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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 
Բրոքերային հաշվի սպասարկում 

Հաշվի բացում անվճար 

Հաշվի սպասարկում անվճար 

Հաշվի փակում անվճար 

ՀԿԴ-ում հաշվի բացման միջնորդություն անվճար 

Արժեթղթերով բրոքերային գործարքների կատարում 

Բաժնետոմսերով գործարքներ /բորսայական/ 

-գործարքի ծավալը չի գերազանցում 5.000.000 ՀՀ դրամը 1.5-2.5%,  

նվազագույնը 5.000 ՀՀ դրամ 

-գործարքի ծավալը կազմում է 5.000.001-25.000.000 ՀՀ դրամը 1.25-1.5% 

-գործարքի ծավալը կազմում է 25.000.001-100.000.000 ՀՀ դրամը 1-1.25% 

-գործարքի ծավալը գերազանցում է 100.000.000 ՀՀ դրամը 0.2-1% 

Բաժնետոմսերով գործարքներ /արտաբորսայական/ 

-անկախ ծավալից Արժեթղթերի անվանական 

արժեքների հանրագումարի 

1%, բայց ոչ պակաս 5.000 ՀՀ 

դրամից 

Կորպորատիվ Պարտատոմսերով գործարքներ /բորսայական/ 

-անկախ ծավալից 0.1%,  

նվազագույնը 3.500 ՀՀ դրամ 

Պետական Պարտատոմսերով գործարքներ 

-անկախ ծավալից/գործարքի նվազագույն ծավալը 500.000 ՀՀ 

դրամ/ 

0.05%,  

նվազագույնը 2.500 ՀՀ դրամ 

Հատուկ նշումներ 
-Սակագները ներառում են բոլոր ծախսերը, այդ թվում կարգավորվող շուկայի օպերատորի և 
հաշվարկաքլիրինգային համակարգի օպերատորի կողմից կիրառվող միջնորդավճարները: 
-Ծառայությունների այս խումբը ԱԱՀ-ով հարկման ենթակա չէ: 
-Այս սակագները կիրառվում են, եթե Ալֆասեքյուրիթիզ ՍՊԸ-ի և հաճախորդի միջև կնքված 
պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ: 
 
 



 
 
 

Խորհրդատվություն 
Ներդրումային խորհրդատվություն Պայմանագրային 

/կախված ծառայության 

էությունից և բարդությունից/ 

Կորպորատիվ կառավարման /ռազմավարության/ վերաբերյալ 

խորհրդատվություն 

Պայմանագրային 

/կախված ծառայության 

էությունից և բարդությունից/ 

Արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման վերաբերյալ 

խորհրդատվություն 

Պայմանագրային 

/կախված ծառայության 

էությունից և բարդությունից/ 

Արժեթղթերի և բիզնեսի գնահատում Պայմանագրային 

/կախված ծառայության 

էությունից և բարդությունից/ 

Ձեռքբերումներ և միաձուլումներ Պայմանագրային 

/կախված ծառայության 

էությունից և բարդությունից/ 

Կազմակերպությունների վերակազմակերպման վերաբերյալ 

խորհրդատվություն 

Պայմանագրային 

/կախված ծառայության 

էությունից և բարդությունից/ 

Հետազոտություններ և ֆինանսական վերլուծություններ Պայմանագրային 

/կախված ծառայության 

էությունից և բարդությունից/ 

Այլ խորհրդատվական ծառայություններ Պայմանագրային 

/կախված ծառայության 

էությունից և բարդությունից/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Դեպո հաշվի բացում և սպասարկում 

Հաշվի բացում անվճար 

Հաշվի փակում անվճար 

Հաշվի սպասարկում անվճար 

Հաճախորդի նախաձեռնությամբ հաշվի արգելափակում անվճար 

Հաճախորդի նախաձեռնությամբ հաշվի արգելափակման դադարեցում անվճար 

Արժեթղթերի մուտքագրում հաշվին անվճար 

Արժեթղթերի փոխանցում 
Արժեթղթերի փոխանցում հաճախորդի նախաձեռնությամբ Փոխանցվող 

արժեթղթերի 

ընդհանուր 

անվանական արժեքի 

0.05%, բայց ոչ 

պակաս 2500 ՀՀ 

դրամից 

Արժեթղթերի փոխանցում Ալֆասեքյուրիթիզ ՍՊԸ-ի հետ կնքված 

բրոքերային /դիլերային/ գործարքի արդյունքում 

անվճար 

Արժեթղթերի փոխանցում հաճախորդի տերմինալային սպասարկման 

շրջանակներում 

անվճար 

Արժեթղթերի փոխանցում դատարանի վճռով Փոխանցվող 

արժեթղթերի 

ընդհանուր 

անվանական արժեքի 

0.05%, բայց ոչ 

պակաս 2500 ՀՀ 

դրամից 

Արժեթղթերի դուրսգրում 
Արժեթղթերի դուրսգրում հաճախորդի նախաձեռնությամբ Փոխանցվող 

արժեթղթերի 

ընդհանուր 

անվանական արժեքի 

0.1%, բայց ոչ պակաս 

3000 ՀՀ դրամից 

Արժեթղթերի դուրսգրում Ալֆասեքյուրիթիզ ՍՊԸ-ի հետ կնքված 

բրոքերային /դիլերային/ գործարքի արդյունքում 

անվճար 

Արժեթղթերի դուրսգրում հաճախորդի տերմինալային սպասարկման 

շրջանակներում 

անվճար 

Արժեթղթերի դուրսգրում դատարանի վճռով Փոխանցվող 

արժեթղթերի 

ընդհանուր 

անվանական արժեքի 

0.1%, բայց ոչ պակաս 

3000 ՀՀ դրամից 

Արժեթղթերի դուրսգրում Ալֆասեքյուրիթիզ ՍՊԸ-ի նախաձեռնությամբ 

դեպո հաշվի փակման կապակցությամբ 

անվճար 

 
 
 



 

Արժեթղթերի արգելադրում 

Արժեթղթերի առևտրային արգելադրում անվճար 

Արժեթղթերի առևտրային արգելադրում Ալֆասեքյուրիթիզ ՍՊԸ-ի հետ 

կնքված բրոքերային /դիլերային/ գործարքի արդյունքում 

անվճար 

Արժեթղթերի  ոչ առևտրային արգելադրում հաճախորդի 

նախաձեռնությամբ 

Արգելադրվող 

արժեթղթերի 

ընդհանուր 

անվանական արժեքի 

0.1%, բայց ոչ պակաս 

3000 ՀՀ դրամից 

Արժեթղթերի  ոչ առևտրային արգելադրում դատարանի վճռով անվճար 

Արժեթղթերի արգելադրման դադարեցում 

Արժեթղթերի արգելադրման դադարեցում հաճախորդի 

նախաձեռնությամբ 

անվճար 

Արժեթղթերի առևտրային արգելադրման դադարեցում արժեթղթերի 

վաճառքի արդյունքում 

անվճար 

Արժեթղթերի արգելադրման դադարեցում արգելադրման ժամկետը 

լրանալու կապակցությամբ 

անվճար 

Արժեթղթերի արգելադրման դադարեցում դատարանի վճռով անվճար 

Արժեթղթերի գրավադրում և գրավադրման դադարեցում 

Արժեթղթերի գրավադրում Գրավադրվող 

արժեթղթերի 

ընդհանուր 

անվանական արժեքի 

0.1%, բայց ոչ պակաս 

3000 ՀՀ դրամից 

Արժեթղթերի գրավադրման դադարեցում անվճար 

Տեղեկատվության տրամադրում 

Դեպո հաշվից քաղվածքի տրամադրում /բացառությամբ գործառնության 

կատարման օրվա ընթացքում հաճախորդի պահանջով տրամադրման 

դեպքի/ 

1000 ՀՀ դրամ 

Դեպո հաշվով կատարված գործառնությունների մասին տեղեկանքի 

տրամադրում /բացառությամբ գործառնության կատարման օրվա 

ընթացքում հաճախորդի պահանջով տրամադրման դեպքի/ 

3000 ՀՀ դրամ 

Հաճախորդին ամսեկան հաշվետվության տրամադրում անվճար 

 
 
 
 



 

Հաճախորդի հարցման հիման վրա այլ տեղեկությունների վերաբերյալ դեպո 

հաշվից տեղեկանքի տրամադրում առանց հիմքերի 

7000 ՀՀ դրամ 

Հաճախորդի հարցման հիման վրա այլ տեղեկությունների վերաբերյալ դեպո 

հաշվից տեղեկանքի տրամադրում հիմքերով 

10000 ՀՀ դրամ 

Օրենքով և արժեթղթերի շուկան կարգավորող այլ իրավական ակտերով 

սահմանված անձանց կողմից ներկայացված հարցումների վերաբերյալ 

պատասխանի ներկայացում 

անվճար 

Օրենքով և արժեթղթերի շուկան կարգավորող այլ իրավական ակտերով 

սահմանված անձանց շրջանակներից դուրս այլ անձանց կողմից 

ներկայացված հարցումների վերաբերյալ պատասխանի ներկայացում 

15000 ՀՀ դրամ, 

գանձվում է 

հարցումը 

կատարած անձից 

Գլոբալ գործողություններ 

Արժեթղթերի փոխարկում անվճար 

Արժեթղթերի մարում անվճար 

Արժեթղթերի բաժանում անվճար 

Արժեթղթերի համախմբում անվճար  

Թողարկողի և արժեթղթերի մասին տեղեկությունների փոփոխությունների 

գրանցում 

անվճար 

Այլ ծառայություններ 

Արժեթղթերի դիմաց եկամտի հաշվարկում և ստացում պայմանագրային 

Սեփականատերերի շահերի ներկայացում պայմանագրային 

Լրացուցիչ ծառայություններ պայմանագրային 

Հատուկ նշումներ 
- Ծառայությունների այս խմբի սակագնի մեջ ներառված չէ ԱԱՀ: 
- Ծառայությունների այս խմբի սակագնի մեջ ներառված չեն երրորդ անձանց/ռեեստրավարներ, 
պահառուներ, բանկեր և այլն/ կողմից գանձվող վճարները:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 
ММВБ/РТС 

ՏԵՐՄԻՆԱԼԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ/QUIK/ 

Առևտրային պայմաններ 

Հաշվի բացում  անվճար 

Հաշվի սպասարկում անվճար 

Նվազագույն դեպոզիտ 100 000 ՀՀ դրամ 

Միջնորդավճար, տոկոս առևտրային օրվա ընթացքում 

շրջանառությունից 

Մինչև 12 000 000 ՀՀ դրամ 0.12% 

12 000 000 ՀՀ դրամից 60 000 000 ՀՀ դրամ 0.1% 

60 000 000 ՀՀ դրամից 120 000 000 ՀՀ դրամ 0.08% 

120 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի 0.07% 

Այլ պայմաններ 

Հաշվի վրայի նվազագույն մնացորդը, որի ժամանակ հնարավոր է գործարքների իրականացում, 

կազմում է 2 000 Ռուսական ռուբլի 

Յուրաքանչյուր հաճախորդի տրամադրվում է վարկային գիծ/փոխառություն/՝ 1:1 չափով 

Գումարի մուտքագրում/ դուրսգրում 

Հաշվի գումարի մուտքագրում անվճար 

Հաշվից գումարի դուրսբերում ՀՀ դրամով* 

Ամսեկան մինչև 200 000 ՀՀ դրամ 

անվճար 

Հաշվից ՀՀ դրամով գումարի դուրսբերում* 

Ամսեկան 200 000 ՀՀ դրամից ավել 

0.2%, բայց ոչ 

պակաս, քան 6 000 

ՀՀ դրամ և ոչ ավել, 

քան 200 000 ՀՀ դրամ 

Հաշվից արտարժույթով գումարի դուրսբերում Փոփոխուն կախված 

դուրսգրման 

եղանակից 

Հատուկ նշումներ 
-*Արտարժույթի փոխարկումն իրականացվում է Արմսվիսբանկ ՓԲԸ գնանշումներով: 
-Սակագների մեջ ներառված չեն ընկերության գործընկեր միջնորդների, կարգավորվող շուկայի 
օպերատորների և հաշվարկաքլիրինգային համակարգի օպերատորների կողմից կիրառվող 
միջնորդավճարները: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 
ММВБ/РТС 

ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 

Առևտրային պայմաններ 

Հաշվի բացում  անվճար 

Հաշվի սպասարկում անվճար 

Նվազագույն դեպոզիտ 100 000 ՀՀ դրամ 

Միջնորդավճար, տոկոս առևտրային օրվա ընթացքում 

շրջանառությունից 

Մինչև 12 000 000 ՀՀ դրամ 0.15% 

12 000 000 ՀՀ դրամից 60 000 000 ՀՀ դրամ 0.12% 

60 000 000 ՀՀ դրամից 120 000 000 ՀՀ դրամ 0.1% 

120 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի 0.08% 

Մեկ գործարքի դիմաց գանձվող միջնորդավճարը չի կարող պակաս լինել 4 000 ՀՀ դրամից 

Գումարի մուտքագրում/ դուրսգրում 

Հաշվի գումարի մուտքագրում անվճար 

Հաշվից գումարի դուրսբերում ՀՀ դրամով* 

Ամսեկան մինչև 200 000 ՀՀ դրամ 

անվճար 

Հաշվից ՀՀ դրամով գումարի դուրսբերում* 

Ամսեկան 200 000 ՀՀ դրամից ավել 

0.2%, բայց ոչ 

պակաս, քան 6 000 

ՀՀ դրամ և ոչ ավել, 

քան 200 000 ՀՀ դրամ 

Հաշվից արտարժույթով գումարի դուրսբերում Փոփոխուն կախված 

դուրսգրման 

եղանակից 

Հատուկ նշումներ 
-*Արտարժույթի փոխարկումն իրականացվում է Արմսվիսբանկ ՓԲԸ գնանշումներով: 
-Նշված սակագները ներառում են բոլոր ծախսերը: Այս սակագներից բացի այլ վճարումներ չեն 
պահանջվում: 
 


