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  قانون جمھوری ارمنستان

  پرداخت و تسويهسيستم ھا و سازمان ھای پيرامون 

  

  )1383آذر  04( 2004سال  نوامبر 24مجلس ملی به تاريخ  مصوب

 

ھدف اين قانون تنظيم و توسعه سيستم ھای پرداخت و تسويه در جمھوری ارمنستان، تامين ثبات مالی و 

  تسويه می باشد.پرداخت و م مقررات فعاليت سازمان ھای نظام بانکی جمھوری ارمنستان و ھمچنين تنظي

  

  کلی دمفا .1فصل 

  قانون يمموضوع تنظ. 1ماده 

سيستم ھای پرداخت و تسويه و فعاليت سازمان ھای پرداخت و تسويه در جمھوری ارمنستان، اين قانون 

قانون و ديگر اسناد صدور مجوز، مقررات و شرايط نظارت بر اين گونه فعاليت را تنظيم و تخلفات در 

در قبال آنھا و ھمچنين جوابگويی  اعمال تدابيرحقوقی از سوی سازمان ھا و سيستم ھای پرداخت و تسويه، 

  .می نمايدرا وضع و محاسبه  حل و فصلقوانين قطعيت 

 اين قانون شامل سيستم ھای پرداخت و تسويه انجام دھنده محاسبات ناشی از معامالت منعقد شده با اوراق

ن و حساب تعھدات (مطالبات) متقابل که در نتيجه معامالت يتعياز جمله: بھادار در بورس سھام نمی شود (

  ).منعقده در بورس سھام بوجود آمده است

  ن) -180) شماره 12/07/1384( 04/10/2005به موجب قانون اصالحی مورخه  1(اصالح ماده 
   

  و فعاليت سازمان ھای پرداخت و تسويه تنظيمات حقوقی سيستم پرداخت و تسويه .2ماده 

سيستم پرداخت و تسويه و فعاليت سازمان ھای پرداخت و تسويه بر اساس آيين مدنی جمھوری . 1

 ، ساير قوانين»پيرامون بانک مرکزی جمھوری ارمنستان«ارمنستان، اين قانون، قانون جمھوری ارمنستان 

ر موارد و شرايط پيش بينی شده به موجب قانون بر اساس قراردادھای بين المللی جمھوری ارمنستان و د و

اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی جمھوری ارمنستان (منبعد: بانک مرکزی) و ساير اسناد حقوقی تنظيم 

  می شود.

رويه عدم توانايی و ورشکستگی سازمان ھای پرداخت و تسويه مطابق قانون جمھوری ارمنستان . 2

  بجز در موارد پيش بينی شده در اين قانون، تنظيم می شود.» (ورشکستگی)پيرامون عدم توانايی «

. اساس و رويه سازماندھی مجدد و انحالل سازمان ھای پرداخت و تسويه مطابق اين قانون، آيين مدنی 3

حقوقی مورد  -جمھوری ارمنستان و قوانين تنظيم کننده فعاليت سازمان ھای پرداخت و تسويه نوع سازمانی

  و ديگر اسناد حقوقی تنظيم می شود. نظر
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  تعاريف اساسی. 3ماده 

  به تعريف اين قانون و ديگر اسناد حقوقی مصوب بر اساس اين قانون:

مجموعه قوانين عمومی و روش عمل ابزار پرداخت، کليرينگ، نقل و  :پرداخت و تسويهسيستم الف) 

، که از طريق آن فنی آنھا -نرم افزاری کاناتانتقال موجودی ھا و انجام تسويه حساب نھايی با تامين ام

  .ذينفع تامين می شود پرداخت به طرف

د سيستم پرداخت و تسويه محسوب عملکر نظامنامهپرداخت و تسويه جزء الينفک قواعد عملکرد سيستم 

  پرداخت و تسويه مورد تاييد قرار می گيرد،سيستم شود که از سوی مرجع ذيصالح مديريت اپراتور  می

  اين قانون، 19ماده  2عبارتند از اشخاص مندرج در بند  :سازمان ھای پرداخت و تسويه ب)

قوانين جمھوری ارمنستان و با ھر گونه سند کاغذی يا الکترونيکی که مطابق  :سند پرداخت و تسويهپ) 

و  گرفته باشداسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی و متعاقباً بر حسب مقررات بانکی تنظيم و مورد تاييد قرار 

  ،شده باشدداده سيستم دستور پرداخت، برداشت يا انتقال موجودی ھا و شرکت کننده در  جریمدر آن به 

که مسئول عملکرد می باشد شرکت کننده در سيستم پرداخت و تسويه  :اپراتور سيستم پرداخت و تسويهت) 

محاسبه  (يا) و گکليرينمجاز است گر از سوی شرکت کنندگان ديبه وکالت و سيستم پرداخت و تسويه بوده 

  پايانی را انجام بدھد،

، که تشکيل شده ارائه شده) به ھر شکلصوتی (يا  و گزارش کاغذی، الکترونيکیاز  :ابزار پرداختث) 

دارنده و (يا) برای استفاده، بکارگيری يا اجرای آن، نحوه صرفنظر از شکل و  ،بعنوان يک سند يا توافق

  ،فراھم می نمايدام پرداخت ھا را انجامکان کاربر 

محاسبه  اسناد پرداخت و تسويه و ھمچنينگردآوری، گروه بندی، مبادله روند  شامل :گکليرينج) 

  شد،باجھت انجام محاسبه پايانی می  ،ھای شرکت کنندگان در سيستم پرداخت و تسويه  وضعيت

بوجود آمده فی مابين دو يا چند شرکت عملکردی است که در نتيجۀ آن تعھدات پولی  :محاسبه پايانیچ) 

  به نقل و انتقال موجودی ھا، تسويه حساب می شود،و مربوط کننده در سيستم پرداخت و تسويه 

اسناد پرداخت و تسويه که  عبارت است از ثبت حساب مطالبات يا تعھدات پولی ناشی از :حساب تھاترح) 

  تسويه به يکديگر ارائه شده باشد، از سوی دو يا چند شرکت کننده در سيستم پرداخت و

پيرامون تنظيم و کنترل «تعريف وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان  :مقيم و غير مقيمخ) 

  د،می باش »ارزی

گردآوری و نگھداری اسناد پرداخت و تسويه، بسط و تبادل اطالعات حاوی آنھا و در برخی  :پردازشد) 

 ،ت کننده، کنترل صحت اعتبار اسناد پرداخت و تسويه (ابزار پرداخت)موارد نيز تعيين ھويت طرفين شرک

  تاييد و گواھی نقل و انتقال وجوه می باشد،
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ابزار پرداختی به صورت کارت ھای دبيت، کارت اعتباری و کيف پول الکترونيکی يا  کارت پرداخت:ذ) 

انجام پرداخت ھای غير نقدی و  جھت دريافت وجه نقد يا متداول و پذيرفته شده کارت ھای اشکال ديگر

  مورد استفاده می باشد،و ھمچنين انجام ساير عملياتی که از سوی صادر کننده کارت پرداخت تعيين 

مطابق مقررات فعاليت شده است سيستم  ی که وارداست که پس از آن سند زمانی برگشت ناپذيری:زمان ر) 

  د،سيستم پرداخت و تسويه قابل فسخ يا تغيير نمی باش

جابجايی (انتقال) حق مالکيت در قبال وجوه نقدی يا غير نقدی در ارتباط با عمل پرداخت  وجوه: حوالهز) 

  يک شرکت کننده سيستم پرداخت و تسويه به شرکت کننده ديگر، طرف از

عبارت است از انجام تعھد پولی از طريق ارائه سند پرداخت و تسويه حاوی دستور انتقال  پرداخت:ژ) 

  يا پرداخت تعھد پولی يا وجوه نقدی، وجوه

ين شده از سوی ناشر ابزار پرداخت يا انجام بخشی از آن يتعسرويس دھی  ابزار پرداخت:سرويس س) 

خدمات توسط ناشر ابزار پرداخت يا شخص ثالث که مطابق قوانين و مقررات سيستم پرداخت و تسويه يا از 

  طرف ناشر مجاز به انجام آن باشد،

شرکت کننده سيستم پرداخت و محروميت زمان عبارت است از  فسخ فعاليت پرداخت و تسويه:زمان ش) 

خدمات پرداخت و تسويه به مقرر قوانين جمھوری ارمنستان و (يا) بر اساس تصميم از حق عرضه تسويه 

ابطال مجوز شخص عرضه کننده خدمات پرداخت و تسويه، تعليق عملکرد مجوز لغو و مرجع ذيصالح (

کور، تعليق فعاليت شخص مذکور در سيستم پرداخت و تسويه و ساير تصميمات مشابه که در پی آن مذ

زمان فسخ فعاليت  اين قانونشرکت کننده سيستم پرداخت و تسويه قادر به عرضه خدمات نباشد): به تعريف 

 فعاليت ھایيه برای آن دسته از سازمان ھايی که بغير از عرضه خدمات پرداخت و تسوپرداخت و تسويه 

سازمان مورد نظر برحسب مقررات قانون و ديگر که  محسوب می شودزمانی  دھند  ديگری را انجام می

ی و يا مرجع ذيصالح تصميم شودمی اسناد حقوقی منحل يا ورشکسته يا فاقد توانايی پرداخت ديون شناخته 

ادامه آن خود ادامه نمی دھد يا قادر به نمايد که در پی آن سازمان مورد نظر به فعاليت عادی   را اتخاذ می

  نمی باشد،

عبارت است از مديريت موقت، مدير انحالل  يا مناقصه، کميسيون انحالل يا شخص  مدير موقت:ص) 

در صورت فرا رسيدن زمان فسخ فعاليت پرداخت و تسويه شرکت کننده در سيستم ذيصالح ديگری که 

  ،باشداسناد حقوقی تعيين شده  ديگربر حسب مقررات قانون و پرداخت و تسويه 

دفتر مرکزی و شعب بانک يا سيستمی است که در آن فقط  سيستم پرداخت و تسويه بين بانکی:ض) 

  پرداخت و تسويه دخيل ھستند،شخص عرضه کننده خدمات 

خارج يا انجام پرداخت ھا در جمھوری ارمنستان است که  یسيستم سيستم پرداخت و تسويه ارمنستان:ط) 

  و اپراتور آن مقيم جمھوری ارمنستان می باشد، را تامين می نمايداز آن 
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سيستم پرداخت و تسويه خارجی يا بين المللی است که انجام آن  سيستم پرداخت و تسويه خارجی:ظ) 

اپراتور آن مقيم جمھوری ارمنستان  وپرداخت ھا در خارج از جمھوری ارمنستان را تامين می نمايد 

  ،باشد مین

  عبارت است از ارزش مالی ابراز ادعای پولی در برابر ناشر، که: پول الکترونيکی: ع)

  در دستگاه الکترونيکی نگھداری می شود، -

نتشر مکه ارزش آنھا نمی تواند کمتر از ارزش پول الکترونيکی  در برابر وجوه دريافتی منتشر می شود -

  شده باشد،

  ناشر پذيرفته می شود، بعنوان وسيلۀ پرداخت از اشخاص غير از -

  پرداخت می باشد.گيرنده نھايی  شخص ذينفعغ) 

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011به موجب قانون اصالحی مورخه  3(اصالح ماده 
  

  . سيستم ھای پرداخت و تسويه2فصل 

  و تسويه . شرکت کنندگان سيستم پرداخت4ماده 

ان و شعب بانک ھای خارجی در ارمنستان (منبعد: بانک)، بانک مرکزی، بانک ھای فعال در ارمنست. 1

سازمان ھای پرداخت و تسويه و ديگر اشخاص مجاز در عرضه خدمات پرداخت و تسويه بر اساس 

قانونگذاری جمھوری ارمنستان يا قراردادھای بين المللی، و ھمچنين آن گروه از سازمان ھای غير مقيم 

اين مطابق از ھستند خدمات پرداخت و تسويه و (يا) خدمات مشابه ارمنستان که در کشورھای متبوع مج

  شرکت داشته باشند.ارمنستان قانون اجرا نمايند، می توانند در سيستم پرداخت و تسويه 

. ايجاد سيستم ھای پرداخت و تسويه ارمنستانی يا شرکت در آنھا از سوی اشخاصی که در اين ماده ذکر 2

  نشده اند ممنوع می باشد.

  

. صدور مجوز ايجاد و فعاليت سيستم پرداخت و تسويه ارمنستان و ھمچنين شرکت در سيستم ھای 5ماده 

  از سوی بانک مرکزی آن لغوپرداخت و تسويه خارجی، تعليق يا 

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011(ويرايش عنوان ماده به موجب قانون اصالحی مورخه 
ای پرداخت و تسويه ارمنستان بر حسب مجوز صادره از سوی شورای بانک . ايجاد و فعاليت سيستم ھ1

انجام مطابق اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی ات وضع شده رمرکزی و بر حسب مقر

  به اخذ مجوز بانک مرکزی نمی باشد.الزم . جھت ايجاد سيستم پرداخت و تسويه درون بانکی پذيرد می

که بانک مرکزی ای سيستم ھای پرداخت و تسويه از  گروهآن ر اين بند شامل دريافت مجوز مندرج د

   اپراتوری آنھا را بر عھده دارد، نمی باشد.
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بانک ھا و ديگر سازمان ھا که مطابق مجوز صادره از سوی مرجع ذيصالح صالحيت عرضه خدمات . 2

زی که مطابق مقررات وضع شده به می توانند بر اساس مجوز شورای بانک مرک را دارندتسويه پرداخت و 

موجب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی صادر شده است، در سيستم ھای پرداخت و تسويه  خارجی شرکت 

  .داشته باشند (منبعد: شرکت کنندگان سيستم پرداخت و تسويه خارجی)

ا مجوز مورد نظر که در صورت وجود آنھ . شورای بانک مرکزی می تواند معيارھای ذيل را وضع نمايد3

 8ماده  5يا بند  7ماده  4ماده جاری برحسب مقررات وضع شده به موجب بند  2و  1و مندرج در بندھای 

  قانون جاری صادر خواھد شد:

  الف) عده شرکت کنندگان در سيستم پرداخت و تسويه،

  حجم پرداخت ھای مجزا که از طريق سيستم انجام می گردد،ب) 

  ی،حجم پرداخت ھای کلپ) 

  ت) نسبت حجم پرداخت ھا و سرمايه شرکت کنندگان،

کاھش راستای در تدابير بر اساس وجود امکانات و (يا) فھرست عناوين سيستم پرداخت و تسويه (ث) 

  ).ريسک ھای ويژه سيستم ھا

بانک مرکزی می تواند ارزش معيارھايی را که خود وضع کرده است تغيير دھد. تصميمات بانک . 4

بر اساس پس از اتخاذ آنھا وارد اجرا می شود اگر  شش ماه بر سختگيری در ارزش معيارھا مرکزی مبنی

  شورای بانک مرکزی مھلت ديرتری از آن تعيين نشود. تصميم

شورای بانک مرکزی می تواند مجوز صادره پيرامون ايجاد و فعاليت سيستم ھای پرداخت و تسويه . 5 

و ھای پرداخت و تسويه خارجی را تعليق يا لغو نمايد، اگر اپراتور ارمنستانی و ھمچنين شرکت در سيستم 

  ، شرکت کننده سيستم پرداخت و تسويه خارجی:سيستم ھای پرداخت و تسويه(يا) شرکت کنندگان 

  الزامات اين قانون و مقررات حقوقی تنظيمی بانک مرکزی را نقض کرده باشد،الف) 

  اين قانون. 8ماده  4در صورت مورد وضع شده به موجب بند ب) 

اپراتور سيستم پرداخت و تسويه ارمنستانی و ساير شرکت کنندگان و شرکت کننده در تمام طول مدت تعليق 

پرداخت و  سيستم پرداخت و تسويه خارجی نمی توانند با سيستم پرداخت و تسويه مورد نظر ھرگونه خدمات

تعليق که از سوی مربوط به  ای مندرج در تصميمبجز خدمات پرداخت و تسويۀ مجزتسويه را اجرا نمايند، 

  .شورای بانک مرکزی اتخاذ شده است

 3وضع شده در پی تغيير معيارھای وضع شده به موجب بند در صورت عدم مطابقت ارزش معيارھای . 6

انی تغييرات در فعاليت سيستم پرداخت و تسويه، اپراتور سيستم پرداخت و تسويه ارمنستانجام ماده جاری يا 

از به اجرا درآمدن در مھلت يک ھفته پس سيستم پرداخت و تسويه خارجی موظفند در و شرکت کننده 

  طبق مقررات وضع شده جھت دريافت مجوز جديد به بانک مرکزی مراجعه نمايند. ،تغييرات مربوطه
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نرم افزاری و فنی، امنيتی،  شورای بانک مرکزی می تواند برای سيستم ھای پرداخت و تسويه الزامات. 7

  مقررات فعاليت سيستم را وضع نمايد.

شکل و نحوه ثبت دفتر  .را بر عھده دارد دفتر کل مجوزھای صادره از طرف خودثبت . بانک مرکزی 8

 را اطالعات جھت بازرسی عمومیکل و ھمچنين اطالعاتی که بايستی در آن به ثبت برسند و فھرست 

  شورای بانک مرکزی تعيين می نمايد.

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011به موجب قانون اصالحی مورخه  5صالح ماده (ا
  

  . الزامات سيستم پرداخت و تسويه6ماده 

  :عبارتند از اين قانون 5ماده  1. الزامات مورد نظر برای دريافت مجوز بانک مرکزی مندرج در بند 1

يس نھاد اجرای آن بايستی مطابق با اسناد حقوقی دارا بودن اپراتور سيستم پرداخت و تسويه که رئالف) 

  صالحيت برخوردار باشد،احراز تنظيمی بانک مرکزی از معيارھای 

قانون جاری که فی مابين شرکت کنندگان  7ماده  1بند » ب«وجود قرارداد فعاليت برابر با مفاد تبصره ب) 

  سيستم پرداخت و تسويه منعقد شده باشد،

قوانين ھای پرداخت و تسويه مطابق با فعاليت سيستم شرکت و  ،، امنيتی، نرم افزاریفنی نيازھای تامينپ) 

  شده بر اساس اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.وضع مقررات و 

  

  . صدور مجوز ايجاد و فعاليت سيستم پرداخت و تسويه ارمنستان7ماده 

نستان، اپراتور سيستم پرداخت و تسويه . برای دريافت مجوز ايجاد و فعاليت سيستم پرداخت و تسويه ارم1

  اسناد و مدارک ذيل را به بانک مرکزی ارائه می نمايد:

اتخاذ تصميم نھاد ذيصالح مديريت ايجاد سيستم پرداخت و تسويه پيرامون  نامۀ دريافت مجوزارائه الف) 

  ،عضويت در سيستمھريک از شرکت کنندگان در سيستم پرداخت و تسويه، درباره 

 ير قرارداد (قراردادھای) فعاليت منعقد شده فی مابين شرکت کنندگان در سيستم پرداخت و تسويهب) تصو

، اختيارات، وظايف و جوابگويی شرکت کنندگان سيستم و ھمچنين مفاد اپراتور سيستمکه در آن می بايستی 

  ديگری که به تشخيص شرکت کنندگان سيستم الزم باشد، ذکر شده باشد،

وضع شده از سوی شورای بانک مرکزی شامل اطالعات پيرامون شرکت کنندگان سيستم، فرم گواھی پ) 

  در بين شرکت کنندگان، سازماندھی، اداره و فعاليت سيستم،تقسيم وظايف 

نظامنامه فعاليت سيستم پرداخت و تسويه تصويبی از سوی نھاد ذيصالح مديريت اپراتور سيستم ت) 

بر اساس قرارداد فعاليت که تصويب نظامنامه جھت مقررات ديگر  عملکردپرداخت و تسويه. در صورت 

  وضع شده باشد، نظامنامه به تصويب رسيده برابر مقررات مذکور.مقرر در اين قانون 
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نظامنامه شامل مقررات فعاليت سيستم، عملکردھا و روال ھای پيش بينی شده، مقررات و شرايط اداره و 

مفاد . می باشد و فعاليت آن تشکيلنظارت مقررات و شرايط  سازماندھی، در صورت داشتن شورای

  نظامنامه که به موجب اين بند وضع شده است برای کليه شرکت کنندگان سيستم الزامی است.

برنامه اقتصادی فعاليت سيستم به شکلی که شورای بانک مرکزی تعيين کرده است، شامل ارائه پايه و ث) 

ابع مالی، محاسبات درآمدھا و ھزينه ھای مدنظر در مقطع سه سال آينده، مناساس اقتصادی ايجاد سيستم، 

چشم انداز روند توسعه و پيشرفت، ارزيابی بروز ريسک ھای احتمالی در زمينه محاسباتی در سيستم و 

  تدابير جلوگيری از آنھا،

شورای  ز سویمطابق با فرم تعيين شده اگواھی در خصوص روسای اپراتور سيستم پرداخت و تسويه ج) 

  بانک مرکزی.

 ماده جاری 1. بانک مرکزی در طی مھلت دو ماه پس از دريافت کليه اسناد و مدارک تعيين شده در بند 2

  م پرداخت و تسويه صادر و يا رد درخواست می نمايد.مجوز فعاليت سيست

حقايق برحسب  می تواند به منظور روشن ساختن برخیبند مھلت دو ماھه پيش بينی شده به موجب اين 

در صورت عدم رد درخواست نامه در مھلت دو  تصميم بانک مرکزی تا مھلت يک ماه به حال تعليق درآيد.

ماھه از سوی بانک مرکزی يا عدم مطلع ساختن اپراتور سيستم پرداخت و تسويه پيرامون تعليق مھلت دو 

  ، مجوز صادر شده محسوب خواھد شد.ماھه

  ن فاقد اعتبار است) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011مورخه  (به موجب قانون اصالحی. 3

قانون جاری  5ماه  3. اپراتور سيستم پرداخت و تسويه برای دريافت مجوز وضع شده به موجب بند 4

شده از سوی شورای بانک مرکزی، نامه پيرامون مطابق با فرم تعيين گواھی در خصوص ارزش معيارھا 

به بانک ماده جاری  1بند » پ«و تسويه و اسناد تعيين شده و مندرج در تبصره ايجاد سيستم پرداخت 

پس از گذشت بيست روز از زمان ثبت ورود اسناد و مدارک بانک مرکزی اگر ارائه می نمايد. مرکزی 

اين قانون يا ناقص بودن اطالعات  5ماده  3درباره عدم مطابقت ارزش معيارھای وضع شده به موجب بند 

  ، مجوز صادر شده محسوب خواھد شد.دزسارا مطلع نشده اپراتور سيستم پرداخت و تسويه  ارائه

در نظامنامه فعاليت سيستم را  تغيير اپراتور يا انجام تغييرات صوبۀماپراتور سيستم پرداخت و تسويه . 5

  جھت اخد موافقت به بانک مرکزی ارائه می نمايد.

ر مغاير با اين قانون، قوانين ديگر و الزامات ديگر اسناد حقوقی در طی مھلت دو ماه اگر تغيير مورد نظ

پذيرفته شده بر اساس آنھا نباشد، يا تغييرات مورد نظر ثبات يا امنيت سيستم پرداخت و تسويه را با خطر 

تغييرات پيش  .خواھد کردبه مقرر ماده جاری موافقت خود را اعالم بانک مرکزی مواجه نخواھد ساخت، 

  د.مآخواھد ه در ماده جاری از زمان اعالم موافقت بانک مرکزی به اجرا در بينی شد

اگر بانک مرکزی در مھلت دو ماه درخواست نامه را رد ننمايد، در اين صورت موافقت اعالم شده محسوب 

  می شود.
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پرداخت اپراتور سيستم در مھلت پنج روز پيرامون تغييرات انجام شده در ترکيب شرکت کنندگان سيستم . 6

  و تسويه بانک مرکزی را مطلع می سازد.

از  ماده جاری به بانک مرکزی 6و  5. شرايط فنی و نحوه ارائه تغييرات انجام شده به موجب بندھای 7

  سوی شورای بانک مرکزی وضع می شود.

  . مھلت مجوز ايجاد سيستم پرداخت و تسويه ارمنستان نامحدود است.8

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011ن اصالحی مورخه به موجب قانو 7(اصالح ماده 
  

  صدور مجوز شرکت در سيستم پرداخت و تسويه خارجی. 8ماده 

که برحسب مجوز داده شده از سوی مرجع ذيصالح مجاز به عرضه  یسازمان ھايساير . بانک ھا و 1

ز شرکت در سيستم پرداخت و جھت دريافت مجوخدمات پرداخت و تسويه ھستند (منبعد: درخواست کننده) 

  اسناد و مدارک ذيل را به بانک مرکزی ارائه می نمايند: تسويه خارجی

  فرم درخواست نامه دريافت مجوز مطابق با شکل مقرر به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی،الف) 

  ،در آن استدالل اقتصادی شرکتب) 

(ھدف فعاليت سيستم، جغرافيا، شرکت کنندگان، وصف کلی عملکرد سيستم پرداخت و تسويه خارجی پ) 

  ،)گونه ھای عمليات مورد اجراده، گرفته شابزارھای بکار 

اطالعات تعيين شده بر حسب اسناد حداقل شامل  که ت) گواھی پيرامون اختيارات و وظايف درخواست کننده

  حقوقی تنظيمی بانک مرکزی باشد،

  اخت و تسويه خارجی يا طرح اوليه قرارداد مورد انعقاد،قرارداد منعقده با اپراتور سيستم پردث) 

شرکت در سيستم پرداخت و تسويه خارجی به صورت مقرر به  گواھی ارزيابی ريسک ھای احتمالیج) 

  موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی،

  چ) اسناد و مدارک ديگری که از سوی بانک مرکزی وضع شده باشد.

ماده  1بند » ث«اد يا طرح اوليه قرارداد پيش بينی شده به موجب تبصره اطالعاتی که در قرارد. 1.1

شده است می تواند در گواھی مندرج در تبصره  يا در ديگر اسناد ارائه شده به بانک مرکزی ذکرجاری 

  نشود.ماده جاری شامل  1بند » ت«

ماده جاری  1ن شده در بند پس از دريافت کليه اسناد و مدارک تعيي بانک مرکزی در طی مھلت دو ماه. 2

  صادر و يا رد درخواست می نمايد.خارجی را سيستم پرداخت و تسويه شرکت درخواست کننده در مجوز 

مھلت دو ماھه پيش بينی شده به موجب اين بند می تواند به منظور روشن ساختن برخی حقايق برحسب 

صورت عدم رد درخواست نامه در مھلت دو تصميم بانک مرکزی تا مھلت يک ماه به حال تعليق درآيد. در 

ماھه از سوی بانک مرکزی يا عدم مطلع ساختن اپراتور سيستم پرداخت و تسويه پيرامون تعليق مھلت دو 

  ماھه، مجوز صادر شده محسوب خواھد شد.
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  ن فاقد اعتبار است) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011(به موجب قانون اصالحی مورخه . 3

شرکت  ،خارجیسيستم پرداخت و تسويه در مقررات فعاليت نوع مشخص تغييرات  انجامورت در ص. 4

بانک کننده سيستم پرداخت و تسويه خارجی موظف است حداقل در طی مھلت سه ماه موضوع را به اطالع 

فھرست تغييرات پيش بينی شده در اين بند از سوی شورای بانک مرکزی وضع می شود.  .برساند مرکزی

را به حال تعليق يا لغو  رای بانک مرکزی می تواند مجوز شرکت در سيستم پرداخت و تسويه خارجیشو

يا اسناد تنظيم کننده روابط ميان اپراتور سيستم و شرکت کننده قررات در پی انجام تغييرات در منمايد، اگر 

نظام نک مرکزی ثبات ، مطابق دستورالعمل تصويبی از سوی شورای بايا وقوع شرايط ديگر ارمنستانی

  سازد.با خطر مواجه را قابليت پرداخت ديون  مالی جمھوری ارمنستان و (يا) نقدينگی و (يا)

دريافت مجوز شرکت در سيستم پرداخت و تسويه خارجی وضع شده به موجب جھت درخواست کننده . 5

ه از سوی شورای بانک شد رحسب فرم تعيينگواھی در خصوص ارزش معيارھا ب ،اين قانون 5ماده  3بند 

، »ت«مرکزی، نامه پيرامون شرکت در سيستم پرداخت و تسويه و اسناد و مدارک مندرج در تبصره ھای 

ماده جاری به بانک مرکزی ارائه می نمايد. اگر بانک مرکزی پس از گذشت بيست  1بند » چ« و »ث«

مطابقت ارزش معيارھای وضع شده درباره عدم شرکت کننده را روز از زمان ثبت ورود اسناد و مدارک 

اين قانون يا ناقص بودن اطالعات ارائه شده مطلع نسازد، مجوز صادر شده  5ماده  3به موجب بند 

  محسوب خواھد شد.

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011به موجب قانون اصالحی مورخه  8(اصالح ماده 
  

يت سيستم پرداخت و تسويه ارمنستان. رد درخواست رد درخواست صدور مجوز ايجاد و فعال. 8.1ماده 

  صدور مجوز شرکت در سيستم پرداخت و تسويه خارجی

درخواست صدور مجوز ايجاد و فعاليت سيستم پرداخت و تسويه ارمنستان يا درصورتی  بانک مرکزی

  :کهرا رد می نمايد،  درخواست صدور مجوز شرکت در سيستم پرداخت و تسويه خارجی

  عات نادرست يا غير قابل اطمينان ارائه شده باشد،الف) اطال

اسناد و مدارک ارائه شده ناقص و غير کامل باشند يا مغاير با قوانين و ديگر اسناد حقوقی جمھوری  ب)

  ارمنستان باشند،

نظامنامه فعاليت سيستم پرداخت و تسويه ارمنستانی مطابق با نيازھای فنی، امنيتی، نرم افزاری، شرکت پ) 

 وضع شده بر اساس اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیکه  ؛فعاليت سيستما الزامات مربوط به مقررات ي

  نباشد، است،

بانک مرکزی، فعاليت چنين سيستمی اسناد حقوقی تنظيمی  بر اساست) مطابق دستورالعمل تصويبی 

ت پرداخت ديون را با خطر قابلي جمھوری ارمنستان و (يا) نقدينگی و (يا)در مالی نظام تواند ثبات  می

  ،مواجه سازد
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استدالالت معيارھای  به بنا ،ايجاد سيستم پرداخت و تسويه و شرکت در سيستم پرداخت و تسويه خارجیث) 

منجر به وخيم شدن وضع مالی بانک شرکت کننده  ،وضع شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی

  شود.بدر سيستم 

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011قانون اصالحی مورخه به موجب  8.1(اصالح ماده 
  

  . اتحاديه ھای پرداخت و تسويه8.2ماده 

منافع و  ارائۀاشخاص عرضه کننده خدمات پرداخت و تسويه به منظور ھماھنگی فعاليت ھای خود، . 1

اتحاديه ررات قانون حمايت از آن، تبادل اطالعات و حل و فصل مشترک مسائل ديگر می توانند برحسب مق

  ھای پرداخت و تسويه غير انتفاعی (اتحاديه ھای اشخاص حقوقی) ايجاد و (يا) در آنھا شرکت نمايند.

  خدمات پرداخت و تسويه نمی باشد.عرضه . اتحاديه پرداخت و تسويه مجاز به 2

طالعات پيرامون روز پس از تاريخ ثبت دولتی اتحاديه پرداخت و تسويه، مراتب با ذکر ا 10در طی . 3

در صورت ايجاد تغييرات  محل استقرار، نھادھای مديريت و روسای آن به اطالع بانک مرکزی می رسد.

روز به  10در اطالعات عرضه شده به بانک مرکزی، اتحاديه پرداخت و تسويه مراتب را در ظرف 

  اطالع بانک مرکزی می رساند.

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011ه به موجب قانون اصالحی مورخ 8.2(اصالح ماده 
  

برگشت ناپذيری تھاتر، اجرای ، نگھداری، پرداخت و تسويه اسناد و مدارک برگشت ناپذيری. 3فصل 

  محاسبه پايانی

  برگشت ناپذيری اسناد و مدارک پرداخت و تسويه. 9ماده 

فعاليت پرداخت و تسويه ان فسخ زماگر سند پرداخت و تسويه وارد سيستم پرداخت و تسويه شده و تا . 1

، در اين صورت مطابق مقررات سيستم شودبشرکت کننده سيستم پرداخت و تسويه برگشت ناپذير محسوب 

الزم از سوی مدير موقت و بوده پرداخت و تسويه تعھدات تعيين شده به موجب سند پرداخت و تسويه معتبر 

  .خواھد بوداالجرا 

فعاليت پرداخت و زمان فسخ پس از ارد سيستم پرداخت و تسويه شده و اگر سند پرداخت و تسويه و. 2

برگشت ناپذير زمان فسخ فعاليت پرداخت و تسويه  فرا رسيدن و در طی روزتسويه شرکت کننده سيستم 

مطابق مقررات سيستم پرداخت و تسويه تعھدات تعيين شده به موجب سند شود، در اين صورت بمحسوب 

، اگر اپراتور سيستم ثابت نمايد خواھد بودبر بوده و از سوی مدير موقت الزم االجرا پرداخت و تسويه معت

امکان حصول اطالع وجود که در باره زمان فسخ فعاليت پرداخت و تسويه شرکت کننده مطلع نبوده و (يا) 

  .نداشته است
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ستم پرداخت و تسويه مرجع ذيصالح درباره زمان فسخ فعاليت پرداخت و تسويه شرکت کننده سي. تصميم 3

در قبال آن اختيارات يا تعھدات شرکت کننده که مربوط به انجام محاسبات در سيستم پرداخت و تسويه و تا 

  زمان فسخ فعاليت پرداخت و تسويه بوقوع پيوسته است عطف به ماسبق نمی شود.

سيستم پرداخت و که  یتقررا. زمان ورود سند پرداخت و تسويه به سيستم و برگشت ناپذيری آن برحسب م4

و در صورت نبود آن بر حسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی به توافق رسيده تسويه با بانک مرکزی 

  وضع می شود.

  

  . برگشت ناپذيری تھاتر حساب10ده ما

در سيستم اجرا بشود، در اين صورت در نزد  حساب . اگر مطابق مقررات سيستم پرداخت و تسويه تھاتر1

نده سيستم در قبال شرکت کننده (شرکت کنندگان) ديگر می تواند فقط يک تعھد خالص جھت انجام شرکت کن

  پرداخت يا فقط يک طلب خالص جھت دريافت پرداخت بوجود آيد.

در سيستم پرداخت و تسويه اجرا بشود و سند  حساب اگر مطابق مقررات سيستم پرداخت و تسويه تھاتر. 2

د و تا زمان فسخ فعاليت پرداخت و تسويه شرکت کننده سيستم پرداخت و وم شوارد سيست پرداخت و تسويه

تھاتر حساب سند مذکور نمی تواند بی اعتبار شناخته در اين صورت  شود،بتسويه برگشت ناپذير محسوب 

  .و محاسبه مجدد بشودشود 

  جاری عمل می نمايند. قانون 9قواعد ماده  ،در سيستم ھای اجرا کنندۀ محاسبات بر اساس تھاتر حساب. 3

  

کليرينگ يا  م دھندۀجاندارايی ھای مالی از سوی بانک مرکزی، شرکت کننده در ااز . استفاده 11ماده 

  محاسبه پايانی

روز آغاز زمان فسخ فعاليت پرداخت و تسويه شرکت کننده سيستم پرداخت و تسويه، به منظور در مقطع . 1

سناد پرداخت و تسويه وی در بانک مرکزی، سازمان ھای اجرا کننده تامين انجام تعھدات مربوط به اجرای ا

از سوی بانک مرکزی، کليرينگ يا محاسبه پايانی، دارايی ھای سپرده شده (پول يا اوراق بھادار) می توانند 

سازمان ھای اجرا کننده کليرينگ يا محاسبه پايانی؛ به منظور انجام محاسبه پايانی پرداخت ھايی که به 

اين قانون برگشت ناپذير محسوب می شوند بدون ھيچ گونه محدوديتی (توقيف) به آن  10و  9ب مواد موج

  .قرار گيرند تحت مديريت، تسلط و استفادهمقداری که برای انجام محاسبه پايانی الزم باشد 

ه فعال اين قانون شامل شرکت کنندگان پرداخت و تسوي 10و  9. مفاد اين ماده و ھمچنين مفاد مواد 2

اين قانون و ھمچنين شامل آن شرکت  8ماده  1و بند  7ماده  1برحسب مجوز بانک مرکزی مطابق بند 

  معرفی می شود. پرداخت و تسويهمی شود که بانک مرکزی بعنوان اپراتور و (يا) بانک کنندگان سيستم 

  

  . نگھداری اسناد و مدارک پرداخت و تسويه12ماده 
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ت پرداخت و تسويه (از جمله: و تسويه و ھمچنين داده ھای مربوط به خدما . اسناد و مدارک پرداخت1

ھای موجود بر روی رسانه ھای ذخيره سازی الکترونيکی) از سوی شرکت کنندگان سيستم پرداخت و   داده

تسويه بر اساس مقررات و مھلت ھای وضع شده به موجب قوانين و ساير اسناد حقوقی جمھوری ارمنستان 

  مدت پنج سال از زمان ايجاد آنھا نگھداری و بايگانی می شوند.حداقل به 

و عرضه ساير خدمات پرداخت قراردادھای حساب ھای بانکی شرکت کنندگان سيستم پرداخت و تسويه . 2

و تسويه، موافقت نامه ھا و اسناد و مدارک و اطالعات مشابه، تغييرات و مکمل ھای آنھا را بر اساس 

وضع شده به موجب قوانين و ساير اسناد حقوقی جمھوری ارمنستان حداقل به مدت مقررات و مھلت ھای 

پنج سال از زمان توقف عملکرد قراردادھا، موافقت نامه ھا و اسناد و مدارک مشابه وضع شده به موجب 

  اين بند نگھداری می شوند.

دارک توقيفی خود را در نسخه ھای المثنی اسناد وم. شرکت کننده سيستم پرداخت و تسويه موظف است 3

  نزد خود حفظ نمايد.

بر عھده اين ماده  2و  1ھای و مدارک و اطالعات مندرج در بند . مسئوليت سازماندھی نگھداری اسناد4

  رئيس سازمان می باشد.

  

  . نظارت بر فعاليت سيستم پرداخت و تسويه4فصل 

  . نظارت بر فعاليت سيستم پرداخت و تسويه13ماده 

فعاليت سيستم پرداخت و تسويه در جمھوری ارمنستان و شرکت کنندگان آن بر عھدۀ بانک  . نظارت بر1

  مرکزی می باشد.

. بانک مرکزی مجاز است از اپراتور سيستم پرداخت و تسويه ارمنستانی و شرکت کنندگان ديگر و 2

تباط با عرضه ھمچنين از شرکت کنندگان سيستم پرداخت و تسويه خارجی خواستار اطالع رسانی در ار

  ، ولو اينکه اطالعات مذکور اسرار بانکی، تجاری يا غيره محسوب بشوند.شود خدمات پرداخت و تسويه

ماده جاری از  2بانک مرکزی بر سيستم پرداخت و تسويه و اشخاص پيش بينی شده به موجب بند . 3

  بعمل می آورد. طريق ارائه گزارش حسابدھی به بانک مرکزی و انجام بازرسی از محل، نظارت

ماده  2نظر در بند  فرم گزارش حسابدھی ھای مورد ارائه به بانک مرکزی از سوی اشخاص مورد. 4

  جاری، شرايط فنی و مھلت ھای ارائه آنھا بر اساس اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع می شوند.

را مطابق با قانون  جاریماده  2اشخاص مورد نظر در بند انجام بازرسی ھا در نزد بانک مرکزی . 5

و برحسب مقررات وضع شده به موجب » پيرامون بانک مرکزی جمھوری ارمنستان«جمھوری ارمنستان 

  اسناد حقوقی تنظيمی آن اجرا می نمايد.



13 

 

از سوی مرجع مشترکاً . خزانه داری مرکزی و بانک مرکزی جمھوری ارمنستان بر اساس مقرراتی که 6

در خصوص خدمات پرداخت و تسويه تبادل اطالعات  ،وضع شده است ذيصالح دولت و بانک مرکزی

  .نمايند می

  ن فاقد اعتبار است) -180) شماره 12/07/1384( 04/10/2005(به موجب قانون اصالحی مورخه . 7

. مفاد مربوط به صالحيت بانک مرکزی در خصوص نظارت بر فعاليت شرکت کنندگان سيستم پرداخت و 8

  د.وين ماده شامل حال خزانه داری مرکزی جمھوری ارمنستان نمی شتسويه مندرج در ا

  ن) -180) شماره 12/07/1384( 04/10/2005به موجب قانون اصالحی مورخه  13(اصالح ماده 
  

  ھيئت نظارت سيستم پرداخت و تسويه بر شرکت کنندگان سيستم نظارت . 14ماده 

کنندگان سيستم پرداخت وتسويه  تسويه شرکتبه منظور نظارت بر شرکت کنندگان سيستم پرداخت و 

توانند ھيئت نظارت تشکيل بدھند که در آن نمايندگان اپراتور سيستم پرداخت و تسويه و نمايندگان کليه  می

آن شرکت کنندگان سيستم پرداخت و تسويه نيز شامل می شوند. تشکيل ھيئت نظارت، نحوه و شرايط فعاليت 

 ستم پرداخت و تسويه وضع می شود.بر اساس نظامنامه فعاليت سي

  

  . جوابگويی در قبال نقض الزامات قانونی از سوی شرکت کنندگان سيستم پرداخت و تسويه15ماده 

برای نقض الزامات اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی که بر اساس اين قانون وضع شده . 1

داده و نسبت  ھشدارو تسويه و شرکت کنندگان ديگر  بانک مرکزی می تواند به اپراتور سيستم پرداخت است

اساس اين قانون وضع شده است  به رفع تخلفات يا رعايت الزامات اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی که بر

بانک مرکزی در تعيين تکليف می تواند مھلت اجرای تکليف و درخواست اقدامات  تعيين تکليف نمايد.

  خاطی الزم االجرا خواھد بود، وضع نمايد. مشخص که اجرای آن برای شخص

ماده جاری از سوی شرکت کننده پرداخت و  1در بند  . در صورت عدم اجرای تعيين تکليف مورد نظر2

تسويه يا عدم انجام آن در مھلت تعيين شده، بانک مرکزی مجاز است فعاليت شرکت کننده سيستم پرداخت و 

ن ممنوع سازد، اما درصورت سيستم پرداخت ارمنستا ۀتسوي داخت وتسويه (بجز اپراتور) را در سيستم پر

به حال تعليق  صادره از طرف خود را و تسويه خارجی؛ مجوز شرکت در سيستم پرداخت و تسويه خارجی

  درآورد يا لغو نمايد.

. در طی يک سال مالی در صورت تکرار ھمان تخلف از سوی شرکت کننده سيستم پرداخت و تسويه، 3

تعويض اپراتور  خواستارمرکزی می تواند از شرکت کنندگان سيستم پرداخت و تسويه ارمنستانی  بانک

، اما در صورت عدم برآوردن اين خواست، مجوز ايجاد و فعاليت سيستم پرداخت و تسويه سيستم شود

  ارمنستانی صادره از طرف خود را به حال تعليق درآورد يا آن را لغو نمايد.
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تکرار ھمان تخلف از سوی شرکت کننده سيستم پرداخت و سه بار ل مالی در صورت . در طی يک سا4

جريمه ای به سيستم پرداخت و تسويه و (يا) اپراتور  هشرکت کننددر قبال تسويه، بانک مرکزی می تواند 

  .ميزان ھزار برابر حداقل دستمزدھا تعيين نمايد

ار تکرار ھمان تخلف از سوی شرکت کننده در طی يک سال مالی در صورت چھار و بيش از چھار ب

سيستم پرداخت و تسويه، بانک مرکزی می تواند در قبال شرکت کننده و (يا) اپراتور سيستم پرداخت و 

  ھزار برابر حداقل دستمزدھا تعيين نمايد.دو تسويه جريمه ای به ميزان 

  دولتی جمھوری ارمنستان اخذ می شوند. وجوه جرايم پيش بينی شده به موجب اين بند بنفع درآمدھای بودجه

. بغير از تدابير جوابگويی پيش بينی شده در ماده جاری شرکت کننده و اپراتور سيستم پرداخت و تسويه 5

  به موجب قوانين جمھوری ارمنستان نيز مسئول می باشند.

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011به موجب قانون اصالحی مورخه  15(اصالح ماده 
  

  انتشار اطالعات. 16ماده 

. اپراتور سيستم پرداخت و تسويه ارمنستان موظف است برحسب شکل و تناوب وضع شده از طرف 1

  نتشر نمايد.مشورای بانک مرکزی مرتباً اطالعاتی را در خصوص فعاليت سيستم پرداخت و تسويه 

  .ی جمھوری ارمنستان نمی شودحال خزانه داری مرکز . مفاد وضع شده به موجب اين ماده شامل2

  ن) -180) شماره 12/07/1384( 04/10/2005به موجب قانون اصالحی مورخه  16(اصالح ماده 
  

  . خدمات پرداخت و تسويه و سازمان ھای عرضه کننده خدمات پرداخت و تسويه5فصل 

  . خدمات پرداخت و تسويه17ماده 

  ری ارمنستان خدمات پرداخت و تسويه عبارتند از:. به تعريف اين قانون و ديگر اسناد حقوقی جمھو1

  الف) افتتاح حساب ھای بانکی و ادارۀ آن،

  حقيقی و حقوقی،ب) انجام محاسبات حساب ھای بانکی اشخاص 

بعنوان فعاليت موسسه داری برحسب درام ارمنستان يا از سوی پرداخت کنندگان دريافت پرداخت ھا پ) 

ً يا توسط شخص ديگر شکل مورد نظرذينفع به ھر شخص به منظور پرداخت به  ارز خارجی ؛ مسقيما

ذينفع بر حسب درام ارمنستان يا ارز  ، يا پرداخت به اشخاصعرضه کننده خدمات پرداخت و تسويه

موجودی ھايی خارجی، بعنوان انجام پرداخت ھای فعاليت موسسه داری به نفع اشخاص مذکور به حساب 

  ت شده اند،که به ھر شکل مورد نظر درياف

ت) انتشار کارت پرداخت، چک، پول الکترونيکی و ساير وسايل پرداخت که از سوی شورای بانک 

  مرکزی تعيين شده است،

  ث) اجرای پردازش،



15 

 

  ج) اجرای کليرينگ،

  چ) اجرای عمليات نقدی برای اشخاص ثالث،

ه، پذيرفته شده در اجرای ساير عمليات معمول برای اشخاص عرضه کننده خدمات پرداخت و تسويح) 

  تجربه بين المللی و با موافقت بانک مرکزی. 

قواعد اجرای خدمات پرداخت و تسويه و مجاز است با اسناد حقوقی تنظيمی خود مطابق . بانک مرکزی 2

فھرست گونه ھای مجزای و ھمچنين  (يا) قواعد گردش ابزار پرداختی و (يا) اشکال اجرای محاسبات

اين  18ماده  1ماده جاری را که می توانند از سوی اشخاص ذکر نشده در بند  1خدمات مندرج در بند 

  قانون عرضه بشوند، وضع نمايد.

ماده جاری می بايستی برای اشخاص  2قواعد و اشکال اجرای محاسبات پيش بينی شده به موجب بند . 3

  عرضه کننده خدمات پرداخت و تسويه دارای مجوز نوع مشابه يکسان باشد.

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011به موجب قانون اصالحی مورخه  17صالح ماده (ا
  

  . اشخاص عرضه کننده خدمات پرداخت و تسويه18ماده 

که دارای حق عرضه خدمات  . اشخاص عرضه کننده خدمات پرداخت و تسويه جمھوری ارمنستان1

  عبارتند از:پرداخت و تسويه ھستند 

  ،»پيرامون بانک مرکزی جمھوری ارمنستان«مطابق با قانون جمھوری ارمنستان الف) بانک مرکزی، 

  بانک، مطابق با قوانين تنظيم کننده فعاليت بانک ھا و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی،ب) 

  پ) سازمان ھای پرداخت و تسويه، مطابق با اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی،

جمھوری ارمنستان، برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون جمھوری ت) خزانه داری مرکزی 

  ارمنستان پيرامون سيستم خزانه داری

  ن فاقد اعتبار است) -180) شماره 12/07/1384( 04/10/2005(به موجب قانون اصالحی مورخه ث) 

عرضه خدمات  قوانين جمھوری ارمنستان و قراردادھای بين المللی از حقبا ج) اشخاص ديگر که مطابق 

  پرداخت و تسويه برخوردار می باشند.

  ن فاقد اعتبار است) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011(به موجب قانون اصالحی مورخه . 2

ن،  -180) شماره 12/07/1384( 04/10/2005به موجب قانون اصالحی مورخه  18(اصالح ماده 
  ن) -131اره ) شم25/01/1390( 14/04/2011قانون اصالحی مورخه 

  

  . سازمان ھای پرداخت و تسويه19ماده 
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. سازمان پرداخت و تسويه شخص حقوقی است که بر حسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون و 1

. انواع باشداسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی مجوز عرضه خدمات پرداخت و تسويه دريافت کرده 

  ح ذيل می باشند:مجوزھای سازمان ھای پرداخت و تسويه به شر

  اجرای حواله ھای پولی،الف) 

  ب) اجرای پردازش و کليرينگ ابزار پرداخت و اسناد پرداخت و تسويه.

به تعريف اين قانون و ساير قوانين و اسناد حقوقی تنظيم کننده فعاليت سازمان ھای پرداخت و تسويه . 2

  انواع سازمان ھای پرداخت و تسويه عبارتند از:

ھای انجام دھنده حواله ھای پولی و عرضه کننده خدمات پرداخت و تسويه پيش بينی شده در  الف) سازمان

اين قانون و ھمچنين ساير خدمات پرداخت و تسويه مجاز از سوی شورای  17ماده  1بند » پ«تبصره 

  بانک مرکزی در ارتباط با عرضه خدمات ذکر شده،

بزار پرداخت و اسناد پرداخت و تسويه که برای اشخاص سازمان ھای اجرا کننده پردازش و کليرينگ اب) 

ثالث پردازش و (يا) کليرينگ اجرا می نمايند و ھمچنين ساير خدمات پرداخت و تسويه مجاز از سوی 

  شورای بانک مرکزی که با عرضه خدمات پرداخت و تسويه نوع مورد نظر در ارتباط ھستند.

فعاليت ھای تجاری، توليدی و غيره، بغير از موارد پيش بينی  . سازمان ھای پرداخت و تسويه نمی توانند3

  ماده جاری انجام بدھند. 5شده به موجب قانون و مورد پيش بينی شده در بند 

عرضه خدمات پرداخت و تسويه بدون مجوز مربوطه بانک مرکزی بجزء در موارد وضع شده به . 4

  موجب قانون ممنوع می باشد.

در وضع شده اند ماده جاری  2بند » الف«به موجب تبصره  کهای  و تسويه. سازمان ھای پرداخت 5

صورت داشتن مجوز مربوطه می توانند پردازش و کليرينگ اسناد پرداخت و تسويه و ابزار پرداخت، 

  .اجرا نمايندرا و عرضه خدمات پست و ارتباطات  خريد و فروش ارز خارجیکارگزاری 

ماده جاری وضع شده اند در ارتباط با  2بند » ب«که به موجب تبصره سازمان ھای پرداخت و تسويه ای 

پردازش و کليرينگ می توانند فعاليت ھايی در خصوص سيستم ھای سخت افزاری و نرم افزاری، ايجاد 

تجھيزات و برنامه ھا، بھره برداری و سرويس دھی، و ھمچنين در صورت وجود مجوز مربوطه 

  .ھای پولی انجام بدھند  حواله

. سازمان انجام دھنده حواله ھای پولی می تواند بدون ايجاد شعبه برحسب مقررات وضع شده به موجب 5.1

  اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی کار پرداخت ھا را در خارج از محل استقرار خود انجام بدھد.

از عبارت وان خود در عنفقط سازمانی که مجوز سازمان پرداخت و تسويه دريافت کرده است می تواند . 6

در تبليغات، انظار عمومی و استفاده اين عبارت يا مشتقات آن  استفاده نمايد.» سازمان پرداخت و تسويه«

از سوی اشخاصی که فاقد مجوز سازمان پرداخت و تسويه ھمچنين حمايت از انجام دھندگان تبليغات مشابه 

  .استممنوع ھستند 
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مورد تاييد از سوی داخلی نظامنامه مطابق با را ت پرداخت و تسويه سازمان ھای پرداخت و تسويه خدما. 7

  اداره عالی خود عرضه می نمايند.

سازمان پرداخت  ،ماده جاری 7مکمالت در نظامنامه پيش بينی شده در بند انجام تغييرات و در صورت . 8

موافق به بانک ر دريافت نظرضايت و انجام تغييرات و مکمالت را جھت  موظف است مصوبۀو تسويه 

  مرکزی ارائه نمايد.

موافقت خود را  انجام تغييرات و مکمالت در طی پانزده روز کاری پس از دريافت مصوبۀبانک مرکزی 

، مھلت پانزده روزه می تواند بنا به تصميم روشن ساختن برخی حقايقبه منظور اعالم يا رد می نمايد. 

رد درخواست از در صورت عدم در مھلت پانزده روزه  درآيد.بانک مرکزی تا مھلت يک ماه به حال تعليق 

، موافقت اعالم شده درخواست کننده در مورد تعليق مھلت پانزده روزه سوی بانک مرکزی يا مطلع نکردن

بانک مرکزی در صورتی موافقت خود را اعالم نخواھد کرد که تغييرات و مکمالت  محسوب خواھد شد.

ساير قوانين و ھمچنين اسناد حقوقی تنظيمی که بر اساس قوانين مذکور وضع شده مورد نظر با اين قانون و 

  است، مغايرت داشته باشد.

شرايط فنی و نحوه  تغييرات مورد نظر در اين بند پس از اعالم موافقت بانک مرکزی به اجرا در می آيند.

 وی شورای بانک مرکزی وضعارائه تغييرات و مکمالت انجامی در نظامنامه کاری به بانک مرکزی از س

  می شود.

ن،  - 10) شماره 24/09/1384( 15/12/2005به موجب قانون اصالحی مورخه  19(اصالح ماده 
ن، قانون اصالحی مورخه  - 261) شماره 22/08/1386( 13/11/2007قانون اصالحی مورخه 

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011
  

  ازمان پرداخت و تسويهبرون سپاری عمليات س. 19.1ماده 

. سازمان پرداخت و تسويه می تواند برحسب قرارداد برون سپاری اجرای يک يا بخشی از عمليات خود 1

  با مھلت مشخص يا بدون مھلت به شخص ديگر بسپارد.را 

کيفيت کنترل داخلی سازمان پرداخت و وخامت برون سپاری عمليات سازمان پرداخت و تسويه نبايد به . 2

نظارت مورد اجرا از سوی مرجع ذيصالح سازمان نسبت به مطابقت سازمان پرداخت و ه يا قابليت تسوي

  تسويه با الزامات قانون منجر شود.

  . برون سپاری خدمات پرداخت و تسويه مجاز نمی باشد.3

ط ذيل واگذار نمايد، اگر شراي. سازمان پرداخت و تسويه می تواند اجرای عمليات خود را به شخص ديگر 4

  را ھمزمان برآورده نمايد:

  نھادھای عالی مديريت سازمان پرداخت و تسويه منجر شود،مسئوليت برون سپاری نبايد به انتقال الف) 

  روابط سازمان پرداخت و تسويه با مشتريان و مسئوليت آن در برابر مشتريان نبايد تغيير نمايند،ب) 
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  و حفظ آن می باشند نبايد به خطر بيفتند، دريافت مجوز اجرای الزامات آن اسناد حقوقی که مستلزمپ) 

  در دادن مجوز به سازمان پرداخت و تسويه ھيچ شرطی نبايد تغيير يا حذف شود.ت) 

سازمان پرداخت و تسويه در صورت برون سپاری عمليات خود به شخص ديگر در قبال عدم انجام . 5

  اسب آن عمليات از سوی شخص مذکور جوابگو می باشد.تعھدات مربوط به خدمات سپرده شده يا انجام نامن

وضع به موجب اين قانون و ساير قوانين بر سازمان پرداخت و تسويه که . مفاد مربوط به اجرای نظارت 6

  .می شود ،است سپرده شدهبه آنان عمليات  انجامشامل حال اشخاصی که  شده است ھمچنين

برون سپاری عمليات از سوی سازمان  می توان شرايط برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی. 7

پرداخت و تسويه، محدوديت ھای برون سپاری عمليات مجزا و ھمچنين فھرست عملياتی که برون سپاری 

  آن ممنوع می باشد، وضع نمود.

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011به موجب قانون اصالحی مورخه  19.1(اصالح ماده 
  

  قررات صدور مجوز سازمان ھای پرداخت و تسويه. م20ماده 

صدور مجوز سازمان ھای پرداخت و تسويه برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون و . 1

  دستورالعمل ھای وضع شده مطابق با اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی اجرا می شود.

ل را به بانک مرکزی ارائه ذي جھت صدور مجوز سازمان پرداخت و تسويه موسسين آن اسناد و مدارک

  نمايند: می

  الف) درخواست نامه دريافت مجوز،

بر حسب مقررات وضع شده به موجب  تاييد شده ،اساسنامه سازمان پرداخت و تسويهتعداد سه نسخه ب) 

  ،قانون

  رئيس سازمان،سازمان پرداخت و تسويه پيرامون انتصاب مصوبه نھاد ذيصالح  پ)

کت کنندگان و روسای سازمان برحسب فرم تعيين شده از سوی شورای بانک ت) گواھی پيرامون شر

  مرکزی، شامل نام و نام خانوادگی شرکت کننده و رئيس، آدرس، تابعيت، مشخصات گذرنامه،

، انواعکه به تصويب نھاد عالی مديريت آن رسيده و شامل نظامنامه کاری سازمان تسويه و پرداخت ث) 

  می باشد، پرداخت و تسويه مورد عرضهمقررات و شرايط خدمات 

فعاليت سازمان برحسب شکل وضع شده به موجب اسناد حقيقی تنظيمی بانک  ) برنامه اقتصادی1ث.

  مرکزی،

 ن فاقد اعتبار است) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011(به موجب قانون اصالحی مورخه ج) 

، نسخه قرارداد پيرامون سپرده گذاری موجودی ھای دنسازمان ھايی که حواله ھای پولی انجام می دھچ) 

نقدی و اوراق بھادار الزم در يکی از بانک ھای فعال در جمھوری ارمنستان يا ضمانت بانکی برگشت 

  نک مرکزی تعيين شده وضع شده باشد،اگر چنين الزامی بر حسب اسناد حقوقی تنظيمی با ،ناپذير
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  ا استاندارد اقتصادی مقدار حداقل سرمايه کلی،اسناد و مدارک مربوط به انطباق ب) 1چ.

  ح) قبض رسيد پرداخت عوارض دولتی.

 1بانک مرکزی در مھلت دو ماه پس از دريافت اسناد و مدارک و اطالعات وضع شده به موجب بند . 2

  می نمايد.صدور مجوز ماده جاری اقدام به صدور مجوز سازمان پرداخت و تسويه يا رد درخواست 

ماھه مندرج در اين بند به منظور روشن ساختن برخی حقايق می تواند بنا به تصميم بانک مرکزی  مھلت دو

  تا مھلت يک ماه به حال تعليق درآيد.

ن فاقد اعتبار  -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011(پاراگراف به موجب قانون اصالحی مورخه 
  ت)اس
بانک مرکزی مجوز مربوطه را در  ،صدور مجوز . در مھلت سه روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون3

  اختيار سازمان پرداخت و تسويه قرار می دھد.

، سازمان پرداخت و تسويه تحت مجوز . از زمان به اجرا درآمدن تصميم اتخاذ شده پيرامون صدور مجوز4

  .محسوب می شود

  فاقد اعتبار است) ن -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011(به موجب قانون اصالحی مورخه . 5

در صورت عدم رد درخواست نامه در مھلت دو ماه از سوی بانک مرکزی يا عدم مطلع ساختن سازمان . 6

به شرطی که به مقرر قانون  سازمان پرداخت و تسويهپرداخت و تسويه پيرامون تعليق مھلت دو ماھه، 

  .عوارض دولتی پرداخت شده باشد، تحت مجوز محسوب خواھد شد

اشتباھات فرمال وجود داشته باشد و امکان تصحيح بانک مرکزی اگر در اسناد و مدارک ارائه شده به . 6.1

را به درخواست کننده نشان داده و به وی فرصت می دھد تا آن وجود داشته باشد، بانک مرکزی آنھا 

قبل يا بعد از آن به  وده و مراتب رامناشکاالت مذکور را برطرف نمايد، يا اينکه خود اقدام به رفع آنھا 

اگر اسناد و مدارک ارائه شده به بانک مرکزی کامل نباشند، بانک  اطالع درخواست کننده می رساند.

  .تکميل نمايد عينمدر مھلت را آنھا می کند تا مرکزی به درخواست کننده پيشنھاد 

  مجوز سازمان پرداخت و تسويه بدون مھلت است.. 7

 جھت استفاده در اختيار اشخاص ديگر آن را نمی توان و ه بدون مھلت استمجوز سازمان پرداخت و تسوي

  ، واگذار يا به وثيقه گذاشته شود.گذاشته شود

، شماره مجوز، تاريخ »بانک مرکزی جمھوری ارمنستان«در مجوز سازمان پرداخت و تسويه عبارت 

قانون جمھوری مطابق (اگر صدور مجوز، عنوان و محل سازمان پرداخت و تسويه، محل انجام فعاليت 

وز ذکر شده جفعاليت تحت مجوز می بايستی فقط در محلی که در م »صدور مجوزپيرامون «ارمنستان 

، شماره ثبت دولتی سازمان پرداخت و تسويه، نوع فعاليتی که مجوز جھت انجام آن صادر )دداست انجام گر

 ھر بانک مرکزی حاوی تصوير آرممشده است، مھلت عملکرد مجوز، امضای رئيس بانک مرکزی و 

  .کندمی تعيين شورای بانک مرکزی را فرم واحد مجوز سازمان پرداخت و تسويه  .درج می گردد دولتی



20 

 

بانک مرکزی دفتر کل مجوزھای صادره را اداره می نمايد که جھت آشنايی برای عموم آزاد است. شکل 

  آن می شود شورای بانک مرکزی تعيين می نمايد.دفتر کل، نحوه ادارۀ آن و ھمچنين اطالعاتی که شامل 

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011به موجب قانون اصالحی مورخه  20(اصالح ماده 
  

  رد درخواست مجوز سازمان پرداخت و تسويه . 20.1 ماده

  . بانک مرکزی می تواند درخواست صدور مجوز سازمان پرداخت و تسويه را رد نمايد، اگر:1

  لف) اطالعات نادرست يا غير قابل اطمينان ارائه شده باشد،ا

د يا مغاير با قوانين و ساير اسناد حقوقی جمھوری ارمنستان نب) اسناد و مدارک ارائه شده بطور کامل نباش

  باشند، 

  سرمايه کلی سازمان از حداقل ميزان تعيين شده در قانون کمتر باشد،پ) 

که تسويه مطابق با نيازھای تجھيزات فنی، مکانی، برنامه ای و امنيتی  سازمان پرداخت وت) محل فعاليت 

  نباشد، وضع شده اند، بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیمطابق با 

اسناد روسای سازمان پرداخت و تسويه واجد شرايط معيارھای کيفی و تخصصی وضع شده به موجب ث) 

  باشند،ن بانک مرکزی حقوقی تنظيمی

اخت و تسويه قادر به تامين مطابقت عرضه خدمات پرداخت و تسويه با مقررات و شرايط سازمان پردج) 

  نباشد.ه موجب نظامنامه داخلی بوضع شده 

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011به موجب قانون اصالحی مورخه  20(اصالح ماده 
  

  . شعب سازمان پرداخت و تسويه و ثبت آنھا21ماده 

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011اده به موجب قانون اصالحی مورخه (اصالح عنوان م
اسناد حقوقی سازمان پرداخت و تسويه مجاز است برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون و . 1

بانک مرکزی در خاک جمھوری ارمنستان و کشورھای خارجی اقدام به تنظيمی پذيرفته شده از سوی 

شعب سازمان  فعاليت شوند.به که می توانند از زمان ثبت آنھا در بانک مرکزی مشغول  تاسيس شعب نمايد

ھای پرداخت و تسويه در کشورھای خارجی مطابق با قانونگذاری کشور خارجی و (يا) قراردادھای بين 

  می شوند.ايجاد جمھوری ارمنستان المللی 

رد نياز جھت ثبت آنھا و فھرست مدارک سازمان پرداخت و تسويه، اطالعات مو. مقررات ثبت شعب 2

  بانک مرکزی وضع می شود.اسناد حقوقی تنظيمی الزم برحسب 

. شورای بانک مرکزی به درخواست ثبت شعبه سازمان پرداخت و تسويه در مھلت يک ماه پاسخ مثبت 3

ھينامه ثبت بانک مرکزی در صورت اعالم موافقت شعبه را ثبت کرده و گوا ه يا آن را رد می نمايد.ادد
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اساس رد درخواست را به علل و شعبه صادر می نمايد و در صورت رد درخواست در طی مھلت پنج روز 

  اطالع سازمان پرداخت و تسويه می رساند.

  بانک مرکزی در صورتی می تواند درخواست ثبت شعبه را رد نمايد که:. 4

  اطالعات نادرست يا غير قابل اطمينان ارائه شده باشد،الف) 

  ب) اسناد و مدارک ارائه شده ناقص باشند يا مغاير با قوانين و ساير اسناد حقوقی جمھوری ارمنستان باشند، 

ارائه درخواستنامه و ھمچنين در طول مدت بررسی درخواستنامه، پ) در طی مھلت يک سال قبل از 

اسناد حقوقی تنظيمی ن و سازمان پرداخت و تسويه مرتکب سه و بيش از سه بار تخلف در مقررات اين قانو

  سازمان ھای پرداخت و تسويه می باشند، شده باشد،بانک مرکزی که تنظيم کننده فعاليت 

اسناد حقوقی که مطابق با  ینيازھاي جوابگویسازمان پرداخت و تسويه فعاليت شعبه يا شرايط محل ت) 

  باشد.ن وضع شده اند، بانک مرکزی تنظيمی

  :شودو تسويه در موارد ذيل از سوی بانک مرکزی حذف می  سازمان پرداخت. ثبت شعبه 5

  بر اساس درخواستنامۀ سازمان پرداخت و تسويه در طی مدت يک ھفته پس از ارائه درخواستنامه،الف) 

  در صورت ابطال مجوز عرضه خدمات پرداخت و تسويه سازمان پرداخت و تسويه.ب) 

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011به موجب قانون اصالحی مورخه  21(اصالح ماده 
  

گزارشات  ،اطالعاتارائه و انتشار سازمان ھای پرداخت و تسويه، نظارت بر آنھا، . تنظيم فعاليت 6فصل 

  مميزی و حسابدھی

روسای سازمان ھای پرداخت و تسويه، معيارھای تخصصی و مقررات احراز صالحيت کيفی . 22ماده 

  آنان

تسويه روسای آن سازمان محسوب  سازمان پرداخت و ، معاون وی و حسابدار کل. رئيس نھاد اجرايی1

  شوند. می

  . اشخاصی که نمی توانند سمت رياست سازمان پرداخت و تسويه را بر عھده داشته باشند عبارتند از:2

  شد،عمدی محکوم شده اند و دوره محکوميت آنان حذف يا لغو نشده بااشخاصی که برای ارتکاب جرم الف) 

اشخاصی که بر اساس حکم دادگاه از حق داشتن سمت ھا در زمينه ھای مالی، بانکی، مالياتی، گمرکی، ب) 

  تجاری، اقتصادی و حقوقی محروم شده باشند،

  ،شندبا پ) اشخاصی که ورشکسته شناخته شده و دارای تعھدات لغو نشده (بخشيده نشده)

تخصصی يا احراز صالحيت مطابق با معيارھای نان صالحيت يا مھارت ھای حرفه ای آت) اشخاصی که 

  تعيين شده از سوی بانک مرکزی نباشد،

اشخاصی که در گذشته چنان عملی انجام داده باشند که بر اساس دستورالعمل شورای بانک مرکزی و ث) 

ان که عملکرد شخص مورد نظر بعنود نشک و ترديد را بوجود آورآن بر پايه نظر و عقيدۀ بانک مرکزی 
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سازمان مذکور وخيم شدن وضع مالی رئيس يک سازمان پرداخت و تسويه می تواند به ورشکستگی يا 

  منجر گردد.

شورای را احراز صالحيت روسای سازمان پرداخت و تسويه  وتخصصی مطابقت معيارھای مقررات و . 3

ای تخصصی و احراز آزمون ھ ،بنا به اتخاد تصميم شورای بانک مرکزی بانک مرکزی تعيين می نمايد.

  .برگزار گردد ديگر اشخاص کارشناساز سوی می تواند صالحيت روسای سازمان پرداخت و تسويه 

شخص می تواند پس از ثبت شدن در بانک مرکزی بعنوان رئيس سازمان پرداخت و تسويه اشتغال به . 4

 صصی و احراز صالحيت رئيستخمطابقت  دارای گواھينامۀبنحويکه در موقع انجام ثبت بايستی  ،شودبکار 

انجام ثبت در طی مھلت ده روز پس از زمان ارائه درخواستنامه صورت  سازمان پرداخت و تسويه باشد.

  .پذيردمی 

  

  تسويه مورد نظر برای سازمان ھای پرداخت واقتصادی و ديگر الزامات  نورم ھای. 23ماده 

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011(اصالح عنوان ماده به موجب قانون اصالحی مورخه 
  ن فاقد اعتبار است) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011(به موجب قانون اصالحی مورخه . 1

سازمان ھای دارای مجوز انجام حواله ھای پولی يا برای نورم اقتصادی مقدار حداقل سرمايه کلی . 1.1

به ميزان صد ميليون  ،تسويه د و مدارک پرداخت وانجام پردازش و کليرينگ ابزارھای پرداختی و اسنا

  درام تعيين می شود.

. شورای بانک مرکزی می تواند برای سازمان ھای پراخت و تسويه نورم اقتصادی نقدينگی تعيين 1.2

  نمايد.

. مقررات محاسبه نورم ھای اقتصادی و ترکيب عناصر موجود در محاسبه را شورای بانک مرکزی 1.3

  ايد.تعيين می نم

  نورم ھای اقتصادی برای سازمان ھای پرداخت و تسويه الزامی است.. 1.4

انجام دھنده حواله ھای پولی را الزام به ارائه سپرده  ی. شورای بانک مرکزی مجاز است سازمان ھا2

مقدار وجوه تحت  نمايد. گذاری دارايی ھای پولی يا اوراق بھادار يا ارائه ضمانت بانکی برگشت ناپذير

پرده گذاری، نوع اوراق بھادار، مقررات، شرايط و مھلت ھای سپرده گذاری وجوه و اوراق بھادار و س

  ھمچنين شرايط ضمانت بانکی را شورای بانک مرکزی تعيين می نمايد.

را شورای بانک مرکزی می تواند مقدار حداقل وجوه يا اوراق بھادار تحت سپرده گذاری و ھمچنين ضريبی 

خدمات پرداخت و تسويه  حجمبا در نظر گرفتن  پولیانجام دھنده حواله ھای رای ھر سازمان که می تواند ب

مورد  یجغرافيا و (يا) ابزار پرداختمورد عرضه از سوی سازمان مورد نظر و (يا) حجم حواله ھا و (يا) 

مان ھای انجام دھنده سازھای برای ھر سازمان يا گروه می تواند بنحويکه  .، تعيين نمايداستفاده اعمال بشود

  د.وتعيين نمضريب حواله ھای پولی 
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ضمانت بانکی بعنوان وسيلۀ تضمين دھنده محسوب می شوند  و ، اوراق بھادار سپرده گذاری شدهوهوج. 3

تعھدات سازمان انجام دھنده حواله ھای که منحصراً می تواند از سوی بانک مرکزی برای تسويه حساب 

که به منظور انجام حواله ھای پولی دارايی ھای نقدی در اختيار سازمان انجام پولی در قبال آن اشخاصی 

مقررات، شرايط و مھلت ھای تسويه حساب . مورد استفاده قرار بگيرددھنده حواله ھای پولی قرار داده اند، 

  تعھدات از سوی شورای بانک مرکزی وضع می شود.

حواله ھای پولی اجازه دھد تا وجوه سپرده شده، اوراق  بانک مرکزی می تواند به سازمان انجام دھنده. 4

، در صورتی که تعھدات تسويه نشده به موجب بند بھادار يا ضمانت بانکی را تحت مديريت خود قرار بدھند

  ماده جاری وجود نداشته باشد. 3

ديگر سازمان ند برای تسويه حساب تعھدات ن. وجوه سپرده شده، اوراق بھادار يا ضمانت بانکی نمی توا5

اين ماده مورد استفاده قرار گيرند و در  3بغير از موارد وضع شده در بند  انجام دھنده حواله ھای پولی

بر اساس قانون، شامل دارايی ھای انحاللی تعيين شده  صورت انحالل سازمان انجام دھنده حواله ھای پولی

  در قانون نمی شوند.

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011ی مورخه به موجب قانون اصالح 23(اصالح ماده 
  

  . نظارت بر فعاليت سازمان ھای پرداخت و تسويه24ماده 

حق نظارت بر عرضه خدمات پرداخت و تسويه از سوی سازمان ھای پرداخت و تسويه در انحصار . 1

ب قانون نظارت را مطابق با مقررات وضع شده به موج ينبانک مرکزی می باشد. بانک مرکزی ا

اسناد حقوقی تنظيمی خود اجرا  و» پيرامون بانک مرکزی جمھوری ارمنستان« جمھوری ارمنستان

  نمايد. می

قانون . خدمه بانک مرکزی امور بازرسی و نظارت بر کار سازمان ھای پرداخت و تسويه را مطابق با 2

لت ھا، موارد و تناوب و مقررات، مھ» پيرامون بانک مرکزی جمھوری ارمنستان«جمھوری ارمنستان 

  وضع شده از سوی بانک مرکزی به انجام می رساند.

  

بازرسی مميزی، انتشار گزارشات حسابدھی . ثبت امور حسابداری و گزارشات حسابدھی مالی، 25ماده 

  مالی و نتيجه گيری مميزی

شده حذف ن  -230شماره  )06/10/1387( 26/12/2008به موجب قانون اصالحی مورخه جمله (. 1
سازمان ھای پرداخت و تسويه امور ثبت خدمات پرداخت و تسويه اجرا می نمايند که مقررات انجام  )است

  آن را شورای بانک مرکزی به اتفاق مرجع ذيصالح دولت وضع می نمايد. 
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. سازمان ھای پرداخت و تسويه برحسب مقررات و مھلت ھای وضع شده از سوی شورای بانک مرکزی، 2

و ھمچنين ساير حسابدھی ھای اسناد حقوقی ابدھی مقرر در قوانين جمھوری ارمنستان و ساير گزارشات حس

  را تنظيم، انتشار و به بانک مرکزی ارائه می نمايند.وضع شده از سوی شورای بانک مرکزی 

پيرامون «جمھوری ارمنستان سازمان ھای پرداخت و تسويه گزارشات مالی خود را مطابق با قانون . 2.1

  تھيه و ارائه می نمايند.» بت حسابداریث

توسط سازمان مميزی مستقل و مجاز در انجام فعاليت مميزی سازمان پرداخت و تسويه . ھر سال فعاليت 3

  قرار می گيرد.تحت بازرسی که از سوی سازمان پرداخت و تسويه انتخاب می شود، 

مھلت شش ماه پس از طی مستقل را در . سازمان پرداخت و تسويه گزارش نتيجه گيری سازمان مميزی 4

  بانک مرکزی ارائه می نمايد.پايان سال مالی به 

سازمان ھای پرداخت و تسويه موظفند در طی مھلت شش ماه پس از پايان سال مالی گزارشات . 5

نسخه منتشر  2000تيراژ حداقل دارای حسابدھی ھای ساالنه و نتيجه گيری مميزی خود را در نشريه ھای 

  يند.نما

بانک سازمان ھای پرداخت و تسويه موظفند برحسب مقررات و تناوب وضع شده از سوی شورای . 6

  بطور منظم اطالعاتی در خصوص فعاليت پرداخت و تسويه خود منتشر نمايند. مرکزی

  ن) -230) شماره 06/10/1387( 26/12/2008به موجب قانون اصالحی مورخه  25(اصالح ماده 
  

  نين و اسناد حقوقی و اعمال تدابير جوابگويیقوا نقض. 7فصل 

  از سوی سازمان پرداخت و تسويه قوانين و اسناد حقوقینقض . 26ماده 

  سازمان ھای پرداخت و تسويه اعمال شود، اگر:بانک مرکزی می تواند تدابير جوابگويی در قبال از سوی 

عرضه کرده خدمات پرداخت و تسويه ی ديگر اسناد حقوققوانين و الف) سازمان پرداخت و تسويه با نقض 

  باشد،

  سازمان ھای پرداخت و تسويه نقض شده باشند،ب) مفاد نظامنامه داخلی 

پ) قواعد ثبت حسابداری، مقررات و شرايط ارائه و انتشار ترازنامه، گزارشات مالی و ساير گزارشات 

  ،ه شده باشددر اسناد مذکور اطالعات نادرست ارائ و (يا) نقض شده باشد حسابدھی

بانک مرکزی را به انجام نرسانده ت) سازمان پرداخت و تسويه به موجب اين قانون تکليف محوله از سوی 

  باشد،

  ث) نورم ھای اقتصادی سازمان پرداخت و تسويه نقض شده باشد،

  ج) عوارض دولتی ساالنه پرداخت نشده باشد.

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011به موجب قانون اصالحی مورخه  26(اصالح ماده 
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سازمان ھای پرداخت و تسويه، تعليق و لغو مجوز سازمان . اعمال تدابير جوابگويی در قبال 27ماده 

  پرداخت و تسويه

  ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011(اصالح عنوان ماده به موجب قانون اصالحی مورخه 
سازمان پرداخت و اسناد حقوقی می تواند در قبال ن و ساير برای نقض الزامات قوانيبانک مرکزی . 1

  :دتسويه و (يا) رئيس آن تدابير جوابگويی ذيل را اعمال نماي

  الف) تذکر در خصوص برطرف کردن تخلفات،

  ب) جريمه،

  صالحيت کيفی، ۀپ) محروم ساختن از گواھينام

  ت) تعليق مجوز،

  ث) لغو مجوز.

ماده جاری می توانند بطور  1بند » پ«و » ب«، »الف«بصره ھای تدابير جوابگويی مندرج در ت. 2

  اسناد حقوقی اعمال شوند.ھمزمان به جھت نقض ھر الزام قوانين و ساير 

و می توان برای  است الزامیسازمان پرداخت و تسويه برطرف کردن تخلف برای  محوله جھت . تکليف3

  رفع تخلف مھلت مشخصی پيش بينی نمود.

حداکثر مقدار جريمه مورد نظر برای سازمان پرداخت و وارد وضع شده به موجب قانون، بجز در م. 4

  نبايد از پانصد برابر حداقل حقوق و برای رئيس سازمان از سيصد برابر حداقل حقوق تجاوز نمايد. تسويه

  بانک مرکزی لغو می شود.. مجوز سازمان پرداخت و تسويه برحسب مصوبه شورای 5

سازمان ھای پرداخت و تسويه و روسای آنھا بگويی وضع شده به موجب اين ماده در قبال تدابير جوا. 6

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

  اعمال می شوند.» ارمنستان

استنامه ارائه شده بر اساس درخونيز  . شورای بانک مرکزی می تواند مجوز سازمان پرداخت و تسويه را7

تعليق يا لغو مجوز سازمان پرداخت و درخواست  لغو نمايد.آن را يا  درآورده تعليقبه حال از سوی سازمان 

تسويه در موارد پيش بينی شده به موجب قانون و در صورتی که تعليق و لغو آن به بی ثباتی نظام مالی 

  د.ورد شمی تواند منجر بشود، 

سازمان پرداخت و تسويه را بانک مرکزی مجوز زمان پرداخت و تسويه شورای در صورت انحالل سا. 8

  نيز لغو می نمايد.

 ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011به موجب قانون اصالحی مورخه  27(اصالح ماده 

  

  حساب ھای بانکی سازمان پرداخت و تسويهبا تعليق عمليات . 27.1ماده 
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پرداخت و تسويه سازمان  ،ی کافی برای انجام تعھدات در قبال مشتريانموجودی ھافقدان در صورت . 1

  به اطالع بانک مرکزی می رساند.مراتب را در طی يک روز 

يا کشف فقدان موجودی ھای کافی برای انجام  ماده جاری 1. در صورت حصول اطالع مندرج در بند 2

حساب با پيرامون تعليق عمليات  ه روزشورای بانک مرکزی در طی مھلت س ،تعھدات در قبال مشتريان

  ھای بانکی سازمان پرداخت و تسويه تصميم اتخاذ می نمايد.

روز پس از به اجرا در آمدن تعليق عمليات با حساب ھای بانکی سازمان پرداخت و تسويه  1در طی . 3

ی گزارش نک مرکزبه باو مقدار کل تعھدات  طلب کاراشخاص حقيقی باره تعداد  سازمان مذکور در

  .نمايد میحسابدھی ارائه 

شکل و تناوب وضع پيرامون روند اجرای تعھدات برحسب به بانک مرکزی . سازمان پرداخت و تسويه 4

  شده به موجب اسناد حقيقی تنظيمی بانک مرکزی حسابدھی ارائه می نمايد.

در طی مھلت ب کار اجرای کامل تعھدات در قبال اشخاص حقيقی طلاز . سازمان پرداخت و تسويه پس 5

  مراتب را به اطالع بانک مرکزی می رساند.سه روز 

ماده جاری در صورت لزوم در  3. بانک مرکزی پس از تجزيه و تحليل گزارش حسابدھی مندرج در بند 6

  می نمايد.پيگيری روز از طريق انجام بازرسی از محل سازماندھی روند تسويه حساب تعھدات را  1مھلت 

 ن) -131) شماره 25/01/1390( 14/04/2011به موجب قانون اصالحی مورخه  27.1(اصالح ماده 

  

  . مفاد نھايی8فصل 

  مديريت صالحيتاحراز . پرداخت ھای مربوط به صدور مجوز و 28ماده 

» پيرامون عوارض دولتی«برحسب مقررات و به ميزان مقرر به موجب قانون جمھوری ارمنستان . 1

ارائه اطالعات ثبتی مجوز،  تدوين مجدددر اين قانون، نسخه المثنی مجوز، جھت صدور مجوز وضع شده 

از دفتر کل مجوزھا به اشخاص ديگر و شرکت در آزمون احراز صالحيت عوارض دولتی اخذ می شود 

  .(پرداخت می شود)

و شرکت در آزمون احراز صالحيت، صدور گواھينامه  تخصصیمطابقت . بانک مرکزی می تواند جھت 2

تعيين کرده است  نحوه ای که خودو صدور مجدد گواھينامه ھای مفقود شده به مقدار و  يتحی صالھا

  .ھای خدماتی اخذ نمايد  ھزينه

  

  . اجرای قانون29ماده 

  اين قانون شش ماه پس از انتشار آن به اجرا در می آيد.

  

  . مفاد انتقالی30ماده 



27 

 

  . از زمان به اجرا درآمدن اين قانون:1

مان ھايی که سيستم ھای پرداخت و تسويه ايجاد نموده اند موظفند در مھلت شش ماه به بانک سازالف) 

به مقرر اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی و پذيرفته شده بر اساس اين مرکزی مراجعه و 

  ،دنمجوز بانک مرکزی نمايقانون اقدام به دريافت 

موظفند در مھلت شش ماه  خارجی شرکت می نمايندت و تسويه سيستم ھای پرداخدر سازمان ھايی که ب) 

به بانک مرکزی مراجعه و به مقرر اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی و پذيرفته شده بر اساس 

  اين قانون اقدام به دريافت مجوز بانک مرکزی نمايند،

ضه خدمات پرداخت و تسويه دريافت به اجرا درآمدن اين قانون مجوز عرزمان سازمان ھايی که تا پ) 

کرده اند موظفند در مھلت شش ماه فعاليت خود را با الزامات اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک 

. مجوزھايی که تا به اجرا درآمدن اين قانون به مطابقت دھند ،مرکزی و پذيرفته شده بر اساس اين قانون

  ،دوين می شوندتسازمان ھای مذکور داده شده اند مجدداً 

سازمان ھايی که تا زمان به اجرا درآمدن اين قانون فعاليت سازمان پرداخت و تسويه وضع شده در اين ت) 

پس از به مھلت شش ماه طی قانون داشته اند ولی مجوز عرضه خدمات پرداخت و تسويه نداشته اند در 

بانک  دادن سازمان پرداخت و تسويه به جھت تحت مجوز قراراين قانون اجرا درآمدن اين قانون، به مقرر 

در صورتی که الزامات و شرايط مقرر در اين قانون رعايت شده باشد بانک مراجعه می نمايند. مرکزی 

  مرکزی اقدام به صدور مجوز برای اشخاص مذکور می نمايد،

 18ماده  2موجب بند  اشخاص انجام دھنده فعاليت تعيين شده بهپس از به اجرا درآمده اين قانون ماه سه ث) 

در طی مھلت شش ماه مراتب را برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون و اسناد اين قانون موظفند 

برحسب  ،حقوقی تنظيمی بانک مرکزی به اطالع بانک مرکزی برسانند. عدم مطلع ساختن بانک مرکزی

  .ن جمھوری ارمنستان جوابگويی در پی خواھد داشتيانوق

ماده جاری، پس از انقضای مھلت تعيين شده عملکرد  1ت عدم اجرای الزامات مندرج در بند . در صور2

، فعاليت سازمان پرداخت و تسويه سيستم پرداخت و تسويه، شرکت در سيستم پرداخت و تسويه خارجی

  ود.بايستی منحل شپايان يافته تلقی خواھند شد و سازمان پرداخت و تسويه 
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