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  قانون جمهوری ارمنستان 
  مستمری های اندوختهپيرامون 

  ) ن-۶٧شماره ) ٣١/٠٣/١٣٩٣ (٢١/٠۶/٢٠١۴ويرايش قانون مصوب (
 )١٣٨٩ دی ماه ١ (٢٠١٠ دسامبر سال ٢٢مصوب 

دريافت درآمدهای مکمل بازنشستگی بغير از حقوق مستمری دولتی در فرصت  ايجاد ،هدف اين قانون

در جمهوری ارمنستان پرداخت اجتماعی انجام داده خود  در حين فعاليت شغلی سنين بازنشستگی افرادی که

ارتباط مستقيم بين پرداخت های اجتماعی انجام شده و ميزان مستمری دريافتی  اينکه ضمن  می باشد،اند

ه تامين نموده و برای انجام دهنده پرداخت های اجتماعی امکان تاثير گذاری بر ميزان مستمری های اندوخت

با انتخاب شخص اداره کنندۀ موجودی هايی اندوخته شده از سوی وی و سياست مديريت موجودی های 

  .مذکور برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون، فراهم می نمايد

  

  مفاد کلی. ١فصل 
  موضوع تنظيمی اين قانون. ١ماده 

 را  داوطلبانهبازنشستگیخته و مولفه مولفۀ اندوروابط حقوقی بوقوع پيوسته در ارتباط با اين قانون 

تنظيم، تعريف پرداخت اجتماعی، محدودۀ انجام دهندگان پرداخت های اجتماعی، مقررات انجام پرداخت 

 انتقال اختصاصات اندوخته به حساب های مستمری گشايش يافته از سوی های اجتماعی، شرايط و مقررات

ثبت پرداخت های اجتماعی، عملکردهای متصدی فهرست جمهوری ارمنستان به نام افراد انجام دهنده 

حقوق شرکت کنندگان، مديران صندوق بازنشستگی، امانت دار صندوق بازنشستگی و اپراتورهای حساب، 

و وظايف شرکت کنندگان مولفه بازنشستگی اندوخته، مديريت حساب های بازنشستگی، سرمايه گذاری 

مستمری های اندوخته و پرداخت آنها، ساختارهای تضمين پرداخت دارايی های بازنشستگی اندوخته، انواع 

مستمری اندوخته افرادی که پرداخت های اجتماعی انجام داده اند، جوابگويی در قبال نقض الزامات اين 

 را وضع نموده و همچنين ديگر  تصويب شده بر اساس آن و ساير اسناد حقوقیاسناد حقوقی تنظيمیقانون، 

  .تنظيم می نمايد ه مستمری های اندوخته راروابط مربوط ب

  

  تعاريف اصلی مورد استفاده در قانون. ٢ماده 
  :در اين قانون تعاريف اصلی ذيل مورد استفاده قرار می گيرند .١

پيرامون ثبت سوابق شخصی ماليات بر « برحسب قانون جمهوری ارمنستان :ثبت سوابق شخصی) ١

  ،»درآمد و پرداخت اجتماعی



٢ 

 

از بغير » پيرامون کارآفرين شخصی«برحسب قانون جمهوری ارمنستان  :فرين شخصیکارآ) ٢

 قانون ١ در فهرست ضميمه شمولفعاليت های نوع کارآفرينان پرداخت کننده حق امتياز که مشغول 

  ،»پرداخت حق امتيازپيرامون «جمهوری ارمنستان 

  ،»بيمه و فعاليت بيمه ایپيرامون « برحسب قانون جمهوری ارمنستان :مقرری ساليانه) ٣

فهرست ( عبارت است از دستمزد و ديگر پرداخت های برابر آن و همچنين درآمد قراردادی :حقوق) ۴

  ،)دستمزد و ديگر پرداخت های برابر آن دولت جمهوری ارمنستان وضع می نمايد

  ،»پيرامون بيمه و فعاليت بيمه ای« برحسب قانون جمهوری ارمنستان :شرکت بيمه ای) ۵

عبارت است از شخص حقوقی، موسسه شخص حقوقی خارجی، شعبه يا نمايندگی شخص  :کارفرما) ۶

 ثبت شده در اداره ثبت دولتی جمهوری ارمنستان، اداره، نهاد خودگردان حقوق خارجی، کارآفرين شخصی

و ) ماتعرضه خد( حقوقی شغلی يا انجام کار -محلی و همچنين سردفتر، که بر اساس قراردادهای مدنی

را با پرداخت درآمد به آنها ) خدمات( شهروندان یکارنيروی برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون، 

  مورد استفاده قرار می دهد،

 وجه اضافه بر تعهد پرداخت اجتماعی که از سوی شرکت کننده ياعبارت است از  :اضافه پرداخت) ٧

  شده باشد، پرداخت های اجتماعی وی به حساب رابط واريز  تعهد محاسبه و انتقالعهده دارکارگزار مالياتی 

   اين قانون،۴۶عبارت است از صندوق ايجاد شده برابر ماده  :صندوق ضمانت) ٨

 دريافت کننده درآمد از هر گونه فعاليت ممنوع  عبارت است از کارمند استخدامی:فرد خود اشتغال) ٩

که شخص حقيقی غير از ) مد موسسه داری و درآمد قراردادیبغير از دستمزد و درآمد برابر آن، در آ(نشده 

 درآمد از دريافت کنندۀ محصوالت کشاورزی که توليدکنندۀ: از جمله(شخص کارآفرين و سردفتر باشد 

، پرداخت کنندگان حق امتياز که مشغول نوع فعاليت های شمول در فروش محصوالت کشاورزی باشد

، دريافت کنندۀ درآمد بر اساس »پيرامون پرداخت حق امتياز«ستان  قانون جمهوری ارمن١فهرست ضميمه 

ۀ حق امتياز که مشغول نوع ، و همچنين کارآفرين شخصی پرداخت کنند) حقوقی-قراردادهای مدنی

  باشد،» پيرامون پرداخت حق امتياز« قانون جمهوری ارمنستان ١های شمول در فهرست ضميمه  فعاليت

ارت است از وجهی است که ماهانه به حساب بازپرداخت سهام صندوق عب: پرداخت برنامه ای) ١٠

بازنشستگی ثبت شده در حساب مستمری گشايش يافته به اسم شرکت کننده، پس از رسيدن به سن 

  بازنشستگی برحسب مقررات وضع شده در اختيار گذاشته می شود، 

 داری مشترک نهاد دولتی تام عبارت است از حساب ويژه گشايش يافته در خزانه :حساب رابط) ١١

متصدی االختيار دولت جمهوری ارمنستان در زمينه مالی که در آن پرداخت های اجتماعی جهت انتقال به 

  ،دواريز می شوثبت فهرست شرکت کنندگان 

همچنين و  اسرار تجاری، بيمه ای، بانکی يا اداری شخصاز عبارت است  :اسرار بازنشستگی) ١٢

در ارتباط با شرکت شخص در مولفۀ اندوخته يا مولفۀ دربارۀ شرکت کننده يگر دهرگونه اطالعات 



٣ 

 

) بنفع(حساب بازنشستگی، اختصاصات اندوخته انجام شده برای   خصوصدر  وبازنشستگی داوطلبانه

 دولتی، بانک مرکزی، تام االختياربر کارفرما، نهادهای  که شخص و پرداخت های بازنشستگی داوطلبانه

شرکت کنندگان، اپراتور حساب، مدير صندوق بازنشستگی، امانت دار و همچنين ست ثبت فهرمتصدی 

 محرمانه ها، که شرکت کننده در نظر داشته است آنباشدمعلوم شده شخص اداره کنندۀ صندوق ضمانت 

تور شرکت کنندگان، اپرافهرست ثبت  دولتی، بانک مرکزی، متصدی تام االختيارکارفرما، نهادهای  و ندنبما

از آن مطلع  شخص اداره کنندۀ صندوق ضمانتحساب، مدير صندوق بازنشستگی، امانت دار و همچنين 

  بوده يا موظف بوده اند در بارۀ آنها مطلع باشند،

) يا( عبارت است از پرداخت انجام شده از سوی شرکت کننده و :پرداخت بازنشستگی داوطلبانه) ١٣

   داوطلبانه،بازنشستگیبه منظور دريافت )  ویبه نفع(شخص ديگر برای شرکت کننده 

 عبارت است از مستمری پرداختی مطابق با مقررات وضع شده به موجب :بازنشستگی داوطلبانه) ١۴

  اين قانون در چارچوب مولفۀ بازنشستگی داوطلبانه،

شرکت ثبت  فهرست متصدی عبارت است از حساب گشايش يافته در نزد :حساب بازنشستگی) ١۵

گان به نام شخصی که پرداخت های اجتماعی انجام داده يا به مقرر قانون سهام صندوق بازنشستگی کنند

اجباری بدست آمده و همچنين اطالعات بدست آورده باشد، که در آن سهام صندوق های بازنشستگی 

جهت پيرامون تعداد سهام صندوق بازنشستگی، ارزش برآوردی سهام مذکور، اختصاصات اندوخته ای که 

بدست آوردن سهام مذکور صورت گرفته است و ساير اطالعات وضع شده به موجب قانون يا ديگر اسناد 

  رسد، حقوقی به ثبت می

پيرامون « سن مجاز بازشستگی وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان :سن بازنشستگی) ١۶

  ،»دولتیمستمری های 

های آن مطابق با قانون جمهوری ارمنستان  صندوقی است که دارايی :صندوق بازنشستگی) ١٧

به حساب اختصاصات اندوخته اجباری از بودجه دولتی جمهوری » پيرامون مستمری های اندوخته«

صندوق بازنشستگی (يا پرداخت های بازنشستگی داوطلبانه ) صندوق بازنشستگی اجباری(ارمنستان 

انجام پرداخت ها به شرکت کنندگان آن از دارايی سرمايه گذاری آنها شکل می گيرد، که با و ) داوطلبانه

و همچنين در ساير موارد پيش های صندوق به شکل مستمری پس از تکميل سن بازنشستگی شرکت کننده 

عودت (پرداخت می شود » پيرامون مستمری های اندوخته«بينی شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان 

  ،)ننده در دارايی های صندوقهای نقدی متناسب با سهم شرکت ک موجودی

 مجموع درآمدهای بدست آمده در نتيجۀ انجام اختصاصات :دارايی های صندوق بازنشستگی) ١٨

 ؛اندوخته و پرداخت های بازنشستگی داوطلبانه به منظور کسب سهام صندوق بازنشستگی مورد نظر

  ،های بدست آمده به حساب آنها و مديريت آنها دارايی



٤ 

 

 شخص حقوقی مجاز به مديريت صندوق بازنشستگی برابر قانون : بازنشستگیمدير صندوق) ١٩

  ،»سرمايه گذاریپيرامون صندوق های «جمهوری ارمنستان 

   عبارت است از بانک مرکزی جمهوری ارمنستان،:بانک مرکزی) ٢٠

 به( طبق مقررات وضع شده به موجب اين قانون، انجام اختصاص نقدی برای :اختصاص اندوخته) ٢١

نشستگی اجباری که از زشخص انجام دهنده پرداخت اجتماعی به منظور کسب سهام صندوق با) نفع

های اجتماعی مذکور و طبق اين قانون از موجودی های اختصاص يافته از بودجه دولتی جمهوری  پرداخت

  .ارمنستان تشکيل می يابد

 اين قانون ١١ به موجب فصل مستمری پرداختی مطابق با مقررات وضع شده :مستمری اندوخته) ٢٢

  در چارچوب مولفۀ اندوخته،

از سوی دولت جمهوری ارمنستان که واسط خدمات  تعيين شده ی استسازمان :اپراتور حساب) ٢٣

  شرکت کنندگان می باشد،ثبت فهرست متصدی مورد عرضه به شرکت کنندگان از طرف 

  ،»ن مستمری های دولتیپيرامو« برحسب قانون جمهوری ارمنستان :مستمری اصلی) ٢۴

پيرامون شماره «شمارۀ تعيين شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان : شماره خدمات عمومی) ٢۵

  ،»خدمات عمومی

  ،»پيرامون ماليات ها« برحسب قانون جمهوری ارمنستان :کارگزار مالياتی) ٢۶

پيرامون «ارمنستان  درآمد تحت ماليات ساالنه به موجب قانون جمهوری :درآمد موسسه داری) ٢٧

فعاليت موسسه داری و سردفتری انجام که از سوی کارآفرين شخصی يا سردفتردار از » ماليات بر درآمد

  ،حاصل می شود

شخص انجام دهندۀ پرداخت اجتماعی برحسب مقررات وضع شده به موجب اين  :شرکت کننده) ٢٨

يا ،  باشددولتی جمهوری ارمنستان انجام شدهاختصاص اندوخته از بودجه )  ویبه نفع(وی قانون، که برای 

يا شخصی که برحسب پرداخت های بازنشستگی داوطلبانه صورت می گيرد، ) به نفع وی(برای وی 

  مقررات وضع شده به موجب قانون سهام صندوق بازنشستگی اجباری بدست آورده باشد،

هام صندوق های بازنشستگی  سيستم يکپارچه داده ها در خصوص س:شرکت کنندگانثبت فهرست ) ٢٩

کليه اطالعات . اجباری مورد ثبت در حساب های بازنشستگی شرکت کنندگان و گشايش يافته به نام آنان

  موجود در فهرست ثبت شرکت کنندگان متعلق به جمهوری ارمنستان می باشد،

ا دولت  شخص حقوقی است که بر اساس قرارداد منعقده ب:متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان) ٣٠

 و همچنين ساير عملکردهای پيش بينی شده نمودهجمهوری ارمنستان، فهرست ثبت شرکت کنندگان را اداره 

  به موجب اين قانون و قرارداد منعقد شده با دولت جمهوری ارمنستان را اجرا می نمايد، 

  ،»دفاتر اسناد رسمیپيرامون « برحسب قانون جمهوری ارمنستان :سردفتر) ٣١



٥ 

 

 شخص انجام دهنده امانت داری دارايی های صندوق بازنشستگی برحسب قانون :ت دارامان) ٣٢

  ،»پيرامون صندوق های سرمايه گذاری«جمهوری ارمنستان 

) عرضه خدمات( عبارت است از درآمد دريافتی از کارفرما در ازای انجام کار :درآمد قراردادی) ٣٣

  ،)سسه داریبغير از درآمد مو( حقوقی -طبق قراردادهای مدنی

 عبارت است از طرح بازنشستگی داوطلبانه که در صورت آن :»مستمری های تعيين شده«طرح ) ٣۴

، پرداخت های بازنشستگی  را می دهدیشرکت بيمه به شرکت کننده قول مستمری به ميزان مشخص

اعده باشند، اما ميزان داشته و می توانند بدون نظم و ق داوطلبانه به قرارداد منعقد شده با شرکت بيمه بستگی

مستمری مستقيمًا به ميزان پرداخت های بازنشستگی داوطلبانه و درآمد زايی سرمايه گذاری های پرداخت 

  های مذکور بستگی ندارد،

 که در  بازنشستگی داوطلبانه عبارت است از طرح:»پرداخت بازنشستگی تعيين شده«طرح ) ٣۵

ه برای شرکت کنندگان برحسب درصد مشخص درآمد آنان يا صورت آن پرداخت های بازنشستگی داوطلبان

ديگر محاسبه می شوند، و ميزان مستمری به پرداخت های بازنشستگی داوطلبانه منظم بر پايه هر اساس 

  انجام شده و مقدار درآمدهای حاصل از سرمايه گذاری پرداخت های مذکور بستگی خواهد داشت،

پرداخت های هدفمند واريزی به حساب بودجه دولتی جمهوری  از عبارت است :پرداخت اجتماعی) ٣۶

  ارمنستان برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون،

پرداخت اجتماعی وضع شده به موجب اين قانون و شمول عبارت است از  :تعهد پرداخت اجتماعی) ٣٧

هد محاسبه پرداخت های کارگزار مالياتی دارای تع(پرداخت به حساب رابط از سوی کارمند استخدامی 

وجوهی که بعنوان جريمه در قبال آن آن  و ،که شرکت کننده محسوب شده) اجتماعی و انتقال آنها برای وی

که وجوه پرداخت های اجتماعی از سوی کارآفرين شخصی، سردفتر و فرد خود اشتغال . محاسبه می شود

  نمايند،می پرداخت  شرکت کننده به حساب رابط خود بعنوان

 با  عبارت از شخصی است که طبق مقررات وضع شده به موجب قانون:کارمند استخدامی) ٣٨

بوده، از در روابط کاری ) کارفرمايی که از تعهدات کارگزار مالياتی معاف می باشد: از جمله( کارفرما

وری دفاع،  کش-پرسنل فرماندهی و غير فرماندهی نهاد های اجرايیبغير از خدمۀ (دولتی مستخدمين : جمله

 احکام پليس، امنيت ملی و خدمات امداد جمهوری ارمنستان، خدمۀ بازداشتگاه ها و مامورين اجرائی

مطابق با ) عرضه خدمات(و همچنين شخص دريافت کنندۀ درآمد از کارفرما در ازای انجام کار ) قضايی

   حقوقی،-قرارداد مدنی

پيرامون صندوق های سرمايه «نستان  برحسب قانون جمهوری ارم:اقربای نسبی و سببی) ٣٩

  .»گذاری



٦ 

 

ساير تعاريف مورد استفاده در اين قانون بنا به تعريف وضع شده به موجب آيين مدنی جمهوری 

پيرامون بازار اوراق «و » پيرامون صندوق های سرمايه گذاری«ارمنستان، قوانين جمهوری ارمنستان 

  .در بر نداشته باشد از استفادۀ آنها یر، اگر برحسب مفاد اين قانون تعريف ديگ»بهادار

 ن، -٢۵٨شماره ) ٢۶/٠٩/١٣٩۵ (١۶/١٢/٢٠١۶قانون اصالحی مورخه  به موجب ٢اصالح ماده (
  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧قانون اصالحی مورخه 

 ٢۴/١١/٢٠١۵ قانون مصوب ٣ و ١ با اصالح مواد ٢ ماده ١ بند ٣٧ و ١١، ٧های زيربند(
  )الزم االجرا می گردند) ١١/١٠/١٣٩۶ (٠١/٠١/٢٠١٨ن از تاريخ -١۶۶شماره ) ٠٣/٠٩/١٣٩۴(

  

  قانونگذاری تنظيم کنندۀ مولفه های بازنشستگی اندوخته و داوطلبانه سيستم بازنشستگی. ٣ماده 
مولفه های بازنشستگی اندوخته و داوطلبانه سيستم بازنشستگی جمهوری ارمنستان برحسب قانون . ١

آيين مدنی، قراردادهای بين المللی جمهوری ارمنستان، اين قانون، اسناد حقوقی تنظيمی تصويب اساسی، 

  .شده بر اساس اين قانون، ساير قوانين و اسناد حقوقی تنظيم می شود

  

  منابع تامين مالی مستمری های اندوخته. ۴ماده 
شرکت کنندگان و درآمدهای ) نفعه ب(از محل اختصاصات اندوخته شده برای  مستمری های اندوخته .١

  .حاصل از سرمايه گذاری آنها تامين می شود

  

  انجام دهندگان پرداخت اجتماعی و انجام پرداخت اجتماعی. ٢فصل 
  انجام دهندگان پرداخت اجتماعی. ۵ماده 
  : انجام دهندگان پرداخت اجتماعی در جمهوری ارمنستان عبارتند از.١

 متولد ١٩٧۴ و کارآفرينان شخصی که بعد از تاريخ اول ژانويه سال می، سردفتراناستخداکارمندان ) ١

  اند، شده

 متولد ١٩٧۴کارمندان استخدامی، سردفتران و کارآفرينان شخصی که تا تاريخ اول ژانويه سال ) ٢

 اين قانون برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون درخواست نامه ٣٣ ماده ١اند، اگر برابر بند  شده

  ،) انتخاب صندوق بازنشستگیۀدرخواست نام: منبعد( کرده باشند هارائ

ضع شده در اين قانون درخواست افراد خود اشتغال صرفنظر از سن آنان، که برحسب مقررات و) ٣

 ماده جاری پرداخت اجتماعی انجام داده ١ انتخاب صندوق بازنشستگی ارائه کرده باشند يا بر اساس بند ۀنام

  .باشند

 ۀ اجتماعی را بر اساس درخواست ناممی تواند تصميم بر عهده گيری تعهد انجام پرداخت شخص ن.٢

  .انتخاب صندوق بازنشستگی مورد بازنگری قرار دهد



٧ 

 

) وضعيت اقامت(خارجی و افراد فاقد تابعيت مجاز به سکونت در جمهوری ارمنستان اتباع  .٣

ع شده برای شهروندان جمهوری ارمنستان  برابر مقررات وضتحت اصول کلیهای اجتماعی را  پرداخت

  .انجام می دهند، اگر طبق قراردادهای بين المللی جمهوری ارمنستان مورد غير پيش بينی نشده باشد

  : شخص به شرح ذيل انجام پرداخت اجتماعی را متوقف می سازد.۴

د مالياتی ده باشد و در خصوص توقف انجام پرداخت اجتماعی به نهاتکميل شسن بازنشستگی ) ١

  نامه ارائه کرده باشد، درخواست

به متصدی درخواست نامۀ دريافت مستمری اندوخته شخص در موارد مقرر به موجب اين قانون ) ٢

  .ارائه کرده باشدفهرست ثبت شرکت کنندگان 

 ماده جاری و فرم درخواست نامه ۴ بند ١ تعيين شده به موجب زيربند ۀمقررات ارائه درخواست نام .۵

به نحوی که کارمند استخدامی درخواست نامه را توسط .  دولت جمهوری ارمنستان تعيين می نمايدرا

از زمان ارائه درخواست نامه به کارگزار در اين صورت، . کارگزار مالياتی به نهاد مالياتی ارائه می نمايد

  .مالياتی ارائه شده به نهاد مالياتی محسوب می شود

 پيش بينی شده به موجب زيربند ۀندگان پيرامون ارائه درخواست نام کن متصدی فهرست ثبت شرکت.۶

 دولتی اطالع داده و نهاد مالياتی برحسب مقررات وضع شده از سوی دولت د ماده جاری به نها۴ بند ٢

  .جمهوری ارمنستان به کارفرما اطالع می دهد

باشد يا به متصدی شده تعهد پرداخت اجتماعی از سوی شخصی که سن بازنشستگی وی تمکيل  .٧

ارائه کرده باشد، به شرح ذيل متوقف فهرست ثبت شرکت کنندگان درخواست نامه دريافت مستمری اندوخته 

  :شود می

پيرامون پرداخت های تثبيت «از دستمزدها، از درآمدهايی که مطابق با قانون جمهوری ارمنستان ) ١

 قانون ٧يا فعاليت های مشمول فهرست ضميمه تحت ماليات پرداخت های تثبيت شده می باشند » شده

يا انواع فعاليت هايی که مطابق با قانون جمهوری » پرداخت حق امتيازپيرامون «جمهوری ارمنستان 

، از اول ماه بعد از تاريخی که می باشند گردش برتحت ماليات »  گردشبرپيرامون ماليات «ارمنستان 

   متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان ارائه می شود، مربوطه به نهاد مالياتی ياۀنام خواست

 مربوطه به نهاد مالياتی يا ۀنام اول ژانويه سالی که در خواستاز درآمدهای موسسه داری از ) ٢

  .متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان ارائه می شود

 ماده ۴  را به مقرر بندیشخص بعنوان يک فرد خود اشتغال پرداخت اجتماعی از درآمدهای دريافت .٨

  . اين قانون و با تکيه بر اصل داوطلبی انجام می دهد٧

  

  واحد محاسبه پرداخت اجتماعی و تعرفۀ آن. ۶ماده 
  : واحدهای محاسبۀ پرداخت های اجتماعی عبارتند از.١



٨ 

 

  حقوق و دستمزد،) ١

  درآمد موسسه داری،) ٢

  .در آمدهای حاصل شده بعنوان فرد خود اشتغال) ٣

 اين قانون تا تکميل سن بازنشستگی پرداخت ۵ ماده ١، بند ١ه به موجب زيربند اشخاص تعيين شد .٢

  :اجتماعی را به شرح مقادير زير انجام می دهند

  :از حقوق و دستمزد) ١

   درام تجاوز ننمايد،۵٠٠ ٠٠٠ درصد، اگر ميزان حقوق ماهانه از ۵به مقدار . الف

 ۵٠٠ ٠٠٠ درام، اگر ميزان حقوق ماهانه از ٢۵٠٠٠ درصد و با مقدار مابه التفاوت ١٠به مقدار . ب

  درام تجاوز نمايد،

  :از درآمد موسسه داری) ٢

   درام تجاوز ننمايد،۶٠٠٠ ٠٠٠ درصد، اگر ميزان درآمد ساالنه از ۵به مقدار . الف

 درام، اگر ميزان درآمد ساالنه مذکور از ٣٠٠ ٠٠٠ درصد و با مقدار مابه التفاوت ١٠به مقدار . ب

   درام تجاوز نمايد،۶٠٠٠ ٠٠٠

از درآمدهای حاصل از انواع فعاليت های تحت ماليات پرداخت های تثبيت شده مطابق با قانون ) ٣

 قانون ٧يا فعاليت های مشمول فهرست ضميمه » پيرامون پرداخت های تثبيت شده«جمهوری ارمنستان 

های تحت ماليات بر گردش مطابق با يا انواع فعاليت » پرداخت حق امتيازپيرامون «جمهوری ارمنستان 

   درام،۵٠٠٠ماهانه به ميزان » پيرامون ماليات بر گردش«قانون جمهوری ارمنستان 

  . درصد از درآمدهای حاصل بعنوان فرد خود اشتغال، صرفنظر از ميزان درآمد۵به مقدار ) ۴

وق بازنشستگی، تکميل  انتخاب صندۀنام های اجتماعی بر اساس درخواستدر موارد انجام پرداخت  .٣

اگر شخص درخواست نامه ( اين قانون ۵ ماده ١ بند ١سن بازنشستگی شخص تعيين شده به موجب زيربند 

تماعی را به مقادير زير انجام  شخص پرداخت اج) اين قانون را ارائه نکرده باشد۵ ماده ۴مقرر در بند 

  :دهد می

 بند ٢ير از مورد پيش بينی شده به موجب زيربند بغ( درصد حقوق، درآمد موسسه داری ۵به مقدار ) ١

  و درآمدهای حاصل از سوی فرد خود اشتغال،) جاری

از درآمدهای حاصل از انواع فعاليت های تحت ماليات پرداخت های تثبيت شده مطابق با قانون ) ٢

 قانون ٧يا فعاليت های مشمول فهرست ضميمه » پيرامون پرداخت های تثبيت شده«جمهوری ارمنستان 

يا انواع فعاليت های تحت ماليات بر گردش مطابق با » پرداخت حق امتيازپيرامون «جمهوری ارمنستان 

   درام،۵٠٠٠ماهانه به ميزان » پيرامون ماليات بر گردش«قانون جمهوری ارمنستان 

  :دهد ماده جاری را به شرح زير انجام می ٣ شخص پرداخت های اجتماعی تعيين شده به موجب بند .۴



٩ 

 

از موقع افتتاح حساب بازنشستگی به (از حقوق ماه بعدی روزی که درخواست نامه ارائه می شود ) ١

  ،)مقرر اين قانون و بر اساس درخواست نامه

 ۵ ماده ١ بند١از حقوق ماه بعدی روز تکميل سن بازنشستگی شخص تعيين شده به موجب زيربند ) ٢

  اين قانون،

 ١ بند١نه تکميل سن بازنشستگی شخص تعيين شده به موجب زيربند از درآمد موسسه داری ساال) ٣

   اين قانون،۵ماده 

از درآمدهای حاصل از انواع فعاليت های تحت ماليات پرداخت های تثبيت شده مطابق با قانون ) ۴

 قانون ٧يا فعاليت های مشمول فهرست ضميمه » پيرامون پرداخت های تثبيت شده«جمهوری ارمنستان 

يا انواع فعاليت های تحت ماليات بر گردش مطابق با » پرداخت حق امتيازپيرامون «ی ارمنستان جمهور

از ماه بعدی روز تکميل سن بازنشستگی شخص » پيرامون ماليات بر گردش«قانون جمهوری ارمنستان 

  . اين قانون و ارائه درخواست نامه۵ ماده ١ بند١تعيين شده به موجب زيربند 

 اين ماده تعهد نهايی ٣ بند ٢ و زيربند ٢ بند ٣ماعی تعيين شده به موجب زيربند پرداخت اجت .۵

پرداخت اجتماعی از درآمدهای حاصل از انواع فعاليت های تحت ماليات پرداخت های تثبيت شده مطابق با 

 ٧يا فعاليت های مشمول فهرست ضميمه » پيرامون پرداخت های تثبيت شده«قانون جمهوری ارمنستان 

يا انواع فعاليت های تحت ماليات بر گردش » پرداخت حق امتيازپيرامون «انون جمهوری ارمنستان ق

  .محسوب می شود» پيرامون ماليات بر گردش«مطابق با قانون جمهوری ارمنستان 

 ١که به موجب ماده در ماه حسابدهی  برابر مقدار درآمد ناخالص ماهانه شخص ١۵از وجه بيش از  .۶

 ماهانهنصاب  حداکثر حد: منبعد(تعيين شده است » پيرامون حداقل حقوق ماهانه«ری ارمنستان قانون جمهو

 برابر مقدار درآمد ناخالص ساالنه شخص در ١٨٠از وجه بيش از   يا)واحد محاسبه پرداخت اجتماعی

قوق پيرامون حداقل ح« قانون جمهوری ارمنستان ١مقطع اول ژانويه سال حسابدهی که به موجب ماده 

پرداخت های ) ساالنه واحد محاسبه پرداخت اجتماعینصاب حداکثر حد : منبعد(تعيين شده است » ماهانه

دريافت ( اگر شخص از چند منبع درآمد دريافت می نمايد .نمی شوند) وصول(اجتماعی محاسبه و واريز 

دار پرداخت های مقررات و نحوۀ عودت وجوه بيش از مق، در اين صورت )درآمد موسسه داری و حقوق

 ماده جاری به شرکت کنندگان را دولت ٧به موجب بند ) وصول شده(اجتماعی محاسبه شده و واريز شده 

 شامل مجموع حقوق و  درآمد ناخالص ماهانه دريافتی از سوی شخص.جمهوری ارمنستان تعيين می نمايد

قراردادی پرداخت شده به شخص در و درآمد ) محاسبه شده از سوی کليۀ کارفرمايان(درآمدهای معادل آن 

درآمد ناخالص ساالنه دريافتی از سوی شخص شامل مجموع درآمد . طی ماه حسابدهی مورد نظر می باشد

محاسبه شده (حسابدهی ) ماه ها(موسسه داری در سال حسابدهی مورد نظر، حقوق محاسبه شده برای سال 

رآمد قراردادی پرداخت شده به شخص در طی سال و درآمدهای معادل آن و د) از سوی کليۀ کارفرمايان

  .حسابدهی مذکور می باشد



١٠ 

 

 اين قانون ۵ ماده ١موجب بند مبلغ پرداخت اجتماعی مشمول پرداخت از سوی شخص تعيين شده به  .٧

  :تواند از مقادير زير تجاوز نمايد نمی

  :ماهانه) ١

   درام بيشتر نباشد،۵٠٠ ٠٠٠ درصد درآمد ناخالص، اگر مقدار درآمد مذکور از ۵. الف

 ۵٠٠ ٠٠٠ درام، اگر ميزان درآمد مذکور از ٢۵٠٠٠ درصد درآمد ناخالص و مابه التفاوت ١٠. ب

  درام بيشتر باشد،

 ٢٥ ٠٠٠حد نصاب ماهانه واحد تحت محاسبه پرداخت اجتماعی و مابه التفاوت  درصد حداکثر ١٠. پ

 بيشتر اهانه واحد تحت محاسبه پرداخت اجتماعیحد نصاب ماگر ميزان درآمد مذکور از حداکثر ، درام

  باشد،

  :ساالنه) ٢

   درام بيشتر نباشد،۶٠٠٠ ٠٠٠ درصد درآمد ناخالص، اگر مقدار درآمد مذکور از ۵. الف

 ۶٠٠٠ ٠٠٠ درام، اگر ميزان درآمد مذکور از ٢۵٠٠٠ درصد درآمد ناخالص و مابه التفاوت ١٠. ب

  درام بيشتر باشد،

 ٠٠٠حد نصاب ساالنه واحد تحت محاسبه پرداخت اجتماعی و مابه التفاوت ر  درصد حداکث١٠. پ

  .د درام بيشتر باش۶٠٠٠ ٠٠٠اگر ميزان درآمد مذکور از  درام، ٣٠٠

 ماده ٧وجه پرداخت اجتماعی مشمول پرداخت از سوی شخص به موجب بند مقدار حداکثر  در .٨

نظر  نيز در اين ماده ٣ بند ٢ و زيربند ٢ بند ٣ند جاری، پرداخت های اجتماعی تعيين شده به موجب زيرب

  .شوند گرفته می

 ماده ٧وجه پرداخت اجتماعی مشمول پرداخت از سوی شخص به موجب بند در مقدار حداکثر  .٩

فرد خود اشتغال در نظر گرفته جاری، پرداخت های اجتماعی انجامی از درآمدهای دريافتی بعنوان 

  .شوند نمی

 اين قانون، کارفرما بعنوان کارگزار مالياتی کارمند استخدامی درحال ۵ ماده ١ به موجب بند .١٠

به حساب موجودی های خود و به نام  سالگی وی، ٣گذراندن مرخصی جهت مراقبت از کودک تا سن 

 سالگی ٢سن  سالگی تا تکميل ٣کارمند استخدامی درحال گذراندن مرخصی جهت مراقبت از کودک تا سن 

.  درام پرداخت اجتماعی محاسبه و واريز می نمايد٣٠٠٠ی مدت زمان مذکور، ماهانه به مقدار کودک و برا

به تعريف اين بند، کارمند استخدامی عبارت از شخصی است که منحصرًا در روابط کاری با کارفرما 

  .باشد می

١١ .  
١٢ .  
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 ماه ۶ن، -٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ قانون مصوب ٢ با اصالح و تکميل ماده ۶ماده (
پس از به مرحله اجرا درآمدن سند حقوقی تنظيمی وضع شده از سوی نهاد تام االختيار دولت جمهوری 

 قانون ٢ درخصوص فرم درخواست نامه و مقررات ارائه آن که به موجب ماده ارمنستان در زمينه مالياتی
  .)الزم االجرا خواهد شدمذکور وضع شده است 

  

   پرداخت اجتماعیانجام. ٧ماده 
پرداخت های اجتماعی کارمند استخدامی بر ) وصول( به موجب اين قانون، تعهد محاسبه و واريز .١

  . بعنوان کارگزار مالياتی می باشد؛عهده کارفرما

کارفرمايان برحسب مقررات و در مهلت های وضع شده در قانون، کارمندان استخدامی را که در  .٢

د اننالکترونيکی در نهاد مالياتی به ثبت می رسسيستم وقی با آنان هستند از طريق  حق-روابط کاری و مدنی

  ماليات بر درآمد برابردر مهلت های تعيين شده برای محاسبه و پرداخت ،و همچنين بعنوان کارگزار مالياتی

 تعيين شده به پرداخت های اجتماعی را به مقدار ،»پيرامون ماليات بر درآمد«قانون جمهوری ارمنستان با 

  .نمايندموجب اين قانون محاسبه و واريز می 

از » پيرامون ماليات بر درآمد«کارفرمايان در مهلت تعيين شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان  .٣

  .طريق سيستم الکترونيکی محاسبۀ سوابق شخصی به نهاد مالياتی ارائه می نمايند

ود اشتغال و همچنين کارمندان استخدامی، بعنوان افراد خود  سردفتران، کارآفرينان شخصی، افراد خ.۴

را به موجب قانون جمهوری اشتغال مستقًال پرداخت های اجتماعی از درآمدهای دريافتی در مقطع سال 

محاسبه و در مهلت های وضع شده برای پرداخت ماليات بر درآمد » پيرامون ماليات بر درآمد«ارمنستان 

  .واريز می نمايند

ر کارفرما از وظايف کارگزار مالياتی معاف باشد، در اين صورت کارمند استخدامی پرداخت اگ

  . می نمايدواريزما محاسبه و رمستقًال در مهلت های تعيين شده برای کارفخود اجتماعی را 

 سردفتران، کارآفرينان شخصی و افراد خود اشتغال در مهلت های تعيين شده به موجب قانون .۵

از طريق سيستم الکترونيکی محاسبۀ سوابق شخصی به » پيرامون ماليات بر درآمد«رمنستان جمهوری ا

  .نهاد مالياتی ارائه می نمايند

 ماده جاری برای هر ماه در مهلت تعيين شده برای ۴کارمندان استخدامی مندرج در پاراگراف دوم بند 

  .هاد مالياتی ارائه می نمايندکارفرما از طريق سيستم الکترونيکی محاسبۀ سوابق شخصی به ن

 روابط مربوط به ارائه درخواست نامۀ ثبت کارمندان استخدامی و محاسبات سوابق شخصی به نهاد .۶

پيرامون ماليات بر درآمد و ثبت سوابق شخصی پرداخت «مالياتی مطابق با قانون جمهوری ارمنستان 

  .تنظيم می شود» اجتماعی
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 ماده جاری در صورت کشف ۴خدامی مندرج در پاراگراف دوم بند کارفرمايان و کارمندان است .٧

، می توانند مستقل اشتباهات در محاسبات پرداخت اجتماعی ارائه شده برای دوره زمانی حسابدهی قبلی

محاسبات تصحيح شده از طريق سيستم الکترونيکی به نهاد مالياتی ارائه نمايند، که بر اساس آن محاسبۀ 

اخت های اجتماعی برای دوره زمانی مذکور بغير از جريمه های محاسبه شده، صورت مجدد تعهدات پرد

  .می گيرد

در نتيجۀ ارائه محاسبات تصحيح شده نسبت به تعهد مکمل پرداخت اجتماعی جريمه ای بر مبنای اساس 

  .کلی تعلق خواهد گرفت

بات پرداخت اجتماعی ساالنه پس از ارائه محاسسردفتران، کارآفرينان شخصی و افراد خود اشتغال  .٨

  .برای دوره زمانی حسابدهی مجازند در داده های مندرج در آن تصحيحاتی انجام بدهند

از سوی نهاد ) کارفرمايان( در طی انجام بازرسی ها در نزد انجام دهندگان پرداخت اجتماعی .٩

ای اجتماعی ارائه شده و در يا پس از پايان بازرسی ها، تصحيحات مربوط به محاسبات پرداخت همالياتی 

که حال بازرسی يا تصحيحات مربوط به محاسبات پرداخت های اجتماعی مربوط به دوره های زمانی 

  .بازرسی شده اند صورت نمی گيرد

مقررات ) از جمله بعنوان کارفرما(در صورت ورشکستگی کارفرما يا فوت کارآفرين شخصی  .١٠

 انتقال اختصاصات اندوخته مربوطه به متصدی ثبت فهرست شرکت بازپرداخت تعهدات پرداخت اجتماعی و

  .کنندگان دولت جمهوری ارمنستان وضع می نمايد

  

  ثبت تعهدات پرداخت های اجتماعی. ٨ماده 
اشخاصی که در يا ) کارفرما(کارگزار مالياتی برای به منظور ثبت تعهدات انجام پرداخت اجتماعی  .١

می دهند، در نهاد مالياتی مستقًال انجام انون پرداخت های اجتماعی را وضع شده به موجب اين قموارد 

از سوی نهاد  آنمديريت فرم کارت حساب شخصی و مقررات . کارت های حساب شخصی گشايش می يابد

  .مالياتی وضع می شود

 رسند و بر حسب ترتيب زمانی و بهثبت می به تعهدات پرداخت اجتماعی از روز ارائه محاسبات  .٢

مقدار تعهد پرداخت اجتماعی که زودتر بوجود آمده است بازپرداخت می شود که پرداخت اجتماعی در 

اولويت بوده، سپس جريمۀ آن؛ صرفنظر از هدف پرداخت تعهد پرداخت اجتماعی مندرج در اسناد پرداختی 

  ).در قبض رسيد، در دستور پرداخت(

 برای ) باشدجه ارائه محاسبۀ تصحيح شده بوجود آمدهآن چه که در نتيبغير از (تعهد پرداخت اجتماعی 

پرداخت اجتماعی   تعهداتوجوهاگر بازپرداخت شده محسوب خواهد شد، دوره زمانی حسابدهی مورد نظر 

  . تسويۀ پرداخت اجتماعی دوره زمانی حسابدهی مذکور و جرائم کافی باشدبرایشده به حساب رابط واريز 
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پيش آمده در نتيجۀ ارائه محاسبات تصحيح و کسورات  تعهدات مکمل ،نداز نقطه نظر بکارگيری اين ب

  .به تاريخی که محاسبۀ تصحيح شده واقعًا ارائه می شود به ثبت می رسند ،شده پرداخت اجتماعی

) کارفرما(پرداخت های اضافی واريزی به حساب رابط بر اساس درخواست نامه کارگزار مالياتی  .٣

می دهند در  انجام پرداخت های اجتماعی راد وضع شده به موجب اين قانون مستقًال اشخاصی که در مواريا 

 روز پس از ارائه درخواست نامه مشمول عودت يا در موقع محاسبه و پرداخت پرداخت های ١۵طی 

  .اجتماعی آتی در نظر گرفته می شوند

د و در روز ارائه محاسبه شخص محاسبۀ تصحيح شده ارائه می نماي) کارفرما( اگر کارگزار مالياتی .۴

در دورۀ زمانی ) کارفرما(دريافت کنندۀ درآمد که واحد محاسبه پرداخت اجتماعی کارگزار مالياتی 

و )  حقوقی منعقد شده با وی-توقف قرارداد کاری يا مدنی (حسابدهی محسوب شده و از کار اخراج شده باشد

 مجددًا محاسبه می شود اعی شخص اخراج شده از کاردر نتيجۀ محاسبۀ تصحيح شده تعهدات پرداخت اجتم

، در اين صورت مابه التفاوت بوجود آمده در نتيجه تغييرات بعنوان تعهد مکمل بوجود آمده )يابد تغيير می(

  .در نتيجه ارائه محاسبۀ تصحيح شده از سوی کارفرما به ثبت می رسد

  ) ن-٢۵٨شماره ) ٢۶/٠٩/١٣٩۵ (١۶/١٢/٢٠١۶ به موجب قانون اصالحی مورخه ٨اصالح ماده (
 ن از تاريخ -١۶۶شماره ) ٠٣/٠٩/١٣٩۴ (٢۴/١١/٢٠١۵ قانون مصوب ٢با ويرايش ماده  ٨ماده (
  ).الزم االجرا خواهد شد) ١١/١٠/١٣٩۶ (٠١/٠١/٢٠١٨

  

  اختصاص اندوخته و مديريت مولفۀ اندوخته. ٣فصل 
  دگان و انتقال اطالعات شخصیشرکت کننثبت اختصاصات اندوخته به متصدی فهرست . ٩ماده 
 روز پس از دريافت محاسبات در خصوص پرداخت های ١٠ نهاد مالياتی حداکثر در مهلت .١

اگر در اطالعات ارائه شده اشتباهاتی وجود نداشته باشد و . اجتماعی آنها را تحت رسيدگی قرار می دهد

شده باشند، نهاد مالياتی ابالغيۀ پرداخت پرداخت های اجتماعی قيد شده در حسابدهی به حساب رابط واريز 

به خزانه داری ارسال می دارد تا برای شخصی که پرداخت اجتماعی انجام داده است از بودجه دولتی 

شرکت ثبت وجوه مربوطه به متصدی فهرست واريز (جمهوری ارمنستان اختصاص اندوخته صورت گيرد 

اجتماعی و طبق اين قانون موجودی های مکمل مبلغ اختصاص اندوخته از پرداخت های . )کنندگان

  . تشکيل می شودجمهوری ارمنستاناختصاص داده شده از بودجه دولتی 

 اين قانون تا تکميل سن بازنشستگی آنان ۵ ماده ١ بند ١ برای اشخاص تعيين شده در زيربند .٢

  :اختصاصات اندوخته به مقدار زير صورت می گيرند

 اجتماعی محاسبه شده و پرداخت هایاز  درصد درآمد ناخالص ماهانه ١٠  مجموع ميزانبه مقدار) ١

از درآمد ناخالص ماهانه و موجودی های اختصاص يافته از بودجه دولتی ) وصول شده(واريز شده 
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 درصد حداکثر ١٠اما نه بيشتر از )  درام٢۵٠٠٠حداکثر ( درصد ١٠جمهوری ارمنستان به منظور تکميل 

  د تحت محاسبۀ پرداخت اجتماعی،حد نصاب ماهانه واح

 درصد درآمد موسسه داری از پرداخت های اجتماعی محاسبه شده و ١٠به مقدار مجموع ميزان ) ٢

از درآمد موسسه داری و موجودی های اختصاص يافته از بودجه دولتی جمهوری ) وصول شده(واريز شده 

 درصد حداکثر حد ١٠اما نه بيشتر از )  درام٣٠٠ ٠٠٠حداکثر ( درصد ١٠ارمنستان به منظور تکميل 

  نصاب ساالنۀ واحد تحت محاسبۀ پرداخت اجتماعی،

 درام برای انواع فعاليت های تحت ماليات پرداخت های تثبيت شده مطابق ١٠٠٠٠ماهانه به مقدار ) ٣

 ٧يا فعاليت های مشمول فهرست ضميمه » پيرامون پرداخت های تثبيت شده«با قانون جمهوری ارمنستان 

يا انواع فعاليت های تحت ماليات بر گردش » پرداخت حق امتيازپيرامون «قانون جمهوری ارمنستان 

  ،»پيرامون ماليات بر گردش«مطابق با قانون جمهوری ارمنستان 

 ٣ و ٢، ١به مقدار پرداخت های اجتماعی محاسبه شده از درآمدهای پيش بينی نشده در زيربندهای ) ۴

ارائه شده ) ساده شده(اسبه پرداخت اجتماعی بر اساس محاسبه سوابق شخصی محبند جاری که واحد 

  .محسوب می شوند

 ٣ اين قانون، برای کارمند استخدامی که جهت مراقبت از کودک تا سن ۵ ماده ١ به موجب بند .٣

 سالگی کودک ٢ماهی که سن لغايت سالگی در مرخصی بوده از ماه بعدی روزی که به مرخصی رفته 

اختصاص اندوخته در .  درام صورت می گيرد٨٠٠٠ اختصاص اندوخته ماهانه به مقدار شود ل میکميت

 به .توقف می شود پايان می يابدماز ماهی که  سال، ٣سن صورت توقف مرخصی مراقبت از کودک تا 

 مینحوی که، به تعريف اين بند شخصی که صرفًا با کارفرما در روابط کاری قرار دارد کارمند استخدا

  .شود محسوب می

از درآمدهای ) وصول شده(در هر حال، مابه التفاوت پرداخت اجتماعی محاسبه شده و واريز شده  .۴

) نفعه ب( اين قانون و مبلغ اختصاص اندوخته برای ۵ ماده ١ بند ١اشخاص تعيين شده به موجب زيربند 

  . درام تجاوز نمايد٣٠٠ ٠٠٠ درام و ساالنه از ٢۵٠٠٠اشخاص مذکور نمی تواند ماهانه از 

 اين قانون و همچنين در مواردی ۵ ماده ١ بند ٢اشخاص تعيين شده به موجب زيربند ) نفعه ب( برای .۵

ده باشد و شخص مذکور درخواست  اين قانون تکميل ش۵ ماده ١که سن بازنشستگی شخص مندرج در بند 

ندوخته به شرح ئه نکرده باشد، اختصاصات ا اين قانون را ارا۵ ماده ۴ پيش بينی شده به موجب بند ۀنام

  :دزير انجام می پذير

برای انواع فعاليت های تحت ماليات پرداخت های تثبيت شده مطابق با قانون جمهوری ارمنستان ) ١

 قانون جمهوری ارمنستان ٧يا فعاليت های مشمول فهرست ضميمه » پيرامون پرداخت های تثبيت شده«

يا انواع فعاليت های تحت ماليات بر گردش مطابق با قانون جمهوری » يازپرداخت حق امتپيرامون «

   درام،۵٠٠٠، ماهانه به مقدار »پيرامون ماليات بر گردش«ارمنستان 



١٥ 

 

از حقوقی که بر اساس ) وصول شده(به مقدار پرداخت های اجتماعی محاسبه شده و واريز شده ) ٢

  .ارائه شده است) ساده شده(محاسبه سوابق شخصی 

نهاد تام االختيار دولتی در زمينه مالی جمهوری ارمنستان اختصاصات اندوخته به مقدار مندرج در  .۶

بالفاصله پس از دريافت ابالغيه، حداکثر تا روز کاری  ماده جاری را ١ابالغيۀ نهاد مالياتی مقرر در بند 

 بانک مرکزی افتتاح شده شرکت کنندگان که درثبت از طريق حساب رابط به حساب متصدی فهرست بعدی 

به نحوی که، وجوه اختصاصات اندوخته برای دوره زمانی حسابدهی مورد نظر در . ت منتقل می نمايدسا

شرکت کنندگان منتقل می شوند که تعهدات پرداخت اجتماعی بوجود آمده ثبت صورتی به متصدی فهرست 

پس از مهلت .  مذکور تسويه شده باشدبر اساس دوره زمانی) ساده شده(بر اساس محاسبه سوابق شخصی 

  . اختصاصات اندوخته صورت نمی پذيرد، اين قانون۵ ماده ٧تعيين شده به موجب بند 

 ماده جاری اطالعات سوابق شخصی پيرامون ١ نهاد مالياتی در روز ارسال ابالغيۀ مندرج در بند .٧

  .می نمايداختصاصات اندوخته را به متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان ارائه 

 اطالعاتی که از سوی نهاد مالياتی به متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان ارائه می شود شامل .٨

  :می باشد) انجام می دهند(اطالعات زير پيرامون اشخاصی که پرداخت اجتماعی انجام داده اند 

  ه مدرک شناسايی،و شمار) در صورت وجود(سری نام و نام خانوادگی، ) ١

   يا شماره گواهی پيرامون نداشتن شماره خدمات عمومی، ات عمومیشماره خدم) ٢

  ،شده استانجام که پرداخت اجتماعی مقدار ) ٣

  مقدار مکمل اختصاص داده شده از بودجه دولتی،) ۴

  شماره ثبتی مودی مالياتی کارفرما و همچنين سردفتر و کارآفرين شخصی،) ۵

  .ی ارمنستانساير اطالعات وضع شده از سوی دولت جمهور) ۶

 مقررات اختصاصات اندوخته و تصحيح اشتباهات مرتبط با انتقال اطالعات وضع شده به موجب بند .٩

اضافه منتقل شده به حساب اختصاصات اندوخته .  دولت جمهوری ارمنستان وضع می نمايد را ماده جاری٧

و پرداخت اختصاصات متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان قابل عودت نمی باشند، بلکه در محاسبه 

  .اندوخته بعدی برای اشخاص مربوطه احتساب می شوند

 شخص انجام دهندۀ پرداخت اجتماعی مجاز است وجوه بسته اجتماعی را به انجام پرداخت های .١٠

در اين صورت، شخص انجام دهنده پرداخت اجتماعی مجاز است برحسب . اجتماعی اختصاص بدهد

 ژانويه سال جاری باقيماندۀ موجود ١برحسب تاريخ  جمهوری ارمنستان مقررات وضع شده از سوی دولت

 را حداکثر تا مقدار بعنوان جبران پرداخت های اجتماعی انجام شدهدر حساب بسته اجتماعی را 

های اجتماعی محاسبه شده و واريز شده از حقوق و درآمدهای قابل دريافت در طی سال قبل  پرداخت

  .دريافت نمايد

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ به موجب قانون اصالحی مورخه ٩ماده اصالح (
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ن -١۶۶شماره ) ٠٣/٠٩/١٣٩۴ (٢۴/١١/٢٠١۵ قانون مصوب ٣ با اصالح ماده ٩ ماده ۶ و ١بندهای (
  .)الزم االجرا خواهند شد) ١١/١٠/١٣٩۶ (٠١/٠١/٢٠١٨ تاريخ در

  

  افتتاح حساب بازنشستگی و مديريت آن. ١٠ماده 
شخص را بر اساس درخواست نامۀ نام حساب بازنشستگی به متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان  .١

 ٧اطالعات وضع شده به موجب بند دريافت اولين اساس بر انتخاب صندوق بازنشستگی از سوی شخص يا 

اگر بر اساس درخواست نامۀ انتخاب صندوق بازنشستگی يا  (می نمايد اين قانون افتتاح ٩ماده 

 به یر اساس حکم دادگاه حساب بازنشستگ اين قانون يا ب۵٨ ماده ١نامۀ وضع شده به موجب بند  رخواستد

  .)نام شخص افتتاح نشده باشد

متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان پيرامون افتتاح حساب بازنشستگی بر اساس درخواست نامۀ  .٢

و نهاد مالياتی برحسب مقررات وضع رسانده نهاد مالياتی اطالع انتخاب صندوق بازنشستگی بالفاصله به 

  .جمهوری ارمنستان مراتب را به اطالع کارفرما می رساندشده از سوی دولت 

متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان حساب بازنشستگی را تا فوت شخص و در صورت وجود  .٣

 قانون تا انتقال سهام سهام به ثبت رسيده در حساب بازنشستگی شرکت کننده در زمان فوت وی به مقرر اين

  .مذکور به حساب بازنشستگی وارث يا تسويه حساب آن به مقرر اين قانون اداره می نمايد

اسکان آنان در ) يا( در صورت بازگشت شهروندان جمهوری ارمنستان شاغل در کشور خارجی و .۴

مذکور به حساب های جمهوری ارمنستان مقررات انتقال وجوه آنان از سيستم بازنشستگی اندوخته کشور

 نهاد تام االختيار دولتی جمهوری ارمنستان وضع ،بازنشستگی اندوخته افتتاح شده در جمهوری ارمنستان

  .خواهد کرد

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ به موجب قانون اصالحی مورخه ١٠اصالح ماده (
  

  صات اندوختهبدست آوردن سهام صندوق بازنشستگی به حساب اختصا. ١١ماده 
 اين قانون را که ٩ ماده ٧متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان اطالعات وضع شده به موجب بند  .١

 افتتاح شده در نزد خود و از سوی نهاد مالياتی در اختيار گذاشته شده است با حساب های بازنشستگی

ستان هماهنگ نموده که های دريافتی از نهاد تام االختيار دولتی زمينه مالی جمهوری ارمن موجودی

 ٩ ماده ٧ روز کاری پس از دريافت وجه وضع شده به موجب بند ١بالفاصله پس از آن و حداکثر در طی 

 ١ در طی اين قانون، و در صورت عدم انتخاب صندوق بازنشستگی در موقعی که وجه دريافت می شود

  :روز کاری پس از انتخاب مورد نظر



١٧ 

 

هر شخص، سهامی از صندوق بازنشستگی انتخاب شده ) نفعه ب(رای در ازای اختصاص اندوخته ب) ١

 به ،به مقرر اين قانون و هم ارزش اختصاص اندوخته بر پايۀ قيمت پذيره نويسی سهام صندوق مورد نظر

  حساب بازنشستگی افتتاح شده به نام شخص مذکور منتقل می نمايد،

 به حساب های بازنشستگیکه  نويسی سهام وجه هم ارزش قيمت پذيره بند جاری، ١طبق زيربند ) ٢

  منتقل شده است به حساب قيد شده از سوی امانت دار صندوق بازنشستگی مربوطه واريز می نمايد،

اطالعاتی پيرامون تعداد سهام انتقالی از صندوق بازنشستگی مربوطه به حساب های بازنشستگی ) ٣

 بند جاری، بدون آشکار نمودن اشخاصی که ٢ و مبلغ واريزی طبق زيربند بند جاری ١طبق زيربند 

  .انتقاالت برای آنان انجام شده است، به مدير هر صندوق بازنشستگی ارائه می نمايد

 متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان صدور سهام صندوق بازنشستگی را طبق اين قانون، اسناد .٢

و قرارداد منعقد شده با مدير صندوق صندوق بازنشستگی آن، قواعد حقوقی تنظيمی تصويب شده بر اساس 

  . سازماندهی می نمايدبازنشستگی و امانت دار

 با قواعد صندوق بازنشستگی نمی توان محدوديت هايی را برای تعداد سهام صندوق بازنشستگی .٣

  .اجباری بدست آمده از طرف يک شخص يا مبلغ پرداختی در مقابل آن وضع شود

دگان اطالعاتی پيرامون کل مبلغ اختصاصات اندوخته در اختيار متصدی فهرست ثبت شرکت کنن .۴

اطالع رسانی به مديران صندوق بازنشستگی بدون هيچ اطالعات . مديران صندوق بازنشستگی می گذارد

متصدی . ديگر که برای آنان امکان شناسايی شخص خاصی را فراهم خواهد ساخت انجام خواهد گرفت

 اين ١٩ ماده ٧ تواند اطالعات ديگری به غير از آنچه که به موجب بند فهرست ثبت شرکت کنندگان نمی

  .قانون پيش بينی شده است در اختيار مديران صندوق بازنشستگی بگذارد

  . ارزش اسمی اوليۀ سهم صندوق بازنشستگی دولت جمهوری ارمنستان وضع می نمايد.۵

لزاماتی را در قبال رويه عمل صدور بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی تنظيمی خود می تواند ا .۶

  .صندوق های بازنشستگی وضع نمايدسهام 

  

  اطالع رسانی پيرامون حساب بازنشستگی. ١٢ماده 
بغير   و آوريل١۵متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان سالی يکبار بطور رايگان و حداکثر تا تاريخ  .١

ون داده های سال تقويمی قبلی که در حساب اطالعاتی پيراماز موارد پيش بينی شده به موجب اين بند، 

  .بازنشستگی منعکس شده اند در اختيار شخص می گذارد

 ماده جاری برای اولين بار به آدرس ذکر شده در درخواست نامۀ انتخاب ١اطالعات مندرج در بند  .٢

برای  .ود ديگری انتخاب نشده باشد به شخص ارائه می شۀ اگر گزينیصندوق بازنشستگی در شکل کاغذ

 ماده جاری در شکل کاغذی، شخص هر بار ١بار دوم و دفعات بعدی جهت دريافت اطالعات مندرج در بند 
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 ماده جاری به متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان درخواست نامه ارائه ٧برحسب مقررات مندرج در بند 

  .می نمايد

ی فهرست ثبت شرکت کنندگان اگر شخص در يکی از درخواست نامه های مورد ارائه به متصد .٢٫١

برای دريافت اطالعات از متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان گزينۀ نحوۀ الکترونيکی را انتخاب کرده 

 ماده جاری برای اولين بار و دفعات بعدی به آدرس پست ١باشد، در اين صورت اطالعات مندرج در بند 

ده به متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان به الکترونيکی مندرج در يکی از درخواست نامه های ارائه ش

 ماده جاری باشد، طبق ١دريافت اطالعات مندرج در بند اگر شخص مايل به توقف . شخص ارائه می شود

 هست ثبت شرکت کنندگان درخواست نام ماده جاری به متصدی فهر٧مقررات وضع شده به موجب بند 

  .ارائه می نمايد

 ن -٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ قانون مصوب ۵ماده  ٢اين بند با اصالح بند ( .٢٫٢
  ) الزم االجرا خواهد شد)١١/١٠/١٣٩۶ (٠١/٠١/٢٠١٨در تاريخ 

شخص انجام دهنده پرداخت اجتماعی درخواست نامۀ انتخاب صندوق بازنشستگی ارائه نکرده اگر  .٣

 بار به آدرس محل سکونت در  ماده جاری برای اولين١باشد، در اين صورت اطالعات مندرج در بند 

اگر . جمهوری ارمنستان که در نزد متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان موجود است ارسال می گردد

شخص انجام دهنده پرداخت اجتماعی درخواست نامۀ انتخاب صندوق بازنشستگی ارائه نکرده باشد و در 

يا آدرس کامل (به ثبت نرسيده باشد رجيستری دولتی اسکان به آدرس محل سکونت در جمهوری ارمنستان 

  . ماده جاری در اختيار گذاشته نمی شود١، در اين صورت اطالعات مندرج در بند )وجود نداشته باشد

  ) ن فاقد اعتبار است-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧اين بند به موجب قانون مصوب ( .۴
 اين قانون ارائه کرده باشد، در ١٣ ماده ٣اگر شخص درخواست نامۀ پيش بينی شده به موجب بند  .۵

  . ماده جاری در اختيار گذاشته نمی شود١، اطالعات مندرج در بند هين صورت پس از ارائه درخواست ناما

 شرکت کننده می تواند بنا به تمايل خود دريافت اطالع رسانی را با ارائه درخواست نامۀ مقرر در .۶

 شخص ارائه کننده . ثبت شرکت کنندگان متوقف يا بازيابی نمايد ماده جاری به متصدی فهرست٧بند 

سانی را فقط پس از ارائه  اين قانون، دريافت اطالع ر١٣ ماده ٣نامۀ مقرر در بند  درخواست

  . اين قانون می تواند بازيابی نمايد١٣ ماده ١١نامۀ وضع شده به موجب بند  درخواست

 اين ماده، و همچنين مقررات انتخاب گزينه ١ مقرر در بند  فرم، محتوا و مقررات ارائه اطالعات.٧

های دريافت اطالعات، توقف دريافت اطالعات و بازيابی دريافت اطالعات، فرم و محتوای درخواست نامه 

   .را دولت جمهوری ارمنستان وضع می نمايد

ده جاری پيرامون  ما١ متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان در ازای ارائه اطالعات مندرج در بند .٨

حساب بازنشستگی به شرکت کننده در شکل کاغذی در بيش از سالی يکبار و همچنين برای در اختيار 
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گذاشتن اطالعات مکمل ديگر می تواند از شرکت کننده وجهی را وصول نمايد که آن نمی تواند بيش از 

  .ی فهرست ثبت شرکت کنندگان باشديار گذاشتن آن بعالوۀ سود معقول برای متصدهزينه های تهيه و در اخت

اسناد حقوقی متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان برحسب محتوا و مقررات وضع شده به موجب  .٩

  .در سايت اينترنتی خود قرار می دهدرسانی شده را  روزانه اطالعات بروز بانک مرکزی تنظيمی

ی خود برای هر يک از شرکت متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان می بايستی از طريق سايت اينترنت

بنا به اتخاذ . اطالعات حساب بازنشستگی شخصی خود فراهم نمايدکنندگان امکان دسترسی رايگان به 

در هر  که وضع بشود دسترسیچنين  تامين ی در قبال می تواند الزامات،تصميم دولت جمهوری ارمنستان

العات با استفاده از امکانات نرم افزاری و و اط شخص ه هويت محرمانه بودن شناسحفاظت ازامکان زمان 

   . در جمهوری ارمنستان فراهم نمايدمعمولسخت افزاری 

برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی می تواند الزاماتی در قبال ترکيب، شکل و مقررات 

ت متصدی فهرست ثبت شرکاطالعات مورد انتشار بوسليه ديگر امکانات نشر و انتشار از سوی شخص 

  .دوضع شو کنندگان

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ به موجب قانون اصالحی مورخه ١٢اصالح ماده (
  

  وضعيت سهام صندوق بازنشستگی اجباری و محدوديت های گردش آنها. ١٣ماده 
اوراق بهادار اسمی که جهت اهداف اجتماعی از  سهام صندوق بازنشستگی اجباری عبارت است .١

برحسب مقررات وضع شده به ) شهروند( حق دريافت مستمری اندوخته مالک آن ۀه و تاييد کنندصادر شد

  .باشد موجب اين قانون می

اشخاص انجام دهندۀ پرداخت اجتماعی؛ ) نفعه ب( دولت سهام صندوق بازنشستگی اجباری را برای .٢

سهام .  قانون بدست می آورد اين١١ ماده ١ بند ١برای هر شخص به مقدار وضع شده به موجب زيربند 

  .مالکيت شرکت کننده بشمار می روندصندوق بازنشستگی اجباری از زمان کسب آنها از سوی دولت 

عدم ارائه درخواست نامه در خصوص خودداری از مالکيت سهام صندوق ( سکوت شرکت کننده .٣

شستگی اجباری از سوی شرکت به منزلۀ بيان ارادۀ قبول مالکيت سهام صندوق بازن) بازنشستگی اجباری

اعالم تمايل استفاده از حق خود در کسب سهام صندوق بازنشستگی اجباری با قراردادهايی (کننده می باشد 

در هر زمانی شرکت کننده می تواند . )که از سوی دولت به نفع خود منعقد شده يا در دست انعقاد می باشد

 کتبی به متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان  نامۀر خواستاز مالکيت سهام صندوق بازنشستگی با ارائه د

 از مالکيت سهام صندوق بازنشستگی نص فقط يکبار می تواند از حق منصرف شدخش. صرفنظر نمايد

  .استفاده نمايد

سهام صندوق کليۀ سهم صندوق بازنشستگی اجباری از سوی شخص به نشانۀ قبول يک  قبول .۴

صرفنظر از مهلت  ، وضع شده به موجب اين قانونبرحسب مقرراتبدست آورده بازنشستگی اجباری 
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قبول جزئی سهام صندوق بازنشستگی يا خودداری جزئی از مالکيت سهام صندوق . صدور آنها می باشد

  . مجاز نمی باشدبازنشستگی

صرفًا می توانند برحسب مقررات و اهداف وضع شده به موجب سهام صندوق بازنشستگی اجباری  .۵

حقوق و اختياراتی که برحسب سهام صندوق . انون تحت تسلط، مديريت و استفاده قرار گيرنداين ق

  .بغير از موارد وضع شده در اين قانون قابل انتقال نمی باشندبازنشستگی اجباری مورد تصديق می باشند 

در به متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان از سوی شرکت کننده در صورت ارائه درخواست نامه  .۶

  . خصوص خودداری از قبول سهام صندوق بازنشستگی، سهام مذکور در مالکيت دولت درخواهند آمد

در صورت ارائه درخواست نامه از سوی شرکت کننده به متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان در  .٧

ه ب( سهام صندوق بازنشستگی، دولت به انتقال اختصاصات اندوخته برای مالکيتخصوص خودداری از 

شخص مورد نظر برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون ادامه داده که سهام صندوق ) نفع

مالکيت ) واريز شده به حساب بازنشستگی به نام شخص مورد نظر(بازنشستگی بدست آمده در ازای آنها 

  .دولت بشمار خواهند رفت

) يا(اند صندوق انتخاب نمايد و  اين ماده نمی تو٧ و ۶ دولت در موارد وضع شده به موجب بندهای .٨

انتخاب صندوق بازنشستگی برای شخصی که صندوق انتخاب نکرده . سهام صندوق بازنشستگی مبادله نمايد

  . اين قانون انجام خواهد گرفت٣۴است به مقرر ماده 

قواعد صندوق بازنشستگی اجباری بايستی محدويت ها و شرايط مديريت، تسلط و استفادۀ سهم  .٩

  .ق بازنشستگی که به موجب اين قانون وضع شده است تعيين بنمايندصندو

شخصی که در خصوص خودداری از مالکيت سهام صندوق بازنشستگی اجباری درخواست نامه  .١٠

 ماده جاری به متصدی فهرست ثبت ١١تا ارائه درخواست نامه وضع شده به موجب بند ارائه کرده است 

 صندوق بازنشستگی اجباری يا مدير صندوق برحسب اين قانون، مبادلۀ مجاز به انتخاب ،شرکت کنندگان

 حاصل ازسهام صندوق بازنشستگی و دريافت موجودی های نقدی بازپرداخت سهام، ارائه درخواست جهت 

سهام صندوق بازنشستگی و انتقال موجودی های نقدی حاصل از آن به بازپرداخت و همچنين بازپرداخت 

  .نمی باشددوخته فعال در کشور خارجی حساب بازنشستگی ان

، در هر زمان دلخواه  ماده جاری٣شخص ارائه کننده درخواست نامه وضع شده به موجب بند  .١١

تواند درخواست نامه ای مبنی بر قبول مالکيت سهام صندوق بازنشستگی منتقل شده به حساب  می

ايد، که در اين صورت کت کنندگان ارائه نمبازنشستگی افتتاح شده به نام خود به متصدی فهرست ثبت شر

 ماده جاری که قبًال از سوی وی ارائه گرديده است باطل شده محسوب ٣ مندرج در بند ۀنام درخواست

حق مالکيت سهام صندوق بازنشستگی که پيشتر از سوی دولت بنفع شخص ارائه کنندۀ . خواهد شد

 از موقع ارائه درخواست نامه به ی وی بدست آمده استدرخواست نامه پيش بينی شده به موجب اين بند برا

متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان؛ و حق مالکيت سهامی که بعدها بدست خواهند آمد از زمان بدست 
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 شخصی که درخواست نامۀ خودداری از قبول مالکيت .آمدن آنها از سوی دولت به وی منتقل خواهند شد

 است فقط يک بار می تواند از حق پيش بينی شده در اين بند استفاده سهام صندوق بازنشستگی ارائه نموده

  .نمايد

 ١٢ و ١١شرکت کننده مجاز است فقط در موارد و مقررات پيش بينی شده به موجب فصل های  .١٢

اين قانون جهت تسويه حساب سهام صندوق بازنشستگی و دريافت موجودی های نقدی حاصل از تسويه 

  .حساب مراجعه نمايد

  :سهم صندوق بازنشستگی نمی تواند از سوی شرکت کننده .١٣

  به وثيقه گذاشته شود،) ١

  در سرمايه اساسنامه ای شخص حقوقی سرمايه گذاری شود،) ٢

  بغير از موارد پيش بينی شده در اين قانون اهدا شود يا به هر شکل ديگر واگذار گردد،) ٣

  . شده است مورد استفاده قرار گيردبه شکلی غير از آنچه که در اين قانون وضع) ۴

  مستمری اندوختهسهام صندوق بازنشستگی اجباری متعلق به شرکت کننده تا حصول حق دريافت .١۴

  .توقيف گرددشرکت کننده نمی تواند در ازای تعهدات وی 

در صورت فوت شخصی که از ماليکت سهام صندوق بازنشستگی خود داری نموده است، سهام  .١۵

شده و موجودی های نقدی حاصل بازپردخت ای بازنشستگی به ثبت رسيده در حساب بازنشستگی صندوق ه

  .شده به بودجه دولتی جمهوری ارمنستان واريز می شوند

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ به موجب قانون اصالحی مورخه ١٣اصالح ماده (
  

  صالحيت نهاد مالياتی. ١۴ماده 
  : نهاد مالياتی.١

  به مقرر قانون بانک اطالعاتی ثبت سوابق شخصی مولفۀ اندوخته را اداره می نمايد،) ١

در هر ماه از کافرمايان محاسبات شخصی پيرامون پرداخت های اجتماعی را می پذيرد و به مقرر ) ٢

  قانون قابليت اطمينان آنها را بررسی می نمايد،

اشتغال در مهلت وضع شده برای ماليات بر درآمد از سردفتران، کارآفرينان شخصی و افراد خود ) ٣

حاسبات پرداخت های اجتماعی را م» پيرامون ماليات بر درآمد«برحسب قانون جمهوری ارمنستان 

  پذيرد و به مقرر قانون قابليت اطمينان آنها را بررسی می نمايد، می

 اطالعاتی ثبت سوابق در هر ماه اطالعات سوابق شخصی دريافتی از کارفرمايان را با بانک) ۴

  شخصی هماهنگ می نمايد،

اطالعات سوابق شخصی دريافتی از سردفتران، کارآفرينان شخصی و افراد خود اشتغال را با بانک ) ۵

  اطالعاتی ثبت سوابق شخصی هماهنگ می نمايد،
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 جمع آوری پرداخت های اجتماعی انجامی از سوی کارفرمايان، سردفتران، کارآفرينان شخصی و) ۶

خصوص جمع آوری ها به نهاد تام االختيار دولتی زمينۀ مالی دولت  افراد خود اشتغال اجرا نموده و در

  جمهوری ارمنستان گزارش حسابدهی ارائه می نمايد،

پرداخت های اجتماعی انجام شده و اطالعات دريافتی از بين  در صورت کشف اشتباهات در )٧

. اين باره مطلع می سازد  آنان را دران و اشخاص خود اشتغال، سردفترکارفرمايان، کارآفرينان شخصی

 اين ٩ ماده ٩به موجب بند و آنان موظفند برحسب مقررات وضع شده توسط دولت جمهوری ارمنستان 

  . آنها را تصحيح و محاسبۀ تصحيح شده ارائه نمايندقانون

يان، سردفتران، کارآفرينان اعتراضات نسبت به پرداخت های اجتماعی انجام شده توسط کارفرما) ٨

شخصی و افراد خود اشتغال و اشتباهات موجود در آنها را مطالعه نموده و در صورت لزوم درخواست 

  محاسبات تصحيح شده می نمايد،ارائۀ 

بر اساس محاسبات دريافتی از کارفرمايان، سردفتران و کارآفرينان شخصی مقدار اختصاصات ) ٩

  فع شرکت کنندگان را محاسبه می نمايد، مورد انتقال به ناندوخته

جهت ابالغيه های مربوطه  دولتی در زمينه مالی دولت جمهوری ارمنستان تام االختياربه نهاد ) ١٠

به حساب متصدی فهرست ثبت شرکت  ، حساب رابطدر) اختصاصات اندوخته(انتقال وجوه ريخته شده 

  ،ديانممی ارائه  بانک مرکزیکنندگان در 

صدی فهرست ثبت شرکت کنندگان در بارۀ اختصاصات اندوخته انجام شده اطالعات سوابق به مت) ١١

  شخصی ارائه می نمايد،

و ) حسابدهی ها(در ارتباط با پرداخت های اجتماعی شرکت کنندگان به درخواست نامه های کتبی ) ١٢

  پاسخ می دهد،اختصاصات اندوخته 

را به ی ي و بازرسی هاه به تصويب رساند رايمیاسناد حقوقی تنظدر چارچوب صالحيت خود ) ١٣

  د،رسانانجام می 

در جمهوری ارمنستان و نهاد تام االختيار دولتی در زمينه مالی دولت جمهوری ارمنستان به دولت ) ١۴

، نين نيازیچدر صورت وجود  ؛خصوص بانک ثبت سوابق شخصی مولفۀ اندوخته و نحوۀ مديريت آن

  ،ی نمايدارائه م  حسابدهیاتگزارش

  .اجرای اختيارات ديگر ناشی از اين قانون و ساير قوانين) ١۵

شماره ) ٠٣/٠٩/١٣٩۴ (٢۴/١١/٢٠١۵ قانون مصوب ٣ ماده اصالح با ١۴ماده  ١بند  ١٠زيربند (
  .)الزم االجرا خواهد شد) ١١/١٠/١٣٩۶ (٠١/٠١/٢٠١٨ن از تاريخ -١۶۶

  

  اختيارات بانک مرکزی. ١۵ماده 
  : بانک مرکزی.١
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الزامات پيشگيرانه در ارتباط با : الزامات پيشگيرانه در قبال مديران صندوق بازنشستگی از جمله) ١

  ،می نمايدنقدينگی و غيره وضع ريسک های بازاری، عملياتی، 

  قواعد صندوق بازنشستگی را به ثبت می رساند،) ٢

ندوق های بازنشستگی و فرم گزارشات حسابدهی مورد ارائه به شرکت کنندگان از سوی مديران ص) ٣

انتشار  و همچنين نحوه و مقررات )در صورت صندوق های بازنشستگی داوطلبانه (مقررات ارائۀ آنها

  ،را وضع می نمايدگزارشات 

 مطالب اطالعاتی ، مديران صندوق های بازنشستگی سویازدريافتی  اتیاطالعگزارش بر اساس ) ۴

  و منتشر می نمايد، از مولفۀ اندوخته تدوين جهت آگاهی عموم

متصدی فهرست ثبت شرکت مطابقت عملکرد مديران صندوق های بازنشستگی، امانت داران، ) ۵

در (کنندگان و اپراتور حساب را با الزامات اين قانون و ساير اسناد حقوقی تنظيمی کنترل می نمايد 

 های توضيحی و ساير مقررات و مهلت های ارائه گزارشات، گواهی ها، نامه، )چارچوب صالحيت خود

بانک مرکزی می  که در چارچوب نظارت مکاتبه ای مورد نياز بانک مرکزیبه و اطالعات اسناد مشابه 

  نمايد،  وضع میباشد

صندوق بازنشستگی، برحسب مقررات وضع شده گزارشات حسابدهی ارائه شده از سوی مديران ) ۶

يرفته و آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار می را پذامانت داران و متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان 

  دهد،

در چارچوب اختيارات خود به انجام بازرسی ها در نزد متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان، ) ٧

   صندوق بازنشستگی می پردازد،اناپراتورهای حساب، مديران و امانت دار

صدور اب های بازنشستگی، مديريت حس: قواعد کلی مديريت فهرست ثبت شرکت کنندگان از جمله) ٨

اسناد حقوقی تنظيمی و همچنين امانت داری سهام صندوق های بازنشستگی مطابق با اين قانون و ديگر 

  ،وضع می نمايدرا صندوق های بازنشستگی های  دارايی

  مقررات فعاليت اپراتورهای حساب را وضع می نمايد،) ٩

از سوی ه متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان ب ارائه آنها و مقرراتدرخواست نامه ها فرم ) ١٠

و در اختيار گذاشتن ساير اطالعات از سوی و همچنين فرم گزارشات و مقررات ارائه آنها شرکت کننده 

 ٧، بغير از موارد پيش بينی شده به موجب بند  رابه شرکت کنندگانمتصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان 

  ، می نمايد وضع اين قانون٣٣ ماده ٣ و بند ١٢ماده 

  .را اجرا می نمايداسناد حقوقی ساير عمليات ناشی از اين قانون و ساير ) ١١

  

  عملکردهای متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان. ١۶ماده 



٢٤ 

 

اسناد حقوقی تنظيمی تصويب شده بر متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان بر اساس اين قانون،  .١

  :جمهوری ارمنستان اساس آن و همچنين قرارداد منعقد شده با دولت

  اسناد حقوقی تنظيمیعملکردهای خاص متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان برحسب اين قانون و) ١

  ديگر را اجرا می نمايد،

  برحسب مقررات اين قانون حساب های بازنشستگی شرکت کنندگان را افتتاح و اداره می نمايد،) ٢

 اين قانون ۵ص وضع شده به موجب ماده در صورت افتتاح حساب های بازنشستگی برای اشخا) ٣

  مراتب را به اطالع نهاد مالياتی می رساند،

در صورت تمايل شرکت کننده، محرمانه بودن انتخاب صندوق بازنشستگی و مدير صندوق ) ۴

را با وسايل و همچنين اطالعات موجود در استخراجيۀ حساب وی ت کننده از سوی شرکبازنشستگی 

متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان در توافق با دولت جمهوری ارمنستان . ايدنم میتکنيکی تامين 

  ،مقررات تامين محرمانه بودن مندرج در اين بند را وضع می نمايد

صندوق بازنشستگی و اسناد حقوقی تنظيمی تصويب شده بر اساس آن، قواعد طبق اين قانون، ) ۵

، ثبت انت دار، صدور سهام صندوق های بازنشستگیقرارداد منعقد شده با مدير صندوق بازنشستگی و ام

و بازپرداخت سهام صندوق های بازنشستگی شرکت کنندگان را سازماندهی  آنها در حساب های بازنشستگی

  نمايد، می

صندوق بازنشستگی مربوطه بانک مرکزی به حساب مدير اختصاصات اندوخته از حساب خود در ) ۶

شستگی ذکر شده است، بدون آشکار نمودن شرکت کنندگان انتخاب که از سوی امانت دار صندوق بازن

  کننده، انتقال می دهد،

به  اين قانون پيرامون حساب های بازنشستگی ١٢برحسب مقررات وضع شده به موجب ماده ) ٧

  شرکت کنندگان اطالع رسانی می نمايد،

ن با امانت دار صندوق براساس درخواست نامۀ شرکت کننده در مهلت تعيين شده در اين قانو) ٨

دوق بازنشستگی ديگر سازماندهی بازنشستگی مشترکًا مبادلۀ سهام يک صندوق بازنشستگی با سهام صن

  نمايد، می

با امانت دار صندوق بازنشستگی مشترکًا انتقال موجودی های حاصل شده در نتيجۀ بازپرداخت ) ٩

به شرکت بيمه، به منظور انعقاد قرارداد سهام صندوق بازنشستگی اجباری متعلق به شرکت کننده را 

  مقرری ساليانه مطابق با اين قانون سازماندهی می نمايد،

با امانت دار صندوق بازنشستگی مشترکًا انجام پرداخت های يکبار هزينه و برنامه ای را ) ١٠

  سازماندهی می نمايد،

 شرکت کنندۀ متوفی را به بر اساس موافقت وارثين سهام نگهداری شده در حساب بازنشستگی) ١١

نموده و موجودی های نقدی حاصل از آن را به حساب بانکی بازپرداخت حساب بازنشستگی وارث منتقل يا 
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در صورت بدون وارث شناخته شدن سهام، سهام بازنشستگی را تسويه حساب نموده . وارث منتقل می نمايد

  يز می نمايد،و موجودی های نقدی حاصل از آن را به بودجه دولتی وار

، اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیبرحسب مقررات، محتوا و تناوب وضع شده به موجب ) ١٢

  گزارشات حسابدهی به بانک مرکزی ارائه می نمايد،

اسناد حقوقی تنظيمی تصويب شده بر اساس آن و همچنين اين قانون،  ديگر عملکردهای ناشی از) ١٣

 و قواعد جمهوری ارمنستان و متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگاندولت قراردادهای منعقد شده فی ما بين 

  . را اجرا می نمايدصندوق بازنشستگی

 در صورت تغيير متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان يا توقف فعاليت آن، فهرست ثبت شرکت .٢

. وديا به دولت جمهوری ارمنستان منتقل می شکنندگان به متصدی ديگر فهرست ثبت شرکت کنندگان 

مقررات، نحوه و مهلت های انتقال فهرست ثبت شرکت کنندگان را دولت جمهوری ارمنستان وضع می 

  .نمايد

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ به موجب قانون اصالحی مورخه ١۶اصالح ماده (
  

  عملکردهای اپراتور حساب. ١٧ماده 
اسناد حقوقی تنظيمی تصويب شده  قانون و  اپراتور حساب برحسب مقررات وضع شده به موجب اين.١

متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان به شرکت بر اساس آن واسطه گری خدمات مورد عرضه از سوی 

  :کنندگان را برعهده دارد، ازجمله

  افتتاح حساب بازنشستگی،) ١

  ،انجام تغييرات در اطالعات شخصی شرکت کننده) ٢

ی شرکت کننده، مبادلۀ سهام صندوق بازنشستگی، پذيرش ساير تغيير صندوق از سو) يا(انتخاب و ) ٣

  اسناد يا اطالعات و انتقال آنها به متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان،

دريافت اطالعات از متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان در خصوص حساب بازنشستگی شرکت ) ۴

  .کننده و انتقال آن به شرکت کننده

شرکت کنندگان، انتخاب انجام شده از سوی انه بودن اطالعات در باره اپراتور حساب بايستی محرم .٢

  .نمايددر حين اجرای عملکردهای خود از آنها آگاهی يافته است حفظ را که آنان و غيره 

  .اپراتور حساب باشندامانت دار نمی توانند ) يا( اقربای نسبی و سببی مدير صندوق بازنشستگی و .٣

 يا به هر نحوی هدايت صندوق بازنشستگی يا مدير صندوق بازنشستگیوع  تبليغ يا توصيه هر ن.۴

 از سوی اپراتور ،صندوق بازنشستگی يا صندوق بازنشستگیاشخاص مراجعه کننده جهت انتخاب مدير 

  .حساب و کارکنان آن ممنوع می باشد
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  نعملکردهای نهاد تام االختيار دولتی زمينه مالی دولت جمهوری ارمنستا. ١٨ماده 
  :جمهوری ارمنستاننهاد تام االختيار دولتی زمينه مالی دولت  .١

 نهاد مالياتی را مطلع ساخته و در صورت دريافت ابالغيۀ پيرامون انجام اختصاصات اندوخته) ١

مربوطه، از طريق سامانۀ خزانه داری اقدام به انتقال اختصاصات اندوخته به متصدی فهرست ثبت شرکت 

  کنندگان می نمايد،

ه ب(پيرامون مقدار پرداخت هايی که به موجب اين قانون در هر سال مالی از بودجه دولتی برای ) ٢

شرکت کنندگان پرداخت می شود پيش بينی هايی انجام داده که در هر سال در زمان تنظيم بودجه دولتی ) نفع

  مد نظر گرفته می شوند،

  . حقوقی را اجرا می نمايداسنادديگر ساير عملکردهای ناشی از اين قانون و ) ٣

  

  اسرار بازنشستگی. ۴فصل 
  حفظ اسرار بازنشستگی. ١٩ماده 
 انتشار اطالعات محرمانه بازنشستگی از سوی شخص، نهاد دولتی يا مقام رسمی که امين و محرم .١

 از آن آگاهی يافته يا برحسب یشغلشرايط  و در ارتباط با انجام خدمات يا  استاطالعات مذکور بوده

، بغير از موارد پيش بينی شده به موجب استمقررات وضع شده به موجب اين قانون در اختيار گذاشته شده 

  .اين فصل ممنوع می باشد

به ) يا هر نوع ناقل آن(عبارت است از انتشار اطالعات مذکور انتشار اطالعات محرمانه بازنشستگی 

به شکل ديگر، نشر يا به آگاهی شخص ثالث شکل شفاهی يا کتبی از طريق رسانه های خبری جمعی يا 

 برای و دسترسی به اطالعات مذکور، بطور مستقيم يا غير مستقيم فراهم کردن امکان کسب  آنرساندن

ظت از ا انتشار آن در پی نقض مقررات حفامکانفراهم کردن اجازه دادن، عدم ممانعت يا (اشخاص ثالث 

  .)اطالعات مذکور

م االختيار دولتی، بانک مرکزی، متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان، اپراتور  کارفرما، نهادهای تا.٢

حساب، مدير و امانت دار صندوق بازنشستگی و همچنين شخص اداره کنندۀ صندوق ضمانت موظفند اقدام 

در جهت محافظت شايسته از اطالعات قواعد سازمانی نموده و به فراهم ساختن وسايل و امکانات فنی 

  . نمايندزنشستگی وضعمحرمانه با

اشخاص ذکر سابق   يا خدمۀروسا و خدمه، روساانتشار اطالعات محرمانه بازنشستگی از سوی  .٣

 اين ماده خدمات ٢و همچنين اشخاص و سازمان هايی که به اشخاص مندرج در بند  اين ماده ٢شده در بند 

تباط با انجام خدمات و شرايط شغلی امين در ارو   اندرسانی می نمايند و يا در گذشته خدمات رسانی نموده

اند و همچنين استفاده از آنها در جهت منافع و محرم اطالعات مذکور محسوب شده و يا از آن آگاهی يافته 

فراهم نمودن امکان مستقيم يا غير مستقيم در کسب اطالعات مذکور از نيز اشخاص ثالث و يا شخصی خود 



٢٧ 

 

 دادن، عدم ممانعت يا فراهم کردن امکان آن در پی نقض مقررات اجازه: سوی اشخاص ثالث، از جمله

  .می باشدممنوع ظت از اطالعات مذکور، احف

 کارفرما، متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان، اپراتور حساب، نهاد مالياتی و همچنين شخص اداره .۴

رکت کننده در دادگاه  می توانند در صورت لزوم حمايت از حقوق و منافع قانونی شکنندۀ صندوق ضمانت

اطالعات محرمانه بازنشستگی در خصوص شرکت کننده منتشر نمايند، اگر اختالف نظر فی مابين شرکت 

کننده و متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان يا اپراتور حساب يا نهاد مالياتی يا کارفرما يا شخص اداره 

  .کنندۀ صندوق ضمانت بوحود آمده باشد

 فهرست ثبت شرکت کنندگان و نهاد مالياتی به منظور حمايت از منافع شرکت  کارفرمايان، متصدی.۵

کنندگان موظفند پيرامون حساب های بازنشستگی شرکت کنندگان، بغير از مدير صندوق بازنشستگی انتخاب 

 ،شده از سوی شرکت کننده، سهام صندوق بازنشستگی و سهام صندوق های بازنشستگی شرکت کننده

  .تيار يکديگر قرار دهنداطالعات در اخ

مقررات وضع شده به موجب نحوه و شخص اداره کنندۀ صندوق ضمانت برحسب بانک مرکزی و  .۶

يی عملکرد صندوق ضمانت مبادله  اطالعات الزم جهت تامين کارااسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی

  .نمايند می

 پيرامون شرکت کنندگان اطالعات زير متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان يا نهاد مالياتی می تواند .٧

  :را در اختيار مدير صندوق بازنشستگی بگذارد

  بازنشستگی تحت مديريت از سوی مدير مورد نظر،های صندوق يک از  شرکت کنندگان هر عدۀ) ١

 بازنشستگی تحت مديريت هر يک از صندوق هایآنان به ) نفعه ب(شرکت کنندگانی که برای  عدۀ) ٢

  مورد نظر اختصاصات اندوخته انجام می شود،از سوی مدير 

 بازنشستگی تحت مديريت از سوی مدير هر يک از صندوق هایشرکت کنندگان پيوسته به  عدۀ) ٣

 اين قانون صندوق بازنشستگی مورد ٣۵ يا ٣۴ يا ٣٣ ماده ١شرکت کنندگانی که مطابق با بند (مورد نظر 

  ،)اند نظر را انتخاب کرده

 بازنشستگی مدير مورد نظر را در نتيجه هر يک از صندوق هایگانی که سهام شرکت کنند عدۀ) ۴

  مبادلۀ سهام صندوق های ديگر بدست آورده اند،

آنان به هر يک از صندوق های ) نفعه ب(شرکت کنندگانی که انجام اختصاصات اندوخته برای  عدۀ) ۵

  شده است،اب صندوق بازنشستگی ديگر متوقف خ بر پايۀ انت،مدير مورد نظر

شرکت کنندگان خارج شده از هر يک از صندوق های بازنشستگی تحت مديريت از سوی مدير  عدۀ) ۶

  مورد نظر بر پايۀ مبادلۀ سهام،

شرکت کنندگان هر يک از صندوق های بازنشستگی مدير مورد نظر که سن بازنشستگی آنان  عدۀ) ٧

  ان،در طی سال تکميل شده باشد و تعداد سهام متعلق به آن
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شرکت کنندگانی که هر يک از صندوق های بازنشستگی مدير صندوق بازنشستگی پرداخت  عدۀ) ٨

  ای در طی سال دريافت می نمايند، تعداد کل سهام متعلق به آنان و ارزش برآوردی کلی، برنامه

   اين قانون،١١ ماده ١ بند ٣اطالعات وضع شده به موجب زيربند ) ٩

آنان به هر يک از صندوق های ) نفعه ب( انجام اختصاصات اندوخته برای شرکت کنندگانی که عدۀ) ١٠

  .تحت مديريت از سوی مدير مورد نظر، به تناوب ساالنه صورت می گيرد

با حداقل ( اين ماده می تواند برحسب سن شرکت کنندگان ٧ بند ١-۶ اطالعات مندرج در زيربندهای .٨

علق به شرکت کنندگان و ارزش برآوری کلی، مقدار اختصاصات ، جنس، تعداد کل سهام مت) سال۵به تقسيم 

 ارائه )شهر ايروان(و همچنين برحسب استان ها ) حداقل با تقسيم به ده هزار درام( انجام شده اندوخته

  .بشوند

  . ماده جاری به تناوب ماهانه صورت می گيرد٧ اطالع رسانی پيش بينی شده به موجب بند .٩

برای مديران صندوق بازنشستگی  شرکت کنندگان و نهاد مالياتی موظفند متصدی فهرست ثبت .١٠

ند نمی تواو اطالعاتی که اساس انجام محاسبه خواهند بود ساير دسترسی به اطالعات موجود در نزد خود يا 

که در آن شرکت کننده د تا شرکت کننده يا کارفرمای مشخصی را نبه مدير صندوق بازنشستگی کمک کن

  .دمستثنی نماي سازد،آشکار باشد  شاغل می

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ به موجب قانون اصالحی مورخه ١٩اصالح ماده (
  

  نمايندمی اجرا اسرار بازنشستگی به نهادهايی که پيگرد کيفری ارائه . ٢٠ماده 
رار بازنشستگی را کارفرما، متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان، اپراتور حساب و نهاد مالياتی اس .١

اين قانون و بر اساس حکم دادگاه که برابر آيين دارسی کيفری جمهوری ارمنستان صادر شده با فقط مطابق 

  . قرار می دهند،نديانممی اجرا  نهادهايی که پيگرد کيفری در اختياراست 

کاری پس از کارفرما، متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان و نهاد مالياتی موظفند در طی دو روز  .٢

دريافت حکم دادگاه، اطالعات مورد درخواست برحسب حکم مربوطه را در اختيار نهاد اجرا کنندۀ پيگرد 

  .کيفری يا شخص تام االختيار آن بگذارند

که اطالعات محرمانه بازنشستگی آنان در اختيار نهاد  ايندر باره مطلع ساختن شرکت کنندگان  .٣

  . داده شده است، ممنوع می باشداجرا کنندۀ پيگرد کيفری قرار

 مبارزه پيرامون«در نتيجه تجزيه و تحليل اطالعات وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان  .۴

پولشويی و تامين بانک مرکزی، اگر معلوم شود که مورد از سوی » عليه پولشويی و تامين مالی تروريسم

بانک مرکزی مستقيمًا گزارشی است، در اين صورت  ده آن شيا سعی در انجامبوقوع پيوسته مالی تروريسم 

  .به نهاد مربوطۀ اجرا کننده پيگرد کيفری ارائه می نمايد
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  ارائه اسرار بازنشستگی به دادگاه. ٢١ماده 
کارفرما، متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان و نهاد مالياتی اطالعات محرمانه بازنشستگی مربوط  .١

اين قانون و فقط بر اساس با ونده های مدنی يا کيفری دخيل می باشند مطابق به شرکت کننده ای که در پر

دادرسی کيفری جمهوری آيين حکمی که برحسب مقررات وضع شده به موجب آيين دارسی مدنی يا 

  . در اختيار دادگاه قرار می دهد،ارمنستان صادر شده است

اتی موظفند در طی دو روز کاری پس از  کارفرما، متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان و نهاد مالي.٢

مورد درخواست برحسب حکم مربوطه را در اختيار دادگاه يا و اسناد دريافت حکم دادگاه، اطالعات 

  .شخصی که از سوی دادگاه وکالت دارد بگذارند

  

  ارائه اسرار بازنشستگی به وارثين شرکت کننده و سردفتر. ٢٢ماده 
  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ون اصالحی مورخه قاناصالح عنوان ماده به موجب (
 کارفرما، متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان و نهاد مالياتی اطالعات محرمانه بازنشستگی مربوط .١

 دال بر یمدارکآنان  اگر ،به شرکت کننده را مطابق با اين قانون در اختيار وارثين شرکت کننده مورد نظر

ی که در چارچوب پرونده وراثت سردفتراندر اختيار و ، رات وراثت ارائه کرده باشندداشتن حقوق و اختيا

  .قرار می دهنداز سوی آنان استعالم مربوطه انجام شده باشد، 

 کارفرما، متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان و نهاد مالياتی موظفند در طی ده روز کاری پس از .٢

در است موجود مربوط به شرکت کننده را که در نزدشان سناد دريافت اسناد حقوق وراثت، اطالعات و ا

  .اختيار آنان قرار بدهند

 رد ارائه اطالعات و اسناد از سوی کارفرما، متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان و نهاد مالياتی .٣

به  .گيردر  می تواند در دادگاه مورد اعتراض قرا، يا عدم ارائه آنها در مهلت تعيين شده،مطابق با اين ماده

 بر اشخاص يا سازمان های مراجعه کننده در پی رد ارائه اطالعات و اسناد يا عدم ی کهخسارتمقرر قانون، 

رد درخواست بی پايه و اساس ، اگر  وارد شده استارائه آنها در مهلت های تعيين شده به موجب اين قانون

نندگان و نهاد مالياتی نقض شده باشند، يا مهلت ها به سبب کارفرما، متصدی فهرست ثبت شرکت ک بوده

  .مشمول جبران خواهد بود

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ به موجب قانون اصالحی مورخه ٢٢اصالح ماده (
  

  ارائه اسرار بازنشستگی به شخص اداره کنندۀ صندوق ضمانت. ٢٣ماده 
شخص اداره کنندۀ صندوق  اين قانون، ١٩ ماده ۶بغير از مبادلۀ اطالعات وضع شده به موجب بند  .١

) حاوی( می تواند ديگر اطالعات بازنشستگیاسرار بانک مرکزی يا ديگر اشخاص مسلط بر ضمانت از 
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) نفعه ب(اختصاصات اندوخته انجام شده برای  مورد جبران  پيش آمدنصورت را فقط در بازنشستگیاسرار 

  . دريافت نمايدبانک مرکزی ب اسناد حقوقی تنظيمیبرحسب مقررات وضع شده به موجشرکت کنندگان و 

  

  مدير صندوق بازنشستگی. ۵فصل 
  عملکردهای مدير صندوق بازنشستگی و الزامات فعاليت آن. ٢۴ماده 
  .صندوق بازنشستگی طبق اين قانون مديريت صندوق بازنشستگی اجرا می نمايد مدير .١

صندوق بازنشستگی ا می نمايد مجاز به مديريت  اجباری را اجرصندوق بازنشستگیمديری که مديريت 

» ق های بازنشستگیوپيرامون صند«حرفه ای يا غير تنوع پذير که به موجب قانون جمهوری ارمنستان 

  .وضع شده اند، نمی باشند

روسا و کارمندان مدير در طی انجام وظايف خود مکلفند با مد نظر داشتن منافع شرکت کنندگان  .٢

پرداخته و وظايف خود نسبت به شرکت کنندگان صندوق را  حقوق و اختيارات خود  به اجرایصندوق

  ).وظيفه امانت داری(صادقانه و بطور معقول، در سطح حرفه ای و شايسته به انجام برسانند 

 مدير موظف است ثبت مجزای دارايی های خود، دارايی های هر يک از صندوق های بازنشستگی .٣

  .انجام بدهدرا تۀ اوراق بهادار تحت مديريت خود و بس

نمی تواند در  و ه دارايی های صندوق بازنشستگی مالکيت مدير صندوق بازنشستگی محسوب نشد.۴

  .شوندمصادره به انضمام مورد ورشکستگی تعهدات مدير صندوق بازنشستگی ازای 

قوقی تنظيمی اسناد حمدير صندوق بازنشستگی برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون،  .۵

صندوق های بازنشستگی بانک مرکزی و قواعد صندوق مورد نظر، ارزش دارايی های خالص هر يک از 

  . و سهام صندوق را در مقطع روزانه تعيين می نمايدتحت مديريت خود

  

اطالع رسانی در باره مدير صندوق بازنشستگی و صندوق بازنشستگی تحت مديريت وی و . ٢۵ماده 
  انتشار آن
 اطالعات مشمول انتشار در خصوص مدير صندوق بازنشستگی بايستی برای هر فرد قابل دسترس .١

  .دنباش

مدير صندوق بازنشستگی موظف است به صورت دائم سايت اينترنتی فعال داشته باشد و در آن  .٢

  :ر نمايد صندوق های تحت مديريت خود منتشباره خود والاقل به زبان ارمنی حداقل اطالعات زير را در 

و استنتاجيۀ مميزی خارجی در ) حداقل آخرين گزارشات ساالنه و ماهانه(گزارشات حسابدهی مالی ) ١

  خصوص گزارشات ساالنه،

  اطالعات کلی پيرامون ترکيب و ساختار دارايی های صندوق بازنشستگی،) ٢

  اطالع رسانی در باره درآمدزايی،) ٣
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پيرامون پرداخت سود سهام و همچنين کپی اسناد وضع کننده اطالع رسانی پيرامون اتخاذ تصميمات ) ۴

  سياست سود سهام مدير صندوق بازنشستگی،

اطالع رسانی پيرامون اشخاص دارای مشارکت قابل توجه در سرمايه اساسنامه ای مدير صندوق ) ۵

  ازنشستگی،آنان، ميزان مشارکت آنان در سرمايه اساسنامه ای مدير صندوق ب) عنوان(بازنشستگی، نام 

نام، نام خانوادگی، تاريخ (آنان و اطالعات شخصی اعضای هيئت مديره مدير، نهاد اجرايی فهرست ) ۶

  ).توليد، شرح حال زندگی

) وسايل انتشار: از جمله(برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی، می تواند فرم و مقررات انتشار 

بغير از اطالعاتی که به  (ز ساير اطالعات وضع بشود اين بند و ني١-۶اطالعات مندرج در زيربندهای 

  .)مقرر قانون اسرار تجاری و غيره بشمار می روند و يا اطالعاتی که حاوی اطالعات اداری باشند

 مديران صندوق بازنشستگی مکلفند در سايت اينترنتی خود يا به اشکال قابل دسترسی برای عموم، .٣

ر باره صندوق های بازنشستگی پيشنهادی از سوی آنان را منتشر شده درسانی روزانه اطالعات بروز 

  .نمايند

گزارشات مالی اول ماه مه تاريخ تا و  مدير صندوق بازنشستگی موظف است پس از پايان سال مالی .۴

در سايت  تحت مديريت خود و نتيجه گيری مميزی در باره آنها را صندوق های بازنشستگیساالنه خود و 

منتشر  http://www.azdarar.am: های عمومی جمهوری ارمنستان به آدرس می اطالعيهاينترنتی رس

  .نمايد

مدير صندوق بازنشستگی در تبليغات يا پيشنهادات عمومی خود يا در اطالعيه هايی که به نام خود  .۵

ر خصوص اظهارات و اعالنات انجام شده دمنتشر می شود مجاز به استفاده از اطالعات گمراه کننده يا 

مدير صندوق بازنشستگی مذکور از سوی اشخاص ديگر که می تواند موجب ايجاد سوءتفاهم يا برداشت 

نادرست از وضعيت مالی مدير صندوق بازنشستگی مورد نظر، موقعيت آن در بازار مالی، اعتبار، شهرت 

  .تجاری يا وضعيت حقوقی آن شود، نمی باشد

و معيارهای ارائه اطالع رسانی در ايی های صندوق بازنشستگی شناسی محاسبۀ درآمد زايی دارمتد .۶

 در زمينه جمهوری ارمنستانبانک مرکزی و در توافق با نهاد تام االختيار دولت باره درآمد زايی، از سوی 

  .شودمالی وضع می 

ثق  مدير صندوق بازنشستگی بايستی مواز سویبه موجب اين ماده اطالعات انتشاری و مورد ارائه  .٧

  .و کامل باشند

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ به موجب قانون اصالحی مورخه ٢۵اصالح ماده (
  

الزامات مشارکت مديران صندوق بازنشستگی در سرمايه اساسنامه ای و در صندوق . ٢۶ماده 
  بازنشستگی اجباری تحت مديريت خود
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برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک زنشستگی حداقل مقدار سرمايه اساسنامه ای مدير صندوق با .١

صندوق های بازنشستگی اجباری نمی تواند کمتر از پانصد ميليون مرکزی تعيين می شود که برای مديران 

  .صندوق های بازنشستگی داوطلبانه کمتر از دويست ميليون درام باشدمديران درام و برای 

مديران صندوق های  ماده جاری ١ بند  بغير از سرمايه اساسنامه ای وضع شده به موجب.٢

بازنشستگی موظفند در هر يک از صندوق های بازنشستگی اجباری تحت مديريت از سوی آنان با موجودی 

شناسی محاسبه ميزان مشارکت تعيين شده در اين بند متد. های خود حداقل يک درصد مشارکت داشته باشند

  .ی شودوضع مبرحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی 

 در صورت نقض نورم های اقتصادی پيش بينی شده در اين ماده، مدير صندوق بازنشستگی موظف .٣

بانک مرکزی رسانده و در مهلت تعيين شده از سوی بانک است مراتب را در طی سه روز کاری به اطالع 

  .بنمايدرفع نقض به  اقدام ،مرکزی و حداکثر در طی چهار ماه

ن سهام صندوق بازنشستگی اجباری از سوی مدير صندوق بازنشستگی مقررات بدست آورد .۴

  .برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع می شود

شامل حال مديران آن صندوق بازنشستگی که  ماده جاری ٢ الزام پيش بينی شده به موجب بند .۵

از ميزان وضع شده به مشارکت آنان در هر يک از صندوق های بازنشستگی اجباری تحت مديريت خود 

به نحوی که ميزان مشارکت اجباری .  تجاوز می نمايد، نمی شودبانک مرکزی  اسناد حقوقی تنظيمیموجب

  .پيش بينی شده به موجب اين بند نمی تواند از يک ميليارد درام کمتر باشد

  

  توقف فعاليت مدير صندوق بازنشستگی و لغو مجوز مديريت صندوق بازنشستگی. ٢٧ماده 
مجمع عمومی شرکت کنندگان مدير صندوق بازنشستگی مجاز است پيرامون انحالل مدير صندوق  .١

و همچنين می تواند بر اساس درخواست مدير صندوق ) خود انحاللی(بازنشستگی اتخاذ تصميم نمايد 

  .شودوی لغو داوطلبانۀ بازنشستگی مجوز مديريت صندوق بازنشستگی اجباری يا 

ازنشستگی جهت خود انحاللی يا لغو اعتبار مجوز صندوق بازنشستگی اجباری يا  مدير صندوق ب.٢

پيرامون «داوطلبانه می بايستی برحسب مقررات و شرايط وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان 

اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی که بر اساس قانون مذکور به تصويب و » صندوق های سرمايه گذاری

  . موافقت اوليه بانک مرکزی را دريافت نمايد،رسيده اند

 اين ماده را دريافت کرده است، ٢ که موافقت اوليه پيش بينی شده در بند صندوق بازنشستگیمدير  .٣

) مديران( مديريت کليه صندوق های بازنشستگی تحت مديريت خود به مدير اقداماتی را در جهت انتقال

پيرامون «جمهوری ارمنستان   وضع شده به موجب قانونصندوق بازنشستگی ديگر برحسب مقررات

صندوق بازنشستگی  به نحوی که قرارداد انتقال مديريت . در دست می گيرد»صندوق های سرمايه گذاری

 که در نتيجه برگزاری مناقصه بر حسب منعقد می شود با مدير آن صندوق بازنشستگی اجباری اجباری
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برحسب اسناد . باشدوقی تنظيمی بانک مرکزی برنده اعالم شده اسناد حقمقررات وضع شده به موجب 

حقوقی تنظيمی بانک مرکزی الزاماتی جهت ارزيابی درخواست های ارائه شده برای شرکت در مناقصه 

پيش بينی شده در اين بند وضع می شود، که می بايستی پرداخت های مديريتی که از سوی درخواست کننده 

  . تجربه و ساير موارد در نظر گرفته شوند ومالی، اعتبارتعيين شده است، وضعيت 

صندوق بازنشستگی يا مجوز مديريت صندوق بازنشستگی در صورت لغو اعتبار پروانه مدير  .۴

 ماده جاری، مدير ٣، تعهدات وضع شده به موجب بند مجازاتاجباری يا داوطلبانه بعنوان وسيلۀ اعمال 

  .اجرا خواهد کرد) لکميسيون انحال(صندوق بازنشستگی 

توقف فعاليت صندوق بازنشستگی برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان 

  .اجرا می شود» پيرامون صندوق های سرمايه گذاری«

 روز پس از اعالم موافقت اوليه انحالل مدير صندوق بازنشستگی يا اتخاذ تصميم پيرامون ٣در طی  .۵

بانک مرکزی موظف است در اين باره  مديريت صندوق بازنشستگی اجباری لغو پروانۀ آن يا مجوز

  .متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان رامطلع سازد

انتقال مديريت  روز در باره ١٠ متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان موظف است در مهلت .۶

انتخاب انجام ن در حقوق و اختيارات آناصندوق بازنشستگی به مدير صندوق بازنشستگی ديگر و همچنين 

به شرکت کنندگانی که صندوق بازنشستگی مدير مورد نظر را انتخاب نموده اند  جديد صندوق بازنشستگی

  .بدهدع طالا

 روز پس از زمان انتقال صندوق بازنشستگی اجباری به مدير صندوق بازنشستگی ديگر ۶٠در طی  .٧

 مجوز مديريت صندوق بازنشستگی اجباری و لغو اعتبار پروانۀ مدير صندوق بازنشستگی يابر اساس 

همچنين بر اساس دريافت موافقت اوليه بانک مرکزی جهت خود انحاللی مدير صندوق بازنشستگی يا لغو 

، شرکت کنندگان صندوق بازنشستگی اجباری منتقل شده اعتبار مجوز مديريت صندوق بازنشستگی اجباری

 اين قانون صندوق بازنشستگی مذکور را بطور ٣۵ه مجازند برحسب مقررات وضع شده به موجب ماد

  .رايگان عوض نمايند

  

  امانت داری دارايی های صندوق بازنشستگی. ۶فصل 
  امانت دار صندوق بازنشستگی. ٢٨ماده 
 امانت داری دارايی های صندوق بازنشستگی برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون و .١

  .اجرا می شود» ن صندوق های سرمايه گذاریپيرامو«قانون جمهوری ارمنستان 

نظر شايسته، با دقت و خدمات امانت داری دارايی ها را در سطح حرفه ای  امانت دار مکلف است .٢

  .عرضه نمايدو توجه کامل، صادقانه و صرفًا با در نظر گرفتن منافع شرکت کنندگان 
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ازنشستگی که به امانت سپرده شده  امانت دار مکلف است دارايی های هر يک از صندوق های ب.٣

 و برای آنها ثبت حسابداری مجزا  اشخاص و صندوق های ديگر تفکيک نمايد،است از دارايی های خود

  .اجرا نمايد

 در جمهوری يت خودفعالی می تواند بعنوان امانت دار صندوق بازنشستگی عمل نمايد که ضمن بانک .۴

» پيرامون بازار اوراق بهادار«جب قانون جمهوری ارمنستان  برحسب مقررات وضع شده به مو،ارمنستان

  .عرضه نموده باشد  سال خدمات امانت داری اوراق بهادار٢حداقل 

مدير صندوق بازنشستگی مجاز به انعقاد قرارداد امانت داری دارايی های صندوق بازنشستگی با امانت 

  .داری که نسبتی با وی دارد نمی باشد

 صندوق بازنشستگی اجباری در خارج از جمهوری ارمنستان سرمايه گذاری شده  دارايی هایاگر .۵

را جهت اجرای عملکردهای با امانت دار خارجی قرارداد مربوطه امانت دار در صورت لزوم باشند، 

پيرامون صندوق های سرمايه «امانت داری مورد نظر از طريق وی و مطابق با قانون جمهوری ارمنستان 

  .د می نمايدمنعق» گذاری

امانت دار مجاز است همزمان امانت داری دارايی های دو يا بيش از دو صندوق بازنشستگی انجام  .۶

در اين صورت امانت دار موظف است همچون دارايی های خود، دارايی های هر يک از صندوق . بدهد

  .ا اجرا نمايدهای بازنشستگی را تفکيک نموده و عملکردهای مربوطه و ثبت آنها را بطور مجز

دارايی های صندوق بازنشستگی مالکيت امانت دار صندوق بازنشستگی محسوب نشده و نمی تواند  .٧

  .د انضمام مورد ورشکستگی مصادره شودر ازای تعهدات امانت دار صندوق بازنشستگی به

  

  عملکردهای امانت دار. ٢٩ماده 
پيرامون صندوق های سرمايه « ارمنستان  بغير از عملکردهای وضع شده به موجب قانون جمهوری.١

اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی و ، امانت دار موظف است پيرامون نقض الزامات اين قانون، »گذاری

صندوق بازنشستگی يا داشتن شک و ترديد معقول نسبت به وجود چنين قواعد صندوق از سوی مدير 

ض مندرج در اين بند يا وجود شک و ترديد  در صورت کشف نق.بانک مرکزی اطالع بدهدنقضی، به 

  . امانت دار موظف است در طی يک روز مراتب را به بانک مرکزی اطالع بدهد،نسبت به نقض قانون

 امانت دار صندوق بازنشستگی در تکميل عملکردهای وضع شده به موجب قانون جمهوری .٢

  :ر را نيز اجرا می نمايد، عملکردهای زي»پيرامون صندوق های سرمايه گذاری«ارمنستان 

 صندوق بازنشستگی داوطلبانه مبادله سهام يک صندوق بازنشستگی داوطلبانه با سهامسازماندهی ) ١

  ،ديگر

مبادله سهام يک صندوق بازنشستگی اجباری با سهام صندوق بازنشستگی اجباری سازماندهی ) ٢

  ،تگیمتصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان صندوق بازنشسبه اتفاق  ،ديگر
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پرداخت سهام صندوق بازنشستگی اجباری متعلق به سازماندهی انتقال موجودی های حاصل از باز) ٣

متصدی فهرست ثبت شرکت به اتفاق  ،به منظور انعقاد قرارداد مقرری ساالنهشرکت کننده به شرکت بيمه 

  ،کنندگان و شرکت بيمه

 شرکت کنندۀ صندوق بازنشستگی به بازپرداخت سهام صندوق بازنشستگی متعلق بهسازماندهی ) ۴

  شرکت بيمه،به اتفاق  ،منظور انعقاد قرارداد مستمری های اندوخته

  .ساير عملکردهايی که ناشی از اين قانون می شود) ۵

  

  جوابگويی امانت دار. ٣٠ماده 
 امانت دار برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان، در قبال عدم انجام يا .١

  .نجام نادرست تعهدات خود جوابگو می باشدا

جوابگويی امانت دار  قرارداد منعقد شده فی مابين مدير صندوق بازنشستگی و امانت دار نمی تواند .٢

  .را که به موجب اين قانون و قوانين ديگر وضع شده است محدود نمايد

پيرامون «جمهوری ارمنستان  قانون ٨٧ ماده ۵ امانت دار برحسب مقررات وضع شده به موجب بند .٣

شرکت کنندگان عمليات يا اعمال ناکارآمد خود به برای خساراتی که به دليل » صندوق های سرمايه گذاری

 خسارات مذکور نمی تواند به حساب دارايی های صندوق بازنشستگی .وارد شده است جوابگو می باشد

  .اجباری که به امانت گذاشته شده اند جبران شود

در صورت » پيرامون صندوق های سرمايه گذاری«قانون جمهوری ارمنستان  اين قانون و  طبق.۴

، به موجب قانون جمهوری )زيرامانت داری(انجام بخشی از تعهدات امانت دار از سوی امانت دار ديگر 

  .امانت دار اصلی برای خسارات وارده جوابگو می باشد» پيرامون صندوق های سرمايه گذاری«ارمنستان 

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ به موجب قانون اصالحی مورخه ٣٠اصالح ماده (
  

  تغيير امانت دار. ٣١ماده 
 قانون ٩٠ امانت دار بنا به تشخيص خود می تواند برحسب مقررات وضع شده به موجب ماده .١

ی صندوق بازنشستگی را ، قرارداد امانت دار»پيرامون صندوق های سرمايه گذاری«جمهوری ارمنستان 

  ).توقف داوطلبانۀ قرارداد(متوقف سازد 

 ٩٠ امانت دار در صورتی که قصد توقف قرارداد به تشخيص خود داشته باشد، موظف است حداقل .٢

متصدی بانک مرکزی و روز پيش از تاريخ توقف فرضی مراتب را به اطالع مدير صندوق بازنشستگی، 

  ).در صورت امانت داری صندوق بازنشستگی اجباری(ند فهرست ثبت شرکت کنندگان برسا
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توقف  (بی اعتبار شناخته شدن مجوز امانت دار و همچنين اعالم ورشکستگی امانت دارموارد  در .٣

 روز پس از اتخاذ تصميم به اطالع مدير ٣بانک مرکزی موظف است مراتب را در مهلت ) اجباری فعاليت

  .صندوق بازنشستگی برساند

 روز پس از دريافت اطالعيه مدير صندوق بازنشستگی موظف است با امانت دار ۶٠مهلت  در .۴

  .ديگر قرارداد امانت داری منعقد نمايد

پس از توقف قرارداد امانت داری صندوق بازنشستگی، امانت دار موظف است دارايی های صندوق  .۵

در صورت توقف قرارداد امانت داری . نمايدبازنشستگی و اسناد مربوط به آن را به امانت دار جديد منتقل 

صندوق بازنشستگی، امانت دار مکلف است به اجرای تعهدات خود به موجب قانون، اسناد حقوقی تنظيمی 

 و انتقال تصويب شده بر اساس آن و قواعد صندوق بازنشستگی تا انعقاد قرارداد با امانت دار جديد

 دار تا واگذاری کامل دارايی ها و اسناد به امانت دار جديد امانت. های صندوق وی ادامه بدهد دارايی

  .کماکان جوابگو می باشد

  

  انتخاب صندوق بازنشستگی اجباری. ٧فصل 
  حق انتخاب صندوق بازنشستگی اجباری از طرف شرکت کنندگان. ٣٢ماده 
ت کننده حوی که در هر مورد شرکبه ن.  شرکت کننده دارای حق انتخاب صندوق بازنشستگی است.١

 در يک دوره زمانی اختصاصات اندوخته انجام شده .تواند فقط يک صندوق بازنشستگی انتخاب نمايد می

  .شرکت کننده نمی تواند همزمان به بيش از يک صندوق بازنشستگی تعلق يابد) نفعه ب(برای 

شده پيرامون مديران صندوق بازنشستگی و صندوق های رسانی  اطالعات کامل و بروز .٢

و ) از جمله در سايت اينترنتی(بازنشستگی آنان بايستی دائمًا در نزد متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان 

  .اپراتور حساب موجود باشد

  

  انتخاب صندوق بازنشستگی. ٣٣ماده 
از طريق صفحه اينترنتی متصدی ( از طريق آنالين ، شرکت کننده جهت انتخاب صندوق بازنشستگی.١

 انتخاب صندوق بازنشستگی به ۀز طريق اپراتور حساب درخواست ناميا ا) دگانفهرست ثبت شرکت کنن

برحسب اسناد فرم درخواست نامه و مقررات ارائه آن . متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان ارائه می نمايد

  .حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع می شوند

  : اطالعات زير باشد ماده جاری بايستی حداقل شامل١درخواست نامه مندرج در بند  .٢

  و شماره مدرک شناسايی، تاريخ توليد،) در صورت وجود(نام و نام خانوادگی شرکت کننده، سری ) ١

   يا شماره گواهی پيرامون نداشتن شماره خدمات عمومی، شماره خدمات عمومی) ٢
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) بودندر صورت موجود (شماره تلفن، آدرس پست الکترونيکی (اطالعات تماس با شرکت کننده ) ٣

  ،)آدرس مندرج از سوی شرکت کننده و غيره

وسيلۀ مورد نظر شرکت کننده جهت دريافت اطالعات از طرف متصدی فهرست ثبت شرکت ) ۴

  ،)استخراجيۀ حساب بازنشستگی، نامه، پيام الکترونيکی و غيره(کنندگان 

  عنوان مدير صندوق بازنشستگی انتخاب شده و صندوق بازنشستگی،) ۵

صندوق بازنشستگی انتخاب شده و قواعد  پيرامون موافق بودن با پرداخت های مديريتی مدير تأييديه) ۶

  صندوق،

صندوق  و قبول سهام پرداخت های اجتماعیتأييديه پيرامون آگاهی از تعهد خود در انجام ) ٧

ت خود و سهامی که بدس) نفعه ب(بازنشستگی اجباری بدست آمده به حساب اختصاصات اندوخته برای 

  خواهند آمد،

  تاريخ ارائه درخواست نامه،) ٨

، به استثنای مواردی که درخواست نامه به )شخص تام االختيار شرکت کننده(امضای شرکت کننده ) ٩

  .طريق الکترونيکی که در آن شناسۀ هويتی شخص تامين می باشد، ارائه شده باشد

العات شخصی مندرج در ه تغيير اط متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان را در بار، شرکت کننده.٣

 ماده جاری برحسب مقررات وضع شده از سوی متصدی فهرست ١ وضع شده به موحب بند ۀدرخواست نام

  .ثبت شرکت کنندگان مطلع می سازد

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ به موجب قانون اصالحی مورخه ٣٣اصالح ماده (
  

  شستگی اجباریعدم انتخاب صندوق بازن. ٣۴ماده 
 روز پس از افتتاح ٣٠در صورت عدم انتخاب صندوق بازنشستگی از سوی شرکت کننده در طی  .١

 اين قانون، ٩ ماده ٧ برای شخص بر اساس اطالع رسانی وضع شده به موجب بند ،حساب بازنشستگی

ز طريق انتخاب صندوق بازنشستگی برای شرکت کننده از سوی متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان ا

  .ماژول نرم افزاری در روز کاری بعد از مهلت تعيين شده صورت می گيرد

در بين کليه مديران ماژول نرم افزاری بطور اتفاقی شرکت کنندگانی را که انتخابی انجام نداده اند 

صندوق بازنشستگی به تناسب انتخاب شرکت کنندگان ديگر و بر اساس تناسب موجود در روز قبل از 

 اين قانون به حساب های بازنشستگی شرکت ١١ ماده ١ه سهام صندوق بازنشستگی به موجب بند روزی ک

  . اين ماده تقسيم می نمايد٣کنندگان انتقال داده می شود، بغير از مورد وضع شده به موجب بند 

تگی انتخاب اشخاصی که صندوق بازنشس) نفعه ب(به حساب اختصاصات اندوخته انجام شده برای 

 مدير صندوق بازنشستگی که بطور )محافظه کار(سهام صندوق بازنشستگی با ريسک متوسط اند،  دهننمو



٣٨ 

 

د انتخاب شده است، بدست آورده تصادفی و متکی بر اصل تعيين شده به موجب پاراگراف دوم اين بن

  .شوند می

ت ثبت اگر شخص درخواست نامۀ انتخاب صندوق بازنشستگی ارائه نکرده باشد، متصدی فهرس .٢

 روز کاری پس از انتخاب مدير صندوق بازنشستگی و صندوق بازنشستگی به ١٠شرکت کنندگان در طی 

نام شخص مذکور، در اين باره به آدرس محل سکونت در جمهوری ارمنستان و موجود در نزد متصدی 

ر به شخص مورد نظ) در صورت وجود(فهرست ثبت شرکت کنندگان به شکل کاغذی يا الکترونيکی 

 ٣ بند به موجبآن شخص درخواست نامۀ پيش بينی شده در بغير از موردی که (اطالعيه ارسال می نمايد 

  به نحوی که اطالع رسانی پيش بينی شده درجمله اول اين بند). اين قانون ارائه کرده باشد١٣ماده 

  .داسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی باشبايستی حاوی اطالعات وضع شده به موجب  می

صندوق شرکت کنندگان صندوق بازنشستگی يا بخشی از آنان که  بانک مرکزی برای کليۀ .٣

بازنشستگی انتخاب ننموده اند مقررات تقسيم بين مديران وضع می نمايد، اگر آن برای حمايت از حقوق و 

 بازنشستگی و منافع قانونی شرکت کنندگان مولفۀ بازنشستگی اندوخته و همچنين برای تامين ثبات سامانۀ

  .سيستم مالی الزم باشد) يا(

 متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان مکلف است برحسب مقررات، مهلت ها و تناوب وضع شده به .۴

اين که اطالع رسانی در دسترس عموم قرار می دهد، مبنی بر  اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیموجب 

، انتخاب صندوق بازنشستگی برای شخص در صورت عدم انتخاب صندوق بازنشستگی از سوی شخص

گرفته و پس متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان بطور تصادفی از طريق ماژول نرم افزاری انجام توسط 

شرکت کننده به صندوق بازنشستگی انتخاب شده اختصاص ) نفعه ب(از آن انجام اختصاصات اندوخته برای 

  .خواهد يافت

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧الحی مورخه  به موجب قانون اص٣۴اصالح ماده (
  

  حق شرکت کننده در تعويض مدير و صندوق بازنشستگی. ٣۵ماده 
بطور رايگان عوض را ده شصندوق بازنشستگی قبًال انتخاب در هر زمان شرکت کننده مجاز است  .١

دوق بازنشستگی تحت مديريت خود را به هر صن) نفعه ب(نمايد تا انجام اختصاصات اندوخته بعدی برای 

 اين ١٣ ماده ١٠، بغير از مورد پيش بينی شده به موجب بند همان مدير يا مدير صندوق بازنشستگی جديد

  . اختصاص بدهد قانون

بر اساس مورد وضع شده به موجب اين بند، شرکت کننده درخواست نامۀ انتخاب صندوق بازنشستگی 

  .ت کنندگان ارائه می نمايدرا تکميل و به متصدی فهرست ثبت شرک

 شرکت کننده مجاز است سهام خود در صندوق بازنشستگی اجباری را فقط با سهام صندوق .٢

.  اين قانون١٣ ماده ١٠بازنشستگی اجباری ديگر مبادله نمايد، بغير از مورد پيش بينی شده به موجب بند 
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خود با سهام صندوق بازنشستگی اجباری شرکت کننده مجاز است مبادله سهام صندوق بازنشستگی اجباری 

از طريق ارائه درخواست نامۀ مبادلۀ سهام صندوق به را ) تحت مديريت همان مدير يا مدير ديگر(ديگر 

در صورت مبادله سهام صندوق بازنشستگی اجباری، . بدهدمتصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان انجام 

وان از شرکت کننده حق بازپرداخت سهام مورد مبادله  اين قانون می ت۴٠ ماده ٣ و ٢مطابق با بندهای 

  .وصول نمود

 ماده ٢ اين ماده بايستی حاوی اطالعات پيش بينی شده به موجب بند ٢ درخواست نامۀ مندرج در بند .٣

فرم .  اين قانون و همچنين عنوان های صندوق های بازنشستگی قبلی و جديد و مديران آنها باشد٣٣

برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع  ماده جاری ٢بينی شده به موجب بند درخواست نامه پيش 

  .می شود

 اين ماده درخواست ١٠متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان در موارد پيش بينی شده به موجب بند  .۴

يمی تصويب اسناد حقوقی تنظ اين ماده و همچنين اگر آن با الزامات اين قانون يا ٢ يا ١نامۀ مندرج در بند 

  .شده بر اساس اين قانون مطابق نداشته باشد رد می نمايد

 روز پيرامون رد درخواست نامه، ۵متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان مکلف است در ظرف مهلت 

  .شرکت کننده ای را که درخواست نامه ارائه نموده است، با ذکر داليل رد آن مطلع سازد

 اين قانون بايستی جهت مبادلۀ سهام ۴٠ ماده ٢ن ماده يا بند  اي٢ در صورتی که مطابق با بند .۵

صندوق بازنشستگی پرداخت شود، متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان بايستی پيرامون اين موضوع با 

  .ذکر مقدار وجه پرداختی به شرکت کننده اطالع بدهد

متصدی فهرست ثبت  به  ماده جاری١ از زمان ارائه درخواست نامۀ پيش بينی شده به موجب بند .۶

ازنشستگی جديد االنتخاب شرکت کننده به صندوق ب) نفعه ب(شرکت کنندگان، اختصاصات اندوخته برای 

  .شود انجام می

درخواست نامۀ  روز کاری پس از دريافت ١٠ مبادلۀ سهام صندوق بازنشستگی اجباری در طی .٧

  . است، اجرا می شود ماده جاری پيش بينی شده٢شرکت کننده که  به موجب بند 

تعيين شونده برای روزی ) بازپرداخت( مبادلۀ سهام صندوق بازنشستگی اجباری به قيمت بازخريد .٨

پذيره ) ساعت(که تقاضای مبادله ارائه می شود و به قيمت پذيره نويسی تعيين شونده برای روز ) ساعتی(

  .نويسی سهام جديد انجام می پذيرد

 که برحسب مقررات وضع شده به مذکوربه قيمت بازخريد سهام باری سهام صندوق بازنشستگی اج

در موقع ارائه تقاضای » پيرامون صندوق های سرمايه گذاری« قانون جمهوری ارمنستان ٢٩موجب ماده 

  .و اعالم شده باشد، باز خريد می شوندانجام آنها آخرين محاسبه ) بازپرداخت(بازخريد 
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به قيمت پذيره نويسی سهام مذکور که برحسب مقررات وضع شده به سهام صندوق بازنشستگی اجباری 

در موقع ارائه تقاضای » پيرامون صندوق های سرمايه گذاری« قانون جمهوری ارمنستان ٢٩موجب ماده 

  .کسب آنها آخرين محاسبه انجام و اعالم شده باشد، پذيره نويسی می شوند

 ماده ۵ و ۴ب بندهای جعهدات پيش بينی شده به مومتصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان می تواند ت .٩

بوسيلۀ سايت اينترنتی متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان يا سامانۀ اطالع رسانی و از طريق جاری را 

  .اپراتور حساب به انجام برساند

سهام مشمول مبادله يا ) بازپرداخت(بازخريد در صورتی که  مبادلۀ سهام صندوق بازنشستگی، .١٠

  :به تعليق در آمده باشد، ممنوع می باشدسهام صندوق های جديد به شرح زير صدور 

بانک مرکزی و نهاد تام االختيار دولتی زمينه مالی دولت جمهوری ارمنستان بنا به تصميم مشترک ) ١

  يا

 .اجباری طبق پايه و اساس وضع شده به موجب قواعد صندوقصندوق بازنشستگی مطابق با قواعد ) ٢

بانک مرکزی و فقط به تصميم مشترک  که مطابق با قواعد صندوق بازنشستگی اجباری می تواند به نحوی

سهام ) بازپرداخت(نهاد تام االختيار دولتی زمينه مالی دولت جمهوری ارمنستان پايه و اساس تعليق بازخريد 

سهام ) بازپرداخت( به موجب اين بند، بازخريد .يا صدور سهام صندوق های جديد وضع بشوندتعيين شده 

تعيين شده يا صدور سهام صندوق های جديد می تواند حداکثر تا سه ماه به حالت تعليق درآيد، ضمن اين که 

 با ذکر پايه و اساس آن سهام يا صدور سهام صندوق های جديد) بازپرداخت(پيشتر پيرامون تعليق بازخريد 

و همچنين در طی باشد  رسيده ن و امانت دارمتصدی فهرست ثبت شرکت کنندگابه اطالع بانک مرکزی، 

 اطالع متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان و مديرسه روز در اين باره با انتشار در سايت اينترنتی رسمی 

  .رسانی شود

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ به موجب قانون اصالحی مورخه ٣۵اصالح ماده (
  

  ندوق های بازنشستگی اجباریسرمايه گذاری دارايی های ص. ٨فصل 
  اصول سرمايه گذاری دارايی های صندوق های بازنشستگی اجباری. ٣۶ماده 
اسناد حقوقی اين قانون، الزامات دارايی های صندوق های بازنشستگی اجباری می تواند مطابق با  .١

  .ری شوند و همچنين قواعد صندوق مورد نظر سرمايه گذاتنظيمی تصويب شده بر اساس اين قانون

شرکت کنندگان مولفۀ اندوخته، سرمايه نفع ه  به منظور بازدهی هر چه بيشتر سرمايه گذاری ها ب.٢

  :دزير باشگذاری های صندوق های بازنشستگی بايستی متکی بر اصول 

  ايمنی و درآمد زايی دارايی ها،) ١

  تنوع بخشی ريسک ها،) ٢



٤١ 

 

اجباری بر اساس اهداف و اصول غير از آنچه که سرمايه گذاری دارايی های صندوق بازنشستگی ) ٣

 ماده جاری ذکر شده است، نقض تعهدات برعهده گرفته مدير صندوق بازنشستگی ٢ و ١در بندهای 

  .محسوب می شود

 مدير صندوق بازنشستگی موظف است سيستم موثر مديريت ريسک ها پياده سازی نمايد، که امکان .۴

ه کليۀ ريسک های قابل توجه و همچنين وابستگی متقابل ريسک های مذکور خواهد داد تا در هر زمان دلخوا

  .را تعيين، ارزيابی و کنترل نمود

 متناسب با عملکرد مدير و ماهيت، حجم و پيچيدگی صندوق های سيستم مديريت ريسک ها بايستی .۵

  .تحت مديريت بوده و منعکس کنندۀ دايره عملکرد مدير باشد

دهی ارزيابی ريسک ها، نهاد ذيصالح مدير بايستی اغلب ريسک هايی را که بر  به منظور حفظ باز.۶

تحقق اهداف مدير تاثير می گذارند تعيين و ارزيابی نمايد و به محيط و شرايط در حال تغيير واکنس نشان 

  . دهد

و  نهاد ذيصالح مدير بايستی در جهت استقرار، عملکرد و بهبود سيستم مديريت ريسک های مدير .٧

  .همچنين جهت پياده سازی استاندارد های اصول رفتار حرفه ای عالی مدير اقداماتی در دست گيرد

تمامی سيستم مديريت ريسک های مدير را مستقر و همواره آن را مورد  نهاد ذيصالح مدير بايستی .٨

وسايل سنجش و تعيين روند مذکور شامل تعيين سطوح قابل قبول ريسک ها و همچنين . بازنگری قرار دهد

  .کنترل ريسک های مذکور می باشد

 نهاد ذيصالح مدير بايستی کنترل نمايد که سيستم مديريت ريسک های تعيين شده در نزد مدير هميشه .٩

  .راهبرد مدير وجود داشته باشد) تعديل(موثر عمل نموده و در موارد الزم روندهای مربوطه جهت تغيير 

تقسيم اختيارات بايستی منعکس . اختيارات پياده سازی شده باشد صريح  در نزد مدير بايستی تقسيم.١٠

  .کنندۀ ماهيت و مقادير آن ريسک هايی باشد که مدير و صندوق های تحت مديريت وی به آنها تمايل دارند

عملکرد مکانيزم های کنترل و نظارت داخلی در تمامی سطوح مدير را تامين نموده  مدير بايستی .١١

را نفک عملکرد روزمرۀ مدير چه در سطوح فوقانی مديريت و چه در سطح هر بخش و واحد و بخش الي

  .تشکيل بدهند

 سيستم مديريت ريسک ها . دارای سيستم نظارت دائمی ريسک های متناسب باشدد مدير هميشه باي.١٢

ۀ آن را داده است، بايستی تامين نمايند که معامالت را اشخاص ذيصالح به شکلی که نهاد ذيصالح مدير اجاز

  .انجام بدهند

  .مدير می بايستی مکانيزم های حسابدهی و ارتباطات داخلی موثر پياده سازی نمايد .١٣

 مدير بايد دارای رويکرد تنظيم برخورد منافع به انضمام روندهای کشف و بازنگری آنها باشد و .١۴

  . داشته باشدیهمچنين برای تمامی پرسنل قواعد و اصول رفتار

  



٤٢ 

 

  توصيف صندوق بازنشستگی اجباری. ٣٧ماده 
  : از است صندوق بازنشستگی اجباری عبارت.١

با اوراق در دارايی های صندوق که  ابزار مشتقه مالی سهم، که به موجب قواعد آن صندوق متعادل) ١

  ايد، درصد تجاور نم۵٠ بدست آورده شده است، نمی تواند از منظور مصون سازی آنهاو به   سهمیبهادار

، که به موجب قواعد آن سهم ابزار مشتقه مالی در دارايی های )کنسرواتيو (صندوق محافظه کار) ٢

 ٢۵صندوق که با اوراق بهادار سهمی و به منظور مصون سازی آنها بدست آورده شده است، نمی تواند از 

  درصد تجاور نمايد،

 نمی توانند در اوراق بهادار سهمی و ابزار ثابت، که به موجب قواعد آن دارايی هادرآمد با صندوق ) ٣

  .مشتقه مالی استوار بر آنها سرمايه گذاری شوند

مديران صندوق بازنشستگی موظفند برای هر يک از صندوق های بازنشستگی اجباری قواعد  .٢

  بغير از الزامات وضع شده به موجب قانون جمهوریود ن ارائه نمايبانک مرکزیصندوق را جهت ثبت به 

  :باشندنظر می بايستی مد   نيزموارد زير» پيرامون صندوق های سرمايه گذاری«ارمنستان 

  روال صدور و بازپرداخت سهام مدير صندوق،) ١

  مقررات محاسبه و انجام پرداخت های برنامه ای،) ٢

مقررات بازپرداخت سهام صندوق های بازنشستگی و انتقال موجودی های حاصل شده به شرکت ) ٣

  ،بيمه

 در ارتباط با سرمايه گذاری های صندوق های جهت اتخاذ تصميمی که روالمقامات مسئول و ) ۴

  .بازنشستگی اجباری پيش بينی شده اند

  .پيشنهاد نمايد) کنسرواتيو(مدير هر صندوق بازنشستگی موظف است حداقل صندوق محافظه کاری 

 مکمل برای مديران صندوق های بانک مرکزی می تواند اسناد حقوقی تنظيمی که الزامات .٣

  . وضع خواهند کرد به تصويب برساندبازنشستگی

صندوق بازنشستگی اجباری مدير صندوق بازنشستگی بايستی از ديگر صندوق های  هر .۴

حد نصاب مجاز سرمايه  درصد ١۵ با اختالف حداقل مدير صندوق بازنشستگیهمان بازنشستگی اجباری 

   . سهمی متمايز شود در اوراق بهادار هاگذاری

آن صندوق های ) اوراق سهام( اين ماده، اوراق بهادار سهمی شامل سهام ۴ و ١ به تعريف بندهای .۵

 درصد دارايی های صندوق ٩٠اقل آنها حد) اساسنامه(سرمايه گذاری نمی شوند که برحسب قواعد 

 اين قانون ٣٨ به موجب ماده توانند فقط در اوراق بهادار قرضه، سپرده های بانکی پيش بينی شده می

  .سرمايه گذاری شوند

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ به موجب قانون اصالحی مورخه ٣٧اصالح ماده (
  



٤٣ 

 

  سرمايه گذاری های مجاز دارايی های صندوق بازنشستگی اجباری. ٣٨ماده 
 و در خارج از کشور های صندوق بازنشستگی اجباری می توانند در جمهوری ارمنستاندارايی  .١

  .سرمايه گذاری شوند

صندوق بازنشستگی اجباری می توانند به شرح زير در خارج از کشور سرمايه گذاری دارايی های  .٢

  :شوند

ناظر در سپرده ها و حساب های بانکی سازمان های مالی تحت مجوز و نظارت نهاد تام االختيار ) ١

  ،اری و توسعٔه اقتصادی يا کشورهای عضو اتحاديه اروپاسازمان همکبر سيستم بانکی کشورهای عضو 

در اوراق بهادار با ضمانت کامل و صادر شده از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعٔه ) ٢

بانک های مرکزی صادر شده از سوی در اوراق بهادار اقتصادی يا کشورهای عضو اتحاديه اروپا، 

   اقتصادی يا کشورهای عضو اتحاديه اروپا،کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعٔه

تحت نظارت و ثبت شده از سوی نهاد تام در بازارهای تنظيمی تجارت مجاز به در اوراق بهادار ) ٣

االختيار ناظر بر بازار سرمايۀ کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعٔه اقتصادی و کشورهای عضو 

  اتحاديه اروپا،

 تحت نظارت و ثبت شده از سوی نهاد تام سرمايه گذاریوق های صند) اوراق سهام(در سهام ) ۴

االختيار ناظر بر بازار سرمايۀ کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعٔه اقتصادی و کشورهای عضو 

  اتحاديه اروپا،

  .در ابزار مشتقه مالی فقط با هدف مصون سازی) ۵

 زير در جمهوری ارمنستان سرمايه صندوق بازنشستگی اجباری می توانند به شرحدارايی های  .٣

  :گذاری شوند

در حساب ها و سپرده های بانکی، اگر بانک مورد نظر در وضعيت عدم توانايی پرداخت ديون ) ١

  نباشد،) ورشکستگی(

 يا اوراق در اوراق بهادار جمهوری ارمنستان يا اوراق بهادار صادر شده از سوی بانک مرکزی) ٢

  بهادار دارای ضمانت کامل،

  ،در اوراق بهادار مجاز به تجارت در بازار تنظيمی فعال در جمهوری ارمنستان) ٣

بانک در اوراق بهادار صادر شده از طرف آن صندوق های سرمايه گذاری که تحت نظارت ) ۴

  مرکزی هستند،

  .در ابزار مشتقه مالی فقط با هدف مصون سازی) ۵

به (ی حداقل معيارها در قبال صادر کنندگان برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی بايست .۴

 و همچنين طرفين ابزار  آنهاه از طرفاوراق بهادار صادر شد) يا(و ) انضمام سپرده های بانکی بانک ها



٤٤ 

 

مشتقه مالی و انواع ابزار مشتقه مالی که دارايی های صندوق بازنشستگی اجباری می تواند در آنها سرمايه 

  .وضع بشوندگذاری شود، 

،  دارايی های صندوق بازنشستگی اجباری نمی توانند به حساب موجودی های قرضی تشکيل شوند.۵

 درصد دارايی های صندوق بازنشستگی ١٠ ماه و تا ميزان ٣بجز مواردی که قروض تا مهلت بازپرداخت 

جذب شده باشند، بطوری که حد نصاب های پيش بينی شده به موجب اين قانون در نتيجۀ جذب قروض 

  .مذکور نقض نشوند

  ) ن-١٩۶شماره ) ٠۶/٠٨/١٣٩۵ (٢٧/١٠/٢٠١۶ به موجب قانون اصالحی مورخه ٣٨اصالح ماده (
  

  محدوديت های سرمايه گذاری دارايی های صندوق های بازنشستگی اجباری. ٣٩ماده 
صندوق های بازنشستگی دارايی های با ارز خارجی به حساب ها  حداکثر ميزان سرمايه گذاری .١

  . درصد مجموع دارايی های صندوق بازنشستگی اجباری مورد نظر تجاوز نمايد۴٠ نمی تواند از باریاج

صندوق های دارايی های  حداکثر ميزان سرمايه گذاری ها با ارز خارجی غير قابل تبديل به حساب .٢

 درصد مجموع دارايی های صندوق بازنشستگی اجباری مورد نظر ٣بازنشستگی اجباری نمی تواند از 

  .تجاوز نمايد

در اوراق بهادار : از جمله(حجم کل سرمايه گذاری های انجامی در حساب ها و سپرده های بانکی  .٣

 درصد دارايی های ۴٠ نمی تواند از )انکیسپرده ب: منبعد) (تاييد کنندۀ سپرده گذاری موجودی ها در بانک

 همزمان، انجام سرمايه گذاری در يک بانک و همچنين .صندوق بازنشستگی اجباری مورد نظر تجاوز نمايد

اقربای نسبی و » یدارپيرامون بانک ها و فعاليت بانک«در بانک هايی که مطابق قانون جمهوری ارمنستان 

 درصد دارايی های صندوق بازنشستگی اجباری مورد نظر تجاور ١٠ سببی شناخته شده اند نمی تواند از

 به نحوی که دارايی های صندوق بازنشستگی می توانند بعنوان سپرده فقط در چنان بانک خارجی .نمايد

رتبه استاندارد اند پورز، » ب ب ب«گروه » ب ب ب«سرمايه گذاری شوند که حداقل دارای رتبه بندی 

  .فيچ باشند» ب ب ب«گروه » ب ب ب«رتبه بندی موديز يا » ب آ آ«وه گر » ٣ب آ آ «بندی 

 حجم کل سرمايه گذاری های انجامی در اوراق بهادار صادر شده جمهوری ارمنستان، جوامع .۴

 ۵٠جمهوری ارمنستان، بانک مرکزی جمهوری ارمنستان يا اوراق بهادار با ضمانت کامل نمی تواند از 

 گذاری  به نحوی که ارزش سرمايه،بازنشستگی اجباری مورد نظر تجاوز نمايددرصد دارايی های صندوق 

 اين محدوديت فقط . درصد دارايی های صندوق بازنشستگی تجاوز نمايد٢٠يک قسط نمی تواند از در ها 

شامل سرمايه گذاری های انجامی در اوراق بهادار صادر شده برای صندوق های بازنشستگی نمی شود، که 

 درصد دارايی های صندوق تجاوز ۵٠صورت ارزش سرمايه گذاری ها در يک قسط نمی تواند از در اين 

  .نمايد



٤٥ 

 

حجم کل سرمايه گذاری های انجامی در اوراق بهادار صادر شده کشور خارجی يا بانک مرکزی  .۵

تگی  درصد دارايی های صندوق بازنشس۴٠ نمی تواند از کشور مذکور يا اوراق بهادار با ضمانت کامل

 درصد ٢٠، به نحوی که ارزش سرمايه گذاری ها در يک قسط نمی تواند از اجباری مورد نظر تجاوز نمايد

  .دارايی های صندوق تجاوز نمايد

 اين ماده ۵ و ۴وجب بندهای محجم کل سرمايه گذاری ها در اوراق بهادار پيش بينی شده به  .۶

  .گی اجباری مورد نظر تجاوز نمايد درصد دارايی های صندوق بازنشست٨٠تواند از  نمی

پيرامون اوراق بهادارسازی دارايی ها و اوراق بهادار تامين « مطابق با قانون جمهوری ارمنستان .٧

حجم کل سرمايه گذاری ها در اوراق بهادار صادر شده از سوی صندوق های اوراق » شده با دارايی ها

  .دوق بازنشستگی اجباری مورد نظر تجاوز نمايد درصد دارايی های صن۵بهادارسازی نمی تواند از 

  :دارايی های صندوق بازنشستگی اجباری در موارد زير نمی توانند سرمايه گذاری شوند .٨

  حق رای دهنده به يک صادر کننده، درصد اوراق بهادار سهمی ١٠ درصد و بيش از ١٠در ) ١

  به يک صادر کننده، درصد اوراق بهادار سهمی حق رای ندهنده ١٠در بيش از ) ٢

   درصد اوراق بهادار قرضه صادر شده از سوی يک صادر کننده،۴٠در بيش از ) ٣

  . درصد سهام يا اوراق سهام صندوق های ديگر٢۵در ) ۴

  . اين ماده اعمال نمی شود۴-۵اين بند در قبال اوراق بهادار پيش بينی شده به موجب بندهای 

ق بهادار صادر شده از سوی صندوق های سرمايه گذاری نبايد  سرمايه گذاری های انجامی در اورا.٩

به نحوی که سرمايه گذاری .  درصد دارايی های صندوق بازنشستگی اجباری مورد نظر تجاوز نمايد۵٠از 

 درصد دارايی های ١٠نمی توانند از در اوراق بهادار صادر شده از سوی صندوق های سرمايه گذاری 

  :تجاوز نمايد، اگر آنهاصندوق بازنشستگی اجباری 

سرمايه گذاری با سرمايه متغير، های صندوق در صورت ثبت صندوق ها در جمهوری ارمنستان، ) ١

  ،عمومی، استاندارد، تنوع سازی شده نباشند

صندوق های سرمايه گذاری با سرمايه متغير و در صورت ثبت صندوق ها در کشور خارجی، ) ٢

ارايی های صندوق سرمايه گذاری  درصد د٩٠آنها حداقل ) اساسنامه(عد که مطابق با قوا  عمومی نباشند،

بايستی فقط در سپرده های بانکی، اوراق قرضه دولتی، اوراق بهادار مجاز به تجارت در بازار تنظيمی  می

جمهوری ارمنستان  شده به موجب قانونيا در اوراق بهادار مجاز يا در دارايی هايی نقدينگی ديگر وضع 

  .سرمايه گذاری شوند» مون صندوق های سرمايه گذاریپيرا«

سرمايه گذاری های انجامی در صندوق های سرمايه گذاری تحت مديريت از سوی يک مدير يا  .١٠

پيرامون بازار «جمهوری ارمنستان   قانون٣ ماده ٣۶در صندوق های سرمايه گذاری مديرانی که طبق بند 

 درصد دارايی های صندوق ٢۵شمار می روند نمی توانند از اقربای نسبی و سببی ب» اوراق بهادار

  .بازنشستگی اجباری مورد نظر تجاوز نمايند



٤٦ 

 

 درصد ارزش ١٠حداکثر ميزان سرمايه گذاری ها در اوراق بهادار يک صادر کننده نمی تواند از  .١١

ی ها در اوراق کل دارايی های صندوق بازنشستگی اجباری تجاوز نمايد و حداکثر ميزان سرمايه گذار

  درصد دارايی های صندوق بازنشستگی١۵بهادار صادر کنندگان اقربای نسبی و سببی نمی تواند از 

  . وضع نشده باشدی، اگر طبق اين قانون مورد ديگرداجباری تجاوز نماي

 درصد ٢۵سرمايه گذاری در اوراق بهادار صادر شده از سوی يک صادر کننده می تواند تا مقدار  .١٢

اوراق قرضه . رايی های صندوق بازنشستگی اجباری انجام شود، اگر آنها اوراق قرضه تامينی باشنددا

  :تامينی عبارتند از

پيرامون اوراق قرضۀ وام «اوراق قرضۀ وام مسکن تامينی که به موجب قانون جمهوری ارمنستان ) ١

  صادر شده اند،از سوی بانک ها يا سازمان های وامی » مسکن تامينی

اوراق قرضۀ صادر شده از سوی بانک های کشورهای خارجی که موجودی های حاصل از پذيره ) ٢

  :نويسی آنها در چنان دارايی هايی سرمايه گذاری می شوند که

کافی برای کل گزيده زمانی اعتبار ) پوشش(برای اجرای تعهدات تحکيم شده از طريق آنها ايمنی . الف

   وهستنداوراق بهادار قرضی 

بطور اولويتی برای  ،در صورت عدم توانايی پرداخت ديون يا ورشکستگی بانک صادر کننده. ب

اوراق بهادار و درصد بهره حساب ) ارزش اسمی(جبران وجه اصلی (اجرای تعهدات در قبال صاحبان آنها 

  .در خصوص اوراق بهادار قرضی مذکور، مورد استفاده قرار می گيرند) شده

بغير از (ادار صادر شده از سوی يک شخص مشمول در دارايی های صندوق ارزش کل اوراق به .١٣

، سپرده های بانکی سرمايه گذاری شده در نزد شخص مذکور و ريسک مربوط به )اوراق قرضه تامينی

 درصد ارزش کل دارايی های صندوق مورد نظر ٢٠ابزار مشتقه مالی منعقد شده با شخص مذکور نبايد از 

  .تجاوز نمايد

از جمله ( ارزش کل اوراق بهادار صادر شده از سوی يک شخص مشمول در دارايی های صندوق .١۴

، سپرده های بانکی سرمايه گذاری شده در نزد شخص مذکور و ريسک مربوط به )اوراق قرضه تامينی

  درصد ارزش کل دارايی های صندوق مورد نظر٣٠ابزار مشتقه مالی منعقد شده با شخص مذکور نبايد از 

  .تجاوز نمايد

، انجام سرمايه گذاری ها در ابزار مشتقه مالی فقط به منظور مصون سازی صورت می گيرند .١۵

 باشد يا گرفته پايۀ ابزار مشتقه مذکور قرار برموقعی که صندوق مورد نظر شامل اوراق بهادار اصلی که 

ده توسط ابزار مشتقه با منعقد ش ميزان معاملۀ .ريسک تحت مصون سازی مشخصۀ صندوق مذکور باشد

 درصد ارزش دارايی های صندوق تجاوز نمايد، اگر طرف معامله بانک باشد ١٠يک شخص نمی تواند از 

حجم کل .  درصد تجاوز نمايد۵يا معامله در بازار تنظيمی منعقد شده باشد و در ساير موارد نمی تواند از 



٤٧ 

 

ی های صندوق بازنشستگی اجباری نبايد از ارزش  مشتقه مالی مشمول در دارايهایريسک مربوط به ابزار

  .تجاوز نمايدمورد نظر کل دارايی های صندوق 

 درصد دارايی های صندوق ١۵ نمی توانند از سرمايه گذاری های انجامی در يک کشور خارجی .١۶

در بازنشستگی اجباری تجاوز نمايند، به استثنای مواردی که در صورت مشمول شدن ابزار مشتقه مالی 

  .دارايی های صندوق، امکان تشخيص صريح ميزان شرکت کشور مشخصی وجود نداشته باشد

حدوديت های کميتی و ارزی سرمايه محاسبۀ مارزش بازاری و کلی دارايی های صندوق مبنای  .١٧

ری کلی دارايی های صندوق گذاری دارايی های صندوق بازنشستگی اجباری در ابزار مالی ارزش بازا

   .گيرد قرار می

 محدوديت های کميتی و ارزی سرمايه گذاری وضع شده به موجب اين ماده در صورتی شامل .١٨

حال صندوق بازنشستگی اجباری می شود که ارزش دارايی های خالص صندوق مورد نظر از دو ميليارد 

دوق مورد نظر صندرام جمهوری ارمنستان تجاوز نموده و اگر از روز انجام اولين اختصاصات اندوخته به 

  .باشدسپری شده  ماه ۶

  : دارايی های صندوق بازنشستگی اجباری در موار زير نمی توانند سرمايه گذاری شوند.١٩

صادر شده از سوی مدير و امانت دار صندوق بازنشستگی اوراق بهادار ابزار مشتقه مالی يا در ) ١

اين زيربند شامل حال انجام . سوب می شونداجباری و همچنين اقربای نسبی و سببی آنان که طرف آنان مح

يا اقربای (صندوق ديگر تحت مديريت مدير صندوق مورد نظر ) اوراق سهام(سرمايه گذاری در سهام 

  :نمی باشد، اگر کليه شرايط زير وجود داشته باشد) نسبی و سببی آن

شستگی مورد نظر سياست سرمايه گذاری صندوق مغاير با اهداف سرمايه گذاری صندوق بازن. الف

  نباشد،

  وصول نشود،) اوراق سهام(و پذيره نويسی سهام های بازپرداخت  برای آن پرداخت. ب

در صورت سرمايه گذاری دارايی های صندوق تحت مديريت مدير در يک صندوق ديگر تحت . پ

آنها از مديريت خود، با سرمايه گذاری همان دارايی ها در صندوق های مختلف پاداش عمل مضاعف 

  وصول نشود،

  با قواعد صندوق مورد نظر چنين امکانی پيش بينی نشده باشد،. ت

در اوراق بهادار صادر شده شخص انجام دهندۀ مميزی مدير يا امانت دار صندوق بازنشستگی مورد ) ٢

  نظر،

 در اوراق بهادار صادر شده اشخاص عرضه کنندۀ خدمات مشاوره ای به مدير يا امانت دار صندوق) ٣

  بازنشستگی مورد نظر،

  در ابزار مشتقه مالی بغير از سرمايه گذاری هايی که به منظور مصون سازی صورت می گيرد،) ۴

  در آن گونه دارايی هايی که واگذاری آنها ممنوع يا محدود باشد،) ۵



٤٨ 

 

يقه، آثار هنری، سکه های يادبود، شمايل مقدسه، لوازم عت(در امالک يا دارايی های فيزيکی ديگر ) ۶

  ).اتومبيل های گرانقيمت و غيره

 اوراق بهادار مشمول در دارايی های صندوق بازنشستگی اجباری نمی توانند در خارج از بازار .٢٠

  :تنظمی به فروش برساند يا به هر شکل ديگر

  به امانت دار صندوق بازنشستگی موردنظر،) ١

  به مدير صندوق بازنشستگی موردنظر،) ٢

   مديريت مدير يا امانت دار صندوق بازنشستگی مورد نظر،به اعضای نهاد) ٣

  .شوند اين بند واگذار ١-٣خاص مندرج در زيربندهای شبه اقربای نسبی و سببی ا) ۴

مدير و امانت دار صندوق بازنشستگی نمی توانند به يکديگر قرض بدهند يا اجرای تعهدات را  .٢١

  .ضمانت نمايند

اری موظف است اقداماتی در جهت تطابق سرمايه گذاری های مدير صندوق بازنشستگی اجب .٢٢

صندوق بازنشستگی با الزامات اين قانون و حتی المقدور تامين هرچه بيشتر سودآوری، حفظ و صرفه جويی 

دارايی های صندوق بازنشستگی در دست گيرد، اگر در نتيجۀ موارد زير محدوديت های کميتی و ارزی 

  : شده باشندضن ماده نقيش بينی شده به موجب ايپ

  تغييرات در قيمت های بازاری که مبنای ارزيابی دارايی ها قرار گرفته اند،) ١

  تغييرات در نرخ برابری ارز،) ٢

تغييرات مناسبات اقتصادی و سازمانی فی ما بين سازمان هايی که در سهام آنها دارايی های ) ٣

  صندوق بازنشستگی سرمايه گذاری شده است،

  . مواردی که خارج از اراده و کنترل مدير صندوق بازنشستگی باشندديگر) ۴

 ماه ۶ مطابقت سرمايه گذاری های پيش بينی شده به موجب اين قانون می بايستی حداکثر در طی .٢٣

  .يا در نتيجۀ ارزيابی دارايی ها نقض معلوم شده است، پايان يابداز روزی که نقض روی داده است 

وق بازنشستگی اجباری می توانند در اوراق بهاداری که جديدًا صادر شده اند  دارايی های صند.٢۴

 ماه بعد از ١٢پيشنهاد آنها می بايستی در طی ) يا(سرمايه گذاری شوند، که مطابق با شرايط صدور و 

  . اين قانون مجاز باشند٣٨ ماده ٣ و ٢صدور آنها در هر بازار تنظيمی پيش بينی شده به موجب بندهای 

،  ن-١٩۶شماره ) ٠۶/٠٨/١٣٩۵ (٢٧/١٠/٢٠١۶ به موجب قانون اصالحی مورخه ٣٩اصالح ماده (
  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧قانون اصالحی مورخه 

  

  خدماتدر ازای پرداخت ها . ٩فصل 
پرداخت های انجامی به حساب شرکت کنندۀ صندوق بازنشستگی اجباری و پرداخت های . ۴٠ماده 
   هزينه های انجامی از دارايی های صندوق بازنشستگی اجباریوصولی و



٤٩ 

 

مدير صندوق بازنشستگی موظف است برای مديريت صندوق بازنشستگی اجباری از دارايی های  .١

) پاداش عمل مدير( اين قانون پرداخت هزينه ۴٢صندوق بازنشستگی اجباری به ميزان مندرج در ماده 

  .وصول نمايد

می تواند وضع شده به موجب پاراگراف اول بند جاری، مدير صندوق بازنشستگی بغير از پاداش عمل 

به حساب دارايی های صندوق بازنشستگی اجباری هزينه های مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی 

آن بانک انجام دهد که ترکيب و حداکثر مقدار مورد نظر و انجام مميزی صندوق بازنشستگی اجباری 

  .با نهاد تام االختيار دولتی زمينه مالی دولت جمهوری ارمنستان وضع می نمايدمرکزی در توافق 

کسورات ديگر از دارايی های صندوق بازنشستگی اجباری بغير از پرداخت و هزينه های تعيين شده به 

  .موجب اين قانون، ممنوع است

 اين ماده می تواند ٣بند ، بغير از موارد پيش بينی شده به موجب  قواعد صندوق بازنشستگیبرحسب .٢

حق بازپرداخت صندوق بازنشستگی اجباری . وضع بشود حق بازپرداخت سهام صندوق بازنشستگی اجباری

نمی تواند از يک درصد ارزش برآوردی سهام مورد بازپرداخت، بغير از مورد پيش بينی شده به موجب بند 

  . اين قانون، تجاوز نمايد۵٨ ماده ۵

در موارد دريافت موجودی های اندوخته در موقع  ام صندوق بازنشستگی اجباریحق بازپرداخت سه .٣

، پرداخت برنامه ای مقرری ساليانهاين قانون به شکل با بازنشسته شدن برحسب مقررات وضع شده مطابق 

  :يا بصورت يکبار هزينه و همچنين در موارد زير وصول نمی شود

 خود از سوی شرکت کننده با سهام صندوق بازنشستگی در صورت مبادلۀ سهام صندوق بازنشستگی) ١

  ديگر همان مدير،

 اين ٢٧ ماده ٧در صورت مبادلۀ سهام صندوق بازنشستگی بر مبنای پيش بينی شده به موجب بند ) ٢

  قانون،

در صورت مبادلۀ سهام صندوق بازنشستگی مورد نظر از سوی شرکت کننده با سهام صندوق ) ٣

، بغير از موارد مبادلۀ سهام صندوقی که سهام آن  ماه و برای اولين بار١٢ی  در طبازنشستگی ديگر

 به نحوی که به تعريف اين . ماه اخير در نتيجۀ انجام مبادلۀ سهام بدست آمده باشد١٢در طی ) بخشی از آن(

  :بند

ندوق مبادلۀ اولين بار نيز مبادلۀ سهام صندوق بازنشستگی مورد نظر با سهام بيش از يک ص. الف

مبادله برای معامالت ) ها نامهدرخواست (درخواست نامۀ ماه محسوب می شود، اگر ١٢بازنشستگی در طی 

 در طی همان روز به متصدی فهرست ثبت شرکت مبادلۀ مذکور که به موجب اين قانون پيش بينی شده است

  کنندگان ارائه شده باشد،

الت مبادلۀ سهام صندوق های بازنشستگی تحت  معام،در محاسبۀ مبادلۀ سهام صندوق بازنشستگی. ب

  ،مديريت مدير همان صندوق بازنشستگی شامل نمی شوند
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مبادله سهام اولين مطابق اين قانون پس از افتتاح حساب بازنشستگی برای شخص، در صورت ) ۴

 صندوق بازنشستگی که برای اولين بار از سوی شرکت کننده برحسب مقررات وضع شده به موجب مواد

   انتخاب شده است، اين قانون٣۴ و ٣٣

صندوق به ارث برده هر  اولين مبادلۀ سهام  معاملۀ اين قانون، در صورت انجام١٢مطابق با فصل ) ۵

  وارث،از سوی 

در در بدست آوردن سهام صندوق بازنشستگی اجباری ديگر به حساب دارايی های شرکت کننده ) ۶

  .صندوق بازنشستگیفعاليت توقف صورت 

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ به موجب قانون اصالحی مورخه ۴٠اصالح ماده (
  

  پرداخت ها در ازای خدمات امانت داری. ۴١ماده 
پرداخت ها در ازای خدمات امانت داری صندوق بازنشستگی اجباری مطابق با قرارداد منعقد شده  .١

  .شوندزنشستگی مورد نظر انجام می با مدير صندوق بازنشستگی به حساب مدير صندوق با

  

  پاداش عمل مدير صندوق بازنشستگی اجباری. ۴٢ماده 
 مدير صندوق بازنشستگی اجباری برحسب قواعد صندوق بازنشستگی اجباری تحت مديريت خود .١

  .پاداش های ساالنه برای مديريت صندوق بازنشستگی مورد نظر و مقررات محاسبۀ آنها را وضع می نمايد

 درصد دارايی های ١٫۵مقدار پاداش ساالنه برای مديريت صندوق بازنشستگی اجباری نبايد از  .٢

  .خالص صندوق بازنشستگی مورد نظر تجاوز نمايد

  

  پرداخت ها در ازای خدمات متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان. ۴٣ماده 
اد منعقد شده با مدير  پرداخت ها برای خدمات متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان مطابق با قرارد.١

  .صندوق بازنشستگی به حساب مدير صندوق بازنشستگی مورد نظر انجام می گردند

ميزان پرداخت های وصولی از سوی متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان بايد توجيه اقتصادی داشته 

  .باشد و درآمد معقولی برای وی تامين نمايد

دی فهرست ثبت شرکت کنندگان برحسب قرارداد منعقد  حداکثر مقدار پرداخت در ازای خدمات متص.٢

  .شده فی ما بين دولت جمهوری ارمنستان و متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان تعيين می شود
بابت درخواستنامه هايی که به مقرر اين قانون به متصدی فهرست ثبت  اپراتور حساب مجاز است .٣

وارث آن پرداخت هايی را وصول نمايد که نمی تواند شرکت کنندگان ارائه می شود از شرکت کننده يا 

  .بيشتر از مجموع سود دهی معقول و هزينه هايی که بدين منظور انجام می شود، باشد
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  تضمين قابل برگشت بودن اختصاصات اندوخته و روال آن. ١٠فصل 
  تضمين قابل برگشت بودن اختصاصات اندوخته. ۴۴ماده 
شت بودن اختصاصات اندوخته به شرکت کننده را که به نفع شخص جمهوری ارمنستان قابل برگ .١

 اين قانون انجام شده است، به مقدار تعديل نرخ ساالنه تورم پرداخت های ۵ ماده ١ بند ١مندرج در زيربند 

  . اين قانون، تضمين می نمايد۶اجتماعی انجام شده مطابق با ماده 

ی اجتماعی پيش بينی شده به موجب اين بند با ضميمه  مقررات تعديل نرخ ساالنه تورم پرداخت ها.٢

  .ای که جزء الينفک اين قانون را تشکيل می دهد وضع می شود

 ماده جاری به حساب موجودی های صندوق ١قابل برگشت بودن وجه وضع شده به موجب بند  .٣

 صندوق ضمانت ضمانت بوجود آمده بر مبنای اين قانون و در صورت عدم وجود موجودی های کافی در

  .به حساب موجودی های بودجه دولتی جمهوری ارمنستان تضمين می شود

که ضمانت عودت به مقدار تعديل نرخ ساالنه تورم نيز شامل حال در خصوص اين  ۴۴ ماده ١بند (
 قانون مورد نظر متناسبًا از بودجه دولتی جمهوری ارمنستان اختصاص ٩موجودی هايی که به مقرر ماده 

) ١۶/٠۴/١٣٩۴ (٠٧/٠٧/٢٠١۵ دادگاه قانون اساسی مورخه ١٢٢۴بد نمی شود، بنا به حکم شماره می يا
  )قانون اساسی و بی اعتبار شناخته شود) ١٢تبصره  (۴٨، و ٣، ١مغاير با الزامات مواد 

  

  اختصاصات اندوخته جبران مورد و مقدار. ۴۵ماده 
 به مقطع روز دريافت شود که طی آناختصاصات اندوخته وضعيتی محسوب می جبران  مورد .١

اوراق (ی سهام د اين قانون مجموع ارزش های برآور۴٩ ماده ٣ وضع شده به موجب بند ۀدرخواست نام

صندوق بازنشستگی اجباری موجود در حساب بازنشستگی شخص از مقدار وضع شده به موجب بند ) سهام

  . اين قانون کوچک باشد۴۴ ماده ١

ده به موجب اين فصل در روز دريافت درخواست نامۀ وضع شده به موجب ماده  پيش بينی شجبران .٢

 اين قانون و مجموع ارزش ۴۴ ماده ١ اين قانون، به مقدار ما به التفاوت وجه تعيين شده به موجب بند ۴٩

 در حساب بازنشستگی شخص انجام صندوق بازنشستگی اجباری موجود) اوراق سهام(های برآوردی سهام 

  .ردپذي می

  . پيش بينی شده به موجب اين فصل فقط يکبار صورت می گيردجبران برای هر شرکت کننده  .٣

 در خصوص اين که ضمانت عودت به مقدار تعديل نرخ ساالنه تورم نيز شامل ۴۵ ماده ٢ و ١بندهای (
منستان  قانون مورد نظر متناسبًا از بودجه دولتی جمهوری ار٩حال موجودی هايی که به مقرر ماده 

 ٠٧/٠٧/٢٠١۵ دادگاه قانون اساسی مورخه ١٢٢۴اختصاص می يابد نمی شود، بنا به حکم شماره 
  )قانون اساسی و بی اعتبار شناخته شود) ١٢تبصره  (۴٨، و ٣، ١مغاير با الزامات مواد ) ١٣٩۴/٠۴/١۶(
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  موجودی های صندوق ضمانت و پرداخت های تضمينی. ۴۶ماده 
 وضع شده به موجب اين قانون، تضمينیمانت از وجوه پرداخت های  موجودی های صندوق ض.١

 اين ۴٧ ماده ۵درآمدهای حاصل از مديريت آنها، وجوه دريافتی بر اساس الزام بدست آمده مطابق با بند 

  .قانون در قبال مديران صندوق های بازنشستگی، ديگر درآمدها و موجودی ها  تشکيل می شود

حساب صندوق  صندوق بازنشستگی درينی انجام شده از سوی مديران تضم وجوه پرداخت های .٢

  .بانک مرکزی اندوخته می شوندبازنشستگی واقع در 

صندوق ضمانت می توانند صرفًا برحسب مقررات و شرايط پيش بينی شده به موجب  موجودی های .٣

اری و اجرای برنامه سرمايه اين قانون جهت جبران مستمری های اندوخته، انجام هزينه های عملياتی و اد

 پيرامون«ضمانت جبران سپرده ها برحسب قانون جمهوری ارمنستان  که برای صندوقگذاری های عمده 

  .استفاده بشوند  وضع شده اند،»ضمانت جبران سپرده های بانکی اشخاص حقيقی

 ٠٫١د از وان سرمايه گذاری های عمده نمی تهزينه های اداری ساالنۀ مديريت صندوق ضمانت و .۴

  .ديتضمينی جمع آوری شده تجاوز نمادرصد پرداخت های 

صندوق های بازنشستگی اجباری به استثنای مديران صندوق بازنشستگی فاقد توانايی  مديران .۵

تضمينی يکبار هزينه و پرداخت ديون موظف هستند به مقرر اين قانون به صندوق ضمانت پرداخت های 

  .جمهوری ارمنستان وضع می نمايدتضمينی دولت قررات محاسبۀ پرداخت های م.  پرداخت نمايندتناوبی

 مديران صندوق بازنشستگی جهت دريافت مجوز مديريت صندوق بازنشستگی اجباری در مهلت ده .۶

  . ميليون درام پرداخت می نمايند١۵مبلغ تضمينی يکبار هزينه به  پرداخت وجهروز به حساب خود 

مورد نظر انجام  تناوبی سه ماه يکبار تا دهمين روز کاری ماه بعدی سه ماهه تضمينی پرداخت های .٧

 درصد ارزش دارايی های خالص ٠٫٠٢تناوبی به ميزان تضمينی مقدار مبلغ پرداخت های . پذيرند می

به . صندوق بازنشستگی اجباری تحت مديريت مدير صندوق بازنشستگی در مقطع روزانه محاسبه می شوند

ازنشستگی اجباری مربوطه انجام تناوبی به حساب دارايی های صندوق بتضمينی رداخت های نحوی که پ

  .پذيرند می

  . موجودی های جمع آوری شده در صندوق ضمانت مالکيت جمهوری ارمنستان می باشند.٨

 اگر بر حسب آخرين روز سه ماهه حسابدهی موجودی های صندوق، بغير از وام ها، قروض، .٩

 درصد ارزش دارايی های خالص صندوق بازنشستگی اجباری ٢٫۵ و هدايا از اعطايیهای  تضامين، وام

تضمينی برحسب آخرين تحت مديريت مديران کليه صندوق بازنشستگی اجباری انجام دهنده پرداخت های 

، در اين صورت مديران صندوق بازنشستگی پرداخت های تضمينی تناوبی روز سه ماهه قبلی تجاوز نمايد

 تا پنجمين روز کاری ماه بعدی سه ماهه حسابدهی به مديران صندوق ضمانت در اين باره. جام نمی دهندان

. صندوق بازنشستگی اجباری و نهاد تام االختيار دولتی زمينه مالی دولت جمهوری ارمنستان اعالم می نمايد
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 ماه بعدی روزی که در اين مطابق اين بند، انجام پرداخت های تضمينی تناوبی از سوی صندوق ضمانت از

  ).انجام پرداخت ها مجددًا آغاز می شود(باره اعالم می شود متوقف می شود 

تضمينی که به موجب اين ماده وضع شده است جرايمی به  در صورت عدم انجام پرداخت های .١٠

نی، برای  درصد بانکی برحسب روز تعيين شده برای انجام پرداخت تضمينرخ برآوردیميزان سه برابر 

صندوق بازنشستگی که پرداخت را انجام نداده است، وجوه مذکور محاسبه می شود، که به حساب مدير 

  .پرداخت می شود

  

  جبران اختصاصات اندوخته، مبادله اطالعات و نظارت. ۴٧ماده 
متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان تصميم پيرامون وجود مورد جبران اختصاصات اندوخته را در  .١

 اين ۴٩ ماده ٣ روز کاری پس از دريافت درخواست نامه وضع شده به موجب پاراگراف دوم بند ۵ طی

و مقدار ) يا نبود آن( روز کاری پيرامون وجود مورد جبران ٣قانون اتخاذ می نمايد، که پس از آن در طی 

  . نمايد اين قانون به شرکت کننده اعالم می۴۵تفاوت پيش بينی شده به موجب ماده ما به ال

 روز کاری پس از آشکار نمودن واقعيت وجود ٢ متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان در طی .٢

مراتب را برحسب مقررات وضع شده از سوی دولت جمهوری ارمنستان به اطالع نهاد تام  ،مورد جبران

العات وضع  ارائه اسناد و اطبااالختيار دولتی زمينه مالی دولت جمهوری ارمنستان و صندوق ضمانت، 

 مقدار مابه التفاوت پيش بينی شده به موجب به انضمام(شده از سوی دولت جمهوری ارمنستان، می رساند 

  .) اين قانون۴۵ماده 

 روز کاری پس از دريافت اسناد و اطالعات پيش بينی شده به موجب بند ۵ صندوق ضمانت در طی .٣

 خود به نهاد تام االختيار دولتی زمينه دريافت سهم ، جهت اين ماده، در صورت تاييد وجود مورد جبران٢

 مالی دولت جمهوری ارمنستان درخواست نامه ارائه می نمايد و در طی يک روز کاری پس از دريافت آن

 اين قانون را به متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان ۴۵مبلغ مابه التفاوت پيش بينی شده به موجب ماده 

  .منتقل می نمايد

هرست ثبت شرکت کنندگان در پرداخت مستمری اندوخته مبلغ دريافتی برحسب مقررات  متصدی ف.۴

 اين ماده را به مبلغ حاصل از بازپرداخت کليه سهام موجود در حساب ٣وضع شده به موجب بند 

 اين ٣مبلغ وضع شده به موجب بند اگر شرکت کننده با دريافت . می نمايداضافه بازنشستگی شرکت کننده 

ايل است مستمری را به شکل پرداخت برنامه ای دريافت نمايد، در اين صورت به حساب مبلغ وضع ماده م

ن صندوق  اين قانون، برای شرکت کننده سهام آ١١ اين ماده و به مقرر ماده ٣شده به موجب بند 

 قانون اين ۴٩ ماده ٣شوند که در موقع ارائه درخواست نامه مقرر در بند  بازنشستگی بدست آورده می

  .ها به آن بوده است شرکت کننده در حال انجام پرداخت
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: از جمله( اگر مورد جبران در پی عمليات غير قانونی يا اعمال ناکارآمد هر شخصی پيش آمده باشد .۵

 در صورت جبران اختصاصات اندوخته اجباری تضمين شده با تعديل نرخ ،)وظيفه امانت داری مديرنقض 

صندوق ضمانت در قبال شخص مورد نظر به مقدار زيانی که شخص  ارمنستان و ، جمهوریساالنه تورم

  .بدست می آورند مذکور به مقرر قانون برای آن مسئول می باشد حق عطف به ماسبق

 مقررات و شرايط مبادله اطالع رسانی بين صندوق ضمانت و بانک مرکزی و همچنين بين صندوق .۶

  .برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع می شودندگان ضمانت و متصدی فهرست ثبت شرکت کن

مقررات و شرايط مبادله اطالع رسانی بين صندوق ضمانت و نهاد تام االختيار دولتی زمينه مالی  .٧

دولت جمهوری ارمنستان و همچنين بين متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان و نهاد تام االختيار دولتی 

  . دولت جمهوری ارمنستان وضع می نمايدارمنستان،زمينه مالی دولت جمهوری 

و همچنين مدير آن،  صندوق ضمانت شخص اداره کنندۀ در قبال فعاليتو تدابير جوابگويی نظارت  .٨

 و ديگر اسناد حقوقی صندوق ضمانتبرحسب اين قانون، ساير قوانين تنظيم کنندۀ فعاليت شخص اداره کنندۀ 

 قانون موجب بر حسب مقررات شرايط وضع شده به بانک مرکزیی از سو تصويب شده بر اساس آنها

 ضمانت جبران سپرده پيرامون«و قانون جمهوری ارمنستان » پيرامون بانک مرکزی«جمهوری ارمنستان 

  .اعمال می شود» های بانکی اشخاص حقيقی

قابليت  که از زير می توانند به مقرر اين قانون در دارايی های مالی صندوق ضمانت موجودی های .٩

  : سرمايه گذاری شوندبرخوردار هستنداطمينان باالی برگشت پذيری 

  در اوراق بهادار صادر شده از سوی جمهوری ارمنستان يا اوراق بهادار با ضمانت کامل،) ١

فعال در جمهوری ارمنستان يا حساب بانکی در بانک های تجاری ) يا(بعنوان سپرده بانکی و ) ٢

  اعتبار باال، دارای  ورده اولهای خارجی  بانک

   يا اوراق بهادار با ضمانت کامل،بانک مرکزیدر اوراق بهادار صادر شده از سوی ) ٣

  در شمش های استاندارد طال،) ۴

 کشورهای مذکور مرکزیهای بانک ) يا(در اوراق بهادار صادر شده از سوی کشورهای معتبر و ) ۵

  يا اوراق بهادار با ضمانت کامل،

 اوراق بهادار صادر شده از سوی سازمان های دارای اعتبار باال يا اوراق بهادار با ضمانت در) ۶

  کامل،

 و در توافق صندوق ضمانتبنا به تصميم هيئت امنای شخص اداره کنندۀ در دارايی های مالی ديگر ) ٧

  .نهاد تام االختيار دولتی زمينه مالی دولت جمهوری ارمنستانبا 

 از قبول وضع کنندۀ رتبه بندیمورد مجاز رتبه بندی و فهرست سازمان های نصاب های   حد.١٠

نهاد تام االختيار دولتی در توافق با ) هيئت: منبعد (صندوق ضمانتسوی هيئت امنای شخص اداره کنندۀ 

  . وضع می نمايدزمينه مالی دولت جمهوری ارمنستان
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، امنيت و نقدينگی بازنشستگی ق ضمانتصندوبه نحوی که معيار اوليۀ پذيره نويسی دارايی های 

  . می باشدهای تحت پذيره نويسی موجودی

، مديريت صندوق به مدير صندوق ضمانتدر صورت انحالل يا ورشکستگی شخص اداره کنندۀ  .١١

می شود تا تعيين مدير اصلی صندوق  تعيين جمهوری ارمنستانموقت ديگر که بر حسب اتخاذ تصميم دولت 

  . سپرده می شود،مهوری ارمنستانجاز سوی دولت 

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧قانون اصالحی مورخه  به موجب ۴٧اصالح ماده (
  

  پرداخت مستمری های اندوخته. ١١فصل 
  انواع مستمری های اندوخته. ۴٨ماده 
  :انواع مستمری های اندوخته عبارتند از .١

  قرری ساليانه،م) ١

   ای،پرداخت های برنامه) ٢

  .پرداخت های يکبار هزينه) ٣

 موجود در حساب صندوق بازنشستگی بر اساس ارزش سهام مستمری های اندوخته مقدار .٢

  . تعيين می شودمستمری های اندوخته شرکت کننده و دوره زمانی دريافت بازنشستگی

 و ندگانمتصدی فهرست ثبت شرکت کن و پرداخت های برنامه ای مقرری ساليانه جهت محاسبۀ .٣

  .جداول مرگ و مير جامع استفاده نماينداز شرکت بيمه می بايستی برای هر دو جنسيت 

ب قانونگذاری جمهوری ارمنستان برحسب مقررات وضع شده به موج مستمری های اندوخته .۴

  .توانند تحت توقيف قرار گيرند می

  

  مستمری اندوختهمقررات دريافت . ۴٩ماده 
  : بدست می آورد، اگرمستمری اندوختهوارد زير حق دريافت  شرکت کننده به شرح م.١

   تکميل شده باشد،شرکت کنندهسن بازنشستگی ) ١

 موجود در صندوق بازنشستگی کامل شده و ارزش برآوردی کلی سهام شرکت کننده سالگی ۵۵سن ) ٢

  . ماده جاری را کفايت نمايد٣ بند ٣، شرايط زيربند بازنشستگیحساب 

 خود را صرفنظر از واقعيت دريافت مستمری اندوخته تواند به مقرر اين قانون  میشرکت کننده

  .مستمری دولتی اداره نمايد

  درمتصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان به شرکت کننده مستمری های اندوخته جهت دريافت .٢

بازنشستگی اجباری موجود در حساب ) صندوق های(خصوص دريافت گواهی پيرامون سهام صندوق 

بازنشستگی خود، ارزش برآوردی کلی آنها و همچنين پرداخت های ماهانه و به تساوی موجودی های 
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درخواست اند  محاسبه شده اين قانون ۴٨ ماده ٣ بر اساس جداول پيش بينی شده به موجب بند شرکت کننده

س از دريافت  روز کاری پ٣ موظف است در طی متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان .نمايد  ارائه مینامه

. درخواست نامه، گواهی با مضمون اطالعات مندرج در جملۀ اول اين بند در اختيار شرکت کننده بگذارد

برحسب مقررات  داده می شود شرکت کننده به  متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگانفرم گواهی که از سوی

 از بازنشستگیحساب مۀ  ترازنا. وضع می شودبانک مرکزی  اسناد حقوقی تنظيمیوضع شده به موجب

 متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگانروز آغاز شرکت در مولفۀ اندوخته تا روز ارائه درخواست نامه به 

  .تشکيل می شود

 اجباری موجود در حساب بازنشستگی)  هاصندوق (صندوقبسته به ارزش برآوردی کلی سهام  .٣

  : را می تواند به اشکال زير دريافت نمايد خودمستمری اندوخته شرکت کننده، شرکت کننده بازنشستگی

 درصد مستمری اصلی کمتر باشد يا برابر ٧۵ اين قانون مبلغ ماهانه از ۴٨ ماده ٣اگر مطابق با بند ) ١

 يا  مقرری ساليانه را به شکل هایمستمری اندوخته مجاز است شرکت کنندهاين صورت  با آن باشد، در

  ،کبار هزينه دريافت نمايد يا پرداخت يپرداخت های برنامه ای

 به پرداخت شرکت کننده اين قانون در صورت تبديل موجودی های ۴٨ ماده ٣اگر مطابق با بند ) ٢

 درصد مستمری اصلی بيشتر و از پنج برابر مستمری مذکور کمتر ٧۵های مساوی ماهانه مبلغ ماهانه از 

به مقدار مبلغ دريافتی درنتيجۀ بازپرداخت  استموظف  شرکت کنندهاين صورت  باشد يا برابر آن باشد، در

  ،مقرری ساليانه منعقد نمايداجباری خود، برحسب مقررات اين قانون قرارداد  صندوق بازنشستگیسهام 

 به پرداخت شرکت کننده اين قانون در صورت تبديل موجودی های ۴٨ ماده ٣اگر مطابق با بند ) ٣

 شرکت کنندهابر مستمری اصلی تجاوز نمايد، در اين صورت های مساوی ماهانه مبلغ ماهانه از پنج بر

 صندوق بازنشستگینتيجۀ بازپرداخت بخشی از سهام  موظف است به حساب موجودی های دريافتی در

اجباری خود به مقرر اين قانون و به ميزانی که در صورت تبديل به پرداخت های مساوی، مبلغ ماهانه پنج 

 مجاز خواهد شرکت کننده و ل خواهد داد قرارداد مقرری ساليانه منعقد نمايدبرابر مستمری اصلی را تشکي

  .بصورت مقرری ساليانه يا پرداخت های برنامه ای يا پرداخت يکبار هزينه دريافت نمايدمابقی را بود 

متصدی فهرست ثبت شرکت خصوص انتخاب خود را به   موظف است درخواست نامه درشرکت کننده

  .نمايد ارائه کنندگان

حقوق و مقرری ساليانه، مستمری موارد دريافت  حق دريافت حقوق و مقرری ساليانه صرفنظر از .۴

  .از منابع ديگر ناشی می شود شرکت کنندهدولتی يا کمک هزينه 
  

   به شرکت بيمهشرکت کنندهانتقال موجودی های . ۵٠ماده 
 قرارداد مقرری ساليانه و همچنين انتخاب شرکت بيمه ودر بارۀ مطلع ساختن با  شرکت کننده .١

متصدی فهرست ثبت شرکت  به ،خت سهام و انتقال موجودی های حاصل از آن به شرکت بيمهابازپرد

  . درخواست نامه ارائه می نمايدکنندگان



٥٧ 

 

 اجباری را در بارۀ صندوق بازنشستگی موظف است مدير متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان .٢

 روز کاری پس از ١٠ مشترکًا در طی صندوق بازنشستگیازد و با امانت دار تقاضای بازپرداخت مطلع س

بازپرداخت سهام موجود در حساب بازنشستگی  اين ماده، ١دريافت درخواست نامۀ وضع شده به موجب بند 

 به شرکت کننده و انتقال موجودی های حاصل آن به شرکت بيمۀ مندرج در درخواست نامه شرکت کننده

  . مقرری ساليانه سازماندهی نمايدمنظور خريد

 اين ماده، ٢در صورت عدم انتقال موجودی ها به شرکت بيمه در مهلت پيش بينی شده به موجب بند  .٣

 درصد مبلغ منتقل ٠٫٠١ به ازای هر روز ديرکرد جريمه ای به ميزان متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان

متصدی پرداخت جريمه تعيين شده به موجب اين بند  در صورت .پرداخت می نمايدبه شرکت کننده نشده 

، اگر ديرکرد به تقصير صندوق بازنشستگی مجاز است نسبت به امانت دار فهرست ثبت شرکت کنندگان

  .امانت دار بوقوع پيوسته باشد ادعای حق عطف به ماسبق ارائه بنمايد

 روز پس از روز ٧ست در طی  ای که با وی قرارداد منعقد نموده اشرکت کننده شرکت بيمه به .۴

  . اين ماده در بارۀ دريافت و مقدار آن اطالع می دهد٢به موجب بند دريافت موجودی های نقدی 

  

  ساليانه انواع مقرری. ۵١ماده 
  : انواع مقرری ساليانه عبارتند از.١

  ،)مقرری تضمين شده با مهلت مشخص: منبعد( سال ۵ يا ١٠مقرری تضمين شده به مدت ) ١

  . سال مهلت تضمين شده۵ يا ١٠مقرری زوجين با ) ٢

 سال ۵ يا ١٠مقرری تضمين شده با مهلت مشخص مادام العمر پرداخت می شود، اما اگر شخص تا  .٢

، در اين صورت اشخاصی که قانونًا وارثين )برحسب قرارداد(قبل از تکميل دوره تضمين شده فوت کند 

ده وجوه حقوق و مقرری تضمين شده با مهلت مشخص را باز  از شرکت بيمه مانمحسوب می شوند مجازند

  .پس بگيرند

مقرری ساليانه زوجين به شخصی مادام العمر پرداخت می شود، که آن به نفع وی اختصاص يافته  .٣

پس از فوت شخص، پرداخت حقوق و مقرری ساليانه مادام العمر به همسر وی برحسب مقدار پيش . باشد

 فوت تنامضاگر هر دوی زوجين در دوره . داد مقرری ساليانه انجام می گيردبينی شده برحسب قرار

اليانه تعيين شده است، دريافت ، وارثين آنان قسمت پرداخت نشده مبلغ را که برحسب قرارداد مقرری سنمايند

  .نمايند می

وسيله ای برای قرارداد پرداخت مقرری ساليانه نمی تواند بعنوان ناشی از تعهدی  حقوق و اختيارات .۴

  .دی تعهد ديگر به وثيقه گذاشته شواتامين اجر

  

  انعقاد قرارداد مقرری ساليانه. ۵٢ماده 



٥٨ 

 

 اين ۵٠ مطابق با ماده شرکت کنندهشرکت بيمه برحسب قرارداد مقرری ساليانه موظف است برای  .١

رری ساليانه به قانون در ازای موجودی های نقدی که بصورت يکبار هزينه به وی منتقل شده است مق

 ای که به منظور انعقاد قرارداد شرکت کنندهشرکت بيمه موظف است با هر .  پرداخت نمايدشرکت کننده

  ).قرارداد عمومی(مقرری ساليانه به وی مراجعه کرده است قرارداد مقرری ساليانه با وی منعقد نمايد 

يانه با در نظر گرفتن الزامات  و شرکت بيمه قرارداد پرداخت حقوق و مقرری سالشرکت کننده .٢

  .وضع شده به موجب اين قانون و اسناد حقوقی و تنظيمی ناشی از آن منعقد می نمايد

 ماده ٢ گواهی صادر شده به موجب بند ، جهت انعقاد قرارداد پرداخت مقرری ساليانهشرکت کننده .٣

 برآوردی کلی سهام  پيرامون ارزش،متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان اين قانون از سوی ۴٩

به شيوۀ کاغذی يا  ( ارائه می نمايدشرکت کننده بازنشستگی در حساب بازنشستگیهای  صندوق

  .)الکترونيکی

، تقاضای هرگونه اطالعات در باره وضعيت سالمتی مقرری ساليانه در موقع امضای قرارداد .۴

  .شدشرکت کننده يا تاريخچۀ بيماری وی از سوی شرکت بيمه ممنوع می با

  : موارد زير درج می شوندمقرری ساليانه در قرارداد .۵

  ،مقرری ساليانهنوع ) ١

  ،شرکت کنندهسن ) ٢

  مقدار مبلغی که به صورت يکبار هزينه به شرکت بيمه منتقل شده است،) ٣

   مورد پرداخت، مهلت و تناوب پرداخت آن،مقرری ساليانهميزان ) ۴

  ،ساليانهمقرری اساس و شرايط توقف قرارداد ) ۵

  ،مقرری ساليانهمسئولت در قبال نقض شرايط قرارداد ) ۶

  .بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیساير شرايط وضع شده به موجب قانون و ) ٧

سند حقوقی تنظيمی  بغير از شرايط اصلی که به موجب اين قانون و مقرری ساليانهدر قرارداد  .۶

حقوقی  طرفين می تواند مفادی که مغاير با اين قانون و  پيش بينی شده اند، برحسب تشخيصبانک مرکزی

  . نباشد، پيش بينی شوندتنظيمی بانک مرکزی

 و سازمان دهی مقرری ساليانه در دريافت مستمری از طريق شرکت کننده به منظور تحقق حق .٧

، شرکت بيمه موظف است در طی سه روز متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگانروند مذکور از سوی 

، اطالعات شرکت کننده پيش بينی شده به موجب اين ماده با مقرری ساليانهداری از زمان انعقاد قرارداد ا

  : ارائه نمايدمتصدی فهرست ثبت شرکت کنندگانزير را به 

  ،شرکت کنندهنام و نام خانوادگی ) ١

  مومی، يا شماره گواهی در خصوص نداشتن شماره خدمات عشرکت کنندهشماره خدمات عمومی ) ٢

  ،مقرری ساليانهشماره قرارداد ) ٣
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  .تاريخ انعقاد و مهلت عملکرد قرارداد) ۴

 موظف است در طی دو روز کاری پس از دريافت اطالعات متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان .٨

  .ثبت داده های دريافتی را تامين نمايد اين ماده ٧پيش بينی شده به موجب بند 

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ون اصالحی مورخه  به موجب قان۵٢اصالح ماده (
  

  مقرری ساليانهتوقف عملکرد قرارداد . ۵٣ماده 
 و در صورت قرارداد مقرری ساليانه در صورت فوت شخص دريافت کنندۀ مقرری ساليانه قرارداد .١

 اين ماده متوقف ٢ند  زوجين، با فوت همسر دوم، بغير از مورد پيش بينی شده به موجب بمقرری ساليانه

  .شود می

 با مهلت تضمين شده، با پرداخت وجه باقی مقرری ساليانه در صورت فوت اشخاص دريافت کنندۀ .٢

مانده به وارثين که به موجب قرارداد وضع شده است و در صورتی که مبلغ باقی مانده بدون وارث شناخته 

  . متوقف می شودمقرری ساليانهاد بشود در صورت انتقال به بودجه دولتی، عملکرد قرارد

 دو يا بيش از دو بار در دوره زمانی دوازده ماهه از سوی مقرری ساليانهدر صورت عدم پرداخت  .٣

، شخص مقرری ساليانه نقض ديگر قرارداد  هرگونهشرکت بيمه و همچنين در صورت دو يا بيش از دو بار

 را مقرری ساليانهام االختيار آنان مجاز است قرارداد  يا همسر وی يا شخص تمقرری ساليانهدريافت کنندۀ 

  .با درخواست پرداخت مبلغ باقی مانده و خسارات وارده، بطور يک جانبه فسخ نمايد

 اين ماده باقی مانده مبلغ به شرکت بيمه ٢ بر اساس بند مقرری ساليانهدر صورت فسخ قرارداد  .۴

مقررات محاسبۀ باقی مانده مبلغ مندرج در اين بند .  يابدديگر که از سوی شخص ذکر شده است، انتقال می

  . وضع می شود بانک مرکزیبرحسب سند حقوقی تنظيمیو انتقال به شرکت بيمه ديگر 

  

  پرداخت برنامه ای. ۵۴ماده 
پرداخت برنامه ای مستمری پرداختی در مقطع ماهانه به حساب بازپرداخت های جزئی سهام  .١

ر حسب ماه های طول عمر  شرکت کننده است، که ببازنشستگیموجود در حساب  بازنشستگیهای صندوق 

  .اند تقسيم شده

 پرداخت های برنامه ای را وضع  متدشناسی محاسبه و مقررات پرداختجمهوری ارمنستان دولت .٢

  .نمايد می

  

  پرداخت يکبار هزينه. ۵۵ماده 
 اين قانون، درصورت ارائه ۴٩ ماده ٣ بند ٣ يا ١ در موارد پيش بينی شده به موجب زيربند .١

متصدی فهرست ثبت ، شرکت کننده دريافت مستمری به شکل پرداخت يکبار هزينه از سوی نامه درخواست
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 شرکت بازنشستگیحساب  در طی ده روز کاری به حساب بازپرداخت سهام موجود در شرکت کنندگان

 و يار دولتی زمينه مالی دولت جمهوری ارمنستاننهاد تام االختکننده برحسب مقرراتی که مشترکًا از سوی 

  . وضع شده است پرداخت يکبار هزينه انجام می دهدبانک مرکزی

 ماده جاری، ١ در صورت عدم انجام پرداخت يکبار هزينه در مهلت تعيين شده به موجب بند .٢

غ پرداخت نشده به  درصد مبل٠٫٠١ در ازای هر روز ديرکرد به مقدار متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان

متصدی  در صورت پرداخت جريمه پيش بينی شده در اين بند، . جريمه پرداخت می نمايدشرکت کننده

 نظر، اگر ديرکرد به  موردصندوق بازنشستگینسبت به امانت دار  مجاز است فهرست ثبت شرکت کنندگان

  .دار بوقوع پيوسته باشد ادعای حق عطف به ماسبق بنمايد تقصير امانت

  

  شرکت کنندهتقاضای دريافت کامل موجودی های حساب بازنشستگی از سوی . ۵۶ماده 
 مجاز است در هر زمان دلخواه از جمله قبل از اين که به سن بازنشستگی برسد، شرکت کننده .١

مستمری پرداختی به شکل پرداخت برنامه ای بر اساس درخواستنامه ای : از جمله(تقاضای دريافت کامل 

صرفنظر از (را موجودهای حساب بازنشستگی خود )  ارائه شده است شرکت کنندهذشته از سویکه درگ

  :، اگر يکی از شرايط زيروجود داشته باشدارائه نمايد) مقدار آنها

 شناخته بعنوان معلول درجه دومبعنوان شخص دارای محدوديت کاری  شرکت کنندهبه مقرر قانون ) ١

  شده باشد،

جمهوری به يکی از بيماری های مندرج در فهرست تعيين شده از سوی دولت در صورت ابتال ) ٢

زمينه در نهاد تام االختيار دولت جمهوری ارمنستان  بر اساس نتيجه گيری اعالم شده از سوی ارمنستان

  بهداشت و درمان،

  . به کشور محل اقامت دائمی خودجمهوری ارمنستان خارجی شاغل در شرکت کنندهمراجعت ) ٣

در ) بهداشت و درمانتامين اجتماعی يا (در زمينۀ مربوطه اد تام االختيار دولت جمهوری ارمنستان نه

شخص می گذارد طی پنج روز کاری پس از اين که سند تاييد کنندۀ وجود پايه و اساس مذکور را در اختيار 

 ثبت شرکت کنندگانمتصدی فهرست به اطالع در بارۀ وجود هر يک از اساس پيش بينی شده در اين بند 

در نهاد تام االختيار دولت جمهوری ارمنستان  مقررات و ترکيب در اختيار گذاشتن اطالعات، .رساند می

  . مربوطه که به موجب اين بند تعيين شده است، وضع می نمايدزمينه

متصدی فهرست  به شرکت کننده ماده جاری، ١ در صورت وجود هر يک از اساس مندرج در بند .٢

  . که مدارک مربوطه به پيوست آن می باشند ارائه می نمايددرخواست نامه  شرکت کنندگانثبت

 و مدارک تاييد کننده، از سوی شرکت کننده درخواست نامه در طی ده روز کاری پس از دريافت .٣

 سهام موجود در حساب بازنشستگی بازپرداخت شده و موجودی های متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان
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 اين قانون، بغير از موارد وضع شده به موجب بند ۵۵ه برحسب مقررات وضع شده به موجب ماده مربوط

  . اين ماده، به وی پرداخت می شوند۴

، موجودی های بوجود آمده جمهوری ارمنستان برحسب مقررات و شرايط وضع شده از سوی دولت .۴

 ماده جاری قبل از ١ بند ٣رج در زيربند  مندشرکت کننده اجباری صندوق بازنشستگیاز بازپرداخت سهام 

اندوخته ای که وی در کشور خارجی  بازنشستگی به سامانۀ شرکت کنندهتکميل سن بازنشستگی وی، به نفع 

 بازنشستگیاگر در کشور خارجی مربوطه شخص در سامانۀ  .به عضويت آن درآمده است منتقل می شود

ها به هر دليل عينی نا ميسر باشد، در اين صورت وی می تواند اندوخته شرکت نمی نمايد يا انتقال موجودی 

  . اين قانون دريافت نمايد۴٩برحسب مقررات وضع شده به موجب ماده موجودی های خود را 

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ به موجب قانون اصالحی مورخه ۵۶اصالح ماده (
  

  مقرری ساليانه  وبازنشستگیهای صندوق وراثت سهام . ١٢فصل 
  مقرری ساليانه و بازنشستگیهای صندوق وراثت سهام . ۵٧ماده 
 طبق اين قانون و آيين مقرری ساليانه و بازنشستگیهای صندوق وراثت سهام  روابط مربوط به .١

  . تنظيم می شوندجمهوری ارمنستانمدنی 

سب وراثت فقط می توانند به  برحمقرری ساليانهمبلغ باقی ماندۀ و  بازنشستگیهای صندوق سهام  .٢

صورت بدون وارث شناخته شدن برحسب مقررات قضايی، به بودجه دولت منتقل  اشخاص حقيقی و در

  .بشوند

 متوفی تا قبل از دريافت شرکت کننده موجود در حساب بازنشستگی بازنشستگیهای صندوق سهام  .٣

 مستمری بگيری که در دوره دريافت  تحت وراثتو مقرری ساليانهمستمری اندوخته و همچنين سهام 

  .مستمری اندوخته فوت کرده است، می توانند به ارث برده شوند

 موجود در حساب بازنشستگی وی به صندوق بازنشستگی سهام شرکت کنندهدر صورت فوت  .۴

 ۵۵منتقل می شوند يا برحسب مقررات وضع شده به موجب ماده وارث  حساب بازنشستگیانتخاب وارث به 

 يکبار هزينه به وارث به شکل پرداختين قانون بازپرداخت شده و موجودی های حاصل از بازپرداخت ا

 ١٣ ماده ٣ پيش بينی شده به موجب بند درخواست نامه چنانچه وارث شخص ارائه کنندۀ .پرداخت می شوند

، )باشدا ارائه نکرده  اين قانون ر١٣ ماده ١١ پيش بينی شده به موجب بند درخواست نامه(اين قانون باشد 

 وارث درخواست نامه متوفی بر اساس شرکت کننده تحت وراثت صندوق بازنشستگیدر اين صورت سهام 

  .يکبار هزينه به وارث پرداخت می شودپرداخت بازپرداخت شده و مبلغ حاصل از بازپرداخت به شکل 

برحسب اسناد حقوقی تنظيمی ،  از شرکت بيمهمقرری ساليانه و مقررات وراثت درخواست نامه فرم .۵

  . وضع می شودبانک مرکزی
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 تحت وراثت مستمری بگير متوفی که درخواست دريافت صندوق بازنشستگیطبق اين قانون، سهام  .۶

 وارث بازپرداخت شده و مبلغ حاصل از بازپرداخت به درخواست نامهمستمری ارائه کرده است، بر اساس 

  . پرداخت می شودشکل پرداخت يکبار هزينه به وارث

 هيچ شرکت کننده سال از روز فوت ٣ۀ متوفی وارث نداشته باشد، يا اگر در طی شرکت کننداگر  .٧

 مبنی بر قبول مالکيت بعنوان وارث درخواست نامه متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگانيک از وارثين به 

 موظف است مراتب را کتبًا به نمتصدی فهرست ثبت شرکت کنندگاقانونی سهام متوفی ارائه نکرده باشد، 

  . برساندنهاد تام االختيار دولتی زمينه مالی دولت جمهوری ارمنستاناطالع 

، می تواند بر اساس شرکت کننده سال از فوت ٣ پس از گذشت  متوفیشرکت کنندهسهام متعلق به 

ريق قضايی بدون وارث  از طنهاد تام االختيار دولتی زمينه مالی دولت جمهوری ارمنستانۀ درخواست نام

 متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگانسهامی که بدون وارث شناخته شده اند از سوی . شناخته شوند

  . منتقل می شوندجمهوری ارمنستانبازپرداخت شده و موجودی های نقدی حاصل از آن به بودجه دولتی 

حساب ی وارد  هيچ مبلغشرکت کننده سال پس از تکميل سن بازنشستگی ١٠اگر در طی  .٨

 اطالع موثقی در دست نباشد، شرکت کننده نشده باشد و پيرامون فوت شرکت کننده اجباری بازنشستگی

نهاد تام االختيار دولتی  موظف خواهد بود مراتب را کتبًا به اطالع متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان

  . برساندزمينه مالی دولت جمهوری ارمنستان

بدون  پس از دريافت اطالع رسانی، جهت  زمينه مالی دولت جمهوری ارمنستاننهاد تام االختيار دولتی

 سهامی که از طريق قضايی . ارائه می نمايددرخواست نامه به دادگاه شرکت کنندهصاحب شناختن سهام 

 بازپرداخت شده و موجودی های متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان از سوی ه اندبدون صاحب شناخته شد

  . منتقل می شوندجمهوری ارمنستاناز آنها به بودجه دولتی نقدی حاصل 

  
  مقررات وراثت دارايی های بازنشستگی. ۵٨ماده 
 متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگانوارث در طی يک سال پس از دريافت گواهينامۀ وراثت، به  .١

 حاصل از  به ارث برده و دريافت موجودی های نقدیصندوق بازنشستگیدر بارۀ بازپرداخت سهام 

انتقال سهام به ارث برده برحسب مقررات وضع ) يا(بازپرداخت به شکل يکبار هزينه به مقرر اين قانون و 

وارث موظف است به .  ارائه می نمايددرخواست نامهحساب بازنشستگی خود شده به موجب اين قانون به 

  . کپی گواهينامۀ وراثت را نيز ارائه نمايددرخواست نامهپيوست 

  . اين ماده می تواند به روال کاغذی يا الکترونيکی ارائه بشود١ مقرر در بند درخواست نامه .٢

  : اين ماده می بايستی شامل اطالعات زير باشد١ مقرر در بند درخواست نامه

  و شماره مدرک شناسايی،) در صورت وجود(نام و نام خانوادگی وارث، سری ) ١
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ه گواهی در خصوص نداشتن شماره خدمات عمومی، بغير از شماره خدمات عمومی وارث يا شمار) ٢

  ،نداشته باشد و در مولفه اندوخته شرکت بودهآن مواردی که شخص شهروند کشور خارجی 

  ،)شماره تلفن، آدرس پست الکترونيکی و غيره(اطالعات تماس با وارث ) ٣

نامه، ( ت کنندگانمتصدی فهرست ثبت شرکدريافت اطالعات از  وارث در وسيله مورد نظر) ۴

  ،)گزارش الکترونيکی و غيره

  ورث،منام و نام خانوادگی ) ۵

  شماره خدمات عمومی مورث يا شماره گواهی در خصوص نداشتن شماره خدمات عمومی،) ۶

در (و مقدار )  وارث يا بازپرداختبازنشستگیانتقال به حساب (انتخاب وارث در خصوص نحوه ) ٧

  ،صندوق بازنشستگی رسيده وراثت سهام به ارث) هر شکل

  مشخصات حساب بانکی شخصی خود،) ٨

  مشخصات گواهينامه وراثت،) ٩

  ،درخواست نامهسال، ماه و روز ارائه ) ١٠

 به شکل الکترونيکی درخواست نامه، بجز مواردی که )نماينده تام االختيار وارث(امضای وارث ) ١١

  . ارائه شده باشد هويت شخصتعيينبا 

 حساب بازنشستگی به ارث رسيده به صندوق بازنشستگیۀ انتقال کامل سهام واست نامدرخاگر وارث 

 بند ٩خود به مقرر اين قانون ارائه کرده باشد، در اين صورت اطالعات پيش بينی شده به موجب زيربند 

  .تکميل نمی شوندجاری 

  . و يا تغيير يابد ماده جاری نمی تواند برگشت داده١ۀ وضع شده به موجب بند درخواست نام .٣

 وضع درخواست نامه روز کاری پس از دريافت ١٠ در طی متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان .۴

 حساب بازنشستگی را به صندوق بازنشستگی موظف است انتقال سهام ، ماده جاری١شده به موجب بند 

اصل از بازپرداخت را  و پرداخت يکبار هزينه موجودی های حشرکت کنندهبازپرداخت سهام ) يا(وارث و 

و ) بازپرداخت( اجباری برحسب زمان ارائه تقاضای بازخريد صندوق بازنشستگی سهام .سازماندهی نمايد

 ٢٩به قيمت آخرين محاسبه و پيشنهاد بازخريد سهام مورد نظر برحسب مقررات وضع شده به موجب ماده 

  .می شوند) بازپراخت( بازخريد ،»پيرامون صندوق های سرمايه گذاری «جمهوری ارمنستانقانون 

 به ارث برده و دريافت يکبار صندوق بازنشستگی بازپرداخت سهام درخواست نامهاگر وارث  .۵

، در موقع بازخريد باشدهزينه موجودی های نقدی حاصل از بازپرداخت را به مقرر اين قانون ارائه نموده 

صندوق به نفع ) بازپردخت(ان هزينه بازخريد  درصد مکمل بعنو٢، صندوق بازنشستگیسهام ) بازپراخت(

  .شدخواهد  مورد نظر وصول بازنشستگی

، سردفتر موظف است اطالعات موجود در بازنشستگیبه منظور سازماندهی روند وراثت سهام  .۶

 اجباری را در طی سه روز بازنشستگیهای صندوق گواهينامۀ حق وراثت پيرامون به ارث بردن سهام 
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مقررات در .  بگذاردمتصدی فهرست ثبت شرکت کنندگانرائه آنها به وارث، در اختيار کاری پس از ا

  . تعيين می نمايدجمهوری ارمنستاناختيار گذاشتن اطالعات وضع شده به موجب اين بند وزارت دادگستری 

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ به موجب قانون اصالحی مورخه ۵٨اصالح ماده (
  

  صندوق بازنشستگیۀ وراثت سهام درخواست نامرد . ۵٩ماده 
 اين قانون را رد ۵٨ۀ مقرر در ماده درخواست نام مجاز است متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان .١

 اين ۵٨ ماده ٢نمايد، اگر آن در مهلت تعيين شده ارائه نشده باشد يا با الزامات وضع شده به موجب بند 

  . مطابقت نداشته باشدبانک مرکزی سند حقوقی تنظيمیموجب  يا با فرم تعيين شده به قانون

از سوی  به شکلی که درخواست نامه درخواست نامه در بارۀ رد متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان

  .اطالع می دهدوارث ارائه شده است به همان شکل هم به وارث 

دی فهرست ثبت شرکت متص اين قانون از سوی ۵٨ مقرر در ماده درخواست نامه در صورت رد .٢

ه ای را که الزامات درخواست نام بر اساس عدم رعايت الزامات وضع شده، وارث می بايستی کنندگان

  .وضع شده را برآورده خواهد ساخت ارائه نمايد

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ به موجب قانون اصالحی مورخه ۵٩اصالح ماده (
  

  طلبانهمولفۀ بازنشستگی داو. ١٣فصل 
  اصول عملکرد مولفۀ بازنشستگی داوطلبانه. ۶٠ماده 
  : متکی بر اصل زير می باشدجمهوری ارمنستان مولفۀ بازنشستگی داوطلبانه سيستم مستمری .١

  حقيقی،  حقوقی وشرکت داوطلبانۀ اشخاص) ١

  .تامين تسهيالت مالياتی در صورت شرکت در مولفۀ بازنشستگی داوطلبانه) ٢

  :ازنشستگی داوطلبانه به شرح گونه های زير می باشند طرح های ب.٢

  شده،وضع مستمری های ) ١

  سپردهای بازنشستگی اندوخته،) ٢

  .پرداخت های بازنشستگی وضع شده) ٣

  

  اجرای فعاليت بازنشستگی داوطلبانه. ۶١ماده 
، )یصندوق بازنشستگمديران ( داوطلبانه بازنشستگیهای صندوق  در جمهوری ارمنستان فقط .١

  . بازنشستگی داوطلبانه پيشنهاد نمايندها و شرکت های بيمه مجازند طرح های بانک
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مستمری  باشد که به نفع کارکنان خود قرارداد  داوطلبانهمستمری کارفرما می تواند طرف قرارداد .٢

ستگی بازنش منعقد نمايد و همچنين شخص حقيقی مجاز است برای خود يا اشخاص ديگر قرارداد داوطلبانه

  . منعقد نمايدداوطلبانه

 را صندوق های بازنشستگی داوطلبانه موظف هستند قواعد بازنشستگی داوطلبانههای صندوق  .٣

، ميزان پرداخت بازپرداخت سهام، مهلت بازنشستگی داوطلبانهوضع نمايند، که بايستی شامل ميزان پرداخت 

تمری ها و همچنين ديگر شرايط پيش بينی شده به ، مهلت ها و تناوب پرداخت مسو تناوب انجام پرداخت ها

  .باشند بانک مرکزی سند حقوقی تنظيمیموجب 

  . فقط برای دوره زمانی آتی می توانند تغيير نمايندبازنشستگی داوطلبانه قواعد طرح های .۴

  . شخص همزمان می تواند در بيش از يک طرح شرکت نمايد.۵

  .دريافت مستمری داوطلبانه را بدست می آورد شخص پس از تکميل سن بازنشستگی حق .۶

 تا قبل از تکميل سن شرکت کننده  اين قانون،٧٠بغير از موارد پيش بينی شده به موجب ماده  .٧

 موجودی های اندوخته خود را ارائه در هر زمان تقاضای پرداخت يکبار هزينهتا بازنشستگی مجاز است 

 متعلق به خود، مبلغ سپرده شامل درصد صندوق بازنشستگی) راوراق بهادا(ارزش برآوردی سهام (نمايد 

بهره حساب شده، حق بيمه پرداخت شده، پرداخت جبران های ديگر؛ کسورات هزينه های انعقاد و اجرای 

از ، سرمايه گذاری سپرده يا پرداخت حق بيمه ، اگر از روز انجام اولين پرداخت بازنشستگی)قرارداد بيمه

 حداقل دو سال سپری ورد نظر به صندوق بازنشستگی مربوطه، بانک يا شرکت بيمهۀ مشرکت کنندسوی 

  .شده باشد

اين ماده می تواند  ٧ پيش بينی شده به موجب بند برای انجام پرداخت هزينه يکباربرحسب قرارداد،  .٨

ر که چنين درصد بهره کمتر پيش بينی شود، بغير از موارد زي) يا(پرداخت بازپرداخت بيشتر، جريمه و 

  :تقاضايی ارائه شده باشد

 بعنوان شخص دارای محدوديت کاری بعنوان معلول درجه سوم شناخته شرکت کنندهبه مقرر قانون ) ١

  شده باشد،

به يکی از بيماری های مندرج در فهرست تعيين شده ) قرار گرفتن در وضعيت ها(در صورت ابتال ) ٢

نهاد تام االختيار دولت تيجه گيری اعالم شده از سوی  بر اساس نجمهوری ارمنستاناز سوی دولت 

  بهداشت و درمان،زمينه در جمهوری ارمنستان 

جمهوری  و تابعيت عزيمتخارجی  به کشور دائم به منظور اقامت جمهوری ارمنستانشهروند ) ٣

   را ترک نموده باشد،ارمنستان

  ،محل اقامت دائمی خود به کشور جمهوری ارمنستانخارجی شاغل در شهروند مراجعت ) ۴
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مقررات وضع شده به  برحسب شرکت کنندهشده و ) منحل( متوقف صندوق بازنشستگی داوطلبانه) ۵

تقاضای بدست آوردن سهام » پيرامون صندوق های سرمايه گذاری «جمهوری ارمنستان موجب قانون

  زيع ارائه نکرده باشد، ديگر به حساب دارايی های تحت توصندوق بازنشستگی داوطلبانه) اوراق سهام(

 بيمه مربوطه را به شرکت بيمه بانک يا شرکت بيمه در روند انحالل بوده، يا شرکت بيمه پرتفوليوی) ۶

  ديگر منتقل کرده باشد،

اگر از روز انجام اولين پرداخت بازنشستگی، سرمايه گذاری سپرده يا پرداخت حق بيمه از سوی ) ٧

زنشستگی مربوطه، بانک يا شرکت بيمه بيش از ده سال سپری شده ۀ مورد نظر به صندوق باشرکت کنند

  .باشد

 می تواند حداکثر مقدار پرداخت بازپرداخت، جريمه و بانک مرکزی برحسب سند حقوقی تنظيمی .٩

  .نمايدوضع را  اين ماده ٨درصد بهرۀ پيش بينی شده به موجب بند ) يا(

  

  بانه از سوی شرکت های بيمهدر اختيار گذاشتن مستمری های داوطل. ۶٢ماده 
  .پيشنهاد نمايند» مستمری های وضع شده« شرکت های بيمه فقط می توانند طرح های .١

شخصی که برحسب قرارداد بيمه  اين قانون، ٧٠ بغير از موارد پيش بينی شده به موجب ماده .٢

مان دلخواه از شرکت بيمه بازنشستگی اندوخته داوطلبانه بيمه گذار بشمار می رود مجاز است تا در هر ز

مه منتخب خود، ضمن انتقال تقاضا نمايد تعهدات بيمه گر را برحسب قرارداد مورد نظر به شرکت بي

انتقال حق بيمه . های حق بيمه با کسر هزينه های انعقاد، اجرا و انتقال قرارداد بيمه، منتقل نمايد پرداخت

  . نمی شود محسوبشرکت کنندهينه آنها از سوی  دريافت يکبار هزپيش بينی شده به موجب اين بند

  : شخص می تواند مستمری داوطلبانه را به شرح زير از شرکت بيمه دريافت نمايد.٣

  به شکل پرداخت يکبار هزينه،) ١

  ).مقرری ساليانه(مادام العمر يا به شکل پرداخت های با مهلت ) ٢

 شده برحسب قانونگذاری جمهوری دارای آمارگير با صالحيت وضعشرکت بيمه موظف است  .۴

  .ارمنستان باشد يا از خدمات آمارگير استفاده نمايد

 مديريت و استفاده از موجودی های بازنشستگی داوطلبانه از سوی شرکت بيمه مطابق با الزامات .۵

برحسب . صورت می گيرند» پيرامون بيمه و فعاليت بيمه« قانون جمهوری ارمنستان به موجبوضع شده 

 تکنيکی و سرمايه گذاری های  در قبال ذخايری می تواند الزاماتبانک مرکزی ناد حقوقی تنظيمیاس

  . تعيين بشود»مستمری های وضع شده«های پيشنهاد کنندۀ طرح  شرکت

 مسمتری ها را برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون و قرارداد بيمههای شرکت  .۶

 خود می تواند الزامات بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی تنظيمی. ندمستمری داوطلبانه پرداخت می نماي

 و همچنين در قبال قرارداد مورد )حقوق و مقرری ساليانه(اجباری در قبال قرارداد مستمری داوطلبانه 
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 اين قانون پيش بينی شده است وضع نمايد، که شامل ٧٠ که به موجب ماده شرکت بيمهانعقاد بين کارفرما و 

  .آنها در قراردادها وظيفۀ شرکت بيمه خواهد بودنمودن 

 به مقدار وضع شده به موجب قانون و قرارداد ، مقرری ساليانه تحت وراثت مستمری گير متوفی.٧

 مقررات دريافت وراثت مقرری ساليانه و . به شکل يکبار هزينه به وارثين پرداخت می شودمقرری ساليانه

  .مقرری ساليانه وضع می شوندفرم درخواست نامه برحسب قرارداد 

  

  مستمری های داوطلبانه از سوی بانک ها در اختيار گذاشتن. ۶٣ماده 
» سپرده های بازنشستگی اندوخته« بانک ها فقط می توانند طرح های بازنشستگی های داوطلبانه .١

  .پيشنهاد نمايند

نشستگی مبلغ سپرده بازا از بانک درخواست نمايد تکننده حق دارد در هر زمان دلخواه شرکت  .٢

 .اندوخته خود يا بخشی از آن را به حساب سپرده بازنشستگی اندوخته افتتاح شده در بانک ديگر منتقل نمايد

بانک ول از سوی بانک برای انتقال پيش بينی شده به موجب اين بند وصپرداخت مورد حداکثر مقدار 

 در طرح بازنشستگی مورد عرضه از سوی دهشرکت کنن تعيين می نمايد و آن به مهلت شرکت مرکزی

  .بانک بستگی خواهد داشت

 در شرکت کننده بانک موظف است قبل از پرداخت يکبار هزينه مبلغ سپرده بازنشستگی اندوخته به .٣

پيشنهاد نمايد تا مبلغ مذکور را بدون وصول هيچ گونه کتبًا و بطور شايسته  به وی ،روند انحالل بانک

 در طی ده . وی که در بانک ديگر افتتاح شده است منتقل نمايدسپرده بازنشستگی اندوختهوجهی در حساب 

روز کاری از زمان دريافت پيشنهاد وضع شده به موجب اين بند در صورت عدم ارائه درخواست مورد 

  .د شدن پرداخت خواهشرکت کننده، موجودی ها به شکل يکبار هزينه به شرکت کنندهنظر از سوی 

 اين ماده دريافت يکبار هزينه ٣ و ٢تقال مبلغ سپرده بازنشستگی پيش بينی شده به موجب بندهای  ان.۴

  .محسوب نخواهد شد شرکت کنندهآنها از سوی 

  :ق زير از بانک دريافت نمايدو را به طرمستمری داوطلبانه می تواند شرکت کننده .۵

  به شکل پرداخت يکبار هزينه،) ١

  .تناوبی با مهلتبه شکل پرداخت های ) ٢

 مجاز است از بانک درخواست نمايد تا مبلغ سپرده شرکت کننده ، پس از تکميل سن بازنشستگی.۶

.  شرکت بيمه منتقل نمايدبهجهت انعقاد قرارداد مقرری ساليانه بازنشستگی اندوخته خود يا بخشی از آن را 

، حداکثر در طی زنشستگی اندوختهسپرده بابانک برحسب مقررات و مهلت وضع شده به موجب قرارداد 

سپرده ، اقدام به انتقال غير نقدی مبلغ شرکت کننده روز کاری پس از دريافت درخواست نامه از سوی ١٠

 در صورت . می نمايدشرکت کنندهۀ ذکر شده از سوی شرکت بيم يا بخشی از آن به بازنشستگی اندوخته
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، از محل مبلغ منتقل شده  اين بند يا بخشی از آن مندرج درسپرده بازنشستگی اندوختهانتقال مبلغ 

  . انجام نمی شوندشرکت کنندههای نقدی به  پرداخت

سپرده  بانک ها مستمری ها را برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون و قرارداد .٧

الزامات  خود برحسب اسناد حقوقی تنظيمی می تواند بانک مرکزی.  پرداخت می نمايندبازنشستگی اندوخته

، که شامل نمودن آنها در قراردادها  داوطلبانه وضع نمايدسپرده بازنشستگی اندوختهدر قبال قرارداد اجباری 

  .وظيفۀ بانک خواهد بود

مبلغ سپرده بازنشستگی تقاضای  متوفی مجاز است در هر زمان دلخواه از بانک شرکت کننده وارث .٨

خواست نامه پيش بينی شده به موجب قرارداد سپرده و گواهينامۀ با ارائه در ،اندوخته خود يا بخشی از آن

 يا باقی ماندۀ آن را به وارث شرکت کننده سپرده بازنشستگی اندوختهبانک موظف است مبلغ  .نمايدب وراثت

  .متوفی، به محض اولين تقاضای وی، عودت دهد

  

  بازنشستگی داوطلبانهای در اختيار گذاشتن مستمری ها داوطلبانه از سوی صندوق ه. ۶۴ماده 
فقط می توانند طرح های ) بازنشستگیمديران صندوق های  (بازنشستگی داوطلبانهصندوق های  .١

  .پيشنهاد نمايند» پرداخت های بازنشستگی وضع شده«

 مورد نظر بازنشستگی داوطلبانه شخص تعداد سهام صندوق بازنشستگی داوطلبانه با انجام پرداخت .٢

سهام بدست آمده حق شرکت . ت بر اساس قيمت پذيره نويسی سهم صندوق بدست می آوردبه نسبت پرداخ

  .سهمی در قبال دارايی های صندوق مورد نظر را تاييد می نمايند

 را بازنشستگی داوطلبانه می تواند سهام خود در صندوق بازنشستگی داوطلبانه صندوق شرکت کننده .٣

 بازنشستگی داوطلبانهصندوق شرکت کننده .  ديگر مبادله نمايدبانهبازنشستگی داوطلفقط با سهام صندوق 

با سهام صندوق ) صندوق بازنشستگی قبلی( خود را بازنشستگی داوطلبانهمجاز است سهام صندوق 

صندوق مدير  مورد نظر يا بازنشستگی داوطلبانه تحت مديريت مدير صندوق بازنشستگی داوطلبانه

از طريق ارائه درخواست نامه به مدير صندوق ) صندوق بازنشستگی جديد( ديگر بازنشستگی داوطلبانه

مدير صندوق بازنشستگی قبلی به همراه امانت دار مشترکًا بازپرداخت سهام . بازنشستگی قبلی مبادله نمايد

 و انتقال موجودی ها به صندوق بازنشستگی جديد را برحسب مقررات و مهلت وضع شرکت کنندهمتعلق به 

شرکت  روز کاری پس از دريافت درخواستنامه از سوی ١٠ موجب قواعد صندوق، حداکثر در طی شده به

  . سازماندهی می نمايدکننده

به قيمت بازخريد داوطلبانه تحت مديريت مديران مختلف مبادلۀ سهام صندوق بازنشستگی  .۴

شود و به قيمت پذيره نويسی که تقاضای مبادله ارائه می ) ساعتی(تعيين شونده برای روزی ) بازپرداخت(

  .پذيره نويسی سهام جديد انجام می پذيرد) ساعت(تعيين شونده برای روز 
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به قيمت بازخريد سهم مذکور که برحسب مقررات وضع شده به داوطلبانه سهم صندوق بازنشستگی 

قاضای ارائه تپس از » پيرامون صندوق های سرمايه گذاری« قانون جمهوری ارمنستان ٢٩موجب ماده 

  . آخرين محاسبه انجام و اعالم شده باشد، باز خريد می شود صندوقشرکت کنندهمربوطه از سوی 

 و در صورت تاخير پرداخت در به قيمت پذيره نويسی سهم مذکورداوطلبانه سهم صندوق بازنشستگی 

ون  قان٢٩برحسب مقررات وضع شده به موجب ماده ازای سهم پس از انجام پرداخت مربوطه، که 

 محاسبه اوليندر موقع ارائه تقاضای کسب آنها » پيرامون صندوق های سرمايه گذاری«جمهوری ارمنستان 

بازنشستگی صندوق ) اساسنامه(، اگر برحسب قواعد انجام و اعالم شده باشد، پذيره نويسی می شوند

آن و در صورت )  نويسیپذيره( پيش بينی نشده باشد که سهم بنا به ارائه تقاضای بدست آوردن داوطلبانه

به قيمت پذيره نويسی سهم مذکور که تاخير پرداخت در ازای آن، برحسب زمان انجام پرداخت مربوطه 

پيرامون صندوق های سرمايه « قانون جمهوری ارمنستان ٢٩برحسب مقررات وضع شده به موجب ماده 

  .د محاسبه انجام و اعالم شده باشد، پذيره نويسی می شواولين» گذاری

 ماده جاری به ٣سهام صندوق بازنشستگی قبلی مورد مبادله مطابق با بند ) بازخريد(اگر بازپرداخت  .۵

انجام ) بازپرداخت(يق بازخريد ، مبادلۀ سهام بالفاصله پس از انقضای مهلت تعلحالت تعليق در آمده باشد

د، در اين حال تعليق در آمده باشاگر پذيره نويسی سهام مورد کسب در نتيجۀ مبادله سهام به . پذيرد می

 را پيرامون داليل رد شرکت کننده اين ماده را رد می نمايد و ٣ مندرج در بند صورت مدير درخواست نامۀ

  .درخواست نامه مطلع می سازد

بينی شده به موجب اين بند فقط تحت مبادله پيش سهام صندوق بازنشستگی قبلی ) بازخريد(بازپرداخت 

  . اين قانون به حال تعليق درآيد٣۵ ماده ١٠وارد وضع شده به موجب بند تواند در م می

 در  شرکت کنندهی که می تواند حداقل مدت زمان،برحسب قواعد صندوق بازنشستگی داوطلبانه .۶

 فقط پس از پايان آن می تواند مبادلۀ شرکت کننده می نمايد پيش بينی شود، که شرکتصندوق مورد نظر 

مدت زمان پيش بينی شده به موجب .  اين ماده تقاضا نمايد٣هام بدست آمده را مطابق با بند س) مبادلۀ آتی(

  . سال باشد٢ نمی تواند بيشتر از اين بند

 و همچنين در موارد پيش بينی شده در بازنشستگی داوطلبانه برای دريافت مستمری ها از صندوق .٧

. دوق بازنشستگی مربوطه درخواست نامه ارائه نمايد بايستی به مدير صنشرکت کننده ماده جاری ١٠بند 

 وضع بازنشستگیفرم درخواست نامه و اطالعاتی که در آن بايستی مندرج شود برحسب قواعد صندوق 

  .شود می

اسناد برحسب مقررات و شرايط اين قانون،  صندوق بازنشستگی داوطلبانهاز سوی مستمری ها  .٨

  . پرداخت می شودصندوق بازنشستگی داوطلبانه  و قواعدبانک مرکزی حقوقی تنظيمی

  : مستمری را به اشکال زير دريافت نمايدصندوق بازنشستگی داوطلبانه می تواند از شرکت کننده .٩

  به شکل پرداخت يکبار هزينه،) ١



٧٠ 

 

مورد بازپرداخت صندوق بازنشستگی به شکل پرداخت های تناوبی با مهلت، به نحوی که سهام ) ٢

 درصد سهام ١٠ مستمری به شکل پرداخت های تناوبی در مقطع سه ماهه نمی توانند از برای پرداخت

 تجاوز نمايند و مهلت انجام متعلق به شخص در موقع انجام اولين پرداخت تناوبیصندوق بازنشستگی 

  .باشدسال  ٣ مورد نظر نمی تواند کمتر از صندوق بازنشستگی داوطلبانهپرداخت های تناوبی 

صندوق  مجاز است پس از تکميل سن بازنشستگی درخواست بازپرداخت سهام  کنندهشرکت .١٠

 نمايد و انتقال موجودی های حاصل از بازپرداخت يا بخشی از آن به شرکت بيمه بازنشستگی داوطلبانه

انتقال  و شرکت کننده بازپرداخت سهام متعلق به .جهت انعقاد قرارداد مقرری ساليانه منتقل نمايد

دار ، امانتشرکت کنندهذکر شده از سوی به شرکت بيمه يا بخشی از آن های حاصل از باز پرداخت  یموجود

 روز کاری پس از دريافت درخواست نامه وضع شده به موجب ١٠ مورد نظر در طی صندوق بازنشستگی

 از موجودی های حاصل به موجب اين بند، در صورت انتقال .سازماندهی می نمايد ماده جاری ٧بند 

در ازای مبلغ صندوق بازنشستگی ، به شرکت بيمه يا بخشی از آن صندوق بازنشستگی سهام بازپرداخت

  .منتقل شده به شرکت بيمه وجوهی پرداخت نمی نمايد

صندوق وارث مجاز است به مدير  ، صندوق بازنشستگیۀشرکت کننددر صورت فوت  .١١

به ارث رسيده و دريافت يکبار هزينۀ ازنشستگی صندوق بدرخواست نامۀ بازپرداخت سهام بازنشستگی 

وارث موظف است به همراه درخواست نامه کپی . موجودی های نقدی حاصل از بازپرداخت ارائه نمايد

صندوق فرم درخواست نامه و مقررات ارائه آن برحسب قواعد . گواهينامۀ وراثت را نيز ارائه نمايد

  .شود وضع میبازنشستگی 

 روز کاری پس از دريافت درخواست نامه ١٠موظف است در طی بازنشستگی صندوق  مدير .١٢

 و پرداخت يکبار هزينۀ صندوق بازنشستگی اين ماده، بازپرداخت سهام ١١وضع شده به موجب بند 

  .را اجرا نمايد های حاصل از بازپرداخت موجودی

صندوق ز دارايی های  اصندوق بازنشستگی داوطلبانهبرای مديريت صندوق بازنشستگی مدير  .١٣

مورد صندوق بازنشستگی  برحسب مقررات و به ميزان تعيين شده به موجب قواعد بازنشستگی داوطلبانه

  .نظر پاداش عمل وصول می نمايد

: از جمله (صندوق بازنشستگی داوطلبانه حداکثر مقدار پرداخت های انجامی به حساب دارايی های .١۴

، و همچنين ) ماده جاری و همچنين پاداش عمل امانت دار١٣ب بند پاداش عمل مدير وضع شده به موج

صندوق جهات و حداکثر مقادير هزينه های انجامی به حساب دارايی های صندوق مورد نظر برای مدريت 

  . وضع می نمايدبانک مرکزی بازنشستگی داوطلبانه

صندوق ت مستمری، توقف به منظور دريافصندوق بازنشستگی  بغير از موارد بازپرداخت سهام .١۵

ديگر بدون حصول صندوق بازنشستگی  به مدير صندوق بازنشستگی و انتقال مديريت )انحالل(بازنشستگی 
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وضع صندوق بازنشستگی می تواند حق بازپرداخت سهام صندوق بازنشستگی برحسب قواعد  موافقت خود،

  .ايد تجاوز نمبانک مرکزیکه نمی تواند از مقدار مقرر از سوی بشود 

  

  »پرداخت های بازنشستگی وضع شده«ثبت سوابق شخصی در طرح بازنشستگی داوطلبانه . ۶۵ماده 
گان مطابق با اصول وضع شرکت کنند موظفند برای هر يک از بازنشستگی داوطلبانههای صندوق  .١

 ثبت سوابق پيرامون ماليات بر درآمد و« قانون جمهوری ارمنستان ۵ ماده ۴ و ٣، ١شده به موجب بندهای 

  .ثبت سوابق شخصی اداره نمايد» شخصی پرداخت های اجتماعی

بايستی حساب » پرداخت های بازنشستگی وضع شده« طرح  برای هر يک از شرکت کنندگان.٢

  . ثبت می شودشرکت کنندهمتعلق به صندوق بازنشستگی شخصی افتتاح شود که در آن سهام 

پيرامون داده های و حداقل سالی يکبار  به طور تناوبی  موظف استصندوق بازنشستگی داوطلبانه .٣

سال تقويمی قبلی منعکس شده در حساب شخصی شرکت کننده، برحسب مقررات و مهلت های وضع شده به 

  .موجب قواعد صندوق بازنشستگی اطالع رسانی در اختيار وی بگذارد

 گذاشته شرکت کنندهدر اختيار  اين ماده به شکل کاغذی ٣ اطالع رسانی ساالنه مندرج در بند .۴

  .ذکر نکرده باشدديگر شکل مورد نظر  شرکت کنندهشود، اگر  می

 آوريل سال بعدی، بطور ١۵ اين ماده برای سال قبل حداکثر تا ٣ اطالعات ساالنه مندرج در بند .۵

  . گذاشته می شودشرکت کنندهرايگان در اختيار 

  

  صندوق بازنشستگی داوطلبانهاصول سرمايه گذاری دارايی های . ۶۶ماده 
 اسناد حقوقی تنظيمی می توانند طبق الزامات اين قانون، صندوق بازنشستگی داوطلبانه دارايی های .١

  .تصويب شده به موجب اين قانون و قواعد صندوق سرمايه گذاری شوند

بازنشستگی گان مولفۀ شرکت کنند دستيابی به حداکثر بازدهی سرمايه گذاری ها به نفع ا هدف ب.٢

 صندوق بازنشستگی داوطلبانه، سرمايه گذاری های »پرداخت های بازنشستگی وضع شده« طرح داوطلبانه

  :بايستی متکی بر اصول زير باشد

  ،صندوق بازنشستگی داوطلبانه ايمنی و درآمدزايی دارايی های )١

  تنوع سازی ريسک ها،) ٢

  .تامين نقدينگی هم ارزش) ٣

پرداخت های بازنشستگی « در طرح صندوق بازنشستگی داوطلبانهيی های  سرمايه گذاری دارا.٣

 ماده جاری نقض تعهدات مدير ٢ و ١و متکی بر اصول مندرج در بندهای بغير از اهداف » وضع شده

  .محسوب می شودصندوق بازنشستگی 
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  صندوق بازنشستگی داوطلبانهسرمايه گذاری مجاز دارايی های . ۶٧ماده 
 می توانند در جمهوری ارمنستان و در خارج از کشور صندوق بازنشستگی داوطلبانه دارايی های .١

  .سرمايه گذاری شوند

 می توانند در جمهوری ارمنستان در دارايی های زير صندوق بازنشستگی داوطلبانه دارايی های .٢

  :سرمايه گذاری شوند

د عدم توانايی پرداخت ديون در حساب ها و سپرده های بانکی، اگر بانک مورد نظر در رون) ١

  واقع نباشد،) ورشکستگی(

در اوراق بهادار صادر شده از سوی جمهوری ارمنستان، بانک مرکزی يا جوامع جمهوری ) ٢

  ارمنستان يا در اوراق بهادار با ضمانت کامل،

  در اوراق بهادار مجاز به تجارت در بازارهای تنظيمی فعال در جمهوری ارمنستان،) ٣

  که تحت نظارت بانک مرکزی هستند،راق بهادار صندوق های سرمايه گذاری در او) ۴

  .مالی مشتقه فقط با هدف مصون سازیدر ابزار ) ۵

 می توانند به شرح زير در خارج از کشور سرمايه صندوق بازنشستگی داوطلبانه دارايی های .٣

  :گذاری شوند

ت مجوز و نظارت نهاد تام االختيار ناظر  در سپرده ها و حساب های بانکی سازمان های مالی تح)١

  بر سيستم بانکی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعٔه اقتصادی يا کشورهای عضو اتحاديه اروپا،

با ضمانت کامل و صادر شده از سوی کشورهای عضو سازمان يا اوراق بهادار در اوراق بهادار ) ٢

يه اروپا، در اوراق بهادار صادر شده از سوی همکاری و توسعٔه اقتصادی يا کشورهای عضو اتحاد

  کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعٔه اقتصادی يا کشورهای عضو اتحاديه اروپا،های مرکزی  بانک

کشورهای عضو جوامع با ضمانت کامل و صادر شده از سوی يا اوراق بهادار در اوراق بهادار ) ٣

  ، عضو اتحاديه اروپاسازمان همکاری و توسعٔه اقتصادی يا کشورهای

در اوراق بهادار مجاز به تجارت در بازارهای تنظيمی تحت نظارت و ثبت شده از سوی نهاد تام ) ۴

االختيار ناظر بر بازار سرمايۀ کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعٔه اقتصادی و کشورهای عضو 

  اتحاديه اروپا،

تحت نظارت و ثبت شده از سوی نهاد تام  سرمايه گذاریصندوق های ) اوراق سهام(در سهام ) ۵

االختيار ناظر بر بازار سرمايۀ کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعٔه اقتصادی و کشورهای عضو 

  اتحاديه اروپا،

در آن اوراق بهادار فدراسيون روسيه که معيارهای وضع شده از سوی بانک مرکزی را برآورده ) ۶

  خواهند ساخت،

  .مالی فقط با هدف مصون سازی در ابزار مشتقه )٧
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صندوق بازنشستگی بانک مرکزی می تواند فهرست کشورهای ديگری را که می توان دارايی های 

  . در آن سرمايه گذاری نمود، وضع می نمايدداوطلبانه

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ به موجب قانون اصالحی مورخه ۶٧اصالح ماده (
  

  صندوق بازنشستگی داوطلبانهی سرمايه گذاری دارايی های محدوديت ها. ۶٨ماده 
 اين ۶٧ می توانند در ابزار مشتقه مالی مندرج در ماده صندوق بازنشستگی داوطلبانهدارايی های  .١

  .قانون در چارچوب محدوديت های کميتی و ارزی وضع شده از سوی بانک مرکزی سرمايه گذاری شوند

  : نمی توانند در موارد زير سرمايه گذاری شوندگی داوطلبانهصندوق بازنشستدارايی های  .٢

مورد نظر و همچنين صندوق بازنشستگی مدير و امانت دار در اوراق بهادار صادر شده از سوی ) ١

 قانون ٣٧ ماده ٢در اوراق بهادار اقربای نسبی و سببی آنان بجزء مورد پيش بينی شده به موجب بند 

  ،»ن صندوق های سرمايه گذاریپيرامو«جمهوری ارمنستان 

شخص انجام دهندۀ مميزی مدير يا امانت دار صندوق صادر شده از سوی در اوراق بهادار ) ٢

  بازنشستگی مورد نظر،

در اوراق بهادار صادر شده از سوی اشخاص عرضه کنندۀ خدمات مشاوره ای به مدير يا امانت دار ) ٣

  صندوق بازنشستگی مورد نظر،

  شتقه مالی بجزء سرمايه گذاری هايی که به منظور مصون سازی انجام می گيرند،در ابزار م) ۴

  در دارايی هايی که واگذاری آنها ممنوع يا محدود باشد،) ۵

آثار هنری، سکه های يادبود، شمايل مقدسه، لوازم عتيقه، (در امالک يا دارايی های فيزيکی ديگر ) ۶

  ).اتومبيل های گرانقيمت و غيره

 نمی توانند در خارج از بازار داوطلبانه بهادار مشمول در دارايی های صندوق بازنشستگی اوراق .٣

  :تنظمی به فروش برسند يا به هر شکل ديگر

  نظر، به امانت دار صندوق بازنشستگی مورد) ١

  نظر، به مدير صندوق بازنشستگی مورد) ٢

  ی مورد نظر،مديريت مدير يا امانت دار صندوق بازنشستگهيئت به اعضای ) ٣

  .شوند اين بند واگذار ١-٣خاص مندرج در زيربندهای شبه اقربای نسبی و سببی ا) ۴

 مدير و امانت دار صندوق بازنشستگی نمی توانند به يکديگر قرض بدهند يا اجرای تعهدات را .۴

  .ضمانت نمايند

ان وسيله ای برای تامين نمی توانند به وثيقه گذاشته شوند يا بعنوصندوق بازنشستگی دارايی های  .۵

) رپوی معکوس(الزام وضع شده به موجب اين بند حق انعقاد معامالت رپو . اجرای تعهد ديگر بشمار بروند

صندوق ) اساسنامه(را محدود نمی سازد، اگر آن برحسب قواعد صندوق بازنشستگی دارايی های به حساب 
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معامله ای حد نصاب های پيش بينی شده به موجب پيش بينی شده باشد، و اگر در نتيجۀ چنين بازنشستگی 

  .اين قانون نقض نشود

 ماه، تا ٣ می تواند قرض های کوتاه مدت تا مهلت بازپرداخت صندوق بازنشستگی داوطلبانهمدير 

 اگر در نتيجۀ انجام  مورد نظر جذب نمايد،صندوق بازنشستگی داوطلبانهدارايی های  درصد ١٠مقدار 

  . نصاب های پيش بينی شده به موجب اين قانون نقض نشودای حد چنين معامله

 موظف است اقداماتی در جهت مطابقت سرمايه گذاری های صندوق بازنشستگی داوطلبانه مدير .۶

، حفظ و صرفه جويی سود دهی حتی المقدور تامين هرچه بيشتربا الزامات اين قانون و صندوق بازنشستگی 

 اين ٣ يا ٢، ١ ضوابط بندهای اگر در نتيجۀ موارد زير دست گيرد، درصندوق بازنشستگی های  دارايی

  :ماده نقض شده باشند

  تغييرات در قيمت های بازاری که مبنای ارزيابی دارايی ها قرار گرفته اند،) ١

  تغييرات در نرخ برابری ارز،) ٢

نها دارايی های تغييرات مناسبات اقتصادی و سازمانی فی ما بين سازمان هايی که در سهام  آ) ٣

  صندوق بازنشستگی سرمايه گذاری شده است،

  .ديگر مواردی که خارج از اراده و کنترل مدير صندوق بازنشستگی باشند) ۴

 ماه ۶ظرف  مطابقت سرمايه گذاری های پيش بينی شده به موجب اين قانون می بايستی حداکثر در .٧

  .، پايان يابدباشد دارايی ها نقض معلوم شده يا در نتيجۀ ارزيابیبوقوع پيوسته از روزی که نقض 

موظف است حقوق و اختيارات تحکيم شده با اوراق بهادار شامل شده در صندوق بازنشستگی مدير  .٨

دارايی های صندوق و همچنين حقوق و اختيارات داده شده با ابزار مشتقه مالی که صندوق طرف آن 

  .ت کننده اجرا نمايدمحسوب می شود، با در نظر گرفتن منافع شرک

  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧ به موجب قانون اصالحی مورخه ۶٨اصالح ماده (
) ١۶/٠۴/١٣٩۴ (٠٧/٠٧/٢٠١۵ دادگاه قانون اساسی مورخه ١٢٢۴بنا به حکم شماره  ۶٨ ماده ١بند (

  ) قانون اساسی و بی اعتبار شناخته شود٨٣٫۵ ماده ١بند مغاير با الزامات 
  

  بازنشستگی داوطلبانهصدور مجوز فعاليت . ۶٩اده م
می توانند ) صندوق بازنشستگیمديران  (صندوق بازنشستگی داوطلبانه بانک ها، شرکت های بيمه، .١

های صادر شده از سوی بانک مرکزی برحسب قانون  بر اساس مجوزبازنشستگی داوطلبانهطرح های 

پيرامون «و » پيرامون بيمه و فعاليت بيمه«، »ت بانکداریپيرامون بانک ها و فعالي«جمهوری ارمنستان 

  .پيشنهاد نمايند» صندوق های سرمايه گذاری
  

  بدست آمده از سوی کارفرما) شرکتی(مستمری های مکمل . ٧٠ماده 
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به کارکنان استخدامی خود ) کتیشر( کارفرمايان به منظور در اختيار گذاشتن مستمری های مکمل .١

 يا شرکت های بيمه طرح های بازنشستگی داوطلبانه صندوق بازنشستگی داوطلبانهران توانند از مدي می

  .بدست آورند

مستمری های مکمل به کارکنان خود نمی تواند تبعيض قائل  کارفرما در موقع در اختيار گذاشتن .٢

مای مورد  يا به رده خاص کارکنان کارفرمی تواند به کليه کارکنان) مکمل(شرکتی مستمری های . شود

اختصاص ). بسته به سنواتی که کارمند در نزد کارفرما کار کرده باشد: از جمله(نظر پيشنهاد بشود 

در داخل ردۀ خاص کارکنان بايستی شرايط . به کادر مقامات کارفرما ممنوع استهای مکمل  مستمری

  .برابر و يکسان در اختيار تمامی کارمندان گذاشته شوند

با شرکت بيمه يا مدير  ماده جاری ١انعقاد قرارداد پيش بينی شده به موجب بند کارفرما   از سوی.٣

  .صندوق بازنشستگی که اقربای نسبی و سببی محسوب می شوند، ممنوع می باشد

 کسب طرح بازنشستگی داوطلبانه که از سوی کارفرما در اختيار گذاشته می شود می تواند با .۴

  .ع بشودقرارداد استخدامی پرسنلی نيز وض

پرداخت های بازنشستگی داوطلبانه فقط می تواند ) شرکتی( برای دريافت مستمری داوطلبانه مکمل .۵

  .از سوی کارفرمايان يا کارفرمايان و کارمندان انجام شوند

در طرح بازنشستگی داوطلبانه بدست آمده از سوی يا ادامه شرکت  مجبور ساختن کارمند به شرکت .۶

 انجام کسورات يا .شرط الزم اشتغال در نزد کارفرمای مورد نظر ممنوع می باشد، بعنوان کارفرما

 از حقوق کارمند يا ديگر پرداخت های بازنشستگی داوطلبانهاختصاصات در ارتباط با شرکت در طرح 

  .مشابه بدون موافقت کتبی کارمند، ممنوع می باشد

بدست آورده است، تا قبل از تکميل سن را ا کارفرمطرح بازنشستگی داوطلبانه ای که شرکت کننده  .٧

ارزش برآوردی سهام (خود را  اندوخته موجودی هایبازنشستگی حق دارد تقاضای پرداخت يکبار هزينۀ 

صندوق بازنشستگی متعلق بخود، پرداخت های حق بيمه، پرداخت جبران های ديگر؛ ) اوراق سهام(

 ١-۶فقط در موارد پيش بينی شده به موجب زيربندهای ) هکسورات هزينه های انعقاد و اجرای قرارداد بيم

، اگر از انجام اولين  ماده جاری اين قانون ارائه نمايد٨ بند ٣ و ١ و همچنين زيربندهای ۶١ ماده ٨بند 

  .پرداخت بازنشستگی يا از روز پرداخت حق بيمه حداقل دو سال سپری شده باشد

 کارفرما را بدست آورده است، حق پيش بينی شده لبانهطرح بازنشستگی داوطه ای که شرکت کنند .٨

  : اين قانون برحسب موارد زير بدست می آورد۶۴ ماده ٣ و بند ۶٢ ماده ٢به موجب بند 

  پس از فسخ قرارداد کاری با کارفرما،) ١

يا شرکت بيمه ) مدير آن (ق بازنشستگیوفی مابين کارفرما و صندکه پس از فسخ قرارداد مربوطه ) ٢

  عقد شده است،من

  .پس انحالل کارفرما) ٣
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  جوابگويی در قبال نقض اين قانون. ١۴فصل 
  جوابگويی در قبال عدم انجام پرداخت های اجتماعی يا دير کرد در انجام آن. ٧١ماده 
) کارگزاران مالياتی دارای تعهد محاسبه و واريز پرداخت اجتماعی برای آنان(کارکنان استخدامی  .١

جام پرداخت اجتماعی برحسب اين قانون در قبال عدم انجام پرداخت های اجتماعی يا دير کرد دارای تعهد ان

در صورت عدم انجام پرداخت اجتماعی در مهلت تعيين شده برای هر . در پرداخت آن جوابگو می باشند

) ی برای آنانکارگزار مالياتی دارای تعهد محاسبه و واريز پرداخت اجتماع (روز دير کرد کارمند استخدامی

پرداخت نشده است پرداخت  درصد مبلغ پرداخت اجتماعی که در سر موعد ٠٫١۵جريمه ای به مقدار 

  .نمايد می

تماعی که در سر موعد پرداخت جريمۀ پيش بينی شده به موجب اين بند در خصوص وجوه پرداخت اج

  . شود روز اعمال می٣۶۵اند، در قبال تمامی مدت دير کرد حداکثر برای  نشده

جرائم اخذ شده برای عدم انجام پرداخت های اجتماعی يا دير کرد در پرداخت آنها بعنوان اختصاص 

صندوق  که به حساب آنها سهام آن ، منتقل می شودمتصدی فهرست ثبت شرکت کنندگاناندوخته به 

ختصاصات ا شرکت کننده) نفعه ب( که در همان زمان برای  اجباری بدست آورده می شوندبازنشستگی

  . به آن صورت می گيرداندوخته

، با در نظر )پرداخت شده(به حساب جرائم اخذ شده  شرکت کنندهسهام صندوق بازنشستگی اجباری 

 مورد نظر در مبلغ کل پرداخت شرکت کنندهگرفتن مقدار مبلغ پرداخت اجتماعی محاسبه شده برای 

) ده برحسب انجام بازرسیکشف ش: ازجمله(ن گاشرکت کننداز درآمد ) پرداخت شده(اجتماعی کسر شده 

  .شود تعيين می

از ) (يا کمتر کسر شده( طبق مفاد اين قانون مبالغ پرداخت اجتماعی که سر موعد کسر نشده است .٢

، از سوی کارگزار )کم نشان دادن آندر صورت پنهان کردن واحد تحت محاسبۀ پرداخت اجتماعی يا : جمله

سه ماه د حداکثر برای  می توانجمهوری ارمنستانبه موجب قانونگذاری شده ضع مالياتی برحسب مقررات و

  .دآخر از شرکت کننده کسر شو

 در صورت پنهان کردن واحد تحت محاسبۀ پرداخت اجتماعی يا کم نشان دادن آن، از انجام دهندۀ .٣

، مبلغ پرداخت برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون) کارگزار مالياتی(پرداخت اجتماعی 

اجتماعی محاسبه شده در قبال واحد تحت محاسبۀ پرداخت اجتماعی که پنهان يا کم نشان داده شده است 

  .وصول می شود

پنهان کردن واحد تحت محاسبۀ پرداخت اجتماعی يا کم نشان دادن آن به منزلۀ عدم نشان دادن يا کم 

بات پرداخت های اجتماعی ارائه شده به نهاد نشان دادن واحد تحت محاسبۀ پرداخت اجتماعی در محاس

  .مالياتی، يا ارائۀ اطالعات جعلی دربارۀ عدم بوجود آمدن واحد تحت محاسبۀ پرداخت اجتماعی می باشد
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مبالغ پرداخت اجتماعی از واحد تحت محاسبۀ ) کارگزاران مالياتی(انجام دهندگان پرداخت اجتماعی 

جرائم نيز  )کارگزاران مالياتی(ان داده شده و کارکنان استخدامی پرداخت اجتماعی پنهان شده يا کم نش

 روز پس از ارائه ١٠در مهلت را   اين قانون٧١ ماده ١مطابق با بند محاسبه شده بر حسب سند بازرسی 

پرداخت  روزۀ مندرج در قبال مبالغ ١٠ در مهلت . پرداخت می نمايند،سند بازرسی از سوی نهاد مالياتی

در صورت عدم پرداخت يا پرداخت . الغ شده بر اساس سند بازرسی، جرائم محاسبه نمی شوند اباجتماعی

 ابالغ شده بر اساس سند بازرسی پس از انقضای مهلت مذکور، در موقع آغاز پرداخت اجتماعیجزئی مبالغ 

  .دلحاظ نمی شومندرج  روزۀ ١٠مجدد محاسبۀ جرائم مهلت 

 مبنی ی تصميمهای اجتماعی از مهلت تعيين شده، نهاد مالياتیدر صورت دير کرد انجام پرداخت  .۴

پرداخت اجتماعی ) اخذ(و انتقال شخص دارای تعهد محاسبه سوی اخذ مبلغی که در سر موعد از بر 

  .ه و در اين باره به اطالع شخص مذکور می رسانددوپرداخت نشده است اتخاذ نم

به .  اموال انجام دهندۀ پرداخت اجتماعی توقيف شودتا مسلم شدن تصميم در بارۀ اخذ مبلغ می تواند

توقيف از سوی عمل در خصوص درآمدهای تحت کنترل از سوی نهاد مالياتی منظور تامين اجرای تعهد 

پيرامون « قانون جمهوری ارمنستان ٣٠٫٢نهاد مالياتی برحسب موارد و مقررات وضع شده به موجب ماده 

  .اعمال می شود» ماليات ها

مبلغ برحسب  ، مبلغ از سوی انجام دهندۀ پرداخت اجتماعیاخذرت مسلم شدن تصميم پيرامون در صو

 اخذ »و اقدامات اداریپيرامون اصول « قانون جمهوری ارمنستان ١٣مقررات وضع شده به موجب فصل 

  .می شود

امون در صورت تسويه حساب تعهدات از سوی انجام دهنده پرداخت اجتماعی در طی اخذ، تصميم پير

  .اخذ مبلغ از اعتبار ساقط شناخته می شود و اخذ متوقف می شود

به منظور اخذ تعهدات انجام نشده از سوی انجام دهندۀ پرداخت اجتماعی در خصوص پرداخت اجتماعی 

 ،بدهکاردر قبال با قرارداد واگذاری حق ادعا  مجاز است یتحت نظارت از سوی نهاد مالياتی، نهاد ماليات

در جهت تسويه حساب تعهدات را انجام دهندۀ پرداخت اجتماعی را بدست آورده و مبالغ دريافتی حق ادعای 

  .انجام دهندۀ پرداخت اجتماعی بکار گيرد

به انضمام بدهی و جرائم محاسبه شده (به نحوی که حق ادعای تعهد با حجم موجود در زمان انتقال حق 

 و در زمان اجرای ادعا با در نظرگرفتن )ارمنستانبرحسب مقررات وضع شده به موجب قانون جمهوری 

 محاسبۀ ،وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستانمهلت های محاسبۀ جرائم پرداخت های اجتماعی 

  .دشومجدد تعهدات انجام می 

بعنوان وسيله ای در جهت تامين نظارت بر اجرای تعهدات در خصوص پرداخت اجتماعی از سوی 

 فی مابين نهاد مالياتی و انجام دهندۀ جمهوری ارمنستانتواند بر حسب مقررات آيين مدنی نهاد مالياتی می 
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به منظور تسويه حساب  ،در صورت انعقاد قرارداد وثيقه.  قرارداد وثيقه منعقد شودپرداخت اجتماعی

  .تعهدات تنظيم می شودتدريجی تسويه حساب زمان بندی تعهدات 

،  ن-١٩٩شماره ) ٢۶/٠٩/١٣٩۴ (١٧/١٢/٢٠١۵ اصالحی مورخه  به موجب قانون٧١اصالح ماده (
  ) ن-٢۵٨شماره ) ٢۶/٠٩/١٣٩۵ (١۶/١٢/٢٠١۶قانون اصالحی مورخه 

  
متصدی فهرست ثبت ، امانت دار، اپراتور حساب و صندوق بازنشستگیمسئوليت مدير . ٧٢ماده 

  شرکت کنندگان
 تصدی فهرست ثبت شرکت کنندگانم، امانت دار، اپراتور حساب و صندوق بازنشستگیمدير  .١

در مسائل مالی و ديگر مسائل مشابه آنان موظفند .  عمل می نمايندشرکت کنندهدلسوزانه و صادقانه به نفع 

 در صورت نداشتن تجربه آنان می بايستی از خدمات .عمل نمايندآگاه معقوالنه و بعنوان شخص مجرب و 

  . مربوطه استفاده نمايندانکارشناس

 در متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان، امانت دار، اپراتور حساب و صندوق بازنشستگی مدير .٢

صورت واگذاری بخشی از عملکردهای خود به اشخاص ديگر، کماکان به داشتن مسئوليت در قبال اجرای 

  .صادقانه و شايستۀ عملکردهای واگذار شده ادامه می دهند

متصدی ، امانت دار، اپراتور حساب و وق بازنشستگیصندمدير  می تواند در قبال بانک مرکزی .٣

  : تدابير جوابگويی پيش بينی شده به موجب اين فصل را اعمال نمايد، اگر آنانفهرست ثبت شرکت کنندگان

  با نقض اين قانون سرمايه گذاری ها يا هزينه های ديگر انجام داده باشند،) ١

  خدمات منعقد نموده باشند،رضۀ عبا نقض اين قانون معامالت عرضۀ کاالها يا ) ٢

 اجباری را صندوق بازنشستگیپيش بينی شده به موجب قراردادهای مربوط به دارايی های تعهدات ) ٣

  انجام نداده و يا نادرست انجام داده باشند،

در چارچوب روابط حقوقی ممنوعه يا محدود برحسب اين قانون با اقربای نسبی و سببی ) ۴

  قد کرده باشند،قراردادهايی را منع

 اجباری يا اطالعات در خصوص آنها را به نفع خود يا اقربای صندوق بازنشستگیدارايی های ) ۵

  نسبی و سببی خود استفاده نموده باشند،

قواعد انجام ثبت سوابق شخصی، مقررات يا شرايط ارائه يا انتشار حسابدهی های مالی يا غيره را ) ۶

  ر اطالعات جعلی، ناقص يا غير قابل اطمينان ارائه کرده باشند،نقض نموده و يا در اسناد مذکو

 برحسب مقررات وضع شده به موجب اين بانک مرکزیدستورات و ابالغيه های داده شده از سوی ) ٧

  قانون را انجام نداده يا بطور ناشايست انجام داده باشند،

 بانک مرکزیا غير قابل اطمينان به اطالعات جعلی، ناقص يدريافت مجوز ) يا(برای ثبت دولتی و ) ٨

  ارائه کرده باشند،
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الزامات اين قانون و ديگر اسناد حقوقی تنظيمی تصويب شده بر اساس اين قانون را نقض کرده ) ٩

  .باشند

  

متصدی فهرست ، امانت دار، اپراتور حساب و صندوق بازنشستگیمسئوليت روسای مدير . ٧٣ماده 
  ثبت شرکت کنندگان

متصدی فهرست ثبت شرکت ، امانت دار، اپراتور حساب و صندوق بازنشستگیدير روسای م .١

گان عمل نموده، حقوق و اختيارات شرکت کنند در طی انجام وظيفه بايستی با در نظر داشتن منافع کنندگان

  .خود را به انجام رسانده و صادقانه و معقوالنه به وظايف خود عمل نمايند

متصدی فهرست ثبت شرکت ، امانت دار، اپراتور حساب و شستگیصندوق بازنروسای مدير  .٢

گان در پی اعمال مغرضانه شرکت کنند در قبال زيان وارده بر جمهوری ارمنستان طبق قانون کنندگان

مدير اگر عملی که سبب خسارت شده است از سوی بيش از يک رئيس . خود جوابگو هستند) عمل ناکارآمد(

 صورت گرفته متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگاندار، اپراتور حساب و ، امانت صندوق بازنشستگی

  .گان مشترکًا جوابگو خواهند بودشرکت کنندبرابر باشد، در اين صورت آنان در 

 متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان، امانت دار و صندوق بازنشستگیروسای مدير  جوابگويی .٣

  . اين قانون می شود، اما با آنها محدود نمی شود٧٧ و ٧۴شامل موارد پيش بينی شده به موجب ماده 

  

  مجازات برای نقض اين قانون. ٧۴ماده 
 پس از روز کشف  اين قانون بانک مرکزی در طی يک سال٧٢ماده در موارد وضع شده به موجب  .١

 ،متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان، امانت دار، صندوق بازنشستگیمدير می تواند در قبال  نقض قانون

  : و اپراتور حساب تدابير جوابگويی زير را اعمال نمايدروسای آنها

 نقض  پيشگيریاخطار و دستور رفع نقض قانون و در دست گيری اقداماتی در جهت عدم تکرار و) ١

  ،)منبعد نيز هشدار(قانون در آينده 

  اعمال جريمه،) ٢

  سلب صالحيت حرفه ای رئيس يا شخص مسئول،) ٣

  .لغو مجوز) ۴

، بغير از مواردی که اعالم هشدار  يک تخلف فقط می تواند يکی از تدابير جوابگويی اعمال شودبرای

  .جريمه نيز اعمال می شود

، اپراتور حساب، صندوق بازنشستگیمدير  اعمال تدابير جوابگويی وضع شده به موجب اين ماده .٢

اجرای تعهدات پيش بينی شده به  و روسای آنها را از متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگانامانت دار و 

  . مبرا نمی سازدموجب اين قانون، اسناد حقوقی ديگر يا قراردادها
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مقرر اين  بانک مرکزی موظف است تصميم متخذه پيرامون اعمال تدابير جوابگويی وضع شده به .٣

ای آنها را  و روسمتصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان، امانت دار و صندوق بازنشستگیمدير ماده در قبال 

  .در سايت اينترنتی خود منتشر نمايد

  

  هشدار. ٧۵ماده 
غير مجاز بودن تخلف با اعالم هشدار تخلف انجام شده به ثبت رسيده و شخص خاطی پيرامون  .١

  .شود مطلع می

در دست گيری اقداماتی جهت رفع تخلف و دريافت ابالغيۀ  اعالم هشدار همچنين فرصتی است برای .٢

برحسب . نقض قانون در آينده در مهلت تعيين شده از سوی بانک مرکزی کرار و پيشگيریعدم ت) يا(

نقض قانون  ابالغيۀ رفع تخلف يا عدم تکرار آن، يا برحسب ابالغيۀ در دست گيری اقدامات جهت پيشگيری

، اپراتور صندوق بازنشستگیمدير عملکردها از سوی ) يا(در آينده، توقف برخی قراردادهای مورد انعقاد و 

  .تغيير شرايط آنها می تواند پيش بينی شود) يا( و متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگانحساب، امانت دار و 

اعالم هشدار بعنوان يکی از تدابير جوابگويی می تواند در موارد وجود هر گونه تخلف پيش بينی  .٣

  . اين قانون اعمال شود٧٢شده به موجب ماده 

 وارد شده باشد، گانشرکت کنندتخلفاتی که در پی آنها خسارت مالی بر در صورت بروز چنان  .۴

: از جمله(جبران خسارت وارد شده بر شرکت کنندگان  برای هر تخلف پيرامون هشدار و بانک مرکزی

 يا امانت دار يا متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان يا صندوق بازنشستگیمدير از سوی ) سود رها شده

  . متضرر را مطلع می سازدشرکت کنندهاذ تصميم می نمايد و در اين باره اپراتور حساب اتخ

  

  جريمه. ٧۶ماده 
پس از اگر ديگر اسناد حقوقی تنظيمی تصويب شده بر اساس آن، ) يا( در صورت نقض اين قانون و .١

اصالح به منظور اعالم هشدار ) يا(و ) مانند مالقات، مکاتبه، جلسات توضيحی(اجرای اقدامات نظارتی 

 تخلفات برطرف نشده باشند يا داليل) يا(تخلفات مذکور و خاطی ايجاد شده در نزد شخص  وضعيت

در قبال شخص به تصميم خود صالحيت آن را دارد که توانند بر طرف شوند، رئيس بانک مرکزی  نمی

  .نمايداعمال خاطی جريمه 

 گان وارد نشده باشد،شرکت کنندر  در صورت بروز چنان تخلفاتی که در پی آنها خسارت مالی ب.٢

و همچنين ساير الزامات وضع شده به موجب اين قانون نقض شده ولی الزامات ارائه گزارشات حسابدهی 

 ١٧ ماده ۴ و ٣باشد، ميزان جريمه برای هر نقض، بغير از موارد نقض مفاد وضع شده به موجب بندهای 

  . حداقل حقوق تجاوز نمايد برابر١٠٠٠ اين قانون، نمی تواند از ١٩و ماده 

  :در موقع تعيين ميزان جريمه نهاد اعمال کننده جريمه موارد زير را در نظر می گيرد
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  ،اعمال شده استبرای نقض مشابه که در گذشته  یميزان جريمه در قبال اشخاص ديگر) ١

  ،)در صورت عمدی بودن، بی تفاوتی و سهل انگاری(ماهيت نقض ) ٢

  ه بر اشخاص ديگر ناشی از نقض قانون و ميزان آن،وجود خسارت وارد) ٣

   با در نظر داشتن جبران خسارت های اشخاص ديگر،ثروت اندوزی غير قابل توجيه) ۴

وقوع همان نقض يا نقض ديگر از سوی همان شخص در گذشته و جوابگويی در قبال آن و همچنين ) ۵

  ميزان و ماهيت جوابگويی قبلی،

از وقوع همان نقض يا موارد مشابه از سوی همان شخص و اشخاص درجه ضرورت پيشگيری ) ۶

  .ديگر

 اين قانون، از اپراتور حساب ١٧ ماده ۴ و ٢ در صورت نقض الزامات وضع شده به موجب بندهای .٣

 برابر حداقل حقوق ٣٠٠٠ميزان به جريمه ای يک از موارد يا رئيس نقض کننده اپراتور حساب برای هر 

  .اخذ می شود

 اين قانون، از اپراتور حساب يا رئيس ١٧ ماده ٣ورت نقض الزامات وضع شده به موجب بند در ص

حداقل حقوق اخذ  برابر ۵٠٠نقض کننده اپراتور حساب برای هر يک از موارد جريمه ای به ميزان 

  .شود می

آن  يا رئيس متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان اين قانون، از ١٩ ماده ١٠ در صورت نقض بند .۴

  . برابر حداقل حقوق اخذ می شود۵٠٠٠برای هر يک از موارد جريمه ای به ميزان 

متصدی فهرست ثبت ، امانت دار، اپراتور حساب و صندوق بازنشستگیمدير جرائم تعيين شده برای  .۵

، بغير از اپراتور حساب که اگر آن يک نهاد دولتی )شخص حقوقی( از موجودی های آنان شرکت کنندگان

 اگر اپراتور حساب يک نهاد دولتی باشد، جريمه در قبال کارمند خاطی اعمال خواهد .د، اخذ می شودباش

  .شد

 متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان، امانت دار، اپراتور حساب و صندوق بازنشستگیمدير اگر  .۶

 و به بانک مرکزی با جريمۀ تعيين شده يا مقدار آن موافق نباشند، در اين صورت جريمه بنا به دادخواست

  .حکم دادگاه اخذ خواهد شد

  . طبق ماده جاری مبلغ جريمۀ اخذ شده به بودجه دولتی واريز می شود.٧

  

متصدی فهرست ثبت شرکت ، امانت دار و صندوق بازنشستگیمحروميت روسای مدير . ٧٧ماده 
   از گواهينامه های صالحيت حرفه ایکنندگان
 برحسب تصميم متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگانامانت دار و ، صندوق بازنشستگیمدير  رئيس .١

  :د از گواهينامه صالحيت حرفه ای محروم شود، اگرمی توان بانک مرکزی

  قوانين يا الزامات اسناد حقوقی ديگر را عمدًا نقض کرده باشد،) ١
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  موده باشد،اجرا نگان شرکت کنندو با به خطر انداختن منافع  اساس یدر طی سمت خود فعاليت ب) ٢

  د، يا پرسنل آن شوبانک مرکزیدر ارتباط با اجرای نظارت مانع عمليات ) ٣

شرکت  انجام داده يا چنان اعمال ناکارآمدی از خود نشان داده باشد که در نتيجۀ آنها اتیچنان عملي) ۴

   زيان مالی متحمل شده باشد يا می توانست زيان مالی و غيره متحمل شود،کننده

ناشی از منافع شخصی خود انجام داده يا مرتکب چنان اعمال عملياتی چنان ملکرد در طی ع) ۵

  باشد،بوده ناکارآمدی شده باشد که مغاير با حقوق يا منافع قانونی شرکت کنندگان 

، امانت صندوق بازنشستگیمدير به انضمام تعهدات برعهده گرفته در قبال (در طی انجام وظيفه ) ۶

رفتار غير صادقانه و غير منصفانه نشان داده )  و مشتريان آنثبت شرکت کنندگانمتصدی فهرست دار يا 

  باشد،

با متناسب  متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان، امانت دار يا صندوق بازنشستگیمدير رئيس ) ٧

  باشد،ن بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیمعيارهای صالحيت حرفه ای وضع شده به موجب 

   باشد،عمل کردهشايسته غير  را انجام نداده يا بطور بانک مرکزی از سوی تکاليف داده شده) ٨

  .در ساير موارد وضع شده به موجب قانون) ٩

صندوق مدير  پيرامون محروم ساختن رئيس بانک مرکزیتصميم از زمان وارد اجرا شدن  .٢

از يت حرفه ای، شخص  از گواهينامۀ صالحمتصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان، امانت دار يا بازنشستگی

اين قانون، ساير قوانين و اسناد حقوقی و همچنين اسناد حقوقی داخلی نظارت به موجب که اختياراتی داشتن 

  .محروم می شودکننده وضع شده اند، 

  

فعاليت امانت داری امانتدار صندوق انجام  و ممنوعيت صندوق بازنشستگی مجوز مدير لغو. ٧٨ماده 
  بازنشستگی 

 اين قانون و در ديگر ٧٢ ماده ٣ بند ٨پايه و اساس پيش بينی شده به موجب زيربند ساس وجود بر ا .١

تدابير آن يا بيش از بار  ٢موارد وضع شده به موجب قانون و همچنين در مواردی که در طی سال تقويمی 

 دار صندوق های  اين قانون اعمال شده باشد و مدير يا امانت٧۶جوابگويی پيش بينی شده به موجب ماده 

بازنشستگی در مهلت تعيين شده از سوی بانک مرکزی عواقب نقض قانون را برطرف نکرده يا اقدامات 

 يا ممنوعيت انجام صندوق بازنشستگیدر دست نگرفته باشند، لغو مجوز مدير الزم در جهت رفع آنها 

  .می تواند صورت گيرد) منبعد نيز لغو مجوز(فعاليت امانت داری امانتدار صندوق بازنشستگی 

 را لغو نمايد، اگر معلوم شود صندوق بازنشستگی مجاز است مجوز داده شده به مدير بانک مرکزی .٢

  .که برای دريافت مجوز اطالعات جعلی و غير قابل اطمينان ارائه شده است

 لغو برحسب اتخاذ تصميم شورای بانک مرکزی صندوق بازنشستگی مجوز مدير يا امانت دار .٣

 منحصرًا برحسب مقررات وضع شده به موجب صندوق بازنشستگیمجوز مدير يا امانت دار . گردد می



٨٣ 

 

در صورتی که به موجب . لغو می گردد» پيرامون صندوق های سرمايه گذاری«قانون جمهوری ارمنستان 

ری قوانين ديگر مفاد ديگری در خصوص لغو مجوز وضع شده باشند، مفاد اين قانون و قانون جمهو

  .عمل خواهند کرد» پيرامون صندوق های سرمايه گذاری«ارمنستان 

 مجاز بانک مرکزیدر صورت انجام تخلفات وضع شده به موجب اين ماده از سوی امانت دار،  .۴

 ابالغ نمايد تا در مهلت معقول بطور يک جانبه قرارداد منعقده با امانت صندوق بازنشستگیمدير به است 

  .نمايددار مذکور را فسخ 

  

   و پيامدهای حقوقی آنصندوق بازنشستگیانتشار تصميم لغو مجوز مدير و امانت دار . ٧٩ماده 
 در خصوص  لغو مجوز متکی بر اساس پيش بينی شده به موجب ماده بانک مرکزی تصميم شورای .١

م مهلت تصميم مذکور از زمان انتشار آن، اگر برحسب تصمي.  اين قانون بالفاصله منتشر می شود٧٨

  .ديگری وضع نشده باشد، الزم االجرا می گردد

 هحداقل بولی  ، با مهلت تعيين شده برحسب تصميم لغو مجوزصندوق بازنشستگی مدير يا امانت دار .٢

 و انجام فعاليت امانت داری دارايی ها، بغير از معامالتی صندوق بازنشستگیاز حق مديريت  سال ١٠ مدت

نظر، واگذاری موجودی ها و توزيع نهايی هده گرفته در خصوص خدمات مورد که در اجرای تعهدات بر ع

امانت دار موظف است به تعهدات خود که بر اساس قانون، اسناد حقوقی تنظيمی تصويب شده . آنها می باشد

 امانت دار جديد و انتقال وضع شده اند، تا انعقاد قرارداد با) اساسنامه(بر اساس آن يا قواعد صندوق 

  . به وی ادامه بدهدصندوق بازنشستگیهای  ارايید

 در طی مهلت سه روز پس از اتخاذ آن در  تصميم شورای بانک مرکزی پيرامون لغو مجوزتصوير .٣

 در بانک مرکزیاعتراض نسبت به تصميم شورای . اختيار مدير و امانت دار صندوق گذاشته می شود

 رسيدگی به پرونده در دادگاه کور در تمام طول مدتخصوص لغو مجوز در دادگاه مانع عمل تصميم مذ

  .شود نمی

  

  حل اختالف. ٨٠ماده 
 يا شرکت کنندهيا استعالم در خصوص حساب بازنشستگی از سوی شکايت  هر گونه  طبق اين قانون.١

 مورد  روز٣٠ کتبًا به نهاد مالياتی ارائه می شود که نهاد مذکور شکايت يا استعالم را حداکثر در طی ذينفع

 ٣اعالم می نمايد، يا در طی  يا ذينفع شرکت کنندهپيرامون تصميم خود و اساس آن به بررسی قرار داده و 

  .نمايد آن را به نهاد ذيصالح ارجاع می) شکايت(روز کاری پس از دريافت استعالم 

 اين ماده، ١ بند ياتی به مقرر يا ذينفع صرفنظر از ارائه استعالم يا شکايت به نهاد مالشرکت کننده .٢

تواند به ميانجی سيستم مالی متکی بر اساس و مقررات وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان  می

  .ارائه نمايددرخواست » پيرامون ميانجی سيستم مالی«
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 به منظور خريد مقرری ساليانه مبالغی از حساب متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگاناگر  .٣

ه منتقل بنمايد، در اين صورت هرگونه اختالف نظر در ارتباط با چنين عملکردی بازنشستگی به شرکت بيم

 در  يا ذينفع در خصوص پرداخت مقرری ساليانهشرکت کنندهشکايت : به شرح زير حل و فصل می گردد

 روز پس از دريافت شکايت ١٠ نهاد رياست در طی .وهلۀ اول به نهاد رياست شرکت بيمه ارائه می شود

 شرکت کنندهحت بررسی قرار داده و پيرامون تصميم خود و پايه و اساس اتخاذ تصميم کتبًا به اطالع آن را ت

 يا نمايندۀ تام االختيار وی مجاز است در بررسی موضوع حضور داشته شرکت کننده .يا ذينفع می رساند

ه در پشتيبانی ر ممکن يا ذينفع به تمامی تدابيشرکت کنندهدر صورت عدم توافق در خصوص تصميم، . باشد

پيش بينی شده اند متوسل می » پيرامون بيمه و فعاليت بيمه«که به موجب قانون جمهوری ارمنستان  حقوقی

  .شود

  

  مفاد انتقالی. ٨١ماده 
 شخص مجاز است در حد فاصل زمانی از آغاز الزم االجرا شدن اين قانون تا اول ماه ژوئيه سال .١

، از تعهدات ٢٠١۴ دسامبر سال ٢۵ه مربوطه به نهاد مالياتی تا تاريخ  ضمن ارائه درخواست نام٢٠١٨

 ٢٠١۴ دسامبر سال ٢۵ه شده بعد از تاريخ های ارائ درخواستنامه .انجام پرداخت اجتماعی خودداری نمايد

بجزء کارمند استخدامی کارفرمايی که از تعهد ( کارمند استخدامی . اعتبار ساقط خواهند بودهدرجباطل و از 

شخص مندرج در اين . درخواست نامه را توسط کارفرما ارائه می نمايد) کارگزار مالياتی معاف می باشد

  :ماعی را به شرح زير متوقف می سازدتبند انجام پرداخت اج

پيرامون پرداخت های تثبيت «از دستمزدها، از درآمدهايی که مطابق با قانون جمهوری ارمنستان ) ١

 قانون ٧ت های تثبيت شده می باشند يا فعاليت های مشمول فهرست ضميمه تحت ماليات پرداخ» شده

يا انواع فعاليت هايی که مطابق با قانون جمهوری » پرداخت حق امتيازپيرامون «جمهوری ارمنستان 

تحت ماليات بر گردش می باشند، از اول ماه بعد از تاريخی که » پيرامون ماليات بر گردش«ارمنستان 

  ه مربوطه ارائه می شود،نام درخواست

  .نامه مربوطه ارائه می شود از درآمدهای موسسه داری از اول ژانويه سالی که در خواست) ٢

  : مواردی که نمی توان از انجام پرداخت های اجتماعی خودداری نمود.٢

پيرامون خدمات عمومی «مستخدمين دولتی پيش بينی شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان ) ١

 کشوری -پرسنل فرماندهی و غير فرماندهی نهاد های اجرايیمستخدمين بغير از (» ری ارمنستانجمهو

دفاع، پليس، امنيت ملی و خدمات امداد جمهوری ارمنستان، خدمۀ بازداشتگاه ها و مامورين اجرائی احکام 

 و بخش ، کارمندان استخدامی موسسات کشوری و موسسات اداری جوامع، واحد های ساختاری)قضايی

 يکم که متولدين بعد از تاريخ ، سازمان های غير تجاری دولتی و محلیبانک مرکزیهای مجزای آنها، 

   می باشند،١٩٧۴ژانويه سال 



٨٥ 

 

 ٢٠١۴، که پس از تاريخ اول ژوئيه سال ١٩٧۴ ژانويه سال اولآن شخص با تاريخ تولد پس از ) ٢

نصوب شده و کارآفرين شخصی محسوب شده است هويت کارمند استخدامی بدست آورده، به سمت سردفتر م

 کارمند استخدامی، سردفتر يا کارآفرين شخصی به شمار نرفته ٢٠١۴و برحسب تاريخ اول ژوئيه سال 

  باشد،

 ارائه کرده پرداخت اجتماعی اين ماده درخواست نامۀ آغاز مجدد انجام ۴شخصی که به موجب بند ) ٣

  .باشد

 ٢٠١٨يه سال ئ ارائه نموده است از اول ژون ماده درخواست نامه اي١موجب بند  شخصی که به .٣ 

  .انجام می دهد پرداخت اجتماعی

 ژوئيه سال  يکمتاريخ  ارائه کرده است تا اين ماده درخواست نامه١موجب بند  شخصی که به .۴

اری به نهاد  ماده ج١نمايد، به مقرر بند ب تصميم مبنی بر آغاز مجدد انجام پرداخت اجتماعی اتخاذ ٢٠١٨

از ماه بعدی پس از ارائه  در اين صورت پرداخت های اجتماعی .مالياتی درخواست نامه ارائه می نمايد

  .نامه انجام می شوند درخواست

 و پس از آن ١٩٩۶ ژانويه سال اول انجامی از سوی شخص با تاريخ توليد پرداخت اجتماعی مبلغ .۵

 از مبلغ ماليات بر درآمد مورد پرداخت ٢٠١٨ ژوئيه سال يکمتاريخ  اين ماده، تا ٢ بند ٢مندرج در زيربند 

  .کسر می شودوی از سوی 

 ۵ ماده ١ بند ٢ وضع شده به موجب زيربند ١٩۶۴ ژانويه سال اول اگر شخص با تاريخ تولد پس از .۶

مايد، در  ارائه می ن٢٠١٨ ژوئيه سال يکم تا تاريخ صندوق بازنشستگیاين قانون درخواست نامۀ انتخاب 

 اين قانون ٩ ماده ٢وی به مقدار تعيين شده به موجب بند ) نفعه ب(اين صورت اختصاصات اندوخته برای 

 اين ۵ ماده ١ بند ١برحسب مقررات وضع شده برای اشخاص وضع شده به موجب زيربند (انجام می شود 

  )قانون

 و همچنين بازنشستگیهای ق صندو، وراثت سهام بازنشستگیهای صندوق مفاد مربوط به تغيير  .٧

 ژوئيه سال اولمفاد مربوط به دريافت موجودی های موجود در حساب بازنشستگی اين قانون، از تاريخ 

  . الزم االجرا می گردند٢٠١۵

  اين قانون۶ ماده ۶به موجب بند که واحد محاسبۀ پرداخت های اجتماعی های حد نصاب باالترين  .٨

  :٢٠٢٠تا اول ژوئيه سال .  اعمال می شوند٢٠٢٠ سال وضع شده اند، از اول ژوئيه

   درام تعيين می شود،۵٠٠٫٠٠٠ پرداخت اجتماعیحد نصاب ماهانۀ واحد محاسبۀ باالترين ) ١

  . درام تعيين می شود۶٠٠٠٫٠٠٠ پرداخت اجتماعیحد نصاب ماهانۀ واحد محاسبۀ باالترين ) ٢

 ١١شامل حال موارد پيش بينی شده به موجب بند حد نصاب های وضع شده به موجب اين بند باالترين 

  . اين قانون نمی شوند۶ماده 
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 اجباری تا اتخاذ تصميم مربوطه از سوی دولت صندوق بازنشستگی عملکردهای امانت دار .٩

استفاده از حساب بانکی .  اجرا می شودمتصدی فهرست ثبت شرکت کنندگان، توسط جمهوری ارمنستان

 متصدی فهرست ثبت شرکت کنندگانوره زمانی مندرج در اين بند با موافقت  در دصندوق بازنشستگی

  .دگيري صورت می

 اين قانون، بر ٣٩ ماده ١-١۶ محدوديت های سرمايه گذاری پيش بينی شده به موجب بندهای .١٠

 بازنشستگیهای صندوق  شامل حال ٢٠١۵ ژوئيه سال اولحسب زمان الزم االجرا شدن اين قانون از 

  .ی فعال می شوداجبار

  . ارائه می نمايد٢٠١۴ اين قانون را از اول سپتامبر سال ١٣ ماده ٣ شخص درخواست نامۀ بند .١١

  .دن وارد عمل می شو٢٠١۵ اين قانون از اول ژانويه سال ٩ ماده ٣ و بند ۶ ماده ١٠ بند .١٢

پرداخت جزئی بازپرداخت يا  مقررات محاسبۀ مجدد تعهدات پرداخت های اندوخته در عدم .١٣

نهاد تام االختيار  ٢٠١۴های اندوخته در نتيجۀ روابط حقوقی بوقوع پيوسته پس از اول ژانويه سال  پرداخت

محاسبۀ مجدد تعهدات پرداخت های اندوخته در .  وضع می نمايددولتی زمينه مالی دولت جمهوری ارمنستان

 دسامبر ٣١جۀ روابط حقوقی بوقوع پيوسته تا عدم بازپرداخت يا پرداخت جزئی پرداخت های اندوخته در نتي

  . انجام می پذيرد٢٠١۴سال 

  ن،-٧۶شماره ) ٢٣/٠٢/١٣٩۵ (١٢/٠۵/٢٠١۶ به موجب قانون اصالحی مورخه ٨١اصالح ماده (
  ) ن-٧١شماره ) ١١/١٢/١٣٩۵ (٠١/٠٣/٢٠١٧قانون اصالحی مورخه 

  
  ضميمۀ
  قانون جمهوری ارمنستان

  »هپيرامون مستمری های اندوخت«

  
  شرکت کننده تورم کل مبلغ پرداخت های اجتماعی انجام شده از سوی نرخبا تعديل متدشناسی 

  
 تورم پرداخت های اجتماعی انجام شده در کل مدت زمان پرداخت های اجتماعی نرخبا تعديل  .١

  : طبق فرمول زير محاسبه می شودشرکت کنندهانجامی از سوی 

  تعديل با نرخ تورم .ا. پ= 

N 

∑ 

n=1

[ ا. پ  n * 

N-1 

П 

m=n 

(1+in) ], 

   :که در آن

 تورم پرداخت های اجتماعی انجام شده در کل مدت زمان نرخبا تعديل مقدار  »تعديل با نرخ تورم .ا. پ«) ١

   می باشد،شرکت کنندهپرداخت های اجتماعی انجامی از سوی 



٨٧ 

 

٢ (»N« می باشدندهشرکت کن از سوی اجتماعیهای پرداخت  شمار سال های انجام ،  

٣ (»nدر طی سال شرکت کننده مبلغ پرداخت های اجتماعی انجام شده از سوی »ا. پ n برحسب آخر 

  ، استسال

۴ (»in« شاخص رسمی آهنگ ميانگين تورم ساالنه در سال متناسب با n-  قسمت برحسب مين سال

  . با شمارش معکوس سال ها تغيير می نمايدnبه نحوی که . های واحد

برای سالی که از پرداخت اجتماعی انجام شده  اين ضميمه ١فرمول وضع شده به موجب زيربند در  .٢

 اين قانون درخواست نامه ۴٩ ماده ٣سوی شرکت کننده پيرامون دريافت مستمری وضع شده به موجب بند 

رم در صورت نبود شاخص رسمی آهنگ ميانگين تو. ارائه شده است بدون تعديل با نرخ تورم می باشد

 تورم پرداخت های اجتماعی انجام شدۀ شرکت کننده، شاخص نرخ در موقع تعديل با ساالنۀ سال مورد نظر

  .رسمی آهنگ ميانگين تورم ساالنۀ سال پيش مبنا قرار خواهد گرفت

جمهوری  منتشر شده برای سال مورد نظر از سوی خدمات آمار ملی ميانگين شاخص تورم .٣

  ر.گ ميانگين تورم ساالنه مورد استفاده در اين ضميمه محسوب می شودآهن، شاخص رسمی ارمنستان

  ) ن-۶٧شماره ) ٣١/٠٣/١٣٩٣ (٢١/٠۶/٢٠١۴به موجب قانون اصالحی مورخه ويرايش قانون (
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