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Համաձայն Կենտրոնական դեպոզիտարիայի «Արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի
ծառայությունների
միջնորդավորման
համար
ֆիզիկական
անձանց
մասնագիտական
որակավորման ստուգման և գրանցման կանոնակարգի» (այսուհետ՝ Կանոնակարգ) և
«Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի կանոնների» 51-րդ կետի՝
ս.թ. ապրիլի 1-ից որակավորման վկայական չունեցող կամ վերոնշյալ Կանոնակարգի 50-րդ կետի
առաջին և երկրորդ ենթակետերով սահմանված չափանիշներին չհամապատասխանող անձինք
չեն կարող Depend համակարգում իրականացնել մուտքագրումներ, փոփոխություններ,
հեռացումներ կամ հաստատումներ:
Հետևաբար
Համակարգի
յուրաքանչյուր
անդամի՝
Depend
համակարգի
ադմինիսիտրատորը պետք է իրականացնի հետևյալ քայլերը՝ ըստ համապատասխան
տարբերակի.
Նշում. սույն ուղեցույցում Կանոնակարգի 50-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված
անձինք հավասարեցվել են Որակավորման վկայական ունեցող անձանց:
Տեղեկացնենք, որ Որակավորման վկայական կամ Կանոնակարգով սահմանված
այլ որակավորում չունեցող անձի կողմից Depend համակարգում արգելված
գործողություններ կատարելու դեպքում պատասխանատվությունը կրում է Համակարգի
անդամը:
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Տարբերակ
վկայական

1.

Աշխատակիցն

ունի

որակավորման

Քայլ 1: Ստուգել տվյալ անձի՝ որակավորման վկայական ունենալը Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի պաշտոնական կայքում (cda.am)՝
Տեղեկատվություն  Օգտակար տեղեկություններ  Որակավորում  Որակավորման
վկայական ստացած անձինք
Քայլ 2: Depend համակարգում կատարել ավելացումներ

Համակարգային/System  Rights  Usr Maint
User Maintenance էջի Certificate number (Վկայականի համար) դաշտում ավելացնել անձի
վկայականի համարը հետևյալ կերպ.

X1 X2
Որտեղ՝
X1 – Կանոնակարգի 8-րդ կետում նշված նպատակների հերթական համարն է,
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X2- Որակավորման վկայականի համարն է։
Օրինակ՝ եթե անձն ունի Որակավորման վկայան N 751 Նպատակ 5-ի համար (Հաշվի օպերատորի
և ԿՇՀՀԱ ամբողջական իրավասություններ), ապա վերոնշյալ դաշտում գրվում է.

5-751
*Եթե անձը չունի որակավորման վկայական, սակայն ունի Կանոնակարգի 50-րդ կետի երկրորդ
ենթակետով սահմանված որակավորումները, որը գրանցվել է Կենտրոնական դեպոզիտարիայում
և առկա է «Որակավորման վկայական ստացած անձինք» փաստաթղթում, ապա Certificate
number (Վկայականի համար) դաշտում հարկավոր է համապատասխանաբար նշել՝ CFA, ACCA
կամ FRM:
Նշում. յուրաքանչյուր user-ի համար User maintenance էջում LOGIN NAME դաշտում պետք է գրվի
տվյալ անձի անուն-ազգանունը՝ անձնագրում նշված անգլերեն տարբերակով:
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Տարբերակ 2. Աշխատակիցը չունի որակավորման վկայական,
սակայն Depend համակարգում ունենալու է բացառապես
դիտորդի լիազորություններ:
Depend համակարգում կատարել ավելացումներ.

Համակարգային/System  Rights  Usr Maint
User Maintenance էջի Certificate number (Վկայականի համար) դաշտում ավելացնել
WATCHER գրառումը:
Պետք է նշել, որ WATCHER կարգավիճակ ունեցող անձինք իրավունք չունեն իրականացնել
որևէ տվյալի ավելացում, փոփոխություն, հեռացում կամ հաստատում Depend համակարգում,
հետևաբար իրենց տեխնիկապես չպետք է տալ նմանատիպ գործողությունների կատարման
իրավասություններ:
Նշում. յուրաքանչյուր user-ի համար User maintenance էջում LOGIN NAME դաշտում պետք
է գրվի տվյալ անձի անուն-ազգանունը՝ անձնագրում նշված անգլերեն տարբերակով:
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Տարբերակ 3. Աշխատակիցը չունի որակավորման վկայական,
սակայն
Depend
համակարգում
գործառնություններ
է
իրականացնելու բացառապես տվյալ Համակարգի ուղղակի
մասնակցի անվամբ բացված հաշիվներով:
Depend համակարգում կատարել ավելացումներ.

Համակարգային/System  Rights  Usr Maint
User Maintenance էջի Certificate number (Վկայականի համար) դաշտում ավելացնել
DIRECT գրառումը:
Տեղեկացնենք, որ DIRECT կարգավիճակ ունեցող անձինք իրավունք չունեն իրականացնել
որևէ տվյալի ավելացում, փոփոխություն, հեռացում կամ հաստատում Depend համակարգում
գրանցված այն հաշիվներում, որոնք բացված չեն Համակարգի ուղղակի մասնակցի անվամբ:
Նշում. յուրաքանչյուր user-ի համար User maintenance էջում LOGIN NAME դաշտում պետք
է գրվի տվյալ անձի անուն-ազգանունը՝ անձնագրում նշված անգլերեն տարբերակով:
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Տարբերակ 4. Այլ անձինք
Այս դեպքում հարկավոր է փակել վերջինիս user հաշիվը (օգտագործողի կարգավիճակը),
ինչպես նաև հետագայում այդ անձի համար չբացել user հաշիվ (օգտագործողի կարգավիճակ),
եթե նա չի համապատասխանում Կանոնակարգի պահանջներին։
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