ԴԵՊՈԶԻՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳ․
ԻՆՉՊԵՍ ԱՆԴԱՄԱԿՑԵԼ
ուղեցույց

ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԼԻՆԵԼ
ԴԵՊՈԶԻՏԱՐ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆԴԱՄ,
ԵԹԵ՝

•

արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված
մասնակից եք,

•

oտարերկրյա պահառու եք,

•

օտարերկրյա հաշվարկային համակարգի
օպերատոր կամ օտարերկրյա արժեթղթերի
շուկայի մասնագիտացված մասնակից եք՝ ՀՀ
կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական
ակտերով սահմանված դեպքերում և կարգով,

•

նույն իրավական ակտերով սահմանված այլ
անձ եք:

ՀՀ կենտրոնական բանկը, ՀՀ ֆինանսների
նախարարությունը, օտարերկրյա
կենտրոնական դեպոզիտարիաները և
միջազգային պահառուները կարող են
դառնալ սահմանափակ
իրավասություններով հաշվի օպերատորներ՝
համաձայն դեպոզիտարիայի հետ կնքված
պայմանագրի պահանջների։

ԴԵՊՈԶԻՏԱՐ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆԴԱՄ

Անդամակցության շրջանակներում Ձեր
կազմակերպությունը կարող է ունենալ հետևյալ
կարգավիճակներից որևիցե մեկը՝

Հաշվի օպերատոր
Ռեեստրավարման և պահառության
գործառույթների միջնորդավորում

Ուղղակի մասնակից
Տեղեկատվության ստացում Ձեր հաշվի մասին

ԿՇՀՀ անդամ
Առևտրային ագելադրում և արգելադրման
ազատում
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ՀԱՇՎԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ

Ստանալով հաշվի օպերատորի կարգավիճակ՝
Դուք կկարողանաք միջնորդավորել հետևյալ
դեպոզիտար ծառայությունները՝
•

ռեեստրի վարում

•

հաշիվների սպասարկում,

•

կորպորատիվ գործողություններ և այլն։

Սա իր հերթին նպաստում է Ձեր ծառայությունների
որակական և քանակական աճին, ինչի
արդյունքում նաև ավելանում է Ձեր եկամուտը։

ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ
ՇՈՒԿԱՅԻ
ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆԴԱՄ

ՈՒՂՂԱԿԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑ

Լինելով ԿՇՀՀ անդամ՝ Դուք կարող եք արգելադրել
և ապաարգելադրել հաճախորդի ակտիվները՝
բորսայական սակարկություններին մասնակցելու
նպատակով: Կարող եք դառնալ ԿՇՀՀ անդամ, եթե
ունեք բորսայի անդամի կարգավիճակ։

Որպեսզի կարողանաք անմիջապես
դեպոզիտարիային ներկայացնել Ձեր
կազմակերպության անվամբ բացված հաշիվների
սպասարկման համար գործառնությունների
կատարման հանձնարարարկաններ,
ուղղակիորեն ստանալ այդ հաշվների մասին
ամբողջական տեղեկատվություն, Դուք պետք է
ստանաք ուղղակի մասնակցի կարգավիճակ։
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ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆ՝ ԸՍՏ
ՔԱՅԼԵՐԻ

Հնարավորինս արագ հաշվարկային և
հաշվառման միասնական համակարգի անդամի
պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիային
ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը․

1
2

Համակարգի անդամ դառնալու դիմում (ազատ
ոճի դիմում)։

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի Արժեթղթերի
հաշվառման և հաշվարկային միասնական
համակարգի գործունեության կանոնների
Հավելված 2-ի աղյուսակում նշված
տեղեկությունն՝ անձի անունը, գրանցման
համարը, ամսաթիվը, երկիրը, հեռախոսը և այլն։
Տե՝ս Հավելված 2-ի աղյուսակը հաջորդ էջում։

3

Գործադիր մարմնի ընտրման կամ նշանակման
մասին որոշման պատճենը։ Օտարերկրյա
ընկերության (մասնաճյուղի) դեպքում`
ընկերության (մասնաճյուղի) ղեկավարի
նշանակման մասին որոշման պատճենը և դրա`
նոտարական կարգով վավերացված հայերեն
թարգմանությունը։

4

Հայաստանում գործունեություն ծավալելու
համար օրենքով սահմանված լիցենզիաների
և/կամ թույլտվությունների պատճեններն՝
առկայության դեպքում։

5

Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության
մասնաճյուղի դեպքում` մասնաճյուղի գրանցումը
հավաստող փաստաթղթի պատճենը, իսկ
օտարերկրյա պահառուի դեպքում՝ վերջինիս
պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթի
նոտարական թարգմանված պատճենը։

6

Պայմանագրի երկու օրինակ՝ կնքված և
ստորագրված գործադիր մարմի կողմից։
Պայմանագրի օրինակը հասանելի է cda.am
կայքում՝ «Անդամի կարգավիճակի շնորհման

պայմանագիր» անվամբ։

7

Ձեր ընկերության ներքին իրավական ակտերը,
որոնք սահմանում են ծառայությունների
միջնորդավորված մատուցման ներքին կարգը և
սակագները (չի տարածվում այն Համակարգի
անդամների վրա, որոնք ունեն միայն
Համակարգի ուղղակի մասնակցի կարգավիճակ):
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ԻՆՉՊԵՍ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է թղթային
տարբերակով ներկայացնել Հայաստանի
կենտրոնական դեպոզիտարիա (հասցե՝ Վազգեն
Սարգսյան 26/1, 5-րդ հարկ)։
Ամբողջական փաթեթը Դեպոզիտարիային
հանձնելուց հետո անհրաժեշտ է սպասել 5
աշխատանքային օր, որի ընթացքում
պայմանագիրը է կնքվում, կամ դիմումը մերժվում է՝
համապատասխան հիմնավորմամբ։

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆԴԱՄԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(Հավելված 2-ի աղյուսակ)
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Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան
(ՀԿԴ) 1996 թվականից ի վեր իր գործընկերներին
առաջարկում է միջազգային չափանիշներին
համապատասխան դեպոզիտար
ծառայությունների ամբողջական ցանկ՝
կիրառելով առաջատար ծրագրային լուծումներ։
Հանդիսանալով Clearstream-ի գործընկեր՝
Կենտրոնական դեպոզիտարիան կապող օղակ է
Հայաստանի և միջազգային շուկաների միջև, ինչը
հնարավորություն է տալիս համագործակցել ավելի
քան 110 երկրի 2500 ֆինանսական
կազմակերպությունների հետ։ ՀԿԴ-ն
անդամակցում է նաև Եվրասիական
կենտրոնական դեպոզիտարիաների
ասոցիացիային (AESCD), Համարակալման
ազգային գործակալությունների ասոցիացիային
(ANNA), SWIFT միջազգային վճարումների
համակարգին, Reuters տեղեկատվական
համակարգին:

Հեռ․՝ +374 60 61 55 55
Էլ․ հասցե՝ dsd@amx.am

Հ ր ա ժ ա ր ա գ ի ր ։ Այս ուղեցույցի նյութը կրում է տեղեկատվական և մարքեթինգային բնույթ և
նախատեսված չէ ապահովելու իրավական, հարկային, հաշվապահական, ներդրումային կամ
մասնագիտական խորհրդատվություն, հետևաբար չի կարող օգտագործվել որպես այդպիսին։

