ՇՈՒԿԱՅԻՆ
ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ԲՈՐՍԱՅԻ ԱՆԴԱՄԻ ԵՎ
ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Անդամակցելով բորսային՝ Դուք՝
•

կունենաք առաջնային հասանելիություն
բորսայական (առևտրային) տվյալներին,

•

կստանաք իրավունք բորսայի առևտրային
հարթակներում անմիջականորեն կնքել
գործարքներ թույլատրելի ֆինանսական
գործիքներով։

Բորսայի անդամ և մասնակից լինելու
առավելություններն են՝
•

մասնակցել առևտրին թույլատրված
շուկաներում և/կամ հարթակներում,

•

կատարել գնանշումներ, գործարքներ և
ստանալ եկամուտ,

•

առաջարկել համալիր միջնորդավորված
բորսայական ծառայություններ Ձեր
հաճախորդներին,

•

գրանցել անհրաժեշտ թվով առևտրի
մասնակիցներ և դիտորդներ,

•

ներկայացնել առաջարկություններ բորսայի
կանոններում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու վերաբերյալ,

•

բորսայի անդամի կարգավիճակն օգտագործել
գովազդային և այլ գործարարար
նպատակներով,

•

սահմանված կարգով ստանալ
համապատասխան տեղեկություն և
խորհրդատվություն բորսայից, օգտվել
վերջինիս պատկանող տեխնիկական
միջոցներից և համակարգերից։

ՄՈՒՏՔ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ
ՇՈՒԿԱ

Շուկաներում և/կամ հարթակներում
կազմակերպվող առևտրին մասնակցելու
իրավունք ունեն`
•

ներդրումային ծառայություններ մատուցող
անձինք

•

արժութային դիլերները

•

այն միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունները, որոնք
համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության և
միջազգային պայմանագրերի պայմաններին և
բորսայի կանոններին։
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ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Ձեր կազմակերպությունը կարող է
համագործակցել բորսայի հետ այս
կարգավիճակներից որևիցե մեկում կամ մի
քանիսում, քանի որ հնարավոր է ստանալ մի
քանի կարգավիճակ միաժամանակ։

Անդամակցության կարգավիճակներ
Հարթակներ

Բորսայի անդամ
(կորպորատիվ
արժեթղթեր)

Ֆոնդային բորսայի A և B,
Abond և Bbond հարթակներ



Ազատ շուկայի հարթակ
(միայն C և Cbond)



Կորպորատիվ
արժեթղթերի
տեղաբաշխման հարթակ
Պետական
պարտատոմսերի առևտրի
հարթակ
Պետական
պարտատոմսերի
առաջնային
տեղաբաշխման
աճուրդների հարթակ
Արտարժույթի շուկայում
առևտուր
Ժամկետային վարկային
ռեսուրսների հարթակ

Պետական
պարտատոմսերի
շուկայի մասնակից
և/կամ գործակալ

Արտարժույթի
շուկայի
մասնակից

Վարկային
ռեսուրսների
շուկայի
մասնակից
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ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՅԼԵՐ

1
2

Անդամակցության փաթեթի
պատրաստում և ներկայացում
բորսային

Անդամակցության փաթեթի
դիտարկում
15 աշխատանքային օր

Այս ժամանակահատվածում հնարավոր է,
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, բորսան
պահանջի լրացուցիչ փաստաթղթեր և
տեղեկություններ

3
4
5

Առևտրի մասնակցության
թույլատրման որոշման կայացում

Առևտրային պայմանագրի կնքում

Ծածկագրերի և գաղտնաբառերի
շնորհում
Որոշման ընդունման հաջորդ օրը բորսան
մասնակցի լիազորված անձին տալիս է հնգանիշ
ծածկագիր և լատինական տառերից, թվերից
և/կամ հատուկ նշաններից բաղկացած
գաղտնաբառ։
Բորսայի յուրաքանչյուր անդամ պետք է ունենա
առանձին համակարգիչ` ՍիԲիԷյՆեթ
համակարգչային ցանցով կամ համացանցով
առևտրային համակարգին իրական ժամանակի
ռեժիմում միանալու հնարավորությամբ։

6

Փաստաթղթերի ցանկացած
փոփոխության մասին ծանուցում
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ԲՈՐՍԱՅԻ ԱՆԴԱՄ

Անդամակցության ամբողջական փաթեթը
կազմված է հետևյալ փաստաթղթերից, որոնք
կարելի է ներբեռնել բորսայի պաշտոնական
կայքի Անդամակցություն բաժնից՝
•

դիմումի տիտղոսաթերթ,

•

տեղեկություններ կազմակերպության
վերաբերյալ,

•

տեղեկություններ կազմակերպության անունից
առևտրին մասնակցելու համար լիազորված
մասնակիցների ինքնության վերաբերյալ,

•

առևտրի մասնակցին տրված լիազորագիր`
առևտրի յուրաքանչյուր մասնակցի համար
առանձին,

•

պետական գրանցման կամ դրան համարժեք
այլ վկայականի պատճեն,

•

կանոնադրության պատճեն,

•

ՀՎՀՀ – Հարկ վճարողի հաշվառման համար,

•

կազմակերպության գործադիր մարմնի
ընտրման կամ նշանակման մասին որոշման
պատճեն կամ որոշումից համապատասխան
քաղվածք,

•

կազմակերպության լիցենզիաների
պատճեններ,

•

կազմակերպության ղեկավարների և
պատասխանատու աշխատակիցների, ինչպես
նաև՝ առևտրի մասնակիցների անձնագրի
պատճեններ,

•

կազմակերպության ղեկավարների և
պատասխանատու աշխատակիցների, ինչպես
նաև առևտրի մասնակիցների
մասնագիտական որակավորման
վկայականների պատճեններ (առկայության
դեպքում),

•

եթե կազմակերպությունը բանկ է, ապա
Կենտրոնական բանկ ներկայացված`
ներդրումային ծառայությունների մատուցման
վերաբերյալ տեղեկացման պատճեն,

•

ըստ անրաժեշտության՝ օրենսդրությամբ
սահմանված այլ փաստաթղթեր։

Բորսայի անդամի և պետական
պարտատոմսերի շուկայի մասնակցի
կարգավիճակ ստանալու համար անհրաժեշտ
է նաև արժեթղթերով գործարքներ կնքելու
լիցենզիա:
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ՊԵՏԱԿԱՆ
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ և
ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ
ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑ

Պետական պարտատոմսերի և արտարժույթի
շուկայի մասնակցի կարգավիճակ ստանալու
համար էջ 5-ում նշված անդամակցության
փաթեթից բացի՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև՝
•

տեղեկություններ կազմակերպության
իրավասու դրամային, դեպո և/կամ
արտարժութային հաշիվների վերաբերյալ

•

կազմակերպության գրավոր
համաձայնությունը, որպեսզի բորսան
կարողանա գանձել Հաշվարկային բանկում
վարվող իր դրամական և/կամ դեպո
հաշիվներից համապատասխան միջոցներ

•

կազմակերպության սպասարկող
հաշվարկային գործակալի գրավոր
համաձայնությունը, որպեսզի բորսան
կարողանա գանձել տվյալ հաշվարկային
բանկում վարվող դրամական և դեպո
հաշիվներից համապատասխան միջոցները
(երկու բնօրինակ):

Արտարժույթի շուկայի մասնակցի
կարգավիճակ ստանալու համար անհրաժեշտ
է արտարժույթի շուկայում գործունեություն
իրականացնելու համապատասխան
լիցենզիա (արտոնագիր):

ՎԱՐԿԱՅԻՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑ

Վարկային ռեսուրսների շուկայի մասնակցի
կարգավիճակ ստանալու համար, բացի վերոնշյալ
բոլոր փաստաթղթերից, անհրաժեշտ է
ներկայացնել նաև՝
•

կազմակերպության գրավոր
համաձայնությունը (երկու բնօրինակ) բորսայի
կանոններով նախատեսված դեպքերում և
չափով` մասնակցի կողմից Հաշվարկային
բանկում վարվող սեփական հաշվից միջոցներ
գանձելու իրավունքը բորսային վերապահելու
մասին` նշելով համապատասխան
հաշվեհամարը

Վարկային ռեսուրսների շուկայի մասնակցի
կարգավիճակ ստանալու համար անհրաժեշտ
է բանկային գործունեության իրականացման
լիցենզիա (արտոնագիր):
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ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՇՈՒԿԱՅԻՆ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՎՃԱՐՆԵՐ

Կարգավիճակ

Բորսայի անդամ

Անդամավճարը և շուկային մասնակցության
վճարը գանձվում են կիսամյակային կտրվածքով։

Ամսական վճարի չափ
(առանց ԱԱՀ)

50,000

Արտարժույթի շուկայի մասնակից

100,000

Վարկային ռեսուրսների շուկայի մասնակից

100,000

Պետական պարտատոմսերի աճուրդի
առևտրի մասնակից

370,000

Բորսայի անդամ չհանդիսացող
ներդրումային ընկերությանը, բանկին կամ
վարկային կազմակերպությանը
տեղաբաշխողի մեկանգամյա
կարգավիճակ

Միանվագ

30,000
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ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ ԵՎ
ՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ
ԿՆՔՎԱԾ
ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ
ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՃԱՐՆԵՐ

Շուկա կամ հարթակ
Բաժնետոմսերի A ցուցակ

Սակագին

գործարքի գումարի

0.05%
Բաժնետոմսերի B ցուցակ

գործարքի գումարի

0.1%
Բաժնետոմսերի C կամ ազատ շուկա

գործարքի գումարի

0.2%
Կորպորատիվ պարտատոմսերով կամ պարտատոմսերի
դեպոզիտար ստացականներով կնքված առուվաճառք

գործարքի գումարի

Արտարժույթով կնքված առուվաճառքի գործարք

գործարքի գումարի

0.005%
0.005%

Պետական պարտատոմսերով կնքված առուվաճառքի գործարք

գործարքի գումարի

0.005%
Վարկային ռեսուրսներով կնքված գործարք

գործարքի անվանական ծավալի

0.0003%*T
Ռեպո կամ սվոպ գործարք
Իրական ժամանակի ռեժիմում դիտորդի կարգավիճակով
հետևելու վճար
Բաժնային արժեթղթերի տեղաբաշխման աճուրդ

0.0003%*T
20,000
գործարքի գումարի

0.05%
Կորպորատիվ պարտատոմսերի կամ պարտատոմսերի հիման
վրա թողարկված դեպոզիտար ստացականների տեղաբաշխման
աճուրդ

գործարքի գումարի

Պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ

գործարքի գումարի

0.005%
0.02%

Պետական պարտատոմսերի հետգնման աճուրդ

գործարքի գումարի

0.02%
T-ն վարկային ռեսուրների հարթակում գործարքի
կնքման և մարման ամսաթվերի միջև օրացուցային
օրերի քանակն է:
T-ն ռեպո/սվոպ-ուղղակի և ռեպո/սվոպ-հետադարձ
գործարքների միջև օրացուցային օրերի քանակն է:
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Հայաստանի ֆոնդային բորսայի առաքելությունն է՝
•

խթանել Հայաստանի տնտեսության
զարգացումը

•

նպաստել գործարար գրավիչ միջավայրի
կայացմանը

•

մշակել պարզ, հուսալի և թափանցիկ
ներդրումային մեխանիզմներ Հայաստանի և
օտարերկրյա ներդրողների համար

•

ընդլայնել կազմակերպությունների կողմից
կապիտալի ներգրավման
հնարավորությունները։

Հեռ․՝ +374 60 69 55 55
Էլ․ հասցե՝ info@amx.am

Հ ր ա ժ ա ր ա գ ի ր ։ Այս ուղեցույցի նյութը կրում է տեղեկատվական և մարքեթինգային բնույթ և
նախատեսված չէ ապահովելու իրավական, հարկային, հաշվապահական, ներդրումային կամ
մասնագիտական խորհրդատվություն, հետևաբար չի կարող օգտագործվել որպես այդպիսին։

