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Պատասխանատու ստորաբաժանում Գանձապետարան 

Կազմեց Գանձապետարան 

Տարածում 

Գանձապետարան 

Իրավաբանական վարչություն 

Հաշվապահական հաշվառման եվ հաշվետվությունների 

վարչություն 

Այլ դրույթներ 

Սույն կարգը ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել  

խորհրդի 04.11.2016թ. նիստի N 40-L որոշմամբ հաստատված 

«Արժեթղթերի հաշվառման եվ հաշվարկային միասնական 

համակարգում գործառնությունների կատարման եվ կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների 

միջնորդավորման» կարգը 

Առնչվող փաստաթղթեր 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք 

«Արժեթղթերի շուկային մասին» ՀՀ օրենք 

ՀԿԴ ԲԲԸ «Արժեթղթերի հաշվառման եվ հաշվարկային 

միասնական համակարգի գործունեության կանոններ» 

ՀԿԴ ԲԲԸ «Սակագների մասին կանոններ» 
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1.  ՆՊԱՏԱԿ 

Սույն կարգի նպատակն է սահմանել բանկի, որպես արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային 

միասնական համակարգի անդամի (հաշվի օպերատոր և կարգավորվող շուկայի հաշվարկային 

համակարգի անդամ) կողմից հաշվետիրոջից կամ թողարկողից ստացված հանձնարարականների և այլ 

տեղեկությունների (փաստաթղթերի) Համակարգում գործառնությունների կատարման նպատակով 

փոխանցումը, ինչպես նաև օրենքի, դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի և 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ կնքված պայմանագրին համապատասխան Կենտրոնական 

Դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման իրականացումը:  

2. ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

ՏԵՐՄԻՆ/ՀԱՊԱՎՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

Բանկ 
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ, որը սույն կարգի շրջանակում հանդես է գալիս, 

որպես համակարգի անդամ։ 

Օրենք «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենք. 

Արժեթղթերի հաշվառման և 

հաշվարկային միասնական 

համակարգ 

Արժեթղթերի հաշվառումն ապահովող և արժեթղթերով կնքված 

գործարքների արդյունքում փոխադարձ պարտավորությունների 

կատարման և այAnelik պարտավորությունների կատարումը 

երաշխավորող տեխնիկական և իրավական միջոցների 

ամբողջություն։ 

Համակարգի անդամ 

Անձը, որը ՀԿԴ հետ կնքել է պայմանագիր՝ որպես Համակարգի  

անդամ ՀԴԿ-ի Կանոնների համաձայն Համակարգում 

գործառնություններ կատարելու համար: 

Հաշվի օպերատոր 

Բանկը, որը ՀԴԿ-ի հետ կնքած պայմանագրով և ՀԴԿ-ի Կանոններով 

սահմանված իրավասությունների շրջանակում, Թողարկողից, 

Հաշվետիրոջից կամ իրավասու այլ անձանցից ստացված 

հանձնարարականները և այլ տեղեկությունները (փաստաթղթերը) 

փոխանցում է ՀԿԴ-ին Համակարգում այն գործառնությունների 

կատարման համար, ինչպես նաև միջնորդավորում է ՀԿԴ-ի կողմից 

մատուցվող այն ծառայությունները, որոնք անմիջականորեն չեն 

հանգեցնում Կարգավորվող շուկայում արժեթղթերով գործարքների 

կնքմանը։ 

Կարգավորվող շուկայի 

հաշվարկային համակարգի անդամ 

Բանկը, որը Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ կնքած 

պայմանագրով և Կանոններով սահմանված իրավասությունների 

շրջանակում, ՀԴԿ-ին է փոխանցում իր կամ իր հաճախորդից 

ստացված այն հանձնարարականները և տեղեկությունները 

(փաստաթղթերը), որոնք անհրաժեշտ են Համակարգի միջոցով 

կարգավորվող շուկայում արժեթղթերով գործարքների 

կնքմանհամար։ 
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Ծրագրային համակարգ 
ՀԿԴ-ի գործառույթների իրականացումն ապահովող 

համակարգչային ծրագրերի ամբողջություն։ 

Արժեթղթերի հաշիվ

Արժեթղթերի և դրանց նկատմամբ սեփականության և այլ 

գույքային իրավունքների անձնավորված հաշվառման 

տեղեկատվական համակարգ։ 

Արժեթղթերի հաշվառում

Թողարկողների, դրանց կողմից թողարկված արժեթղթերի, 

արժեթղթերի գրանցված սեփականատերերի (անվանատերերի) և 

նրանց պատկանող արժեթղթերի, ինչպես նաև արժեթղթերով 

իրականացված գործառնությունների վերաբերյալ տվյալների 

ստացում, գրանցում և պահպանում։ 

Արժեթղթերի սեփականատերերի 

ռեեստր

Թողարկողի, դրա կողմից թողարկված անվանական արժեթղթերի 

և այդ արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) 

վերաբերյալ տվյալների համակարգ։ 

Հաշվետեր
Անձ, որն ունի (որի անունով առկա է) համակարգում բացված 

արժեթղթերի հաշիվ: 

Անվանատեր 

Անձ, որի անունով առանց սեփականության իրավունքի 

փոխանցման հաշվառվում են այլ անձանց սեփականության 

իրավունքով պատկանող անվանական արժեթղթեր: 

Թողարկող 

Անձ, որն արժեթուղթ է թողարկում (թողարկել) կամ իր 

անունիցարժեթուղթ թողարկելու առաջարկություն է անում և որն իր 

կողմից թողարկված (տեղաբաշխված) արժեթղթերի 

սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարումը կամ 

պահառությունը հանձնել է կամ հանձնելու նպատակով դիմել է ՀԿԴ-

ին։ 

Գործառնություն 

Համակարգում գրանցված արժեթղթի հաշվետիրոջ, թողարկողի,  

վերջիններիս լիազորված ներկայացուցիչների կամ ՀՀ 

օրեսդրությամբ սահմանված այլ անձանց հանձնարարականի  

հիման վրա իրականացվող գործողություն, որի  արդյունքում տեղի է 

ունենում արժեթղթերի հաշվի  բացում, արժեթղթերի  հաշվում  

առկա տեղեկությունների փոփոխություն, արժեթղթերի հաշվի 

փակում, արժեթղթերի հաշվում գրանցված արժեթղթերի 

մնացորդի փոփոխություն, համակարգում այլ տեղեկությունների 

գրանցում և/կամ համակարգից տեղեկությունների տրամադրում:

Կորպորատիվ գործողություն 

Թողարկողի որոշմամբ տվյալ թողարկողի որևէ դասի (տեսակի) 

արժեթղթերի անվանական արժեքի  փոփոխություն, փոխարկում, 

բաժանում,  համախմբում, հետգնում, ձեռքբերում, մարում, չեղյալ 

համարում կամ Թողարկողի վերակազմակերպում, արժեթղթերի 

հետ կապված եկամուտների վճարում։ 

Արժեթղթերի բաժանում 
Թողարկողի տվյալ դասի արժեթղթերի  փոխարկումը նույն դասի  

ավելի մեծ քանակի  արժեթղթերի: 

Արժեթղթերի համախմբում 
Թողարկողի տվյալ դասի արժեթղթերի փոխարկումը նույն դասի 

ավելի փոքր քանակի արժեթղթերի: 

Արժեթղթերի ձեռքբերում

Թողարկողի կողմից տեղաբաշխված արժեթղթերի որոշ մասի՝ 

թողարկողի կողմից գնման գործընթաց, որի իրականացման մասին 

որոշման ընդունումը Թողարկողի համար օրենքով սահմանված 

պարտավորություն չէ։ 



  

 

ՀԱՆՐԱՄԱՏՉԵԼԻ 

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ 
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Արժեթղթերի հետգնում

Թողարկողի կողմից տեղաբաշխված արժեթղթերի 

(բացառությամբ բաց ներդրումային ֆոնդերի արժեթղթերի) որոշ 

մասի՝ Թողարկողի կողմից գնման գործընթաց, որի իրականացումը  

տվյալ արժեթղթերի թողարկման (տեղաբաշխման) որոշմամբ կամ  

օրենքով պարտադիր է։ 

Արժեթղթերի փոխարկում 

Թողարկողի տվյալ դասի արժեթղթերի շրջանառությունից հանումը 

և չեղյալ համարումը (համակարգից հեռացումը) նույն թողարկողի 

կամ այլ թողարկողի արժեթղթերով փոխանակելու միջոցով: 

Արժեթղթերի չեղարկում» կամ 

«արժեթղթերի չեղյալ համարում 

Թողարկողի տվյալ դասի արժեթղթերի շրջանառությունից դուրս 

գալու հիմքով չեղյալ համարումը՝ տվյալ դասի արժեթղթերը 

Համակարգում առկա արժեթղթերի բոլոր հաշիվներից հեռացնելու 

միջոցով։ 

Հանձնարարական 

Համակարգում գործառնություններ (բացառությամբ 

տեղեկությունների տրամադրման) կատարելու համար հիմք 

հանդիսացող թղթային կամ էլեկտրոնային փաստաթուղթ: 

ՀՏ հաղորդագրություն 

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված և 

համապատասխան համարներով տարբերանշված 

հանձնարարականի կամ տեղեկությունների էլեկտրոնային 

ձևաչափ։ 

Հարցում 

Համակարգից տեղեկությունների տրամադրման համար հիմք 

հանդիսացող փաստաթուղթ, ինչպես նաև այլ փաստաթղթեր, 

որոնք չեն կարող որակվել որպես հանձնարարական:

Դեպո հանձնարարական 
Համակարգում պետական արժեթղթերով գործառնություններ 

կատարելու հանձնարարական։ 

Դրամական միջոցների հաշվառման  

հաշիվ 

Համակարգի անդամի համար դրամական միջոցների հաշվառման 

նպատակով ՀԴԿ բացված հաշիվ։ 

Օտարերկրյա պահառու 

ՀՀ ռեզիդենտ չհանդիսացող և  ՀՀ տարածքից դուրս արժեթղթերի 

պահառության  գործունեություն իրականացնելու իրավասություն 

ունեցող անձ։

Կարգավորվող շուկայի օպերատոր «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ: 

Էլեկտրոնային եղանակ 

ՀՀ կենտրոնական բանկի ՍիԲիԷյՆեթ միջբանկային 

համակարգչային ցանցի հիման վրա գործող Լոտուս համակարգի 

Էլեկտրոնային փոստի (այսուհետ՝ ՍիԲիԷյՆեթ համակարգչային 

ցանց) կամ իրավասու (փոխադարձ համաձայնեցված) այլ 

էլեկտրոնային հասցեի կամ ՀՀ կենտրոնական բանկի էլեկտրոնային 

վճարումների համակարգի (այսուհետ՝ Էլեկտրոնային վճարումների 

համակարգ) միջոցով տեղեկությունների կամ փաստաթղթերի 

ստացման և/կամառաքման կապի եղանակ։ 

Ազատ առաքում կամ մյուսին ST 

փոխանցում 

Արժեթղթերի մի հաշվից մյուսին արժեթղթերի փոխանցման 

տեսակ, որի դեպքում չի պահանջվում ստացող կողմից հաստատում 

կամ համաձայնություն։ 

 

Ազատ առաքում` համաձայնությամբ 

կամ FOP փոխանցում 

Արժեթղթերի մի հաշվից մյուսին արժեթղթերի փոխանցման 

տեսակ, որի դեպքում պահանջվում են և փոխանցող և ստացող 

կողմերի համապատասխանաբար փոխանցման և ստացման 

հանդիպակած հանձնարարականներ: 



  

 

ՀԱՆՐԱՄԱՏՉԵԼԻ 

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ 
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Առաքում վճարման դիմաց կամ DVP 

փոխանցում 

Արժեթղթերի մի հաշվից մյուսին արժեթղթերի փոխանցման 

տեսակ, որի դեպքում պահանջվում են և փոխանցող և ստացող 

կողմերի համապատասխանաբար, փոխանցման և ստացման 

հանդիպակած հանձնարարականներ, ինչպես նաև DVP 

փոխանցման համար անհրաժեշտ՝ վերջնահաշվարկի 

ապահովման միջոց հանդիսացող դրամական միջոցների կամ 

արժեթղթերի առկայություն: 

Արժեթղթերի պորտֆելի փոխանցում 

Արժեթղթերի մի հաշվից մյուսին արժեթղթերի փոխանցման 

տեսակ, որի արդյունքում արժեթղթերի հաշվին առկա բոլոր 

արժեթղթերի փոխանցումն իրականացվում է փոխանցման մեկ 

գործառնության գրանցմամբ: 

Արգելադրում 

Գործառնություն, որի արդյունքում Համակարգում արժեթղթերի 

փոխանցումներն արգելվում կամ սահմանափակվում են ՀԴԿ 

Կանոններով և/կամ օրենքով սահմանված դեպքերում, կարգով և 

ժամանակահատվածում։ 

Պետական պարտատոմս 

ՀՀ ֆինանսների նախարարության պետական (գանձապետական)  

կամ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված 

պարտատոմսեր։ 

Հաճախորդ 

Բանկի հետ համապատասխան պայմանագիր կնքած 

անվանական արժեթղթերի թողարկողը,  արժեթղթերի հաշվի 

սեփականատեր և արժեթղթերի հաշվի անվանատեր 

անվանական  հանդիսացող ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ 

ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, պետություն կամ 

համայնքները, որոնք պահառության հանձնված արժեթղթերի 

սեփականատեր են կամ այդ արժեթղթերի նկատմամբ ունեն այլ 

գույքային իրավունքներ (գրավառու կամ հավատարմագրային 

կառավարիչ), ինչպես նաև օտարերկրյա պահառուն, այդ թվում` երբ 

վերջինս հանդես է գալիս որպես անվատեր տվյալ պահառուի մոտ։ 

Հաճախորդների բանկային  

հաշիվների սպասարկում 
Հաճախորդների սպասարկման  բաժնի աշխատակից։ 

Ներդրումային գործառնությունների 

համար պատասխանատու 

ստորաբաժանում 

Գանձապետարանի Արժեթղթերով գործառնությունների բաժին

Սույն կարգով սահմանված 

համակարգի հիմնական և լրացուցիչ 

ծառայությունների, ինչպես նաև 

արժեթղթերի հաշիվների 

սպասարկումը իրականացող անձ 

Բանկի վարչության նախագահի կարգադրությամբ սահմանված 

համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման 

աշխատակից։ 

Սույն կարգով սահմանված 

համակարգի հիմնական և լրացուցիչ 

ծառայությունների, ինչպես նաև 

արժեթղթերի հաշիվների 

սպասարկման հետ կապված 

գործառնությունների հաստատող 

Բանկի վարչության նախագահի կարգադրությամբ սահմանված 

համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանաման 

ղեկավար։  

Սույն կարգով սահմանված  

գործառնությունների իրավական 

գործընթացը ուղեկցող 

ստորաբաժանում                                  

Իրավաբանական վարչություն 
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Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

Իրավասու հաշիվներով գործարքի 

կատարում 

Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների 

վարչության ներքին հաշվապահության բաժնի համապատասխան 

աշխատակից, որը գործարքի կարգադրության հիման վրա 

իրականացնում է բանկի անունից կամ հաճախորդի 

հանձնարականով կատարված գործարքների  հաշվապահական 

հաշվառումը և վերջնահաշվարկը։ 

Իրավասու հաշիվներով գործարքի  

hաստատում 

Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների 

վարչության պետի տեղակալ-գլխավոր հաշվապահի տեղակալ: 

Ծրագրային համակարգի 

կարգավորումների 

պատասխանատու 

Թվային բանկինգի տնօրինություն

Էլեկտրոնային փոխանցումների 

համակարգերի  գործունեության և 

կիրառվող ծրագրային փաթեթների 

շահագործման պատասխանատու 

Էլեկտրոնային փոխանցումների բաժին 

 

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

3.1. Ընդհանուր դրույթներ 

3.1.1. Սույն կարգում կիրառվող այլ հասկացություններն ունեն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով, 

դրա հիման վրա ընդունված ՀՀ Կենտրոնական բանկի իրավական նորմատիվ ակտերով, ինչպես նաև 

«Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ի «Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային 

միասնական համակարգի գործունեության կանոններով» սահմանված նշանակությունը: 

3.1.2. Համակարգի անդամ դառնալու և միաժամանակ Հաշվի Օպերատորի և/կամ կարգավորվող շուկայի 

հաշվարկային համակարգի անդամի կարգավիճակ ստանալու համար համար ներկայացվող 

փաստաթղթերի կազմը, Հաշվի Օպերատորի և կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի 

անդամի կարգավիճակի տրամադրման, համակարգի միացման, գործառնությունների կատարման 

հանձնարարականների ձևերը և ներակայացման կարգը, ՀԿԴ իրավունքները և 

պարտականությունները, համակարգի անդամների կողմից ՀԴԿ կանոններով սահմանված 

պահանջների պահպանման նկատմամբ հսկողության ապահովման և արտահերթ ստուգումների  

իրականացման գործընթացը, Համակարգի Անդամի կարգավիճակի կասեցումը և Համակարգի  

Անդամի կարգավիճակի դադարեցումը, ինչպես նաև պատասխանատվության մեխանիզմները  

կարգավորվում է ՀԴԿ-ի «Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի 

գործունեության կանոններով» սահմանված կարգով 

3.2. Համակարգում գործառնություններ   կատարելու համար հիմք    հանդիսացող թղթային կամ 

էլեկտրոնային հանձնարարականների ձևերը հաստատվում են բանկի վարչության նախագահի 

կարգադրությամբ։ 

4. Անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրի վարում 

4.1. Թողարկողի ռեեստրի վարման պայմանագրի կնքումը և վերակնքումը 

4.1.1. Բացառությամբ Կենտրոնական դեպոզիտարիային Կանոններով սահմանված դեպքերի, Թողարկողի 

Ռեեստրի վարմամբ պայմանավորված ծառայությունները Կենտրոնական դեպոզիտարիան 

մատուցում է բանկի միջնորդությամբ, որտեղ Կենտրոնական դեպոզիտարիային ներկայացնում է այն 

Հաշվի Օպերատորը, որի միջնորդությամբ Թողարկողի հետ կնքվել է Ռեեստրի վարման 

պայմանագիր:

4.1.2. Եթե Թողարկողն ունի Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ առանց Հաշվի Օպերատորի 

միջնորդության կնքված Ռեեստրի վարման պայմանագիր, ապա Ռեեստրի վարմամբ 

պայմանավորված բոլոր ծառայություններից օգտվելու համար Թողարկողը պետք է Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի հետ վերակնքի Ռեեստրի վարման պայմանագիրը Հաշվի Օպերատորի 
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միջնորդությամբ: Ռեեստրի վարման պայմանագիրը վերակնքվում է նաև այն դեպքում, երբ 

Թողարկողի և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջև արդեն իսկ առկա է Հաշվի Օպերատորի 

միջնորդությամբ կնքված Ռեեստրի վարման պայմանագիր, սակայն Թողարկողը ցանկություն է 

հայտնել վերակնքել այդ պայմանագիրը և սպասարկվել մեկ այլ Հաշվի Օպերատորի կողմից կամ 

դադարեցվել է Թողարկողին սպասարկող Հաշվի Օպերատորի կարգավիճակը, կամ Թողարկողը 

Հաշվի Օպերատորի միջնորդությամբ կնքում է այնպիսի արժեթղթերի Ռեեստրի վարման 

պայմանագիր, որոնց Ռեեստրը՝ Հաշվի Օպերատորի միջնորդությամբ կամ առանց դրա, նախկինում 

վարվել է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից:

4.1.3. Եթե Թողարկողը թողարկել և/կամ թողարկում է մեկից ավելի տեսակի (դասի) այնպիսի արժեթղթեր, 

որոնց համար օրենքով և/կամ թողարկման պայմաններով նախատեսված է դրանց 

սեփականատերերի ռեեստրների վարում, ապա ՀԴԿ Ռեեստրի վարմամբ պայմանավորված 

ծառայություններն այդ թողարկողին մատուցում է պայմանով, որ թողարկողը բանկի հետ կվերակնքի 

նաև առանց բանկի միջնորդության ՀԿԴ-ի հետ նախկինում կնքած և գործող Ռեեստրի վարման 

պայմանագրերը, եթե այդպիսիք կան: Սույն կետում նշված պայմանի կատարումից թողարկողի 

հրաժարվելու դեպքում Բանկը հրաժարվում է տվյալ Թողարկողի հետ որևէ Ռեեստրի վարման 

պայմանագիր կնքելուց: Ռեեստրավարման ենթակա յուրաքանչյուր դասի արժեթղթերի ռեեստրի 

վարման Պայմանագրի կնքման համար թողարկողը պատասխանատու ստորաբաժանում է 

ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը. 

4.1.3.1. դիմում (Հավելված 1),  

4.1.3.2. թողարկողի պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը և հարկ վճարողի 

հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) կամ այլ համարժեք համարը (ոչ ռեզիդենտ թողարկողների 

դեպքում) հավաստող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում). 

4.1.3.3. թողարկողի գործադիր մարմնի լիազորությունները հաստատող փաստաթղթի պատճենը, 

4.1.3.4. տեղեկանք արժեթղթերի հավաստագրերի առկայության (տպագրման) մասին, 

4.1.3.5. ավարտված և արդյունքներն ամրագրած տեղաբաշխման գործընթացի արդյունքում ձևավորված 

արժեթղթերի (առկայության դեպքում) սեփականատերերի (անվանատերերի) ցուցակի 

փաստաթղթային և էլեկտրոնային տարբերակները՝ ըստ սույն կարգի Հավելված 2-ի, ներառելով 

նաև տեղեկություններ արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների սահմանափակումների 

վերաբերյալ: Փաստաթղթային տարբերակը պետք է վավերացված լինի Թողարկողի կնիքով 

(առկայության դեպքում) և ստորագրված՝ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրա կողմից 

լիազորված անձի կողմից՝ համապատասխան լիազորագրի առկայության դեպքում: Ցուցակը կամ 

դրան ուղեկցող գրությունը պետք է նաև պարունակի դրույթ, որ տեղեկությունները ներառված են 

լավագույն իրազեկվածության պայմաններում, իսկ եթե առկա են նաև տեղեկություններ 

արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների սահմանափակումների վերաբերյալ, ապա ցուցակին կից 

պետք է ներկայացվեն նաև այդ սահմանափակումների հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը կամ 

դրանց պատճենները  

4.1.3.6. եթե Ռեեստրի վարման պայմանագիր կնքելիս Թողարկողն իրականացնում է նախկինում 

տեղաբաշխված արժեթղթերի լրացուցիչ տեղաբաշխում, որի գործընթացը դեռ չի ավարտվել 

կամ Թողարկողի հետ կնքվում է այնպիսի արժեթղթերի Ռեեստրի վարման պայմանագիր, որոնց 

տեղաբաշխումը դեռ չի իրականացվել կամ ավարտվել` այսինքն տեղաբաշխման ենթակա 

արժեթղթերի վաճառքի գործընթացը դեռ չի իրականացվել, իրականացվել է մասամբ կամ տվյալ 

արժեթղթերի տեղաբաշխման արդյունքները դեռ չեն ամրագրվել, ապա Թողարկողը բանկին 

տեղեկություններ է ներկայացնում տեղաբաշխվող արժեթղթերի բնութագրիչների 

(դասը/տեսակը, քանակը, անվանական արժեքը և այլն), տվյալ արժեթղթերի թողարկման 

որոշման, տեղաբաշխման կարգի, պայմանների և ժամկետների վերաբերյալ, նկատի ունենալով, 

որարժեթղթերի տեղաբաշխման գործառնությունը Համակարգում գրանցվում է Ռեեստրի 

վարման պայմանագիր կնքելուց հետո՝  և  սահմանված 

կարգով.
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

4.1.3.7. Ռեեստրավարման ենթակա արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագրի (ԱՄՏԾ) կամ 

արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագրի (ԱՆԾ) շնորհման հայտ 2 օրինակից (այսուհետ՝ Հայտ), 

որը լրացվում և ներկայացվում է՝ համաձայն Կենտրոնական դեպոզիտարիայի «Արժեթղթերի 

միջազգային տարբերակիչ ծածկագրի շնորհման» կանոնների, կամ տեղեկություններ տվյալ 

արժեթղթերին Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից շնորհված և գործող ԱՄՏԾ-ի կամ ԱՆԾ-

ի վերաբերյալ, եթե այդպիսիք առկա են, և եթե ԱՄՏԾ-ի կամ ԱՆԾ-ի շնորհման և պահպանման 

պայմաններով նախկինում ներկայացված տեղեկությունները փոփոխված չեն. 

4.1.3.8. թողարկողի գործող կանոնադրության պատճենը, եթե ներկայացված չէ Հաշվի Օպերատորին. 

4.1.3.9. թողարկողի վճարային գործակալի վերաբերյալ տեղեկություններ, որն իրավասու է թողարկողի 

անունից կատարելու վճարումներ արժեթղթերի սեփականատերերին (առկայության դեպքում): 

4.1.4. Ռեեստրի վարման պայմանագրի վերակնքման դեպքում Թողարկողը չի ներկայացնում սույն կարգի 

4.1.3. կետի 4.1.3.4. և 4.1.3.5. ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը, սակայն պետք է բանկին 

տեղեկություններ տրամադրի սույն կարգի 5.1.2. կետի  5.1.2.4 ենթակետով սահմանված Թողարկողի 

արժեթղթերի հաշվի առկայության վերաբերյալ՝ առկայության դեպքում նաև տեղեկություններ 

տրամադրելով այդ հաշվին հաշվեգրված արժեթղթերի վերաբերյալ: Ռեեստրի վարման 

պայմանագրի վերակնքման դեպքում, որպես տեղեկությունների սկզբնաղբյուր, հիմք են ընդունվում 

Համակարգում առկա տեղեկությունները: Եթե Ռեեստրի վարման պայմանագրի վերակնքման 

ժամանակ առկա են Թողարկողին և նրա տվյալ տեսակի (դասի) արժեթղթերի Ռեեստրին վերաբերող 

և դեռ Համակարգում չգրանցված տեղեկությունների փոփոխություններ կամ Հաշվի Օպերատորը 

բացահայտում է այդպիսի փոփոխությունների առկայությունը, և Թողարկողը չի ներկայացնում 

փոփոխությունների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը (ԱՄՏԾ-ի կամ ԱՆԾ-ի 

բացակայության դեպքում՝ նշելով արժեթղթերի դասը) կամ չի վճարում գրանցման համար 

անհրաժեշտ վճարները, ապա Ռեեստրի վարման պայմանագիրը վերակնքվում է նշված 

փոփոխությունների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը Թողարկողի կողմից 

ներկայացնելուց, ինչպես նաև անհրաժեշտ վճարումները կատարելուց հետո, եթե վճարումների 

վերաբերյալ Հաշվի Օպերատորի և Թողարկողի միջև այլ պայմանավորվածություն առկա չէ:

4.1.5. Եթե Թողարկողը բանկի միջնորդությամբ արդեն կնքել (վերակնքել) է Ռեեստրի վարման 

պայմանագիր, ապա Թողարկողը հետագայում Ռեեստրի վարման պայմանագրեր կնքելիս կարող է 

բանկին չներկայացնել սույն կարգի 4.1.3․ կետով սահմանված և արդեն ներկայացված 

տեղեկությունները (փաստաթղթերը)՝ Հաշվի Օպերատորին ներկայացնելով հավաստում առ այն, որ 

չներկայացվող տեղեկությունները (փաստաթղթերը) փոփոխության չեն ենթարկվել:

4.1.6. Սպասարկողը հավաստիանալով, որ Թողարկողի կողմից ներկայացված տեղեկություններում առկա 

չեն անհամապատասխանություններ ու թերություններ, փաստաթղթերը կազմված և հաստատված 

են պատշաճ կերպով, և որ Թողարկողի կողմից կատարված են բանկի իրավական ակտերով 

սահմանված, իսկ վերակնքման դեպքում՝ նաև Կենտրոնական դեպոզիտարիայի և/կամ նախկին 

Հաշվի Օպերատորի (Հաշվի Օպերատորի փոփոխության դեպքում) նկատմամբ Կանոններով 

նախատեսված ծառայությունների հետ կապված դրամական պարտավորությունները, Թողարկողի 

հետ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կնքում է Ռեեստրի վարման պայմանագիր:Եթե նշված 

պայմանագիրը կնքելիս որևէ փաստաթղթով չի հավաստվում Թողարկողի կողմից ներկայացված 

փաստաթղթերի կազմը, ապա կազմվում է Թողարկողի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի 

հանձնման-ընդունման ակտ, որը ստորագրվում և կնքվում է (կնիքի առկայության դեպքում) բանկի և 

Թողարկողի կողմից:

4.1.7. Սպասարկողը փաթեթը հանձնում է Իրավաբանական վարչությանը Պայմանագիր կնքելու համար 

իրավական եզրակացություն ստանալու նպատակով: 

4.1.8. Իրավաբանական վարչությունը նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում է 

համապատասխան եզրակացություն Պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ: 

4.1.9. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի նկատմամբ Կանոններով նախատեսված ծառայությունների հետ 

կապված Թողարկողի ունեցած դրամական պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկությունները 

սպասարկողը կարող է ստանալ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ինտերնետային կայքի միջոցով 
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կամ անմիջական հարցման արդյունքում: Եթե Հաշվի Օպերատորների միջև Կանոններով 

նախատեսված ծառայությունների հետ կապված Թողարկողի ունեցած դրամական 

պարտավորությունների ճշտման այլ եղանակի վերաբերյալ համաձայնություն առկա չէ, ապա Հաշվի 

Օպերատորի փոփոխության դեպքում նախկին Հաշվի Օպերատորի նկատմամբ Թողարկողի՝ սույն 

կետում նշված, դրամական պարտավորությունները ճշտելու նպատակով, Ռեեստրի վարման 

պայմանագրի վերակնքման օրը կամ մինչ այդ նախկին Հաշվի Օպերատորի հետ համաձայնեցված 

օրը, մինչև նշված օրվա ժամը 1600-ը, նոր Հաշվի Օպերատորը՝ նախապես հեռախոսով զգուշացնելուց 

հետո, ՍիԲիԷյՆեթ համակարգի միջոցով հարցում է ուղարկում Թողարկողին սպասարկող Հաշվի 

Օպերատորին, ինչը ստանալուց հետո վերջինս պարտավոր է մեկ ժամվա ընթացքում նոր Հաշվի 

Օպերատորին տեղեկություններ տրամադրել իր հանդեպ Ռեեստրի վարման պայմանագրի 

վերակնքման օրվա դրությամբ ՀԴԿ-ի Կանոններով նախատեսված ծառայությունների հետ կապված 

տվյալ Թողարկողի դրամական պարտավորությունների վերաբերյալ: Եթե Թողարկողին սպասարկող 

Հաշվի Օպերատորը սույն պարբերությամբ սահմանված ժամկետում նոր Հաշվի Օպերատորին չի 

տրամադրում անհրաժեշտ տեղեկությունները, ապա նոր Հաշվի Օպերատորն իրավունք ունի 

Թողարկողի հետ Ռեեստրի վարման պայմանագիրը կնքել առանց հաշվի առնելու նախկին Հաշվի 

Օպերատորի նկատմամբ Թողարկողի ունեցած դրամական պարտավորությունները:

4.1.10. Ռեեստրի վարման պայմանագիրը կազմվում է 3 օրինակից, ընդ որում Պայմանագրի մեկ 

օրինակը, ինչպես նաև թողարկողի կողմից ներկայացված Հայտի մեկ բնօրինակը Հաշվի 

Օպերատորը պարտավոր է հանձնել Կենտրոնական դեպոզիտարիային Պայմանագրի կնքման 

պահից յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ սույն կարգի 4.1.3. կետի 4.1.3.5. և  4.1.3.6. 

ենթակետերով սահմանված (եթե ներկայացումը պարտադիր է)  փաստաթղթերի էլեկտրոնային 

մեկական տարբերակները՝ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Սի Բի Էյ Նեթ համակարգի 

իրավասու հասցեից:  

4.1.11. Եթե Թողարկողն բանկի միջնորդությամբ կնքում է Ռեեստրի վարման պայմանագիր 

այնպիսի արժեթղթերի համար, որոնց Ռեեստրի վարումը Հաշվի Օպերատորի միջոցով կամ առանց 

դրա չի իրականացվում Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից, ապա մեկ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում սպասարկողը Ծրագրային համակարգ է մուտքագրում Թողարկողի վերաբերյալ 

համապատասխան տվյալները, եթե Ծրագրային համակարգում նրա վերաբերյալ տեղեկությունները 

բացակայում են, իսկ Կենտրոնական դեպոզիտարիան՝ Հաշվի Օպերատորի կողմից 

համապատասխան տեղեկությունները ստանալուց հետո, Թողարկողի արժեթղթերի վերաբերյալ 

համապատասխան տվյալները: Եթե Ռեեստրի վարման պայմանագիր կնքելիս Թողարկողը՝  բանկի է 

ներկայացրել սույն կարգի 4.3.1. կետի 4.1.3.5. ենթակետով սահմանված անվանական արժեթղթերի 

սեփականատերերի (անվանատերերի) ցուցակը, և որի էլեկտրոնային տարբերակը բանկի կողմից ՀՀ 

Կենտրոնական բանկի ՍիԲիԷյՆեթ համակարգի միջոցով ուղարկվել է Կենտրոնական 

դեպոզիտարիային՝ Թողարկողի արժեթղթերը սեփականատերերի (անվանատերերի) արժեթղթերի 

հաշիվներին հաշվեգրելու համար, ապա Կենտրոնական դեպոզիտարիան անվանական 

արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ցուցակի էլեկտրոնային տարբերակը ստանալու 

պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, սույն կետում նշված ցուցակում ներառված 

տվյալների հիման վրա, արժեթղթերի սեփականատերերի համար բացում է արժեթղթերի 

ժամանակավոր հաշիվներ՝ դրանցում հաշվեգրելով համապատասխան քանակի արժեթղթերը, 

ինչպես նաև արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների սահմանափակումների վերաբերյալ 

տեղեկությունները, եթե այդպիսիք կան: Այն դեպքում, երբ Թողարկողի կողմից ներկայացված 

անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ցուցակում ներառված որևէ 

անձին վերաբերող տեղեկություններում նշված է նաև Ծրագրային համակարգում այդ անձի համար 

արդեն բացված արժեթղթերի հաշվի համարը կամ տվյալ անձի անձնագրային տվյալները՝ 

ֆիզիկական անձի դեպքում կամ պետական գրանցման վկայականի համարը՝ իրավաբանական 

անձի դեպքում, որոնց հիման վրա Կենտրոնական դեպոզիտարիան կարող է նույնականացել նշված 

անձի անվամբ Համակարգում առկա արժեթղթերի սեփականատիրոջ (անվանատիրոջ) հաշիվը, 
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ապա Կենտրոնական դեպոզիտարիան արժեթղթերը հաշվեգրում է Համակարգում տվյալ անձի 

անվամբ բացված արժեթղթերի հաշվին:

4.1.12. Պայմանագրի կնքման արդյունքում սպասարկողը ծրագրային համակարգ է մուտքագրում 

թողարկողի և վերջինիս կողմից թողարկված, որոնք ստուգվում և վավերացվում են հաստատողի 

կողմից: 

4.1.13. Ռեեստրի վարման պայմանագրի կնքման պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում 

կամ թողարկողի հետ համաձայնեցված ավելի երկար ժամկետի ընթացքում, սպասարկողը 

Թողարկողին տրամադրում է արժեթղթերի գրանցված սեփականատերերի (անվանատերերի) 

ցուցակը, որը ստուգվում է հաստատողի կողմից։  

4.1.14. Ռեեստրի վարման ծառայությունների   մատուցման   և   ռեեստրի վարման ծառայության   

սակագնի   հաշվարկման   սկիզբ  է   համարվում Ռեեստրի վարման պայմանագրի կնքման օրը:  

4.1.15. Ռեեստրի վարման պայմանագրի կնքումը (վերակնքումը) պետք է զուգորդվի տվյալ բանկի 

հետ սույն կարգի 5.1.2. կետի 5.1.2.4. ենթակետով սահմանված Թողարկողի արժեթղթերի հաշվի 

բացումը և սպասարկումն ապահովող պահառության պայմանագրի կնքումով, եթե Թողարկողն ունի 

հետգնված (ձեռքբերված) և չմարված տվյալ դասի արժեթղթեր (և, մասնավորապես՝ Համակարգում 

ունի ոչ զրոյական մնացորդով Թողարկողի արժեթղթերի հաշիվ) և եթե Թողարկողը բանկի հետ դեռ 

չի կնքել նման պայմանագիր: Եթե Թողարկողը սույն կետում սահմանված հանգամանքների 

առկայության դեպքում հրաժարվում է տվյալ Հաշվի Օպերատորի հետ կնքել նշված արժեթղթերի 

պահառության պայմանագիրը, ապա Հաշվի Օպերատորը պետք է մերժի նաև Ռեեստրի վարման 

պայմանագրի կնքումը: 

4.1.16. Թողարկողի արժեթղթերի հաշվի բացումը և սպասարկումն ապահովող պահառության 

պայմանագրի կնքման պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում սպասարկողը թողարկողի 

համար բացում է թողարկողի արժեթղթերի հաշիվ, եթե Ծրագրային համակարգում տվյալ 

Թողարկողի համար առկա չէ տվյալ Հաշվի Օպերատորի միջոցով բացված թողարկողի արժեթղթերի 

հաշիվ ակտիվ կարգավիճակով: Ընդ որում բանկը մինչև արժեթղթերի հաշվի բացումը ստուգում է 

Համակարգում թողարկողի արժեթղթերի հաշվի առկայությունը ժամանակավոր հաշվի 

կարգավիճակով: Առկայության դեպքում այն վերաբացվում է սույն կարգով սահմանված 

պահանջներով:  

4.1.17. Բանկի  միջնորդությամբ Թողարկողի և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջև կնքված 

Ռեեստրի վարման պայմանագրի (պայմանագրերի) վերակնքման դեպքում նախկինում կնքված 

Ռեեստրի վարման և, առկայության դեպքում՝ Թողարկողի արժեթղթերի հաշվի բացումը և 

սպասարկումն ապահովող պահառության, պայմանագրերը համարվում են լուծված նոր Ռեեստրի 

վարման պայմանագրի (պայմանագրերի) վերակնքման պահից: Սույն կետում նշված պայմանագրերի 

լուծվելու դեպքում պայմանագրերի կողմերի ունեցած ժամկետանց բոլոր պարտավորությունները 

շարունակում են պահպանել իրենց ուժը մինչև դրանց ամբողջական կատարումը: 

4.1.18. Կենտրոնական դեպոզիտարիան բանկի  միջնորդությամբ Ռեեստրի վարման պայմանագրի 

կնքման կամ վերակնքման արդյունքում մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում բանկին տալիս է 

տվյալ Թողարկողին սպասարկելու հասանելիություն, եթե արդեն տրված չէ, իսկ Հաշվի Օպերատորի 

փոխվելու դեպքում միաժամանակ արգելափակում է նախկին Հաշվի Օպերատորի՝ Թողարկողին 

սպասարկելու հասանելիությունը և ծանուցում վերջինիս տվյալ Թողարկողի հետ Ռեեստրի վարման և 

Թողարկողի արժեթղթերի հաշվի բացումը և սպասարկումն ապահովող պահառության 

պայմանագրերի լուծման վերաբերյալ: Եթե Ռեեստրի վարման պայմանագրի վերակնքման ժամանակ 

Թողարկողի համար բացվել է Թողարկողի արժեթղթերի նոր հաշիվ, ապա Կենտրոնական 

դեպոզիտարիան, երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, նախկին Հաշվի Օպերատորին 

տեղեկացնում է նաև Թողարկողի նոր բացված արժեթղթերի հաշվի համարի վերաբերյալ: Ծանուցումը 

ստանալու պահից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում նախկին Հաշվի Օպերատորը պարտավոր 

է փակել իր կողմից բացված Թողարկողի արժեթղթերի հաշիվը՝ եթե այդ հաշիվն ունի զրոյական 

մնացորդ: Եթե Թողարկողի արժեթղթերի հաշվի մնացորդը զրոյական չէ, ապա նախկին Հաշվի 

Օպերատորը պարտավոր է Թողարկողի արժեթղթերի նոր բացված հաշվի համարի վերաբերյալ 
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

տեղեկացումը ստանալու պահից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ հաշվում առկա 

հետգնված կամ ձեռք բերված արժեթղթերի պորտֆելը փոխանցել տեղեկացման մեջ նշված 

արժեթղթերի հաշվին և փակել իր կողմից բացված Թողարկողի արժեթղթերի հաշիվը: 

4.2. Արժեթղթերի տեղաբաշխմամբ պայմանավորված գործառնություններ 

4.2.1. Արժեթղթերի տեղաբաշխման գործառնությունը Համակարգում գրանցվում է արժեթղթերի 

առաջնային տեղաբաշխման կամ լրացուցիչ տեղաբաշխման գործառնությունների ձևով: 

4.2.2. Արժեթղթերի տեղաբաշխման գործառնությունը Համակարգում գրանցելու համար անհրաժեշտ է, որ 

Թողարկողն ունենա Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ Հաշվի Օպերատորի միջնորդությամբ 

(ՀԴԿ-ի Կանոններով սահմանված դեպքում՝ առանց Հաշվի Օպերատորի միջնորդության) կնքված 

տվյալ արժեթղթերի Ռեեստրի վարման պայմանագիր, և Հաշվի Օպերատորին (Կենտրոնական 

դեպոզիտարիային) ներկայացնի արժեթղթերի թողարկման (տեղաբաշխման) որոշման պատճենը, 

ինչպես նաև արժեթղթերի տեղաբաշխման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանող 

փաստաթղթի պատճենը, եթե նշված տեղեկությունները ներառված չեն արժեթղթերի թողարկման 

(տեղաբաշխման) որոշման մեջ: 

4.2.3. Տեղաբաշխվող արժեթղթերը Համակարգում կարող են ներառվել միայն Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի «Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագրի շնորհման» կանոնների 

համաձայն դրանց շնորհված ԱՆԾ-ի կամ ԱՄՏԾ-ի հիմքով: Լրացուցիչ կամ նոր տեսակի 

բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ավարտից հետո, Թողարկողին և դրա արժեթղթերին վերաբերող 

տեղեկությունների փոփոխության, ինչպես նաև տեղաբաշխված արժեթղթերին Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի կողմից ԱՄՏԾ-ի շնորհման (եթե տվյալ արժեթղթերին այն դեռևսշնորհված չէ) 

նպատակով, Թողարկողը՝ իրեն սպասարկող Հաշվի Օպերատորի միջնորդությամբ, պետք է 

Կենտրոնական դեպոզիտարիային ներկայացնի բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքների 

պաշտոնապես ամրագրումը հավաստող, ինչպես նաև Կենտրոնական դեպոզիտարիայի 

«Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագրի շնորհման» կանոններով սահմանված 

փաստաթղթերը: Արժեթղթերի տեղաբաշխման արդյունքների պաշտոնապես ամրագրումը 

հավաստող փաստաթուղթը չի ներկայացվում այն դեպքում, երբ արժեթղթերի տեղաբաշխումն 

իրականացվել է Կարգավորվող շուկայի օպերատորի առաջնային տեղաբաշխման հարթակում: 

4.2.4. Լրացուցիչ կամ նոր դասի (տեսակի) բաժնետոմսերի տեղաբաշխման դեպքում, մինչև այդ 

արժեթղթերի տեղաբաշխման արդյունքների պաշտոնապես ամրագրումը հավաստող 

փաստաթղթերը Թողարկողի կողմից իրեն սպասարկող Հաշվի Օպերատորի միջնորդությամբ 

Կենտրոնական դեպոզիտարիային ներկայացման հաջորդ օրը, Կենտրոնական դեպոզիտարիան 

Համակարգում սահմանափակում է տեղաբաշխված (ձեռք բերված) բաժնետոմսերով գործառնություն 

իրականացնելու (ձայնի իրավունք տվող արժեթղթերի դեպքում՝ նաև ձայնի իրավունքի մասին 

տեղեկատվության տրամադրման) հնարավորությունը: Եթե թողարկողն իրականացնում է նոր դասի 

արժեթղթերի տեղաբաշխում, որի նպատակով կնքել է ռեեստրի վարման պայմանագիր և տվյալ 

արժեթղթերի թողարկման (տեղաբաշխման) համար սահմանված ժամկետներում Համակարգում չի 

գրանցվել տվյալ արժեթղթերի՝ Հաշվետիրոջ հաշվում ամրագրման որևէ գործառնություն, ապա 

տվյալ դասի արժեթղթերի ռեեստրի վարման պայմանագիրը լուծվում է՝ Թողարկողի կողմից 

ներկայացված դիմումի հիման վրա: Կենտրոնական դեպոզիտարիան իր ինտերնետային կայքում 

հրապարակում է տեղեկություններ սույն կետում նշված սահմանափակումների կիրառման և 

դադարեցման վերաբերյալ: 

4.2.5. Սույն կարգի 4.2.4.  կետում սահմանված դեպքում և ժամանակահատվածում բանկին արգելվում է 

սահմանափակման ներքո գտնվող բաժնետոմսերի փոխանցման կամ արժեթղթերի նկատմամբ 

իրավունքների փոփոխման հանձնարարականների ընդունումը կամ կատարումը: 

4.2.6. Եթե Թողարկվող արժեթղթերի տեղաբաշխումը նախատեսվում է իրականացնել Կարգավորվող 

շուկայի արժեթղթերի տեղաբաշխման համակարգով, ապա Թողարկողի հանձնարարականի հիման 

վրա սպասարկողը բացում է տեղաբաշխվող արժեթղթերի հաշիվ, որում տեղաբաշխման ենթակա 

արժեթղթերի ծավալը հաշվեգրվում է Կարգավորվող շուկայում տեղաբաշխման իրականացման 

առնվազն նախորդ օրը՝ Թողարկողի հանձնարարականի և Կարգավորվող շուկայի օպերատորի 
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արժեթղթերի տեղաբաշխման վերաբերյալ որոշման պատճենի հիման վրա: Թողարկողի 

հանձնարարականում պետք է նշվի արժեթղթերի տեղաբաշխման սկզբի և ավարտի ժամկետները 

կամ դրանց որոշման կարգը: Կենտրոնական դեպոզիտարիան Կարգավորվող շուկայի օպերատորի 

կողմից ներկայացված ծանուցման հիման վրա Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված 

արժեթղթերից տարբերվող տարբերակիչ ծածկագիր ունեցող՝ տեղաբաշխման ենթակա 

արժեթղթերի համար Ծրագրային համակարգում ապահովում է առևտրային արգելադրում 

կատարելու հնարավորություն, որը դադարեցվում է Կարգավորվող շուկայում տեղաբաշխման 

ավարտից անմիջապես հետո՝ մինչև տվյալ արժեթղթերի՝ Կարգավորվող շուկայում առևտրին 

թուլատրումը: Սույն կետով սահմանված սպասարկողի կողմից տեղաբաշխվող արժեթղթերի հաշվի 

բացումը հաստատվում է հաստատողի կողմից։ 

4.2.7. Տեղաբաշխվող արժեթղթերի հաշիվը փակվում է Թողարկողի պահանջով կամ բանկի հետ Ռեեստրի 

վարման պայմանագրի լուծման դեպքում՝ միաժամանակ չեղարկելով այդ հաշվին առկա 

չտեղաբաշխված (մնացորդային) արժեթղթերը, եթե այդպիսիք կան: 

4.2.8. Կարգավորվող շուկայից դուրս իրականացվող արժեթղթերի տեղաբաշխման պարագայում 

Թողարկողը կամ Թողարկողի հետ կնքած պայմանագրի հիման վրա արժեթղթերը տեղաբաշխողն 

արժեթղթերի տեղաբաշխման գործարքների արդյունքները Համակարգում ամրագրելու համար 

բանկին պետք է ներկայացնի արժեթղթերի տեղաբաշխման հանձնարարականներ, որոնք պետք է 

պարունակեն հետևյալ պարտադիր տեղեկությունները. 

4.2.8.1.  արժեթղթերի թողարկողի անվանումը և ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն. 

4.2.8.2. թողարկված արժեթղթերի քանակը. 

4.2.8.3. տեղաբաշխված       արժեթղթերի       քանակը       (արժեթղթերի  տեղաբաշխումն ավարտված 

լինելու դեպքում)․  

4.2.8.4. տեղաբաշխված արժեթղթերը ձեռքբերող անձի անուն, ազգանունը (անվանումը), նրա ակտիվ 

կարգավիճակով արժեթղթերի հաշվի համարը, ձեռքբերած արժեթղթերի քանակը և ձեռքբերման 

գինը. 

4.2.9. Սպասարկողը  հավաստիանալով,  որ  Թողարկողի  կողմից  ներկայացված փաստաթղթերը  

կազմված և  հաստատված  են պատշաճ  կերպով, արժեթղթերի տեղաբաշխման   

հանձնարարականները  նույն օրը հանձնում   է   Իրավաբանական վարչություն  տեղաբաշխման  

գործառնությունը  գրանցելու  համար իրավական եզրակացություն  ստանալու նպատակով: 

Իրավաբանական վարչությունը նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում իրավական 

եզրակացություն է տալիս տեղաբաշխման գործառնությունը գրանցելու վերաբերյալ: 

4.2.10.  Սպասարկողը նույն աշխատանքային օրվա  ընթացքում  արժեթղթերի տեղաբաշխման 

հանձնարարականները  ներկայացնում  է  Կենտրոնական դեպոզիտարիա՝ ծրագրային  

համակարգում  մուտքագրմամբ,  որի արդյունքում ստուգվում է հանձնարարականում նշված 

արժեթղթերի հաշվեհամարների և արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրի 

համապատասխանությունը Ծրագրային համակարգում առկա տեղեկությունների հետ: 

Անհամապատասխանությունների բացակայության դեպքում գործառնությունը Համակարգում 

գրանցվում է: 

4.2.11. Ստուգման արդյունքում անհամապատասխանությունների  հայտնաբերման դեպքում 

Ծրագրային համակարգի կողմից արժեթղթերի   տեղաբաշխման հանձնարարականի մերժման 

մասին   համապատասխան հաղորդագրությամբ սպասարկողը տեղեկացնում է Թողարկողին: 

4.3. Կորպորատիվ գործողությունների հետ կապված  գործառնություններ 

4.3.1. Արժեթղթերով հավաստվող իրավունքների ծագման, փոփոխման կամ դադարեցման մասին 

Թողարկողի որոշմամբ պետք է հստակ որոշվի այն ամսաթիվը, որի հիման վրա որոշվում են այն 

անձինք, որոնց վրա տարածվում է այդ որոշումը: Եթե Թողարկողի որոշումից հստակ չի որոշվում սույն 

կետում նշված ամսաթիվը, ապա որպես այդպիսի ամսաթիվ ընդունվում է Թողարկողի 

համապատասխան որոշման ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը, եթե այդպիսի ամսաթիվ սահմանված է 

որոշմամբ, իսկ որոշման ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ սահմանված չլինելու դեպքում՝ որոշման 

ընդունման ամսաթիվը: 
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4.3.2. Եթե կորպորատիվ գործողության գրանցման ժամանակ պարզվում է, որ կորպորատիվ գործողության 

վերաբերյալ Թողարկողի որոշմամբ սահմանված՝ անձանց և/կամ նրանց պատկանող արժեթղթերին 

վերաբերող տեղեկությունները տարբերվում են Համակարգում առկա տեղեկություններից, ապա 

Թողարկողի կորպորատիվ գործողության գրանցման համար հիմք են ընդունվում Համակարգում 

առկա տեղեկությունները: Եթե Թողարկողն իրականացրել է մի քանի կորպորատիվ գործողություններ, 

ապա դրանցից յուրաքանչյուրով պայմանավորված գործառնությունները Համակարգում գրանցվում 

են առանձին՝ հաշվի առնելով գործողությունների իրականացման հերթականությունը: 

4.3.3. Եթե Թողարկողն իրականացնում է արդեն տեղաբաշխված արժեթղթերի լրացուցիչ տեղաբաշխում 

կամ նոր դասի (տեսակի) արժեթղթերի տեղաբաշխում, ապա մինչև այդ գործընթացի ավարտը 

(մինչև լրացուցիչ կամ նոր դասի (տեսակի) արժեթղթերի տեղաբաշխման արդյունքների օրենքով 

սահմանված կարգով հաստատումը և/կամ կանոնադրության համապատասխան 

փոփոխությունների գրանցումը՝ եթե արժեթղթերի տեղաբաշխման արդյունքները պետք է 

արտացոլվեն կանոնադրությունում) և Համակարգում համապատասխան տեղեկությունների 

գրանցումը լրացուցիչ կամ նոր տեղաբաշխվող արժեթղթերին առնչվող կորպորատիվ 

գործողություններով պայմանավորված գործառնությունները (բացառությամբ՝ տվյալ արժեթղթերի 

չեղյալ համարելու դեպքի) Համակարգում գրանցման ենթակա չեն: 

4.3.4. Արժեթղթերի անվանական արժեքի փոփոխմամբ, արժեթղթերի համախմբմամբ, արժեթղթերի 

բաժանմամբ  պայմանավորված գործառնությունների գրանցման դեպքում Թողարկողը բանկ է 

ներկայացնում կորպորատիվ գործառնության հանձնարարական, որին կից պետք է ներկայացվեն 

հետևյալ տեղեկությունները և փաստաթղթերը.  

4.3.4.1. թողարկողի անվանումը և փոխարկվող արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն,  

4.3.4.2. կորպորատիվ գործառնության նկարագիրը, 

4.3.4.3. արժեթղթերի փոխարկման գործակիցը, 

4.3.4.4. արժեթղթերի քանակը և անվանական արժեքը մինչև փոխարկումը և փոխարկումից հետո. 

4.3.4.5. կորպորատիվ գործողություն իրականացնելու մասին Թողարկողի իրավասու մարմնի որոշման 

պատճենը. 

4.3.4.6. արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագրի (ԱՄՏԾ) կամ արժեթղթերի 

նույնականացնող ծածկագրի (ԱՆԾ) շնորհման Հայտ՝ ըստ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի 

«Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագրի շնորհման» կանոնների. 

4.3.4.7. Թողարկողի կանոնադրության փոփոխությունը (փոփոխված կանոնադրությունը) և պետական 

գրանցման համապատասխան փաստաթղթերի պատճեները, եթե կորպորատիվ գործողությունը 

հանգեցրել է Թողարկողի կանոնադրության փոփոխությանը: 

4.3.5. Թողարկողի որոշմամբ մեկ տեսակի արժեթղթերի մեկ այլ տեսակի արժեթղթերով փոխարկմամբ 

պայմանավորված գործառնությունների գրանցման համար, ի լրումն սույն կարգի   ․ կետով 

սահմանված տեղեկությունների (փաստաթղթերի), Թողարկողը պետք է սպասարկողին ներկայացնի 

նաև փոխարկումն ապահովող արժեթղթերի թողարկման (տեղաբաշխման) մասին Թողարկողի 

որոշման պատճենը, եթե նշված փոխարկումն ուղեկցվում է փոխարկումն ապահովող արժեթղթերի 

տեղաբաշխմամբ և եթե այդ որոշումը դեռ ներկայացված չէ բանկին: Փոխարկելի արժեթղթերի 

փոխարկման նպատակով լրացուցիչ թողարկվող կամ նոր տեսակի արժեթղթերի տեղաբաշխումն 

Համակարգում գրանցվում է սույն կարգի 4.2. գլխի համաձայն: Այլ դեպքերում մեկ տեսակի 

արժեթղթերի մեկ այլ տեսակի արժեթղթերով փոխարկումը կատարվում է փոխարկվող արժեթղթերի 

մարման և տեղաբաշխվող արժեթղթերի հաշվեգրման միջոցով:

4.3.6. Թողարկողի վերակազմավորմամբ պայմանավորված կորպորատիվ գործողությունները 

Համակարգում գրանցվում են Թողարկողի վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխությամբ, եթե 

Թողարկողի վերակազմավորման ընթացքում տեղի չի ունեցել արժեթղթերի անվանական արժեքի 

և/կամ քանակի փոփոխություն: Եթե Թողարկողի վերակազմավորման ընթացքում նաև տեղի է ունեցել 

արժեթղթերի անվանական արժեքի և/կամ քանակի փոփոխություն, ապա Համակարգում գրանցվում 

են նաև այդ կորպորատիվ գործողությունները:
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

4.3.7. Թողարկողի միացման ճանապարհով վերակազմակերպմամբ պայմանավորված    

կորպորատիվ գործողությունները գրանցելու համար ի լրումն սույն կարգի 4.3.4. կետով սահմանված   

տեղեկությունների, միացման արդյունքում    դադարած    Թողարկողի    իրավաջորդ հանդիսացող 

Թողարկողը բանկ է ներկայացնում  վերակազմակերպման արդյունքում դադարած ընկերության 

վերաբերյալ պետական գրանցման մարմնի կողմից տրված տեղեկանքի պատճենը: 

4.3.8. Թողարկողի առանձնացման ճանապարհով վերակազմակերպմամբ պայմանավորված 

կորպորատիվ գործողությունները Համակարգում գրանցելու համար, ի լրումն . կետով 

սահմանված տեղեկությունների (փաստաթղթերի), վերակազմակերպվող Թողարկողը բանկին է 

ներկայացնում վերակազմակերպման արդյունքում նոր ստեղծված ընկերությունների պետական 

գրանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենները:

4.3.9. Թողարկողի միաձուլման և բաժանման ճանապարհով վերակազմակերպմամբ պայմանավորված 

կորպորատիվ գործողությունները Համակարգում գրանցվում են վերակազմակերպման արդյունքում 

դադարած ընկերությունների իրավահաջորդ հանդիսացող Թողարկողի (թողարկողների) կողմից 

բանկի միջնորդությամբ Ռեեստրի վարման պայմանագիր կնքելիս, որի ժամանակ, ի լրումն սույն 

կարգի 4.1.3. և  կետերով սահմանված տեղեկությունների (փաստաթղթերի), իրավահաջորդ 

հանդիսացող Թողարկողը Հաշվի Օպերատորին է ներկայացնում վերակազմակերպման արդյունքում 

դադարած ընկերությունների (ընկերության) վերաբերյալ պետական գրանցման մարմնի կողմից 

տրված տեղեկանքները (տեղեկանքը):

4.3.10. Եթե բաժանման, միացման կամ միաձուլման ճանապարհով վերակազմակերպման 

արդյունքում դադարած և իրավահաջորդ հանդիսացող Թողարկողները չեն սպասարկվել 

(սպասարկվում) նույն Հաշվի Օպերատորի կողմից, ապա սույն կետում նշված վերակազմակերպմամբ 

պայմանավորված կորպորատիվ գործողությունները Համակարգում գրանցելիս իրավահաջորդ 

Թողարկողին սպասարկող Հաշվի Օպերատորը պետք է Կենտրոնական դեպոզիտարիային 

տեղեկություններ տրամադրի դադարած Թողարկողների վերաբերյալ՝ ներկայացնելով նաև 

վերակազմակերպման արդյունքում դադարած ընկերությունների (ընկերության) վերաբերյալ 

պետական գրանցման մարմնի կողմից տրված տեղեկանքները (տեղեկանքը): Նշված 

տեղեկությունների հիմքով Կենտրոնական դեպոզիտարիան արգելափակում է դադարած 

Թողարկողին սպասարկող Հաշվի Օպերատորի՝ այդ Թողարկողին սպասարկման հասանելիությունը՝ 

անհրաժեշտության դեպքում այն փոխանցելով իրավահաջորդ Թողարկողին սպասարկող Հաշվի 

Օպերատորին, միաժամանակ սպասարկման հասանելիության դադարեցման, ինչպես նաև 

դադարած Թողարկողի հետ կնքած պայմանագրերի լուծման մասին տեղեկացնում է դադարած 

Թողարկողին սպասարկած Հաշվի Օպերատորին՝ ներկայացնելով նաև սպասարկված Թողարկողի 

դադարման վերաբերյալ պետական գրանցման մարմնի կողմից տրված տեղեկանքը:

4.3.11. Կորպորատիվ գործողության իրականացման արդյունքում կոտորակային (ոչ ամբողջական) 

արժեթղթերի  (այդ  թվում բաժնետոմսերի) առաջացման  դեպքում դրանք ենթակա են թողարկողի 

կողմից հետգնման ՀՀ օրենսդրությամբ  և Թողարկողի որոշմամբ սահմանված կարգով ու 

ժամկետներում: Նշված դեպքում Կենտրոնական դեպոզիտարիան՝ Թողարկողին սպասարկող Հաշվի 

Օպերատորի ներկայացմամբ, իրականացնում է առաջացած կոտորակային արժեթղթերի 

սեփականատերերի (անվանատերերի) հաշիվներից հետգնման ենթակա կոտորակային 

արժեթղթերի փոխանցումը Թողարկողի արժեթղթերի հաշվին: Անվանատերերի հաշիվներում 

հաշվառվող կոտորակային արժեթղթերը փոխանցելիս Կենտրոնական դեպոզիտարիան հիմք է 

ընդունում անվանատերերից ստացված տեղեկությունները, որոնք անվանատերերը պարտավոր են 

անմիջապես տրամադրել Կենտրոնական դեպոզիտարիային՝ վերջինիս պահանջով: Կորպորատիվ 

գործողության արդյունքում Համակարգում առաջացած արժեթղթերը կլորացվում են ստորակետից 

հետո վեց նիշի ճշտությամբ: Ընդ որում, եթե կլորացման արդյունքում կորպորատիվ գործողության 

առարկա արժեթղթերի քանակային հանրագումարը չի հավասարվում թողարկողի կորպորատիվ 

գործողության մասին որոշմամբ սահմանված քանակին, ապա բանկն իրավունք ունի այդ շեղումը 

հարթող փոփոխություն կատարել Համակարգում՝ ավելացնելով ամենափոքր քանակով արժեթղթեր 
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Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

ունեցող հաշվետիրոջ հաշվում առկա կոտորակային արժեթղթերը կամ նվազեցնելով ամենամեծ 

քանակով արժեթղթեր ունեցող հաշվետիրոջ հաշվում առկա կոտորակային արժեթղթերը՝ 

Համակարգում արժեթղթերի քանակը թողարկողի որոշմամբ սահմանված քանակին 

համապատասխանեցնելու նպատակով: 

4.3.12. Եթե ՀՀ օրենսդրությամբ կամ Թողարկողի որոշմամբ կոտորակային արժեթղթերի 

հետգնման ժամկետներ սահմանված չեն, ապա Կենտրոնական դեպոզիտարիան կոտորակային 

արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) հաշիվներից հետգնման ենթակա 

կոտորակային արժեթղթերի փոխանցումը Թողարկողի արժեթղթերի հաշվին իրականացնում է 

համապատասխան կորպորատիվ գործողության գրանցման ժամանակ` բանկի ներկայացմամբ: Այդ 

դեպքում կոտորակային արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) հաշիվներից 

հետգնման ենթակա կոտորակային արժեթղթերի փոխանցումը Թողարկողի արժեթղթերի հաշվին 

կարող է իրականացվել նաև բանկի կողմից, եթե արժեթղթերի հաշիվներն ունեն ակտիվ 

կարգավիճակ և սպասարկվում են  կողմից:

4.3.13. Բանկը պարտավոր է իր միջոցով սպասարկվող կոտորակային արժեթղթերի 

սեփականատերերին (անվանատերերին) վերջիններիս դիմումի հիման վրա անվճար տեղեկացնել 

կորպորատիվ գործողության արդյունքում կոտորակային արժեթղթերի հետգնման վերաբերյալ: 

Թողարկողին բանկը պարտավոր է Թողարկողի պահանջով նրան տրամադրել կոտորակային (ոչ 

ամբողջական) արժեթղթերի սեփականատերեր (անվանատերեր) հանդիսացած անձանց ցուցակը՝ 

նշելով նրանց պատկանող կոտորակային արժեթղթերի քանակը:

4.3.14. Եթե կորպորատիվ գործողությամբ նախատեսված է Հաշվետիրոջ կողմից արժեթղթերի 

փոխանցում Թողարկողի արժեթղթերի հաշվին, ապա այդ նպատակով Հաշվետերը փոխանցվող 

արժեթղթերի հաշիվը սպասարկողին է ներկայացնում հանձնարարական, որը պետք է ներառի 

հետևյալ տեղեկությունները.

4.3.14.1. թողարկողի անվանումը և  փոխանցվող արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն. 

4.3.14.2. արժեթղթերի այն հաշվի համարը, որի վրա հաշվեգրված են փոխանցման ենթակա 

արժեթղթերը. 

4.3.14.3. թողարկողի արժեթղթերի հաշվի համարը. 

4.3.14.4. փոխանցվող արժեթղթերի քանակը, 

4.3.14.5. փոխանցվող արժեթղթերի օտարման պայմանագրի գինը։ 

4.3.15. Արժեթղթերի մարմամբ պայմանավորված կորպորատիվ գործողությունը գրանցելու համար  

Թողարկողը սպասարկողին է ներկայացնում է հանձնարարական, որը պետք է ներառի հետևյալ 

տեղեկությունները. 

4.3.15.1. թողարկողի անվանումը և փոխանցվող արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն. 

4.3.15.2. արժեթղթերի մարման հիմքերի նկարագրությունը. 

4.3.15.3. մարման ենթակա արժեթղթերի քանակը կամ դրա որոշման կարգը. 

4.3.15.4. արժեթղթերի մարման ամսաթիվը։ 

4.3.16. Պարտատոմսերի մարման ամսաթիվը Համակարգում մուտքագրված լինելու դեպքում այդ 

արժեթղթերի մարման օրը դրանք Հաշվետերերի արժեթղթերի հաշիվներում մարվում են 

ինքնաշխատ կերպով: 

4.3.17. Արժեթղթերի չեղարկման պայմանավորված կորպորատիվ գործողությունը գրանցելու 

համար Թողարկողը սպասարկողին է ներկայացնում է հանձնարարական, որը պետք է ներառի 

հետևյալ տեղեկությունները. 

4.3.17.1. թողարկողի անվանումը և  չեղարկվող արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն. 

4.3.17.2. արժեթղթերը չեղարկելու հիմքերի նկարագրությունը. 

4.3.17.3. չեղարկման ենթակա արժեթղթերի քանակը կամ դրա որոշման կարգը. 

4.3.17.4. արժեթղթերը չեղարկման ամսաթիվը։ 

4.3.18. Թողարկողի կողմից կորպորատիվ գործողության դեպքում Համակարգում 

համապատասխան գրառումները կատարվում են Թողարկողի տվյալ դասի արժեթղթերի բոլոր 

գրանցված սեփականատերերի (անվանատերերի) արժեթղթերի հաշիվներում` ըստ նրանց 
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պատկանող (նրանց անվամբ գրանցված) Թողարկողի տվյալ դասի արժեթղթերի քանակի 

համամասնության, եթե այլ բան չի բխում կորպորատիվ գործողության էությունից: 

4.3.19. Կորպորատիվ գործողությունների հետ կապված գործառնությունը Համակարգում գրանցվում 

է Թողարկողից համապատասխան փաստաթղթերը և տեղեկությունները ստանալուց հետո 3 

աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե կորպորատիվ գործողության գրանցման 

հանձնարարականով այլ՝ ավելի երկար, ժամկետ սահմանված չէ կամ այլ բան չի բխում կորպորատիվ 

գործողության էությունից: 

4.3.20. Սպասարկողը, հավաստիանալով, որ Թողարկողի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը 

կազմված և հաստատված են պատշաճ կերպով, կորպորատիվ գործողությունների հետ կապված 

փաստաթղթերը հանձնում է իրավաբանական վարչությանը կորպորատիվ գործողությունների հետ 

կապված գործառնությունը գրանցելու համար իրավական  եզրակացություն ստանալու նպատակով: 

4.3.21. Իրավաբանական վարչությունը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում իրավական 

եզրակացություն է տրամադրում պատասխանատու ստորաբաժանմանը/սպասարկողին 

կորպորատիվ գործողությունների հետ կապված գործառնությունը գրանցելու վերաբերյալ: 

4.3.22. Սպասարկողը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում Համակարգում գրանցում է 

կորպորատիվ գործողությունների հետ կապված գործառնությունը, ինչը ստուգվում և վավերացվում է 

Հաստատողի կողմից: 

4.4. Ռեեստրում առկա տեղեկությունների փոփոխումը 

4.4.1. Ռեեստրում առկա տեղեկությունների փոփոխությունները կատարվում են բանկի միջնորդությամբ կամ 

ՀԴԿ-ի Կանոններով սահմանված դեպքերում, առանց բանկի միջնորդության Կենտրոնական 

դեպոզիտարիային ներկայացված Թողարկողի դիմումի (հանձնարարականի), դատարանի որոշման, 

ինչպես նաև օրենքով, նորմատիվ իրավական այլ ակտերով  սահմանված այլ հիմքերով: 

4.4.2. Թողարկողը պարտավոր է Թողարկողի լուծարման վերաբերյալ որոշման ընդունման կամ 

Թողարկողի նկատմամբ սնանկացման գործընթաց սկսվելու կամ դադարեցնելու, Թողարկողի 

անվանման, պետական գրանցման տեղեկությունների, գրանցման հասցեի կամ գտնվելու վայրի, 

կոնտակտային տվյալների, Թողարկողի անունից հանձնարարականներ կամ հարցումներ 

ներկայացնելու լիազորություններ ունեցող անձի, Թողարկողի կողմից թողարկված (տեղաբաշխված) 

արժեթղթերի վերաբերյալ Համակարգում առկա տեղեկությունների փոփոխության, ինչպես նաև 

Ռեեստրի վարման շրջանակներում Կենտրոնական դեպոզիտարիային ներկայացված 

տեղեկություններում անճշտությունների կամ թերությունների (բացթողումների) բացահայտման 

դեպքում այդ մասին անմիջապես տեղեկացնում է բանկին (Կենտրոնական դեպոզիտարիային, եթե 

Ռեեստրի վարման պայմանագիրը վերակնքված չէ)՝ ներկայացնելով փոփոխությունները հավաստող 

կամ անճշտությունները և թերություններն ուղղելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Ռեեստրի 

պատշաճ վարման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկությունները և փաստաթղթերը Թողարկողը բանկ 

պետք է ներկայացնի հինգ օրյա ժամկետրում: 

4.4.3. Եթե Թողարկողին և նրա արժեթղթերին վերաբերող տեղեկությունների փոփոխությունները 

հանգեցնում են Կենտրոնական դեպոզիտարիայի «Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ 

ծածկագրի շնորհման» կանոններին համաձայն նախկինում ներկայացված տեղեկատվության 

փոփոխության, ապա Թողարկողը բանկին պետք է ներկայացնի նաև, համապատասխանաբար, 

ԱՄՏԾ-ի կամ ԱՆԾ-ի շնորհման Հայտի փոփոխությունը: 

4.4.4. Թողարկողը՝ Ռեեստրի վարման շրջանակներում բացահայտված անճշտությունների (թերությունների, 

բացթողումների) կամ Ռեեստրում առկա ոչ արդիական տեղեկատվության պատճառով իր կողմից 

թողարկված արժեթղթերով վերապահված իրավունքների իրականացման համար հնարավոր 

խոչընդոտները վերացնելու, և ըստ այդմ՝ Ռեեստրում առկա տեղեկատվությունը արդիական պահելու 

նպատակով, կարող է բանկ ներկայացնել նաև իր կողմից թողարկված արժեթղթերի 

սեփականատերերի (անվանատերերի) ժամանակավոր կամ նույնականացման ենթակա 

հաշիվներին վերաբերող՝ իրեն հայտնի դարձած արդիական տեղեկությունները կամ բացահայտված 

անճշտությունների ուղղումները: 
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

4.4.5. Ռեեստրի վարման շրջանակներում բացահայտված անճշտությունների (թերությունների, 

բացթողումների) ուղղելու կամ թողարկված արժեթղթերի սեփականատերերին վերաբերող 

տեղեկատվություննարդիական պահելու նպատակով Թողարկողի կողմից ներկայացված 

տեղեկությունները Համակարգում չեն գրանցվում, եթե Ռեեստրում առկա տեղեկատվության 

փոփոխության դիմումը (պահանջը) բավարար հիմնավորված չէ, կամ բանկն ունի հիմնավոր 

կասկածներ այն մասին, որ տեղեկատվության ուղղումը կամ թարմացումը կարող է հանգեցնել 

Հաշվետիրոջ, նրան պատկանող արժեթղթերի քանակի կամ նշված արժեթղթերի նկատմամբ 

երրորդ անձանց գույքային իրավունքների անհիմն փոփոխությանը կամ այդ և արժեթղթերով 

հավաստված իրավունքների իրականացման անհիմն սահմանափակմանը: 

4.4.6. Բանկը մերժում է Թողարկողի դիմումի հիման վրա Ռեեստրում առկա տեղեկությունների 

փոփոխությունների վերաբերյալ Համակարգում գրանցումների կատարումը, եթե դիմումը կամ դրան 

կից ներկայացված փաստաթղթերը կամ տեղեկությունները թերի են, չեն համապատասխանում 

օրենքով, դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով կամ Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի (Հաշվի Օպերատորի) կանոններով սահմանված պահանջներին, կամ առկա են 

սույն կարգի 4.4.5. կետով նախատեսված հիմքերը: Դիմումը մերժելու բանկը պարտավոր է այդ մասին 

տեղեկացնել դիմումը ներկայացրած անձին՝ նշելով մերժման պատճառները: 

4.4.7. Թողարկողի նախաձեռնությամբ Ռեեստրի վարման շրջանակներում բանկում ներկայացված 

տեղեկություններում անճշտությունների կամ թերությունների (բացթողումների) ուղղումները 

Համակարգում գրանցելու համար Թողարկողը պետք է վճարի ուղղումների գրանցման համար 

նախատեսված վճարները՝ բանկի սակագներով սահմանված չափով: 

4.4.8. Սպասարկողը Համակարգում առկա տեղեկությունների փոփոխություններին վերաբերող 

անհրաժեշտ տեղեկությունները և փաստաթղթերը ստանալուց հետո, մեկ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, իր իրավասությունների շրջանակներում Համակարգում կատարում է Թողարկողից 

ստացած տեղեկությունների փոփոխությունները և/կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիային է 

փոխանցում տեղեկությունների փոփոխություններին վերաբերող տեղեկությունները և 

փաստաթղթերը, եթե Համակարգում տեղեկությունների փոփոխությունների ամբողջական կամ 

մասնակի կատարումը գտնվում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի իրավասության շրջանակներում: 

Սպասարկողը կողմից սույն կետով կատարվող փոփոխությունները ստուգվում և վավերացվում է 

Հաստատողի կողմից: 

4.4.9. Թողարկողի դիմումի հիման վրա Համակարգում գրանցումները կատարվում են կամ մերժվում են 

համապատասխան դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ու տեղեկությունները ստանալուց հետո 

առավելագույնը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե այլ բան չի բխում Համակարգում 

համապատասխան գրանցումների կատարման էությունից: 

4.5. Համակարգից տեղեկությունների տրամադրումը 

4.5.1. Համակարգից տեղեկություններ տրամադրվում են ՀՀ օրենսդրությամբ, Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի Կանոններով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված  կարգով: Բացառությամբ 

ՀՀ օրենսդրությամբ և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոններով սահմանված դեպքերի, երրորդ 

անձանց հարցման հիման վրա կամ երրորդ անձանց վերաբերող տեղեկություններ Համակարգից չեն 

տրամադրվում: 

4.5.2. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից օրենքով և նորմատիվ իրավական ակտերով 

հրապարակման ենթակա տեղեկությունները հրապարակվում են Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի 

ինտերնետայինկայքում: 

4.5.3. Համակարգից համապատասխան տեղեկություններ ստանալու իրավունք ունեն՝ թողարկողը, 

հաշվետերը   և   նրա  լիազորված   ներկայացուցիչը, նոտարը, Կենտրոնական  բանկը  և  պետական  

մարմինները, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ անձինք: 

4.5.4. Թողարկողն իրավունք ունի ռեեստրից տեղեկություններ ստանալ իր իրավասության շրջանակներում 

տրված գրավոր (թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով)  հարցմանը համապատասխան ծավալով՝ 

հաշվի առնելով ՀԴԿ-ի կանոններով սահմանված սահմանափակումները: 
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4.5.5. Սպասարկողը Թողարկողի գրավոր հարցման հիման վրա հարցումը ստանալու պահից 5 

աշխատանքային օրվա ընթացքում (կամ հարցման մեջ նշված ավելի երկար ժամկետում) թողարկողի 

հետ համաձայնեցված կարգով վերջինիս տրամադրում է արժեթղթերի սեփականատերերի 

(անվանատերերի) ցուցակը (այսուհետ՝ Ցուցակ) հարցման մեջ նշված ամսաթվի դրությամբ: 

4.5.6. Թողարկողի կողմից ներկայացվող Ցուցակի տրամադրման հարցումը պետք է պարտադիր 

պարունակի հետևյալ տեղեկությունները՝ թողարկողի անվանումը և ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ կամ արժեթղթերի 

դասը, ցուցակի կազմման ամսաթիվը, ամսաթիվը, որի դրությամբ պետք է ներկայացվեն ցուցակում 

ներառված տեղեկությունները,  և ցուցակի տրամադրման ձևը՝ թղթային (փոստով    կամ    առձեռն)  

կամ էլեկտրոնային: 

4.5.7. Ցուցակը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 

4.5.7.1. Ֆիզիկական անձ Հաշվետիրոջ անունը, ազգանունը, բնակության վայրը և/կամ հաշվառման 

հասցեն, իրավաբանական անձ Հաշվետիրոջ՝ անվանումը, գտնվելու վայրը(փոստային հասցեն). 

4.5.7.2. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը, համարը և սերիան (ֆիզիկական անձանց համար), 

հարկ վճարողի հաշվառման համարը կամ համապատասխան պետական մարմնի կողմից 

տրված նույնականացման այլ համարը (իրավաբանական անձանց համար). 

4.5.7.3. հաշվետիրոջը պատկանող՝ թողարկողի տվյալ դասի արժեթղթերի քանակը և մասնաբաժինը 

արժեթղթերի ընդհանուր քանակում (տոկոսներով).  

4.5.7.4. հաշվետիրոջ վճարային   գործակալի վերաբերյալ տեղեկություններ (ընթացիկ/հաշվարկային 

հաշվի համար).  

4.5.7.5. Համակարգում Հաշվետիրոջ՝ Թողարկողի տվյալ դասի արժեթղթերը ներառող, արժեթղթերի 

հաշվի համարը. 

4.5.7.6. տեղեկություն Հաշվետիրոջ   արժեթղթերով   հավաստվող   ձայնի   իրավունքի սահմանափակման 

վերաբերյալ (առկայության դեպքում).  

4.5.7.7. տեղեկություն Հաշվետիրոջ արժեթղթերով հավաստվող ձայնի իրավունքի սահմանափակման 

վերաբերյալ (առկայության դեպքում). 

4.5.7.8. թողարկողին և թողարկողի արժեթղթերը նույնականացնող տեղեկություններ. 

4.5.7.9. ցուցակի կազմման ամսաթիվը և ժամը. 

4.5.7.10. ամսաթիվը և ժամը, որի դրությամբ ներկայացված են ցուցակում ներառված 

տեղեկությունները: 

4.5.8. Թողարկողի պահանջով բանկը Թողարկողին տրամադրում է ցուցակում  ներառված  անվանատիրոջ 

հաշվին  հաշվառված     արժեթղթերի սեփականատերերի ցանկը: Սույն կետով սահմանված 

տեղեկությունը բանկը ստանում է Կենտրոնական Դեպոզիտարիայից՝ ենթապահառուի սպասարկման 

պայմանագրով սահմանված կարգով: 

4.5.9. Սպասարկողը Թողարկողի գրավոր հարցումը ստանալու պահից 5 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում (կամ հարցման մեջ նշված ավելի երկար ժամկետում) վերջինիս տրամադրում է իր կողմից 

թողարկված և տեղաշխված արժեթղթերով կատարված գործառնությունների (արժեթղթերի 

փոխանցումների՝ հիմքերով կամ առանց հիմքերի, և հիմքերի զուգորդմամբ այլ գործառնությունների) 

մասին տեղեկանք կամ ՀԴԿ կանոններով սահմանված այլ տեղեկություններ հարցման մեջ նշված 

ժամանակահատվածի համար: 

4.5.10. Բանկը մերժում է Թողարկողի հարցմամբ պահանջվող տեղեկությունների տրամադրումը, 

եթե Թողարկողի հարցումը չի համապատասխանում սույն կարգով սահմանված պահանջներին կամ 

Թողարկողը չի վճարել կամ  հրաժարվում է վճարել տեղեկությունների տրամադրման համար բանկի 

սակագներով սահմանված վճարը: 

4.5.11. Հաշվետերն իրավունք ունի Համակարգից տեղեկություններ ստանալ իր իրավասության 

շրջանակներում տրված գրավոր հարցմանը համապատասխան ծավալով՝ հաշվի առնելով ՀԴԿ 

կանոններով սահմանված սահմանափակումները: 

4.5.12. Բանկը պարտավոր է Հաշվետիրոջ արժեթղթերի հաշիվը բացելուց (վերաբացելուց) հետո 

ողջամիտ ժամկետում այդ մասին անվճար ծանուցել (տեղեկացնել) Հաշվետիրոջը՝ նշելով Հաշվի 

Օպերատորի անվանումը, գտնվելու վայրը, կապի միջոցները, ինտերնետային կայքը, Հաշվետիրոջ 
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ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 
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անունը (անվանումը), Հաշվետիրոջ արժեթղթերի հաշվի համարը և արժեթղթերի հաշվի բացման 

ամսաթիվը և Հաշվի Օպերատորի կանոններով սահմանված այլ տեղեկություններ, եթե այդ 

տեղեկությունները ներառված չեն արժեթղթերի պահառության պայմանագրում կամ չեն 

ներկայացվում պայմանագրին կից կամ Հաշվետերը չի հրաժարվել իր՝ արժեթղթերի հաշվի բացման 

վերաբերյալ ծանուցման ստացման իրավունքից: 

4.5.13. Հաշվետերն իրավունք ունի գրավոր հրաժարվել իր՝ արժեթղթերի հաշվի բացման 

վերաբերյալ ծանուցման ստացման իրավունքից: 

4.5.14. Արժեթղթերի հաշվի բացման վերաբերյալ տեղեկացումը Հաշվետիրոջն է ներկայացվում 

թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով, որի ձևը սահմանվում է Հաշվետիրոջ կողմից՝ բանկի հետ  

պայմանագրի կնքման ժամանակ: 

4.5.15. Հաշվետերն  իրավունք ունի Համակարգից ստանա  հետևյալ տեղեկությունները. 

4.5.15.1. քաղվածք արժեթղթերի հաշվից, որը ներառում է    տեղեկություններ արժեթղթերի հաշվում 

առկա միայն մեկ դասի կամ տեսակի արժեթղթի մասով. 

4.5.15.2. հաշվետվություն իր արժեթղթերի հաշվի մնացորդի վերաբերյալ, որը ներառում է 

տեղեկություններ    արժեթղթերի    հաշվում    առկա բոլոր   արժեթղթերի    մնացորդի վերաբերյալ.  

4.5.15.3. հաշվետվություն    արժեթղթերի    հաշվով    կատարված    գործառնությունների վերաբերյալ։ 

4.5.16. Հաշվետերերին, որոնց արժեթղթերի պահառության ծառայությունները կասեցված են կամ 

որոնք արժեթղթերի ոչ զրոյական մնացորդով տվյալ հաշվի համար բանկի հետ չունեն գործող 

պահառության պայմանագիր, սույն կարգի  4.5.15. կետով սահմանված տեղեկությունները չեն 

տրամադրվում: 

4.5.17. Արժեթղթերի հաշվից քաղվածքը, ինչպես նաև արժեթղթերի    հաշվի մնացորդի վերաբերյալ 

հաշվետվությունը պարունակում է  հետևյալ տեղեկությունները.  

4.5.17.1. արժեթղթերի հաշվի համար.   

4.5.17.2. հաշվետիրոջ անուն, ազգանուն, անձնագրի սերիա (առկայության դեպքում) և համար, 

բնակության և/կամ հաշվառման հասցեն՝ ֆիզիկական անձի  դեպքում   և   անվանումը, հարկ 

վճարողի հաշվառման համարը կամ համապատասխան պետական մարմնի կողմից տրված 

նույնականացման այլ համարը, գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն) իրավաբանական անձի 

դեպքում. 

4.5.17.3. արժեթղթերի հաշվում հաշվառվող արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագիրը և քանակը, 

բաժնեմասը՝ տոկոսներով, անվանական արժեքը և արժույթը. 

4.5.17.4. գրավադրված կամ սառեցված արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագիրը (դրա 

բացակայության դեպքում՝ արժեթղթերի դասը) և քանակը. 

4.5.17.5. թողարկողի և  թողարկողի   արժեթղթերի   վերաբերյալ  ընդհանրացված տեղեկություններ. 

4.5.17.6. քաղվածքի (հաշվետվության) կազմման ամսաթիվը և ժամը. 

4.5.17.7.  ամսաթիվ, որի դրությամբ ներկայացված են քաղվածքում կամ հաշվետվությունում 

ներառված տեղեկությունները: 

4.5.18. Արժեթղթերի հաշվով կատարված գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվությունը 

(տեղեկանքը) պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները.  

4.5.18.1. արժեթղթերի հաշվի համար. 

4.5.18.2. հաշվետիրոջ անուն, ազգանուն, անձնագրի սերիա (առկայության դեպքում) և համար, 

բնակության և/կամ հաշվառման հասցեն՝ ֆիզիկական անձի  դեպքում   և   անվանումը, հարկ 

վճարողի հաշվառման համարը կամ համապատասխան պետական մարմնի կողմից տրված 

նույնականացման այլ համարը, գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն) իրավաբանական անձի 

դեպքում. 

4.5.18.3. հարցման մեջ նշված ժամանակահատվածում արժեթղթերի հաշվով կատարված 

հարցմամբ       պահանջվող  գործառնությունները՝  նշելով յուրաքանչյուր գործառնության 

գրանցման ամսաթիվը և հակիրճ բովանդակությունը.  

4.5.18.4. հաշվետվության կազմման ամսաթիվը և ժամը. 

4.5.18.5. ժամանակահատվածը, որի համար ներկայացվում է հաշվետվությունը. 
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4.5.18.6. գործարքի առարկա արժեթղթերի   տարբերակիչ  ծածկագիրը  և  քանակը,անվանական 

արժեքը և արժույթը (եթե հարցմամբ պահանջվող գործառնությունը հանգեցրել   է   արժեթղթերի   

մնացորդի   հետ   կապված   որևէ   տեղեկության փոփոխության): 

4.5.19. Արժեթղթերի սեփականատեր չհանդիսացող, ինչպես նաև արժեթղթերի նկատմամբ գրավի կամ այլ 

իրավունքներ ունեցող (ունեցած) անձինք իրավունք ունեն բանկի կողմից սահմանված սակագներով 

սահմանված վճարը վճարելու պայմանով բանկի միջնորդությամբ ստանալ ծառայողական գաղտնիք 

չհամարվող տեղեկություններ: Ծառայողական գաղտնիք համարվող տեղեկությունները 

տրամադրվում են միայն դրանք ստանալու իրավասություն ունեցող անձանց: 

4.5.20. Սույն կարգի 4.5.17, 4.5.18. և 4.5.19. կետերով  սահմանված  տեղեկությունները   բանկը Հաշվետիրոջն 

է տրամադրում համապատասխան գրավոր հարցման ստացման պահից 5 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում:  

4.5.21. Սույն գլխով սահմանված գործառնությունների մասին հաշվետվությունը կամ տեղեկանքը 

տրվում է այն ժամանակահատվածի համար, որը նշված է գրավոր հարցման մեջ, և որը չի 

գերազանցում և ներառում է գործառնությունների առարկա հանդիսացած արժեթղթերի վերաբերյալ 

Համակարգում տեղեկությունների առկայության ժամանակահատվածը: 

4.5.22.  Բանկը  սույն գլխով սահմանված տեղեկությունները տրամադրում է միայն այդ 

տեղեկությունները ստանալու իրավունք ունեցող անձանց, այդ թվում՝ այն լիազորված 

ներկայացուցիչներին, որոնց լիազորությունների գործողության մեջ լինելու փաստի մասին առկա են 

համապատասխան տեղեկություններ Համակարգում կամ ներկայացված այլ փաստաթղթերում: 

4.5.23. Բանկը Հաշվետիրոջը տարեկան մեկ անգամ անվճար, ոչ ուշ,քան մինչև հաջորդ տարվա 

հունվարի 31-ը էլեկտրոնային եղանակով տրամադրում է հաշվետու տարվա վերջին օրվա դրությամբ 

իր արժեթղթերի հաշվի մնացորդի, ինչպես նաև իր արժեթղթերի հաշվով կատարված 

գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվություն, եթե հաշվետերը նման տեղեկության ստացման 

գրավոր (թղթային կամ էլեկտրոնային) պահանջ է ներկայացրել, և տրամադրել է համապատասխան 

էլեկտրոնային փոստի հասցե: 

4.5.24. Սույն գլխով սահմանված տեղեկությունները վավերացվում է՝ պատասխանատու 

ստորաբաժնման ղեկավարի ստորագրությամբ և կնքվում է:Նշված տեղեկություններն Էլեկտրոնային 

եղանակով տրամադրելու և վավերացնելու վերաբերյալ սույն կետով սահմանված պահանջները 

պահպանելու անհնարինության կամ տեղեկությունների ստացման վերաբերյալ ստացող կողմի հետ 

այլ պայմանավորվածության առկայության դեպքում բանկը պարտավոր է տեղեկությունները 

տրամադրել էլեկտրոնային կապի այնպիսի միջոցներով, որոնք կհավաստեն նշված 

տեղեկությունները բանկի կողմից ներկայացնելու փաստը: 

4.5.25. Եթե նոտարական հարցումն ուղղվում է բանկին, ապա սպասարկողը պարտավոր է մեկ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում նշված հարցումը տրամադրել Կենտրոնական 

դեպոզիտարիային: 

4.5.26. Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիան նոտարական հարցումը ստացել է բանկի 

միջնորդությամբ, ապա Կենտրոնական դեպոզիտարիան կարող է նոտարական հարցման 

պատասխանը տրամադրել տվյալ Հաշվի Օպերատորի միջոցով: 

4.5.27. Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիան պարզում է, որ հարցումը վերաբերվում է ակտիվ  հաշվի 

կարգավիճակ ունեցող արժեթղթերի  հաշվին, ապա կարող է նոտարական հարցումը այն ստացման 

պահից 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում վերահասցեագրում է բանկին,  ում միջոցով 

իրականացվում է արժեթղթերի հաշվի սպասարկումը: 

4.5.28. Բանկը  նոտարական  հարցման  ստացման  պահից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում  

նոտարին կամ նոտարական հարցման մեջ նշված անձին տրամադրում է  նոտարական  հարցման 

պատասխանը: 

4.5.29. ՀՀ Կենտրոնական բանկը և պետական մարմինները Համակարգից տեղեկություններ 

ստանալու   իրավունք   ունեն   միայն   իրենց   իրավասության   շրջանակներում   ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 

4.6. Համակարգում կատարված գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկությունների հրապարակում 
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4.6.1. Կենտրոնական դեպոզիտարիան պարտավոր է իր ինտերնետային կայքում հրապարակել 

հայտարարություն Համակարգում հաշվետու թողարկողի հանձնարարականի (պահանջի) 

արդյունքում կատարված գործառնությունների մասին, որոնք վերաբերում են Թողարկողի մասին 

ընդհանրացված տեղեկություններին, Թողարկողի արժեթղթերի (այդ թվում՝ լրացուցիչ թողարկված) 

թողարկմանը և տեղաբաշխմանը, Թողարկողի կողմից իրականացվող կորպորատիվ 

գործողություններին: Նշված հայտարարությունը հրապարակվում է ՀԴԿ-ի Կանոններով սահմանված 

կարգով Թողարկողի հանձնարարականը (պահանջը) բանկի կողմից ստացման պահից հինգ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

4.6.2. Բանկը 4.6.1.կետով սահմանված գրավոր հանձնարարականը (պահանջը) ստանալու պահից մեկ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել Կենտրոնական 

դեպոզիտարիային գրավոր կամ ՍիԲիԷյՆեթ իրավասու էլեկտրոնային հասցեով՝ ներկայացնելով 

Թողարկողից ստացված դիմումի (հանձնարարականի) պատճենը: Անհրաժեշտության դեպքում 

բանկը պարտավոր է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի պահանջով վերջինիս ներկայացնել նաև 

Թողարկողից ստացված և դիմումին (հանձնարարականին) առնչվող լրացուցիչ տեղեկություններ և 

փաստաթղթեր:  

4.6.3. Սույն կարգի 4.6.1. կետով նախատեսված հայտարարությունը պարունակում է Թողարկողի ֆիրմային 

անվանումը, ՀՎՀՀ կամ պետական գրանցման վերաբերյալ այլ տեղեկություն, գտնվելու վայրը և 

փոստային հասցեն, գործառնության նկարագրությունը, գործառնության կատարման ամսաթիվը 

(հնարավորության դեպքում) և սույն գլխով սահմանված այլ տեղեկություններ

4.6.4. Արժեթղթերի (այդ թվում՝ լրացուցիչ թողարկված) գրանցման վերաբերյալ հայտարարությունը 

պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 

4.6.4.1. արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն. 

4.6.4.2. գրանցված արժեթղթի տեսակը (դասը). 

4.6.4.3. արժեթղթերի անվանական արժեքը (առկայության դեպքում) և արժույթը. 

4.6.4.4. արժեթղթերի քանակը: 

4.6.5. Արժեթղթերի անվանական արժեքի  փոփոխման վերաբերյալ հայտարարությունը պարունակում է 

հետևյալ տեղեկությունները`  արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն և արժեթղթի նախկին և նոր 

անվանական արժեքները: 

4.6.6. Արժեթղթերի փոխարկման վերաբերյալ հայտարարությունը պարունակում է հետևյալ 

տեղեկությունները. 

4.6.6.1. փոխարկվող արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն, 

4.6.6.2.  այն արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն   կամ   ԱՆԾ-ն,   որոնց   փոխարկվում   են   արժեթղթերը,   եթե   դրանք 

գրանցված են Համակարգում.  

4.6.6.3. նախորդ ենթակետում նշված արժեթղթերի թողարկողի անվանումը, եթե թողարկողը 

փոխարկվող արժեթղթի թողարկողը չէ. 

4.6.6.4. փոխարկման գործակիցը: 

4.6.7. Արժեթղթերի չեղարկման վերաբերյալ հայտարարությունը պարունակում է հետևյալ 

տեղեկությունները` չեղարկվող արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն և չեղարկվող արժեթղթերի 

քանակը: 

4.7. Ռեեստրի վարման պայմանագրերի լուծում 

4.7.1. Թողարկողի տվյալ տեսակի (դասի) արժեթղթերի Ռեեստրի վարման պայմանագիրը կարող է լուծվել, 

եթե Թողարկողի վերակազմակերպման (բացառությամբ բաց բաժնետիրական ընկերության փակ 

բաժնետիրական ընկերության կամ հակառակը վերակազմավորման դեպքի) կամ այլ հիմքով տվյալ 

արժեթղթերը դադարում են գոյություն ունենալ կամ Կանոններով, օրենքով և/կամ ՀՀ կենտրոնական 

բանկի իրավական ակտերով նախատեսված այլ դեպքերում: Ռեեստրի վարման պայմանագրի 

լուծվելու դեպքում Թողարկողի ունեցած ժամկետանց բոլորպարտավորությունները շարունակում են 

պահպանել իրենց ուժը մինչև դրանց ամբողջական կատարումը:
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

4.7.2. Եթե օրենքով և ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավական ակտերով սահմանափակված չէ Ռեեստրի 

վարման պայմանագրի լուծումը, ապա Ռեեստրի վարման պայմանագրի լուծման համար Թողարկողը 

(նրա իրավահաջորդը) պարտավոր է բանկի ներկայացնել՝

4.7.2.1. դիմում՝ ուղղված Կենտրոնական   դեպոզիտարիայի   գործադիր   մարմնի ղեկավարին. 

4.7.2.2. իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնի համապատասխան 

տեղեկանք (վերակազմակերպման դեպքում). 

4.7.2.3. մատուցված ծառայությունների դիմաց համապատասխան պարտավորությունների 

(առկայության դեպքում) կատարումը հավաստող փաստաթուղթ: 

4.7.3. Թողարկողի դադարման կամ վերակազմավորման հիմքով Ռեեստրի վարման պայմանագրի լուծման 

դեպքում իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնի կողմից տրված՝ 

Թողարկողի դադարումը հավաստող փաստաթուղթը բանկը ներկայացնում է Կենտրոնական 

Դեպոզիտարիային՝ այդ մասին տեղեկանալու պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

4.7.4. Ժամկետային արժեթղթերի (մասնավորապես՝ պարտատոմսերի, փոխարկելի արժեթղթերի) մարման 

հիմքով Ռեեստրի վարման պայմանագիրը համարվում է լուծված: 

4.7.5. Հաշվի Օպերատորի միջնորդությամբ կամ առանց դրա Թողարկողի և Կենտրոնական 

Դեպոզիտարիայի միջև կնքված Ռեեստրի վարման պայմանագրի լուծման գործընթացը սահմանվում 

է ՀԴԿ-ի կանոններով։ 

5. Արժեթղթերի պահառության միջնորդավորում 

5.1. Համակարգում բացվող արժեթղթերի հաշիվները և դրանց տեսակները 

5.1.1. Արժեթղթերի և դրանցով կատարված գործառնությունների հաշվառման համար բանկի  կողմից 

կարող են բացվել արժեթղթերի, ինչպես նաև գործառնական հաշիվներ: 

5.1.2. Համակարգում կարող են բացվել արժեթղթերի հաշիվների   հետևյալ տեսակները. 

5.1.2.1. սեփականատիրոջ արժեթղթերի հաշիվ, որը բացվում է անձանց (այդ թվում՝ պայմանագրային 

ներդրումային ֆոնդերին) սեփականության իրավունքով պատկանող արժեթղթերը հաշվառելու 

նպատակով. 

5.1.2.2. անվանատիրոջ հաշիվ, որը բացվում է ՀՀ ռեզիդենտ պահառուների անունով այլ անձանց 

սեփականության իրավունքով պատկանող արժեթղթերը հաշվառելու համար. 

5.1.2.3. օտարերկրյա անվանատիրոջ հաշիվ, որը բացվում է օտարերկրյա պահառուների համար այլ 

անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող արժեթղթերը հաշվառելու համար․  

5.1.2.4. թողարկողի արժեթղթերի հաշիվ, որում հաշվառվում են Թողարկողի տիրապետման տակ 

գտնվող (այդ թվում՝ ձեռքբերված կամ հետգնված) իր կողմից տեղաբաշխված արժեթղթերը. 

5.1.2.5. բաժնային սեփականության արժեթղթերի հաշիվը ընդհանուր սեփականության հաշիվ է, որտեղ 

հաշվառվում են այն արժեթղթերը, որոնք պատկանում են մեկից ավելի անձանց՝ սահմանված 

բաժնային համամասնության սկզբունքով. 

5.1.2.6. համատեղ սեփականության արժեթղթերի հաշիվը ընդհանուր սեփականության հաշիվ է, որում 

հաշվառվում են այն արժեթղթերը, որոնք պատկանում են մեկից ավելի անձանց համատեղ 

սեփականության իրավունքով: 

5.1.3. Համակարգում կարող են բացվել գործառնական հաշիվների հետևյալ տեսակները. 

5.1.3.1. տեղաբաշխվող արժեթղթերի հաշիվ, որը Ծրագրային համակարգում բացվում է Կարգավորվող 

շուկայում արժեթղթերի տեղաբաշխումն իրականացնելու համար: Տեղաբաշխվող արժեթղթերի 

հաշվին հաշվառվում են թողարկված և դեռևս չտեղաբաշխված արժեթղթերը․  

5.1.3.2. գրավառուի գրավային հաշիվ, որը Ծրագրային համակարգում բացվում է արժեթղթերի 

գրավադրման գործառնությունը գրանցելու համար, եթե գրավատուն չի ներկայացնում 

գրավառուի ակտիվ կարգավիճակով սեփականատիրոջ արժեթղթերի հաշվի համարը կամ 

գրավառուն Համակարգում չունի ակտիվ կարգավիճակով սեփականատիրոջ արժեթղթերի 

հաշիվ․  
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5.1.3.3. դեպո ենթահաշիվ, որը Ծրագրային համակարգում բացվում է սեփականատիրոջ արժեթղթերի 

հաշվի ներքո՝ պետական պարտատոմսերի նկատմամբ իրավունքների և դրանց 

սահմանափակումների հաշվառման համար։ 

5.1.4. Համակարգում բացված արժեթղթերի հաշիվը կարող է ունենալ հետևյալ կարգավիճակներից որևէ 

մեկը. 

5.1.4.1. Արժեթղթերի ժամանակավոր հաշիվ», որը տրվում է Թողարկողի կողմից ռեեստրի վարման 

պայմանագրի կնքման շրջանակներում ներկայացրած տվյալների (անվանական արժեթղթերի 

սեփականատերերի (անվանատերերի) ցուցակի) հիման վրա Համակարգում բացված 

արժեթղթերի հաշիվներին, ինչպես նաև Համակարգում բացված (վերաբացված) արժեթղթերի 

այն հաշիվներին, որոնց սպասարկման իրավունքն որևէ Հաշվի Օպերատորի վերապահված չէ և 

որոնցով գործառնություն իրականացնելու իրավունքը՝  ՀԴԿ Կանոններով սահմանված դեպքերում 

և կարգով, վերապահվում է միայն Կենտրոնական դեպոզիտարիային: 

5.1.4.2. «Արժեթղթերի չնույնականացված  հաշիվ»  տրվում է բանկի կողմից արժեթղթերի 

ժամանակավոր հաշվի վերաբացման գործառնության իրականացման ընթացքում 

չնույնակականցված հաշվետիրոջ արժեթղթերի հաշվին: 

5.1.4.3. «Արժեթղթերի   ակտիվ  հաշիվ» տրվում է բանկի կողմից բացված կամ վերաբացված հաշվին, որի 

նկատմամբ հաշվի օպերատորի հասանելիության իրավունքը դադարեցված չէ․  

5.1.4.4. «Ժառանգատուի  հաշիվ», որը տրվում է բանկի կողմից վերաբացված այն հաշվին, որից պետք է 

իրականացվի ժառանգության գրանցման արդյունքում արժեթղթերի փոխանցում իրավահաջորդ 

(ժառանգ) հանդիսացող Հաշվետիրոջ արժեթղթերի հաշվին: 

5.2. Արժեթղթերի հաշվի բացումը 

5.2.1. Հաշվետիրոջ պահանջի (հանձնարականի) հիմքով Համակարգում արժեթղթերի հաշիվներ կարող են 

բացվել (վերաբացվել) և սպասարկվել բացառապես Հաշվի Օպերատորների միջնորդությամբ: 

5.2.2. Բանկի կողմից Հաշվետիրոջ համար արժեթղթերի հաշիվ կարող է բացվել հետևյալ եղանակներից 

որևէ մեկով. 

5.2.2.1. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից բացված և ժամանակավոր հաշվի կարգավիճակ 

ունեցող արժեթղթերի հաշվի վերաբացմամբ, որը ենթադրում է  Կենտրոնական դեպոզիտարիայի 

կանոններով, ինչպես նաև բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված նույնականացում. 

5.2.2.2. արժեթղթերի նոր հաշվի բացմամբ: 

5.2.3. Միևնույն Հաշվի Օպերատորը միևնույն անձի (այդ թվում՝ իր) համար կարող է բացել նույն տեսակի 

միայն մեկ հաշիվ, բացառությամբ ընդհանուր սեփականության հաշիվների բացման դեպքերի:

5.2.4.  Ընդհանուր (բաժնային կամ համատեղ) սեփականության հաշիվները բացվում են այն դեպքում, երբ 

միևնույն արժեթղթերը պատկանում են մեկից ավելի անձանց: Բաժնային և համատեղ 

սեփականության հաշիվները բացելիս պահանջվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը 

ներկայացվում են յուրաքանչյուր Հաշվետիրոջ համար: Եթե Հաշվետերը Հաշվի Օպերատորն է, ապա 

նրա համար ևս կիրառելի են սույն գլխով սահմանված դրույթները, հետևյալ 

առանձնահատկություններով.

5.2.4.1. հաշվի Օպերատորն իր համար Համակարգում արժեթղթերի հաշիվ բացելիս (վերաբացելիս) 

պահառության (ենթապահառության) պայմանագիրը կնքում է անմիջապես Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի հետ.

5.2.4.2.  հաշվի Օպերատորը պարտավոր է մինչև իր համար Համակարգում արժեթղթերի հաշիվ բացելը 

(վերաբացելը) այդ մասին տեղեկացնել Կենտրոնական դեպոզիտարիային.

5.2.4.3. եթե Հաշվի Օպերատորը համակարգում ունի ժամանակավոր հաշվի կարգավիճակով հաշիվ, 

ապա Հաշվի Օպերատորը պարտավոր է ողջամիտ ժամկետում վերաբացել այն.

5.2.4.4. եթե Հաշվի Օպերատորն ունի Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ կնքած պահառության 

(ենթապահառության) պայմանագիր, որը, սակայն, արդեն չի համապատասխանում ՀԴԿ-ի 

Կանոնների պահանջներին, ապա Հաշվի Օպերատորը պարտավոր է ողջամիտ ժամկետում կնքել 

նոր պայմանագիր՝ լուծելով նախկինը․
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5.2.4.5. հաշվի Օպերատորը՝ իր համար Համակարգում արժեթղթերի հաշիվ բացելու (վերաբացելու) և 

պահառության (ենթապահառության) պայմանագիր կնքելու (վերակնքելու) ժամանակ 

անհրաժեշտ փաստաթղթերը և/կամ հանձնարարականները անմիջականորեն ներկայացնում է 

Կենտրոնական դեպոզիտարիային: Ընդ որում, Հաշվի Օպերատորը կարող է Կենտրոնական 

դեպոզիտարիային չներկայացնել ՀԴԿ-ի Կանոններով սահմանված, սակայն արդեն իսկ 

ներկայացված և փոփոխության չենթարկված փաստաթղթերը՝ Կենտրոնական 

դեպոզիտարիային տրամադրելով նշված փաստաթղթերում փոփոխության բացակայության 

մասին հավաստող գրություն:

5.2.5.  Եթե Հաշվետերը (կամ ՀԴԿ-ի Կանոններով սահմանված դեպքերում՝ այլ իրավասու անձը) ցանկանում 

է վերաբացել Համակարգում առկա ժամանակավոր հաշվի կարգավիճակով հաշիվը կամ ապահովել 

այդպիսի հաշվում հաշվեգրված արժեթղթերով գործառնությունների հնարավորությունը, ապա 

բանկը պետք է ձեռնարկի ՀԴԿ Կանոններով և սույն կարգով սահմանված անհրաժեշտ և բավարար 

գործողություններ՝ հաշվում առկա տեղեկությունների հիմքով Հաշվետիրոջը նույնականացնելու 

համար: 

5.2.6.  Հաշվի բացման (վերաբացման) համար, բացառությամբ ժառանգատուի հաշվի վերաբացման 

դեպքի, ֆիզիկական անձ հանդիսացող Հաշվետերը կամ նրա լիազորված անձը պետք է 

սպասարկողին ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը. 

5.2.6.1. hաշվետիրոջ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (անձնագիր կամ անձի իսկությունը 

հաստատող նույնականացման քարտ (ID CARD)), 

5.2.6.2. ՀՀ ռեզիդենտ Հաշվետիրոջ հանրային ծառայությունների համարանիշը հավաստող 

փաստաթղթի (սոցիալական քարտի) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու 

դեպքում՝ դրա բացակայությունը հավաստող տեղեկանքի պատճենը, ոչ ռեզիդենտ Հաշվետերերի 

դեպքում՝ անձին միանշանակ նույնականացնող այլ համարժեք համարանիշը հավաստող 

փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), 

5.2.6.3. հաշվի վերաբացման դեպքում՝ Հաշվետիրոջ նույնականացման համար անհրաժեշտ այլ 

փաստաթղթեր, 

5.2.6.4.  լիազորված անձի դեպքում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված լիազորությունները հավաստող 

փաստաթղթի բնօրինակը կամ պատճենը և լիազորված անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի 

պատճենը։ 

5.2.7.  Հաշվի բացման (վերաբացման) համար իրավաբանական անձ հանդիսացող Հաշվետիրոջ 

լիազորված անձը պետք է սպասարկողին ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը.

5.2.7.1. Հաշվետիրոջ պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը, 

5.2.7.2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը կամ այլ համարժեք համարը (ոչ ռեզիդենտ Հաշվետերերի 

դեպքում) հավաստող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում), 

5.2.7.3. առանց լիազորագրի իրավաբանական անձի անունից գործելու իրավունք ունեցող անձանց 

համապատասխան պաշտոնի նշանակման փաստը հաստատող փաստաթղթի պատճենը 

(կարող է չներկայացվել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի համաձայնության դեպքում), 

5.2.7.4.  իրավաբանական անձի անունից հանդես եկող անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի 

պատճենը (անձնագիր կամ անձի իսկությունը հաստատող նույնականացման քարտ (ID CARD)), 

5.2.7.5.  լիազորագրի հիման գործող անձի դեպքում՝ նաև լիազորությունները հավաստող փաստաթղթի 

բնօրինակը կամ պատճենը: 

5.2.8.  Բանկը արժեթղթերի հաշվի բացման համար Հաշվետիրոջ հետ կնքում է «Արժեթղթերի 

Պահառության» գրավոր պայմանագիր` ֆիզիկական անձի դեպքում`   անձը   հաստատող   

փաստաթղթի,   իսկ  իրավաբանական անձի դեպքում` պետական գրանցումը հավաստող 

փաստաթղթի և առանց լիազորագրի իրավաբանական     անձի     անունից     գործելու     իրավունք     

ունեցող  անձանց համապատասխան   պաշտոնի   նշանակման   փաստը   հաստատող   

փաստաթղթի առկայության դեպքում:  

5.2.9. Ֆիզիկական անձը սեփականատիրոջ  արժեթղթերի  հաշվի բացման ժամանակ սպասարկողին  է 

ներկայացնում է հանձնարարական, որը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 
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5.2.9.1. անուն, ազգանուն․  

5.2.9.2.  ծննդյան ամսաթիվ․  

5.2.9.3.  քաղաքացիությունը` երկրի անվանմամբ. 

5.2.9.4. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը, համարը, սերիան  ( սերիան՝ առկայության դեպքում). 

5.2.9.5. ՀՀ ռեզիդենտ Հաշվետիրոջ հանրային ծառայությունների (կամ սոցիալական քարտի) 

համարանիշը կամ հանրային ծառայություների համարանիշ չունենալու դեպքում՝ դրա 

բացակայությունը հավաստող տեղեկանքի համարը, ոչ ռեզիդենտ Հաշվետերերի դեպքում՝ անձին 

միանշանակ նույնականացնող այլ համարժեք համարանիշը (առկայության դեպքում)․  

5.2.9.6. հասցեն (հաշվառման և/կամ տվյալ պահին բնակության). 

5.2.9.7. կապի միջոցները (մասնավորապես` հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ` առկայության 

դեպքում). 

5.2.9.8. բանկային  հաշվի   համարը   և   սպասարկող   բանկի   վավերապայմանները (առկայության 

դեպքում). 

5.2.9.9. տեղեկություններ հաշվետիրոջ անունից գործելու  լիազորված ներկայացուցչի մասին      

(առկայության դեպքում)  նշելով լիազորությունների շրջանակը, որտեղ լիազորված 

ներկայացուցչի մասին տեղեկությունները ներառում են՝  

 ֆիզիկական անձ հանդիսացող  լիազորված ներկայացուցչի դեպքում՝ սույն կետի 5.2.9.1., 

5.2.9.4., 5.2.9.6. և 5.2.9.7․ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները, 

      իրավաբանական անձ հանդիսացող լիազորված ներկայացուցչի դեպքում` սույն կարգի 

5.2.10.կետի 5.2.10.1.-ից-5.2.10.5 ենթակետերով նախատեսված տեղեկությունները և 

իրավաբանական անձ հանդիսացող լիազորված ներկայացուցչի անունից գործելու 

լիազորված ներկայացուցչի մասին սույն  կետի 5.2.9.1., 5.2.9.4., 5.2.9.6. և 5.2.9.7․ ենթակետերով 

սահմանված  տեղեկությունները: 

5.2.10. Իրավաբանական անձը  սեփականատիրոջ արժեթղթերի հաշվի  բացման  ժամանակ  

սպասարկողին է ներկայացնում հանձնարարական, որը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 

5.2.10.1. իրավանական անձի անվանումը,  

5.2.10.2. գտնվելու վայրը, փոստային հասցեն, կապի միջոցները (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային 

փոստ, առկայության դեպքում). 

5.2.10.3.  առկայության դեպքում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) կամ այլ համարժեք 

համարը (ոչ ռեզիդենտ Հաշվետերերի դեպքում). 

5.2.10.4. պետական գրանցում շնորհած երկիրը, պետական գրանցումը հավաստող փաստաթուղթի     

համարը,   սերիան   (առկայության   դեպքում) կամ պետական համարը,   գրանցման ամսաթիվը 

(օր/ամիս/տարի) և գրանցող մարմնի անվանումը. 

5.2.10.5. Կենտրոնական  բանկի  ՍիԲիԷյՆեթ  համակարգչային  ցանցում  գրանցված հասցեն 

(առկայության դեպքում). 

5.2.10.6.  տեղեկություններ հաշվետիրոջ անունից գործելու  լիազորված ներկայացուցչի մասին      

(առկայության դեպքում)  նշելով լիազորությունների շրջանակը, որտեղ լիազորված 

ներկայացուցչի մասին տեղեկությունները ներառում են՝  

 ֆիզիկական անձ հանդիսացող  լիազորված ներկայացուցչի դեպքում՝ սույն կարգի 5.2.9. կետի 

5.2.9.1., 5.2.9.4., 5.2.9.6. և 5.2.9.7․  ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները, 

 իրավաբանական անձ հանդիսացող լիազորված ներկայացուցչի դեպքում` սույն կետի 

5.2.10.1.-ից-5.2.10.5 ենթակետերով սահմանված  տեղեկությունները և իրավաբանական անձ 

հանդիսացող լիազորված ներկայացուցչի անունից գործելու լիազորված ներկայացուցչի մասին 

սույն կարգի 5.2.9. կետի 5.2.9.1., 5.2.9.4., 5.2.9.6. և 5.2.9.7․  ենթակետերով սահմանված  

տեղեկությունները: 

5.2.10.7. բանկային հաշվի համարը  և  սպասարկող   բանկի վավերապայմանները (առկայության 

դեպքում)։ 
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

5.2.11. Օրենքով սահմանված պահառություն իրականացնելու թույլտվություն ունեցող անձինք 

(այսուհետ նաև՝ Պահառու) Համակարգում Անվանատիրոջ հաշիվ ունենալու նպատակով պարտավոր 

են Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ կնքել ենթապահառության պայմանագիր: Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի հետ ենթապահառության պայմանագիրը կնքվում է ուղղակիորեն, եթե ՀԴԿ 

Կաննոներով նախատեսված է այդ հնարավորությունը, կամ այն Հաշվի Օպերատորի միջնորդությամբ, 

որի միջոցով պետք է սպասարկվի Անվանատիրոջ հաշիվը: 

5.2.12. Պահառուն  Համակարգում  անվանատիրոջ  արժեթղթերի  հաշվի  բացման համար բանկ է 

ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը. 

5.2.12.1. համապատասխան դիմում ուղղված բանկի վարչության նախագահին՝ ենթապահառության 

պայմանագիր կնքելու ցանկությամբ, ինչպես նաև ենթապահառության պայմանագրի կնքման 

համար անհրաժեշտ վավերապայմանները` այդ թվում իրավասու էլեկտրոնային հասցեն 

(առկայության դեպքում), բանկային վավերապայմանները. 

5.2.12.2. Օրենքով սահմանված պահառություն իրականացնելու թույլտվության՝ ՀՀ կենտրոնական 

բանկ ներկայացված տեղեկացման կամ լիցենզիայի պատճենը (օտարերկրյա պահառուի 

դեպքում՝ իր երկրի պետական մարմնի կողմից տրված թույլտվության կամ լիցենզիայի պատճենը, 

որի համաձայն օտարերկրյա պահառուն իրավունք ունի իր անունով այլ անձանց պատկանող 

արժեթղթերի հաշիվներ վարել). 

5.2.12.3. պետական գրանցման վկայականի պատճենը. 

5.2.12.4. պահառուի գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնի նշանակումը հավաստող 

փաստաթղթի պատճենը. 

5.2.12.5. պահառուի լիազորված   անձի   լիազորությունները   հավաստող փաստաթուղթը, որն 

առնվազն ապահովում է լիազորված անձի նույնականացումը և հստակ նախատեսում է 

լիազորությունների շրջանակը: 

5.2.13. Համակարգում առկա ժամանակավոր հաշվի կարգավիճակով հաշվի (բացառությամբ՝ 

Ժառանգատուի հաշվի) վերաբացման նպատակով Հաշվետերը սպասարկողին է ներկայացնում, 

համապատասխանաբար, սույն կարգի 5.2.9. կամ 5.2.10. կետերով սահմանված փաստաթղթերը և 

արժեթղթերի հաշվի վերաբացման հանձնարարական, որը՝ ի լրումն վերոգրյալ կետերով սահմանված 

տեղեկությունների, պարունակում է նաև սույն կարգի 5.2.15. կետի 5.2.15.6-ից-5.2.15.9 ենթակետերով 

սահմանված տեղեկությունները: 

5.2.14. Համակարգում առկա ժամանակավոր հաշվի կարգավիճակով հաշիվը վերաբացվում է 

(համարվում է վերաբացված) և պահառության (ենթապահառության) պայմանագիրը Հաշվետիրոջ և 

բանկի միջև կնքվում է ՀԴԿ Կանոններով և սույն փաստաթղթով սահմանված կարգով 

նույնականացումից հետո: 

5.2.15. Հաշվի Օպերատորը իր հաճախորդի համար Համակարգում առկա ժամանակավոր հաշվի 

կարգավիճակով հաշվի վերաբացման նպատակով հաճախորդի կողմից իրեն ներկայացված 

համապատասխան փաստաթղթերի և տվյալների հիման վրա Համակարգում ստուգում է տվյալ 

հաճախորդի՝ ժամանակավոր հաշվի կարգավիճակով հաշվի առկայությունը: Ստուգման նպատակով 

սպասարկողը Ծրագրային համակարգ է մուտքագրում հետևյալ տեղեկությունները կամ դրանցից 

նրանք, որոնք հնարավորություն կտան նույնականացնել Հաշվետիրոջը. 

5.2.15.1. անունը (այնպես, ինչպես նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում)՝ ֆիզիկական անձի 

դեպքում, անվանումը (այնպես, ինչպես նշված է պետական գրանցման փաստաթղթում)՝ 

իրավաբանական անձի դեպքում. 

5.2.15.2. ազգանունը (այնպես, ինչպես նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում). 

5.2.15.3.  անձը հաստատող փաստաթղթի համարը և սերիան (սերիան` առկայության դեպքում)՝ 

ֆիզիկական անձանց դեպքում, պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթի կամ 

պետական գրանցման համարը և սերիան (սերիան` առկայության դեպքում)՝ իրավաբանական 

անձանց դեպքում. 
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

5.2.15.4. բնակության և/կամ հաշվառման վայրը` ֆիզիկական անձի դեպքում, գտնվելու վայրը 

(փոստային հասցեն)` իրավաբանական անձի դեպքում. 

5.2.15.5. ծննդյան ամսաթիվը՝ ֆիզիկական անձանց դեպքում. 

5.2.15.6. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից բացված արժեթղթերի ժամանակավոր հաշվի 

համարը (տեղեկությունների առկայության դեպքում). 

5.2.15.7. Հաշվետիրոջ հանրային ծառայությունների (կամ սոցիալական քարտի) համարանիշը կամ, 

հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու դեպքում՝ դրա բացակայությունը 

հավաստող տեղեկանքի համարը՝ ֆիզիկական անձանց դեպքում, հարկ վճարողի հաշվառման 

համարը (ՀՎՀՀ) կամ այլ համարժեք նույնականացնող տարբերանիշը՝ իրավաբանական անձանց 

դեպքում (տեղեկությունների առկայության դեպքում). 

5.2.15.8. ժամանակավոր հաշվի կարգավիճակով հաշվում հաշվեգրված արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ները 

(ԱՆԾ-ները) կամ դրանց դասը (տեսակը) և թողարկողների անվանումները. 

5.2.15.9.  անձին պատկանող՝ սույն կետի 5.2.15.8. ենթակետում նշված արժեթղթերի քանակները: 

5.2.16. Եթե սպասարկողի կողմից տվյալ հաճախորդի համար Կենտրոնական դեպոզիտարիայի 

կողմից Համակարգում բացված ժամանակավոր հաշվի կարգավիճակով հաշվի առկայության 

ստուգման արդյունքում սույն կ  5.2.15. կետով սահմանված տեղեկություններից առնվազն 5 

ցանկացած տեղեկություն համընկնում է Համակարգում Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից 

բացված արժեթղթերի հաշվում առկա տեղեկությունների հետ, ապա Հաշվի Օպերատորը ստանում է 

հասանելիություն տվյալ հաշվում առկա տեղեկություններին և տվյալ հաճախորդին՝ որպես Հաշվետեր, 

նույնականացնելու իրավունք՝ մինչև Հաշվետիրոջ հետ (Հաշվետիրոջ՝ Հաշվի Օպերատոր 

լինելուդեպքում՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ) պահառության (ենթապահառության) 

պայմանագրի կնքումն առանց հաշվում հաշվեգրված արժեթղթերով գործառնություններ ամրագրելու 

իրավունքի: 

5.2.17. Սպասարկողը հաճախորդին՝ որպես Հաշվետեր, նույնականացնելիս պետք է առաջնորդվի 

հետևյալ սկզբունքներով. 

5.2.17.1. եթե հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկություններից Համակարգում համընկել են  

5.2.15. կետի 5.2.15.1.-5.2.15.3 կամ 5.2.15.1., 5.2.15.2, 5.2.15.7. և ցանկացած այլ երկու (երեք՝ 

իրավաբանական անձանց դեպքում) կամ 5.2.15.1., 5.2.15.2., 5.2.15.4, 5.2.15.5, 5.2.15.8., 5.2.15.9.  

ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները, ապա անձը համարվում է նույնականացված՝ 

որպես տվյալ հաշվի Հաշվետեր: Այս սկզբունքը կիրառելի է նաև այն դեպքում, երբ և Համակարգում 

սույն ենթակետում թվանշված տեղեկությունների փոխարեն համընկել են համապատասխան 

նույնականացնող տեղեկությունները, որոնք նշված են տվյալ տեղեկությունների պաշտոնական 

հաշվառում իրականացնելու իրավասություն ունեցող մարմնի կողմից տրված համապատասխան 

փաստաթղթում կամ դատարանի որոշման մեջ՝ ֆիզիկական անձի դեպքում, կամ պետական 

գրանցումն իրականացրած մարմնի կողմից տրված համապատասխան տեղեկանքում կամ 

դատարանի համապատասխան որոշման մեջ՝ իրավաբանական անձի դեպքում (ընդ որում, եթե 

համադրվող տեղեկություններում շեղումը պայմանավորված է ակնհայտ տեխնիկական 

վրիպակով կամ թարգմանչական անհամապատասխանության հետևանք է, ապա այդ 

տեղեկությունները համարվում են համընկած). 

5.2.17.2. եթե հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկություններից Համակարգում համընկել են  

5.2.15 կետի 5.2.15.1, 5.2.15.2, 5.2.15.8, 5.2.15.9. և այլ, բայց ոչ՝ 5.2.15.3 կամ 5.2.15.7, ենթակետերով 

սահմանված տեղեկությունները, կամ համընկել են 5.2.15. կետի 5.2.15.3, 5.2.15.8, 5.2.15.9 և երկու 

այլ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները, սակայն չեն համընկել 5.2.15.1. և/կամ5.2.15.2. 

ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները, ապա սպասարկողը հաճախորդին 

նույնականացումը իրականացնում է միայն հաշվում հաշվառված արժեթղթերի Թողարկողի 

(Թողարկողների) կողմից հաճախորդին տվյալ արժեթղթերի սեփականատեր ճանաչելու մասին 

պատշաճ հավաստիացված տեղեկանքի (տեղեկանքների) կամ դատարանի որոշման հիման 

վրա. 
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Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

5.2.17.3. եթե հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկություններից Համակարգում համընկել են 

5.2.15.  կետով սահմանված տեղեկություններից այնպիսի 5-ը, որոնք չեն ներառում նշված կետի 

5.2.15.1-5.2.15.3. և 5.2.15.7. ենթակետերով սահմանված տեղեկություններից որևէ մեկը, 

Հաշվետերը համարվում է չնույնականացված. 

5.2.17.4. Ժառանգության իրավունքի գրանցման դեպքում ժառանգատուի նույնականացումը 

իրականացվում է իրավահաջորդի (իրավահաջորդների) դիմումի և ժառանգության վկայականի, 

իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև Թողարկողի կողմից տրված տեղեկանքի, նոտարի կողմից 

լրացուցիչ պարզաբանող փաստաթղթերի և տեղեկությունների կամ Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի (Հաշվի Օպերատորի) կողմից նոտարական հարցման պատասխանի հիման 

վրա, հաշվի առնելով կարգի 5.2.17. կետով սահմանված սկզբունքները: Ժառանգության 

գրանցման գործընթացում նույնականացված ժառանգատուի ժամանակավոր հաշվի 

կարգավիճակով հաշվին բանկի կողմից տրվում է ժառանգատուի հաշվի կարգավիճակ: 

Ժառանգատուի հաշվի կարգավիճակով արժեթղթերի հաշիվն ենթակա է անմիջապես փակման 

արժեթղթերի զրոյական մնացորդի դեպքում: 

5.2.17.5. Այն դեպքում, երբ արժեթղթերի հաշվի վերաբացման գործընթացում սպասարկողը ստանում 

է հասանելիություն տվյալ հաշվում առկա տեղեկություններին, սակայն Հաշվի Օպերատորից 

անկախ պատճառներով հնարավոր չի լինում նույնականացնել Հաշվետիրոջը, ապա Հաշվի 

Օպերատորը՝ նշված հասանելիության ստացման օրը, տվյալ արժեթղթերի հաշվին տալիս է 

չնույնականացված հաշվի կարգավիճակ՝ արժեթղթերի հաշվում համապատասխան նշում 

կատարելով: Եթե չնույնականացված հաշվի կարգավիճակ ունեցող արժեթղթերի հաշվի 

Հաշվետերը Հաշվի Օպերատորի կողմից չի նույնականացվում այդ հաշվին հասանելիություն 

ստանալու պահից 15 աշխատանքային օրվա կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ 

համաձայնեցված ավելի երկար ժամկետի ընթացքում, ապա  պարտավոր է այդ մասին 

տեղեկացնել Կենտրոնական դեպոզիտարիային՝ նշելով արժեթղթերի հաշվի համարը: 

Կենտրոնական դեպոզիտարիան արժեթղթերի հաշվի Հաշվետիրոջ նույնականացման 

անհնարինության մասին տեղեկությունը ստանալու պահից մեկ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում արգելափակում է Հաշվի Օպերատորի իրավասությունը տվյալ հաշվի նկատմամբ: 

5.2.18. Եթե Հաշվետիրոջ պահանջով բանկը վերաբացում է արժեթղթերի այնպիսի հաշիվ, որից 

տվյալ Հաշվետիրոջ համար արդեն բացել և սպասարկում է տվյալ Հաշվի Օպերատորը, ապա այդ 

դեպքում պահառության նոր պայմանագիր չի կնքվում, իսկ վերաբացված և արդեն առկա հաշիվներն 

ենթակա են անմիջապես միավորման՝ պահպանելով Հաշվետիրոջ նախընտրած հաշիվը, եթե 

Հաշվետերը Հաշվի Օպերատորի հարցմանն ի պատասխան նշել է հաշիվը: Հաշվի Օպերատորի 

պարտավոր է հաշիվների միավորման մասին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնել 

Հաշվետիրոջը և Կենտրոնական դեպոզիտարիային: 

5.2.19. Բացված կամ վերաբացված արժեթղթերի հաշվի սպասարկման համար Հաշվետերը 

պարտավոր է վճարել պահառության (ենթապահառության) պայմանագրով և բանկի սահմանված 

կարգով և չափով: 

5.2.20. Հաշվի բացման (վերաբացման) գործընթացում Հաշվետիրոջ կողմից ստորագրման 

ենթակա փաստաթղթերը ստորագրվում են Հաշվետիրոջ կամ վերջինիս լիազոր ներկայացուցչի 

կողմից, ինչպես նաև նշվում է այն մասին, թե Համակարգից տվյալ Հաշվետիրոջը տեղեկությունների 

տրամադրումն ինչ եղանակով պետք է իրականացվի՝ փաստաթղթային թե էլեկտրոնային: Եթե 

իրավաբանական անձ հանդիսացող Հաշվետերը կամ Հաշվետիրոջ լիազորված ներկայացուցիչն 

ունի կնիք, ապա սույն կետում նշված փաստաթղթերը նաև կնքվում են նշված անձանց կողմից: 

5.2.21. Բանկի միջնորդությամբ արժեթղթերի հաշվի բացման գործառնությունը Համակարգում 

գրանցվում է և Հաշվետիրոջ հետ պահառության (ենթապահառության) պայմանագիրը կնքվում է 

սույն կարգով սահմանված տեղեկությունները և փաստաթղթերը ստանալուց հետո 3 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

5.3. Արժեթղթերի հաշվի տվյալների փոփոխություն 
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Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

5.3.1. Հաշվետերը պարտավոր է տեղեկացնել բանկին արժեթղթերի հաշվի բացման (վերաբացման) 

ժամանակ տրամադրված (Համակարգ մուտքագրված) տեղեկությունների ցանկացած 

փոփոխության մասին: Հաշվետիրոջ անվան կամ նրա անձը հաստատող (իրավաբանական անձի 

դեպքում՝ պետական գրանցումը հաստատող) փաստաթղթի փոփոխության դեպքում Հաշվետերը 

պետք է ներկայացնի նաև համապատասխան փոփոխությունը հավաստող փաստաթուղթը: 

5.3.2. Սպասարկողը հաշվի   փոփոխման հանձնարարականի հիման վրա արժեթղթերի հաշվի 

տվյալների փոփոխությունը Համակարգում գրացում է սույն կարգի 5.3.1. կետով սահմանված 

փաստաթղթերը և հանձնարարականները ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, 

որը հաստատվում է հաստատողի կողմից։ 

5.4. Արժեթղթերի հաշվի փակում, արժեթղթերի պահառության (ենթապահառության) պայմանագրի լուծում 

5.4.1. Բանկի  միջոցով  բացված արժեթղթերի հաշիվը  կարող   է  փակվել. 

5.4.1.1. հաշվետիրոջ  ցանկությամբ՝  համապատասխան գրավոր դիմումի (հանձնարարականի) հիման 

վրա. 

5.4.1.2. օրենքով և ՀԴԿ կանոններով սահմանված այլ դեպքերում: 

5.4.2. Պահառության (ենթապահառության) պայմանագրի լուծվելու դեպքում Հաշվետիրոջ ունեցած 

ժամկետանց բոլոր պարտավորությունները շարունակում են պահպանել իրենց ուժը մինչև դրանց 

ամբողջական կատարումը:

5.4.3. Համակարգում կարող են փակվել միայն արժեթղթերի զրոյական մնացորդով արժեթղթերի 

հաշիվները: 

5.4.4. Հաշվետիրոջ ցանկությամբ արժեթղթերի ոչ զրոյական մնացորդով հաշվի փակման համար 

Հաշվետերը՝ մինչև արժեթղթերի հաշվի փակման դիմումի (հանձնարարականի) ներկայացումը, 

պարտավոր է հաշվում հաշվեգրված արժեթղթերի պորտֆելը փոխանցել այլ ակտիվ հաշվի 

կարգավիճակով արժեթղթերի հաշվին:

5.4.5. Հաշվետիրոջ ցանկությամբ արժեթղթերի հաշիվը փակվում է Հաշվետիրոջ հետ կնքված 

պահառության (ենթապահառության) պայմանագրի լուծման արդյունքում: Հաշվետիրոջ 

ցանկությամբ արժեթղթերի պահառության (ենթապահառության) պայմանագիրը լուծվում է 

պայմանագրի լուծման վերաբերյալ համաձայնությունը Հաշվետիրոջ և բանկի կողմից ստորագրվելու 

(հաստատելու) արդյունքում:

5.4.6. Արժեթղթերի պահառության (ենթապահառության) պայմանագրի լուծման վերաբերյալ 

համաձայնությունը ստորագրվում է, եթե Հաշվետերը կատարել է բանկի սակագներով կանոններով 

սահմանված բոլոր պարտավորությունները:

5.4.7. Արժեթղթերի զրոյական մնացորդով հաշվի պարագայում արժեթղթերի պահառության 

(ենթապահառության) պայմանագրի լուծման վերաբերյալ համաձայնությունը ստորագրումից հետո 

սպասարկողը արժեթղթերի հաշվի փակման հանձնարարականն անմիջապես գրանցում է 

Համակարգում, որի արդյունքում արժեթղթերի հաշիվը Համակարգում ստանում է արժեթղթերի 

փակված հաշվի կարգավիճակ:

5.5. Արժեթղթերի փոխանցմամբ պայմանավորված գործառնություններ 

5.5.1. Արժեթղթերի փոխանցմամբ պայմանավորված      գործառնությունները Համակարգում 

իրականացվում են հետևյալ տեսակներով, որոնց մեջ չի ներառվում արժեթղթերի    փոխանցման   

գործառնությունը, որը արդյունք  է  Կարգավորվող շուկայում կնքված գործարքի

5.5.1.1. ազատ առաքում կամ ST փոխանցում. 

5.5.1.2. առաքում վճարման դիմաց կամ DVP փոխանցում. 

5.5.1.3. ազատ առաքում՝ համաձայնությամբ կամ FOP փոխանցում. 

5.5.1.4. արժեթղթերի պորտֆելի փոխանցում կամ պորտֆելի փոխանցում. 

5.5.1.5. Կենտրոնական Բանկի և բանկի հետ կնքված ռեպո պայմանագրից բխող արժեթղթերի 

փոխանցում: 

5.5.2. Բանկի միջնորդությամբ արժեթղթերի փոխանցման գործառնություն կարող է գրանցվել միայն, եթե 

արժեթղթեր փոխանցող և ստացող կողմ հանդիսացող Հաշվետերերի արժեթղթերի հաշիվներն 

ունեն ակտիվ հաշվի կարգավիճակ, բացառությամբ ՀԴԿ Կանոններով սահմանված դեպքերի: 
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5.5.3. Դատարանի վճռի և ժառանգության հիման վրա արժեթղթերի փոխանցումները Համակարգում 

կատարվում են ազատ առաքմամբ՝ շահագրգիռ կողմի պահանջով: 

5.5.4. Նվիրատվության (նվիրաբերության) հիման վրա արժեթղթերի փոխանցումները Համակարգում 

կատարվում են ազատ առաքմամբ (ST փոխանցում)՝ նվիրատուի պահանջով, եթե նվիրատուն 

ներկայացնում է նվիրատվության պայմանագիրը, կամ համաձայնությամբ ազատ առաքմամբ (FOP 

փոխանցում), եթե նվիրատվության պայմանագիրը ներկայացված չէ: Թողարկողի կողմից 

տեղաբաշխված արժեթղթերի հետգնման կամ ձեռքբերման հիմքով Թողարկողի արժեթղթերի 

հաշվին արժեթղթերի փոխանցումները Համակարգում կատարվում են ազատ առաքում՝ 

համաձայնությամբ (FOP փոխանցում) կամ առաքում վճարման դիմաց (DVP փոխանցում) 

տեսակներով: 

5.5.5. Ազատ առաքմամբ արժեթղթերի փոխանցման գործառնությունը գրանցելու համար արժեթղթերի 

փոխանցող կողմ հանդիսացող Հաշվետերը բանկին է ներկայացնում արժեթղթերի փոխանցման 

հանձնարարական հետևյալ տեղեկություններով. 

5.5.5.1. արժեթղթեր փոխանցող և ստացող կողմերի անուն, ազգանունները (անվանումները). 

5.5.5.2. արժեթղթեր փոխանցող և ստացող կողմերի արժեթղթերի հաշիվների համարները. 

5.5.5.3. Փոխանցվող արժեթղթերի թողարկողի անվանումը և ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն. 

5.5.5.4. փոխանցման ենթակա արժեթղթերի քանակը. 

5.5.5.5. արժեթղթերի     փոխանցման     գործառնության     տեսակի    մասին     էական տվյալները, որը 

Հաշվետերը հարկ կհամարի ներկայացնել. 

5.5.5.6. նշում    արժեթղթերի    փոխանցման    արդյունքում    վերջնական    շահառուի վերաբերյալ (եթե 

արժեթղթերը փոխանցվում են անվանատիրոջ արժեթղթերի հաշվին): 

5.5.6. Դատարանի վճռի հիման վրա արժեթղթերի փոխանցման դեպքում շահագրգիռ կողմը բանկ է 

ներկայացնում դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը կամ Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման ծառայության համապատասխան որոշումը, ինչպես նաև դիմում արժեթղթերի 

փոխանցման վերաբերյալ: Այն դեպքում, երբ դատարանի վճռի հիման վրա փոխանցող կողմ 

հանդիսացող Հաշվետիրոջ արժեթղթերի հաշիվը չի սպասարկվում այն Հաշվի Օպերատորի 

միջնորդությամբ, որին ներկայացվել է համապատասխան վճիռը կամ որոշումը կամ տվյալ վճռով 

պատասխանող կողմ է հանդիսանում Կենտրոնական դեպոզիտարիան կամ Հաշվի Օպերատորին 

ներկայացված չէ ստացող կողմի ակտիվ հաշվի կարգավիճակով արժեթղթերի հաշվի համարը, 

ապա դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը կամ Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման ծառայության համապատասխան որոշումը և շահագրգիռ կողմի դիմումը բանկի կողմից 

այն ստացման պահից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացվում է Կենտրոնական 

դեպոզիտարիային: 

5.5.7. Կենտրոնական Դեպոզիտարիան կարող է վերահասցեագրել համապատասխան բանկին 

դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը կամ Դատական ակտեր հարկադիր կատարման   

ծառայության համապատասխան  որոշումը այն  ստացման  պահից   1   աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, եթե փոխանցող և ստացող կողմ հանդիսացող արժեթղթերի հաշիվը ունի ակտիվ հաշվի 

կարգավիճակ և սպասարկվում է բանկի կողմից: 

5.5.8. Ժառանգության   գրանցման   արդյունքում   արժեթղթերի   ազատ   առաքման համար   ժառանգը   

պարտավոր  է   բանկին   ներկայացնել   հետևյալ տեղեկությունները և փաստաթղթերը. 

5.5.8.1.  ժառանգության իրավունքի վկայականը. 

5.5.8.2. արժեթղթերի   հաշվի   բացման   համար   սույն   կարգով սահմանված փաստաթղթերը, եթե 

ժառանգի (ժառանգների) համար նախկինում արժեթղթերի հաշիվ բացված չի եղել բանկի 

միջնորդությամբ: 

5.5.9. Համակարգում արժեթղթերի փոխանցման գործառնության գրանցումից անմիջապես հետո բանկը 

պարտավոր է փոխանցող կողմի հաշվին տալ ժառանգատուի հաշվի կարգավիճակ: 

5.5.10. Սպասարկողը ազատ առաքմամբ արժեթղթերի փոխանցման գործառնությունը գրանցում  է 

հանձնարարականը (դիմումը) ստանալուց հետո   3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ինչը 

վավերացվում է Հաստատողի կողմից: Գործառնության գրանցման պահից հետո արժեթղթերի 
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

փոխանցման հանձնարարականի հետկանչելումը հնարավոր չէ: Համակարգում ազատ առաքմամբ 

արժեթղթերի փոխանցման գործառնությունը գրանցվում է, եթե արժեթղթերի փոխանցման 

հանձնարարականով ներկայացված տեղեկությունները համընկնում են փոխանցող և ստացող 

կողմերի վերաբերյալ Համակարգում առկա տեղեկությունների հետ: 

5.5.11. Համակարգի անդամը «Առաքում վճարման դիմաց» սկզբունքով արժեթղթերի փոխանցման 

նպատակով պետք է Համակարգում արժեթղթերի փոխանցման գրանցման օրը Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայում առկա համապատասխան դրամական վերջնահաշվարկի հաշվում ապահովի 

«Առաքում վճարման դիմաց» սկզբունքով արժեթղթերի փոխանցման դիմաց վճարման ապահովման 

համար անհրաժեշտ միջոցները: 

5.5.12. «Առաքում վճարման դիմաց» սկզբունքով արժեթղթերի  փոխանցման նպատակով 

Հաշվետերը բանկ է ներկայացնում արժեթղթերի փոխանցման հանձնարարական, որն էլ 

սպասարկողի կողմից ծրագրային համակարգ է մուտքագրվում հանձնարարականում նշված 

վերջնահաշվարկի օրվա ժամը 1530 –ից ոչ ուշ: Մուտքագրումը վավերացվում է Հաստատողի կողմից: 

5.5.13. Առաքում վճարման դիմաց» սկզբունքով արժեթղթերի    փոխանցման հանձնարարականը 

ներառում է հետևյալ տեղեկությունները. 

5.5.13.1. արժեթղթեր փոխանցող և ստացող կողմերի անուն, ազգանունները (անվանումները). 

5.5.13.2. նշում արժեթղթերի փոխանցման արդյունքում վերջնական շահառուի վերաբերյալ (եթե 

արժեթղթերը փոխանցվում են անվանատիրոջ հաշվին). 

5.5.13.3.  արժեթղթերը ստացողի արժեթղթերի հաշվի համարը և այդ հաշիվը սպասարկող Հաշվի 

Օպերատորի անվանումը. 

5.5.13.4. արժեթղթերը փոխանցող կողմի արժեթղթերի հաշվի համարը. 

5.5.13.5. փոխանցման ենթակա արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն. 

5.5.13.6. արժեթղթերի քանակ. 

5.5.13.7. վճարման ենթակա գումարի չափը. 

5.5.13.8. գործարքի կնքման ամսաթիվը (առկայության դեպքում). 

5.5.13.9. վերահաշվարկի ամսաթիվը. 

5.5.13.10. վերջնահաշվարկի իրականացման համար Ծրագրային համակարգում նախատեսված այլ 

տեղեկությունները (առկայության դեպքում: 

5.5.14. «Առաքում վճարման դիմաց» սկզբունքով արժեթղթերի ձեռք բերման նպատակով 

արժեթղթեր ստացող կողմ հանդիսացող Հաշվետերը բանկ է ներկայացնում արժեթղթերի ձեռք 

բերման հանձնարարական, որն էլ սպասարկողի կողմից ծրագրային համակարգ է մուտքագրվում 

հանձնարարականում նշված վերջնահաշվարկի օրվա ժամը 1530 –ից ոչ ուշ: Մուտքագրումը 

վավերացվում է Հաստատողի կողմից: 

5.5.15. «Առաքում վճարման դիմաց»  սկզբունքով  արժեթղթերի  ձեռք բերման հանձնարարականը 

ներառում է հետևյալ տեղեկությունները. 

5.5.15.1. արժեթղթերը ստացող կողմի անուն, ազգանունը (անվանումը). 

5.5.15.2. արժեթղթերը փոխանցողի արժեթղթերի հաշվի համարը և այդ հաշիվը սպասարկող Հաշվի 

Օպերատորի անվանումը. 

5.5.15.3. արժեթղթերը ստացող կողմի արժեթղթերի հաշվի համարը. 

5.5.15.4.  ստացվելիք արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն. 

5.5.15.5. արժեթղթերի քանակ. 

5.5.15.6. վճարման ենթակա գումարի չափը. 

5.5.15.7. դրամական միջոցի արժույթը. 

5.5.15.8. գործարքի կնքման ամսաթիվը (առկայության դեպքում). 

5.5.15.9. վերջնահաշվարկի ամսաթիվը. 

5.5.15.10. վերջնահաշվարկի իրականացման համար Ծրագրային համակարգում պահանջվող այլ 

տեղեկությունները (առկայության դեպքում)։ 

5.5.16. Արժեթղթերի ձեռք բերման հանձնարարական ներկայացրած Հաշվետերը միևնույն 

ժամանակ    իրականացնում են արժեթղթերի ձեռք բերման համար վճարման ենթակա գումարի 
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

փոխանցում իր արժեթղթերի հաշիվը սպասարկող Հաշվի Օպերատորի համապատասխան 

իրավասու դրամական հաշվին: 

5.5.17. Վերջնահաշվարկի օրվա մինչև 1540-ը, արժեթղթեր ստացող կողմի արժեթղթերի հաշիվը 

սպասարկող Համակարգի անդամն ապահովում է իր իրավասու հաշվից Բանկմեյլ համակարգի ՀՏ 

100 կամ ՀՏ 202 (ՀՀ դրամի փոխանցման համար) և ՀՏ 203 (արտարժույթի փոխանցման համար) 

հաղորդագրության միջոցով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի Առևտրային հաշվին արժեթղթերը 

ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ գումարի փոխանցումը, որի արդյունքում այդ գումարը 

Համակարգում արտացոլվում է վերջինիս դրամական վերջնահաշվարկի հաշվին: 

5.5.18. Վերջնահաշվարկի օրվա մինչև 1540-ը, այն պահի դրությամբ, երբ Համակարգում համընկնում 

են արժեթղթերի փոխանցող և ստացող կողմերի Համակարգի անդամների հանձնարարականների՝ 

գործառնության իրականացման համար անհրաժեշտ տվյալները և սույն կարգի 5.5.17. կետով 

սահմանված կարգով դրամական վերջնահաշվարկի հաշվին առնվազն առկա է 

հանձնարարականում նշված վճարման ենթակա գումարը, ապա արժեթղթերի փոխանցումը 

գրանցվում է Համակարգում, տեղի է ունենում վերջնահաշվարկ, որի արդյունքում Առևտրային հաշվից 

վճարման ենթակա գումարը փոխանցվում է վաճառող կողմի Համակարգի անդամի իրավասու 

դրամական հաշվին: 

5.5.19. «Ազատ առաքում՝ համաձայնությամբ» սկզբունքով արժեթղթերի փոխանցումը տեղի է 

ունենում նույն ընթացակարգով, ինչ «Առաքում վճարման դիմաց» սկզբունքով արժեթղթերի  

փոխանցման դեպքում՝   առանց դրամական  միջոցի  առկայության պահանջի, իսկ 

հանձնարարականները Համակարգում կարող են մուտքագրվել մինչև գործառնական օրվա 

ավարտը: 

5.5.20.  «Արժեթղթերի     պորտֆելի     փոխանցմամբ»     արժեթղթերի     փոխանցման 

գործառնությունը Համակարգում գրանցվում է` Հաշվետիրոջ    հանձնարարականի     հիման     վրա,     

երբ    Հաշվետերը    իր արժեթղթերի    հաշվում    առկա    արժեթղթերը բանկի սպասարկման տակ 

գտնվող արժեթղթերի հաշվից   փոխանցում է այլ Հաշվի Օպերատորի մոտ բացված իր արժեթղթերի 

մեկ այլ հաշվին: 

5.5.21. Հաշվետերը արժեթղթերի պորտֆելի փոխանցման համար բանկ է ներկայացնում 

համապատասխան   պորտֆելի փոխանցման հանձնարարական՝ հետևյալ տեղեկություններով. 

5.5.21.1. արժեթղթերի հաշիվների համարները, որոնք պետք է ապահովեն արժեթղթերի պորտֆելի 

փոխանցումը (արժեթղթերի ելքագրումը և հաշվեգրումը). 

5.5.21.2. այն Հաշվի  Օպերատորի  անվանումը,  որը սպասարկում է Հաշվետիրոջ արժեթղթերի այն 

հաշիվը, որին պետք է հաշվեգրվեն արժեթղթերը: 

5.5.22. Սպասարկողը արժեթղթերի պորտֆելի փոխանցման հանձնարականը կատարում է 

ստացման պահից  մեկ   աշխատանքային   օրվա ընթացքում, ինչը վավերացվում է Հաստատողի 

կողմից: 

5.5.23. Եթե բանկի կողմից արժեթղթերի պորտֆելի փոխանցման հանձնարարականի կատարման 

ժամանակ սպասարկողը բացահայտում է, որ արժեթղթերի պորտֆելի փոխանցման համար 

ներկայացված հաշիվներում Հաշվետիրոջ անունի, ազգանունի (անվանման) գրառումների միջև 

առկա են շեղումներ, ապա բանկը պարտավոր է անմիջապես այդ մասին տեղեկացնել Կենտրոնական 

դեպոզիտարիային: Այդ դեպքում արժեթղթերի պորտֆելի փոխանցումն իրականացվում է 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի թույլտվությամբ: 

5.5.24. «Ռեպո, հակադարձ ռեպո և ռեպո պայմանագրի խզում» գործարքներից բխող արժեթղթերի 

փոխանցմամբ պայմանավորված գործառնությունների գրանցումները և  ժամկետները Համակարգում      

կարգավորվում են համապատասխան պայմանագրերով: Ռեպո,   հակադարձ   ռեպո   գործարքներից   

բխող  արժեթղթերի փոխանցումը իրականացվում է հետևյալ եղանակով. 

5.5.24.1. Ռեպո գործարքի կնքման արդյունքում  բանկը Բանկմեյլ համակարգի ՀՏ523 (24B դաշտում 

նշվում է REP) հաղորդագրության միջոցով Կենտրոնական դեպոզիտարիային գործառնական 

օրվա մինչև ժամը 15:30-ը հանձնարարական է ներկայացնում Համակարգում իր սեփական 

հաշվից ՀՏ523-ում նշված արժեթղթերը նշված քանակով ՀՀ Կենտրոնական բանկի 
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Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

սեփականատիրոջ արժեթղթերի հաշվին փոխանցելու համար: Համակարգը ստուգում է ՀՏ523–

ում պարունակվող տեղեկություններն իր մոտ առկա նույնաբովանդակ տեղեկությունների հետ: 

Ամբողջական համընկման դեպքում իրականացվում է արժեթղթերի փոխանցում, ինչպես նաև 

փոխանցված արժեթղթերի ծանրաբեռնում ռեպո գործարքի հիմքով, որի արդյունքում 

հաստատման վերաբերյալ Կենտրոնական դեպոզիտարիան Բանկմեյլ համակարգի ՀՏ535 

հաղորդագրությամբ` տեղեկացնում է առևտրային բանկին, իսկ ՀՏ523 պատճենը ուղարկվում է ՀՀ 

Կենտրոնական բանկին: Եթե ստուգման արդյունքում ի հայտ է գալիս որևէ 

անհամապատասխանություն, ապա Կենտրոնական դեպոզիտարիան Բանկմեյլ համակարգի 

ՀՏ535 հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է այդ մասին բանկին: 

5.5.25. Հակադարձ ռեպո կամ ռեպո զամբյուղից արժեթղթերի հետ փոխանցմամբ 

պայմանավորված արժեթղթերի փոխանցման գործառնությունը Համակարգում գրանցվում է  5.5.25 

կետով սահմանված կարգով: Այս դեպքում արժեթղթերի փոխանցող կողմ է հանդիսանում ՀՀ 

Կենտրոնական բանկը, իսկ Բանկմեյլ համակարգի ՀՏ 523 հաղորդագրության 24B դաշտում նշվում է 

RMT: 

5.5.26. Ռեպո, հակադարձ ռեպո գործարքներից բխող արժեթղթերի փոխանցման հետ կապված 

գործառնությունների գրանցումներն իրականացվում են ներդրումային գործառնությունները 

իրականացնող պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից: 

5.6. Արժեթղթերի գրավի իրավունքի գրանցումը  

5.6.1. Բանկն արժեթղթերի գրավի իրավունքի գրանցման (այդ թվում՝ գրված իրավունքի գրավադրման) 

գործառնություն կարող է իրականացնել միայն գրավատու կողմ հանդիսացող Հաշվետիրոջ ակտիվ 

կարգավիճակով հաշվի առկայության դեպքում:Համակարգում գրավադրված արժեթղթերով 

կորպորատիվ գործողությունների իրականացման դեպքում գրավի իրավունքը պահպանվում է 

կորպորատիվ գործողության արդյունքում գրանցված արժեթղթերի նկատմամբ: 

5.6.2. Արժեթղթերի գրավի իրավունքը գրանցելու համար գրավատուն   պարտավոր  են դիմել  իր  հաշիվը  

սպասարկող  Հաշվի Օպերատորին(ներին) և ներկայացնի հետևյալ տեղեկությունները. 

5.6.2.1. գրավադրման ենթակա արժեթղթերի թողարկողի անվանումը և ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն. 

5.6.2.2. գրավառու և գրավատու կողմերի արժեթղթերի հաշվի համարները. 

5.6.2.3. գրավադրման ենթակա արժեթղթերի քանակը. 

5.6.2.4. գրավադրման դադարեցման ամսաթիվը (առկայության դեպքում). 

5.6.2.5. գրավառուի անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան, համարը, ռեզիդենտ 

ֆիզիկական անձի դեպքում՝ հանրային ծառայությունների (սոցիալական քարտի) կամ հանրային 

ծառայությունների համարանիշ չունենալու դեպքում՝ դրա բացակայությունը հավաստող 

տեղեկանքի համարը, ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի դեպքում՝ գրավառուին միանշանակ 

նույնականացնող այլ համարժեք համարանիշը (առկայության դեպքում), իսկ իրավաբանական 

անձանց դեպքում՝ անվանումը, պետական գրանցման համարը, ՀՎՀՀ կամ դրան համարժեք 

համարը (առկայության դեպքում), գրավառուի հասցեն, կապի միջոցները, եթե Հաշվի 

Օպերատորին չի ներկայացվում գրավառուի՝ ակտիվ կարգավիճակով Սեփականատիրոջ 

արժեթղթերի հաշվի համարը։ 

5.6.3. Համակարգում գրավադրման հանձնարարականի կատարման մասին տեղեկանալուց հետո 

Գրավառուի հաշիվը սպասարկվող բանկը պարտավոր է այդ մասին մեկ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում տեղեկացնել գրավառուին: 

5.6.4. Եթե ինչ-որ պատճառով արժեթղթերի գրավի իրավունքի գրանցման գործառնությունը Համակարգում 

գրանցելու համար չի ներկայացվել գրավառուի՝ ակտիվ կարգավիճակով Սեփականատիրոջ 

արժեթղթերի հաշվի համարը կամ Հաշվի Օպերատորը տեղեկություններ չունի գրավառուի՝ 

Համակարգում ակտիվ կարգավիճակով Սեփականատիրոջ արժեթղթերի հաշվի վերաբերյալ, ապա 

Հաշվի Օպերատորը Համակարգում գրավառուի համար բացում է Գրավառուի գրավային հաշիվ, 

որտեղ արտացոլվում են գրավառուի օգտին հաշվառված արժեթղթերը և որում գրառվում են 

անհրաժեշտ և բավարար տեղեկություններ՝ Գրավառուին միանշանակ նույնականացնելու համար: 

Եթե գրավադրման գործառնության դեպքում գրավառու են հանդիսանում միաժամանակ մեկից ավելի 



  

 

ՀԱՆՐԱՄԱՏՉԵԼԻ 

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ 

 

Կիրառման 

ամսաթիվը 

26.04.2018թ. 

Խմբագրություն 2 
էջ 

34 /54 

 

Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

անձինք, ապա Համակարգում բացված Գրավառուի գրավային հաշվում պարտադիր նշումներ են 

կատարվում բոլոր գրավառուների նույնականացման տվյալների մասին: 

5.6.5. Արժեթղթերի հաջորդող գրավով պայմանավորված գործառնությունը Համակարգում  գրանցվում է, 

եթե այն արգելված չէ Համակարգում գրանցված նախորդ գրավի պայմանագրերով կամ 

գրավադրվող արժեթղթերի թողարկման պայմաններով: 

5.6.6. Գրավադրման գործառնությունը գրավատու կողմ հանդիսացող Հաշվետիրոջ հաշիվը սպասարկող 

Հաշվի Օպերատորի կողմից գրավադրման հանձնարականը սպասարկողը  իրականացնում   է   

ստացման   պահից  3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որը վավերացվում է Հաստատողի կողմից: 

5.6.7. Արժեթղթերի գրավառուի փոփոխության, ինչպես նաև գրավի իրավունքի գրավադրման դեպքում 

գրավի իրավունքի գրանցումը նոր գրավառուի օգտին կատարվում է Համակարգում տվյալ պահին 

գրանցված գրավառուի հանձնարարականի (կամ վերջինիս համաձայնության դեպքում՝ գրավատուի 

հանձնարարականի) հիման վրա՝ դրա ստացման պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

5.7. Արժեթղթերի գրավի արտադատական կարգով իրացման արդյունքում արդյունքում արժեթղթերի 

փոխանցման ծառայություն 

5.7.1. Արժեթղթերի գրավի արտադատական կարգով իրացման արդյունքում արժեղթերի փոխանցման 

ծառայության մատուցման դեպքում գրավառուն գրավատուի հաշիվը սպասարկող  է 

ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերի բնօրինակը կամ պատշաճ վավերացված պատճենը՝

5.7.1.1. արժեթղթերի     գրավի    արտադատական    կարգով     իրացման    պայման նախատեսող 

պայմանագիր/համաձայնագիր. 

5.7.1.2. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված՝ գրավատուին կատարված ծանուցումը և 

ապացույց գրավատուի կողմից դրա ստացման վերաբերյալ, որոնք կարող են բանկ ներկայացվել 

ինչպես բանկին դիմելիս, այնպես էլ գրավի առարկայի իրացման ժամանակ. 

5.7.1.3.  կանոններով սահմանված արժեթղթերի փոխանցման հանձնարարական. 

5.7.1.4. ՀՀ քացաքացիական օրենսգրքով սահմանված այլ փաստաթղթեր (այդպիսիք սահմանված 

լինելու դեպքում): 

5.7.2. Սպասարկողը ներկայացված փաստաթղթերը նույն օրը հանձնում է Իրավաբանական  վարչություն 

գրավի արտադատական կարգով իրացման վերաբերյալ իրավական եզրակացություն ստանալու 

նպատակով: 

5.7.3. Իրավաբանական վարչությունը  3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ստուգելով ներկայացված 

փաստաթղթերը և համոզվելով, որ դրանցում պահպանվել են սույն կարգով և ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված պահանջները ներկայացնում է իրավական եզրակացություն հանձնարարականը 

Համակարգում գրանցելու վերաբերյալ: 

5.7.4. Սպասարկողը 2 աշխատանքային օրվա ընթացում Համակարգում գրանցում է համապատասխան 

հանձնարարականը, ինչը  ստուգվում  և  վավերացվում  է Հաստատողի կողմից: 

5.8. Արժեթղթերի գրավադրման դադարեցում 

5.8.1. Արժեթղթերի գրավադրման դադարեցումը կարող է կատարվել հետևյալ դեպքերում.  

5.8.1.1. գրավադրման դադարեցման ամսաթվի դրությամբ, որի մասին տեղեկությունը Համակարգ մուտք 

էր արվել գրավադրման գործառնության գրանցման ժամանակ.  

5.8.1.2. գրավառուի     կողմից  գրավադրման  դադարեցման  հանձնարարականի ներկայացման դեպքում.  

5.8.1.3. գրավադրման դադարեցման վերաբերյալ գրավատուի կողմից հանձնարարականի և գրավառուի 

համաձայնությունը հավաստող փաստաթղթի ներկայացման դեպքում. 

5.8.1.4.  գրավի առարկա հանդիսացող՝ տվյալ դասի արժեթղթերը Համակարգում չեղարկվել կամ մարվել 

են (բացառությամբ կորպորատիվ գործողության հետևանքով արժեթղթերի մարման դեպքերի). 

5.8.1.5. տվյալ դասի արժեթղթերով կորպորատիվ գործողության արդյունքում առաջացող գույքի 

նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցումը Կենտրոնական դեպոզիտարիայի իրավասությունների 

շրջանակում չէ. 

5.8.1.6. դատարանի, դատական ակտերի հարկադիր կատարողի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նման   

իրավասություն   ունեցող   մարմնի   համապատասպան որոշման հիման վրա: 
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5.8.2.  Արժեթղթերի գրավադրման դադարեցման հանձնարարականը (որոշումը) ներկայացվում է 

գրավառուի՝ արժեթղթերի գրավի ամրագրումն ապահովող հաշիվը սպասարկող Հաշվի 

Օպերատորին, եթե գրավադրման դադարեցման հանձնարարականը ներկայացնողը գրավատուն չէ: 

5.8.3. Գրավատուն արժեթղթերի գրավադրման դադարեցման հանձնարարականը և գրավառուի 

համաձայնությունը հավաստող փաստաթուղթը ներկայացնում է իրեն սպասարկող Հաշվի 

Օպերատորին: 

5.8.4. Եթե արժեթղթերի գրավադրման դադարեցման հանձնարարականը (որոշումը) ներկայացվել է 

գրավատուին սպասարկող Հաշվի Օպերատորին, որը չի սպասարկում գրավառուի հաշիվը, ապա 

գրավատուին սպասարկող Հաշվի Օպերատորը գրավադրման դադարեցման համար դիմում է 

գրավառուի հաշիվը սպասարկող Հաշվի Օպերատորին՝ միաժամանակ ներկայացնելով անհրաժեշտ 

հիմքերը: Նշված դեպքում, բավարար հիմքերի առկայության պարագայում, գրավառուի հաշիվը 

սպասարկող Հաշվի Օպերատորի պետք է անմիջապես իրականացնի արժեթղթերի գրավադրման 

դադարեցման համար անհրաժեշտ գործողությունները: 

5.8.5. Սպասարկողը արժեթղթերի գրավադրման դադարեցման հանձնարարականը կատարում է 

ստացման պահից 1 աշխատանքային   օրվա  ընթացքում, ինչը վավերացվում է Հաստատողի կողմից: 

5.8.6. Եթե գրավատուի և գրավառուի հաշիվները սպասարկվում են տարբեր Հաշվի Օպերատորների 

կողմից, ապա գրավառուի հաշիվը սպասարկող Հաշվի Օպերատորը պարտավոր է անմիջապես 

տեղեկացնել գրավատուի հաշիվը սպասարկող Հաշվի Օպերատորին արժեթղթերի գրավադրման 

դադարեցման մասին: 

5.9. Արժեթղթերի կամ արժեթղթերի հաշվի սառեցում և դրա դադարեցում Հաշվետիրոջ հանձնարարականի 

հիման վրա 

5.9.1. Արժեթղթերի կամ արժեթղթերի հաշվի սառեցումը Հաշվետիրոջ կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչի 

կողմից իրականացվում է, որպես իր սեփականատիրոջ արժեթղթերի հաշվով կամ արժեթղթերի 

հաշվում առկա որևէ դասի և քանակի արժեթղթով(երով) գործառնությունների իրակացման արգելք: 

Սառեցման գործառնությունը գրանցելու համար Հաշվետերը կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը 

բանկին է ներկայացնում սառեցման համապատասխան հանձնարարականը,      որը պարունակում է 

հետևյալ տեղեկությունները. 

5.9.1.1. արժեթղթեր թողարկողի անվանումը և ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն․   

5.9.1.2. սառեցման ենթակա արժեթղթերի քանակը. 

5.9.1.3. սառեցման  վերաբերյալ   այլ  էական   տվյալները,  որը  հաճախորդը  հարկ կհամարի ներկայացնել: 

5.9.2. Արժեթղթերի սառեցման դադարեցումը կատարվում է Հաշվետիրոջ համապատասխան 

հանձնարարականի հիման վրա կամ Հաշվետիրոջ հետ կնքված պահառության պայմանագրի 

լուծման, ժառանգության գրանցման և սառեցված արժեթղթերով դատարանի որոշմամբ 

նախատեսված գործառնությունն իրականացնելու դեպքերում: Դատարանի որոշման հիման վրա 

արժեթղթերի ապասառեցումը կատարվում է այն չափով, որքանով այն անհրաժեշտ է դատարանի 

որոշմամբ նախատեսված գործառնության իրականացման համար: 

5.9.3. Սպասարկողը արժեթղթերի սառեցման և դրա դադարեցման հանձնարարականը կատարում է այն 

ստացման պահից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ինչը ստուգվում և վավերացվում  է  

Հաստատողի կողմից: 

5.10. Բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովում քվեարկելու իրավունքի ժամանակավոր 

սահմանափակում գրավադրված արժեթղթերի համար 

5.10.1.  Եթե բաժնետոմսերի գրավի դեպքում գրավատու և գրավառու կողմերը համաձայնության են 

եկել նաև բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովում քվեարկելու իրավունքի (սույն գլխում 

այսուհետ` քվեարկելու իրավունք) ժամանակավոր սահմանափակման վերաբերյալ, ապա 

սահմանափակման ամրագրման նպատակով գրավատու Հաշվետերը համապատասխան 

հանձնարարական է ներկայացնում իրեն սպասարկող Հաշվի Օպերատորին` նշելով ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ-

ն և արժեթղթերի քանակը, որոնց նկատմամբ պետք է կիրառվի ձայնի իրավունքի սահմանափակումը: 

Միաժամանակ գրավառուն իր հաշիվը սպասարկող Հաշվի Օպերատորին է ներկայացնում 
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քվեարկելու իրավունքի սահմանափակման համաձայնություն, եթե արժեթղթերը արդեն իսկ 

ծանրաբեռնված են գրավադրման հիմքով: 

5.10.2. Այն դեպքում, երբ գրավատու և գրավառու կողմերը քվեարկելու իրավունքի 

սահմանափակման վերաբերյալ համաձայնության են եկել արժեթղթերի գրավադրման 

գործառնությունը Համակարգում գրանցելու պահին, ապա քվեարկելու իրավունքի սահմանափակման 

գրառումը Համակարգում իրականացվում է` գրավադրման գործառնությունը գրանցելիս: 

5.10.3. Քվեարկելու իրավունքի սահմանափակումը համարվում է դադարեցված արժեթղթերի 

գրավադրման դադարեցման գրանցմամբ կամ, եթե նախապես նշվել է ժամկետ քվեարկելու 

իրավունքի սահմանափակման դադարեցման իրականացման համար: Այն դեպքում, երբ քվեարկելու 

իրավունքի սահմանափակման դադարեցման վերաբերյալ հանձնարարականը գրավատուի կողմից 

տրվել է ավելի վաղ, քան սույն կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալը, ապա քվեարկելու 

իրավունքի սահմանափակման դադարեցումը Համակարգում գրանցվում է միայն գրավառուի գրավոր 

համաձայնության առկայության դեպքում: 

5.11. Համակարգում գործառնական ժամերը 

5.11.1. Սույն կարգով սահմանված փաստաթղթերը, ինչպես նաև հանձնարարականները 

Թողարկողների և Հաշվետերերի կողմից կարող են ներկայացվել բանկ յուրաքանչյուր 

աշխատանքային օր ժամը 09:30-16:00-ն:  

5.11.2. Բանկի կողմից հանձնարարականների ներկայացումը Կենտրոնական դեպոզիտարիա, 

ինչպես նաև գրանցումը իրականացվում է 09:30-17:30:  

5.11.3. Բանկը Թողարկողներից և Հաշվետերերից ստացված հարցումների պատասխանները 

վերջիններիս տրամադրելիս պետք է հաշվի առնի և տեղեկացնի Թողարկողին կամ Հաշվետիրոջը 

այն մասին, որ Կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոններով սահմանված կարգով ցուցակված 

(առևտրին թույլատրված) և ներկայացման օրվա ժամը 1030-ից մինչև ժամը 1540-ի դրությամբ առևտրի 

նպատակով արգելադրված արժեթղթերը կգտնվեն արժեթղթերի տեխնիկական հաշվին և չեն 

արտացոլվի Հաշվետիրոջ արժեթղթերի հաշվում: 

6. Պետական պարտատոմսերի պահառության առանձնահատկությունները 

6.1. Համակարգի միջոցով պետական պարտատոմսերի պահառության իրականացման ընդհանուր 

սկզբունքները, պետական պարտատոմսերի հետ կապված եկամուտների վճարման, պետական 

պարտատոմսերով երկրորդային շուկայում գործառնությունների կատարման և պետական 

պարտատոմսերի գրավի հետ կապված գործառնությունների իրականացման գործընթացը սահմանվում 

է ՀԴԿ-ի «Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության 

կանոններով» սահմանված կարգով։ 

6.2. Համակարգում պետական պարտատոմսերի նկատմամբ սեփականության և պետական 

պարտատոմսերի պահառությունը կարգավորող իրավական ակտերով պարտադիր գրանցմա 

(հաշվառման) ենթակա, այլ իրավունքների հաշվառումն իրականացվում է առանձնացված կարգով՝ այդ 

նպատակով Համակարգում բացված հաշիվների (ներառյալ՝ Դեպո հաշիվների) միջոցով: Հաշվետիրոջ 

պետական պարտատոմսերի Դեպո հաշիվները (ազատ, գրավադրված արգելադրված (կալանված), 

գրավադրված արգելադրված) ավտոմատ ձևավորվում են Ծրագրային համակարգում՝ Հաշվետիրոջ 

համար Համակարգում հաշիվ բացելու ժամանակ: 

6.3.  Համակարգում առանձին հաշվառման են ենթակա Հաշվետիրոջը սեփականության իրավունքով 

պատկանող պետական պարտատոմսերն այն պետական պարտատոմսերից, որոնք սեփականատեր 

չհանդիսացող անձը օգտագործում, տիրապետում կամ տնօրինում է օրենքով սահմանված 

իրավասության կամ սեփականատիրոջ հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա: Առանձին հաշվառման 

են ենթակա նաև այն պետական պարտատոմսերը, որոնց նկատմամբ իրավունքները 

սահմանափակված են: 

6.4. Դեպո հանձնարարականները ներկայացվում են թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով: Դեպո 

հանձնարարականների ներկայացման եղանակը ընտրվում է Հաշվետիրոջ կողմից: Դեպո 

հանձնարարականի ձևը կարող է կախված լինել մատուցվող ծառայության տեսակից: Դեպո 
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հանձնարարականը պետք է պատշաճ վավերացված լինի Հաշվետիրոջ (իրավասու անձի) կողմից: 

Անհրաժեշտության դեպքում բանկը կարող է Հաշվետիրոջից պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր: 

Հաշվի օպերատորի կողմից Դեպո հանձնարարականները Կենտրոնական դեպոզիտարիային 

փոխանցվում են Ծրագրային համակարգում մուտքագրման միջոցով: 

6.5. Սպասարկողը Ծրագրային համակարգի միջոցով տեղեկանում են ներկայացված Դեպո 

հանձնարարականի կարգավիճակի վերաբերյալ (սպասվող, մերժված, կատարված): 

.Հանձնարարական ներկայացրած հաճախորդները կարող են հեռախոսով իրենց բանկից ստանալ 

նախնական տեղեկատվություն ներկայացված Դեպո հանձնարարականների կատարման վերաբերյալ: 

6.6. Դեպո հանձնարարականը ենթակա է կատարման դրանում նշված աշխատանքային օրվա ընթացքում` 

մինչև ժամը 16:00-ն, եթե Դեպո հանձնարարականը ստացվել է նշված աշխատանքային օրվա մինչև 

15:30 ընկած ժամանակահատվածում, կամ դրա և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ընդունման օրվա 

ընթացքում (մինչև ժամը 16:00)` գործառնության կատարման համար անհրաժեշտ պայմանների 

առկայության դեպքում (արժեթղթերի բավարար մնացորդ, հաշվի կարգավիճակ (ազատ, գրավադրված 

և այլն)): Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված Դեպո հանձնարարականները կատարվում են հաջորդ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում` մինչև ժամը 16:00-ն: 

6.7. Դեպո հանձնարարականը ենթակա է կատարման ոչ ուշ, քան դրա տրմանը հաջորդող երկրորդ 

աշխատանքային օրը: Վերջինիս չբավարարման դեպքում Դեպո հանձնարարականը հանվում է և 

սպասարկողի կողմից կազմվում է գործառնության չկատարման վերաբերյալ հաշվետվություն, որը 

հաստատվում է հաստատողի կողմից և ներկայացվում է Հաշվետիրոջըը: 

6.8. Սպասարկողը մերժում է ներկայացված Դեպո հանձնարարականի ընդունումը (գործառնության 

կատարումը), եթե` 

6.8.1. հանձնարարականը չի բավարարում նրա ձևին ներկայացվող պահանջներին. 

6.8.2. հանձնարարականը առաջ է բերում հիմնավոր կասկածներ` օրինական լինելու հարցում. 

6.8.3. Հաշվետիրոջ Դեպո հաշվի կարգավիճակը թույլ չի տալիս կատարել նշված գործառնությունը. 

6.8.4. պետական պարտատոմսերի քանակը և կարգավիճակը (պետական պարտատոմսերի 

ծանրաբեռնումը երրորդ անձանց իրավունքով, գրավադրում և այլն) կամ գործառնության համար 

անհրաժեշտ ծավալով դրամական միջոցների բացակայությունը թույլ չի տալիս կատարել նշված 

գործառնությունը. 

6.8.5. հանձնարարականը թույլ չի տալիս նույնականացնել պետական պարտատոմսերը. 

6.8.6. հանձնարարականի հետ ներկայացված չեն անհրաժեշտ փաստաթղթերը. 

6.8.7.  հանձնարարականի ներկայացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում ի հայտ չեն 

եկել այն հանգամանքները, որի դեպքում հնարավոր կդառնար կատարել հանձնարարականը. 

6.8.8. Հաշվետիրոջը պահառության ծառայությունների մատուցումը կասեցված է Հաշվի Օպերատորի 

(Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) սակագների կանոններով սահմանված կարգով. 

6.8.9. այլ հիմնավոր պատճառների առկայության դեպքում: 

6.9. բանկի կողմից  դեպո հանձնարարականի մերժումը Հաշվետիրոջ պահանջով  կարող է կատարվել 

գրավոր ձևով`  նշելով մերժման պատճառները: Բանկի կողմից գրավոր ձևով մերժված Դեպո 

հանձնարարականը չի կարող հանդիսանալ պահառության գործառնությունների կատարման հիմք: 

6.10. Պետական պարտատոմսերի հետ կապված եկամուտների վճարումը, պետական պարտատոմսերով 

երկրորդային շուկայում գործառնությունների կատարումը և պետական պարտատոմսերի գրավադրման 

պայմանները սահմանվում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի «Արժեթղթերի հաշվառման և 

հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության» կանոնների գլուխներ 36-ով, 37-ով և 39-ով 

սահմանված պահանջներով։ 

7. Պետական պարտատոմսերով երկրորդային շուկայում գործառնությունների կատարումը 

7.1. Պետական պարտատոմսերով երկրորդային շուկայում գործառնությունների իրականացման 

գործընթացը սահմանվում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի «Արժեթղթերի հաշվառման և 

հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության» կանոնների 37 գլխով սահմանված 

պահանջներով։ 
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

7.2. Երկրորդային շուկայում պետական պարտատոմսերով գործառնությունները իրականացվում են 

ներդրումային գործառնությունների իրականացման համար պատասխանատու ստորաբաժանման 

կողմից։ 

7.3. Երկրորդային շուկայում պետական պարտատոմսերով իրականացվում են առքուվաճառքի, ռեպո 

(հակադարձ ռեպո), պետական պարտատոմսերի փոխանակում և ՀՀ օրենսդրությամբ թույլատրված այլ 

գործարքներ: 

7.4. Առքուվաճառքի, ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների առարկա կարող են հանդիսանալ միայն այն 

պետական պարտատոմսերը, որոնց նկատմամբ դրանց սեփականատիրոջ իրավունքները 

սահմանափակված չեն (ազատ պարտատոմսերի կարգավիճակով Դեպո հաշվում առկա պետական 

պարտատոմսերը): 

7.5. Առքուվաճառքի հիմքում ընկած պետական պարտատոմսերի փոխանցումը Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի հաճախորդների միջև «Առաքում վճարման դիմաց» սկզբունքով իրականացվում է ՀԴԿ 

Կանոններով սահմանված ընդհանուր կարգով: 

7.6. Պետական պարտատոմսերի առքուվաճառքի, ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքներից բացի, 

պետական պարտատոմսերով երկրորդային շուկայի այլ գործարքների Դեպո հաշվարկներն 

իրականացվում են «Ազատ առաքման» սկզբունքով: 

8. Պետական պարտատոմսերի գրավի հետ կապված գործառնությունների իրականացումը 

8.1.  Պետական պարտատոմսերի գրավատու կարող է հանդիսանալ միայն դրանց սեփականատեր 

(անվանատեր) հանդիսացող անձը: Պետական պարտատոմսերի գրավառու կարող է լինել ցանկացած 

անձ` անկախ սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող պետական պարտատոմսերի 

առկայությունից: Գրավառուն գրավի պայմանագիրը կնքելուց առաջ պետք է ունենա Համակարգում 

բացված Սեփականատիրոջ արժեթղթերի հաշիվ: 

8.2. Գրավի առարկա կարող են հանդիսանալ միայն այն պետական պարտատոմսերը, որոնց նկատմամբ 

գրավատուի իրավունքները սահմանափակված չեն (ազատ պարտատոմսերի Դեպո հաշվում առկա 

պետական պարտատոմսերը): Պետական պարտատոմսերի գրավադրումը կարող է իրականացվել 

միայն ՀՀ օրենսդրության համաձայն գրավատուի և գրավառուի միջև գրավոր պայմանագիր կնքելու և 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով պետական 

պարտատոմսերի նկատմամբ գրավի իրավունքը գրանցելու միջոցով: 

8.3. Պահառության վերցված պետական պարտատոմսերի նկատմամբ գրավի իրավունքը ծագում է 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից այն գրանցվելու պահից: Կենտրոնական դեպոզիտարիան 

գրավադրված պետական պարտատոմսերի հաշվառում իրականացնում է ըստ առանձին 

գրավատուների՝ վերջիններիս «գրավով սահմանափակված» Դեպո հաշիվներով: 

8.4.  Համակարգում գրավատուի (գրավառուի) գրավի իրավունքների հաշվառումը վարում է ըստ առանձին 

գրավատուների, գրավառուների և գրավի առարկա հանդիսացող պետական պարտատոմսերի 

տարբերակիչ ծածկագրերի: Պետական պարտատոմսերի գրավադրման գործառնության դեպքում 

պետական պարտատոմսերի գրավատուի ազատ պարտատոմսերի Դեպո հաշվից փոխանցվում են 

գրավատուի գրավադրված պարտատոմսերի Դեպո հաշվին` այդ պարտատոմսերի նկատմամբ 

գրավառուի գրավի իրավունքի գրանցմամբ: 

8.5. Համակարգում համապատասխան գործառնության ձևակերպումը (գրավի իրավունքի գրառումը) 

կատարում է ՀՀ կենտրոնական բանկից ստացված գործառնության կատարումը հաստատող 

փաստաթղթի հիման վրա: 

8.6. Պետական պարտատոմսերով կարող են իրականացվել գրավի հետ կապված հետևյալ 

գործառնությունները` 

8.6.1. պետական պարտատոմսերի գրավադրում, որի արդյունքում սահմանափակվում է պետական 

պարտատոմսերն ազատ տնօրինելու գրավատուի իրավունքը, և գրավադրված պետական 

պարտատոմսերի նկատմամբ ծագում է գրավառուի գրավի իրավունքը: Պետական պարտատոմսերի 

գրավադրումը կարող է իրականացվել հանդիպակաց դրամական միջոցների փոխանցմամբ, երբ 

պետական պարտատոմսերի գրավադրման հետ միաժամանակ գրավառուի կողմից իրականացվում 
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

է փոխառության տրամադրումը (գրավատուի կողմից ներկայացված հանձնարարականի հիման վրա 

Ծրագրային համակարգի կողմից ձևավորվում է ՀՏ540, իսկ գրավառուի կողմից ներկայացված 

հանձնարարականի հիման վրա` ՀՏ541 հանձնարարականը), կամ առանց հանդիպակաց 

դրամական միջոցների փոխանցման (գրավատուի կողմից ներկայացված հանձնարարականի հիման 

վրա Ծրագրային համակարգի կողմից ձևավորվում է ՀՏ542 հանձնարարականը), երբ պետական 

պարտատոմսերի գրավադրումը չի ուղեկցվում գրավառուի կողմից միաժամանակ փոխառության 

տրամադրմամբ.

8.6.2. գրավի դադարեցում, որի արդյունքում վերականգնվում է գրավադրված պետական պարտատոմսերի 

նկատմամբ գրավատուի ազատ տնօրինման իրավունքը, և վերանում է դրանց նկատմամբ գրավառուի 

գրավի իրավունքը: Պետական պարտատոմսերի գրավից հանումը կարող է իրականացվել 

հանդիպակաց դրամական միջոցների փոխանցմամբ, երբ պետական պարտատոմսերի գրավից 

հանման հետ միաժամանակ գրավատուի կողմից իրականացվում է փոխառության մարումը 

(գրավատուի կողմից ներկայացված հանձնարարականի հիման վրա Ծրագրային համակարգի 

կողմից ձևավորվում է ՀՏ544, գրավառուի կողմից ներկայացված հանձնարարականի հիման վրա՝ 

ՀՏ543 հանձնարարականը), կամ առանց հանդիպակաց դրամական միջոցների փոխանցման, երբ 

պետական պարտատոմսերի գրավից հանումը չի ուղեկցվում գրավատուի կողմից միաժամանակ 

փոխառության մարմամբ (գրավառուի կողմից ներկայացված հանձնարարականի հիման վրա 

Ծրագրային համակարգի կողմից ձևավորվում է ՀՏ545 հանձնարարականը).

8.6.3.  գրավի առարկայից հրաժարվելը, որի արդյունքում դադարում է գրավատուի սեփականության 

իրավունքը գրավադրված պետական պարտատոմսերի նկատմամբ, և վերջիններս փոխանցվում են 

գրավառուի սեփականությանը առանց դատարան դիմելու (գրավատուի կողմից ներկայացված 

հանձնարարականի հիման վրա Ծրագրային համակարգի կողմից ձևավորվում է ՀՏ546 

հանձնարարականը).

8.6.4. գրավադրված պետական պարտատոմսերի իրացման գումարի հաշվին գրավառուի պահանջների 

բավարարում, որի արդյունքում գրավատուն վաճառում է պետական պարտատոմսերը երրորդ անձին 

և պետական պարտատոմսերի իրացումից ստացված գումարից բավարարում է գրավառուի 

պահանջները. 

8.6.5. գրավի առարկայի փոխարինում, որի արդյունքում գրավի առարկա հանդիսացող պետական 

պարտատոմսերի նկատմամբ դադարում է գրավը, և դրանց փոխարեն գրավադրվում են այլ 

թողարկման պետական պարտատոմսեր. գրավատուի փոխարինում, որի արդյունքում գրավադրված 

պետական պարտատոմսերի նկատմամբ սեփականության իրավունքն անցնում է այլ անձի (նոր 

գրավատուի)` պահպանելով գրավադրված պետական պարտատոմսերի նկատմամբ գրավառուի 

գրավի իրավունքը.

8.6.6.  գրավառուի փոխարինում, որի արդյունքում գրավառուի գրավի իրավունքը փոխանցվու է այլ անձի` 

պահպանելով գրավադրված պետական պարտատոմսերի նկատմամբ գրավատուի 

սեփականության իրավունքը.

8.6.7. գրավադրված պետական պարտատոմսերի արգելադրում, որի արդյունքում արգելադրվում է 

պետական պարտատոմսերի տնօրինումը ցանկացած անձի կողմից` պահպանելով գրավադրված 

պետական պարտատոմսերի նկատմամբ գրավատուի սեփականության իրավունքը և գրավառուի 

գրավի իրավունքը և թույլատրելով արգելանքի տակ գտնվող պետական պարտատոմսերի հետ 

կատարել գործառնություններ միայն դատարանի և (կամ) հարկադիր կատարողի որոշմամբ.

8.6.8. գրավադրված պետական պարտատոմսերի արգելանքից հանում, որի արդյունքում պետական 

պարտատոմսերից հանվում է արգելադրումը, և պետական պարտատոմսերը կարող են տնօրինվել 

գրավադրված պետական պարտատոմսերի համար սահմանված կանոնների համաձայն.

8.6.9. գրավադրված պետական պարտատոմսերի փոխանցում, որի արդյունքում դատական ակտի հիման 

վրա պետական պարտատոմսերի նկատմամբ կարող են վերականգնվել սեփականության և/կամ 

գրավի` մինչև արգելադրումը եղած իրավունքները կամ դադարեցվել հին և գրանցվել 

սեփականության և (կամ) գրավի նոր իրավունքներ.
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

8.6.10. գրավադրված պետական պարտատոմսերի մարում, որի արդյունքում, համաձայն պետական 

պարտատոմսերի թողարկման պայմանների, իրականացվում է գրավադրված պետական 

պարտատոմսերի կամ մասնակի մարման դեպքում դրանց մի մասի մարումը, դադարում են մարված 

պետական պարտատոմսերի նկատմամբ բոլոր իրավունքները, և առաջանում են համապատասխան 

գույքային իրավունքներ մարման արդյունքում գոյացած դրամական միջոցների հանդեպ.

8.6.11. գրավադրված պետական պարտատոմսերի դիմաց տոկոսների վճարում, որի արդյունքում, 

համաձայն պետական պարտատոմսերի թողարկման պայմանների, պետական պարտատոմսերի 

սեփականատերերին վճարվում է պետական պարտատոմսերի տոկոսային կամ արժեկտրոնային 

եկամուտը:

8.7. Պետական պարտատոմսերի գրավադրումը, գրավից հանումը, գրավի առարկայի փոխանցումը, 

գրավադրված պետական պարտատոմսերի իրացումից ստացված գումարի հաշվին գրավառուի 

պահանջների բավարարումը կարող է իրականացվել միայն հաճախորդ- գրավատուի 

համապատասխան Դեպո հաշվի (ազատ կամ գրավադրված) մնացորդի սահմաններում: 

9. Պետական պարտատոմսերի գրավադրման պայմանները 

9.1. Առանց հանդիպակաց դրամական միջոցների փոխանցման, պետական պարտատոմսերի 

գրավադրման և հանդիպակաց դրամական միջոցների փոխանցմամբ պետական պարտատոմսերի 

գրավադրման գործառնություններն իրականացվում են համաձայն Կենտրոնական դեպոզիտարիայի 

«Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության» կանոնների 39 

գլխով սահմանված պահանջներով։ 

9.2. Սույն կարգի 9.1. կետով սահմանված գործառնությունները իրականացվում են սպասարկողի կողմից և 

ստուգվում են հաստատողի կողմից։  

10. Պետական պարտատոմսերի գրավից հանումը (ազատումը) 

10.1. Պետական պարտատոմսերի գրավից հանման գործառնության դեպքում պետական պարտատոմսերը 

գրավատուի գրավադրված Դեպո հաշվից փոխանցվում են գրավատուի ազատ պարտատոմսերի Դեպո 

հաշվի վրա` գրավադրված պետական պարտատոմսերի նկատմամբ գրավատուի ազատ տնօրինման 

իրավունքի վերականգնումով և այդ պետական պարտատոմսերի նկատմամբ գրավառուի գրավի 

իրավունքի դադարումով: Պետական պարտատոմսերի գրավից ազատման գործառնությունը կարող է 

կատարվել ինչպես գրավադրված պետական պարտատոմսերի ողջ ծավալի, այնպես էլ դրա մի մասի 

նկատմամբ: 

10.2. Առանց հանդիպակաց դրամական միջոցների փոխանցմամբ պետական պարտատոմսերի գրավից 

ազատման գործառնությունները իրականացվում են հետևյալ պայմաններում  

10.2.1. գրավառուն նախաձեռնում է գրավից պետական պարտատոմսերի ազատման 

գործառնությունն առանց գրավատուի կողմից միաժամանակ հիմնական պարտավորության (վարկի) 

մարման գործառնության իրականացման. 

10.2.2. հաճախորդ-գրավառուն սպասարկողին է ներկայացնում գրավի դադարեցման 

հանձնարարական. 

10.2.3. Բանկը իրականացնում է ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխան ստուգումներ և 

հանձնարարականի վավերության ստուգումը և մուտքագրումը Ծրագրային համակարգ: Ծրագրային 

համակարգում հանձնարարականի մուտքագրումից հետո Ծրագրային համակարգը 

համապատասխան գրավի իրավունքի անհրաժեշտ ծավալի առկայության ստուգման հետ 

միաժամանակ ստուգում է նաև հաճախորդ-գրավառուի օգտին տվյալ գրավատուի կողմից բավարար 

ծավալի պետական պարտատոմսերի գրավադրված լինելու վերաբերյալ տեղեկությունները: Եթե 

բանկի կողմից կատարվող ստուգման արդյունքը բացասական է, ապա Դեպո հանձնարարականը չի 

կատարվում և մերժման պատճառի նշումով վերադարձվում է այն ներկայացնողին․  

10.2.4.  հակառակ դեպքում բանկը հանձնարարականը ընդունում է կատարման և Համակարգում 

մուտքագրում համապատասխան հանձնարարականը, որի հիման վրա Ծրագրային համակարգն իր 
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

հերթին համապատասխան Դեպո հանձնարարական (ՀՏ545 հանձնարարական) է ներկայացնում ՀՀ 

կենտրոնական բանկ։ 

10.3. Հանդիպակաց դրամական միջոցների փոխանցմամբ պետական պարտատոմսերի գրավից ազատման 

գործառնություններն իրականացվում է հետևյալ կերպ` 

10.3.1. պետական պարտատոմսերի գրավից ազատման գործառնությունը նախաձեռնվում է 

միաժամանակ գրավատուի և գրավառուի կողմից: Այդ գործառնությունը իրականացնելու համար 

հաճախորդ-գրավատուն և/կամ հաճախորդ-գրավառուն Կենտրոնական դեպոզիտարիային 

ներկայացնում են համապատասխան հանձնարարականները.  

10.3.2. սպասարկողը իրականացնում է ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխան 

ստուգումներ: Ընդ որում, եթե բանկի հաճախորդը գրավառուն է, ապա Հաշվի Օպերատորի կողմից 

իրականացվող ստուգումը պետք է ներառի Դեպո հանձնարարականի վավերության և 

համապատասխան գրավի իրավունքի անհրաժեշտ ծավալի առկայության ստուգումը: Դրական 

արդյունքի դեպքում սպասարկողը Համակարգում մուտքագրում է համապատասխան 

հանձնարարականը, որի հիման վրա Ծրագրային համակարգի կողմից ձևավորվում է և ՀՀ 

կենտրոնական բանկ է ներկայացվում համապատասխան ՀՏ543 հանձնարարականը: Եթե 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հաճախորդը գրավատուն է, ապա բանկի կողմից իրականացվող 

ստուգումը պետք է ընդգրկի Դեպո հանձնարարականի վավերության ստուգումը, հօգուտ տվյալ 

գրավառուի անհրաժեշտ ծավալի պետական պարտատոմսերի առկայության ստուգումը հաճախորդ-

գրավատուի գրավադրված պարտատոմսերի Դեպո հաշվում և անհրաժեշտ դրամական միջոցների 

առկայության ստուգումը առևտրային բանկում վարվող հաճախորդ-գրավատուի դրամական 

հաշվում: Դրական արդյունքի դեպքում և բանկի կողմից Համակարգում համապատասխան 

հանձնարարականի մուտքագրումից հետո Ծրագրային համակարգի կողմից ձևավորվում է և ՀՀ 

կենտրոնական բանկ է ներկայացվում համապատասխան ՀՏ544 հանձնարարականը։ 

11. Պետական պարտատոմսերի գրավի առարկայից հրաժարվելը 

11.1. Գրավի առարկայից հրաժարման գործառնությունը կատարվում է այն դեպքում, երբ գրավառուի հանդեպ 

հիմնական պարտավորության չկատարման պարագայում, առանց դատարան դիմելու, գրավատուն 

հրաժարվում է գրավի առարկա հանդիսացող պետական պարտատոմսերից (կամ դրանց մի մասից)` 

հանձնելով դրանք ի սեփականություն գրավառուին: Գրավի առարկայից հրաժարման գործառնությունը 

կարող է կատարվել միայն գրավի պայմանագրում կամ գրավատուի և գրավառուի միջև առանձին 

կնքված համաձայնագրում նման պայման սահմանված լինելու դեպքում: 

11.2. Գրավի առարկայից հրաժարման գործառնությունը նախաձեռնվում է գրավատուի կողմից: Գրավի 

առարկայից հրաժարման գործառնությունը կատարվում է հետևյալ կերպ` 

11.2.1. հաճախորդ-գրավատուն սպասարկողին ներկայացնում է գրավի առարկայից հրաժարման 

հանձնարարական. 

11.2.2. սպասարկողը իրականացնում է ներկայացված փաստաթղթի համապատասխան 

ստուգումներ, որոնք ներառում են Դեպո հանձնարարականի վավերության ստուգումը, հօգուտ տվյալ 

գրավառուի անհրաժեշտ ծավալի պետական պարտատոմսերի առկայության ստուգումը հաճախորդ-

գրավատուի գրավադրված պարտատոմսերի Դեպո հաշվում: Եթե Հաշվի Օպերատորի կողմից 

կատարվող ստուգման արդյունքը բացասական է, ապա Դեպո հանձնարարականը չի կատարվում և 

մերժման պատճառի նշումով վերադարձվում է այն ներկայացնողին: Հակառակ դեպքում 

Սպասարկողը ընդունում է այն կատարման, իրականացնում անհրաժեշտ գրանցումները 

Համակարգում, որից հետո Ծրագրային համակարգը ձևավորում և ՀՀ կենտրոնական բանկ է 

ներկայացնում համապատասխան Դեպո հանձնարարական (ՀՏ546)։ 

11.3. Գրավադրված պետական պարտատոմսերի իրացման գումարի հաշվին գրավառուի պահանջների 

բավարարումը գործառույթ է, որի արդյունքում գրավատուն վաճառում է պետական պարտատոմսերը 

երրորդ անձին և պետական պարտատոմսերի իրացումից ստացված գումարից բավարարում է 

գրավառուի պահանջները: 
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

12. Պետական պարտատոմսերի գրավի առարկայի փոխարինումը 

12.1. Գրավի առարկա հանդիսացող պետական պարտատոմսերի փոխարինման գործառնությունն 

իրականացվում է այն դեպքում, երբ գրավի պայմանագրով գրավադրվել են պետական պարտատոմսեր, 

որոնց մարման (մասնակի մարման) ժամկետը նախորդում է գրավի պայմանագրում սահմանված 

հիմնական պարտավորության կատարման ժամկետին, կամ գրավի պայմանագրով սահմանված այլ 

դեպքերում: 

12.2. Գրավի առարկայի փոխարինման դեպքում նախկինում գրավադրված (փոխարինվող) պետական 

պարտատոմսերի նկատմամբ դադարում է գրավը, որի արդյունքում այդ պետական պարտատոմսերը 

գրավատուի գրավադրված դեպո հաշվից փոխանցվում են գրավատուի ազատ դեպո հաշվի վրա, այդ 

պետական պարտատոմսերի նկատմամբ գրավառուի գրավի իրավունքի դադարեցմամբ, միաժամանակ 

փոխարինող պետական պարտատոմսերը գրավադրվում են, որի արդյունքում այդ պետական 

պարտատոմսերը գրավատուի ազատ դեպո հաշվից փոխանցվում են գրավատուի գրավադրված 

պետական պարտատոմսերի դեպո հաշվի վրա, փոխարինող պետական պարտատոմսերի նկատմամբ 

գրավառուի գրավի իրավունքի գրանցմամբ: 

12.3. Գրավի առարկայի փոխարինման դեպքում գրավի պայմանագրում անհրաժեշտ է կատարել 

համապատասխան փոփոխություններ: Գրավի առարկայի փոխարինման գործառնությունը 

նախաձեռնվում է միաժամանակ գրավատուի և գրավառուի կողմից: Հաճախորդ-գրավատուն Հաշվի 

Օպերատորին ներկայացնում է պետական պարտատոմսերի գրավի փոխարինման գրավատուի 

հանձնարարականը և փոփոխված գրավի պայմանագիրը, իսկ հաճախորդ-գրավառուն` արժեթղթերի 

գրավի փոխարինման գրավառուի հանձնարարականը: 

12.4. Հաճախորդ-գրավառու ունենալու դեպքում Հաշվի Օպերատորն ստուգում է Դեպո հանձնարարականի 

վավերությունը և փոխարինվող գրավի իրավունքի համապատասխան ծավալի առկայությունը, իսկ 

որպես գրավատուի Հաշվի Օպերատոր՝ ստուգում է Դեպո հանձնարարականի վավերությունը, հօգուտ 

տվյալ գրավառուի անհրաժեշտ ծավալի փոխարինվող պետական պարտատոմսերի առկայությունը 

հաճախորդ-գրավատուի գրավադրված պետական պարտատոմսերի դեպո հաշվում, անհրաժեշտ 

ծավալի փոխարինող պետական պարտատոմսերի առկայության ստուգումը նրա ազատ դեպո հաշվում, 

գրավի պայմանագրի դրույթները: 

12.5. Եթե Հաշվի Օպերատորի կողմից իրականացվող ստուգումների արդյունքը բացասական է, ապա Դեպո 

հանձնարարականը չի կատարվում և մերժման պատճառի նշումով վերադարձվում է հաճախորդին 

(գրավատու և/կամ գրավառու): Ստուգման դրական արդյունքի դեպքում Հաշվի Օպերատորն ընդունում է 

Դեպո հանձնարարականը կատարման և կատարում համապատասխան ձևակերպումներ 

Համակարգում: Մուտքագրված տեղեկությունների հիման վրա Ծրագրային համակարգի կողմից 

ձևավորվում և ՀՀ կենտրոնական բանկ է ներկայացվում համապատասխան դեպո 

հանձնարարականներ (ՀՏ547, ՀՏ548): 

13. Պետական պարտատոմսերի գրավատուի փոխարինումը 

13.1. Գրավատուի փոխարինումը գործառնություն է, որի արդյունքում գրավադրված պետական 

պարտատոմսերի նկատմամբ սեփականության իրավունքն անցնում է այլ անձի (նոր գրավատուի)` 

պահպանելով գրավադրված պետական պարտատոմսերի նկատմամբ գրավառուի գրավի իրավունքը: 

Գրավատուի փոխարինման գործառնությունը կատարվում է այն դեպքում, երբ ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով գրավադրված պետական պարտատոմսերի նկատմամբ գրավատուի 

սեփականության իրավունքն անցնում է այլ անձի: Գրավատուի փոխարինման դեպքում գրավադրված 

պետական պարտատոմսերը գրավատուի գրավադրված պետական պարտատոմսերի դեպո հաշվից 

փոխանցվում են նոր գրավատուի գրավադրված պետական պարտատոմսերի դեպո հաշվի վրա` 

միաժամանակ միևնույն գրավառուի անունով գրավի իրավունքի համապատասխան վերագրանցմամբ: 

13.2. Պետական պարտատոմսերի հաճախորդ-գրավատուն Հաշվի Օպերատորին է ներկայացնում 

պետական պարտատոմսերի գրավատուի փոխարինման հանձնարարականը որի վրա պետք է առկա 
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

լինեն գրավառուի, նոր գրավատուի համաձայնությունը արտացոլող գրառում` վավերացված իրենց 

պահառության ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից: 

13.3. Հաշվի Օպերատորն իրականացնում է ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխան 

ստուգումներ, ինչպես նաև հօգուտ տվյալ գրավառուի անհրաժեշտ ծավալի պետական 

պարտատոմսերի առկայության ստուգումը գրավատուի գրավադրված պետական պարտատոմսերի 

դեպո հաշվում: Եթե ստուգման արդյունքը բացասական է, ապա Դեպո հանձնարարականը չի 

կատարվում և մերժման պատճառի նշումով վերադարձվում է հաճախորդին: 

13.4. Եթե ստուգման արդյունքը դրական է, ապա Հաշվի Օպերատորը համապատասխան գրանցումներ է 

կատարում Համակարգում: Մուտքագրված տեղեկությունների հիման վրա Ծրագրային համակարգը 

ձևավորում և ՀՀ կենտրոնական բանկ է ներկայացնում ՀՏ549 Դեպո հանձնարարականը: 

Անհրաժեշտության դեպքում հանձնարարականին կցվում են ներկայացված այլ փաստաթղթերի 

կրկնօրինակները: 

14. Պետական պարտատոմսերի գրավառուի փոխարինումը 

14.1. Գրավառուի փոխարինումը գործառնություն է, որի արդյունքում գրավառուի գրավի իրավունքը 

փոխանցվում է այլ անձի` պահպանելով գրավադրված պետական պարտատոմսերի նկատմամբ 

գրավատուի սեփականության իրավունքը: Գրավառուի փոխարինումը գրավառուի կողմից գրավի 

պայմանագրից բխող իր իրավունքների փոխանցումն է այլ անձի (նոր գրավառուի)` պահանջը զիջելու 

միջոցով պարտատիրոջ իրավունքները այլ անձի անցնելու կանոններին համաձայն:

14.2. Գրավառուի կողմից գրավի պայմանագրից բխող իր իրավունքները նոր գրավառուին զիջելը վավեր է, եթե 

նոր գրավառուին զիջվել է գրավով ապահովված հիմնական պարտավորությամբ պարտապանի 

նկատմամբ պահանջի իրավունքը:

14.3. Գրավառուի փոխարինման դեպքում փոփոխվում են միայն գրավի իրավունքի գրառումները` նախկին 

գրավառուի գրավի իրավունքը դադարում է, այդ գրավի իրավունքը վերագրանցվում է հօգուտ նոր 

գրավառուի: Գրավառուի փոխարինման գործառնությունը նախաձեռնվում է նախկին գրավառուի կողմից: 

14.4. Գրավառուի փոխարինման համար նախկին հաճախորդ-գրավառուն Հաշվի Օպերատորին 

ներկայացնում է գրավառուի փոխարինման հանձնարարական, ինչպես նաև գրավադրված պետական 

պարտատոմսերի նկատմամբ նոր գրավառուի իրավունքները հավաստող փաստաթղթեր, 

մասնավորապես`

14.4.1. ՀՀ օրենսդրության համաձայն կազմված ցեսիայի պայմանագիրը, ըստ որի` գրավառուի 

կողմից գրավի պայմանագրից բխող իր իրավունքները զիջվում են նոր գրավառուին (այդ 

պայմանագիրը պետք է համապատասխանեցված լինի գրավի պայմանագրին). 

14.4.2. ՀՀ օրենսդրության համաձայն կազմված ցեսիայի պայմանագիրը, ըստ որի` գրավով 

ապահովված հիմնական պարտավորությամբ պարտապանի նկատմամբ պահանջի իրավունքը 

զիջվում է նոր գրավառուին (այդ պայմանագիրը պետք է համապատասխանեցված լինի գրավի 

պայմանագրին). 

14.4.3. եթե օրենքով կամ գրավի պայմանագրով գրավառուի փոխարինման գործառնության համար 

պահանջվում է գրավատուի համաձայնությունը, ապա գրավառուի փոխարինման Դեպո 

հանձնարարականի վրա պետք է առկա լինի գրավատուի համաձայնությունն արտացոլող գրառում` 

վավերացված գրավատուին պահառության ծառայություններ մատուցող անձի կողմից: 

14.5. Բանկն իրականացնում է ներկայացված փաստաթղթերի ստուգումներ, ինչպես նաև համապատասխան 

գրավի իրավունքի անհրաժեշտ ծավալի առկայության ստուգում: Եթե ստուգման արդյունքը 

բացասական է, ապա Դեպո հանձնարարականը չի կատարվում և մերժման պատճառի նշումով 

վերադարձվում է հաճախորդին: Ստուգման դրական արդյունքի դեպքում բանկը կատարում է 

համապատասխան գրանցումներ Համակարգում: Մուտքագրված տեղեկությունների հիման վրա 

Ծրագրային համակարգի կողմից ձևավորվում և ՀՀ կենտրոնական բանկ է ներկայացվում 

համապատասխան Դեպո հանձնարարականը (ՀՏ550) 

14.6. Գրավադրված պետական պարտատոմսերի մարումը  և գրավադրված պետական պարտատոմսերի 

դիմաց տոկոսների վճարման գործընթացը կարգավորվում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի 
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

«Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության» կանոնների 45-

րդ և 46-րդ  գլխով սահմանված պահանջներով։ 

15. Պետական պարտատոմսերով գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկանքների, քաղվածքների, 

հաշվետվությունների տրամադրումը 

15.1. Պետական պարտատոմսերով գործառնություն կատարելիս հաճախորդին կամ նրա լիազորված 

ներկայացուցչին բանկի կողմից տրամադրվում է հաշվետվություն` ներկայացված Դեպո 

հանձնարարականների կատարման վերաբերյալ, այդ հանձնարարականը կատարելուց հետո մինչև 

հաջորդ աշխատանքային օրվա ավարտը: 

15.2. Դեպո հաշվում շարժի դեպքում շարժից հետո մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա ավարտն ընկած 

ժամանակահատվածում բանկը հաճախորդի պահանջով վերջինիս տրամադրում է իրեն պատականող 

պետական պարտատոմսերի վերաբերյալ տեղեկանք: Հաճախորդ-գրավառու ունենալու դեպքում բանկը 

գրավառուի օգտին պետական պարտատոմսերի գրավադրումից հետո մինչև հաջորդ աշխատանքային 

օրվա ավարտն ընկած ժամանակահատվածում հաճախորդին տրամադրում է վերջինիս օգտին 

գրավադրված պետական պարտատոմսերի վերաբերյալ տեղեկանք: Արժեթղթերի հաշվից 

քաղվածքները, պետական պարտատոմսերով կատարված գործառնությունների վերաբերյալ 

հաշվետվությունները, հաճախորդին պատկանող պետական պարտատոմսերի և հաճախորդ-

գրավառուի օգտին գրավադրված պետական պարտատոմսերի վերաբերյալ տեղեկանքները 

տրամադրվում են թղթային, էլեկտրոնային կամ ֆաքսիմիլային եղանակով: 

16. Արժեթղթերի հաշվի փակման և պահառության պայմանագրի լուծման առանձնահատկությունները 

պետական պարտատոմսերի պահառության դեպքում 

16.1. Եթե Հաշվետերը ցանկանում է բանկի հետ լուծել պահառության պայմանագիրը և փակել արժեթղթերի 

հաշիվը, որում պետական պարտատոմսեր են հաշվառված, ապա Հաշվետերը պարտավոր է այդ մասին 

բանկին տեղեկացնել առնվազն քսան աշխատանքային օր առաջ և առաջնորդվել ՀԴԿ Կանոններով 

սահմանված դրույթներով:  

16.2. Արժեթղթերի հաշվի փակման նպատակով, եթե դրանում պետական պարտատոմսեր են հաշվառված, 

բանկը գրավոր ծանուցում է Հաշվետիրոջը` պետական պարտատոմսերն այլ Հաշվի Օպերատորի մոտ 

բացված հաշվում պորտֆելի փոխանցման հանձնարականի ներկայացման անհրաժեշտության մասին: 

16.3. Եթե Հաշվետերը ցանկանում է Հաշվի Օպերատորի հետ լուծել պահառության պայմանագիրը, և միևնույն 

ժամանակ չի ներկայացնում այլ Հաշվի Օպերատորի մոտ բացված հաշվում պորտֆելի փոխանցման 

հանձնարարական, ապա Հաշվի Օպերատորը պահառության պայմանագիրը լուծելուց առաջ ծանուցում 

է Հաշվետիրոջը՝ վերջինիս հաշվում առկա պետական պարտատոմսերը պահառության 

ծառայություններ մատուցող այլ անձի մոտ բացված հաշվին փոխանցելու հանձնարարական 

ներկայացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ: 

16.4. Հաշվետիրոջ կողմից, իր արժեթղթերը պահառության ծառայություն մատուցող այլ անձին 

պահառության հանձնելու նպատակով, «Արժեթղթերի ազատ առաքման» հանձնարարական 

չներկայացվելու դեպքում Հաշվի Օպերատորն իրավասու է չլուծել պահառության պայմանագիրը: 

16.5. Պահառության պայմանագիրը լուծելուց հետո եռօրյա ժամկետում Կենտրոնական դեպոզիտարիան 

պարտավոր է Հաշվետիրոջը փոխանցել նրա պետական պարտատոմսերը և դրամական միջոցները 

(առկայության դեպքում)։ 

17. Օտարերկրյա պահառուների միջոցով հաշվառվող արժեթղթերի ենթապահառություն 

17.1. Օտարերկրյա պահառուների միջոցով հաշվառվող արժեթղթերի հաշվառման 

առանձնահատկությունները և օտարերկրյա պահառուների միջոցով հաշվառվող արժեթղթերով 

անդրսահմանային (արտաքին) գործառնությունների կատարման ընթացակարգային գործընթացը 

կարգավորվում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի «Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային 

միասնական համակարգի գործունեության» կանոնների 6-րդ բաժնով   սահմանված պահանջներով։   
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

17.2. Հաշվետիրոջ կողմից ներկայացված հանձնարարականները սպասարկողը փոխանցում է 

կենտրոնական դեպոզիտարիային՝ ծրագրային համակարգ մուտքագրման միջոցով, որը ստուգվում է 

հաստատողի կողմից։ 

17.3. Պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարման, մարման, շահութաբաժինների վճարման հետ կապված 

գործառնություններ 

17.3.1. Պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարման կամ պարտատոմսերի մարման արդյունքում 

դրամական միջոցների բաշխման նպատակով Թողարկողի և ՀԴԿ-ի միջև բանկի միջնորդությամբ 

կնքվում է ծառայության մատուցման պայմանագիր, որի արդյունքում Թողարկողը համապատասխան 

հանձնարարական է ներկայացնում բանկին՝ պարտատոմսերի արժեկտրոնների կամ 

պարտատոմսերի մարմանն ուղղված վճարումն իրականացնելու համար: Հանձնարարականում 

նշվում է. 

17.3.1.1. արժեթղթեր թողարկողի անվանումը և ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն. 

17.3.1.2. հաշվարկային հաշվի համարը, որից պետք է իրականացվի շահութաբաժինների վճարման 

համար նախատեսված դրամական միջոցների փոխանցումը Կենտրոնական դեպոզիտարիայի 

առևտրային հաշվին. 

17.3.1.3. պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարմանը կամ պարտատոմսերի մարմանն ուղղված 

բաշխման ենթակա գումարի մեծությունը և արժույթը: 

17.3.2. Թողարկողը սույն կարգի 17.3.1. կետով սահմանված հանձնարարականը բանկին 

ներկայացման հաջորդ աշխատանքային օրը իրականացնում է իր իրավասու հաշվարկային հաշվից 

հանձնարարականում նշված գումարի չափով դրամական միջոցների փոխանցումը Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի առևտրային հաշվին: 

17.3.3. Բանկը հանձնարարականը ներկայացնում է  Կենտրոնական դեպոզիտարիա, որի 

արդյունքում արժեկտրոնների վճարումներն իրականացվում են՝ ըստ պարտատոմսերի Հաշվետերերի 

արժեթղթերի հաշիվների  հաշվեկշիռներին համապատասխան, վերջիններիս հաշվարկային 

հաշիվներին, իսկ պարտատոմսերի մարման դեպքում մարման վճարումներին իրականացմանը 

զուգահեռ իրականացվում է նաև պարտատոմսերի մարումները պարտատոմսերի Հաշվետերերի 

արժեթղթերի հաշիվներին: Վճարման հանձնարարականների կատարման վերաբերյալ 

հաստատումներն ուղղարկվում են պարտատոմսերի Հաշվետերերի, ինչպես նաև Թողարկողի 

հաշվարկային հաշիվներին: 

17.3.4. Շահութաբաժինների վճարման դեպքում Թողարկողի և կենտրոնական դեպոզիտարիայի 

միջև բանկի միջնորդությամբ կնքվում է ծառայության մատուցման պայմանագիր, որի արդյունքում 

Թողարկողը համապատասխան հանձնարարական է ներկայացնում իրեն սպասարկող Հաշվի 

Օպերատորին՝ բաժնետոմսերի սեփականատերերին   շահութաբաժինների վճարումն 

իրականացնելու համար: Սույն հանձնարարականում նշվում է. 

17.3.4.1. Արժեթղթեր թողարկողի անվանումը և ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն. 

17.3.4.2. թողարկողին սպասարկող հաշվարկային գործակալի անվանումը և հաշվարկային հաշվի 

համարը, որից պետք է իրականացվի շահութաբաժինների վճարման համար նախատեսված 

դրամական միջոցների փոխանցումը Կենտրոնական դեպոզիտարիայի առևտրային հաշվին. 

17.3.4.3. շահութաբաժինների վճարման համար նախատեսված ֆոնդի գումարը և արժույթը: 

17.3.5. Թողարկողը սույն կանոնների 17.3.4. կետով սահմանաված հանձնարարականը բանկին 

ներկայացման հաջորդ աշխատանքային օրը իրականացնում է իր հաշվարկային հաշվից 

հանձնարարականում նշված գումարի չափով դրամական միջոցների փոխանցումը Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի առևտրային հաշվին: 

17.3.6. Բանկը հանձնարարականը ներկայացնում է  ՀԴԿ, որի արդյունքում շահութաբաժինների 

վճարումներն իրականացվում են՝ ըստ Հաշվետերերի արժեթղթերի հաշիվների  հաշվեկշիռներին 

համապատասխան, վերջիններիս հաշվարկային հաշիվներին: Վճարման հանձնարարականների 

կատարման վերաբերյալ հաստատումներն ուղարկվում են Հաշվետերերի, ինչպես նաև Թողարկողի 

հաշվարկային հաշիվներին: 
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

17.3.7.  Բանկը սույն գլխով սահմանված ծառայությունը Թողարկողին մատուցում է այն 

Հաշվետերերի մասով, որոնց արժեթղթերի հաշիվներում առկա են բանկային հաշիվների մասին 

տվյալներ: 

17.4.   Թողարկողին օրենքով և իր կանոնադրությամբ սահմանված արժեթղթերի ձեռքբերման և այլ 

սահմանափակումների նկատմամբ հսկողության ապահովում 

17.4.1. Սույն գլխով սահմանված ծառայությունից օգտվելու համար Թողարկողը բանկին է  

ներկայացնում  հետևյալ փաստաթղթերը. 

17.4.1.1. դիմում՝ ուղղված բանկի վարչության նախագահին՝ նշելով սույն ծառայությունից օգտվելու 

ցանկության մասին. 

17.4.1.2. արժեթղթով հավաստված իրավունքի սահմանափակման, նախապատվության իրավունքի 

պահպանման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներ պարունակող 

փաստաթղթերի (այդ թվում կանոնադրություն, համաձայնագիր, պայմանագիր, ժողովի որոշում 

և այլն) բնօրինակը կամ պատշաճ վավերացված պատճենը: Այն դեպքում, երբ 

նախապատվության իրավունքի կիրառման համար թողարկողի կողմից առանձին կարգ չի 

սահմանվում, ապա թողարկողի դիմումի համաձայն նախապատվության իրավունքի կիրառման 

և պահպանման հսկողության նկատմամբ Հաշվի Օպերատորի կողմից կիրառվում են ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված դրույթները: 

17.4.2.      Սպասարկողը  հավաստիանալով,  որ  Թողարկողի  կողմից  ներկայացված 

փաստաթղթերը կազմված և  հաստատված  են պատշաճ  կերպով, այն նույն օրը  հանձնում   է 

Իրավաբանական վարչություն  ներկայացված փաստաթղթերի իրավական եզրակացություն  

ստանալու նպատակով: 

17.4.3. Իրավաբանական վարչությունը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատասխանատու 

ստորաբաժանմանը տրամադրում է իրավական եզրակացություն   ներկայացված փաստաթղթերի 

վերաբերյալ: 

17.4.4. Ուսումնասիրությունից հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում բանկի միջնորդությամբ 

Թողարկողի և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջև կնքվում է ծառայության մատուցման 

պայմանագիր, որին կցվում է պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից կազմված 

ամփոփաթերթը՝ վավերացված Թողարկողի և բանկի կողմից: Ամփոփաթերթը ներառում է 

տեղեկություններ տվյալ արժեթղթով հավաստված իրավունքի 

սահմանափակման/նախապատվության իրավունքի պահպանման՝ Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի կողմից կիրառվելիք հսկողական մեխանիզմների վերաբերյալ, հաշվի առնելով ՀՀ 

օրենսդրության և 17.4.1.2. ենթակետում նշված փաստաթղթի դրույթները: 

17.4.5. Պայմանագրի կնքման հաջորդ  աշխատանքային օրը համարվում է ծառայության 

մատուցման  սկիզբ (եթե պայմանագրով կամ ամփոփաթերթով այլ ժամկետ սահմանաված չէ), երբ էլ 

Համակարգում կատարվում է համապատասխան գրառում սահմանափակման վերաբերյալ: 

17.4.6.  Յուրաքանչյուր անգամ, երբ բանկին են դիմում գրանցելու գործառնություն, որի նկատմամբ 

Համակարգում առկա է համապատասխան գրառում սույն գլխով սահմանված սահմանափակման 

մասով և առկա են տվյալ գործառնության մերժման հիմքեր՝ համաձայն ամփոփաթերթի, ապա բանկը 

մերժում է տվյալ գործառնության գրանցումը և գրավոր ներկայացնում գործառնության մերժման 

պատճառները կամ պահանջում լրացուցիչ փաստաթղթեր, որի մասին դրույթներ սահմանված են 

Ամփոփաթերթում, որոնք անհրաժեշտ են սահմանված սահմանափակման/նախապատվության 

իրավունքի պահպանման նկատմամբ լիարժեք հսկողություն իրականացնելու նկատմամբ: 

17.5.      Ծանուցում թողարկողին արժեթղթերի շարժի մասին (արժեթղթերի փոխանցման 

հանձնարարականների) և գրավի հիմքով արգելադրման վերաբերյալ  

17.5.1. Վերոգրյալ ծառայությունից օգտվելու համար Թողարկողը բանկ է  ներկայացնում  դիմում՝ 

նշելով սույն ծառայությունից օգտվելու իր ցանկության մասին: Դիմումի մեջ ներառվում է նաև 

տեղեկություն այն արժեթղթի (ԱՄՏԾ ԿԱՄ ԱՆԾ) վերաբերյալ, որի մասով պետք է մատուցվի 

ծառայությունը: 



  

 

ՀԱՆՐԱՄԱՏՉԵԼԻ 

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ 
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ամսաթիվը 
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Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

17.5.2. Բանկի կողմից դիմումի ստացման պահից 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում Թողարկողի 

և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջև բանկի միջնորդությամբ կնքվում  է սույն ծառայության 

մատուցման  պայմանագիր: 

17.5.3. Պայմանագրի կնքման հաջորդ աշխատանքային օրը համարվում է ծառայության 

մատուցման սկիզբ, որից էլ սկսած բանկը պարտավորվում է Համակարգում Թողարկողի արժեթղթերի 

շարժով և գրավի հիմքով արգելադրմամբ պայմանավորված գործառնության գրանցման պահից 1 

աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին ծանուցել Թողարկողին սույն 19.6.2. կետով 

սահմանաված ծառայությունների մատուցման պայմանագրով սահմանված կարգով: 

18. Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի հաճախորդների շահերի 

պաշտպանություն 

18.1.  Համակարգի անդամի գործողությունների վերաբերյալ կենտրոնական դեպոզիտարիա բողոքների 

ներկայացման իրավունք ունեն Թողարկողները և/կամ Հաշվետերերը իրենց խախտված իրավունքների 

մասով:  

18.2. Թողարկողը և/կամ Հաշվետերը ում կարծիքով բանկի կողմից խախտվել է իր իրավունքը իրավունք ունի 

խախտման վերաբերյալ բողոք ներկայացնել Կենտրոնական դպոզիտարիային խախտման տեղի 

ունենալու կամ խախտման մասին իրեն հայտնի դառնալու պահից 3 (երեք) ամսվա ընթացքում: Բողոքը 

ներկայացվում է գրավոր՝ հստակ հիմնավորելով դրանում նշված փաստերը և կցելով համապատասխան 

գրավոր ապացույցներ: 

18.3. Բանկը ստանալով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի պարզաբանումներ ներկայացնելու պահանջը, 

պարտավոր է երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում հիմնավոր պատասխան տալ բողոքի 

կապակցությամբ՝ ներկայացնելով համապատասխան փաստաթղթեր (առկայության դեպքում):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

19. Այլ դրույթներ 

19.1. Սույն կարգով սահմանված ծառայությունների պայմանների վերաբերյալ բանկի ինտերնետային կայքում 

(տնային էջում)  տեղեկատվության տեղադրման գործընթացը իրականացվում է բանկի վարչության 

կողմից հաստատված   «Ինտերնետային կայքում տեղեկատվության հրապարակման և 

փոփոխությունների իրականացման» ընթացակարգով։ 

 

Հավելված 1  
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ -ի  

 Վարչության նախագահի  
Ժ/պ Ռ․Մելիքյանին 

   
ԴԻՄՈՒՄ  

Ցանկություն ենք հայտնում կնքել “Անվանական արժեթղթերի ռեեստրի վարման պայմանագիր”:  
Կից ներկայացնում ենք`  
 Պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթի (իր բոլոր ներդիրներով) պատճենը,  
 Գործող կանոնադրության պատճենը,  
 ՀՎՀՀ-ն պարունակող համապատասխան փաստաթղթի պատճենը,  
 Գործադիր մարմնի լիազորությունները հաստատող փաստաթղթի պատճենը,  
 Ընկերության արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ցուցակի փաստաթղթային և 

էլեկտրոնային տարբերակները (Ռեեստրի վարման պայմանագրի կնքման դեպքում),  
 ԱՄՏԾ-ի (ԱՆԾ-ի) հայտ,  
 Լիազորագիր (եթե փաստաթղթեր ներկայացնողը ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարը չէ),  
 Լիազորված անձի անձնագրի պատճեն  
 Տեղեկանք հավաստագրերի առկայության (տպագրման) մասին,  
 Գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնագրի պատճեն  
 Այլ փաստաթղթեր:  

 
Տեղեկացնում եմ նաև, որ տվյալ դասի արժեթղթերի մասով ռեեստրավարում իրականացրած 



  

 

ՀԱՆՐԱՄԱՏՉԵԼԻ 

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ 
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Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

կազմակերպության կողմից ներկայացված բոլոր ֆինանսական պարտավորությունները սույն դիմումի 
ներկայացման պահով մարված են:  
Միաժամանակ հավաստիացնում եմ, որ սույն դիմումին կից փոխանցվող փաստաթղթերում 
պարունակվող տեղեկությունները ստույգ են և լիակատար գիտակցում եմ, որ նրանում որևէ էական 
փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը կարող է հանգեցնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
պատասխանատվության միջոցների կիրառմանը:  
Առդիր՝ ------- էջ:  

 
------/------/------թ.  

 
§------------------------------------¦ ---ԲԸ-ի  

 
Գործադիր մարմնի ղեկավար` (Ա.Ա.Հ.) _____________________  
ստորագրություն  

Կ.Տ. 



Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ սեփականությունը: 

Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 
 

 

Հավելված 2 
«__________________________» __ԲԸ անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ցուցակ 

(Թողարկողի անվանումր) 
առ____________.   
 (օր/ամիս/տարի) 

 

Արժեթղթերի ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ  

Արժեթղթերի թողարկված քանակը  

Արժեթղթերի տեղաբաշխված քանակը  

Արժեթղթերի անվանական արժեքը  (նաև արժույթը)  

Տեղաբաշխված արժեթղթերի գումարային անվանական արժեքը  

Տեղաբաշխման գին  

Տեղաբաշխման հիմք  
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 /_____________________________________________________/                              Կ. Տ.                               /______________________/ 

                                               Թողարկողի գործադիր մարմնի ղեկավար (ԱԱՀ)                                                                                                              Ստորագրություն        



 

  

 

 

ՆԵՐՔԻՆ 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՎԵՐՆԱԳԻՐ 
Կիրառման ամսաթիվը 
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«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ -ի  
 Վարչության նախագահի  

Ժ/պ Ռ․Մելիքյանին

« -----------------------------» ՓԲԸ  
տնօրեն`-------------------------------ից

Դիմում 
 

Խնդրում եմ տրամադրել «-------------------------------------» ՓԲԸ (ISIN Code - ------------) հասարակ անվանական 

բաժնետոմսերի սեփականատերերի ցուցակը առ -----/------/2014թ-ի դրությամբ:  

 

 

  

Տնօրեն` Ա.Ա.Հ 
Կ.Տ. 

----/-----/2018թ. 
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 Վարչության նախագահի  



  

 

ՀԱՆՐԱՄԱՏՉԵԼԻ 

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ 

 

Կիրառման 

ամսաթիվը 

26.04.2018թ. 

Խմբագրություն 2 
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Ոչ լիազորված վերարտադրությունը արգելված է 

 
 

Ժ/պ Ռ․Մելիքյանին 

 

« -----------------------------» ՓԲԸ  
տնօրեն`-------------------------------ից

 

 

 

 

 

Դիմում 
 

 

Խնդրում եմ տրամադրել «-------------------------------------» ՓԲԸ (ISIN Code - ------------) հասարակ անվանական 

բաժնետոմսերի սեփականատերերի ցուցակը առ -----/------/2014թ-ի դրությամբ:  

 
 

Թղթային (փոստով/ առձեռն)  

էլեկտրոնային  

 
Տնօրեն` Ա.Ա.Հ  

Կ.Տ. 



  

 

ՀԱՆՐԱՄԱՏՉԵԼԻ 

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ 

 

Կիրառման 

ամսաթիվը 
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Հանձնման ընդունման ակտ 
.................... 201 թ  

Սույն ակտը հաստատում է, որ «» ընկերությունը (այսուհետ՝ թողարկող) հանձնեց, իսկ «ԱյԴի բանկ» ՓԲԸ 

(այսուհետ՝ Հաշվի օպերատոր) ռեեստրի վարման պայմանագրի դրույթներով սահմանված պայմաններով և 

կարգով ընդունեց հետևյալ այն փաստաթղթերը, որոնք ստորև բերված աղյուսակի՝ « Փոխանցված են ( 

այո/ոչ) » սյունակում նշված են « այո » բառով: 

 

1.Փաստաթղթեր թողարկողի մասին 

N Փաստաթղթի անվանումը 
 

Փոխանցված 
են  
(այո/ոչ)  

1 Թողարկողի քարտª լրացված և հաստատված թողարկողի գործադիր մարմնի ղեկավարի 
ստորագրությամբ և թողարկողի կնիքով  

 

 

2 Թողարկողի պետական գրանցման վկայականի պատճեն՝ բոլոր փոփոխություններով և 
լրացումներով ներառյալ բոլոր ներդիրները  
 

 

 

2. Փաստաթղթեր արժեթղթերի մասին ___________________________________________________________________  
                                                                  (նշել թողարկողի արժեթղթերի դասի անվանումը) 

 

 

N Փաստաթղթի անվանումը  
 

Փոխանցված 
են  
(այո/ոչ) 

1 Արժեթղթերի դասի քարտ՝ լրացված և հաստատված թողարկողի գործադիր մարմնի 
ղեկավարի ստորագրությամբ և թողարկողի կնիքով  

 

 

2. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովների (եթե թողարկողը բաժնետիրական ընկերություն 
է) որոշումները, ինչպես նաև թողարկողի կառավարման մարմինների կողմից 
ընդունված՝ կորպորատիվ գործողությունների մասին որոշումները, որոնք ենթակա են 
իրականացման դեպոզիտարիայի կողմից.  
 

 

3. Այլ փաստաթղթեր  
 
 
 
 
 
(նշել արձանագրությունների/որոշումների համարը և ամսաթիվը)  

 

 



  

 

ՀԱՆՐԱՄԱՏՉԵԼԻ 

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ 

 

Կիրառման 

ամսաթիվը 
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4. Այլ փաստաթղթեր որոնք հիմք են հանդիսանում ռեեստրում գրառումներ կատարելու 
համար (նշել).  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Սույն ակտը կազմված է (2) երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբական ուժ 

 

 

Ես հավաստիացնում եմ, որ սույն ակտով փոխանցվող փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունները 

ստույգ են և լիակատար, գիտակցում եմ, որ նրանում որևէ էական փաստի սխալ ներկայացումը կամ 

բացթողումը կարող է հանգեցնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության միջոցների 

կիրառմանը : 

Թողարկող                                                                                                     Հաշվի օպերատոր  

-----————-------------                                                                                               -----——-------------  
(ԱԱՀ, պաշտոնը)                                                                                                   (ԱԱՀ, պաշտոնը)    
                                                        
___________________________                                                                                 ______________________     
  (ստորագրություն)                                                                                                (ստորագրություն)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ՀԱՆՐԱՄԱՏՉԵԼԻ 

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 

ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ 

 

Կիրառման 
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««ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ -ի  
 Վարչության նախագահի  

Ժ/պ Ռ․Մելիքյանին 

 

  

                                                                                               Հաշվետեր ՝-----------------------——————----ից  

                                                                                         (անձնագիր`-------- տրվ .---/----/-----թ ., ------իկողմից) 

 

 

 

Դիմում 

 

Ես ՝ ------------------------------------------------, հանդիսանալով « ---------------------------------»   ԲԸ-ում թվով ------- 

հատբաժնետոմսերի սեփականատեր, խնդրում եմ «ԱյԴի բանկ»ՓԲԸ-ում վերաբացել «Հայաստանի 

Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ում ունեցածիմարժեթղթերիգրանցվածսեփականատիրոջ հաշիվը` 

h/h ---------------------- 

(առկայությանդեպքում): 

 

Համակարգից տեղեկությունները տրամադրել ՝ 

 Էլեկտրոնային եղանակով, հետևյալ հասցեին՝--------------------------------------- 

 Փաստաթղթային եղանակով 

 

 

Հաշվետեր `                                           -------------------- ------------------------------------- 

---/----2018թ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


