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  قانون جمھوری ارمنستان

  بازار اوراق بھادارپيرامون 

  )1386 مھر 19( 2007سال  برکتا 11مجلس ملی به تاريخ  مصوب

  

  . مفاد کلی1بخش 

  . مفاد کلی1فصل 

  . ھدف اصلی قانون و موضوع تنظيم1ماده 

د و توسعه حمايت از حقوق و منافع قانونی سرمايه گذاران، تامين شفافيت بازار اوراق بھادار، رش .1

پايدار و موثر، قابليت اطمينانی سيستم قيمت گذاری اوراق بھادار و کاھش ريسک ھای سيستماتيک در 

  بازار اوراق بھادار اھداف اصلی اين قانون بشمار می روند.

اين قانون روابط بوجود آمده در اراتباط با اجرای فعاليت در بازار اوراق بھادار جمھوری ارمنستان  .2

  :می پردازدموارد ذيل به وضع يم و را تنظ

  آنھا،عمومی عمومی اوراق بھادار و خريد و فروش عرضه مقررات ) 1

عرضه خدمات سرمايه گذاری در بازار اوراق سازماندھی تجارت عمومی اوراق بھادار و ) مقررات 2

  ،بھادار

  اری مرکزی،و فعاليت سپرده گذاوارق بھادار تم ھای تسويه س) مقررات امانت داری و سي3

تنظيم و  ۀتان (منبعد: بانک مرکزی) در زميناختيارات و وظايف بانک مرکزی جمھوری ارمنس) 4

  ،نظارت بر بازار اوراق بھادار

جوابگويی در قبال نقض اين قانون، نقض الزامات اسناد حقوقی تنظيمی وضع شده بر اساس اين ) 5

  قانون و ساير اسناد حقوقی.

اوراق بھادار در جمھوری  ۀکنندصادراشخاص ر جمھوری ارمنستان شامل بازار اوراق بھادا .3

 یتجارحوزه ارمنستان و اشخاص سرمايه گذار در اين اوراق بھادار، بازارھای تنظيم کننده اوراق بھادار و 

  سپرده گذاری مرکزی، اشخاص اجرا کننده فعاليت تحت مجوز می باشند.، مينظغيرقابل ت

  

  تنظيم کننده بازار اوراق بھادار . اسناد حقوقی2ماده 

، آيين مدنی، بين المللی، قراردادھای اساسی بازار اوراق بھادار در جمھوری ارمنستان برحسب قانون

، اين قانون، جمھوری ارمنستان اصول مديريت و دادرسی اداریقانون حمايت از رقابت اقتصادی، قانون 

  ون و ساير قوانين و اسناد حقوقی تنظيم می شود.اسناد حقوقی تنظيمی وضع شده بر اساس اين قان

  

  تعريف ھا و مفاھيم مورد استفاده در قانون. 3ماده 
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  به تعريف اين قانون:

عبارتند از اوراق بھادار وضع شده بر حسب قانون مدنی جمھوری ارمنستان و ساير  اوراق بھادار) 1

  ه:قوانين (صرفنظر از شکل آن؛ کاغذی يا غير کاغذی)، از جمل

  باشد،سھام ن شده با يدوتاوراق سھام، اوراق بھادار ديگری که دارای حقوق برابر با حقوق الف. 

  ، بغير از ابزارھای بازار پول،بھادار قرضه ب. اوراق قرضه و ديگر اوراق

پ. رسيدھای سپرده گذاری، اسناد تاييد کننده اشتراک يا کسب حق اوراق بھادار مندرج در تبصره 

  بند جاری،» ب«و » الف«

  مشارکت در صندوق ھای سرمايه گذاری، ۀاق سھام و ساير اسناد تاييد کنندت. سھام، اور

  ث. توافقنامه تقسيم سود، سند تاييد کننده مشارکت در چنين توافقنامه،

  بازار پول، ابزارج. 

 ن فاقد اعتبار -189) شماره 06/08/1395( 27/10/2016(به موجب قانون اصالحی مورخه چ. 
  است)

ً که  ح. ھرگونه توافقنامه سرمايه گذاری ديگر و مورد استفاده در جذب سرمايه (دارايی ھا) يا تماما

  .شامل ويژگی ھای اوراق بھادار فوق الذکر می باشدبعضاً 

  اوراق بھادار بشمار نمی روند.پرداخت  ابزاربه تعريف اين قانون 

رضه دارای مھلت بازپرداخت يک ساله از جمله: ار قاوراق بھادعبارتند از ) ابزارھای بازار پول: 2

  .خارجی کوتاه مدتقرضه اوراق قرضه کوتاه مدت، گواھينامه ھای بانکی و ساير اوراق بھادار 

  ) عباتند از:معامالت( ابزار مشتقه مالی) 3

ز اوراق بھادار، ار اب مرتبطقراردادھای اختياری، فيوچرز، سواپ، فوروارد و مشتقه ديگر الف. 

آنھا بر اساس که اقتصادی،  -ابزار مشتقه مالی، شاخص ھای مالی يا شاخص ھای مالینرخ بھره، خارجی، 

  موجودی ھای نقدی و غير نقدی به انجام رساند،با را  تعھدات نھايیمی توان تسويه حساب 

آنھا ساس بر ابا کاالھا که مرتبط قراردادھای اختياری، فيوچرز، سواپ، فوروارد و مشتقه ديگر ب. 

بايستی با موجودی ھای نقدی يا می توان با درام بر اساس تمايل يکی از طرفين تعھدات  نھايیتسويه حساب 

  به انجام رساند (بجز در موارد فسخ زودتر از موعد قرارداد بر اساس نقض آن)، 

آنھا  ر اساسببا کاالھا که مرتبط پ. قراردادھای اختياری، فيوچرز، سواپ، فوروارد و مشتقه ديگر 

ه شرطی که قراردادھای انجام داد، ب نقدیغيربا موجودی ھای می توان را تعھدات  نھايیتسويه حساب 

  ،باشندمبادله مذکور در بازار تنظيم شونده در 

با کاالھا که بر اساس آنھا مرتبط قراردادھای اختياری، فيوچرز، سواپ، فوروارد و مشتقه ديگر ت. 

ماده » پ«دات را می توان با موجودی ھای غيرنقدی انجام داد، که به موجب بند تعھ نھايیتسويه حساب 

مشتقه تجاری منعقد نشده اند و دارای ويژگی ھای ابزار جاری پيش بينی نشده اند و ھمچنين جھت اھداف 
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بع يا تا بوسيله سيستم تسويهتعھدات متقابل  نھايیاز جمله: انجام کليرينگ و تسويه حساب ھستند مالی 

  قراردادھای مشابه ای باشند که به طور منظم نياز به حمايت مکمل و اضافی داشته باشند،

  مرتبط با تبادل ريسک وامی، ابزار مشتقه مالی ث.

تغييرات جوی، ھزينه ھای قراردادھای اختياری، فيوچرز، سواپ، فوروارد و مشتقه ديگر مرتبط با ج. 

م يا ساير شاخص ھای آمار رسمی اقتصادی که بر اساس آنھا سطح تشعشعات مجاز، نرخ تورحمل و نقل، 

برحسب تمايل طرفين (بجز در موارد فسخ زودتر از می توان می بايستی يا تعھدات  نھايیتسويه حساب 

 هراردادھای مشتقه مرتبط بديگر قانجام گيرد و ھمچنين موعد قرارداد بر اساس نقض آن) با درام 

پيش بينی نشده در اين بند که دارای ويژگی ھای ابزارھای شاخص ھا و غيره ھا، حقوق، تعھدات،   دارايی

مشتقه مالی ھستند و با توجه به اينکه در بازار تنظيم شونده مجاز به خريد و فروش ھستند، کليرينگ 

چنين تعھدات متقابل و محاسبات پايانی از طريق آنھا بوسيله سيستم تسويه انجام می پذيرد يا اينکه 

  ،می باشند منظماً نيازمند به حمايت اضافی یدادھايقرار

تجارت در بازار تنظيم شونده  مجاز به آن ابزار مشتقه مالی است که مالی استانداردمشتقه ابزار ) 4

  باشد، می

ساير اسناد حقوق ، کننده خارجیصادر اوراق بھادار اساس برگ بھاداری است که بر  رسيد سپرده) 5

به مالک آن و شده باشد صادر اوراق سھام، اوراق قرضه يا ديگر اوراق بھادار قرضه معادل حقوق معين با 

  ،نمايداجرا  ،استشده  تحکيماوراق بھادار پايه اجازه می دھد تا حقوقی را که بر 

  عبارتند از: اوراق بھادار سھمی) 6

  ھام،سھام، ساير اوراق بھادار دارای حقوق معادل حقوق تحکيم شده با اوراق سالف. 

  بند جاری،» الف«استوار بر اوراق بھادار تعيين شده در تبصره  رسيد سپردهب. 

بند » الف«ھرگونه اوراق بھادار ديگر که حق کسب اوراق بھادار وضع شده به موجب تبصره پ. 

اوراق صادر کننده و از سوی  فراھم می نمايد را از طريق تبديل، تبادل يا اجرای اختيارات ديگر جاری

  شده باشد.صادر  عضو گروه آنان صادر کننده بند جاری يا » الف«دار تعيين شده در تبصره بھا

  ،وراق بھادار سھمی فقط اسمی ھستندا

ماده جاری سھمی بشمار  6بند  ابقطاوراق بھاداری ھستند که م اوراق بھادار غير سھمی) 7

  روند، نمی

طی که حاوی دعوت به فروش يا خريد اوراق عبارت است از ھرگونه ارتبا پيشنھاد اوراق بھادار) 8

  بھادار باشد،

شخص يا گروھی از اشخاص  100پيشنھاد اوارق بھادار به بيش از  پيشنھاد عمومی اوراق بھادار) 9

  به تعداد نامعينی است که سرمايه گذار با کيفيت بشمار نمی روند،
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مورد نظر می باشد که  در کنندهصاشامل تمامی آن اوراق بھادار  کالس مشابه اوراق بھادار) 10

  مشابه بوده و به مالکان آنھا اساساً حقوق و مزايای مشابه تعلق می گيرد،اساساً دارای ماھيت 

محسوب  کنندهمديريت ذيصالح صادر مرجعشامل سند پذيرفته شده از طرف  برنامه پيشنھادی) 11

انتشار مداوم اوراق بھادار اقدام به کننده بر اساس آن در طی يک دوره زمانی مشخص شود که صادر می

انتشار اوراق بھادار مداوم محسوب صدور و در صورتی  نوع و (يا) کالس مشابه غير سھمی می نمايد.

نوع و (يا) کالس مشابه حداقل در دو نوبت انجام اوراق بھادار انتشار شد که در طی دوازده ماه خواھد 

آن اوراق بھاداری می شود که حقوق و اختيارت ھمچنين شامل  به تعريف اين بند نوع مشابه .ته باشدفگر

ً دارای ماھيت مشابه  با ، وليکن از نظر اولويت بازپرداخت يا دريافت ساير پرداخت ھا ھستندآنھا اساسا

  شرايط مقدار وجوه مورد پرداخت از طريق آنھا و مھلت ھای بازپرداخت متفاوت ھستند،

حاوی اطالعات ب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی مربوطه به موجکه  استسندی  بروشور) 12

و (يا)  تحقق می يابدعمومی عرضه بر اساس آن  کهمی باشد کننده شده پيرامون اوراق بھادار و صادرتعيين 

  ،داده می شودتنظيمی در بازار اوراق بھادار به تجارت اجازۀ 

ار می نمايد يا پيشنھاد صدور اوراق بھادار شخصی است که اقدام به صدور اوراق بھاد صادرکننده) 13

  به نام خود می نمايد،

اوراق بھادار صادر شده از کالس صادر کننده ای است که ھر نوع  گزارش دھنده ۀکنندصادر) 14

  است تا در بازار ارمنستان مورد تجارت قرار گيرد، سوی وی مجاز

به موجب  ی کهد. اقامت بر اساس اھميتصادر کننده غير مقيم محسوب می شو کننده خارجیصادر) 15

  تعيين شده است بکار می رود. »پيرامون تنظيم و کنترل ارزی«قانون جمھوری ارمنستان 

در  اتحاد اوراق بھادارمجموعه ای از عمليات شخصی است در جھت ايجاد  صدور اوراق بھادار) 16

بر اساس يک تصميم ا سری ھا) متفاوت (بدوره ھای زمانی در . صدور اوراق بھادار مشابه کالس

  يک صدور محسوب می شود،صادرکننده 

اق اور ھر معامله قابل جبران ديگربادل يا تشامل معامالت خريد و فروش،  فروش اوراق بھادار) 17

  بھادار می شود،

نويسی می تواند  هپذيراولين فروش اوراق بھادار به سرمايه گذار. عبارت است از  یپذيره نويس )18

شخص مجاز (کارگزار پذيره نويس) به عرضه خدمات سرمايه سرمايه گذاری پيش سوی صادر کننده يا از 

وش اوراق بھاداری که از سوی قانون جاری انجام پذيرد. فر 25ماده  1بند  6بينی شده به موجب تبصره 

  باشد پذيره نويسی محسوب نمی شود. شده کننده خريداری يا بازخريداریصادر

  ،عبارت است از فروش اوراق بھادار از طريق پيشنھاد عمومی نويسی عمومیپذيره ) 19

که به منظور پذيره نويسی اوراق بھادار از صادرکننده بدست شخصی است  کارگزار پذيره نويس) 20

اوراق بھادار صادر کننده را پيشنھاد می نمايد، بفروش می رساند يا در موافقت نامه يا آورد و (يا)  می
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شود، حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع مي بجز در مواردی که به موجب اسناداجرای چنين عملی  قرارداد

که مستقيم يا غير مستقيم صادر  چنين شخصی کارگزار پذيره نويس محسوب می شودمھشرکت می نمايد. 

  باشد. رفتهگ کننده را تحت کنترل داشته باشد، از سوی وی تحت کنترل باشد يا با وی تحت کنترل کلی قرار

اوراق بھادار  که اوراق بھادار متعلق به وی باشد يا در نظر دارداست  یشخص سرمايه گزار) 21

  ،بدست آورد

شخصی است که از خدمات شخص عرضه کننده خدمات سرمايه گذاری استفاده می نمايد  مشتری) 22

  ايه گذاری مراجعه کرده باشد،يا اينکه به منظور استفاده از اين خدمات به شخص عرضه کننده خدمات سرم

  عبارتند از: سرمايه گذاران واجد شرايط) 23

الف. شرکت ھای سرمايه گذاری، شعب شرکت ھای سرمايه گذاری خارجی، بانک ھا، سازمان ھای 

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

مذکور  ھایثبت شده در کشورھای خارجی که مطابق قانونگذاری کشور حقوقی ھمچنين ساير اشخاص

  د،نص تعيين شده به موجب اين بند مجاز باشاشخافعاليت 

، بانک مرکزی، کشورھای جمھوری ارمنستانشھری و روستايی جمھوری ارمنستان، جوامع ب. 

  شورھای خارجی،خارجی،  نھادھای خودگردان محلی کشورھای خارجی، بانک ھای مرکزی ک

پا، بانک سرمايه و، بانک مرکزی ارصندوق بين المللی پولپ. سازمان ھای مالی بين المللی، ازجمله: 

  گذاری اروپا،

آن شخص که به موجب قانون يا اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی و بر اساس دانش و تجربه خود ت. 

چنين دانش و تجربه، ميزان دارايی ھای خالص توانايی استخدام کارشناسان برخوردار از در بخش مالی، 

واجد شرايط  سرمايه گذارخود يا ميزان دارايی ھای خالص تحت مديريت خود و ساير معيارھای مشابه، 

  محسوب خواھد شد،

» ت -الف«ث. شخص حقوقی که کليه شرکای آن (سھامداران) اشخاص مندرج در زير تبصره ھای 

  محسوب شوند. تبصره جاری

اين بند پس از ثبت در بانک مرکزی برحسب » ث«و » ت«مندرج در زير تبصره ھای اشخاص 

مقررات وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی سرمايه گذار واجد شرايط محسوب خواھند 

  شد.

  عبارت است از ھرگونه شخص حقيقی و حقوقی، شخص) 24

ادار اسمی متعلق به اشخاص ديگر بدون شخصی محسوب می شود که اوراق بھ دارنده اسمی) 25

  ثبت می گردد، انتقال حق مالکيت به اسم وی

عبارتند از اشخاص عرضه کننده خدمات سرمايه  شرکت کنندگان حرفه ای بازار اوراق بھادار) 26

  تسويه اوراق بھادار و ساير اشخاص مقرر در قانون، سيستمبازار تنظيم، اپراتور  گذاری، اپراتور
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شامل شرکت ھای سرمايه گذاری، شعب شرکت ھای  عرضه کننده خدمات سرمايه گذاری شخص) 27

مديران صندوق ھای سرمايه گذاری، شعب مديران صندوق ھای سرمايه گذاری سرمايه گذاری خارجی، 

  خارجی و بانک می باشد،

شخص حقوقی دارای مجوز عرضه خدمات سرمايه گذاری بر حسب  شرکت سرمايه گذاری) 28

  رات وضع شده در قانون محسوب می شود،مقر

شخص حقوقی به ثبت رسيده در کشور خارجی است که بر اساس  شرکت سرمايه گذاری خارجی) 29

ز به عرضه خدمات سرمايه گذاری صدور مجوز از سوی مرجع ذيصالح کشور خارجی مذکور مجا

  باشد، می

بھادار متعلق به مشتری به نفع وی يا عبارت است از اداره اوراق  مديريت بسته اوراق بھادار) 30

دارايی ھای نقدی پيش بينی شده برای انجام سرمايه  مديريتاشخاص ثالث (ذينفع) ذکر شده از طرف وی، 

اوراق بھادار و دارايی ھای نقدی دريافتی در نتيجه مديريت اعتباری،  مديريتو گذاری در اوراق بھادار 

  سوی مشتری،مطابق دستورالعمل ھای ارائه شده از 

يک سيستم اقدامات سازمانی، حقوقی و فنی است که به طور مستقيم يا غير مستقيم  یبازار تنظيم) 31

گرفته و به شکل منظم محل يا وسيله ای را برای پيشنھاد خريد و فروش اوراق در دسترس عموم قرار 

جھت تجارت اوراق  ی که معموالً بھادار و نيز ابزار مشتقه مالی سازماندھی و تامين می نمايد يا عمليات

  بھادار و ابزار مشتقه مالی سازماندھی می شود، اجرا می نمايد،

را سازماندھی  یازار تنظيمآن شخصی (اشخاص) است که فعاليت ب یاپراتور بازار تنظيم) 32

  نمايد، می

در بورس  کسب اجازه تجارت اوراق بھادارعبارت است از فرآيند  فھرست نويسی اوراق بھادار) 33

اوراق بھادار که مطابق با الزامات مشخص و معيارھای وضع شده به موجب اين قانون، اسناد حقوقی 

  تنظيمی بانک مرکزی و مقررات بورس اوراق بھادار ھستند،

عبارت است از مشارکت مستقيم يا غيرمستقيم در سرمايه اوليه شخص حقوقی  مشارکت قابل توجه) 34

  .ا بيشتر از آن را فراھم نمايددرصدی ي 10که حق رای 

  د.نمايمی اجرا مشارکتی است که شرکت کننده آن را بنام خود  مستقيممشارکت قابل توجه 

  :اگر مشارکتی است که غيرمستقيممشارکت قابل توجه 

شخص حقوقی را صرفنظر از شرکت وی در سرمايه اوليه و ميزان آن تحت کنترل  ،الف. شرکت کننده

  ،شته باشددا

شخص حقوقی را سرمايه اوليه مشارکت قابل توجه مستقيم در شخص حقوقی دارای  ،شرکت کننده ب.

  ،داشته باشدکنترل تحت 
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مستقيم يا غيرمستقيم از پيش تعيين کردن تصميمات نھادھای مديريت  کنترل يا تحت کنترل داشتن) 35

پيش بينی جھات و  شتن امکاندايا  آنھا(بکارگيری) شخص حقوقی، تاثير گذاری بر اتخاذ  تصميمات 

، در سرمايۀ اساسنامه ای آن مشارکت برتر قدرت برحسب ھای فعاليت شخص حقوقی مورد نظر زمينه

ی ھاي چنين فرصتواقعيت . يا طرق ديگراعتبار ، شھرت دستندرکاریمطابق با قرارداد منعقده با آن، با 

  ،توجيه شودظيمی بانک مرکزی تواند طبق معيارھای تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تن می

  ارتباط بين دو يا بيش از دو شخص محسوب می شود، که اگر: )وابسته( اقربای نسبی و سببی) 36

بر بيش از بيست درصد اوراق بھادار مستقيم يا غيرمستقيم بطور  ،حق رایداشتن با الف. يکی از آنھا 

  مسلط باشد،سھمی دارای حق رای ديگری (ديگران) 

ھمزمان عضو ھيئت  ،ز نصف اعضای ھيئت مديره، مدير يا ديگر مقام ذيصالح يکی از آنھاب. بيش ا

  مديره، مدير يا مقام ذيصالح ديگری (ديگران) باشد،

ند، يا برحسب شته باشپ. يکی از آنھا ديگری را تحت کنترل داشته، يا آنھا تحت کنترل کلی قرار دا

 امکان تاثيرگذاریدر واقع نظيمی بانک مرکزی يکی از آنھا معيارھای تعيين شده به موجب اسناد حقوقی ت

  داشته باشد يا امکان اين تاثيرگذاری برحسب قرارداد تثبيت شده باشد، بر تصميمات ديگری قابل توجھی

توافق يکديگر بر سر منافع اقتصادی کلی با  يا در حالت مورد نظر باشندت. آنھا اعضای يک خانواده 

  ،ندنمايعمل 

عبارتند از پدر، مادر، ھمسر، والدين ھمسر، مادر بزرگ، پدر بزرگ،  ضای يک خانواده) اع37

  برادر، و ھمسر و فرزندان خواھرخواھر، برادر، فرزندان، 

به موردی اطالق می گردد که اگر آن در موقع اتخاذ تصميم  واقعيت يا اطالعات قابل توجه) 38

تواند تاثير قابل توجھی بر قيمت اوراق بد و يا اينکه آن شوی پيرامون خريد يا فروش اوراق بھادار مھم تلق

  بھادار داشته باشد،

آن ارائه اطالعاتی است که با واقعيت مطابقت نداشته  تحريف واقعيت قابل توجه يا ناديده گرفتن) 39

لزامات يه) است، که شامل کردن آن از اعالطقابل توجه در ھر مفادی (ا ناديده گرفتن واقعيتو يا  باشد

يه) مورد نظر برای عدم گمراھی عالطقانون يا ساير اسناد حقوقی مربوطه بوده و اينکه وجود آن در مفاد (ا

  ضروری باشد،

عبارت است از مرجع ذيصالح دولتی ناظر بر بازار اوراق بھادار  مرجع ذيصالح کشور خارجی) 40

  کشور خارجی،

مجزای شرکت سرمايه گذاری خارجی ايجاد شده شامل واحد  شعبه شرکت سرمايه گذاری خارجی) 41

  در خاک جمھوری ارمنستان می باشد،
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اقامت بر اساس عبارت است از اوراق بھادار صادر شده از سوی غيرمقيم.  اوراق بھادار خارجی) 42

تعيين شده است بکار  »پيرامون تنظيم و کنترل ارزی«اھميتی که به موجب قانون جمھوری ارمنستان 

  ،رود می

  اشخاص حقوقی تحت کنترل خود. وعبارت است از شخص حقوقی کنترل کننده  گروه) 43

ن،  - 271) شماره 01/10/1389( 22/12/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  3(اصالح ماده 
ن، قانون اصالحی مورخه  - 134) شماره 25/01/1390( 14/04/2011قانون اصالحی مورخه 

  ن) -189ه ) شمار06/08/1395( 27/10/2016
  

  . ويژگی ھای ابزارھای مشتقه مالی و تنظيم معامالت مالی3.1ماده 

اگر مطابق اين قانون و ساير اسناد حقوقی تنظيم کننده بازار اوراق بھادار مورد ديگری پيش بينی  .1

آن شامل حال ابزارھای مشتقه مالی اساس بر  شده د اين قانون و اسناد حقوقی تصويبنشده باشد، مفا

پيش  در موارديا  درنظر گرفته شده اندمواردی که مستقيماً به موجب اين قانون نيز ستاندارد و بازار آنھا و ا

شامل حال ساير نيز  بر اساس قانون شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی تصويببينی شده 

  ابزارھای مشتقه مالی و بازار آنھا می شود.

ابق اسناد حقوقی تنظيمی خود ابزارھای مشتقه مالی و بازارھای آنھا بانک مرکزی مجاز است مط .2

، نقض منافع سرمايه گذاران ،، اگر فقدان تنظيمات مذکور می تواند منجر به اختالل ثبات مالیرا تنظيم نمايد

  .افزايش ريسک ابزارھای مشتقه مالی و يا اختالل در عملکرد عادی بازار بشود

ابزارھای مشتقه مالی يا  طبق اسناد حقوقی تنظيمی خود نمونه قراردادھای بانک مرکزی می تواند .3

. طرفين در موقع در بازارھای بين المللی رواج دارند وضع نمايدکه به طور گسترده را  معامالت مالی

ای انعقاد نمونه قراردادھای مندرج در اين بند و يا در طی عملکرد آنھا می توانند در قبال شرايط قراردادھ

، اعمال ل می شونداکه معموالً در قبال نمونه قراردادھای مورد نظر اعممورد نظر حقوق آن کشوری را 

 انهعواقب اعمال آن بطور آشکار مغاير با معيارھای امرمعيار حقوقی کشور خارجی در صورتی که  .نمايند

  .، اعمال نخواھد شداشدجمھوری ارمنستان يا پايه و اساس نظام حقوقی (خط مشی عمومی) آن ب قانون

بانک مرکزی اقدام به ايجاد دفتر ثبت کل (دفتر ثبت تجاری) ابزارھای مشتقه مالی می نمايد.  .4

، مديريت دفتر کل، ارائه اطالعات، فرآوری، نگھداری، مقررات و مھلت ھای ثبت معامالت مشتقه مالی

رات ارائه اطالعات ضع می شوند. مقرمقررات و شرايط ارائه برحسب سند حقوقی تنظيمی بانک مرکزی و

ھا و ميزان آنھا مطابق با سند حقوقی تنظيمی مشترک بانک مرکزی  به نھاد مالياتی، مھلت یدفتر ثبت تجار

  و نھاد مالياتی وضع می شود.

  ن) -189) شماره 06/08/1395( 27/10/2016به موجب قانون اصالحی مورخه  3.1(اصالح ماده 
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  اق بھادار. پيشنھاد اور2بخش 

  . پشنھاد عمومی اوراق بھادار2فصل 

  کاربرد اين بخش ۀ. محدود4ماده 

  مفاد اين بخش شامل موارد ذيل نمی شوند:

) اوراق بھادار صادر شده يا تضمين شده از سوی جمھوری ارمنستان، بانک مرکزی، جوامع 1

  جمھوری ارمنستان،

ر شامل فھرست کشورھای خارجی وضع شده اوراق بھادار صادر شده يا تضمين شده از سوی کشو) 2

  از سوی بانک مرکزی، بانک مرکزی يا نھاد خودگردان محلی آن کشور،

اوراق بھادار غير سھمی صادره از سوی سازمان ھای بين المللی در فھرست تعيين شده از سوی ) 3

  ،بانک مرکزی

مذھبی، ی سازمان ھای ف مذھبی، آموزشی يا خيريه ای از سواھدا) اوراق بھادار صادره با 4

  ،غير تجاریآموزشی، خيريه ای و ساير سازمان ھای 

  آنھا: در صورتی که) اوراق بھادار غير سھمی که از سوی بانک ھا بطور مداوم صادر می شوند 5

  باشند،تبديل و تبادل نالف. قابل 

ی مشتقه مالی در ارتباط اشتراکی را تاييد ننموده و نيز با ابزارھاحق کسب ھرگونه اوراق بھادار يا ب. 

  نباشند،

  نمايند، وبپ. سپرده گذاری دارايی ھای پولی در بانک را تاييد 

ضمانت پيرامون «ھا برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان ت. جبران آن

  تضمين شده باشد، »جبران سپرده ھای بانکی اشخاص حقيقی

بانک ھا بطور مداوم صادر می شوند، اگر مجموع ارزش اوراق بھادار غير سھمی که از سوی ) 6

ماه از مقدار تعيين شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک  12اسمی اوراق بھادار پيشنھادی در طی 

  مرکزی تجاوز ننموده و: 

  الف. قابل تبديل و تبادل نباشند،

با ابزارھای مشتقه مالی در ارتباط  ب. کسب ھرگونه اوراق بھادار يا حق اشتراکی را تاييد ننموده و نيز

  نباشند،

  ) ابزارھای مشتقه مالی بجز ابزارھای مشتقه مالی وضع شده از سوی بانک مرکزی،7

  ) ابزارھای بازار پولی،8

  ) اوراق بھادار صادره از سوی صندوق ھای سرمايه گذاری عام.9

ن قانون  - 271) شماره 01/10/1389( 22/12/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  4(اصالح ماده 
  ن) -189) شماره 06/08/1395( 27/10/2016اصالحی مورخه 
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  انتشار بروشور در صورت پيشنھاد عمومی اوراق بھادار الزامات. 5ماده 

عمومی اوراق بھادار بدون انتشار بروشور شرايط و الزامات اين قانون ممنوع است.  دپيشنھا .1

نون و مقررات وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی اين قا برحسببروشور می بايستی 

  تدوين شود.

وی کننده می شود اگر ذيره نويس می باشد شامل حال صادرمفاد اين بخش که مربوط به کارگزار پ .2

  پيشنھاد عمومی اوراق بھادار را توسط کارگزار پذيره نويس انجام ندھد. 

  

  نتشار بروشوراالزامات . استثنائات در 6ماده 

  ق بھاداری نمی شود که:االزامات انتشار بروشور شامل پيشنھاد عمومی آن اور .1

  می شود،پيشنھاد ) به سرمايه گذاران واجد شرايط مطلق 1

ارزش کلی اوراق  ،به سرمايه گذارانی پيشنھاد می شود که مطابق با شرايط پيشنھاد با قيمت فروش) 2

يک از آنان از ميزان وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک بھادار بدست آمده از سوی ھر 

  ،مرکزی در ھر پيشنھاد جداگانه تجاوز نمايد

ارزش اسمی يک واحد اوراق بھادار پيشنھادی از ميزان وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی ) 3

  بانک مرکزی بيشتر باشد،

ماه از ميزان وضع  12ادره يا فروش در طی ) مجموع ارزش اوراق بھادار پيشنھادی به قيمت ص4

  .شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی تجاوز ننمايد

  شامل حال پيشنھادات عمومی اوراق بھادار ذيل نمی شود:الزامات انتشار بروشور  .2

اين عمل صادر شده اند، اگر  کنندهبا اوراق بھادار کالس مشابه صادرکه برای مبادله  سھامی) اوراق 1

  به افزايش سرمايه اوليه منجر نشود،

ادار سھمی شرکت ديگر از سوی ) اوراق بھاداری که از طريق مبادله در رابطه با کسب اوراق بھ2

و برای سرمايه گذاران ذينفع سند قابل دسترس وجود داشته باشد که به نظر کننده پيشنھاد می شود صادر

  ،طالعات الزامی بروشور باشدبانک مرکزی آن حاوی اطالعاتی معادل ا

) اوراق بھاداری که در رابطه با ادغام صادر کننده به شرکت ديگر از سوی صادر کننده به 3

وجود داشته سند قابل دسترس برای سرمايه گذاران ذينفع سھامداران شرکت ادغام شونده پيشنھاد می شود و 

  ،باشد ات الزامی بروشورحاوی اطالعاتی معادل اطالع که به نظر بانک مرکزیباشد 

برای پرداخت می شود، اگر  بعنوان سود سھام در ازای اوراق بھادارکه ) اوراق بھادار کالس مشابه 4

حاوی اطالعات در باره تعداد و انواع اوراق بھادار، اھداف و سرمايه گذاران ذينفع سند قابل دسترس 

  ،وجود داشته باشدشرايط پيشنھادی 



11 

 

 فعلیکننده به روسای روه صادرکننده يا شخص ديگر متعلق به گه از سوی صادر) اوراق بھاداری ک5

کننده مورد نظر پيشنھاد می شود، اگر اوراق بھادار صادرکننده مذکور مجاز به يا قبلی يا کارکنان صادر

داد در بازار تنظيمی بوده و برای سرمايه گذاران ذينفع سند قابل دسترس حاوی اطالعات در باره تع تجارت

  و انواع اوراق بھادار، اھداف و شرايط پيشنھادی وجود داشته باشد،

اوراق بھاداری که در کشورھای خارجی مندرج در فھرست تعيين شده به موجب اسناد حقوقی ) 6

برحسب مقررات وضع شده به موجب قانونگذاری کشورھای مذکور مجاز به و تنظيمی بانک مرکزی 

تجارت ھستند، يا در ھر بازار تنظيمی مندرج در فھرست بازارھای تنظيمی پيشنھاد عمومی (فروش) و يا 

فعال در خارج از جمھوری ارمنستان که به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع شده اند مجاز 

  .باشندبه تجارت برحسب مقررات وضع شده به موجب قوانين بازار مورد نظر 

مايت از سرمايه گذاران، بر اساس اسناد حقوقی تنظيمی خود بانک مرکزی مجاز است به منظور ح .3

ماده جاری در  2بند  6الزامات و مقرراتی را در قبال فروش اوراق بھادار وضع شده به موجب تبصره 

خاک جمھوری ارمنستان وضع نمايد. بانک مرکزی مجاز است فروش اوراق بھادار پيش بينی شده به 

مقررات وضع شده به موجب اسناد حقوقی بر اساس ی برحسب اين قانون و ماده جار 2بند  6موجب تبصره 

بانک مرکزی فروش اوراق  نظر اساسیبنا به يا ممنوع نمايد، اگر درآورده به حال تعليق  ،آنتنظيمی 

  بھادار مورد نظر در جمھوری ارمنستان منافع سرمايه گذاران را با خطر مواجه خواھد ساخت.

ماده جاری پيشنھاد عمومی اوراق  2بند  3و  2ع شده به موجب تبصره ھای بر اساس اسناد وض .4

بھادار وضع شده به موجب ھمان تبصره ھا فقط می تواند با توافق قبلی بانک مرکزی صورت گيرد. جھت 

بانک مرکزی درخواستنامه ارائه دريافت موافقت بانک مرکزی صادرکننده يا کارگزار پذيره نويس به 

آن بر اساس اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع فرم و فھرست اسناد و مدارک پيوستی  نمايد که می

روز کاری پس از دريافت کليه اسناد و  20می شود. بانک مرکزی در خصوص موافقت خود در طی 

بانک مرکزی در صورت عدم مطابقت اسناد و مدارک ارائه شده با  مدارک الزم تصميم اتخاذ می نمايد.

نامه پاسخ درخواستبه ات اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی يا تحريف و ناقص بودن آنھا الزام

  دھد. میرد 

ماده جاری به موجب اسناد  2بند  5و  4الزامات شکل و محتوای اسناد مندرج در تبصره ھای  .5

  حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع می شوند.

ماده جاری در صورتی قابل دسترس سرمايه گذاران  2بند  5ی ال 2اسناد مندرج در تبصره ھای  .6

د يا در سايت نذينفع محسوب خواھد شد که آنھا به شکل مرتب به کليه سرمايه گذاران ذينفع ارسال شده باش

کننده يا به شکل چاپی در محل استقرار صادرکننده يا کارگزار پذيره نويس منتشر شده باشد و رسمی صادر

ماده  2بند  5الی  2به تعريف تبصره ھای ه نويس در دسترس کليه سرمايه گذاران ذينفع باشد. کارگزار پذير

  جاری سرمايه گذار ذينفع آن شخصی است که پيشنھاد اوراق بھادار مورد نظر خطاب به وی باشد.
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ماده جاری صادرکننده موظف است برحسب مقررات  1در صورت ارائه پيشنھادات مندرج در بند  .7

روز پس از خاتمه پذيره نويسی  15ع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی در طی مھلت وض

بانک مرکزی را مطلع سازد. بانک مرکزی مجاز است از صادرکننده و کارگزار پذيره  ،اوراق بھادار

  د. که برای اثبات اجرای چنين استثنائاتی ضروری باششود نويس خواستار ارائه اطالعات مکملی 

  

  . الزامات مورد نياز فرم اوراق بھادار7ماده 

پيشنھاد عمومی يا انتشار، فروش و يا پيشنھاد برای فروش اوراق بھادار مجاز به تجارت در بازار  .1

  ممنوع می باشد. بھادار برحسب ارائه کنندهق او يا دعوت به پيشنھاد خريد چنين اور تنظيمی

به عموم پيشنھاد شوند يا به آنھا اجازه تجارت در بازار داده  ستیکه باي یاوراق بھادار شکل کاغذ .2

وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی و قوانين سپرده  درواو مشود برحسب مقررات 

از سوی سپرده گذاری مرکزی تا آغاز فرآيند پذيره نويسی عمومی اوراق بھادار يا مراجعه  گذاری مرکزی

در راکد به حالت يا  (مادی زدايی) تجارت در بازار تنظيمی به شکل غير کاغذی تبديل جھت دريافت مجوز

  . ندآي می

  

  . بروشور8ماده 

ار پيشنھادی که بايد برای بروشور بايستی شامل اطالعات کامل پيرامون صادرکننده و اوراق بھاد .1

ت ناضم(منبعد:  اق بھادارراو مد نظر باکننده و تعھدات صادر ضمانت کنندۀھا و تعھدات ھر   دارايی

، ھزينه ھا و درآمدھا، چشم اندازھای فعاليت؛ ريسک ھای مرتبط با آن، و ھمچنين مالیوضعيت ، )دھنده

  .کافی باشددر باره حقوق تثبيت شده با اوراق بھادار مذکور  برآورد توجيه شدهبرای 

بروشور متشکل از يک سند واحد يا مجزا باشد. اسناد بروشور می تواند به شکل يک سند واحد يا  .2

ماده  3د مجزا می بايستی شامل خالصه وضعيت بروشور با الزامات و شرايط وضع شده به موجب بند اسنا

ثبتی حاوی اطالعات  بروشور متشکل از اسناد مجزا شامل سند ).بروشورخالصه  د:باشد (منبع جاری

و  العات در خصوص اوراق بھادار پيشنھادیحاوی اطشرح حال اوراق بھادار کننده، پيرامون صادر

  .می باشد بروشورخالصه 

در صورت تھيه بروشور به شکل اسناد مجزا ھر سند مجزا مشمول ثبت از سوی بانک مرکزی خواھد 

  بود.

طبق با سبک و زبان نمو اطالعات غير فنی و مھم خالصۀ شرح بايستی شامل بروشور خالصه  .3

و چشم اندازھای  صادر کننده، ريسک ھای مرتبط با آن، وضعيت مالیپيرامون نسخه اصلی بروشور 

بايستی نکته بروشور در برگ خالصه  (در صورت وجود) و اوراق بھادار باشد. ت دھندهنافعاليت، ضم

 بايستی بعنوان يک مختصر توصيف مقدماتیخالصه بروشور وجود داشته باشد مبنی بر اينکه  ھشدار دھنده
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تصميم سرمايه گذار در خصوص انجام سرمايه گذاری در اوراق بھادار پيشنھادی و  بروشور تلقی شود

   .اتخاذ شودبروشور کامل مبنای بايستی بر 

به جھت کامل نبودن اطالعات حاوی خالصه بروشور يا برای  شخص مسئول تھيه خالصه بروشور

قسمت ھای ديگر  در مقايسه باه و در صورتی ک(از جمله در بخش مربوط به ترجمه)  گمراه کننده بودن آن

. نکته مذکور بايستی در مدنی خواھد داشت مسئوليتناقص يا گمراه کننده تشخيص داده شود، بروشور 

  خالصه بروشور گنجانده شود.

الزامات مورد نياز شکل و محتوای بروشور برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع  .4

 ،ته به نوع اوراق بھادار پيشنھادیسب ،قبال شکل و محتوای بروشور شوند. بانک مرکزی می تواند در می

  وضع نمايد.الزامات متفاوتی را 

انتشار برخی  نسبت بهمی تواند استثنائاتی را  بانک مرکزی بر اساس درخواستنامه کتبی صادرکننده .5

  اطالعات مشمول در بروشور قائل شود اگر:

  يا منجر به انتشار اسرار دولتی خواھد شد، هافع عمومی بود) افشای چنين اطالعاتی مغاير با من1

منافع قانونی صادرکننده صدمه بزند ) افشای چنين اطالعاتی ممکن است بطور قابل توجھی به 2

سرمايه گذاران در ارزيابی و قادر به گمراه کردن بشرطی که عدم شمول چنين اطالعاتی در بروشور 

حاضر و آتی يا  وضعيت مالی(در صورت وجود)  ت دھندهناره نويس، ضمبرآورد صادرکننده، کارگزار پذي

  .شد حقوق و اختيارات تثبيت شده با اوراق بھادار پيشنھادی نخواھد

ات مربوطه را به عماده جاری صادرکننده موظف است اطال 5در موارد وضع شده به موجب بند  .6

  ارائه نمايد.انک مرکزی توجيه کتبی لزوم عدم افشای آنھا به باثبات و ھمراه 

روز کاری پس از دريافت درخواستنامه پيرامون حفظ يا رد محرمانه بودن  10بانک مرکزی طی  .7

بانک مرکزی درصورتی محرمانه بودن اطالعات را رد می نمايد که با  اذ می نمايد.خاطالعات تصميم ات

ل آنھا در بروشور موجب به خطر توجيھات کافی تشخيص بدھد اطالعات مذکور مھم ھستند و عدم شمو

افتادن منافع سرمايه گذاران يا منجر به گمراھی آنان در امر واقعيت ھای قابل توجه در ارتباط با ارزيابی 

حاضر و آتی يا اوراق  وضعيت مالی(در صورت وجود)  ت دھندهناصادرکننده، کارگزار پذيره نويس، ضم

پس از رد درخواست حفظ محرمانه بودن اطالعات اری کروز  3در طی  بھادار پيشنھادی خواھد شد.

  صادرکننده موظف است به بانک مرکزی بروشور تکميل شده ارائه نمايد.

بر اساس اسناد حقوقی تنظيمی خود فھرست و شرح اطالعاتی را که در بانک مرکزی مجاز است  .8

  يد.ھرحال محرمانه بودن آنھا بانک مرکزی را متقاعد خواھد ساخت وضع نما

حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع  مقررات ارائه اطالعات و اسناد و مدارک محرمانه مطابق اسناد .9

اطالعات و  چنين بانک مرکزی موظف است از طريق نظامنامه داخلی و ديگر اقدامات از انتشار شود. می

  جلوگيری بعمل آورد. مدارک اسناد و
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نھادی و حجم پيشنھاد در بروشور ميسر نباشد در اين اگر شمول قيمت نھايی اوراق بھادار پيش .10

و  نھايی متتعيين قيصورت بروشور بايستی حداقل شامل باالترين قيمت اوراق بھادار و روش و شرايط 

  .باشداوراق بھادار پيشنھادی حجم 

ه ماده جاری ب 10اطالعات نھايی پيرامون قيمت و حجم اوراق بھادار پيشنھادی مندرج در بند  .11

برحسب مقررات تا آغاز روند پذيره نويسی، و شود شکل بروشور تکميلی بايستی به بانک مرکزی ارائه 

  منتشر گردد. 16وضع شده به موجب ماده 

  

  ای . بروشور برنامه9ماده 

در صورت پيشنھاد عمومی اوراق بھادار غير سھمی  ندصادرکننده يا کارگزار پذيره نويس مجاز .1

به مقرر قانون اوراق بھادار دارای پشتوانه مالی يا اوراق و ھمچنين برنامه پيشنھادی  صادر شده بر اساس

  .بجای بروشور منتشر نمايند ای بروشور برنامه قرضه وام مسکن (منبعد: اوراق بھادار باپشتوانه)،

  می تواند فقط به شکل يک سند واحد تنظيم شود.ای بروشور برنامه  .2

در اين قانون  8ماده  11الزام وضع شده به موجب بند ، ای برنامهدر صورت عمل بروشور  .3

  صورت ھر پيشنھاد درنظر گرفته شده با آن اعمال می شود.

می شود، اگر به موجب ای مفاد اين قانون در خصوص بروشور ھمچنين شامل حال بروشور برنامه  .4

  شده باشد.اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی مورد ديگری وضع ن

  

  . ثبت  بروشور10ماده 

مطابق مقررات وضع شده به موجب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی آن  بروشور تا قبل از انتشار .1

  در بانک مرکزی به ثبت برسد.بانک مرکزی بايستی 

صادرکننده يا کارگزار پذيره نويس جھت ثبت بروشور درخواستنامه ثبت بروشور به بانک مرکزی  .2

  ائه می نمايد که فرم آن از سوی بانک مرکزی تعيين می شود.ار

  ذيل به پيوست درخواستنامه ارائه می گردد: مدارکو اسناد 

  ) يک نسخه بروشور و نسخه الکترونيکی متن بروشور،1

  ) کپی اساسنامه صادرکننده،2

  ) قبض رسيد پرداخت عوارض دولتی،3

  وقی تنظيمی بانک مرکزی.اسناد ديگر تعيين شده به موجب اسناد حق) 4

بروشور در بيستمين روز کاری پس از تاريخ دريافت درخواستنامه ثبت آن از سوی بانک مرکزی  .3

، بجز در موارد پيش اگر بانک تا تاريخ مذکور بروشور را به ثبت نرساند ؛ثبت شده محسوب خواھد شد

در روند ثبت صندوق سرمايه گذاری ماده جاری و ھمچنين در مواردی که بروشور  4بينی شده در بند 
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بروشوری که در روند ثبت صندوق سرمايه گذاری (قواعد آن) ارائه شده باشد،  (قواعد آن) ارائه شده باشد.

  محسوب خواھد شد.شده ثبت  (قواعد آن) با ثبت صندوق سرمايه گذاری

نمی باشد و بروشور ثبت تشخيص بدھد که سند ارائه شده کامل انجام اگر بانک مرکزی تا روز  .4

مطابق با الزامات وضع شده به موجب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی نمی باشد و حاوی 

و در آن واقعيت ھای مھمی ناديده گرفته و يا تحريف  اشکاالت قابل توجه و اطالعات گمراه کننده می باشد

شامل اطالعات ضروری و کافی جھت حمايت از  نظر توجيه کننده بانک مرکزی هو يا بنا ب دنباش میشده 

از صادرکننده يا کارگزار پذيره نويس می خواھد تا اقدام به منافع سرمايه گذاران نمی باشد، بانک مرکزی 

  نمايند.و ارائه مجدد آن تکميل بروشور 

تنامه بروشور تکميل تری به بانک مرکزی ارائه بشود در اين صورت درخواس ،اگر تا روز انجام ثبت

محسوب ارائه شده  می نمايدرا دريافت نسخه تکميل تر بانک مرکزی ثبت بروشور به تاريخ روزی که 

  شد.خواھد 

روزه کاری پس از اتخاذ آن در اختيار  3بانک مرکزی مصوبه پيرامون ثبت بروشور را در طی  .5

  شخص درخواست کننده ثبت بروشور می گذارد.

ات مندرج در بروشور جوابگو نمی باشد. در بروشور بايستی بانک مرکزی برای صحت اطالع .6

مبنی بر اين که ثبت بروشور از سوی بانک مرکزی به منزله تاييد امنيت سرمايه مندرج شود نکته ای 

نکته مزبور بايستی با ويرايش تاييد شده از  اطالعات ارائه شده در آن نمی باشد.و سقم و صحت گذاری 

  درج شود.ابتدای بروشور و در يک محل قابل رويت در  و سوی بانک مرکزی

  ن) -211) شماره 22/08/1391( 12/11/2012به موجب قانون اصالحی مورخه  10(اصالح ماده 
  

  . امضای بروشور11ماده 

صحت و کامل بودن اطالعات مندرج در بروشور با امضاھای اکثريت اعضای ھيئت مديره صادر  .1

نھاد در ساختار سازمانی صادرکننده ر)، مدير اجرايی و حسابدار کل (چنانچه کننده (يا نھاد ذيصالح ديگ

  ) مورد تاييد قرار گيرد.مديريت يا اجرايی ديگری پيش بينی شده باشد؛ کليه اعضای آن

يا  ،حسابدار، ارزياب، مشاور يا ھر کارشناس مورد نظر در صورت استفاده از نظر کارشناسی .2

امضا مورد نظر و عقيده مذکور بايستی از طرف آنان ، ، گزارش)گيری جهي(نتکسب نظر کارشناسی آنان 

به بروشور بطور کامل در بروشور گنجانده آن جلب موافقت کتبی نظر دھنده و پيوست ضمن و قرار گيرد 

  شود.

  

  . وظيفه جبران خسارت12ماده 
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، صادر کننده تحريف شده باشد از جمله در ترجمۀ آن واقعيت قابل توجھی ناديده يا اگر در بروشور .1

يا کارگزار پذيره نويس موظف است خسارات وارده بر مالک اوراق بھادار را (از جمله سود از دست 

. اشخاص ، جبران نمايدستبوجود آمده ا یرفته) که در پی ناديده گرفتن يا تحريف چنين واقعيت يا اطالعات

، اظھاريه، گزارش، نتيجه گيری و گزارش ارزيابی که از اين قانون در قبال نظر 11ماده  2مندرج در بند 

  سوی آنان ارائه شده و در بروشور گنجانده شده اند جوابگو می باشند.

ً مسبب خسارت بوده و از حق  ماده جاری 1اشخاص مندرج در بند  .2 بعنوان اشخاصی که مشترکا

ً ادعای متقابل برخوردار ھستند،  (بجز اشخاص  می باشندمسئول ق بھادار در برابر خريدار اورااشتراکا

از دو کارشناسی که فقط ھمان سند يا  فقط مسئوليت دو يا بيشقانون جاری که  11ماده  2مندرج در بند 

  .ھمان بخش از آن را به امضا رسانده اند مشترک باشد)

ت که ماده جاری وضع شده است ھمچنين در صورتی مطرح اس 1وظيفه صادرکننده که موجب بند  .3

  بوده اند. شمول در بروشور اتمنبع اطالعر از مسئوليت اشخاص مذکور ظاشخاص ثالث صرفن

ماده جاری مبرا خواھد  1از جوابگويی وضع شده به موجب بند در صورتی کارگزار پذيره نويس  .4

د اعتقن ابر ايشته و دابود اگر ثابت کند که پس از مطالعه و بررسی کافی و در خور شايسته داليل کافی 

وجود نداشته يا اطالعات نادرست ) ناديده گرفتن(ھيچ گونه تحريف در آن که در موقع ثبت بروشور بوده 

  .است

  

  . ميزان جبران خسارت13ماده 

اين قانون سبب وارد شدن خسارت به سرمايه گذار شده است موظف  12شخصی که مطابق ماده  .1

بفروش رفته است، به قيمتی که  و شده به شخص متضرر است از طريق بازخريد اوراق بھادار فروخته

. بدين ترتيب، شخص وارد کننده خسارات با چنين جبران خساراتی از وظيفه جبران جبران خسارت نمايد

  ھر گونه خسارت ديگر در قبال شخص متضرر معاف می شود.

نمی شود، اگر شخص  اين قانون را متقبل 12کارگزار پذيره نويس وظيفه وضع شده مطابق ماده  .2

باشد که بروشور  آگاھی داشته توانستداشته است يا آشکارا می  آگاھیاوراق بھادار يد متضرر در موقع خر

  .است شدهگرفته ناديده تحريف يا حاوی اطالعات نادرست و گمراه کننده بوده يا واقعيت قابل توجھی در آن 

کاھش، ه نويس و سرمايه گذار درخصوص ھر گونه توافق بين صادرکننده يا کارگزار پذير .3

  اين قانون باطل خواھد بود. 12و مستثنی نمودن وظيفه وضع شده به موجب ماده  محدوديت

اين قانون از زمان پذيره نويسی اوراق بھادار  12برای الزامات ناشی از ماده محدوديت قانونی  .4

  مورد نظر پنج سال می باشد.

  

  بروشورمکمل ھای . 14ماده 
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انجام عمومی اوراق بھادار،  از زمان ارائه درخواستنامه ثبت بروشور تا انقضای مھلت پذيره نويسی .1

ھرگونه تغييرات قابل توجه در اطالعات بروشور، بروز مورد يا واقعيت مھم در آن و يا در صورت کشف 

روز کاری پس از  5در طی موظف است  صادر کننده يا کارگزار پذيره نويس ،نادرستی يا کمبود در آن

حاصل آگاھی از اين موضوع يا از آن روزی که به وضوح می توانست در باره اين موضوع اطالع 

  نمايد.برا به بانک مرکزی ارائه  مکمل ھای بروشورنسخه  ،نمود می

مکمل اطالعات ارائه شده در (و ترجمه آن چنانچه وجود داشته باشد) با توجه به  خالصه بروشور .2

  .بايستی تکميل گردد و يا نسخه جديد آن منتشر بشودشور بروھای 

شرايط و الزامات ثبت و انتشار بروشور که به موجب اين قانون وضع شده اند بجز مھلت وضع شده  .3

  شامل حال مکمل ھای ارائه شده پس از ثبت بروشور نيز می شود. ،ماده جاری 4به موجب بند 

کاری پس از دريافت درخواستنامه ثبت آن از سوی بانک در ھفتمين روز مکمل ھای بروشور  .4

 7را در طی مکمل ھای بروشور بانک مرکزی تصميم مربوط به رد ثبت مرکزی ثبت شده تلقی خواھد شد. 

  روز کاری از زمان دريافت درخواستنامه اتخاذ می نمايد.

  د.ونمی شمحسوب بروشور بخش الينفک بروشور مکمل ھای  .5

  

  مؤثر بروشور . دوره15ماده 

بعد از انتشار بروشور که در طی آن پيشنھاد آن دوره زمانی عبارت است از دوره مؤثر بروشور  .1

  عمومی انجام شده بر اساس بروشور معتبر محسوب می شود.

اين قانون رعايت  14ماه می باشد، اگر الزامات وضع شده به موجب ماده  12دوره مؤثر بروشور  .2

  شده باشد.

اق بھادار رماه است و در صورت او 12پيشنھاد  ۀبروشور برنامه ای در صورت برنام ه مؤثردور .3

  ق بھادار مذکور.ابا پشتوانه؛ تا خاتمه صدور اور

اين قانون، اگر الزامات تعيين شده به موجب  8ماده  2تعيين شده به موجب بند  یدوره مؤثر سند ثبت .4

سند ثبتی با شرح حال اوراق بھادار و خالصه  ماه می باشد. 12اين قانون رعايت شده باشد،  14ماده 

  بروشور مجموعاً بعنوان يک بروشور معتبر تلقی می شود.

  پس از انقضای دوره مؤثر بروشور، پيشنھاد عمومی اوراق بھادار بر اساس آن ممنوع می باشد.  .5

  

  . مقررات انتشار بروشور16ماده 

نده يا کارگزار پذيره نويس حتی المقدور در کوتاه ترين مدت پس بروشور بايستی از طرف صادرکن .1

کاری قبل از آغاز پذيره نويسی عمومی اوراق بھادار روز  3حداکثر  و از ثبت آن از سوی بانک مرکزی

  منتشر بشود.
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(از جمله بروشور حداقل به شکل الکترونيکی در سايت اينترنتی صادرکننده يا کارگزار پذيره نويس  .2

  منتشر می شود.) ص دريافت کننده پرداخت در ازای اوراق بھادارشخ

 (از جمله شخص دريافت کننده پرداخت در ازای اوراق بھادار)صادرکننده يا کارگزار پذيره نويس  .3

موظفند نسخه چاپی بروشور را بطور رايگان در اختيار ھر شخص درخواست کننده قرار دھند. نسخه چاپی 

  کثر تا روز کاری بعد از ارائه چنين درخواستی ارائه گردد.بروشور بايستی حدا

ماه پس از تاريخ ثبت  12بروشوری را که به ثبت رسانده است به مدت  . بانک مرکزی موظف است4

  آن در سايت رسمی خود منتشر نمايد.

در اين ، ارائه شده باشد منبع اگر بروشور از اسناد مجزا تشکيل شده باشد، يا اطالعات با ذکر .5

کليه اسناد ذکر شده بر حسب که  بر اين طوشرمصورت اسناد مذکور می توانند بطور جداگانه منتشر شوند 

ھر چنين سندی بايد  .باشند عمومدسترس قابل ماده جاری  3و  2مقررات وضع شده به موجب بندھای 

در بروشور را تشکيل می دھند  ای باشد مبنی بر اينکه ساير اسناد و (يا) اطالعاتی که بخشی از حاوی نکته

منبع ذکر اطالعات مندرج در خالصه بروشور نمی تواند به شکل  کجا و به چه نحو می توان بدست آورد.

  ارائه شوند.

می اين قانون معتبر محسوب  15ماده  3اگر سند ثبتی بروشور متشکل از اسناد مجزا که مطابق بند  .6

فقط می تواند از طريق وصف اوراق بھادار و انتشار بروشورھا  پيشنھاد عمومیوجود داشته باشد، شود 

ی واقعيت ھای قابل توجھاز انجام پذيرد. در اين صورت وصف اوراق بھادار بايستی شامل آن اطالعاتی 

  می شود که پس از ثبت سند ثبتی يا مکمل آن ظاھر می شود. باشد که معموالً شامل سند ثبتی

طول مدت انتشار مطابق با فرم و محتوای  یتشر شده بايستی در طی تمامفرم و محتوای بروشور من .7

  بروشور ثبت شده در بانک مرکزی باشد.

  

  . اعالم پيشنھاد عمومی17ماده 

بالفاصله پس از انتشار بروشور و حداکثر در اولين روز کاری پس کارگزار پذيره نويس موظف است 

وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی، برحسب مقررات و محتوای  ،بروشوراز انتشار 

بجز در مواردی که که مطابق با اين قانون نياز به انتشار بروشور نمی باشد، پيرامون پيشنھاد عمومی 

  اطالعيه صادر نمايد.

  

  . الزامات و مقررات تبليغات18ماده 

اھی به منظورھای تبليغاتی و که بصورت کتبی يا شف ھر گونه اطالعات مربوط به پيشنھاد عمومی .1

اھداف ديگر انتشار شده باشد نبايد نادرست يا گمراه کننده باشد و بايستی دارای چنان محتوايی که در 

  بروشور شامل است، باشد.
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  اين قانون تبليغ بشود. 17پيشنھاد عمومی فقط می تواند پس از اعالم آن به مقرر ماده  .2

 باشد.بروشور تی شامل اطالعات پيرامون محل انتشار و دسترسی به تبليغات پيشنھاد عمومی بايس .3

ھرگونه مطلب تبليغاتی مربوط به پيشنھاد عمومی بايستی مطابق با قانون و الزامات و مقررات وضع شده 

  به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی باشد.

قوقی تنظيمی خود خواستار بانک مرکزی می تواند برحسب مقررات وضع شده به موجب اسناد ح .4

  شود. سند يا اطالعيه مورد استفاده جھت تبليغات پيشنھاد عمومی اوراق بھادار نوع ارائه ھر

اگر مطابق اين قانون برای پيشنھاد عمومی اوراق بھادار انتشار بروشور الزامی نباشد و پيشنھاد به  .5

قانون جاری  6ماده  2و  1ده به موجب بندھای سرمايه داران تعيين شسرمايه گذاران واجد شرايط و (يا) 

انجام گرفته باشد، در اين صورت کارگزار پذيره نويس موظف است کليه اسناد قابل توجه و اطالعات 

  سرمايه گذاران ذکر شده بطور مساوی آشکار نمايد.مربوط به پيشنھاد اوراق بھادار را برای ھر يک از 

به پيشنھاد عمومی را ممنوع يا حداکثر جاز است تبليغات مربوط بانک مرکزی بنا به تصميم خود م .6

اين قانون و نظر توجيھی بانک مرکزی الزامات بنا به اگر  ،روز کاری به حال تعليق درآورد 10به مدت 

را نقض کرده يا می تواند موجبات نقض الزامات مقرر را بر اساس اين قانون  مقرراسناد حقوقی تنظيمی 

  فراھم نمايد.

 ماده جاری 6در بند مورد نظر تبليغ کننده موظف است در طی مھلتی که به موجب اتخاذ تصميم  .7

می تواند تبليغات با موافقت بانک مرکزی که پس از آن  ،پيش بينی شده است موارد نقض قانون را رفع نمايد

  مربوط به پيشنھاد عمومی را ادامه بدھد.

  

  . زبان بروشور19ماده 

 رسند  که از سوی بانک مرکزی به ثبت می بروشور و مکمل ھای آنی ارمنستان انتشار در جمھور .1

الزام  .پذيرد انجام میبه زبان ارمنی  ،و ھمچنين ديگر اطالعات مربوط به پيشنھاد عمومی و صادرکننده

 رمنیدر کنار زبان ا را وضع شده به موجب اين بند؛ تدوين اسناد و اطالعات مذکور به زبان ھای ديگر

  محدود نمی نمايد.

در جمھوری ارمنستان انتشار بروشور و مکمل ھای آن که از سوی مرجع ذيصالح کشور خارجی  .2

به ثبت می رسند و ھمچنين ديگر اطالعات مربوط به پيشنھاد عمومی و صادرکننده، فقط با مجوز بانک 

ورتی مجوز انتشار اسناد و مرکزی می تواند به زبان خارجی انجام پذيرد. بانک مرکزی فقط در ص

 بامنافع سرمايه گذاران را صادر خواھد کرد که تشخيص بدھد در نتيجه اين کار اطالعات به زبان خارجی 

  .مواجه نخواھد شدخطر 

ماده جاری به زبان خارجی منتشر می شود در اين  2اگر بروشور در موارد پيش بينی شده در بند  .3

  .خواھد بودانتشار خالصه بروشور به زبان ارمنی  ستواخبه دربانک مرکزی مجاز صورت 
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منی به زبان ھای ديگر نيز ماده جاری در کنار زبان ار 1اگر اسناد و اطالعات مندرج در بند  .4

و يا به مفاھيم  شوند و در بين اسناد منتشر شده به زبان ھای مختلف عدم مطابقت وجود داشته باشدمنتشر ب

  در اين صورت نسخه ارمنی سند اولويت خواھد داشت.گوناگون تفسير بشوند، 

  

  تعھد بازخريد. 20ماده 

انجام ارائه نمايد که در ارتباط با اگر کارگزار پذيره نويس در طی پذيره نويسی، مکمل بروشور  .1

و وقوع مورد يا واقعيت قابل توجه جديدی باشد، در اين تغييرات قابل توجه در اطالعات مندرج در بروشور 

و  صورت بنا به تقاضای سرمايه گذار وی موظف است پذيرش داده شده از سوی سرمايه گذار را لغو نمايد

ھايی را که در زمان پذيره نويسی از وی دريافت کرده است عودت دھد يا اوراق بھاداری را که تا   دارايی

بدست آورده است ر را اوراق بھاداحداقل به قيمتی که وی ارائه مکمل به سرمايه گذار فروخته است 

  بازخريد نمايد.

ماده جاری در صورت انتشار اطالعات در باره قيمت نھايی و  1تعھد وضع شده به موجب بند  .2

تعداد اوراق بھادار پيشنھادی نيز در حالی عمل می کند که در موارد پيش بينی شده به موجب اين قانون 

  شامل بروشور نمی شود.پيشنھادی ادار تعداد اوراق بھ اطالعات پيرامون قيمت نھايی و

ً به کارگزار پذيره نويس ارائه  1بند خريد وضع شده به موجب تقاضای باز .3 ماده جاری بايستی کتبا

  روز کاری پس از انتشار تکميل بروشور باشد. 5مھلت تقاضای بازخريد نمی تواند کمتر از  شود.

روز  10يافتی در طی پذيره نويسی حداکثر در طی بازخريد اوراق بھادار و عودت دارايی ھای در .4

  د.ماده جاری انجام می پذير 3ب بند کاری پس از ارائه درخواست وضع شده به موج

  

  تعليق پذيره نويسی. 21ماده 

  اگر: ،وردآبانک مرکزی بنا به تصميم خود روند پذيره نويسی را به حال تعليق در می  .1

ين قانون و (يا) ديگر اسناد حقوقی تنظيم کننده پيشنھاد عمومی نقض در طی پذيره نويسی الزامات ا) 1

  شده باشد،

  شرايط پيشنھاد عمومی تعيين شده در بروشور رعايت نشده باشد، در طی پذيره نويسی) 2

بروشور شامل اشتباھات قابل توجه و اطالعات گمراه کننده بوده يا در آن واقعيت مھم ناديده گرفته ) 3

  ف شده باشد.شده يا تحري

تصميم تعليق پذيره نويسی بايستی شامل توصيه ھای رفع تخلفات کشف شده و کمبودھا و مھلت ھای  .2

پذيره نويسی می تواند از سر گرفته  بانک مرکزیانجام آن باشد، که پس از انجام آن و بر اساس اجازه 

  شود. 
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 بانک مرکزیمی تواند بنا به توافق فقط  پذيره نويساز سوی کارگزار  پذيره نويسیتعليق روند  .3

پذيره  ،اگر در طی يک روز کاری پس از پايان مھلت تعليقگيرد. صورت روز کاری  10حداکثر به مدت 

را متوقف نموده و  پذيره نويسیمکلف است  پذيره نويس کارگزارگرفته نشود در اين صورت نويسی از سر 

اين قانون در طی  20با مقررات وضع شده به موجب ماده را مطابق  پذيره نويسیوجوه بدست آمده در طی 

  روز کاری پس از پايان مھلت تعليق به خريداران عودت دھد. 10

پذيره آن، توقف  و ادامۀ پذيره نويسیاطالع رسانی در باره تعليق  موظف است پذيره نويس کارگزار .4

پيشنھاد عمومی منتشر  یاطالعيه ھاکه يی رسانه ھا از طريقاقالً ی و عودت وجوه دريافتی در طی آن نويس

  .شده اند، منتشر نمايد

 1بندھای  دربانک مرکزی تصميمات در خصوص صدور دستورات و اعالم موافقت که به ترتيب  .5

  پيش بينی شده اند در سايت اينترنتی خود منتشر می نمايد.ماده جاری  3و 

  

  و نتايج آن سیپذيره نوي. گزارش حسابدھی پيرامون روند 22ماده 

در عمومی حداکثر تا پانزدھمين روز و ھمچنين  پذيره نويسیپس از پايان ھر سی امين روز از آغاز 

بر حسب مقررات وضع شده به موجب صادر کننده موظف است  ،پذيره نويسیروز پس از پايان  30طی 

بانک حسابدھی به  ارشو نتايج آن گز پذيره نويسیدر باره روند  بانک مرکزیاسناد حقوقی تنظيمی 

  ارائه نمايد. مرکزی

  

  کنندگان خارجیعمومی اوراق بھادار از سوی صادر . پيشنھاد23ماده 

نده خارجی در جمھوری ارمنستان کنپيشنھاد عمومی اوراق بھادار صادرمفاد اين بخش شامل  .1

  نشده باشد.اگر طبق اين قانون مورد ديگری وضع  ،شود می

کننده خارجی فقط می تواند از سوی شخص دارای مجوز صادر اوراق بھادار عمومی پذيره نويسی .2

 اری که با صادرکننده قرارداد عرضۀقانون ج 25ماده  1بند  6برابر تبصره ری اعرضه خدمات سرمايه گذ

  .صورت گيردمنعقد نموده است،  اوراق بھادار پذيره نويسیخدمات 

در بانک مرکزی اسناد و مدارک ذيل  خارجی رکنندۀصاد بروشورجھت ثبت  کارگزار پذيره نويس .3

  ارائه می نمايد: بانک مرکزیرا به 

  ،بروشوريک نسخه بروشور و نسخه الکترونيکی متن ) 1

  صادرکننده، نامۀ) کپی اساس2

صادر شده از طرف مرجع ذيصالح دولت صادرکننده يا سند ديگر که  بروشورثبت  گواھينامۀ) 3

  ،چنين سندی وجود داشته باشد) چنانچهبروشور داده می شود (توسط آن اجازه انتشار 

  صادرکننده به تاييد شخص انجام دھنده مميزی صادرکننده، یگزارش حسابدھی سال مالی قبل) کپی 4
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خدمات سرمايه گذاری که در جمھوری ارمنستان به ثبت  رداد منعقد شده با شخص عرضه کنندۀقرا) 5

  برعھده می گيرد، پذيره نويسیفوق وظايف انجام رسيده است، که برابر آن شخص 

  .بانک مرکزیديگر اسناد و مدارک تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی ) 6

ماده جاری به زبان خارجی باشند در اين صورت آنھا به ھمراه  3اگر اسناد و مدارک مندرج در بند  .4

  اين قانون مورد ديگری تعيين نشده باشد. 19ه نسخه ارمنی به بانک مرکزی ارائه می شوند، اگر طبق ماد

ن کشور خارجی تدوين وانيکه مطابق با قخارجی را  ۀکنندک مرکزی می تواند بروشور صادربان .5

  اگر به نظر بانک مرکزی:به ثبت برساند شده است 

و پذيرفته مطابق با استانداردھای بين المللی و  توسط مراجع ناظر بر بازار اوراق بھاداربروشور ) 1

پذيرفته شده از سوی سازمان اطالعات  افشایشامل استانداردھای  ؛شده در سازمان ھای بين المللی

  المللی کميسيون ھای اوراق بھادار باشد،  بين

 الزامات در قبال اطالع رسانی مشمول بروشور که بر اساس قوانين و مقررات کشور صادرکننده) 2

تصويب شده ن که بر اساس آضع شده بر اساس اين قانون و اسناد حقوقی وضع شده است برابر با الزامات و

  اند باشند.

مقررات و شرايط فروش اوراق بھادار صندوق ھای سرمايه گذاری خارجی در جمھوری ارمنستان  .6

  وضع می شوند.» پيرامون صندوق ھای سرمايه گذاری«مطابق با قانون جمھوری ارمنستان 

  ن) -271) شماره 01/10/1389( 22/12/2010ب قانون اصالحی مورخه به موج 23(اصالح ماده 
  

  اطالع رسانی پيرامون پيشنھاد در کشور خارجی. الزام 24ماده 

از طرف ه شد پيرامون انجام پيشنھاد اوراق بھادر صادربانک مرکزی را صادرکننده موظف است  .1

  د:با ارائه اسناد و مدارک ذيل مطلع سازخود در کشور خارجی 

که مورد نظر  کشورمجوز انتشار بروشور صادر شده از سوی مرجع ذيصالح  کپی سند تاييد کنندۀ) 1

  در آن پيشنھاد صورت گرفته است،

  کپی بروشور،) 2

) کپی اسناد ديگر مربوط به پيشنھاد که به مرجع ذيصالح کشور خارجی و مسئول انجام پذيره نويسی 3

  ارائه شده اند.

سند تاييد مجوز انتشار روز پس از دريافت  10اين ماده می بايستی ظرف  1در بند اسناد مد نظر  .2

بروشور از سوی مرجع ذيصالح کشور مورد نظر که در آن پيشنھاد صورت گرفته است به بانک مرکزی 

  ارائه گردد.

  

  خدمات سرمايه گذاری . عرضۀ3بخش 
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  . مفاد کلی3فصل 

  . خدمات سرمايه گذاری25ماده 

  عبارتند از:از سوی شخص خدمات سرمايه گذاری عرضۀ ريف اين قانون به تع. 1

  با اوراق بھادار از مشتريان،انجام معامالت  ابالغيه ھای) دريافت و انتقال 1

  ) انجام معامالت با اوراق بھادار بنام خود يا مشتری به حساب مشتری،2

  در اوراق بھادار،مشورت دھی به مشتريان در ارتباط با انجام سرمايه گذاری ) 3

  انجام معامالت با اوراق بھادار به نام خود و به حساب خود،) 4

  ) مديريت بستۀ اوراق بھادار،5

  اوراق بھادار. شدۀمين ن) اجرای پذيره نويسی تضمين شده يا تض6

بطور منظم و جزء اگر آن از سوی شخص اين ماده  1بند  4اجرای عمليات مندرج در تبصره  .2

خدمات سرمايه گذاری محسوب نخواھد شد. ھمچنين فعاليت صندوق  عرضۀ ،شخص نباشدمی دائفعاليت 

وضع » پيرامون صندوق ھای سرمايه گذاری«ھای سرمايه گذاری که به موجب قانون جمھوری ارمنستان 

  خدمات سرمايه گذاری محسوب نمی شود. ، عرضۀشده است

   ن) -271) شماره 01/10/1389( 22/12/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  25(اصالح ماده 
  

  . خدمات غير اصلی26ماده 

  به تعريف اين قانون خدمات غير اصلی عبارتند از:

  بھادار، ) امانت داری اوراق1

قرض به مشتريان جھت انجام معامالت با اوراق بھادار به شرطی که قرض دھنده يک  عرضۀ) 2

  طرف معامله باشد،

  ازماندھی صدور و پذيره نويسی اوراق بھادار،خدمات مربوط به س ) عرضۀ3

شرکتی، مشاوره در راھبردی مسائل ) مشورت دھی به شرکت ھا در خصوص ساختار سرمايه و 4

  ساير خدمات، ا سازماندھی مجدد شرکت ھا و  عرضۀارتباط ب

  ،) اجرای عمليات خريد و فروش ارز خارجی5

ن فاقد  - 134) شماره 25/01/1390( 14/04/2011به موجب قانون اصالحی مورخه تبصره () 6
  )اعتبار است

تجزيه و تحليل ھای مالی و  ) تھيه و انتشار مطالعات و تحقيقات مربوط به معامالت با اوراق بھادار،7

  ھای سرمايه گذاری ھای کلی. طرح

، ن -263) شماره 22/08/1386( 13/11/2007به موجب قانون اصالحی مورخه  26(اصالح ماده 
  )ن -134) شماره 25/01/1390( 14/04/2011ن اصالحی مورخه قانو
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  . اشخاص عرضه کننده خدمات سرمايه گذاری27ماده 

يا بر اساس اين قانون که حقوقی  نورمحقوقی مربوط به شرکت ھای سرمايه گذاری يا  رم ھایون .1

عب شرکت ھای سرمايه پذيرفته شده به موجب اين قانون وضع شده اند شامل حال ش حقوقی تنظيمیاسناد 

که بر اساس اين قانون يا ، به استثنای مواردی گذاری خارجی فعال در جمھوری ارمنستان نيز می شوند

آشکارا حقوقی  نورم ھایاز ماھيت پذيرفته شده به موجب اين قانون وضع شده باشد يا  اسناد حقوقی تنظيمی

در جمھوری  کت سرمايه گذاری خارجی فعالبه شرنمی تواند مربوط به شع بحثچنان ناشی می شود که 

  .ارمنستان باشد

  فقط می توانند: 26ماده  1خدمات سرمايه گذاری و خدمات غير اصلی مندرج در تبصره  .2

  خدمات سرمايه گذاری، ۀ) اشخاص عرضه کنند1

  اين قانون عرضه نمايند. 31و  30) اشخاص و نھادھای مندرج در مواد 2

اين قانون نيز می تواند از  26ماده  7و  4، 3شده به موجب تبصره ھای  خدمات غير اصلی وضع .3

  سوی اشخاص ديگر عرضه شود.

غير اصلی وضع شده سازمان ھای اعتباری می توانند خدمات سرمايه گذاری و ھمچنين خدمات  .3.1

پيرامون «ان قانون جمھوری ارمنست 8ماده  3.1اين قانون و در چارچوب بند  26ماده  1به موجب تبصره 

  اجرا نمايند.  »سازمان ھای اعتباری

بانک مرکزی مجاز است برحسب اسناد حقوقی تنظيمی خود قواعد و الزامات عرضه خدمات  .4

  خدمات سرمايه گذاری وضع نمايد. ۀغير اصلی از سوی اشخاص عرضه کنندسرمايه گذاری و 

  ن) -134) شماره 25/01/1390( 14/04/2011قانون اصالحی مورخه  به موجب 27(اصالح ماده 
  

  . شرکت ھای سرمايه گذاری28ماده 

خدمات  ۀکه برای عرض ی استشرکت سھامی يا شرکت با مسئوليت محدود ،شرکت سرمايه گذاری .1

خدمات  ۀآن عرض و فعاليت سرمايه گذاری به مقرر قانون و اسناد حقوقی تنظيمی مجوز دريافت کرده باشد

  .باشديا به ھمراه خدمات غير اصلی  ءامجزسرمايه گذاری بصورت 

ه ود به شرکت ھای سرمايه گذاری اجازبانک مرکزی مجاز است برحسب اسناد حقوقی تنظيمی خ .2

با  دارندماده جاری  1بند در انواع فعاليت ھای مکملی را که ارتباط نزديکی با فعاليت پيش بينی شده  دھد تا

  .اجرا نمايند آنھا،برای اجرايی تعيين الزامات مکمل 

اين ماده پيش بينی نشده اند  شرکت ھای سرمايه گذاری مجاز به انجام فعاليتی که به موجب .3

 ماده جاری مورد ديگری وضع نشده باشد. 2بند  مندرج درباشند، اگر بر اساس اسناد حقوقی تنظيمی  نمی

  تخطی در اين امر موجب لغو مجوز شرکت سرمايه گذاری خواھد شد.
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امات مکمل در خصوص فعاليت شرکت سرمايه گذاری بعنوان عضو گروه مالی بر اساس قانون الز .4

  د.وضع می شو »پيرامون بانک مرکزی جمھوری ارمنستان«جمھوری ارمنستان 

  ن) -137) شماره 21/08/1394( 12/11/2015قانون اصالحی مورخه  به موجب 28(اصالح ماده 
  

  مجزاء اتکلم و عبارات از استفاده. 29ماده 

» مدير اعتباری«، »واسطه گری«، »حق العملی«، »شرکت سرمايه گذاری« کلمات و عبارات از .1

 ھمراھی رونويسی آنھا به زبان خارجی، ترجمه ھا يا آنھا،و اشتقاقی شکل ھای صرفی ، »امانت دار«يا 

، بجز استفاده نمايند می توانند خدمات سرمايه گذاری ۀفقط اشخاص دارای مجوز عرض آنھا در عنوان خود

خدمات سرمايه  ۀمربوط به عرض شد که منظوراباز آن در مواردی که مفھوم استفادۀ آنھا آشکارا ناشی 

  نمی باشد.گذاری 

شرکت ھای سرمايه گذاری مجاز نيستند در عنوان خود از چنان واژه ھای گمراه کننده ای استفاده  .2

يا خدمات مورد عرضه حقوقی  وضعيتمالی،  موقعيتوص در خص سوء تفاھماتنمايند که موجب ايجاد 

  شود.

  

  معافيت ھا از مفاد اين بخش. 30ماده 

  ند:وموارد ذيل نمی ش حال مفاد اين بخش شامل

وضع و موارد خدمات سرمايه گذاری مورد عرضه از سوی شرکت ھای بيمه بر حسب مقررات ) 1

  ننده فعاليت شرکت ھای بيمه و اسناد حقوقی تنظيمی،شده بر اساس قانون شرکت ھای بيمه و قانون تنظيم ک

شرکت ھايی که به اشخاص حقوقی متعلق به ھمان گروه خدمات سرمايه گذاری عرضه می نمايند، ) 2

يا خدمات سرمايه گذاری مورد عرضه از سوی آنھا به مديريت اوراق بھاداری که فقط از سوی شرکت ھای 

  خود صادر شده است محدود شود، ھمان گروه و برای کارکنان و روسای

اين قانون را به  25ماده  1بند  1که خدمات سرمايه گذاری پيش بينی شده به موجب تبصره ) شرکتی 3

خدمات  ۀدر ارتباط با عرضاينکه و  می پردازد شخصی که منحصراً به عرضه خدمات سرمايه گذاری

  ، عرضه می نمايد،سرمايه گذاری صالحيت مديريت دارايی ھای مشتری را ندارد

بيمه اجباری  کنندۀاجرا ای شرکت ھای بيمه دفتر توسطمديريت دارايی ھای صندوق ضمانت ) 4

و اسناد ن يانومقررات و موارد پيش بينی شده بر اساس ق ، برحسبمسئوليت ناشی از استفاده از وسائط نقليه

ه اجباری مسئوليت ناشی از استفاده از بيم ۀاجراکنندای شرکت ھای بيمه دفتر حقوقی تنظيم کننده فعاليت 

  ،وسائط نقليه

پيرامون «پيش بينی شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان  ) مديريت دارايی ھای صندوق ضمانت5

  توسط شخصی که عرضه کننده خدمات سرمايه گذاری محسوب نمی شود، »صندوق بازنشستگی
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در کارمند دولتی يا مقام بلند پايه سھام متعلق به آن شخص حقيقی يا حقوقی که فقط مديريت اعتباری ) 6

  سرمايه اوليه سازمان تجاری را برعھده دارد،

مشتقه  ابزاردر ارتباط با اشخاصی که به حساب خود با اوراق بھادار معامالتی را انجام می دھند يا ) 7

خدمات سرمايه انون اين ق 3ماده  3بند » چ«به موجب تبصره کاالھای پيش بينی شده مربوط به  مالی

، مشروط بر اينکه انجام چنين معامالت يا عرضه خدمات برای شرکت عرضه می نمايندبه مشتريان گذاری 

شود، به تعريف اين قانون فعاليت اصلی شخص مذکور عرضه نمی فعاليت اصلی محسوب  ھای ھم گروه

نمی سرمايه گذاری محسوب خدمات  ۀباشد يا شخص مذکور شخص عرضه کنندنمی خدمات سرمايه گذاری 

  ،شود

کاالھای  مربوط به مشتقه مالی ابزاريا  اشخاصی که فعاليت اصلی آنان انجام معامالت با کاالھا) 8

کاالھای مذکور باشد، بجزء آن  مربوط به مشتقه مالی ابزارمذکور به حساب خود يا فقط انجام معامالت با 

کاالھای مذکور  مربوط به مشتقه مالی ابزارو (يا)  با کاالھااشخاصی که فعاليت اصلی آنان انجام معامالت 

 خدمات سرمايه گذاری ۀقانون عضو گروه اشخاص عرضه کنند باشد که به تعريف اين به حساب خود

  خدمات سرمايه گذاری محسوب شود. ۀشوند يا شخص مذکور شخص عرضه کنندمحسوب 

د، مفاد وضع شده در اين بخش شامل حال اگر مطابق اين فصل مورد ديگری پيش بينی نشده باش

 ابزارخدمات با  ۀخدمات سرمايه گذاری به عرض ۀمواردی نيز می شود که در آن اشخاص عرضه کنند

  .می پردازند مشتقه مالی

ن،  - 70 ) شماره28/02/1389( 18/05/2010قانون اصالحی مورخه  ه موجبب 30(اصالح ماده 
قانون اصالحی مورخه ن،  - 271) شماره 01/10/1389( 22/12/2010قانون اصالحی مورخه 

 27/10/2016ن، قانون اصالحی مورخه  - 126) شماره 29/12/1390( 19/03/2012
  ن) -189) شماره 06/08/1395(

  

  . محدودۀ کاربرد مفاد اين بخش31ماده 

 خدمات سرمايه گذاری ۀخدمات سرمايه گذاری و عرض ۀد اين بخش که به اشخاص عرضه کنندمفا

  مربوط می شوند شامل حال:

  ) جمھوری ارمنستان و جوامع شھری و روستايی آن،1

  ) بانک مرکزی،2

  ) و سپرده گذاری مرکزی نمی شوند.3

  

  خدمات سرمايه گذاری اتحاديه ھای اشخاص عرضه کنندۀ. 32ماده 
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حمايت  خدمات سرمايه گذاری به منظور ھماھنگی فعاليت ھای خود، ارائه و ۀاشخاص عرضه کنند .1

د و ناز منافع خود، تبادل اطالعات و حل مشترک مسائل ديگر می توانند اتحاديه ھای غير انتفاعی ايجاد نماي

  (يا) به عضويت آنھا درآيند.

خدمات سرمايه گذاری  ۀخدمات سرمايه گذاری مجاز به عرض ۀاتحاديه ھای اشخاص عرضه کنند .2

  .باشند نمی

روز پس از ثبت دولتی  10خدمات سرمايه گذاری در ظرف  ۀداتحاديه ھای اشخاص عرضه کنن .3

 .دنرسانمی به اطالع بانک مرکزی ضمن اعالم محل استقرار، نھادھای مديريت و مديران مراتب را 

 اطالع رساندهبه روز پس از تغييرات مذکور  10رف مھلت ظدر آن ھا در آتی ھمچنين انجام تغييرات 

  شود. می

  

  عاليت. مجوز انجام ف4فصل 

  خدمات سرمايه گذاری . مجوز عرضۀ33ماده 

خدمات سرمايه گذاری بدون صدور مجوز بر اساس مقررات وضع شده برحسب اين قانون  ۀعرض .1

  ممنوع می باشد. ، بجز در موارد وضع شده در قانونو اسناد حقوقی تنظيمی پذيرفته شده بر اساس آن

  دود می باشد.خدمات سرمايه گذاری نامح ۀمھلت مجوز عرض .2

مجوز يا حقوق پيش بينی شده به موجب آن قابل وثيقه گذاری، انتقال يا واگذاری به ھر نحو ممکن  .3

  مجاز نمی باشد.

مجوز برحسب تصميم شورای بانک مرکزی صادر يا لغو می گردد. مجوز برحسب مقررات وضع  .4

 دربرحسب قوانين ديگر مفاد ديگر  شناخته می شود. در صورت وجود شده برحسب اين قانون بی اعتبار

  بی اعتبار شناختن مجوز، مفاد اين قانون عمل خواھند کرد. خصوص

خدمات سرمايه گذاری شامل عنوان کامل شرکت سرمايه گذاری، شماره ثبتی، نوع يا  ۀمجوز عرض .5

  انواع خدمات سرمايه گذاری، شماره و تاريخ صدور می باشد.

  وضع می شود. ناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیفرم واحد مجوز برحسب اس .6

اسناد حقوقی اين قانون و  برحسب مقررات ثبت و صدور مجوز شرکت ھای سرمايه گذاری کامالً  .7

در صورت وجود مفاد ديگر برحسب قوانين ديگر در خصوص  وضع می شود. بانک مرکزی تنظيمی

  عمل خواھند کرد. صدور مجوز برای شرکت ھای سرمايه گذاری، مفاد اين قانون

  

  عملکرد مجوز . محدودۀ34ماده 

  مجوز برای عرضۀ يک يا چند نوع خدمات سرمايه گذاری صادر می شود. .1

  برای عرضۀ خدمات غير اصلی مجوز صادر نمی شود. .2
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 می تواند فقط خدماتی را که جھت آن مجوز دريافت کرده است عرضه نمايد. شرکت سرمايه گذاری .3

  مکمل بايستی مجوز مکمل دريافت نمايد.عرضه خدمات برای  گذاریشرکت سرمايه 

می تواند کليه  شرکت سرمايه گذارینشده باشد، وضع چنانچه مطابق اين قانون موارد ديگری  .4

  عرضه نمايد. خدمات غير اصلی

  

  . عرضۀ خدمات سرمايه گذاری از سوی بانک ھا و مديران صندوق ھای سرمايه گذاری35ماده 

ن،  -271) شماره 01/10/1389( 22/12/2010قانون اصالحی مورخه  ه موجبيش عنوان ماده ب(ويرا
  ن) -134) شماره 25/01/1390( 14/04/2011قانون اصالحی مورخه 

بانک ھا و مديران صندوق ھای سرمايه گذاری می توانند بدون مجوز خدمات سرمايه گذاری  .1

  .نمايند عرضه

برحسب بانک ھا موظفند مطابق مقررات وضع شده  ايه گذاریخدمات سرمدر صورت عرضۀ  .2

به اطالع مذکور روز کاری قبل از ارائه خدمات  15مراتب را حداقل  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی

  برسانند. بانک مرکزی

خود در قبال بانک ھا الزامات مکمل به  برحسب اسناد حقوقی تنظيمیمجاز است  بانک مرکزی .3

  مجزا از نظر سازمانی و مالی در ساختار بانک ھا وضع نمايد. خدمات سرمايه گذاریين عرضۀ منظور تام

ن فاقد  - 134) شماره 25/01/1390( 14/04/2011قانون اصالحی مورخه  (اين بند به موجب .4
  اعتبار است)

 مدير صندوق سرمايه گذاری برای اجرای خدمات سرمايه گذاری و خدمات غير اصلی بايستی .5

دارای مجوز مربوطه و صادر » پيرامون صندوق ھای سرمايه گذاری«مطابق با قانون جمھوری ارمنستان 

  شده از سوی بانک مرکزی باشد.

 ،ن -271) شماره 25/01/1390( 22/12/2010قانون اصالحی مورخه به موجب  35(اصالح ماده 
  )ن -134) شماره 25/01/1390( 14/04/2011قانون اصالحی مورخه 

  

  . ثبت شرکت سرمايه گذاری و صدور مجوز36ماده 

برای ثبت دولتی شرکت سرمايه گذاری و صدور مجوز موسسين آن يا شخص تام االختيار آن به  .1

بانک وضع شده است اسناد و مدارک ذيل را به  بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی تنظيمیطريقی که 

  ارائه می نمايند: مرکزی

  صدور مجوز، ثبت و ۀنام) درخواست1

  ) برنامه تجاری شرکت سرمايه گذاری،2
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  نسخه، 6اساسنامۀ شرکت سرمايه گذاری مصوب مجمع موسسين شرکت سرمايه گذاری در ) 3

، فھرست اسناد و نامه ثبت عنوان شرکت سرمايه گذاری که الزامات مورد ارائه به آن ) درخواست3.1

نامه و ثبت عنوان شرکتی و مربوط به بررسی درخواستين روابط مدارک مورد ارائه به ھمراه آن و ھمچن

ً توسط بانک مرکزی و نھاد تام االختيار دولت وضع می شود،  تغييرات آن برحسب مقرراتی که مشترکا

  تنظيم می شوند. 

  ) اطالعات در خصوص سھامداران (شرکاء) شرکت سرمايه گذاری،4

  رکت،پيرامون انتصاب روسای ش ) تصويب نامه مجمع موسسين5

سردفتر، کپی گواھی  تاييد) اطالعات پيرامون روسای شرکت سرمايه گذاری، نمونه امضای روسا به 6

  صالحيت حرفه ای آنان،

اسناد و مدارک وضع شده به موجب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی پذيرفته شده از سوی بانک ) 7

يافت مجوز اوليه شرکت قابل توجه اين قانون جھت در 54ماده  5و  4، 3مرکزی بر اساس بندھای 

  اشخاصی که حضور قابل توجھی در شرکت سرمايه گذاری دارند،

  قواعد فعاليت شرکت سرمايه گذاری،پيش نويس ) طرح 8

شرکت سرمايه گذاری به حسابی که در بانک مرکزی اساسنامه ای  ۀپرداخت سرماي ۀ) سند تاييد کنند9

  افتتاح شده باشد،شرکت سرمايه گذاری و غير وابسته با ارمنستان جمھوری فعال در يا يکی از بانک ھای 

خدمات سرمايه گذاری شرکت و کپی اسناد تاييد کننده  ۀفعاليت عرض ۀفھرست کارمندان انجام دھند) 10

  گواھی صالحيت حرفه ای آنان،

انک يۀ مطابقت محل فعاليت شرکت سرمايه گذاری با معيارھای تعيين شده از سوی باطالع) 11

  مرکزی،

  ) قبض رسيد پرداخت عوارض دولتی،12

  ) ديگر اسناد و مدارک تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.13

اسناد و  قابليت اطمينان بانک مرکزی می تواند اطالعات و اسناد مکملی را که برای ارزيابی .2

بانک مرکزی برحسب اسناد  درخواست نمايد.ماده جاری الزم باشد  1اطالعات پيش بينی شده به موجب بند 

حقوقی تنظيمی خود می تواند برای شعب شرکت ھای سرمايه گذاری خارجی، شرکای قابل توجه غير مقيم 

ماده جاری  1و روسا استثنائاتی را در خصوص ارائه برخی اسناد و اطالعات پيش بينی شده به موجب بند 

اطالعات مورد درخواست برحسب قانون کشور مورد نظر محدود  تعيين نمايد، اگر امکان ارائه اسناد و

  نظر قابل اعمال نباشند.  باشد يا در قبال شخص مورد
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و مطابق فرم خدمات سرمايه گذاری مکمل  عرضۀشرکت سرمايه گذاری فعال برای دريافت مجوز  .3

  را ارائه می نمايد:محتوای وضع شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی اسناد و مدارک ذيل 

  مجوز عرضۀ خدمات سرمايه گذاری مکمل، ۀ) درخواستنام1

  تجاری شرکت سرمايه گذاری، ۀ) تغييرات انجام شده در برنام2

  ) تغييرات انجام شده در مقررات فعاليت شرکت سرمايه گذاری،3

  ) ساير اسناد و مدارک تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.4

 نامهارائه شده با درخواستدر اطالعات مندرج در اسناد تغييراتی ر در طی بررسی درخواستنامه اگ .4

باشد، درخواست کننده موظف خواھد بود تا اتخاذ تصميم در خصوص ثبت و صدور مجوز يا صورت گرفته 

رت، ائه نمايد. در اين صورد ثبت و صدور مجوز از سوی بانک مرکزی اطالعات تغيير يافته را ار

زمان دريافت اسناد و تغييرات انجام شده در اطالعات از سوی بانک مرکزی ارائه شده  ازنامه درخواست

  محسوب خواھد شد.

 ،ن -145) شماره 18/03/1388( 08/06/2009قانون اصالحی مورخه به موجب  36(اصالح ماده 
  )ن -151) شماره 29/12/1390( 19/03/2012قانون اصالحی مورخه 

  

  . اتخاذ تصميم پيرامون ثبت و صدور مجوز37ماده 

بانک مرکزی پيرامون ثبت شرکت سرمايه گذاری و صدور مجوز تصميم گيری می نمايد، اگر  .1

اسناد و اطالعات ارائه شده مطابق با اين قانون، ساير قوانين و اسناد حقوقی بوده و پايه اساس رد ثبت 

  وجود نداشته باشد.ن قانون متکی بر ايشرکت سرمايه گذاری و صدور مجوز 

پس از اتخاذ تصميم پيرامون انجام ثبت و صدور  بانک مرکزی موظف است در طی مھلت پنج روز .2

  پروانه ثبت و مجوز را به شرکت سرمايه گذاری تحويل دھد. ،مجوز

اقدام بانک مرکزی نامه از سوی شرکت سرمايه گذاری مدت يک ماه پس از ارائه درخواست در طی .3

بانک  آن را رد می نمايد.ثبت و صدور مجوز به ثبت و صدور مجوز شرکت سرمايه گذاری نموده يا 

روز پس  20مدت صدور مجوز برای عرضۀ خدمات سرمايه گذاری مکمل را در ظرف مصوبه مرکزی 

  می نمايد.تصويب  نامه مجوزاز دريافت درخواست

پيرامون ثبت شرکت سرمايه گذاری مراتب  بانک مرکزی ظرف مدت پنج روز پس از اتخاذ تصميم .4

را جھت درج و انجام امور مربوط به ثبت شرکت سرمايه گذاری به اطالع نھاد ذيصالح ثبت اشخاص 

  حقوقی می رساند.

  ھويت شخص حقوقی بدست می آورد.شرکت سرمايه گذاری پس از ثبت در بانک مرکزی  .5
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تصميم، مصوبه صدور مجوز يا رد صدور مجوز روز کاری پس از اتخاذ  3بانک مرکزی در طی  .6

  دريافت مجوز می نمايد. ۀنامه کننده درخواسترا تسليم شخص ارائ

  

  . پايه و اساس رد ثبت و صدور مجوز38ماده 

خدمات  ۀی و صدور مجوز يا صدور مجوز عرضبانک مرکزی به شرح ذيل ثبت شرکت سرمايه گذار

  :سرمايه گذاری مکمل را رد می نمايد، اگر

) اسناد و مدارک ارائه شده با اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی تصويب شده بر اساس آن مطابقت 1

ارائه شده باشد يا در آنھا اطالعات غير قابل اطمينان منعکس شده جعلی يا ناقص  مدارکيا باشد، نداشته 

  باشد،

  اشند،اين قانون نب 58روسای شرکت واجد شرايط تعيين شده به موجب ماده ) 2

خدمات سرمايه گذاری که برحسب اين قانون و ساير  ۀرکت سرمايه گذاری واجد شرايط عرضش) 3

  اسناد حقوقی وضع شده اند نباشند،

  ) اساسنامه شرکت سرمايه گذاری با قانون مغايرت داشته باشد،4

يه درخواست نامه جلب موافقت اوليه جھت کسب سھم قابل توجه در شرکت سرما) بانک مرکزی 5

  گذاری را حتی برای يک مورد رد کرده باشد،

 40بر اساس ماده که برنامه تجاری با اين قانون و الزامات تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی ) 6

  ، مطابقت نداشته باشد،از سوی بانک مرکزی پذيرفته شده است اين قانون

اين که عملکرد به وقف نانه باشد يا نظر معقول بانک مرکزی برنامه تجاری غير واقع بيبنا به ) 7

  شرکت سرمايه گذاری را قادر به عرضه عادی خدمات سرمايه گذاری نخواھد ساخت، هبرنام

، موسسين شرکت سرمايه گذاری يا اقربای نسبی و سببی آنانعملکرد معقول بانک مرکزی  هببنا ) 8

اند به منافع مشتريان لطمه بزند يا مانع روال وضعيت مالی، اعتبار منفی يا نبود تجربه در زمينه مالی می تو

يا اجرای درست نظارت از سوی بانک مرکزی عادی عرضه خدمات سرمايه گذاری از سوی شرکت 

  ،شودب

اين قانون تعيين  73که از سوی بانک مرکزی و بر اساس ماده ای  همااساسن ۀ) حداقل مقدار سرماي9

  شده است پرداخت نشده باشد،

مطابق با الزامات تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی از ايه گذاری ) شرکت سرم10

  فضای الزم و تجھيزات فنی برخوردار نباشد.
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  . عوارض دولتی39ماده 

بر حسب مقررات و مقدار تعيين شده به موجب خدمات سرمايه گذاری  ۀبرای دريافت مجوز عرض

  عوارض دولتی وصول می شود.» دولتیپيرامون عوارض «قانون جمھوری ارمنستان 

  

  تجاری . برنامۀ40ماده 

تجاری برای سه سال آتی تنظيم می شود و شامل اطالعات تعيين شده به موجب اسناد حقوقی  ۀبرنام .1

  تنظيمی بانک مرکزی می باشد.

شرکت سرمايه گذاری در حين اجرای فعاليت برحسب مقررات، نحوه و مھلت ھای وضع شده به  .2

ثبت و مراحل جب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی در خصوص اجرای برنامه تجاری که در طی مو

  گزارش حسابدھی ارائه می نمايد.صدور مجوز ارائه کرده است 

شرکت سرمايه گذاری موظف است برحسب مقررات، نحوه و مھلت ھای وضع شده به موجب اسناد  .3

و تغييرات انجامی در آن را به بانک مرکزی  سه ساله ملکردعحقوقی تنظيمی بانک مرکزی برنامه تجاری 

  ارائه نمايد. 

  

وضع موارد ساير . لغو مجوز در صورت انحالل شرکت، سازماندھی مجدد، ورشکستگی و 41ماده 

  قانونشده در 

و ثبت شعبه فعال شرکت سرمايه گذاری خارجی را شورای بانک مرکزی مجوز شرکت سرمايه گذاری 

وضع شده در قانون بر اساس انحالل، سازماندھی مجدد، ورشکستگی و ساير موارد بلکه مجازات نه بعنوان 

  .لغو می نمايد

  

  . لغو مجوز و پيامدھای حقوقی آن42ماده 

مجوز می تواند بطور کامل يا برحسب انواع مجزای خدمات سرمايه گذاری لغو گردد. در صورت  .1

خدمات نوع  ۀری، شرکت سرمايه گذاری از حق عرضمايه گذالغو مجوز برحسب انواع مجزای خدمات سر

اجرای تعھدات بر عھده گرفته،  خصوصدر  معامالتی که، بجز آن گروه از منع خواھد شد مورد نظر

  می باشند. خدمات سرمايه گذاری مورد نظر ۀزيع نھايی آنھا در ارتباط با عرضدارايی ھا و تو فروش

  شود، اگر: مجوز می تواند در صورتی لغو .2

ماه پس از دريافت مجوز خدمات سرمايه گذاری عرضه نکرده  12) شرکت سرمايه گذاری در مدت 1

  باشد،

اطالعات گمراه کننده يا غير قابل اطمينان يا  اقدام به دريافت مجوز حين) شرکت سرمايه گذاری در 2

  ،مدارک جعلی به بانک مرکزی ارائه کرده باشد
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طالعات گمراه کننده يا اطالعات نا موثق يا اسناد و مدارک جعلی به بانک ) شرکت سرمايه گذاری ا3

  مرکزی ارائه کرده باشد،

در اين (دو يا بيشتر از دو مورد)  يا روسای آن مرتکب تخلفات قابل توجھی شرکت سرمايه گذاری) 4

شرکت اد حقوقی داخلی قانون، قوانين ديگر و اسناد حقوقی تصويبی بر اساس آنھا و ھمچنين در الزامات اسن

  شده باشند، سرمايه گذاری

را در مھلت و  بانک مرکزیبرابر اين قانون تکاليف محول شده از سوی  شرکت سرمايه گذاری) 5

  ميزان تعيين شده به انجام نرسانده باشد،

بانک مرکزی که بر  اسناد حقوقی تنظيمینورم ھای اقتصادی تعيين شده بر حسب اين قانون و ) 6

بانک مرکزی نقض  اسناد حقوقی تنظيمیاين قانون پذيرفته شده اند را به مقدار تعيين شده بر حسب  اساس

  کرده باشند.

ری ارمنستان در صورتی نيز لغو خارجی در جمھو شرکت سرمايه گذاریثبت تاسيس شعبه  .3

ت سرمايه خدما ۀد يا محل فعاليت اصلی خود از عرضشود که شرکت مذکور در کشور محل ثبت خو می

  گذاری منع شده باشد.

بطور کامل يا برحسب نوع مجزای  شرکت سرمايه گذاری مجوز می تواند بر اساس درخواست .4

به اندازه  شرکت سرمايه گذاریلغو گردد، مشروط بر اين که منافع قانونی مشتريان  خدمات سرمايه گذاری

  کافی حفظ شده باشد.

را  لغو مجوز در خصوص ماده جاری 4بند  دربينی شده  مجاز است درخواست پيش بانک مرکزی .5

مشتريان  که لغو مجوز می تواند عليه منافع سرمايه گذاران و ساير اينمبنی بر  کافیداليل رد نمايد، اگر 

  .، وجود داشته باشدباشد

مذکور در خصوص لغو کامل مجوز  ۀنامروز پس از دريافت درخواست 30ظرف بانک مرکزی در  .6

  نمايد.می ع مجزای خدمات سرمايه گذاری يا رد درخواست نامه تصميم گيری يا نو

ماده جاری می تواند به  2بانک مرکزی تا اتخاذ تصميم در خصوص لغو مجوز بر اساس بند  .7

يده اند رفع دشرکت سرمايه گذاری دستور بدھد که در طی مھلت تعيين شده تخلفاتی که موجب لغو مجوز گر

  نمايد.

  لغو کامل مجوز آن بايستی در طی مھلت سه روز به بانک مرکزی عودت داده شود.ورت در ص .8

خدمات  ۀوز، شرکت سرمايه گذاری از حق عرضاز روز به اجرا درآمدن تصميم لغو کامل مج .9

زيع معامالتی که در خصوص اجرای تعھدات بر عھده گرفته، فروش دارايی ھا و توسرمايه گذاری بغير از 

از زمان به اجرا منع می گردد.  خدمات سرمايه گذاری مورد نظر می باشند، ۀھا در ارتباط با عرضنھايی آن
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برحسب مقررات وضع  شرکت سرمايه گذاریدر خصوص لغو کامل مجوز،  بانک مرکزیدرآمدن تصميم 

  مشمول انحالل خواھد بود.شده به موجب اين قانون 

صوص لغو مجوز مبتنی بر پايه و اساس ماده جاری در خ بانک مرکزیتوسط تصميم اتخاذ شده  .10

بالفاصله منتشر می شود. تصميم مذکور از زمان انتشار آن، اگر زمان ديگری در آن تعيين نشده باشد، الزم 

  االجرا می گردد.

پيرامون لغو مجوز ظرف مھلت سه روز در اختيار  بانک مرکزیرونوشت تصميم شورای  .11

در  بانک مرکزیرسيدگی به شکايت ارايه شده عليه تصميم شورای  ته می شود.گذاش شرکت سرمايه گذاری

  .دادگاه مانع عملکرد تصميم مذکور نخواھد شد

  

  خارجی در جمھوری ارمنستان شرکت سرمايه گذاریثبت شعبه و نمايندگی . 43ماده 

تاسيس شعبه و د در خاک جمھوری ارمنستان اقدام به نمی توان سرمايه گذاری خارجیھای شرکت  .1

بانک مرکزی آن را در بانک  اسناد حقوقی تنظيمیبرحسب اين قانون و مقررات وضع شده به موجب 

  مرکزی به ثبت برسانند.

برای ثبت شعبه خود در جمھوری ارمنستان برحسب فرم و محتوای شرکت سرمايه گذاری خارجی  .2

بانک ات و اسناد و مدارک ذيل را به اطالعاسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی تعيين شده به موجب 

  ارائه می نمايد: مرکزی

  ثبت شعبه، ۀنامت) درخواس1

در خصوص ايجاد شعبه در جمھوری  شرکت سرمايه گذاری خارجینھاد مديريت  ۀنام) تصويب 2

  ارمنستان،

  نسخه، 6شعبه به تاييد نھاد مديريت در  ۀ) اساسنام3

  ) مقررات فعاليت شعبه،4

شرکت ثبت شرکت سرمايه گذاری مطابق با قانون گذاری کشور محل ثبت  ۀينام) رونوشت گواھ5

با تاييد سردفتر و به  خدمات سرمايه گذاری، اسناد و مدارک موسس و مجوز عرضۀ سرمايه گذاری خارجی

  زبان ارمنی،

بق با استانداردھای حسابداری مطا شرکت سرمايه گذاری خارجیگزارشات مالی سه سال اخير ) 6

  المللی و نتيجه گيری ھای مميزی مستقل در خصوص آنھا،  بين

  ،شرکت سرمايه گذاری خارجیشرکای قابل توجه خصوص در گواھی ) 7

  تجاری شعبه، ۀ) برنام8
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غير از آن در خصوص صدور مجوز ايجاد شعبه  ی) مصوبه مرجع ذيصالح کشور خارجی يا سند9

اگر برحسب قانون گذاری کشور مورد نظر چنين سندی در جمھوری ارمنستان يا عدم مخالفت با ايجاد آن، 

  ،اقتضا نمايد

شرکت سرمايه گذاری گواھی صادره از سوی نھاد ذيصالح کشور خارجی مبنی بر اين که ) 10

است و طبق قانون گذاری کشور مورد نظر خدمات  خدمات سرمايه گذاری ۀعرضدارای مجوز  خارجی

  سرمايه گذاری عرضه می نمايد،

شرکت پيرامون انتصاب روسای شعبه  شرکت سرمايه گذاری خارجینھاد مديريت  ۀيبنام) تصو11

  ،سرمايه گذاری

سا به ؤو نمونه امضای ر شرکت سرمايه گذاری خارجی) گواھی در خصوص فعاليت روسای شعبه 12

  تاييد سردفتر،

  ) قبض رسيد پرداخت عوارض دولتی،13

سرمايه گذاری خارجی با معيارھای تعيين شده برحسب  اطالعيۀ مطابقت محل فعاليت شعبۀ شرکت) 14

  بانک مرکزی، اسناد حقوقی تنظيمی

  ) ديگر اسناد و مدارک تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.15

بانک مرکزی مطابق با اسناد حقوقی تنظيمی خود می تواند شرايط مکمل جھت عرضۀ خدمات  .3

کت ھای سرمايه گذاری خارجی در جمھوری ارمنستان وضع نمايد. سرمايه گذاری از سوی شعب شر

 جمھوری ارمنستانفعال در  شرکت ھای سرمايه گذاری خارجیشرايط مذکور بايستی برای کليه شعب 

  يکسان باشد.

اسناد حقوقی برحسب اين قانون و مقررات وضع شده به موجب  شرکت سرمايه گذاری خارجی .4

در خاک جمھوری ارمنستان نمايندگی داير نمايد و آن را در بانک مرکزی اند می تو بانک مرکزی تنظيمی

  به ثبت برساند.

می بايستی  جمھوری ارمنستانجھت ثبت تاسيس نمايندگی خود در  شرکت سرمايه گذاری خارجی .5

مطابق با فرم و محتوای وضع شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی، اسناد و مدارک ذيل را 

  رائه نمايد:ا

  نامه ثبت نمايندگی،) درخواست1

جمھوری در خصوص ايجاد نمايندگی در  شرکت سرمايه گذاری خارجی نھاد مديريت ۀمنا) تصويب2

  ،ارمنستان

  نسخه، 6نمايندگی در  ۀ) اساسنام3
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شرکت ثبت شرکت سرمايه گذاری مطابق با قانون گذاری کشور محل ثبت  ۀ) رونوشت گواھينام4

تاييد سردفتر و  به خدمات سرمايه گذاری، اسناد و مدارک موسس و مجوز عرضۀ ری خارجیسرمايه گذا

  به زبان ارمنی،

مطابق با استانداردھای حسابداری بين  شرکت سرمايه گذاری خارجیگزارشات مالی سه سال اخير ) 5

  المللی و نتيجه گيری ھای مميزی مستقل در خصوص آنھا،

  ،شرکت سرمايه گذاری خارجیل توجه شرکای قابدر خصوص ) گواھی 6

غير از آن در خصوص صدور مجوز ايجاد  یمرجع ذيصالح کشور خارجی يا سند ۀ) مصوب7

  در جمھوری ارمنستان يا عدم مخالفت با ايجاد آن، نمايندگی

 شرکت سرمايه گذاری خارجی) گواھی صادره از سوی نھاد ذيصالح کشور خارجی مبنی بر اين که 8

است و طبق قانون گذاری کشور مورد نظر خدمات سرمايه  خدمات سرمايه گذاری ۀعرضدارای مجوز 

  گذاری عرضه می نمايد،

  ) ديگر اسناد و مدارک تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.9

 داشته تدر صورتی که اسناد و اطالعات ارائه شده با اين قانون، ساير قوانين و اسناد حقوقی مطابق .6

 شرکت سرمايه گذاری خارجیو به موجب اين قانون پايه و اساسی دال بر رد ثبت شعبه يا نمايندگی  باشند

تصميم اتخاذ  شرکت سرمايه گذاری خارجیشعبه يا نمايندگی پيرامون ثبت  بانک مرکزی، وجود نداشته باشد

  .می نمايد

ماده  6شده به موجب بند وضع در مھلت پنج روز پس از اتخاذ تصميم موظف است  بانک مرکزی .7

  تحويل بدھد. شرکت سرمايه گذاری خارجیثبتی را به  ۀنامگواھيجاری 

شرکت سرمايه گذاری نامه از سوی پس از ارائه درخواستروز  30در طی مھلت  بانک مرکزی .8

  ايد.می نم نامه را رديا درخواستنموده را ثبت  شرکت سرمايه گذاری خارجیشعبه يا نمايندگی  خارجی

شرکت سرمايه پيرامون ثبت شعبه يا نمايندگی  در مھلت پنج روز پس از اتخاذ تصميم بانک مرکزی .9

مراتب را جھت درج و انجام امور مربوط به ثبت شعبه يا نمايندگی شرکت سرمايه گذاری  گذاری خارجی

  خارجی به اطالع نھاد ذيصالح ثبت اشخاص حقوقی می رساند.

اطالعات  قابليت اطمينان واند اطالعات و اسناد مکملی را که برای ارزيابیبانک مرکزی می ت .10

  ماده جاری الزم باشد درخواست نمايد.  5و  2پيش بينی شده به موجب بندھای 

اسناد مدارک مندرج در خصوص ارائۀ می تواند بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی تنظيمی خود  .11

برحسب  یاسناد و اطالعاتچنين امکان ارائه را قائل شود، اگر نائاتی استثماده جاری  5و  2در بنده ھای 

  نظر قابل اعمال نباشند. قانون کشور مورد نظر محدود باشد يا در قبال شخص مورد
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خارجی در  شرکت سرمايه گذاری. پايه و اساس رد درخواست ثبت شعبه و نمايندگی 44ماده 

  جمھوری ارمنستان

در جمھوری ارمنستان را رد  شرکت سرمايه گذاری خارجیثبت شعبه  بانک مرکزی می تواند .1

  نمايد، اگر:

) اسناد و مدارک جعلی يا ناقص ارائه شده باشد يا در اسناد ارائه شده اطالعات غير قابل اطمينان 1

  منعکس شده باشد،

ن قانون اي 58واجد شرايط تعيين شده به موجب ماده  سرمايه گذاری خارجیشرکت شعبه ) روسای 2

واجد شرايط و الزامات  جمھوری ارمنستانيا شعبه در حال ايجاد در  شرکت سرمايه گذاری خارجی ،ودهنب

نبوده و اساسنامه شعبه شرکت اسناد حقوقی ساير به موجب اين قانون و  عرضۀ خدمات سرمايه گذاری

  با قانون مغايرت داشته باشد، سرمايه گذاری خارجی

مطابق با اين قانون و الزامات وضع  سرمايه گذاری خارجیاليت شعبه شرکت مقررات عملکرد و فع) 3

اين قانون تصويب شده  59که از سوی بانک مرکزی بر اساس ماده  اسناد حقوقی تنظيمیشده به موجب 

  است، نباشد،

مطابق با الزامات تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی  خارجی) شعبه شرکت سرمايه گذاری 4

  مرکزی از فضای الزم و تجھيزات فنی برخوردار نباشد،بانک 

با اين قانون و الزامات تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی که بر ارائه شده  ) برنامه تجاری5

  از سوی بانک مرکزی پذيرفته شده است، مطابقت نداشته باشد، اساس اين قانون

د يا اين که عملکرد به وقف واقع بينانه باش) برحسب نظر معقول بانک مرکزی برنامه تجاری غير 6

  ،بودقادر به عرضه عادی خدمات سرمايه گذاری نخواھد خارجی شرکت سرمايه گذاری شعبه  ۀبرنام

يا خارجی شرکت سرمايه گذاری ل توجه بشرکای قا) برحسب نظر معقول بانک مرکزی عملکرد 7

حقوق و ا نبود تجربه در زمينه مالی می تواند به اقربای نسبی و سببی آنان، وضعيت مالی، اعتبار منفی ي

سرمايه شرکت شعبه منافع مشتريان لطمه بزند يا مانع روال عادی عرضه خدمات سرمايه گذاری از سوی 

  يا اجرای درست نظارت از سوی بانک مرکزی بشود، گذاری خارجی

را تحت بازرسی ال ايجاد اين امکان را نمی دھد تا شعبه در ح بانک مرکزیکشور مورد نظر به ) 8

  قرار دھد يا برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون بر آن نظارت داشته باشد،

در نظر غير قانونی  و منابع دارايی ھا درآوردن گردشبه برنامه نظر معقول بانک مرکزی  ) بنا به9

  باشد.

وری ارمنستان را رد شرکت سرمايه گذاری خارجی در جمھنمايندگی بانک مرکزی می تواند ثبت  .2

 نمايد، اگر:
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) اسناد و مدارک جعلی يا ناقص ارائه شده باشد يا در اسناد ارائه شده اطالعات غير قابل اطمينان 1

  منعکس شده باشد،

 شرکت سرمايه گذاری خارجی با قانون مغايرت داشته باشد،نمايندگی  ۀاساسنام) 2

گردش درآوردن دارايی ھا و منابع غير قانونی در  کمک به ۀنظر معقول بانک مرکزی برنام ه) بنا ب3

  نظر باشد.

  

  جمھوری ارمنستانفعال در  سرمايه گذاریشرکت . شعبه و نمايندگی 45ماده 

می تواند بر حسب مقررات وضع شده به موجب  جمھوری ارمنستانفعال در  شرکت سرمايه گذاری .1

  تان شعبه و نمايندگی ايجاد نمايد.اين قانون و ساير اسناد حقوقی در خاک جمھوری ارمنس

و در خارج بوده واحد مجزای آن می باشد که فاقد ھويت شخص حقوقی  شرکت سرمايه گذاریشعبه  .2

شرکت و در چارچوب اختيارات داده شده از سوی  قرار دارد شرکت سرمايه گذاریاز محل استقرار 

شعبه فقط خدماتی را می تواند عرضه  نمايد.عرضه می  خدمات سرمايه گذاریو به نام آن  سرمايه گذاری

  رمايه گذاری جھت عرضۀ آن مجوز دريافت کرده باشد.سنمايد که شرکت 

واحد مجزای آن می باشد که فاقد ھويت شخص حقوقی بوده و در  شرکت سرمايه گذارینمايندگی  .3

بوده، بازار اوراق  ریشرکت سرمايه گذامعرف  ،قرار دارد شرکت سرمايه گذاریخارج از محل استقرار 

منعقد  شرکت سرمايه گذاریبھادار را تحت مطالعه قرار می دھد، قراردادھايی را به نمايندگی از طرف 

 عرضۀ خدمات سرمايه گذارینمايندگی مجاز به  نمايد و ساير عملکردھای مشابه را به انجام می رساند. می

  باشد. نمی

 تاسيس جمھوری ارمنستانمھوری ارمنستان که در فعال در ج سرمايه گذاریھای شرکت شعب  .4

اسناد شوند از سوی بانک مرکزی ضمن ارائه اسناد ذيل؛ مطابق ب فرم و محتوای تعيين شده به موجب  می

  بانک مرکزی، ثبت می گردند: حقوقی تنظيمی

  ،شرکت سرمايه گذاری ۀنامدرخواست) 1

يا چکيده ای از صورتجلسه مربوط به ری شرکت سرمايه گذامديريت ذيصالح نھاد  ۀتصويب نام) 2

  ،ايجاد شعبه

  ،شعبۀ در حال تاسيس ۀ) اساسنام3

  ،گواھی در خصوص فعاليت روسای شعبه) 4

  تجاری شعبه، ۀبرنام) 5
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با معيارھای تعيين شده  هشعبتجھيزات فنی مطابقت اختصاص محل به شعبه و ھمچنين ) اطالعيۀ 6

  ی،بانک مرکز اسناد حقوقی تنظيمیبرحسب 

  ) ساير اسناد و مدارک تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.7

اسناد  جمھوری ارمنستاندر جھت ثبت نمايندگی فعال در جمھوری ارمنستان  شرکت سرمايه گذاری .5

ارائه  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیمطابق با فرم و محتوای تعيين شده به موجب  را ذيلو مدارک 

  يد:نما می

  ،شرکت سرمايه گذاری ۀنام) درخواست1

يا چکيده ای از صورتجلسه مربوط به شرکت سرمايه گذاری نھاد ذيصالح مديريت  ۀ) تصويب نام2

  ،نمايندگیايجاد 

  ،نمايندگی ۀ) اساسنام3

  ) ساير اسناد و مدارک تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.4

نامه و اسناد مندرج در اين ماده شعبه يا روز پس از ارائه درخواست 30مھلت در طی  بانک مرکزی .6

رد درخواست در مھلت پنج روز ثبتی صادر می نمايد. در صورت  ۀنمايندگی را به ثبت رسانده و گواھينام

  می رساند. شرکت سرمايه گذاریکاری پايه و اساس رد درخواست را به اطالع 

س از اتخاذ تصميم، پيرامون ثبت شعبه يا نمايندگی مراتب را بانک مرکزی ظرف مھلت پنج روز پ .7

نھاد ذيصالح ثبت اشخاص حقوقی  جھت درج و انجام امور مربوط به ثبت شعبه يا نمايندگی به اطالع

  رساند. می

مقررات و شرايط توقف کار شعب و نمايندگی ھا از جمله توقف موقتی آنھا شورای بانک مرکزی  .8

را  شعب و نمايندگی ھافعاليت توقف موقتی  فعاليت ياتوقف  ۀمی تواند اجاز نک مرکزیباوضع می نمايد. 

  .مواجه سازدخطر  ارا بندھد، اگر اين عمل منافع مشتريان 

  

در حال تاسيس در جمھوری ارمنستان از سوی پايه و اساس رد ثبت شعبه و نمايندگی . 46ماده 

  نشرکت سرمايه گذاری فعال در جمھوری ارمنستا

در خصوص ثبت شعبه درحال تاسيس در  شرکت سرمايه گذاریبانک مرکزی می تواند درخواست  .1

  جمھوری ارمنستان را رد نمايد، اگر:

  ) اسناد و اطالعات ارائه شده ناقص، غير قابل اطمينان يا جعلی باشد،1

ه برحسب اسناد ) محل شعبه شرکت سرمايه گذاری يا تجھيزات فنی آن مطابق با الزامات تعيين شد2

  حقوقی تنظيمی بانک مرکزی نباشد،
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  مطابق با الزامات وضع شده به موجب اين قانون نباشند،سرمايه گذاری ) روسای شعبه شرکت 3

تصادی ) در زمان ارائه اسناد ثبت شعبه به بانک مرکزی شرکت در طی سال قبل از آن نورم ھای اق4

شرکت ک مرکزی گشايش شعبه سبب وخيم تر شدن اوضاع مالی نظر معقول بان را نقض کرده باشد يا بنا به

  خواھد شد، سرمايه گذاری

بر که اسناد حقوقی تنظيمی اين قانون و با الزامات تعيين شده برحسب شعبه مطابق تجاری  ۀ) برنام5

  باشد،ناز سوی بانک مرکزی پذيرفته شده است،  اين قانون 40ماده اساس 

تجاری غير واقع بينانه باشد يا اين که عملکرد به وقف  ۀرکزی برنامنظر معقول بانک م بنا به) 6

  ی خدمات سرمايه گذاری نخواھد بود.شعبه شرکت سرمايه گذاری قادر به عرضه عادتجاری،  ۀبرنام

حال تاسيس  در خصوص ثبت نمايندگی در شرکت سرمايه گذاریبانک مرکزی می تواند درخواست  .2

  نمايد، اگر: در جمھوری ارمنستان را رد

  ) اسناد و اطالعات ارائه شده ناقص، غير قابل اطمينان يا جعلی باشد،1

شرکت سرمايه نظر معقول بانک مرکزی گشايش نمايندگی به وخيم تر شدن اوضاع مالی  ) بنا به2

  منجر خواھد شد. گذاری

  

  کشورخارج از در ن شرکت سرمايه گذاری فعال در جمھوری ارمنستا. ايجاد شعبه و نمايندگی 47ماده 

جھت ايجاد شعبه و نمايندگی شرکت سرمايه گذاری فعال در جمھوری ارمنستان در خارج از  .1

جمھوری ارمنستان مبتنی بر جلب رضايت و موافقت بانک مرکزی و ارائه اسناد و مدارک ذيل برحسب 

  ، می باشد: بانک مرکزیفرم و محتوای وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی 

جمھوری جلب موافقت اوليه در خصوص ايجاد شعبه يا نمايندگی در خارج از  ۀنامدرخواست) 1

  ،ارمنستان

  ،جمھوری ارمنستانتجاری شعبه يا نمايندگی در حال تاسيس در خارج از  ۀبرنام) 2

  ) ساير اسناد و مدارک تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.3

شرکت سرمايه موافقت اوليه در خصوص ايجاد شعبه يا نمايندگی اعالم  پيرامون بانک مرکزی .2

تصميم اتخاذ می نمايد، اگر اسناد و مدارک ارائه شده مطابق با اين  جمھوری ارمنستاندر خارج از  گذاری

رد ل قانون، قوانين ديگر و اسناد حقوقی باشد، اطالعات ارائه شده در آنھا موثق و قابل اطمينان باشند و دالي

اين  48مبتنی بر ماده  جمھوری ارمنستاندر خارج از  عدم موافقت با ايجاد شعبه يا نمايندگیدرخواست و 

  قانون وجود نداشته باشد.
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ايجاد موافقت خود را در خصوص  ۀنامروز پس از ارائه درخواست 30مھلت در طی  بانک مرکزی .3

  درخواست می نمايد.م يا رد در خارج از جمھوری ارمنستان اعالشعبه يا نمايندگی 

روز پس از ثبت شعبه يا نمايندگی در کشور ديگر  10موظف است در مھلت  شرکت سرمايه گذاری .4

با  بانک مرکزی) آن را در گواھينامه ،صدور مجوزپس از برحسب مقررات قانونگذاری کشور مورد نظر (

  (مجوز، گواھينامه) به ثبت برساند. گواھی ثبتارائه سند 

 خارجدر شرکت سرمايه گذاری  ثبت شعبه يا نمايندگی روز پس ازپنج بانک مرکزی در طی مھلت  .5

شرکت سرمايه  شعبه يا نمايندگیمراتب را جھت درج و انجام امور مربوط به ثبت  جمھوری ارمنستاناز 

  به اطالع نھاد ذيصالح ثبت اشخاص حقوقی می رساند. گذاری

  

افقت در ايجاد شعبه و نمايندگی شرکت سرمايه گذاری فعال در . پايه و اساس عدم مو48ماده 

 جمھوری ارمنستان در خارج از کشور

جمھوری خارج از  در يا نمايندگیشعبه ايجاد در خصوص عدم موافقت خود را بانک مرکزی می تواند 

  ، اگر:اعالم کندارمنستان را 

اطالعات غير قابل اطمينان ناد ارائه شده اساسناد و مدارک جعلی يا ناقص ارائه شده باشد يا در ) 1

  منعکس شده باشد،

شرکت سبب وخيم تر شدن اوضاع مالی  نمايندگی ياشعبه ايجاد  بانک مرکزینظر معقول  بنا به) 2

  خواھد شد، سرمايه گذاری

نھاد ذيصالح ثبت  ،در خارج از کشور نمايندگی ياشعبه در صورت ايجاد  بانک مرکزینظر  بنا به) 3

ثبت شده در  سرمايه گذاریھای شرکت فعاليت نسبت به خارجی کشور مورد نظر  ت سرمايه گذاریشرک

تا خواھد داد امکان نبه بانک مرکزی  که کشور مذکور اينن کشور بطور شايسته نظارت بعمل نيآورده يا آ

  نظارت داشته باشد،بر آن يا ه ادقرار دتحت بازرسی يا نمايندگی را شعبه 

شعبه ضرورت ايجاد  شرکت سرمايه گذاریدر خارج از کشور  نمايندگی ياشعبه ايجاد در صورت ) 4

که نظر معقول بانک مرکزی در نظر است  يا بنا بهرا به اثبات نمی رساند در کشور مورد نظر  يا نمايندگی

   ،دارايی ھا و منابع غير قانونی به گردش درآيد و يا کمک به گردش درآمدن آنھا شود

ه تجاری شعبه مطابق با الزامات تعيين شده برحسب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی که بر ) برنام5

  از سوی بانک مرکزی پذيرفته شده است، نباشد، اين قانون 40اساس ماده 

تجاری غير واقع بينانه باشد يا اين که عملکرد به وقف  ۀنظر معقول بانک مرکزی برنام بنا به) 6

  ی خدمات سرمايه گذاری نخواھد بود،عاد ۀشرکت سرمايه گذاری قادر به عرضشعبه تجاری،  ۀبرنام
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به بانک  يا نمايندگیدر طی يک سال قبل از ارائه اسناد جلب موافقت در خصوص ايجاد شعبه ) 7

نظر  تصادی را نقض کرده باشد يا بنا بهحتی يک مورد از نورم ھای اق سرمايه گذاریمرکزی شرکت 

 شرکت سرمايه گذاریسبب وخيم تر شدن اوضاع مالی  يا نمايندگی گشايش شعبهمعقول بانک مرکزی 

  خواھد شد.

  

خدمات  ه کنندهعرض. عرضۀ خدمات سرمايه گذاری در جمھوری ارمنستان از سوی شخص 49ماده 

  خارجی سرمايه گذاری

بسته يا منحصراً از طريق ايجاد شرکت واخارجی می تواند  خدمات سرمايه گذاری ۀه کنندعرضشخص 

  .در جمھوری ارمنستان نمايد عرضۀ خدمات سرمايه گذاریشعبه اقدام به 

  

  . الزام صالحيت حرفه ای50ماده 

عرضۀ خدمات ماده جاری مجاز به  2اشخاص حقيقی بدون داشتن صالحيت حرفه ای متناسب با بند  .1

کننده خدمات يا ارائه ، خدمات سرمايه گذاری ۀه کنندعرض به نمايندگی از سوی شخص سرمايه گذاری

  نمی باشد. خدمات سرمايه گذاری ه کنندۀعرضمشابه و ھمچنين داشتن سمت مدير عامل شخص 

شخص عرضه کنندۀ مقررات احراز صالحيت حرفه ای و معيارھای مطابقت حرفه ای روسای  .2

ندۀ شخص عرضه کن، اشخاصی که در ترکيب (بجز روسای واحدھای ساختاری)خدمات سرمايه گذاری 

خدمات سرمايه  ۀه کنندعرض ھستند يا اشخاصی که به نمايندگی از سوی شخص خدمات سرمايه گذاری

وضع  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیبرحسب  ،عرضه می نمايند خدمات سرمايه گذاری، گذاری

تحصيالت (صالحيت)، تجربه و مھارت ھای  در موقع تعيين معيارھای مذکور بانک مرکزی شوند. می

  می گيرد. شغلی شخص را در نظر

خدمات  ۀه کنندعرضشامل حال مدير عامالن بانک ھای ماده جاری  1الزام وضع شده به موحب بند  .3

از سوی بانک ھا فقط  عرضۀ خدمات سرمايه گذاری سمت رياست واحد و مسئول نمی شود. سرمايه گذاری

برعھده داشته  بانک مرکزی قی تنظيمیاسناد حقومی تواند شخص دارای صالحيت حرفه ای مطابق با 

  باشد. 

  صالحيت حرفه ای وضع شده به موجب ماده جاری حداقل برای مھلت يک سال اعطا می شود. .4

  )ن -134) شماره 25/01/1390( 14/04/2011قانون اصالحی مورخه به موجب  50(اصالح ماده 
  

  صالحيت حرفه ای سلب. 51ماده 

  اگر: ،نمايد صالحيت حرفه ایسلب را اتخاذ تصميم شخص برحسب مجاز است  بانک مرکزی
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  را عمداً نقض کرده باشد،اسناد حقوقی ) قوانين و 1

يا سپرده  یو مقررات بازار تنظيم تصويب شده بر اساس آناسناد حقوقی نقض اين قانون، برای ) 2

از حق انجام معامالت به  یماز سوی اپراتور بازار تنظي، با تخلف در آنھا ياتعملانجام يا  ،گذاری مرکزی

محروم شده  یيا در ترکيب آن در بازار تنظيم شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذارینمايندگی از سوی 

  باشد،

زيان ھای  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری) مرتکب چنان عملی شده باشد که در پی آن 3

  قابل مالحظه ای ديده باشد،

ات بی اساس و عليه منافع سرمايه گذاران انجام داده باشد، مانع انجام زمان تصدی سمت عملي) در 4

خود رفتار غيردلسوزانه در قبال تعھدات و وظايف عمليات بازرسی از سوی کارکنان بانک مرکزی شده يا 

و تعھدات برعھده گرفته در قبال  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریداشته است، از جمله: در قبال 

  ن وی،مشتريا

  ،را ناديده گرفته باشد بانک مرکزیرا به انجام نرسانده يا ھشدارھای  بانک مرکزی) توصيه ھای 5

  مطابقت نداشته باشد. بانک مرکزیتعيين شده از  صالحيت حرفه ای) با معيارھای 6

  

  صالحيت حرفه ای. الزام داشتن کارشناسان دارای 52ماده 

صالحيت دارای  شناسانموظف است بطور دائم کار ریشخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذا .1

  به شرح ذيل داشته باشد:و اين قانون مقرر در  ای  حرفه

 25ماده  1بند  2و  1پيش بينی شده به موجب تبصره ھای عرضۀ خدمات حداقل يک کارمند جھت ) 1

  اين قانون،

  اين قانون، 25ماده  1ند ب 3پيش بينی شده به موجب تبصره عرضۀ خدمات ) حداقل يک کارمند جھت 2

  اين قانون، 25ماده  1بند  5پيش بينی شده به موجب تبصره عرضۀ خدمات ) حداقل دو کارمند جھت 3

 25ماده  1بند  6و  4پيش بينی شده به موجب تبصره ھای عرضۀ خدمات ) حداقل يک کارمند جھت 4

  اين قانون،

  اين قانون. 26ماده  1ه موجب تبصره پيش بينی شده بعرضۀ خدمات ) حداقل يک کارمند جھت 5

ماده جاری را بجز  1مندرج در بند  خدمات سرمايه گذاریشخص نمی تواند بيش از يک نوع  يک .2

  بطور ھمزمان انجام دھد. 4و  1خدمات ذکر شده در تبصره ھای 
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ه شخص عرضه کنندۀ خدمات سرماي. فعاليت فقط در ترکيب يا به نمايندگی از طرف يک 53ماده 

  گذاری

شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه يک  بيش از در ترکيب يا به نمايندگی از طرفيک شخص  .1

تا  1تعيين شده به موجب تبصره ھای  خدمات سرمايه گذاریمستقيم يا غير مستقيم عرضۀ مجاز به  گذاری

  اين قانون نمی باشد. 25ماده  1بند  5

  حيت حرفه ای خواھد شد.ماده جاری اساس سلب صال 1نقض الزام بند  .2

  

  . صاحبان، مديريت5فصل 

  موافقت اوليه در بدست آوردن مشارکت قابل توجهدريافت . 54ماده 

که در نظر دارد در يک شرکت سرمايه گذاری مشارکت قابل  )اقربای نسبی و سببی وی( یشخص .1

شرکت در سرمايه اوليه  مشارکت خود را افزايش دھد، بطوری کهسھم و يا در آن  کسب نمايدتوجھی را 

را تشکيل بدھد، بايستی رضايت و موافقت  یدرصد 75يا  50، 20حق رای حداقل سھم وی  سرمايه گذاری

  نمايد.دريافت اوليه بانک مرکزی را 

و يا مشارکت خود  نمايدمی کسب  شرکت سرمايه گذاریی را در مشارکت قابل توجھاگر شخص  .2

ماده جاری افزايش  1ده در بند بيش از مقدار ذکر شرويداد يا معامله به در حق رای را در نتيجۀ ھرگونه 

شخص مذکور در بارۀ آن بی اطالع بوده يا اينکه  و وراثت)در نتيجه (از جمله انتقال مشارکت  دھد می

اسناد حقوقی امکان مطلع شدن را نداشته است، وی موظف است برحسب مقررات وضع شده به موجب 

شرکت در  مشارکت قابل توجه کسبروز پس از مطلع شدن در باره  10در مھلت  کزیبانک مر تنظيمی

   اطالع بدھد. بانک مرکزیمراتب را به  ،در شرکتمشارکت يا افزايش  سرمايه گذاری

 ۀنامدرخواست کسب نمايد شرکت سرمايه گذاریشخصی که در نظر دارد مشارکت قابل توجھی در  .3

ات و فھرست اطالعارائه می نمايد.  بانک مرکزیبه  مشارکت قابل توجهن جلب موافقت اوليه بدست آورد

 و ھمچنين ارائه می شود مشارکت قابل توجهدريافت موافقت اوليه  ۀناممدارکی که به پيوست درخواست

  تعيين می شود. بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمینحوه، مقررات و شرايط آن برحسب 

شرکت به وساطت  شرکت سرمايه گذاریدر  ليه مشارکت قابل توجهموافقت اوجھت دريافت شخص  .4

شخص نمايد مبنی بر اينکه با مشارکت خود  ارائه می بانک مرکزیھمچنين اطالعيه ای به  سرمايه گذاری

غيرمستقيم بدست نخواھد آورد،  مشارکت قابل توجهھويت شخص دارای  شرکت سرمايه گذاریديگری در 

اسناد و اطالعات  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیذکور موظف است برحسب بر خالف اين امر شخص م

به مقرر اين ماده  نيز ارائه نمايد. نمايندمی کسب غير مستقيم  مشارکت قابل توجهمربوط به اشخاصی که 
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بانک شورای  ۀغيرمستقيم نياز به موافقت اولي مشارکت قابل توجهبرای بدست آوردن ھويت شخص دارای 

  می باشد. مرکزی

شرکت به وساطت  شرکت سرمايه گذاریدر  موافقت اوليه مشارکت قابل توجهشخص جھت دريافت  .5

می بايستی پايه و اساس کامل و کافی (اسناد، اطالعات و غيره) در اثبات قانونيت منشاء  سرمايه گذاری

  مايد.ارائه ن بانک مرکزیبه  مشارکت قابل توجهدارايی ھای مورد استفاده در کسب 

ماده  3و  2و اطالعات مندرج در بندھای  به منظور بررسی صحت اسنادمی تواند  بانک مرکزی .6

  جاری اطالعات و اسناد مکمل درخواست نمايد.

ماده جاری موظف است برحسب مقررات وضع شده  1شخص دريافت کننده موافقت مندرج در بند  .7

ره انتقال مالکيت اوراق سھامی (سھام) که بدست آورده دربا بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیبه موجب 

  اطالع بدھد، اگر: بانک مرکزیاست به 

برحسب ميزان  شرکت سرمايه گذاریحق رای شخص  اوراق سھام (سھام)انتقال مالکيت ) در نتيجۀ 1

  درصد کاھش می يابد، 75و  50، 20، 10مشارکت از 

برحسب ميزان  شرکت سرمايه گذاریم) حق رای شخص ) در نتيجۀ انتقال مالکيت اوراق سھام (سھا2

  درصد و بيشتر کاھش می يابد. 10مشارکت به مقدار 

که شخص چنان معامله ای  ،الزم خواھد بودنيز موقعی اطالع رسانی برحسب بند جاری در  شرط

  داشت. نخواھدرا  شرکت سرمايه گذاریحق تحت کنترل داشتن نمايد که در نتيجۀ آن وی ديگر  منعقد می

دريافت  ۀنامدرخواست عرضۀ خدمات سرمايه گذاریبا درخواست دريافت مجوز ھمزمان اگر  .8

پيرامون  بانک مرکزیارائه شده باشد، در اين صورت  بانک مرکزیبه  مشارکت قابل توجهکسب موافقت 

  تصميم واحد اتخاذ می نمايد. مشارکت قابل توجه کسبصدور مجوز و اعالم موافقت در خصوص 

روز پس از دريافت اسناد و اطالعات الزم پيرامون اعالم موافقت اوليه  30در مھلت  بانک مرکزی .9

  تصميم گيری می نمايد.يا رد آن  مشارکت قابل توجهب کسدر 

ماده جاری ھمچنين مھلتی را  9با اتخاذ تصميم پيرامون موافقت اوليه مندرج در بند  بانک مرکزی .10

ماه باشد.  6اين مھلت نمی تواند بيشتر از  وافقت مذکور در طی آن عمل می نمايد.تعيين می نمايد که م

، افزايش مشارکت يا شرکت سرمايه گذاریدر  مشارکت قابل توجهب کسپيرامون شخص موظف است 

اطالع  بانک مرکزیدر مھلت مذکور بيدرنگ به  شرکت سرمايه گذاریانعقاد معامله بدست آوردن کنترل 

  بدھد.

اشخاص حقيقی که در مناطق برون مرزی سکونت دائمی يا فعاليت دارند و ھمچنين اشخاص  .11

حقوقی و اشخاص فاقد ھويت شخص حقوقی که در مناطق مذکور ايجاد يا به ثبت رسيده اند يا اقربای نسبی 
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 و منحصراً برحسب بانک مرکزیبا موافقت اوليه می توانند يا سببی اشخاص وضع شده در بند جاری 

شرکت سرمايه در سرمايه اساسنامه ای  ،يک يا چند معاملهدر نتيجۀ مقررات وضع شده در اين فصل 

بانک فھرست مناطق برون مرزی شورای  .(صرفنظر از ميزان مشارکت)کسب نمايند مشارکت  گذاری

  تعيين می نمايد. مرکزی

نسبی يا سببی آنان بای اشخاص حقوقی ايجاد شده با مشارکت اشخاص وضع شده در اين بند يا اقر

و منحصراً برحسب مقررات وضع شده در اين ماده، در سرمايه  بانک مرکزیتوانند با موافقت اوليه  می

  مشارکت بدست آورند (صرفنظر از ميزان آن). شرکت سرمايه گذاریاساسنامه ای 

  

  مشارکت قابل توجه کسب. رد موافقت اوليه در 55ماده 

در  مشارکت قابل توجهب کستواند درخواست اعالم موافقت اوليه در می  بانک مرکزیشورای  .1

  را رد نمايد، اگر: شرکت سرمايه گذاری

بدست آورد از ارائه اطالعات و اسناد تعيين شده در  مشارکت قابل توجهشخصی که در نظر دارد ) 1

  ی نمايد،اين قانون خودداری می نمايد يا آنھا را در مھلت تعيين شده ارائه نم 54ماده 

نبوده  اسناد حقوقی تنظيمیمطابق با الزامات قانون و  بانک مرکزی) اسناد و اطالعات ارائه شده به 2

  يا جعلی، گمراه کننده يا ناقص باشند،

ناتمام محکوميت  ۀدورو سابقه سوءپيشينه دارای  مشارکت قابل توجه کسب کنندۀ) شخص حقيقی 3

  ،باشد

به اثبات را  مشارکت قابل توجه کسبھای مورد استفاده برای  رايیدا) شخص نتواند قانونی بودن 4

  برساند،

  شخص قادر به کار نبوده يا دارای محدوديت کاری باشد،) 5

) شخص بر اساس حکم دادگاه از بعھده داشتن ھرگونه سمت در زمينه ھای مالی، اقتصادی و حقوقی 6

  منع شده باشد،

  ارای تعھدات تسويه نشده باشد،) شخص ورشکسته شناخته شده باشد و د7

  شود، عرضۀ خدمات گذاری ۀيت رقابت آزاد در زمينودنظر سبب محد ) معامله مورد8

که بر پايه و اساس  چنان عملی شده باشند ) شخص يا اقربای نسبی و سببی وی در گذشته مرتکب9

عملکرد  انک مرکزیبو نظر شورای  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیراھنمای تعيين شده بر اساس 

شرکت سرمايه شخص مذکور بعنوان دارا بودن حق رای در موقع اتخاذ تصميمات نھاد عالی مديريت 
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يا وخيم شدن اوضاع مالی يا لطمه زدن به شھرت  شرکت سرمايه گذاریتواند به ورشکسته شدن  می گذاری

  .شودو اعتبار آن منجر 

يا اقربای نسبی و  مشارکت قابل توجه کنندۀ بکسص ) بنا به نظر معقول بانک مرکزی عملکرد شخ10

می تواند مانع اجرای نظارت کافی از سوی  شرکت سرمايه گذاریسببی وی يا ماھيت روابط متقابل با 

برحسب  بانک مرکزیاز سوی  شخص مذکور ۀشود، يا امکان بدست آوردن اطالعات دربار بانک مرکزی

  کشور خارجی باشد.از يک شخص  آنقانونگذاری ملی وی محدود باشد، اگر 

بايستی  مشارکت قابل توجهب کسدر خصوص رد درخواست جلب موافقت  بانک مرکزیتصميم  .2

  توجيه شده باشد.

موظف است در ظرف مھلت ھفت روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون رد درخواست  بانک مرکزی .3

يا  مشارکت قابل توجه کسبوافقت اوليه نامۀ دريافت ماطالع شخص ارائه کننده درخواستمراتب را به 

  نماينده وی برساند.

پيش  اين قانون و ھمچنين در موارد 54در صورت حصول اطالع پيش بينی شده به موجب بند ماده  .4

 شرکت سرمايه گذاریدر  مشارکت قابل توجه کسب بانک مرکزیاگر که اين ، بندموجب ھمان بينی شده به 

مشارکت می تواند به شخصی که از طريق و به نام وی  بانک مرکزیايد، از سوی شخص را کشف می نم

شرکت مشارکت خود در اقدام به انتقال مالکيت  مھلت معقولتحقق می يابد پيشنھاد نمايد که در  قابل توجه

(در صورت عدم اجرای پيشنھاد از طريق مراجع  متوقف سازدآن را يا به شکلی نمايد  سرمايه گذاری

  . )نمايدام قضايی اقد

  

  مشارکت قابل توجهب کس ۀ. لغو عملکرد موافقت اولي56ماده 

شرکت سرمايه در  مشارکت قابل توجه کسبمی تواند عملکرد موافقت اوليه  بانک مرکزیشورای  .1

از طرف شخص يکی  شرکت سرمايه گذاریدر  مشارکت قابل توجهب کسرا لغو نمايد، اگر پس از  گذاری

  اين قانون بر مال شده باشد. 55ماده  1به موجب بند از داليل وضع شده 

پيشنھاد نمايد که  می تواند به شخص بانک مرکزیماده جاری  1در موارد وضع شده به موجب بند  .2

نمايد يا به شکلی آن را  شرکت سرمايه گذاریاقدام به انتقال مالکيت مشارکت خود در در مھلت معقول 

  ).نمايد ای پيشنھاد از طريق مراجع قضايی اقدام(در صورت عدم اجر متوقف سازد

  

  مشارکت قابل توجه. عواقب قانونی کسب غير قانونی 57ماده 

با نقض الزامات مقرر در اين قانون از  شرکت سرمايه گذاریدر  مشارکت قابل توجهمعاملۀ کسب  .1

  درجه اعتبار ساقط خواھد بود.



48 

 

مشارکت لزامات مقرر در اين قانون، شخص دارندۀ با نقض ا مشارکت قابل توجهدر صورت کسب  .2

خود، دريافت سود سھام و شامل شدن در ھيئت مديره از طريق انتخابات يا انتصاب از حق رای  قابل توجه

  شوند. کسب شده بحساب آورده نمی و در زمان شمارش آرا اوراق سھام نماينده خود در آن استفاده نمی نمايد

پيشنھاد نمايد که  می تواند به شخص بانک مرکزی ماده جاری 1موجب بند  در موارد وضع شده به .3

نمايد يا به شکلی آن را  شرکت سرمايه گذاریدر مھلت معقول اقدام به انتقال مالکيت مشارکت خود در 

  متوقف سازد (در صورت عدم اجرای پيشنھاد از طريق مراجع قضايی اقدام نمايد).

شرکت دفتر فھرست شرکای  ۀ، شخص اداره کنندرکت سرمايه گذاریشالزامات اين ماده برای  .4

و ھمچنين برای ھر شخصی که اجرای حقوق و اختيارات آرای تحکيم شده با اوراق بھادار  سرمايه گذاری

  موردنظر را سازماندھی می نمايد الزامی است.

  

  ساؤ. الزامات در قبال ر58ماده 

و  شرکت سرمايه گذاریز رئيس ھيئت مديره (ناظر) عبارتند ا شرکت سرمايه گذاریسای ؤر .1

رئيس و اعضای نھاد اجرايی، معاونت مدير اجرايی، حسابدار کل و معاون وی، رئيس مميزی اعضای آن، 

  ھای منطقه ای و ساختاری آن.و اعضای آن و ھمچنين روسای واحد داخلی

  عبارتند از: نمی باشند اریشرکت سرمايه گذسمت رياست  بهاشخاصی که واجد شرايط انتصاب  .2

  ) اشخاصی که به مقرر قانون محجور يا دارای توان کاری محدود شناخته شده باشند،1

  اين قانون فاقد صالحيت حرفه ای باشند، 50ماده  2) اشخاصی که به مقرر بند 2

منع شده  بر اساس حکم دادگاه از بعھده داشتن ھرگونه سمت در زمينه ھای مالی، اقتصادی و حقوقی) 3

  باشند،

  ) ورشکسته شناخته شده باشند يا دارای تعھدات تسويه نشده (نابخشوده) باشند،4

) در گذشته مرتکب چنان عملی شده باشند (عملکرد يا عمل ناکارآمد) که بر اساس راھنمای تعيين شده 5

رئيس بعنوان شخص مذکور نتيجه گيری می شود که  بانک مرکزیو نظر  اسناد حقوقی تنظيمیبه موجب 

را بطور شايسته  شرکت سرمايه گذارینخواھد توانست زمينه مورد نظر فعاليت  شرکت سرمايه گذاری

اداره نمايد يا عملکرد وی می تواند منجر به وخيم شدن اوضاع مالی يا لطمه وارد آمدن بر شھرت و اعتبار 

  آن شود.

انجام وظايف خود با مد نظر داشتن منافع در حين موظفند  شرکت سرمايه گذاریو کارکنان  مديران .3

  .و مشتريان آن صادقانه عمل نمايند شرکت سرمايه گذاری

  



49 

 

  عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری. مقررات فعاليت اشخاص 59ماده 

داخلی تنظيم  دستورالعمل ھایشخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری موظف است مقررات و  .1

  کنان خود را به تصويب برساند (منبعد: مقررات فعاليت).کننده عملکرد مديران و کار

  مقررات فعاليت بايستی شامل: .2

شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه بين مديران و کارکنان و  تضاد منافع انۀاقدامات پيشگير) 1

  ،گذاری

ير گردش اسناد و اطالع رسانی در ارتباط با عرضۀ خدمات سرمايه گذاری و غرويه عمل مبادله ) 2

  ،شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاصلی 

  سرمايه گذاری و غير اصلی، عرضۀ خدمات) مقررات 3

  مميزی داخلی، فعاليت) مقررات 4

  ) و ساير رويه ھای وضع شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی باشد.5

ر قبال محتوای خود جزئيات الزامات د اسناد حقوقی تنظيمیمی تواند برحسب  بانک مرکزی .3

  وضع نمايد. شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری مقررات فعاليت

 مقررات فعاليتموظف است پيرامون انجام تغييرات در  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری .4

  برساند. بانک مرکزیبه اطالع  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیبه مقرر و مھلت تعيين شده به موجب 

  

  . مميزی داخلی60ماده 

که تمامی سطوح اداره و  باشدمی داخلی  کنترل سيستمبه داشتن شرکت سرمايه گذاری موظف  .1

  شامل خواھد شد. شرکت سرمايه گذاریفعاليت 

موظف است دارای واحد مجزای مميزی داخلی (منبعد: مميزی داخلی) و  شرکت سرمايه گذاری .2

محول نمايد. رئيس مميزی مميز مستقل به برحسب قرارداد ی را عملکردھای مميزکارکنان مستقل باشد يا 

شرکت سرمايه داخلی و اعضای آن  (منبعد: مميزی ھای داخلی) بايستی الزاماتی را که در قبال مديران 

، رئيس شرکت سرمايه گذاریعضو نھاد مديريت  به موجب اين قانون وضع شده اند برآورده سازند. گذاری

، مديران يا کارکنان آن نمی توانند شرکت سرمايه گذاریچنين اقربای نسبی وسببی و کارکنان آن و ھم

  مميزی داخلی باشند.

مجمع انتصاب می شوند.  شرکت سرمايه گذاریاز سوی نھاد ذيصالح مديريت  داخلیھای مميزی  .3

شرکت اگر  .بشمار می رود نھاد ذيصالح مديريت شرکت سرمايه گذاریعمومی شرکای (سھامداران) 
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واحد  بشمار خواھد رفت. نھاد ذيصالح مديريت ھيئت مديرهھيئت مديره تشکيل داده باشد، در اين صورت 

  مميزی داخلی می تواند مشتمل بر يک يا بيش از يک نفر باشد.

و به نھاد  در اجرای حدود اختيارات خود مستقالً عمل می نمايد شرکت سرمايه گذاری مميزی داخلی .4

  پاسخگو می باشد. شرکت سرمايه گذاری تذيصالح مديري

  باشد. مميزی داخلیفقط شخص دارای صالحيت حرفه ای وضع شده به موجب اين قانون می تواند  .5

  مطابق با نظامنامه تصويب شده از سوی شرکت: مميزی داخلی .6

  ،را کنترل می نمايد شرکت سرمايه گذاری) فعاليت ھای جاری و ريسک ھای 1

تنظيمی اسناد حقوقی را با الزامات وضع شده در قانون،  شرکت سرمايه گذاریاليت مطابقت فع) 2

تصويب شده بر اساس قانون، مقررات بازار تنظيمی و قوانين فعاليت شرکت و ساير اسناد حقوقی بررسی 

  می نمايد،

 نھاد ذيصالح) نتيجه گيری ھای بعمل آمده را گزارش و در خصوص مسائل ارائه شده از سوی 3

  به ارائه پيشنھادات خود می پردازد. مديريت

موظف است شرايط الزم جھت اجرای موثر حدود اختيارات  شرکت سرمايه گذارینھاد اجرايی  .7

  .فراھم نمايدرا  مميزی داخلی

اسناد حقوقی ھر گونه تخلف در اجرای الزامات وضع شده در قانون و ديگر کشف در صورت  .8

و ھمچنين پيرامون ھر گونه خسارات قابل مالحظۀ وارده بر منافع  يه گذاریشرکت سرمااز سوی  تنظيمی

اجرايی نھاد روز کاری پس از کشف آن مراتب را به  5موظف است در طی  مميزی داخلی مشتريان،

  اعالم نمايد. بانک مرکزی، ھيئت مديره، اپراتور بازار تنظيمی مربوطه و شرکت سرمايه گذاری

  کميسيون بازرسی ايجاد نمی شود. ذاریشرکت سرمايه گدر  .9

  

  . محدوديت ھای عرضه خدمات سرمايه گذاری و خدمات غير اصلی61ماده 

  ن) -271) شماره 01/10/1389( 22/12/2010قانون اصالحی مورخه  ه موجب(ويرايش عنوان ماده ب

 گذاری عرضه کنندۀ خدمات سرمايه به منظور مھار کردن ريسک فعاليت اشخاص بانک مرکزی .1

عرضه  برای عرضۀ انواع مجزای خدمات سرمايه گذاری از سوی اشخاصرا تواند محدوديت ھايی  می

  يا برای عرضۀ آنھا مقررات ويژه ای را وضع نمايد. پيش بينی نمايد کنندۀ خدمات سرمايه گذاری

پيش بينی  لیصمديران صندوق سرمايه گذاری فقط می توانند خدمات سرمايه گذاری و خدمات غير ا .2

  عرضه نمايند. »پيرامون صندوق ھای سرمايه گذاری«شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان 

  ن) -271) شماره 01/10/1389( 22/12/2010قانون اصالحی مورخه به موجب  61(اصالح ماده 
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  ص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاشخ. الزامات فعاليت ا6فصل 

  جاری . محدودۀ عملياتی فصل62ماده 

عرضۀ ، الزامات قرارداد ص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاشخبه موجب اين فصل وظايف ا

وضع و حمايت از آن مشتريان دارايی ھای  حسابداریسرمايه گذاری، اطالع رسانی به مشتريان و  خدمات

  شود. می

  

  ص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاشخ. وظايف ا63ماده 

  موظف است: دمات سرمايه گذاریشخص عرضه کنندۀ خ .1

، دقت و توجه کافی و در کمال خدمات سرمايه گذاری و غير اصلی در سطح حرفه ای مناسب) 1

  ، )امانت داریوظيفه ( عرضه شودوظيفه شناسی و به نفع مشتری 

د از انعقاد معامالتی که موجب ايجاد تضاد منافع بين خود و مشتريان خود خواھد شد خودداری نماي) 2

  و در صورت عدم امکان آن اولويت به منافع مشتری داده شود،

برای جلوگيری از ايجاد تضاد منافع ميان و خدمات غير اصلی  سرمايه گذاری عرضۀ خدمات) در 3

و در صورت عدم امکان آن  خود و مشتريان خود يا ميان مشتريان مختلف خود دست به اقدامات کافی بزند

  آنھا به انجام برساند،اقدامات الزم در تضعيف 

انجام امور محوله از سوی مشتريان خود حداالمکان با بھترين شرايط با در نظر گرفتن حجم ) 4

  معامله، ارزش، مھلت انجام و ديگر شرايط ناشی از ويژگی ھای آنھا،

اشاعۀ  برای جلوگيری از تضاد منافع در ارتباط با تدوين و اقدامات اداری و سازمانی کارآمد) اجرای 5

  ات سرمايه گذاری ارائه شده از طرف خود.پيشنھاد

تا پيشنھاد فروش و (يا) فروش اوراق بھادار پيش بينی  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری .2

اين قانون موظف است اطالعاتی در خصوص اوراق بھادار مورد نظر و  6ماده  2بند  6شده در تبصره 

بانک  اسناد حقوقی تنظيمیحداقل الزامات مقررات انتشار آن برحسب صادر کنندۀ آن منتشر نمايد که 

  وضع می شوند. مرکزی

مجاز به پيشنھاد فروش و (يا) فروش اوراق بھادار  ص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاشخا .3

ق يا لغو اين قانون نمی باشند، اگر آنان از ثبت، فھرست بندی، تعلي 6ماده  2بند  6پيش بينی شده در تبصره 

  اوراق بھادار مذکور اطالع داشته اند يا می توانستند اطالع داشته باشند.مجوز فروش 
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  سرمايه گذاری عرضۀ خدمات. قرارداد 64ماده 

شخص عرضه کنندۀ خدمات فقط بر اساس قرارداد کتبی منعقد شده فی ما بين  خدمات سرمايه گذاری .1

عرضۀ خدمات سرمايه . عدم رعايت کتبی بودن قرارداد و مشتری می تواند عرضه شود سرمايه گذاری

  از درجه اعتبار ساقط خواھد بود. گذاری

برحسب مقررات  خدمات سرمايه گذاریقرارداد در صورتی نيز کتبی محسوب می شود که در آن 

  .ه باشدپيشنھاد عمومی عرضه شد

و در جھت اجرای قرارداد منعقد ماده جاری انعقاد شفاھی معامالتی را که به توافق طرفين  1بند  .2

  می باشند، محدود نمی سازد. عرضۀ خدمات سرمايه گذاریشدۀ کتبی در خصوص 

موظف است برحسب نحوه و مقررات وضع شده به  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری .3

ل مالکيت در باره کسب اوراق بھادار، ثبت و انتقا مشتريان را بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیموجب 

اطالع رسانی  آنھا و ويژگی ھای اجرای حقوق تحکيم شده با آنھا و ريسک ھای مربوط به آنھا مطلع سازد.

  مذکور می تواند به شکل استاندارد به مشتريان ارائه شود.

روز قبل به  10می تواند از سوی مشتری به شرطی که  عرضۀ خدمات سرمايه گذاریقرارداد  .4

روز  3اطالع داده شود بطور يک جانبه فسخ شود. در طی  مات سرمايه گذاریشخص عرضه کنندۀ خد

موظف است اوراق بھادار و  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریکاری پس از فسخ قرارداد 

سازد. حق وضع شده به موجب اين مشتری يا نماينده وی منتقل به موجودی ھای پولی متعلق به مشتری را 

  حسب قرارداد محدوديت داشته باشد.بند نمی تواند بر

خود الزامات اجباری در خصوص  اسناد حقوقی تنظيمیمجاز است برحسب  بانک مرکزی .5

شخص عرضه وضع نمايد که شمول آن در قراردادھا از وظايف  عرضۀ خدمات سرمايه گذاریقراردادھای 

  خواھد بود. کنندۀ خدمات سرمايه گذاری

  

  شتری. اطالع رسانی به م65ماده 

موظف است برحسب درخواست مشتری ھرگونه  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری .1

مشمول انتشار اسناد حقوقی اطالعاتی را که برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون و ساير 

  باشند در اختيار وی بگذارد. می

در اطالعاتی تری موظف است برحسب درخواست مش شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری .2

  اختيارات و جوابگويی مديران در اختيار وی بگذارد.خصوص شرکای قابل توجه، مديران و ھمچنين 
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خود جزئيات الزامات در خصوص ترکيب،  اسناد حقوقی تنظيمیمجاز است برحسب  بانک مرکزی .3

ص عرضه کنندۀ خدمات اشخنحوه و محتوای اطالعات، گزارشات و ساير اسناد مشابه مورد ارائه از سوی ا

  به مشتريان، وضع نمايد. سرمايه گذاری

  

  عرضۀ خدمات سرمايه گذاری. الزامات 66ماده 

  موظف است: عرضۀ خدمات سرمايه گذاریدر موقع  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری .1

عاتی نيز از مشتری خود خواستار ارائه دانش و تجربه وی در زمينه فعاليت سرمايه گذاری و اطال) 1

  در خصوص اھداف سرمايه گذاری شود،

اطالعاتی در خصوص ريسک  ،) با در نظر داشتن دانش و تجربه مشتری در زمينه سرمايه گذاری2

محسوب  ھای مربوط به معامالت مورد نظر و ھمچنين ارزش و حجم اوراق بھاداری که موضوع معامله

  شوند در اختيار مشتری قرار دھد، می

  از ساز و کارھای موجود در حمايت از سرمايه گذاران مطلع سازد، ) مشتری را3

) در ھر زمان و بنا به درخواست مشتری و حداقل سه ماه يکبار، گزارش حسابدھی در خصوص 4

در چارچوب ساختار و وی ارزش بسته اوراق بھادار متعلق به وی، معامالت منعقد شده با دارايی ھای 

  .در اختيار وی بگذارد عرضۀ خدمات سرمايه گذاریوارد مربوط به مديريت آن و ھمچنين ساير م

خود جزئيات الزامات در قبال شکل و محتوای  اسناد حقوقی تنظيمیمی تواند برحسب  بانک مرکزی .2

  ماده جاری تعيين نمايد. 1گزارشات و ساير اسناد مشابه وضع شده به موجب بند 

ص عرضه کنندۀ خدمات اشخخود برای ا وقی تنظيمیاسناد حقمی تواند برحسب  بانک مرکزی .3

اين قانون استثنائاتی را در خصوص  25ماده  1بند  2و  1وضع شده به موجب تبصره ھای  سرمايه گذاری

  ماده جاری وضع نمايد. 1الزامات وضع شده به موجب بند 

  

  . حسابداری دارايی ھای مشتريان و حفاظت از آنھا67ماده 

موظف است برای ھر يک از مشتريان و ھمچنين برای  خدمات سرمايه گذاری شخص عرضه کنندۀ .1

  دارايی ھای خود و مشتريان خود حسابداری مجزا انجام بدھد.

موظف است در جھت حفاظت از دارايی ھای متعلق به  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری .2

ھمچنين مطابق با شرايط قرارداد منعقده فی ما  مشتريان و حمايت از حقوق آنان اقداماتی را در دست گيرد و

  بين خود و مشتری، ثبت حسابداری و سرمايه گذاری دارايی ھای مشتريان را تامين نمايد.
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دارايی ھای مشتری به نفع خود مجاز به استفادۀ  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری .3

و مشتری در  رضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریشخص عباشد، اگر طبق قرارداد منعقد شده فی ما بين  نمی

  اين باره موردی تعيين نشده باشد.

مجاز است فقط در صورت وجود توافق نامه کتبی که با  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری .4

  مشتری منعقد شده است دارايی ھای وی را به نام خود به وثيقه بگذارد.

که دارايی ھای مشتری را در حساب وی يا در حساب  ریشخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذا .5

ثبت حسابداری  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاوراق بھادار يا حساب بانکی افتتاح شده به نام 

  می نمايد موظف است برای ھر يک از مشتريان حساب ھای مجزا داشته باشد.

 شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریمشتری که از سوی اوراق بھادار و دارايی ھای نقدی  .6

اداره می شود يا بنام وی حسابداری می شود و ھمچنين سود حاصل از استفادۀ آنھا نمی تواند در ازای 

. در صورت ورشکستگی و عدم شودمصادره ضبط و  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریقروض 

اوراق بھادار، دارايی ھای نقدی که به ، شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریتوانايی پرداخت 

از اموال وی مشتری درخواست محض مديريت وی سپرده شده است و ھمچنين سود حاصل از ادارۀ آنھا به 

  به مشتری عودت داده می شود.جدا شده و 

ھت تامين اجباری ج و خود مقررات الزم اسناد حقوقی تنظيمیمی تواند برحسب  بانک مرکزی .7

  مشتری که در اين ماده پيش بينی شده است  وضع نمايد.وق حفاظت از حق

  

  . عمليات ممنوعه68ماده 

  مجاز به انجام عمليات ذيل نمی باشد: شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری .1

) توصيه به مشتری در خصوص انعقاد قرارداد، از پيش با اطالع از اين که انعقاد قرارداد مورد نظر 1

به منظور سواستفاده در در نظر است قرارداد مذکور به تعريف اين قانون اين که يا  ودهببه نفع مشتری ن

  منعقد شود، قيمت

قيمت ذکر نسبت به که  به حساب خود با اوراق بھادار معامالتی را با چنان قيمت ھايی منعقد نمايد) 2

با  خود معامالتی را منعقد نمايددر ابالغيۀ داده شده از سوی مشتری مساعدتر بوده و ھمچنين به حساب  شده

وجود داشتن اطالع از اين که مشتری در نظر دارد انعقاد معامالت مشابه را ابالغ نمايد، يا انعقاد آنھا 

  تواند به نحوی به سرمايه گذار خسارت وارد آورد. می

ۀ ، مديران و کارکنان آن، ديگر اشخاص اجرا کنندشخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری .2

، اشخاص انجام دھنده تجزيه و تحليل ھا در بازار اوراق بھادار ابالغيه ھای انجام معامالت با اوراق بھادار



55 

 

مجاز به سواستفاده در بازار به تعريف اين قانون  يا تدوين کنندگان و (يا) ناشران پيشنھادات سرمايه گذاری

  باشند. نمی

  

  . وظيفه ثبت و حفظ سوابق69ماده 

سرمايه گذاری در  عرضۀ خدماتموظف است در طی  کنندۀ خدمات سرمايه گذاری شخص عرضه .1

 اسناد حقوقی تنظيمیبرحسب مقررات وضع شده به موجب  ،خصوص ابالغيه ھای دريافتی و اجرا شده

  به ثبت و حفظ سوابق بپردازد. بانک مرکزی

  ھداری می شوند.ماده جاری حداقل به مدت ھفت سال نگ 1اطالعات ثبت شده مطابق بند  .2

  

  . جزئيات معيارھا70ماده 

 68و  66، 63می تواند جزئيات معيارھای اجرای الزامات پيش بينی شده به موجب مواد  بانک مرکزی

  وضع نمايد. ص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاشخدر خصوص فعاليت ااين قانون 

  

  . نورم ھای اقتصادی فعاليت شرکت ھای سرمايه گذاری7فصل 

  نورم ھای اقتصادی اصلی برای شرکت ھای سرمايه گذاریتعيين . 71ده ما

می تواند نورم ھای اقتصادی اصلی ذيل را برای فعاليت شرکت ھای سرمايه گذاری  بانک مرکزی .1

  وضع نمايد:

  ،و سرمايه کلی) حداقل ميزان سرمايه اوليه 1

  ) نورم ھای معادل سرمايه کلی،2

  ) نورم ھای نقدينگی،3

  قدار (مقادير) حداکثر ريسک يک وام گيرنده، تمامی وام گيرندگان،م) 4

  ) مقدار (مقادير) حداکثر ريسک يک طلبکار، تمامی طلبکاران،5

  ) نورم مديريت ارز خارجی.6

دارای  شرکت ھای سرمايه گذارینورم ھای اقتصادی اصلی اجباری ھستند و بايستی برای کليه  .2

، بجز نورم يکسان باشد جمھوری ارمنستاننوع مشابه فعال در  یعرضۀ خدمات سرمايه گذارمجوز 

شرکت ھای ماده جاری تعيين شده برای  1بند  1اقتصادی سرمايه کلی پيش بينی شده به موجب تبصره 

  و ساير موارد پيش بينی شده در قانون. که جديداً ايجاد می شوند سرمايه گذاری
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اسناد ات محاسبه و ترکيب عناصر سھيم در آن برحسب حد نصاب نورم ھای اقتصادی اصلی، مقرر .3

  وضع می شوند. بانک مرکزی حقوقی تنظيمی

آن حد نصاب نورم تعيين شده برای ھر يک از آنھا  شرکت سرمايه گذاریبيش از يک نوع در قبال  .4

  .باشد در قبال آنھا اعمال می شود که شديدترين حد نصاب

  

  . سرمايه کلی72ماده 

لی (اوليه) و مکمل (ثانوی) آن مجموع سرمايه ھای اص شرکت سرمايه گذاریلی سرمايه ک .1

  باشد. می

عناصر سرمايه اصلی (اوليه) عبارتند از سرمايه اساسنامه ای، سود تقسيم نشده و ديگر عناصر  .2

  .بانک مرکزیتعيين شده از سوی 

بانک وضع می شوند.  کزیبانک مر اسناد حقوقی تنظيمیعناصر سرمايه مکمل (ثانوی) برحسب  .3

محدود را رکت سرمايه مکمل در محاسبه سرمايه کلی اشمی تواند مبه منظور محاسبه نورم ھا  مرکزی

  نمايد.

  . مقدار حداقل سرمايه اساسنامه ای و سرمايه کلی73ماده 

در را  سرمايه گذاریھای شرکت  مقدار حداقل سرمايه اساسنامه ای و سرمايه کلی بانک مرکزی .1

 يامی تواند سالی يک بار حداقل سرمايه اساسنامه ای  بانک مرکزی يک وجه مشخص تعيين می نمايد.قالب 

  .را مورد بازنگری قرار دھد سرمايه گذاریھای شرکت سرمايه کلی 

 سرمايه گذاریھای شرکت حداقل سرمايه اساسنامه ای يا سرمايه کلی بازنگری در  بانک مرکزی .2

سرمايه موظفند در طی آن مقادير بازنگری شدۀ  سرمايه گذاریھای شرکت  که را مھلتیھمچنين 

  .اين مھلت حداقل به مدت يک سال می باشد .را تکميل نمايند تعيين می نمايد ای يا سرمايه کلی اساسنامه

 سرمايه گذاریھای شرکت می تواند مقدار حداقل سرمايه کلی ديگری برای  بانک مرکزی .3

می تواند سالی يک بار حداقل مقدار  بانک مرکزی الب يک وجه مشخص تعيين نمايد.جديدالتاسيس در ق

جديدالتاسيس را مورد بازنگری قرار دھد. نورم مقدار حداقل  سرمايه گذاریھای شرکت سرمايه کلی 

است از زمان تعيين شده  بانک مرکزیکه از سوی جديدالتاسيس  سرمايه گذاریھای شرکت سرمايه کلی 

  ن الزم االجرا می گردد.پذيرش آ

  

  . نورم ھای معادل سرمايه74ماده 

  عبارتند از: سرمايه گذاریھای شرکت نورم ھای معادل سرمايه کلی 
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  ،در سطح ريسک بين سرمايه کلی و دارايی ھانسبت حد ) 1

  سطح ريسک.در  اصلی و دارايی ھاسرمايه بين نسبت حد ) 2

  

  . نورم ھای نقدينگی75ماده 

  عبارتند از: سرمايه گذاریھای شرکت دينگی کلی نورم ھای نق

  ،(نقدينگی کلی) شرکت سرمايه گذاریی کل دارايی ھادارايی ھای نقدينگی باال و ) نسبت حد بين 1

  (نقدينگی جاری). شرکت سرمايه گذارینسبت حد بين دارايی ھای نقدينگی باال و تعھدات جاری ) 2

  

  يک وام گيرنده، تمامی وام گيرندگانمقدار (مقادير) حداکثر ريسک . 76ماده 

شرکت سرمايه نسبت بين سرمايه کلی مقدار حداکثر  بعنوانمقدار حداکثر ريسک يک وام گيرنده  .1

اعطا شده به يک وام گيرنده و اقربای نسبی و سببی آن از سوی شرکت سرمايه گذاری، و وام ھای  گذاری

، وجوه ديگر ، تضمين ھای داده شده در ازای تعھدات آنشرکت سرمايه گذاریھای دريافتنی در قبال  ابحس

  می شود.تعريف  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیتعھدات وضع شده به موجب 

ماده جاری وضع  1بند با مطابق  شرکت سرمايه گذاریمقدار حداکثر ريسک تمامی وام گيرندگان  .2

  .شود می

  ر، تمامی طلبکاران. مقدار (مقادير) حداکثر ريسک يک طلبکا77ماده 

شرکت سرمايه مقدار حداکثر نسبت بين سرمايه کلی  بعنوانمقدار حداکثر ريسک يک طلبکار  .1

و اقربای نسبی و سببی آن از سوی شرکت سرمايه گذاری، طلبکار و وام ھای دريافتی از يک  گذاری

در ازای تعھدات شده  دريافت، تضمين ھای در قبال طلبکار شرکت سرمايه گذاریپرداختنی حساب ھای 

  تعريف می شود. بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی، وجوه ديگر تعھدات وضع شده به موجب خود

ماده جاری وضع  1مطابق با بند  شرکت سرمايه گذاریطلبکاران مقدار حداکثر ريسک تمامی  .2

  شود. می

  

  . نورم مديريت ارز خارجی78ماده 

خارجی  شرکت ھای سرمايه گذاریو شعب  رمايه گذاریسھای شرکت ضريب وضعيت ارز خارجی 

  وضع می شود.» جمھوری ارمنستان بانک مرکزیپيرامون « جمھوری ارمنستانمطابق با قانون 

  

  الزم االجرا شدن نورم ھای اقتصادی. 79ماده 
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، نورم ھای اقتصادی بانک مرکزیدر صورت شديد شدن رژيم نورم ھای اقتصادی اصلی از سوی  .1

  اه پس از تصويب آنھا، اگر مطابق اين قانون مورد ديگری وضع نشده باشد، الزم االجرا می شوند. شش م

مذکور ، نورم ھای بانک مرکزیدر صورت ماليم شدن رژيم نورم ھای اقتصادی اصلی از سوی  .2

  الزم االجرا می شوند.از روزی که بانک مرکزی تعيين می کند 

  

  ژه. نورم ھای اقتصادی وي80ماده 

مدت شش  تامی تواند در موارد فوق العاده  بانک مرکزیبه منظور تامين ثبات بازار اوراق بھادار  .1

  وضع نمايد. نورم ھای اقتصادی ويژهماه 

را در مھلتی اعمال خواھد کرد که امکان خواھد داد تا  نورم ھای اقتصادی ويژه بانک مرکزی .2

  الزامات و شرايط نورم ھای وضع شده وقف دھند. فعاليت خود را با شرکت ھای سرمايه گذاری

که طی آن بازار متزلزل و دستخوش بحران ھا گرديده، يا فوق العاده آن وضعيتی است  وضعيت .3

  :آشکارا چنين تھديداتی متوجه آن می شود که به اشکال ذيل نمايان می شوند

دار که فعاليت منظم بازار را با ) نوسانات شديد سراسری و قابل توجه قيمت ھای عادی اوراق بھا1

  آن را مورد تھديد قرار می دھد، ياخطر مواجه ساخته يا بطور چشمگير 

  قابل توجه در عملکرد بی خطر سيستم پرداخت و تسويه با اوراق بھادار يا تھديد آشکار آن.) اختالل 2

  

  . ثبت حسابداری و گزارشات حسابدھی8فصل 

  اری. سازمان دھی ثبت حسابد81ماده 

ن از درجه  -232) شماره 06/10/1387( 26/12/2008قانون اصالحی مورخه  ه موجبب 81(ماده 
  اعتبار ساقط است)

  

  . گزارشات حسابدھی82ماده 

 ، نحوه و مھلت ھایموظف است برحسب مقررات شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری .1

ارائه  بانک مرکزیت حسابدھی تنظيم و به گزارشا بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی وضع شده به موجب

  نمايد.

مورد عرضه از سوی شخص، فرم  سرمايه گذاریمجاز است بسته به نوع خدمات  بانک مرکزی .2

  ھای مجزای حسابدھی و مقررات مجزای ارائه آنھا وضع نمايد.
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  . انتشار گزارشات حسابدھی83ماده 

، گزارش نتيجه چھار ماه پس از پايان سال مالیمھلت طی موظفند در  شرکت ھای سرمايه گذاری .1

گيری مميزی، گزارشات حسابدھی مالی ساالنه و تا پانزدھم ماه بعدی ھر سه ماھه گزارشات حسابدھی سه 

ماھه خود را منتشر نمايند. به تعريف اين بند نشر اطالعات در سايت اينترنتی يا مطبوعات انتشار محسوب 

  شود. می

بجز را نيز  یبخواھد تا اطالعات ديگر شرکت ھای سرمايه گذاریز است از مجا بانک مرکزی .2

اطالعات اداری، برحسب نحوه، ساير يا و اطالعاتی که اسرار تجاری يا اسرار غيره محسوب می شوند 

در سايت اينترنتی خود،  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیتناوب و مقررات وضع شده به موجب 

  انه ھای جمعی خبری منتشر نمايند.مطبوعات يا ديگر رس

، شعب و شرکت سرمايه گذاریگزارشات حسابدھی مشمول انتشار بايستی در محل استقرار  .3

  ھای آن قابل دسترس باشد. نمايندگی

  

  اقتصادی - . مميزی ساالنه فعاليت مالی84ماده 

ص انجام دھنده می بايستی ھر سال از سوی شخ شرکت سرمايه گذاری اقتصادی - فعاليت مالی .1

خود می تواند  اسناد حقوقی تنظيمیبرحسب  بانک مرکزیمميزی تحت بازرسی مميزی قرار گيرد. 

وضع نمايد، که در  شرکت سرمايه گذاریاقتصادی  -معيارھای شخص انجام دھنده مميزی فعاليت مالی

ات مميزی عرضه خدم شرکت سرمايه گذاریصورت مطابقت آنھا شخص انجام دھنده مميزی می تواند به 

  نمايد.

می تواند در ھر زمان دلخواه به دعوت ھيئت مديره و به حساب  شرکت سرمايه گذاریمميزی  .2

  انجام گيرد. شرکت سرمايه گذاری

بغير از تحکيم تعھد  شرکت سرمايه گذاری در قرارداد مورد انعقاد با شخص انجام دھنده مميزی .3

نطيم گزارش حسابدھی مميزی نيز پيش بينی شود (نامه به مديران تدوين نتيجه گيری مميزی می بايستی ت

  ).شرکت سرمايه گذاری

می بايستی ارائۀ نتيجه  شرکت سرمايه گذاریدر قرارداد مورد انعقاد با شخص انجام دھنده مميزی  .4

  گيری از سوی شخص انجام دھنده مميزی پيرامون موارد ذيل نيز پيش بينی شود:

اسناد که به موجب اين قانون و  شرکت سرمايه گذاریمات نورم ھای اقتصادی مطابقت با الزا) 1

  وضع شده اند، بانک مرکزی حقوقی تنظيمی
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و سيستم نظارت داخلی که به  شرکت سرمايه گذاریمطابقت با الزامات عملکرد مميزی داخلی ) 2

  وضع شده اند، بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیموجب اين قانون و 

  .بانک مرکزیيت و قابليت اطمينان گزارشات مورد ارائه به ) تمام3

را مجبور سازد که در طی چھار ماه اقدام به دعوت  شرکت سرمايه گذاریمی تواند  بانک مرکزی .5

 3000از شخص انجام دھنده مميزی نموده و در يکی از روزنامه ھايی که در سطح جمھوری بيش از 

شخص انجام دھنده و نتيجه گيری  شرکت سرمايه گذاریحسابدھی مالی نسخه تيراژ داشته باشد گزارشات 

  را منتشر نمايد. مميزی

شرکت و گزارشات حسابدھی مالی می بايستی از سوی  شخص انجام دھنده مميزینتيجه گيری  .6

  ارائه شود. بانک مرکزیتا اول ماه مه بعد از سال مالی مورد نظر به  سرمايه گذاری

موظف است اسناد و مدارک الزم در  شخص انجام دھنده مميزی بانک مرکزیت بنا به درخواس .7

ارائه نمايد، حتی اگر آنھا حاوی اطالعات  بانک مرکزیرا به  شرکت سرمايه گذاریمميزی خصوص 

شخص انجام  اداری، اسرار تجاری، بانکی يا غيره باشند. عدم انجام وظايف تعيين شده به موجب اين بند

  به مقرر قانون پاسخگو خواھد بود. دھنده مميزی

شخص برای  اسناد حقوقی تنظيمیو نھاد ذيصالح دولتی می توانند مشترکاً و برحسب  بانک مرکزی .8

جزئيات الزامات در خصوص شکل و محتوای مميزی و نتيجه گيری مميزی وضع  انجام دھنده مميزی

  نمايند.

در خصوص نتيجه گيری و گزارش حسابدھی  زیشخص انجام دھنده مميمی تواند از  بانک مرکزی .9

  خود درخواست ارائه توضيحات مکمل نمايد.

اسناد  الزامات اين قانون و ساير قوانين واگر نتيجه گيری مميزی و (يا) گزارش حسابدھی با نقض  .10

شده باشد، انجام ن اسناد حقوقی تنظيمیتدوين شده باشد و يا مميزی برحسب مقررات قوانين و  حقوقی تنظيمی

 شرکت سرمايه گذاریمی تواند آنھا را قبول ننمايد و بخواھد که به حساب  بانک مرکزیدر اين صورت 

  ديگر انجام شود. شخص انجام دھنده مميزیمميزی جديدی از سوی 

  

  شرکت سرمايه گذاری. سازماندھی مجدد و انحالل 9فصل 

  شرکت سرمايه گذاری. سازماندھی مجدد 85ماده 

ديگر يا از طريق تجديد  شرکت سرمايه گذاریيک  ابادغام می تواند با  سرمايه گذاری شرکت .1

  سازماندھی يابد.ساختار مجدداً 



61 

 

برحسب مقررات وضع شده به موجب آيين مدنی جمھوری  شرکت سرمايه گذاریسازماندھی مجدد  .2

  ارمنستان، اين قانون و قوانين ديگر صورت می گيرد.

  ديگر ادغام شود. شرکت سرمايه گذاریمی تواند فقط با يک  ریشرکت سرمايه گذا .3

  

  . مقررات ادغام86ماده 

ھای شرکت ديگر  شرکت سرمايه گذاریبه يک  شرکت سرمايه گذاریدر صورت ادغام يک يا چند  .1

  قرارداد ادغام منعقد می نمايند. بانک مرکزی اوليه ادغام شونده با کسب موافقت

برای کسب موافقت جھت انعقاد قرارداد ادغام برحسب رمايه گذاری سی) شرکت ھا(شرکت  .2

مقررات، نحوه و مھلت ھای تعيين شده از سوی بانک مرکزی، اسناد و مدارک ذيل را به بانک مرکزی 

  نمايند: ارائه می

  دريافت موافقت اوليه ادغام، ۀنام) درخواست1

در حال سازماندھی مجدد پيرامون  اریشرکت ھای سرمايه گذنامه ھای نھادھای مديريت ) تصويب2

  ادغام،

  ) شرايط مھم معامله،3

  تی که در نتيجه ادغام حفظ خواھد شد،) برنامه تجاری سه ساله شرک4

) اطالعات در خصوص آن اشخاصی که در شرکت حفظ شده مشارکت قابل توجھی بدست خواھند 5

دريافت موافقت اوليه در ادغام  ۀامنبه ھمراه درخواستمی شود آورد. به نحوی که شرکتی که حفظ 

درخواستنامه شخص کسب کننده  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیبايستی به مقرر اين قانون و  می

مشارکت قابل توجه و اقربای نسبی و سببی وی در خصوص دريافت موافقت اوليه کسب مشارکت قابل 

  ارائه نمايد، توجه در سرمايه اساسنامه ای خود و ساير اسناد الزم نيز

  .بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی) ساير اطالعات وضع شده به موجب 6

 2در مھلت يک ماه پس از دريافت اسناد و اطالعات الزم و مندرج در بند  بانک مرکزیشورای  .3

ماده جاری تصميم گيری  1ب بند اين ماده پيرامون اعالم موافقت يا عدم موافقت پيش بينی شده به موج

  نمايد. یم

  می تواند عدم موافقت خود را در خصوص قرارداد ادغام اعالم نمايد اگر: بانک مرکزیشورای  .4

  يا اسناد ارائه شده مغاير با قوانين يا اسناد حقوقی باشد، سرمايه گذاریھای)  شرکت(شرکت ادغام ) 1

قص، جعلی يا غير قابل اطمينان ) اسناد مورد نياز بطور شايسته ارائه نشده اند يا اسناد ارائه شده نا2

  باشند،
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حفظ شده در نتيجۀ ادغام به خطر  شرکت سرمايه گذاریوضع مالی  بانک مرکزی) بنا به نظر معقول 3

بانک  اسناد حقوقی تنظيمیخواھد افتاد يا از طرف شرکت مذکور الزامات تعيين شده به موجب اين قانون و 

  نقض خواھند شد، مرکزی

دارای مشارکت يا شخص  شرکت سرمايه گذاریدر نتيجۀ ادغام  بانک مرکزیقول ) بنا به نظر مع4

يا اقربای نسبی و سببی آن در بازار اوراق بھادار موقعيت برتر يا  شرکت سرمايه گذاریقابل توجه در 

  بدست خواھند آورد، انحصاری

يان را به خطر خواھد در نتيجۀ ادغام يکی از طرفين منافع مشتر بانک مرکزیبنا به نظر معقول ) 5

  انداخت.

بانک ادغام شونده در مھلت يک ماه پس از دريافت موافقت اوليه  سرمايه گذاری ھای شرکت .5

را  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی، قرارداد ادغام و ساير اسناد و اطالعات تعيين شده به موجب مرکزی

 15در مھلت  بانک مرکزیه می نمايند. شورای ارائ بانک مرکزیبه پيوست درخواست نامه جھت تاييد به 

تاييد  بهآن را موافقت اوليه دريافت با شرايط آن در صورت مطابقت  ،پس از دريافت قرارداد ادغامروز 

  رساند. می

  

  . عواقب حقوقی ادغام87ماده 

ده به در مھلت ھای تعيين ش که پيرامون ادغام تصميم اتخاذ نموده اند سرمايه گذاریھای شرکت  .1

موجب قرارداد اقدامات پيش بينی شده در قرارداد را اجرا نموده، سند تحويل و تحول را مورد تاييد قرار 

تغييرات و مکمل ھای انجام شده در آن به حفظ شده يا  سرمايه گذاریداده و به انضمام اساسنامۀ شرکت 

ارائه  بانک مرکزیثبتی به  جھت انجام امور بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیمقرر اين قانون و 

  نمايند. می

حفظ شده يا تغييرات و مکمل ھای انجام شده در آن از  سرمايه گذاریاز زمان ثبت اساسنامۀ شرکت  .2

ھای) شرکت (شرکت پيرامون توقف فعاليت  سرمايه گذاریھای شرکت در دفتر ثبت  ،بانک مرکزیسوی 

حفظ  شرکت سرمايه گذاریمندرج در بند جاری ثبت انجام  می شود. از زمان ثبتادغام شده  سرمايه گذاری

  شده تجديد سازمان يافته محسوب می شود.

 در خصوص ادغام بانک مرکزیدر مھلت يک ماه پس از دريافت موافقت اوليه حفظ شده شرکت  .3

  درخواست نامه بازنويسی مجوز به بانک مرکزی ارائه می نمايد.

  

  اطالعيۀ ادغام. 88ماده 
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در حال ادغام موظف ھستند برحسب مقررات تعيين شده از سوی بانک  سرمايه گذاریھای شرکت 

، بانک مرکزیمرکزی در مھلت سه روز پس از دريافت موافقت اوليه انعقاد قرارداد ادغام از سوی 

نسخه به  3000و در يک روزنامۀ دارای تيراژ حداقل در سايت اينترنتی خود طی اطالعيه ای موضوع را 

  ع برسانند.طب

  

  شرکت سرمايه گذاریانحالل . 89ماده 

  :عبارتند از شرکت سرمايه گذاریانحالل پايه و اساس 

  (خود انحاللی)، شرکت سرمايه گذاریبرحسب اتخاذ تصميم مجمع عمومی شرکای ) 1

  بی اعتبار شناخته شدن  کامل مجوز،) 2

  .شرکت سرمايه گذاری) ورشکستگی 3

  

  به تصميم مجمع عمومی شرکاء (خود انحاللی) رمايه گذاریشرکت س. انحالل 90ماده 

 شرکت سرمايه گذاریانحالل مجاز است پيرامون  شرکت سرمايه گذاریمجمع عمومی شرکای . 1

عرضۀ  کليه تعھدات ناشی از قراردادھای سرمايه گذاریشرکت که بر اين  طوشرمتصميم گيری نمايد، 

جبران طلب ھای ديگر طلب کاران کافی در ھای ه باشد و دارايی را به انجام رساند خدمات سرمايه گذاری

  در اختيار داشته باشد.

در مورد مجمع اين به تصميم مجمع عمومی، از سوی  شرکت سرمايه گذاریدر صورت انحالل  .2

بر مبنای اين تصميم گيری  می شود.گيری تصميم جلب موافقت اوليه جھت  بانک مرکزیمراجعه به 

پيوست اسناد و اطالعات توجيه  ضمندريافت موافقت اوليۀ انحالل  ۀدرخواستنام گذاری شرکت سرمايه

 بانک مرکزیبه تعيين می شود،  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیکننده انحالل که فھرست آنھا برحسب 

  .نمايد ارائه می

شرکت نحالل دريافت موافقت اوليه ا ۀروز درخواستنام 90مھلت طی در  بانک مرکزیشورای  .3

  نامه تصميم گيری می نمايد.موافقت يا رد درخواسترا مورد بررسی قرار داده و پيرامون  سرمايه گذاری

پاسخ رد  شرکت سرمايه گذاریاعالم موافقت اوليۀ انحالل  ۀمی تواند به درخواستنام بانک مرکزی .4

ب به خطر افتادن حقوق و منافع سباست انحالل ممکن  بانک مرکزیبدھد، اگر بنا به نظر معقول شورای 

  شود يا اين که شرکت قادر به انجام شايستۀ تعھدات خود نخواھد شد. شرکت سرمايه گذاریقانونی مشتريان 
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، بانک مرکزیاز سوی شورای  شرکت سرمايه گذاریدر صورت اعالم موافقت اوليه انحالل  .5

عرضۀ خدمات سرمايه  ھایقراردادناشی از کليه تعھدات  اقدام به انجام شايستۀ شرکت سرمايه گذاری

  نمايد. می گذاری

عرضۀ خدمات سرمايه فقط پس از انجام شايستۀ کليه تعھدات ناشی از قراردادھای مجمع عمومی  .6

  نموده است می تواند پيرامون انحالل تصميم گيری نمايد.که با مشتريان خود منعقد  گذاری

 ۀنامذ تصميم پيرامون انحالل، درخواستروز پس از اتخادر طی مھلت سه  شرکت سرمايه گذاری .7

اسناد پيوست اسناد و اطالعات توجيه کننده انحالل که فھرست آنھا برحسب دريافت مجوز انحالل ضمن 

  نمايد. ارائه می بانک مرکزیتعيين می شود، به  بانک مرکزی حقوقی تنظيمی

شرکت سرمايه دريافت مجوز انحالل  ۀنامروز درخواست 30در طی مھلت  بانک مرکزیشورای  .8

  را مورد بررسی قرار داده و پيرامون موافقت يا رد درخواست نامه تصميم گيری می نمايد. گذاری

دريافت مجوز انحالل را رد نمايد، اگر تعھدات ناشی  ۀنامدرخواستمجاز است  بانک مرکزیشورای  .9

قادر به جبران و کفايت  شرکت سرمايه گذاریين که وجود داشته باشد يا ا خدمات سرمايه گذاریاز عرضۀ 

  طلبکاران نخواھد بود. طلب ھای

عرضۀ خدمات پيرامون لغو کامل مجوز  ،در صورت صدور مجوز انحالل بانک مرکزیشورای  .10

  می نمايد.گيری نيز تصميم  شرکت سرمايه گذاریاز سوی  سرمايه گذاری

  

  ذاریشرکت سرمايه گ. کميسيون انحالل 91ماده 

در مھلت پنج روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون صدور  شرکت سرمايه گذاریکميسيون انحالل  .1

  .ايجاد می شود بانک مرکزیاز سوی  شرکت سرمايه گذاریمجوز انحالل 

وال (دارايی ھای) آن و جبران ، فروش امشرکت سرمايه گذاریکميسيون انحالل به منظور انحالل  .2

  کاران ايجاد می شود.ھای قانونی طلب طلب

کميسيون انحالل حداقل متشکل از سه عضو می باشد. فقط اشخاص دارای صالحيت حرفه ای وضع  .3

  داشته باشند و عضو آن باشند.شده به موجب اين قانون می توانند رياست کميسيون را بر عھده 

شرکت ۀ نھاد اجرايی تا تشکيل کميسيون انحالل، صالحيت و اختيارات کميسيون انحالل بر عھد .4

مورد ديگری پيش بينی  شرکت سرمايه گذاری ۀمورد نظر خواھد بود، اگر مطابق با اساسنام سرمايه گذاری

  نشده باشد.

تحت انحالل به کميسيون  شرکت سرمايه گذاریانحالل اختيارات مديريت  از زمان ايجاد کميسيون .5

  شود. مذکور منتقل می
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مقررات  ،شرکت سرمايه گذاریدر بارۀ انحالل  روز پس از ايجاد آن 5 در مھلت کميسيون انحالل .6

در رسانده و اطالعيه ای  بانک مرکزیبه اطالع روز  60در مھلت حداقل ارائه ادعاھا از سوی طلبکاران 

  منتشر می نمايد. اشدبنسخه تيراژ  3000حداقل دارای يک روزنامه که در سطح کشور 

  ايجاد می شود. بانک مرکزیبر اساس تصميم شورای آن  ،يون انحاللکميسدر صورت عدم ايجاد  .7

  

  شرکت سرمايه گذاری. روال انحالل 92ماده 

، مھر و کميسيون انحاللموظفند در مھلت سه روز پس از ايجاد  شرکت سرمايه گذارینھاد مديريت  .1

  يل بدھد.تحو کميسيون انحاللموم، سربرگ ھا، اسناد، ارزش ھای مادی و غيره را به 

جھت شمول عبارت  کميسيون انحاللدر مھلت سه روز پس از ايجاد  کميسيون انحاللرئيس  .2

بانک ل انحالل به در حا شرکت سرمايه گذاریدر عنوان شرکتی  »در حال انحالل شرکت سرمايه گذاری«

اقدام به  نامهواستلت پنج روز پس از دريافت درخدر مھ بانک مرکزینامه ارائه می نمايد. مرکزی در خواست

، »در حال انحالل شرکت سرمايه گذاری«؛ شامل عبارت شرکت سرمايه گذاریانجام تغييرات در عنوان 

  نمايد. می

شرکت سرمايه روز پس از انجام تغييرات در عنوان  15موظف است در مھلت  کميسيون انحالل .3

در حال  شرکت سرمايه گذاری«ارت با افزودن عبماده جاری،  2در حال انحالل به موجب بند  گذاری

  نمايد.در حال انحالل  شرکت سرمايه گذاریاقدام به تغيير مھر و موم و سربرگ ھای » انحالل

  تا قبل از آغاز جبران و پرداخت ادعاھای طلبکاران: کميسيون انحالل .4

  را فھرست بندی و ارزيابی می نمايد، شرکت سرمايه گذاری) دارايی ھا و بدھی ھای 1

و انجام عمليات الزم در جھت وصول  شرکت سرمايه گذاری) اقدام به پيدا کردن کليه طلبکاران 2

  می نمايد، شرکت سرمايه گذاریھای دريافتنی  حساب

را حتی المقدور با بھرۀ  شرکت سرمايه گذاری) اقدام به اجرای عملياتی می نمايد که موجودی ھای 3

  بيشتری به فروش برساند،

  در دست می گيرد، شرکت سرمايه گذاریدر جھت تامين اجرای تعھدات موجود در قبال  ) اقداماتی4

شرکت اذ تصميم پيرامون مقررات توزيع ماندۀ موجودی ھا بين شرکاء پس از انجام تعھدات ) اتخ5

  .سرمايه گذاری
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تنظيم  اقدام به ،روز پس از پايان مھلت ارائه ادعاھای طلبکاران 7در مھلت  کميسيون انحالل .5

نسخه تيراژ در سطح کشور  3000 يک روزنامه دارای حداقلو نشر آن در ترازنامه موقت انحالل 

  نمايد، که شامل اطالعات ذيل می باشد: می

  در حال انحالل، شرکت سرمايه گذاریترکيب اموال پيرامون ) 1

منعکس  ادعاھایلغ فھرست ادعاھای ارائه شده از سوی طلبکاران، از جمله: جمع کل مبپيرامون ) 2

، مقدار مبلغ منظور شده به شرکت سرمايه گذاریيا ارائه شده به  شرکت سرمايه گذاریشده در ترازنامه 

ادعاھا که به موجب اين قانون وضع شده است و ھمچنين فھرست  به توالی تامين رضايتھر طلبکار و 

  مجزای ادعاھايی که رد شده است،

  ای ارائه شده از سوی طلبکاران،) پيرامون نتايج بررسی ادعاھ3

  .بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی) ساير اطالعات وضع شده به موجب 4

موظف است يک نسخه از روزنامه ای که در آن ترازنامه موقت انحالل به چاپ  کميسيون انحالل .6

 لزمرا م ن انحاللکميسيومجاز است  بانک مرکزی رسيده است در روز انتشار به بانک مرکزی ارائه نمايد.

  نسخه تيراژ در سطح کشور نمايد. 3000روزنامه دارای حداقل به انتشار ترازنامه موقت انحالل در يک 

اين قانون مطابق با  93وضع شده به موجب ماده  به توالیادعاھای طلبکاران را  کميسيون انحالل .7

  جبران می نمايد.ترازنامه موقت انحالل و از روز انتشار آن 

 ،ن -145) شماره 18/03/1388( 08/06/2009به موجب قانون اصالحی مورخه  92ماده اصالح (
  )ن -72) شماره 29/12/1390( 19/03/2012قانون اصالحی مورخه 

  

  . توالی تامين رضايت ادعاھا93ماده 

 تعھدات تامين شده بوسيله وثيقه در خارج از نوبت و از طريق وجه بدست آمده از فروش موضوع .1

تحت وثيقه که بعنوان تامين تعھد مد نظر بوده است جبران می شود. اگر ارزش تعھد بيش از ارزش فروش 

موضوع وثيقۀ تامين کننده تعھد مورد نظر باشد، در اين صورت آن بخشی که امکان تامين آن بوسيله وثيقه 

  بران می شود.وجود دارد جميسر نباشد، اشتراکاً با تعھداتی که در قبال ساير طلبکاران 

ذيل تسويه حساب  نوبت به حساب دارايی ھای انحالل و به ترتيب شرکت سرمايه گذاریتعھدات  .2

  شوند: می

کميسيون ) نخست: ھزينه ھای الزم در اجرای اختيارات وضع شده به موجب اين قانون از سوی 1

  بر با آن،و پرداخت ھای برا کميسيون انحالل، از جمله: حقوق رئيس و اعضای انحالل

  سرمايه گذاری و غير اصلی، عرضۀ خدمات) دوم: ادعاھای ناشی از قراردادھای 2
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  ) سوم: ادعاھای شامل نشده در نوبت ھای اول، چھارم، پنجم و ششم،3

  برابر بودجه دولتی و محلی، سرمايه گذاریھای شرکت ) چھارم: تعھدات 4

  وام ھای فرعی،) پنجم: ادعاھای ناشی از 5

  .شرکت سرمايه گذاریدعاھای شرکای ) ششم: ا6

از ميان طلبکاران شامل نوبت ھای دوم، سوم و پنجم در توالی تامين رضايت ادعاھای طلبکاران  .3

، اقربای نسبی و سببی شرکت سرمايه گذاریماده جاری، شرکای  2تعيين شده در بند  شرکت سرمايه گذاری

تعھدات شرکت در قبال  جبرانمستثنی می باشند که  شرکت سرمايه گذاریو  شرکت سرمايه گذاریشرکای 

  صورت خواھد گرفت.وبت ششم نآنان در 

ادعاھای  .برخوردار ھستندحقوق برابر در تامين رضايت ادعاھايشان از نوبت  ھمطلبکاران  .4

  طلبکاران ھم نوبت پس از تامين رضايت کامل کليه ادعاھای نوبت قبلی تامين می شوند.

، کميسيون انحاللد شناختن ادعاھای طلبکار يا خودداری از بررسی آنھا از سوی در صورت مردو .5

 کميسيون انحاللاز عملکرد  شرکت سرمايه گذاریطلبکار مجاز است تا تصويب ترازنامه موقت انحالل 

ين تامدر حال  کميسيون انحاللکه  قابل تامين باشددر آن نوبتی شکايت نمايد. بنحوی که اگر ادعای طلبکار 

، در اين صورت دادگاه می تواند تامين رضايت ادعاھا در طی نوبت باشددر ھمان نوبت رضايت ادعاھا 

  مذکور را تا اتخاذ تصميم به حال تعليق درآورد.

اگر طلبکار پس از انقضای مھلت ارائه ادعاھای طلبکاران ادعايی ارائه کرده باشد، در اين صورت  .6

ھای انحاللی که پس از تامين رضايت ادعاھايی که به موقع ارائه شده اند ادعای وی به حساب آن دارايی 

  باقی خواھد ماند، تامين خواھد شد.

اعالم  تا آخرين روز مھلت کميسيون انحاللاگر طلبکار ادعا ارائه کرده و به ثبت رسيده از سوی  .7

در ؛ کميسيون انحاللاز سوی نسخه تيراژ در سطح کشور  3000دارای حداقل در يک روزنامه شده 

، در اين بھم نرساندبرای دريافت ادعای خود حضور  ،خصوص تامين رضايت ادعاھای نوبت مورد نظر

دارايی ھا يا اموال اختصاص داده شده به چنين طلبکاری به مقرر قانون بعنوان سپرده يا امانت به  صورت

  سردفتر تحويل داده می شود.

نسخه  3000دارای حداقل در يک روزنامه  کميسيون انحاللنوبت قبل از آغاز تامين رضايت ھر  .8

تامين رضايت ادعاھا نوبت مورد نظر تيراژ در سطح کشور اطالعاتی پيرامون محل، نحوه و مھلت ھای 

منتشر می نمايد. اطالعات اصلی پيرامون محل، نحوه و مھلت ھای تامين رضايت ادعاھا و ھمچنين انجام 

نسخه تيراژ در سطح  3000دارای حداقل در يک روزنامه روز پس از انتشار آنھا تغييرات در آنھا يک 

  کشور اعتبار قانونی بدست می آورند.
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 21ماده جاری می باشد حداقل به مدت  2مھلت تامين رضايت ادعاھايی که شامل نوبت دوم بند  .9

نخواھد ھيچ عذری قابل بازيابی  باشد. از دست دادن مھلت تعيين شده جھت تامين رضايت ادعاھا با روز می

  .بود

، چنانچه طلبکار در دادگاه شکايتی نداشته کميسيون انحاللادعاھای مردود شناخته شده از سوی  .10

ده شده محسوب خواھند ، بخشوباشد و ھمچنين ادعاھايی که بر اساس حکم دادگاه مردود شناخته شده باشند

  شد.

  )ن -59) شماره 09/12/1389( 28/02/2011ی مورخه به موجب قانون اصالح 93ماده اصالح (
  

  و گزارش حسابدھی کميسيون انحالل. نظارت بر 94ماده 

می تواند برحسب  بانک مرکزی شرکت سرمايه گذاری به منظور اجرای نظارت بر روند انحالل .1

در » انپيرامون بانک مرکزی جمھوری ارمنست« جمھوری ارمنستانمقررات وضع شده به موجب قانون 

  بازرسی بعمل آورد. شرکت سرمايه گذاری

 موظف است برحسب مقررات، نحوه، تناوب و مھلت ھای وضع شده به موجب کميسيون انحالل .2

  ارائه نمايد. بانک مرکزیگزارشات حسابدھی به  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی

 اسناد حقوقی تنظيمی جبوضع شده به مو و نحوۀ برحسب مقرراتموظف است  کميسيون انحالل .3

 عملکرد خود در يکی از ۀاطالعاتی در بار ،ای و حداقل يکبار در ماه به صورت دوره بانک مرکزی

  .منتشر نمايد نسخه تيراژ داشته باشد 3000ھايی که در سطح کشور حداقل  روزنامه

عملکرد آن  ھرگونه اطالعات در خصوصبخواھد تا  کميسيون انحاللمجاز است از  بانک مرکزی .4

  در اختيار بگذارد.را کميسيون 

  

  کميسيون انحالل انحالل. پايان کار ۀ. تصويب ترازنام95ماده 

انحالل را تنظيم نموده و  ترازنامۀ ،محاسبه ھا با طلبکارانانجام کار پس از پايان  کميسيون انحالل .1

در حال انحالل به  گذاریشرکت سرمايه در مھلت سه روز پس از تصويب آن در مجمع عمومی شرکای 

  ارائه می نمايد. بانک مرکزی

ترازنامۀ انحالل با ذکر علل رد آن تصميم گيری پيرامون تاييد يا رد در مھلت ده روز  بانک مرکزی .2

الزامات اين  کميسيون انحالل را رد می نمايد که ترازنامۀ انحاللتاييد در صورتی  بانک مرکزینمايد.  می

  .ه باشدقانون را نقض کرد
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 10در طی مھلت  کميسيون انحالل، بانک مرکزیاز سوی  ترازنامۀ انحاللدر صورت عدم تاييد  .3

و پس از تصويب آن از سوی  را رفع نموده بانک مرکزیاز سوی  ترازنامۀ انحاللروز علل عدم تاييد 

 نامۀ جديدی را بهدر حال انحالل، پيرامون تاييد آن درخواست شرکت سرمايه گذاریمجمع عمومی شرکای 

فوق را مورد بررسی  ۀنامماده جاری درخواست 2به مقرر بند  بانک مرکزیارائه می نمايد.  بانک مرکزی

  قرار می دھد.

، بانک مرکزیاز سوی  ترازنامۀ انحاللدر طی مھلت سه روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون تاييد  .4

از دفتر ثبت  شرکت سرمايه گذاریيرامون حذف پ سرمايه گذاریھای شرکت در دفتر ثبت  بانک مرکزی

و فعاليت آن توقف يافته شده منحل  شرکت سرمايه گذاریمندرجاتی را به ثبت می رساند که پس از آن 

مراتب را به اطالع نھاد انجام دھنده ثبت دولتی اشخاص حقوقی  بانک مرکزی محسوب خواھد شد.

  رساند. می

بانک از سوی  ترازنامۀ انحاللذ تصميم در خصوص تاييد در طی مھلت سه روز پس از اتخا .5

 بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی وضع شده به موجبو نحوۀ برحسب مقررات  کميسيون انحالل، مرکزی

در  کميسيون انحاللعيه صادر می نمايد، که پس از آن تعھدات اطال شرکت سرمايه گذاریپيرامون انحالل 

  انجام يافته محسوب می شود. يه گذاریشرکت سرمارابطه با انحالل 

  

  کميسيون انحاللعضو  حق الزحمۀ. 96ماده 

در حال انحالل صورت  سرمايه گذاریبه حساب اموال شرکت  کميسيون انحاللحق الزحمۀ عضو  .1

  پذيرد. می

کميسيون ميزان حق الزحمۀ عضو خود  اسناد حقوقی تنظيمیبرحسب می تواند  بانک مرکزی .2

  تعيين نمايد. را انحالل

  

  و جمع آوری اطالعات بانک مرکزی. اطالعات اداری. ھمکاری 10فصل 

  ن)-210) شماره 16/09/1395( 06/12/2016به موجب قانون اصالحی مورخه فصل (ويرايش عنوان 

  . اطالعات اداری97ماده 

ه کنندۀ شخص عرض ایھر گونه اطالعات پيرامون حساب ھای مشتری که بربه تعريف اين قانون  .1

(از جمله: برای سپرده گذاری مرکزی) در ارتباط با سرويس دھی مشتری آشکار  خدمات سرمايه گذاری

، اطالعات پيرامون انجام عمليات برحسب ابالغ مشتری و به نفع وی و ھمچنين اسرار تجاری و شده باشد

صنعتی يا مدل  طرح نمونهاداری مشتری، اطالعات پيرامون ھر نوع طرح برنامه يا تدوين آن، اختراع، 

شخص وی که مشتری در نظر داشته است آن را مخفی نگه دارد و  ۀسودمند و ھر گونه اطالعات در بار
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اطالعات از آن مطلع بوده است يا می بايستی از آن مطلع بوده باشد،  عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری

  اداری (منبعد نيز اطالعات) محسوب می شود.

ص عرضه کنندۀ خدمات اشخماده جاری در ارتباط با انجام نظارت بر ا 1که به مقرر بند اطالعاتی  .2

د، اطالعات اداری نقرار داده می شو بانک مرکزیو در خصوص مشتريان آنھا در اختيار  سرمايه گذاری

  د.نبشمار می رو

  

  . انتشار اطالعات اداری98ماده 

 با داشتناطالعات مذکور ولتی يا مقام رسمی که از سوی شخص، نھاد د اطالعات اداریانتشار  .1

از آنھا مطلع شده اند يا به مقرر  امور شغلیدر رابطه با انجام خدمت يا يا و  اعتماد به آنان سپرده شده است

 ماده جاری، ممنوع می باشد. 2، بجز موارد قيد شده در بند اين قانون در اختيار آنان گذاشته شده است

در ، رئيس يا خدمۀ آن موظفند ھرگونه درخواست مبنی بر دمات سرمايه گذاریشخص عرضه کنندۀ خ

د، اگر درخواست مذکور مطابق با مفاد اين قانون ارائه نشده ناختيار گذاشتن اطالعات اداری را رد نماي

  باشد.

 بصورت شفاھی )رسانۀ آنھرگونه عبارت است از انتشار اطالعات مذکور (يا  اطالعات اداریانتشار 

آگاھی يافتن اشخاص ثالث از آن، فراھم ساختن يا کتبی از طريق رسانه ھای خبری جمعی يا طرق ديگر، 

مستقيم به چنين اطالعاتی دسترسی پيدا کنند (اجازه شخاص ثالث که بطور مستقيم يا غيرامکانات برای ا

  .)اطالعات مذکور از تظايا فراھم کردن امکان انتشار آنھا در پی نقض مقررات حف دادن، عدم ممانعت

  ماده جاری ممنوع نمی باشد: 1و به مقرر بند  محسوب نمی شود اطالعات اداریموارد ذيل انتشار  .2

به  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاز سوی  اطالعات اداریيا در اختيار گذاشتن اعالم ) 1

يا عرضۀ وقی، حسابداری و غيره ۀ خدمات مشاوره حقه کنندانجام دھنده و عرضو سازمان ھای اشخاص 

يا انجام برخی امور مشخص، اگر برای  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریخدمات نمايندگی به 

ً به حفظ  انجام امور ايخدمات  ۀعرض مذکور ضروری باشد و اگر اشخاص و سازمان ھای فوق الذکر کتبا

  ،ه باشنداطالعات مورد نظر و خود داری از انتشار آنھا متعھد شد

که فقط مربوط به  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاز سوی مشتری  اطالعاتانتشار ) 2

  باشد يا بر اساس اجازه کتبی يا اجازه شفاھی داده شده در دادگاه از طرف وی،ن مشتری يھم

ص عرضه کنندۀ خدمات اشخدر حين اجرای نظارت بر ا بانک مرکزیبه  اطالعات اداریارائه ) 3

 ص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاشخمجاز است در طی نظارت بر ا بانک مرکزی. رمايه گذاریس

، اگر آشنا شودبا آنھا دريافت و  ص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاشخاطالعات مربوط به مشتريان ا
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اف ديگر وضع نظارت و اھد و ساير دارايی ھا ياسرمايه گذاری ھا  وامی، اطالعات مذکور برای ارزيابی

  ضروری باشد،شده به موجب اين قانون 

جمھوری مطابق با الزامات آيين دادرسی مدنی و آيين دادرسی کيفری  اطالعات اداری ) ارايۀ4

  ،ارمنستان

مقرر در موارد  هاطالعات مندرج در دفتر فھرست صاحبان اوراق بھادار اسمی به صادر کنند ارايۀ) 5

  به شخص پيشنھاد کنندۀ تحويل اوراق بھادار به مقرر اين قانون،يا  ،یقانون و ساير اسناد حقوقدر 

ً توسط  ارايۀ) 6 و  بانک مرکزیاطالعات به نھادھای مالياتی بر حسب مقررات و محتوايی که اشتراکا

 حساب در خصوص ؛وضع شده است» پيرامون ماليات ھا« جمھوری ارمنستاننھاد مالياتی بر اساس قانون 

مشتری از سوی سپرده گذاری مرکزی و اشخاص دارای حق مديريت دفتر  ادار افتتاج شدۀھای اوراق بھ

  اوراق بھادار و صاحبان اوراق سھام شرکت سھامی،فھرست صاحبان 

اطالعات در خصوص معامالت انجام شده با اوراق بھادار از سوی سپرده گذاری مرکزی به  ارايۀ) 7

آيين دادرسی مدنی دگاه که برحسب مقررات پيش بينی شده به موجب فقط بر اساس حکم دا ،نھادھای مالياتی

  باشد، شدهصادر  جمھوری ارمنستانو آيين دادرسی کيفری 

؛ در خصوص تبادل اطالعات معلوم گرديده بين صندوق سرمايه گذاری، سرپرست و امانت دار) 8

؛ صادر شده از سوی ندۀ آنت کنشرکاوراق بھادار متعلق به صندوق سرمايه گذاری يا اوراق بھادار 

بغير از موارد تعيين ادارۀ صندوق سرمايه گذاری يا امانت داری دارايی ھای آن، طی مدت در صندوق، 

  ،»پيرامون صندوق بازنشستگی« جمھوری ارمنستانشده به موجب قانون 

جام دھنده در حين انجام مميزی از سوی شخص ان بانک مرکزیاسناد به  يۀ) اطالعات دريافتی يا ارا9

  مميزی در موارد مقرر در قانون،

بر اساس قانون و قراردادھای بين المللی  به نھادھای ذيصالح کشور خارجی اطالعات اداری يۀ) ارا10

  و مقررات وضع شده به موجب قراردادھای ھمکاری.

، ن -102) شماره 03/04/1389( 24/06/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  98ماده اصالح (
قانون اصالحی مورخه ، ن - 271) شماره 01/10/1389( 22/12/2010انون اصالحی مورخه ق

 06/12/2016قانون اصالحی مورخه ، ن -23) شماره 30/12/1394( 21/12/2015
  ن) -210) شماره 16/09/1395(

  

  اطالعات اداریحفظ  ۀ. وظيف99ماده 

اطالعات اين ماده  3و  2ا بندھای موظفند مطابق ب ص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاشخا .1

  را حفظ نمايند. اداری
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بعنوان ، پرسنل آن، اشخاصی که در گذشته شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریروسای  .2

شخص اشخاص و سازمان ھايی که خدماتی (کارھايی) به رئيس يا کارمند در آن مشغول بوده اند و ھمچنين 

مجاز به نشر  نموده اندخدماتی را ارائه رائه می نمايند يا قبالً ا عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری

قرارگرفته يا دربارۀ اعتماد به آنان در اختيار آنان برحسب که در ارتباط با انجام امور و  اطالعات اداری

ً و بطور غيرمستقيم فراھم ، و ھمچنين استفاده ھای شخصی از آنھا يا اند فتهآنھا اطالع يا  سازیمستقيما

نمی باشند (اجازه دادن، عدم ممانعت يا فراھم کردن  اشخاص ثالثامکانات جھت استفاده از آنھا توسط 

  امکان انتشار آنھا در پی نقض مقررات حفاظت از اطالعات مذکور).

و تعيين  امکانات و تجھيزات فنی ۀموظفند اقدام به تھي ص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاشخا .3

  بنمايند. الزم باشد، اطالعات اداریو نگھداری از ازمانی که برای حفاظت چنان مقررات س

  

  اطالعات اداری. ارايۀ 100ماده 

در موارد و اساس و پايۀ  به نھادھای دولتی، مقامات رسمی و شھروندان اطالعات اداریارائه  .1

  ی باشد.م کتبی اطالعات مذکور اشفاھی يات گزارششامل ارايۀ وضع شده در اين قانون، 

است و يا در ارتباط با انجام امور به وی سپرده شده  اطالعات اداریاعتماد به وی در شخصی که  .2

مجاز به ارايۀ ) شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاطالع يافته است (بغير از  ھااز آنخدماتی خود 

ص عرضه اشخبه مشتريان ا مربوط اطالعات اداریدر اختيار گذاشتن  آنھا به اشخاص ديگر نمی باشد.

بر  ص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاشخکه در پی انجام نظارت بر ا کنندۀ خدمات سرمايه گذاری

  ماده جاری انجام شود. 1بانک مرکزی معلوم می گردد فقط می تواند مطابق با بند 

رحسب مقررات و به نھادھای ذيصالح کشور خارجی ب اطالعات اداریارائه  بانک مرکزیاز سوی  .3

  اھداف تعيين شده در قانون صورت می گيرد.

  ن) -210) شماره 16/09/1395( 06/12/2016به موجب قانون اصالحی مورخه  100ماده اصالح (
  

  در ارتباط با پرونده ھای مدنی و کيفری اطالعات اداری. ارايۀ 101ماده 

را م در ارتباط با پرونده ھای مدنی الز اطالعات اداری شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری .1

فقط بر اساس تصميم دادگاه که برحسب مقررات وضع شده به موجب آيين دادرسی مدنی جمھوری ارمنستان 

جھت ارايه در اختيار می گذارد، که در آن می بايستی شخص و اطالعات مربوط به آن که  می شوداتخاذ 

  نظر است قيد بشوند.مد 

جمھوری در ارتباط با پرونده ھای کيفری بر اساس آيين دادرسی کيفری  اریاطالعات ادارايۀ  .2

  تنظيم می شود. ارمنستان
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 در خصوص ديگر اشخاصی که در تصميم اتخاذ شده بر اساس تصميم وضع اطالعات اداریارايۀ  .3

  ممنوع می باشد. ذکر نشده اند، ماده جاری 1به موجب بند  شده

  

  به وارثين مشتريان (وارثين حقوقی) داریاطالعات ا. ارايۀ 102ماده 

به وارثين مشتريان (وارثين  اطالعات اداریارايۀ  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاز سوی 

  صورت می گيرد. جمھوری ارمنستانحقوقی) برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون مدنی 

  

  اشخاصو ھمکاری با  بانک مرکزی. ھمکاری بين المللی 102.1ماده 

اجرای اختيارات و صالحيت ھای وضع شده به موجب قانون و تحقق امور به منظور  بانک مرکزی .1

خود در زمينۀ بازار اوراق بھادار با نھادھای ذيصالح کشور خارجی و ھمچنين با سازمان ھای بين المللی 

ود آنھا بر اساس عرف بين و در صورت نبيا قراردادھای ھمکاری بين المللی  یاز طريق انعقاد قراردادھا

  ھمکاری می نمايد. ،المللی و پذيرفته شده

 ،به ابتکار خود يا بر اساس استعالم و مبتنی بر مقررات وضع شده در قانون بانک مرکزی .2

اطالعاتی را با نھادھای ذيصالح کشور خارجی (شامل اسناد و مدارک) از جمله: اطالعات محرمانه وضع 

پيرامون « جمھوری ارمنستانبجزء اسرار دولتی و اداری وضع شده به موجب قانون شده به موجب قانون (

که بر اساس تعھدات ناشی از قرارداد بين المللی يا قرارداد ھمکاری حفظ محرمانه ») اسرار دولتی و اداری

اوراق اطالعات مذکور به منظور تنظيم و نظارت بر بازار  می نمايد.مبادله  ،بودن آنھا رعايت می شود

ھای انجام شده در بازار اوراق بھادار يا ھمکاری بين المللی در زمينه   بھادار، مبارزه عليه سوءاستفاده

  حمايت از منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بھادار مورد استفاده قرار می گيرند.

کشور خارجی  نھادھای ذيصالحسوی از حاوی اسرار استعالم ھای دريافت می تواند  بانک مرکزی .3

  آشکار نمايد:در موارد ذيل آنھا را حاوی و ھمچنين اطالعات 

  ماده جاری، 2) جھت منظورھای پيش بينی شده به موجب بند 1

  ده.شده و اطالعات درخواست ش) بر حسب موافقت نھاد ذيصالح خارجی استعالم 2

(بجزء اسرار دولتی و اطالعات حاوی اسرار وضع شده به موجب قانون می تواند  بانک مرکزی .4

در اختيار نھادھای ») پيرامون اسرار دولتی و اداری« جمھوری ارمنستاناداری وضع شده به موجب قانون 

محرمانه بودن آنھا به موجب ذيصالح کشور خارجی بگذارد، مشروط بر اين که می بايستی الزامات حفظ 

کور از الزامات حفظ محرمانه بودن آنھا که به رعايت شوند، اگر الزامات مذ جمھوری ارمنستانگذاری قانون

  د.نموجب قوانين و اسناد حقوقی کشور خارجی ھمکار وضع شده اند شديدتر باش
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  ارايۀ اطالعات به نھادھای ذيصالح کشور خارجی را رد می نمايد، اگر: بانک مرکزی .5

  شد،) ارايۀ اطالعات تاثير منفی بر استقالل، امنيت و نظم عمومی داشته با1

  اسرار دولتی و اداری بشمار بروند،) اطالعات مورد نظر 2

  د،وش جمھوری ارمنستان) ارايۀ آنھا منجر به نقض الزامات پيش بينی شده به موجب قانونگذاری 3

ماده جاری مورد استفاده  2آنھا برای اھداف پيش بينی شده در بند  بانک مرکزی) بنا به نظر معقول 4

  قرار نخواھند گرفت،

پرونده کيفری تشکيل شده  جمھوری ارمنستان) در قبال شخص مندرج در استعالم با ھمان موارد در 5

قرار گرفته باشد  پيگردبه مقرر قانون تحت  جمھوری ارمنستانباشد، يا اگر ھمان شخص با ھمان موارد در 

برای اعمال  رد درخواستکه اطالعات موباشد و ماداميکه نھاد ذيصالح کشور استعالم کننده اطمينان نداده 

اعمال شده است،  جمھوری ارمنستانپيگرد و پاسخگويی ديگری بغير از پيگردی که به موجب قانون 

  .ضروری می باشد

علل ارايۀ بانک مرکزی بايد مراتب را بصورت کتبی با  ،در صورت رد درخواست ارايۀ اطالعات .6

  ع نھاد استعالم کننده برساند.رد آن به اطال

می تواند با نھادھای ذيصالح کشور خارجی قراردادھای  بانک مرکزیمنظور تبادل اطالعات  به .7

  ھمکاری يا موافقت نامه ھای ديگر منعقد نمايد.

جھت جلوگيری يا بررسی سوءاستفاده ھا در بازار اوراق بھادار و ھمچنين در صورت لزوم  .8

ده به موجب قرارداد بين المللی يا قرارداد ھمکاری دسترسی به اطالعات مورد مبادله در موارد پيش بينی ش

اری می نمايد که با اشخاص حقيقی و حقوقی ھمک بانک مرکزیاسناد و مدارک و (يا) کپی آنھا)،  :(از جمله

  .گذارند می اطالعات و اسناد ضروری را در اختيار بانک مرکزیکتبی  ۀنامبر اساس درخواست

  ن)-210) شماره 16/09/1395( 06/12/2016اصالحی مورخه  به موجب قانون 102.1 مادهاصالح (
  

  . بازار تنظيمی4بخش 

  . مجوز انجام فعاليت 11فصل 

  . مجوز فعاليت103ماده 

شرکت سھامی که برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون مجوز فعاليت اپراتوری بازار  .1

  پراتور بازار تنظيمی بشمار می رود.مورد تنظيم (منبعد در اين فصل مجوز) دريافت کرده است ا

سازماندھی خريد و فروش اوراق بھادار بدون مجوز صادر شده برحسب مقررات وضع شده به  .2

مجاز به انجام معامله با ھر  ص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاشخموجب اين قانون ممنوع می باشد. ا
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در جمھوری ارمنستان نمی باشند، اگر سازمان دھندۀ بازاری ھر وسيلۀ استفاده از با  ،اوراق بھادارنوع 

  ماده جاری نباشد. 1بازار مورد نظر دارای مجوز تعيين شده به موجب بند 

صادر يا لغو می شود. مجوز منحصراً برحسب مقررات  بانک مرکزیمجوز بر اساس مصوبۀ  .3

ين ديگر مفادی ديگری در خصوص لغو وضع شده در اين قانون لغو می گردد. در صورتی که برابر قوان

  عمل خواھند کرد.مجوز وضع شده باشد، مفاد اين قانون 

  ھر بازار تنظيمی فقط يک اپراتور می تواند داشته باشد. .4

 اسناد حقوقی تنظيمیعمومی ارز خارجی برحسب قانون،  تجارتاپراتور مجاز به سازماندھی  .5

در چنين  الزامات وضع شده به موجب مقررات بازار می باشد. پذيرفته شده بر اساس قانون و مطابق با

در نتيجۀ معامالت که  )ادعاھامواردی اپراتور ھمچنين مجاز به تعيين و تسويه (کليرينگ) تعھدات متقابل (

  می باشد.بوجود آمده است، عمومی ارز خارجی  تجارتمنعقد شده در طی 

 اسناد حقوقی تنظيمیات و موارد وضع شده به موجب بر اساس اين قانون و برحسب مقرر اپراتور .6

جھت کاھش ريسک ھای بوجود آمده در طی تجارت ارز خارجی، صندوق ضمانت ايجاد می  بانک مرکزی

شکل گيری و خود ميزان، ترکيب و شرايط  اسناد حقوقی تنظيمیمجاز است برحسب  بانک مرکزینمايد. 

  .استفاده از صندوق ضمانت را وضع نمايد

به اپراتور اجازه بدھد تا انواع فعاليت  خود اسناد حقوقی تنظيمیمجاز است برحسب  بانک مرکزی .7

و در دارند، داشته باشد ماده جاری  1که ارتباط تنگاتنگی با فعاليت پيش بينی شده به موجب بند  یھای مکمل

  صورت لزوم الزامات مکمل برای اجرای آنھا وضع نمايد.

يا ھر نوع فعاليت ديگری که  شتهانجام فعاليتی که ارتباطی با سازماندھی بازار ندااز سوی اپراتور  .8

می تواند مانع روال عادی فعاليت  بانک مرکزیولی بنا به نظر معقول  بودهمربوط به سازماندھی بازار 

اری ماده ج 7تصويب شده به موجب بند  اسناد حقوقی تنظيمی، اگر مطابق مجاز نمی باشد ،بازار بشود

  مورد ديگری وضع نشده باشد.

بازار «ماده جاری (گروه اشخاص) مجاز به استفادۀ عبارت ھای  1شخص فاقد مجوز مندرج در بند  .9

شکل ھای صرفی و اشتقاقی و ترجمۀ آنھا در عنوان يا و » بورس اوراق بھادار«، »تنظيمی اوراق بھادار

  آگھی ھای خود نمی باشد.

عملکردھای سازماندھی تجارت با اوراق بھادار صادر شده از م به اجرای اقدا بانک مرکزی اگر .10

  .آن نخواھد شد مفاد اين بخش شامل حال ،نمايدب بانک مرکزیيا  جمھوری ارمنستانسوی 

  

  . ثبت اپراتور و صدور مجوز104ماده 
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به موجب  برای ثبت دولتی اپراتور و صدور مجوز، موسسين آن مطابق با فرم و محتوای وضع شده .1

  ارايه می نمايند: بانک مرکزیاسناد و مدارک ذيل را به  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی

  نامۀ ثبت و صدور مجوز،) درخواست1

  ،اپراتورتجاری  ۀ) برنام2

  نسخه، 6در  مجمع موسسمصوب  اپراتور) اساسنامۀ 3

به آن، فھرست اسناد و مدارک  نامۀ ثبت عنوان شرکتی اپراتور که الزامات مورد ارائه) درخواست3.1

نامه و ثبت عنوان شرکتی و تغييرات ين روابط مربوط به بررسی درخواستمورد ارائه به ھمراه آن و ھمچن

ً توسط بانک مرکزی و نھاد تام االختيار دولت وضع می شود، تنظيم  آن برحسب مقرراتی که مشترکا

  د،شو می

  ،کاء)اپراتور (شر) اطالعات در بارۀ سھامداران 4

  اپراتور پيرامون انتصاب روسای اپراتور، موسسمجمع  ۀنام) تصويب5

، نمونه امضای روسا به تصديق سردفتر، کپی گواھی صالحيت اپراتور) اطالعات پيرامون روسای 6

  ای آنان،  حرفه

بانک پذيرفته شده از سوی  اسناد حقوقی تنظيمیاين قانون و اسناد و مدارک وضع شده به موجب ) 7

اشخاص دارای مشارکت جھت دريافت مجوز اوليه مشارکت قابل توجھی  ،برای اساس اين قانون کزیمر

  قابل توجه در اپراتور،

  طرح پيش نويس قوانين و مقررات بازار،) 8

در بانک مرکزی يا در يکی افتتاح شده اساسنامه ای اپراتور به حساب  ۀ) قبض رسيد پرداخت سرماي9

  ک جمھوری ارمنستان،از بانک ھای فعال در خا

منعقد منعقده با سپرده گذاری مرکزی به منظور تامين اجرای تعھدات ناشی از معامالت  قرارداد) 10

  شده در بازار مورد نظر،

 عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریپنج شخص با حداقل که  ) توافقنامه ھای اوليۀ شرکت در تجارت11

  منعقد شده باشد،

  عوارض،) قبض رسيد پرداخت 12

  .بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی) ساير اسناد و مدارک تعيين شده به موجب 13

اطالعات پيش  قابليت اطمينان بانک مرکزی می تواند اطالعات و اسناد مکملی را که برای ارزيابی .2

 اسناد حقوقیبرحسب  بانک مرکزیماده جاری الزم باشد درخواست نمايد.  1بينی شده به موجب بند 

استثنائاتی را در خصوص ارائه برخی شرکای قابل توجه غير مقيم و روسا  برای خود می تواند تنظيمی
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، اگر امکان ارائه چنين اسناد و اطالعاتی برحسب ماده جاری قائل شود 1اسناد و اطالعات مندرج در بند 

  باشد.قابل اعمال غير نظر  قانون کشور مورد نظر محدود باشد يا در قبال شخص مورد

ج در اسناد ارائه شده با اگر در طی بررسی درخواست نامه تغييراتی در اطالعات مندر .3

نامه صورت گرفته باشد، درخواست کننده موظف خواھد بود تا اتخاذ تصميم در خصوص ثبت و درخواست

د. در نمايصدور مجوز يا رد ثبت و صدور مجوز از سوی بانک مرکزی اطالعات تغيير يافته را نيز ارائه 

نامه از زمان دريافت اسناد و تغييرات انجام شده در اطالعات از سوی بانک مرکزی اين صورت، درخواست

  ارائه شده محسوب خواھد شد.

، ن -145) شماره 18/03/1388( 08/06/2009به موجب قانون اصالحی مورخه  104اصالح ماده (
  ن) -151ه ) شمار29/12/1390( 19/03/2012قانون اصالحی مورخه 

  

  ثبت و صدور مجوز اتخاذ تصميم پيرامون. 105ماده 

و صدور مجوز، اگر اسناد و اطالعات ارائه شده مطابق با اين  اپراتوربانک مرکزی پيرامون ثبت  .1

و صدور مجوز متکی بر اين قانون  اپراتورقانون، ساير قوانين و اسناد حقوقی بوده و پايه اساس رد ثبت 

  تصميم گيری می نمايد. شد،وجود نداشته با

بانک مرکزی موظف است در طی مھلت پنج روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون انجام ثبت و صدور  .2

  تحويل دھد. اپراتورمجوز، پروانه ثبت و مجوز را به 

 اپراتورنامه اقدام به ثبت و صدور مجوز درخواستدريافت در طی مدت دو ماه پس از بانک مرکزی  .3

  ثبت و صدور مجوز آن را رد می نمايد. نموده يا

مقررات بازار را به مقرر اين ھمزمان با اتخاذ تصميم پيرامون ثبت و صدور مجوز  بانک مرکزی .4

  قانون به ثبت می رساند.

مراتب را جھت درج  اپراتوربانک مرکزی ظرف مدت پنج روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون ثبت  .5

  به اطالع نھاد ذيصالح ثبت اشخاص حقوقی می رساند. اپراتورت و انجام امور مربوط به ثب

  پس از ثبت در بانک مرکزی ھويت شخص حقوقی بدست می آورد. اپراتور .6

  

  . پايه و اساس رد ثبت و صدور مجوز106ماده 

   و صدور مجوز را رد نمايد، اگر: اپراتوربانک مرکزی می تواند ثبت 

ارائه شده باشد يا در آنھا اطالعات غير قابل اطمينان منعکس شده ) اسناد و مدارک جعلی يا ناقص 1

  باشد،
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به موجب برحسب الزامات اين قانون و الزامات وضع شده واجد شرايط تعيين شده  اپراتور) روسای 2

  نباشند،از سوی بانک مرکزی اين قانون  114ماده تصويب شده بر اساس  اسناد حقوقی تنظيمی

برحسب اين قانون و ساير اسناد حقوقی وضع که  سازماندھی بازار الزاماتيط واجد شرا اپراتور) 3

  شده اند نباشد،

  با قانون مغايرت داشته باشد، اپراتور ۀ) اساسنام4

تصويب شده بر اساس آن باشد، يا مفاد آن  اسناد حقوقی تنظيمیمقررات بازار مغاير با اين قانون و ) 5

ممکن است روال عادی فعاليت بازار يا منافع سرمايه گذاران با خطر  دقيق و صريح نباشد که به سبب آن

  روبرو شود،

بانک مرکزی حتی يک مورد از درخواست ھای دريافت موافقت اوليه کسب مشارکت قابل توجه در ) 6

  اپراتور را رد نمايد، 

د حقوقی تنظيمی که با اين قانون و الزامات تعيين شده برحسب اسنامطابق ارائه شده تجاری  ۀبرنام) 7

  باشد،ناز سوی بانک مرکزی پذيرفته شده است،  اين قانون 108بر اساس ماده 

عملکرد به وقف با تجاری غير واقع بينانه باشد يا اين که  ۀنظر معقول بانک مرکزی برنامبنا به ) 8

  ،بودنخواھد تامين روال عادی فعاليت بازار قادر به  اپراتور ،برنامه

يا اقربای نسبی و سببی آنان، وضعيت  اپراتورمعقول بانک مرکزی عملکرد موسسين ر بنا به نظ) 9

يا مانع روال را به خطر اندازد يا نبود تجربه در زمينه مالی می تواند منافع مشتريان  آنان مالی، اعتبار منفی

  د،يا اجرای درست نظارت از سوی بانک مرکزی بشو اپراتوراز سوی سازماندھی بازار عادی 

  تعيين شده است پرداخت نشده باشد.که از سوی بانک مرکزی اساسنامه ای  ۀ) حداقل مقدار سرماي10

  

  . عوارض دولتی107ماده 

اين قانون بر حسب مقررات و مقدار تعيين شده به  103ماده  1برای دريافت مجوز مندرج در بند 

  ولتی وصول می شود.عوارض د» پيرامون عوارض دولتی«موجب قانون جمھوری ارمنستان 

  

  اپراتور تجاری ۀ. برنام108 ماده

برقراری سيستم ھای تجاری، شامل می بايستی تجاری برای سه سال آتی تنظيم می شود و  ۀبرنام .1

ساختار سازمانی مراجعه کننده، فناوری ھای اطالعاتی ، اپراتوراطالع رسانی و ساير سيستم ھا از سوی 

، و ھمچنين توصيف جزئيات شاخص ھای اقتصادی آنھا و ر تجھيزات فنیساي مورد ارائه از سوی وی و

  اطالعات تعيين شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی باشد.ساير 
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در حين اجرای فعاليت برحسب مقررات، نحوه و مھلت ھای وضع شده به موجب اسناد  اپراتور .2

تجاری که در طی مراحل ثبت و صدور مجوز حقوقی تنظيمی بانک مرکزی در خصوص اجرای برنامه 

  ارائه کرده است گزارش حسابدھی ارائه می نمايد.

موظف است برحسب مقررات، نحوه و مھلت ھای وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی  اپراتور .3

  د. تجاری عملکرد سه ساله و تغييرات انجامی در آن را به بانک مرکزی ارائه نماي ۀبانک مرکزی برنام

  

. لغو مجوز در صورت انحالل شرکت، سازماندھی مجدد، ورشکستگی و ساير موارد وضع 109ماده 

  شده در قانون

بر اساس انحالل، سازماندھی مجدد،  ؛مجازاتاعمال بعنوان  را نهاپراتور شورای بانک مرکزی مجوز 

  ورشکستگی و ساير موارد وضع شده در قانون لغو می نمايد.

  

  مجوز و پيامدھای حقوقی آن . لغو110ماده 

  مجوز می تواند در صورتی لغو شود، اگر: .1

  ،فعاليت سازماندھی بازار را اجرا ننمايدماه پس از دريافت مجوز  12در مدت اپراتور ) 1

  باشند، آشکار شدهاين قانون  106پايه و اساس تعيين شده به موجب ماده ) 2

عات گمراه کننده يا غير قابل اطمينان يا مدارک جعلی به در اقدام به دريافت مجوز اطال) اپراتور 3

  بانک مرکزی ارائه کرده باشد،

به بانک انتشار يا اطالعات گمراه کننده يا اطالعات نا موثق يا اسناد و مدارک جعلی اپراتور ) 4

  مرکزی ارائه کرده باشد،

در اين قانون،  يا بيشتر از دو مورد)(دو  مرتکب تخلفات  قابل توجھیمتوالياً آن مديران يا اپراتور ) 5

  شده باشند،قواعد بازار قوانين ديگر و اسناد حقوقی تصويبی بر اساس آنھا و ھمچنين در الزامات 

ميزان تعيين شده  يارا در مھلت  بانک مرکزیبرابر اين قانون تکاليف محول شده از سوی اپراتور ) 6

  به انجام نرسانده باشد،

 اسناد حقوقی تنظيمیتعيين شده بر حسب اين قانون و اساسنامه ای يا سرمايه کلی  ۀحد نصاب سرماي) 7

  بانک مرکزی نقض کرده باشند. اسناد حقوقی تنظيمیمقدار تعيين شده بر حسب را به بانک مرکزی 

بانک مرکزی  ماده جاری 1بند  2در صورت آشکار شدن پايه و اساس تعيين شده به موجب تبصره  .2

  توصيه نمايد تا در يک مھلت مشخص اقدام به رفع پايه و اساس لغو مجوز نمايد. اپراتوره تواند ب می
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اگر مطابق اين قانون مورد ديگری پيش لغو گردد، اپراتور  مجوز می تواند بر اساس درخواست .3

  بينی نشده باشد.

  :را رد نمايد، اگر اپراتورلغو داوطلبانۀ مجوز تعليق يا مجاز است درخواست  بانک مرکزیای رشو .4

) تعليق مجوز فعاليت، بازار اوراق بھادار را از تنھا خدمات دارای اھميت حياتی محروم خواھد 1

  ساخت،

و اختالالت مھمی در فعاليت منظم بازار گردد و  بحران ،تزلزلمنجر به ايجاد تعليق فعاليت مجوز ) 2

  سازد. متوجه آن واقعی تھديدات

در ماده جاری،  3مندرج در بند  ۀنامروز پس از دريافت درخواست 30بانک مرکزی در ظرف  .5

  خصوص لغو مجوز يا رد درخواست تصميم گيری نمايد.

  در صورت لغو مجوز آن بايستی در طی مھلت سه روز به بانک مرکزی عودت داده شود. .6

مقرر ه ب ه وديع گردمنسازماندھی بازار از حق اپراتور از روز به اجرا درآمدن تصميم لغو مجوز،  .7

  .بودقانون مشمول انحالل خواھد 

در خصوص لغو مجوز مبتنی بر پايه و اساس ماده  بانک مرکزیشورای تصميم اتخاذ شده توسط  .8

بالفاصله منتشر می شود. تصميم مذکور از زمان انتشار آن، اگر زمان ديگری در آن تعيين نشده  ،جاری

  باشد، الزم االجرا می گردد.

اپراتور اختيار پيرامون لغو مجوز ظرف مھلت سه روز در  بانک مرکزیونوشت تصميم شورای ر .9

 کردعمل در دادگاه مانع بانک مرکزیعليه تصميم شورای ارايه شده شود. رسيدگی به شکايت   میگذاشته 

  شد.نخواھد تصميم مذکور 

  

  مديريت ريسک ھای عملياتی. 111ماده 

اجرای معامالت برای  اپراتورساير سيستم ھای مورد استفاده از سوی سيستم ھای اطالع رسانی و  .1

ريسک ھای عملياتی بازاری و  بايستی مطمئن باشند و حتی المقدورو ثبت اطالعات در خصوص آنھا 

  شرکت کنندگان بازار را به حداقل برسانند.

فنی و معيارھای ايمنی خود حداقل الزامات  اسناد حقوقی تنظيمیبر اساس مجاز است  بانک مرکزی .2

  ماده جاری را وضع نمايد. 1سيستم ھای مندرج در بند 

و مديريتی اقدام به تامين امکانات کافی جھت  عملياتیھای ريسک موظف است برای ادارۀ اپراتور  .3

  نظارت و کنترل داخلی نمايد.
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  اپراتورکلی  ۀ. سرمايۀ اساسنامه ای و سرماي112ماده 

اسناد حقوقی و مقررات محاسبۀ آن برحسب  اپراتورايه اساسنامه ای و سرمايه کلی حداقل مقدار سرم .1

  وضع می شود. بانک مرکزی تنظيمی

  مجموع سرمايه ھای اصلی (اوليه) و مکمل (ثانوی) آن می باشد.اپراتور سرمايه کلی  .2

ه و ديگر عناصر عناصر سرمايه اصلی (اوليه) عبارتند از سرمايه اساسنامه ای، سود تقسيم نشد .3

  .بانک مرکزیتعيين شده از سوی 

بانک وضع می شوند.  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیعناصر سرمايه مکمل (ثانوی) برحسب  .4

سرمايه مکمل در محاسبه سرمايه کلی را محدود نمودن می تواند به منظور محاسبه نورم ھا لحاظ  مرکزی

  نمايد.

  

  . مشارکت قابل توجه113ماده 

  اين قانون اعمال می شود. 57الی  54مفاد مواد  اپراتورقبال کسب مشارکت قابل توجه در  در

  

  . خود تنظيمی و مديريت اپراتور12فصل 

  . مديريت اپراتور114ماده 

موظف است ھيئت نظارت (مديران) تشکيل بدھد که منحصراً دارای صالحيت تصويب  اپراتور .1

 ھيئت نظارتا) اصالحات در آنھا می باشد. مقررات تشکيل و فعاليت قواعد بازار، انجام تغييرات و (ي

  وضع می شود. اپراتوربرحسب اساسنامۀ 

ھيئت و ھمچنين ھر مقام ديگر يا کارمند آن  (بجزء عضو يا رئيس  اپراتورعضو نھاد اجرايی  .2

دۀ خدمات سرمايه شخص عرضه کننرئيس، سمت، کارمند يا شرکت کنندۀ ھر گونه ) مجاز نيستند که نظارت

  .باشند گذاری

باشد. اشخاص ذيل  اپراتوربطور ھمزمان نمی تواند عضو نھاد اجرايی  ھيئت نظارتعضو  .3

، رئيس خدمات نظارت، رئيس کميسيون نظم و ھيئت نظارتو  اپراتورتوانند عضو نھاد اجرايی  نمی

  باشند: اپراتورانضباط يا رئيس نھاد ھای مشابه و ھمچنين رئيس 

  قادر به کار نبوده يا دارای محدوديت کاری باشند، )1

  اين قانون فاقد صالحيت حرفه ای باشند، 50ماده  2) مطابق بند 2

) بر اساس حکم دادگاه از بعھده داشتن ھرگونه سمت در زمينه ھای مالی، اقتصادی و حقوقی منع شده 3

  باشند، ضمن اين که در اين باره در حکم قضايی قيد شده باشد،
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  ) ورشکسته شناخته شده باشند و دارای تعھدات تسويه نشده (بخشوده نشده) باشند،4

اسناد ) در گذشته مرتکب چنان عملی شده باشند که بر پايه و اساس راھنمای تعيين شده بر اساس 5

مورد اين نتيجه گيری بعمل می آيد که شخص  بانک مرکزیو بر اساس نظر  بانک مرکزی حقوقی تنظيمی

نخواھد بود و يا عملکرد وی اپراتور قادر به مديريت زمينۀ مربوط به فعاليت اپراتور رئيس عنوان بنظر 

 تجاری شھرت و اعتبارصدمه ديدن يا وخيم شدن اوضاع مالی يا اپراتور به ورشکسته شدن منجر تواند  می

  آن شود.

، فعاليت شرکت کنندگان راپراتوسرويس نظارت بر اپراتور، نھادھای اجرايی موظف است  اپراتور .4

در بازار و ھمچنين تجارت در حال سازماندھی در بازار را تشکيل بدھد که مقررات شکل گيری و حدود 

اختيارات آن برحسب قواعد بازار وضع می شود. عضو و کارمند سرويس نظارت بايستی دارای صالحيت 

  قانون جاری باشد. 50ماده  2حرفه ای مطابق با بند 

می شود، اگر به  اپراتورشامل حال » پيرامون شرکت ھای سھامی«جمھوری ارمنستان  قانون .5

  موجب اين قانون مورد ديگری وضع نشده باشد.

  

  . قواعد بازار115ماده 

  موظف به وضع قواعد بازار می باشد. اپراتورعادی و قانونی بازار، جھت تامين فعاليت  .1

  قواعد بازار بايستی حداقل شامل: .2

ساختار سازمانی بازار (توصيف بازارھا، زيربازارھای در حال سازماندھی و سيستم عامل) و  )1

  ،وضع نشده باشد اپراتوربه آن حدی که به موجب اساسنامۀ  اپراتورسازمانی  رھمچنين ساختا

  در بازار، روند و مھلت ھای آن،به انجام تجارت اوراق بھادار ۀ اجاز) شرايط صدور، لغو و تعليق 2

  ) مقررات تجارت، 3

  ،اپراتور) مقررات و شرايط ارايۀ اطالعات به 4

صدور مجوز شرکت در تجارت به شرکت کنندگان (اعضاء) بازار، مقررات و شرايط تعليق و لغو ) 5

  آن،

) آشکارسازی اطالعات در خصوص ارزش اوراق بھادار و معامالت منعقد شده و ساير اطالعات 6

  ھادار،تجارت اوراق بمربوط به 

کنندگان و شرکت کنندگان بازار در قبال يکديگر، ساير شرکت کنندگان بازار صادر) حقوق و وظايف 7

  ،اپراتورو 
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دارای صالحيت اتخاذ که  يا اعضای نھاد مذکور  اپراتوراشخاص، نھاد مديريت ) حقوق و وظايف 8

و مقررات و شرايط  يا لغو آن ھستند،تعليق  در بازار؛ تجارت اوراق بھادار دادن اجازه بهتصميم پيرامون 

  و عزل آنان،انتخاب يا انتصاب 

  ،بازار تعيين شده است اپراتور) مسئوليت در قبال نقض قواعدی که از سوی 9

  در خصوص معامالت با اوراق بھادار،) مقررات حل اختالفات ايجاد شده 10

تجارت با اجازه به بازار و نرخ ھا، از جمله: پرداخت ھای مربوط به شرکت در تجارت در ) 11

  اوراق بھادار،

  رفتار، اصول و ) قواعد اخالق12

  در صورت ايجاد صندوق ضمانت، مفاد تنظيم کنندۀ شکل گيری و استفاده از آن.) 13

حق شرکت در تجارت در بازار و ھمچنين قواعد بازار بايستی شرايط استاندارد قراردادھای  .3

در صادرکنندگانی که می بايستی اجازۀ تجارت با اوراق بھادار متعلق به آنان  با آنمورد انعقاد قراردادھای 

  .، وضع نمايندداده شودبازار 

پرداخت ھا و شرکت کنندۀ بازار يا صادرکننده در خصوص  اپراتورقرارداد منعقد شده فی مابين  .4

انعقاد قراردادھا با در بازار،  جھت تجارتاوراق بھادار صادرکننده به  رکت در بازار، دادن اجازهاشبرای م

  جزء قواعد بازار محسوب نمی شود. اوراق بھادار در بازار يا ساير خدمات

دھد تا در خصوص قواعد موظف است تا تصويب قواعد بازار به اشخاص ذينفع امکان  اپراتور .5

  خود را ارائه نمايند.پيشنھادات، اظھارات و استدالالت 

  

  زار. ثبت قواعد با116ماده 

تصويب شده است و ھمچنين تغييرات و مکمل ھای  اپراتورکه از سوی ھيئت نظارت  قواعد بازار .1

  ارائه شوند. بانک مرکزیانجام شده در آنھا (منبعد قواعد بازار) بايستی جھت ثبت به 

 فرم آنشکل و نامه ارائه می نمايد که درخواست بانک مرکزیبه جھت ثبت قواعد بازار  اپراتور .2

پيشنھادی و ھمچنين استدالل د عنامه پيش نويس قوا. به پيوست درخواستوضع می نمايد بانک مرکزی

  ضرورت اعمال آنھا ارائه می شود.

اسناد و اطالعات پيش بينی شده به  قابليت اطميناندقت و  بانک مرکزی می تواند به منظور ارزيابی .3

موظف است در طی  اپراتورعات و اسناد مکمل نمايد. درخواست اطال اپراتورماده جاری از  2موجب بند 

ً  5مھلت  بانک به اطالعات و اسناد مورد درخواست را روز کاری پس از دريافت درخواست فوق کتبا

  ارائه نمايد.مرکزی 
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روز پس از ارايۀ دراخوست ثبت قواعد، پيرامون ثبت يا رد آن  45بانک مرکزی در طی مھلت  .4

  د.تصميم اتخاذ می نماي

گمراه کننده، پيوستی نامه ثبت قواعد را رد نمايد، اگر اطالعات تواند درخواستمی  بانک مرکزی .5

که بر اساس اين  اسناد حقوقی تنظيمیو  اين قانونقواعد پيشنھادی مغاير با و متضاد باشند يا  غيرکامل

سرمايه گذاران و اشخاص ديگر قانون وضع شده اند باشد، يا بنا به نظر معقول بانک مرکزی منافع قانونی 

  .افتادد ن، به خطر خواھمی شودآنان که قواعد ارائه شده شامل 

برحسب مقررات و مھلت ھايی تا ابالغ نمايد  اپراتورمجاز است بنا به تصميم خود به  بانک مرکزی .6

ميم مشخص اقدام به پذيرش قاعدۀ (قواعد) مشخص يا در چارچوب صالحيت آن تصکه تعيين خواھد نمود، 

عملکردھای  اپراتور بانک مرکزیاتخاذ نمايد يا عمليات ديگری را دردست گيرد، اگر بنا به نظر معقول 

موجب قواعد خود حفظ و  ، يا رعايت الزامات وضع شده بههدووضع شده به موجب قواعد خود اجرا ننم

  داشته باشد.وجود ذاران برای حمايت از سرمايه گ ضرورت چنين قواعد يا عملياتنمايد، يا تامين ن

الزم  بانک مرکزیاز زمان ثبت در  اپراتورقواعد بازار تصويب شده از شورای ھيئت نظارت . 7

وارد  بانک مرکزیماه از زمان ثبت در  6شدت يافتن رژيم در حال عمل پس از االجرا می باشند. قواعد 

  .اين قانون 80ماده به موجب تعيين شده و شوند، بجز در موارد فوق العاده  عمل می

از ثبت قواعد بازار توسط بانک مرکزی آنھا را در  سروز کاری پ 3موظف است در طی  اپراتور

 بانک مرکزیرا فقط پس از ثبت آن از سوی  قواعد بازار اپراتورسايت اينترنتی رسمی خود منتشر نمايد. 

  .تواند منتشر نمايد می

  

  . سازماندھی بازار13فصل 

  اپراتوريف کلی . وظا117ماده 

اف و ثمربخش بازار را موظف است چنان قواعدی را تعيين و اعمال نمايد که فعاليت شف اپراتور .1

  د.تامين نماي

  به تعريف اين قانون فعاليت بازار در صورتی شفاف و ثمربخش خواھد بود، که: .2

که  شودنحوی سازماندھی  ) اجرای پيشنھادات و معامالت ارائه شده از سوی شرکت کنندگان بازار به1

آنھا بالفاصله در دسترس شرکت کنندگان آن قرار گيرد و متناسب با الزامات اطالع رسانی در خصوص 

  تعيين شده تحقق يابند،

اطالعات در خصوص صادرکنندگان و تجارت اوراق بھادار را بطور  ) کليۀ شرکت کنندگان بازار2

  مذکور قابل دسترس عموم باشد. ھمزمان و برابر دريافت نمايند و اطالعات
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  . برابری شرکت کنندگان 118ماده 

واجد مجاز است در بازار مشارکت نمايد، اگر آن  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری .1

پذيرفته شده بر اساس آن و قواعد  اسناد حقوقی تنظيمیالزامات وضع شده به موجب اين قانون، شرايط و 

مجاز است بر اساس اساسنامۀ خود و قواعد بازار وضع نمايد که فقط شرکت  اپراتوربازار مورد نظر باشد. 

  داشته باشند.بازار شرکت در تجارت به کنندگان بازار می توانند 

در صورتی در بازار به انجام تجارت اوراق بھادار  ۀاجازصادرکننده يا شخص درخواست کنندۀ  .2

اوراق بھادار  کهدر بازار درخواست نمايد، به انجام تجارت ار اوراق بھاد ۀدريافت اجازتواند جھت  می

اسناد حقوقی با الزامات وضع شده به موجب اين قانون،  اوراق بھادارمورد نظر، صادرکننده و تجارت با 

  پذيرفته شده بر اساس آن و قواعد بازار مورد نظر مطابقت داشته باشند. تنظيمی

مورد نظر يا به اشخاص اجازۀ شرکت در  اوراق بھادارجارت با فقط در صورتی اجازۀ ت اپراتور .3

مورد نظر يا شخص درخواست کنندۀ شرکت در بازار واجد  اوراق بھادار صادرکنندهتجارت را می دھد که 

 اپراتورقواعد بازار باشند و در ازای خدمات مورد عرضه از سوی ط و الزامات وضع شده به موجب شراي

  پرداخت نمايند.

 گانصادرکنند ۀشرکت کنندگان بازار و کلي ۀاين ماده بايستی برای کلي 3پرداخت ھای مندرج در بند  .4

  باشد. يکساندر بازار و گروه ھای آنان مورد فروش  اوراق بھادار

  

  در بازاربه انجام تجارت  اوراق بھاداردر صورت اجازۀ  . الزام انتشار بروشور تجارت119ماده 

در به انجام تجارت  اوراق بھادار ۀاجازمطابق با الزامات اين قانون، شور تجارت انتشار بروبدون  .1

  ممنوع می باشد.بازار تنظيمی 

 بروشورثبت اگر به موجب اين فصل مورد ديگری وضع نشده باشد، در اين صورت مفاد مربوط به  .2

وضع شده اند در اين قانون  23و  19، 18، 16، 11الی  8مواد که به موجب و انتشار آن  ی آنمکمل ھا و

  قبال بروشور تجارت و مکمل ھای آن اعمال می شود.

اگر به موجب اين فصل مورد ديگری وضع نشده باشد، در اين صورت مفاد مربوط به عرضۀ  .3

اين قانون وضع شده اند  23و  19، 18گان که به موجب مواد صادرکنندعمومی، کارگزاران پذيره نويسی و 

به در بازار، اشخاص درخواست کنندۀ اجازۀ اوراق بھادار به انجام تجارت ۀ اوراق بھادار زاجادر قبال 

  اعمال می شود.و صادر کنندگان بازار تجارت در 
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شخصی که زيان وارد کرده اين که  با توجه به ؛اين قانون در قبال بروشور تجارت 13و  12مواد  .4

ی که مورد فروش از شخص زيان ديده به قيمت اوراق بھادارخريد  را از طريقزيان وارده است  است مجاز

يا به قيمت فروش آنھا بالفصله پس از اجازۀ تجارت اوراق بھادار پرداخت شده است  اوراق بھادارقبالً بابت 

  در بازار جبران نمايد، اعمال می شود.

اوراق اين قانون در قبال  14الی  11مفاد مربوط به اوراق بھادار و ابزار مشتقه مالی در فصل ھای  .5

. اجازۀ شوند اين قانون وضع شده اند اعمال نمی 4و ابزار مشتقه مالی و بازار آنھا که به موجب ماده  بھادار

و ابزار مشتقه مالی مذکور در بازار و فروش آنھا در بازار مطابق با قواعد به انجام تجارت  اوراق بھادار

  بازار مورد نظر داده می شود.

و  اوراق بھادارتجارت  اجازۀ انجامخود  اسناد حقوقی تنظيمیمجاز است برحسب  انک مرکزیب .6

کليرينگ اين قانون، تجارت با آنھا و شرايط و مقررات ويژۀ  4ابزار مشتقه مالی وضع شده به موجب ماده 

  ا تنظيم نمايد.و محاسبه قطعی تعھدات (ادعاھا) متقابل ايجاد شده در نتيجه معامالت منعقده با آنھا ر

  ن) -189) شماره 06/08/1395( 27/10/2016به موجب قانون اصالحی مورخه  119اصالح ماده (
  

  در بازار اوراق بھادار انجام تجارت. انتشار بروشور تجارت و اجازۀ 120ماده 

 در اوراق بھادارتا روز کاری قبل از دادن اجازه به تجارت  کثربروشور تجارت می بايستی حدا .1

عرضه کنندۀ خدمات سرمايه بازار و حداقل به شکل الکترونيکی در سايت اينترنتی صادرکننده، شخص 

  بازار مورد نظر منتشر شود. اپراتوريا  اوراق بھادارو مجری فروش گذاری 

بروشور تجارت را بطور رايگان در ماده جاری موظفند نسخه چاپی  1اشخاص مندرج در بند  .2

بروشور تجارت بايستی حداکثر تا روز کاری بعد واست کننده قرار دھند. نسخه چاپی ھر شخص درخاختيار 

  از ارائه درخواست در اختيار گذاشته شود.

ی ثبت شده از طرف آن در سايت رسمی اينترنتی خود به بروشور تجارموظف است  بانک مرکزی .3

  ماه پس از ثبت بروشور منتشر نمايد. 12مدت 

عمومی اوراق پيشنھاد ی وضع شده به موجب اين قانون بروشور تھيه شده برای ربروشور تجابجای  .4

تجارت در بازار  برای دريافت اجازۀ منتشر شود، اگر صادرکننده يا پذيره نويسمی تواند بھادار مورد نظر 

  ايد.روز کاری درخواست نم 5مورد نظر حداکثر در طی  اوراق بھاداربالفاصله پس از پايان پذيره نويسی 

  

  یبروشور تجار. استثنائات در الزام به انتشار 121ماده 
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ذيل  اوراق بھاداراين قانون شامل  119ماده  1ی وضع شده به موجب بند بروشور تجارالزام انتشار  .1

  نمی باشد:

 اوراق بھاداردرصد مجموع کل  10ماه حداکثر  12اوراق بھاداری که مجموع کل آنھا در طی ) 1

  دھد،برا تشکيل جاز به تجارت در بازار تنطيمی مورد نظر کالس مشابه م

) اوراق بھاداری که جھت مبادله با اوراق بھادار کالس مشابه صادر کننده مورد نظر و مجاز به 2

  تجارت در بازار تنطيمی صادر شده اند، اگر آن به افزايش سرمايه اساسنامه ای صادرکننده منجر نشود،

شرکت ديگر از سوی سھمی  اوراق بھادارطريق مبادله در ارتباط با کسب  ) اوراق بھاداری که از3

صادر کننده عرضه می شوند و سند قابل دسترس برای سرمايه گذاران ذينفع موجود بوده، که بنا به نظر 

  ،ی باشدبروشور تجارحاوی اطالعاتی ھم ارزش اطالعات مورد نياز بر اساس  بانک مرکزی

به سھامداران  صادرکنندهبه شرکت ديگر از سوی  صادرکنندهر ارتباط با ادغام ی که داوراق بھادار) 4

شرکت ادغام شونده عرضه می شود و سند قابل دسترس برای سرمايه گذاران ذينفع موجود بوده، که بنا به 

  ی باشد،بروشور تجارحاوی اطالعاتی ھم ارزش اطالعات مورد نياز بر اساس  بانک مرکزینظر 

س مشابه که بعنوان پرداخت سود سھام در ازای سھام مجاز به تجارت در بازار مورد سھام کال) 5

نظر، اگر سند قابل دسترس برای سرمايه گذاران ذينفع موجود بوده و حاوی اطالعات در بارۀ تعداد و نوع 

  سھام و ھمچنين ھدف و شرايط عرضه باشد،

ق به گروه صادرکننده به مديران فعلی و سابق يا شخص متعل صادرکنندهی که از سوی اوراق بھادار) 6

، اگر اوراق بھادار کالس مشابه مجاز به تجارت در بازار مورد عرضه می شوند صادرکنندهيا کارمندان 

ی در بارۀ تعداد و نوع سھام و حاوی اطالعاتنظر می باشند و سند در دسترس سرمايه گذاران ذينفع بوده که 

  اشد،ھمچنين ھدف و شرايط عرضه ب

اساسنامه ای از طريق افزايش يا کاھش ارزش اسمی سھام برحسب مقررات  ۀدر مورد تغيير سرماي) 7

  ،»پيرامون شرکت ھای سھامی«قانون جمھوری ارمنستان  36و  35وضع شده به موجب مواد 

د که ی که متعلق به کالس مشابه اوراق بھادار مجاز به تجارت در بازار تنظيمی ھستناوراق بھادار) 8

  ناشی از آنھا صادر شده اند،تحقق حقوق ديگر يا  اوراق بھاداربمنظور مبادله با 

ی که از سوی صادرکننده سھام مجاز به تجارت در بازار صادر شده اند، اگر جمع کل اوراق بھادار) 9

 نظيمیاسناد حقوقی تماه از مقدار تعيين شده به موجب  12مورد عرضه در طی  اوراق بھادارارزش اسمی 

  تجاوز ننمايد. بانک مرکزی

بر اساس  در بازار،به انجام تجارت  اوراق بھادار مجوزصادرکننده يا شخص درخواست کنندۀ کسب  .2

تواند  می بانک مرکزیفقط با موافقت اوليه  ماده جاری 1بند  4و  3اسناد وضع شده به موجب تبصره ھای 
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جھت دريافت موافقت اوليه  در بازار درخواست نمايد.ت به انجام تجار اوراق بھادار مجوزجھت دريافت 

می بايستی به در بازار به انجام تجارت  اوراق بھادار مجوزصادرکننده يا شخص درخواست کنندۀ کسب 

 اسناد حقوقی تنظيمینامه ارئه نمايد که فرم و فھرست اسناد پيوستی به آن برحسب بانک مرکزی درخواست

روز کاری پس از دريافت کليه اسناد و  20در طی مھلت  بانک مرکزی. تعيين می شود بانک مرکزی

اسناد و مدارک در صورت عدم مطابق مدارک الزم پيرامون موافقت اوليه يا رد آن تصميم اتخاذ می نمايد. 

يا در صورت  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیبا الزامات تعيين شده به موجب اين قانون و ارائه شده 

نامۀ دريافت موافقت اوليه را رد ، بانک مرکزی درخواستگرفتن يک واقعيت ضروری يا تحريف آنناديده 

  می نمايد.

ماده  1بند  6و  5ارايۀ فرم و محتوای اسناد پيش بينی شده به موجب تبصره ھای الزامات مربوط به  .3

  وضع می شوند. بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیجاری برحسب 

ذينفع قابل دسترس سرمايه گذاران در صورتی ماده جاری سند  1بند  6الی  3ره ھای به تعريف تبص .4

که بطور شايسته به کليه سرمايه گذاران ذينفع ارسال يا در سايت اينترنتی صادرکننده يا  محسوب خواھد شد

رت در بازار منتشر شده باشد و بصومجوز اوراق بھادار به انجام تجارت شخص درخواست کنندۀ کسب 

مجوز اوراق بھادار به انجام در محل دفتر مرکزی صادرکننده يا شخص درخواست کنندۀ نسخۀ چاپی 

الی  3به تعريف تبصره ھای  در بازار در دسترس کليۀ سرمايه گذاران ذينفع باشد. اوراق بھاداربا تجارت 

  باشد. اب به وی میماده جاری سرمايه گذار ذينفع آن شخصی است که عرضۀ اوراق بھادار خط 1بند  6

  

  مکمل ھای بروشور تجاری و مھلت کابرد آن. 122ماده 

انجام آن اجازۀ که در طی  ،بروشور تجاری دورۀ زمانی پس از انتشار آن استمھلت کاربرد  .1

  ودمذکور معتبر محسوب می ش بروشور تجاریبر اساس  تنظيمی بازاردر  اوراق بھادارتجارت 

 ،ماده جاری رعايت شده باشند 4اگر الزامات تعيين شده به موجب بند  اریبروشور تجمھلت کاربرد  .2

  ماه می باشد. 12

در بازار تنظيمی بر اساس  اوراق بھاداراجازۀ انجام تجارت ، بروشور تجاریپس از انقضای مھلت  .3

  ممنوع می باشد. ذکورم بروشور تجاری

انجام تجارت اوراق بھادار در  ۀدادن اجازتا روز  بروشور تجاریاز زمان ارايۀ درخواست ثبت  .4

، آشکار شدن ھرگونه بروشور تجاری، در صورت انجام تغييرات در اطالعات مندرج در تنظيمی ربازا

، صادرکننده يا شخص درخواست کنندۀ مورد جديد و مھم در آن يا تصحيح يا کشف ھر گونه نواقص در آن

روز کاری پس از حصول اطالع از  5ر موظف است در طی در بازامجوز اوراق بھادار به انجام تجارت 
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در قبال تکميل و انجام تغييرات در  ارائه نمايد. بانک مرکزیبه  بروشور تجاریتکميل انجام موارد فوق، 

  اين قانون اعمال می شود. 14ماده  5الی  2مفاد بندھای  ،بروشور تجاری

  

  . حل اختالف123ماده 

توافق نامۀ کتبی در خصوص  اپراتورادگاه يا اگر فی مابين وی و شخص می تواند از طريق د .1

الفات موجود به ديوان داوری وجود داشته باشد، از طريق ديوان داوری حق اجازۀ اوراق بھادار تارجاع اخ

خود  اوراق بھاداربه دادن اجازۀ تجارت ملزم را  اپراتورو  در بازار را به رسميت بشناسدبه تجارت خود 

  ار بنمايد.در باز

توافق نامۀ کتبی در خصوص  اپراتورشخص می تواند از طريق دادگاه يا اگر فی مابين وی و  .2

ارجاع اختالفات موجود به ديوان داوری وجود داشته باشد، از طريق ديوان داوری حق خود به شرکت در 

  بنمايد.به وی زار بااعطای ھويت شرکت کننده را ملزم به  اپراتوربازار را به رسميت بشناسد و 

  شرکت کننده بازار وظايف. 124ماده 

  شرکت کنندۀ بازار موظف است:

  ) الزامات قواعد بازار را رعايت نمايد،1

  قرار دھد، اپراتوراطالعات دقيق و کامل در اختيار و قواعد بازار اسناد حقوقی ) برحسب 2

با انجام معامالت پيرامون  ،اعد بازاريا در موارد وضع شده به موجب قو اپراتور) بنا به درخواست 3

  اطالعاتی در اختيار بگذارد،مجاز به تجارت در خارج از بازار مورد نظر  اوراق بھادار

  از سوءاستفاده ھای بازار اجتناب نموده و از اصول صادقانه و شرافتمندانۀ تجارت پيروی نمايد.) 4

  

  گزارش دھنده ۀوظايف صادرکنند. 125ماده 

 124ماده  2و  1موظف به اجرای تعھدات وضع شده به موجب بندھای گزارش دھنده ده صادرکنن .1

  اين قانون می باشد.

فند ظظر بر صادرکننده مواو ساير کارکنان آن و ھمچنين اشخاص ن رئيس صادرکنندۀ گزارش دھنده .2

  را پيگيری نمايند.مورد نظر  اوراق بھاداراصول صادقانه و شرافتمندانۀ تجارت در انجام معامالت با 

اين قانون موظفند  126موجب ماده به انضمام الزامات تعيين شده به  گزارش دھندهصادرکنندگان  .3

 ،بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیپس از انتشار گزارش ساالنه برحسب مقررات وضع شده به موجب 

ب اين قانون، قانون جمھوری ه در طی سال قبل که به موجشد منتشرگزارش حسابدھی پيرامون اطالعات 
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اين گزارش  د.نمنتشر نمايپيش بينی شده اند، اسناد حقوقی و ساير » پيرامون ثبت حسابداری«ارمنستان 

  باشد. اطالعات ارائه شدهمنابع دستيابی به حاوی مراجع بايستی 

 3درج در تبصره اين ماده در قبال صادرکننده اوراق بھادار من 3الزام پيش بينی شده به موجب بند  .4

  اين قانون اعمال نمی شود. 6ماده  1بند 

  

  گزارش دھنده آشکارسازی تناوبی اطالعات از سوی صادرکنندگان. 126ماده 

  ارائه نمايد: بانک مرکزیموظف است گزارشات ذيل را منتشر و به  گزارش دھندهصادرکننده  .1

  گزارشات حسابدھی ساالنه به تاييد مميزی مستقل،) 1

  زارشات موقت.گ) 2

ماده  1انتشار گزارشات تعيين شده به موج بند مقررات جزئيات الزامات محتوا، فرم، تناوب و  .2

در موقع تعيين الزامات مذکور د. وضع می شو بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیجاری بر اساس 

از طرف آن و نوع اوراق ، حجم معامالت انجام شده با اوراق بھادار گزارش دھنده صادرکننده ھای هانداز

  بھادار مد نظر گرفته می شود.

موظف است بنا به تقاضای ھر شخصی گزارشات حسابدھی تعيين شده به  گزارش دھنده ۀصادرکنند .3

  ماده جاری را فقط با وصول ھزينۀ انجام کپی در اختيار وی قرار دھد. 1موجب بند 

  حال موارد ذيل نمی شود:ماده جاری شامل  1الزام وضع شده به موجب بند  .4

  جمھوری ارمنستان، جوامع و بانک مرکزی جمھوری ارمنستان،) 1

صادر شده از سوی آنان از طرف جمھوری ارمنستان يا بانک  اوراق بھادار) صادرکنندگانی که 2

  مرکزی تضمين شده باشند،

  اين قانون. 6ماده  1بند  3بيش بينی شده به موجب تبصره  اوراق بھادار) صادرکنندگان 3

اپراتور بازار می تواند برحسب قواعد بازار برای صادرکنندگان الزامات مکملی برای آشکار سازی  .5

  اطالعات وضع نمايد.

برپايۀ رسيد سپرده استوار  اوراق بھادار صادرکنندۀاين قانون  127به تعريف اين ماده و ماده  .6

  محسوب می شود. گزارش دھنده نندۀرت در بازار تنظيمی نيز صادرکگذاری مجاز به تجا

  

  . آشکارسازی اطالعات در خصوص واقعيت ھای قابل توجه127ماده 

 اسناد حقوقی تنظيمیموظف است برحسب مقررات وضع شده به موجب  گزارش دھندهۀ صادرکنند. 1

صادره از طرف خود  اوراق بھادارواقعيت ھا و اطالعات قابل توجه در خصوص خود و  بانک مرکزی
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خود فھرست جامع واقعيت ھا و  اسناد حقوقی تنظيمیمجاز است برحسب  بانک مرکزیمنتشر نمايد. 

  اطالعات قابل توجه مقرر در اين بند را وضع نمايد.

اين  126ماده  4مندرج در بند  صادرکنندگانماده جاری شامل حال  1الزام تعيين شده به موجب بند  .2

  قانون نمی شود.

ماده جاری را به بانک  1موظف است اطالعات تعيين شده به موجب بند  رش دھندهگزا ۀصادرکنند .3

  ارائه نمايد.مورد نظر مجاز به تجارت می باشد، مرکزی و اپرتور بازاری که در آن اوراق بھادار 

می تواند استثنائاتی در قبال الزام آشکارسازی  بانک مرکزی، صادرکنندهبر اساس درخواست کتبی  .4

  ماده جاری قائل شود، اگر: 1ت وضع شده به موجب بند اطالعا

  ) آشکارسازی چنين اطالعاتی مغاير با منافع عمومی باشد يا به انتشار اسرار دولتی منجر شود،1

آسيب  صادرکنندهچنين اطالعاتی بطور قابل توجھی ممکن است به منافع قانونی  آشکارسازی) 2

نھا موجب گمراھی سرمايه گذاران در اتخاذ تصميم پيرامون خريد يا برساند، مشروط بر اين که عدم انتشار آ

  نخواھد شد. صادرکننده اوراق بھادارفروش 

موظف است اطالعات در  گزارش دھنده صادرکننده ماده جاری 4در موارد تعيين شده در بند  .5

ی ضرورت بدالل کتخصوص واقعيت ھای قابل توجه را فقط به بانک مرکزی و ھمراه با ذکر داليل و است

موظف است آن دورۀ زمانی را نيز که در طی  گزارش دھنده صادرکننده. ارائه نمايد ھاعدم آشکارسازی آن

بالفاصله پس از موظف است  صادرکننده آن اطالعات مذکور بايستی محرمانه محسوب بشود ذکر نمايد.

ور را آشکار و ھمچنين به اپراتور ماده جاری اطالعات مذک 1، به مقرر بند پايان دورۀ زمانی مذکور

  صادر شده از سوی خود مجاز به انجام تجارت ھستند ارائه نمايد. اوراق بھاداربازاری که در آن 

 ماده جاری 4مندرج در بند  ۀروز کاری پس از دريافت درخواستنام 5در طی مھلت  بانک مرکزی .6

بانک مرکزی محرمانه بودن آنھا را  خاذ می نمايد.پيرامون حفظ محرمانه بودن اطالعات يا رد آن تصميم ات

بر اين عقيده باشد که اطالعات مذکور مھم ماده جاری،  8بغير از موارد تعيين شده در بند اگر رد می نمايد، 

قيمت گذاری عادالنه اوراق و عدم انتشار فوری آنھا موجب به خطر افتادن منافع سرمايه گذاران يا  بوده

موظف است  گزارش دھنده ۀصادرکنندروز پس از رد محرمانه بودن اطالعات  3در طی  .شدخواھد  بھادار

اوراق ماده جاری آشکار نمايد و ھمچنين به اپراتور بازاری که در آن  1اطالعات مذکور را به مقرر بند 

  صادر شده از سوی خود مجاز به انجام تجارت ھستند ارائه نمايد. بھادار

ماده  5مندرج در بند ماندن محرمانه مربوط به حفظ ند تا انقضای مھلت می توا بانک مرکزی .7

  اطالعات محرمانه را آشکار نمايد، اگر: ،جاری

  ) پايه و اساس دال بر محرمانه محسوب شدن اطالعات مذکور ديگر وجود نداشته باشد،1
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عات بر اشخاص محرمانه بودن اطالعات مذکور را حفظ نکرده و اطال گزارش دھندهۀ صادرکنند) 2

  ثالث اعيان شده باشد.

خود فھرست اطالعات و شرح حال آنھا را  اسناد حقوقی تنظيمی مجاز است برحسب بانک مرکزی. 8

  ، تعيين نمايد.بشمار برود عذر محرمانه بودن آنھا از سوی بانک مرکزی موجهکه 

وظايف خود را به انجام  جاری ماده 6در مھلت تعيين شده در بند  گزارش دھندهۀ اگر صادرکنند .9

بازار ارسال  اپراتورمی تواند اطالعات مذکور را مستقالً منتشر و به  بانک مرکزیرساند، در اين صورت ن

  صادرکننده را از پاسخگويی در قبال آن مبرا سازد.بدون اين که  ،نمايد

وضع  مرکزیبانک  اسناد حقوقی تنظيمیبرحسب مقررات ارائه اطالعات و اسناد محرمانه  .10

ديگر از انتشار اطالعات و اسناد داخلی و اقدامات  ۀموظف است برحسب نظامنام بانک مرکزیشود.  می

  ذکر شده جلوگيری بعمل آورد.

گان الزامات مکمل آشکارسازی صادرکنندبازار بر حسب قواعد بازار می تواند برای  اپراتور .11

  اسناد و اطالعات تعيين نمايد.

  

  و مميزی گزارشات حسابدھیگزارش دھنده  ۀصادرکنندانجام دھندۀ مميزی  . شخص128ماده 

  تابع کنترل مميزی اجباری ھستند. گزارش دھندهۀ صادرکنندحسابدھی مالی ساالنۀ گزارشات  .1

مستقل و مطمئن در  بطورکه ھستند اقتصادی  -مجاز به انجام مميزی فعاليت مالی یسازمان ھاي .2

اسناد برحسب  بانک مرکزی باشند.کافی برخوردار از تجربه و مھارت ھای  گانصادرکنندزمينۀ کنترل 

اقتصادی  -خود می تواند معيارھای مورد ارائه به شخص انجام دھندۀ مميزی عملکرد مالی حقوقی تنظيمی

شخص انجام دھندۀ مميزی می تواند خدمات مميزی به  ،که در صورت مطابقتوضع نمايد صادرکنندگان 

  عرضه نمايد. گزارش دھنده ۀصادرکنند

  

  . معامالت در بازار129ماده 

 بانک مرکزیاوراق بھادار، به منظور حمايت از سرمايه گذاران و تامين قيمت گذاری عادالنه  .1

مجوز اوراق خود شرايط و الزامات اجباری در خصوص دادن  اسناد حقوقی تنظيمیمجاز است برحسب 

  در بازار وضع نمايد. و فروش آنھا بھادار به انجام تجارت در بازار

ص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه اشخاانجام ھرگونه معامله با اوراق بھادار در بازار از سوی  .2

و قواعد بازار که بر اساس آنھا وضع شده اند  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیبا نقض اين قانون،  گذاری

  .باشد يا عدم پيگيری چنين تخلفی نمی انجام چنين معامله ای مجاز به دادن اجازۀ اپراتورممنوع می باشد و 
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مجاز به تجارت در بازار در خارج از آن، بجز موارد تعيين شده به موجب بند  اوراق بھادارفروش  .3

  ماده جاری ممنوع می باشد. 4

زام خود در موارد ذيل الذکر نسبت به ال اسناد حقوقی تنظيمیمجاز است برحسب  بانک مرکزی .4

  ماده جاری استثنائاتی قائل شود: 3شده در بند  وضع

  ،می باشندچنان معامالتی که طرفين آن از پيش معلوم معامالت خصوصی، در ) 1

در چارچوب پذيره نويسی اوراق  ) در معامالت در حال انجام از سوی کارگزاران پذيره نويسی2

  بھادار،

  تجارت در بازار؛ در يک بازار تنظيمی ديگر. مجاز به اوراق بھاداراجازۀ تجارت و فروش ) 3

در  در خارج از بازاريا از طريق وی  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاگر از سوی  .5

انجام  ھر گونه معامله ای اسناد حقوقی تنظيمیبه موجب ماده جاری و  4موارد استثنائی مندرج در بند 

 است قيمت معامله مذکور را به ھمراه شرح توصيفی آنگرفته باشد، در اين صورت شخص مذکور موظف 

 به اپراتور ارائه نمايد. بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی شده به موجبو فرم تعيين برحسب مقررات 

  منتشر می شود. اپراتوراطالعات مذکور از سوی 

مطابق با قواعد  پيشنھاد قبولدر بازار از موقع  اوراق بھادارقرارداد (معامله) خريد و فروش  .6

  ، منعقد شده محسوب می شود.بازار

  

  اوراق بھادارو تعليق تجارت  توقف. 130ماده 

با توجه به ضرورت حفظ منافع سرمايه گذاران و بر حسب اتخاذ تصميم می تواند  بانک مرکزی .1

  ابالغ نمايد: اپراتورموارد ذيل را به 

که  اوراق بھادارتجارت الزامات ، اگر روز کاری 10حداکثر به مدت  اوراق بھادارتعليق تجارت ) 1

د يا نقض شده باش وضع شده اند تصويب شده بر اساس آن اسناد حقوقی تنظيمیبه موجب اين قانون و ساير 

  قض شده باشد،می تواند ن بانک مرکزیبنا به نظر معقول 

اسناد  ،وجب اين قانوناگر الزامات تجارت که به م ،بازار اوراق بھاداراز تجارت برخی توقف ) 2

يا بنا به نظر معقول  ،تصويب شده بر اساس آن و قواعد بازار وضع شده اند نقض شده باشد حقوقی تنظيمی

  ،مورد نظر منافع سرمايه گذاران را به خطر اندازد اوراق بھادارتجارت با  بانک مرکزی

ساقط تغيير يا از درجه اعتبار را ماده جاری  3و  2بندھای  به موجبپيش بينی شده  اپراتور ) تصميم3

  اعالم نمايد.



94 

 

را به حال تعليق مجاز به انجام تجارت در بازار  اوراق بھادارمجاز است تجارت ھرگونه  اپراتور .2

 اسناد حقوقی تنظيمیمذکور الزامات وضع شده به موجب اين قانون،  اوراق بھادارآورد، اگر صادرکنندۀ در 

عمل نکرده  اپراتوريا به تعھدات خود در قبال  واعد بازار نقض کرده باشدتصويب شده بر اساس آن و ق

  ديگری وجود داشته باشد. علت و اساسبر حسب قواعد بازار  اگر يا ،باشد

مجاز به انجام تجارت در بازار تنظيمی را متوقف  اوراق بھادارمجاز است تجارت ھرگونه  اپراتور .3

اسناد حقوقی الزامات وضع شده به موجب اين قانون، نسبت به مذکور  راوراق بھاداسازد، اگر صادرکنندۀ 

بر حسب اگر يا  ،باشدتخلفات قابل توجھی مرتکب شده تصويب شده بر اساس آن و قواعد بازار  تنظيمی

  قواعد بازار علت و اساس ديگری وجود داشته باشد.

صادرکنندۀ مذکور در  بھاداروراق اتجارت  ،گزارش دھنده ۀصادرکنندبر اساس درخواست  اپراتور .4

متوقف  ،باشدرا به انجام رسانده  اپراتورتعھدات خود در قبال  کليۀاگر بطور شايسته را  بازار تنظيمی

  .نمايد می

صادر شده از طرف خود در  اوراق بھادارمبنی بر توقف تجارت  گزارش دھنده ۀصادرکنندتصميم  .5

داران دارای حق با سه چھارم آرای سھام حداقل، صادرکنندهاران بازار تنظيمی توسط مجمع عمومی سھامد

  .اتخاذ می شوددارای حق رای حداقل با دو سوم آرای سھامداران  لیوحاضر در آن رای 

اوراق را در جريان تعليق يا توقف تجارت  صادرکنندهموظف است به مقرر قواعد بازار  اپراتور .6

  قرار دھد. بر اساس اين مادهشده وی به موجب مقررات وضع  بھادار

  

  . ثبت معامالت131ماده 

  موظف است به ترتيب زمانی ثبت روزانۀ کليه معامالت منعقد شده را به انجام برساند. اپراتور .1

که مربوط به حداقل اطالعاتی را  اوراق بھادارموظف است در بارۀ ھر معاملۀ منعقد شده با  اپراتور .2

که موضوع معامله بوده است،  یاوراق بھادارمعامله، و منعقد کنندۀ ت کنندۀ بازار ، شرکمعاملهزمان انعقاد 

  ، به ثبت برساند.شامل: کد شناسايی، ارزش اسمی و قيمت

  سال نگھداری می شود. 7حداقل به مدت  اپراتوراطالعات به ثبت رسيده از سوی  .3

از شرکت مطابق با قواعد بازار ست مجاز ا اپراتور ،به منظور ثبت اطالعات پيرامون معامالت .4

، مشتريان يا طلبکاران شرکت کننده ای که خصوص شرايط قابل توجه معاملهاطالعاتی در کنندگان بازار 

از سوی شرکت کنندۀ بازار در قبال قبول تعھدات دريافت ابالغيه ھا يا است، زمان کرده معامله منعقد 

  و تعھدات مذکور و ساير اطالعات درخواست نمايد.مشتری يا طلبکار خود و انجام ابالغيه ھا 
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  . شرايط ويژۀ ورشکستگی132ماده 

شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه يا  گزارش دھنده ۀصادرکنندمدير ورشکستگی يا مدير انحالل  .1

  از سوی شرکت به حفظ قواعد بازار ادامه می دھد. فاقد توانايی پرداخت ديون گذاری

صندوق ضمانت به  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاز سوی ده اختصاصات انجام ش .2

شامل  تصويب شده بر اساس آناسناد حقوقی تشکيل شده برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون و 

و شخص اداره کنندۀ دارايی ھای صندوق  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریدارايی ھای انحاللی 

  ضمانت نمی شود.

  

  حفظ اطالعات غير قابل انتشارمسئوليت . 133 ماده

موظفند در طی مھلت نامشخص اطالعاتی را  ، روسای آنھا و ديگر کارکنان آن، نھادھای آناپراتور .1

که  اپراتوربا  بانک مرکزیيا در ارتباط با ھمکاری  اپراتورخود، عملکرد رسمی که در حين انجام وظايف 

قرار ندھند، اگر حفظ نمايند و در دسترس اشخاص ثالث ی شده است اين قانون پيش بين 140در ماده 

  مشمول انتشار نباشد. يا قواعد بازاراسناد حقوقی مطابق قانون، ديگر مذکور اطالعات 

ماده  1اطالعات پيش بينی شده به موجب بند  ،، روسای آن و ساير کارکنان آناپراتور ذيربطنھاد  .2

نھاد يا اسناد ديگر به اطالع  اپراتورت وضع شده به موجب اساسنامۀ برحسب موارد و مقرراجاری را 

و ھمچنين برحسب موارد و مقررات وضع شده در قانون به اطالع  ، روسا يا ساير کارکنان آناپراتورديگر 

  اشخاص ثالث متعھد به حفظ اطالعات مذکور می رسانند.

  

  انتقال اطالعات. مسئوليت 134ماده 

اگر مطابق با اين قانون، ديگر می بايستی دقيق، صريح و کامل باشد.  اپراتوره به اطالعات ارائه شد

اسناد حقوقی و قواعد بازار مھلت ديگری تعيين نشده باشد در اين صورت اطالعات مورد ارائه از سوی 

  می گيرد.انجام بالفاصله  اپراتورشخص به 

  

  اپراتوراز سوی  اطالعات. انتشار 135ماده 

موظف است اطالعات دريافتی از شرکت کنندگان  اپراتور اوراق بھادارتامين شفافيت بازار به منظور 

اسناد اين قانون،  وضع شده به موجبرا برحسب حجم و مقررات  گزارش دھندهبازار و صادرکنندگان 

  و قواعد بازار منتشر نمايد. بانک مرکزی حقوقی تنظيمی

  

  رتپيرامون تجا اطالعات. انتشار 136ماده 
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مربوط به خريد، فروش، قيمت آخرين معامله،  اطالعاتبه  دسترسی دائمیموظف است  اپراتور .1

مجاز به تجارت در بازار و حجم و تعداد  اوراق بھادارتغيير قيمت، حداقل و حداکثر قيمت ھر گونه 

  مورد نظر را تامين نمايد. اوراق بھادارمعامالت منعقد شده با 

خود جزئيات الزامات در قبال ترکيب، حجم،  اسناد حقوقی تنظيمیست برحسب مجاز ا بانک مرکزی .2

  ماده جاری را تعيين نمايد. 1تناوب آشکارسازی و شکل اطالعات وضع شده به موجب بند 

  

  . مقررات آشکارسازی اطالعات137ماده 

ايت اينترنتی اين قانون را حداقل در س 136و  135مندرج در مواد  اطالعات موظف است اپراتور .1

  خود آشکار نمايد.

اين قانون را حداقل به زبان ھای ارمنی و انگليسی آشکار  136اطالعات مندرج در ماده  اپراتور .2

  نمايد. می

  

  . معافيت از مسئوليت ارائه و آشکارسازی اطالعات138ماده 

شد بر اساس و مقررات يا انتشار اطالعات می با اپراتورشخصی که دارای وظيفۀ ارايۀ اطالعات به  .1

 اپراتورمی تواند از چنين وظيفه ای معاف شود.  اپراتورو بنا به اجازۀ  قواعد بازاروضع شده به موجب 

  اطالع بدھد. بانک مرکزیموظف است در بارۀ دادن چنين اجازه ای بيدرنگ به 

 1ده شده مندرج در بند را ملزم به لغو اجازۀ دا اپراتورمی تواند برحسب ابالغيۀ خود  بانک مرکزی .2

تشخيص بدھد که دادن چنين اجازه ای از نقطه نظر حمايت از منافع  بانک مرکزیماده جاری را نمايد، اگر 

  سرمايه گذاران، وضعيت مالی بازار يا صادرکننده غير قابل توجيه باشد.

 1مندرج در بند روز کاری پس از دريافت اطالع پيرامون دادن اجازۀ  3در طی  بانک مرکزیاگر  .3

با دادن  بانک مرکزینمايد، در اين صورت موافقت اين ماده را صادر ن 2رج در بند ه جاری ابالغيۀ منددما

  ماده جاری اعالم شده محسوب خواھد شد. 1اجازۀ مندرج در بند 

  

  در نظارت بر بازار اپراتور. وظيفۀ 139ماده 

از معامالت منعقد شده با استفاده از اطالعات به منظور افشاء و جلوگيری موظف است  اپراتور .1

داخلی، سوءاستفاده در قيمت و با نقض اسناد حقوقی، بر قيمت گذاری و انعقاد قراردادھا در بازار نظارت 

  داشته باشد.
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و قواعد بازار  حقوقی تنظيمیديگر اسناد در چارچوب و مقررات پيش بينی شده در قانون،  اپراتور .2

  نظارت می نمايد. گزارش دھنده صادرکنندگانن بازار و بر شرکت کنندگا

را کنترل نموده و بازار و اسناد مربوط به حق شرکت در بازار  شرکت کنندگان است مجاز اپراتور .3

در قبال صادرکنندگان  اپراتوراز آنان اطالعاتی را که برای اجرای نظارت الزم باشد درخواست نمايد. 

  نين حقی می باشد.نيز دارای چ گزارش دھنده

  

  بانک مرکزی. ھمکاری با 140ماده 

به منظور تحقق نظارت موثر بر بازار از سوی بانک مرکزی ھمکاری  بانک مرکزیو  اپراتور .1

  نمايند. می

، پيرامون ھر گونه نقض بانک مرکزیموظف است مطابق مقررات وضع شده از سوی  اپراتور .2

  اطالع بدھد. ک مرکزیبانالزامات تعيين شده در قانون به 

که برای انجام نظارت کافی بر را در انجام نظارت بر بازار مجاز است اطالعاتی  بانک مرکزی .3

در ارتباط با اجرای  بانک مرکزیبازار ضرورت دارد، شامل چنان اطالعاتی که شمول انتشار نبوده و 

قرار  اپراتوردر اختيار آورده است، عملکردھای نظارتی خود که به موجب اين قانون وضع شده اند بدست 

  .دھد

به سيستم ھای اطالع رسانی،  دسترسی آزاد بانک مرکزیموظف است به درخواست  اپراتور .4

 ، انتقال اطالعات از سویميانجيگری معامالتبرای سازماندھی بازار، که  یفناوری و ساير سيستم ھاي

  د.اعمال می شود برای بانک مرکزی فراھم ساز اپراتور

  

  اپراتور. گزارشات حسابدھی 141ماده 

 اسناد حقوقی تنظيمیموظف است برحسب فرم، مقررات و مھلت ھای وضع شده به موجب  اپراتور .1

ماھه و گزارشات حسابدھی مالی ساالنه خود را که به تاييد گزارشات حسابدھی مالی سه  ،بانک مرکزی

  .مايدبه بانک مرکزی ارائه نمميزی مستقل رسيده باشد 

، اپراتوردرخصوص گواھی يا توضيحات  ،مجاز است ھر گونه گزارش حسابدھی بانک مرکزی .2

که برای تحقق اختياراتی که به موجب اين قانون  ،گزارش دھنده تجارت، صادرکنندگان شرکت کنندگان

  وضع شده است الزم باشد، درخواست نمايد.

ماده  2از دريافت درخواست مندرج در بند  روز کاری پس 5موظف است در طی مھلت  اپراتور .3

  جاری، اطالعات و (يا) اسناد مورد درخواست را ارئه نمايد.
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  اپراتور. جرائم مورد اعمال از سوی 142ماده 

 در قبالمی تواند بر حسب مقررات و ميزان وضع شده به موجب قواعد بازار جرائمی را  اپراتور .1

ۀ بازار شرکت کنندتصويب شده بر اساس آن و قواعد بازار از سوی وقی اسناد حقنقض الزامات اين قانون، 

  .اعمال نمايد گزارش دھنده ۀصادرکنندو 

روز کاری  10اعمال جريمه در قبال وی اتخاذ شده است، مجاز است در طی تصميم شخصی که  .2

تصويب اسناد حقوقی  پس از تحويل مصوبه به وی به دادگاه يا به ديوان داوری که به موجب اين قانون و

  تشکيل شده است شکايت نمايد. اپراتورشده بر اساس آن و قواعد بازار از سوی 

  اين ماده از اعمال آن جلوگيری نمی نمايد. 1شکايت عليه مصوبه اخذ جريمه مندرج در بند  .3

اطالعاتی در خصوص  قواعد بازارموظف است برحسب مقررات وضع شده به موجب  اپراتور .4

ال جريمه، زمان، ماھيت تخلف و ھويت شخصی که مرتکب عمل خالف شده است منتشر نمايد و اگر اعم

  در دادگاه عليه اعمال جريمه شکايت شده باشد، حکم دادگاه را نيز منتشر نمايد.

  

  . بازار بورس14فصل 

  . تعريف بازار بورس143ماده 

اسناد زامات تعيين شده به موجب اين فصل و بازار بورس يک بازار تنظيم کننده مطابق با حداقل ال .1

  می باشد. بانک مرکزی حقوقی تنظيمی

آن  اپراتوراگر مطابق اين فصل مورد ديگری وضع نشده باشد، مفاد اين قانون که مربوط به بازار و  .2

  د.شو ) میبورس اپراتور(منبعد:  بازار بورس اپراتورباشد شامل حال بازار بورس (منبعد: بورس) و  می

  

  . اعضای بورس144ماده 

ام معامالت با تمامی جبورس حق اجازۀ ان اپراتورآن شخصی است که از سوی  بورسعضو  .1

اوراق بھادار مجاز به تجارت بورسی داده می شود و مطابق با قواعد بورس ) يا برخی از فھرست شده(

  نمايد. عمل می

الزامات وضع شده به موجب و جد شرايط که وا ص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاشخافقط  .2

  قواعد بورس ھستند می توانند عضو بورس شوند.

مجاز است برحسب اساسنامۀ خود و قواعد بورس مقرر نمايد که فقط اعضای بورس  بورس اپراتور .3

  شرکت نمايند. توانند در تجارت بورس می
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پرداخت نمايند، اگر مطابق  ورسب اپراتور اعضای بورس موظفند در ازای عرضه خدمات از سوی .4

  بورس مورد ديگری وضع نشده باشد. با قواعد

مفاد اين قانون در خصوص شرکت کنندگان بازار تنظيمی اگر با اين فصل مورد ديگری وضع نشده  .5

  .می شودباشد، شامل حال اعضای بورس 

  

  . قواعد بورس145ماده 

بورس بايستی موارد ذيل  وضع شده است، قواعد قانوناين  115از قواعد بازار که به موجب ماده بغير 

  د:ز وضع نمايرا ني

  شرايط و رويه عمل ھای آن، اوراق بھادار،  فھرست بندیو حذف ، لغو پايه و اساس فھرست بندی) 1

  ،بورس اپراتور) تعھدات صادرکنندگان اوراق بھادار فھرست شده در قبال 2

  ھای آن،کرد، شرايط و رويه عملرسبو) پايه و اساس اعطاء يا لغو عضويت 3

، ديگر اعضاء و ھمچنين مشتريان يا بورس اپراتوردر قبال  اعضای بورس) حقوق و ظايف 4

  ،طلبکارن

اشخاص ذيصالح در اتخاذ تصميم پيرامون حقوق و اختيارات، مقررات و شرايط انتخاب يا انتصاب ) 5

  عضای نھاد مذکور.يا ا اپراتورنھاد مديريت  ،اوراق بھادار فھرست بندی

  

  فھرست بندی. 146ماده 

بدھد که مطابق با اين  بورسی را در اوراق بھادارمی تواند فقط اجازۀ تجارت  اپراتور بورس .1

  فھرست بندی شده باشند. قواعد بورسو  تصويب شده بر اساس آن اسناد حقوقی تنظيمیقانون، 

، مفاد مربوط به دادن اجازۀ تجارت به اگر به موجب فصل جاری مورد ديگری وضع نشده باشد .2

، لغو و حذف فھرست بندی اوراق فھرست بندیاجازه، شامل حال اوراق بھادار در بازار، تعليق و لغو 

  شود.  بھادار می

  

  فھرست بندی. شرايط 147ماده 

 و صادرکنندگان آنھا واجد شرايط و آنھاکه  شوندمی  فھرست بندی بورسی در اوراق بھادارفقط  .1

  باشند. قواعد بورسو  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیالزامات وضع شده به موجب اين قانون، 

حداقل بايستی واجد شرايط و الزامات  و صادرکنندۀ آن اوراق بھاداردر صورت فھرست بندی،  .2

  :باشند که بايستی موارد ذيل را وضع نمايند بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیوضع شده به موجب 
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، نھادھای صادرکننده ع مالیاوضسرمايه و اشامل وضعيت حقوقی،  ،صادرکننده) الزامات در قبال 1

  ،و شرايط آن صادرکنندهمديريت آن، عملکرد 

عرضۀ ، مقررات ويژه گردش آزاد آنھا، آنھا ، شامل وضعيت حقوقیاوراق بھادارالزامات در قبال ) 2

  ،اوراق بھادارابه و شکل کالس مش اوراق بھادارعمومی، فھرست بندی 

  صادر شده از سوی صادرکنندگان خارجی، اوراق بھادار) الزامات در قبال 3

 فھرست بندیو شرايط  قرضی فھرست بندی شده اوراق بھادارحداقل قيمت ) الزامات ديگر، شامل 4

  اوراق قرضۀ قابل تبديل.

  

  اوراق بھادارانتقال . پيشنھاد 15فصل 

  اوراق بھادار تقالان. پيشنھاد 148ماده 

شرکت ھای سھامی ثبت شده در  اين فصل شامل حال پيشنھاد انتقال آن اوراق بھادار سھمی .1

ی فعال درخاک جمھوری ارمنستان جمھوری ارمنستان می شود که مجاز به تجارت در بازار تنظيم

  باشند. می

بشمار  اوراق بھاداراد انتقال ، پيشنھصادرکننده سھمی صادر شده از سوی اوراق بھادارپيشنھاد خريد 

  رود. نمی

کالس مشابه يا برخی از  اوراق بھادار، پيشنھاد عمومی کليه اوراق بھادارپيشنھاد انتقال (مناقصه)  .2

مورد نظر  اوراق بھادار(خريدار) به صاحبان  آنھا است که برحسب آن شخص يا اشخاص پيشنھاد کننده

پيشنھاد  به خريدار می نمايند.کالس مورد نظر  اوراق بھاداردرصد  10پيشنھاد واگذاری (انتقال) بيش از 

مورد نظر انجام شود که مقررات و  اوراق بھادارمی تواند حداقل به قيمت بازاری  اوراق بھادارانتقال 

  شرايط محاسبۀ آن بانک مرکزی تعيين می نمايد.

شخص را دريافت نمايد.  بانک مرکزیوليه شخص بايد موافقت ا اوراق بھادارتا اعالم پيشنھاد انتقال  .3

اظھارنامۀ پيشنھاد انتقال  بانک مرکزیجھت دريافت موافقت اوليه  اوراق بھاداراعالم کنندۀ پيشنھاد انتقال 

، که الزامات موردنظر در ارائه می نمايد بانک مرکزی(در اين فصل منبعد: اظھارنامه) به  اوراق بھادار

  .تعيين می شود بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیبرحسب  قبال اطالعات مندرج در آن

روز کاری پس از دريافت اظھارنامه در بارۀ اعالم موافقت اوليه يا رد آن  15در طی  بانک مرکزی .4

بانک  اسناد حقوقی تنظيمیتصميم گيری می نمايد. اگر اظھارنامه يا شرايط پيشنھاد مغاير با اين قانون يا 

  مرکزی می تواند موافقت اوليه را رد نمايد. ، بانکباشد مرکزی
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روز کاری پس از دريافت  5موظف است در طی  اوراق بھادارشخص اعالم کنندۀ پيشنھاد انتقال  .5

 بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی، برحسب مقررات وضع شده به موجب بانک مرکزی موافقت اوليه

کليۀ مطالب تبليغاتی مورد انتشار يا مورد ارائه به صاحبان را منتشر نمايد.  اوراق بھادارپيشنھاد انتقال 

  بايستی حاوی اطالعات مندرج در اظھارنامه باشند.به موازات انجام پيشنھاد  اوراق بھادار

نمايد تا درخواست  اوراق بھادارمی تواند از شخص اعالم کنندۀ پيشنھاد انتقال  بانک مرکزی .6

و  اوراق بھادارھدف کسب  پيرامون پيشنھاد مورد نظر، از جمله ھرگونه سند يا اطالعات مربوط به

  نمايد. ارائه مشروعيت منشاء دارايی ھای مورد استفاده برای پيشنھاد

پيشنھادات، اطالعيه ھا، اظھارنامه ھا و مکمل ھای آنھا، اطالعات، مطالب تبليغاتی و ساير مطالب  .7

ارائه  اوراق بھادارۀ صادرکنندبايستی تا روز انتشار آنھا به  اده(منبعد: اطالعيه ھا) پيش بينی شده در اين م

  شوند.

بايستی مطابق  اوراق بھادارپيشنھاد انتقال ھرگونه پيشنھاد يا توصيۀ علنی در خصوص قبول يا رد  .8

  تصويب شده بر اساس اين قانون انجام پذيرد. اسناد حقوقی تنظيمیبا اين قانون و 

مستقيم يا غيرمستقيم و مغرضانۀ ) ناديده گرفتن(تحريف  ،اد انتقال اوراق بھادارپيشنھدر ارتباط با  .9

ممنوع  ،ھر گونه واقعۀ قابل توجه در اطالعيۀ منتشر شده يا در اختيار گذاشته شده بر اساس اين ماده

  باشد. می

 ل اوراق بھادارپيشنھاد انتقااشخاص ارائه کنندۀ پيشنھاد در حين انجام انجام موارد ذيل از سوی  .10

  ممنوع می باشد: 

پيش بينی شده به موجب پيشنھاد (يا اوراق بھادار مورد  اوراق بھادارخريد يا انجام پيشنھاد خريد ) 1

  ،باشدپيش بينی شده  اوراق بھاداربه طريق يا امکانات غير از آنچه که با پيشنھاد انتقال  تبادل با آن)

در نظر گرفته شده  اوراق بھاداره که برای پيشنھاد انتقال ننداوراق بھادار صادرکفروش ھر گونه ) 2

. اين تبصره امکان پيش بينی جبران غرامت پيشنھادی به صاحبان باشد يا می تواند مورد مبادله با آن باشد

بند ديگر برحسب  اوراق بھاداربا مورد نظر در پيشنھاد انتقال اوراق بھادار يا بخشی از آن  اوراق بھادار

  .ماده جاری محدود نمی سازد 11

 اوراق بھادارمورد نظر در پيشنھاد انتقال  اوراق بھادارجبران غرامت پيشنھادی به صاحبان  .11

متعلق به صادرکنندۀ تواند به صورت نقدی و (يا) با ارواق بھادار مجاز به تجارت در بازار تنظيمی  می

اين  152به موجب ماده  اوراق بھادارری انتقال ديگر يا ھمان صادرکننده بجزء در صورت پيشنھاد اجبا

  انجام شود.قانون که جبران غرامت مذکور در آن فقط می تواند به صورت موجودی ھای نقدی 

  ن) -271) شماره 01/10/1389( 22/12/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  148ماده الح اص(
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  يرات آنو تغي پيشنھاد انتقال اوراق بھادار. شرايط 149ماده 

  روز می باشد. 60و حداکثر  15حداقل  پيشنھاد انتقال اوراق بھادارمھلت  .1

کالس مشابه بايد يکسان باشد.  اوراق بھاداربرای کليۀ صاحبان  پيشنھاد انتقال اوراق بھادارشرايط  .2

به کليۀ صاحبان در ارتباط با پيشنھاد مذکور، بايستی  اوراق بھاداردر صورت ارايۀ اطالعيه ھا به صاحبان 

  مشابه ارئه نمود.کالس مشابه اطالعيه ھای اوراق بھادار 

پس از روز انتشار پيشنھاد انتقال مجاز است را پذيرفته است  پيشنھاد انتقال اوراق بھادارشخصی که  .3

  .از پذيرش خود منصرف شود(انجام تغييرات در آن) در ھر زمانی؛ تا انقضای مھلت پيشنھاد 

را تا  اوراق بھادارمی تواند شرايط پيشنھاد انتقال  پيشنھاد انتقال اوراق بھاداره کننده شخص ارائ .4

يا تمديد مھلت پيشنھاد  اوراق بھادارانقضای مھلت آن با افزايش ميزان جبران غرامت پيشنھادی به صاحبان 

بايد با ارايۀ  اق بھاداراورجھت تغيير شرايط  پيشنھاد انتقال اوراق بھادارتغيير دھد. شخص ارائه کننده 

روز کاری پس از  3در طی  بانک مرکزیرا کسب نمايد.  بانک مرکزیمکمل اظھارنامه موافقت اوليه 

پيرامون اعالم موافقت اوليه تغيير شرايط پيشنھاد يا رد آن اتخاذ تصميم می نمايد. دريافت مکمل اظھارنامه 

 اوراق بھادارنمايد اگر تغييرات انجامی مواضع صاحبان می تواند اعالم موافقت اوليه را رد  بانک مرکزی

موظف  پيشنھاد انتقال اوراق بھاداروخيم تر سازد. شخص ارائه کننده را در مقايسه با شرايط اوليۀ پيشنھاد 

برحسب مقررات وضع شده به  بانک مرکزیروز کاری پس از دريافت موافقت اوليۀ  3است در طی 

  را منتشر نمايد. پيشنھاد انتقال اوراق بھادارتغييرات  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیموجب 

ماده جاری  4تا انقضای مھلت آن و به مقرر بند  پيشنھاد انتقال اوراق بھاداراگر شخص ارائه کننده  .5

 اوراق بھادارافزايش ميزان جبران غرامت پيشنھادی به صاحبان را با  پيشنھاد انتقال اوراق بھادارشرايط 

اوراق ، در اين صورت وی موظف است ميزان افزايش يافته جبران غرامت را در ازای کليۀ غيير می دھدت

(اما اگر ميزان قبلی جبران غرامت پرداخت شده باشد، در اين صورت مابه  انتقال يافته پرداخت نمايد بھادار

تشار تغييرات مورد نظر انتقال و مذکور تا ان اوراق بھادار، صرفنظر از اين که )نمايدالتفاوت آن پرداخت 

  پذيرفته شده باشند.

  

  بھادار  اوراق انتقال بھادار بيشتر از تعداد پيش بينی شده در پيشنھاد اوراق پذيرش. 150ماده 

کالس مورد نظر انجام شده باشد و در  اوراق بھاداربرای بخشی از  پيشنھاد انتقال اوراق بھاداراگر  .1

در واقع ) از روز اعالم يا در اختيار گذاشتن پيشنھاد تا انقضای مھلت آنذکور (مھلت عملکرد پيشنھاد م

 ، در اين صورتباشدانتقال داده شده است بيشتر از آنچه که به موجب پيشنھاد پيش بينی شده  اوراق بھادار

  ته شوند.پذيرفشده است، ھر صاحب منتقل  ی که توسطاوراق بھادارتناسب تعداد به بايستی  اوراق بھادار
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ی می شود که در مھلت عملکرد تغييرات پيش اوراق بھادارماده جاری نيز شامل حال  1الزامات بند  .2

  اين قانون انتقال يافته اند. 149ماده  4بينی شده به موجب بند 

  

  اد اشخاصحات روند. 151ماده 

ک به منظور کسب، اين قانون اشخاصی که در عملکرد مشتر 152و  150، 149، 148به تعريف مواد 

نموده اند به تعريف اين فصل يک شخص  توافقيکديگر صادرکننده با  اوراق بھادارمديريت يا واگذاری 

ده است جھت تعيين مھر يک از آنھا بدست آتوسط کالس مشابه ای که  اوراق بھادارمحسوب می شوند و 

  حد می شوند.با يکديگر مت ،کالس مشابه اوراق بھادارنسبت درصد آنھا در کليۀ 

  

  اوراق بھادار. پيشنھاد اجباری انتقال 152ماده 

سھمی صادرکننده صاحب  اوراق بھادارھر شخصی که در نتيجۀ انجام يک يا بيش از يک معامله با  .1

کالس مشابه می شود، موظف است مطابق با الزامات فصل جاری انتقال  اوراق بھاداردرصد  75بيش از 

  س مشابه مورد نظر را به خود پيشنھاد نمايد.کال اوراق بھادارکليۀ 

روز کاری پس از  10ماده جاری شخص موظف است در طی  1در مورد پيش بينی شده در بند  .2

کالس مشابه شده است،  اوراق بھاداردرصد  75انجام معاملۀ مربوطه که در نتيجۀ آن صاحب بيش از 

  ارائه نمايد. نک مرکزیبارا به  اوراق بھاداراظھارنامۀ پيشنھاد انتقال 

در  اوراق بھادارماده جاری شامل حال مورد توقف اجازۀ تجارت  1الزام وضع شده به موجب بند  .3

، که مقررات و شرايط اجرای آن می شودنيز اين قانون  130ماده  4بند  و استدالل بازار تنظيمی بر اساس

  وضع می شود. بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیبر حسب 

  :، کهنمی شود ذيل ماده جاری شامل حال موارد 1الزام وضع شده به موجب بند  .4

اوراق درصد  75) شخص در نتيجۀ کاھش سرمايۀ اساسنامه ای شرکت مورد نظر صاحب بيش از 1

  کالس مورد نظر شده باشد، بھادار

مورد نظر کالس  داراوراق بھابرای کليۀ  اوراق بھادار) شخص در نتيجۀ پيشنھاد غير اجباری انتقال 2

  کالس مورد نظر شده باشد، اوراق بھاداردرصد  75از سوی خود به مقرر اين فصل صاحب بيش از 

بدست  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاز سوی به منظور پذيره نويسی  اوراق بھادار) 3

  ،باشدآورده شده 
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کالس  اوراق بھاداردرصد  75روز کاری پس از روز بدست آوردن بيش از  10شخص در طی ) 4

 دارای اين قانون بعنوان شخص 151آنھا را به شخصی واگذار می نمايد که مطابق با ماده  ،مورد نظر

ه و مشروط بر اين که در طی مھلت مذکور مجمع عمومی نشدمشترک محسوب  کردتوافق در عمل

  مورد نظر تشکيل نمی شود. اوراق بھادارۀ صادرکنندسھامداران 

  

  . اکتساب مشارکت16فصل 

  چارچوب اعمال اين فصل. 153ماده 

اين فصل شامل حال کسب مشارکت در شرکت ھای سھامی ثبت شده در جمھوری ارمنستان می شود 

جمھوری صادر شده از طرف آنھا دارای اجازۀ تجارت در بازار تنظيمی فعالی در  اوراق بھادار که

  ھستند. ارمنستان

  

  نی. تعھد اطالع رسا154ماده 

ً يا از طريق اقربای نسبی و سببی چنان ھر شخصی که بطور مستقيم يا غير مستقيم .1 ، شخصا

، 5مشارکتی در شرکت بدست آورد که در نتيجۀ آن ميزان حق رای وی در سرمايۀ اساسنامه ای شرکت 

 4رتر از درصد يا بيش از آن تشکيل بدھد، موظف است در اين باره بالفاصله اما نه دي 75، 50، 20، 10

اطالع  بانک مرکزیبه صادرکننده و  بانک مرکزیروز کاری برحسب فرم و مقررات وضع شده از سوی 

  بدھد.

ماده  1ه از يکی از حدود مندرج در بند صادرکننداگر حق رای شخص در سرمايۀ اساسنامه ای  .2

روز کاری برحسب  4ز جاری کاھش يابد، شخص مذکور موظف است در اين باره بالفاصله اما نه ديرتر ا

  اطالع بدھد. بانک مرکزیبه صادرکننده و  بانک مرکزیفرم و مقررات وضع شده از سوی 

اين ماده از زمانی که شخص در باره کسب چنين مشارکت،  2و  1مھلت ھای مندرج در بندھای  .3

منظور می  ،ه باشدمی توانست از آن مطلع شدمعقول افزايش يا کاھش مطلع بوده يا در صورت داشتن توجه 

  .شود

  

  . تاييد کسب يا واگذاری مشارکت155ماده 

بنا به اين قانون اطالع رسانی ارائه کرده است  154ماده  2و  1شخصی که مطابق با بندھای 

يا شرکت موظف است مشارکتی که بطور مستقيم يا غيرمستقيم به وی تعلق دارد و  بانک مرکزیدرخواست 

  تاييد نمايد.را ری آن يا واگذا شده ميزان کسب
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  . تعھد آشکارسازی156ماده 

اقدام  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیه موظف است برحسب مقررات وضع شده به موجب صادرکنند

  اين قانون نمايد. 154اطالعات دريافتی به موجب ماده  نمودن به آشکار

  

  اطالع رسانیبه الزام در . استثنائات 157ماده 

ست برای ئه درخواست نامۀ کتبی و توجيه شده از طرف شخص بانک مرکزی مجاز ابر اساس ارا .1

اين  154نامه استثنائاتی در قبال تعھدات اطالع رسانی وضع شده به موجب ماده شخص ارائه کننده درخواست

  ، اگر:قانون قائل شود

 4يا  2تبصره ھای پيش بينی شده به موجب  خدمات سرمايه گذاریشخص ارائه کنندۀ درخواستنامه ) 1

  اين قانون عرضه می نمايد، 25ماده  1بند 

) شخص ارائه کنندۀ درخواستنامه شرکت کنندۀ بازار تنظيمی فعال در جمھوری ارمنستان محسوب 2

  ،شود می

) استثناء در ارتباط با کسب مشارکت قابل توجه يا واگذاری در طی عرضۀ خدمات سرمايه گذاری 3

  اين قانون درخواست شده باشد، و 25ماده  1بند  4يا  2تبصره ھای پيش بينی شده به موجب 

) شخص ارائه کنندۀ درخواستنامه مشارکت را به منظور ممانعت از ادارۀ شرکت مورد استفاده قرار 4

  ندھد.

ماده جاری پيرامون  1نامۀ مذکور در بند روز پس از دريافت درخواست 7ر طی د بانک مرکزیاگر  .2

شدن تصميمی اتخاذ ننمايد، در اين صورت درخواستنامه رد شده محسوب خواھد شد. بنا به  استثناء قائل

  موظف به توجيه علل رد درخواست نامۀ تعيين استثناء می باشد. بانک مرکزیتقاضای شخص 

می تواند فھرست اطالعاتی را که برای اتخاذ تصميم پيرامون وضع کردن استثنائات  بانک مرکزی .3

  رخواستنامه الزم باشد، وضع نمايد.و بررسی د

  

  . ممنوعيت سوءاستفاده از بازار17فصل 

  . سوءاستفاده از بازار158ماده 

از اطالعات داخلی جھت انعقاد معامالت در بازار و  اين قانون استفاده غيرشرافتمندانهبه تعريف 

  ھمچنين دستکاری در قيمت سوءاستفادۀ بازار محسوب می شود.
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  مال مفاد مربوط به سوءاستفاده از بازار. اع159ماده 

اوراق  حال تمامیاگر به موجب اين فصل مورد ديگری پيش بينی نشده باشد، مفاد اين فصل شامل  .1

و روابط  اوراق بھادارو ھمچنين آن  جمھوری ارمنستانمجاز به تجارت در بازار تنظيمی فعال در  بھادار

  .می شوددر بازار تنظيمی ارائه  فت اجازه تجارت آنھامربوط به آنھا می شود که درخواست دريا

شود   ی اعمال میاوراق بھاداراين قانون ھمچنين در قبال  162ممنوعيت وضع شده به موجب ماده  .2

مجاز به تجارت در  اوراق بھادارکه مجاز به تجارت در بازار تنظيمی نمی باشند، وليکن قيمت آنھا به قيمت 

  تق شده است).بازار بستگی دارد (مش

  مفاد اين فصل شامل حال موارد ذيل نيز می شود: .2.1

  ماده جاری، 2و  1پيش بينی شده به موجب بندھای  اوراق بھاداردر ارتباط با  ابزار مشتقه مالی) 1

پيش بينی شده  اوراق بھادار) آن ابزار مشتقه مالی که در موقع اتخاذ تصميم در مورد خريد يا فروش 2

  ماده جاری مد نظر گرفته می شوند، 1د به موجب بن

پيش بينی شده  اوراق بھادار) آن ابزار مشتقه مالی که معامالت با آنھا می تواند تاثير بسزايی بر قيمت 3

  ماده جاری داشته باشند، 1به موجب بند 

  ) ابزار مشتقه مالی در ارتباط با ارز خارجی.4

ارچوب اجرای سياست پولی، ارزی و مديريت قروض در چ ی کهمفاد اين فصل شامل حال معامالت .3

از طرف جمھوری ارمنستان، بانک مرکزی يا اشخاصی که به نمايندگی از سوی آنھا منعقد  دولتی

  گردد، نمی شود. می

  ن) -189) شماره 06/08/1395( 27/10/2016به موجب قانون اصالحی مورخه  159ماده اصالح (
  

  . اطالعات داخلی160ماده 

گونه اطالعات مشخص و منتشر نشده که بطور مستقيم يا غيرمستقيم به يک يا چند اوراق بھادار  ھر .1

مذکور و (يا)  اوراق بھادارتواند تاثير بسزايی بر قيمت ھای بشد و انتشار آنھا بايا صادرکنندگان آنھا مربوط 

  می شود.داخلی محسوب  اطالعاتابزار مشتقه مالی در ارتباط با آنھا داشته باشد، 

که اطالعات مشخص و منتشر نشده  ،اوراق بھاداردر ارتباط با  اتکنندۀ سفارشبرای اشخاص اجرا  .2

در اختيار گذاشته شده است و بطور مستقيم يا غيرمستقيم سفارشات داده شده  ابدر ارتباط از سوی مشتری 

ر آنھا می تواند تاثير بسزايی بر قيمت اوراق بھادار آنھا مربوط می شود و انتشاصادرکننده يا به يک يا چند 

اطالعات داخلی محسوب  ،مذکور و (يا) ابزار مشتقه مالی در ارتباط با آنھا داشته باشد اوراق بھادارھای 

  .می شود
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اتفاق افتاده، در رويداد مربوط به واقعه يا ماده جاری و  2و  1مشخص مندرج در بندھای اطالعات  .3

که برای استدالل با پايه و اساس در بارۀ اطالعاتی است آن ، ھاآنن واقعی ظھور امکاحال اتفاق يا وجود 

 واقعيت ھا يا رويدادھای اشاره شده بر قيمت ھای اوراق بھادار و (يا) ابزار مشتقه مالیاحتمالی تاثير 

  مربوط به آنھا کافی خواھد بود.

تشار آنھا تاثير بسزايی بر قيمت ھای ماده جاری که در صورت ان 2و  1اطالعات مندرج در بندھای  .4

است توجھی شايان آن اطالعات  مذکور و (يا) ابزار مشتقه مالی در ارتباط با آنھا خواھد داشت اوراق بھادار

نظر به آن اھميت  مورد اوراق بھاداردر موقع تصميم گيری در بارۀ خريد يا فروش  که سرمايه گذار منطقی

  .خواھد داد

بر اساس اطالعات قابل دسترس (علنی) اطالعات داخلی محسوب  يابی ھای انجام شدهتحقيقات و ارز .5

نمی شوند، حتی اگر آنھا تاثير بسزايی بر اوراق بھادار و (يا) ابزار مشتقه مالی در ارتباط با آنھا داشته 

  باشند.

  ن) -189) شماره 06/08/1395( 27/10/2016به موجب قانون اصالحی مورخه  160ماده اصالح (
  

  خودی. 161ماده 

کننده، عضويت در يکی از نھاد ھای ط با داشتن شراکت در سرمايۀ صادرشخصی که در ارتبا .1

بر اطالعات داخلی مسلط وظايف يا عرضۀ خدمات در آن ساير مديريت صادر کننده، داشتن سمت يا انجام 

  ود.شمی محسوب باشد، خودی 

نيز شخص حقيقی آن خص حقوقی باشد، در اين صورت ماده جاری ش 1اگر شخص مندرج در بند  .2

تصميمات پيرامون انعقاد معامالت برای شخص حقوقی مذکور شرکت می نمايد خودی که در روند اتخاذ 

  .محسوب می شود

ارتکاب به جرم در نتيجۀ که خودی محسوب می شود بر اطالعات داخلی مسلط  شخصآن ھمچنين  .3

عقول می توانست آگاه شود که مداشتن سعی و کوشش با که ، می نمايدا به اطالعات داخلی دسترسی پيد

  .اطالعات مذکور اطالعات داخلی محسوب می شود

يک يا بيش از يک خودی آشکارا که منبع آن  دشواطالعات داخلی آشنا می چنان ھر شخصی که با  .4

  .می شودباشد، وی نيز خودی محسوب 

  ن) -210) شماره 16/09/1395( 06/12/2016الحی مورخه به موجب قانون اص 161ماده اصالح (
  

  اطالعات داخلی از نادرست. ممنوعيت استفادۀ 162ماده 

  اطالعات داخلی ممنوع می باشد.از استفادۀ نادرست  .1
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  که شخص خودی:در مواردی استفادۀ نادرست از اطالعات داخلی مطرح است  .2

يا ابزار  اوراق بھادارشخص ديگر، مستقيم يا غيرمستقيم  به حساب خود يا اطالعات داخلی) بر اساس 1

  را خريداری يا بفروش می رساند يا سعی در خريد يا فروش آن را دارد، ھامشتقه مالی در ارتباط با آن

را برای اشخاص ثالث آشکار نمايد، بجزء آن مواردی که آشکارسازی مذکور در  اطالعات داخلی) 2

  ی در حال شرف يا انجام وظايف رسمی می باشد،ارتباط با اجرای عملکردھا

به اشخاص ثالث توصيه می نمايد يا به نحوی آنان را ترغيب به خريد يا  اطالعات داخلی) بر اساس 3

  يا ابزار مشتقه مالی در ارتباط با آنھا می نمايد. اوراق بھادارفروش 

داخلی محسوب شود و شخص  اراوراق بھادبرای انعقاد معامالت خريد يا فروش اطالعات اگر  .3

مسلط بر اطالعات مذکور که بعنوان يک طرف معاملۀ مورد نظر محسوب شده و معامله را تا خودی 

  باشد، استفادۀ نادرست اطالعات داخلی مطرح نخواھد بود.محسوب شدن منعقد نموده 

  )ن -189 ) شماره06/08/1395( 27/10/2016به موجب قانون اصالحی مورخه  162ماده اصالح (
  

  اطالعات داخلی. آشکارسازی 163ماده 

ً مربوط به  اطالعات داخلیموظف است بيدرنگ  اوراق بھادارۀ صادرکنند .1 ه صادرکنندکه مستقيما

بايستی به نحوی آشکار شوند که دسترسی سريع و ارزيابی کامل،  اطالعات داخلی باشد، آشکار نمايد. می

  تامين شود. عمومسوی دقيق و به موقع اطالعات مذکور از 

اين قانون، نبايد به تعويق  164بجزء موارد وضع شده به موجب ماده  اطالعات داخلیآشکارسازی  .2

نحوه و مقررات الزامات شرايط و ات يخود جزئ اسناد حقوقی تنظيمیمی تواند برحسب  بانک مرکزیبيافتد. 

  را وضع نمايد. اطالعات داخلیارسازی کآش

را  اطالعات داخلیبيدرنگ موظف است  اوراق بھادارۀ صادرکنندماده جاری  1مات بند بغير از الزا .3

  آشکار نمايد.نيز در سايت اينترنتی خود 

بايستی بيدرنگ به ھمان نحو و وسايلی که از  اطالعات داخلیھر گونه تغييرات قابل توجه در  .4

  لزامات تعيين شده در اين فصل آشکار شوند.اوليه آشکار شده اند، با رعايت ا اطالعات داخلیطريق آنھا 

ً به  اطالعات داخلیآشکارسازی موظف است  اوراق بھادار ۀصادرکنند .5 ه صادرکنندکه مستقيما

  شود برای کليۀ گروه ھای سرمايه گذاران بطور برابر تامين نمايد.  مربوط می

  

  اطالعات داخلیتعويق آشکارسازی . 164ماده 
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ه آسيب برساند، در اين صادرکنندبه شکل بسزايی به منافع قانونی  عات داخلیاطالاگر آشکارسازی  .1

را به تعويق اندازد، مشروط بر  اطالعات داخلیصورت صادرکننده می تواند به مسئوليت خود آشکارسازی 

از جانب وی محفوظ  اطالعات داخلیتعويق آن به گمراھی عموم منجر نخواھد شد و محرمانه بودن اين که 

  اھد ماند.خو

خود فھرست جامع وضعيت ھايی را که  اسناد حقوقی تنظيمیمی تواند برحسب  بانک مرکزی .2

ھمچنين و رساند به آسيب صادرکنندممکن است به منافع قانونی  اطالعات داخلیبرحسب آن آشکارسازی 

  .وضع نمايدرا  اطالعات داخلیماندن محرمانه تامين  الزامات

اين قانون اعمال  127ماده  9ی ال 4ماده جاری بندھای  1ه موجب بند در موارد وضع شده ب .3

  شوند. می

  

  در صورت نشت آنھا اطالعات داخلی. آشکارسازی 165ماده 

در ارتباط با ه يا شخصی که به نمايندگی از طرف وی يا به حساب وی عمل می نمايد صادرکننداگر  .1

در اختيار اشخاص  اطالعات داخلیيف يا عرضه خدمات شرايط شغلی، حرفه ای، سمت يا انجام ساير وظا

ارايۀ اطالعات به شخص ثالث (اگر اطالعات  به موازاتبه ھمان اندازه و ، موظف است ثالث قرار می دھد

(اگر اطالعات غير  ، يا بالفاصله پس از ارايۀ اطالعات به شخص ثالثدر اختيار گذاشته شده اند) اً عمد

  .علناً آشکار نمايدشده اند) آنھا را عمدی در اختيار گذاشته 

اطالعات که  ؛ماده جاری شامل حال مواردی که در آن شخص ثالث 1الزام وضع شده به موجب بند  .2

برحسب که در اختيار وی گذاشته شده است، متعھد به حفظ محرمانه بودن اطالعات مذکور  داخلی

  می باشد. اساسنامه يا قرارداد پيش بينی شده است،قانونگذاری، 

  

  . جبران خسارت166ماده 

که مستقيماً مربوط  اطالعات داخلیدر نتيجۀ عدم آشکار نمودن برای خسارتی که شخص مجاز است  .1

ست اخودره صادرکننداز متحمل شده است، به صادر کننده می شود يا آشکار نمودن اطالعات غير دقيق 

  ، اگر:جبران خسارت نمايد

 اطالعات داخلیغير دقيق  آشکارسازی غير قانونی يا آشکارسازیاز عدم را پس  اوراق بھادار) 1

اطالعات از غير دقيق بودن آگاھی در موقع يا  اطالعات داخلیبدست آورده باشد، و در موقع آشکارسازی 

  بعنوان مالک آنھا محسوب شده است، داخلی

پس از غير دقيق  آشکارسازیقبل از عدم آشکارسازی غير قانونی يا بدست آمده  اوراق بھادار) 2

  بفروش رسده است.غير دقيق  آگاھی از واقعيت چنين عدم آشکارسازی يا آشکارسازی
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ماده جاری را بر عھده نمی گيرد،  1ه مسئوليت جبران خسارت وضع شده به موجب بند صادرکنند .2

آشنا بوده يا از  داخلیاطالعات با يا فروش آن  اوراق بھاداراگر شخص زيان ديده در موقع بدست آوردن 

  واقعيت غير دقيق بودن آنھا آگاھی داشته است.

از موقع آگاھی يافتن سرمايه ماده جاری  1جبران خسارت پيش بينی شده در بند قانونی محدوديت  .3

غير دقيق اطالعات به  يا واقعيت آشکارسازی اطالعات داخلیگذار در بارۀ عدم آشکارسازی غير قانونی 

يا  اطالعات داخلیو حداکثر تا مدت سه سال از زمان عدم آشکارسازی غير قانونی  مدت يک سال

  .می باشدغير دقيق اطالعات  آشکارسازی

  

  اطالعات داخلیه در ارتباط با صادرکنندتعھدات کلی . 167ماده 

حفظ محرمانه ه موظف است صادرکنندبه مقرر وضع شده  اطالعات داخلیدر صورت عدم انتشار  .1

ه موظف است صادرکنند را تامين نمايد و بر عدم دسترسی آنھا به اشخاص نظارت نمايد. اطالعات بودن

اشخاصی که در حين انجام وظايف خود در ارتباط با فعاليت از سوی  اطالعات داخلیبه دسترسی 

  .مسدود نمايدند، اراز چنين اطالعاتی نده نيازی به آگاھی صادرکنند

و مسئوليت در  اطالعات داخلیخودی از وظايف مربوط به اشخاص گاھی ه موظف است آصادرکنند .2

  را تامين نمايد. اطالعات داخلیقبال استفادۀ نادرست 

اين قانون وضع شده  165ه موظف است جھت اجرای وظايف خود که به موجب ماده صادرکنند .3

  نمايد.است اقدام به فراھم سازی امکانات حقوقی، سازمانی و فنی 

  . فھرست خودی ھا168ماده 

ه و شخصی که به نمايندگی از طرف وی معرفی می شود (در اين ماده منبعد: شخص صادرکنند .1

فھرست اشخاصی را که در حين انجام وظايف خود با اطالعات داخلی  اداره کنندۀ فھرست) موظف ھستند

ه کنندۀ فھرست موظف است در ارتباط پيدا می کنند، اداره نمايند (منبعد: فھرست خودی ھا). شخص ادار

ً به  فھرست خودی ھا دسترسی دارند و با اطالعات مذکور  اطالعات داخلیاشخاص ديگری را که دائما

  متمايز نمايد. واضحمرتبط ھستند بطور 

را برحسب بخش  اطالعات داخلیاجازه بدھد تا جريان  صادرکنندهخودی ھا بايد به  ادارۀ فھرست .2

  و تحت نظارت قرار دھد. کنترل آن ھای مجزای

و در ھر  هروز درآورده را ب فھرست خودی ھاھرچند گاه  موظف است شخص اداره کنندۀ فھرست .3

  در آن تامين نمايد.را  اطالعات داخلیلحظه شمول اشخاص مسلط بر 
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تامين موظف است شخصی را بعنوان مسئول ادارۀ فھرست خودی ھا،  شخص اداره کنندۀ فھرست .4

  تناوبی اطالعات حاوی آن بگمارد. و به روز درآوردندقت آن 

 بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیبايستی شامل اطالعات تعيين شده به موجب  فھرست خودی ھا .5

  باشد.

سال از  5را حداقل به مدت  فھرست خودی ھاموظف است اطالعات  شخص اداره کنندۀ فھرست .6

  جانده شده است نگھداری نمايد.گن فھرست خودی ھازمانی که اطالعات در 

را برحسب مقررات وضع شده به موجب  فھرست خودی ھاموظف است  شخص اداره کنندۀ فھرست .7

  ارائه نمايد. بانک مرکزیبه  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی

  

  . ارائه و آشکارسازی اطالعات مربوط به معامالت169ماده 

موظف ھستند در خصوص  صادرکنندهی نسبی و سببی وی و ، اقرباگزارش دھنده ۀصادرکنندرئيس  .1

ديگر مرتبط با  اوراق بھادار، ابزار مشتقه مالی يا با صادرکنندهمعامالتی که به حساب خود با اوراق بھادار 

  گزارش ارائه نمايند. بانک مرکزیچنين مشتقاتی منعقد نموده اند در طی پنج روز پس از انعقاد آنھا به 

ماده جاری، فرم گزارش حسابدھی  1عات شامل در گزارشات حسابدھی مندرج در بند ترکيب اطال .2

  وضع می شود. بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیبرحسب  و مقررات ارايۀ آنھا

ماده جاری را در سايت اينترنتی خود منتشر  1گزارشات حسابدھی مندرج در بند  بانک مرکزی .3

ماده  1انتشار گزارشات حسابدھی مندرج در بند اجازۀ به شخص ثالث می تواند  بانک مرکزینمايد.  می

  تحت ادارۀ وی بدھد.در سايت اينترنتی را جاری 

، شورای نظارت (مديران) و گزارش دھنده ماده اعضای نھاد اجرايی صادرکنندۀبه تعريف اين  .4

و دارای صالحيت  صادرکننده مربوط به اطالعات داخلیکننده که دسترسی دائمی به کارکنان صادر ھمچنين

رئيس محسوب می  ،توسعه فعاليت صادر کننده ھستندرشد و اتخاذ تصميم در خصوص مديريت و مسائل 

  شوند.

خود می تواند استثنائاتی را در قبال الزام وضع شده به  اسناد حقوقی تنظيمیبرحسب  بانک مرکزی .5

اين  6ماده  1بند  3پيش بينی شده در تبصره  داراوراق بھاگان صادرکنندماده جاری برای  1موجب بند 

  قانون قائل شود.

  ن) -189) شماره 06/08/1395( 27/10/2016به موجب قانون اصالحی مورخه  169ماده اصالح (
  

  مقررات داخلی تعيين. تعھد 170ماده 
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بودن  موظف است مقررات داخلی جھت تنظيم روند محافظت از محرمانهگزارش دھنده  ۀصادرکنند .1

  و آشکارسازی آنھا وضع نمايد. داخلی اطالعات

اوراق موظف است مقررات داخلی جھت تنظيم روند انعقاد معامالت با گزارش دھنده  ۀصادرکنند .2

  ، کارکنان ديگر و شرکت کنندگان قابل توجه وضع نمايد.صادرکنندهتوسط روسای  صادرکننده بھادار

اين ماده ھمچنين شامل حال اشخاصی می شود  2درج در بند وظيفۀ وضع نمودن مقررات داخلی من .3

  مسلط ھستند. اطالعات داخلیکه در رابطه با اجرای عملکردھا و وظايف خود يا عرضۀ خدمات بر 

مقررات داخلی  بانک مرکزیاين ماده موظفند بنا به درخواست  3الی  1اشخاص مندرج در بندھای  .4

 بانک مرکزیروز کاری پس از دريافت درخواست مذکور به  5طی وضع شده به موجب اين ماده را در 

  ارائه نمايند.

  

  دستکاری قيمت ھا. 171ماده 

  دستکاری قيمت ھا در بازار ممنوع می باشد. .1

  به تعريف اين قانون دستکاری قيمت ھا عبارت است از: .2

جاد تصورات نادرست يا گمراه به اي منجرمی تواند چنان قراردادھايی که يا سفارش انعقاد ) انعقاد 1

در بازار، تقاضا يا حجم آنھا شود، بجزء مواردی که شخص منعقد کننده يا  اوراق بھادار کننده در بارۀ قيمت

ماده جاری عمل کرده  3بند  2معامله مطابق با تصميم وضع شده به موجب تبصرۀ انعقاد سفارش دھندۀ 

  باشد،

يا تعيين  اوراق بھادارردادھايی که منجر به انحرافات نامنظم قيمت انعقاد يا سفارش انعقاد چنان قرا) 2

می شود، بجزء مواردی که شخص منعقد کننده يا سفارش دھندۀ انعقاد  اوراق بھادارسطح ساختگی قيمت 

  ماده جاری عمل کرده باشد، 3بند  2معامله مطابق با تصميم وضع شده به موجب تبصرۀ 

گمراه يا  غيرشرافتمندانهچنان قراردادھايی که با اعمال مکانيزم ھای جعلی، ) انعقاد يا سفارش انعقاد 3

  ايجاد کنندۀ سوءتفاھم انجام می پذيرد،کننده و (يا) 

عالئم نادرست يا گمراه کننده ای به  اوراق بھادارانتشار چنان اطالعاتی که در خصوص قيمت ھای ) 4

مورد  اوراق بھادار ۀانتشار اطالعات تحريف شده در بارشرکت کنندگان بازار ارسال می نمايد، از جمله: 

مطلع بوده يا در صورت  واقعيتمطابقت آن با عدم از نظر، اگر شخص منتشر کننده اطالعات مذکور 

  داشتن توجه معقول می توانست از آن مطلع شده باشد،

  ر عين حال مشابۀ آنھا.و د ماده جاری 1بند  4الی  1) عمليات غير از عمليات مندرج در تبصره ھای 5

  خود موارد ذيل را وضع می نمايد: اسناد حقوقی تنظيمیمطابق با  بانک مرکزی .3
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ماده جاری و توصيف ھرچه  2معيارھای وجود موارد مربوط به دستکاری قيمت ھا مندرج در بند ) 1

  بيشتر جزئيات مواردی که پايه و اساس ثبت آنھا گرديده اند،

ماده جاری يا عمليات مشابۀ آنھا دستکاری قيمت محسوب  2يات مندرج در بند ) آن مواردی که عمل2

  شوند. نمی

دستکاری  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی وضع شده به موجبمواردی که برحسب مقررات  .4

  شوند، عبارتند از: قيمت محسوب نمی

بيش از يک شخص در  توسط يک يا اوراق بھادارفروش  مالت خريد و (يا)) انجام يک سری معا1

  مورد نظر، اوراق بھاداربازار تنظيمی، به منظور حفظ، تعيين يا ثبات قيمت 

، به منظور کاھش سرمايه اساسنامه ای، صادرکننده) خريد مجدد اوراق بھادار صادر شده از سوی 2

نامه ھای سھمی يا تحقق بر اوراق بھادارقرضی مورد تبديل به  اوراق بھاداراجرای تعھدات ناشی از 

  کارمندان. اوراق بھاداردراختيار گذاشتن 

در موقع انجام وظايف حرفه ای خود، در  روزنامه نگاران از سویانتشار اطالعات تحريف شده  .5

 ،ماده جاری قواعد تنظيم کنندۀ فعاليت روزنامه نگارن 2بند  4ارزيابی آن بعنوان عمل مندرج در تبصرۀ 

  مد نظر گرفته می شود.گار با اھداف سودجويانه عمل کرده باشد، بجزء در مواردی که روزنامه ن

  

  . پيشنھادات سرمايه گذاری172ماده 

 يا پيشنھاد راھبرد مشاورهکه حاوی  یاطالعاتديگر به تعريف اين قانون تحقيقات کتبی يا شفاھی يا  .1

سايل ديگر به منظور آگاھی که به شکل انتشار يا از طريق و اوراق بھادارمشخص انجام سرمايه گذاری در 

  عموم يا گروھی از اشخاص نامشخص انجام می پذيرد، پيشنھاد سرمايه گذاری محسوب می شود.

  ماده جاری شامل: 1تحقيقات يا ديگر اطالعات مندرج در بند  .2

، شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاطالعات تھيه شده از سوی تحليل گر مستقل، ) 1

د و ھمچنين کارکنان يا عنوان فعاليت اصلی پيشنھادات سرمايه گذاری در اختيار می گذارناشخاصی که که ب

ۀ آن صادرکنندمشخص يا  اوراق بھاداراالختيار آنان که بطور مستقيم يا غيرمستقيم در بارۀ  اشخاص تام

  حاوی پيشنھاد سرمايه گذاری می باشد،

بند جاری که حاوی مشاوره و اظھار  1بصره اطالعات تھيه شده از سوی اشخاص ذکر نشده در ت) 2

ً عبارات  اوراق بھادارنظر پيرامون اتخاذ تصميم سرمايه گذاری در خصوص  مشخص و خصوصا

  يا واژگان مشابه باشد.» حفظ«، »فروش«، »خريد«
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در قبال خود می تواند جزئيات شرايط و الزامات  اسناد حقوقی تنظيمیبرحسب  بانک مرکزی .3

تھيه و انتشار پيشنھادات اطالعاتی که در کنندۀ پيشنھادات سرمايه گذاری، کننده و منتشراشخاص تھيه 

  وضع نمايد. ،می شوندشامل سرمايه گذاری و پيشنھادات سرمايه گذاری 

  

  . ارائه اطالعات173ماده 

آگاھی  شک و ترديد در خصوص دستکاری قيمت در ايجاد گونه اطالعاتاز ھر ھر شخصی که  .1

  .ارائه نمايد بانک مرکزیبه را اطالعات باشد موظف است آن داشته 

اشخاص حقيقی که در ترکيب اشخاص ماده جاری شامل حال  1وظيفۀ تعيين شده به موجب بند  .2

  دسترس دارند نيز می شود. اطالعات داخلیحقوقی ھستند يا به نمايندگی از سوی آنان عمل می نمايند و به 

افشای تخلفات در جھت ماده جاری را انحصاراً  1اسناد مندرج در بند  اطالعات و بانک مرکزی .3

وظايف و محدوديت ھای وضع شده به موجب فصل جاری، اجرای وظايف پيش بينی شده خود به موجب 

استفاده قرار  گردآوری، نگھداری و مورداھداف ھمکاری با مراجع ذيصالح کشورھای ديگر اين فصل و 

  .می دھد

ماده جاری باز  3ات مندرج در اين ماده از خدمت به اھداف تعيين شده به موجب بند اگر اطالع .4

  ايستند بايستی بالفاصله از بين بروند.

  

  ص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاشخ. تعھد مطلع ساختن بانک مرکزی از سوی ا174ماده 

شک و ترديد  گونه ھردر صورت داشتن موظف است  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری .1

بانک بيدرنگ به صورت شفاھی، کتبی يا الکترونيکی به اطالع  ،دستکاری قيمتبه  با اساس و پايه نسبت

بنا به موظف است  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریبرساند. در صورت ارائه شفاھی،  مرکزی

از  حداکثر تا پايان روز بعدت که به صورت شفاھی ارائه نموده اسرا اطالعاتی  بانک مرکزیدرخواست 

  به صورت کتبی ارائه نمايد. آن ارائه

  بايستی متکی بر اساس و پايه باشد.ماده جاری  1شک و ترديد مندرج در بند  .2

ماده جاری  1مقرر در بند در موقع اعالم شک و ترديد  شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری .3

بانک ارائه شده به  محرمانه بودن اطالعاتاست حفظ موظف ، بانک مرکزیبه نسبت به ھرگونه شخص 

  .را رعايت نمايد در خصوص شک و ترديد مرکزی

  ماده جاری در خصوص وجود شک و تريد بايستی شامل: 1اطالع رسانی مندرج در بند  .4

  و نوع معامله و ابالغيه، اوراق بھادارشامل  ) شرح حال معاملۀ مورد شک و ترديد1
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  ساس شک و ترديد،) پايه و ا2

  ) امکانات تعيين ھويت طرفين معامله،3

  ) اطالعات پيرامون فعاليت اعالم کنندۀ شک و ترديد،4

  ) ساير اطالعاتی که به نظر شخص اعالم کنندۀ شک و ترديد قابل توجه باشد.5

ماده جاری برای شخص اعالم کنندۀ شک و ترديد قابل  4اگر تمامی اطالعات مندرج در بند  .5

پايه و اساس شک  بايستی شاملحداقل سترس نباشد، در اين صورت اطالع رسانی پيرامون شک و ترديد د

ماده جاری بايستی بالفاصله پس از در دسترس قرار گرفتن  4و ترديد باشد. مابقی اطالعات مذکور در بند 

  ارائه شوند. بانک مرکزی آنھا به

  

  اوراق بھادارتسويۀ داری و  . سپرده گذاری مرکزی. سيستم ھای امانت5بخش 

  . سپرده گذاری مرکزی18فصل 

  . سپرده گذاری مرکزی175ماده 

اين مقررات وضع شده به موجب که مطابق با  سپرده گذاری مرکزی يک شرکت سھامی است .1

ت و قواعد خود عملکردھای اپراتوری امانت داری متمرکز، ثب بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیقانون، 

  را اجرا می نمايد. اوراق بھادار متمرکز و سيستم ھای تسويۀفھرست 

مجاز به اجرای عملکرد  بازار تنظيمی اپراتوره با شد بر اساس قرارداد منعقدسپرده گذاری مرکزی  .2

در بازار  اوراق بھادارتعيين و کليرينگ تعھدات (ادعاھا) متقابل بوجود آمده در نتيجۀ معامالت منعقده با 

  رد نظر می باشد.تنظيمی مو

اجازۀ انجام  سپرده گذاری مرکزیخود به  اسناد حقوقی تنظيمیمجاز است برحسب  بانک مرکزی. 3

ماده جاری  2و  1انواع فعاليت ھای مکمل و مرتبط با اجرای عملکردھای پيش بينی شده به موجب بندھای 

  .وضع نمايد و در صورت لزوم الزامات مکمل برای اجرای آنھارا بدھد 

، اگر سپرده گذاری مرکزیانجام ھر گونه فعاليت پيش بينی نشده به موجب اين ماده از سوی  .4

  ماده جاری پيش بينی نشده باشد ممنوع می باشد. 3با بند پذيرفته شده مطابق  اسناد حقوقی تنظيمیبرحسب 

شامل حال » پيرامون شرکت ھای سھامی«وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان  الزامات .5

  می شود، اگر مطابق با اين قانون ويژگی ھای ديگری وضع نشده باشد. سپرده گذاری مرکزی

 بانک مرکزیيا جمھوری ارمنستان صادر شده توسط  اوراق بھاداردر خصوص  بانک مرکزیاگر  .6

بانک حال و (يا) اپراتور سيستم تسويه اجرا نمايد مفاد اين بخش شامل  عملکردھای امانت داری متمرکز

  نخواھد شد. مرکزی
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  سپرده گذاری مرکزی. عملکردھای 176ماده 

بانک  اسناد حقوقی تنظيمیمطابق با مقررات وضع شده به موجب اين قانون،  سپرده گذاری مرکزی .1

  ذيل را به انجام می رساند: و قواعد خود عملکردھای مرکزی

  ) بعنوان امانت دار متمرکز:1

اسناد حقوقی  داری به زيرامانت داری و اشخاص ديگر وضع شده به موجب الف. عرضۀ خدمات امانت

  ،بانک مرکزی تنظيمی

  و مديريت حساب ھای آنھا، اوراق بھادارب. غيرمادی سازی 

  ،اوراق بھادار کدھای شناسايیپ. اعطای 

مديريت  ، عھده دارصادرکنندهفھرست متمرکز و بر اساس قرارداد منعقد شده با  ) بعنوان ثبت کنندۀ2

اسمی)  دارندگانصاحبان ( اوراق بھادارثبت يکپارچۀ (فھرست) مشخصات مربوط به تعداد، انواع و کالس 

  و متعلق به آنان (ثبت شده به اسم آنان) می باشد، اوراق بھادار

  :)سيستم تسويه(منبعد نيز بعنوان  اوراق بھاداربعنوان اپراتور سيستم تسويه ) 3

را  (کليرينگ) اوراق بھادارمتقابل بوجود آمده در نتيجۀ معامالت منعقده با  الف. تعھدات و ادعاھای

  تعيين و حساب می نمايد،

را به حساب ھای مربوطه انتقال و تسويه  اوراق بھادار، اوراق بھادارب. در نتيجۀ معامالت منعقده با 

  ،می نمايدنھايی 

از  ن -23) شماره 30/09/1394( 21/12/2015قانون اصالحی مورخه  (زيرتبصره به موجبپ. 
  درجه اعتبار ساقط است)

، قوانين سيستم تسويه و قراردادھای اسناد حقوقیبرحسب مقررات وضع شده به موجب قانون، ساير ت. 

و دارايی ھای نقدی به انجام  اوراق بھادارمنعقد شده استعالم ھای الزم برای انجام کليرينگ و تسويه نھايی 

  می رساند،

تسويه و کاھش ريسک ھای مربوط به فعاليت سيستم  انجام تعھدات متقابل اعضای نظور تضمينث. به م

  صندوق ھای ضمانت ايجاد و اداره می نمايد، سيستم تسويه

، برحسب اوراق بھادارج. در اکتفای تعھدات و ادعاھای متقابل ايجاد شده در نتيجۀ معامالت منعقده با 

سيستم تسويه بعنوان طرف کليۀ معامالت بشمار می رود (کارگزار  مقررات وضع شده به موجب قوانين

  مرکزی طرفين).
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بانک مطابق قوانين خود و برحسب مقررات و شرايط وضع شده از سوی  سپرده گذاری مرکزی .2

ماده جاری و  1مجاز است خدمات ضروری برای اجرای عملکردھای پيش بينی شده به موجب بند  مرکزی

  ات مربوط به آنھا را اجرا نمايد.ھمچنين ساير خدم

   ن) -271) شماره 01/10/1389( 22/12/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  176ماده اصالح (
  

  سپرده گذاری مرکزی. سرمايه اساسنامه ای و سرمايه کلی 177ماده 

ه شکل را ب سپرده گذاری مرکزیمقادير حداقل سرمايه اساسنامه ای و سرمايه کلی  بانک مرکزی .1

می تواند مقادير حداقل سرمايه اساسنامه ای و سرمايه کلی  بانک مرکزیوجوه مشخص وضع می نمايد. 

  را حداقل سالی يکبار مورد بازنگری قرار دھد. سپرده گذاری مرکزی

  باشد. لی (اوليه) و مکمل (ثانوی) آن میمجموع سرمايه ھای اص سپرده گذاری مرکزیسرمايه کلی  .2

مايه اصلی (اوليه) عبارتند از سرمايه اساسنامه ای، سود تقسيم نشده و ديگر عناصر عناصر سر .3

  .بانک مرکزیوضع شده از سوی 

بانک وضع می شوند.  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیعناصر سرمايه مکمل (ثانوی) برحسب  .4

سرمايه مکمل در محاسبۀ  ماده جاری می تواند شرکت 1به منظور محاسبۀ مقادير ذکر شده در بند  مرکزی

  سرمايۀ کلی را محدود نمايد.

  

  سپرده گذاری مرکزی. اوراق سھام و سھامداران 178ماده 

از جمله: کاھش سرمايه اساسنامه ای،  سپرده گذاری مرکزیبرای انجام تغييرات در اساسنامۀ  .1

  سازماندھی مجدد و انحالل آن موافقت اوليۀ بانک مرکزی الزم می باشد.

  ترجيحی نمی باشد. اوراق بھادارمجاز به صدور  سپرده گذاری مرکزی .2

  ممنوع می باشد. سپرده گذاری مرکزی اوراق بھادار به وثيقه گذاشتن .3

 سپرده گذاری مرکزیاين قانون شامل حال کسب مشارکت قابل توجه در  57الی  54مفاد مواد  .4

  شود. می

نمی توانند بطور مستقيم يا غيرمستقيم مالک بيش از  سرمايه گذاری خدمات ه کنندۀعرضاشخاص  .5

باشند يا عمالً  يا بر اساس قرارداد دارای  سپرده گذاری مرکزی دارای حق رای اوراق بھاداردرصد  50

  باشند. سپرده گذاری مرکزیامکان تاثير بر 

  

  . مديريت سپرده گذاری مرکزی179ماده 
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سپرده گذاری ی تواند ھمزمان به عضويت نھاد اجرايی نم سپرده گذاری مرکزیعضو ھيئت نظارت  .1

درآيد. رئيس يا عضو ھيئت نظارت، نھاد اجرايی يا کميسيون نظارت يا رئيس يا عضو ديگر  مرکزی

) نمی تواند آن شخصی سپرده گذاری مرکزی(منبعد: رئيس  سپرده گذاری مرکزینھادھای مديريتی مشابه 

  باشد، که:

  انون محجور يا دارای توان کاری محدود شناخته شده باشند،) اشخاصی که به مقرر ق1

  ) اشخاصی که به مقرر اين قانون فاقد صالحيت حرفه ای باشند،2

، اقتصادی و حقوقی منع شده ) بر اساس حکم دادگاه از بعھده داشتن ھرگونه سمت در زمينه ھای مالی3

  باشند و در اين باره در حکم مذکور ذکر شده باشد،

  کسته شناخته شده باشند يا دارای تعھدات تسويه نشده (نابخشوده) باشند،) ورش4

اسناد حقوقی که بر اساس راھنمای تعيين شده به موجب  ) در گذشته مرتکب چنان عملی شده باشند5

 سپرده گذاری مرکزینتيجه گيری می شود که شخص مذکور بعنوان رئيس  بانک مرکزیو نظر  تنظيمی

را بطور شايسته اداره نمايد يا عملکرد وی  سپرده گذاری مرکزینه مورد نظر فعاليت نخواھد توانست زمي

يا لطمه وارد آمدن بر آن وخيم شدن اوضاع مالی يا  سپرده گذاری مرکزیورشکستگی می تواند منجر به 

  شھرت و اعتبار آن شود.

جاز نيستند رئيس، (بجز عضو يا رئيس ھيئت نظارت) م سپرده گذاری مرکزیرئيس يا کارمند  .2

  باشند. شخص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریشخص دارای سمت، کارمند يا شرکت کنندۀ ھرگونه 

بنا به تصميم خود مجاز است الزاماتی را که برای مجزا نمودن صالحيت و اختيارات  بانک مرکزی .3

  الزم باشد وضع نمايد. سپرده گذاری مرکزینھادھا و روسای مديريت 

  

  و ثبت آنھا سپرده گذاری مرکزی. قواعد 180 ماده

جھت تحقق شايستۀ عملکردھای خود موظف است قواعدی را بپذيرد که  سپرده گذاری مرکزی .1

  بايستی حداقل شامل موارد ذيل باشد:

  ،آنھاو ادارۀ  اوراق بھادارحساب ھای افتتاح ، مقررات اوراق بھادار) مقررات امانت داری 1

  ،اوراق بھاداردمات مربوط به اجرای حقوق و انجام تعھدات ناشی از مقررات عرضۀ خ) 2

  ،اوراق بھادار) مقررات اعطای کدھای شناسايی 3

  ) الزامات در قبال سيستم تسويه،4

  ) الزامات در قبال اعضای سيستم تسويه،5

  ، محروميت از عضويت،) مقررات و شرايط عضويت در سيستم تسويه، تعليق يا لغو عضويت6
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  شرح حال دارايی ھای مورد استفاده برای اجرای ابالغيه ھای انتقال، )7

، شرح اوراق بھادار) دستورالعمل اجرای ادعاھا و تعھدات متقابل در نتيجۀ معامالت منعقد شده با 8

  ،در سيستم تسويهداليل فنی يا غيره به  اختاللايجاد در صورت  سپرده گذاری مرکزیحال عمليات 

ھای روش ھای تضمين دھندۀ اجرای ابالغيه ھای انتقال، شکل گيری صندوق ھای ) دستورالعمل 9

  ضمانت و استفاده از آنھا،

شرايط برگشت ناپذيری تسويه نھايی شامل لحظۀ پذيرش ابالغيۀ انتقال و آن لحظه ای که پس از ) 10

  ناممکن می شود، ھاآنآن فراخوانی 

  و سيستم تسويه، سپرده گذاری مرکزیحقوق و وظايف اعضای ) 11

و ھمچنين شکايت از  سپرده گذاری مرکزی) دستورالعمل ھای تکميل و انجام تغييرات در قواعد 12

  آنھا،

  ،سپرده گذاری مرکزی) نرخ ھای خدمات مورد عرضه از طرف 13

  ) قواعد اخالق و اصول رفتار.14

دھد تا در باره قواعد موظف است تا تصويب قواعد به اشخاص ذينفع فرصت  سپرده گذاری مرکزی .2

  پيشنھادات و نظرات خود را ارائه نمايند.

، انجام تغييرات در آن يا مکمل ھای آن (منبعد نيز قواعد)  بايستی برای سپرده گذاری مرکزیقواعد  .3

  ارائه شوند. بانک مرکزیثبت آنھا به 

رائه می نمايد که فرم آن نامه اثبت قواعد به بانک مرکزی درخواستبه منظور  سپرده گذاری مرکزی .4

نامه طرح قواعد پيشنھادی و توجيه ضرورت کاربرد ين می نمايد. به پيوست درخواستتعي بانک مرکزیرا 

  آن ارائه می شود.

 4اسناد و اطالعات مندرج در بند  قابليت اطميناندقت و  می تواند به منظور ارزيابی بانک مرکزی .5

 سپرده گذاری مرکزیرخواست اطالعات و اسناد مکمل نمايد. د سپرده گذاری مرکزیماده جاری از 

روز کاری پس از دريافت درخواست مندرج در اين بند اطالعات و اسناد مورد  5موظف است در طی 

  درخواست بانک مرکزی را ارائه نمايد.

يم نامه، پيرامون ثبت قواعد يا رد آن تصمروز پس از دريافت درخواست 45طی  بانک مرکزی در .6

  اتخاذ می نمايد.

ارائه شده  يا اسناد نامه ثبت قواعد را رد می نمايد، اگر قواعد، اطالعاتتدرخواس بانک مرکزی .7

متضاد باشند، يا بنا  ياگمراه کننده، غيرکامل و حاوی اطالعات  اسناد حقوقی تنظيمیو ساير  مغاير با قانون

  .را تامين ننمايد سپرده گذاری مرکزیوثر قواعد پيشنھادی عملکرد مبه نظر معقول بانک مرکزی 
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تا برحسب  دستور بدھد سپرده گذاری مرکزیمجاز است بنا به تصميم خود به  بانک مرکزی .8

مقررات و مھلت ھايی که تعيين خواھد نمود، اقدام به پذيرش قاعدۀ (قواعد) مشخص يا در چارچوب 

بانک ، اگر بنا به نظر معقول نمايدات ديگری عملياقدام به صالحيت آن تصميم مشخص اتخاذ نمايد يا 

، يا هدووضع شده به موجب قواعد خود اجرا ننميا الزامات  عملکردھا سپرده گذاری مرکزی ،مرکزی

برای  یچنين قواعد يا عملياتوجود ، يا هدورعايت الزامات وضع شده به موجب قواعد خود حفظ و تامين ننم

  د.باش ضروریحمايت از سرمايه گذاران 

الزم اگر بر حسب قواعد زمان ديرتری وضع نشده باشد،  بانک مرکزیقواعد از زمان ثبت در  .9

از سوی از ثبت قواعد  سروز کاری پ 3موظف است در طی  سپرده گذاری مرکزیخواھد بود. االجرا 

بانک سوی فقط پس از ثبت آن از قواعد بانک مرکزی آنھا را در سايت اينترنتی رسمی خود منتشر نمايد. 

  .شود تواند منتشر می مرکزی

  

  سپرده گذاری مرکزی. نگھداری و حراست از اطالعات موجود در 181ماده 

موظف است اقدام به تھيه  بانک مرکزیبرحسب مقررات وضع شده از سوی  سپرده گذاری مرکزی .1

دۀ غير مجاز، تخريب يا امکانات و تجھيزات مناسب اداری، فنی و برنامه ای به منظور حفاظت و عدم استفا

  د.نماي موجوداطالعات تغيير 

سپرده گذاری ، تمامی اطالعات موجود در سپرده گذاری مرکزیدر صورت لغو ثبت و (يا) مجوز  .2

به  بانک مرکزیاز جمله فھرست آن برحسب مقررات، نحوه و مھلت ھای وضع شده از سوی  مرکزی

  بانک مرکزی منتقل می شود. يا سپرده گذاری مرکزیشخص ديگر دارای مجوز 

  

  سپرده گذاری مرکزی. گزارش حسابدھی 182ماده 

اسناد موظف است برحسب فرم، مقررات و مھلت ھای وضع شده به موجب  سپرده گذاری مرکزی .1

گزارشات حسابدھی مالی سه ماھه و گزارشات حسابدھی مالی ساالنه خود را  بانک مرکزی حقوقی تنظيمی

  ی مستقل رسيده باشد به بانک مرکزی ارائه نمايد.که به تاييد مميز

اسناد موظف است برحسب فرم، مقررات و مھلت ھای وضع شده به موجب  سپرده گذاری مرکزی .2

  اطالعات منتشر نمايد.بانک مرکزی  حقوقی تنظيمی

سپرده مجاز است ھر گونه گزارش حسابدھی، گواھی يا توضيحات درخصوص  بانک مرکزی .3

به جھت تحقق صالحيت و اختيارات وضع شده که  و فعاليت آنان ، اعضای سيستم تسويهکزیگذاری مر

  موجب اين قانون الزم باشد، درخواست نمايد.
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 3روز کاری پس از دريافت درخواست مندرج در بند  5موظف است در طی  سپرده گذاری مرکزی .4

  ارئه نمايد. ک مرکزیبانبه ماده جاری، اطالعات و (يا) اسناد مورد درخواست را 

  

  سپرده گذاری مرکزی. صالحيت نظارتی 183ماده 

بر کليرينگ و تسويه نھايی معامالت با اوراق بھادار و ھمچنين بر روند  سپرده گذاری مرکزی .1

امانت به منظور افشای تخلفات انجام شده از سوی  اوراق بھادارعرضۀ خدمات مربوط به امانت داری 

  تم تسويه، نظارت می نمايد. سيس اعضایداران و 

پرداخت اعضای سيستم تسويه به منظور کنترل ريسک توان در قبال قابليت  سپرده گذاری مرکزی .2

  ھای عدم اجرای وظايف از سوی آنھا، نظارت بعمل می آورد.

سپرده گذاری ماده جاری برحسب قواعد  2و  1روش ھای اجرای نظارت مندرج در بندھای  .3

  ی شوند.وضع م مرکزی

  

  و صدور مجوز سپرده گذاری مرکزی. ثبت 184ماده 

و صدور مجوز، موسسين آن مطابق با فرم و محتوا و  سپرده گذاری مرکزیبرای ثبت دولتی  .1

  ارايه می نمايند: بانک مرکزیاسناد و مدارک ذيل را به  بانک مرکزیمقررات وضع شده از سوی 

  نامۀ ثبت و صدور مجوز،) درخواست1

  ،سپرده گذاری مرکزیرنامه تجاری ) ب2

  نسخه، 6در  سپرده گذاری مرکزیمصوب مجمع موسس  سپرده گذاری مرکزی) اساسنامۀ 3

که الزامات مورد ارائه به آن، فھرست  سپرده گذاری مرکزی) درخواستنامۀ ثبت عنوان شرکتی 3.1

نامه و ثبت عنوان ی درخواستين روابط مربوط به بررساسناد و مدارک مورد ارائه به ھمراه آن و ھمچن

ً توسط بانک مرکزی  و نھاد تام االختيار دولت وضع شرکتی و تغييرات آن برحسب مقرراتی که مشترکا

  شود، تنظيم می شوند، می

  ،سپرده گذاری مرکزی) اطالعات در بارۀ سھامداران (شرکاء) 4

  ،سپرده گذاری مرکزی پيرامون انتصاب روسای سپرده گذاری مرکزی) تصويب نامه مجمع موسس 5

ی روسا، کپی گواھی ھاامضاشدۀ  ، نمونۀ تاييدسپرده گذاری مرکزی) اطالعات پيرامون روسای 6

  ای آنان، صالحيت حرفه

جھت دريافت  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی) اسناد و مدارک وضع شده به موجب اين قانون و 7

  ،سپرده گذاری مرکزیت قابل توجه در مشارکت قابل توجه اشخاص دارای مشارک مجوز اوليۀ
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به  سپرده گذاری مرکزی) گزارشات مالی سه سال قبل اشخاص حقوقی دارای مشارکت قابل توجه در 8

  تاييد مميزی مستقل،

و اقربای نسبی و  سپرده گذاری مرکزیاطالعات پيرامون اشخاص دارای مشارکت قابل توجه در ) 9

  سببی آنان،

  ،سپرده گذاری مرکزیين و مقررات طرح پيش نويس قوان) 10

در بانک  افتتاح شدهبه حساب  سپرده گذاری مرکزی) قبض رسيد پرداخت سرمايه اساسنامه ای 11

  ،سپرده گذاری مرکزیو غير وابسته به در جمھوری ارمنستان مرکزی يا در يکی از بانک ھای فعال 

  ) قبض رسيد پرداخت عوارض،12

  .بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمین شده به موجب ) ساير اسناد و مدارک تعيي13

اسناد و  قابليت اطمينان بانک مرکزی می تواند اطالعات و اسناد مکملی را که برای ارزيابی .2

اسناد برحسب  بانک مرکزیماده جاری الزم باشد درخواست نمايد.  1اطالعات پيش بينی شده به موجب بند 

شرکای قابل توجه غير مقيم و روسا استثنائاتی را در خصوص ارائه خود می تواند برای  حقوقی تنظيمی

ماده جاری قائل شود، اگر امکان ارائه چنين اسناد و اطالعاتی  1برخی اسناد و اطالعات مندرج در بند 

  برحسب قانون کشور مورد نظر محدود باشد يا در قبال شخص موردنظر قابل اعمال نباشند.

ج در اسناد ارائه شده با است نامه تغييراتی در اطالعات مندراگر در طی بررسی درخو .3

نامه صورت گرفته باشد، درخواست کننده موظف خواھد بود تا اتخاذ تصميم در خصوص ثبت و درخواست

بانک مرکزی اطالعات تغيير يافته را نيز ارائه شورای صدور مجوز يا رد ثبت و صدور مجوز از سوی 

واستنامه از زمان دريافت اسناد و تغييرات انجام شده در اطالعات از سوی نمايد. در اين صورت، درخ

  ارائه شده محسوب خواھد شد. ،بانک مرکزی

تصميم اتخاذ می نمايد،  سپرده گذاری مرکزیصدور مجور  ثبت وپيرامون  بانک مرکزیشورای  .4

ناد حقوقی بوده و پايه و اساس رد اگر اسناد و اطالعات ارائه شده مطابق با اين قانون، ساير قوانين و اس

  وضع شده به موجب اين قانون وجود نداشته باشد. سپرده گذاری مرکزیثبت و صدور مجوز 

موظف است در مھلت پنج روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون ثبت و صدور مجوز،  بانک مرکزی .5

  تحويل بدھد. سپرده گذاری مرکزیگواھينامۀ ثبتی و مجوز را به 

اين ماده  3الی  1در طی دو ماه پس از دريافت اسناد وضع شده به موجب بندھای  ک مرکزیبان .6

  می نمايد.را رد ثبت و صدور مجوز نموده يا  سپرده گذاری مرکزیاقدام به ثبت و صدور مجوز 
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 سپرده گذاری مرکزیدر طی مھلت پنج روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون ثبت  بانک مرکزی .7

به اطالع نھاد ذيصالح ثبت  سپرده گذاری مرکزیت درج و انجام امور مربوط به ثبت مراتب را جھ

  اشخاص حقوقی می رساند.

  پس از ثبت در بانک مرکزی ھويت شخص حقوقی بدست می آورد. سپرده گذاری مرکزی .8

، ن -145) شماره 18/03/1388( 08/06/2009به موجب قانون اصالحی مورخه  184اصالح ماده (
  ن) -151) شماره 29/12/1390( 19/03/2012ن اصالحی مورخه قانو

  

  . پايه و اساس رد درخواستنامۀ ثبت و صدور مجوز185ماده 

و صدور مجوز را به شرح ذيل رد نمايد،  سپرده گذاری مرکزیشورای بانک مرکزی می تواند ثبت 

  اگر:

  قابل اطمينان منعکس شده باشد،) مدارک جعلی يا ناقص ارائه شده باشد يا در آنھا اطالعات غير 1

اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی واجد شرايط تعيين شده به موجب  سپرده گذاری مرکزی) روسای 2

  نباشند، بانک مرکزی

  د،ن قانون و ساير اسناد حقوقی نباشايو الزامات واجد شرايط  سپرده گذاری مرکزی) 3

  رت داشته باشد،با قانون مغاي سپرده گذاری مرکزی ) اساسنامۀ4

مغاير با اين قانون و ديگر اسناد حقوقی که بر اساس آن پذيرفته شده اند  سپرده گذاری مرکزیقواعد ) 5

بوده، يا مفاد اين قواعد بطور دقيق و کافی تصريح نشده باشند که به سبب آن روال عادی بازار و (يا) 

  .فتده خطر ابممکن است فعاليت سيستم تسويه يا منافع سرمايه گذاران 

 سپرده گذاری مرکزیجلب موافقت اوليه جھت کسب سھم قابل توجه در  ۀبانک مرکزی درخواستنام) 6

  رد نمايد، يا را حتی برای يک مورد رد کرده باشد

اسناد حقوقی تنظيمی برحسب اين قانون و الزامات تعيين شده ارائه شده مطابق با ) برنامه تجاری 7

  باشد،نبانک مرکزی 

يا اين که عملکرد به وقف  بودهنظر معقول بانک مرکزی برنامه تجاری غير واقع بينانه نا به ب) 8

  ،شدنخواھد تامين روال عادی فعاليت سيستم تسويه قادر به  سپرده گذاری مرکزی ،برنامه

يا اقربای نسبی و سببی  سپرده گذاری مرکزینظر معقول بانک مرکزی عملکرد موسسين بنا به ) 9

سازماندھی فعاليت می تواند به منافع مشتريان لطمه بزند يا مانع آنان وضعيت مالی، اعتبار يا تجربه آنان، 

  يا اجرای درست نظارت از سوی بانک مرکزی بشود، سپرده گذاری مرکزیعادی 

  تعيين شده است پرداخت نشده باشد.که از سوی بانک مرکزی اساسنامه ای ) حداقل مقدار سرمايه 10
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  عوارض دولتی. 186ماده 

بر حسب مقررات و مقدار تعيين شده به موجب قانون  سپرده گذاری مرکزیبرای صدور مجوز 

  عوارض دولتی وصول می شود.» پيرامون عوارض دولتی«جمھوری ارمنستان 

  

  . برنامه تجاری187ماده 

کليرينگ و  برنامه تجاری برای سه سال آتی تنظيم می شود و بايستی شامل سيستم ھای اجرای .1

، محل ھای فعاليت، فناوری اطالع رسانی مورد سپرده گذاری مرکزیتسويه نھايی، ساختار درون سازمانی 

خود و ساير اطالعات تعيين شده و ديگر وسائل فنی و ھمچنين شرح جزئيات شاخص ھای اقتصادی  استفاده

  به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی باشد.

در حين اجرای فعاليت برحسب مقررات، نحوه و مھلت ھای وضع شده به  زیسپرده گذاری مرک .2

موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی در خصوص اجرای برنامه تجاری که در طی مراحل ثبت و 

  صدور مجوز ارائه کرده است گزارش حسابدھی ارائه می نمايد.

ت ھای وضع شده به موجب اسناد موظف است برحسب مقررات، نحوه و مھل سپرده گذاری مرکزی .3

حقوقی تنظيمی بانک مرکزی برنامه تجاری عملکرد سه ساله و تغييرات انجامی در آن را به بانک مرکزی 

  ارائه نمايد. 

  

، سازماندھی مجدد، ورشکستگی و سپرده گذاری مرکزی. لغو مجوز در صورت انحالل 188ماده 

  ساير موارد وضع شده در قانون

بر اساس بلکه بعنوان اعمال مجازات؛  را نه سپرده گذاری مرکزیکزی مجوز شورای بانک مر

  انحالل، سازماندھی مجدد، ورشکستگی و ساير موارد وضع شده در قانون لغو می نمايد.

  

  . لغو مجوز و پيامدھای حقوقی آن189ماده 

  مجوز می تواند در صورتی لغو شود، اگر: .1

  د،شام نداده بجانا یاه پس از دريافت مجوز فعاليتم 12در مدت  سپرده گذاری مرکزی) 1

 اوراق بھاداريا عدم فعاليت آن عملکرد عادی و منظم بازار  سپرده گذاری مرکزیدر نتيجۀ عمليات ) 2

  را به خطر اندازد،
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يا عدم فعاليت آن منجر به نشت اطالعاتی که به مقرر وضع شده قابل  سپرده گذاری مرکزی) عمليات 3

  ارائه نمی باشند شده باشد، انتشار يا

  اين قانون آشکار شده باشند، 185پايه و اساس تعيين شده به موجب ماده ) 4

در اقدام به دريافت مجوز اطالعات گمراه کننده يا غير قابل اطمينان يا  سپرده گذاری مرکزی) 5

  مدارک جعلی به بانک مرکزی ارائه کرده باشد،

يا اسناد و مدارک جعلی انتشار يا به بانک  غير قابل اطمينانيا  ) اپراتور اطالعات گمراه کننده6

  مرکزی ارائه کرده باشد،

ً مرتکب تخلفات قابل توجھی (دو يا بيشتر از دو مورد)  سپرده گذاری مرکزی) 7 يا مديران آن متواليا

سپرده ات قواعد بر اساس آنھا و ھمچنين در الزام شده در اين قانون، قوانين ديگر و اسناد حقوقی تصويب

  شده باشند، گذاری مرکزی

را در مھلت يا  بانک مرکزیبرابر اين قانون تکاليف محول شده از سوی  سپرده گذاری مرکزی) 8

  ميزان تعيين شده به انجام نرسانده باشد،

 اسناد حقوقی تنظيمی) حد نصاب سرمايه اساسنامه ای يا سرمايه کلی تعيين شده بر حسب اين قانون و 9

  ده باشد.شبانک مرکزی نقض  اسناد حقوقی تنظيمینک مرکزی را به مقدار تعيين شده بر حسب با

بانک مرکزی  ماده جاری 1بند  4در صورت آشکار شدن پايه و اساس تعيين شده به موجب تبصره  .2

و توصيه نمايد تا در يک مھلت مشخص اقدام به رفع پايه و اساس لغسپرده گذاری مرکزی تواند به  می

  مجوز نمايد.

لغو گردد، اگر مطابق اين قانون مورد سپرده گذاری مرکزی  مجوز می تواند بر اساس درخواست .3

  ديگری پيش بينی نشده باشد.

  را رد نمايد، اگر:اپراتور مجاز است درخواست تعليق يا لغو داوطلبانۀ مجوز  بانک مرکزیشورای  .4

ر را از تنھا خدمات دارای اھميت حياتی محروم خواھد ) تعليق مجوز فعاليت، بازار اوراق بھادا1

  ساخت،

و موثر سيستم تسويه می تواند به طور قابل مالحظه ای در عملکرد بی خطر ) تعليق فعاليت مجوز 2

  .بنمايدآن به ايجاد  تھديداختالل بوجود آورد يا  اوراق بھادارمعامالت انجامی با 

ماده جاری،  3س از دريافت درخواستنامه مندرج در بند روز پ 30بانک مرکزی در ظرف شورای  .5

  در خصوص لغو مجوز يا رد درخواست تصميم گيری نمايد.

  آن بايستی در طی مھلت سه روز به بانک مرکزی عودت داده شود. ،در صورت لغو مجوز .6
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سپرده گذاری لغو مجوز، در خصوص  بانک مرکزیشورای از روز به اجرا درآمدن تصميم  .7

منع گرديده و به مقرر قانون مشمول انجام عملکردھای پيش بينی شده به موجب مجوز از حق رکزی م

  انحالل خواھد بود.

در خصوص لغو مجوز مبتنی بر پايه و اساس ماده  بانک مرکزیتصميم اتخاذ شده توسط شورای  .8

ديگری در آن تعيين نشده  جاری، بالفاصله منتشر می شود. تصميم مذکور از زمان انتشار آن، اگر زمان

  باشد، الزم االجرا می گردد.

سپرده پيرامون لغو مجوز ظرف مھلت سه روز در اختيار  بانک مرکزیرونوشت تصميم شورای  .9

در دادگاه  بانک مرکزیشود. رسيدگی به شکايت ارايه شده عليه تصميم شورای  گذاشته میگذاری مرکزی 

  د.مانع عملکرد تصميم مذکور نخواھد ش

  

  . تنظيم قيمت ھای خدمات190ماده 

بنا به  بانک مرکزیتنظيم می شود.  بانک مرکزیتوسط  سپرده گذاری مرکزیقيمت ھای خدمات  .1

را  سپرده گذاری مرکزیحداکثر مقادير قيمت ھای خدمات  سپرده گذاری مرکزیابتکار خود يا به ابتکار 

  نمايد.  تعيين می

بايستی امکان پوشش قيمت تمام شده و  بانک مرکزیين شده توسط حداکثر مقادير قيمت ھای تعي .2

رشد و توسعۀ سيستم تا معقول خدمات مورد عرضه را فراھم نمايد و اجازۀ چنان درصد سودآوری بدھد 

  کليرينگ و تسويه نھايی تامين شود.

که متناسب با  امکان استفاده از قيمت ھای تخفيف داده شدهقيمت ھا و شرايط خدمات علنی ھستند.  .3

، بايستی بطور مساوی در دا می باشمعيارھای وضع شده برای اشخاص دارای حق استفاده از چنين قيمت ھ

  دسترس ھمگان قرار گيرد.

  

  اوراق بھادار. سيستم امانت داری 19فصل 

  اوراق بھادار. امانت داری 191ماده 

و ثبت و  اوراق بھاداراست از نگھداری  عبارت(منبعد نيز امانت داری)  اوراق بھادارامانت داری  .1

  و ساير حقوق اموالی. اوراق بھادارانتقال مالکيت 

اجرا  اوراق بھادارھمزمان با ثبت حقوق در قبال (امانت سپاری)  نگھداری اوراق بھاداراگر  .2

  شود، در اين صورت به تعريف اين قانون امانت داری محسوب نمی شود. نمی
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 (منبعد نيز امانت دار) محسوب می شود. اوراق بھادارامانت دار  ؛مانت داریشخص اجرا کنندۀ ا .3

داری از  و اجرای امانت سپرده گذاری مرکزیمفاد مربوط به امانت داران و امانت داری اين بخش درقبال 

  د.طرف آن نيز اعمال می شو

داری دارايی ھای ويژگی ھای مربوط به امانت داران صندوق سرمايه گذاری و اجرای امانت  .4

وضع می  »پيرامون صندوق ھای سرمايه گذاری« جمھوری ارمنستانصندوق از طرف آنھا برحسب قانون 

  شود.

  )ن -271) شماره 01/10/1389( 22/12/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  191(اصالح ماده 
  

  اوراق بھادار. سيستم امانت داری 192ماده 

دو سطحی می باشد. بعنوان اولين سطح (امانت  جمھوری ارمنستان ھادارامانت داری اوراق بسيستم  .1

  و بعنوان دومين سطح امانت داران عمل می نمايند. سپرده گذاری مرکزیدار متمرکز) 

زيرامانت دار  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیھر امانت دار با استثنائات وضع شده به موجب  .2

بانک  اسناد حقوقی تنظيمید. عملکردھای زيرامانت دار متناسب با محسوب می شو سپرده گذاری مرکزی

  اجرا می شوند. سپرده گذاری مرکزیبر اساس قرارداد منعقد شده فی مابين زيرامانت دار و  مرکزی

  

  . الزامات امانت داران193ماده 

ب قرارداد موظف است برحس بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیامانت دار مطابق با اين قانون و  .1

  خدمات ذيل را به مشتری خود ارائه نمايد:

مشتری با ثبت مھلت و شرايط قابل توجه ھر معاملۀ مرتبط با  اوراق بھادارو مديريت حساب  افتتاح) 1

  حساب مذکور،

  مشتری، اوراق بھادار) ثبت حقوق در قبال 2

  مشتری، اوراق بھادار) بعنوان نمايندۀ 3

يا امانت دار ديگر به مشتری، و ھمچنين از سوی  صادرکنندهاز سوی  انتقال اطالعات و اسناد) 4

  ،اوراق بھاداريا امانت دار ديگر به منظور تحقق حقوق ناشی از  صادرکنندهمشتری به 

اوراق و ناشی از  اوراق بھادار) ساير خدمات مربوط به ثبت مالکيت و ديگر حقوق اموالی در قبال 5

  واگذاری، توقف و ساير عمليات.، تحکيم حقوق مذکور، بھادار

ديگر خدمات مکمل به مشتريان  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیامانت دار مجاز است مطابق با  .2

  خود عرضه نمايد.
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بطور يک جانبه فسخ شود، مشروط بر اين که حداقل قرارداد امانت داری می تواند از سوی مشتری  .3

موظف است در  امانت دارپس از فسخ قرارداد،  اطالع داده شود.روز قبل از فسخ آن به امانت دار  20

و دارايی ھای نقدی مشتری را به وی عودت دھد. حق تعيين شده به موجب اين  اوراق بھادارمھلت سه روز 

  ضابطه نمی تواند با قرارداد محدود بشود.

به  ،ر نظر داشتن منافع ویموظف است ابالغيه ھای مشتری را صادقانه انجام دھد و با د امانت دار .4

  .جامعۀ عمل بپوشانديا انجام آنھا شده است اجرا که بر حسب قرارداد متعھد به  اوراق بھادارحقوق ناشی از 

نسبت به الزاماتی  امانت دارخود برای  اسناد حقوقی تنظيمیمجاز است برحسب  بانک مرکزی .5

  فراھم ساختن تجھيزات فنی وضع نمايد.

  

  اوراق بھاداراب . حس194ماده 

ان امانت داراز سوی  اوراق بھادارحساب ھای افتتاح و اداره از طريق  اوراق بھادارامانت داری  .1

و قواعد  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیبه موجب اين قانون،  برحسب مقررات وضع شده ،اوراق بھادار

  پذيرد.می انجام  سپرده گذاری مرکزی

مربوط به  امانت داراز سوی انجام شده موعه يادداشت ھای الکترونيکی مج اوراق بھادارحساب  .2

ثبت شده در حساب دارندۀ حساب، حقوق و محدوديت ھا  اوراق بھاداراطالعات در خصوص دارندۀ حساب، 

ھا و ديگر اطالعات وضع شده به  و انجام يادداشت اوراق بھادارمھلت ھای ثبت ، اوراق بھاداردر قبال 

  می باشد. بانک مرکزی حقوقی تنظيمی اسنادموجب 

  باشد. حساب اوراق بھادارھر شخصی می تواند دارای  .3

و ان امانت دارفقط ) حساب اوراق بھادار(بعنوان نوع ويژه دارنده اسمی  اوراق بھادار حساب .4

تعلق م اوراق بھادارھای حساب ھمچنين اشخاص خارجی که مطابق با قوانين کشور متبوع صالحيت داشتن 

دارنده اسمی در  اوراق بھاداردر حساب ثبت شده  اوراق بھادار. می توانند داشته باشندبه اشخاص ديگر 

دارنده اسمی شامل نمی شوند. در زمان تحقق حقوق  صورت انحالل دارنده اسمی در دارايی ھای انحاللی

از رھنمودھای مشتری است  ، دارنده اسمی موظفاوراق بھادار) تحکيم شده با اوراق بھادار(ناشی از 

با انجام درج ويژه قابل تمايز  امانت داردر نزد  دارنده اسمی ) پيروی نمايد. حساباوراق بھادار(صاحب 

  وضع نمايد. دارنده اسمیحساب ھای ادارۀ قبال می تواند الزامات مکمل در  بانک مرکزیباشد.   داده می

  

  رکز اجباریثبت فھرست متممشمول  اوراق بھادار. 195ماده 

  می باشند: سپرده گذاری مرکزیدر اجباری  ذيل مشمول ثبت فھرست متمرکز اوراق بھادار .1
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وضع شده به موجب  اوراق بھادارمجاز به تجارت در بازار تنظيمی، به استثنای  اوراق بھادار) 1

  اشند.می ب بانک مرکزی اسناد تنظيمیوضع شده به موجب اين قانون و موارد  4ماده  1تبصره 

ماده جاری که بطور علنی به عموم پيشنھاد شده  1مندرج در تبصره  اوراق بھادار) حقوق اشتراک 2

  است.

 سپرده گذاری مرکزیماده جاری با  1صادرکننده به منظور تامين الزام وضع شده به موجب بند  .2

  قرارداد مديريت فھرست متمرکز منعقد می نمايد.

 سپرده گذاری مرکزیه موظف است با صادرکنند ،اوراق بھادارمی تا آغاز پذيره نويسی عمو .3

ی که قبالً بطور اوراق بھادارماده جاری را منعقد نمايد. اگر بايستی به  2قرارداد پيش بينی شده در بند 

با  موظف استه صادرکنند، اجازۀ تجارت در بازار تنظيمی داده شود علنی به عموم پيشنھاد نشده است

ماده جاری را تا ارائه درخواست برای دريافت اجازۀ  2قرارداد پيش بينی شده در بند  مرکزی سپرده گذاری

  مذکور در بازار تنظيمی منعقد نمايد. اوراق بھادارانجام تجارت با 

  

  . زمان انتقال حق مالکيت196ماده 

 ده گذاری مرکزیسپرکه در انتقال يافته محسوب می شود از موقعی  اوراق بھادارحق مالکيت در قبال 

  .رسيده باشديا در نزد امانت دار به اسم خريدار (يا دارنده اسمی وی) به ثبت 

  

  . ارايۀ فھرست صاحبان (دارندگان اسمی)197ماده 

  ن) - 23) شماره 30/09/1394( 21/12/2015(ويرايش عنوان ماده به موجب قانون اصالحی مورخه 

اوراق فھرست صاحبان  سپرده گذاری مرکزیظر از صادرکننده مجاز است در ھر زمان مورد ن .1

 سپرده گذاری مرکزیه را با ارايۀ استعالم مربوطه از صادرکنند(دارندگان اسمی) صادره از سوی  بھادار

عمل می نمايد (منبعد  اوراق بھادارمالک درخواست نمايد. در مواردی که دارنده اسمی به وکالت از سوی 

(دارندگان اسمی)  اوراق بھاداريصالح) در اين صورت فھرست صاحبان در اين ماده دارنده اسمی ذ

  نام (عنوان) دارنده اسمی ذيصالح را شامل نمايد. تواند بجای نام مالک می

 سپرده گذاری مرکزیماده جاری،  1در طی يک روز کاری پس از دريافت استعالم مندرج در بند  .2

ه مورد نظر در نزد خود صادرکنند اوراق بھادارب ھای از امانت داران (دارندگان اسمی) دارای حسا

ۀ مورد صادرکنند اوراق بھادارو درخواست در اختيار گذاشتن اطالعات پيرامون صاحبان  استعالم نموده

مربوط به صاحبان که  نظر و ھمچنين دارندگان اسمی ذيصالح می نمايد. به تعريف اين ماده اطالعاتی



130 

 

قانون  51اسمی ذيصالح می باشد که مطابق با ماده  رد نظر و دارندگانۀ موصادرکنند اوراق بھادار

  باشند. ل شدن در فھرست سھامدارن شرکت میتابع شام» پيرامون شرکت ھای سھامی« جمھوری ارمنستان

محسوب می شوند (منبعد در اين ماده  جمھوری ارمنستان) که مقيم اسمی گاندارندانی (امانت دار .3

محسوب  جمھوری ارمنستان) که مقيم اسمی گاندارندانی (امانت دارو  »)منستانیار اسمی ۀدارند«

ند در طی سه روز کاری پس از دريافت موظف») خارجی اسمی ۀدارند«شوند (منبعد در اين ماده  نمی

صادرکنندۀ مورد  اوراق بھادارپيرامون دارندگان اسمی ذيصالح اطالعاتی ، سپرده گذاری مرکزیاستعالم 

اوراق اطالعاتی پيرامون صاحبان  ،ماده جاری 6و  5ھمچنين بجزء موارد ذکر شده در بندھای  نظر و

  قرار دھند. سپرده گذاری مرکزیۀ مورد نظر در اختيار صادرکنند بھادار

ماده جاری  3ارمنستانی و خارجی موظفند به منظور انجام تعھدات مندرج در بند  اسمی گاندارند .4

سپرده اطالعات مورد درخواست از سوی و معقول جھت آشکارسازی و گردآوری اقدامات الزم کليۀ 

ۀ مورد نظر و دارندگان اسمی ذيصالح و ارائه به صادرکنند اوراق بھادارپيرامون صاحبان  گذاری مرکزی

  .به انجام برسانددر مھلت تعيين شده در اين بند  سپرده گذاری مرکزی

اين ماده، دارندگان اسمی ارمنستانی مجازند اطالعات پيرامون  7بغير از مورد ذکر شده در بند  .5

در اختيار آن قرار  سپرده گذاری مرکزیۀ مورد نظر درخواستی از سوی صادرکنند اوراق بھادارصاحبان 

  ندھند، اگر ھمزمان کليۀ شرايط ذيل الذکر وجود داشته باشد:

دارنده خارجی در نزد  دارنده اسمیر حساب ۀ مورد نظر يا بخشی از آنھا دصادرکنند اوراق بھادار) 1

  رسند، وبنظر به ثبت  ارمنستانی مورد اسمی

درخواست در اختيار گذاشتن اطالعات ارائه خارجی با  دارنده اسمیارمنستانی از  دارنده اسمی) 2

  ، ونمايداستعالم ۀ مورد نظر صادرکنند اوراق بھادارصاحبان پيرامون 

ماده جاری، بر اساس و پايۀ مندرج در بند  4قدام به عمليات مندرج در بند خارجی با ا دارنده اسمی) 3

ۀ مورد نظر به صادرکنند اوراق بھادارماده جاری از در اختيار گذاشتن اطالعات پيرامون صاحبان  6

  .نموده باشدارمنستانی خودداری  دارنده اسمی

خارجی مجازند اطالعات پيرامون  اسمی گاندارندماده جاری،  7بغير از مورد مندرج در بند  .6

  قرار ندھند، اگر: سپرده گذاری مرکزیۀ مورد نظر در اختيار صادرکنند اوراق بھادارصاحبان 

دارنده ) بر حسب قانونگذاری کشور خارجی ممنوع باشد يا برحسب قرارداد منعقد شده فی مابين 1

  يا باشد،شده خارجی و مشتری خود پيش بينی  اسمی

خارجی مورد نظر از دراختيار گذاشتن اطالعات مورد درخواست خودداری  رنده اسمیدا) مشتری 2

  نمايد، يا
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خارجی ھزينه ھای قابل توجھی بوجود  دارنده اسمی) در اختيار گذاشتن اطالعات درخواستی برای 3

  آورد.

رامون ارمنستانی و خارجی مجاز به خودداری از دراختيار گذاشتن اطالعات پي اسمی گاندارند .7

ماده جاری نمی باشند،  6و  5ه به موجب پايه و اساس مندرج در بندھای صادرکنند اوراق بھادار صاحبان

و در چارچوب صالحيت ھای خود ارائه شده  جمھوری ارمنستاناگر چنين درخواستی از سوی نھاد دولتی 

  باشد.

 صاحباناطالعات در بارۀ  عدم دراختيار قراردادن 6يا  5برحسب پايه و اساس مندرج در بند  .8

خارجی  دارنده اسمیماده جاری از سوی  5يا  2ۀ مورد نظر مندرج در استعالم بند صادرکنند اوراق بھادار

 اوراق بھادار صاحبانخارجی در برابر  دارنده اسمیارمنستانی،  دارنده اسمیيا  سپرده گذاری مرکزیبه 

  آن مسئول خواھد بود.پی در زيان ھايی وارده در قبال ۀ مورد نظر صادرکنند

 1موظف است در طی پنج روز کاری پس از دريافت استعالم مندرج در بند  سپرده گذاری مرکزی .9

ۀ مورد نظر را در اختيار صادرکنندذيصالح)  اسمی گاندارند( اوراق بھادارماده جاری، فھرست صاحبان 

  ه قرار دھد.صادرکنند

ماده جاری از  2) اطالعات مندرج در استعالم بند اسمی گانددارندر صورتی که امانت داران ( .10

ارسال نمايند  سپرده گذاری مرکزیرا ديرتر از مھلت مندرج در بند جاری به  سپرده گذاری مرکزیسوی 

موظف  سپرده گذاری مرکزیيا اطالعات بصورت تصحيح شده يا مکمل ارسال نمايند، در اين صورت 

ر و (يا) تصحيح شده و (يا) بصورت مکمل دريافت نموده است در ظرف يک است اطالعاتی را که با تاخي

ماده جاری  1ه ای که استعالم مندرج در بند صادرکنندآن را به  ،روز کاری پس از دريافت اطالعات مذکور

سپرده گذاری مطابق اين بند، واقعيت دريافت اطالعات ارسالی از سوی را ارائه نموده است ارسال نمايد. 

ۀ مذکور فقط در موارد پيش بينی شده در اين قانون يا ساير قوانين صادرکننده برای صادرکنندبه  کزیمر

  پيامدھای حقوقی ايجاد می نمايد. جمھوری ارمنستان

) مطابق با اسمی گاندارندبه منظور اعمال اين ماده مقيم بودن يا غير مقيم بودن امانت داران ( .11

  تعيين می شود.» تنظيم و کنترل ارزیرامن پي« جمھوری ارمنستانقانون 

 صاحبانبه موجب اين ماده الزام وضع شده در خصوص در اختيار قرار دادن اطالعات پيرامون  .12

مشمول در دارايی ھای  اوراق بھادار در رابطه با، در قبال مواردی که در آن دارنده اسمی اوراق بھادار

  ر صندوق سرمايه گذاری يا مدير آن باشد، اعمال نمی شود.صندوق سرمايه گذاری قراردادی امانت دا

  ن) -23) شماره 30/09/1394( 21/12/2015به موجب قانون اصالحی مورخه  197 مادهاصالح (
  

  اوراق بھادار. سيستم تسويه 20فصل 
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  اوراق بھادار. سيستم تسويه 198ماده 

فنی و حقوقی در اجرای تعھدات متقابل  مجموعه اقدامات اداری،شامل  سيستم تسويه اوراق بھادار .1

  در نتيجۀ معامالت منعقد شده با اوراق بھادار و تضمين کنندۀ اجرای تعھدات مذکور می باشد.

عبارت است از انجام سفارشات پرداخت برای اجرای تعھدات در به تعريف اين بخش ابالغيۀ انتقال  .2

  .اوراق بھادارفارشات داده شده به منظور انتقال يا دستورات يا س اوراق بھادارنتيجۀ معامالت با 

 

  عملياتی ھای ريسک . مديريت199ماده 

بايد عملکرد سيستم تسويه را به نحوی سازماندھی نمايد که گردآوری،  سپرده گذاری مرکزی .1

يه ھای اجرای ابالغ ،در موقع اجرای ابالغيه ھای انتقالالزم  اطالعات و ساير فرآيندھایپردازش و انتقال 

  تامين نمايد. سپرده گذاری مرکزیانتقال را مطابق با شرايط مندرج در آنھا و قواعد 

 داخلی کنترل موثر ھای روش بايدعملياتی  ريسک ھای مديريتبه منظور  سپرده گذاری مرکزی .2

  سازی نمايد. پياده

ی را که در حين انجام ، نھادھای آن، روسا و کارمندان آنھا موظفند اطالعاتسپرده گذاری مرکزی .3

برحسب قانون، ساير اسناد حقوقی يا قواعد وظيفه و در ارتباط با ھمکاری با بانک مرکزی بدست آورده و 

قابل انتشار و قابل دسترس ديگران نمی باشند حفظ نموده و در دسترس اشخاص ثالث  سپرده گذاری مرکزی

  .قرار ندھند

  

  سيستم تسويه. اعضای 200ماده 

و مطابق  سيستم تسويهبرای انجام ابالغيه ھای انتقال از طريق  سپرده گذاری مرکزیکه با شخصی  .1

بايستی حداقل  سيستم تسويهمحسوب می شود.  سيستم تسويهبا قواعد آن قرارداد منعقد نموده است، عضو 

  دارای سه عضو باشد.

  باشند: سيستم تسويهاشخاص ذيل می توانند عضو  .2

  رفه ای بازار اوراق بھادار،شرکت کنندگان ح )1

  ) بانک مرکزی،2

کشور خارجی، شرکت کنندگان حرفه ای بازار اوراق بھادار کشور خارجی  سيستم تسويه) اپراتور 3

  ،در موارد و مقررات وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی

  .بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیساير اشخاص تعيين شده به موجب  )4



133 

 

سپرده گذاری بايستی واجد شرايط و الزامات تعيين شده به موجب قواعد  سيستم تسويهاعضای  .3

  باشند. مرکزی

در  سيستم تسويهعضو  سپرده گذاری مرکزیدر موارد و مقررات وضع شده به موجب قواعد  .4

  الث عمل نمايد.و شخص ث سيستم تسويهمی تواند بعنوان واسطه بين  سيستم تسويهارتباط با عرضۀ خدمات 

بايد به  سيستم تسويهعضو  سپرده گذاری مرکزیدر موارد و مقررات وضع شده به موجب قواعد  .5

  اطالع بدھد. سيستم تسويهاشخاص ذينفع پيرامون عضويت خود در سيستم و قواعد و مقررات 

  

  . برگشت ناپذيری ابالغيه ھای انتقال201ماده 

از آن زمانی  سپرده گذاری مرکزیيۀ داده شده در خصوص انتقال به ابالغ سيستم تسويهمطابق با قواعد 

شود. از فراخوانده تغيير يا نمی تواند تعيين شده است  سپرده گذاری مرکزیکه برحسب قواعد و مقررات 

  انتقال باطل خواھند بود. زمان مذکور به بعد تمامی عمليات انجام شده در ارتباط با تغيير يا لغو ابالغيۀ

  

  . تسويه نھايی202ه ماد

سپرده گذاری و ھمچنين بين  سيستم تسويهتسويه نھايی در خصوص ادعاھا و تعھدات بين اعضای 

چنين  در از طريق انجام نقل و انتقاالت در حساب ھا انجام می پذيرد. سيستم تسويهو اعضای  مرکزی

نتيجۀ تعيين وضعيت ھای خالص  تسويه نھايی با انجام نقل و انتقاالت در حساب ھای مربوطه درمواردی 

  انجام می پذيرد. مشابهادعاھا و تعھدات نوع 

  

  . تامين انجام تسويه نھايی203ماده 

(منبعد: صندوق  صندوق ضمانت دارايی ھا به منظور تضمين تسويه نھايی سپرده گذاری مرکزی .1

سپرده گذاری واعد که ترکيب، مقررات و پايه و اساس شکل گيری برحسب ق تشکيل می دھد ضمانت)

  وضع می شود. مرکزی

 دارايی ھای صندوق ضمانت ،سپرده گذاری مرکزیبرحسب مقررات وضع شده به موجب قواعد  .2

استفاده می شود، اگر در  اوراق بھاداربرای اجرای تعھدات ايجاد شده در نتيجۀ معامالت منعقد شده با 

وجود نداشته  نجام بموقع تعھدات ناشی از معاملهھای نقدی کافی جھت اموجودی  سيستم تسويهحساب عضو 

  د.کافی نباش برای انجام تعھدات سيستم تسويهباشد يا اگر ديگر دارايی ھای ضمانتی عضو 

ررات وضع شده به موجب قواعد برحسب مق سيستم تسويهاعضای  ،به منظور تضمين تسويه نھايی .3

متعلق به خود و ثبت شده در  اوراق بھادارتمامی  وثيقه گذاریامکان می توانند  سپرده گذاری مرکزی

يا اعضای ديگر پيش بينی نمايند،  سپرده گذاری مرکزیسيستم امانت داری يا بخشی از آنھا را به نفع 
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ناشی  یيا ھرگونه محدوديت ھاينبوده مذکور مشمول حقوق اشخاص ثالث  اوراق بھادارمشروط بر اين که 

  نداشته باشند.مذکور  بھادار اوراقاز اساسنامۀ صادر کنندۀ 

 سپرده گذاری مرکزیدر صورت عدم اجرای تعھدات در نتيجۀ معامالت انجام شده با اوراق بھادار،  .4

است به وثيقه گذاشته شده  اوراق بھاداربه نفع آن ماده جاری  3طابق با بند که م سيستم تسويهيا آن عضو 

، اگر مطابق رای تعھدات وثيقه گذار به حساب خود منتقل نمايداجازای مذکور را در  اوراق بھادارتواند  می

پيش بينی نشده باشد. آن شخصی که به نفع اجرای وثيقه در  یمقررات ديگر سپرده گذاری مرکزیبا قواعد 

اگر در قبال شخصی که به  ،دا می باشی به وثيقه گذاشته شده است چنين حقی را داراوراق بھاداروی چنين 

  .شده باشدپروندۀ ورشکستگی تشکيل عمل نکرده است تعھدات خود 

اين قانون، در دارايی ھای انحاللی وثيقه گذار شامل  3به وثيقه گذاشته شده برابر بند  اوراق بھادار .5

  شود. ینم

  

  سيستم تسويه. قواعد ويژۀ ورشکستگی عضو 204ماده 

به پذيرش ابالغيه ھای  ری مرکزیسپرده گذاورشکسته شناخته شده باشد،  سيستم تسويهاگر عضو  .1

اگر در طی عملکرد مديريت موقت برآورده ساختن ادعاھای انتقال از سوی عضو مذکور ادامه می دھد. 

موظف است  سپرده گذاری مرکزی، )تعيين شود متوقف شود (مھلت قانونی سيستم تسويهطلب کاران عضو 

بيدرنگ پذيرش ابالغيۀ انتقال از سوی  کزیسپرده گذاری مربرحسب مقررات وضع شده به موجب قواعد 

سپرده  ،سيستم تسويهدر صورت ورشکسته شناخته شدن عضو د. ورعضو مذکور را به حال تعليق درآ

بيدرنگ  سپرده گذاری مرکزیموظف است برحسب مقررات وضع شده به موجب قواعد  گذاری مرکزی

  ق درآورد.پذيرش ابالغيۀ انتقال از سوی عضو مذکور را به حال تعلي

کاری پس از اتخاذ تصميم پيرامون عدم توانايی در موظف است در طی يک روز  بانک مرکزی .2

سپرده مراتب را به  ، تعيين مھلت قانونی يا ورشکسته شناختن آنسيستم تسويهپرداخت ديون از سوی عضو 

  اطالع بدھد. گذاری مرکزی

 یزماندر حد فاصل  سپرده گذاری مرکزیبه  سويهسيستم تشده از سوی عضو  ارائهابالغيۀ انتقالی  .3

اطالع از مورد پيش بينی شده به موجب بند دريافت ورشکسته شناختن آن و تعيين مھلت قانونی تا زمان بين 

در مورد واقعيت ورشکسته شناختن عضو  سپرده گذاری مرکزیمی تواند اجرا شود، اگر  ماده جاری 2

  ی مطلع نبوده باشد يا نمی توانست مطلع شده باشد.و تعيين مھلت قانون سيستم تسويه

پرداخت ھای انجام شده به صندوق ضمانت  ،سيستم تسويهدر صورت ورشکسته شناخته شدن عضو  .4

  نمی شود. سيستم تسويهشامل دارايی ھای انحاللی عضو 
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  سپرده گذاری مرکزی. پيامدھای ورشکستگی 205ماده 

بيدرنگ پذيرش ابالغيه  موظف است، آن سپرده گذاری مرکزی در صورت ورشکسته شناخته شدن .1

  ھای انتقالی را متوقف سازد.

بانک ماده جاری بيدرنگ به  1در بارۀ مورد ذکر شده در بند  موظف است سپرده گذاری مرکزی .2

  اطالع بدھد. مرکزی

  

   جوابگويی. اقدامات نظارتی و 6بخش 

  زامات اين قانوندر قبال نقض الجوابگويی . نظارت و 21فصل 

  جوابگويی تدابير. اساس کلی صالحيت نظارت و اعمال 206ماده 

نظارت بر اجرا و حفظ الزامات اين قانون، اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس آن و ساير اسناد  .1

  می باشد. بانک مرکزیبر عھده  اوراق بھادارحقوقی تنظيم کنندۀ بازار 

در  ص عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریاشخخود بر ادر چارچوب صالحيت  بانک مرکزی .2

، جمھوری ارمنستاندر  اوراق بھادارجمھوری ارمنستان، اشخاص عرضه کنندۀ پيشنھاد عمومی 

و  سپرده گذاری مرکزیگان گزاش دھنده، اشخاصی که اپراتور بازار تنظيمی محسوب می شوند، صادرکنند

اصی که به نمايندگی از طرف آنان و بر اساس صالحيت حرفه ھمچنين بر مديران آنھا و روسای ديگر، اشخ

ای در ترکيب آنھا عمل می نمايند، اشخاص دارای مشارکت قابل توجه و ھمچنين اشخاصی که بطور مستقيم 

  بازار جذب شده اند نظارت می نمايد. در معامالت عمدۀ يا غيرمستقيم

اعمال تدابير نون دارای صالحيت برحسب موارد و مقررات وضع شده در قا بانک مرکزی .3

  اين ماده می باشد. 2در قبال اشخاص مندرج در بند  جوابگويی

  مکاتبه ای و انجام بازرسی ھا اجرا می نمايد. نظارتعمل نظارت را از طريق  بانک مرکزی .4

و انجام بازرسی ھا را برحسب مقررات و شرايط وضع شده به  مکاتبه اینظارت  بانک مرکزی .5

اسناد حقوقی و » جمھوری ارمنستان بانک مرکزیپيرامون « جمھوری ارمنستان ب اين قانون، قانونموج

  اجرا می نمايد. بانک مرکزی تنظيمی

، مفاد اين فصل شامل حال صندوق ھای سرمايه گذاری، مديران صندوق ھای سرمايه گذاری .6

ه در ترکيب آنھا بوده يا به ک بانک مرکزیروسای آنھا و اشخاص مشمول احراز صالحيت از سوی 

نمايندگی از طرف آنھا عمل می نمايند نمی شود. ضوابط مربوط به نظارت و جوابگوی اشخاص پيش بينی 

  شود.  تنظيم می» ندوق ھای سرمايه گذاریپيرامون ص« جمھوری ارمنستانشده در اين بند به موجب قانون 

  )ن -271) شماره 01/10/1389( 22/12/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  206(اصالح ماده 
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  بانک مرکزینظارت مکاتبه ای . 207ماده 

خود مقررات و  سند حقوقی تنظيمی منظور اجرای نظارت مکاتبه ای، برحسببه  بانک مرکزی .1

ھای ارائه گزارشات حسابدھی، گواھی ھا، توضيحات و ساير اسناد مشابه پيش بينی شده به موجب   مھلت

جھت ارائه اسناد پيش بينی شده در اين بند می توان  خود وضع می نمايد. اسناد حقوقی تنظيمیاين قانون و 

  شيوۀ الکترونيکی تعيين نمود.

گزارشات حسابدھی، گواھی ھا، توضيحات و  بانک مرکزیبرحسب مقررات تعيين شده از سوی  .2

حسب اين قانون وضع نشده باشد. ساير اسناد مشابه در دسترس عموم قرار می گيرد، اگر مورد ديگری بر

شخيص بدھد که علنی بودن اسناد مجاز است در اين مقررات استثنائاتی قائل شود، اگر ت بانک مرکزی

 ،تواند به منافع قانونی سرمايه گذاران لطمه وارد آورد يا منجر به برمال شدن اسرار دولتی، بانکی می

  اداری شود.تجاری يا اطالعات 

ئه، تاخير در ارائه، ارائه با نقض قابل توجه مقررات وضع شده يا ارايۀ غير رادرصورت عدم ا .3

 206ماده  2ماده جاری از سوی اشخاص مندرج در بند  1پيش بينی شده به موجب بند کامل اسناد و مدارک 

دھد دستور می و فراھم نمودن امکان استماع  ھشدارضمن و ارسال نامه  طیقبالً  بانک مرکزیاين قانون، 

ی در دست تدابير (يا) نموده و بانک مرکزیدر مھلت تعيين شده از سوی  موجودتخلف  تا اقدام به رفع

  .شودپيشگيری  چنين تخلفاتی در آينده وقوعاز تا  دنگير

  

  بانک مرکزی. انجام بازرسی ھا از سوی 208ماده 

ع شده در قانون به انجام بازرسی ھا را برحسب ضرورت و مقررات و تناوب وض بانک مرکزی .1

تنظيم (بازرسی ھای برنامه ريزی شده) برنامۀ انجام بازرسی ھا مجاز است  بانک مرکزیانجام می رساند. 

  بازرسی ھا را برحسب ضرورت انجام دھد. نمايد و (يا)

در صورت ممانعت از انجام بازرسی ھا يا عدم ارايۀ اسناد و مدارک مورد درخواست در حين انجام  .2

قبالً طی ارسال نامه و ضمن  بانک مرکزی اين قانون، 206ماده  2سوی اشخاص مندرج در بند  آن از

و فراھم نمودن امکان استماع به شخص يا اشخاص مذکور دستور می دھد تا اقدام به رفع تخلف  ھشدار

وع چنين نموده و (يا) تدابيری در دست گيرند تا از وق بانک مرکزیموجود در مھلت تعيين شده از سوی 

  شود. پيشگيریتخلفاتی در آينده 

  

  . صالحيت اعمال تدابير جوابگويی209ماده 
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 اوراق بھاداربازار  اسناد تنظيمیمجاز است تا برای نقض اين قانون و الزامات ديگر  بانک مرکزی .1

  تدابير جوابگويی ذيل را اعمال نمايد:

  )،ھشدارآينده (منبعد نيز  به رفع تخلف و (يا) ابالغ به پيشگيری آن دراخطار ) 1

  ) جريمه،2

  ) لغو مجوز،3

  ) محروميت از صالحيت حرفه ای.4

  جريمه نيز اعمال نمايد. اخطارمجاز است برای ھر تخلفی ھمزمان با دادن  بانک مرکزی

بانک پيرامون « جمھوری ارمنستانبرحسب مقررات وضع شده به موجب قانون  تدابير جوابگويی .2

  شوند. اعمال می» مرکزی

اين قانون در قبال اشخاص حقيقی  171و بند ماده  162اجرای عمليات پيش بينی شده به موجب ماده  .3

موجب ايجاد جوابگويی پيش بينی شده به موجب اين قانون می شود، اگر عمليات مذکور برحسب ماھيتی که 

  دارند مطابق با قانون جاری جوابگويی کيفری به دنبال نياورند.

  ن) -210) شماره 16/09/1395( 06/12/2016به موجب قانون اصالحی مورخه  209ماده اصالح (
  

  ھشدار. 210ماده 

در صورت نقض اين قانون، اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس اين قانون و ساير اسناد حقوقی  .1

به شخص  ارھشدمجاز به اعالم  بانک مرکزیاز سوی ھر شخصی، رئيس  اوراق بھادارتنظيم کنندۀ بازار 

  مذکور برحسب اتخاذ تصميم خود خواھد بود.

از زمان ثبت ورود، تحويل آن در محل فعاليت يا محل سکونت شخص  ھشداراتخاذ تصميم پيرامون  .2

مخاطب (برای اشخاص حقيقی) يا ارسال آن به محل مورد ذکر يا محل سکونت آنھا، يا پس از مطلع ساختن 

ھشدار می تواند به اجرا درآيد.  ھشداريستی از سوی شخص دريافت کننده آنھا به شکل درخور شايسته، با

شامل دستورات اجرای اقدامات ضروری در خصوص مطابقت دادن عملکرد شخص ھشدار گيرنده با قوانين 

  و ساير اسناد حقوقی باشد.

اتخاذ  ھشدار بايستی شامل پايه و اساس علل آن، از جمله داليل آن به صورت مکتوب که عامل .3

باشد. عملياتی که منجر به نقض قوانين و ساير اسناد حقوقی تنظيم کنندۀ  ،بوده است بانک مرکزیتصميم 

  قرار گيرد. بانک مرکزیشود نيز می تواند پايه و اساس اتخاذ تصميم از سوی  اوراق بھاداربازار 

  

  . اعمال جريمه211ماده 
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شده بر اساس اين قانون و ساير اسناد حقوقی  در صورت نقض اين قانون، اسناد حقوقی تصويب .1

از سوی ھر شخصی و ھمچنين عدم اجرای دستورات به موجب ھشدار داده  اوراق بھادارتنظيم کنندۀ بازار 

به برحسب اتخاذ تصميم خود جريمۀ تعيين شده مجاز است  بانک مرکزی، رئيس بانک مرکزیشده توسط 

  .موجب اين ماده را اعمال نمايد

مقدار جريمه نمی تواند از ر برحسب اين فصل يا قانون ديگر جريمۀ بيشتری وضع نشده باشد، اگ .2

  ضريب ھای ذيل بيشتر باشد:با ميزان حداقل حقوق 

  برای اشخاص حقيقی با ضريب ھزار،)  1

  ) برای اشخاص حقوقی با ضريب دو ھزار.2

لف به ميزان حداقل حقوق به قرار تخدر صورت ادامۀ نقض قوانين جريمۀ مکمل در ازای ھر روز  .3

  ضريب ھای ذيل اخذ خواھد شد:

  ) برای اشخاص حقيقی با ضريب صد،1

  ) برای اشخاص حقوقی با ضريب دويست.2

اين قانون،  162در صورت عدم کسب سود برای انجام عملکردھای پيش بينی شده به موجب ماده  .3.1

اين  171ماده  2کردھای پيش بينی شده به موجب بند عملبا و ھمچنين در صورت عدم وارد آوردن خسارت 

  جرائم ذيل منظور می شوند: قانون

محسوب  که صادرکنندۀ گزاش دھنده اوراق بھادارعرضه کنندۀ پيشنھاد عمومی  شخص) در قبال 1

و روسای ديگر آن، اشخاصی که به نمايندگی از طرف آنان يا در  سپرده گذاری مرکزیشود، مديران  نمی

و اشخاص دارای مشارکت قابل توجه در آن و  ب آنان بر اساس صالحيت حرفه ای عمل می نمايندترکي

ھشتصد برابر حداقل تا ی که بطور مستقيم يا غيرمستقيم در معامالت عمدۀ بازار جذب شده اند حقيق اشخاص

ر تنظيمی و اپراتور بازا ،عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریشخص  مديران و روسایحقوق، و در قبال 

ۀ گزارش دھنده، اشخاص حقيقی که به نمايندگی از طرف آنان يا در ترکيب آنان بر اساس صادرکنند

تا ھزار برابر حداقل  دارای مشارکت قابل توجه در آنحقيقی صالحيت حرفه ای عمل می نمايند و اشخاص 

  حقوق،

عرضه کنندۀ خدمات  ل شخصو در قبا ) در قبال اشخاص حقوقی تا چھارھزار برابر حداقل حقوق2

اشخاص حقوقی محسوب می شوند تا  ۀ گزارش دھنده کهصادرکنند، اپراتور بازار تنظيمی و سرمايه گذاری

  پنج ھزار برابر حداقل حقوق.



139 

 

اين قانون، و  162در صورت کسب سود برای انجام عملکردھای پيش بينی شده به موجب ماده  .3.2

اين قانون  171ماده  2ت با عملکردھای پيش بينی شده به موجب بند ھمچنين در صورت وارد آوردن خسار

  جرائم ذيل منظور می شوند:

که صادرکنندۀ گزاش دھنده محسوب  اوراق بھادارعرضه کنندۀ پيشنھاد عمومی  شخص) در قبال 1

در  و روسای ديگر آن، اشخاصی که به نمايندگی از طرف آنان يا سپرده گذاری مرکزیشود، مديران  نمی

ترکيب آنان بر اساس صالحيت حرفه ای عمل می نمايند و اشخاص دارای مشارکت قابل توجه در آن و 

ميزان دويست به اشخاص حقيقی که بطور مستقيم يا غيرمستقيم در معامالت عمدۀ بازار جذب شده اند 

و در قبال مديران و برابر حداقل حقوق،  ده ھزارمقدار  بهسود حاصله يا خسارت وارده ولی حداکثر  درصد

ۀ گزارش دھنده، صادرکننداپراتور بازار تنظيمی و  ،عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاریشخص  روسای

نمايند   ن بر اساس صالحيت حرفه ای عمل میاشخاص حقيقی که به نمايندگی از طرف آنان يا در ترکيب آنا

درصد سود حاصله يا خسارت وارده ميزان سيصد  بهو اشخاص حقيقی دارای مشارکت قابل توجه در آن 

  ھزار برابر حداقل حقوق،ده  به مقدارولی حداکثر 

ميزان دويست و پنجاه درصد سود حاصله يا خسارت وارده ولی حداکثر ) در قبال اشخاص حقوقی تا 2

، اپراتور بازار عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری تا ده ھزار برابر حداقل حقوق، و در قبال شخص

ميزان سيصد و پنجاه درصد به اشخاص حقوقی محسوب می شوند  که ۀ گزارش دھندهصادرکنندی و تنظيم

  ده ھزار برابر حداقل حقوق، به مقدارسود حاصله يا خسارت وارده ولی حداکثر 

با انجام عملکردھای پيش بينی شده به موجب مواد (ادامۀ انجام تخلفات) در صورت نقض دائمی  .3.3

حداکثر به ميزان حداقل حقوق به قرار  در ازای انجام ھر تخلفذيل  مکمل قانون جرائماين  171و  162

  می شوند: اخذ ضريب ھای ذيل

که صادرکنندۀ گزاش دھنده محسوب  اوراق بھادارعرضه کنندۀ پيشنھاد عمومی  شخصبرای ) 1

از طرف آنان يا در  و روسای ديگر آن، اشخاصی که به نمايندگی سپرده گذاری مرکزیشود، مديران  نمی

ترکيب آنان بر اساس صالحيت حرفه ای عمل می نمايند و اشخاص دارای مشارکت قابل توجه در آن و 

برابر  و پنجاه صديک اشخاص حقيقی که بطور مستقيم يا غيرمستقيم در معامالت عمدۀ بازار جذب شده اند 

اپراتور بازار تنظيمی  ،رمايه گذاریعرضه کنندۀ خدمات سشخص  مديران و روسایبرای حداقل حقوق، و 

ۀ گزارش دھنده، اشخاص حقيقی که به نمايندگی از طرف آنان يا در ترکيب آنان بر اساس صادرکنندو 

برابر حداقل دويست صالحيت حرفه ای عمل می نمايند و اشخاص حقيقی دارای مشارکت قابل توجه در آن 

  حقوق،
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عرضه کنندۀ خدمات سرمايه  شخصبرای ل حقوق و برابر حداق چھارصداشخاص حقوقی برای ) 2

 ششصداشخاص حقوقی محسوب می شوند  ۀ گزارش دھنده کهصادرکنند، اپراتور بازار تنظيمی و گذاری

  برابر حداقل حقوق.

  در موقع تعيين مقدار جريمه نکات ذيل را در نظر می گيرد: بانک مرکزی .4

  ،)سھل انگاری بی توجھی يا) ماھيت نقض قانون (عمدی بودن، 1

  و ميزان آن،با نقض قانون ) وارد آوردن خسارت بر اشخاص ديگر 2

  اشخاص ديگر، هجيه با در نظر داشتن غرامت پرداخت شده بودرجه ثروتمندی غيرقابل ت) 3

و اعمال حوابگويی برای آن و شخص از سوی ديگر در گذشته تکرار ھمان تخلف يا ھر تخلف ) 4

  وابگويی قبلی،ھمچنين مقدار و ماھيت ج

درجۀ ضرورت اجتناب از انجام تخلفات مشابه از سوی ھمان شخص يا اشخاص ديگر در آينده و ) 5

  غيره.

 به حساب بودجه دولتی پرداخت می شوند. در صورت عدم جرائم تعيين شده در اين مادهاخذ  .5

  اقدام می شود. بانک مرکزیپرداخت از طريق دادگاه بر اساس دادخواست 

پس از  مدنی و ھمچنين ادعاھایپرداخت از جريمه ھا پس موجودی ھا بالقوه رت عدم کفايت در صو

  ديگر اخذ می شود. قوانينبرحسب جرائم وضع شده پرداخت 

 ۀبه تعريف اين ماده سود عبارت است از ما به التفاوت قيمت بوجود آمده در نتيجۀ استفاد .6

  کل گرفته در مھلت معقول پس از انتشار اطالعات داخلی.و ارزش بازاری ش غيرمنصفانۀ اطالعات داخلی

و قيمت دستکاری به تعريف اين ماده زيان عبارت است از ما به التفاوت قيمت بوجود آمده در نتيجۀ  .7

  .توقف عمليات دستکاری قيمتارزش بازاری شکل گرفته در مھلت معقول پس از 

بانک را وضع نمايد که در سايت اينترنتی  می تواند روش محاسبۀ سود و زيان بانک مرکزی .8

  منتشر می شود. مرکزی

  ن) -210) شماره 16/09/1395( 06/12/2016به موجب قانون اصالحی مورخه  211ماده اصالح (
  

  . لغو مجوز212ماده 

بنا به اتخاذ  ،مجوز فعاليت اشخاصی که به موجب اين قانون از سوی بانک مرکزی صادر می شود

  در موارد پيش بينی شده در اين قانون لغو می گردد. بانک مرکزیتصميم شورای 

  

  ای حرفه صالحيت از محروميت. 213ماده 
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بانک اين قانون، بنا به اتخاذ تصميم شورای  50بر اساس ماده  ای حرفه صالحيتاشخاص دارای 

  محروم می شوند. ای حرفه صالحيتدر موارد پيش بينی شده در اين قانون از  مرکزی

  

  . جوابگويی مکمل214اده م

جوابگويی پيش بينی شده بر اساس اين فصل به ھمراه ھر شکل ديگر جوابگويی وضع شده به موجب 

  .اعمال می شودبعنوان جوابگويی اصلی يا مکمل قانون (کيفری، اداری، مدنی يا غيره) 

  

  . جوابگويی مدنی22فصل 

  . جوابگويی در قبال تحريف اطالعات215ماده 

يا ارائه شده  نامه، بروشور، گزارش حسابدھیواقعيت قابل توجھی را در درخواستکه  خصیھر ش .1

 یيا مفادپذيرفته شده بر اساس آن،  اسناد حقوقی تنظيمیبه موجب اين قانون و  وضع شدهد مشابه اسنساير ا

ناديده گرفته شده ده ((در اطالعيه يا اطالعات آن) تحريف کر نمايدمی  پيوست آنھا ارائه که بهرا ی اسناداز 

عدم مبتنی بر به ھر شخصی که  وارده ، در مقابل زيان ھایخته باشدباشد) يا به صورتی گمراه کننده سا

 اوراق بھاداراقدام به خريد يا فروش اطالع از وجود تحريف اطالعات مورد نظر يا گمراه کننده بودن آنھا 

  باشد. جوابگو می ،باشدنموده است آمده  وجودببه قيمتی که در نتيجۀ تاثير اطالعات مورد نظر 

شخص انجام دھندۀ  سبببه منظور تعيين مسئلۀ جبران زيان ھای واقعی خريدار، گمراھی خريدار به  .2

ماده جاری محسوب می شود اگر وی ثابت نکند که منصفانه عمل کرده و در  1در بند شده اعمال پيش بينی 

  بوده است.بارۀ تحريف اطالعات مذکور مطلع ن

حراست شده محسوب شده يا به تعھد  مطابق اين قانوناطالعاتی را منتشر نمايد که ھر شخصی  .3

تری به سبب چنين تخلفی جوابگو ، در برابر زيان وارده بر مشودهحفاظت از چنين اطالعاتی پايبند نب

اطالعات تحت از  هشايستحفاظت در باشد. به نحوی که عدم کفايت وسائل و امکانات فنی الزم موجود  می

يا مقررات سازمانی وضع شده نمی تواند پايه و اساس جوابگويی  حراست از سوی شرکت سرمايه گذاری

  اموالی تعيين شده به موجب اين بند باشد.

) فوق يک سال و حداکثر سه ناديده گرفتنمحدوديت قانونی چنين ادعاھايی از روز افشای تحريف ( .4

  چنين مفادی می باشد.مشمول ند سال از روز ارايۀ س

  

  . جوابگويی مديران216ماده 

عضو ھيئت مديره صادرکنندۀ گزارش دھنده (عضو ديگر نھاد مشابه)، مدير اجرايی (عضو نھاد  .1

اجرايی)، عضو نھاد نظارت يا مقام ديگر (رئيس بخش يا مشاور) موظفند در موقع اجرای اختيارات و 
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در  خود خصوصیکسب و کار و توجه کافی، ھمچون سرپرستی امور وظايف رسمی خود با حسن نيت 

و ھمچنين چنان تصميماتی اتخاذ نمايند که به نظر آنھا قبل از ھر چيز ناشی ، دنعمل نمايشرايط ھم ارزش 

  وی باشد. اوراق بھاداراز منافع صادرکننده و صاحبان 

نھاد اجرايی (اگر اين نھاد با اخذ رای  عضو شورای صادرکنندۀ گزارش دھنده (نھاد مشابه ديگر) يا .2

ماده جاری با دادن رای موافق به ھر  1تصميم گيری می نمايد) با نقض تعھدات وضع شده به موجب بند 

(رئيس بخش يا مشاور) يا مقام رسمی  )عضو نھاد اجرايی( گزارش دھندهۀ صادرکنندتصميمی، يا ھر مدير 

ماده جاری با اتخاذ تصميم يا انجام مشاورۀ کتبی، در مقابل زيان  1با نقض تعھدات وضع شده به موجب بند 

ھای وارده به صادر کننده به سبب تصميم يا مشاورۀ مذکور مسئوليت مشترک خواھند داشت (با اشخاصی 

  ديگری که به نفع چنين تصميمی رای داده باشند يا چنين تصميمی اتخاذ کرده يا مشورت کرده باشند).

پرداخت غرامت خسارت مذکور را بنمايد، در صورت  در دادگاه درخواستتواند صادرکننده می 

مجاز به تجارت در باز تنظيمی صادر کنندۀ  اوراق بھادارصرفنظر کردن از جبران خسارت، ھر مالک 

  مورد نظر درخواست جبران خسارت می نمايد.

از جوابگويی وضع شده به ماده جاری (منبعد در اين بند شخص مسئول)  2شخص مندرج در بند  .3

  موجب ھمان بند مبرا می باشد، اگر: 

م تصميم خود و ھشخص مسئول (به استثنای شخصی که به تنھايی تصميم اتخاذ کرده باشد برحسب س) 1

  :)م مشاورۀ خودھمشورت دھنده برحسب س

  ،باشددر چارچوب وظايف رسمی خود از اجرای الزامات تصميم مورد نظر خود داری نموده الف. 

ً به اطالع بانک مرکزی و اعضای شورای  3ب. در طی  روز پس از اتخاذ تصميم در اين باره کتبا

مربوطۀ آن  سھمکه در قبال پيامدھای تصميم يا  باشدصادرکننده (نھاد مشابه ديگر) رسانده و اعالم کرده 

  مسئوليتی به عھده نمی گيرد،

  ديگر الزامی است،اسناد حقوقی رحسب قانون يا ثابت می نمايد که چنين تصميم يا مشاوره ب) 2

انجام ديگر حين وره يا در ا، اتخاذ تصميم، مشدادن رای موافق به تصميمموقع ثابت می نمايد که در ) 3

بر اطالعات، نظر کارشناسی،  متکیو باعث خسارت شود می تواند آن که  آگاه نبودهوظايف رسمی خود 

  :کهبوده ھنما (اسناد و مدارک) گزارشات حسابدھی يا کتاب ھای را

  ه در چارچوب وظايف رسمی خود،صادرکنند الف. از سوی يک يا بيش از يک مقام رسمی يا کارکنان

ه يا مشاور حقوقی، حسابدار، مميز، مشاور مالی که برحسب قرارداد صادرکننداز سوی کارمند يا ب. 

، بغير از موارد پيش بينی شده به کارشناسیخدمات عرضه می نمايد يا از سوی شخص مجاز به ارائه نظر 

  .پيشنھاد شده اند تھيه يا ماده جاری 4موجب بند 
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ماده جاری از جوابگويی مبرا نمی باشد اگر ثابت  3بند  3شخص مسئول برحسب توجيه تبصره  .4

  شود که:

 ماده جاری 3 بند 3در سند پيش بينی شده در تبصره بی توجھی  ياچنين بی دقتی وجود ) وی در بارۀ 1

  که خسارت در پی داشته است آگاه بوده است،

) سمت وی و دانشی که در خصوص موضوع داشته است اين امکان را فراھم می کردند که در نتيجۀ 2

می نموده، وليکن مطالعۀ صادقانه مطالعۀ معقول بی دقتی يا بی توجھی يا اجتناب ناپذيری زيان را آشکار 

  انجام نداده است.

دوديت قانونی چنين ادعاھايی از روز افشای نقض يک سال و حداکثر سه سال از روز نقض مح .5

  قانون می باشد.

  

  . جوابگويی در قبال دستکاری در قيمت217ماده 

 171بطور مستقيم يا غيرمستقيم عملکردھا يا معامالت ممنوعه به موجب ماده عمداً ھر شخصی که  .1

که در نتيجۀ عملکرد يا معامله مورد مقابل زيان ھای وارده به ھر شخصی در  باشد،اين قانون انجام داده 

  .د داشتخريداری يا فروخته باشد، مسئوليت مشترک بر عھده خواھ اوراق بھادارنظر با قيمت تحريف شده 

محدوديت قانونی چنين ادعاھايی از روز افشای نقض يک سال و حداکثر سه سال از روز نقض  .2

  قانون می باشد.

  

  ناظراشخاص . جوابگويی 218ماده 

ھر شخصی که برحسب مالکيت اوراق سھام، قرارداد يا توافق يا به ھر نحوی (مستقالً يا مشترکاً با  .1

اشخاص ديگر) بطور مستقيم يا غيرمستقيم ھر شخص جوابگوی مدنی مطابق با اين قانون را (شخص تحت 

بل آن اشخاصی که شخص تحت نظارت در قبال آنان با وی در مقا نمايد (شخص ناظر)بنظارت) نظارت 

مسئول می باشد مسئوليت مشترک بر عھده دارد، بغير از آن مواردی که شخص ناظر صادقانه عمل کرده و 

اطالع داده و حداالمکان سعی  بانک مرکزیدر بارۀ تخلف آگاه نبوده، اما بالفاصله پس از مطلع شدن به 

  بعمل آورد.از تخلف جلوگيری تا کرده است 

شخصی که کارفرمای ھر شخص دارای مسئوليت مدنی برحسب پايه و اساس اين ماده می باشد  .2

  .می باشندماده جاری جوابگو  1که مطابق با بند  ینمی باشد، بغير از اشخاص ناظرجوابگو 

  

  . جوابگويی مکمل219ماده 
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جوابگويی حقوق و اختيارات  حقوق و جوابگويی وضع شده به موجب مفاد اين فصل اجرا و اعمال

  وضع شده به موجب قوانين ديگر را محدود نمی سازند.

  

  . مفاد ديگر7بخش 

  . تعليق مھلت ھای تعيين شده در قانون220ماده 

به موجب اين قانون مھلت ھای وضع شده جھت صدور مجوز، ثبت، اعالم موافقت اوليه، موافقت،  .1

به منظور  ھت تصويب ھر گونه سند حقوقی بر اساس اين قانونيا ج ، جلب رضايتثبت رجيستری، تاييد

بانک ماه از سوی  6می تواند حداکثر تا مھلت  بانک مرکزیبررسی برخی اسناد مورد درخواست از سوی 

  به حالت تعليق درآيد. مرکزی

نامه ارائه شده از سوی شخص در خصوص عدم رد ھر گونه درخواست بانک مرکزیاز طرف  .2

يا تصويب ھر گونه  ، جلب رضايتز، ثبت، اعالم موافقت اوليه، موافقت، ثبت رجيستری، تاييدصدور مجو

در مھلت ھای تعيين شده، يا در صورت عدم مطلع ساختن شخص دربارۀ  سند حقوقی بر اساس اين قانون

پذيرفته شده  بانک مرکزیتعليق مھلت وضع شده، اسناد حقوقی وضع شده به موجب قانون از سوی 

  حسوب خواھند شد.م

  

  . ثبت تغييرات221ماده 

سرمايه شرکت ھای فعال در جمھوری ارمنستان، شعب و نمايندگی ھای  سرمايه گذاریشرکت ھای  .1

تغييرات ذيل را در طی مھلت ده مکلفند  سپرده گذاری مرکزیو  بازار تنظيمیخارجی، اپراتور  گذاری

  ارائه نمايند: کزیبانک مرروز پس از انجام تغييرات جھت ثبت به 

  تغييرات اساسنامه و (يا) مکمل ھای آن،) 1

  ) تغييرات در ترکيب مديران (بجز مديران واحدھای ساختاری)،2

  .بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیقانون يا ) ديگر تغييرات وضع شده به موجب 3

رائه شده برای روز پس از دريافت اسناد و مدارک ا 30موظف است در طی مھلت  بانک مرکزی .2

ماده جاری تغييرات مذکور را به ثبت برساند يا ثبت آنھا  1انجام ثبت تغييرات پيش بينی شده به موجب بند 

  را رد نمايد.

اسناد نبوده و مطابق با الزامات اسناد حقوقی تغييرات را اگر مغاير با قانون يا ساير  بانک مرکزی .3

  شند، به ثبت می رساند.ارائه شده با بانک مرکزی حقوقی تنظيمی
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وضع  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیمقررات و نحوۀ ارايۀ تغييرات جھت ثبت برحسب  .4

  شوند. می

از زمان ثبت آنھا  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیتغييرات پيش بينی شده به موجب اين قانون و  .5

  الزم االجرا می گردند. بانک مرکزیتوسط 

سپرده گذاری و  بازار تنظيمیفعال در جمھوری ارمنستان، اپراتور  ه گذاریسرمايشرکت ھای  .6

در يا در يکی از بانک ھای فعال  بانک مرکزیدر صورت افزايش مقدار سرمايه اساسنامه ای در  مرکزی

ھای  موجودی می نمايند.افتتاح اندوخته حساب  ،به شخص مورد نظرو غير وابسته  جمھوری ارمنستان

 بانک مرکزیو تا ثبت تغييرات در  يا بانک تجاری فريز شده بانک مرکزیاز سوی  تهحساب اندوخ

را اداره  حساب اندوختهھای  شخص نمی تواند موجودی ،ع شده به موجب ماده جاریضبرحسب مقررات و

  .و از آن استفاده نمايد

، ايه گذاریسرمشرکت در طی پنج روز کاری پس از ثبت تغييرات عنوان شرکتی  بانک مرکزی .7

مراتب را جھت درج تغييرات مربوط به عنوان شرکتی  ،سپرده گذاری مرکزیو  بازار تنظيمیاپراتور 

به اطالع نھاد انجام دھنده ثبت دولتی  سپرده گذاری مرکزیو  بازار تنظيمی، اپراتور سرمايه گذاریشرکت 

  رساند. اشخاص حقوقی می

  )ن -145) شماره 18/03/1388( 08/06/2009رخه قانون اصالحی موبه موجب  221(اصالح ماده 
  

  . اجرای قانون. مفاد انتقالی8بخش 

  . اجرای قانون و نورم ھای مجزای آن و کاربرد آن222ماده 

، بجز مفاد اين بخش و مفاد به اجرا در می آيد اين قانون پس از چھار ماه از روز انتشار رسمی آن .1

  .دنبه اجرا درمی آيانتشار رسمی اين قانون ن بخش که از دھمين روز اين قانون پيش بينی شده به موجب اي

 سپرده گذاری مرکزیيمی ظارمنستان و سازمان خود تن اوراق بھاداربورس  يمیظسازمان خود تن .2

  .ت ھای سھامی تجديد سازمان يابندکارمنستان بايد به شر

 سپرده گذاری مرکزیيمی خود تنظن ارمنستان و سازما اوراق بھاداريمی بورس ظسازمان خود تن .3

ارمنستان پس از اتخاذ تصميم پيرامون تجديد سازمان موظفند در طی يک روز ولی حداکثر تا دوازدھمين 

طلبکار سازمان خود تنظيمی  به اطالع کليه طلبکاران برسانند.در اين باره  ،روز انتشار رسمی اين قانون

ارمنستان مجاز است  سپرده گذاری مرکزیازمان خود تنظيمی ارمنستان و ھمچنين س اوراق بھاداربورس 

و ھمچنين جبران ی تعھدات خود، توقف تعھدات يا انجام زودرس آنھا ااز آنان تضامين مکمل در اجر

  .درخواست نمايدروز پس از ارسال نامه  7ھا را در طی  زيان
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يرامون تجديد سازمان به برحسب روز اتخاذ تصميم پ سھام شرکت ھای در حال تجديد سازمان .4

ارمنستان و سازمان خود تنظيمی  اوراق بھادارترتيب بين اشخاص عضو سازمان خود تنظيمی بورس 

پذيره نويسی می شوند. مبلغ کل ارزش ھای اسمی سھام پذيره بطور مساوی ارمنستان  سپرده گذاری مرکزی

  بايستی برابر با:نويسی شده 

ان خود تنظيمی (منبعد: دارايی ھای خالص) برحسب آخرين روز ) مقدار دارايی ھای خالص سازم1

باشد، اگر آن کمتر از حداقل سرمايه اساسنامه ای وضع شده برای  آخرين سه ماھۀ قبل از تجديد سازمان

نباشد. در اين » پيرامون شرکت ھای سھامی« جمھوری ارمنستانشرکت ھای سھامی عام به موجب قانون 

از سوی اشخاصی که مجاز به بدست  وردن سھام شرکت تجديد سازمان يافتهصورت، در موقع بدست آ

  آوردن آنھا ھستند پرداختی صورت نمی گيرد،

شده برای شرکت ھای سھامی عام به موجب ) مابه التفاوت مقدار حداقل سرمايه اساسنامه ای وضع 2

، اگر ارزش ی ھای خالصو ارزش واقعی داراي» پيرامون شرکت ھای سھامی« جمھوری ارمنستانقانون 

حداقل سرمايه اساسنامه ای وضع ولی از  سازمان خود تنظيمی مورد نظر مقدار مثبتدارايی ھای خالص 

» پيرامون شرکت ھای سھامی« جمھوری ارمنستانشده برای شرکت ھای سھامی عام به موجب قانون 

مبلغ کل پرداخت مان يافته در اين صورت، در موقع بدست آوردن سھام شرکت تجديد ساز کوچک باشد.

می بايستی برابر با مابه التفاوت ارزش از سوی اشخاصی که مجاز به بدست آوردن آنھا ھستند ھای انجامی 

شده برای شرکت ھای سھامی عام به واقعی دارايی ھای خالص و مقدار حداقل سرمايه اساسنامه ای وضع 

  باشد.» ھامیپيرامون شرکت ھای س« جمھوری ارمنستانموجب قانون 

سازمان خود تنظيمی مورد نظر مقدار منفی باشد، در اين صورت اگر ارزش دارايی ھای خالص  .5

مبلغ کل ارزش ھای اسمی سھام پذيره نويسی شده بايستی برابر با حداقل سرمايه اساسنامه ای وضع شده 

  باشد.» ھای سھامیپيرامون شرکت « جمھوری ارمنستانبرای شرکت ھای سھامی عام به موجب قانون 

و بند  4بند  2اشخاص عضو سازمان خود تنظيمی مورد نظر در موارد وضع شده به موجب تبصره  .6

ر شده و صاد سھامماده جاری به ميزان وضع شده به موجب تبصره ھای مذکور حق پرداخت در ازای  5

  بدست آوردن آنھا را دريافت می نمايند.

 5سھام شرکت در حال تجديد سازمان مورد نظر مندرج در بند ن اشخاصی که مجاز به بدست آورد .7

ھای به منظور پوشش زيان  ،اين ماده ھستند موظفند تا انجام پرداخت در ازای سھام و بدست آوردن آنھا

  بوجود آمده در شرکت در حال تجديد سازمان مورد نظر سرمايه گذاری نقدی انجام دھند.

، و ھمچنين عدم سرمايه ماده جاری 6وضع شده به موجب بند در صورت عدم استفاده از حق  .8

سازمان خود تنظيمی مورد نظر موظف اين ماده، شخص عضو  7گذاری نقدی وضع شده به موجب بند 

ماده  9برحسب مقررات وضع شده به موجب بند  بانک مرکزیروز قبل از مراجعه به  2حداقل است 
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به شخصی که يا  جمھوری ارمنستانماده را بطور کامل به  اين 6حق تعيين شده به موجب بند جاری، 

تعھد انجام سرمايه گذاری نقدی که به موجب تصميم دولت تعيين خواھد شد واگذار نمايد. در اين صورت، 

يا شخص تعيين شده از سوی دولت خواھد  جمھوری ارمنستانماده جاری وضع شده است بر عھدۀ  7بند 

  بود.

 سپرده گذاری مرکزیارمنستان و سازمان خود تنظيمی  اوراق بھاداری بورس سازمان خود تنظيم .9

روز پس از انتشار رسمی اين قانون برای ثبت مجدد بعنوان شرکت سھامی  20ارمنستان موظفند در طی 

  مراجعه نمايند: بانک مرکزیعام با ارايۀ اسناد و مدارک ذيل به 

  امی عام،بعنوان شرکت سھ نامۀ تجديد سازمان) تصويب1

  نسخه، 6) اساسنامه در 2

  ) سند نقل و ا نتقال،3

  ) درخواستنامۀ ثبت مجدد.4

ماده جاری  8روز کاری پس از دريافت اسناد و مدارک مندرج در بند  5در طی  بانک مرکزی .10

 سپرده گذاری مرکزیارمنستان و سازمان خود تنظيمی  اوراق بھادارسازمان خود تنظيمی بورس ثبت مجدد 

به شرکت سھامی عام به انجام می رساند (منبعد نيز بعنوان شرکت ھای ثبت مجدد). رمنستان را بعنوان ا

ارمنستان و سازمان خود  اوراق بھادارسازمان خود تنظيمی بورس موجب اين بند از روز ثبت مجدد 

لتی اشخاص ارمنستان از سوی بانک مرکزی، ثبت آنھا در اداره ثبت دو سپرده گذاری مرکزیتنظيمی 

  اعتبار ساقط خواھد شد.درجه حقيقی از 

اوراق  بانک مرکزی روز پس از ثبت مجدد از سوی 5در طی سھامداران شرکت ھای ثبت مجدد  .11

يا به شخص تعيين شده به مصوب  جمھوری ارمنستانسھام متعلق به خود در شرکت ھای ثبت مجدد را به 

  دولت واگذار می نمايند.

خصوصی سازی ماده جاری را  11می تواند سھام بدست آمده به موجب بند  ستانجمھوری ارمن .12

جمھوری نمايد. اين بند بخش الينفک برنامۀ خصوصی سازی اموال دولتی وضع شده به موجب قانون 

  محسوب می شود. »اموال دولتی 2006-2007پيرامون برنامۀ خصوصی سازی سال ھای « ارمنستان

تواند  می بانک مرکزیماده جاری  9جھت ثبت مجدد به موجب بند  مرکزی بانکعدم مراجعه به  .13

سپرده ارمنستان و (يا) سازمان خود تنظيمی  اوراق بھادارسازمان خود تنظيمی بورس با درخواست انحالل 

  به دادگاه مراجعه نمايد. ارمنستان گذاری مرکزی

اجرا درآمدن اين قانون برحسب شرکت ھای ثبت مجدد موظفند در طی چھار ماه پس از به  .14

سپرده به ترتيب به عنوان اپراتور بازار تنظيمی و مقررات وضع شده به موجب اين قانون جھت ثبت مجدد 
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نائات و (يا) مجاز است استث بانک مرکزی. مراجعه نمايند بانک مرکزیو صدور مجوز به  گذاری مرکزی

برای اين قانون  184و  104شده به موجب مواد  در خصوص ارايۀ اسناد و مدارک وضعرا  ھايی ويژگی

  شرکت ھای ثبت مجدد، مديران و شرکت کنندگان قابل توجه آنھا وضع نمايد.

ھای  برای روند انحالل اتحاديه جمھوری ارمنستانالزامات وضع شده به موجب آيين مدنی  .15

ارمنستان و (يا) سازمان  ھاداراوراق بسازمان خود تنظيمی بورس روند انحالل اشخاص حقوقی شامل حال 

ماده جاری (از جمله مديريت  13ارمنستان وضع شده به موجب بند  سپرده گذاری مرکزیخود تنظيمی 

 بند» چ« هاز دھمين روز انتشار رسمی اين قانون جملۀ دوم تبصر می شود.اموال در صورت انحالل آن) 

 2000سال ژوئيه  6 به مورخۀ» اوراق بھادارزار پيرامون تنظيم با« جمھوری ارمنستانقانون  92ماده  2

  از درجه اعتبار ساقط خواھد شد.

و عملکردھای  اوراق بھاداربورس و ارز خارجی از سوی  اوراق بھادارسازماندھی تجارت  .16

سپرده از سوی  اوراق بھاداراپراتوری امانت داری متمرکز، فھرست نگاری متمرکز و سيستم تسويه 

در طول  و کارگزار اجرا کننده تسويه نھايی) اوراق بھادارد شده با کليرينگ معامالت منعق( گذاری مرکزی

مدت سازماندھی مجدد، ثبت مجدد و صدور مجوز بايستی بدون وقفه اجرا شوند. تا انجام ثبت و صدور 

 قانون نباشندشرکت ھای ثبت مجدد طبق قوانين داخلی مادامی که مغاير با مفاد اين  مجوز مطابق اين قانون

  به کار خود ادامه می دھند.

بر اساس مجوز فعال ، اشخاص حرفه ای در طی چھار ماه پس از به اجرا درآمدن اين قانون .17

ژوئيه سال  6به مورخۀ » اوراق بھادارپيرامون تنظيم بازار « جمھوری ارمنستانقانون دريافتی مطابق با 

ری مجدداً به ااين قانون بعنوان شرکت ھای سرمايه گذ بمقررات وضع شده به موجبايستی برحسب  2000

اشخاص حرفه ای که در طی چھار ماه پس از به اجرا  ھای. مجوزثبت رسيده و مجوز دريافت نمايند

مجدداً به ثبت نرسيده و مجوز دريافت آن بعنوان شرکت ھای سرمايه گذاری  به موجبو درآمدن اين قانون 

ثبت دولتی اشخاص حقوقی در موارد وضع شده به موجب اين بند  اقط خواھد شد.، از درجه اعتبار سدنننماي

در ثبت دولتی اشخاص حقوق ثبت شده ثبت شخص حرفه ای لغو را بانک مرکزی اجرا می نمايد، اما 

بانک  با ثبت آن بعنوان شرکت سرمايه گذاری انجام می پذيرد. بانک مرکزیبعنوان شخص حقوقی از سوی 

ھايی را در خصوص ارايۀ  خود استثنائات و (يا) ويژگی اسناد حقوقی تنظيمیاست برحسب مجاز  مرکزی

اين قانون برای شرکت ھای ثبت مجدد و دريافت مجدد  36ماده  1اسناد و مدارک وضع شده به موجب بند 

  مجوز، مديران و شرکت کنندگان قابل توجه آنھا وضع نمايد.

اين ماده مجازند  17اری تا مھلت وضع شده به موجب بند اشخاص دارای مجوز فعاليت کارگز .18

اين قانون، اشخاص  25ماده  1بند  6و  4الی  1خدمات سرمايه گذاری پيش بينی شده به موجب تبصره ھای 
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مجازند خدمات سرمايه گذاری پيش بينی شده به موجب  اوراق بھاداردارای مجوز فعاليت مديريت اعتباری 

اين قانون و اشخاص دارای مجوز فعاليت داللی مجازند خدمات سرمايه گذاری پيش  25ماده  1بند  5تبصره 

  .را اجرا نماينداين قانون  25ماده  1بند  6و  4الی  1بينی شده به موجب تبصره ھای 

از روز به اجرا درآمدن اين قانون تا ثبت مجدد و دريافت مجدد مجوز مطابق با اين قانون،  .19

پيرامون تنظيم بازار « جمھوری ارمنستانمطابق با قانون  اين ماده 17ندرج در بند اشخاص حرفه ای م

  عمل می نمايند. 2000ژوئيه سال  6مورخۀ » اوراق بھادار

 اوراق بھادارصادرکنندگان در قبال اين قانون پس از به اجرا درآمدن اين قانون  130ماده  5بند  .20

  می شود. اعمال مجاز به تجارت در بازار تنظيمی

به  اوراق بھاداربورس فھرست شده در  اوراق بھاداربرحسب روز به اجرا درآمدن اين قانون  .21

، اگر شدخواھد يا بازار تنظيمی محسوب  اوراق بھاداربورس مقرر قواعد بازار، مجاز به تجارت در 

ين قانون، درخواست روز کاری پس از به اجرا درآمدن ا 15مورد نظر در طی  اوراق بھادارۀ صادرکنند

عدم ارايۀ درخواست حفظ فھرست در مھلت تعيين شده به ارائه نمايد.  اوراق بھاداربورس حفظ فھرست به 

 5در اين باره طی  بانک مرکزیمورد نظر فاقد فھرست محسوب خواھند شد.  اوراق بھادارموجب اين بند، 

فھرست نويسی شده در  اوراق بھادارگان کنندصادرروز کاری پس از به اجرا درآمدن اين قانون به اطالع 

  اطالع می دھد. اوراق بھاداربورس 

اوراق برحسب روز به اجرا درآمدن اين قانون احراز صالحيت اجرای فعاليت حرفه ای در بازار  .22

ژوئيه سال  6به مورخۀ » اوراق بھادارپيرامون تنظيم بازار « جمھوری ارمنستانبه موجب قانون  بھادار

  به مدت سه سال پس از به اجرا درآمدن اين قانون عمل خواھد کرد. 2000

پيرامون « جمھوری ارمنستانبر اساس قانون  بانک مرکزیکه از سوی شورای اسناد حقوقی  .23

به تصويب رسيده است تا آنجايی که با ضوابط اين  2000ژوئيه سال  6مورخۀ » اوراق بھادارتنظيم بازار 

  .دادخواھند خود ادامه عمل به ند و تا زمان بی اعتبار شناختن آنھا قانون در تضاد نباش

اوراق پيرامون تنظيم بازار « جمھوری ارمنستاناز تاريخ معتبر اعالم شدن اين قانون، قانون  .24

اين ماده از درجه اعتبار ساقط  19بجز موارد وضع شده به موجب بند  2000ژوئيه سال  6مورخۀ » بھادار

  خواھد شد.

  ر. کوچاريان   :رئيس جمھوری ارمنستان
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