
 

 قانون جمهوری ارمنستان در مورد موسسات اعتباری

.به تصویب رسیده است 9009مه سال  92در   

 

1باب   

عمومیمقررات   

 موضوع قانون   1ماده 

مقررات و قواعدی است که شامل شرایط و ترتیب صدور مجوز به موسسات مجموعه این قانون 

اعتباری، تنظیم  و سایر موسسات  فاکتورینگ لیزینگ وشرکت های ، انداز پس های اتحادیهاعتباری، 

و همچنین ترتیب تغییر نوع فعالیت بانک های فعال در ارمنستان می یت آنها فعالیت و نظارت بر فعال

 . باشد

، شرکت های بیمه، (این قانون 6بجر مواردی تعیین شده در باب )این قانون شامل حال بانک ها

مدیران صندوق ، بازنشستگیو  گذاری سرمایه های صندوقشرکت کنندگان تخصصی بازار سهام، 

قوانین و اسناد طبق فعالیت آنها تنظیم نمی شود ،  کشاورزی یباشگاه اعتبار، گذاری سرمایه

 . می شودانجام حقوقی دیگری 

قانون اصالحی مورخه  ن،-982شماره  99.19.10به موجب قانون اصالحی مورخه  1اصالح ماده )

 (ن-139 شماره 10.00.11

 

 ظیم حقوقی فعالیت موسسات اعتباریتن  2ماده 

فعالیت موسسات اعتباری توسط اساسنامه جمهوری ارمنستان، این قانون، قانون مدنی .1

، قوانین دیگری، قراردادهای بین المللی جمهوری ارمنستان، در موارد تعیین شده جمهوری ارمنستان

شرایط اضافی برای . در قانون توسط اسناد حقوقی بانک مرکزی جمهوری ارمنستان تنظیم می شود

" بانک مرکزی جمهوری ارمنستان"فعالیت موسسه اعتباری به عنوان عضو گروه مالی در قانون 

 . تعیین می شود

ورشکستگی شرکت های بیمه و مدیران " شرایط ورشکستگی موسسات عتباری در قانون .2

جمهوری " شرکت های سرمایه گذاری، موسسات عتباری، بانک ها صندوق سرمایه گذاری، 

 . تعیین می شودارمنستان 

 جمهوری" بانک ها و فعالیت بانک ها"قانون  2انحالل موسسات اعتباری در باب شرایط و ترتیب 

 . ارمنستان تعیین می شود



 نونای که در این قهنجارهاینه  اگر هنجارهای دیگری در قراردادهای بین المللی تعیین می شود .3

  .پس هنجارهای قراردادهای بین المللی اعمال می شود پیش بینی شده ،

قانون اصالحی مورخه  ن،-189شماره 02.00.00به موجب قانون اصالحی مورخه  9اصالح ماده )

قانون اصالحی مورخه ، ن-982 شماره99.19.10قانون اصالحی مورخه  ،ن-261 شماره11.10.00

 ( ن-131 شماره19.11.11

 

 ویژگی های موسسه اعتباری و فعالیت آن   3ماده 

ارائه حق  موسسه اعتباری نهاد قانونی ست که دارای مجوز صادره طبق این قانون می باشد و.1

  .دارد تعیین شده در این قانونانواع خدمات 

 دادن وام ها( یا)و انجام همچون معامالت (یا) فعالیت موسسه اعتباری شامل قبول سپرده ها و.2

 . یا انجام سرمایه گذاری های دیگری تعیین شده در این قانون می باشد

بجز اوراق )اوراق بهادار قرضه و از خدمات موسسه اعتباری می توان همچنین انتشار عمومی اوراق 

بروز تعهدات  عثباخدماتی که نام برد یا  (انتشار شده از طرف صندوق های سرمایه گذاریبهادار 

خدمات و فروش کاال از طرف موسسه  ارائهمربوط به د ولی پولی برای موسسه اعتباری می شون

 .بدهکار نیستاعتباری به 

بحز بانک ها و )ماده در ارمنستان توسط اشخاص دیگری این  9انجام فعالیت تعیین شده در بند .3

 (موسسات اعتباری، همچنین صندوق های سرمایه گذاری و مدیران  صندوق های سرمایه گذاری

 .ممنوع می باشد

شرکت شرکت سهامی و ، محدود مسئولیت با شرکتموسسه اعتباری می تواند به شکل . 4

 . تشکیل می شوند تعاونیفقط به صورت شرکت های اتحادیه های پس انداز . تشکیل شود تعاونی

بعضی از کند و اعمال  ی خاصی بانک مرکزی می تواند برای موسسات اعتباری محدودیت ها.5

این . دهدباجازه انجام این فعالیت ها را محدود کند یا را این قانون  8فعالیت های تعیین شده در ماده 

و  و اندازه های وجوه توسط موسسه اعباری وجوهو توزیع محدودیت ها ممکن است مربوط به جزب 

وجوه آنها توسط موسسه اعتباری جلب می شود یا وجوه به آنها همچنین دایره اشخاصی که 

موسسات اعتباری محدودیت های تعیین شده در این بند باید شامل حال . ، باشدتقسیم می شود

  . شودمتعلق یک گروه 

طبق این قانون، قوانین دیگری جمهوری ارمنستان و اسناد حقوقی تنظیم کننده فعالیت .6

 :می باشندموسسات اعتباری به شرح زیر( گروه ها)انواع  ،موسسات اعتباری

در می دهند، قرض می گیرند و به آنها پول خود شرکت کنندگان اتحادیه های اعتباری که از :الف

را به  آنهاپول می گیرند یا  نیز  یین شده طبق اسناد حقوقی بانک مرکزی از اشخاص دیگریعموارد ت

 . می دهندقرض  این افراد



اتحادیه های پس انداز که وجوه پولی از شرکت کنندگان خود می گیرند و به آنها قرض می -ب

 . دهند

راردادهای اجاره قکه فعالیت اصلی آنها بستن ( لیزینگ)اعتباری شرکت های انجام دهنده اجاره -پ

مهوری ارمنستان می جمدنی قانون  31باب  6شرایط و ترتیب تعیین شده در پاراگراف طبق اعتباری 

 .باشد

 )شرکت های انجام دهنده فاکتورینگ  -ت

جمهوری ارمنستان " م مصرفی اتامین و" تامین وام مصرفی  که بر اساس قانون شرکت های -ث

  .کاالها و خدمات می بندندخرید برای تامین منابع مالی   هاقرارداد

 3ماده  9موسسات اعتباری دیگری که فعالیت اصلی آنها انجام فعالیت های تعیین شده در بند -ج

 . این قانون یا یکی از آنهاست

طبق قوانین جمهوری  مسئولیتانجام فعالیت تعیین شده در این قانون بدون مجوز موسسه اعتباری 

 . ارمنستان دارد

قانون اصالحی مورخه  ن،-190شماره 31.03.03به موجب قانون اصالحی مورخه  9اصالح ماده )

قانون اصالحی مورخه ، ن-192 شماره10.06.08قانون اصالحی مورخه  ،ن-90 شماره08.00.08

 (ن-139 شماره10.00.11قانون اصالحی مورخه ، ن-982 شماره99.19.10

 

 " موسسه اعتباری"استفاده از اصطالح     4ماده 

موسسه "فقط شرکتی دریافت کرده مجوز موسسه اعتباری می تواند در اسم خود از اصطالح .1

ات تشکیل شده از آن در کلم یا" موسسه اعتباری " استفاده از اصطالح . استفاده کند "اعتباری

کسانی که چنین و حمایت از  توسط اشخاصی که مجوز موسسه اعتباری ندارند ممنوعست تبلیغات

 . دهند نیز اجازه نیست می  انجامتبلیغاتی را 

تشکیل استفاده کنند که باعث  گمراه کننده موسسات اعتبری حق ندارند در اسم خود از کلمات.2

 . وضعیت مالی یا حقوقی این موسسه اعتباری می شودنظر اشتباهی در مورد 

 

 5باب 

 ثبت دولتی و اخذ مجوز موسسات اعتباری

، ثبت مجدد ثبت دولتی و اخذ مجوز موسسات اعتباری    5ماده 

 اعتبار دهندهاشخاص حقوقی 



بنیانگذار آن مدارک زیر را به بانک مرکزی ارائه می برای ثبت دولتی و اخذ مجوز موسسه اعتباری .1

 :دهند

 مجوز به شکل تعیین شده توسط بانک مرکزیدریافت درخواست ثبت و -الف

 توسط هیات موسسینشش نسخه از اساسنامه موسسه اعتباری تایید شده -ب

مربوط به بررسی  مسائلدرخواست ثبت اسم آژانس که شرایط و لیست مدارک مورد نیاز و -

به ترتیب تعیین شده توسط بانک مرکزی و مامور دولت درخواست، اسم آژانس  و ثبت تغییرات آن 

 .نتظیم می شود جمهوری ارمنستان

 تعیین مدیران موسسه اعتباری تصمیم جلسه موسسین موسسه اعتباری در مورد -پ

بانک از طرف تعیین شده فرم شده طبق تنظیم برگه در مورد فعالیت مدیران موسسه اعتباری -ت

 مرکزی 

طبق فرم  تعیین شده از اعالمیه اشخاص دارای مشارکت عمده در سرمایه موسسه اعتباری -ث

 این قانون  10ماده  9در بند مذکور شرایط در مورد عدم طرف بانک مرکزی 

نوع، زمینه و نحوه مربوط به فعالیت موسسه اعتباری که توسط مدیریت تایید شده و  مقررات-ج

فعالیت موسسه اعتباری ، روش های دریافت و تقسیم وجوه و مقررات دیگری تعیین شده از طرف 

بانک مرکزی می تواند برای گروه های .می باشد ،و مطابق با قوانین جمهوری ارمنستان بانک مرکزی

تصویب فعالیت از طریق اسناد حقوقی خود مقررات مختلف موسسه اعتباری طبق نوع فعالیت آنها 

 . کند

بانک  شده از طرف ارائه اقتصادی سه ماه آینده فعالیت موسسه اعتباری مطابق با الزامات برنامه-چ

 مرکزی 

 رسید پرداخت مالیت-ح

برای ثبت موسسه اعتباری و صدور مدارک دیگری تعیین شده در اسناد حقوقی بانک مرکزی که -خ

 الزم هستندمجوز به آن 

و مدارک ماده این  1مذکور در بند و اطالعات ماه پس از دریافت مدارک  1بانک مرکزی ظرف مدت .2

تصمیم ثبت موسسه  ،ماده این 1بند " ت"بند تعیین شده در اسناد حقوقی بانک مرکزی طبق 

ثبت می شود و موسسه اعتباری . اعتباری و صدور مجوز به آن یا رد درخواست ثبت اتخاذ می کند

 :رعایت شده استالزامات زیر مجوز دریافت می کند اگر 

که در  آن به حساب پس انداز. امال پرداخت شده استسرمایه قانونی موسسه اعتباری ک-الف

 .  بانک مرکزی یا در بانک دیگری ارمنستان باز شده پرداخت می شود



فنی آن باید مطابق با الزامات تعیین شده در اسناد  تجهیزاتمحل فعالیت موسسه اعتباری و -ب

 . برای فعالیت عادی موسسه اعتباری الزامی هستند باشد کهحقوقی بانک مرکزی 

 هستندای به تشخیص بانک مرکزی  صالحیت حرفهی دارامدیران موسسه اعتباری -پ

 .اشخاص دارای مشارکت عمده در موسسه اعتباری رضایت بانک مرکزی را دریافت کردند-ت

گواهی ثبت و  ،روز پس از اتخاذ تصمیم ثبت موسسه اعتباری و صدور مجوز به آن 3بانک مرکزی ظرف مدت .3

 آناطالع می دهد که دولتی جمهوری ارمنستان ادارۀ ثبت و به تقدیم می کند مجوز به موسسه اعتباری 

 . بنویسد ثبت موسسه اعتبارییادداشتی مربوط به 

مجوزدار وضعیت شخص حقوقی دریافت می کند و موسسه  اعتباری از لحظه ثبت شدن در بانک مرکزی .4

 . شود میمحسوب 

 :می کند، اگرامتناع صدور مجوز به آن ثبت موسسه اعتباری و از بانک مرکزی   .5

 . شده است  ارائهغیر قابل اعتماد اطالعات نادرست و -الف

متناقض با قوانین و اسناد حقوقی دیگر جمهوری ارمنستان ناقص و کامل نیستند شده   ارائهمدارک -ب

 .هستند

 . استماده رعایت نشده  نای 9الزامات مذکور در بند -پ

رد کردن را قبول یا تصمیم بانک مرکزی ظرف یک ماه درخواست ثبت و صدور مجوز را بررسی می کند و .6

حقایق مهم مربوط برای بررسی ممکن است بر اساس تصمیم بانک مرکزی مهلت یک ماهه  . اتخاذ می کند

در این صورت این . ماه  متوقف شود 3یک بار به مدت  فقط  به ثبت موسسه اعتباری و صدور مجوز به آن

 . مهلت تا زمانی که این حقایق مشخص شود، قطع می شود و دوباره شروع می شود

و مهلت یک در صورتی که درخواست ثبت و صدور مجوز در یک ماه از طرف بانک مرکزی رد یا  قبول نمی شود 

اگر مالیات  محسوب می شود دریافت کرده وزجپس موسسه اعتباری ثبت شده و م می شودمتوقف ن ماهه

 . روز کاری مجوز صادر کند 1رکزی موظف است ظرف مدر این صورت بانک . پرداخت شده باشد

فعالیت اصلی آنها فعالیت موسسه اعتباری تعیین قانون قبل از تصویب این اشخاص حقوقی که . 7

 قانون برای ثبتاین  93ماه بعد از مدت تعیین شده در ماده  3حق دارند ظرف شده در این قانون بوده 

 . مراجعه کنندمجدد به عنوان موسسه اعتباری به بانک مرکزی  شدن 

اگر شرایط و الزامات تعیین شده  بانک مرکزی اشخاص نامبرده را مجددا ثبت و مجوز صادر می کند. 8

این در  . رعایت شده باشد (این قانون 1ماده " الف"نکته بجز شرط مذکور در )این قانون  1در ماده 

 . پرداخت نمی شود برای ثبت مجدد و صدور مجوز صورت هیچ مبلغی یا مالیاتی

ن، قانون اصالحی مورخه -90شماره  08.00.08به موجب قانون اصالحی مورخه  1اصالح ماده )

 (ن-110شماره  12.03.19، قانون اصالحی مورخه ن-109شماره  08.06.02



 سرمایه قانونی موسسه اعتباری   15ماده 

پول ارمنستان  اپرداخت ها برای سهام فقط باضافه شدن سرمایه موسسه اعتباری ، از این جمله 

افزایش و پرداخت مگر در موارد سازمان دهی مجدد موسسه اعتباری که  انجام می شود( درام)

 . از طریق مبادله سهام امکان پذیر می باشدسرمایه قانونی موسسه اعتباری 

 (ن-90شماره  08.00.08به موجب قانون اصالحی مورخه  11اصالح ماده )

   

 مجوز موسسه اعتباری   6ماده 

 . برای زمان بی محدود نیست مجوز موسسه اعتباری.1

تحویل کسی دیگر  گرو گذاشتن اجازه نیست برای استفاده، بیگانگی یامجوز موسسه اعتباری .2

  . شود

در مجوز موسسه اعتباری شمارۀ مجوز، تاریخ صدور، اسم کامل موسسه اعتباری، شمارۀ ثبت . 3

 . فرم مجوز توسط بانک مرکزی تعیین می شود .فعالیت های مجاز نوشته می شوددولتی و 

مجوز های صادر شده توسط بانک مرکزی نگهداری می شود که برای عموم قابل  دفترچه.4

از طرف بانک مرکزی  دفترچهشکل دفترچه، نحوه نگهداری و همچنین اطالعات . دسترس می باشد

 . تعیین می شود

از حق   موسسه اعتباری ،از لحظه اجرای تصمیم بانک مرکزی در مورد بی اعتبار دانستن مجوز.5

هدفشان انجام تعهدات آن، بجز معامالتی که انجام فعالیت موسسه اعتباری محروم می شود 

تصمیم بانک مرکزی در مورد بی اعتبار دانستن مجوز با . فروش وجوه و توزیع نهایی آنها می باشد

 . روز در اختیار موسسه اعتباری گذاشته می شود 3دالیل آن ظرف 

تقاضای  صمیم بانک مرکزی در مورد بی اعتبار دانستن مجوز موسسه اعتباری در صورتتاجرای .6

 . متوقف نمی شودطی کل رسیدگی  تجدیدنظر آن در دادگاه

 (ن-90شماره  08.00.08به موجب قانون اصالحی مورخه  6اصالح ماده )

 

 ثبت شعبه و نماینده    7ماده

 (ن-24-تغییر کرده قانون ارمنستان 80.84.80عنوان ماده در )

در  توسط بانک مرکزیتایید شده قانون و اسناد حقوقی بر اساس این موسسه اعتباری می تواند .1

ثبت شدن به محض که  اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی خود نمایندخارجی ارمنستان و کشور های 



طبق نمایندگی ها و شعب موسسه اعتباری در کشورهای خارجی  . عمل می کنند در بانک مرکزی

 . ارمنستان تشکیل می شوندالمللی  بین قراردادهای( یا)قوانین این کشور و 

ترتیب ثبت نمایندگی ها و شعب موسسه اعتباری و لیست اطالعات و مدارک مورد نیاز در اسناد .2

 . می شودقید حقوقی بانک مرکزی 

ظرف یک ماه قبول یا را درخواست ثبت نمایندگی یا شعبه موسسه اعتباری  مرکزی بانک رئیس .3

بانک مرکزی نمایندگی یا شعبه را ثبت و گواهی آن را صادر  ،در صورت قبول درخواست. رد می کند

 . به موسسه اعتباری اطالع می دهددر مورد دالیل آن روز  1می کند، در صورت رد کردن ظرف مدت 

ولی بانک  خود را متوقف کندنماینگی یا شعبه می تواند به طور موقت فعالیت موسسه اعتباری 

 . مطلع شود باید یک هفته قبل از آن از تعلیق و مدت آن مرکزی

 :بانک مرکزی درخواست ثبت نمایندگی یا شعبه را رد می کند، اگر.4

 ارائه شده است و غیر قابل اعتماد اطالعات نادرست .1

اسناد حقوقی جهوری ارمنستان  و  هستند، کامل و مطابق با قوانین صارائه شده ناقمدارک  .9

 نیستند

اقتصادی  یکی از استانداردهای ررسی آن موسسه اعتباریبهنگام تحویل درخواست یا طی  .3

 .نقض کرده است را تعیین شده توسط بانک مرکزی اصلی

 ثبت نمایندگی یا شعبه موسسه اعتباری توسط بانک مرکزی لغو می شود، .5 

 بر اساس درخواست موسسه اعتباری ظرف یک هفته پس از تحویل درخواست .1

  صورت انحالل موسسه اعتباری در .9

 

 

 3باب 

 تنظیم فعالیت موسسه اعتباری و نظارت بر آن

 فعالیت های مالی  0ماده 

 :باشد های ذیل می مجاز به انجام فعالیتبا اخذ مجوز الزم موسسه اعتباری .1

 و انجام همچون  معامالتقبول سپرده  .1

 وام ها .9

 نامه ضمانتصدور  .3

 خودحساب  و  به نام بهادار اوراقو معامله با  بهادار اوراقانتشار  .0

 خدمات پرداخت مربوط فعالیت موسسه اعتباری  ارائه .1



 به نام و  حساب خود ابزارهای مالی مشتقهمعامله با و  انتشار ابزارهای مالی مشتقه 1.1

مدیریت با وکالت سرمایه گذاری های اشخاص دیگری، مدیریت نماینده مالی ،  خدمات ارائه .6

 نامه

 ساخته شده  شمش های استانداردخرید و فروش و مدیریت طالی بانکی، سکه و  .0

 معامله اختیار، (contract Futures)از این جمله امضای قراردادهای آتی خرید و فروش ارز،  .8

(option )و معامالت دیگر 

 (لیزینگ)انجام اجاره مالی  .2

 بهادار اوراق، گرانبها، فلزات و سنگ های نگهداری اشیاءگرانبها ،اسناد .10

 مالی مشاوره خدمات ارائه .11

وام پرداخت برای باز  انخصوص قابل اعتماد بودن  مشتریایجاد سیستم اطالع رسانی در  11.1

 بدهی هاجمع آوری ، انجام فعالیت خدمات به آن  ارائهو 

 .مخصوص موسسه اعتباری با موافقت بانک مرکزی انجام فعالیت های  11.9

طبق  .در اختیار مشتریان قرار دهدموسسه اعتباری می تواند  وام های کارآفرینی و مصرفی .2

اخذ وام کارآفرینی به معامله ای گفته می ، موسسه اعتباری فعالیت مربوط به  و مقررات  قوانین

از این معامله اصل حوجوه از که  کارفرمای خصوصیستشخصیت حقوقی یا بدهکار در آن  شود که

که  معامله ای است  وام مصرفیاخذ . خود استفاده می کندتجاری فعالیت به قصد انجام فقط 

 . اهداف مصرفی به کار می بردبرای  را بدهکار وجوه حاصل از این معامله

مان اشخص حقوقی، کارفربا معامالت همچون موسسه اعتباری مجاز به جذب قرض و انجام  .3

بانک  .جمهوری ارمنستان، کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی  می باشدخصوصی، با 

موسسه اعتباری  .حد اقل الزامات تعیین کندنامبرده شده برای موسسات اعتباری می تواند مرکزی 

شده در قانون و اسناد حقوقی بانک مرکزی مجاز به جذب قرض از اشخاص پیش بینی در موارد 

وه انجام فعالیت حبانک مرکزی می تواند ن. می باشد بهادار اوراقعمومی عرضه حقیقی از طریق 

 .مذکور را تعیین کنداشخاص های مالی با 

 96ماده  1و خدمات غیر اصلی مذکور در بند  91گذاری مذکور در ماده  سرمایه خدمات ارائه .3.1

فعالیت های پیش به جز جمهوری ارمنستان برای بانک مرکزی ممنوعست " بهادار اوراق بازار "قانون 

افی برای ضبانک مرکزی می تواند الزامات ا  .ماده نای 1قسمت . 1.1و  0بینی شده در بند های 

 .توسط موسسه اعتباری تعیین کند ابزارهای مالی مشتقهو  بهادار اوراقانجام معامالت با 

مجوز الزامی است برای موسسه دریافت که  دیگری فعالیتیا انجام فعالیت تولیدی، تجاری . 4

  .(به جز موسسات انجام دهنده اخذ وام مصرفی) اعتباری ممنوعست

قانون اصالحی مورخه ،101شماره  90.11.00به موجب قانون اصالحی مورخه  8اصالح ماده )

ن، قانون اصالحی مورخه -90شماره  08.00.08ن، قانون اصالحی مورخه -01شماره  19.0691.

ن، قانون اصالحی مورخه -139شماره  10.00.11ن، قانون اصالحی مورخه -192شماره  10.06.08

 (. ن-121شماره  90.10.16

 

 



 موسسه اعتباری  مدیره هیئت.   0.1ماده 

موسسه اعتباری صرف نظر از ساختار سازمانی خود و استانداردهای دیگر باید حتما  .1

 . ته باشدشمدیره دا هیئت

 . اعضا تشکیل شده باشد 11و حد اکثر از  3موسسه اعتباری باید حد اقل از  مدیره هیئت .9

 (ن-982شماره 99.19.10به موجب قانون اصالحی مورخه  8.1اصالح ماده  (

 

استاندارد های حرفه ای و مدیران موسسه اعتباری،      9ماده 

 مدارک تحصیلی آنها

و هیئت  عامل رئیس  آن، مدیر عامل و معاونش، مدیره و معاونش و اعضای هیئترئیس  .1

حسابرسی و معاونش و اعضای  کمیته ،و معاون آن ، حسابدار ارشدمعاونش و اعضای آن

 . آن مدیران موسسه اعتباری هستند

 :نمی توانند مدیر موسسه اعتباری باشنداشخاص زیر  .9

 جرم عمدی به دلیل ارتکاب اشخاص دارای محکومیت  

داشتن مقامی در زمینه های مالی، بانکی، تجارت، اقتصادی، که از حق اشخاص  

 محروم شده اند حقوقی به حکم دادگاه

 اشخاص ورشکسته شناخته شده و دارای بدهی ها 

صالحیت حرفه ای آنها مطابق با استاندارد های اشخاصی که مدارک تحصیلی و  

 بانک مرکزی نیستاز طرف تعیین شده 

 هستند متهم و مظنون عنوان به جنایی پرونده یک در کهاشخاصی  

یا توانایی کاری آنها محدود است  اند ناتوان شناخته شدهبرای کار  ی که اشخاص 

 طبق قانون جمهوری ارمنستان 

به جز مدیران بخش های )استانداردهای صالحیت حرفه ای مدیران موسسه اعتباری  .3

 . از طرف بانک مرکزی تعیین می شود( پایین ساختار آن 

مدیران موسسه اعتباری در موارد تعیین شده از طرف بانک مرکزی باید دارای گواهی  .0

روز  11رف ظثبت آن . در بانک مرکزی ثبت شده باشندنامه صالحیت حرفه ای باشند و 

ممکن است برای بررسی  هروز 11این مهلت . پس از تحویل درخواست انجام می شود

 . شود متوقفماه  3فقط یک بار به مدت مربوط به ثبت حقایق مهم 

 (ن-90شماره  08.00.08به موجب قانون اصالحی مورخه  2اصالح ماده )

 

شده به اساسنامه های و اسناد  الزامات ارائه    19ماده 

 حقوقی داخلی موسسه اعتباری 

 (ن-11-اضافه شده است قانون ارمنستان 91.19.11عنوان در )



 هیئتتقستم عملکرد های موسسات اعتباری موظفند در اساسنامه های خود مقررات در مورد 

و گروه  مدیره هیئت کارهای مدیران، حسابدار ارشد،نحوه  ،یو گروه حسابرس مدیره

  . داشته باشند گزارش ها، نحوه انجام حسابرسی خارجی ارائهحسابرسی، اصول 

 :در آنها اطالعات زیر قید می گرددباید قوانین رفتار کاری داشته باشد که موسسه اعتباری 

  انموسسه اعتباری به مشتریتوسط  تالعاطا ارائهشکل و نحوه  

  در و  طی بستن آن، آن به مشتریان قبل از بستن قرارداد  ارائهمحتوای اطالعات و نحوه

و بررسی شکایت  ارائهطول اعتبار قرارداد، همچنین ترتیب و شرایط ارتباط با مشتریان ،

میانجی و بررسی شکایت ها حق مراجعه به دادگاه  یا  ارائهترتیب و شرایط  .های آنها

 .دنکن نمی محدودرا اصال مصرف کننده  تجاری داوریسیسنم مالی یا 

  تبلیغ موسسه اعتباری و خدمات آن و سیاست بازاریابی موسسه اعتباری 

  بی خطر از آنها قوانین نگهداری اطالعات شخصی مشتریان و استفاده 

  اطالعات قابل انتشار و ترتیب انتشار آن 

رفتار کاری موسسه اعتباری  قوانین اعمالبانک مرکزی می تواند الزامات مربوط به نحوه و ترتیب 

 . تعیین کندمذکور در این قیمت 

 . مذکور در این قیمت رعایت کندرا رفتار کاری  قوانینموظف است موسسه اعتباری 

در صورت نقض قوانین رفتار کاری مذکور در این ماده از طرف موسسه اعتباری و اثبات آن از طرف 

( سیصد هزار ) 300.000موسسه اعتباری موظف است میانجی سیستم مالی ، دادگاه، داوری و 

این نکته نمی تواند نکته ای محدود کننده . پرداخت کند (شخص حقیقی) درام ارمنستان به مشتری

 . محسوب شود( شخص حقیقی)مشتری خسارت  جبران تقاضایحق یا ممنوع کننده 

ن، قانون اصالحی مورخه -190شماره 31.03.03مورخه به موجب قانون اصالحی  2اصالح ماده )

 (ن-11شماره  91.19.11قانون اصالحی مورخه ، ن-90شماره 08.00.08

 

 ثبت تغییرات 29ماده 

ارائه  موسسات اعتباری فعال در ارمنستان موظفند به بانک مرکزی برای ثبت تغییرات زیر  .1

 :دهند

  تغییرات اساسنامه موسسه اعتباری 

  به جز مدیران بخش های پایین ساختار سازمانی موسسه )انمدیر هیئتتغییرات در

 (اعتباری

  تغییرات دیگری پیش بینی شده در قوانین و اسناد حقوقی بانک مرکزی 

ناد حقوقی ساگر آنها مطابق با قوانین و اشده را ثبت می کند  ارائهبانک مرکزی تغییرات  .9

ثبت . شده اند ارائه در اسناد حقوقی بانک مرکزی  هستند و به ترتیب و شکل تعیین شده

مهلت کمتر در این قانون و اسناد توسط بانک مرکزی طی یک ماه انجام می شود اگر  تغییرات

مقرر در قانون و اسناد حقوقی بانک مهلت  . حقوقی بانک مرکزی پیش بینی نشده است

 یر.حقایق مهم  متوقف شودممکن است بر اساس تصمیم بانک مرکزی برای بررسی مرکزی 



را بی اعتبار بداند اگر  تایید کننده ثبت این تغییرات اسناد حقوقی خودمی تواند بانک مرکزی  .3

موسسه اعتباری برای ثبت تغییرات مذکور در این قانون و اسناد حقوقی بانک مرکزی، 

 . کرده است ارائهاطالعات یا مدارک نادرست به بانک مرکزی  

بانک مرکزی اسم مدیر موسسه اعتباری را از ثبت شدگان در می آورد اگر او از گواهینامه  .0

نمی تواند به این قانون  2اعتبار گواهی نامه گذشته یا به دالیل مذکور در ماده محروم شده یا 

 . عنوان مدیر موسسه اعتباری کار کند

 گذاشته اجرا موقع مرکزی به تغییرات مذکور در این ماده پس از ثبت شدن آنها در بانک .1

 .دنشو مي

 تغییر کرده موسسه اعتباری به اداره نام کردن روز کاری پس از ثبت  1بانک مرکزی ظرف  .6

را یادداشت  تغییر نام موسسه اعتباریمراجعه می کند که آن دولتی ثبت اشخاص حقوقی 

  .کند

ن، قانون اصالحی مورخه -90شماره  08.00.08مورخه به موجب قانون اصالحی  2اصالح ماده )

 (ن-109شماره  08.06.02

 

در محدودیت ها در کسب مشارکت قابل توجهی   18ماده 

 سرمایه مجاز موسسه اعتباری

فقط با موافقت اولیه بانک در نتیجه یک یا چند معامله می توانند شخص یا اشخاص وابسته .1

  . بدست بیاورند ه اعتباریسدر سرمایه مجاز موسمهم شارکت م مرکزی

طبق این قانون و اسناد حقوقی بانک مرکزی قبول شده بر اساس این قانون، مشارکت مهم 

 . شرکت کننده در سرمایه مجاز موسسه اعتباریست 10%مشارکت 

به بانک مرکزی از طرف شخص یا اشخاص وابسته  ارائهلیست و شکل اطالعات و مدارک قابل 

کسب مشارکت مهم در سرمایه مجاز موسسه اعتباری توسط برای اولیه برای دریافت موافقت 

  . بانک مرکزی تعیین می شود

بانک مرکزی ظرف یک ماه پس از دریافت کردن اطالعات و مدارک مذکور در این بند و اسناد 

ر اساس تصمیم بممکن است مهلت یک ماهه . آنها را بررسی می کند ،حقوقی بانک مرکزی

در صورت رد نکردن . ماه متوقف شود 3به مدت حد اکثر برای بررسی بعضی حقایق بانک مرکزی 

 . صادر شده محسوب می شودموافقت  ،متوقف نکردن مهلت یک ماههدرخواست در یک ماه یا 

روز پس از اخذ تصمیم به درخواست کننده اطالع 10 بانک مرکزی درخواست را رد می کند و ظرف .2

 :می دهد، اگر

 می باشدجرم عمدی  به دلیل ارتکابمحکومیت  دارای سابقه شخص 

 ی محدود شناحته شده طبق قوانین جمهوری ارمنستانیناتوان یا دارای توانا شخص 

  داشتن مقامی در زمینه های تجاری، مالی، بانکی، حقوقی حق شخص طبق حکم دادگاه از

 . محروم شده است

  تعهدات پرداخت نشده دارد شخص ورشکسته شناخته شده و 



  آزاد است یا خواهد بود اقتصادی نتیجۀ این معامله محدودیت رقابت 

  شده است یا اطالعات   ارائهمدارک با نقض شکل و ترتیب تعیین شده توسط بانک مرکزی

 نادرست هستند

  به  مشارکتاوراق فروش حاصل از یا در سرمایه موسسه اعتباری سرمایه گذاری شده وجوه

 .به طور غیر قانونی به دست آمده اندنظر بانک مرکزی 

ایه موسسه اعتباری بدون رضایت مشارکت در سرماوراق  بسته شده برای دریافت  یقرارداد

 . اعتبار نداردبانک مرکزی 

 (ن- 90شماره 08.00.08به موجب قانون اصالحی مورخه 10ماده اصالح )

 

 اشخاص وابسته 11ماده 

اشخاص وابسته طبق این قانون و اسناد حقوقی بانک مرکزی قبول شده بر اساس این قانون 

بانک ها و فعالیت "قانون  32و  8مطابق با مقررات مواد وابستگی آنها محسوب می شوند اگر 

  . می باشدارمنستان  "بانک ها

 

استاندارد های اقتصادی اصلی تعیین شده برای  12ماده 

 موسسات اعتباری 

بانک ها و فعالیت بانک "استاندارد های اقتصادی اصلی بانک ها تعریف شده در قانون   .1

برای موسسات اعتباری تعیین می شوند،  ،و اسناد حقوقی بانک مرکزی ارمنستان "ها

. مرکزی بانک مدیره هیئتحذف شده از طرف  استاندارد های اقتصادی اصلیمگر 

مالیم تر رژیم  تعیین شده برای موسسات اعتباری باید استاندارد های اقتصادی اصلی

 .تعیین کنند نسبت به آنچه برای بانک ها تعیین می شود، نظارت

 الزامی هستند و باید یکی برای تمام موسسات اعتباری استاندارد های اقتصادی اصلی .9

در این مذکور محدودیت های  چارچوب در که یبه جز موسسات، اشندبیک گروه  متعلق به

 . قانون فعالیت می کنند

ارمنستان " بانک ها و فعالیت بانک ها" در قانون  استاندارد های اقتصادی اصلی  مفاهیم .3

 . تعیین می شود

، روش محاسبه و ترکیب عناصر شرکت کننده در محاسبه استاندارد های اقتصادی اصلی .0

 . دنتوسط بانک مرکزی تعیین می شو

می کند، این سخت تر  را  استاندارد های اقتصادی اصلیکه بانک مرکزی رژیم  یدر صورت .1

انتشار رسمی تعیین شده از طرف بانک مرکزی به موقع اجرا ماه پس از  6استاندارد 

 . دنگذاشته می شو

تر می کند، این مالیم را   استاندارد های اقتصادی اصلیکه بانک مرکزی رژیم  یدر صورت .6

، اگر مهلت به موقع اجرا گذاشته می شوند بانک مرکزی انتشار رسمیپس از استاندارد 

  . نشده استدیرتر از طرف بانک مرکزی مقرر



 نظارت بر فعالیت موسسه اعتباری    13ماده 

بانک مرکزی آن را به ترتیب . فقط بانک مرکزی مجاز به نظارت بر موسسه اعتباری می باشد .1

 . ارمنستان انجام می دهد" بانک مرکزی جمهوری ارمنستان"مذکور در قانون 

 08.00.08به موجب قانون اصالحی مورخه . )ساقط شده است اعتباراز درجه این بند  .9

 (ن– 90شماره

بانک مرکزی اشخاصی را که بانک ،موسسه اعتباری یا شخص دیگری دریافت کرده مجوز  .3

به ترتیب تعیین شده از طرف بانک  را ترازهای آنهاموسسه اعتباری بانک مرکزی نیستند و 

بانک مرکزی "قانون   11به ترتیب تعیین شده در باب متصل می کند، تراز خود به  مرکزی

 .بازرسی می کند "جمهوری ارمنستان

، قانون اصالحی مورخه ن– 00شماره 03.03.00به موجب قانون اصالحی مورخه 13اصالح ماده )

 (ن-90شماره  08.00.08

 

به دست آمده در نتیجۀ جلوگیری از گردش وجوه   14ماده 

 ارتکاب جرم

شماره  10.19.00ز درجه اعتبار ساقط شده است، به موجب قانون اصالحی مورخه ااین ماده )

 (ن-90

 

 و مشتریانموسسه اعتباری بین روابط   114ماده 

مجبور  اعتباری یا دیگریمعامله عتباری اجازه ندارند مشتری را در موقع بستن اموسسات  .1

معامله ای مربوط به خدمات دیگری موسسه اعتباری با این موسسه اعتباری یا با کند که او 

 . اشخاص وابسته آن ببندد

اطالعات نادرست و  ارائهاین ماده و همچنین برای  1در بند شرایط مذکور در صورت نقض  .9

 . قرار می گیردپیگرد قانونی موسسه اعتباری تحت کننده  راهگم

ی برای آشنایی روز فرصت 1موسسه اعتباری موظف است به درخواست هر کس ظرف مدت  .3

 :با مدارک و اطالعات زیر را برای او فراهم کند

  حسابرس نتیجه گیری کپی اعتباری و  همالی موسسصورت های کپی های با

 صورت های مالی درباره خارجی 

 پی های گواهی ثبت  و اساسنامه موسسه اعتباری با ک 

  (عمومی سهامعرضه در صورت )انتشار سهام دفترچه با کپی 

  ارمنستان و در اسناد " بهادار اوراقبازار " با اطالعات پیش بینی شده در قانون

و  قرضه اوراق فروش عمومی در صورت) اندازه و ترتیب مقررطبق حقوقی دیگری 

نیز  مشتقه مالی ابزارهایاوراق بهادار دیگری صادر شده از طرف موسسه اعتباری و  

 (شده توسط اسناد حقوقی بانک مرکزیتنظیم 



 نرخمربوط به وام ها، خدمات دیگری، شده  رسانی بروزاطالعات موسسه اعتباری موظف است 

در )عموم مشاهده در جایی دیگر قابل به شکل دفترچه یا  شرایط دیگری کمیسیون ها،میزان ، بهره

در صورت . انتشار کند( دفتر مرکزی موسسه اعتباری، در شعب و نمایندگی های موسسه اعتباری

 . بروز رسانی شود و دوباره به ترتیب مذکور انتشار شود تغییری این اطالعات باید

این ماده پرداخت می شود  3هزینه که برای دادن کپی های مدارک و اطالعات مذکور در بند  .0

 .  نمی توان بیشتر از هزینه های آماده کردن این کپی ها باشد

 قانون اصالحی مورخهن، – 90شماره  08.00.08به موجب قانون اصالحی مورخه 10اصالح ماده )

 (ن–  121شماره  90.10.16

 

 4باب 

 صورتهای، حسابرسی گیری نتیجهو انتشار اطالعات،  ارائه

 حسابرسی، مالی

 مالی  صورتهای  15ماده 

 (ن– 992شماره  96.19.08به موجب قانون اصالحی مورخه ویرایش عنوان ماده)

 ن– 992شماره  96.19.08به موجب قانون اصالحی مورخه. از درجه اعتبار ساقط است.1

و شکل تعیین شده توسط بانک مرکزی صورت های مالی تعریف  زمان موسسات اعتباری در مدت.2

شده در قوانین جمهوری ارمنستان و اسناد حقوقی دیگر و همچنین صورت ها و اطالعات دیگری 

  . دنده می و به بانک مرکزی ارائه انتشار را تعیین شده توسط بانک مرکزی

 ارائه ارمنستان" حسابداری"قانون صورت های مالی را تنظیم نموده طبق موسسات اعتباری .2.1

 .دنده می

گذاری  سرمایه بهادار اوراقدر  کذاری هاتلفات احتمالی سرمایه دخیره و استفاده از  تشکیل .3

 گذاری سرمایه بهادار اوراق آنها  اساس برکه  مشتقه مالی ابزار معامالتآن در  موسسه اعتباری و 

بدهی های و استانداردهای اقتصادی، دسته بندی وام ها و  سود بر مالیات، با هدف محاسبه است

 مالیات" ترتیب تعیین شده برای بانک ها مطابق قوانین به  احتمالی تلفاتدریافتنی  و تشکیل ذخایر 

 . جمهوری ارمنستان انجام می شود" بانک ها و فعالیت بانک ها" و " سود بر

ن، قانون اصالحی – 992شماره  0819.96.به موجب قانون اصالحی مورخه11اصالح ماده )

 (ن–  121شماره  90.10.16، قانون اصالحی مورخهن–  311شماره  1.11.119مورخه

 



 حسابرسی موسسه اعتباری   16ماده 

از طرف که هر سال فعالیت موسسه اعتباری توسط سازمان حسابرسی مستقل  .1

می  حسابرسصالحیت به عنوان دارای و شود  می منصوب سمت این بهموسسه اعتبار 

   . شود میبررسی  باشد،

سازمان حسابرسی نتیجه گیری ماه پس از پایان سال مالی  6ظرف موسسه اعتباری  .9

 . می دهد ارائهبه بانک مرکزی را  مستقل

 

 نتیجه گیری حسابرسیصورت های مالی و  یافشا  17ماده 

صورت های مالی و ماه پس از پایان سال مالی  6ظرف هستند موسسات اعتباری موظف  .1

 . دنمنتشر کن مطبوعاتدر را نتیجه گیری حسابرسی 

صورت های مالی میان سه ماهه ماه بعد از  11تا تاریخ  هستندموسسات اعتباری موظف  .9

 . را منتشر کنند ماهه 3دوره ای 

در فواصل معین و فعالیتشان اطالعات در مورد شه یهم هستندموسسات اعتباری موظف  .3

 . مرکزی منشتر کنند کبه ترتیب تعیین شده توسط بان

 

 5باب 

 اعمال مجازاتقانون و  نقض

 قانون نقض   10ماده 

 :نسبت به موسسات اعتباری اعمال می کند، اگرمجازات بانک مرکزی 

  با نقض قوانین و اسنادحقوقی دیگر انجام داده استرا موسسه اعتباری معامالت مالی . 

  استاستانداردهای اقتصادی اصلی تعیین شده برای موسسات اعتباری نقض شده. 

  ( یا)و انتشار ترازنامه، صورت های مالی و صورت های دیگر نقض شده و ارائهنحوه و شرایط

 شده است ارائهاطالعات نادرست در مدارک 

  از طرف موسسه اعتباری این قانون  12ماده 1بند الف قسمت بانک مرکزی مذکور در دستور

 . است شدهانجام ن

 الزامات اسناد حقوقی دیگرالزامات این قانون و اسناد حقوقی داخلی موسسه اعتباری ، 

 . اند تنظیم کننده فعالیت موسسه اعتباری نقض شده

  با مشارکت موسسه اعتباری و اسناد حقوقی قوانین تنظیم کننده فعالیت گروه مالی الزامات

 نقض شده اندقبول شده بر اساس این قوانین 

ن، قانون اصالحی مورخه -90شماره  08.00.08به موجب قانون اصالحی مورخه  18اصالح ماده )

 (ن-131شماره  19.11.11



 مجازات نقض قوانین  19ماده 

موسسه این قانون مجازات زیر را نسبت به  18بانک مرکزی در موارد تعیین شده در ماده  .1

 :اعتباری اعمال می کند

 دستور برای از بین بردن نقضهشدار و  (الف

 جریمه( ب

 صالحیتمحرومیت مدیر موسسه اعتباری  از گواهی ( پ

 بی اعتبار دانستن مجوز( ت

ای  موسسه اعتباری جریمهمدیر عامل حسابدار ارشد و  برایبر اساس تصمیم بانک مرکزی . 9

حقوق ماهیانه برابر حد اقل  1000شود که اندازه آن نباید بیشتر از تعیین به عنوان مجاز می تواند 

 . باشد

پیش بینی شده در  مسئولیتاز  ،موسسه اعتباری در نتیجه اعمال مجازات مذکور در این ماده. 3

 . نمی شودمعاف قوانین، اسناد حقوقی دیگری و قرارداد 

تعیین شده در این قانون و  مجازات مذکور در این ماده به ترتیب و دالیل و در شرایط و موارد. 0

نسبت به موسسات اعتباری و مدیران آن  جمهوری ارمنستان" بانک ها و فعالیت بانکی" قانون 

دالیل مجوز موسسه اعتباری بی اعتبار شناحته می شود اگر این عالوه به . دناعمال می شو

 .  شده است ارائهه ثبت و صدور مجوز اطالعات نادرست وسطی پر

این . مجوز موسسه اعتباری بر اساس تصمیم بانک مرکزی بی اعتبار دانسته می شود. 1

 . به موقع اجرا گذاشته می شودمنتشر شدن در مطبوعات تصمیم پس از 

 (ن-90شماره  08.00.08به موجب قانون اصالحی مورخه 12اصالح ماده )

 

 6باب 

 مفاد انتقالی، تغییر نوع فعالیت بانک
 امکان تغییر نوع فعالیت بانک    28ماده 

بانک می تواند به ترتیب تعیین شده در این قانون و قوانین دیگری جمهوری ارمنستان نوع 

 . فعالیت خود را عوض کند و به عنوان موسسه اعتباری مجددا ثبت شود

 

 

 بانک فرایند تغییر نوع فعالیت  21ماده 



و با آن برنامه  مقام عالی مدیریت بانک تصمیم تغییر نوع فعالیت بانک را اتخاذ می کند .1

تصمیم و  ،هفته پس از اتخاذ تصمیم 1ظرف مدت . ایید می شودت  تغییر نوع فعالیت بانک

 . دنمی گرد ارائهبانک مرکزی به تصویب برای درخواست کتبی برنامه به همراه 

تایید در مورد تصمیم ماه مدارک را بررسی می کند و  1در ظرف بانک مرکزی مدیره  هیئت .2

واست خدر در مهلت مقرر گیری تصمیمعدم در صورت . یا رد درخواست اتخاذ می کند

 . تصویب شده محسوب می شود

 :می تواند درخواست را رد کند، اگر بانک مرکزیمدیره  هیئت .3

  به ارائه شده با قوانین جمهوری ارمنستان مطابقت ندارند، کامل نیستند، مدارک

 . ارائه نشده اندصحیح شکل و ترتیب 

  شودمی بانک به خطر افتادن منافع سپرده گذارانباعث تغییر نوع فعالیت . 

درخواست تغییر نوع فعالیت بانک و مدارک دیگری به بانک مرکزی برای  ارائهروش و فرم   .4

تغییر نوع فعالیت از طرف  فرایندکشف کننده اثبات کننده و تایید، همچنین لیست مدارک 

 .بانک مرکزی تعیین می شود

 

 نتایج حقوقی تغییر نوع فعالیت بانک  22ماده 

بانک در مهلت تعیین شده در برنامه تغییر نوع فعالیت بانک اقدامات پیش بینی شده در  .1

مجدد ثبت شونده را تصویب می کند  حقوقی شخصیتانجام می دهد، اساسنامه برنامه 

بانک مرکزی در جریان تغییر نوع فعالیت . می دهد ارائهآن درخواست ثبت مجدد جهت و 

متفاوت از آن که برای بانک ها ) اصلیدیگری استانداردهای اقتصادی بانک می تواند رژیم 

 . ین کندیتعتغییر دهنده نوع فعالیت برای بانک  (تعیین شده است

 را تغییر نوع فعالیت بانک وظایف خودف است در مهلت تعیین شده در برنامه ظبانک مو .9

طبق قانون مدنی جمهوری قراردادهای حساب و سپرده بانکی انجام دهد یا ناشی از 

 . کندمنتقل ارمنستان به بانک دیگری 

قراردادهای حساب و سپرده بانکی به بانک ناشی از خود تعهدات بانک در صورت انتقال  .3

قبول می کند  را را که تعهدات انجام شود اسم بانکاینکه معامله مربوطه دیگری قبل از 

ارائه می و همه مدارک مربوط به معامله انتقال بدهی را  به بانک مرکزی اعالم می کند

کرده، بانک مرکزی حق دارد به با توجه به وضعیت مالی بانکی که تعهدات را قبول . دهد

 . بدهی را ندهدبانک اجازه انجام معامله انتقال 

شروع از لحظه ثبت مجدد بانک تغییر دهنده فعالیت ، فعالیت آن متوقف شده محسوب  .0

( بجز وظایف ناشی از قراردادهای حساب و سپرده بانکی)و حقوق و وظایف آن می شود 

بانک ها در مورد توقف فعالیت نام ثبت کتاب به فرد مجدد ثبت شده منتقل می شود و در 

. نوشته آن را به اطالع مقام انجام دهنده ثبت اشخاص حقوقی رسانده می شودبانک 

بانک مرکزی بر اساس تصمیم ثبت مجدد بانک مجوز فعالیت بانکی بانک را    مدیره هیئت

 . بی اعتبار می داند

دارای مجوز فعالیت مربوطه از لحظه مجدد ثبت شدن تاسیس شده موسسه اعتباری  .1

 . هزینه ای برای ثبت مجدد و صدور مجوز پرداخت نمی شود. می باشد

 



 16باب 

 )ن-90شماره  08.00.08به موجب قانون اصالحی مورخه عنوان باب اصالح )

 تغییر نوع فعالیت و گروه موسسه اعتباری

 موسسه اعتباری (گروه)نوع تغییر  199ماده 

موسسه اعتباری می تواند به ترتیب تعیین شده در این قانون، قوانین دیگری و اسناد حقوقی  .1

 . موسسه اعتباری را تغییر دهد( گروه)نوع

موسسه اعتباری اتخاذ ( گروه)تغییر نوع ی دربارهتصمیممقام اداره موسسه اعتباری باالترین  .9

اتخاذ تصمیم،  هفته پس از 1ظرف مدت . می کند که با آن برنامه تغییر گروه تایید می شود

بانک مورد نیاز موسسه اعتباری با برنامه و مدارک دیگری ( گروه)تصمیم درباره تغییر نوع 

 . می شود ارائهبرای تایید به بانک مرکزی را موسسه اعتباری ( گروه)تغییر نوع جهت مرکزی 

رد پذیرش یا شده را بررسی می کند و تصمیم درباره  ارائهبانک مرکزی طی یک ماه مدارک  .3

اگر طی این مدت هیچ تصمیمی از طرف بانک مرکزی اتخاذ نمی  .درخواست اتخاذ می کند

مهلت یک ماهه جهت بررسی حقایق . مثبت اتخاذ شده محسوب می شود، تصمیم شود 

ماه  3حد اکثر به مدت فقط یک بار و  موسسه اعتباری می تواند( گروه)مهم برای تغییر نوع 

 . متوقف شود

 :شده را رد کند اگر ارائهبانک مرکزی می تواند درخواست  .0

  نیستند، شامل جمهوری ارمنستان شده کامل و مطابق با قوانین  ارائهمدارک

 و غیر قابل اعتماد هستندغلط اطالعات 

  ادافتخواهند به خطر  انطلبکارو منافع مشتریان در نتیجه تغییرات 

اثبات مدارک و درخواست به بانک مرکزی، همچنین لیست مدارک دیگر  ارائهروش و فرم  .1

تغییر گروه موسسه اعتباری در اسناد حقوقی بانک مرکزی تعیین  فرآیندو کشف کننده کننده 

 . می شوند

تغییر گروه موسسه اعتباری کارهای مذکور  ۀموسسه اعتباری در مهلت تعیین شده در برنام .6

آنها را برای ثبت ارسال می در برنامه انجام می دهد، تغییرات اساسنامه تایید می کند و 

به اساسنامه، گروه موسسه اعتباری عوض می شود شدن تغییرات از لحظه ثبت . نماید

 . تعیین شده در قانون پرداخت شده باشد شرطی که هزینه مجوز

تغییر گروه موسسه اعتباری حقوق و وظایف موسسه اعتباری به موسسه اعتباری از لحظه  .0

این تغییرات در دفتر موسسات ثبت دولتی درباره ضبطی . با گروه عوض شده منتقل می شود

  . انجام می شوداعتباری 

 . موسسه اعتباری داشته باشد( گروه)نوع یک مجوز موسسه اعتباری می تواند فقط  .8

موسسه اعتباری ، سرمایه آن به ترتیب تعیین شده در اسناد ( گروه)صورت تغییر نوعدر  .2

 . افزایش می یابد حقوقی بانک مرکزی
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 روند تغییر نوع فعالیت موسسه اعتباری  222ماده  
این قانون به عنوان بانک ب موجموسسه اعتباری می تواند نوع فعالیت خود را تغییر دهد و به  .1

 . دریافت کندفعالیت بانک بانک مرکزی مجوز ثبت شود و از 

موسسه اعتباری اتخاذ ( گروه)باالترین مقام اداره موسسه اعتباری تصمیمی درباره تغییر نوع .9

 .تایید می شود می کند که با آن برنامه تغییر گروه

 :باید حد اقل شامل این اطالعات باشداین برنامه 

 نباید بیشتر از یک سال باشداین مهلت که مجوز دریافت به عنوان بانک و  شدن مهلت ثبت 

  اقدامات الزم برای ثبت شدن به عنوان بانک و دریافت مجوز 

  برای فراهم آوردن شرایط الزم جهت انجام فعالیت بانکی  اجرای فرآیندتوصیف 

  بانک مرکزی شرایط و اطالعات دیگری مذکور در اسناد حقوقی 
 با درخواست تغییر نوع فعالیتبرنامه و هفته پس از اتخاذ تصمیم، تصمیم  1ظرف مدت  .3

 .دنمی شو ارائهبرای تایید به بانک مرکزی  موسسه اعتباری 

شده را بررسی می کند و تصمیم درباره پذیرش یا رد  ارائهبانک مرکزی طی یک ماه مدارک  .0

 . درخواست اتخاذ می کند

اگر طی این مدت هیچ تصمیمی از طرف بانک مرکزی اتخاذ نمی شود ، تصمیم مثبت اتخاذ شده 

سه موس( گروه)مهلت یک ماهه جهت بررسی حقایق مهم برای تغییر نوع . محسوب می شود

 . ماه متوقف شود 3اعتباری می تواند فقط یک بار و حد اکثر به مدت 

 :شده را رد کند اگر ارائهبانک مرکزی می تواند درخواست  .1

  شده کامل و مطابق با قوانین جمهوری ارمنستان نیستند، شامل اطالعات غلط و  ارائهمدارک

 غیر قابل اعتماد هستند

  خواهد بود متناقض با قوانین و اسناد حقوقی دیگری در صورت تغییر نوع فعالیت ، فعالیت بانک

بانک مرکزی با اجرای برنامۀ تغییر نوع فعالیت، بانک پس از تغییر دادن نوع فعالیت به نظر یا 

 . یا برنامه غیر واقعی ست فعالیت عادی بانکی انجام دهدنمی تواند 

  ان  طلبکاران موسسه اعتباری یا منافع مشتریان و طلبکاردر نتیجه تغییرات منافع مشتریان و

  بانک آینده به خطر خواهند افتاد

 خواهد شدتجاری رقابت آزاد  در هااین معامله باعث محدودیت . 

ذکور در برنامه انجام می دهد موسسه اعتباری پس از دریافت رضایت بانک مرکزی کارهای م .6

به بانک  ثبت شدن به عنوان بانک و دریافت مجوز ی جهتدر مهلت مقرر در برنامه درخواستو 

بانک ها تعیین شده در درخواست همۀ شرایط  ارائهاگر در موقع  مرکزی ارسال می نمایید

رعایت ارمنستان و اسناد حقوقی بانک مرکزی  جمهوری" بانک ها و فعالیت بانکی" قانون 

ندادن درخواست  ارائهسال پس از دریافت رضایت بانک مرکزی در صورت  1ظرف . شده است

بانک مرکزی مربوط به قبول درخواست تغییر نوع فعالیت  مبرای ثبت و دریافت مجوز تصمی

 . از درجۀ اعتبار ساقط می شود موسسه اعتباری

جمهوری " بانک ها و فعالیت بانکی" قانون که طبق شرایط همه در صورت عدم مطابقت با  .0

ندادن مدارک الزم  ارائه، به بانک ها ارائه می شوندارمنستان و اسناد حقوقی بانک مرکزی  

موسسه اعتباری برای می تواند درخواست ، بانک مرکزی در مهلت و به شکل و ترتیب مقرر

در صورت عدم دالیل برای رد کردن درخواست  .را رد کند اخذ مجوزثبت شدن به عنوان بانک و 



به  بانک مرکزی گواهی ثبت بانک و مجور برای فعالیت بانکی به موسسه اعتباری می دهد

   . شرطی که مالیت تعیین شده در قانون برای فعالیت بانکی پرداخت شده است

و شعب  مجوزهای دفتر مرکزی از لحظه تغییر نوع فعالیت موسسه اعتباریبانک مرکزی  .8

چه ثبت بانک ها و موسسات اعتباری موسسه اعتباری را بی اعتبار می داند و در دفتر

پس از ثبت شدن موسسه اعتباری به روز  1ظرف مدت بانک مرکزی  .تعییرات انجام می دهد

اشخاص  ، به ادارۀ انجام دهندۀ ثبت دولتی ذ مجوز برای فعالیت بانکیخعنوان بانک و ا

 . را یادداشت کند ثبت شدن موسسه اعتباری به عنوان بانک اطالع می دهد که حقوقی 

موسسه برای بانک مرکزی طی اجرای برنامه تغییر نوع فعالیت موسسه اعتباری می تواند  .2

یمی که برای موسسه ژمتفاوت از ر یک رژیم دیگری استانداردهای اقتصادی اصلیاعتباری 

 .کندتعیین ، استاعتباری تعیین شده 

بانک طبق ترتیب تعیین شده در استاد در صورت تغییر نوع فعالیت موسسه اعتباری سرمایۀ 

 . پر می شودحقوقی بانک مرکزی 

به بانک دریافت کرده مجوز به ترتیب تعیین شده در همۀ حقوق و وظایف موسسه اعتباری  .10

 . دنمنتقل می شواین ماده 

شعب ثبت شدۀ موسسه اعتباری تغییر دهندۀ نوع فعالیت خود شعب بانک محسوب می  .11

 . شوند

موسسه اعتباری تغییر دهندۀ نوع فعالیت خود موظف است به مشتریان خود درباره تغییرات  .19

. اطالع دهدمربوط به ثبت شدن به عنوان بانک و دریافت مجوز فعالیت موسسه اعتباری 

تغییرات مذکور به مشتریان در اسناد حقوقی بانک الع رسانی شکل و ترتیب و مهلت اط

 . مرکزی تعیین می شوند

اطالعات راجع به مشتریان موسسه اعتباری که به عنوان بانک ثبت شده و پس از دریافت  .13

 جمهوری ارمنستان " اطالعات محرمانه بانکی" ون طبق قانتغییر داده است، فعالیتنوع مجوز 

   . محسوب می شوند اطالعات محرمانه
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 مفاد نهایی 23ماده 

  ماه پس از انتشار این قانون می تواند مجوز دریافت کند ششموسسه اعتباری . 
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