
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ` Բանկ) ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ, ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ԵՎ ՄԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ  

1. Պարտատոմսերի թողարկման պայմանները 

1.1 Պարտատոմսերի տեսակը` անվանական, ֆիքսված արժեկտրոնով. 

1.2 Պարտատոմսերի ձևը` ոչ փաստաթղթային. 

1.3 Պարտատոմսերի փոխարկելիությունը` ոչ փոխարկելի. 

1.4 Պարտատոմսերի թողարկման ծավալը` 10,000,000 (տասը միլիոն) ԱՄՆ դոլար. 

1.5 Պարտատոմսերի քանակը` 100,000 (մեկ հարյուր հազար) հատ. 

1.6 Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը՝ 100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար. 

1.7 Պարտատոմսերի թողարկման օրը՝ ՀՀ ԿԲ կողմից պարտատոմսերի ազդագրի 

գրանցմանը հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը: 

1.8  Պարտատոմսերի առաջարկի սկիզբ՝ ՀՀ ԿԲ կողմից պարտատոմսերի ազդագրի 

գրանցմանը հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը: 

1.9 Պարտատոմսերի առաջարկի ավարտ՝ Պարտատոմսերի առաջարկի առաջին 

օրվան հաջորդող երեսուներորդ օրը ներառյալ:   

1.10 Պարտատոմսերի շրջանառության ժամկետը` մինչև պարտատոմսերի մարման 

օրվան նախորդող օրը. 

1.11 Պարտատոմսերի մարման կատարում և/կամ արժեկտրոնների վճարում` 

պարտատոմսերի մարման օրը և/կամ արժեկտրոնների վճարման օրը 

պարտատոմսի սեփականատիրոջ բանկային հաշվին համապատասխան 

վճարումների մուտքագրում. 

1.12 Պարտատոմսերը տեղաբաշխման եղանակ՝ բաց բաժանորդագրություն,  

1.13 Առաջարկի գինը՝ Պարտատոմսերի լրիվ գինը յուրաքանչյուր 100 միավոր 

անվանական արժեքի դիմաց: Պարտատոմսերի գինը հաշվարկվում է 1.20 կետում 

նշված բանաձևով:  



1.14 Տեղաբաշխման առաջին օրվանից առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ Բանկն 

այդ մասին տեղեկությունը հրապարակում է իր պաշտոնական կայքում: 

Կազմակերպությունը նշված տեղեկությունը կարող է հրապարակել/տարածել նաև 

այլ միջոցներով. 

1.15 Պարտատոմսերի մարման օրը` Պարտատոմսերի թողարկման օրվանից 

հաշվարկված 84-րդ ամսվա համապատասխան օրը: Եթե պարտատոմսերի 

մարման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա պարտատոմսերի մարումը կատարվում է 

մարման օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը. 

1.16 Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը՝ ֆիքսված՝ տարեկան 6.75%. 

1.17 Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը՝ կիսամյակային (2 անգամ 

օրացուցային տարվա մեջ), տեղաբաշխման օրվան հաջորդող 6-րդ, 12-րդ, 18-րդ, 

24-րդ, 30-րդ, 36-րդ, 42-րդ, 48-րդ, 54-րդ, 60-րդ, 66-րդ, 72-րդ, 78-րդ և 84-րդ,  

ամիսների համապատասխան օրը: Եթե արժեկտրոնների վճարման օրը ոչ 

աշխատանքային է, ապա արժեկտրոնների վճարման օր է հանդիսանում այդ 

օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը. 

1.18 Օրերի հաշվարկման պայմանականությունը՝ փաստացի/փաստացի 

DCS=Օրերի փաստացի քանակը, D2M2Y2 - D1M1Y1  

DCC=Օրերի փաստացի քանակը, D3M3Y3 - D1M1Y1   

DSN=Օրերի փաստացի քանակը, D3M3Y3 - D2M2Y2 

որտեղ` 

D1M1Y1 գործարքի կատարման օրվան նախորդող արժեկտրոնի 

մարման/արժեկտրոնի կուտակման սկզբի ամսաթիվն է. 

D2M2Y2   գործարքի կատարման ամսաթիվն է 

D3M3Y3 գործարքի կատարման օրվան հաջորդող արժեկտրոնի 

մարման/անվանական արժեքի մարման ամսաթիվն է. 

1.19 Արժեկտրոնի կուտակումը`    AI = FV *  *  

որտեղ 



AI - կուտակված տոկոս, 

FV - պարտատոմսերի անվանական արժեք, 

C - արժեկտրոնի տարեկան անվանական տոկոսադրույք, 

f - արժեկտրոնի վճարման հաճախականությունն է (f=2՝ կիսամյակային 

վճարումների դեպքում: 

Արժեկտրոնի կուտակումը սկսում է հաշվարկվել պարտատոմսերի թողարկման 

օրից. 

1.20  Պարտատոմսերի գինը` Պարտատոմսերի գինը հաշվարկվում է հետևյալ 

բանաձևով. 

1

1 100 ∗

100

1 100 ∗

 

 

որտեղ`  

DP- Պարտատոմսի գինն է, 

DSN- գործարքի կատարման օրվան հաջորդող արժեկտրոնի մարման ամսաթվի 

և գործարքի կատարման օրվա միջև եղած օրերի քանակն է,  

DCC-գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքի 

հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակն է,  

f-արժեկտրոնի վճարման հաճախականությունն է,  

N-հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվը  

C- տարեկան արժեկտրոնը 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց  

y- մինչև մարում եկամտաբերություն. 

1.21 Պարտատոմսերի շրջանառության ձևը` ազատ շրջանառության իրավունքով. 

1.22 Պարտատոմսերի ապահովվածությունը` չապահովված.  



1.23 Պարտատոմսերի նկատմամբ իրավունքների հաշվառման համակարգը` 

Պարտատոմսերի սեփականատերերի ռեեստրի վարումն իրականացվում է 

«Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» բաց բաժնետիրական 

ընկերության (այսուհետ` Դեպոզիտարիա) կողմից. 

1.24 Արժեկտրոնները հաշվարկվում են ԱՄՆ դոլարով, իսկ վճարումները 

իրականացվում է ՀՀ դրամով, հաշվարկված վճարման իրականացման օրվա 

համար գործող ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված միջին փոխարժեքով, անկանխիկ 

եղանակով   

1.25 Պարտատոմսերի մարումն իրականացվում է ԱՄՆ դոլարով, անկանխիկ 

եղանակով. 

1.26 Արժեկտրոնների վճարումներն և պարտատոմսերի մարումն իրականացվում է 

արժեկտրոնի վճարման օրվան և/կամ պարտատոմսերի մարման օրվան 

նախորդող  օրվա վերջի (ժամը 24:00–ի) դրությամբ Դեպոզիտարիայից ստացված 

պարտատոմսերի սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքի հիման վրա, 

համաձայն որի Բանկը մարման օրը համապատասխան գումարները փոխանցում է 

Պարտատոմսերի սեփականատերերի` ՀՀ տարածաքում գործող բանկերում 

բացված համապատասխան բանկային հաշիվներին (ՀՀ դրամով կամ ԱՄՆ 

դոլարով) (այսուհետ` բանկային հաշիվ).  

1.27  Պարտատոմսի մարման և մարման կատարման (վճարման) ամսաթվերը նույնն 

են. 

1.28 Արժեկտրոնի մարման և արժեկտրոնների վճարման ամսաթվերը (յուրաքանչյուր 

ժամկետի համար) նույնն են. 

1.29  Կազմակերպությունը չի փոխանցում վճարումները այն սեփականատերերին, 

որոնց բանկային հաշվի մասին տեղեկությունները բացակայում են 

Դեպոզիտարիայից ստացված պարտատոմսերի սեփականատերերի ռեեստրից 

քաղվածքում և Կազմակերպությունը այլ կերպ չի տիրապետում այդ 

տեղեկությանը: Այս դեպքում Կազմակերպությունը երեք աշխատանքային օրվա 



ընթացքում, այդ սեփականատերերի վճարումները փոխանցում է նոտարի 

դեպոզիտ. 

1.30  Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ավարտից մեկ ամսվա ընթացքում 

(հնարավոր սեղմ ժամկետներում) Կազմակերպությունը սահմանված կարգով 

դիմում է Բորսա` պարտատոմսերի շրջանառությունը կարգավորվող շուկայում 

ապահովելու նպատակով. 

1.31 Պարտատոմսերի ազատ շրջանառելիության սահմանափակում չի սահմանվում.  

1.32 Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացնում է Բանկը. 

1.33 Պարտատոմսերի տեղաբաշխման եղանակը` չերաշխավորված տեղաբաշխում. 


