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  قانون جمھوری ارمنستان

  صندوق ھای سرمايه گذاریپيرامون 

  )1389دی ماه  1( 2010سال  برمادس 22مجلس ملی به تاريخ  مصوب

  

ھدف اين قانون حمايت از حقوق سرمايه گذاران در جمھوری ارمنستان، رشد و توسعۀ نظام سرمايه 

وضع قواعد  ی سرمايه گذاری و، ايجاد صندوق ھای سرمايه گذاری و مديران صندوق ھاگذاری جمعی

  .می باشدمالی و جذب عموم مردم در بازار اوراق بھادار  گری واسطه يکسان برای فعاليت آنھا، افزايش

  

  . مفاد کلی1بخش 

  . مفاد کلی1فصل 

  قانون . موضوع تنظيم1ماده 

(تنظيم و مقرر  ی ھای جمعی را تنظيم و موارد ذيل را وضع می نمايدسرمايه گذاروابط ر قانوناين  .1

  :نمايد) می

و ھمچنين  و وضعيت حقوقی آنھا فعال در جمھوری ارمنستان صندوق ھای سرمايه گذاریانواع ) 1

، شعب مديران فعال در جمھوری ارمنستان صندوق ھای سرمايه گذاریمديران وضعيت حقوقی 

صندوق ھای سرمايه خارجی ايجاد شده در جمھوری ارمنستان و متوليان  ھای سرمايه گذاری  صندوق

  ،گذاری

و متوليان  صندوق ھای سرمايه گذاریسازماندھی، فعاليت، مديريت و توقف کار  روابط) 2

خارجی ايجاد  صندوق سرمايه گذاریمتوليان در جمھوری ارمنستان، شعب  ھای سرمايه گذاری  صندوق

  شده در جمھوری ارمنستان،

  فعال در جمھوری ارمنستان، ايه گذاریصندوق ھای سرم) الزامات سياست سرمايه گذاری 3

  ،جمھوری ارمنستانخارجی در  صندوق سرمايه گذاری اوراق بھادار) فروش 4

نظارت بر حفظ و رعايت الزامات اين قانون و اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس اين قانون از ) 5

عمال جوابگويی در قبال اروابط ناشی از و طرف بانک مرکزی جمھوری ارمنستان (منبعد: بانک مرکزی) 

  .الزامات مذکور تخطی از

صندوق ھای شامل حال  صندوق ھای سرمايه گذاریبه موجب اين قانون مفاد وضع شده برای  .2

ً قيد نشده باشد که آن به  سرمايه گذاری صندوق ھای عمومی می شود اگر در متن نورم حقوقی مشخصا

  غير عمومی مربوط می باشد. سرمايه گذاری

  بازنشستگی با قوانين مربوطه وضع می شوند. ھای و صندوق يژگی ھای اوراق بھادار سازیو .3
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بعنوان عضو گروه مالی برحسب قانون  صندوق سرمايه گذاریالزامات مکمل در قبال فعاليت مدير  .4

  وضع می شوند.» جمھوری ارمنستان بانک مرکزیپيرامون « جمھوری ارمنستان

  )ن - 138) شماره 21/08/1394(12/11/2015انون اصالحی مورخه قبه موجب  1(اصالح ماده 

  

  صندوق ھای سرمايه گذاری. تنظيم حقوقی 2ماده 

غير  صندوق ھای سرمايه گذاری(از جمله  صندوق ھای سرمايه گذاریو فعاليت روابط تشکيل  .1

اد وضع شده به برحسب اين قانون (با در نظر گرفتن مف صندوق ھای سرمايه گذاری عمومی) و مديران

 جمھوری ارمنستانو ھمچنين قوانين  جمھوری ارمنستاناين قانون)، آيين مدنی  1ماده  2موجب بند 

پيرامون شرکت ھای با مسئوليت «، »پيرامون شرکت ھای سھامی«، »پيرامون بازار اوراق بھادار«

تنظيمی ديگری پيش بينی و ساير قوانين و اسناد حقوقی تنظيمی، اگر برحسب اين قانون موارد » محدود

  نشده باشد، تنظيم می شود.

  

  تعريف ھا و مفاھيم مورد استفاده در قانون. 3ماده 

  در اين قانون تعريف ھای اصلی ذيل مورد استفاده قرار می گيرند: .1

عبارت است از شخص حقوقی يا مجموعه دارايی ھای تشکيل شده بر اساس  صندوق سرمايه گذاری )1

يا ساير  جمھوری ارمنستانپيش بينی شده به موجب آيين مدنی  صندوق سرمايه گذاری قرارداد ادارۀ

بعنوان ھدف يا يکی از اھداف با داشتن موجودی ھای گردآوری شده از سرمايه  کهقراردادھای مشابه 

و (يا) ساير دارايی ھا تحت يک سياست  اوراق بھادارانجام سرمايه گذاری جمعی در از طريق  ،گذاران

رمايه گذاری واحد، با تامين بازگشت موجودی ھای مذکور به سرمايه گذاران به شکل افزايش سرمايه، س

انجام سرمايه گذاری ھا در سرمايۀ (مجموعه دارايی ھا)  به تناسب سود سھام و (يا) درآمد مالی ديگر

نظر از اينکه مديريت سرمايه گذاری ھای مذکور و صرف نتيجۀو بسته به ، آنانشخص حقوقی از سوی 

صندوق «شخص حقوقی مذکور (مجموعه دارايی ھا) در اسناد موسس خود يا در اسناد پيشنھاد بعنوان 

صرفنظر از اينکه ھدف و (يا) فعاليت تعيين شده در واقع  نيزتوصيف می شود يا خير، و » سرمايه گذاری

بوجوده  ،را شده است يا خيراز سوی شخص حقوقی مورد نظر (شخص اداره کنندۀ مجموعه دارايی ھا) اج

برحسب سند حقوقی تنظيمی  (منبعد: صندوق).آمده و (يا) عمل می نمايد (مورد استفاده قرار می گيرد) 

تواند معيارھای ارزيابی فعاليت پيش بينی شده به موجب اين زيربند بعنوان ھدف يا يکی  می بانک مرکزی

به نحوی که موارد ذيل در  رايی ھا) وضع شوند.از اھداف اصلی ايجاد يا فعاليت شخص (مجموعه دا

  شامل نمی شوند:» صندوق«تعريف 

الف. بانک، شرکت بيمه، شرکت سرمايه گذاری، مدير صنوق سرمايه گذاری، سازمان وامی و صندوق 

  اوراق بھادار سازی،
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رامون پي« ايجاد شده به مقرر قانون جمھوری ارمنستان؛ تضمين کنندۀ جبران سپرده ھا ب. صندوق

ايجاد شده بر اساس قانون جمھوری  ، صندوق ضمانت»ضمانت جبران سپرده ھای بانکی اشخاص حقيقی

 ضمانت صندوقو ھمچنين ، »بيمه اجباری مسئوليت ناشی از استفاده از وسائط نقليهپيرامون «ارمنستان 

  ،»مستمری ھای اندوختهپيرامون «پيش بينی شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان 

اجرايی از سوی دولت يا  مايه گذاری ھا در چارچوب طرح ھایسازمان ھای انجام دھنده سرپ. 

  بر اساس قراردادھای بين المللی،اجرای آنھا 

اما ( بودهگروه، ھلدينگ يا شخص مشابه ديگر که فعاليت اصلی آن توليد کاالھا يا عرضه خدمات ت. 

مشروط عمدتاً از سوی آن ی انجام شده در اوراق بھادار و سرمايه گذاری ھا )نه سرمايه گذاری در امالک

 تاثير گذاری بر آنھاھدف تصميمات نھادھای مديريت اشخاص صادرکنندۀ آنھا يا از پيش تعيين کردن بر 

جزئيات مفاد پيش بينی شده به معيارھای می تواند بوده است. برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی، 

  ود،موجب اين تبصره وضع ش

  صندوقی است که غير عمومی محسوب می شود، :صندوق عمومی) 2

صادره از سوی  اوراق بھادارصندوقی است که مطابق اساسنامۀ (قواعد) آن  :صندوق غيرعمومی) 3

پيشنھاد به سرمايه گذاران از طريق آن نمی توانند از طريق پيشنھاد عمومی پذيره نويسی شوند، از جمله: 

  ،اد نامشخصواجد شرايط به تعد

صندوق برحسب سياست سرمايه گذاری يا  اين قانون نوع مشخصپيش بينی بق اطم :نوع صندوق) 4

  صندوق، (اوراق سھام) برحسب ساختار صدور يا بازخريد سھام

که سياست سرمايه گذاری آن  ،نوع صندوقی که تخصصی محسوب نمی شود صندوق استاندارد:) 5

 6زيرصندوق ھای آن) مطابق با الزامات وضع شده به موجب فصل  (در صورت داشتن زيرصندوق، کليۀ

  قانون جاری باشد، به استثنای صندوق ھای استاندارد غير متنوع،

 مکملريسک  دارایصندوق عبارت است از صندوق امالک و مستغالت،  صندوق تخصصی:) 6

، از صیاصتخاھام سازی، صندوق صندوق ھا، صندوق ساوراق بھادار(صندوق پوشش ريسک)، صندوق 

جمله: صندوق سرمايه گذاری خطرپذير و ھمچنين انواع ديگر صندوق ھا که دارايی ھای آنھا بطور کامل يا 

در دارايی ھای نوع مشخص ذکر مشمول سرمايه گذاری درصد  30با حداقل حد نصاب، اما نه کمتر از 

  اين قانون ھستند، 40ماده  1بند  9الی  1نشده در تبصره ھای 

صندوق استاندارد (تخصصی) که سياست سرمايه گذاری آن (در صورت  غير متنوع: صندوق )7

اين  6مطابق با الزامات وضع شده به موجب فصل  )حتی يکی از زيرصندوق ھای آن داشتن زيرصندوق

تنوع سازی سرمايه گذاری دارايی ھای وضع شده برای نوع مورد نظر صندوق مقانون نباشد (الزامات 

(به استثنای صندوق ھای سرمايه گذاران  بانک مرکزیمطابق با قانون يا اسناد حقوقی تنظيمی تخصصی 

  )،واجد شرايط)
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مجموعه دارايی ھای تشکيل شده بر اساس قراردادھای ادارۀ صندوق سرمايه  صندوق قراردادی:) 8

  گذاری قراردادی که موجب آيين مدنی جمھوری ارمنستان پيش بينی شده است،

صندوق دارای ھويت شخص حقوقی که دارايی ھای آن فقط از طريق پذيره نويسی  شرکتی: وقصند) 9

  سھمی (منبعد سھام) جمع آوری می شود، اوراق بھاداريا ديگر اوراق سھام 

شرکت سھامی است که فاقد سرمايه ثابت بوده و در ھر زمان  ر:سرمايۀ متغيشرکت سھامی با ) 10

  ش دارايی ھای خالص صندوق،سرمايۀ آن برابر است با ارز

شرکت سھامی است که شرکت سھامی دارای سرمايه متغير  شرکت سھامی با سرمايۀ ثابت:) 11

  محسوب نمی شود،

صندوقی است که موظف است بنا به درخواست ھر  صندوق سرمايه گذاری با سرمايه متغير:) 12

صادره از طرف صندوق و متعلق به  اراوراق بھادشرکت کننده در ھر روز کاری و به مقرر اين قانون 

  شرکت کننده مورد نظر را بازخريد نمايد،

خود را اجرا  اوراق بھادارمستمر باز خريد  رنوعی از صندقی است که بطو صندوق موقت:) 13

نمايد ولی موظف است در يک بازه زمانی وضع شده برحسب قواعد و ضوابط خود (اساسنامه) و  نمی

صادره از طرف صندوق و متعلق به  اوراق بھادارنندۀ خود، به مقرر اين قانون وجود تقاضای شرکت ک

  شرکت کننده مورد نظر را بازخريد نمايد،

متعھد به باز شرکت کننده خود صندوقی است که بنا به درخواست  صندوق سرمايه گذاری محدود:) 14

شد، مگر در موارد پيش بينی شده به صادر شده از سوی صندوق و متعلق به وی نمی با اوراق بھادارخريد 

  موجب اين قانون،

مجموعه دارايی ھای مجزا در ترکيب صندوق که دارای قواعد و ضوابط يکسان در  زيرصندوق:) 15

با سياست سرمايه گذاری خود، سياست تقسيم درآمدھا، با پذيره نويسی و (يا) پرداخت ھای فعاليت بوده و 

ب آنھا از ديگر مجوعه ھای يی ھای خود، پاداش ھای مدير يا ترکيبازخريد سھام صندوق، ارز دارا

  ھای صندوق متفاوت می باشد،  دارايی

که حق است سرمايه گذاری اسمی صادره از سوی صندوق قراردادی  اوراق بھادار سھم صندوق:) 16

  شراکت سھمی مالک آن در دارايی ھای صندوق را تاييد می نمايد (منبعد سھم)،

دارايی ھايی که ، نقدی حاصل از پذيره نويسی سھام (اوراق سھام)موجودی ھای  صندوق: دارايی) 17

به موجب اين قانون مجاز بوده و امکانات نقدی حاصل شده در آن سرمايه گذاری شده باشد و درآمدھای 

  حاصل از مديريت آن و ھمچنين ساير امکانات پيش بينی شده به موجب اين قانون،

پولی در مدت زمان موجودی ھای امکان تبديل موجودی پولی يا دارايی ديگر به  نه:دارايی نقدي) 18

  کوتاه، بدون ايجاد تلفات قابل توجه برای مالک آن،
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مابه التفاوت مجموع ارزش ھای بازاری دارايی ھای صندوق  ارزش دارايی ھای خالص صندوق:) 19

ايی ھای صندوق قراردادی) در موارد و ھده گرفتۀ صندوق (مدير؛ به حساب دارو ارزش تعھدات بع

  برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون و قواعد و مقررات (اساسنامه) صندوق،

برابر است با نسبت ارزش دارايی ھای خالص صندوق  ارزش برآوردی سھم (اوراق سھام):) 20

نشده صندوق (زيرصندوق)  (زيرصندوق) به تعداد کل سھام (اوراق سھام) پذيره نويسی شده و باز خريد

  مذکور،

  صاحب اوراق بھادار صادر شده توسط صندوق مطابق با اين قانون، شرکت کنندۀ صندوق:) 21

مديريت و صندوق را دريافت کرده، شخصی که به مقرر اين قانون پروانۀ مديريت  مدير صندوق:) 22

  ،د: مدير)بر عھده داشته باشد (منبعصندوق ايجاد شده برحسب اين قانون را 

شخص عرضه کنندۀ خدمات امانت داری دارايی ھای صندوق که به مقرر اين  امانت دار صندوق:) 23

آن) دارايی ھای صندوق را به  يتشده با صندوق (مدير منعقدقانون و ساير قوانين و بر اساس قرارداد 

ه مديريت دارايی ھای صندوق معامالت مربوط ب، خدمات ه، آنھا را نگھداری و به ثبت رساندپذيرفتهامانت 

و ھمچنين در محدودۀ صالحيت خود و در جھت منافع  هدوو بر اساس آنھا انتقال دارايی ھا را اجرا نم

  شرکت کنندگان صندوق، فعاليت مديريت صندوق را کنترل می نمايد (منبعد: امانت دار)،

وش سھام يا اوراق سھام و (يا) فر ،شخصی که بر اساس قرارداد منعقد شده با مدير عامل صندوق:) 24

  بازخريد (بازپرداخت) آنھا را اجرا می نمايد (منبعد: عامل)،

صندوق استاندارد يا تخصصی که سھام (اوراق سھام)  صندوق سرمايه گذاران واجد شرايط:) 25

  د شوند:صادر شده از طرف آن مطابق با قانون يا قواعد (اساسنامه) آن فقط به شرح ذيل می توانند پيشنھا

  الف. به سرمايه گذاران واجد شرايط و (يا)

) که از سوی ھر يک از آنان بدست آمده است سھامخريد سھمی (اوراق قيمت ب. سرمايه گذارانی که 

اسناد (ارزش کلی سھام (اوراق سھام) بدست آمده در ھر پيشنھاد جداگانه) از مقدار تعيين شده برحسب 

  نمايد، تجاوز بانک مرکزی حقوقی تنظيمی

نوعی از صندوق استاندارد است که ھدف سياست  شاخص: سرمايه گذاری مبتنی بر صندوق) 26

  ساختار شاخص اوراق سھام يا اوراق قرضه مشخص می باشد، ھمانندسازیسرمايه گذاری آن 

 جمھوری ارمنستانمطابق با قانون صندوقی است که دارايی ھای آن  صندوق بازنشستگی:) 27

 جمھوری ارمنستاناز بودجه دولتی  ذخيرهاختصاصات اجباری با » تمری ھای اندوختهمس پيرامون«

(صندوق بازنشستگی اجباری) يا پرداخت ھای بازنشستگی داوطلبانه (صندوق بازنشستگی داوطلبانه) و به 

ی که از طريق آنھا صورت می پذيرد تشکيل می شود و انجام پرداخت ھا از يھاحساب سرمايه گذار

ھای صندوق به شرکت کنندگان آن پس از اين که آنان به سن بازنشستگی می رسند به شکل حق   یيدارا

پيرامون «موارد پيش بينی شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان ساير بازنشستگی و ھمچنين در 
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 ر دارايی ھاینقدی متناسب با سھم شرکت کننده دموجودی ھای صورت می گيرد (» ھای اندوخته  مستمری

  شوند). صندوق عودت داده می

، ن - 213) شماره 22/08/1391( 12/11/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  3(اصالح ماده 

قانون اصالحی مورخه ، ن -68) شماره 31/03/1393( 21/06/2014قانون اصالحی مورخه 
  )ن -72) شماره 11/12/1395( 01/03/2017

  

  ادره از سوی آنھا. صندوق ھا و سھام (اوراق سھام) ص2بخش 

  . مفاد کلی پيرامون صندوق ھا4فصل 

  صندوق و انواع آن ھويت. 4ماده 

ش بينی شده به موجب اين قانون غير عمومی) بر حسب مقررات پيصندوق صندوق (از جمله  .1

ايجاد شود و به انجام فعاليت پيش بينی شده  بانک مرکزیتواند فقط پس از ثبت آن (قواعد آن) از سوی  می

  در اين قانون بپردازد.

  صندوق (از جمله صندوق غير عمومی) می تواند با ھويت صندوق قراردادی يا شرکتی ايجاد شود. .2

  صندوق می تواند بر حسب سياست سرمايه گذاری استاندارد يا تخصصی باشد. .3

گذاری با صندوق می تواند برحسب ساختار صدور يا بازخريد سھام (اوراق سھام) صندوق سرمايه  .4

  صندوق موقت باشد.صندوق سرمايه گذاری محدود و ، سرمايه متغير

صندوق موقت باشد. صندوق صندوق سرمايه گذاری محدود يا صندوق بازنشستگی نمی تواند  .5

  صندوق قراردادی با سرمايه متغيير عمل نمايد.بازنشستگی اجباری فقط می تواند به صورت 

  ه به موجب اين قانون برای صندوق پيش بينی نشده است انجام بدھد.صندوق نمی تواند فعاليتی ک .6

  )ن - 213) شماره 22/08/1391( 12/11/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  4(اصالح ماده 

  

صندوق «، »صندوق سرمايه گذاری«و محدوديت استفاده از عبارات  صندوقعنوان . 5ماده 

  و مشتقات آنھا» بازنشستگی

مجاز نمی باشند در عنوان ھای خود از عبارات گمراه  ،ايجاد شده به مقرر اين قانونصندوق ھای  .1

 صندوق مورد نظريا فعاليت مورد اجرای ھويت حقوقی  ،وضعيت مالیدر بارۀ ای که تصور نادرست  کننده

  نمايند.استفاده بر جای خواھند گذاشت، 

صندوق ھايی که از طرف يک مدير باشد. عنوان صندوق قراردادی بايستی شامل عنوان مدير خود  .2

  اداره می شوند نمی توانند دارای عنوان ھای يکسان يا عنوان ھای مشابھی که سبب گمراھی شوند، باشند.

صندوق سرمايه «اشخاصی که در بانک مرکزی به ثبت نرسيده اند مجاز به استفاده از عبارات  .3

نويسی آنھا به زبان خارجی، و اشتقاقی آنھا، رو، شکل ھای صرفی »صندوق بازنشستگی«يا » گذاری
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عمومی  و ھمچنين استفادۀ از عناوين در نام خود، تبليغات يا پيشنھاد ھا، آنھا در عنوان استفادۀھا يا  ترجمه

و يا به ھر  خود که بطور مستقيم يا غير مستقيم توصيف کنندۀ فعاليت صندوق ھا در محدوده تجاری ھستند

صندوق سرمايه «عبارات غ آنھا، اگر از معنی و مفھومی که در نتيجۀ استفاده از شکلی کمک به تبلي

و مشتقات آنھا يا عنوان ھای ذکر شده حاصل می شود چنان برداشتی » صندوق بازنشستگی«يا » گذاری

نباشد که منظور مربوط به فعاليت صندوق سرمايه گذاری و صندوق بازنشستگی که به موجب اين قانون و 

، و اگر حق وضع شده است نمی باشد» مستمری ھای اندوختهپيرامون «قانون جمھوری ارمنستان  (يا)

  چنين استفاده ای برحسب قانون يا قراردادھای بين المللی اختصاص داده نشده باشد.

  

  . محل صندوق6ماده 

  محل صندوق محل استقرار مدير آن می باشد. .1

  

  . عامل7ماده 

  ی عامل (عامالن) باشد.صندوق می تواند دارا .1

پيرامون بازار «شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری مطابق با قانون جمھوری ارمنستان  .2

ماده جاری منعقد  3پيش بينی شده به موجب بند که مدير با وی قرارداد عرضه خدمات » اوراق بھادار

  می تواند عامل باشد. نموده است

حساب به د (بازپرداخت) سھام يا اوراق سھام را به نام و فروش و (يا) بازخري ،عاملشخص  .3

با پذيرش درخواست ھای مربوطه و با انتقال به مدير و صندوق قراردادی باشد)  به نام مدير، اگر(صندوق 

و در صورتی که صندوق قراردادی باشد، با ذکر اين  (يا) پذيرش امکانات نقدی، انتقال و انجام پرداخت ھا

  نمايد. عامل صندوق عمل می نمايد، اجرا می که وی بعنوان

  

  عمومیغير. صندوق 8ماده 

  حقوقی شرکت سھامی عام داشته باشد. -صندوق شرکتی غيرعمومی نمی تواند شکل ساختاری .1

  باشد.نمی قابل اجرا پذيره نويسی عمومی سھام (اوراق سھام) صندوق غيرعمومی  .2

شرکت کننده داشته باشد. صندوق غيرعمومی در  49صندوق غيرعمومی می تواند حداکثر تا  .3

روز تقويمی به مقرر اين قانون بعنوان  90شرکت کننده موظف است در طی  49صورت داشتن بيش از 

متناسباً عدۀ شرکت کنندگان خود را کاھش دھد. در غير اين صورت صندوق عمومی مجدداً به ثبت برسد يا 

  خواھد بود. از طريق دستگاه قضايی مشمول انحالل

گزارشات حسابدھی پيش بينی شده  بانک مرکزیبنا به درخواست صندوق غيرعمومی موظف است  .4

  ارائه نمايد. بانک مرکزیاين قانون را به  92به موجب ماده 
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غيرعمومی (قواعد صندوق ثبت تغييرات انجام شده در اساسنامۀ (قواعد) مقررات و شرايط  در قبال .5

و (يا) مکمل ھای آن و تجديد سازمان صندوق غيرعمومی، تغيير نوع و انحالل (توقف) صندوق قراردادی) 

اين قانون و ھمچنين مفاد  24ماده  6و  5، 4، بندھای 23ماده  5و  4، 3، بندھای 22و  21آن مفاد ماده 

اين قانون، بغير از  8خش پيش بينی شده برای صندوق ھای سرمايه گذاران واجد شرايط برحسب ب

ھای تجديد سازمان و تغيير نوع و ھمچنين ھنجارھای مربوط به اساس و پايۀ انحالل (توقف)  حدوديتم

نحوی که مفاد مشمول اعمال به موجب اين بند در بخش مربوط به امانت دار فقط در ه ب شود.  شامل می

وط به مدير صندوق ھای غيرعمومی خواھد شد، اما در بخش مربشامل حال امانت دار مجزا وجود صورت 

ديريت اجرايی صندوق غير شامل حال شخص دارای حق اجرای مو فقط در صورت قابل اعمال بودن 

بغير از اين، در موقع ثبت صندوق غيرعمومی بايستی اطالعات وضع شده به موجب سند  .شود عمومی می

رکزی ارائه به بانک م ،حقوقی تنظيمی بانک مرکزی در خصوص شخص اجرا کنندۀ مديريت اجرايی آن

اطالعات مذکور ھمچنين در صورت انجام ھر تغيير در آنھا بايستی در طی ده روز تقويمی پس از  شود.

  انجام تغييرات به بانک مرکزی ارائه شوند.

  

  . صندوق غير متنوع9ماده 

  در قواعد (اساسنامه) صندوق غير متنوع در باره غير متنوع بودن صندوق قيد می شود. .1

  ير متنوع صندوق سرمايه گذاران واجد شرايط بشمار می رود.صندوق غ .2

  

  . صندوق ھای قراردادی و شرکتی10ماده 

ريت صندوق) از سوی مدير اداره صندوق قراردادی برحسب قواعد صندوق (قراردادھای مدي .1

  شود. می

متعلق به خود، با حق واگذاری سھام  ،حق مالکيت شرکت کنندۀ صندوق قراردادی در قبال دارايی ھا .2

حق دريافت سود سھام از درآمد حاصل از مديريت دارايی ھای صندوق و ھمچنين حق دريافت سھم خود از 

برحسب مقررات و شرايط وضع شده به موجب اين قانون، صندوق دارايی ھای صندوق در صورت توقف 

 در در قبال دارايی ھا حق مالکيت شرکت کنندۀ صندوق قراردادی سرمايه گذاری محدود .محدود می شود

مجمع عمومی شرکت کنندگان صندوق (منبعد: مجمع طبق اختيارات محفوظ برای شکل ارائه پيشنھادات 

و با حق شرکت  صندوق) برابر اين قانون و (يا) قواعد صندوق در ارتباط با مديريت دارايی ھای صندوق

برآوردی متعلق به خود در موقع اتخاذ  متناسب با تعداد سھام و ارزش در مجمع صندوق با تعداد آرای

  جلوه می بايد. ،اين قانون 50ماده  6تصميمات، بجز موارد پيش بينی شده به موجب بند 



9 

 

دارايی ھای صندوق قراردادی، اوراق بھادار بدست آمده توسط دارايی ھای مذکور و ساير اموال و  .3

کسب حق مالکيت از سوی مدير در قبال ر بدون آنھا بطور مجزا به نام مدير صندوق مذکو مربوط بهحقوق 

  .به ثبت می رسدآنھا 

مدير صندوق قراردادی معامالت مربوط به ادارۀ صندوق را به نام خود با ذکر اين که وی بعنوان  .4

مدير صندوق مورد نظر عمل می نمايد و تعھداتی که بر اساس معامالت مذکور بر عھده گرفته است 

  ايی ھای صندوق اجرا می شوند، منعقد می نمايد.منحصراً به حساب دار

مفاد مربوط به مدير صندوق قراردادی که طرف قرارداد مديريت صندوق قراردادی برحسب آيين  .5

شامل حال مقررات و شرايط اجرای تعھداتی که مدير بر اساس  ،مدنی جمھوری ارمنستان محسوب می شود

بر عھده گرفته است (از جمله چارچوب مسئوليت وی در  صندوق قراردادی يتمعامالت مربوط به مدير

  قبال آنھا) می شود.

اما در صندوق شرکتی می تواند فقط بعنوان شرکت سھامی با سرمايۀ ثابت يا متغير عمل نمايد،  .6

صندوق سرمايه گذاری از جمله  صیاصتخاصندوق ھای سھام و  صندوق ھای با ريسک اضافیصورت 

  نيز عمل می نمايد.حقوقی شراکتی متکی بر اعتماد  -انیدر شکل سازم خطرپذير

و به حساب صندوق مذکور منعقد  مدير صندوق شرکتی معامالت مربوط به ادارۀ صندوق را به نام .7

حقوقی شراکتی متکی بر اعتماد با اموال خود در قبال  -مدير صندوق ايجاد شده در شکل سازمانینمايد.  می

  بگويی تابعۀ مشترک خواھد داشت.جواتعھدات صندوق مذکور 

  

  صندوق سرمايه گذاری با سرمايه متغير، صندوق سرمايه گذاری محدود و صندوق موقت. 11ماده 

صندوق سرمايه گذاری با سرمايه متغير می تواند بعنوان صندوق قراردادی يا شرکت سھامی با  .1

  سرمايه متغير عمل نمايد.

و موقت می توانند فقط بعنوان صندوق قراردادی يا شرکت صندوق ھای سرمايه گذاری محدود  .2

صندوق ھای و  صندوق ھای با ريسک اضافیاما در صورت ، دنعمل نماي سھامی با سرمايه ثابت يا متغير

 د.نشراکت متکی بر اعتماد نيز عمل نمايبعنوان صندوق سرمايه گذاری خطرپذير از جمله  صیاصتخاسھام 

برحسب اساسنامۀ آن بازۀ زمانی بازخريد اوراق سھام خود سالی يک بار پيش آن صندوق شرکتی موقت که 

  حقوقی شرکت سھامی با سرمايه متغير داشته باشد. -بينی شده است نمی تواند شکل سازمانی

  

  . زير صندوق ھا12ماده 

  صندوق قراردادی می تواند به زيرصندوق ھا تقسيم شود. .1
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ھای  مايه گذاری ھر کدام از زير صندوقسياست سرويژگی ھای ن در قواعد صندوق بايستی پيرامو .2

ھای  ارز دارايیموجود، سياست تقسيم درآمد، پذيره نويسی سھام صندوق و (يا) پرداخت ھای بازخريد، 

  صندوق ھا و پاداش ھای مدير قيد شود.زير

ندوق خود ادعا ۀ ھر يک از زيرصندوق ھا می تواند فقط نسبت به دارايی ھای زيرصشرکت کنند .3

اين قانون بعنوان يک  10ماده  5و  4ارائه نمايد. ھر زيرصندوق در روابط تنظيمی برحسب بندھای 

  صندوق قراردادی مجزا محسوب می شود.

مطابق با قواعد وضع شده به مدير می تواند سياست سرمايه گذاری زيرصندوق را تغيير دھد يا  .4

از طريق انجام يک زيرصندوق را  ،نوع صندوق ھای قراردادی موجب اين قانون برای تغيير و الحاق

  .لحق نمايدمبه زيرصندوق ھمان صندوق تغييرات مربوطه در قواعد صندوق 

ماه پس از ثبت قواعد صندوق (از موقع معتبر اعالم شدن تغييرات انجام شده در قواعد  6در طی  .5

ميزان ارزش دارايی ھای خالص زيرصندوق که  عدم کسب حداقل ايجاد زيرصندوق)در ارتباط با صندوق 

، کاھش ارزش دارايی ھای خالص زيرصندوق از مقدار حداقل پيش به موجب اين قانون پيش بينی شده است

ھای  يا در صورت کاھش ارزش دارايی ،روز تقويمی 60بينی شده به موجب اين قانون به مھلت بيش از 

زيرصندوق مشمول توقف  ،يش بينی شده به موجب اين قانونخالص زيرصندوق از يک دوم مقدار حداقل پ

خواھد بود و دارايی ھای آن بايستی برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون برای توقف صندوق 

  شرکت کنندگان زيرصندوق عودت داده شود.قراردادی به 

برآوردی سھام و ھمچنين مفاد اين قانون که به محاسبه و انتشار ارزش دارايی ھای خالص و ارزش  .6

شامل حال محاسبه و  ،به پذيره نويسی و پرداخت ھای بازخريد (بازپرداخت) صندوق مربوط می شود

ارزش دارايی ھای خالص و ارزش برآوردی پذيره نويسی و پرداخت ھای بازخريد (بازپرداخت)  و انتشار

  می شود. سھام زيرصندوق نيز

  

  . مشارکت در صندوق13ماده 

  تن سھم صندوق يا اوراق سھام صندوق تصديق کنندۀ مشارکت در صندوق می باشد.داش .1

سھام در  و مجموعتناسب تعداد سھام متعلق به وی  هسھم شرکت کننده در صندوق قراردادی ب .2

  گردش صندوق تعيين می شود.

صندوق با اگر صندوق قراردادی دارای سھام کالس مختلف باشد، در اين صورت سھم شرکت کنندۀ  .3

ابه در گردش در نسبت ارزش حاصل ضرب نسبت تعداد سھام متعلق به وی و مجموع سھام کالس مش

  تعيين می شود. خالص صندوق ھای خالص کليۀ سھام کالس مورد نظر و ارزش دارايی ھای  دارايی
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امانت دار صندوق، متصدی فھرست کنندۀ شرکت کنندگان صندوق (اگر عملکرد مذکور از طرف  .4

 شخص غير از مدير انجام می پذيرد)، شخص اجرا کنندۀ مميزی مستقل صندوق و اقربای نسبی و سببی آنان

  .توانند عضو شرکت کنندۀ صندوق مورد نظر باشند نمی

سھام (اوراق سھام) صادره از سوی صندوق غير متنوع و ھمچنين صندوق تخصصی بغير از  .5

سازی و صندوق صندوق ھا، اگر به موجب قانون تنظيم  اداراوراق بھصندوق صندوق امالک و مستغالت، 

  کنندۀ فعاليت صندوق نوع مربوطه مورد ديگری پيش بينی نشده باشد، فقط می توانند به: 

  ) سرمايه گذارن واجد شرايط،1

که در نظر است از سوی (اوراق سھام)  یسھمقيمت خريد که پيشنھاد شوند سرمايه گذارانی  و به) 2

بدست آورده شود (ارزش کل سھام (اوراق سھام) خريداری شده در صورت ھر پيشنھاد  آنان ھر يک از

  مجزا) از مقدار تعيين شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی تجاوز نمايد.

  

  . حق اولويت14ماده 

ماد) حقوقی مشارکتی متکی بر اعت - شرکت کنندگان صندوق (بغير از صندوق دارای شکل سازمانی .1

  دارای حق اولويت خريد سھامی (اوراق سھام) که جديداً صادر می شوند نمی باشند.

  

  انتقال پذيری سھام (اوراق سھام). 15ماده 

حق شرکت کنندگان صندوق در فروش مجدد سھام متعلق به خود در بازار تنظيمی با قواعد  .1

  .نمی تواند محدود شودسرمايه گذاری محدود (اساسنامه) صندوق 

جاز به تجارت در بازار تنظيمی سرمايه گذاری محدود اجباراً مسھام (اوراق سھام) صندوق  .2

  باشند. می

صندوق بازنشستگی می توانند بر حسب مقررات وراثت وضع شده به موجب سھام (اوراق سھام)  .3

  به شخص ديگر انتقال يابند. »مستمری ھای اندوختهپيرامون « جمھوری ارمنستانقانون 

  )ن -213) شماره 22/08/1391(12/11/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  15(اصالح ماده 

  

  . دارايی ھای خالص صندوق16ماده 

 برحسب سند حقوقی تنظيمی بانک مرکزی صندوقو نيز ھر زيرحداقل ارزش دارايی ھای صندوق  .1

ز موقع معتبر اعالم شدن ماه پس از ثبت صندوق (قواعد صندوق) (ا 6مذکور وضع می شود. الزام 

  اعمال می شود.تغييرات انجام شده در قواعد صندوق در ارتباط با ايجاد زيرصندوق) 
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مقررات محاسبۀ ارزش دارايی ھای خالص صندوق، معيارھای اساسی بودن اشتباھات در محاسبۀ  .2

مقررات  (از جملهکه با اھميت شناخته می شوند  اشتباھاتیارزش دارايی ھای خالص و مقررات تصحيح 

  شود. وضع می برحسب سند حقوقی تنظيمی بانک مرکزی شرکت کنندگان صندوق) جبران خسارت

پذيره نويسی شده و بازخريد نشدۀ صندوق  سھام (اوراق سھام)مجموع ارزش ھای محاسبه ای  .3

  ھمواره بايستی برابر با ارزش دارايی ھای خالص صندوق باشد.

رايی ھای خالص صندوق (زيرصندوق) از مقدار حداقل پيش بينی شده در صورت کاھش ارزش دا .4

مدير موظف است مراتب را در اسرع وقت به اطالع بانک مرکزی رسانده و  ماده جاری 1به موجب بند 

  در کوتاه ترين مدت اقدام به رفع نقض قانون نمايد.

  )ن -72) شماره 11/12/1395( 01/03/2017قانون اصالحی مورخه  به موجب 16(اصالح ماده 

  

  . انجام پرداخت ھا و ھزينه ھا از دارايی ھای صندوق17ماده 

می توانند وصول شوند  ندخت ھايی که برحسب قانون مقرر شده اااز دارايی ھای صندوق فقط پرد .1

  (از جمله: پاداش ھای مدير و امانت دار، ماليات ھای صندوق).

ً مربوط بفقط  .2 ه مديريت و امانت داری صندوق می باشند و برحسب قواعد ھزينه ھايی که مستقيما

انجام آنھا به حساب دارايی ھای صندوق مستقيماً صندوق تعيين شده اند و ھمچنين آن ھزينه ھايی که 

  برحسب اين قانون پيش بينی شده اند می توانند به حساب دارايی ھای صندوق انجام پذيرند.

ماده جاری نمی توانند از حداکثر حد  2و  1ی شده به موجب بند پرداخت ھا و ھزينه ھای پيش بين .3

  تجاوز نمايند. نصاب تعيين شده برحسب قواعد (اساسنامه) صندوق

می توانند جھات مجاز پرداخت ھا و ھزينه ھای پيش  برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی .4

ھا و ھمچنين مقررات محاسبۀ ب ھای آنحداکثر حد نصاماده جاری و  2و  1بينی شده به موجب بندھای 

متمايز می توانند ھای مدير و امانت دار وضع شوند. حد نصاب ھای مذکور بسته به نوع صندوق  پاداش

  .باشند

  )ن -213) شماره 22/08/1391(12/11/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  17(اصالح ماده 

  

  . سود سھام صندوق18ماده 

بين شکل سود سھام  بهصندوق ھای بازنشستگی) می تواند درآمدھای خالص را صندوق (به استثنای  .1

صورت سھامی (اوراق سھام) که صادر نموده و در ه صورت امکانات نقدی و (يا) به بشرکت کنندگان خود 

  عين حال با قواعد (اساسنامه) صندوق پيش بينی شده باشد توزيع نمايد.

  نمی نمايد. صندوق شرکتی سرمايه ذخيره ايجاد .2
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  از آن بخشی جداسازی. تقسيم دارايی ھای صندوق و 19ماده 

تقسيم دارايی ھای صندوق قراردادی يا جداسازی بخش ھر شرکت کننده از آنھا بجز در موارد تقسيم  .1

دارايی ھای صندوق بين شرکت کنندگان در موقع توقف صندوق برحسب مقررات تعيين شده به موجب اين 

  ع می باشد.قانون، ممنو

در صورت عدم کفايت اموالی در نزد شرکت کنندۀ صندوق، در قبال تعھدات وی می تواند سھم  .2

(سھام) متعلق به وی (به استثنای سھام صندوق بازنشستگی اجباری) مشروط بر جبران مابه التفاوت ارزش 

ای مربوط ھمله: ھزينه برآوردی سھم و تعھدات شرکت کنندۀ صندوق با کسر ھزينه ھای فروش سھم از ج

  به ارايۀ بازخريد، تحت مصادره قرار گيرد.

  

  . سازماندھی مجدد صندوق20ماده 

صندوق ايجاد شده به موجب اين قانون فقط می تواند به صندوق ديگری که به موجب اين قانون پيش  .1

ديد سازمان يابد. ق غيرعمومی تجوبينی شده است تجديد سازمان يابد. صندوق عمومی نمی تواند به صند

شود  ق بازنشستگی محسوب میوق سرمايه گذاری که غير از صندوق بازنشستگی نمی تواند به صندوصند

  .تجديد سازمان يابد

  

  . ايجاد صندوق و اساس حقوقی فعاليت آن3فصل 

  . ايجاد صندوق21ماده 

صورت صندوق صندوق از زمان ثبت صندوق (در صورت صندوق شرکتی) يا ثبت قواعد آن (در  .1

قراردادی) از سوی بانک مرکزی برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون، ايجاد شده محسوب 

  شود. می

جھت ثبت صندوق (قواعد صندوق) موسس (موسسين) يا مدير آن (در صورت صندوق قراردادی:  .2

ناد و مدارک زير اس بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی تنظيمیمدير) برحسب نحوه و مقررات وضع شده 

  ارائه می نمايد: بانک مرکزیرا به 

  ،)قواعد صندوقثبت صندوق ( ) درخواست نامۀ1

  ) تصويب نامۀ موسس (مجمع موسسين) پيرامون ايجاد صندوق (در صورت صندوق شرکتی)،2

) مصوبۀ ھيئت مديرۀ مدير پيرامون ايجاد (به استثنای آن موردی که اگر صندوق شرکتی به غير از 3

  بتکار مدير ايجاد می شود) و مديريت صندوق مورد نظر،ا

  ) پيش نويس اساسنامۀ (قواعد) صندوق،4

درخواست نامۀ ثبت عنوان شرکتی صندوق (در صورت صندوق شرکتی)، که الزامات آن، ) 4.1

فھرست اسناد و مدارک مورد ارائه و ھمچنين روابط مربوط به بررسی درخواست نامه و ثبت عنوان 
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و مرجع تام االختيار  بانک مرکزیو تغييرات انجامی در آن برحسب مقرراتی که مشترکاً از سوی شرکتی 

  دولت جمھوری ارمنستان وضع شده است، تنظيم می شود،

  ) مصوبۀ ھيئت مديرۀ مدير پيرامون تصويب قواعد صندوق (در صورت صندوق قراردادی)،5

وق شرکتی) ارائه شده از طرف مدير و پيش نويس قرارداد مديريت صندوق (در صورت صند) 6

  تصويب شده در مجمع موسسين (برحسب تصويب نامۀ موسس)،

) پيش نويس قرارداد امانت داری صندوق که فی ما بين مدير و امانت دار منعقد شده است (در 7

صورت صندوق قراردادی) يا ارائه شده در مجمع موسسين از سوی امانت دار (برحسب تصويب نامۀ 

  س) و تصويب شده در آن (در صورت صندوق شرکتی)،موس

در صورت ) مصوبۀ موسس (مجمع موسسين) (در صورت صندوق شرکتی) يا مجمع صندوق (8

صندوق قراردادی محدود که برحسب قواعد آن پيش بينی نشده باشد که در صندوق مورد نظر مجمع 

قواعد) صندوق و پيش نويس قراردادھای پيش نويس اساسنامۀ () پيرامون تصويب صندوق برگزار نمی شود

  )،اعالم موافقت در خصوص مصوبۀ مربوطۀ ھيئت مديره مدير صندوق قراردادیامانت داری صندوق (

بروشور صندوق (به استثنای صندوق سرمايه گذاران واجد شرايط و صندوق سرمايه گذاری با ) 9

  سرمايه متغير)،

  ) قبض رسيد پرداخت عوارض دولتی،10

  .بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیيگر اسناد و مدارک وضع شده به موجب ) د11

اطمينانی اسناد و مدارک می تواند اطالعات و اسناد مکمل که برای ارزيابی قابليت  بانک مرکزی .3

  ماده جاری الزم باشد درخواست نمايد. 2پيش بينی شده به موجب بند 

قواعد صندوق) تصميم اتخاذ می نمايد، اگر کليه اسناد پيرامون ثبت صندوق (شورای بانک مرکزی  .4

ماده جاری ارائه شده باشند و به موجب اين  3و  2و پيش بينی شده به موجب  بندھای و اطالعات الزم 

  قانون ھيچ گونه پايه و اساسی جھت رد درخواست ثبت قواعد صندوق وجود نداشته باشد.

(در صورت صندوق سرمايه گذاران واجد شرايط در  روز کاری 30در طی شورای بانک مرکزی  .5

پيرامون ثبت صندوق ماده جاری،  2پس از ارائه درخواست نامه پيش بينی شده در بند روز)  10طی 

  يا رد درخواست تصميم اتخاذ می نمايد.(قواعد صندوق) 

ق ودر طی پنج روز کاری پس از اتخاذ تصميم پيرامون ثبت صندموظف است  بانک مرکزی .6

کتی گواھينامۀ ثبت را به شخص ارائه کنندۀ درخواست نامه تحويل بدھد. فرم گواھينامۀ ثبت پيش بينی شر

  وضع می شود. بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی تنظيمیشده در اين بند 

بانک مرکزی در طی پنج روز کاری پس از اتخاذ تصميم پيرامون ثبت صندوق (قواعد صندوق)  .7

دولتی به اطالع نھاد ذيصالح صندوق (قواعد صندوق) درج و انجام امور مربوط به ثبت مراتب را جھت 

  ثبت اشخاص حقوقی می رساند.
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  ھويت شخص حقوقی بدست می آورد. بانک مرکزیصندوق شرکتی از زمان ثبت در  .8

، ن -141) شماره 29/12/1390(19/03/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  21(اصالح ماده 

  )ن - 213) شماره 22/08/1391( 12/11/2012ن اصالحی مورخه قانو

  

  . پايه و اساس رد ثبت صندوق (قواعد صندوق)22ماده 

  صندوق (قواعد صندوق) را در صورتی رد می نمايد اگر:ثبت  بانک مرکزیشورای  .1

اس اين تصويب شده بر اس حقوقی تنظيمیاسناد و مدارک ارائه شده مطابق با اين قانون، اسناد ) 1

سناد و مدارک جعلی ارائه شده باشد، يا در اسناد و مدارک ارائه شده اطالعات غير قابل اقانون نباشد يا 

، يا اسناد ارائه شده دارای نواقص و کاستی ھا باشد و نواقص مذکور در مھلت اطمينان منعکس شده باشد

  نندۀ درخواست نامه رفع نشده باشد،توسط شخص ارائه کاين قانون  111ماده  1تعيين شده به موجب بند 

تصويب شده بر  اسناد حقوقی تنظيمیقرارداد مديريت الزامات وضع شده به موجب اين قانون و ) 2

  اساس اين قانون را برآورده نمی سازد (در صورت صندوق شرکتی)،

اسناد و ) پيش نويس قرارداد و (يا) بروشور امانت داری الزامات وضع شده به موجب اين قانون 3

  تصويب شده بر اساس اين قانون را برآورده نمی سازد، حقوقی تنظيمی

تصويب شده بر اساس آن بوده و  اسناد حقوقی تنظيمی) اساسنامۀ (قواعد) صندوق مغاير با قانون و 4

  .(يا) در جھت منافع شرکت کنندگان صندوق نمی باشد

اعد صندوق) محتوای اساسنامۀ (قواعد) در موقع ثبت صندوق سرمايه گذاران واجد شرايط (قو .2

مورد بررسی قرار صندوق، پيش نويس قرارداد مديريت صندوق و پيش نويس قرارداد امانت داری صندوق 

  گيرد. نمی

  

  . اساسنامۀ صندوق شرکتی23ماده 

اساسنامۀ صندوق شرکتی در تکميل الزامات اساسنامۀ اشخاص حقوقی دارای شکل سازمانی حقوقی  .1

پيرامون شرکت ھای «نظر برحسب آيين مدنی جمھوری ارمنستان و قانون جمھوری ارمنستان مورد 

  بايستی شامل موارد ذيل باشد:» سھامی

) نوع صندوق (برحسب سياست سرمايه گذاری و ساختار صدور و بازخريد سھام (اوراق سھام)) و 1

  ھويت صندوق (صندوق شرکتی)،

يه گذاری، حد نصاب ھا و ديگر محدوديت ھای خاص ) سياست صندوق از جمله: جھات سرما2

  (جغرافيايی، شاخه ای و غيره)، توصيف مختصر خطرات مربوط به سرمايه گذاری ھا،
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، حد نصاب ھا، حداکثر ميزان مالی مجازمشتقه ابزار اھداف انعقاد معامالت با مشتقات، انواع ) 3

نامۀ صندوق دارايی ھای صندوق می توانند در ھای مجاز و روش محاسبۀ آنھا، اگر مطابق با اساس ريسک

  شوند، یمالی سرمايه گذارمشتقه ابزار 

) مقررات و شرايط صدور اوراق سھام صندوق، پذيره نويسی و بازخريد (باز پرداخت) آنھا و 4

  لغو صدور، پذيره نويسی و بازخريد (باز پرداخت) آنھا،ھمچنين 

  ) سياست تقسيم درآمدھای صندوق،5

و ساير پرداخت ھا از دارايی ھای صندوق، ميزان ع پاداش ھای پرداختی به مدير و امانت دار ) انوا6

  و مقررات محاسبۀ آنھا،

  و حداکثر مقدار آنھا، ) انواع ھزينه ھای انجامی به حساب دارايی ھای صندوق7

يد قيمت ھای پذيره نويسی و بازخرارزش برآوردی،  و انتشار مقررات و مھلت ھای تعيين) 8

  اوراق سھام صندوق،(بازپرداخت) 

  ) مقررات ارزيابی دارايی ھای صندوق و محاسبۀ ارزش خالص دارايی ھای صندوق،9

  ) مقررات و شرايط تغيير مدير و امانت دار،10

مديريت صندوق که می توانند به شخص ثالث محول شوند (در صورتی از  ی) فھرست عملکردھاي11

  ه باشد)،که چنين امکانی پيش بينی شد

  ) مقررات انتشار اطالعات،12

  ) مقررات انجام تغييرات در اساسنامۀ صندوق،13

  ) مقررات تغيير نوع صندوق، سازماندھی مجدد و انحالل صندوق،14

  ) ساير مفاد پيش بينی شده به موجب اين قانون.15

ل در اساسنامۀ می تواند ديگر مفاد و اطالعات شمو بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی تنظيمی .2

  صندوق شرکتی با سرمايه متغير وضع بشود.

غييرات و (يا) مکمل ھای مذکور در صورت انجام تغييرات و (يا) تکميل اساسنامه صندوق، ت .3

از ارائه شوند. تغييرات و (يا) مکمل ھای ارائه شده  بانک مرکزیروز به  10بايستی در طی مھلت  می

ثبت  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیررات وضع شده به موجب برحسب مق بانک مرکزی شورای سوی

 صدور و بازخريد (بازپرداخت)در پی گرديده و از زمان ثبت آنھا الزم االجرا می باشند. تغييرات سرمايه 

سنامه صندوق را به دنبال اوراق سھام صندوق شراکتی با سرمايه متغير، ضرورت انجام تغييرات در اسا

  د.آور نمی

انجام تغييرات و (يا) تکميل اساسنامه صندوق را رد می نمايد، اگر آنھا مغاير  بانک مرکزیورای ش .4

  با قانون، ساير اسناد حقوقی تنظيمی متکی بر آن باشند و (يا) در جھت منافع شرکت کنندگان صندوق نباشند.
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اين ماده شامل  4و  3ھای مندرج در بند مفاد مربوط به ثبت تغييرات و (يا) تکميل اساسنامه صندوق .5

صندوق ھای سرمايه گذاران واجد شرايط نمی شود و تغييرات و (يا) مکمل ھای اساسنامه ھای صندوق 

بدون  بانک مرکزیو در طی سه روز کاری پس از ارائه به بنا به تصميم رئيس بانک مرکزی ھای مذکور 

درخواست عضو صندوق مبنی بر  ، اگرسدبه ثبت می ر بررسی محتوای تغييرات و (يا) مکمل ھای مذکور

 تصويب شده بر اساس قانون از سوی بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیبررسی مطابقت آنھا با قانون و 

  .نداشته باشد وجود

  )ن -198) شماره 06/08/1395(27/10/2016به موجب قانون اصالحی مورخه  23اصالح ماده (

  

  . قواعد صندوق قراردادی24ماده 

  واعد صندوق قراردادی حداقل شامل موارد ذيل می باشد:ق .1

نام و محل استقرار ) عنوان و مھلت فعاليت صندوق (اگر فعاليت آن به مدت مشخص محدود باشد)، 1

  ،(اگر آن شخصی بغير از مدير باشد) دفتر ثبت فھرست مدير، امانت دار و شرکت کنندگان صندوق

گذاری و بر حسب ساختار صدور و بازخريد سھام) و نوع صندوق (بر حسب سياست سرمايه ) 2

  ھويت صندوق (صندوق قراردادی)،

، حد نصاب ھا و ساير محدوديت ) سياست سرمايه گذاری صندوق از جمله: جھات سرمايه گذاری3

  ھای خاص، وصف مختصر ريسک ھای مربوط به سرمايه گذاری ھا،

مشتقه مالی مجاز، حد نصاب ھا، حداکثر ميزان  ) اھداف انعقاد معامالت با مشتقات، انواع ابزار4

ريسک ھای مجاز و روش محاسبۀ آنھا، اگر مطابق با قواعد صندوق دارايی ھای صندوق می توانند در 

  شوند، یابزار مشتقه مالی سرمايه گذار

کالس ھای سھام و حقوق و اختيارات مبتنی بر ھر يک از آنھا، ارزش اسمی سھم (در صورت  )5

  وجود)،

  ) سياست تقسيم درآمدھای صندوق،6

) انواع پاداش ھای پرداختی به مدير و امانت دار و ساير پرداخت ھا از دارايی ھای صندوق، ميزان 7

  انواع ھزينه ھای انجامی به حساب صندوق و حداکثر مقدار آنھا، و مقررات محاسبۀ آنھا،

ھای پذيره نويسی و بازخريد  ) مقررات و مھلت ھای تعيين و انتشار ارزش برآوردی، قيمت8

  ،سھم(بازپرداخت) 

  ) مقررات ارزيابی دارايی ھای صندوق و محاسبۀ ارزش خالص دارايی ھای صندوق،9

  ) مقررات انتشار اطالعات،10

  صندوق،قواعد  غيير) مقررات ت11

  مقررات و شرايط تغيير مدير و امانت دار،) 12
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می توانند به شخص ثالث محول شوند (در صورتی ) فھرست عملکردھايی از مديريت صندوق که 13

  که چنين امکانی پيش بينی شده باشد)،

مقررات و شرايط صدور سھام، پذيره نويسی و بازخريد (باز پرداخت) آنھا و ھمچنين لغو صدور، ) 14

  پذيره نويسی و بازخريد (باز پرداخت) آنھا،

  سھام پيش بينی می باشد،) مقررات و شرايط مبادله سھام، اگر امکان مبادلۀ 15

  ) حقوق و اختيارات مدير و شرکت کنندگان صندوق،16

صندوق سرمايه گذاری محدود، مقررات برگزاری و اتخاذ  مجمعحداقل تناوب برگزاری ) 17

انحصاری مجمع و ھمچنين صالحيت ھای مجمع تصميمات، موارد و مقررات برگزاری جلسات فوق العاده 

  که در صندوق مورد نظر مجمع صندوق برگزار نمی گردد، صندوق يا قيد آن موضوع

  صندوق و انحالل صندوق، الحاقمقررات تغيير نوع صندوق،  )18

  ) ساير مفاد پيش بينی شده به موجب اين قانون.19

صندوق در قواعد ی که مفاد و اطالعات ديگرمی تواند  بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی تنظيمی .2

  .نمايدوضع شامل خواھد شد  ه متغيرسرمايقراردادی با 

  قواعد صندوق از سوی شرکت کنندۀ صندوق مورد قبول محسوب می شود. ،با کسب سھم .3

غييرات و (يا) مکمل ھای مذکور در صورت انجام تغييرات و (يا) تکميل قواعد صندوق، ت .4

) مکمل ھای ارائه شده از ارائه شوند. تغييرات و (يا بانک مرکزیروز به  10بايستی در طی مھلت  می

ثبت  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیبرحسب مقررات وضع شده به موجب  بانک مرکزیسوی شورای 

و  26، بجز در موارد وضع شده به موجب مواد بانک مرکزیاز سوی شورای گرديده و از زمان ثبت آنھا 

  الزم االجرا می باشند. اين قانون  71

صندوق را رد می نمايد، اگر آنھا مغاير با قواعد جام تغييرات و (يا) تکميل ان بانک مرکزیشورای  .5

  قانون، ساير اسناد حقوقی تنظيمی متکی بر آن باشند و (يا) در جھت منافع شرکت کنندگان صندوق نباشند.

اين ماده شامل  5و  4صندوق مندرج در بندھای  قواعدمفاد مربوط به ثبت تغييرات و (يا) تکميل  .6

صندوق ھای مذکور  قواعدھای سرمايه گذاران واجد شرايط نمی شود و تغييرات و (يا) مکمل ھای   صندوق

بدون بررسی  بانک مرکزیبنا به تصميم رئيس بانک مرکزی و در طی سه روز کاری پس از ارائه به 

بر بررسی محتوای تغييرات و (يا) مکمل ھای مذکور به ثبت می رسد، اگر درخواست عضو صندوق مبنی 

ارائه نشده تصويب شده بر اساس قانون از سوی بانک مرکزی  اسناد حقوقی تنظيمیمطابقت آنھا با قانون و 

  باشد.

، ن -198) شماره 06/08/1395( 27/10/016به موجب قانون اصالحی مورخه  24اصالح ماده (

  )ن -72) شماره 11/12/1395(01/03/2017قانون اصالحی مورخه 
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  ارداد مديريت صندوق شرکتی. قر25ماده 

  قرارداد منعقده فی مابين صندوق شرکتی و مدير حداقل موارد ذيل را شامل می باشد: .1

مع صندوق (در صورت وجود) و مجاز جمله: صالحيت و وظايف متقابل  ) حقوق و وظايف مدير1

  وی،در قبال دار امانت

  ) مقدار پاداش پرداختی به مدير و مقررات محاسبۀ آن،2

  ترکيب، ساختار و ارزش بازاری دارايی ھايی که جھت اداره به مدير انتقال می بايد،) 3

  ) اطالعاتی که از سوی مدير در اختيار صندوق گذاشته می شود،4

  ) پايه و اساس و مقررات اصالح و فسخ قرارداد.5

دوق شرکتی اين قانون می تواند از اجرای قرارداد مديريت صن 71مدير فقط به موجب ماده  .2

  خودداری نمايد.

فقط بر ) حقوقی شراکتی متکی بر اعتماد - شکل سازمانیصندوق شرکتی (بجز صندوق دارای  .3

اعالم اعتبار بی ه با مدير را منعقد می تواند بطور يک جانبه قرارداد ادارۀ صندوقماده جاری  4اساس بند 

اسناد برحسب مقررات وضع شده به موجب  یبانک مرکزموافقت اوليه شورای  منمايد، که ملزم به اعال

می باشد. فسخ يک جانبه قرارداد مديريت صندوق منعقده با مدير از سوی  بانک مرکزی حقوقی تنظيمی

فقط در صورت دريافت  ،اين ماده 4صندوق شرکتی بدون وجود پايه و اساس وضع شده به موجب بند 

صت روز تقويمی از موقع اتخاذ چنين تصميمی از موافقت اوليه شورای بانک مرکزی و حداقل پس از ش

که به موجب اين بند مد نظر  بانک مرکزیموافقت اوليه  سوی مجمع صندوق امکان پذير خواھد بود.

  باشد برای صندوق ھای سرمايه گذاران واجد شرايط الزامی نمی باشد. می

ی بر اعتماد) بنا به حقوقی شراکتی متک - صندوق شرکتی (بجز صندوق دارای شکل سازمانی .4

به منظور حمايت از منافع  بانک مرکزیموظف است در مھلت تعيين شده از سوی  بانک مرکزیتقاضای 

منعقده با مدير را بی اعتبار اعالم نمايد، اگر مدير  قرارداد ادارۀ صندوققانونی شرکت کنندگان صندوق 

يا اساسنامۀ  ويب شده بر اساس اين قانونوظايفی را که بر اساس اين قانون، اسناد حقوقی تنظيمی تص

مرتکب نقض شديد در اجرای صحيح آنھا گرديده صندوق تعيين شده است عمل ننموده يا بارھا با نيت بد 

  باشد.

صندوق شرکتی در صورت بی اعتبار اعالم شدن مجوز مدير و در صورت مديريت قرارداد  .5

شده دن مجوز مربوطه و ھمچنين انحالل صندوق فسخ صندوق بازنشستگی؛ از زمان بی اعتبار شناخته ش

  محسوب می شود.

صندوق با مديريت صندوق شرکتی و ھمچنين انعقاد قرارداد مديريت در صورت اصالح قرارداد  .6

تغييرات  ارائه شوند. بانک مرکزیروز به  10تغييرات مذکور (قرارداد) بايستی در مھلت  ،مدير جديد

اسناد حقوقی برحسب مقررات وضع شده به موجب  بانک مرکزیسوی شورای  (قرارداد) ارائه شده از
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اين  71 هبجز در مورد وضع شده به موجب ماد ،ثبت گرديده و از زمان ثبت آنھا بانک مرکزی تنظيمی

  قانون الزم االجرا می باشند.

ی يا ثبت ماده جار 6صندوق مندرج در بند مديريت ثبت تغييرات قرارداد  بانک مرکزیشورای  .7

اين قانون و اسناد حقوقی مطابق با الزامات تعيين شده به موجب قرارداد جديد را رد می نمايد اگر آنھا 

  تصويب شده بر اساس آن نباشند.تنظيمی 

صندوق مديريت صندوق و قراردادھای مديريت مفاد مربوط به ثبت تغييرات انجام شده در قرارداد  .8

شود  ای سرمايه گذاران واجد شرايط نمیاين ماده شامل صندوق ھ 7و  6بندھای منعقد شده با مدير جديد در 

صندوق که با مديريت صندوق ھای مذکور و قرارداد ھای مديريت و تغييرات انجام شده در قراردادھای 

؛ در صورتی که مدير جديد منعقد شده است از سوی رئيس بانک مرکزی بدون بررسی محتوای آن

اسناد وق مبنی بر بررسی مطابقت آنھا با الزامات وضع شده به موجب اين قانون و درخواست عضو صند

  .به ثبت می رسدتصويب شده بر اساس اين قانون توسط بانک مرکزی ارائه نشده باشد،  حقوقی تنظيمی

  

  صندوق قراردادیمديريت . قرارداد 26ماده 

  صندوق وضع می شوند.صندوق قراردادی بر اساس قواعد مديريت شرايط قرارداد  .1

از سوی شرکت کنندۀ صندوق صورت صندوق قراردادی با کسب سھم مديريت الحاق به قرارداد  .2

  پذيرد. می

صندوق قراردادی با واگذاری سھم از جمله: بازخريد (فسخ قرارداد مديريت قرارداد عملکرد  .3

  .يابدمی  خاتمهصندوق) و ھمچنين توقف صندوق مديريت 

اين قانون می تواند از اجرای قرارداد مديريت صندوق قراردادی  71به موجب ماده  مدير فقط .4

خودداری نمايد و ھمچنين موظف است در مھلت وضع شده از سوی بانک مرکزی در موارد تعيين شده به 

  ماده جاری از اجرای قرارداد مديريت صندوق قراردادی خودداری نمايد. 5موجب بند 

واند به ابتکار خود يا وساطت امانت دار صندوق مربوطه به منظور حمايت از می ت بانک مرکزی .5

صرفنظر صندوق قراردادی مديريت منافع قانونی شرکت کنندگان صندوق از مدير بخواھد تا از قرارداد 

 ، اگر مدير وظايفی را که بر اساس اين قانون، اسناد حقوقی تنظيمی تصويب شده بر اساس اين قانون يانمايد

قواعد صندوق تعيين شده است عمل ننموده يا بارھا با نيت بد مرتکب نقض شديد در اجرای صحيح آنھا 

  گرديده باشد.

 ه شکلب صندوق قراردادیمديريت اين ماده، قرارداد  5و  4بندھای ذکر شده در بغير از موارد  .6

يا در صورت صندوق  ،طرف آن محسوب می شود مجوز مدير نيز تغيير می نمايد تغيير مدير که

انتقال مديريت صندوق به مدير ديگر برحسب موارد بازنشستگی با لغو مجوز مربوطه و ھمچنين در 

  تغيير می نمايد. مقررات وضع شده به موجب اين قانون و الحاق به صندوق تحت مديريت مدير ديگر
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ی گيرد که برای آن انجام تغييرات و اصالحات در قواعد صندوق از سوی مدير صندوق صورت م .7

موافقت اکثريت شرکت کنندگان صندوق الزم است، بجز صندوق ھای قراردادی با سرمايه متغير و آن 

ه بصندوق ھای سرمايه گذاری محدود که بر اساس قواعد آنھا برگزاری مجمع صندوق مد نظر می باشد. 

ی با سرمايه گذاری محدود يا نحوی که منجر شدن به محدوديت حقوق خود برحسب قواعد صندوق قرارداد

در صورت ديگر تغييرات قابل توجه، شرکت کنندۀ صندوق مجاز است در مھلت معقول تقاضای بازخريد 

سھام خود نمايد. اگر بر حسب قواعد صندوق قراردادی با سرمايه گذاری محدود برگزاری مجمع صندوق 

و  50مذکور مفاد وضع شده به موجب ماده مد نظر باشد، در اين صورت در قبال تغييرات قواعد صندوق 

  اين قانون اعمال می شوند. 32ماده  3بند 

تغييراتی که منجر به محدوديت حقوق و اختيارات شرکت کنندگان يا ديگر تغييرات قابل توجه پس  .8

ھلت از دو ماه از زمان ثبت آنھا از سوی بانک مرکزی الزم االجرا می گردند، اگر برحسب قواعد م

 تری پيش بينی نشده باشد. نیطوال

  )ن -72) شماره 11/12/1395( 01/03/2017به موجب قانون اصالحی مورخه  26اصالح ماده (

  

  . سھام (اوراق سھام) و صدور، گردش و بازپرداخت آنھا4فصل 

  . سھام (اوراق سھام) صندوق27ماده 

ر دارايی ھای صندوق را دصندوق قراردادی سھامی را صادر می نمايد که سھم شرکت کننده  .1

  نمايند. تصديق می

صندوق می تواند (بجز صندوق ھای بازنشستگی اجباری) سھام ھايی را در کالس ھای گوناگون  .2

صادر نمايد که برحسب ارزش اسمی سھم، به تعداد آرای رای دھنده با سھم، برحسب پرداخت ھای وصولی 

الس ھای گوناگون بايستی با متمايز می باشند. سھام ک و به مقدار درآمدھای پرداختی به شرکت کنندگان

   متمايز بشوند.از يکديگر ھای خود  عنوان

سھام کالس مشابه صندوق مشابه حقوق مشابھی را به شرکت کنندگانی که آنھا را در تحت تسلط  .3

دارای ارزش اگر سھم دارای ارزش اسمی باشد، بنابراين سھام کالس مشابه خود دارند اعطا می نمايند. 

  اسمی مشابه ھستند.

  غير کامل بدست آورد.شخص می تواند سھامی به تعداد  .4

صندوق شرکتی که شرکت سھامی محسوب می شود فقط می تواند اوراق سھام اسمی عادی صادر  .5

  نمايد.

  .ارزش اسمی نداشته باشندسرمايه گذاری با سرمايه متغير می توانند سھام (اوراق سھام) صندوق  .6

  

  . صدور و پذيره نويسی سھام (اوراق سھام)28ماده 
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بطور مداوم با حفظ وجود پيشنھاد سرمايه گذاری با سرمايه متغير صندوق سھام (اوراق سھام)  .1

سرمايه گذاری با صندوق ارزش و تعداد سھام (اوراق سھام)  صادر می شوند. روزانه آنھا در بازار اوليه

  د.سرمايه متغير ثابت نمی باشن

به قيمت سھم (اوراق سھام)  ،اين ماده 3و  2.1بغير از موارد پيش بينی شده به موجب بندھای  .2

و در صورتی که پرداخت در ازای سھم  (اوراق سھام) سھم(اشتراک) پذيره نويسی ارايۀ تقاضای خريد 

س از موقع انجام پديرتر انجام شود به قيمت پذيره نويسی سھم (اوراق سھام) مورد نظر  (اوراق سھام)

اين قانون پذيره نويسی  29اده به مقرر مپرداخت مربوطه و اولين محاسبه و انتشار صورت گرفته 

برحسب قواعد (اساسنامه) صندوق ھای سرمايه گذاری محدود و موقت و ھمچنين برحسب قواعد  شود. می

(اوراق سھام) به قيمت پذيره  که سھم (اساسنامه) صندوق بازنشستگی داوطلبانه می تواند پيش بينی شود

نويسی ارايۀ تقاضای خريد (اشتراک) سھم (اوراق سھام) و در صورتی که پرداخت در ازای سھم (اوراق 

سھام) ديرتر انجام شود به قيمت پذيره نويسی سھم (اوراق سھام) مورد نظر در موقع انجام پرداخت مربوطه 

  د.ناين قانون پذيره نويسی می شو 29ماده  و آخرين محاسبه و انتشار صورت گرفته به مقرر

به قيمت پذيره نويسی سھم در زمان ارايۀ تقاضای خريد آنھا سھام صندوق بازنشستگی اجباری  .2.1

  .دناين قانون پذيره نويسی می شو 29آخرين محاسبه و انتشار صورت گرفته به مقرر ماده مورد نظر در 

 ،وراق سھام) صندوق در حال پذيره نويسی سھام (اوراق بھادار)اولين بار قيمت پذيره نويسی سھم (ا .3

  مدير صندوق مورد نظر تعيين می نمايد.

  پرداخت بابت سھام (اوراق سھام) با امکانات نقدی صورت می گيرد. .4

به تعريف اين ماده دريافت پرداختی بازنشستگی اندوخته يا داوطلبانه از سوی مدير، عامل يا امانت  .5

دوق بازنشستگی، ارايۀ تقاضای خريد سھم (اوراق سھام) صندوق بازنشستگی از سوی دولت يا دار صن

  شرکت کنندۀ مربوطه محسوب می شود.

، ن -213) شماره 22/08/1391( 12/11/012قانون اصالحی مورخه به موجب  28(اصالح ماده 

  )ن -68) شماره 31/03/1393(21/06/2014قانون اصالحی مورخه 

  

  محاسبه و انتشار ارزش برآوردی، قيمت ھای پذيره نويسی و بازخريد سھم (اوراق سھام) .29ماده 

 مدير در ھر روز کاری ارزش برآوردی، قيمت ھای پذيره نويسی و بازخريد سھم (اوراق سھام) .1

نحوی که ه سرمايه گذاری با سرمايه متغير تحت مديريت خود را محاسبه و منتشر می نمايد. بصندوق 

ش برآوردی، قيمت ھای پذيره نويسی و بازخريد سھم (اوراق سھام) منتشره در ھر روز کاری می ارز

تعيين شده برحسب قواعد (اساسنامه)  (نقطه برش) بايستی بيان کنندۀ ارزش (قيمت) آن در مقطع زمانی

در ر باشد. تر از پايان روز کاری قبل از روز انتشازود. نقطه برش نمی تواند صندوق مورد نظر باشند

می توان  مختلف روز فواصل زمانیموارد پيش بينی شده برحسب قواعد (اساسنامه) صندوق برای 
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محاسبات و انتشار مجزای ارزش برآوردی، قيمت ھای پذيره نويسی و بازخريد سھم (اوراق سھام) انجام 

تشار موارد پيش بينی می تواند حداکثر مھلت ھا جھت ان بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی تنظيمی داد.

  شده به موجب اين بند وضع شود.

مدير می تواند برای روزھای کاری مشخص ارزش دارايی ھای خالص صندوق را محاسبه و  .1.1

  منتشر ننمايد اگر:

سازمان خارجی است ) محاسبۀ ارزش دارايی ھای خالص صندوق مورد نظر به شخص ديگری که 1

  وباشد سفارش داده شده 

فقط نحوی که روزھای مذکور ه ی مذکور پيشتر در سايت اينترنتی مدير منتشر شده اند. ب) روزھا2

بند جاری و ھمچنين روزھای شنبه و يک  1 زيربندروزھای غير کاری برای شخص مندرج در توانند  می

  شنبه (صرفنظر از اين که روزھای کاری باشند) شامل بشوند.

در روز يا در روزھا) پذيره نويسی و بازخريد سھام (اوراق  در فواصل زمانی (در بازه زمانی يا .2

رمايه گذاری محدود و موقت نيز ماده جاری شامل صندوق ھای س 1سھام) مفاد وضع شده به موجب بند 

نحوی که ارزش برآوردی، قيمت ھای پذيره نويسی و بازخريد سھم (اوراق سھام) برای روز ه شوند. ب می

از سھام (اوراق سھام)  (در صورت صندوق موقت: باز خريد آنھا نيز) ذيره نويسیکاری قبل از روز آغاز پ

  سوی صندوق سرمايه گذاری محدود يا موقت، حداکثر تا پايان ھمان روز محاسبه و منتشر می شوند.

ارزش برآوردی، قيمت ھای پذيره  اين ماده، مدير 2صرفنظر از موارد پيش بينی شده در بند  .3

ريد سھم (اوراق سھام) صندوق ھای سرمايه گذاری محدود و موقت تحت مديريت خود را نيز نويسی و بازخ

حداقل تناوب محاسبه و محاسبه و منتشر می نمايد.  ،به تناوب تعيين شده برحسب قواعد (اساسنامه) صندوق

  ار در ماه باشد.انتشار پيش بينی شده در اين بند بانک مرکزی وضع می نمايد و آن نمی تواند کمتر از يک ب

سھم (اوراق قيمت پذيره نويسی (بغير از  قيمت ھای پذيره نويسی و بازخريد سھم (اوراق سھام) .4

قيمت پذيره نويسی سھم (اوراق سھام) صندوقی که اولين بار سھام) تحت پذيره نويسی مکمل و ھمچنين 

ی سھمی (اوراق سھام) که برای بر اساس ارزش برآورد )پذيره نويسی سھم (اوراق سھام) انجام می دھد

و فقط می توانند در موارد و مقدار  روز مذکور (فاصلۀ زمانی مربوطه) منتشر شده است محاسبه می شوند

ماده جاری با آنھا تفاوت داشته باشند. قيمت پذيره نويسی سھم (اوراق  6و  5تعيين شده به موجب بندھای 

سرمايه گذاری محدود نمی تواند از ارزش برآوردی  سھام) تحت پذيره نويسی مکمل از سوی صندوق

  سھمی (اوراق سھام) که برای روز مذکور (فاصلۀ زمانی مربوطه) منتشر شده است کمتر باشد.

قيمت پذيره نويسی سھم (اوراق سھام) می تواند به مقدار پرداخت ھا (درصد اضافی) و ھزينه ھای  .5

از ارزش برآوردی سھم (اوراق سھام) منتشر شده برای روز  تعيين شده برحسب قواعد (اساسنامه) صندوق

آنھا در موقع محاسبۀ ارزش اگر اين که  به استثنای مذکور (فاصلۀ زمانی مربوطه) تجاوز نمايد،

  ھای خالص صندوق (زيرصندوق) در نظر گرفته شده باشند.  دارايی
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ا (درصد تخفيف) و ھزينه ھای تعيين قيمت بازخريد سھم (اوراق سھام) می تواند به مقدار پرداخت ھ .6

شده برحسب قواعد (اساسنامه) صندوق از ارزش برآوردی سھم (اوراق سھام) منتشر شده برای روز مذکور 

(فاصلۀ زمانی مربوطه) کمتر باشد، به استثنای اين که اگر آنھا در موقع محاسبۀ ارزش دارايی ھای خالص 

  ند.صندوق (زيرصندوق) در نظر گرفته شده باش

، ن -213) شماره 22/08/1391(12/11/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  29(اصالح ماده 

قانون اصالحی مورخه ، ن -68) شماره 31/03/1393(21/06/2014قانون اصالحی مورخه 

  )ن -72) شماره 11/12/1395(01/03/2017

  

  راق سھام). پرداخت ھای پذيره نويسی و بازخريد (بازپرداخت) سھام (او30ماده 

(يا) بازخريد سھام (اوراق بابت پذيره نويسی و ) درصد اضافی، درصد تخفيف(وصولی  ھزينه ھای .1

  .سھام) به حساب شخص خريدار سھام (اوراق سھام) پرداخت می شوند

مقادير پرداخت ھای پذيره نويسی و (يا) بازخريد (بازپرداخت) سھام (اوراق سھام) بر حسب قواعد  .2

يا وجه ثابت وضع  سھام (اوراق سھام)) صندوق در شکل درصد در قبال ارزش برآوردی هاساسنام(

وضع  برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیشود. حداکثر مقادير پرداخت ھای مذکور می تواند  می

  د. بشو

صادر شده از سوی صندوق نمی تواند  سھام (اوراق سھام)در صورت تقسيم درآمدھای صندوق با  .3

  برای آنھا پرداخت ھای پذيره نويسی وصول گردد.

در تقسيم دارايی ھای صندوق بين شرکت کنندگان صندوق از  ،صندوق در صورت انحالل (توقف) .4

صندوق ديگر به حساب دارايی ھای مذکور و ھمچنين در صورت  سھام (اوراق سھام)جمله برای کسب 

وع صندوق بدون موافقت شرکت کنندۀ صندوق ارايۀ تقاضای انتقال مديريت صندوق به مدير ديگر يا تغيير ن

  از سوی وی، نمی تواند پرداخت بازخريد (بازپرداخت) وصول شود. سھام (اوراق سھام)بازخريد 

  )ن -213) شماره 22/08/1391( 12/11/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  30(اصالح ماده 

  

  . تبادل سھام31ماده 

تحت مديريت ھمان  ی کهنند با سھام کالس ديگر صندوق يا با سھام صندوقسھام صندوق می توا .1

می باشد مبادله شوند، اگر بر حسب قواعد صندوق امکان ساختار صدور و بازخريد سھام با ھمان مدير و 

مبادله سھام پيش بينی شده باشد. سھام صندوق بازنشستگی می توانند با سھام صندوق بازنشستگی تحت 

نحوی که سھام صندوق بازنشستگی اجباری فقط می توانند با سھام ه ير ديگر نيز مبادله شوند. بمديريت مد
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صندوق بازنشستگی اجباری مبادله شوند و سھام صندوق بازنشستگی داوطلبانه با سھام صندوق بازنشستگی 

  داوطلبانه.

و مطابق با قواعد سھام يک زيرصندوق می توانند با سھام زيرصندوق ديگر صندوق مورد نظر  .2

  صندوق مبادله شوند.

برحسب مقررات وضع شده به موجب قواعد صندوق و به ترتيب به قيمت ھای بازخريد مبادلۀ سھام  .3

(بازپرداخت) و پذيره نويسی که به مقرر اين فصل برای بازخريد (بازپرداخت) و پذيره نويسی سھام در 

مبادلۀ سھام صندوق ھای بازنشستگی ی شود، انجام می گردد. روز (در ساعت) ارايۀ تقاضای مبادله تعيين م

تحت مديريت مديران مختلف به اجباری و ھمچنين مبادلۀ سھام صندوق ھای بازنشستگی داوطلبانه 

ی مبادله تعيين می شود و به ھای بازخريد (بازپرداخت) که برای روز (ساعت) ارايۀ تقاضا قيمت

  ز (ساعت) پذيره نويسی سھام جديد تعيين می شود، انجام می گردد.ھای پذيره نويسی که برای رو قيمت

  شرکت کنندۀ صندوق اجرا می شود. تبادل سھام فقط بنا به تقاضای .4

  )ن -213) شماره 22/08/1391( 12/11/012قانون اصالحی مورخه به موجب  31(اصالح ماده 

  

  سھام (اوراق سھام)بازخريد (بازپرداخت) . 32ماده 

سھام (اوراق سرمايه گذاری با سرمايه متغير مجاز است در ھر روز کاری کنندۀ صندوق  شرکت .1

سرمايه گذاری با سرمايه . صندوق متعلق به خود را جھت بازخريد به صندوق مربوطه ارائه نمايد سھام)

صادر شده از سوی خود را در  سھام (اوراق سھام)متغير موظف است به تقاضای شرکت کنندۀ صندوق 

روز ارايۀ ) نمايد. مھلت مذکور از بازپرداختبازخريد ( ) صندوقاساسنامهقواعد (مھلت پيش بينی شده در 

محاسبه می شود و نمی تواند از سه  شرکت کنندۀ صندوقاز سوی  سھام (اوراق سھام)تقاضای بازخريد 

  روز کاری تجاوز نمايد.

صادر شده از  سھام (اوراق سھام) دوقشرکت کنندۀ صنصندوق موقت موظف است بنا به تقاضای  .2

در طی حداکثر سه روز  ) صندوقاساسنامهقواعد (سوی خود را در بازه زمانی پيش بينی شده بر حسب 

فاصله زمانی ) نمايد. بازپرداخت)، بازخريد (بازپرداختدرخواستنامه بازخريد (پذيرش کاری پس از 

ندوق موقت نمی تواند کمتر از سه روز کاری و ) سھام صبازپرداختنامه بازخريد (  پذيرش درخواست

  تناوب بازه زمانی کمتر از يک بار در سال باشد.

صندوق الحاق آن شرکت کنندگان صندوق قراردادی سرمايه گذاری محدود که در مجمع صندوق به  .3

د يا در رای يا اصالح و تکميل قواعدی که حقوق و اختيارات آنھا را محدود ساخته است رای مخالف داده ان

اين قانون و برحسب  71گيری مذکور شرکت نکرده اند و ھمچنين در موارد پيش بينی شده به موجب ماده 

دارای » پيرامون شرکت ھای سھامی«جمھوری ارمنستان مقررات و شرايط وضع شده به موجب قانون 
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ھای صندوق قراردادی و حق ارايۀ تقاضای بازخريد سھام خود می باشند، اگر با در نظر گرفتن ويژگی 

  مطابق با اين قانون مقررات تنظيمی ديگری پيش بينی نشده باشد.

اوراق سھام صندوق ھای شرکتی سرمايه گذاری محدود در موارد و مقررات وضع شده به موجب  .4

  اين قانون تابع بازخريد می باشند. 71و ماده » پيرامون شرکت ھای سھامی«قانون جمھوری ارمنستان 

بغير از سھام صندوق بازنشستگی اجباری، پس از زمان ارايۀ تقاضای مربوطه  سھم (اوراق سھام) .5

از سوی شرکت کنندۀ صندوق به قيمت بازخريد (بازپرداخت) سھم مورد نظر با انجام اولين محاسبه و 

صندوق ھای  )اساسنامهقواعد (اين قانون بازخريد (بازپرداخت) می شود. برحسب  29انتشار به مقرر ماده 

بازنشستگی داوطلبانه می تواند صندوق  )اساسنامهقواعد (و موقت و ھمچنين برحسب  سرمايه گذاری محدود

اين قانون به قيمت بازخريد (بازپرداخت) سھمی که  29به مقرر ماده  سھم (اوراق سھام)پيش بينی شود که 

سبه و انتشار صورت گرفته است در برحسب زمان ارايۀ تقاضای بازخريد (بازپرداخت) آخرين محا

  بازخريد (بازپرداخت) گردد.

سھام صندوق بازنشستگی اجباری به قيمت بازخريد (بازپرداخت) سھمی که برحسب زمان ارايۀ  .5.1

، بازخريد (بازپرداخت) تقاضای بازخريد (بازپرداخت) آخرين محاسبه و انتشار صورت گرفته است

  .شوند می

از دارايی ھای  سھم (اوراق سھام) بازخريد (بازپرداخت)قيمت  ،زپرداخت)در موقع بازخريد (با .6

  .صندوق با امکانات نقدی پرداخت می شود

سھم بازخريد شده حق رای نمی دھد و در موقع محاسبۀ آرا و ارزش برآوردی  سھم (اوراق سھام). 7

 سھم (اوراق سھام)ود. مد نظر گرفته نمی شود و بر حسب آن سود سھم محاسبه نمی ش (اوراق سھام)

  بازخريد شده نمی تواند مجدداً بفروش برسد و تابع تسويه حساب می باشد.

از درجه  ن - 68) شماره 31/03/1393( 21/06/2014قانون اصالحی مورخه (اين بند به موجب  .8

  اعتبار ساقط است)

 ،ن -213ره ) شما22/08/1391(12/11/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  32(اصالح ماده 

  )ن -68) شماره 31/03/1393( 21/06/2014قانون اصالحی مورخه 

  

  بازخريد (بازپرداخت) سھام (اوراق سھام)صدور، پذيره نويسی و  تعليق. 33ماده 

تا طی مھلت وضع به مدير (صندوق شرکتی) دستور بدھد بنا به تصميم خود می تواند  بانک مرکزی .1

صدور، پذيره تا رفع داليلی که پايه و اساس اتخاذ تصميم قرارگرفته است؛ شده برحسب تصميم اما حداکثر 

، اگر الزامات تعيين شده به به حال تعليق درآوردرا  بازخريد (بازپرداخت) سھام (اوراق سھام) يانويسی 

تصويب شده برحسب اين قانون نقض شده باشد و يا در جھت حفظ  اسناد حقوقی تنظيمیموجب اين قانون و 

  نافع قانونی سرمايه گذاران ضروری باشد.م
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يا صندوق موقت در موارد پيش بينی شده به موجب  سرمايه گذاری با سرمايه متغيرمدير صندوق  .2

بازخريد می تواند متکی بر اساس وضع شده از سوی بانک مرکزی  ) صندوقاساسنامهقواعد (

ضمن اينکه قبالً مراتب  ،به حال تعليق در آورده ما 3را حداکثر به مھلت  سھام (اوراق سھام) (بازپرداخت)

در در طی سه روز و امانت دار با ذکر پايه و اساس آن رسانده و ھمچنين  بانک مرکزیرا به اطالع 

الزام  در سطح کشور در اين باره اطالع رسانی منتشر نمايد.نسخه  3000 حداقلتيراژ مطبوعات دارای 

شده در اين بند شامل حال صندوق ھای سرمايه گذاران واجد شرايط نمی  اطالع رسانی و انتشار پيش بينی 

  شود.

بازخريد  تعليق برحسب قواعد صندوق تخصصی می تواند مھلت ھای طوالنی تری برای .3

يک سال  سرمايه گذاران واجد شرايطماه و برای صندوق  6حداکثر تا  سھام (اوراق سھام) (بازپرداخت)

  وضع بشود.

می تواند به ابتکار خود يا وساطت امانت دار از مدير خواستار از سر گيری مجدد  زیبانک مرک .4

ماده جاری  2آن که به موجب بند  تعليقپايه و اساس  صندوق شود، اگر سھاماوراق  بازخريد (بازپرداخت)

  پيش بينی شده است وجود نداشته باشد يا رفع شده باشد.

به ترتيب  بازخريد (بازپرداخت) سھام (اوراق سھام)ه نويسی يا صدور، پذيرتعليق در فاصله زمانی  .5

  ممنوع می باشد. بازخريد (بازپرداخت) سھام (اوراق سھام)صدور، پذيره نويسی يا 

سھام ارائه شده  بازخريد (بازپرداخت)در محاسبۀ مھلت وضع شده برای تحقق الزام خريد، مبادله يا  .6

فاصلۀ زمانی تعليق ينی شده به موجب اين ماده يا در طی مھلت تعليق آغاز مھلت تعليق پيش ب تا قبل از

در مواردی که در  نحوی کهه مذکور شامل نمی شود. ببازخريد (بازپرداخت) سھام صدور، پذيره نويسی يا 

در حال تعليق می باشد، شرکت و پذيره نويسی سھام تحت فروش  آن درخواست مبادلۀ سھام ارائه شده است

مھلت معقول پيرامون حق خود در ارائه درخواست خريد سھام صندوق ديگر و ھمچنين سھام تحت  در کننده

  مطلع می سازد.بجای آنھا بازخريد (بازپرداخت) 

  )ن -213) شماره 22/08/1391(12/11/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  33(اصالح ماده 

  

  (اوراق سھام)سھام . ممنوعيت صدور و بازخريد (بازپرداخت) 34ماده 

  زمانی ممنوع می باشد که:  سھام (اوراق سھام)صدور و بازخريد (بازپرداخت)  .1

  ) مدير يا امانت دار نباشد،1

  ) مدير يا امانت دار ورشکسته شناخته شده باشد و (يا) در مرحلۀ انحالل باشد،2

  کار صندوق در روند متوقف شدن (انحالل) باشد.) 3

  

  ذاری صندوق. سياست سرمايه گ3بخش 
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  . اصول سرمايه گذاری دارايی ھای صندوق و مديريت ريسک ھا5فصل 

  . اصول سرمايه گذاری دارايی ھا35ماده 

دارايی ھای صندوق فقط می توانند در دارايی ھايی سرمايه گذاری شوند که بر حسب قواعد يا  .1

ده برای صندوق نوع مورد نظر الزامات سياست سرمايه گذاری وضع شاساسنامۀ صندوق با در نظر گرفتن 

  .باشد در اين قانون پيش بينی شده

به منظور تقسيم موثر ريسک ھا سرمايه گذاری ھای صندوق بايستی برای نوع مورد نظر صندوق  .2

  به حد کافی تنوع پذير باشند.

  

  . مديريت ريسک ھا36ماده 

د که امکان خواھد داد تا در ھر مدير موظف است چنان سيستمی برای مديريت ريسک ھا پياده نماي .1

را تحت کنترل و ريسک کلی پورتفوليوی صندوق زمان دلخواه ريسک ھای وضعيت ھا و سھم آنھا در 

که ارزيابی درست و مستقل ارزش  پياده نمايدرا . مدير موظف است چنان روندی مورد ارزيابی قرار دھد

  را تامين نمايد.مشتقه مالی در گردش در خارج از بازار تنظيمی  ابزار

  الزامات سيستم مديريت ريسک ھا بانک مرکزی وضع می نمايد. .2

آن ابزار مشتقه مالی که در آنھا در ارتباط با که ريسک کلی نحوی عمل نمايد ه بمدير موظف است  .3

ی از ارزش خالص دارايی ھای صندوق، بغير از صندوق ھاي دارايی ھای صندوق سرمايه گذاری شده اند

در موقع محاسبۀ ريسک پيش بينی شده در اين بند، نحوی که ه . بتجاوز ننمايدھستند، ا ريسک مکمل ب که

پايۀ ابزار مشتقه مالی مورد نظر قرار دارند، ريسک مربوط به طرف  برکه  یارزش جاری دارايی ھاي

  موجود در بازار و زمان بستن وضعيت ھا در نظر گرفته می شوند.ديگر معامله، گردش 

  )ن-198) شماره06/08/1395(27/10/2016قانون اصالحی مورخه به موجب  221صالح ماده (ا

  

ات مربوط به سرمايه گذاری ممنوعيت سرمايه گذاری دارايی ھای صندوق و ديگر الزام. 37ماده 

  ھای صندوق دارايی

صندق، ھای متعلق به مدير می تواند در اوراق بھادار يا ديگر دارايی دارايی ھای صندوق  .1

دار، روسای آنھا، متصدی دفتر ثبت فھرست شرکت کنندگان صندوق و شخص انجام دھندۀ مميزی و  امانت

از سوی آنان اوراق بھادار صادر شده و (يا) مورد فروش و ھمچنين در  ھمچنين اقربای نسبی و سببی  آنان

. بانک مرکزی می تواند ی شود) سرمايه گذاربرای ھر مورد سرمايه گذاریبا موافقت اوليه بانک مرکزی (

رد اعالم موافقت نمايد، اگر مدير فاقد روش و رويه کافی و سيستم کنترل شايسته بوده که بتواند در صورت 

، و (يا) در نتيجۀ ودهانجام چنين سرمايه گذاری ھايی پشتيبانی از بھترين منافع شرکت کنندگان را تامين نم

  .دونمواجه شخطر  افع شرکت کنندگان بسرمايه گذاری منا
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ماده جاری و ھمچنين در  2اعالم موافقت اوليه بانک مرکزی در موارد پيش بينی شده به موجب بند 

که اوراق بھادار مذکور به حساب دارايی ھای صندوق در نتيجۀ معاملۀ انجام شده در بازار تنظيمی مواردی 

  .الزامی نمی باشدبدست آمده است 

  ق در نزد امانت دار سرمايه گذاری محسوب نمی شود.نگھداری دارايی ھای صندو

اين  1دارايی ھای صندوق نمی تواند در خارج از بازار تنظيمی به اشخاص پيش بينی شده در بند . 1.1

  ماده بفروش برسد.

دارايی ھای صندوق فقط در صورت وجود ھمزمان شرايط ذيل الذکر می تواند در سھام (اوراق  .2

تحت مديريت (مستقيم يا به شکل محول شده) مدير صندوق مورد نظر (يا اقربای نسبی سھام) صندوق ديگر 

  :که و سببی آن) سرمايه گذاری شود

  متفاوت باشند،) سياست ھای سرمايه گذاری صندوق ھا بطور قابل توجھی 1

  باشد، وشده چنين امکانی با قواعد (اساسنامه) صندوق پيش بينی ) 2

  ھای پذيره نويسی و (يا) بازخريد (بازپرداخت) وصول ننمايد. ) مدير برای آن پرداخت3

در سھام (اوراق سھام) صندوق ديگر سرمايه  را بخش قابل مالحظۀ  دارايی ھای صندوقمدير که  .3

آشکار  ر پرداخت ھای مديريت رايداگذاری می نمايد می بايستی در بروشور صندوق مذکور حداکثر مق

در سھام (اوراق ديرانی وصول شود که سرمايه گذاری دارايی ھای صندوق تواند توسط م که می نمايد

موظف است در گزارش حسابدھی ساالنه صندوق  نيزوی  سھام) تحت مديريت آنان ھدف گذاری می شود.

حداکثر نسبت پرداخت ھای مديريت را که خود و مديرانی وصول می نمايند که دارايی ھای صندوق در 

  صندوق ھای تحت مديريت آنان سرمايه گذاری شده اند، ذکر نمايد.سھام (اوراق سھام) 

توانند در اوراق بھادار سھمی سازمان ھای غير تجاری سرمايه گذاری  دارايی ھای صندوق نمی .4

  شوند.

و ھمچنين به حساب دارايی ھای  نمودبه حساب دارايی ھای صندوق نمی توان وام اعطا يا دريافت  .5

داده شود يا از آنان تضمين يا تضمين يا ضمانت اين ماده  1ه اشخاص مندرج در بند بصندوق نمی توان 

   ضمانت دريافت شود.

، ن -213) شماره 22/08/1391(12/11/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  37(اصالح ماده 

  )ن -72) شماره 11/12/1395(01/03/2017قانون اصالحی مورخه 

  

  صندوق استاندارد. سياست سرمايه گذاری 6فصل 

  . سياست سرمايه گذاری صندوق استاندارد38ماده 
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الزامات وضع شده به موجب اين فصل منحصراً در خصوص صندوق ھای استاندارد، به استثنای  .1

  صندوق ھای استانداردی که صندوق سرمايه گذاران واجد شرايط محسوب می شوند، می باشد.

  

  مالت ديگراستقراض و معا. محدويت ھای 39ماده 

نمی توانند به حساب امکانات اين ماده  2بند دارايی ھای صندوق بجز در موارد پيش بينی شده در  .1

پيش بينی شده به  دارايی ھای صندوق از طريق فروش اوراق بھادارشکل گيری شکل بگيرند.  وام گيرنده

بر آنھا  )فروش کوتاهعقاد معامله (اين قانون يا ديگر ابزارھای مالی که صندوق در موقع ان 40موجب ماده 

  مسلط نبوده است، مقدور نمی باشد.

درصد دارايی ھای  10 آن از مقداربطوری که  ؛امکانات وامیاقدام به جذب مدير می تواند  .2

  اگر: ، بنمايدتجاوز ننمايدوام مذکور به آن اختصاص می يابد صندوقی که 

  جذب شود، )ختسه ماه مھلت بازپردا) وام کوتاه مدت (تا 1

  ) آن در جھت دستيابی به امالک ضروری برای فعاليت صندوق شرکتی باشد.2

ضمايت يا اگر مطابق اين قانون مورد ديگری پيش بينی نشده باشد، در اين صورت دادن وام يا . 3

  دارايی ھای صندوق مجاز نمی باشد.به حساب کردن تضمين 

گذاشته شوند يا وسيله ای برای تامين تعھدات ديگر محسوب  دارايی ھای صندوق نمی توانند به وثيقه .4

ت رپو (رپوی معکوس) را محدود شده به موجب اين بند حق انعقاد معامالدر نظر گرفته الزام شوند. 

مد نظر بوده و اگر در نتيجه انجام چنين معامله ای حد سازد، اگر آن طبق قواعد (اساسنامه) صندوق  نمی

  نقض نشود. فته شده به موجب اين فصلنصاب ھای در نظر گر

  )ن -72) شماره 11/12/1395( 01/03/2017قانون اصالحی مورخه به موجب  39(اصالح ماده 

  

  . سرمايه گذاری دارايی ھای صندوق40ماده 

  دارايی ھای صندوق فقط در دارايی زير می توانند سرمايه گذاری شوند: .1

 3ماده  1بند » ج«و » پ«، »ب«، »الف«بصره ھای ) در اوراق بھادار وضع شده به موجب ت1

و مجاز به  (منبعد در اين فصل: اوراق بھادار) »پيرامون بازار اوراق بھادار«قانون جمھوری ارمنستان 

در  بازارھای تنظيمی فعالتجارت در بازارھای تنظيمی فعال در جمھوری ارمنستان و ھمچنين در 

  شده از سوی بانک مرکزی می باشند، ، که مشمول فھرست وضعکشورھای خارجی

) در اوراق بھادار مجاز به تجارت در بازارھای تنظيمی فعال کشورھای خارجی ذکرد نشده در 2

برای عموم آزاد بوده و بطور منظم عمل نمايد و با قواعد  بند جاری، اگر بازار تنظيمی مربوطه 1 زيربند

  (اساسنامه) صندوق پيش بينی شده باشد،
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با شرايط صدور و (يا) عرضه آنھا بايستی وراق بھاداری که جديداً صادر شده باشد که مطابق ) در ا3

 بند جاری 2يا  1ماه پس از صدور آنھا در بازار تنظيمی وضع شده به موجب زيربندھای  12در طی 

  مجاز باشند،

  بند جاری، اگر آنھا: 2و  1) در ابزار بازار پولی ذکر نشده در زيربندھای 4

از سوی جمھوری ارمنستان، بانک مرکزی، جوامع جمھوری ارمنستان، سازمان بين المللی يا ف. ال

مل فھرست تعيين شده از سوی اشکه کشور مذکور  يا نھاد خودگردان محلی کشور خارجی يا بانک مرکزی

  می باشد، تضمين شده باشند، يا بانک مرکزی

بند  2و  1رھای تنظيمی وضع شده به موجب زيربند که در بازا ھر اوراق بھادار ديگر صادرکنندهب. 

  جاری مجاز به تجارت بوده ، يا

سازمانی که مطابق با الزامات وضع شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی پ. از سوی 

  صادر يا تضمين شده باشند،

جمھوری عال در در سھام يا اوراق سھام صندوق ھای سرمايه گذاری استاندارد با سرمايه متغير ف) 5

برحسب صندوق ھای سرمايه گذاری با سرمايه متغير خارجی که مطابق با الزامات وضع شده يا  ارمنستان

  ھستند، بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی

که مطابق با الزامات وضع شده يا بانک ھای خارجی  جمھوری ارمنستاندر بانک ھای فعال در ) 6

يا سپرده مدت دار به مدت يک  ھستند، بعنوان سپردۀ ديداری مرکزی بانک برحسب اسناد حقوقی تنظيمی

  سال،

و  1) در ابزار مشتقه مالی مجاز به تجارت در بازارھای تنظيمی پيش بينی شده به موجب زيربندھای 7

  ماده جاری، 2

  ) در ابزار مشتقه مالی در گردش در خارج از بازار تنظيمی:8

ھام صندوق ھا، شاخص ھای س، سپرده ھای بانکی، سھام يا اوراق راوراق بھاداکه موضوع آنھا الف. 

صندوق طبق قواعد يا اساسنامۀ خود می تواند در آنھا بورسی، نرخ درصدھا، نرخ ارز يا ارز خارجی، که 

  سرمايه گذاری نمايد،

  ب. که طرف ديگر معامله انجامی با آنھا واحد تابع کنترل مالی است، و

وز می تواند بطور مطمئن و قابل اعتماد ارزيابی شود و اين که می توانند در پ. ارزش آنھا در ھر ر

بستن موقعيت با استفاده از يک معامله ھر زمان دلخواه به ابتکار صندوق به قيمت عادالنه بفروش برسند (

  )،افست

ماده جاری  2در ساير دارايی ھای نقدينگی تعيين شده با رعايت الزام پيش بينی شده به موجب بند ) 9

  از سوی شورای بانک مرکزی،
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بند جاری که  9الی  1و ابزارھای مشتقه مالی پيش بينی نشده در زيربندھای  اوراق بھادار) در 10

  درصد ارزش کلی دارايی ھای صندوق تجاوز نمايد. 10ارزش کلی آنھا نبايد از 

فلزات گران بھا يا در اوراق  دارايی ھای صندوق سرمايه گذاری با سرمايه متغير نمی توانند در .2

  سرمايه گذاری شوند. بھادار يا ابزار مشتقه مالی که حق بدست آوردن آنھا را فراھم می نمايند

 از درجه ن -213) شماره 22/08/1391(12/11/2012به موجب قانون اصالحی مورخه (اين بند  .3

  )استساقط اعتبار 

و  جزئيات مفاد ماده جاریشرح تواند الزامات  می برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی .4

ھمچنين ديگر نورم ھای اقتصادی فعاليت صندوق وضع بشود، از جمله عملکرد موقت. در موارد پيش بينی 

پيش بينی شده به موجب اين بند نورم ھای اقتصادی  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیشده به موجب 

. در شامل حال صندوق ھايی که جديداً ايجاد می گردند نشونداد در طی يک سال از زمان ايجتوانند  می

ھای اقتصادی صندوق که به موجب اين قانون و سند حقوقی تنظيمی بانک مرکزی بر  صورت نقض نورم

(اگر برحسب اين قانون مھلت مدير موظف است در طی سه روز کاری  ،اساس آن وضع شده است

ادی مشخص تعيين نشده باشد) بانک مرکزی را مطلع سازد و در تری جھت اطالع نقض نورم اقتص کوتاه

  اسرع وقت اقداماتی در جھت رفع نقض در دست گيرد.

،  ن -213) شماره 22/08/1391(12/11/2012به موجب قانون اصالحی مورخه  40(اصالح ماده 

  )ن - 198) شماره 06/08/1395( 27/10/2016قانون اصالحی مورخه 

  

  سرمايه گذاری ھای دارايی ھای صندوق ابدر ارتباط سک ھا . تقسيم ري41ماده 

اين قانون  40محدوديت ھای سرمايه گذاری دارايی ھای صندوق در ابزار مجازی که مطابق ماده  .1

ع می شوند. محدوديت ھای مذکور وض برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیپيش بينی شده است 

  :تواند به موارد ذيل مربوط شوند می

صادر شده از سوی يک شخص  دارايی ھای صندوق که می تواند در اوراق بھادارمقدار ) به حداکثر 1

  ،اوراق بھاداريا متعلق به گروه مشابه يا اقربای نسبی و سببی، از جمله: برحسب کالس 

صادر شده توسط اشخاص متعلق به يک شخص يا گروه مشابه يا  اوراق بھادار) به حداکثر مقدار 2

  ربای نسبی و سببی،اق

) به حداکثر مقدار دارايی ھای صندوق که می تواند به عنوان سپرده در يک بانک سرمايه گذاری 3

  شود،

به حجم ريسک مربوط به طرف معاملۀ منعقد شده توسط ابزار مشتقه مالی با يک شخص يا ) 4

بسته به نوع  يی ھای صندوق،اشخاص متعلق به گروه مشابه يا اشخاص اقربای نسبی و سببی در قبال دارا

  طرف معامله،
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  سرمايه گذاری ھا در سھام يا اوراق سھام صندوق ھای ديگر، ) به شرايط و حداکثر مقادير5

متعلق به يک شخص يا گروه مشابه يا صادر  اوراق بھاداربه حداکثر مقدار نسبت بين ارزش کلی ) 6

ابزار مشتقه مالی منعقد شده با شخص (اشخاص) شده از سوی اقربای نسبی و سببی، سپرده ھای بانکی، 

  ارزش دارايی ھای صندوق،مذکور و 

  ) ديگر محدوديت ھا، از جمله: عمليات موقت.7

ماده جاری می توانند بر حسب موارد پيش  1بند پيش بينی شده به موجب محدوديت ھای مجزای  .2

شامل حال ل از زمان ايجاد در طی يک سا بانک مرکزی تنظيمیبينی شده به موجب سند حقوقی 

  که جديداً ايجاد می گردند نشوند. ھای استانداردی  صندوق

می تواند موارد انحراف از محدوديت ھای پيش بينی شده  برحسب سند حقوقی تنظيمی بانک مرکزی .3

  ماده جاری با حداقل مھلت ھا و شرايط رفع انحرافات مذکور وضع شود. 1به موجب بند 

اين ماده می توانند برای صندوق ھای  2و  1پيش بينی شده به موجب بندھای  محدوديت ھای .4

  بازار پولی متفاوت باشند.و صندوق ھای سرمايه گذاری مبتنی بر شاخص 

  )ن -198) شماره 06/08/1395(27/10/2016 به موجب قانون اصالحی مورخه 41(اصالح ماده 

  

  رمايه گذاری مبتنی بر شاخص. ويژگی ھای سرمايه گذاری صندوق ھای س42ماده 

سرمايه گذاری مبتنی بر صندوق ھای را يا اوراق قرضه که ساختار آن  اوراق بھادارشاخص  .1

  :باشدرا دارا الزامات ذيل شرايط و  کپی می نمايند بايستیشاخص 

  ) ساختار آن بايستی به حد کافی متنوع باشد،1

  مورد نظر معرف نمايندگی باشد، داراوراق بھاآن بايستی در حد کافی برای بازار ) 2

  منتشر شده باشد. ) آن بايستی بطور شايسته3

می تواند معيارھای شرح جزئيات الزامات شاخص  برحسب سند حقوقی تنظيمی بانک مرکزی .2

اوراق بھادار استوار بر پايه سرمايه گذاری ھا دارايی ھای صندوق سرمايه گذاری مبتنی بر شاخص به 

  ين ماده وضع شود و ھمچنين الزامات مکمل ارائه شود.ا 1موجب بند 

  

  ويژگی ھای سرمايه گذاری ھای صندوق ھای بازار پولی. 43ماده 

درصد دارايی ھای آن طبق قواعد  90بازار پولی نوعی صندوق استاندارد است که حداقل  صندوق .1

خارجی صادر شده به مدت  ق بھاداراوراشامل: ، انند در ابزار بازار پولیفقط می تويا اساسنامۀ صندوق 

، در سپرده ھای بانکی کوتاه از مھلت بازپرداخت آن کمتر از يک سال باقی مانده باشدبيش از يک سال که 

  مدت، در ابزار مشتقه مالی و در سھام يا اوراق سھام صندوق ھای بازار پولی ديگر سرمايه گذاری شوند.
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ات مکمل برای سرمايه گذاری می تواند الزام زیبرحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرک .2

نمود سرمايه گذاری  ھايی راھای بازار پولی که مربوط به بانک ھايی که در آنھا می توان سپرده   صندوق

  شود. وضعباشد، و ھمچنين مربوط به ابزار مشتقه مالی، ابزار بازار پولی و (يا) صادر کنندگان آنھا می 

 ،ن -213) شماره 22/08/1391(12/11/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  43(اصالح ماده 

  )ن - 198) شماره 06/08/1395( 27/10/2016 قانون اصالحی مورخه

  

  . سياست سرمايه گذاری صندوق ھای تخصصی7فصل 

  صندوق تخصصیدارايی ھای . الزامات در خصوص سرمايه گذاری 44ماده 

برای انواع مشخص صندوق ھای  بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی تنظيمیطبق قانون و  .1

  تخصصی که صندوق سرمايه گذاران واجد شرايط محسوب نمی شوند می تواند موارد ذيل وضع شود:

  دارايی ھای صندوق که می بايستی به شکل دارايی ھای نقدينگی باشد، ) حداقل مقدار1

  ) محدوديت ھا برحسب انواع و (يا) کالس ھای دارايی ھا،2

اکثر مقدار دارايی ھای صندوق که می تواند در اوراق بھاداری که مجاز به تجارت در بازار ) حد3

  ،تنظيمی نمی باشند سرمايه گذاری شود

 توسطکالس مشابه متعلق به شخص يا اشخاص ھم گروه يا صادر شده  اوراق بھادار) حداکثر مقدار 4

  که صندوق می تواند بدست آورد، اقربای نسبی و سببی

کالس مشابه متعلق به شخص يا  اوراق بھادارحداکثر مقدار دارايی ھای صندوق که می تواند در ) 5

اشخاص ھم گروه يا صادر شده توسط اقربای نسبی و سببی سرمايه گذاری شود، و ھمچنين حداکثر مقدار 

قربای ابا شخص ھم گروه يا با دارايی ھای صندوق که در خصوص آن صندوق می تواند با يک شخص يا 

  ابزار مشتقه مالی منعقد نمايد، نسبی و سببی

  ) حداکثر مقدار دارايی ھای صندوق که می تواند در يک ملک مجزا سرمايه گذاری شود،6

  شرايط و حداکثر حد نصاب ھای سرمايه گذاری در سھام يا اوراق سھام صندوق ھای ديگر،) 7

ه شده نسبت به ارزش کل دارايی ھای وام ھای گرفت) شرايط جذب وام ھا و حداکثر حد نصاب 8

  صندوق،

  عمليات موقت.نورم ھای اقتصادی ) ساير نورم ھای اقتصادی فعاليت صندوق از جمله: 9

می تواند در خصوص سياست سرمايه  ،برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیقانون يا طبق  .2

تر از الزامات وضع شده برای صندوق الزاماتی ماليم گذاری صندوق ھای سرمايه گذاران واجد شرايط 

می تواند ھايی که صندوق سرمايه گذاران واجد شرايط محسوب نمی شوند در نظر گرفته شوند و ھمچنين 

  ھای اقتصادی فعاليت آنھا از جمله: نورم ھای اقتصادی عمليات موقت وضع شود.  نورم
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می توانند در موارد پيش بينی شده به ماده جاری  2يا  1محدوديت ھای پيش بينی شده به موجب بند  .3

شامل حال صندوق ھای در طی يک سال از زمان تاسيس  ،سند حقوقی تنظيمی بانک مرکزیموجب 

اساس  برصصی تعيين شده خنشوند. در صورت نقض نورم ھای اقتصادی صندوق تتخصصی جديدالتاسيس 

طی سه روز کاری در اين باره بانک  ، مدير موظف است درسند حقوقی تنظيمی بانک مرکزیاين قانون و 

(اگر برحسب اين قانون جھت مطلع ساختن  مرکزی را مطلع سازد و در اسرع وقت اقدام به رفع نقض نمايد

  . مورد نقض نورم اقتصادی مشخص مھلت کوتاه تری وضع نشده باشد)

 ،ن -213) شماره 22/08/1391(12/11/2012به موجب قانون اصالحی مورخه  44(اصالح ماده 

  )ن - 198) شماره 06/08/1395( 27/10/2016 قانون اصالحی مورخه

  

  سرمايه گذاری دارايی ھای صندوق امالک. 45ماده 

  طبق قواعد يا اساسنامۀ صندوق امالک، از دارايی ھای صندوق: .1

  سرمايه گذاری شود، ياو مستغالت درصد آن بايستی در امالک  30) حداقل 1

بايستی در امالک و مستغالت و (يا) در اوراق بھادار مربوط به امالک و درصد آن  50حداقل ) 2

  مستغالت سرمايه گذاری شود.

  ماده جاری اوراق بھادار مربوط به امالک و مستغالت عبارتند از: 1برحسب ماده  .2

  ) سھام و اوراق سھام صندوق ھای امالک ديگر،1

ديريت امالک ی آنھا سرمايه گذاری در امالک يا مسازمان ھای ديگر که فعاليت اصل اوراق بھادار) 2

  باشد، می

  صادر شده توسط بانک ھا، ی) اوراق قرضه وام مسکن حمايت3

  بند جاری. 3و  2، 1ابزار مشتقه مالی مبتنی بر اوراق بھادار مندرج در زيربندھای ) 4

  .ملکی که توسط صندوق امالک بدست آمده است مشمول بيمه اجباری خواھد بود .3

  )ن -198) شماره 06/08/1395(27/10/2016 به موجب قانون اصالحی مورخه 45(اصالح ماده 

  

  ريسک مکملدارای . سرمايه گذاری دارايی ھای صندوق 46ماده 

ً به شرح ذيل ريسک مکمل، دارايی ھای صدارای طبق قواعد يا اساسنامۀ صندوق  .1 ندوق اساسا

  شوند: تشکيل می

  مشتقه مالی و (يا) م ھا و استفاده از ابزارھایوانا محدود ) با جذب 1

بر آنھا مسلط (فروش کوتاه) ) از طريق فروش چنان دارايی ھايی که صندوق در موقع انعقاد معامله 2

  .باشد نمی
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  صندوق دارای ريسک مکمل، صندوق سرمايه گذاران واجد شرايط محسوب می شود. .2

  )ن -198) شماره 06/08/1395(27/10/2016 هبه موجب قانون اصالحی مورخ 46(اصالح ماده 

  

  سرمايه گذاری دارايی ھای صندوق سھام اختصاصی. 47ماده 

درصد دارايی ھای صندوق می بايستی  50، حداقل سھام اختصاصیطبق قواعد يا اساسنامۀ صندوق  .1

  در اوراق بھاداری که مجاز به تجارت در بازار تنظيمی نمی باشند سرمايه گذاری شود.

طبق صندوق سھام اختصاصی می تواند در شکل صندوق سرمايه گذاری خطر پذير عمل نمايد، اگر  .2

در اوراق بھادار غير مجاز به درصد دارايی ھای صندوق می بايستی  50حداقل قواعد يا اساسنامۀ صندوق 

ر مرحله رشد يا داند توسط سازمان ھايی که جديداً تاسيس شده و صادر شده تجارت در بازار تنظيمی 

 آنھاصادره از سوی  اوراق بھاداريا مجاز شمردن  ؛ به منظور رشد و پيشرفت سازمان ھای مذکورھستند

  .سرمايه گذاری شود، در بازار تنظيمی

بدست آمده است در در بازار تنظيمی  آنھا در نتيجه مجاز بودن ی که توسط صندوقاوراق بھادار .3

صندوق سرمايه گذاری ، از سوی اين ماده 2يا  1به موجب بند  صورت نقض حداقل حد نصاب وضع شده

ماده جاری تابع  2يا  1در مھلت يک ماه تا تامين الزام حد نصاب وضع شده به موجب بند  خطرپذير

  واگذاری خواھند بود.

صندوق سھام اختصاصی (از جمله: صندوق سرمايه گذاری خطرپذير) صندوق سرمايه گذاران  .4

  حسوب می شود.واجد شرايط م

  

  . سرمايه گذاری دارايی ھای صندوق صندوق ھا48ماده 

درصد دارايی ھای صندوق می بايستی در  50حداقل صندوق ھا،  طبق قواعد يا اساسنامۀ صندوق .1

  سھام و (يا) اوراق سھام صندوق ھای ديگر سرمايه گذاری شود.

  

  . مديريت صندوق و مدير4بخش 

  . مديريت صندوق8فصل 

  . مديريت صندوق شرکتی49ماده 

حقوقی شراکتی متکی  -شکل سازمانیباالترين نھاد مديريت صندوق شرکتی (بجز صندوق دارای  .1

  آن می باشد: صالحيت انحصاریموارد زير در ) مجمع صندوق است که بر اعتماد

يارات وی، ) انتخاب نمايندۀ شرکت کنندگان صندوق در ھيئت مديره مدير و توقف زودتر از موعد اخت1

  به استثنای مواردی که مطابق با اساسنامه صندوق چنين نماينده ای انتخاب نمی شود،
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از درجه ن  -68) شماره 31/03/1393( 21/06/2014 به موجب قانون اصالحی مورخهاين بند () 2

  است)ساقط اعتبار 

  ) انتخاب شخص انجام دھنده مميزی مستقل صندوق،3

  تصويب دستورالعمل مجمع، ) تشکيل کميسيون شمارش و4

) اتخاذ تصميم پيرامون اصالح و فسخ قرارداد امانت داری صندوق و مديريت صندوق و انعقاد 5

قرارداد امانت داری صندوق و مديريت صندوق با مدير و امانت دار جديد، برحسب مقررات وضع شده به 

  موجب اين قانون،

  صندوق،) تصويب اصالحات و (يا) مکمل ھای اساسنامه 6

) اتخاذ تصميم پيرامون سازماندھی مجدد و انحالل صندوق و ھمچنين تعيين کميسيون انحالل و 7

  .انحاللو ترازنامه موقت تصويب 

ماده جاری قابل  1صالحيت اتخاذ تصميمات در خصوص موضوعات پيش بينی شده به موجب بند  .2

  انتقال به مدير نمی باشد.

ماده جاری پيش بينی نشده باشد  1صالحيت ھايی که به موجب بند  طبق اساسنامه صندوق شرکتی .3

تواند برای مجمع صندوق محفوظ باشد، از جمله: حق تاييد تصميمات مجزايی که برحسب اين قانون از  می

  سوی مدير اتخاذ می شود.

مفاد وضع شده برای مجمع » پيرامون شرکت ھای سھامی«بر اساس قانون جمھوری ارمنستان  .4

شامل حال تدارک و آماده سازی مجمع صندوق، برگزاری آن، اتخاذ تصميمات و ساير  ،مومی سھامدارانع

  می شود، اگر برحسب اين قانون مقررات ديگری پيش بينی نشده باشد. روابط مربوط به آن

  در صندوق شرکتی ھيئت مديره و کميسيون بازرسی (بازرس) ايجاد نمی شود. .5

صالحيت ھای انحصاری محفوظ » پيرامون شرکت ھای سھامی«ی ارمنستان به موجب قانون جمھور

برای مجمع عمومی يا ھيئت مديرۀ سھامداران که بر اساس اين قانون و (يا) اساسنامه صندوق به مجمع 

  تحقق می يابد.وی ، توسط ھيئت مديره مدير بعنوان صالحيت انحصاری استصندوق تعلق نگرفته 

ی صندوق می بايستی به شخص دارايی ھاق شرکتی و ھمچنين مديريت مديريت اجرايی صندو .6

به نحوی که عملکردھای پيش بينی شده به موجب اين بند دارای مجوز فعاليت مديريت صندوق سپرده شود. 

به نمايندگی از طرف صندوق شرکتی از سوی مدير اجرا می شوند، صرفنظر از اين که عملکرد مربوطه 

  رای صندوق محفوظ بوده يا مستقيماً در حوزه اختيارات مدير می باشد.بر حسب اين قانون ب

حقوقی شراکتی متکی بر اعتماد از سوی شريک  - شکل سازمانیصندوق ايجاد شده در مديريت  .7

  کامل دارای مجوز فعاليت مديريتی انجام می پذيرد.

  ن) -68) شماره 31/03/1393( 21/06/2014 به موجب قانون اصالحی مورخه 49اصالح ماده (
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  . مجمع صندوق سرمايه گذاری محدود50ماده 

اين ماده يا بر اساس قواعد  3به منظور اتخاذ تصميمات در خصوص مسائل پيش بينی شده در بند  .1

سرمايه گذاری محدود تشکيل می شود که کليه شرکت صندوق حداقل سالی يک بار مجمع صندوق قراردادی 

تناسب با تعداد و ارزش برآوردی سھام متعلق بخود و ھمچنين ساير اشخاص پيش کنندگان با تعداد آرای م

  بينی شده برحسب قواعد صندوق حق شرکت در آن را دارند.

درصد در صندوق شرکت  10بنا به درخواست شرکت کننده (شرکت کنندگان) صندوق که حداقل  .2

  داشته باشد بايستی مجمع فوق العاده برگزار شود.

  تصميمات در خصوص مسائل زير در صالحيت انحصاری مجمع صندوق می باشد: اتخاذ .3

انتخاب نماينده شرکت کنندگان صندوق در ھيئت مديرۀ مدير، توقف زودتر از موعد اختيارات وی، ) 1

  به استثنای مواردی که مطابق با قواعد صندوق چنين نماينده ای انتخاب نمی شود.

  يزی مستقل صندوق،) انتخاب شخص انجام دھنده مم2

  ) تشکيل کميسيون شمارش و تصويب دستورالعمل مجمع،3

پيرامون اصالح و فسخ قرارداد امانت داری  اعالم موافقت در خصوص تصميمات ھيئت مديرۀ مدير) 4

صندوق و انعقاد قرارداد امانت داری صندوق با امانت دار جديد، برحسب مقررات وضع شده به موجب اين 

  قانون،

الم موافقت در خصوص تصميم ھيئت مديرۀ مدير پيرامون تاييد انجام اصالحات و (يا) مکمل ) اع5

  ھای قواعد صندوق،

و ھمچنين  صندوقو توقف  لحاقا ) اعالم موافقت در خصوص تصميمات ھيئت مديرۀ مدير پيرامون6

  تاييد ترازنامه ھای موقت و انحالل.

ماده جاری مجمع  3پيش بينی شده به موجب بند صالحيت اتخاذ تصميمات در خصوص موضوعات  .4

  قراردادی سرمايه گذاری محدود قابل انتقال به مدير نمی باشد. صندوق

قراردادی سرمايه گذاری محدود، برگزاری آن، اتخاذ  صندوقدر قبال تدارک و آماده سازی مجمع  .5

پيرامون «ھوری ارمنستان ن جمتصميمات و ساير روابط مربوط به آن مفاد وضع شده بر اساس قانو

اعمال می شود، اگر برحسب اين قانون و ھمچنين با در نظر داشتن ويژگی ھای » ھای سھامی شرکت

  قراردادی مقررات ديگری پيش بينی نشده باشد. صندوق

که بر حسب نمی شود آن صندوق ھای قراردادی سرمايه گذاری محدود  حال الزامات اين ماده شامل .6

  گردد.يش بينی شده باشد که در صندوق مورد نظر مجمع صندوق برگزار نمی قواعد آنھا پ

  

  . مديريت صندوق51ماده 
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مديريت صندوق حل و فصل مسائل مربوط به عملکرد صندوق می باشد، به غير از اختياراتی که  .1

و  ) برای مجمع صندوق (در صورت وجود آن) محفوظ بودهاساسنامهطبق اين قانون و (يا) قواعد (

  خصوصاً عبارتند از:

مديريت سرمايه گذاری ھا که بر اتخاذ تصميمات در خصوص سرمايه گذاری دارايی ھای صندوق  )1

  داللت می کند،در چارچوب سياست سرمايه گذاری صندوق 

  ) عملکردھای مديريتی:2

  الف. سازماندھی صدور و بازخريد (بازپرداخت) سھام يا اوراق سھام،

  ی مربوط به مديريت صندوق و سازماندھی ثبت حسابداری،ب. عملکردھای حقوق

پ. محاسبۀ ارزش دارايی ھای خالص صندوق و ھمچنين محاسبۀ ارزش برآوردی و قيمت پذيره 

  نويسی و بازخريد (بازپرداخت) سھام يا اوراق سھام،

  تصدی دفتر فھرست شرکت کنندگان صندوق،ت. 

  رآمد در بين شرکت کنندگان صندوق،ث. تعيين درآمد صندوق و سازماندھی تقسيم د

بعنوان کارگزار مالياتی برای شرکت کنندگان صندوق در خصوص درآمدھای حاصله از طريق ج. 

صندوق سرمايه  صادر شده توسط اوراق بھادارصندوق قراردادی و ھمچنين سود سھام حاصل شده از 

  مذکور، اوراق بھادارو درآمد حاصله از بازخريد  گذاری شرکتی

  . در اختيار گذاشتن اطالعات ضروری به شرکت کنندگان صندوق،چ

  ح. ساير عملکردھای مديريتی،

  ) سازماندھی پيشنھاد و پذيره نويسی سھام يا اوراق سھام (بازار يابی).3

در اين قانون مديريت صندوق نيزمديريت صندوق بازنشستگی است، اگر از معنای مفاد مشخص  .2

مديريت صندوق فقط مديريت صندوق ھای ديگر متفاوت از صندوق بازنشستگی ناشی از آن نمی شود که 

  .است

  مديريت صندوق مشابه فقط بايد توسط يک مدير انجام شود. .3

مدير می تواند بيش از يک صندوق اداره نمايد. به نحوی که صندوق ھای قراردادی که از طرف  .4

ت سرمايه گذاری، با حقوق و اختياراتی که شرکت يک مدير اداره می شوند بايستی با نوع خود، سياس

کنندگان صندوق برحسب سھام دارا می باشند و (يا) با محدوديت ھای تعداد شرکت کنندگان صندوق از 

  .يکديگر تمايز داشته باشند

مديريت صندوق فقط مديريت در حال اجرا از سوی مدير می باشد، بجز  ،به تعريف اين قانون .5

  اين قانون انجام می پذيرد. 49سوی مجمع صندوق پيش بينی شده به موجب ماده  که از یمديريت

  

  . مدير9فصل 
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  . مدير52ماده 

حقوقی شرکت سھامی يا شرکت با مسئوليت محدود ايجاد  -به شکل سازمانیفقط مدير می تواند  .1

  شود.

اد می شود و وق غيرعمومی) ايجمدير برای اجرای فعاليت مديريت صندوق (از جمله: صند .2

  ماده جاری اجرا نمايد. 5و  4بغير از موارد پيش بينی شده به موجب بندھای  یتواند فعاليت ديگر نمی

از مجوز فعاليت مديريت صندوق، مدير برای اجرای فعاليت مديريت صندوق بازنشستگی بغير  .3

ت صندوق بازنشستگی بايستی برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون به ترتيب مجوز مديري می

داوطلبانه يا اجباری را نيز دريافت نمايد. به نحوی که برای اجرای فعاليت مديريت صندوق ھای 

 بازنشستگی داوطلبانه از طرف مديری که مجوز مديريت صندوق بازنشستگی اجباری دريافت کرده است

  مستلزم اخذ مجوز مکمل نمی باشد.

مقررات وضع شده به موجب اين قانون مدير می تواند در صورت اخذ مجوز مربوطه برحسب  .4

ماده  1بند  5وضع شده به موجب زيربند  اوراق بھادارھمزمان با فعاليت مديريت صندوق، مديريت بستۀ 

  انجام دھد. »پيرامون بازار اوراق بھادار« جمھوری ارمنستانقانون  25

شده به موجب اين قانون می تواند مدير در صورت دريافت مجوز مربوطه برحسب مقررات وضع  .5

  به عنوان خدمات مکمل عمليات زير را به انجام برساند:

پيرامون بازار « جمھوری ارمنستانقانون  25ماده  1بند  3) عرضه مشورت دھی به موجب زيربند 1

  در ارتباط با انجام سرمايه گذاری ھا در اوراق بھادار تحت مديريت خود، و (يا)» اوراق بھادار

  ) امانت داری سھام يا اوراق سھام صندوق.2

از درجه ن  - 68) شماره 31/03/1393( 21/06/2014به موجب قانون اصالحی مورخه اين بند ( .6

  است)ساقط اعتبار 

ماده جاری الزامات پيش بينی شده  5و  4يا  4يا  3بند وجب مدر عرضه خدمات پيش بينی شده به  .7

  از الزام صدور مجوز، شامل حال مدير می شود.برای عرضه خدمات مذکور بغير 

د منجر به نمی باشد که می تواندر عنوان خود مدير مجاز به استفاده چنان واژه ھای گمراه کننده  .8

ايجاد سوء تفاھمات در خصوص وضعيت مالی مدير مورد نظر يا وضعيت حقوقی يا فعاليت مورد اجرای 

  آن گردد.

مدير صندوق سرمايه «مجاز به استفاده از عبارات در بانک مرکزی اشخاص فاقد مجوز مربوطه  .9

، شکل ھای صرفی و اشتقاقی آنھا، رونويسی آنھا به زبان خارجی، ترجمه ھا يا استفادۀ آنھا در »گذاری

عمومی خود و يا به ھر شکلی کمک به تبليغ آنھا، اگر از معنی و مفھومی  عنوان خود، تبليغات يا پيشنھاد

و مشتقات آنھا چنان برداشتی نباشد که » مدير صندوق سرمايه گذاری«عبارات يجۀ استفاده از که در نت



41 

 

که به موجب اين قانون وضع شده است نمی باشد، و اگر حق  یمنظور مربوط به فعاليت مديريت صندوق

  باشد.شده نمحفوظ چنين استفاده ای برحسب قانون يا قراردادھای بين المللی 

شامل حال شعبه ايحاد شده از سوی مدير برحسب اين قانون ضع شده برای مدير نورم ھای و .10

اسناد حقوقی خارجی در جمھوری ارمنستان نيز می شود، به غير از مواردی که بر حسب اين قانون يا 

اصل نورم حقوقی بوضوح ضوابط ديگری وضع شده باشد، يا اينکه از تصويب شده بر اساس آن  تنظيمی

ايجاد در جمھوری ارمنستان که از سوی مدير  ه ایمربوط به شعبنمی تواند منظور که شود ناشی از آن 

  شده است، باشد.

  )ن -68) شماره 31/03/1393( 21/06/2014به موجب قانون اصالحی مورخه  52اصالح ماده (

  

  . مجوز مديريت صندوق53ماده 

برحسب مقررات وضع شده به موجب مجوز فعاليت مديريت صندوق (منبعد: مجوز) سندی است که  .1

تاييد کنندۀ و تصويب شده بر اساس آن از سوی بانک مرکزی صادر شده  اسناد حقوقی تنظيمیاين قانون و 

انجام فعاليت مديريت صندوق، پيشنھاد انجام آن يا معرفی شخص بعنوان  می باشد.فعاليت مديريت صندوق 

نيز با اخذ مجوز مکمل) ممنوع  يت صندوق بازنشستگیانجام دھنده آن بدون داشتن مجوز (برای مدير

  باشد. می

قه گذاری، انتقال يا واگذاری مجوز يا حقوق و اختيارات پيش بينی شده به موجب آن قابل وثي .2

  باشند. نمی

  مجوز بدون مھلت صادر می شود. .3

شرکتی مدير تاريخ صدور، عنوان کامل شرکتی مدير (عنوان کامل شماره مجوز،  -در مجوز؛ .4

  خارجی و عنوان شعبۀ ايجاد شده در جمھوری ارمنستان) و شماره ثبتی ذکر می شود.

  وضع می شود. بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی تنظيمی فرم واحد مجوز .5

مجوز برحسب مقررات و پايه و صادر يا لغو می شود.  بانک مرکزیمجوز بنا به تصميم شورای  .6

ضوابط ديگری در با قوانين ديگر اين قانون لغو می شود. در صورتی که اساس وضع شده به موجب 

  خصوص لغو مجوز وضع شده باشد مفاد و ضوابط اين قانون عمل خواھند کرد.

مراتب را در اسرع مکلف است در صورت مفقود شدن مجوز يا غير قابل استفاده بودن آن مدير  .7

برحسب درخواست نامه مدير  بانک مرکزیاعالم نمايد. به بانک مرکزی  وقت، حداکثر طی سه روز کاری

  .در اختيار مدير قرار می دھدالمثنی نسخۀ در مھلت ده روز 

  

  . ثبت و صدور مجوز مدير54ماده 



42 

 

که بر  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیمقررات ثبت و صدور مجوز مدير برحسب اين قانون و  .1

در صورتی که با قوانين ديگر ضوابط ديگری در . اساس آن به تصويب رسيده است وضع می شود

  خصوص صدور مجوز مدير وضع شده باشد مفاد و ضوابط اين قانون عمل خواھند کرد.

اسناد برحسب نحوه و مقررات وضع شده به موجب جھت ثبت و صدور مجوز مدير موسسين آن  .2

  رائه می نمايند:ا بانک مرکزیاسناد و مدارک ذيل را به  بانک مرکزی حقوقی تنظيمی

  ) درخواست نامۀ ثبت و صدور مجوز،1

 5و  4يا  4و (يا)  3) درخواست نامۀ دريافت مجوز عرضه خدمات پيش بينی شده به موجب بندھای 2

  اين قانون (اگر مدير خدمات مربوطه را نيز عرضه خواھد کرد)، 52ماده 

  ) برنامه تجاری مدير،3

  وسس مدير تصويب شده است،) اساسنامۀ مدير که از سوی مجمع م4

توسط  جمھوری ارمنستانشعبه ايجاد شده در درخواست نامۀ ثبت عنوان شرکتی مدير (بغير از ) 4.1

که الزامات آن، فھرست اسناد و مدارک مورد ارائه به ھمراه آن و ھمچنين روابط مربوط به  مدير خارجی)

حسب مقرراتی که مشترکاً توسط بانک مرکزی بررسی درخواستنامه و ثبت عنوان شرکتی و تغييرات آن بر

  ،و نھاد تام االختيار دولت وضع می شود، تنظيم می شوند

  ،تعيين شده است بانک مرکزیکه از سوی آنان پيرامون ) فھرست موسسين مدير و اطالعات 5

  تصويب نامۀ مجمع موسسين مدير پيرامون انتصاب روسای مدير،) 6

سردفتر، رونوشت  به تاييدير، گواھی نمونه امضاھای روسا روسای مد پيرامون) اطالعات 7

  صالحيت حرفه ای آنان،ھای  نامهگواھي

به پيوست  بانک مرکزی) اسناد و مدارک الزم به موجب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی 8

وق دريافت موافقت اوليه شرکت قابل توجه اشخاصی که شرکت قابل توجھی در سرمايۀ صند نامه درخواست

  دارند،

نظام نامه ھای فعاليت (کار) مدير، آيين نامه ھای داخلی تنظيم کنندۀ فعاليت روسا و ) پيش نويس 9

  : قواعد فعاليت)،دآن (منبع کارکنان

که در بانک مرکزی يا يکی از اساسنامه ای مدير به حسابی  ۀپرداخت سرماي ۀ) سند تاييد کنند10

  غير وابسته به مدير افتتاح شده باشد، ھای فعال در جمھوری ارمنستان و بانک

فھرست کارمندانی که در ترکيب مدير يا به نمايندگی از سوی مدير در حال انجام فعاليت مديريت ) 11

  صندوق ھستند و رونوشت ھای اسناد تاييد کننده صالحيت حرفه ای آنان،

  بانک مرکزی،با معيارھای تعيين شده از سوی مدير ) اطالعيۀ مطابقت محل فعاليت 12

  ) قبض رسيد پرداخت عوارض دولتی،13
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مستمری ھای پيرامون « جمھوری ارمنستان) ساير اسناد و مدارک پيش بينی شده به موجب قانون 14

  (اگر مدير مديريت صندوق ھای بازنشستگی را نيز انجام خواھد داد)،» اندوخته

  .يمی بانک مرکزیبرحسب اسناد حقوقی تنظ) ديگر اسناد و مدارک تعيين شده 15

بانک مرکزی می تواند اطالعات و اسناد مکملی را که برای ارزيابی قابليت اطمينان اسناد و  .3

  ماده جاری الزم باشد درخواست نمايد. 2اطالعات پيش بينی شده به موجب بند 

 بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی تنظيمی خود می تواند برای شرکای قابل توجه غير مقيم و .4

استثنائاتی را در خصوص ارائه  ايجاد شده جمھوری ارمنستاندر ی که توسط مدير خارجی روسای شعب

ماده جاری تعيين نمايد، اگر امکان ارائه اسناد و  2برخی اسناد و اطالعات پيش بينی شده به موجب بند 

مورد نظر قابل اطالعات مورد درخواست برحسب قانون کشور مورد نظر محدود باشد يا در قبال شخص 

  اعمال نباشند.

 5و  4يا  )4و ( 3مدير فعال برای دريافت مجوز عرضۀ خدمات پيش بينی شده به موجب بندھای  .5

وضع شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی اسناد و نحوه و مقررات مطابق اين قانون  52ماده 

  مدارک ذيل را ارائه می نمايد:

  مجوز عرضۀ خدمات مربوطه،نامۀ دريافت  درخواست) 1

  ) تغييرات انجام شده در اساسنامه، قواعد فعاليت و برنامۀ تجاری مدير،2

پيرامون مستمری ھای « جمھوری ارمنستان) ساير اسناد و مدارک پيش بينی شده به موجب قانون 3

  ،(اگر درخواست مديريت صندوق ھای بازنشستگی را می نمايد) »اندوخته

  مدارک تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.ساير اسناد و ) 4

، ن -141) شماره29/12/1390( 19/03/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  54(اصالح ماده 

  )ن - 213) شماره 22/08/1391( 12/11/2012قانون اصالحی مورخه 

  

  . اتخاذ تصميم پيرامون ثبت و صدور مجوز مدير55ماده 

خدمات پيش صدور مجوز برای عرضۀ  )يا(مدير و رامون ثبت و صدور مجوز بانک مرکزی پي .1

اسناد و کليۀ تصميم گيری می نمايد، اگر اين قانون  52ماده  5و  4يا  4و (يا)  3بينی شده به موجب بندھای 

اس رد و پايه اس باشدارائه شده   54ماده  5و (يا)   3و  2بندھای الزم و پيش بينی شده به موجب اطالعات 

 وجود نداشته باشد.(صدور مجوز عرضۀ خدمات مربوطه) و صدور مجوز متکی بر اين قانون مدير ثبت 

که به پيوست درخواست نامۀ ثبت و وجود پايه و اساس رد درخواست صدور مجوز عرضۀ خدمات مربوطه 

  ر قرار گيرد.صدور مجوز مدير می باشد، نمی تواند پايه و اساس رد درخواست ثبت و صدور مجوز مدي
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ثبت و صدور مجوز مدير (و ھمچنين اعالم رضايت نسبت به درخواست پيرامون  بانک مرکزی .2

اين قانون  52ماده  5و  4يا  4و (يا)  3عرضۀ خدمات پيش بينی شده به موجب بندھای دريافت مجوز نامۀ 

دور مجوز مدير (و يا رد ثبت و ص )که به پيوست درخواست نامه ثبت و صدور مجوز ارائه می شود

دريافت مجوز عرضۀ خدمات پيش بينی شده به موجب نامۀ ھمچنين اعالم رضايت نسبت به درخواست 

ت نامه ثبت و صدور مجوز ارائه اين قانون که به پيوست درخواس 52ماده  5و  4يا  4و (يا)  3بندھای 

سين مدير تصميم اتخاذ سوی موس روز کاری از زمان ارائه درخواست نامه از 30در طی  شود) می

 4و (يا)  3صدور مجوز عرضۀ خدمات پيش بينی شده به موجب بندھای پيرامون  بانک مرکزی نمايد. می

از زمان ارائه درخواست نامه مجوز تصميم روز کاری  20يا رد آن در طی  اين قانون 52ماده  5و  4يا 

  اتخاذ می نمايد.

اری پس از اتخاذ تصميم پيرامون ثبت و صدور موظف است در طی پنج روز ک بانک مرکزی .3

گواھی نامه ثبت و مجوز را به مدير تحويل بدھد. فرم گواھی نامه ثبت پيش بينی در اين بند  ،مجوز مدير

  وضع می شود. برحسب سند حقوقی تنظيمی بانک مرکزی

جھت درج و بانک مرکزی ظرف مدت پنج روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون ثبت مدير مراتب را  .4

  انجام امور مربوط به ثبت مدير به اطالع نھاد ذيصالح ثبت اشخاص حقوقی می رساند.

  مدير پس از ثبت در بانک مرکزی ھويت شخص حقوقی بدست می آورد. .5

  

  . پايه و اساس رد ثبت و صدور مجوز مدير56ماده 

خدمات پيش بينی شده  صدور مجوز عرضۀبانک مرکزی به شرح ذيل ثبت و صدور مجوز مدير يا  .1

  را رد می نمايد، اگر:اين قانون  52ماده  5و  4يا  4و (يا)  3به موجب بندھای 

) اسناد و مدارک ارائه شده با اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی تصويب شده بر اساس آن مطابقت 1

ير قابل اطمينان منعکس شده نداشته باشد، يا مدارک جعلی ارائه شده باشد يا در اسناد ارائه شده اطالعات غ

باشد، يا در اسناد ارائه شده نواقص و کاستی ھايی وجود داشته باشد و نواقص ياد شده از سوی شخص ارائه 

  اين قانون برطرف نشده باشد، 111ماده  1نامه درمھلت وضع شده به موجب بند  کننده درخواست

 اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیون و ) روسای مدير واجد شرايط تعيين شده به موجب اين قان2

  نباشند،

  د،ن قانون و ساير اسناد حقوقی نباش) مدير واجد الزامات و شرايط انجام فعاليت مديريت برحسب اي3

  ) اساسنامه مدير و (يا) قواعد فعاليت با قانون مغايرت داشته باشد،4
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قابل توجه در سرمايه مدير را ) بانک مرکزی درخواست نامه جلب موافقت اوليه جھت کسب شرکت 5

  حتی برای يک مورد رد کرده باشد،

) برنامه تجاری ارائه شده با اين قانون و الزامات تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی که بر 6

  اساس آن از سوی بانک مرکزی پذيرفته شده است، مطابقت نداشته باشد،

غير واقع بينانه باشد يا اين که عملکرد به وقف ) بنا به نظر معقول بانک مرکزی برنامه تجاری 7

  مدير را قادر به انجام فعاليت عادی مديريت صندوق و (يا) عرضه عادی خدمات نخواھد ساخت، هبرنام

معقول بانک مرکزی عملکرد موسسين مدير يا اقربای نسبی و سببی آنان، وضعيت مالی، نظر ) بنا به 8

می تواند به منافع مشتريان لطمه بزند يا مانع روال عادی  آنان، ينه مالیاعتبار منفی يا نبود تجربه در زم

  يا اجرای درست نظارت از سوی بانک مرکزی بشود،مدير از سوی فعاليت مديريت صندوق 

  اساسنامه ای که بر اساس اين قانون تعيين شده است پرداخت نشده باشد، ۀ) حداقل مقدار سرماي9

ت تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی از فضای الزم و ) مدير مطابق با الزاما10

  (يا) تجھيزات فنی برخوردار نباشد،

 »پيرامون مستمری ھای اندوخته« جمھوری ارمنستانداليل و اساس ديگری به موجب قانون ) 11

  وجود داشته باشد (برای صدور مجوز مديريت صندوق ھای بازنشستگی).

  

  د و صدور مجدد مجوز شرکت سرمايه گذاری بعنوان مدير. ثبت مجد57ماده 

 25ماده  1بند  5شرکت سرمايه گذاری که مديريت بستۀ اوراق بھادر وضع شده به موجب زيربند  .1

اجرا می نمايد، جھت انجام فعاليت مديريت » پيرامون بازار اوراق بھادار« جمھوری ارمنستانقانون 

ثبت  می باشد. مجدد مجوزب اين ماده مشمول ثبت مجدد و صدور صندوق به مقررات وضع شده به موج

  انجام می پذيرد.شده مجدد و صدور مجدد مجوز پيش بينی شده به موجب اين بند به روش ساده 

ماده  1برای ثبت مجدد و صدور مجدد مجوز پيش بينی شده به موجب بند  شرکت سرمايه گذاری .2

اسناد و ، بانک مرکزی سند حقوقی تنظيمیوضع شده به موجب  فرم و مقرراتبرحسب جاری می بايستی 

  ارائه نمايد: بانک مرکزیبه مدارک ذيل را 

  ثبت مجدد و صدور مجدد مجوز،) درخواست نامۀ 1

 5و  4يا  4و (يا)  3عرضۀ خدمات پيش بينی شده به موجب بندھای درخواست نامۀ دريافت مجوز ) 2

و در صورتی که بعنوان شرکت  ت مذکور را نيز عرضه خواھد نموداين قانون (اگر مدير خدما 52ماده 

  ،)سرمايه گذاری مجوز آن را دريافت نکرده باشد
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ساس آن که به موجب اين قانون نامه لغو انواع خدمات سرمايه گذاری بر ا مجوز و درخواست) 3

  افت شده باشد)،توانند از سوی مدير اجرا شوند (در صورتی که برای خدمات مذکور مجوز دري نمی

  ) برنامه تجاری مدير،4

  ) تغييرات مربوطۀ انجام شده در اساسنامه،5

ارائه  بانک مرکزیکه از سوی گواھی برآورده شدن الزام حداقل مقدار سرمايه اساسنامه ای مدير ) 6

  ،شده است

  ) قبض رسيد پرداخت عوارض دولتی،7

پيرامون مستمری ھای « جمھوری ارمنستانن ) ساير اسناد و مدارک پيش بينی شده به موجب قانو8

  (اگر مدير مديريت صندوق ھای بازنشستگی را نيز انجام خواھد داد)، »اندوخته

  ) ساير اسناد و مدارک تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.9

، 1ھای در خصوص درخواست نامۀ (درخواست نامه ھا) ارائه شده مندرج در زيربند بانک مرکزی .3

پايه و اين ماده ارائه شده باشد و  2بند موجب پيش بينی شده به و الزم  داين ماده، اگر کليه اسنا 1بند  3و  2

اين ماده وضع شده است وجود  4اساسی مبنی بر رد درخواست نامه (درخواست نامه ھا) که به موجب بند 

صدور مجوز عرضۀ خدمات نامۀ درخواست وجود پايه و اساس رد . تصميم گيری می نمايدنداشته باشد، 

مجوز می باشد، نمی تواند پايه و اساس رد مجدد و صدور مجدد مربوطه که به پيوست درخواست نامۀ ثبت 

در صورت رد درخواست نامه پيش بينی شده به . مجوز قرار گيردمجدد و صدور مجدد درخواست ثبت 

مجدد و صدور مجدد درخواست نامۀ ثبت اين ماده،  4بند  7اين ماده بر اساس زيربند  2بند  3موجب زيربند 

  شرکت سرمايه گذاری بعنوان مدير رد خواھد شد. مجوز

اين ماده را رد  2به موجب بند خواست نامه (درخواست نامه ھا) پيش بينی شده در بانک مرکزی .4

  نمايد اگر: می

ظيمی تصويب شده بر اساس آن مطابقت اسناد و مدارک ارائه شده با اين قانون و اسناد حقوقی تن) 1

نداشته باشد، يا مدارک جعلی ارائه شده باشد يا در اسناد ارائه شده اطالعات غير قابل اطمينان منعکس شده 

باشد، يا در اسناد ارائه شده نواقص و کاستی ھايی وجود داشته باشد و نواقص ياد شده از سوی شخص ارائه 

  اين قانون برطرف نشده باشد، 111ماده  1ع شده به موجب بند نامه درمھلت وض کننده درخواست

واجد شرايط و الزامات جھت انجام فعاليت مدير که به موجب اين قانون و  شرکت سرمايه گذاری) 2

  وضع شده است نباشد،اسناد حقوقی تنظيمی ساير 

  ون باشد،مغاير با قان شرکت سرمايه گذاری) تغييرات مربوطه انجام شده در اساسنامه 3
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) برنامه تجاری ارائه شده با اين قانون و الزامات تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی که بر 4

  اساس آن از سوی بانک مرکزی پذيرفته شده است، مطابقت نداشته باشد،

) بنا به نظر معقول بانک مرکزی برنامه تجاری غير واقع بينانه باشد يا اين که عملکرد به وقف 5

  ،شدمدير قادر به انجام فعاليت عادی مديريت صندوق و (يا) عرضه عادی خدمات نخواھد  ،هبرنام

اساسنامه ای که بر اساس اين  ۀکفاف حداقل مقدار سرماي شرکت سرمايه گذاریاساسنامه ای  ۀ) سرماي6

  قانون برای مدير تعيين شده است نمی دھد،

 2بند  3موجب زيربند درخواست نامه ارائه شده به  ه نمودن) بنا به نظر معقول بانک مرکزی برآورد7

  ،وارد آوردتواند به منافع مشتريان لطمه  اين ماده می

داليل و اساس ديگری مبنی  »پيرامون مستمری ھای اندوخته« جمھوری ارمنستان) به موجب قانون 8

  ستگی).بر رد درخواست نامه وجود داشته باشد (برای صدور مجوز مديريت صندوق ھای بازنش

 شرکت سرمايه گذاریروز کاری از زمان ارائه درخواست نامه از سوی  30ظرف  بانک مرکزی .5

اين ماده تصميم  2پيش بينی شده به موجب بند  (درخواست نامه ھا)به پذيرش يا رد درخواست نامۀ نسبت 

  نمايد. اتخاذ می

و صدور مجدد م پيرامون ثبت موظف است در طی پنج روز کاری پس از اتخاذ تصمي بانک مرکزی .6

  مدير گواھی نامه ثبت و مجوز را به مدير تحويل بدھد. بعنوان  شرکت سرمايه گذاریمجوز مجدد 

ثبت مجدد و صدور مجدد مجوز بانک مرکزی ظرف مدت پنج روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون  .7

شرکت مجدد ربوط به ثبت مراتب را جھت درج و انجام امور م ،بعنوان مدير شرکت سرمايه گذاری

  بعنوان مدير به اطالع نھاد ذيصالح ثبت اشخاص حقوقی می رساند. گذاری سرمايه

بانک مرکزی ھويت مدير صدور مجدد مجوز توسط از زمان ثبت مجدد و  شرکت سرمايه گذاری .8

ه است داده شد شرکت سرمايه گذاریبدست می آورد و مجوز عرضه خدمات سرمايه گذاری که قبالً به 

  اعتبار شناخته شده و می بايستی در مھلت سه روز به بانک مرکزی عودت داده شود. بی

  

  . برنامه تجاری و گزارش حسابدھی آن58ماده 

  تجاری برای سه سال آتی تنظيم می شود و شامل اطالعات زير می باشد: ۀبرنام .1

  ) ساختار سازمانی داخلی مدير،1

  ا،) محاسبات درآمدھا و ھزينه ھ2

  ) روند چشم انداز رشد مالی،3

  وصف بازارھای قابل پيش بينی برای فعاليت،) 4
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  ) رقبای اصلی و روش ھای ايستادگی در برابر رقابت،5

  مديريت و ارزيابی ريسک ھای احتمالی، ) روش ھای6

) وصف جزئيات ھر چه بيشتر پيش بينی ھای تجاری در خصوص فعاليت مديريت صندوق و ھمچنين 7

اين قانون (اگر طبق مقرارت وضع شده به  52ماده  5و  4خدمات پيش بينی شده به موجب بندھای عرضۀ 

  موجب اين قانون مجوز آن دريافت شده باشد)،

آن صندوقی (صندوق ھا) که در نظر است با آن قرارداد مديريت صندوق منعقد بشود و (يا) آن نوع ) 8

  اری و سھام (اوراق سھام)) که در نظر است ايجاد شود،صندوقی (صندوق ھا) (برحسب سياست سرمايه گذ

) سياست سرمايه گذاری که مدير در نظر دارد در پيش گيرد، جھات سرمايه گذاری دارايی ھا و 9

  سيستم مديريت ريسک ھا،

  .برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیاطالعات وضع شده ساير ) 10

اين ماده پيش بينی نشده باشد  1عاتی را نيز که به موجب بند مدير می تواند در برنامه تجاری اطال .2

  بگنجاند.

اسناد حقوقی تنظيمی مقررات، نحوه و مھلت ھای وضع شده به موجب برحسب مدير در طی فعاليت  .3

گزارش حسابدھی پيرامون اجرای برنامه در طی ثبت و صدور مجوز و ھمچنين بعد از آن  بانک مرکزی

  ارائه می نمايد. بانک مرکزیرا به  اين ماده 4د تجاری مندرج در بن

اسناد حقوقی تنظيمی مقررات، نحوه و مھلت ھای وضع شده به موجب برحسب مدير موظف است  .4

  ارائه می نمايد. بانک مرکزیبرنامه تجاری سه ساله و تغييرات انجامی در آن را به  بانک مرکزی

  

  پيامدھای حقوقی آنو . لغو مجوز 59ماده 

اين  52ماده  5و  4يا  4و (يا)  3ھای خدمات پيش بينی شده به موجب بند مجوز (مجوز عرضۀ .1

  قانون) می تواند در صورتی لغو شود، اگر:

ھای خدمات پيش بينی شده به موجب بند ماه پس از دريافت مجوز (مجوز عرضۀ 12در مدت ) مدير 1

وقفه مديريت صندوق انجام نداده باشد (خدمات مربوطه  اين قانون) فعاليت بی 52ماده  5و  4يا  4و (يا)  3

را عرضه نکرده باشد)، به نحوی که به تعريف اين زيربند فعاليت مديريت صندوق نيز فعاليت مديريت 

  صندق بازنشستگی است،

) مدير اطالعات گمراه کننده يا غير قابل اطمينان يا مدارک جعلی منتشر يا به بانک مرکزی ارائه 2

ھای خدمات پيش بينی شده به موجب بند باشد ( از جمله: در حين اقدام به دريافت مجوز (مجوز عرضۀکرده 

  اين قانون))، 52ماده  5و  4يا  4و (يا)  3
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مدير يا روسای آن مرتکب تخلفات (دو يا بيشتر از دو مورد) در اين قانون، قوانين ديگر و اسناد ) 3

  ا شده باشند،حقوقی تنظيمی تصويب شده بر اساس آنھ

  اين قانون انجام داده باشد، 52ه مادمدير فعاليت پيش بينی نشده به موجب ) 4

منافع سرمايه گذاران را به  بانک مرکزی) مدير چنان عملی را انجام داده باشد که بنا به نظر معقول 5

  خطر انداخته باشد،

به  ا در مھلت و ميزان تعيين شدهر بانک مرکزیبرابر اين قانون تکاليف محول شده از سوی ) مدير 6

   انجام نرسانده باشد،

بانک مرکزی که بر  اسناد حقوقی تنظيمینورم ھای اقتصادی تعيين شده بر حسب اين قانون و ) 7

بانک مرکزی نقض  اسناد حقوقی تنظيمیاساس اين قانون پذيرفته شده اند را به مقدار تعيين شده بر حسب 

  شده باشد.

  و ورشکستگی،ديگر مدير به  الحاقانحاللی،  در موارد خود) 8

 جمھوری ارمنستان) پايه و اساس ديگر در لغو مجوز مديريت صندوق بازنشستگی برحسب قانون 9

  وجود داشته باشد.» پيرامون مستمری ھای اندوخته«

مجوز شعبه ايجاد شده در جمھوری ارمنستان از سوی مدير خارجی نيز در صورتی لغو می شود  .2

شده  سلبمدير خارجی در کشور محل ثبت يا فعاليت اصلی خود از حق انجام فعاليت مديريت صندوق  که

  باشد.

اين قانون  52ماده  5و  4يا  4و (يا)  3مجوز عرضۀ خدمات پيش بينی شده به موجب بندھای  .3

مدير به حد کافی  انمنافع قانونی مشتريتواند بر اساس درخواست نامه مدير لغو گردد مشروط بر اين که  می

  د.ظ باشومحف

فقط در صورتی می تواند مجوز مديريت صندوق بازنشستگی اجباری يا داوطلبانه مدير لغو شود که  .4

برحسب مقررات وضع  ،موافقت اوليه شورای بانک مرکزی در خصوص لغو مجوز مذکور با دريافت مدير

تگی اجباری (داوطلبانه) تحت مديريت خود را به شده به موجب اين قانون مديريت کليه صندوق ھای بازنشس

مدير (مديران) ديگر انتقال داده باشد يا بطور يک جانبه از قرارداد مديريت صندوق ھای مذکور منصرف 

برحسب سند  که در اين بند پيش بينی شده است بانک مرکزی شده باشد. مقررات دريافت موافقت اوليه

  شود. وضع می بانک مرکزی حقوقی تنظيمی

اين ماده جواب رد بدھد  3می تواند به درخواست نامه پيش بينی شده به موجب بند  بانک مرکزی .5

ماده  5و  4يا  4و (يا)  3عرضۀ خدمات پيش بينی شده به موجب بندھای اگر داليلی دال بر اينکه لغو مجوز 

صندوق بازنشستگی) زيان وارد اين قانون می تواند به منافع قانونی مشتريان مدير (شرکت کنندگان  52

بازنشستگی اجباری در صورت درخواست نامۀ لغو مجوز مديريت صندوق  و نيزآورد، وجود داشته باشد، 
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يا داوطلبانه اگر صندوق بازنشستگی اجباری يا داوطلبانه تحت مديريت مدير باشد که مديريت آن به مدير 

  صندوق مربوطه ھنوز فسخ نشده باشد.ديگر انتقال داده نشده باشد يا قرارداد مديريت 

 3روز کاری پس از دريافت درخواست نامه پيش بينی شده به موجب بند  30در طی  بانک مرکزی .6

 بانک مرکزی سند حقوقی تنظيمی که به موجباسناد و مدارک زمينۀ لغو مجوز مربوطه اين ماده و ھمچنين 

و  4يا  4و (يا)  3بينی شده به موجب بندھای عرضۀ خدمات پيش وضع شده است، در خصوص لغو مجوز 

  اين قانون يا رد درخواست نامه اتخاذ تصميم می نمايد. 52ماده  5

 3عرضۀ خدمات پيش بينی شده به موجب بندھای مجوز مصوبه بانک مرکزی پيرامون لغو مجوز ( .7

الفاصله منتشر می شود. مصوبه اين قانون) مبتنی بر اساس و زمينۀ اين ماده ب 52ماده  5و  4يا  4و (يا) 

  .زم االجرا می گرددالاگر مھلت ديگری در مصوبه تعيين نشده باشد  ،از انتشار آن پس مذکور

از زمان به اجرا درآمدن مصوبه بانک مرکزی پيرامون لغو مجوز مدير از حق انجام فعاليت  .8

خواھد شد (به استثنای الحاق به  مديريت صندوق منع شده و طبق مقررات وضع شده به موجب قانون منحل

  مدير ديگر).

 52ماده  5و  4يا  4و (يا)  3عرضۀ خدمات پيش بينی شده به موجب بندھای مجوز در صورت لغو  .9

اين قانون، مدير از حق عرضه خدمات مربوطه بغير از معامالتی که در جھت اجرای تعھدات وی در 

  شود. میمنع می باشد، دی ھا، توزيع و تقسيم نھايی آنھا ارتباط با عرضه خدمات مورد نظر؛ فروش موجو

ماده  5و  4يا  4و (يا)  3عرضۀ خدمات پيش بينی شده به موجب بندھای ( مجوزدر صورت لغو  .10

اين قانون) (مصوبۀ اعطای مجوز مربوطه)، آن بايستی در مھلت سه روز به بانک مرکزی عودت داده  52

  شود.

عرضۀ خدمات پيش بينی شده به موجب ( پيرامون لغو مجوز مرکزیبانک مصوبه رونوشت  .11

در مھلت سه روز پس از اتخاذ آن در اختيار مدير و در  اين قانون) 52ماده  5و  4يا  4و (يا)  3بندھای 

ثبت فھرست شرکت کنندگان  متصدیلغو مجوز مديريت صندوق بازنشستگی اجباری نيز در اختيار صورت 

قرار داده  »پيرامون مستمری ھای اندوخته« جمھوری ارمنستانه به موجب قانون صندوق پيش بينی شد

، مانع عملکرد در تمام طول مدت آن رسيدگی به شکايت ارايه شده در دادگاه عليه مصوبه ياد شدهشود.  می

  آن نخواھد شد.

  

ندگی در حال ثبت شعبه و نمايثبت شعبه و نمايندگی مدير فعال در جمھوری ارمنستان و . 60ماده 

ايجاد توسط مدير خارجی در جمھوری ارمنستان و ايجاد شعبه يا نمايندگی در خارج از جمھوری ارمنستان 

  از سوی مدير فعال در جمھوری ارمنستان
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يا شعبه در جمھوری ارمنستان فعاليت مديريت وابسته مدير خارجی می تواند از طريق ايجاد شرکت  .1

  .ستان اجرا نمايدصندوق فعال در جمھوری ارمن

ثبت ثبت يا رد ثبت شعبه و نمايندگی مدير فعال در جمھوری ارمنستان و در قبال روابط مربوط به  .2

و ھمچنين دريافت موافقت اوليه  جمھوری ارمنستانخارجی در مدير يا رد ثبت شعبه و نمايندگی از سوی 

از سوی مدير فعال در  وری ارمنستانجمھبانک مرکزی در ايجاد شعب و نمايندگی ھا در خارج از خاک 

پيرامون بازار اوراق « جمھوری ارمنستانقانون مربوطه در ضوابط مفاد و  آن؛يا رد جمھوری ارمنستان  

  اعمال می شوند. سرمايه گذاریھای خصوص شرکت در » بھادار

  

  . ثبت تغييرات و اصالحات61ماده 

مھوری ارمنستان توسط مديران خارجی موظفند مديران و شعب و نمايندگی ھای ايجاد شده در ج .1

  ارائه نمايند: بانک مرکزیتغييرات و اصالحات زير را در مھلت ده روز پس از انجام آنھا به 

) تغييرات و اصالحات انجام شده در اساسنامه شعبه يا نمايندگی ايجاد شده در جمھوری ارمنستان 1

  ،توسط مدير يا مدير خارجی

اعتبار از درجه ن  -213) شماره 22/08/1391( 12/11/2012اصالحی مورخه  (به موجب قانون) 2

  ،است)ساقط 

  ،(بغير از روسای واحدھای ساختاری) ) تغييرات انجام شده در ترکيب روسا3

  .بانک مرکزی سند حقوقی تنظيمیقانون يا ساير تغييرات وضع شده به موجب ) 4

پس از دريافت اسناد و مدارک وضع شده به روز کاری  30موظف است در طی  بانک مرکزی .2

، تغييرات مذکور ماده جاری 1ثبت تغييرات پيش بينی شده به موجب بند جھت  اسناد حقوقی تنظيمیموجب 

در نتيجۀ ثبت تغييرات پيش بينی شده به موجب زيربند  را به ثبت رسانده يا ثبت آن را رد نمايد. به نحوی که

 و (يا) مجوزبازنويسی مجوز، گواھی نامه ثبت اعطا شده به مدير لزوم ماده جاری در صورت  1بند  1

در  بانک مرکزیاين قانون،  52ماده  5و  4يا  4و (يا)  3عرضۀ خدمات پيش بينی شده به موجب بندھای 

 ،بازنويسی مجوزبرحسب تصميم مذکور به درخواست نامه  ،صورت اتخاذ تصميم پيرامون ثبت تغييرات

 52ماده  5و  4يا  4و (يا)  3ھای خدمات پيش بينی شده به موجب بند عرضۀ ت و (يا) مجوزگواھی نامه ثب

  دھد. ، ترتيب اثر میکه به پيوست درخواست نامۀ ثبت تغييرات ارائه شده است اين قانون

و مطابق با  نباشنداسناد حقوقی و ديگر ن يانودرصورتی که مغاير با قتغييرات را  بانک مرکزی .3

  ارائه شده باشند، به ثبت می رساند. بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیت الزاما

وضع  بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی تنظيمیمقررات و نحوه ارائه تغييرات جھت ثبت آنھا  .4

  شوند. می
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از زمان ثبت آنھا  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیاين قانون و تغييرات پيش بينی شده به موجب  .5

  به مرحله اجرا در می آيند. انک مرکزیبتوسط 

ترتيب اثر دادن به درخواست نامه پيش بينی پيرامون  در طی پنج روز کاری پس از اتخاذ تصميم .6

عرضۀ  مجوز موظف است گواھی نامۀ ثبت، مجوز و (يا ) بانک مرکزی ،ماده جاری 2شده به موجب بند 

به اند  اين قانون که بازنويسی شده 52ده ما 5و  4يا  4و (يا)  3خدمات پيش بينی شده به موجب بندھای 

  مدير تحويل بدھد.

مدير در صورت تغيير مقدار سرمايه اساسنامه ای خود در بانک مرکزی يا در يکی از بانک ھای  .7

حساب اندوخته افتتاح می نمايد. موجودی ھای حساب  جمھوری ارمنستانديگر غير وابسته به مدير فعال در 

برحسب مقررات وضع  بانک مرکزیاز سوی بانک مربوطه فريز شده و مدير تا ثبت تغييرات در  اندوخته

  شده به موجب اين ماده قادر به برداشت و استفاده از موجودی ھای مذکور نخواھد بود.

ماده جاری می تواند بی اعتبار  5ثبت پيش بينی شده در بند  ،بانک مرکزیبنا به تصميم شورای  .8

نامۀ اين ماده، يا به منظور اخذ گواھيدر ارتباط با ثبت تغييرات وضع شده به موجب  اگرشود شناخته 

توسط مدير يا مدير  جمھوری ارمنستانصالحيت حرفه ای روسای شعب يا نمايندگی ھای ايجاد شده در 

ان به بانک اسناد و اطالعات جعلی يا غير قابل اطمين ،خارجی يا در موارد وضع شده به موجب اين قانون

  باشد.شده مرکزی ارائه 

فعاليت مدير در مھلت ده روز پس از انجام آن، برحسب مقررات وضع شده به قواعد تغييرات  .9

برحسب سند ارائه می شود، اگر  بانک مرکزیجھت آگاھی به  بانک مرکزی سند حقوقی تنظيمیموجب 

  ملزم به ثبت آنھا نباشد. بانک مرکزی حقوقی تنظيمی

  )ن -213شماره )22/08/1391( 12/11/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  61(اصالح ماده 

  

  مشارکت قابل توجه. 10فصل 

  . بدست آوردن مشارکت قابل توجه در سرمايه اساسنامه ای مدير62ماده 

 مفاد ومشارکت قابل توجه در سرمايه اساسنامه ای مدير  بدست آوردندر قبال روابط مربوط به  .1

بدست آوردن مشارکت قابل توجه در سرمايه اساسنامه ای شرکت سرمايه ضوابط مربوطه در خصوص 

  اعمال می شوند.» پيرامون بازار اوراق بھادار« جمھوری ارمنستانگذاری قانون 

  

  . مديريت مدير11فصل 

  . ھيئت مديره مدير63ماده 

(بغير از تشکيل بدھد قل سه شخص حدامدير موظف است ھيئت مديره (منبعد: ھيئت) متشکل از  .1

ماده  3بند  1و زيربند  49ماده  1بند  1نمايندگان شرکت کنندگان صندوق، پيش بينی شده به موجب زيربند 
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اين قانون)، که صالحيت انحصاری آن در تکميل مسائلی که برابر قانون برای ھيئت شخص حقوقی در  50

  د، متعلق به:حقوقی مورد نظر محفوظ می باش -شکل سازمانی

) اتخاذ تصميم پيرامون ايجاد صندوق و (يا) مديريت آن به مقرر اين قانون، با ارائه طرح پيش نويس 1

  مديريت صندوق به مجمع موسس صندوق شرکتی،

قراردادی ايجاد شده توسط مدير (تحت مديريت از طرف وی) و تغييرات و  ) تصويب قواعد صندوق2

  اصالحات انجام شده در آنھا،

  معرفی می شود،که بعنوان مدير جديد صندوق مذکور  یقبول قواعد صندوق از سوی مدير) 3

) اتخاذ تصميم پيرامون انعقاد قرارداد امانت داری صندوق قراردادی ايجاد شده توسط مدير (تحت 4

داری و ھمچنين اتخاذ تصميم پيرامون تغيير در قرارداد امانت مديريت از طرف وی) و توقف عملکرد آن 

  ی حصول توافق متقابل با امانت دار،در پ

  ) اتخاذ تصميمات پيرامون الحاق و توقف صندوق قراردادی تحت مديريت از سوی مدير،5

) اتخاذ تصميم پيرامون انصراف يک جانبه از قرارداد مديريت صندوق در موارد تعيين شده به 6

  موجب اين قانون،

ت مديريت از سوی مدير در خصوص اموری که به موجب ارائه پيشنھادات در مجمع صندوق تح) 7

  ،می باشداين قانون در صالحيت مجمع صندوق شرکتی  49ماده  1بند  7و  6، 5زيربندھای 

جمھوری برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون  ی که) اتخاذ تصميم پيرامون پيشنھادات8

(شرکت کنندگان) دارای حداقل دو درصد از طرف شرکت کننده  »شرکت ھای سھامی پيرامون« ارمنستان

سھام (اوراق سھام) صندوق در خصوص مسائلی که برحسب اين قانون و (يا) قواعد صندوق در حوزه 

 ندوقمی باشد ارائه شده باشد و تصويب دستور جلسه مجمع ص تحت مديريت مدير صالحيت مجمع صندوق

  ،برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون مذکور

ذ تصميمات پيرامون مسائل حوزه صالحيت انحصاری مجمع صندوق شرکتی برحسب اين اتخا) 9

مديريت از طرف حقوقی شراکتی متکی بر اعتماد تحت  -شکل سازمانیقانون در خصوص صندوق دارای 

  مدير،

  (بجز اسناد تنظيم کننده فعاليت ھيئت مدير)،فعاليت داخلی مدير تصويب اسناد تنطيم کنندۀ ) 9.1

  اين قانون. جرای ساير صالحيت ھای پيش بينی شده به موجبا) 10

 1بند  5و  4، 2در صورت اتخاذ تصميمات در خصوص مسائل وضع شده به موجب زيربندھای  .2

اين ماده مربوط به صندوق قراردادی سرمايه گذاری محدود از سوی مدير قبل از ارايۀ درخواست نامه ثبت 

، تصميمات مذکور که به موجب اين قانون پيش بينی شده است مرکزی بانکمربوطه (اعالم موافقت) به 

اين قانون می بايستی موافقت مجمع صندوق را جلب  50ماده  6بجز در موارد پيش بينی شده به موجب بند 

  نمايند.
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در ھيئت مدير يک  مقررات تشکيل و فعاليت ھيئت مدير برحسب اساسنامه مدير وضع می شود.  .3

خابی از ھر صندوق تحت مديريت مدير نيز شامل می شود (بغير از آن صندوق ھايی که برحسب نماينده انت

قواعد (اساسنامه) آنھا وضع شده باشد که چنين نماينده ای انتخاب نمی شود، و ھمچنين آن صندوق ھای 

کت قراردادی که در آنھا مجمع صندوق برگزار نمی شود) که با حق رای مشورتی در جلسات ھيئت شر

حل و فصل می شود که عضو  آن مسائل و منافع مربوط به صندوقنمايند، بغير از مواردی که در  می

عضو مذکور در چنين جلسات با حق رای برابر با ديگر اعضای  نماينده آن می باشد. ،مورد نظر ھيئت

کت کنندگان کامل ھيئت شرکت می نمايد. ھيئت مدير می تواند در خصوص محدوديت شرکت نمايندگان شر

صندوق که به موجب اين بند پيش بينی شده است اتخاذ تصميم نمايد، اگر در آن اطالعاتی که برای مدير 

اسرار تجاری بشمار می روند، آشکار خواھند شد. به نحوی که در غياب نمايندگان شرکت کنندگان صندوق 

 ورد نظر يا منافع آن اتخاذ تصميممربوطه در ھيئت مدير نمی تواند در باره مسائل مربوط به صندوق م

شود، اگر چنين غيابی مشروط بر اتخاذ تصميم ھيئت پيرامون اعمال محدوديت شرکت که به موجب اين بند 

پيش بينی شده است، باشد. اجرت نمايندگان شرکت کنندگان صندوق پيش بينی شده به موجب اين بند به 

  ضع شده در مجمع صندوق پرداخت می شود.حساب موجودی ھای صندوق مربوطه و طبق شرايط و

  )ن -72) شماره 11/12/1395( 01/03/2017قانون اصالحی مورخه به موجب  63(اصالح ماده 

  

  . مميزی داخلی64ماده 

داخلی می باشد که شامل تمامی سطوح فعاليت مديريت نظارت موظف به داشتن سيستم مدير  .1

  صندوق خواھد بود.

مستقل از ديگر عملکردھای  مجزای مميزی داخلی (منبعد: مميزی داخلی) واحداست موظف مدير  .2

يا از بخش ھای عملکردی و ديگر کارکنان خود بگمارد مستقل  یکارکناندر آن  ،داشته باشدخود 

عملکردھای مميزی را برحسب قرارداد به مميز مستقل محول نمايد. رئيس مميزی داخلی و اعضای آن  

مدير به موجب اين قانون روسای الزاماتی که در قبال واجد شرايط و اخلی) بايستی (منبعد: مميزی ھای د

سببی  آن و ھمچنين اقربای نسبی وديگر ، رئيس و کارکنان مدير. عضو نھاد مديريت باشند وضع شده اند

  آن نمی توانند مميزی داخلی باشند. روسا يا کارکنان مدير

اين بند اجرای عملکرد مميزی داخلی  »بازار اوراق بھادار نپيرامو« جمھوری ارمنستانمطابق قانون 

  .محدود نمی سازداز سوی مميزی داخلی سازمان مالی متعلق به گروه مشابه با مدير را 

مميزی داخلی بايستی امکان تامين سيستم از سوی ھيئت مدير انتصاب می شوند.  داخلیھای مميزی  .3

می تواند  بانک مرکزی برحسب سند حقوقی تنظيمیين منظور، داشته باشد. بدموثر در کنترل داخلی 

ی تحت مديريت از سوی مدير صندوق ھابسته به تعداد ، الزاماتی در قبال حداقل تعداد مميزی ھای داخلی

  وضع بشود. پورتفوليوميزان  و (يا)مورد نظر 
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  ھيئت پاسخگو می باشد.در اجرای حدود اختيارات خود مستقالً عمل می نمايد و به  مميزی داخلی .4

  باشد. مميزی داخلیفقط شخص دارای صالحيت حرفه ای وضع شده به موجب اين قانون می تواند  .5

  مطابق با نظامنامه تصويب شده از سوی ھيئت: مميزی داخلی .6

  ) فعاليت ھای جاری و ريسک ھای مدير را کنترل می نمايد،1

تنظيمی تصويب شده بر اساس اسناد حقوقی شده در قانون، ) مطابقت فعاليت مدير را با الزامات وضع 2

  قانون، مقررات بازار تنظيمی و قوانين فعاليت شرکت و ساير اسناد حقوقی بررسی می نمايد،

نھاد ذيصالح ) نتيجه گيری ھای بعمل آمده را گزارش و در خصوص مسائل ارائه شده از سوی 3

  به ارائه پيشنھادات خود می پردازد. مديريت

نمی توانند به نھادھای مديريت مدير يا  در صالحيت مميزی داخلی می باشدحل آن مسائلی که  .7

  اشخاص ديگر منتقل شوند.

  ھيئت ھر سال برنامه ساالنه مميزی داخلی را که شامل موارد زير می باشند به تصويب می رساند: .8

  زمينه ھايی که بايستی در آن بررسی مميزی انجام گردد،) 1

  وصف محتوای مشاھدات مميزی در زمينه ھای مجزا. )2

را  مميزی داخلینھاد اجرايی مدير موظف است شرايط کافی جھت اجرای کارآمد حدود اختيارات  .9

  فراھم نمايد.

اسناد حقوقی در صورت کشف ھر گونه تخلف در اجرای الزامات وضع شده در قانون و ديگر  .10

رامون ھر گونه خسارات قابل مالحظۀ وارده بر منافع شرکت کنندگان و از سوی مدير و ھمچنين پي تنظيمی

ھيئت روز کاری پس از کشف آن مراتب را به  5موظف است در طی  مميزی داخلی (يا) مشتريان صندوق،

  اعالم نمايد. بانک مرکزیو آن اجرايی نھاد مدير 

  در نزد مدير کميسيون بازرسی ايجاد نمی شود. .11

  )ن -68) شماره 31/03/1393( 21/06/2014قانون اصالحی مورخه به موجب  64(اصالح ماده 

  

الزامات در قبال رؤسای مدير و اشخاصی که فعاليت مديريت صندوق از طرف مدير يا در . 65ماده 

  ترکيب مدير اجرا می نمايند

نھاد يا رئيس و اعضای روسای مدير عبارتند از رئيس و اعضای ھيئت مدير، مدير اجرايی  .1

اجرايی، معاونت مدير اجرايی، حسابدار کل و معاون وی، رئيس مميزی داخلی و اعضای آن و ھمچنين 

  روسای واحدھای منطقه ای و ساختاری آن.

، فعاليت مديريت صندوق از طرف مدير انتخاب شوند سمت رياست مديربه نمی توانند که  یاشخاص .2

  :عبارتند از يشنھاد انجام فعاليت مشابه معرفی شوندبا پنيز و نمايند يا در ترکيب مدير اجرا 
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  اشخاصی که به مقرر قانون محجور يا دارای توان کاری محدود شناخته شده باشند،) 1

  ) اشخاصی که به مقرر اين قانون فاقد صالحيت حرفه ای باشند،2

  در ارتکاب به جرم و برحسب حکم دادگاه دارای محکوميت ناتمام باشد،) 3

ساس حکم قانونی دادگاه از حق داشتن ھرگونه سمت در زمينه ھای مالی، اقتصادی و حقوقی ) بر ا4

  منع شده باشند،

  باشند،رسيده  سرورشکسته شناخته شده باشند يا دارای تعھدات ) 5

برحسب اين قانون يا از صالحيت حرفه ای پيش بينی شده ) در گذشته ولی حداقل تا سه سال پيش 6

  شده باشد، سلب »بازار اوراق بھادار پيرامون« منستانجمھوری ارقانون 

) در گذشته مرتکب چنان عملی شده باشند (عملکرد يا عمل ناکارآمد) که بر اساس راھنمای تعيين شده 7

نتيجه گيری می شود که شخص مذکور  بانک مرکزیو نظر  بانک مرکزیاسناد حقوقی تنظيمی به موجب 

نخواھد  ،مدير يا از طرف مدير يا در ترکيب مدير رئيسصندوق در سمت  شخص اجرا کننده فعاليتبعنوان 

را بطور شايسته اداره نمايد يا عملکرد وی می تواند منجر به مدير توانست زمينه مورد نظر فعاليت 

  شود.بشدن اوضاع مالی يا لطمه وارد آمدن بر شھرت و اعتبار آن ورشکسته شدن مدير يا وخيم 

ئت مدير ھمزمان نمی توانند عضو نھاد اجرايی مدير مورد نظر يا کارمند ديگر رئيس يا عضو ھي .3

شخص ديگر عرضه کننده ، عضو نھاد اجرايی يا کارمند مدير ديگر يا باشند و ھمچنين رئيس يا عضو ھيئت

عرضه کننده خدمات  باشند، بجز در مواردی که يکی از مديران (شخص ديگر خدمات سرمايه گذاری

  ديگری باشد.وابستۀ شرکت  )اریسرمايه گذ

مدير اجرايی مدير يا رئيس و اعضای نھاد اجرايی، معاون مدير اجرايی، رئيس و اعضای مميزی  .4

داخلی نمی توانند در نزد ھمان مدير سمت ديگری را داشته باشند يا در نزد مدير ديگر يا شخص ديگر 

بجز رئيس يا عضو ھيئت شرکت باشند (ند ديگر يا کارمعرضه کننده خدمات سرمايه گذاری به سمت رئيس 

رئيس يا عضو نھاد . )اين قانون 64ماده  2يا اصلی و ھمچنين در موارد پيش بينی شده به موجب بند  وابسته

مديريت صندوق مدير مشابه را بعھده گيرد. اشخاص اجرايی مدير يا معاون مدير اجرايی می تواند فعاليت 

می توانند ديگر  ت ھيئتوافقماز فعاليت ھای علمی، آموزشی و خالقيتی فقط با بغير ذکر شده در اين بند 

می توانند برای روسای مدير و  برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی داشته باشند.مشاغل کارمزدی 

(يا) کارمندان ديگر محدوديت ھای ديگری در سازگاری سمت ھا در جھت تضاد احتمالی منافع و جلوگيری 

  ساير ريسک ھا پيش بينی شود.از 

مجاز به انجام فعاليت  نام مدير يا در ترکيب آنبه شخص انجام دھنده فعاليت مديريت صندوق  .5

نام مدير ديگر و ھمچنين عرضه خدمات به مديريت صندوق وضع شده به موجب اين قانون در ترکيب يا 
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 پيرامون« جمھوری ارمنستانقانون  25اده م 1بند  5الی  1سرمايه گذاری وضع شده به موجب زيربندھای 

  خدمات سرمايه گذاری نمی باشد. در ترکيب يا به نام شخص عرضه کننده »بازار اوراق بھادار

حقوق  روسای مدير و کارکنان آن موظفند در حين انجام وظايف خود با مد نظر داشتن منافع صندوق .6

معقوالنه و بطور شايسته  ،رکت کنندگان صندوق صادقانهو اختيارات خود را به انجام رسانده و نسبت به ش

  .)امانت داریوظيفه ( عمل نمايندبه وظايف حرفه ای خود 

، ن -68) شماره 31/03/1393( 21/06/2014قانون اصالحی مورخه به موجب  65(اصالح ماده 

  )ن -72) شماره 11/12/1395( 01/03/2017قانون اصالحی مورخه 

  

  فه ای. صالحيت حر66ماده 

مقررات صالحيت و معيارھای مطابقت حرفه ای وضع کننده  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی .1

روسای شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری، اشخاص حقيقی عرضه کننده خدمات مديريت بستۀ 

ل حال اوراق بھادار در ترکيب شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری يا به نمايندگی از طرف آن، شام

مقررات صالحيت و معيارھای مطابقت حرفه ای روسای مدير و اشخاص حقيقی انجام دھندۀ فعاليت 

 بانک مرکزی برحسب سند حقوقی تنظيمیاگر ، می شود به نام مدير يا در ترکيب آن صندوقمديريت 

  مقررات ديگری و (يا) معيارھای مکمل وضع نشده باشد.

  جب اين ماده حداقل به مھلت يک سال اعطا می شود.حرفه ای وضع شده به موصالحيت  .2

مدير موظف است برای ھر صندوقی (زيرصندوق) که مديريت آن را بر عھده دارد ھميشه حداقل  .3

يک شخص دارای صالحيت حرفه ای مديريت صندوق وضع شده به موجب اين قانون که رئيس مدير بشمار 

يت مديريت صندوق انجام می دھد دير يا به نام مدير فعالھمان شخصی که در ترکيب م نرود داشته باشد.

  تواند بطور ھمزمان بيش از يک صندوق تحت مديريت از طرف مدير مورد نظر را اداره نمايد. می

 جمھوری ارمنستانھای بازنشستگی وضع شده به موجب قانون  صندوقاگر مدير مديريت  .4

می دھد، در اين صورت الزامات صالحيت اشخاص که به را نيز انجام  »مستمری ھای اندوخته پيرامون«

  موجب قانون مذکور وضع شده است شامل حال آن نيز می شود.

  )ن -68) شماره 31/03/1393( 21/06/2014قانون اصالحی مورخه به موجب  66(اصالح ماده 

  

  . الزامات فعاليت مدير12فصل 

  . نورم ھای اقتصادی فعاليت مدير67ماده 

مايه اساسنامه ای مدير را وضع خود حداقل مقدار سر کزی برحسب سند حقوقی تنظيمیبانک مر .1

  نمايد. می
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رمايه کلی مدير وضع می شود که حداقل مقدار س بانک مرکزی برحسب سند حقوقی تنظيمی .2

  ميزان پرتفوليوی تحت مديريت از سوی مدير بستگی داشته باشد. هبايستی ب می

از سوی مدير رعايت شده محسوب خواھد شد، اگر وی  ماده جاری 2ب بند الزام وضع شده به موج .3

دارای تضامين داده شده از سوی بانک يا شرکت بيمه که معادل مقدار مابه التفاوت بين حداقل مقدار سرمايه 

و سرمايه کلی موجود در نزد مدير می باشد،  بانک مرکزی حقوقی تنظيمیکلی وضع شده به موجب سند 

درصد حداقل مقدار سرمايه کلی وضع شده به موجب سند  50قدار مابه التفاوت مذکور نمی تواند از باشد. م

  تجاوز نمايد. بانک مرکزی حقوقی تنظيمی

حداقل مشارکتی مطابق با ارزش وضع شده  تحت مديريت خود صندوقمدير موظف است که در ھر  .4

مشارکت اجباری مدير که به موجب اين حداقل زام داشته باشد. ال بانک مرکزی برحسب سند حقوقی تنظيمی

برحسب سند از زمان ايجاد صندوق مورد نظر عمل می نمايد.  سال بند پيش بينی شده است در طی سه

می به مدير ديگر  ی، در صورت انتقال مديريت صندوق تحت مديريت مديربانک مرکزی حقوقی تنظيمی

  بشود.وضع  ، به انضمام زمان آن،ورد نظرمقررات توقف مشارکت خود در صندوق متواند 

 بانک مرکزی برحسب سند حقوقی تنظيمیبه لحاظ مالحظات حمايت از حقوق سرمايه گذاران،  .5

به نحوی که  تواند نورم ھای اقتصادی ديگری برای فعاليت مدير وضع بشود، از جمله: عملکرد موقت. می

د نورم ھای اقتصادی مجزا در می توان بانک مرکزی میسند حقوقی تنظيدر موارد پيش بينی شده به موجب 

تواند  اند نشود يا اين که برای آنان میطی يک سال از زمان ايجاد، شامل حال مديرانی که جديداً ايجاد شده 

  نورم ھای اقتصادی ديگری يا حداقل مقادير آنھا وضع بشود.

بازار  پيرامون« جمھوری ارمنستانانون اگر مدير مديريت بستۀ اوراق بھادار وضع شده به موجب ق .6

 جمھوری ارمنستانبه موجب قانون ھای بازنشستگی وضع شده  صندوقو (يا) مديريت  »اوراق بھادار

ھرچه را نيز انجام می دھد، در اين صورت نورم ھای اقتصادی اصلی » مستمری ھای اندوخته پيرامون«

  .شامل حال مدير می شودند اپيش بينی شده که به موجب قوانين مذکور شديدتر 

تحت  ليویوپرتفموارد زير شامل ماده جاری،  2در محاسبۀ حد نصاب ھای وضع شده به موجب بند  .7

  مديريت می شود:

که عملکرد مديريت آنھا به مدير  یھايليووپرتفھای قراردادی تحت مديريت مدير شامل آن  صندوق) 1

که مديريت آنھا از طرف مدير ديگر به مدير مورد  یھاييولوپرتفآن ديگر سفارش داده شده است، و بجز 

  سفارش داده شده است، نظر

  ھای شرکتی که مدير مورد نظر به مديريت آنھا انتصاب شده است، صندوق) 2

که عملکرد مديريت آنھا به  یھايليووپرتف) صندوق ھای غيرعمومی تحت مديريت مدير شامل آن 3

که مديريت آنھا از طرف مدير ديگر به مدير  یھايليووپرتفآن و بجز  مدير ديگر سفارش داده شده است،

  مورد نظر سفارش داده شده است،
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بانک  اسناد حقوقی تنظيمیمقررات محاسبۀ نورم ھای اقتصادی وضع شده به موجب اين قانون و  .7.1

  وضع می شود. بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی تنظيمیبر اساس آن،  مرکزی

بانک  اسناد حقوقی تنظيمینقض نورم ھای اقتصادی وضع شده به موجب اين قانون و  در صورت .8

و  رسانده بانک مرکزیبر اساس آن، مدير موظف است مراتب را در طی سه روز کاری به اطالع  مرکزی

  در اسرع وقت اقدام به رفع آنھا بنمايد.

  )ن-213) شماره 22/08/1391( 12/11/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  67(اصالح ماده 

  

  . وظايف مدير68ماده 

  مدير موظف است: .1

حقوق و اختيارات در طی انجام وظايف خود با مد نظر داشتن منافع شرکت کنندگان و مشتريان خود ) 1

صادقانه، معقوالنه و بطور شايسته به  و مشتريان خودخود را به انجام رسانده و نسبت به شرکت کنندگان 

  ،)امانت داریوظيفه ه ای خود عمل نمايد (وظايف حرف

تضاد منافع بين شرکت کنندگان صندوق يا مشتريان خود  ايجاد که موجب یاز انعقاد قراردادھاي) 2

خواھد بود خودداری نمايد، در صورت ناميسر بودن آن اولويت را به منافع شرکت کنندگان و مشتريان 

  بدھد، صندوق

قدامات کافی جھت جلوگيری از تضادھای احتمالی بين شرکت کنندگان در طی انجام فعاليت خود ا) 3

ھای  و بين صندوق صندوق و مشتريان خود و ھمچنين بين مشتريان خود و صندوق ھای تحت مديريت خود

  ،به انجام رساندمختلف در دست گيرد، و در صورت ناميسر بودن آن اقدامات الزم جھت کاھش آنھا 

مانی و مديريتی جھت جلوگيری از ايجاد تضاد منافع در ارتباط با تھيه و انتشار ساز ) امکانات کارآمد4

  پيشنھادات سرمايه گذاری از سوی خود پياده سازی نمايد،

موجودی ھای مشتری را فقط با موافقت کتبی اوليه مشتری در سھام يا اوراق سھام صندوق ھای ) 5

  تحت مديريت خود سرمايه گذاری نمايد،

  فعاليت خود را که شامل موارد زير می باشند رعايت نمايد:قواعد  )6

  الف. انواع خدمات مورد عرضه (عملکردھای مورد اجرا)، مقررات و شرايط عرضه آنھا،

  . اقدامات جلوگيری از تضاد منافع،1الف. 

   گردش اسناد، پردازش اطالعات الکترونيکی و حفاظت و مبادلۀ اطالعات،رويۀ ب. 

  مميزی داخلی، تقواعد فعاليپ. 

  تجاری، رفتار اصول و اخالقت. قواعد 

  ،بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیث. ديگر رويه ھای وضع شده به موجب 
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، رعايت ديگر وظايف ) در صورت عرضۀ خدمات سرمايه گذاری پيش بينی شده به موجب اين قانون7

 جمھوری ارمنستانانون به موجب ق خدمات سرمايه گذاری ه کنندۀعرضوضع شده برای اشخاص 

  .»اوراق بھاداربازار  پيرامون«

مدير  قواعد فعاليتخود در قبال محتوای  برحسب اسناد حقوقی تنظيمیمی تواند  بانک مرکزی .2

  جزئيات الزامات وضع نمايد.

که در پی عمليات يا (به انضمام در ازای سودی که از دست داده است) مدير برای زيان ھايی  .3

بجزء مواردی که  ،کارآمد خود بر صندوق يا شرکت کنندگان آن وارد آورده است پاسخگو می باشداعمال نا

به نحوی که درآمد زايی سطح پائين صندوق  عمل کرده باشد.خود امانت داری  مسئوليتمدير در چارچوب 

صندوق مورد مدير بر عدم اجرای نادرست وظايف  مبنینسبت به درآمدزايی صندوق ھای مشابه نمی تواند 

  .نظر، تعھد جبران خسارت پيش بينی شده به موجب اين بند بوجود آورد

امانت دار صندوق می تواند بطور مستقيم يا غير مستقيم ادعای جبران خسارت وارده به صندوق يا  .4

  نمايد.شرکت کنندگان آن 

اعتبار درجه  از ن -72) شماره 11/12/1395( 01/03/2017(به موجب قانون اصالحی مورخه  .5

  است)ساقط 

در نتيجۀ و تصويب شده بر اساس آن نقض شده باشد  اسناد حقوقی تنظيمیاگر الزامات اين قانون و  .6

خسارت وارد آمده باشد، در اين صورت مدير موظف است در  صندوقآن بر صندوق يا شرکت کنندگان 

بر ارت وارده بر ھر شرکت کننده (ميزان خس ،بانک مرکزیمھلت ھای تعيين شده برحسب اتخاذ تصميم 

را تعيين نموده و به مقرر و مھلت تعيين شده در تصميم، پيرامون خسارت وارده، ميزان آن و  )صندوق

  شرکت کنندگان متضرر را مطلع سازد. ،ھای جبران خسارت ررات و مھلتمق

الی، شامل سود رھا مدير می بايستی ميزان خسارت وارده را با در نظر داشتن کليه خسارات امو .7

که اگر در آن حال نقض قانون صورت نمی گرفت و دارايی ھای مرتبط با  در مقايسه با وضعيتیرا  شده

  .تعيين نمايددارايی ھای ديگر اداره می شدند،  قض قانون به شکل مشابۀن

يسی از طريق پذيره نو ،جبران خسارت وارده بر شرکت کنندگان صندوق قراردادی از سوی مدير .8

يا به شکل پرداخت نقدی به به حساب مدير به شرکت کنندگان مربوطۀ صندوق سھام متناسب صندوق 

در موقع پرداخت غرامت، جبران خسارت وارده بر اشخاصی که شرکت کنندۀ  صورت می گيرد.صندوق 

فۀ شرکت کنندگان مؤلصندوق محسوب نمی شوند از طريق پرداخت وجوه مربوطه صورت می گيرد، بجزء 

بدست آورده  بازنشستگی اندوخته، که برای آنان سھام صندوق بازنشستگی اجباری انتخاب شده از سوی آنان

می تواند مقررات و شرايط جبران خسارت پيش بينی  برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی می شود.

  .شده به موجب اين بند از جمله: معيارھای انتخاب نحوۀ جبران خسارت وضع بشود
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، ن- 213) شماره 22/08/1391( 12/11/2012قانون اصالحی مورخه  به موجب 68(اصالح ماده 

  )ن -72) شماره 11/12/1395( 01/03/2017قانون اصالحی مورخه 

  

  تفکيک دارايی ھا. 69ماده 

اوراق مدير موظف است مديريت و ثبت حسابداری مجزای دارايی ھای خود، دارايی ھا و بستۀ  .1

صندوق قراردادی تحت مديريت خود و ھمچنين دارايی ھای زيرصندوق ھای گوناگون را اجرا  ھر بھادار

  نمايد.

در ارتباط دارايی ھای صندوق تحت مديريت خود منحصراً در اجرای معامالت منعقد شده از مدير  .2

ابت ب اين قانون، و ھمچنين 10بر حسب مقررات وضع شده به موجب ماده با مديريت صندوق مذکور 

اين قانون استفاده می نمايد و نمی تواند دارايی  17ھا و ھزينه ھای پيش بينی شده به موجب ماده  پرداخت

  .ھای مذکور را به نفع خود يا شخص ديگر استفاده نمايد

دارايی ھای صندوق تحت مديريت مدير نمی توانند در ازای تعھدات مدير مصادره شوند، بجزء  .3

برحسب معامالت مربوط به مديريت صندق قراردادی منعقد شده بر اساس مقررات  تعھدات برعھده گرفته

قروض در ازای مصادرۀ اوراق سھام در دارايی ھای صندوق اين قانون.  10وضع شده به موجب ماده 

برحسب پايه و اساس  ،حقوقی شراکتی متکی بر اعتماد - شکل سازمانیشخصی مدير صندوق ايجاد شده در 

  صورت می گيرد. جمھوری ارمنستانع شده به موجب آيين مدنی و مقررات وض

خود قواعد اجباری الزم جھت تامين حمايت  برحسب اسناد حقوقی تنظيمیمی تواند  بانک مرکزی .4

  از حقوق شرکت کنندگان صندوق که به موجب اين ماده پيش بينی شده است، وضع نمايد.

  

  برون سپاری و تحويل عملکردھا. 70ماده 

(بغير از عملکرد مديريت سرمايه گذاری صندوق مدير می تواند قسمتی از عملکردھای مديريت را  .1

به منظور ھر چه بيشتر موثرتر مديريت به شخص ثالث بازنشستگی اجباری در جمھوری ارمنستان) 

 شده باشد.چنين امکانی پيش بينی  صندوق) اساسنامه(قواعد ، اگر برحسب نمايدبرون سپاری (منبعد: ھمتا) 

عملکردھای برون سپاری شده در اين صورت مدير به داشتن مسئوليت جھت اجرای شايسته و صادقانۀ 

  ادامه خواھد داد.

عملکرد مديريت سرمايه گذاری فقط می تواند به شخصی که به مقرر اين قانون مجوز مديريت  .2

و ھمچنين به بانک نظر نداشته باشد، با امانت دار صندوق مورد قرابت صندوق دريافت کرده و ھيچ نسبت 

با آنھا نداشته و طبق قانون دارای حق مديريت بستۀ اوراق بھادار قرابت يا شرکت سرمايه گذاری که نسبت 

  برون سپاری شود.باشد، 
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سازمان دھی صدور و بازخريد (بازپرداخت) سھام يا اوراق سھام می تواند به سپرده گذاری  .3

  .مرکزی برون سپاری شود

تابع تحويل عملکرد تصدی فھرست شرکت کنندگان صندوق ھای سرمايه گذاری محدود و موقت  .4

اجباری به سپرده گذاری مرکزی می باشد. به نحوی که مديری که عملکرد تصدی فھرست را به سپرده 

  گذاری مرکزی تحويل داده است از مسئوليت وضع شده برای تصدی آن مبرا می شود.

  ن سپاری عملکردھای مديريت حداقل شامل نکات زير می باشد:قرارداد برو .5

  ) چارچوب مشخص عملکردھای برون سپاری،1

مقيم) در اجرای کنترل و به استثنای ھمتای غير) موافقت بی قيد و شرط و غير قابل برگشت ھمتا (2

اشتن اطالعات و پيرامون در اختيار گذ بانک مرکزینظارت در قبال وی از سوی مدير، مميزی مدير و 

  مربوط به آن،

موافقت ھمتای غيرمقيم پيرامون در اختيار گذاشتن اطالعات درخواستی به مدير در خصوص ) 2.1

، از جمله در صورت توسط مدير کنترل و نظارت بر اجرای عملکردھای برون سپاری شده به وی

اطالعات اختيار گذاشتن  موافقت پيرامون در ،بانک مرکزیدرخواست مربوطه از سوی مميزی مدير يا 

  در خصوص عملکردھای برون سپاری شده، یدرخواست

  ) مسئوليت و پاسخگويی ھمتا در ازای عدم انجام يا انجام نادرست عملکردھای برون سپاری شده،3

  ) وصف کامل معيارھای درستکاری انجام عملکردھا از سوی ھمتا،4

  شده به ھمتا، عملکردھای برون سپاری مقررات و شرايط کنترل و نظارت مدير بر اجرای) 5

) مقررات انجام تغييرات در قرارداد و فسخ آن که بايستی مطابق با مفاد وضع شده به موجب بندھای 6

  اين ماده باشد. 13و  12

مديريت، مدير موظف است پيشتر ضمن ارايۀ رونوشت  برون سپاری عملکردھایبه منظور  .6

  را دريافت نمايد. بانک مرکزیموافقت ، عملکردھا برون سپاریقرارداد 

مجموعۀ اسناد و مدارک الزم و مقررات ارائه آنھا جھت دريافت موافقت اوليه پيش بينی شده به  .7

برون سپاری اين ماده و ھمچنين مقررات و شرايط اعالم موافقت اوليه جھت انعقاد قرارداد  6موجب بند 

  وضع می شوند. سب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیبرح، بانک مرکزیی مديريت از سوی عملکردھا

ماده جاری را رد نمايد، اگر  6می تواند اعالم موافقت پيش بينی شده به موجب بند  بانک مرکزی .8

بانک  برحسب اسناد حقوقی تنظيمیاسناد و مدارک مورد نياز  بانک مرکزیدر مھلت تعيين شده از سوی 

ا واجد شرايط و الزامات اين قانون يا قوانين ديگر نبوده، يا مطابق با قرارداد ارائه نشده باشند، يا آنھ مرکزی

بانک يا بخشی از آن در نتيجه انتقال به شخص ديگر بر اساس نظر معقول  برون سپاریتحت عملکردھای 

  :مرکزی
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امکانات ) می تواند منافع قانونی شرکت کنندگان صندوق را به خطر اندازد (از جمله: به دليل نبود 1

شده در نزد ھمتا)،  عملکردھای برون سپاریسازمانی، تکنيکی، مالی و توانايی کافی برای اجرای درست 

  يا می تواند بين شخص ثالث و مدير، بين صندوق يا شرکت کنندگان صندوق تضاد منافع بوجود آيد،

  د،) اجرای نظارت کامل و شايسته بر مدير و (يا ) امانت دار ناميسر خواھد ش2

شده از سوی مدير  عملکردھای برون سپاری صحيح) اجرای کنترل و نظارت مفيد و مستمر بر انجام 3

عملکردھا برون يا در ارتباط با مديريت دارايی ھای صندوق انجام رھنمود ھای بعدی به شخصی که اجرای 

  شده اند ناممکن خواھد شد، سپاری

  ع مديريت صندوق را اجرا نمی نمايد.) چنان وضعيتی ايجاد می شود که مدير در واق4

آن حداکثر مقدار دارايی ھای صندوق (زيرصندوق)  برحسب سند حقوقی تنظيمی بانک مرکزی .9

برون شود که عملکرد مديريت سرمايه گذاری در قبال آن می تواند به شخص (اشخاص) ثالث  تعيين می

  شود. سپاری

بايد فھرست آن  )رمايه گذاری با سرمايه متغيرسصندوق (اساسنامه) قواعد بروشور صندوق ( .10

  د به شخص ثالث برون سپاری شوند.نمديريت را تعيين نمايد که می توانعملکردھای 

مفاد مربوط به اجرای نظارت بر مدير و تحت پاسخگويی قرار دادن آن که به موجب اين قانون  .11

  شده نيز می شود. ون سپاریعملکردھای برشامل حال ھمتا در سھم اجرای  ،وضع شده است

تصويب شده بر اساس  اسناد حقوقی تنظيمیدھد که عمليات ھمتا اين قانون و باگر مدير تشخيص  .12

در اين صورت وی موظف  مديريت را نقض می نمايد، برون سپاری عملکردھایآن يا الزامات قرارداد 

رائه درخواست مذکور، ھمتا در طی مھلت بشود. اگر پس از ا ناست از ھمتا خواستار رفع سريع نقض قانو

برون معقول تعيين شده از سوی مدير اقدام به رفع نقض ننمايد، مدير می تواند بطور يک جانبه قرارداد 

  مديريت را فسخ نمايد. عملکردھای سپاری

اين ماده پيش بينی شده است  12مديريت که به موجب بند  عملکردھای برون سپاریفسخ قرارداد  .13

در اين قانون و ديگر اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس خواسته شود، اگر  بانک مرکزیتواند از سوی  یم

آن تخلفاتی از سوی ھمتا سر زده باشد که می تواند منافع قانونی شرکت کنندگان صندوق را به خطر 

رات وضع شده از برای طرفين الزامی است و بايد در مھلت معقول و مقر بانک مرکزیاندازد. خواست بي

  اجرا شود. بانک مرکزیسوی 

 ،ن -68) شماره 31/03/1393( 21/06/2014قانون اصالحی مورخه به موجب  70(اصالح ماده 

  )ن -72) شماره 11/12/1395( 01/03/2017قانون اصالحی مورخه 

  

  . انتقال مديريت صندوق به مدير ديگر71ماده 
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ديريت صندوق تحت مديريت خود را فقط در صورت تاييد مدير (مدير انتقال دھنده) می تواند م .1

قرارداد انتقال مديريت صندوق از سوی مجمع صندوق (در صورت وجود آن) و اعالم موافقت اوليه 

بانک  اسناد حقوقی تنظيمیشورای بانک مرکزی برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون و 

نتقال دھد. اين حق مدير و مقررات اجرای آن بايستی در به مدير (مدير برعھده گيرنده) ديگر ا مرکزی

حقوقی  -شکل سازمانیقرارداد صندوق (قواعد صندوق) تحکيم شده باشد. انتقال مديريت صندوق دارای 

به مدير ديگر از طريق انتقال سھم مدير در دارايی ھای صندوق به مدير ديگر و  شراکتی متکی بر اعتماد

  ماده جاری با وی انجام می پذيرد. 2ی شده به موجب بند انعقاد قرارداد پيش بين

مديران انتقال دھنده و برعھده گيرنده برای انتقال مديريت صندوق قرارداد انتقال مديريت صندوق  .2

آن نمی تواند شامل مفادی باشد که حقوق  منعقد می نمايند که اختيارات و وظايف طرفين را تعيين می نمايد.

  نمايند.آن را فراھم نقض امکان يا  ايدشرکت کنندگان صندوق را نقض نم و منافع قانونی

ماده جاری آن بايستی از سوی ھيئت ھای مديران  2تا انعقاد قرارداد پيش بينی شده به موجب بند  .3

ر اگر مدير انتقال دھنده تحت مديريت ادارۀ موقت يا دانتقال دھنده و برعھده گيرنده مورد تاييد قرار گيرد. 

روند انحالل قرار داشته باشد، قرارداد انتقال را رئيس اداره يا مدير انحالل يا رئيس کميسيون انحالل امضاء 

  نمايد. می

قرارداد انتقال مديريت صندوق در مھلت ذکر شده در قرارداد حداقل تا روز اعالم موافقت اوليه پيش  .4

  .م االجرا می گرددالز ،بانک مرکزیبينی شده به موجب اين ماده از سوی 

با ھويت مدير  مدير برعھده گيرندهاز زمان به اجرا درآمدن قرارداد انتقال مديريت صندوق،  .5

مدير صندوق مورد نظر طرف قرارداد مديريت صندوق مربوطه محسوب شده و کليه حقوق و وظايف 

  ناشی از قرارداد مذکور به وی انتقال می يابد. انتقال دھنده

جھت انتقال مديريت  بانک مرکزیبرای دريافت موافقت اوليه  برعھده گيرندهو تقال دھنده انمديران  .6

مشترکاً اسناد و  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیصندوق، برحسب نحوه و مقررات وضع شده به موجب 

  ارائه می نمايند: بانک مرکزیاطالعات زير را به 

  يت صندوق،درخواست نامه اعالم موافقت انتقال مدير) 1

  ) قرارداد منعقده شده در خصوص انتقال مديريت صندوق،2

  ) مصوبۀ مجمع صندوق (در صورت وجود) پيرامون تاييد قرارداد مديريت صندوق،3

، وضع شده به موجب اين برعھده گيرندهو انتقال دھنده اصلی مديران  ) محاسبات نورم ھای اقتصادی4

  قانون،

بر اساس انتقال  برعھده گيرندهو انتقال دھنده امه ھای تجاری مديران ) تغييرات انجام شده در برن5

  مديريت صندوق،

  .برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی) ساير اسناد و اطالعات تعيين شده 6
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روز کاری پس از ارائه شدن کليه اسناد و اطالعات مورد نياز به موجب  30در طی  بانک مرکزی .7

  اتخاذ تصميم می نمايد.درخواست نامه امون اعالم موافقت انتقال مديريت صندوق يا رد ماده جاری پير 6بند 

تغييرات انجام  ،با اتخاذ تصميم پيرامون موافقت در خصوص انتقال مديريت صندوق بانک مرکزی .8

آمدن که در زمان به اجرا در  مديريت صندوق را نيز به ثبت می رساند(در قواعد صندوق) شده در قرارداد 

  قرارداد انتقال مديريت صندوق، به مرحله اجرا در می آيد.

  در صورتی به در خواست نامه انتقال مديريت صندوق جواب رد می دھد اگر: بانک مرکزی .9

نبوده  بانک مرکزی حقوقی تنظيمی) اسناد و اطالعات ارائه شده مطابق با الزامات اين قانون و اسناد 1

، يا در اسناد ارائه شده اطالعات غير قابل اطمينان منعکس شده باشد، يا اسناد بوده جعلیيا اسناد ارائه شده 

اين قانون رفع  111ماده  1در مھلت تعيين شده به موجب بند بوده که ارائه شده دارای نواقص و کاستی ھا 

  ،باشدنشده 

ی شرکت کنندگان انتقال مديريت صندوق حقوق يا منافع قانون بانک مرکزیبنا به نظر معقول ) 2

  صندوق را به خطر انداخته يا می تواند به خطر اندازد،

می تواند منجر به وخيم شدن اوضاع مالی انتقال مديريت صندوق  بانک مرکزی) بنا به نظر معقول 3

  شود، انتقال دھندهيا  مدير برعھده گيرنده

 اتالزامديريت صندوق شرکت در انتقال م برعھده گيرندهشرکت  ،بانک مرکزی) بنا به نظر معقول 4

  را برآورده نساخته است، بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیاين قانون يا وضع شده به موجب 

با الزامات وضع شده به موجب اين قانون و انجام شده در برنامه ھای تجاری و اصالحات ) تغييرات 5

نداشته، يا بنا به نظر  مطابقتاست که بر اساس آن به تصويب رسيده  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی

تغييرات و اصالحات برنامه تجاری غير واقع بينانه بوده، يا در صورت عمل مطابق  بانک مرکزیمعقول 

  قادر به انجام فعاليت عادی مديريت صندوق نخواھد شد،با آن مدير 

وديت رقابت انتقال مديريت صندوق می تواند منجر به محد بانک مرکزی) بنا به نظر معقول 6

  .اقتصادی شود

در  بانک مرکزیموظف است در طی مھلت پنح روز پس از دريافت مصوبۀ  مدير برعھده گيرنده .10

در  نسخه 3000تيراژ حداقل  در مطبوعات دارای ،انتقال مديريت صندوقدر خصوص اعالم موافقت 

 اينترنتی خودو در صفحۀ ، رسانه ھای خبری جمعی الکترونيکی قابل دسترس در سطح کشور سطح کشور

  منتشر نمايد. يهدر اين باره اطالع

، در اطالعيۀ پيش بينی شده باشدمی در صورت انتقال مديريت صندوقی که دارای مجمع صندوق  .11

بايستی پيرامون حقوق شرکت کنندگان صندوق مربوطه که به موجب بند می ماده جاری  10به موجب بند 

  ذکر شود.ماده جاری وضع شده است  12
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شرکت کنندگان صندوق دارای مجمع صندوق که در جلسه مجمع به انتقال مديريت صندوق رای  .12

در رای گيری اين موضوع شرکت نکرده باشند، برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون مخالف داده يا 

ھام (سھام) دارای حق ارائه درخواست بازخريد اوراق س» پيرامون شرکت سھامی«جمھوری ارمنستان 

صورت ارائه بازخريد سھام،  ، اگر طبق اين قانون مقررات ديگری پيش بينی نشده باشد. درخود می باشند

  ھای صندوق قراردادی نيز در نظر گرفته می شوند. ويژگی

، مدير قال مديريت صندوق از سوی مجمع صندوقتدر صورت عدم تاييد و تصويب قرارداد ان .13

مديريت صندوق خودداری نمايد، اگر منافع قانونی شرکت کنندگان صندوق تامين شده  تواند از قرارداد می

بانک موافقت اوليه  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیمقررات وضع شده به موجب برحسب باشد و 

  را دريافت کرده باشد. مرکزی

دير از قرارداد برای انتقال مديريت صندوق سرمايه گذاران واجد شرايط و برای خودداری م .14

به دريافت  الزاممديريت صندوق سرمايه گذاران واجد شرايط که به موجب اين ماده پيش بينی شده است 

  پيش بينی شده به موجب اين ماده نمی باشد. بانک مرکزیموافقت اوليه 

(مجوز مديريت صندوق بازنشستگی اجباری فقط در صورت بی اعتبار شناخته شدن مجوز  .15

بانک در صورت دريافت موافقت اوليه صندوق مذکور و ھمچنين ندوق بازنشستگی اجباری) مديريت ص

می تواند  (بی اعتبار شناخته شدن مجوز مديريت صندوق بازنشستگی اجباری) برای خود انحاللی مرکزی

ری جمھوويژگی ھای انتقال مديريت صندوق بازنشستگی اجباری برحسب قانون  يابد.به مدير ديگر انتقال 

  وضع می شوند.» پيرامون مستمری ھای اندوخته« ارمنستان

  

  . سازماندھی مجدد و انحالل مدير13فصل 

  . سازماندھی مجدد مدير72ماده 

  مدير می تواند از طريق الحاق به مدير ديگر يا تجديد سازمان، مجدداً سازماندھی شود. .1

آيين مدنی جمھوری ارمنستان، اين سازماندھی مجدد مدير برحسب مقررات وضع شده به موجب  .2

  قانون و ساير قوانين انجام می پذيرد.

  

  . مقررات الحاق73ماده 

در صورت الحاق يک يا چند مدير به مدير ديگر، مديران الحاق شونده ضمن دريافت موافقت اوليه  .1

  .شورای بانک مرکزی قرارداد الحاق منعقد می نمايند

برحسب مقررات، نحوه و مھلت ھای مدير (مديران)  ،قرارداد الحاقبرای دريافت موافقت انعقاد  .2

  ارائه می نمايند: بانک مرکزیموارد ذيل الذکر را به  بانک مرکزیوضع شده از سوی 

  ) درخواست نامۀ دريافت موافقت اوليه الحاق،1
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  ) مصوبۀ نھادھای مديريت مديران الحاق شونده،2

  ) شرايط مھم معامله،3

  ،شدخواھد حفظ ری سه سال آتی مديری که در نتيجۀ الحاق ) برنامه تجا4

در آنھا و اقربای نسبی و سببی آن شراکت بدست حفظ شده اطالعات در باره اشخاصی که مدير ) 5

می بايستی به ھمراه درخواست نامۀ دريافت موافقت اوليه الحاق حفظ شده مدير خواھند آورد. به نحوی که 

دريافت  درخواست نامۀ بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیجب اين قانون و طبق مقررات وضع شده به مو

  ارائه نمايد،نيز  را موافقت اوليه کسب شراکت در نزد اشخاص ديگر به مقرر قانون و ديگر اسناد مورد نياز

به  اطالعات در باره اشخاصی که در نزد مدير حفظ شده شراکت قابل توجھی بدست خواھند آورد.) 6

ه مدير حفظ شده به ھمراه درخواست نامۀ دريافت موافقت اوليه الحاق می بايستی طبق مقررات نحوی ک

، درخواست نامۀ شخص کسب کننده بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیوضع شده به موجب اين قانون و 

ه سرمايدريافت موافقت اوليه کسب شراکت در و اقربای نسبی و سببی آن در خصوص شراکت قابل توجه 

  ارائه نمايد،را نيز و ديگر اسناد مورد نياز اساسنامه ای خود 

  .برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی) ساير اطالعات تعيين شده 7

ماده  2در مھلت يک ماه پس از دريافت اسناد و اطالعات الزم مندرج در بند  بانک مرکزیشورای  .3

  ماده جاری يا رد آن تصميم اتخاذ می نمايد. 1وجب بند جاری پيرامون اعالم موافقت پيش بينی شده به م

  در صورتی می تواند نسبت به انعقاد قرارداد الحاق موافقت خود را اعالم ننمايد اگر: بانک مرکزی .4

(بويژه اينکه  مغاير با قوانين يا ساير اسناد حقوقی باشنداسناد ارائه شده الحاق مدير (مديران) يا ) 1

در نتيجۀ الحاق با الزامات وضع  بدست آوردۀ آن، رای حق مديريت صندوق بازنشستگی ياداحفظ شده مدير 

، يا اسناد )نداشته باشدمطابقت  »پيرامون مستمری ھای اندوخته« جمھوری ارمنستان شده به موجب قانون

اسناد ارائه در ا ارائه شده جعلی بوده، يا در اسناد ارائه شده اطالعات غير قابل اطمينان منعکس شده باشد، ي

  ند،شاببرطرف نشده  بانک مرکزیی وجود داشته که در مھلت تعيين شده از سوی يشده نواقص و کاستی ھا

بطور قابل توجھی به در نتيجه الحاق حفظ شده  مديراوضاع مالی  بانک مرکزیبنا به نظر معقول ) 2

بانک  اسناد حقوقی تنظيمیانون يا از طرف وی الزامات وضع شده به موجب اين قيا  ،خطر خواھد افتاد

  نقض خواھند شد، مرکزی

شخصی مدير يا شخص دارنده شراکت قابل توجه در نزد مدير يا  بانک مرکزیبنا به نظر معقول ) 3

  ،در بازار اوراق بھادار موقعيت برتر يا انحصاری بدست خواھد آورد که با وی نسبتی دارد،

نتيجه الحاق از سوی يکی از طرفين منافع شرکت کنندگان در  بانک مرکزی) بنا به نظر معقول 4

  مشتريان يکی از طرفين به خطر خواھد افتاد،صندوق يا 

حتی اگر يک مورد از درخواست نامه ھای جلب موافقت اوليه مندرج در زيربندھای بانک مرکزی ) 5

  اين ماده را رد کرده باشد، 2بند  6يا  5
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 حقوقی تنظيمیق با الزامات وضع شده به موجب اين قانون و اسناد ) برنامه تجاری ارائه شده مطاب6

غير واقع بينانه بوده، يا  مرکزیکه بر اساس آن تصويب شده است نبوده يا بنا به نظر معقول  بانک مرکزی

  مدير حفظ شده قادر به انجام فعاليت عادی مديريت صندوق نخواھد شد. ،در صورت عمل مطابق با برنامه

به پيوست درخواست  بانک مرکزین الحاقی در مھلت يک ماه پس از دريافت موافقت اوليه مديرا .5

اسناد حقوقی تنظيمی بانک نامه قرارداد الحاق را جھت تاييد و ديگر اسناد و اطالعات وضع شده به موجب 

روز پس از  15در ظرف  بانک مرکزیارائه می نمايند. شورای  بانک مرکزیرا به شورای  مرکزی

موافقت اوليه دريافتی مطابقت داشته قرارداد الحاق آن را به تاييد می رساند، اگر قرارداد با شرايط  دريافت

  باشد.

  

  . پيامدھای حقوقی الحاق74ماده 

در مھلت ھای تعيين شده به موجب قرارداد الحاق، مديرانی که پيرامون الحاق اتخاذ تصميم نموده اند  .1

موجب قرارداد الحاق را اجرا نموده، سند تحويل و تحول را تاييد و برحسب  اقدامات پيش بينی شده به

بانک مرکزی به ھمراه اساسنامۀ مدير حفظ  اسناد حقوقی تنظيمیمقررات وضع شده به موجب اين قانون و 

نامه ھمچنين درخواست  د.نارائه می نماي بانک مرکزیشده يا تغييرات و اصالحات اساسنامه جھت ثبت به 

اين  52ماده  5و  4يا  4و (يا)  3خدمات پيش بينی شده به موجب بندھای زنويسی مصوبۀ مجوز عرضه با

بانک که مدير (مديران) الحاقی دريافت کرده است ولی در نزد مدير حفظ شده موجود نمی باشد به  قانون

  ارائه می شود. مرکزی

بانک ه در آن، از زمان ثبت آنھا از سوی تغييرات و اصالحات انجام شدمدير حفظ شده يا اساسنامۀ  .2

مدير حفظ شده از  می شود. درجدفتر ثبت مديران ) در مديراندر خصوص توقف فعاليت مدير ( مرکزی

  زمان درج مطلب تجديد سازمان يافته محسوب می شود.

  

  اطالعيه در بارۀ الحاق. 75ماده 

فقت اوليه انعقاد قرارداد الحاق از سوی مديران الحاقی موظفند در مھلت سه روز پس از جلب موا .1

و  برحسب مقررات وضع شده بانک مرکزی، در اين باره اطالعيه ای در سايت اينترنتی خود بانک مرکزی

  در سطح کشور منتشر نمايد.نسخه  3000حداقل تيراژ در مطبوعات دارای 

  

  . سازماندھی مجدد مدير76ماده 

رکت سھامی می تواند منحصراً به شرکت با مسئوليت محدود حقوقی ش - مدير دارای شکل سازمانی .1

  تجديد سازمان يابد.
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حقوقی شرکت با مسئوليت محدود می تواند منحصراً به شرکت سھامی  - مدير دارای شکل سازمانی .2

  تجديد سازمان يابد.

  

  . اساس انحالل مدير77ماده 

  مدير به شرح زير منحل می شود: .1

  عمومی شرکت کنندگان مدير، ) بر اساس مصوبۀ مجمع1

  اين قانون، 59شدن مجوز به مقرر ماده شناخته اعتبار ) در صورت بی 2

  ) در صورت ورشکست شدن مدير.3

  

  . انحالل مدير بر اساس مصوبۀ مجمع عمومی شرکت کنندگان (خود انحالل)78ماده 

ذ تصميم نمايد، اگر مدير مجمع عمومی شرکت کنندگان مدير مجاز است پيرامون انحالل مدير اتخا .1

 5و  4کليه تعھدات مديريت صندوق و ناشی از قرارداد عرضۀ خدمات پيش بينی شده به موجب بندھای 

داشته ی طلبکاران ديگر ھابه انجام رسانده و موجودی ھای کافی جھت کفايت ادعارا اين قانون  52ماده 

  باشد.

بانک پيرامون مراجعه به مجمع عمومی می، انحالل مدير بر اساس مصوبۀ مجمع عمودر صورت  .2

مدير بر اساس تصميم مذکور درخواست نامۀ  می نمايد.تصميم جھت دريافت موافقت اوليه اتخاذ  مرکزی

برحسب اسناد حقوقی و به پيوست آن اسناد و مدارک ثابت کننده که فھرست آن جلب موافقت اوليه انحالل 

  .ارائه می نمايد ک مرکزیبانبه وضع می شود  بانک مرکزی تنظيمی

روز درخواست نامۀ موافقت اوليۀ انحالل مدير را بررسی  90در مھلت  بانک مرکزیشورای  .3

  نموده و درباره اعالم موافقت يا رد درخواست نامه تصميم گيری می نمايد.

يد، اگر می تواند درخواست نامۀ درافت موافقت اوليۀ انحالل مدير را رد نما بانک مرکزیشورای  .4

انحالل می تواند حقوق و منافع قانونی شرکت کنندگان صندوق و  بانک مرکزیشورای بنا به نظر اساسی 

  (يا) مشتريان مدير را به خطر اندازد يا مدير قادر به انجام شايسته تعھدات خود نخواھد شد.

برحسب مقررات  ، مديربانک مرکزیدر صورت اعالم موافقت اوليه انحالل مدير از سوی شورای  .5

وضع شده به موجب اين قانون اقداماتی در جھت انتقال مديريت کليه صندوق ھای تحت مديريت خود به 

اجرای قرارداد مديريت نمايد، و خودداری يک جانبه از اقدام به يا به انجام رسانده مدير (مديران) ديگر 

اين  52ماده  5و  4ده به موجب بندھای ھمچنين کليه تعھدات ناشی از قرارداد عرضۀ خدمات پيش بينی ش

  قانون را بطور شايسته به انجام رساند.

مجمع عمومی فقط می تواند پس از انتقال مديريت کليۀ صندوق ھای تحت مديريت مدير به مدير  .6

(مديران) ديگر يا انصراف يک جانبه از قرارداد مديريت صندوق و انجام شايسته کليه تعھدات ناشی از 
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ماده  5و  4اد منعقد شده با مشتريان خود در خصوص عرضۀ خدمات پيش بينی شده به موجب بندھای قرارد

  اين قانون، پيرامون انحالل اتخاذ تصميم نمايد. 52

انحالل مجوز مدير در مھلت سه روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون انحالل، درخواست نامۀ دريافت  .7

 بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی تنظيمیانحالل که فھرست آن  با پيوست اسناد و مدارک ثابت کننده

  ارائه می نمايد. بانک مرکزیوضع می شود، به 

روز کاری درخواست نامۀ دريافت مجوز انحالل را بررسی  30در طی  بانک مرکزیشورای  .8

  نموده و در باره اعالم رضايت نسبت به درخواست نامه يا رد آن تصميم گيری می نمايد

مجاز است درخواست دريافت مجوز انحالل را رد نمايد، اگر صندوقی تحت  بانک مرکزیشورای  .9

يا قرارداد مديريت صندوق مربوطه باشد، مديريت مدير قرار دارد که مديريت آن به مدير ديگر منتقل نشده 

ماده  5و  4ھای ھنوز فسخ نشده باشد، و (يا) تعھدات ناشی از عرضۀ خدمات پيش بينی شده به موجب بند

  .ديگر خود پاسخ بدھدبه ادعاھای طلبکاران نخواھد توانست ، و (يا) مدير مطرح بودهاين قانون  52

پيرامون بی اعتبار شناختن مجوز  ،در صورت صدور مجوز انحالل بانک مرکزیشورای  .10

به موجب  مديريت صندوق مدير و ھمچنين پيرامون مصوبه صدور مجوز عرضه خدمات پيش بينی شده

نيز اتخاذ  اين قانون (اگر مدير چنين مجوزی را دريافت کرده باشد) 52ماده  5و  4يا  4و (يا)  3بندھای 

  نمايد. تصميم می

  

  . کميسيون انحالل مدير79ماده 

کميسيون انحالل مدير در مھلت پنج روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون صدور مجوز انحالل مدير از  .1

  ايجاد می شود. بانک مرکزیسوی 

ھای  کميسيون انحالل به منظور انحالل مدير، فروش اموال (موجودی ھای) آن و جبران طلب .2

  قانونی طلبکاران ايجاد می شود.

کميسيون انحالل حداقل متشکل از سه عضو می باشد. فقط اشخاص دارای صالحيت حرفه ای وضع  .3

  .درآيند آنيت عضوبه ن را بر عھده بگيرند و شده به موجب اين قانون می توانند رياست کميسيو

تا تشکيل کميسيون انحالل، صالحيت و اختيارات کميسيون انحالل بر عھدۀ نھاد اجرايی مدير مورد  .4

  نظر خواھد بود، اگر مطابق با اساسنامۀ مدير مورد غير پيش بينی نشده باشد.

تحت انحالل به کميسيون مذکور منتقل  از زمان ايجاد کميسيون انحالل اختيارات مديريت مدير .5

  شود. می

روز پس از ايجاد آن در بارۀ انحالل مدير، مقررات ارائه ادعاھا از  5در مھلت  کميسيون انحالل .6

تيراژ حداقل کمتر باشد اطالعيه ای در مطبوعات دارای روز  60آن نمی تواند از مھلت که سوی طلبکاران 

  رساند.می  بانک مرکزیبه اطالع و در سطح کشور منتشر  نسخه 3000
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  ايجاد می شود. بانک مرکزی، آن بر اساس تصميم شورای کميسيون انحاللدر صورت عدم ايجاد  .7

  

  روال انحالل مدير. 80ماده 

، مھر و موم، فرم کميسيون انحاللنھاد مديريت مدير موظف است در مھلت سه روز پس از ايجاد  .1

  تحويل بدھد. کميسيون انحاللمادی و غيره را به  سربرگ ھا، اسناد، ارزش ھای

مدير «جھت شمول عبارت  کميسيون انحاللدر مھلت سه روز پس از ايجاد  کميسيون انحاللرئيس  .2

در عنوان شرکتی مدير در حال انحالل، اقدام به ارائه درخواست » صندوق سرمايه گذاری در حال انحالل

می نمايد. نھاد تام االختيار دولتی در طی سه روز کاری پس از دريافت نامه به نھاد تام االختيار دولتی 

مدير صندوق سرمايه «درخواست نامه، اقدام به تغيير عنوان شرکتی مدير در حال انحالل؛ شامل عبارت 

  نمايد. می »گذاری در حال انحالل

ی مدير در شرکتن روز پس از انجام تغييرات در عنوا 15موظف است در مھلت  کميسيون انحالل .3

» مدير صندوق سرمايه گذاری در حال انحالل«ماده جاری، با افزودن عبارت  2به موجب بند  حال انحالل

  اقدام به تغيير مھر و موم و سربرگ ھای مدير در حال انحالل نمايد.

  تا قبل از آغاز جبران و پرداخت ادعاھای طلبکاران: کميسيون انحالل .4

  ھای مدير در حال انحالل را فھرست بندی و ارزيابی می نمايد، ) دارايی ھا و بدھی1

ھای دريافتنی  ) اقدام به پيدا کردن کليه طلبکاران مدير و انجام عمليات الزم در جھت وصول حساب2

  مدير می نمايد،

) اقدام به اجرای عملياتی می نمايد که دارايی ھای مدير را حتی المقدور با بھرۀ بيشتری به فروش 3

  برساند،

  ) اقداماتی در جھت تامين اجرای تعھدات موجود در قبال مدير در دست می گيرد،4

) اتخاذ تصميم پيرامون مقررات توزيع ماندۀ موجودی ھا بين شرکت کنندگان پس از اجرای تعھدات 5

  مدير.

تنظيم و تاييد  روز پس از پايان مھلت ارائه ادعاھای طلبکاران، اقدام به 7در مھلت  کميسيون انحالل .5

در سطح کشور به شرح  نسخه 3000تيراژ حداقل ترازنامه موقت انحالل و نشر آن در مطبوعات دارای 

  اطالعات ذيل می نمايد:

  ) پيرامون ترکيب اموال مدير در حال انحالل،1

) پيرامون فھرست ادعاھای ارائه شده از سوی طلبکاران، از جمله: جمع کل مبلغ ادعاھای منعکس 2

ده در ترازنامه مدير يا ارائه شده به مدير، مقدار مبلغ منظور شده به ھر طلبکار و به توالی تامين رضايت ش

  ادعاھا که به موجب اين قانون وضع شده است و ھمچنين فھرست مجزای ادعاھايی که رد شده است،
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  ) پيرامون نتايج بررسی ادعاھای ارائه شده از سوی طلبکاران،3

  .اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیت وضع شده به موجب ) ساير اطالعا4

موظف است يک نسخه از روزنامه ای که در آن ترازنامه موقت انحالل به چاپ  کميسيون انحالل .6

را  کميسيون انحاللمجاز است  بانک مرکزیرسيده است در روز انتشار آن به بانک مرکزی ارائه نمايد. 

  نسخه در سطح کشور نمايد. 3000حداقل تيراژ انحالل در مطبوعات دارای ملزم به انتشار ترازنامه موقت 

اين قانون مطابق با  81ادعاھای طلبکاران را به توالی وضع شده به موجب ماده  کميسيون انحالل .7

  ترازنامه موقت انحالل و از روز انتشار آن جبران می نمايد.

  )ن -73) شماره 29/12/1390( 19/03/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  80(اصالح ماده 

  

  . توالی تامين رضايت ادعاھا81ماده 

تعھدات تامين شده بوسيله وثيقه در خارج از نوبت و از طريق وجه بدست آمده از فروش موضوع  .1

تحت وثيقه که بعنوان تامين تعھد مد نظر بوده است جبران می شود. اگر ارزش تعھد بيش از ارزش فروش 

يقۀ تامين کننده تعھد مورد نظر باشد، در اين صورت آن بخشی که امکان تامين آن بوسيله وثيقه موضوع وث

  ميسر نباشد، اشتراکاً با تعھداتی که در قبال ساير طلبکاران وجود دارد جبران می شود.

  شوند: تعھدات مدير به حساب موجودی ھای انحالل و به ترتيب نوبت ذيل تسويه حساب می .2

: ھزينه ھای الزم در اجرای اختيارات وضع شده به موجب اين قانون از سوی اولوبت ) در ن1

  و پرداخت ھای برابر با آن، کميسيون انحالل، از جمله: حقوق رئيس و اعضای کميسيون انحالل

پيش بينی شده به  عرضۀ خدماتدوم: مديريت صندوق و ادعاھای ناشی از قراردادھای ) در نوبت 2

  اين قانون، 52ماده  5 و 4موجب بند 

  ) در نوبت سوم: ادعاھای شامل نشده در نوبت ھای اول، دوم، چھارم، پنجم و ششم،3

  ) در نوبت چھارم: تعھدات مدير در برابر بودجه دولتی و محلی،4

  ) در نوبت پنجم: ادعاھای ناشی از وام ھای فرعی،5

ير يا اقربای نسبی و سببی شرکت کنندۀ ) در نوبت ششم: ادعاھای شرکت کنندگان مدير و ھمچنين مد6

  آن.

از ميان طلبکاران شامل نوبت ھای دوم، سوم و پنجم در توالی تامين رضايت ادعاھای طلبکاران  .3

ماده جاری، شرکت کنندگان مدير و ھمچنين اقربای نسبی و سببی مدير يا شرکت  2مدير تعيين شده در بند 

  تعھدات مدير در قبال آنان در نوبت ششم صورت خواھد گرفت.کنندۀ آن مستثنی می باشند که جبران 
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طلبکاران ھم نوبت از حقوق برابر در تامين رضايت ادعاھايشان برخوردار ھستند. ادعاھای  .4

  طلبکاران ھم نوبت پس از تامين رضايت کامل کليه ادعاھای نوبت قبلی تامين می شوند.

، کميسيون انحاللا خودداری از بررسی آنھا از سوی در صورت مردود شناختن ادعاھای طلبکار ي .5

شکايت نمايد. به  کميسيون انحاللطلبکار مجاز است تا تصويب ترازنامه موقت انحالل مدير از عملکرد 

در حال تامين رضايت ادعاھا  کميسيون انحاللنحوی که اگر ادعای طلبکار در آن نوبتی قابل تامين باشد که 

ر اين صورت دادگاه می تواند تامين رضايت ادعاھا در طی نوبت مذکور را تا اتخاذ در ھمان نوبت باشد، د

  تصميم به حال تعليق درآورد.

اگر طلبکار پس از انقضای مھلت ارائه ادعاھای طلبکاران ادعايی ارائه کرده باشد، در اين صورت  .6

اھايی که به موقع ارائه شده اند ادعای وی به حساب آن موجودی ھای انحاللی که پس از تامين رضايت ادع

  باقی خواھد ماند، تامين خواھد شد.

تا آخرين روز مھلت اعالم شده در  کميسيون انحاللاگر طلبکار ادعا ارائه کرده و به ثبت رسيده در  .7

؛ در خصوص تامين کميسيون انحاللدر سطح کشور از سوی  نسخه 3000تيراژ حداقل مطبوعات دارای 

نوبت مورد نظر، برای دريافت ادعای خود حضور بھم نرساند، در اين صورت  رضايت ادعاھای

ھا يا اموال اختصاص داده شده به چنين طلبکاری به مقرر قانون بعنوان سپرده يا امانت به سردفتر  موجودی

  تحويل داده می شود.

نسخه  3000حداقل  تيراژدر مطبوعات دارای  کميسيون انحاللقبل از آغاز تامين اکتفای ھر نوبت  .8

در سطح کشور اطالعاتی پيرامون محل، نحوه و مھلت ھای تامين رضايت ادعاھا نوبت مورد نظر منتشر 

نمايد. اطالعات اصلی پيرامون محل، نحوه و مھلت ھای تامين رضايت ادعاھا و ھمچنين انجام تغييرات  می

نسخه در سطح کشور اعتبار  3000حداقل تيراژ در آنھا يک روز پس از انتشار آنھا در مطبوعات دارای 

  قانونی بدست می آورند.

 21ماده جاری می باشد حداقل به مدت  2مھلت تامين رضايت ادعاھايی که شامل نوبت دوم بند  .9

باشد. از دست دادن مھلت تعيين شده جھت تامين رضايت ادعاھا با ھيچ عذری قابل بازيابی  روز تقويمی می

  نخواھد بود.

، چنانچه طلبکار در دادگاه شکايتی نداشته کميسيون انحاللعاھای مردود شناخته شده از سوی اد .10

باشد و ھمچنين ادعاھايی که بر اساس حکم دادگاه مردود شناخته شده باشند، بخشوده شده محسوب خواھند 

  شد.

  

  و گزارشات حسابدھی کميسيون انحالل. نظارت بر 82ماده 
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می تواند برحسب مقررات وضع شده  بانک مرکزیمدير  بر روند انحالل به منظور اجرای نظارت .1

در نزد مدير نظارت و » پيرامون بانک مرکزی جمھوری ارمنستان« جمھوری ارمنستانبه موجب قانون 

  بازرسی بعمل آورد.

 موظف است برحسب مقررات، نحوه، تناوب و مھلت ھای وضع شده به موجب کميسيون انحالل .2

  ارائه نمايد. بانک مرکزیگزارشات حسابدھی به  قی تنظيمی بانک مرکزیاسناد حقو

اسناد حقوقی تنظيمی  وضع شده به موجب و نحوۀ برحسب مقرراتموظف است  کميسيون انحالل .3

ای و حداقل يکبار در ماه، اطالعاتی در بارۀ عملکرد خود در مطبوعات  به صورت دوره بانک مرکزی

  نسخه در سطح کشور منتشر نمايد. 3000حداقل تيراژ دارای 

خواستار دريافت ھرگونه اطالعات در خصوص  کميسيون انحاللمجاز است تا از  بانک مرکزی .4

  عملکرد آن کميسيون شود.

  

  کميسيون انحالل . تصويب ترازنامۀ انحالل. پايان کار83ماده 

ترازنامۀ انحالل را تنظيم نموده و  پس از پايان کار انجام محاسبه ھا با طلبکاران، کميسيون انحالل .1

بانک در مھلت سه روز پس از تصويب آن در مجمع عمومی شرکت کنندگان مدير در حال انحالل به 

  ارائه می نمايد. مرکزی

در مھلت ده روز پيرامون تاييد يا رد ترازنامۀ انحالل با ذکر علل رد آن تصميم گيری  بانک مرکزی .2

الزامات اين  کميسيون انحالل را رد می نمايد که ترازنامۀ انحاللصورتی تاييد  در بانک مرکزینمايد.  می

  قانون را نقض کرده باشد.

 10در طی مھلت  کميسيون انحالل، بانک مرکزیاز سوی  ترازنامۀ انحاللدر صورت عدم تاييد  .3

تصويب آن از سوی را رفع نموده و پس از  بانک مرکزیاز سوی  ترازنامۀ انحاللروز علل عدم تاييد 

ارائه  بانک مرکزی مجمع عمومی مدير در حال انحالل، پيرامون تاييد آن درخواستنامۀ جديدی را به

  ماده جاری درخواستنامۀ فوق را مورد بررسی قرار می دھد. 2به مقرر بند  بانک مرکزینمايد.  می

بانک از سوی  امۀ انحاللترازندر طی مھلت سه روز کاری پس از اتخاذ تصميم پيرامون تاييد  .4

از دفتر ثبت مندرجاتی را به ثبت می مدير پيرامون حذف مديران در دفتر ثبت  بانک مرکزی، مرکزی

در طی پنج  بانک مرکزیمنحل شده و فعاليت آن توقف يافته محسوب خواھد شد. مدير رساند که پس از آن 

  رساند. اشخاص حقوقی می مراتب را به اطالع نھاد انجام دھنده ثبت دولتیروز کاری 

بانک از سوی  ترازنامۀ انحاللدر طی مھلت سه روز پس از اتخاذ تصميم در خصوص تاييد  .5

 بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی وضع شده به موجبو نحوۀ برحسب مقررات  کميسيون انحالل، مرکزی

در رابطه با انحالل  يسيون انحاللکمپيرامون انحالل مدير اطالعيه صادر می نمايد، که پس از آن تعھدات 

  مدير انجام يافته محسوب می شود.
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  کميسيون انحالل. حق الزحمۀ عضو 84ماده 

  پذيرد. به حساب اموال مدير در حال انحالل صورت می کميسيون انحاللحق الزحمۀ عضو  .1

يسيون کمخود ميزان حق الزحمۀ عضو  برحسب اسناد حقوقی تنظيمیمی تواند  بانک مرکزی .2

  را تعيين نمايد. انحالل

  

  مجوز مدير و انحالل مدير بر اساس ورشکستگی لغو. 85ماده 

 9و  7الی 1در صورت لغو و بی اعتبار شناخته شدن مجوز مدير مبنی بر اساس و پايه زيربندھای  .1

شامل حال  وناين قان 84الی  79و مواد  78ماده  5اين قانون مفاد وضع شده به موجب بند  59ماده  1بند 

انحالل مدير می شود. به نحوی که کميسيون انحالل مدير در مھلت پنج روز پس از اتخاذ تصميم بانک 

 5مرکزی پيرامون بی اعتبار شناخته شدن مجوز مدير ايجاد می شود، که وظايف وضع شده به موجب بند 

  .اين قانون به وی محول می شود 78ماده 

ورشکستگی آن و ديگر روابط مربوط به عدم توانايی پرداخت ديون و  مقررات انحالل مدير در پی .2

پيرامون ورشکستگی بانک ھا، سازمان ھای وامی، «برحسب قانون جمھوری ارمنستان  ورشکستگی مدير

  وضع می شود.» شرکت ھای سرمايه گذاری، مديران صندوق سرمايه گذاری و شرکت ھای بيمه

  

  . امانت داری صندوق5بخش 

  . امانت دار14فصل 

  . امانت دار86ماده 

دارايی ھای صندوق بر اساس قرارداد امانت داری بايستی به امانت دار فاقد وابستگی نسبی و سببی  .1

مدير و امانت دار در طی عمل قرارداد پيش بينی شده به موجب اين بند  با مدير به امانت تحويل داده شود.

از بروز مواردی که منجر به ايجاد وابستگی نسبی و سببی خواھد بايستی اقدامات معقول در جھت جلوگيری 

مدير و  ، و در صورتی که چنين مواردی واقع شوند در طی شش ماه آنھا را برطرف نمايند.شد بعمل آورند

برای بروز مواردی که به تقصير آنان منجر به وابستگی نسبی و سببی پيش بينی شده در اين  (يا) امانت دار

  وند مسئول ھستند.بند می ش

برحسب امانت دار می تواند سپرده گذاری مرکزی يا آن بانک فعال در جمھوری ارمنستان باشد که  .2

خدمات امانت داری » پيرامون بازار اوراق بھادار« جمھوری ارمنستانمقررات وضع شده به موجب قانون 

جمھوری توان برحسب قانون امانت دار صندوق بازنشستگی می  رایب اوراق بھادار عرضه نمايد.

  در نظر گرفت. الزامات مکمل »مستمری ھای اندوختهپيرامون « ارمنستان
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ً اجرا شود يا  .3 امانت داری دارايی ھای صندوق مشابه فقط می تواند از سوی يک امانت دار شخصا

  در موارد وضع شده به موجب اين فصل توسط زيرامانت دار (زيرامانت دار).

نمی تواند ھمزمان بعنوان مدير صندوق عمل نمايد، بجزء در موارد وضع شده به موجب امانت دار  .4

 امانت داربه نحوی که در چنين موارد در غياب مدير.  امانت داراين قانون مديريت موقت صندوق از سوی 

اتی نسبت به اقدامدر اسرع وقت  اين قانون 71ماده برحسب مقررات وضع شده به موجب موظف است 

يا برای الحاق به صندوق تحت مديريت خود با تکيه بر اصول حمايت نتقال مديريت صندوق به مدير ديگر ا

در موارد پيش بينی شده به موجب اين قانون و  دست گيرد. بهصندوق ھرچه بيشتر از منافع شرکت کنندگان 

امانت دار ، »شکستگیپيرامون ور« جمھوری ارمنستانھمچنين در موارد پيش بينی شده به موجب قانون 

اجرا می نمايد. در اجرای مديريت صندوق در  در موقع انحالل (توقف) صندوقنيز مديريت صندوق را 

مفاد وضع شده برحسب اين قانون، ساير اسناد حقوقی و قواعد (اساسنامه)  موارد پيش بينی شده در اين بند

  د.صندوق مورد نظر در خصوص مدير شامل حال امانت دار می شون

  )ن -72) شماره 11/12/1395( 01/03/2017قانون اصالحی مورخه به موجب  86(اصالح ماده 

  

  . وظايف امانت دار87ماده 

نگھداری و ثبت حسابداری نموده و خدمات ، را به امانت قبول دارايی ھای صندوق امانت دار .1

  اجرا می نمايد.معامالت انجامی به نام صندوق و انتقال دارايی ھا بر اساس آنھا را 

  امانت داری صندوق می تواند به امانت گرفتن دارايی ھا را شامل نشود. .2

برای  »پيرامون بازار اوراق بھادار« جمھوری ارمنستاناختياراتی که به موجب قانون  عالوه بر .3

وظف م اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیامانت دار وضع شده است امانت دار مطابق با اين قانون و 

  است:

) صدور سھام (اوراق سھام)، پذيره نويسی، بازخريد (بازپرداخت) و مبادلۀ آنھا را مطابق با قانون، 1

  تامين نمايد، ) صندوقاساسنامهقواعد (ناشی از آن و  اسناد حقوقی تنظيمی

، با قانون صندوق را مطابقسھام (اوراق سھام) محاسبه ارزش خالص دارايی ھا و ارزش برآوردی ) 2

  ،تامين نمايد ) صندوقاساسنامهقواعد (آن و تصويب شده بر اساس  اسناد حقوقی تنظيمی

عملکردھای مربوط به آنھا  ) کنترل و نظارت بر معامالت با دارايی ھای صندوق، بطوری که3

در مھلت ھايی که اجرای آنھا ھای تعيين شده به موجب قانون اجرا شوند و در صورت نبود آنھا  درمھلت

  ،موالً برای انجام معامالت مشابه مورد قبول می باشدمع

) امور محوله از سوی مدير را به انجام رسانده، اگر آنھا مغاير با قانون، اسناد حقوقی تنظيمی 4

  نباشد، صندوق )اساسنامهقواعد (تصويب شده بر اساس آن و 
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 اسناد حقوقی تنظيمیبا قانون،  ) استفاده از دارايی ھای صندوق از جمله: تقسيم درآمد صندوق مطابق5

  تامين نمايد، ) صندوقاساسنامهقواعد (و 

  را انجام دھد، شارژترکيب دارايی ھای صندوق با مقايسۀ مرتباً ) با مدير 6

در موارد وضع شده به موجب قانون، مديريت  صندوقدر صورت توقف صالحيت مديريت مدير ) 7

يا الحاق برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون ر ديگر تا انتقال مديريت صندوق به مدي را صندوق

  به صندوق تحت مديريت وی، اجرا نمايد،

  ) انحالل (توقف) صندوق را در غياب مدير اجرا نمايد،8

اند اجرا  و اسناد حقوقی وضع شده، ساير قوانين به موجب اين قانون) عملکردھای ديگری را که 9

  نمايد.

در صورت کشف تخلفات در الزامات قانون، اسناد حقوقی تنظيمی تصويب ت موظف اس امانت دار .4

مراتب صندوق در حين انجام وظايف خود، در طی يک روز اداری  )اساسنامهقواعد (شده بر اساس آن و 

  و مدير برساند. بانک مرکزیکتباً به اطالع را 

است) که در پی عمليات يا اعمال زيان ھايی (به انضمام سودی که از دست داده  بابت امانت دار .5

وارد آورده است پاسخگو می باشد، بجزء  صندوقصندوق يا شرکت کنندگان مدير، ناکارآمد خود بر 

صندوق مورد مدير  مواردی که مدير در چارچوب مسئوليت امانت داری خود عمل کرده باشد. به نحوی که

کت کنندگان صندوق بطور مستقيم يا غير تواند در خصوص ادعای جبران خسارت وارده بر شر  نظر می

يا  صندوقدر قبال جبران خسارت وارده بر  اين قانون 68ماده  9الی  6مستقيم درخواست نمايد. بندھای 

  از سوی امانت دار، اعمال می شوند. صندوقشرکت کنندگان 

، ن -213) شماره 22/08/1391(12/11/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  87(اصالح ماده 

  )ن -72) شماره 11/12/1395( 01/03/2017قانون اصالحی مورخه 

  

  امانت دار. الزامات مکمل مورد ارائه به 88ماده 

 پيرامون بازار« جمھوری ارمنستانبه موجب قانون که  اوراق بھادار امانت دارمفاد مربوط به  .1

ق اين قانون تنظيمات ديگری پيش می شوند، اگر طب امانت داراست، شامل حال وضع شده » اوراق بھادار

  بين نشده باشد.

، وضعيت مالی، فضای فعاليت، سيستم ھا امانت دارساختار سازمانی داخلی و سيستم ھای عملکردی  .2

بايستی جھت تامين  و امکانات فنی، آمادگی و تجربه حرفه ای اشخاص مشمول در روند اجرای عملکردھا

موجب قانون، اسناد حقوقی تنظيمی و قرارداد امانت داری ھم ارزش اجرای عملکردھای پيش بينی شده به 

  باشند. 

  ان الزامات مکمل وضع نمايد.امانت دارمی تواند در قبال ساختار و فعاليت  بانک مرکزی .3
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 صندوق شرکت کنندگانموظف است در حين انجام وظايف خود با مد نظر داشتن منافع  امانت دار .4

را به انجام رسانده و نسبت به شرکت کنندگان صندوق صادقانه، معقوالنه و بطور  حقوق و اختيارات خود

  ).امانت داریوظيفه شايسته به وظايف حرفه ای خود عمل نمايد (

قرارداد منعقد شده فی ما بين صندوق (مدير صندوق قراردادی) و امانت دار نمی تواند پاسخگويی  .5

  و ساير قوانين وضع شده است محدود نمايد.امانت دار را که به موجب اين قانون 

  

  . برون سپاری عملکردھای امانت دار89ماده 

می تواند بخشی از عملکردھای قانونی خود يا کليۀ عملکردھای امانت داری بخشی از  امانت دار .1

به  دارايی ھای صندوق را بر طبق قرارداد زيرامانت داری منعقد شده به شخص ثالث برون سپاری نمايد.

وضعيتی بوجود آيد که در آن نبايد چنان  امانت دارنحوی که در نتيجه برون سپاری عملکردھا از سوی 

  دار در واقع امانت داری صندوق را به انجام نرساند. امانت

ً چارچوب مشخص عملکردھايی که برون سپاری  .2 برحسب قرارداد زيرامانت داری بايستی صريحا

که عملکردھای امانت داری آنھا به زيرامانت دار برون سپاری می شوند و يا دارايی ھايی  ،شوند می

اين  70ماده  5قرارداد برون سپاری عملکردھای مدير برحسب بند ھمچنين مفاد ديگر وضع شده برای 

  .تعيين شوندقانون 

شود  به آن برون سپاری می امانت داربايد متقاعد بشود که طرف ثالث که عملکردھای  امانت دار .3

  دارای منابع سازمانی، فنی، مالی و توانايی کافی در اجرای صحيح عملکردھای برون سپاری می باشد.

باشد، اما در  امانت دارفقط شخص دارای حق انجام امانت داری دارايی ھای نوع مربوطه می تواند  .4

شرايط و  شخصی که واجد ؛صورت برون سپاری عملکردھای مکمل وضع شده به موجب اين قانون

(در خصوص عملکردھای انجامی در خارج از  اين قانون باشد 86ماده  2الزامات وضع شده به موجب بند 

؛ شخصی که مطابق با قانون گذاری کشور خارجی مربوطه دارای حق امانت داری جمھوری ارمنستان

مورد نظر يا شخص  صندوققرارداد زيرامانت داری نمی تواند با مدير ). دارايی ھای صندوق می باشد

اين  86ماده  1.1ديگر وابسته نسبی و سببی با وی منعقد شود، بجزء موارد پيش بينی شده به موجب بند 

بروز مواردی که منجر به ايجاد وابستگی نسبی و سببی قانون. در طی عمليات زيرامانت داری در صورت 

پس از ايجاد موارد مذکور ماه  6 در طیود موظف خواھد ب امانت دارخواھد شد، بين زيرامانت دار و مدير 

  .نشوندبرطرف ماه  6تا انقضای مھلت آنھا را متوقف سازد، اگر  قرارداد زيرامانت داری

امانت مفاد مربوط به نظارت و پاسخگويی وضع شده به موجب اين قانون و قوانين ديگر در قبال  .5

نيز می شود، بجزء در  زيرامانت دارال شده شامل ح برون سپاریدر خصوص اجرای عملکردھای  دار

مواردی که وی ملزم به قبول (نگھداری) دارايی ھای صندوق می شود و ھمچنين اگر عملکردھای 

  اجرا می نمايد. جمھوری ارمنستانزيرامانت دار را توسط شخص حقوقی خارجی در خارج از 
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و  زيرامانت دارده از سوی ش برون سپاریموظف است بر اجرای درست عملکردھای  امانت دار .6

عمليات يا اعمال نظارت نمايد و برای خسارات وارد آمده در پی  صندوق شرکت کنندگانحفظ منافع قانونی 

  حق احيا بدست می آورد.وی پاسخگو می باشد. در اين صورت وی در قبال زيرامانت دار ناکارآمد 

بانک ی موظف است از پيش موافقت عملکردھای امانتدار برون سپاریامانت دار به منظور  .7

اين  70عملکردھای مدير مطابق با ماده  برون سپاریرا مطابق با مفاد وضع شده برای قرارداد  مرکزی

  دريافت نمايد.قانون 

ماده جاری از  6موظف است اجرای شايستۀ نظارت پيش بينی شده به موجب بند  زيرامانت دار .8

  سوی امانت دار را تامين نمايد.

نقض می شود يا می تواند الزامات اين  زيرامانت داراگر امانت دار تشخيص بدھد که عملکردھای  .9

نقض بشود، وی موظف است از  قرارداد زيرامانت داری قانون، قوانين و اسناد حقوقی ديگر يا الزامات

در امانت دار ر زيرمذکوزيرامانت دار بخواھد تا بالفاصله نقض را بطرف نمايد. اگر پس از ارائه خواست 

را برطرف ننمايد، در اين صورت امانت دار می تواند  ضمھلت معقول و تعيين شده از سوی امانت دار نق

  را بطور يک جانبه فسخ نمايد. قرارداد زيرامانت داری

نيز می  بانک مرکزیماده جاری  9پيش بينی شده به موجب بند  قرارداد زيرامانت داریفسخ  .10

مرتکب تخلفات در قوانين و اسناد حقوقی ديگر شده باشد که می  زيرامانت دارار شود، اگر تواند خواست

برای طرفين  بانک مرکزیشود. خواست  صندوق شرکت کنندگانتواند باعث به خطر افتادن منافع قانونی 

  اجرا شود. بانک مرکزیالزامی است و بايستی در مھلت معقول و مقررات وضع شدۀ 

  )ن -213) شماره 22/08/1391(12/11/2012قانون اصالحی مورخه  به موجب 89(اصالح ماده 

  

  . تغيير امانت دار90ماده 

 صندوققراردادی يا  صندوققابل مدير تاجرای قرارداد امانت داری صندوق می تواند بنا به توافق م .1

ی امانت دارو قرارداد  وقصند )اساسنامهقواعد (توقف يابد، اگر چنين امکانی برحسب  امانت دارشرکتی و 

اسناد حقوقی برحسب مقررات وضع شده به موجب  بانک مرکزیپيش بينی و موافقت اوليه شورای  صندوق

بانک مرکزی دريافت شده باشد و اگر منافع قانونی شرکت کنندگان صندوق حفظ شده باشد. در  تنظيمی

 صندوقشرکتی (مدير  صندوقبا  صورت عدم حصول توافق متقابل پيش بينی شده به موجب اين بند

را بطور يک جانبه با حفظ کليه  امانت دار مجاز است اجرای قرارداد امانت داری صندوق ،قراردادی)

روز پيش از توقف  90و مراتب را قبالً حداکثر سازد الزامات پيش بينی شده به موجب اين بند متوقف 

ً به اطالع مدير برساند. قرارداد  پيرامون اعالم  بانک مرکزیبايستی رونوشت مصوبه به نحوی که کتبا

موافقت اوليۀ توقف قرارداد را نيز به پيوست نامه فوق الذکر باشد، بجز در موارد توقف قراردادھای امانت 

  .داری صندوق ھای سرمايه گذاران واجد شرايط
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د قرارداد امانت توان اين ماده می 3شرکتی فقط بر اساس بند  صندوققراردادی يا  صندوقمدير  .2

ملزم به دريافت آن فسخ نمايد، که برای  بطور يک جانبهاست منعقد شده  امانت داررا که با  صندوقداری 

برای صندوق ھای سرمايه  خواھد بود. موافقت پيش بينی شده به موجب اين بند بانک مرکزیموافقت اوليه 

  گذاران واجد شرايط الزم نمی باشد.

شرکتی موظف است در مھلت  صندوققراردادی يا  صندوقمدير  انک مرکزیببنا به درخواست  .3

به منظور است منعقد شده  امانت داررا که با قرارداد امانت داری صندوق  بانک مرکزیتعيين شده از سوی 

به وظايف خود که  امانت دار، اگر بی اعتبار شناخته شرکت کنندگان صندوقحمايت از منافع قانونی 

وضع شده است  صندوق )اساسنامهقواعد (تصويبی بر اساس آن يا  اسناد حقوقی تنظيمین، برحسب قانو

پس از بروز اگر يا بارھا و عمداً مرتکب نقض شديد اجرای صحيح آنھا گرديده، و ھمچنين  عمل ننموده

شده محسوب شده در طی شش ماه برطرف ن امانت دارميان مدير و مواردی که پايۀ وابستگی نسبی و سببی 

  از مدير مختل شده باشد. امانت داراستقالل کافی  بانک مرکزیباشند، يا بنا به نظر معقول 

 امانت داراين ماده،  3و  2، 1ی صندوق برحسب بندھای امانت داردر صورت توقف قرارداد  .4

واعد قتصويبی بر اساس آن يا  اسناد حقوقی تنظيمیموظف است به اجرای وظايف خود که برحسب قانون، 

وی به جديد و انتقال دارايی ھای صندوق  امانت دارتا انعقاد قرارداد با وضع شده است  صندوق )اساسنامه(

  ادامه بدھد.

از زمان لغو مجوز فعاليت بانکی امانت دار و در صورت  صندوقی امانت دارعمليات قرارداد  .5

ی صندوق بازنشستگی امانت دارفعاليت ی صندوق ھای بازنشستگی نيز از زمان ممنوعيت انجام امانت دار

پيرامون مستمری ھای « جمھوری ارمنستاناز سوی وی برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون 

  متوقف می شود. »اندوخته

 صندوق قراردادی يا  صندوق ی صندوق فی ما بين مدير امانت داردر صورت انعقاد قرارداد  .6

 صندوقی امانت دارر صورت انجام تغييرات قابل توجه در قرارداد جديد و ھمچنين د امانت دارشرکتی با 

ارائه  تغييرات (قرارداد)ارائه شوند.  بانک مرکزیروز به  10تغييرات (قرارداد) مذکور بايستی در مھلت 

و از زمان ثبت آن الزم االجرا می گردد. ثبت قرارداد به ثبت رسيده  بانک مرکزیشده از سوی شورای 

صورت قواعد صندوق قراردادی ھمزمان با انجام تغييرات مربوطه در جديد  امانت داربا منعقد شده 

، چارچوب خدمات مورد عرضه و پرداخت ھا و ھمچنين امانت داربه تعريف اين بند، تغييرات گيرد.  می

ه ، قابل توجگردش تجاری اساسی بشمار می روندتغييرات ديگر شرايطی که برای قراردادھای مشابه در 

  محسوب می شوند.

اين ماده پيش  6که به موجب بند يا ثبت قرارداد جديد را  تغييرات قرارداد بانک مرکزیشورای  .7

تصويب شده بر اساس آن  اسناد حقوقی تنظيمیبينی شده است اگر الزامات وضع شده به موجب اين قانون و 

  رد می نمايد.برآورده نشده باشد 
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ی امانت دارو قرارداد  صندوقی امانت دارات انجام شده در قرارداد ثبت تغييرمفاد مربوط به  .8

 ماده جاری) 6(بجز جمله دوم بند  اين ماده 7و  6جديد مندرج در بندھای  امانت دارصندوق منعقد شده با 

د و تغييرات انجام شده در قرارداد امانت داری سرمايه گذاران واجد شرايط نمی شوھای  صندوقشامل حال 

بدون بررسی  بانک مرکزیجديد از سوی رئيس  امانت دارصندوق منعقد شده با  یامانت داراردادھای و قر

يا محتوای آنھا به ثبت می رسند، اگر درخواست عضو صندوق مبنی بر بررسی مطابقت تغييرات مذکور 

آن بر اساس  تصويب شده اسناد حقوقی تنظيمیقانون و  مطابقت الزامات قرارداد؛ وضع شده به موجب اين

   از سوی بانک مرکزی وجود نداشته باشد.

، ن -213) شماره 22/08/1391(12/11/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  90(اصالح ماده 

  )ن -72) شماره 11/12/1395(01/03/2017قانون اصالحی مورخه 

  

  . آشکارسازی اطالعات6بخش 

  ساير امکانات آشکارسازی اطالعات. بروشور، گزارشات حسابدھی، مميزی خارجی و 15فصل 

  . بروشور91ماده 

حال شامل » پيرامون بازار اوراق بھادار« جمھوری ارمنستانمفاد وضع شده به موجب قانون  .1

سرمايه گذاری با سرمايه متغير، مھلت قابليت کاربردی، ثبت، ، بجز صندوق ساختار بروشور صندوق

می شود. ويژگی ھای الزامات فرم و محتوای بروشور اوراق آن انتشار و ساير روابط حقوقی مربوط به 

  وضع می شوند. برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیبھادار صادر شده توسط صندوق 

سرمايه گذاری با سرمايه متغير بعنوان بروشور محسوب می شوند و مفاد صندوق  )اساسنامهقواعد ( .2

شامل حال آن نمی شود. مدير صندوق » بازار اوراق بھادارپيرامون « جمھوری ارمنستانقانون  مربوطه

صندوق برای  )اساسنامهقواعد (سرمايه گذاری با سرمايه متغير موظف است قابل دسترسی بودن دائمی 

به موجب اين بند صندوق  )اساسنامهقواعد ( قابل دسترسی بودن. جھت تامين تامين نمايدرا سرمايه گذاران 

 صندوق )اساسنامهقواعد (الزامات مربوط به انتشار  د حقوقی تنظيمی بانک مرکزیبرحسب اسنامی تواند 

  وضع شود.

  

  . گزارشات حسابدھی92ماده 

گزارشات حسابدھی ساالنه و موقتی ھر صندوق تحت مديريت خود را تنظيم، منتشر و به مدير  .1

مھلت ھا و تناوب آنھا ، انتشار ،ئهارائه نمايد. فرم، محتوای گزارشات حسابدھی و مقررات ارا بانک مرکزی

وضع می شوند، که در خصوص صندوق ھای بازنشستگی  اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیبرحسب 

» پيرامون مستمری ھای اندوخته« جمھوری ارمنستانبايستی با مفاد مربوطه وضع شده به موجب قانون 

  مطابقت داشته باشند.
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پيرامون « جمھوری ارمنستانر باره خود را مطابق با قانون گزارشات مالی مورد انتشار دمدير  .2

ھای تحت  صندوقگزارشات مالی مورد انتشار در خصوص مدير تھيه و ارائه می نمايد. » ثبت حسابداری

و پذيرفته شده برای صندوق ھای مشابه در  بانک مرکزیاز سوی  مديريت خود مطابق با اصول قابل قبول

  ه و ارائه می نمايد.تجربيات بين المللی تھي

پيرامون اتخاذ تصميمات مجزای از سوی می تواند  برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی .3

  وضع شود. بانک مرکزیوظيفه و مقررات اطالع رسانی به مدير، 

  بايستی کامل و قابل اطمينان باشد. بانک مرکزیاطالعات مورد انتشار و (يا) مورد ارائه به  .4

سرمايه گذاران واجد شرايط و ارائه به  صندوقت تھيه شده از سوی مدير در خصوص گزارشا .5

و الزام انتشار پيش بينی شده به موجب  صورت می پذيرد بانک مرکزی فقط بنا به درخواست بانک مرکزی

   .اين ماده شامل حال آن نمی شود

  )ن -68) شماره 31/03/1393(21/06/2014قانون اصالحی مورخه به موجب  92(اصالح ماده 

  

  شرکت کنندگان صندوق. اطالعات مورد ارائه به 93ماده 

مدير موظف است بنا به درخواست شرکت کننده صندوق ھر نوع اطالعاتی را که برحسب مقررات  .1

وضع شده به موجب اين قانون و ديگر اسناد حقوقی قابل انتشار است در اختيار بگذارد. به نحوی که برای 

و ھمچنين  گذاشتن گزارش ساالنه و رونوشت ھای نتيجه گيری مميزی خارجی در خصوص آن در اختيار

) نمی تواند وجھی دريافت سرمايه گذاری با سرمايه متغيرصندوق  )اساسنامهقواعد (( صندوقبروشور 

  شود.

 ترکيب، فرم، محتوای الزاماتجزئيات خود  برحسب اسناد حقوقی تنظيمیمجاز است  بانک مرکزی .2

گذاشته  شرکت کنندگان صندوقاطالعات، گزارشات و ساير اسناد و مدارکی که از سوی مديران در اختيار 

  وضع نمايد.را در قبال مقررات در اختيار گذاشتن آنھا جزئيات الزامات می شود و ھمچنين 

  

  قابل انتشار الزامی . اطالعات94ماده 

حداقل به زبان ارمنی و در آن  بودهتی فعال دارای سايت اينترنمدير موظف است بطور دائم  .1

  منتشر نمايد:تحت مديريت خود ھای   صندوقصندوق خود و در باره اطالعات زير 

گزارشات مالی (حداقل آخرين گزارش ساالنه و آخرين گزارش سه ماھه) و نتيجه گيری مميزی  )1

گيری مميزی خارجی قابل  خارجی در خصوص گزارشات. به نحوی که گزارشات مالی ساالنه و نتيجه

 http://www.azdarar.am ھای عمومی جمھوری ارمنستان به آدرس:  وب سايت رسمی اطالعيهدر انتشار 

  باشد، می
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محاسبه شده سھام (اوراق سھام)  ) ارزش دارايی ھای خالص ھر صندوق و آخرين ارزش برآوردی2

، قيمت ھای پذيره موجب اين قانون وضع شده بهو مھلت ھای برحسب مقررات صادر شده توسط آنان 

ھر صندوق. به نحوی که در ھر انتشار دارای محتوای  ليویوپرتفنويسی و بازخريد، و ھمچنين ساختار 

قيمت پذيره  ،پيش بينی شده به موجب اين بند بايستی ذکر شود که قيمت پذيره نويسی (بازخريد) منتشر شده

ت خريد يا اشتراک (بازخريد) آنھا در فاصله زمانی مشخص نويسی سھامی (اوراق سھام) است که درخواس

  ئه شده است،ارا با تعيين فاصله زمانی مذکور

) اطالعيه پيرامون برگزاری مجمع ادواری و فوق العاده صندوق و نيز تصميمات اتخاذ شده از سوی 3

ل انتشار در وب به نحوی که اطالعيه و تصميمات مجمع صندوق مندرج در اين بند مشمو مجمع صندوق.

  می باشند،http://www.azdarar.am سايت رسمی اطالعيه ھای عمومی جمھوری ارمنستان به آدرس: 

  ) تصميمات پيرامون پرداخت سود سھام شرکت کنندگان صندوق،4

) اطالعات پيرامون اشخاص دارای شراکت قابل توجه در سرمايه اساسنامه ای مدير، روسای مدير، 5

  وص زمينه اختيارات و مسئوليت روسا،و ھمچنين در خص

  مدير و ھر يک از صندوق ھا و تغييرات و اصالحات انجام شده در آن، )اساسنامهقواعد () 6

  ) اطالعات پيرامون امانت دار ھر صندوق،7

پيرامون مستمری ھای « جمھوری ارمنستان ) ديگر اطالعات پيش بينی شده به موجب قانون8

  ی مديريت صندوق ھای بازنشستگی)،(در صورت اجرا» اندوخته

اسرار تجاری يا اسرار غيره يا  برحسب سند حقوقی تنظيمی بانک مرکزی) ساير اطالعاتی که 9

  اطالعات اداری بشمار نروند.

نحوه، مقررات (از جمله: وسايل انتشار) و  می تواند برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی .2

وضع بشود (بجز  ماده جاری و ھمچنين انتشار ساير اطالعات 1ر بند تناوب انتشار اطالعات مندرج د

  اطالعاتی که به موجب قانون شامل اسرار تجاری يا اسرار غيره يا اطالعات اداری می باشند).

ماده جاری در خصوص صندوق،  1درج اطالعات قابل انتشار الزامی پيش بينی شده به موجب بند  .3

ديريت صندوق بازنشستگی اجباری در وھله اول مندرجاتی پيرامون صندوق مدير اجرا کننده فعاليت م

  بازنشستگی اجباری ذکر می نمايد.

ار مدير و ھمچنين شعب و اطالعات مشمول انتشار به موجب اين ماده بايستی در محل استقر .4

يند گذاشته شود. درخواست می نمادر اختيار اشخاصی که بالفاصله د و نھای آن قابل دسترس باش نمايندگی

به نحوی که مقدار وجه قابل وصول در ازای در اختيار گذاشتن آنھا نبايد از مقدار وجه الزم جھت تھيه آنھا 

(در صورت ارسال پستی وجه ارسال پستی) تجاوز نمايد. اطالعيۀ پيرامون امکان دريافت اطالعات مندرج 

ر محل استقرار مدير و ھمچنين در محل قابل در اين بند و مقررات دريافت اطالعات مذکور بايستی د

  روئيت در محل استقرار شعب و نمايندگی ھای آن نصب شده باشد.
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بايستی موثق و کامل  اطالعاتی که طبق اين ماده از سوی مدير منتشر يا در اختيار گذاشته می شود .5

  باشند.

رمايه گذاران واجد شرايط مقررات اين ماده شامل حال مديران اجرا کننده مديريت صندوق س .6

  د.باش نمی

، ن -213) شماره 22/08/1391(12/11/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  94(اصالح ماده 

 )ن -68) شماره 31/03/1393(21/06/2014قانون اصالحی مورخه 

  

  . تبليغ صندوق و (يا) مدير95ماده 

اعتبار از درجه ن  -68شماره ) 31/03/1393(21/06/2014(به موجب قانون اصالحی مورخه  .1

  است)ساقط 

ھر نوع تبليغ، اطالعيه يا ھر عمل در جھت پيشنھاد و (يا) فروش سھام (اوراق سھام)، سند (از  .2

انتقال اطالعات در خصوص صندوق بايستی بوضوح قابل روئيت و  ھر وسيلۀ ديگرجمله: بروشور) يا 

دستيابی به اھداف ن که صندوق و مدير آن نمی توانند پيرامون آ ،جدا از اطالعات ديگرشامل مندرجاتی 

، باشد. وسيلۀ انتقال اطالعات پيش بينی شده تضمين نمايندصندوق را که از سوی صندوق اعالم شده است 

يا موجب  به موجب اين بند نبايد شامل ھيچ اصراری که مغاير با ھر نوع اطالعات مندرج در بروشور

تی شامل مندرجاتی در باره وجود بروشور و آن موضوع که سرمايه گذاران يا کاھش اھميت آن باشد و بايس

  سرمايه گذاران بالقوه چگونه می توانند سند مذکور را بدست آورند يا با آن آشنا شوند، باشد.

در خصوص مدير اجرا کنندۀ فعاليت مديريت صندوق بازنشستگی اجباری يا اطالعيه ھر نوع تبليغ  .3

  ندرجاتی پيرامون مدير صندوق بازنشستگی اجباری بودن آن باشد.بايستی شامل م

ديگر در باره خود ھر اطالعيه مديران مجاز به انجام موارد ذيل در تبليغات، پيشنھاد عمومی يا  .4

  باشند: نمی

يا اطالعيه ھای داده شده از سوی اشخاص ديگر در باره مدير چنان اطالعات گمراه کننده استفادۀ ) 1

ھای مذکور که می توانند باعث ايجاد سوء تفاھم در خصوص مدير مورد نظر و (يا) وضعيت مالی   یداراي

  مالی شود، وی در بازار ، اعتبار، شھرت تجاری يا ھويت حقوقیصندوق ھای تحت مديريت وی، موقعيت

نين ھای تحت مديريت خود و ھمچ صندوقتضمين رشد پيش بينی شده يا مورد انتظار دارايی ھای ) 2

  مقادير وجوه پيش بينی شدۀ بازنشستگی اندوخته، سود سھام مورد پرداخت،

حريک آنان به انتخاب مدير ر بر شخص با وعده و وعيدھای بی اساس و گمراه کننده و تي) تاث3

  ھای مورد نظر،  دارايی
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ديگر ) استفادۀ شيوه ھای رقابت ناسالم با ذکر ھر گونه نقاط ضعف مديران و (يا) صندوق ھای 4

  يا غير موثق باشند. صرفنظر از اينکه اطالعات مذکور موثق

، ن -213) شماره 22/08/1391(12/11/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  95(اصالح ماده 

  )ن -68) شماره 31/03/1393(21/06/2014قانون اصالحی مورخه 

  

  مميزی خارجی. 96ماده 

می لی اقتصادی مدير و صندوق تحت مديريت وی ھر ساله به منظور بازرسی فعاليت مامدير  .1

مقررات وضع شده برحسب بايستی از شخص انجام دھنده مميزی مستقل و مجاز به اجرای خدمات مميزی 

شخص انجام دھنده  .بعمل آورددعوت  (منبعد: مميزی خارجی)، اسناد حقوقیبه موجب قوانين و ساير 

ررات وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک برحسب مقرا مجمع صندوق صندوق مميزی خارجی 

برحسب مقررات وضع . شخص انجام دھنده مميزی خارجی مدير را مجمع مدير نمايد انتخاب می مرکزی

  انتخاب می نمايد. شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی

شخص انجام دھنده  الزامات مکمل برای دمی توان ،برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی .2

رئيس و عضو مميزی خارجی صندوق (مدير) وضع شود. عضو نھاد مديريت مدير، رئيس و کارمند ديگر، 

شخص انجام دھنده مميزی داخلی مدير و ھمچنين اقربای نسبی و سببی مدير، روسای آن يا کارمندان ديگر 

  ند.باش مميزی خارجی صندوق (مدير)توانند عضو شخص انجام دھندۀ  نمی

به يا ھيئت مدير  صندوقاز سوی مجمع در ھر زمان دلخواه می تواند  صندوق خارجی مميزی .3

به حساب موجودی ھای وی صندوق  امانت داريا به ابتکار شرکت کننده يا  صندوقحساب موجودی ھای 

ب به حسامدير مدير می تواند در ھر زمان دلخواه از سوی مجمع ھيئت  خارجی مميزی .صورت گيرد

به حساب موجودی ھای وی صورت گيرد. به نحوی که يا به ابتکار شرکت کننده مدير موجودی ھای مدير 

شخص انجام دھنده  ،صندوق (مدير)شرکت کننده يا امانت دار در صورت دعوت مميزی خارجی از سوی 

مميزی  استدرخوکه ) امانت دار( ه ایشرکت کننداين ماده را  2و  1مميزی خارجی مندرج در بندھای 

، که می تواند از مدير خواستار جبران ھزينه انتخاب و با وی قرارداد منعقد می نمايدنموده است خارجی 

مميزی مذکور برای  ،ھای انجام شده به حساب موجودی ھای صندوق شود، اگر بنا به تصميم ھيئت مدير

  توجيه شده باشد. صندوق (مدير)

خارجی بغير از تدوين نتيجه گيری مميزی  انجام دھنده مميزیدر قرارداد مورد انعقاد با شخص  .4

  بايستی تنطيم گزارش حسابدھی مميزی نيز پيش بينی شود (نامه به روسای مدير). می

در قرارداد مورد انعقاد با شخص انجام دھنده مميزی می بايستی در ارائۀ نتيجه گيری از سوی مدير  .5

  ون موارد ذيل نيز پيش بينی نمايد:شخص انجام دھنده مميزی خارجی پيرام
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مطابقت با الزامات سيستم نظارت داخلی مدير جھت تھيه گزارشات حسابدھی مالی که به موجب اين ) 1

  وضع شده اند، اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیقانون و 

  .بانک مرکزی) تماميت و قابليت اطمينان گزارشات مورد ارائه به 2

زی خارجی در صورت کشف مواردی که به نظر وی بطور قابل توجه منجر مميشخص انجام دھنده  .6

به وخيم شدن وضعيت مالی صندوق (مدير) خواھد شد و ھمچنين مشاھدۀ معايب در سيستم ھای داخلی آن 

در اسرع وقت  در اين بارهموظف است  ،در طی اجرای بازرسی مميزی(از جمله: سيستم نظارت داخلی) 

  برساند. بانک مرکزیبه اطالع  وز کاریحداکثر در طی پنج ر

را ملزم نمايد که در طی چھار ماه اقدام به انجام مميزی خارجی مدير می تواند مدير  بانک مرکزی .7

نسخه در سطح  3000حداقل تيراژ تحت مديريت از طرف وی نموده و در مطبوعات دارای  صندوقو (يا) 

  خارجی را منتشر نمايد. شخص انجام دھنده مميزیجمھوری نتيجه گيری 

بعد سال را تا اول ماه مه  شخص انجام دھنده مميزیمدير می بايستی نتيجه گيری و گزارش ساالنه  .8

شخص انجام دھنده نتيجه گيری و گزارش ساالنه  ارائه نمايد. بانک مرکزیاز سال مالی مورد نظر به 

 بانک مرکزیبه  بانک مرکزی درخواست سرمايه گذاران واجد شرايط فقط بنا به صندوقخارجی  مميزی

  شود. ارائه می

خارجی موظف است اسناد و مدارک  شخص انجام دھنده مميزی بانک مرکزیبنا به درخواست  .9

ارائه نمايد، حتی اگر آنھا حاوی اطالعات  بانک مرکزی) را به صندوقالزم در خصوص مميزی مدير (

گذاشته  بانک مرکزیدر اختيار اين بند  ی که به مقرراطالعات اداری، اسرار تجاری، بانکی يا غيره باشند.

می شود، انتشار (در اختيار گذاشتن) غير قانونی اسرار يا اطالعات اداری که برحسب قانون حفاظت می 

عدم انجام در  خارجی شخص انجام دھنده مميزیشود محسوب نشده و پاسخگويی به دنبال نمی آورد. 

  به مقرر قانون پاسخگو خواھد بود. جب اين بندوظايف تعيين شده به مو

شخص د برای و نھاد ذيصالح دولتی می توان بانک مرکزیمشترک  برحسب اسناد حقوقی تنظيمی .10

و خارجی خارجی جزئيات ھرچه بيشتر الزامات در خصوص شکل و محتوای مميزی  انجام دھنده مميزی

  .شودنتيجه گيری مميزی وضع 

خارجی در خصوص نتيجه گيری و گزارش  شخص انجام دھنده مميزیتواند از می  بانک مرکزی .11

  خود درخواست ارائه توضيحات مکمل نمايد.

اسناد حقوقی  اگر نتيجه گيری و (يا) گزارش مميزی با نقض الزامات اين قانون، ساير قوانين و .12

انجام  اسناد حقوقی تنظيمیر برحسب مقررات قوانين و ساي خارجیتدوين شده باشد و يا مميزی  تنظيمی

انجام جديد از سوی  مميزی خارجیمی تواند آنھا را قبول ننموده و خواستار انجام  بانک مرکزینشده باشد، 

  شود. مديرو (يا) صندوق به حساب خارجی ديگر  دھنده مميزی
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، ن -72) شماره 11/12/1395(01/03/2017قانون اصالحی مورخه به موجب  96(اصالح ماده 

  )ن -68) شماره 31/03/1393(21/06/2014قانون اصالحی مورخه 

  

  اطالعات اداری. 97ماده 

که بر مدير، امانت دار، و  )شرکت کننده صندوقصندوق (ھر گونه اطالعات پيرامون حساب ھای  .1

عملکردھای مجزای مديريت صندوق  (از جمله: برای سپرده گذاری مرکزی) مجری ھمچنين شخص ديگر 

صندوق اسرار تجاری و اداری آشکار شده باشد،  )شرکت کننده صندوق(باط با سرويس دھی صندوق در ارت

قصد  صندوق) هکنند صندوق (شرکتآن که پيرامون ديگر اطالعات و ھر گونه  صندوق) هکنند (شرکت

ند از داشته است آن را مخفی نگه داشته و مدير، امانت دار يا شخص ديگر پيش بينی شده به موجب اين ب

  اطالعات اداری محسوب می شود. ،قصد مذکور مطلع بوده يا می بايستی از آن مطلع بوده باشد

از که ) صندوق هکنند شرکتماده جاری در خصوص صندوق ( 1اطالعات وضع شده به موجب بند  .2

قرار  بانک مرکزیدر ارتباط با انجام نظارت در اختيار سوی اشخاص تحت نظارت به مقرر اين قانون و 

  شوند، اطالعات اداری بشمار می روند.  داده می

پيرامون « جمھوری ارمنستانمفاد مربوط به حفاظت، ارائه و انتشار اطالعات اداری در قانون  .3

  ماده جاری می شود. 2و  1شامل حال اطالعات اداری وضع شده در بندھای » اوراق بھاداربازار 

پيرامون مبارزه « جمھوری ارمنستانشده به موجب قانون  اگر در تجزيه و تحليل اطالعات وضع .4

سعی در قانونی سازی درآمدھای حاصل از راه روشن شود که » عليه پولشويی و تامين مالی تروريسم

ً گزارشی به  بانک مرکزیارتکاب جرم يا تامين مالی تروريسم يا انجام آن بوقوع پيوسته باشد،  مستقيما

  می نمايد.ارائه نونی مرجع مربوطه جھت پيگرد قا

  

  . صندوق ھای خارجی7بخش 

  . صندوق ھای خارجی16فصل 

  ھای خارجی صندوق اوراق بھادار. فروش 98ماده 

يا مدير آن  صندوق خارجی جمھوری ارمنستاندر  صندوق ھای خارجی اوراق بھاداربرای فروش  .1

  را دريافت نمايد. بانک مرکزیبايستی موافقت اوليه شورای 

برحسب مقررات وضع شده به موجب اسناد حقوقی ، بانک مرکزی موافقت اوليهی دريافت برا .2

  ارائه می شود: بانک مرکزیمدارک ذيل به  تنظيمی بانک مرکزی

  ،موافقت اوليه) درخواستنامه دريافت 1
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گواھی صادر شده از سوی نھاد ذيصالح اجرا کننده نظارت در قبال مدير و (يا) صندوق خارجی ) 2

ر خارجی در خصوص آن که صندوق خارجی و (يا) مدير خارجی دارای مجوز انجام فعاليت مربوطه کشو

  باشد و مطابق با قانونگذاری کشور مورد نظر عمل می نمايد، می

ثبت مدير و (صندوق) اساسنامه يا ساير اسناد و مدارک موسس و مجوز،  ۀگواھينام) ترجمه ارمنی 3

  مطابق با قانوگذاری کشور محل ثبت مدير يا صندوق خارجی، يد سردفترقواعد صندوق قراردادی به تاي

  يا مدير، صندوق) برنامه تجاری 4

صادر شدۀ صندوق سرمايه گذاری با سرمايه متغير يا صندوق سرمايه  اوراق بھاداربجز ) بروشور (5

  ،)گذاران واجد شرايط

ش ماھه پس از آخرين گزارش ) آخرين گزارشات حسابدھی ساالنه و شش ماھه (اگر گزارش ش6

  ساالنه تنظيم شده باشد) تاييد شده از سوی شخص اجرا کننده مميزی خارجی،

، از جمھوری ارمنستان) شرح جزئيات روال فروش يا بازخريد (بازپرداخت) سھام يا اوراق سھام در 7

  وراق سھام،فروش و بازخريد (بازپرداخت) سھام يا اجمله: شرايط انجام پرداخت ھای مربوط به 

تحقق خواھند  اوراق بھاداراز طريق آن فروش و بازخريد (بازپرداخت) که عامل ) اطالعات در باره 8

  يافت و قرارداد منعقد شده با آن،

  ) قبض رسيد پرداخت عوارض دولتی،9

  .بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی) ساير اسناد و مدارک وضع شده به موجب 10

برحسب اسناد حقوقی ماده جاری  1ر مجوز پيش بينی شده به موجب بند مقررات و شرايط صدو .3

  وضع می شوند. تنظيمی بانک مرکزی

(بجز  جمھوری ارمنستانبايستی توسط عامل ثبت شده در  صندوق ھای خارجی اوراق بھادارفروش  .4

اسناد حقوقی ساير  ماده جاری) و با رعايت الزامات اين قانون، قوانين ديگر و 5موارد ذکر شده در بند 

می توان نسبت به چنين عامل الزامات  ،برحسب سند حقوقی تنظيمی بانک مرکزیصورت گيرد.  تنظيمی

  مکمل مقرر نمود.

 جمھوری ارمنستاناز سوی شعبه ايجاد شده در د می تواننيز  صندوق ھای خارجی اوراق بھادار .5

ه مدير صندوق مورد نظر محسوب می شوند به ک جمھوری ارمنستانتوسط مدير يا مدير خارجی فعال در 

اين ماده آن اسناد  1پيش بينی شده به موجب بند  موافقت اوليهبرود، که در اين صورت برای دريافت  فروش

 ارائه نمی شوند بانک مرکزیمی باشند به و عامل اين ماده که مربوط به مدير  2بند  به موجبوضع شده 

  .تغييراتی انجام نشده باشد) ک مرکزیبان(اگر در اطالعات موجود در 

  

  . سازماندھی مجدد صندوق ھا و توقف (انحالل)8بخش 
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  . سازماندھی مجدد صندوق ھا17فصل 

  . تغيير نوع و سازماندھی مجدد صندوق شرکتی 99ماده 

تغيير نوع صندوق شرکتی و سازماندھی مجدد صندوق بر اساس تصميم مجمع صندوق انجام می  .1

  ).حقوقی شراکتی متکی بر اعتماد - شکل سازمانیمدير صندوق در ھيئت شود (

شرکتی استاندارد (حرفه ای) می تواند به صندوق شرکتی حرفه ای (استاندارد) تغيير شکل  صندوق .2

استاندارد (حرفه ای)  صندوقيابد، يا نوع مشخص صندوق استاندارد (حرفه ای) می تواند به نوع ديگر 

مچنين صندوق شرکتی سرمايه گذاری با سرمايه متغير، موقت يا با سرمايه گذاری و ھ تغيير شکل يابد،

 تواند به صندوق شرکتی با سرمايه گذاری محدود، سرمايه گذاری با سرمايه متغير يا موقت محدود می

  (تغيير نوع صندوق) تبديل شود.

شده به موجب اين تغيير نوع صندوق از طريق تغيير اساسنامه صندوق برحسب مقررات وضع  .3

  قانون انجام می پذيرد.

استاندارد به صندوق حرفه ای يا صندوق سرمايه گذاری با سرمايه متغير به سرمايه  صندوقاگر  .4

به شود، در اين صورت تغييرات اساسنامه صندوق حداقل سه ماه پس از انتشار آن بگذاری محدود تبديل 

  .در خواھد آمدمرحله اجرا 

ماده جاری شامل حال صندوق ھای سرمايه گذاران واجد  4بند  بينی شده به موجب پيشمحدوديت  .5

شرايط نمی شود. در صورت تبديل صندوق سرمايه گذاری با سرمايه متغير به صندوق سرمايه گذاری 

محدود تغييرات اساسنامه صندوق حداقل پس از يک ماه از زمان اتخاذ تصميم از سوی مجمع صندوق 

پيرامون تغيير نوع صندوق به  )حقوقی شراکتی متکی بر اعتماد - شکل سازمانی ارایندوق دمدير صھيئت (

  مرحله اجرا در خواھد آمد.

شرکتی می تواند با الحاق به صندوق شرکتی تحت مديريت از سوی مدير خود، در صورت  صندوق .6

تحت مديريت از سوی مدير ؛ با الحاق به صندوق شرکتی ماده جاری 7مورد پيش بينی شده به موجب بند 

 حقوقی شراکتی متکی بر اعتماد -شکل سازمانیدارای ديگر و ھمچنين از طريق سازماندھی مجدد صندوق 

  .تجديد سازمان يابدبه صندوقی که در شکل شرکت سھامی می باشد، 

ق در موارد وضع شده به موجب اين قانون صندوقی که بدون مدير مانده است می تواند به صندو .7

تحت مديريت از سوی مدير ديگر ملحق شود، که طی آن مقررات مربوط به انعقاد قرارداد مديريت صندوق 

  شوند. حفظ بايدبا مدير جديد به موجب اين قانون 

صندوق سرمايه گذاری با سرمايه متغير يا صندوق موقت نمی تواند به صندوق سرمايه گذاری  .8

ی با سرمايه متغير نمی تواند به صندوق موقت ملحق شود. صندوق ملحق شود. صندوق سرمايه گذار محدود

 صندوقبازنشستگی داوطلبانه فقط به  صندوقاستاندارد نمی تواند به صندوق حرفه ای ملحق شود. 

  بازنشستگی داوطلبانه می تواند ملحق شود.
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ررات مقتجديد سازمان به صورت الحاق صندوق شرکتی به يک صندوق شرکتی ديگر برحسب  .9

پيرامون شرکت « جمھوری ارمنستان، اين قانون، قانون جمھوری ارمنستانآيين مدنی وضع شده به موجب 

ثبت صندوق ھای  کلاز طريق قيد مندرجات در دفتر اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیو » ھای سھامی

و اصالحات انجام پيرامون توقف فعاليت صندوق (صندوق ھا) الحاق شونده و ثبت تغييرات  بانک مرکزی

  انجام می پذيرد.ملحق شده اند شده در اساسنامه صندوقی که به آن 

برحسب  بانک مرکزیشورای  موافقت اوليهبرای الحاق به صندوق شرکتی نياز به دريافت  .10

می باشد. برای الحاق صندوق سرمايه  مقررات وضع شده به موجب سند حقوقی تنظيمی بانک مرکزی

  نمی باشد. بانک مرکزی موافقت اوليهبه ايط نياز گذاران واجد شر

تغييرات اساسنامه صندوق در ارتباط با تغيير نوع صندوق شرکتی و تجديد سازمان صندوق  .11

مشمول انتشار ھستند. الزام وضع  برحسب مقررات وضع شده به موجب سند حقوقی تنظيمی بانک مرکزی

  .نمی شود رمايه گذاران واجد شرايطشده به موجب اين بند شامل حال صندوق ھای س

ھزينه ھای مربوط به تغيير نوع صندوق شرکتی يا تجديد سازمان صندوق به حساب مدير انجام  .12

  پذيرد. می

  

  و الحاق آنقراردادی . تغيير نوع صندوق 100ماده 

(در تغيير نوع و الحاق صندوق قراردادی بر اساس تصميم ھيئت مدير و موافقت مجمع صندوق  .1

  صورت وجود آن) در خصوص آن انجام می شود.

حرفه ای (استاندارد) تغيير  صندوق قراردادیاستاندارد (حرفه ای) می تواند به  صندوق قراردادی .2

استاندارد (حرفه  صندوقشکل يابد، يا نوع مشخص صندوق استاندارد (حرفه ای) می تواند به نوع ديگر 

سرمايه گذاری با سرمايه متغير، موقت يا با سرمايه  دوق قراردادیصنای) تغيير شکل يابد، و ھمچنين 

با سرمايه گذاری محدود، سرمايه گذاری با سرمايه متغير يا  صندوق قراردادیتواند به   گذاری محدود می

  موقت (تغيير نوع صندوق) تبديل شود.

ه موجب اين قانون تغيير نوع صندوق از طريق تغيير قواعد صندوق برحسب مقررات وضع شده ب .3

  انجام می پذيرد.

استاندارد به صندوق حرفه ای يا صندوق سرمايه گذاری با سرمايه متغير به سرمايه  صندوقاگر  .4

گذاری محدود تبديل بشود، در اين صورت تغييرات قواعد صندوق حداقل سه ماه پس از انتشار آن به مرحله 

  اجرا در خواھد آمد.

ماده جاری شامل حال صندوق ھای سرمايه گذاران واجد  4بند  ه به موجبپيش بينی شدمحدوديت  .5

شرايط نمی شود. در صورت تبديل صندوق سرمايه گذاری با سرمايه متغير به صندوق سرمايه گذاری 
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پيرامون  ھيئت مديرصندوق حداقل پس از يک ماه از زمان اتخاذ تصميم از سوی  قواعدمحدود تغييرات 

  به مرحله اجرا در خواھد آمد.تغيير نوع صندوق 

  ادغام، تقسيم و جداسازی صندوق ممنوع می باشد. .6

برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون و اسناد حقوقی الحاق يک صندوق به صندوق ديگر  .7

ھا) الحاق شونده و ثبت تغييرات  صندوق( صندوققواعد شناختن  اعتباربی و با  تنظيمی بانک مرکزی

  آن انجام گرفته است، صورت می گيرد.به الحاق در قواعد صندوقی که مربوطه 

برحسب مقررات وضع  بانک مرکزیشورای  موافقت اوليهبه دريافت  الزامبرای الحاق صندوق  .8

می باشد. برای الحاق صندوق سرمايه گذاران واجد شرايط  شده به موجب سند حقوقی تنظيمی بانک مرکزی

  نمی باشد. بانک مرکزی موافقت اوليهبه نياز 

تحت مديريت از سوی ھمان مدير ملحق  ديگر صندوق قراردادیفقط می تواند به  صندوق قراردادی .9

شود. در موارد وضع شده به موجب اين قانون صندوقی که بدون مدير مانده است می تواند به صندوق تحت 

ديگر مدير به انتقال مديريت صندوق به مربوط قواعد مديريت از سوی مدير ديگر ملحق شود، که طی آن 

صندوق سرمايه گذاری با سرمايه متغير يا صندوق موقت نمی تواند به  شود.حفظ  بايدبه موجب اين قانون 

صندوق سرمايه گذاری محدود ملحق شود. صندوق استاندارد نمی تواند به صندوق حرفه ای ملحق شود. 

 صندوق بازنشستگی داوطلبانه ملحق شود. صندوقبه  می تواندبازنشستگی داوطلبانه فقط  صندوق

بازنشستگی اجباری پيش بينی شده به موجب قانون  صندوقبازنشستگی اجباری فقط می تواند به ھمان نوع 

  ملحق شود.» پيرامون مستمری ھای اندوخته« جمھوری ارمنستان

قی که مطابق با سند تحويل در صورت الحاق، دارايی ھا و تعھدات صندوق الحاق شونده به صندو .10

  و تحول ملحق می شود انتقال می يابد.

برحسب مقررات وضع تغييرات قواعد صندوق در ارتباط با تغيير نوع صندوق و الحاق صندوق  .11

مشمول انتشار ھستند. الزام وضع شده به موجب اين بند  شده به موجب سند حقوقی تنظيمی بانک مرکزی

  ايه گذاران واجد شرايط نمی شود.شامل حال صندوق ھای سرم

   پذيرد. صندوق به حساب مدير انجام میالحاق ھزينه ھای مربوط به تغيير نوع يا  .12

  )ن -68) شماره 31/03/1393(21/06/2014قانون اصالحی مورخه به موجب  100(اصالح ماده 

  

  ھا (انحالل) صندوق. توقف 18فصل 

  . انحالل صندوق شرکتی101ماده 

قانون  و جمھوری ارمنستانآيين مدنی وضع شده به موجب عالوه بر پايه و اساس ق شرکتی صندو .1

  به شرح نکات زير منحل می شود:» پيرامون شرکت ھای سھامی« جمھوری ارمنستان

  به انقضاء رسيده باشد، صندوقپيش بينی شده به موجب اساسنامه  صندوق) مھلت فعاليت 1
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اين قانون  به موجبکه  صندوقحداقل مقدار دارايی ھای خالص  وقصندماه پس از ثبت  6در طی ) 2

  است بدست نيامده باشد،پيش بينی شده 

اين قانون به مدت بيش  پيش بينی شده به موجبارزش دارايی ھای خالص صندوق از حداقل مقدار ) 3

  ،باشداز شش ماه کاھش يافته 

اين قانون کاھش  پيش بينی شده به موجب) ارزش دارايی ھای خالص صندوق از نصف حداقل مقدار 4

  ،باشديافته 

برحسب مقررات وضع شده به موجب ) عملکرد قرارداد امانت داری صندوق و (يا) مديريت صندوق 5

ماه پس از آن امانت دار و (يا) مدير جديد منصوب نشده باشد، يا  2و در طی  متوقف شده باشداين قانون 

تحت مديريت مدير ديگر محلق نشده  صندوقبه موجب اين قانون  برحسب مقررات وضع شده بهصندوق 

  ،باشد

  قانون و اساسنامه صندوق. پيش بينی شده به موجب) ساير موارد 6

عدم ماده جاری،  1بند  5الی  2زيربندھای  پيش بينی شده به موجبدر صورت وجود پايه و اساس  .2

 - شکل سازمانیمدير صندوق دارای ھيئت دوق (مجمع صناز سوی  صندوقاتخاذ تصميم پيرامون انحالل 

موظف است به وساطت امانت دار يا به ابتکار خود به  بانک مرکزی )حقوقی شراکتی متکی بر اعتماد

  دادگاه درخواست نامه انحالل صندوق ارائه نمايد.

بر اساس تصميم مجمع صندوق  صندوق ،ماده جاری 1بند  پيش بينی شده به موجبدر موارد  .3

می تواند در صورت داشتن ) حقوقی شراکتی متکی بر اعتماد - شکل سازمانیمدير صندوق دارای ھيئت (

برحسب مقررات وضع شده به موجب سند حقوقی تنظيمی بانک که  بانک مرکزیموافقت اوليه شورای 

به منحل شود، اگر با انحالل آن حقوق و منافع قانونی شرکت کنندگان صندوق  صادر شده است مرکزی

ای سرمايه گذاران واجد اين بند شامل حال صندوق ھوضع شده به موجب موافقت اوليه خطر نخواھد افتاد. 

بر می تواند نيز  حقوقی شراکتی متکی بر اعتماد - شکل سازمانیدر  هصندوق ايجاد شدشود.  شرايط نمی

، حداقل شش ماه ماده جاری 1بند  شده به موجبنپيش بينی پايه و اساس  مبنی برو  مديراساس تصميم ھيئت 

  قبل با اعالم در اين باره منحل شود.

می توانند رئيس  به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیفقط اشخاص واجد شرايط وضع شده  .4

حقوقی  - شکل سازمانیمدير صندوق دارای ھيئت و عضو کميسيون انحالل منصوب شده از سوی صندوق (

و نظارت بعمل می آورد  صندوققبال روند انحالل  در بانک مرکزیاشند. ) بشراکتی متکی بر اعتماد

  و می باشد.گپاسخ بانک مرکزیکميسيون انحالل برای عملکرد خود به 

کميسيون انحالل پس از تقسيم کامل دارايی ھای صندوق ترازنامه انحالل تھيه می نمايد که آن در  .5

حقوقی  -شکل سازمانیمدير صندوق دارای ھيئت ق (تاييد از سوی مجمع صندواز مھلت سه روز پس 
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بانک  اسناد حقوقی تنظيمیبه ھمراه ديگر اسناد و مدارک وضع شده به موجب ) شراکتی متکی بر اعتماد

  .نمايدارائه می  بانک مرکزیجھت ثبت انحالل صندوق به  ،مرکزی

 ،ماده جاری 5بند  موجبپيش بينی شده به در مھلت ده روز پس از ارائه اسناد  بانک مرکزی .6

کميسيون اگر  با ذکر پايه و اساس رد آن تصميم گيری می نمايد.انحالل پيرامون تاييد يا رد تاييد ترازنامه 

بانک را نقض کرده باشد،  وضع شده به موجب قانون و سند حقوقی تنظيمی بانک مرکزیالزامات انحالل 

  انحالل را رد خواھد کرد.ترازنامه تاييد  مرکزی

روز  10، کميسيون انحالل در مھلت بانک مرکزیانحالل از سوی ترازنامه در صورت عدم تاييد  .7

از تصويب آن از  نموده و پسبر طرف را  بانک مرکزیانحالل از سوی ترازنامه پايه و اساس رد تاييد 

ق در حال صندو) حقوقی شراکتی متکی بر اعتماد - شکل سازمانیمدير صندوق دارای ھيئت (سوی مجمع 

درخواست  بانک مرکزی ارائه می نمايد. بانک مرکزیرا جھت تاييد آن به  درخواست نامۀ جديدی ،انحالل

  اين ماده مورد بررسی قرار می دھد. 6بند برحسب مقررات وضع شده به موجب نامۀ مذکور را 

انحالل در دفتر کل ترازنامه در طی سه روز کاری پس از اتخاذ تصميم پيرامون تاييد  بانک مرکزی .8

  .نمايدمی مرقوم مندرجاتی در خصوص خارج نمودن صندوق در حال انحالل از ثبت  صندوق ھا، ثبت

، منحل شده و فعاليت آن متوقف يافته بانک مرکزیاز سوی آن از زمان ثبت انحالل صندوق  .9

امور مربوط به ثبت مراتب را جھت درج و انجام در طی پنج روز کاری بانک مرکزی  و شود محسوب می

  صندوق به اطالع نھاد ذيصالح دولتی ثبت اشخاص حقوقی می رساند.انحالل 

انحالل از سوی ترازنامه کميسيون انحالل در مھلت سه روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون تاييد  .10

ن پيرامو مقررات وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزینحوه و برحسب  بانک مرکزی

پايان کميسيون انحالل نسبت به انحالل صندوق تعھدات انحالل صندوق اطالع رسانی نموده، که پس از آن 

  يافته محسوب می شود.

که از امانت بازنشستگی داوطلبانه شرکت کننده صندوق مجاز است  صندوقدر صورت انحالل  .11

سھام به نام خود وی تعلق می گيرد دار صندوق بخواھد که به حساب دارايی ھايی که در طی تقسيم به 

بدست آورده شود. امانت دار موظف ) به انتخاب خود(اوراق سھام) صندوق بازنشستگی داوطلبانه ديگری (

به در بارۀ حقوق آنان که است طی نامه کتبی و بطور شايسته کليه شرکت کنندگان صندوق تحت انحالل را 

مربوطه در  نھا مطلع نمايد. در صورت عدم ارائه درخواستموجب اين بند پيش بينی شده است و عواقب آ

 قالب درطی پنج روز کاری پس از دريافت نامۀ وضع شده به موجب اين بند دارايی ھای مورد نظر 

  به شرکت کنندگانی که انتخاب صندوق ننموده اند پرداخت خواھد شد. يکجا پرداخت

  

  . توقف صندوق قراردادی102ماده 

  ح زير متوقف می شود:صندوق به شر .1
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  به انقضاء رسيده باشد، صندوقپيش بينی شده به موجب قواعد  صندوقمھلت فعاليت ) 1

اين  به موجبکه  صندوقحداقل مقدار دارايی ھای خالص  صندوقماه پس از ثبت قواعد  6) در طی 2

  است بدست نيامده باشد،پيش بينی شده قانون 

اين قانون به مدت بيش  پيش بينی شده به موجبحداقل مقدار ) ارزش دارايی ھای خالص صندوق از 3

  ،باشداز شش ماه کاھش يافته 

اين قانون کاھش  پيش بينی شده به موجب) ارزش دارايی ھای خالص صندوق از نصف حداقل مقدار 4

  يافته باشد،

موجب  برحسب مقررات وضع شده به) عملکرد قرارداد امانت داری صندوق و (يا) مديريت صندوق 5

ماه پس از آن امانت دار و (يا) مدير جديد منصوب نشده باشد، يا  سهمتوقف شده باشد و در طی اين قانون 

تحت مديريت مدير ديگر محلق نشده  صندوقبه برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون صندوق 

  باشد،

  قانون و قواعد صندوق. پيش بينی شده به موجب) ساير موارد 6

اين موضوع امانت دار اتخاذ می نمايد، که م پيرامون توقف صندوق مدير و در غياب وی تصمي .2

به توافق رسانده شود (در صورت داشتن). در صورت وجود پايه و اساس  صندوق در مجمعبايستی  می

ا ي صندوقعدم اتخاذ تصميم پيرامون توقف  ،ماده جاری 1بند  5الی  2زيربندھای  پيش بينی شده به موجب

موظف است به  بانک مرکزیدر خصوص تصميم مذکور، مجمع صندوق از سوی  عدم اعالم موافقت

  وساطت امانت دار يا به ابتکار خود به دادگاه درخواست انحالل صندوق ارائه نمايد.

اتخاذ شده پيرامون بر اساس تصميم  صندوقماده جاری،  1بند  پيش بينی شده به موجبدر موارد  .3

بانک می تواند در صورت داشتن موافقت اوليه شورای فقط  از سوی مدير (امانت دار) توقف صندوق

صادر شده است  د حقوقی تنظيمی بانک مرکزیاسنابرحسب مقررات وضع شده به موجب که  مرکزی

. انداختبه خطر نخواھد را آن حقوق و منافع قانونی شرکت کنندگان صندوق توقف شود، اگر متوقف 

  اين بند شامل حال صندوق ھای سرمايه گذاران واجد شرايط نمی شود.وضع شده به موجب  موافقت اوليه

برحسب مقررات وضع شده به  صندوق از سوی مدير و در غياب وی از سوی امانت دارتوقف  .4

درقبال روند توقف  بانک مرکزی اجرا می شود. موجب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی

  برای عملکرد خود در برابر آن پاسخگو می باشد.مدير (امانت دار) و ت بعمل می آورد نظار صندوق

اطالعيۀ توقف صندوق، مقررات و مھلت ھای ارائه درخواست (اگر مدير نباشد) مدير يا امانت دار  .5

شده از  ترازنامۀ موقت توقف؛ تنظيمھای طلبکاران صندوق (که نمی تواند کمتراز دو ماه باشد)، و ھمچنين 

در مطبوعات دارای تيراژ سوی مدير پس از پايان مھلت ھای ارائه درخواست ھای طلبکاران می بايستی 

  نسخه در سطح کشور منتشر نمايد. 3000حداقل 
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را اجرا و منعقد نمايد و معامالتی  مدير (امانت دار) فقط می تواند عملياتدر موقع توقف صندوق،  .6

  .باشند ، واگذاری موجودی ھا و تقسيم دارايی ھای صندوقرعھده گرفته صندوقکه در جھت انجام تعھدات ب

عدم داشتن تعھدات در قبال طلبکارن و ھمچنين  صندوقپس از کفايت دادن به ادعاھای طلبکاران  .7

در موقع تاييد ترازنامه موقت توقف، دارايی ھای صندوق بين شرکت کنندگان صندوق به تناسب ميزان 

آنان منحصراً با  در ازای سھامبه شرکت کنندگان صندوق پرداخت در صندوق تقسيم می شود. شرکت آنان 

  موجودی ھای نقدی پرداخت می شود.

پس از تقسيم کامل دارايی ھای صندوق ترازنامۀ توقف تھيه می نمايد که در مدير (امانت دار)  .8

ه ديگر اسناد و مدارک وضع شده به به ھمرا به تاييد رسيده وآن  از سوی صورت داشتن مجمع صندوق

  .نمايد ارائه می بانک مرکزیصندوق به توقف ، جھت ثبت بانک مرکزی سند حقوقی تنظيمیموجب 

ماده جاری،  8بند  پيش بينی شده به موجبدر مھلت ده روز پس از ارائه اسناد  بانک مرکزی .9

اس رد آن تصميم گيری می نمايد. اگر مدير (امانت پيرامون تاييد يا رد تاييد ترازنامه توقف با ذکر پايه و اس

نقض وضع شده  به موجب قانون و سند حقوقی تنظيمی بانک مرکزیرا که الزامات توقف صندوق دار) 

  را رد خواھد کرد.توقف ترازنامه تاييد  بانک مرکزی، کرده باشد

روز  10) در مھلت ت دارامان، مدير (بانک مرکزیاز سوی ترازنامه توقف در صورت عدم تاييد  .10

 ترازنامه توقفرا بر طرف و پس از تصويب  بانک مرکزیاز سوی ترازنامه توقف پايه و اساس رد تاييد 

ارائه می  بانک مرکزی، درخواست نامۀ جديدی را جھت تاييد آن به توقفاز سوی مجمع صندوق در حال 

اين ماده مورد  9بند ضع شده به موجب برحسب مقررات ودرخواست نامۀ مذکور را  بانک مرکزینمايد. 

  بررسی قرار می دھد.

در دفتر  ترازنامه توقفدر طی سه روز کاری پس از اتخاذ تصميم پيرامون تاييد  بانک مرکزی .11

کل ثبت قواعد صندوق ھای قراردادی مندرجاتی در خصوص خارج نمودن قواعد صندوق قراردادی در 

  حال توقف از ثبت مرقوم می نمايد.

شود و بانک   يافته محسوب میتوقف  بانک مرکزیصندوق از زمان ثبت توقف آن از سوی  .12

صندوق به اطالع توقف مراتب را جھت درج و انجام امور مربوط به ثبت مرکزی در طی پنج روز کاری 

  نھاد ذيصالح دولتی ثبت اشخاص حقوقی می رساند.

از سوی ترازنامه توقف خاذ تصميم پيرامون تاييد ) در مھلت سه روز پس از اتامانت دارمدير ( .13

اقدام به  مقررات وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزینحوه و برحسب ، بانک مرکزی

) نسبت به توقف صندوق ديگر ھيچ تعھداتی نخواھد امانت داراطالع رسانی نموده، که پس از آن مدير (

  داشت.

شستگی اجباری دارايی ھای شرکت کننده صندوق قابل عودت به بازن صندوقدر صورت توقف  .14

از سوی متصدی فھرست شرکت کنندگان صندوق مذکور در طی پنج روز کاری پس وی نخواھند بود، بلکه 
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سھام صندوق بازنشستگی اجباری ديگر فوق به حساب دارايی ھا و به نام شرکت کننده از انتخاب صندوق، 

در صورت عدم . ه به موجب اين بند انتخاب شده است خريداری می شودکه بر حسب مقررات وضع شد

انتخاب مربوطه در طی پنج روز کاری پس از اطالع کتبی و شايسته پيرامون ضرورت و مقررات انتخاب 

صندوق پيش بينی شده به موجب اين بند از سوی شرکت کننده صندوق، انتخاب صندوق در طی پنج روز 

مدول ھرست شرکت کنندگان صندوق مورد نظر بطور تصادفی و از طريق کاری از سوی متصدی ف

صورت  »پيرامون مستمری ھای اندوخته« جمھوری ارمنستانای وضع شده به موجب قانون  برنامه

  گيرد. می

برحسب مقررات وضع شده  صندوقدر صورت توقف صندوق بازنشستگی داوطلبانه دارايی ھای  .15

  تقسيم می شود. صندوقاين قانون بين شرکت کنندگان  101ماده  11به موجب بند 

  

  . نظارت و تدابير جوابگويی9بخش 

  . نظارت و جوابگويی در قبال نقض الزامات اين قانون19فصل 

  . اصول کلی اجرای نظارت103ماده 

نظارت بر اجرا و رعايت الزامات اين قانون، ساير قوانين و اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس  .1

ھا و (يا) مديران و (يا) فعاليت آنھا می باشند، بر   ا که تنظيم کنندۀ روابط در ارتباط با تشکيل صندوقآنھ

  می باشد. بانک مرکزیعھده 

صندوق ھای صندوق ھای شرکتی از جمله: فعاليت در چارچوب صالحيت خود بر  بانک مرکزی .2

و اشخاصی که  و ھمچنين روسای آنھا )غيرعمومی، مديران و امانت داران (منبعد: اشخاص تحت نظارت

در ترکيب آنھا و به نمايندگی از طرف آنھا و بر اساس صالحيت حرفه ای به موجب اين قانون عمل می 

  نظارت می نمايد.نمايند 

ماده جاری وضع شده است  1تحقق صالحيت اجرای نظارت خود که به موجب بند  بانک مرکزی .3

ماده جاری از طريق نظارت مکاتبه ای و انجام بازرسی ھا در نزد آنان  2در قبال اشخاص مندرج در بند 

  رساند.  به انجام می

نظارت مکاتبه ای و انجام بازرسی ھا را برحسب مقررات و شرايط وضع شده به  بانک مرکزی .4

اسناد حقوقی و » جمھوری ارمنستان بانک مرکزیپيرامون « جمھوری ارمنستان موجب اين قانون، قانون

  اجرا می نمايد. تنظيمی بانک مرکزی

مجاز است اطالعاتی که در طی انجام نظارت در خصوص اشخاص بر آن آشکار  بانک مرکزی .5

جھت که نظارت در قبال صندوق ھا انحصاری انجام دارای حق کشور خارجی شده است به نھاد دولتی 

يا واحد منطقه ای در ) ته بعنوال عاملوابس وابسته (از جمله: شرکتاعالم موافقت نسبت به ايجاد شرکت 

يا جھت انجام نظارت بر  ،جمھوری ارمنستانکشور مورد نظر از سوی شخص تحت نظارت فعال در 
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نياز  در کشور مورد نظرايجاد شده واحد منطقه ای يا (از جمله: شرکت وابسته بعنوال عامل) وابسته شرکت 

وضع شده به موجب قراداد بين المللی منعقد شده فی ما ، برحسب مقررات داشته باشدبه اطالعات مذکور 

بين بانک مرکزی و نھاد دولتی کشور خارجی دارای حق انحصاری انجام نظارت در قبال صندوق ھا، 

  اعالم نمايد.

  

  نظارت مکاتبه ای بانک مرکزی. 104ماده 

گواھی ھا،  گزارشات حسابدھی،را از طريق بررسی  بانک مرکزی اجرای نظارت مکاتبه ای .1

پيش بينی از سوی اشخاص  بانک مرکزیيا اطالعاتی که بنا به در خواست  مشابهاسناد توضيحات و ساير 

  است صورت می گيرد. ارائه شدهاين قانون  103ماده  2بند  شده به موجب

و مھلت ھای ارائه اسناد و اطالعات پيش يينی برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی مقررات  .2

  اين ماده وضع می شوند. 1بند ده به موجب ش

  

  انجام بازرسی ھا از سوی بانک مرکزی. 105ماده 

سند حقوقی به موجب قانون و وضع شده برحسب تناوب و مقررات بانک مرکزی بازرسی ھا را  .1

ا) ، مطابق با برنامۀ بازرسی ھای تنظيم شده (بازرسی ھای برنامه ريزی شده)  و (يبانک مرکزی تنظيمی

  ضرورت به انجام می رساند.برحسب 

برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون انجام بازرسی ھا در نزد اشخاص تحت نظارت  .2

  صورت می گيرد. »جمھوری ارمنستان بانک مرکزیپيرامون « جمھوری ارمنستان

  

  و مقررات اعمال آنھا بانک مرکزی. تدابير جوابگويی از سوی 106ماده 

برای نقض الزامات اين قانون،  103ماده  2می تواند در قبال اشخاص مندرج در بند  بانک مرکزی .1

 هبمربوط اين قانون، ساير قوانين و (يا) اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس آنھا که تنظيم کنندۀ روابط 

اشند، تدابير می ب ھا و (يا) مديران و (يا) فعاليت آنھا، فعاليت گروه مالی با شرکت مديران تشکيل صندوق

  جوابگويی ذيل را اعمال نمايد:

) اخطار به رفع تخلف و (يا) ابالغيۀ اجرای اقدامات در جھت عدم تکرار چنين تخلف در آينده  و (يا) 1

  تخلفات مشابه در آينده (منبعد نيز ھشدار)،ارتکاب پيشگيری از 

  ) جريمه،2

  ) سلب صالحيت حرفه ای،3

  ) لغو مجوز.4
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 ،وسيلۀ جوابگويی اجرا گردد، بجزء مواردی که به ھمراه ھشدارمی تواند فقط يک  برای يک تخلف .2

  جريمه نيز اعمال می شود.

در اعمال تدابير جوابگويی پيش بينی شده به موجب اين ماده امکان اعمال ھمزمان جوابگويی  .3

  باشد، مستثنی نمی باشد.کيفری، اداری، مدنی يا اشکال ديگر جوابگويی که طبق روال ھای ديگر مقرر شده 

جمھوری اين ماده برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون در پيش بينی شده  تدابير جوابگويی .4

  اعمال می شوند.» جمھوری ارمنستان بانک مرکزیپيرامون « ارمنستان

  )ن -138) شماره 21/08/1394( 12/11/2015قانون اصالحی مورخه به موجب  106(اصالح ماده 

  

  ھشدار. 107 ماده

نقض اين قانون، ساير قوانين و (يا) اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس آنھا که تنظيم در صورت  .1

مجاز است  بانک مرکزیھا و (يا) مديران و (يا) فعاليت آنھا، رئيس  کنندۀ روابط مربوط به تشکيل صندوق

  بدھد. ھشداربه تصميم خود به شخص نقض کننده بنا 

ناروا بودن تخلف شخص خاطی در باره دار نقض صورت گرفته به ثبت رسيده و با اعالم ھش .2

  شود. گوشزد می

ابالغيۀ (ابالغيه  برای رفع تخلف و (يا) بانک مرکزیاعالم ھشدار شامل مھلت وضع شده از سوی  .3

در آينده يری از تخلفات مشابه ھا) اجرای اقدامات در جھت عدم تکرار چنين تخلف در آينده  و (يا) پيشگ

دستورات اجرای اقدامات ضروری در برحسب ابالغيۀ (ابالغيه ھا) مذکور نيز می تواند  باشد. می

و (يا)  توقف معامالت و (يا) عملکردھای مشخص مورد انعقاد از سوی شخص تحت نظارتخصوص 

  .پيش بينی شود ،با قوانين و ساير اسناد حقوقیآنان تغيير در شرايط آنھا و (يا) مطابقت دادن عملکرد 

  

  . جريمه108ماده 

نقض اين قانون، ساير قوانين و (يا) اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس آنھا که تنظيم در صورت  .1

در نتيجۀ اجرای اقدامات ، اگر ھا و (يا) مديران و (يا) فعاليت آنھا کنندۀ روابط مربوط به تشکيل صندوق

) و اعالم ھشدارھا به منظور اصالح وضعيت ايجاد ر توضيحینامه نگاری، کانظارتی (ھمچون مالقات ھا، 

د رفع نتخلفات مذکور و (يا) داليل تخلفات رفع نمی شوند يا نمی توانشده در نزد شخص تحت نظارت 

اعمال  تصميم خود در خصوص شخص خاطی جريمهمجاز است برحسب اتخاذ  بانک مرکزید، رئيس نبشو

  نمايد.

مفاد  ،اين ماده 1بند  پيش بينی شده به موجبدر موارد جريمۀ مقرر در خصوص مقدار حداکثر  .2

 جمھوری ارمنستانبه موجب قانون حداکثر مقدار جريمۀ وضع شده برای اشخاص حقوقی و حقيقی 
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اعمال می شوند، اگر به موجب ساير قوانين برای تخلفات مجزا جريمه  »بازار اوراق بھادار پيرامون«

  بيشتری وضع نشده باشد.

  را در نظر می گيرد:در تعيين مقدار جريمه نکات زير  بانک مرکزی .3

  ) ماھيت نقض قانون (عمدی بودن، بی توجھی يا سھل انگاری)،1

  ) وارد آوردن خسارت بر اشخاص ديگر با نقض قانون و ميزان آن،2

  ،درجه ثروتمندی غيرقابل توجيه با در نظر داشتن غرامت پرداخت شده به اشخاص ديگر) 3

) در گذشته تکرار ھمان تخلف يا ھر تخلف ديگر از سوی ھمان شخص و اعمال حوابگويی برای آن 4

  و ھمچنين مقدار و ماھيت جوابگويی قبلی،

  اساسی شناخته شده باشند. بانک مرکزی) ديگر مواردی که از سوی 5

بر اساس  یمال دشواروضعيت شخص تحت نظارت را در در تمامی موارد مقدار جريمه نبايد  .4

  .قرار بدھد بانک مرکزیمعيارھای وضع شده از سوی شورای 

 اقدامات قضايیاز طريق آن در صورت عدم پرداخت داوطلبانۀ جرائم وضع شده به موجب اين ماده  .5

به نحوی که جريمۀ اعمال شده در خصوص رئيس  اخذ خواھند شد. بانک مرکزیبر اساس دادخواست و 

يا به نمايندگی از طرف آن اين قانون که در ترکيب آن حرفه ای صالحيت با شخص تحت نظارت يا شخص 

  به حساب موجودی ھای شخصی وی اخذ خواھد شد. نمايد عمل می

  .به حساب بودجه دولتی پرداخت می شوندبه موجب اين فصل اخذ جرائم تعيين شده  .6

  

  . سلب صالحيت حرفه ای109ماده 

با صالحيت حرفه ای اين قانون که در ترکيب آن يا به يا شخص  رئيس شخص تحت نظارت .1

نمايندگی از طرف آن عمل می نمايد بنا به تصميم شورای بانک مرکزی می تواند از صالحيت حرفه ای 

  سلب شود، اگر وی:

  ) قوانين يا ديگر اسناد حقوقی را عمداً نقض کرده باشد،1

که در پی آن شخص تحت نظارت ضرر باشد د بوده چنان عملی انجام داده باشد يا به شکلی ناکارآم) 2

  مالی محسوس يا خسارات ديگر ديده باشد يا می توانست ديده باشد،

تصدی سمت دست به عمليات بی پايه و اساس و مخاطره آميز برای منافع سرمايه گذارن ) در طی 3

سبت به شخص تحت نظارت و اداری از جمله: در قبال وظايف برعھده گرفته نزده باشد يا نسبت به وظايف 

  داشته باشد،رفتار غير منصفانه مشتريان وی 

يا شده آن از سوی کارکنان  و مانع انجام عمليات بانک مرکزیدر ارتباط با اجرای نظارت ) 4

  صحيح اجرا کرده باشد،نارسانده يا نبه اجرا  بانک مرکزیدستورات داده شده در طی اعالم ھشدار 
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  اسناد و اطالعات جعلی يا غير قابل اطمينان ارائه کرده باشد.حرفه ای  ) جھت دريافت صالحيت5

  

  . لغو مجوز110ماده 

بنا به در موارد پيش بينی شده به موجب اين قانون  بانک مرکزیمدير صادر شده از سوی مجوز  .1

  لغو می گردد. بانک مرکزیاتخاذ تصميم شورای 

برای مدير مھلت اين ماده  1بند  پيش بينی شده به موجب تا اعمال جوابگويیمی تواند  بانک مرکزی .2

بی اعتبار لغو و تخلفاتی را که پايه و اساس شد موظف خواھد ن يوی در اين حکه مشخصی را وضع نمايد 

  شناختن مجوز شناخته شده اند، برطرف نمايد.

جمھوری ون برحسب قانمقررات و پايه و اساس لغو و بی اعتبار شناختن مجوز امانت دار  .3

  وضع می شود. »بانک ھا و فعاليت بانکی پيرامون« ارمنستان

  

  مفاد ديگر. 10بخش 

  و تغييرات انجام شده بانک مرکزی. اطالع رسانی پيرامون نواقص اسناد ارائه شده به 111ماده 

ه اين قانون کلي پيش بينی شده به موجب بانک مرکزیارائه شده به اگر به پيوست درخواست نامه  .1

ارائه نشده باشند و  برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیاسناد مورد نياز برحسب اين قانون و (يا) 

موظف است مراتب را در طی پنج روز کاری به  بانک مرکزی(يا) در آنھا نواقصی وجود داشته باشد، 

شده به موجب  شخص مطلع شده برحسب مقررات وضع اطالع شخص ارائه کننده درخواست نامه برساند.

ارائه و (يا) نواقص موجود  بانک مرکزیاين بند موظف است در طی ده روز کاری کليه اسناد الزم را به 

کليه اسناد صحيح و کامل به  ،ثبت ورودزمان درخواست نامه در در آنھا را  رفع نمايد. در اين صورت 

  ارائه شده محسوب خواھد شد. بانک مرکزی

پيش بينی به موجب اين قانون که  بانک مرکزیارائه شده به خواست نامه اگر در طی بررسی در .2

شده است، تغييراتی در اطالعات مندرج در اسناد ارائه شده بوقوع پيوسته باشد، در اين صورت شخص 

پيرامون  بانک مرکزیحداکثر تا اتخاذ تصميم  ،در مھلت معقولارائه کنندۀ درخواست نامه موظف است 

ً به اطالع  قبول درخواست برساند و در صورت  بانک مرکزینامه يا رد آن، دربارۀ تغييرات مذکور کتبا

درخواست نامه در زمان ثبت  لزوم اسنادی که اطالعات تغيير يافته را تاييد خواھند کرد نيز ارائه نمايد.

  ارائه شده محسوب خواھد شد. بانک مرکزیورود اسناد و اطالعات تغيير يافته به 

  

  تعليق مھلت ھای تعيين شده برحسب قانون. 112ماده 

در خصوص  بانک مرکزیبه موجب اين قانون مھلت ھای وضع شده جھت اتخاذ تصميم از سوی  .1

و روشن به منظور بررسی  ،صدور مجوز، اعالم موافقت اوليه و ھمچنين ھرگونه موضوع ديگرثبت، 
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به آن ماه از سوی  6می تواند حداکثر تا مھلت  ،بانک مرکزیاز سوی نياز مورد واقعيت ھای برخی کردن 

  د.نحالت تعليق درآي

در صورت عدم رد ھر گونه درخواستنامه ارائه شده از سوی شخص در  بانک مرکزیاز طرف  .2

خصوص ثبت، صدور مجوز، اعالم موافقت اوليه و ھمچنين ھرگونه موضوع ديگر در مھلت ھای تعيين 

و عدم اتخاذ تصميم پيرامون تعليق مھلت وضع شده به مقرر  انک مرکزیبجھت اتخاذ تصميم از سوی  شده

 بانک مرکزیمحسوب خواھد شد و  بانک مرکزیاز سوی  وافقبه معنای اتخاذ تصميم م ،ماده جاری 1بند 

می بايستی در مھلت ھای تعيين شده با اتخاذ تصميم موافق آن عملياتی را که طبق اين قانون  تااست موظف 

به نحوی که محاسبه زمانی وضع شده برای عمليات مذکور از لحظۀ  .به اجرا در آورد ،نمود یماجرا 

  آغاز می شود. بانک مرکزیآخرين روز مھلت پيش بينی شده برای اتخاذ تصميم مربوطه از سوی  یپايان

  

  و ارسال آنھا بانک مرکزیتصميات . 113ماده 

صدور مجوز، اعالم در خصوص ثبت،  بانک مرکزیاتخاذ تصميمات از سوی  به موجب اين قانون .1

  موافقت اوليه و ھمچنين ھرگونه موضوع ديگر بايستی با پايه و اساس و بدون ابھام باشند.

صدور مجوز، در خصوص ثبت،  بانک مرکزیتصميم اتخاذ شده از سوی  به موجب اين قانون .2

روز کاری پس از روز اتخاذ آن به  اعالم موافقت اوليه و ھمچنين ھرگونه موضوع ديگر در طی سه

  شخص ارائه کنندۀ درخواست نامه ارسال می شود.

  

  . قسمت نھايی و مفاد انتقالی11بخش 

  . قسمت نھايی114ماده 

  اين قانون در دھمين روز پس از انتشار رسمی آن به مرحلۀ اجرا در می آيد. .1

  

  . مفاد انتقالی115ماده 

اجباری  بازنشستگی صندوقاين قانون برای امانت داران  86ماده  2مفاد وضع شده به موجب بند  .1

وارد اجرا  »مستمری ھای اندوخته پيرامون« جمھوری ارمنستانقانون  پيش بينی شده به موجبزمان از 

  شوند. می

(قواعد صندوق) و ثبت مدير  صندوقاين قانون جھت ثبت  پيش بينی شده به موجبدرخواست نامۀ  .2

که وضع کنندۀ مقررات ثبت  سند حقوقی تنظيمیاز زمان وارد اجرا شدن پس فقط می تواند و صدور مجوز 

  ارائه شود.ر بانک مرکزیمی باشد به  بانک مرکزیمربوطه (ثبت و صدور مجوز) از سوی 

  

  س. سرکيسيان    رئيس جمھوری ارمنستان:
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