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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1.1. Սույնով սահմանվում է «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսու-

հետ` «Բանկ») կողմից Պարտատոմսերի շուկայում հաճախորդների համալիր սպասարկ-

ման ընթացակարգը: 

1.2. Սույն ընթացակարգի իմաստով. 

1.2.1. Աճուրդ` Պարտատոմսերի թողարկումների առաջնային տեղաբաշխման և/կամ 

հետգնման նպատակով կազմակերպվող փակ մրցութային գործընթաց, որին մաս-

նակցելու նպատակով Ներդրողները ներկայացնում են Հայտեր, 

1.2.2. Բանկ-Հաճախորդ համակարգ` ծրագրային փաթեթ, որն ապահովում է Ներդրողի 

կողմից Հայտերի ներկայացումը Բանկին և Հայտերի բավարարման (մասնակի բա-

վարարման) կամ մերժման հաղորդագրությունների ստացումը Բանկից, 

1.2.3. Գլխավոր հաշվապահ` Բանկում հաշվապահական հաշվառման համար պատաս-

խանատու ստորաբաժանման (այսուհետ՝ «ՀՀԴ») ղեկավար-գլխավոր հաշվապահ, 

1.2.4. Դեպո հաշիվ` Պարտատոմսերի հաշվառման համար նախատեսված Բանկի գրա-

ռումների բազմություն, որը միավորված է ընդհանուր հատկանիշներով, 

1.2.5. Իրավասու աշխատակից` ՀՀԴ համապատասխան աշխատակից, որն օժտված է 

Համակարգում համապատասխան գործառնությունների իրականացման իրավա-

սություններով, 

1.2.6. ՀՍԴ` Բանկում Հաճախորդների սպասարկման համար պատասխանատու ստորա-

բաժանում, 

1.2.7. Համակարգ` Բանկի հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվողական «Գործառ-

նական օր» ծրագրային համակարգ, 

1.2.8. Հայտ` Ներդրողի կողմից Բանկ ներկայացվող և Պարտատոմսերի առաջնային տե-

ղաբաշխման և/կամ հետգնման Աճուրդին մասնակցելու համար հիմք հանդիսացող 

փաստաթուղթ: Ընդ որում, Ներդրողի կողմից Հայտի ներկայացումը Բանկում վար-

վող Ներդրողի դրամային և դեպո հաշիվներում առկա համապատասխան միջոց-

ների սառեցման հիմք է հանդիսանում, այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է համապա-

տասխան Աճուրդին մասնակցելու համար` ներառյալ Բանկի կողմից գանձվող 

միջնորդավճարները, 

1.2.9. ՀՀԴ` Համակարգ մուտքագրված տվյալների ստուգման և հաստատման համար 

պատասխանատու ստորաբաժանում, 

1.2.10. Ներդրող` Բանկի հաճախորդ, որը համաձայն սույն ընթացակարգի և գործող 

օրենսդրության, սեփականության իրավունքով ձեռք է բերում պարտատոմսեր և 

գործակալ/դիլեր չէ, 

1.2.11. ՆԴ՝ Պարտատոմսերով գործառնությունների համար պատասխանատու ստորա-

բաժանում, 

1.2.12. Պատասխանատու ստորաբաժանում` Բանկում Հաճախորդների սպասարկման 

համար պատասխանատու կառուցվածքային ստորաբաժանում, որն իրականաց-

նում է Ներդրողների սպասարկումը, 
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1.2.13. ՀԲ՝ Բանկում համադրման գործառույթների համար պատասխանատու ենթաստո-

րաբաժանում, 

1.2.14. Պայմանագիր` Ներդրողի հետ կնքվող Պարտատոմսերի դեպո հաշվի բացման և 

սպասարկման պայմանագիր (Հավելված 1), 

1.2.15. Պարտատոմս՝ Հայաստանի Հանրապետության Պետական (գանձապետական) 

կարճաժամկետ, միջին ժամկետայնության և երկարաժամկետ արժեկտրոնային, 

պարտատոմսեր ինչպես նաև ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկվող պետա-

կան պարտատոմսեր, ինչպես նաև այլ արժեթղթեր, որոնց շրջանառությունը կար-

գավորող իրավական ակտերի համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկը կհանդիսանա 

տվյալ արժեթղթերի Պահառու, 

1.2.16. Սպասարկող` Պատասխանատու ստորաբաժանման աշխատակից, որը պատաս-

խանատու է Ներդրողի սպասարկման համար,  

1.2.17. Սպասարկում` Ներդրողի կողմից Պարտատոմսերի դեպո հաշվի բացման և սպա-

սարկման պայմանագրի շրջանակներում, Պարտատոմսերով իրականացվող ցան-

կացած գործառնության իրականացում,  

1.2.18. Փաթեթ` Պայմանագրի կնքման նպատակով Ներդրողի կողմից Բանկ ներկայացվող 

փաստաթղթերի ամբողջություն: 

1.3. Սույն ընթացակարգի դրույթների կատարումը պարտադիր է Սպասարկման գործընթացին 

առնչվող Բանկի բոլոր ստորաբաժանումների և աշխատակիցների համար: 

1.4. Բանկը Սպասարկումն իրականացնում է Ներդրողների համար Բանկում բացված դեպո 

հաշիվներով: 

1.5. Ներդրողների հետ կապված ամբողջ աշխատանքը բաժանվում է հետևյալ փուլերի. 

1.5.1. Ներդրողի հետ Պարտատոմսերի դեպո հաշվի բացման և սպասարկման պայմա-

նագրի կնքումը և դեպո հաշվի բացումը: 

1.5.2. Ներդրողի կողմից Պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման և/կամ հետգնման 

Աճուրդներին մասնակցության իրականացումը: 

1.5.3. Պարտատոմսերի մարման, մասնակի մարման, արժեկտրոնային եկամտի վճարման 

իրականացումը: 

1.5.4. Երկրորդային շուկայում և գրավադրման հետ կապված գործառնությունների իրա-

կանացումը: 

1.5.5. Գրավադրված Պարտատոմսերի մարման, մասնակի մարման, գրավադրված Պար-

տատոմսերի դիմաց արժեկտրոնային եկամտի վճարման գործառնությունների իրա-

կանացումը: 

1.5.6. Տեղեկանքների, քաղվածքների, հաշվետվությունների տրամադրումը: 

1.5.7. Դեպո հաշիվների փակումը: 

1.6. Սպասարկման հետ առնչվող սույն ընթացակարգով չկարգավորված հարցերը կարգավոր-

վում են ՀՀ օրենսդրությամբ, ՀՀ Ֆինանսների նախարարության և ՀՀ կենտրոնական բանկի 

նորմատիվ ակտերով, ինչպես նաև Բանկի ներքին ակտերով: 
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2. ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՀԵՏ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԴԵՊՈ ՀԱՇՎԻ ԲԱՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ ԵՎ ԴԵՊՈ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ 

 

2.1. Ներդրողի հետ Պարտատոմսերի դեպո հաշվի բացման և սպասարկման պայմանագրի 

կնքումը և դեպո հաշիվների բացումն իրականացվում է հետևյալ ընթացակարգերի համա-

ձայն՝ 

2.1.1. Ներդրողը Բանկի հետ Պարտատոմսերի դեպո հաշվի բացման և սպասարկման պայ-

մանագիր (այսուհետ` «Պայմանագիր») կնքելու նպատակով Բանկ է ներկայացնում 

հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

2.1.1.1. դիմում (Հավելված 2.1 կամ 2.2.), 

2.1.1.2. Այն անձանց ցուցակը և ստորագրությունների նմուշները, որոնք լիազորված 

են Պայմանագրի շրջանակներում տնօրինել Ներդրողի դրամական միջոց-

ները և Դեպո հաշիվներով գործառնություններ իրականացնել: 

2.1.2. Սպասարկողը պարտավոր է Ներդրողին համառոտ տեղեկացնել Պայմանագրի հիմ-

նական դրույթների մասին: 

2.1.3. Սպասարկողը ստորագրում է Դեպո հաշիվ բացելու դիմումը, վավերացնելով, որ 

Ներդրողի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը ամբողջական են և համապատաս-

խանում են սույն ընթացակարգին տրամադրում է տվյալները ՀԲ աշխատակցին, որը 

Համակարգում բացում է Ներդրողի սեփական Դեպո հաշիվները (ազատ, գրավա-

դրված, արգելադրված) համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի «Պետական արժեթղթե-

րի հաշվառման և հաշվարկների համակարգում կիրառվող հաշվեհամարների կոդա-

վորման կարգում» սահմանված կանոնների: Սպասարկողը կազմում է Պայմանա-

գիրը երկու օրինակից, բացված դեպո հաշվեհամարները նշում է Պայմանագրի օրի-

նակներում, որոնք ստորագրվում են Ներդրողի կողմից: Այնուհետև Փաթեթը, ներառ-

յալ` Պայմանագիրը, փոխանցվում է Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավա-

րին: 

2.1.4. Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը ստուգում է ներկայացված Փաթե-

թի, ներառյալ Պայմանագրի համապատասխանությունը սույն ընթացակարգին և 

ստորագրում է դիմումի և Պայմանագրի վերջին էջերի վրա: Անհամապատասխա-

նության դեպքում Փաթեթը` ներառյալ Պայմանագիրը վերադարձվում է Սպասարկո-

ղին, որը կապ է հաստատում Ներդրողի հետ և շտկում անհամապատասխանութ-

յունները: 

2.1.5. Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից ստորագրված Փաթեթը 

ներկայացվում է ՀՍԴ ղեկավարին, որը ևս ստորագրում է Պայմանագրի վերջին էջի 

վրա և ներկայացնում է այն ստորագրման Բանկի Գործադիր տնօրենին կամ նման 

իրավասություն ունեցող Բանկի այլ պաշտոնատար անձին, որից հետո Պայմանագրի 

բնօրինակի մեկ օրինակը տրամադրվում է Ներդրողին:  
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3. ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԱՃՈՒՐԴԻՆ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

 

3.1. Պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման Աճուրդներին Ներդրողների մասնակցութ-

յունն ապահովվում է հետևյալ ընթացակարգերի համաձայն.  

3.1.1. Ներդրողն Աճուրդի անցկացման օրը ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից տվյալ Աճուրդի 

համար Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից առնվազն 30 րոպե առաջ Սպասար-

կողին թղթային կամ Բանկ-Հաճախորդ համակարգի միջոցով ներկայացնում է Պար-

տատոմսերի ձեռքբերման հայտ (Հավելված 3): Թղթային եղանակի դեպքում Հայտը 

ներկայացվում է երեք օրինակից: 

3.1.2. Ներդրողը պարտավոր է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից տվյալ Աճուրդի համար 

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից առնվազն 30 րոպե առաջ Բանկում սպա-

սարկվող իր ընթացիկ դրամային հաշվին ապահովել Հայտում նշված Պարտատոմ-

սերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների ողջ ծավալը, ներառ-

յալ Բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարները, այլապես Հայտը մերժվում է: 

3.1.3. Հայտը կարող է պարունակել ինչպես մրցակցային, այնպես էլ ոչ մրցակցային առա-

ջարկություններ: 

3.1.4. Ներդրողի հայտը կարող է ընդգրկել առավելագույնը քսան մրցակցային առաջարկութ-

յուն և միայն մեկ ոչ մրցակցային առաջարկություն: Մրցակցային առաջարկություն-

ների քանակը նախապես պետք է համաձայնեցվի ՆԴ պատասխանատու աշխատակ-

ցի հետ: 

3.2. Հաճախորդի կողմից Հայտը թղթային եղանակով  ներկայացնելու դեպքում. 

3.2.1. Սպասարկողը ստուգում է Հայտը ներկայացնող անձի լիազորությունները, Հայտի 

լրացման ճշտությունն ու ամբողջականությունը, ինչպես նաև տվյալ Ներդրողի հա-

մապատասխան հաշիվներում առկա միջոցների բավարարությունը, որից հետո հա-

մաձայնեցնում է Հայտի էական պայմանները ՆԴ պատասխանատու աշխատակցի 

հետ: Եթե Հայտն ամբողջական լրացված չէ կամ լրացված է ոչ ճիշտ, ապա Հայտը չի 

ընդունվում և վերադարձվում է Ներդրողին:  

3.2.2. Հայտը համարվում է ընդունված Սպասարկողի կողմից Հայտի վրա այն ընդունելու 

մասին նշում կատարելուց և ստորագրելուց հետո: Ընդ որում «ընդունված է» նշա-

գրումով և Սպասարկողի ստորագրությամբ օրինակը վերադարձվում է Ներդրողին 

կամ վերջինիս կողմից լիազորված անձին: Հայտերի վրա նշվում է նաև Հայտի ըն-

դունման ժամը և ամսաթիվը: Տվյալ Աճուրդի համար ՀՀ կենտրոնական բանկի կող-

մից սահմանված Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից առնվազն 15 րոպե առաջ 

Սպասարկողը Հայտի լուսապատճենը Բանկի ներքին էլեկտրոնային համակարգի 

միջոցով ուղարկում է ՆԴ պատասխանատու աշխատակցին, իսկ Հայտի բնօրինակը 

մնում է Սպասարկողի մոտ: 

3.3. Հաճախորդի կողմից Հայտն էլեկտրոնային եղանակով (Բանկ-Հաճախորդ համակարգով) 

ներկայացնելու դեպքում. 
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3.3.1. Սպասարկողը ստուգում է Հայտի լրացման ճշտությունն ու ամբողջականությունը, 

ինչպես նաև տվյալ Ներդրողի համապատասխան հաշիվներում առկա միջոցների 

բավարարությունը, որից հետո համաձայնեցնում է Հայտի էական պայմանները ՆԴ 

պատասխանատու աշխատակցի հետ: Եթե Հայտն ամբողջական լրացված չէ կամ 

լրացված է ոչ ճիշտ, ապա Հայտը չի ընդունվում և Ներդրողին ուղարկվում է Հայտի 

չընդունման մասին հաղորդագրություն` նշելով մերժման պատճառը:  

3.3.2. Բոլոր տվյալների համապատասխանության դեպքում Ներդրողին ուղարկվում է 

Հայտի ընդունման մասին հաղորդագրություն, իսկ Սպասարկողը Բանկ-Հաճախորդ 

համակարգի միջոցով ստացված Հայտը տպում է երկու օրինակից, ստորագրում է և 

նշում ընդուման ժամը և ամսաթիվը: Տվյալ Աճուրդի համար ՀՀ կենտրոնական բան-

կի կողմից սահմանված Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից առնվազն 15 րոպե 

առաջ Սպասարկողը Հայտի լուսապատճենը Բանկի ներքին էլեկտրոնային համա-

կարգի միջոցով ուղարկում է ՆԴ պատասխանատու աշխատակցին, իսկ Հայտի բնօրի-

նակը մնում է Սպասարկողի մոտ: 

3.4. Ընդունված Հայտերը տվյալ Աճուրդի անցկացման օրվա Հայտերի ընդունման վերջնաժամ-

կետից առնվազն 5 րոպե առաջ ՆԴ պատասխանատու աշխատակցի կողմից մուտքագրվում 

են համակարգ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ֆորմատներով:  

3.5. Աճուրդին Բանկի կողմից ներկայացված Հայտերի բավարարման (մասնակի բավարար-

ման) կամ մերժման վերաբերյալ ՀՀ կենտրոնական բանկից ստացված էլեկտրոնային Հա-

ղորդագրության լուսապատճենը Իրավասու աշխատակիցը Բանկի ներքին էլեկտրոնային 

համակարգի միջոցով  ուղարկում է ՆԴ պատասխանատու աշխատակցին: 

3.6. Աճուրդի պաշտոնական արդյունքները ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքի կամ 

CBANet համակարգի միջոցով ստանալուց հետո ՆԴ պատասխանատու աշխատակիցը 

Բանկի ներքին էլեկտրոնային համակարգի միջոցով վերջինիս լուսապատճենն ուղարկում է 

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարին և Գլխավոր հաշվապահին: 

3.7. Աճուրդի պաշտոնական արդյունքների հիման վրա ՆԴ պատասխանատու աշխատակիցը 

պատրաստում է Ներդրողների կողմից ներկայացված և Աճուրդի արդյունքներով բավա-

րարված և/կամ մերժված Հայտերի վերաբերյալ տեղեկանք (Հավելված 5.1), որը ստորագր-

վում է ՆԴ ղեկավարի կամ ՆԴ ղեկավարի տեղակալի կողմից: Տեղեկանքի բնօրինակը մնում 

է ՆԴ-ում՝ համապատասխան թղթապանակում, իսկ վերջինիս լուսապատճենը Բանկի ներ-

քին էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ՆԴ պատասխանատու աշխատակիցն  ուղարկում 

է Իրավասու աշխատակցին և Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարին:  

3.8. Ներկայացված տեղեկանքի հիման վրա Սպասարկողը կատարում է համապատասխան 

ձևակերպումներ. 

3.8.1. Հայտի բավարարման կամ մասնակի բավարարման դեպքում Սպասարկողը Ներ-

դրողի համապատասխան դրամային հաշվից գանձում է տեղեկանքում նշված (բա-

վարարված) գումարը, ներառյալ Բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարները և 

Հայտում նշված Դեպո հաշվին է մուտքագրում Աճուրդի ընթացքում ձեռքբերված 

Պարտատոմսերը: Հայտի մասնակի բավարարման դեպքում Սպասարկողը նաև Ներ-
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դրողի դրամային հաշվում ապասառեցնում է Աճուրդին ներկայացված Հայտի մերժ-

ված ծավալի չափով գումարը:  

3.8.2. Հայտի մերժման դեպքում Սպասարկողը ապասառեցնում է Ներդրողի համապա-

տասխան հաշվում առկա դրամական միջոցները: 

3.8.3. Պատասխանատու ստորաբաժանման աշխատակցի կողմից կատարված ձևակեր-

պումները հաստատում է Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը կամ 

տվյալ ստորաբաժանման աշխատակիցը, որն օժտված է նման իրավասություններով: 

3.9. Սույն ակտի 3.10. կետով նախատեսված գործողություններն իրականացնելուց հետո Սպա-

սարկողը կազմում է Հայտի բավարարման (մասնակի բավարարման) կամ մերժման հա-

ղորդագրություն (Հավելված 4), որի թղթային տարբերակը ստորագրվում է վերջինիս և 

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից և տրամադրվում Ներդրողին 

թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով:  

3.10. Աճուրդին հաջորդող բանկային օրը ՆԴ պատասխանատու աշխատակիցը, Սպասարկողը 

և Իրավասու աշխատակիցը պարտավոր են համադրել ՀՀ կենտրոնական բանկից ստաց-

ված քաղվածքների և տեղեկանքների տվյալների համապատասխանությունը Բանկում 

եղած տվյալների հետ: 

 

4. ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՀԵՏԳՆՄԱՆ ԱՃՈՒՐԴԻՆ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

 

4.1. Պարտատոմսերի հետգնումն իրականացվում է համաձայն Պարտատոմսերի հետգնման 

մասին թողարկողի կողմից տրված հայտարարության մեջ նշված պայմանների:  

4.2. Հետգնման Աճուրդի առարկա կարող են հանդիսանալ միայն առանց որևէ սահմանափա-

կումների (ազատ) Պարտատոմսերը:  

4.3. Պարտատոմսերի հետգնման Աճուրդներին Ներդրողների մասնակցությունն ապահովվում 

է հետևյալ ընթացակարգերի համաձայն. 

4.3.1. Ներդրողը Պարտատոմսերի հետգնման Աճուրդի անցկացման օրը ՀՀ կենտրոնական 

բանկի կողմից տվյալ Աճուրդի համար Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից առ-

նվազն 30 րոպե առաջ Սպասարկողին թղթային կամ Բանկ-Հաճախորդ համակարգի 

միջոցով ներկայացնում է Պարտատոմսերի վաճառքի հայտ (Հավելված 3): Թղթային 

եղանակի դեպքում Հայտը ներկայացվում է երեք օրինակից: 

4.3.2. Ներդրողը պարտավոր է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից տվյալ Աճուրդի համար 

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից առնվազն 30 րոպե առաջ Բանկում սպա-

սարկվող իր Դեպո հաշվին ապահովել Հայտում նշված վաճառվող Պարտատոմսերի 

ողջ ծավալը, այլապես Հայտը մերժվում է: 

4.3.3. Մրցակցային առաջարկություններով հետգնման դեպքում Ներդրողի Հայտը կարող է 

պարունակել առավելագույնը քսան մրցակցային առաջարկություն: Սակայն վերջին-

ներիս քանակը նախապես պետք է համաձայնեցվի ՆԴ պատասխանատու աշխա-

տակցի հետ: 
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4.3.4. Նախապես հայտարարված եկամտաբերությամբ հետգնման դեպքում Հայտը կարող է 

պարունակել միայն մեկ առաջարկություն հայտարարված եկամտաբերությամբ` 

Պարտատոմսերի կոնկրետ թողարկման գծով:  

4.4. Հաճախորդի կողմից Հայտը թղթային եղանակով  ներկայացնելու դեպքում. 

4.4.1. Սպասարկողը ստուգում է Հայտը ներկայացնող անձի լիազորությունները, Հայտի 

լրացման ճշտությունն ու ամբողջականությունը, ինչպես նաև տվյալ Ներդրողի հա-

մապատասխան Դեպո հաշիվներում առկա Պարտատոմսերի բավարարությունը, 

որից հետո համաձայնեցնում է Հայտի էական պայմանները ՆԴ պատասխանատու 

աշխատակցի հետ: Եթե Հայտն ամբողջական լրացված չէ կամ լրացված է ոչ ճիշտ, 

ապա Հայտը չի ընդունվում և վերադարձվում է Ներդրողին:  

4.4.2. Հայտը համարվում է ընդունված Սպասարկողի կողմից Հայտի վրա այն ընդունելու 

մասին նշում կատարելուց և ստորագրելուց հետո: Ընդ որում «ընդունված է» նշա-

գրումով և Սպասարկողի ստորագրությամբ օրինակը վերադարձվում է Ներդրողին 

կամ վերջինիս կողմից լիազորված անձին: Հայտերի վրա նշվում է նաև Հայտի ըն-

դունման ժամը և ամսաթիվը: Տվյալ Աճուրդի համար ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից սահմանված Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից առնվազն 15 րոպե 

առաջ Սպասարկողը Հայտի լուսապատճենը Բանկի ներքին էլեկտրոնային համա-

կարգի միջոցով ուղարկում է ՆԴ պատասխանատու աշխատակցին, իսկ Հայտի բնօրի-

նակը մնում է Սպասարկողի մոտ:  

4.5. Հաճախորդի կողմից Հայտն էլեկտրոնային եղանակով (Բանկ-Հաճախորդ համակարգով) 

ներկայացնելու դեպքում. 

4.5.1. Սպասարկողը ստուգում է Հայտի լրացման ճշտությունն ու ամբողջականությունը, 

ինչպես նաև տվյալ Ներդրողի համապատասխան Դեպո հաշիվներում առկա Պար-

տատոմսերի բավարարությունը, որից հետո համաձայնեցնում է Հայտի էական պայ-

մանները ՆԴ պատասխանատու աշխատակցի հետ: Եթե Հայտը ամբողջական լրաց-

ված չէ կամ լրացված է ոչ ճիշտ, ապա Հայտը չի ընդունվում և Ներդրողին ուղարկ-

վում է Հայտի չընդունման մասին հաղորդագրություն` նշելով չընդունման պատ-

ճառը:  

4.5.2. Բոլոր տվյալների համապատասխանության դեպքում Ներդրողին ուղարկվում է Հայ-

տի ընդունման մասին հաղորդագրություն, իսկ Սպասարկողը Բանկ-Հաճախորդ հա-

մակարգի միջոցով ստացված Հայտը տպում է երկու օրինակից, ստորագրում է և նշում 

ընդունման ժամը և ամսաթիվը: Տվյալ Աճուրդի համար ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից սահմանված Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից առնվազն 15 րոպե առաջ 

Սպասարկողը Հայտի լուսապատճենը Բանկի ներքին էլեկտրոնային համակարգի 

միջոցով ուղարկում է ՆԴ պատասխանատու աշխատակցին, իսկ Հայտի բնօրինակը 

մնում է Սպասարկողի մոտ:  

4.6. Ընդունված Հայտերը տվյալ Աճուրդի անցկացման օրվա Հայտերի ընդունման վերջնաժամ-

կետից առնվազն 5 րոպե առաջ ՆԴ պատասխանատու աշխատակցի կողմից մուտքագրվում 

են համակարգ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ֆորմատներով: 
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4.7. Աճուրդին Բանկի կողմից ներկայացված Հայտերի բավարարման (մասնակի բավարար-

ման) կամ մերժման վերաբերյալ ՀՀ կենտրոնական բանկից ստացված էլեկտրոնային Հա-

ղորդագրության լուսապատճենը Իրավասու աշխատակիցը Բանկի ներքին էլեկտրոնային 

համակարգի միջոցով ուղարկում է ՆԴ պատասխանատու աշխատակցին: 

4.8. Աճուրդի պաշտոնական արդյունքները ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքի կամ 

CBANet համակարգի միջոցով ստանալուց հետո ՆԴ պատասխանատու աշխատակիցը 

Բանկի ներքին էլեկտրոնային համակարգի միջոցով վերջինիս լուսապատճենն ուղարկում է 

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարին և Գլխավոր հաշվապահին: 

4.9. Աճուրդի պաշտոնական արդյունքների հիման վրա ՆԴ պատասխանատու աշխատակիցը 

պատրաստում է Ներդրողների կողմից ներկայացված և Աճուրդի արդյունքներով բավա-

րարված և/կամ մերժված Հայտերի վերաբերյալ տեղեկանք (Հավելված 5.1), որը ստորա-

գրվում է ՆԴ ղեկավարի կամ ՆԴ ղեկավարի տեղակալի կողմից: Տեղեկանքի բնօրինակը 

մնում է ՆԴ-ում՝ համապատասխան թղթապանակում, իսկ վերջինիս լուսապատճենը Բան-

կի ներքին էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ՆԴ պատասխանատու աշխատակիցը  

ուղարկում է Իրավասու աշխատակցին և Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավա-

րին: 

4.10. Ներկայացված տեղեկանքի հիման վրա Սպասարկողը կատարում է համապատասխան 

ձևակերպումներ:  

4.10.1.  Հայտի բավարարման կամ մասնակի բավարարման (մրցակցային առա-

ջարկությունների ներկայացմամբ հետգնման դեպքում) դեպքում Սպասարկողը 

Ներդրողի համապատասխան դրամային հաշվին փոխանցում է տեղեկանքում 

նշված (բավարարված) գումարը, հանած Բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճար-

ները, իսկ Ներդրողի համապատասխան Դեպո հաշվից ելքագրում է Աճուրդի 

ընթացքում վաճառված Պարտատոմսերը: Հայտի մասնակի բավարարման դեպ-

քում Սպասարկողը նաև ապասառեցնում է Ներդրողի Դեպո հաշվում առկա Պար-

տատոմսերը Աճուրդին ներկայացված Հայտի մերժված ծավալի չափով:  

4.10.2. Հայտի մերժման դեպքում Սպասարկողը ապասառեցնում է Ներդրողի Դեպո հաշ-

վում առկա Պարտատոմսերը: 

4.11. Սույն ակտի 4.12. կետով նախատեսված գործողություններն իրականացնելուց հետո Սպա-

սարկողը կազմում է Հայտի բավարարման (մասնակի բավարարման) կամ մերժման հա-

ղորդագրություն (Հավելված 4), որը ստորագրվում է Պատասխանատու ստորաբաժանման 

ղեկավարի կողմից և տրամադրում է այն Ներդրողին թղթային կամ էլեկտրոնային եղանա-

կով:  

4.12. Աճուրդին հաջորդող բանկային օրը ՆԴ պատասխանատու աշխատակիցը, Սպասարկողը 

և Իրավասու աշխատակիցը պարտավոր են համադրել ՀՀ կենտրոնական բանկից ստաց-

ված քաղվածքների և տեղեկանքների տվյալների համապատասխանությունը Բանկում 

եղած տվյալների հետ: 
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5. ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ, ՄԱՍՆԱԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ԵՎ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ 

ԵԿԱՄՏԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ 

 

5.1. Պարտատոմսերի մարումը, միջին ժամկետայնության մասնակի մարումներով արժեկտրո-

նային Պարտատոմսերի պարագայում՝ մասնակի մարումը, իրականացվում է Ներդրող-

ների Դեպո հաշիվներով: Մարման, մասնակի մարման կամ արժեկտրոնային եկամտի 

վճարման օրը` մինչև տվյալ գործառնության կատարման ավարտը, մարվող, մասնակի 

մարվող կամ արժեկտրոնային եկամուտ վճարվող Պարտատոմսերով ոչ մի այլ տեսակի 

գործառնություններ չեն կարող կատարվել: Եթե նշված օրը ոչ աշխատանքային օր է, ապա 

մարումը, մասնակի մարումը կամ արժեկտրոնային եկամտի վճարումը և դրա հետ կապ-

ված գործողություններն իրականացվում են ոչ աշխատանքային օրվան հաջորդող առաջին 

աշխատանքային օրը:  

5.2. Սպասարկողը, ինչպես նաև Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը Համակար-

գի միջոցով պարտավոր են հետևել Ներդրողների Դեպո հաշիվներում առկա Պարտատոմ-

սերի մարման, մասնակի մարման կամ արժեկտրոնային եկամտի վճարման ժամանակա-

ցույցին: 

5.3. Պարտատոմսերի մարման, մասնակի մարման կամ արժեկտրոնային եկամտի վճարման 

օրը, մինչև տվյալ գործառնական օրվա ավարտը, Սպասարկողը կազմում է Ներդրողներին 

պատկանող Պարտատոմսերի մարման, մասնակի մարման և/կամ արժեկտրոնի վճարման 

վերաբերյալ տեղեկանք (Հավելված 5.3), որը ստորագրվում է Պատասխանատու ստորա-

բաժանման ղեկավարի կողմից և Բանկի ներքին էլեկտրոնային համակարգի միջոցով վեր-

ջինիս լուսապատճենն ուղարկում է ՆԴ ղեկավարին և Գլխավոր հաշվապահին: 

5.4. Ներկայացված տեղեկանքի հիման վրա Իրավասու աշխատակիցը կատարում է համապա-

տասխան հաշվապահական ձևակերպումներ: 

5.5. Իրավասու աշխատակցի կողմից 5.4. կետում նշված գործողություններն իրականացնելուց 

հետո Սպասարկողը կատարում է համապատասխան ձևակերպումները, մուտքագրելով 

տեղեկանքում նշված գումարները Ներդրողների համապատասխան դրամային հաշիվնե-

րին, իսկ Պարտատոմսերի մարման կամ մասնակի մարման դեպքում նաև ելքագրում է 

համապատասխան Պարտատոմսերը Ներդրողների Դեպո հաշիվներից: Նշված ձևակեր-

պումները հաստատվում են Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կամ տվյալ 

ստորաբաժանման` նման իրավասություններով օժտված աշխատակցի կողմից:  

5.6. Պարտատոմսերի մարմանը (մասնակի մարմանը) հաջորդող բանկային օրը ՆԴ պատաս-

խանատու աշխատակիցը, Սպասարկողը և Իրավասու աշխատակիցը պարտավոր են հա-

մադրել ՀՀ կենտրոնական բանկից ստացված քաղվածքների և տեղեկանքների տվյալների 

համապատասխանությունը Բանկում եղած տվյալների հետ: 
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6. ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՎ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ 

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ 

 

6.1. Ներդրողների կողմից դեպո հանձնարարականները Բանկ կարող են ներկայացվել երկու 

եղանակով` թղթային կամ էլեկտրոնային: Էլեկտրոնային դեպո հանձնարարականներն 

առաքվում են Բանկ-Հաճախորդ համակարգի միջոցով Ներդրողի մոտ տեղակայված աշ-

խատանքային կայանից: Սպասարկողը, ստանալով էլեկտրոնային դեպո հանձնարարա-

կանը, տպում է այն երեք օրինակից, վավերացնում է իր ստորագրությամբ և ներկայացնում 

է Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարին: Վերջինս համեմատում է ներկայաց-

ված հանձնարարականի թղթային տարբերակը էլեկտրոնային տարբերակի հետ և համա-

պատասխանության դեպքում ստորագրում է այն: Անհամապատասխանության դեպքում 

հանձնարարականի թղթային տարբերակը վերադարձվում է Սպասարկողին անհամապա-

տասխանությունները պարզելու նպատակով: Բանկ-Հաճախորդ համակարգով ներկայաց-

ված էլեկտրոնային հանձնարարականի տպված օրինակը համարվում է որպես թղթային 

կրիչով ներկայացված հանձնարարական և ենթակա է կատարման համաձայն սույն ընթա-

ցակարգի դրույթների:  

6.2. Թղթային դեպո հանձնարարականների ընդունումը, սկզբնական ստուգումը իրականաց-

վում է Սպասարկողի կողմից: Թղթային եղանակի դեպքում Հայտը ներկայացվում է երկու 

օրինակից: 

6.3. Սպասարկողը ստուգում է`  

6.3.1. Ներկայացված հանձնարարականի համապատասխանությունը ՀՀ կենտրոնական 

բանկի կողմից հաստատված համապատասխան դեպո հանձնարարականի օրինա-

կելի ձևին: 

6.3.2. Ներդրողի լիազոր անձանց ստորագրությունների (իրավաբանական անձի համար 

նաև առկայության դեպքում կնիքի) առկայությունը և դրանց համապատասխանութ-

յունը Բանկ ներկայացված նմուշներին: 

6.3.3. Հանձնարարականում նշված Պարտատոմսերի առկայությունը Ներդրողի Դեպո 

հաշվում: 

6.3.4. Ջնջումների/ուղղումների բացակայությունը: 

6.4. Ստուգման բացասական արդյունքի դեպքում դեպո հանձնարարականի 2 օրինակները վե-

րադարձվում են Ներդրողին` մերժման պատճառի նշումով: Ստուգման դրական արդյուն-

քի դեպքում Սպասարկողը հանձնարարականների վրա նշում է ընդունման ամսաթիվն ու 

վավերացնում է իր ստորագրությամբ, դեպո հանձնարարականի մեկ օրինակը վերադարձ-

վում է Ներդրողին, երկրորդ օրինակը պահվում է ՀՍԴ-ում, իսկ հանձնարարականի լուսա-

պատճենը Բանկի ներքին էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ուղարկվում է Գլխավոր 

հաշվապահին և Իրավասու աշխատակցին: 

6.5. Ստացված Դեպո հանձնարարականի հիման վրա Իրավասու աշխատակիցը BankMail 

վճարային համակարգով կազմում և ուղարկում է համապատասխան հաղորդագրութ-

յունը: BankMail վճարային համակարգով հաղորդագրություն ուղարկելու անհնարինութ-
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յան դեպքում դեպո հանձնարարականը ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացվում է թղթային 

եղանակով: 

6.6. Իրավասու աշխատակիցը պարտավոր է տվյալ գործառնական օրվա ընթացքում հետևել 

դեպո հանձնարարականների կատարման վերաբերյալ ծանուցող ՀՏ 535 հաղորդագրութ-

յունների ստացմանը: ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացված դեպո հանձնարարականի 

թղթային կամ էլեկտրոնային հաղորդագրության տպագրված տարբերակը և դեպո հանձ-

նարարականի կատարման վերաբերյալ ՀՏ535 տպագրված հաղորդագրությունը Իրավա-

սու աշխատակիցը ստորագրում և փոխանցում է Սպասարկողին:   

6.7. Իրավասու աշխատակցի կողմից ներկայացված հաղորդագրության և հանձնարարականի 

հիման վրա Սպասարկողը ելքագրում (մուտքագրում) է համապատասխան Պարտատոմ-

սերը Համակարգում, որը հաստատվում է Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավա-

րի կամ տվյալ ստորաբաժանման` նման իրավասություններով օժտված աշխատակցի 

կողմից: Ձևակերպման հաստատումից հետո Սպասարկողը տպում ու ստորագրում է մե-

մորիալ օրդերը, որը  կարվում է օրվա գործերում: 

6.8. Դեպո հանձնարարականի մուտքագրումը Համակարգ իրականացվում է դեպո հանձնա-

րարականում նշված կատարման օրը: Դեպո հանձնարարականում կատարման օրը նշ-

ված չլինելու դեպքում, այն կատարվում է ներկայացման օրը: Եթե դեպո հանձնարարա-

կանը ներկայացվել է ժամը 16:00-ից հետո, ապա այն մուտքագրվում է ներկայացմանը 

հաջորդող առաջիկա աշխատանքային օրը: 

6.9. Ներդրողները կարող են հեռախոսով նախնական տեղեկատվություն ստանալ իրենց 

կողմից ներկայացված դեպո հանձնարարականների մշակման ընթացքի վերաբերյալ՝ 

դիմելով իրենց Սպասարկողին: 

6.10. Իրավասու աշխատակիցը, հաջորդ բանկային օրը ստանալով ՀՀ կենտրոնական բանկից 

ներդրողների դեպո հաշվից քաղվածքը, ստուգում է նախորդ օրվա գործարքները քաղ-

վածքում արտացոլված գործարքների հետ: Անհամապատասխանության դեպքում նա ան-

հապաղ տեղյակ է պա հում այդ մասին Գլխավոր հաշվապահին: 

 

7. ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ, ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ  

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԻ ՎՃԱՐՄԱՆ 

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ 

 

7.1. Ներդրողի և Բանկի միջև սույն ընթացակարգի համաձայն Պայմանագիր կնքելիս, Ներ-

դրողի անունով Համակարգում բացվում է «Գրավադրված Պարտատոմսերի մարումից 

առաջացած միջոցների» դրամական հաշիվ, որում հաշվառվում են Գրավատու Ներդրողի 

գրավադրված Պարտատոմսերի մարման/արժեկտրոնային եկամտի վճարման արդյուն-

քում գոյացող դրամական միջոցները: Բացված հաշվի հաշվեհամարը Սպասարկողի կող-

մից մուտքագրվում է Համակարգում վարվող Ներդրողի քարտի «հաշվետիրոջ գրավադր-

ված պարտատոմսերի դրամական հաշվի համար» դաշտում: 

7.2. Գրավադրված պարտատոմսերի մարման (գրավադրված պարտատոմսերի արժեկտրոնա-

յին եկամտի վճարման) դեպքերում Համակարգն ավտոմատ մուտքագրում է գրավադրված 
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պարտատոմսերի մարումից (արժեկտրոնային եկամտի վճարումից) առաջացած միջոց-

ները Գրավատու Ներդրողի «Գրավադրված Պարտատոմսերի մարումից առաջացած մի-

ջոցներ» դրամական հաշվի վրա: 

7.3. «Գրավադրված Պարտատոմսերի մարումից առաջացած միջոցներ» դրամական հաշվի մի-

ջոցների կառավարումը իրականացվում է համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի «Պահա-

ռուի գործառնությունների իրականացման աշխատակարգի»: 

 

8. ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐԻ, ՔԱՂՎԱԾՔՆԵՐԻ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ 

 

8.1. Համակարգի գործառնական օրը փակելիս ավտոմատ կերպով ձևավորվում են Դեպո հա-

շիվների քաղվածքներ, որոնք մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա ժամը 10:00-ը Սպա-

սարկողի կողմից թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով տրամադրվում են Ներդրող-

ներին: Էլեկտրոնային եղանակով տրամադրելու անհնարինության դեպքում քաղվածք-

ները տրամադրվում են թղթային եղանակով: 

8.2. Ներդրողների պահանջով Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից վերջիններիս 

տրամադրվում են Համակարգի կողմից մշակվող տարբեր տեսակի տեղեկանքներ: 

 

9. ԴԵՊՈ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓԱԿՈՒՄԸ 

 

9.1. Դեպո հաշիվների փակումն իրականացվում է ՀԲ կողմից` Ներդրողի գրավոր դիմումի 

հիման վրա, Ներդրողի դեպո հաշիվներում մեկ տարվա կտրվածքով զրոյական մնացորդի 

դեպքում: 

 

10. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

10.1. Սույն ներքին ակտով սահմանված դրույթների կատարման, առաջացած խնդիրների մա-

սին զեկուցման, ինչպես նաև ակտի վերանայման համար պատասխանատու է ՆԴ ղեկա-

վարը: 
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Հավելված  1  

 

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԴԵՊՈ ՀԱՇՎԻ ԲԱՑՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 

ԵՐԵՎԱՆ --/--/20 

 

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, այսուհետ` Բանկ, ի դեմս 

Գործադիր տնօրեն Գևորգ Մաչանյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մի կող-

մից, և -------------------------, (այսուհետ` Ներդրող), մյուս կողմից, միասին անվանվելով Կողմեր, 

կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.  

 

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 

1.1 Սույն պայմանագրով Բանկը Ներդրողի Պարտատոմսերի հաշվառման նպատակով բա-

ցում է Դեպո հաշիվ և իրականացնում է այդ հաշվի սպասարկումը համաձայն ՀՀ ֆինանս-

ների նախարարության և ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված տվյալ ոլորտը 

կարգավորող իրավական ակտերի, Բանկի «Պետական պարտատոմսերի շուկայում հաճա-

խորդների համալիր սպասարկման ընթացակարգ»-ի և Բանկի այլ ներքին կանոնակարգող 

ակտերի: 

1.2 Բանկի կողմից հաստատված «Պետական պարտատոմսերի շուկայում հաճախորդների համալիր 

սպասարկման ընթացակարգ»-ը համարվում է պահառության պայմանագրի անբաժանելի մասը: 

1.3 Դեպո հաշվի բացումն ու սպասարկումն իրականացնում է Բանկը` Ներդրողի հաշվին 

Պարտատոմսերով ՀՀ օրենսդրությամբ թույլատրված գործառնություններ իրականացնելու 

նպատակով: 

 

2. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

2.1 Աճուրդ` Պարտատոմսերի թողարկումների առաջնային տեղաբաշխման և/կամ հետգնման 

նպատակով կազմակերպվող փակ մրցութային գործընթաց, որին մասնակցելու նպատա-

կով Ներդրողը ներկայացնում է Հայտեր: 

2.2 Աշխատանքային օր` Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերով սահմանված 

ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերից, ինչպես նաև յուրաքանչյուր շաբաթ-

վա շաբաթ ու կիրակի օրերից բացի ցանկացած օրացուցային օր: 

2.3 Բանկ-Հաճախորդ համակարգ` ծրագրային փաթեթ, որն ապահովում է Ներդրողի կողմից 

Հայտերի ներկայացումը Բանկին և վերջիններիս բավարարման (մասնակի բավարարման) 

կամ մերժման հաղորդագրությունների ստացումը Բանկից: 

2.4 Գործառնական օր` Բանկի Աշխատանքային օրվա այն ժամանակահատվածն է, որի ըն-

թացքում վերջինս իրականացնում է իր հաճախորդների սպասարկումը: 

2.5 Դեպո հաշիվ` Բանկում վարվող Պարտատոմսերի հաշվառման համար նախատեսված 

գրառումների բազմություն, որը միավորված է ընդհանուր հատկանիշներով: 
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2.6 Հայտ` Ներդրողի կողմից Բանկ ներկայացվող և Պարտատոմսերի առաջնային տեղա-

բաշխման և/կամ հետգնման Աճուրդին մասնակցելու համար հիմք հանդիսացող փաստա-

թուղթ: Ընդ որում, Ներդրողի կողմից Հայտի ներկայացումը Բանկում վարվող Ներդրողի 

դրամային կամ դեպո հաշիվներում առկա համապատասխան միջոցների սառեցման հիմք 

է հանդիսանում, այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է համապատասխան Աճուրդին մաս-

նակցելու համար` ներառյալ Բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարները: 

2.7 Դեպո հանձնարարական` Ներդրողի կողմից Բանկ ներկայացվող և Պարտատոմսերով 

գործառնությունների իրականացման համար հիմք հանդիսացող փաստաթուղթ: Ընդ 

որում, Ներդրողի կողմից Դեպո հանձնարարականի ներկայացումը Բանկում վարվող իր 

Դեպո հաշվում առկա համապատասխան Պարտատոմսերի սառեցման հիմք է հանդիսա-

նում, այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է համապատասխան գործառնությունն իրականաց-

նելու համար: Բանկ ներկայացվող Դեպո հանձնարարականների օրինակելի ձևերը կցվում 

են (Ձև 1-12): 

2.8 Պարտատոմս՝ Հայաստանի Հանրապետության Պետական (գանձապետական) կարճա-

ժամկետ, միջին ժամկետայնության և երկարաժամկետ արժեկտրոնային, պարտատոմսեր 

ինչպես նաև ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկվող պետական պարտատոմսեր, 

ինչպես նաև այլ պարտատոմսեր, որոնց շրջանառությունը կարգավորող իրավական ակ-

տերի համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկը կհանդիսանա տվյալ պարտատոմսերի Պահա-

ռու: 

 

3. ԴԵՊՈ ՀԱՇՎՈՎ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

3.1 Ներդրողի Դեպո հաշվով գործարքներն իրականացվում են` 

3.1.1 Ներդրողի անունից և վերջինիս հաշվին. տվյալ դեպքում իրավունքներն ու պար-

տականություններն անմիջականորեն ծագում են Ներդրողի համար. 

3.1.2 Բանկի անունից, սակայն Ներդրողի հաշվին. տվյալ դեպքում իրավունքները և 

պարտականությունները ձեռք է բերում Բանկը: 

3.2 Դեպո-հաշվից Պարտատոմսերի ելքագրումն իրականացվում է Ներդրողի կողմից տրված 

Դեպո հանձնարարականի հիման վրա տվյալ Գործառնական օրվա ընթացքում և միայն 

Դեպո հանձնարարականի ստացման օրվա դրությամբ Դեպո հաշվի մնացորդի սահման-

ներում, եթե Դեպո հանձնարարականը ստացվել է մինչև ժամը 1500-ն, այլապես գործառ-

նությունն իրականացվում է հաջորդ Գործառնական օրվա ընթացքում: 

3.3 Ներդրողի կողմից Պարտատոմսերով իրականացվող գործարքների վերաբերյալ Դեպո 

հանձնարարականները Բանկ ներկայացվում են թղթային կրիչներով, կամ Ներդրողի հետ 

կնքված լրացուցիչ համաձայնագրով նախատեսված այլ կապի միջոցներով: 

3.4 Դեպո հաշվի վիճակի վերահսկողությունը, Պարտատոմսերի քանակի համապատասխա-

նությունը, Դեպո-հաշվի մնացորդը, ռեկվիզիտների ճշտությունը, Դեպո հաշիվ ելքագրման 

և մուտքագրման իրավական հիմքի ստուգումը իրականացվում է Ներդրողի կողմից: Սույն 

պայմանագրի Կողմերից յուրաքանչյուրն ինքնուրույն է հաշվառում Դեպո հաշվով իրակա-

նացվող գործառնությունները, իր մոտ եղած տվյալների հիման վրա: 
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3.5 Ներդրողի Դեպո հաշվի քաղվածքները ձևավորվում են գործարքների կատարմանը համ-

ընթաց և ուղարկվում են Ներդրողին թղթային և/կամ էլեկտրոնային եղանակով ոչ ուշ քան 

գործարքի կատարմանը հաջորդող Աշխատանքային օրվա ժամը 1000-ն: Անհամապատաս-

խանությունների հայտնաբերման դեպքում Ներդրողը, ոչ ուշ քան Բանկի կողմից քաղ-

վածքները ստանալու հաջորդ Աշխատանքային օրվա ավարտը, տեղեկացնում է Բանկին 

տարբերությունների մասին ըստ օրերի և գումարների: Նշված ժամանակահատվածում 

որևէ անհամապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություն չստանալու դեպքում քաղ-

վածքներում արտացոլված բոլոր գործարքները համարվում են հաստատված: 

3.6 Բանկը Հայտերի հիման վրա ձեռքբերված Պարտատոմսերի մուտքագրումը Ներդրողի 

Դեպո հաշվին իրականացնում է այդ Պարտատոմսերի ձեռքբերման Գործառնական օրվա 

ընթացքում` մինչև ժամը 1500: 

 

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

4.1 Ներդրողն իրավունք ունի` 

4.1.1 Պարտատոմսերով գործառնությունների իրականացման համար Բանկ ներկայաց-

նել համապատասխան Դեպո հանձնարարականներ, 

4.1.2  իրականացնել Պարտատոմսրով ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված ցանկացած գոր-

ծառնություն` Պարտատոմսերի թողարկման և շրջանառության պայմաններով 

սահմանված կարգով, 

4.1.3  ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Բանկում հաշվառվող Պարտատոմսերի 

տնօրինման և Պարտատոմսերից բխող իրավունքների իրականացման լիազորութ-

յունները փոխանցել այլ անձի` իր լիազորված ներկայացուցչին, 

4.1.4  հարցման միջոցով Բանկից ստանալ Պարտատոմսերի տիրապետումից ծագող 

իրավունքների իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, 

4.1.5  միակողմանիորեն լուծել սույն պայմանագիրը Բանկին առնվազն յոթ Աշխատան-

քային օր առաջ տեղեկացնելու պայմանով` սույն պայմանագրով սահմանված կար-

գով, 

4.1.6 ստանալ Դեպո հաշվի վիճակի և դրանում հաշվառվող Պարտատոմսերի, ինչպես 

նաև Դեպո հաշվով իրականացված ցանկացած գործառնության վերաբերյալ հաշ-

վետվություններ և/կամ քաղվածքներ: 

4.2 Ներդրողը պարտավոր է` 

4.2.1 Բանկին տրամադրել Դեպո հաշվի բացման և դրա հետագա վարման համար ան-

հրաժեշտ փաստաթղթերը, 

4.2.2 պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ, Պարտատոմսերի թողարկման և շրջանառության 

պայմաններով սահմանված պահանջները, այդ թվում` ձևակերպել և Բանկ փո-

խանցել Պարտատոմսերով գործառնությունների կատարման Դեպո հանձնարարա-

կանները, 

4.2.3 Բանկին տեղեկացնել հիմնադիր փաստաթղթերի և (կամ) վավերապայմանների 

(փոստային և իրավաբանական հասցեների, բանկային հաշվի վավերապայմաննե-

րի, հեռախոսային և ֆաքսիմիլային կապի համարների, էլեկտրոնային հասցեների), 
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ինչպես նաև Ներդրողի Դեպո հաշիվը տնօրինելու լիազորություն ունեցող անձանց 

քարտային տվյալների բոլոր փոփոխությունների մասին, 

4.2.4 սույն պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում կատարել Բանկի ծա-

ռայությունների դիմաց վճարումները, 

4.2.5 Դեպո հաշիվ փոխանցել միայն այն Պարտատոմսերը, որոնք իրեն` որպես բարե-

խիղճ ձեռք բերողին են պատականում սեփականության կամ այլ գույքային իրա-

վունքով, 

4.2.6 Բանկի պահանջով ներկայացնել լիազորագրեր և այլ փաստաթղթեր` Պարտատոմ-

սերով ամրագրված իրավունքների իրականացման հետ կապված գործառնություն-

ների իրականացման համար: 

4.3 Բանկը պարտավոր է` 

4.3.1 Ներդրողի համար բացել և վարել Դեպո հաշիվ N# 25000----, 

4.3.2 կատարել Ներդրողի կողմից ներկայացված Դեպո հանձնարարականները,  

4.3.3 իրականացնել Պարտատոմսերով գործարքներ բացառապես Ներդրողի (նրա լիա-

զորված ներկայացուցչի) կողմից Բանկ ներկայացված Դեպո հանձնարարական-

ների, Հայտերի հիման վրա կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված (չարգելված) 

այլ դեպքերում, 

4.3.4 Ներդրողի հանձնարարությամբ գրանցել Ներդրողի Պարտատոմսերի` պարտավո-

րություններով ծանրաբեռնման դեպքերը, 

4.3.5 Ներդրողին կամ նրա լիազորված ներկայացուցչին տրամադրել Ներդրողի Դեպո 

հաշվով կատարված գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվություններ, 

4.3.6 գրավոր հարցման հիման վրա Ներդրողի Դեպո հաշվից Պարտատոմսերի նկատ-

մամբ իրավունքները հավաստող քաղվածքներ և Դեպո հաշվի վերաբերյալ ցան-

կացած այլ տեղեկատվություն տրամադրել, 

4.3.7 Դեպո հաշվում հաշվառվող Պարտատոմսերի սեփականության իրավունքից բխող 

գործառնություններն (արժեկտրոնի վճարում, մարում (մասնակի մարում) և այլն) 

իրականացնել դրանց հիմքի առաջացման (համապատասխան գումարների ստա-

ցում թողարկողից և այլն) օրը` մինչև տվյալ Գործառնական օրվա ավարտը,  

4.3.8 Ներդրողի պահանջով, Պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելու դեպքում և ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում ոչ ուշ, քան Բանկի կողմից Ներդրողի 

(նրա լիազորված ներկայացուցչի) համապատասխան գրությունը ստանալու օրվան 

հաջորդող Աշխատանքային օրվա ընթացքում, Պարտատոմսերը փոխանցել Ներ-

դրողի կողմից նշված դեպո հաշվին, 

4.3.9 տեղեկացնել Ներդրողին Դեպո հաշվի սպասարկման սակագներում փոփոխութ-

յունների մասին ոչ ուշ, քան դրանց ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից քսան օրացու-

ցային օր առաջ, 

4.3.10 ապահովել Դեպո հաշիվների մասին տեղեկատվության գաղտնիությունը, ներառ-

յալ հաշիվներով իրականացված գործառնությունների մասին: Երրորդ անձանց 

Ներդրողի և նրա Դեպո հաշվի վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրվում են 

բացառապես ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում: 
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4.4 Բանկն իրավունք ունի` 

4.4.1 ստանալ Ներդրողի Դեպո հաշվում գրանցված Պարտատոմսերի դիմաց վճարվող 

եկամուտներ և այլ վճարումներ` ստացված դրամական միջոցներն այնուհետև փո-

խանցելով Բանկում սպասարկվող Ներդրողի ընթացիկ դրամային հաշվին: 

4.4.2 Ներդրողից գանձել Դեպո հաշվի սպասարկման ծառայությունների մատուցման 

դիմաց միջնորդավճարները, որի համար Ներդրողը լիազորում է Բանկին: 

 

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

5.1 Կողմերը պատասխանատվություն են կրում միմյանց հանդեպ իրենց պարտավորություն-

ների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար՝ սույն պայմանագրով, Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով: 

5.2 Ներդրողի հաշվին Պարտատոմսերը ժամկետի խախտմամբ մուտքագրման կամ անհիմն 

ելքագրման դեպքերում Բանկը Ներդրողին վճարում է տույժ` Բանկի չկատարած պարտա-

վորությունների գումարի 0.01 տոկոսի չափով յուրաքանչյուր օրվա համար: 

5.3 Սույն պայմանագրով ստանձնված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնա-

կիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա 

եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որը ծագել է սույն պայմանագիրը 

կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի 

իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտա-

կարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակ-

ցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, 

որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն-

ների կատարումը: 

5.4 Նշված հանգամանքների առաջացման դեպքում Կողմերը պարտավոր են տեղեկացնել 

միմյանց թղթային եղանակով (էլեկտրոնային համակարգով) անհաղթահարելի ուժի առա-

ջացման պահից 30 (երեսուն) Աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

5.5 Եթե Կողմը, որն անհաղթահարելի ուժի հետևանքով չի կատարել սույն պայմանագրով 

նախատեսված իր պարտավորությունները, սույն Պայմանագրի 5.4 կետով սահմանված 

կարգով և ժամկետներում չի տեղեկացնում երկրորդ Կողմին անհաղթահարելի ուժի հե-

տևանքով պարտավորությունների կատարման անհնարինության կամ ոչ պատշաճ կա-

տարման մասին, ապա պարտավորությունները խախտող Կողմը չի ազատվում սույն Պայ-

մանագրով սահմանված պատասխանատվությունից: 

 

6. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

6.1 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների մի-

ջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 
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7. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մեկ տարի ժամ-

կետով: Եթե Կողմերը սույն պայմանագրի ժամկետը լրանալուց մեկ ամիս առաջ գրավոր 

չեն տեղեկացնում դրա դադարեցման մասին, ապա սույն պայմանագրի գործողության 

ժամկետը երկարացվում է ևս մեկ տարով: 

7.2 Պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծել ցանկացող Կողմը պարտավոր է երկրորդ Կողմի 

հանդեպ կատարել սույն պայմանագրից բխող իր բոլոր պարտականությունները և գրավոր 

ծանուցել պայմանագիրը լուծելու իր ցանկության վերաբերյալ: 

7.3 Պայմանագիրը համարվում է վաղաժամկետ լուծված երկրորդ Կողմի կողմից վերը նշված 

ծանուցումը ստանալուց յոթ Աշխատանքային օր հետո, պայմանով, որ երկրորդ Կողմի 

մոտ չկա որևիցե պահանջ ծանուցումը ուղարկող Կողմի հանդեպ: 

7.4 Սույն պայմանագրում կատարված փոփոխությունները և լրացումները օրինական են 

միայն այն դեպքում, եթե դրանք կատարված են գրավոր և ստորագրված են Կողմերի 

(լիազոր ներկայացուցիչների) կողմից:  

 

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

8.1 Կողմերը պարտավորվում են պահել վճարային փաստաթղթերը թղթային և էլեկտրոնային 

տեսքով: Պահպանման ժամկետը` 5 (հինգ) տարի: 

8.2 Սույն պայմանագիրը կազմված է հայերեն լեզվով` 2 (երկու) օրինակից, որոնք ունեն հա-

վասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: 

 

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ  ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ 

Բանկ  ՆԵՐԴՐՈՂ 

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ   

ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վ. Սարգսյան փ. 10   

   

Գործադիր տնօրեն  
 

 

 

_                   _____________Գ. Մաչանյան 
 

 

_             ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Պետական պարտատոմսերի շուկայում հաճախորդների համալիր 

սպասարկման ընթացակարգ 
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Հավելված  2 .1 

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ 

ՀՀ պետական պարտատոմսերի դեպո հաշիվ բացելու համար 

(«____» ______________20__ ) 

 

Դիմող _________________________________________________________________________ 

    (կազմակերպության անվանում) 

Իրավաբանական հասցե __________________________________________________________ 

Գործունեության հասցե ___________________________________________________________ 

Գրանցման ամսաթիվ, համար և երկիր ________________________________________________ 

Գրանցող մարմին ________________________________________________________________ 

Հեռախոս _________________________________ Ֆաքս ________________________________ 

Էլեկտրոնային հասցե ______________________________________ 

 

Խնդրում ենք բացել ՀՀ պետական պարտատոմսերի դեպո հաշիվ                                                                         

Հաշվի քաղվածքը ցանկանում ենք ստանալ` 

Առձեռն բանկում   Ֆաքսով 

Պատվիրված նամակով Էլեկտրոնային փոստով  

Բանկի այլ համակարգով         ________________________ 

 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերը` 

1. Իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի, գլխավոր հաշվապահի, ինչպես նաև 

հաշվապահական հաշվառման վարման համար պատասխանատու, Բանկի հետ 

ֆինանսական գործարքներ կնքելու լիազորություն ունեցող անձանց ստորագրությունների 

նմուշների քարտերը (վավերացված իրավաբանական անձի հաշվառման վայրի տարածքա-

յին հարկային մարմինների կողմից), 

2. Հաշվի միջոցները տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում` պատշաճ կերպով ձևակերպված 

և վավերացված լիազորագիր. 

3. Այլ փաստաթղթեր _____________________________________________________________ 

 

 

Դիմող ________________________________________________ 
(Անուն,Ազգանուն,Հայրանուն) 

_______________________
                                                                                     (ստորագրություն) 

 

Կնիք 

 



 
Պետական պարտատոմսերի շուկայում հաճախորդների համալիր 

սպասարկման ընթացակարգ 
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Բանկի նշումներ 

 

Փաստաթղթերը ընդունեց` (Ա.Ա.Հ) __________________________________    «___»_____ 20__ 

 

Փաստաթղթերը ստուգեց` (Ա.Ա.Հ) ___________________________________ 

 

Հաշվի համար   N__________________________________ արժույթ____________________ 

Հաշվի համար   N__________________________________ արժույթ____________________ 

 

Հաշիվը բացեց` (Ա.Ա.Հ.) __________________________________________  «___» _____ 20__ 

 



 
Պետական պարտատոմսերի շուկայում հաճախորդների համալիր 

սպասարկման ընթացակարգ 
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Հավելված  2 .2 

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ 

ՀՀ պետական պարտատոմսերի դեպո հաշիվ բացելու համար 

(«____» ______________20__ ) 

 

Դիմող _________________________________________________________________________ 
(անուն, ազգանուն, հայրանուն) 

Բնակության հասցե ______________________________________________________________ 

Փոստային հասցե (եթե տարբերվում է բնակության հասցեից) ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Անձը հաստատող փաստաթուղթ ___________________ համար ___________________________ 

տրված է ________________________________ ում կողմից ______________________________ 

Հեռախոս _________________________________ Ֆաքս ________________________________ 

Էլեկտրոնային հասցե ______________________________________ 

Խնդրում ենք բացել ՀՀ պետական պարտատոմսերի դեպո հաշիվ                                                                                                  

Հաշվի քաղվածքը ցանկանում ենք ստանալ` 

Առձեռն բանկում   Ֆաքսով 

Պատվիրված նամակով Էլեկտրոնային փոստով  

Բանկի այլ համակարգով         ________________________ 

 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերը` 

1. Հաշվի միջոցները տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում` պատշաճ կերպով ձևակերպված 

և վավերացված լիազորագիր. 

2. Այլ փաստաթղթեր _____________________________________________________________ 

 

 

Դիմող ___________________________________________ 
(Անուն,Ազգանուն,Հայրանուն) 

_______________________
                                                                                     (ստորագրություն) 

 

 

 

Բանկի նշումներ 

 

Փաստաթղթերը ընդունեց` (Ա.Ա.Հ) ___________________________________   «___»_____ 20__ 

 



 
Պետական պարտատոմսերի շուկայում հաճախորդների համալիր 

սպասարկման ընթացակարգ 
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Փաստաթղթերը ստուգեց` (Ա.Ա.Հ) _____________________________________ 

 

Հաշվի համար   N__________________________________ արժույթ____________________ 

Հաշվի համար   N__________________________________ արժույթ____________________ 

 

Հաշիվը բացեց` (Ա.Ա.Հ.) __________________________________________   «___» _____ 20__ 



 
Պետական պարտատոմսերի շուկայում հաճախորդների համալիր 

սպասարկման ընթացակարգ 
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Հավելված  3 

 

 

N _____________________________       N_____________________________    

     (Ներդրողի դեպո հաշվի համարը)         (Ներդրողի դրամային հաշվի համարը) 

 

          --- / ---------------/ 20  թ 
 

ՀԱՅՏ 

Պարտատոմսերի  ձեռքբերման (վաճառքի) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

պատրաստակամություն է հայտնում առաջնային (երկրորդային) շուկայում իր հաշվին գնել 

(վաճառել)  հետևյալ գներով Պարտատոմսեր. 

 

N Պարտատոմ-

սերի թողարկ- 

ման համարը 

Պարտատոմսերի 

անվանական արժեքը 

(դրամ) 

Պարտատոմսերի 

գնման ընդհանուր 

գինը  (դրամ) 

Պարտատոմսերի 

տարեկան 

եկամտա-

բերություն  (%) 

1.     

2. ---    

3. ---    

4. ---    

5. ---    

Ընդամենը    

 

 

Ներդրողի  անվանումը և իրավաբանական հասցեն 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

 

                     Կ.Տ. 



 
Պետական պարտատոմսերի շուկայում հաճախորդների համալիր 

սպասարկման ընթացակարգ 
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Հավելված  4  

 

ՀԱՅՏԻ ԲԱՎԱՐԱՐՄԱՆ (ՄԱՍՆԱԿԻ ԲԱՎԱՐԱՐՄԱՆ) ԿԱՄ ՄԵՐԺՄԱՆ 

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ք. Երևան            --- / ---------------/ 20  թ  

 

Ձեր կողմից «---» «-----------------» 20 թ-ին ներկայացված Պարտատոմսերի ձեռքբերման 

(վաճառքի) Հայտից բավարարվել են հետևյալ առաջարկությունները.       

 

N Պարտատոմ-

սերի թողարկ- 

ման համարը 

Պարտատոմսերի 

անվանական արժեքը 

(դրամ) 

Պարտատոմսերի 

գնման ընդհանուր 

գինը  (դրամ) 

Պարտատոմսերի 

տարեկան եկամտա-

բերություն  (%) 

1.     

2. ---    

3. ---    

4. ---    

5. ---    

Ընդամենը    

 

 

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար 

 



 
Պետական պարտատոմսերի շուկայում հաճախորդների համալիր 

սպասարկման ընթացակարգ
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Հավելված  5.1 

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

 

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի Ներդրողների կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկում «___»_______________20  թ.  

անցկացված ______________թողարկման Պետական Պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման Աճուրդի մասնակցության 

վերաբերյալ 

 

 Ներդրողի 

անվանումը 

Հաշվեհամարները Հայտի մեջ նշված 

պարտատոմսերի 

գնման ծավալը և 

գինը  

% Հայտի 

բավարարման 

ծավալը և գինը  

% 

       

       

       

       

 Ընդամենը      

 

 

__________________________________ 

 



 
Պետական պարտատոմսերի շուկայում հաճախորդների համալիր 

սպասարկման ընթացակարգ
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Հավելված  5.2 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

 

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի Ներդրողների կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկում «___»_______________20  թ.  

անցկացված ______________թողարկման Պետական Պարտատոմսերի հետգնման Աճուրդի մասնակցության վերաբերյալ 

 

 Ներդրողի 

անվանումը 

Հաշվեհամարները Հայտի մեջ նշված 

պարտատոմսերի 

գնման ծավալը և 

գինը  

% Հայտի 

բավարարման 

ծավալը և գինը  

% 

       

       

       

       

 Ընդամենը      

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 



 
Պետական պարտատոմսերի շուկայում հաճախորդների համալիր 

սպասարկման ընթացակարգ
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Հավելված  5 .3 

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

 

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի Ներդրողներին պատկանող «__»__________20  թ.  ____________թողարկման Պետական Պարտատոմսերի  

մարման, մասնակի մարման և/կամ արժեկտրոնի վճարման վերաբերյալ 

 

 

 Ներդրողի 

անվանումը 

Հաշվեհամարները Ներդնողին 

պատկանող 

պարտատոմսերի 

ծավալը 

Մասնակի 

մարման 

ծավալները

Արժեկտրոնի 

վճարման 

գումարը  

Պարտատոմսերի 

մարման 

ծավալները 

       

       

       

       

 Ընդամենը      

 

 

__________________________________ 

 

 



Ò¨1 

 
 

                 

 
 

35B: Արժեթղթերի թողարկման համար A M           

             

35C: Արժեթղթերի ծավալ թվերով A M D             

  բառերով  

   

32B: Փոխանցվող գումար և  թվերով A M D             

 արժույթի կոդ բառերով  

  

83: Արժեթղթեր Առաքող Դեպո հաշիվ (ազ)    

 Առաքողի Ենթապահառու  

 Առաքողի անվանումը  

   

87: Արժեթղթեր Ստացող Դեպո հաշիվ (ազ)    

 Ստացողի Ենթապահառու  

 Ստացողի  անվանումը  

   

50A: Վճարող Դրամական հաշիվ      

 Վճարողի բանկ  

 Վճարողի անվանումը  

   

59: Շահառու Դրամական հաշիվ                 

 Շահառուի բանկ  

 Շահառուի անվանումը  

   

72: Վճարման 

նպատակը/գործարքի  

 

 կատարման  հիմքը    

   

 Կատարման ամսաթիվ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    «___» ________ 20  թ.
                                             Ներկայացման ամսաթիվը

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԳՆՄԱՆ/ՎԱՃԱՌՔԻ  ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ  N 

________________________ 
 Ներկայացնող Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի  անվանումը

Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի կնիքը 

և ստորագրությունը  

 

/__________________ / 
Ա կարգի ստորագրություն    

       

/__________________ / 
Բ կարգի ստորագրություն    Կ.Տ.

  ՀՀ կենտրոնական բանկի նշումները հանձնարարականի ընդունման վերաբերյալ 

 

/_______________ /
             իրավասու անձի ստորագրություն  

  

  «___» _____________ 20   թ. 
 ԿԲ ընդունման ամսաթիվը 

ՀՏ520/ՀՏ521 



Ձև 2 

 
 

 

 
 

35B: Արժեթղթերի թողարկման համար A M           

             

35C: Արժեթղթերի ծավալ թվերով A M D             

  բառերով  

   

  

  

83: Արժեթղթեր Առաքող Դեպո հաշիվ (ազ)              

 Առաքողի Ենթապահառու  

 Առաքողի անվանումը  

   

87: Արժեթղթեր Ստացող Դեպո հաշիվ (ազ)              

 Ստացողի Ենթապահառու  

 Ստացողի  անվանումը  

   

   

72: Վճարման 

նպատակը/գործարքի  

 

 կատարման  հիմքը    

   

 Կատարման ամսաթիվ   /   /     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«___» ______________ 20_ թ. 
 Ներկայացման ամսաթիվը 

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱԶԱՏ ԱՌԱՔՄԱՆ  ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ  N         

________________________ 
 Ներկայացնող Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի  անվանումը

Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի կնիքը 

և ստորագրությունը  
 

/__________________ / 
Ա կարգի ստորագրություն    

       

/__________________ / 
Բ կարգի ստորագրություն  Կ.Տ.

  ՀՀ կենտրոնական բանկի նշումները հանձնարարականի ընդունման վերաբերյալ 

 

/_______________ /
             իրավասու անձի ստորագրություն  

  

«___» ______________ 20_ թ. 
 ԿԲ ընդունման ամսաթիվը 

ՀՏ522 



Ձև 3 

 
 

 

 
 

35B: Արժեթղթերի թողարկման համար A M           

             

35C: Արժեթղթերի ծավալ թվերով A M D             

  բառերով  

   

32B: Փոխանցվող գումար և  թվերով A M D             

 արժույթի կոդ բառերով  

   

83: Արժեթղթեր Առաքող Դեպո հաշիվ (ազ)              

 Գրավատուի Ենթապահառու  

 Գրավատուի անվանումը  

   

88: Գրավառու Դեպո հաշիվ (ազ)              

 Գրավառուի Ենթապահառու  

 Գրավառուի  անվանումը  

   

50A: Վճարող Դրամական հաշիվ                 

 Վճարողի բանկ  

 Վճարողի անվանումը  

   

59: Շահառու Դրամական հաշիվ                 

 Շահառուի բանկ 

 Շահառուի անվանումը  

   

72: Վճարման 

նպատակը/գործարքի  

 

 կատարման  հիմքը   

   

 Կատարման ամսաթիվ   /   /     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«___» ______________ 20_ թ. 
Ներկայացման ամսաթիվը

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ /ԳՐԱՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ  
ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ  N           . 

________________________ 
 Ներկայացնող Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի  անվանումը

Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի կնիքը 

և ստորագրությունը  
/__________________ / 

Ա կարգի ստորագրություն    

       

/__________________ / 
Բ կարգի ստորագրություն    

Կ.Տ.

  ՀՀ կենտրոնական բանկի նշումները հանձնարարականի ընդունման վերաբերյալ 

/_______________ /
             իրավասու անձի ստորագրություն 

       

«___» ______________ 20_ թ. 
 ԿԲ ընդունման ամսաթիվը 

ՀՏ540/ՀՏ541 



Ձև 4 

 
 

 

 
 

35B: Արժեթղթերի թողարկման համար A M           

             

35C: Արժեթղթերի ծավալ թվերով A M D             

  բառերով  

   

  

  

   

83: Արժեթղթեր Առաքող Դեպո հաշիվ (ազ)              

 Գրավատուի Ենթապահառու  

 Գրավատուի անվանումը  

   

88: Գրավառու Դեպո հաշիվ (ազ)              

 Գրավառուի Ենթապահառու  

 Գրավառուի  անվանումը  

   

   

72: Վճարման 

նպատակը/գործարքի  

 

 կատարման  հիմքը    

   

 Կատարման ամսաթիվ   /   /     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«___» ______________ 20_ թ. 
Ներկայացման ամսաթիվը

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ  N   

________________________ 
 Ներկայացնող Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի  անվանումը

Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի կնիքը 

և ստորագրությունը  
/__________________ / 

Ա կարգի ստորագրություն    

       

/__________________ / 
Բ կարգի ստորագրություն 

Կ.Տ.

  ՀՀ կենտրոնական բանկի նշումները հանձնարարականի ընդունման վերաբերյալ 

/_______________ /
             իրավասու անձի ստորագրություն 

       

«___» ______________ 20_ թ. 
 ԿԲ ընդունման ամսաթիվը 

ՀՏ542 



Ձև 5 

 
 

 

 
 

35D: Արժեթղթերի թողարկման համար A M           

             

35E: Արժեթղթերի ծավալ թվերով A M D             

  բառերով  

   

32B: Փոխանցվող գումար և  թվերով A M D             

 արժույթի կոդ բառերով  

   

88: Գրավառու Դեպո հաշիվ (ազ)              

 Գրավառուի Ենթապահառու  

 Գրավառուի անվանումը  

   

87: Արժեթղթեր Ստացող Դեպո հաշիվ (ազ)              

 Գրավատուի Ենթապահառու  

 Գրավատուի  անվանումը  

   

50A: Վճարող Դրամական հաշիվ                 

 Վճարողի բանկ  

 Վճարողի անվանումը  

   

59: Շահառու Դրամական հաշիվ                 

 Շահառուի բանկ 

 Շահառուի անվանումը  

   

72: Վճարման 

նպատակը/գործարքի  

 

 կատարման  հիմքը   

   

 Կատարման ամսաթիվ   /   /     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«___» ______________ 20_ թ. 
 Ներկայացման ամսաթիվը 

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԳՐԱՎԻՑ ՀԱՆՄԱՆ  ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ/ԳՐԱՎԱՏՈՒԻ 
ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ  N           . 

________________________ 
 Ներկայացնող Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի  անվանումը

Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի կնիքը 

և ստորագրությունը  
/__________________ / 

Ա կարգի ստորագրություն    

       

/__________________ / 
Բ կարգի ստորագրություն  

Կ.Տ.

  ՀՀ կենտրոնական բանկի նշումները հանձնարարականի ընդունման վերաբերյալ 

/_______________ /
             իրավասու անձի ստորագրություն 

       

«___» ______________ 20_ թ. 
 ԿԲ ընդունման ամսաթիվը 

ՀՏ543/ՀՏ544 



Ձև 6 

 
 

 

 
 

35D: Արժեթղթերի թողարկման համար A M           

             

35E: Արժեթղթերի ծավալ թվերով A M D             

  բառերով  

   

  

  

   

88: Գրավառու Դեպո հաշիվ (ազ)              

 Գրավառուի Ենթապահառու  

 Գրավառուի անվանումը  

   

87: Արժեթղթեր Ստացող Դեպո հաշիվ (ազ)              

 Գրավատուի Ենթապահառու  

 Գրավատուի  անվանումը  

   

   

72: Վճարման 

նպատակը/գործարքի  

 

 կատարման  հիմքը    

   

 Կատարման ամսաթիվ   /   /     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«___» ______________ 20_ թ. 
 Ներկայացման ամսաթիվը 

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԳՐԱՎԻՑ ՀԱՆՄԱՆ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ  N    

________________________ 
 Ներկայացնող Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի  անվանումը

Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի կնիքը 

և ստորագրությունը  
/__________________ / 

Ա կարգի ստորագրություն    

       

/__________________ / 
Բ կարգի ստորագրություն  

Կ.Տ.

  ՀՀ կենտրոնական բանկի նշումները հանձնարարականի ընդունման վերաբերյալ 

/_______________ /
             իրավասու անձի ստորագրություն 

       

«___» ______________ 20_ թ. 
 ԿԲ ընդունման ամսաթիվը 

ՀՏ545 



Ձև 7 

 
 

 

 
 

35D: Արժեթղթերի թողարկման համար A M           

             

35E: Արժեթղթերի ծավալ թվերով A M D             

  բառերով  

   

  

  

   

83: Արժեթղթեր Առաքող Դեպո հաշիվ (գր)              

 Գրավատուի Ենթապահառու  

 Գրավատուի անվանումը  

   

87: Արժեթղթեր Ստացող Դեպո հաշիվ (ազ)              

 Գրավառուի Ենթապահառու  

 Գրավառուի  անվանումը  

   

   

72: Վճարման 

նպատակը/գործարքի  

 

 կատարման  հիմքը    

   

 Կատարման ամսաթիվ   /   /     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«___» ______________ 20_ թ. 
 Ներկայացման ամսաթիվը 

ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ  ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ  N          . 

________________________ 
 Ներկայացնող Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի  անվանումը

Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի կնիքը 

և ստորագրությունը  
/__________________ / 

Ա կարգի ստորագրություն    

       

/__________________ / 
Բ կարգի ստորագրություն  

Կ.Տ.

  ՀՀ կենտրոնական բանկի նշումները հանձնարարականի ընդունման վերաբերյալ 

/_______________ /
             իրավասու անձի ստորագրություն 

       

«___» ______________ 20_ թ. 
 ԿԲ ընդունման ամսաթիվը 

ՀՏ546 



Ձև 8 

 
 

 

 
 

35B: Գրավադրվող արժեթղթերի թողարկման 

համար 
A M           

     

35C: Արժեթղթերի ծավալ թվերով A M D             

  բառերով   

    

84: Գրավատու Դեպո հաշիվ (ազ)               

 Գրավատուի Ենթապահառու    

 Գրավատուի անվանումը   

    

88: Գրավառու Դեպո հաշիվ (ազ)      

 Գրավառուի Ենթապահառու    

 Գրավառուի  անվանումը   

    

35D: Գրավից հանվող արժեթղթերի թողարկ. 

համար 

A M           
 

     

35E: Արժեթղթերի ծավալ թվերով A M D             

  բառերով   

     

     

72: Վճարման 

նպատակը/գործարքի  

 
 

 կատարման  հիմքը    

    

 Կատարման ամսաթիվ   /   /      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«___» ______________ 20_ թ. 
Ներկայացման ամսաթիվը

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԳՐԱՎԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԳՐԱՎԱՏՈՒԻ/ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ                
ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ  N                     . 

________________________ 
 Ներկայացնող Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի  անվանումը

Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի կնիքը 

և ստորագրությունը  
/__________________ / 

Ա կարգի ստորագրություն    

       

/__________________ / 
Բ կարգի ստորագրություն 

Կ.Տ.

  ՀՀ կենտրոնական բանկի նշումները հանձնարարականի ընդունման վերաբերյալ 

/_______________ /
             իրավասու անձի ստորագրություն 

       

«              » «___» ______________ 20_ թ. 
 ԿԲ ընդունման ամսաթիվը 

ՀՏ547/ՀՏ548 



Ձև 9 

 
 

 

 
 

35B: Արժեթղթերի թողարկման համար A M           

             

35C: Արժեթղթերի ծավալ թվերով A M D             

  բառերով  

   

  

  

   

83: Արժեթղթեր Առաքող Դեպո հաշիվ (գր)              

 Նախկին Գրավատուի Ենթապահառու  

 Նախկին Գրավատուի անվանումը  

   

87: Արժեթղթեր Ստացող Դեպո հաշիվ (գր)              

 Նոր Գրավատուի Ենթապահառու  

 Նոր Գրավատուի  անվանումը  

   

88: Գրավառու Դեպո հաշիվ (ազ)              

 Գրավառուի Ենթապահառու  

 Գրավառուի անվանումը  

   

   

72: Վճարման 

նպատակը/գործարքի  

 

 կատարման  հիմքը    

  

 Կատարման ամսաթիվ   /   /     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«___» ______________ 20_ թ. 
Ներկայացման ամսաթիվը

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԳՐԱՎԱՏՈՒԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ  ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ  N          .

________________________ 
 Ներկայացնող Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի  անվանումը

Նախկին Գրավատուի 

Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի 

կնիքը և ստորագրությունը  

/__________________ / 
Ա կարգի ստորագրություն    

       

/__________________ / 
Բ կարգի ստորագրություն Կ.Տ.

  ՀՀ կենտրոնական բանկի նշումները հանձնարարականի ընդունման վերաբերյալ 

ՀՏ549 

Նոր Գրավատուի  

Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի 

կնիքը և ստորագրությունը  

/__________________ / 
Ա կարգի ստորագրություն    

       

/__________________ / 
Բ կարգի ստորագրություն  Կ.Տ.

Գրավառուի Ենթապահառուի/ՀՀ 

բանկի կնիքը և ստորագրությունը 

/__________________ / 
Ա կարգի ստորագրություն    

/__________________ / 
Բ կարգի ստորագրություն    Կ.Տ.



Ձև 10 

 
 

 

 
 

35B: Արժեթղթերի թողարկման համար A M           

             

35C: Արժեթղթերի ծավալ թվերով A M D             

  բառերով  

   

  

  

   

84: Գրավատու Դեպո հաշիվ (ազ)              

 Գրավատուի Ենթապահառու  

 Գրավատուի անվանումը  

   

88: Գրավառու Դեպո հաշիվ (ազ)              

 Նախկին Գրավառուի Ենթապահառու  

 Նախկին Գրավառուի  անվանումը  

   

88A: Նոր Գրավառու Դեպո հաշիվ (ազ)              

 Նոր Գրավառուի Ենթապահառու  

 Նոր Գրավառուի անվանումը  

   

   

72: Վճարման 

նպատակը/գործարքի  

 

 կատարման  հիմքը    

  

 Կատարման ամսաթիվ   /   /     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«___» ______________ 20_ թ. 
 Ներկայացման ամսաթիվը

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ  ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ  N          .

________________________ 
 Ներկայացնող Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի  անվանումը

Գրավատուի 

Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի 

կնիքը և ստորագրությունը  

/__________________ / 
Ա կարգի ստորագրություն    

       

/__________________ / 
Բ կարգի ստորագրություն    Կ.Տ.

  ՀՀ կենտրոնական բանկի նշումները հանձնարարականի ընդունման վերաբերյալ 

ՀՏ550 

Նախկին Գրավառուի  

Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի 

կնիքը և ստորագրությունը  

/__________________ / 
Ա կարգի ստորագրություն    

       

/__________________ / 
Բ կարգի ստորագրություն    Կ.Տ.

Նոր Գրավառուի 

Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի 

կնիքը և ստորագրությունը  

/__________________ / 
Ա կարգի ստորագրություն     

/__________________ / 
Բ կարգի ստորագրություն  Կ.Տ.



Ձև11 

 
 

 

 
 

35B: Արժեթղթերի թողարկման համար A M           

             

35C: Արժեթղթերի ծավալ թվերով A M D             

  բառերով  

   

  

  

   

83: Արժեթղթեր Առաքող Դեպո հաշիվ              

 Կալանվող Ենթապահառու  

 Կալանվողի անվանումը  

   

88: Գրավառու Դեպո հաշիվ              

 Գրավառուի Ենթապահառու  

 Գրավառուի  անվանումը  

   

   

72: Վճարման 

նպատակը/գործարքի  

 

 կատարման  հիմքը    

   

 Կատարման ամսաթիվ   /   /     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«___» ______________ 20_ թ. 
 Ներկայացման ամսաթիվը 

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱՐԳԵԼԱԴՐՄԱՆ/ԱՐԳԵԼՔԻՑ ՀԱՆՄԱՆ  

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ  N          . 
________________________ 
 Ներկայացնող Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի  անվանումը 

Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի կնիքը 

և ստորագրությունը  
/__________________ / 

Ա կարգի ստորագրություն    

       

/__________________ / 
Բ կարգի ստորագրություն    

Կ.Տ.

  ՀՀ կենտրոնական բանկի նշումները հանձնարարականի ընդունման վերաբերյալ 

/_______________ /
             իրավասու անձի ստորագրություն      

«___» ______________ 20_ թ. 
 ԿԲ ընդունման ամսաթիվը 

ՀՏ560/ՀՏ561 



Ձև 12 

 
 

 

 
 

35B: Արժեթղթերի թողարկման համար A M           

             

35C: Արժեթղթերի ծավալ թվերով A M D             

  բառերով  

   

83: Արժեթղթեր Առաքող Դեպո հաշիվ              

 Առաքողի Ենթապահառու  

 Առաքողի անվանումը  

   

87: Արժեթղթեր Ստացող Դեպո հաշիվ     

 Ստացողի Ենթապահառու  

 Ստացողի  անվանումը  

   

88: Գրավառու Դեպո հաշիվ     

 Գրավառուի Ենթապահառու  

 Գրավառուի անվանումը  

   

88A: Նոր Գրավառու Դեպո հաշիվ              

 Նոր Գրավառուի Ենթապահառու  

 Նոր Գրավառուի անվանումը  

   

72: Վճարման 

նպատակը/գործարքի  

 

 կատարման  հիմքը    

  

 Կատարման ամսաթիվ   /   /     

 

 

 

 

 

 

 

  

«___» ______________ 20_ թ. 
 Ներկայացման ամսաթիվը

ԱՐԳԵԼԱԴՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ  ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ  N          .

________________________ 
 Ներկայացնող Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի  անվանումը

Նախկին Գրավատուի 

Ենթապահառուի/ՀՀ բանկի 

կնիքը և ստորագրությունը  

 

/__________________ / 
Ա կարգի ստորագրություն    

       

/__________________ / 
Բ կարգի ստորագրություն  

Կ.Տ.

  ՀՀ կենտրոնական բանկի նշումները հանձնարարականի ընդունման վերաբերյալ 

/_______________ /
             իրավասու անձի ստորագրություն  

  

«___» ______________ 20_ թ. 
 ԿԲ ընդունման ամսաթիվը 

ՀՏ562 


