ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՇՎԻ ԲԱՑՄԱՆ (ACCOUNT MAINT)
ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆԻ ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՒՄ
Մեր մասին
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան (ՀԿԴ) 1996 թվականից ի վեր իր գործընկերներին
առաջարկում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական
ցանկ՝ կիրառելով առաջատար ծրագրային լուծումներ։
Լինելով Clearstream-ի անդամ՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիան կապող օղակ է Հայաստանի և
միջազգային շուկաների միջև, ինչը հնարավորություն է տալիս համագործակցել ավելի քան 110
երկրի 2300 և ավել ֆինանսական կազմակերպությունների հետ։ ՀԿԴ-ն անդամակցում է նաև
Եվրասիական կենտրոնական դեպոզիտարիաների ասոցիացիային (AESCD), Համարակալման ազգային
գործակալությունների ասոցիացիային (ANNA),
SWIFT
միջազգային վճարումների համակարգին,
Reutersտեղեկատվական համակարգին:

Մեր գործառույթները
ՀԿԴ-ի առաքելությունն է Հայաստանի ֆինանսական շուկայում ներդնել միջազգային դեպոզիտար
լավագույն փորձը և մատուցել ծառայությունների ամբողջական փաթեթ հայաստանյան ու
օտարերկրյա
գործընկերներին՝
իրար
կապելով
տարածաշրջանի
տնտեսությունները։
Կենտրոնական դեպոզիտարիան տրամադրում է հետևյալ ծառայությունները՝
•
•
•
•
•
•

քլիրինգ և վերջնահաշվարկ
ակտիվների սպասարկում և ռեեստրավարում
տեղաբաշխում/կորպորատիվ գործողություններ
գրավադրում
ակտիվների պահառություն
կուտակային կենսաթոշակային ակտիվների ռեեստրավարում և պահառություն

DEPEND համակարգ
Հայաստանի
կենտրոնական
դեպոզիտարիան
իր
գործունեությունը
արդյունավետ
կազմակերպելու նպատակով օգտագործում է DEPEND համակարգը, որը հնարավորություն է
տալիս իրականացնել ռեեստրավարման, պահառության, քլիրինգի և վերջնահաշվարկի
կազմակերպման գործառույթները (թողարկողների, նրանց թողարկված արժեթղթերի,
արժեթղթերի սեփականատերերի վերաբերյալ տեղեկատվության գրանցում և պահպանում,
արժեթղթերի և դրամական հաշիվների սպասարկում՝ փոխանցումներ, դեպոնացում, գրավադրում
և այլն, քլիրինգ և վերջնահաշվարկ՝ առաջնակարգ օպտիմալացմամբ BIS մոդել 1-3): Համակարգը
ունի ճկուն GUI (գրաֆիկական ինտերֆեյս), հաշվետվությունների ընդարձակ մոդուլ, այլ
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համակարգերի հետ ինտեգրման համար՝ API-ներ, որոնց օգտագործմամբ ապահովվում է կապը
BankMail (ներքին վճարման համակարգ), SWIFT և այլ համակարգերի հետ:

Արժեթղթերի հաշվի բացման (Account maint) հանձնարարականի մուտքագրում
Համակարգում արժեթղթերի նոր հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել
Holders->Maint->A/c Maint, որից հետո բացվում է հետևյալ պատուհանը.

Այստեղ լրացման ենթակա պարտադիր դաշտերն են.
•

Residence – Ռեզիդենտություն

•

Name in English- հաշվետիրոջ անգլերեն անուն/ ազգանունը (անվանումը)՝ նշված անձի
անձնագրում (կանոնադրությունում) անգլերեն անվանման բացակայության դեպքում
լրացվում է` N/A

•

Account Type – Հաշվեհամարի տեսակ

•

o

Corporate- իրավաբանական անձ

o

Government organization- պետական մարմին

o

Individual- ֆիզիկական անձ

o

Investment fund- ֆոնդ

Account Class – Հաշվեհամարի դաս
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Ա) Այնուհետև ներքևի մասում Names դաշտում կատարեք Add New, որից հետո
Name Type Code դաշտում նշվում է՝
Սեփականատիրոջ դեպքում՝ Owner, Լիազորված անձի դեպքում՝ Authorized Person,
Ուշադրություն՝ Լիազորված անձի դեպքում Notes դաշտում պարտադիր պետք է լրացնել
լիազորված անձի լիազորությունների շրջանակը․
Այնուհետև լրացրեք ընտրված անձի համապատասխան տվյալները՝
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1. Names and address հատվածում`
•

Surname – Ազգանուն

•

Forename - Անուն

•

Father’s name - Հայրանուն

•

Address of residence/Postal address – Բնակության վայր/Փոստային հասցե

•

City – Քաղաք

•

State - Մարզ

•

Postcode – Փոստային ցուցիչ

•

Country – Երկիր
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2. Alternative address հատվածում լրացվում է`
•

Registered Address-ում նշվում է անձի գրանցման (հաշվառման) հասցեն:

3. Contact հատվածում նշվում են անձի կոնտակտային տվյալները:
4. Others հատվածում`
•

Occupation-զբաղվածություն

•

Nationality-քաղաքացիություն

•

PSN/TN դաշտում նշվում է ՀՎՀՀ-ն՝ իրավաբանական անձի դեպքում, ՀԾՀ՝ ֆիզիկական
անձի դեպքում

•

Sex Indicator – սեռը

•

Date of Birth – ծննդյան ամսաթիվը
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5. ID Info հատվածի ներքևի մասում +(Add) կոճակով ավելացվում են նոր դաշտեր, որտեղ
նշվում է՝

•

NmID Typ – անձը հաստատող (ֆիզիկական անձանց համար) կամ պետական ռեգիստրի
գրանցումը հաստատող փաստաթղթի տեսակը (իրավաբանական անձանց համար)

•

NmID ID Code – Վերը նշված կետում ընտրված փաստաթղթի տվյալները

•

NmID Exp – Ընտրված փաստաթղթի վավերականության ժամկետի ավարտի ամսաթիվը
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Անհրաժեշտ տվյալների մուտքագրումից հետո սեղմե՛ք OK կոճակը:
Բ) Այնուհետև ներքևի մասում ընտրե՛ք Mandates բլոկը, որից հետո կատարեք Add New և լրացրեք
հետևյալ տվյալները.
•

Mandate Description- Մանդատի հակիրճ նկարագրություն

•

Mandate Type – Մանդատի տեսակ, որն անհրաժեշտ է նշել Bank` հաճախորդի բանկային
տվյալների մուտքագրման դեպքում

•

Global Mandate Flag – ռեեստրում՝ որպես արժեթղթերի հետ կապված դրամական
մուտքերի ստացման իրավասու հաշվեհամար, արտացոլվում է առաջին մուտքագրված
դրամային (ՀՀ դրամ) հաշիվը և այն դոլարային հաշիվը, որում ակտիվացված է Global
Mandate Flag-ը:

•

Bank Branch – Բանկի մասնաճյուղ՝ առկայության դեպքում

•

Bank Accօunt – Բանկային հաշվեհամար

•

IBAN- միջազգային բանկային հաշեվահամարը՝ առկայության դեպքում

•

BIC Code – Բանկի BIC Code

•

Payment Currency – Վճարման արժույթ

Անհրաժեշտ տվյալների մուտքագրումից հետո սեղմեք OK կոճակը, որից հետո սեղմեք SAVE:
Մուտքագրված հանձնարարականը պետք է հաստատվի երկրորդ օգտագործողի կողմից։
Արժեթղթերի հաշիվը բացված է։
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Արժեթղթերի հաշվի փակման համար անհրաժեշտ է Holder Browse-ում Հաշվետիրոջ արժեթղթերի
հաշվի վրա կատարել Right click, բացվում է հետևյալ պատուհանը․

Ընտրել Change status -> Closed։
Մուտքագրված հանձնարարականը պետք է հաստատվի երկրորդ օգտագործողի կողմից։
Արժեթղթերի հաշիվը փակված է։
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