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ԲԱԺԻՆ Ա. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

Կանոն 1-1. Կանոնները: Անվանումը 

(ա) Սույն Կանոնները ներառում են “Կապիտալ Ինվեսթմընթս” Փակ Բաժնետիրական Ընկերության 
Ներդրումային Ծառայությունների Կանոնները` դրանց կոդիֆիկացիայի նպատակով: 

(բ) Սույն Կանոնների անվանումն է “Ներդրումային Ծառայությունների Կանոններ”, իսկ կրճատ 
անվանումը` “Կանոններ”: 

Կանոն 1-2. Կառուցվածքը: Կոդիֆիկացիան և հղումները 

(ա) Սույն Կանոնները բաղկացած են հետևյալ բաժիններից` Բաժին Ա. Ընդհանուր դրույթներ, Բաժին 
Բ. Ներդրումային ծառայությունների մատուցման ընդհանուր կանոններ, Բաժին Գ. 
Արժեթղթերով գործարքների կատարում, Բաժին Դ. Արժեթղթերի փաթեթի կառավարում, 
Բաժին Ե. Արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրում, Բաժին 
Զ. Արժեթղթերի երաշխավորված և չերաշխավորված տեղաբաշխում, և Հավելվածներից: 
Յուրաքանչյուր բաժին բաղկացած է վերնագրերից: Հավելվածը ներառում է սույն Կանոններով 
պահանջվող ձևերը: 

(բ) Վերնագրերը միավորում են Ընկերության կողմից սահմանված Կանոններն ըստ գործունեության 
կամ կարգավորման առարկայի: Կանոնների օգտագործման պարզության նպատակով 
Վերնագրերը համարակալվում են ըստ հերթականության: Վերնագրի անվանումը համառոտ 
բնորոշում է դրանում միավորված Կանոնների առարկան: 

(գ) Օգտագործման հարմարության և պարզության համար Կանոնները վերնագրվում են և 
համարակալվում` ըստ Վերնագրի համարի հերթականության (օրինակ` “Կանոն 2-1”-ը 
նշանակում է երկրորդ Վերնագրի ներքո գործող առաջին Կանոն): 

(դ) Կանոնն ունի հետևյալ կառուցվածքը` 

(1) Կանոնը բաղկացած է Ենթականոններից, որոնք համարակալվում են փակագծերում 
ներառվող հայերեն փոքրատառերով (օրինակ` (ա), (բ) և այլն). 

(2) Ենթականոնը բաղկացած է Կետերից, որոնք համարակալվում են փակագծերում ներառվող 
արաբական թվերով (օրինակ` (2)). 

(3) Կետը բաղկացած է Ենթակետերից, որոնք համարակալվում են փակագծերում ներառվող 
հայերեն մեծատառերով (օրինակ` (Բ)): 

(ե) Սույն Կանոններում hղումները կատարվում են հետևյալ կարգով` 

(1) Վերնագրին հղումը կատարվում է Վերնագրի համարի նշմամբ և ենթադրում է տվյալ 
վերնագրի բոլոր Կանոնները. 

(2) Այլ Կանոնի Ենթականոնին, Կետին կամ Ենթակետին հղելիս նշվում է առավել խոշոր 
միավորի անունը: Օրինակ` “2-3(բ)(5)(Ա) Կանոնի համաձայն” հղումը նշանակում է “2-3 
Կանոնի (բ) Ենթականոնի 5-րդ Կետի (Ա) ենթակետ”. 

(3) Եթե հղում է կատարվում նույն Կանոնի Ենթականոնին, Կետին կամ Ենթակետին, կամ նույն 
Ենթականոնի Կետին կամ Ենթակետին, կամ նույն Կետի Ենթակետին, ապա հղելիս նշվում 
է առավել խոշոր միավորի անունը: Օրինակ` “(բ)(5)(Ա) ենթականոնի համաձայն” հղումը 
նշանակում է “սույն Կանոնի (բ) Ենթականոնի 5-րդ Կետի (Ա) ենթակետ”. 

(4) Կանոնների որևէ Վերնագրի (Կանոնի, Ենթականոնի, Կետի և այլն) հղում կատարվում է 
առանց “Կանոնների” բառերի օգտագործման: Համապատասխանաբար, եթե հղում է 
կատարվում որևէ ենթակետի առանց կետը նշելու, ապա հղումը համարվում է կատարված 
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տվյալ կետի ենթակետին. 

(5) Որևէ ձևին հղում ենթադրում է Կանոնների Հավելվածում ներառված տվյալ ձևը:  

Կանոն 1-2. Կանոնների ուժի մեջ մտնել և ուժը կորցնելը 

(ա) Սույն Կանոններն ուժի մեջ են մտնում “Կապիտալ Ինվեսթմընթս” Փակ Բաժնետիրական 
Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատելու օրվան հաջորդող օրը: 

(բ) Սույն Կանոններն ուժը կորցրած են ճանաչվում “Կապիտալ Ինվեսթմընթս” Փակ 
Բաժնետիրական Ընկերության կողմից այն ուժը կորցրած ճանաչելու պահից:    

Կանոն 1-3. Օրենսդրությունը: Նպատակն ու մեկնաբանությունը 

(ա) Սույն Կանոնները և դրանցով սահմանված Ձևերը ներքին իրավական ակտ են և ընդունվում են 
“Արժեթղթերի շուկայի մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 59-րդ հոդվածի 
համաձայն, հիմք ընդունելով` “Իրավական ակտերի մասին” Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 2-րդ հոդվածը: 

(բ) Սույն Կանոնները մեկնաբանվում են ելնելով արժեթղթերի շուկայի կարգավորման 
նպատակների առավել լիարժեք իրագործման տեսանկյունից: 

Կանոն 1-4. Հասկացություններ 

Սույն Կանոններում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները` 

1) «Ընկերություն». “Կապիտալ Ինվեսթմընթս” Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն. 

2) «Հաճախորդ». անձ, որի հետ Ընկերությունն ունի ներդրումային կամ ոչ հիմնական 
ծառայությունների մատուցման գործող պայմանագիր. 

3) «Կենտրոնական բանկ». Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ, 

4) «Բրոքեր (դիլեր)». անձ, որը Ընկերության կազմում կամ անունից իրականացնում է 
բրոքերային (դիլերային) գործունեություն. 

5) «Արժեթղթերի թողարկում». գործողությունների ամբողջություն, որն ուղղված նույն դասի 
արժեթղթերի համախմբի առաջացմանը. 

6) «Արժեթղթերի տեղաբաշխում». արժեթղթերի առաջին վաճառք ներդրողին. 

7) «Խորհրդատվություն». Ընկերությունների կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ 
ռազմավարության հարցերի, վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվության 
տրամադրում և դրա հետ կապված կամ դրանից բխող այլ ծառայությունների մատուցում. 

8)  «Պայմանագիր». ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայություններից օգտվելու համար 
Ընկերությանը դիմած անձի և Ընկերության միջև կնքված փաստաթուղթ, որում ներառվում 
են տվյալ անձի արժեթղթերով և դրամական միջոցներով գործարքի կնքման և (կամ) 
գործարքների և գործառնությունների կատարման հետ կապված կողմերի իրավունքներն ու 
պարտականությունները. 

9) «Հանձնարարական». Հաճախորդի կողմից Ընկերությանը տրվող և Հաճախորդի 
արժեթղթերով և (կամ) դրամական միջոցներով Ընկերության կողմից գործարքի կնքման 
կամ գործառնության կատարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթուղթ. 

10) «Պատվեր». հանձնարարականում նշվող տեղեկությունների համախումբ, որը ներառում է 
հանձնարարականի հիման վրա գործարքի կնքման համար անհրաժեշտ գնային, ծավալային 
և ժամանակային պայմանները. 
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11) «Հայտ». բրոքերի/դիլերի կողմից ֆոնդային բորսայում կամ ֆոնդային բորսայից դուրս 
տրվող արժեթղթի գնման/վաճառքի առաջարկ. 

12) «Բավարարել լրիվ» պատվեր. Հաճախորդի կողմից Ընկերությանը տրվող 
Հանձնարարականում նշված պատվեր, որը նախատեսում է հանձնարարականի կատարում 
բացառապես Հանձնարարակարանում նշված քանակով արժեթղթի գնման կամ վաճառքի 
պայմանով. 

13) «Բավարարել մասնակի» պատվեր. Հաճախորդի կողմից Ընկերությանը տրվող 
հանձնարարականում նշված պատվեր, որը նախատեսում է Հանձնարարականի կատարում 
մասնակիորեն` մնացորդը հանձնարարականների հերթում ընդգրկելու պայմանով. 

14) «Հանել մնացորդը» պատվեր. Հաճախորդի կողմից Ընկերությանը տրվող 
հանձնարարականում նշված պատվեր, որը նախատեսում է հանձնարարականի կատարում 
հանձնարարականում նշված արժեթղթի քանակի հնարավոր առավելագույն չափով` 
մնացորդը հանձնարարականի հերթում չընգրկելու պայմանով. 

15) «Անմիջապես բավարարել կամ հանել» պատվեր. Հաճախորդի կողմից Ընկերությանը 
տրվող հանձնարարականում նշված պատվեր, որը նախատեսում է հանձնարարականի 
անմիջապես կատարում` հանձնարարականում նշված գնով և լրիվ քանակով, հակառակ 
դեպքում չի ընդգրկվում հանձնարարականների հերթում. 

16) «Պահել հերթում մինչև բավարարումը» պատվեր. Հաճախորդի կողմից Ընկերությանը 
տրվող հանձնարարականում նշված պատվեր, որը նախատեսում է, որ հանձնարարականը 
կարող է մնալ հերթում` մինչև հանձնարարականում նշված լրիվ քանակով արժեթղթերի 
գնումը կամ վաճառքը. 

17) «Շուկայական պատվեր». Հաճախորդի կողմից Ընկերությանը տրվող հանձնարարականում 
նշված պատվեր, որը նախատեսում է հանձնարարականի կատարում` տվյալ պահին 
գոյություն ունեցող ամենաշահավետ գնով անմիջապես արժեթուղթ գնելու կամ վաճառելու 
պայմանով. 

18) «Գնման/վաճառքի լիմիտային պատվեր». Հաճախորդի կողմից Ընկերությանը տրվող 
հանձնարարականում նշված պատվեր, որը նախատեսում է հանձնարարականի կատարում` 
հանձնարարականում ֆիքսված գնից ոչ բարձր (ոչ ցածր) գնով գնելու (վաճառելու) 
պայմանով. 

19) «Գնման/վաճառքի  ստոպ պատվեր». Հաճախորդի կողմից Ընկերությանը տրվող 
հանձնարարականում նշված պատվեր, որը նախատեսում է հանձնարարականի կատարում 
(առք/վաճառք)` հանձնարարականում նշված գնին բորսայում կամ բորսայից դուրս տվյալ 
արժեթղթի գինը հանելու դեպքում. 

20) «Գնման/վաճառքի ստոպ լիմիտային պատվեր». Հաճախորդի կողմից Ընկերությանը 
տրվող Հանձնարարականում նշված պատվեր, որը միաժամանակ ներառում է գնման 
(վաճառքի) լիմիտային պատվերը մի գնով և գնման (վաճառքի) ստոպ պատվերը մեկ այլ 
գնով. 

21) «Բորսայական գործարք». Կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոններով սահմանված 
կարգով ֆոնդային բորսայում կատարված գործարք. 

22) «Արտաբորսայական գործարք». ֆոնդային բորսայից դուրս կատարված գործարք. 

23) «Գործառնական բաժին». Ընկերության վարչակառավարչական միավոր, որն 
իրականացնում է գործարքների, Հաճախորդների հանձնարարականների, գործարքների 
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վավերագրի, ինչպես նաև Հաճախորդների արժեթղթերի և դրամական միջոցների 
հաշվառում. 

24) «Գործարքի վավերագիր». գործարքը կնքող բրոքերի (դիլերի) կողմից կազմվող, գործարքի 
կնքումը հավաստող և գործառնական բաժին ներկայացվող փաստաթուղթ. 

25) «Ընկերության անունից հանդես եկող անձ». Ընկերության ղեկավարներ և 
աշխատակիցներ. 

26) «Կառավարման Հիմնադիր». Հաճախորդ, որը հավատարմագրային կառավարման 
պայմանագրի կողմ է, և հանդիսանում է արժեթղթերի, արժեթղթերում ներդրում կատարելու 
համար նախատեսված դրամական միջոցների, հավատարմագրային կառավարման 
հետևանքով ստացված արժեթղթերի և դրամական միջոցների, սեփականատեր. 

27) «Ներդրումային Հայտարարագիր». փաստաթուղթ, որը արժեթղթերի փաթեթի 
կառավարման ծառայությունների մատուցման ժամանակ և դրա շրջանակներում 
ստորագրվում է Հաճախորդի և Ընկերության կողմից ու նպատակ հետապնդում սահմանել 
ֆինանսական այն ակտիվների կազմն ու կառուցվածքը, որը Ընկերությունը պարտավոր է 
պահպանել փաթեթը կառավարելիս: Ներդումային հայտարարագրի ստորագրմամբ 
Հաճախորդը տալիս է փաթեթի կառավարման համար անհրաժեշտ ցուցումները. 

28) “Տեղեկատվության փոխանցման հուuալի միջոց”` ցանկացած միջոց, որը Հաճախորդին 
հնարավորություն է տալիu uտանալ և պահպանել անձնապեu իրեն ուղղված 
տեղեկատվությունը, և որը հետագայում հնարավորություն կտա այն լիարժեք oգտագործել և 
պահպանված տեղեկատվությունը վերարտադրել: 

 

ԲԱԺԻՆ Բ. ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ 

Կանոն 2-1. Հաճախորդների դասակարգումը 
 
(ա) Նախքան ներդրումային ծառայությունների պայմանագրի կնքումը և ներդրումային 

ծառայությունների մատուցումը Ընկերությունը դասակարգում է Հաճախորդին` որպես 
պրոֆեսիանալ և ոչ պրոֆեսիոնալ:   

(բ) Որպես պրոֆեսիոնալ կարող են դասակարգվել միայն “Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ 
օրենքի 3-րդ հոդվածի 23-րդ կետում նախատեսված որակավորված ներդրողները` իրենց 
համաձայնությունը տալու դեպքում: Համաձայնությունը համարվում է տրված, եթե 
որակավորված ներդրողը ներդրումային ծառայությունների պայմանագիրը կնքելիս չի 
առարկում դասակարգվել որպես պրոֆեսիոնալ Հաճախորդ: 

(գ)  Նախքան պրոֆեսիոնալ Հաճախորդ դասակարգելը Ընկերությունն այդ Հաճախորդին 
տեղեկացնում է այն մասին, որ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված Ընկերության 
գործունեության նկատմամբ որոշակի պահանջներ չեն գործելու Ընկերության և Հաճախորդի 
հարաբերություններում` ներկայացնելով այդ պահանջների էությունը: 

(դ) Ընկերությունն իրավունք ունի անհրաժեշտության դեպքում Հաճախորդին պրոֆեսիոնալ 
Հաճախորդ դասակարգելու համար նրանից պահանջել որոշակի տեղեկություններ և 
փաստաթղթեր: 

(ե) Պրոֆեսիոնալ Հաճախորդը կարող է Ընկերությանը ներկայացված դիմումի հիման վրա 
որոշակի արժեթղթերի, ներդրումային ծառայությունների կամ առանձին գործարքների մասով 
դասակարգվել որպես ոչ պրոֆեսիոնալ: Այդ պարագայում Ընկերության և պրոֆեսիոնալ 
Հաճախորդի միջև կազմվում է հատուկ փաստաթուղթ, որտեղ նշվում են բոլոր այն 
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արժեթղթերը, ներդրումային ծառայությունները և(կամ) գործարքները, որոնց մասով 
Հաճախորդը դասակարգվելու է որպես ոչ պրոֆեսիոնալ:     

(զ)  Այն Հաճախորդները, որոնք ներդրումային ծառայություններից որևէ մեկի կամ բոլոր 
ծառայությունների մասով տվել են իրենց որպես պրոֆեսիոնալ որակվելու համաձայնությունը, 
Ընկերությանը ներկայացնում են 2-1(զ) ձևին համապատասխան հայտարարություն: 

(է) Այն դեպքում, երբ Հաճախորդը դադարում է որակավորված ներդրող լինելուց, նա 
պարտավոր է այդ մասին գրավոր ծանուցել Ընկերությանը: Ընկերությունը 
պատասխանատվություն չի կրում այն դեպքերի համար, երբ Հաճախորդի որակավորված 
ներդրող լինելը դադարեցվելու հետևանքով Հաճախորդի վերադասակարգում տեղի չի 
ունեցել և Ընկերությունը չգիտեր և չէր կարող իմանալ Հաճախորդի որակավորված ներդրող 
լինելը դադարեցվելու մասին: 

 
Կանոն 2-2. Հաճախորդներին ներկայացվող տեղեկատվությունը 
 
(ա)  Ընկերության կողմից Հաճախորդին տրամադրվող տեղեկատվությունը պետք է լինի պարզ, 

անկողմնակալ և ոչ ապակողմնորոշիչ: 
(բ) Նախքան ներդրումային ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքումը 

Հաճախորդներին պետք է տրամադրվի տեղեկատվություն հետևյալի մասին` 
(1) Ընկերության և նրա կողմից մատուցվող ծառայությունների մասին, 
(2) արժեթղթերի մասին, 
(3) գործարքի կնքման վայրի (միջոցի) մասին (ֆոնդային բորսա, այլ կարգավորվող շուկա 

կամ չկարգավորվող շուկա). 
(4) համապատասխան ծախսերի և միջնորդավճարների մասին: 

(գ)  Ընկերությունը Հաճախորդներին պետք է տրամադրի հետևյալ տեղեկատվությունը ծախսերի 
և միջնորդավճարների մասին. 
(1) ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար Հաճախորդի կողմից վճարման 

ենթակա համախառն գումարը` ներառյալ բոլոր հարկային վճարները, որոնք պահվում են 
Ընկերության կողմից` որպես հարկային գործակալ: Եթե հնարավոր չի լինում 
տեղեկացնել գանձման ենթակա ճշգրիտ գումարի մասին, ապա պետք է ներկայացնել 
դրա հաշվարկման կարգ,  

(2) եթե 2-2(գ)(1) կետով նշված գումարի որևէ մաս վճարվում է արտարժույթով կամ 
ներկայացված է արտարժույթով, ապա նշվում է արտարժույթը, փոխանակման կուրսը և 
դրա հետ կապված ծախսերը, 

(3) վճարումներ կատարելու եղանակները: 
(դ)  2-2(բ) և 2-2(գ) ենթականոններով նախատեսված պահանջները կարող են չպահպանվել 

պրոֆեսիոնալ Հաճախորդների դեպքում:    
(ե) Գանձվող միջնորդավճարի մասին տեղեկատվությունը Հաճախորդին ներկայացվում է նաև 

առանձին տողով: 
(զ)  Տրամադրվող տեղեկատվությունը համարվում է պարզ, անկողմնակալ և ոչ ապակողմնորոշիչ, 

եթե բավարարում է հետևյալ պայմաններին` 
(1) տեղեկատվությունը պետք է ներառի Ընկերության անվանումը, 
(2) եթե տեղեկատվությունում առանձնահատուկ շեշտադրվել են ներդրումային 

ծառայությունների կամ արժեթղթերից սպասվելիք օգուտները, ապա միաժամանակ 
պետք է ներկայացվի անկողմնակալ և աչքի ընկնող տեղեկատվություն 
համապատասխան ռիսկերի մասին, 

(3) ներկայացվող տեղեկատվությունը պետք է հասկանալի լինի արժեթղթերի շուկայի 
բնագավառում միջին գիտելիքներ և փորձ ունեցող մարդկանց համար, 
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(4) տեղեկատվությունում չպետք է թաքցվեն կարևոր դրույթներ և նախազգուշացումներ, 
ինչպես նաև տպավորություն ստեղծվի, որ դրանք կարևոր չեն. 

(5) այն դեպքում, երբ տեղեկատվությունը պարունակում է համեմատություններ այլ անձանց 
կամ նրանց կողմից մատուցվող ներդրումային ծառայությունների հետ, ապա` 

(Ա) այդ համեմատությունը պետք է լինի տեղին և իմաստալից ու պետք է ներկայացվի 
անկողմնակալ և հավասարակշռված ձևով,  
(Բ) պետք է նշվեն համեմատության համար հիմք հանդիսացած տեղեկությունները,  
(Գ) համեմատությունը պետք է ներառի այն հիմնական փաստերը կամ 
ենթադրությունները, որոնք հիմք են հանդիսացել համեմատության կատարման 
համար: 

(6) այն դեպքում, երբ տեղեկատվությունը պարունակում է դրույթներ ներդրումային 
ծառայությունների, արժեթղթերի կամ ֆինանսական ինդեքսների վերջին 
ժամանակներում դրսևորած վարքագծի կամ ցուցանիշների մասին, ապա` 

(Ա) այդ դրույթները չպետք է մյուս դրույթների համեմատությամբ լինեն ավելի աչքի 
ընկնող,  
(Բ) այդ տեղեկատվությունը պետք է ներառի ներդրումային ծառայությունների, 
արժեթղթերի կամ ֆինանսական ինդեքսի դրսևորած վարքագիծը կամ ցուցանիշները 
վերջին 5 տարվա ընթացքում,  
(Գ) պետք է նշվեն տեղեկատվության աղբյուրները, 
(Դ) այդ տեղեկատվությունը պետք է ներառի նախազգուշական դրույթ այն մասին, որ 
նախկինում ցուցաբերված վարքագիծը կամ նախկին ցուցանիշները չեն նշանակում, 
որ դրանք շարունակվելու են նաև ապագայում, 
(Ե) այն դեպքում, երբ դրանք համախառն ցուցանիշներ են, այսինքն` ներառված չեն 
հարկերի, միջնորդավճարների կամ նման այլ վճարների գումարները, պետք է 
բացահայտվի նաև այդ հանգամանքը:          

 
Կանոն 2-3. Հաճախորդի մասին մանրամասն տեղեկություններ պահանջելու չափանիշները 
 
(ա) Ներդրումային ծառայություններ (բացառությամբ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման և 

արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրման 
ծառայությունների) մատուցելիս Ընկերությունը Հաճախորդից պահանջում է 
տեղեկատվություն միայն մատուցվող ներդրումային ծառայության կամ արժեթղթի 
վերաբերյալ Հաճախորդի գիտելիքների և փորձի մասին, որը հնարավորություն կտա 
Ընկերությանը գնահատել, թե արդյոք տվյալ ներդրումային ծառայությունը կամ արժեթուղթը 
համապատասխանում է Հաճախորդի պահանջներին: Այն դեպքում, երբ Ընկերությունը 
Հաճախորդի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա գտնում է, որ տվյալ 
ներդրումային ծառայությունը կամ արժեթուղթը չի համապատասխանում Հաճախորդի 
պահանջներին, ապա Ընկերությունն այդ մասին զգուշացնում է Հաճախորդին:   

(բ) 2-3(ա) ենթականոնով սահմանված զգուշացումը ներկայացվում է 2-3(բ) ձևին 
համապատասխան: 

(գ) Այն դեպքում, երբ Հաճախորդը չի տրամադրում 2-3(ա) ենթականոնով նախատեսված 
տեղեկատվությունը կամ տրամադրում է ոչ բավարար տեղեկատվություն, ապա 
Ընկերությունը զգուշացնում է Հաճախորդին այն մասին, որ Հաճախորդի նման վարքագիծը 
թույլ չի տալիս գնահատել ներդրումային ծառայության կամ արժեթղթի 
համապատասխանությունը  Հաճախորդի պահանջներին: 

(դ) 2-3(գ) ենթականոնով սահմանված զգուշացումը ներկայացվում է 2-3(դ) ձևին 
համապատասխան: 
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(ե) 2-3(ա) ենթականոնով նախատեսված գործողություններն իրականացնելիս Ընկերությունը 
որոշում է, թե արդյոք Հաճախորդն ունի ներդրումային գործունեության բնագավառում 
անհրաժեշտ գիտելիքներ և փորձ, որպեսզի հասկանա տվյալ ներդրումային ծառայությունից 
կամ արժեթղթից բխող ռիսկերը: Ընկերությունը կարող է համարել, որ պրոֆեսիոնալ 
Հաճախորդներն ունեն այդ անհրաժեշտ գիտելիքներն ու փորձը: 

(զ)  Ընկերությունը կարող է հիմնվել Հաճախորդի կողմից տրամադրված տեղեկությունների վրա, 
բացառությամբ, եթե գիտեր կամ կարող էր իմանալ, որ տեղեկատվությունն ակնհայտորեն 
հնացած է, ոչ ճշգրիտ կամ ոչ լիարժեք: 

          
Կանոն 2-4. Ներդրումային ծառայությունների մատուցման պայմանագիր 
 
(ա) Ներդրումային ծառայությունները կարող են մատուցվել միայն Ընկերության և Հաճախորդի 

միջև կնքված գրավոր պայմանագրի հիման վրա: 
(բ)  Եթե ներդրումային ծառայությունները մատուցվում են հրապարակային օֆերտայի 

կանոններով, ապա 2-4(ա) ենթականոնի պահանջները համարվում են պահպանված: 
(գ)  Ներդրումային ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը կարող է Հաճախորդի կողմից 

միակողմանիորեն լուծվել` Ընկերությանը առնվազն 10 օր առաջ տեղեկացնելու պայմանով: 
Պայմանագիրը լուծելուց հետո` 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Ընկերությունը 
պարտավոր է Հաճախորդին կամ նրա ներկայացուցչին փոխանցել Հաճախորդին 
պատկանող արժեթղթերն ու դրամական միջոցները:         

(դ) Մինչև ներդրումային ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելը Ընկերությունը 
Հաճախորդին հնարավորություն է տալիս ծանոթանալու ներդրումային ծառայությունների 
մատուցումը կարգավորող իրավական ակտերին: Ներդրումային ծառայությունների 
մատուցումը կարգավորող իրավական ակտերին ծանոթանալու հնարավորություն տալ է 
համարվում նաև Ընկերության պաշտոնական ինտերնետային կայքում համապատասխան 
իրավական ակտերը տեղադրելը: 

(ե)  Ներդրումային ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը առնվազն սահմանում է` 
(1) կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, 
(2) ներդրումային ծառայությունների դիմաց վարձատրության չափի հաշվարկման և 

վճարման կարգը, 
(3) Հաճախորդներին հաշվետվությունների և այլ փաստաթղթերի ներկայացման կարգը, 

ժամկետները և ձևը, 
(4) Հաճախորդի հետ կապի իրականացման կարգը, ինչպես նաև այն միջոցները, որոնք 

տվյալ Հաճախորդի համար հանդիսանում են տեղեկատվության փոխանակման հուսալի 
միջոցներ, 

(5) Պայմանագրի պահանջների չպահպանման համար կողմերի պատասխանատվությունը, 
(6) կողմերի միջև առաջացող վեճերի լուծման կարգը, 
(7) պայմանագրի գործողության ժամկետը, փոփոխությունների և լրացումների կատարման, 

գործողության դադարեցման կարգը, այդ թվում` 2-4(գ) ենթականոնով նախատեսված 
Հաճախորդի իրավունքը, 

(8) դրույթ առ այն, որ սույն Կանոնները հանդիսանում են պայմանագրի բաղկացուցիչ մաս, 
(9) պայմանագրի դադարեցման դեպքում Հաճախորդի միջոցների փոխանցման կարգը, 
(10)  շահերի բախման դեպքում Հաճախորդին տեղեկացելու կարգը, 
(11)  օրենքով նախատեսված պարտադիր այլ տեղեկություններ:       
    

Կանոն 2-5. Ֆիդուցիար պարտականությունների կատարման և հնարավոր լավագույն 
պայմաններով Հաճախորդի հանձնարարականների կատարման մանրամասն 
չափանիշները 
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(ա)  Ընկերությունն իր հաճախորդների առջև ստանձնում է ֆիդուցիար պատասխանատվություն, 

այն է` գործել բարեխիղճ, այսինքն` պատշաճ հոգացությամբ, խելամտությամբ, 
հաշվենկատությամբ ու ջանասիրությամբ և անաչառ, այսինքն` անմնացորդ ու 
անշահախնդիր նվիրվածությամբ (duty of care and duty of loyalty): 

(բ) Ընկերությունը պետք է ձեռնարկի բոլոր խելամիտ քայլերը, որպեսզի կատարի Հաճախորդի 
հանձնարարականը Հաճախորդի համար հնարավոր լավագույն պայմաններով` հաշվի 
առնելով գինը, ծախսերը, ժամկետը (արագությունը), հանձնարարականի կատարման և 
վերջնահաշվարկի իրականացման հավանականությունը, հանձնարարականի ընդհանուր 
ծավալը, հանձնարարականի բնույթը և հանձնարարականի կատարման հետ կապված այլ 
գործոններ: 

(դ)  Ընկերությունը Հաճախորդների հանձնարարականները կատարում է հանձնարարականների 
կատարման քաղաքականության հիման վրա: 

(գ)  2-5 (բ) ենթականոնում նշված գործոնների հարաբերական կարևորությունը և կարևորության 
աստիճանը որոշելու համար հաշվի են առվում հետևյալ չափանիշները` 

(1) Հաճախորդի պրոֆեսիոնալ կամ ոչ պրոֆեսիոնալ լինելը, 
(2) Հաճախորդի հանձնարարականի էական պայմանները (գնային, ծավալային և 

քանակական պայմանները, Հաճախորդի առանձնահատուկ ցուցումները և այլն), 
(3) Հաճախորդի հանձնարարականում նշված արժեթղթերի բնութագրիչները (դասը և 

այլն), 
(4) գործարքի կնքման վայրի (միջոցի) առանձնահատկությունները: 

(ե)  Ընկերությունը համարվում է Հաճախորդի համար հնարավոր լավագույն պայմաններով 
հանձնարարականը կատարելու համար բոլոր խելամիտ ջանքերը ձեռնարկած, եթե 
Ընկերությունը կատարել է հանձնարարականը կամ հանձնարարականի որևէ 
առանձնահատուկ պայման` հետևելով Հաճախորդի կողմից տրված առանձնահատուկ 
ցուցումներին: 

(զ)  Երբ Հաճախորդի հանձնարարականը կատարելու համար Ընկերությունը ձեռնարկում է 
քայլեր լավագույն պայմանները որոշելու համար և փորձում է ընտրություն կատարել 
գործարքների կնքման տարբեր վայրերի միջև, ապա վերջինս պետք է ընտրի գործարքների 
կնքման այն վայրը, որի միջոցով հանձնարարականի կատարման դեպքում Հաճախորդի 
համախառն ծախսերը (արժեթղթերի գինը և գործարքի կնքման հետ կապված այլ ծախսերը) 
կլինեն նվազագույնը: 

                                
Կանոն 2-6. Ներդրումային ծառայություններ մատուցելիս գրանցումներ վարելու ընդհանուր 

կանոնները և պահանջները 
 
(ա) Ընկերությունն իր կողմից մատուցված ծառայությունների և գործարքների մասով վարում է 

այնպիսի գրանցումներ (հաշվառում), որը ՀՀ ԿԲ-ին հնարավորություն կտա հետևել 
Ընկերության կողմից արժեթղթերի շուկան կարգավորող օրենսդրության պահանջների 
պահպանմանը: 

(բ) Ծառայությունների և գործարքների մասով գրանցումները պետք է ներառեն 
համապատասխան տեղեկությունները` կապված արժեթղթերով կատարած բոլոր 
գործարքների հետ` անկախ այն բանից, թե ում հաշվին կամ անունից է այն կատարվել: Այդ 
տեղեկությունները պետք է ներառեն նաև Հաճախորդի ինքնության մասին մանրամասն 
տեղեկատվություն: 

(գ) Ծառայությունների և գործարքների մասով գրանցումներ վարելիս պետք է բավարարվեն 
հետևյալ նվազագույն պայմանները` 



 10 

(1) ՀՀ ԿԲ-ի պահանջով ցանկացած պահի այդ գրանցումները պետք է հասանելի և մատչելի 
լինեն ՀՀ ԿԲ-ին և պետք է հնարավոր լինի կատարված գործարքի յուրաքանչյուր փուլի 
վերծանումը, 

(2) եթե այդ գրանցումներում փոփոխություններ կամ լրացումներ են կատարվում, ապա 
դրանք պետք է կատարվեն այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի պարզել այդ 
գրանցումների սկզբնական բովանդակությունը և յուրաքանչյուր փոփոխությունը կամ 
լրացումը, և 

(3) պետք է բացառվի երրորդ անձանց կողմից այդ գրանցումների չթույլատրված 
օգտագործումը:         

 
Կանոն 2-7. Ներդրումային ծառայությունների մատուցման արդյունքում առաջացող ռիսկերի 

կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումները 
 
(ա) Ընկերությունը պետք է բացահայտի Հաճախորդի ակնկալիքները և Հաճախորդին 

ներկայացնի համապատասխան արժեթղթի և շուկայի հետ կապված ռիսկերը: Ըկերությունը 
պարտավոր է գործադրել բոլոր ջանքերը, որպեսզի Հաճախորդն ունենա տվյալ պահին 
շուկայում առկա լավագույն պայմաններով գործարքը: 

(բ) Ընկերությունն ունի կարգապահության կանոններ, որոնք նախատեսում են աշխատանքային 
վարքագծի, աշխատանքային ենթակայության, ինչպես նաև ներքին և արտաքին, այդ թվում` 
փաստաթղթաշրջանառության կանոններ: 

(գ) Ընկերությունն ապահովում է մասնագիտացված գործունեության համար անհրաժեշտ 
տեխնիկական, այդ թվում` պատշաճ համակարգչային տեխնիկայով հագեցվածությունը: 

(դ) Ընկերությունը մինչև Հաճախորդի հետ պայմանագիր կնքելը Հաճախորդին է ներկայացնում 
արժեթղթերում ներդրում կատարելու հետ կապված ռիսկերը: 

(ե) Արժեթղթերում ներդրում կատարելու հետ կապված ռիսկերի ընդհանուր նկարագիրը 
ներկայացվում է 2-7(ե) ձևին համապատասխան: 

 
ԲԱԺԻՆ Գ. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ 

Կանոն 3-1. Սույն բաժնի կիրառման շրջանակները 
 
(ա) Սույն բաժնով սահմանում են Ընկերության կամ Հաճախորդի անունից և Հաճախորդի 

հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարումը կանոնները: 
(բ) Սույն բաժնի կանոնները համապատասխան փոփոխություններով (mutatis mutandis) 

տարածվում են Ընկերության կողմից իր հաշվին և իր անունից գործարքների կատարման 
ներդրումային ծառայության մատուցման վրա: 

 
Կանոն 3-2. Ընկերության կամ Հաճախորդի անունից և Հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով 

գործաքների կատարման կանոնները և պահանջները 
 
(ա)  Իր կամ Հաճախորդի անունից և Հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքներ 

կատարելիս Ընկերությունը ձեռնարկում է միջոցառումներ, որպեսզի դրանք կատարվեն 
անկողմնակալ, անհապաղ և ճշգրիտ: 

(բ) Իր կամ Հաճախորդի անունից և Հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքներ 
կատարելիս Ընկերությունը պետք է` 
(1) պատշաճ կերպով գրանցի և ներկայացնի կատարման ենթակա գործարքի համար 

նախատեսված հանձնարարականները, 
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(2) այլ հավասար պայմաններ ունեցող հանձնարարականները կատարի ըստ դրանց 
ստացման հաջորդականության, բացառությամբ, եթե հանձնարարականի 
բնութագրիչները կամ շուկայում ստեղծված իրավիճակը դա անհնարին են դարձնում, 

(3) Հաճախորդին անհապաղ տեղյակ պահի այն էական դժվարությունների կամ 
բացասական հանգամանքների մասին, որոնք անհնարին են դարձնում Հաճախորդի 
հանձնարարականի ճշգրիտ կատարումը: 

(գ)  3-2(բ)(1) կետով նախատեսված հանձնարարականը տրվում է 3-2(գ) ձևին համապատասխան: 
(դ) Ընդհանուր առմամբ ավելի լավ արդյունք ապահովելու նպատակով Ընկերությունը կարող է 

համախմբել իր Հաճախորդի հանձնարարականը կամ իր հաշվին կատարվող գործարքն իր 
մեկ այլ Հաճախորդի հանձնարարականի հետ և այդ ձևով կատարել դրանք, եթե. 
(1) որևէ Հաճախորդի համար այն չի ապահովում ավելի վատ արդյունք, քան այն դեպքում, 

եթե նրա հանձնարարականը կատարվեր առանձին, 
(2) ընդհանուր առմամբ այն բխում է Հաճախորդի շահերից: 

(ե) Եթե Ընկերությունը Հաճախորդի հանձնարարականը համախմբում է իր հաշվին կատարվող 
գործարքի հետ, ապա այդ համախմբված պատվերի մասնակի բավարարման դեպքում 
նախապատվությունը տրվում է Հաճախորդին: 

(զ)  Հաճախորդի կողմից հանձնարարականները կարող են ներկայացվել գրավոր կամ ոչ գրավոր 
ձևով: 

(է)  Գրավոր ձևով հանձնարարականը ներկայացվում է Հաճախորդի կողմից էլեկտրոնային 
փոստի, ինտերնետի կամ ֆաքսի, իսկ Հաճախորդի ցանկության դեպքում` նաև թղթային 
ձևով:    

(թ) Ոչ գրավոր ձևով հանձնարարականի ներկայացման դեպքում հանձնարարական ընդունելու 
իրավասություն ունեցող աշխատակիցը ոչ ուշ, քան տվյալ աշխատանքային օրվա ավարտը ոչ 
գրավոր ձևով ստացված տեղեկատվության հիման վրա լրացնում և ստորագրում է 
հանձնարարականի ներկայացման սահմանված ձևը` նշելով տեղեկատվության ստացման 
ժամանակը րոպեի ճշտությամբ և իր անունը, ազգանունը: Հանձնարարականում նշում է 
կատարվում նաև այն մասին, որ Հաճախորդի կողմից այն ներկայացվել է ոչ գրավոր ձևով: 

(ժ) Հաճախորդի կողմից հանձնարարականը կարող է ներկայացվել ոչ գրավոր ձևով, եթե 
Ընկերությունը համապատասխան տեխնիկական միջոցների օգնությամբ կարող է գրանցել 
Հաճախորդի կողմից հանձնարարականի ներկայացման և դրա բովանդակությունը 
հավաստող փաստը (հեռախոսազրույցի ձայնագրում), ներառյալ ներկայացման ժամանակը` 
հաջորդաբար լրացնելով տարին, ամիսը, օրը, ժամը և րոպեն: Ընդ որում, այդ տեխնիկական 
միջոցները պետք է թույլ չտան գրանցված տեղեկատվությունը որևէ կերպ փոփոխել: 

(ժա) Հաճախորդը մինչև հանձնարարականի ներկայացումը պետք է Ընկերությանը ներկայացնի 
նաև. 
(1) իրավաբակական անձի անունից հանձնարարականներ ներկայացնելու իրավասություն 

ունեցող անձի լիազորությունը հաստատող փաստաթուղթը և հանձնարարական 
ներկայացնող անձի անձնագրի պատճենը: Ֆիզիկական անձանց համար` միայն 
անձնագրի պատճենը. 

(2) արժեթղթերի վաճառքի հանձնարարական ներկայացնելու դեպքում ՀԿԴ-ում կամ այլ 
պահառուի մոտ այդ արժեթղթերի արգելադրումը հավաստող փաստաթուղթ կամ 
արժեթղթերի արգելադրման նպատակով ՀԿԴ-ին կամ այլ պահառուին Ընկերության 
կողմից արժեթղթերի արգելադրման հանձնարագիր տալու լիազորությունը հավաստող 
փաստաթուղթ (անհրաժեշտության դեպքում): 

(ժբ) Ընկերության պատասխանատու աշխատակիցը հանձնարարականի ընդունումից հետո 
բրոքերին է փոխանցում այդ հանձնարարականի մեջ ներառված` գործարքի կնքման համար 
բոլոր անհրաժեշտ տվյալները կամ հանձնարարականի պատճենը, որոնց հիման վրա 
կազմվում են բրոքերային (դիլերային) հայտերը: Ընկերության Հաճախորդների կողմից 
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ներկայացված հանձնարարականները ենթակա են առաջնահերթ կատարման Ընկերության 
դիլերային հայտերի նկատմամբ: 

(ժգ) Ընկերության կողմից գործարքները կնքվում են 
(1) ֆոնդային բորսայում` բրոքերի (դիլերի) կողմից բորսայական առևտրի ընթացքում հայտ 

ներկայացնելու միջոցով. 
(2) արտաբորսայում` արտաբորսայական մասնավոր գործարք կնքելու միջոցով: 

(ժդ) Ֆոնդային բորսայում բրոքերի (դիլերի) կողմից գործարքները կնքվում և կատարվում են 
ֆոնդային բորսայի կողմից սահմանված կանոններին համապատասխան: 

(ժե) Արտաբորսայական գործարքները Ընկերության կողմից կատարվում են արժեթղթերի շուկան 
կարգավորող ՀՀ օրենսդրության համաձայն: Արտաբորսայական գործարքների 
իրականացման առանձնահատկությունները սահմանվում են Ընկերության և Հաճախորդի 
միջև կնքված արտաբորսայական գործարքի կնքման պայմանագրերով: 

(ժզ) Ընկերության կողմից արտաբորսայական գործարքի կնքման պայմանագիրը, բացի ՀՀ 
օրենսդրությամբ նախատեսված պարտադիր վավերապայմաններից, ներառում է նաև` 
(1) արժեթղթերի փոխանցման և դրանց դիմաց վճարման ժամկետները և կարգը. 
(2) կողմերի միջև կապի իրականացման կարգը. 
(3) գործարքի վավերագրի համարը: 

(ժէ) Արտաբորսայական գործարքների մասին տեղեկատվությունն առնվազն ներառում է` 
(1) Ընկերության անվանումը, 
(2) Տեղեկատվության ներկայացման օրը/ամիսը/տարին, 
(3) Գործարքի համարը, 
(4) Թողարկողի անվանումը, 
(5) Արժեթղթերի դասը, 
(6) Գործարքի տեսակը (առք, վաճառք, 
(7) Գործարքի առարկա հանդիսացած արժեթղթերի քանակը, 
(8) Միավոր արժեթղթի գինը, 
(9) Գործարքի ընդհանուր գումարը, 
(10) Գործարքի կնքման ժամանակը (րոպե/ժամ/օր/ամիս/տարի), 
(11) Բրոքերի (դիլերի) անուն, ազգանուն, ստորագրություն: 

  
Կանոն  3-3. Կատարված գործարքների գրանցումը, գործարքի վավերագրի ձևը, դրանում 

ներառվող տեղեկությունները և գործառնական բաժին դրա ներկայացման կարգը 
 
(ա) Ընկերությունն իր կամ Հաճախորդի անունից և Հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով 

գործարքների կատարման պայմանագրի շրջանակներում պատվերների կատարման մասին 
հաստատումը ստանալուց հետո անհապաղ, սակայն ոչ ուշ, քան տվյալ աշխատանքային 
օրվա ավարտը, պետք է կատարի գրանցումներ կատարված գործարքների մասին (գործարքի 
վավերագիր): 

(բ) Բրոքերի (դիլերի) կողմից լրացվում է գործարքի վավերագիրը, որն առնվազն ներառում է` 
(1) Ընկերության անվանումը, 
(2)  Վավերագրի լրացման ժամանակը (օր/ամիս/տարի), 
(3) Հաճախորդի անունը, ազգանունը (անվանումը), 
(4) Հանձնարարականի տեսակը, համարը և տրման ժամանակը (րոպե/ժամ/օր/ամիս/տարի), 
(5) Գործարքի կնքման ամսաթիվը և ժամը (րոպե/ժամ/օր/ամիս/տարի), 
(6) Գործարքի տեսակը (առք/վաճառք) և բնույթը, եթե հանձնարարականում նշված 

գործարքի տեսակը առք կամ վաճառք չէ (օպցիոն և այլն), 
(7) Գործարքի կնքման վայրը (կարգավորվող շուկայի անվանումը կամ “չկարգավորվող 

շուկա”), 
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(8) Գործարքի առարկա հանդիսացող արժեթղթերի քանակը, մեկ արժեթղթերի գինը և 
գործարքի ընդհանուր գումարը, ծավալը, արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը 
(բացակայության դեպքում` թողարկողի անվանումը, իսկ ածանցյալ գործիքի դեպքում` 
դրա նկարագիրը), 

(9) Գանձված միջնորդավճարների մեծությունը, 
(10) Գործարքի մյուս կողմը, եթե այն կատարվում է արտաբորսայում. 
(11) Գործարքի կատարման համար պատասխանատու անձի անունը, ազգանունը: 

(գ) Բրոքերի (դիլերի) կողմից լրացված գործարքի վավերագիրը մինչև գործարքի կնքման օրվա 
ավարտը ներկայացվում է գործառնական բաժին: 

 
Կանոն 3-4. Հաճախորդներին ներկայացվող հաշվետվությունները և դրանց ներկայացման ձևը 
 
(ա) Հանձնարարականի հիման վրա արժեթղթերի գնման կամ վաճառքի յուրաքանչյուր գործարք 

կնքելուց հետ Ընկերությունը մինչև գործարքի կնքման հաջորդող աշխատանքային օրվա 
ավարտը տեղեկատվության փոխանցման հուսալի միջոցով Հաճախորդին տրամադրում է 
հանձնարարականի կատարման մասին հաշվետվություն, որն առնվազն պետք է պարունակի 
հետևյալ տեղեկատվությունը` 
(1) Ընկերության անվանումը, 
(2)  Վավերագրի լրացման ժամանակը (օր/ամիս/տարի), 
(3) Հաճախորդի անունը, ազգանունը (անվանումը), 
(4) Հանձնարարականի տեսակը, համարը և տրման ժամանակը (րոպե/ժամ/օր/ամիս/տարի), 
(5) Գործարքի կնքման ամսաթիվը և ժամը (րոպե/ժամ/օր/ամիս/տարի), 
(6) Գործարքի տեսակը (առք/վաճառք) և բնույթը, եթե հանձնարարականում նշված 

գործարքի տեսակը առք կամ վաճառք չէ (օպցիոն և այլն), 
(7) Գործարքի կնքման վայրը (կարգավորվող շուկայի անվանումը կամ “չկարգավորվող 

շուկա”), 
(8) Գործարքի առարկա հանդիսացող արժեթղթերի քանակը, մեկ արժեթղթերի գինը և 

գործարքի ընդհանուր գումարը, ծավալը, արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը 
(բացակայության դեպքում` թողարկողի անվանումը, իսկ ածանցյալ գործիքի դեպքում` 
դրա նկարագիրը), 

(9) Գանձված միջնորդավճարների մեծությունը, 
(10) Գործարքի մյուս կողմը, եթե այն կատարվում է արտաբորսայում, 
(11) Ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը, 
(12) Ընկերության կնիքը: 

(բ) Եթե Հաճախորդի հանձնարարականը կատարվում է մասնաբաժիններով, ապա 
Ընկերությունը Հաճախորդին է ներկայացնում հանձնարարականի կատարման մասին 
հաշվետվությունը` ըստ յուրաքանչյուր գործարքի: 

(գ) Ընկերությունը յուրաքանչյուր ամսվա համար մինչև տվյալ ամսին հաջորդող ամսվա 15-ը, 
պայմանագրով նախատեսված կարգով, Հաճախորդին տրամադրում է վերջինիս 
հանձնարարականների հիման վրա կատարված գործարքների և արժեթղթերով ու 
դրամական միջոցներով հաշիվների շարժի վերաբերյալ հաշվետվություններ (պարբերական 
հաշվետվություններ): 

(դ) Հաճախորդի հանձնարարականի հիման վրա կատարված գործարքների վերաբերյալ 
պարբերական հաշվետվությունը` ըստ կնքված յուրաքանչյուր գործարքի, առնվազն ներառում 
է հետևյալ տեղեկատվությունը. 
(1) Ընկերության անվանումը, 
(2)  Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկիզբը (օր/ամիս/տարի), 
(3)  Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջը (օր/ամիս/տարի), 
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(4) Հաճախորդի անունը, ազգանունը (անվանումը), 
(5) Գործարքի տեսակը (առք/վաճառք), 
(6) Գործարքի առարկա հանդիսացող արժեթղթերի քանակը, մեկ արժեթղթերի գինը և 

գործարքի ընդհանուր գումարը,  
(7) Թողարկողի անվանումը, 
(8) Արժեթղթերի դասը,  
(9) Գործարքի կնքման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի), 
(10) Գանձված միջնորդավճարների մեծությունը, 
(11) Գործարքի կատարման (վերջնահաշվարկի) պայմանները,  
(12) Ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը, 
(13) Ընկերության կնիքը: 

(ե) Հաճախորդի արժեթղթերով և դրամական միջոցներով հաշիվների շարժի վերաբերյալ 
պարբերական հաշվետվությունը` ըստ կնքված յուրաքանչյուր գործարքի, առնվազն ներառում 
է հետևյալ տեղեկատվությունը. 
(1) Ընկերության անվանումը, 
(2)  Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկիզբը (օր/ամիս/տարի), 
(3)  Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջը (օր/ամիս/տարի), 
(4) Հաճախորդի անունը, ազգանունը (անվանումը), 
(5) Հաճախորդի հաշվի տեսակը (արժեթղթերի, դրամական միջոցների) և համար, 
(6) Ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի), 
(7) Գործարքի, որի հիման վրա կատարվել է արժեթղթերի և(կամ) դրամական միջոցների 

շարժ, գործարքների վերաբերյալ պարբերական հաշվետվությունում հերթական համարը,  
(8) Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում մուտքերը, 
(9) Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ելքերը, 
(10) Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում հաշվի մնացորդը,  
(11) Ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը, 
(12) Ընկերության կնիքը: 

 

ԲԱԺԻՆ Դ. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

Կանոն 4-1. Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ընդհանուր դրույթներ 
  
(ա) Արժեթղթերի փաթեթի կառավարումը` արժեթղթերի, արժեթղթերում ներդրում կատարելու 

համար նախատեսված դրամական միջոցների, հավատարմագրային կառավարումն է, որն 
իրականացվում է երկու եղանակով` (i) ակտիվների կառավարմամբ և (ii) պորտֆելի 
կառավարմամբ: 

(բ) Ակտիվների կառավարումն իրականացվում է Ներդրումային Հայտարարագրում սահմանված 
ուղղությունների համաձայն, իսկ պորտֆելի կառավարումը` Ներդրումային Հայտարարագրում 
նախանշված ուղենիշներին (հենանիշներին) համապատասխան: 

(գ) Արժեթղթերը և(կամ) արժեթղթերում ներդրման համար նախատեսված դրամական միջոցները  
արժեթղթերի փաթեթի կառավարման համար հանձնելը չի հանգեցնում Ընկերությանը դրա 
նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցման: 

(դ) Ընկերությունն իրավունք ունի արժեթղթերի և(կամ) արժեթղթերում ներդրման համար 
նախատեսված դրամական միջոցների, հավատարմագրային կառավարման հետևանքով 
ստացված արժեթղթերի և(կամ) դրամական միջոցների նկատմամբ կատարել 
իրավաբանական և փաստացի ցանկացած գործողություն, եթե սույն Կանոններով կամ 
Պայմանագրով մասնակի կամ ամբողջությամբ չի սահմանափակվում այդ իրավունքներից 
որևէ մեկը: 
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(ե)  Արժեթղթերը և(կամ) արժեթղթերում ներդրման համար նախատեսված դրամական միջոցները 
արժեթղթերի փաթեթի կառավարման հանձնելու համար բավարար հիմք է հանդիսանում 
գրավոր ձևով կնքված արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ծառայությունների մատուցման 
պայմանագիրը:  

(զ) Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի անբաժանելի մաս է կազմում 
Ներդրումային Հայտարարագիրը: 

  
Կանոն 4-2. Հաճախորդի մասին տեղեկություններ պահանջելու չափանիշները 
 
(ա) Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ծառայության մատուցման դեպքում Ընկերությունը 

Հաճախորդից պահանջում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն ներդրումային գործունեության 
բնագավառում Հաճախորդի գիտելիքների և փորձի, նրա ֆինանսական վիճակի և 
ներդրումային նպատակների մասին, որը հնարավորություն կտա Հաճախորդին առաջարկել 
կամ խորհուրդ տալ այնպիսի ներդրումային ծառայություններ և արժեթղթեր, որոնք 
առավելագույնս համապատասխանում են Հաճախորդի ցանկությանը: Նշված 
տեղեկատվությունը չստանալու դեպքում Ընկերությունը իրավունք չունի Հաճախորդին 
հորդորել արևէ արժեթղթում ներդրում կատարել:   

(բ) Ֆինանսական վիճակի մասին տեղեկությունները ներառում են հետևյալը` 
(1) Հաճախորդի կանոնավոր եկամտի աղբյուրներն ու մեծությունը, 
(2) ընդհանուր ակտիվները և իրացվելի ակտիվները, 
(3) ֆինանսական ներդրումները և անշարժ գույքի մասին տեղեկություններ, 
(4) կանոնավոր ֆինանսական արտահոսքը: 

(գ) Ներդրումային նպատակների մասին տեղեկությունները ներառում են հետևյալը` 
(1) այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում Հաճախորդը ցանկանում է պահել այդ 

ներդրումը, 
(2) ռիսկերի նկատմամբ նախապատվությունը և դրանց շրջանակը, 
(3) կատարվող ներդրման նպատակը: 

(դ) Ներդրումային բնագավառում Հաճախորդի գիտելիքների և փորձի մասին տեղեկությունները 
ներառում են հետևյալը` 
(1) տեղեկություններ այն ներդրումային ծառայությունների, արժեթղթերով գործարքների և 

արժեթղթերի մասին, որոնց հետ որևէ կերպ առնչվել է Հաճախորդը, 
(2) Հաճախորդի կողմից արժեթղթերով կատարված գործարքների բնույթը, ծավալը և 

հաճախականությունը, ինչպես նաև ժամանակահատվածը, որի ընթացքում կատարվել են 
այդ գործարքները, 

(3) Հաճախորդի կրթական մակարդակը, մասնագիտությունը և զբաղմունքը: 
(ե) Այն դեպքում, երբ Հաճախորդը չի տրամադրում 4-2(ա) ենթականոնում նշված 

տեղեկատվությունը կամ տրամադրում է ոչ բավարար տեղեկատվություն, ապա 
Ընկերությունը զգուշացնում է Հաճախորդին այն մասին, որ Հաճախորդի նման վարքագիծը 
թույլ չի տալիս առաջարկել կամ խորհուրդ տալ այն մասին, որոնք առավելագույնս 
համապատասխանում են Հաճախորդի ցանկությանը: 

(զ) 4-2(ե) ենթականոնով սահմանված զգուշացումը ներկայացվում է 2-3(դ) ձևին 
համապատասխան: 

 
Կանոն 4-3. Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման համար դրամական միջոցների փոխանցումը 
 
(ա)  Ընկերությունը արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ծառայություն մատուցելու համար որևէ 

առևտրային բանկում բացում է բանկային հատուկ հաշիվ, որը նախատեսված կլինի 
կառավարման ընդունված դրամական միջոցների փաստացի հաշվառման համար: 
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(բ) Հաճախորդի կողմից Ընկերությանը դրամական միջոցների փոխանցումն իրականացվում է 
վերջինիս կողմից բացված բանկային հատուկ հաշվի վրա հաշվեգրման միջոցով: 

(գ) Ընկերության կողմից դրամական միջոցները ստացված են համարվում նրա բանկային 
հատուկ հաշվին հաշվեգրման պահից: 

                    
Կանոն 4-4. Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման համար արժեթղթերի փոխանցումը 
 
(ա) Ընկերությունը իր կամ արժեթղթերի որևէ պահառուի մոտ բացում է արժեթղթերի հատուկ 

հաշիվ, որը նախատեսված կլինի արժեթղթերի փաթեթի կառավարմանն ընդունված 
արժեթղթերի փաստացի հաշվառման համար, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ 
նախատեսված դեպքերի: 

(բ) Հաճախորդի կողմից Ընկերությանն արժեթղթերի փոխանցումը իրականացվում է վերջինիս 
կողմից բացված արժեթղթերի հատուկ հաշվի վրա հաշվեգրման միջոցով: 

(գ)  Ընկերության կողմից արժեթղթերը ստացված են համարվում նրա արժեթղթերի 
համապատասխան հատուկ հաշվին հաշվեգրման պահից: 

 
Կանոն 4-5. Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման սահմանափակումները 
 
(ա) Ընկերությանն արգելվում է` 

(1) սույն Կանոնների պահանջների խախտմամբ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման 
գործունեություն իրականացնել, այդ թվում` կնքել Հաճախորդի հետ արժեթղթերի 
փաթեթի կառավարման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր. 

(2) արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի 
խախտմամբ կատարել գործարքներ. 

(3) կառավարման ընդունել արժեթղթեր, որոնք չեն կարող լինել արժեթղթերի փաթեթի 
կառավարման օբյեկտ. 

(4) արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ընդունված դրամական միջոցների հաշվին ձեռք 
բերել լուծարման գործընթացում գտնվող, այդ թվում` սնանկ ճանաչված իրավաբանական 
անձանց կողմից թողարկված արժեթղթերը. 

(5) արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ընդունված արժեթղթերը գրավ դնել կամ դրանցով 
ապահովված երաշխիքներ տալ իր պարտավորությունների կատարման դիմաց.  

(6) արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ընդունված արժեթղթերը և դրամական միջոցները 
ցանկացած կերպ օգտագործել երրորդ անձի օգտին, բացառությամբ` օրենքով 
սահմանված դեպքերի. 

(7) Հաճախորդի արժեթղթերով գործարքներ կնքել, որոնց կատարման ժամկետը 
գերազանցում է արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ծառայությունների մատուցման 
պայմանագրի գործողության ժամկետը. 

(8) տալ երաշխիք, որ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման հետագա արդյունավետությունն 
ապահովված է. 

(9) առանց Հաճախորդի գրավոր համաձայնության այլ անձանց փոխանցել (պատվիրակել) 
պայմանագրով ստանձնած իր պարտականությունները: 

 
Կանոն 4-6. Հաճախորդին հաշվետվությունների ներկայացման կարգն ու ժամկետները 
 
(ա) Ընկերությունը պարտավոր է Հաճախորդին ներկայացնել արժեթղթերի փաթեթի 

կառավարման եռամսյակային (կամ պայմանագրով նախատեսված ավելի կարճ 
ժամանակահատվածի համար) հաշվետվություն: 

(բ) Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման մասին հաշվետվությունը առնվազն ներառում է. 
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(1) Ընկերության անվանումը, 
(2) Հաճախորդի արժեթղթերի կառավարման նպատակով բացված հաշվի նույնականացնող 

համարը, 
(3) հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբում և վերջում` 
 (Ա) փաթեթում ընդգրկված արժեթղթերի ցանկը և փաթեթի արժեքը, ներառյալ 

փաթեթում ընդգրկված յուրաքանչյուր արժեթղթի իրական արժեքը, 
 (Բ) Հաճախորդի դրամական միջոցների հաշվեկշիռը, 
(4) արժեթղթերի փաթեթի տարեկան եկամտաբերությունը հաշվետու ժամանակաշրջանի 

ընթացքում, 
(5) հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում գանձվող վճարները` տալով դրանց բացվածքը 

առնվազն ըստ կառավարման դիմաց գանձվող վճարի և գործարքների կնքման համար 
կատարված ծախսերի, 

(6) կառավարման եկամտաբերության համեմատումը Հաճախորդի հետ նախապես 
համաձայնեցված հենանիշի հետ (նման հենանիշի առկայության դեպքում), 

(7) հաշվետու ժամանակաշրջանում արժեթղթերի փաթեթում ներառված արժեթղթերի գծով 
ստացված շահութաբաժինները, տոկոսները և նմանատիպ այլ եկամուտները, 

(8) արժեթղթերի փաթեթում ներառված արժեթղթերի գծով կորպորատիվ գործողությունները 
(արժեթղթերի փոխարկումը` թողարկողի տվյալ դասի արժեթղթերի բաժանման, 
համախմբման կամ թողարկողի վերակազմակերպման արդյունքում), 

(9) հաշվետու ժամանակաշրջանում արժեթղթերի փաթեթի կառավարման շրջանակներում 
կնքված գործարքների մասին` ըստ 3-4(ա)(4)-3-4(ա)(8) կետերում նշված 
տեղեկատվության, բացառությամբ 4-6(բ) ենթականոնով նախատեսված դեպքի: 

(գ) Հաճախորդի պահանջով և Հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրում նախատեսված լինելու 
դեպքում փաթեթի կառավարման մասին հաշվետվությունը կարող է ներկայացվել ըստ 
յուրաքանչյուր գործարքի: 

(դ) Եթե Հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրում նախատեսվել է Հաճախորդին ըստ 
յուրաքանչյուր գործարքի փաթեթի կառավարման մասին հաշվետվության ներկայացման 
պարտականություն, ապա Ընկերությունը, Հաճախորդի գրավոր պահանջի հիման վրա, ի 
լրումն սույն կանոնի ենթականոն 4-6(բ)-ով նախատեսված հաշվետվության, Հաճախորդին 
ներկայացնում է 3-4 ենթականոնով նախատեսված կարգով և ժամկետներում 
հաշվետվություն: 

 
Կանոն 4-7. Ֆիդուցիար պարտականությունների կատարման և հնարավոր լավագույն 

պայմաններով Հաճախորդի հանձնարարականների կատարման 
առանձնահատկությունները արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ծառայություն 
մատուցելու դեպքում 

 
(ա)  Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման դեպքում իր ֆիդուցիար պարտականությունը 

կատարելու նպատակով ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը պետք է ձեռնարկի 
բոլոր խելամիտ քայլերը, որպեսզի Հաճախորդի համար ապահովի հնարավոր լավագույն 
արդյունք` հաշվի առնելով 2-5(ա) ենթականոնով նշված գործոնները: Այդ դեպքում 
Ընկերության նկատմամբ կիրառվում են 2-5(գ) և 2-5(ե) ենթականոններով նախատեսված 
պահանջները: 

(բ)  Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման դեպքում Ընկերությունն ամեն դեպքում իր ֆիդուցիար 
պարտականությունները կատարում է և կարող է չձեռնարկել (ա) ենթականոնով 
նախատեսված քայլերը, եթե Ընկերությունը հետևել է Հաճախորդի կողմից կարևորություն 
տված ցուցումներին, երբ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման շրջանակներում գործարք 
իրականացնելու համար երրորդ անձանց հանձնարարել է արժեթուղթ գնել կամ վաճառել: 
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(գ)  Եթե արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ժամանակ Ընկերությունն ինքն է կատարում 
գործարքները, ապա կիրառվում են 2-5(ա)-(դ) ենթականոնները: 

 
Կանոն 4-8. Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման դեպքում ներդրումային որոշումների 

գրանցումը 
 
(ա)  Ընկերությունը վարում է գրանցումներ յուրաքանչյուր ներդրումային որոշման մասով: 
(բ) Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ծառայությունների մատուցման շրջանակում 

յուրաքանչյուր ներդրումային որոշման (գործարք կատարելու ներքին պատվերի) մասին 
գրանցումները առնվազն ներառում են հետևյալ տեղեկությունները. 
(1) Հաճախորդի անունը, ազգանունը (անվանումը), 
(2) Գործարքի տեսակը (առք, վաճառք), 
(3) Գործարքի բնույթը, եթե որոշման մեջ նշված գործարքի տեսակը (օպցիոն և այլն), 
(4) Հանձնարարականի տեսակը (շուկայական, լիմիտային և այլն), 
(5) Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագիրը (բացակայության դեպքում` թողարկողի 

անվանումը և արժեթղթերի տեսակը, իսկ ածանցյալ գործիքի դեպքում` դրա 
նկարագիրը), 

(6) Արժեթղթերի քանակը, 
(7) Միավորի գինը, 
(8) Ընդհանուր ծավալը, 
(9) Հաճախորդի կողմից տրված առանձնահատուկ ցուցումները (առկայության դեպքում), 
(10) Ներդրումային որոշման կայացման ճշգրիտ ժամանակը` հաջորդաբար նշելով  տարին, 

ամիսը, օրը, ժամը և րոպեն, 
(11) Ներդրումային որոշումը կայացնող անձի անունը, ազգանունը:    

   
ԲԱԺԻՆ Ե. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ 
 
Կանոն 5-1. Արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրման 
հասկացությունը 
 
(ա) Արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրումը Հաճախորդի 

պահանջով կամ Ընկերության նախաձեռնությամբ Հաճախորդին անհատական 
առաջարկությունների ներկայացումն է կապված արժեթղթերով մեկ կամ մի քանի գործարքի 
հետ: 

(բ) Արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվությունը պետք է 
համապատասխանի Հաճախորդին վերաբերող Ընկերությանը հայտնի ֆինանսական 
վիճակին և իր մեջ պետք է ներառի առաջարկություն կատարել հետևյալ գործողություններից 
մեկը` 
(1) գնել, վաճառել, պահել, փոխանակել արժեթուղթը, 

 (2) իրականացնել արժեթուղթը գնելու, վաճառելու, պահելու, փոխանակելու իրավունքը: 
 
Կանոն 5-2. Հաճախորդի մասին տեղեկություններ պահանջելու մանրամասն չափանիշները 
 
(ա) Արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրումը հնարավոր է 

միայն այն դեպքում, երբ Ընկերությունը ստացել է 4-2 կանոնով նախատեսված 
տեղեկատվությունը: 
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(բ) Այն դեպքում, երբ Ընկերությունը Հաճախորդին մատուցում է նաև արժեթղթերի փաթեթի 
կառավարման ծառայություններ և այդ ծառայության շրջանակներում Ընկերությունը 
Հաճախորդից ստացել է 4-2 կանոնով նախատեսված տեղեկատվությունը` 5-2(ա) 
ենթականոնով նախատեսված պահանջը չի կիրառվում: 

(գ) 5-2(բ) ենթականոնով նախատեսված դեպքում Հաճախորդը կարող է այնուամենայնիվ 
Ընկերությանը ներկայացնել 5-2(ա) ենթականոնով նախատեսված տեղեկատվությունը, եթե 
այդ տեղեկատվությունն էապես փոփոխվել է Ընկերությանը բացահայտված 
տեղեկություներից: 

 
Կանոն 5-3. Արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրման 
կարգ 
 
(ա) Ի հավելումն 2-4 կանոնով նշված պայմանների, արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված 

խորհրդատվություն մատուցելու պայմանագրում նշվում է նաև, որ Հաճախորդը հավաստում 
է, որ տեղյակ է և գիտակցում է, որ Ընկերության կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը 
մատուցվել է հիմնվելով Հաճախորդի կողմից Ընկերությանը տրամադրված 
տեղեկատվության վրա և այդ խորհրդատվությունը չի դիտարկում որպես դրանում նշված 
եկամուտների կամ այլ օգուտների ապահովման Ընկերության խոստում:     

(բ)  Արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվությունը կազմվում է Ընկերության 
ներդրումային խորհրդատուի կողմից և ներկայացվում է Խորհրդատվական հաշվետվություն 
կազմելու միջոցով: 

(գ) Խորհրդատվական հաշվետվությունը կազմվում է գրավոր, առնվազն երկու օրինակից, որից 
մեկը հանձնվում է Հաճախորդին իսկ մյուսը` պահվում է Ընկերությունում: Ընդ որում` երկու 
օրինակն էլ ստորագրվում է Հաճախորդի կողմից: 

(դ) Խորհրդատվական հաշվետվությունը պարունակում է առաջարկություններ և ներկայացնում է 
յուրաքանչյուր առաջարկության առավելությունները և դրանց հետ կապված ռիսկերը: 
Առաջարկությունները պետք է հիմնվեն` 
(1) Հաճախորդի ֆինանսական վիճակի և ներդրումների բնագավառում Հաճախորդի 

փորձառնության վրա, 
(2) ներդրումների բնագավառում Հաճախորդի` Ընկերությանը հայտնի մտադրությունների 

վրա: 
(ե)  5-3(դ)(1) և 5-3(դ)(2) կետերում նշված տեղեկությունները պետք է հստակ և մանրամասն 

նկարագրվեն Խորհրդատվական հաշվետվության մեջ: 
(զ) Խորհրհդատվական հաշվետվությունը պետք է լինի հնարավորինս պարզ, հստակ և 

չպարունակի ապակողմնորոշիչ տեղեկություններ: 
(է) Այն դեպքում, երբ Խորհրդատվական հաշվետվության մեջ հղում է կատարվում որևէ 

փաստաթղթի, ապա պետք է նշվի նաև այն աղբյուրը, որից օգտվելով Հաճախորդը 
կկարողանա ձեռք բերել այդ փաստաթուղթը կամ դրանում նշված տեղեկությունները: 

(ը) Խորհրդատվական հաշվետվությունում Ընկերության ներդրումային խորհրդատու չհամարվող 
հաշվապահի, գնահատողի, խորհրդատուի կամ ցանկացած այլ փորձագետի 
մասնագիտական կարծիքն օգտագործելու կամ այդ նպատակով նրանից մասնագիտական 
կարծիք (եզրակացություն, հաշվետվություն) ստանալու դեպքում, այդ կարծիքը պետք է 
ստորագրվի նրա կողմից և ամբողջությամբ ներառվի Խորհհրդատվական հաշվետվության 
մեջ: 

(թ) Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Խորհրդատվական հաշվետվության մեջ 
ներկայացված առաջարկությունների հիման վրա Հաճախորդի կողմից ներդրում կատարելու 
և վնաս կրելու համար: 



 20 

(ժ) Խորհրդատվական հաշվետվությունում նախատեսված տեղեկությունները ճիշտ և 
ամբողջական են համարվում Ընկերության ներդրումային խորհրդատուի կողմից այն 
ստորագրելու օրվա դրությամբ: 

 
ԲԱԺԻՆ Զ. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԵՎ ՉԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ 

 
Կանոն 6-1. Ընդհանուր դրույթներ 
 
(ա) Արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխման ծառայություններ 

մատուցելիս Ընկերության Հաճախորդն այն անձն է, որը ներդրումներ ներգրավելու 
նպատակով թողարկում է արժեթղթեր: 

(բ) Արժեթղթերի երաշխավորված տեղաբաշխումը տեղաբաշխման տեսակ է, որի դեպքում 
Ընկերությունը Հաճախորդից ձեռք է բերում կամ որոշակի պայմաններ ի հայտ գալու դեպքում 
ձեռք կբերի Հաճախորդի թողարկած արժեթղթերը և տեղաբաշխման նպատակով այդ 
արժեթղթերն առաջարկում, վաճառում կամ մասնակցում է նման գործ իրականացնելու 
համաձայնությանը կամ պայմանագրին: 

(դ) Արժեթղթերի չերաշխավորված տեղաբաշխումը տեղաբաշխման տեսակ է, որի դեպքում 
Ընկերությունը տեղաբաշխման նպատակով առաջարկում է Հաճախորդի արժեթղթերը, 
վաճառում կամ մասնակցում է նման գործ իրականացնելու համաձայնությանը կամ 
պայմանագրին: 

 
Կանոն 6-2. Արժեթղթերի երաշխավորված և չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացման 

կարգն ու պայմանները 
 
(ա) Մինչև արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխում իրականացնելը 

Հաճախորդի և Ընկերության միջև կնքվում է մտադրությունների հուշագիր, որտեղ 
սահմանվում են այն հիմնական պայմանները, որոնց հիման վրա պետք է իրականացվի 
արժեթղթերի տեղաբաշխումը: 

(բ) Մինչև արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխման 
ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելը Ընկերությունը Հաճախորդի մոտ 
իրականացնում է Հաճախորդի ընդհանուր վիճակի ուսումնասիրություն: Ընդհանուր վիճակի 
ուսումնասիրության իրականացման կարգը, պայմանները և ծավալը սահմանվում է 
մտադրությունների հուշագրում: 

(գ) Արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխումն իրականացվում է 
Հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա: Ընկերությունը կարող է Հաճախորդի 
հետ պայմանագիրը կնքել առանց մտադությունների հուշագրի ստորագրման: 

(դ) Հաճախորդի համաձայնությամբ արժեթղթերի տեղաբաշխումը կարող է իրականացվել 
արժեթղթերի երաշխավորված և չերաշխավորված տեղաբաշխման լիցենզիա ունեցող այլ 
ներդրումային ընկերությունների հետ սինդիկատ կազմելու միջոցով: Ընկերության և 
սինդիկատին մասնակցող այլ ներդրումային ընկերությունների միջև հարաբերությունները 
կարգավորվում են առանձին պայմանագիր կնքելու միջոցով:   
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“Կապիտալ Ինվեսթմընթս” 
փակ բաժնետիրական ընկերության 

Ներդրումային ծառայությունների կանոններ  
Հավելված. Ձև 2-1(զ)  

 

 

 

 
 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 

Սույնով ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
( Իրավաբանական անձի դեպքում` անվանումը, գտնվելու վայրը, պետական գրանցման վկայականի համարը, լիցենզիայի  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
առկայության դեպքում` ՀՀ ԿԲ կողմից տրված լիցենզիայի համարը, իսկ “Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 23-րդ կետի դ) և ե) 

կետերում 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
նախատեսված որակավորված ներդրողների համար նաև ՀՀ ԿԲ-ում որպես որակավորված ներդրող ճանաչելու փաստը հավաստող փաստաթղթի տրման 

համարը, 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
տարին ամիսը և ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անունից ներդրումային ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու լիազորություն ունեցող 

անձի անունը, 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ազգանունը, ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրային տվյալները, ՀՀ ԿԲ-ում որպես որակավորված ներդրող 

ճանաչելու 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
փաստը հավաստող փաստաթուղթը: 
հայտարարում է, որ համաձայն է որակվել որպես պրոֆեսիոնալ Հաճախորդ, տեղյակ է, որ որպես 
պրոֆեսիոնալ Հաճախորդ որակվելու դեպքում Հաճախորդների պաշտպանությանն ուղղված 
օրենսդրական որոշակի պահանջներ չեն գործում իր նկատմամբ, այդ պահանջների ցանկն իրեն 
ներկայացվել է Ընկերության կողմից և այդ պատճառով ինքը կորցնում է որոշակի 
պաշտպանվածություն:   
Սույն հայտարարությունը կազմված է 2 օրինակից, որից մեկը տրվում է Հաճախորդին, իսկ մյուսը 
մնում է Ընկերության մոտ: 

 
 
Հաճախորդ      
             ստորագրություն, ամիս, ամսաթիվ  

-------------------------------- 
-------------------------------- 
-------------------------------- 
-------------------------------- 
-------------------------------- 
-------------------------------- 
-------------------------------- 
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“Կապիտալ Ինվեսթմընթս” 
փակ բաժնետիրական ընկերության 

Ներդրումային ծառայությունների կանոններ  
Հավելված. Ձև 2-3(բ) 

 

 

 

 

 

ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ 
 
 
 

Սույնով “Կապիտալ Ինվեսթմընթս” Փակ Բաժնետիրական Ընկերությունը գործելով որպես 
ներդրումային ծառայություններ մատուցող և առաջնորդվելով “Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ 
օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով և հիմք ընդունելով  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ֆիզիկական անձ Հաճախորդի դեպքում` անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ (առկայության դեպքում), իսկ իրավաբանական անձ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ի 
Հաճախորդի դեպքում` անվանումը, գտնվելու վայրը, տնօրենի անունը, ազգանունը    

կողմից Ընկերությանը տրամադրված տեղեկատվությունը, նախազգուշացնում է, որ  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ներդրումային ծառայության անվանումը և(կամ) արժեթղթերի նկարագիրը 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
չի համապատասխանում նրա պահանջներին: 

 

Սույն նախազգուշացումը կազմված է 2 օրինակից, որից մեկը տրվում է Հաճախորդինմ իսկ մյուսը 

մնում է Ընկերության մոտ: 

 

Ընկերության անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ   ------------------------------- 
Անուն, ազգանուն, ստորագրություն (օր/ամիս/տարի) 

 

              Կ.Տ. 

 

 

Հաճախորդ          ------------------------------- 
Անուն, ազգանուն, ստորագրություն (օր/ամիս/տարի) 
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“Կապիտալ Ինվեսթմընթս” 
փակ բաժնետիրական ընկերության 

Ներդրումային ծառայությունների կանոններ  
Հավելված. Ձև 2-3(դ) 

 

 
 

ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ 
 
 
 

Սույնով “Կապիտալ Ինվեսթմընթս” Փակ Բաժնետիրական Ընկերությունը գործելով որպես 
ներդրումային ծառայություններ մատուցող և առաջնորդվելով “Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ 
օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով և հիմք ընդունելով  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ֆիզիկական անձ Հաճախորդի դեպքում` անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ (առկայության դեպքում), իսկ իրավաբանական անձ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ի 
Հաճախորդի դեպքում` անվանումը, գտնվելու վայրը, տնօրենի անունը, ազգանունը    

նախազգուշացնում է այն մասին, որ նրա կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը թույլ չի տալիս 
գնահատել, թե արդյոք 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ներդրումային ծառայության անվանումը և(կամ) արժեթղթերի նկարագիրը 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
համապատասխանում է նրա պահանջներին: 

 
 

Սույն նախազգուշացումը կազմված է 2 օրինակից, որից մեկը տրվում է Հաճախորդին, իսկ մյուսը 

մնում է Ընկերության մոտ: 

 

Ընկերության անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ   ------------------------------- 
Անուն, ազգանուն, ստորագրություն (օր/ամիս/տարի) 

 

              Կ.Տ. 

Հաճախորդ          ------------------------------- 
Անուն, ազգանուն, ստորագրություն (օր/ամիս/տարի) 

 

  



 24 

“Կապիտալ Ինվեսթմընթս” 
փակ բաժնետիրական ընկերության 

Ներդրումային ծառայությունների կանոններ  
Հավելված. Ձև 2-7(ե) 

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՌԻՍԿԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 
 

Սույն փաստաթղթի նպատակն է Հաճախորդի ուշադրությանը հրավիրել այն ռիսկերը, որոնք առաջանում են 
կապված արժեթղթերում ներդրում կատարելու հետ:  

“Կապիտալ Ինվեսթմընթս” ՓԲԸ-ն ցանկանում է Հաճախորդի ուշադրությունը հրավիրել մի շարք ռիսկերի վրա:  

Սույն նկարագիրը չի սահմանում բոլոր հնարավոր ռիսկերի սպառիչ ցանկն ու նկարագիրը: Հաշվի առնելով 
այդ հանգամանքը` արժեթղթերում ներդրում կատարելու վերաբերյալ որոշում կայացնելիս Հաճախորդը 
պետք է գնահատի և վերլուծի ինչպես սույն փաստաթղթում ներկայացված, այնպես էլ այլ հավանական 
ռիսկերը:  

Արժեթղթերում ներդրում կատարելու հետ կապված յուրաքանչյուր ռիսկ գնահատելիս Հաճախորդին խորհուրդ է 
տրվում իր գիտելիքների և փորձի շրջանակներում խորությամբ ուսումնասիրել այդ ռիսկերի ազդեցությունը 
արժեթղթերի վրա: 

Ռիսկը արժեթղթում ներդրում կատարելու հետ կապված կորստի հավանականությունն է:  

Կախված կորստի հավանականության առաջ գալու հավանականությունից կարելի է դասակարգել հետևյալ 
ռիսկերը. 

(ա) Պետության ռիսկ կամ քաղաքական ռիսկ 

Հավանականություն, որ այն պետությունում, որտեղ գրանցված են կամ պահվում են արժեթղթերը, տեղի 
կունենան իրադարձություններ, որոնք կազդեն տվյալ պետության քաղաքական կամ տնտեսական կայունության 
վրա, որի արդյունքում Հաճախորդը ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն կկորցնի իր ներդրումը կամ կկրի 
էական վնաս:  

(բ) Արտարժութային ռիսկ 

Հավանականություն, որ արտարժույթի փոխարժեքը կփոխվի այնպես, որ արտարժույթով գնանշվող արժեթղթի 
ՀՀ դրամով արտահայտված գինը փոխվի Հաճախորդի համար անշահավետ ձևով: 

(գ) Իրացվելության ռիսկ 

Հավանականություն, որ կոնկրետ պահին հնարավոր չի լինի արժեթուղթը վաճառել այն գնով, որը ոչ 
էականորեն կտարբերվի այդ արժեթղթերով կատարված վերջին գործարքների գներից: 

(դ) Գնային ռիսկ 

Հավանականություն, որ արժեթղթի գինը կփոխվի Հաճախորդի համար ոչ ձեռնտու ձևով: 

(ե) Վճարունակության ռիսկ 

Հավանականություն, որ պարտքային արժեթղթի թողարկողը ժամանակին կամ ընդհանրապես չի կատարի 
արժեթղթի սեփականատիրոջ նկատմամբ իր պարտականությունները: 

(զ) Տոկոսային ռիսկ 

Հավանականություն, որ Հաճախորդի արժեթղթի հետ կապված տոկոսադրույքները կամ դրանց 
տարբերությունը փոխվի այնպես, որ Հաճախորդը դրա արդյունքում կրի վնաս: 

(է) Պահառության կամ ենթապահառության ռիսկ 

Հավանականություն, որ Հաճախորդը պահառուի կամ ենթապահառուի (որն իրականացնում է Հաճախորդի 
արժեթղթերի պահառությունը կամ ենթապահառությունը) անվճարունակության, անփութության կամ 
անօրինական գործողությունների հետևանքով լրիվ կամ մասնակիորեն կորցնի այդ արժեթղթերը: 
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(ը) Հարկային ռիսկ 

Հավանականություն, որ նորմատիվ իրավական դաշտի անկատարությունը կամ փոփոխությունը կարող է 
հանգեցնել Հաճախորդի արժեթղթերով կատարվող գործառնությունների արդյունքում ստացված հասույթը 
ենթարկվի կրկնակի հարկման: 

(թ) Իրավական ռիսկ 

Հավանականություն, որ ՀՀ կամ այլ պետության արժեթղթերի շուկան կարգավորող օրենսդրության 
չիմացության հետևանքով Հաճախորդը ենթարկվի քաղաքացիական, վարչական կամ այլ 
պատասխանատվության:          
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“Կապիտալ Ինվեսթմընթս” 
փակ բաժնետիրական ընկերության 

Ներդրումային ծառայությունների կանոնների 
Հավելված. Ձև 3-2(գ) 

 
 

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ №_____ 

 
 
Հանձնարարականի տրման ժամանակը (րոպե/ժամ/օր/ամիս/տարի)___________________ 
 
Հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրի համարը և ամսաթիվը_______________________ 
 
Գնային պայմաններ                                            Քանակական պայմաններ 
 
 Շուկայական պատվեր  Բավարարել լրիվ 
 Գնման լիմիտային պատվեր     Բավարարել մասնակի  
 Վաճառքի լիմիտային պատվեր     Հանել մնացորդ 
 Գնման ստոպ պատվեր                                                       
 Վաճառքի ստոպ պատվեր 
 Գնման ստոպ լիմիտային պատվեր                                                       
 Վաճառքի ստոպ լիմիտային պատվեր 
 
                  
Ժամանակային պայմաններ  
 
  Անմիջապես բավարարել կամ հանել  
  Պահել հերթում մինչև բավարարումը    
 

№ 
Թողարկողի 
անվանում 

Արժեթղթերի դաս Գործարքի վայր Գործարքի տեսակը 
(առք/վաճառք) 

     
     
     
  
 
 
Հաճախորդ ________________                     Հանձնարարական ընդունող _________________ 
                                       (ստորագրություն)                                        (ստորագրություն) 
 

 
 
 


	ԲԱԺԻՆ Ա. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
	Կանոն 1-1. Կանոնները: Անվանումը
	(ա) Սույն Կանոնները ներառում են “Կապիտալ Ինվեսթմընթս” Փակ Բաժնետիրական Ընկերության Ներդրումային Ծառայությունների Կանոնները` դրանց կոդիֆիկացիայի նպատակով:
	(բ) Սույն Կանոնների անվանումն է “Ներդրումային Ծառայությունների Կանոններ”, իսկ կրճատ անվանումը` “Կանոններ”:
	Կանոն 1-2. Կառուցվածքը: Կոդիֆիկացիան և հղումները
	(բ) Վերնագրերը միավորում են Ընկերության կողմից սահմանված Կանոններն ըստ գործունեության կամ կարգավորման առարկայի: Կանոնների օգտագործման պարզության նպատակով Վերնագրերը համարակալվում են ըստ հերթականության: Վերնագրի անվանումը համառոտ բնորոշում է դրանում մի...
	(գ) Օգտագործման հարմարության և պարզության համար Կանոնները վերնագրվում են և համարակալվում` ըստ Վերնագրի համարի հերթականության (օրինակ` “Կանոն 2-1”-ը նշանակում է երկրորդ Վերնագրի ներքո գործող առաջին Կանոն):
	(դ) Կանոնն ունի հետևյալ կառուցվածքը`
	(1) Կանոնը բաղկացած է Ենթականոններից, որոնք համարակալվում են փակագծերում ներառվող հայերեն փոքրատառերով (օրինակ` (ա), (բ) և այլն).
	(2) Ենթականոնը բաղկացած է Կետերից, որոնք համարակալվում են փակագծերում ներառվող արաբական թվերով (օրինակ` (2)).
	(3) Կետը բաղկացած է Ենթակետերից, որոնք համարակալվում են փակագծերում ներառվող հայերեն մեծատառերով (օրինակ` (Բ)):

	(ե) Սույն Կանոններում hղումները կատարվում են հետևյալ կարգով`
	(1) Վերնագրին հղումը կատարվում է Վերնագրի համարի նշմամբ և ենթադրում է տվյալ վերնագրի բոլոր Կանոնները.
	(2) Այլ Կանոնի Ենթականոնին, Կետին կամ Ենթակետին հղելիս նշվում է առավել խոշոր միավորի անունը: Օրինակ` “2-3(բ)(5)(Ա) Կանոնի համաձայն” հղումը նշանակում է “2-3 Կանոնի (բ) Ենթականոնի 5-րդ Կետի (Ա) ենթակետ”.
	(3) Եթե հղում է կատարվում նույն Կանոնի Ենթականոնին, Կետին կամ Ենթակետին, կամ նույն Ենթականոնի Կետին կամ Ենթակետին, կամ նույն Կետի Ենթակետին, ապա հղելիս նշվում է առավել խոշոր միավորի անունը: Օրինակ` “(բ)(5)(Ա) ենթականոնի համաձայն” հղումը նշանակում է “սույն �
	(4) Կանոնների որևէ Վերնագրի (Կանոնի, Ենթականոնի, Կետի և այլն) հղում կատարվում է առանց “Կանոնների” բառերի օգտագործման: Համապատասխանաբար, եթե հղում է կատարվում որևէ ենթակետի առանց կետը նշելու, ապա հղումը համարվում է կատարված տվյալ կետի ենթակետին.
	(5) Որևէ ձևին հղում ենթադրում է Կանոնների Հավելվածում ներառված տվյալ ձևը:

	(ա) Սույն Կանոններն ուժի մեջ են մտնում “Կապիտալ Ինվեսթմընթս” Փակ Բաժնետիրական Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատելու օրվան հաջորդող օրը:
	(բ) Սույն Կանոններն ուժը կորցրած են ճանաչվում “Կապիտալ Ինվեսթմընթս” Փակ Բաժնետիրական Ընկերության կողմից այն ուժը կորցրած ճանաչելու պահից:
	Կանոն 1-3. Օրենսդրությունը: Նպատակն ու մեկնաբանությունը
	(ա) Սույն Կանոնները և դրանցով սահմանված Ձևերը ներքին իրավական ակտ են և ընդունվում են “Արժեթղթերի շուկայի մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 59-րդ հոդվածի համաձայն, հիմք ընդունելով` “Իրավական ակտերի մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածը:
	(բ) Սույն Կանոնները մեկնաբանվում են ելնելով արժեթղթերի շուկայի կարգավորման նպատակների առավել լիարժեք իրագործման տեսանկյունից:

	Կանոն 1-4. Հասկացություններ
	(բ) 2-3(ա) ենթականոնով սահմանված զգուշացումը ներկայացվում է 2-3(բ) ձևին համապատասխան:
	(գ) Այն դեպքում, երբ Հաճախորդը չի տրամադրում 2-3(ա) ենթականոնով նախատեսված տեղեկատվությունը կամ տրամադրում է ոչ բավարար տեղեկատվություն, ապա Ընկերությունը զգուշացնում է Հաճախորդին այն մասին, որ Հաճախորդի նման վարքագիծը թույլ չի տալիս գնահատել ներդրում...
	(դ) 2-3(գ) ենթականոնով սահմանված զգուշացումը ներկայացվում է 2-3(դ) ձևին համապատասխան:
	(ե) 2-3(ա) ենթականոնով նախատեսված գործողություններն իրականացնելիս Ընկերությունը որոշում է, թե արդյոք Հաճախորդն ունի ներդրումային գործունեության բնագավառում անհրաժեշտ գիտելիքներ և փորձ, որպեսզի հասկանա տվյալ ներդրումային ծառայությունից կամ արժեթղթից բխ...
	(զ)  Ընկերությունը կարող է հիմնվել Հաճախորդի կողմից տրամադրված տեղեկությունների վրա, բացառությամբ, եթե գիտեր կամ կարող էր իմանալ, որ տեղեկատվությունն ակնհայտորեն հնացած է, ոչ ճշգրիտ կամ ոչ լիարժեք:
	(1) Ընկերության անվանումը,
	(1) Ընկերության անվանումը,

	(գ) Ընկերությունը յուրաքանչյուր ամսվա համար մինչև տվյալ ամսին հաջորդող ամսվա 15-ը, պայմանագրով նախատեսված կարգով, Հաճախորդին տրամադրում է վերջինիս հանձնարարականների հիման վրա կատարված գործարքների և արժեթղթերով ու դրամական միջոցներով հաշիվների շարժի վե...
	(դ) Հաճախորդի հանձնարարականի հիման վրա կատարված գործարքների վերաբերյալ պարբերական հաշվետվությունը` ըստ կնքված յուրաքանչյուր գործարքի, առնվազն ներառում է հետևյալ տեղեկատվությունը.
	(1) Ընկերության անվանումը,

	(ե) Հաճախորդի արժեթղթերով և դրամական միջոցներով հաշիվների շարժի վերաբերյալ պարբերական հաշվետվությունը` ըստ կնքված յուրաքանչյուր գործարքի, առնվազն ներառում է հետևյալ տեղեկատվությունը.
	(1) Ընկերության անվանումը,


	ԲԱԺԻՆ Դ. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
	(ա) Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ծառայության մատուցման դեպքում Ընկերությունը Հաճախորդից պահանջում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն ներդրումային գործունեության բնագավառում Հաճախորդի գիտելիքների և փորձի, նրա ֆինանսական վիճակի և ներդրումային նպատակների մասին,...
	(բ) Ֆինանսական վիճակի մասին տեղեկությունները ներառում են հետևյալը`
	(1) Հաճախորդի կանոնավոր եկամտի աղբյուրներն ու մեծությունը,
	(2) ընդհանուր ակտիվները և իրացվելի ակտիվները,
	(3) ֆինանսական ներդրումները և անշարժ գույքի մասին տեղեկություններ,
	(4) կանոնավոր ֆինանսական արտահոսքը:

	(գ) Ներդրումային նպատակների մասին տեղեկությունները ներառում են հետևյալը`
	(1) այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում Հաճախորդը ցանկանում է պահել այդ ներդրումը,
	(2) ռիսկերի նկատմամբ նախապատվությունը և դրանց շրջանակը,
	(3) կատարվող ներդրման նպատակը:

	(դ) Ներդրումային բնագավառում Հաճախորդի գիտելիքների և փորձի մասին տեղեկությունները ներառում են հետևյալը`
	(1) տեղեկություններ այն ներդրումային ծառայությունների, արժեթղթերով գործարքների և արժեթղթերի մասին, որոնց հետ որևէ կերպ առնչվել է Հաճախորդը,
	(2) Հաճախորդի կողմից արժեթղթերով կատարված գործարքների բնույթը, ծավալը և հաճախականությունը, ինչպես նաև ժամանակահատվածը, որի ընթացքում կատարվել են այդ գործարքները,
	(3) Հաճախորդի կրթական մակարդակը, մասնագիտությունը և զբաղմունքը:
	(ե) Այն դեպքում, երբ Հաճախորդը չի տրամադրում 4-2(ա) ենթականոնում նշված տեղեկատվությունը կամ տրամադրում է ոչ բավարար տեղեկատվություն, ապա Ընկերությունը զգուշացնում է Հաճախորդին այն մասին, որ Հաճախորդի նման վարքագիծը թույլ չի տալիս առաջարկել կամ խորհուր...
	(զ) 4-2(ե) ենթականոնով սահմանված զգուշացումը ներկայացվում է 2-3(դ) ձևին համապատասխան:
	Կանոն 4-3. Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման համար դրամական միջոցների փոխանցումը
	(ա)  Ընկերությունը արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ծառայություն մատուցելու համար որևէ առևտրային բանկում բացում է բանկային հատուկ հաշիվ, որը նախատեսված կլինի կառավարման ընդունված դրամական միջոցների փաստացի հաշվառման համար:
	(բ) Հաճախորդի կողմից Ընկերությանը դրամական միջոցների փոխանցումն իրականացվում է վերջինիս կողմից բացված բանկային հատուկ հաշվի վրա հաշվեգրման միջոցով:
	(գ) Ընկերության կողմից դրամական միջոցները ստացված են համարվում նրա բանկային հատուկ հաշվին հաշվեգրման պահից:
	(ա) Ընկերությունը իր կամ արժեթղթերի որևէ պահառուի մոտ բացում է արժեթղթերի հատուկ հաշիվ, որը նախատեսված կլինի արժեթղթերի փաթեթի կառավարմանն ընդունված արժեթղթերի փաստացի հաշվառման համար, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:
	(բ) Հաճախորդի կողմից Ընկերությանն արժեթղթերի փոխանցումը իրականացվում է վերջինիս կողմից բացված արժեթղթերի հատուկ հաշվի վրա հաշվեգրման միջոցով:
	(գ)  Ընկերության կողմից արժեթղթերը ստացված են համարվում նրա արժեթղթերի համապատասխան հատուկ հաշվին հաշվեգրման պահից:
	(ա) Ընկերությանն արգելվում է`
	(1) սույն Կանոնների պահանջների խախտմամբ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գործունեություն իրականացնել, այդ թվում` կնքել Հաճախորդի հետ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր.
	(2) արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի խախտմամբ կատարել գործարքներ.
	(3) կառավարման ընդունել արժեթղթեր, որոնք չեն կարող լինել արժեթղթերի փաթեթի կառավարման օբյեկտ.
	(4) արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ընդունված դրամական միջոցների հաշվին ձեռք բերել լուծարման գործընթացում գտնվող, այդ թվում` սնանկ ճանաչված իրավաբանական անձանց կողմից թողարկված արժեթղթերը.
	(5) արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ընդունված արժեթղթերը գրավ դնել կամ դրանցով ապահովված երաշխիքներ տալ իր պարտավորությունների կատարման դիմաց.
	(6) արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ընդունված արժեթղթերը և դրամական միջոցները ցանկացած կերպ օգտագործել երրորդ անձի օգտին, բացառությամբ` օրենքով սահմանված դեպքերի.
	(7) Հաճախորդի արժեթղթերով գործարքներ կնքել, որոնց կատարման ժամկետը գերազանցում է արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի գործողության ժամկետը.
	(8) տալ երաշխիք, որ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման հետագա արդյունավետությունն ապահովված է.
	(9) առանց Հաճախորդի գրավոր համաձայնության այլ անձանց փոխանցել (պատվիրակել) պայմանագրով ստանձնած իր պարտականությունները:
	(1) Ընկերության անվանումը,
	(2) Հաճախորդի արժեթղթերի կառավարման նպատակով բացված հաշվի նույնականացնող համարը,
	(3) հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբում և վերջում`
	(Ա) փաթեթում ընդգրկված արժեթղթերի ցանկը և փաթեթի արժեքը, ներառյալ փաթեթում ընդգրկված յուրաքանչյուր արժեթղթի իրական արժեքը,
	(Բ) Հաճախորդի դրամական միջոցների հաշվեկշիռը,
	(4) արժեթղթերի փաթեթի տարեկան եկամտաբերությունը հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում,
	(5) հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում գանձվող վճարները` տալով դրանց բացվածքը առնվազն ըստ կառավարման դիմաց գանձվող վճարի և գործարքների կնքման համար կատարված ծախսերի,
	(6) կառավարման եկամտաբերության համեմատումը Հաճախորդի հետ նախապես համաձայնեցված հենանիշի հետ (նման հենանիշի առկայության դեպքում),
	(7) հաշվետու ժամանակաշրջանում արժեթղթերի փաթեթում ներառված արժեթղթերի գծով ստացված շահութաբաժինները, տոկոսները և նմանատիպ այլ եկամուտները,
	(8) արժեթղթերի փաթեթում ներառված արժեթղթերի գծով կորպորատիվ գործողությունները (արժեթղթերի փոխարկումը` թողարկողի տվյալ դասի արժեթղթերի բաժանման, համախմբման կամ թողարկողի վերակազմակերպման արդյունքում),
	(9) հաշվետու ժամանակաշրջանում արժեթղթերի փաթեթի կառավարման շրջանակներում կնքված գործարքների մասին` ըստ 3-4(ա)(4)-3-4(ա)(8) կետերում նշված տեղեկատվության, բացառությամբ 4-6(բ) ենթականոնով նախատեսված դեպքի:
	(գ) Հաճախորդի պահանջով և Հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրում նախատեսված լինելու դեպքում փաթեթի կառավարման մասին հաշվետվությունը կարող է ներկայացվել ըստ յուրաքանչյուր գործարքի:
	(դ) Եթե Հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրում նախատեսվել է Հաճախորդին ըստ յուրաքանչյուր գործարքի փաթեթի կառավարման մասին հաշվետվության ներկայացման պարտականություն, ապա Ընկերությունը, Հաճախորդի գրավոր պահանջի հիման վրա, ի լրումն սույն կանոնի ենթականոն 4-6(...
	(1) Հաճախորդի անունը, ազգանունը (անվանումը),
	(2) Գործարքի տեսակը (առք, վաճառք),
	(3) Գործարքի բնույթը, եթե որոշման մեջ նշված գործարքի տեսակը (օպցիոն և այլն),
	(4) Հանձնարարականի տեսակը (շուկայական, լիմիտային և այլն),
	(5) Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագիրը (բացակայության դեպքում` թողարկողի անվանումը և արժեթղթերի տեսակը, իսկ ածանցյալ գործիքի դեպքում` դրա նկարագիրը),
	(6) Արժեթղթերի քանակը,
	(7) Միավորի գինը,
	(8) Ընդհանուր ծավալը,
	(9) Հաճախորդի կողմից տրված առանձնահատուկ ցուցումները (առկայության դեպքում),
	(10) Ներդրումային որոշման կայացման ճշգրիտ ժամանակը` հաջորդաբար նշելով  տարին, ամիսը, օրը, ժամը և րոպեն,
	(11) Ներդրումային որոշումը կայացնող անձի անունը, ազգանունը:
	(1) Հաճախորդի ֆինանսական վիճակի և ներդրումների բնագավառում Հաճախորդի փորձառնության վրա,
	(2) ներդրումների բնագավառում Հաճախորդի` Ընկերությանը հայտնի մտադրությունների վրա:


	Ժամանակային պայմաններ

