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  بنگاه های رهنی و فعاليت کارگشايیپيرامون قانون جمهوری ارمنستان 

  )١٢/٠٩/١٣٨٢( ٢٠٠٣سال  دسامبر ٣مصوب 

  

  ١فصل 

  لیکمفاد 

  موضوع تنظيم قانون .١ماده 

، شرايط اعطای اعتبارات از سوی بنگاه های را تنظيم روابط مربوط به فعاليت کارگشايیقانون ن يا

  فعاليت کارگشايی را وضع می نمايد.بر و مقررات نظارت دولتی رهنی 

  

  . تعاريف اصلی و مورد استفاده در قانون٢ماده 

  مفاهيم و تعاريف مورد استفاده در اين قانون به شرح زير می باشند:

گذاری اموال منقول و مورد وثيقه اعطای وام های کوتاه مدت تامين شده در ازای  فعاليت کارگشايی:

  قی و فعاليت امانت گذاری،استفاده شخصی اشخاص حقي

  دريافت کرده باشد، را سازمانی است که مجوز فعاليت (منبعد: مجوز) کارگشايی بنگاه رهنی:

عبارت است از محل اصلی و فضای ساختمانی الزم برای فعاليت کارگشايی که در  فضای بنگاه رهنی:

شده) و اسناد و مدارک مربوط به اعطای آن پول نقد، اشيای به وثيقه گذاشته شده (اموال به امانت گذاشته 

وام نگهداری می شوند و پذيرايی از مراجعين، اعطای وام و همچنين ديگر عمليات مربوط به فعاليت 

  به عمل می آيد، کارگشايی

و نظارت بر فعاليت کارگشايی مجوز ر وصدکه  بانک مرکزی جمهوری ارمنستان يار:نهاد تام االخت

  ه دارد،فعاليت آنها را بر عهد

شخص حقوقی يا موسسه دار شخصی است که جهت دريافت مجوز سازماندهی بنگاه  درخواست کننده:

رهنی، تنظيم مجدد و اصالح مجوز، تغيير محل انجام فعاليت يا صدور مجوز جهت انجام همان فعاليت در 

  ،می نمايدمکان ديگر، تعليق يا لغو عملکرد مجوز به نهاد تام االختيار مراجعه 

 موجودعبارتند از وسائط نقليه و لوازم خانگی که نگهداری آنها در گاو صندوق ضد حريق  حجيم: اقالم

  ميسر نباشد،واقع در محل بنگاه رهنی ديوارهای (سقف) بتونی و دارای  مجزادر اتاق 

زم خانگی که نگهداری آنها در عبارتند از طال و جواهرات و همچنين ساير لوا اقالم کوچک:

ديوارهای (سقف) بتونی واقع در محل بنگاه رهنی  و دارایندوق ضد حريق موجود در اتاق مجزا ص  گاو

  باشد،امکان پذير 



٢ 

 

تردد افراد در ساعات  که کنترل یتتجهيزاتجهيزات فنی يا مجموعه  سيستم حفاظتی و اعالم حريق:

کنترل حريق را  ، وجود حريق در آن يا خطر واقعی بروزروز يا در ساعات مشخص به محل بنگاه

  نمايد، می

(قرارداد وثيقه)، رسيد امانت گذاری  عبارتند از قرارداد وام، وثيقه نامه اسناد مربوط به اعطای وام:

پرداخت های وام گيرنده (امانت گذار) و همچنين ساير اسناد و مدارک وضع ثبت اسمی و کارت شخصی 

  انی رعايت الزامات اين قانون ضروری می باشند،قابليت اطمينشده به موجب اين قانون که برای تعيين 

  وام،سند ثبت وثيقۀ ذکر شده در قرارداد  وثيقه نامه:

  سند ثبت اموال به امانت گرفته و قيد شده در قرارداد امانت گذاری، قبض رسيد سپرده اسمی:

ه حساب وام طبق قرارداد وامی از سوی بنگاه رهنی ب که عبارت است از موجودی های نقدی مبلغ وام:

است (با چک، کارت يا وسايله معمول و  پذيرفته شده در سابقه انجام عمليات واريز يا پرداخت شده گيرنده 

  ،بانکی)

  وام گيرنده می باشد،پرداخت يا واريز کل مبلغ وام به حساب روز از  پس روز ابتدای مدت وام:

ه گذار می بايستی مبلغ وام را عودت آن روزی است که طبق قرارداد وام وثيق مدت بازپرداخت وام:

  دهد و تمامی درصد بهره را پرداخت نمايد،

بين ابتدای مدت وام و مدت بازپرداخت کامل، به انضمام دوره زمانی عبارت است از  مدت وام:

در اين قانون،  ٨ماده  ٢روزهای اول و آخر. به نحوی که به غير از موارد پيش بينی شده به موجب بند 

  مانی مذکور کليه ايام صرفنظر از کاری يا غير کاری بودن آنها، مد نظر می باشند. دوره ز

طبق قرارداد وام، مبلغ پرداختی به بنگاه رهنی بعنوان غرامت وام، معادل قسمت صدم  درصد بهره:

  حاصلضرب مبلغ وام، مدت وام برحسب روزها (بخشی از آن) و درصد روزانه وام.

  )ن -٢۴۶) شماره ١٧/٠٩/١٣٨۴( ٠٨/١٢/٢٠٠۵قانون اصالحی مورخه  به موجب ٢(اصالح ماده 

  

  . اجرا کنندگان فعاليت کارگشايی٣ماده 

ثبت شده در جمهوری ارمنستان (منبعد: سازمان) می توانند شخصی اشخاص حقوقی و موسسه داران 

  .منستان اجرا نمايندبر اساس مجوز صادر شده از سوی نهاد تام االختيار، فعاليت کارگشايی در جمهوری ار

  

  »بنگاه رهنی«. استفاده واژه ۴ماده 

، مشتقات يا ترجمه های آن در نام يا تابلوهای خود فقط سازمانی که دارای »بنگاه رهنی«. از واژه ١

  مجوز سازماندهی بنگاه رهنی باشد می تواند استفاده نمايد.

ف کننده که امکان سوء تعبير نسبت به بنگاه رهنی نمی تواند در نام خود از چنان واژهای منحر. ٢

  وضع مالی يا وضعيت حقوقی بنگاه رهنی بوجود خواهند آورد، استفاده نمايد.



٣ 

 

  ٢فصل 

  شرايط فعاليت کارگشايی

  . روابط بين بنگاه رهنی و وام گيرنده۵ماده 

نظيم ت. روابط بين بنگاه رهنی و وام گيرنده برحسب قانون جمهوری ارمنستان و اصول قراردادی ١

  شوند. می

. قراردادهای وامی مطابق با شرايط کلی اعطای وام که از سوی بنگاه رهنی و در توافق با نهاد تام ٢

  االختيار به تصويب رسيده باشد منعقد می گردد.

به همراه درخواست جهت جلب توافق نهاد تام االختيار . درخواست کننده شرايط کلی اعطای وام را ٣

  اد مذکور ارائه می نمايد.به نهدريافت مجوز 

. بنگاه رهنی انجام تغييرات و اصالحات در شرايط کلی اعطای وام را قبل از اعمال آنها و ضمن ۴

  با نهاد تام االختيار به توافق می رساند. ،ارائه دو نسخه از تغييرات انجامی

م تغييرات پيشنهادی در خود نسبت به انجاموافقت اعالم روز پيرامون  ١۵نهاد تام االختيار در مهلت 

رد آنها تصميم گيری می نمايد. رونوشت مصوبه در طی سه روز در اختيار بنگاه يا شرايط کلی اعطای وام 

  رهنی گذاشته می شود (با پست ارسال می گردد).

انجام تغييرات در شرايط اعطای وام بنگاه رهنی با قيد و نسبت به موافقت خود  در نهاد تام االختياراگر 

روز پس از اتخاذ  ١٠بنگاه رهنی مکلف خواهد بود در طی ، در اين صورت شرط تصميم اتخاذ کرده باشد

 نهاد تام االختيارارائه بنمايد که پس از آن  نهاد تام االختيارتصميم مذکور اسناد و مدارک تصحيح شده را به 

نهاد تام به توافق رسيده با و ام روز يک نسخه از تغييرات انجام شده در شرايط کلی اعطای و ۵در مهلت 

اتخاذ تصميم از روز پس  ١٠اگر بنگاه رهنی در طی  را در اختيار بنگاه رهنی قرار خواهد داد. االختيار

ارائه ننمايد، در اين صورت تصميم نهاد  نهاد تام االختيارفوق الذکر اسناد و مدارک تصحيح شده را به 

اتخاذ گرديده است، فاقد با قيد و شرط که يط اعطای وام بنگاه رهنی مذکور پيرامون انجام تغييرات در شرا

  اعتبار تلقی خواهد شد.

نهاد تام االختيار در موارد زير موافقت خود را نسبت به تغييرات و اصالحات وضع شده به موجب . ۵

  اين ماده اعالم نخواهد کرد، اگر آنها: ۴بند 

  ری ارمنستان مغايرت داشته باشند،الف) با قوانين و ساير اسناد حقوقی جمهو

  ب) به وام گيرندگان آسيب برسانند.

دهای وامی بکار می برد که آن از سوی رئيس نهاد اجرايی شماره ادفترکل ثبت قرارد. بنگاه رهنی ۶

گذاری، دوخته و امضاء می شود. در موقع انعقاد هر قرارداد وامی و گشايش کارت مربوطه موارد زير در 

  ه ثبت می رسد:دفتر کل ب

  ثبت مسلسل، )سال ،روز، ماه( و تاريخ الف) شماره



٤ 

 

  ب) مشخصات سجلی وام گيرنده،

  شماره (های) قرارداد وامی و وثيقه نامه (های) مربوطه،پ) 

  ت) مقدار و مدت وام،

  ث) اطالعات در باره بازپرداخت وام،

  ج) اطالعات ديگر.

  می رسد:تصويب سوی نهاد تام االختيار به . فرم نمونه دفترکل ثبت قراردادهای وامی از ٧

  )ن -۶٧) شماره ٢٩/١٢/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ۵(اصالح ماده 

  

  . الزامات مورد ارائه به بنگاه های رهنی۶ماده 

موجودی های شخصی، قروض جذب شده از شرکاء، وام ها و استقراض های دريافتی از بانک ها و 

  منبع موجودی های وامی بنگاه رهنی محسوب می شوند. ،سازمان ها

  بنگاه رهنی:

فعاليت کارگشايی را فقط در محل (آدرس) ذکر شده در مجوز اجرا می نمايد، به نحوی که انجام الف) 

  اجرای فعاليت غير مجاز محسوب خواهد شد، ،فعاليت کارگشايی در محل های ديگر از سوی بنگاه رهنی

در گاو گذاشته  شده (به امانت سپرده شده) که جزء اقالم کوچک محسوب می شوند اموال به وثيقه ب) 

يا در  ديوارهای (سقف) بتونی واقع در محل بنگاه رهنی دارای و صندوق ضد حريق موجود در اتاق مجزا

  نگهداری می شوند،يکی از بانک های فعال در جمهوری ارمنستان طبق قرارداد منعقد شده با آن 

در محل به وثيقه گذاشته  شده (به امانت سپرده شده) که جزء اقالم حجيم محسوب می شوند  پ) اموال

ديوارهای (سقف) بتونی که با حق مالکيت، اجاره يا استفاده به آن تعلق دارد و می بايستی ودارای مجزا شده 

  اين بند مطابقت داشته باشد، نگهداری می شوند،» ث«با الزامات تبصره 

را در يکی از شرکت های شده و همچنين اموال به امانت سپرده شده نقول به وثيقه گذاشته ت) اموال م

 حوادث طبيعی، آتش سوزی، غارت، سرقت و حمالت راهزنانه بيمه فعال در جمهوری ارمنستان در برابر

  بيمه می نمايد،

  نمايد، ث) حراست از محل بنگاه رهنی را با سيستم های حفاظتی و اعالم حريق تامين می

در ساعات اداری خدمات حفاظتی که کارمندان آن با فرم واحد  ،ج) به منظور حراست از محل خود

به مقرر قانون می توانند مجوز حمل اسلحه آنان خود بطور قابل توجهی متفاوت هستند، اجرا می نمايد. 

  دريافت نمايند،

ور مبلغ عوارض ساالنه که به موجب برای هر سال بعدی تا آغاز مهلت مذک ،چ) پس از دريافت مجوز

  وضع شده است پرداخت می نمايد،» پيرامون عوارض دولتی«قانون جمهوری ارمنستان 
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پيرامون وام ها و قروض دريافتی از بانک ها و ديگر سازمان ها و قروض جذب شده از سوی ح) 

امون قراردادهای بيمه مقرر در شرکاء به موجب قسمت اول اين ماده و اسناد تاييد کنندۀ دريافت آنها، پير

از انعقاد روز پس  ١۵قسمت دوم اين ماده و تغييرات و اصالحات انجام شده در آنها در طی » ت«تبصره 

ً ضمن پيوست کپی قراردادها يا انجام  قراردادهای مربوطه يا انجام تغييرات و اصالحات در آنها را کتبا

  تيار می رساند،تغييرات (اصالحات) به اطالع نهاد تام االخ

روز پس از معتبر اعالم شدن تغييرات مذکور  ١۵خ) در باره تغييرات انجام شده در اساسنامه در طی 

  کتباً ضمن پيوست کپی تغييرات انجام شده به اطالع نهاد تام االختيار می رساند.

  )ن -٨٢) شماره ٠٢/٠٣/١٣٨۵( ٢٣/٠۵/٢٠٠۶به موجب قانون اصالحی مورخه  ۶(اصالح ماده 

  

  . عملکردهای مورد اجرا از سوی بنگاه های رهنی٧ماده 

  . بنگاه رهنی مجاز است:١

وام های تامينی با وثيقه گذاری اموال منقول که مورد استفاده  ،الف) در ازای پرداخت درصد بهره

  شخصی می باشند، در اختيار بگذارد،

  ،کاء قروض جذب نمايدب) از بانک ها و سازمان های ديگر وام و قروض و همچنين از شر

پ) اوراق بهادار (به غير از اوراق سهام) و ابزار مشتقه مالی با حق گردش محدود صادر نمايد و آنها 

را بين بانک ها و سازمان های ديگری پذيره نويسی بنمايد که پذيره نويسی ثانوی آنها را فقط می توان بين 

  بانک ها و سازمان های ديگر انجام داد،

رتی که بنگاه رهنی شرکت سهامی باشد به مقرر قانون اقدام به صدور و پذيره نويسی ت) در صو

  اوراق سهام بنمايد،

١٠٠اموال دارای ارزش » مزايده های عمومیپيرامون «ث) طبق قانون جمهوری ارمنستان  ٠٠٠ 

داده شده است به  درام و بيشتر از آن را که در مقابل تعهدات بعنوان وثيقه يا امانت گذاری به وی تحويل

  فروش برساند،

ج) طبق مقررات مزايده های عمومی به تصويب رسيده از سوی بنگاه رهنی و به توافق رسيده با نهاد 

١٠٠اين بند، اموال دارای ارزش تا » ث«تام االختيار يا به مقرر تبصره  درام را که در مقابل  ٠٠٠

  داده شده است به فروش برساند، تعهدات بعنوان وثيقه يا امانت گذاری به وی تحويل

به مقرر قانون از وثيقه گذار يا امانت گذار بپذيرد. برای بنگاه رهنی اظهارات کتبی اموال را فقط چ) 

صحت واقعيت شخص می تواند اساس  قبض رسيد سپرده اسمیشخص تحويل دهندۀ اموال در وثيقه نامه يا 

  وثيقه گذار (امانت گذار) باشد.

  نمی تواند:  . بنگاه رهنی٢
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برای بدست آوردن موجودی های وامی اوراق قرضه، ديگر اوراق بهادار يا ابزار مشتقه مالی الف) 

اين ماده  ١پذيره نويسی بنمايد و اقدام به جذب موجودی ها به غير از شکل پيش بينی شده به موجب بند 

  بنمايد،

  ب) وام های کااليی در اختيار بگذارد،

  ،بدون انعقاد قرارداد جديد برای هر قسم در اختيار بگذاردو  پ) وام را به اقساط

  ،بنمايدتعيين وام گيرنده برای ی را اتالزامدر خصوص مديريت مبلغ وام دريافتی ت) 

هيچ گونه تغييراتی در مهلت مندرج در قرارداد وام جهت بازپرداخت کامل وام پس از پايان مهلت ث) 

به  به توافق طرفين وام پراخت نشده و مشمول بازپرداختجام بدهد. (پيش بينی شده به موجب قرارداد ان

موجب قرارداد جديد يا بخشی از آن می تواند بخش الينفک مبلغ جديد وام بشمار برود و قراردادی که تا آن 

  .)منعقد شده است بی اعتبار اعالم بشود

  .ج) فعاليتی (عملکردهايی) به غير از فعاليت کارگشايی اجرا نمايد

  )ن -٢٠٠) شماره ٠۶/٠٨/١٣٩۵( ٢٧/١٠/٢٠١۶به موجب قانون اصالحی مورخه  ٧(اصالح ماده 

  

  . شرايط اعطای وام به شهروندان از سوی بنگاه رهنی٨ماده 

وام ها از سوی بنگاه رهنی با مهلت مشخص و فقط با درام ارمنی به صورت پرداخت نقدی يا غير . ١

اعطا  پرداخت معمول و  پذيرفته شده در سابقه انجام عمليات بانکیبا چک، کارت يا ساير وسايل نقدی، 

  گردد. می

. اگر بازپرداخت وام از سوی وام گيرنده در روز بازپرداخت کامل وام به دليل بسته بودن در ٢

روزهای (ساعات) اداری اعالم شدۀ بنگاه رهنی امکان پذير نباشد، در اين صورت روز بازپرداخت کامل 

در صورت بکارگيری تغيير روز بازپرداخت وام داری بعدی محسوب خواهد شد. به نحوی که وام روز ا

  نمی تواند منجر به افزايش درصد بهره مورد محاسبه بشود. شرط مذکور در اين بند

به توافق طرفين و بر اساس همان قرارداد می تواند درصد بهره های مختلف وام برای بخش های . ٣

  ضع بشود.جداگانۀ مدت وام و

  

  اسناد مربوط به اعطای وام و حفظ آنها. تنظيم ٩ماده 

اين قانون  ١٢و  ١١، ١٠. بنگاه رهنی در اعطای هر وامی (به امانت پذيرفتن اموال) طبق مواد ١

وام گيرنده (امانت  (منبعد: کارت) پرداخت هایثبت کارت شخصی ) و قبض رسيد سپرده اسمیوثيقه نامه (

  ايد.گذار) تنظيم می نم

بنگاه رهنی اسناد مربوط به اعطای وام را حداقل سه سال پس از توقف قرارداد مربوطه نگهداری . ٢

  می نمايد.



٧ 

 

که ورود افراد متفرقه به  بنگاه رهنیاتاق مجزا در محل  اسناد مربوط به اعطای وام در کمد فلزی يا. ٣

  ستان نگهداری می شوند.آن محدود باشد و يا در يکی از بانک های فعال در جمهوری ارمن

  محرمانه بودن اسناد مربوط به اعطای وام را تضمين می نمايد. بنگاه رهنی. ۴

در اختيار اسناد و مدارک مربوط به اعطای وام يا اطالعات شمول در آنها را فقط  بنگاه رهنی. ۵

  زير می گذارد:نهادها و اشخاص 

اجرای نظارت که در صالحيت آن می باشد و ، با در نظر گرفتن ضرورت نهاد تام االختيارالف) 

پيرامون پولشويی «همچنين برحسب مقررات و در موارد پيش بينی شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان 

  ،»و مبارزه با تامين مالی تروريسم

آيين موجب ب) دادگاه، نهاد تحقيقات و آگاهی، بازپرس و دادستان برحسب مقررات پيش بينی شده به 

  ی کيفری جمهوری ارمنستان،دادرس

  پ) اشخاصی که از سوی وام گيرنده از اختيارات تام برخوردار هستند،

  مسائل مربوط به وراثت.ارتباط با ت) سردفتر، در 

ن از درجه  -٢۴۶) شماره ١٧/٠٩/١٣٨۴( ٠٨/١٢/٢٠٠۵به موجب قانون مصوب  تبصره(اين ث) 

  )اعتبار ساقط است

بند به مقرر قانون مکلفند محرمانه بودن اطالعاتی را که در اختيار  نهادها و اشخاص مندرج در اين

  آنان گذاشته می شود رعايت نمايند.

، ن-٢٠) شماره ٢۴/٠٩/١٣٨٣( ١۴/١٢/٢٠٠۴به موجب قانون اصالحی مورخه  ٩(اصالح ماده 

قانون اصالحی مورخه ، ن -٢۴۶) شماره ١٧/٠٩/١٣٨۴( ٠٨/١٢/٢٠٠۵قانون اصالحی مورخه 

  )ن -٩٢) شماره ٠٣/١٣٨٧/٠۶( ٢٠٠٨/٠۵/٢۶

  

  . مقررات تنظيم وثيقه نامه ها از سوی اشخاص اجرا کنندۀ فعاليت کارگشايی١٠ماده 

بنگاه رهنی در موقع پذيرفتن اموال به عنوان وثيقه، در دو نسخه وثيقه نامه تنظيم می نمايد. هر . ١

  وثيقه نامه دارای شماره مسلسل خود می باشد.

  نامه را نهاد تام االختيار وضع می نمايد.. فرم وثيقه ٢

  وثيقه گذاری اموال با يک وثيقه تنظيم می شود، اگر:. ٣

  الف) امکان تقسيم اموال مورد وثيقه گذاری بدون تغيير ويژگی های کيفی اموال مذکور ميسر نباشد،

  .ب) اموال مورد وثيقه گذاری فقط تامين کنندۀ اجرای يک قرارداد وامی باشد

  ر وثيقه نامه نکات زير قيد می شود:. د۴

  الف) نام کامل بنگاه رهنی و مشخصات سجلی وثيقه گذار،

  ب) شماره قرارداد وامی مربوطه،



٨ 

 

پ) تاريخ پذيرش اموال تحت وثيقه گذاری و ارزش توافقی اموال وثيقه گذاری شده فی ما بين بنگاه 

  رهنی و وثيقه گذار (منبعد: ارزش اموال)،

ل تحت وثيقه گذاری، به نحوی که اگر امکان تقسيم اموال مورد وثيقه گذاری بدون اين توصيف اموات) 

تحويل آن که آسيب قابل توجهی به ويژگی های کااليی اموال مذکور وارد شود ميسر باشد اما بدون تقسيم 

ده داو جداگانه داده می شود، در اين صورت در وثيقه نامه برای هر يک از قسمت ها توصيف کافی 

  شود. می

. وثيقه نامه در صورتی تنظيم شده محسوب خواهد شد که در آن کليه مندرجات پيش بينی شده به ۵

اين ماده انجام شده باشد و هر يک از نسخه های وثيقه نامه از سوی نماينده بنگاه رهنی و وثيقه  ۴موجب بند 

  گذار به امضاء رسيده باشد.

گذاشته وثيقه گذار دراختيار ه رهنی نگهداری شده و نسخه ديگر يک نسخه از وثيقه نامه در نزد بنگا

  می شود.

در بنگاه رهنی و نگهداری شده در نسخه های وثيقه نامه  در وثيقه نامه پس از تنظيم آن، کليۀ تغييرات

 به نحوی که هر تغيير در وثيقه نامه که پس از تنظيم آن صورت .پذيرد میوثيقه گذار انجام موجود در نزد 

  می گيرد با امضای نماينده بنگاه رهنی و وثيقه گذار انجام می پذيرد.

در اين ماده)  ٧(بجزء مورد پيش بينی شده به موجب بند درموقع عودت اموال به وثيقه گذار . ۶

ً اطالعات زير قيد گرديده و با  نسخه های وثيقه نامه های موجود در نزد بنگاه رهنی و وثيقه گذار، الزاما

  وثيقه گذار مورد تأييد قرار می گيرند:امضای 

  الف) تاريخ عودت واقعی اموال،

  ب) توصيف اموال عودت داده شده.

. اگر بر حسب مقررات وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان جهت تامين اجرای تعهدات ٧

ف اين ماده وثيقه رسد، در اين صورت به تعريبوثيقه گذار اموال از سوی بنگاه رهنی بطور کامل به فروش 

نامه صرفنظر از مندرجات تصديق کنندۀ موافقت وثيقه گذار (امضا)، توقف يافته محسوب خواهد شد و 

به همراه اسناد و مدارک توجيه کنندۀ قانونی بودن فرآيند فروش اموال وثيقه نامه برحسب مقررات اين قانون 

  به وثيقه گذاشته شده در برابر تعهدات نگهداری می شود.

  )ن-۶٧) شماره ٢٩/١٢/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ١٠(اصالح ماده 

  

  مقررات تنظيم قبوض رسيد سپرده اسمی از سوی اشخاص اجرا کنندۀ فعاليت کارگشايی. ١١ماده 

رسيد سپرده اسمی (منبعد: رسيد) در دو نسخه و بالفاصله پس از به امانت پذيرفتن اموال . قبض ١

  می باشد.خود می گردد. هر رسيد دارای شماره مسلسل  تنظيم

  از سوی نهاد تام االختيار وضع می شود. . فرم رسيد٢



٩ 

 

اگر امکان تقسيم کردن آن بدون آسيب ديدن ويژگی های کااليی اموال مذکور . امانت گذاری اموال ٣

  .رسيد تنظيم می گرددفقره با يک ميسر نباشد، 

  گردد: نکات زير در رسيد قيد می. ۴

  الف) نام کامل بنگاه رهنی و مشخصات سجلی امانت گذار،

و ارزش توافقی اموال به امانت گذاشته شده فی ما  تاريخ (روز، ماه، سال) به امانت گرفتن اموالب) 

  بين بنگاه رهنی و امانت گذار (منبعد: ارزش اموال به امانت گذاشته شده)،

 اهميت آنقابل توجه  تغييرامکان تقسيم اموال مذکور بدون به نحوی که اگر توصيف اموال امانتی پ) 

توصيف برگ رسيد بدون تقسيم آن تحويل داده می شود، در اين صورت در اموال  ولیباشد کان پذير ما

  می شود،داده برای هر يک از قسمت ها کافی و جداگانه 

  ت) شماره قرارداد امانت گيری مورد نظر.

اين ماده  ۴ه محسوب می شود که در آن کليه مندرجات مقرر در بند رسيد در صورتی تنظيم شد. ۵

  انجام شده باشد و هر يک از نسخه های آن به امضای نماينده بنگاه رهنی و امانت گذار رسيده باشد.

 يک نسخه از رسيد در نزد بنگاه رهنی نگهداری شده و نسخه ديگر به امانت گذار تحويل داده می شود.

نجامی در رسيد پس از تنظيم آن، در نسخه های رسيدهای نگهداری شده در بنگاه رهنی و کليۀ تغييرات ا

رسيد که پس از تنظيم آن صورت  موجود در نزد وثيقه گذار انجام می پذيرد. به نحوی که هر تغيير در

  گذار انجام می پذيرد. امانتگيرد با امضای نماينده بنگاه رهنی و  می

اين ماده) در  ٧به موجب بند گذار (بجزء مورد پيش بينی شده امانت ه . درموقع عودت اموال ب۶

گذار، الزاماً اطالعات زير قيد گرديده و با امضای  امانتهای رسيدهای موجود در نزد بنگاه رهنی و  نسخه

  گذار مورد تأييد قرار می گيرند: امانت

  الف) تاريخ عودت اموال به امانت گرفته شده،

  ب) توصيف اموال عودت داده شده،

  پ) استناد دريافت اموال به امانت گرفته شده.

. اگر بر حسب مقررات وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان جهت تامين اجرای تعهدات ٧

از سوی بنگاه رهنی بطور کامل به فروش می رسد، در اين صورت به امانت گرفته شده گذار اموال  امانت

)، توقف يافته ء(امضاامانت گذار صرفنظر از مندرجات تصديق کنندۀ موافقت رسيد اين ماده به تعريف 

برحسب مقررات اين قانون به همراه اسناد و مدارک توجيه کنندۀ قانونی بودن  رسيدمحسوب خواهد شد و 

  نگهداری می شود. ،فرآيند فروش اموال به وثيقه گذاشته شده در برابر تعهدات

  )ن-۶٧) شماره ٢٩/١٢/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ١١ (اصالح ماده

  



١٠ 

 

از سوی اشخاص  وام گيرنده (امانت گذار) یپرداخت هاثبت . تنظيم و صدور کارت شخصی ١٢ماده 

  اجرا کنندۀ فعاليت کارگشايی

ه پس از وام گيرنده (امانت گذار) بالفاصل(منبعد: کارت)  پرداخت های ثبتکارت های شخصی . ١

گشايش می يابد. بنگاه رهنی برای ثبت پرداخت های انجامی در تنظيم و صدور وثيقه نامه (رسيد) مربوطه 

د. بر روی هر کارت رمز آن درج چارچوب هر قرارداد وامی (امانت گذاری) کارت جديد باز می کن

  شود. می

توقف قرارداد وامی (امانت  وام گيرنده (امانت گذار) فقط پس از کارت شخصی ثبت پرداخت های. ٢

  گذاری) بسته می شود.

  . فرم کارت از سوی نهاد تام االختيار وضع می شود.٣

  . در کارت نکات زير درج می گردد:۴

  گشايش کارت،تاريخ الف) 

سپرده اسمی (اگر درصد بهره امانت گذاری به شماره قرارداد وامی مربوطه يا شماره قبض رسيد ب) 

  ثبت می رسند)،

نام کامل بنگاه رهنی، اطالعات سجلی وام گيرنده (امانت گذار)، تاريخ نوبت پرداخت و مقدار وجه پ) 

) و نماينده بنگاه رهنی تصديق پرداخت شده، به نحوی که هر پرداخت با امضای وام گيرنده (امانت گذار

  گردد، می

 حسب مقررات وضع شده؛بر در صورت فروش اموال به وثيقه گذاشته شده (به امانت سپرده شده)ت) 

به صندوق و همچنين  وصول به نفع بنگاه رهنیمورد وجه تاريخ ورود فروش اموال و  وجوه عايدی از

  ميزان مبلغ به ثبت رسيده،

و تاريخ بستن آن، به نحوی که به تعريف اين » کارت بسته شده است«در موقع بستن کارت عبارت ث) 

  اد وامی مربوطه (رسيد) بسته شده محسوب می شود.ماده کارت بالفاصله پس از توقف قرارد

  )ن-۶٧) شماره ٢٩/١٢/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ١٢(اصالح ماده 

  

  ٣فصل 

  صدور مجوز فعاليت بنگاه رهنی و نظارت بر آن

  . صدور مجوز فعاليت بنگاه رهنی١٣ماده 

ختيار مطابق با قوانين و ديگر اسناد حقوقی کارگشايی از سوی نهاد تام االصدور مجوز فعاليت . ١

  جمهوری ارمنستان انجام می پذيرد.

  . درخواست نامه دريافت مجوز در مواردی رد می شود که اگر:٢



١١ 

 

الف) درخواست نامه و اسناد و مدارک پيوستی مطابق با الزامات اين قانون و ديگر اسناد حقوقی نباشند 

  يف شده ارائه شده باشد،يا در آنها اطالعات نادرست يا تحر

  اين قانون، ٢٠ماده  ٣ب) در مورد پيش بينی شده به موجب بند 

  الزامی به مقرر قانون باشد،به تعويق افتاده و پرداخت های پ) درخواست کننده دارای تعهدات 

يا  اين قانون مغاير با قوانين جمهوری ارمنستان باشد ۵ماده  ٣ت) شرايط کلی اعطای وام مقرر در بند 

  برسانند،زيان در آنها شرايطی شامل شده باشد که می توانند به وام گيرندگان 

  ث) در موارد وضع شده به موجب قانون.

. اتخاذ تصميم نهاد تام االختيار پيرامون رد درخواست نامه دريافت مجوز به همراه پايه و اساس اتخاذ ٣

  يا از طريق پست به وی ارسال می گردد.می شود آن در مهلت سه روز در اختيار درخواست کننده گذاشته 

اين ماده، نهاد تام االختيار در باره رضايت دادن به  ٢. در صورت نبود پايه و اساس مندرج در بند ۴

درخواست دريافت مجوز تصميم اتخاذ می نمايد و مصوبه مذکور را در مهلت سه روز در اختيار 

  به وی ارسال می نمايد. درخواست کننده می گذارد يا از طريق پست

. در صورت وجود نواقص، خطاها، اشتباهات و بی دقتی های غير حقوقی و ديگر کمبودهای مشابه ۵

غير قابل توجه در درخواستنامه دريافت مجوز يا اسناد و مدارک پيوستی آن، نهاد تام االختيار پيرامون 

ماه ده کمبودها و نواقص را در مهلت يک مشروط بر اين که درخواست کننرضايت دادن به دريافت مجوز 

نهاد تام االختيار نسخه مصوبه مذکور را در مهلت سه روز  .تصميم گيری می نمايدبرطرف خواهد کرد، 

  در اختيار درخواست کننده می گذارد يا از طريق پست به وی ارسال می دارد.

ريافت مجوز، در مهلت يک ماه در صورت اتخاذ تصميم پيرامون رضايت دادن به درخواست نامه د. ۶

پيرامون «پس از انجام اولين پرداخت ساالنه عوارض دولتی وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان 

  در اختيار گذاشته می شود.مجوز و ارائه سند تاييد کنندۀ انجام پرداخت، » عوارض دولتی

يا قبض رسيد اولين پرداخت ساالنه اين ماده  ۵اگر اطالعات پيرامون رفع نواقص مندرج در بند . ٧

ديرتر از مهلت » پيرامون عوارض دولتی«عوارض دولتی وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان 

تعيين شده به نهاد تام االختيار ارائه شده باشد، در اين صورت نهاد تام االختيار بعنوان شرط تحويل مجوز 

ای مبنی بر اين که اسناد و مدارک پيوستی به درخواست نامه  از درخواست کننده تقاضای ارائه اظهارنامه

دريافت مجوز در دوره زمانی که سپری شده است اعتبار قانونی خود را از نقطه نظر مطابقت با الزامات 

  اين قانون و ديگر اسناده حقوقی از دست نداده باشد، درخواست خواهد کرد.

ه ارائه نشود يا درخواست کننده اعالم نمايد که يکی از اسناد اين ماد ٧اگر اظهارنامه مندرج در بند . ٨

حقوقی اعتبار قانونی خود  الزامات اين قانون و ديگر اسناد پيوستی به درخواست نامه از نقطه نظر برآوردن

همزمان  چنانچه را از دست داده است، در اين صورت مصوبه نهاد تام االختيار پيرامون اعطای مجوز



١٢ 

 

، باطل و بی اعتبار نشوددرخواست کننده ارائه اين ماده از سوی  ۴رک تامين کنندۀ شرط بند اسناد و مدا

  محسوب خواهد شد.

  . فرم مجوز از سوی نهاد تام االختيار وضع می شود.٩

  . مجوز با مهلت نامحدود صادر می گردد.١٠

شخصی که  در صورت مجزاء شدن شخص حقوقی، . مجوز قابل فروش يا واگذاری نمی باشد.١١

اشخاص ايجاد شده  ،مجوز را دريافت نموده است آن را حفظ می نمايد، و در صورت جدا شدن شخص

  مجوز جديد بنمايند.دريافت اقدام به توانند برحسب مقررات قانون  می

  .يردگمی ر شده را برعهده د. نهاد تام االختيار مديريت دفتر کل ثبت مجوزهای صا١٢

  )ن -٢۴۶) شماره ١٧/٠٩/١٣٨۴( ٠٨/١٢/٢٠٠۵قانون اصالحی مورخه  به موجب ١٣(اصالح ماده 

  

  نظارت بر فعاليت کارگشايی. ١۴ماده 

قانون . نظارت بر فعاليت کارگشايی از سوی نهاد تام االختيار بر حسب مقررات وضع شده به موجب ١

کنترل از ی ها و و از طريق انجام بازرس» پيرامون بانک مرکزی جمهوری ارمنستان«جمهوری ارمنستان 

  راه دور صورت می گيرد.

، بر حسب مقررات وضع شده به نهاد تام االختيار در صورت کشف تخلفات در نتيجه انجام نظارت. ٢

تدابير جوابگويی پيش بينی  »پيرامون بانک مرکزی جمهوری ارمنستان«قانون جمهوری ارمنستان موجب 

  يد.اين قانون اعمال می نما ١۶شده به موجب ماده 

دست اندرکاران بنگاه های رهنی در چارچوب قانونی کردن درآمدهای حاصل از راه های غير . ٣

به موجب قانون قانونی و مبارزه با تامين مالی تروريسم مکلفند در موارد و مقررات پيش بينی شده 

زه با تامين قانونی کردن درآمدهای حاصل از راه های غير قانونی و مبارپيرامون «جمهوری ارمنستان 

  اطالعات مربوطه را نيز در اختيار نهاد تام االختيار قرار دهند. »مالی تروريسم

 ،ن-٢٠) شماره ٢۴/٠٩/١٣٨٣( ١۴/١٢/٢٠٠۴به موجب قانون اصالحی مورخه  ١۴(اصالح ماده 

  )ن -٢۴۶) شماره ١٧/٠٩/١٣٨۴( ٠٨/١٢/٢٠٠۵قانون اصالحی مورخه 

  

پيرامون فعاليت خود از سوی اشخاص اجرا کنندۀ فعاليت ارائه اطالعات (حسابدهی) . ١۵ماده 

  کارگشايی به نهاد تام االختيار

  اشخاص اجرا کنندۀ فعاليت کارگشايی اطالعات زير را به نهاد تام االختيار ارائه می نمايند:. ١

وام های پذيره نويسی شده، حجم کل موجودی های وامی، گزارش حسابدهی ماهانه پيرامون الف) 

منتهی  موجودی های جذب شدهمانده حساب ارزيابی شدۀ اقالم وثيقه و اموال به امانت پذيرفته شده،  ارزش

  ماه پس از ماه حسابدهی، ٢۵به پايان هر روز تا تاريخ 



١٣ 

 

ب) گزارش حسابدهی سه ماهه پيرامون وام های پذيره نويسی شده و ساير دارايی ها، موجودی ها 

  قالم وثيقه تا آخرين روز ماه پس از دوره سه ماهه حسابدهی،شخصی و موجودی های جذب شده و ا

ارائه شده به نهادهای کشوری که به مقرر قانونگذاری ثبت حسابداری حسابدهی های مالی ساالنه پ) 

  آوريل سال پس از سال حسابدهی. ٣٠و نتيجه گيری مميزی مستقل در خصوص آنها، تا تاريخ اند 

مورد ارائه از سوی اشخاص اجرا کنندۀ فعاليت کارگشايی به سه ماهه  . فرم حسابدهی های ماهانه و٢

ماده جاری و مقررات تکميل آنها از سوی نهاد تام االختيار وضع  ١بند » ب«و » الف«موجب تبصره های 

  می شود.

اين ماده در مطبوعات دارای تيراژ » پ«. گزارشات حسابدهی های وضع شده به موجب تبصره ٣

  سخه منتشر می نمايد.ن ١٠٠٠حداقل 

  اين ماده به همراه نامه به نهاد تام االختيار ارائه می شود. ١حسابدهی های وضع شده به موجب بند . ۴

اين ماده توسط بخش مسئول ثبت ورود  ٣مذکور در بند  سندثبت ورود  در زمانگزارش حسابدهی . ۵

د مذکور به نهاد تام االختيار، روز ثبت ورود و در صورت ارسال پستی سناسناد و مدارک نهاد تام االختيار 

  ارائه شده به نهاد تام االختيار محسوب خواهد شد.از سوی سرويس پستی مربوطه، 

  )ن -٨٢) شماره ٠٢/٠٣/١٣٨۵( ٢٣/٠۵/٢٠٠۶به موجب قانون اصالحی مورخه  ١۵(اصالح ماده 

  

  ۴فصل 

  تدابير جوابگويی مورد اعمال برای نقض اين قانون

  تدابير جوابگويی مورد اعمال برای نقض اين قانون .١۶ماده 

تدابير جوابگويی زير را اعمال در موارد نقض اين قانون نهاد تام االختيار در قبال بنگاه های رهنی 

  نمايد: می

  رفع تخلفات، و دستور تذکر و هشدارالف) 

  ب) جريمه،

  پ) تعليق مجوز فعاليت،

  ت) توقف مجوز فعاليت.

  

  و دستور رفع تخلفات هشدار. ١٧ماده 

. نهاد تام االختيار تخلف را از طريق انجام نظارت و کنترل از راه دور به ثبت رسانده و به بنگاه ١

  می دهد. هشدار و رهنی تذکر



١٤ 

 

ابالغيۀ در دست گيری اقدامات در جهت رفع تخلف در مهلت وضع در واقع  ،هشدار و تذکر. اعالم ٢

و اجرای آن الزامی به دنبال داشته ا جلوگيری از تخلف مشابه در آينده را ي شده از سوی نهاد تام االختيار

  است.

  به عنوان تدابير جوابگويی در صورتی اعمال می شود که اگر بنگاه رهنی: هشدار. ٣

  ،را رعايت نکرده باشد ٩ماده  ٣و بند  ۵ماده  ۶، بند ۴ماده  ٢الف) يکی از الزامات مندرج در بند 

و تبصره  ۶ماده  ٢بند » ح«و » ج«، »ث«، »پ«، »ب«ات مندرج در تبصره های الزامب) يکی از 

  ،را نقض کرده باشد ٧ماده  ١بند » چ«

اين قانون را در  ١۵ماده  ١بند » پ«و » ب«، »الف«حسابدهی های مقرر به موجب تبصره های پ) 

  مهلت های تعيين شده ارائه نکرده باشد.

  )ن -٢۴۶) شماره ١٧/٠٩/١٣٨۴( ٠٨/١٢/٢٠٠۵الحی مورخه به موجب قانون اص ١٧(اصالح ماده 

  

  . جريمه١٨ماده 

. جريمه بنا به تصميم نهاد تام االختيار اعمال و وصول می گردد. اگر بنگاه رهنی با تصميم در ١

  درخواست وصول جريمه ارائه می نمايد.به دادگاه خصوص اعمال جريمه موافق نباشد، نهاد تام االختيار 

اعمال خواهد شد،  بنگاه رهنیموارد زير در قبال به عنوان يکی از تدابير جوابگويی در . جريمه ٢

  :اگر

  ،درام ٢٠٠ ٠٠٠را نقض کرده باشد به ميزان اين قانون  ۵ماده  ١شرط وضع شده به موجب بند الف) 

 ۵٠به ميزان را نقض کرده باشد، اين قانون  ٧ماده  ١بند » ث«ب) شرط وضع شده به موجب تبصره 

  ،درام ١٠٠ ٠٠٠ل و حداقل به ميزان درصد قيمت فروش اموا

را نقض کرده باشد، به ميزان اين قانون  ٧ماده  ١بند » ج«پ) شرط وضع شده به موجب تبصره 

  ،درام ۵٠ ٠٠٠

به ميزان را نقض کرده باشد، اين قانون  ٧ماده  ٢بند » پ«ت) شرط وضع شده به موجب تبصره 

  درام، ۵٠ ٠٠٠

را نقض کرده باشد، به ميزان اين قانون  ٧ماده  ٢بند » ث«ع شده به موجب تبصره ث) شرط وض

  ،درام ۵٠ ٠٠٠

به ميزان وضع شده  را نقض کرده باشد، اين قانون ٨ماده  ١ج) شرط وضع شده به موجب تبصره بند 

  ،»پيرامون تنظيمات ارزی و نظارت ارزی«جمهوری ارمنستان به موجب قانون 

  درام، ۵٠ ٠٠٠به ميزان  را نقض کرده باشد، اين قانون ٨ماده  ٢به موجب بند چ) شرط وضع شده 

  درام، ٢٠٠ ٠٠٠به ميزان  را نقض کرده باشد، اين قانون ٩ماده  ١ح) شرط وضع شده به موجب بند 

  درام، ١٠٠ ٠٠٠به ميزان  را نقض کرده باشد، اين قانون ٩ماده  ٢خ) شرط وضع شده به موجب بند 



١٥ 

 

  درام، ۵٠ ٠٠٠به ميزان را نقض کرده باشد، اين قانون  ٩ماده  ۴شده به موجب بند د) شرط وضع 

برای هر يک از  را نقض کرده باشد، اين قانون ١٢يا  ١١، ١٠ذ) شرايط وضع شده به موجب مواد 

  درام، ٢۵ ٠٠٠موارد به ميزان 

سابی و ديگر بی دقتی های غير حقوقی، خطاهای ح(غلط ها، نواقص غير قابل توجه  ر) وجود

، »الف«در اطالعات ارائه شده در حسابدهی های وضع شده به موجب تبصره های ) کمبودهای مشابه

  درام، ٣۵ ٠٠٠به ميزان اين قانون  ١۵ماده  ١بند » پ«و» ب«

اين قانون آنرا اجرا نکرده باشد، به  ١٧در مهلت وضع شده در ابالغيه رفع تخلف مطابق با ماده ز) 

  درام، ١٠٠ ٠٠٠ميزان 

سال همان تخلف را تکرار کرده باشد، به  ٢اين قانون در طی  ١٧ژ) پس از اعمال تذکر به مقرر ماده 

  درام.  ١٠٠ ٠٠٠ميزان 

اين ماده در صورت ادامه تخلفی که پايه  ٢در طی مدت دو سال پس از اعمال جريمه مطابق با بند . ٣

شده باشد، مقدار جريمه به مشابه  و تخلف جديدرتکب مجدداً مو اساس اعمال جريمه قرار گرفته است و يا 

  درام افزايش خواهد يافت. ۵٠٠ ٠٠٠ميزان 

 نهاد تام االختيار برای ديرکرد در ارائه اطالعات (حسابدهی) يا انعکاس اطالعات نادرست در آنها. ۴

م، به دادگاه درا ١٠٠ ٠٠٠می تواند با درخواست تعيين جريمه در قبال روسای بنگاه رهنی به ميزان 

  مراجعه نمايد.

  )ن -٨٢) شماره ٠٢/٠٣/١٣٨۵( ٢٣/٠۵/٢٠٠۶به موجب قانون اصالحی مورخه  ١٨(اصالح ماده 

  

  . تعليق عملکرد مجوز١٩ماده 

  . نهاد تام االختيار در موارد زير می تواند عملکرد مجوز را به حال تعليق درآورد:١

  ،ه باشددواين قانون را نقض نم ۵ده ما ۴و  ٢الف) اگر بنگاه رهنی الزامات بندهای 

  ،نموده باشداين قانون را نقض  ۶ماده  ١ب) اگر بنگاه رهنی الزام بند 

  دارای تعهدات معوقه پرداخت های الزامی به مقرر قانون باشد،اگر بنگاه رهنی پ) 

قض نموده اين قانون را ن ۶ماده  ٢بند » خ«يا » ت«، »الف«اگر بنگاه رهنی الزامات تبصره های ت) 

  باشد،

اين قانون را نقض  ٧ماده  ٢بند » ت«يا » ب«، »الف«ث) اگر بنگاه رهنی الزامات تبصره های 

  نموده باشد،

  اين قانون را نقض نموده باشد، ٧ماده  ٢بند » ج«ج) اگر بنگاه رهنی الزام تبصره 

به شخص  ذاری آنچ) در صورت سپردن مجوز به شخص ديگر جهت استفاده، به وثيقه گذاشتن يا واگ

  ديگر در موارد پيش بينی نشده به موجب قانون از سوی بنگاه رهنی،



١٦ 

 

در صورت عدم اعالم به موقع انجام تغييرات در موارد پيش بينی شده در قانون از سوی بنگاه ح) 

  رهنی،

خ) در صورت تخلفات مکرر از سوی بنگاه رهنی. تخلفی مکرر محسوب خواهد شد که شخص دارای 

  ر عرض يک سال حداقل دو بار کتباً هشدار دريافت کرده باشد،مجوز د

در صورت ممانعت از انجام بازرسی های مقرر در قانون از سوی بنگاه رهنی يا عدم ارائه اسناد و د) 

  مدارک مورد تقاضا،

ذ) در صورت نقض مهلت ارائه حسابدهی مقرر در قانون و ناشی از فعاليت کارگشايی از سوی بنگاه 

  روز، ١٠به مدت بيش از  رهنی

ر) در صورت نقض شديد الزامات و شرايط مجوز و همچنين الزامات قوانين يا ديگر اسناد حقوقی 

  ،تنظيم کنندۀ فعاليت کارگشايی از سوی بنگاه رهنی در طول فعاليت خود

  ز) طبق درخواست شخص دارای مجوز،

  ژ) در صورت عدم پرداخت عوارض دولتی ساالنه،

  ارد پيش بينی شده به موجب قانون.س) ساير مو

اين ماده از روز عدم پرداخت عوارض دولتی ساالنه  ١بند » ژ«عملکرد مجوز بر اساس تبصره . ٢

  در مهلت مندرج در مجوز، تعليق شده محسوب خواهد شد.

اجرای فعاليت کارگشايی از سوی بنگاه رهنی در طی مهلت تعليق عملکرد مجوز (اعطای وام های . ٣

  د) اجرای فعاليت کارگشايی بدون مجوز محسوب خواهد شد.جدي

  )ن -٢۴۶) شماره ١٧/٠٩/١٣٨۴( ٠٨/١٢/٢٠٠۵به موجب قانون اصالحی مورخه  ١٩(اصالح ماده 

  

  . توقف عملکرد مجوز٢٠ماده 

  . نهاد تام االختيار در موارد زير می تواند عملکرد مجوز را متوقف نمايد:١

اين قانون اطالعات جعلی ارائه نموده  ١۵ماده  ١دهی های مندرج در بند الف) اگر بنگاه رهنی در حساب

  ،شداب

و تا زمان دريافت مجوز ب) اگر بنگاه رهنی در زمان ارائه درخواست نامه دريافت مجوز يا پس از آن 

آنها اطالعات مورد نياز را تحريف کرده باشد يا اطالعات ناقص ارائه کرده باشد (اگر ارائه درست يا کامل 

  منجر به رد درخواست نامه دريافت مجوز می گرديد)،

اين قانون، برای سومين بار  ١٨اگر بنگاه رهنی در طی دو سال پس از اعمال جريمه به مقرر ماده پ) 

  ،واقع گرددکه پايه و اساس اعمال جريمه شده باشد مرتکب خالفی 

اين قانون، مرتکب خالفی  ١٩رر ماده اگر بنگاه رهنی در طی يک سال پس از اعمال جريمه به مقت) 

  شده باشد که پايه و اساس تعليق مجدد عملکرد مجوز باشد،



١٧ 

 

اجرا  که فعاليت کارگشايی در موارد انحالل شخص حقوقی يا توقف فعاليت موسسه دار شخصیث) 

  نمايند، می

  ج) در صورت مرتکب خالف عمدی از سوی بنگاه رهنی،

ايی يا عملکرد مجزای آن يا عملکرد جداگانه بر حسب شرايط در صورت اجرای فعاليت کارگشچ) 

  مجوز از طريق نقض الزامات تعليق در طی مهلت تعليق عملکرد مجوز،

ح) در صورت عدم اجرای دستور رفع تخلف در پی هشدار داده شده از سوی نهاد تام االختيار به مقرر 

  قانون،

  سازمان دهنده، پيرو درخواست نامۀخ) 

  موارد پيش بينی شده در قانون. رد) در ساي

  بی اعتبار شناختن مجوز متوقف می گردد.نهاد تام االختيار پيرامون عملکرد مجوز بر حسب مصوبه 

اين ماده در طی يک سال پس از توقف  ١بند » خ«به غير از مورد پيش بينی شده به موجب تبصره . ٢

  خواهند داشت:عملکرد مجوز موارد زير حق مراجعه جهت دريافت مجوز ن

  الف) سازمانی که عملکرد مجوز آن متوقف شده باشد،

ب) در موقع ثبت پايه و اساس توقف عملکرد مجوز، سازمانی که  مشارکتی به ميزان بيش از يک سوم 

  سرمايه اوليه سازمان مذکور را داشته باشد،

وم سرمايه اوليۀ آن که هرگونه شخص حقيقی يا حقوقی دارای مشارکت بيش از يک سسازمانی آن پ) 

در موقع ثبت پايه و اساس توقف فعاليت مجوز در سرمايه اوليه سازمانی که مجوز آن بی اعتبار گرديده 

  است دارای مشارکتی بيش از يک سوم بوده باشد.

شخص اين ماده،  ١در صورت توقف عملکرد مجوز متکی بر اساس پيش بينی شده به موجب بند . ٣

  نمايد.مراجعه قف عملکرد مجوز مجاز خواهد بود تا جهت دريافت مجوز جديد فقط يک سال پس از تو

اين ماده يک روز پس از زمان تحويل مصوبه نهاد تام االختيار  ١. عملکرد مجوز متکی بر اساس بند ۴

به شخص دارای مجوز يا روز ثبت ورود آن در نزد وی يا ارسال شايسته آن از سوی نهاد تام االختيار، 

ه برحسب درخواستنامه شخص دارای مجوز زمان ديرتری پيش بينی نشده باشد، متوقف شده محسوب چنانچ

  خواهد شد.

عملکرد مجوز بر از روز انحالل شخص حقوقی يا توقف فعاليت موسسه دار شخصی دارای مجوز، 

  اين ماده توقف يافته محسوب خواهد شد. ١بند  »ث«اساس تبصره 

، ن - ٢۴۶) شماره ١٧/٠٩/١٣٨۴( ٠٨/١٢/٢٠٠۵نون اصالحی مورخه به موجب قا ٢٠(اصالح ماده 

  )ن -٨٢) شماره ٠٢/٠٣/١٣٨۵( ٢٣/٠۵/٢٠٠۶قانون اصالحی مورخه 

  

  



١٨ 

 

  ۵فصل 

  مفاد نهايی

  . مفاد نهايی٢١ماده 

. تا به اجرا در آمدن اين قانون، مجوزهايی که بر حسب مقررات وضع شده صادر شده است با ١

  تا پايان مهلت عملکرد آنها معتبر خواهند بود. رعايت الزامات اين قانون

تا به اجرا در آمدن اين قانون، قراردادهايی که دست اندرکاران بنگاه های رهنی با شرکت های بيمه . ٢

ده اند درمهلت سه ماه پس از نمواين قانون منعقد  ۶ماده  ٢بند » ت«غير مطابق با شرايط تبصره 

  اين قانون مطابقت داده شوند. ۶ماده  ٢بند » ت«بايستی با شرايط تبصره االجرا شدن اين قانون می  الزم

. پس از به اجرا در آمدن اين قانون، دست اندرکاران بنگاه های رهنی در مهلت سه ماه می بايستی ٣

اين قانون وضع گرديده است، جهت جلب موافقت به نهاد  ۵ماده  ٢شرايط کلی اعطای وام که به موجب بند 

  ختيار ارائه نمايند.تام اال

  . اين قانون ده روز پس از انتشار رسمی آن معتبر و به اجرا در خواهد آمد.۴

پيرامون بنگاه های رهنی و فعاليت «از زمان به اجرا در آمدن اين قانون، قانون جمهوری ارمنستان . ۵

  ، بی اعتبار اعالم می شود.١٣٣به شماره  ٢٠٠٠دسامبر سال  ۵مصوب » کارگشايی

شامل حال اين  »صدور مجوزپيرامون «قانون جمهوری ارمنستان  ۴٨ماده  ۴و  ٣. مفاد بندهای ۶

  قانون نمی شود.

  ر. کوچاريان  :رئيس جمهور ارمنستان

  ايروان -٢٠٠٣دسامبر سال  ٢۵

  ن -۴٣شماره 


