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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
1.1. Սույն կանոնները սահմանում են «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերութ-

յան (այսուհետ՝ «Բանկ»)՝ «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» բաց բաժնետի-
րական ընկերության (այսուհետ՝ «ՀԿԴ») կողմից մատուցվող կենտրոնացված ռեեստրա-
վարման  ծառայությունների միջնորդավորման իրականացման կանոնները (այսուհետ՝ 
«Կանոններ»): 

 
2. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  
2.1. Սույն ակտում կիրառվող արտահայտություններն ունեն հետևյալ իմաստը. 

• Արժեթղթերի հաշվառում՝ թողարկողների, դրանց կողմից թողարկված արժեթղթերի, 
արժեթղթերի գրանցված սեփականատերերի (անվանատերերի) և նրանց պատկանող 
արժեթղթերի, ինչպես նաև արժեթղթերով իրականացված գործառնությունների 
վերաբերյալ տվյալների ստացում, գրանցում և պահպանում, 

• Ծրագրային համակարգ՝ ՀԿԴ-ի գործառույթների իրականացումն ապահովող համա-
կարգչային ծրագրերի ամբողջությունը, 

• Արժեթղթերի հաշիվ՝ արժեթղթերի և դրանց նկատմամբ սեփականության և այլ 
գույքային իրավունքների անձնավորված հաշվառման տեղեկատվական հենք, 

• Հաշվետեր՝ անձ, որն ունի (որի անունով առկա է) Համակարգում բացված արժեթղ-
թերի հաշիվ, 

• Անվանատեր՝ անձ, որի անունով, առանց սեփականության իրավունքի փոխանցման, 
հաշվառվում են այլ անձանց պատկանող անվանական արժեթղթերը, 

• Թողարկող՝ անձ, որն արժեթուղթ է թողարկում (թողարկել) կամ իր անունից արժե-
թուղթ թողարկելու առաջարկություն է անում և որն իր կողմից թողարկված (տեղա-
բաշխված) արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարումը 
կամ պահառությունը հանձնել է կամ հանձնելու նպատակով դիմել է ՀԿԴ-ին, 

• Հաշվի օպերատոր՝  Համակարգի Անդամ հանդիսացող անձ, որը ՀԿԴ-ի հետ կնքած 
պայմանագրով և Կանոններով  սահմանված իրավասությունների շրջանակում, Թո-
ղարկողից, Հաշվետիրոջից կամ իրավասու այլ անձանցից ստացված հանձնարարա-
կանները և այլ տեղեկությունները (փաստաթղթերը) փոխանցում է ՀԿԴ-ին Համակար-
գում այն գործառնությունների կատարման համար, ինչպես նաև միջնորդավորում՝ 
ՀԿԴ-ի կողմից մատուցվող այն ծառայությունները, որոնք անմիջականորեն չեն հան-
գեցնում Կարգավորվող շուկայում արժեթղթերով գործարքների կնքմանը, 

• Կարգավորվող շուկայի օպերատոր՝ «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» բաց բաժնետի-
րական ընկերություն, 

• Կարգավորվող շուկա՝ Կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից կազմակերպվող 
արժեթղթերի շուկա, 

• Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգ կամ Համակարգ՝ 
արժեթղթերի հաշվառումն ապահովող և արժեթղթերով կնքված գործարքների արդ-
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յունքում փոխադարձ պարտավորությունների կատարման և այդ պարտավորություն-
ների կատարումը երաշխավորող տեխնիկական և իրավական միջոցների ամբողջութ-
յուն, 

• Արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստր կամ Ռեեստր՝ Թողարկողի, նրա կողմից 
թողարկված անվանական արժեթղթերի և այդ արժեթղթերի  սեփականատերերի (ան-
վանատերերի) վերաբերյալ տվյալների համակարգ, 

• Կորպորատիվ գործողություն՝ Թողարկողի որոշմամբ տվյալ թողարկողի որևէ դասի 
(տեսակի) արժեթղթերի անվանական արժեքի փոփոխություն, փոխարկում, բաժա-
նում, համախմբում, հետգնում, ձեռքբերում, մարում, չեղյալ համարում կամ Թողարկո-
ղի վերակազմակերպում, արժեթղթերի հետ կապված եկամուտների վճարում, 

• Արժեթղթերի բաժանում՝ Թողարկողի տվյալ դասի արժեթղթերի փոխարկումը նույն 
դասի ավելի մեծ քանակի արժեթղթերի, 

• Արժեթղթերի համախմբում՝ Թողարկողի տվյալ դասի արժեթղթերի փոխարկումը 
նույն դասի ավելի փոքր քանակի արժեթղթերի, 

• Արժեթղթերի ձեռքբերում՝ Թողարկողի կողմից տեղաբաշխված արժեթղթերի որոշ մա-
սի Թողարկողի կողմից գնման գործընթաց, որի իրականացման մասին որոշման 
ընդունումը Թողարկողի համար օրենքով սահմանված պարտավորություն չէ, 

• Արժեթղթերի հետգնում՝ Թողարկողի կողմից տեղաբաշխված արժեթղթերի (բացա-
ռությամբ բաց ներդրումային ֆոնդերի արժեթղթերի) որոշ մասի՝ Թողարկողի կողմից 
գնման գործընթաց, որի իրականացումը տվյալ արժեթղթերի թողարկման (տեղա-
բաշխման) որոշմամբ կամ օրենքով պարտադիր է, 

• Արժեթղթերի փոխարկում՝ Թողարկողի տվյալ դասի արժեթղթերի շրջանառությունից 
հանումը և չեղյալ համարումը (Համակարգից հեռացումը) նույն թողարկողի կամ այլ 
թողարկողի արժեթղթերով փոխանակելու միջոցով, 

• Գործառնություն՝ Համակարգում գրանցված արժեթղթի Հաշվետիրոջ, Անվանատիրոջ, 
Թողարկողի, վերջիններիս լիազորված ներկայացուցիչների կամ ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված այլ անձանց հանձնարարականի հիման վրա իրականացվող գործողութ-
յուն, որի արդյունքում տեղի է ունենում արժեթղթերի հաշվի բացում, արժեթղթերի 
հաշվում առկա տեղեկությունների փոփոխություն, արժեթղթերի հաշվի փակում, ար-
ժեթղթերի հաշվում գրանցված արժեթղթերի մնացորդի փոփոխություն, Համակար-
գում այլ տեղեկությունների գրանցում և/կամ Համակարգից տեղեկությունների տրա-
մադրում, 

• Հանձնարարական՝ Համակարգում գործառնություններ (բացառությամբ տեղեկութ-
յունների տրամադրման) կատարելու համար հիմք հանդիսացող թղթային կամ էլեկտ-
րոնային փաստաթուղթ, 

• Արժեթղթերի պորտֆելի փոխանցում կամ պորտֆելի փոխանցում՝ Արժեթղթերի մի 
հաշվից մյուսին արժեթղթերի փոխանցման տեսակ, որի արդյունքում արժեթղթերի 
հաշվին առկա բոլոր արժեթղթերի փոխանցումն իրականացվում է փոխանցման մեկ 
գործառնության գրանցմամբ, 

• Իրավաբանական բաժին՝ Բանկի իրավաբանական գործառույթների համար 
պատասխանատու ստորաբաժանում, 
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• ՆԴ՝ Բանկի ներդրումային գործառնությունների համար պատասխանատու կառուց-
վածքային ստորաբաժանում: 

 
3. ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ ԵՎ 

ՎԵՐԱԿՆՔՈՒՄԸ 
 
3.1. Թողարկողի Ռեեստրի վարումը Բանկի միջնորդությամբ ՀԿԴ-ին կարող է հանձնվել 

Ռեեստրի վարման պայմանագրի (այսուհետ՝ «Պայմանագիր») կնքմամբ, այն դեպքում, 
եթե Թողարկողը առաջին անգամ է իր Ռեեստրի վարումը հանձնում ՀԿԴ-ին, կամ Ռե-
եստրի վարման պայմանագրի վերակնքմամբ, այն դեպքում, եթե արդեն իսկ Թողարկողի 
և ՀԿԴ միջև առկա է կնքված Պայմանագիր: 

3.2. Բանկը Ռեեստրի վարման ծառայություններ է մատուցում այն Թողարկողներին, որոնք 
հանդիսանում են Բանկի հաճախորդներ: Առանց բանկային հաշվի բացման Թողարկող-
ների սպասարկումն իրականացվում է Բանկի Գործադիր տնօրենի գրավոր թույլտվութ-
յամբ: 

3.3. Եթե Թողարկողը թողարկել և/կամ թողարկում է մեկից ավելի տեսակի (դասի) այնպիսի 
արժեթղթեր, որոնց համար օրենքով և/կամ թողարկման պայմաններով նախատեսված է 
դրանց սեփականատերերի ռեեստրների վարում, ապա Բանկը Ռեեստրի վարմամբ 
պայմանավորված ծառայություններն այդ Թողարկողին մատուցում է պայմանով, որ Թո-
ղարկողը Բանկի հետ կվերակնքի նաև առանց Բանկի միջնորդության ՀԿԴ-ի հետ նախ-
կինում կնքած և գործող Ռեեստրի վարման պայմանագրերը, եթե այդպիսիք կան: Սույն 
կետում նշված պայմանի կատարումից Թողարկողի հրաժարվելու դեպքում Բանկը հրա-
ժարվում է տվյալ Թողարկողի հետ որևէ Ռեեստրի վարման պայմանագիր կնքելուց: 

3.4. Ռեեստրավարման ենթակա յուրաքանչյուր դասի արժեթղթերի Ռեեստրի վարման պայ-
մանագրի կնքման համար Թողարկողը ՆԴ համապատասխան աշխատակցին ներկայաց-
նում է հետևյալ փաստաթղթերը. 
1) դիմում (Հավելված 1), 
2) թողարկողի պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը և հարկ 

վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) կամ այլ համարժեք համարը (ոչ ռեզիդենտ 
թողարկողների դեպքում) հավաստող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում), 

3) թողարկողի գործադիր մարմնի լիազորությունները հաստատող փաստաթղթի պատ-
ճենը, 

4) տեղեկանք արժեթղթերի հավաստագրերի առկայության (տպագրման) մասին, 
5) ավարտված և արդյունքներն ամրագրած տեղաբաշխման գործընթացի արդյունքում 

ձևավորված արժեթղթերի (առկայության դեպքում) սեփականատերերի (անվանատե-
րերի) ցուցակի փաստաթղթային և էլեկտրոնային տարբերակները` ներառելով նաև 
տեղեկություններ արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների սահմանափակումների վե-
րաբերյալ: Փաստաթղթային տարբերակը պետք է վավերացված լինի Թողարկողի կնի-
քով (առկայության դեպքում) և ստորագրված՝ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրա 
կողմից լիազորված անձի կողմից՝ համապատասխան լիազորագրի առկայության  
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դեպքում: Ցուցակը կամ դրան ուղեկցող գրությունը պետք է նաև պարունակի դրույթ, 
որ տեղեկությունները ներառված են լավագույն իրազեկվածության պայմաններում, 
իսկ եթե առկա են նաև տեղեկություններ արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների 
սահմանափակումների վերաբերյալ, ապա ցուցակին կից պետք է ներկայացվեն նաև 
այդ սահմանափակումների հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը կամ դրանց պատճեն-
ները:  

6) Եթե Ռեեստրի վարման պայմանագիր կնքելիս Թողարկողն իրականացնում է  նախ-
կինում տեղաբաշխված արժեթղթերի լրացուցիչ տեղաբաշխում, որի գործընթացը դեռ 
չի ավարտվել կամԹողարկողի հետ կնքվում է այնպիսի արժեթղթերի Ռեեստրի վար-
ման պայմանագիր, որի տեղաբաշխումը դեռ չի իրականացվել կամ ավարտվել` 
այսինքն տեղաբաշխման ենթակա արժեթղթերի վաճառքի գործընթացը դեռ չի իրա-
կանացվել, իրականացվել է մասամբ կամ տվյալ արժեթղթերի տեղաբաշխման արդ-
յունքները դեռ չեն ամրագրվել, ապա Թողարկողը Բանկին տեղեկություններ է ներկա-
յացնում տեղաբաշխվող արժեթղթերի բնութագրիչների (դասը/տեսակը, քանակը, 
անվանական արժեքը և այլն), տվյալ արժեթղթերի թողարկման  որոշման, տեղա-
բաշխման կարգի, պայմանների և ժամկետների վերաբերյալ, նկատի ունենալով, որ 
արժեթղթերի տեղաբաշխման գործառնությունը Համակարգում գրանցվում է Ռեեստ-
րի վարման պայմանագիր կնքելուց հետո՝ Կանոններով սահմանված կարգով, 

7) Ռեեստրավարման ենթակա արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագրի 
(այսուհետ՝ «ԱՄՏԾ») և/կամ արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագրի (այսուհետ՝ 
«ԱՆԾ») շնորհման հայտ (այսուհետ՝ «Հայտ»), որը լրացվում և ներկայացվում է՝ համա-
ձայն ՀԿԴ-ի «Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագրի շնորհման» կանոն-
ների, կամ տեղեկություններ տվյալ արժեթղթերին ՀԿԴ-ի կողմից շնորհված և գործող 
ԱՄՏԾ-ի կամ ԱՆԾ-ի վերաբերյալ, եթե այդպիսիք առկա են, և եթե ԱՄՏԾ-ի կամ ԱՆԾ-
ի շնորհման և պահպանման  պայմաններով նախկինում ներկայացված տեղեկութ-
յունները փոփոխված չեն, 

8) Թողարկողի գործող կանոնադրության պատճենը, եթե այն ներկայացված չէ Բանկին, 
9) Թողարկողի վճարային գործակալի վերաբերյալ տեղեկություններ, որն իրավասու է 

Թողարկողի անունից կատարելու վճարումներ արժեթղթերի սեփականատերերին 
(առկայության դեպքում), 

10) Անհրաժեշտության դեպքում նաև Բանկի կողմից պահանջվող այլ լրացուցիչ փաս-
տաթղթեր: 

3.5. Ռեեստրի վարման պայմանագրի վերակնքման դեպքում Թողարկողը չի ներկայացնում 
3.4. կետի 4) և 5) ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը, սակայն պետք է Բանկին 
տեղեկություններ տրամադրի Թողարկողի արժեթղթերի հաշվի առկայության վերաբեր-
յալ, ինչպես նաև տեղեկություններ այդ հաշվին հաշվեգրված արժեթղթերի վերաբերյալ: 

Ռեեստրի վարման պայմանագրի վերակնքման դեպքում, որպես տեղեկությունների 
սկզբնաղբյուր, հիմք են ընդունվում Համակարգում առկա տեղեկությունները: 

Եթե ռեեստրի վարման պայմանագրի վերակնքման ժամանակ առկա են Թողարկողին 
և նրա տվյալ տեսակի (դասի) արժեթղթերի Ռեեստրին վերաբերող և դեռ համակարգում 
չգրանցված տեղեկությունների փոփոխություններ կամ Բանկը բացահայտում է այդպիսի 
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փոփոխությունների առկայությունը, և Թողարկողը չի ներկայացնում փոփոխությունների 
գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը (ԱՄՏԾ-ի կամ ԱՆԾ-ի բացակայության 
դեպքում՝ նշելով արժեթղթերի դասը) կամ չի վճարում գրանցման համար անհրաժեշտ 
վճարները, ապա Ռեեստրի վարման պայմանագիրը վերակնքվում է նշված փոփոխութ-
յունների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը Թողարկողի կողմից ներկա-
յացնելուց, ինչպես նաև անհրաժեշտ վճարումները կատարելուց հետո, եթե վճարումների 
վերաբերյալ Բանկի և Թողարկողի միջև այլ պայմանավորվածություն առկա չէ:  

3.6. Եթե Թողարկողը Բանկի միջնորդությամբ արդեն կնքել (վերակնքել) է Ռեեստրի վարման 
պայմանագիր, ապա Թողարկողը հետագայում Ռեեստրի վարման պայմանագրեր կնքե-
լիս կարող է Բանկին չներկայացնել սույն գլխի 3.4 կետով սահմանված և արդեն  ներկա-
յացված տեղեկությունները (փաստաթղթերը)՝ Բանկին ներկայացնելով հավաստում առ 
այն, որ չներկայացվող տեղեկությունները (փաստաթղթերը) փոփոխության չեն ենթարկ-
վել:  

3.7. Բանկի համաձայնությամբ, գրավոր ներկայացվելիք փաստաթղթերը կարող են ներկա-
յացվել այլ եղանակով, եթե այդ եղանակով փաստաթղթի ներկայացումը հավաստում է 
փաստաթղթի իսկությունը և ապահովում է դրա պահպանումը: 
Անգլերենով կամ ռուսերենով կազմված փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել առանց 
նոտարական կարգով հայերեն թարգմանության, եթե դրանց՝ անգլերեն կամ ռուսերեն 
ներկայացումը համաձայնեցված է Բանկի հետ: 
Փաստաթղթերի ներկայացվող պատճեները պետք է նոտարական կարգով վավերացված     
լինեն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ. 
1) Պատճենահանումը կատարվել է բնօրինակից՝ Բանկի իրավասու ներկայացուցչի 

ներկայությամբ և պատճենը վավերացված է նշված ներկայացուցչի և այդ փաստա-
թուղթը ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձի կողմից, 

3.8. Առանց նոտարական կարգով վավերացման պատճենը Բանկի հետ համաձայնեցված 
այնպիսի եղանակով, որը հավաստում է պատճենի իսկությունը:ՀՀ տարածքում գործու-
նեություն իրականացնող նոտարների, ինչպես նաև նոտարական գործողություններ կա-
տարող ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկ-
ների կողմից  վավերացված փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել առանց ապոստիլի: 
Անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով կազմված փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել 
առանց ապոստիլի, եթե՝ 
1) Այդ հնարավորությունը սահմանված է ՀՀ օրենսդրությամբ, միջպետական պայմա-

նագրերով կամ կոնվենցիաներով, 
2) Փաստաթղթերը ծառայությունների մատուցման շրջանակներում ներկայացված 

հանձնարարականների (կամ հաճախորդի կողմից անձամբ և իր ստորագրությամբ 
տրված գրությունների) և հարցումների բնօրինակներն են, և եթե դրանց՝ առանց 
ապոստիլի ներկայացումը համաձայնեցված է Բանկի հետ: 

3.9. Առանձնահատուկ դեպքերում, երբ Համակարգի միջոցով ծառայություններ ստացող 
անձի (մասնավորապես՝ պետությունների, միջազգային և օտարերկրյա կազմակերպութ-
յունների) իրավական կարգավիճակից կամ նրա գործունեությունը  կարգավորող իրա-
վական նորմերից բխում է, որ Համակարգի միջոցով ծառայություններ ստանալու համար 
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սահմանված որոշակի փաստաթղթի (տեղեկության) ներկայացումը փաստացի հնարա-
վոր չէ ապահովել, ապա այդ փաստաթուղթը (տեղեկությունը) կարող է չներկայացվել՝ 
ՀԿԴ-ի համաձայնությամբ: 

3.10. ՆԴ աշխատակիցը, հավաստիանալով, որ Թողարկողի կողմից ներկայացված տեղեկութ-
յուններում առկա չեն անհամապատասխանություններ ու թերություններ, փաստաթղ-
թերը կազմված և հաստատված են պատշաճ կերպով, և որ Թողարկողի կողմից կատար-
ված են Բանկի ներքին ակտերով սահմանված, իսկ վերակնքման դեպքում՝ նաև ՀԿԴ-ի 
և/կամ նախկին Հաշվի Օպերատորի (Հաշվի Օպերատորի փոփոխության դեպքում) 
նկատմամբ նախատեսված ծառայությունների հետ կապված դրամական պարտավո-
րությունները, Թողարկողի հետ 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում կնքում է (վերա-
կնքում է) Ռեեստրի վարման պայմանագիր: 

Եթե նշված պայմանագիրը կնքելիս որևէ փաստաթղթով չի հավաստվում Թողարկո-
ղի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի կազմը, ապա կազմվում է Թողարկողի կողմից 
ներկայացված փաստաթղթերի հանձնման-ընդունման ակտ, որը ստորագրվում և կնք-
վում է (կնիքի առկայության դեպքում) Բանկի և Թողարկողի կողմից: 

3.11. Ռեեստրի վարման պայմանագիրը կազմվում է 3 օրինակից: Նշված պայմանագրի մեկ 
բնօրինակը, Թողարկողի կողմից ներկայացված (եթե ներկայացումը պարտադիր է) 
Հայտի  բնօրինակը Բանկը պարտավոր է  ՀԿԴ-ին ներկայացնել Ռեեստրի վարման պայ-
մանագրի կնքման պահից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ նշված և սույն գլխի 
3.4 կետի 5) և 6) ենթակետերով սահմանված և ներկայացված (եթե ներկայացումը պար-
տադիր է) փաստաթղթերի էլեկտրոնային մեկական տարբերակները՝ մեկ աշխատանքա-
յին օրվա ընթացքում, ուղարկում է ՀԿԴ-ի ՍիԲիԷյՆեթ համակարգի իրավասու հասցեին: 

3.12. ՆԴ համապատասխան աշխատակիցը, Ծրագրային համակարգ է մուտքագրում Թողար-
կողի վերաբերյալ համապատասխան տվյալները, եթե Ծրագրային համակարգում նրա 
վերաբերյալ տեղեկությունները բացակայում են, իսկ ՀԿԴ-ն՝ Բանկի կողմից համապա-
տասխան տեղեկությունները ստանալուց հետո, Թողարկողի արժեթղթերի վերաբերյալ 
համապատասխան տվյալները: 

Եթե Ռեեստրի վարման պայմանագիր կնքելիս Թողարկողը Բանկին է ներկայացրել 
սույն ակտի 3.4 կետի 5-րդ ենթակետով սահմանված անվանական արժեթղթերի սեփա-
կանատերերի (անվանատերերի) ցուցակը, և որի էլեկտրոնային տարբերակը Բանկի 
կողմից ՀՀ Կենտրոնական բանկի ՍիԲիԷյՆեթ համակարգի միջոցով ուղարկվել է ՀԿԴ-
ին՝ Թողարկողի արժեթղթերը սեփականատերերի (անվանատերերի) արժեթղթերի հա-
շիվներին հաշվեգրելու համար, ապա ՀԿԴ-ն անվանական արժեթղթերի սեփականատե-
րերի (անվանատերերի) ցուցակի էլեկտրոնային տարբերակը ստանալու պահից 3 աշ-
խատանքային օրվա ընթացքում, սույն կետում նշված ցուցակում ներառված տվյալների 
հիման վրա արժեթղթերի սեփականատերերի համար բացում է  արժեթղթերի  ժամանա-
կավոր հաշիվներ՝ դրանցում հաշվեգրելով համապատասխան քանակի արժեթղթերը, 
ինչպես նաև արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների սահմանափակումների վերաբեր-
յալ տեղեկությունները, եթե այդպիսիք կան: Այն դեպքում, երբ Թողարկողի կողմից ներ-
կայացված անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ցուցակում 
ներառված որևէ անձին վերաբերող տեղեկություններում նշված է նաև Ծրագրային հա-
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մակարգում այդ անձի համար արդեն բացված արժեթղթերի հաշվի համարը, կամ տվյալ 
անձի անձնագրային տվյալները (ֆիզիկական անձի դեպքում) կամ պետական գրանցման 
վկայականի համարը (իրավաբանական անձի դեպքում), որոնց հիման վրա ՀԿԴ-ն 
կարող է նույնականացնել նշված անձի անվամբ Համակարգում առկա արժեթղթերի սե-
փականատիրոջ (անվանատիրոջ) հաշիվը, ապա ՀԿԴ-ն արժեթղթերը հաշվեգրում է Հա-
մակարգում տվյալ անձի անվամբ բացված արժեթղթերի հաշվին: 

3.13. ՆԴ համապատասխան աշխատակիցը Ռեեստրի վարման պայմանագրի կնքման  պահից 
երեք աշխատանքային օրվա կամ Թողարկողի հետ համաձայնեցված ավելի երկար ժամ-
կետի ընթացքում, Թողարկողին տրամադրում է արժեթղթերի գրանցված սեփականա-
տերերի (անվանատերերի) ցուցակ՝ պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ: 

3.14. Ռեեստրի վարման ծառայությունների մատուցման և ռեեստրի վարման ծառայության 
սակագնի հաշվարկման սկիզբ է համարվում Ռեեստրի վարման պայմանագրի կնքման 
օրը:  

3.15. Ռեեստրի վարման պայմանագրի կնքումը (վերակնքումը) պետք է զուգորդվի Բանկի 
կանոններով սահմանված Թողարկողի արժեթղթերի հաշվի բացումը և սպասարկումն 
ապահովող պահառության պայմանագրի կնքումով, եթե Թողարկողն ունի հետգնված 
(ձեռքբերված) և չմարված տվյալ դասի արժեթղթեր (և մասնավորապես՝ Համակարգում 
ունի ոչ զրոյական մնացորդով Թողարկողի արժեթղթերի հաշիվ) և եթե Թողարկողը 
Բանկի հետ դեռ չի կնքել նման պայմանագիր: Եթե Թողարկողը սույն կետում սահման-
ված հանգամանքների առկայության դեպքում հրաժարվում է Բանկի հետ կնքել նշված 
արժեթղթերի պահառության պայմանագիրը, ապա Բանկը մերժում է նաև Ռեեստրի 
վարման պայմանագրի կնքումը:  

3.16. Թողարկողի արժեթղթերի հաշվի բացումը և սպասարկումն ապահովող պահառության 
պայմանագրի կնքման պահից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկը Թողարկողի 
համար բացում է Թողարկողի արժեթղթերի հաշիվ, եթե Ծրագրային համակարգում 
տվյալ Թողարկողի համար առկա չէ Բանկի միջոցով բացված թողարկողի արժեթղթերի 
հաշիվ ակտիվ կարգավիճակով: Ընդ որում, մինչև Թողարկողի արժեթղթերի հաշվի 
բացումը Բանկը ստուգում է Ծրագրային համակարգում տվյալ Թողարկողի արժեթղթերի 
հաշվի առկայությունը ժամանակավոր հաշվի կարգավիճակով: Առկայության դեպքում 
սահմանված կարգով այն վերաբացվում է: 

3.17. Բանկի միջնորդությամբ Թողարկողի և ՀԿԴ-ի միջև կնքված Ռեեստրի վարման պայմա-
նագրի (պայմանագրերի) վերակնքման դեպքում նախկինում կնքված Ռեեստրի վարման 
և, առկայության դեպքում՝ Թողարկողի արժեթղթերի հաշվի բացումը և սպասարկումն 
ապահովող պահառության, պայմանագրերը համարվում է լուծված նոր Ռեեստրի վար-
ման պայմանագրի (պայմանագրերի) վերակնքման պահից: Սույն կետում նշված պայ-
մանագրերի լուծվելու դեպքում պայմանագրերի կողմերի ունեցած ժամկետանց բոլոր 
պարտավորությունները շարունակում են պահպանել իրենց ուժը մինչև դրանց ամբող-
ջական կատարումը: 

3.18. ՀԿԴ-ն Բանկի միջնորդությամբ Ռեեստրի վարման պայմանագրի կնքման կամ վերա-
կնքման արդյունքում մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկին տրամադրում է  
տվյալ Թողարկողին սպասարկելու հասանելիություն, եթե այն արդեն տրված չէ, իսկ 
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Հաշվի Օպերատորի փոխվելու դեպքում միաժամանակ արգելափակում է նախկին Հաշ-
վի օպերատորի՝ Թողարկողին սպասարկելու հասանելիությունը և ծանուցում վերջինիս 
տվյալ Թողարկողի հետ Ռեեստրի վարման և Թողարկողի արժեթղթերի հաշվի բացումը 
և սպասարկումն ապահովող պահառության պայմանագրերի լուծման վերաբերյալ: Եթե 
Ռեեստրի վարման պայմանագրի վերակնքման ժամանակ Թողարկողի համար բացվել է 
Թողարկողի արժեթղթերի նոր հաշիվ, ապա ՀԿԴ-ն, երեք աշխատանքային օրվա ընթաց-
քում, նախկին Հաշվի օպերատորին տեղեկացնում է նաև Թողարկողի նոր բացված արժե-
թղթերի հաշվի համարի վերաբերյալ: Ծանուցումը ստանալու պահից 1 աշխատանքային 
օրվա ընթացքում նախկին Հաշվի Օպերատորը պարտավոր է փակել իր կողմից բացված 
Թողարկողի արժեթղթերի հաշիվը՝ եթե այդ հաշիվն ունի զրոյական մնացորդ: Եթե 
թողարկողի արժեթղթերի հաշվի մնացորդը զրոյական չէ, ապա նախկին Հաշվի Օպե-
րատորը պարտավոր է Թողարկողի արժեթղթերի նոր բացված հաշվի համարի վերաբեր-
յալ տեղեկացումը ստանալու պահից 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ հաշվում 
առկա հետգնված կամ ձեռք բերված արժեթղթերի պորտֆելը փոխանցել տեղեկացման 
մեջ նշված արժեթղթերի հաշվին և փակել իր կողմից բացված Թողարկողի արժեթղթերի 
հաշիվը:  

 
4 ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
4.1. Արժեթղթերի տեղաբաշխման գործառնությունը Համակարգում գրանցվում է արժեթղթե-

րի առաջնային տեղաբաշխման կամ լրացուցիչ տեղաբաշխման գործառնությունների 
ձևով: 

4.2. Արժեթղթերի տեղաբաշխման գործառնությունը Համակարգում գրանցելու համար ան-
հրաժեշտ է, որ Թողարկողն ունենա ՀԿԴ-ի հետ Բանկի միջնորդությամբ կնքված տվյալ 
արժեթղթերի Ռեեստրի վարման պայմանագիր և Բանկին ներկայացնի արժեթղթերի թո-
ղարկման (տեղաբաշխման) որոշման պատճենը, ինչպես նաև արժեթղթերի տեղա-
բաշխման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանող փաստաթղթի պատճենը, եթե 
նշված տեղեկությունները ներառված չեն արժեթղթերի թողարկման (տեղաբաշխման) 
որոշման մեջ: 

4.3. Տեղաբաշխվող արժեթղթերը Համակարգում կարող են ներառվել միայն ՀԿԴ-ի «Արժեթղ-
թերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագրի շնորհման» կանոնների համաձայն դրանց 
շնորհված ԱՆԾ-ի հիմքով: 

4.4. Լրացուցիչ կամ նոր տեսակի բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ավարտից հետո, Թողար-
կողին և դրա արժեթղթերին վերաբերող տեղեկությունների փոփոխության, ինչպես նաև 
տեղաբաշխված արժեթղթերին ՀԿԴ-ի կողմից ԱՄՏԾ-ի շնորհման (եթե տվյալ արժեթղթե-
րին այն դեռևս շնորհված չէ) նպատակով, Թողարկողը՝ Բանկին պետք է ներկայացնի 
արժեթղթերի տեղաբաշխման արդյունքների պաշտոնապես ամրագրումը հավաստող, 
ինչպես նաև ՀԿԴ-ի «Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագրի շնորհման» կա-
նոններով սահմանված փաստաթղթերը: Արժեթղթերի տեղաբաշխման արդյունքների 
պաշտոնապես ամրագրումը հավաստող փաստաթուղթը չի ներկայացվում այն դեպքում, 
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երբ արժեթղթերի տեղաբաշխումն իրականացվել է Կարգավորվող շուկայի օպերատորի 
առաջնային տեղաբաշխման հարթակում: 

4.5. Լրացուցիչ կամ նոր դասի (տեսակի) բաժնետոմսերի տեղաբաշխման դեպքում, մինչև 
այդ արժեթղթերի տեղաբաշխման արդյունքների պաշտոնապես ամրագրումը հավաս-
տող փաստաթղթերը Թողարկողի կողմից Բանկին ներկայացնելու հաջորդ օրը, ՀԿԴ-ն 
Համակարգում սահմանափակում է տեղաբաշխված (ձեռք բերված) բաժնետոմսերով 
գործառնություն իրականացնելու (ձայնի իրավունք տվող արժեթղթերի դեպքում՝ նաև 
ձայնի իրավունքի մասին տեղեկատվության տրամադրման) հնարավորությունը: Եթե 
թողարկողն իրականացնում է նոր դասի արժեթղթերի տեղաբաշխում, որի նպատակով 
կնքել է ռեեստրի վարման պայմանագիր և տվյալ արժեթղթերի թողարկման (տեղաբաշխ-
ման) համար սահմանված ժամկետներում Համակարգում չի  գրանցվել տվյալ արժեթղ-
թերի՝ Հաշվետիրոջ հաշվում ամրագրման որևէ գործառնություն, ապա տվյալ դասի ար-
ժեթղթերի ռեեստրի վարման պայմանագիրը լուծվում է՝ Թողարկողի կողմից ներկայաց-
ված դիմումի հիման վրա: 

4.6. Կանոնների 4.5 կետում սահմանված դեպքում և ժամանակահատվածում Բանկն իրա-
վունք չունի սահմանափակման ներքո գտնվող արժեթղթերի փոխանցման կամ արժեթղ-
թերի նկատմամբ իրավունքների փոփոխման հանձնարարականների ընդունելը կամ կա-
տարելը: 

4.7. Եթե Թողարկվող արժեթղթերի տեղաբաշխումը նախատեսվում է իրականացնել Կարգա-
վորվող շուկայի արժեթղթերի տեղաբաշխման համակարգով, ապա Թողարկողի հանձ-
նարարականի հիման վրա Բանկը բացում է տեղաբաշխվող արժեթղթերի հաշիվ, որում 
տեղաբաշխման ենթակա արժեթղթերի ծավալը հաշվեգրվում է Կարգավորվող շուկայում 
տեղաբաշխման իրականացման առնվազն նախորդ օրը՝ Թողարկողի հանձնարարակա-
նի և Կարգավորվող շուկայի օպերատորի արժեթղթերի տեղաբաշխման վերաբերյալ 
որոշման պատճենի հիման վրա: Թողարկողի հանձնարարականում պետք է նշվի արժե-
թղթերի տեղաբաշխման սկզբի և ավարտի ժամկետները կամ դրանց որոշման կարգը: 

4.8. Եթե արժեթղթերի տեղաբաշխման ավարտի դրությամբ տեղաբաշխվող արժեթղթերի 
հաշվում դեռ առկա են չտեղաբաշխված (մնացորդային) արժեթղթեր, ապա դրանք Բանկի 
ներկայացմամբ չեղարկվում են ՀԿԴ-ի կողմից: 

4.9. Տեղաբաշխվող արժեթղթերի հաշիվը փակվում է Թողարկողի պահանջով կամ Բանկի 
հետ Ռեեստրի վարման պայմանագրի լուծման դեպքում՝ միաժամանակ չեղարկելով այդ 
հաշվին առկա չտեղաբաշխված (մնացորդային) արժեթղթերը, եթե այդպիսիք կան: 

4.10. Կարգավորվող շուկայից դուրս իրականացվող արժեթղթերի տեղաբաշխման պարագա-
յում Թողարկողը կամ Թողարկողի հետ կնքած պայմանագրի հիման վրա արժեթղթերը 
տեղաբաշխողն արժեթղթերի տեղաբաշխման գործարքների արդյունքները Համակար-
գում ամրագրելու համար Բանկին պետք է ներկայացնի արժեթղթերի տեղաբաշխման 
հանձնարարականներ (Հավելված 3), որոնք պետք է պարունակեն հետևյալ պարտադիր 
տեղեկությունները. 
1) Արժեթղթերի Թողարկողի անվանումը և ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն, 
2) Թողարկված արժեթղթերի քանակը  
3) Տեղաբաշխված արժեթղթերի քանակը (արժեթղթերի  տեղաբաշխումն ավարտված 
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լինելու դեպքում), 
4) Տեղաբաշխված արժեթղթերը ձեռքբերող անձի  անուն, ազգանունը (անվանումը), նրա 

ակտիվ կարգավիճակով արժեթղթերի հաշվի համարը, ձեռքբերած արժեթղթերի 
քանակը և ձեռքբերման գինը, 

5) անհրաժեշտության դեպքում նաև Բանկի կողմից պահանջվող այլ տեղեկություններ  
և հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր: 

4.11. ՆԴ համապատասխան աշխատակիցը, հավաստիանալով, որ Թողարկողի կողմից ներ-
կայացված փաստաթղթերը կազմված և հաստատված են պատշաճ կերպով, վերջինիս 
կողմից ներկայացված փաստաթղթերն ու արժեթղթերի տեղաբաշխման հանձնարարա-
կանները հանձնում է Իրավաբանական բաժնին տեղաբաշխման գործառնությունը գրան-
ցելու համար եզրակացություն ստանալու նպատակով: 

4.12. Բանկի կողմից արժեթղթերի տեղաբաշխման հանձնարարականները ներկայացվում են 
ՀԿԴ՝ Ծրագրային համակարգում ՆԴ համապատասխան աշխատակցի կողմից դրանց 
մուտքագրման միջոցով, որի արդյունքում  ստուգվում է հանձնարարականում նշված 
արժեթղթերի հաշվեհամարների և արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրի համապատաս-
խանությունը Ծրագրային համակարգում առկա  տեղեկությունների հետ: Անհամապա-
տասխանությունների բացակայության դեպքում գործառնությունը Համակարգում 
գրանցվում է: 

4.13. Արժեթղթերի տեղաբաշխման  Հանձնարարականներում և Ծրագրային համակարգում 
առկա տեղեկատվության համադրության արդյունքում անհամապատասխանությունների 
հայտնաբերման դեպքում Ծրագրային համակարգը մերժում է արժեթղթերի տեղաբաշխ-
ման հանձնարարականի կատարումը, որի մասին համապատասխան հաղորդագրութ-
յամբ Բանկը տեղեկացվում է: Բանկը իր հերթին մերժման մասին տեղեկացնում է թողար-
կողին (տեղաբաշխողին): 

 
5. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ 

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
5.1 Արժեթղթերով հավաստվող իրավունքների ծագման, փոփոխման կամ դադարեցման 

մասին Թողարկողի որոշմամբ պետք է հստակ որոշվի այն ամսաթիվը, որի հիման վրա 
որոշվում են այն անձինք, որոնց վրա տարածվում է այդ որոշումը: Եթե Թողարկողի 
որոշումից հստակ չի որոշվում սույն կետում նշված ամսաթիվը, ապա որպես այդպիսի 
ամսաթիվ ընդունվում է Թողարկողի համապատասխան որոշման ուժի մեջ մտնելու 
ամսաթիվը, եթե այդպիսի ամսաթիվ սահմանված է որոշմամբ, իսկ որոշման ուժի մեջ 
մտնելու ամսաթիվ սահմանված չլինելու դեպքում՝ որոշման ընդունման ամսաթիվը: 

5.2 Եթե կորպորատիվ գործողության գրանցման ժամանակ պարզվում է, որ կորպորատիվ 
գործողության վերաբերյալ Թողարկողի որոշմամբ սահմանված՝ անձանց և/կամ նրանց 
պատկանող արժեթղթերին վերաբերող տեղեկությունները տարբերվում են Համակար-
գում առկա տեղեկություններից, ապա Թողարկողի կորպորատիվ գործողության գրանց-
ման համար հիմք են ընդունվում Համակարգում առկա տեղեկությունները: Եթե Թողար-
կողն իրականացրել է մի քանի կորպորատիվ գործողություններ, ապա դրանցից յուրա-
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քանչյուրով պայմանավորված գործառնությունները Համակարգում գրանցվում են առան-
ձին՝ հաշվի առնելով գործողությունների իրականացման հերթականությունը: 

5.3 Եթե Թողարկողն իրականացնում է արդեն տեղաբաշխված արժեթղթերի լրացուցիչ տե-
ղաբաշխում կամ նոր դասի (տեսակի) արժեթղթերի տեղաբաշխում, ապա մինչև այդ 
գործընթացի ավարտը (մինչև լրացուցիչ կամ նոր դասի (տեսակի) արժեթղթերի տեղա-
բաշխման արդյունքների օրենքով սահմանված կարգով հաստատումը և/կամ կանոնադ-
րության համապատասխան փոփոխությունների գրանցումը՝ եթե արժեթղթերի տեղա-
բաշխման արդյունքները պետք է արտացոլվեն կանոնադրությունում) և Համակարգում 
համապատասխան տեղեկությունների գրանցումը լրացուցիչ կամ նոր տեղաբաշխվող 
արժեթղթերին առնչվող կորպորատիվ գործողություններով պայմանավորված գործառ-
նությունները (բացառությամբ՝ տվյալ արժեթղթերի չեղյալ համարելու դեպքի) Համակար-
գում գրանցման ենթակա չեն: 

5.4 Արժեթղթերի անվանական արժեքի փոփոխմամբ, արժեթղթերի համախմբմամբ, արժե-
թղթերի բաժանմամբ, պայմանավորված գործառնությունների գրանցման դեպքում Թո-
ղարկողը ՆԴ համապատասխան աշխատակցին է ներկայացնում կորպորատիվ գործառ-
նության հանձնարարական (Հավելված 4), որում և որին կից պետք է ներկայացվեն 
հետևյալ տեղեկությունները և փաստաթղթերը. 
1) Թողարկողի անվանումը և փոխարկվող արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն, 
2) կորպորատիվ գործառնության նկարագիրը, 
3) արժեթղթերի փոխարկման գործակիցը, 
4) Արժեթղթերի քանակը և անվանական արժեքը մինչև փոխարկումը և փոխարկումից 

հետո, 
5) Կորպորատիվ գործողություն իրականացնելու մասին Թողարկողի իրավասու մարմ-

նի որոշման պատճենը, 
6) Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագրի (ԱՄՏԾ) կամ արժեթղթերի նույ-

նականացնող ծածկագրի (ԱՆԾ) շնորհման Հայտ, ըստ ՀԿԴ-ի «Արժեթղթերի միջազ-
գային տարբերակիչ ծածկագրի շնորհման» կանոնների, 

7) Թողարկողի կանոնադրության փոփոխությունը (փոփոխված կանոնադրությունը) և 
պետական գրանցման համապատասխան փաստաթղթերի պատճեները, եթե կորպո-
րատիվ գործողությունը հանգեցրել է Թողարկողի կանոնադրության փոփոխությանը, 

8) անհրաժեշտության դեպքում նաև Բանկի կողմից պահանջվող այլ տեղեկություններ 
և հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր: 

5.5 ՆԴ համապատասխան աշխատակիցը, հավաստիանալով, որ Թողարկողի կողմից ներ-
կայացված փաստաթղթերը կազմված և հաստատված են պատշաճ կերպով, վերջինիս 
կողմից ներկայացված փաստաթղթերն ու կորպորատիվ գործառնության հանձնարարա-
կանները հանձնում է Իրավաբանական բաժնին կորպորատիվ գործառնությունը գրան-
ցելու համար եզրակացություն ստանալու նպատակով: 

5.6 Թողարկողի որոշմամբ մեկ տեսակի արժեթղթերի մեկ այլ տեսակի արժեթղթերով փո-
խարկմամբ պայմանավորված գործառնությունների գրանցման համար, ի լրումն 5.4 կե-
տով սահմանված տեղեկությունների (փաստաթղթերի), Թողարկողը պետք է Բանկին 
ներկայացնի նաև փոխարկումն ապահովող արժեթղթերի թողարկման (տեղաբաշխման) 



 
ԴԴ եե պպ ոո զզ իի տտ աա րր իի աա յյ իի   կկ ոո ղղ մմ իի ցց   մմ աա տտ ոո ււ ցց վվ ոո ղղ   աա րր ժժ եե թթ ղղ թթ եե րր իի   

ռռ եե եե սս տտ րր աա վվ աա րր մմ աա նն   մմ իի ջջ նն ոո րր դդ աա վվ ոո րր մմ աա նն   գգ ոո րր ծծ ոո ււ նն եե ոո ււ թթ յյ աա նն   կկ աա նն ոո նն նն եե րր 
Տարբերակ` 3.0 Կարգավիճակը՝ հաստատված Ամսաթիվ` 24.11.2016 թ. 

 

 13 

մասին Թողարկողի որոշման պատճենը, եթե նշված փոխարկումն  ուղեկցվում է փոխար-
կումն ապահովող արժեթղթերի տեղաբաշխմամբ և եթե այդ որոշումը դեռ ներկայացված 
չէ Բանկին: 
Փոխարկելի արժեթղթերի փոխարկման նպատակով լրացուցիչ թողարկվող կամ նոր 
տեսակի արժեթղթերի տեղաբաշխումն Համակարգում գրանցվում է 4 գլխի համաձայն: 
Այլ դեպքերում մեկ տեսակի արժեթղթերի մեկ այլ տեսակի արժեթղթերով փոխարկումը 
կատարվում է փոխարկվող արժեթղթերի մարման և տեղաբաշխվող արժեթղթերի հաշ-
վեգրման միջոցով: 

5.7 Թողարկողի վերակազմավորմամբ պայմանավորված կորպորատիվ գործողությունները 
Համակարգում գրանցվում են Թողարկողի վերաբերյալ տեղեկությունների փոփոխութ-
յամբ, եթե Թողարկողի վերակազմավորման ընթացքում տեղի չի ունեցել արժեթղթերի 
անվանական արժեքի և/կամ քանակի փոփոխություն: Եթե Թողարկողի վերակազմա-
վորման ընթացքում տեղի է ունեցել նաև արժեթղթերի անվանական արժեքի և/կամ քա-
նակի փոփոխություն, ապա Համակարգում գրանցվում են նաև այդ կորպորատիվ գոր-
ծողությունները: 

5.8 Թողարկողի միացման ճանապարհով վերակազմակերպմամբ պայմանավորված  կորպո-
րատիվ գործողությունները գրանցելու համար ի լրումն Կանոնների 5.4 կետով սահման-
ված տեղեկությունների, միացման արդյունքում դադարած Թողարկողի իրավահաջորդ 
հանդիսացող Թողարկողը Բանկ է ներկայացնում վերակազմակերպման արդյունքում 
դադարած ընկերության վերաբերյալ պետական գրանցման մարմնի կողմից տրված 
տեղեկանքի պատճենը: 

5.9 Թողարկողի առանձնացման ճանապարհով վերակազմակերպմամբ պայմանավորված 
կորպորատիվ գործողությունները Համակարգում գրանցելու համար ի լրումն Կանոնների 
5.4 կետով սահմանված տեղեկությունների (փաստաթղթերի), վերակազմակերպվող  Թո-
ղարկողը Բանկ է ներկայացնում վերակազմակերպման արդյունքում  նոր ստեղծված 
ընկերությունների պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենները: Թո-
ղարկողի միաձուլման և բաժանման ճանապարհով վերակազմակերպմամբ պայմանա-
վորված կորպորատիվ գործողությունները Համակարգում գրանցվում են վերակազմա-
կերպման արդյունքում դադարած ընկերությունների իրավահաջորդ հանդիսացող Թո-
ղարկողի (թողարկողների) կողմից Բանկի միջնորդությամբ ռեեստրի վարման պայմա-
նագիր կնքելիս, որի ժամանակ, ի լրումն սույն կանոնների 3.4 և 5.4 կետերով սահմանված 
տեղեկությունների (փաստաթղթերի) իրավահաջորդ հանդիսացող Թողարկողը Բանկ է 
ներկայացնում վերակազմակերպման արդյունքում դադարած ընկերությունների (ընկե-
րության) վերաբերյալ պետական գրանցման մարմնի կողմից տրված տեղեկանքները (տե-
ղեկանքը): 

5.10 Եթե բաժանման, միացման կամ միաձուլման ճանապարհով վերակազմակերպման արդ-
յունքում դադարած և իրավահաջորդ հանդիսացող Թողարկողները չեն սպասարկվել 
(սպասարկվում) Բանկի կողմից, ապա սույն կետում  նշված վերակազմակերպմամբ պայ-
մանավորված կորպորատիվ գործողությունները Համակարգում գրանցելիս իրավահա-
ջորդ Թողարկողին սպասարկող Հաշվի Օպերատորը պետք է ՀԿԴ-ին տեղեկություններ 
տրամադրի դադարած Թողարկողների վերաբերյալ՝ ներկայացնելով նաև վերակազմա-
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կերպման արդյունքում դադարած ընկերությունների (ընկերության) վերաբերյալ պետա-
կան գրանցման մարմնի կողմից տրված տեղեկանքները (տեղեկանքը): Նշված տեղեկութ-
յունների հիմքով ՀԿԴ-ն արգելափակում է դադարած Թողարկողին սպասարկող Հաշվի 
Օպերատորի՝ այդ Թողարկողին սպասարկման հասանելիությունը, անհրաժեշտության 
դեպքում այն փոխանցելով իրավահաջորդ Թողարկողին սպասարկող Հաշվի Օպերատո-
րին, միաժամանակ  սպասարկման հասանելիության դադարեցման, ինչպես նաև դադա-
րած Թողարկողի հետ կնքած պայմանագրերի լուծման մասին տեղեկացնում է դադարած 
Թողարկողին սպասարկած Հաշվի Օպերատորին՝ ներկայացնելով նաև սպասարկված Թո-
ղարկողի դադարման վերաբերյալ պետական գրանցման մարմնի կողմից տրված տեղե-
կանքը: 

5.11 Կորպորատիվ գործողության իրականացման արդյունքում կոտորակային (ոչ ամբողջա-
կան) արժեթղթերի (այդ թվում բաժնետոմսերի) առաջացման դեպքում դրանք ենթակա են 
Թողարկողի կողմից հետգնման ՀՀ օրենսդրությամբ և Թողարկողի որոշմամբ սահմանված 
կարգով և ժամկետներում: 

Եթե ՀՀ օրենսդրությամբ կամ Թողարկողի որոշմամբ կոտորակային արժեթղթերի հետ-
գնման ժամկետներ սահմանված չեն, ապա ՀԿԴ-ն կոտորակային արժեթղթերի սեփակա-
նատերերի (անվանատերերի) հաշիվներից հետգնման ենթակա կոտորակային արժեթղ-
թերի փոխանցումը Թողարկողի արժեթղթերի հաշվին իրականացնում է համապատաս-
խան կորպորատիվ գործողության գրանցման ժամանակ՝ Բանկի ներկայացմամբ: Այդ 
դեպքում կոտորակային արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) հաշիվներից 
հետգնման ենթակա կոտորակային արժեթղթերի փոխանցումը Թողարկողի արժեթղթերի 
հաշվին կարող է իրականացվել նաև Բանկի կողմից,  եթե արժեթղթերի հաշիվներն ունեն 
ակտիվ կարգավիճակ և սպասարկվում են Բանկի կողմից: 
Բանկը պարտավոր է իր միջոցով սպասարկվող կոտորակային արժեթղթերի սեփականա-
տերերին (անվանատերերին) վերջիններիս դիմումի հիման վրա անվճար տեղեկացնել 
կորպորատիվ գործողության արդյունքում կոտորակային արժեթղթերի հետգնման վերա-
բերյալ: Բանկը պարտավոր է նաև Թողարկողի պահանջով նրան տրամադրել կոտորա-
կային (ոչ ամբողջական) արժեթղթերի սեփականատերեր (անվանատերեր) հանդիսացած 
անձանց ցուցակը՝ նշելով նրանց պատկանող կոտորակային արժեթղթերի քանակը: 

5.12 Եթե կորպորատիվ գործողությամբ նախատեսված է Հաշվետիրոջ կողմից արժեթղթերի 
փոխանցում Թողարկողի արժեթղթերի հաշվին, ապա այդ նպատակով Հաշվետերը փո-
խանցվող արժեթղթերը ներառող հաշիվը սպասարկելու դեպքում,  ՆԴ համապատասխան 
աշխատակցին է ներկայացնում հանձնարարական (Հավելված 5), որը պետք է ներառի 
հետևյալ տեղեկությունները. 
1) Թողարկողի անվանումը և փոխանցվող արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն, 
2) Արժեթղթերի այն հաշվի համարը, որի վրա հաշվեգրված են փոխանցման ենթակա 

արժեթղթերը, 
3) Թողարկողի  արժեթղթերի հաշվի համարը, 
4) Փոխանցվող  արժեթղթերի քանակը, 
5) Փոխանցվող արժեթղթերի օտարման պայմանագրային գինը, 
6) Բանկի պահանջով այլ տեղեկություններ և հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր: 
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5.13 Արժեթղթերի մարմամբ  պայմանավորված կորպորատիվ գործողությունները գրանցելու 
համար Թողարկողը Բանկին է ներկայացնում հանձնարարական (Հավելված 6), որը 
պետք է ներառի հետևյալ տեղեկությունները. 
1) Թողարկողի անվանումը և մարվող արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն, 
2) Արժեթղթերի մարման  հիմքերի նկարագրությունը, 
3)  Մարման ենթակա արժեթղթերի քանակը կամ դրա որոշման կարգը, 
4) Արժեթղթերի մարման ամսաթիվը, 
5) Բանկի պահանջով այլ տեղեկություններ և հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր: 
Պարտատոմսերի մարման ամսաթիվը Համակարգում մուտքագրված լինելու դեպքում 
այդ արժեթղթերի մարման օրը դրանք Հաշվետերերի արժեթղթերի հաշիվներում մար-
վում են ինքնաշխատ կերպով: 

5.14 Արժեթղթերի չեղարկման կորպորատիվ գործողությունը գրանցելու համար Թողարկողը 
Բանկին է ներկայացնում հանձնարարական (Հավելված 7), որը պետք է ներառի հետևյալ 
տեղեկությունները. 
1) Թողարկողի անվանումը և չեղարկվող արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն, 
2) Արժեթղթերը չեղարկելու հիմքերի նկարագրությունը, 
3) Չեղարկման ենթակա արժեթղթերի քանակը կամ դրա որոշման կարգը, 
4) Արժեթղթերը չեղարկման ամսաթիվը, 
5) Բանկի պահանջով այլ տեղեկություններ և հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր: 

5.15 Թողարկողի կողմից կորպորատիվ գործողության դեպքում Համակարգում համապա-
տասխան գրառումները կատարվում են Թողարկողի տվյալ դասի արժեթղթերի բոլոր 
գրանցված սեփականատերերի (անվանատերերի) արժեթղթերի հաշիվներում՝ ըստ 
նրանց պատկանող (նրանց անվամբ գրանցված) Թողարկողի տվյալ դասի արժեթղթերի 
քանակի համամասնության, եթե այլ բան չի բխում կորպորատիվ գործողության էութ-
յունից: 

5.16 Թողարկողի արժեթղթերի հաշվում առկա հետգնված (ձեռքբերված) արժեթղթերի մա-
րումն (չեղյալ համարումը) իրականացնում է ՀԿԴ-ն՝ Բանկի ներկայացմամբ: 

5.17 Կորպորատիվ գործողությունների հետ կապված գործառնությունը Համակարգում 
գրանցվում է Թողարկողից համապատասխան փաստաթղթերը և տեղեկությունները 
ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե կորպորատիվ գործողության 
գրանցման հանձնարարականով այլ՝ ավելի երկար, ժամկետ սահմանված չէ կամ այլ բան 
չի բխում կորպորատիվ գործողության էությունից: 

 
6  ՌԵԵՍՏՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ 

 
6.1 Թողարկողը պարտավոր է լուծարման  վերաբերյալ որոշման ընդունման կամ Թողար-

կողի նկատմամբ սնանկացման գործընթաց սկսվելու կամ դադարեցնելու, Թողարկողի 
անվանման, պետական գրանցման տեղեկությունների,գրանցման հասցեի  կամ գտն-
վելու վայրի, կոնտակտային տվյալների, Թողարկողի անունից հանձնարարականներ 
կամ հարցումներ ներկայացնելու լիազորություններ ունեցող անձի, Թողարկողի կողմից 
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թողարկված (տեղաբաշխված) արժեթղթերի վերաբերյալ Համակարգում առկա տեղե-
կությունների փոփոխության, ինչպես նաև Ռեեստրի վարման շրջանակներում ներկա-
յացված տեղեկություններում անճշտությունների կամ թերությունների (բացթողումների) 
բացահայտման դեպքում հնարավոր սեղմ ժամկետներում Բանկին տեղեկացնել՝ ներկա-
յացնելով փոփոխությունները հավաստող կամ անճշտությունները և թերություններն 
ուղղելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: 

6.2 Եթե Թողարկողին և նրա արժեթղթերին վերաբերող տեղեկությունների փոփոխություն-
ները հանգեցնում են ՀԿԴ-ի «Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագրի շնորհ-
ման» կանոններին համաձայն նախկինում ներկայացված տեղեկատվության փոփոխութ-
յան, ապա Թողարկողը Բանկին պետք է ներկայացնի նաև, համապատասխանաբար, 
ԱՄՏԾ-ի կամ (ԱՆԾ)-ի շնորհման Հայտի փոփոխությունը: 

6.3 Թողարկողը՝ Ռեեստրի վարման շրջանակներում բացահայտված անճշտությունների 
(թերությունների, բացթողումների) կամ Ռեեստրում առկա ոչ արդիական տեղեկատ-
վության պատճառով իր կողմից թողարկված արժեթղթերով վերապահված իրավունքնե-
րի իրականացման համար հնարավոր խոչընդոտները վերացնելու, և ըստ այդմ՝ Ռեեստ-
րում առկա տեղեկատվությունը արդիական պահելու նպատակով, կարող է Բանկին ներ-
կայացնել նաև իր կողմից թողարկված արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերե-
րի) ժամանակավոր կամ նույնականացման ենթակա հաշիվներին վերաբերող՝ իրեն 
հայտնի դարձած արդիական տեղեկությունները կամ բացահայտված անճշտությունների 
ուղղումները:  

6.4 Ռեեստրի վարման շրջանակներում բացահայտված անճշտությունների (թերություննե-
րի, բացթողումների) ուղղելու կամ թողարկված  արժեթղթերի սեփականատերերին վե-
րաբերող տեղեկատվությունն արդիական պահելու նպատակով Թողարկողի կողմից 
ներկայացված տեղեկությունները Համակարգում չեն գրանցվում, եթե Ռեեստրում  առկա  
տեղեկատվության փոփոխության դիմումը (պահանջը) բավարար հիմնավորված չէ,  
Բանկն ունի հիմնավոր կասկածներ այն մասին, որ տեղեկատվության ուղղումը կամ 
թարմացումը կարող է հանգեցնել Հաշվետիրոջ, նրան պատկանողարժեթղթերի  քանակի 
կամ նշված արժեթղթերի նկատմամբ երրորդ անձանց գույքային իրավունքների անհիմն 
փոփոխությանը կամ այդ և արժեթղթերով հավաստված իրավունքների իրականացման 
անհիմն սահմանափակմանը: 

6.5 Բանկը մերժում է Թողարկողի դիմումի հիման վրա Ռեեստրում առկա տեղեկություն-
ների փոփոխությունների վերաբերյալ Համակարգում գրանցումների կատարումը, եթե 
դիմումը կամ դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը կամ տեղեկությունները թերի են, 
կամ չեն համապատասխանում օրենքով, դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրա-
վական ակտերով կամ ՀԿԴ-ի և Բանկի կանոններով սահմանված պահանջներին կամ 
առկա են սույն գլխի 6.4 ենթակետով նախատեսված հիմքերը: Դիմումը մերժելու դեպքում 
Բանկը պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել դիմումը ներկայացրած անձին՝ նշելով 
մերժման պատճառները: 

6.6 Թողարկողի նախաձեռնությամբ Ռեեստրի վարման շրջանակներում Բանկին ներկայաց-
ված տեղեկություններում անճշտությունների կամ թերությունների (բացթողումների) 
ուղղումները Համակարգում գրանցելու համար Թողարկողը պետք է վճարի ուղղումների 
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գրանցման համար նախատեսված վճարները՝ սահմանված լինելու դեպքում:  
6.7 Բանկը, Համակարգում առկա տեղեկությունների փոփոխություններին վերաբերող ան-

հրաժեշտ տեղեկությունները և փաստաթղթերը ստանալուց հետո, մեկ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում, իր իրավասությունների շրջանակներում, Համակարգում կատարում է 
Թողարկողից ստացած տեղեկությունների փոփոխությունները և/կամ ՀԿԴ-ին է փոխան-
ցում տեղեկությունների փոփոխություններին վերաբերող տեղեկությունները և փաստա-
թղթերը, եթե Համակարգում տեղեկությունների փոփոխությունների ամբողջական կամ 
մասնակի կատարումը գտնվում է ՀԿԴ-ի իրավասության շրջանակներում: 

6.8 Թողարկողի դիմումի հիման վրա Համակարգում գրանցումները կատարվում են կամ 
մերժվում են համապատասխան դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ու տեղեկութ-
յունները ստանալուց հետո առավելագույնը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, 
եթե այլ բան չի բխում Համակարգում համապատասխան գրանցումների կատարման 
էությունից: 

 
7 ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ 

 
7.1 Համակարգից տեղեկություններ տրամադրվում են ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված 

հիմքերով և կարգով: 
Բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի, երրորդ անձանց հարց-

ման հիման վրա կամ երրորդ անձանց վերաբերողող տեղեկություններ Համակարգից չեն 
տրամադրվում: 

7.2 Հրապարակման ենթակա տեղեկությունները հրապարակվում են ՀԿԴ-ի  ինտերնետային 
կայքում: 

7.3 Համակարգից տեղեկություններ ստանալու իրավունք ունեն. 
1) Թողարկողը, 
2) Հաշվետերը և նրա լիազորված ներկայացուցիչը, 
3) Նոտարները, 
4) Կենտրոնական բանկը և պետական այլ մարմինները, 
5) Օրենքով և Կանոններով նախատեսված այլ անձինք: 

7.4 Թողարկողն իրավունք ունի Ռեեստրից տեղեկություններ ստանալ իր իրավասության 
շրջանակներում տրված գրավոր (թղթային կամ էլեկտրոնային՝ ըստ Բանկի հետ պայմա-
նավորվածության) հարցմանը համապատասխան ծավալով՝ հաշվի առնելով սահման-
ված սահմանափակումները: 

7.5 Բանկը Թողարկողի գրավոր հարցման հիման վրա հարցումը ստանալու պահից 5 աշ-
խատանքային օրվա ընթացքում (կամ հարցման մեջ նշված ավելի երկար ժամկետում) 
Թողարկողի հետ համաձայնեցված կարգով, վերջինիս տրամադրում է արժեթղթերի սե-
փականատերերի (անվանատերերի) ցուցակը (այսուհետ՝ «Ցուցակ») հարցման մեջ նշված 
ամսաթվի դրությամբ: 

7.6 Ռեեստրավարման ենթակա արժեթղթերի այն Թողարկողներին, որոնք Բանկի հետ չու-
նեն գործող Ռեեստրի վարման պայմանագիր կամ որոնց Ռեեստրի վարման ծառայութ-
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յունները կասեցված են, Համակարգից տեղեկություններ (այդ թվում՝ Ցուցակ) չեն տրա-
մադրվում: 

7.7 Թողարկողի կողմից ներկայացվող Ցուցակի տրամադրման հարցումը պետք է պարտա-
դիր պարունակի հետևյալ տեղեկությունները. 
1) Թողարկողի անվանումը և ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ, 
2) Ցուցակի կազմման ամսաթիվը, 
3) Ամսաթիվը, որի դրությամբ պետք է ներկայացվեն ցուցակում ներառված տեղեկութ-

յունները, 
4) Ցուցակի տրամադրման ձևը՝ թղթային (փոստով կամ առձեռն) կամ էլեկտրոնային: 

7.8 Ցուցակը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները (Հավելված 2.). 
1) Ֆիզիկական անձ Հաշվետիրոջ անունը, ազգանունը, բնակության վայրը և/կամ հաշ-

վառման հասցեն, իրավաբանական անձ Հաշվետիրոջ՝ անվանումը, գտնվելու վայրը 
(փոստային հասցեն), 

2) անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը, համարը և սերիան (ֆիզիկական անձանց 
համար), հարկ վճարողի հաշվառման համարը կամ համապատասխան պետական 
մարմնի կողմից տրված նույնականացման այլ համարը (իրավաբանական անձանց 
համար) , 

3) Հաշվետիրոջը պատկանող՝ Թողարկողի տվյալ դասի արժեթղթերի քանակը և մաս-
նաբաժինը արժեթղթերի ընդհանուր քանակում (տոկոսներով), 

4) Հաշվետիրոջ վճարային գործակալի վերաբերյալ տեղեկություններ (ընթացիկ/հաշ-
վարկային հաշվի համար), 

5) Համակարգում Հաշվետիրոջ՝ Թողարկողի տվյալ դասի արժեթղթերը ներառող, արժե-
թղթերի հաշվի համարը, 

6) Տեղեկություն Հաշվետիրոջ արժեթղթերով հավաստվող ձայնի իրավունքի սահմանա-
փակման վերաբերյալ (առկայության դեպքում), 

7) Թողարկողին և Թողարկողի արժեթղթերը նույնականացնող տեղեկություններ, 
8) Ցուցակի կազմման ամսաթիվը և ժամը, 
9) Ամսաթիվը և ժամը, որի դրությամբ ներկայացված են ցուցակում ներառված տեղե-

կությունները: 
7.9 Թողարկողի պահանջով Բանկը պարտավոր է Թողարկողին տրամադրել ցուցակում ներ-

առված անվանատիրոջ հաշվին հաշվառված արժեթղթերի սեփականատերերի ցանկը: 
7.10 Բանկը Թողարկողի գրավոր հարցումը ստանալու պահից 5 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում (կամ հարցման մեջ նշված ավելի երկար ժամկետում) վերջինիս տրամադ-
րում է Թողարկողի կողմից թողարկված և տեղաբաշխված արժեթղթերով Համակարգում 
կատարված գործառնությունների (արժեթղթերի փոխանցումների՝ հիմքերով կամ առանց 
հիմքերի, և հիմքերի զուգորդմամբ այլ գործառնությունների) մասին տեղեկանք կամ այլ 
տեղեկություններ հարցման մեջ նշված ժամանակահատվածի համար: 

7.11 Բանկը մերժում է Թողարկողի հարցմամբ պահանջվող տեղեկությունների տրամադ-
րումը, եթե Թողարկողի հարցումը չի համապատասխանում սույն կանոններով սահ-
մանված պահանջներին կամ եթե Թողարկողը չի վճարել կամ հրաժարվում է վճարել 
տեղեկությունների տրամադրման համար Բանկի սակագների մասին կանոններով 
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սահմանված վճարը:Բանկը սույն գլխով սահմանված տեղեկությունները տրամադրում է 
միայն այդ տեղեկությունները ստանալու իրավունք ունեցող անձանց, այդ թվում՝ այն 
լիազորված ներկայացուցիչներին, որոնց լիազորությունների գործողության մեջ լինելու 
փաստի մասին առկա են համապատասխան տեղեկություններ Համակարգում կամ 
ներկայացված այլ փաստաթղթերում:Սույն գլխով սահմանված տեղեկությունները վավե-
րացվում է՝ Բանկի համապատասխան իրավասություն ունեցող անձի ստորագրությամբ, և 
կնքվում է Բանկի կնիքով կամ դրոշմակնիքով (առկայության դեպքում): Նշված տեղեկութ-
յուններն էլեկտրոնային եղանակով տրամադրելու և վավերացնելու վերաբերյալ սույն 
կետով սահմանված պահանջները պահպանելու անհնարինության կամ տեղեկություն-
ների ստացման վերաբերյալ ստացող կողմի հետ այլ պայմանավորվածության առկայութ-
յան դեպքում Բանկը պարտավոր է տեղեկությունները տրամադրել էլեկտրոնային կապի 
այնպիսի միջոցներով, որոնք կհավաստեն նշված տեղեկությունները Բանկի կողմից ներ-
կայացնելու փաստը: 

7.12 Նոտարն օրենքով նախատեսված դեպքերում իրավունք ունի Համակարգից տեղեկություն-
ներ ստանալ իր իրավասության շրջանակներում տրված հարցմանը համապատասխան 
ծավալով: 

7.13 Եթե նոտարական հարցումն ուղղվում է Բանկին, ապա Բանկը պարտավոր է մեկ աշխա-
տանքային օրվա ընթացքում նշված հարցումը տրամադրել ՀԿԴ-ին: 

7.14 Եթե ՀԿԴ-ն նոտարական հարցումը ստացել է Բանկի միջնորդությամբ, ապա կարող է նո-
տարական հարցման պատասխանը տրամադրել Բանկի միջոցով: Եթե ՀԿԴ-ն պարզում է, 
որ հարցումը վերաբերվում է ակտիվ հաշվի կարգավիճակ ունեցող արժեթղթերի հաշվին, 
ապա կարող է նոտարական հարցումը՝ այն ստացման պահից 1 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում, վերահասցեագրել Բանկին, որի միջոցով իրականացվում է արժեթղթերի 
հաշվի սպասարկումը: Բանկը նոտարական հարցման ստացման պահից 2 աշխատան-
քային օրվա ընթացքում նոտարին կամ նոտարական հարցման մեջ նշված անձին տրա-
մադրում է նոտարական հարցման պատասխանը: 

7.15 ՀՀ Կենտրանական բանկը և պետական այլ մարմինները Համակարգից տեղեկություններ 
ստանալու իրավունք ունեն միայն իրենց իրավասության շրջանակներում՝ ՀՀ օրենսդ-
րությամբ և ՀԿԴ համապատասխան կանոններով սահմանված կարգով: 

 
8 ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ 
 

8.1 Թողարկողը Բանկ է ներկայացնում հանձնարարական (պահանջ) կատարված գործառ-
նությունների մասին որոնք վերաբերում են Թողարկողի ընդհանրացված տեղեկություն-
ներին, Թողարկողի արժեթղթերի (այդ թվում՝ լրացուցիչ թողարկված) թողարկմանը և 
տեղաբաշխմանը, Թողարկողի կողմից իրականացվող կորպորատիվ գործողություննե-
րին: Բանկը գրավոր հանձնարարականը (պահանջը) ստանալու պահից 1 աշխատան-
քային օրվա ընթացքում պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել ՀԿԴ-ին գրավոր կամ 
ՍիԲիԷյՆեթ իրավասու էլեկտրոնային հասցեով՝ ներկայացնելով Թողարկողից ստացված 
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դիմումի (հանձնարարականի) պատճենը: ՀԿԴ-ն պարտավոր է նշված հայտարարութ-
յունը հրապարակել սույն կանոններով սահմանված կարգով իր  ինտերնետային կայքում 
Բանկի կողմից հանձնարարականի (պահանջի) ստացման պահից 5 աշխատանքային 
օրվա ընթացքում:  

8.2 Կանոնների 8.1 կետով նախատեսված հայտարարությունը պարունակում է Թողարկողի 
ֆիրմային անվանումը, ՀՎՀՀ կամ պետական գրանցման վերաբերյալ այլ տեղեկություն, 
գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), գործառնության նկարագրությունը, գործառնութ-
յան կատարման ամսաթիվը (հնարավորության դեպքում) և սույն գլխով նախատեսված 
այլ տեղեկություններ: 

8.3 Արժեթղթերի (այդ թվում՝ լրացուցիչ թողարկված) գրանցման վերաբերյալ հայտարա-
րությունը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 
1) Արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն, 
2) Գրանցված արժեթղթի տեսակը (դասը), 
3) Արժեթղթերի անվանական արժեքը (առկայության դեպքում) և արժույթը, 
4) Արժեթղթերի քանակը:  

8.4 Արժեթղթերի անվանական արժեքի փոփոխման վերաբերյալ հայտարարությունը պա-
րունակում է հետևյալ տեղեկությունները. 
1) Արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կսմ ԱՆԾ-ն, 
2) Արժեթղթի նախկին և նոր անվանական արժեքները: 

8.5 Արժեթղթերի փոխարկման վերաբերյալ հայտարարությունը պարունակում է հետևյալ 
տեղեկությունները. 
1) Փոխարկվող արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն, 
2) Այն արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն, որոնց փոխարկվում են արժեթղթերը, եթե 

դրանք գրանցված են Համակարգում, 
3) Սույն կետի 2) ենթակետում նշված արժեթղթերի թողարկողի անվանումը, եթե Թո-

ղարկողը փոխարկվող արժեթղթի թողարկողը չէ, 
4) Փոխարկման գործակիցը: 

8.6 Արժեթղթերի չեղարկման վերաբերյալ հայտարարությունը պարունակում է հետևյալ տե-
ղեկությունները. 
1) Չեղյարկվող արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն, 
2) Չեղյարկվող արժեթղթերի քանակը: 

 
9 ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ 

 
9.1 Թողարկողի տվյալ տեսակի (դասի) արժեթղթերի Ռեեստրի վարման պայմանագիրը կա-

րող է լուծվել, եթե Թողարկողի վերակազմակերպման ( բացառությամբ բաց բաժնետիրա-
կան ընկերության փակ բաժնետիրական ընկերության կամ հակառակը վերակազմավոր-
ման դեպքի) կամ այլ հիմքով տվյալ արժեթղթերը դադարում են գոյություն ունենալ կամ 
ՀԿԴ Կանոններով, օրենքով և/կամ ՀՀ Կենտրոնական Բանկի իրավական ակտերով նա-
խատեսված այլ դեպքերում: Ռեեստրի վարման պայմանագրի լուծվելու դեպքում Թո-
ղարկողի ունեցած ժամկետանց բոլոր պարտավորությունները շարունակում են պահ-



 
ԴԴ եե պպ ոո զզ իի տտ աա րր իի աա յյ իի   կկ ոո ղղ մմ իի ցց   մմ աա տտ ոո ււ ցց վվ ոո ղղ   աա րր ժժ եե թթ ղղ թթ եե րր իի   

ռռ եե եե սս տտ րր աա վվ աա րր մմ աա նն   մմ իի ջջ նն ոո րր դդ աա վվ ոո րր մմ աա նն   գգ ոո րր ծծ ոո ււ նն եե ոո ււ թթ յյ աա նն   կկ աա նն ոո նն նն եե րր 
Տարբերակ` 3.0 Կարգավիճակը՝ հաստատված Ամսաթիվ` 24.11.2016 թ. 
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պանել իրենց ուժը մինչև դրանց ամբողջական կատարումը: 
9.2 Եթե օրենքով և ՀՀ Կենտրոնական բանկի իրավական ակտերով սահմանափակված չէ 

Ռեեստրի վարման պայմանագրի լուծումը, ապա Ռեեստրի վարման պայմանագրի լուծ-
ման համար Թողարկողը (նրա իրավահաջորդը) պարտավոր է Բանկին ներկայացնել. 
1) Դիմում՝ ուղղված ՀԿԴ-ի գործադիր մարմնի ղեկավարին, 
2) Իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնիհամապա-

տասխան տեղեկանք (վերակազմակերպման դեպքում), 
3) Մատուցված ծառայությունների դիմաց համապատասխան պարտավորությունների 

(առկայության դեպքում) կատարումը հավաստող փաստաթուղթ: 
9.3 Թողարկողի դադարման կամ վերակազմավորման հիմքով Ռեեստրի վարման պայմա-

նագրի լուծման դեպքում իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականաց-
նող մարմնի կողմից տրված՝ Թողարկողի դադարումը հավաստող փաստաթուղթը 
Բանկը ներկայացնում է ՀԿԴ-ին՝ այդ մասին տեղեկանալու պահից 3 աշխատանքային 
օրվա ընթացքում: 
ՀԿԴ-ն Թողարկողի վերակազմավորման կամ լուծարման վերաբերյալ տեղեկություններ  
ստանալու համար ինքնուրույն կարող է դիմել  իրավաբանական անձանց պետական 
գրանցումն իրականացնող մարմնին և վերջինիս կողմից տրամադրված՝ Թողարկողի 
դադարումը կամ վերակազմավորումը հավաստող տեղեկությունների հիման վրա 
միակողմանիորեն լուծել ռեեստրի վարման պայմանագիրը՝ Համակարգում չեղարկելով 
Թողարկողի կողմից թողարկվածարժեթղթերը և այդ մասին տեղեկացնելով Բանկին: 

9.4 Ժամկետային արժեթղթերի (մասնավորապես՝ պարտատոմսերի, փոխարկելի արժե-
թղթերի) մարման հիմքով Ռեեստրի վարման պայմանագրը համարվում է  լուծված: 

9.5 Թողարկողի և ՀԿԴ-ի միջև կնքված Ռեեստրի վարման պայմանագիրը լուծվում է նաև 
Թողարկողի լուծարման դեպքում: 

9.6 Բանկն իրավունք ունի կասեցնել Կանոններով նախատեսված ծառայությունների մա-
տուցումը իր միջնորդությամբ ռեեստրի վարման պայմանագիր կնքած և իր կողմից 
սպասարկվող թողարկողներին, եթե վերջիններս Բանկի նկատմամբ ունեն ծառայութ-
յունների դիմաց վճարման երեք ամսից ավել ժամկետանց պարտավորություն: 
 

10. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
10.1. Սույն ակտով սահմանված դրույթների կատարման, խախտումների բացահայտման և 

առաջացած խնդիրների մասին զեկուցման, ինչպես նաև ակտի վերանայման համար  
պատասխանատու է ՆԴ ղեկավարը: 


