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Գլուխ 1. Հիմնական հասկացությունները
1. Կանոնակարգում

օգտագործված

հասկացություններն

ունեն

հետևյալ

նշանակությունները՝
1) Դեպոզիտարիա - «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ.
2) Ծրագիր - «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ Արժեթղթերի
հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի ծրագրային ապահովում՝
DEPEND համակարգ.
3) Որակավորման

քննության

մասնակից

կամ

մասնակից

–

Որակավորման

հանձնաժողովի կողմից որպես Որակավորման քննության մասնակից գրանցված
անձ.
4) Ծրագիր օգտագործող - Համակարգի անդամի աշխատակից, ով ունի Ծրագրին
հասանելիություն: Ծրագրին հասանելիությունը կարող է լինել դիտորդի կամ
անմիջական

գործողություններ

կատարողի

իրավասություններով:

Անմիջական

գործողություններ կատարող համարվում են և մուտքագրողը, և հաստատողը:
5) Կանոններ - «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ կանոններ.
6) Անցողիկ շեմ - Սույն Կանոնակարգով սահմանված սահմանային գնահատական.
7) Դրական գնահատական - գնահատական, որը ցածր չէ անցողիկ շեմից.
8) Բացասական գնահատական - գնահատական, որը ցածր է անցողիկ շեմից.
9) Որակավորման հանձնաժողով - Դեպոզիտարիայի տնօրենի հրամանով ստեղծված
և Դեպոզիտարիայի առնվազն երեք աշխատակցից բաղկացած հանձնաժողով, որի
գործառույթները սահմանված են սույն կանոնակարգով.
10) Որակավորման վկայական - սույն Կանոնակարգով սահմանված վկայական, որը
հավաստում

է

Որակավորման

քննության

մասնակցի

համապատասխան

որակավորումը.
11) Անվավեր որակավորման վկայական - որակավորման վկայականը կարող է
որակվել անվավեր, եթե այն ժամանակավորապես կասեցվել է, գործողությունը
դադարեցվել է կամ գործողության ժամկետն ավարտվել է.
2. Կանոնակարգի

բոլոր

հասկացություններն

ունեն

Կանոններով

սահմանված

նշանակությունները, եթե սույն Կանոնակարգի 1-ին կետում այլ բան սահմանված չէ:

Գլուխ 2. Ընդհանուր դրույթներ
3. Սույն կանոնակարգը սահմանում է Դեպոզիտարիայի կողմից այն ֆիզիկական անձանց
որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության չափանիշների ստուգման
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և գրանցման ընթացակարգը, որոնք դիմում են ներկայացրել սույն Կանոնակարգով
սահմանված Որակավորման քննությանը մասնակցելու համար:
4. Ծրագիր օգտագործող հանդիսացող այն անձինք, ովքեր Ծրագրում Համակարգի
անդամի անունից անմիջական գործողություններ կատարելու իրավասություն ունեն,
պետք

է

ունենան

վավեր

Որակավորման

վկայական,

բացառությամբ

սույն

կանոնակարգի 50-րդ կետով սահմանված դեպքերում:
5. Որակավորման քննության մասնակցության գրավոր դիմումը և կից փաստաթղթերը
կարող են ներկայացվել Դեպոզիտարիա թղթային

կամ Դեպոզիտարիայի հետ

համաձայնեցված ցանկացած այլ տարբերակով: Եթե տվյալ ֆիզիկական անձը
հանդիսանում է Համակարգի անդամի աշխատակից, ապա դիմումը կարող է
Դեպոզիտարիա ուղարկվել Համակարգի անդամի իրավասու CBANET հասցեից:
6. Սույն Կանոնակարգի 5-րդ կետում նշված դիմումի ձևը ներկայացված է սույն
Կանոնակարգի Հավելված 1-ում: Դիմումին կից ներկայացվում է նաև հանրային
ծառայությունների համարանիշը հավաստող փաստաթղթի կամ դրա բացակայությունը
հավաստող տեղեկանքի և անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենները: Եթե այն
երկրում, որտեղ դիմումատուն ունի քաղաքացիություն, ՀԾՀ առկա չէ, ապա այդ
համարանիշի ներկայացումը պարտադիր չէ:
7. Որակավորման քննության մասնակցությունն անվճար է:
8. Դիմումի մեջ որպես որակավորման քննության նպատակ պետք է նշվի՝ Ծրագրում
ինչպիսի իրավասություններ իրականացնելու հնարավորություն ստանալու նպատակով
է անձը մասնակցում որակավորման քննությանը: Որպես նպատակ կարող է նշվել՝
•

Հաշվի օպերատորի ամբողջական իրավասություններ

•

Հաշվի օպերատորի իրավասություններ (միայն պահառության մասով)

•

Հաշվի օպերատորի իրավասություններ (միայն ռեեստրի վարման մասով)

•

ԿՇՀՀԱ ամբողջական իրավասություններ

•

Հաշվի օպերատորի և ԿՇՀՀԱ ամբողջական իրավասություններ

Անձը կարող է Հավելված 1-ում ներկայացված մեկ դիմումի մեջ նշել առավելագույնը
երկու նպատակ:
9. Որակավորման քննությունն անցկացվում է սույն Կանոնակարգի 5-րդ կետում նշված
դիմումը Դեպոզիտարիայի կողմից ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան 10-րդ աշխատանքային
օրը:
10. Որակավորման հանձնաժողովն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.
1) սահմանում է որակավորման քննությունների ժամանակացույցը, մասնակիցների
առավելագույն թույլատրելի քանակը, քննության անկացման օրը, ժամը և վայրը,
2) իրականացնում է որակավորման քննության մասնակիցների գրանցում,
3) սահմանում է հարցաթերթում ներառման ենթակա հարցերի տեսակները և
հերթականությունը,
4) իրականացնում է պատասխանների թերթիկի ստուգում,
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5) իրականացնում է Որակավորման քննության նկատմամբ վերահսկողություն և
արդյունքների ներկայացում Դեպոզիտարիայի տնօրենին:
11. Դեպոզիտարիան Որակավորման քննության օրը հաստատելուց հետո քննության
անցկացման

վայրի,

օրվա,

ժամի

և

մասնակիցների

մասին

տեղեկությունը

հրապարակում է իր պաշտոնական կայքում:
12. Կայքում հրապարակելու պահից այն անձիք, ովքեր տվյալ Որակավորման քննության
մասնակից չեն, նույնպես իրավունք ունեն դիմել Դեպոզիտարիա՝ տվյալ քննությանը
մասնակցելու նպատակով: Որակավորման հանձնաժողովն իրավունք ունի թույլատրել
սույն կետով նշված անձանց մասնակցությունը որակավորման քննությանը, եթե նրանց
մասնակցությունը չի արգելվում սույն Կանոնակարգով և/կամ որակավորման քննության
մասնակիցների առավելագույն թույլատրելի քանակը չի լրացել:
13. Քննության հարցաթերթում գրանցված հարցերը կարող են լինել միայն թեսթային
մեթոդով. նշվում է հարցը, որին հաջորդում են պատասխանների 2-ից ավել
տարբերակներ, որոնցից նվազագույնը մեկը լիարժեք ճիշտ է: Հարցերը կազմվում են
Որակավորման հանձնաժողովի կողմից՝ հիմք ընդունելով սույն Կանոնակարգի 8-րդ
կետում նշված նպատակը:
14. Քննության հարցաթերթերում ներառված հարցերը և խնդիրները կարող են լինել միայն
սույն Կանոնակարգի Հավելված 2-ում տեղադրված հարցաշարից:
15. Քննության

հարցաթերթի

յուրաքանչյուր

հարցի

ճիշտ

պատասխանի

համար

մասնակցին տրվում է մեկ միավոր: Քննության տևողությունը սահմանվում է հետևյալ
կերպ. համապատասխան հարցաթերթում առկա հարցերի քանակը բազմապատկվում է
90 վայրկյանով:
16. Որակավորման քննության անցողիկ շեմը միավորների առավելագույն թվի 70 տոկոսն
է:
17. Յուրաքանչյուր հարցի մոտ պետք է նշվի այդ հարցի ճիշտ պատասխանների
տարբերակների քանակը:
18. Որակավորման քննության հարցաթերթերում կներառվեն հետևյալ քանակությամբ
հարցեր.
1) Նպատակ 1: Հաշվի օպերատորի ամբողջական իրավասություններ – 20 հարց
ռեեստրի

վարման

ծառայության

վերաբերյալ,

20

հարց

պահառության

ծառայության վերաբերյալ
2) Նպատակ 2: Հաշվի օպերատորի իրավասություններ (միայն պահառության
մասով) – 20 հարց պահառության ծառայության վերաբերյալ
3) Նպատակ 3: Հաշվի օպերատորի իրավասություններ (միայն ռեեստրի վարման
մասով) - 20 հարց ռեեստրի վարման ծառայության վերաբերյալ
4) Նպատակ 4: ԿՇՀՀԱ ամբողջական իրավասություններ – 15 հարց ԿՇՀՀԱ
կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ
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5) Նպատակ 5: Հաշվի օպերատորի և ԿՇՀՀԱ ամբողջական իրավասություններ 20 հարց ռեեստրի վարման ծառայության վերաբերյալ, 20 հարց պահառության
ծառայության

վերաբերյալ

և

15

հարց

ԿՇՀՀԱ

կողմից

մատուցվող

ծառայությունների վերաբերյալ
19. Մասնակիցը կարող է ստանալ տվյալ հարցի համար սահմանված միավորները միայն
այն

դեպքում,

եթե

նշել

է

այդ

հարցի

բոլոր

ամբողջական

(լիարժեք)

ճիշտ

պատասխանները:
20. Որակավորման հարցաթերթերը կազմվում են Որակավորման հանձնաժողովի կողմից:

Գլուխ 3. Որակավորման քննության անցկացման կարգ
21. Որակավորման համար գրանցումը սկսվում է քննության նշանակված ժամից 30 րոպե
առաջ և ավարտվում է քննության նշանակված ժամից 5 րոպե առաջ:
22. Որակավորման հանձնաժողովի անդամները ստուգում են որակավորման քննության
մասնակցի անձը հաստատող փաստաթուղթը, գրանցում են անձին և ուղղորդում
որակավորման քննության անցկացման վայր:
23. Սույն Կանոնակարգի 21-րդ կետով սահմանված գրանցման ավարտից ուշացած
անձանց

քննությանը

մասնակցելու

հնարավորություն

տալը

կամ

մերժելը

Որակավորման հանձնաժողովի իրավունքն է:
24. Որակավորման

հանձնաժողովի

անդամներից

մեկը

որակավորման

քննությունը

սկսելուց առաջ ներկայացնում է քննության անցկացման կարգը և հարցաթերթերում
առկա հարցերի վերաբերյալ տալիս է անհրաժեշտ պարզաբանումներն այնպես, որ
մասնակիցները

չկարողանան

կռահել

հարցաթերթում

առկա

հարցերի

բովանդակությունը և/կամ պատասխանները: Որակավորման քննությանը ուշացած և
քննությանը մասնակցելու իրավունք ստացած անձանց համար քննության անցկացման
կարգը պարզաբանվում է անհատական:
25. Որակավորման

քննության սկիզբն ազդարարելուց առաջ բոլոր մասնակիցները

պարտավոր են ստորագրել համապատասխան փաստաթուղթ, որտեղ նշված է, որ
նրանք ծանոթացել են սույն Կանոնակարգին և Որակավորման քննության կարգին ու
պայմաններին

վերաբերող

այլ

կանոնակարգերին,

ընդունում

են

դրանք

և

պարտավորվում են պահպանել այդ իրավական ակտերի պահանջները:
26. Որակավորման

քննությունը

սկսելուց

առաջ

քննության

մասնակիցներին

հնարավորություն է տրվում հարցեր տալ քննության անցկացման կարգի մասին:
27. Որակավորման քննության սկիզբն ազդարարում է Որակավորման հանձնաժողովի
անդամը:
28. Սույն Կանոնակարգի 27-րդ կետում նշված պահից արգելվում է կապի միջոցների
օգտագործումը, նշումներից կամ այլ նյութերից օգտվելը, ինչպես նաև մասնակիցների
միջև հարց ու պատասխանը կամ հարցերի քննարկումը:
6

29. Որակավորման քննության մասնակիցներն իրավունք ունեն քննության ընթացքում
հարցեր ուղղել որակավորման հանձնաժողովի անդամներին միայն այն դեպքում, եթե
այդ հարցերը վերաբերում են հարցաթերթի կամ քննության տեխնիկական մասին:
30. Որակավորման հանձնաժողովի անդամն իրավունք չունի հուշել կամ որևէ այլ մեթոդով
օգնել մասնակիցներին, եթե այդ օգնությունը իրենից չի ենթադրում քննության
անցկացման տեխնիկական խնդիրների լուծում:
31. Որակավորման հանձնաժողովի անդամներն իրավունք ունեն ցանկացած պահին
դադարեցնել քննությունը և զգուշացում տալ քննության մասնակցին, եթե մասնակիցը
խախտել է սույն Կանոնակարգով սահմանված պահանջներից որևէ մեկը:
32. Միևնույն մասնակցին 2 զգուշացում տալուց հետո Որակավորման հանձնաժողովի
անդամն իրավունք ունի տվյալ մասնակցին հեռացնել քննությունից և չեղարկել տվյալ
մասնակցի գնահատականը:
33. Որակավորման քննությունից հեռացված անձը կարող է որակավորման քննությանը
մասնակցել ոչ շուտ, քան քննությանը հաջորդող 20-րդ օրացուցային օրը:
34. Որակավորման քննության ընթացքում անհաղթահարելի խնդիրների ի հայտ գալու
դեպքում որակավորման հանձնաժողովի որոշմամբ քննությունը կարող է երկարաձգվել
կամ հետաձգվել: Քննության հետաձգվելու դեպքում Դեպոզիտարիան և քննության
մասնակիցը պարտավոր են միմյանց հետ համաձայնեցնել նոր որակավորման
քննության օրը և ժամը:
35. Որակավորման քննության ավարտը ազդարարվում է որակավորման հանձնաժողովի
անդամի կողմից, որից հետո քննության մասնակիցները պարտավոր են 5 րոպեի
ընթացքում լքել որակավորման քննության անցկացման սենյակը:
36. Որակավորման քննության ավարտին յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի տեղում
ծանոթանալ իր սխալներին:

Գլուխ 4. Որակավորման քննության արդյունքների ամրագրման կարգը
37. Որակավորման

հանձնաժողովը

երկու

աշխատանքային

օրերի

ընթացքում

Դեպոզիտարիայի տնօրենին է ներկայացնում որակավորման քննության արդյունքների
մասին

հաշվետվություն,

որն

իր

մեջ

ներառում

է

որակավորման

քննության

մասնակիցների գնահատականները:
38. Դեպոզիտարիայի

տնօրենի

կողմից

երկու

աշխատանքային

օրերի

ընթացքում

առարկություն չհայտնելու դեպքում Որակավորման քննության դրական գնահատական
ստացած մասնակիցների համար նախապատրաստվում են սույն Կանոնակարգով
սահմանված Որակավորման Վկայականներ:
39. Հաշվետվության

հաստատումից

հետո

Դեպոզիտարիայի պաշտոնական կայքում
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աշխատանքային

օրերի

ընթացքում

հրապարակվում են այն մասնակիցների

անունները, ովքեր որակավորման քննության արդյունքում ստացել են դրական
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գնահատական, ինչպես նաև տեղեկացվում է, թե երբ և որտեղից է հնարավոր վերցնել
համապատասխան որակավորման վկայականները:
40. Մասնակցի որակավորման վկայականը հանձնվում է տվյալ մասնակցին կամ նրա
կողմից օրենքով սահմանված կարգով լիազորված անձին:

Գլուխ 5. Որակավորման քննության արդյունքների բողոքարկման
կարգը
41. Որակավորման

քննության

մասնակիցները

կարող

են

բողոքարկել

իրենց

գնահատականը՝ քննության արդյունքների հրապարակման պահից 3 աշխատանքային
օրերի ընթացքում:
42. Որակավորման քննության արդյունքների բողոքարկման համար տվյալ անձը գրավոր
դիմում է ներկայացնում Դեպոզիտարիա՝ նշելով բողոքարկման առարկան և հիմքը:
43. Դեպոզիտարիան դիմումը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրերի ընթացքում
բողոքարկողին տեղեկացնում է բողոքարկման արդյունքների մասին:
44. Եթե բողոքարկման արդյունքում անձը հաղթահարել է անցողիկ շեմը, ապա նրա
անունը հրապարակվում է Դեպոզիտարիայի պաշտոնական կայքում՝ որպես դրական
գնահատական ստացած անձ, և 5 աշխատանքային օրերի ընթացքում տվյալ անձի
համար նախապատրաստվում է Որակավորման վկայական:

Գլուխ 6. Որակավորման վկայական
45. Որակավորման վկայականը տրվում է որակավորման քննության այն մասնակիցներին,
ովքեր Որակավորման քննության արդյունքում ստացել են դրական գնահատական:
46. Որակավորման վկայականը պետք է պարունակի առնվազն հետևյալ տեղեկությունները.
1) Վկայականի համար,
2) Վկայական ստացող անձի անուն/ազգանուն,
3) Վկայական ստացող անձի հանրային ծառայությունների համարանիշ, իսկ դրա
բացակայության դեպքում՝ անձնագրի սերիա/համարը,
4) Վկայականի տրամադրման օր/ամիս/տարի,
5) Իրավասությունների շրջանակը,
6) Դեպոզիտարիայի գործադիր մարմնի ղեկավարի ստորագրություն,
7) Վավերականության ժամկետ:
47. Որակավորման վկայականով սահմանված իրավասությունները չեն կարող փոխանցվել
այլ անձանց:
48. Դեպոզիտարիայի աշխատակիցներն իրավունք չունեն Ծրագրին հասանելիություն տալ
կամ

Ծրագրի

հետ

կապված

խորհրդատվություն

տրամադրել

Ծրագրում

համապատասխան գործողություններ իրականացնելու իրավասությունը հավաստող
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Որակավորման

վկայական

չունեցող

անձին:

Սույն

կետով

սահմանված

խորհրդատվության տրամադրում չի համարվում Դեպոզիտարիայում Համակարգի
անդամների համար պարբերաբար կազմակերպվող դասընթացները և քննարկումները:
49. Դեպոզիտարիան իրավունք ունի տվյալ անձի համար Ծրագրում բացել մուտքագրողի
կամ հաստատողի իրավասություններով օգտագործողի կարգավիճակ (user), եթե այդ
անձն ունի վավեր Որակավորման գնահատական կամ համապատասխանում է սույն
Կանոնակարգի 50-րդ կետին:
50. Դեպոզիտարիան իրավունք ունի առանց Որակավորման վկայականի առկայության
Ծրագրում բացել Ծրագիր օգտագործողի կարգավիճակ այն անձանց համար, ովքեր
1) Ունենալու են բացառապես դիտորդի կարգավիճակ,
2) Ունեն ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ կամ ԷՖ-ԱՌ-ԷՄ (FRM)
որակավորում կամ ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ,
3) Հանդիսանում

է

գործառնություններ

Համակարգի
է

ուղղակի

իրականացնելու

մասնակցի

բացառապես

աշխատակից

տվյալ

և

Համակարգի

ուղղակի մասնակցի անվամբ բացված հաշիվներով:
51. Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետը 3 տարի է: Եթե անձն իր
Որակավորման վկայականի գործողության ժամկետի վերջին մեկ տարվա ընթացքում
Ծրագրում

ունեցել

է

մուտքագրողի

կամ

հաստատողի

կարգավիճակ,

գործառնություններ է իրականացրել Ծրագրում և Կանոնների դրույթներ չի խախտել,
ապա նրա դիմումի հիման վրա Դեպոզիտարիան կարող է ավտոմատ կերպով
երկարացնել այդ անձի Որակավորման վկայականի վավերականության ժամկետը:
52. Դեպոզիտարիան իր պաշտոնական կայքում հրապարակում է այն անձանց ցուցակը,
ովքեր ունեն վավեր որակավորման վկայական, ինչպես նաև նշում է այդ անձանց
Որակավորման վկայականի վավերականության ժամկետի ավարտման օրը:
53. Որակավորման վկայական ունեցող ֆիզիկական անձի համար Ծրագրում ծրագիր
օգտագործողի կարգավիճակ (user) բացելու համար Համակարգի անդամը դիմում է
ներկայացնում Դեպոզիտարիա՝ նշելով տվյալ անձի անուն, ազգանունը, Որակավորման
վկայականի համարը1, իրավասությունների շրջանակը:
54. Դեպոզիտարիան սույն կանոնակարգի 51-րդ կետում նշված դիմումը ստանալուց հետո
ստուգում է տվյալները և խախտումներ չհայտնաբերելու դեպքում պարտավոր է 2
աշխատանքային օրերի ընթացքում տվյալ անձի համար տվյալ Համակարգի անդամի
նշած լիազորություններով Ծրագրում բացել ծրագիր օգտագործողի կարգավիճակ
(user):

1

Եթե դիմումի մեջ նշված է, որ անձի համար բացվում է դիտորդի իրավասություններ, ապա
Որակավորման վկայականի համար նշելու կարիք չկա
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Գլուխ 7. Որակավորման վկայակի ժամանակավոր կասեցում և
գործողության դադարեցում
55. Ծրագիր օգտագործողի կողմից Դեպոզիտարիայի կանոնների խախտման 1-ին դեպքի
ժամանակ տվյալ անձին հայտարարվում է նախազգուշացում:
56. Ծրագիր օգտագործողի կողմից Դեպոզիտարիայի կանոնների խախտման 2-րդ դեպքի
ժամանակ տվյալ անձի Որակավորման վկայականը կասեցվում է: Որակավորման
վկայականի

կասեցումից

հետո

Դեպոզիտարիան

իր

պաշտոնական

կայքէջում

կատարում է համապատասխան գրառում, արգելափակում է տվյալ անձի Ծրագիր
օգտագործողի կարգավիճակը (user) և գրավոր տեղեկացնում է այն Համակարգի
անդամին, ով հանդիսանում է տվյալ անձի գործատուն, ինչպես նաև տեղեկացնում է
այն օրը, երբ տվյալ անձի Որակավորման վկայականի կասեցումը կչեղարկվի:
57. Եթե

տվյալ

անձը

որակավորման

վկայականի

կասեցման

չեղարկումից

հետո

իրականացրել է Դեպոզիտարիայի միևնույն կանոնների խախտում, ինչի համար մեկ
անգամ

կասեցվել

էր

նրա

Որակավորման

վկայականը,

ապա

տվյալ

անձի

Որակավորման վկայականի գործողությունը դադարեցվում է և արգելափակում է տվյալ
անձի Ծրագիր օգտագործողի կարգավիճակը (user): Այս դեպքում անձը կարող է
վերականգնել որակավորման վկայականը միայն որակավորման նոր քննության
դրական գնահատական ստանալուց հետո: Որակավորման վկայականի գործողության
դադարեցման մասին Դեպոզիտարիան գրավոր տեղեկացնում է անձի գործատու
Համակարգի անդամին:
58. Դեպոզիտարիան իրավունք ունի միանգամից ժամանակավորապես կասեցնել կամ
դադարեցնել անձի Որակավորման վկայականը՝ կախված անձի կողմից կատարած
խախտման

կամ

դրա

հետևանքների

էականությունից,

խախտման

շարունակականությունից, խախտումների քանակից:

Գլուխ 8. Անցումային դրույթներ
1. Սույն կանոնակարգն ուժի մեջ է մտնում 2016թ. դեկտեմբերի 30-ից:
2. Սույն կանոնակարգի ուժի մեջ մտնելու պահից սկսած երեք ամիս Համակարգի
անդամներն իրավունք ունեն թույլատրել որակավորման վկայական չունեցող իրենց
աշխատակիցներին

գործողություններ

իրականացնել

Ծրագրում:

Սույն

կետով

սահմանված ժամկետի լրանալուց հետո Դեպոզիտարիան պետք է արգելափակի
Որակավորման վկայական չունեցող անձանց հասանելիությունը Ծրագրին:
3. Սույն կանոնակարգի ուժի մեջ մտնելու պահից միայն Դեպոզիտարիան իրավունք ունի
Ծրագիր օգտագործողի կարգավիճակ (user) բացել, սառեցնել կամ փակել:
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Հավելված 1

«Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ
տնօրեն _____________________ին
անուն,

ազգանուն

ԴԻՄՈՒՄ

Հարգելի պարոն ______________________,
Խնդրում եմ ինձ թույլատրել մասնակցել որակավորման քննությանը:
Անուն/Ազգանուն/Հայրանուն
Անձնագրի սերիա, համար
Ներկա աշխատանքի վայր, պաշտոն
(առկայության դեպքում)
Որակավորման քննության
մասնակցության նպատակ
Դիմումը ներկայացնելու օր/ամիս/տարի

Սույնով

տալիս

դեպոզիտարիա»

ԲԲԸ

եմ

իմ

համաձայնությունը

պաշտոնական

կայքում

«Հայաստանի
իմ

կենտրոնական

անձնական

տվյալների

հրապարակմանը:
Կից ներկայացնում եմ

1. Անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն (1 օրինակ)
2. ՀԾՀ հավաստող փաստաթղթի պատճեն (1 օրինակ)
Հարգանքով՝

Անուն/ազգանուն
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ստորագրություն
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Հավելված 2
ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

Հարցեր ռեեստրի վարման ծառայության միջնորդավորման մասին
Հարց 1: «Արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստր» կամ «Ռեեստր» է համարվում.
Ճիշտ պատասխան. Թողարկողի, դրա կողմից թողարկված անվանական արժեթղթերի
եւ այդ արժեթղթերի սեփականատերերի
(անվանատերերի) վերաբերյալ տվյալների
համակարգ.
Հարց 2: «Թողարկող» է համարվում.
Ճիշտ պատասխան. անձ, որն արժեթուղթ է թողարկում (թողարկել) կամ իր անունից
արժեթուղթ թողարկելու առաջարկություն է անում եւ որն իր կողմից թողարկված
(տեղաբաշխված) արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարումը կամ
պահառությունը հանձնել է կամ հանձնելու նպատակով
դիմել է Կենտրոնական
դեպոզիտարիային
Հարց 3: Թողարկողի Ռեեստրի վարումը Կենտրոնական դեպոզիտարիան ստանձնում է
Ճիշտ պատասխան. Ռեեստրի վարման պայմանագրի կնքմամբ
Հարց 4: Եթե Թողարկողն ունի Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ առանց Հաշվի
Օպերատորի միջնորդության կնքված Ռեեստրի վարման պայմանագիր, ապա Ռեեստրի
վարմամբ պայմանավորված բոլոր ծառայություններից օգտվելու համար.
Ճիշտ պատասխան. Թողարկողը պետք է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ
վերակնքի Ռեեստրի վարման պայմանագիրը Հաշվի Օպերատորի միջնորդությամբ:
Հարց 5:
Ռեեստրի
ներկայացնում.

վարման

պայմանագրի

վերակնքման

դեպքում

Թողարկողը

չի

Ճիշտ պատասխաններ.
•
•

տեղեկանք արժեթղթերի հավաստագրերի առկայության (տպագրման) մասին
ավարտված և արդյունքներն ամրագրած տեղաբաշխման գործընթացի արդյունքում
ձևավորված
արժեթղթերի
(առկայության
դեպքում)
սեփականատերերի
(անվանատերերի) ցուցակի փաստաթղթային և էլեկտրոնային տարբերակները

Հարց 6: Ռեեստրի վարման պայմանագրի կնքումը (վերակնքումը) պետք է զուգորդվի
Թողարկողի արժեթղթերի հաշվի բացումը և սպասարկումն ապահովող պահառության
պայմանագրի կնքումով,
Ճիշտ պատասխան. եթե Թողարկողն ունի հետգնված (ձեռքբերված) և չմարված տվյալ
դասի արժեթղթեր
Հարց 7: Թողարկողին սեփականության իրավունքով պատկանող արժեթղթերը հաշվառվում
են.
Ճիշտ պատասխան. սեփականատիրոջ արժեթղթերի հաշվին
Հարց 8: Եթե Թողարկվող արժեթղթերի տեղաբաշխումը նախատեսվում է իրականացնել
Կարգավորվող շուկայի արժեթղթերի տեղաբաշխման համակարգով, ապա
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Ճիշտ պատասխան. Թողարկողի հանձնարարականի հիման վրա Հաշվի Օպերատորը
բացում է տեղաբաշխվող արժեթղթերի հաշիվ
Հարց 9: 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
Ճիշտ պատասխան. Թողարկողի կորպորատիվ գործողության գրանցման համար հիմք
են ընդունվում Համակարգում առկա տեղեկությունները
Հարց 10: Համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 5/10 ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ
ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՌԵԵՍՏՐԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԻ բաժնետոմսերի
սեփականատերերի ռեեստրի վարման պայմանագիրը
Ճիշտ պատասխաններ.
•
•

կարող է լուծվել միայն այլ հաշվի օպերատորի միջոցով ռեեստրի վարման պայմանագրի
վերակնքման արդյունքում,
կարող է լուծվել միայն թողարկողի լուծարման կամ վերակազմավորման դեպքում, որի
արդյունքում
«Բաժնետիրական
ընկերությունների
մասին»
Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի համաձայն ընկերությունը պարտավոր չէ բաժնետոմսերի
սեփականատերերի
ռեեստրի
վարումը
հանձնել
մասնագիտացված
կազմակերպությանը:

Հարց 11: Ռեեստրավարման ենթակա յուրաքանչյուր դասի արժեթղթերի Ռեեստրի վարման
պայմանագրի կնքման համար Թողարկողը Հաշվի Օպերատորին է ներկայացնում
Ճիշտ պատասխաններ.
•

•

•

Թողարկողի պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը և հարկ
վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) կամ այլ համարժեք համարը (ոչ ռեզիդենտ
թողարկողների դեպքում) հավաստող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում).
Թողարկողի գործող կանոնադրության պատճենը, և ավարտված և արդյունքներն
ամրագրած տեղաբաշխման գործընթացի արդյունքում ձևավորված արժեթղթերի
(առկայության
դեպքում)
սեփականատերերի
(անվանատերերի)
ցուցակի
փաստաթղթային և էլեկտրոնային տարբերակները
Ռեեստրավարման ենթակա արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագրի (ԱՄՏԾ)
և/կամ արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագրի (ԱՆԾ) շնորհման հայտ

Հարց 12: Ռեեստրի
ներկայացնում

վարման

պայմանագրի

վերակնքման

դեպքում

Թողարկողը

չի

Ճիշտ պատասխաններ.
•
•

տեղեկանք արժեթղթերի հավաստագրերի առկայության (տպագրման) մասին.
ավարտված և արդյունքներն ամրագրած տեղաբաշխման գործընթացի արդյունքում
ձևավորված
արժեթղթերի
(առկայության
դեպքում)
սեփականատերերի
(անվանատերերի) ցուցակի փաստաթղթային և էլեկտրոնային տարբերակները
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Հարց 13: Ռեեստրի վարման պայմանագրի վերակնքման դեպքում, Հաշվի Օպերատորը
պարտավոր է ՍիԲիԷյՆեթ համակարգի իրավասու հասցեից Կենտրոնական դեպոզիտարիային
ներկայացնել
Ճիշտ պատասխան. Ռեեստրի վարման պայմանագրի և ԱՄՏԾ հայտի էլեկտրոնային
մեկական տարբերակները
Հարց 14: Հաշվի Օպերատորի փոփոխության դեպքում նոր Հաշվի Օպերատորը պարտավոր է
ՍիԲիԷյՆեթ համակարգի իրավասու հասցեից Կենտրոնական դեպոզիտարիային ներկայացնել
Ճիշտ պատասխան. Ռեեստրի վարման պայմանագրի էլեկտրոնային տարբերակը
Հարց 15: Եթե Թողարկողն Հաշվի Օպերատորի միջնորդությամբ կնքում է Ռեեստրի վարման
պայմանագիր,ապա
Ճիշտ պատասխան. մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Հաշվի Օպերատորը
Ծրագրային համակարգ է մուտքագրում Թողարկողի վերաբերյալ համապատասխան
տվյալները
Հարց 16: Թողարկողի միաձուլման և բաժանման ճանապարհով վերակազմակերպմամբ
պայմանավորված կորպորատիվ գործողությունները Համակարգում գրանցվում են
Ճիշտ պատասխան. վերակազմակերպման արդյունքում դադարած ընկերությունների
իրավահաջորդ հանդիսացող Թողարկողի (թողարկողների) կողմից Հաշվի Օպերատորի
միջնորդությամբ Ռեեստրի վարման պայմանագիր կնքմամբ
Հարց 17: Հաշվի օպերատորն իրավունք ունի
իր միջնորդությամբ ռեեստրի վարման
պայմանագիր կնքած
և իր կողմից սպասարկվող թողարկողներին մատուցվող
ծառայությունները կասեցնել
•

•

Ճիշտ պատասխաններ.
եթե վերջիններս հաշվի օպերատորի նկատմամբ ունեն ծառայությունների դիմաց
վճարման երեք ամսից ավելի ժամկետանց պարտավորություն (եթե հաշվի օպերատորի
կանոններով ավելի երկար ժամկետ սահմանված չէ)
եթե թողարկողը դատարանի ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչվել է սնանկ:

Հարց 18: Արժեթղթերի համախմբման (consolidation) արդյունքում.
Ճիշտ պատասխան. ավելանում է արժեթղթերի անվանական արժեքը եւ նվազում է
ընդհանուր քանակը (կանոնադրական կապիտալը մնում է անփոփոխ)
Հարց 19: Արժեթղթերիբաժանման (split) արդյունքում.
Ճիշտ պատասխան. նվազում է արժեթղթերի անվանական արժեքը եւ
ընդհանուր քանակը (կանոնադրական կապիտալը մնում է անփոփոխ)

ավելանում

Հարց 20: Հաշվի Օպերատորի կողմից համակարգից տեղեկություններ (այդ թվում՝ Ցուցակ) չի
տրամադրվում այն թողարկողներին,
Ճիշտ պատասխաններ.
•
•

որոնք Հաշվի Օպերատորի հետ չունեն գործող Ռեեստրի վարման պայմանագիր
որոնց ռեեստրի վարման ծառայությունները կասեցված են
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Հարց 21:
Թողարկողի լրացուցիչ արժեթղթերի
տեղաբաշխում
սեփականատերերի արժեթղթերի հաշիվներում կատարվում է

այդ

արժեթղթերի

Ճիշտ պատասխան. Registration Ins գործիքի միջոցով
Հարց 22: Արժեթղթերի համախմբման գրանցումը կատարվում է
Ճիշտ պատասխան. Consolidation Ins գործիքի միջոցով
Հարց 23: Արժեթղթերի մարումը կատարվում է
Ճիշտ պատասխան. REDEMPTION գործիքի միջոցով
Հարց 24: Արժեթղթերի համախմբման (Consolidation Ins) գրանցման ժամանակ, երբ
ընկերության կողմից տեղաբաշխված է 100 հատ հասարակ անվանական բաժնետոմս,
համախմբման գործակցի արժեքը 2 է, Հաշվի օպերատորի կողմից կատարվում է հետևյալ
գրառումը
Ճիշտ պատասխան. Total Consolidated Quantity դաշտում լրացվում է 50, Source Current
Total և Source Final Total դաշտերը գեներացվում են ավտոմատ
Հարց 25: Արժեթղթերի անվանական արժեքի փոփոխությունը համակարգում գրանցվում է
Ճիշտ պատասխան. INSTRUMENT CHANGE INS գործիքի միջոցով
Հարց 26: Թողարկողին տրամադրվող սեփականատերերի
ծրագրային համակարգից արտահանվում է

(անվանատերերի) ցուցակ

Ճիշտ պատասխան. Custom- Get Reestr միջոցով
Հարց 27: Թողարկողի պահանջով անվանատիրոջ հաշվին հաշվառված արժեթղթերի
սեփականատերերի ցանկը
Ճիշտ պատասխան. տրամադրվում է Հաշվի օպերատորի կողմից
Հարց 28: Պարտատոմսերի մարման օրը դրանք Հաշվետերերի արժեթղթերի հաշիվներում
մարվում են
Ճիշտ պատասխաններ.
•
•

ինքնաշխատ կերպով եթե ծրագրային համակարգում մուտքագրված է արժեթղթերի
մարման ամսաթիվը
հաշվի օպերատորի կողմից եթե ծրագրային համակարգում մուտքագրված չէ
արժեթղթերի մարման ամսաթիվը

Հարց 29: Ծրագրային համակարգում թողարկողի գրանցման (ISSUER MAINT) ժամանակ
պարտադիր լրացման ենթակա է
Ճիշտ պատասխաններ.
•
•
•

Issuer Reference-Ընկերության ՀՎՀՀ-ն
Address of Residence/Postal Address–Ռեզիդենտությանհ ասցե /փոստայինհասցե
Issuer Registration Number-Պետ. Ռեգիստրի գրանցման վկայականի համար

Հարց 30: Լրացուցիչ կամ նոր դասի (տեսակի) բաժնետոմսերի տեղաբաշխման դեպքում,
Կենտրոնական դեպոզիտարիան Համակարգում սահմանափակում է տեղաբաշխված (ձեռք
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բերված) բաժնետոմսերով գործառնություն իրականացնելու (ձայնի իրավունք տվող
արժեթղթերի դեպքում՝ նաեւ ձայնի իրավունքի մասին տեղեկատվության տրամադրման)
հնարավորությունը
Ճիշտ պատասխան. մինչեւ այդ արժեթղթերի տեղաբաշխման արդյունքների
պաշտոնապես ամրագրումը հավաստող փաստաթղթերը Թողարկողի կողմից իրեն
սպասարկող Հաշվի Օպերատորի միջնորդությամբ Կենտրոնական դեպոզիտարիային
ներկայացման հաջորդ օրը
Հարց 31: Ռեեստրի վարման ծառայությունների մատուցման եւ ռեեստրի վարման ծառայության
սակագնի հաշվարկման սկիզբ է համարվում
Ճիշտ պատասխան. Ռեեստրի վարման պայմանագրի կնքման օրը

Հարցեր պահառության ծառայության միջնորդավորման մասին
Հարց 1: «Համակարգի անդամ» է համարվում.
Ճիշտ պատասխան. անձը, որը Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ կնքել է
պայմանագիր՝ որպես Համակարգի անդամ Կանոնների համաձայն Համակարգում
գործառնություններ կատարելու համար:
Հարց 2: Համաձայն «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ արժեթղթերի
հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության կանոնների
անվանատեր է համարվում
Ճիշտ պատասխան. անձ, որի անունով, առանց սեփականության իրավունքի
փոխանցման, հաշվառվում են այլ անձանց պատկանող անվանական արժեթղթերը.
Հարց 3: «Հաշվետեր» է համարվում.
Ճիշտ պատասխան.
արժեթղթերի հաշիվ.

անձ, որն ունի (որի անունով առկա է) Համակարգում բացված

Հարց 4: «Կարգավորվող շուկայի օպերատոր» է համարվում.
Ճիշտ պատասխան. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ
Հարց 5: «Ազատ առաքում՝ համաձայնությամբ կամ FOP փոխանցում» է համարվում.
Ճիշտ պատասխան. Արժեթղթերի մի հաշվից մյուսին արժեթղթերի փոխանցման
տեսակ, որի դեպքում պահանջվում են և փոխանցող, և ստացող կողմերի
համապատասխանաբար փոխանցման և ստացման հանդիպակաց հանձնարարականներ:
Հարց 6: «Առաքում վճարման դիմաց կամ DVP փոխանցում» է համարվում.
Ճիշտ պատասխան. Արժեթղթերի մի հաշվից մյուսին արժեթղթերի փոխանցման
տեսակ,
որի
դեպքում
պահանջվում
են
փոխանցող
և
ստացող
կողմերի,
համապատասխանաբար, փոխանցման և ստացման հանդիպակաց հանձնարարականներ,
վերջնահաշվարկի ապահովման միջոց հանդիսացող դրամական միջոցների կամ արժեթղթերի
առկայություն.
Հարց 7: «Ազատ առաքում կամ ST փոխանցում» է համարվում.
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Ճիշտ պատասխան. Արժեթղթերի մի հաշվից մյուսին արժեթղթերի փոխանցման
տեսակ, որի դեպքում չի պահանջվում ստացող կողմից հաստատում կամ համաձայնություն:
Հարց 8: «Առևտրային արգելադրում»-ը.
Ճիշտ պատասխան. արգելադրման տեսակ է, որն անհրաժեշտ է
շուկայում առևտուր իրականացնելու համար.

Կարգավորվող

Հարց 9: «Արժեթղթերի ձեռքբերում».
Ճիշտ պատասխան. Թողարկողի կողմից տեղաբաշխված արժեթղթերի որոշ մասի՝
բաժնետիրոջ կողմից գնման գործընթաց, որի իրականացման մասին որոշման ընդունումը
Թողարկողի համար օրենքով սահմանված պարտավորություն չէ.
Հարց 10:
Հաշվի օպերատորի փոփոխության դեպքում
նախկին Հաշվի Օպերատորի
նկատմամբ Թողարկողի դրամական պարտավորությունները ճշտելու նպատակով
Ճիշտ պատասխան.
Օպերատորին

հարցում

է

ուղարկում

Թողարկողին

սպասարկող

Հաշվի

Հարց 11: Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում գործարքների
գրանցումը կարող է իրականացվել.
Ճիշտ պատասխան. միայն ակտիվ կարգավիճակ ունեցող հաշվով
Հարց 12: Համակարգից տեղեկություններ ստանալու իրավունք ունեն.
Ճիշտ պատասխան. Թողարկողը, Հաշվետերը և նրա լիազորված ներկայացուցիչը
Հարց 13: Անվանատիրոջ հաշվին հաշվառված իր կողմից
սեփականատերերի ցանկը թողարկողը կարող է ստանալ.

թողարված

արժեթղթերի

Ճիշտ պատասխան. դիմելով իրեն սպասարկող հաշվի օպերատորին
Հարց 14: Անձանց (այդ թվում՝ պայմանագրային ներդրումային ֆոնդերին) սեփականության
իրավունքով պատկանող արժեթղթերը հաշվառելու նպատակով համակարգում կարող է
բացվել
Ճիշտ պատասխան. Սեփականատիրոջ արժեթղթերի հաշիվ
Հարց 15: Ժառանգության գրանցման գործընթացում
նույնականացված ժառանգատուի
ժամանակավոր հաշվի կարգավիճակով հաշվիը հաշվի օպերատորի կողմից
Ճիշտ պատասխան.
մնացորդի դեպքում

Ենթակա է անմիջապես փակման՝ արժեթղթերի զրոյական

Հարց 16: Եթե գրավատուն չի ներկայացնում
սեփականատիրոջ արժեթղթերի հաշվի համարը

գրավառուի

ակտիվ

կարգավիճակով

Ճիշտ պատասխան. Ծրագրային համակարգում բացվում է Գրավառուի գրավային
հաշիվ
Հարց 17: Այն դեպքում, երբ արժեթղթերի հաշվի վերաբացման գործընթացում Հաշվի
Օպերատորը ստանում է հասանելիություն տվյալ հաշվում առկա տեղեկություններին, սակայն
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Հաշվի Օպերատորից
Հաշվետիրոջը, ապա

անկախ

պատճառներով

հնարավոր

չի

լինում

նույնականացնել

Ճիշտ պատասխան. տվյալ արժեթղթերի հաշվին տրվում է չնույնականացված հաշվի
կարգավիճակ
Հարց 18: Միևնույն Հաշվի Օպերատորը միևնույն անձի (այդ թվում՝ իր) համար կարող է բացել
Ճիշտ պատասխան. նույն տեսակի միայն մեկ հաշիվ, բացառությամբ ընդհանուր
սեփականության հաշիվների բացման դեպքերի
Հարց 19: Հաճախորդի համար Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից Համակարգում
բացված ժամանակավոր հաշվի կարգավիճակով հաշվի առկայության ստուգման արդյունքում
Հաշվի Օպերատորը ստանում է հասանելիություն տվյալ հաշվում առկա տեղեկություններին,
Ճիշտ պատասխան. Համակարգում Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից բացված
արժեթղթերի հաշվում առկա տեղեկությունների հետ համընկնող առնվազն 5 ցանկացած
տեղեկություն համակարգում մուտքագրելու դեպքում
Հարց 20: Համակարգում գրանցված արժեթղթերի հաշիվները կարող են փակվել
Ճիշտ պատասխան. միայն արժեթղթերի զրոյական մնացորդի դեպքում
Հարց 21: Կենտրոնական դեպոզիտարիան՝ Հաշվի Օպերատորի միջնորդությամբ կամ առանց
դրա, արժեթղթերի հաշվում փոփոխություններ կատարում է
Ճիշտ
պատասխան.
Կենտրոնական
դեպոզիտարիային
փոխանցված
հանձնարարականների, դատարանի որոշման, ինչպես նաև օրենքով, նորմատիվ իրավական
այլ ակտերով և Կանոններով սահմանված այլ հիմքերով
Հարց 22: Նվիրատվության (նվիրաբերության) հիման վրա արժեթղթերի փոխանցումները
Համակարգում կատարվում են
Ճիշտ պատասխան. ազատ առաքմամբ (ST փոխանցում)՝ նվիրատուի պահանջով, եթե
նվիրատուն ներկայացնում է նվիրատվության պայմանագիրը, կամ համաձայնությամբ ազատ
առաքմամբ (FOP փոխանցում), եթե նվիրատվության պայմանագիրը ներկայացված չէ:
Հարց 23: «Առաքում վճարման դիմաց» սկզբունքով արժեթղթերի փոխանցման նպատակով
Հաշվետերն իր արժեթղթերի հաշիվը սպասարկող Հաշվի Օպերատորին է ներկայացնում
արժեթղթերի փոխանցման հանձնարարական, որն էլ Հաշվի Օպերատորի կողմից Ծրագրային
համակարգ է մուտքագրվում հանձնարարականում նշված վերջնահաշվարկի օրվա
Ճիշտ պատասխան. ժամը 15:30 –ից ոչ ուշ
Հարց 24: «Արժեթղթերի պորտֆելի փոխանցում» արժեթղթերի փոխանցման գործառնությունը
Համակարգում գրանցվում է.
Ճիշտ պատասխան. Հաշվետիրոջ հանձնարարականի հիման վրա, երբ Հաշվետերը մի
Հաշվի Օպերատորի կողմից սպասարկվող արժեթղթերի հաշվում առկա իր բոլոր արժեթղթերը
փոխանցում է այլ Հաշվի Օպերատորի կողմից սպասարկվող իր արժեթղթերի հաշվին
Հարց 25: Թողարկողի կողմից տեղաբաշխված արժեթղթերի հետգնման կամ ձեռքբերման
հիմքով Թողարկողի արժեթղթերի հաշվին արժեթղթերի փոխանցումները Համակարգում
կատարվում են
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Ճիշտ պատասխան. ազատ առաքում՝ համաձայնությամբ (FOP փոխանցում) կամ
առաքմամբ վճարման դիմաց (DVP փոխանցում)
Հարց 26: Ռեպո գործարքի կնքման նպատակով առևտրային բանկը Բանկմեյլ համակարգով
Կենտրոնական
դեպոզիտարիային
գործառնական
օրվա
մինչև
ժամը
15:30-ը
հանձնարարական է ներկայացնում Համակարգում իր սեփական հաշվից արժեթղթերը ՀՀ
Կենտրոնական բանկի սեփականատիրոջ արժեթղթերի հաշվին փոխանցելու համար
Ճիշտ պատասխան. ՀՏ523 հաղորդագրության միջոցով
Հարց 27: Հաշվի Օպերատորը արժեթղթերի գրավի իրավունքի գրանցման (այդ թվում՝ գրված
իրավունքի գրավադրման) գործառնություն կարող է իրականացնել
Ճիշտ պատասխան.
միայն գրավատու կողմ հանդիսացող Հաշվետիրոջ ակտիվ
կարգավիճակով հաշվի առկայության դեպքում:
Հարց 28: Արժեթղթերի գրավի իրավունքի գրանցումն իրականացնելու համար
Ճիշտ պատասխան.
Օպերատորին

գրավատուն պետք է դիմի իր հաշիվը սպասարկող Հաշվի

Հարց 29:
Համակարգում գրավադրման հանձնարարականի կատարման
տեղեկանալուց հետո Գրավառուի հաշիվը սպասարկվող Հաշվի օպերատորը

մասին

Ճիշտ պատասխան. պարտավոր է այդ մասին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում
տեղեկացնել գրավառուին
Հարց 30: Գրավադրման գործառնությունը Հաշվի Օպերատոր(ներ)ի կողմից ենթակա է
կատարման
Ճիշտ պատասխան. գրավատու կողմ հանդիսացող Հաշվետիրոջ հաշիվը սպասարկող
Հաշվի Օպերատորի կողմից գրավադրման հանձնարականի ստացման պահից երեք
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Հարց 31: Արժեթղթերի գրավառուի փոփոխության, ինչպես նաև գրավի իրավունքի
գրավադրման դեպքում գրավի իրավունքի գրանցումը նոր գրավառուի օգտին կատարվում է
Ճիշտ պատասխան.
Համակարգում տվյալ պահին գրանցված գրավառուի
հանձնարարականի
(կամ
վերջինիս
համաձայնության
դեպքում՝
գրավատուի
հանձնարարականի) հիման վրա՝ դրա ստացման պահից երեք աշխատանքային օրվա
ընթացքում:
Հարց 32: Արժեթղթերի գրավադրման դադարեցումը կարող է կատարվել .
Ճիշտ պատասխաններ.
•

•

Գրավադրման դադարեցման ամսաթվի դրությամբ, որի մասին տեղեկությունը
Համակարգ մուտք էր արվել գրավադրման գործառնության գրանցման ժամանակ կամ
Դատարանի, դատական ակտերի հարկադիր կատարողի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ
նման իրավասություն ունեցող մարմնի համապատասխան որոշման հիման վրա:
Գրավառուի կողմից գրավադրման դադարեցման հանձնարարականի ներկայացման
դեպքում կամ գրավադրման դադարեցման վերաբերյալ գրավատուի կողմից
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•

հանձնարարականի և գրավառուի համաձայնությունը հավաստող փաստաթղթի
ներկայացման դեպքում.
եթե գրավի առարկա հանդիսացող՝ տվյալ դասի արժեթղթերը Համակարգում չեղարկվել
կամ մարվել են (բացառությամբ կորպորատիվ գործողության հետևանքով արժեթղթերի
մարման դեպքերի) կամ տվյալ դասի արժեթղթերով կորպորատիվ գործողության
արդյունքում առաջացող գույքի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցումը
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի իրավասությունների շրջանակում չէ.

Հարց 33: Արժեթղթերի
ներկայացվում է.

գրավադրման

դադարեցման

հանձնարարականը

(որոշումը)

Ճիշտ պատասխաններ.
•

•

գրավառուի՝ արժեթղթերի գրավի ամրագրումն ապահովող հաշիվը սպասարկող Հաշվի
Օպերատորին, եթե գրավադրման դադարեցման հանձնարարականը ներկայացնողը
գրավատուն չէ
գրավատուին սպասարկող Հաշվի Օպերատորին, եթե գրավադրման դադարեցման
հանձնարարականը ներկայացնողը գրավատուն է՝ կից ներկայացնելով նաև գրավառուի
համաձայնությունը հավաստող փաստաթուղթը

Հարց 34: Արժեթղթերի գրավադրման դադարեցման հանձնարարականը (որոշումը) Հաշվի
Օպերատորի (Օպերատորների) կողմից ենթակա է կատարման
Ճիշտ պատասխան. ստացման պահից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում
Հարց 35: Եթե գրավատուի և գրավառուի հաշիվները սպասարկվում են տարբեր Հաշվի
Օպերատորների կողմից, ապա
Ճիշտ պատասխան. գրավառուի հաշիվը սպասարկող Հաշվի Օպերատորը
արժեթղթերի գրավադրման դադարեցման մասին պարտավոր է անմիջապես տեղեկացնել
գրավատուի հաշիվը սպասարկող Հաշվի Օպերատորին
Հարց 36: Արժեթղթերի կամ արժեթղթերի հաշվի սառեցումը իրականացվում է
Ճիշտ պատասխան. Հաշվետիրոջ կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչի կողմից ՝ որպես իր
սեփականատիրոջ արժեթղթերի հաշվով կամ արժեթղթերի հաշվում առկա որևէ դասի և
քանակի արժեթղթով(երով) գործառնությունների իրականացման արգելք (սահմանափակում)
Հարց 37: Արժեթղթերի սառեցման դադարեցումը կարող է կատարվել.
Ճիշտ պատասխաններ.
•
•
•

Հաշվետիրոջ համապատասխան հանձնարարականի հիման վրա
Հաշվետիրոջ հետ կնքված պահառության պայմանագրի լուծման դեպքում
Սառեցված արժեթղթերով դատարանի որոշմամբ նախատեսված գործառնությունն
իրականացնելու դեպքերում

Հարց 38: 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
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Ճիշտ պատասխան. 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
Հարց 39: Պետական պարտատոմսերի պահառության ծառայությունների մատուցումը (այդ
թվում՝ Հաշվետիրոջ Դեպո հաշիվների բացումը) կատարվում է
Ճիշտ
պատասխան.
Կանոններով
սահմանված
կարգով
Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի և Հաշվետիրոջ միջև կնքված պահառության պայմանագրի հիման վրա
Հարց 40: Հաշվի օպերատորն իրավունք ունի
իր միջնորդությամբ արժեթղթերի
պահառության պայմանագիր կնքած և իր կողմից սպասարկվող հաշվետերերին մատուցվող
ծառայությունները կասեցնել
Ճիշտ պատասխաններ.
•

•

եթե վերջիններս հաշվի օպերատորի նկատմամբ ունեն ծառայությունների դիմաց
վճարման երեք ամսից ավելի ժամկետանց պարտավորություն (եթե հաշվի օպերատորի
կանոններով ավելի երկար ժամկետ սահմանված չէ)
եթե հաշվետերը դատարանի ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչվել է սնանկ:

Հարց 41: Հաշվետերը՝ իր հաշվում առկա օտարերկրյա արժեթղթերի մնացորդի, ինչպես նաև
արժեթղթերի հաշվով կատարված գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկատվության
ստացման նպատակով դիմում է
Ճիշտ պատասխան. Հաշվի Օպերատորին
Հարց 42: Օտարերկրյա գործարքի համապատասխան հանձնարարականի Trading system
դաշտում հարկավոր է ընտրել.
Ճիշտ պատասխան. Cross-Border Settlement
Հարց 43: Clearstream banking Luxemburg-ում բացված Կենտրոնական դեպոզիտարիայի
անվանատիրոջ հաշվին դրամական միջոցներին զուգահեռ համակարգում պետք է
մուտքագրվի
Ճիշտ պատասխան. Pre-advice հանձնարարական
Հարց 44: Clearstream banking Luxemburg-ում բացված Կենտրոնական դեպոզիտարիայի
անվանատիրոջ հաշվից դրամական միջոցների ելքագրման համար համակարգում հարկավոր է
մուտքագրել
Ճիշտ պատասխան. Cash withdrawal հանձնարարական
Հարց 45: Pre-advice հանձնարարականի լրացման ժամանակ հետևյալ դաշտերից պարտադիր
լրացման ենթակա է
Ճիշտ պատասխան. Intermadiary դաշտը
Հարց 46: Օտարերկրյա դեպոզիտարիաներում բացված Կենտրոնական դեպոզիտարիայի
հաշիվներից գործառնություններ իրականացնելու համար նախատեսված հանձնարարականի
Counterparty դաշտում պետք է ընտրել
Ճիշտ պատասխան. Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա
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Հարց 47: Օտարերկրյա արժեթղթերով անդրսահմանային գործընկերոջ հետ առքուվաճառք
իրականացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել
Ճիշտ պատասխան. Match and allocation insert հանձնարարականը
Հարց 48: Pre-advice հանձնարարական մուտքագրելու համար անհրաժեշտ է լրացնել
Ճիշտ պատասխան. Match insert հանձնարարականը

Հարցեր ԿՇՀՀԱ կողմից մատուցվող ծառայությունների մասին
Հարց 1: Կենտրոնական դեպոզիտարիան Կարգավորվող շուկայում արժեթղթերով կնքված
գործարքների վերջնահաշվարկը իրականացնում է.
Ճիշտ

պատասխան.

արժեթղթերի

և

դրամական

միջոցների

ամբողջական

ապահովվածության (նախնական դեպոնացման) եղանակով
Հարց 2: Կարգավորվող շուկայում արժեթղթերով գործարքների կնքման արդյունքում Հաշվի
Օպերատորի հաճախորդի արժեթղթերի հաշվում փոփոխություն կատարվելու դեպքում,
ԿՇՀՀԱ-ը
Ճիշտ պատասխան. Պարտավոր է առևտրային նստաշրջանի ավարտից անմիջապես
հետո այդ մասին անմիջապես տեղեկացնել տվյալ հաճախորդի Հաշվի Օպերատորին
Հարց 3: Գլուխ 51-ի (Արժեթղթերով կնքված գործարքների քլիրինգի և վերջնահաշվարկի
իրականացման եղանակը և սկզբունքները) համաձայն փաստաթղթի (տեղեկության) ստացման
պահ է համարվում՝
•
•

•

Ճիշտ պատասխաններ.
ՍիԲիԷյՆեթ
համակարգչային
ցանցով
ուղարկված
փաստաթղթի
առաքման
անդորրագրում նշված ժամանակը
Էլեկտրոնային վճարումների համակարգով ներկայացված փաստաթղթի դեպքում՝ «ՀՀ
Կենտրոնական Բանկի էլեկտրոնային վճարումների համակարգի» կողմից առաքումը
հաստատող դրական անդորրագրի ձևակերպման ժամանակը
Թղթային եղանակով ներկայացված փաստաթղթի դեպքում՝ փաստաթուղթը ստացող
կողմի լիազորված աշխատակցին փաստաթղթի հանձնման պահը

Հարց 4: Նշվածներից տեղեկություններից որոնք են լրացվում ԿՇՀՀԱ-ի կողմից Արժեթղթերի
առևտրային արգելադրման իրականացման համար
Ճիշտ պատասխան. Արգելադրվող արժեթղթերի արժույթի հաշվեգրման համար
նախատեսված իրավասու դրամական հաշվի համարը:
Հարց 5: Առևտրային օրվա 1445-ից հետո Ծրագրային համակարգ մուտքագրված արժեթղթերի
առևտրային արգելադրման հանձնարարականում ներառված տեղեկությունները Կարգավորվող
շուկա են մտնում
Ճիշտ պատասխան. հաջորդ առևտրային օրը
Հարց 6: Արժեթղթերի առևտրային արգելադրումը դադարեցվում է
Ճիշտ պատասխան. ԿՇՀՀԱ-ի կողմից, եթե արժեթղթերը Կարգավորվող շուկայում
առևտրի նպատակով դեպոնացված չեն
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Հարց 7: Դրամական միջոցները փոխանցվում են էլեկտրոնային վճարումների համակարգի
•
•
•

Ճիշտ պատասխաններ.
ՀՏ100 հաղորդագրությամբ
ՀՏ202 հաղորդագրությամբ
ՀՏ203 հաղորդագրությամբ

Հարց 8: Առևտրային օրվա 1030 մինչև 1445 Ծրագրային համակարգ մուտքագրված արժեթղթերի
և դրամական միջոցների առևտրային արգելադրման հանձնարարականում ներառված
տեղեկությունները Կարգավորվող շուկա են մտնում
Ճիշտ պատասխան. 5 րոպե պարբերականությամբ
Հարց 9: Եթե ԿՇՀՀԱ-ն գտնում է վերջնահաշվարկի արդյունքում իր իրավասու դրամական
հաշիվներին փոխանցված դրամական միջոցների անհամապատասխանություն, ապա
Ճիշտ պատասխան. Մինչև 16:30 հեռախոսով տեղեկացնում է Հաշվարկային
գործակալին, Կենտրոնական բանկին և Կենտրոնական դեպոզիտարիային
Հարց 10: Եթե ԿՇՀՀԱ-ին փոխանցվել են ավել դրամական միջոցներ, ապա ԿՇՀՀԱ-ն
Ճիշտ պատասխան. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի առևտրային հաշվին հետ
փոխանցում ավել ստացված դրամական միջոցները մինչև տվյալ օրվա ժ. 18:00-ն
Հարց 11: ԿՇՀՀԱ-ն իր իրավասու բանկային հաշվեհամարները Կենտրոնական դեպոզիտարիա
է ներկայացնում.
Ճիշտ պատասխան. Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային
համակարգի կանոնների Հավելված 2-ում զետեղված ձևը լրացնելով

միասնական

Հարց 12:Կենտրոնական դեպոզիտարիայի առևտրային հաշվին դրամական միջոց կարելի է
փոխանցել ոչ իրավասու հաշվեհամարներից (օրինակ՝ 123456789 հաշվեհամարից), եթե
փոխանցման հանձնարարականի ՀԿԴ կանոններով սահմանված դաշտում գրված է.
Ճիշտ պատասխան. P123456789
Հարց 13: Որպեսզի ԿՇՀՀԱ-ն հասանելիություն ունենա Հաճախորդի հաշվեհամարին, Հաշվի
օպերատորը պետք է ԿՇՀՀԱ-ին տրամադրի
Ճիշտ պատասխան. Trade only կարգավիճակ
Հարց 14: Մինչև ժ. 10:00 մուտքագրված բոլոր արգելադրված արժեթղթերն ու դրամական
միջոցները փոխանցվում են Կարգավորվող շուկայի տեխնիկական հաշվին
Ճիշտ պատասխան. Տվյալ օրը ժ 10:30-ին
Հարց 15: Կարգավորվող շուկայի տեխնիկական հաշվից հաշվետիրոջ հաշվին փոխանցված
արժեթղթերը
Ճիշտ պատասխան. Ավտոմատ կերպով վերաարգելադրվում են
Հարց 16: Depend համակարգով առևտրային արգելադրումները կատավորում են
Ճիշտ պատասխան. Depend համակարգի Order insert գործիքով
Հարց 17: Հետևյալ գործողություններից որն է արգելվում
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Ճիշտ պատասխան. Առևտրային արգելադրում մուտքագրելիս
արժեթղթերի հաշիվը կցել Սեփական դրամական միջոցների հաշվին

Հաճախորդի

Հարց 18: Դրամական միջոցների վերադարձ (Send money back) իրականցվում է
Ճիշտ պատասխան. Holder browser-ից
Հարց 19: Կենտրոնական դեպոզիտարիայի առևտրային հաշվից դրամական միջոցների
վերադարձի դեպքում համապատասխան հանձնարարականները կընդունվի (Օրինակ՝
987654321 հաշվեհամարին), եթե փոխանցման հանձնարարականի ՀԿԴ կանոններով
սահմանված դաշտում գրված է.
Ճիշտ պատասխան. P987654321
Հարց 20: Նշված պնդումներից որն է ճիշտ.
Ճիշտ պատասխան. Կենտրոնական դեպոզիտարիայից դրամական միջոցների
փոխանցումը ոչ իրավասու հաշվեհամարին արգելվում է եւ մերժվում է համակարգի
կողմից:
Հարց 21: ԿՇՀՀԱ կողմից ոչ ավտոմատ կերպով Կարգավորվող շուկայից ապադեպոնացվող
արժեթղթերը
Ճիշտ
պատասխան.
վերաարգելադրվում

Դեպոզիտարիայի

կողմից

ավտոմատ

կերպով

չեն

Հարց 22: Եթե ԿՇՀՀԱ-ն արգելադրել է տվյալ արժեթղթերի մի մասը, և անհրաժեշտություն է
առաջացել մինչ այդ արժեթղթերի փոխանցումը Կարգավորվող շուկա ավելացնել տվյալ
արժեթղթերի արգելադրվող քանակը: Այս դեպքում ԿՇՀՀԱ-ն
Ճիշտ պատասխան. Արգելադրման ենթակա արժեթղթերի ամբողջ ծավալի համար
մուտքագրում է արգելադրման նոր հանձնարարական
Հարց 23: Order insert or amend հանձնարարականի A/C դաշտում գրառվում է
Ճիշտ պատասխան. Այն հաշվի համարը, որտեղ գտնվում են արգելադրման ենթակա
արժեթղթերը կամ դրամական միջոցներ
Հարց 24: Order insert or amend հանձնարարականի Link A/C դաշտում գրառվում է
Ճիշտ պատասխան. Այն հաշվի համարը, որտեղ գտնվում են ձեռքբերման ենթական
արժեթղթերը կամ դրամական միջոցներ
Հարց 25: Եթե ԿՇՀՀԱ-ն հաշվետիրոջ անունից մուտքագրել է 100 միավոր արժեթղթերի
արգելադրում և Կարգավորվող շուկայում այդ արժեթղթերից 20 միավոր վաճառել է, ապա
արդյոք վաճառված մասի չափով արժեթղթեր ավտոմատ կերպով Հաճախորդի արժեթղթերի
հաշվից կարգելադրվի և կուղարկվի Կարգավորվող շուկա, որպեսզի Կարգավորվող շուկայում
առկա
արժեթղթերի
ծավալը
համապատասխանի
մուտքագրված
արգելադրման
հանձնարարականում նշված ծավալին:
Ճիշտ պատասխան. Ոչ
Հարց 26: Կարգավորվող շուկայում չցուցակված արժեթղթերի տեղաբաշխումից հետո այդ
արժեթղթերը գնած ԿՇՀՀԱ-ները պետք է
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Ճիշտ պատասխան. Ապաարգելադրեն արժեթղթերը
Հարց 27: Order insert or amend հանձնարարականի TradSYS (Trading system)
հարկավոր է ընտրել.

դաշտում

Ճիշտ պատասխան. NOA Trading Platform
Հարց 28: Յուրաքանչյուր աշխատանքային
ապադեպոնացված արժեթղթերը

օրվա

ժ.

15:05

ավտոմատ

կերպով

Ճիշտ պատասխան. Ավտոմատ կերպով վերաարգելադրվում են
Հարց 29: Send money back հիմքով փոխանցման հանձնարարականի մուտքագրման ժամանակ
փոփոխման ենթակա է
Ճիշտ պատասխաններ.
a. Quantity դաշտը
b. Remarks դաշտը
Հարց 30: Դրամական միջոցները կարելի է փոխանցել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի
առևտրային հաշվին
Ճիշտ պատասխան. Յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժ. 09:30-ից ժ. 14:40
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