
 

Հավելված 
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 

2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 294 Ա որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՀԵՏ ՌԵՊՈ 
ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՄԱՐԺԱՅԻ ԵՎ 

ՇԵՄԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հետ ռեպո գործարքների 
կնքման համար Ռեպո արժեթղթերի սկզբնական մարժայի և շեմի սահմանման 
նպատակը: 
1) Ռեպո գործարքների համար սկզբնական մարժայի սահմանման նպատակն է ՀՀ 
կենտրոնական բանկին Մասնակցի անվճարունակության պարագայում Ռեպո 
արժեթղթերի իրացման ժամանակ առաջացող ֆինանսական հավանական 
կորուստներից հնարավորինս պաշտպանումը: 
2) Ռեպո արժեթղթերի համար շեմի սահմանման նպատակն է Ռեպո զամբյուղի 
համարժեքության և հնարավոր գործարքային ծախսերի միջև արդյունավետ 
հարաբերակցության հաստատումը: 
3) Կենտրոնական բանկի կողմից կնքվող Ռեպո գործարքների համար սկզբնական 
մարժան և Ռեպո արժեթղթերի համար շեմը սահմանվում են բացառապես սույն 
մեթոդաբանությամբ սահմանված կարգով: 
 

2. Սույն փաստաթղթում կիրառվող հիմնական հասկացությունները: 
Սույն փաստաթղթում կիրառվում են հետևյալ հասկացությունները. 
1) Ֆինանսական ռիսկեր- տոկոսադրույքի, արտարժութային, իրացվելիության, 
մոդելային և վարկային ռիսկերի ամբողջություն: 
2) Կենտրոնական բանկի զգայունություն- Ռեպո արժեթղթերի (պարտատոմսերի) 
ֆինանսական ռիսկերի նշանակալիությունը ՀՀ կենտրոնական բանկի համար: 
3) Տոկոսադրույքի ռիսկ- Մասնակցի անվճարունակության փաստից հետո Ռեպո 
արժեթղթերի (պարտատոմսերի) իրացման ժամանակ տոկոսադրույքի 
անբարենպաստ հնարավոր զարգացումների անորոշության նկատմամբ 
կենտրոնական բանկի զգայունություն: 
4) Արտարժութային ռիսկ- Մասնակցի անվճարունակության փաստից հետո Ռեպո 
արժեթղթերի (պարտատոմսերի) իրացման ժամանակ փոխարժեքի անբարենպաստ 
հնարավոր զարգացումների անորոշության նկատմամբ կենտրոնական բանկի 
զգայունություն: 



 

5) Իրացվելիության ռիսկ- Մասնակցի անվճարունակության փաստից հետո Ռեպո 
արժեթղթերի (պարտատոմսերի) իրացման ժամանակ շուկայում ցածր 
իրացվելիության պատճառով շուկայական գների անբարենպաստ հնարավոր շարժի 
անորոշության նկատմամբ կենտրոնական բանկի զգայունություն: 
6) Մոդելային ռիսկ- Մասնակցի անվճարունակության փաստից հետո Ռեպո 
արժեթղթերի (պարտատոմսերի) իրացման շուկայական գների և որոշակի մոդելով 
հաշվարկված գների տարբերության (պայմանավորված մոդելի առանցքային 
մուտքային պարամետրերով և/կամ ենթադրություններով) հնարավոր 
զարգացումների անորոշության նկատմամբ կենտրոնական բանկի զգայունություն: 
7) Վարկային ռիսկ- Մասնակցի անվճարունակության փաստից հետո, Ռեպո 
արժեթղթերի (պարտատոմսերի) թողարկողի անվճարունակության հետևանքով 
կենտրոնական բանկի հնարավոր կորուստների անորոշության կամ թողարկողի 
վարկունակության անկման պատճառով Ռեպո արժեթղթերի (պարտատոմսերի) 
իրացման ժամանակ շուկայական գների անբարենպաստ հնարավոր շարժի 
անորոշության նկատմամբ կենտրոնական բանկի զգայունություն: 
8) Եկամտաբերության կոր- եկամտաբերության կոր՝ համաձայն Կենտրոնական 
բանկի «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերի 
եկամտաբերության կորի կառուցման վերաբերյալ» կարգի: 
9) Սկզբնական մարժա (Հեյրքաթ)- յուրաքանչյուր պարտատոմսի և/կամ 
պարտատոմսերի խմբի համար սահմանվող տոկոս, որի չափով նվազեցվում է այդ 
պարտատոմսի ընթացիկ գինը: 
10) Շեմ (Թրիգեր փոինթ)- Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված տոկոս, որի 
հիման վրա հաշվարկվում է Մասնակցին օրվա վերջում վերադարձման ենթակա 
Ռեպո զամբյուղի ավելցուկային արժողությունը: 
11) Իրացվելի պարտատոմս- ոչ պետական Ռեպո արժեթուղթ (պարտատոմս), որն 
ունի կարգավորվող շուկայում ամենօրյա և ողջամիտ գնանշում իրականացնող 
առնվազն երեք շուկա ստեղծող և/կամ սկզբնական մարժայի հաշվարկի պահին 
նախորդող երեք ամսվա ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս երկրորդային շուկայում 
շրջանառության ծավալը գերազանցել է այդ պարտատոմսի թողարկման ծավալը: 
12) Միջազգային վարկանիշ- «Մուդիզ», «Ֆիթչ», «Ստանդարտընդփուրզ» 
միջազգային վարկանշային գործակալությունների կողմից շնորհված վարկանիշ: 
13) Սույն կարգում օգտագործվող հասկացությունները, որոնք սահմանված չեն սույն 
կարգի 2 կետում, կիրառվում են «Ռեպո/հակադարձ ռեպո համակարգի» 
կանոններով սահմանված իմաստով: 
 

3. Ռեպո արժեթղթերի (պարտատոմսերի) իրացման ժամանակ կենտրոնական 
բանկի կողմից կրած ֆինանսական ռիսկերի հաշվարկման մեթոդները: 



 

1) Ռեպո արժեթղթերի (պարտատոմսերի) իրացման ժամանակ ՀՀ կենտրոնական 
բանկի կողմից կրած ֆինանսական ռիսկերի հաշվարկը, բացառությամբ վարկային 
և մոդելային ռիսկերի, իրականացվում է «Մոնտե կառլո» սիմուլյացիոն մեթոդով 
հաշվարկված «պայմանական ՎաՌ» ցուցանիշի միջոցով: 
2) «Պայմանական ՎաՌ» ցուցանիշի մուտքային տվյալները, բացառությամբ ՀՀ 
եվրոպարտատոմսի տվյալների, ճշգրտվում են ավտոկոռելյացիայի ազդեցությունից 
հետևյալ բանաձևով. 

 
(1)

 

որտեղ` 
- ճշգրտված օրական մուտքային տվյալ, 

- փաստացի օրական մուտքային տվյալ, 

- գործակից, որը ստացվում է առաջին կարգի ավտոռեգրեսիվ հետևյալ մոդելով. 

 (2)
3) «Մոնտե կառլո» սիմուլյացիոն ուղիների ստացման նպատակով մուտքային 
տվյալների ճշգրտումից հետո կատարվում է մուտքային տվյալների առաջին կարգի 
տարբերության բաշխման նույնականացում «Փիրսոնի» բաշխումների համակարգի 
միջոցով: Բաշխման նույնականացումից հետո այդ բաշխումից պատահականության 
սկզբունքով ընտրվում են արժեքներ, որոնք կուտակային գումարելով հաշվարկի 
պահին հայտնի մուտքային տվյալի վերջին փաստացի արժեքին` ստացվում է տվյալ 
մուտքային տվյալի հնարավոր վարքագծի սիմուլյացիոն ուղին: «Պայմանական 
ՎաՌ» ցուցանիշի հաշվարկման նպատակով ստացվում են նման տասը հազար 
ուղիներ համապատասխան օրերի հորիզոնով: 
4) Սկզբնական մարժայի հաշվարկն իրականացվում է 2 տարի, 5 տարի, 10 տարի և 
20 տարի ժամկետայնությունների համար ՀՀ պետական արժեթղթերի 
(պարտատոմսերի), ՀՀ միջազգային վարկանիշին հավասար կամ բարձր վարկանիշ 
ունեցող ոչ պետական պարտատոմսերի, ՀՀ միջազգային վարկանիշից մեկ դաս 
ցածր վարկանիշ ունեցող ոչ պետական պարտատոմսերի և միջազգային վարկանիշ 
չունեցող ոչ պետական պարտատոմսերի մասով ըստ առանձին արժույթների: 
5) Սույն կետի 4-րդ ենթակետի համաձայն ստացված արդյունքները տարածվում են 
համապատասխանաբար 1 օրից մինչ 3 տարի, 3 տարուց (ներառյալ) մինչ 7 տարի, 7 
տարուց (ներառյալ) մինչ 15 տարի, 15 տարի (ներառյալ) և ավելի մարման ժամկետ 
ունեցող Ռեպո արժեթղթերի (պարտատոմսերի) վրա: 
 

4. Տոկոսադրույքի ռիսկի մակարդակի հաշվարկ: 
1) ՀՀ եվրոպարտատոմսերի տոկոսադրույքի ռիսկի մակարդակը հաշվարկվում է ՀՀ 
եվրոպարտատոմսերի` միջազգային հեղինակավոր տեղեկատվական աղբյուրներից  



 

ստացված առքի եկամտաբերության տվյալների բաշխման աջ պոչի հիման վրա 
ստացված` 99 տոկոս վստահության մակարդակով մեկօրյա «պայմանական ՎաՌ» 
ցուցանիշի և սույն կարգի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված հաշվարկներում 
կիրառված ՀՀ եվրոպարտատոմսի դյուրացիայի հակառակ նշանով արտադրյալի 
միջոցով: Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևով. 
 

 (3)

որտեղ` 
  սույն կարգի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետում ներկայացված մեթոդով ՀՀ 

եվրոպարտատոմսերի` միջազգային հեղինակավոր տեղեկատվական աղբյուրներից 
ստացված առքի եկամտաբերության տվյալների համար ստացված ուղիների 
առաջին օրվա փոփոխությունների արժեքներ, 

 X-ի կուտակային բաշխման ֆունկցիայի հակադարձ ֆունկցիա: 

2) Այլ պարտատոմսերի տոկոսադրույքի ռիսկի մակարդակը հաշվարկվում է 
հաշվարկի պահին ՀՀ մինչև մարում եկամտաբերության կորի` սույն կարգի 3-րդ 
կետի 4-րդ ենթակետում ներկայացված համապատասխան ժամկետայնության 
տվյալների բաշխման աջ պոչի հիման վրա ստացված` 99 տոկոս վստահության 
մակարդակով մեկօրյա «պայմանական ՎաՌ» ցուցանիշի և նույն ժամկետայնության 
հիպոթետիկ պարտատոմսի դյուրացիայի հակառակ նշանով արտադրյալի միջոցով: 
Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևով. 
 

 (4)

որտեղ` 
 սույն կարգի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետում ներկայացված մեթոդով ՀՀ 

եկամտաբերության կորի համապատասխան ժամկետայնության համար ստացված 
ուղիների առաջին օրվա փոփոխությունների արժեքներ, 

 X-ի կուտակային բաշխման ֆունկցիայի հակադարձ ֆունկցիա: 

3)  սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված հիպոթետիկ պարտատոմսի դյուրացիան 
հաշվարկվում է` ընդունելով, որ տվյալ պարտատոմսի արժեկտրոնը և մինչև մարում 
եկամտաբերությունը հավասար են հաշվարկի պահին տվյալ ժամկետայնության ՀՀ 
եկամտաբերության կորի արժեքին: Ընդ որում` սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված 
հիպոթետիկ պարտատոմսն ունի ՀՀ դրամով ՀՀ պետական արժեկտրոնային 
պարտատոմսերին բնորոշ հատկանիշները: 
4) Լողացող արժեկտրոնով պարտատոմսերի դեպքում կիրառվում է սույն կետի  2-րդ 
ենթակետում նշված` նվազագույն ժամկետայնության համար հաշվարկված 
համապատասխան մեծությունը: 



 

(4-րդ կետը փոխ. 20.12.19թ. թիվ 196 Ա) 
5. Արտարժութային ռիսկի մակարդակի հաշվարկ: 

1) Արտարժույթով պարտատոմսերի համար արտարժութային ռիսկի մակարդակը 
հաշվարկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող փոխարժեքի 
օրական տվյալների ուղիների առաջին օրվա տոկոսային փոփոխության բաշխման 
ձախ պոչի հիման վրա ստացված` 99 տոկոս վստահության մակարդակով մեկօրյա 
«պայմանական ՎաՌ» ցուցանիշի միջոցով: Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ 
բանաձևով. 

 
] (5)

որտեղ` 
 սույն կարգի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետում ներկայացված մեթոդով փոխարժեքի 

ստացված ուղիների առաջին օրվա տոկոսային փոփոխությունների արժեքներ, 
-ի կուտակային բաշխման ֆունկցիայի հակադարձ ֆունկցիա: 

2) Արտարժութային ռիսկի մակարդակը տոկոսային արտահայտությամբ կլորացվում 
է դեպի վեր` մինչև առաջիկա ամբողջ թիվը: 
 

6. Իրացվելիության ռիսկի մակարդակի հաշվարկ: 
1) Իրացվելիության ռիսկի մակարդակը չի կիրառվում ՀՀ պետական արժեթղթերի 
(պարտատոմսերի) նկատմամբ: 
2) Իրացվելի պարտատոմսերի համար իրացվելիության ռիսկի մակարդակը 
հաշվարկվում է որպես ՀՀ մինչև մարում եկամտաբերության կորի` սույն կարգի 3-րդ 
կետի 4-րդ ենթակետում ներկայացված համապատասխան ժամկետայնության 
տվյալների բաշխման աջ պոչի հիման վրա ստացված` 99 տոկոս վստահության 
մակարդակով սույն կետի 3-րդ ենթակետում ներկայացված իրացման համար 
անհրաժեշտ ժամկետայնությամբ (աշխատանքային օրերի թվի) «պայմանական 
ՎաՌ» ցուցանիշի ու մեկօրյա «պայմանական ՎաՌ» ցուցանիշի տարբերության և 
սույն կարգի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետում ներկայացված հիպոթետիկ 
պարտատոմսի դյուրացիայի հակառակ նշանով արտադրյալի միջոցով: Հաշվարկը 
կատարվում է հետևյալ բանաձևով. 

 

 
(6)

որտեղ`  
 սույն կարգի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետում ներկայացված մեթոդով ստացված 

ՀՀ եկամտաբերության կորի համապատասխան ժամկետայնության ուղիների 
տվյալների տարբերությունն է առաջին օրվա կտրվածքով, 



 

 սույն կարգի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետում ներկայացված մեթոդով ստացված 
ՀՀ եկամտաբերության կորի համապատասխան ժամկետայնության ուղիների 
տվյալների տարբերությունն է սույն կետի 3-րդ ենթակետում սահմանված օրերի 
համար, 

 -ի կուտակային բաշխման ֆունկցիայի հակադարձ ֆունկցիա, 

 -ի կուտակային բաշխման ֆունկցիայի հակադարձ ֆունկցիա: 
 

3) Իրացվելի պարտատոմսերի իրացման համար անհրաժեշտ օրերի քանակը 
հաշվարկվում է սկզբնական մարժայի յուրաքանչյուր հաշվարկման ժամանակ` հաշվի 
առնելով մեկ բանկի հաշվով առկա միջին ռեպո գործարքի ծավալը և պետական 
պարտատոմսերի երկրորդային շուկայում օրական գործարքների միջին ծավալը: 
4) Այլ պարտատոմսերի իրացվելիության ռիսկի մակարդակը հավասար է սույն կետի 
2-րդ ենթակետում ստացված մեծության և հավելուրդային մեծության 
հանրագումարին: Վերջինս հաշվարկվում է որպես սույն կետի 5-րդ և 2-րդ 
ենթակետերում ստացված մեծությունների միջինների տարբերություն: 
5) Այլ պարտատոմսերի իրացվելիության ռիսկի մակարդակի ստացման համար 
կիրառվում է (6) բանաձևը` հաշվարկում ը ընդունելով որպես սույն կարգի 3-րդ 
կետի 3-րդ ենթակետում ներկայացված մեթոդով ստացված ՀՀ եկամտաբերության 
կորի համապատասխան ժամկետայնության ուղիների տվյալների տարբերություն 
կարգավորվող շուկայում այլ պարտատոմսերի իրացման անհրաժեշտ օրերի համար: 
 
 

7. Մոդելային ռիսկի մակարդակի հաշվարկ: 
1) Մոդելային ռիսկի մակարդակը չի կիրառվում ՀՀ պետական արժեթղթերի 
(պարտատոմսերի) նկատմամբ: 
2) Եթե Ռեպո արժեթղթի (պարտատոմսի) դրամական հոսքերը հայտնի են և գինը 
շուկայական չէ, այսինքն` ստացվում է որոշակի մոդելի միջոցով, ապա տվյալ 
պարտատոմսի մոդելային ռիսկի մակարդակը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 
 

 (7)

որտեղ` 
 պարտատոմսերի վաճառքի ժամանակ օգտագործվող փաստացի 

եկամտաբերության ու մոդելով ստացված համապատասխան ինտերպոլացված 
եկամտաբերության տարբերություն, 

-ի կուտակային բաշխման ֆունկցիայի հակադարձ ֆունկցիա: 



 

3) Եթե Ռեպո արժեթղթի (պարտատոմսի) դրամական հոսքերը հայտնի չեն և գինը 
շուկայական չէ, այսինքն` ստացվում է որոշակի մոդելի միջոցով, ապա տվյալ 
պարտատոմսի մոդելային ռիսկի մակարդակի ստացման համար գնահատվում են 
մուտքային պարամետրերի շեղման միջակայքերը, վերջինիս հիման վրա 
հաշվարկվում են այդ պարտատոմսի գնի մակարդակները, որոնց հիման վրա 
գնահատվում է մոդելային ռիսկի մակարդակը: 
 

8. Վարկային ռիսկի մակարդակի հաշվարկ: 
1) Վարկային ռիսկի մակարդակը հաշվարկվում է` կիրառելով «Ներքին 
վարկանշավորման» վրա հիմնված կապիտալի նվազագույն պահանջների 
հաշվարկման Բազելյան կոմիտեի մեթոդաբանությունը: Համաձայն նշված 
մեթոդաբանության՝ վարկային ռիսկի մակարդակը հաշվարկելու համար 
դիտարկվում են 3 ցուցանիշներ` 

ա. անվճարունակության հավանականությունը (PD), 
բ. անվճարունակության դեպքում կորուստը (LGD), 
գ. մինչև մարում ժամկետայնությունը (M), որը հավասար է սույն կարգի 3-րդ 
կետի 4-րդ ենթակետում նշված համապատասխան ժամկետայնության 
արժեքներին: 

2) Միջազգային վարկանիշ ունեցող պարտատոմսերի վարկային ռիսկի մակարդակը 
հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով` 

(8
)

Միջազգային վարկանիշ չունեցող պարտատոմսերի համար վարկային ռիսկի 
մակարդակը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

(9
)

որտեղ` 
- ակտիվների կոռելյացիայի գործակից, որը Բազելյան կոմիտեի կողմից ստացված 

գնահատականներով ունի հետևյալ տեսքը` 

(10)



 

- ժամկետայնության ֆունկցիա, որը տրվում է հետևյալ բանաձևով` 

 (11)

(12)
 

Ընդ որում`  ժամկետայնության ֆունկցիան հավասար է 1-ի մինչև 365 օր 

(ներառյալ) ժամկետայնությամբ արժեթղթերի համար: 
3) Անվճարունակության հավանականության (PD) գնահատականը ստացվում է 
հետևյալ կերպ՝ 
ա. Եթե թողարկողը կամ թողարկված պարտատոմսը ունի միջազգային վարկանիշ, 
ապա որպես անվճարունակության հավանականություն վերցվում է տվյալ 
կազմակերպության կողմից հրապարակված տվյալ վարկանիշին համապատասխան 
մեկ տարվա ընթացքում անվճարունակության հավանականությունը: 
բ. Եթե թողարկողը կամ թողարկված պարտատոմսը չունի միջազգային վարկանիշ, 
ապա անվճարունակության հավանականության գնահատականը հաշվարկվում է 
հետևյալ բանաձևով. 
  

(13)
որտեղ`  

- վարկանշող կազմակերպությունների կողմից վերջին վարկանիշային դասի 

կորստի հավանականություն, 
- վարկանշող կազմակերպությունների կողմից վերջին վարկանիշային դասին 

նախորդող դասի կորստի հավանականություն: 
գ. Եթե թողարկողը կամ թողարկումը վարկանշավորված է մեկից ավելի 
վարկանշային կազմակերպությունների կողմից, ապա անվճարունակության 
հավանականությունը վերցվում է միջինը: 
դ. Եթե առկա է և՛ թողարկողի, և՛ թողարկման վարկանիշ, ապա առաջնայնությունը 
տրվում է թողարկման վարկանիշին: 
4) Որպես անվճարունակության դեպքում կորուստի (LGD) գնահատական վերցվում է 
Բազելյան կոմիտեի կողմից առաջարկվող 45% արժեքը: 
5) ՀՀ միջազգային վարկանիշային դասի վարկային ռիսկի մակարդակը համարվում 
է զրոյական:  
6) Պարտատոմսի միջազգային վարկանիշը ՀՀ միջազգային վարկանիշից բարձր 
լինելու պարագայում վարկային ռիսկի մակարդակն ընդունվում է ՀՀ պետական 
պարտատոմսերի վարկային ռիսկի մակարդակին հավասար: ՀՀ կենտրոնական 
բանկի հետ փոխկապակցված անձանց վարկային ռիսկի մակարդակը հավասար է 
զրոյի: 
 



 

9. Սկզբնական մարժայի հաշվարկման և շեմի սահմանման կարգը: 
1) Սույն կարգի 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերի դրույթներին համապատասխան 
ստացված մեծությունները տոկոսային արտահայտությամբ կլորացվում են 
թվաբանական կլորացման կանոններին համապատասխան մինչև ամենամոտ 
ամբողջ թիվը: 
2) Սկզբնական մարժան հավասար է սույն կարգի 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ 
կետերի դրույթներին համապատասխան հաշվարկված մեծությունների 
հանրագումարին: 
2.1) «Արցախի ներդրումային հիմնադրամի», «Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի» և 
«Գործարարության աջակցման հիմնադրամի» կողմից թողարկված պարտատոմսերի 
սկզբնական մարժան սահմանել հավասար՝ համապատասխան արժույթով և 
ժամկետայնությամբ ՀՀ պետական  պարտատոմսերի սկզբնական մարժային: 
(2.1. ենթակետը լրաց. 26.12.17թ. թիվ 287Ա, խմբ. 16.03.18թ. թիվ 31Ա) 
3) ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից առանձին պարտատոմսերի համար 
կարող են սահմանվել տոկոսադրույքի ռիսկի, իրացվելի պարտատոմսերի 
իրացվելիության և վարկային ռիսկերի մակարդակներ, եթե թողարկողի 
կապիտալում էական մասնակցություն ունեն վերազգային ֆինանսական 
կազմակերպությունները: 
4) Եթե ոչ պետական պարտատոմսի մասով առկա է դրամական հոսքի չվճարման 
դեպք կամ հայտնի է դարձել թողարկողի անվճարունակության մասին, ապա տվյալ 
պարտատոմսի մասով սկզբնական մարժան սահմանվում է հարյուր տոկոս: 
5) Շեմը սահմանվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի Ֆինանսական վարչության 
կողմից: 

 
 


