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قانون جمھوری ارمنستان
پيرامون بانک مرکزی جمھوری ارمنستان
به تصويب مجلس ملی به تاريخ  30ژوئن سال (1375/4/10) 1996
فصل  .1مفاد کلی
ماده  .1بانک مرکزی جمھوری ارمنستان
 .1بانک مرکزی جمھوری ارمنستان )منبعد :بانک مرکزی( يک شخص حقوقی در حوزه عمليات دولتی
است که تنھا بنيان گذار آن جمھوری ارمنستان می باشد .بانک مرکزی مطابق با قانون اساسی جمھوری
ارمنستان و قوانين مربوطه عمل می کند.
 .2بانک مرکزی يک سيستم تمرکز يافته مشترک ،شامل دفتر کل و واحد ھای منطقه ای بانک است .محل
استقرار دفتر کل بانک مرکزی شھر ايروان است.
 .3واحد ھای منطقه ای بانک مرکزی شعبات و نمايندگی ھای آن بشمار می روند .بانک مرکزی و واحد
ھای منطقه ای آن دارای مھر شامل آرم جمھوری ارمنستان و عنوان ھای آنان می باشند.
 .4بانک مرکزی به منظور انجام امورات خود می تواند به نام خود:
 قرارداد منعقد نمايد ،حقوق بدست آورد ،تعھداتی به عھده بگيرد از جمله :وام دريافت نمايد، بعنوان مدعی و مدعی عليه عمل کند، در موارد پيش بينی شده در اين قانون ،اموال و امالک ،حقوق اموالی و حقوق غير اموالی شخصی کسب،اداره و استفاده نمايد و آنھا را بفروش برساند.
 .5بانک مرکزی مستقل از نھادھای دولتی جمھوری ارمنستان عمل می نمايد.
 .6بانک مرکزی و دولت در قبال تعھدات يکديگر مسئول نمی باشند ،بجزء در مواردی که بر عھده گرفته
باشند.
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)اصالحيه ماده  1به موجب قانون اصالحی مورخه  (1384/09/17) 2005/12/08به شماره  -245ن(
ماده  .2اختيارات قانونی بانک مرکزی
 .1بانک مرکزی به منظور اجرای امور از اختيارات قانونی خود استفاده می نمايد.
 .2بانک مرکزی دفتر کل ثبت اسناد خود را اداره می نمايد.
 .3بانک مرکزی در حوزه اختيارات خود اسناد قانونی دارای ماھيت آيين نامه ای ،داخلی و اختصاصی
وضع می نمايد.
شورای بانک مرکزی مصوبات تنظيمی و اختصاصی وضع می نمايد و رئيس بانک مرکزی اسناد قانونی
اختصاصی و داخلی ،مصوبات و ابالغيه ھا وضع می نمايد.
 .4اسناد دارای ماھيت تنظيمی تصويب شده از سوی بانک مرکزی که وضع کننده نظام مقررات
سختگيرانه ،مکمل يا تعيين کننده جوابگويی شديدتر ھستند عطف به ماسبق نمی شوند.

)اصالحيه ماده  2به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03به شماره  -45ن(
ماده  .3ثبت و انتشار اسناد تنظيمی بانک مرکزی

)اين ماده به موجب اصالحيه مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03به شماره  -45ن فاقد اعتبار است(
ماده  .4وظيفه اصلی بانک مرکزی
 .1وظيفه اصلی بانک مرکزی جمھوری ارمنستان تامين ثبات قيمت ھا در جمھوری ارمنستان می باشد .به
منظور اجرای وظيفه اصلی انجام اقدامات در راستای تامين ثبات قيمت ھا عملکرد بانک مرکزی بشمار
می رود .بانک مرکزی به منظور تحقق وظيفه اصلی خود به تھيه و تنظيم ،تصويب و پياده سازی برنامه
ھای سياست ھای پولی می پردازد.
 .2چنانچه ديگر مسائل بانک مرکزی در تضاد با وظيفه اصلی قرار گيرند ،اولويت به وظيفه اصلی داده
می شود و برحسب ضرورت اجرای آن قدم برداشته می شود.

)اصالح ماده  4به موجب قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -36ن(
ماده  .5وظايف بانک مرکزی
 .1وظايف بانک مرکزی عبارتند از:
الف( تامين ثبات و عملکرد عادی نظام مالی جمھوری ارمنستان ،ازجمله :ثبات نظام بانکی ،نقدينگی،
توانايی انجام پرداخت ھا و تامين شرايط الزم برای فعاليت عادی،
ب( ايجاد و توسعه يک سيستم پرداخت و تسويه کارآمد،
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پ( انتشار پول رايج کشور ،سازماندھی و تنظيم گردش پول،
ت( سازماندھی و تنظيم مبارزه عليه پولشويی و تامين مالی تروريسم،
ث( حمايت از سرمايه گذاران در اوراق بھادار ،طراحی سيستم عادالنه قيمت گذاری در بازار اوراق بھادار
و حفظ آن ،تامين شرايط الزم برای فعاليت عادی و منظم بازار عادالنه ،شفاف و قابل اعتماد اوراق بھادار
و توسعه آن،
ج( تامين شرايط الزم در حمايت از حقوق و منافع قانونی مصرف کنندگان در نظام مالی.
 .2بانک مرکزی به منظور تحقق وظايف خود مطابق مقررات اين قانون:
الف( خدمات بانکی دولت را اجرا می نمايد،
ب( عامل و مشاور مالی دولت می باشد،
پ( صدور مجوز بانک ھا را برعھده می گيرد و طبق قانون ديگر اشخاص و سازمان ھا را بعنوان گروه
مالی برسميت شناخته و عملکرد آنھا را تنظيم و تحت نظارت قرار می دھد،
ت( بعنوان آخرين مرجع وام دھنده به بانک ھا وام اعطا می نمايد،
ث( عملکرد سيستم پرداخت و تسويه ،از جمله :عملکرد سازمان ھای غير بانکی عرضه کننده خدمات
پرداخت و تسويه را تنظيم و نظارت می نمايد،
ج( مديريت و استفاده ذخاير خارجی جمھوری ارمنستان را بر عھده دارد،
چ( گردآوری ،جمع بندی و انتشار آمار نظام پولی و مالی را اجرا می نمايد،
ح( جمع آوری ،دسته بندی و تجزيه و تحليل اطالعات در خصوص پولشويی و تامين مالی تروريسم ،تبادل
اطالعات و ارائه به مقامات ذيصالح ملی و سازمان ھای بين المللی و در موارد پيش بينی شده مطابق
معاھدات بين المللی جمھوری ارمنستان ،به نھادھای ذيصالح ديگر کشورھا.

)اصالح ماده  5به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن،
قانون اصالحی مورخه  (1381/03/08) 2002/05/29شماره  -371ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1383/09/24) 2004/12/14شماره  -17ن ،قانون اصالحی مورخه 2005/12/08
) (1384/09/17شماره  -245ن ،قانون اصالحی مورخه  (1387/03/06) 2008/05/26شماره -83
ن ،قانون اصالحی مورخه  (1387/03/28) 2008/06/17شماره  -132ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
ماده  .6برنامه ھای سياست پولی
 .1بانک مرکزی ھر سه ماه يکبار برنامه سياست پولی برای  12ماه بعدی منتشر می نمايد که به عنوان
يک راھنما عمل می کند.
 .2برنامه ھای سياست پولی شامل موارد ذيل می باشند:
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الف( پيش بينی تورم،
ب( جھات سياست پولی،
پ( ديگر مفاد الزم و تعيين شده از سوی شورای بانک مرکزی برای تحقق امور وضع شده در قانون.
 .3بانک مرکزی ھر ساله تا تاريخ اول ماه مه برنامه سياست پولی خود را به مجلس ملی ارسال و به
موجب مقررات و مھلت وضع شده در قانون جمھوری ارمنستان پيرامون »دستورالعمل مجلس ملی« در
جلسه مجلس ملی ارائه می نمايد.

)اصالح ماده  6به موجب قانون اصالحی مورخه  (1376/12/27) 1998/03/18شماره  -209ن،
قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -36ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1388/02/10) 2009/04/30شماره  -114ن(
ماده  .7ھمکاری با نھادھای دولتی
 .1بانک مرکزی در اجرای وظايف خود با نھادھا و مراجع دولتی جمھوری ارمنستان ھمکاری می نمايد.
 .2رئيس بانک مرکزی يا معاونين وی به فواصل معين گزارشاتی در باره سياست بانک مرکزی به مجلس
ملی و کميسيون ھای آن ارائه می دھند.
 .3بانک مرکزی در تھيه و تنظيم برنامه ھای اقتصادی و مالی دولت شرکت می کند و اگر با وظايف بانک
مرکزی مغايرت نداشته باشد به تحقق آنھا نيز کمک می کند .بانک مرکزی در طی تنظيم برنامه سياست
پولی با دولت مشورت می نمايد.
 .4رئيس بانک مرکزی می تواند بدون داشتن حق رای و به صورت مشورتی در جلسات علنی دولت
شرکت نمايد و در خصوص موضوع مورد بررسی نظرات خود را کتبا ً ارائه نمايد .نماينده تام االختيار
دولت جمھوری ارمنستان می تواند بدون حق رای و به صورت مشورتی در جلسات علنی شورای بانک
مرکزی شرکت نمايد و پيرامون موضوع مورد بررسی نظرات خود را کتبا ً ارائه نمايد.

)اصالح ماده  7به موجب قانون اصالحی مورخه  (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
ماده  .8ھمکاری بين المللی
بانک مرکزی در چارچوب صالحيت خود نمايندگی منافع جمھوری ارمنستان در سازمان ھای مالی بين
المللی ،بانک ھای بين المللی و خارجی را بر عھده دارد و ھمچنين طبق قانون در مناسبات با بانک ھای
مرکزی و ساير بانک ھای کشورھای خارجی قراردادھای بين المللی منعقد می نمايد.
بانک مرکزی مجاز به ھمکاری با تنظيم کنندگان خارجی بازار اوراق بھادار است .اين ھمکاری شامل جمع
آوری و مبادله اطالعات مربوط به موضوع تنظيمی و ھمچنين کمک به دريافت چنين اطالعاتی می باشد.
بانک مرکزی مجاز است اطالعاتی را که بر اساس قانون در اختيار دارد به نھادھای مذکور انتقال دھد،
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مشروط بر اينکه انتقال و تبادل آنھا مغاير با قانون نبوده ،پس از انتقال مقررات قانونی محرمانه بودن آنھا
حفظ نموده و اطالعات مذکور منحصراً به منظور جلوگيری يا پيگيری تخلفات قانون مورد استفاده قرار
گيرند .بانک مرکزی به منظور انجام چنين ھمکاری مجاز است سيستم ھای تبادل اطالعات ايجاد نمايد يا در
امضای يادداشت ھای تفاھم يا توافق نامه ھای ديگر که فقط ترکيب اطالعات مشمول تبادل و مقررات و
شرايط تبادل آنھا را تعيين خواھند کرد ،شرکت نمايد.

)اصالح ماده  8به موجب قانون اصالحی مورخه  (1386/07/19) 2007/10/11شماره  -200ن(
ماده  .9سپرده ھای بانکی و دريافت وام
 .1بانک مرکزی مجاز است از نھادھای دولتی و بانک ھای جمھوری ارمنستان ،از بانک ھای مرکزی و
ساير بانک ھای کشورھای خارجی ،از سازمان ھای مالی و اعتباری بين المللی و در موارد استثنائی به
تصميم شورای بانک مرکزی از اشخاص ديگر سپرده ديداری يا مدت دار بر حسب درام يا ارز خارجی يا
ارزش ھای مادی به امانت بپذيرد و بر حسب گمارش و توافق آنھا ،سپرده ھا و ارزش ھای مادی را تحت
مديريت و استفاده قرار دھد.
 .2بانک مرکزی به منظور انجام وظايف خود می تواند از سازمان مالی بين المللی ،از دول و بانک ھای
مرکزی کشورھای خارجی و ساير بانک ھای پيشرو وام دريافت نمايد.

)اصالح ماده  9به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن(
ماده  .10عملکرد بازار آزاد
 .1بانک مرکزی به منظور اجرای سياست پولی مطابق اين قانون می تواند در بازار مالی اوراق بھادار
دولتی و معتبر ديگر خريد و فروش نمايد.
 .2بانک مرکزی نمی تواند در طول عرضه اوليه به حساب خود اوراق بھادار دولتی جمھوری ارمنستان
بدست آورد .در طول عرضه اوليه اوراق بھادار دولتی بانک مرکزی می تواند آنھا را به دستور بانک ھای
مرکزی کشورھای ديگر و بانک ھای پيشرو به حساب آنھا بدست آورد.
 .3بانک مرکزی بر اساس وظيفه اصلی و به منظور انجام عملکردھای بازار آزاد می تواند اوراق بھادار
کوتاه مدت تا مھلت بازپرداخت يک سال و برحسب مقرراتی که با نھاد تام االختيار دولتی توافق شده باشد،
منتشر نمايد.

)اصالح ماده  10به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن(
فصل  .2مفاد مالی
ماده  .11سرمايه بانک مرکزی
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 .1سرمايه بانک مرکزی شامل سرمايه اوليه ،ذخيره عمومی ،ذخاير تجديد ارزيابی اوراق بھادار ،دارايی
ھای ثابت و ديگر موجودی ھا ،سود و سود توزيع نشده می باشد.
 .2سرمايه اوليه بانک مرکزی بالغ بر صد ميليون درام ارمنستان می باشد.
 .3سرمايه اوليه بانک مرکزی تحت تملک جمھوری ارمنستان می باشد و آن نمی تواند به وثيقه گذاشته
شود ،مصادره شود يا به شکلی در ازای تعھدات جمھوری ارمنستان واگذار شود.
 .4در نتيجه سال مالی در صورتی که ضرر و زيان بوجود آمده در تراز بانک مرکزی بيشتر از مجموع
ذخاير باشد ،در طی سی روز پس از انتشار ترازنامه ،دولت جمھوری ارمنستان به ميزان مبلغ بيش از حد
و برحسب مقررات قانون ،بعنوان سرمايه گذاری در سرمايه اوليه بانک مرکزی سفته و برات عادی و بدون
بھره دولتی در اختيار بانک مرکزی قرار می دھد .بازپرداخت سفته ھای مذکور در صورت درخواست
بانک مرکزی و به حساب بودجه دولتی يا مطابق با ماده  12اين قانون انجام می گردد.

)اصالح ماده  11به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن،
قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03شماره  -45ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -36ن(
ماده  .111ھدف مديريت بدھی بانک مرکزی
 .1مديريت بدھی بانک مرکزی به منظور تنظيم تراز پرداخت ھا ،اجرای سياست پولی و تامين ثبات مالی
انجام می گردد.

)اصالح ماده  111به موجب قانون اصالحی مورخه  (1388/07/15) 2009/10/07شماره  -183ن(
ماده  .12محاسبه و تقسيم سود بانک مرکزی
 .1سود بانک مرکزی مطابق با معيارھای بين المللی ثبت حسابداری برای ھر سال بعنوان مابه التفاوت کليه
درآمدھا و ھزينه ھای انجام شده )از جمله :تلفات( در طی سال مالی مورد نظر محاسبه می شود.
در محاسبه سود مورد تقسيم بانک مرکزی جمھوری ارمنستان مابه التفاوت مثبت درآمدھا و ھزينه ھای
بوجود آمده از تجديد ارزيابی طال ،حق برداشت ويژه ،ارز خارجی مندرج در ماده  13اين قانون ،به ميزان
وجوه اختصاص يافته به جبران نتايج منفی دوره ھای زمانی قبلی شامل نمی شوند.
 .2از سود بانک مرکزی کسورات ذيل انجام می گردد:
الف(  20درصد سود جھت تکميل ذخيره عمومی اختصاص می يابد تا مقدار کلی آن  25درصد حجم
نقدينگی موجود را تشکيل بدھد،
ب( جھت بازپرداخت سفته ھای پيش بينی شده به موجب ماده  11اين قانون ،به ميزان وجه الزم.
 .3پس از انجام کسورات مذکور مابقی سود حاصل در نتيجه سال مالی به بودجه دولتی واريز می شود.
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)اصالح ماده  12به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03شماره  -45ن،
قانون اصالحی مورخه  (1383/09/24) 2004/12/14شماره  -17ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -36ن(
ماده  .13درآمدھا ،ھزينه ھا و سرمايه گذاری ھای بانک مرکزی
 .1درآمدھای حاصل از عملکرد تعيين شده به موجب اين قانون درآمدھای بانک مرکزی محسوب می شوند
از جمله:
الف( درصد بھره تعيين شد در ازای وام ھای اعطايی ،سپرده ھای توزيع شده ،اوراق بھادار و تراز
حساب ھای مکاتبه ای،
ب( انواع حق الزحمه ھای حاصل از انجام عمليات بانکی،
پ( جرايم اخذ شده از بانک ھا و ساير مشتريان و تعھدھای قراردادی )از جمله جرائم مربوط به عدم ذخيره
سازی اجباری مقرر از سوی بانک ھا(،
ت( درآمدھای حاصل از فروش ارزھای خارجی ،فلزات قيمتی و ارزش ھای پولی به قيمت بيش از قيمت
ترازنامه،
ث( درآمدھای حاصل از فروش دارايی ھای ثابت و موجودی ھای غيرنقدی به قيمت بيش از قيمت
ترازنامه،
ج( درآمدھای حاصل از انجام خدمات بانکی،
چ( وجوه حاصل از درصد بھره در ازای وام ھای قبالً اعطا شده و بازپرداخت مطالبات الوصول،
ح( کمک ھای مالی دريافتی،
ح (1وجوه حاصل از تجديد ارزيابی طال ،حق برداشت ويژه ،ارزھای خارجی و ارزش ھای مشابه،
ح (2وجوه حاصل از دست يابی طال ،حق برداشت ويژه ،ارزھای خارجی و ارزش ھای مشابه،
خ( ساير درآمدھای حاصل از عملکرد پيش بينی شده در اين قانون.
 .2بانک مرکزی درآمدھای خود را مستقالً برنامه ريزی می کند .درآمدھای بانک مرکزی موضوع
تصويبی از سوی نھادھای دولتی جمھوری ارمنستان نمی باشد.
 .3ھزينه ھای بانک مرکزی عبارتند از:
الف( ھزينه ھای عملياتی ،از جمله:
 درصد بھره محاسبه شده در ازای سپرده ھای جذب شده ،وام ھای دريافتی ،اوراق بھادار منتشره و ماندهحساب مشتريان،
 ھزينه ھای مربوط به انتشار اسکناس ،ضرب سکه )از جمله :سکه يادبود( و ارزش ھای پولی ،نقل وانتقال ،نگھداری و انھدام آنھا،
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 حق الزحمه ھا و ساير پرداخت ھای انجام شده در طی انجام عمليات بانکی، تلفات حاصل از تجديد ارزيابی ارز خارجی ،اوراق بھادار ،فلزات قيمتی و ديگر دارايی ھا، تلفات حاصل از فروش ارز خارجی ،اوراق بھادار ،فلزات قيمتی و ارزش ھای پولی به قيمت پايين تر ازقيمت ترازنامه و قيمت خريد،
 ھزينه ھای حاصل از تجديد ارزيابی دارايی ھای ثابت ،موجودی ھای غير نقدی و ذخاير ،فروشدارايی ھای ثابت و موجودی ھای غير نقدی به قيمت پايين تر از قيمت ترازنامه و ھمچنين فروش ذخاير،
 تلفات پيش آمده از بدست آوردن طال ،حق برداشت ويژه ،ارزھای خارجی و ارزش ھای مشابه، ھزينه ھای مربوط به تشکيل ذخيره ھای تامين وام ھای بد ،مطالبات ،ارزش ھای پولی و ديگر دارايی ھاو تسويه حساب از ترازنامه،
 ھزينه ھای مربوط به استھالک دارايی ھای ثابت، پرداخت ھا در ازای کليه خدمات مربوط به فعاليت بانکی، ھزينه ھای مربوط به مديريت ذخاير بين المللی، ھزينه ھای مربوط به سيستم ھای پرداخت، ھزينه ھای مربوط به سرويس بدھی ھای خارجی دولتی، ھزينه ھای مربوط به نگھداری ،سرويس دھی ،بھره برداری و بيمه ساختمان ھا و تاسيسات ،دارايی ھایثابت و ذخاير بانک مرکزی،
 پرداخت ھا در ازای انجام حسابرسی و خدمات مشورتی، ساير ھزينه ھای مربوط به اجرای وظايفی که به بانک مرکزی محول می باشد.ب( ھزينه ھای اداری ،از جمله:
 ھزينه ھای حفظ و نگھداری دستگاه )حقوق کارمندان ،پاداش ھا ،پرداخت ھای بيمه اجتماعی اجباری بهبودجه دولتی ،تعليم و بازآموزی پرسنل ،ھزينه ھای ماموريتی و نمايندگی ،ھزينه ھای استفاده از وسائط
نقليه خدماتی ،ساير ھزينه ھای بيمه اجتماعی(،
 ھزينه ھای اطالع رسانی خبری و دستيابی به کتب تخصصی، ھزينه ھای مربوط به انتقال وسائل و مواد مصرفی به خارج، ھزينه ھای پيش بينی نشده )ذخيره برای ھزينه(. .4سرمايه گذاری ھای بانک مرکزی بشرح ذيل می باشند:
الف( سرمايه گذاری ھای مورد اجرا به منظور تامين فعاليت اصلی بانک عبارتند از:
 ساخت و ساز و تھيه ساختمان ھا بعنوان محل کار و انجام تعميرات اساسی در آنھا، تھيه فن افزار کامپيوتری ،اسباب و لوازم دفتری ،وسائل مخابراتی و ساير امکانات اصلی مربوط بهفعاليت اصلی و انجام تعميرات اساسی،
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 انجام سرمايه گذاری در سرمايه ھای آن اشخاص حقوقی که مستقيما ً با وظايف بانک مرکزی در ارتباطھستند،
ب( انجام سرمايه گذاری ھا برای مقاصد اداری:
 سرمايه گذاری ھا جھت بھبود شرايط و تامين استراحت و تفريح ،خدمات درمانی و معيشتی کارکنان بانکمرکزی )بدست آوردن ساختمان ھا و تاسيسات ،دستگاه و تجھيزات و انجام تعميرات اساسی جھت اھداف
مذکور(،
 سرمايه گذاری جھت تھيه وسائط نقليه خدماتی و انجام تعميرات اساسی آنھا، -تھيه و انجام تعميرات اساسی وسائل و تجھيزات مخابراتی برای اھداف غير عملياتی.

)اصالح ماده  13به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن،
قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03شماره  -45ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1383/09/24) 2004/12/14شماره  -17ن ،قانون اصالحی مورخه 2006/12/25
) (1385/10/04شماره  -44ن ،قانون اصالحی مورخه  (1386/08/02) 2007/10/24شماره -226
ن(
ماده  .14تصويب ھزينه ھای ساالنه و سرمايه گذاری ھای بانک مرکزی
 .1شورای بانک مرکزی جمھوری ارمنستان برنامه انجام سرمايه گذاری ھا و برآورد ھزينه ھای سال آتی
بانک مرکزی را تا تاريخ  15سپتامبر ھر سال به تصويب می رساند .سقف ھزينه ھای اداری و سرمايه
گذاری ھای بانک مرکزی طی ماده مجزا در اليحه بودجه کشور که از سوی دولت جمھوری ارمنستان
ارائه می شود توسط مجلس ملی جمھوری ارمنستان به تصويب می رسد.
 .2پيش بينی ھزينه ھای عملياتی ،سقف ھزينه ھای اداری و سرمايه گذاری ھای بانک مرکزی می بايستی
امکان اجرای وظايف بانک مرکزی را فراھم سازند ،از جمله:
الف( تثبيت قيمت ھا و جلوگيری از )مھار( تورم،
ب( مديريت درست ذخاير بين المللی جمھوری ارمنستان و تنظيم نرخ برابری درام ارمنی،
پ( نظارت کامل و کارآمد بانکی مطابق با معيارھای بين المللی،
ت( تھيه و نگھداری درام ارمنستان و تامين امنيت استفاده از اسکناس و مسکوک )از جمله :مسکوکات
يادبود(،
ث( ايجاد سيستم پرداخت و تسويه کارآمد مطابق با معيارھای بين المللی ،حفظ و توسعه آن،
ج( ايجاد نمايندگی ھا در سازمان ھای بين المللی و پرداخت حقوق مطابق با ميانگين مقدار حقوق استخدامی
در سيستم بانکی جمھوری ارمنستان به کارمندان دارای تخصص کافی جھت اجرای مسائل فوق الذکر.
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)اصالح ماده  14به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03شماره  -45ن،
قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -44ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1386/08/02) 2007/10/24شماره  -226ن(
ماده  .15حسابداری و حسابدھی مالی
 .1حسابداری در بانک مرکزی برحسب مقررات وضع شده از سوی شورای بانک مرکزی و مطابق با
استانداردھای بين المللی حسابداری مورد تصويب از سوی شورای استانداردھای بين المللی اجرا می گردد.
 .2بانک مرکزی برای ھر سال مالی حسابدھی مالی حسابداری مطابق با معيارھای بين المللی تھيه
می نمايد .حسابدھی ھای مالی شامل ترازنامه ساالنه ،حسابدھی درباره درآمدھا ،ھزينه ھا و تقسيم سود و
ھمچنين ساير مفاد وضع شده از سوی شورای بانک مرکزی می باشد.
 .3حسابدھی مورد ارائه به مجلس ملی شامل حسابدھی ھا پيرامون ھزينه ھای اداری و سرمايه گذاری ھا
می باشد.

)اصالح ماده  15به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن،
قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -36ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1388/02/10) 2009/04/30شماره  -114ن(
ماده  .16حسابرسی خارجی
گزارش حسابدھی مالی بانک مرکزی ھر ساله از سوی سازمان ھای مميزی مستقل و معتبر بين المللی تحت
حسابرسی قرار می گيرد .سازمان يا سازمان ھای مميزی خارجی از سوی شورای بانک مرکزی به مدت
سه سال انتخاب می شوند.

)پاراگراف به موجب قانون اصالحی شماره  -114ن فاقد اعتبار است(
شورای نظارت جمھوری ارمنستان نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در بخش بودجه دولتی و سرويس
دھی بدھی خارجی دولتی جمھوری ارمنستان را بر عھده دارد.

)اصالح ماده  16به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03شماره  -45ن،
قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -7ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1388/02/10) 2009/04/30شماره  -114ن(
ماده  .17گزارشات حسابدھی ھای ساالنه و سه ماھه
 .1بانک مرکزی تا تاريخ اول ماه مه ھر سال گزارش حسابدھی ساالنه سال قبل را ارائه می نمايد که
شامل:
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الف( حسابدھی مالی مورد تصويب از سوی سازمان مميزی،
ب( مفاد مربوط به اداره بانک مرکزی.
شورای نظارت نتيجه گيری خود را در خصوص گزارش حسابدھی مالی ساالنه بانک مرکزی اعالم
می کند.
 .1.1بانک مرکزی حسابدھی پيش بينی شده به موجب بند  3ماده  15اين قانون را تا تاريخ اول ماه مه ھر
سال تنظيم و به مجلس ملی ارسال می نمايد.
 .2بانک مرکزی مرتباً؛ حداقل سالی يکبار پيرامون ثبات مالی جمھوری ارمنستان گزارش حسابدھی منتشر
و به مجلس ملی ،دولت و نھادھای دولتی ذينفع نيز ارسال می نمايد که در آن تجزيه و تحليل بازارھای
بانکی ،وامی ،بيمه و اوراق بھادار و ھمچنين اطالع رسانی در خصوص اقدامات انجام شده در جھت تنظيم
و نظارت بازارھای مذکور گنجانده می شود.
بانک مرکزی مرتباً؛ حداقل سه ماه يکبار ترازنامه دوره زمانی حسابدھی قبلی بانک مرکزی را منتشر
می نمايد.
 .3بانک مرکزی پس از پايان ھر دوره سه ماھه برای دوره زمانی دوازه ماھه قبل از آن در طی دو ماه
بعدی حسابدھی اجرای برنامه سياست پولی مورد تصويب از سوی شورای بانک مرکزی را منتشر
می نمايد.
 .4بانک مرکزی ھر سال تا تاريخ اول ماه مه ،حسابدھی اجرای برنامه سياست پولی سال قبل را مطابق با
مقرات و مھلت ھای وضع شده به موجب قانون »نظامنامه مجلس ملی« جمھوری ارمنستان ،در جلسه
مجلس ملی تفسير می نمايد.
 .5در حسابدھی ھای مورد نظر در اين ماده ،ديگر مفاد وضع شده از سوی شورای بانک مرکزی و ساير
اطالعات نيز می توانند شامل شوند.

)اصالح ماده  17به موجب قانون اصالحی مورخه  (1379/12/17) 1998/03/18شماره  -209ن،
قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -36ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1386/07/15) 2007/10/11شماره  -200ن،قانون اصالحی مورخه 2009/04/30
) (1388/02/10شماره -114ن(
فصل  .3اداره بانک مرکزی
ماده  .18رئيس بانک مرکزی و معاونين

)ويرايش عنوان ماده به موجب قانون اصالحی مورخه  (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
 .1رئيس بانک مرکزی عالی ترين مقام رسمی بانک مرکزی می باشد .رئيس بانک مرکزی در قبال تحقق
وظايف بانک مرکزی که به موجب اين قانون وضع شده است مسئول می باشد .در غياب رئيس بانک
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مرکزی يا در صورت عدم امکان اجرای وظايف رسمی ،يکی از معاونين رئيس بانک مرکزی و در غياب
معاونين رئيس بانک مرکزی يا در صورت عدم امکان اجرای وظايف رسمی ،عضو ارشد شورای بانک
مرکزی جانشين وی می گردد.
 .2رئيس بانک مرکزی به پيشنھاد رئيس جمھور ارمنستان از سوی مجلس ملی به مدت شش سال منصوب
می شود.
معاونين رئيس بانک مرکزی از سوی رئيس جمھور ارمنستان به مدت شش سال منصوب می شوند.
 .3رئيس بانک مرکزی و معاونين وی نمی توانند عضو نھاد رھبری ھرگونه حزبی باشند ،فعاليت سياسی
داشته باشند و ديگر سمت ھای دولتی يا ديگر مشاغل با دريافت حقوق ،بغير از فعاليت ھای علمی ،آموزشی
و خالقيتی داشته باشند.
 .4رئيس بانک مرکزی:
الف( ھماھنگی و تامين فعاليت عادی بانک مرکزی ،شورا و اعضای آن را بر عھده می گيرد،
ب( رياست جلسات شورای بانک مرکزی را بر عھده می گيرد ،اسناد و صورت جلسات شواری بانک
مرکزی را امضا می نمايد،
پ( اجرای اسناد تنظيمی شورای بانک مرکزی را سازماندھی می نمايد،
ت( معرف بانک مرکزی در جمھوری ارمنستان ،کشورھای خارجی و سازمان ھای بين المللی می باشد،
ث( وکالتنامه صادر می نمايد،
ج( ساختار و فھرست کارکنان بانک مرکزی را به تصويب می رساند،
چ( بجز در موارد پيش بينی شده در اين قانون ،روسا و مديران بخش ھا و ديگر کارکنان بانک مرکزی را
عزل و نصب می نمايد،
چ (1دستورات و تصميمات اختصاصی و داخلی ،از جمله :تصميمات پيرامون نظارت بر اشخاص حسابرس
اتخاذ می نمايد،
ح( اجرای ديگر اختياراتی که مطابق قانون در صالحيت شورای بانک مرکزی نمی باشد.

)اصالح ماده  18به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03شماره  -45ن،
قانون اصالحی مورخه  (1384/09/17) 2005/12/08شماره  -245ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -36ن ،قانون اصالحی مورخه 2015/11/12
) (1394/08/21شماره  -133ن(
ماده  .19شورای بانک مرکزی
 .1شورای بانک مرکزی عالی ترين مرجع مديريت بانک مرکزی است .شورای بانک مرکزی متشکل از
رئيس بانک مرکزی دو معاون وی و پنج عضو می باشد.
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 .2اعضای شورای بانک مرکزی را رئيس جمھور به مدت پنج سال انتصاب می نمايد .مھلت ھای رسمی
اعضای شورا به شرح ذيل می باشد:
يک عضو به مدت يک سال،
يک عضو به مدت دو سال،
يک عضو به مدت سه سال،
يک عضو به مدت چھار سال،
يک عضو و کليه اعضای انتصابی بعدی به مدت پنج سال.
در صورت بروز جای خالی يکی از اعضای شورای بانک مرکزی عضو جديد شورا به مدت مابقی مھلت
تکميل نشده سمت مذکور انتصاب خواھد شد.
 .3عضو شورای بانک مرکزی در قبال اجرای وظايف محوله از سوی شورا در زمينه خاصی از فعاليت
جوابگو می باشد.
 .4شھروندان جمھوری ارمنستان که برحسب توانايی ھای تخصصی خود قابليت اجرای صالحيت ھای
وضع شده در ماده  20اين قانون را دارا خواھند بود می توانند به عضويت شورای بانک مرکزی درآيند.
اشخاصی مجاز به عضويت در شورای بانک مرکزی نخواھند بود که:
الف( برابر حکم صادره از سوی دادگاه در انجام کار ناتوان يا دارای توانايی محدود بوده يا بر مبنای حکم
دادگاه محکوم به ابتکار جرم عمدی گرديده اند،
ب( بر حسب مقررات قانون از حق داشتن سمت مشخص محروم شده باشند.
 .5اعضای شورای بانک مرکزی مجاز به عضويت در نھاد رھبری ھرگونه حزب ،داشتن فعاليت سياسی و
ديگر سمت ھای دولتی يا ديگر مشاغل با دريافت حقوق ،بغير از فعاليت ھای علمی ،آموزشی و خالقيتی
نمی باشند.
اعضای شورای بانک مرکزی نمی توانند در بانک مرکزی دارای سمت ھای ديگری باشند.

)اصالح ماده  19به موجب قانون اصالحی مورخه  (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
ماده  .20صالحيت شورای بانک مرکزی
صالحيت شورای بانک مرکزی عبارت است از:
الف( تصويب اساسنامه بانک مرکزی،
ب( تصويب برنامه سياست پولی جمھوری ارمنستان،
پ( تصويب عمليات بازار آزاد مورد اجرا از سوی بانک مرکزی ،حد نصاب وام ھای اعطايی و جلب
سپردھا و تعرفه ھای نرخ بھره،
ت( تصويب مقررات و شرايط ذخيره سازی اجباری در بانک مرکزی از سوی بانک ھا،
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ث( تصويب اسناد تنظيمی بانک مرکزی،
ج( اتخاذ تصميم و تصويب تقسيم وظايف بين اعضای شورای بانک مرکزی به پيشنھاد رئيس بانک
مرکزی،
چ( تصويب شکل و ارزش اسمی ارز ملی جمھوری ارمنستان )اسکناس و مسکوک )از جمله :سکه
يادبود(( ،مقررات و شرايط انتشار و حذف از گردش ،اخذ تصميم در باره انتشار و خارج کردن اسکناس و
مسکوک )از جمله :سکه يادبود( از گردش ،ضمن تعيين مھلت برای خارج کردن و حذف از گردش آنھا،
ح( تصميم گيری در خصوص عضويت بانک مرکزی در سازمان ھای بين المللی،
خ( تصويب گزارشات حسابدھی و استنتاجيه ھای مورد ارائه از سوی بانک مرکزی،

د( )تبصره به موجب قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -36ن ،فاقد اعتبار
است(
ذ( تصويب مقررات گشايش اعتبار مالی بانک ھا و ھمچنين بيوروی شرکت ھای بيمه مجری بيمه اجباری
)منبعد :بيورو( ناشی از استفاده وسائط نقليه موتوری در موارد پيش بينی شده به موجب قانون جمھوری
ارمنستان »پيرامون بيمه اجباری ناشی از استفاده وسائط نقليه موتوری«،
ر( تاسيس و انحالل واحدھای منطقه ای بانک مرکزی،
ز( تصويب ھزينه ھای تخمينی ساالنه ،گزارشات ساالنه و ساير گزارشات بانک مرکزی،
ژ( تعيين فھرست اوراق بھاداری که بانک مرکزی می تواند آنھا را خريداری ،نگھداری و بفروش برساند و
ھمچنين مقررات خريداری ،نگھداری و فروش آنھا،
س( تعيين انواع اوراق بھادار دولتی کوتاه مدت مورد انتشار توسط بانک مرکزی و ھمچنين تصويب
مقررات انتشار ،بازپرداخت و انجام عمليات مورد اجرا در آنھا با ھماھنگی با نھاد ذيصالح دولت جمھوری
ارمنستان،
ش( صدور مجوز فعاليت بانکی و مجوزھای ديگر بر حسب مقررات قانون ،فسخ و ابطال آنھا ،تصويب
مقررات صدور مجوز به بانک ھا و اشخاص ديگر،
ص( تشخيص ورشکستگی بانک ،سازمان اعتباری ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير صندوق سرمايه گذاری و
شرکت بيمه بر حسب مقررات وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان »پيرامون ورشکستگی بانک
ھا ،سازمان ھای اعتباری ،شرکت ھای سرمايه گذاری ،مديران صندوق ھای سرمايه گذاری و شرکت ھای
بيمه« و تشکيل و رسيدگی به پرونده ورشکستگی و انجام ديگر صالحيت ھای مقرر در قانون مذکور ،اتخاذ
تصميمات قانونی در ارتباط با سازماندھی مجدد بانک ھا ،سازمان ھای اعتباری ،شرکت ھای سرمايه
گذاری ،مديران صندوق ھای سرمايه گذاری و شرکت ھای بيمه،
ض( تصويب آيين نامه شورای بانک مرکزی،
ط( تصويب معيارھای تنظيم کننده فعاليت گروه ھای مالی بانک ھا و مقررات محاسبه آنھا،
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ظ( رضايت اوليه يا رد مشارکت قابل توجه در صندوق سرمايه بانک ھا،
ع( تصويب فرم حسابدھی ھای مورد ارائه به بانک مرکزی از سوی بانک ھا ،ديگر اشخاص تحت مجوز و
نظارت بانک مرکزی و گروه ھای مالی،
غ( تعيين و تصويب حداقل شرايط اجرای نظارت داخلی در بانک ھا و گروه ھای مالی )در انواع و
زيرگروه ھا(

ف( )تبصره به موجب قانون اصالحی مورخه  (1385/03/02) 2006/05/23شماره  -76ن ،فاقد
اعتبار است(
ف (1تصويب مقررات انجام عمليات مورد اجرا با اوراق بھادار دولتی )از جمله :عمليات مربوط به فعاليت
صندوق امانت ،فعاليت ثبت و سيستم اجرای محاسبات ،توزيع ،توزيع اوراق بھاداری که بطور ناقص توزيع
شده اند ،گردش اوراق بھادار در بازار ثانوی ،خريد مجدد و بازپرداخت اوراق بھادار و ھمچنين عمليات
مربوط به وثيقه گذاری اوراق بھادار( با ھماھنگی با نھاد ذيصالح دولت جمھوری ارمنستان،
ق( تصويب قوانين تنظيم کننده روابط تسويه -پرداخت و گردش پول در جمھوری ارمنستان،

ک( )تبصره به موجب قانون اصالحی مورخه  (1389/10/01) 2010/12/22شماره  -281ن ،فاقد
اعتبار است(
گ( تصويب مقررات و شرايط چاپ و انتشار نشريات رسمی بانک مرکزی،
ل( توضيح اسناد تنظيمی بانک مرکزی،
م( تعيين آيين نامه ارزيابی ريسک اعتباری و اجرای الزامی آن از سوی بانک ھا ،تعيين شرايط و مقررات
نظارت بر آن دسته از اشخاص که بانک ترازنامه ھای آنھا را برحسب قانون و اسناد حقوقی و تنظيمی
بانک مرکزی در ترازنامه خود می گنجاند )ترازنامه تلفيقی(،
ن( اجرای ديگر اختيارات قانونی،
و( تصويب اسناد حقوقی معيار تنظيمی فعاليت سازمان ھای اعتباری مطابق قانون جمھوری ارمنستان
»پيرامون سازمان ھای اعتباری« ،از جمله :تصويب آيين نامه فعاليت سازمان ھای اعتباری ،تصويب
مقررات و شرايط شرکت سازمان ھای اعتباری در رجيستری وامی سيستم اطالع رسانی اعتبار مراجعين
وام گيرنده بانکی،

ھـ( )تبصره به موجب قانون اصالحی مورخه  (1389/10/01) 2010/12/22شماره  -281ن ،فاقد
اعتبار است(
ـه( )تبصره به موجب قانون اصالحی مورخه  (1389/10/01) 2010/12/22شماره  -281ن ،فاقد
اعتبار است(
ی( )تبصره به موجب قانون اصالحی مورخه  (1389/10/01) 2010/12/22شماره  -281ن ،فاقد
اعتبار است(
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)اصالح ماده  20به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن،
قانون اصالحی مورخه  (1380/08/15) 2001/11/06شماره  -256ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1381/03/08) 2002/05/29شماره  -371ن ،قانون اصالحی مورخه 2002/10/23
) (1381/08/01شماره  -427ن (1382/12/13) 2004/03/03 ،شماره  -45ن ،قانون اصالحی
مورخه  (1383/09/04) 2004/11/24شماره  -147ن ،قانون اصالحی مورخه 2004/12/14
) (1383/09/24شماره  -17ن ،قانون اصالحی مورخه  (1384/09/17) 2005/12/08شماره -245
ن ،قانون اصالحی مورخه  (1385/03/02) 2006/05/23شماره  -76ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -36ن ،قانون اصالحی مورخه 2006/12/25
) (1385/10/04شماره  -44ن ،قانون اصالحی مورخه  (1386/01/20) 2007/04/09شماره -183
ن ،قانون اصالحی مورخه  (1386/07/19) 2007/10/11شماره  -200ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1387/03/06) 2008/05/26شماره  -83ن ،قانون اصالحی مورخه 2008/10/22
) (1387/08/01شماره  -189ن ،قانون اصالحی مورخه  (1389/02/28) 2010/05/18شماره -66
ن ،قانون اصالحی مورخه  (1389/10/01) 2010/12/22شماره  -281ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
ماده  .21جلسات شورای بانک مرکزی
 .1جلسات بانک مرکزی بر حسب لزوم و به درخواست رئيس ،حداقل يکی از معاونين يا حداقل سه عضو
شورا و حداقل ماھی يک بار تشکيل می شود .جلسات شورای بانک مرکزی از طريق تنظيم صورتجلسه
ثبت می شود.
 .2در صورت بررسی مسائل مربوط به بانک ھای خاص که حاوی اسرار بانکی باشند ،بررسی مسائل
مربوط به اطالعاتی که بر اساس قانون جمھوری ارمنستان »پيرامون بازار اوراق بھادار« محرمانه
محسوب می شوند ،بررسی مسائل مربوط به اشخاص خاصی که به فعاليت بيمه مشغول ھستند و اسرار
بيمه ای در بر دارند ،يا بررسی مسائل مربوط به اعضای شورا ،جلسات شورا می تواند به صورت غير
علنی برگزار شود .در جلسات غير علنی شورای بانک مرکزی فقط اعضای شورا و اشخاصی که دعوت
نامه از شورا داشته باشند می توانند در جلسه شرکت نمايند.
 .3در صورتی شورای بانک مرکزی صالحيت اتخاذ تصميم را خواھد داشت که حداقل پنج عضو از
اعضای شورا ،از جمله :رئيس بانک مرکزی يا حداقل يکی از معاونين وی در جلسه حضور داشته باشند،
به نحوی که شمار رئيس و معاونين وی نبايد از عده ديگر اعضای حاضر در جلسه تجاوز نمايد .در
صورتی تصميم اتخاذ شده محسوب خواھد شد که بيشتر از نصف عده اعضای حاضر در جلسه رای موافق
داده باشند .در صورت تساوی آراء ،رای رئيس بانک مرکزی و در صورت عدم حضور وی يا عدم امکان
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انجام وظايف از طرف وی ،رای معاونی که رياست جلسه را بر عھده خواھد داشت ،تعيين کننده خواھد
بود.
 .4نماينده تام االختيار دولت و ھمچنين عضوی که عليه تصميم اتخاذ شده از طرف شورای بانک مرکزی
رای مخالف داده اند می توانند خواستار انعکاس جزئيات نقطه نظرات خود در صورتجلسه شوند.
 .5در صورت لزوم ،شورای بانک مرکزی می تواند مطابق آيين نامه داخلی خود از طريق نظرخواھی
اتخاد تصميم نمايد .اتخاذ تصميم از طريق نظرخواھی مطابق مقررات وضع شده در بند  3ماده جاری انجام
می گيرد.

)اصالح ماده  21به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن،
قانون اصالحی مورخه  (1386/01/20) 2007/04/09شماره  -183ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1386/07/19) 2007/10/11شماره  -200ن ،قانون اصالحی مورخه 2015/11/12
) (1394/08/21شماره  -133ن(
ماده  .22اساس عزل اعضای شورای بانک مرکزی
 .1رئيس بانک مرکزی می تواند سی روز قبل از تاريخ استعفا با دادن اطالع کتبی به رئيس جمھور و
مجلس ملی جمھوری ارمنستان داوطلبانه از سمت خود استعفا بدھد .از سی امين روز بعد از اطالع کتبی،
رئيس بانک مرکزی از سمت خود برکنار شده محسوب خواھد شد.
معاونين رئيس بانک مرکزی و ديگر اعضای شورای بانک مرکزی می توانند يک ماه قبل از تاريخ استعفا
با اطالع کتبی به جمھور ارمنستان داوطلبانه از سمت خود استعفا بدھند.
 .2مجلس ملی به پيشنھاد رئيس جمھور ارمنستان رئيس بانک مرکزی را عزل می نمايد .رئيس جمھور
معاونين و اعضای ديگر شورا را در موارد ذيل عزل می نمايد:
الف( از تابعيت جمھوری ارمنستان خارج شده باشند،
ب( برابر حکم صادره از سوی دادگاه در انجام کار ناتوان يا دارای توانايی محدود بوده يا بر مبنای حکم
دادگاه محکوم به ابتکار جرم عمدی گرديده باشند،
پ( از انجام وظايف قصور کرده باشند،
ت( بر حسب مقررات وضع شده در قبال آنان اعالم بی کفايتی شده باشد يا از احراز سمت ھای مشخص
محروم شده باشند،
ث( به دليل بيماری و غيره بيشتر از شش ماه وظايف خود را به انجام نرسانده باشند،
ج( در طول يک سال بيش از پنج بار غيبت غير مجاز در جلسات شورا داشته باشند.

)اصالح ماده  22به موجب قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -36ن،
قانون اصالحی مورخه  (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
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ماده  .23اطالعيه پيرامون درآمدھا و منافع اعضای شورای بانک مرکزی
 .1رئيس بانک مرکزی ،معاونين رئيس و ديگر اعضای شورا در موقع پيشنھاد و انتصاب و سپس سالی
يکبار پس از انتصاب موظفند اطالعاتی درباره منابع درآمد خود و ھمچنين تمامی منافع مالی قابل توجه خود
و افرادی که با آنان مشترکا ً فعاليت اقتصادی دارند اعالم نمايند.
 .2در شورای بانک مرکزی در صورت بررسی ھر گونه موضوع مربوط به منافع مورد نظر در اين ماده،
عضو ذينفع شورا قبل از آغاز بررسی موظف است درباره ذينفع بودن خود اعالم نمايد و در بررسی و رای
گيری موضوع مورد بررسی شرکت ننمايد.

)اصالح ماده  23به موجب قانون اصالحی مورخه  (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
ماده  .24کارکنان بانک مرکزی
 .1کارکنان بانک مرکزی شامل خدمه و پرسنل بانک مرکزی می باشد.
اشخاصی که مستقيما ً در تحقق وظايف بانک مرکزی سھيم بوده و مطابق اساسنامه و فھرست شغلی بانک
مرکزی در سمت ھايی مشغول فعاليت ھستند ،خدمه بانک مرکزی محسوب می شوند.
 .2خدمه بانک مرکزی در طی خدمت در بانک مرکزی بدون موافقت رئيس بانک مرکزی نمی توانند سمت
دولتی و ديگر مشاغل با دريافت حقوق ،بغير از فعاليت ھای علمی ،آموزشی و خالقيتی داشته باشند.
کارکنان بانک مرکزی مجاز به اشتغال در بانک ھا يا عضويت در نھادھای مديريتی آنھا نمی باشند.
 .3دريافت وام ھای تجاری از بانک ھا به منظور انجام فعاليت ھای موسسه داری توسط رئيس بانک
مرکزی ،معاونين وی ،اعضای شورا و خدمه بانک مرکزی؛ شخصا ً يا از طريق اشخاص وابسته ممنوع می
باشد .اشخاص مذکور موظفند در باره تمامی وام ھای دريافتی پيش بينی نشده در اين بند که از سوی بانک
مرکزی اعطا نشده است به بانک مرکزی اعالم نمايند .وام ھای مشابه در بانک مرکزی به ثبت می رسند.
 .4پرسنل بانک مرکزی شامل کارکنانی می باشد که وظايف آنان مستقيما ً به تحقق وظايف بانک مرکزی
ارتباط ندارد ،از جمله :کارکنانی که در خدمات کمکی و جانبی مشغول کار ھستند .فھرست شغلی پرسنل
بانک مرکزی ،وظايف ،ميزان دستمزدھا و شرايط کاری را رئيس بانک مرکزی تعيين می کند.

)اصالح ماده  24به موجب قانون اصالحی مورخه  (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
ماده  .25گروه بازرسی و بازرس کل
 .1گروه بازرسی بانک مرکزی واحد ويژه و ساختاری بانک مرکزی می باشد .فعاليت گروه بازرسی از
سوی بازرس کل اداره می شود .بازرس کل و اعضای گروه بازرسی به پيشنھاد رئيس بانک مرکزی توسط
شورای بانک مرکزی عزل و نصب می شوند.
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 .2گروه بازرسی بانک مرکزی:
الف( بر فعاليت واحدھا و بخش ھای بانک مرکزی نظارت می کند،
ب( بر اجرای ھزينه ھا ،حسابداری و حساب ھای بانک مرکزی نظارت می کند،
پ( گزارشات مالی و ساير اسناد مشابه بانک مرکزی را بازرسی و تصويب می نمايد.
 .3گروه بازرسی بانک مرکزی به شورای بانک مرکزی جوابگو می باشد .گروه بازرسی بانک مرکزی
موظف است در باره کشف ھر گونه نقض و سھل انگاری به رئيس و شورای بانک مرکزی گزارش بدھد.

)اصالح ماده  25به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن(
ماده  .26ميزان دستمزد اعضای شورا و خدمه بانک مرکزی
 .1ميزان دستمزد رئيس بانک مرکزی ،معاونين وی و ديگر اعضای شورای بانک مرکزی توسط شورای
بانک مرکزی تعيين می شود.
 .2ميزان دستمزد خدمه بانک مرکزی توسط رئيس بانک مرکزی و بر اساس مفاد مندرج در بند دوم ماده
 14قانون جاری تعيين می شود .در محاسبه ميزان دستمزد ،حقوق و اجرت مکمل مورد پرداخت از سوی
بانک مرکزی ،در نظر گرفته می شود.

)اصالح ماده  26به موجب قانون اصالحی مورخه  (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
ماده  .27تضاد منافع
 .1رئيس بانک مرکزی ،معاونين وی ،ديگر اعضای شورا و خدمه بانک مرکزی ضمن انجام وظايف خود
از منافع قانونی و ناشی از ضرورت تحقق اھداف بانک مرکزی پيروی می نمايند.
 .2رئيس بانک مرکزی ،معاونين وی ،ديگر اعضای شورا و روسای بخش ھا و ھمچنين اشخاصی که با
آنان وابستگی دارند نمی توانند در موقع بعھده داشتن سمت يا طی انجام خدمت از بانک ھا سھام بدست
آورند و يا در بدست آوردن سھام بانک ھا توصيه نمايند.
 .3رئيس بانک مرکزی ،معاونين وی و اعضای شورا حق ندارند بطور مستقيم يا غير مستقيم در معامالت
ھر شخصی که مجری فعاليت با اوراق بھادار يا مجری فعاليت تخصصی می باشد شرکت نمايد ،مگر
برحسب مقررات وضع شده در قانون.
 .4اوراق بھادار منتشره از سوی منتشرکنندگان حسابده که متعلق به رئيس بانک مرکزی ،معاونين ،اعضای
شورا و ھمچنين خدمه بانک مرکزی )زوجين آنان( می باشد ،بايستی در مھلت يک ماه پس از احراز
تعھدات رسمی يا اشتغال به خدمت بفروش برسد و يا به مديريت اعتباری واگذار شود.

)اصالح ماده  27به موجب قانون اصالحی مورخه  (1386/07/19) 2007/10/11شماره  -200ن،
قانون اصالحی مورخه  (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
19

ماده  .28اسرار اداری
 .1رئيس بانک مرکزی ،معاونين وی ،ديگر اعضای شورا و کارکنان بانک مرکزی مجاز به انتشار
اطالعات و اسرار اداری و ھمچنين استفاده از آنھا برای منافع و اھداف شخصی نمی باشند.
 .2رئيس بانک مرکزی ،معاونين وی ،ديگر اعضای شورا و کارکنان بانک مرکزی می توانند و در موارد
تعيين شده در قانون موظفند اطالعات اداری که محرمانه محسوب می شود در موارد ذيل اعالم نمايند:
الف( رئيس بانک مرکزی يا بنا به اجازه کتبی شورا ،يا به موافقت آن شخص يا سازمانی که اطالعات مورد
نظر به آن مربوط می باشد ،چنانچه اسرار مورد نظر منحصراً حق يا امتياز شخص يا سازمان مذکور باشد.
ب( تعھد يا وظايف خود مقرر در قانون شامل :اجرای حکم دادگاه و ھمچنين بر اساس تصميم اتخاذ شده
ديگر نھاد ھای ذيصالح در چارچوب صالحيت خود.
پ( به گروه بازرسی بانک مرکزی يا اجرا کننده مميزی خارجی بغير از اطالعاتی که به موجب قانون يا
ديگر اسناد حقوقی وضع شده اند،
ت( به منظور حمايت از منافع رئيس بانک مرکزی ،معاونين وی ،ديگر اعضای شورا و کارکنان بانک در
طی رسيدگی پرونده در دادگاه و غيره.
 .3به تعريف اين قانون اطالعاتی که برای کارکنان بانک مرکزی در ارتباط با انجام وظايف رسمی خود
اعيان می شود اسرار اداری محسوب می شوند ،از جمله :امکانات بکار گيری ابزار مشخص پيش بينی شده
برای اجرای سياست پولی بانک مرکزی ،مھلت ھا و برنامه ھا و ھمچنين در خصوص اطالعات نظارت
بانکی بجزء:
الف( اطالعات اعالم شده يا به شکلی منتشر شده،
ب( اطالعاتی که اسرار بانکی محسوب شده و محتوا ،مقررات و شرايط علنی شدن آنھا بر حسب قانون
وضع بشود.
 .4شورای بانک مرکزی می تواند فھرست اطالعات سری اداری و درجات محرمانه بودن آنھا و ھمچنين
مقررات استفاده و انتشار آنھا را تعيين نمايد.

)اصالح ماده  28به موجب قانون اصالحی مورخه  (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
ماده  .29اساسنامه بانک مرکزی
اساسنامه بانک مرکزی تقسيم بندی ساختاری بانک مرکزی ،حوزه صالحيت و اختيارت روسا و خدمه،
مقررات تاسيس واحدھای منطقه ای ،فعاليت و انحالل آنھا و ھمچنين ديگرمسائل مربوط به مديريت بانک
مرکزی را تعيين می کند.

)اصالح ماده  29به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03شماره  -45ن(
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فصل  .4روبط متقابل بانک مرکزی با نھاد ھای دولتی جمھوری ارمنستان
ماده  .30خدمات بانکی دولت
بانک مرکزی مطابق مقررات قانون و ديگر اسناد حقوقی بطور رايگان خدمات بانکی دولت را به انجام می
رساند.
ماده  .31مشاورت
در موقع تنظيم طرح اليحه بودجه کشور دولت يا نھاد تام االختيار آن پيرامون مسائل مربوط به طرح بودجه
کشور از جمله :وام ھای داخلی و خارجی مورد پيش بينی ،منبع آنھا ،حجم ،مھلت ھا ،شرايط و ھمچنين در
خصوص جھات و اھداف استفاده از امکانات وامی با بانک مرکزی مشورت می کند .بانک مرکزی در
خصوص طرح بودجه کشور استنتاجيه رسمی به دولت ارائه می نمايد .به مقرر قانون استنتاجيه رسمی
بانک مرکزی به پيوست طرح اليحه بودجه کشور جھت بررسی به مجلس ملی ارجاع می گردد .بانک
مرکزی در خصوص گزارش حسابدھی ساالنه اجرای بودجه کشور نيز استنتاجيه رسمی ارائه می نمايد .به
مقرر قانون استنتاجيه رسمی بانک مرکزی به پيوست گزارش حسابدھی ساالنه اجرای بودجه کشور جھت
بررسی به مجلس ملی ارجاع می گردد.

)اصالح ماده  31به موجب قانون اصالحی مورخه  (1388/02/10) 2009/04/30شماره  -114ن(
ماده  .32عامل مالی
بانک مرکزی عامل مالی دولت در عمليات ذيل می باشد:
الف( مجری توزيع ،ثبت و نقل و انتقال اوراق قرضه و ساير اوراق بھادار منتشر شده از سوی نھاد تام
االختيار دولتی و ھمچنين امانت دار مرکزی اوراق قرضه منتشر شده از سوی نھاد تام االختيار دولتی در
اجرای پرداخت ھای وجوه اصلی ،وجوه بھره يا ساير پرداخت ھای تعيين شده محسوب می شود،
ب( سرويس عمليات مربوط به قروض بودجه کشور و قروض دولتی خارجی و داخلی و ھمچنين اجرای
ساير عمليات پرداخت،
پ( اجرای ديگر عملياتی که مغاير با وظايف بانک مرکزی نباشد.

)اصالح ماده  32به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن(
ماده  .33اطالع رسانی
 .1بانک مرکزی بر حسب توافق با نھاد ذيصالح دولتی ،اطالعاتی در خصوص مسائل پولی و اطالعات
مربوط به ساير امور در حوزه اختيارات قانونی خود ،در اختيار دولت می گذارد.
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 .2اطالعات حاوی اسرار بانکی برحسب مقررات وضع شده در اختيار گذاشته می شود.
 .3نھادھای ذيصالح دولتی و ھمچنين سازمان آمار ملی جمھوری ارمنستان بر حسب توافق با بانک
مرکزی اطالعاتی در خصوص موارد ذيل در اختيار بانک مرکزی قرار می دھند:
الف( اجرای بودجه کشور ،حجم جاری آن و درآمدھا،
ب( وام ھای اعتباری دولتی ،از جمله :منبع و ميزان آنھا ،نرخ بھره ،مھلت بازپرداخت و ساير شرايط،
جھات و اھداف استفاده وام ھای اعتباری،
پ( ترازنامه پرداختی و ديگر مسائل مالی و اقتصادی.
 .4اطالعات حاوی اسرار دولتی برحسب مقررات وضع شده در قانون مبادله می شود.

)اصالح ماده  33به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن(
ماده  .34اعطای وام به دولت
اعطای مستقيم يا غير مستقيم وام به دولت يا ديگر نھادھای دولتی جمھوری ارمنستان يا به ھر نحوی
فاينانس آنھا از سوی بانک مرکزی بجز در موارد پيش بينی شده در اين قانون ،ممنوع می باشد.

) .2اين بند به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن حذف شده
است(
) .3اين بند به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن حذف شده
است(
) .4اين بند به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن حذف شده
است(
) .5اين بند به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن حذف شده
است(
)اصالح ماده  34به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن(
فصل  .5روابط متقال بانک مرکزی با بانک ھا و اشخاص ديگر
ماده  .35روابط متقابل با بانک ھا و ديگر اشخاص دريافت کننده مجوز از بانک مرکزی
 .1بانک مرکزی با اجرای اقدامات مورد نظر در قانون به فعاليت ،توسعه پايدار و ايجاد شرايط برابر برای
رقابت آزاد بانک ھا و اشخاصی که از بانک مرکزی مجوز دريافت کرده اند کمک می کند.
 .2بانک مرکزی بجز در موارد مقرر در قانون مجاز به دخالت در فعاليت بانک ھا و اشخاصی که از آن
مجوز فعاليت دريافت کرده اند نمی باشد.
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 .3در بانک مرکزی برابر مقررات و شرايط وضع شده از سوی بانک مرکزی رجيستری وامی سيستم
اطالع رسانی اعتبار مراجعين وام گيرنده بانک ھا ايجاد می شود که شرکت کليه بانک ھای فعال در
جمھوری ارمنستان در آن اجباری است .بانک مرکزی مطابق مقررات وضع شده در ماده  6قانون
جمھوری ارمنستان »پيرامون اسرار بانکی« عناوين و اسامی بدھکاران وظيفه نشناس را که در قبال بانک
ھا و )يا( بانک مجزا دارای تعھدات قابل مالحظه ھستند ،منتشرمی نمايد.

)اصالح ماده  35به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن،
قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03شماره  -45ن(
ماده  .36صدور مجوز و تنظيم فعاليت بانکی .صدور مجوز به اشخاص ديگر
 .1بانک مرکزی مطابق قانون معيار تنظيمی اصلی و اقتصادی فعاليت گروه ھای مالی بانک ھا ،مقررات
محاسبه آنھا و قواعد ثبت سرمايه را وضع می نمايد.
 .2بانک مرکزی به مقرر قانون برای فعاليت بانکی مجوز صادر می نمايد ،بر عملکرد گروه ھای مالی
بانک ھای فعال در خاک جمھوری ارمنستان نظارت می کند ،فرم گواھی ھا و گزارشات حسابدھی و
مقررات ارائه آنھا به بانک مرکزی را تعيين می نمايد .نظارت بر فعاليت بانک ھا صالحيت انحصاری
بانک مرکزی می باشد .در موارد وضع شده در قانون ،بانک مرکزی می تواند در قبال گروه ھای مالی
بانک ھا جرائم اعمال نمايد.
 .3بانک مرکزی برحسب مقررات قانون برای اشخاص ديگر مجوز صادر می نمايد.
 .4صالحيت انحصاری مطالبه و دريافت گزارشات حسابدھی از بانک ھا ،سازمان ھای اعتباری و ديگر
اشخاص دريافت کننده مجوز از بانک مرکزی و تحت نظارت آن ،مگر در موارد تعيين شده به موجب
قانون ،به بانک مرکزی تعلق دارد.

)اصالح ماده  36به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن،
قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03شماره  -45ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
ماده  .37ذخاير اجباری بانک ھا
 .1بانک مرکزی ميزان ذخاير اجباری توزيعی در بانک مرکزی در ازای سپرده ھای ديداری ،مدت دار،
پس انداز و ديگر تعھدات جذب شده در بانک ھا و مقررات ذخيره سازی و استفاده از موجودی ھای ذخيره
شده را وضع می نمايد.
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 .2برای کليه بانک ھای اجرا کننده عملکرد مشابه و ھمچنين برای کليه تعھدات مشابه که از سوی بانک ھا
بر عھده گرفته می شود ،مقررات مشابه ذخيره اجباری وضع می شود.
 .3بانک مرکزی می تواند برای شعب بانک ھای خارجی که در خاک جمھوری ارمنستان فعال ھستند
مقررات ذخيره اجباری وضع نمايد که بايستی شامل کليه شعب بانک ھای خارجی بشود.
 .4ميزان نرخ بھره در ازای مازاد موجودی ھای مشمول ذخيره اجباری و ھمچنين مقدار پرداخت ھای بيش
از مقدار مشمول ذخيره اجباری رئيس بانک مرکزی وضع می نمايد.
ميزان نرخ بھره وضع شده به موجب اين بند بايستی برای کليه بانک ھای اجرا کننده عملکرد مشابه و
ھمچنين برای کليه تعھدات مشابه که از سوی بانک ھا بر عھده گرفته می شود ،يکسان باشد.
 .5در صورت عدم انجام ذخيره اجباری برحسب مقررات وضع شده ،بانک مرکزی جريمه ای به مقدار
تعيين شده از سوی شورای بانک مرکزی ،حداکثر يک درصد مقدار مبلغ کم ذخيره شده از مقدار حد متوسط
ذخيره برای ھر يک روز کم ذخيره شده ،اعمال می نمايد.
 .6شورای بانک مرکزی بر اساس پيشنھاد بانک ،رئيس و بخش بازرسی بانک مرکزی يا به ابتکار خود يا
با انعقاد قرارداد پيش بينی شده به موجب ماده  3910اين قانون ،با بانک در خصوص تعويق زمان اخذ
جريمه ،کاھش مقدار جريمه يا تعيين جدول زمانی اخذ جريمه اتخاذ تصميم می نمايد ،اگر اخذ جريمه طبق
پايه و اساس معيارھای تعيين شده از سوی شورای بانک مرکزی ،بانک را با وضعيت سنگين مالی مواجه
خواھد ساخت.

)اصالح ماده  37به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن،
قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03شماره  -45ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1385/03/02) 2006/05/23شماره  -70ن(
ماده  .38اعطای وام به بانک ھا
 .1بانک مرکزی بعنوان آخرين راھکار اعطای وام برحسب مقرراتی که خود وضع می نمايد وام ھايی را
با حداکثر مدت باز پرداخت شش ماھه در اختيار بانک ھا می گذارد.
بانک مرکزی به منظور حفظ يکپارچگی سيستم بانکی جمھوری ارمنستان می تواند وام ھايی به مدت بيش
از شش ماه در اختيار بگذارد بنحوی که نبايد مھلت بازپرداخت آنھا از پنج سال تجاوز نمايد.
 .1.1مصوبات پيرامون اعطای وام از سوی بانک مرکزی به مقرر اين ماده از سوی شورای بانک مرکزی
اتخاذ می شود.
 .2وام ھای اعطايی به بانک ھا از سوی بانک مرکزی می بايستی دارای پشتوانه ھای ذيل باشند:
الف( اوراق بھادار دولتی،
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ب( چک ھا و سفته ھای قابل اطمينان با مدت باز پرداخت حداکثر نه ماه،
پ( برحسب موافقت شورای بانک مرکزی ،اوراق بھادار ديگر،
ت( مسکوکات )از جمله :مسکوکات يادبود( و شمش ھای استاندارد تھيه شده از طال و ساير فلزات قيمتی،
ث( انجام سرمايه گذاری با سپرده ھا برحسب درام ارمنستان و ارزھای پايدار يا با اوراق بھادار و فلزات
گرانبھای مندرج در تبصره ھای »الف«» ،ب«» ،پ« و »ت« بند جاری در بانک مرکزی و ھمچنين
برحسب موافقت شورای بانک مرکزی در بانک ھای ديگر.
 .3بانک مرکزی در موارد خاص به منظور تامين پايداری و توسعه سيستم بانکی جمھوری ارمنستان،
برحسب مقررات وضع شده از سوی شورای خود می تواند وام ھايی )بانکی( بر اساس پشتوانه ھای ديگر
يا بدون پشتوانه در اختيار بانک ھا بگذارد.
 .4شورای بانک مرکزی می تواند برای وام ھای نوع مجزا تعرفه ھای نرخ بھره متمايز و مقررات و
شرايط ويژه اعطای وام وضع نمايد.
 .5در موارد خاص شورای بانک مرکزی می تواند تعھدات بانک ھا را جھت گرفتن وام ھا از بانک ھا و
سرمايه گذاران ديگر به منظور توسعه تعھدات مذکور و اجرای ديگر برنامه ھای ويژه تضمين نمايد ،اگر:
الف( تعرفه نرخ بھره وام مورد نظر و پرداختی از سوی بانک از متوسط تعرفه نرخ بھره وام ھای مشابه
در بازار جمھوری ارمنستان بطور قابل مالحظه ای پايين باشد،
ب( وام مورد نظر دراز مدت باشد،
پ( برنامه استفاده از وام مورد نظر مورد رضايت شورای بانک مرکزی قرار گرفته باشد .شورای بانک
مرکزی می تواند شرايط مکمل جھت در اختيار گذاشتن تضامين وضع نمايد.

)اصالح ماده  38به موجب قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -44ن،
قانون اصالحی مورخه  (1388/02/10) 2009/04/30شماره  -114ن(
ماده  .381اعطای وام به بيورو
بانک مرکزی می تواند در موارد پيش بينی شده و به مقرر قانون جمھوری ارمنستان »پيرامون بيمه
اجباری ناشی از استفاده وسائط نقليه موتوری« وام ھايی را در اختيار بيورو قرار دھد.

)اصالح ماده  381به موجب قانون اصالحی مورخه  (1389/02/28) 2010/05/18شماره  -66ن(
ماده  .382اعطای وام به صندوق تضمين کننده جبران سپرده ھا
اگر در زمان وقوع مورد جبران امکان به خطر افتادن پايداری نظام بانکی جمھوری ارمنستان )نقدينگی و
قابليت تبديل به پول /يا توانايی پرداخت( وجود داشته باشد ،در اين صورت بانک مرکزی می تواند برحسب
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مقررات ،شرايط و مھلت ھای وضع شده از سوی شورای خود و در صورت داشتن ضمانت بودجه ای پيش
بينی شده به موجب ماده  11.1قانون جمھوری ارمنستان »پيرامون نظام بودجه ای جمھوری ارمنستان« وام
ھای تامين شده با ضمانت بودجه ای در اختيار صندوق تضمين کننده جبران سپرده ھا بگذارد.

)اصالح ماده  382به موجب قانون اصالحی مورخه  (1389/04/03) 2010/06/24شماره  -382ن(
ماده  .39ھمکاری با اتحاديه ھا و انجمن ھای بانکی
 .1بانک مرکزی با اتحاديه ھا و انجمن ھای بانکی پيرامون مسائل مربوط به فعاليت بانکداری ھمکاری می
نمايد ،از جمله :مشورت و ارائه توضيحات الزم تا تصويب اسنادی که تاثير قابل مالحظه ای بر نظام بانکی
و فعاليت بانکداری خواھند داشت.
 .2بانک مرکزی به منظور ھمکاری با اتحاديه ھا و انجمن ھای بانکی و مطالعه و تنظيم مسائل مربوط به
فعاليت بانکداری می تواند در فعاليت ھای گروه ھای کاری و ديگر ساختارھای اتحاديه ھا و انجمن ھای
بانکی شرکت جويد.
فصل  .51بازرسی ،نظارت و انجام مطالعات از سوی بانک مرکزی و مقررات و شرايط جوابگويی اشخاص
دارای مجوز
ماده  .391بازرسی و نظارت از سوی بانک مرکزی
 .1بانک مرکزی نظارت بر بانک ھا ،شعب بانک ھای خارجی ،سازمان ھای اعتباری ،سازمان ھای
پرداخت و تسويه ،شرکت کنندگان در بازار اوراق بھادار ،سازمان ھای غير دولتی مجری فعاليت ھای
حقوق بازنشستگی ،انجام دھندگان امور بيمه ،صندوق ھای اوراق بھادار سازی ،بنيادھای سرمايه گذاری
شرکتی ،مديران صندوق ھای سرمايه گذاری ،مديران خارجی صندوق ھای سرمايه گذاری ،شخص اداره
کننده صندوق ضمانت مورد پيش بينی به موجب قانون جمھوری ارمنستان »پيرامون صندوق بازنشستگی«
و ديگر اشخاصی که از وی مجوز دريافت کرده اند ،بيورو و گروه ھای مالی )منبعد :اشخاص تحت
نظارت( را متکی بر پايه و اساس ،موارد و مقررات مد نظر در اين فصل و نظارت بر شعب و سازمان
ھای وابسته به اشخاص و سازمان ھای مورد نظر در اين بند که در خارج از کشور در حال فعاليت ھستند
برحسب مقررات و موارد وضع شده به موجب قراردادھای بين المللی کشور اجرا می نمايد .بانک مرکزی
می تواند اطالعاتی را که در خصوص اشخاص تحت نظارت در اختيار دارد به نھاد مربوطه کشور خارجی
دارای حق انحصاری نظارت بر اشخاص تعيين شده به موجب اين بند جھت نظارت بر شعب ،يا شرکت
ھای وابسته متعلق به شخص تحت نظارت که در کشور خارجی مورد نظر تاسيس شده اند ،يا برای اعالم
موافقت جھت تاسيس شعبه يا شرکت وابسته الزم باشد ،بر حسب مقررات وضع شده به موجب قرارداد بين
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المللی منعقد شده فی مابين بانک مرکزی و نھاد مربوطه دارای حق انحصاری نظارت بر اشخاص تعيين
شده در اين بند به نھاد مذکور اعالم نمايد .بانک مرکزی می تواند اطالعات تعيين شده در اين بند را حتی
اگر آنھا اسرار بانکی يا غيره محسوب بشوند در اختيار بگذارد.
 .2بانک مرکزی ھمچنين از طريق کنترل گزارشات حسابدھی ھا و گواھی ھای ارائه شده و مورد مطالبه
از سوی شورا ،رئيس يا بخش بازرسی بانک مرکزی؛ بر اساس قانون و اسناد حقوقی تنظيمی مورد
تصويب از سوی بانک مرکزی ،و ارائه اسناد و اطالعات پيش بينی شده در فصل جاری ،نظارت
مکاتبه ای روزمره بر فعاليت اشخاص تحت نظارت انجام می دھد )بازرسی و نظارت مکاتبه ای اشخاص
تحت نظارت منبعد :بازرسی(.
مقررات وضع شده به موجب اين قانون مربوط به بازرسی و انجام نظارت مکاتبه ای اشخاص تحت نظارت
می باشد ،اگر محتوای مفاد مورد نظر به آن مفھوم نباشد که بحث فقط مربوط به بازرسی و نظارت مکاتبه
ای اشخاص تحت نظارت می باشد.
 .3بخش ذيصالح بانک مرکزی )منبعد :بخش نظارت( امور نظارتی را به انجام می رساند.
 .4انجام نظارت بر اشخاص تحت نظارت از سوی مقامات رسمی دارای وکالت نامه صادره از سوی رئيس
بخش نظارت بر اساس تصميم شورا يا رئيس بانک مرکزی صورت می گيرد .ديگر کارکنان بانک مرکزی
نيز که کارمند بخش نظارت بشمار نمی روند می توانند در بازرسی اشخاص تحت نظارت شرکت داشته
باشند .در تصميم مورد اتخاذ مندرج در اين بند می بايستی عنوان يا نام شخص تحت نظارت ،ھدف نظارت
و در وکالت نامه اعضای گروه بازرسی ،از جمله :رئيس ،تاريخ شروع و خاتمه بازرسی اشخاص تحت
نظارت ذکر شود .وکالت نامه بر روی برگ فرم بخش نظارت با امضای رئيس بخش نظارت يا بر حسب
مقررات وضع شده جانشين وی بدون درج مھر بانک مرکزی صادر می شود .در موقع انجام بازرسی
اشخاص تحت نظارت توسط رئيس بخش نظارت الزام به صدور وکالت نامه نمی باشد .بانک مرکزی می
تواند با اسناد حقوقی تنظيمی تصويبی خود حداقل عده اعضای گروه بازرسی را تعيين نمايد.
 .5اطالعات مندرج در گزارشات حسابدھی و اسناد )گواھی ھا( تنظيم شده در نتيجه اجرای بازرسی در
بانک ھا؛ اسرار بانکی ،در شرکت ھای سرمايه گذاری ،در نزد اپراتوراھای بازار تنظيم شونده ،بنياد ھای
سرمايه گذاری شرکتی و ھمچنين در نزد سپرده گذاری مرکزی؛ اطالعات اداری و داخلی ،و در شرکت
ھای بيمه و شرکت ھای بيمه اتکايی و ھمچنين در بيورو؛ اسرار بيمه ای محسوب می شوند که فقط بر
اساس مقررات وضع شده در قانون می توان در اختيار اشخاص ثالث گذاشته شوند.
 .6در حين انجام بازرسی ھا در بانک ھا ،شرکت ھای بيمه يا بيمه اتکايی ،در بيورو ،شرکت ھای انجام
سرمايه گذاری ،بنياد ھای سرمايه گذاری شرکتی ،در صورت کشف ارتکاب به جرم يا در حال آماده شدن
به انجام تخلفات حاوی عناصر جرائم کيفری قابل تعقيب ،بانک مرکزی مراتب را متناسب با مقررات وضع
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شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان »پيرامون اسرار بانکی« يا قانون جمھوری ارمنستان »پيرامون
فعاليت بيمه ای« و قانون جمھوری ارمنستان »پيرامون بازار اوراق بھادار« يا قانون جمھوری ارمنستان
»پيرامون صندوق بازنشستگی« به نھادھای انتظامی ذيربط اعالم می نمايد.
 .7در حين انجام بازرسی اشخاص تحت نظارت که بانک ،بنياد سرمايه گذاری شرکتی ،شرکت سرمايه
گذاری ،مدير صندوق سرمايه گذاری يا شرکت بيمه يا بيمه اتکايی و بيورو محسوب نمی شوند ،در صورت
کشف ارتکاب به جرم يا در حال آماده شدن به انجام تخلفات حاوی عناصر جرائم کيفری قابل تعقيب ،بانک
مرکزی مراتب را برحسب مقررات وضع شده در قانون به نھادھای انتظامی ذيربط اعالم می نمايد.
 .8بانک مرکزی می تواند به منظور تعبير و تفسير و ھمچنين تجزيه و تحليل جداگانه گزارشات حسابدھی
و ديگر اسناد ارائه شده به بانک مرکزی ،در محل شخص تحت نظارت يا در محل بانک مرکزی مطالعات
در خصوص فعاليت اشخاص تحت نظارت را نيز انجام بدھد .به نحوی که در نتيجه انجام مطالعات
جوابگويی پيش بينی شده به موجب اين فصل نمی تواند اعمال شود.

)اصالح ماده  391به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03به شماره  -45ن،
قانون اصالحی مورخه  (1384/09/17) 2005/12/08به شماره  -245ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1386/01/20) 2007/04/09شماره  -183ن ،قانون اصالحی مورخه 2007/10/11
) (1386/07/19شماره  -200ن ،قانون اصالحی مورخه  (1387/03/06) 2008/05/26شماره -99
ن ،قانون اصالحی مورخه  (1389/02/28) 2010/05/18شماره  -66ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1389/10/01) 2010/12/22شماره  -281ن ،قانون اصالحی مورخه 2015/11/12
) (1394/08/21شماره  -133ن(
ماده  .392شرايط بازرسی
 .1بازرسی ھا از طريق مطالعه و تجزيه و تحليل اسناد موسس شخص تحت نظارت ،تغييرات انجام شده در
آنھا ،اسناد داخلی کليه نھادھای مديريتی ،اسناد ثبت حسابداری تشکيل شده در نتيجه انجام عمليات،
گزارشات مالی ،مکاتبات داخلی و خارجی ،قراردادھا )اسناد ،صورتجلسات و غيره( و ھمچنين اطالعات
نگھداری شده در رايانه ھا يا رسانه ھای ذخيره سازی الکترونيکی يا اسنادی انجام می پذيرد.
 .2در حين انجام بازرسی در نزد اشخاص تحت نظارت ورود اشخاص متفرقه به محل اختصاص داده شده
به گروه بازرسی بدون اجازه اعضای گروه بازرسی ممنوع است.
 .3محل اختصاص داده شده به گروه بازرسی در خاتمه روز اداری می تواند مھر و موم بشود و به حفاظت
شخص تحت نظارت تحويل داده شود.
 .4در صورت لزوم ،رئيس گروه بازرسی مجاز است محل ھای اداری شخص تحت نظارت را که
بازرسی ،ثبت و صورت برداری از اسناد ،وجوه نقد و ديگر ارزش ھای موجود در آنھا ميسر نباشد ،مھر و
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موم نمايد .در اين موارد صورتجلسه مربوطه تنظيم و به امضای رئيس گروه بازرسی و کارمندان ذيصالح
شخص تحت نظارت می رسد .فرم صورتجلسه مندرج در اين بند بر حسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک
مرکزی مورد تاييد قرار می گيرد.
 .5عدم انجام يا انجام نامناسب وظايف پيش بينی شده در اين فصل از سوی شخص تحت نظارت ،روسا يا
ديگر کارکنان آن ،از جمله :تاخير و ھمچنين ارائه داده ھای جعلی يا غير قابل اطمينان ،ممانعت از بازرسی
محسوب می شود .در ھر مورد مشابه ،در ھمان روز از سوی رئيس گروه بازرسی و در صورت انجام
بازرسی از سوی مقام رسمی و ذيصالح بانک مرکزی صورتجلسه تنظيم می شود و به رئيس بانک مرکزی
و شخص تحت نظارت ارائه می شود .فرم صورتجلسه مندرج در اين بند بر حسب اسناد حقوقی تنظيمی
بانک مرکزی مورد تاييد قرار می گيرد.

)اصالح ماده  392به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03به شماره  -45ن(
ماده  .393وظايف شخص بازرس .مسئوليت بانک مرکزی
 .1شخص تحت بازرسی موظف است برای گروه بازرسی:
الف( ورود و خروج بالمانع از ساختمان شخص تحت بازرسی در حين انجام عمليات بازرسی را تامين
نمايد ،ازجمله :ورود و خروج از محل استقرار سرورھا و رايانه ھا و ساير اتاق ھای تامين برنامه در طی
تمامی روز کاری ،و در ساعات و روزھای غير اداری برحسب توافق متقابل،
ب( در روز اول بازرسی جلسه مالقات اعضای گروه بازرسی با رئيس )روسای( نھاد اجرايی شخص تحت
نظارت و اشخاص ذيصالح حمايت از بازرسی را سازماندھی نمايد،
پ( شکايات و پيشنھادات دريافتی از مشتريان و شرکای شخص تحت نظارت را در اختيار گروه بازرسی
قرار دھد،
ت( به درخواست گروه بازرسی جلسه مالقات با مشتريان و )يا( شرکای شخص تحت نظارت برگزار نمايد.
شخص تحت نظارت موظف است خواست ھای قانونی رئيس و اعضای گروه بازرسی و ھمچنين ارائه
توضيحات کتبی و شفاھی و اطالعات پيرامون اسناد تحت بازرسی را به انجام برساند.
 .2ممانعت يا دخالت در عمليات قانونی اعضای گروه بازرسی در حين انجام بازرسی ھا ممنوع می باشد.
 .3شورای بانک مرکزی ،رئيس آن و ھمچنين بخش نظارت به منظور اجرای بازرسی ھا می توانند به
شخص تحت نظارت ابالغ نمايند تا از مشتريان ،طرف ھای حساب ،طلبکاران و شرکای شخص تحت
نظارت ،اسناد و مدارک يا اطالع رسانی الزم را دريافت نمايند .شخص تحت نظارت موظف است
اطالعات بدست آورده از مشتريان ،طرف ھای حساب ،طلبکاران و شرکا را به بانک مرکزی ارائه نمايد.
 .4بانک مرکزی نسبت به امنيت و عودت اسنادی که موقتا ً از سوی شخص تحت نظارت در اختيار
اعضای گروه بازرسی يا ديگر مقامات بانک مرکزی گذاشته شده است مسئول می باشد.
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)اصالح ماده  393به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03به شماره  -45ن(
ماده  .394اختيارات و وظايف گروه بازرسی
 .1گروه بازرسی به منظور انجام بازرسی ھا مجاز است:
الف( آزادانه به کليه محل ھای شخص تحت نظارت بجز محل نگھداری پول که ورود به آن فقط به ھمراه
کارکنان مربوطه شخص تحت نظارت ميسر است ،رفت و آمد داشته باشد،
ب( از امکانات فنی شخص تحت نظارت که برای بازرسی الزم باشد استفاده نمايد و ھمچنين دستگاه رايانه،
رسانه ھای ذخيره سازی مغناطيسی ،ماشين ھای حساب و دستگاه ھای ديگر وارد محل شخص تحت
نظارت نمايد،
پ( از شخص تحت نظارت ،روسا و کارکنان ذيصالح آن درخواست اسناد و مدارک الزم جھت بازرسی
نمايد ،حتی اگر آنھا حاوی اطالعات محرمانه بانکی ،تجاری و غيره باشند ،از جمله:
 اسناد و مدارک موسس شخص تحت نظارت ،تغييرات انجام شده در آنھا ،اسناد داخلی نھادھای مديريتشخص تحت نظارت ،اسناد بازرسی داخلی و ساير اسناد،
 قراردادھا ،مکاتبات داخلی و خارجی ،اسناد تسويه و پرداخت ،گزارشات حسابدھی مالی ،اسناد و مدارکحسابداری اوليه و غيره ،گزارشات حسابدھی داخلی ،گواھی ھا ،گزارشات و صورتجلسات،
 اطالعات در باره عمليات انجام شده ،تقاضاھای وام ھای مردود شناخته شده ،شکايات مشتريان، اسناد و مدارک مربوط به سيستم رايانه ای تامين کننده فعاليت شخص تحت نظارت، کليه اسناد و مدارک مربوط به روابط با سازمان ھای مميزی مستقل، گزارش حسابدھی ھای کميسيون بازرسی و بخش مميزی داخلی شخص تحت نظارت، اطالعات و ديگر اسناد و مدارک الزم پيرامون انجام اقدامات از سوی شخص تحت نظارت در جھت رفعتخلفات و نقايص شناسايی شده در نتيجه بازرسی،
 اطالعات و ديگر اسناد و مدارک الزم پيرامون انجام اقدامات از سوی شخص تحت نظارت در جھتاجرای دستورات داده شده از طرف شورا يا رئيس بانک مرکزی،
 اطالعات و ديگر اسناد و مدارک الزم پيرامون روند اجرای برنامه فعاليت شخص تحت نظارت، اطالعات و مدارک الزم در خصوص مشتريان ،شرکا و طرف ھای حساب شخص تحت نظارت.ت( در صورت لزوم مستقالً و يا به کمک شخص تحت نظارت از اسناد ،فايل ھا ،يادداشت ھای نگھداری
شده در شبکه محاسبات يا سيستم ھای مجزای رايانه ای کپی برداری نمايد،
ث( به روسا و کارکنان ذيصالح شخص تحت نظارت ديگر الزامات دارای پايه و اساس ناشی از ضروت و
ھدف بازرسی ارائه نمايد.
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 .2گروه بازرسی موظف است بازرسی ھا را مطابق با مقررات وضع شده به موجب اين قانون و اسناد
حقوقی تصويب شده ذيربط اجرا نمايد .گروه بازرسی موظف است گزارشات انجام بازرسی ھا در نزد
اشخاص تحت نظارت را در مھلت ھا و مقررات تعيين شده از سوی رئيس بانک مرکزی به رئيس و
شورای بانک مرکزی ارائه نمايد.

)اصالح ماده  394به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03به شماره  -45ن(
ماده  .395جھات بازرسی ھا )زمينه ھا( و جمع بندی
 .1بازرسی ھا می توانند در جھات )زمينه ھا( ذيل صورت گيرند:
الف( کنترل قانونی بودن اسناد موسس و تغييرات انجام شده در آنھا،
ب( ارزيابی مقدار سرمايه کلی ،تجزيه و تحليل معيارھای تنظيمی اقتصادی،
پ( تجزيه و تحليل و ارزيابی نقدينگی،
ت( تجزيه و تحليل ،رده بندی و ارزيابی ،تجزيه و تحليل تعھدات ،ارزيابی،
ث( ارزيابی کيفيت مديريت،
ج( تجزيه و تحليل و ارزيابی نتايج مالی )درآمدھا و ھزينه ھا(،
چ( تجزيه و تحليل و ارزيابی ريسک ھا و )يا( انواع مجزای آنھا،
ح( تجزيه و تحليل و ارزيابی جريان ھای نقدی،
خ( کنترل قابليت اطمينان داده ھای منعکس شده در گزارشات حسابدھی و اطالعات ارائه شده به بانک
مرکزی،
د( کنترل نتايج و روند اجرای توصيه ھا و پيشنھادات داده شده از سوی بانک مرکزی و قرارداد پيش بينی
شده به موجب ماده  3910اين قانون،
ذ( کنترل قانونی بودن انواع مجزای عمليات مالی شخص تحت نظارت،
ر( کنترل محل و تجھيرات فنی،
ز( کنترل عملکرد بخش ھای منطقه ای و يا بخشی از آنھا،
ژ( کنترل مطابقت فعاليت شخص تحت نظارت با الزامات قوانين و ساير اسناد حقوقی تنظيم کننده فعاليت
شخص تحت نظارت،
س( کنترل مطابقت فعاليت شخص تحت نظارت با الزامات قوانين و ساير اسناد حقوقی تنظيم کننده فعاليت
مشمول صدور مجوز )بجز بانک ھا ،شرکت ھای سرمايه گذاری ،مديران صندوق ھای سرمايه گذاری،
شرکت ھای بيمه يا بيمه اتکايی و سازمان ھای اعتباری( شخص تحت نظارت.
 .2در طی بازرسی ھا در کليه جھات )زمينه ھا( پيش بينی شده در بند  1ماده جاری يا برخی از آنھا
می تواند تجزيه و تحليل و ارزيابی صورت گيرد.
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 .3در طی بازرسی ھا جھات )زمينه ھا( مشمول بازرسی ھا مطابق اسناد حقوقی اختصاصی رئيس و
شورای بانک مرکزی تعيين می شود.
 .4مھلت جمع بندی و ارائه نتايج بازرسی شخص تحت بازرسی مطابق اسناد حقوقی اختصاصی رئيس و
شورای بانک مرکزی تعيين می شود.
 .5تا انجام بازرسی ھا شخص تحت نظارت موظف است اسناد و اطالعات مورد تقاضا از سوی شورا،
رئيس و بخش نظارت بانک مرکزی را آماده و به بانک مرکزی ارائه نمايد.
 .6پس از خاتمه بازرسی در مھلت دو ھفته با حضور روسای بانک ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير صندوق
سرمايه گذاری ،شرکت بيمه يا بيمه اتکايی ،بيورو يا سازمان اعتباری ،اعضای گروه بازرسی و بر حسب
فھرست ارائه شده از سوی بانک مرکزی :شرکای بانک ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير صندوق سرمايه
گذاری ،شرکت بيمه يا بيمه اتکايی ،بيورو يا سازمان اعتباری ،بررسی اوليه نتايج بازرسی برگزار می
گردد.
عنوان يا نام شرکا يا نمايندگان بانک ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير صندوق سرمايه گذاری ،شرکت بيمه يا
بيمه اتکايی ،بيورو يا سازمان اعتباری که در بررسی اوليه شرکت خواھند داشت از سوی بخش بازرسی
جھت حصول توافق به رئيس بانک مرکزی ارائه می شود.
بر حسب ابالغيه بانک مرکزی ،بانک ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير صندوق سرمايه گذاری ،شرکت بيمه يا
بيمه اتکايی ،بيورو يا سازمان اعتباری موظف است در خصوص نتايج بازرسی به شرکای بانک ،شرکت
سرمايه گذاری ،مدير صندوق سرمايه گذاری ،شرکت بيمه يا بيمه اتکايی ،بيورو يا سازمان اعتباری و
ھمچنين درخصوص حضور آنان يا نمايندگان آنان در بررسی اوليه نتايج بازرسی اطالع رسانی نمايند .عدم
حضور شرکای بانک ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير صندوق سرمايه گذاری ،شرکت بيمه يا بيمه اتکايی،
بيورو يا سازمان اعتباری و يا نمايندگان آنان نمی تواند دليلی بر عدم برگزاری بررسی اوليه نتايج بازرسی
باشد .نمايندگان سازمان مميزی مستقل نيز که در بانک ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير صندوق سرمايه
گذاری ،شرکت بيمه يا بيمه اتکايی ،بيورو يا سازمان اعتباری مورد نظر حسابرسی انجام داده اند می توانند
از سوی گروه بازرسی به جلسه بررسی اوليه دعوت بشوند.
 .7پس از خاتمه بازرسی در مھلت ھا و مقررات تعيين شده ازطرف رئيس بانک مرکزی ،بر اساس نتايج
بازرسی گزارش حسابدھی از سوی گروه بازرسی تھيه می شود.
 .8گزارش بازرسی در دو نسخه تنظيم می شود که پس از امضای گروه بازرسی به رئيس شخص تحت
نظارت تحويل داده می شود.
 .9شخص تحت نظارت ،سرپرست نھاد اجرايی آن يا جانشين وی در طی مھلت يک ھفته با گزارش
حسابدھی آشنا شده و يک نسخه از آن را تحت نوشتار »با گزارش حسابدھی آشنا شده ام« امضا نموده و به
گروه بازرسی عودت می دھد.
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 .10شخص تحت نظارت ،نھاد اجرايی يا سرپرست آن و ھمچنين شريک قابل توجه آن مجاز ھستند در طی
مھلت تعيين شده در بند  9ماده جاری ،مخالفت ھا و توضيحات کتبی خود را به پيوست گزارش حسابدھی
ارائه نمايند و در بررسی گزارش حسابدھی در بانک مرکزی نيز شرکت نمايند .بررسی گزارش حسابدھی
و مخالفت ھا و توضيحات شخص تحت نظارت در بانک مرکزی برحسب مھلت و مقررات تعيين شده از
سوی رئيس بانک مرکزی برگزار می شود.

)اصالح ماده  395به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03به شماره  -45ن،
قانون اصالحی مورخه  (1386/01/20) 2007/04/09شماره  -183ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1386/07/19) 2007/10/11شماره  -200ن ،قانون اصالحی مورخه 2010/05/18
) (1389/02/28شماره  -66ن ،قانون اصالحی مورخه  (1389/10/01) 2010/12/22شماره -281
ن(
ماده  .396بازرسی بخش ھای منطقه ای شخص تحت نظارت
 .1انجام بازرسی ھا در بخش ھای منطقه ای شخص تحت نظارت برحسب مقررات وضع شده در اين فصل
صورت می گيرد.
 .2نتايج اوليه بازرسی پس از خاتمه بازرسی بخش منطقه ای شخص تحت نظارت ،با رئيس بخش
منطقه ای و در صورت لزوم با ديگرکارکنان ذيصالح بررسی می شود.
 .3گروه بازرسی پس از خاتمه بازرسی بر اساس نتايج بازرسی و نتايج بررسی پيش بينی شده به موجب
بند  2ماده جاری گزارش حسابدھی تنظيم می نمايد که در مھلت دو روز از سوی رئيس بخش منطقه ای
تحت نوشتار »با گزارش حسابدھی آشنا شده ام« امضا می شود .گزارش حسابدھی در سه نسخه تنظيم
می شود )تعداد يک نسخه به شخص تحت نظارت ،يک نسخه به بخش شخص تحت نظارت و يک نسخه به
گروه بازرسی( .رئيس بخش منطقه ای شخص تحت نظارت می تواند در مھلت دو روز مخالفت ھا و
توضيحات کتبی خود را به پيوست گزارش حسابدھی ارائه نمايد.
 .4جمع بندی نتايج بازرسی بخش منطقه ای شخص تحت نظارت مطابق مقررات وضع شده در ماده 395
قانون جاری انجام می گيرد.

)اصالح ماده  396به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03به شماره  -45ن(
ماده  .397اساس اعمال تدابير جوابگويی و تدابير جوابگويی
بانک مرکزی می تواند بر حسب قانون در قبال اشخاص تحت نظارت و روسای آنھا تدابير جوابگويانه
اعمال نمايد اگر الزامات قانونی و ساير اسناد حقوقی تنظيم کننده فعاليت آنان نقض شده باشد )منبعد :تخلف(.
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)اصالح ماده  397به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03به شماره  -45ن(
ماده  .398ثبت تخلف
 .1در نتيجه انجام بازرسی شناسايی تخلف صورت گرفته از سوی شخص تحت نظارت و يا رئيس آن توسط
بخش نظارت با تنظيم صورتجلسه ثبت می گردد )منبعد صورتجلسه( .از موقع ثبت تخلف رسيدگی به اعمال
تدابير جوابگويی در قبال شخص تحت نظارت يا رئيس آن آغاز می گردد )منبعد رسيدگی(.
 .2جزئيات تخلف و نقض مفاد قانون و ديگر اسناد قانونی توسط شخص تحت نظارت يا رئيس آن در
صورتجلسه شرح داده می شود.
 .3در طی ھفت روز کاری پس از تنظيم صورتجلسه آن توسط نامه رئيس بخش بازرسی به رئيس نھاد
اجرايی يا در صورت وجود به ھيئت مديره شخص تحت نظارت که تخلف از طرف آن صورت گرفته است
ارسال می گردد.
 .4شخص تحت نظارت در طی ھفت روز کاری پس از دريافت صورتجلسه می تواند توضيحات ،مخالفت
ھا و اعتراضات خود نسبت به صورتجلسه را کتبا ً به بانک مرکزی اعالم نمايد.

)اصالح ماده  398به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03به شماره  -45ن(
ماده  .399اخذ جريمه و اعمال ساير تدابير جوابگويی
 .1در صورت جريمه يا اعمال ساير تدابير جوابگويی در قبال شخص تحت نظارت يا رئيس آن ،بانک
مرکزی موضوع را برحسب مقررات وضع شده به موجب اسناد حقوق تنظيمی کتبا ً به اطالع شخص تحت
نظارت يا رئيس آن می رساند.
 .2شخص تحت نظارت يا رئيس آن می تواند پس از دريافت نامه اخذ جريمه مندرج در بند  1ماده جاری
در مھلت تعيين شده در نامه کپی سند پرداخت جريمه را به بانک مرکزی ارائه نمايد و در صورت داشتن
حساب بانکی دربانک مرکزی سفارش اخذ وجه جريمه از حساب بانکی در نزد بانک مرکزی را بنمايد.
 .3در صورت عدم دريافت کپی سند مندرج در بند  2ماده جاری يا قبض سفارش ،بانک مرکزی مطابق
قانون پرونده را به دادگاه ارجاع می نمايد.
 .4وجوه جرايم پيش بينی شده در اين ماده بنفع درآمدھای بودجه دولتی جمھوری ارمنستان اخذ می شوند.

)اصالح ماده  398به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03به شماره  -45ن(
ماده  .3910قرارداد منعقده فی مابين بانک ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير صندوق سرمايه گذاری ،شرکت
بيمه يا بيمه اتکايی ،بيورو ،سازمان اعتباری يا گروه مالی و بانک مرکزی
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)اصالح عنوان ماده به موجب قانون اصالحی مورخه  (1386/01/20) 2007/04/09شماره  -183ن،
قانون اصالحی مورخه  (1386/07/19) 2007/10/11شماره  -200ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1389/02/28) 2010/05/18شماره  -66ن ،قانون اصالحی مورخه 2010/12/22
) (1389/10/01شماره  -281ن ،قانون اصالحی مورخه  (1394/08/21) 2015/11/12شماره
 -133ن(
 .1به منظور بھبود وضع مالی و روند عادی فعاليت بانک ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير صندوق سرمايه
گذاری ،شرکت بيمه يا بيمه اتکايی ،بيورو ،سازمان اعتباری يا گروه مالی ،فی مابين بانک مرکزی و
بانک ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير صندوق سرمايه گذاری ،شرکت بيمه يا بيمه اتکايی ،بيورو ،سازمان
اعتباری يا گروه مالی ناقض قانون قرارداد منعقد می شود ،اگر پايه و اساس يا يکی از موارد عدم توانايی
انجام پرداخت که به موجب بند  1ماده  2قانون جمھوری ارمنستان »پيرامون ورشکستگی بانک ھا ،شرکت
ھای سرمايه گذاری ،مديران صندوق سرمايه گذاری و سازمان ھای اعتباری« وضع شده است وجود نداشته
باشد .اتخاذ تصميم پيرامون انعقاد قرارداد وضع شده به موجب اين ماده توسط شورای بانک مرکزی
صورت می گيرد.
 .2از موقع انعقاد قرارداد مندرج در بند  1ماده جاری با بانک ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير صندوق
سرمايه گذاری ،شرکت بيمه يا بيمه اتکايی ،بيورو ،سازمان اعتباری يا گروه مالی رسيدگی پرونده مربوطه
می تواند به حال تعليق در آيد يا فيصله يابد ،اخذ جرايم تعيين شده در قبال بانک ،شرکت سرمايه گذاری،
مدير صندوق سرمايه گذاری ،شرکت بيمه يا بيمه اتکايی ،بيورو ،سازمان اعتباری يا گروه مالی می تواند
به تعويق بيفتد يا جرايم و ساير تدابير جوابگويی اعمال نگردد ،ميزان جريمه می تواند کاھش يابد يا جدول
زمانی اخذ جريمه تعيين بشود.
 .3مطابق قرارداد شرايط ذيل می تواند در نظر گرفته شود )در صورت عملی شدن(:
الف( سازماندھی مجدد يا اجرای برنامه پيشرفت و توسعه در يک دوره زمانی مشخص،
ب( اجرای تدابير در جھت رفع نقض قانون،
پ( تعليق پرداخت سود سھام،
ت( تعيين معيارھای شديدتر تنظيمی اساسی اقتصادی،
ث( کاھش حقوق و دستمزدھای روسا و توقف پرداخت پاداش ھا،
ج( توقف عمليات مجزای فعال و )يا( منفعل يا محدود کردن حجم آن،
چ( محدود ساختن آگھی ھای تجارتی،
ح( ساير محدوديت ھای الزم به جھت بھبود وضع مالی و تامين روند عادی فعاليت بانک ،شرکت سرمايه
گذاری ،مدير صندوق سرمايه گذاری ،شرکت بيمه يا بيمه اتکايی ،بيورو ،سازمان اعتباری يا گروه مالی.
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)اصالح ماده  3910به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03به شماره  -45ن،
قانون اصالحی مورخه  (1386/01/20) 2007/04/09شماره  -183ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1386/07/19) 2007/10/11شماره  -200ن ،قانون اصالحی مورخه 2010/05/18
) (1389/02/28شماره  -66ن ،قانون اصالحی مورخه  (1389/10/01) 2010/12/22شماره -281
ن ،قانون اصالحی مورخه  (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
ماده  .3911محدوديت زمانی
بانک مرکزی برای کشف تخلف می تواند در طی مدت يک سال پس از تنظيم صورتجلسه تخلف در قبال
شخص تحت نظارت يا رئيس آن تدابير جوابگويی اعمال نمايد.

)اصالح ماده  3911به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03به شماره  -45ن(
ماده  .3912فيصله دادن به رسيدگی پرونده
 .1به تصميم رئيس بانک مرکزی رسيدگی به پرونده تخلف در موارد ذيل فيصله می يابد ،اگر:
الف( محدوديت زمانی مندرج در ماده  3911قانون جاری ناديده گرفته شده باشد،
ب( مطابق قانون نسبت به تخلف انجام شده جوابگويی در نظر گرفته نشده باشد،
پ( تخلف صورتجلسه شده در زمان آغاز رسيدگی در پی انجام تغييرات در قانون تخلف محسوب نشده يا
برای چنين تخلفی تدابير جوابگويی وضع نشده باشد،
ت( مورد صورتجلسه شده تخلف نباشد،
ث( پس از خاتمه مھلت قرارداد مورد نظر در ماده  ،3910بانک ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير صندوق
سرمايه گذاری ،شرکت بيمه يا بيمه اتکايی ،بيورو ،سازمان اعتباری يا گروه مالی شرايط تعيين شده به
موجب قرارداد را بطور کامل انجام داده باشند.
 .2رئيس بانک مرکزی به تصميم خود می تواند به رسيدگی پرونده فيصله بدھد ،اگر تا امضای تصميم
رئيس بانک مرکزی پيرامون اعمال تدابير جوابگويی ،شخص تحت نظارت يا رئيس آن داوطلبانه رفع
تخلف کرده باشد.
 .3شورای بانک مرکزی رسيدگی پرونده را در صورتی فيصله می دھد ،که اگر بانک ،شرکت سرمايه
گذاری ،مدير صندوق سرمايه گذاری ،شرکت بيمه يا بيمه اتکايی ،بيورو ،سازمان اعتباری ورشکسته
شناخته شده باشد و در صورتی می تواند فيصله بدھد که اگر با بانک ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير صندوق
سرمايه گذاری ،شرکت بيمه يا بيمه اتکايی ،بيورو ،سازمان اعتباری قرارداد مقرر در ماده  3910ماده
جاری را منعقد نموده باشد.
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 .4اگر رسيدگی در خصوص تخلف به موجب پايه و اساس مندرج در بند  2ماده جاری فيصله شده باشد،
در اين صورت تخلف انجام شده محسوب می شود و در شمار کل ثبت تخلفات صورت گرفته از سوی
بانک ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير صندوق سرمايه گذاری ،شرکت بيمه يا بيمه اتکايی ،بيورو ،سازمان
اعتباری يا گروه مالی حساب می شود.

)اصالح ماده  3912به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03به شماره  -45ن،
قانون اصالحی مورخه  (1386/01/20) 2007/04/09شماره  -183ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1386/07/19) 2007/10/11شماره  -200ن ،قانون اصالحی مورخه 2010/05/18
) (1389/02/28شماره  -66ن ،قانون اصالحی مورخه  (1389/10/01) 2010/12/22شماره -281
ن ،قانون اصالحی مورخه  (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
ماده  .3913تعليق رسيدگی
رئيس يا شورای بانک مرکزی در صورتی می تواند رسيدگی را به تعليق درآورد ،اگر اعمال تدابير
جوابگويی الزام به توضيحات مکمل در خصوص تخلف صورتجلسه شده دارد يا موارد جديدی بوجود آمده
باشد يا با بانک ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير صندوق سرمايه گذاری ،شرکت بيمه يا بيمه اتکايی ،بيورو،
سازمان اعتباری يا گروه مالی قرارداد مندرج در ماده  3910قانون جاری منعقد شده باشد .در مصوبه
تعليق ،مھلت و داليل تعليق ذکر می شوند .رئيس يا شورا می توانند مھلت تعليق را تمديد نمايند ،اگر در
دوره زمانی تعليق قبلی امکان ارائه توضيحات مکمل يا مطالعه و تجزيه و تحليل کامل مواردی که جديداً
بوجود آمده باشند ،ميسر نبوده باشد.

)اصالح ماده  3913به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03به شماره  -45ن،
قانون اصالحی مورخه  (1386/01/20) 2007/04/09شماره  -183ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1386/07/19) 2007/10/11شماره  -200ن ،قانون اصالحی مورخه 2010/05/18
) (1389/02/28شماره  -66ن ،قانون اصالحی مورخه  (1389/10/01) 2010/12/22شماره -281
ن ،قانون اصالحی مورخه  (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
ماده  .3914مصوبه تمديد اخذ جريمه ،عدم اعمال جرائم يا ساير تدابير جوابگويی يا ارفاق جرائم
شورای بانک مرکزی می تواند بر اساس ابتکار خود يا پيشنھاد بانک ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير صندوق
سرمايه گذاری ،شرکت بيمه يا بيمه اتکايی ،بيورو ،سازمان اعتباری يا گروه مالی ،رئيس و بخش نظارت
بانک مرکزی ،يا برابر ماده  3910قانون جاری با انعقاد قرارداد با بانک ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير
صندوق سرمايه گذاری ،شرکت بيمه يا بيمه اتکايی ،بيورو ،سازمان اعتباری يا گروه مالی ،پيرامون تمديد
اخذ جريمه ،عدم اعمال جرائم يا ساير تدابير جوابگويی يا کاھش جرائم يا تعيين جدول زمانی اخذ جريمه در
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قبال بانک ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير صندوق سرمايه گذاری ،شرکت بيمه يا بيمه اتکايی ،بيورو،
سازمان اعتباری يا گروه مالی يا رئيس آن اتخاذ تصميم نمايد ،اگر اخذ جريمه طبق پايه و اساس معيارھای
تعيين شده از سوی شورای بانک مرکزی ،بانک را با وضعيت سنگين مالی مواجه خواھد ساخت.

)اصالح ماده  3914به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03به شماره  -45ن،
قانون اصالحی مورخه  (1386/01/20) 2007/04/09شماره  -183ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1386/07/19) 2007/10/11شماره  -200ن ،قانون اصالحی مورخه 2010/05/18
) (1389/02/28شماره  -66ن ،قانون اصالحی مورخه  (1389/10/01) 2010/12/22شماره -281
ن ،قانون اصالحی مورخه  (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
)تکميل فصل به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03به شماره  -45ن(
فصل  .52تنظيم گروه ھای مالی

)تکميل فصل به موجب قانون اصالحی مورخه  (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
ماده  .3915گروه مالی
 .1به تعريف اين قانون و ديگر قوانين تنظيم کننده فعاليت سازمان ھای مالی ،گروه متشکل از دو يا بيشتر
از دو سازمان مالی وابسته به يکديگر و سازمانی )سازمان ھايی( که سازمان مادر آنھا بشمار می رود )در
صورت وجود( گروه مالی محسوب می شوند.
 .2به منظور کاربرد بند اول ماده جاری:
 (1سازمانی که يک سازمان ديگر را تحت نظارت دارد سازمان مادر محسوب می شود .نظارت مطابق
حسابدھی ھای مالی بين المللی استاندارد  10مشخص می شود،
 (2بانک ،سازمان اعتباری ،شرکت سرمايه گذاری ،مدير صندوق سرمايه گذاری ،شرکت بيمه )بيمه
اتکايی( سازمان مالی محسوب می شوند،
 (3سازمان مالی و سازمان مادر که به اتفاق يکديگر شامل گروه مالی ھستند ،اگر مطابق اين فصل مورد
ديگری پيش بينی نشده باشد ،سازمان محسوب می شوند،
 (4سازمان ھا مطابق قانون جمھوری ارمنستان »پيرامون بانک ھا و فعاليت بانکداری« وابسته به يکديگر
محسوب می شوند،
 (5سازمان مالی انتخاب شده از سوی سازمان ھای عضو گروه مالی ،يا تعيين شده از سوی بانک مرکزی،
يا در موارد وضع شده در اين قانون انتصاب شده از سوی بانک مرکزی؛ بعنوان عضو گروه مالی ،شخص
مسئول محسوب می شود که موظف است مطابق مقررات ،مھلت ھا و تناوب وضع شده به موجب اين قانون
و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی عملياتی که منحصراً به آن تعلق دارد به انجام برساند ،که در صورت
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عدم اجرای آنھا مطابق قانون بخش مالی که بوسيله آن فعاليت شخص مسئول بعنوان فعاليت سازمان مالی
تنظيم می شود ،مسئول و پاسخگو شناخته می شود.
ماده  .3916تعيين صالحيت سازمان ھا بعنوان گروه مالی
 .1در مواردی که پايه و اساس مذکور در بند  1ماده  3915اين قانون وجود داشته باشد ،سازمان ھا
برحسب مصوبه شورای بانک مرکزی بعنوان گروه مالی تعيين صالحيت می شوند )به رسميت شناخته
می شوند( .برای تصويب مصوبه مذکور در اين بند نظر اساسی بانک مرکزی يا درخواست نامه نماينده تام
االختيار گروه سازمان ھا )منبعد در اين فصل بعنوان نماينده تام االختيار( تحت موضوع تعيين صالحيت
گروه مالی می تواند پايه کار قرار گيرد .درخواست نامه ارائه شده از سوی نماينده تام االختيار می بايستی
شامل پايه و اساس و مستندات مربوطه جھت تعيين صالحيت سازمان ھا بعنوان گروه مالی و ھمچنين
پيشنھاد کانديدايی شخص مسئول يا پيشنھاد انتصاب شخص مسئول به ابتکار بانک مرکزی باشد.
 .2مقررات و مھلت ھای تعيين صالحيت سازمان ھا بعنوان گروه مالی و مقررات و فرم ارائه درخواست
نامه و پايه و اساس و مستندات از سوی نماينده تام االختيار ،برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی
وضع می شود.
 .3بانک مرکزی به منظور اجرای نظارت اثربخش با در نظر گرفتن ابعاد ،پيچيدگی ساختاری و ريسک
گروه مالی می تواند آن را برحسب نوع و زيرگروه )ھا( طبقه بندی نمايد.
 .4بانک مرکزی با اسناد حقوقی تنظيمی خود اصول طبقه بندی گروه ھای مالی را بر حسب نوع و
زيرگروه ،طبق رزيدنسی بودن و ساير معيارھای موجود وضع می نمايد.
 .5پس از تصويب مصوبه به رسميت شناختن سازمان ھا بعنوان گروه مالی مندرج در بند  1ماده جاری در
صورت از بين رفتن پايه و اساس پيش بينی شده به موجب ماده  ،3915شخص مسئول با مراجعه به بانک
مرکزی و ارائه مستندات مربوطه ،پيشنھاد لغو تعيين صالحيت سازمان ھا بعنوان گروه مالی می نمايد.
شورای بانک مرکزی در ظرف مھلت  30روزه پس از دريافت درخواست مذکور در اين بند و با در نظر
گرفتن احتمال پيش آمدن آتی پايه و اساس پيش بينی شده در ماده  ،3915در خصوص لغو تعيين صالحيت
سازمان ھای مذکور بعنوان گروه مالی يا تعيين دوره آزمايشی به مدت حداکثر  1سال تصميم گيری می
نمايد .در طی دوره آزمايشی سازمان ھا کماکان بعنوان گروه مالی محسوب می شوند .پس از انقضای مھلت
دوره آزمايشی شورای بانک مرکزی درباره لغو تعيين صالحيت سازمان ھای مورد نظر بعنوان گروه مالی
يا ادامه مطرح شدن سازمان ھای مورد نظر بعنوان گروه مالی تصميم گيری می نمايد .پس از تصويب
مصوبه به رسميت شناختن سازمان ھا بعنوان گروه مالی مندرج در بند  1ماده جاری در صورت از بين
رفتن پايه و اساس پيش بينی شده به موجب ماده  ،3915اگر شخص مسئول جھت پيشنھاد لغو مطرح شدن
سازمان ھا بعنوان گروه مالی به بانک مرکزی مراجعه ننمايد ،در اين صورت بانک مرکزی می تواند تعيين
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صالحيت سازمان ھای مورد نظر بعنوان گروه مالی را لغو نمايد .ھر گاه پايه و اساس پيش بينی شده به
موجب ماده  3915اين قانون وجود داشته باشد ولی به عقيده اساسی بانک مرکزی ريسک ھای گروھی
مشروط بر ساختار گروه مالی و ويژگی ھای روابط متقابل اعضای گروه مالی بوجود نمی آيند ،بانک
مرکزی می تواند تعيين صالحيت سازمان ھای مورد نظر بعنوان گروه مالی را لغو نمايد.
 .6اگر پس از تعيين صالحيت سازمان ھای مورد نظر بعنوان گروه مالی تغييراتی در ترکيب گروه مالی
رخ داده باشد در اين صورت شورای بانک مرکزی در باره تغييرات انجام شده در ترکيب گروه مالی اتخاذ
تصميم می نمايد .عقيده اساسی بانک مرکزی يا مستندات ارائه شده از سوی شخص مسئول می تواند پايه و
اساس اتخاذ تصميم مندرج در اين بند قرار گيرند.
 .7شورای بانک مرکزی تصميمات تعيين صالحيت سازمان ھا بعنوان گروه مالی ،تغييرات انجام شده در
ترکيب گروه مالی را در مھلت  30روز پس از وقوع مواردی که پايه و اساس تصميم گيری ھای مذکور
قرار می گيرند )درخواست نماينده تام االختيار ،کشف اطالعات ضروری برای عقيده اساسی بانک مرکزی(
اتخاذ می نمايد.
ماده  .3917رجيستری گروه ھای مالی
 .1رجيستری گروه ھای مالی )منبعد در اين فصل :رجيستری( يک سيستم داده ھا می باشد که در آن
اطالعات در باره گروه ھای مالی به ثبت می رسد.
 .2مديريت رجيستری بر عھده بانک مرکزی می باشد.
 .3مقررات مديريت رجيستری و فھرست اطالعات مشمول رجيستری برحسب مصوبه بانک مرکزی وضع
می شود.
ماده  .3918شخص مسئول گروه مالی
 .1اگر تصميم تعيين صالحيت سازمان ھا بعنوان گروه مالی بر اساس درخواست نامه مندرج در بند  1ماده
 3916اين قانون اتخاذ شده باشد ،در اين صورت در تصميم مذکور اگر شخص مندرج در درخواست نامه
ارائه شده مطابق بند  1ماده  3916متناسب با معيارھای معرف شخص مسئول باشد ،ذکر می شود.
 .2اگر در درخواست نامه ارائه شده مطابق بند  1ماده  3916اين قانون شخص مندرج متناسب با معيارھای
معرف شخص مسئول نباشد يا اگر در درخواست نامه مذکور انتصاب شخص مسئول در صالحيت بانک
مرکزی مد نظر باشد ،در اين صورت شخص مسئول را بانک مرکزی انتصاب می نمايد.
 .3اگر تصميم تعيين صالحيت سازمان ھا بعنوان گروه مالی بر مبنای عقيده اساسی بانک مرکزی اتخاذ شده
باشد ،در اين صورت پس از اتخاذ تصميم مذکور و ثبت در رجيستری ،بانک مرکزی به گروه مالی پيشنھاد
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می نمايد تا در طی  15روز کاری شخص مسئول انتخاب نموده و مراتب به اطالع بانک مرکزی رسانده
شود .شورای بانک مرکزی پس از دريافت اطالع رسانی مذکور در اين بند پيرامون انتصاب شخص مسئول
گروه مالی تصميم اتخاذ می نمايد .در طی  15روز کاری پس از زمان دريافت پيشنھاد بانک مرکزی در
صورت عدم انتخاب شخص مسئول متناسب با معيارھای معرف شخص مسئول از طرف گروه مالی،
شورای بانک مرکزی نسبت به انتصاب شخص مسئول اقدام می نمايد.
 .4معيارھای معرف شخص مسئول برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع می شود.
 .5انتصاب شخص مسئول می تواند بنا به تصميم شورای بانک مرکزی لغو بشود )صرفنظر از آن که
شخص مسئول بر مبنای درخواست نامه يا به ابتکار بانک مرکزی انتصاب شده باشد( اگر بر اين نظر
معقول باشد که شخص مسئول مورد بحث نمی تواند يا نخواھد توانست وظايفی که بر حسب اين قانون بر
وی محول شده است اجرا نمايد.
 .6در طی  15روز کاری پس از اتخاذ تصميم شورای بانک مرکزی پيرامون لغو انتصاب شخص مسئول
گروه مالی می بايستی نامزدی جديد شخص مسئول را به بانک مرکزی معرفی نمايد .ظرف مھلت تعيين
شده در صورت عدم معرفی نامزدی جديد شخص مسئول يا عدم مطابقت وی با معيارھای معرف شخص
مسئول ،شورای بانک مرکزی در طی  15روز کاری نسبت به انتصاب شخص مسئول جديد اقدام می نمايد.
 .7گروه مالی به منظور تغيير شخص مسئول با استناد به پايه و اساس ھای موجود در انجام اين تغيير و
تحول و امکان اجرای موثر وظايف محوله از سوی شخص مسئول مورد انتصاب ،می تواند به بانک
مرکزی رجوع نمايد .بانک مرکزی درخواست نامه مندرج در اين بند را مورد بررسی قرار داده و در طی
 10روز کاری از زمان ارائه درخواست نامه ،تصميم گيری می نمايد.

ماده  .3919انتشار اطالعات از سوی گروه مالی و ارائه آنھا به بانک مرکزی
 .1شخص مسئول گروه مالی موظف است در وبگاه رسمی خود گزارشات حسابدھی و اطالع رسانی در
باره گروه مالی )نوع مجزای گروه مالی ،زير گروه( که از سوی بانک مرکزی وضع شده است منتشر
نمايد.
 .2بانک مرکزی می تواند به تناوبی که خود وضع کرده است درخواست ارائه گزارشات حسابدھی و ديگر
اطالعات پيش بينی شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی در خصوص گروه مالی )نوع مجزای
گروه مالی ،زير گروه( و )يا( سازمانی که شامل گروه مالی است نمايد.
ماده  .3920معيارھای تنظيمی اصلی -اقتصادی فعاليت گروه مالی
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 .1شورای بانک مرکزی به منظور مھار ريسک ھای گروه مالی ،معيارھای تنظيمی اصلی -اقتصادی ذيل
الذکر را برای گروه ھای مالی و )يا( نوع مجزای گروه مالی و )يا( زير گروه وضع می نمايد:
 (1حداقل مقادير ارزش برابری سرمايه کلی ،سرمايه کلی و اصلی گروه مالی )نوع مجزای گروه مالی،
زير گروه(،
 (2حداکثر مقدار )مقادير( ريسک وام گيرنده گروه مالی )نوع مجزای گروه مالی ،زير گروه(،
 (3حداکثر مقدار )مقادير( ريسک معامالت درون گروھی گروه مالی )نوع مجزای گروه مالی ،زير گروه(.
معامالت بين سازمان ھای مشمول گروه مالی ،يا معامالت بين سازمان ھای مذکور )يکی از آنھا( و
اشخاصی که به تعريف قانون جمھوری ارمنستان »پيرامون بانک ھا و فعاليت بانکداری« وابسته به
سازمان ھای مذکور )يا يکی از آنھا( ھستند ،معامله درون گروھی محسوب می شود،
 (4حداکثر مقدار )مقادير( ريسک کليه وام گيرندگان عمده ای که عضو گروه مالی )نوع مجزای گروه
مالی ،زير گروه( محسوب نمی شوند .معيارھايی که بر اساس آن وام گيرنده عمده محسوب می شوند به
تصميم شورای بانک مرکزی وضع می شوند،
 (5معيار تنظيمی نقدينگی،
 (6معيار تنظيمی مديريت ارز خارجی،
 (7حداکثر معيار تنظيمی مقدار يک ريسک بيمه ای،
 (8معيار تنظيمی موجودی ھای ھم ارزش ذخاير فنی.
 .2بانک مرکزی می تواند برای گروه مالی و )يا( نوع گروه مالی و )يا( زير گروه مجزا معيارھای تنظيمی
اصلی -اقتصادی شديدتری از معيارھای تنظيمی اصلی -اقتصادی که برای ساير گروه ھای مالی و )يا(
انواع گروه ھای مالی و)يا( زيرگروھا وضع شده اند ،تعيين نمايد ،اگر شاخص ھای مالی گروه مالی و )يا(
نوع گروه مالی و )يا( زير گروه به عقيده و نظر اساسی بانک مرکزی وخيم تر شده باشند ،امکان وخيم تر
شدن وجود داشته باشد ،يا گروه مالی و )يا( نوع گروه مالی و )يا( زير گروه در حال فعاليت در زمينه ھای
دارای ريسک باال باشند.
 .3حد و حدود معيارھای تنظيمی اصلی -اقتصادی مندرج در بند  1ماده جاری ،مقررات محاسبه ،ترکيب
عناصر سھيم در محاسبه و تناوب آن را شورای بانک مرکزی وضع می نمايد.
 .4شخص مسئول محاسبه معيارھای تنظيمی اصلی -اقتصادی وضع شده به موجب اين ماده را به بانک
مرکزی ارائه می نمايد.
ماده  .3921تنظيم حقوقی فعاليت گروه ھای مالی
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 .1بانک مرکزی می تواند به شخص عضو گروه مالی دارای سھم قابل توجه در سرمايه اوليه سازمان مالی
مقيم جمھوری ارمنستان پيشنھاد نمايد تا با تعيين مھلت معقول با توافق متقابل بانک مرکزی و شخص
مذکور ،سھم شخص مذکور در سازمان مالی و ھمچنين سھم وی در سرمايه اوليه سازمان ديگر را به
سازمان مالی مقيم جمھوری ارمنستان و عضو گروه مالی بفروشد )متوقف نمايد( ،اگر به نظر اساسی بانک
مرکزی امکان آن وجود داشته باشد که اين حضور برای گروه مالی يا سازمان مالی مقيم جمھوری ارمنستان
و عضو گروه مالی ريسک ھايی را بوجود آورد ،يا منافع مشتريان يا مصرف کنندگان سازمان مالی مقيم
جمھوری ارمنستان و عضو گروه مالی را با خطر مواجه سازد ،يا مانع اجرای نظارت اثربخش در قبال
گروه مالی يا سازمان عضو گروه مالی بشود.
 .2به موجب بند  1ماده جاری در صورت عدم فروش )عدم توقف( سھم مذکور از سوی شخص عضو
گروه مالی که سھم قابل توجھی در سرمايه اوليه سازمان مالی مقيم جمھوری ارمنستان بدست آورده است يا
از سوی سازمان مالی مقيم جمھوری ارمنستان و عضو گروه مالی در سازمان ديگر ،بانک مرکزی
صالحيت دارد شرکت کننده مذکور را در موقع اتخاذ تصميمات از حق رای محروم سازد و اين حق را به
نھاد مديريت موقت تعيين شده از سوی شورای بانک مرکزی بسپارد ،که معيارھا و مقررات تعيين آن بانک
مرکزی وضع می نمايد.
ماده  .3922جوابگويی
 .1در صورت عدم اجرای الزامات وضع شده به موجب اين قانون و ديگر اسناد حقوقی تنظيم کننده فعاليت
گروه ھای مالی ،گروه مالی توسط شخص مسئول تحت جوابگويی قرار می گيرد .در قبال گروه مالی تدابير
جوابگويی وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان »پيرامون بانک ھا و فعاليت بانکداری« اعمال
می شود.

)تکميل فصل به موجب قانون اصالحی مورخه  (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
فصل  .6واحد ارز جمھوری ارمنستان
ماده  .40واحد ارز جمھوری ارمنستان
 .1واحد ارز جمھوری ارمنستان درام ارمنستان می باشد .يک درام برابر  100لوما می باشد .درام
ارمنستان به صورت اسکناس و مسکوک )از جمله :سکه يادبود( و لوما به صورت مسکوک منتشر می شود
)در گردش قرار می باشد(.
 .2مطابق اين قانون اسکناس و مسکوک منتشر شده )از جمله :سکه يادبود( و در گردش تعھد بی قيد و
شرط بانک مرکزی محسوب می شود و با کليه امکانات آن تامين می باشند.
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)اصالح ماده  40به موجب قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -44ن(
ماده  .41وسيله پرداخت قانونی
از سوی بانک مرکزی اسکناس و مسکوک منتشر شده )از جمله :سکه يادبود( و خارج نشده از گردش
وسيله پرداخت قانونی در ازای اموال ،حقوق اموالی ،خدمات و انجام کار می باشند و در خاک جمھوری
ارمنستان با ارزش اسمی خود و بدون ھيچ قيد و شرطی در برابر کليه تعھدات پولی مورد قبول ھستند.

)اصالح ماده  41به موجب قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -44ن(
ماده  .42صالحيت انتشار اسکناس و مسکوک )از جمله :سکه يادبود( و خارج کردن آن از گردش
 .1انتشار اسکناس و مسکوک )از جمله :سکه يادبود( و خارج کردن آن از گردش که وسيله پرداخت قانونی
در خاک جمھوری ارمنستان محسوب می شود ،در صالحيت بانک مرکزی می باشد.
 .2بانک مرکزی سازماندھی و تامين چاپ اسکناس و ضرب سکه )از جمله :سکه يادبود( ،حفاظت
بی خطر اسکناس ھا و مسکوکات موجود در بانک مرکزی و ھمچنين انھدام آن ھا در موارد وضع شده به
موجب قوانين و ساير اسناد حقوقی را بر عھده دارد.
)ويرايش عنوان ماده به موجب قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -44ن(

)اصالح ماده  42به موجب قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -44ن(
ماده  .43ذخاير و برنامه انتشار ارز جمھوری ارمنستان
بانک مرکزی ذخاير ارز جمھوری ارمنستان را در ترازنامه خود منعکس و آن را اداره می نمايد ،برنامه
انتشار ارز جمھوری ارمنستان را تنظيم و توزيع منظم اسکناس ھا و مسکوکات )از جمله :سکه يادبود( را
بر اساس برنامه ساالنه سياست پولی و الزامات مورد نياز اقتصاد به انجام می رساند.

)اصالح ماده  43به موجب قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -44ن(
ماده  .44حسابداری اسکناس ھا و مسکوکات )از جمله :سکه يادبود( منتشره
جمع کل اسکناس ھا و مسکوکات )از جمله :سکه يادبود( منتشره در ترازنامه بانک مرکزی بعنوان تعھد
بانک مرکزی به ثبت می رسد .اسکناس ھا و مسکوکات )از جمله :سکه يادبود( ذخيره تعھد بانک مرکزی
محسوب نمی شوند و در حساب ھای خارج از ترازنامه ثبت می گردند.

)ويرايش عنوان ماده به موجب قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -44ن(
)اصالح ماده  44به موجب قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -44ن(
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ماده  .45ويژه گی ھای درام ارمنستان
بانک مرکزی ويژگی ھای اسکناس ھا و مسکوکات )از جمله :سکه يادبود( جمھوری ارمنستان را که وسيله
پرداخت قانونی محسوب می شوند ،از جمله ارزش اسمی ،ابعاد ،وزن ،طرح تصاوير و نوشتارھا و ويژگی
ھای حفاظتی و قابليت پرداخت را وضع می نمايد .بر روی اسکناس جمھوری ارمنستان که وسيله قانونی
پرداخت ھا بشمار می رود ،بايستی امضاھای رئيس بانک مرکزی و رئيس نھاد تام االختيار دولت درج شده
باشند.
در صورت استفاده ھای چاپی از تصاوير اسکناس ھای جمھوری ارمنستان به منظور آگھی ھای تجارتی،
ابعاد خطی )طول و عرض( آنھا می بايستی حداقل به ميزان  25درصد از ابعاد واقعی و تعيين شده از سوی
بانک مرکزی کوچک يا بزرگ باشند ،بجز مواردی که تصاوير مذکور از سوی بانک مرکزی مورد استفاده
قرار می گيرند.
استفاده از تصاوير پشت و روی اسکناس ھای جمھوری ارمنستان برای منظورھا و ابعاد مندرج در قسمت
دوم ماده جاری فقط در يک طرف صفحه کاغذ بصورت ھمزمان اجازه داده می شود ،بجز موارد استفاده از
تصاوير مذکور از سوی بانک مرکزی.
در زمان فيلمبرداری سينمايی ،نمايشات تئاتر ،سيرک و اجرای ساير برنامه ھا ،انجام عمليات تحقيقاتی و
شناسايی و ساير موارد استثنائی به اجازه بانک مرکزی می توان در مقررات وضع شده در قسمت ھای اول
و دوم ماده جاری استثنائاتی قائل شد .در چنين صورت موارد مذکور و مواد مورد استفاده در تھيه آنھا )فايل
ھا ،ماتريس ھا ،کليشه ھای چاپی و غيره( بالفاصله پس از استفاده از تصاوير اسکناس ھا بايستی برحسب
مقررات و نظارت بانک مرکزی منھدم گردند.

)اصالح ماده  45به موجب قانون اصالحی مورخه  (1383/02/22) 2004/05/11شماره  -73ن،
قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -44ن(
ماده  .46تبادل اسکناس و مسکوک )از جمله :سکه يادبود(
 .1بانک مرکزی طبق مقررات وضع شده اسکناس ھا و مسکوکات )از جمله :مسکوکات يادبود( فرسوده و
آسيب ديده ولی دارای ويژگی ھای قابليت پرداخت را بدون محدوديت در مبلغ مبادله می نمايد.
 .2در ازای ارزی که با ويژگی ھای حفاظتی و قابليت پرداخت اسکناس و مسکوک )از جمله :سکه يادبود(
وضع شده از سوی بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد از سوی بانک مرکزی جبران غرامت پرداخت نمی
شود و از جريان حذف می شود.
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 .3بانک مرکزی در ازای اسکناس و مسکوک )از جمله :سکه يادبود( مفقود شده جبران غرامت
نمی پردازد.

)اصالح عنوان ماده به موجب قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -44ن(
)اصالح ماده  46به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن،
قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -44ن(
ماده  .47بازگردانی و حذف اسکناس و مسکوک )از جمله :سکه يادبود( از گردش
 .1بانک مرکزی می تواند ھر نوع اسکناس يا مسکوکات )از جمله :مسکوکات يادبود( منتشره را با انتشار
اسکناس يا مسکوک )از جمله :سکه يادبود( با ھمان ارزش اسمی اما با ويژگی ھای حفاظتی جديد ،يا
اسکناس يا مسکوک ديگر )از جمله :سکه يادبود( با ارزش اسمی جديد ،از گردش بازگرداند و حذف نمايد.
بازگردانی و حذف اسکناس يا مسکوک )از جمله :سکه يادبود( از گردش در موارد پيش بينی نشده در اين
بند به مقرر قانون انجام خواھد گرفت.
بانک مرکزی برای مبادله اسکناس يا مسکوک )از جمله :سکه يادبود( از گردش بازگردانده شده مھلت ارائه
تعيين می نمايد که نمی تواند کمتر از يک سال باشد .کميت و مبلغ اسکناس يا مسکوک )از جمله :سکه
يادبود( مورد ارائه جھت مبادله ،نمی توانند محدود شوند.
 .2پس از انقضای مھلت تعيين شده در بند  1ماده جاری ،اسکناس يا مسکوک )از جمله :سکه يادبود( از
گردش بازگردانده شده بعنوان وسيله پرداخت قانونی ديگر عمل نخواھد کرد ،اما بدون داشتن محدوديت ھا
قابل مبادله خواھد بود.

)اصالح عنوان ماده به موجب قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -44ن(
)اصالح ماده  47به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن،
قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -44ن(
فصل  .7تنظيمات ،نظارت و عمليات ارزی .ذخاير بين المللی
ماده  .48بانک مرکزی بعنوان عامل ارزی
 .1بانک مرکزی عامل ارزی جمھوری ارمنستان محسوب می شود و صالحيت اجرای سياست ارزی را
دارا می باشد.
 .2مطابق مفاد اين قانون بانک مرکزی می تواند در خصوص اجرای سياست ارزی خود به صدور اعالميه
ھا و ارائه اطالعات الزم بپردازد.
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ماده  .49تنظيم ارزی
 .1بانک مرکزی اجرای عمليات ارز خارجی ،تعيين ارزش برابری درام ارمنستان در مقابل ارز خارجی و
مقررات صدور مجوز برای عمليات خريد و فروش ارز خارجی را وضع می نمايد.
 .2بانک مرکزی مجاز است:
الف( مقررات و شرايط اجرای عمليات ارزی را وضع نمايد ،مصوبات و قواعد تنظيم کننده عمليات ارزی
را به تصويب برساند،
ب( فعاليت اجرای عمليات ارزی کارگزاران و نمايندگان مجاز را به انضمام بانک ھا تنظيم و کنترل نمايد،
پ( معيار تنظيمی مديريت ارز خارجی کارگزاران و نمايندگان مجاز ارزی را به انضمام بانک ھا ،شرکت
ھای سرمايه گذاری ،مديران صندوق سرمايه گذاری و بيمه گران وضع نمايد،
ت( روش ھای تعيين ارزش برابری درام ارمنستان را وضع نمايد،
ث( ديگر اختيارات و صالحيت ھای وضع شده به موجب قانون و ساير اسناد حقوقی را اجرا نمايد.

)اصالح عنوان به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن(
)اصالح ماده  49به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن،
قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -44ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1386/01/20) 2007/04/09شماره  -183ن ،قانون اصالحی مورخه 2007/10/11
) (1386/07/19شماره  -200ن ،قانون اصالحی مورخه  (1389/10/01) 2010/12/22شماره
 -281ن(
ماده  .50حسابدھی در باره عمليات ارزی
 .1بانک مرکزی مجاز است از اشخاصی که برای آنان مجوز فعاليت صادر نموده و تحت نظارت آن ھستند
خواستار ارائه گزارش حسابدھی دوره ای در باره عمليات ارزی مورد اجرای آنان شود.
 .2بانک مرکزی فرم گزارش حسابدھی در باره عمليات ارز خارجی و مقررات ارائه آنھا را وضع
می نمايد.

)اصالح عنوان به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن(
)اصالح ماده  50به موجب قانون اصالحی مورخه  (1384/09/17) 2005/12/08شماره  -245ن(
ماده  .51عمليات ارزی بانک مرکزی
 .1بانک مرکزی می تواند تسلط ،استفاده و مديريت موارد ذيل الذکر را بر عھده داشته باشد:
الف( مسکوکات و شمش ھای استاندارد ساخته شده از طال و ديگر فلزات گران بھا )از جمله :سکه يادبود(،
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ب( ارز خارجی،
پ( اوراق بھادار کشورھای ديگر ،بانک ھای مرکزی و بانک ھای پيشروی ديگر ،سازمان ھای مالی
بين المللی و ھمچنين اوراق بھادار تضمين شده يا منتشر شده از سوی بانک ھای پيشروی خارجی.
 .2بانک مرکزی می تواند ارزش برابری تعيين نمايد تا از اين طريق ارز خارجی خريداری يا بفروش
برساند ،يا بر اساس ارز خارجی معامالت ديگر به انجام برساند.

)اصالح ماده  51به موجب قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -44ن(
ماده  .52ذخاير بين المللی جمھوری ارمنستان
 .1بانک مرکزی ذخاير بين المللی جمھوری ارمنستان را که می تواند شامل موجودی ھای ذيل باشد ،در
ترازنامه خود منعکس می نمايد:
الف( مسکوکات و شمش ھای استاندارد ساخته شده شده از طال و ساير فلزات قيمتی )از جمله :سکه يادبود(،
ب( اسکناس و مسکوک به ارز خارجی )از جمله :سکه يادبود( ،و ھمچنين سپرده ھای ديداری و مدت دار
در بانک ھای مرکزی کشورھای خارجی و بانک ھای تجاری پيشرو خارجی ،گواھی نامه ھای سپرده،
موافقت نامه ھای خريد مجدد،
پ( ساير موجودی ھای ذخيره شامل حقوق ويژه دريافت وام از صندوق بين المللی پول،
ت( فورواردھا ،فيوچرز ھا ،سواپ ھا و ساير ابزارھای مشتقه،
ث( اوراق قرضه با نرخ بھره ثابت يا شناور ،موجودی ھا ،اوراق بھادار وام مسکن که از سوی کشورھای
خارجی ،بانک ھای مرکزی ،آژانس ھای مستقيم يا غير مستقيم ضمانت شده از طرف دولت ھا يا سازمان
ھای مالی بين المللی منتشر شده اند.
 .2معيار اصلی توزيع موجودی ھای ذخيره ،امنيت و نقدينگی موجودی ھای توزيع شونده می باشد .بانک
مرکزی ذخاير بين المللی را در سطحی حفظ می نمايد که متناسب با اجرای سياست پولی باشد و انجام
آزادانه تعھدات بين المللی جمھوری ارمنستان را تامين نمايد.
 .3بانک مرکزی ھر سه ماه يکبار در باره اوضاع و ترکيب ذخاير بين المللی به دولت اطالع رسانی نموده
و آن را منتشر می نمايد .اگر سطح ذخاير بين المللی کشور سير نزولی داشته باشد و يا به نظر بانک
مرکزی چنان گرايشی در جھت کاھش سطح وجود داشته باشد که در پی آن ممکن است اجرای سياست پولی
و انجام آزادانه تعھدات بين المللی کشور با خطر مواجه شود ،بانک مرکزی در باره وضعيت ذخاير بين
المللی ،داليل کاھش يا احتمال کاھش سطح آنھا و ھمچنين در خصوص اقدامات ضروری جھت اصالح
وضعيت ايجاد شده به دولت اطالع رسانی فوق العاده ارائه می نمايد و در اين باره رئيس جمھور و مجلس
ملی را مطلع می سازد.
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)اصالح ماده  52به موجب قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -36ن،
قانون اصالحی مورخه  (1385/10/04) 2006/12/25شماره  -44ن(
ماده  .53درآمدھا و تلفات ارز خارجی
)اين ماده به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03به شماره  -45ن ماده فاقد
اعتبار است(
فصل  .71تضمين اجباری سپرده ھای بانکی

)اين فصل به موجب قانون اصالحی مورخه  (1383/09/04) 2004/11/24شماره  -147ن ماده فاقد
اعتبار است(
فصل  .8مفاد مکمل
ماده  .54حق تقدم بانک مرکزی
بانک مرکزی در کفايت ادعاھای خود نسبت به بدھکار خود به حساب موجودی ھای نقدی يا ساير موجودی
ھای وی که در نزد بانک مرکزی نگھداری می شود ،بجز موارد ذيل حق تقدم دارد:
الف( در موقع پذيرفتن موجودی ھای مذکور بانک مرکزی در باره در وثيقه بودن موجودی ھای مورد نظر
يا ديگر حقوقی که اشخاص ثالث در قبال آنھا داشته اند واقف بوده يا موظف بوده است تا در باره آن مطلع
بوده باشد،
ب( مطابق قرارداد منعقد شده با بانک مرکزی چيز ديگری پيش بينی شده باشد.
ماده  .55ماليات ھا ،عوارض و پرداخت ھای گمرکی
بانک مرکزی از پرداخت ماليات ھا و عوارض معاف می باشد .مزايای تعيين شده مطابق اين بند شامل
ماليات ھا ،عوارض و ھزينه ھای گمرکی در ازای واردات کاالھا در مرز گمرکی نمی باشد.

)اصالح ماده  55به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/10/04) 2003/12/25شماره  -49ن(
ماده  .56ديگر معامالت بانک مرکزی
بانک مرکزی می تواند معامالت ذيل را انجام دھد:
الف( انجام سرمايه گذاری در سرمايه اوليه آن اشخاص حقوقی که فعاليت آنھا مستقيما ً با وظايف بانک
مرکزی مرتبط می باشد،
ب( جھت اجرای مسائل سرمايه امالک الزم را خريداری يا اجاره نمايد،
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پ( در ازای تعھداتی که نسبت بخود دارد اموال و حقوق اموالی بدست آورد ،تسلط داشته باشد ،استفاده نمايد
و بفروشد .بانک مرکزی اموال و حقوق اموالی فوق الذکر را حتی المقدور در مھلت ھای کوتاه بفروش می
رساند،
ت( برحسب مقرراتی که خود وضع کرده است وام ھايی در اختيار رئيس ،معاونين ،ديگر اعضای شورا و
خدمه بانک مرکزی قرار دھد.

)اصالح ماده  56به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن،
قانون اصالحی مورخه  (1386/07/19) 2007/10/11شماره  -200ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1394/08/21) 2015/11/12شماره  -133ن(
ماده  .57شکايات عليه اقدامات و تصميمات بانک مرکزی
اسناد معياری تنظيمی ،داخلی و اختصاصی بانک مرکزی می تواند در دادگاه مورد شکايت قرار گيرند.
اقدامات اسناد معياری تنظيمی ،داخلی و اختصاصی بانک مرکزی در تمام طول رسيدگی قضايی پرونده به
حالت تعليق در نخواھند آمد.

)اصالح ماده  57به موجب قانون اصالحی مورخه  (1380/08/01) 2001/10/23شماره  -243ن،
قانون اصالحی مورخه  (1382/12/13) 2004/03/03شماره  -45ن ،قانون اصالحی مورخه
 (1386/07/19) 2007/10/11شماره  -200ن(
ماده  .58تجديد ساختار بانک مرکزی
تجديد ساختار بانک مرکزی برحسب قانون انجام می گيرد .تشکيل پرونده رسيدگی به ورشکستگی بانک
مرکزی نمی تواند صورت گيرد.
فصل  .9مفاد انتقالی
ماده  .59مفاد انتقالی
 .1اين قانون  60روز پس از انتشار به اجرا در می آيد.
 .2رئيس بانک مرکزی اختياراتی را که مطابق اين قانون دارا می باشد تا انقضای مدت زمان آن اجرا
می نمايد.
 .3معاون اول رئيس بانک مرکزی اختياراتی را که مطابق اين قانون دارا می باشد تا انقضای مدت زمان
آن اجرا می نمايد.
 .4از زمان به اجرا درآمدن اين قانون ،اختيارات اعضای ھيئت مديره بانک مرکزی به پايان می رسد.
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 .5از زمان به اجرا درآمدن اين قانون ،رئيس جمھور ارمنستان در مھلت يک ھفته پنج عضو شورای
بانک مرکزی را انتصاب می نمايد.
 .6از سود بوجود آمده در نتيجه سال مالی سال  1996پس از تکميل ذخيره اصلی بانک مرکزی برحسب
مقررات پيش بينی شده به موجب ماده  12اين قانون ،به مقادير تعيين شده در ماده  11اين قانون بخش ھايی
از آن به منظور تکميل سرمايه اوليه درنظر گرفته می شود.
پس از تکميل ذخيره اصلی بانک مرکزی اگر مابقی سود برای تکميل سرمايه اوليه به ميزان تعيين شده به
موجب ماده  11اين قانون کفايت نکند ،در اين صورت در طی  30روز پس از پايان سال مالی دولت
جمھوری ارمنستان به مقرر قانون بعنوان سرمايه گذاری در سرمايه اوليه بانک مرکزی به ميزان مبلغی که
برای تکميل سرمايه اوليه کفايت نمی نمايد ،اوراق قرضه دولتی بدون مدت و با تعرفه نرخ بھره رايج در
بازار در اختيار بانک مرکزی قرار می دھد .تسويه و پرداخت اوراق قرضه مذکور به حساب بودجه کشور
يا به مقرر ماده  12اين قانون صورت می گيرد .تا تسويه و پرداخت کامل تعھدات مذکور دولت جمھوری
ارمنستان در طی ھر سال مالی تا تاريخ  15دسامبر پرداخت درصد بھره ھای محاسبه شده متعلق به اوراق
قرضه فوق الذکر را به بانک مرکزی با تعرفه ھای بازاری سال مورد نظر انجام می دھد.
 .7در صورت پيش بينی تسويه و پرداخت از طريق حساب درصد بھره محاسبه شده در ازای وام ھايی که
بر حسب اليجه بودجه سال  1997کشور از سوی بانک مرکزی در اختيار دولت قرار داده شده است،
توزيع پيش بينی شده در ماده  12اين قانون به ميزان مابه التفاوت سود بانک مرکزی و مبلغ حساب شده در
بودجه کشور انجام خواھد گرفت.
 .8بانک مرکزی در طی دو ماه پس از تصويب اين قانون ،اسناد تنظيمی الزم و در صالحيت خود را جھت
اعمال اين قانون به تصويب خواھد رساند.
 .9تا سال  1999می تواند با قوانين جمھوری ارمنستان پيرامون بودجه کشور به غير از مقررات وضع
شده به موجب ماده  34اين قانون ،مقررات ديگری برای اعطای وام به دولت وضع بشود.
 .10از زمان به اجرا درآمدن اين قانون ،قانون جمھوری ارمنستان »پيرامون بانک مرکزی جمھوری
ارمنستان« مورخه  27آوريل سال  1997بی اعتبار شناخته می شود.
 .11از زمان به اجرا درآمدن اين قانون ،مصوبه ھيئت رئيسه شورای عالی جمھوری ارمنستان »پيرامون
تصويب اساسنامه بانک مرکزی جمھوری ارمنستان« مورخه  10فوريه سال  1995بی اعتبار شناخته
می شود.
 .12از زمان به اجرا درآمدن اين قانون ،عبارت »شورای بانک مرکزی« جايگزين عبارت »ھيئت مديره
بانک مرکزی« در قانون جمھوری ارمنستان »پيرامون ورشکستگی بانک ھا« می شود.
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ماده  .60دستورات مربوط به مفاد ماده  55اين قانون و ھمچنين توضيحات در باره آن مورد تاييد سرويس
مالياتی وابسته به دولت جمھوری ارمنستان و کميته دولتی گمرک وابسته به دولت جمھوری ارمنستان با
توافق و ھماھنگی با وزارت دارايی و اقتصاد جمھوری ارمنستان و بانک مرکزی جمھوری ارمنستان قرار
می گيرد.

)اصالح ماده  60به موجب قانون اصالحی مورخه  (1382/10/04) 2003/12/25شماره  -49ن(
رئيس جمھوری ارمنستان :ل .تر -پطروسيان
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