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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Նախաբան  

1. Ընկերության կորպորատիվ վարքագծային կանոնների նպատակը, 
խնդիրները և կիրառման ոլորտը 

 

2. Ընկերության կորպորատիվ արժեքները  

3. Հարաբերությունները աշխատակիցների հետ  

4. Հարաբերությունները հաճախորդների հետ  

5. Հարաբերությունները գործընկերների հետ  

6. Հարաբերությունները պետական մարմինների հետ  

7. Ընկերության ակտիվները  

8. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի 
միջոցառումները 

 

9. Շահերի բախման կարգավորումը  

10. Ընկերության կորպորատիվ վարքագծային կանոններին հետևելը և 
պատասխանատվությունը խախտման դեպքում 

 

11. Հիմնական հասկացությունների շտեմարան  

12. Կանոնները ուժի մեջ մտնելը և ուժը կորցնելը  
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ՆԱԽԱԲԱՆ 

Ներդրումային գործունեության հաջողությունը մեծամասամբ պայմանավորվում է 
հասարակության վստահությամբ և շուկայի մասնակիցների հեղինակությամբ: Վստահության ու 
հեղինակության ձևավորման ու ամրապնդման գրավականը բարեխիղճ ու պատասխանատու 
վերաբերմունք է շահառուների նկատմամբ: Կորպորատիվ վարքագծային կանոնները 
հանդիսանում են այն գործիքը, որը կոչված է դյուրինացնելու ընկերության և նրա շահառուների 
միջև փոխըմբռնումը և ապահովելու փոխադարձ հարգանքի ու վստահության միջավայր: 

“Կապիտալ Ինվեստմընթս” փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ` Ընկերության) 
կորպորատիվ վարքագծային կանոններն (այսուհետ` Կանոններ) անհատական և կոլեկտիվ 
վարքագծի կանոնների ու սկզբունքների ամբողջություն են, որոնք տարածվում են Ընկերության 
աշխատակիցների վրա: Կանոնները կարևոր գործիք են Ընկերության կորպորատիվ մշակույթի և 
կորպորատիվ արժեքների ձևավորման, պահպանման և փոխանցման համար: 

Կանոնները հնարավորություն են տալիս ձևավորել Ընկերության սեփական ուղին և պահպանել 
Ընկերության միասնականությունն ու ամբողջականությունը փոփոխվող արտաքին միջավայրի 
պայմաններում:  

Կանոնները կոչված են ձևավորել այնպիսի աշխատանքային միջավայր, որում յուրաքանչյուր 
աշխատակից կարող է զգալ իր պատասխանատվությունը Ընկերության գործունեության 
արդյունքների և հեղինակության նկատմամբ, ըմբռնել, որ ինքը ներկայացնում է Ընկերությունը, 
հանդիսանում Ընկերության դեմքը և իր աշխատանքով ու վարքագծով կարող է նպաստել 
Ընկերության հեղինակության և գործարար համբավի ամրապնդմանը, հետևաբար նաև` 
Ընկերության արժեքի ավելացմանը: 
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1. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ 
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ 

 

1.1. Կանոնների նպատակ են հետապնդում նպաստել` 

 Ընկերության կորպորատիվ հեղինակության ու համբավի ամրապնդմանը, 
 Աշխատանքային բարդ իրավիճակներում Ընկերության աշխատակիցների վարքագծի 

կանոնակարգմանը, 
 Ընկերության կորպորատիվ մշակույթի բարելավմանը: 

 

1.2. Կանոնները ծառայում են հետևյալ հիմնական խնդիրների լուծմանը`  

 Ընկերության առաքելության և ռազմավարական նպատակների իրագործմանն 
աջակցում, 

 Ընկերությունում աշխատակիցների վարքագծի բարոյական սկզբունքների 
հաստատում և ամրապնդում, 

 Ընկերության աշխատակիցների միջև և Ընկերության աշխատակից ու շահառու 
փոխհարաբերությունների կանոնների սահմանում, 

 Աշխատակիցների մոտ անձնական և փոխադարձ պատասխանատվության 
գիտակցության ամրապնդում: 
 

1.3. Կանոնները կիրառման ոլորտներն են` 

 Փոխհարաբերություններ Ընկերության և աշխատակիցների միջև, 
 Փոխհարաբերություններ աշխատանքային կոլեկտիվում, 
 Փոխհարաբերություններ Ընկերության շահառուների հետ, 
 Փոխհարաբերություններ պետական կառավարման մարմինների հետ, 
 Փոխհարաբերություններ շահերի բախման կարգավորման գործընթացում: 
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2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ 

2.1 Աշխատակիցներ 

Ընկերության գլխավոր կորպորատիվ արժեքը նրա աշխատակիցներն են: Ընկերության 
հաջողության գրավականը աշխատակիցների ունակությունների բացահայտումն է, դրանք ի շահ 
Ընկերության ու աշխատակցի բարեկեցության օգտագործումը: Ընկերությունը ձևավորում է բոլոր 
անհրաժեշտ պայմաններն իր աշխատակիցների պրոֆեսիոնալ և անձնային աճի համար: 
Ընկերությունը գնահատում և շահադրդում է աշխատակիցների լոյալ ու նվիրված վերաբերմունքը 
Ընկերության նկատմամբ: Ընկերությունը բացառում է մանկական աշխատուժի ու հարկադիր 
աշխատանքի օգտագործումը: 

2.2 Արդյունավետություն 

Ընկերությունը գիտակցում է իր պատասխանատվություննիր շահառուների նկատմամբ, 
հետևաբար գործունեության արդյունավետությունը Ընկերության կողմից գնահատվում է որպես 
կարևորագույն կորպորատիվ արժեք: Ընկերությունը նպատակաուղղված է մշտապես 
բարձրացնելու իր գործունեության որակն ու արդյունավետությունը: Ընկերությունը հակված է 
դեպի ինովացիոն աճը, կառավարման առաջադիմական մեթոդների կիրառումը: 

2.3 Գործընկերություն 

Ընկերությունը բարձր է գնահատում իր գործընկերների հետ ձևավորված հարաբերությունները: 
Այդ հարաբերությունները Ընկերությունը ձգտում է կառուցել փոխադարձ վստահության, 
պատասխանատվության, հետաքրքրվածության, փոխշահավետության և երկարաժամկետության 
սկզբունքների հիման վրա: 

2.4 Բարոյականություն 

Ընկերությունը ձգտում է իր առաքելությունն իրականացնել` հիմնվելով ազնվության, 
արդարության, քաղաքավարության, հանդուրժողականության, թափանցիկության սկզբունքների 
վրա: 

3. ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՏ 

Ընկերության աշխատակիցները հանդիսանում են նրա արժեքավոր ռեսուրսը: Ընկերությունը 
հարգում է իր յուրաքանչյուր աշխատակցի իրավունքները, ապահովում է հավասար 
վերաբերմունք նրանց նկատմամբ: Ընկերության աշխատակիցներն ունեն հավասար 
հնարավորություններ բացահայտելու իրենց աշխատանքային և ստեղծագործական ներուժը: 
Ընկերությունում բացառվում են սեռային, տարիքային, ռասայական, ազգային, կրոնական, 
քաղաքական բնույթի խտրականությունները:  

Ընկերության աշխատակիցները պարտավոր են հետևել հետևյալ կանոններին. 
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3.1 3.2 

Հարգանքով վերաբերվել այլ 
աշխատակիցներին` անկախ նրանց 

ռասայական, ազգային պատկանելության, 
սեռի, տարիքի, ընտանեկան կարգավիճակի, 

քաղաքական նախասիրությունների և 
աշխատանքային փորձի: 

Մշտապես փնտրել գործունեության նոր 
հնարավորություններ, բաց լինել փորձի 

փոխանակման և առաջադիմական 
մոտեցումների ու նորագույն 

տեխնոլոգիաների ընկալման ու ներդրման 
գործում: 

3.3 3.4 

Մշտապես կատարելագործել իր 
մասնագիտական ունակություններն ու 

գիտելիքները և անձնային հատկանիշները: 

Ընկերության առաքելության ու 
ռազմավարական նպատակների 

իրագործման համար միավորվել թիմում` 
կրելով անձնական պատասխանատվություն 

անձնական և կոլեկտիվ գործունեության 
համար, անհրաժեշտության դեպքում օգնել 

թիմի այլ անդամներին: 

3.5 3.6 

Ձգտել սեփական գործունեության որակի 
կատարելագործման, աշխատանքի 

արտադրողականության բարձրացման, 
նպաստել Ընկերությունում բարենպաստ 

աշխատանքային միջավայրի ձևավորմանը և 
պահպանմանը: 

Գիտակցել աշխատանքի արդյունքի և 
Ընկերության զարգացման կապը, գործադրել 

բոլոր հնարավոր ջանքերը անձնային, 
թիմային և ընդհանուր կորպորատիվ աճի 

ապահովման համար: 

3.7 

Քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելիս կամ քաղաքական որևիցե կուսակցության կամ 
թեկնածուի աջակցելիս հանդես գալ ոչ թե որպես Ընկերության աշխատակից, այլ որպես ՀՀ 

քաղաքացի` չօգտագործելով Ընկերության անունը: Քաղաքական գործունեությամբ զբաղվել 
միայն աշխատանքային ժամերից դուրս` տեղեկացնելով անմիջական ղեկավարին: 

 
4. ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԵՏ 

Ընկերությունը համոզված է, որ երկարաժամկետ, փոխշահավետ հարաբերությունները 
հաճախորդների հետ հանդիսանում են առևտրային գործունեության հաջողության գրավականը: 

Ընկերությունը ձգտում է հաճախորդների հետ փոխադարձ վստահելի հարաբերությունների 
ձևավորման: Ընկերությունը միտված է դեպի իր հաճախորդների պահանջմունքների ժամանակին 
և որակյալ բավարարմանը և դրա մշտական կատարելագործմանը` նորարարական մոտեցումներ 
կիրառելու միջոցով: 

Ընկերությունն իր ծառայությունները գովազդելիս առաջնորդվում է ՀՀ օրենսդրության 
պահանջներով, բարոյականության համընդհանուր նորմերով` առանց հրապարակելու կասկած 
հարուցող որևէ տեղեկատվություն և չափազանցնելու Ընկերության կողմից մատուցվող  
ծառայությունների նշանակությունն ու որակը: Ընկերությունը ձեռնպահ է մնում այնպիսի 
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տեղեկատվության հրապարակումից, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նսեմացնում է կամ 
ոչ հավաստի տվյալներ է պարունակում Ընկերության մրցակիցների վերաբերյալ: 

 

Ընկերության աշխատակիցները պարտավոր են հետևել հետևյալ կանոններին. 

4.1 4.2 

Հարգանքով վերաբերվել Ընկերության 
Հաճախորդներին` անկախ նրանց 

ռասայական, ազգային պատկանելության, 
սեռի, տարիքի, ընտանեկան կարգավիճակի, 

քաղաքական նախասիրությունների և 
աշխատանքային փորձի: 

Մշտապես փնտրել Հաճախորդների հետ 
համագործակցության, նրանց 

պահանջմունքների ու սպասումների 
բացահայտման և բավարարման նոր ուղիներ: 

 

4.3 4.4 

Մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ 
Հաճախորդներին ներկայացնել բոլոր 

անհրաժեշտ մանրամասները`մատչելի և 
հստակ ձևով: 

Հաճախորդներին նախապես տեղեկացնել 
համագործակցության պայմանների ու դրանց 

փոփոխությունների մասին: 

4.5 4.6 

Հրաժարվել ծառայություն մատուցելուց, եթե 
այն չի համապատասխանում ՀՀ 

օրենսդրության պահանջներին կամ չի բխում 
Հաճախորդի իրավական և/կամ տնտեսական 

շահերից: 

Բացահայտել այն ծառայությունները, որոնք 
իսկապես անհրաժեշտ են Հաճախորդին և 

որոնք կարող են առավելագույնս բավարարել 
Հաճախորդի կարիքները: 

4.7 4.8 

Հաճախորդների վերաբերյալ ծառայողական 
տեղեկատվությունը բացահայտել ՀՀ 

օրենսդրությանը և նրանց հետ ձեռքբերված 
գրավոր համաձայնությանը 

համապատասխան: 

Հաճախորդների վերաբերյալ չօգտագործել 
ցանկացած ծառայողական և ապահովել 

ծառայողական տեղեկատվության 
պաշտպանվածությունը:  

4.9 

Իրագործել Ընկերության հետևյալ ներքին իրավական ակտերի դրույթները. 
 “Կապիտալ Ինվեստմընթս” փակ բաժնետիրական ընկերության “Ներդրումային 

ծառայությունների մատուցման կանոնագիրք”, 
 “Կապիտալ Ինվեստմընթս” փակ բաժնետիրական ընկերության “Շուկայի չարաշահման 

հայտնաբերման ուղեցույց”, 
 “Կապիտալ Ինվեստմընթս” փակ բաժնետիրական ընկերության “Ներդրումային 

ծառայությունների մատուցման ընդհանուր նկարագիր”, 
 “Կապիտալ Ինվեստմընթս” փակ բաժնետիրական ընկերության “Փողերի լվացման և 

ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի կանոնակարգ”, 
 “Կապիտալ Ինվեստմընթս” փակ բաժնետիրական ընկերության “Պատվերների 



8 
 

կատարման քաղաքականություն”, 
 “Կապիտալ Ինվեստմընթս” փակ բաժնետիրական ընկերության “Հաճախորդների բողոք-

պահանջների քննության կանոնակարգ”, 
 “Կապիտալ Ինվեստմընթս” փակ բաժնետիրական ընկերության “Սակագների մասին 

կանոնակարգ”: 
 

5. ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ 
Պաշտպանելով իր շահերը` Ընկերությունը հարգանքով է վերաբերում իր գործընկերներին ու 
ձգտում է նրանց հետ փոխհարաբերությունները կառուցել օրինականության, ազնվության, 
բարեխղճության և արդարության սկզբունքների հիման վրա: Ընկերությունը խիստ հետևողական 
է իր կողմից ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների կատարման գործում: 
Ընկերությունը արդար, ազնիվ ու ազատ մրցակցության կողմնակիցն է: 

 

Ընկերության աշխատակիցները պարտավոր են հետևել հետևյալ կանոններին. 

5.1 5.2 

Գործադրել բոլոր հնարավոր ջանքերը 
Ընկերության գործընկերների նկատմամբ 

Ընկերության պարտավորությունները 
բարեխիղճ կատարելու ուղղությամբ: 

Ընկերության գործընկերների հետ 
հարաբերություններում գործել` Ընկերության և 

գործընկերոջ շահերից ելնելով: 

5.3 5.4 

Ընկերության գործընկերների հետ 
հարաբերություններում բարձր պահել 

Ընկերության հեղինակությունը, հետևել ՀՀ 
օրենսդրության և Կանոնների 

պահանջներին: 

Ընկերության գործընկերների հետ 
հարաբերությունները կառուցել կողմերի 

հավասարության, փոխադարձ հարգանքի, 
վստահության, գործարար շահերի ապահովման 

սկզբունքների հիման վրա: 

5.5 5.6 

Գործընկերների վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը բացահայտել ՀՀ 
օրենսդրության և նրանց հետ կնքված 

պայմանագրերի դրույթներին 
համապատասխան: 

Գործընկերների վերաբերյալ չօգտագործել 
ցանկացած ծառայողական կամ ոչ 

հանրամատչելի տեղեկատվություն, եթե 
կասկածներ կան, որ այդ տեղեկատվությունը 

ստացվել է ոչ արդար ճանապարհով:  

5.7 

Եթե գործընկերների հետ հարաբերությունները չեն համապատասխանում կամ կասկածներ 
կան, որ կարող են չհամապատասխանել Կանոնների պահանջներին, դիմել անմիջական 

ղեկավարին: 
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6. ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԵՏ 
Ընկերությունը մշտապես ձգտում է կառուցել և պահպանել կայուն ու կառուցողական 
փոխհարաբերություններ պետական մարմինների հետ: Ընկերությունն իր գործունեությունն 
իրականացնում է ՀՀ օրենսդրության և Ընկերության ներքին իրավական ակտերի պահանջներին 
համապատասխան: Պետական մարմինների հետ Ընկերությունը ձգտում է իր 
փոխհարաբերությունները կառուցել պատասխանատվության, բարեխղճության, 
պրոֆեսիոնալիզմի, գործընկերության, փոխադարձ վստահության, հարգանքի և 
պարտավորությունների անխախտելիության սկզբունքների հիման վրա: 

 

Ընկերության աշխատակիցները պարտավոր են հետևել հետևյալ կանոններին. 

6.1 6.2 

Ապահովել Ընկերության իրավական 
համապատասխանությունը: 

Պետական մարմինների հետ 
փոխհարաբերություններում արտահայտել 
Ընկերության պաշտոնական դիրքորոշումը: 

6.3 6.4 

Պետական մարմինների հարցումներին  
պատասխանել ժամանակին, տրամադրել 

ամբողջական և արժանահավատ 
տեղեկատվություն: 

Ծառայողական պարտականություններից զատ 
այլ փոխհարաբերություններ չունենալ 

պետական մարմինների և նրանց 
ներկայացուցիչների հետ: 

6.5 6.6 

Չփորձել անօրինական եղանակներով ազդել 
պետական մարմինների որոշումների վրա: 

Մոլորության մեջ չգցել պետական 
մարմիններին, ուղղակիորեն կամ 

անուղղակիորեն չխոչընդոտել նրանց կողմից 
տեղեկատվության, տվյալների, ցուցմունքների 

կամ այլ փաստաթղթերի հավաքագրման 
գործընթացին: 

6.7 6.8 

Չթաքցնել, չփոխել, չվերացնել պետական 
մարմինների հետաքննության կամ հարցման 

առարկա հանդիսացող փաստաթղթերը: 

Եթե պետական մարմինների 
ներկայացուցիչների հետ հարաբերությունները 

չեն համապատասխանում կամ կասկածներ 
կան, որ կարող են չհամապատասխանել 

Կանոնների պահանջներին, դիմել անմիջական 
ղեկավարին: 

 
7. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ 

Ընկերության ակտիվները նրակայուն զարգացման հիմքն են: Ընկերության ակտիվները կարող են 
օգտագործվել միայն ի շահ Ընկերության: Ընկերության ակտիվների պահպանումը, դրանց 
արդյունավետ և ռացիոնալ օգտագործումը, ինչպես նաև ակտիվների ճշգրիտ արտացոլումը 
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ֆինանսական հաշվետվություններում Ընկերության պարտավորությունների կատարման 
երաշխիքն են:  

 
Ընկերության աշխատակիցները պարտավոր են հետևել հետևյալ կանոններին. 

7.1 7.2 

Պաշտպանել իրենց հանձնված գույքը 
կորուստից, կողոպուտից, ոչ նպատակային, 

անօրինական օգտագործումից: 

Առավելագույնս արդյունավետ և խնայողաբար 
օգտագործել Ընկերության ակտիվները: 

7.3 7.4 

Պահպանել և չբացահայտել Ընկերության 
առևտրային տեղեկատվությունը: 

Հետևել Ընկերության ներքին իրավական 
ակտերի պահանջներին, որոնք վերաբերում են 

Ընկերության ակտիվների օգտագործմանը: 

7.5 

Չօգտագործել Ընկերության գույքն անձնական նկատառումներով: 

 
8. ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ 

Ընկերությունը կարևորում է իր գործունեության իրավական համապատասխանությունը, փողերի 
լվացման հետ կապված համաշխարհային առաջադեմ փորձի կիրառումը, արդյունավետ 
համագործակցությունը պետական մարմինների ու այլ ֆինանսական ինստիտուտների հետ: 
Ընկերությունը խուսափում է կասկածելի գործարքների կնքումից, որոնք կարողեն հանգեցնել 
հանցավոր գործարքների: Ընկերությունը հակված է իր աշխատակիցների համար կանոնավոր 
հիմունքներով իրականացնել վերապատրաստման դասընթացներ փողերի լվացման և 
ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի թեմայով: 

 

Ընկերության աշխատակիցները պարտավոր են հետևել հետևյալ կանոններին. 

8.1 8.2 

Ըմբռնել Հաճախորդների կողմից 
իրականացվող գործարքի էությունը: 

Համագործակցել Ընկերության ներքին 
դիտարկումների աշխատակցի հետ`կասկածելի 

գործարքների բացահայտման նպատակով: 

8.3 

Իրագործել Ընկերության հետևյալ ներքին իրավական ակտի դրույթները. 
 “Կապիտալ Ինվեստմընթս” փակ բաժնետիրական ընկերության “Փողերի լվացման և 

ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի կանոնակարգ”: 
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9. ՇԱՀԵՐԻ ԲԱԽՈՒՄ 
Ընկերությունը ճանաչում և հարգում է իր աշխատակիցների նպատակների և շահերի 
բազմազանությունն ու կարևորությունը: Միաժամանակ Ընկերությունը չի կարող անտարբեր 
լինել այնպիսի իրավիճակներում, երբ անձնական, ընտանեկան և այլ հանգամանքների 
արդյունքում աշխատակիցը կորցնում կամ կարող է կորցնել իր լոյալությունը Ընկերության 
նկատմամբ: Ընկերությունը գտնում է, որ շահերի բախման լավագույն քաղաքականությունը 
դրանց կանխումն է:  
 
Ընկերության աշխատակիցները պարտավոր են հետևել հետևյալ կանոններին. 

9.1 9.2 

Խուսափել գործողություններից, որոնք 
կարող են հանգեցնել Ընկերության շահերից 
չբխող որոշումների կայացմանը (նվերների, 
դրամային և այլ տեսքով պարգևների և այլ 

օգուտների ընդունում): 

Այլ ընկերությունների կառավարման 
մարմիններում թեկնածությունն առաջարկելուց 

առաջ`հարցը դիտարկել անմիջական 
ղեկավարի հետ և ստանալ վերջինիս գրավոր 

թույլտվությունը: 

9.3 9.4 

Ընկերության գործընկերների հետ 
հարաբերություններում խուսափել 

Ընկերության շահերին հակասող անձնական 
հետաքրքրություններից և շահերից: 

Խուսափել փոխառություններից կամ այլ 
ծառայություններից Ընկերության հետ 

գործարար հարաբերություններ ունեցող կամ 
դրանց ձգտող անձանցից (սա չի տարածվում 

կորպորատիվ առաջարկների վրա): 

9.5 9.6 

Չզբաղվել այնպիսի գործունեությամբ, որը 
բացասաբար է ազդում աշխատանքային 

պարտականությունների կատարման վրա: 

Խուսափել ներդրումային այնպիսի որոշումների 
կայացումից, որոնք կարող են բացասաբար 

ազդել աշխատանքային 
պարտականությունների կատարման վրա: 

9.7 9.8 

Խուսափել Ընկերության գործընկեր 
կազմակերպություններում ֆինանսական 
որևիցե  հետաքրքրվածությունից` առանց 
Ընկերության գործադիր մարմնի գրավոր 

թույլտվության: 

Առանց  Ընկերության գործադիր մարմնի 
գրավոր թույլտվության`  ծառայություններ 
չմատուցել կամ վարձատրություն չստանալ 

Ընկերության հաճախորդներից, 
գործընկերներից կամ մրցակիցներից: 

9.9 9.10 

Հանդես գալ որպես այլ առևտրային 
կազմակերպության տնօրենների խորհրդի, 

գործադիր մարմնի անդամ կամ այլ 
պաշտոնատար անձ միայն Ընկերության 

գործադիր մարմնի գրավոր թույլտվությամբ: 

Ձեռնպահ մնալ այնպիսի գործողություններից, 
որոնք պարունակում են շահերի բախման ռիսկի 

ծագման հնարավորություն: 

9.11 9.12 
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Շահերի բախման ռիսկի ծագման մասին 
տեղեկացնել անմիջական ղեկավարին` 
ձևավորված իրավիճակը քննարկելու և 

լուծում տալու նպատակով: 

Եթե հայտնի է Ընկերության և այլ աշխատակցի 
միջև շահերի բախման հնարավորության 

ծագման մասին, ապա գործընկերոջը հիշեցնել 
նրա պարտավորությունը շահերի բախման 

մասին անմիջական ղեկավարին տեղեկացնելու 
վերաբերյալ: 

 
10. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՊՈՐՏԻՎ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՀԵՏԵՎԵԼԸ ԵՎ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 
 

10.1  Ընկերության աշխատակիցների կողմից Կանոններին հետևելը հանդիսանում է կարևոր 
 պայման Ընկերության առաքելության հաջող իրականացման, Ընկերության կորպորատիվ 
 արժեքների ամրապնդման, Ընկերության շահառուների իրավունքների պաշտպանության 
 համար: 

10.2  Ընկերությունը բացասաբար է գնահատում ցանկացած գործողություն, որը ոչ միայն 
 խախտում է, այլև նպաստում է Կանոնների խախտմանը և խախտումների թաքցմանը:   

10.3  Ընկերությունը երաշխավորում է Կանոնների խախտման յուրաքանչյուր դեպքի 
 մանրամասն ուսումնասիրություն և խախտման հետևանքի ու կիրառվող պատժամիջոցի 
 համարժեքություն: 

10.4  Պատժամիջոցների կիրառման շարժառիթը Ընկերության աշխատակիցների կողմից 
 անթույլատրելի վարքագծի դրսևորման բացառումն է:  

10.5  Կանոնները խախտելու, խախտմանը նպաստելու, խախտումները թաքցնելու համար 
 պատժամիջոցները կիրառվում են համաձայն ՀՀ օրենսդրության: 
 

Ընկերության աշխատակիցները պարտավոր են հետևել հետևյալ կանոններին. 

10.1 10.2 

Իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվել 
Կանոններով: 

Կանոնների այս կամ այն դրույթի անորոշության 
դեպքում դիմել անմիջական ղեկավարի 

օգնության: 

10.3 

Խախտման վերաբերյալ հավաստի տեղեկատվության առկայության դեպքում գործել ըստ 
ներքոհիշյալ կարգի` 

 Խախտումն գործած աշխատակցին բացատրել արարքի անթույլատրելիությունը` 
համաձայն Կանոնների, և պահանջել դադարեցնել համապատասխան 
գործողություններն ու վարքագիծը, 

 Դրական արդյունքի չհասնելու դեպքում` խախտման մասին տեղեկացնել Ընկերության 
գործադիր մարմնի ղեկավարին: 

 

Ру 
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11. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ 

Աշխատակից 

  

Անձ, ում հետ Ընկերությունը կնքել է աշխատանքային կամ 
քաղաքացիաիրավական պայմանագիր: 

Շահառու  

  

 

Անձ, ում վրա Ընկերության գործունեությունն ունի էական ազդեցություն, և 
ում գործողությունները կարող են էականորեն ազդել Ընկերության կողմից իր 
նպատակներին հասնելու կարողության վրա (հաճախորդներ, 
աշխատակիցներ, գործընկերներ, պետություն, հանրություն): 

 

Ծառայողական  
տեղեկություններ 

 Ունի նույն իմաստը, որը տրված է “Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ օրենքի 
67-րդ հոդվածում: 

Շահերի բախում 

  
 
Իրավիճակ, երբ Ընկերության աշխատակիցն ունի անձնական ուղղակի և 
անուղղակի նյութական շահ, որը հակասում է Ընկերության շահերին և/կամ 
խանգարում է Ընկերությանն իրականացնել իր պարտավորությունները 
շահառուների նկատմամբ: 

 

Ներքին 
իրավական ակտ 

  

Ունի նույն իմաստը, որը տրված է “Իրավական ակտերի մասին” ՀՀ օրենքի 2-
րդ հոդվածում: 
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12. ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ  ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ ԵՎ ՈՒԺԸ  ԿՈՐՑՆԵԼԸ 

 
12.1. Կանոնները ուժի մեջ են մտնում Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի 

կողմից դրանք հաստատելու պահից:  
12.2. Կանոններն ուժը կորցրած են ճանաչվում Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր 

ժողովի կողմից այն ուժը կորցրած ճանաչելու պահից:  
12.3. Կանոնների փոփոխություններն ու լրացումները ուժի մեջ են մտնում Ընկերության 

բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից դրանք հաստատելու պահից: 
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