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  قانون جمھوری ارمنستان

  جبران سپرده ھای بانکی اشخاص حقيقی ضمانتپيرامون 

  )1383آذر  4( 2004سال نوامبر  24به تصويب مجلس ملی به تاريخ 

اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی و تامين بانکی، نظام اطمينان  قابليت باال بردنھدف اين قانون 

   حمايت از منافع سپرده گذاران می باشد.

  

  کلی دمفا .1فصل 

  موضوع تنظيم قانون. 1ماده 

سپرده ھای بانکی متعلق به اشخاص حقيقی از جمله:  روابط مربوط به ضمانت جبراناين قانون 

  کارآفرينان شخصی را به مقدار تعيين شده در قانون تنظيم می نمايد.

  ن) -5شماره ) 28/12/1386( 18/03/2008مورخه به موجب قانون اصالحی  1(اصالح ماده 

  

  . سپرده بانکی و سپرده بانکی تضمين شده2ماده 

اين قانون، سپرده بانکی  بر اساسبه تعريف اين قانون و ديگر اسناد حقوقی تصويب شده  .1

  (منبعد: سپرده بانکی يا سپرده) عبارت است از:

گذار  وجه نقدی موجود در بانک که از سوی سپرده گذار يا شخص ثالث به نفع سپرده الف)

  ،دراختيار بانک گذاشته شده و مشمول عودت و (يا) پرداخت به سپرده گذار می باشد

در  موجودی ھای نقدی در حساب ھای تسويه پرداخت، جاری، مدت دار، پس انداز و غيره ب)

  ،بانک

  موجودی ھای نقدی جذب شده به موجب اوراق بھادار اسمی منتشره از سوی بانک، پ)

و » ب«، »الف«ه بر اساس موجودی ھای نقدی مورد نظر در تبصره ھای بھره محاسبه شد ت)

  .بند جاری» پ«

اين قانون، آن موجودی ھای  بر اساسبه تعريف اين قانون و ديگر اسناد حقوقی تصويب شده 

به چه  ای قبول ريسک استفاده از آنتوافق وی بررضايت و نقدی که از سوی سپرده گذار بنا به 

خدمات به  ارائه يا یکار عمل جبران برای يااموال مالکيت  حقوق کسب يا لاموااجاره صورت 

  ، سپرده بانکی محسوب نمی شوند.بانک واگذار شده است

اين قانون، تمامی انواع سھام،  بر اساسبه تعريف اين قانون و ديگر اسناد حقوقی تصويب شده 

بھادار تاييد کننده شرکت در سرمايه ، اوراق بھادار وام مسکن و ھمچنين ديگر اوراق اوراق قرضه

  بھادار اسمی محسوب نمی شوند. ، اوراقاوليه شخص حقوقی
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) عبارت است از سپرده بانکی ارائه شده شده سپرده بانکی تضمين شده (منبعد: سپرده تضمين .2

 3شده به موجب ماده تعيين به مقدار  سپرده گذار بصورت درام و ارز خارجیاز سوی بانک  به

  ون جاری.قان

  آن سپرده بانکی سپرده تضمين شده محسوب نمی شود که: .3

  متعلق به رئيس بانک مربوطه و (يا) اعضای خانواده وی باشد، الف)

متعلق به شخصی که دارای سھام قابل توجھی در بانک مربوطه و (يا) اعضای خانواده وی  ب)

  باشد، 

  چشم پوشی کرده باشد،ھم خود در قبال ساز حق مالکيت آن  (مالک مشترک) مالک پ)

مالک خالف آن را به اثبات نرسانده  و ماداميکهبه موجب مقررات قانون و ديگر اسناد قانونی  ت)

  ، جرم شناخته شده باشدعمل پول بدست آمده از طريق ارتکاب به باشد، 

قرارداد برای  رايجبرابر بيشتر از نرخ بھره  1.5با نرخ بھره حداقل در بانک مربوطه که  ث)

  .سپرده گذاری شده باشدمورد پيشنھاد از سوی بانک، و  سپرده ھای مشابهھای عمومی 

آن شخص حقيقی (از  اين قانون، بر اساسبه تعريف اين قانون و ديگر اسناد حقوقی تصويب شده 

  جمله: کارآفرين شخصی) سپرده گذار محسوب می شود که سپرده در بانک داشته باشد.

انون و ديگر اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس اين قانون، سپرده بانکی مشترک به تعريف اين ق

در قبال آن دو شخص و سرمايه گذاری شده باشد  آناز نام دو شخص يا بيشتر  سپرده ای است که به

  .باشند يا بيشتر از آن دارای حق مالکيت

معاون وی و اعضای  ،شورای بانک (شورای مديران يا نظارت) به تعريف اين قانون، رئيس

شورا، مدير اجرايی (رئيس ھيئت مديره)، معاون وی، اعضای ھيئت مديره، حسابدار کل و ھمچنين 

   .دنمحسوب می شو بانک ایسورداخلی انجام دھنده حسابرسی سرپرست واحد 

  به تعريف اين قانون، پدر، مادر، ھمسر و فرزندان اعضای يک خانواده محسوب می شوند.

 توجه محسوب می شود که مطابق قانون جمھوری شرکت کننده قابل یشخصين قانون، به تعريف ا

  توجه تعيين شده باشد. شرکت کننده قابل» یدارپيرامون بانک ھا و فعاليت بانک«ارمنستان 

سپرده گذاری ھای انجام شده در بانک ھای فعال در جمھوری ارمنستان (بجز شعبات تاسيس  .4

ارمنستان) و ھمچنين در شعب بانک ھای خارجی ايجاد شده در جمھوری  شده در خارج از جمھوری

  ارمنستان تضمين می شوند.

ن،  - 5) شماره 28/12/1386( 18/03/2008مورخه به موجب قانون اصالحی  2(اصالح ماده 

مورخه قانون اصالحی ن، -104) شماره 06/03/1387( 26/05/2008مورخه قانون اصالحی 

  )ن-2) شماره 30/09/1394( 21/12/2015
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  ر سپرده تضمين شدهيدا. مق3ماده 

  مقادير سپرده تضمين شده بر حسب مقررات وضع شده به موجب قانون جاری عبارتند از: .1

، در اين باشداگر سپرده گذار در بانک ورشکسته فقط دارای سپرده بانکی برحسب درام  الف)

  ،تان خواھد بودسصورت مقدار سپرده تضمين شده ده ميليون درام ارمن

، در باشداگر سپرده گذار در بانک ورشکسته فقط دارای سپرده بانکی برحسب ارز خارجی  ب)

  ،خواھد بود تضمين شده پنج ميليون درام ارمنستان اين صورت مقدار سپرده

اگر سپرده گذار در بانک ورشکسته دارای سپرده ھای بانکی برحسب درام و ارز خارجی  پ)

رده بانکی بر حسب درام بيش از پنج ميليون درام ارمنی است، در اين صورت فقط و مبلغ سپ باشد

  ،تضمين می شودميليون درام ارمنی درامی تا ده سپرده 

اگر سپرده گذار در بانک ورشکسته دارای سپرده ھای بانکی برحسب درام و ارز خارجی  ت)

، در اين صورت سپرده درامی باشددرام و مبلغ سپرده بانکی بر حسب درام کمتر از پنج ميليون  باشد

بطور کامل و سپرده بانکی ارز خارجی به مقدار مابه التفاوت پنج ميليون درام و سپرده بانکی درامی 

  .مورد جبران تضمين می شود

و يک سپرده کليه سپرده ھای درامی سپرده گذار در يک بانک بجزء سپرده ھای تضمين نشده  .2

يک سپرده  ،بانک بجزء سپرده ھای تضمين نشده ھمانرجی سپرده گذار در کليه سپرده ھای ارز خا

  محسوب می شوند.

ن،  - 5) شماره 28/12/1386( 18/03/2008مورخه به موجب قانون اصالحی  3(اصالح ماده 

مورخه اصالحی  قانونن، -108) شماره 03/06/1389( 24/06/2010مورخه اصالحی  قانون

  ن)-117ماره ) ش04/08/1394( 26/10/2015

  

  . تضمين کننده4ماده 

بر اساس مقررات اين قانون، ديگر که صندوق تضمين کننده (منبعد: صندوق) جبران سپرده ھا 

  شده است ضامن جبران سپرده ھا می باشد.ايجاد قوانين و اسناد قانونی 

  

  . مقررات جبران سپرده ھای تضمين شده، شرايط و مھلت ھا2فصل 

  سپرده ھای تضمين شده . مورد جبران5ماده 

 وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان بانک برحسب مقررات ورشکسته شناختن

 ورشکستگی بانک ھا، سازمان ھای اعتباری، شرکت ھای سرمايه گذاری، مديرانپيرامون «

سپرده ھا در  ی بانک در عودتايتوانعدم تاييد  و »گذاری و شرکت ھای بيمه سرمايه ھای صندوق
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لت ھای تعيين شده به موجب قانون و بر اساس قرارداد يا ورشکسته شناختن بانک برحسب مھ

پيرامون ورشکستگی بانک ھا، سازمان «مقررات وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان 

» گذاری و شرکت ھای بيمه سرمايه ھای صندوق ھای اعتباری، شرکت ھای سرمايه گذاری، مديران

ھوری ارمنستان مکسته برای کليه موارد) توسط مصوبه شورای بانک مرکزی ج(منبعد: بانک ورش

محسوب می  )مورد جبرانورد جبران سپرده ھای تضمين شده (منبعد: م ،(منبعد: بانک مرکزی)

  شود.

عدم توانايی بانک در عودت سپرده ھا در مھلت ھای تعيين شده به موجب قانون و بر  تصميم

در طی يک ھفته پس از کشف واقعيت  اخت مطالبه ھای طلبکاران بانک)اساس قرارداد (تعليق پرد

  مذکور از سوی شورای بانک مرکزی اتخاذ می شود.

ن،  - 5) شماره 28/12/1386( 18/03/2008به موجب قانون اصالحی مورخه  5(اصالح ماده 

  ن)-272) شماره 01/12/1389( 22/12/2010قانون اصالحی مورخه 

  

  ی جبران سپرده ھای تضمين شده. سازمان دھ6ماده 

  .رساند صندوق میاطالع ھمان روز وقوع آن به در را مورد جبران بانک مرکزی  .1

منعقد شده براساس تفاھم نامه ھمکاری با صندوق که بانک مرکزی طی مھلت تعيين شده  .2

روز  بر حسب ،حداکثر تا انتشار اطالعيه مکمل که به موجب قانون جاری وضع شده است است،

ريز جزئيات و ھمچنين  تامينرا  مورد جبران فھرست سپرده ھا و سپرده گذاران بانک ورشکسته

 و داشته است اطالعات در خصوص تعھدات مسئله سازی که سپرده گذار در قبال بانک ورشکسته

  ميزان آنھا را در اختيار صندوق می گذارد.

صوص سپرده ھا و سپرده گذاران از بانک ورشکسته اطالعات مکمل در خ صندق مجاز است

درخواست نمايد. بانک ورشکسته موظف است در طی سه روز کاری اطالعات مکمل مورد 

  درخواست را در اختيار صندوق بگذارد. 

فھرست سپرده ھا و سپرده گذاران بايستی شامل نام، نام خانوادگی، مشخصات سجلی سپرده گذار، 

بر گذاری شده در بانک ورشکسته، درصد بھره تعلق يافته مقادير وجوه کليه سپرده ھای سرمايه 

حسب روز مورد جبران، مقدار سپرده تضمين شده تحت جبران و ھمچنين ديگر اطالعات وضع شده 

صحت اطالعات برای دقت و بانک ورشکسته  .باشد بانک مرکزی به موجب اسناد حقوقی ھنجاری

  است.ل مسئومشمول در فھرست سپرده ھا و سپرده گذاران 

بانک ھا موظف  ،ماده جاری 2به منظور نگھداری و ارائه اطالعات پيش بينی شده در بند  .3

در خصوص سپرده ھا و سپرده گذاران داشته باشند. شرايط و  الکترونيکی اطالعات ھستند سيستم
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الکترونيکی در خصوص سپرده ھا و سپرده گذاران، حفظ اطالعات  ضوابط مديريت سيستم اطالعات

  و ارائه آنھا به موجب اسناد حقوقی ھنجاری بانک مرکزی وضع می شوند.

 http://www.azdarar.amصندوق در طی سه روز کاری بعد از روز مورد جبران در  .4

و حداقل در يک رسانه خبری عمومی  وب سايت رسمی اطالعيه ھای عمومی جمھوری ارمنستان

رات و نحوه دريافت سپرده تضمين شده، شامل مقررات پيرامون مورد جبران با ذکر مقراطالعيه ای 

، ارائه درخواست از طريق نامه کتبی يا الکترونيکی سپرده گذار، فھرست مدارک و اطالعات الزم

صندوق اطالعيه مذکور را می تواند ھمزمان از طريق  .منتشر می نمايد شرايط، طرق و مھلت ھا

يا از طرق ديگر اطالع رسانی به سپرده گذاران  انتشار دھدنير ديگر رسانه ھای خبری جمعی 

  استفاده نمايد.

فھرست سپرده ھا و سپرده گذاران مندرج بر اساس را صندوق جبران سپرده ھای تضمين شده  .5

درخواست کتبی يا الکترونيکی سپرده گذار در خصوص ماده جاری و برحسب ارائه  2در بند 

کتبی يا  درخواستی دھد. در صورت عدم مطابقت انجام مدريافت جبران سپرده تضمين شده 

اطالعات فھرست ارائه شده به صندوق، مطالبه مذکور بر اساس اسناد و  باالکترونيکی سپرده گذار 

  شد. دمدارک دارای پايه و اساس جبران خواھ

پذيرش درخواست ھای ارائه شده بصورت کتبی يا الکترونيکی از سوی سپرده گذاران  .6

اعالم ماده جاری چيز ديگری  8مطابق اطالعيه مکمل وضع شده به موجب بند ندوق ماداميکه ص

اداری پس از روز در طی يک روز حداکثر  شود.بانک ورشکسته اجرا می ، از طرف باشدنکرده 

بانک ورشکسته موظف است مطالبه مذکور را به  ،دريافت درخواست بصورت کتبی يا الکترونيکی

  صندوق انتقال دھد.

سپرده گذار می تواند حداکثر تا مھلت سه سال پس از روز مورد جبران درخواست کتبی يا  .7

درخواست کتبی يا الکترونيکی از سوی سپرده گذار الکترونيکی ارائه نمايد. در صورت عدم ارائه 

تضمين شده ی سپرده گذار مربوطه را به  ی در مھلت مندرج در بند جاری، صندوق جبران سپرده

بانک ورشکسته سپرده ھا را مطابق مقررات تسويه حساب تعھدات که در قانون  نمی آورد. اجرا در

  دت می دھد.وجمھوری ارمنستان وضع شده است ع

قانون حداقل يک روز قبل از به ترتيب  29ماده  12و  11، 10، 9صندوق مطابق بندھای  .8

وب سايت  http://www.azdarar.amمين روز کاری در  -7مين و  -10مين،  - 15مين،  - 20

شر می نمايد که در آن موارد ذيل ترسمی اطالعيه ھای عمومی جمھوری ارمنستان اطالعيه مکمل من

  د:ذکر می شو
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  نام و آدرس بانک پرداخت کننده سپرده ھای تضمين شده و شعب آن، الف)

رست اطالعات فھ بادر صورت عدم مطابقت درخواست کتبی يا الکترونيکی سپرده گذار  ب)

بر  جھت دريافت جبران سپرده تضمين شده.فھرست اسناد و مدارک الزم ارائه شده به صندوق، 

اساس تفاھم نامه ھمکاری منعقد شده فی مابين بانک مرکزی و صندوق، می تواند مھلت ديگری برای 

  انتشار اطالعيه مکمل تعيين شود.

سپرده ھايشان در بانک ورشکسته و  مربوط بهسپرده گذاران جھت آشنايی با اسناد و مدارک  .9

می توانند برای دريافت توضيحات به بانک ورشکسته مراجعه در آن ھا در صورت کشف نادرستی 

  به سپرده گذاران پاسخ بدھد.کتباً روز کاری  3بانک ورشکسته موظف است در طی  نمايند.

ن،  - 5) شماره 28/12/1386( 18/03/2008به موجب قانون اصالحی مورخه  6(اصالح ماده 

مورخه قانون اصالحی ن، -140) شماره 29/12/1390( 19/03/2012قانون اصالحی مورخه 

  ن)-2) شماره 30/09/1394( 21/12/2015

  

  پرداخت سپرده ھای تضمين شده. 7ماده 

توسط بانک ورشکسته يا بانک ديگر انجام  ؛جبران سپرده ھای تضمين شده از سوی صندوق .1

اتخاذ می نمايد. روابط مربوط به پرداخت سپرده ھای  ءانتخاب بانک را ھيئت امناتصميم  می گيرد.

بر اساس قرارداد منعقده فی مابين صندوق و بانک پرداخت کننده سپرده ھای تضمين تضمين شده 

  شده تنظيم می شود.

اده م 1بند در صندوق طبق مقررات و مھلت ھای تعيين شده بر اساس قرارداد پيش بينی شده  .2

انجام پرداخت  برایرا انتقال و کليه اطالعات الزم  مبلغ الزم را به حساب بانک منتخب خود ،جاری

  ن شده در اختيار می گذارد.ھای سپرده ھای تضمي

 ،ن - 5) شماره 28/12/1386( 18/03/2008(اين بند به موجب قانون اصالحی مورخه  .3

  فاقد اعتبار است)

شده از سوی شورای بانک  تعيينھای تضمين شده طبق مقررات  بانک پرداخت کننده سپرده .4

  مرکزی به صندوق و بانک مرکزی پيرامون جبران سپرده ھا حسابدھی ارائه می نمايد.

  ن) -5) شماره 28/12/1386( 18/03/2008به موجب قانون اصالحی مورخه  7(اصالح ماده 

  

  . مقررات جبران سپرده ھای تضمين شده8ماده 

 ،ن - 2) شماره 30/09/1394( 21/12/2015بند به موجب قانون اصالحی مورخه (اين  .1

  فاقد اعتبار است)
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در طی سه روز کاری پس از خاتمه مھلت تعيين شده برای جبران، بانک پرداخت کننده سپرده  .2

ھای تضمين شده در صورت وجود الباقی وجوه پيش بينی شده برای جبران، آن را به شماره حساب 

  صندوق که در بانک مرکزی افتتاح شده است واريز می نمايد. ويژه

عدم مطابقت درخواست کتبی يا کشف بانک پرداخت کننده سپرده ھای تضمين شده در صورت  .3

الکترونيکی ارائه شده از سوی سپرده گذار در خصوص جبران سپرده ھا با اطالعات موجود در 

در طی سه روز کاری به  ،استشده تيار گذاشته فھرست سپرده گذاران که از سوی صندوق دراخ

صندوق درخواست بانک را مورد بررسی قرار داده و در طی سه روز  ع می نمايد.وصندوق رج

و بانک پرداخت کننده سپرده ھای تضمين شده اعالم  کاری پيرامون اتخاذ تصميم خود به سپرده گذار

بر اساس نامه صندوق، پرداخت سپرده تضمين می کند. بانک پرداخت کننده سپرده ھای تضمين شده 

در صورت وجود اختالف نظر ميان سپرده گذار و بانک پرداخت کننده سپرده  شده را اجرا می نمايد.

  سپرده گذار می تواند به صندوق رجوع نمايد. ،ھای تضمين شده

  مايد.سپرده گذار می تواند به دادگاه رجوع ن ،در صورت وجود اختالف نظر با صندوق .4

جبران سپرده تضمين شده می تواند ھم بصورت نقدی و ھم بصورت غير نقدی از طريق  .5

  انتقال به حساب اعالم شده از سوی سپرده گذار صورت گيرد.

ن و  - 5) شماره 28/12/1386( 18/03/2008به موجب قانون اصالحی مورخه  8(اصالح ماده 

  ن) -2شماره  )30/09/1394( 21/12/2015قانون اصالحی مورخه 

  

  . مقررات و شرايط محاسبه سپرده ھای تضمين شده9ماده 

در محاسبه وجھی که تحت جبران سپرده تضمين شده است در وحله اول سپرده ھای درامی  .1

محاسبه می شوند و در وحله دوم سپرده ھای ارز خارجی. بنحوی که در محاسبه سپرده ھای درامی 

و در وحله » پ«و » ب«، »الف«ی نقدی مندرج در تبصره ھای و ارزی در وحله اول موجودی ھا

  قانون جاری محاسبه می شوند. 2ماده  1بند » ت«دوم تبصره 

 ،ن - 2) شماره 30/09/1394( 21/12/2015(پاراگراف به موجب قانون اصالحی مورخه 

  فاقد اعتبار است)

و ھمزمان مالک مشترک  شداباگر سپرده گذار در بانک ورشکسته دارای سپرده بانکی مجزا  .2

، در اين صورت مجموع سپرده بانکی مجزای وی و سھم  خود در سپرده بانکی در ھمان بانک باشد

  سپرده بانکی مشترک بر حسب مقررات و به ميزان تعيين شده به موجب اين قانون تضمين می شود.
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، در اين صورت وجه اگر سپرده گذار در قبال بانک ورشکسته تعھد مسئله ساز داشته باشد .3

مورد جبران بر حسب مقررات و به ميزان تعيين شده به موجب اين قانون، بر اساس مابه التفاوت 

  سپرده بانکی، محاسبه می شود.نسبت به تعھد مسئله ساز حساب مثبت بوجود آمده از 

می  مقررات محاسبه سپرده تحت جبران را شورای بانک مرکزی وضعانواع تعھدات مسئله ساز، 

  نمايد.

بعنوان سپرده بانکی مجزای ھر بيش از دو سپرده گذار  ياسپرده بانکی مشترک متشکل از دو  .4

شخص، به مقدار سھم تعيين شده برحسب قرارداد، محسوب می شود. اگر سھام سپرده گذاران سپرده 

ور مساوی بانکی مشترک برحسب قرارداد تعيين نشده باشد، در اين صورت سپرده بانکی مشترک بط

  بين سپرده گذاران تقسيم می شود.

صورت می گيرد. برابری درامی سپرده  ستانجبران سپرده بانکی فقط برحسب درام ارمن .5

اعالم و ارزی  ھایبانکی ارزی بر حسب روز وقوع مورد جبران مطابق متوسط نرخ ارز در بازار

  شده از سوی بانک مرکزی تعيين می شود.

سپرده گذار حق مطالبه خود را در قبال بانک  ،رده تضمين شدهدر صورت جبران سپ .6

مابه  ورشکسته به ميزان مابه التفاوت سپرده بانکی و سپرده تضمينی جبران شده حفظ می نمايد.

التفاوت سپرده بانکی و سپرده تضمينی جبران شده بر حسب مقررات وضع شده به موجب قانون 

بانک ھا، سازمان ھای اعتباری، شرکت ھای سرمايه  پيرامون ورشکستگی«جمھوری ارمنستان 

به سپرده گذار عودت داده می » گذاری و شرکت ھای بيمه سرمايه ھای صندوق گذاری، مديران

  شود.

بر حسب روز وقوع مورد جبران کمتر از اگر قانون جاری  3ماده  2سپرده مندرج در بند  .7

  جبران نخواھد شد. (ھزار) درام باشد 1000

از موقع تاييد و ثبت قانونی قرارداد ، ر صورت الحاق بانک يا چند بانک به بانک ديگرد .8

در ھر بانک ملحق شده که متعلق به يک موجود  مدت دارسپرده ھای ، بانک مرکزیتوسط الحاق 

سپرده که به موجب قرارداد تعيين شده است بعنوان سپرده ھای سپرده گذار می باشد تا خاتمه مھلت 

در صورت الحاق بانک يا چند بانک به بانک ديگر، در طی يک سال . ن می شوندمجزا تضميبانکی 

يا سپرده مدت  ديداریسپرده بغير از ، پس از تاييد و ثبت قانونی قرارداد الحاق توسط بانک مرکزی

 است، در ھر بانک ملحق شده که متعلق به يک سپرده گذاردار تعيين شده به موجب اين بند و موجود 

بانکی مجزا ھای بعنوان سپرده  باشد، خصوص مدت سپرده در ديگردارای شرايط ی که سپرده ھاي

از زمان پايان مدت يک سال تعيين شده برحسب بند جاری يا پايان مھلت تعيين شده  ن می شوند.تضمي

  به موجب قرارداد سپرده، سپرده ھای مذکور بعنوان يک سپرده تضمين خواھند شد.
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 -153) شماره 20/01/1386( 09/04/2007به موجب قانون اصالحی مورخه  9 (اصالح ماده

ن، قانون اصالحی مورخه  - 5) شماره 28/12/1386( 18/03/2008ن، قانون اصالحی مورخه  

 21/12/2015ن، قانون اصالحی مورخه  -272) شماره 01/10/1389( 22/12/2010

  ن)- 2) شماره 30/09/1394(

  

  دوقصن احيای حق. 10ماده 

صندوق پس از جبران وجه تضمين شده به ميزان مبلغ جبران شده و ھزينه ھای مربوط به  .1

  بدست می آورد. ءاحياسازماندھی جبران سپرده ھا در قبال بانک ورشکسته حق 

صندوق مطابق با مقررات وضع  در قبالتعھدات خود را در صورت اعالم ورشکستگی بانک  .2

پيرامون ورشکستگی بانک ھا، سازمان ھای اعتباری، «ارمنستان  شده به موجب قانون جمھوری

  انجام می دھد.» گذاری و شرکت ھای بيمه سرمايه ھای صندوق شرکت ھای سرمايه گذاری، مديران

قانون  18ماده  1بند » الف«بر اساس تبصره (بھبود مالی) در صورت توقف فعاليت مديريت  .3

ی بانک ھا، سازمان ھای اعتباری، شرکت ھای سرمايه پيرامون ورشکستگ«جمھوری ارمنستان 

، بانک تعھد خود را در قبال »گذاری و شرکت ھای بيمه سرمايه ھای صندوق گذاری، مديران

به و ھزينه ھای مربوط به سازماندھی جبران آنھا شده جبران سپرده ھای  ندوق به ميزان وجوهص

ضع شده در قبال صندوق را در طی مھلت يک ماه به موجب اين بند، بانک تعھد و د.رسانانجام می 

  ذيربط از سوی شورای بانک مرکزی به انجام می رساند.معتبر اعالم شدن مصوبه زمان از 

ن،  -5) شماره 28/12/1386( 18/03/2008به موجب قانون اصالحی مورخه  10(اصالح ماده 

  ن) -272) شماره 01/10/1389( 22/12/2010قانون اصالحی مورخه 

  

  تضمينی. پرداخت ھای 3فصل 

  پرداخت ھای تضمينیو بانک ھای انجام دھنده  یپرداخت ھای تضمين. 11ماده 

  ند.دھمی به صندوق انجام  یتضمينھای پرداخت  ،کليه بانک ھا بحز بانک ھای ورشکسته .1

 يکبار ھزينهتناوبی، تضمينی بانک ھا موظف ھستند مطابق مقررات اين قانون پرداخت ھای  .2

شورای بانک مرکزی وضع  رداخت ھای تضمينیپ و مکمل به صندوق انجام دھند. مقررات محاسبه

  می نمايد.

پرداخت ھای تضمينی انجام شده از سوی بانک ھا برای بانک ھای انجام دھنده پرداخت ھای  .3

  د و قابل عودت نمی باشند.نتضمينی ھزينه محسوب می شو

  ن)-5) شماره 28/12/1386( 18/03/2008الحی مورخه به موجب قانون اص 11(اصالح ماده 



10 

 

  . پرداخت ھای تضمينی تناوبی12ماده 

 بانک انجام دھنده پرداخت تضمينی ھر سه ماه يک بار پرداخت تضمينی تناوبی انجام می دھد. .1

اولين ماه سه ماھه بعدی کاری مين روز  - 10پرداخت تضمينی تناوبی برای سه ماھه مورد نظر در 

درصد متوسط شاخص  0.05معادل ميزان مبلغ پرداخت ھای تضمينی تناوبی  می گيرد. صورت

روزانه سپرده ھای بانکی متعلق به اشخاص حقيقی از جمله: کارآفرينان شخصی در مقطع حسابدھی 

بانک مرکزی می تواند برای  می باشد.يک ميليون درام ساالنه از حداقل و سه ماھه بانک مورد نظر 

بسته به  ،مقادير پرداخت ھای تضمينی تناوبی (برحسب درصد يا مقدار مطلق) ،مجزابانک ھای 

بر  استوارنرخ بھره انواع سپرده ھای مجزا ھای سطح ريسک بانک و (يا) مقدار مطلق تعرفه 

، بنحويکه جمع کل پرداخت ھای تضمينی تناوبی معيارھای وضع شده از سوی شورای بانک مرکزی

درصد متوسط شاخص روزانه سپرده ھای  0.15سه ماھه مورد نظر از برای پرداخت  مشمول

بانکی متعلق به اشخاص حقيقی از جمله: کارآفرينان شخصی در مقطع حسابدھی سه ماھه بانک 

  .وضع نمايدمورد نظر تجاوز نکند، 

، قروض، ی اعطايیوام ھا سه ماھه حسابدھی موجودی ھای صندوق بجزروز آخرين اگر در  .2

درصد متوسط شاخص روزانه مجموع سپرده  5از  و خيراتکمک ھای بالعوض، اوقاف ، تضامين

، در اين داخت ھای تضمينی تجاوز نمايدرقبلی کليه بانک ھای انجام دھنده پ هھای بانکی سه ماھ

  د.نخواھند داتضمينی تناوبی انجام  صورت بانک ھا پرداخت ھای

 وبانک ھا  به اطالع بعد از سه ماھه حسابدھی مين روز کاری ماه -5تا در اين باره صندوق 

  .می رساند بانک مرکزی

متوسط شاخص روزانه سپرده ھای بانکی برای دوره زمانی مورد نظر از تقسيم مجموع  .3

بر  پايان ھر روز دوره زمانی مذکور بر حسبشده در تراز بانک  ثبتباقيمانده سپرده ھای بانکی 

  به می شود.تعداد روزھای دوره زمانی محاس

ن،  - 5) شماره 28/12/1386( 18/03/2008به موجب قانون اصالحی مورخه   12(اصالح ماده 

ن، قانون اصالحی مورخه  - 108) شماره 03/04/1389( 24/06/2010قانون اصالحی مورخه 

  ن)-2) شماره 30/09/1394( 21/12/2015

  

  . پرداخت ھای تضمينی يکبار ھزينه13ماده 

ظرف  لتاسيس بجز بانک ھايی که از طريق سازماندھی مجدد تاسيس می شوندبانک ھای جديد ا

بعنوان پرداخت تضمينی يکبار ھزينه را وجھی  ،مھلت ده روز از زمان دريافت مجوز فعاليت بانکی

  ميليون درام پرداخت می نمايند. 15به ميزان 
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  . پرداخت ھای تضمينی مکمل14ماده 

وام ھای اعطايی، قروض، تضامين، کمک ھای بالعوض،  چنانچه موجودی ھای صندوق بجز .1

سپرده ھای تضمينی کافی نباشد بانک ھا پرداخت ھای تضمينی مکمل  اوقاف و خيرات برای جبران

اتخاذ تصميم پيرامون کمبود موجودی ھا از سوی شورای امنای صندوق صورت می انجام می دھند. 

از مورد نياز برای جبران سپرده ھای تضمين شده  مقدار پرداخت ھای تضمينی مکملمحاسبه . گيرد

  .ددسوی صندوق انجام می گر

سھم پرداخت تضمينی مکمل را به مقدار کمبود موجودی ھای صندوق، به تناسب  بانک ھا .2

و متوسط شاخص روزانه سپرده ھای بانکی کليه بانک ھای انجام دھنده  خود در سپرده ھای بانکی

انجام می  ماده جاری 1اتخاذ تصميم در بند  آخرين روز سه ماھه قبلی ببرحسپرداخت ھای تضمينی 

  دھند.

نبايد بيش از سه در طی سال شده از سوی بانک پرداخت مبلغ پرداخت ھای تضمينی مکمل  .3

  ھای تضمينی تناوبی انجام شده در سال قبل باشد. برابر مبلغ پرداخت

(شش) ماه ولی کمتر از يک سال  6کی بيش از اگر بانک از زمان دريافت مجوز فعاليت بان .4

 جاری ، در اين صورت مقدار حداکثر پرداخت تضمينی مکمل بانک در سالباشدفعاليت در حال 

سه ماھه آخر  در ازایه برابر پرداخت تضمينی تناوبی پرداخت شده از سوی بانک دنبايد از دواز

ام تجاوز نمی نمايد، در اين صورت مقدار تجاوز نمايد. اگر مبلغ مذکور از مقدار سه ميليون در

  حداکثر پرداخت ھای تضمينی مکمل ساالنه سه ميليون درام تعيين می شود.

ماه در حال فعاليت باشد، در اين صورت  6اگر بانک از زمان دريافت مجوز فعاليت بانکی تا  .5

  ين می شود.سه ميليون درام تعي بانکساالنه تضمينی مکمل ھای مقدار حداکثر پرداخت 

ماده جاری  1اگر بانک از تاريخ آخرين روز سه ماھه قبل از اتخاذ تصميم مد نظر در بند  .6

مجوز فعاليت ماده جاری  1اتخاذ تصميم مد نظر در بند لغايت تاريخ اولين روز سه ماھه بعد از 

ميليون  دريافت کرده باشد، در اين صورت بانک پرداخت تضمينی مکمل را به ميزان يک بانکی

  درام پرداخت می نمايد.

تصميم اتخاذ روز کاری پس از زمان دريافت  10پرداخت ھای مکمل را در طی ھا بانک  .7

  ماده جاری پرداخت می نمايند. 1شده به موجب بند 

  ن)- 5) شماره28/12/1386( 18/03/2008به موجب قانون اصالحی مورخه   14(اصالح ماده 

  

  تضمينی. ارز پرداخت ھای 15ماده 

  .باشد می ستانبرحسب درام ارمنانجام شده از سوی بانک ھا پرداخت ھای تضمينی 
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  پرداخت ھای تضمينی بانک ھای ورشکسته. 16ماده 

از زمان اتخاذ تصميم از سوی بانک مرکزی در خصوص ورشکسته شناختن بانک که برابر 

پيرامون ورشکستگی بانک ھا، سازمان «مقررات وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان 

» گذاری و شرکت ھای بيمه سرمايه ھای صندوق ھای اعتباری، شرکت ھای سرمايه گذاری، مديران

مذکور پرداخت ھای تضمينی انجام نمی دھد. بانک در طی مھلت يک ماه صورت می گيرد، بانک 

پس از اتخاذ تصميم از سوی بانک مرکزی در خصوص بھبود مالی آن بانک، پرداخت ھای تضمينی 

تناوبی برای مدت زمانی که در روند ورشکستگی قرار دارد، انجام می دھد. برای مدت زمانی که 

پرداخت  ،قانون جاری 27درصدھای وضع شده به موجب ماده  ،در روند ورشکستگی قرار دارند

  .شود نمی

ن،  -5) شماره 28/12/1386( 18/03/2008به موجب قانون اصالحی مورخه  16(اصالح ماده 

  ن) -272) شماره 01/10/1389( 22/12/2010قانون اصالحی مورخه 

  

  . صندوق4فصل 

  . وضعيت حقوقی صندوق17ماده 

قی غير انتفاعی است که بر حسب قانون جاری، قوانين ديگر و صندق يک شخص حقو .1

  موسس آن بانک مرکزی است. ومقررات وضع شده به موجب اسناد حقوقی ايجاد 

  صندوق مطابق اين قانون وظايف و انجام عملکردھايی را بر عھده دارد. .2

اط با عملياتی که بانک مرکزی می تواند به صندوق اجازه انجام فعاليت ھای مکمل در ارتب .3

مطابق اين قانون بر عھده دارد، بدھد (شامل ديگر صندوق ھای ضمانت)، که در عين حال نبايد 

  .اجرای صحيح مسائل پيش بينی شده به موجب اين قانون را به خطر اندازد

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

  ن)

  

  عملکردھای صندوق. 18ماده 

  صندوق عملکردھای ذيل را به انجام می رساند:

  پرداخت ھای تضمينی،جمع آوری  الف)

  ، ده گذاران و غيرهتجزيه و تحليل موجودی ھای صندوق، سپرده ھای تضمين شده، عده سپر ب)



13 

 

ارائه درخواست به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات ھا عليه بانک ھايی که از انجام  پ)

کنترل حسابدھی به منظور بررسی قابليت اطمينان، رداخت ھای تضمينی خود داری کرده و ھمچنين پ

  توسط بانک مرکزی،ھای ارائه شده از طرف بانک ھا 

  ،بر حسب شرايط وضع شده به موجب اين قانوناداره موجودی ھای صندوق  ت)

  ع شده در اين قانون،جبران سپرده ھای تضمين شده برحسب مقررات، ميزان و موارد وض ث)

  دريافت وام ھا (قروض)، تضامين، کمک ھای بالعوض، اوقاف و خيرات، ج)

دريافت اطالعات الزم جھت سازماندھی جبران سپرده ھا برحسب مقررات وضع شده به  چ)

  موجب اين قانون،

  توضيح روند ضمانت و جبران سپرده ھا، ح)

  ن قانون.انجام ساير عملکردھای وضع شده به موجب اي خ)

  

  . نھادھای اداره صندوق19ماده 

  نھادھای اداره صندوق عبارتند از: .1

  ھيئت امنای صندوق، الف)

  مدير صندوق.  ب)

به ترتيب ذيل انتصاب می  ءاز ھفت عضو تشکيل می شود. اعضای ھيئت امنا ءھيئت امنا .2

  شوند:

  دو عضو از سوی دولت جمھوری ارمنستان،

  نک مرکزی،دو عضو از سوی شورای با

  .دو عضو از سوی اتحاديه بانک ھای جمھوری ارمنستان

در صورت وجود بيش از يک اتحاديه مقررات پيشنھاد و انتخاب کانديدا از اتحاديه ھای بانک ھا 

  از سوی شورای بانک مرکزی وضع می شود.

  انتخاب می نمايند. ءھيئت امنا، اعضای انتصابی ھيئت امنايک عضو 

  به مدت پنج سال انتخاب می شود. و از بين خود ءاز سوی اعضای ھيئت امنا رئيس ھيئت امناء

به مدت پنج سال انتصاب (انتخاب) می شوند و می توانند در اين سمت مجدداً  ءاعضای ھيئت امنا

  انتصاب يا انتخاب شوند.

 ءامنابر مبنای اصول اجتماعی و بصورت داوطلبانه فعاليت می نمايد. جلسات ھيئت  ءھيئت امنا

  حداقل سه ماه يکبار تشکيل می گردد.

  باشند: ءاشخاص ذيل نمی توانند عضو ھيئت امنا
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يا در ارتکاب جرم  ندشابشناخته شده و يا محدود در عملکرد بر اساس حکم دادگاه محجور  الف)

  ،آنھا لغو نشده باشدعمدی محکوم شده باشند و محکوميت 

فعاليت در زمينه مالی اشتغال به داشتن سمت و  قانون از حق بر عھده مقررات به موجب ب)

  محروم شده باشند.

  :در موارد ذيل زودتر از موعد مقرر از سمت خود عزل می شود ءعضو ھيئت امنا

به موجب حکم دادگاه محجور و يا محدود در عملکرد شناخته شده باشد و يا در ارتکاب جرم  الف)

  ،عمدی محکوم شده باشد

فعاليت در زمينه مالی اشتغال به قانون از حق بر عھده داشتن سمت و به موجب مقررات  ب)

  ،دمحروم شده باش

  غيبت غير موجه داشته باشد.ھيئت امناء جلسات در در طول يک سال بيش از سه بار  پ)

اب يا انتحاب کرده است تصميم مبنی بر برکناری زودتر از موعد از نھادی که وی را انتص ت)

  اتخاذ کرده باشد. ءناسمت عضويت ھيئت ام

با  ءھيئت امناتصميمات  با حضور حداقل پنج عضو ذيصالح خواھد بود. ءجلسه ھيئت امنا .3

تعيين  ھيئت امنااتخاذ می شود. در صورت برابر بودن آرا، رای رئيس ھيئت حداکثر آرای اعضای 

  کننده خواھد بود.

  ی اختيارات ذيل می باشد:مطابق اين قانون و اساسنامه صندوق دارا ءھيئت امنا .4

  اتخاذ تصميم پيرامون شروع جبران سپرده ھا، الف)

  تصويب اساسنامه صندوق و اصالحات انجام شده در آن، ب)

  تصويب مقررات داخلی و تنظيم کننده فعاليت صندوق، پ)

با  ،حدود آن (سياست)حد و تصويب نحوه توزيع موجودی ھا و امکانات صندوق، جھات و  ت)

  با شورای بانک مرکزی،ی ھماھنگ

با  مديريت امکانات صندوقصندوق به منظور  دارايی ھایسرمايه گذاری معياری  سبدتعيين  ث)

به تعريف اين قانون و ديگر اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس  .مرکزی ھماھنگی با شورای بانک

محدود سازی  در دارھدف يا مجموعه ای از شاخص ھای شاخص يک سبد معياری  ،اين قانون

امکانات و موجودی ھای تحت اداره (سطح ريسک ھای قابل قبول) الزامات مورد ارائه در قبال 

و به عبارت ديگر، نتايج سبد  مديريت واقعی که تحت محدوديت ھای آن عملکرد صندوق است

ب می تواند ترکي تصميمات اتخاد شده از سوی صندوق مورد ارزيابی قرار می گيرد. سبد معياری

شرکا،  ، ابزارھای مجاز، حداقل ريسک وامی مجازارزھای مجزا تراکم، ارزی دارايی ھای ارزی
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سطوح درآمد زايی سپرده ھای حداکثر مھلت مجاز ابزار مجزا، متوسط مھلت سبد کل و ھمچنين 

  ،مجزا را تعيين نمايد

  اتخاذ تصميم پيرامون کمبود دارايی ھای صندوق برای جبران سپرده ھا،  ج)

در صورت کمبود دارايی  ،الزممالی جذب امکانات جھات و شرايط اتخاذ تصميم پيرامون  چ)

  ھای صندوق برای جبران سپرده ھا،

شنيدن گزارش حسابدھی مدير صندوق بر حسب تناوب تعيين شده به موجب اساسنامه  ح)

  صندوق،

  انتخاب شخص انجام دھنده مميزی صندوق (حسابرس)،  خ)

  ماده جاری، 2، مندرج در بند ءيئت امناھانتخاب عضو  د)

  ،يمات خودمای تصنظارت بر روند اجر ذ)

  اقتصادی صندوق، -نظارت بر فعاليت جاری و مالی ر)

اتخاذ تصميمات پيرامون انتخاب مدير صندوق و تشکيل ديگر نھادھای تعيين شده بر حسب  ز)

  ،ودتر از موعد آنھازاساسنامه و سلب اختيارات 

و برنامه ھای سرمايه گذاری  ينه ھای اداری ساالنه صندوق، ھزينه ھای عملکردیتصويب ھز ژ)

  ھا و انجام تغييرات در آن، حسابدھی ھای مالی ساالنه و حسابدھی ھای ساالنه عملکرد صندوق،

  مقررات پرداخت حق الزحمه و پاداش کارکنان صندوق،تصويب  س)

با معيارھای انطباق شده از نقطه نظر  سپرده تضمينبررسی موضوع بازنگری مقادير  )1س 

  حسب اساسنامه صندوق،تعيين شده بر

  که برحسب اساسنامه صندوق پيش بينی شده باشد. یاختيارات ديگر ش)

ماده جاری وضع شده است قابل انتقال به  4اختيارات ھيئت امنای صندوق که به موجب بند  .5

  نھاد ديگر نمی باشد.

  ليه اسناد و مدارک صندوق آشنا شود.ھيئت امناء مجاز است با ک

می تواند بنا به تصميم اتخاذ شده کارشناسی را با حق رای مشورتی به جلسات  ھيئت امناء .6

  دعوت نمايد.

، عضو ءھيئت امنادر صورت بررسی ھرگونه موضوع پيش بينی شده به موجب ماده جاری در 

ون ذينفع بودن خود اعالم نمايد و در قبل از شروع بررسی پيرامموظف است  ھيئت امناءذينفع 

  بررسی و رای گيری موضوع مورد نظر شرکت ننمايد.
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به تعريف قانون جاری عضوی در ارتباط با بررسی موضوعی ذينفع خواھد بود که تصميم مورد 

اتخاذ در نتيجه بررسی موضوع با منابع درآمد وی يا اعضای خانواده وی و ھمچنين با منافع مالی 

  .شترک دارند ارتباط داشته باشدم یاقتصاد فعاليت خاصی که با ویوی و اش

، مشوق ھای افزايش ھيئت امناءاصول اساسی رفتار اخالقی اعضای  ،در اساسنامه صندوق

قيد شده و مفادی نيز در خصوص  ءاعضا منافع تضاد و بازدھی شيوه عمل آنان، اصول کلی عالقه

  ی پيش بينی می شود.تقسيم امور بين اعضاء و مسئوليت پذير

ھيئت سرپرستی فعاليت جاری صندوق بر عھده مدير صندوق است. مدير صندوق از سوی  .7

  انتصاب می شود. وظايف مدير صندوق به شرح ذيل است: امناء

  تامين عملکرد عادی صندوق، الف)

  در حوزه اختيارات خود،صندوق ھيئت امنای آماده سازی طرح ھای تصميمات  ب)

  ،ھيئت امناءت دارايی ھای صندوق مطابق با سبد معياری تعيين شده از سوی مديري پ)

  انجام عمليات به نمايندگی از سوی صندوق بدون وکالت نامه، ت)

  صدور وکالت نامه، ث)

  عقد قرارداد ھا از جمله استخدامی به نمايندگی از سوی صندوق، ج)

ھيئت داری و فھرست کارکنان صندوق به ا -ارائه آيين نامه داخلی صندوق، ساختار سازمانی چ)

  جھت تاييد، امناء

شده، اعمال طرح ھای تشويقی و  طبق مقررات وضعو عزل کارکنان صندوق استخدام  ح)

  تنبيھات انضباطی در قبال آنان برحسب اساسنامه،

 ارائه ھزينه ھای اداری ساالنه صندوق، ھزينه ھای عملياتی و برنامه ھای سرمايه گذاری به خ)

  جھت تاييد، ھيئت امناء

  اجرای ديگر اختياراتی که برحسب اساسنامه صندوق وضع شده باشد. د)

مدير صندوق بايستی از صالحيت و تخصص مديران اجرايی بانک که از سوی بانک مرکزی  .8

گواھی نامه صالحيت مربوطه باشد. مقررات احراز  تعيين شده است برخوردار باشد و دارای

  بانک مرکزی تعيين می کند. ،ندوقصالحيت مدير ص

انتصاب می  ھيئت امناءصندوق بايستی کميسيون نظارت يا ناظر داشته باشد. آن از سوی  .9

  کميسيون نظارت يا ناظر بر حسب اساسنامه وضع می شود.شود. اختيارات 

ن،  - 5) شماره 28/12/1386( 18/03/2008به موجب قانون اصالحی مورخه   19(اصالح ماده 

  ن) -108) شماره 03/04/1389( 24/06/2010انون اصالحی مورخه ق
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  . دارايی ھای صندوق20ماده 

دارايی ھای صندوق از وجوه پرداخت ھای تضمينی، درآمدھای حاصل از مديريت آنھا، مبالغ  .1

، ديگر بانک ھابدست آمده در قبال  حق جبران از سوی صندوق و دريافتی از بانک ھا بر اساس

  و دارايی ھا تشکيل می شود. درآمدھا

وجوه پرداخت ھای تضمينی پرداخت شده از سوی بانک ھا در حساب ويژه صندوق در بانک  .2

  مرکزی جمع آوری می شود.

دارايی ھای صندوق فقط برای اھداف و موارد تعيين شده در قانون مورد استفاده قرار می  .3

الث که با جبران سپرده ھای تضمين شده مرتبط گيرد. برای تعھدات صندوق، روسای آن يا اشخاص ث

نمی  نيستند (شامل وام ھای اعطايی و قروض برای جبران عملی يا احتمالی سپرده ھای تضمين شده)

دارايی ھای مادی و ھزينه ھای توقيف نمود به استثنای مصادره، اخذ يا توان دارايی ھای صندوق را 

  ع شده است.قانون جاری وض 23صندق که به موجب ماده 

 - 5) شماره 28/12/1386( 18/03/2008به موجب قانون اصالحی مورخه   19(اصالح ماده 

  ن)

  

. دريافت وام ھا، قروض، تضامين، کمک ھای بالعوض، اوقاف و خيرات از سوی 21ماده 

  صندوق

  صندوق می تواند وام ھا، قروض، تضامين، کمک ھای بالعوض، اوقاف و خيرات دريافت نمايد.

  

  . مديريت دارايی ھای صندوق22ده ما

  .صندوق استدارايی ھای صندوق برعھده  مديريت .1

دارايی ھای صندوق را می توان در موجودی ھای مالی ذيل که دارای قابليت اطمينان باالی  .2

  بازپرداخت ھستند سرمايه گذاری نمود:

  در اوراق بھادار جمھوری ارمنستان،  الف)

  معتبر بعنوان سپرده بانکی و (يا) حساب بانکی،ک ھای خارجی در بانک مرکزی و بان ب)

  در اوراق بھادار بانک مرکزی، پ)

  در شمش ھای استاندارد طال، ت)

  در اوراق بھادار دولت ھا و (يا) بانک ھای مرکزی کشورھای دارای رتبه باال، ث)

  در اوراق بھادار سازمان ھا و (يا) بانک ھای دارای رتبه باال، ج)
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صندوق با ھماھنگی شورای بانک  ھيئت امنایر موجودی ھای ديگر برحسب تصميم د چ)

  مرکزی.

 ھيئت امناءمورد قبول در تعيين رتبه بندی، از سوی حد مجاز رتبه بندی و فھرست سازمان ھای 

  صندوق با ھماھنگی با بانک مرکزی وضع می شود.

پسندی دارايی ھای توزيع شونده می معيار اوليه توزيع دارايی ھای صندوق، امنيت و بازار .3

  باشد.

  

  . ھزينه ھای صندوق و برنامه ھای سرمايه گذاری 23ماده 

) 28/12/1386( 18/03/2008به موجب قانون اصالحی مورخه   23ماده ويرايش عنوان (

  ن) -5شماره 

  ھزينه ھای صندوق عبارتند از: .1

  ھزينه ھای عملياتی: الف)

  ان سپرده ھا،ھزينه ھای مربوط به جبر -

  درصد بھره محاسبه شده در ازای دريافت وام ھا و قروض، -

  حق الزحمه بانکی مربوط به مديريت موجودی ھا، سازماندھی جبران ھا از سوی صندوق، -

  تلفات حاصل از فروش به قيمت پايين تر از ارزش ترازنامه و تجديد ارزيابی موجودی ھا، -

  و مشورتی صندوق، پرداخت ھا بابت خدمات حسابرسی -

  ھزينه ھای مربوط به توضيح روندھای ضمانت و جبران سپرده ھا، -

  ھزينه ھای اداری: ب)

ھزينه ھای نگھداری تشکيالت، از جمله: دستمزد، پاداش، پرداخت ھای بيمه اجتماعی اجباری  -

ائط نقليه وسکارکنان، تعليم و کارآموزی پرسنل، ھزينه ھای ماموريتی و نمايندگی، ھزينه ھای 

  خدماتی و ساير ھزينه ھای تامين اجتماعی،

  ھزينه ھای مربوط به وسائل ارتباطی مورد استفاده به منظور امور خدماتی، -

  ھزينه ھای کسب اطالعات مطبوعاتی و ادبيات حرفه ای، -

  ،ھزينه ھای مربوط به مواد و لوازم مورد نياز و تخليه مواد مصرفی -

ستھالک امکانات اصلی و ھزينه ھای حفاظت و نگھداری، خدمات، بھره ھزينه ھای مربوط به ا -

  برداری و بيمه ساختمان ھا، تاسيسات و ساير ذخاير و امکانات اصلی،

ماليات ھا، عوارض، ديگر پرداخت ھای اجباری الزم برای فعاليت عادی صندوق، ھزينه ھای  -

  ه،اجاره بھا و استفاده از خدمات بانکی، آب و برق و غير
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  برنامه سرمايه گذاری ھا عبارتند از: .2

  سرمايه گذاری ھای مورد اجرا به منظور تامين فعاليت اصلی صندوق، الف)

  برای اھداف اداری.سرمايه گذاری ھای مورد اجرا  ب)

ھيئت امنای صندوق به منظور تامين فعاليت جاری صندوق و اجرای عملکردھای وضع شده  .3

و برنامه ھای سرمايه گذاری  نه ھای اداری ساالنه، ھزينه ھای عملياتیھزي ،به موجب اين قانون

  ب می نمايد.يرا تصوصندوق 

 بابه حس صندوق ھای ھزينه ھای اداری، ھزينه ھای عملياتی و برنامه سرمايه گذاری .4

برای انجام ھزينه ھای اداری، ھزينه ھای عملياتی و تحقق  موجودی ھای صندوق صورت می گيرند.

امه سرمايه گذاری ھا، صندوق مجاز است در بانک ھای فعال در خاک جمھوری ارمنستان برن

  حساب افتتاح نمايد.

درصد متوسط شاخص  0.03ھزينه ھای اداری ساالنه و سرمايه گذاری ھای صندوق نبايد از  .5

 اوزروزانه سپرده ھای بانکی کليه بانک ھای انجام دھنده پرداخت ھای تضمينی در سال قبل تج

  نمايد.

ھزينه ھای  چنانچه در سال جاری ھزينه ھای انجام شده از طرف صندوق کمتر از مقدار .6

اداری و عملياتی ساالنه مصوب به موجب ماده جاری باشد، در اين صورت صندوق مابه التفاوت 

  اين قانون واريز خواھد کرد. 20بوجود آمده در سال را به حساب ويژه مندرج در ماده 

ن،  - 5) شماره 28/12/1386( 18/03/2008به موجب قانون اصالحی مورخه   23ح ماده (اصال

  ن) -108) شماره 03/04/1389( 24/06/2010قانون اصالحی مورخه 

  

  . تبادل اطالعات. ارائه حسابدھی ھا از طرف صندوق. نظارت بر عملکرد صندوق24ماده 

و بر حسب نحوه و مقررات  اين قانونصندوق و بانک مرکزی در موارد وضع شده به موجب  .1

تعيين شده در اسناد حقوقی وضع شده بر اساس قانون و از طرف بانک مرکزی، اطالعات الزم را 

  مبادله می نمايند.

بانک ھا مطابق مقررات وضع شده از سوی شورای بانک مرکزی در باره محاسبه پرداخت ھای 

ران گزارش حسابدھی ھای سه ماھه تنظيم و به بانک تضمينی، تعداد سپرده گذاران و مبلغ مشمول جب

مرکزی ارائه می نمايند. صندوق می تواند حسابدھی ھای مذکور را از بانک مرکزی در طی مھلت 

  ده روزه پس از ارائه آنھا به بانک مرکزی دريافت نمايد.
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ع مورد ماده جاری، در زمان وقو 1صندوق بغير از حسابدھی ھای پيش بينی شده در بند  .2

پيرامون «وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان  قانون و مقرراتجبران مقرر در اين 

ديگر اطالعات حاوی اسرار بانکی  یمی تواند از بانک مرکزی و (يا) از بانک ھا» اسرار بانکی

 استفاده و حفظ اسرار دولتی، بانکی، تجاری و خدماتی از سوی کارمندان صندوق دريافت نمايد.

مقررات وضع شده به موجب قانون مدنی و ساير قوانين جمھوری ارمنستان صورت می  ابقطم

  گيرد.

بر حسابرسی و دارای محوز انجام فعاليت مستقل فعاليت صندوق ھر ساله از سوی سازمان  .3

ه گيری نتيج حسب مقررات وضع شده به موجب قوانين و ساير اسناد حقوقی بررسی می شود.

 و حسابدھی ھای مالی ساالنه بررسی شده به بانک مرکزی ارائه می شوند. حسابرس سازمان مستقل

مستقل را  ان سال مالی، خالصه نتيجه حسابرسصندوق موظف است در مھلت چھار ماه پس از پاي

  وب سايت رسمی اطالعيه ھای جمھوری ارمنستان منتشر نمايد.  http://www.azdarar.amدر 

جودی ھای صندوق بجز اطالعات مربوط به ھزينه ھای اداری، ھزينه اطالعات پيرامون مو .4

ھای عملياتی و سرمايه گذاری ھا قابل انتشار و انتقال به اشخاص ديگر و نھادھای دولتی نمی باشند. 

و انتشار و در دسترس قراردادن آنھا برحسب شرايط و مقررات وضع شده به موجب قانون  حفظ

  صورت می گيرد.» اسرار بانکی پيرامون«جمھوری ارمنستان 

پيرامون بانک «مطابق شرايط و مقررات وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان  .5

که بر اساس اين قانون، و ساير قوانين و نظارت بر فعاليت صندوق » مرکزی جمھوری ارمنستان

  بر عھده بانک مرکزی می باشد.اسناد حقوقی مربوطه تنظيم شده است، 

فعاليت صندوق به مجلس ملی جمھوری ارمنستان  کزی در خصوص کار نظارت بربانک مر

پيرامون بانک «قانون جمھوری ارمنستان در  مقررحسابدھی ارائه می نمايد که در حسابدھی ساالنه 

  شامل می شود.» مرکزی جمھوری ارمنستان

وق ھشدار دھد و ماده جاری مجاز است به صند 8بانک مرکزی برای تخلفات مندرج در بند  .6

  دستورات الزم در جھت رفع آنھا در مدت زمان مشخص صادر نمايد.

در قبال مدير صندوق ماده جاری مجاز است  8بانک مرکزی برای تخلفات مندرج در بند  .7

  موارد ذيل را اعمال نمايد:

  صدور اخطاريه و دستورات الزم در جھت رفع تخلفات در مھلت معين، -

  (يا)

  جريمه، يا -
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  سلب صالحيت. -

 از سوی صندوق و (يا) مدير صندوقکه بانک مرکزی مجاز است در قبال تخلفات ذيل  .8

  اقدامات پاسخگويی مطابق ماده جاری را اعمال نمايد: صورت گرفته است،

الف) نقض قانون جاری و ديگر قوانين تنظيم کننده فعاليت صندوق و الزامات ديگر اسناد حقوقی 

  ای قوانين مذکور،وضع شده بر مبن

نقض قواعد انجام امور حسابداری و ھمچنين شرايط و مقررات ارائه و انتشار حسابدھی ھای  ب)

  مالی و غيره و (يا) ارائه اطالعات نادرست يا نامعتبر در اسناد مذکور،

  ن قانون.دستورات بانک مرکزی به موجب ايعدم اجرای  پ)

ل صندوق و (يا) مدير صندوق مقرر در اين ماده را بانک مرکزی اقدامات پاسخگويی در قبا .9

پيرامون بانک مرکزی جمھوری «مطابق مقررات وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان 

  اعمال می نمايد.» ارمنستان

ن،  - 5) شماره 28/12/1386( 18/03/2008به موجب قانون اصالحی مورخه   24(اصالح ماده 

 ن) -140) شماره 29/12/1390( 19/03/2012قانون اصالحی مورخه 

  

  . مفاد نھايی5فصل 

  . اعالم شرايط و مقررات تضمين سپرده ھا25ماده 

به منظور تامين شفافيت، بانک ھا موظفند پيرامون شرايط و مقررات تضمين جبران سپرده  .1

ً مطلع سازند. نامه کتبی متشکل از دو نسخه می باشد که نسخه بانک از  ھا، سپرده گذاران را کتبا

  سوی سپرده گذار به امضا می رسد.

  به سپرده گذار بايستی شامل موارد ذيل باشد: یتحويلنسخه 

  حداکثر ميزان سپرده مورد تضمين و مقررات محاسبه آن، الف)

  فھرست سپرده ھای غير تضمينی، ب)

  مورد جبران، پ)

  مقررات و مھلت ھای جبران سپرده ھای تضمين شده،  ت)

  ار، آدرس و شماره تلفن صندوق،محل استقر ث)

  ساير اطالعات به تشخيص بانک. ج)

  تعيين نمايد.را فرم نامه مورد تحويل به مشتريان نمونه شورای بانک مرکزی می تواند 

نبود نامه کتبی مندرج در اين ماده دال بر تضمين يا عدم تضمين سپرده نخواھد بود و ھمچنين  .2

  ی را بدنبال نخواھد داشت.عدم اعتبار قرارداد سپرده بانک
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  نظارت بر رعايت الزامات قانون جاری از سوی بانک ھا. 26ماده 

نظارت بر رعايت الزامات قانون جاری از سوی بانک ھا (از جمله: ورشکسته) بانک مرکزی 

  اجرا می نمايد.

  

  . جوابگويی در قبال نقض اين قانون27ماده 

ی وضع شده به مقرر اين قانون، در قبال وجوه در صورت عدم انجام پرداخت ھای تضمين .1

درصد بھره به ميزان سه برابر تعرفه ھای نرخ بھره بانکی بر حسب روزی که برای انجام مذکور 

  پرداخت ھای تضمينی تعيين شده است محاسبه خواھد شد.

ق اين قانون و ساير اسناد حقوقی ناشی از آن، طبنقض الزامات بانک ھا و روسای آن در  .2

» پيرامون بانک ھا و فعاليت بانکداری«مقررات وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان 

  جوابگو می باشند.

  

  . اعالم ورشکستگی صندوق. انحالل صندوق28ماده 

  صندوق فقط برحسب قانون می تواند منحل يا ورشکسته شناخته شود.

  

  . مفاد انتقالی29ماده 

از روز وارد عمل می شود،  2009آوريل سال  30که از تاريخ  6ماده  3بجز بند اين قانون  .1

مورد جبران سپرده ھای تضمين شده که به موجب اين  دھم انتشار رسمی آن الزم االجرا می گردد.

بوقوع آن بوقوع پيوسته باشد،  2005قانون وضع گرديده است، چنانچه پس از اول ماه ژوئيه سال 

  پيوسته محسوب خواھد شد.

زمان معتبر اعالم شدن اين قانون تا ايجاد صندوق مقرر در قانون بانک ھا پرداخت ھای از  .2

به حساب صندوق ويژه تضمين بر حسب ميزان و مقررات وضع شده در اين قانون تضمينی را 

پرداخت ھای تضمينی از سوی  سپرده ھای بانکی مورد اداره در بانک مرکزی واريز می نماند.

ای ذخيره شده، درصد بھره پرداختی در ازای آنھا، و ھمچنين ديگر وجوه بانک ھا، موجودی ھ

پرداخت به صندوق ويژه تضمين سپرده ھای بانکی به حساب صندوق ويژه تضمين سپرده ھای 

  بانکی منظور و محاسبه می شود.



23 

 

در طی ده روز کاری پس از زمان ايجاد صندوق موجودی ھای حساب صندوق ويژه تضمين  .3

  ماده جاری به حساب صندوق واريز می شوند. 2ای بانکی مندرج در بند سپرده ھ

بانک جمھوری ارمنستان، ، دولت در طی مھلت يک ماه پس از معتبر شناخته شدن اين قانون .4

اين قانون در خصوص اعضای ھيئت امنای  19و اتحاديه بانک ھای ارمنستان مطابق ماده  مرکزی

  صندوق تصميم اتخاذ می نمايند.

ھيئت امنای صندوق اعضای  ،روزه پس از معتبر شناخته شدن اين قانون 45در طی مھلت  .5

از سوی دولت جمھوری ارمنستان، بانک مرکزی و اتحاديه بانک ھای ارمنستان ھفتمين انتصاب شده 

  را انتخاب می نمايند. ءھيئت امناعضو 

از بين ھفت عضو ھيئت امناء  ،روزه پس از معتبر شناخته شدن اين قانون 45در طی مھلت  .6

  .خود رئيس ھيئت امنای صندوق را انتخاب می نمايند

ماده جاری، ھيئت امنای صندوق  6در طی مھلت يک ماه پس از پايان مھلت مقرر در بند  .7

اتخاذ بررسی و صندوق را به تصويب رسانده و پيرامون امور مربوط به ثبت صندوق اساسنامه 

  تصميم می نمايد.

  ھزينه ھای ثبت صندوق بر عھده بانک مرکزی است. .8

صندوق موظف است بنا به  2017دسامبر سال  31لغايت  2016مارس سال  1از تاريخ  .9

حداکثر در و بعد از روز مورد جبران  کاری مين روز - 20درخواست سپرده گذاران جبران ھا را از 

ار، بجز در موارد پيش بينی شده به درخواست از سوی سپرده گذارائه طی سه روز کاری پس از 

شورای بانک  ،بر اساس وساطت صندوق اين قانون، اجرا نمايد. 8ماده  4و  3موجب بندھای 

روز کاری تمديد نمايد.  10روز کاری مندرج در اين بند را به مدت  20مرکزی می تواند مھلت 

ارائه ز روز مورد جبران مين روز کاری پس ا - 20از سپرده گذار می تواند درخواست خود را 

  نمايد.

صندوق موظف است بنا به  2020دسامبر سال  31لغايت  2018سال  ژانويه 1از تاريخ  .10

مين روز کاری بعد از روز مورد جبران و حداکثر در  - 15درخواست سپرده گذاران جبران ھا را از 

موارد پيش بينی شده به طی سه روز کاری پس از ارائه درخواست از سوی سپرده گذار، بجز در 

شورای بانک  ،اين قانون، اجرا نمايد. بر اساس وساطت صندوق 8ماده  4و  3موجب بندھای 

روز کاری تمديد نمايد.  7روز کاری مندرج در اين بند را به مدت  15مرکزی می تواند مھلت 
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بران ارائه مين روز کاری پس از روز مورد ج - 15سپرده گذار می تواند درخواست خود را از 

  نمايد.

صندوق موظف است بنا به  2022دسامبر سال  31لغايت  2021ژانويه سال  1از تاريخ  .11

مين روز کاری بعد از روز مورد جبران و حداکثر در  - 10درخواست سپرده گذاران جبران ھا را از 

نی شده به طی سه روز کاری پس از ارائه درخواست از سوی سپرده گذار، بجز در موارد پيش بي

اين قانون، اجرا نمايد. بر اساس وساطت صندوق، شورای بانک  8ماده  4و  3موجب بندھای 

روز کاری تمديد نمايد.  5روز کاری مندرج در اين بند را به مدت  10مرکزی می تواند مھلت 

مين روز کاری پس از روز مورد جبران ارائه  - 10سپرده گذار می تواند درخواست خود را از 

  مايد.ن

صندوق موظف است بنا به درخواست سپرده گذاران جبران  2023ژانويه سال  1از تاريخ  .12

مين روز کاری بعد از روز مورد جبران و حداکثر در طی سه روز کاری پس از ارائه  -7ھا را از 

 اين 8ماده  4و  3درخواست از سوی سپرده گذار، بجز در موارد پيش بينی شده به موجب بندھای 

روز کاری  7قانون، اجرا نمايد. بر اساس وساطت صندوق، شورای بانک مرکزی می تواند مھلت 

روز کاری تمديد نمايد. سپرده گذار می تواند درخواست خود را از  3مندرج در اين بند را به مدت 

  مين روز کاری پس از روز مورد جبران ارائه نمايد. - 7

 2به موجب بندھای که را تفاھم نامه ھمکاری و صندوق بانک  2016مارس سال  1تا تاريخ  .13

  وضع شده است، منعقد می نمايند.اين قانون  6ماده  8و 

ن،  -5) شماره 28/12/1386( 18/03/2008به موجب قانون اصالحی مورخه  29(اصالح ماده 

  ن)-2) شماره 30/09/1394( 21/12/2015قانون اصالحی مورخه 

  کوچاريان ر. -  رئيس جمھور ارمنستان

  ايروان - 2004دسامبر سال  21

  ن -142


