
 آنان جمھوری ارمنستان درباره بانک ھا و فعاليات قانون

 .تصویب مجلس ملی ارمنستان رسيده است به1996 ژوین 30 تاریخ در

 

 

 1 باب

 اصلی مقررات

 

 قانون موضوع 1 ماده

 و توقف فعاليت، نظارت بانکھای فعال و تازه شرایط و نحوه ثبت، صدور مجوز، تنظيم قانون این
 .دکن شعب آنان در خارج از کشور را تعيين می ارمنستان و نمایندگی ھا وافتتاح شده در 

  )253- کرده است، قانون ارمنستان تغيير 23.10.01 در 1 ماده(

  

 2 ماده

   فعاليت بانکھا بانکی جمھوری ارمنسان و تنظيم قانونی سيستم   

 از) فعال ارمنستانارمنستان، بانکھای  بانکی جمھوری ارمنستان شامل بانک مرکزی سيستم.1
نمایندکی ھای بانک  ھا و شعب و شعب، نمایندکی ھا، دفاتر آن ،(این جمله شرکت ھای وابسته

  .ارمنستان است در خارجی. ھای

 قانون ،" مرکزی جمھوری ارمنستان بانک " بانک ھای ارمنستان توسط این قانون، قانون فعاليت.2
گذاری و  شرکت ھای سرمایه ت ھای بيمه،بانک ھا، مؤسسات اعتباری، شرک ورشکستگی "

اضافی نسبت به  الزامات .دیگری تنظيم می شود و قوانين " گذاری سرمایه مدیران صندوق
 تعيين "مرکزی جمھوری ارمنستان بانک"عضو گروه مالی در قانون نوانع فعاليت بانک به

 .شوند می

  .ارمنستان تعيين می شود جمھوری "ھمۀ ارامنه بانک " بانک ھمۀ ارامنه در قانون ھای ویژگی.3

کرده است قانون  تغيير 15.11.05 در ،254-کرده است قانون ارمنستان تغيير 06.11.01 در 2 بند(
کرده  تغيير 11.10.07 در ،184- کرده است قانون ارمنستان تغيير 09.04.07 در ،227-ارمنستان

 22.12.10 در ،34-قانون ارمنستانشده است  اضافه 26.12.08 در ،199-است قانون ارمنستان
 )134- شده است قانون ارمنستان اضافه 12.11.15 در ،255-شده است قانون ارمنستان اضافه

 

 اصلی قانون ھدف 3 ماده

ایجاد  عادی سيستم بانکی و فعاليت اطمينان و اصلی این قانون تأمين توسعه، قابليت ھدف
  .بانک ھاستبين  شرایط برابر برای رقابت آزاد اقتصادی



  

 و فعاليت بانکی بانک 4 ماده

طبق مقررات این قانون مجاز به انجام  نھادی حقوقی است که بر اساس مجوز صادر شده بانک.1
 .است بانکی فعاليت

 قبول سپرده ھا، توزیع آنان را از نام و با بانکی شامل قبول سپرده ھا،ارائه پيشنھاد فعاليت.2
  .گذاری است سرمایه انجام )یا(، اعتبار و طریق دادن وامریسک قبول کنندۀ سپرده از 

  .مجوز بانک مرکزی ممنوع است فعاليت بانکی در سرزمين ارمنستان بدون انجام

 

  سپرده 5 ماده

 شپردۀ بانکی مذکور در قانون مادی قرارداد پوليست که شرایط دادن آن مطابق با مقررات سپرده
یا  پذیرش ریسک استفاده از آن توسط سپرده گذار موافقتاست که با شرط  جمھوری ارمنستان

شده داده نشده  اموال ، برای جبران کاری یا خدمات ارائه برای خریدن یا اجاره کردن آن به عنوان
  .است

  )253-شده است، قانون ارمنستان ویرایش 23.10.01 در 5 ماده(

  

  بانک " کلمه"از  استفتده 6 ماده

 یا "بانک" توانند در نامشان از کلمۀ می ھا آن مجوز، شعب و نمایندگی ھایاشخاص دارای  فقط.1
یا قرارداد  که حق استفاده از کلمۀ مذکور طبق قانون کنند مگر در مواردی مشتقات آن استفاده

  .فعاليت بانکی ندارد معنی "بانک"  کلمۀ المللی تعيين شده است یا بين

 

 توانند باعث تشکيل استفاده کنند که می کلمات گم کنندهھا حق ندارند در نامشان از  بانک.2
 .در مورد وضعيت مالی و وضع حقوقی بانک شوند نادرست. نظر

 

 تليغات و پيشنھادھا عمومی از کلمۀ در اشخاصی که مجوز ندارند اجازه نيست ھمچنين.3
 .بانکی دارد مشتقات آن استفاده کنند اگر آن معنی فعاليت یا" بانک"

  )253—کرده و اضافه شده است، قانون ارمنستان تغيير 23.10.01 در 6 ماده(

 ھای بانکی ھا و انجمن اتحادیه 7 ماده

با  حفاظت منافع خود و حل کردن مشکالت دیگری ھا با ھدف تنظيم فعاليت خود ، ارائه و بانک
 .آنان شوند ھا تشکيل دھند و عضو اتحادیه ھا و انجمن توانند بدون ھدف دریافت سود ھم می
پس از ثبت  روز 10 مدت ظرف .بانکی ندارند ھای بانکی حق انجام فعاليت ھا و انجمن اتحادیه
اطالع بانک مرکزی  توسط مقامات دولتی صالحيت دار آن را به ھا اتحادیه ھا و انجمن شدن

  .رسانده می شود



 

  وابسته اشخاص    8   ماده

 فعاليت بانک ھا، قانون تنظيم کنندۀ فعاليت کنندۀاین قانون، قوانين دیگری تنظيم  طبق.1
  ھای گروه

 : اشخاص حقوقی وابسته بشمار می روند، اگر مالی

 شخص دوم بيشتر از سھام دارای حق رأی و 20% با حق رأی دارای شخص حقوقی این-الف
تواند تصميمات شخص دوم را  اشخاص می یا طبق قرارداد بين این با مشارکت خود یا است،
  کند تعيين

اعضای خانوادۀ یکی از  یا )سھامداران(  کنندگان شرکت )یا( و )سھامدار( کننده ای شرگت-ب
تصميمات او به ترتيب مجاز  بيشتر از سھام رایگيری و امکان تعيين و 20 %که دارای ھا آن

 شخص بيشتر از سھام رایگيری و %20 به طور مستقيم یا غير مستقيم مالک ھستند، حق دارند
 .کند به ترتيب مجاز کسب فرصت تعيين تصميمات وی و دوم شود

 یا اشخاص انجام دھندۀ ھمچون وظایف یکی از سوم تعداد اعضای خانواده، مقامات اداره یک-پ
  .دھندۀ ھمچون وظایف شخص دوم است ھا ھمزمان عضو اداره یا شخصی انجام آن

دانسته  ھا را اینطور دند یا بانک مرکزی آنکر با توجه به منافع اقصادی مشترک متحد کار آنھا-ت
 .است

 

 فعاليت بانک ھا، قانون تنظيم کنندۀ فعاليت این قانون، قوانين دیگری تنظيم کنندۀ طبق.2
 ھا را اینطور دانسته بانک مرکزی آن اشخاص واقعی وابسته بشمار می روند، اگر مالی ھای گروه
کنند  می ھا ھستند، با ھم تجارت یک اموال و دارایی ھا عضو یک خانواده ھستند، دارای اگر آن یا
 . کردند به منافع اقصادی مشترک متحد کار توجه با یا

 

 فعاليت بانک ھا، قانون تنظيم کنندۀ فعاليت این قانون، قوانين دیگری تنظيم کنندۀ طبق.3
  ھای گروه

 دانسته ھا را اینطور آنروند، اگر بانک مرکزی  اشخاص واقعی و حقوقی وابسته بشمار می مالی
  کردند یا شخص واقعی یا عضو خانوادۀ او توجه به منافع اقصادی مشترک متحد کار با یا

   بيشتر سھام این شخص حقوقی است و %20 کنندۀ دارای شرکت-الف

  ترتيب مجاز است دارای فرصت تعيين تصميمات شخص حقوقی به شخص-ب

او،  عامل یا معاون او،حسابدار ارشد یا معاون مدیره، مدیریا معاون رئيس یا عضو ھيئت  رئيس-پ
 یا دارای ھمچون مقام دیگری شخص حقوقی است رئيس یا عضو واحد حسابرسی داخلی این

  می باشد

بانک مرکزی، اساسنامۀ و  شخص حقوقی یا تقسيمات آن که طبق استانداردھای کارمند-ت
وابسته با فعاليت اصلی  ه نظر بانک مرکزیو ب دیگری این شخص حقوقی اسناد حقوقی داخلی



یا در تصميم  کند می تحت مدیریت مستقيم مقامات شخص حقوقی کار است یا شخص حقوقی
  .حقوقی تاثيير خيلی مھمی دارد گيری مقامات شخص

 

 فعاليت بانک ھا، قانون تنظيم کنندۀ فعاليت این قانون، قوانين دیگری تنظيم کنندۀ طبق.4
 بزرگ، پدر بزرگ، خواھر، برادر، بچه ھا، پدر، مادر، شوھر، مادر پدر شوھر، مادر مالی ھای گروه

 .خانواده ھستند ھای خواھر و برادر عضو یک شوھر و بچه

شده قانون  ویرایش 15.11.05 در ،253- شده قانون ارمنستان ویرایش 23.10.01 در 8 ماده(
 )134-ارمنستان شده است قانون اضافه 12.11.15 در ،227-ارمنستان

  

  قابل توجھی مشارکت 9 ماده

 فعاليت بانک ھا، قانون تنظيم کنندۀ فعاليت این قانون، قوانين دیگری تنظيم کنندۀ طبق.1
تواند مستقيم و  می قانونی مشارکت قابل توجھی شخص حقوقی در سرمایۀ مالی ھای گروه

  .باشد غير مستقيم

 فعاليت بانک ھا، قانون تنظيم کنندۀ فعاليت کنندۀاین قانون، قوانين دیگری تنظيم  طبق.2
قانونی مشاکت مستقيم  مشارکت قابل توجھی شخص حقوقی در سرمایۀ مالی ھای گروه

بيشتر از سھام با حق رأی شخص حقوقی می  و 10% که شرکت کننده دارای صورتی. است در
   .باشد

 ھا، قانون تنظيم کنندۀ فعاليت فعاليت بانک این قانون، قوانين دیگری تنظيم کنندۀ طبق.3
قانونی مشاکت غير مستقيم  مشارکت قابل توجھی شخص حقوقی در سرمایۀ مالی ھای گروه

 :که است در صورتی

 از 10% یا دارای تا ندارد )سھام() کننده در سرمایۀ قانونی شخص حقوقی مشارکت شرکت-الف
 می باشد ، ولی طبق استانداردبدون حق رأی  یا مشارکت سھام با حق رأی این شخص حقوقی

 تواند تصميمات مقامات شخص حقوقی را می ھای ھيئت مدیرۀ بانک مرکزی از طریق مشارکت
فعاليت شخص  ھای ھا داشته باشد ، خطوط و زمينه آن تعيين کند، تاثيير مھمی در تصميم گيری

 .حقوقی را تعيين کند

 از 10% یا دارای تا ندارد) سھام( کننده در سرمایۀ قانونی شخص حقوقی مشارکت شرکت-ب
 تواند می بدون حق رأی می باشد ، ولی یا مشارکت سھام با حق رأی این شخص حقوقی

باشد ،  ھا داشته تاثيير مھمی در تصميم گيری آن تصميمات مقامات شخص حقوقی را تعيين کند،
 شخص حقوقیرا به حکم حق ادعای خود نسبت به  ھای فعاليت شخص حقوقی خطوط و زمينه

 .تعيين کند

مشارکت قابل توجھی در سرمایۀ  کننده در سرمایۀ قانونی شخص حقوقی دارندۀ شرکت-پ
 .می باشد بيشتر سھام با حق رأی و %50 حقوقی دارای مشارکت قانونی شخص

مشارکت قابل توجھی در سرمایۀ  کننده در سرمایۀ قانونی شخص حقوقی دارندۀ شرکت -ت
 استاندارد ھای ھيئت مدیرۀ بانک مرکزی و طبق و مشارکت دارد یا نداردحقوقی  قانونی شخص

مھمی در  مقامات شخص حقوقی را تعيين کند، تاثيير تواند تصميمات با اعتبار و حيثيت خود می
 تعيين کند ھای فعاليت شخص حقوقی را خطوط و زمينه ھا داشته باشد ، تصميم گيری آن



شده است قانون  ویرایش 15.11.05 در ،253- ارمنستاه قانون شد ویرایش 23.10.01 در 9 ماده(
 )134 -شده است قانون ارمنستان اضافه 12.11.15 در ،227-ارمنستان

 

  ھای تابعه شرکت 10 ماده

 )253-قانون ارمنستان ،23.10.01 نامعتبر شده است ، در ماده(

 

 بودن بانک ھا مستقل 11 ماده

بجز  وظایف رسمی خود و دخالت در فعاليت بانک بانک طی انجامتاثيير قرار دادن مدیران  تحت.1
 .است بينی شده در قانون ممنوع موارد پيش

   .حق حمل سالح داشته باشند توانند بانک به ترتيب تعيين شده در قانون می مدیران

در  قانونیقانونی بر مدیران بانک یا دخالت غير  و زیان وارده به بانک در نتيجۀ تاثيير غير ضرر.2
   .در قوانين و اسناد حقوقی دیگری جبران شود فعاليت بانک باید به ترتيب تعيين شده

 .اگر خودشان این تعھدات را قبول نکردند و بانک ھا برای تعھدات خود مسئوليت ندارند دولت.3
  .ندارند مرکزی و بانک ھا برای تعھدات خود مسئوليت بانک.

می  ھا استفاده تملک و اداره می کنند، از آن ھای خودشان را داراییھا به طور مستقل  بانک.4
  .کنند

 )227- قانون ارمنستان ،15.11.05 نامعتبر شده است، در پاراگراف(

کرده است  تغيير 15.11.05 در ،253-شده است قانون ارمنستان اضافه 23.10.01 در 11 ماده(
 )304-است قانون ارمنستانکرده  تغيير 29.11.11 در ،227-قانون ارمنستان

 

 

  2  باب

 ھا بانک سازمانی و حقوقی، ساحتار و مدیریت انواع

 سازمانی و حقوقی بانک ھا انواع    12  ماده

عنوان شرکت سھامی، شرکت با مسئوليت  ھا به ترتيب تعيين شده در این قانون به بانک.1
 . شوند یا بانک تعاونی تاسيس می محدود

 

 مربوط به شرکت ھای سھامی و شرکت ھای قوانين و اسناد حقوقی دیگریھا مشمول  بانک.2
   .دیگری تعيين نمی کند اگر این قانون قوانين مسئوليت محدود ھستند با



 نظر از ميزان مشارکت خودشان در سرمایۀ تعاونی بانکيست که شرکت کنندگان آن صرف بانک.3
 .قانونی بانک دارای حق یک رأی ھستند

  .حد اقل سه شرکت کننده دارد تعاونی بانک

انحالل  شود در این صورت بانک قابل نفر کمتر می از سه تعداد شرکت کنندگان بانک تعاونی اگر
  .تعدادشان را اضافه کند ماه 6 است یا باید ظرف مدت

 )227- قانون ارمنستان ،15.11.05 نامعتبر شده است، در پاراگراف(

 )227- است، قانون ارمنستان کرده تغيير 15.11.05 در 12 ماده(

 

 کنندگان بانک شرکت 13 ماده

تعاونی  سھامی است، شرکت کنندگان بانک گذاران بانک، سھامداران بانکی که شرکت بنيان.1
  .ھستند با مسئوليت محدود شرکت کنندگان بانک بانک و

 تعيين شده در قوانيندر موارد و به ترتيب  توانند دولتی و محلی جمھوری ارمنستان می مقامات.2
   .شرکت کنندۀ بانک شوند

  .کنندۀ بانک باشند توانند شرکت و اتحادیه ھای صنفی نمی احزاب.3

 بانک . شرکت کنندگان خودشان را ندارند ھای فعال در ارمنستان حق ادارۀ رجيستری بانک.4
 شرکتسھامی ھستند، موظفند ادارۀ رجستری  که شرکت ھای فعال در جمھوری ارمنستان

 جمھوری "ھای سھامی شرکت " شده در قانون کنندگان خود را به اشخاص مربوطه تعيين
 ھستند موظفند که شرکت تعاونی و با مسئوليت محدود ھایی بانک .ارمنستان تحویل بدھند

 .خود را به بانک مرکزی تحویل بدھند پادارۀ رجستری شرکت کنندگان

شده است  ویرایش 24.06.10 در ،227-قانون ارمنستانشده است  اضافه 15.11.05 در 13 ماده(
 )106-قانون ارمنستان

 

 بانک ھا شعب 14 ماده

در این  ارمنستان و خارج از آن به ترتيب تعيين شده توانند در ھای فعال در ارمنستان می بانک.1
  .قانون شعب تاسيس کنند

خارج از محل بانک قرار نيست ، در  بانک بخشی جدا از بانک است که شخص حقوقی شعبۀ.2
فعاليت  بانک فعاليت می کند، به نام این بانک طرف از شده تفويض چھارچوب اختيارات دارد، در
   .می دھد ھای مالی تعيين شده در این قانون را انجام عمليات (یا) بانکی و

نمایندگی  ترتيب تعيين شده در این قانون شعب و توانند در ارمنستان به ھای خارجی می بانک.3
 .ھای مالی انجام می دھد بانک بر اساس مجوز فعاليت بانکی و عمليات شعبۀ .ھا تاسيس کنند

 در ارمنستان از طرف شعبۀ بانک خارجی شرایط تواند برای قبول کردن سپرده ھا مرکزی می بانک
ی فعال در ارمنستان یک شرایط باید برای ھمۀ شعب بانک ھای خارجی این .اضافی تعيين کند

  .باشند

 



 ھای بانک ھا نمایندگی 15 ماده

 در این ارمنستان و خارج از آن به ترتيب تعيين شده توانند در ھای فعال در ارمنستان می بانک.1
  .نمایندگی ھا تاسيس کنند قانون.

نيست ، در خارج از محل بانک قرار  بانک بخشی جدا از بانک است ، شخص حقوقی نمایندۀ.2
 .بندد و ھمچون عمليات ھا انجام می دھد می تحقيق می کند، به نام بانک قرارداد بازار را دارد که

  .تعيين شده در این قانون ندارد حق انجام فعاليت بانکی و عمليات ھای مالی نمایندگی

 

  بانک ھای عملياتی دفتر 16 ماده

 )253-قانون ارمنستان 23.10.01 نامعتبر شده است، در ماده(

 

 بانک ھا سرمایۀ 17 ماده

واقع ازسرمایه  پرداخت شده در سرمایۀ .سرمایۀ بانک در اساسنامۀ آن ذکر می شود ميزان
 :با شود و برابر شرکت کنندگان بانک تشکيل می گذاری ھای

 تعاونی یا بانکی که شرکت کنندگان بانک گذاری شده مطابق با سھام شرکت سرمایه مبلغ-الف
  ،با مسئوليت محدود است

شده از طرف بانکی که شرکت  دریافت شده از فروش ھمۀ انواع سھام توزیع مبلغ-ب
  سھاميست

 .شود بانک ھا با پول ارمنستان پر می قانونی سرمایۀ.2

شده و  ویرایش 15.11.05 در ،253-شده است قانون ارمنستان ویرایش 23.10.01 در 17 ماده(
 )227-تغيير کرده است قانون ارمنستان

 

 بانک در کسب مشارکت قابل توجھی در سرمایه قانونی محدودیت 18 ماده

 توانند فقط در نتيجۀ یک با چند معامله می اشخاص وابسته در سرمایۀ قانونی بانک یا شخصی.1
  .را کسب کند با موافقت بانک مرکزی مشارکت قابل توجھی

سرمایۀ قانونی بانک قابل توجھی در  دریافت کردن موافقت اوليه برای کسب مشارکت برای
 دھد دربارۀ اینکه شخصی دیگری از طریق می طریق بانک به بانک مرکزی اطالعيه ارائه شخص از

 در بانک تاسيس شدنی نمب یاشد ، در مستقيم مشارکت خود دارای مشارکت قابل توجھی غير
به اشخاص کسب کنندۀ مشارکت قابل  غير این صورت این شخص موظف است مدارک مربوط

اینکه شخص شرکت کنندۀ مھم غير  برای .دھد ارائه غير مستقيم را نيز به بانک مرکزی وجھیت
  . شده در این ماده ضروری است موافقت اوليۀ بانک مرکزی به ترتيب تعيين مستقيم باشد

مھم در سرمایۀ قانونی بانک شخص از  دریافت کردن موافقت اوليه برای کسب مشارکت برای
و کافی قانونی بودن پيدایش وجوه  کامل (اطالعات و غيری مدارک،) اثبات ھایبانک باید  طریق

 ) مرکزی مشخصات اشخاصی حقوقی ھمچنين به ترتيب تعيين شده توسط بانک گذاری، سرمایه
مشارکت  اطالعات در مورد مدیران و اشخاص دارای این جمله نام، آدرس، گزارش ھای مالی، از



سرمایۀ قانونی بانک شخص دارندۀ  کنندۀ مشارکت مھم درھا شخص کسب  در آن که (مھم
  .ارائه دھد مھم می باشد، مشارکت

این  مدارک مذکور در پاراگراف ھای دوم و سوم ارائه اطالعات، ، شکل، ترتيب و شرایط فھرست
در  کردن موافقت اوليه برای کسب مشارکت مھم بخش را که به بانک مرکزی برای دریافت

طرف  شوند ، از وابسته از طریق بانک ارائه می بانک توسط شخصی یا اشخاص سرمایۀ قانونی
  .بانک مرکزی تعيين می شود

شده در این بخش آنان  به ترتيب تعيين بعد از دریافت کردن مدارک ماه 1 مرکزی طرف مدت بانک
مورد نياز مرکزی  که برای تحقيق بعضی حقایق از طرف بانک ماه 1 مدت این .را تحقيق می کند

صورت رد نکردن درخواست و  در .ھيئت مدیرۀ بانک مرکزی متوقف شود تواند به تصميم ھست می
موافقت صادر شده محسوب می  ماه، 1 شخص در مورد متوقف کردن این مدت اطالع ندادن به

   .شود

 :درخواست را رد کی کند، اگر روز 10 مرکزی ظرف بانک.2

 جرم و جنایت عمدیدارای محکوميت برای  شخص-الف

 ھای اقتصادی، حقوقی، بانکداری، در زمينه به حکم قانونی دادگاه از حق دارای مقامی شخص-ب
 ،ماليات، تجاری، محروم شدند

 ،نشده دارد ورشکسته شناحته شده و بدھی ھای پرداخت شخص-پ

 ،ورشکست شدند نتيجۀ عمليات ھای شخص، بانک یا شخص دیگری در-ت

داده که به نظر بانک مرکزی دليل  اص وابسته در گذشته یک عمل انجامشخص یا اشخ این-ث
شخصی دارای حق رأی در موقع اتخاذ  شود که عمليات ھای این شخص به عنوان می این باور

 و ورشکستگی و بدتر شدن وضعيت مالی بانک توانند باعث بلندترین مقام بانک می تصميمات
 . شونداعتبار شدن شھرت و خوشنامی بانک  بی

 ،شد یا خواھد شد معامله باعت محدودیت رقابت آزاد اقتصادی این-ج

در نتيجۀ  مھم در سرمایۀ قانونی بانک کسب کنندۀ مشارکت و اشخاص وابسته به او شخص-چ
 در نتيجۀ این معامله موقعيت ویژه بدست می معامله، در بازار بانکی جمھوری ارمنستان این

مذکور  ھا و قيمت ھای معامالت یا حد اقل یکی از آن تعيين کردن شرایطھا فرصت  به آن آورند که
 .قانون می دھد این 34 در ماده

 یا مدارک به نقض شکل و قابل اعتماد است مدارک ارائه شده اطالعات نادرست و غير در-ح
  ،شده است ترتيب تعيين شده توسط بانک مرکزی ارائه

در نتيجۀ  مھم در سرمایۀ قانونی بانک کنندۀ مشارکتکسب  و اشخاص وابسته به او شخص -خ
شرکت  وضعيت مالی مالی قرار دارند، بدتر شدن معامله به نظر بانک مرکزی در وضعيت بد این

شود، فعاليت  وضعيت مالی بانک بدتر شدن تواند باعث می او کنندۀ مھم یا اشخاص وابسته به
یا  سرمایۀ قانونی بانک کنندۀ مشارکت مھم درکسب  وابسته به آنھا اشخاص (یا) اشخاص و

 ، بانک مرکزی شوند توانند مانع انجام نظارت مؤثر با بانک می ھا جنبۀ روابط آن

 قانونی بودن پيدایش وجوه درباره )اطالعات و غيره مدارک،(اثبات ھای کامل و کافی شخص-د
 دھد ارائه نمی خود را گذاری سرمایه



 کردن مشارکت مھم در سرمایۀ قانونی بانک مرکزی، قرارداد دریافتموافقت اوليۀ بانک  بدون
  . است ناچيز

کسب کردن مشارکت در سرمایۀ قانونی  ھای تعيين شده در این ماده شامل محدودیت این.4
ارمنستان صادرکنندۀ پاسخگو است،  جمھوری «بازار اوراق بھادار تنظيم » که طبق قانون بانکی

سرمایۀ قانونی بانک نيست،  از 20%بيشتر از بورس اوراق بھادار انجام شده واگر آن در  نيستند،
  .شده در این ماده دریافت می شود موافقت اوليه بانک مرکزی به ترتيب تعيين اگر بيشتر است

مالياتی، ھمچنين اشخاص  گریزگاه مناطق واقعی دارای اقامت دایمی و فعاليت در افراد.5
وابسته به اشخاص تعيين  و ثبت شده در این مناطق، اشخاص يلتشک حقوقی و غير حقوقی
توانند فقط به ترتيب  می بانک نتيجۀ یک یا چند معامله در سرمایۀ قانونی شده در این بند در

 مناطق فھرست .مشارکت بدست بياورند در این ماده با موافقت اوليۀ بانک مرکزی تعيين شده
 .شود مرکزی تعيين می مدیرۀبانکگریزگاه مالياتی توسط ھيئت 

در این بند یا اشخاص وابسته به  حقوقی تاسيس شده با مشارکت اشخاص مذکور اشخاص
 ماده با موافقت اوليۀ بانک مرکزی مشارکت توانند فقط به ترتيب تعيين شده در این می ھا آن

  .بدست بياورند

 مرکزی برای انجام ھر معامله و معامالتبانک  ترتيب تعيين شده در این ماده موافقت اوليۀ به.6
 وابسته در سرمایه قانونی بانک به ترتيب اشخاص (یا) ھا مشارکت شخص و جدید که در نتيجۀ آن

 .الزامی است باشد، می 75% ،50% و 20%،10..% بيشتر از

شده و اضافه  ویرایش 03.03.04 در ،253- شده است قانون ارمنستان ویرایش 23.10.01 در 18 ماده(
و اضافه شده و تغيير کرده است  ویرایش 15.11.05 در ،46- ارمنستان و تغيير کرده است قانون

 )227- ارمنستان قانون

 

 کردن مشارکت دیگری در سرمایۀ قانونی بانک کسب 181 ماده

 توانند با موافقت اوليۀ بانک مرکزی می یا اشخاص وابسته در نتيجۀ یک یا چند معامله شخص.1
کم اھميت مشارکتی است که شخص یا  مشارکت .بياورند بدست (اھميت کم) دیگریمشارکت 
کنند و در نتيجۀ آن مشارکت شرکت  می وابسته آن را از شرکت کننده مھم دریافت اشخاص
و معامالت  اوليۀ بانک مرکزی برای انجام ھر معامله موافقت .مھم در بانک کمتر می شود کنندۀ

 20% کمتر از بانک به ترتيب شخص دارای مشارکت مھم در مشارکتھا  جدید که در نتيجۀ آن
کسب مشارکت دیگری بدون موافقت اوليۀ  قرارداد .الزامی است شود، می 10% یا %75 ،%50
 . مرکزی ناچيز است بانک

مدارک به بانک مرکزی توسط شخصی یا  ارائۀ اطالعات و و شکل و ترتيب و شرایط فھرست
 بانک از طرف موافقت اوليه مذکور در این بخش جھت دریافت کردن بانک وابسته از طریق اشخاص

 .شود مرکزی تعيين می

قانون  این 18 ھای تعيين شده در ماده و در مدت مدارک مورد نياز را به ترتيب مرکزی ھمۀ بانک
 .بررسی می کند

 

مذکور  اگر دالیلرساند ،  درخواست کننده می کند و به اطالع مرکزی درخواست را رد می بانک.2
 :قانون یا یکی از دالیل زیر موجود است این 18 در بخش دوم ماده



  ،اقتصادی اصلی نقض شدند استانداردھای-الف

بدتر  باعث تواند که معامله می این باور ھست نظر ھيئت مدیرۀ بانک مرکزی دليلی برای به -ب
 ،شود شدن شھرت و خوشنامی بانک اعتبار شدن وضعيت مالی بانک و بی

موارد کسب کردن مشارکت از شرکت کنندۀ  ھای تعيين شده در این ماده شامل محدودیت این-پ
ارمنستان صادرکنندۀ پاسخگو است،  جمھوری «بازار اوراق بھادار تنظيم » که طبق قانون مھم

نيست، سرمایۀ قانونی بانک  از 20%بيشتر از اگر آن در بورس اوراق بھادار انجام شده و نيستند،
 .شود این ماده دریافت می اوليه بانک مرکزی به ترتيب تعيين شده در موافقت. اگر بيشتر است

 )227-شده است، قانون ارمنستان اضافه 15.11.05 در 181 ماده(

 

 مشارکت در سرمایۀ قانونی بانک از %50 کسب بيشتر از ھای محدودیت    19 ماده

 )253- قانون ارمنستانشده است،  نامعتبر 23.10.01 در ماده(

  

 

   بانک اساسنامه 20    ماده

 .بانک باید دارای موارد زیر باشد اساسنامه.1

 کامل بانک یا مخفف آن اسم-الف

 بانک آدرس -ب

 ساختار سازمانی و قانونی بانک نوع-پ

سھام  ميزان و ارزش اسمی سھام، ھمچنين انواع ،(و ممتازه عادی) مورد انوام سھام در-ت
 سھام حقوق صاحبان ھر نوع و شکلممتازه، 

  سرمایه بانک ميزان-ث

 ھا مدیره ، اختيارات و روش تصميم گيری آن ھيئت-ج

 بنيانگذاران و شرکت کنندگان بانک، فھرست ریزی و برگزاری مجمع عمومی برنامه ترتيب-چ
  .شوند حاذشرکت با اکثریت آراء یا با اتفاق آرا ات مسائلی که تصميمات آنان باید توسط مقامات

 از آنان ترتيب تاسيس و متوقف فعاليت درباره نمایندگی ھا و شعب بانک ھا، ھمچنين اطالعات-ح
 طرف بانک

 )بانک خارجی مورد شعبۀ در(داده شده به بانک از طرف بانک اصلی اختيارات-خ

 )بانک خارجی مورد شعبۀ در(انجام نظارت بر بانک توسط بانک اصلی ترتيب-د

 انحالل بانک ترتيب-ذ



 حقوقی دیگری بينی شده در قانون و اسناد دیگری پيش مقررات-ر

ميزان سھام دارای  مورد بانک ھایی که شرکت سھامی ھستند، در( اکثر ميزان مشارکت حد
بانک در اساسنامه آن تعيين پمی  شرکت کننده یا بنيانگذار در سرمایۀ قانونی ھر ) رأی. حق
 شود

 و برای آشنا شدن با اساسنامه، تغييرات روز 5 درخواست ھرشخص ظرفموظف است به  بانک
ای  ھزینه .کپی اساسنامه را در اختيار او بکذارد متممات اساسنامه فرصت فراھم کند و ھمچنين

این کپی خرج  کردن بيشتر از ھزینه ای که برای آماده تواند شود نمی که برای کپی پرداخت می
 .شود باشد می

و اضافات در اساسنامه، ھمچنين تصویب اساسنامه با نسخۀ جدید در مجمع عمومی نغييرات  4.
 .)انجام می شود3/4شرکت .کنندگان بانک با اکثریت آرای (

 15.11.05، در 253- تغيير کرده، ویرایش و اضافه شده است قانون ارمنستان 23.10.01در  20(ماده
 )227-تغيير کرده و اضافه شده است قانون ارمنستان

 

 بانک ارکان    21  ماده

 :دارای ارکان زیر می باشد بانک.1

  )این به بعد مجمع عمومی از( عمومی شرکت کنندگان بانک مجمع-الف

 بانک ھييت مدیرۀ-ب

 ( اداره بينی شده در اساسنامه مدیریت بانک یا در موارد بيش عامل بانک یا رئيس اداره، مدیر -پ
 )به بعد مدیریت این از

 "سھامی شرکت ھای قانون"آنان طبق تشکيل ارکان و فعاليت و چارچوب اختيارات ترتيب.2
 بينی اگر در این قانون چيز دیگری پيش شود ارمنستان و اساسنامه بانک تعيين می جمھوری

  .نشده است

 ھا موظف اند ارکان، حسابدار کل و اداره نظر از نوع ساختار سازمانی و قانونی، بانک صرف.3
 داخلی داشته باشندحسابرسی 

 

 عمومی شرکت کنندگان بانک و اختيارات آن مجمع . 21 ماده

 :آن به شرح زیر است اختيارات .بانک است عمومی شرکت کنندگان بانک باالترین رکن مجمع

 تغيير و تکميل آن اساسنامه، تصویب-الف

 ساختار بانک تجدید-ب

 بانک انحالل -پ

  ترازنامه تصویب-ت



مربوط به تعداد اعضا و انتخاب  مسایل .، انتخاب و عزل آنھامدیرهھيئت تعداد اعضای  تصویب-ث
شورا در مجمع  انتخاب اعضای مسأله .در جلسات عمومی ساليانه بحث می شود ھا فقط آن

بعضی از  عزل تصميمی برای شود فقط در صورتی که از طرف آن بحث می العاده عمومی فوق
 .گرفته شده است ھا آن اعضای یا کليه

 سرمایه افزایش-ج

 مدیره ھيئتبازرس به پيشنھاد  انتخاب-چ

 پرداختتصميم مربوط به اتخاذ  ،و ضرارھاصویب گزارش ھای ساليانه بانک، توزیع سودھا ت-  ح
  ، تصویب ميزان سود سھام ساليانه ساالنه سھام  سود

 ترتيب برگزاری مجمع عمومی تایيد-خ

 کميته محاسب تشکيل-د

 آوری و تقسيم سھام جمع-ذ

 شرکت ھای فرعی و وابسته تشکيل-ر

 در شرکت ھای فرعی و وابسته مشارکت-ز

 اتحادات شرکت ھای اقتصادی تشکيل-ژ

 در اتحادات شرکت ھای اقتصادی مشارکت-س

 ميزان حقوق اعضای شورا تعيين-ش

 تقدم کسب سھاماتخاذ تصميم در مورد استفاده نکردن از حق -ص

  در این قانون بينی شده پيش موارد سایر-ض

است و نمی  عمومی مجمعفقط حق  ماده این 2 تصميم در مورد مسایل مذکور در بند اتخاذ.3
ن آن، اعضای مدیریت، حسابدار ارشد بانک یا به شخص مدیره، مدیر عامل، معاوني ھيئتتواند به 

افزایش  مسئلهس بخش دوم این ماده  و - دیگری انتقل شود، بجز موارد مذکور در بند ھای  ر
می تواند طبق اساسنامۀ بانک یا به تصميمات مربوط به آنھا حق اتخاذ سرمایۀ قانونی بانک که 

  د.مدیره منتقل شو ھيئتبه  عمومی مجمع تصميم 
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 عاليت مجمع عمومیتنظيم ف  21 2 ماده

رسند جز موارد مذکور در تبصره ھای  می مجمع عمومی با رأی غيابی نيز به تصویب تصميمات.1
 برگزار شودغيابی  گيریتواند از طریق رأی عمومی ساالنه نمی مجمع .211 ماده 2 پ، ح بند ب،

 برگزاری جلسات غيابی مقرر در اساسنامه غيابی مجمع عمومی طبق ترتيب تشکيل و جلسات.
نجوه دیگری شرکت  ای که اعضای آن از طریق تلفن یا با جلسه در .بانک تشکيل می شوند

 شود. جلسه جلسۀ غيابی مجسوب نمی این.ممکن است کنند اخذ تصميم نيز می



 :کنند به مجمع عمومی شرکتتوانند  زیر می افرادی

 شرکت کنندگان که صاحب سھام عادی  ھستند-الف

 -ب

 .دارند نيستند و با حق رأی مشورتی حضور شورا و ھيت مدیره که شرکت کننده بانک اعضای -پ

 تماشا کننده قسمت حسابرسی داخلی بانک به عنوان اعضای-ت

 () مستقل بانک به عنوان تماشا کننده حسابرس-ث

 بانک مرکزی به عنوان تماشا کننده نمایندگان-ج

 ,اشخاص پيشبينی شده در اساسنامه سایر-چ

حق مشارکت به مجمع عمومی تمی تواند  نيظيم فھرست شرکت کنندگان بانک دارنده تاریخ.3
 . از زودتر

 قبل از تشکيل مجمع عمومی تعيين شود روز 45 تصميم تشکيل مجمع عمومی و دیرتر از تصویب.

 تاریخ تنطيم فھرست شرکت کنندگان بانک شود مجمع عمومی با رایگيری ازدور تشکيل می اگر
 .قبل از تشکيل مجمع عمومی تعيين می شود روز 35 دارنده حق مشارکت به آن دست کم

به اطالع بانک مرکزی  قبل از تشکيل آن روز 15 ھا آگھی تشکيل مجمع عمومی شان را، بانک
  .رسانند می

حق مشارکت به مجمع عمومی صاحب  تنطيم فھرست شرکت کنندگان بانک دارنده برای.4
  ھا سھام نفع آن موظف است اصالعات درباره اشخاصی که به سھام اسمی

عمومی باید شامل اطالعات درباره  شرکت کنندگان بانک دارنده حق شرکت به مجمع فھرست.5
 .باشد قانونی متعلق به خود  مشارکت در سرمایۀ شرکت کننده، محل اقامت و ھر اسم

شرکت کنندگان  فھرستدر اطالعات در مورد مشارکت در سرمایۀ قانونی متعلق به سھامدار 
 بانک سھامی باید طبق انواع سھام  باشند.  عمومی بانک دارنده حق شرکت به مجمع

اختيار  برای آشنا شدن با آن باید در اعضای بانک دارنده حق شرکت به مجمع عمومی فھرست.6
   .ھستندگذاشته شود بانک که در رجيستری اعضای بانک ثبت شده اعضای

 درباره وارد کردن اسم او در فھرست اعضای درخواست عضو بانک، بانک موظف است مدرکی به
  .دارنده حق شرکت به مجمع عمومی صادر کند

به قصد به مجمع عمومی فقط  ھست در فھرست اعضای بانک دارنده حق شرکت اجازه.7
  . تغييرات انجام داد آن یا اعاده حقوق اعضای بانک وارد نشده در اشتباھات تصحيح
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 بانک و تشکيل آنمدیرۀ ھيئت  213 ماده



اداره باشد،  عضو 15 حد اکثر و 5 بانک که باید متشکل از حد اقلمدیرۀ ھيئت توسط  بانک.1
 . شود می

در صورت سلب صالحيت  شود، ساالنه انتخاب می توسط مجمع عمومیمدیرۀ ھيئت  ،اعضای
 .عمومی فوق العاده طبق قانون و اساسنامه عضوی توسط مجمع

ھيئت  طور استثناء بار اول در صورت تشکيل بهمدیرۀ  (ھيئت بانک، ھمچنين  اعضای
 ..به مجمع عمومی ارائه کنند بانک رامدیرۀ ھيئت پيشنھادات نامزدھای عضویت  توانند میمدیرۀ)

 و 10% به مجمع عمومی دارای که در روز تشکيل فھرست دارندگان حق شرکت اعضایی.2
مدیرۀ ھيئت دارند بدون شرکت به انتخابات عضو  باشند حق بيشتر سھامی که حق رأی دارند
  .باشند داشتهباشند یا در آن نماینده خودشان 

 10% به مجمع عمومی دارای تا که در روز تشکيل فھرست دارندگان حق شرکت اعضایی.3
بيشتر  و %10 شوند و در صورت دریافت توانند متحد باشند می که حق رأی دارند سھامی

ھيئت عمومير جزو  بدون انتخاب مجمع نمایندۀ خودشان را توانند سھامی که حق رأی دارند می
  .کنندمدیرۀ 

 در توان نماینده را ھمانطوری که می بانک با وجود قرارداد درباره تشکيل گروه اعضای فقط
  .در جزو شورا وارد کرد شده یادداشتپاراگراف اول 

 :باشد قرارداد باید شامل شرایط و اطالعات زیر این

 دارد ميزان سھامی که حق رأی درباره اعضای متحد بانک ، از این جمله اطالعات-الف

از طرف  پيشنھاد شده شورا قانون درباره نامزاد این 43 ماده 5 پيشبينی شده در بند اطالعات-ب
  اعضای متحد

تغيير یا  است و تا تمام شدن اعتبار فرارداد قابل سال 1 که اعتبار این قرارداد حد اقل شرطی-پ
  .فسخ نمی باشد

  دیگری شرایط-ت

قبل از آخرین  روز 30 در صورت رأی گيری از دور جمع عمومی،ھای قرارداد در روز برگزاری م کپی
 .عمومی داده می شود ھای رأی پر شده به ھمه اعضای مجمع برگ مدت مقرر برای قبول روز

دارند نماینده خودشان را جزو شور  که در سرمایه مجاز مشارکت کوچک دارند حق اعضایی.4
 .کنند بانک

 بيان شده در بند باشد و قرارداد که حق رأی دارد مالک می را سھام 10% کمتر از که سھامداری
 .محسوب می شود سرمایه قانونی بانک ماده نبسته است دارنده مشارکت کوچک در این 3

 شود ھا پيشنھاد قانونی بانک باید از طرف آن متحد دارندگان مشارکت کوچک در سرمایه نمایندۀ
 .شودمدیره  ھيئتو بدون انتخاب مجمع عمومی جزو 

مشارکت  در سارمایه قانونی بانک فقط دارندگان انتخابات نمایندۀ دارندگان مشارکت کوچک در
ھا یک نفر  تعداد آن کنند حتی اگر ھا شرکت می نمایندگان آن حاضر در مجمع عمومی یا کوچک
ماده  این 3 کنند که قرارداد بيان شده در بند توانند اعضایی شرکت این انتخابات نمی در .باشد

 .بسته باشند



کردن  مشارکت کوچک در سرمایه قانونی بانک و وارد نمایندۀ دارندگان پيشنھاد و انتخاب ترتيب
 درباره نماینده بدرخواست قانون در روز اطالعات .می شود شورای بانک در اساسنامه مقرر آن در

آخرین روز مھلت مقرر برای قبل از  روز 30 از دور، برگزاری مجمع عمومی ، در صورت رأی گيری
 .عمومی عرض می شود به ھمه اعضای مجمعمدیره  ھيئتھای رأی توسط  برگ قبول
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 مدیره ھيئت اعضای 214 ماده

اعضای ادارۀ اجرایی این و مدیره  ھيئت اعضای .نباید به ھم بسته باشندمدیره  ھيئت اعضای.1
 .اشخاص وابسته باشند توانند نمیبانک 

 .حقوق می گيرندمدیره  ھيئت اعضای.2

 1 تواند کمتر از شود و نمی تعيين می از طرف مجمع عمومیمدیره  ھيئتمدیریت اعضای  مدت
  .باشد سال

  

 بانکمدیره  ھيئت رئيس 215 ماده

  .انتخاب می شودمدیره  ھيئتاز طرف مدیره  ھيئتاز بين اعضای مدیره  ھيئت رئيس

 :رئيس شورا به شرح زیر است وظایف:

 مدیره ھيئتدادن امور  ترتيب-الف

 مدیره ھيئتو ریاست جلسات  تشکيل-ب

  مدیره  ھيئتجلسات  صورت,,,,-پ

 مجمع عمومی بانک مدیریت-ت

  مدیره ھيئتدادن کار کميته ھای وابسته به  ترتيب -ث
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 بانکمدیره  ھيئت اختيارات 216 ماده

 بانک به شرح زیر استمدیره  ھيئت اختيارات:

  برنامه پيشرفت بانک برای دوره آینده خطوط اصلی فعاليت بانک از این جمله تأیيد تعيين-الف

 تأیيد دستور روز،فراھم آوردن موجبات جلسات ساالنه و فوق العاده مجمع عمومی ، تشکيل-ب
 برگزاری جلسات انجام کارھای مقدماتی مربوط به تشکيل و

 ھا حقوق آن مدیره بانک؛ تعيين و اخراج اعضای ھيئت منصوب-پ



حسابرسی داخلی بانک، تصویب  ھای استانداردھای نظارت داخلی، تشکيل بخش تعيين-ت
 تصویب شرایط حقوق بازرسی داخلی،ساالنۀ آن ، عزل کارمندان  کار برنامه

 صورت حساب خرج ھای بانک تضویب-ث

 خالی کار بانک جاھای اداری و ساختار سازمانی تضویب-ج

 مجمع عمومی دارای چنين اختيار است طبق اساسنانه یا تصميم اگر سرمایه بانک، افزایش-چ

 ھمچنين تنظيم فھرستسود سھامی،  پيشنھادات به مجمع عمومی مربوط به پرداخت ارائه -ح
تاریخ  در این فھرست باشند که از توانند می اعضایی. حق دریافت سود سھامی دارندۀ اعضای

بانک  در مجمع عمومی ساالنه ، در رجيستری اعضای تنظيم فھرست اعضای دارندۀ حق شرکت
 ثابت شده ھستند

 عمومیارائه آن به مجمع  ساالنه بانک و ھای مالی صورت اوليه تصویب-خ

  حسابرس را به تصویب مجمع عمومی معرفی-د

 مبزان حقوق حسابرس تعيين-ذ

 آنان بروز شده در نتيجۀ بررسی و نظارت انجام آوردن اقدامات برای از بين بردن اشتباھات بعمل-ر

  مذکور در این قانون در مورد ترتيب انجام عمليات مالی بانک داخلی آیين نامه ھای قبول-ز

 کردی بين عمل و ساختاری مستقل بانک، توزیع وظایفواحدھای منطقه ای اساسنامه  تصویب-ژ
  مستقل بانکواحد ھای منطقه ای

 بحث مجمع عمومی هب 211 ماده 2بخش س -ر ب  مسائل مذکور در بندارائه  -س

  بھادار دیگر بانک تصميم در مورد توزیع اوراق قرضه و اوراق اتخاذ-ش

 صندوق ھای دیگری بانکاز ذخيره و  استفاده-ص

 شعب، نمایدگی ھا و مؤسسات بانک ایجاد-ض

 تنظيم گزارش ھای مالی بانک اصول و روشھاو قواعد برای حسابداری و تعيين-ط

  تصميمات دیگری پيشبينی شده در قانون اتخاذ-ظ

ماده فقط در صالحيت ھيئت مدیره  این 1 مسائل مذکور در قسمت تصميمات مربوط به اتخاذ.2
غير از  مدیریت بانک یا افراد دیگر سپرده شود، تواند به مقامات دیگری باشد و نمی می بانک

 .بخش این 2 موردی مذکور در پاراگراف

 ) به مدیریت نامه(جلسه خود گزارش مدیره بانک باید حل اقل سالی یک بار در ھيئت.3
 ھای استراتژی و آیين نامه و فعاليت بانک بحث کند، ھمچنين خطوط اصلی خارجی را حسابرس

 .تجدید نظر کند آنان در ،داخلی داگری را بحث و درصورت لزوم

واحد  و )مدیریت( گزارش ھای حسابدار کل و مدیر عامل بار 1 مدیره بانک باید سه ماه ھيئت
  .حسابرسی داخلی بانک را بحث کند



  )227-اضافه شده است،قانون ارمنستان 15.11.05در  216(ماده 

 

 ھيئت مدیره جلسات 217 ماده

تشکيل و برگزاری جلسات  ترتيب.تشکيل شوند بار 1 ھيئت مدیره باید حد اقل دو ماه جلسات.1
 .می شود در اساسنامه مقرر

ھيئت مدیره،  درخواست کتبی خودش، عضو ھيئت مدیره توسط رئيس ھيئت مدیره به جلسات
ھيئت مدیره  داخلی، حسابرس خارجی،رئيس بخش حسابرسی  بانک، ( مدیریت) عامل مدیر

 .می شود تشکيل (حق رأی دارند که) بيشتر سھام و 5 %دارندۀ (اعضا)عضو بانک مرکزی،

غيابی  ترتيب تشکيل و برگزاری جلسات تواند به صورت غيابی طبق ھيئت مدیره می جلسات.2
نماید  اتخاذ تصميمای  تواند در جلسه مدیره می ھيئت .در اساسنامۀ بانک تشکيل شود مذکور

بر قرار  ارتباطھم  تلفن، تلویزین و وسایل دیگری ارتباط با شرکت کنندگان آن از طریق که ھمه
مذکور  مسائل .محسوب نمی شود ای برگزار شده به صورت غيابی جلسه جلسه این .می کنند

دورۀ  برای قانون، ھمچنين تصویب برنامۀ توسعه این 216ماده 1 د، ژ قسمت در بندھای پ، ت،
 ..شوند غيابی حل ھيئت مدیره نمی توانند در جلسه انتخاب رئيس آینده، مسائل مربوط به

 تواند کمتر از نصف نمی شود و تعيين می ھيئت مدیره در اساسنامه بانک نصاب جلسات حد.3
معتبر خواھد  ھيئت مدیره با موافقت اکثزیت اعضاء حاضر تصميمات . ھيئت مدیره باشد اعضای

قوانين تصویب شده  دیگری پيش بينی نشده یا طبق اساسنامه و بود ، اگر در این قانون چيز
ھيئت مدیره فقط دارای یک  عضو ھر .رأی بيشتر تعيين نشده است توسط مجمع عمومی تعداد

ھيئت مدیره اجازه  دیگری حق رأی به شخص دیگری از این جمله به عضو انتقال .رأی است
دیگری  ھيئت مدیره قطعی است اگر در اساسنامه چيز رئيس بری آرا، رأیصورت برا در .نيست

  .پيش بينی نشده

 توانند در حضور مدیر عامل فقط می به جلسات ھيئت مدیره، جز مسائل مربوط مسائل ھمه 4.
 … بانک بحث شوند

بعد از  روز 10 جلسه طی صورت .شود ھيئت مدیره باید صورت جلسه تنظيم جلسات برای.5
 :اطالعات زیر ذکر شده باشد شود که در آن باید جلسه تنظيم می

 و ساعت و محل جلسه تاریخ-الف

 شرکت کننده در جلسه اشخاص-ب

 روز جلسه دستور -پ

 به رأی گذاشته شده و نتایج رأی گيری مسائل -ت

 ھيئت مدیره در مورد کننده در جلسات ھيئت مدیره و اشخاص دیگری شرکت اعضای نظرات-ث
 به رأی گذاشته شده مسائل

 تصویب شده در جلسه تصميمات-ج

ھا برای صحت و قابل  رسد و آن می جلسه به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه صورت
  .دارند بودن اطالعات موجود در صورت جلسه مسئوليت اطمينان



 رئيس. .تصيمات جلسه به امضای او می رسد ھيئت مدیره اداره می شود و توسط رئيس جلسه
 .اطالعات موجود در تصميمات مسئوليت دارد صحت و قابل اطمينان بودن مدیره برای ھيئت.

  )227-اضافه شده است، قانون ارمنستان 15.11.05در  217(ماده

 

 ھيئت مدیره بانک ھای وابسته به کميسيون 218 ماده

اعضای که  ایجاد کندتواند کميسيون ھا  می مدیره بانک جھت سازماندھی مؤثر کار خود ھيئت
 تصميمات   ، و مدیران دیگری بانک یا کارمندان باشند.ھيئت مدیرهآنھا می توانند اعضای 

 .ھستند کميسيون ھای ھيئت مدیره بانک مشورتی

  )227-اضافه شده است، قانون ارمنستان 15.11.05در  218(ماده 

 

 .سلب زودھنگام صالحيت عضو ھيئت مدیره دالیل 219 ماده

مسئوليت  عمومی به درخواست خودش سلب عضو ھيئت مدیره از طرف مجمع موارد زیر در.1
 :شوند، اگر می

 است، برای کار کردن شناخته شده طبق حکم دادگاه ناتوان یا توانای محدود او -الف

عضویت در ھيئت حق ھا او  به موجب آن مسئوليت چنين شرایطی پيش آمده که دورۀ در-ب
 ندارد. مدیره

این  از(یا به طور کلی در نصف جلسات جلسات ¼ یک سال بدون عذر موجه حد اقل در طی-پ
 است.  نبوده حاضر )موجه یا غير موجه عذر جمله

شده یا از حق اشغال چنين مقام محروم  به موجب ترتيب مقرر در قانون سلب صالحيت اگر-ت
  است.  شده

 مانده نيز متوقف شود اگر دوره می تواند زودتر  برای صالحيت ھای  ھيئت مدیره. صالحيت عضو 2
  طرف بانک به او پرداخت می شود. زسال است پس دستمزد یک سال ا 1این دوره بيشتر از 

تقاضا کند که او  است  محروم شده  ھيئت مدیرهعضو بانک حق دارد از شخصی که از مقام 
دستمزد جبران شده مذکور در پاراگراف اول این بخش را بر گرداند اگر بتواند در دادگاه اثبات کند 

  که او وظایف خود درست انجام نداده است. 

 )227-اضافه شده است، قانون ارمنستان 15.11.05در  219(ماده 

 

 بانکمدیریت و  مدیرعامل 2110 ماده

 و در مورد مقررشده در اساسنامه از طرف جاری بانک از طرف مدیر عامل بانکفعاليت  ادارۀ.1
 )اعضای مدیریت(مدیرعامل .تواند نواب داشته باشد عامل می مدیر .انجام می شودمدیریت 
مدیرعامل منصوب می  پيشنھاد بهمدیرھ ھيئت و نواب مدیرعامل توسط  مدیره ھيئت توسط
 .شود اساسنامه بانک مقرر میدر  مدیریت ساختار .شوند



باید مدیریت شده است پس اختيارات مدیر عامل و  در اساسنامه پيش بينیمدیریت وجود  اگر
  .دقيقاً از ھم جدا شوند

که مدیره  ھيئتبانک تصویب شده از طرف  بر اساس اساسنامه و اسناد داخلی مدیریت .2
 .می کنند ، فالعيت می کند تعيينمدیریت تاریخ تشکيل و برگزاری جلسات  ترتيب و

  .عامل و رئيس حسابداری باشد مدیر)نواب( بانک و نایب حتماً باید متشکل از مدیر عاملمدیریت 

بازرس داخلی و  ومدیره  ھيئتشود که به  می صورتجلسه ای تنظيممدیریت  جلسات برای
تمام شدن بعد از  روز 10 طی صورتجلسه .به خواست خودشان ارسال می شود حسابرس

 .جلسه تنظيم می شود

 :صورتجلسه چنين اطالعات ذکر می شود در

 و ساعت و محل جلسه تاریخ-الف

 شرکت کننده در جلسه اشخاص-ب

 روز جلسه دستور -پ

 به رأی گذاشته شده و نتایج رأی گيری مسائل -ت

 موردھيئت مدیره در  کننده در جلسات ھيئت مدیره و اشخاص دیگری شرکت اعضای نظرات-ث
 به رأی گذاشته شده مسائل

 تصویب شده در جلسه تصميمات-ج

 ھا برای صحت و رسد و آن حاضر در جلسه می به امضای تمامی اعضایمدیریت جلسۀ  صورت
  .جلسه مسئوليت دارند قابل اطمينان بودن اطالعات موجود در صورت

 مدیر .امضای او می رسدو تصيمات جلسه به  توسط مدیر عامل اداره می شودمدیریت  جلسات
  .موجود در تصميمات مسئوليت دارد صحت و قابل اطمينان بودن اطالعات عامل برای

و کشورھای خارجی است که به نام بانک  عامل بانک نماینده بانک در جمھوری ارمنستان مدیر.3
 ھا نامه لتنمایندۀ بانک فعاليت می کند، خودش وکا بندد، بدون وکالتنامه به عنوان می قرارداد

  .صادر می کند

 :شرح زیر است بهمدیریت  و اختيارات مدیر عامل یا وظایف

  مدیره  ھيئتتصویب  برای سازمانی ھای داخلی بانک و ساختار آیين نامه ارائه-الف

 اجرای آنان دستورات در چارچوب صالحيت خود و نظارت بر صدور اموال و بودجۀ بانک، ادارۀ -ب 

 کارمندان بانکو عزل  استخدام-پ

 کارمندان بانک اقدامات برای تشویق و مسئوليت انضباطی انجام-ت

  عمومی بانک اجرای تصميمات شورا و مجمعجھت آوردن موجبات  فراھم-ث



 آیين بينی شده در اساسنامه و جاری بانک پيش سایر اختياراتی مربوط به ادارۀ فعاليت انجام-ج
 مدیره ھيئت ھای قانونی تعيين شده توسط نامه

و حسابرس مدیره  ھيئتو عمومی  یا قانون در صالحيت مجمع که طبق اساسنامه مواردی
 .ھستند)مدیریت ( صالحيت مدیر عامل داخلی نيستند ، در

شده از  ترتيب تعيين یک بار گزارش فعاليت خود را به سه ماه حداقل )مدیریت (عامل بانک مدیر
 .ارائه می دھدمدیره  ھيئتبه مدیره  ھيئتطرف 

تواند  است ، نمی بانک )مدیریت ( مدیر عامل تصميمات مربوط به موضوعاتی که در صالحيت اتخاذ
صورتی که  بانک یا به شخص دیگری تفویض شود، مگر در به حسابرس داخلی، حسابدار
به تواند  مدیر عامل می اختيارات .جانشين خود تفویض شده است اختيارات مدیر عامل موقتاً به

 ای به تشخيص بانک مرکزی حرفه صالحيت شود در صورتی که او دارای جانشين خود تفویض
   .است

شوند،  مسئوليت می به درخواست خودش سلبمدیره  ھيئتاز طرف مدیر عامل  موارد زیر در.4
 :اگر

  ،برای کار کردن شناخته شده طبق حکم دادگاه ناتوان یا توانای محدود او -الف

  منع مدیر عامل بودن او می شوند، چنين شرایطی پيش آمده که او مسئوليت دورۀ در-ب

شده یا از حق اشغال چنين مقام محروم  به موجب ترتيب مقرر در قانون سلب صالحيت اگر-ت
  شده

می تواند زودتر  برای صالحيت ھای دوره مانده نيز متوقف شود اگر  این صالحيت مدیر عامل  .5
  است پس دستمزد یک سال از طرف بانک به او پرداخت می شود. سال 1دوره بيشتر از 

تقاضا کند که او دستمزد  است  محروم شده مدیر عامل بانک حق دارد از شخصی که از مقام 
جبران شده مذکور در پاراگراف اول این بخش را بر گرداند اگر بتواند در دادگاه اثبات کند که او 

  . وظایف خود درست انجام نداده است

  )227-اضافه شده است، قانون ارمنستان 15.11.05در  2110(ماده 

 

 حسابداری بانک رئيس 2111 ماده

 جمھوری "حسابداری" در قانون دھد که بانک وظایف و اختياراتی انجام می رئيس حسابداری
  .است ارمنستان برای رئيس حسابداری تعيين شده

می  تعيين )مدیریت( عامل به پيشنھاد مدیر بانکمدیرۀ  ھيئتبانک از طرف  رئيس حسابداری
  .شود

 اعضای، مدیره ھيئتبه مجمع عمومی ،  تواند و وظایف رئيس خسابداری بانک نمی اختيارات
  .حسابرسی داخلی یا به شخص دیگری تفویض شود ،ادارۀ اجرایی 

 شده توسط ترتيب و مفاد تصویب به مالی یک بار گزارش حسابرسی بانک حداقل سه ماه رئيس
 .دھد می ارائه )مدیریت( و مدیر عاملمدیره  ھيئتبه مدیره  ھيئت



گزارشات مالی و  آن، ارایه حسابداری بانک و صحت و درستی مسئوليت رئيس حسابداری بانک
شده به اعضای بانک و  دولتی، درست بودن اطالعات مالی بانک ارائه موقع به مقامات آمار به

  .وسایل دیگری ارتباط جمعی بر عھده داردو  طلبکاران و مطبوعات

  )227-اضافه شده است، قانون ارمنستان 15.11.05در  2111(ماده 

 

 حسابرسی داخلی واحد 2112 ماه

 اعضای . شود می منصوب بانک  مدیره ھيئتواحدحسابرسی داخلی توسط  و اعضای رئيس.1
 اشخاص وابسته به اعضای ھيئت عاملھمچنين  مدیره و مدیران و کارمندان دیگری بانک، ھيئت
  .باشند توانند عضو واحد حسابرسی داخلی نمی

بانک  تعيين شده برای کارمندان کاری و اعضای حسابرسی داخلی موظفند نظم و انضباط رئيس
 .رعایت کنند را

ھای زیر را  و مسئوليت وظایف مدیره ھيئتطبق آیين نامۀ تصویب شده توسط  حسابرس.2
 : داردبرعھده 

 بر فعاليت جاری و ریسک ھای عملياتی بانک نظارت-الف

 عامل مدیر به شده داده دستوراتنظارت بر انجام -ب

یا خود  مدیره ھيئتارائه شده توسط  ارائه پيشنھادات در خصوص مسائل نظر و اظھار-پ
  حسابرس

 یا اشخاص بانک ادارۀ مقاماتد به نتوان نمی مسائلی که در صالحيت حسابرس داخلی است
 .دیگری تفویض شود

ارائه می  ھای ذیل را گزارش (مدیریت)و مدیر عامل ھيئت مدیره حسابرسی داخلی به  رئيس
 :دھد

  در برنامۀ ساالنه خصوص نتایج بررسی ھا تعيين شده عادی در گزارش-الف

 اعمال یانتيجۀ   درشده و اگر این تخلفات العاده ، وقتی که تخلفات مھمی کشف فوق گزارش-ب
  می شود . ارائه عمال  مدیر عامل (مدیریت) یا ھيئت مدیره پيش آمده گزارش به ریيس عدم

ارائه می  کاری بعد از بروز تخلف روز 2 ظرف گزارش ھا حد اکثر در این بخش موارد مذکور در
  .شوند

به ھا را  ھای دیگری موظف است آن داخلی بعد از کشف نقض قانون و آیين نامه حسابرس
  .پيشنھاد کند ھا در آینده جھت رفع و تکرار نشدن آن الزم ارائه دھد و انجام اقدامات بانک شورای

 .شود بانک ھا کميسيون بازرسی تشکيل نمی در..4

 

 

 بانک  مدیران 22 ماده



و معاونين او، حسابدار ارشد  ، مدیر عامل ھيئت مدیرهو معاون او و اعضای  ھيئت مدیره رئيس.1
،   سازمانی ھایواحد مدیران، مدیریت رئيس و اعضای حسابرسی داخلی، اعضای او، و معاون

مدیر عامل کار  بانک تأثير دارند یا تحت مدیریت مستقيم که بر اتخاذ تصميم مقامات کارمندانی
 .ھستند می کنند، جزو مدیران بانک

 :توانند مدیر بانک باشند ذیل نمی اشخاص.2 

 ،محکوميت دارند ارتکاب جرم ھای عمدی سابقۀکه به علت  کسانی-الف

مالی، بازارگانی، تجاری، حقوقی  که به حکم دادگاه از حق فعاليت بانکی، اشخاصی-ب.
 ،محرومند

 ،ورشکسته شده و دارای بدھی ھای معوق اشخاص-پ

 ،نيستند تشخيص بانک مرکزی که دارای صالحيت ھای تخصصی و حرفه ای به اشخاصی-ت

 ھا به آن آن بانک مرکزی شک دارد که در گذشته کاری انجام دادند که در اساسکه  اشخاصی-ث
 تواند دليل اعمال آنھا می اداره کنند و زمينۀ مربوط را خوب تواند مدیر بانک می عنوان

  .اعتباری شھرت بانک باشد بی و بدتر شدن وضعيت مالی و ورشکستگی

 ھستند متھم یا مظنون که در پروندۀ جنایی اشخاصی-ج

  استانداردھای صالحيت  احرفه ی مدیران بانک  را تعيين کند .داردمرکزی حق  بانک.3

 است ، قانون ارمنستان-46 شده در03.03.04 نامعتبر بند این4.

یا کارمند دیگری ھمين  عامل ھيئت عضو زمان تواند ھم بانک نمی  ھيئت مدیره یا عضو  رئيس.4
 صورتی که این دو تا بانک یا سارمان اعتباری اعتباری باشد، مگر دردیگری یا سازمان  بانک، بانک

  .اشخاص وابسته باشند

 ، مدیر و اعضای واحد حسابرسیمدیریت عامل و معاون او، رئيس حسابداری، اعضای مدیر
  .در بانک دیگری داشته باشند زمان داخلی نمی توانند این مقامات را ھم

 آموزشی و خالقه، می توانند فقط به موافقت بر فعاليت علمی وھيئت عامل بانک عالوه  اعضای
  .بانک کار پرداخت شدنی دیگری انجام دھند  ھيئت مدیره 

 

  3  باب

 صدور مجوز فعاليت بانکی ترتيب

 فعاليت بانکی مجوز 23 ماده

از طرف بانک مرکزی صادر می  که است فعاليت اجازه نامه برای شروع فعاليت بانک مجوز.1
  .شود

 .صادر کند بانک مرکزی حق دارد مجوز فعاليت برای بانک فقط  .2

 .بينی شده در آن قابل تفویض نيستند پيش فعاليت برای مدت نامحدود است و اختيارات مجوز .3



 کامل و شمارۀ ثبت بانک یا شعبۀ بانک خارجی مجوز فعاليت شمارۀ مجوز، تاریخ صدور، نام در. 4
 .شود مجوز از طرف بانک مرکزی تعيين می فرم .می شود یادداشت.

 بينی یا باطل شناخته شود در موارد پيش اعتبار تواند طبق تصميم بانک مرکزی بی می مجوز.5
 .شده در این قانون

 شود فعاليت بانکی از درجۀ اعتبار ساقط می صورت انحالل بانک یا شعبۀ بانک خارجی مجوز در.6
 .بانک مرکزی به آن باز گردانده شود تعيين شده توسطبه ترتيب و در مدت  و باید

 .خارجی باید فوری به بانک مرکزی اطالع دھد صورت گم کردن مجوز، بانک یا شعبۀ بانک در.7
 دوباره صادر می کند. مجوز را ماه 1 مدت به درخواست بانک یا شعبۀ بانک خارجی ظرف مرکزی

 .مقرر می شود بانک مرکزیحقوقی  اسناد قانون وصدور مجوز فعاليت بانکی در این  تشریفات.8

 

 صدور مجوز مراحل 24 ماده

درخواست برای تصویب اوليه شروع و با  صدور مجوز فعاليت بانکی با مرحلۀ ارائه تشریفات. 1
 .صدور یا رد مجوز تمام می شود مرحلۀ

 :صدور مجوز به شرح ذیل می یاشد مراحل .2

 مجوزموافقت اوليۀ دریافت کردن -الف

 بانک یا شعبۀ بانک خارجی ثبت-ب

 مجوز صدور-پ

 

  اخذ مجوز جھتاوليھمورد نياز برای صدور موافقت  مدارک 25 ماده

 :مدارک ذیل به بانک مرکزی ارائه شود جھت اخذ مجوز بایداوليھصدور موافقت  برای

 یا بانک خارجی  متقاضی کتبی درخواست-الف

شعبۀ بانک خارجی اسناد بانک و  شود ، در صورت اساسنامۀ بانکی که تاسيس می الیحۀ-ب
 اساسنامۀ شعبه الیحۀ

برای فعاليت سه سال آیندۀ بانک تشکيل  اقتصادی بانک و شعبۀ بانک خارجی که باید برنامۀ-پ
بانک خارجی، صورتحساب سود و خرج،  و شامل ساختار سازمانی داخلی بانک یا شعبۀ شده
،  مقاومت در برابر رقابت، اصول ادارۀ بانک آینده، روش ھایھای توسعۀ مالی برای دورۀ  گرایش

  .ارزیابی ریسک ھا باشد

 دریافت کنندۀ مشارکت مھم در تعيين شده توسط بانک مرکزی درباره اشخاصی اطالعات- 
در خصوص  مشارکت مھم دارای تاسيس شدنی، از این جمله اظھارات اشخاص بانک سرمایۀ

کسب  کنندۀ مھم غير مستقيم را ھا وضعيت شرکت مشارکت آندیگری از طریق  اینکه شخص
موظفند مدارکی دربارۀ اشخاص دارای  این اشخاص دارای مشارکت مھم واگر نه نمی کند،
  .مرکزی نيز ارائه دھد تعيين شده توسط بانک مھم غير مستقيم را مشارکت



 

  دیگری تعيين شده توسط بانک مرکزی مدارک-ت
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 موافقت اوليھس جھت اخذ مجوز صدور  26ماده

شکل و ترتيب تعيين  به 25 بعد از ارائۀ مدارک ذکر شده در مادۀ ماه 1 مرکزی ظرف مدت بانک
کتبی توسط بانک  درخواست .درخواست کتبی را بررسی می کند شده توسط بانک مرکزی
 :مرکزی رد می شود، اگر

 .بانک یا شعبۀ بانک خارجی خالف فوانين است فعاليت -الف

با شکل تعيين شده توسط بانک مرکزی  اقتصادی فعاليت بانک یا شعبۀ بانک خارجی برنامۀ-ب
بانکی  تواند فعاليت اساس برنامه عمل کند نمیبر  ندارد یا به نظر بانک مرکزی، بانک اگر مطابقت

 .غير واقعی است عادی انجام دھد، یا برنامۀ اقتصادی

 در کشور محل فعاليت انجام فعاليت بانکی صورت شعبۀ بانک خارجی، بانک خارجی حق در-پ
 کشور است که مقامات دولتی نظارت بانکی در یا بانک مرکزی معتقد ندارد اصلی و ثبت خود

نمی  الزم بر فعاليت این بانک و شعب آن انجام خارجی نظارت بانک فعاليت اصلی و ثبتمحل 
  .دھد

یا شخص حقوقی وابسته به او وضعيت  دریافت کنندۀ مشارکت مھم در سرمایۀ بانک شخص-ت
 دليل بدتر شدن وضعيت مالی بانک باشد، یا دارند، یا بدتر شدن وضعيت آنھا می تواند مالی بدی
 . مرکزی باشد تواند مانع انجام نظارت مؤثر بانک می ھا با بانک جنبۀ روابط آن و فعاليت

 اطالعات مورد نياز توسط بانک مرکزی یکماھۀ بررسی درخواست کتبی جھت دریافت مھلت.2
 بانک مرکزی ظرف مدت یک ماه درخواست را رد اگر .تواند به تصميم بانک مرکزی متوقف شود می

می  موافقت مقدماتی صادرشده محسوب ندھد پس یکماھه را به او اطالعتعليق مھلت  نکند یا
 روز 1 بانک مرکزی موظف است در مدت درخواست شخص ارائه کنندۀ درخواست کتبی به .شود

 .ارائه دھد موافقت مقدماتی تصميم خودش را در خصوص

 .تجدید نظر نيست موافقت اوليۀ بانک مرکزی قابل صدور یا رد تصميم.3
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 بانک ھا و شعب بانک ھای خارجی ثبت .27 ماده

 :دھد ارائه بانک مرکزی باید مدارک ذیل را یا شعبۀ بانک خارجی جھت ثبت شدن از طرف بانک.1

یا  جلسه یا تصميم مجمع عمومی شرکت کنندگان از صورت بيانيھه ،ثبت درخواست -الف
شعبۀ بانک  خارجی دربارۀ تصویب اساسنامۀ بانک یا شخصی با صالحيت اداره بانک یا بانک

 و تعيين مدیران بانک خارجی



تعيين  به شکل یا بانک شدنيتاسيس بانک خارجی نامه دربارۀ فعاليت مدیران شعبۀ گواھی-ب
  شده توسط بانک مرکزی

 بانک خارجی بانک و شعبۀ بانک خارجی تصویب شده از طرف اساسنامۀ-پ

شرایط و مدارک مورد نياز  تعيين ) صورت شعبۀ بانک خارجی در( بانکنام ثبت  درخواست - 1پ
بانک مرکزی و تغيير آن توسط  درخواست و مسائل مربوط به ثبت اسم بانک و برای آن ، بررسی

 .جمھوری ارمنستان انجام می شود نمایندۀ دولت

 ھا ھای امضای آن مدیران بانک یا شعبۀ یانک خارجی، نمونه فھرست-ت

 درباره عدم اصول ذکر شده در ماده اشخاص دارای مشارکت مھم در سرمایه؛ اعالميه برای-ث
 قانون این 18

 دریافت کنندۀ مشارکت مھم در اشخاصیتعيين شده توسط بانک مرکزی درباره  اطالعات-1ث
در خصوص  مشارکت مھم دارای تاسيس شدنی، از این جمله اظھارات اشخاص بانک سرمایۀ

کسب  کنندۀ مھم غير مستقيم را ھا وضعيت شرکت دیگری از طریق مشارکت آن اینکه شخص
دارای موظفند مدارکی دربارۀ اشخاص  این اشخاص دارای مشارکت مھم واگر نه نمی کند،
 شده توسط بانک مرکزی نيز ارائه دھد تعيين مھم غير مستقيم را مشارکت

 دیگری تعيين شده توسط بانک مرکزی مدارک-ج

قسمت این ماده  بعد از لحظۀ دریافت مدارک ذکر شده در اولين ماه 1 مرکزی ظرف مدت بانک.2
 .کند کند یا درخواست ثبت را رد می را ثبت می بانک یا شعبۀ بانک خارجی

به  تواند اطالعات مورد نياز بانک مرکزی می یکماھۀ بررسی درخواست ثبت جھت دریافت مدت
تعليق  نکند یا مدت یک ماه درخواست را رد بانک مرکزی ظرف اگر .متوقف شود نامعلوممدت 

 .بانک ثبت شده محسوب می شود ندھد پس مھلت یکماھه را به او اطالع

شده  کند اگر اطالعات ارائه خارجی را رد می بانک یا شعبۀ بانکمرکزی درخواست ثبت  بانک.3
کنندۀ  مدارک ناکامل و ناقص ھستند، شخص دریافت در مدارک نادرست و غير موثق است ، یا
یا بدتر  حقوقی وابسته به او وضعيت مالی بدی دارند، مشارکت موثر در سرمایۀ بانک یا شخص

جنبۀ روابط  و شدن وضعيت مالی بانک باشد، یا فعاليتبدتر  شدن وضعيت آنھا می تواند دليل
 ..مانع انجام نظارت مؤثر بانک مرکزی باشد تواند ھا با بانک می آن

 شوند که در حساب مربوطۀ بانک مرکزی می یا شعبۀ بانک خارجی فقط در صورتی ثبت بانک.4
 .داشته باشدشده توسط بانک مرکزی  وجوه به ميزان حد اقل سرمایۀ بانک ھا تعيين

  شود می شخص حقوقی شودمی  .در محض اینکه در بانک مرکزی ثبت بانک.5

خارجی به موسسان  بعد از اخذ تصميم ثبت بانک یا شعبۀ بانک روز 3 مرکزی ظرف مدت بانک.6
 .کند ثبت تقدیم می گواھی

ادارۀ  خارجی به بعد از اخذ تصميم ثبت بانک یا شعبۀ بانک روز 5 ظرف مدت مرکزی بانک.7
بانک خارجی مدرک  دھد که آن درباره ثبت بانک یا شعبۀ می دولتی ثبت شرکت ھا اطالع

  .مربوطه آماده کند
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 شعبه و نماینده ثبت 28 ماده

شوند و باید مدارک  بانک مرکزی ثبت می بانک ھای فعال در جمھوری ارمنستان توسط شعب.1
 :را ارائه دھند ذیل

 خصوص تاسيس شعبه ھيئت مدیره بانک یا بيانيۀ صورتجلسه در تصميم-الف

 کتبی بانک درخواست-ب

 شعبه اساسنامۀ-پ

 بانک خارجی به شکل تعيين شده توسط بانک دربارۀ سابقۀ کار مدیران بانک یا شعبۀ گواھی-ت
 .را بررسی کند مدیران شعبه آنھا ای تواند جھت تعيين صالحيت حرفه مرکزی می بانک .مرکزی .

داخلی شعبه، خطوط اصلی سازمانی  شعبه که شامل ساختار اقتصادی فعاليت برنامۀ-ث
ھا، صورت سود و زیان دو سال آینده می  ساختار و ترکيب تقریبی دارای ھا و بدھی فعاليت ،
  .باشد

 تعيين شده توسط بانک مرکزی تجھيزات فنی شعبه با معيارھای مطابقت در خصوص مدرکی-ج

  مدارک به تشخيص بانک مرکزی سایر-چ

به  در ارمنستان بانک ھا باید مدارک ذیل را بانک ھای خارجیثبت نمایندگی بانک ھا یا  جھت.2
 :دھند بانک مرکزی ارائه

 اصلی کتبی بانک درخواست-الف

  درباره دالیل باز کردن نمایندگی مدرکی -ب

 اساسنامۀ بانک اصلی کپی-پ

 نمایندگی اساسنامۀ-ت

 مدارک به تشخيص بانک مرکزی سایر-ث

 شعب و نمایندگی ھا در خارج از ازمنستان ارمنستان جھت ایجادھای فعال در جمھوری  بانک.3
تاسيس  درخواست کتبی بانک اصلی، برنامۀ اقتصادی باید موافقت بانک مرکزی را کسب کنند و
 دریافت ) شدن ارائه دھند و بعد از ثبت بانک مرکزی را شعبه و سایر مدارک تعيين شده توسط

، مدرک اثبات کنندۀ ثبت را ارائه  قواننين کشور مربوطه به ترتيب خارجی کشور در (کردن مجوز
  . شوند بانک مرکزی ثبت می در داده

ظرف  بينی شده در این قانون، بانک مرکزی پيش ارائۀ درخواست کتبی و مدارک مورد نياز از بعد.4
درخواست می کند، در صورت رد کردن  و گواھی ثبت صادر شعبه یا نمایندگی را ثبت ماه 1 مدت

یکماھۀ بررسی درخواست ثبت  مدت .رد را به اطالع بانک می رساند دالیل10 مدت ثبت ظرف
مدت  بانک مرکزی ظرف اگر .متوقف شود تواند میاطالعات مورد نياز بانک مرکزی  جھت دریافت

شعبه، نمایندگی  ندھد پس تعليق مھلت یکماھه را به او اطالع نکند یا یک ماه درخواست را رد
بانک مرکزی  رد درخواست ثبت نمایندگی، شعبه از طرف دالیل. شوند می ثبت شده محسوب
  .تعيين می شوند

 



به ادارۀ دولتی ثبت  بعد از اخذ تصميم ثبت نمایندگی یا شعبه روز 5 ظرف مدت مرکزی بانک.5
 . .مربوطه آماده کند که آن درباره ثبت شعبه یا نمایندگی مدرک دھد شرکت ھا اطالع می

تواند توسط بانک  می از ارمنستان خارج کتبی ثبت شعبۀ تشکيل شدنی در داخل یا درخواست.6
 :رد شود، اگر مرکزی

 موثق است اطالعات ارائه شده در مدارک نادرست و غير اگر -الف

 ارائه شده کامل نيستند مدارک -ب

بانک مرکزی مطابقت تعيين شده توسط  تجھيزات فنی آن با معيارھای شعبۀ بانک و محل-پ
 ندارند

 بانک مرکزی نيستند ای به تشخيص شعبۀ بانک دارای صالحيت حرفه مدیران-ت

 ھای اسندارد مرکزیشعبه به بانک  ارائۀ مدارک ثبت ظرف یک سال قبل از زمان بانک-ث
  .حواھد شد ایجاد شعبه باعث بدتر شدن وضعيت مالی بانک را نقض کرده یا اقتصادی اصلی

 ارمنستان را اثبات کند و به نظر بانک مرکزی نمی تواند ضرورت باز کردن شعبه درخارج از بانک-ج
 .غير مشروع دارد قصد به گردش گذاشتن پول بدست آمده از راه

 دیگری تعيين شده توسط بانک مرکزی دالیل-چ

 مسئوليتخارج از ارمنستان ادارۀ دارای  نظر بانک مرکزی در صورت باز کردن شعبه در به-ح
فعاليت  مطابق با استانداردھای بين المللی بر و نظارت درست نظارت بر بانک ھای این کشور

خوب بر  را انجام نمی دھد یا این کشور امکان نظارت بانک ھای ثبت شده در کشور مربوطه
  .دھد شعبۀ تاسيس شدنی به بانک مرکزی نمی

بانک یا بانک خارجی ایجاد شدنی در  یتواند درخواست کتبی ثبت نمایدگ مرکزی می بانک.7
ارمنستان  ارمنستان نمایندگی خود را در خارج از را رد کند یا قبول نکندکه بانک فعال ارمنستان

 :افتتاح کند، اگر

 موثق است اطالعات ارائه شده در مدارک نادرست و غير اگر-الف

 ارائه شده کامل نيستند مدارک-ب

 . شدن وضعيت مالی بانک خواھد شد نمایدگی باعث بدترنظر بانک مرکزی افتتاح  به-پ

  دالیل دیگری تعيين شده توسط بانک مرکزی به-ت

ھا توسط بانک مرکزی تعيين می  و شرایط تعطيل یا تعطيل موقت شعب و نمایندگی ترتيب.8
خودش اجازه ندھد که شعب و نمایندگی  تواند در موارد تعيين شده توسط مرکزی می بانک .شود
 . .تعطيل و موقتاً تعطيل شوند ھا
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 مورد نياز جھت اخذ مجوز شرایط 29 ماده

مرکزی موظف است جھت دریافت  بعد از روز دریافت موافقت اوليۀ بانک سال 1 ظرف مدت بانک.1
بعد از دریافت درخواست به  ماه 1 مرکزی ظرف مدت بانک .مرکزی مراجعه کند مجوز به بانک
 :فعاليت عطاء می کند بانک خارجی به شرط داشتن شرایط زیر مجوز بانک یا شعبۀ

  تعيين شده توسط بانک مرکزی ميزان سرمایۀ محاز بانک ھاکامل حد اقل  پرداخت-الف

و  و تجھيزات فنی آن با مقتضيات بانک مرکزی برای فعاليت بانکی اجاره یا خریداری شده محل-ب
  .بانک خارجی مطابقت دارد برنامۀ اقتصادی فعاليت بانک یا شعبۀ

 خارجی تشکيل شدهشعبۀ بانک  کرد بانک یا و سيستم عمل سازمانی داخلی ساختار-پ

ای به  ساختار دارای صالحيت حرفه بانک یا شعب بانک خارجی جز مدیران واحدھای مدیران-ت
بانک یا بانک  ای مدیران خارجی جھت تعيين صالحيت حرفه بانک .بانک مرکزی ھستند تشخيص

  .مورد بررسی فرار دھد ھا را تواند آن خارجی می

بانکی در کشور فعاليت اصلی و ثبت  ادارۀ دولتی نظارتشعبۀ بانک خارجی موافقت  برای-ث
 ارمنستان خارجی برای انجام فعاليت بانکی در جمھوری بانک

 دیگری تعيين شده توسط بانک مرکزی شرایط-ج

 .متوقف شود تواند میمرکزی  یکماھۀ بررسی درخواست صدور مجوز بانک مدت.2

 اگر بعد از موافقت اوليۀ صدور مجوز و ثبت شودتواند از طرف بانک مرکزی رد  مجوز می صدور.3
 بعد (یا) باشد و موافقت اوليه داده شده است تغيير کرده شرایطی که با وجود آنان به بانک بانک

 انجام دادند یا وضعيت مالی اشخاصی دارای از ثبت بانک مدیران بانک کارھای غير قانونی
 . دهکر مشارکت مؤثر در سرمایۀ قانونی بانک تغيير

پيش پينی شده در قسمت اول این ماده  صورت مراجعه نکردن به بانک مرکزی در زمان در.4
   .ساقط می شوند اوليه و ثبت بانک مرکزی از درجۀ اعتبار موافقت

تغيير کرده است  03.03.04، در 253-اضافه شده است قانون ارمنستان 23.10.01در  29(ماده 
 )46-قانون ارمنستان

 

 ھای مربوط به صدور مجوز و ثبت بانک پرداخت 30 ماده

اشخاص ، نمایندگی ھا و شعب بانک ھا و  بانک ھا، شعب بانک ھای خارجی، سایر ثبت برای
 و مجدد گرفتن مجوز و ھای صالحيت نامه مجوز به آنان ، ھمچنين برای صدور گواھی صدور

 در قانون جمھوری ارمنستانميزان تعيين شده  گواھی ثبت گم شده ماليت دولتی به ترتيب و
مرکزی در  تواند از اشخاصی که در بانک مرکزی می بانک .درباره ماليت دولتی پرداخت می شود

تعيين شده  تخصصی شرکت می کنند ھزینۀ سرویس به ميزان ای و آزمون تعيين صالحيت حرفه
   .توسط خودش را بگيرد



اضافه شده است  03.03.04، در 253-تانویرایش شده است قانون ارمنس 23.10.01در  30(ماده 
 )46-قانون ارمنستان

 

 ثبت بانک ھا دفتر 31 ماده

ھای خارجی، نمایندگی ھای بانک ھا و  ثبت ھای مرکزی بانک ھا، شعب آنان و بانک دفتر
 یادداشت می شوند: این دفتر اطالعات ذیل در. حارجی زیر نظر بانک مرکزی است بانکھای

 گواھی ثبت شمارۀ-الف

 ثبت تاریخ-ب

  ساختار سازمانی و نام بانک، نوع-پ

 بانک آدرس-ت

 بانک (کنندگان سھامداران،شرکت) موسسان ھيئت-ث

 سرمایۀ قانونی بانک ميزان-ج

 آن صورت ایجاد شعبه یا نمایندگی آدرس و نام در-چ

  دربارۀ قطع فعاليت بانک اطالعات-ح

 )253- ارمنستانتغيير کرده است قانون  23.10.01در  31(ماده 

 

 آنحقوقی دانستن مجوز و نتایج  اعتبار بی 32 ماده

 اگر بانک یا شعبۀ بانک شود دانسته می اعتبار فعاليت بانک از طرف بانک مرکزی بی مجوز.1
صدور  جعلی ارائه شده در طول مراحل اطالعات اساس مدارک و خارجی مجوز فعاليت را بر

  .مجوز، دریافت کرده

 شوند که بر اساس آنان بانک مرکزی می مدارکی و اطالعاتی ساختگی محسوب این قانون طبق
 .نمی شد درست و قابل اطمينان بود این تصميم اتخاذ تصميمی اتخاذ کرده که اگر این اطالعات

باید فوری از طریق وسایل ارتباط  بانک مرکزیمدیرۀ  ھيئتاعتبار دانستن مجوز  بی تصميم.2
   .شود مردم منتقل جمعی به

با  مجوز حق انجام فعاليت بانکی به جز معامالتی اعتبار دانستن تاریخ اجرای تصميم بی از.3
مجوز  اعتبار دانستن تاریخ اجرای تصميم بی از .سلب می شود از بانک خود و تعھداتھدف انجام 

  .انحالل است بانک مرکزی، بانک به موجب قانون قابل

 یا شعبۀ بانک به صورت کتبی به اطالع بانک آن باید با دالیلاعتبار دانستن مجوز  بی تصميم.4
مجوز فعاليت بانکی بانک مرکزی  شناختن نامعتبر صورت اعتراض به تصميم در .خارجی رساند

  .شود در طول کل محاکمه از درجه اعتبار ساقط نمی این تصميم



 پذیر امکان شده در این قانونترتيب تعيين  شناختن مجوز فعاليت بانکی بانک فقط به نامعتبر.5
دانستن مجوز تعيين شده در قوانين  اعتبار صورت وجود مقررات دیگری در خصوص بی در .است
 .مقررات این قانون معتبر ھستند دیگری

 )253-ویرایش شده است قانون ارمنستان 23.10.01در  32(ماده 

 

 تغييرات ثبت 33 ماد

 تغييرات ذیل را به ثبت بانک مرکزی ارائه ارمنستان موظفندو شعب بانک خارجی فعال در  بانک.1
 :دھند

 خارجی انجام شده در اساسنامۀ بانک یا شعبۀ بانک تغييرات-الف

 انجام شده در ھيئت مدیران تغييرات -ب

 بانک مرکزی تغييرات تعيين شده در قانون و اسناد حقوقی سایر-پ

 دریافت مدارک تعيين شده توسط خود ازمرکزی موظف است ظرف مدت یک ماه بعد  بانک.2
مدت یک ماه ثبت را رد  بانک مرکزی ظرف اگر .ماده را ثبت یا رد کند این 1 مذکور در بند تغييرات
 .شوند شده محسوب می تغييرات ثبت را به اطالع بانک نرساند پس تعليق مھلت یکماھه یا نکند

و به  قوانين و سایر اسناد حقوقی نيستند خالف ھا کند اگر آن مرکزی تغييرات را ثيت می بانک
تعيين می  ارائه تغييرات از طرف بانک مرکزی و ترتيب شکل .شکل و ترتيب مقرر ارائه شدند

   .شود

موقع اجرا گذاشته می  بانک مرکزی به مذکور در این ماده بعد از ثبت شدن از طرف تغييرات.3
  . شوند

اطالع ادارۀ دولتی ثبت  از ثبت تغيير نام بانک آن را بهکاری بعد  روز 5 بانک مرکزی طی خود.3.1
  .کند یادداشت رساند که وی در خصوص تغيير نام بانک می حقوقی. اشخاص

 سرمایۀ قانونی حساب پس انداز در بانک ھای فعال ارمنستان در صورت تغيير ميزان بانک.4
شود و بانک  می مرکزی منجمدحساب پس انداز از طرف بانک  وجوه .مرکزی افتتاح می نمایند

 .در بانک مرکزی از آن استفاده کند تغييرات تواند تا ثبت نمی

در بانک  توانند تغيير ميزان سرمایۀ قانونی نمی ھای فغال در جمھوری ارمنستان در صورت بانک
  .نمایند حساب پس انداز افتتاح ھای دیگر

اضافه شده است  08.06.09، در 253-ارمنستانویرایش شده است قانون  23.10.01در  33(ماده 
 )141قانون ارمنستان

 

 دانستن ثبت اعتبار بی 331 ماده

شده در بانک مرکزی به  یا رئيس بانک مرکزی تایيدکنندۀ حقایق ثبتمدیره  ھيئت )دستور(تصميم
شود اگر بانک به منظور  می اعتبار دانسته یا رئيس بانک مرکزی بیمدیره  ھيئت )دستو( تصميم



بينی  و در سایر موارد پيش صالحيت نمایندگی یا تغييرات یا جھت دریافت گواھی ثبت شعبه،
 .است مرکزی ارائه داده این قانون مدارک و اطالعات جعلی به بانک شده در

 )253-اضافه شده است قانون ارمنستان 23.10.01در   331(ماده 

 

 4 باب

 بانکیفعاليت  تنظيم

  مالی ھای عمليات 34 ماده

در چارچوب قوانين و سایر اسناد حقوقی  ھا ھای فعال در جمھوری ارمنستان و شعب آن بانک.1
 :ھای ذیل می باشند به انجام فعاليت مجاز

 سپرد ھا قبول-الف

 انجام برای بدھی و معامالت تجاری ، وام ھای تجاری ، مصرفی، مسکن، تأمين بودجه دادن-ب
  فاکتورینگ

 )ھای اعتباری نامه(تضمين ھای بانکی و اعتبارات اسنادی ارائه-پ

 خبرنگار سایر بانک ھا ھای ھا، از این جمله حساب و ادارۀ حساب افتتاح-ت

 مشتریان ھای سایر خدمات پرداخت، ادارۀ حساب ارائه -ث

 دیگریانجام ھمچون خدمات  خرید و فروش و ارائه خدمات اوراق بھادار، صدور،-ج

 گذاری و فعاليت اشتراک سرمایه-چ

 گذاری ھای اشخاص دیگری و سرمایه اوراق بھادار خدمات نمایندۀ مالی، مدیریت ارائه -خ
 با وکالت نامه) مدیریت(

 بانک شمش ھای استاندارد شدۀ و فروش و مدیریت طال و سکه ھای یادبود و خرید-د

 لۀمعام اختيار این جمله بستن قراردادھای آتی،خارجی ، از  ارز (کردن تبدیل) و فروش خرید -ذ
 ارزی و

 معامالت دیگری ھمچون

 )ليزینگ( مالی اجاره-ر

 ارزش جواھرآالت، مدارک و دیگر اشياء با امانت گرفتن فلزات گرانبھا، کارت ھا، به-ز

 گذاری مشورت مالی و سرمایه انجام-ژ

 دارای اعتبار، انجام فعاليت پس گرفتن و ادارۀ سيستم اطالعات در خصوص مشتریان ایجاد-س
 بدھی ھا



  بيمه کارگزار قرارداد ھای بيمه، انجام عمليات ھای بستن-ش

 ارمنستان خدمات اپراتور حساب مقرر در قانون بازنشستگی انجام-ص

قانون  ھا و عمليات تعيين نشده در این فعاليت مرکزی می تواند به بانک ھا اجازه انجام بانک.2
و خالف اھداف  ھستند بانک و عمليات ھای مذکور در این قانون ھا مربوط به فعاليت اگر آنبدھند 

 .بانک ھارا تھدید نمی کند خطری منافع سپرده گذاران و وام دھندگان این قانون نيستند و

شده به  قانونی که برای انجام فعاليت اجازه داده ھا مجاز به انجام ھر نوع معاملۀ مدنی بانک.3
 .مناسب است، ھستند ھا طبق این قانون ضروری یا آن

دیگری  تجارت و بيمه را ندارند، اگر در قانون چيز ھای توليد و فعاليت در زمينه ھا اجازۀ بانک
  .بينی نشده پيش

 24.11.04، در 253-ویرایش شده و تغيير کرده است قانون ارمنستان 23.10.01در  34(ماده 
اضافه شده و تغيير کرده  25.12.06، در 155-قانون ارمنستان اضافه شده و تغيير کرده است

 22.12.10، در 184- اضافه شده است قانون ارمنستان 09.04.07، در 46-است قانون ارمنستان
 )212-اضافه شده است قانون ارمنستان 12.11.12، در 255-اضافه شده است قانون ارمنستان

 

 و فعاليت اشتراک گذاری سرمایه 35 ماده

مشتری  توانند به نام و حساب خود یا یعنی می گذاری ھستند، ھا مجاز به انجام سرمایه بانک.1
دیگری به دست بياورد یا  گذاری بخرند یا از راه بھادار سرمایه دیگر اوراق سھام ، اوراق قرضه و

به اشخاص دیگر را  گذاری دیگر اوراق بھادار سرمایه قرضه و سھام ، اوراق ھمچنين ،بفروشند
  .قصد توزیع به دست بياورد

اوراق بھادار یک شخص را توزیع کنند و ھمزمان برای انجام تعھدات  نيست که بانک ھا اجازه
  ناشی از این اوراق بھادار به این شخص وام بدھند.

 ھا معامالتی و عملياتی انجام بدھند که در نيست بدون موافقت اواليۀ بانک مرکزی بانک اجازه.2
 آنان مشارکت بانکنتایج 

 صد و بيشتر است در 4،99 سرمایۀ قانونی شخص دیگری در-الف

 صد کل سرمایۀ بانک است در 15 سرمایۀ قانونی شخص دیگری بيشتر از در-ب

 صد کل سرمایۀ این بانک است در 35 از گذاری ھای قانونی ھمۀ اشخاص بيشتر سرمایه در-پ

وقتی که به ترتيب مقرر در این  انک) ب46- ارمنستانقانون  03.03.04جمله حذف شده است در (
ھای اشخاص دیگری  ترازنامه . قانونی اشخاص دیگر مشارکت به دست می آورد بند در سرمایۀ

ھا را به ترتيب مذکور در این  آن ترتيب تعيين شده توسط بانک مرکزی ادغام را در ترازنامه خود به
مرکزی اشخاصی را که بانک،  بانک .نظارت می کندترازنامه خود ادغام می کند،  ماده در

در  ھا را بانک ترازنامه ھای آن نيستند و یا شحص دارای مجوز بانک مرکزی مؤسسۀ اعتباری
 جمھوری ارمنستان درباره بانک مرکزی قانون 51 کند به ترتيب مقرر در باب خود ادغام می ترازنامه

 .بازرسی می کند



مشارکت بانک  معامله و معامالت جدید که در نتيجۀ آنان برای انجام ھرترتيب مقرر در این بند  به
 100 صد یا در 70 ،35،50 ،25 ،15 ،9 یا شخص دیگری بيشتر از در سرمایۀ قانونی ھمين شخص

  .است صد است موافقت اوليۀ بانک مرکزی ضروری در

 ماده در بانک فعال درتعيين شده در این  صدور موافقت اوليه برای دریافت مشارکت درخواست
دریافت  تواند از طرف بانک مرکزی رد شود اگر می را کشور خارجی یا ایجاد بانک با مشارکت

خالف شرایط و  خارجی یا ایجاد بانک با ھمچون مشارکت در بانک فعال کشور ھمچون مشارکت
رتی مطابق با نظا کشور نظارت بانکی این نظر بانک مرکزی ادارۀ مقررات این بند ھستند یا به

دھد یا این کشور  انجام نمی بر فعاليت بانک ھای ثبت شده در این کشور المللی معيارھای بين
نظارت خوب بر فعاليت بانک با ھمچون  کند که آن بررسی و مرکزی فرصت فراھم نمی برای بانک
   .انجام دھد مشارکت

 صدور موافقت اوليه در خصوصماده درخواست  این 2 مرکزی در موارد ذکر شده در بند بانک.3
 کند مورد بحث قرار می دھد و موافقت صادر می ماه 1 معمله ای که باید انجام شود ظرف مدت

مالی  و موجب توسعۀ فعاليت بانک در بازار است اگر این معامله مطابق با وضعيت مالی بانک
  .توسط بانک مرکزی نيست خواھد شد و خالف شرایط تعيين شده

 :ماده ضروری نسيت، اگر این 2بخشبينی شده در  وليه پيشا موافقت.4

 ندادن وظایف نسبت به بانک به آن بخاطر انجام در سرمایه قانونی شخص دیگری مشارکت-الف
ولی حد اکثر ظرف مدت  چه زودتر مشارکت بدست آورده از این راه را باید ھر بانک. شده منتقل
مالی این بانک را در نظر  اوراق بھادار و وضعيتمرکزی وضعيت بورس  بانک .بفروشد ماه شش
را  ماده مھلت مقرر در اولين قسمت این شرایط بھتر تواند به قصد فروختن این سھام با می گرفته

  .به مدت شش ماه تمدید کند

حساب مشتری خود یا طی انجام فعاليت  نام و را به مشارکت در سرمایۀ شخص دیگری بانک-ب
 طبق قرارداد بانک موظف است فقط مبغ کميسيون به دست آورده است، اگربر اساس  اشتراک
  .بھادار تقسيم شده را به صادر کننده بدھد اوراق

 ماده این مشارکت نفروشد بانک مرکزی این 4 بند «الف» بانک در مدت مقرر در نکته اگر.5
 مشارکت ضرر تشخيصچارچوب ارزش دریافت چنين  تواند این بانک را موظف کند که آن در می

صد ارزش اسمی  در 1 برای ھر روز عقب افتاده به ميزان کند و فوراً اجرا کند، ھمچنين بانک را
  .مشارکت جریمه کند

، در 253- یرایش و اضافه شده است قانون ارمنستانوتغيير کرده،  23.10.01در  35(ماده 
تعيير کرده و  03.03.04، در 46- ستانیرایش و اضافه شده است قانون ارمنوتغيير کرده،  03.03.04

 )46-اضافه شده است قانون ارمنستان

 

  تأمين مالی بازنشستگی اختياری فعاليت 351 ماده

 < تأمين مالی حقوق بازنشستگی دربارۀ » توانند طبق فانون جمھوری ارمنستان ھا می بانک.1
  .بدھند تأمين مالی بازنشستگی اختياری انجام فعاليت

  )255-اضافه شده است قانون ارمنستان 22.12.10در  351(ماده 

 

 



 سود سھام، کاھش سرمایۀ قانونی بانک توزیع 36 ماده

 نيمه سال و سه ماه به شرکت کنندگان حق دارد تصميم پرداخت سود سھام یک سال، بانک.1
  .بينی نشده است چيز دیگری پيش کند اگر در این قانون و اساسنامه اتخاذ خود )سھامداران(

توسط شورا  سود و نحوۀ پرداخت سه ماه و نيمه سال، ميزان پرداخت سود سھام تصميم.2
و نحوۀ پرداخت آن توسط  در مورد پرداخت سود سھام سال، ميزان سود تصميم .شود اتخاذ می

سود سھام سه ماه و  ميزان .به پيشنھاد شورا اتخاذ می شود کنندگان مجمع عمومی شرکت
سال مالی  صد ميزان سود سھام پرداخت شده در نتایج در 50 بيشتر از دتوان نيمۀ سال نمی
سه ماه و نيمه سال  تواند کمتر از سود سھام سود سھام سال نمی ميزان .گذشته باشد

  .پرداخت شده باشد

با سود سھام سه ماه و نيمه سال  مجمع عمومی ميزان سود سھام سال به تصميم اگر
  .نمی شود شود سود سھام سال پرداخت میبرابر تعيين  پرداخت شده

 سه ماه و نيمه بيشتر از ميزان سود سھام به تصميم مجمع عمومی ميزان سود سھام سال اگر
 به ميزان تفاوت بين سود سھام سال تعيين سال پرداحت شده تعيين شود سود سھام سال
  .رداحت می شودپرداخت شده در ھمين سال پ شده و مبلغ سود سھام سه ماه و نيمه سال

 نکردن سود سھام یا در مقابل سھام ممتاز عمومی حق دارد تصميمی در مورد پرداخت مجمع
 آن در اساسنامه تعيين شده پرداخت ناکامل که شرکت سھامی است و ميزان سود سھام بانک

  .سود سھام اتخاذ کند

درباره پرداخت سود سھام مجمع عمومی  پرداخت سود سھام در اساسنامه یا به تصميم زمان.3
تصميم شورا درباره پرداخت  پرداخت سود سھام سه ماه و نيمه سال به زمان .می شود تعيين

بعد از اتخاذ این  روز 30 زمان نباید زودتر از این .ماه و نيمه سال تعيين می شود سود سھام سه
 .تصميم باشد

 ای حق دریافت سود سھام راکنندگان دار ھر پرداخت سود سھام شورا فھرست شرکت برای
 :شامل آن می باشند که اشخاص ذیل کند می: تنظيم

قبل از  روز 10 شرکت کنندگان بانک که صورت پرداخت سود سھام سه ماه و نيمه سال، در-انف
ليست شرکت  سود سھام سه ماه و نيمه سال اسمشان وارد اتخاذ تصميم شورا درباره پرداخت

  ..کنندگان شده است

بانک که در روز تنظيم فھرست شرکت  شرکت کنندگان سال، صورت پرداخت سود سھام در -ب
اسمشان وارد ليست شرکت کنندگان  دارای حق مشارکت در مجمع عمومی ساالنه کنندگان

  .شده است

کرد اگر ضرر و زیان وارده به بانک  نيست به شرکت کنندگان بانک سود سھام تقسيم اجازه.4
 .موجود در بانک است مبلغ سود خالص تقسيم نشده یا بيشتر از برابر

ھای دیگری ممنوع است  طرقی راه از سرمایۀ قانونی از طریق تقسيم سود سھام و کاھش.5
 .ماده این 6 موارد ذکر شده در قسمت مگر در

 درخواست تعيين قيمت باز خرید سھام یا باز از بانک سھام دارای حق رأی حق دارند صاحبان.6
 :را کنند، اگر سھام یا یک قسمت آنان متعلق به خودشانخرید 



 یا انجام معاملۀ بزرگ اتخاذ شده و این درباره تجدید ساختار بانک، تعليق حق تقدم تصميمی-الف
دادند یا  حق تقدم یا انجام معاملۀ بزرگ رأی منفی شرکت کنندگان به جدید ساختار بانک، تعليق

 .در رأی گيری شرکت نکردند

شده که در نتيجۀ آن حقوق این  تکميل یا عوض شده یا نسخۀ جدید آن تصویب اساسنامه -ب
 رأی گيری شرکت نکردند رأی منفی دادند یا در ھا محدود شده و آن شرکت کنندگان

مشارکت خود از بانک بر اساس  شرکت کنندگان دارای حق درخواست بازخرید فھرست
  .می شودشرکت کنندگان بانک ننظيم  مشخصات ليست

 شود که بدون ارزش یابی مشارکت و در می مشارکت توسط بانک به قيمت بازار انجام بازخرید
تعيين  عمليات ھای بانک دھندۀ حق درخواست بازخرید نظر گرفتن تغييرات پيش آمده در نتيجۀ

 .می شود

بانک ھا،  ورشکستگی '' شده در قانون سرمایۀ قانونی بانک ھمچنين در مورد تعييين کاھش
ارمنستان اجازه  جمھوری ''شرکت ھای سرمایه گذاری شرکت ھای بيمه، موسسات اعتباری،

   .ھست

تواند  مرکزی می بانک .الزامی است بازخرید مشارکت موافقت شورای بانک مرکزی جھت.7
 :موافقت خود را ندھد، اگر

 طلبکاران خود نخواھد آوردن کامل تقاضاعای صورت بازخرید مشارکت بانک توانایی بر در-الف
  .داشت

 اقتصادی اصلی نقض خواھند شد استانداردھای-ب

  جمھوری ارمنستان خواھد بود بازخرید مشارکت بی ثباتی شدن سيستم بانکی نتيجۀ -پ

کاھش سرمایۀ قانونی و فروش این سھام  صورت بازخرید سھام توسط بانک تصميم دربارۀ در.8
صاحبان  آرای 2/3 صاحبان سھام دارای حق رأی، با حد اقل آرای ¾ مجمع عمومی با توسط

  .سھام دارای حق رأی اتخاذ می شود

اضافه شده است  27.04.04، در 253-ویرایش شده است قانون ارمنستان 23.10.01در  36(ماده 
تغيير  09.04.07، در 227-شده است قانون ارمنستانویرایش  15.11.5، در 65-قانون ارمنستان

، در 199- تغيير کرده است قانون ارمنستان 11.10.07، در 184-است قانون ارمنستانکرده 
 )255-اضافه شده است قانون ارمنستان 22.12.10

 

  وام به شخص به قصد خرید سھام یا دریافت سھام توسط بانک، محدودیت دادن خرید 37 ماده

گرفتن سھام برای دادن وام  بانک ، گرو یا دریافت از طریق دیگری سھام قيمت، خرید تخفيف.1
 آوردن سھام خود توسط بانک طبق قسمت خود بانک ممنوع است مگر مواردی به دست توسط

سھام برای جلوگيری ضرر و زیان ناشی از  که گرو گرفتن یا خریدن قانون و مواردی این 36 مادۀ 6
 ماه 2 مدت ن بانک ظرفنياز است، عالوه بر ای داشته ناکامل تعھدات بعھده انجام یا انجام عدم

   .ھا را بفروشد است آن بعد از روز خریدن سھام با حق مالکيت موظف

 تواند به قصد مالی بانک در نظر گرفته می مرکزی وضعيت بازار اوراق بھادار و وضعيت بانک.2
ماده را به مدت شش ماه دیگر  این 1 در قسمت فروختن این سھام با شرایط بھتر مھلت مقرر

 .کندتمدید 



 

 او به قصد خریدن مشارکت در سرمایۀ قانونی به وام گيرنده یا به اشخاص وابسته به وام دادن.3
 معامالتی. از شخص سوم برای بانک ممنوع است بانک، ھمچنين دادن تضمين برای گرفتن وام
  .ھستند که با نقض این ماده منعقد می شوند باطل

اضافه شده است  15.11.05، در 253-قانون ارمنستاناضافه شده است  23.10.01در  37(ماده 
 )227-قانون ارمنستان

 

   بانک و مشتریان روابط 38 ماده

  .بانک و مشتریان جنبۀ قراردادی دارد روابط.1

 :کند که تضاد منافع غير ممکن باشد بویژه موظف است برای فعاليت خود قوانينی وضع بانک

تعھدات نسبت به مشتری دیگری در  مشتری دارد نباید باکه بانک نسبت به یک  تعھداتی-الف
  باشد تضاد

  . باشد بانک نسبت به مشتری در تضاد مدیران و کارمندان بانک نباید با تعھدات منافع -ب

او را  دھد اجازه ندارد معاملۀ دیگری انجام می وقتی که با یک مشتری معاملۀ اعتباری یا بانک.3
  .دیگری انجام دھد معاملۀ خدماتموظف کند که وی با بانک 

که  قابل انتشار را ارائه دھد مگر در مواردی موظف است به درخواست مشتریان اطالعات بانک.4
   .تعيين شده باشد در قانون

 ماده، ھمچنين در صورت ارائه این 3 و 2 ،1 صورت نقض شرایط ذکر شده در بند ھای در.5
مسئوليت قرار می  مورد قانونتعيين شده در  ترتيب کننده بانک به نادرست و گمراه اطالعات

  .گيرد

 

  افراد مرتبط با بانک معامالت 39 ماده

معامالت  از )زمان، و غيره قيمت،( شرایط بھتر نباید انجام شده با افراد مرتبط با بانک معامالت.1
 معامالت .باشند اشخاص حقوقی که کارمند بانک نيستند داشته و با اشخاص واقعی انجام شده

 داخلی پيش بينی شده توسط بانک برای معامالت تشریفات با افراد مرتبط با بانک با رعایت
بندھای  بجز 34 ماده 1بخشبر این انجام معامالتی ذکر شده در  عالوه .مربوطه انجام می شود

با  معامالت .عامل تأیيد می شود شورای بانک به پيشنھاد مدیر قانون توسط این (ت، ث، ذ، ز
   .باطل ھستندبخش شرایط مذکور در این  با نقض شدهافراد مرتبط با بانک انجام 

 : ذیل افراد مرتبط با بانک ھستند افراد.2

 بانک مدیران-الف

 دارای مشارکت مؤثر در سرمایۀ قانونی بانک اشخاص-ب

 ھا با آن کننده ھمکاری و (یا) ب (یا)  وابسته به اشخاص ذکر شده در بندھای الف و افراد-پ



  وابسته به بانک اشخاص-ت

 15.11.05، در 253-تغيير کرده و اضافه شده است قانون ارمنستان 23.10.01در  39(ماده 
اضافه شده است قانون  12.11.15، در 227- ویرایش شده و تغيير کرده است قانون ارمنستان

  )134-ارمنستان

  

  بانک اموال عمده مربوط به خرید و فروش معامالت 391 ماده

 :روند ذیل معامالت ھمده به شمار می معامالت

 انجام شده در چھارچوب فعاليت معمولی یا چند معامالت مرتبط که بجز معامالت یک-الف
خرید  مربوط به خرید و فروش اموال یا به احتمال اقتصادی بانک، به طور مستقيم یا غير مستفيم

صد یا  در 25 اتخاذ تصميم درباره انجام معاملهزمان  ھا در و فروش اموال ھستند و ارزش آن
  .بانک است ھای بيشتر ارزش ترازنامه دارایی

 سھامبه  ممتاز سھماز  توزیع سھام عادی یا ھا یا چند معامالت مرتبط که موضوع آن یک -ب
  . بانک است بيشتر در صد سھام عادی توزیع شده توسط و 25 است که تبدیل شده  عادی

  .قانون مقرر می شود این 397 ماده معاملۀ عمده به ترتيب تعيين شده در اموال قيمت.2

 )227-اضافه شده است قانون ارمنستان 15.11.05در  391(ماده 

 

 

  اموال بانک معامله مربوط به خرید و فروش انجام 392 ماده

 تصميم دربارهدر زمان اتخاذ  و قيمت آن انجام معاملۀ عمده که موضوع آن اموال است تصميم .1
توسط ھيئت  باید به اتفاق آراء ھای بانک است صد قيمت ترازنامه دارایی در 25- 50انجام معامله
  .شود مدیره اتخاذ

مورد  اتخاذ نشده است ھيئت مدیره حق دارد در ھيئت مدیره تصميم انجام معامله توسط اگر
   .تصميم کند بررسی این موضوع در مجمع عمومی اتخاذ

در  قيمت اموال معامله و ھمچنين اگر ماده مورد ذکر شده در پاراگراف دوم بخش اول این در.2
 ھای بانک است صد قيمت ترازنامه دارایی در 50 بيشتر از زمان اتخاذ تصميم درباره انجام معامله

صاحبان سھام دارای  آرای ¾ عمومی با اکثریت مجمع پس تصميم در مورد انجام معامله توسط
 . شود اتخاذ می حق رأی

  .اعتبار دانسته می شود بی صورت عدم رعایت مقررات این ماده معامله در.3

که  شود در صورتی اعتبار شدن معامله نمی بی رعایت مقررات تعيين شده در این ماده باعث عدم
بانک اطالع  کرده،از عدم رعایت مقررات مذکور توسط شخص انجام دھندۀ معامله صادقانه عمل

   .باشد نداشت و نمی توانست داشته

 )227-اضافه شده است قانون ارمنستان 15.11.05در  392(ماده 

 



 

  ذی عالقه در معامالت بانک اشخاص 393 ماده

 ھيئت مدیره، شخصی دارای مقام دیگری در ذی عالقه در معامالت بانک عبارتند از عضو اشخاص
صد و بيشتر سھام  در10 وابسته به خود دارای مدیریت بانک یا شرکت کننده ای که با اشخاص

 این اشخاص با حق رأی بانک ھستند، و

 یا نماینده شرکت می کنند، معامله ھستند یا در معامله به عنوان واسطه طرف-الف

طرف، واسطه یا نمایندۀ  صد و بيشتر سھام با حق رأی شخص حقوقی که در 20 دارای -ب
 معامله است؛ ھستند

  نمایندۀ معامله است، دارند طرف، واسطه یا شخص حقوقی که ادارۀدر  مقامی-پ

 )227-اضافه شده است قانون ارمنستان 15.11.05در  393(ماده 

 

  درباره ذینفع بودن در معامالت بانک اطالعات 394 ماده

اطالعات  به ھيئت مدیره ، حسابرس داخلی و مستقل موظفند 393 مذکور در ماده اشخاص
 :مورد بدھند در

 دارای ھا به آن وابسته (اشخاص) حقوقی که در آنھا ایشان خودشان یا با شخص اشخاص-الف
 صد و بيشتر سھام با حق رأی ھستند در 20

  حقوقی که آنھا در ادارۀشان مقامی دارند اشخاص-ب

 توانند شخص ذینفع ھا ایشان می در آن شود و که انجام شده یا به زودی انجام می معامالتی-پ
  .باشند

 )227-اضافه شده است قانون ارمنستان 15.11.05در  394(ماده 

 

  انجام معاملۀ بانک دارای طرفين ذی نفع روش 395 ماده

 ذی نفع توسط ھيئت مدیره با اکثریت آراء بانک دربارۀ انجام معاملۀ دارای طرفين تصميم.1
 . شود می ذی نفع نيستند اتخاذ اعضای ھيئت مدیره که

شود  معاملۀ دارای طرفين ذی نفع باید مطمئن مدیره برای اتخاذ تصميم در مورد انجام ھيئت.2
  :که

 کمتر از قيمت بازار کار انجام شده، خدمات دریافت کردۀ بانک در نتيجۀ انجام معامله پرداخت- 
تعيين  حساب شده طبق ترتيب بانک به طرف معامله تحویل داده شده توسط یا اموال ارائه شده

 نيست قانون این 397 در ماده شده

 ارائه شده یا اموال دریافت شده توسط بانک در مقابل کار انجام شده برای بانک؛خدمات پرداخت- 
طبق ترتيب  بازار این اموال، خدمات یا کار حساب شده در نتيجۀ انجام معامله بيشتر از قيمت

  .قانون نيست این 397 تعيين شده در ماده



 از طرف مجمع عمومی با اکثریت آراء نفع طرفين ذی انجام معامله با وجوددر مورد  تصميم.3
 معامالت (یا)شود اگر معامله و نيستند اتخاذ می صاحبان سھام که در معامله طرف ذی نفع

سھام با  یا دیگر اوراق بھادار بانک تبدیل شده به وابسته به ھم به قصد توزیع سھام با حق رأی
بانک است،  صد تعداد سھام با حق رأی دیگر توزیع شده در 2 ھا بيشتر از آنحق رأی که تعداد 
 .انجام می شوند

 تعيين شده در بخش سوم این ماده رعایت با وجود طرفين ذی نفع که در آن الزامات معامله.4
 عمومی انجام شود اگر مجمع تواند بدون تصميم می شود می

 توسط شخص ذی نغعوام است داده شده به بانک  معامله-الف

 منافع عادی است که تا به رسميت شناختن اقتصادی بين بانک و طرف نتيجۀ فعاليت معامله-ب
تا روز تشکيل مجمع عمومی دیگری  تصميم(ماده انجام شده است این 393 طبق مقررات ماده

 )نياز نيست

اقتصادی عادی بين بانک  شود امکان بھره در طول فعاليت عمومی نمی مجمع تا روز برگزاری اگر
شوند اگر  شده محسوب می کرد پس الزامات بخش سوم این ماده انجام بينی طرف دوم پيش و

طرف دیگر که با کمک آن نوع و حد  مورد برقراری روابط قراردادی بين بانک و مجمع عمومی در
  . شود تصميم اتخاذ کند معامالت تعيين می اکثر قيمت

 نفع شناخته شده اند ، تصميم در مورد انجام مدیره به عنوان افراد ذیھمۀ اعضای ھيئت  اگر.5
 نيستند شرکت کنندگانی که دارای منافع در معامله مجمع عمومی با اکثریت آراء معامله توسط
  .اتخاذ می شود

این  در معاملۀ عمده خرید و فروش اموال است،ھمچنين معاملۀ با وجود طرفين ذی نفع  اگر.6
 .قانون انجام می شود این 392 و 391 طبق مقررات ماده ھایصورت آن 

 )227-اضافه شده است قانون ارمنستان 15.11.05در  396(ماده 

 

 با وجود طرفين ذی نفع بانک عدم رعایت الزامات مربوط به انجام معامالتنتایج  396 ماده

قانون انجام  این 396 مادۀتعيين شده در  با وجود طرفين ذی نفع که بر خالف الزامات معاملۀ.1
صادقانه عمل  شخص انجام دھندۀ معامله شود اگر آن نمی اعتبار شدن شده است باعث بی

  .نمی توانست داشته باشد مقررات مذکور توسط بانک اطالع نداشت و رعایت. کرده،از عدم

 اگر .دارد به بانک در برابر آن مسئوليت ذی نفع شناخته شده به ميزان زیان ھای وارده شخص.2
  .در مقابل بانک مسئوليت مشترک است ھا مسئوليت آن چند نفر مسئوليت دارند،

بداند که با انجام معامله بانک  توانست که صادقانه عمل کرده، نمی دانست و نمی شخصی
  .از آنھا سلب می شود شود، مسئوليت مذکور در این بخش و زیان می متحمل ضرر

بکار  به انجام معامالت با وجود طرفين ذی نفع مربوط 393 — 396 ماده ھایتعيين شده در  الزمات.3
 :برده نمی شوند، اگر

 .استفاده می کنند تقدم سھامداران برای خرید سھام از حق ھمه-الف

 شوند بھادار دیگر به سھام تبدیل می اوراق-ب



صاحبان این نوع توسط بانک اگر ھمۀ  صورت به دست آوردن مشارکت در سرمایۀ قانونی در-پ
 .سھام متعلق به خودشان ھستند دارای حق برابر به فروش متناسب این نوع سھام

   .شدن معامله خواھد شد اعتبار رعایت الزامات این ماده باعث بی عدم.4

 )227-اضافه شده است قانون ارمنستان 15.11.05در  396(ماده 

 

 بانک تعيين قيمت بازاری اموال ترتيب 397 ماده

گویند که  قيمتی می به )بانک این جمله قيمت سھام و اوراق بھادار دیگر از( بازاری اموال قيمت.1
اموال و با نداشتن وظيفۀ فروختن  تمام اطالعات مورد نياز در مورد قيمت با آن فروشنده با داشتن

قيمت  مورد داشتن تمام اطالعات مورد نياز در کند آن را بفروشد و خریدار با قبول می این اموال
   .کند آن را بحرد اموال قبول می اموال و با نداشتن وظيفۀ خریدن این

 شود، مگر در مواردی مقرر در قانون که آن بازاری اموال از طرف ھيئت مدیره تعيين می قيمت.2
  .می شود از طرف دادگاه، مقامی و شخص دیگری تعيين

 ھيئت مدیره است، در این صورت قيمت عضو در یک یا چند معامله به عنوان شخص ذی نفع اگر
ذی نفع  شود که در معامله مربوطه طرف تعيين می ھيئت مدیره بازاری اموال توسط اعضایی

  .نيستند

 ھيئت مدیره از خدمات یک ارزیاب به تصميم تواند برای تعيين قيمت بازاری اموال می بانک .3
  .مستقل استفاده کنند

موارد بازخرید مشارکت شرکت کنندگان  اموال توسط ارزیاب مستقل درقيمت بازاری  تعيين.4
  .قانون الزامی است این 36 ماده 6 در سرمایۀ قانونی تعيين شده در بخش بانک

به قيمت  مربوط اوراق بھادار دیگر بانک،اطالعات صورت ضرورت تعيين قيمت بازاری سھام و در.5
  .ھا در نظر گرفته می شود عرضه آنو  ھای خرید سھام و ھمچنين قيمت تقاضا

 بانک، )اصلی سرمایۀ( ھای خالص قيمت دارایی صورت تعيين قيمت بازاری سھام عادی باید در
ھمۀ اوراق  کامل در مورد اموال بانک آماده است برای ھمچنين قيمتی که خریدار دارندۀ اطالعات

 تعيين )شخص( یگری که مقامپرداخت کند و ھمچنين عوامل د بھادار عادی توزیع شدۀ بانک
 .،در نظر گرفته شود داند کنندۀ قيمت بازاری اموال بانک مھم می

تواند کمتر از قيمتی باشد که بر  نمی بازاری سھام عادی تعيين شده طبق این بخش قيمت
  . حساب شده است بانک )اصلی سرمایۀ(خالص ھای دارایی قيمت اساس

 )227-است قانون ارمنستاناضافه شده  15.11.05در  397(ماده 

 

  از طريق ارتكاب جرم گردش وجوه به دست آورده جلوگيری 40 ماده

 ).23- قانون ارمنستان 14.12.04 از درجۀ اعتبار ساقط شده است در ماده(

 

 ھا در فعاليت بانک محدودیت 41 ماده



و  اعتباری، سپردهتواند در عمليات ھای  می مرکزی به منظور کاھش ریسک در فعاليت بانک بانک
ویژه ای برای  ھا بر قرار کند و ترتيب آن محدودیت ھای گذاری مالی و در بعضی از انواع سرمایه

  ) 253ماده ،23.10.01 از درجه اعتبار ساقط شده است در جمله( .ھا تعيين کند انجام آن

  )253- تغيير کرده است قانون ارمنستان 23.10.01در  41(ماده 

  

 محدود کردن رقابت آزاد بين بانک ھا ممنوعيت 42 ماده

 محدودیت رقابت اقتصادی آزاد بين بانک ھا بانک ھا معامالتی انجام دھند که باعث اجازه نيست
 در بازار بانکی موقعيت ممتاز ھمکار و وابسته به آن ھا بانک، اشخاص می شوند یا در نتيجۀ آن

 برای تعيين پيشاپيش شرایط و تعرفه ھای کنند که فرصتی ،ارمنستان کسب می جمھوری
محدودیت به  این .ھا فراھم می آورد آن برای 34 بازاری فعاليت و عمليات ھای مذکور در ماده

از انواع عمليات ھا در  تعيين پيشاپيش تعرفه ھای فعاليت و بعضی بانکی مربوط نيست که امکان
ھا فقط خود این بانک انجام می  ت و عملياتشده فقط به دليل اینکه این فعالي بازار به آن داده

  .دھد

 

  دورنمای توسعۀ بانک ھای برنامه 421 ماده

تعيين شده توسط بانک مرکزی به بانک  موظفند طبق ترتيب و شکل و فاصله ھای زمان بانک ھا
   .دھد ھای دورنمای توسعۀ خود را ارائه برنامه مرکزی

 )253-اضافه شده است قانون ارمنستان 23.10.01در  421(ماده 

 

 و منتشر آنان اطالعات 43 ماده

 :را منتشر کنند اطالعات به شرح زیر ھا موظفند در اینترنت، در صفحۀ بانک بانک.1

گيری  نتيجه و کپی (اقل مال یک سال اخير و سه ماه اخير حد)بانک ھای مالی صورت-الف
ھا ھمچنين موظفند در مدت مقرر در  بانک. مالی بانک ھای صورتمستقل در مورد  حسابرس

شکل بروشور قابل دستيابی عموم  ھای مالی را در مطبوعات و به صورت قانون این59 ماده
 .منتشر کنند

ھا ھمچنين ملزم به  بانک . ساالنه مدت مقرر در قانون آگھی تشکيل مجمع عمومی در-ب
 .ساالنه در مطبوعات ھستندعمومی  انتشار آگھی تشکيل مجمع

کپی ھای اسناد تعيين کنندۀ سياست  ھای تصميم ھای پرداخت سود سھام، ھمچنين کپی-پ
  موجود است اگر) سھام بانک سود

در سرمایۀ قانونی از این جمله اسم  دربارۀ شرکت کنندگان دارای مشارکت مؤثر اطالعات-ت
در سرمایۀ  ی دارای مشاکت مؤثر غير مستقيم کهافراد بجز) ھا در بانک، مشارکت آن ميزان آنھا،

این  از)دیگری اطالعات در مورد اعتبارات و وام ھای ،(ندارند قانونی بانک مشارکت یعنی سھام
آنھا طی سال  شده از بانک توسط آنھا و اشخاص وابسته به دریافت (جمله باز پرداخت شده
 .مدت و نرخ بھرۀ آنان ميزان ، گذشته ، از این جمله



، از این جمله اسم، تاریخ تولد  عامل ھيأت و اطالعات شخصی اعضای ھيئت مدیره و فھرست -ث
کاری برای  این جمله پاداش ھا، پرداخت ھا جھت انجام از( آنھا، ميزان کل حقوق و بيوگرافی

 ھيئت مدیره ،مدیر عامل و حسابدار ارشد اعضای (به حقوق بانک، در آمد ھای دیگری معادل
این جمله باز پرداخت  از)اعتبارات و وام ھای دیگری کسب کرده از بانک، اطالعات در مورد بانک
 آنھا طی سال گذشته ، از این جمله شده از بانک توسط آنھا و اشخاص وابسته به دریافت)شده

 .مدت و نرخ بھرۀ آنان ميزان ،

کند که  از بانک درخواستتواند  بانک مرکزی می ث-اطالعات ذکر شده در بند ھای الف عالوه بر
 بجز( نيز تعيين شده توسط بانک مرکزی اطالعات دیگری وی طبق ترتيب و فاصله ھای زمان

و  اینترنت، در صفحۀ بانک، از طریق مطبوعات در )ھستند اطالعاتی که راز بانکی، تجاری و غيره
مورد راز  در» قانون 6 ماده 4 مذکور در بخش اطالعات .دیگر وسایل ارتباط جمعی منتشر کند
  .این استثناء نيستند بانکی جمھوری ارمنستان مشمول

 10 ظرف مدت ث-اطالعات مذکور در بندھای الف ملتزم به انتشار تغييرات انجام شده در بانک ھا
 .ھا ھستند کاری بعد از تعيير کردن آن روز

کل دیگری قابل دسترس بروشور یا به ش موظفند در اینترنت، در صفحه بانک، به شکل بانک ھا
 را در روزانه تجدید شده اطالعات)بانک دفتر مرکزی بانک، در شعب و نمایندگی ھای در( عموم

دیگر قابل ارائه و عمليات ھای مالی  ھا، قبول سپرده ھا، ھمچنين تمام خدمات مورد دادن وام
 شرایط مھم دیگرینرخ بھره، ھزینۀ خدمات و  شود،از این جمله برای مشتریان انجام می که

   .منتشر کنند

 :ھا باید اطالعات زیر تعيين شود که در آن ھا باید قوانين رفتار کاری داشته باشند بانک.1.1

 و شکل ارائه اطالعات به مشتریان ترتيب-الف

قرارداد، در زمان بستن قرارداد و طی  اطالعات ارائه شده به مشتریان قبل از بستن محتوای-ب
 و ارتباط با مشتریان ھمچنين شرایط و ترتيب ، ترتيب و شکل ارائه این اطالعات،قرارداد  اجرای

  .مشتریان ارائه و بحث شکایات و درخواست ھای

حق مراجعه به دادگاه یا ميانجی سيستم  شرایط ارائه و بحث شکایات و درخواست ھا ترتيب و
 .یا داوری تجاری مشتری را محدود نمی کند مالی

 و خدمات آن و فعاليت بازاریابی آن بانک تبليغ-پ.

 اجرای قوانين رفتار کاری بانک ھا مذکور و تشریفات تواند مقرراتی مربوط به نحوه می بانک مرکزی
 بخش تعيين کند این. در

  در این بخش ھستند ھا ملزم به رعایت قوانين رفتار کاری مذکور بانک.

 :مدارک زیر را در اختيار او بگذارد موظف است به درخواست ھر نفر اطالعات و بانک.2

 اساسنامه و گواھی ثبت دولتی بانک کپی-الف

 سھام آگھی صدور سھام بانک در صورت اشتراک باز کپی-ب

 ، اطالعات بھادار صادر شدۀ بانک اوراق قرضه و دیگر اوراق صورت توزیع آشکار در-پ

 مذکور در بخش اول این ماده و کپی ھای مدارک اطالعات-ت



که برای  تواند بيشتر ازھزینه ھایی شود نمی می ای که برای ارائه این اطالعات پرداخت ھزینه
 .ھا از طریق پست خرج می شود، باشد آن فرستادن (یا) آماده کردن و

و ترتيب  آگھی در مورد فرصت ھای خود در دفتر مرکزی، در شعب و نمایندگی موظف است بانک
 . اطالعات نصب کنددریافت این  و محل و زمان

 ذکر شده در بخش ھای اول و دوم این ماده اطالعات )ارائه(مرکزی می تواند نحوة انتشار بانک.3
  .کند تعيين

گيری حسابرس مستقل و گزارش مالی سال  شرکت کننده بانک حق دارد کپی ھای نتيجه ھر.4
 .بانک را به صورت رایگان دریافت کند آخر

و  درصد 2% دارای)کنندگان شرکت( ھر شرکت کننده را به صورت رایگان بهباید اطالعات زیر  بانک
  اگر این اطالعات شامل راز بانکی حتی( بانک ارائه دھد بيشتر از سھام با حق رأی و توزیع شده

 )باشد و تجاری

 این ماده 5 ارشد مذکور در بخش دربارۀ ھيئت مدیره، مدیر عامل و حسابدار اطالعات-الف

کاری برای بانک، در آمد  این جمله پاداش ھا، پرداخت ھا جھت انجام از) کل حقوق ميزان -ب
کسب  بانک ھيئت مدیره ،مدیر عامل و حسابدار ارشد اعضای (به حقوق ھای دیگری معادل

این جمله باز  از)دیگری اطالعات در مورد اعتبارات و وام ھای کرده از بانک طی سال گذشته،
ميزان ،  آنھا ، از این جمله ه از بانک توسط آنھا و اشخاص وابسته بهشد دریافت (پرداخت شده

و  مشارکت مؤثر در بانک، اسم آنان، اطالعات دربارۀ شرکت کنندگان دارندۀ مدت و نرخ بھرۀ
در سرمایۀ قانونی بانک  افرادی دارای مشارکت مؤثر غير مستقيم که بجز) ھا آن ميزان مشارکت

این جمله باز پرداخت  از)دیگری اطالعات در مورد اعتبارات و وام ھای ،(ندارند (سھام) مشارکت
ھا طی سال گذشته ، از این  آن شده از بانک توسط آنھا و اشخاص وابسته به دریافت (شده
 ، مدت و نرخ بھرۀ آنان ميزان جمله

 دربارۀو اشخاص وابسته به آن، ھمچنين  درباره معامالت عمده انجام شده بين بانک اطالعات-پ
و مربوط  اند درخواست دریافت این اطالعات انجام شده ارائه معامالتی که طی دو سال آخر قبل از
 .خ، د، ر توسط بانک ھستند پ،-بند ھای الف شده در به اجرای یکی از عمليات ھای تعيين

 بانک دربارۀ تعھدات بانک نسبت به شخص مرتبط با اطالعات-ت

 ھای شرکت کنندگان بانک که سياست گروه دادھا با ھدف تشکيلدربارۀ وجود قرار اطالعات-ث
 بانک که طرفين این قراردادھا ھستند دھند و اسامی شرکت کنندگان مشابه انجام می

 به اموال منعکس در ترازنامۀ بانک، کپی مدارک اثبات کنندۀ حقوق مالکيت بانک نسبت کپی-ج
و دیگر مقام ھای مدیریت،کپی  عمومی مقررات داخلی بانک تصویب شده توسط مجمع

ارائه  ھای مالی و آماری گزارش ھای مؤسسات و واحدھای جدا شدۀ بانک،کپی اساسنامه
مجمع عمومی، ھيئت مدیره و مدیریت،  مقامات دولتی، کپی صورت جلسات  بانک به شده توسط

 کزی درمرکزی، کپی ھای تصميمات بانک مر گيری بازرسی انجام شده توسط بانک نتيجه کپی
بانک، کپی ھای گزارش  مدیر (یا) عليه بانک و مورد تحریم ھای عمال شده از سوی بانک مرکزی

 (مدیریت) عامل مدیر حسابرسی داخلی به ھيئت مدیره و مدیر ھای ارائه شده از طرف

 ھا مدیران بانک و اشخاص وابسته به آن ھا اشخاص حقوقی که در سرمایۀ قانونی آن فھرست-چ
 .%ھا ھستند در تصميمات آن بيشتر مشارکت یا فرصت برای تاثيير داشتن و 20 دارای

 ھمۀ شرکت کنندگان بانک قرار داده شوند جلسات کميسيون محاسبات باید در اختيار صورت.



 از طرف او به دیگران توانند کنندۀ بانک نمی این ماده اطالعات دریافت شده توسط شرکت طبق
 کردن بانک یا نقض حقوق و منافع قانونی توانند با ھدف بدنام نمیشوند ھمچنين  برسانده

طبق ترتيب  مسئوليت ھا آن غير این صورت در.شوند شرکت کنندگان یا مشتریان بانک استفاده
 .ارمنستان ودیگر اسناد حقوقی دارند تعيين شده در قوانين جمھوری

 ارشد و ھمچنين دربارۀ نمایندگان اعضای دربارۀ ھيئت مدیره، مدیر عامل و حسابدار اطالعات.5
 :ھيئت مدیره باید شامل اطالعات زیر باشد

 نام خانوادگی، تاریخ تولد اسم،-الف

 و تحصيالت شغل-ب

 آخير داشتند سال 10 که طی مقاماتی-پ

 و تاریخ اخراج به این مقام او (شدن اتخاب) انتصاب تاریخ-ت

 انتخاب مجدد به این مقام تعداد-ث

نامزاد  ھيئت مدیره، مدیر عامل،حسابدار ارشد یا سھام با حق رأی متعلق به عضو تعداد-ج
 ھا که شرکت کنندۀ بانک ھستند به آن ھيئت مدیره و اشخاص وابسته عضویت

 مقامات مدیر دارد ھا این شخص در خصوص اشخاص حقوقی که در آن اطالعات-چ

 روابط بانک و افراد مرتبط با آن جنبۀ-ح

 بينی شده در اساسنامه بانک دیگر پيش اطالعات-خ

از  آگھی ھای خود از اطالعات گمراه کننده یا ھا حق ندارند در تبليغات و پيشنھادات و بانک.6
مورد وضعيت مالی  توانند باعث مفروضات تحریف شده در می افراد دیگر در مورد بانک که اظھارات

 .استفاده کنند آن شوند، مالی، شھرت و موقعيت حقوقی بانک، موقعيت در بازار

  ماده باید کامل و دقيق باشند ارائه شده یا منتشر شده توسط بانک طبق این اطالعات.7

مورد قبول سپرده ھا، دادن وام ھا و  مرکزی موظف است در ھر سه ماھه اطالعات در بانک.8
 بدون ھيچتعيين شده در اسناد حقوقی خود  دیگری بانک ھا را جمع کند و طبق ترتيب خدمات

  .تغيير منتشر کند

ویرایش شده  15.11.05،در 253-ویرایش شده است قانون ارمنستان 23.10.01در  43(ماده 
، در 113-اضافه و تغيير کرده است قانون ارمنستان 27.02.07، در 227-قانون ارمنستان است

 )16-اضافه شده است قانون ارمنستان 21.12.15

 

 5 باب

 اقتصادی دیگر بانکداریھای اصلی و  نرم

 ھای اقتصادی اصلی تعيين شده برای بانک ھا نرم  44ماده

 



 :را تعيين کند زیر توانند نرم ھای اقتصادی اصلی مرکزی می بانک

 اقل ميزان سرمایۀ قانونی و کل سرمایۀ بانک حد-الف

 کفایت سرمایه نسبت-ب

 نقدینگی- پ

 ریسک برای ھر وام گيرنده حداکثر-ت

 ریسک برای افراد مرتبط با بانک حداکثر-ث

 ریسک برای بدھکاران حداکثر-ج

 ميزان ذخایر الزامی در بانک مرکزی حداقل-چ

 ارز خارجی مدیریت-ح

 

ھای فعال در حمھوری ارمنستان  اقتصادی اصلی ضروری ھستند و برای ھمۀ بانک ھای نرم
الف این  سرمایه مذکور در بندنرم اقتصادی اصلی کل  بجز نوع مجوز باید یکی باشند دارندۀ یک

 .قانون بينی شده در و در موارد دیگری پيش شده ماده برای بانک ھای تازه افتتاح

 و ترکيب عناصر شرکت کننده در محاسبه از ھای اقتصادی اصلی، نحوۀ محاسبه ھای نرم اندازه.3
  .طرف بانک مرکزی تعيين می شود

 تر تا برای نرم ھای اقتصادی اصلی سخت بانک ھاتواند نسبت به بعضی از  مرکزی می بانک.4
خالصه  ميزان تر از کرد این بانک پایين ارزیابی عمل سایر بانک ھا ھست تعيين کند ، اگرخالصه

 شده. این بانک بدتر است، یا شاخص ھای مالی توسط بانک مرکزی ارزیابی عملکرد تعيين شده
  .کند د فعاليت میزیا است یا این بانک در زمينه ھای دارای ریسک

اضافه  03.03.04، در 253- ویرایش و اضافه شده است قانون ارمنستان 23.10.01در  44(ماده 
  )46-شده است قانون ارمنستان

 

  سرمایه بانک کل 45 ماده

  است بانک )ثانویه(اضافی و سرمایۀ )اوليه( سرمایۀ بانک مجموع سرمایۀ اصلی کل.1

عناصر تعيين شده  دیگر قانونی، سود سھام توزیع نشده و سرمایۀ شامل)اوليه( اصلی سرمایۀ
  از طرف بانک مرکزی، است

مرکزی به منظور  بانک .طرف بانک مرکزی تعيين می شود از)ثانویه ( سرمایۀ اضافی عناصر
  .سرمایۀ محدود کند مشارکت سرمایۀ اضافی را در محاسبۀ کل تواند ھا می محاسبۀ نرم

 )253- تغيير کرده است قانون ارمنستان 23.10.01در  45(ماده 

 



 

  و سرمایۀ قانونی اقل ميزان کل سرمایۀ حد  46ماده

 و و سرمایۀ قانونی به شکل مبالغ تعيين کند تواند حد اقل ميزان کل سرمایۀ مرکزی می بانک.1
  .سالی یک بار در آنھا تجدید نظر کند فقط.

 کند زمان یا سرمایۀ قانونی تجدید نظر می در حد اقل ميزان کل سرمایۀ مرکزی وقتی که بانک.2
سرمایه یا  کل تجدید نظر شده باید حد اقل ميزان کند که طی آن بانک ھا ھم تعيين می محدود

   .تواند کمتر از دو سال باشد زمان نمی این .را پرداخت کنند سرمایۀ قانونی

شده  بانک ھای تازه افتتاح یا سرمایۀ قانونی تواند حد اقل ميزان کل سرمایه مرکزی می بانک.3
حد اقل ميزان  نرم .ھا فقط سالی یک بار تجدید نظر کند آن به شکل یک مبلغ تعيين کند و در را
  تازه افتتاح شده پس از تصویب به تعيين شده توسط بانک مرکزی برای بانک ھای سرمایه .کل

  . گذارده خواھد شد اجرا موقع

 )253-است قانون ارمنستاناضافه شده  23.10.01در  46(ماده 

 

  سرمایه کفایت  47ماده

 :کل سرمایه به شرح زیر ھستند ھای کفایت نرم

 شده بر حسب ريسك نسبت بين کل سرمایه و داراييھاي موزون حداقل- الف

 شده بر حسب ريسك نسبت بين سرمایه اصلی و داراييھاي موزون حداقل-ب

 

 

  نقدینگی  48ماده

 :زیر ھستند به شرح ھای نقدینگی نرم

 )نقدینگی کل( زیاد و کل دارایی ھا نسبت بين دارایی ھای با نقدینگی بسيار حداقل-الف

 )فعلی نقدینگی( و بدھی ھا تقاضا زیاد نسبت بين دارایی ھای با نقدینگی بسيار حداقل-ب

 

 

  عمده ریسک برای ھر وام گيرنده، وام گيرنده ھای حداکثر  49ماده

به  حد اکثرميزان نسبت بين اعتبارات داده شده به عنوان برای وام گيرندهاکثر ميزان ریسک  حد
ليزینگ،  ھمۀ دیگر وام ھا، اعمليات ھای فاکتورینگ، وام گيرنده ای یا اشخاص وابسته به او،

خدمات ارائه  شده ،پرداخت ھای قسطی برای محصوالت یا بيعانه ھا، پيشپرداخت ھای داده
صادر شده توسط وام گيرنده یا اشخاص  گذاری ھا در اوراق بھادار سرمایهھا،  رنامهاعتبا شده،



از طرف بانک مرکزی و کل  و تعھدات تعيين شده حساب ھای دریافتنی ،دیگر به او وابسته
  .می شود سرمایۀ بانک تعيين

 ماده و وام گيرانده ھای عمده طبق این 1 بند اکثر ریسک برای وام گيرانده ھای عمده طبق حد
 .بانک مرکزی تعيين می شوند تصميم

اضافه شده و  03.03.04، در 253-ویرایش شده است قانون ارمنستان 23.10.01در  49(ماده 
 )46-تغيير کرده است قانون ارمنستان

 

  ریسک برای شحص، اشخاص مرتبط با بانک حداکثر  50ماده

شده  نسبت بين اعتبارات داده اکثر به عنوان اکثر ميزان ریسک برای اشخاص مرتبط با بانک حد
ليزینگ،  او، ھمۀ دیگر وام ھا، اعمليات ھای فاکتورینگ، به وام گيرنده ای یا اشخاص وابسته به

خدمات ارائه  شده ،پرداخت ھای قسطی برای محصوالت یا بيعانه ھا، پيشپرداخت ھای داده
توسط وام گيرنده یا اشخاص صادر شده  گذاری ھا در اوراق بھادار ھا، سرمایه رنامهاعتبا شده،
از طرف بانک مرکزی و کل  و تعھدات تعيين شده حساب ھای دریافتنی ،دیگر به او وابسته

  .می شود سرمایۀ بانک تعيين

  .ماده تعيين می شوند این  1بند طبق مرتبط با بانک اکثر ریسک برای شخص حد

اضافه شده و  03.03.04در  ،253-ویرایش شده است قانون ارمنستان 23.10.01در  50(ماده 
 )46-تغيير کرده است قانون ارمنستان

 

  اقل ميزان ذخایر الزامی حد  51ماده

 "مرکزی جمھوری ارمنستان بانک" مرکزی طبق قانون اقل ميزان ذخایر الزامی سپرده به بانک حد
ميزان  بانک مرکزی درباره سخت تر کردن حد اقل تصميم .ارمنستان تعيين می شود جمھوری

تر در قانون مربوطه  موقع اجرا گذارده می شود، اگر مدت دیر به ذخایر الزامی بعد از روز تصویب
  .است .تعيين نشده

 )253-اضافه شده است قانون ارمنستان 23.10.01در  51(ماده 

 

 ارز خارجی مدیریت  52ماده

 مرکزی جمھوری بانک" ھا طبق قانون بانک موقعيت ارز خارجی در بانک ھا و شعب شاخص

  .ارمنستان تعيين می شود جمھوری" ارمنستان

 

  ھای اقتصادی اصلی اجرا گذاشته شدن نرم موقع به  53ماده

 ماه  6ھا این نرم اصلی توسط بانک مرکزی ھای اقتصادی صورت سخت تر کردن رژیم نرم در.1
تعيين نشده  این قانونشوند ، اگر چيز دیگزی در  می موقع اجرا گذارده ھا به تصویب آن پس از
 .است



زمان تعيين  از ھا این نرم اصلی توسط بانک مرکزی ھای اقتصادی صورت مالیم کردن رژیم نرم در.2
 .شوند اجرا گذارده می موقع شده توسط بانک مرکزی به

 

 ھای اقتصادی ویژه نرم  54ماده

 ھای اقتصادی خاصی نرمتواند در موارد  می مرکزی به خاطر حفظ ثبات در سيستم بانکی بانک.1
   .تعيين کند ماه  6ویژه با اعتبار تا

 گذارد که بانک ھا فرصت موقع اجرا می به ھای اقتصادی ویژه را در مدتی نرم مرکزی بانک.2
  .ھای تعيين شده خواھند داشت این نرم الزامات فعاليت خود را با منطبق کردن

 

  6 باب

 گرازش دھی و نظارت حسابداری،

 )253- قانون ارمنستان 23.10.01عوض شده در عنوان(

  مالی ھای ش رازگ  55ماده

ھای دیگر  گزارشساالنه ،سه ماھه و  ھای مالی گزارش ھا و شعب بانک ھای خارجی  بانک.1
تواند ھمچنين فاصله  مرکزی می بانک .دھند نموده ، انتشار و به بانک مرکزی ارائه می تنظيم

  .ھای مالی تعيين کند گزارش ارائه دیگری برای ھای زمان

ارائه  ھای مالی گزارشھای  المللی، شکل بين مرکزی در نظر گرفته استاندارد ھای بانک.2
  .را تعيين می کند ارائۀ آنھا ھای شدنی به بانک مرکزی، نحوۀ و مدت

 و مدتھای تعيين شده توسط بانک مرکزی حد بانک موظف است به ترتيب و شکل، در موارد ھر.3
 :زیر به بانک مرکزی ارائه دھد مدارک و اطالعات به شرح سالی یک باراقل 

در سرمایۀ قانونی بانک، اطالعات  ھای مالی اشخاص حقوقی دارندۀ مشارکت مؤثر گزارش-  الف
 مشارکت مؤثر مدیران این اشخاص حقوقی و اشخاص دارای دربارۀ

مشارکت مؤثر در سرمایه دارای  ھای مالی اشخاص حقوقی وابسته به اشخاص گزارش-ب
وابسته و اشخاص دارای مشارکت  اطالعات دربارۀ مدیران این اشخاص حقوقی قانونی بانک،

 مؤثر

بانک دربارۀ اینکه شخصی جدید از  اشخاص دارای مشارکت مؤثر در سرمایۀ قانونی اظھارات-پ
 .نياورده است شخص دارای مشارکت مؤثر غير مستقيم به دست موقعيت مشارکت خود طریق
  10آورده است، بانک موظف است ظرف مشارکت مؤثر غير مستقيم بدست شخص دیگری اگر
 در بانک، به منظور دریافت کردن موافقت پس از بدست آآوردن مشارکت مؤثر غير مستقيم روز

شده  مشارکت مؤثر غير مستقيم در بانک تعيين مدارک دربارۀ اشخاص دارای بانک مرکزی،
این جمله نام، آدس،  از( اشخاص حقوقی را مرکزی، ھمچنين مدارک دربارۀ توسط بانک

شخص  ھا در آن که )مشارکت موثر دارای اطالعات دربارۀ مدیران و اشخاص ھای مالی، صورت
بانک مرکزی  همؤثر است ب مشارکت مستقيم به عنوان شخص دارای دارای مشارکت مؤثر غير

 ارائه دھد



 دارای مشارکت مؤثر در سرمایه قانونی بانک اطالعات به بانک وظيفۀ اشخاصھا و  گزارش ارائه
  .است

  .بانک باید کامل و درست باشند و اطالعات ارائه شدنی به بانک مرکزی توسط ھا  گزارش.4

 جمھوری" حسابداری" طبق قانون ھای مالی و اطالعات انتشار شدنی ھا صورت بانک.5
 .می دھندارائه  نموده تنظيم ارمنستان

اضافه شده است قانون  26.12.08، در253- قانون ارمنستان 23.10.01عوض شده در عنوان(
  )231-ارمنستان

اضافه  26.12.08، در 227-تغيير کرده و اضافه شده است قانون ارمنستان 15.11.05در  55(ماده 
 )231-شده است

 

 در بانک ھا حسابداری  56ماده

 )231-قانون ارمنستان 26.12.08ماده بامعتبر شده است در این(

 

 بر فعاليت بانک ھا نظارت  57ماده

مرکزی این نظارت طبق ترتيب  بانک .مرکزی است نظارت بر فعاليت بانک در انحصار بانک حق.1
ارمنستان انجام می  جمھوری «مرکزی جمھوری ارمنستان بانک  »قانون 15 باب تعيين شده در

  .دھد

  ) 46- قانون ارمنستان03.03.04 بندنامعتبر شده در ابن.(2

موقع انجام  در .را قبول و کمک کنند بانک ھا و شعب موظفند کارمندان بانک مرکزی ھمۀ.3
   .ھا ممنوع است آن اقدامات قانونی شدن یا دخالت کردن در و حسابرسی مانع انجام نظارت

 را در بانک مربوطه بدست آورده دربارۀ اطالعاتی تواند در نتيجۀ حسابرسی مرکزی می بانک.4
ھا جھت  که آن نظارت ، بانک ملی یا ادارۀ دیگری بگذارد ادارۀ دولتی مربوطه دارای حق اختيار

جمھوری ارمنستان یا بر واحد  تشکيل شده توسط بانکی فعال در فرعی بانک انجام نظارت بر
ين شده در ای طبق ترتيب تعي جھت دادن موافقت برای باز کردن واحد منطقه منطقه ای یا

انجام  ادارۀ دولتی مربوطه دارای حق انحصاری المللی بسته شده بين بانک مرکزی و بين قرارداد
تواند این اطالعات  مرکزی می بانک .اطالعات نيازمندند نظارت بر بانک ھای این کشور به این

   .بانکی ھستند ھا دارای اسرار آنھا بگذارد حتی اگر آن دراختيار

 در اوراق بھادار احتمالی سرمایه گذاری ھا تلفات و استفاده از ذخيرۀ تشکيل ترتيب.5
احتمالی  تلفات وام ھا و مطالبات، تشکيل ذخایر گذاری بانک ھا، ترتيب طبقه بندی سرمایه

   .دولت جمھوری ارمنستان تعيين می شود توسط نمایندۀ مختار

 بانک مرکزی اطالعات ناقص و نادرستمؤثر به  یا دریافت مشارکت در جریان صدور مجوز اگر.6
قانون توسط شخص دارای مشارکت  این  55ماده  3ارائه می شود، ھمچنين اگرمقررات بخش

 در جریان انجام نظارت بر بانک اطالعاتی شود و اگر  سرمایه قانونی بانک انجام نمی مؤثر در
 مالی اشخاص مرتبط با بانکبدتر شدن وضعيت  بدست آورده شدند که طبق آنان حقایقی دربارۀ



گذاران یا  سپرده بانک تاثيير داشته باشند یا منافع توانند بر وضعيت مالی ظاھر شدند که می
  بياندازند، بانک حق دارد اعتبار دھندگان را به خطر

بانک پيشنھاد بدھد که وی در مدت تعيين  شخص دارای مشارکت مؤثر در سرمایۀ قانونی به-الف
 یا حق ادعا ی خود نسبت به بانک که در بانک گذاری ھای خود ک مرکزی سرمایهتوسط بان شده

 بفروشد. کند تواند بر فعاليت بانک تاثيير با آن می

 .قانون عليه بانک عامال کند این  61از مجازات مذکور در ماده یکی-ب

مشارکت  بينی شده در بند الف، شخص دارای پيش صورت انجام ندادن پيشنھاد بانک مرکزی در
سود  روز بعد از مدت مقرر از حق رأی گيری، دریافت مؤثر در سرمایۀ قاونونی شروع از

کند  نمی شدن یا داشتن نمایندۀ خود در آن استفاده ھيئت مدیره بدون انتخاب سھام،عضویت در
  .نروند مرکزی تعيين شده در بند الف است از بين پيشنھاد بانک تا حقایقی که اساس

قانون موافقت بانک  این  55ماده  3بند بخش دارای مشارکت مؤثر غير مستقيم طبقشخص  اگر
او شخص مربوطه  است، شخصی دارای مشرکت مؤثر که از طریق مرکزی را دریافت نکرده

توسط بانک  کسب کرده است موظف است در مدت مقرر شده مشارکت مؤثر غير مستقيم
 .انتقال دھدبفروشد یا  مرکزی مشارکت خود در بانک را

ویرایش شده و  03.03.04، در 253-اضافه شده است قانون ارمنستان 23.10.01در  57(ماده 
 )227- اضافه شده است قانون ارمنستان 15.11.05، در 46-تغيير کرده است قانون ارمنستان

 

  خارجی بانک حسابرسی  58ماده

باید فردی را انجام دھندۀ ھر سال  برای بررسی فعاليت مالی و اقتصادی بانک، بانک.1
طبق ترتيب مقرر در قوانين و مقررات  و دارای حق انجام خدمات حسابرسی مستقل حسابرسی

مرکزی  عمومی طبق ترتيب تعيين شده توسط بانک مجمع .قبول کند و با او قرارداد ببندد مرتبط
حسابرسی خارجی مبلغی که برای خدمات  ميزان .می کند حسابرس خارجی بانک راانتخاب

  .شود می شود توسط ھيئت مدیرۀ بانک تعيين می پرداحت

ھمچنين به درخواست شرکت کنندگانی که  تواند فعاليت مالی و اقتصادی بانک می بررسی
این صورت شرکت کنندگان  در .با حق رأی ھستند انجام شود سھام  5%حد اقل صاحب

بانک را انتخاب می کنند،  برسی خارجیخودشان شخص انجام دھندۀ حسا تقاضاکننده بررسی
از  توانند ھا می پرداخت می کنند، حتی آن می بندند، در مقابل خدمات ارائه دادۀ او با او قرارداد

بررسی  نمایيد اگر طبق تصميم مجمع عمومی این ھای خرج شده بانک تقاضای جبران ھزینه
  .درست از آب در آمده است

ھای بانک دعوت  مدیره نيز با ھزینه تواند ھر موقع از طرف ھيئت میخارجی بانک  حسابرس.
 .شود

 گيری حسابرسی خارجی عالوه بر تنظيم نتيجه در قرارداد منعقده با شخص انجام دھندۀ بانک.2
در  بانک .بينی کند نيز پيش را) به مدیریت بانک نامه( حسابرسی باید تنظيم گزارش حسابرسی

گرازش ھای  حسابرسی خارجی بررسی قابليت اطمينان انجام دھندۀ قرارداد منعقده با شخص
  .بينی کند مرکزی را نيز باید پيش توسط خود به بانک ارائه شده

 ھای داخلی بانک ، ھمچنين نواقص در سيستم صورت بروزدادن موارد بدتر شدن وضعيت مالی در
 خارجی موظف است آنانحسابرسی بانک،حسابرس  طی)این جمله سيستم نظارت داخلی از(

 .را فوراً به اطالع بانک مرکزی برساند



و انتشار  ماه  4حسابرس خارجی ظرف مدت تواند بانک را موظف به جلب مرکزی می بانک.3
 .گيری او را کند نتيجه

و  شخص انجام دھندۀ حسابرسی خارجی تواند از بانک تقاضای عوض کردن مرکزی می بانک
   .این مقام کندشخص دیگری را به  تعيين

  .ارائه شود می سال بعد از سال مالی به بانک مرکزی ماه  01تا حسابرس خارجی گيری نتيجه.4

است مدارک مورد نياز مربوط به  درخواست بانک مرکزی حسابرس خارجی موظف به.5
 .ھا شامل اسرار بانکی، تجاری باشند آن بانک را به بانک مرکزی ارائه دھد حتی اگر حسابرسی

در این بخش طبق قانون جمھوری  حسابرسی در صورت انجام ندادن تعھدات مقرر سازمان
 .مسئوليت دارد ارمنستان

 تغيير  03.03.04در ،253-قانون ارمنستاناست  کرده و اضافه شده  تغيير  23.01.01در  58ماده(
 )227- قانون ارمنستان است شده ویرایش  15.11.05در ،46-قانون ارمنستان است  کرده

 

 

 ھای مالی گيری حسابرسی و صورت نتيجه منتشر  59ماده

حسابرسی و  گيری بعد از تمام شدن سال مالی نتيجه ماه  4ھا موظفند ظرف مدت بانک.1
 .انتشار دھند ھای مالی را در مطبوعات صورت

انتشار را  بعد از ھر سه ماھه صورت مالی سه ماھۀ خود ماه  15ھا موظفند تا تاریخ بانک.2
  .دھند

 تغيير کرده است 15.11.05 در، 46 - ارمنستان قانون  03.03.04تغيير کرده است  در  59ماده(
 )227- ارمنستان قانون

 

 

  7باب

  ھا قوانين و مجازات برای آن نقض

 قوانين نقض  60ماده

 :شوند، اگر ھا از طرف بانک مرکزی به مجازات محکوم می بانک

اساس نقض قوانين و مقررات حقوقی پر  یا عناصر دیگر کل سرمایه برقانونی بانک  سرمایۀ-الف
 شدند

 فعاليت بانک، اسناد حقوقی دیگری تصویب این قانون، قوانين دیگری تنظيم کنندۀ مقررات-ب
 نقض شده است شده بر اساس آنھا، اسناد حقوقی داخلی بانک



تغيير کرده و اضافه شده حقوقی  قوانين و مقررات بانک، شعبه براساس نقض اساسنامه-پ
 است

 به نظر بانک مرکزی بانک عمليات ھایی ھای اقتصادی اصلی بانک نقض شده است، یا نرم-ت
 گذاران و اعتبار دھندگان بانک را به مخاطره منافع سپرده داده است که می تواند انجام )فعاليت(

 بياندازد

مالی و سایر گزارش ھا نقض شده است  ارائه گزارش ھای حسابداری و نحوه و شرایط قواعد-ث
 ارائه شده است این مدارک اطالعات نادرست در (یا )، و

 .انجام نداده است توصيۀ بانک مرکزی مذکور در این قانون را بانک-ج

کلی شاخص ھای بانک ھا تعيين شده  ارزیابی تر از کلی شاخص ھای بانک پایين ارزیابی-چ
 مرکزی است توسط بانک

 بازپرداخت سپرده ھای اشخاص تضمين »صندوق ضمانت سپرده ھا طبق قانونبه  بانک-ح
 است ارمنستان ھزینه ھای تضمين را پرداخت نکرده جمھوری. «واقعی

 قانون وجود دارند این  57ماده  6مذکور در بخش دالیل-خ

تصویب حقوقی  اسناد (یا )مشارکت بانک و قوانين تنظيم کنندۀ فعاليت گروه مالی با مقررات-د
  .شده بر اساس آنان نقض شدند

ویرایش شده  24.11.04 در ،253- ارمنستان قانونویرایش شده است   23.10.01در  60ماده(
 ،227-قانون ارمنستان است  کرده و اضافه شده تغيير  15.11.05، در 148-ارمنستان قانون است
 ) 134- شده قانون ارمنستان اضافه  12.11.15در

 

 

 مدیران بانک مسئوليت 60 1ماده

 منافع بانک عمل کنند، حقوق و وظایف خود بانک در جریان انجام وظایف خود باید برای مدیران.1
  .دھند نسبت به بانک را صادقانه و عاقالنه انجام

 نقض قوانين و مقررات حقوقی داخلی و مقررات ارائه شده به ھيئت مدیرۀ بانک گزارش ھای اگر
و  است اقداماتی جھت از بين بردن این نقض ھا ھيئت مدیرۀ موظف کنند میحقوقی دیگر کشف 

  .ھا در آینده انجام دھد تکرار نشدن آن

) بيکارگی( نتيجۀ عمليات ھای عمدی خود وارده به بانک در بانک برای خسارت واقعی مدیران.2
رسانده به عمل خسارت  اگر .مسئوليت دارند قانون جمھوری ارمنستان نسبت به بانک طبق

 .مسئوليت مشترک دارد ھا نسبت به بانک شده است، آن مدیر انجام بانک توسط بيش از یک
عليه اخذ تصميم خسارت  شوند که خسارت وارده به بانک معاف می مسئوليت از مدیرانی

مدیران بانک ھمچنين شامل  مسئوليت. دادند یا در جلسه حضور نداشتند رسانده به بانک رأی
 :باشد می موارد زیر

اعتبارات، وام ھا و معامالت دیگری بر  جبران خسارت وارده به بانک در نتيجۀ دادن برای-الف
 گيرنده، وام گيرنده ھای عمده، اشخاص نقض استانداردھای تعيين شده برای یک وام اساس



 تصميمانجام این معامله طبق قانون  مسئوليت دارد، اگر برای مرتباط با بانک، مدیر عامل بانک
 دارند مسئوليت ھيئت مدیره مدیره ضروری است، پس مدیر عامل و اعضای ھيئت

 ھای واقعی وارده به بانک در نتيجۀ ھيئت اجرایی ھمچنين موظف به جبران خسارت اعضای-ب
ھيئت مدیره  تصویب شده توسط انجام شده بر اساس نقض مقررات حقوقی داخلی معاممالت.

 است .بانک،

 نقض ھای قوانين و مقررات حقوقی داخلی و ارائه شده به ھيئت مدیرۀ بانک ھایگزارش  اگر-پ
 اعضای ھا متحمل زیان شده ، آینده در نتيجۀ آن مقررات ،حقوقی دیگر کشف کرده و بانک در

مشترک دارند، مگر در صورتی که  مسئوليت ھای واقعی ھيئت مدیره برای جبران این خسارت
و به اندازه کافی جھت جلوگيری این  درست صالحيت خود اقدامات مدیره در چارچوب ھيئت عضو

  .را انجام داده است نقض ھا

حقوقی دیگری مشخص شده در نتيجۀ  اطالعات در خصوص نقض ھای قوانين و مقررات اگر-ت
 نشده و در آینده بانک در نتيجۀ این نقض ھا حسابرس داخلی به ھيئت مدیرۀ بانک ارائه بررسی

  .موظف به جبران این زیان ھاست ھا شده، مدیر حسابرسی داخلی متحمل زیان

 گيری مثبت مقررات داخلی بانک و نتيجه معامله با شخص مرتبط با بانک بر اساس نقض اگر-ث
در  برای جبران زیان ھای واقعی وارده به بانک ھيئت مدیره انجام شده است، ارائه شده به

 .مسئوليت دارد نتيجۀ این معامله مدیر عامل بانک

شود اگر وی صادقانه عمل کرده  معاف می مسئوليت برای خسارت رسانده به بانک از شخصی.3
 این جمله از .نظر خودش عمليات ھایش به نفع بانک بود به و است

ھا به بانک  اگر بعداً در نتيجۀ آن تصميمات منطقی کاری اتخاذ شده است، و حتی اگر-الف
اتخاذ تصميمات به عنوان ریسک بيزنس  بوجود آمدن این خسارت در موقعرسانده است،  خسارت
 .شده است دانسته

 و اگر اتخاذ این قصد خسارت رساندن نداشت، اتخاذ تصميمات ازطرف مدیر صادقانه بوده، اگر-ب
 قوانين نبوده و الزامات مقررات حقوقی بر اساس نقض تصميمات.

 رسانده به بانک به تقصير خودشان معاف نمی مسئوليت خسارتھا را از  مدیران بانک آن اخراج
  .کند

بيشتر از سھام عادی توزیع  و  1%دارای) ھم با( که بانک)  کنندگان شرکت( کننده ای شرکت.4
از مدیران بانک به دادگاه  د)ن(دار حق)ھستند( است) در سرمایه قانونی مشارکت( شده

  .(ین)نمای وارده به بانکو تقاضای جبران حسارت  د)ن(شکایت کن

 )227-شده است، قانون ارمنستان اضافه  15.11.05در 160 ماده(

 

 

 برای نقض قانون مجازات  61ماده

 :شوند می ھا از طرف بانک مرکزی به مجازات زیر محکوم بانک  60موارد مذکور در ماده در.1

 و توصيۀ از بين بردن نقض ھا پيشگيری- الف



 جریمه-ب

 ای مدیران بانک صالحيت حرفه سلب-پ

 دانستن مجوز باطل-ت

شده  بينی مسئوليت پيش از و مدیران بانک ھا صورت اعمال مجازات مذکور در این ماده بانک در.2
   .نمی شوند قرارداد ھا و مقررات حقوقی دیگری معاف و قوانين .در

 زمان دیگری چند مجازات ھمیا مقررات حقوقی  تواند در صورت ھر نقض قوانين مرکزی می بانک.3
صالحيت  سلب)یا( و جریمه)یا( بين بردن نقض ھا و توصيۀ از از این جمله پيشگيری ھمراه با

  .بانک یا مدیر بانک بکار ببرد نسبت به ای مدیران بانک را حرفه

است کرده  تغيير  15.11.05در ،253-قانون ارمنستاناست شده  ویرایش  23.10.01در  61ماده(
 )  227قانون ارمنستان

 

 و توصيۀ از بين بردن نقض ھا پيشگيری  62ماده

 نقض بانک نقض کننده به اطالع او شود و مجاز نبودن طریق پيشگيری نقض ثبت می از.1
  . شود می رساننده

 انجام)یا( و مقرر توسط بانک مرکزی ھمچنين توصيۀ از بين بردن نقض ھا در مدت پيشگيری.2
شرایط  و عمليات ھای بانک، تغيير ، قطع معامالت نقض در آینده جلوگيری ھمچوناقدامات برای 

  الزامی است توصيه برای بانک دریافت کرده پيشگيری اجرای .کند می .بينی ھا پيش آن

برده می  بکار  60مذکور در ماده به عنوان مجازات در صورت وجود یکی از شرایط پيشگيری.3
  .شود

 )253-اضافه شده است، قانون ارمنستانو  کرده تغيير  23.10.01در  62ماده(

 

 جریمه  63ماده

 صورتی که بانک با تعيين جریمه و ميزان به درخواست بانک مرکزی، به حکم دادگاه در جریمه.1
بانک به بودجۀ دولت پرداخت  یخبرنگار حساباز  جریمه .جریمه موافق نيست، اخذ می شود

   .می شود

شود  قانون بکار برده می این  57ماده  6عنوان مجازات در مورد تعيين شده در بخشبه  جریمه.2
  .قانون موجود ھست این  60یکی از ضوابط مصرح در ماده وقتی که ھمچنين

  شود و از طرف بانک مرکزی تعيين می جریمۀ ھر تخلف که بانک باید پرداخت کند ميزان.3

به  اقتصادی ، برای تأخير در ارائه گزارش ھا استاندارد جریمه برای ھر نوع تخلف از ميزان-الف
مرکزی  اقل سرمایه قانونی تعيين شده توسط بانک حد  5%تواند بيشتر از نمی مرکزی  . .بانک
  .نيست تخلف از نسبت دخيرۀ الزامی نکته شامل این .باشد



اقل سرمایه  حد  1%تواند بيشتر از نمی قانون بانکی بانک برای ھر نوع نقض جریمه ميزان-ب
 .مرکزی باشد قانونی تعيين شده توسط بانک

  .بانک شود جریمه نباید باعث سنگين شدن وضعيت مالی مبلغ..4

 بانک، نقض نسبت اقتصادی اصلی حد اکثر اساس مرکزی برای انجام فعاليت ریسکدار بی بانک.5
،برای نقض  بانک در موقع صدوربرای افراد مرتبط با  ریسک حد اکثر یا ریسک برای یک وام گيرنده

نادرست، برای مانع  ،ارائه گزارش ھا با تأخير یا با اطالعات اقتصادی اصلی دیگری نسبت ھای
 عدم انجام سفارش ھای بانک مرکزی صادر شده رکزی،]ھای بانک م شدن از انجام بررسی

مقرر  حد اقل حقوق برابر 1000 بانک را به اندازۀ مبلغ تا تواند طبق ترتيب مقرر در این قانون می
مذکور  اشخاص .می شود به درخواست بانک مرکزی به حکم دادگاه اخذ جریمه .جریمه کند

   .پرداخت می کنند جریمه را با پول خودشان به نفع دولت

ارمنستان جریمه طبق  جمھوری"مصرف کننده اعتبارات" بانک نقض کردۀ مقررات قانون برای.6
  .ھمين قانون صادر می شود ترتيب تعيين شده در

کرده و  تغيير  15.11.05در ،253- قانون ارمنستاناست  شده  ویرایش  23.10.01در  63ماده(
  )127-قانون ارمنستاناست  شده  اضافه  17.06.08در ،227- ارمنستان قانون است  اضافه شده

 

  ای مدیران بانک صالحيت حرفه سلب  64ماده

 :محروم می شوند، اگر به تصميم بانک مرکزی صالحيتبانک از گواھی  مدیران

 نقض کردند و سایر مقررات حقوقی را عمداً  قوانين- الف

 را انجام داده ، مانع انجام بررسی بانک فعاليت خطرناک و غير منطقی دورۀ کار کردنش در-ب
 مرکزی و کارمندانش شده است

خسارت دیگری بانک شده اند یا  ھایی انجام داده که باعث خسارت مالی یا عمليات-پ
 شوند می

بر خالف منافع بانک و مشتریان بانک  ھایی برای منافع شخصی خود انجام دادند که عمليات-ت
 بودند

 را غير صادقانه انجام بانک و مشتریان بانک خود، از این جمله وظایف امانتی نسبت به وظایف-ث
 داده اند،

  نيستند بانک مرکزیای به تشخيص  حرفه صالحيت دارای-ج

  اعتنایی کردند آن بی بانک مرکزی را انجام ندادند ، به پيشگيری توصيه-چ.

 بانک مرکزی درباره سلب گواھينامۀ صالحيت تصميم گذارده شدن از تاریخ به موقع اجرا شروع.2
 شده طبق قوانين جمھوری ارمنستان، اساسنامۀ حرفه ای مدیر بانک، ھمۀ اختيارات وی داده

 .بانک و اسناد داخلی دیگری متوقف می شوند

 )253- ، قانون ارمنستاناست  شده ویرایش 23.10.01 در 64 ماده(

 



 

  دانستن مجوز طلبا  65ماده

  شود ، اگر باطل دانسته می مجوز.1

 بانک، اسناد خقوقی دیگری نقض شده است این قانون، قوانين دیگری نتظيم فعاليت مقررات-لف

 نداده است پس از دریافت مجوز فعاليت بانکی انجام سال 1 ظرف مدت بانک-ب

 بانک مرکزی را برای از بين بردن نقض ھا در مدت تعيين شده توسط بانک مرکزی توصيۀ بانک-پ
 .اجرا نکرده است

  .بانک متوقف شده است فعاليت-ت

فعاليت  مجوز .مرکزی باطل دانسته می شود فعاليت بانکی به تصميم ھيئت مدیرۀ بانک مجوز.2
قوانين دیگری  اگر در .این قانون باطل دانسته می شود بانکی فقط طبق ترتيب تعيين شده در

  .قانون معتبر ھستند دانستن مجوز تعيين شده باشد، مقررات این طلبا مقرراتی در مورد

شوند  در صورتی باطل دانسته می فعاليت بانکی شعب بانک ھای خارجی ھمچنين مجوز.3
کشور ثبت و فعاليت اصلی خود سلب  حق انجام فعاليت بانکی از بانک خارجی در وقتی که

  ..شده باشد

 )253-کرده، اضافه شده است، قانون ارمنستان تغيير  23.10.01در  65ماده(

 

 

 بانکی و نتایج حقوقی آن تصميم دربارۀ باطل دانستن مجور فعاليت انتشار  66ماده

قانون فوراً  این  65فعاليت بانکی طبق ماده باطل دانستن مجور بانک مرکزی دربارۀ تصميم.1
شود اگر مھلت دیگری مقرر  گذارده می موقع اجرا تصميم از تاریخ انتشار به این .انتشار می شود

    .است نشده

حق انجام  باطل دانستن مجور فعاليت بانکی دربارۀ موقع اجرا گذارده شدن تصميم تاریخ به از.2
ھا  فروش دارایی بجز معامالتی در جھت انجام وظایف خود، شود بانکی از بانک سلب میفعاليت 

  .می شود منحل بانک طبق ترتيب تعيين شده در قانون و توزیع نھایی آنان ، و

 مدت مجور فعاليت بانکی با دالیل صدور آن طی باطل دانستن تصميم بانک مرکزی دربارۀ کپی.3
صورت پژوھش خواستن از  در .داده می شود عبه بانک خارجی قراردر اختيار بانک یا ش روز 3

به دادگاه طی ھمه رسيدگی  باطل دانستن مجور فعاليت بانکی دربارۀ تصميم بانک مرکزی
  .متوقف نمی شود اعتبار این تصميم

 )شده است، قانون ارمنستان اضافه  23.10.01در  66ماده(

 

  

 



  8 باب

 بانک سازمان تجدید

 

 سازمان بانک ھا تجدید  67ماده

   .دیگری یا تجدید ساختار بانک انجام می شود از طریق ادغام آن با بانک سازمان بانک تجدید1.

ترتيب تعيين شده درقانون مدنی  طبق) شکل ساختار سازمانی تغيير(ساختار بانک تجدید.2
  .ارمنستان و قوانين دیگری انجام می شود جمھوری

  .می شود ترتيب تعيين شده در این باب انجامبانک طبق  ادغام.3

 )253-شده است، قانون ارمنستان ویرایش  23.10.01در  67ماده(

 

 

 ادغام بانک ھا ترتيب  68ماده

 بانک ھای ادغام شونده موافقت اوليه بانک صورت داغام یک یا چند بانک با بانک دیگری در.1
 .بندند می با ھم قرارداد ادغام مرکزی را دریافت کرده

داغام بانک شرایط اصلی، مدارک  دریافت کردن موافقت اوليه جھت بستن قرارداد برای.2
  .دھد می معامله را به بانک مرکزی ارائه مورد نياز اطالعات.و

اطالعات مورد  شرایط اصلی، مدارک و پس از دریافت کردن ماه  1بانک مرکزی ظرف مدت ھيئت.3
یا امنتاع از صدور  صدور موافقت اوليه ماده، تصميمی مربوط به این  2بند معامله را مذکور در نياز

بانک مرکزی مربوط به صدور  صورت عدم صدور تصميم در مدت مقرر تصميم در .آن اخذ می کند
  .شده بشمار می رود موافقت تصویب

 :قرارداد ادغام اعالم نکند، اگر تواند موافقت خود را برای بستن مرکزی می بانک

ارمنستان است،  مدارک ارائه شده برخالف قانون جمھوری یا (ھا بانک)بانک سازمان تجدید-الف
 مدارک کامل نيستند

 بدتر خواھد شد مانده در نتيجۀ ادغام مالی بانک باقی وضعيت- ب

 انحصاری کسب خواھد کرد در بازار بانکی موقعيت در نتيجۀ ادغام بانک-پ

  شود می اعتبارگيرندگان یک طرف به خطر انداخته گذاران ونتيجۀ معامله منافع شپرده  در-ت

 دیافت کردن موافقت بانک مرکزی قرارداد ظرف مدت یک ماه بعد از ھای ادغام شونده بانک.5
ارائه  مرکزی را به ھمراه تقاضا به بانک مرکزی ادغام و سایر مدارک تعيين شده توسط بانک

را  آن بعد از دریافت کردن قرارداد ادغام، ھفته  2مدیرۀ بانک مرکزی ظرف مدت ھيئت .دھد می
 .آن مطابق با شرایط موافقت اوليه باشد اگر .کند تصویب و ثبت می



 )253-شده است، قانون ارمنستان ویرایش  23.10.01در  68ماده(

 

 

 حقوقی ادغام بانک ھا نتایج  69ماده

اقدامات  تعيين شده در قرارداد ادغامھای  مدت اند، ظرف ھایی که تصميم ادغام اخذ کرده بانک.1
به ھمراه اساسنامه و  می دھند، سند انتقال را تصویب کرده آن را مذکور در این قرارداد را انجام

شده در مقررات حقوقی بانک  اساسنامۀ بانک باقی مانده به ترتيب تعيين تغييرات و اضافات
 .دھند می ارائه قانون به بانک مرکزی برای ثبت مرکزی و این

 مانده توسط بانک اساسنامۀ بانک باقی اساسنامه و تغييرات و اضافات تاریخ ثبت از شروع.2
از  بعد .شده یادداشت می شود فعاليت بانک ادغام مرکزی ، در دفتر ثبت بانک ھا در مورد توقف

 .رود می مانده تجدید سازمان شده بشمار باقی بانک .این یادداشت

 )شده است، قانون ارمنستان ویرایش  23.10.01در  69ماده(

 

 

 بانک فرعی با بانک مادری ادغام  70ماده

 )253-شده است، قانون ارمنستان باطل  23.10.01ماده در این(

 

 

 حقوقی ادغام نتایج  71ماده

 )شده است،فانون ارمنستان باطل  23.10.01در  71ماده(

 )253-ارمنستانشده است، قانون  ویرایش  23.10.01در باب(

 

   9باب

 بانک انحالل

  انجالل بانک دالیل  72ماده

 :منحل می شود بانک

 مجوز باطل دانسته شده است اگر- الف

 مجوز نامعتبر دانسته شده است اگر-ب



 بانک ھا، شرکت ھای سرمایه گذاری، مدیران ورشکستگی  »موارد تعيين شده در قانون در-پ
 ارمنستان جمھوری «سازمان ھای اعتباری بيمه،صندوق سرمایه گذاری، شرکت ھای 

 تصميم مجمع عمومی به-ت

 دیگری تعيين شده در قوانين دالیل-ث

  »قانون ماده بانک طبق ترتيب مذکور در این  1موارد تعيين شده در بند پ بخش در.2
صندوق سرمایه گذاری، شرکت  بانک ھا، شرکت ھای سرمایه گذاری، مدیران ورشکستگی

 .شود ارمنستان منحل می جمھوری «سازمان ھای اعتباری بيمه،ھای 

شده و  اضافه  15.11.05در ،253-قانون ارمنستاناست شده  ویرایش  23.10.01در  72ماده(
 در ،184- قانون ارمنستاناست کرده  تغيير 09.04.07 در ،227-است قانون ارمنستان تغيير کرده 
قانون است شده  اضافه  22.12.10در ،199- ارمنستانقانون است کرده  تغيير 11.10.07
 )255-ارمنستان

 

 

 مجمع عمومی بانک به تصميم انحالل  73ماده

 نسبت به سپرده گذاران، دارد اگر بانک عمومی حق اتخاذ تصميم در مورد انحالل بانک مجمع.1
 ھستند تعھداتمعامالت حواله پولی طلبکاران  ھای بانکی، اشخاصی که در دارندگان حساب

  .ندارد

 مجمع برای انحالل بانک به تصميم عمومی برای دریافت موافقت اوليه از طرف مجمع بانک.2
 برگ درخواست برای دریافت موافقت اوليه عمومی بر اساس تصميم مراجعه به بانک مرکزی

مرکزی تعيين می ھا بانک  آن فھرست( مورد دالیل انحالل برای انحالل بانک را به ھمراه مدارک در
 .بانک مرکزی ارائه می دھد به)کند

کند و حق دارد آن را رد کند  بررسی می ماه  3مدیرۀ بانک مرکزی درخواست را ظرف مدت ھيئت
جمھوری  انحالل باعث عدم ثبات در سيستم بانکی ھيت مدیرۀ بانک مرکزی به نظر استدالل اگر

 سال  2فعاليت بانک را تا تواند مرکزی می این صورت ھيت مدیرۀ بانک در .ارمنستان می شود
   .دیگر تمدید کند

برای متوقف  تواند اقداماتی مرکزی برای انحالل می بعد از دریافت کردن موافقت اوليۀ بانک بانک.3
اشخاصی که در  ھای بانکی، سپرده گذاران، دارندگان حساب خود نسبت به کردن تعھدات

   .ھستند، بعمل بياورد معامالت حواله پولی طلبکاران

تواند در مورد  می ماده این  3در بخش متوقف کردن تعھدات مذکور عمومی فقط بعد از مجمع.4
دریافت کردن اجازه  پس از اتخاذ این تصميم فوراً درخواست برای بانک .گيری کند انحالل تصميم

مدیرۀ بانک مرکزی تعيين  آنان را ھيئت فھرست( مدارک در مورد دالیل انحالل انحالل را به ھمراه
 .دھد ارائه می مرکزی بانک به)کند می

 بانک دریافت کردن اجازه انحالل را رد کند اگر درخواست برای تواند مدیرۀ بانک مرکزی می ھيئت
حواله پولی  ھای بانکی، اشخاصی که در معامالت حساب نسبت به سپرده گذاران، دارندگان

 .طلبکاران خود نيست تقاضاھای یا بانک قادر به بر آوردنتعھدات دارد  ھستند، .طلبکاران

 



توسط بانک مذکور در  ھای ارائه شده مرکزی برای بررسی عدم دالیل رد درخواست بانک.5
طبق ترتيب تعيين شده در  از بانکی که در مورد انحالل تصميم گرفته تواند می  4و  2ھای بخش
  .کند بازدید"مرکزی جمھوری ارمنستان بانک" قانون

اتخاذ  تصميمی در مورد باطل دانستن مجوز نيز مرکزی در صورت صدور اجازۀ انحالل بانک بانک.6
   .می کند

ھای منحل شونده توسط ھيئت مدیرۀ  ھای خبرنگاری بانک مدیریت یا بستن حساب ترتيب.7
 .مرکزی تعيين می شود بانک

شده است  اضافه  12.11.12در ،227-ارمنستانقانون است شده  ویرایش  15.11.05در  73ماده(
 )212-قانون ارمنستان

 

 

 انحالل کميسيون  74ماده

دادگاه مذکور  بعد از اتخاذ تصميم مربوط بانک مرکزی یا روز  5انحالل بانک ظرف مدت کميسيون.1
مطالبات ھای وی و بر آوردن  دارایی قانون به منظور انحالل کردن بانک، فروختن این  72در ماده
و عضو  مدیر .اعضای آن حد اقل سه نفر می باشد تعداد .طلبکاران تشکيل می شود قانونی

طرف بانک  ای دریافت کرده از دارای صالحيت حرفه فقط شخصی تواند کميسيون انحالل می
مدیر عامل یا شخصی انجام دھندۀ  تشکيل شدن کميسيون انحالل اختيارات آن تا .مرکزی باشد

 بينی نشده اساسنامۀ بانک چيز دیگری پيش دھند اگر در يارات مدیریت انجام میاخت ھمچون
   .است

مدیریت بانک منحل شونده به آن منتقل  از تشکيل شدن کميسيون انحالل ھمۀ اختيارات بعد.2
کنندۀ  صادر «مسکن حمایت شده وام قرضه اوراق  »بجز مواردی که بانک طبق قانون شود می
   .شده است مسکن است و برای آن مدیر وام مسکن تعيين وام قرضه ورق

 وام اوراق قرضه شامل تعھدات ناشی از انحالل تنظيم و تصویب شده توسط مدیر انحالل ترازنامه
 .ھای آنان نيستند دارایی مسکن حمایت شده و

 آنانھای  دارایی مسکن حمایت شده و وام اوراق قرضه تعھدات ناشی از وام مسکن برای مدیر
   .انتشار می دھد کند و ترازنامۀ جدا تنظيم و تصویب می

زمان و  کند و می بعد از تشکيل شدن در مطبوعات آگھی منتشر روز  3انحالل ظرف کميسيون.3
 زمان( رساند مرکزی می طلبکاران را به اطالع بانک مطالبات توسط نحوۀ انحالل بانک و ارائه

  ).باشد ماه  2تواند کمتر از نمی

 انحالل بانک به تصميم ھيئت مدیرۀ بانک صورت تشکيل نشدن کميسيون انحالل، کميسيون در.4
  .مرکزی تشکيل می شود

است شده  اضافه 15.11.05 در ،253-قانون ارمنستان است شده ویرایش 23.10.01 در 74 ماده(
 )105-شده است قانون ارمنستان اضافه 26.05.08 در ،227-قانون ارمنستان

  

 



 انحالل کميسيون ھای اقدام .احالل بانک ترتيب  75ماده

انحالل مدارک و  کميسيون از اتخاذ تصميم در مورد تشکيل روز بعد  3بانک موظفند ظرف مقامات.1
  .بانک را به کميسيون انحالل تحویل بدھد ھای مادی و دیگری ارزش

مرکزی درخواست  به بانک بعد از تشکيل کميسيون انحالل روز  3کميسيون انحالل ظرف رئيس
 روز  3مرکزی ظرف بانک  .را اضافه کند ”بانک منحل شونده“کلمات  می دھد که وی در نام بانک

را در آن  ”بانک منحل شونده“دھد و کلمات  تغيير می نام بانک را بعد از دریافت کردن درخواست
 .اضافه می کند

 این  2بانک طبق ترتيب مذکور در پاراگراف انحالل موظف است بعد از تغيير دادن نام کميسيون
   .کند اضافه «منحل شونده بانک »کلمات بخش مھر سربی و سربزگ بانک را عوض کند و

 :قانون این  74ماده  3در بخش انحالل طی ارائه مطالبات طلبکاران مذکور کميسيون.2

انجام محاسبات نھایی  و شده به بانک برای پس دادن به صاحبان خود اموال سپرده اقداماتی-الف
 صاحبان  .فرستد می انحالل به صاحبان اموال اطالعيه ھا کميسيون .به آن بعمل می آورد مربوط

در  اگر .مواظفند اموال خود را پس بگيرند بعد از دریافت کردن این اطالعيه ھا ماه  1ظرف مدت
و آن را  بندد قرارداد میکميسيون انحالل طبق قانون  گيرد مدت مقرر صاحب اموالش را پس نمی

  .ذخيره می کند

 کند ارزیابی می و بدھی ھای بانک منحل شونده را ثبت و ھا دارایی-ب

زودتر  دریافت کردن حساب ھای دریافتنی بانک، برای پيدا کردن بدھکاران بانک، الزم را اقدامات-پ
  آورد بانک منحل شونده بعمل می بازپرداخت وام ھای داده شده توسط

 .با سود بيشتر بعمل می آورد ھای بانک منحل شونده برای فروش دارایی اقداماتی-ت

 آورد موجود نسبت به بانک بعمل می برای فراھم آوردن موجبات انجام تعھدات اقداماتی-ث

تعيين  مانده بعد از انجام تعھدات بانک را باقی وجوه توزیع در ميان شرکت کنندگان ترتيب-ج.
  کند می

طلبکاران ترازنامه  بعد از پایان یافتن مھلت ارائه مطالبات ھفته  1انحالل ظرف مدت کميسيون.3
انتشار می  نسخه  2000حد اقل کند و در مطبوعات دارای تيراژ تصویب می انحالل را تنظيم و

 : باشد ترازنامه شامل اطالعات زیر می این .دھد

 بانک منحل شونده اموال-الف

ارائه شده به  جمله کل مبلغ مطالبات شده توسط طلبکاران، از اینمطالبات ارائه  فھرست-ب
و  مبلغی که باید به ھر سپرده گذار، وام دھنده منعکس شده در ترازنامۀ بانک، ميزان یا بانک

قانون، ھمچنين فھرست  این 175 مطالبات مذکور در ماده طلبکار دیگری پرداخت شود، نوبت انجام
 خود مطالبات رد شده توسط

 بررسی این مطالبات نتایج-پ

 دیگری تعيين شده توسط بانک مرکزی اطالعات-ت

 توسط بانک مرکزی طبق ترتيب تعيين شده در تاریخ تعيين شدن مدیر وام مسکن برای بانک از
 ارمنستان، مدیریت تعھدات مربوط به جمھوری  «قرضه با پشتوانه رھنی مسکونی اوراق  »قانون



به مدیر وام  ھا بانک یا سازمان اعتباری و پشتوانۀ آن رھنی مسکونیقرضه با پشتوانه  اوراق
 .مسکن منتقل می شود

 مسکونی اوراق قرضه با پشتوانه رھنی مربوط به تعھدات وام مسکن در صورت منتقل نکردن مدیر
قرضه با پشتوانه  اوراق  »ترتيب تعيين شده در قانون ھا به صادرکنندۀ دیگری طبق و پشتوانۀ آن

اوراق قرضه  مربوط به تعھدات ارمنستان، ھمۀ اختيارات مدیر انحالل جمھوری  «نی مسکونیرھ
  ھا را خودش انجام می دھد آن رھنی مسکونی و پشتوانۀ با پشتوانه

ماده یک نسخه از روزنامۀ  این  3بخش انحالل موظف است به ترتيب تعيين شده در کميسيون.4
مرکزی حق دارد  بانک .مرکزی ارائه دھد روز انتشار به بانکترازنامۀ انحالل را در  منتشر کردۀ

  2000دارای تيراژ حد اقل در مطبوعات دیگری انتشار ترازنامه را کميسيون انحالل را ملزم به
   .کند نسخه

قانون طبق  این 175 نوبت مذکور در ماده انحالل مطالبات طلبکاران را به ترتيب کميسيون.5
 .انتشار آن بر آورده می سازد از تاریخترازنامۀ انحالل شروع 

است شده  اضافه  26.05.08در ،227-قانون ارمنستان است شده ویرایش  15.11.05در  75ماده(
 تغيير  19.03.12در ،141-قانون ارمنستان است کرده تغيير  08.06.09در ،105-قانون ارمنستان

 )66-کرده است قانون ارمنستان

 

 

 ساختن مطالبات بر آورده نوبت 75 1ماده

 قانون  14.2ھا طبق مقررات باب فروش وثيقۀ آن با پول حاصل شده از دار وثيقه بدھی تعھدات.1
 وثيقه است ، بخشی از بدھی بيشتر از قيمت اگر  .شود پرداخت می مادی جمھوری ارمنستان

می  دیگری پرداخت نيستند با بدھی ھای موجود نسبت به طلبکاران دار وثيقه بدھی ھا که
   .شود

 :شود پرداخت می زیر انحالل به ترتيب ھای بانک با وجوه بدھی.2

توسط  انجام اختيارات تعيين شده در این قانون برای) این جمله دستمزد از( ھای الزم ھزینه-اول
 انحالل کميسيون اعضای

جمھوری ارمنستان، کشورھای  ھای بانکی شھروندان ھا و موجودات در حساب سپرده-دوم
ھمۀ سپرده  دارد)حساب( یک شخص در بانک چند سپرده اگر .بدون شھروندی دیگری و اشخاص

  شوند سپرده می شوند و یک ھای او جمع آوری می

 ششم نيست ھایی بانک که در نوبت ھای چھارم، پنجم و بدھی-سوم

دیگری ھا، پرداخت ھای الزامی  ھای بانک در رابطه با بودجۀ دولت و شھرداری بدھی-چھارم
 ارمنستان طبق قانون

 ھا ناشی از وام ھای تبعی بدھی-پنجم

 ھای شرکت کنندگان بانک بدھی-ششم



ھا در نوبت ششم  ھای بانک نسبت به آن کنندگان و اشخاص مرتبط با بانک که بدھی شرکت
  .شوند می حذف می شود از طلبکاران نوبت دوم، سوم و پنجم پرداخت

 .دارند خود حقوق برابر برای انجام مطالبات ندکه در یک نوبت ھست طلبکارانی

می  ھمۀ مطالبات نوبت قبل انجام اجرای کامل طلبکارانی که در یک نوبت ھستند بعد از مطالبات
   .شوند

شده در رجيستری وثيقه  ھای ثبت قرضه با پشتوانه رھنی با دارایی اوراق صاحبان مطالبات.2.1
وثيقه فقط به منظور پرداخت  رجيستری ھای ثبت شده در دارایی وثيقۀ فروش .پرداخت می شوند

  .قرضه با پشتوانه رھنی اتجام می شود اوراق صاحبان بدھی ھای

ھا حق  ، پس آن قرضه با پشتوانه رھنی کامالً پرداحت نشدند اوراق صاحبان بدھی ھای اگر
قرضه با پشتوانه  اوراق صاحبان .وثيقه به ترتيب اولویت نگه می دارد ھای دریافت مبلغی از دارایی

نسبت به  ماده جمھوری ارمنستان در جریان انحالل قانون 14.1 مقررات باب توانند طبق رھنی می
 .خود را ارائه دھند به اندازۀ بدھی پرداخت نشده مطالبات بانک ھای دارایی. موجودی

مانده  باقی ھای بازپرداخت داراییمسکن تقاضای  تواند ھر موقع از مدیر وام انحالل می کميسيون
 از پرداخت بدھی بعد .اوراق قرضه با پشتوانه رھنی کند به بعد از پرداخت بدھی ھای مربوط

مانده به صادر کننده  باقی ھای ھای مدیریت دارایی رھنی و جبران ھزینه اوراق قرضه با پشتوانه
  .وارد ترازنامۀ وجوه انحالل می شود و برگردانده

 کردن از بررسی آنان از طرف ميسيون انحالل ورت رد کردن مطالبات طلبکار یا اجتنابص در.3
 .انحالل دارد اعتراض کردن عليه عمليات ھای کميسيون حق طلبکار قبل ازتصویب ترازنامۀ انحالل

موقع  که در این نوبت کميسيون انحالل در این قابل انجام است مطالبۀ طلبکار در نوبتی اگر
این نوبت را  بدھی ھای تواند تا اتخاذ حکم پرداحت کند، دادگاه می می .را پرداختبدھی ھا 
 .متوقف کند

مطالبۀ او با  تعيين شده در این قانون ارائه داده، پس را بعد از پایان مھلت طلبکار مطالبۀ خود اگر
ارائه  را مقرر مطالبۀ خود پرداخت بدھی ھای طلبکارانی که در مھلت مانده بعد از وجوه باقی
  .آورده می شود دادند، بر

انحالل ثبت شده است تا آخرین روز  کميسيون از طرف ارائه داده و طلبکار که مطالبۀ خود را اگر
 دریافت مطالبۀ خود خضور نمی یابد ، وجوه مقرر برای پرداخت بدھی ھای این نوبت جھت مھلت

تحویل  اری دفتر اسناد رسمی یا بانکسپرده به نگھد یا اموال او طبق ترتيب قانون به عنوان
 شود می

ھای  ھر نوبت در مطبوعات و رسانه انحالل قبل از شروع بر آورده ساختن مطالبات کميسيون
 .اطالعان می دھد بدھی ھای این نوبت دیگری در مورد محل، نجوه و زمان پرداخت گروھی
روز  ھا از نوبت، ھمچنين تغييرات آنھای این  محل، نجوه و زمان پرداخت بدھی در مورد اطالعات

  .خواھد بود ھای گروھی دیگری دارای اعتبار و رسانه مطبوعات دیگری بعد از اتشار آنان در

 روز  21ماده نمی تواند کمتر از این  2در بخش بر آورده ساختن مطالبات نوبت دوم مذکور مھلت
  .نيست بازیابی دليلی قابل برای بر آورده ساختن مطالبات به ھيچ مقرر مھلت .باشد

به دادگاه مراجعه نکرده، ھمچنين  رد شده توسط کميسيون انحالل، اگر طلبکار مطالبات.4
  .شوند رد شده با حکم دادگاه بخشيده محسوب می مطالبات



است  شده  اضافه  26.05.08در ،227-قانون ارمنستاناست شده  اضاقه  15.11.05در 75 1ماده(
 ،57- قانون ارمنستاناست شده اضافه و ویرایش کرده،  تغيير  28.02.11در ،105-قانون ارمنستان

 )268-ناست قانون ارمنستاکرده  تغيير  17.12.14در

 

 کميسيون انحالل گزارش .بر بانک منحل شونده نظارت  76ماده

 انحالل استتواند در بانکی که در حال  می مرکزی به منظور نظارت بر روند انحالل بانک بانک.1
  .بررسی انجام دھد

 مرکزی به ترتيب و شکل و در فواصل زمان انحالل ملزم به ارائه گزارش ھا به بانک کميسيون.2
  .تعيين شده توسط بانک مرکزی است

در فواصل  توسط بانک مرکزی انحالل موظف است به ترتيب و شکل تعيين شده کميسيون.3
 .فعاليت خود انتشار دھد مطبوعات اطالعات در موردماھی یک بار در  اقل .معين حد

  .کميسيون انحالل از او دارد مرکزی حق تقاضای ھر اطالعات در مورد فعاليت بانک.4

 )227-شده است، قانون ارمنستان ویرایش  15.11.05در  76ماده(

 

 

 فعاليت کميسيون انحالل قطع .ترازنامۀ احالل تصویب  77ماده

طلبکاران ترازنامۀ انحالل را تنظيم  پس از به پایان رساندن محاسبات باانحالل  کميسيون.1
 به بانک مرکزی روز  3شونده ظرف مدت و آن را بعد از تصویب مجمع عمومی بانک منحل کند می

 .ارائه می دھد

تصویب آن را اتخاذ  تصميمی در مورد تصویب ترازنامه یا رد روز  10مرکزی ظرف مدت بانک.2
مرکزی تصویب ترازنامۀ انحالل را رد  بانک .کردن آن دالیل را ذکر می کند در صورت ردکند و  می
 .اگر مقررات این قانون نقض شده است کند می

 روز  10کميسيون انحالل ظرف مدت بانک مرکزی صورت تصویب نشدن ترازنامۀ انحالل توسط در.3
تصویب شدن  کند و پس از ا لغو میر توسط بانک مرکزی دالیل رد کردن تصویب ترازنامۀ انحالل

را برای تصویب کردن  عمومی بانک منحل شونده دوباره درخواستی ترازنامۀ انحالل توسط مجمع
  2در بخش مرکزی این درخواست را به ترتيب تعيين شده بانک .می دھد آن را به بانک مرکزی

  .ماده بررسی می کند این

 مدت کردن ترازنامۀ انحالل، بانک مرکزی ظرف مورد تصویباز اتخاذ تصميم بانک مرکزی در  پس.4
آن بانک  کند که بعد از انحالل شدن بانک ایجاد می دفتر ثبت بانک ھا یادداشتی در مورد در روز 3

مرکزی آن را به اطالع دفتر انجام  بانک .محسوب می شود منحل شده و فعاليت آن قطع شده
  .رساندثبت دولتی اشخاص حقوقی می  دھندۀ

ظرف  کميسيون انحالل کردن ترازنامه انحالل، از اتخاذ تصميم بانک مرکزی در مورد تصویب پس.5
 دھد که بعد از آن انتشار می به ترتيب تعيين شده توسط بانک مرکزی مدراکی روز  3مدت

 .معاف می شود انحالل از وظایف مربوط به انحالل بانک کميسيون



شده است  ویرایش  15.11.05در ،253- قانون ارمنستان است کرده تغيير  23.10.01در  77ماده(
 )227-قانون ارمنستان

 

 کميسيون انحالل اعضای دستمزد  78ماده

  .منحل شونده پرداخت می شود اعضای کميسيون انحالل به حساب وجوه بانک دستمزد

 

 کميسيون انحالل اعضای مسئوليت  79ماده

ھایشان  فعاليت خود و ضرر وارده در نتيجۀ عمليات نقض ھا طیکميسيون انحالل برای  اعضای
  .مسئوليت دارند طبق قوانين و اسناد حقوقی دیگری

دیگری از  شده در این قانون، قوانين و اسناد حقوقی صورت عدم انجام یا انجام بد وظایف تعيين در
ھای  تواند گواھی نامه می کميسيون انحالل، ھيئت مدیره بانک مرکزی اعضای (یا )طرف مدیر و
 مدیر یا عضو ھفته  1این صورت مجمع عمومی بانک ظرف مدت در .اعتبار بداند را بی صالحيت آنان

 جدید)اعضا( صورت مدیر یا عضو کميسيون انحالل تعيين می کند، در غير این جدید)اعضا(
  .مرکزی تعيين می شوند ھيئت مدیره بانک کميسيون انحالل توسط

 از عمليات ھای کميسيون انحالل به دادگاه توانند پزوھش بدھکاران و بانک مرکزی می طلبکاران،
 .بخواھند

 )227-شده است، قانون ارمنستان اضافه  15.11.05در  79ماده(

 

 انحالل بانک وجوه  80ماده

  .به بانک با حق مالکيت بر آورده می شود متعلق)وجوه(طلبکاران با اموال مطالبات

 

   10 باب

 نھایی مقررات

 اجرا گذارده شدن قانون به  81ماده

 .از انتشار شدن آن به اجرا گذارده می شود روز 60قانون پس از این.1

ارمنستان  جمھوری"ھا و فعاليت بانکی بانک" از به اجرا گذادره شدن این قانون، قانون بعد.2
ھا و فعاليت  بانک" ،"مرکزی جمھوری ارمنستان بانک" تصميم ، 1993تصویب شده در سال

 در «د »عالی جمھوری ارمنستان بجز بند شورای"قوانين جمھوری ارمنستان اجرای" ،"بانکی
  “ماليات دولتی“بند پس از تکميل شدن قانون  این .اعتبار دانست ،تصميم، باید بی این  7بخش

    .افتاد جمھوری ارمنستان از اعتبار می



  1996سال ژوئيه  01تا)شعب و نمایندگی ھای آنان و( ھای فعال و مجوز دریافت کرده بانک.3
  .محسوب می شوند مقررات این قانون مجوزدار، شعب ثبت شده طبق

 :تواند می بعد از به اجرا گذارده شدن این قانون ماه  1مرکزی ظرف مدت بانک

 سازدرا با مقررات این قانون منطبق  تصميمات بانک مرکزی تجدید نظر کند و آنان در-الف

  این قانون الزم ھستند تصویب کند که برای اجرای بی مانع حقوقی اسناد-ب

  کند تعيين قانون را مطابق با مقررات این قانون اعمال مجازات بر بانک ھا مقرر در این ترتيب-پ

 :به اجرا گذارده شدن این قانون حمھوری ارمنستان با بانک مرکزی از تاریخ دولت

ھای مربوط به صدور مجوز به بانک ھا  پيشنھاداتی در مورد انواع و ميزان ماليات ماه  1مدت ظرف- 
  .ملی جمھوری ارمنستان ارائه می دھد مجلس، را به

تغييرات و  ایجاد » قانون، لوایح قوانين به منظور فراھم آوردن موجبات اجرای این ماه 1 مدت ظرف- 
تغييرات و اضافات در قانون مربوط به  ایجاد » و «ارمنستان اضافات در قانون جزایی جمھوری

 .دھد می مجلس ملی جمھوری ارمنستان ارائه به را «اداری جمھوری ارمنستان تخلفات

مقرر در  و به ترتيب  و اسناد حقوقی دیگری در مدت ایجاد تغييرات و اضافات مربوطه در قوانين تا.6
   .دارند این ،قوانين و نظم موجود اعتبار

 جمھوری «ھای سھامی شرکت » قانون ھای فعال در جمھوری ارمنستان موظفند طبق بانک.7
تجدید  متعلق به خودشان با حق مالکيت را اصلی ھای دارایی 1997 سال ژانویه 1 تا. ارمنستان

 .ارزیابی کنند
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