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ԲԱԺԻՆ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Գլուխ 1. Կանոնների կարգավորման առարկան
1.1. Սույն կանոնները (այսուհետ նաև՝ Կանոններ) սահմանում են «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» բաց բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝
Կենտրոնական դեպոզիտարիա) կողմից ներդրումային ֆոնդերի թողարկած փայերի
մասնակիցների
ռեեստրի
վարման,
փայերի
պահառության,
ֆոնդի
փայերի
ադմինիստրավորման
(տեղաբաշխման/բաժանորդագրման և մարման) և այս
ծառայությունների շրջանակում այլ գործառնությունների գրանցմամբ պայմանավորված
ծառայությունների մատուցման կարգը:
1.2. Սույն կանոնները կիրառելի են միայն այն ներդրումային ֆոնդերի համար, որոնք
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ կնքել են սույն կանոնների 3.2. կետով սահմանված
Պայմանագիրը: Պայմանագիր չկնքած ներդրումային ֆոնդերի մասնակիցների ռեեստրի
վարումն ու փայերի պահառությունն իրականացվում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի
Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության
կանոններով սահմանված ընթացակարգով:
1.3. Սույն կանոններով չկարգավորված փոխհարաբերությունները կարգավորվում են
Պայմանագրով կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի այլ իրավական ակտերով:

Գլուխ 2. Կանոններում կիրառվող հասկացությունները
2.1. Կանոններում օգտագործված հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունները՝
1) «Օրենք». «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք.
2) «Ներդրումային ֆոնդ».«Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն
ներդրումային ֆոնդ,
3) «Ֆոնդի փայ». Ներդրումային ֆոնդի կողմից թողարկված կամ թողարկումը նախատեսված
փայ.
4) Մասնակից՝ Ֆոնդի փայերի սեփականատեր,
5) Ռեեստր՝ Ֆոնդի Մասնակիցների ռեեստր,
6) Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեք – ԶԱԱ՝ Ֆոնդի ակտիվների շուկայական արժեքների
հանրագումարի և Ֆոնդի ստանձնած պարտավորությունների արժեքի տարբերությունն է,
7) Փայի հաշվարկային արժեք՝ Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի և Հաշվարկման օրվան
նախորդող օրվա դրությամբ թողարկված և չմարված փայերի քանակի հարաբերությունը,
8) Աշխատանքային օր՝ ցանկացած օր, որը չի հանդիսանում շաբաթ կամ կիրակի օր կամ
«Տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի իմաստով
տոնի կամ հիշատակի օր կամ ոչ աշխատանքային օր Ֆոնդի զուտ ակտիվների հաշվարկն
իրականացնողի համար,
9) Հաշվարկման օր՝ այն օրը, երբ հաշվարկվում և հրապարակվում է Ֆոնդի զուտ
ակտիվների արժեքը,
10) Գնահատման օր՝ այն օրը, որի համար հաշվարկվում է Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը,
11) «Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգ» կամ
«Համակարգ». արժեթղթերի հաշվառումն ապահովող և արժեթղթերով կնքված
գործարքների արդյունքում փոխադարձ պարտավորությունների կատարման և այդ
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պարտավորությունների կատարումը երաշխավորող տեխնիկական և իրավական
միջոցների ամբողջություն.
12) «Ծրագրային
համակարգ».
Կենտրոնական
Դեպոզիտարիայի
գործառույթների
իրականացումն ապահովող համակարգչային ծրագրերի ամբողջություն.
13) «Արժեթղթերի հաշիվ». արժեթղթերի և դրանց նկատմամբ սեփականության և այլ
գույքային իրավունքների անձնավորված հաշվառման տեղեկատվական հենք.
14) «Հաշվի Օպերատոր». Համակարգի Անդամ հանդիսացող անձ, որը Կենտրոնական
Դեպոզիտարիայի
հետ
կնքած պայմանագրով և Կանոններով սահմանված
իրավասությունների շրջանակում Թողարկողից, Հաշվետիրոջից կամ
իրավասու այլ
անձանցից ստացված հանձնարարականները և այլ տեղեկությունները (փաստաթղթերը)
փոխանցում է Կենտրոնական Դեպոզիտարիային Համակարգում այն գործառնությունների
կատարման համար, ինչպես նաև միջնորդավորում է Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի
կողմից մատուցվող այն ծառայությունները, որոնք անմիջականորեն չեն հանգեցնում
Կարգավորվող շուկայում արժեթղթերով գործարքների կնքմանը: Սույն կանոններում
նշված Հաշվի օպերատոր եզրույթը հարկավոր է փոխարինել Համակարգի ուղղակի
մասնակից եզրույթով, եթե հաճախորդը ունի Համակարգի ուղղակի մասնակցի
կարգավիճակ.
15) «Համակարգի Ուղղակի մասնակից». Համակարգի Անդամ հանդիսացող անձ, որը
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ կնքած պայմանագրով և Կանոններով սահմանված
իրավասությունների շրջանակում, միայն իր անվամբ բացված հաշիվների (ֆոնդի
կառավարչի դեպքում՝ նաև վերջինիս կողմից կառավարվող ֆոնդի հաշիվներով)
սպասարկման համար ուղղակիորեն Կենտրոնական դեպոզիտարիային է ներկայացնում
գործառնությունների կատարման հանձնարարարկաններ.
16) «Հաճախորդ». անձ, որն ունի (որի անունով առկա է) Համակարգում բացված
արժեթղթերի հաշիվ.
17) «Սեփական դրամական հաշիվ». Կենտրոնական դեպոզիտրիայում բացված դրամական
հաշիվ, որտեղ հաշվառվում են հաշվետիրոջը սեփականության իրավունքով պատկանող
դրամական միջոցները: Սույն կանոններում նշված Հաճախորդի ամփոփ դրամական հաշիվ
եզրույթը հարկավոր է փոխարինել սեփական դրամական հաշիվ եզրույթով, եթե
հաճախորդը ունի Համակարգի ուղղակի մասնակցի կարգավիճակ, բացառությամբ սույն
կանոններով սահմանված Պայմանագիրը կնքած ներդրումային ֆոնդի/ներդրումային
ֆոնդի կառավարչի դեպքում՝ իրեն տրամադրվող ռեեստրի վարման ծառայությունների
շրջանակում.
18) «Հաճախորդների ամփոփ դրամական հաշիվ». Կենտրոնական դեպոզիտրիայում
բացված դրամական հաշիվ, որտեղ հաշվառվում են հաշվետիրոջ հաճախորդներին
պատկանող դրամական միջոցները:
19) «Պայմանագիր». Կանոնների 3.2 կետով սահմանված պայմանագիր:
20) Տեղաբաշխման գին՝ փայի տեղաբաշխման գինն է, որը որոշվում է համապատասխան
փայի հաշվարկային արժեքի և դրամական արտահայտությամբ Թողարկման վճարի
հանրագումարով,
21) Մարման գին՝ փայի հետգնման գինն է, որը որոշվում է համապատասխան փայի
հաշվարկային
արժեքի
և
դրամական
արտահայտությամբ
Մարման
վճարի
տարբերությամբ,
22) Մարման վճար՝ փայի մարման համար գանձվող վճարն է,
23) «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
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հաղորդագրությունների առաքման համակարգի (այսուհետ՝ Բանկմեյլ) միջոցով
տեղեկությունների կամ փաստաթղթերի ստացման և/կամ առաքման կապի եղանակ.
2.2. Կանոններում կիրառվող այլ հասկացություններն ունեն Օրենքով, «Ներդրումային ֆոնդերի
մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ Կենտրոնական բանկի և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով,
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոններով սահմանված նշանակություն:

Գլուխ 3. Ներդրումային ֆոնդին և/կամ ներդրումային ֆոնդի կառավարչին
ծառայությունների մատուցման հիմքը և Ծրագրային համակարգին միացումը
3.1. Կենտրոնական դեպոզիտարիան, հիմք ընդունելով Կենտրոնական բանկի նորմատիվ
իրավական ակտերը, սույն կանոններով սահմանված ռեեստրավարման և պահառության
ծառայությունները ներդրումային ֆոնդին/Ներդրումային ֆոնդի կառավարչին մատուցում է
ուղղակի՝ առանց Հաշվի օպերատորի միջորդությամբ:
3.2. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից ռեեստրի վարման և պահառության
ծառայությունները ներդրումային ֆոնդը/ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ կարող է
ստանալ միայն Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ Համապատասխան պայմանագիրը
կնքելուց հետո: Ընդ որում, որպես Պայմանագրի կնքման պահ համարվում է երկու կողմերի
լիազոր մարմինների ստորագրության պահը:
3.3. Ներդրումային ֆոնդը/ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը պարտավոր է մինչև
Պայմանագրի կնքումը Կենտրոնական դեպոզիտարիա ներկայացնել Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի
գործունեության կանոնների գլուխ 7-ով սահմանված փաստաթղթերը՝ դրանց առկայության
դեպքում:
3.4. Փաստաթղթերի փաթեթը՝ ներառյալ Ներդրումային ֆոնդի/ներդրումային ֆոնդի
կառավարչի կողմից ստորագրված Պայմանագրի երկու բնօրինակները, ստանալուց հինգ
աշխատանքային օրերի ընթացքում Կենտրոնական դեպոզիտարիան պարտավոր է
ստորագրել Պայմանագիրը կամ գրավոր մերժել: Ընդ որում, Կենտրոնական
դեպոզիտարիան կարող է մերժել ներդրումային ֆոնդին/ներդրումային ֆոնդի
կառավարչին, եթե փաթեթը ներկայացված է թերի կամ տվյալ ներդրումային
ֆոնդին/ներդրումային ֆոնդի կառավարչին ծառայություն մատուցելը
3.4.1. հակասում է ՀՀ օրենսդրությանը կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի
իրավական ակտերին կամ
3.4.2. հակասում
է
Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի
ստանձնած
պարտավորություններին կամ
3.4.3. կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի
համբավի վրա կամ
3.4.4. հակասում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ներքին դիտարկումների մարմնի
աշխատակցի եզրակացությանը կամ
3.4.5. հակասում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գլխավոր տնօրենի հրամանին:
Կենտրոնական դեպոզիտարիան իրավունք ունի ներդրումային ֆոնդին/ներդրումային
ֆոնդի կառավարչին կամ այլ անձին չբացահայտել սույն կետով սահմանված մերժման
պատճառը:
3.5. Կենտրոնական դեպոզիտարիան սույն կանոնների 3.2. կետով սահմանված Պայմանագիրը
կնքելուց և ներդրումային ֆոնդի/ներդրումային ֆոնդի կառավարչի դիմումը ստանալուց
հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում վերջինիս տրամադրում է հասանելիություն
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի Ծրագրային համակարգին: Այն դեպքում, եթե
ներդրումային ֆոնդը/ներդրումային ֆոնդի կառավարիչն միացված է SWIFT համակարգին,
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սույն կետով սահմանված հասանելիությունը կարող է չտրամադրվել պայմանով, որ
ներդրումային ֆոնդը/ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը բոլոր հանձնարարականները
կներկայացնի և տեղեկությունները կստանա SWIFT համակարգի միջոցով: Ընդ որում,
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գլխավոր տնօրենի հրամանով սույն կետով սահմանված
Ծրագրային համակարգի օգտագործողները կարող են ազատվել Որակավորման
վկայական ունենալու պահանջից և կարող են Ծրագրային համակարգին հասանելիություն
ստանալ անմիջապես:
3.6. Սույն
կանոններով
ծառայություններից
օգտվելու
համար
ներդրումային
ֆոնդը/ներդրումային
ֆոնդի
կառավարիչը
պետք
է
միանա
Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի ծրագրային համակարգին կամ հանձնարարականները ներկայացնի
SWIFT
համակարգի
միջոցով:
Առանձնահատուկ
դեպքերում
Կենտրոնական
դեպոզիտարիան կարող է սահմանել հանձնարարականների ներկայացման այլ
տարբերակներ:
3.7. Եթե ներդրումային ֆոնդը/ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը սույն կանոններին
համապատասխան չունի հասանելիություն Ծրագրային համակարգին և սպասարկվում է
սույն կանոնների 3.6. կետով սահմանված այլընտրանքային տարբերակով, ապա սույն
կանոններում նշած բոլոր այն ընթացակարգերը, որոնք վերաբերում են Ծրագրային
համակարգին, պետք է փոխարինվեն տվյալ համակարգով:
3.8. Կենտրոնական դեպոզիտարիան իրավունք չունի կնքել Պայմանագիր այն ներդրումային
ֆոնդի/ներդրումային ֆոնդի կառավարչի հետ, որոնք հրաժարվում են գործել սույն
կանոններին համապատասխան, իսկ եթե պայմանագիրն արդեն կնքված է, ապա
Կենտրոնական դեպոզիտարիան պարտավոր է լուծել այն:

Գլուխ
4.
Ներդրումային
ֆոնդի/ներդրումային
իրավունքները և պարտականությունները

ֆոնդի

կառավարչի

4.1. Ներդրումային ֆոնդը/ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը պետք է գործի Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի կանոնների և Համակարգի գործունեությունը կարգավորող այլ
իրավական ակտերի պահանջներին, ինչպես նաև Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ
կնքված և գործող պայմանագրերի դրույթներին համապատասխան:
4.2. Ներդրումային ֆոնդը/ներդրումային ֆոնդի կառավարիչն իրավունք ունի օգտվել սույն
կանոններով սահմանված ծառայություններից միայն սույն կանոններով Ծրագրային մոդուլը
տեղադրելու (կամ Պայմանագրի կնքման, եթե Ծրագրային մոդուլն արդեն տեղադրված է)
օրվան հաջորդ օրվանից սկսած, եթե այլ բան սահմանված չէ Պայմանագրում կամ
Կանոններում:
4.3. Ներդրումային ֆոնդը/ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը պարտավորվում է Կենտրոնական
դեպոզիտարիային
փոխանցել
միայն
ճշգրիտ
տվյալներ,
պատշաճ
կազմված
հանձնարարականներ և Ծրագրային համակարգում իրականացնել միայն Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի
պաշտոնական կայքում հրապարակված կամ
Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի
իրավասու
մարմնի
կողմից
տրամադրված
ուղեցույցներին
համապատասխան:
4.4. Ներդրումային ֆոնդը/ներդրումային ֆոնդի կառավարիչն իրավունք ունի օգտվել
Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի
հաճախորդների
Էլեկտրոնային
աջակցման
համակարգից:
4.5. Ներդրումային ֆոնդը/ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը պարտավոր է վճարել
Կենտրոնական դեպոզիտարիային ստացված ծառայությունների համար, ինչպես նաև
փոխհատուցել Ներդրումային ֆոնդի/ներդրումային ֆոնդի կառավարչի գործողության կամ
անգործության արդյունքում Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կրած վնասները/ծախսերը:
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4.6. Ներդրումային ֆոնդը/ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը պարտավոր է կանոնների
ցանկացած փոփոխության մասին այդ փոփոխության ուժի մեջ մտնելուց առնվազն մեկ
ամիս առաջ պաշտոնապես տեղեկացնել Կենտրոնական դեպոզիտարիային:

Գլուխ
5.
Կենտրոնական
պարտականությունները

Դեպոզիտարիայի

իրավունքները

և

5.1. Կենտրոնական դեպոզիտարիան պատասխանատու է Ծրագրային Համակարգի անվտանգ
և արդյունավետ գործունեության համար:
5.2. Կենտրոնական դեպոզիտարիան իրավունք ունի ներդրումային ֆոնդից/ներդրումային
ֆոնդի կառավարչից պահանջել մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարների
իրականացում, ինչպես նաև Ներդրումային ֆոնդի/ներդրումային ֆոնդի կառավարչի
գործողության կամ անգործության արդյունքում Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կրած
վնասների/ծախսերի փոխհատուցում: Ընդ որում, Կենտրոնական դեպոզիտարիան
իրավունք ունի կասեցնել սույն կանոններով սահմանված ծառայությունների մատուցումը
ներդրումային ֆոնդին/ներդրումային ֆոնդի կառավարչին, եթե վերջինս չի կատարել կամ
հրաժարվում է կատարել սույն կետով սահմանված վճարները/փոխհատուցումները:
Կասեցման
ժամանակահատվածում
Կենտրոնական
դեպոզիտարիան
պատասխանատվություն չի կրում Ներդրումային ֆոնդի/ներդրումային ֆոնդի կառավարչի
կրած վնասների/ծախսերի համար:
5.3. Սույն կանոնների շրջանակում Կենտրոնական դեպոզիտարիան պարտավոր է
իրականացնել ֆոնդի փայերի ադմինիստրավորմամբ պայմանավորված հետևյալ
գործառնությունները.
5.3.1. Ֆոնդի թողարկած փայերի սեփականատերերի ռեեստրի վարում,
5.3.2. Ֆոնդի թողարկած փայերի տեղաբաշխմամբ/բաժանորդագրությամբ և մարմամբ
պայմանավորված գործառնությունների գրանցում,
5.3.3. Ֆոնդի թողարկած փայերի պահառություն:
5.4. Դեպոզիտարիան
իրավունք
ունի
լուծել
Պայմանագիրը,
եթե
Ներդրումային
ֆոնդը/ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը սույն կանոններով սահմանված ժամկետում չի
տեղեկացրել Ներդրումային ֆոնդի կանոնների փոփոխության մասին կամ եթե այդ
փոփոխությունները հակասում են սույն կանոններին կամ առկա են սույն կանոնների 3.4
կետով սահմանված պայմաններից որևէ մեկը:

ԲԱԺԻՆ 2. ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՓԱՅԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ
ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՈՒՄ
Գլուխ 6. Ֆոնդի փայերի սեփականատերերի ռեեստրի վարում
6.1. Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կառավարման տակ գտնվող ներդրումային ֆոնդի
փայերի սեփականատերերի ռեեստրի վարման ծառայությունը մատուցվում է
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից՝ հիմք ընդունելով «Արժեթղթերի հաշվառման և
հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության կանոններ»-ի 16-րդ գլխով Հաշվի
օպերատորի և թողարկողի նկատմամբ սահմանված պահանջները՝ հաշվի առնելով ֆոնդի
փայերի սեփականատերերի ռեեստրի վարման դեպքում դրանց կիրառելիության
հնարավարությունները:
6.2. Ներդրումային ֆոնդի փայերի ռեեստրի վարումը Կենտրոնական դեպոզիտարիան
ստանձնում է սույն կանոնների 3.2. կետում նշված Պայմանագրի կնքմամբ:
6.3. Ռեեստրավարման ենթակա ֆոնդի փայի սեփականատերերի ռեեստրի վարման
պայմանագրի կնքման համար Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը Կենտրոնական
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դեպոզիտարիա է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.
6.3.1. Ներդրումային ֆոնդի կանոնների պատճենը կազմված ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով և այդ կանոնների պետական գրանցումը հավաստող
փաստաթղթի պատճենը,
6.3.2. Ներդրումային
ֆոնդի
կառավարչի
պետական
գրանցումը
հավաստող
փաստաթղթերի և վերջինիս լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերի
պատճենները,
6.3.3. Ռեեստրավարման ենթակա փայերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագրի (ԱՄՏԾ)
և/կամ արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագրի (ԱՆԾ) շնորհման հայտ (այսուհետ՝
Հայտ)՝ փայերի յուրաքանչյուր դասի համար, որը լրացվում և ներկայացվում է՝
համաձայն
Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի
«Արժեթղթերի
միջազգային
տարբերակիչ ծածկագրի շնորհման» կանոնների, կամ տեղեկություններ տվյալ
արժեթղթերին Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից շնորհված և գործող ԱՄՏԾի կամ ԱՆԾ-ի վերաբերյալ, եթե այդպիսիք առկա են, և եթե ԱՄՏԾ-ի կամ ԱՆԾ-ի
շնորհման
և
պահպանման
պայմաններով
նախկինում
ներկայացված
տեղեկությունները փոփոխված չեն,
6.3.4. Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական դեպոզիտարիայի պահանջով այլ
փաստաթղթեր:
6.4. Ֆոնդի փայերի սեփականատերերի ռեեստրի վարման ծառայությունների մատուցման և
ռեեստրի վարման ծառայության սակագնի հաշվարկման սկիզբ է համարվում սույն
կանոնների 3.2. կետում նշված Պայմանագրի կնքման օրը:
6.5. Ներդրումային ֆոնդը/Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը տվյալ ֆոնդի փայերի Ռեեստրի
վարման պայմանագրի կնքման օրվանից սկսած՝ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր մինչև
ժամը 15:00 պարտավոր է Ծրագրային համակարգի համապատասխան բաժնում գրանցել
ֆոնդի փայի Գնահատման օրվա ԶԱԱ-ն/հաշվարկային արժեքը, բացառությամբ մարման
գնի, որը Ներդրումային ֆոնդի/Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կողմից հաշվարկվում և
Ծրագրային համակարգ է մուտքագրվում ըստ անհրաժեշտության՝ ըստ յուրաքանչյուր
մասնակցի ներկայացրած յուրաքանչյուր մարման հայտի: Այս կետի պահանջը կարող է
չկատարվել կամ մասամբ կատարվել, եթե այլ բան է սահմանված Պայմանագրում և/կամ
Ներդրումային ֆոնդի կանոններում:
6.6. Ծրագրային համակարգ մուտքագրված ԶԱԱ-ն/հաշվարկային արժեքը հիմք է հանդիսանում
սույն
կանոններով
սահմանված
հաշվարկների
համար
և
Ներդրումային
ֆոնդը/Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը պատասխանատվություն է կրում ժամանակին,
ուղեցույցին համապատասխան և ճշգրիտ արժեքի մուտքագրման համար:

ԲԱԺԻՆ 3. ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ/ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՄԱՐՈՒՄ
Գլուխ
7.
Ֆոնդի
փայերի
պայմանավորված գործառնություններ

տեղաբաշխմամբ/բաժանորդագրությամբ

7.1. Ֆոնդի փայերի ձեռքբերման, տեղաբաշխման/բաժանորդագրության գործառնությունը
Համակարգում գրանցվում է արժեթղթերի առաջնային տեղաբաշխման կամ լրացուցիչ
տեղաբաշխման գործառնությունների ձևով:
7.2. Տեղաբաշխման արդյունքում ֆոնդի փայերի ձեռք բերման համար Հաճախորդը և/կամ
Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը, որը «Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային
միասնական համակարգի գործունեության կանոններ»-ով սահմանված կարգով ունի
ակտիվ կարգավիճակով արժեթղթերի հաշիվ, իրեն սպասարկող Հաշվի օպերատորի
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միջոցով (կամ ուղղակիորեն, եթե ֆոնդի փայերը ձեռքբերողը Ներդրումային ֆոնդի
կառավարիչն է և/կամ եթե հաշվետերն ունի Համակարգի ուղղակի մասնակցի
կարգավիճակ) Կենտրոնական դեպոզիտարիա է ներկայացնում սույն կանոնների
Հավելված
1-ով
սահմանված
տեղաբաշխման/բաժանորդագրության
հայտ:
Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական դեպոզիտարիան իրավունք ունի պահանջել
նաև սույն կետով սահմանված հայտում չներառված այլ տեղեկություններ:
7.3. Սույն կանների 7.2. կետով սահմանված Տեղաբաշխման/բաժանորդագրության հայտը
Հաճախորդի/Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կողմից կարող է ներկայացվել 2
սկզբունքով.
7.3.1. Գլոբալ հայտ. այն իրենից ներկայացնում է պարբերական բաժանորդագրության
հանձնարարական,
որով
Հաճախորդի/Ներդրումային
ֆոնդի
կառավարիչը
բաժանորդագրվում է այնքան փայի համար, որքանին համարժեք դրամական միջոցներ
ունի Հաճախորդին սպասարկող Հաշվի օպերատորի հաճախորդների ամփոփ
դրամական հաշվում կամ սեփական հաշվում, եթե Հաճախորդը ունի Համակարգի
ուղղակի մասնակցի կարգավիճակ / Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ է: Հաճախորդին
սպասարկող հաշվի օպերատորն իրավունք ունի սահմանել դրամական միջոցների
փոխանցման ժամանակ փոխանցման նշումներ դաշտում կիրառվելիք բանալի բառեր,
որով Հաշվի օպերատորը կարող է տարանջատել փայերի բաժանորդագրության համար
նախատեսված դրամական միջոցներն այլ դրամական միջոցներից:
7.3.2. Մեկանգամյա
հայտ.
այն
իրենից
ներկայացնում
է
մեկանգամյա
բաժանորդագրության հանձնարարական, որով Հաճախորդը/Ներդրումային ֆոնդի
կառավարիչը բաժանորդագրվում է այնքան փայի համար, որքան նշված է հայտում: Ընդ
որում, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի/Հաշվի օպերատորի կողմից մերժվում է
մեկանգամյա հայտի կատարումը, եթե Հաճախորդին սպասարկող Հաշվի օպերատորի
հաճախորդների ամփոփ հաշվում Հաճախորդին պատկանող կամ Ներդրումային ֆոնդի
կառավարչի սեփական հաշվում դրամական միջոցները բավարար չեն տվյալ քանակով
փայերի ձեռք բերման համար:
7.4. Հաշվի օպերատորը/ Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը յուրաքանչյուր աշխատանքային
օր մինչև ժ. 17:00 Հաճախորդի կողմից ստացված տեղաբաշխման/բաժանորդագրության
հայտերը՝ էլեկտրոնային եղանակով Կենտրոնական դեպոզիտարիային է ներկայացնում
ՍիԲիԷյՆեթ համակարգչային ցանցի միջոցով:
7.5. Կենտրոնական դեպոզիտարիան ստուգում է սույն կանոնների 7.4. կետով սահմանված
կարգով Հաշվի օպերատորներից ստացված Տեղաբաշխման/բաժանորդագրության
հայտերում նշված գումարների առկայությունը վերջիններիս հաճախորդների ամփոփ
դրամական հաշիվներում և իրականացնում հետևյալ գործառույթները.
7.5.1. Համապատասխան չափով գումարների առկայության դեպքում՝ անմիջապես
սառեցնում է դրանք և
էլեկտրոնային եղանակով ՍիԲիԷյՆեթ համակարգչային
ցանցի միջոցով մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ժամը 18:00 տվյալ հայտերը
ուղարկում Ներդրումային ֆոնդի կառավարչին:
7.5.2. գումարների
բացակայության կամ
անբավարար
առկայության դեպքում,
Դեպոզիտարիան ՍիԲիԷյՆեթ համակարգչային ցանցի միջոցով մինչև տվյալ
աշխատանքային օրվա ժամը 18:00 այդ մասին տեղեկացնում է համապատասխան
Հաշվի օպերատորներին, նշելով, որ հայտը չեղյալ կհամարվի, եթե մինչև հաջորդ
աշխատանքային օրվա ժամը 17:00 տվյալ Հաշվի օպերատորների կողմից
չապահովվեն
համապատասխան
դրամական
միջոցների
առկայությունը
վերջիններիս Հաճախորդների ամփոփ դրամական հաշիվներում: Ընդ որում սույն
կետով նշված ժամանակահատվածում Հաշվի օպերատորի կողմից դրամական
միջոցները ապահովելու դեպքում, Դեպոզիտարիայի կողմից իրականացվում են
սույն կանոնների 7.5.1. կետով սահմանված գործողությունները:
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7.6. Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը՝ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժ.15:00-ից ժ.15:15
ընկած ժամանակահատվածում.
7.6.1. սույն
կանոնների
7.5.
կետով
սահմանված
կարգով
Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի կողմից նախորդ աշխատանքային օրվա 18:00-ի դրությամբ
ստացված
Հաշվի
օպերատորների
կողմից
ներկայացված
Տեղաբաշխման/բաժանորդագրության հայտերի հիման վրա՝
Ծրագրային
համակարգում «Առաքում վճարման դիմաց» սկզբունքով հանձնարարականի
մուտքագրման միջոցով Կենտրոնական դեպոզիտարիա է ներկայացնում
համապատասխան առաջարկի հայտերը:
7.6.2. Իր կողմից Ձեռքբերման նպատակով Կենտրոնական դեպոզիտարիա ուղարկված
Տեղաբաշխման/բաժանորդագրության
հայտերի
հիման
վրա՝
Ծրագրային
համակարգում
«Առաքում
վճարման
դիմաց»
սկզբունքով
հանդիպակաց
հանձնարարականների մուտքագրման միջոցով Կենտրոնական դեպոզիտարիա է
ներկայացնում համապատասխան առաջարկի և պահանջարկի հայտերը:
7.7. Հաշվի օպերատորը յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժ.15:15-ից ժ.15:40 ընկած
ժամանակահատվածում, հիմք ընդունելով սույն կանոնների 7.6. կետով սահմանված
կարգով և ժամկետներում Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կողմից Ծրագրային
համակարգում
մուտքագրված
«Առաքում
վճարման
դիմաց»
սկզբունքով
հանձնարարականում նշված ԶԱԱ-ն/հաշվարկային արժեքը, Ծրագրային համակարգում
«Առաքում վճարման դիմաց» սկզբունքով հանձնարարականի մուտքագրման միջոցով
Կենտրոնական դեպոզիտարիա է ներկայացնում համապատասխան պահանջարկի
հայտերը:
7.8. Կենտրոնական դեպոզիտարիան վերջնահաշվարկի օրը վերացնում է համապատասխան
Հաշվի օպերատորների հաճախորդների ամփոփ դրամական հաշիվներում սառեցված
գումարների սահմանափակումները և բավարարում է ծրագրային համակարգ
մուտքագրված
տեղաբաշխման/բաժանորդագրության
հայտերը,
եթե
այն
համապատասխանում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի պահանջներին: Ընդ որում
Կենտրոնական դեպոզիտարիան Ծրագրային համակարգում բավարարում է այնքան
հանձնարարականներ, որքան մուտքագրվել են Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի և
Հաշվի օպերատորների կողմից՝ առանց որևէ քանակական կամ գումարային
սահմանափակման, եթե այլ բան սահմանված չէ Պայմանագրում և/կամ Ներդրումային
ֆոնդի կանոններով:
7.9. Կենտրոնական դեպոզիտարիան Ֆոնդի փայերի Տեղաբաշխման/բաժանորդագրության
նպատակով յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա ընթացքում Ծրագրային համակարգում
գրանցված «Առաքում վճարման դիմաց» սկզբունքով արժեթղթերի փոխանցման
հանձնարարականների վերջնահաշվարկը իրականացնում է տվյալ աշխատանքային օրվա
ժ.15:40-ից 16:00 ընկած ժամանակահատվածում: Ընդ որում, եթե տվյալ աշխատանքային
օրվա համար նախատեսված «Առաքում վճարման դիմաց» սկզբունքով արժեթղթերի
փոխանցման զույգ հանձնարարականները Ծրագրային համակարգում մուտքագրվել են
սույն կետով սահմանված ժամկետից շուտ, Դեպոզիտարիան իրավունք ունի
վերջնահաշվարկը իրականացնել տվյալ պահին:
7.10.
Մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա 17:30 Հաշվի օպերատորը, հիմք ընդունելով
Հաճախորդի հանձնարարականը, իսկ Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը՝ սեփական
նախաձեռնությամբ, կարող են փոփոխել կամ չեղարկել տեղաբաշխման/բաժանորդագրման
հանձնարարականը՝ հանձնարարականի չեղարկման հայտը էլեկտրոնային եղանակով
Կենտրոնական դեպոզիտարիային ՍիԲիԷյՆեթ համակարգչային ցանցի միջոցով
ներկայացնելով և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի Ծրագրային համակարգում
համապատասխան փոփոխության կամ չեղարկման գրանցումներ կատարելով:
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7.11. Կենտրոնական դեպոզիտարիան սույն կանոնների 7.10. կետով սահմանված կարգով
Հաշվի օպերատորներից ստացված փոփոխման կամ չեղարկման ենթակա հայտերը
էլեկտրոնային եղանակով ՍիԲիԷյՆեթ համակարգչային ցանցի միջոցով մինչև տվյալ
աշխատանքային օրվա ժամը 18:00 ուղարկում է Ներդրումային ֆոնդի կառավարչին:
7.12.
Սույն կանոնների 7.9. կետով իրականացված վերջնահաշվարկի արդյունքում ֆոնդի
փայերի ձեռքբերման, Բաժանորդագրության/տեղաբաշխման նպատակով Ծրագրային
համակարգում գրանցված «Առաքում վճարման դիմաց» սկզբունքով արժեթղթերի
փոխանցման հանձնարարականներում նշված փայերը համապատասխան քանակներով
Ֆոնդի տեղաբաշխվող արժեթղթերի հաշվից փոխանցվում են համապատասխան
հաճախորդների և/կամ Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի արժեթղթերի հաշիվներին, իսկ
վճարման
ենթակա
գումարները
համապատասխան
Հաշվի
օպերատորների
հաճախորդների ամփոփ/ Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի սեփական
դրամական
հաշվից փոխանցվում են տվյալ ներդրումային ֆոնդի անունով Ծրագրային համակարգում
բացված սեփական դրամական հաշվին:
7.13. Վերջնահաշվարկի
գրանցման
պահից
տվյալ
գործարքները
համարվում
են
անվերադարձելի, անփոփոխելի և չեղարկման ենթակա չեն:
7.14. Եթե հաշվին առկա միջոցների անբավարարության, սխալ հաշվեհամարի կամ
հանձնարարականում սխալ մուտքագրած ցանկացած այլ տվյալի պատճառով տվյալ
գործարքի վերջնահաշվարկը չի կատարվում, ապա Կենտրոնական դեպոզիտարիան
իրավունք ունի չեղարկել Հաշվի օպերատորի/Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կողմից
մուտքագրված
հանձնարարականը:
Կենտրոնական
դեպոզիտարիան
պատասխանատվություն չի կրում սույն կետով սահմանված գործարքի վերջնահաշվարկի
ձախողման համար:

Գլուխ 8. Ֆոնդի փայերի մարմամբ պայմանավորված գործառնություններ
8.1. Ֆոնդի փայերի մարմամբ պայմանավորված գործառնությունը իրականացնելու համար
փայերի սեփականատեր գրանցված անձը Հաշվի օպերատորի միջնորդությամբ, իսկ
Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը ուղղակի՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիա է
ներկայացնում սույն կանոնների Հավելված 2-ով սահմանված Ֆոնդի փայերի
մարման/հետգնման հայտ: Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական դեպոզիտարիան
իրավունք ունի պահանջել նաև սույն կետով սահմանված հայտում չներառված այլ
տեղեկություններ:
8.2. Հաշվի օպերատորը յուրաքանչյուր աշխատանքային օր մինչև ժ. 17:00 Հաճախորդի կողմից
ստացված,
իսկ
Ներդրումային
ֆոնդի
կառավարիչը
իր
կողմից
կազմված
մարման/հետգնման հայտերը՝ էլեկտրոնային եղանակով Կենտրոնական դեպոզիտարիային
են ներկայացնում ՍիԲիԷյՆեթ համակարգչային ցանցի միջոցով մինչև տվյալ
աշխատանքային օրվա ժամը ժ.17:30: Ընդ որում Հաշվի օպերատորը մարման հայտին
կցում է նաև տվյալ Հաճախորդի արժեթղթերի հաշվից գործառնությունների տեղեկանքը,
որում պետք է արտացոլված լինեն միայն տվյալ ֆոնդի փայերով կատարված
գործառնությունների տվյալները՝ ըստ ամսաթվերի:
8.3. Կենտրոնական դեպոզիտարիան սույն կանոնների 8.2. կետով սահմանված կարգով Հաշվի
օպերատորներից տացված Մարման/հետգնման հայտերը էլեկտրոնային եղանակով
ՍիԲիԷյՆեթ համակարգչային ցանցի միջոցով մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ժամը
18:00 ուղարկում է Ներդրումային ֆոնդի կառավարչին:
8.4. Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժ.15:00-ից ժ.15:15
ընկած ժամանակահատվածում.
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8.4.1.
սույն կանոնների 8.3. կետով սահմանված կարգով Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի կողմից նախորդ աշխատանքային օրվա 18:00-ի դրությամբ
ստացված Մարման հայտերի հիման վրա՝ Ծրագրային համակարգում «Առաքում
վճարման դիմաց» սկզբունքով հանձնարարականի մուտքագրման միջոցով
Կենտրոնական դեպոզիտարիա է ներկայացնում համապատասխան պահանջարկի
հայտերը:
8.4.2. սույն կանոնների 8.2. կետում նշված նախորդ աշխատանքային օրվա 18:00-ի
դրությամբ իր կողմից կազմված մարման/հետգնման հայտերի հիման վրա
Ծրագրային
համակարգում
«Առաքում
վճարման
դիմաց»
սկզբունքով
հանձնարարականի մուտքագրման միջոցով Կենտրոնական դեպոզիտարիա է
ներկայացնում համապատասխան առաջարկի և պահանջարկի հայտերը:
8.5. Հաշվի օպերատորը յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժ.15:15-ից ժ.15:40 ընկած
ժամանակահատվածում, հիմք ընդունելով սույն կանոնների 8.4. կետով սահմանված
կարգով և ժամկետներում Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կողմից Ծրագրային
համակարգում
մուտքագրված
«Առաքում
վճարման
դիմաց»
սկզբունքով
հանձնարարականում նշված մարման գինը, Ծրագրային համակարգում «Առաքում
վճարման դիմաց» սկզբունքով հանձնարարականի մուտքագրման միջոցով Կենտրոնական
դեպոզիտարիա է ներկայացնում համապատասխան առաջարկի հայտերը:
8.6. Կենտրոնական դեպոզիտարիան վերջնահաշվարկի օրը բավարարում է ծրագրային
համակարգ մուտքագրված մարման հայտերը, եթե դրանք համապատասխանում են
Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի
պահանջներին:
Ընդ
որում
Կենտրոնական
դեպոզիտարիան
Ծրագրային
համակարգում
բավարարում
է
այնքան
հանձնարարականներ, որքան մուտքագրվել են Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի և
Հաշվի օպերատորների կողմից՝ առանց որևէ քանակական կամ գումարային
սահմանափակման, եթե այլ բան սահմանված չէ Պայմանագրում և/կամ Ներդրումային
ֆոնդի կանոններում:
8.7. Կենտրոնական դեպոզիտարիան Ֆոնդի փայերի մարման նպատակով յուրաքանչյուր
աշխատանքային օրվա ընթացքում Ծրագրային համակարգում գրանցված «Առաքում
վճարման դիմաց» սկզբունքով արժեթղթերի փոխանցման հանձնարարականների
վերջնահաշվարկը (եթե տվյալ օրը տվյալ գործարքի վերջնահաշվարկի օրն է)
իրականացնում
է
տվյալ
աշխատանքային
օրվա
ժ.15:40-ից
16:00
ընկած
ժամանակահատվածում: Ընդ որում, եթե տվյալ աշխատանքային օրվա համար
նախատեսված «Առաքում վճարման դիմաց» սկզբունքով արժեթղթերի փոխանցման զույգ
հանձնարարականները Ծրագրային համակարգում մուտքագրվել են սույն կետով
սահմանված ժամկետից շուտ, Դեպոզիտարիան իրավունք ունի վերջնահաշվարկը
իրականացնել տվյալ պահին:
8.8. Մինչև հայտի ներկայացման օրվա 17:30 Հաշվի օպերատորը՝ հիմք ընդունելով Հաճախորդի
հանձնարարականը,
իսկ
Ներդրումային
ֆոնդի
կառավարիչը՝
սեփական
նախաձեռնությամբ,
կարող
է
փոփոխել
կամ
չեղարկել
մարման/հետգնման
հանձնարարականը՝ հանձնարարականի չեղարկման հայտը էլեկտրոնային եղանակով
Կենտրոնական դեպոզիտարիային ՍիԲիԷյՆեթ համակարգչային ցանցի միջոցով
ներկայացնելով և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի Ծրագրային համակարգում
համապատասխան փոփոխության կամ չեղարկման գրանցումներ կատարելով:
8.9. Կենտրոնական դեպոզիտարիան սույն կանոնների 8.11. կետով սահմանված կարգով Հաշվի
օպերատորներից ստացված չեղարկման հայտերը էլեկտրոնային եղանակով ՍիԲիԷյՆեթ
համակարգչային ցանցի միջոցով մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ժամը 18:00
ուղարկում է Ներդրումային ֆոնդի կառավարչին:
8.10. Սույն կանոնների 8.7. կետով իրականացված վերջնահաշվարկի արդյունքում ֆոնդի
փայերի մարման նպատակով Ծրագրային համակարգում գրանցված «Առաքում վճարման
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դիմաց» սկզբունքով արժեթղթերի փոխանցման հանձնարարականներում նշված փայերը
համապատասխան քանակներով համապատասխան հաճախորդների արժեթղթերի
հաշիվներից փոխանցվում են տվյալ ներդրումային ֆոնդի Թողարկողի արժեթղթերի
հաշվին, իսկ վճարման ենթակա գումարները տվյալ ներդրումային ֆոնդի անունով
Ծրագրային համակարգում բացված սեփական դրամական հաշվից փոխանցվում են
համապատասխան Հաշվի օպերատորների հաճախորդների ամփոփ/ Ներդրումային ֆոնդի
կառավարչի սեփական դրամական հաշիվներին:
8.11.Վերջնահաշվարկի
գրանցման
պահից
տվյալ
գործարքները
համարվում
են
անվերադարձելի, անփոփոխելի և չեղարկման ենթակա չեն:
8.12. Եթե հաշվին առկա միջոցների անբավարարության, սխալ հաշվեհամարի կամ
հանձնարարականում սխալ մուտքագրած ցանկացած այլ տվյալի պատճառով տվյալ
գործարքի վերջնահաշվարկը չի կատարվում, ապա Կենտրոնական դեպոզիտարիան
իրավունք ունի չեղարկել Հաշվի օպերատորի կողմից մուտքագրված հանձնարարականը:
Կենտրոնական դեպոզիտարիան պատասխանատվություն չի կրում սույն կետով
սահմանված գործարքի վերջնահաշվարկի ձախողման համար:
8.13. Յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա ժամը 17:30 դրությամբ ներդրումային ֆոնդի
Թողարկողի արժեթղթերի հաշվին առկա հետգնված ֆոնդի փայերը Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի կողմից մարվում են ավտոմատ կարգով և ներդրումային ֆոնդի
Թողարկողի արժեթղթերի հաշվի մնացորդը զրոյացվում է:

Գլուխ 9. Ֆոնդի փայերի տեղաբաշխման/բաժանորդագրման և մարման
կասեցումը
9.1. Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը պարտավոր է էլեկտրոնային եղանակով՝ ՍիԲիԷյՆեթ
համակարգչային ցանցի միջոցով ծանուցել Կենտրոնական դեպոզիտարիային Ֆոնդի
փայերի տեղաբաշխման/բաժանորդագրման և մարման կասեցման որոշման մասին՝ մեկ
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
9.2. Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կողմից սույն կանոնների 9.1. կետով սահմանված
ծանուցման մեջ պարտադիր պետք է նշված լինեն տեղաբաշխման/բաժանորդագրման և
մարման կասեցման պատճառները/հիմքերը և կասեցման ժամանակահատվածը, հստակ
նշելով կասեցման դադարեցման ամսաթիվը:
9.3. Կենտրոնական դեպոզիտարիան կանոնների 9.1. կետով սահմանված ծանուցման հիման
վրա իրականացնում է համապատասխան գործողություններ Ծրագրային համակարգում
Ֆոնդի փայերի տեղաբաշխման/բաժանորդագրման և մարման հնարավորությունը
կասեցման ժամկետով կասեցնելու նպատակով:

Գլուխ 10. Ներդրումային ֆոնդին/Ներդրումային
համակարգից տեղեկությունների տրամադրումը

ֆոնդի

կառավարչին

10.1. Համակարգից տեղեկություններ տրամադրվում են ՀՀ օրենսդրությամբ, սույն կանոններով
և ծառայությունների մատուցումը կարգավորող Կենտրոնական դեպոզիտարիայի այլ
իրավական ակտերով նախատեսված հիմքերով, ծավալով և կարգով: Բացառությամբ ՀՀ
օրենսդրությամբ և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոններով սահմանված դեպքերի,
երրորդ անձանց հարցման հիման վրա կամ երրորդ անձանց վերաբերող տեղեկություններ
Համակարգից չեն տրամադրվում:
10.2. Ֆոնդի փայերի ռեեստրավարման շրջանակներում Ներդրումային ֆոնդը/ներդրումային
ֆոնդի կառավարիչը Ծրագրային համակարգից կարող է ստանալ հետևյալ
տեղեկությունները.
10.2.1. Ֆոնդի
փայերի
վերաբերյալ
Ծրագրային
համակարգում
գրանցված
տեղեկությունները.
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10.2.2. Ծրագրային համակարգում գրանցված Ֆոնդի փայերի Հաշվարկային արժեքները.
10.2.3. Ֆոնդի փայերի սեփականատերերի ցուցակը՝ ըստ յուրաքանչյուր դասի.
10.2.4. Ֆոնդի փայերով Ծրագրային համակարգում գրանցված գործարքների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը.
10.2.5. Այլ տեղեկություններ, որոնք սահմանված են Ներդրումային ֆոնդի/ներդրումային
ֆոնդի կառավարչի և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջև կնքված
պայմանագրով և/կամ Ներդրումային ֆոնդի կանոններով:

ԲԱԺԻՆ 4. ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐԻ ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
Գլուխ 11. Ներդրումային ֆոնդի
ծառայությունների տրամադրում

թողարկած

փայերի

պահառության

11.1. Սույն կանոններով սահմանված ծառայություններից օգտվող ներդրումային ֆոնդի
թողարկած փայերի պահառությունը և երկրորդային շուկայում շրջանառության
արդյունքների գրանցումը իրականացվում է այն ընթացակարգով և սակագնով, ինչ
սահմանված է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային
միասնական համակարգի գործունեության և սակագների մասին կանոններում,
բացառությամբ սույն գլխով սահմանված դեպքերում:
11.2. Կենտրոնական դեպոզիտարիան կարող է սահմանափակել փայերի շրջանառությունը
երկրորդային շուկայում, եթե դա նախատեսված է Պայմանագրով և/կամ Ներդրումային
ֆոնդի կանոններով:

ԲԱԺԻՆ 5. ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Գլուխ 12. Անցումային դրույթներ
12.1. Կանոնները հաստատվում են Կենտրոնական դեպոզիտարիայի դիտորդ խորհրդի
կողմից և ուժի մեջ են մտնում ՀՀ Կենտրոնական բանկում գրանցումից հետո՝ ՀՀ
օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով:
12.2. Հաշվի օպերատորները պարտավոր են վեցամսյա ժամկետում սույն կանոնով
սահմանված ծառայությունները ներառել իրենց՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի
ծառայությունների միջնորդավորման կանոնների մեջ:
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Հավելված 1
ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ/ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՄԱՆ ՀԱՅՏ

Հայտի տեսակը

Գլոբալ

Միանգամյա

Հայտի ներկայացման ամսաթիվը և ժամը
Հաճախորդի ԱԱՀ-ն/անվանումը
Հաճախորդի ՀԾՀ / ՀՎՀՀ
Հաճախորդի արժեթղթերի հաշվի համարը
Ֆոնդի փայի ԱՄՏԾ/ԱՆԾ
Ձեռքբերվող փայերի քանակը (առկայության Թվերով, տառերով
դեպքում)
Փայերի
ձեռքբերման
ամսաթիվը
(առկայության դեպքում)
Ձեռք բերվող փայերի դիմաց վճարման Թվերով, տառերով
ենթակա գումարը (Գլոբալ հայտի դեպքում
լրացման ենթակա չէ)
Հաճախորդի
բանկային
վավերապայմանները

Հաճախորդ

Վավերապայմաններ
Հաշվի օպերատոր

Ստորագրություն
Լրացվում է Հաշվի օպերատորի կողմից՝
Ձեռքբերման
պահին
փայի
ԶԱԱ/հաշվարկային արժեք
Վճարման ենթակա դրամական միջոցները
Հաշվի օպերատորի ամփոփ դրամական
հաշվի համարը
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Հավելված 2
ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ/ ՀԵՏԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ

Հայտի ներկայացման ամսաթիվը և ժամը
Հաճախորդի ԱԱՀ-ն/անվանումը
Հաճախորդի ՀԾՀ / ՀՎՀՀ
Հաճախորդի արժեթղթերի հաշվի համարը
Ֆոնդի փայի ԱՄՏԾ/ԱՆԾ
Մարվող փայերի քանակը
Թվերով, տառերով
Փայերի մարման ամսաթիվը
Հաճախորդի
բանկային
վավերապայմանները

Հաճախորդ

Վավերապայմաններ
Հաշվի օպերատոր

Ստորագրություն
Լրացվում է Հաշվի օպերատորի կողմից՝
Մարման պահին փայի ԶԱԱ/հաշվարկային
արժեք
Ստացման ենթակա դրամական միջոցները
Հաշվի օպերատորի ամփոփ դրամական
հաշվի համարը
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