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ԲԱՆԿԻ ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԱՆԿԻ 

ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՄԲ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՌԵԵՍՏՐԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ 

ՊԱՀԱՌՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ 

Գլուխ 5.  Օտարերկրյա պահառուի միջոցով հաշվառվող արժեթղթերի պահառուական 

ծառայություններ 

5.1 Հաշվում առկա արժեթղթերի պահպանում 

Ծառայության անվանումը  Միավորը  Սակագինը 

Բաժնային արժեթղթերի (այդ 

թվում՝ ֆոնդի փայերի) 

պահպանում 

  

Պարտքային արժեթղթերի 

պահպանում 

(բացառությամբ Հայաստանի 

Հանրապետության անունից 

թողարկված 

եվրոպարտատոմսերի) 

Սեփականատիրոջ 

(անվանատիրոջ) հաշվում 

առկա արժեթղթերի 

ընդհանուր ծավալ / 

ամսական (արժեթղթերի 

մնացորդի օրական 

հաշվարկով) 

Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի կողմից 

գանձվող սակագին 

(ներառյալ հարկերը) +100 % 

հավելագին 

Հայաստանի 

Հանրապետության անունից 

թողարկված 

եվրոպարտատոմսերի 

պահպանում 

 0.005 % 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Կորպորատիվ գործողություններ 

Ծառայության անվանումը  Միավորը  Սակագինը 

Արժեթղթերից ստացվող 

եկամուտների մուտքագրում 

հաշվին 

  

Արժեթղթերի մարում   

Շահութաբաժիննների 

վճարում 

Ըստ յուրաքանչյուր 

գործառնության 

Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի կողմից 

գանձվող սակագին 

(ներառյալ հարկերը) +100% 

հավելագին 

Այլ պարտադիր 

գործողություններ 

  

Ոչ պարտադիր 

գործողություններ 

  

Ռայթերի առք և վաճառք Գործարքի առարկա 

արժեթղթերի ծավալ 

 

Հարկերի պահում, 

հարկային հավաստագրերի 

մշակում, հարկերի 

վերադարձման, ճշգրտման 

գործողություններ 

Ըստ յուրաքանչյուր դեպքի  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Ժողովներին հեռակա մասնակցության ապահովում 

Ծառայության անվանումը  Միավորը  Սակագինը 

Ծանուցումների ստացում   

Օրակարգի ստացում  

 

 

Ըստ յուրաքանչյուր ժողովի 

Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի կողմից 

գանձվող սակագին 

(ներառյալ հարկերը) +100%  

հավելագին 

Մուտքի քարտի պատվիրում   

Քվեարկության 

հանձնարարականի 

կատարում 

  

 

5.4 Արժեթղթերով արտաքին (անդրսահմանային) վերջնահաշվարկի կատարման 

ծառայություններ (վերջնահաշվարկի ենթակա սակայն դեռևս չկատարված 

հանձնարարականները հանձնարականի մուտքագրումից հետո 45-րդ օրը ենթակա են 

ավտոմատ չեղարկման, որի համար գանձվում է վերջնահաշվարկի կատարման վճարի չափով 

գումար) 

Ծառայության անվանումը  Միավորը  Սակագինը 

Պարտքային, բաժնային 

արժեթղթերով և ֆոնդի 

փայերով վերջնահաշվարկի 

հանձնարարականի 

կատարում 

Ըստ յուրաքանչյուր 

հանձնարարականի 

 

 

 

 

 

Սխալ ֆորմատավորված 

կամ ժամկետից ուշ 

ներկայացված 

հանձնարարականի 

մշակում 

Ըստ յուրաքանչյուր 

հանձնարարականի 

Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի կողմից 

գանձվող սակագին 

(ներառյալ հարկերը) +100%  

հավելագին 

Արժեթղթերի ֆիզիկական 

առաքման կամ ստացման 

հետ կապված ծախսեր 

(ներառյալ 

ապահովագրությունը) 

Ըստ յուրաքանչյուր դեպքի  

Վերջնահաշվարկի խմբային 

հանձնարարականի (group 

matching) կատարում 

Ըստ յուրաքանչյուր 

գործարքի 

 

Պարտքային, բաժնային 

արժեթղթերով և ֆոնդի 

փայերով վերջնահաշվարկի 

հանձնարարականի 

չեղարկում 

Ըստ յուրաքանչյուր 

հանձնարարականի 

 



5.5 Դրամական միջոցներով վերջնահաշվարկի կատարման ծառայություններ 

(վերջնահաշվարկի ենթակա սակայն դեռևս չկատարված հանձնարարականները 

հանձնարականի մուտքագրումից հետո 45-րդ օրը ենթակա են ավտոմատ չեղարկման, որի 

համար գանձվում է վերջնահաշվարկի կատարման վճարի չափով գումար) 

 

Ծառայության անվանումը  Միավորը  Սակագինը 

Դրամական միջոցների 

մուտքագրման և ելքագրման 

հանձնարարականի 

կատարում (ներառյալ 
preadvice 

հանձնարարականնները) 

Ըստ յուրաքանչյուր 

հանձնարարականի 

 

Դրամական միջոցներով 

գործառնություններ առանց 

հանձնարարականի 

Ըստ յուրաքանչյուր 

հանձնարարականի 

Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի կողմից 

գանձվող սակագին 

(ներառյալ հարկերը) +100% 

հավելագին 

Սխալ ֆորմատավորված 

կամ ժամկետից ուշ 

ներկայացված 

հանձնարարականի 

մշակում 

Ըստ յուրաքանչյուր 

հանձնարարականի 

 

 

5.6 Հաշվետվությունների տրամադրում 

 

Ծառայության անվանումը  Միավորը  Սակագինը 

Կորպորատիվ 

գործողությունների 

ծանուցում 

Ըստ յուրաքանչյուր 

ծանուցման 

 

Կորպորատիվ 

գործողությունների 

հաստատման տեղեկանք 

Ըստ յուրաքանչյուր 

տեղեկանքի 

 

Ամսական ստացվելիք 

տոկոսագումարների 

տեղեկանք 

Ըստ յուրաքանչյուր 

տեղեկանքի 

 

Հաշվում առկա արժեթղթերի 

վերաբերյալ 

հաշվետվություն 

Ըստ յուրաքանչյուր 

հաշվետվության 

 



Դրամական միջոցների 

մնացորդի վերաբերյալ 

հաշվետվություն 

Ըստ յուրաքանչյուր 

հաշվետվության 

 

Դրամական միջոցների 

վերաբերյալ այլ 

հաշվետվություններ 

Ըստ յուրաքանչյուր 

հաշվետվության 

 

Գործառնությունների 

վերաբերյալ տեղեկանք 

Ըստ յուրաքանչյուր 

տեղեկանքի 

Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի կողմից 

գանձվող սակագին 

(ներառյալ հարկերը) +100% 

հավելագին 

Սպասվող 

գործառնությունների 

տեղեկանքՍպասվող 

գործառնությունների 

տեղեկանք 

Ըստ յուրաքանչյուր 

տեղեկանքի 

 

Վերջնահաշվարկի 

հաստատման 

հաշվետվություն  

Ըստ յուրաքանչյուր 

հաշվետվության 

 

Արժեթղթերով 

վարկավորման 

հաշվետվություն 

Ըստ յուրաքանչյուր 

հաշվետվության 

 

Կորպորատիվ 

գործողությունների 

ընդհանրական 

հաշվետվություն 

Ըստ յուրաքանչյուր 

հաշվետվության 

 

Հաշվում առկա արժեթղթերի 

բացվածքի տրամադրում 

ըստ շուկաների 

Ըստ յուրաքանչյուր 

հաշվետվության 

 

Հաշվետվությունների 

ուղարկում փոստով կամ էլ. 

փոստով 

Ըստ յուրաքանչյուր 

հաշվետվության 

 

Հանձնարարականի 

հաստատման տեղեկանք 

Ըստ յուրաքանչյուր 

տեղեկանքի 

 

Վերջնահաշվարկի 

հանձնարարականի 

կարգավիճակի 

հաշվետվություն 

Ըստ յուրաքանչյուր 

հաշվետվության 

 

Հաշվից ելքագրման կամ 

հաշվին մուտքագրման 

հաստատման տեղեկանք 

Ըստ յուրաքանչյուր 

հաշվետվության 

 

 

 


