ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՇՎԻ
ԲԱՑՈՒՄ
ուղեցույց

ՀԱՇՎԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայում
կարելի է բացել.

Սեփական արժեթղթերի հաշիվ, որը բացվում է
հաշվառելու անձանց սեփականության
իրավունքով պատկանող արժեթղթերն, այդ թվում՝
պայմանագրային ներդրումային ֆոնդերի
արժեթղթերը։

Բաժնային սեփականության արժեթղթերի
հաշիվ, որն ընդհանուր սեփականության հաշիվ է,
որտեղ հաշվառվում են այն արժեթղթերը, որոնք
պատկանում են մեկից ավելի անձանց՝ բաժնային
համամասնության սկզբունքով։

Համատեղ սեփականության արժեթղթերի
հաշիվ, որն ընդհանուր սեփականության հաշիվ է,
որում հաշվառվում են այն արժեթղթերը, որոնք
պատկանում են մեկից ավելի անձանց համատեղ
սեփականության իրավունքով:

ՈՎՔԵ՞Ր ԿԱՐՈՂ ԵՆ
ՀԱՇԻՎ ԲԱՑԵԼ

Կենտրոնական դեպոզիտարիայում արժեթղթերի
հաշիվ կարող են բացել տնտեսության բոլոր
սուբյեկտները՝ իրավաբանական և ֆիզիկական
անձինք, պետությունը, համայնքը, միջազգային
կազմակերպությունները և այլն, եթե չկան
օրենքով նախատեսված սահմանափակումներ:

Առավելություններ
Ունենալով արժեթղթերի հաշիվ՝ Դուք կարող եք
օգտվել հետևյալ հնարավորություններից.
•

Հայաստանյան և օտարերկրյա արժեթղթերի
հաշվառում

•

Արժեթղթերի փոխանցում
•

ազատ առաքում կամ ST փոխանցում

•

ազատ առաքում՝ համաձայնությամբ
կամ FOP փոխանցում,

•

առաքում վճարման դիմաց կամ DVP
փոխանցում

•

արժեթղթերի պորտֆելի փոխանցում

•

օտարերկրյա փոխանցում (միայն
օտարերկրյա արժեթղթերի համար)

•

Բորսայական
արգելադրում/ապաարգելադրում, եթե
արժեթղթերը ցուցակված են

•

Գրավի իրավունքի գրանցում/դադարեցում

•

Արժեթղթերի կամ արժեթղթերի հաշվի
սառեցում
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԲԱՑԵԼ
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՇԻՎ

Անհրաժեշտ է այցելել ներքոնշյալ հաշվի

օպերատորներից որևէ մեկի սպասարկման կետ.
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ» ՓԲԸ
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ԴԱՅՄԵՆՇՆ» ՓԲԸ
«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ
«Կապիտալ Ինվեստմընթս» ՓԲԸ
«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ
«ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ՖՅՈՒՉՐ ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ
Արժեթղթերի հաշվի բացման և սպասարկման
համար հաշվետերը պարտավոր է վճարել հաշվի
օպերատորի կանոններով սահմանած սակագինը:
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ՀԱՇՎԻ ԲԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Ֆիզիկական անձ
•

Անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն

•

Հանրային ծառայությունների համարանիշը
հավաստող փաստաթղթի (սոցիալական քարտ)
պատճենը կամ, հանրային ծառայությունների
համարանիշ չունենալու դեպքում՝ դրա
բացակայությունը հավաստող տեղեկանքի
պատճենը

•

Անձի նույնականացման այլ փաստաթղթեր՝
հաշվի վերաբացման դեպքում

•

Լիազորությունները հավաստող փաստաթղթի
բնօրինակը կամ պատճեն՝ լիազորված անձի
դեպքում և լիազորված անձի՝ անձը
հաստատող փաստաթղթի պատճեն

Իրավաբանական անձ
•

Պետական գրանցման վկայականի պատճենը
կամ այլ համապատասխան փաստաթուղթ ոչ
ռեզիդենտի համար

•

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը կամ այլ
համարժեք համարը հավաստող փաստաթուղթ
ոչ ռեզիդենտի համար

•

Իրավաբանական անձի անունից հանդես եկող
անձի համապատասխան պաշտոնի
նշանակման փաստը հաստատող փաստաթղթի
պատճեն ՝ առանց լիազորագրի հանդես եկող
անձանց դեպքում

•

Լիազորված անձի լիազորությունները
հավաստող փաստաթուղթ

•

Իրավաբանական անձի անունից հանդես
եկողի անձը հաստատող փաստաթղթի
պատճեն

Հաշվի օպերատորը կարող է պահանջել
լրացուցիչ փաստաթղթեր։
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ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ԿՆՔՄԱՆ ԵՎ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԼԵԶՈՒՆ

Պայմանագիր
Նախքան ծառայություններ մատուցելը հաշվի
օպերատորը պետք է Ձեզ հետ կնքի արժեթղթերի
պահառության պայմանագիր: Պայմանագիրը
կնքվում է հայերեն կամ հայերենի և
անգլերենի/ռուսերենի զուգորդությամբ, որտեղ
գերակայող է համարվում հայերեն տարբերակը։

Փաստաթղթերի ներկայացում
Հաշվի օպերատորի ծառայությունները ստանալու
համար Դուք պետք է անհրաժեշտ փաստաթղթերը
ներկայացնեք հայերենով և թղթային
տարբերակով (բացառությամբ SWIFT համակարգի
միջոցով ներկայացված հանձնարարականների և
տեղեկությունների)։
Հաշվի օպերատորի համաձայնության դեպքում
գրավոր ներկայացվելիք փաստաթղթերը կարող
են ներկայացվել այլ եղանակով:

Փաստաթղթերի թարգմանություն
Օտարալեզու բնօրինակները կամ դրանց
պատճենները ներկայացվում են նոտարական
կարգով հայերեն թարգմանված և ապոստիլով
(Հաագայի կոնվենցիային միացած երկրներից
ուղարկած փաստաթղթերի դեպքում, իսկ եթե
պետությունը կոնվենցիայի անդամ չէ, ապա
փաստաթղթերի օրինականացումը կատարվում է
հյուպատոսական ճանապարհով):
Անգլերենով կամ ռուսերենով կազմված
փաստաթղթերը հաշվի օպերատորի
համաձայնությամբ կարող են ներկայացվել
առանց նոտարական կարգով հայերեն
թարգմանության:

Փաստաթղթերը կարող են նոտարական
կարգով վավերացված չլինել, եթե՝
•

պատճենահանումը կատարվել է բնօրինակից՝
հաշվի օպերատորի իրավասու ներկայացուցչի
ներկայությամբ, և պատճենը վավերացված է
իրավասու անձի կողմից,

•

առանց նոտարական կարգով վավերացված
պատճենը ներկայացվում է հաշվի օպերատորի
հետ համաձայնեցված այնպիսի եղանակով,
որը հավաստում է պատճենի իսկությունը:
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ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ԿՆՔՄԱՆ ԵՎ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԼԵԶՈՒՆ

Առանց ապոստիլի փաստաթղթերը կարող են
ներկայացվել, եթե՝
•

փաստաթղթեր են, որոնք վավերացված են
Հայաստանում գործող նոտարների և
նոտարական գործողություններ կատարող ՀՀ
դիվանագիտական ներկայացուցչությունների
և հյուպատոսական հիմնարկների կողմից։

•

անգլերեն կամ ռուսերեն կազմված
փաստաթղթեր են, որոնք հնարավոր է
ներկայացնել առանց ապոստիլի, եթե՝
•

այդ հնարավորությունը սահմանված է
ՀՀ օրենսդրությամբ, միջպետական
պայմանագրերով կամ
կոնվենցիաներով,

•

փաստաթղթերը ծառայությունների
մատուցման շրջանակներում
ներկայացված հանձնարարականների
(կամ հաճախորդի կողմից անձամբ և իր
ստորագրությամբ տրված
գրությունների) և հարցումների
բնօրինակներ են, և եթե դրանց՝ առանց
ապոստիլի ներկայացումը
համաձայնեցված է հաշվի օպերատորի
հետ:

•

ներկայացվում են ՀՀ Կենտրոնական
բանկի խորհրդի 11.03.2008թ. թիվ 68-Ն
որոշմամբ հաստատված «Ազդագիր և
հաշվետու թողարկողների
հաշվետվություններ» կանոնակարգ
4/04-ի Հավելված 2-ում սահմանված այն
միջազգային կազմակերպությունների
կողմից, որոնք միացած են SWIFT
համակարգին: Ընդ որում
Կենտրոնական դեպոզիտարիան
իրավունք ունի պահանջել, որ սույն
ենթակետում նշված
կազմակերպությունների կողմից
փաստաթղթերը ներկայացվեն կամ
ներկայացումը հաստատվեն SWIFT
համակարգի միջոցով:

Առանձնահատուկ դեպքերում փաստաթուղթը
(տեղեկությունը) կարող է չներկայացվել՝
միայն Կենտրոնական դեպոզիտարիայի
համաձայնությամբ:
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Ի՞ՆՉ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԵՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ և
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ
ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ
ՀԱՇՎԵՏԻՐՈՋԸ

Տեղեկությունը հաշվետիրոջը տրամադրվում է
կա՛մ փաստաթղթային կա՛մ էլեկտրոնային
եղանակով։
Տեղեկությունը տրամադրվում է այն լեզվով, որով
դա մուտքագրված է որպես հիմնական
տեղեկություն։ Սակայն նաև կարող է
տրամադրվել թարգմանված այլ լեզուներով,
որտեղ գերակայող իրավական ուժ ունի
համակարգից արտահանված (չթարգմանված)
տարբերակը: Համակարգի փաստաթղթերն
իրավասու անձանց տրամադրվում են պատճենի
տեսքով:
Համակարգի միջոցով ծառայությունների
մատուցումն իրականացվում է հաշվետիրոջ հետ
պահառության պայմանագիրը կնքելուց և
անհրաժեշտ փաստաթղթերի (սահմանված
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի և
հաշվի օպերատորի կանոններով) ամբողջական
փաթեթը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային
օրվա ընթացքում:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանի
կենտրոնական դեպոզիտարիան, հիմք
ընդունելով ՀԿԴ փողերի լվացման և
ահաբեկչության ֆինանսավորման և FATCA
քաղաքականությունը, կարող է պահանջել
հավելյալ փաստաթղթեր։
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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
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