یاد میشودو

جھت برآوردن مکلفیت ھای کنونی در تصفیھ توانایی مشترک سیستم   سیالیت 

در چارچوب سیستم ھای . رابطھ بھ انتقال وجوه یا اوراق بھادار میباشد

 شرکت کننده یا عضو سیستم یک ) نقدینگی(اتومات ترانسپورت، سیالیت 

موجود ) بیالنس(ه وجو: توسط چھار مولفھ سنجش میشودتصفیھ در روند 

در حساب جاری، انتقال پرداخت صف بندی شده از سایر مشترکین در 

ھای تمدید شده توسط بانک مرکزی و  بھ حساب آن، کریدتتصفیھ سیستم 

  .  فندھا از بابت معامالت بازار پولی بین البانکی

ً در چارچوب مبلغ تعیین شده   حدود  حدود بھ برداشت وجوه از حساب صرفا

عملیھ را داراست کھ بھ  ATSاپلیکشن سیستم . اجازه میدھد )حد(

مشترکین اجازه میدھد در برابر سایر مشترکین حدود دو جانبۀ را تعیین 

  . نمایند

این قوانین و ھر ضمیمۀ مربوطھ کھ توسط مواد مربوطھ شامل   مواد 

راھنماھای استفاده کننده، اطالعات، پروسھ ھا و سایر اسناد فراھم شده 

  . توسط بانک مرکزی، متمم میگردد

MOF استفاده کنندۀ . مدیر حسابات حکومتی میباشد  وزارت مالیھATS  از طریق بانک

  . مرکزی

NSI   خالص تصفیھ دستور . بطور خالص انتقاالت وجوه میان جوانب تصفیھ   خالصتصفیھ دستور

. برای بانک ھا میباشد کھ جمع صفر میشود ھا دارای دبت ھا و کریدت

انتقال داده میشود کھ در آنجا  ATSخالص بھ سیستم تصفیھ دستور 

  . بانکھا مطابق آن دبت و کریدت میشودتصفیھ حسابات 

ھا میان دو یا چندین جانب یا مشترکین کھ در آن  کاھش موافقھ شدۀ مکلفیت  شبکھ بندی 

  . ھا تقلیل میابد شماری کمتر از مکلفیتھا بھ  شماری زیادی از این مکلفیت
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کھ از طریق شماری از پنجره ھای عملیاتی  ATSروز کاری سیستم   ساعات کاری 

تعریف گردیده، توسط آغاز روز، مجزاسازی ابتدائی، مجزاسازی نھائی 

  . و پایان روز تعیین گردیده است

کھ مسوولیت  شرکت کننده یا عضو سیستم یک شخص مربوط ھر   مدیر امنیت مشترک 

ده کنندگان، برقراری روابط با بانک مرکزی پیرامون افزود و حذف استفا

ھا و مدیریت توکن ھای  تعدیل معلومات استفاده کننده بشمول پروفایل

  . الکترونیکی و تصدیق نامھ ھا میباشد

در برابر دعوای انتقال وجوه از طرف پرداخت کننده بھ دریافت کننده   پرداخت 

قابل  )دریافت کننده(آن  برای کھ بھ شیوۀ معقولپولی دریافت کنندۀ وجوه 

   . باشدقبول 

  .بھ سفارش پرداخت مراجعھ نمایید  دستور پرداخت 

مجموعۀ از معلومات انتقال شده از طریق میکانیزم الکترونیکی کھ   پیام پرداخت 

نمایانگر فرستنده و دریافت کننده معاملھ و مبلغ انتقالی میباشد، کھ برای 

معامالت میان مشترکین در یک سیستم پرداخت زمینھ سازی تصفیھ 

  . میکند

.  یا پیام کھ درخواست کننده انتقال وجوه باشد) دستور(یک سفارش   سفارش پرداخت 

از روی چک  سفارش مربوط بھ انتقال کریدت، انتقال دبت یا پرداخت

  .باشد

PO از اپلیکیشن سیستم  راه اندازی کنندۀ پرداخت بخش  راه اندازی کنندۀ پرداختATS  را تشکیل

این اپلیکیشن بر اساس وب استوار میباشد کھ بھ استفاده کنندگان . میدھد

بانک مرکزی اجازه میدھد کھ معامالت را وارد /ذیصالح یا مجاز مشترک

  .نماید

آن بھ دلیل تصفیھ صف در حال انتظار کھ در آن دستورھای پرداخت کھ   صف در حال انتظار 

  .وجوه بتاخیر افتاده، ذخیره میشودکمبود 

یک سیستم پرداخت در بر گیرندۀ مجموعۀ از ابزارھای پرداخت،   سیستم پرداخت 

دستورالعمل ھای بانکی و سیستم ھای انتقال وجوه بین البانکی میباشد کھ 

  .از مصئونیت گردش پولی اطمینان حاصل مینماید

عبارت از موضوع ذخیرۀ معامالت پرداخت جھت اجرای آن در   محل ذخیره پرداخت 

اجازه  HVبھ معامالت  ATSسیستم . ھای مشخص آینده میباشد تاریخ

میدھد کھ جھت اجرا در تاریخ ھای بعدی ذخیره شود و بھ فایل ھای دبت 

مستقیم زمینھ سازی میکند کھ قبل از تاریخ ارزش آن جھت اجازه بھ طی 
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  . ثبت شود مراحل رد، در داخل

تحویل دھی ملکیت جھت تامین مکلفیت کھ توسط یک جانب   تضمین 

) جانب تعھد یا تضمین شده(بھ جانب دیگر ) ضمانت کننده/مقروض(

ضمانت یک منفعت تضمینی را در روند تحویل دھی . صورت می گیرد

  . ملکیت ایجاد میکند

قابل دسترس میباشند و بھ یک  ATSلست از عملیھ ھای کھ در سیستم   پروفایل 

استفاده کننده خاص یا گروه خاص از استفاده کنندگان سپرده میشوند و 

ً بھ ھمین تعداد عملیھ ھا بھ ھمان استفاده کننده  بدینوسیلھ دسترسی را صرفا

  . یا گروه از استفاده کنندگان محدود میسازد

PKI مصئون برای تامین دسترسی و انتقال معلومات بر اساس   زیرساخت کلیدی عامھ ً روش شدیدا

این روش برای رمز گذاری . استفادۀ کلیدھای عامھ و خصوصی میباشد

معلومات، تثبیت سرور، تمامیت پیام و تثبیت مشتری جھت ارتباطات 

ھدف . میان براوزر استفاده کننده و سرور اپلیکیشن زمینھ سازی میکند

  . دم فسخ پذیری معامالت میباشداستفادۀ آن ع

  . میباشد ATSمحل اساسی فعالیت سیستم   محل اساسی 

  دستورالعمل ھا و روش ھای تخصیص شده درین قوانین  دستورالعمل ھای امنیتی 

Repo موافقت نامۀ کھ در آن پول در بدل ضمانت با تغییر در مالکیت طرف   ھا بازخرید تضمین

ذینفع طوری بھ قرض داده میشود کھ تحت آن در پایان روز یا در تاریخ 

  . این روند اتومات میباشد. دیگر دوباره خریداری میشود

بھ شکل در زمان حقیقی تصفیھ ناخالص کھ در آن طی مراحل و تصفیھ   ناخالص زمان حقیقیتصفیھ  

  ) بگونۀ مداوم(صورت می گیرد انفرادی 

میباشد کھ بھ مشترکین اجازه  ATSعبارت از حسابات در داخل سیستم    ذخایرحساب  

وجوه موجود در . میدھد وجوه را برای ھدف مشخص تخصیص بدھند

ً بھ منظور  ھای مشخص بکار  TTCمعامالت با تصفیھ ذخایر صرفا

ً معامالت دستورھ   .خالص برای کلیرنگ ھاوس ھاتصفیھ ای میرود، مثال

شخص باصالحیت در بانک مرکزی یا در داخل نھاد مشترک کھ برای   مدیر امنیتی 

ھدف ابقای جزییات استفاده کننده و پروفایل ھای استفاده کننده در سیستم 

ATSبھ این سیستم دسترسی دارد ، .  

 شرکت کننده یا عضو سیستم یک حساب نزد بانک مرکزی کھ توسط نھاد   تصفیھ حساب  

میباشد، درین سیستم  ATSکھ تابع قوانین و دستورالعمل ھای سیستم 

  . نگھداری میشود
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  . صورت می گیردتصفیھ سیستم کھ در آن عملیۀ   تصفیھ ) خدماتی(سیستم  

یا شرکت کننده در  مشترک 

  تصفیھ  سیستم

در یک سیستم انتقال وجوه یا تصفیھ  شرکت کننده یا عضو سیستم 

اوراق بھادار کھ وجوه یا اوراق بھادار را بھ یا از سایر /ھا تضمین

بھ ھدف تصفیھ از طریق یک یا چندین حساب نزد نھاد تصفیھ مشترکین 

  . وجوه یا انتقال اوراق بھادار در سیستم، ارسال یا دریافت مینمایندتصفیھ 

رف بانک مرکزی بھ تعقیب این قوانین بھ معنی تمام خدمات کھ از ط  خدمات 

  . فراھم شده یا قرار باشد کھ فراھم شود

STP از طریق طی مراحل ً فراھم آوری سیستم ھای یکپارچھ کھ مشتریان را بھ حساب بانکی، کریدت  مستقیما

. و طی مراحل مدیریت عملیاتی پرداخت و سایر معامالت، وصل میسازد

این طی مراحل کاغذ پرانی و طی مراحل مداخلھ ای چون استفاده از کلید 

برای گشایش مجدد معامالت میان یک سیستم و سیستم دیگر، را حذف 

  . مینماید

SMT وارد یک پیام پرمحتوای سویفت نوع پیام فرعی نشانگر نوع پیام است کھ   نوع پیام فرعی

یا نوع مربوطۀ پیام میشود کھ میتواند حاوی  MT298یا  MXچون 

  . معلومات مورد خواست پیام باشد

STPG  دریچۀSTPG بھ دریچھ مراجعھ کنید  

بازخواستن تضمین ھای تعھد شده یا بھ قرض داده شده از مقروض و   جایگزینی 

تعویض آنان با سایر تضمین ھا با ارزش معادل بازار در طول عمر 

  . معاملۀ مورد بحث میباشد

SVPO  سفارش پرداخت با ارزش

  کمتر

و دستور پرداخت کھ توسط یک پرداخت کننده جھت دبت کردن حساب آن 

ً انتقال کریدت(ذینفع کریدت نمودن حساب شخص  راه اندازی ) مثال

  . میشود

یا /و (Memory)کھ دارای یک چیپ فرورفتھ با حافظھ  USBتوکن   توکن الکترونیکی 

ھای پروسسر میباشد کھ در آن یک تصدیق نامھ دیجیتلی موجود  فعالیت

) ھمچنان توکن الکترونیکی(است کھ بھ یک استفاده کنندۀ مشخص 

  . تخصیص یافتھ است

SWIFT  انجمن معامالت مالی بین

  البانکی جھان

نھاد بین المللی کھ تحت مالکیت بانکھا بوده و بھ پیام ھای الکترونیکی 

زمینھ مساعد میکند کھ بطور مصئون میان بانکھا و موسسات مالی ارسال 

  . شود

 ATSشخص کھ توسط بانک مرکزی جھت نظارت از عملیات سیستم   سیستم اداره کننده 

  . تعیین میشود
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 شدن یا بستھ شدنخاموش  

  سیستم

 EPSوقت در پایان روز کاری کھ در آن سرورھا و سایر تجھیزات کھ با 

این قوانین نشان  10کمک میکند، خاموش میشوند، طوریکھ در ضمیمۀ 

  . داده شده است

سازمان کھ صاحب و دارای مسوولیت قانونی برای راه اندازی سیستم   سیستم مجری 

  . پرداخت و تعیین قوانین کاری میباشد

تکمیل  ATSنقطۀ کھ در آن قالب و سایر موارد قانونی توسط سیستم   پذیرش تخنیکی 

گردیده و این سیستم یک دستور پرداخت را بطور مورد قانونی پذیرفتھ 

  . رسی ننموده باشدولی موجودیت وجوه را بر

  . سازمان کھ مسوولیت تخنیکی برای اجرای یک سیستم را داشتھ باشد  عامل تخنیکی 

TTC سیستم   کُد نوع معاملھATS  از یک کُد نوع معاملھ استفاده میکند تا ھر نوع پیام پرداخت

  . را شناسائی کند و اینکھ چگونھ طی مراحل شود

UAT   استفاده آزمایش توسط پذیرش

  کننده

آزمایش نھائی یک سیستم توسط استفاده کنندگان با جستجوی تمام فعالیت 

و آور ھای کاری و ھمچنان عملکرد سیستم تحت شرایط فشار 

حدود آزمایش بر اساس . دستورالعمل ھای بازیابی از واقعھ، میباشد

و مشخصۀ طرح کھ در گزارش ابتدائی تعریف  ATSفعالیت سیستم 

  . گردیده، استوار میباشد

سایر مشترک کھ تحت این قوانین و توسط یک کارمند یا نمایندۀ تقرر یافتۀ   استفاده کننده 

قوانین و دستورالعمل ھای مشترک مربوطھ مستحق استفاده از تسھیالت 

EPS  ،میباشد و بھ آن یک توکن الکترونیکیPIN ،username  و

  . پاسورد جھت کنترول دسترسی صادر گردیده است

رھنمودھای استفاده /راھنما 

  کننده

را  ATSاستفاده کننده کھ طرز استفاده از سیستم رھنمود ھای / راھنماھا 

  تعریف میکند

کھ در آن مبلغ وجوه انتقالی در اختیار دریافت کنندۀ ) روز تقویمی(تاریخ   قابل اجرا  روز/  تاریخ 

  . وجوه بانکی یا مشتری آن قرار میگیرد

WAN  شبکھ ھای ساحۀ داخلی    )مکالماتی(شبکۀ ساحۀ وسیع(LANs) کھ با سایر ھمچو شبکھ ھا در ساحۀ

   .وسیع از طریق خطوط تلیفونی و امواج رادیوی وصل گردیده است

  

  

  


