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Սույն ա
առաջար
ամբողջա
 
1. Պարտ
(այսուհե
Երևան, 
101, էլ.
կազմակ
 
Թողարկ
ֆինանս
 
«Շեն Հ
բաժնետ
բաժնետ
բաց բաժ
Ընկերու
ՓԲԸ-ի ի
Ընկերու
միլիոն) 
յուրաքա
«Շեն Հո
նյութերի
ցեմենտի
աշխատ
հանաջո
2007թ.-ի
Տեքստիլ
իրենց ա
2009թ.-ի
սալիկնե
Նշված ա
սրահում
2012թ.-ի
տրամադ
 
Ընկերու
շինարա

 Հ
 Ա
 Շ
 Ա
 Դ
 Դ
 Տ

Ընկերու
շինարա
արտադր
 
 
 

ամփոփաթեր
րկվող արժե
ական ազդա

տատոմսերի
ետ` նաև Ըն
Շիրակի 2/2 
փոստ` she
կերպաիրավ

կողին առնչ
ական տնօր

Հոլդինգ» փ
տիրական ը
տիրական ըն
ժնետիրակա
ւթյունը հան
իրավահաջոր
ւթյան կանոն

ՀՀ դրամ
անչյուրը 1000
լդինգ» ՓԲԸ
ի, բետոնե 
ի և մետաղ

տանքներ, դր
ոների արդյո
ից  «Շեն Հոլ
լ» մասնագի

աքսեսուարնե
ից Ընկերութ
երի, սանիտա
արտադրատ
մ: 
ից Ընկերութ
դրում: 

ւթյան իրա
արության ոլո
Հանքաարդյ
Արտադրութ
Շինարարու
Անշարժ գու
Դիզայն 
Դեկոր 
Տեքստիլ 
ւթյան համա
արությունում
րությունը: 

րթը դիտվո
եթղթերում ն
ագրի վրա:  

ի թողարկող
նկերություն
հասցեում: Ը

en@shenhold
վական ձևը` 

չվող հարցե
րեն Ռուդիկ Պ

փակ բաժնե
ընկերություն
նկերության ի
ան ընկերությ
նդիսանում է
րդը, որոք մի
նադրական 
` 335000 
00 ՀՀ դրամ ա
-ն զբաղվում
բլոկների, մ
ղների վաճ
րանց համա
ւնահանում 
լդինգ» ՓԲԸ-
իտացված խ
երով, քիվեր
թյունը սկս
արական կե

տեսկաները Ը

թյունը իրակ

ականացրած
որտին և կար
ունաբերութ
թյուն 
ւթյուն 
ւյք 

ար առավե
մ ներքին և ա

ում է որպե
ներդրում ան

ղ է հանդիսա
), գրանցմա
Ընկերության

ding.com, ին
փակ բաժնե

երի դեպքու
Պողոսյանին

ետիրական
նը իրավա
իրավահաջո
յան իրավահ
է նաև «ՀԱՆ
իացել են Ընկ
կապիտալը
հատ սովո
անվանական
մ է շինանյո
մայթերի եզ
առք, շենքե

ար անհրաժե
և այլն: 

-ն գործունեո
խանութ-սրա
, անկողնու և
սել է նոր 
երամիկայի, 
Ընկերությու

կանացնում 

ծ բազմատ
րելի խմբավո
թյուն 

ել կարևոր 
արտաքին հ

ԱՄՓՈՓԱԹ

ես ազդագր
նելու վերաբ

անում «Շեն
ան համարը`
ն կապի միջ
նտերնետայի
ետիրական ը

ւմ կարելի
ն, հեռ. (374 10

ընկերությո
ահաջորդը, 
որդը, որն էլ
հաջորդը: 
ՆԹՍՄԱՆ ԲԻ
կերությանը:
կազմում է

որական, ա
ն արժեքով:
ութերի, ներկ
զրաքարերի, 
երի ներքին
եշտ ապրա

ություն է ծա
ահը, որտեղ 
և լոգարանի
գործունեու
դեկորատիվ

ւնը ներկայա

է նաև անշա

տեսակ գո
որել հետևյա

գործունեո
հարդարման 

ԹԵՐԹ 

րի ներածակ
բերյալ ներդր

 Հոլդինգ» փ
 269.130.010
ոցներն են` 
ին կայքը` 
ընկերություն

է դիմել Ը
0) 42-26-82:

ունը հանդ
որը հանդ

լ իր հերթին

ԻԼԴԻՆԳ ՓՐ
: 
3.350.000.000

անվանական

կերի, չոր շա
արտադրու
և արտաք

անքների ձեռ

ավալում նա
ներկայացվ

 պարագանե
ւթյուն` եվր
վ ներկերի, պ
ացնում է «Շե

արժ գույքի 

ործունեությո
ալ ուղղությու

ության ոլո
համար օգտ

կան համա
րողի որոշու

փակ բաժնետ
032: Ընկերու
հեռ. (374 10)

www.shenh
ն: 

Ընկերությա

դիսանում է
դիսանում
հանդիսանո

ՐՈԴԱՔԹՍ»

0 (երեք միլի
ն ոչ փաստ

աղախների, 
ւթյամբ, զու
քին հարդա
ռք բերում և

և տեքստիլի
ված են եվր
եր և այլն:  
րոպական 
պաստառնե
են-Դեկոր» մա

առք ու վա

ունը հիմն
ւններով: 

որտներից կ
տագործվող 

առոտ նկար
ւմը պետք է 

տիրական ը
ւթյունը գտն
) 460 101, ֆա
holding.com, 

ն տնօրինո

է «Շեն Կո
է «Շեն Կ
ում է «Հայռե

» ՍՊԸ-ի, և 

իարդ երեք հ
տաթղթային

մածիկների
ւգահեռ իրա
արման ու վ
և տեղադրո

ի ոլորտում`
րոպական վ

երկրների կ
երի ներմուծո
ասնագիտա

աճառքի ծառ

նականում 

կարելի է 
նյութերի և 

ագրություն,
հիմնված լի

ընկերություն
նվում է  ՀՀ
աքս (374 10) 

ընկերությ

ության անդ

ոնցեռն» փ
Կոնցեռն» բ
եսուրսիմպե

«ՇԵՆ ԳՐՈՒ

հարյուր հիս
ն բաժնետո

ի և կապակց
ականացնում
վերանորոգմ
ում, Օգտակ

 բացելով «Շ
վարագույրնե

կերամիկակ
ում և վաճա

ացված խանո

ռայություննե

առնչվում 

առանձնաց
բետոնե իրե

 

, և 
ինի 

նը` 
, ք. 
460 
յան 

դամ 

փակ 
բաց 
քս» 

ՒՊ» 

ուն 
ոմս, 

ցող 
մ է 
ման 
կար 

Շեն 
եր` 

կան 
առք: 
ութ-

երի 

է 

ցնել 
երի 
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Թողարկ
2011-201

Արտա

Ապրա

Շինար

Ծառա

 
Նշված 
վաճառք
են արտա
 
Ընկերու
Ընկերու
գործուն
գործուն
ոլորտնե
Ընկերու
60%` հա
պատկա
  
2. Թողա
Թողարկ
միայն Ը
գործոնն
Չնայած 
առնչվու
շինարա
շինարա
Թեև ան
ծավալը 
մրցակցո
Ընկերու
գործոնն
Ընկերու
մրցակցո
ապրանք
Ընկերու
արտարժ
ենթարկ
Ընկերու
մատակա
կբերի մա
կապող 
Ընկերու
Աշխարհ
արդյուն
ազդեցու
ակտիվո
Թողարկ
 

կողի արտա
13թթ առաջի

ադրանքի վաճա

անքների վաճա

րարական աշ

այությունների 

ժամանակա
քի գների փոփ
արժույթի փո

ւթյունը որևէ
ւթյան տրա
եությանը և
եության հա
երում: 
ւթյան տրամ
աշվի առնել
անում է Ընկե

արկողին առն
կողի` արժեթ
Ընկերության
ների:  
Ընկերությա

ւմ է շինա
արության շ
արության ծա
նկման տեմպ

կազմել է 
ության աճին
ւթյան ռիսկի
ներ:  
ւթյան ռիսկի
ությունը, 
քանյութակա
ւթյունը գոր
ժույթի փո
վում է Եվրո
ւթյունը որո
արարումներ
ատակարար
ճանապար

ւթյան բնակա
հաքաղաքակ
նքում հնարա
ւթյուն ունեն
ության և բ
կողի իրացմա

դրանքի և ծ
ին կիսամյակ

առքից հասու

առքից հասույ

խատանքներ

մատուցումից

ահատվածու
փոխություն
ոխարժեքի տ

է խմբի անդա
ամադրության
և բիզնեսին
ամար և ընդգ

մադրության 
լով մաշված
երության շեն

նչվող ռիսկեր
թղթերից բխո
ն ֆինանսկա

ան առաջար
արարությա
ուկայում զ

ավալը կազմե
պը նվազել 

479.4 մլրդ 
ն: 
ի վրա կար

ի վրա ազդ
սահմանա

ան պաշարնե
րծարքներ 
ոխարժեքայի
ոյի և ԱՄՆ դո
ոշակի կա
րի զգալի մ
րների երկար
րհների հնա
անոն գործու
կան և ն
ավոր է առաջ
նալ երկրում 
բնակչության
ան ծավալնե

ծառայություն
կների համա

ւյթ 

թ 

ի կատարումի

ց հասույթ 

մ արտադր
ներ գրեթե չե
տատանումն

ամ չէ: 
ն տակ եղ
ն, քանի որ
գրկված է ա

տակ եղած
ծությունը, չն
նքերին և շին

եր:   
ող պարտավ
ան վիճակա

րկի բազմա
ն ոլորտին
զգալի անկ
եց 575.7 մլրդ
է, տենդենցը
դրամ: Բա

րողեն դրակ

դող բացաս
ափակ շո
երի մեծ ծավ
է իրական
ին տատա
ոլարի փոխա
ախվածությու
ասը կազմո
րաժամկետ
արավոր խն
ւնեության վր
ներքաղաքա
ջ գան այնպի
ընդհանուր 
ն եկամուտն
երի վրա: 

նների իրաց
ար ունի հետև

ից հասույթ 

րանքների և
ն եղել (փոփ
ների հետ): 

ղած ակտիվ
ր դրանց գ
արտադրակա

 հիմնական
նայած այն
նությունների

վորություննե
աի վատթար

ազանությանը
ն: Ֆինանս
կում նկատ
դ դրամ նախ
ը դեռևս շա

ացի այդ հա

կան և բաց

սական գործ
ուկան, հ
վալները:  
նացնում ա
նումների
արժեքի ազդե
ւն ունի հ
ում է ներմու
խաթարման
նդիրներ), կ
րա:  
ական իրա
իսի բացասա
տնտեսակա
ների նվազ

ցման ծավալ
ևյալ տեսքը`

2013Ã. ³
ÏÇë³

          968

          448

             81

          182

       1,681

և ծառայութ
փոխությունն

վների համա
գերակշիռ 
ան պրոցեսո

ն միջոցների
հանգաման
ին: 

երի կատար
րացումը, որ

ը, Ընկերութ
սական ճգն
տվեց, մասն
խորդ՝ 2008 թ
արունակվում
ագեցվածությ

ցասական ա

ծոններն են
հաստատուն

արտարժույթո
ազդեցությա
եցությանը: 
հումքի ներ
ւծումը: Ուս
ն (օրինակ` Հ
կարող է բ

ավիճակի ա
ական գործոն
ան իրավիճա
զման, որն 

լներ` ըստ հ
  

³é³çÇÝ 
³ÙÛ³Ï 

8,903       

8,401       

1,402       

2,572       

1,278       

թյունների ի
երը փոքր են

արժեք են 
մասը օգտա
ում ու ծառա

պիտանելի
նքին վոր մա

րման ունակո
րը կարող է 

թյան գործու
նաժամի հ
նավորապես
թվականի 85
մ է՝ 2012 թվ
յունը տվյա

ազդեցությու

ն՝ շինարար
ն ծախս

ով և, հետ
անը: Ընկեր

րկրումից, 
տի ցանկաց
Հայաստանը
բացասական

անբարենպա
ններ, որոնք 
ակի վրա, կա
էլ իր հեր

հիմնական ո

2012Ã. 

 2,882,101  

 1,077,614  

    195,181  

       87,935  

 4,242,831  

ինքնարժեքի 
ն և հիմնակա

Ընկերությա
ագործվում 
այություններ

ությունը կա
աշվածությա

ության վրա 
հետևանք 

ւնեությունը 
հետևանքով 
՝ 2009 թվ
8.6 մլրդ դրա
վականին շի
լ ոլորտում 

ւն ունենալ 

ության ոլո
սերի գեր

տևաբար, ե
րությունը 

քանի որ 
ցած իրադա
ը արտաքին 
ն ազդեցութ

աստ փոփ
կարող են ա

արող են բերե
թին բացաս

ուղղությունն

հազ.դր
2011Ã. 

       2,882,811 

       1,082,044 

          142,800 

             26,305 

       4,133,960 

ինչպես ն
անում կապվ

ան հիմնակ
է հիմնակ

րի մատուցմ

արելի համա
ան մեծ բաժի

կարող է ազ
լինել մի շա

հիմնական
Հայաստա

վականին, ե
ամի համեմա
ինարարությ
նպաստում

մի շարք

րտում գործ
րակայությու

ենթարկվում
հիմնական

Ընկերությ
արձություն, ո
աշխարհի հ
թյուն ունեն

ոխություննե
անբարենպա
ել տնտեսակ
սաբար կազ

 
ներ 

րամ 

 

 

 

 

 

նաև 
ված 

կան 
կան 
ման 

արել 
ինը 

զդել 
արք 

ում 
անի 
երբ 
ատ: 
յան 
մ է 

այլ 

ծող 
ւնը, 

է 
ում 

յան 
որը 
հետ 
նալ 

երի 
աստ 
կան 
զդի 
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Թողարկ
Պոտենց
արժեթղ
Որպես 
հետևյալ

 Պ
շ
թ
Հ
պ
ս
ե
Ա
տ
պ
ա
կ

 Հ
բ

 Ք
տ
ի

 
3. Թողա
են Ընկե
նույնն ե
պայման
ծավալնե
30.09.201
Ընկերու
 
Լիցենզի
համար 

ՇԱԹՎ-2
(նախկի
14/9) 

11375 

ՇԱԹՎ-2
(նախկի
14/637) 
ՇԱԹՎ-2
(նախկի
14/670) 

 
Ընդհանո
որոնք ո
վրա: 
 
4. 2011թ
êäÀ-Ý. Ñ
2012 թ. Ը
ՓԲԸ-ն. հ
 

կվող պարտա
ցիալ ներդրո
ղթերի շուկայ

պարտատո
լները` 
Պարտատոմ
շուկա: Եթե
թողարկվող 
Հետևաբար, 
պարտատոմ
ստանալ՝ զա
եկամտաբեր
Այնուամենա
տեղաբաշխմ
պարտատոմ
արժեթղթերի
կհանդիսան
Հայաստանի
բացասաբար
Քանի որ պա
տատանումն
իրացվելութ

արկողի տնտ
երության ար
են եղել, իս
նավորված 
երի նվազմա
13թ.-ի դրութ
ւթյան  լիցենզ

իայի Գ

29/029 
ին ՀԱ-Լ-

Գ
ա

Ք
բ
ի

29/030 
ին ՀԱ-Լ-

օ
ա

29/166 
ին ՀԱ-Լ- Ա

ուր առմամբ
ունեցել կամ 

թ. Ընկերությա
Ñ³ëó»Ý` ÐÐ ù
Ընկերության
հասցեն՝ ՀՀ ք

ատոմսերին 
ղը պետք է գ
յական գնի վ
ոմսերի շու

մսերի թողա
ե այդպիսի 
պարտատո
ներդրողն

մսերը իրեն
արգացած ե
րություն:  
այնիվ Ընկե
ման ավարտ
մսերը ցուցա
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նա պարտատ
ի ֆինանսկ
ր ազդել պա
արտատոմս
ները, նույն
յան ցուցանի

տեսական գո
րտադրանքի
սկ 2013 թվ
է շինանար
ան: Դրա մա
թյամբ աճել է
զիաները հե

Գործունեությ

Գիպսատար ա
արդյունահան

Քաղաքաշինո
բնագավառու
իրականացու

օրգանածին կ
արդյունահան

Ավազի արդյո

բ կարելի է ա
ունենալու ե

ան Ֆինանսա
ù. ºñ¨³Ý , Հա
ն ֆինանսակ
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առնչվող ռի
գիտակցի, որ
վրա:  
ւկայական ռ

արկման ժամ
շուկա չձևա
ոմսերի երկ
ները կար
նց համար ձ
երկորդային

երությունը` 
տից անմիջա
ակելու համա
րևէ մասնագ
տոմսերի շու
կան շուկա
րտատոմսեր
սերում ներդր
նպես կար
իշների վրա:

րծունեությա
ի և ծառայու
վականի առ
րության սե
ասին է վկա
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տևյալներն ե

յան տեսակ 

ապարի 
նում 

ության 
ւմ շինարարու
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կրաքարերի 
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ունահանում 
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ւկա ստեղծող
այում առկա
րի եկամտա
րումները դո
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աճառել իրե
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արկողի կառա

Անուն ազգան

ամվել Բեգլար

Պապ Բադալյ

ագիկ Եղիազա

աթուլ Մովսի

Շանթ Անանյա

րմեն Բալասա

ւզաննա Ենգի

Ռուդիկ Պողոս

ւթյան աշխա
անն է, ով տ

2013 թվակ
ատոմսերի թո
տ ունեցող, տ
նվանական ա
վականի ն
ատոմսերի թ
կված պարտ
ւթյան կողմի
որապես  3.9
ի վերաֆինա

տատոմսերի
ազդագրի գր

ատոմսերի տ
տանքային օ
ատոմսերի 
ատոմսի իրա
Ընկերությա

տիրական ըն
ՀՀ, ք. Երևա
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րը նպատակ
րը պետք է բ
իր անունը 
(իրավաբան
ստորագրութ
ձեռք բերվող
նշում ձեռք բ
արժեթղթերի
հավաստիա
պահից առն

ավարման մա

նուն 

րյան 

ան  

արյան  

սյան  

ան 

անյան  

իբարյան «Շ

սյան 

ատակիցների
իրապետում

կանի հոկտե
ողարկման և
տարեկան 1
արժեկտրոնա
նոյեմբերի 1
թողարկման,
ատոմսերի ը
ից պարտատ
95 հազար Ա
անսավորմա

ի տեղաբաշխ
րանցումից հ
տեղաբաշխմ
օրը: Տեղաբա
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ովանդակի`
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նական անձի
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բերվող պար
ի անձնակա

ացում այն մա
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արմնի անդա
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«ՇԵՆ ՀՈԼԴԻՆԳ
գլ

«ՇԵՆ ՀՈԼԴԻՆԳ
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և տեղաբաշխ
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(ֆինանսական
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թյան բաժնետ

ին Ընկերութ
խման մասին
աբերությամ
ատոմսեր` ա
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խման, շրջան
ծավալը կազ
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նթացքում, 
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ն տնօրեն) 

: Ընկերությա
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15,887,836 
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5,941,306 
4,577,596 

876,221 
5,453,817 

3,099,951 

552,113 
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69,427 
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15,887,836 

ԼՆԵՐ 

2012 թ. 

166,403 

1,163,952 

(2,201,197) 
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հազ.դր

2011 թ. 
8,650,350

557,293
6,999
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1,319,252
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10,954,166

1,864,242
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204,513
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12,017

2,800,833

13,754,999
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294,259
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Բացարձ

Ընթացի

Ընդհան
Դեբիտո
Դեբիտո
օրերով 
Պաշարն
Պաշարն
Կրեդիտ
Կրեդիտ
օրերով 

*- Ն
պատ
զուտ
նաև
մեծ ե

 
Ամփոփա
տեղեկա
վերաբեր
ապակող
 
 
 

 

իշի անվանում

ահույթ մեկ բա

ան կապիտա

ների շահութա

ահույթի մարժ

տալի համարժ

սական կախվա

ձակ իրացվելի

իկ իրացվելիու

նուր իրացվելի
որական պարտ
որական պարտ

ների շրջանա
ների շրջապտ
տորական պա
տորական պա

շված ցունցան
տկերը, քանի ո
տ կիսամյակայի
և Ընկերության 
են լինում երկր

աթերթի կ
ատվության ո
րող մասով)
ղմնորոշիչ է

մը 

աժնետոմսի հա

լի շահութաբե

աբերություն (

ժա (NMP) 

ժեքության գոր

ածության գոր

իության գործ

ւթյան գործակ

իության գործա
տքերի շրջան
տքերի շրջապ

առելիության գ
տույտի տևողո
րքերի շրջանա
րքերի շրջապ

նիշների առդյու
որ  նշված ցուցա
ին տվյալները բ
գործունեությա
որդ կիսամյակի

ազմման հ
ոչ ամբողջակ
 կրում է քա
է ազդագրի մ

ՄՓՈՓ ՖԻ

աշվով (EPS) (հ

երություն (RO

ROA) 

րծակից 

րծակից 

ծակից 

կից 

ակից 
նառելիության
պտույտի տևող

գործակից 
ությունն օրեր
առելիության 

պտույտի տևող

ւնքները (միայն
անիշների հաշվ
բերվում են կու
ան սեզոնայինո
ի ընթացքում: 

համար պա
կան կամ ապ
աղաքացիակ
մյուս մասերի

ԻՆԱՆՍԱԿԱՆ

հազ. դրամ) 

OE) 

ն գործակից 
ղությունն 

ով 
գործակից 
ղությունն 

ն 2013թ. I կիս
վարկման համ
ւտակային տվյա
ւթյունը, համա

ատասխանա
պակողմնորո
կան պատաս
ի հետ դիտա

Ն ԳՈՐԾԱԿԻՑ
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կիսամյա
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սամյակի համա
ար կիրառվող
ալների, կամ հա

աձայն որի Ընկե

ատու անձն
ոշիչ լինելու
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արկելու դեպք
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համար (այդ
ւթյուն, եթե
քում: 
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4.96% 

1.85% 

6.95% 

         0.374  

         1.674  

         0.024  

         0.176  

         0.623  
         8.783  

       41.556  

         1.424  
     256.297  
         3.657  

       99.809  

հայտում դրան
ֆինհաշվետվո

տեղ պետք է հա
ցման ծավալներ

աթերթում 
դ թվում` թա
այն ոչ ամբ

2011 թ. 
          1.013

3.08%

1.10%

3.67%

          0.359

          1.788

          0.059

          0.328

          0.993
        20.214

        18.057

          1.328
      274.784
          5.836

        62.543

նց իրական 
ությունների 
աշվի առնել 
րը առավել 

պարունակվ
արգմանությա
բողջական կ
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Ներդրող
պարտա
ձևով պա
համար: 
իրավաբ
համապա
 
 
Հիմնակ
 
1.Առաջա
 
Ընկերու
մոտավո
պարտքի
 

յին գործոն

ատոմսերում 
ատոմսերում 
տորև բերվա
ին գործոննե
աճառքի գներ
ը կամ դրա մ

ցիալ ներդրող
ղթերի շուկայ
մարել է էակա
ում էական կ
մ նշված ազդ

պարտատո
ալները` 
Պարտատոմ
շուկա: Եթե
թողարկվող 
Հետևաբար, 
պարտատոմ
ստանալ՝ զա
եկամտաբեր
Այնուամենա
տեղաբաշխմ
պարտատոմ
արժեթղթերի
կհանդիսան
Հայաստանի
բացասաբար
Քանի որ պա
տատանումն
իրացվելիութ

ղները պետ
ատոմսերում 
արտատոմսե
: Դեռ ավել
բանների կա

պատասխանո

կան տեղեկ

արկի նպատ

ւթյան կողմի
որապես  3.9
ի վերաֆինա

 ՊԱՐ

ներ 

մ ներդրումը
մ ներդրում կ
ած ռիսկերը 
երը կամ դրա
րի վրա, և որպ
մի մասը: 

ողը պետք է գ
այական գնի վ
կան: Ենթադր
կամ, որոնք 
դեցությունն ո

ոմսերի շուկ

մսերի թողա
ե այդպիսի 
պարտատո
ներդրողն

մսերը իրենց
արգացած եր
րություն:  
այնիվ Ընկեր

խման ավարտ
մսերը ցուցա
րի շուկայի որ
նա պարտատ
ի ֆինանսկ

ար ազդել պար
պարտատոմս
մները, նույն
ւթյան ցուցան

տք է խորհր
մ ներդրումը 
սերը կարող 
ելին, ֆինան
ամ կարգավոր
ությունը՝ ակ

ատվությու

տակը և ներգր

ից պարտատ
995 հազ. ԱՄ
անսավորմա

ՐՏԱՏՈՄՍԵ

ը կապված
կատարելու մ
և սույն ազ

րանց մի մաս
րպես արդյուն

գիտակցի, որ
վրա: Թողար
րաբար կարո
ներկայումս
ու հետևանքը

ւկայական ռ

արկման ժամ
շուկա չձևա

տոմսերի երկ
ները կար
նց համար ձ
երկրորդային

երությունը`
տից անմիջա
ակելու համա
րևէ մասնագ
տոմսերի շու
կան շուկայ

արտատոմսեր
սերում ներդր
նպես կար
նիշների վրա

րդակցեն իր
հանդիսանո
են օգտագոր

նսավարկայի
որող մարմին
կտիվների ռի

ւն 

րավվող միջ

տոմսերի թո
ՄՆ դոլար զո
նը: 

ԵՐԻ ՄԱՍԻ

է որոշակի
մասին որոշ
զդագրում նե

ասը կարող ե
ւնք՝ հանգեցն

որ ստորև բեր
րկողը բացա
րող են լինել
ս հայտնի չեն
քը: 

ռիսկը գնա

ամանակ դրա
ևավորվի, ապ
կրորդային շ
րող են հ
ձեռնտու գն
ն շուկա ունե

իրացվելիո
ապես հետո
մար: Ցուցակ
գիտացված ա
ւկա ստեղծող
այում առկա
երի եկամտաբ
դրումները դո
րող են ա
ա: 

իրենց իրավա
ում է իրավա
ործվել որպե
ին կազմակե
նների հետ պ
իսկերի կշռմ

ջոցների օգտ

ողարկմամբ
ուտ գումար,

ԻՆ ՏԵՂԵԿՈ

կի ռիսկերի
շում ընդունե
ներառված ա
են բացասաբ
նել նրան, որ

երված գործո
ահայտել է մի
լրացուցիչ գ

են, և ցանկաց

ահատելու գ

անք չունեն
ապա չի կար
շուկա կամ
հնարավորու
նով կամ այ
նեցող նմանա

ության հետ
դիմելու է Ն

կվելուց հետ
անձի հետ կկ
ող: 
ա տոկոսադ
աբերության և
ոլարային են

ազդել պար

վաբանների
աբանորեն թո
ես գրավի առ
կերպությունն
պարզելու հա
ման կամ կիր

տագործումը:

և տեղաբաշ
, որն ամբող

ՈՒԹՅՈՒՆՆ

հետ: Պոտ
նելը, պետք է
այլ տեղեկատ
աբար անդրա
ր ներդրողը կ

ոնները ոչ բոլ
իայն այն ռիս
գործոններ, ո

ացած այդպիս

գործոններ

առևտրի հա
արող լինել ո
մ այդպիսի շ
ւթյուն չուն
յնպիսի գնով
ատիպ գործի

կապված
ՆԱՍԴԱՔ Օ

տո` հնարավ
կկնքվի պայմա

ադրույքների
և իրացվելիո
են, ուստի դոլ
րտատոմսերի

հետ պարզ
թույլատրելի
ռարկա զան

նները պետք
ամար պարտ
րառելի նման

շխմամբ պլա
ղջովին ուղղ

ՆԵՐ 

տենցիալ ներ
է շրջահայաց
տվությունը: 
ադառնալ պա
կարող է կոր

ոլոր են, որը կ
իսկային գործ
որոնք Թողա
սի գործոն կ

կարելի է 

հայտնի և կա
որևէ երաշխ
շուկայի իր

ւնենալ վա
ով, որը թույ
ծիքների հետ

ռիսկը մեղ
ՕԷՄԷՔՍ Արմ
վորինս սեղմ
մանագիր, որ

տատանու
ության ցուցա
ոլարի փոխա
րի եկամտա

զելու համա
ներդրում, և
նազան փոխա
ք է խորհրդ
տատոմսերով
նատիպ այլ կ

անավորվում
վելու է գոյո

երդրողը, մի
ց լինի և հաշ
Ստորև նշվ

արտատոմսե
րցնել ներդրվ

կարող է ազ
ծոնները, որո
արկողն այժմ
կարող է թող

առանձնաց

կազմակերպվ
խիք, որ կլի
րացվելիությո
աճառել իրե
ւյլ կտա նրա
տ համեմատ

ղմելու համա
րմենիա ԲԲԸ
մ  ժամկետո
րով տվյալ ան

ւմը կարող
անիշների վր
արժեքի կտր
աբերության

ար, թե արդ
և ինչպես ու ի
խառություննե
դակցեն իրե
վ գործարքնե
կանոններին

մ է ներգար
ություն ունեց

 

ինչև 
աշվի 
ված 
երի 
ված 

զդել 
րոնք 
մ չի 
ղնել 

ցնել 

ված 
լինի 
ուն: 
րենց 
անց 
տելի 

մար, 
Ը-ին 
ում, 
նձը 

է 
րա: 
րուկ 

և 

դյոք 
ինչ 

ների 
րենց 
ների 
ն: 

րվել 
ցող 
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Տեղեկա
 
ա. Ընկե
են: 
 
բ. Ընկե
օրենսդր
 
գ. Ընկեր
վարման
երկու ա
 
դ. Ընկեր
Տեղաբա
ընդհանո
 
ե. Պարտ
 
զ. Համա
դեպքում

 ա
ա

 ե
ի
վ
մ

 ե
ն

 չ
 հ

ս
 վ

պ
Յուրաքա
բավարա
Տեղաբա
հինգերո
Պարտա
 
է. Պարտ
օր) հաշվ
րդ, 24-րդ
արժեկտ
 
Պարտա
սկսման 
պարտա
 
Նշված գ
 
Պարտա
օգտագո
Ֆոնդայի
«Արժեթղ
125-Ն որ

ատվություն

րության կող

երությունը 
րության: 

րության թող
ն համար կկ
աշխատանքա

րության թող
աշխվող արժ
ուր անվանա

տատոմսերը 

աձայն ՀՀ Ք
մ նրա պարտ
առաջին հե
ապահովվա
երկրորդ հե
իրավաբանա
վնաս պատճ
միջոցով.  
երրորդ հեր
նպաստների
չորրորդ հեր
հինգերորդ հ
ստորադաս 
վեցերորդ 
պարտատեր
անչյուր հե
արվելուց հետ
աշխվող պա
որդ հերթին: 
ատոմսերի վե

տատոմսերի 
ված վեց ամ
դ, 30-րդ, 36-

տրոնային եկ

ատոմսերի սե
օրվան հ

ատոմսերի ա

գումարները 

ատոմսերի ս
ործել իրենց 
ին բորսայու
ղթերի Շուկա
րոշման: 

ն կապված ա

ղմից թողար

թողարկել 

ղարկված պա
կքնվի համպ
ային օրվա ըն

ղարկված պա
ժեթղթերի ք
ական ծավալ

թողարկվել 

Քաղաքացիա
տատերերի պ
երթին բավ

ած պարտավո
րթին բավա
ական անձը
ճառելու հա

րթին վճարվ
ի, աշխատա
րթին մարվու
հերթին հաշ
փոխառությ
հերթին 

րերի հետ: 
երթի պահա
տո:  
արտատոմսե

երադասակա

սեփականա
միս պարբերա
-րդ, 42-րդ, 4
ամուտը:  

եփականատ
հաջորդող 

անվանական 

Ընկերությու

սեփականատ
սեփականո

ւմ ցուցակվե
այի մասին» 

առաջարկվ

րկված պարտ

է իր պար

արտատոմս
պատասխան
նթացքում` մ

արտատոմսե
անակը կազ
լով: 

են ԱՄՆ դոլ

ական Օրենս
պահանջներ
վարարվում
որություննե

արարվում են
ը պատասխա
ամար` համա

վում է աշխա
վարձի և հեղ
ւմ է բյուջե կա
շվարկներ են
ուններով պ
հաշվարկնե

անջները բ

երի գծով պ

արգում չի նա

ատերերը իրա
ականությամ
8-րդ, 54-րդ

տերերն իրավ
60-րդ ամ
արժեքը:  

ւնը փոխանց

տերերն իրա
ության ներք
ելուց հետո, պ
ՀՀ օրենքի 

վող արժեթղ

տատոմսերը

րտատոսմեր

սերը, ոչ փա
պայմնագիր

մինչև տեղաբ

երի յուրաքա
զմում է 40.

լարով: 

սգրքի 70-րդ
ը բավարար
են լուծար

երով պարտա
ն այն քաղա
անատվությո
ապատասխա

ատանքային
ղինակային պ
ատարվող պ
ն կատարվո

պարտատերե
եր են կա

բավարարվո

պարտատեր

ախատեսվու

ավունք ունե
մբ, տեղաբա
և 60-րդ ամս

վունք ունեն
մսվա համա

ցելու է սեփա

ավունք ունե
քո գտնվող
պետք է շրջա
129-րդ հոդվ

ղթերի հետ

ը անվանակա

րը համաձա

աստաթղթայի
ր սույն ազդ
բաշխման սկ

անչյուրի անվ
.000 հատ` 

դ հոդվածի`
րվում են հետ
րվող իրավ
ատերերի պա
աքացիների պ
ուն է կրում
ան պարբերա

ն պայմանագ
պայմանագր
պարտադիր վ
ում մնացած
երի.  
ատարվում

ում են նա

րերի պահա

ւմ: 

են տեղաբաշ
աշխման սկս
սվա համապ

ն պարտատո
ապատասխա

ականատերե

են ինքնուր
պարտատո
անառվեն մի
վածի և ՀՀ կ

ան, արժեկտ

այն Հայաստ

ին են, իսկ պ
ագրի գրանց
կիզբը: 

վանական ա
4.000.000 (չ

` իրավաբա
տևյալ հերթա
վաբանական
ահանջները.
պահանջներ
մ նրանց կյա
ական վճար

գրով աշխա
րերով վարձա
վճարների պ
պարտատե

ստորադա

ախորդ հեր

անջները են

շխման առա
սման օրվան 
պատասխան

ոմսերի մար
ան օրը, 

երի` որևէ բա

րույնաբար տ
ոմսերը: Ընդ
իայն ֆոնդա
կենտրոնակա

տրոնային, պ

տանի Հան

պարտատոմ
ցումից անմ

արժեքը 100 Ա
չորս միլիոն

անական ան
ականությամ
ն անձի գ
  
րը, որոնց ա
անքին կամ 
րումների կա

ատող անձա
ատրություն
պարտքը.  
րերի հետ` 

աս փոխա

րթի պահա

նթակա են 

աջին օրվանի
հաջորդող 6

 օրերին ստա

րման օրը` տ
Ընկերությու

անկում բացվ

տնօրինել, տ
դ որում, պա
ային բորսայո
ան բանկի 16

պարտատոմս

նրապետությ

մսերի ռեեստ
իջապես հետ

ԱՄՆ դոլար է
ն) ԱՄՆ դոլ

նձի լուծարմ
բ`  

գույքի գրավ

առջև լուծարվ
առողջությա

ապիտալացմ

անց արձակմ
նը.  

բացառությա

առություններ

անջները լր

բավարարմ

ից (թողարկա
6-րդ, 12-րդ, 
անալ վճարվ

տեղաբաշխմ
ւնից ստան

ված հաշվին

տիրապետել
արտատոմսե
ում, համաձա
6.04.2008թ. թ

 

սեր 

յան 

տրը 
տո, 

է: 
լար 

ման 

վով 

վող 
անը 
ման 

ման 

ամբ 

րով 

րիվ 

ման 

ամն 
18-
վող 

ման 
նալ 

ն: 

լ և 
երը 
այն 
թիվ 
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Ընկերու
ժամկետ
պահանջ
 
Ընկերու
ժամկետ
օգտվել պ
 
Պարտա
իրավուն
 
ը. Պարտ
օրվանից
սկսման 
համապա
աշխատ
աշխատ
Արժեկտ
 

Որտեղ`
A-մ
KAM

մեկ
 
Ընկերու
Օպերատ
պարտա
համապա
Պարտա
հիման վ
Ոչ ռեզիդ
 
թ. Պարտ
Ընկերու
վերցնու
սեփակա
գումարն
Եթե ամ
իրական
Միաժամ
սեփակա
համար: 
Պարտա
 
ժ. Պարտ
11%` յու
պաստա
գումար-
արտահա
 
ժա. Պար
ին Ընկեր
ունեցող

ւթյան կողմ
տից ուշացնե
ջների բավա

ւթյան կողմ
տից ուշացնել
պարտատիր

ատոմսերի սե
նքներից: 

տատոմսերի
ց (թողարկմ
օրվան հաջ
ատասխան 

տանքային է, 
տանքային օր
տրոնները վճ

 
մեկ պարտատ
MD – արժեկտ
կ ԱՄՆ դոլար

ւթյունը արժ
տորից վերց
ատոմսերի ս
ատասխան 

ատոմսերի մա
վրա պարտա
դենտ անձան

տատոմսի մա
ւթյունը մար
ւմ է պարտա
անատերերի
ներ (պարտա
մսվա տվյալ 
նացվում է տ
մանակ Ընկ
անատերերի

 
ատոմսերի վա

տատոմսերի
ւրաքանչյուր

ացի եկամտա
-ներդրված 
այտեն ներդ

րտատոմսեր
րության տն

ղ, տարեկան 

մից պարտա
ելու դեպքու
արարման ուղ

մից պարտա
լու հիմքով (
րոջը օրենքով

եփականատ

ի դիմաց վճա
ման օր) և 
ջորդող 6-րդ
օրերին (ա
ապա արժե

րը: 
ճարվում են Հ

տոմսի համա
տրոնի վճարմ
րի փոխարժե

ժեկտրոնների
ցնում է պար
սեփականա
գումարներ: 
այր գումարի
ատոմսերի սե
նց համար վ

արման օրը տ
րման օրվա

ատոմսերի սե
ի բանկային
ատոմսերի ա
լ օրը ոչ աշխ
տվյալ օրվան 
կերությունը 
ի ռեեստրից 

աղաժամկետ

ի տարեկան 
ր կիսամյակ
աբերություն
գումար-ծա
րման փաստ

րի թողարկմա
օրենների խ
արժեկտրոն

ատոմսերի
ւմ ձեռնարկե
ղղությամբ օ

ատոմսերի
(սնանկ ճանա
վ վերապահ

տերերը կարո

արվող արժ
վճարվում

դ, 12-րդ, 18-
արժեկտրոն
եկտրոնի վճ

ՀՀ դրամով` 

ար վճարվող
ման օրվա նա
եքն է արտա

ի հաշվառմա
րտատոմսեր
տերերի բա
 
ի վերադարձ
եփականատ
վճարումների

տեղաբաշխմ
անը նախորդ
եփականատ
ն հաշիվներ
անվանական
խատանքայի
հաջորդող ա
հանձնարա
տրված քա

տ մարում չի

արժեկտրոն
կում 5.5% ա
նը հաշվարկ
ախսեր) բաժ
տացի օրերով

ան և տեղաբ
խորհրդի կող
նային 11% 

արժեկտրոն
ել պարտատ
օրենքով թույ

արժեկտրոն
աչվելու արդ
հված իրավու

ող են օգտվել

եկտրոնը սկ
են կիսամյ

-րդ, 24-րդ, 3
ների հաշվ
ճարումն իրա

մեկ պարտա. 	
ղ արժեկտրո
ախորդ օրը Հ
ահայտված ՀՀ

ան օրվան ն
րի սեփական
անկային հա

ձը կատարվ
տերերի բանկ
ի առանձանա

ման սկզբից
դող օրվա

տերերի ռեեստ
րին փոխան
ն արժեքը): 
ին է, ապա
առաջին աշխ
արական է
աղվածքում

նախատեսվ

նային եկամտ
անվանական
կելու համա
ժանեն ներ
վ: 

բաշխման մա
մից ` ըստ ո
եկամտաբեր

նները և/կա
տոմսերի սե
յլատրվող գո

նները և/կա
դյունքում) դա
ւնքներից,  

լ օրենքով և

կսում են հա
յակաին պա
30-րդ, 36-րդ
վարկման օ
ականացվու

ատոմսի համ

 

ոնի չափն է,
ՀՀ Կենտրոն
Հ դրամով: 

նախորդող օ
նատերերի ռ
աշիվներին

վում է պարտ
կային հաշիվ
ահտկությու

հաշված 60-
ժամը 24.00
տրից քաղվա
նցելու միջո

պարտատո
խատանքայի
տալիս Հաշ
նշված քան

վում: 

տաբերությո
արժեքի նկ

ար պետք է
րդած գումա

ասին որոշու
որի թողարկվ
րությամբ 10

ամ մարմա
եփականությ
ործողություն

ամ մարմա
ատական կա

իրավական 

աշվարկվել տ
արբերական
դ, 42-րդ, 48-
օրեր): Եթե
ւմ է տվյալ օ

մար հետևյա

նական Բանկ

օրվա ժամը 
ռեեստրից ք
փոխանցել

տատոմսերի
վներին փոխ
ւններ սահմա

րդ ամսվա հ
0-ի դրությա
ածք, որի հիմ
ոցով, վճարո

ոմսի անվան
ին օրը: 
շվի Օպերա
նակության պ

ունը թողարկ
կատմամբ: Գ
ստացված զ
արի վրա

ւմը ընդունվե
վել է 5 տարի
00 ԱՄՆ դոլա

ան գումարը
յան իրավու
ններ,  

ան գումարը
արգով լուծա

ակտերով ս

տեղաբաշխա
նությամբ` տ
-րդ, 54-րդ և
ամսվա տ

օրվան հաջո

ալ բանաձևով

կի կողմից հ

24.00-ի դրո
քաղվածք, որ
լու միջոցով

ի մարման օ
խանցելու միջ
անված չեն: 

համապատա
ամբ Հաշվի 
ման վրա պա
ում է համ

նական արժ

ատորին` պա
պարտատոմ

կողի կողմից
Գնորդները ի
զուտ գումա
և ստացվա

ել է 2013թ. հ
ի շրջանառո
ար անվանա

ը սահմանվ
ւնքից բխող

ը սահմանվ
արման դեպք

սահմանված

աման առաջ
տեղաբաշխմ
և 60-րդ ամս
տվյալ օրը
որդող առաջ

վ` 

հրապարակվ

ությամբ Հաշ
րի հիման վ
վ, վճարում

րը` քաղված
ջոցով: 

ասխան օրն է
Օպերատոր

արտատոմսե
մապատասխ

ժեքի վճարո

արտատոմսե
մսերը մարե

ց սահմանվե
իրենց ստաց
արը (ստացվ
ած արդյուն

հոկտեմբերի
ության ժամկ
ական արժեք

 

ված 
իր 

ված 
ում 

այլ 

ջին 
ման 
սվա 

ոչ 
ջին 

ված 

շվի 
վրա 
մ է 

ծքի 

է: 
րից 
երի 

խան 

ւմն 

երի 
ելու 

ել է 
ցած 
ված 
նքը 

23-
կետ 
քով 
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40.000 
վճարմա
2013 թվ
«պարտա
 
ժբ. Պա
պարտա
Միակ ս
հետո, պ
օրենքի 
Բաժանո
 
ժգ. Ընկ
հարկատ

1. Շ
2. Ե

Շահութա
Հանրապ
պետութ
կազմակ
կազմակ
աղբյուր
«Շահութ
Շահութա
Պարտա

 
Ոչ ռեզի
Այսպես,
կապիտա
տոկոս դ
հանդես 
Եկամտա
Հանրապ
ձեռնարկ
հարկայի
գտնվել 
շահերի 
ժամանա
օրենքով
Պարտա
տոկոսնե
տոկոս դ
ֆիզիկակ
եկամուտ
 
Առաջա
 
1.Առաջա
գործողո
 
ա. Ընկե
ԱՄՆ Դո

հատ անվ
ամբ: 
վականի ն
ատոմսերի թ

արտատոմսե
ատոմսերի թո
սահմանափա
պետք է շրջա

129-րդ հ
որդագրությո

կերության 
տեսակների`
Շահութահա
Եկամտային

թահարկ: Հա
պետությունո
թյուններում 
կերպություն
կերպություն
ներից ստա
թահարկի մ
ահարկի գո

ատոմսերում 
 պարտա

անվանա
 մինչև մա

իդենտ կազմ
, եթե ոչ ռեզ
ալի հավելա
դրույքաչափ
գա Ընկերու
ային հարկ: 
պետության 
կատերերը 
ին տարում
է Հայաuտա
կենտրոնը 

ակաշրջանու
վ սահմանվ
ատոմսերից ս
երը (վճարվ
դրույքաչափ
կան անձա
տների հարկ

արկի ժամկե

արկի պայմա
ությունները,

երության թո
ոլար (40.000 

վանական 

նոյեմբերի 1
թողարկման,

երի նկատմ
ողարկման մ
ակումը համ
անառվեն մի
հոդվածի և
ունների  նվա

պարտատո
` 
արկ 
ն հարկ 
այաuտանի 
ում ստեղծվ

uտեղծվ
նները եւ դ
նները): Ընդ ո
ացվող հարկվ
մասին» ՀՀ 
ումարը հաշվ
ներդրում կա

ատոմսերի դ
ական արժեք
արումը վաճ

մակերպությ
զիդենտը հա
աճ և այլն) ա
փով: Արժեկտ
ւթյունը: 
: Հայաuտան

ռեզիդենտ
և նոտարնե

մ uկuվող կա
անի Հանրապ

գտնվում է
ւմ հարկ վճ
ված նվազ
ստացված ե
ված արժեկտ
ով: Ընդ որու

անց համար
կման կանոն

ետները և պ

անները, առա
 որոնք անհր

ողարկված պ
հատ, յուրա

արժեկտրոն

11-ին Ընկե
, տեղաբաշխ

մամբ որևէ
մասին որոշմ
մարվում է ա
իայն Ֆոնդայ
և ՀՀ կեն
ազագույն  և

մսերից ստ

Հանրապետ
ված կազմա
ված կազ
դրանց կողմ
որում վերջի
վող շահույթ
օրենքով ս

վարկվում է
ատարող ան
դիմաց ստաց
քի տարբերո
ճառքի և գնմա

յունների հա
այաստանյան
ապա նրա հա
տրոնների վ

նի Հանրապ
տ և ոչ ռ
երը: Ընդ որ
ամ ավարտ
պետությունո
է Հայաuտա
ճարողի համ
եցվող եկա
եկամուտներ
տրոնները) հ
ւմ,  Ընկերու
ր կհանդիսա
նները նույնն

պայմաններ

աջարկի վիճ
րաժեշտ են ա

պարտատոմ
աքանչյուրի ա

նային պար

երության տ
խման, շրջան

սահմանա
մամբ սահմա
այն, որ պար
յին Բորսայո
նտրոնական

 առավելագո

տացվող եկա

տությունում
ակերպությո
զմակերպութ
մից Հայաu
ններիս համ
թը: Հարկվող
սահմանված
է հարկվող շ
նձը եկամուտ
ցվող տոկոս
ությունից) և
ան գների դր

ամար շահո
ն աղբյուրնե
արկային գոր
վճարման պա

պետությունո
ռեզիդենտ
րում ռեզիդե
տվող տաuնե
ում ընդհանո
անի Հանրապ
մախառն եկ
ամուտների
րը կապիտա
հաշվառվում
ւթյունը պար
անա հարկ
են ոչ ռեզիդ

րը 

ճակագրությո
առաջարկից

սերի ընդհա
անվանական

րտատոմսեր

տնօրենների 
նառության և

ափակում թ
անված չէ:  
րտատոմսեր
ում, համաձա

բանկի 
ույն մեծությ

ամուտը են

մ շահութա
ունները և
թյունները, 
uտանի Հան
մար հարկվո
ղ շահույթը
ծ նվազեցու
շահույթի նկ
տ կարող է ստ
սից (գնման

րական տար

ութահարկը
երից ստանո
րծակալը պա
արագայում

ում եկամտա
ֆիզիկական
ենտ է համ
երկուամuյա
ուր առմամբ
պետություն
կամտի և «Ե

ու ծախս
ալի հավելաճ
մ են համա
րտատոմսերի
կային գործ
դենտ ֆիզիկա

ունը, ակնկա
ց օգտվելու հ

անուր ծավա
ն արժեքը 100

ր` արժեկտ

խորհրդի 
և մարման» ն

թողարկողի

րը Ֆոնդային
այն «Արժեթղ
16.04.2008թ. 
ունը սահմա

նթակա է

ահարկ են
ոչ  ռեզի

ինչպեu 
նրապետութ
ող օբյեկտ է հ
հարկատու

ւմների դրա
կատմամբ` 
տանալ երկո
գնի և մար

րբերությունի

հաշվարկվո
ում է պասիվ
արտավոր է
որպես հար

ային հարկ
ն անձինք`
մարվում այն
ա ցանկացա
բ 183 oր և ա
նում: Հարկվ
Եկամտային
սերի դրակ
ճից ենթակա
ախառն եկամ
ի արժեկտրո
ակալ: Պար
ական անձա

ալվող ժաման
համար  

ալը կազմում
0 ԱՄՆ դոլա

տրոնների կ

կողմից հ
նոր կարգ: 

կանոնադր

ն Բորսայում
ղթերի Շուկա

քիվ 125
անված չէ: 

հարկման 

վճարում 
իդենտները 

նաեւ 
թյունից դու
համարվում 
ւի համախա
ական տարբ

20 տոկոս դ
ու դեպքում`
րման ժաման

ից (կապիտա

ում է այլ դ
վ եկամուտն
գանձել շահ
րկային գործ

են վճարու
` այդ թվ
ն ֆիզիկակա
ծ ժամանակ
ավելի, կամ 
վող եկամու
ն հարկի մա
կան տարբ
ա չեն հարկմ
մտում և հա
ոնների մարմ
րտատոմսեր

անց համար: 

նակացույցը

մ է 4.000.000
ար): 

կիսամյակա

հաստատվել

րությամբ կ

մ ցուցակվել
այի մասին»
5-Ն որոշմա

ըստ հետև

 Հայաuտա
(oտարերկր
միջազգա

ւրu uտեղծվ
հայաստանյ

առն եկամտի
բերությունն
դրույքաչափ
 
նակ ստացվ

ալի հավելաճ

դրույքաչափ
ներ (տոկոսն
հութահարկ`
ծակալ պետ

մ Հայաuտա
վում` անհա
ան անձը, ո
կահատված
ում կենuակ
ւտը հաշվետ
ասին» ՀՀ սո
երությունն
ման, իսկ ա
արկվում են
ման ժաման
րից ստացվ

ը և այն 

0 (չորս միլի

 
ային 

լ է 

կամ 

լուց 
» ՀՀ 
ան: 

ևյալ 

անի 
րյա 

ային 
ված 
յան 
ի և 
է: 

փով: 

ված 

ճ): 

փով: 
ներ, 

 10 
տք է 

անի 
ատ 
որը 
ում 
կան 
տու 
ույն 

է: 
ահա 

10 
նակ 
ված 

իոն) 
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Առաջար
ընդհանո
 
բ. Պարտ
կողմից ա
Պարտա
աշխատ
պարտա
պարտա
Տեղաբա
նախատ
ճանաչմ
հոդվածն
Ընկերու
դադարե
հրապար
 
1. գ. Ա
Գնման Հ

- ի

ս
- ձ
- ն
- ա
- հ

պ
Գնման Հ
 
Էլեկտրո
փոստի հ
 
դ. Տեղաբ
 
ե. Գնոր
ընթացքո
հայտերի
ստանալ
միջոցով
կապված
հայտը: 
 
զ. Պարտ
պարտա
 
է. Պրատ
համար 
փոխանց
Պարտա
Գնորդի 
հաշվին 
հանձնա
Ընկերու

րկվող արժե
ուր անվանա

տատոմսերի
ազդագրի գր

ատոմսերի տ
տանքային օ
ատոմսերի 
ատոմսի իրա
աշխումը հետ
տեսում, սակ
ման հանգամ
ներով սահմ
ւթյունը պա
եցնելու և դ
րակել իր ին

Անձը, որը նպ
Հայտ, որը պ
իր անունը 
(իրավաբան
ստորագրութ
ձեռք բերվող
նշում ձեռք բ
արժեթղթերի
հավաստիա
պահից առն
Հայտին պետ

ոնային տեղե
հասցե: 

բաշխման ըն

րդների կող
ում դրանք կ
ի համապա
լ Ընկերությ
վ: Հետ կանչվ
ծ ծախսերը 

տատոմսերի
ատոմս, իսկ ո

տատոմսերի
«ՎՏԲ Հայաս
ցի իր կողմի

ատոմսերի դի
կողմից Գնմ
փոխանցելո

արարական է
ւթյան հաշվի

եթղթերի քա
ական ծավալ

ի տեղաբաշխ
րանցումից հ
տեղաբաշխմ
օրը: Տեղաբա
տեղաբաշխ

ացման օրը: 
տաձգելու կ
կայն պարտ
մանքներ կա
մանված հիմք
արտավորվու
դրա ընթացք
նտերնետայի

պատակ ուն
պետք է բովա

և ազգանո
նական անձի
թյունը).  
ղ պարտատո
բերվող պար
ի անձնակա

ացում այն մա
վազն 24 ժամ
տք է կցվի նա

եկատվությո

նթացքում ա

ղմից գնման
կարող են հե

ատասխան գ
յունից` համ
ված հայտեր
պետք է կա

ի ձեռք բերմ
որպես առավ

 դիմաց վճա
ստան Բանկ
ց գնվող պա
իմաց ոչ դրա
ման Հայտը 
ուց հետո, Ըն
է տալիս Հա
ից գնորդի հա

անակը կազ
լով: 

խումն (առա
հետո 4-րդ ա
ան ավարտ
աշխման ըն

խման դեպք

կամ չեղյալ
տատոմսերի
արող են հան
քերի առկայ
ւմ է տեղա
քում ստացվ
ին էջում`ww

ի ձեռք բերե
անդակի` 
ունը, անձնա
ի դեպքում՝

ոմսերի քանա
րտատոմսեր
ան հաշվի հա
ասին, որ ա
մ առաջ: 
աև պարտատ

ուն ստանալ

առաջարկի ըն

ն հայտերը
ետ կանչվել
գումարները
մապատասխ
րի գումարնե
ատարի գնոր

ման հայտո
վելագույն` թ

արումները ը
կ» ՓԲԸ-ում

արտատոմսեր
ամական ձևո
ներկայացն

նկերությունը
աշվի Օպերա
աշվին փոխա

զմում է 40.0

աջարկի իրա
շխատանքա

տը համարվո
նթացքում, 
քում, տեղա

հայտարար
ի առաջարկ
նդիսանալ «
ությունը: 

աբաշխումը
ված միջոցն

ww.shenholdin

ել Պարտատ

ագրային տվ
անվանումը

ակը. 
ի քանակի լր

ամարը. 
ազդագիրը նր

տոմսերի դիմ

լու համար Գ

նդհանուր ծա

ներկայացն
գնորդի կող
գնորդները

խան բանկա
երի վերադա
րդը, որը հե

ում որպես
թողարկման

ընդունվելու
բացված 160
րի համար ա
ով վճարում ն
նելուց և համ
ը կամ տեղա
ատորին համ
անցելու համ

000 հատ` 

ականացումը
ային օրը (թող
ում է տեղա
մինչև քսա
աբաշխման

րելու համա
կի և տեղա
«Արժեթղթեր

կասեցնելո
ները վերադ
ng.com:  

տոմսեր, առձ

վյալները, բն
ը, գտնվելու

րիվ կամ մա

րան է տրամ

մաց վճարմա

Գնորդը հայ

ավալի նվազ

նելու պահի
ղմից համապ
կարող են

ային հաշվի
արձման դեպ
ետ է կանչել

նվազագույն
 ողջ ծավալը

են միայն ա
06200075100
անհրաժեշտ
նախատեսվա
մապատասխ
աբաշխողը մ
մապատասխ
մար: 

4.000.000 (չ

) սկսվում է
ղարկման օր
աբաշխման
ներորդ աշ
ավարտը

ար թողարկո
աբաշխման
րի շուկայի մ

ւ և շարու
արձնելու մ

ձեռն տեղաբ

նակության
վայրը, իրա

սնակի բավա

մադրվել Գն

ան մասին փ

տում պետք

զեցում չի նա

ից հետո 5
պատասխան

2 աշխատա
ն ընկերութ

պքում բանկա
լ իր կողմից 

ն մեծություն
ը` 40.000 հա

անկանխիկ ձ
1 հաշվի հա
գումարը:  
ած չէ: 
խան գումար
մեկ աշխատա
խան քանակ

չորս միլիոն

է ՀՀ կենտրո
ր):  
սկզբից հետ

շխատանքայ
համարվու

ողը որևէ հ
հետաձգման
մասին» ՀՀ օ

ւնակելու, տ
մասին տեղե

աշխողին է 

վայրը, ստո
ավասու /լիա

արարման մա

նման Հայտը

աստաթուղթ

ք է նշի նաև 

ախատեսվում

աշխատան
ն գրությամբ:
անքային օրվ
թյան կողմից
ային փոխան
նախապես 

ն կարող է 
ատ պարտատ

ձևով: Գնորդը
ամարին միա

րը Ընկերութ
անքային օր
կությամբ պա

ն) ԱՄՆ դոլ

ոնական բան

տո քսաներո
ին օրը բո
ւմ է վերջ

հանգամանք
ն կամ չեղ
օրենքի 20 և

տեղաբաշխո
եկատվությո

ներկայացն

որագրությո
ազորված/ ան

ասին. 

ը ստորագրե

թը: 

էլեկտրոնա

մ: 

նքային ժամ
: Հետ կանչվ
վա ընթացք
ց փոխանցե
նցումների հ
ներկայացվ

նշվել 1 հա
տոմս: 

ը Ընկերությ
անվագ պետ

թյան բանկա
րվա ընթացք
արտատոմսե

 
լար 

նկի 

որդ 
ոլոր 
ջին 

չի 
ղյալ 
և 21 

ւմը 
ունը 

ում 

ւնը 
նձի 

ելու 

ային 

մվա 
ված 
ում 
ելու 
հետ 
ված 

ատ 

յան 
տք է 

ային 
ում 
երը 
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Գնորդնե
արժեթղ
կանոննե
 
ը. Պարտ
աշխատ
պարտա
պարտա
հնարավ
կայքում
 
թ. Սու
նախատ
ժամկետ
 
2. Տեղաբ
 
ա. Սույն
ինստիտ
 
բ.  Գնոր
մերժվու
բավարա
տեղեկա
ներկայա
համար Գ
 
3. Առաջ
 
ա. Մեկ պ
 
 

որտեղ. 
P - Պ
A - Պ
C - Տ
r - մ

փ
DSC - գ

օ
E - գ

վ
N –  տ
i –  ա

վ
1

 
Սույն բա
գին): 
 

երը 1 աշխա
ղթերի սեփա
երի: 

տատոմսերի
տանքային օ
ատոմսերի 
ատոմսի իրա
վորինս սեղմ
մ (www.shenh

ւյն ազդագ
տեսված չէ, 
տի հերթակա

բաշխման պ

ն ազդագրով
տուցիոնալ նե

դների կողմի
ւմ են: Հաստ
արված (լրիվ
անալ ինչպե
ացնելուց 1 
Գնորդը հայ

արկի գինը  

պարտատոմ

Պարտատոմ
Պարտատոմ
Տարեկան վճ
մինչև մարու
փաստացի/փ
գործարքի կ
օրերի թիվն 
գործարքին 
վճարման օր
տվյալ պահի
արժեկտրոն
վերջնական 
10 արժեքներ

անաձևով հա

ատանքային 
ականությու

ի տեղաբաշխ
օրը: Տեղաբա
տեղաբաշխ
ացման օրը
մ ժամկետնե
holding.com) 

գրով առաջ
իսկ Գնորդ

անության:  

լանը 

վ ներկայաց
երդրողների

ից գնման հա
տատված հա
վ կամ մասնա
ես տեղաբա
աշխատան
տում պետք 

մսի տեղաբա

մսի գինն է, 
մսի անվանա
ճարվող արժ
ւմ տարեկան
փաստացի), 
կատարման 
է, 
նախորդող 
րերի քանակ
ին մնացած ա
նի տվյալ հե
մարումը մն
րը: 

աշվարկված

օր հետո ի
նը հավաս

խման ավար
աշխման ըն

խման դեպք
ը: Պարտատ
երում (բայց
հրապարակ

ջարկվող պ
դների կողմի

վող առաջա
ին և այլն):  

այտերը տեղ
այտերը գնոր
ակի` ըստ հ

աշխողի գրա
նքային օրվա
է նշի նաև էլ

աշխման գին

ական արժեք
ժեկտրոնային
ն եկամտաբե
 
պահից մի

արժեկտրոն
կն է, 
արժեկտրոնի
երթական հ
նացած արժե

ծ գինը իր մ

իրենց Հաշվի
ստող քաղվ

րտը համար
նթացքում, 
քում, տեղա
տոմսերի տ
ց ոչ ավելի
կում է տեղա

պարտատոմ
ից Գնման 

արկը ուղղվա

ղաբաշխողին
րդի կողմից 
հայտում կատ
ասենյակից, 
ա ընթացում
լեկտրոնայի

ը որոշվում է

քն է` 100 (մեկ
ն տոկոսադր
երությունն է

ինչև առաջիկ

նի վճարման

ի վճարումնե
համարն է, 
եկտրոնների

մեջ ներառու

ի Օպերատո
վածք` համ

րվում է տեղ
մինչև քսա
աբաշխման
տեղաբաշխմա
քան 2 աշխ

աբաշխման ա

մսերի համ
Հայտերը բա

ած է ներդրո

ն ներկայացն
հետ չկանչվ
տարված նշ
այնպես էլ
մ: Էլեկտրո
ին փոստի հա

է համաձայն

կ հարյուր) Ա
րույքի բացա
է (օրերի հաշ

կա արժեկտ

ն օրից մինչ

երի քանակն
որը փոխվո
ի վճարումնե

ւմ է նաև կո

որից կարող 
աձայն տվյ

ղաբաշխման
ներորդ աշ
ավարտը

ան ավարտ
խատանքային
արդյունքներ

մար նախա
ավարարվու

ողների բոլոր

նելուց հետո
վելու դեպքո
ման)`, որոն
լ էլեկտրոն
ոնային տեղ
ասցե:  

ն հետևյալ բա

	,			
ԱՄՆ դոլար, 
արձակ արժե
շվարկման պ

տրոնի վճար

չև գործարք

ն է,  
ում է կախվ
երի քանակի

ուտակված ա

են պահան
վյալ Հաշվի 

 սկզբից հետ
շխատանքայ

համարվու
տից հետո 
ն օրը) իր ի
րի մասին հա

ապատվությա
ւմ են ըստ 

ր խմբերին 

ո դրանք հաս
ում դրանք հ
նց մասին Գն
ային եղան
ղեկատվությո

անաձևի` 

 

 
եքն է` 0.11 
պայմանակա

րումը մնաց

ի հաջորդող

ված տվյալ 
ից, և կարող է

արժեկտրոն

նջել և ստան
Օպերատո

տո քսաներո
ին օրը բո
ւմ է վերջ
Ընկերությո
ինտերնետա
աշվետվությո

ան իրավո
ներկայացմ

(հանրությա

ստատվում կ
համարվում 
նորդը կարո
նակով` հայ
ուն ստանա

անությունը 

ցած փաստա

ղ արժեկտրո

պահից մի
է ընդունել 1

նները (կեղտ

 
նալ 
որի 

որդ 
ոլոր 
ջին 
ւնը 

ային 
ուն: 

ունք 
ման 

անը, 

կամ 
են 

ող է 
յտը 
ալու 

ացի 

ոնի 

ինչև 
-ից 

տոտ 
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Սույն ա
ինտերնե
յուրաքա
Պարտա
գինը` 10
Պարտա
Ընկերու
Ընդ որո
սահման
 
Գնորդնե
արժեթղ
պետք է
սակագն
 
4. Տեղաբ
 
ա. Սու
տեղաբա
 
բ. Որպե
բաժնետ
հասցեն 
email` m
 
գ. Տեղաբ
Համաձա
հարյուր
իսկ գինը

Տեղաբա
գործարք
ընդունե
 
Տեղաբա
տեղաբա
 
դ. Տեղա
կնքում չ
 
ե. Գնոր
համար 
փոխանց
մատուց
Իրենց ա
բանկի կ
ծառայու
 
Առևտրի
 
ա. Սույն
օրվա ըն
տեղաբա
առևտրի
չցուցակ

ազդագրի գրա
ետային կայ
անչյուր օրվա
ատոմսերի տ

00.89 ԱՄՆ դ
ատոմսերի դի
ւթյան բանկա
ում` տեղաբա
նված բանաձ

երը բուն տ
ղթերի կամ դ
է կատարեն
նային քաղա

բաշխումը  

ւյն ազդագր
աշխում նախ

ես Ընկերութ
տիրական ըն
ՀՀ, ք. Երևա

mail@capital.c

բաշխողի հե
այն պայման
ր հազար) ՀՀ 
ը որոշվում է

աշխողը իր 
քներ` գնոր
ելով և համապ

աշխողը գոր
աշխելու համ

աբաշխողի հ
չի նախատես

րդները ձեռք
«ՎՏԲ Հայա

ցումը կարո
ում են տվյա

անունով արժ
կողմից լիցեն
ւթյուն (ցանկ

ին թույտվո

ն ազդագրով
նթացքում Ըն
աշխված պա
ին թույլտվո
կվելու դեպք

անցումից հ
քում` www

ա մեկ պարտ
տեղաբաշխմ
դոլար է: 
իմաց վճարո
ային հաշվին
աշխման ընթ
ձևով) կլորաց

տեղաբաշխմա
դրամային հա
ն համապա
քականությա

րով առաջա
խատեսված չ

թյան պարտա
նկերությունը
ն 0010, Մ.Խո

com.am, ինտ

ետ տեղաբաշ
նագրի Տեղա
դրամ: Տեղա
է վերևում բե

անունից, որ
րդներից /ն
պատասխա

րծադրելու է
մար: 

հետ երաշխա
սվում: 

ք բերվող պ
աստան Բա
ող են կատա
ալ ծառայությ
ժեթղթերի հա
նզիա ստացա
կը տես www

ությունը և ա

վ առաջարկվ
նկերությունը
արտատոմսե
ության հայ
քում սույն թ

հետո, բայց ո
.shenholding

տատոմսի գին
ան ընթացք

ումները ներ
ն համապատ
թացքում մեկ
ցվում է` ստ

ան ծառայո
աշվի բացմա
ատասխան 
ան: 

արկվող պա
չէ: 

ատոմսերի տ
ը (Ներդրում
որենացու փո

տերնետային

շխման ծառա
աբաշխողի վ
աբաշխողի կ
երված բանա

րպես բրոքե
ներդրողների
ան հանձնարա

է լավագույ

ավորված տ

պարտատոմս
անկ» ՓԲԸ-ո
արել բոլոր
յունը: 
աշիվների բա
ած բոլոր այ

w.cba.am կամ

առևտրի կա

վող արժեղթ
ը կդիմի «ՆԱ
երը կարգավ
յցը կարող
թողարկումը

ոչ ուշ քան 
.com, կհարա
նը:  
քում մեկ պ

րդրողները կ
տասխան գու
կ պարտատո
որակետից հ

ության հետ 
ան համար հ
բանկում կ

արտատոմս

տեղաբաշխո
մային ծառա
ող. 15, 2-րդ հ
էջը` www.c

այություններ
վարձատրութ
կողմից առաջ
աձևի միջոցո

եր, կնքում
ից/ տեղաբշ
արագրեր Հա

յն ջանքեր

տեղաբաշխմա

սերի դիմաց
ում բացված
այն բանկեր

ացման համ
յն անձանց, ո
մ www.nasdaq

ազմակերպո

թերի տեղաբ
ԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷ
վորվող շուկ
է նաև չ

ը կհամարվի

տեղաբաշխ
ապարակի տ

պարտատոմս

կատարվում
ւմարը փոխա
ոմսի համար
հետո երկու 

կապված ո
հնարավոր է
կամ Պահառ

սերի տեղա

ող հանդես
այություններ
հարկ, գրաս
apital.com.am

րի մատուցմ
թյան չափը
ջարկվող պա
վ:  

է պարտատ
շխման կա
աշվի Օպերա

(best effor

ան պայման

ց գումարներ
ծ 160620007
րի միջոցով

մար գնորդնե
որոնք մատո
qomx.am ինտ

ումը  

բաշխման ա
ԷՔՍ Արմենիա
կայում առև
չբավարարվե
ի չեղյալ, և

խման առաջի
տեղաբաշխմ

սի համար հ

մ են ԱՄՆ դ
անցելու միջո
ր փոխանցվ
նիշի ճշտութ

որևէ ծախս 
է որոշակի վ
ռուի մոտ, 

աբաշխման

կգա «Կապի
րի մատուցմ
սենյակ 6, հեռ
m: 

ման պայմնա
կազմում է
արտատոմսե

տոմսերի առ
րգով սահմ
ատորին ներ

rts) պարտա

նագիր չի կն

րը պետք է 
751001  հա
վ, որոնք իրե

երը կարող ե
ուցում են ա
տերնետային

ավարտից հե
ա»ԲԲԸ-ին և կ
ևտրին թույլա
ել: Տեղաբա
Ընկերությա

ին օրը, Ընկ
ման ողջ ընթ

հնարավոր 

դոլարով, ան
ոցով: 
ող գումարը
թյամբ:  

չեն կատա
վճարներ, որո
համաձայն

համար եր

իտալ Ինվես
ման լիցենզի
ռ (37410) 54-

ագիրը կնքվե
1.600.000 (մ
երի քանակը

ռաջնային տ
մանված Գն
կայացնելով

ատոմսերը 

նքվել և նմա

փոխանցեն
աշվե համար
ենց կանոնե

են դիմել ՀՀ 
արժեթղթերի 
ն կայքերում

ետո հինգ աշ
կգործադրի 
լատրելու հա
աշխված պա
ան տնօրենն

կերությունը 
թացքի համա

առավելագո

նկանխիկ ձև

ը (հաշվարկվ

արում, սակա
ոնք գնորդնե
ն վերջիններ

րաշխավորվ

ստմընթս» փ
իա ՆԸ թիվ
64-31, 54-74-

լ է 23.10.2013
մեկ միլիոն վ
ը 40.000 հատ

տեղաբաշխմ
նման Հայտ
վ: 

ներդրողներ

ան պայմնագ

ն Ընկերությ
րին, իսկ բ
երի համաձա

կենտրոնակ
պահառությ

մ): 

շխատանքա
բոլոր ջանքե
ամար, սակա
արտատոմսե
ների խորհր

 
իր 

ար` 

ույն 

ևով, 

ված 

այն 
երը 
րիս 

ված 

փակ 
6)` 

-31, 

3թ.: 
վեց 
տ է, 

ման 
տեր 

րին 

գրի 

յան 
ուն 
այն 

կան 
յան 

ային 
երը 
այն 
երը 
րդի 
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կողմից 
պարտա
տոկոսնե
 
բ. Մինչ
պարտա
վերջին 
AMSHNC
Արմենիա
 
գ. Առաջ
ստեղծող
ցուցակո
պայման
պարտա
 
Լրացու
 
1. Պարտ
որևէ խո
 
2. Պարտ
արտաքի
 
3. Պարտ
չկա: 
 
4. Պարտ
վարկան
Նշված 
վարկայի
գնահատ
թափան
«Ա+»-ից 
կենտրոն
ժամանա
կողմից 
ձեռնարկ
ռիսկերի
ստացած
պարտա

համապատ
ատոսերի բոլ
երը:  

չ այժմ Ընկ
ատոմսեր, որ

թողարկմա
CB26ER1) ա
ա ԲԲԸ-ում և ը

ջարկվող պա
ղ անձինք ա
ումից հետո
նագիր արժե
ատոմսերի շո

ւցիչ տեղեկա

տատոմսերի
որհրդատու ն

տատոմսերի
ին աուդիտի

տատոմսերի 

տատոմսերին
նիշը «Գ-»-ն է
վարկանիշը
ին պատմու
տականի հ
ցիկության, 

«Գ-»  վար
նական բան
ակ: Ի լրում
տրված վա
կություններ
ի կշռման ա
ծ ձեռնարկո

ատոմսերը: 

տասխան 
լոր գնորդնե

կերությունը 
րոնք բոլորն
ամաբ տեղ
արժեկտրոնա
ընդգրկված ե

արտատոմսե
առայժմ չկան
ո Ընկերությ
եթղթերի շուկ
ուկա ստեղծո

ատվությու

ի մասին տեղ
ներգրավված

ի մասին տ
ի կողմից աու

մասին տեղ

ն շնորհված 
է: 
ը ՀՀ կենտ
ւթյան, ֆինա
հիման վրա
օբյեկտիվութ
կանիշ ստա
նկը կարող է
մն սրան, բա
արկերի, ինչ
րի պարտատ
արտոնյալ սա
ություններին

որոշման կ
երը կստանա

թողարկել
ն էլ կարգա
աբաշխված
ային պարտ
են Bbond ցո

երի երկրորդ
ն: Սակայն ի
յունը հնար
կայի որևէ մ
ող:   

ն 

ղեկությունն
ծ չի եղել: 

տեղեկություն
ւդիտի չի են

ղեկություննե

վարկանիշ

տրոնական բ
անսատնտես
ա` առաջն
թյան, օպերա
ացած ձեռնա
է ընդունել ո
արձր վարկա
չպես նաև
տոմսերի գնմ
անդղակ, ին
ն, ինչպես նա

կայացման
ան ներդրված

և տեղաբա
ավորվող շու

1500 մլն
տատոմսերը
ւցակում: 

դային շուկա
իրացվելությա
րավորինս ս
մասնագիտա

ների մասում

նների մասո
թարկվել: 

երի մեջ երրո

չկա: Ընկերո

բանկը ձեռն
սական վիճա
նորդվելով
ատիվության
արկությունն
որպես գրավ
անիշ ստաց
առևտրային
ման համար
նչը կշահագ
աև ձեռք բեր

հաջորդ ա
ծ գումարներ

աշխել 2760 
ւկայում թույ
ն. ընդհանո
ներկայումս

այում իրացվե
ան ապահա
սեղմ ժամկե
ացված անձի

մ ներկայացվ

ում ներկայա

որդ անձանց

ության ՀՀ կե

նարկություն
ակի վերլուծո
մասնագիտ

ն և համադր
ների կողմի
վ` բանկերի
ցած ձեռնար
ն բանկերի
ՀՀ ԿԲ կողմ
գրգռի բանկ
րել այդ ձեռն

աշխատանք
րը` ներռյալ

մլն. ՀՀ դր
յլատրվել են
ուր անվան
ս թույլատրվ

ելիության ա
աովման նպա
ետներում կ
 հետ, որով

ված տեղեկո

ացված տեղ

ց կողմից ստ

ենտրոնակա

ններին շնո
ության և գո
տական խո
րելիության ս
ից թողարկվ
հետ ռեպո հ
րկություններ
կողմից բա
ից սահմանվ
երին վարկա
նարկություն

քային օրվա
լ մինչ այդ օր

րամ ընդհա
ն առևտրին
նական ծա
ված են ՆԱՍ

ապահովման
ատակով, պա
կկնքի համ
տվյալ անձը

ությունների

ղեկությւններ

տացված տեղ

ան բանկի կող

որհում է ձ
ործունեությա
որը ուսում
սկզբունքներ
ված պարտ
համաձայնա
րին առևտր
արձր վարկա
վել է բանկեր
ավորել բար
նների կողմի

ա ընթացք
րը կուտակվ

նուր ծավա
ն: Ընկերությ
ավալով (ISI
ՍԴԱՔ ՕԷՄԷ

ն համար շու
արտատոմսե
մապատասխ
ը կհանդիսա

ի հետ կապվ

րը Ընկեությ

ղեկատվությ

ղմից շնորհվ

ձեռնարկությ
ան որակակ
մնասիրությա
րով: Ըստ այդ
տատոմսերը
ագրերի կնքմ
րային բանկե
անիշ ստաց
րի ակտիվնե
րձր վարկան
ից թողարկվ

 
ում 
ված 

ալով 
յան 
IN` 
ԷՔՍ 

ւկա 
երի 

խան 
անա 

ված 

յան 

ուն 

ված 

յան 
կան 
ան, 
դմ` 
ՀՀ 

ման 
երի 
ցած 
երի 
նիշ 
ված 
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Անկախ
 
1. 2011թ
êäÀ-Ý. Ñ
2012 թ. Ը
ՓԲԸ-ն. հ
 
2. Ազդա
աուդիտ
աշխատ
ընտրութ
աուդիտ
 
Ռիսկա
 
Թողարկ
միայն Ը
գործոնն
Պոտենց
կարող է
Ենթադր
որոնք ն
կարող է
 
Չնայած 
առնչվու
շինարա
շինարա
Թեև ան
ծավալը 
մրցակցո
 
Ընկերու
գործոնն
Ընկերու
մրցակցո
ապրանք
 
Ընկերու
այդ, ընկ
ապրանք
տատան
Այսպիսո
 
Ընկերու
Վերջինի
սպասար
գործող 
հասույթ
 
Ընկերու
Հանքերի

խ աուդիտոր

թ. Ընկերությա
Ñ³ëó»Ý` ÐÐ ù
Ընկերության
հասցեն՝ ՀՀ ք

ագրի գրանց
տն իրականա
տանքից ազա
թյանը, սկա

տն իրականա

յին Գործոն

կողի` արժեթ
Ընկերության
ների:  
ցիալ ներդրո
է երբևէ կրե
րաբար կարո
ներկայումս 
է կորցնել ներ

Ընկերությա
ւմ է շինա
արության շ
արության ծա
նկման տեմպ

կազմել է 
ության աճին

ւթյան ռիսկի
ներ:  
ւթյան ռիսկի
ությունը, 
քանյութակա

ւթյան գործո
կերության 
քի գնի վր
նումները, նե
ով, ընկերութ

ւթյունը զբաղ
իս հետևանք
րկումը նույ
արտադրող

թի փոքր տատ

ւթյունը վերջ
ից արդյունա

ԹՈՂԱՐ

րները 

ան Ֆինանսա
ù. ºñ¨³Ý , Հա
ն ֆինանսակ
ք. Երևան 001

ցման ներկա
ացրած անձա
ատման դեպք
այան բաժնե
ացնելու համա

ններ 

թղթերից բխո
ն ֆինանսկա

ղը պետք է գ
ել: Թողարկո
ող են լինել 
հայտնի չեն
րդրված գում

ան առաջար
արարությա
ուկայում զ

ավալը կազմե
պը նվազել 

479.4 մլրդ 
ն: 

ի վրա կար

ի վրա ազդ
սահմանա

ան պաշարնե

ունեության ո
մրցակիցներ
րա ազդում
երկրված ապ
թյան գործու

ղվում է արտ
քով Ընկերո
նպես մեծ գ
ղ ընկերությ
տանումների

ջին երկու տ
ահանված գր

ՐԿՈՂԻ ՎԵ

ական հաշվե
անրապետու
կան հաշվետ
19, Պռոշյան

այացմանը
անց կողմից ա
քեր չեն եղե
ետերերի ժո
ար ընտրել «

ող պարտավ
ան վիճակա

գիտակցի, որ
ողը բացահա
լրացուցիչ 

ն, և ցանկաց
մարը կամ դ

րկի բազմա
ն ոլորտին
զգալի անկ
եց 575.7 մլրդ
է, տենդենցը
դրամ: Բա

րողեն դրակ

դող բացաս
ափակ շո
երի մեծ ծավ

ոլորտում գո
րն են հանդ
մ է փոխադ
պրանքները
ւնեության ոլ

տադրությամ
ությունը ներ
գումար է կա
յունների հա
ի նկատմամ

տարիների ը
րեթե ամբող

ԵՐԱԲԵՐՅԱ

ետվությունն
ւթյան 78/26,
տվություննե
2/1, իրավ. հ

նախորդող
աշխատանք
ել: §Աուդիտ
ողովը 2012 
«Ֆինտեխ Աո

վորություննե
աի վատթար

ր ստորև բեր
այտել է միա
ռիսկեր, որո
ցած այդպիս
րա մի մասը

ազանությանը
ն: Ֆինանս
կում նկատ
դ դրամ նախ
ը դեռևս շա

ացի այդ հա

կան և բաց

սական գործ
ուկան, հ
վալները:  

ոյություն ուն
դիսանում ն
դրման և
նույնպես մ

լորտում շուկ

մբ, ուստի ըն
րգրավել է մ
ազմում: Այս
ամար, ինչը
մբ: 

ընթացքում շ
ղջ հումքն հա

Լ ՏԵՂԵԿՈ

ների  ³áõ¹Çï
 Ñ»é. (+374 1
երի աուդիտն
հասցե՝ Գր. Ա

վերջին եր
քից հրաժար
 Սերվիս¦  ê
թվականի

ուդիտ¦ ՓԲԸ

երի կատար
րացումը, որ

րված ռիսկեր
այն այն ռիս
ոնք թողարկ
սի ռիսկ կար
ը: 

ը, Ընկերութ
սական ճգն
տվեց, մասն
խորդ՝ 2008 թ
արունակվում
ագեցվածությ

ցասական ա

ծոններն են
հաստատուն

նեն մի քան
նաև ներկրո
մաքսազերծ
մրցակից են
կան հագեցա

նկերության կ
մեծ քանակո
 հանգաման
ը զգայուն

շահագործել
անդիսանում

ՈՒԹՅՈՒՆՆ

ïÝ Çñ³Ï³Ý³
0) 544 788: 
ն իրականա
Արծրունու 78

կու տարվա
րման, վերըն
êäÀ-Ý մաս
ֆինանսակ

-ին: 

րման ունակո
րը կարող է 

րը ոչ բոլոր ռ
սկերը, որոն
կողն այժմ չ
րող է հանգ

թյան գործու
նաժամի հ
նավորապես
թվականի 85
մ է՝ 2012 թվ
յունը տվյա

ազդեցությու

ն՝ շինարար
ն ծախս

նի արտադրո
ողները: Թեև
ծման ծախս
ն ընկերությա
ած է:  

կապիտալ ծա
ությամբ դրա
նքը հատկա
է դարձնում

լ է կավի, գ
մ է վերջնակ

ՆԵՐ 

³óñ»É ¿  §Աո

ացրել Է §Ֆին
8/3, հեռ. (+37

ա ընթացքու
տրությանը 
սնակցել է 20
կան հաշվե

ության վրա 
հետևանք 

ռիսկերն են, 
նք նա համա
չի համարում
գեցնել նրան

ւնեությունը 
հետևանքով 
՝ 2009 թվ
8.6 մլրդ դրա
վականին շի
լ ոլորտում 

ւն ունենալ 

ության ոլո
սերի գեր

ող ընկերութ
և վերջինիս
սերը և ար
ան արտադր

ախսերը բա
ամական մի

անշական է տ
մ Ընկերութ

գիպսի և ավ
կան արտադ

ուդիտ Սերվի

նտեխ Աուդի
74 10) 229 23

ւմ թողարկո
չմասնակցե

012թ. աուդի
տվություննե

կարող է ազ
լինել մի շա

որ թողարկո
արել է էակա
մ էական կա
ն, որ ներդրո

հիմնական
Հայաստա

վականին, ե
ամի համեմա
ինարարությ
նպաստում

մի շարք

րտում գործ
րակայությու

թյուններ, բա
ս պարագայ
րտարժութա
րանքի համա

ավական մեծ
իջոցներ, որո
տվյալ ճյուղ
թյան շահու

վազի հանքե
դրաքի արժե

 

իս¦  

իտ¦ 
8: 

ողի 
լու, 
իտի 
երի 

զդել 
արք 

ողը 
ան: 
ամ, 
ողը 

ում 
անի 
երբ 
ատ: 
յան 
մ է 

այլ 

ծող 
ւնը, 

ացի 
ում 

ային 
ար: 

են: 
ոնց 
ում 
ւյթը 

երը: 
եքի 
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մոտ 40%
նաև արտ
 
Ընկերու
արտարժ
ենթարկ
 
Ընկերու
Իրացվել
քաղաքա
բարձր 
մարելու
 
Ֆինանս
ունենալ
ակտիվո
բացասա
 
Ընկերու
մատակա
կբերի մա
կապող 
Ընկերու
 
Աշխարհ
արդյուն
ազդեցու
ակտիվո
Թողարկ
 
Ընկերու
ազդեցու
գործոնն
ռիսկերի
արդյուն
 
Տեղեկա
 
Թողարկ
 
ա. Ընկեր

§
“
C

 
 ÀÝÏ»ñáõ
 §
 “
 C
 
Ընկերու
 
Ընկերու
իրավահ
իրավահ

%: Այս փոփո
տարժութայի

ւթյունը գոր
ժույթի փո
վում է Եվրո

ւթյունը իր բ
լիության ռի
ականություն
իրացվելիու
ւ նպատակով

սատնտեսակ
լ երկրում ը
ության նվա
աբար կազդի

ւթյունը որո
արարումներ
ատակարար
ճանապար

ւթյան բնակա

հաքաղաքակ
նքում հնարա
ւթյուն ունեն
ության և բ
կողի իրացմա

ւթյունը ձեռ
ւթյունները ն
ները Ընկերո
ի բացասակ
նավետությու

ատվություն

կողի պատմո

րության ֆիր
§Þ»Ý Հոլդին
“Шен Холди
Closed Joint S

õÃÛ³Ý Ïñ×³ï
§Þ»Ý Հոլդին
“Шен Холди
CJSC §Shen H

ւթյան կազմա

ւթյունը անվա
հաջորդը, ո
հաջորդը՝ հա

ոխությունը թ
ին և այլ ռիս

րծարքներ 
ոխարժեքայի
ոյի և ԱՄՆ դո

նականոն գո
իսկը նվազեց
ն՝ պահելով 
ւթյուն ունե
վ: 

կան ճգնաժա
ընդհանուր տ
ազման, այն
ի թողարկողի

ոշակի կա
րի զգալի մ
րների երկար
րհների հնա
անոն գործու

կան և ն
ավոր է առաջ
նալ երկրում 
բնակչության
ան ծավալնե

ռնարկում 
նվազեցնելո
ության հսկո
կան ազդե
ւնը չի երաշխ

ն թողարկող

ություն և զա

րմային լրիվ 
նգ¦ ÷³Ï μ³Å
нг” закрыто

Stock Compan

ï ýÇñÙ³ÛÇÝ ³
նգ¦ ö´À  
нг” закрыто

Holding¦ 

ակերպաիրա

անափոխվե
որն էլ հա
ամաձայն 199

թույլ է տվել Ը
սկերը կապվա

է իրական
ին տատա
ոլարի փոխա

ործունեությ
ցնելու համա
բավարար
ցող ակտիվ

ամի հետևա
տնտեսակա
նպես էլ բն
ի իրացան ծա

ախվածությու
ասը կազմո
րաժամկետ
արավոր խն
ւնեության վր

ներքաղաքա
ջ գան այնպի
ընդհանուր 
ն եկամուտն
երի վրա: 

է անհրաժ
ւ համար: Ա
ողությունից 
ցությունը 
խավորվում 

ղի մասին

արգացումը 

անվանումն
ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
ое акциoнерн
ny §Shen Hold

³Ýí³ÝáõÙÝ ¿

ое акциoнерн

ավական ձևը

լ է և հանդի
անդիսանում
99 թվականի

Ընկերությա
ած հումքի ն

նացնում ա
նումների
արժեքի ազդե

ան ընթացքո
ար, Ընկերու
դրամական
վներ՝ ժամա

անքները կա
ն իրավիճա
նակչության
ավալների վ

ւն ունի հ
ում է ներմու
խաթարման
նդիրներ), կ
րա:  

ական իրա
իսի բացասա
տնտեսակա
ների նվազ

ժեշտ միջո
Այնուամենայ
դուրս են, ա
նվազեցնելո
Ընկերությա

ն է` 
Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõ
ное обществ
ding¦ 

¿ ` 

ное обществ

ը`  փակ բաժ

իսանում է «Շ
մ է «Շեն-Կ
ի դեկտեմբեր

նը նվազեցն
ներկրման հե

արտարժույթո
ազդեցությա
եցությանը: 

ում ենթարկ
ւթյունը վար
միջոցներ և

անակին գո

արող են իր
ակի վրա, կա

եկամուտն
վրա: 

հումքի ներ
ւծումը: Ուս
ն (օրինակ` Հ
կարող է բ

ավիճակի ա
ական գործոն
ան իրավիճա
զման, որն 

ոցառումներ 
յնիվ, քանի 

ապա այս ցու
ու նպատա
ան կողմից: 

õÝ 
во 

во 

ժնետիրակա

Շեն-Կոնցեռն
Կոնցեռն» 
րի 16-ի հիմն

նել արտադրա
ետ:  

ով և, հետ
անը: Ընկեր

կվում է նաև 
րում է իրաց
և դրանց հա
ործառնական

րենց անբա
արող են բե
ների նվազմ

րկրումից, 
տի ցանկաց
Հայաստանը
բացասական

անբարենպա
ններ, որոնք 
ակի վրա, կա
էլ իր հեր

նշված գ
որ շատ դե
ւցակով և դր

ակով ձեռնա

ան ընկերությ

ն» փակ բաժ
բաց բաժնե

նադիր ժողով

անքի ինքնա

տևաբար, ե
րությունը 

իրացվելիու
վելիության 
ամարժեքներ
ն պարտավ

արենպաստ 
երել ինչպես
ման, որն է

քանի որ 
ցած իրադա
ը արտաքին 
ն ազդեցութ

աստ փոփ
կարող են ա

արող են բերե
թին բացաս

գործոնների 
եպքերում նշ
րանով չսահ
արկված մի

ուն: 

ժնետիրակա
ետիրական 
վի արձանագ

արժեքը, ինչպ

ենթարկվում
հիմնական

ւթյան  ռիսկ
կառավարմ
ր, ինչպես ն
վորություննե

ազդեցությո
ս տնտեսակ
էլ իր հերթ

Ընկերությ
արձություն, ո
աշխարհի հ
թյուն ունեն

ոխություննե
անբարենպա
ել տնտեսակ
սաբար կազ

բացասակ
շված ռիսկա
հմանափակվ
իջոցառումնե

ան ընկերությ
ընկերությ

գրության: 

 
պես 

է 
ում 

կին: 
ման 
նաև 
երը 

ունն 
կան 
թին 

յան 
որը 
հետ 
նալ 

երի 
աստ 
կան 
զդի 

կան 
ային 
վող 
երի 

յան 
յան 
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«Շեն-Կո
բաժնետ
կայացա
համաձա
հանդիսա
«Հայգուն
ռեսուրս
միջնորդ
սեփակա
ընկերու
§Þ»Ý Հ
պատաս
կողմից 
իրավահ
§Þ»Ý Հո
(գրանցվ
վկայակա
ակտին հ
«ՀԱՆԹՍ
մասնակ
29.11.201
ԲԻԼԴԻՆ
բաժնետ
 
բ. Ընկեր
համարը
11.06.201
ընկերու
գրանցմա
Ընկերու
 
գ. Ընկեր
առ այսօ
 
դ. Ընկեր
2/2 հասց
հեռ. (37
www.she
 
ե. Վերջ
կկարևոր
Ընկերու
 
Ներդրու
 
ա. Ընկեր

 ձ
դ
տ

Ընկերու
ընկերու
 
 

ոնցեռն» բա
տիրական ըն
ած բաժնետե
այն (արձանա
անում է 
նմետվաճառ
սների նախ
դային ֆիրմ
անաշնորհվե
ւթյուն, հանդ
Հոլդինգ¦ ö´
սխանատվու
12.02.1999թ.
հաջորդը փո
ոլդինգ¦ ö´
ված ՀՀ իրա
անի համար
համապատա
ՍՄԱՆ ԲԻԼ
կիցների, «Շ
12թ-ին կայա
ՆԳ ՓՐՈԴԱՔ
տիրական ընկ

րությունը ա
ը 269.130.01
13թ.-ին, վկա
ւթյան կանո
ան ժամանա
ւթյունը գրան

րությունը ստ
օր: 

րությունը հի
ցեում, որտե
7410)-460-10
enholding.com

ջին շրջանո
րեն ընկեր
ւթյանը ՀՀ ԿԲ

ւմները 

րության պա
ձեռք է բերվ
դեկտեմբերի
տարածք՝ հա

ւթյուն մոտ 
ւթյան ակտիվ

աց բաժնետի
նկերության 
երերի տարե
ագրություն 
ՀԽՍՀ Պ

ռ» ձեռնարկո
արարությա
մա: Վերջին
ել է և վե
դիսանալով 
´À-ն հանդ
ւթյամբ ընկե
-ին, գրանցմ

ոխանցման ա
´À-ն հանդի
ավաբանակա
ր՝ 03 Ա 08
ասխան։ 
ԼԴԻՆԳ ՓՐ
ՇԵՆ ԳՐՈՒՊ
ացած համա
ՔԹՍ» սահմա
կերության մ

առաջին ան
.032 որպես
այական N 
ոնադրական
ակ:  
նցվել է Հայա

տեղծվել է 19

իմնադրվել է 
եղ էլ ծավալո
1, ֆաքս (3

m: 

ում Ընկերու
ության իրա
Բ-ի կողմից շ

ատմական ֆի
վել Հանթսմա
ին), որն Եր
ագեցած արտ

ապագայում
վենրի հաշվ

իրական ըն
իրավահաջ

եկան ընդհա
N1): «Հայռես

Պետմատի
ության իրավ
ան 30.12.199
նս, համաձա
երակազմավո

«Հայռեսուր
դիսանում է
երության (գր
ման վկայակ
ակտին համա
իսանում է
ան անձանց
87918, գրան

ՐՈԴԱՔԹՍ»
Պ» փակ բա
տեղ ընդհան
անափակ պ
միացումը Ըն

գամ գրանց
ս «Հայռեսու

 03Ա08422
ն կապիտա

աստանի Հան

995թ.-ին և փ

Հայաստան
ում է իր փա
37410)-460-10

ւթյան հետ 
ացվելիությա
շնորհված  վ

ինանսական
ան Բիլդինգ Ս
րևանի Արցա
տադրական

մ չի նախա
վեկշռային ա

նկերություն
ջորդը, որն ա
անուր ժողով
սուրսիմպեք

31.03.1970թ
վահաջորդը,
93թ.-ի հրամ
այն՝ ՀՀ կա
որվել որպ
րսիմպեքս» ա
է «ՀԱՆԹՍՄ
րանցված ՀՀ
կանի համա
ապատասխա
նաև «ՇԵՆ

ց պետական
նցման համա

 սահմանա
աժնետիրակա
նուր ժողովի

պատասխանա
նկերությանը

ցվել է 21.12
րսիմպեքս» 
28, ներդիր

ալի ավելաց

նրապետութ

փաստացի գո

ի Հանրապե
աստացի գործ

01, էլ.փոստ

տեղի ուն
ան գնահատ
վարկանիշը 2

ն ժամանակա
ՍՊԸ-ն` 1.6 
ախի 49 հա
մասնաշենք

ատեսում իրա
րժեքի 5 և ա

նը հանդիսա
անվանափո
վի կողմից՝ 
քս» բաց բաժն
թ.-ի N80 
, որն անվան
մանի, որպ
առավարությ
ես «Հայռես
առևտրա-մի
ՄԱՆ ԲԻԼԴ
Հ իրավաբան
ր՝ 01 Ա 0444
ան։ 
Ն ԳՐՈՒՊ» 
ն ռեգիստրի
ար՝ 269.120.

ափակ պա
ան ընկերու
ի որոշման հ
ատվությամ
ը։ 

2.1995թ.-ին, 
ԲԲԸ: Վերջ
N 005` «Շ

ցման և նո

թյունում: 

ործունեությ

ետությունում
ծունեություն

տ` shen@shen

եցած ամեն
տման համ
2013 թվակա

աշրջանի էա
մլրդ ՀՀ դրա
ասցեում ուն
քերով և բետո

ականացնել 
վելի տոկոսը

անում է «
խվել է 1998
անվանափո
նետիրական
հրամանի

նափոխվել է
պես՝ «Հայռե
յան 06.07.1
սուրսիմպեք
իջնորդային
ԴԻՆԳ ՓՐՈ
նական անձ
431, գրանցմ

փակ բաժն
ի կողմից 0
.03817) իրա

ատասխանա
ւթյան և Ըն
համաձայն կ
մբ ընկերությ

վկայական
ջին անգամ 
Շեն Հոլդին
որ խմբագր

ուն է իրակա

մ: Այն գտնվո
նը: Ընկերութ
nholding.com

նաէական դ
մար կարել
անի ապրիլին

ական ներդրո
ամով (միացե
նի 4.0 հա
ոնի արտադ

լ այնպիսի ն
ը: 

«Հայռեսուրս
8 թվականի
ոխության մա
ն ընկերությո

համաձայ
է՝ համաձայն
եսուրսիմպեք
995թ.-ի N 
ս» բաց բա
ֆիրմայի իր

ՈԴԱՔԹՍ» ս
ձանց պետակ
ման համար՝

նետիրական
01.04.2010թ.-ի
ավահաջորդը

տվությամբ 
նկերության 
կատարվել է
յան և «ՇԵՆ 

N 01Ա0211
Ընկերությո

գ» փակ բա
րույամբ կա

անացնում 1

ում է ՀՀ, ք. Ե
թյան կապի 

m, ինտերնետ

դեպքը, որը
լի է համա
ն «Գ»-ից իջե

ումները հետ
ել է Ընկերու
սեփական 
րման հոսքա

ներդրում, ո

սիմպեքս» բ
 մայիսի 22
ասին որոշմ
ունն իր հերթ
ն ստեղծվ
ն ՀՀ նյութակ
քս» առևտր
575 որոշմ

աժնետիրակ
րավահաջոր
սահմանափ
կան ռեգիստ
՝ 278.110.026

ն ընկերությ
ին, գրանցմ
ը փոխանցմ

ընկերությ
բաժնետերե

է «ՀԱՆԹՍՄ
ԳՐՈՒՊ» փ

114, գրանցմ
ունը գրանց
աժնետիրակ
անոնադրությ

995 թվական

Երևան, Շիրա
միջոցներն ե
տային կայք

 ներդրողնե
արել այն, 
ցվել է «Գ-»: 

տևյալներ են
ւթյանը 2012թ
արտադրակ
ագծով, 

որը կազմում

 
բաց 
-ին 
ման 
թին 
ված 
կան 
րա-
ման 
կան 
րդը: 
փակ 
տրի 
637) 

յան 
ման 
ման 

յան 
երի 
ԱՆ 

փակ 

ման 
ցվել 
կան 
յան 

նից 

ակի 
են` 
քը` 

երը 
որ 

`   
թ-ի 
կան 

մ է 
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Բիզնես
 
Հիմնակա
 
ա. Ընկեր

• Հ
• Ա
• Շ
• Ա
• Դ
• «
• «

1999թ.-ի
մի շարք
արտադր
նախանե
շինարա
սալիկնե
Ընկերու
համապա
դրա կա
սեփակա
կրաքար
մեջ, ին
կրճատմ
2008թ.-ի
սկսեց զ
Շնորհիվ
տիրապե
նյութերի
«Շեն Ռ
սեպտեմ
կապված
սակագն
էկոնոմ, 
«Շեն Դի
ճարտար
Հոլդինգի
տրամադ
տարածք
կատարվ
«Շեն Դե
կերամիկ
բրենդնե
առաջատ
որակ և ը
«Շեն Տե
գործված
պարագա
գերմանա
արտադր
 
 

սի նկարագի

ան գործունե

րության գոր
Հանքարդյու
Արտադրութ
Շինարարու
Անշարժ գու
Դիզայն 
«Շեն Դեկոր»
«Շեն Տեքստի

ից ի վեր «Շե
ք մատչելի,
րում է հակ
երկ, ալկիդ

արական չոր 
եր և եզրաքա
ւթյունը մշտ
ատասխանե
այուն որակը
ան հումքի ա
րերի հանքա
նչն առաջին
մանը և դրան
ից «Շեն Հոլդի
զբաղվել ցա
վ սեփական 
ետման` «Շ
ի առավելագ

Ռիելթի»-ն Ըն
մբերին: «Շեն
ծ միջնորդա
ներով և հաս
վերջացրած
իզայն» ճարտ
րապետների
ի այս ուղղ
դրելով  լանդ
քի չափագրո
վող աշխատ
կոր» խանու
կական սա
երի հավաքա
տար ընկերո
ընտրության
քստիլ» մաս
ծքների, վար
աների լայ
ական, ֆրա
րող խոշորա

իրը 

եությունը 

րծունեությա
ւնաբերությո
թյուն 
ւթյուն 
ւյք 

» խանութ-սր
իլ» խանութ-

են Հոլդինգ»-ը
 բարձրորա
կակոռոզիոն
դային էմալ
շաղախներ

արեր:  
տապես իրա
եցումը միջա
ը և հաստա
արդյունահա
ավայրերում: 
ն հերթին 
նց մատչելիո
ինգ»-ը տվեց

ածրահարկ և
արտադրամ

Շեն Քոնստր
գույնս արդյո
նկերության 
ն Ռիելթի»-ն
ական ծառա
սանելի են տ
ծ պրեմիում դ
տարապետա
ի և դիզայներ
ղությունը զ
դշաֆտային
ումը, դիզայ

տանքների հե
ւթ-սրահում 
ալիկների իտ
ածուներ ար
ությունների 
ն լայն հնարա
սնագիտացվ
րագույրների
ն ընտրան

անսիական 
ագույն ընկեր

ն հիմնական
ուն 

րահներ  
-սրահ  

ը զբաղվում
ակ և էկոլոգ
ն, ճակատա
լ, ջրադիսպ
ր, սվաղ, սալ

ականացնում
ազգային ստ
ատուն ինքն
անման աշխ
Արդյունահ
նպաստում

ությանը:  
ց շինարարա
և բարձրահ
մասի և, հետ
րաքշն»-ը շի
ունավետ կիր

նորաստեղ
ն առաջարկո
այություններ
տարբեր եկա
դասի բնակա
ական և դիզ
րների աշխա
զբաղվում է
, էքստերիեր
յնի առաջար
եղինակային
ներկայացվա
տալական, ֆ
րտաքին և ն
արտադրան

ավորություն
ված խանութ
ի, քիվերի, գ
նի: Ընկերու
և եվրոպակ
րությունների

ն ուղղությու

է շինարարո
գիապես մա
ային, լատեք
պերսիոն և
լիկի սոսինձ

մ է իր ար
տանդարտնե
նարժեքը վե
խատանքներ
հանված հու

է շինանյ

ական աշխա
հարկ կառու
տևաբար, ար
ինարարակա
րառմամբ շի
ղծ գործնակ
ում է անշար
ր: Առաջար
ամուտ ունե
արաններով`
զայներական
ատակազմով
է ճարտարա
ր և ինտերիե
րկի և գծագր
ն վերահսկու
ած են պաստ
ֆրանսիակա
ներքին հար
նքները` «Շե
ն: 
թ-սրահում ն
գորգերի ու 
ւթյունը հա
կան այլ եր
ի հետ:  

ւններն են՝ 

ության և նե
աքուր նյութե
քսային, պա
և այլ ներկ
ձներ, կապա

րտադրամաս
երին: Սեփա
երահսկելու
 գիպսատա
ւմքը կիրառվ
ութի՝ արտ

ատանքներ իր
ւյցների ներ
րտադրվող ն
ան շուկայո
ինարարակա
կան ուղղութ
րժ գույքի առ
րկված բնակ
եցող մարդկ
 ներառյալ ե
ն ստուդիան
վ:  
ապետական
եր դիզայնի
րային ողջ փ
ւմը:  
տառների, դե
ան, գերման
րդարանքի հ
են Դեկոր» խ

ներկայացվա
ինտերիերի
ամագործակց
րկրների տե

երքին հարդա
երի արտադ
ատի, առաս
կեր, ինչպե

ակցող նյութե

սերի վերա
ական արտա

համար Հո
ար ապարնե
վում է շինա

տասահմանի

րականացնո
րքին հարդա
նյութերի հետ
ում առանձն
ան աշխատա
թյունն է, որ
ռք ու վաճառ
կարանները

կանց և ընտա
երկհարկանի
ն առանձնա

ն և դիզայն
ծառայությո
փաթեթի տր

եկորատիվ ն
նական և ի
համար: Ներ
խանութ-սրա

ած է միայն
ձևավորման
ցում է  իտ
եքստիլ և ի

արանքի համ
դրությամբ: 
ստաղի, հատ
ես նաև ծե
եր, բետոնե բ

ազինումն ու
ադրանքը կա
ոլդինգն իրա
րի, ավազի 
անյութերի ա
ից ներկրմա

ող ուղղությա
արման աշխ
տ աշխատա
նանում է ն
անքներում: 
ր հիմնադրվ
ռքի, վարձակ
ը տարբերվո
անիքների հ
ի փենտհաու
անում է իր 

ներական ն
ուններ, որոն
րամադրումը

ներկերի, սա
իսպանական
րկայացնելով
ահն ապահով

բացառիկ և
ն համար ա
տալական, 
ինտերյերի ա

մար կիրառվ
Ընկերությո
տակի ներկ
եփամածիկն
բլոկներ, մա

ւ ընդլայնու
ազմակերպե
ականացնում
և օրգանած

արտադրությ
ան ծավալնե

ան մեկնարկ
խատանքներ
անքի գերազա
նորարարակ

վել է 2012թ
կալության հ
ում են իրե
համար` սկս
ւսներ:  
հեղինակավ

նախագծումո
նք ներառում
ը, ինչպես ն

անտեխնիկայ
ն հանրահա
վ եվրոպակ
վում է անթե

և բարձրակա
անհրաժեշտ

իսպանակա
աքսեսուարն

 

վող 
ունն 
կեր, 
ներ, 
այթի 

ւմը, 
լու, 
մ է 
ծին 
յան 
երի 

կը և 
րով: 
անց 
կան 

թ.-ի 
հետ 
ենց 
սած 

վոր 

ով` 
մ են 
նաև 

յի և 
այտ 
կան 
երի 

արգ 
այլ 
ան, 
ներ 
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բ. Որպե
արդյուն
օժանդա
1. Խճա
2. Չհա

արտ
վնա

• օժա
համ

3. Հան
ծեփ

• օժա
հաս
և կե

• օժա
էներ

 
Հիմնակա
 
ա. Ընկե
մասնավ
դեռևս շա
Ընկերու
արտադր
շինարա
մոտեցու
Ընկերու
են: Անհ
տեսակի
անձինք 
կատարե
արտադր
և շինար
որոնց բա
 
բ. Շեն Հ
միակը, 
գործուն
շինարա
Ընկերու
կարևորե
կիրառու
ծառայու
միջազգա
Ընկերու
թվում Լ
հանդիսա
մեթոդնե
առաջար
 
Սանիտա
ե դիտել
ավելի լա

ես նոր արտ
նահանվելիք 
ակ արտադրա
աքարի մեծու
անգած կիր 
տադրության
ասակար նյու
անդակ արտա
մար, ինչպես
նգած կիր 
ամածիկներ

անդակ արտ
սարակական
ենցաղային ք
անդակ արտա
րգիայի օգտա

ան շուկանե

երությունն 
վորապես` Վ
ատ փոքր են
ւթյունը իր ա
րող Ընկերո

արական կազ
ւմ է: 
ւթյան արտա
հատ սպառո
ի շինարարա
են, որոնք 
ելիս որպես
րանքի մնաց
րարական խ
աժին է ընկն

Հոլդինգ» ՓԲ
որ տրամ

եությունն է
արական և ն
ւթյան բիզնես
ելով արդի տ
ւմը: «Շեն Հո
ւթյուն առա
ային ստանդ
ւթյան գործո
Լիտոկոլ, Մի
անում նաև 
երի մասին 
րկվում է հա

արական կե
լ «Իդեալ» և 
այն զանգվա

տադրատեսա
կրաքարի փ

անք հետևյա
ւթյան աղաց

(հիմնակա
ն համար և
ւթերի վնասա
ադրանք CO2

 նաև դառնո
(հիմնական

րի և սվաղի ա
տադրանք՝ 
ն և սննդի ա
քիմիայի արտ
ադրանք՝ ջեր
ագործման ա

երը 

իր արտադր
Վրաստանու
ն և էական ա
արտադրանք
ությունը նախ
զմակերպութ

ադրանքի հի
ողները կազմ
ական գործո
նախընտրու
ս հիմնակա
ցած մասը Ըն
խանութների
նում իրացում

Բ Ընկերությ
մադրում է 
է ծավալում
ներքին հարդ
ս գործընթա
տեխնոլոգիա
ոլդինգ»-ի կող
ավելագույնս 
դարտներին:
ունեության 
իքս և Քրաու
ներկրողնե
հավաստի 
մեմատաբա

երամիկայի և
«Նոր տուն»
ծի համար ն

ակ Ընկերու
փուլային վեր
ալ տեսակներ
ցած կրաքար
ան արտադր

 ոսկու, մետ
ազերծման հ
2 գազ, որը օ
ում է չոր սառ
ն արտադրա
արտադրութ
քլորակիր

արտադրությա
տադրության
րմություն, ո
այլ նպատակ

րանքն իրա
ւմ: Սակայն
ազդեցություն
քն իրացնում
խընտրում է
թյուններ և շի

մնական սպ
մում են բնա
ունեություն: 
ւմ են եվրոպ
ն գործոննե
նկերություն
ի միջոցով: Ը
մից ստացվա

յունը ՀՀ շին
ապրանքնե

մ հանքարդյ
դարման աշ

ացները կառո
աների և որա
ղմից արտա
համապատ

 
ոլորտում գ
ւն Քեմիքլս ը
րը: Շուկայո
տվյալները

ար ցածր գնով

և սանտեխնի
» խանութնե
նախատեսվա

ւթյունը մտա
րամշակված
րի`  
ր (հիմնական
րանք) - գ
տաղական
ամար,  
օգտագործվո
ռույց կամ կր
անք) - Ըն
թյան համար

(կիսաչոր
ան օբյեկտնե
ն մեջ, 
որը կարող է
կների համա

ացնում է ին
վրաստանյա

ն չունեն Ընկե
մ է` հինակա
է ավելի շա
ինարարակա

պառողները շ
ակչության մ
Բնակչությա

պական կամ
եր հաշվի ե
նը իրացնում
Ընկերություն
ած տարեկա

նանյութերի
երի և ծառ
ունահանմա
շխատանքնե
ուցվում են  հ
ակի վերահ
դրվող ցանկ
տասխանում

գոյություն ու
ընկերությու
ում նրանց մ
բացակայու

վ` որակի առ

իկայի ներմո
րի ցանացեր
ած ավելի մա

ադիր է շուկ
ծ 3 հիմնակա

ն արտադրա
գյուղատնտե
այլ հանքա

ում է գազավ
րակմարիչի հ
նկերության
մինչև 200 մի
և բրիկետ
երի մանրէա

է օգտագործ
ար: 

նչպես տեղա
ան շուկայու
երության գո
անում հիմնվ
ատ գործ ուն
ան խանութն

շինարարակ
մոտ 25%-ը, 
ան այս մաս
մ ավանդակ
են առնում
մ է խոշոր շի
նը չունի իր
ն ընդհանուր

 արտադրու
ռայությունն
ան, շինանյո
երի նախագծ
համատեղ վս
սկման,  կա
կացած ապրա
մ է արտա

ւնեն մի քա
ւնները: Բաց
մասնաբաժն
ւմ են, սակ
ռավել ցածր

ուծման ոլոր
րը, որոնք ս
ատչելի և լայն

կային առաջ
ան արտադր

անք) - բետոն
եսության, պ
ավայրերի պ

վորված ըմպ
հումք: 
կողմից ա

իկրոն ֆրակ
տ տեսքով),
ազերծման, լ

ծել ջերմոցի

ական շուկա
ւմ Ընկերութ
ործունեությա
վելով հետևյ
նենալ խոշո
ներ), ինչն, ը

կան ընկերու
որոնք ի վի
սը հիմնակա
կան հայկակ
որակը և գ
նարարակա
արտադրան
ր հասույթի 

ւթյան շուկա
ների համա
ութի արտա
ծման և իրա
ստահության
առավարման
անքատեսակ

ադրական և 

անի արտադր
ցի այդ, Ընկե
նի և կիրառվ
այն նշենք, 
մակարդակ

րտում հիմնա
սակայն առա
ն տեսական

ջարկել սեփ
րատեսակնե

ի արտադրո
պահածոներ
պոչամբարնե

պելիքների ա

արտադրվող
կցիայի, 
 որը օգտ
լողավազանն

ջեռուցման 

այում, այնպ
թյան իրացմա
ան արդյունք
ալ սկզբունք
ր գնորդներ
ստ էության

ւթյուններն ո
իճակի են ձե
անում 35-ից
կան ոճը, իս
գինը հավա

ան կազմակեր
նքի այնպիս
խոշոր մասը

այի առաջատ
ալիր ցանկ: 
ադրության և
ականացման
ն և թափանց
ն հստակ ըն
կ և մատուցվ
բիզնես գ

րող ընկերո
երության մր
վող սպառմ
որ նրանց 

կի պայմաննե

ական մրցակ
աջարկում են
նու արտադր

փական հանք
եր, ինչպես ն

ության համա
րի և շաքա
երի քիմիակ

արտադրությ

ղ գիպսոնիտ

տագործվում
ների մաքրմ

կամ ջերմա

պես էլ դրսո
ան ծավալնե
քների վրա:
քի վրա. որպ
րի հետ (խոշ
, արդյունավ

ու անհատնե
եռնարկել որ
ց 60 տարեկ
սկ ընտրությ
ասարապես: 
րպություննե
սի սպառողն
ը:  

տարներից է
Հոլդինգն

և ներմուծմա
ն ոլորտներո
ցիկության վր
թացակարգե
վող ցանկաց
ործընթացնե

ություններ, ա
րցակիցներն
ման հիմնակ
արտադրան
երում: 

կիցներ կար
ն սպառողնե
անք:  

 
քից 
նաև 

ար: 
արի 
կան 

յան 

տի, 

է 
ման 

ային 

ում, 
երը 

պես 
շոր 
վետ 

երն 
րևէ 
կան 
ուն 
Իր 
երի 
ներ, 

է և 
իր 

ան, 
ում: 
րա՝ 
երի 
ցած 
երի 

այդ 
 են 
կան 
նքն 

րելի 
երի 
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«Կերամի
կերամիկ
համագո
«Կերամի
ներկայա
 
 
Թողար
 
Ընկերու
 
Թողար
 
1. Ընկեր
ներկայա
 

Անվանո
Չորշաղա
Գլխավո
Գլխավո
Գիպսի ա
Կավիճի
Հողամա
Հողամա
Գիպսի հ
Կավիճի
Բլոկներ
 
Ընկերու
 
Ընկերու
 

• «
հ
ի
գ

• «
գ
Ա

• Ս
պ
2
Հ

• «
Ը
ա
2

 
Ընկերու
կնքված 
 

իկա» ՍՊԸ-ն
կական սա
ործակցում 
իկա» խան
ացրած տեսա

րկողի կառո

ւթյունը որևէ

րկողի հիմնա

րության հիմն
ացվում է հիմ

ում 
ախների նոր
որ պահեստի
որ պահեստի
արտադր-ի շ
ի արտ-ի շենք
աս 4.231հա (Ա
աս 3.477հա (Շ
հանք (Արմա
ի հանք (Արա
րի պատրաստ

ւթյան վարձա

ւթյունը որպե

«Վիասֆեր տ
հասցեում գտ
իսկ վարձա
գործողությա
«Բարվա» Փ
գտնվող տա
ԱԱՀ): Պայմա
Սվետլանա 
պողոտա թի
2,160 հազա
Հոկտեմբերի
«Երևանի տ
Ընկերությա
ամսական 5
2016թ. Սեպտ

ւթյան տրամ
վարկային պ

ն աշխատու
ալիկների, ս
է Գերմանի

նութ-սրահը 
ականու հետ

ուցվածքը 

է խմբի անդա

ական միջո

նական միջո
մնական միջ

ր արտի շենք
ի շենք (Արցա
ի շենք (Շիրա
շենք և ենթա
ք (ք. Վեդի) 

Արցախի-49)

Շիրակի2/2) 

ավիրի մարզ,

արատի մարզ
տման հոսքա

ակալությամ

ես վարձակա

տեխնոպարկ
տնվող տար

ակալական վ
ան ժամկետը
ՓԲԸ-ն վարձ
արածք` 473.
անագրի գոր
Աղասիի Հա

իվ 5 շենքի հ.
ար դրամ է 
ի 15-ն է:  
տեխնոլոգիա
անը ք. Երևա
5,550 հազար
տեմբերի 1-ն

մադրության 
պայմանագր

ւմ է սկսած
սանտեխնիկ
իայի, Իտա
առաջարկա

տ, սակայն գն

ամ չէ: 

ոցները 

ոցներում էա
ջոցներից էա

ք և ենթակառ
ախի49) 

ակի2/2-1) 

ակառուցվ. (Շ

) 

, գ. Մերձավա
զ, գ. Շաղափ
ագիծ (Արցա

մբ վերցրած և

ալ` 

կ» ՓԲԸ-ը վա
րածքի՝ երկրո
վճարը ամս
ը մինչև 2015
ձակալության

8 ք.մ (որի ա
րծողության 
ակոբյանը վա

 190 հասցեո
(ներառյալ

ական սարքա
ան, Դ. Անհա
ր դրամ է (ն
ն է:  

տակ գտնվ
րերի: Գրավա

1997 թվակ
կայի և ին
ալիայի, Իսպ
ած տեսկա
ների համեմա

ական համար
ական մեծութ

ռուցվ. (Շիրա

Շիրակի2/2) 

ան) 

փ) 

ախի-49) 

և տրված հիմ

արձակալութ
որդ մասնաշ
սական 1,485
5թ. դեկտեմբե
ն է տվել Ըն
ամսական վ
ժամկետը մի
արձակալութ
ում գտնվող տ
ԱԱՀ): Պայմ

ավորումներ
աղթի փող. 
երառյալ ԱԱ

վող որոշ հի
ադրված հիմն

անից և հա
նտերիեր դ
պանիայի խ
անին որակ
ատական տվ

րվող հիմնակ
թյուն կազմող

Հ

ակի2/4)     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

մնական միջ

թյան է տվել
շենքի մի մա
5 հազար դ
երի 31-ն է: 
նկերությանը
վարձավճար
ինչև 2016թ. հ
թյան է տվել
տարածքը, ո
մանագրի գ

ի գործարա
թիվ 8 տա

ԱՀ): Պայման

իմնական մի
նական միջո

նդիսանում
դիզայնի շո
խոշորագույն
կապես համ
վյալներ այժմ

կան միջոցնե
ղները` 

Հաշվեկշռ. Ա
(հազ. դր

                 46

                 42

                 35

                 33

                 34

              1,08

                 80

                 75

                 34

                 45

ջոցները հետ

լ Ընկերությա
ասը, որի մա
դրամ (ներա

ը Արշակուն
րը կազմում
հունիսի 30-ն
Ընկերությա

որի վարձակ
ործողությա

ան» ՓԲԸ-ը
արածքը, որի
նագրի գործ

իջոցներ գրա
ոցների ցանկ

Է կարևոր 
ուկայում: Խ
ն ընկերությ
մադրելի է 
մ բացակայո

եր չկան, սա

Արժեք 
րամ) 

Տեսա

3,149  

8,049  

8,257  

0,023  

4,845  

3,982  

5,170  

9,915  

9,566  

6,295  

տևյալներն են

անը Արշակո
ակերեսը կազ
առյալ ԱԱՀ):

նյանց թիվ 
է 2,400 հազ
ն է: 
անը ք. Երևա
կալական վճ
ն ժամկետը

վարձակալո
ի վարձակա
ծողության ժ

ավադրված ե
կը ներկայաց

մրցակիցներ
Խանութ–սրա
յունների հե
Ընկերությ

ում են: 

ակակն ստորև

ակարար 
կշիռ 
4.1% 

3.8% 

3.2% 

2.9% 

3.0% 

9.6% 

7.1% 

6.7% 

3.1% 

4.0% 

ն` 

ունյանց թիվ
զմում է 317 ք
 Պայմանագ

41/1 հասցե
զար (ներառ

ան, Հյուսիսա
արը ամսակ
ը մինչև 201

ության է տ
ալական վճա
ամկետը մի

են` համաձա
ցված է ստոր

 
րից 
ահը 
ետ: 
յան 

և 

վ 41 
ք.մ, 
գրի 

ում 
ռյալ 

ային 
կան 
15թ. 

տվել 
արը 
ինչև 

այն 
րև` 
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#/# 
1 Շե

13,
2 Շե

1,1
3 Շե

1,5
4 Շե

16,
5 Հո

հո
6 Հո

հո
7 Հո

Ար
թի

8 Հո
9 Հո

տե
10 JC

11 JC

12 CA

13 CA

14 MA

15 XO
16 MA

17 GA
18 MA

19 MA

20 MA

21 Կա
22 Ավ
23 Շե
24 Հա

Ար
թի

 
Ընկերու
համապա
ենթարկ
որևէ այլ
Ընկերու
 
2.Միակ 
օգտագո
հետևան
են սահմ
 
Զարգա
 
Թողարկ
2011-201

ենքեր և հողամ
,874.2քմ շենքե
ենքեր և հողամ
100.0քմ խանո
ենքեր և հողամ
544.8քմ շենքեր
ենքեր և հողամ
,765.7քմ շենքե
ոսքագիծ (Poya
ոսքագիծ, տեղ
ոսքագիծ (Poya
ոսքագիծ, տեղ
ոսքագիծ հանք
րմավիրի մար
իվ1/2,  հասցեո
ոսքագիծ բետո

ոսքագիծ (Գիպ
եղակայվածª Ե
B 456ZX 0021

B 456ZX 0JCB

AT 330D, 0638Լ

AT 320D, 1530Լ
AN TGA 18.43

ONEXSAN EK
AN TGA 18.43

ARSAN, Pricep
AN TGA 33.36

AN TGA 33.36

AN TGA 33.36

ավիճի վերամ

վազի վերամշ
ենքեր և հողամ

անք (Գիպսի հ
րմավիրի մար
իվ1/2) 

ւթյունն իրա
ատասխան: 
ել, այլ անձի
լ կերպ տնօր
ւթյունը ներկ

փոփոխութ
ործումը, դա
նքով գրավա
մանափակել

ացման վերջ

կողի արտա
13թթ առաջի

¶ñ³íÇ ³
մաս (Երևան, 
եր, շինություն
մաս (Երևան, 
ութ - սրահ և 0

մաս (Երևան, 
ր, շինությունն
մաս (Երևան, 
եր, շինություն
atos բետոնե բլ
ղակայվածª Եր
atos բետոնե բլ
ղակայվածª Եր
քի (Գիպսի մա
րզ, գ. Մերձավ
ում) 
ոնի (Արցախի 

պսի մանրացն
Երևան, Շիրակ
JCB 456ZX 00

B 456ZX 0056L

ԼՏ 

ԼՏ 

30 053LP61 

KS, Pricep 549L
30, 267LU67 

p 442L01 
60, 635LU68 

60, 636LU68 

60, 637LU68 

մշակման հոսք

ակման հոսքա
մաս (Երևան, 

հանք, թույլտվո
րզ, գ. Մերձավ

ավունք ունի 
 Ընկերությ
ի օգտին գրա
րինել միայն 
կայումս չի պ

թյունը, որը 
 նշված վար

ադրված գույք
լ դրանց օգտ

ին միտումն

դրանքի և ծ
ին կիսամյակ

³é³ñÏ³ 
Շիրակի 2/2 հ
ններ և 3.477հա
Շիրակի 2/3 հ
.11 հա հողամ
Շիրակի 2/5 հ
ներ և 0.34 հա
Արցախի 49 հ
ններ և 4.231 հ
լոկների  արտ
րևան, Արցախ
լոկների արտա
րևան, Շիրակի
անրացման հո
վան, Երևանյա

49) 

նող և եփող սա
կի 2/2 հասցեո

021LS  

LS  

L01 

քագիծ 

ագիծ 
Շիրակի 2/4 հ

ություն ՇԱԹՎ
վան, Երևանյա

օգտագործե
ունը իրավո
ավ դնել, վար
գրավառուի

պլանավորում

կարող է սա
րկային պայ
քը սեփակա

տագործումը:

ները 

ծառայություն
կների համա

հասցեի 
ա հողամաս)

հասցեի 
մաս) 

հասցեի 
ա հողամաս) 

հասցեի 
հա հողամաս)

տադրության 
ի 49) 

ադրության 
ի 2/2) 
ոսք., տեղակ.ª 
ան խճ. 1փող., 

արքավորում, 
ում) 

հասցեի) 

Վ-29/029. վայր
ան խճ. 1փող., 

ել վերը նշվա
ունք ունի
րձակալությա
 նախնական
մ ձեռք բերել

ահմանափա
յմանագրերո

անության իրա

նների իրաց
ար ունի հետև

Պայման
ամսա

27.12.12

31.01.13

) 
09.12.11

09.12.11

10.04.13

20.02.20

20.02.20

01.06.20

 03.09.20

 03.09.20

 03.09.20

 03.09.20

 03.09.20

 03.09.20

 03.09.20

 03.09.20

 03.09.20

 03.09.20

 03.09.20

 03.09.20

 03.09.20

 23.07.20

րըª  29.07.20

ած գրավի ա
գրավի առ
ան, անհատ
ն գրավոր հա
լ Էական մեծ

ակել Ընկերո
ով պարտավ
ավունքով կա

ցման ծավալ
ևյալ տեսքը`

նագրի 
աթիվ Գ
2թ. էյչ Է

Բան
Հայա

թ. Զար
Վերա
Եվրո
Բան

թ. 

թ. 

թ. 

013թ. Ամե

013թ. 

009թ. 

013թ.  ՎՏԲ
Հայա013թ.  

013թ.  

013թ.  

013թ.  

013թ.  

013թ.  

013թ.  

013թ.  

013թ.  

013թ.  

013թ.  

013թ.  

013թ.  

013թ.  

առարկաներ
արկան հիմ

տույց օգտագ
ամաձայնութ
ծություն կազ

ության կողմ
վարությունն
անցնի գրավ

լներ` ըստ հ
  

Գրավառու 
ս Բի Սի 
նկ 
աստան 

րգացման և 
ակառուցման
ոպական 
նկ 

րիաբանկ 

Բ Բանկ 
աստան  

րը դրանց նշ
մնական վե
ործման տա
թյամբ: 
զմող հիմնա

մից հիմնակ
ների չկատա
վառուներին

հիմնական ո

Հաշվեկշռա
յին արժե
30.09.13

805,1

345,34

ն 

228,02

1,380,7

189,52

296,5

195,8

459,9

128,8

37,6

58,72

68,4

61,0

13,4

13,92

20,92

6,9

16,4

16,3

16,12

227,1

17,1

886,6

1,550,0

շանակությա
երակառուցմ
ալ, օտարել կ

ական միջոցն

կան միջոցնե
արումն է, ի
ն, որոնք կար

ուղղությունն

Հազ.դր

 
ա-
ժեք 
3թ. 
70 
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23 

70 

24 

87 

53 

79 
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24 

65 

69 
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35 
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67 
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Արտադ

Ապրան

Շինարա

Ծառայո

 
2013 թվ
պայման
ծավալնե
30.09.201
 
Իսկ առա

Հ/Հ 

1 

2 

3 

4 

5 

 
Նշված 
վաճառք
են արտա
 
Շահույթ
 
Ելնելով 
խիստ տ
գնահատ
աշխուժա
կhրապա
մասին տ
 
Թողար
 
ա. Ընկեր

դրանքի վաճա

նքների վաճառ

արական աշխ

ությունների մ

վականի առ
նավորված 
երի նվազմա
13թ.-ի դրութ

ավել խոշոր 

Ա

Գիպսային շ

Սալիկի սոս

Գիպսային ծ

Կավճային ծ

Լատեքսայի

ժամանակա
քի գների փոփ
արժույթի փո

թի կանխա

այն հանգա
տատանումնե
տում ներկա
ացման դեպ
արակի իր գ
տեղեկատվո

րկողի կառա

րության կառ

առքից հասույթ

ռքից հասույթ

խատանքների 

մատուցումից 

ռաջին կիսա
է շինանար
ան: Դրա մա
թյամբ աճել է

իրացման ծա

Արտադրատես

շաղախ (գիպս

սինձ (ECO)     

ծեփամածիկ  

ծեփամածիկ  

ին ներկ (L)  

ահատվածու
փոխություն
ոխարժեքի տ

տեսումը կա

ամանքից, որ 
եր Ընկերութ
այացնելուց:
պքում Ընեկե
գործունեութ
ություն: 

ավարման մ

ռավարման 

թ 

թ 

կատարումից

հասույթ 

ամյակում զ
րության սե
ասին է վկա
է 82.5%-ով և

ավալները ա

սակ 

սոնիտ)            

                        

(ABC) 

մ արտադր
ներ գրեթե չե
տատանումն

ամ գնահատ

շինարարու
թյունը ձեռնպ
 Սակայն
երությունը ա
թյան արդյու

մարմիններ

մարմինների

Վեր

ց հասույթ 

զգալիորեն
զոնայնությա
այում այն, ո
կազմել 3068

ապահովել են

Հասույթ
առաջին

   

   

րանքների և
ն եղել (փոփ
ների հետ): 

տումը 

ւթյան ոլորտ
պահ է մնում
իրավիճակ

առնվազն իր
ւնքում սպա

րը և կառավ

ի սխեմատի

Բաժնետեր
Ընդհաուր Ժ

Խորհուր

Գործադի
մարմին

րստուգող

Ï

        

        

        

        

       1

նվազել է
ամբ, որն է
որ իրացում
8598 հազ. դր

ն հետևյալ ա

թը 2012թ. 
կիսամյակ  

112,148 

103,560 

146,548 

71,237 

28,572 

և ծառայութ
փոխությունն

տում դեռևս ն
մ սույն ազդա
կի կայունա
ր ինտերնետ
ասվող շահո

վարման մա

իկ կառուցվա

րերի
Ժողով

րդ

իր
ն

2013Ã. 
³é³çÇÝ 

ÏÇë³ÙÛ³Ï 

 968,903    

 448,401    

    81,402    

 182,572    

1,681,278    

իրացումից
էլ բերում է
ից հասույթ
րամ: 

արտադրատե

Հասույթը
առաջին կի

թյունների ի
երը փոքր են

նկատվում է
ագրում Շահ
ացման և
տային կայքո
ույթի կանխա

արմինների

ածքը հետևյա

2012Ã. 

    2,882,101  

    1,077,614  

       195,181  

          87,935  

    4,242,831  

հասույթը, 
է ընկերութ
ը 30.06.2013

եսակները` 

ը 2013թ. 
իսամյակ  

163,820 

109,369 

165,337 

74,224 

28,937 

ինքնարժեքի 
ն և հիմնակա

է աճի(նվազմ
հույթի կանխ
շինարարու
ում (www.sh
ատեսման և

անդամներ

ալն է` 

2011

       2,882,81

       1,082,04

          142,800

             26,30

       4,133,96

ինչը սակա
թյան իրացմ
3թ.ի համեմա

Հազ.դր

Աճը 

46.07% 

5.61%  

12.82% 

4.19%  

1.28%  

ինչպես ն
անում կապվ

ման) տեմպե
խատեսում կ
ւթյան ոլոր
henholding.co
և գնահատմ

րը 

 

1Ã. 

1  

4  

0  

05  

0  

այն 
ման 
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րամ 

նաև 
ված 

երի 
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րտի 
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ման 
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Ընկ
Ընկերու
Ընկերու
ժողովի 
(արձանա
Ընկերու

1) Ը
կ
ձ

2) Ը
3) Ը

բ
4) լ

հ
5) հ

6) խ
լ

7) բ
կ
ի
ճ
բ

8) բ
մ

9) ժ
10) հ
11) ը

դ
12) ը
13) ը

վ
շ
չ

14) ը
ն
հ

15) ը
տ
ո

16) ը
ա
մ

17) շ
18) ը

19) բ
20) ը

ն
21) «

կ

կերության բա
ւթյան ժողո
ւթյան կորպ

վարման 
ագրություն 
ւթյան բաժնե
Ընկերությա
կատարումը
ձայների 3/4
Ընկերությա
Ընկերությա
բաժնետոմս
լուծարային 
հաստատում
հայտարարվ
(մասնակցող
խորհրդի ք
լիազորությո
բաժնետոմս
կրճատման 
ինչպես նա
ճանապարհ
բայց ոչ պակ
բաժնետոմս
միջոցով կա
ժողովի վար
հաշվիչ հան
ընկերությա
դադարեցում
ընկերությա
ընկերությա
վնասների հ
շահութաբա
չափի հաստ
ընկերությա
ներառյալ` 
հաղորդումը
ընկերությա
տնօրինությա
որոշումը և ն
ընկերությա
առևտրային
մասնակցութ
շահագրգռվա
ընկերությա
(մասնակցող
բաժնետոմս
ընկերությա
ներքին փաս
«Բաժնետիր
կանոնադրո

աժնետերերի
ովը գործում
պորատիվ կա
կարգի` ըն
թիվ 2013-5, 
ետերերի ընդ
ան կանոնադ
ը, ընկերությ
-ով). 

ան վերակազմ
ան լուծարո
սերի սեփակա
հանձնաժող
մը (մասնակ
ված բաժնետ
ղ ձայների 3/
քանակական
ունների վաղ
սերի անվա

նպատակո
և ընկերութ
հով կանոնա
կաս քվեարկ
սերի անվանա
նոնադրակա
րման կարգի 
նձնաժողովի 
ն վերստո
մը. 
ն աուդիտն ի
ն տարեկան
հաշվի, շահո
աժինների վճ
տատումը.  
ն կողմից բա
զանգվածա

ը պետք է իրա
ն ղեկավար
ան անդամ
նրանց գործո
ն կողմից դ
ն կազմակեր
թյունը. 
ածության ա
ն գույքի օտ
ղ ձայների 3/
սերի համախ
ն խորհրդի,
ստաթղթերի
րական ընկե
ությամբ սահ

րի ընդհանուր
մ է համա
առավարմա
նդունված
23.09.2013թ.
դհանուր ժող
դրության հա
յան կանոնա

մակերպումը
ումը (մասն
անատերերի
ղովի նշանա
կցող ձայների
տոմսերի ծա
/4-ով). 
ն կազմի հ
ղաժամկետ դ
անական ար
ով ընկերութ
թյան կողմից
ադրական կա
կող բաժնետո
ական արժե
ան կապիտա
հաստատու
ձևավորում

ուգողի ընտ

իրականացն
ն հաշվետվու
ույթների և
ճարման մա

աժնետերերի
ային լրատվ
ականացվի
ր պաշտոնա
մների և վե
ունեության 
դուստր կամ
րպություննե

առկայության
տարման և
/4-ով). 

խմբումը կամ
, գործադիր
ի հաստատու
երություններ
հմանված այլ

ւր ժողովը կա
ձայն ՀՀ օ

ան կանոնագ
Ընկերությա
.): 
ղովի իրավա
աստատումը
ադրության

ը (մասնակց
նակցող ձա
ի ձայների 2/
ակումը, միջ
ի 3/4-ով). 
ավալի, անվա

հաստատում
դադարեցում
րժեքի փոքր
թյան կողմի
ց ձեռք բեր
ապիտալի չ
ոմսերի սեփ
եքի մեծացմա
ալի չափի ավ
ւմը. 
ը.  
տրությունը

նող անձի հա
ւթյունների, 
վնասների բ

ասին որոշմա

ին տեղեկու
վության հա
նաև հրապա
ատար անձ
երստուգողի
արդյունավե
կախյալ ըն

երի այլ միո

ն դեպքում գո
ձեռքբերմա

մ բաժանումը
մարմնի և

ւմը. 
րի մասին» Հ
լ որոշումներ

առավարման
օրենսդրությա
գրքի և Ընկ
ան բաժնետ

ասություններ
ը, դրա մեջ
հաստատու

ող ձայների
այների 3/4
/3-ից).  
ջանկյալ, ամ

անական ար

մը, դրա ա
մը. 
րացման, բ
ից տեղաբա
րված կամ հ
չափի նվազ
ականատեր
ան կամ լրաց
վելացումը. 

և նրա

աստատումը
հաշվապահ
բաշխման հ
ան ընդունու

ւթյունների և
ամապատա
արակային հ
ձանց (խորհ
ի) աշխատա
ետության գն
նկերությունն
ությունների

ործարքների
ան հետ կա

ը. 
վերստուգող

Հայաստանի
րի ընդունում

ն բարձրագո
ան, Ընկերո
կերության Բ
տերերի ընդ

րն են՝ 
ջ փոփոխութ
մը նոր խմբ

3/4-ով). 
-ով, բայց

մփոփիչ և լո

րժեքի, դասի

անդամների

բաժնետոմսե
շխված բաժ
հետ գնված 
զեցումը (մա
րերի ձայների
ցուցիչ բաժն

լիազորութ

ը. 
հական հաշվ
հաստատում
ւմը և տարե

և նյութերի հ
ասխան միջ
այտարարու
հրդի, գլխա
անքի վարձա
նահատումը.
ների, հոլդին
ստեղծումը

ի կնքումը. 
ապված խոշո

ղի գործունե

ի Հանրապե
մը: 

ւյն մարմինն
ության կան
Բաժնետերեր
դհանուր ժո

թյունների և
բագրությամ

ոչ պակա

ուծարման հ

ի և տեսակի

ընտրությո

երի ընդհա
ժնետոմսերի
բաժնետոմ

ասնակցող ձա
ի 2/3-ից). 
ետոմսերի տ

թյունների 

վեկշիռների, 
մը, ինչպես ն
եկան շահու

հաղորդման 
ջոցի ընտրո
ւթյան ձևով. 

ավոր գործա
ատրության 
. 
նգային ընկ
ը, ինչպես ն

որ գործարք

եությունը կ

ետության օր

ն է: 
նոնադրությա
րի ընդհան
ողովի կողմ

և լրացումնե
մբ (մասնակց

աս քվեարկ

հաշվեկշիռնե

ի սահմանո

ունը և նրա

անուր քանա
ի ձեռքբերմա
մսերի մարմ
այների 3/4-

տեղաբաշխմ

վաղաժամկ

շահույթներ
նաև տարեկ
ւթաբաժիննե

ձևի որոշու
ությունը, ե
 

ադիր տնօրե
պայմաննե

երություննե
նաև դրանց

քների կնքո

անոնակարգ

րենքով և սո

 

ան, 
ուր 
մից 

երի 
ցող 

կող 

երի 

ւմը 

անց 

ակի 
ան, 
ման 
-ով, 

ման 

կետ 

րի և 
կան 
երի 

ւմը, 
եթե 

ենի, 
երի 

երի, 
ում 

ւմը 

գող 

ույն 
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Ժողովն 
ընկերու
իրավաս
Ժողովի 
բաժնետ
ընկերու
ձայների
Ժողովն 
չընդգրկ
Բաժնետ
արդյուն
նրանց պ
Ժողովի 
Ժողովին
հանդիսա
անվանա
Ընկերու
իրավուն
համապա
հրավիրմ
գումարմ
օրվանից
Ժողովին
օրվանից
Ընկերու
նախաձե
իրական
քվեարկո
Արտահե
պետք է 
անձի կ
բաժնետ
աշխատ
գումարմ
ապա ա
անձինք:
Ընկերու
լիազորվ
Ընդհանո
գործադի
իրազեկվ
Ընդհանո
հարցերի
Ժողովի 
օրինակո
պատաս
հավաստ
 
Ընկերու
գործուն
պատաս
Ընկերու
կանոնա
խորհրդի
(արձանա

իրավունք չ
ւթյունների 
սություն: 

որոշումնե
տոմսերի սե
ւթյունների 
ի ավելի մեծ ք
իրավունք չ

կված հարցեր
տերերի պա
նքները որոշ
պատվիրված
որոշումներ
ն մասնակցե
ացող բաժն
ական արժեք
ւթյան բաժնե
նք ունեցող 
ատասխան 
ման մասին
ման մասին 
ց առնվազն 1
ն քննարկմա
ց առնվազն 1
ւթյան բաժն
եռնությամբ,
նացնող անձ
ող բաժնետո
երթ ժողովի 
ընդունվի ըն
կամ պահա
տոմսերի սեփ
տանքային օ
ման մասին 
արտահերթ ժ

: 
ւթյան բաժնե
ված ներկայա
ուր ժողովու
իր մարմնի
ված որոշում
ուր ժողովու
ի վերաբերյա
արձանագր

ով, որոնք 
սխանատվու
տիության հա

ւթյան տնօր
եության ա
սխանատու 
ւթյան տնօր
ադրության, Ը
ի կանոնա
ագրություն 

չունի քննար
մասին» ՀՀ

երն ընդունվ
եփականատ
մասին» Հա
քանակ սահ
չունի փոփո
րի վերաբերյ

ահանջով, ժո
ում ընդունե
ծ նամակներ
րը կարող են 
ելու իրավու
նետերերը 
քին համապա
ետերերը, ին
անձինք ծա
գրավոր ծան
 ծանուցումը
գրավոր ծա

10 (տաս) օր 
ան դրված հա
10 (տաս) օր 
նետերերի ա
, ընկերութ
ձի կամ պա
ոմսերի սեփա
գումարման
նկերության 

անջը ներկա
փականատեր
րվա ընթաց
որոշում չի 
ժողովը կար

ետերը ժողո
ացուցչի միջո
ւմ ցանկացա
ի ցանկացա
մ կայացնելո
ւմ կայացած
ալ քվեարկո
րությունը կ
ստորագրո

ւթյուն է 
ամար:  

րենների խոր
առաջնորդու
է գործադիր
րենների խ
Ընկերության
կարգի` ըն
թիվ 2013-5, 

րկել և որոշո
Հ օրենքով

վում են ժո
տերերի ձայ
այաստանի Հ
հմանված չէ:
ոխել ժողովի
յալ: 
ողովի կողմ
ելու պահից
ր ուղարկելու
ընդունվել հ
ւնք ունեն ըն
(անվանատ
ատասխան ձ
նչպես նաև ժ
նուցվում են
նուցում ուղա
ը հրապարա
անուցումը պ
առաջ:  
արցերին վե
առաջ պետք
արտահերթ
թյան գործ
ահանջը ներ
ականատեր
ն կամ արտա
գործադիր մ

այացնելու դ
ր բաժնետիր
ցքում: Եթե
ընդունում կ
րող են գում

ովում մասնա
ոցով (լիազո
ած բաժնետե
ած անդամի
ու նպատակո
ծ ելույթների
ւթյան արդյո
կազմվում է
ում են ժող
կրում ժո

րհուրդը (խո
ւմը և ռա
ր մարմնի և

խորհուրդը
ն կորպորատ
նդունված Ը
23.09.2013թ.

ումներ ընդո
և սույն կա

ողովին մա
յների պար
Հանրապետ

ի օրակարգը

մից ընդունվ
45 օրվա ըն
ւ միջոցով: 
հեռակա քվեա
նկերության
երերը), իր
ձայների քան
ժողովում խո
ն ժողովի գո
արկելու կամ
ակվում է նա
պետք է ուղա

երաբերող նյ
ք է հասանել
ժողովը գ

ծադիր մար
րկայացնելու
բաժնետիրո

ահերթ ժողով
մարմնի, վեր
դրությամբ
րոջ (բաժնետ
սահմանվա

կամ որոշու
մարել ժողո

ակցելու իր ի
որագրի առկա
եր իրավունք
ից օրակար
ով։ 
հիմնական

ունքները, ժո
է ժողովի ա
ղովի նախա
ողովի ար

խորհուրդը) ս
ազմավարակ
և Ընկերութ
գործում է
տիվ կառավ
Ընկերությա
.): 

ւնել այն հա
անոնադրութ

սնակցող` 
րզ մեծամա

տության օրե

ը, ինչպես նա

ված որոշու
նթացքում պ

արկությամբ
տեղաբաշխ

րենց պատկ
նակով: 
որհրդակցա
ումարման մ
մ ծանուցում
աև Ընկերութ
արկվի կամ ա

յութերը և տ
լի լինեն Ընկ
գումարվում
րմնի, վեր
ւ դրությամբ
ոջ (բաժնետե
վի գումարու
րստուգողի, ը
ընկերությա
տերերի) պա
ած ժամկետ
ւմ է ընդունո
ովի գումարմ

իրավունքը
այության դե
ք ունի բացա
րգի ցանկա

դրույթները
ողովի ընդու
ավարտից 5 
ագահը և
րձանագրութ

ստանձնում
կան կառա
թյան գործու

համաձայն
վարման կան
ն բաժնետե

արցերի շուրջ
թյամբ չեն

ձայնի իրա
ասնությամբ,
ենքով կամ

աև որոշումն

ւմները, ինչ
պետք է ներկ

բ (հարցման 
խված բաժնե
կանող բաժ

ական ձայնի
մասին՝ նրան
մն առձեռն հա
թյան ինտերն
առձեռն հան

տեղեկություն
կերության գր

է խորհրդ
ստուգողի, 
բ՝ ընկերութ
երերի) պահա
ւմը մերժելու
ընկերությա

ան՝ առնվազ
ահանջը ներկ
տում խորհո
ում դրա գու
ման մասին

կարող է իր
եպքում): 
ատրությունն
ցած հարցի

ը, քվեարկութ
ւնած որոշու
օրվա ընթ
քարտուղա

թյունում ա

է Ընկերութ
ավարումը: 
ւնեության վ
ն ՀՀ օրեն
նոնագրքի և
երերի ընդ

ջ, որոնք «Բա
սահմանվել

ավունք տվո
, եթե «Բա
սույն կան

ներ ընդունե

չպես նաև 
կայացվեն բա

միջոցով):  
ետոմսերի ս
ժնետոմսերի

իրավունքով
նց պատվիր
անձնելու մի
նետային կա
նձնվի ժողով

նները, ժողո
րասենյակու
դի որոշմամ
ընկերությա

թյան առնվա
անջով: 
ւ մասին խոր
ն աուդիտն 
զն 10 տոկ
կայացնելու 
ուրդն արտա
ւմարումը մե
 պահանջը 

րականացնե

ներ պահան
ի վերաբերյ

թյան դրված
ւմները արձա
թացքում՝ ա
րը: Ժողովի
առկա տեղ

թյան ձեռնա
Տնօրենների

վերահսկողո
նսդրության, 
և Ընկերությա
դհանուր ժո

աժնետիրակ
լ որպես ն

ող (քվեարկ
աժնետիրակ
նոնադրությա

ել օրակարգ

քվեարկությ
աժնետերերի

սեփականատ
ի քանակին

վ մասնակցե
րված նամակ
իջոցով: Ժողո
այքում: Ժողո
վի գումարմ

վի գումարմ
ւմ:  
մբ՝ սեփակ
ան աուդի
ազն 10 տոկ

րհրդի որոշո
իրականացն
կոս քվեարկ
ամսաթվից՝
ահերթ ժողո
երժելու մաս
ներկայացր

լ անձամբ կ

նջել խորհրդ
յալ՝ ժողով

ծ հարցերը, ա
անագրվում

առնվազն եր
ի նախագա
ղեկություննե

արկատիրակ
ի խորհուր
ության համա

Ընկերությ
ան Տնօրեննե
ողովի կողմ

 
կան 
նրա 

կող) 
կան 
ամբ 

ում 

յան 
ին` 

տեր 
 և 

ելու 
կով 
ովի 
ովի 
ման 

ման 

կան 
իտն 
կոս 

ւմը 
նող 
կող 
՝ 10 
ովի 
սին, 
րած 

կամ 

ի և 
վում 

այդ 
են: 
կու 
ահը 
երի 

կան 
րդը 
ար։ 
յան 
երի 
մից 

27



 

 
Համաձա
տնօրենն
Ընկերու

 Ընկե
տարե

 Իր 
գնահ

 Ընկե
 Ընկե
վարե
հիմո

 Ընկե
հաստ

 Ընկե
վերա

 Ընկե
 Ռիսկ
 Ընկե
 Ընկե
 Վերս
վերա

 Ընկե
անհա
իրակ

Ընկերու
 Ընկե
որոշմ
դեպք

 Շահա
«Բաժ

 Բաժն
 Ընկե
 Ընկե
կանո

 Դուս
 այլ կա

Կորպոր
 Ընկե
 Ընկե
Ընկե
ժողո

 Ընկե
զանգ
իրակ

 բաժն
քննա

 Ընկե
 Ընկե
ձեռքբ

 Ընկե
կարգ

 Ընկե
չափի

 Ընկե

այն Ընկերո
ների խորհր
ւթյան ռազմա
րության գոր
եկան ծրագր
գործունեութ
հատումը, 
րության կոր
րության հա
ելու և ֆին
ունքների, եղա
րության կա
տատումը, 
րության ն

ահսկումը, 
րության խո
կերի կառավ
րության իրա
րության աո
ստուգողի վա
աբերյալ ժողո
րությունում
ամապատաս
կանացման վ
ւթյան գույքի
րության գո
ման ընդուն
քերում,  
ագրգռվածու
ժնետիրակա
նետոմսերի և
րության կոր
րության մա
ոնակարգերի
տր և կախյա
ազմակերպո
րատիվ գործո
րության վեր
րության բա
րության բա
վի քննարկմ
րության կո
գվածային լր
կանացվի նա
նետոմսերի 
արկմանը, 
րության կող
րության կո
բերումը, 
րության բա
գի վերաբերյ
րության բա
ի և վճարման
րության պա

ության տն
դի իրավասո
ավարական 
րծունեությա
րի հաստատ
թյան ու 

րպորատիվ ք
աշվապահա
նանսական 
անակների, 

առավարման

ներքին հսկ

րհրդին կից 
վարման համ
ավական հա
ւդիտն իրակ
արձատրութ
ովի համար ա
մ իրականաց
սխանություն
վերահսկում
ի և կապիտա
ւյքի օտարմ
նումը` «Բա

ւթյան առկա
ան ընկերությ
և այլ արժեթ
րպորատիվ կ
ասնաճյուղե
ի ընդունումը
ալ ընկերությ
ություններին
ծողություննե
րակազմակե
աժնետոմսեր
ժնետերերի 
մանը, 
ողմից բաժնե
րատվության
աև հրապարա

համախմբմ

ղմից պարտա
ողմից տեղ

աժնետոմսեր
ալ ժողովին 

աժնետոմսերո
ն կարգի սա
ահուստային 

նօրենների
ություններն
կառավարու

ան հիմնակա
տումը և դրան
իր կողմից

քաղաքակա
կան հաշվա
հաշվետվու
կանոնների,
 մարմիններ

կողության

հանձնաժող
մակարգի ձև
ամապատաս
կանացնող ա
թյան և ծախ
առաջարկու
ցված աուդիտ
նների վերա
մը: 
ալի կառավար
ման և ձեռքբ
աժնետիրակա

այության դե
յունների մա
թղթերի դիմա
կառուցվածք
երի և ներ
ը, 
յունների ստ
ն մասնակցե
եր 
երպման հար
րի կամ բա
նախապատ

ետերերին տ
ն համապա
ակային հայ
ման (կոնսո

ատոմսերի և
ղաբաշխված

րի դիմաց վ
առաջարկու
ով միջանկյա
հմանումը,
և այլ հիմնա

խորհրդի
 են` 

ումը 
ն ուղղությու
նց նկատմամ
ց իրական

նություններ
առման քաղ
ւթյուններ կ
, ձևերի և կա
րի գործունե

համակարգ

ղովների ձևա
ևավորումը,
սխանության
անձի ընտրու
խսերի փոխհ
ւթյունների ն
տորական կա
ացմանն ուղղ

արումը 
բերման հետ
ան ընկերու

եպքում գործ
ասին» ՀՀ օրեն
աց վճարված
քի ձևավորու
րկայացուցչո

տեղծումը, այդ
ելը: 

րցի ներկայա
աժնետոմսե

տվության իրա

տեղեկությու
տասխան մ
տարարությ
ոլիդացիայի

և այլ արժեթղ
ծ բաժնետո

վճարվող տա
ւթյունների ն
ալ (եռամսյա

ադրամների 

գործունեութ

ւնների որոշ
մբ մշտադիտ
ացվող ընթ

րի հաստատո
ղաքականութ
կազմելու նպ
արգերի սահմ
ությունը կա

գի ձևավոր

ավորումը, 

 ապահովու
ւթյունը և վճ
հատուցումնե
նախապատր
ամ այլ ստու
ղված միջոց

տ կապված
ւթյունների

ծարքների կ
նքով նախատ
ծ գույքի շուկ
ւմը, այդ թվո
ությունների, 

դ ընկերությո

ացումը ժողո
րի փոխար
ավունքը չկի

ւնների և նյ
միջոցի ընտր
ան ձևով, նե

ի), բաժանմ

ղթերի տեղա
ոմսերի, պա

արեկան շա
նախապատր
ակային կամ

օգտագործո

թյան կանո

շումը, Ընկեր
տարկման սա
թացակարգե

ումը,  
թյան` հաշվ
պատակով
մանումը, 
անոնակարգո

րումը և դ

մը, 
ճարման չափ
երի վճարմա
րաստումը, 
ւգումների ա
ցառումների

խոշոր գոր
մասին» ՀՀ

կնքման մաս
տեսված դեպ
կայական ար
ում`  

հիմնարկն

ուներին մաս

ովի քննարկմ
րկվող այլ
իրառելու մա

յութերի  հա
րությունը, ե
երկայացումը
ման հարցի

աբաշխումը, 
արտատոմսե

ահութաբաժի
րաստումը,
մ կիսամյակա

ւմը: 

ոնակարգի` 

րության ռազ
ահմանումը,
երի արդյո

վապահակա
կիրառվող 

ող ներքին փ

դրա արդյո

փի սահմանո
ան կարգի և

արդյունքում բ
նախաձեռն

ծարքների կ
Հ օրենքով 

սին որոշմա
պքերում, 
րժեքի որոշու

ների ստեղ

սնակցությու

մանը, 
արժեթղթեր

ասին հարցի 

աղորդման 
եթե հաղորդ
ը ժողովի քնն
ի ներկայաց

երի և այլ 

ինների չափ

ային) շահու

Ընկերությ

զմավարությա
 
ւնավետությ

ան հաշվառ
սկզբունքնե

փաստաթղթե

ւնավետությ

ումը, 
և պայմաննե

բացահայտվ
ումն ու դրա

կնքման մաս
նախատեսվ

ան ընդունում

ւմը, 

ղծումը, դրա

ւնը,  

րի նկատմա
ներկայացո

ձևի, ներառ
դումը պետք
նարկմանը,
ցումը ժողո

լ արժեթղթե

փի և վճարմ

ւթաբաժիննե

 

յան 

ան, 

յան 

ում 
երի, 

երի 

յան 

երի 

ված 
անց 

սին 
ված 

մը` 

անց 

ամբ 
ւմը 

ռյալ 
ք է 

ովի 

երի 

ման 

երի 
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Ընկերու
սահման

 Ընկե
 Ընկե
 Ընկե
ընթա

 Ընկե
 Ընկե
 Ընկե
 Ընկե

Բաժնետ
որոշում

 Ընկե
 տարե
մասի

 ժողո
 ժողո
 ժողո
 ժողո
ցանկ

 ժողո
ամսա

Տնօրենն
կամ ան
կողմից: 
լիազորո
լիազորո
պաշտոն
Յուրաքա
Խորհրդի
Խորհրդո
անդամն
սահման
Խորհրդի
իրենց պ
Խորհրդի
ըմբռնեն
ողջամիտ
պետք է 
չափանի
Ընկերու
Ընկերու
 
Ընկերու
փաստա
է համա
կառավա
Կորպոր
(արձանա
Ընկերու

 Ընկե
 Ընդհ
աջակ

 Ընկե
 Կորպ

ւթյան գործ
նումը 
րության գոր
րության գոր
րության գո
ացակարգերի
րության գոր
րության վա
րության ամ
րության հա

տերերի ընդ
մների ընդուն
րության տա
եկան և արտ
ին» օրենքի 7
վների օրակ
վների անցկ
վների անցկ
վների անցկ
կի սահմանո
վներում մա
աթվի հաստա
ների խորհրդ
նդամների 
Ժողովը կ

ությունների 
ությունները 
նավարման ժ
անչյուր բաժ
ի կազմում ը
ում ոչ գոր
ներից առնվ
նվում են Ընկ
ի բոլոր անդ

պարտականո
ի անդամնե
ն իրենց դեր
տ որոշումն
բավարարեն
իշներին:  
ւթյան խորհր
ւթյան խորհր

ւթյան տնօ
աթղթային ապ
աձայն ՀՀ 
արման կան
րատիվ քարտ
ագրություն 
ւթյան կորպո
րության կոր

հանուր ժող
կցում,  
րության տն
պորատիվ տ

ծադիր մարմ

րծադիր մար
րծադիր մար
ործադիր մա
ի սահմանու
րծադիր մար
րչակազմակ

մենամյա ծախ
ստիքացուցա
դհանուր ժո
նումը 
արեկան հաշ
տահերթ ժող
74-րդ հոդվա
կարգի հաստ
կացման ամս
կացման մաս
կացմանը նա
ումը, 
ասնակցելու 
ատումը: 
դի անդամն
լիազորությո
կարող է ո

վաղաժամ
դադարում

ժամկետը չի
ժնետեր խորհ
ընտրված են 
րծադիր անդ
վազն մեկը պ
կերության նե
դամները իրե
ությունների 
երը պետք է
րը կորպորա
ներ Ընկերու
ն Ընկերությ

րդի նախագա
րդին կից հա

օրենների խ
պահովումն 
օրենսդրու

նոնագրքի, 
տուղարի կա
թիվ 12, 09.09
որատիվ քար
րպորատիվ կ
ղովի նախա

օրենների խ
եղեկատվութ

րմնի ձևավո

րմնի ձևավոր
րմնի անընդհ
արմնի վարձ
ւմը, 
րմնի գործուն
կերպական կ
խսերի նախա
ակի հաստա
ողովի նախա

վետվություն
ղովների գում
ածի 6-րդ կետ
տատումը, 
սաթվի և գում
սին բաժնետե
ախապատրա

իրավունք ո

ները ընտրվո
ունները վա
րոշում ընդ
մկետ դադ
մ են խորհր
ի կարող ավե
հրդում կարո
համարվում
դամները պ
պետք է լին
երքին իրավ
ենց պաշտոն
մասին:  

է ունենան ի
ատիվ կառավ
ւթյան գործ
ան ներքին 

ահի և տնօրե
անձնաժողովն

խորհրդի գ
իրականաց
ւթյան, Ընկ
Ընկերությա
անոնակարգ
9.2013թ.): 
րտուղարի գ
կառավարմա
ապատրաստ

խորհրդի նիստ
թյան պահպ

որումը և ն

րումը և դրա
հատության 
ձատրության

նեության նկ
կառուցվածք
ահաշվի և դր
ատումը: 
խապատրաստ

նների նախն
մարումը, բա
տով նախատե

մարման ձևի
երերին ծանո
աստվելու ժ

ունեցեղ բա

ում են բաժն
աղաժամկետ
դունել խորհ
դարեցման
րդի հաջորդ
ելի լինել, քա
ող է զբաղեցն
մ ձայների ա
պետք է մեծ
նի անկախ: 
վական ակտե
նավարման

իրենց պաշտ
վարման հա
ունեության
իրավական

ենի պաշտոն
ներ, այդ թվո

գործունեութ
նում է Ընկեր

կերության
ան Տնօրենն
գի` ընդունվ

գործառույթն
ան  պրակտի
տական աշխ

տերի նախա
պանում և բա

նրա գործո

ա լիազորությ
պլանավորո
ն և փոխհա

կատմամբ մշ
քի հաստատ
րա կատարո

տման և ա

նական հաստ
ացառությամ
եսված դեպք

ի հաստատո
ուցումը, 
ամանակ բա

աժնետերերի

նետերերի տ
տ դադարեցն
հրդի ցանկ
մասին: Տ

դ կազմի ըն
ան 4 (չորս) տ
նել միայն մե
ռավելագույ
ծամասնությո
Խորհրդի ա
երով: 
սկզբում պա

տոնին համա
ամակարգում

վերաբերյա
ակտերով խ

նները չեն հա
ում`աուդիտ

թյան կազմ
երության կոր
կանոնադրո
ների խորհր
ված Ընկերո

ներն են` 
իկայի կատա
խատանքներ

ապատրաստ
ցահայտում

ունեության

ունների վա
ումը, 
ատուցումներ

շտադիտարկ
տումը,  
ողականի հա

անցկացման

տատումը, 
մբ «Բաժնետի
քերի, այդ թվ

ումը, 

աժնետերերի

ցուցակը կ

տարեկան ը
նելու դեպք
ացած անդ
Տնօրենների 
նտրվելուց

տարին: 
եկ տեղ: 
ն քանակ ստ
ուն կազմեն
անդամի անկ

ատշաճ իրազ

ապատասխա
մ, ինչպես ն
ալ: Խորհրդի
խորհրդի ան

ամատեղվու
տի, չեն ձևավ

մակերպակա
րպորատիվ ք
ության, Ընկ
րդի կանոն
ության տնօր

արելագործմ
րի կազմակ

տում և անցկա
գործում,  

նկատմամբ

աղաժամկետ 

րի քաղաքա

կման սահմա

աստատումը

հարցերի 

իրական ընկ
վում`  

ին տրամադ

կազմելու տա

ընդհանուր ժ
քում` արտա
դամի (բոլոր

խորհրդի
հետո: Խոր

տացած թեկն
ն: Խորհրդի 
կախության 

զեկվում են 

ան որակավ
նաև ունակ լ
ի անդամի 
դամի համա

մ: 
վորվել: 

ան, տեղեկ
քարտուղար
կերության 
նակարգի և
րենների խո

մանն աջակց
կերպում և 

ացմանն աջա

բ հսկողությ

դադարեցու

ականության

անումը, 

ը, 

հետ կապվ

կերություննե

դրվող նյութե

արվա, ամսվ

ժողովի կողմ
ահերթ ժողո
ր անդամնե
ի անդամնե
րհրդի անդա

նածուները:
ոչ գործադ
չափանիշնե

Ընկերությա

վորում, հստ
լինեն ընդու
թեկնածունե

ար սահմանվ

կատվական
րը, որը գործ
կորպորատ

 Ընկերությ
որհրդի կողմ

ցում,  
անցկացմա

ակցում,  

 
թյան 

ւմը,  

ու 

ված 

երի 

երի 

վա, 

մից 
ովի 
երի) 
երի 
ամի 

դիր 
երը 

ան և 

տակ 
ւնել 
երը 
ված 

և 
ում 
տիվ 
յան 
մից 

անն 
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Ընկերու
գործադի
տնօրինո
կառավա
(ընդունվ
23.09.201
Ընկերու

 Ընկե
 Ընկե
բնապ

 Ընկե
հաճա

 Տեխն
 Ընկե
և տնտ

 Ընկե
 

Ընկերու
 Ընկե
գործո
կոոր

 Ընկե
ծախս

 Ընկե
մշակ

 Ընկե
ներկա
դրան

 Տնօրե
ներկա
կանո
կառո

 Ընկե
մեթո
փաստ
իրավ
խորհ

 Ընկե
իրակ

 Ընկե
նախա

 Ընկե
վարե
հիմո
նախա

 Ընկե
Ընկե

 Ընկե
չափի

 բաժն
հարց

 աշխա
 Ընկե

ւթյան ընթա
դիր մարմինը
նությունը` հ
արման կան
ված Ընկերո
13թ.)) իրենց 
ւթյան գործա
րության ար
րության տ
պահպանակ
րության ար
ախորդների 
նոլոգիական
րության աշ
տեսական բա
րության կոր

ւթյան Տնօրին
րության գոր
ունեության 
դինացումը. 
րության տա
սերի նախահ
րության տա
կման աշխատ
րության 
այացուցչութ
նց ծախսերի 
ենների խոր
այացուցչութ
ոնադրությու
ուցվածքի և հ
րության ընթ
ոդական ցուց
տաթղթերի, 
վական ակտ
հրդի հաստա
րության գո
կանացման ն
րության 
ապատրաստ
րության հա
ելու և ֆին
ունքների, եղ
ապատրաստ
րության վ
րության կոր
րության բա
ի և վճարման
նետերերի ը
ցերի վերաբե
ատակիցներ
րության աշխ

ացիկ գործու
նը` գլխավոր
համաձայն 
նոնագրքով, 
ության բաժ
վերապահվ

ադիր մարմնի
ժեքի շարուն

տնտեսական
կան կայունու
րտադրանքի 
բավարարվա

ն նոր լուծում
խատակիցն
արեկեցությա
րպորատիվ կ

ինության գոր
րծունեությա
ծրագրերի, 

արեկան ծա
հաշիվների 
արեկան, եռ
տանքների կ
տարեկան 

թյունների և
նախահաշի

րհրդի կողմի
թյունների, 
ւնների/կանո
հաստիքացո
թացիկ գործո
ցումների և 
որոնք համ

տերի՝ ենթա
ատմանը. 
ործունեությ
նկատմամբ հ
կորպորատ
տումը. 
աշվապահա
նանսական 
ղանակների
տումը. 
վերակազմակ
րպորատիվ կ
աժնետոմսերո
ն կարգի վեր
ընդհանուր 
երյալ առաջա
րի գնահատմ
խատակիցնե

ւնեության ղ
ր գործադիր
ՀՀ օրենսդր
Ընկերությ

ժնետերերի ը
ված իրավաս
ի գործունեո
նակական ա
ն կայունութ
ւթյան համա
և ծառայութ
ածության բա
մների և նորա
ների գիտելի
ան համար պ
կառավարմա

րծառույթներ
ան հիմնակա
գործարար

ախսերի նախ
մշակման ա
ռամսյակայի
կոորդինացո

ծախսեր
և հիմնարկնե
իվների ու կա
ից հաստատ
հիմնարկներ
ոնակարգերի
ուցակի մշակ
ունեությունը
այլ աշխատ
մաձայն ՀՀ

ակա են Ընկե

ան ռիսկեր
հսկողության

տիվ քաղա

կան հաշվա
հաշվետվու

ի, կանոններ

կերպման
կառուցվածք
ով միջանկյա
րաբերյալ առ
ժողովի կա

արկությունն
ման և խրախ
երի սերնդա

ղեկավարում
ր տնօրենը
րությամբ, 
յան Գործա
ընդհանուր
սությունների
ւթյան հիմնա

աճի ապահով
թյան, հաս
ակցումը, 
թյունների բա
արձր մակար
ամուծություն
քների և ուն
պայմանների
ան պրակտի

րն են` 
ան ուղղությո

առաջարկն

խահաշվի, ի
աշխատանքն
ին ֆինանսա
ումը.  
րի նախա
երի գործուն
ատարողակա
տման ենթակ
րի և ինքնո
ի նախագ
կման աշխա
ը կանոնակա
տանքային փ

օրենսդրութ
երության բա

րի կառավա
ն սահմանու
աքականությ

առման քաղ
ւթյուններ կ
րի, ձևերի

և այլ կո
քի վերաբերյ
ալ (եռամսյա
ռաջարկությ
ամ տնօրեն
ների մշակու
խուսման հա
ափոխության

մն իրական
և Ընկերութ
Ընկերությա

ադիր մարմն
ժողովի կող
ի շրջանակո
ական նպատ
վումը, 
արակությա

արձր որակա
րդակի ապա
նների կիրա
նակություննե
ի ապահովո
իկայի շարու

ունների, ներ
ների ու նա

ինչպես նաև
ների կոորդին
ական և ոչ

ահաշվի
նեության եռ
անների հաս
կա ներքին ի
ուրույն կառ
գծերի, Ընկ
տանքների կ
արգող կարգ
փաստաթղթե
թյան, Ընկեր
աժնետերեր

արման մեթ
ւմը. 
յունների

ղաքականութ
կազմելու նպ
և կարգերի

րպորատիվ
յալ առաջար
ակային կամ
ունների նախ
ների խորհ
ւմը.  

ամակարգերի
ն պլանավորո

նացնում են
ւթյան կոլեգի
ան կանոնադ
նի գործուն
ղմից (արձա
ում: 
տակներն են

ան սոցիալա

ական հատկ
ահովումը, 
առումը, 
երի զարգաց
ումը, 
ւնակական կ

րառյալ՝ ռազ
ախագծերի մ

և Ընկերությ
նացումը. 
չ ֆինանսակ

շրջանակնե
ռամսյակայի
ստատումը.
իրավական
ռուցվածքայ
կերության
կոորդինացո
գերի, հրահա
երի հաստատ
րության Կա
րի ընդհանո

թոդաբանութ

վերաբերյա

թյան` հաշվ
պատակով
ի վերաբերյ

գործողութ
րկություններ
մ կիսամյակա
խապատրա
հրդի իրավա

ի մշակումը և
ումը և դրա ա

ն Ընկերությ
գիալ գործադ
դրությամբ, 
նեության կ
անագրությու

՝ 

ական բարե

անիշների պ

ցման, նրան

կատարելագ

զմավարությ
մշակման աշ

յան գործար

կան հաշվե

երում մա
ին, տարեկա

ակտերի, մա
յին ստորաբ
վարչակազ

ումը. 
անգների, ընթ
տումը, բացա
անոնադրութ
ւր ժողովի 

թյան մշակ

լ առաջա

վապահակա
կիրառվող 
յալ առաջա

թյունների, 
րի նախապա
ային) շահու

աստումը. 
ասությանը 

և ներդրումը
ապահովում

յան միանձն
դիր մարմին
կորպորատ

անոնակարգ
ւն թիվ 2013

եկեցության

պահպանում

ց սոցիալակ

ործումը: 

յան, տարեկ
շխատանքնե

րար ծրագրե

տվություննե

ասնաճյուղե
ան ծրագրերի

ասնաճյուղե
բաժանումնե
զմակերպակ

թացակարգե
առությամբ ա
թյան և ներք
և տնօրեննե

կումը և դ

արկություննե

ան հաշվառ
սկզբունքնե

արկություննե

ինչպես ն
ատրաստում
ւթաբաժիննե

վերապահվ

ը. 
մը. 

 

ձնյա 
ինը` 
տիվ 
գով 
3-5, 

և 

մը և 

կան 

կան 
երի 

երի 

երի 

երի, 
ի և 

երի, 
երի 
կան 

երի, 
այն 
քին 
երի 

դրա 

երի 

ում 
երի, 
երի 

նաև 
մը. 
երի 

ված 
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 Ընկե
պահպ

 բաժն
 Ընկե
 Ընկե
անհա
իրակ

 ՀՀ օր
այլ հա

Գլխավո
 Ընկե
 Ընկե
ապա

 տնօր
ապա

 Ընկե
 Ընկե
դրան

 տնօր
որոշո

 տնօր
հարգ

 Ընկե
 Ընկե
կառո

 Ընկե
վերա

 Ընկե
համա
փոփո

 տնօր
անդա
անցկ

 տնօր
 Ընկե
ստոր

 ՀՀ օր
մարմ

Ընկերու
տնօրինո
Տնօրինո
նախաձե
արտաքի
Տնօրինո
Տնօրինո
Ձայների
Տնօրինո
հատուկ
Քվեարկ
տնօրինո
Տնօրինո
սահման
Տնօրինո
օրյա ժա

րության կոր
պանման ու 
նետերերի ըն
րության իրա
րությունում
ամապատաս
կանացման վ
րենսդրությա
արցերի լուծ
որ գործադիր
րության տն
րության տն

ահովումը. 
րենների խո
ահովումը. 
րության տն
րության տն
նց ներկայաց
րինության 
ումների կայ
րինությունու
գանքի ու պա
րության աշխ
րությանը հա
ույցների հետ
րության կո

ահսկումը. 
րության նե
ապատասխա
ոխություննե
րինության ը
ամների` Կա
կացման ձևի
րինության նի
րության պ
րագրումը. 
րենսդրությա
մնի ղեկավա
ւթյան տնօր
ության նիստ
ության արտ
եռնությամբ,
ին աուդիտն
ության նիստ
ության որոշ
ի հավասարա
ության անդա
կ կարծիք, որ
կության ժամ
ության մեկ ա
ությունը իրա
նվում է տնօր
ության նիստ
ամկետում: 

րպորատիվ 
փոխանցմա
նդհանուր ժո
ավական հա
մ իրականաց
սխանություն
վերահսկում
ամբ, Ընկերու
ծումը: 
ր տնօրենի գո
օրինության
նօրինության

որհրդի և 

օրենների խ
նօրենների 
ցումը. 
նիստերում 
յացման ապա
ւմ ծագած տ
ատասխանա
խատակիցնե
աճախորդնե
տ փոխհարա
ողմից բացա

րքին իրավա
անության 
երի և լրացու
ընթացիկ և 
անոնակարգո

 որոշումը. 
իստերի նախ

պաշտոնակա

ամբ, Ընկերո
արի համար` 
րինության ո
տերը հրավի
տահերթ նիս

, տնօրինութ
ն իրականաց
տը իրավասո
շումներն ը
աչափ բաշխ
ամը, ով համ
րը նրան ազա
մանակ տնօր
անդամից մյո
ավունք ունի
րինության ո
տերն արձան

մշակույթի զ
ան գործընթա
ողովի և տնօ
ամապատաս
ցված աուդիտ
նների վերա
մը. 
ւթյան Կանո

գործառույթնե
 գործունեու
ն տարեկան

տնօրինութ

խորհրդում տ
խորհրդին

խնդիրներ
ահովումը. 

տարաձայնու
ատվության մ
երի գնահատ
երի, գործընկ
աբերությունն
ահայտվող տ

ական ակտ
մշտադիտա

ւմների կատ
արտահեր

ով նախատե

խագահումը
ան գրագրու

ության կան
նախատեսվ
որոշումներն
իրվում են առ
ստերը գումա
թյան անդամ
ցնող անձի պ
ու է, եթե նրա
ընդունվում
խման դեպքո
մաձայն չէ ըն
ատում է որո
րինության յ
ուսին արգել
ի նիստին մա
որոշմամբ: 
նագրվում ե

զարգացումն
ացներին հետ
օրենների խո
սխանության
տորական կա
ացմանն ուղղ

ոնադրությամ

ներն են` 
ւթյան ղեկավ
աշխատանք

թյան անդա

տնօրինությա
գործադիր

րի համակո

թյունների ո
մթնոլորտի ձ
տման գործը
կերների, ԶԼ
ներում ներկ
տեղեկատվու

երի պահան
արկումը

տարման ապ
թ նիստերի
եսված կարգ

ւթյուններին

նոնադրությա
ված գործառ
ն ընդունվու
ռնվազն շաբա
արվում են
մի (ների), տ
պահանջով:
անում ներկա
են տնօրին

ում գլխավոր
նդունված որ
շման համա
ուրաքանչյո
լվում է:  
ասնակցելու

ն: Արձանագ

ներին և կոր
տևելը, 
որհրդի որոշո
 ապահովու
ամ այլ ստու
ղված միջոց

մբ և ներքին

վարումը. 
քային պլանն

ամների միջ

ան առաջարկ
մարմնի հա

ողմանի քնն

ու վեճերի լու
ձևավորմանը
ընթացի կոոր
ԼՄ-երի, պետ
այացնելը. 
ւթյան մշակ

նջներին` Ըն
և անհրա
ահովումը.
ի հրավիրու
գով ծանուցմ

հետևելը, 

ամբ և ներք
ռույթների իր
ւմ են տնօր
աթը մեկ ան
գլխավոր գո

տնօրենների

ա է տնօրինու
նության ան
ր գործադիր տ
րոշման հետ,
ար պատասխ
ուր անդամ ո

համար հրա

գրություննե

րպորատիվ ա

ումների կատ
մը, 
ւգումների ա
ցառումների

ն իրավական

ների ձևավո

և արդյունա

կությունների
աշվետվությո

նարկումներ

ւծումը, տնօր
ը նպաստում
րդինացումը
տական մար

կման և հրա

նկերության 
աժեշտության

ւմը, մասնա
ման ապահով

նամակների

քին իրավա
րականացում
րինության
նգամ և ըստ ա
ործադիր տն
խորհրդի, վ

ւթյան անդա
նդամների պ
տնօրենն ուն
, իրավունք ո
խանատվությ
ունի մեկ ձա

ավիրել երրո

երը կազմվու

արժեքների 

տարման ապ

արդյունքում բ
նախաձեռն

ն ակտերով 

որումը և դրա

ավետ հաղ

ի ներկայացո
ունների տր

րի և հավա

րինությունո
մը. 
. 
րմինների, հ

ապարակմա

գործարար
ն դեպքու

ավորապես, 
վումը, օրակ

ի և այլ փ

կան ակտեր
մը: 
նիստերում:
անհրաժեշտ
նօրենի կող

վերստուգողի

ամների կեսը
պարզ մեծա
նի որոշիչ ձա
ունի գրավոր
յունից: 
այն: Ձայների

որդ անձանց

ւմ են նիստի

կառավարմա

պահովումը.

բացահայտվ
ումն ու դրա

նախատեսվ

ա իրագործմ

ղորդակցությ

ումը. 
րամադրումը

ասարակշռվ

ում փոխադա

ասարակակ

ն գործընթա

 պրակտիկա
ւմ դրանց

տնօրինությ
կարգի և նիս

փաստաթղթե

րով գործադ

: Ընկերությ
տության:  
ղմից սեփակ
ի, Ընկերությ

: 
ամասնությա
այնի իրավու
ր արտահայտ

ի փոխանցո

ց, որոնց ցան

ի ավարտից

 
ան, 

. 

ված 
անց 

ված 

ման 

յան 

ը և 

ված 

արձ 

կան 

ացի 

այի 
ում 

յան 
ստի 

երի 

դիր 

յան 

կան 
յան 

ամբ։ 
ւնք։ 
տել 

ւմը 

նկը 

ց 5-
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Ընկերու
ընդհանո
Տնօրինո
հաջորդո
գործուն
Յուրաքա
խորհրդի
այդ թվո
 
Ընկերու
վերստու
կորպորա
գործուն
(արձանա
Վերստո
անկախ 
համակա
Վերստո
ընդհանո
Վերստո
Ընկերու
 
Ընկերու

 ստու

 ստու
համա

 ստու
արդյո

 ներկա
անհա
գործո

 մասն
 ստու
արդյո

 խորհ
կառա

 համա
 վեր է
կազմ

 ուսու
կառա
իրագ

 կարո
 ուսու
օտար
ռիսկ

 գնահ
շրջա

ւթյան գլխավ
ուր ժողովին
ությունը պա
ող 45 օրվա 
եության վեր
անչյուր ֆինա
ի սահմանա
ւմ` ֆինանս

ւթյան  ֆինա
ուգողը (ներք
ատիվ կառ
եության կա
ագրություն 
ուգողի առա
և օբյեկտիվ 
արգերի և Ըն
ուգողը Ընկե
ուր ժողովի կ
ուգողը պետք
ւթյան կորպո

ւթյան վերստ
ւգում և գնահ

o Ընկե
արդ

o Ակտ
o Հաշվ
o Իրա

ւգում և գնահ
արժեքությու
ւգում և գնա
ունավետութ
այացնում 
ամապատաս
ողություննե
նակցում է Ըն
ւգում է Ընկե
ունավետութ
հրդատվությ
ավարման հա
ագործակցու
է լուծում Ըն
մման էական
ւմնասիրում
ավարման, ի
գործման հետ
ող է հանդես
ւմնասիրում
րման, ինչպ
երը, խնդիրն
հատում է 
անառության,

վոր գործադի
ն և տնօրենն
արբերաբար, 
ընթացքում,
րաբերյալ եռ
անսական տ
ած կարգով` 
ական հաշվ

անսատնտեսա
քին աուդիտ
ռավարման 
անոնակարգո
թիվ 2013-5, 

աքելությունն 
կարծիք Ընկ

նկերության կ
րության մշտ
կողմից և հա
ք է ունենա ի
որատիվ կառ

տուգողը` 
հատում է Ըն
երության 
դյունավորութ
տիվների պա
վետվություն

ավական համ
հատում է Ըն
ւնը Ընկերութ
ահատում է
թյունը. 

է 
սխանություն
երի վերաբեր
նկերության 
երության գո
թյունը, ինչպ
ուն է մատո
ամակարգի և
ւմ է Ընկերու
նկերության 
ն խնդիրները
 է այնպիսի 
ինչպես նաև
տ. 
ս գալ որպես 

 է Ընկերու
պես նաև Ը
ները և ներկա

Ընկերությ
, Ընկերությա

իր տնօրենը
երի խորհրդ
սակայն ոչ

, խորհրդի ս
ամսյակային

տարվան հաջ
խորհրդին

վետվությունն

ական գործո
տորը), համա

կանոնագր
ով (ընդունվ
23.09.2013թ.
է համակա

կերության գ
կորպորատի
տական գոր
աշվետու է վե
իր պաշտոնի
ռավարման հ

նկերության ն
ֆինանսատ

թյուն. 
աշտպանված
նների (ներք
մապատասխ
նկերության
թյան ռազմա
է Ընկերությ

առաջարկո
նների վերա
րյալ. 
վարքագծայ
ործառնակա

պես նաև Ընկ
ուցում Ընկե
և կորպորատ
ւթյան արտա
տարեկան և
ը, տարեկան
հարցեր, որ

և գործադիր

Ընկերությա
ւթյան կողմի
Ընկերության
այացնում է ա
յան կորպո
ան կառուցվա

ը և տնօրինո
դին: 
չ պակաս, ք
սահմանած կ
ն հաշվետվո
ջորդող չորս
է ներկայաց
ները: 

ունեության ն
աձայն ՀՀ օր
րքով, Ընկե
ված Ընկերո
.)) իրեն վերա
արգված և հ
գործունեությ
իվ կառավար
րծող մարմին
երջինիս և Ըն
ին համապա
համակարգո

ներքին հսկո
տնտեսական

ծություն. 
ին և արտաք
խանություն.
ռիսկերի կա

ավարական ն
ան տեղեկա

ություններ
ացման համ

յին կանոննե
ան գործունե
երության գո
երության գոր
տիվ կառավա
աքին աուդիտ
և միջանկյա
ն հաշվետվու
րոնք կապվա
ր մարմնի կ

ան բիզնես-խ
ից նոր ակտ
ն պլանավո
առաջարկնե
որատիվ կ
ածքի և տնտ

ությունը հաշ

ան եռամսյա
կարգով` խո
ությունը:  
ս ամսվա ընթ
ցնում Ընկեր

նկատմամբ
րենսդրությա
երության Վ
ւթյան բաժն
ապահված ի
հետևողակա
յան, ռիսկեր
րման պրակտ
ն է, որը ընտ
նկերության
ատասխան ո
ում:  

ողության հա
ն գործուն

քին) արժանա

առավարման
նպատակներ
ատվական հ

բացահա
մար անհրա

երի խախտո
եությունը, գ
ործունեությա
րծադիր մա
արման պրա
տն իրականա
ալ հաշվետվո
ւթյան վերաբ
ած են բյուջե
կողմից արտ

որհրդատու
տիվների ձե
որվող վերա
եր դրանց լու
կառավարմա
տեսական գոր

շվետու են Ը

ակը մեկ ան
որհրդին է նե

թացքում Ընկ
րության տա

վերահսկող
ամբ, Ընկերո
Վերստուգող
նետերերի ը
իրավասությո
ան ստուգում
րի կառավար
տիկայի վեր
տրվում է Ըն
տնօրեններ

որակավորու

ամակարգը հ
նեության

ահավատութ

ն համակարգ
րին. 
համակարգե

այտված
աժեշտ ուղղ

ումների ուսո
գնահատում
ան ոչ ֆինան

արմնին ներք
ակտիկայի բա
ացնող կազմ
ությունները 
բերյալ տալի
ետավորման
տաքին աուդ

ւ. 
եռքբերման և
ակազմակեր
ւծման ուղղո
ան համակա
րծունեությա

նկերության

նգամ` տվյա
երկայացնու

կերության տ
արեկան հաշ

ղությունը իրա
ության կանո
ղի (ներքին
նդհանուր ժ
ունների շրջա
մների միջոց
րման, ներքի
րաբերյալ:  
նկերության 
ի խորհրդին
ւմ, հստակ ը

հետևյալ ուղղ
արդյունավե

թյուն. 

գի արդյունա

երի անվտա

և/կամ 
ղիչ և/կամ 

ումնասիրութ
է բիզնես-գ
նսական ասպ
քին հսկողու
արելավման
մակերպությա
և բացահայ

իս է եզրակա
ն, մարդկայի
դիտորների 

և գոյություն
րպումների 
ությամբ. 
արգի, տեղ
ան արդյունա

ն բաժնետերե

ալ եռամսյակ
մ Ընկերությ

տնօրինությո
շվետվությու

ականացնու
ոնադրությա
ն աուդիտո
ժողովի կողմ
անակում: 
ցով ապահո
ին հսկողությ

բաժնետերե
ն: 
ըմբռնի իր դե

ղություններ
ետություն

ավետություն

անգությունն

հնարավ
կանխարգե

թյանը.  
ործընթացնե
պեկտները.
ւթյան, ռիսկե
ն ուղղությամ
ան հետ. 
յտում է դրա

ացություն. 
ին ռեսուրսնե
առաջարկնե

ն ունեցողնե
հետ կապվ

ղեկատվությ
ավետություն

 
երի 

կին 
յան 

ւնը 
ւնը, 

ւմ է 
ամբ, 
որի) 
մից 

ովել 
յան 

երի 

երը 

րով. 
և 

նը և 

ու 

վոր 
ելիչ 

երի 

երի 
մբ:  

անց 

երի 
երի 

երի 
ված 

յան 
նը.  
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 Ընկե
հաշվ
ակտե

 Ընկե
տեղե
կառա
ինչպ
ուղղո

 Ընկե
խոչը

Վերստո
աշխատ
քարտեզ
քարտեզ
և որոշել
Վերստո
հետևյալ

 Ընկե
ընթա

 Ընկե
համա

 Ընկե
 Ընկե
միջև 

 Ընկե
 Ընկե
ընթա

 Ընկե
պատ
Տար

ժամանա
տարեկա
 
բ. Տեղեկ
 

Անո
Ազգա

Սամ
Բեգլա

րության բ
վետվություն
երով նախա
րության բա
եկատվությո
ավարման և
պես նաև ներ
ությամբ.  
րության խ

ընդոտում են
ուգողն ամեն
տանքային պ
զագրում է ն
զագրումից հ
լ տարեկան ա
ուգողի տար
լով. 
րության կ
ացակարգերը
րության ներ
ապատասխա
րության կոր
րության կա
տեղեկատվ
րության շահ
րության 
ացակարգերն
րությունում

տասխանատ
րեկան աշխ
ակը, որոնք 
ան աշխատա

կություններ թ

ուն, 
նուն 

Բնա

մվել 
արյան Քաջա

բաժնետերեր
ններ է ներ
ատեսված կա
ժնետերերի 
ւն է տր
և հսկողությ
րկայացնում

խորհրդին տ
 կամ կարող
ն տարի` ոչ 
պլանի մշակո
ներքին աու
հետո վերստ
աշխատանք
րեկան աշխ

կորպորատի
ը. 
րքին հսկող
անության ա
րպորատիվ վ
ռավարման 

վական հոսքե
հառուների ի
բիզնես-գոր
ն ու սխեման
մ ֆու
տվության նկա
խատանքային
անհրաժեշտ
անքային պլա

թողարկողի 

ակության վայրը
(հասցեն) 

ՀՀ, Երևան, 
ազնունու 5շ.,բն.

րի ընդհա
րկայացնում
արգով ու ժամ
ընդհանուր

րամադրում
յան համակ
մ առաջարկո

տեղեկացնու
ղ են խոչընդո
ուշ, քան ըն

ումը: Մինչև
ւդիտի (ստո

տուգողը պար
քային պլանո
խատանքայի

իվ կառավ

ղության համ
ապահովման
վարքագծայի
մարմիններ
երի կառավա
իրավունքնե
րծընթացների
ները. 
ւնկցիոնալ
արագրությո
ն պլանը մշ
տ են պլանն
անի բյուջե և

կառավարմ

ը 
Զբաղեցրա

12 

«ՇԵՆ ՀՈԼ
Տնօրեննե

նախ

անուր ժող
ՀՀ օրենսդ

մկետներում
ժողովին և խ
Ընկերութ

կարգերում
ություններ

ւմ է այն
ոտել իր առջ
նթացիկ տա
 տարեկան
ուգման) ենթ
րտավոր է գ
ում ընդգրկվ
ին պլանը

վարման քա

մակարգի, ա
կառուցակա
ին կանոննե
րի, ինչպես նա
արումը. 
երի պաշտպա
ի կառավ

պար
ունների կատ
շակելիս վե
իրագործելո
 ժամանակա

մանը մասնա

ած պաշտոնը 

ԼԴԻՆԳ» ՓԲԸ-ի 
երի խորհրդի 
խագահ 

ղովին, խո
դրությամբ
, 
խորհրդին կ
թյան ռիսկե
բացահայտվ
գոյություն ո

էական սա
ջև դրված խն
արվա նոյեմբ
աշխատանք
թակա ոլորտ
գնահատել յո
վող ոլորտներ
ընդգրկում

աղաքականո

այդ թվում` ռ
արգերն ու ըն
երի իրագործ
աև արտաքի

անվածությո
վարումը, 

տականությ
տարումը: 
երստուգողը
ու համար, և
ացույց: 

ակցող յուրաք

Իրավա

Որպես Ընկե
առաջնորդո
նախաձեռնո
ընթացակար
ձևավորումը
աջակցում է
անդամների
խորհրդի և
պարտական
դրանց փո
կառուցողակ
տնօրենների
որոշում է
Ընկերությա
կարգով վե
տարեկան
նախապատր
իրականացն
օրենսդրությ
ակտերով
լիազորությո

որհրդին և
և Ընկերութ

կանոնավոր 
երի կառա
ված էական
ունեցող հա

ահմանափա
նդիրների իր
բերի 1-ը սկս
քային պլան
տները: Ներ
ուրաքանչյու
րը: 
է, սակայ

ությունները

ռիսկերի կա
նթացակարգ
ծումը. 
ին աուդիտո

ունը. 
ներառյալ

ունների, 

հաշվարկու
և համապատ

քանչյուր ան

ասությունները և

երության տնօր
ւմ է տնօրեննե
ում է տնօրենն
րգերի, աշխատ
ը և վերահսկ
է տնօրենների
ի գործունեությա

գործադիր մա
նությունների
ոխհարաբերութ
կան բնույթի
ի խորհրդի ընթ

օրակարգը
ն ներքին իրա
երահսկում է 

և
րաստման գործ
նում է այլ գործ
յամբ  և Ընկ
տնօրենների

ուններից: 

և գործադ
թյան ներքի

հիմունքներո
ավարման, 
ն թերությու
ամակարգերի

կումների մ
ականացում
սում է հաջո
նի մշակումը
րքին աուդիտ
ւր ոլորտի կա

ն չի սահմ

ը, կառուցա

առավարման
գերը,  

որի և այլ խոր

բիզնես-գ

իրավա

ւմ է այն ռ
տասխանաբ

նձի վերաբեր

և պարտականո

րենների խորհրդ
երի խորհրդի գո
ների խորհրդի 
տանքային տար
կում է դրանց
խորհրդի ոչ գո
անը, ապահովո
արմնի իրավա
հստակ տար

թյունների պ
պահպանումը
թացիկ և արտ
և նիստի ան
վական ակտեր
Ընկերության
արտահերթ 

ծընթացը, 
ծառույթներ, որ
կերության ներ

խորհրդի` 

դիր մարմն
ին իրավակ

ով այժմեակ
կորպորատ

ւնների մաս
ի բարելավմ

մասին, որո
մը: 
որդ տարվա
ը վերստուգո
տի ոլորտնե
արևորությո

մանափակվ

ակարգերն

ն և իրավակ

րհրդատունե

ործընթացնե

ասություննե

եսուրսներն
բար, կազմու

րյալ  

ությունները 

րդի նախագահ`
ործունեություն
գործունեությա

րեկան պլաններ
ց իրագործում
ործադիր/անկա
ում է տնօրեններ
ասությունների
րանջատումը

պրոֆեսիոնալ
ը, հրավիրում
տահերթ նիստե
նցկացման ձև
րով սահմանվա
ն բաժնետերեր

ժողովներ

րոնք բխում են
րքին իրավակա

նախատեսվա

 
նին 
կան 

կան 
տիվ 
սին, 
ման 

ոնք 

իր 
ողը 
երի 
ւնը 

վում 

ու 

կան 

երի 

երի 

երի, 

ու 
ւմ է 

նը, 
ան 
րի 
մը, 
ախ 
րի 
և 
և 
և 
է 

եր, 
ևը, 
ած 
րի 
րի 

ՀՀ 
ան 
ած 
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Պա
Բադա

Գագ
Եղիազա

Թաթ
Մովսի

Շանթ Ան

Արմ
Բալաս

ապ 
ալյան  

Հ
Նազա

գիկ 
արյան  

ՀՀ, ք.
Քոչա

թուլ 
իսյան  

ՀՀ, ք
Վարդ

նանյան 
Հ

Ավա

մեն 
սանյան  

Հ
Բագ

Հ, ք. Երևան, 
րբեկյան թաղ., 
շ., բն. 12 

Երևան, Հր. 
արի 27Ա/39 

 

ք. Մարտունի, գ
դենիկ, 4 փ., տու

134 

ՀՀ, ք.Երևան, 
անեսովի նրբ. 4շ

բն.18 

ՀՀ, ք. Երևան, 
գրատունյաց 18

բն. 49 

17 

«ՇԵՆ ՀՈԼ
Տնօրեննե
անդամ
գործադ

«ՇԵՆ ՀՈԼ
Տնօրեննե

անկա

. 
ւն 

«ՇԵՆ ՀՈԼ
Տնօրեննե

ա

շ, 
«ՇԵՆ ՀՈԼ
Տնօրեններ

գործադ

8 
«ՇԵՆ ՀՈԼ
վերստու

աու

ԼԴԻՆԳ» ՓԲԸ-ի 
երի խորհրդի 
մ, գլխավոր 
դիր տնօրեն 

ԼԴԻՆԳ» ՓԲԸ-ի 
երի խորհրդի 
ախ անդամ 

ԼԴԻՆԳ» ՓԲԸ-ի 
երի խորհրդի 

անդամ 

ԼԴԻՆԳ» ՓԲԸ-ի 
րի խորհրդի ոչ
դիր անդամ 

ԼԴԻՆԳ» ՓԲԸ-ի 
ւգող (ներքին 
ւդիտոր) 

Որպես տնօր
գործում է
կատարում
տնօրենների
Որպես գլխ
Ընկերությա
համաձայն
կանոնադրո
կանոնագրք
ակտերով
շրջանակում
Որպես Ընկ
անդամ`  
նպաստում է
և բաժնետիր
Ընկերությա
ռազմավարո
կենտրոնաց
շահերի պ
նախապատր
խորհրդի նի
ընթացակար
առկայությա
մշակույթի
առնչվող հա
Որպես Ընկ
աջակցում է
գործունեութ
Ընկերությա
Ընկերությա
քաղաքակա
վարելու և
նպատակով
եղանակներ
Ընկերությա
ձևավորման
Ռիսկերի կա
Ընկերությա
և Ընկերությ
բարելավմա
Որպես Ընկ
աջակցում է
Ընկերությա
Կորպորատի
իրականացմ
Գործադիր մ
Ընկերությա
ռազմավարո
Ընկերությա
գործունեութ
փաստաթղթ
կառավարմա
հետապնդող
Որպես վերս
ստուգում
հսկողությա
ստուգում
կառավարմա
համարժեքո
նպատակնե
ստուգում և
համակարգե
արդյունավե
ստուգում
գործունեութ
արդյունավե
գործունեութ
 

օրենների խորհր
է իր իրավ

է բաժնետեր
ի խորհրդի որոշ
խավոր գործադ
ն ընթացիկ գո

ՀՀ օրե
ությամբ, կո
ով, Կանոնակա
իրեն վերապ

մ: 
նկերության տն

է Ընկերության
րական կապիտ
նը նպատա
ության մշակմա
նում է Ընկերո
պաշտպանությա
րաստման ու 
իստերի նախա
րգերի, խոշո
ամբ գործարքն

և սոցիալակ
արցերի վրա: 
նկերության տ
է Ընկերությանը
թյան հիմնակա
ն ռազմավարու
ն հաշվա
նության` հա
ֆինանսական

վ կիրառվող
րի, կանոնների, 
ն ներքին
ն և դրա արդյուն
առավարման հա
ն աուդիտն իրա
ան կորպորատ

ան նպատակ հետ
նկերության տ
է Ընկերությանը
ն կորպորատիվ
իվ գործողու
ման, 
մարմնի սերնդա
ն կորպորատ
ության, տարեկ
ն կառա
թյունը կ
թերի մշակման
ան համակար
ղ այլ հարցերու
ստուգող` 
և գնահատու
ն համակարգը,
և գնահատու
ան համակար
ությունը Ընկ
րին, 
գնահատում է 
երի ա
ետությունը, 

է Ընկ
թյունը, գնահատ
ետությունը, ի
թյան ոչ ֆինանս

հրդի անդամ` 
վասությունների
րերի ընդհան
շումները: 
դիր տնօրեն իր
ործունեության
նսդրությամբ, 
որպորատիվ 
արգով և ներքին
պահված իրա

տնօրենների խո

 զարգացմանը,
տալի ավելացմա
ակների, խ
ան գործում, իր
ության ու նրա
ան, ընդհանո
անցկացման ը

ապատրատման
որ և շահա
ների կնքման
կան պատասխ

տնօրենների խ
ը` 
ան ուղղություն
ւթյան սահմանմ
ապահական 
աշվապահակա
հաշվետվությո
սկզբունքների
ձևերի և կարգե
հսկողության

նավետության գ
ամակարգի ձևա
ականացնող ա
տիվ կառավարմ
տապնդող այլ հ

տնօրենների խ
ը` 
վ կառուցվածքի
ւթյունների ն

ափոխության,  
տիվ քաղաքա
կան ծրագրերի մ
ավարման 
կանոնակարգո
 և Ընկերությա
րգի բարելավ
մ: 

ւմ է Ընկեր
,  
ւմ է Ընկերո
րգի արդյունա
կերության ռ

Ընկերության տ
անվտանգությո

կերության 
տում է բիզնես
ինչպես նաև
սական ասպեկտ

ի շրջանակու
նուր ժողովի

րականացնում
ն ղեկավարում

Ընկերությա
կառավարմա

ն իրավական ա
ավասություններ

խորհրդի անկա

, հեղինակությա
անը, աջակցում
խնդիրների
ր ուշադրություն
ա բաժնետերեր
ուր ժողովներ
ընթացակարգեր
ն ու անցկացմա
ագրգռվածությա
, կորպորատի
խանատվության

խորհրդի անդա

նների որոշմա
ման, 

հաշվառմա
ան հաշվառո
ուններ կազմել
ի, հիմունքներ
երի սահմանմա
ն համակար
գնահատման, 
ավորման, 
անձի ընտրությա
ման համակար
հարցերում: 
խորհրդի անդա

ի ձևավորմանը
նախագծման

ականություններ
մշակման,  

մարմիններ
ղ ներքի
ան կորպորատի
վման նպատա

ության ներքի

ության ռիսկեր
ավետությունը
ռազմավարակա

տեղեկատվակա
ունն

գործառնակա
-գործընթացներ
և Ընկերությա
տները: 

 

ւմ, 
և 

է 
ը` 
ան 
ան 
այլ 
րի 

ախ 

ան 
մ է 
և 

նը 
րի 
րի 
րի, 
ան 
ան 
իվ 
նն 

ամ 

ան, 

ան 
ում 
լու 
րի, 
ան, 
գի 

ան 
գի 

ամ 

, 
և 

րի, 

րի 
ին 
իվ 
ակ 

ին 

րի 
և 

ան 

ան 
ու 
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ան 
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Սյուզան
Ենգիբար

Ռու
Պողո

 
Ընկերու
ՓԲԸ-ի տ
 
Ընկերու
գլխավոր
 
գ. Թողա
 
Կառավ
 
1. Ընկեր
 
2. Հայա
արտացո
մասին» 
են Ընկե
ներքին ի

 «
 «
 «
 «

կ
 
Հսկող ա
 
Ընկերու
սեփակա
Ընեկրու
 

ննա 
րյան 

ՀՀ, ք.
Աճառ

ւդիկ 
ոսյան 

Հ
Դա
թաղ

ւթյան տնօրե
տնօրենների 

ւթյան տնօրե
ր տնօրեն: 

արկողի և թող

վարման մա

րությունում ա

աստանի Հան
ոլված են «
ՀՀ օրենքում
երությունում
իրավական 
«ՇԵՆ ՀՈԼԴԻ
«ՇԵՆ ՀՈԼԴԻ
«ՇԵՆ ՀՈԼԴԻ
«ՇԵՆ ՀՈԼ
կանոնակար

անձինք 

ւթյան միակ
անատեր Սա
ւթյունը չի գտ

 Երևան, 
ռյան 18/45 

ՀՀ, ք. Երևան, 
ավիթաշեն 4-րդ 
ղամաս, 29 շենք
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ենների խոր
խորհրդի նա

ենների խորհ

ղարկողի կա

արմինների 

աուդիտի կո

նրապետութ
«Բաժնետիրա
մ, ինչպես նա
մ: Ավելին Ը
ակտերում` 
ԻՆԳ» ՓԲԸ-ի
ԻՆԳ» ՓԲԸ-ի
ԻՆԳ» ՓԲԸ-ի
ԼԴԻՆԳ» ՓԲ
րգ: 

կ ուղղակիո
ամվել Բեգլա
տնվում որևէ

«ՇԵՆ ՀՈԼԴ
տնօրինութ
(մարդկայի
ռեսուրսնե
կառավար
ղեկավար)

ք, 

«ՇԵՆ ՀՈԼ
տնօրինու

(ֆինանսա

րհրդի անդա
ախագահ: 

հրդի անդամ

առավարման

գործունեու

ոմիտե չի ստ

թյունում ընդ
ական ընկե
աև ՀՀ «Կորպ
Ընկերություն
 

ի Կորպորատ
ի Կորպորատ
ի Ռիսկերի կ
ԲԸ-ի շահա

րեն հսկող
արյանը (անձ
է անուղղակի

ԴԻՆԳ» ՓԲԸ-ի 
թյան անդամ 
ին 
երի 
րման բաժնի 
) 

ԼԴԻՆԳ» ՓԲԸ-ի 
ւթյան անդամ 
ական տնօրեն)

ամ Գագիկ Ե

մ Թաթուլ Մո

նը մասնակցո

ւթնույունը

տեղծվել: 

դունված կո
երություններ
պորատիվ կա
նը այդ սկզ

տիվ Կառավա
տիվ Վարքագ
առավարմա
ագրգռվածո

անձը հան
ձնագիր`AM 
իորեն հսկող

Որպես տնօր
կառավարմա
մշակում և ի
քաղաքակա
կազմակերպ
աշխատանք
Ընկերությա
կադրերով, պ
աշխատակի
պլանավորո
աշխատակի
Որպես տնօր
մշակում
ռազմավարո
միջոցների
ներգրավմա
Ընկերությա
մշակմանը, 
կազմակերպ
հաշվետվութ
ճշգրտությու
տեղեկատվո
հնարավոր
յուրաքանչյո
կապիտալ
հաշվարկներ
նախահաշիվ
ֆինանսակա
Ընկերությու
գործընթացի

Եղիազարյան

ովսիսյանը հ

ող անձանց

որպորատիվ
րի մասին» 
առավարման
զբունքները

արման Կան
գծային կանո

ան կանոնակ
ւթյան առկ

նդիսանում 
0522220, հա

ղության տակ

օրինության անդ
ման բաժնի ղեկա
իրականացնում
նությունը, ապա

պական կառուցվ
քային օրենսդրո
նն ապահովում
պլանավորում և
իցների վերապա
ում և վերահսկո
իցների գնահատ
օրինության անդ

է Ընկ
ությունը, կա

ձևավորման 
ան աշխատա
ն ներդրու
համագործակ

պությունների հե
թյունների կ
ւնը, ապահ
ության արժան

ֆինանսակա
ուր աղբյուրի

ներդրումների
րի կազմմ
վների կազմմա
ան պլանի և բյ
ւնում իրա
ին:  

նը հանդիսա

հանդիսանու

միջև շահեր

կառավարմ
ՀՀ օրենքու
ն կանոնագր
արտացոլել

նոնագիրք,  
ոններ,  
արգ,  
կայությամբ 

է Ընկերութ
ասցե` Երևա
կ: 

դամ և մարդկայ
ավար` 
մ է Ընկերության
ահովում է ընկե
վածքը, վերահս
ության նորմերի
մ է համապատա
և վերահսկում է
ատրաստման գ
ում է ընկերությա
տման գործընթա
դամ և ֆինանսա
կերության 

ազմակերպում 
և փոխառ

անքները, մա
ւմային քաղ
կցում է ֆին
ետ, վերահսկու
կազմման և 
հովում է 
նահավատությո
ան ռիսկերը` 

նկատմամբ, 
ի և փոխհ
ման, ձևակ
ան ճշտությունը
յուջեի կատարո
ականացվող 

անում է  «ՔԵ

ւմ է «ԹՄ ԱՈ

ի բախման դ

ման սկզբու
ւմ, «Արժեթղ
րքում» գրեթե
լ է Ընկերու

գործարքն

թյան 99.9% 
ան, Քաջազնո

ային ռեսուրսներ

ն կադրային 
երության 
սկում է 
ի պահպանումը
ասխան 
է 
գործընթացը, 
ան 
ացը: 
ական տնօրեն`

ֆինանսակա
է սեփակա

ռու միջոցներ
ասնակցում
ղաքականությա
նանսավարկայի
ւմ է Ընկերությա

ձևակերպմա
ֆինանսակա

ունը, որոշում
ֆինանսակա

ապահովում
հատուցելիությա
կերպման
ը, վերահսկում
ումը, հետևում

գույքագրմա

ԵՅ ՓԱՐԹՆՐ

ՈՒԴԻՏ» ՓԲԸ

դեպքեր չկան

ւնքները, որո
ղթերի շուկա
ե պահպանվ
ւթյան հետև

ների կնքմ

բաժնետոմս
ունու 5շ., բն

 
րի 

ը, 

ան 
ան 
րի 
է 

ան 
ին 
ան 
ան 
ան 
է 

ան 
է 

ան 
և 

մ է 
մ է 
ան 

ՐԶ» 

Ը-ի 

ն: 

ոնք 
այի 
ված 
ևյալ 

ման 

սերի 
ն.12): 
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Տեղեկա
եկամու
 
1. Պատմ
  
2011-201
անկախ 
 
2. Միջա
 
2010 թվա
99-103 էջ
 
3. Թողա
 
2013 թվա
էական փ
 
4. Դատա
 
Վերջին 
ստորև` 
 

 Ð

1. 
§Þ»

2. 
§Þ»

2. 
§Þ»

3. 
§Þ»

4. 
§Þ»

5. 
§Þ»

6. 
§Þ»

7. 
§Þ»

8. 
ï»

9 
§Þ

ատվություն
ւտների և ծա

մական ֆինա

12թթ անկախ
աուդիտորա

անկյալ ֆինան

ականի 1-ին
ջերում: 

արկողի ֆինա

ականի հուն
փոփոխությո

ական, արբի

մեկ տարվա

Ð³Ûóíáñ 

»Ý ÎáÝó»éÝ¦ 
ö´À 

»Ý ÎáÝó»éÝ¦ 
ö´À 

»Ý ÎáÝó»éÝ¦ 
ö´À 

»Ý ÎáÝó»éÝ¦ 
ö´À 

»Ý ÎáÝó»éÝ¦ 
ö´À 

»Ý ÎáÝó»éÝ¦ 
ö´À 

 

»Ý ÎáÝó»éÝ¦ 
ö´À 

 

»Ý ÎáÝó»éÝ¦ 
ö´À 

 

§È»½íÇ 
»ëãáõÃÛáõÝ¦ 

Þ»Ý ÐáÉ¹ÇÝ· 
ö´À 

 

ն թողարկող
ախսերի մա

անսական տ

խ աուդիտոր
ական եզրակ

նսկան տեղե

ն կիսամյակ

անսական վի

նիսի 30-ից մ
ուն տեղի չի 

տրաժային և

ա ընթացքում

ä³ï³ëË

ÐáõÛë ¨ Æñ³

²ñÙÇÝ» ¨ ²Ù»Ý
ºñ³ßË³

§ê²ê ¶ñáõ

«¸³¹ßÇÝ

«Ø²øêÆØàô
êä

«Î. ¸»ÙÇñ×Û

§Â³Ý³Óá

§Â³Ý³Óáñ
»ñ³ßË³í

ì³Ñ» ¹³¹
¾¹·³ñ ê³

§Þ»Ý ÏáÝó»é
ïÝûñ»Ý ä³å

§ÂÆ ÂÆ ¾Ú ø
ö´

ղի ակտիվե
ասին 

տեղեկատվու

րի կողմից հա
կացությունն

եկատվությո

կի ֆինանսա

իճակի էակա

մինչև ազդագ
ունեցել: 

և վարչական

մ Ընկերությա

Ë³ÝáÕ 

³íáõÝù øÆ 

Ý Ø»Ë³ÏÛ³Ý 
íáñÝ»ñ 

õå¦ êäÀ 

Ý» êäÀ 

ôê-²Èü²» 
À 

Û³Ý» ØÐÐ 

áñ¦ êäÀ 

ñ¦ êäÀ-Ç 
íáñÝ»ñ 
¹³ßÛ³Ý 

³Ý³ÙÛ³Ý 

é¦ ö´À-Ç 
å ´³¹³ÉÛ³Ý 

øáÝë³ÉÃÇÝ·¦  
À 

նրի և պար

ւթյուն 

աստատված
ները (պատճե

ուն 

ական հաշվե

ան փոփոխու

գրի ներկայա

ն վարույթնե

ան ներգրավ

Ð³Ûó³å³

ä³ñïùÇ Ù³Û
1,632,502 ¨
Ñ³ßí³ñÏí³
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ

Ï³½ÙáõÙ ¿ 1
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ՝ 1

¹ñ³

1,827,244. Ð

647.925   Ð

ä³ñïùÇ Ù³Û
2.502.800 Ð

0.05%-áí Ñ³
ïáõÛÅÇ ÁÝ¹Ñ³

Ï³½ÙáõÙ ¿  66
¹ñ³

ä³ñïùÇ Ù³Û
768,300.74 Ð
0.05%-áí Ñ³

ïáõÛÅÇ ÁÝ¹Ñ³
Ï³½ÙáõÙ ¿  63,

Ý»ñÏ³Û³óí»
1.083.170 

5.109.207 ÐÐ ¹ñ
ã³÷áí í×

÷³ëï³μ³
å³Ñ³Ýç ¿ á

5.500.000 ÐÐ ¹ñ
μéÝ³·³

400.000 ÐÐ ¹ñ³
å³ï³ëË³Ý

»ÝÃ³ñÏ»Éá

5.583.012 /ÑÇÝ·
Ñ³ñÛáõñ áõÃ

Ñ³½³ñ ï³ë
¹ñ³Ù ·áõÙ³

րտավորութ

ծ ֆինանսակ
ենները) ներ

ետվությունն

ւթյունները 

ացման պահ

երի մաիսն տ

վվածությամբ

³Ñ³ÝçÁ 

Ûñ ·áõÙ³ñÁ` 
¨ 0.05%-áí 
³Í ïáõÛÅÇ 
ñ ·áõÙ³ñÁ 
194.742,4 / 
,827,244. ÐÐ 

³Ù 

ÐÐ ¹ñ³Ù�  
 

ÐÐ ¹ñ³Ù 

Ûñ ·áõÙ³ñÁ` 
Ð ¹ñ³ÙÁ ¨ 

³ßí³ñÏí³Í 
Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ 
68.192.3  ÐÐ 

³Ù: 
Ûñ ·áõÙ³ñÁ` 

ÐÐ ¹ñ³Ù ¨ ¨ 
³ßí³ñÏí³Í 
Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ 
,751 ÐÐ ¹ñ³Ù 

É ¿ å³Ñ³Ýç 
ÐÐ ¹ñ³Ù 

ñ³Ù ·áõÙ³ñÇ 
×³ñÙ³Ý 
³Ý³Ï³Ý 
áõÕ³ñÏí»É:  

ñ³Ù ·áõÙ³ñÇ 
³ÝÓÙ³Ý 

³Ù í³ñչ³Ï³Ý 
Ý³ïíáõÃÛ³Ý 
áõ Ù³ëÇÝ 

· ÙÇÉÇáÝ ÑÇÝ· 
ÃëáõÝ»ñ»ù 
ëÝ»ñÏáõ/ ÐÐ 
³ñÇ ã³÷áí 

թյունների,  ֆ

ան հաշվետ
րկայացված ե

երը ներկայա

հը ընկերությ

տեղեկատվու

բ միակ վար

¸³ï³Ï³Ý 
Ï³Û³óÙ³Ý ¨ á

ÙïÝ»Éáõ û

º²Ü¸/0208
04.04.201

 

º²Ü¸/1342/0
11.02.201

 
º²Þ¸ /0248

11.04.201

º²ø¸ /0431
26.03.2012

 

å³ñï³íáñ
í×³ñ»É, Ï³Û³

ÝÇëï 

μ³í³ñ³ñí
Ï³Û³ó»É ¿ 3

Ð³ßïáõÃÛ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³

Ýß³Ý³Ïí
¹³ï³Ï³Ý 

11.04.2013Ã.Ï³
ÝÇëï 

26.06.201
Ð³ßïáõÃÛ

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³

ֆինանսակ

տվություններ
են ազդագրի

ացված են ս

յան ֆինանս

ւթյուն 

րույթները նե

³ÏïÇ 
áõÅÇ Ù»ç 
ûñÁ 

8/03/12 
2Ã. 1,8

08/03/12 
3Ã. 

1,
8/03/12 
2Ã. 

´éÝ

1/02/12 
2Ã.. 

2.5
0.05

ï
·á
66

Ñ

ñí»É ¿ 
³ó»É ¿ 2 

í»É ¿ 
 ÝÇëï 

Û³Ý 
³·Çñ ³Ý

³
í»É ¿ 

ÝÇëï 
³Û³ó»É 8 

3Ã. 
Û³Ý 
³·Çñ 

5

կան վիճակի

րը, ինչպես ն
ի 39-98 էջերո

սույն ազդագ

սական վիճա

երկայացված

Արդյունքը 

μéÝ³·³ÝÓí»É ¿
827,244. ÐÐ ¹ñ³Ù

 

μéÝ³·³ÝÓí»É ¿
μéÝ³·³ÝÓí»É ¿

,827,244. ÐÐ ¹ñ³
Ý³·³ÝÓí»É ¿ 647

ÐÐ ¹ñ³Ù 
μéÝ³·³ÝÓí»É ¿

502.800 ÐÐ ¹ñ³Ù
5%-áí Ñ³ßí³ñÏ
ïáõÛÅÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõ
áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ
68.192.3  ÐÐ ¹ñ³

Ñ»ï³Ëáõ½íáõÙ 

í×³ñí»É ¿ 

 

å»ïù ¿ í×³ñÇ
01.08.2013Ã. 

ÝÓÝ³Ï³Ý ·áõÛù»
ñ·»É³ÝùÇ ï³Ï 

 

5.583.012 å»ïù 
í×³ñÇ 

01.12.2013Ã. 

 
ի, 

նաև 
ում: 

գրի 

ակի 

ծ են 

¿ 
Ù�  

¿ 
¿ 
³Ù 
7.925  

¿ 
ÙÁ ¨ 
Ïí³Í 
õñ 
Ù ¿  

³Ù: 

¿ 

 

»ñÁÁ 
»Ý 

¿ 
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10 §Þ

11 §Þ

12 
§Þ

13 
§Þ

 
 
Լրացու
 
1.Կանոն
 
ա. Ընկեր
 
բ. Ընկեր
 
գ. Ընկեր
անվանա
  
դ. Թողա
 
2.Կանոն
 
Թողարկ
Ընկերու

1) Ը
2) Ը

բ
3) Ը

պ
4) Տ
5) Ը

Ընկերու
1) Շ
2) Շ

ա
3) Պ
4) Կ

վ
5) Շ
6) Շ
7) Շ
8) Շ
9) Օ

 
Վերոնշյ
 
Էական
 
Ընկերու
հիմնակա
գործողո

Þ»Ý ÐáÉ¹ÇÝ· 
ö´À 

Þ»Ý ÐáÉ¹ÇÝ· 
ö´À 

Þ»Ý ÐáÉ¹ÇÝ· 
ö´À 

 
Þ»Ý ÐáÉ¹ÇÝ· 

ö´À 
 

ւցիչ Տեղեկա

նադրական կ

րության կան

րության հայտ

րության կո
ական բաժնե

արկված բաժն

նադրություն

կողի հիմնակ
ւթյան գործու
Ընկերությա
Ընկերությա
բնապահպա
Ընկերությա
պահպանում
Տեխնոլոգիա
Ընկերությա
ւթյան գործու
Շինարարակ
Շինանյութե
արտադրութ
Պինդ, հեղու
Կերամիկայ
վաճառքը, 
Շինությունն
Շինանյութե
Շինարարու
Շինարարու
Օգտակար հ

ալ տեղեկու

ն պայմանա

ւթյունը իր բ
անում նպա
ության մեջ գ

§´»Û½Ç½ Îá

§âÇÉÇÝ·³ñÛ³
øÝëÃñ³ùß

§Ð³ÛμÇ½Ý»ë μ

§Ð³ÛÏ ²ñß
ÁÝÏ»ñáõ

ատվություն

կապիտալը 

նոնադրակա

տարարված 

ողմից թողա
ետոմսերը ա

նետոմսերի 

նը 

կան նպատա
ւնեության ն

ան արժեքի շա
ան տնտեսա
անական կայ
ան արտադ
մը և հաճախ
ական նոր լու
ան կորպորատ
ւնեության տ
կան մետաղ
երի (ներկեր
թյունը, 
ւկ և գազանմ
ի, պաստառ

ների արտաք
երի մեծածախ
ւթյան իրակա
ւթյան իրակա
հանածոների

թյունը կարե

ագրերը 

բնականոն գ
ատակաուղղ
գտնվող էակա

Ýëï¦ êä 

³Ý ¸Ç½³ÛÝ 
ßÝ¦ êäÀ 

μ³ÝÏ¦ ö´À 

ßÇÝ¦ êä 
õÃÛáõÝ 

ն 

ան կապիտա

բաժնետոմս

արկված 3350
ամբողջությա

անվանակա

ակը գործուն
պատակներ
արունակակա
կան կայուն
յունության հ
րանքի և
խորդների բա
ւծումների և
տիվ կառավ
տեսակներն ե
ղական և ոչ մ
րի, բետոնե

ման վառելա
ռների, սան

քին և ներքին
խ և մանրած
անացումը քա
անացումը տ
ի արդյունահ

ելի է գտնել Ը

գործունեությ
ղաված են ե
ան վարկայի

15.960.000

26,780,820 ÐÐ ¹
ã³÷

70.000.000 Ù
»ñ³ßËÇù³ÛÇ

å³Ñ³
76.386.225

·áõÙ³ñÇ μéÝ
å³Ñ³

ալը 30.06.2013

սերի քանակ

000 (երեք հ
ամբ տեղաբա

ան արժեքը 10

նեության ար
րն են՝ 
ան աճի ապ
նության, հա
համակցումը
ծառայությ

ավարարված
նորամածու

վարման պրա
են՝ 
մետաղական
քարերի, ս

նյութի մանր
տեխնիկայի

ն հարդարու
ծախ առևտու
աղաքաշինո

տրանսպորտ
հանումը և ա

Ընկերության

յունից դուրս
եղել գործու
ին պայմանա

0 ÐÐ ¹ñ³Ù 

¹ñ³Ù ·áõÙ³ñÇ 
÷áí 

ÙÉÝ ÐÐ ¹ñ³Ù 
ÇÝ ·áõÙ³ñÇ 
³Ýç 

5 ÐÐ ¹ñ³Ù 
³·³ÝÓÙ³Ý 
³Ýç: 

3թ. կազմել է

կը կազմում է

հարյուր երե
շխված են և

0,000 (տասը

րդյունքում շա

պահովումը,
ասարակութ
ը, 
ունների բ
ծության բար
ւթյունների կ
ակտիկայի շա

ն իրերի արտ
սալիկների, 

րածախ և մե
ի, տեքստիլի

ւմը, 
ւրը, 
ության բնագ
ային, 

այլն: 

ն կանոնադր

ս կնքել է մի
ւնեության զ
ագրեր ներկա

16.07.201
Ð³ßïáõÃÛ

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³
14.01.201
Ð³ßïáõÃÛ

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³

2013Ã. ÑáõÉ

í³ñáõÛÃ ¿ ÁÝ¹
17.10.201

է 3,350,000,00

է 200,000 (եր

եսունհինգ հ
վճարված:

ը հազար) ՀՀ 

ահույթի ստա

թյան սոցիա

բարձր որա
րձր մակարդ
կիրառումը,
արունակակ

տադրություն
մածիկների

եծածախ առև
ի, դեկորատ

գավառում, 

րության 1.4 և

իայն վարկա
զարգացմանը
այացված են 

3Ã. 
Û³Ý 
³·Çñ 

1

3Ã. 
Û³Ý 
³·Çñ 

ÉÇëÇÝ 

¹áõÝí»É 
3Ã. 

00 ՀՀ դրամ: 

րկու հարյուր

հազար) հատ

դրամ է: 

ացումն է: 

ալական բար

ակական հ
դակի ապահո

կան կատարե

նը, 
ի և կապակ

ևտուրը,  
տիվ ներկերի

և 1.5 կետերո

ային պայման
ը: Ընկերութ
ստորև: 

5.960.000 å»ïù
í×³ñÇ 

01.12.2013Ã. 

í×³ñí»É ¿ 

í×³ñí»É ¿ 

 

ր հազար) հա

տ սովորակ

րեկեցության

հատկանիշնե
ովումը, 

ելագործումը

կցող նյութե

ի ներկրումը

ում: 

նագրեր, որո
թյան կնքած

 
ù ¿ 

ատ: 

կան 

ն և 

երի 

ը: 

երի) 

ը և 

ոնք 
ծ և 
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Վ
Համահա
ՎՏԲ-Հայա
 
Փորձագ
երրորդ
 
Ազդագր
մասնագ
ներառվա
 
Այլ տեղ
 
Սույն ա
ազդագի
հաշվետ
եզրակա
էական 
եղանակ

Վարկատու 
այկական Բանկ
աստան Բանկ

գետի, գնահ
դ անձանցից

րում չի օգտա
գիտական կ
ած չէ տեղեկ

ղեկատվութ

ազդագրի կի
իրը, Ընկ
տվություններ
ացություններ
տեղեկատվ

կով մատչելի

պա
հ

կ ԲԲԸ ՎՊ 
կ ՓԲԸ 366 

հատողի, խ
ց վերցված  

ագործվել հա
արծիք (եզր
կություն, որի

թյուն 

իրառության
կերության 
րը, որոնք 
րը կամ հաշվ
վությունը, ո
ի դարձնել հա

Վարկի 
այմանագրի 
համարը 

04/13 

խորհրդատո
տեղեկատվ

աշվապահի, 
ակացությու
ի համար աղ

ն ողջ ժամկ
կանոնա

օգտագործվ
վետվություն
որոնք կարո
անրությանը

Վարկի 
պայմանագրի

կնքման 
ամսաթիվը

20.08.2013թ 
23.07.2013թ. 

ուի կամ հա
վությունը:

գնահատողի
ւն, հաշվետվ
ղբյուր են հա

կետի ընթա
ադրությունը
վել են սույ
նները, անկա
ող են ի հա
ը` իր կայքում

ի  

արժույթը
AMD 
USD 

աշվապահի

ի, խորհրդա
վություն, գն

անդիսացել եր

ացքում ընկե
, աուդի
յն ազդագր
ախ գնահատ
այտ գալ հ
մ www.shenh

Գումարը
արժույթո

       636,300
          2,500,0

մասնագիտ

ատուի կամ ց
նահատման
րրորդ անձի

երությունը 
իտորական 
րում, ինչպե
տումները, վե
հետագայում 
holding.com

ը 
ով 

Տոկոսա
դրույք

,000 12% 
000  10.5% 

տական կա

անկացած ա
ակտ և այլն

իք: 

պարտավոր
եզրակա

ես նաև փո
երլուծական 
առնվազն 

 հրապարակ

ա-
քը 

Վերջնա
ժամկետ

20.08.202
25.07.201

րծիքը և 

այլ փորձագե
լն): Ազդագր

րվում է սո
ացություննե
որձագիտակ
նյութերը և 
էլէկտրոնա

կման միջոցո

 

ա-
տը 
23թ 
18թ. 

ետի 
ում 

ույն 
երը, 
կան 
այլ 

ային 
ով: 
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  ³é   31.12.2011 

 
 

      
(³Ùë³ÃÇí, ³ÙÇë, ï³ñÇ) 

  

         
         

    
   

 

Í³ÍÏ³·ÇñÁ  

 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ §Þ»Ý-ÎáÝó»éÝ¦ ö´À (Ñ³Ù³ËÙµí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ) 
  

    

     

 

ö³ëï³óÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ   ÞÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ³é¨ïáõñ , ³ßË³ï 
Ï³ï., Í³é³Û. Ù³ïáõóáõÙ      

  

 
 

  

     

 

Ð³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ  02201344 

 
 

  

     

 
ä»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ  269.130.01032 

    

     

 
â³÷Ç ÙÇ³íáñÁ 

 
  Ñ³½. ¹ñ³Ù 

        

 

 

¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ù. ºñ¨³Ý, ÞÇñ³ÏÇ 2/2                                         Ñ»é³ËáëÁ 42-28-23 

         

 

ö³ëï³óÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í³ÛñÁ 

ù. ºñ¨³Ý, ÞÇñ³ÏÇ 2/2                                         Ñ»é³ËáëÁ   
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²ÎîÆì ïáÕ 
Ü³Ëáñ¹ 
ï³ñí³       
í»ñçÇÝ 

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ (Å³-
Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ) í»ñçÇÝ 

1 2 3 4 
I. àã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ       
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 010 7,702,271 7,812,603 
²Ý³í³ñï áã ÁÝÃ³óÇÏ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 020 244,306 557,293 
àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 030 8,085 6,999 
´³ÅÝ»Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹áí Ñ³ßí³éíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ  040 0   
²ÛÉ áã ÁÝÃ³óÇÏ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 050 1,205,737 1,319,265 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ 060   4,793 
²ÛÉ áã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 070 878,418 1,253,213 
¶áõ¹íÇÉÉ 071 414,670  414,670 
²ÛÉ áã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ 072 463,748 838,543 
  073     
  074     
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ áã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ 080 10,038,817 10,954,166 
II. ÀÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ       
ÜÛáõÃ»ñ 090 670,567 603,358 
²×»óíáÕ ¨ µïíáÕ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ 100   0 
²ñ³·³Ù³ß ³é³ñÏ³Ý»ñ 110   3,205 
²Ý³í³ñï ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ 120 49 239 
²ñï³¹ñ³Ýù 130 84,831 85,625 
²åñ³ÝùÝ»ñ 140 641,539 1,171,815 
îñí³Í ÁÝÃ³óÇÏ Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñ 150 246,490 542,545 
¸»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ í³×³éùÝ»ñÇ ·Íáí 160 304,308 204,513 
Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ µÛáõç»Ç ·Íáí 170 8,916 8,818 
²ÛÉ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 180   2,295 
ÀÝÃ³óÇÏ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 190     
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 200 88,585  166,403 
²ÛÉ ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 210 11,010 12,017 
  211 11,010  12,017 
  212     
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ 220 2,056,295 2,800,833 

Ð ² Þ ì º Î Þ Æ è 230 12,095,112 13,754,999 

    
    
 

 
 

 Ô»Ï³í³ñ ä. ´³¹³ÉÛ³Ý 

 ³ÝáõÝ ,³½·³ÝáõÝ 
                                                                                    Î© î.                                            

 
                    ¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ ². ´³É³ë³ÝÛ³Ý 

 ³ÝáõÝ ,³½·³ÝáõÝ 
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ä²êÆì ïáÕ 
Ü³Ëáñ¹ 
ï³ñí³   
í»ñçÇÝ 

Ð³ßí»ïáõ 
ï³ñí³ (Å³-
Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ) 
í»ñçÇÝ 

1 2 3 4 
III. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É       
Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý (µ³ÅÝ»Ñ³í³ù) Ï³åÇï³ÉÇ ½áõï ·áõÙ³ñ 240 1,500,000 1,500,000 
¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï 250 225,167 225,167 
ì»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ¨ í»ñ³ã³÷áõÙÇó ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 260     
Îáõï³Ïí³Í ß³ÑáõÛÃ 270 2,706,076 2,689,474 
ä³Ñáõëï³ÛÇÝ Ï³åÇï³É 280 225,000 225,000 
ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 290 471,357 294,259 
  291 471,357 294,259 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É 300 5,127,600 4,933,900 
IV. àã ÁÝÃ³óÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ       
ºñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 310 3,762,326 4,910,304 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 320 1,031,996 1,091,616 
²ÏïÇíÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ßÝáñÑÝ»ñ 330     
àã ÁÝÃ³óÇÏ å³ÑáõëïÝ»ñ 340     
²ÛÉ áã ÁÝÃ³óÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 350 0 0 
  351     
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ áã ÁÝÃ³óÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 360 4,794,322 6,001,920 
V. ÀÝÃ³óÇÏ  å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ       
Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ 370 698,113 747,206 
Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 380 870,193 1,161,304 
Îñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ·Íáí 390 431,284 234,926 
êï³óí³Í ÁÝÃ³óÇÏ Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñ 400 54,467 430,098 
Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ µÛáõç»ÇÝ 410 21,990 20,295 
Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ å³ñï³¹Çñ ëáóÇ³É³Ï³Ý 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ·Íáí  

420 17,759 6,900 

Îñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ³ßË³ï³í³ñÓÇ ¨ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³ÛÉ 
Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÇ ·Íáí 

430 75,582 18,803 

Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ 
(ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇÝ) 

440   140,708 

²ÛÉ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 450     
ºÏ³ÙáõïÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ßÝáñÑÝ»ñ 460     
ÀÝÃ³óÇÏ å³ÑáõëïÝ»ñ 470     
²ÛÉ ÁÝÃ³óÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 480 3,802 58,939 
  481 3,802 58,939 
  482     
  483     
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÁÝÃ³óÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 490 2,173,190 2,819,179 

Ð²ÞìºÎÞÆè 500 12,095,112 13,754,999 
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Òºì № 2 

    

 üÆÜ²Üê²Î²Ü ²ð¸ÚàôÜøÜºðÆ Ø²êÆÜ 
Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ 

 
     
     
     
     
     
     

     
         

  

 

 
  01.01.2011 - 31.12.2011 

 
 

     
            ¥Ñ³ßí»ïáõ ï³ñÇÝ  (Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ)¤ 

 

         
         

    
   

 

Í³ÍÏ³·ÇñÁ  

 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ §Þ»Ý-ÎáÝó»éÝ¦ ö´À (Ñ³Ù³ËÙµí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ) 
  

    

     

 

ö³ëï³óÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ   ÞÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ³é¨ïáõñ , ³ßË³ï 
Ï³ï., Í³é³Û. Ù³ïáõóáõÙ      

  

 
 

  

     

 

Ð³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ  02201344 

 
 

  

     

 
ä»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ  269.130.01032 

    

     

 
â³÷Ç ÙÇ³íáñÁ 

 
  Ñ³½. ¹ñ³Ù 

        

 

 

¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ù. ºñ¨³Ý, ÞÇñ³ÏÇ 2/2                                         Ñ»é³ËáëÁ 42-28-23 

         

 

ö³ëï³óÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í³ÛñÁ 

ù. ºñ¨³Ý, ÞÇñ³ÏÇ 2/2                                         Ñ»é³ËáëÁ   
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òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ 

Ü³Ëáñ¹ ï³ñÇ 
(ÙÇç³ÝÏÛ³É 

Å³-
Ù³Ý³Ï³ßñç³Ýª 

³×áÕ³Ï³Ý) 

Ð³ßí»ïáõ 
ï³ñÇ 

(ÙÇç³ÝÏÛ³É 
Å³-

Ù³Ý³Ï³ßñç³Ýª 
³×áÕ³Ï³Ý) 

Ü³Ëáñ¹ 
ï³ñ-í³ 

ÙÇç³ÝÏÛ³É 
Å³Ù³Ý³Ï³-

ßñç³Ý 

Ð³ßí»ïáõ 
ï³ñí³ 
ÙÇç³Ý-                   

ÏÛ³É Å³Ù³-
Ý³Ï³ßñç³Ý 

1 2 3 4 5 6 

²ñï³¹ñ³ÝùÇ, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó Ñ³ëáõÛÃ 010 4,113,648  4,133,960      

Æñ³óí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÇ, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³-ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝùÝ³ñÅ»ù  020 3,033,299  2,476,304      

Ð³Ù³Ë³éÝ ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) 030 1,080,349  1,657,656  0  0  
Æñ³óÙ³Ý Í³Ëë»ñ 040 430,811  604,277      
ì³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 050 152,613  212,482      

²ñï³¹ñ³ÝùÇ, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) 060 496,925  840,897  0  0  

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 070 22,320  19,058  0  0  
  071 22,320  19,058      
  072         
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÛÉ Í³Ëë»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 080 37,140  39,798  0  0  
  081 37,140  39,798      
  082         
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) 090 482,105  820,157  0  0  
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 100 (228,562) (449,134)     
´³ÅÝ»Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹áí Ñ³ßí³éíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)  110         
ÀÝ¹Ñ³ïíáÕ ·áñÍ³éÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³·ñ»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ í³×³éùÝ»ñÇó ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ñáõÙÝ»ñÇó ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) 

120         

²ÛÉ áã ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë), ³Û¹ ÃíáõÙª 130 176,332  (112,252) 0  0  
  131 176,332  (112,252)     
êáíáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) 140 429,875  258,771  0  0  
²ñï³ëáíáñ ¹»åù»ñÇó ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) 150         
¼áõï ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) Ý³Ëù³Ý ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³ËëÇ Ýí³½»óáõÙÁ 160 429,875  258,771  0  0  
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë (÷áËÑ³ïáõóáõÙ)  170 (64,221) (106,890)     
¼áõï ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³ËëÇ Ýí³½»óáõÙÇó Ñ»ïá 180 365,654  151,881  0    
Ø»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ µ³½³ÛÇÝ ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)* 190         
Ø»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ Ýáëñ³óí³Í ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)* 200         

* êáõÛÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Éñ³óáõÙÁ å³ñï³¹Çñ ¿ ³ÛÝ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝó ëáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ Ï³Ù åáï»ÝóÇ³É ëáíáñ³Ï³Ý 
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý í³×³éíáõÙ »Ý, Ï³Ù áñáÝù ·ïÝíáõÙ »Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ µ³ó (Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·íáÕ) ßáõÏ³ÛáõÙ ëáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ Ï³Ù åáï»ÝóÇ³É 
ëáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ ÃáÕ³ñÏ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ: êáõÛÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ  óáõÛó ¿ ïñíáõÙ ¹ñ³ÙÝ»ñáí (áã Ã» Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÝ»ñáí): 

                  Ô»Ï³í³ñª   ä. ´³¹³ÉÛ³Ý 

 
 (³ÝáõÝ« ³½·³ÝáõÝ) 

                                                                                                                                           Î©î© 
    

                                      ¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñª   ². ´³É³ë³ÝÛ³Ý 

 
 (³ÝáõÝ« ³½·³ÝáõÝ) 
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Òºì № 3 

         
         

 

         
 

         
 

   

 
êºö²Î²Ü Î²äÆî²ÈàôØ öàöàÊàôÂÚàôÜÜºðÆ 

 Ø²êÆÜ Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ 

         

         
         

  

 

 
  01.01.2011 - 31.12.2011 

 
 

     
               ¥Ñ³ßí»ïáõ ï³ñÇÝ  (Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ)¤ 

 

         
         

    
   

 

Í³ÍÏ³·ÇñÁ  

 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ §Þ»Ý-ÎáÝó»éÝ¦ ö´À (Ñ³Ù³ËÙµí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ) 
  

    

     

 

ö³ëï³óÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ   ÞÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ³é¨ïáõñ , ³ßË³ï 
Ï³ï., Í³é³Û. Ù³ïáõóáõÙ      

  

 
 

  

     

 

Ð³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ  02201344 

 
 

  

     

 
ä»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ  269.130.01032 

    

     

 
â³÷Ç ÙÇ³íáñÁ 

 
  Ñ³½. ¹ñ³Ù 

        

 

 

¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ù. ºñ¨³Ý, ÞÇñ³ÏÇ 2/2                                         Ñ»é³ËáëÁ 42-28-23 

         

 

ö³ëï³óÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í³ÛñÁ 

ù. ºñ¨³Ý, ÞÇñ³ÏÇ 2/2                                         Ñ»é³ËáëÁ   
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  ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ï³ññ»ñÇ  ³Ýí³ÝáõÙÁ

Ðá¹í³ÍÝ»ñ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ØÝ³óáñ¹Á ³é 31 ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 2009Ã. 010 1,500,000 1,500,000 225,167 0 0 2,340,422 225,000 0 219,917 4,510,506

Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃ-
ÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ¨ ¿³Ï³Ý ëË³ÉÝ»ñÇ ×ß·ñïáõÙÁ

020 0

ì»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í ÙÝ³óáñ¹Á 030 1,500,000 0 0 1,500,000 225,167 0 0 2,340,422 225,000 0 219,917 4,510,506

àõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ×³Ý³ãí³Í »Ï³ÙáõïÝ»ñ 
¨ Í³Ëë»ñ

040 0

´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ (ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ) Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñ 
μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (μ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇ)  ·Íáí, ³Û¹ ÃíáõÙª

050 0 0

       051 0 0

       052 0 0

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ ¥Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ¤ ½áõï ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) 060 365,654 365,654

Þ³Ñ³μ³ÅÇÝÝ»ñ 070 0

ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ï³ññ»ñÇ ³ÛÉ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½»óáõÙ), 
³Û¹ ÃíáõÙª

080 251,440 251,440

       081 296,332 296,332

Ü»ñùÇÝ ß³ñÅ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 090 0

       091 0

ØÝ³óáñ¹Á ³é 31 ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 2010Ã. 100 1,500,000 1,500,000 225,167 0 0 2,706,076 225,000 0 471,357 5,127,600

  ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ï³ññ»ñÇ  ³Ýí³ÝáõÙÁ

ä Ñ ØÇ ÝÏ ê»÷³Ï³ÝÎ³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý (μ³ÅÝ»Ñ³í³ù) Ï³åÇï³É ¾ÙÇ Ç Ý ì»ñ³·Ý³Ñ³ ì» ÷ ÙÇ Î Ïí Í

I. Ü³Ëáñ¹ ï³ñÇ (Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý) 

ïáÕ

Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý (μ³ÅÝ»Ñ³í³ù) Ï³åÇï³É
¾ÙÇëÇáÝ 
»Ï³Ùáõï 
(íÝ³ë)

ì»ñ³ã³÷áõÙÇó 
ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ

Ý»ñ

II. Ð³ßí»ïáõ ï³ñÇ (Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý) 

ØÇç³ÝÏÛ³É 
ß³Ñ³μ³ÅÇ

ÝÝ»ñ

ê»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉÇ 

³ÛÉ 
ï³ññ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁÎ³ÝáÝ³¹ñ
³Ï³Ý  

Ï³åÇï³É

âí×³ñí³Í 
Ï³åÇï³É 

Ð»ï ·Ýí³Í 
Ï³åÇï³É

¼áõï 
·áõÙ³ñÁ

Îáõï³Ïí³Í 
ß³ÑáõÛÃ 
¥íÝ³ë¤

ä³Ñáõëï³
ÛÇÝ 

Ï³åÇï³É

ì»ñ³·Ý³Ñ³
ïáõÙÇó 

ï³ñμ»ñáõÃÛá
õÝÝ»ñ 

Ðá¹í³ÍÝ»ñ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ØÝ³óáñ¹Á ³é 31 ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 2010Ã. 010 1,500,000 1,500,000 225,167 0 0 2,706,076 225,000 0 471,357 5,127,600

Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃ-
ÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ¨ ¿³Ï³Ý ëË³ÉÝ»ñÇ ×ß·ñïáõÙÁ

020 (581) (581)

ì»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í ÙÝ³óáñ¹Á 030 1,500,000 0 0 1,500,000 225,167 0 0 2,705,495 225,000 0 471,357 5,127,019

àõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ×³Ý³ãí³Í »Ï³ÙáõïÝ»ñ 
¨ Í³Ëë»ñ

040 0

´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ (ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ) Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñ 
μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (μ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇ)  ·Íáí, ³Û¹ ÃíáõÙª

050 0 0

        051 0 0

       052 0 0

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ ¥Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ¤ ½áõï ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) 060 153,954 153,954

Þ³Ñ³μ³ÅÇÝÝ»ñ 070 (345,000) (345,000)

ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ï³ññ»ñÇ ³ÛÉ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½»óáõÙ), 
³Û¹ ÃíáõÙª

080 0

öáùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý μ³ÅÝ»Ù³ë 081 (2,073) (2,073)

Ü»ñùÇÝ ß³ñÅ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 090 175,025 (175,025) 0

       091 0

ØÝ³óáñ¹Á ³é 31 ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 2011Ã. 100 1,500,000 1,500,000 225,167 0 0 2,689,474 225,000 294,259 4,933,900

                  Ô»Ï³í³ñª  _______________________
                                                                              Î©î©
         ¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñª  _______________________

 (³ÝáõÝ« ³½·³ÝáõÝ)

ÀÝ¹³Ù»ÝÁÎ³ÝáÝ³¹ñ
³Ï³Ý  

Ï³åÇï³É

âí×³ñí³Í 
Ï³åÇï³É 

Ð»ï ·Ýí³Í 
Ï³åÇï³É

¼áõï 
·áõÙ³ñÁ

ä³Ñáõëï³
ÛÇÝ 

Ï³åÇï³É

ØÇç³ÝÏÛ³É 
ß³Ñ³μ³ÅÇ

ÝÝ»ñ

ê»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉÇ 

³ÛÉ 
ï³ññ»ñ

ä. ´³¹³ÉÛ³Ý
 (³ÝáõÝ« ³½·³ÝáõÝ)

². ´³É³ë³ÝÛ³Ý

ïáÕ

Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý (μ³ÅÝ»Ñ³í³ù) Ï³åÇï³É ¾ÙÇëÇáÝ 
»Ï³Ùáõï 
(íÝ³ë)

ì»ñ³·Ý³Ñ³
ïáõÙÇó 

ï³ñμ»ñáõÃÛá
õÝÝ»ñ

ì»ñ³ã³÷áõÙÇó 
ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ

Ý»ñ

Îáõï³Ïí³Í 
ß³ÑáõÛÃ 
¥íÝ³ë¤
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                Òºì № 4 

        
        

        

        

    

 
¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ ÐàêøºðÆ 

 Ø²êÆÜ  Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ 

 

        

        
        

 

 

 
  01.01.2011 - 31.12.2011 

 
 

     
¥Ñ³ßí»ïáõ ï³ñÇÝ  (Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ)¤ 

  

        
        

   
   

 

Í³ÍÏ³·ÇñÁ  

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ §Þ»Ý-ÎáÝó»éÝ¦ ö´À (Ñ³Ù³ËÙµí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ) 
  

   

     

ö³ëï³óÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ   ÞÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ³é¨ïáõñ , ³ßË³ï Ï³ï., 
Í³é³Û. Ù³ïáõóáõÙ      

  

 
  

     

Ð³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ  02201344 

 
  

     

ä»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ  269.130.01032 

   

     

â³÷Ç ÙÇ³íáñÁ 
 

  Ñ³½. ¹ñ³Ù 

       

 

¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ù. ºñ¨³Ý, ÞÇñ³ÏÇ 2/2                                         Ñ»é³ËáëÁ 42-28-23 

        ö³ëï³óÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í³ÛñÁ 

ù. ºñ¨³Ý, ÞÇñ³ÏÇ 2/2                                         Ñ»é³ËáëÁ   
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1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ï³ñ»ëÏ½μÇ ÙÝ³óáñ¹Á 010 42,827 95 42,004 728 88,585 53,935 0 33,816 834 

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ùáõïù»ñ

²ñï³¹ñ³ÝùÇ, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó 020 5,343,918 790,660 4,553,258 5,784,694 830,016 4,947,584 7,094 

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÛÉ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó, ³Û¹ ÃíáõÙª 030 16,554 9,775 0 4,560 2,219 0 36,158 2,324 0 33,834 0 0 
031 16,554 9,775 4,560 2,219 36,158 2,324 33,834 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó Ùáõïù»ñ 040 5,360,472 800,435 0 4,557,818 2,219 0 5,820,852 832,340 0 4,981,418 7,094 0 

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ »Éù»ñ 

ÜÛáõÃ»ñÇ, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ó»éù μ»ñÙ³Ý ·Íáí 050 3,534,015 7,538 1,725,465 1,801,012 3,661,141 6,734 1,090,633 2,563,774 
²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ·Íáí 060 626,871 6,594 596,126 24,151 825,670 19,649 806,021 
ì×³ñáõÙÝ»ñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó ³ÝáõÝÇó 070 449,325 52,057 397,268 405,059 47,078 357,981 
ì×³ñáõÙÝ»ñ μÛáõç» 080 559,652 274,982 284,670 638,306 297,767 340,539 
ì×³ñáõÙÝ»ñ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù 090 53,874 53,874 90,166 90,166 
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÛÉ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó »Éù»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 100 21,149 16,137 0 2,860 2,152 0 19,633 7,799 0 11,834 0 

101 21,149 16,137 2,860 2,152 19,633 7,799 11,834 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó »Éù»ñ 110 5,244,886 357,308 0 3,060,263 1,827,315 0 5,639,975 379,027 0 2,697,174 2,563,774 0 

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ½áõï Ñáëù»ñ  120 115,586 443,127 0 1,497,555 (1,825,096) 0 180,877 453,313 0 2,284,244 (2,556,680) 0 

Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ùáõïù»ñ

àã ÁÝÃ³óÇÏ ÝáõÃ³Ï³Ý ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í³×³éùÇó 130 0 114,878 96,226 18,652 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 140 795,477 56,000 739,477 0 
Þ³Ñ³μ³ÅÇÝÝ»ñÇ ¨ ïáÏáëÝ»ñÇ ëï³óáõÙÇó 150 15,021 15,021 2,254 2,254 
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ÛÉ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó Ùáõïù»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 160 0 0 0 0 0 0 203,759 0 0 203,759 0 0 
       161 0 203,759 203,759 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó Ùáõïù»ñ 170 810,498 56,000 0 754,498 0 0 320,891 0 0 302,239 18,652 0 

Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ »Éù»ñ 

àã ÁÝÃ³óÇÏ ÝáõÃ³Ï³Ý ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ó»éù μ»ñÙ³Ý ·Íáí 180 2,049,336 2,777 1,649,469 397,090 902,720 5,864 375,298 521,558 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ó»éù μ»ñáõÙÇó ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ïñ³Ù³¹ñáõÙÇó

190 300,000 300,000 300,630 201,864 98,766 

Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ÛÉ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó »Éù»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 200 0 0 0 0 0 0 86,677 0 0 71,929 14,748 0 
       201 0 86,677 71,929 14,748 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó »Éù»ñ 210 2,349,336 302,777 0 1,649,469 397,090 0 1,290,027 5,864 0 649,091 635,072 0 

Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ½áõï Ñáëù»ñ 220 (1,538,838) (246,777) 0 (894,971) (397,090) 0 (969,136) (5,864) 0 (346,852) (616,420) 0 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ùáõïù»ñ

ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÇó ¨ í»ñ³í³×³éùÇó 230 0 0 
êï³óí³Í í³ñÏ»ñÇó ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 240 3,162,122 2,000,000 1,162,122 4,356,878 585,250 158,000 3,613,628 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÛÉ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó Ùáõïù»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 250 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26 0 
       251 0 26 26 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó Ùáõïù»ñ 260 3,162,122 0 0 2,000,000 1,162,122 0 4,356,904 585,250 0 158,000 3,613,654 0 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ »Éù»ñ

êï³óí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñáõÙÇó 270 1,375,868 244,000 1,131,868 3,023,281 163,710 1,421,642 1,437,929 
ì×³ñí³Í ß³Ñ³μ³ÅÇÝÝ»ñ ¨ ïáÏáëÝ»ñ 280 323,349 277,257 46,092 469,566 292 439,702 29,572 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÛÉ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó »Éù»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 290 0 0 0 0 0 0 335 0 0 0 335 0 
       291 0 335 335 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó »Éù»ñ 300 1,699,217 0 0 521,257 1,177,960 0 3,493,182 164,002 0 1,861,344 1,467,836 0 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ½áõï Ñáëù»ñ 310 1,462,905 0 0 1,478,743 (15,838) 0 863,722 421,248 0 (1,703,344) 2,145,818 0 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ½áõï Ñáëù»ñ 320 39,653 196,350 0 2,081,327 (2,238,024) 0 75,463 868,697 0 234,048 (1,027,282) 0 

²ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ** 330 6,105 760 5,345 2,355 2,355 
Ü»ñùÇÝ ß³ñÅ»ñ ** 340 (142,510) (760) (2,089,515) 2,232,785 (807,492) (234,630) 1,042,122 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Á Ñ³ßí»ïáõ 
Å³Ù³Ý³Ïßñç³ÝÇ í»ñçÇÝ

350 88,585 53,935 0 33,816 834 0 166,403 115,140 0 33,234 18,029 0 

* ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ:
** êáõÛÝ ïáÕ»ñáõÙ ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ã»Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ:

                  Ô»Ï³í³ñª  _        __
                                                                                                    Î©î©
                                             ¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñª  _        __

³ñï³ñ-
ÅáõÛÃ

¹ñ³Ù
³ñï³ñ-

ÅáõÛÃ
¸ØÐ*

μ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ

¹ñ³Ù
³ñï³ñ-

ÅáõÛÃ
¶áõÙ³ñ ³ñï³ñ-

ÅáõÛÃ

¹ñ³Ù³ñÏÕ μ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ

¹ñ³Ù

òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ 
¶áõÙ³ñ

¹ñ³Ù³ñÏÕ

¹ñ³Ù

Ü³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

¸ØÐ*

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

². ´³É³ë³ÝÛ³Ý
 (³ÝáõÝ« ³½·³ÝáõÝ)

 (³ÝáõÝ« ³½·³ÝáõÝ)
ä. ´³¹³ÉÛ³Ý
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üÆÜ²Üê²Î²Ü 

Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜÜºðÆÜ 
ÎÆò Ì²ÜàÂ²¶ðàôÂÚàôÜÜºð 

 

        

        
        

 

 

 
  01.01.2011 - 31.12.2011 

 
 

    
                  ¥Ñ³ßí»ïáõ ï³ñÇÝ (Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ)¤ 

 

        
        

   
   

 

Í³ÍÏ³·ÇñÁ  

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ §Þ»Ý-ÎáÝó»éÝ¦ ö´À (Ñ³Ù³ËÙµí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ) 
  

   

     

ö³ëï³óÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ÞÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ³é¨ïáõñ , ³ßË³ï Ï³ï., 
Í³é³Û. Ù³ïáõóáõÙ      

  

 
  

     

Ð³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ  02201344 

 
  

     

ä»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ  269.130.01032 

   

     

â³÷Ç ÙÇ³íáñÁ 
 

  Ñ³½. ¹ñ³Ù 

       

 

¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ù. ºñ¨³Ý, ÞÇñ³ÏÇ 2/2                                         Ñ»é³ËáëÁ 42-28-23 

        ö³ëï³óÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í³ÛñÁ 

ù. ºñ¨³Ý, ÞÇñ³ÏÇ 2/2                                         Ñ»é³ËáëÁ   

 

  

 

        
        

     
5.3.5. ²ÛÉ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñ 

  
        
êáõÛÝ Ï»ïáõÙ å³Ñ³ÝçíáÕ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ Éñ³óÝ»ÉÇë ³í»É³óíáõÙ »Ý Éñ³óáõóÇã Ã»ñÃÇÏÝ»ñª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
¿ç³Ï³É»Éáí: 
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5.1. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý üÐØê-Ý»ñÇÝ: 

5.2. Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 

5.2.1. Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ 

êáõÛÝ Ï»ïáõÙ å³Ñ³ÝçíáÕ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ Éñ³óÝ»ÉÇë ³í»É³óíáõÙ »Ý Éñ³óáõóÇã Ã»ñÃÇÏÝ»ñª 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¿ç³Ï³É»Éáí: 

Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ ²ÕÛáõë³Ï 1 

Ðá¹í³ÍÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ 

ÀÝïñí³Í 
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 

Ñ³ßí³éÙ³Ý 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 

1. ä³ß³ñÝ»ñÇ ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ áñáßÙ³Ý µ³Ý³Ó¨Á   

öáË³¹³ñÓ ÷áË³ñÏ»ÉÇ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ å³ß³ñÝ»ñÇ ÙÇ³íáñÇ ÇÝùÝ³ñÅ»ùÁ 
Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ÏáÝÏñ»ï ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ áñáßÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí: 
öáË³¹³ñÓ ÷áË³ñÏ»ÉÇ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ å³ß³ñÝ»ñÇ ÇÝùÝ³ñÅ»ùÁ  áñáßíáõÙ ¿ ԱՄԱԵ 
բանաձևով: 

  

    

    
    
    
2. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ ã³÷Ù³Ý Ùáï»óáõÙÁ   

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ ÙÇ³íáñÁª áñå»ë ³ÏïÇí ×³Ý³ã»Éáõó Ñ»ïá, Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ Çñ 
ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí (ÇÝùÝ³ñÅ»ùáí)ª Ñ³Ý³Í Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ 
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó Ïáõï³Ïí³Í ÏáñáõëïÝ»ñÁ: 

  

    

    

    

    
3. àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ ã³÷Ù³Ý Ùáï»óáõÙÁ   

êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí` Ñ³Ý³Í Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó Ïáõï³Ïí³Í 
ÏáñáõëïÝ»ñÁ: 

  

    

    
    
4. Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áõÛùÇ Ñ»ï³·³ ã³÷Ù³Ý Ùáï»óáõÙÁ   
    

5. ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇª Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
í»ñ³ã³÷áõÙÇó ß³ÑáõÛÃÝ»ñÇ (íÝ³ëÝ»ñÇ) ×³Ý³ãÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ   
    

6. ¸áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ³ëáóÇ³óí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, Ñ³Ù³ï»Õ 
í»ñ³ÑëÏíáÕ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ   

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¹áõëïñ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ñ³ßí³éáõÙ »Ý ÇÝùÝ³ñÅ»ùáí:   
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7. ¾³Ï³Ý ëË³ÉÝ»ñÇ áõÕÕÙ³Ý ¨ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³ñï³óáÉÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ 

  

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ áõÕÕáõÙ ¿ Ý³Ëáñ¹áÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ¿³Ï³Ý ëË³ÉÝ»ñÁ Ñ»ïÁÝÃ³ó, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ »ñµ ³ÝÇñ³·áñÍ»ÉÇ ¿ ÏáÝÏñ»ï Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ íñ³ ëË³ÉÇ 
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ¹ñ³ Ïáõï³Ï³ÛÇÝ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ áñáßáõÙÁ ` ¹ñ³Ýó Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÇó 
Ñ»ïá Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³ëï³ïí³Í ³é³çÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷³Ã»ÃáõÙ`  
³) í»ñ³Ñ³ßí³ñÏ»Éáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ÛÝ Ý³Ëáñ¹áÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ 
(Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ) Ñ³Ù»Ù³ï»ÉÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ëË³ÉÁ, Ï³Ù 
µ) »Ã» ëË³ÉÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ý³Ëù³Ý ÙÇÝã¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³Ù»Ý³í³Õ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ, ³å³ ³ÏïÇíÝ»ñÇ, å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 
ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏ»Éáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ý³Ëáñ¹áÕ ³Ù»Ý³í³Õ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ: 

  

    

    
    

8. Î³éáõóÙ³Ý ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí Ñ³ëáõÛÃÇ 
×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ·áñÍ³ñùÇ ³í³ñïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ áñáßÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ 

  

ºñµ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ·áñÍ³ñùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 
³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ·Ý³Ñ³ï»É, ·áñÍ³ñùÇó Ñ³ëáõÛÃÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ª Ñ³ßí»ïáõ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ·áñÍ³ñùÇ ³í³ñïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ ÑÇÙ³Ý 
íñ³: ²í³ñïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ áñáßíáõÙ ¿ ïíÛ³É ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñí³Í 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ïñ³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÇ ¨ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
Í³ËëáõÙÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ.   
    
    
9. ²ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×³Ý³ãÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ   

êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙ  
²ñï³ñÅáõÛÃáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÁ ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ 
ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃáí` ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ·áõÙ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³é»Éáí ýáõÝÏóÇáÝ³É 
³ñÅáõÛÃÇ ¨ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÙÇç¨ ·áñÍ³éÝáõÃÛ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë÷áÃ 
÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ÷áË³ñÅ»ùÁ: 
öáË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×³Ý³ãáõÙÁ 
öáË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ 
Ù³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, Ï³Ù »ñµ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý ÙÇ 
÷áË³ñÅ»ùáí, áñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ïíÛ³É Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ¹ñ³Ýó 
ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãÙ³Ý Ï³Ù Ý³Ëáñ¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 
í»ñ³Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ÷áË³ñÅ»ùÇó, ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³ÛÝ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, áñáõÙ ¹ñ³Ýù ³é³ç³ó»É »Ý, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ` 
- ¸ñ³Ù³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù 
Ï³½ÙáõÙ »Ý ³ñï»ñÏñÛ³ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙáõÙ Ñ³ßí»ïáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñ³Í 
½áõï Ý»ñ¹ñÙ³Ý ÙÇ Ù³ëÁ, ÏáÝÏñ»ï Çñ³íÇ×³ÏÇó »ÉÝ»Éáí, ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 
³é³ÝÓÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ³ñï»ñÏñÛ³ ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý 
³ÝÑ³ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ: 
Ð³Ù³ËÙµí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, »ñµ ³ñï»ñÏñÛ³ 
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÁ ¹áõëïñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ¿, ³Û¹åÇëÇ ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¨ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇó í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë ½áõï Ý»ñ¹ñÙ³Ý 
ûï³ñáõÙÇó ß³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë: 
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10. öáË³éáõÃÛ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ   

Ö³Ý³ãáõÙ 
öáË³éáõÃÛ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ï³åí³Í »Ý áñ³Ï³íáñíáÕ 
³ÏïÇíÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý, Ï³éáõóÙ³Ý Ï³Ù ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï, Ï³åÇï³É³óíáõÙ »Ý 
áñå»ë ïíÛ³É ³ÏïÇíÇÝ í»ñ³·ñíáÕ Í³ËëáõÙÝ»ñÇ (ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ) ÙÇ Ù³ë: ØÝ³ó³Í ³ÛÉ 
¹»åù»ñáõÙ ÷áË³éáõÃÛ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë Í³Ëë ³ÛÝ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ (Ñ³ßí»·ñíáõÙ) »Ý: 
Î³åÇï³É³óÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÷áË³éáõÃÛ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñ 
²ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÙÇçáóÝ»ñÁ µ³ó³é³å»ë ÷áË ¿ ³éÝáõÙ 
áñ³Ï³íáñíáÕ ³ÏïÇí Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ÷áË³éáõÃÛ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ, 
áñÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ ³Û¹ ³ÏïÇíÇ íñ³ Ï³åÇï³É³óÙ³Ý, ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ ¿ áñå»ë 
÷áË³éáõÃÛ³Ý ÷³ëï³óÇ Í³ËëáõÙÝ»ñ, áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ³Û¹ ÷áË³éáõÃÛáõÝÇó 
ïíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ` Ñ³Ý³Í ³Û¹ ÷áË³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
Ý»ñ¹ñáõÙÇó ëï³óíáÕ ó³ÝÏ³ó³Í »Ï³Ùáõï: 
²ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÙÇçáóÝ»ñÁ ÷áË ¿ ³éÝáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí 
¨ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ áñ³Ï³íáñíáÕ ³ÏïÇíÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý (Ï³éáõóÙ³Ý, ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý) 
Ýå³ï³Ïáí, ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ï³åÇï³É³óÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÷áË³éáõÃÛ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñÇ 
·áõÙ³ñÁ áñáßáõÙ ¿` ³Û¹ ³ÏïÇíÇ ·Íáí Í³Ëù»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³é»Éáí 
Ï³åÇï³É³óÙ³Ý ¹ñáõÛùÁ:  

  

Î³åÇï³É³óÙ³Ý ¹ñáõÛùÁ ïíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ãÙ³ñí³Í 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ÷áË³éáõÃÛ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ïßéí³Í 
Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ ¿, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù µ³ó³é³å»ë Ï³ï³ñí»É 
»Ý áñ³Ï³íáñíáÕ ³ÏïÇíÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý (Ï³éáõóÙ³Ý, ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý) Ýå³ï³Ïáí: ØÇ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ï³åÇï³É³óí³Í ÷áË³éáõÃÛ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ãå»ïù ¿ 
·»ñ³½³ÝóÇ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÷áË³éáõÃÛ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñÇÝ:   
11.   
    

    
 

5.2.2.üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éí³Í ã³÷Ù³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëïí»É »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ 
ÑÇÙáõÝùáí, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ, 
áñáÝù ã³÷í»É »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: 
üÐØê-Ý»ñÇÝ ³ÝóÝ»Éáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÇ³íáñÁ ã³÷í»É 
¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ¨ ³Û¹ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ û·ï³·áñÍí»É áñå»ë ³Û¹ ³Ùë³ÃíÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ ¹ñ³ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ³ñÅ»ù: 

 
  5.3.  ²ÛÉ  µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñ 

5.3.1.   ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÛÃÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñ 

  êáõÛÝ Ï»ïáõÙ å³Ñ³ÝçíáÕ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ Éñ³óÝ»ÉÇë ³í»É³óíáõÙ »Ý Éñ³óáõóÇã Ã»ñÃÇÏÝ»ñª 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¿ç³Ï³É»Éáí: 

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ßÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ (Ý»ñÏ»ñÇ, ãáñ ß³Õ³ËÝ»ñÇ, µ»ïáÝ» 
µÉáÏÝ»ñÇ), ³é¨ïáõñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ: 
Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ áõÝ»ó»É ¿ 325 ³ßË³ïáÕ: 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëïí³Í »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: 
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5.3.2.  Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßéÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

         ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 
       

²ÕÛáõë³Ï 2 

         

¸³ëÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ 
Ø³ßí³ÍáõÃÛ³Ý 

¹ñáõÛùÁ 

Ü³Ëáñ¹ 
ï³ñí³ 
í»ñçÇÝ 

ÙÝ³óáñ¹Á 

²í»É³óáõÙ Üí³½»óáõÙ Ð³ßí»ïáõ 
ï³ñí³ 

(Å³Ù³Ý³Ï³-
ßñç³ÝÇ) í»ñçÇ 

ÙÝ³óáñ¹Á 

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 
³Û¹ ÃíáõÙ` 
í»ñ³·Ý³-
Ñ³ïáõÙÇó 

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 
³Û¹ ÃíáõÙ` 
í»ñ³·Ý³-
Ñ³ïáõÙÇó 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Þ³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ Ù³ßíáÕ 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 

                

  Þ»Ýù»ñ                   
     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 010   3,884,260 0 0 92,375 0 3,791,885 
     ³ñÅ»ù 011   3,998,676 0 0 33,991 0 3,964,685 
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 012   114,416 58,384 0 0 0 172,800 
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 013               
  Î³éáõóí³ÍùÝ»ñ                                                                                                 
     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 020   149,580 0 0 4,232 0 145,348 
     ³ñÅ»ù 021   161,039 0 0 0 0 161,039 
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 022   11,459 4,227 0 0 0 15,686 
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 023               
  öáË³ÝóáÕ Ñ³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñ                                       
     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 030   23,654 0 0 1,314 0 22,340 
     ³ñÅ»ù 031   26,282 0 0 0 0 26,282 
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 032   2,628 1,314 0 0 0 3,942 
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 033               
  Ø»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ                                                                   
     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 040   1,213,474 61,618 0 84,767 0 1,190,325 
     ³ñÅ»ù 041   1,386,726 61,618 0 2,471 0 1,445,873 
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 042   173,252 82,618 0 322 0 255,548 
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 043               
  îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ                 
     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 050   81,825 212,409 0 11,481 0 282,753 
     ³ñÅ»ù 051   97,874 212,409 0 0 0 310,283 
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 052   16,049 11,481 0 0 0 27,530 
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 053               
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  ²ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áõÛù,  ïÝï»ë³Ï³Ý 
·áõÛù,       ·áñÍÇùÝ»ñ 

  
              

     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 060   88,685 40,379 0 10,221 0 118,843 
     ³ñÅ»ù 061   114,230 40,379 0 0 0 154,609 
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 062   25,545 10,221 0 0 0 35,766 
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 063               
  ´³½Ù³ÙÛ³ ïÝÏ³ñÏÝ»ñ                 
     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 070               
     ³ñÅ»ù 071               
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 072               
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 073               

  ´³ÝáÕ ¨ ÙÃ»ñ³ïáõ ³Ý³ëáõÝÝ»ñ 
  

              

     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 080               
     ³ñÅ»ù 081               
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 082               
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 083               
  ²ÛÉ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ                 
     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 090               
     ³ñÅ»ù 091               
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 092               
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 093               

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ù»ç 
·ïÝíáÕ Ù³ßíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñ     

            

     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 100   5,441,478  314,406  0  204,390  0  5,551,494  
     ³ñÅ»ù 101   5,784,827  314,406  0  36,462  0  6,062,771  
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 102   343,349  168,245  0  322  0  511,272  
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 103   0  0  0  0  0  0  
Þ³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ù»ç ã·ïÝíáÕ 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ                 
  Þ³Ñ³·áñÍÙ³Ý ãÑ³ÝÓÝí³Í 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ   

              

     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 110               
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     ³ñÅ»ù 111   
            

     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 113               

  Ä³Ù³Ï³Ý³íáñ³å»ë 
ß³Ñ³·áñÍáõÙÇó Ñ³Ýí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñ   

  
          

  

     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 120               
     ³ñÅ»ù 121               
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 122               
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 123               

  Þ³Ñ³·áñÍáõÙÇó Ñ³Ýí³Í ¨ 
ûï³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí å³ÑíáÕ 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ   

  
          

  

     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 130               
     ³ñÅ»ù 131               
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 133               

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ù»ç 
ã·ïÝíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 

  

  

            
     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 140   0  0  0  0  0  0  
     ³ñÅ»ù 141   0  0  0  0  0  0  
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 142   0  0  0  0  0  0  
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 143   0  0  0  0  0  0  

ÐáÕ³Ù³ë»ñ                 
     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 150   2,260,793 316 0 0 0 2,261,109 
     ³ñÅ»ù 151   2,260,793 316 0 0 0 2,261,109 
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 153               

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 

 

  

            
     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 160   7,702,271  314,722  0  204,390  0  7,812,603  
     ³ñÅ»ù 161   8,045,620  314,722  0  36,462  0  8,323,880  
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 162   343,349  168,245  0  322  0  511,272  
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 163   0  0  0  0  0  0  
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Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áõÛù (ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ùá¹»É) 
 

²ÕÛáõë³Ï 3 

          

¸³ëÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ 
Ø³ßí³ÍáõÃÛ³Ý 

¹ñáõÛùÁ 

Ü³Ëáñ¹ 
ï³ñí³ 
í»ñçÇ 

ÙÝ³óáñ¹Á 

²í»É³óáõÙ Üí³½»óáõÙ Ð³ßí»ïáõ 
ï³ñí³ 

¥Å³Ù³Ý³Ï³-
ßñç³ÝÇ¤ 

í»ñçÇ 
ÙÝ³óáñ¹Á 

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ³Û¹ ÃíáõÙ` 

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 
³Û¹ ÃíáõÙ` 
ûï³ñáõÙÇó   Ó»éùµ»ñáõÙÇó 

Ñ»ï³·³ 
Í³ËëáõÙÝ»ñÇ 

Ï³åÇï³É³óáõÙÇó 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ÐáÕ                 0 
  Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 010               0 

  ³ñÅ»ù 011               0 

  Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 012               0 

ÞÇÝáõÃÛáõÝ                 0 
  Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 020               0 

  ³ñÅ»ù 021               0 

  Ïáõï³Ïí³Í 
Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 022 

              0 

 Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 023               0 

 
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áõÛù (Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ùá¹»É) 

     
²ÕÛáõë³Ï 4  

           

¸³ëÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ï»Õ 

Ü³Ëáñ¹ 
ï³ñí³ 
í»ñçÇ 

ÙÝ³óáñ¹Á 

²í»É³óáõÙ Üí³½»óáõÙ 
Ð³ßí»ïáõ 

ï³ñí³ 
¥Å³Ù³Ý³Ï³-

ßñç³ÝÇ¤ 
í»ñçÇ 

ÙÝ³óáñ¹Á 

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 

³Û¹ ÃíáõÙ` 

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 

³Û¹ ÃíáõÙ 

Ó»éùµ»-
ñáõÙÇó 

Ñ»ï³·³ 
Í³ËëáõÙÝ»ñÇ 

Ï³åÇï³É³óáõÙÇó 

Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí 

í»ñ³ã³÷áõÙÇó 
ûï³ñáõÙÇó 

Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí 

í»ñ³ã³÷áõÙáí 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ÐáÕ                   0 
  Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 010                 0 
  ³ñÅ»ù 011                 0 
  Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 012                 0 
ÞÇÝáõÃÛáõÝ                   0 
  Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 020                 0 
  ³ñÅ»ù 021                 0 
  Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 022                 0 
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üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ùµ ëï³óí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ                             ²ÕÛáõë³Ï 5 

¸³ëÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ 
Ü³Ëáñ¹ 

ï³ñí³ í»ñçÇ  
ÙÝ³óáñ¹Á 

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ 
¥Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ¤ 

í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹Á 

1 2 3 4 
Þ»Ýù»ñ       
- Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 010     
- ³ñÅ»ù 011     
- Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 012     
- Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 013     
Ø»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 

 
    

- Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 020     
- ³ñÅ»ù 021     
- Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 022     
- Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 023     
îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ 

 
    

- Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 030     
- ³ñÅ»ù 031     
- Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 032     
- Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 033     
²ÛÉ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ       
- Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 040     
- ³ñÅ»ù 041     
- Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 042     
- Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 043     
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ùµ 
ëï³óí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ   

    

- Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 050 0  0  
- ³ñÅ»ù 051 0  0  
- Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 052 0  0  
- Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 053 0  0  
 
²Ý³í³ñï áã ÁÝÃ³óÇÏ ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ 

 

  

²ÕÛáõë³Ï 6 

¸³ëÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ 

Ü³Ëáñ¹ 
ï³ñí³ 
í»ñçÇ  

ÙÝ³óáñ¹Á 

²í»É³óáõÙ Üí³½»óáõÙ 

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ 
¥Å³Ù³Ý³Ï³ßÁñ-

ç³ÝÇ¤ í»ñçÇ 
ÙÝ³óáñ¹Á 

1 2 3 4 5 6 
Î³éáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ·ïÝíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñ 010 

147,986 209,041   357,027 

î»Õ³Ï³ÛÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 020 96,320 103,946   200,266 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ íñ³  Ï³åÇï³É³óíáÕ 
Ñ»ï³·³ Í³ËëáõÙÝ»ñ 030 

        

Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ï³éáõóíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñ 040 

        

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³Ý³í³ñï áã ÁÝÃ³óÇÏ 
ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 050 

244,306 312,987 0 557,293 
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àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ ²ÕÛáõë³Ï 7

¸³ëÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ

Ý»ñëï»ÕÍáõÙ
Çó

í»ñ³·Ý³Ñ³
ïáõÙÇó

¹áõñë·ñáõ−Ù
Çó

í»ñ³·Ý³−Ñ
³ïáõÙÇó

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
üÇñÙ³ÛÇÝ ³ÝáõÝÝ»ñ
     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 010
     ³ñÅ»ù 011
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 012
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 013
Ðñ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñ 
     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 020
     ³ñÅ»ù 021
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 022
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 023
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñ
     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 030 8,085 1,108 6,978 
     ³ñÅ»ù 031 11,076 11,076 

Ð³ßí»ïáõ 
ï³ñí³ 

¥Å³Ù³Ý³Ï³ßñ
ç³ÝÇ¤  í»ñçÇ 

ÙÝ³óáñ¹Á

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ³Û¹ ÃíáõÙ` ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
²ÙáñïÇ½³ó
Ç³ÛÇ ¹ñáõÛùÁ

Ü³Ëáñ¹ 
ï³ñí³ 
í»ñçÇ 

ÙÝ³óáñ¹Á

²í»É³óáõÙ Üí³½»óáõÙ
³Û¹ ÃíáõÙ`

     ³ñÅ»ù 031 11,076 11,076 
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 032 2,991 1,108 4,099 
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 033
ÈÇó»Ý½Ç³Ý»ñ ¨ íëï³Ñ³·ñ»ñ 
     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 040 500 479 21 
     ³ñÅ»ù 041 500 500 
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 042 479 479 
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 043
Ð»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñ
     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 050
     ³ñÅ»ù 051
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 052
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 053
²ñïáÝ³·ñ»ñ
     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 060
     ³ñÅ»ù 061
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 062
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 063
Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý  ¨ 
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ
     Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 070
     ³ñÅ»ù 071
     Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 072
     Ïáõï³Ïí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ 073

1
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¶áõ¹íÇÉ      
           

     

òáõó³ÝÇßÁ ïáÕ 
²ÙáñïÇ-
½³óÇ³ÛÇ 
¹ñáõÛùÁ 

Ü³Ëáñ¹ 
ï³ñí³ 
í»ñçÇ  

ÙÝ³óáñ¹Á 

²í»É³óáõÙ Üí³½»óáõÙ 

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ 
¥Å³Ù³Ý³Ï³ßÁñ-

ç³ÝÇ¤ í»ñçÇ 
ÙÝ³óáñ¹Á 

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 

³Û¹ ÃíáõÙ` 

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 

³Û¹ ÃíáõÙ` 

×³Ý³ãí³Í 
Éñ³óáõóÇã 
·áõ¹íÇÉ 

³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÇ ³ñÅ»ùÇ 
×ß·ñïáõÙÇó ³× 

³å³×³Ý³ã-
í³Í ·áõ¹íÇÉ 

³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

³ñÅ»ùÇ ×ß·ñïáõÙÇó 
Ýí³½áõÙ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 010   0 414,670 0 0 0 0 0 414,670 

- ³ñÅ»ù 011     414,670           414,670 
- Ïáõï³Ïí³Í 
³ÙáñïÇ½³óÇ³ 012                   
- Ïáõï³Ïí³Í 
³ñÅ»½ñÏáõÙ 013                   

           
           
           ´³ó³ë³Ï³Ý 
·áõ¹íÇÉ 

          

      
     

òáõó³ÝÇßÁ ïáÕ 

²ÙáñïÇ-
½³óÇ³ÛÇ 

Å³Ù³Ý³Ï
³ßñç³ÝÁ 

Ü³Ëáñ¹ 
ï³ñí³ 
í»ñçÇ  

ÙÝ³óáñ¹Á 

²í»É³óáõÙ Üí³½»óáõÙ 

Ð³ßí»ïáõï³ñí³ 
¥Å³Ù³Ý³Ï³ßÁñ-

ç³ÝÇ¤ í»ñçÇ 
ÙÝ³óáñ¹Á 

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 

³Û¹ ÃíáõÙ` 

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 

³Û¹ ÃíáõÙ` 

×³Ý³ãí³Í 
Éñ³óáõóÇã 
µ³ó³ë³Ï
³Ý ·áõ¹íÇÉ 

³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÇ ³ñÅ»ùÇ 
×ß·ñïáõÙÇó ³× 

³å³×³Ý³ã-
í³Í 

µ³ó³ë³Ï³Ý 
·áõ¹íÇÉ 

³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

³ñÅ»ùÇ ×ß·ñïáõÙÇó 
Ýí³½áõÙ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 

010 
  0 0 0 0 0 0 0 0 

- ³ñÅ»ù 
011 

                  

- Ïáõï³Ïí³Í 
³ÙáñïÇ½³óÇ³ 012 
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²Ý³í³ñï áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 

 

²ÕÛáõë³Ï 10 

  
 

òáõó³ÝÇßÁ ïáÕ 

Ü³Ëáñ¹ 
ï³ñí³     
í»ñçÇ                  

ÙÝ³óáñ¹ 

²í»É³óáõÙ Üí³½»óáõÙ 

Ð³ßí»ïáõ 
ï³ñí³ 

(Å³Ù³Ý³Ï³-
ßñç³ÝÇ) í»ñçÇ 

ÙÝ³óáñ¹Á 
1 2 3 4 5 6 

Øß³ÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ·ïÝíáÕ 
áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 

010     
  

  

àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
íñ³ Ï³åÇï³É³óíáÕ 
Ñ»ï³·³ Í³ËëáõÙÝ»ñ 

020     
    

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 030         
 

 

´³ÅÝ»Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹áí Ñ³ßí³éíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 

  
 ²ÕÛáõë³Ï 11 

Ü»ñ¹ñÙ³Ý ï»ë³ÏÁ ïáÕ 
Ü³Ëáñ¹ ï³ñí³ 
í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹Á 

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ 
(Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ) í»ñçÇ 

ÙÝ³óáñ¹Á 

1 2 3 4 
¸áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 010     
²ëáóÇ³óí³Í 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 

020 
  

  

Ð³Ù³ï»Õ í»ñ³ÑëÏíáÕ 
ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñáõÙ 

030 
  

  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 040 0 0 
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ºñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 

²ÕÛáõë³Ï 12 
 

òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ 
Ü³Ëáñ¹ 
ï³ñí³ í»ñçÇ 
ÙÝ³óáñ¹ 

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³               
(Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ)           
í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹Á 

1 2 3 4 
»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ       
    ½áõï ·áõÙ³ñ 010 1,762,326 3,410,304 
    Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ 011 1,762,326 3,410,304 
    ãÏñ³Í ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ 012     
»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ÷³Ë³éáõÃÛáõÝÝ»ñ                            
    ½áõï ·áõÙ³ñ 020 2,000,000 1,500,000 
    Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ 021 2,000,000 1,500,000 
    ãÏñ³Í ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ 022     
»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí   

    

    ½áõï ·áõÙ³ñ 030     
    Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ 031     
    ãÏñ³Í ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ 032     
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ                                                                                             
    Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù 040 3,762,326 4,910,304 
    Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ 041 3,762,326 4,910,304 
    ãÏñ³Í ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ 042     

        

Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 

              ²ÕÛáõë³Ï 13 
 

òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ 
Ü³Ëáñ¹ 

ï³ñí³ í»ñçÇ 
ÙÝ³óáñ¹ 

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³               
(Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ)           

í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹Á 

1 2 3 4 
Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ       
    ½áõï ·áõÙ³ñ 010 698,113 115,978 
    Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ 011 698,113 115,978 
    ãÏñ³Í ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ 012     
Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ       
    ½áõï ·áõÙ³ñ 020 870,193 628,352 
    Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ 021 870,193 628,352 
    ãÏñ³Í ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ 022     
ºñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ 
Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ù³ë    

    

    ½áõï ·áõÙ³ñ 030   631,228 
    Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ 031   631,228 
    ãÏñ³Í ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ 032     
ºñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ù³ë    

    

    ½áõï ·áõÙ³ñ 040   532,952 
    Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ 041   532,952 
    ãÏñ³Í ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ 042     
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ       
    ½áõï ·áõÙ³ñ 050 1,568,306 1,908,510 
    Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ 051 1,568,306 1,908,510 
    ãÏñ³Í ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ 052     
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Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ µÛáõç»ÇÝ  ²ÕÛáõë³Ï 14 

Ð³ñÏ³ï»ë³ÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ 

Ü³Ëáñ¹ 
ï³ñí³ 
í»ñçÇ  

ÙÝ³óáñ¹Á 

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ 
¥Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ¤ 

í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹Á 

1 2 3 4 

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ 010 6,142 4,854 

ºÏ³Ùï³Ñ³ñÏ 020 4,165 1,297 

²í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏ 030 10,864 12,880 

²ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏ 040 0 0 

¶áõÛù³Ñ³ñÏ 050 714 1,068 

ÐáÕÇ Ñ³ñÏ 060 104 0 

Ø³ùë³ïáõñù 070 0 0 

Ð³ëï³ï³·ñí³Í í×³ñÝ»ñ 080 0 0 

îáõÛÅ»ñ 090 0 0 

îáõ·³ÝùÝ»ñ 100 0 0 

´Ý³å³Ñå³ÝÙ³Ý í×³ñÝ»ñ 110 1 8 

´Ýû·ï³·áñÍÙ³Ý íÅ³ñÝ»ñ 120 0 181 

²ÛÉ å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñ 130 0 0 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 140 21,990 20,288 

 

ä³ÑáõëïÝ»ñ   
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¸³ëÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ 

Ü³Ëáñ¹ 
ï³ñí³ 
í»ñçÇÝ 

ÙÝ³óáñ¹Á 

²í»É³óáõÙ Üí³½»óáõÙ Ð³ßí»ïáõ              
ï³ñí³               

(Å³Ù³Ý³-
Ï³ßñç³ÝÇ)           

í»ñçÇ               
ÙÝ³óáñ¹Á 

Î³ï³ñí³Í  
å³Ñáõëï³- 
íáñáõÙÝ»ñ 

·»ÕãÙ³Ý 
³½¹»óáõÃÛ³Ý   

×ß·ñïáõÙ 

å³Ñáõëï-
Ý»ñÇ  

û·ï³·áñ-
ÍáõÙÝ»ñ 

å³Ñáõëï- 
Ý»ñÇ 

Ñ³Ï³¹³ñ- 
ÓáõÙÝ»ñ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ºñ³ßËÇù³ÛÇÝ 
í³×³éùÝ»ñÇ ·Íáí 
å³ÑáõëïÝ»ñ             

010 
            

²Ýµ³ñ»Ýå³ëï 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 
·Íáí  å³ÑáõëïÝ»ñ 

020 
            

îñ³Ù³¹ñí³Í 
»ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ ¨ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ  
·Íáí  å³ÑáõëïÝ»ñ 

030 

            
²ÛÉ å³ÑáõëïÝ»ñ, 
³Û¹ ÃíáõÙ 

040 
0 0 0 0 0 0 

  041             
  042             
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
å³ÑáõëïÝ»ñ 

050 
0 0 0 0 0 0 
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Ð³ßí»ÏßÇé Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý (÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý) 
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ùµ 
 

  ²ÕÛáõë³Ï 16 
 

  
  ïáÕ 

Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï                    
·áõÙ³ñÝ»ñ 

ºñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï 
·áõÙ³ñÝ»ñ 

                                                                                                                                           
²ÎîÆì 

      

1 2 3 4 
   I. àã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ       
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 010 314,722 7,497,881 
àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 020 1,587 5,412 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ 030   4,793 
²ÛÉ áã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ 040 0 3,129,771 
  041   3,129,771 
  042     
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ áã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ 050 316,309 10,637,857 
  II. ÀÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ       
ÜÛáõÃ»ñ 060 603,358   
²×»óíáÕ ¨ µïíáÕ ÏáÝ¹³ÝÇÝ»ñ 070     
²ñ³·³Ù³ß ³é³ñÏ³Ý»ñ 080 3,205   
²Ý³í³ñï ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ 090 239   
²ñï³¹ñ³Ýù 100 85,625   
²ÛÉ ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ 110 2,108,406 0 
  111 2,108,406   
  112     
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ 120 2,800,833 0 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 130 3,117,142 10,637,857 

        
                                                                                                                                           
ä²êÆì       
III. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É       
Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý (µ³ÅÝ»Ñ³í³ù) Ï³åÇï³ÉÇ ½áõï ·áõÙ³ñ 140   1,500,000 
ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ 150 0 3,433,900 
  151   3,433,900 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É 160 0 4,933,900 
IV. àã ÁÝÃ³óÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ       
²ÏïÇíÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ßÝáñÑÝ»ñ    170        
²ÛÉ áã ÁÝÃ³óÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ    180    0 6,001,920 
     181      6,001,920 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ áã ÁÝÃ³óÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ    190    0 6,001,920 
V. ÀÝÃ³óÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ       
ÀÝÃ³óÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ    200    2,819,179 0 
     201    2,819,179   
     202        
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  ÁÝÃ³óÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ    210    2,819,179 0 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ëÇíÝ»ñ    220    2,819,179 10,935,820 
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²ñï³Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ 
         ²ÕÛáõë³Ï 17 

òáõó³ÝÇßÇ  ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ 
Ü³Ëáñ¹ 

ï³ñí³ í»ñçÇ 
ÙÝ³óáñ¹Á 

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ 
(Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ) 

í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹Á 

1 2 3 4 
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ùµ ÁÝ¹áõÝí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 010     
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ å³Ñå³ÝÙ³Ý ÁÝ¹áõÝí³Í ³åñ³Ýù³ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÝ»ñ 020     
ì»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ÁÝ¹áõÝí³Í ÝÛáõÃ»ñ 030     
î»Õ³Ï³ÛÙ³Ý ÁÝ¹áõÝí³Í ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 040     
ÎáÙÇëÇ³ÛÇ ¨ ÏáÝëÇ·Ý³óÇ³ÛÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ñáí  ÁÝ¹áõÝí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñ 050     
àñå»ë ·ñ³í å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ 060     
Ð³í³ï³ñÙ³·ñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 
Ï³é³í³ñíáÕ ÙÇçáóÝ»ñ 070     
ÎáÙÇëÇ³ÛÇ ¨ ÏáÝëÇ·Ý³óÇ³ÛÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ñáí  ëï³óí³Í ÙÇçáóÝ»ñ 080     
Ð³í³ï³ñÙ³·ñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ùµ ¨ µñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ 
³é³ç³ó³Í ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ¨ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 090     
Ð³í³ï³ñÙ³·ñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ÏáÙÇëÇ³ÛÇ áõ ÏáÝëÇ·Ý³óÇ³ÛÇ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  ëï³óí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Íáí 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 100     
ÐÇÙÝ³¹ñÇ (Ñ³×³Ëáñ¹Ç) ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù 110     
Ð³í³ï³ñÙ³·ñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ùµ ¨ µñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ 
³é³ç³ó³Í Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ¨ ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 120     
ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 130     
ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 140     
Ð³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí ¹áõñë ·ñí³Í ¹»µÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñ 150     
Ð³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí ¹áõñë ·ñí³Í Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñ 160     
âÑ³ïáõóí³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ íÝ³ë 170     
¶ñ³í³¹ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ 180     
ÊÇëï Ñ³ßí³éÙ³Ý µÉ³ÝÏÝ»ñ 190     
ä³ñµ»ñ³Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 200     
Þ³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ ÷áùñ³ñÅ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ 
³ñ³·³Ù³ß ³é³ñÏ³Ý»ñ 210     
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üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ Í³Ëë»ñÇ Áëï µÝáõÛÃÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ùµ 
 

 

²ÕÛáõë³Ï 18 
 

òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ 

Ü³Ëáñ¹ ï³ñÇ 
(ÙÇç³ÝÏÛ³É 

Å³Ù³ÏÝ³Ï³ßñç³Ý` 
³×áÕ³Ï³Ý) 

Ð³ßí»ïáõ 
ï³ñÇ 

(ÙÇç³ÝÏÛ³É 
Å³Ù³ÏÝ³Ï³-

ßñç³Ý` 
³ÅáÕ³Ï³Ý) 

Ü³Ëáñ¹ 
ï³ñí³ 

ÙÇç³ÝÏÛ³É 
Å³Ù³ÏÝ³Ï³-

ßñç³Ý 

Ð³ßí»ïáõ 
ï³ñí³ 

ÙÇç³ÝÏÛ³É 
Å³Ù³ÏÝ³Ï³-

ßñç³Ý 

1 2 3 4 5 6 
²ñï³¹ñ³ÝùÇ ,³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó Ñ³ëáõÛÃ 010 4,113,648 4,133,960     
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ 020 22,320 19,058     
ä³ïñ³ëïÇ ¨ ³Ý³í³ñï ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÙÝ³óáñ¹Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝ 030 18,842 984     
²ÛÉ Ï³åÇï³É³óí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñ 040 313,027 249,226     
ú·ï³·áñÍí³Í ÑáõÙù ¨ ÝÛáõÃ»ñ 050 -1,775,916 -1,820,680     
²ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ·Íáí Í³ËëáõÙÝ»ñ 060 -517,834 -507,236     
Ø³ßí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ ·Íáí Í³ËëáõÙÝ»ñ 070 -173,587 -150,212     
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÛÉ Í³ËëáõÙÝ»ñ ¨ Í³Ëë»ñ 080 -1,518,395 -1,104,943     
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) 090 482,105 820,157     
àã ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý   ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ß³ÑáõÛÃ     (íÝ³ë) 100 -52,230 -561,386     
êáíáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ß³ÑáõÛÃ 110 429,875 258,771     
²ñï³ëáíáñ ¹»åù»ñÇó ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) 120 0 0     
¼áõï ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) Ý³Ëù³Ý ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³ËëÇ Ýí³½»óáõÙÁ 130 429,875 258,771     
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë 140 -64,221 -106,890     
¼áõï ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³ËëÇ Ýí³½»óáõÙÇó Ñ»ïá 150 365,654 151,881     
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¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÛÉ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó »Ï³Ùáõï ¨ Í³Ëë 

 

      

²ÕÛáõë³Ï 
19 

òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ 
Ü³Ëáñ¹ ï³ñÇ 

Ð³ßí»ïáõ ï³ñÇ 
(Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý) 

»Ï³Ùáõï Í³Ëë ³ñ¹ÛáõÝù »Ï³Ùáõï Í³Ëë ³ñ¹ÛáõÝù 
1 2 3 4 5 6 7 8 

²ÛÉ å³ß³ñÝ»ñÇ í³×³éùÝ»ñÇó (ûï³ñáõÙÝ»ñÇó) 010 15,259 13,063 2,196 8,648 3,634 5,014 
ä³ß³ñÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó 020     0 0 0 0 
ì³×³éùÝ»ñÇ ·Íáí ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ³ÝÑ³í³ù³·ñ»ÉÇáõÃÛáõÝÇó (³ñÅ»½ñÏáõÙÇó) 030   493 -493 17 155 -138 
ºñ³ßËÇù³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏáõÙÇó ¨ í»ñ³Ýáñá·áõÙÇó 040     0 0 0 0 
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ïñí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó 050 450   450 0 0 0 
îáõÛÅ»ñÇó, ïáõ·³ÝùÝ»ñÇó 060   9,965 -9,965 0 ##### -10,396 
²ñÅ»ùÝ»ñÇ å³Ï³ëáñ¹Ý»ñÇó ¨ ÷ã³óáõÙÇó ¨ ¹ñ³Ýó ÷áËÑ³ïáõóáõÙÇó 070   798 -798 0 2,273 -2,273 
²ñï³¹ñ³Ï³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñÇ ëáíáñ³Ï³Ý (ÝáñÙ³É) Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙÇó 080     0 0 0 0 
Êáï³Ýí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÇó 090     0 0 0 0 
Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ß³Ñ³·áñÍáõÙÇó Ñ³Ýí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÇó 100     0 0 0 0 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÉáõÍ³ñáõÙÇó 110     0 0 0 0 
Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÇó ¨ Ùß³ÏáõÙÇó 120   1,079 -1,079 0 1,135 -1,135 
²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó 130 6,611 11,742 -5,131 10,393 ##### -11,812 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 140 22,320 37,140 -14,820 19,058 #### -20,740 
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²ÛÉ  áã ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó »Ï³Ùáõï ¨ Í³Ëë  
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òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ 
Ü³Ëáñ¹ ï³ñÇ Ð³ßí»ïáõ ï³ñÇ (Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý) 

»Ï³Ùáõï Í³Ëë ³ñ¹ÛáõÝù »Ï³Ùáõï Í³Ëë ³ñ¹ÛáõÝù 
1 2 3 4 5 6 7 8 

àã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÇ í³×³éùÝ»ñÇó (ûï³ñáõÙÝ»ñÇó) 010     0 1,667 1,499 168 

ÀÝÃ³óÇÏ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í³×³éùÝ»ñÇó (ûï³ñáõÙÝ»ñÇó) 020     0 0 0 0 

ÀÝ¹Ñ³ïíáÕ  ·áñÅ³éÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³·ñ»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
í³×³éùÝ»ñÇó (ûï³ñáõÙÝ»ñÇó) ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñáõÙÇó 

030     0 0 0 0 

àã ÁÝÃ³óÇÏ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
í»ñ³ã³÷áõÙÇó 

040     0 0 0 0 

²ñï³ÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 050 294,258 150,702 143,556 63,359 176,634 -113,275 

àã ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñ³ã³÷áõÙÇó ¨ 
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó (³ÝÑ³í³ù³·ñ»ÉÇáõÃÛáõÝÇó) 

060     0 0 0 0 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó 070 33,336   33,336 2,255 0 2,255 
ì³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí 080   228,562 -228,562 0 449,134 -449,134 
²ÏïÇíÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñíáÕ ßÝáñÑÝ»ñÇó 090     0 0 0 0 
²ÑÝÑ³ïáõÛó ïñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí 100   560 -560 0 1,400 -1,400 
àã ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÛÉ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó 110     0 0 0 0 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 120 327,594 379,824 -52,230 67,281 628,667 -561,386 

        
²ñï³ëáíáñ ¹»åù»ñÇó ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)        

       

²ÕÛáõë³Ï 21 
 

òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ 
Ü³Ëáñ¹ ï³ñÇ Ð³ßí»ïáõ ï³ñÇ (Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý) 

»Ï³Ùáõï Í³Ëë ³ñ¹ÛáõÝù »Ï³Ùáõï Í³Ëë ³ñ¹ÛáõÝù 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  010             
  020             
  030             
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 040 0 0 0 0 0 0 
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¾³Ï³Ý ëË³ÉÇó ³ñ¹ÛáõÝù 
     

²ÕÛáõë³Ï 22 

òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ 
Ò¨ N 2-Ç                                   

ïáÕÇ 
Ñ³Ù³ñÁ 

Ü³Ëáñ¹ ï³ñÇ 
Ð³ßí»ïáõ ï³ñÇ 

(Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý) 
»Ï³Ùáõï Í³Ëë ³ñ¹ÛáõÝù »Ï³Ùáõï Í³Ëë ³ñ¹ÛáõÝù 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  010               

  020               
  030               
  040               

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 050 0 0 0 0 0 0 0 

         
         Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó ³ñ¹ÛáõÝù 

  
²ÕÛáõë³Ï 23 

       
òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïáÕ 

Ò¨ N 2-Ç                               
ïáÕÇ 

Ñ³Ù³ñÁ 

Ü³Ëáñ¹ ï³ñÇ 
Ð³ßí»ïáõ ï³ñÇ 

(Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý) 
»Ï³Ùáõï Í³Ëë ³ñ¹ÛáõÝù »Ï³Ùáõï Í³Ëë ³ñ¹ÛáõÝù 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  010               
  020               
  030               
  040               
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 050 0 0 0 0 0 0 0 
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üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ 

²ÝÏ³Ë ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ 

§Þ»Ý-ÏáÝó»éÝ¦ 

ö³Ï ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝ 

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2012Ã. 
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²ÝÏ³Ë ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ 
 

§Þ»Ý-ÏáÝó»éÝ¦ ö´À -Ç µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ, 

Ø»Ýù ³áõ¹ÇïÇ »Ýù »ÝÃ³ñÏ»É §Þ»Ý-ÏáÝó»éÝ¦ ö´À (ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝ) ÏÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ, ÝáõÛÝ ³Ùë³ÃíÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ, ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 
Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ù÷á÷ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ¨ ³ÛÉ å³ñ½³µ³ÝáÕ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ëáõÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³½Ù»Éáõ 
¨ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿` 
Ë³µ»áõÃÛ³Ý Ï³Ù ëË³ÉÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ¿³Ï³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÝ»ñÇó ½»ñÍ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³½Ù»Éáõ ¨ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßï 
Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ë³ÑÙ³ÝáõÙ, ÏÇñ³éáõÙ ¨ å³Ñå³ÝáõÙ, Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 
Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
ïíÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ áÕç³ÙÇï Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙ: 

²áõ¹ÇïáñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ 

Ø»ñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ³ÝóÏ³óí³Í ³áõ¹ÇïÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³ñÍÇù ³ñï³Ñ³Ûï»É 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: Ø»Ýù ³áõ¹ÇïÝ ³ÝóÏ³óñ»óÇÝù ²áõ¹ÇïÇ 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: ²Û¹ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñáí å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿, áñ 
Ù»Ýù å³Ñå³Ý»Ýù Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý í³ñù³·ÍÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, ³áõ¹ÇïÁ åÉ³Ý³íáñ»Ýù áõ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Ýù ³ÛÝå»ë, áñå»ë½Ç Ó»éù µ»ñ»Ýù áÕç³ÙÇï Ñ³í³ëïÇ³óáõÙ` ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ¿³Ï³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ÉÇÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É: 

²áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¨ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ³å³óáõÛóÝ»ñ 
Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ:  ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ 
ÑÇÙÝí³Í ¿ ³áõ¹ÇïáñÇ ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý íñ³, Ý»ñ³éÛ³É Ë³µ»áõÃÛ³Ý Ï³Ù ëË³ÉÇ Ñ»ï¨³Ýùáí 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñÙ³Ý éÇëÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ:  ²Ûë éÇëÏ»ñÁ 
·Ý³Ñ³ï»ÉÇë ³áõ¹ÇïáñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¿ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ï³½Ù»Éáõ ¨ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßï Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á` ïíÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ 
ÁÝïñ»Éáõ, µ³Ûó áã ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý 
Ù³ëÇÝ Ï³ñÍÇù ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:  
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²áõ¹ÇïÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÏÇñ³éíáÕ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, 
ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñ³Í Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ: 

Ø»ñ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ` Ó»éù µ»ñí³Í ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ³å³óáõÛóÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ ÑÇÙù »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ 
Ù»ñ Ï³ñÍÇùÝ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:   

Î³ñÍÇù 
 
Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³ÉÇë »Ý ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý` 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¨ ÝáõÛÝ ³Ùë³ÃíÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ áõ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ×ßÙ³ñÇï ¨ Çñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ: 

 

13 Ù³ÛÇëÇ 2013Ã. 

²ÝÇÏ Ø³ñïÇñáëÛ³Ý 

îÝûñ»Ý-´³ÅÝ»ï»ñ  

êÇÉí³ Ô³½³ñÛ³Ý 

²áõ¹ÇïÇ Ô»Ï³í³ñ  
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üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ 
Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 

Ì³ÝáÃ. 
 

 2012Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 

¹ñáõÃÛ³Ùµ  
 

 2011Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 

¹ñáõÃÛ³Ùµ  

²ÏïÇíÝ»ñ 
     àã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ 
     ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 4 

 
11,168,222 

 
9,207,643 

àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ  
 

10,554 
 

6,999 

´³ÅÝ»Ù³ëÝ-Ý Ù»Ãá¹áí Ñ³ßí³éíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 5 

 
1,355,181 

 
13 

îñ³Ù³¹ñí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 6 

 
107,281 

 
1,319,252 

Üí³½³·áõÛÝ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ  
 

- 
 

4,793 

Î³ÝË³í×³ñ ÐØ-Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ  
 

31,033 
 

796 

¶áõ¹íÇÉ 7 

 
414,670 

 
414,670 

 
 

 
13,086,941 

 
10,954,166 

ÀÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ  
    ä³ß³ñÝ»ñ 8 

 
1,866,574 

 
1,864,242 

²é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 9 

 
826,470 

 
770,188 

îñí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 6 

 
70 

 
- 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 10 

 
107,781 

 
166,403 

   
2,800,895 

 
2,800,833 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 
  

15,887,836 
 

13,754,999 

ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
     Î³åÇï³É ¨ å³ÑáõëïÝ»ñ 
     Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É 11 

 
2,298,330 

 
1,500,000 

¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï 11 

 
433,833 

 
225,167 

ä³Ñáõëï³ÛÇÝ Ï³åÇï³É 11 

 
225,000 

 
225,000 

ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñ 11 

 
- 

 
294,259 

Îáõï³Ïí³Í ß³ÑáõÛÃ 11 

 
2,984,143 

 
2,689,474 

   
5,941,306 

 
4,933,900 

àã ÁÝÃ³óÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
     ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 12 

 
4,577,596 

 
4,910,304 

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ 13 

 
876,221 

 
1,091,616 

 
 

 
5,453,817 

 
6,001,920 

ÀÝÃ³óÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  
    ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 12 
 

3,099,951 
 

1,908,510 

²é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 14 
 

1,389,885 
 

905,815 

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ° 
  

2,877 
 

4,854 

   
4,492,713 

 
2,819,179 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

  
15,887,836 

 
13,754,999 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïí»É »Ý 2013Ã. Ù³ÛÇëÇ 13- ÇÝ`  

 
¶áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý 
 ä³å ´³¹³ÉÛ³Ý 

¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ 
ê»ñ·»Û  ê³Ñ³ÏÛ³Ý 

 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÁÝÃ»ñóíÇ ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ÕÏ³óáõóÇã 
Ù³ëÁ Ï³½ÙáÕ 9-Çó ÙÇÝã¨ 30-ñ¹ ¿ç»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ£ 
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Ð³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 

Ì³ÝáÃ. 
 

2012Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 

31-ÇÝ 
³í³ñïí³Í 

ï³ñÇ 
 

2011Ã.  
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 

31-ÇÝ 
³í³ñïí³Í 

ï³ñÇ 
Æñ³óáõÙÇó Ñ³ëáõÛÃ 15 

 
4,242,831 

 
4,133,960 

ì³×³éùÇ ÇÝùÝ³ñÅ»ù 16 
 

(2,658,244) 
 

(2,476,304) 

Ð³Ù³Ë³éÝ ß³ÑáõÛÃ   
1,584,587 

 
1,657,656 

 
     

²ÛÉ »Ï³Ùáõï 17 
 

54,295 
 

86,079 
Æñ³óÙ³Ý Í³Ëë»ñ 18 

 
(653,991) 

 
(604,277) 

ì³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 19 
 

(203,094) 
 

(212,482) 
²ÛÉ Í³Ëë»ñ 20 

 
(51,247) 

 
(39,798) 

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ß³ÑáõÛÃ   
730,550 

 
887,178 

 
     

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³Ëë 21 
 

(427,346) 
 

(449,134) 
²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñ 22 

 
(169,570) 

 
(179,273) 

Þ³ÑáõÛÃ ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏ»ñÁ   
133,634 

 
258,771 

 
     

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë 23 
 

161,035 
 

(106,890) 

¼áõï ß³ÑáõÛÃ   
294,669 

 
151,881 

 
     

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ   
- 

 
- 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ï³ñí³ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ   

294,669 
 

151,881 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ð³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÁÝÃ»ñóíÇ ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÁ Ï³½ÙáÕ 9-Çó ÙÇÝã¨ 30-ñ¹ ¿ç»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï 
Ù»Ïï»Õ£

74



ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ 

 
‘ 

Կանոնա-
դրական 

կապիտալ 
Էմիսիոն 
եկամուտ 

Կուտակ-
ված 

շահույթ 

Պահուս-
տային 

կապիտալ 

Սեփական 
կապիտալի 

այլ 
տարրեր 

Չվերա-
հսկվող 

բաժնեմաս Ընդամենը 
Մնացորդը առ 1 
հունվարի 2011 1,500,000 225,167 2,706,076 225,000 175,025 296,332 5,127,600 
Հաշվետու տարվա 
զուտ շահույթ - - 153,954 - - (2,073) 151,881 
Շահաբաժին - - (345,000) - - - (345,000) 
Սեփական 
կապիտալի այլ 
տարրերի նվազում - - - - (581) - (581) 
Սեփական 
կապիտալի այլ 
տարրի վերագրում 
չբաշխված շահույթին - - 174,444 - (174,444) - - 
Մնացորդը առ 31 
դեկտեմբերի 2011 1,500,000 225,167 2,689,474 225,000 - 294,259 4,933,900 
Խմբի` միացման ձևով 
վերակազմակերպում 798,330 208,666 - - - (294,259) 712,737 
Հաշվետու տարվա 
զուտ շահույթ - - 294,669 - - - 294,669 
Մնացորդը առ 31 
դեկտեմբերի 2012 2,298,330 433,833 2,984,143 225,000 - - 5,941,306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÁÝÃ»ñóíÇ ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÁ Ï³½ÙáÕ 9-Çó ÙÇÝã¨ 30-ñ¹ ¿ç»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï 
Ù»Ïï»Õ£ 
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¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-ÇÝ ³í³ñïí³Í 

ï³ñÇ 
 

2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-ÇÝ ³í³ñïí³Í 

ï³ñÇ 
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ñáëù»ñ 

   î³ñí³ ß³ÑáõÛÃ 294,669 
 

153,954 
Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³ 427,346 

 
449,134 

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë 230,761 
 

150,212 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »Ï³Ùáõï (32,954) 

 
(113,379) 

öáË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÇó ß³ÑáõÛÃ/íÝ³ë 30,719 
 

99,942 
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ß³ÑáõÛÃ Ý³Ëù³Ý ßñç³Ý³éáõ Ï³åÇï³ÉÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ 

      950,541  
 

 

      739,863  
 

²é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝ (51,490) 

 
(200,098) 

ä³ß³ñÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ (2,331) 
 

(467,256) 
²é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝ 266,698 

 
365,405 

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í/ 
û·ï³·áñÍí³Í  ½áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 

   1,163,418  
 

 

      437,914  
 

Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ñáëù»ñ 

   ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ûï³ñáõÙ 79,964 
 

114,878 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙ (2,272,142) 

 
(952,898) 

ä³ß³ñÝ»ñÇó í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·áõÙ (9,019) 
 

(113,528) 
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí³Í 
½áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 

 (2,201,197)  
 

   (951,548)  

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ñáëù»ñ - 

  Î³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ÉñáõÙ 703,350 
 

- 
Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ - 

 
(345,000) 

öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï³óáõÙ 275,273 
 

934,097 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ëï³óí³Í ½áõï 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 

      978,623  
 

      589,097  

 
   ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ ½áõï 

Ýí³½áõÙ (59,156) 
 

75,463 
²ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ íñ³ 534 

 
2,355 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ ï³ñí³ 
ëÏ½µáõÙ 166,403 

 
88,585 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ ï³ñí³ 
í»ñçáõÙ 

      107,781  
 

      166,403  

 
 
 
 
 
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÁÝÃ»ñóíÇ ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÁ Ï³½ÙáÕ  9-Çó ÙÇÝã¨ 30-ñ¹ ¿ç»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ£ 
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üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó 
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

1 ¶áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝáõÛÃÁ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ 

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ·ñ³Ýóí»É ¿ 1995Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 29-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
é»·ÇëïñÇ ºñ¨³ÝÇ Þ»Ý·³íÇÃÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³ÅÝáõÙ ¨ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ §Þ»Ý-ÎáÝó»éÝ¦ ´´À-Ç 
Çñ³í³Ñ³çáñ¹Áª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 1999Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 16-Ç ÑÇÙÝ³¹Çñ ÅáÕáíÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý:  

§Þ»Ý-ÎáÝó»éÝ¦ ´´À-Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ §Ð³Ûé»ëáõñëÇÙå»ùë¦ ´´À-Ç Çñ³í³Ñ³çáñ¹Á, áñÝ 
³Ýí³Ý³÷áËí»É ¿ 1998Ã. Ù³ÛÇëÇ 22-ÇÝ Ï³Û³ó³Í µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÇ ÏáÕ-
ÙÇó ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ýí³Ý³÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý (³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ N 1) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 
§Ð³Ûé»ëáõñëÇÙå»ùë¦ ´´À-Ý ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ §Ð³Û·áõÝÙ»ïí³×³é¦ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý 
Çñ³í³Ñ³çáñ¹Á, áñÁ ³Ýí³Ý³÷áËí»É ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
é»ëáõñëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 1993Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 30-Ç Ññ³Ù³ÝÇ` áñå»ë §Ð³Ûé»ëáõñëÇÙå»ùë¦ 
³é¨ïñ³-ÙÇçÝáñ¹³ÛÇÝ ýÇñÙ³: ì»ñçÇÝë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Î³é³í³ñáõ-
ÃÛ³Ý 1995Ã. ÑáõÉÇëÇ 6-Ç N 575 áñáßÙ³Ý ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑí»É ¿ ¨ í»ñ³Ï³½Ù³íáñí»É áñå»ë 
§Ð³Ûé»ëáõñëÇÙå»ùë¦ ´´À` Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí í»ñ³Ï³½Ù³íáñí³Í ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ñ³çáñ¹Á: 
§Ð³ÝÃëÙ³Ý ´ÇÉ¹ÇÝ· öñá¹³ùÃë¦ êäÀ-Ç,§Þ»Ý ¶ñáõå¦ ö´À-Ç ¨ §Þ»Ý-ÎáÝó»éÝ¦ ö´À-Ç 
µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ 29.11.2012Ã-ÇÝ Ï³Û³ó³Í Ñ³Ù³ï»Õ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÇ áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 
Ï³ï³ñí»É ¿  §Ð³ÝÃëÙ³Ý ´ÇÉ¹ÇÝ· öñá¹³ùÃë¦ êäÀ-Ç, §Þ»Ý ¶ñáõå¦ ö´À-Ç ÙÇ³óáõÙÁ  §Þ»Ý-
ÎáÝó»éÝ¦ ö´À-ÇÝ: 
ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ §Ð³ÝÃÙ³Ý ´ÇÉ¹ÇÝ· öñá¹³ùÃë¦ êäÀ-Ç  ¨ §Þ»Ý ¶ñáõå¦ ö´À-Ç 
Çñ³í³Ñ³çáñ¹Á  ÷áË³ÝóÙ³Ý ³ÏïÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý   µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÝ »Ý  Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙª  

´³ÅÝ»ï»ñ 
´³ÅÝ»Ù³ë 

%  

î»Õ³µ³ßËí³Í 
Ñ³ë³ñ³Ï ³Ýí³Ý³Ï³Ý 
µ³ÅÝ»ïáÝë»ñÇ ù³Ý³Ï, 

Ñ³ï 
31.12.2011 

î»Õ³µ³ßËí³Í Ñ³ë³ñ³Ï 
³Ýí³Ý³Ï³Ý 

µ³ÅÝ»ïáÝë»ñÇ 
ù³Ý³Ï,Ñ³ï  
31.12.2012 

ê³Ùí»É ´»·É³ñÛ³Ý 99.913 149,870 229,632 
ä³å ´³¹³ÉÛ³Ý  0.024 36 56 
¶áÑ³ñ ¶³ÉëïÛ³Ý 0.015 23 35 
²Ý³ÑÇï ´³ÉÇÏÛ³Ý 0.014 21 32 
ì³ñ¹Ï»ë ²í³ÉÛ³Ý 0.013 20 30 
è³ý³Û»É ü³ñÙ³½Û³Ý 0.007 11 16 
²µ·³ñ ºÕáÛ³Ý 0.006 9 14 
²ñïáõñ ´³µ³Ë³ÝÛ³Ý 0.005 8 12 
Ø³ñÇ³Ù Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý 0.001 2 3 
¶³éÝÇÏ ´³µ³Û³Ý 0.001 2 3 

 100 150,000 229,833 
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëó»Ý ¿ª ÞÇñ³ÏÇ 2/2, ù. ºñ¨³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ: 

2012Ã. ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ  ï³ñ»Ï³Ý ÙÇçÇÝ ÃÇíÁ  Ï³½Ù»É ¿ 443 Ù³ñ¹ (2011Ã.`408): 
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2 ä³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙù»ñÁ 
 
2.1 Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ  
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëïí»É »Ý üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ (üÐØê) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:   

2.2 Ö³Ý³ãÙ³Ý ÑÇÙù»ñ 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëïí»É »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ëÏ½µáõÝùáí: 

2.3 ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³ñÅáõÛÃ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹ñ³ÙÝ ¿ (¹ñ³Ù), áñÝ ¿É 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ñÅáõÛÃÁ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ É³í³·áõÛÝë ³ñï³óáÉáõÙ ¿ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ: 

êáõÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ùáí, ù³ÝÇ áñ 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ùá½Ù³Ùµ ³Ûë ³ñÅáõÛÃÝ ³é³í»É û·ï³Ï³ñ ¿ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³Ùáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ÙµáÕç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ÏÉáñ³óí³Í ¿ ÙÇÝã¨ Ùáï³Ï³ Ñ³½³ñ ÙÇ³íáñÁ: 

2.4 ¶Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ 
üÐØê-Ç Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿, 
áñå»ë½Ç ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ¨áñ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ ¨ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñÇ, 
áñáÝù ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý ·áñÍáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ßí»ïáõ  ï³ñí³ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ 
Í³Ëë»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ íñ³: ²é³í»É Ù»Í ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ å³Ñ³ÝçáÕ ¨ µ³ñ¹áõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ 
¿³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñÁ, Ï³Ù ³ÛÝ áÉáñïÝ»ñÁ, áñï»Õ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÝ ¿³Ï³Ý »Ý 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, µ³ó³Ñ³Ûïí³Í »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 27-áõÙ: 

2.5 üÐØê 9. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ  

2009Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ ÃáÕ³ñÏí³Í ¨ 2010Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ ÷á÷áËí³Í üÐØê 9 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ ã³÷Ù³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
³å³×³Ý³ãÙ³Ý Ýáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ:  
 üÐØê 9  áõÅÇ Ù»ç ÏÙïÝÇ 2015Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ ëÏëíáÕ ï³ñ»Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  
Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¹»é¨ë ãÇ ·Ý³Ñ³ï»É Ýßí³Í ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ  ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: 

 

3 Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

3.1 ²ñï³ñÅáõÛÃ 

²ñï³ñÅáõÛÃáí ·áñÍ³ñùÝ»ñ 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ïñ³ëï»ÉÇë ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ñÅáõÛÃÇó 
ï³ñµ»ñíáÕ ³ÛÉ ³ñÅáõÛÃáí Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý ·áñÍ³ñùÇ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ (§ÐÐ Î´¦) ÏáÕÙÇó Ññ³å³ñ³Ïí³Í` 
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹ñ³ÙÇ ÙÇçÇÝ ÷áË³ñÅ»ùáí: 
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßéÇ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ¹ñ³Ù³ÛÇÝ 
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Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ å»ïù ¿ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏí»Ý` ÏÇñ³é»Éáí Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßéÇ ³Ùë³ÃíÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ Î´ ÏáÕÙÇó Ññ³å³ñ³Ïí³Í ÙÇçÇÝ ÷áË³ñÅ»ùÁ:  2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 1 
²ØÜ  ¹áÉ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿  403.58 ÐÐ ¹ñ³Ù,1 ºìðà` 532.24  ÐÐ ¹ñ³Ù (2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ 1 ²ØÜ ¹áÉ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 385.77 ÐÐ ¹ñ³Ù 1 ºìðà` 498.72  ÐÐ ¹ñ³Ù): Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
Ñ³ßí³éíáÕ ¨ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ë³ÑÙ³Ýí³Í áã ¹ñ³Ù³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ å»ïù ¿ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏí»Ý 
·áñÍ³ñùÇ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ Î´ ÏáÕÙÇó Ññ³å³ñ³Ïí³Í ÙÇçÇÝ ÷áË³ñÅ»ùáí: ²ÛÝ áã ¹ñ³Ù³ÛÇÝ 
Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ, áñáÝó ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃáí, ã»Ý í»ñ³Ñ³ßí³ñÏíáõÙ: 
 
 
3.2 ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª Ñ³Ý³Í Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ 
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ: êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ·ÇÝÁ, Ý»ñÏñÙ³Ý 
ïáõñù»ñÁ, Ñ³ñÏ»ñÁ ¨ å³ñï³¹Çñ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñ, áñáÝù »ÝÃ³Ï³ ã»Ý í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý ¨ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý 
í»ñ³·ñíáÕ Í³ËëáõÙÝ»ñ: ºñµ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÇ³íáñÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ï³ñµ»ñ û·ï³Ï³ñ 
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï áõÝ»óáÕ Ëáßáñ µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÇó, ¹ñ³Ýù Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý áñå»ë ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
ÙÇçáóÇ ³é³ÝÓÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñ:  

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ ûï³ñÙ³Ý Ï³Ù ¹áõñë·ñÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í û·áõïÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ  
áñáßíáõÙ ¿ í³×³éùÇó Ñ³ëáõÛÃÇ áõ ³ÏïÇíÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ  Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:  

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙª ÏÇñ³é»Éáí 
·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Á ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïí³Í Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 
Ø³ßí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ ëÏëíáõÙ ¿ ³ÛÝ å³ÑÇó, »ñµ ³ÏïÇíÁ ¹³éÝáõÙ ¿ Ù³ïã»ÉÇ` Çñ 
Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ û·ï³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í 
û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ëïáñ¨. 

Þ»Ýù»ñ, ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ -     80  ï³ñÇ  

Þ»Ýù»ñÇ ç»éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ -     20  ï³ñÇ 

Þ»Ýù»ñÇ ï³ÝÇù -      15 ï³ñÇ 

Î³éáõóí³ÍùÝ»ñ -      50  ï³ñÇ 

öáË³ÝóáÕ Ñ³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñ -      18  ï³ñÇ 

Ø»ù»Ý³Ý»ñ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ - 5-20 ï³ñÇ 

Ð³ßíáÕ³Ï³Ý  ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ï»ËÝÇÏ³ - 5-7 ï³ñÇ 

îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ -     20  ï³ñÇ 

²ñï³¹ñ³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áõÛù -     20  ï³ñÇ 

²ÛÉ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹³ë»ñ -     5-12  ï³ñÇ: 
 

3.3 àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 

àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáÝù Ó»éù »Ý µ»ñí»É ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ¨ áõÝ»Ý û·ï³Ï³ñ 
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ Å³ÙÏ»ï, Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` Ñ³Ý³Í Ïáõï³Ïí³Í 
Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ: 

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿  Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Á áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 
·Ý³Ñ³ïí³Í Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, áñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 10 ï³ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 
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3.4 Ü»ñ¹ñáõÙ ³ëáóÇ³óí³Í ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ 
 
ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Ý»ñ¹ñáõÙ §Þ»Ý æáñçÇ³¦ êäÀ -Ç Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ` µ³ÅÝ»Ù³ëÇ 
35%: §Þ»Ý æáñçÇ³¦ êäÀ-Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ßÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ 
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ  ìñ³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ: 
Ü»ñ¹ñáõÙÁ ³ëáóÇ³óí³Í ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ ÇÝùÝ³ñÅ»ùáí: ´³ÅÝ»Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý 
Ù»Ãá¹Á ãÇ ÏÇñ³éíáõÙ ù³ÝÇ áñ Ù³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ  Ñ³Ù³ËÙµí³Í 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ÛëÇÝùÝ ãáõÝÇ Ýí³½³·áõÛÝÁ  Ù»Ï  ¹áõëïñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ: 
 
3.5 ì³ñÓ³Ï³Éí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ 

Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐØê 17. §ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ¦՝ í³ñÓ³Ï³Éí³Í ³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ 
÷áË³ÝóíáõÙ ¿ í³ñÓ³Ï³ÉÇÝ, »ñµ Ýñ³Ý »Ý ÷áË³ÝóíáõÙ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í 
µáÉáñ  éÇëÏ»ñÁ ¨ û·áõïÝ»ñÁ: ì³ñÓ³Ï³Éí³Í ³ÏïÇíÁ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÙ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ 
í³ñÓ³Ï³Éí³Í ·áõÛùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ï³Ù Ýí³½³·áõÛÝ í³ñÓ³í×³ñÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùáí, »Ã» 
í»ñçÇÝë ³í»ÉÇ ÷áùñ ¿: Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áõÙ³ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ áñå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ, ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó, áñ í³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý í×³ñÝ»ñÇ ÙÇ 
Ù³ëÁ Ï³ñáÕ ¿ í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÉÇÝ»É ÙÇÝã¨ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ: 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µáÉáñ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹ÇïíáõÙ »Ý áñå»ë ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ:  
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí í×³ñÝ»ñÁ ·Í³ÛÇÝ ÑÇÙáõÝùáí ×³Ý³ãíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ: ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ, 
ÇÝãåÇëÇù »Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý, Í³Ëë³·ñíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý å³ÑÇÝ:  

3.6 ä³ß³ñÝ»ñ 

ä³ß³ñÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇó ¨ Çñ³óÙ³Ý ½áõï ³ñÅ»ùÇó Ýí³½³·áõÛÝáí:  Æñ³óÙ³Ý 
½áõï ³ñÅ»ùÁ ëáíáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ í³×³éùÇ Ó¨³íáñíáÕ ·ÇÝÝ ¿` Ñ³Ý³Í 
Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý ¨ í³×³éùÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Í³ËëáõÙÝ»ñÁ: ä³ß³ñÝ»ñÇ 
ÇÝùÝ³ñÅ»ùÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿`û·ï³·áñÍ»Éáí ÙÇçÇÝ Ïßéí³Í ³ñÅ»ùÇ µ³Ý³Ó¨áí ¨ Ý»ñ³éáõÙ ¿ 
å³ß³ñÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýù Çñ»Ýó Ý»ñÏ³ÛÇë íÇ×³ÏÇÝ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³Ûñ Ñ³ëóÝ»Éáõ 
Í³Ëë»ñÁ: 

3.7 üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý, »ñµ 
ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ:  

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ³å³×³Ý³ãíáõÙ »Ý, »ñµ Éñ³ÝáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, Ï³Ù »ñµ ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, µáÉáñ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÁ: 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³å³×³Ý³ãíáõÙ »Ý, »ñµ ¹ñ³Ýù Ù³ñíáõÙ »Ý, í×³ñÙ³Ý 
»ÝÃ³Ï³ ã»Ý, ã»ÕÛ³É »Ý ×³Ý³ãí»É Ï³Ù Éñ³ó»É ¿ ¹ñ³Ýó áõÅÇ Ù»ç ÉÇÝ»Éáõ Å³ÙÏ»ïÁ: 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãíáõÙ »Ý 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ·áõÙ³ñ³Í ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù ëÏ½µÝ³å»ë 
¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ` ã³÷íáÕ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí, áñáÝù ëÏ½µÝ³å»ë ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ ã³÷áõÙÁ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ëïáñ¨: 
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üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ñ»ç³íáñÙ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ, µ³Å³ÝíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É 
Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇª 

• ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ,    
• ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ` ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí, 
• í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
• ÙÇÝã¨ Ù³ñ³Ù³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ: 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï í»ñ³·ñíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ 
Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇ` Ï³Ëí³Í ·áñÍÇùÇ µÝáõÛÃÇó ¨ Ýå³ï³ÏÇó: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Ï³ï»·áñÇ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ëÏ½µáõÝùÇÝ, áñáí ã³÷íáõÙ ¿ ïíÛ³É ·áñÍÇùÁ ¨ áñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, Ã» 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óíáÕ û·áõïÝ»ñÝ áõ íÝ³ë»ñÁ å»ïù ¿ ×³Ý³ãí»Ý 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, Ã» áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉáõÙ: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ Áëï Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 24.2-áõÙ:  

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µáÉáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ýª û·ï³·áñÍ»Éáí Ù³ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ 
Ñ³ßí³éáõÙÁ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³éÝí³½Ý 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ 
Í³Ëë»ñÁ ¨ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ  ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙª 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ §ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³Ëë¦ ¨ §ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »Ï³Ùáõï¦ Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ:   

I.  ¸»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 

¸»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ ýÇùëí³Í Ï³Ù áñáß»ÉÇ í×³ñáõÙÝ»ñáí áã ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ »Ý, áñáÝù ·Ý³ÝßíáÕ ã»Ý ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ:  

ÀÝÃ³óÇÏ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:  Ð»ï³·³ÛáõÙ 
¹ñ³Ýù Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáíª Ñ³Ý³Í ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ÑáõëïÁ:  ²é¨ïñ³ÛÇÝ 
¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ÑáõëïÁ ëï»ÕÍíáõÙ ¿ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ³éÏ³ ¿ 
ûµÛ»ÏïÇí ³å³óáõÛó, áñ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ëÏ½µÝ³å»ë ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ ãÇ Ï³ñáÕ 
Ñ³í³ù³·ñ»É í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ µáÉáñ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: ¸»µÇïáñÇ ½·³ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, í×³ñÙ³Ý Ñ»ï³Ó·áõÙÁ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ãí×³ñáõÙÁ óáõó³ÝÇß »Ý ³ÛÝ µ³ÝÇ, áñ 
³é¨ïñ³ÛÇÝ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í ¿: ä³ÑáõëïÇ ·áõÙ³ñÁ  ³ÏïÇíÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ùÇ ¨ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùáí ½»Õãí³Í ³å³·³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ý»ñÏ³ 
³ñÅ»ùÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿:  

ä³ÑáõëïÇ ÙÝ³óáñ¹Á ×ß·ñïíáõÙ ¿ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ` Í³ËëÇ Ï³Ù »Ï³ÙïÇ ×³Ý³ãÙ³Ý ÙÇçáóáí: Ð³×³Ëáñ¹Ç 
Ñ³ßíÇ ÙÝ³óáñ¹Çó ¹áõñë ·ñíáÕ ó³ÝÏ³ó³Í ·áõÙ³ñ Ýí³½»óíáõÙ ¿ ³éÏ³ Ï³ëÏ³Í»ÉÇ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïùÇ å³ÑáõëïÇó: ´áÉáñ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ, áñáÝó Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ 
³ÝÑ³í³Ý³Ï³Ý, ¹áõñë »Ý ·ñíáõÙ:  

II. ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ  

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý Ï³ÝËÇÏ ÙÇçáóÝ»ñ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ¨ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ×³Ý³å³ñÑÇÝ, áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ §í³ñÏ»ñ ¨ 
¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ¦ Ï³ï»·áñÇ³ÛáõÙ: 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ 
³ÛÉ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁª Ý»ñ³éÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí 
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å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáíª û·ï³·áñÍ»Éáí 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Áëï 
Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 24.2-áõÙ: 

I. ì³ñÏ»ñ  ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ  

ì³ñÏ»ñÁ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³é³Ýó ·áñÍ³ñù³ÛÇÝ 
Í³Ëë»ñÇ: êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá í³ñÏ»ñÁ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý 
³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí, ÇëÏ ³Ûë ³ñÅ»ùÇ ¨ Ù³ñÙ³Ý ³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ÷áË³éáõÃÛ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙª ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹áí: îáÏáë³í×³ñÝ»ñÁ ¨ 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ Í³Ëë»ñÁ Í³Ëë³·ñíáõÙ »Ý Ï³ï³ñÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»éª áñå»ë 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ÙÇ Ù³ë, µ³óÇ áñ³Ï³íáñíáÕ ³ÏïÇíÇ Ó»éùµ»ñÙ³ÝÁ, Ï³éáõóÙ³ÝÁ Ï³Ù 
³ñï³¹ñáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñíáÕ ÷áË³éáõÃÛ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñÇó, áñáÝù Ï³åÇï³É³óíáõÙ 
»Ý áñå»ë ³Û¹ ³ÏïÇíÇ ³ñÅ»ùÇ Ù³ë: 

II. ²é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 

²é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, Ñ»ï³·³ÛáõÙ 
ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí: 

3.8 ²ñÅ»½ñÏáõÙ 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙ 

²Ýáñáß û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï áõÝ»óáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ã»Ý ³ÙáñïÇ½³óíáõÙ ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
ï³ñÇ »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ëïáõ·Ù³Ý: Ø³ßíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý, »ñµ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý ³ÛÝ 
Ù³ëÇÝ, áñ ¹ñ³Ýó Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ Ï³ñáÕ ¿ ãí»ñ³Ï³Ý·Ýí»É: ²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ÏáñáõëïÁ 
×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÝ ·áõÙ³ñáí, áñáí ³ÏïÇíÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ 
·áõÙ³ñÁ: 

öáËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ í³×³éùÇ ½áõï ·ÝÇó ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñÅ»ùÇó ³é³í»É³·áõÛÝÝ ¿: ºÃ» 
³ÏïÇíÇ Ï³Ù ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñÇ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÝ ³í»ÉÇ ÷áùñ ¿ Ýñ³ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ùÇó, ³å³ ³ÏïÇíÇ Ï³Ù ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ Ýí³½»óíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨  
÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ: 

ºñµ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ ¿ , ³å³ ³ÏïÇíÇ Ï³Ù ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ 
ÙÇ³íáñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ å»ïù ¿ ³í»É³óíÇ ÙÇÝã¨ Ýñ³ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ, µ³Ûó 
³ÛÝå»ë, áñ ³ÏïÇíÇ ³í»É³óí³Í Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ã·»ñ³½³ÝóÇ ³ÛÝ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ, 
áñÁ áñáßí³Í ÏÉÇÝÇ, »Ã» Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ  ³Û¹ ³ÏïÇíÇ Ï³Ù ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñÇ ·Íáí 
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñ ×³Ý³ãí³Í ãÉÇÝ»Ý: ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙÝ ³ÝÙÇç³å»ë 
×³Ý³ãíáõÙ ¿ áñå»ë »Ï³Ùáõï Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÏïÇíÁ Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùáí, áñÇ ¹»åùáõÙ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙ 
¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ³ñÅ»ùÇ ³×: 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙ 

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇª ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí, ·Ý³Ñ³ïíáõÙ 
»Ý ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ñ³Ûï³ÝÇßÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í »Ý, »Ã» 
³éÏ³ ¿ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ, áñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá 
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ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñ ³½¹»É »Ý ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ñáëù»ñÇ íñ³: 

²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ÏáñáõëïÁ 
h³ßí³éíáõÙ ¿ ³ÏïÇíÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¨ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùáí 
½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ: 
´áÉáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ýí³½»óíáõÙ ¿ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇó, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñÇ, áñáÝó Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ Ýí³½»óíáõÙ ¿ Ï³ëÏ³Í»ÉÇ å³ñïùÇ å³ÑáõëïÇ ÙÇçáóáí: 

´³ó³éáõÃÛ³Ùµ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñÇ, »Ã» Ñ»ï³·³ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ÏáñáõëïÁ Ýí³½áõÙ ¿ ¨ Ýí³½áõÙÁ ûµÛ»ÏïÇíáñ»Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
í»ñ³·ñ»É ³ñÅ»ùÇ Çç»óáõÙÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¹»åù»ñÇÝ, ³å³ Ý³ËÏÇÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ÏáñáõëïÁ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ ¿` ×³Ý³ãí»Éáí  Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ³ÛÝ ã³÷áí, áñ Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙÁ ãÑ³Ý·»óÝÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ, áñÁ ·»ñ³½³ÝóÇ ³ÛÝ ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùÁ, áñÁ 
ÏÉÇÝ»ñ, »Ã» ³Û¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ³ñÅ»ùÇ Çç»óÙ³Ý Ñ³Ï³¹³ñÓÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
³ñÅ»½ñÏáõÙ ×³Ý³ãí³Í ãÉÇÝ»ñ: 

3.9 ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏíáÕ Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: 
Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, »ñµ ¹ñ³Ýù 
Ñ³Ûï³ñ³ñíáõÙ »Ý: 

3.10 ä³ÑáõëïÝ»ñ 

ä³ÑáõëïÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãíáõÙ ¿, »ñµ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ 
Çñ³í³Ï³Ý Ï³Ù Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ` áñå»ë ³ÝóÛ³É ¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù, ¨ »Ã» 
Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ïå³Ñ³ÝçíÇ ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñÇ 
³ñï³Ñáëù: ºÃ» ¹ñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ½·³ÉÇ ¿, ³å³ å³ÑáõëïÁ áñáßíáõÙ ¿ ³å³·³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
³ñï³Ñáëù»ñÇ ½»ÕãÙ³Ý ÙÇçáóáíª û·ï³·áñÍ»Éáí ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ 
¿ ¹ñ³ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ßáõÏ³ÛÇ ÁÝÃ³óÇÏ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ ¨, ÏÇñ³é»ÉÇáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ, å³ñï³íáñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³·ñíáÕ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ éÇëÏ»ñÁ: 

3.11 Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ 

ÀÝÃ³óÇÏ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃÇó í×³ñí»ÉÇù Ñ³ñÏÝ ¿ª Ñ³ßí»ïáõ 
³Ùë³ÃíÇÝ ·áñÍáÕ Ï³Ù, Áëï ¿áõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛù³ã³÷»ñáíª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ý³Ëáñ¹ 
ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ í×³ñí»ÉÇù Ñ³ñÏ»ñÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ:   

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ³ÏïÇíÝ»ñÇ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¨ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍíáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 
µ³½³Ý»ñÇ ÙÇç¨ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý µáÉáñ Ñ³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ å»ïù ¿ ×³Ý³ãí»Ý µáÉáñ Ýí³½»óíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ ã³÷áí, áñù³Ýáí áñ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿ Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃÇ ëï³óáõÙ, 
áñÇ ¹ÇÙ³ó Ï³ñáÕ ¿ û·ï³·áñÍí»É Ýí³½»óíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: ²ÛëåÇëÇ 
Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÝ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý ×³Ý³ãíáõÙ, »Ã» Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ·áõ¹íÇÉÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ï³Ù ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍ³ñùáõÙ, áñÁ ·áñÍ³ñùÇ å³ÑÇÝ ãÇ 
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³½¹áõÙ áã Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ß³ÑáõÛÃÇ, áã ¿É` Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃÇ íñ³ (µ³óÇ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇó): 

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ ¨ Ýí³½»óíáõÙ ¿ ³ÛÝ ã³÷áí, áñáí ³ÛÉ¨ë Ñ³í³Ý³Ï³Ý ã¿, áñ 
ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ïëï³Ý³ µ³í³ñ³ñ Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃ, áñÁ ÃáõÛÉ Ïï³ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 
³ÏïÇíÇó û·áõïÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ù³ë³Ùµ Çñ³óÝ»É: 

 

3.12 Ð³ëáõÛÃÇ ×³Ý³ãáõÙ 

Ð³ëáõÛÃÁ ã³÷íáõÙ ¿ ëï³óí³Í Ï³Ù ëï³óí»ÉÇù Ñ³ïáõóÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí 
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í ó³ÝÏ³ó³Í ³é¨ïñ³Ï³Ý ½»Õã»ñÁ ¨ Çç»óáõÙÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: 

Ð³ëáõÛÃÇó Ýí³½»óíáõÙ »Ý í»ñ³¹³ñÓí»ÉÇù ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ¨ ·Ý³Ñ³ïí³Í 
Ýí³½»óáõÙÝ»ñÁ: 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëáõÛÃÁ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ Ý»ñÏ»ñÇ, ãáñ ß³Õ³ËÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ, µ»ïáÝ» µÉáÏÝ»ñÇ, 
ï»ùëïÇÉ ¨ Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ í³×³éùÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÇó: 
Ð³ëáõÛÃÁ ã³÷íáõÙ ¿ ëï³óí³Í Ï³Ù ëï³óí»ÉÇù Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí 
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í ó³ÝÏ³ó³Í ³é¨ïñ³Ï³Ý ½»Õã»ñÁ ¨ Çç»óáõÙÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ:  

Ð³ëáõÛÃÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿, »ñµ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ ³é³ùíáõÙ »Ý ·Ýáñ¹ÇÝ ¨ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ·Ýáñ¹ÇÝ ¿ 
÷áË³ÝóáõÙ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ¿³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ ¨ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó 
ëï³óíáÕ û·áõïÝ»ñÁ: Ð³ëáõÛÃÁ ×ß·ñïíáõÙ ¿ í»ñ³¹³ñÓí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ·áõÙ³ñáí: Ð³ëáõÛÃÁ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí »ï 
í»ñ³¹³ñÓí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ:  

ê»÷³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ í³×³éù 
 
ê»÷³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ í³×³éùÇó Ñ³ëáõÛÃÁ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ Ý»ñÏ»ñÇ, ãáñ ß³Õ³ËÝ»ñÇ, µ»ïáÝ» 
µÉáÏÝ»ñÇ ¨ ÏÇñÇ Çñ³óáõÙÇó ¨ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ·áñÍ³ñùÇ ÷³ëï³óÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: 

Ü»ñÙáõÍí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ í³×³éù 
 
²åñ³ÝùÝ»ñÇ í³×³éùÇó Ñ³ëáõÛÃÁ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ¨ ï»ùëïÇÉ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ 
Çñ³óáõÙÇó ¨ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ·áñÍ³ñùÇ ÷³ëï³óÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: 
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4 ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 
 

³½³ñ ¹ñ³Ù 
 
 
 

 

ÐáÕ, ß»Ýù»ñ ¨ 
 ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ 

 Ø»ù»Ý³Ý»ñ, 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»

ñ, 
ïñ³Ýëåáñï³ÛÇ

Ý ÙÇçáóÝ»ñ, 
÷áË³ÝóáÕ 

Ñ³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñ 

 ²ñï³¹ñ³Ï³
Ý, 

ïÝï»ë³Ï³Ý  
·áõÛù 

 ²Ý³í³ñï 
ßÇÝ³ñ³- 
ñáõÃÛáõÝ ¨  

³ÛÉ 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý  
ÙÇçáóÝ»ñ 

 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

êÏ½µÝ³Ï³Ý   ³ñÅ»ù 
         2011Ã. ÑáõÝí³ñÇ  

1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 6,420,508 
 

1,510,882 
 

114,225 
 

244,306 
 

8,289,921 

²í»É³óáõÙ  (33,675) 
 

927,971 
 

40,379 
 

494,319 
 

1,428,994 

2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ  6,386,833 

 
2,438,853 

 
154,604 

 
738,625 

 
9,718,915 

úï³ñáõÙ                             -    
 

            (47,010) 
 

                       -    
 

                   -    
 

     (47,010) 

²í»É³óáõÙ                     1,587  
 

            412,221  
 

            76,135  
 

   1,702,051  
 

   2,191,994  

ì»ñ³¹³ë³Ï³ñ·áõÙ                             -    
 

                 9,019  
 

                       -    
 

                   -    
 

          9,019  

Ü»ñùÇÝ ß³ñÅ                853,714  
 

            288,925  
 

           (6,128) 
 

(1,136,511) 
 

                   -    

2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ              7,242,134  

 
        3,102,008  

 
          224,611  

 
   1,304,165  

 
11,872,918  

          Îáõï³Ïí³Í  
Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ  

         
2011Ã. ÑáõÝí³ñÇ  
1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 125,875 

 
191,929 

 
25,545 

 
- 

 
343,349 

î³ñí³ Í³Ëë  62,611 
 

95,091 
 

10,221 
 

- 
 

167,923 

2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 188,486 

 
287,020 

 
35,766 

 
- 

 
511,272 

î³ñí³ Í³Ëë                  50,856  
 

              81,398  
 

           10,259  
 

       50,911  
 

     193,425  

2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ                239,342  

 
            368,418  

 
            46,025  

 
        50,911  

 
      704,696  

          

Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ²ñÅ»ù 
         

2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 6,198,347 

 
2,151,833 

 
118,838 

 
738,625 

 
9,207,643 

2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 7,002,792 

 
2,733,590 

 
178,586 

 
1,253,254 

 
11,168,222 

 
 
´³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí` ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
·ñ³í³¹ñ»É ¿ 6,897,925 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù      (2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 4,797,866 Ñ³½. ¹ñ³Ù) 
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù áõÝ»óáÕ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ: 
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5 ´³ÅÝ»Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹áí Ñ³ßí³éíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 
 
Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 

2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ   

 

2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ   

î³ñ»ëÏ½µÇ ÙÝ³óáñ¹                                13  
 

13 

Ü»ñ¹ñáõÙ                  1,355,168  
 

- 
´³ÅÝ»Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ûï³ñáõÙ                                 -    

 
- 

î³ñ»í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹                  1,355,181  
 

13 

 
ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ¹ñáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É §Þ»Ý æáñçÇ³¦ êäÀ íñ³ó³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉáõÙª 43 ²ØÜ ¹áÉ³ñ ·áõÙ³ñáí (Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 35%-Á :   §Þ»Ý æáñçÇ³¦ êäÀ-
Ý ³í»É³óñ»É ¿ Çñ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ ÇÝãÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÁ ³í»É³ó»É ¿ 
Ñ³ëÝ»Éáí 3,357,900 ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ: 

 

6 îñí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ  

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ   

 

2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ   

î³ñ»ëÏ½µÇ ÙÝ³óáñ¹                  1,319,252  
 

    1,205,737  

îñ³Ù³¹ñáõÙ                     147,281  
 

       113,515  

öáË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÇó »Ï³Ùáõï                     134,262  
 

                   -    

ì»ñ³¹³ë³Ï³ñ·áõÙ Ý»ñ¹ñÙ³Ý               (1,355,168) 
 

                   -    

Ø³ñáõÙ                   (138,276) 
 

                   -    

î³ñ»í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹                     107,351  
 

    1,319,252  

 

7 ¶áõ¹íÇÉ 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ    

2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ   

öáË³Ýóí³Í Ñ³ïáõóÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù 1,600,000  1,600,000 
àñáß»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ëï³ÝÓÝ³Í 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõï ·áõÙ³ñ (1,185,330)  (1,185,330) 

 414,670  414,670 
 

8 ä³ß³ñÝ»ñ  

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ   

 

2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ   

ÐáõÙù ¨ ÝÛáõÃ»ñ 545,367 
 

606,563 
ä³ïñ³ëïÇ ³ñï³¹ñ³Ýù 62,789 

 
85,625 

²åñ³ÝùÝ»ñ 1,200,168 
 

1,171,815 
²ÛÉ ÝÛáõÃ»ñ 58,250 

 
239 

 
1,866,574 

 
1,864,242 

 

´³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí` ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
·ñ³í³¹ñ»É ¿ 673,000 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù      (2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 603,000 Ñ³½. ¹ñ³Ù) 
å³ß³ñÝ»ñ: 
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9 ²é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ   

 

2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ   

²é¨ïñ³ÛÇÝ  ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 483,058 
 

204,513 

îñí³Í Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñ 179,658 
 

542,545 

¸»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ µÛáõç»Ç ·Íáí 157,494 
 

8,818 

²ÛÉ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 6,260 
 

14,312 

 
826,470 

 
770,188 

 

²é¨ïñ³ÛÇÝ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ·Íáí ïáÏáëÝ»ñ ã»Ý Ñ³ßí³ñÏíáõÙ: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÉñÇí 
å³Ñáõëï³íáñáõÙ ¿ µáÉáñ ³ÛÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ, áñáÝó Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇó 
³Ýó»É ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý 365 ûñ, ù³ÝÇ áñ, ÑÇÙÝí»Éáí ³ÝóÛ³ÉÇ ÷áñÓÇ íñ³, Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ 365 ûñáí 
·»ñ³½³Ýó»Éáõ ¹»åùáõÙ ³é¨ïñ³ÛÇÝ  ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ³ÝÑ³í³ù³·ñ»ÉÇ: 

²é¨ïñ³ÛÇÝ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ Ñ³í³ù³·ñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ áñáß»ÉÇë Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝíáõÙ ¹»µÇïáñÇ 
å³ñïùÇ Ù³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇ ó³ÝÏ³ó³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝª ëÏë³Í å³ñïùÇ ³é³ç³óÙ³Ý 
å³ÑÇó ÙÇÝã¨ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃÇíÁ: Ð³í³ù³·ñ»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ¹ñ³Ýó Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ Ï³å³Ïóí³Í ÉÇÝ»Éáõ ÷³ëïÁ: 
Ð»ï¨³µ³ñ, Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ùá½Ù³Ùµ ëï»ÕÍí³Í Ï³ëÏ³Í»ÉÇ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ 
å³ÑáõëïÇó ½³ï Éñ³óáõóÇã å³Ñáõëï ãÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ: 

îñí³Í Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñÁ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³ï³ñ»É ¿ ÑáõÙùÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: 

Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ï³ó³Í ¿, áñ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ 
»ÝÃ³Ï³ »Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý: 

 

10 ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 2012Ã.¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ   

 

2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ   

¸ñ³Ù³ñÏÕ 73,940 
 

86,313 
ØÝ³óáñ¹Ý»ñ µ³ÝÏ»ñáõÙ 33,841 

 
80,100 

 
107,781 

 
166,403 

 
 

11 ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É 

11.1 Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É 
 
´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, »Ã» ³ÛÉ µ³Ý Ýßí³Í ã¿  
 

Ð³ë³ñ³Ï µ³ÅÝ»- 
ïáÙë»ñ  

Ð³ë³ñ³Ï µ³ÅÝ»- 
ïáÙë»ñ 

 2012Ã.  2011Ã.  

ÂáÕ³ñÏí³Í ¨ ³ÙµáÕçáíÇÝ í×³ñí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ     

Ð³ë³ñ³Ï µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ù³Ý³ÏÁª Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ 10 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù 229,833  150,000   
 
ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ Ù»Ï ¹³ë, áñÁ ãáõÝÇ Çñ³íáõÝù Ñ³ëï³ïáõÝ »Ï³ÙïÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ:  
2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 25-ÇÝ ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛÙµ áñáßí»É ¿ 2013Ã-ÇÝ ³í»É³óÝ»É 
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ Éñ³óáõóÇã µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ï»Õ³µ³ËßÙ³Ý ÙÇçáóáí: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 
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Éñ³óáõóÇã µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý 106,260 ëáíáñ³Ï³Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë, áñáÝó 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 10,000 ÐÐ ¹ñ³Ù, 2012Ã ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
³ÛÝ ¹»é ãÇ ·ñ³Ýóí»É ¨ ãÇ í×³ñí»É: 

11.2 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñáõëï 
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ïáõï³Ïí³Í ß³ÑáõÛÃÇó Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñ »Ý Ï³ï³ñíáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñáõëï: 
Ð³ïÏ³óáõÙÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ å³ÑáõëïÇ ·áõÙ³ñÁ 
å»ïù ¿ Ï³½ÙÇ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 15%, ÇëÏ ³í»É³óáõÙÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ 
»Ý îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó: 2013Ã. ï³ñ»Ï³Ý µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ÅáÕáíáí Ï³í»É³óíÇ 
å³Ñáõëï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÁ, áñÁ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31 ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½ÙáõÙ ¿ 9,8%: 

11.3 ¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï 
¾ÙÇëÇáÝ »Ï³ÙáõïÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ¨ í³×³éùÇ ÷³ëï³óÇ 
·ÝÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: ¾ÙÇëÇáÝ »Ï³ÙáõïÝÇó 225,167 Ñ³½. ¹ñ³ÙÁ ³é³ç³ó»É ¿ 2005Ã.-ÇÝ 
ì»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ¨ ¼³ñ·³óÙ³Ý ºíñáå³Ï³Ý ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ Ó»éù 
µ»ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, ÇëÏ 208,666 Ñ³½. ¹ñ³ÙÁ ÙÇ³óÙ³Ý Ó¨áí í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: 

11.4 Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ 

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ  2012Ã. ¨ 2011Ã. ß³Ñ³µ³ÅÇÝ ãÇ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É, ë³Ï³ÛÝ í×³ñ»É ¿ 2010Ã. 
Ñ³Ûï³ñ³ñ³í³Í ß³Ñ³µ³ÅÝÇ ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ: 

 

12 ì³ñÏ»ñ ¨ öáË³éáõÃÛáõÝ 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù  àã ÁÝÃ³óÇÏ 
 

            ÀÝÃ³óÇÏ 

 
 2012Ã.  

 
 2011Ã.  

 
 2012Ã.  

 
 2011Ã.  

ì³ñÏ»ñ  4,577,596 
 

4,910,304 
 

995,639 
 

747,206 

öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ - 
 

- 
 

587,155 
 

628,352 

ä³ñï³ïáÙë»ñ - 
 

- 
 

1,517,157 
 

532,952 

 
4,577,596 

 
4,910,304 

 
3,099,951 

 
1,908,510 

 

´³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí`  ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
·ñ³í³¹ñ»É ¿  9,917,682  Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÇ  ·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùáí ß»Ýù»ñ,  ÑáÕ³Ù³ë»ñ, Ñáëù³·Í»ñ, 
Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ßñç³Ý³éáõ ÙÇçáóÝ»ñ: ¶ñ³í³¹ñí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ 
å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ,  ÙÛáõë Ù³ëÁ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇÝ: 

 

 ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ³é³ÝÓÝ³óñ»É ¿ª 

ºñÏ³ñ. í³ñÏ»ñÇ ïáÏáëÝ»ñÇ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ù³ë                       18,091 

ºñÏ³ñ. å³ñï³ïáÙë»ñÇ   ïáÏáëÝ»ñÇ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ù³ë        17,157 

Î³åÇï³É³óí³Í í³ñÏÇ ëï³óÙ³Ý Í³Ëë»ñ                                (20,545) 

 
14,703 
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²ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ëï³óí³Í í³ñÏ»ñÇ ó³ÝÏÁ: 

ì³ñÏ»ñ,÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
, å³ñï³ïáÙë»ñ 

²ñÅ. 
ì³ñÏÇ 
·áõÙ³ñ 

³ñÅáõÛÃáí 
ä³ÛÙ³Ý³·Çñ 

ä³ÛÙ³Ý³·ñ
Ç ³Ùë³ÃÇí 

Ä³ÙÏ»ï 
/³ÙÇë/ 

îáÏáë³¹
ñáõÛù / %/ 

ØÝ³óáñ¹Á  
31.12.12Ã 
¹ñ³Ùáí 

ì»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ¨ 
¼³ñ·³óÙ³Ý ºíñáå³Ï³Ý 
µ³ÝÏ 

USD 
5,000 

DTM 43518 30/11/11 60 5.7 2,017,900 

§¾Ûã-¾ë-´Ç-êÇ ´³ÝÏ 
Ð³Û³ëï³Ý ¦ ö´À 

EUR 
1,660 

LGL 20101648 11/10/10 60 7+2 617,398 

§¾Ûã-¾ë-´Ç-êÇ ´³ÝÏ 
Ð³Û³ëï³Ý ¦ ö´À 

USD 
1,600 

LGL 20112062 20/12/11 60 8.75+1.25 641,692 

§¾Ûã-¾ë-´Ç-êÇ ´³ÝÏ 
Ð³Û³ëï³Ý ¦ ö´À 

USD 2,600 LGL 20112058 02/12/11 60 8.75+1.25 1,012,179 

§¾Ûã-¾ë-´Ç-êÇ ´³ÝÏ 
Ð³Û³ëï³Ý ¦ ö´À 

USD 800 LGL 20112060 20/12/11 36 8.75+1.25 322,581 

§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À USD 500 VP 005253 03/02/11 60 10 201,790 

§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À USD 500 VP 010940 25/04/12 60 11 201,790 

§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À EUR 800 VP 012251 02/07/12 24 11 425,793 

§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À AMD 5,185 TFL 000102 31/10/12 12 14 4,785 

§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À USD 64 VP 014813 21/11/12 48 11 25,732 

§ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ¦ ö´À USD 300 CA11/00040 24/11/11 36 11 94,426 

§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À AMD 10,000 TO 008995 06/03/12 12 15 9,623 

ê³Ùí»É ´»·É³ñÛ³Ý AMD 
 

587,155   60 - 587,155 

Ü²ê¸²ø  ²¾Ø¾øê 
²ðØºÜÆ² ´´À 

AMD 1,500,000 
AMSHNCB26E

R1 
23/11/10 36 13 1,500,000 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ  

 
    7,662,844 

 

 

13 Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñ 

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇ ß³ñÅÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿` 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ    

2011Ã.   ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ  

î³ñ»ëÏ½µÇ ÙÝ³óáñ¹ (1,091,616)  (1,031,996) 
Ð³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í  ÷áËÑ³ïáõóáõÙ            (ï»ë 
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 23) 215,395  (59,620) 

î³ñ»í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹ (876,221)  (1,091,616) 

 

2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÁ ËÙµ³íáñí³Í »Ý Ñ»ï¨Û³É 
Ï»ñå. 
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Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 

2012Ã. 
ÑáõÝí³ñÇ 1  

Ð³Ù³å³ñ÷³Ï 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

×³Ý³ãí³Í  
2012Ã. 

¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31 

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ      

²ñÓ³Ïáõñ¹Ç å³Ñáõëï 11,252  2,634  13,886 

 11,252  2,634  13,886 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ      

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ (1,102,300)  212,193  (890,107) 

àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ (568)  568  - 

 (1,102,868)  212,761  (890,107) 
¼áõï ³ñ¹ÛáõÝù Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 

³ÏïÇíÝ»ñ (1,091,616)  215,395  (876,221) 

2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÁ ËÙµ³íáñí³Í »Ý Ñ»ï¨Û³É 
Ï»ñå. 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 

2011Ã. 
ÑáõÝí³ñÇ 1  

Ð³Ù³å³ñ÷³Ï 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

×³Ý³ãí³Í  
2011Ã. 

¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31 

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ      

²ñÓ³Ïáõñ¹Ç å³Ñáõëï 12,152  (900)  11,252 

 12,152  (900)  11,252 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ      

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ (1,043,798)  (58,502)  (1,102,300) 

àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ (350)  (218)  (568) 

 (1,044,147)  (58,720)  (1,102,868) 
¼áõï ³ñ¹ÛáõÝù Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 

³ÏïÇíÝ»ñ (1,031,996)  (59,620)  (1,091,616) 

 

14 ²é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ   

 

2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ   

Îñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ·Íáí 552,113 
 

234,927 

êï³óí³Í Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñ 596,439 
 

430,098 

Îñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ µÛáõç»Ç ·Íáí 130,375 
 

22,341 

Îñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ  ³ßË³ï³í³ñÓÇ ·Íáí 41,531 
 

18,802 

âû·ï³·áñÍí³Í ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç ·Íáí å³Ñáõëï 69,427 
 

56,258 

²ÛÉ Ïñ»¹ÇïáñÝ»ñ - 
 

143,389 

 
1,389,885 

 
905,815 

²é¨ïñ³ÛÇÝ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ·Íáí ïáÏáëÝ»ñ ã»Ý Ñ³ßí³ñÏíáõÙ: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áñÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ µáÉáñ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ï³ï³ñáõÙ:  
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15 Ð³ëáõÛÃ 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-ÇÝ ³í³ñïí³Í 

ï³ñÇ  

2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-ÇÝ ³í³ñïí³Í 

ï³ñÇ 
²ñï³¹ñ³ÝùÇ í³×³éùÇó Ñ³ëáõÛÃ  2,882,101  2,882,811 
²åñ³ÝùÝ»ñÇ í³×³éùÇó Ñ³ëáõÛÃ 1,077,614  1,082,044 
ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó Ñ³ëáõÛÃ 195,181  142,800 
Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÇó Ñ³ëáõÛÃ 87,935  26,305 

 4,242,831  4,133,960 

 

16 ì³×³éùÇ ÇÝùÝ³ñÅ»ù 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 2012Ã.  
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ 
³í³ñïí³Í ï³ñÇ  

2011Ã.  
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ 
³í³ñïí³Í ï³ñÇ 

ÜÛáõÃ³Í³Ëë 1,674,541  1,598,901 
²ßË³ï³í³ñÓ ¨ ëáó. í×³ñÝ»ñ 198,851  215,509 
Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 101,006  103,831 
Æñ³óí³Í ³åñ³ÝùÇ ÇÝùÝ³ñÅ»ù 592,492  510,612 
Ø³ïáõóí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝùÝ³ñÅ»ù 91,354  47,451 

 2,658,244  2,476,304 

 

17 ²ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ 
 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 
2012Ã.   

¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ 
³í³ñïí³Í ï³ñÇ 

 

2011Ã.    
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ 
³í³ñïí³Í ï³ñÇ 

ä³ß³ñÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó 15,371 
 

8,648 
²ÝÑáõë³ÉÇ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙ 2,604 

 
17 

ÜÛáõÃ³Ï³Ý íÝ³ëÇ ÷áËÑ³ïáõóáõÙ 1,528 
 

- 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇç»óÝ»ñÇ ûï³ñáõÙÇó ß³ÑáõÛÃ,½áõï 32,954 

 
67,021 

²ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ 1,838 
 

10,393 

 54,295 
 

86,079 

 

18 Æñ³óÙ³Ý Í³Ëë»ñ 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 2012Ã.  
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ 
³í³ñïí³Í ï³ñÇ  

2011Ã.  
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ 
³í³ñïí³Í ï³ñÇ 

²ßË³ï³í³ñÓ ¨ ëáó. í×³ñÝ»ñ  235,937  222,700 
ÐØ Ýáñá·áõÙ ¨ ëå³ë³ñÏáõÙ 98,193  79,774 
ÐØ Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 23,269  21,288 
ì³é»ÉÇùÇ Í³Ëë»ñ 111,728  105,265 
¶áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëë»ñ 8,607  5,658 
Ø³ñÏ»ïÇÝ·Ç ¨ ·áí³½¹Ç Í³Ëë»ñ 75,967  45,694 
ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ 89,764  76,230 
²ÛÉ Í³Ëë»ñ 10,526  47,668 
 653,991  604,277 
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19 ì³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 2012Ã.  
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ 
³í³ñïí³Í ï³ñÇ  

2011Ã.  
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ 
³í³ñïí³Í ï³ñÇ 

²ßË³ï³í³ñÓ ¨ ëáó. í×³ñÝ»ñ 64,456  57,587 
ÐØ Ýáñá·áõÙ ¨ ëå³ë³ñÏáõÙ 14,818  24,848 
ÐØ Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 15,216  13,499 
¶áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëë»ñ 7,314  14,952 
Ð³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ¨ ·ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ 20,552  38,744 
²áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ¨ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 21,014  21,164 
´³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ 38,501  33,061 
â÷áËÑ³ïáõóíáÕ Ñ³ñÏ»ñÇó Í³Ëë»ñ 12,726  8,474 
²ÛÉ Í³Ëë»ñ 8,497  152 
 203,094  212,482 

 

20 ²ÛÉ Í³Ëë»ñ 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 
2012Ã.   

¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ 
³í³ñïí³Í ï³ñÇ 

 

2011Ã.    
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ 
³í³ñïí³Í ï³ñÇ 

ä³ß³ñÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó 16,358  3,634 
²ÝÑáõë³ÉÇ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ ¹áõñë·ñáõÙ 11,062  155 
Ì³Ëë»ñ ïáõÛÅ»ñÇó, ïáõ·³ÝùÝ»ñÇó 11,527 

 
10,396 

²ñÅ»ùÝ»ñÇ ÷ã³óáõÙÇó,å³Ï³ëáñ¹Çó 5,541 
 

2,273 
²ÝÑ³ïáõÛó ïñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ 389 

 
- 

²ÛÉ Í³Ëë»ñ 6,370 
 

23,340 

 
51,247 

 
39,798 

 

 

21 üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 
2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ  

31-ÇÝ ³í³ñïí³Í 
 ï³ñÇ  

2010Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ  

31-ÇÝ ³í³ñïí³Í 
ï³ñÇ 

ì³ñÏ»ñÇ ¨ å³ñï³ïáÙë»ñÇ ïáÏáë 427,346  449,134 

¼áõï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 427,346  449,134 

 

 

22 ²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñ  

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 2012Ã.  
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ 
³í³ñïí³Í ï³ñÇ  

2011Ã.  
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ 
³í³ñïí³Í ï³ñÇ 

²ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ    
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 534  5,267 
²é¨ïñ³ÛÇÝ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 1,241  314 
²é¨ïñ³ÛÇÝ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ (58,240)  (9,020) 
êï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ í³ñÏ»ñ  (113,105)  (175,834) 
 (169,570)  (179,273) 
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23 Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 2012Ã.  
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ 
³í³ñïí³Í ï³ñÇ  

2011Ã.  
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ 
³í³ñïí³Í ï³ñÇ 

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏ  (54,360)  (47,270) 

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ 215,395  (59,620) 

 161,035  (106,890) 
 
²ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛù³ã³÷Ç Ñ³Ù³¹ñáõÙÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ëïáñ¨.  

 Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 2012Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 

31-ÇÝ 
³í³ñïí³Í 

ï³ñÇ  

²ñ¹ÛáõÝ³í»ï 
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 

¹ñáõÛù³ã³÷ 
(%)  

2011Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ    

31-ÇÝ 
³í³ñïí³Í 

ï³ñÇ   

²ñ¹ÛáõÝ³í»ï 
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 

¹ñáõÛù³ã³÷ 
(%) 

Þ³ÑáõÛÃ ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ 
(Ñ³Ù³Ó³ÛÝ üÐØê)          133,634               258,771     

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏª 20% (2010Ã.ª 
20 ïáÏáë)            26,727   20              51,754                        20  
âÝí³½»óíáÕ Í³ËëÇ 
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ          134,308   100          (158,644)                     (60) 
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë          161,035   120          (106,890)                     (40) 

  
24 üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ 

24.1 Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ëÇ Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éí³Í 
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÁÝ¹áõÝí³Í Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨  »Ï³ÙïÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ×³Ý³ãÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÝ áõ ÑÇÙù»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 3.7-áõÙ:      

24.2 üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÁ 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇÝ. 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ    

2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ   

öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ    

²é¨ïñ³ÛÇÝ  ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 483,058  204,513 
ØÝ³óáñ¹Ý»ñ ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ ¨ µ³ÝÏ»ñáõÙ 107,781  166,403 

 590,839  370,916 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ    

2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ   

²ÙáñïÇ½³óÇáÝ ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ    
ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 7,677,547  6,818,814 

²é¨ïñ³ÛÇÝ  Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 663,071  453,376 

 8,340,618  7,272,190 

 

93



 
25 üÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ 
ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Çñ µÝ³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý (áñÁ Ý»ñ³éáõÙ 
¿ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ), å³ñïù³ÛÇÝ ¨ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÇ: 

25.1 üÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏÇ ·áñÍáÝÝ»ñ 

³) ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ  

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ, ïáÏáë³¹ñáõÛù³ÛÇÝ 
éÇëÏ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ï³åÇï³ÉÇ ·Ý³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ (ï»ë` µ) ëïáñ¨): 

µ) ²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏ 

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ·áñÍ³ñùÝ»ñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ  ³ñï³ñÅáõÛÃáí ¨, Ñ»ï¨³µ³ñ, »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ 
³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ: 

²ñï³ñÅáõÛÃ³ÛÇÝ éÇëÏÁ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ` 

Ðá¹í³Í                                                                           
 
2012Ã. 

 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý 
¹ñ³Ù  ºíñá  

 

²ØÜ ¹áÉ³ñ 

  

   

  ²ÛÉ 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

418,632  -  64,426 
 

- 
²é¨ïñ³ÛÇÝ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñ 

 
102,770  4,565  395 

 
51 

ØÝ³óáñ¹Ý»ñ ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ ¨ 
µ³ÝÏ»ñáõÙ 521,402  4,565  64,821 

 51 

  418,632  -  64,426  - 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  

 

     

  

ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ  2,098,590  1,050,229  4,528,728  - 
²é¨ïñ³ÛÇÝ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñ 

 
321,502  134,973  206,596 

 
- 

  2,420,092  1,185,202  4,735,324    

¼áõï ³ñ¹ÛáõÝù 
 

    (1,898,690 )    
      

(1,180,637)    (4,670,503 )                51    
Ðá¹í³Í                                                                           
 
2011Ã. 

 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý 
¹ñ³Ù  ºíñá 

 

²ØÜ ¹áÉ³ñ 

  

   

  ²ÛÉ 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ         

²é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ 
¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 

 
204,513  -  - 

 
- 

ØÝ³óáñ¹Ý»ñ ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ ¨ 
µ³ÝÏ»ñáõÙ 148,374  2,276  15,730 

 
23 

  352,887  2,276  15,730  23 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  

 

     

 

 

ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ  2,661,304  827,875  3,329,635  - 
²é¨ïñ³ÛÇÝ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñ 

 
290,270  99,653  63,452  - 

          2,951,574            927,528        3,393,087                         -    

¼áõï ³ñ¹ÛáõÝù       (2,598,687)        (925,252)     (3,377,357)                     23  
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ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ºíñáÇ ¨ ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ: 
êïáñ¨ µ»ñí³Í ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ` ºíñáÇ ¨ ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹ñ³ÙÇ 10% (2011Ã.ª 10%) Ýí³½Ù³ÝÁ: 10%-Á (2011Ã.ª 10%) Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 
·Ý³Ñ³ïí³Í ÷áË³ñÅ»ùÇ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ ¿: ¼·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ 
Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹ñ³Ù³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ ×ß·ñïáõÙ ¹ñ³Ýó ÷áË³ñÏáõÙÁª ÷á÷áË»Éáí ÷áË³ñÅ»ùÁ 10%-áí 
(2011Ã.ª 10%): ¼·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ï³å³Ïóí³Í ¨ áã Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇó 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´³ó³ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÁ Ýí³½áõÙ  ¿ íÏ³ÛáõÙ  Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ¨ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ, »ñµ ³ñï³ñÅáõÛÃÝ ³ñÅ»áñíáõÙ 
¿ ¹ñ³ÙÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

 ºíñáÛÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ 

 2012Ã.  2011Ã. 2012Ã.  2011Ã. 

Ì³Ëë (118,064)  (92,525) (467,050)  (337,734) 

 (118,064)  (92,525) (467,050)  (337,734) 

 

·) ä³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏ 

ä³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÏ»ñÁ ãÇ Ï³ï³ñáõÙ Çñ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÏáñáõëïÝ»ñ Ï³ñáÕ ¿ Ïñ»É:  

Ð³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ ³éÏ³ ã¿: 
²é³í»É³·áõÛÝ å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáí:  

¹) Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ 

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ í³ñáõÙ ¿ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝª å³Ñ»Éáí µ³í³ñ³ñ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ 
³ÏïÇíÝ»ñ` Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:  

Ð»ï¨Û³É ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý áã ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÙÝ³óÛ³É Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ: ²ÕÛáõë³ÏÁ 
å³ïñ³ëïí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ 
ÑÇÙ³Ý íñ³` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³Ù»Ý³í³Õ ³Ùë³ÃÇíÁ, »ñµ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ëïÇåí³Í ÏÉÇÝ»ñ Ù³ñ»É ³Û¹ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  

 
25.2 Î³åÇï³ÉÇ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñáõÙ 

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ Çñ Ï³åÇï³ÉÁ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë, áñå»ë½Ç ³å³ÑáíÇ Çñ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ·áñÍ»Éáõ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ³é³í»É³·áõÛÝÇÝ Ñ³ëóÝ»Éáí µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁª ÷áË³éáõ ¨ Ï³åÇï³É 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ûåïÇÙ³É Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»Éáõ ÙÇçáóáí:  

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³åÇï³ÉÁ Ï³½Ùí³Í ¿ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇó, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÃáÕ³ñÏí³Í 
Ï³åÇï³ÉÁ, Ïáõï³Ïí³Í ß³ÑáõÛÃÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÷áË³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁª  µ³ó³Ñ³Ûïí³Í Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 12-áõÙ: 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ í»ñ³Ý³ÛáõÙ ¿ Ï³åÇï³ÉÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ, áñå»ë½Ç 
³å³ÑáíÇ ÷áË³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ûåïÇÙ³É 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ, áñÁ í»ñÉáõÍíáõÙ ¿` Ñ³ßí³ñÏ»Éáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÍ³ÏÁ (½áõï 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ µ³Å³Ý³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ íñ³), Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. 
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Ð³½³ñ ¹ñ³Ù  2012Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 

¹ñáõÃÛ³Ùµ  
 

2011Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 

¹ñáõÃÛ³Ùµ  
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ       7,677,547  

 
        6,818,814  

Ð³Ý³Íª ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ         (107,781) 
 

           (166,403)  
¼áõï å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ       7,569,766  

 
        6,652,411  

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É       5,941,306  
 

        4,933,900  

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³É    13,511,072  
 

      11,586,311  

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÍ³Ï                56.03  
 

                 57.42  
 

25.3 Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù 
Ô»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ùá½Ù³Ùµ` ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí 
×³Ý³ãí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ·ñ»Ã» 
Ñ³í³ë³ñ »Ý ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇÝ: 

26 ä³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
26.1 Î³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ  
2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ 2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 
Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï Ï³åÇï³É Í³ËëáõÙÝ»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ãáõÝÇ: 

 
27 Î³ñ¨áñ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ ¨ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ 
ºÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ¨ ÑÇÙÝí³Í »Ý 
å³ïÙ³Ï³Ý ÷áñÓÇ ¨ ³ÛÉ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³, Ý»ñ³éÛ³Éª ³å³·³ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
áñáÝù Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ïíÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ: 

27.1 Î³ñ¨áñ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ 
ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ³å³·³ÛÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ ¨ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Û¹ 
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, Ñ³½í³¹»å »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÛÝ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÝ áõ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ·Íáí 
³éÏ³ ¿ éÇëÏ, áñ Ñ³çáñ¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñáõÙ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ï»ÝÃ³ñÏí»Ý ¿³Ï³Ý ×ß·ñïáõÙÝ»ñÇ:   

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»É ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ  
5 ï³ñÇ Ù»ù»Ý³Ý»ñ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ¨ 1 ï³ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ: 
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ï³ó³Í ¿, áñ ³Û¹ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í û·ï³Ï³ñáõÃÛ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ã»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ ëå³ëí»ÉÇù ïÝï»ë³Ï³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇó: ºÃ» ³Ûë 
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ ÷áËí»Ý ³å³ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý 
Ïï³ñµ»ñí»Ý:  

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ 

ÆÝãå»ë ÝÏ³ñ³·ñí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 13-áõÙ, ×³Ý³ãí»É ¿  876,221 Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÇ Ñ»ï³Ó·í³Í 
Ñ³ñÏ»ñ: Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÁ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿ ãû·ï³·áñÍí³Í ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç 
å³Ñáõëïáí: Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ýÇÝ³Ý³ë³Ï³Ý  Ñ³ßí³ñÏÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÇó: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ  Ñ³í³ï³ó³Í ¿, áñ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ³å³·³ÛáõÙ ÏáõÝ»Ý³ µ³í³ñ³ñ Ñ³ñÏíáÕ 
ß³ÑáõÛÃ, áñå»ë½Ç ÷áËÑ³ïáõóÇ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ: ºÃ» ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 
³å³·³ÛáõÙ ãÏ³ñáÕ³Ý³ ëï³Ý³É Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃ, ³å³ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ã»Ý 
÷áËÑ³ïáõóíÇ: 
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28 ä³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ 
28.1 ¶áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³Ûñ 

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý 
µÝáõÛÃ »Ý ÏñáõÙ: àñå»ë ½³ñ·³óáÕ ßáõÏ³` Ð³Û³ëï³ÝáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý Ï³ï³ñÛ³É ·áñÍ³ñ³ñ 
ÙÇç³í³Ûñ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ, áñáÝù ëáíáñ³µ³ñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ³½³ï 
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 
ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñáõÙ, ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ãÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý»É Çñ³Ï³Ý³óí³Í 
·áñÍ³ñùÝ»ñÇÝ:  

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý íñ³ ³Ûë ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñ³é»É í³ñÏ³ïáõÝ»ñÇ 
Ñ³Ý¹»å ³Ýí×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ë³Ã³ñí³Í Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
í³×³éùÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ 
³ÛÉÝ: ´áÉáñ ³Ûë ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý·»óÝ»É ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ³ÝÏÙ³Ý ¨, 
Ñ»ï¨³µ³ñ, ³é³ç³óÝ»É ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ:  

 

28.2 ²å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ  

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ¿, ¨ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ß³ï 
ï»ë³ÏÝ»ñ, áñáÝù É³ÛÝáñ»Ý ï³ñ³Íí³Í »Ý ÙÛáõë »ñÏñÝ»ñáõÙ, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¹»é ã»Ý ÏÇñ³éíáõÙ: 
ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ` Çñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³ïÙ³Ý Ï³Ù »ññáñ¹ ÏáÕÙ»ñÇ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É ·áõÛùÇÝ Ï³Ù ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇÝ 
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áõÛùÇ Ï³Ù ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇó Ñ³ëóí³Í íÝ³ëÇ Ù³ëÝ³ÏÇ 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ:  

28.3 Ð³ñÏ»ñ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ýáñ ¿ª Ñ³×³Ë³ÏÇ 
÷á÷áËíáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ, áñÁ Ñ³×³Ë Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ: Ð³×³Ë ï³ñµ»ñ 
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¨ Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ ï³ñµ»ñ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý: Ð³ñÏ»ñÁ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó »ÝÃ³Ï³ »Ý í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý: Ð³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ 
ûñ»Ýùáí ÉÇ³½áñí³Í »Ý ³é³ç³¹ñ»É ïáõ·³ÝùÝ»ñ ¨ ïáõÛÅ»ñ: 

ì»ñáÑÇßÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³óÝ»É ³í»ÉÇ Ù»Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ»ñ, 
ù³Ý ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ: Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ùá½í³Í ¿, áñ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí 
Ï³ï³ñ»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñª Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Çñ»Ýó Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ý 
ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ï³ñµ»ñí»É: 

29 ¶áñÍ³ñùÝ»ñ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï     

29.1 ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ 
 
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÝ »Ý`  
 
Þ»Ý æáñçÇ³ êäÀ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³óáóÇ³óí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ – 35% µ³ÅÝ»Ù³ëÁ å³ï-

Ï³ÝáõÙ ¿ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ  

ê³Ùí»É ´»·É³ñÛ³Ý ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ëáßáñ µ³ÅÝ»ï»ñ  

øáÝëÃñ³ùßÝ ¾Û¾Ý ÀÝ¹ 
ê»ñíÇë êäÀ 

ì»ñ³ÑëÏíáõÙ ¿ ê³Ùí»É ´»·É³ñÛ³ÝÇ ÁÝï³ÝÇùÇ Ùï»ñÇÙ ³Ý¹³ÙÇ ÏáÕÙÇó 
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Þ»Ý æáñçÇ³ êäÀ 
2012Ã-ÇÝ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Þ»Ý æáñçÇ³ êäÀ-ÇÝ í³×³é»É ¿ 28,047 Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÇ ³åñ³ÝùÝ»ñ, áñÇ 
·Íáí 31.12.2012Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ í×³ñáõÙÝ»ñ ã»Ý Ï³ï³ñí»É: 
2012Ã-ÇÝ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Þ»Ý æáñçÇ³ êäÀ-Çó Ó»éù ¿  µ»ñ»É 29,769 Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÇ ³åñ³ÝùÝ»ñ, áñÇ 
·Íáí 31.12.2012Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ å³ñïù ¿ ÙÝ³ó»É 1,671 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù: 
 
ê³Ùí»É ´»·É³ñÛ³Ý 
2012Ã-ÇÝ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ê³Ùí»É ´»·É³ñÛ³ÝÇó ëï³ó»É ¿ 1,168,155 Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³éáõÃÛáõÝ, 
áñÇó Ù³ñ»É ¿ 911,000 Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÁ: 31.12.2012Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ å³ñïù ¿ ÙÝ³ó»É 
587,155 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù: 
 
 
øáÝëÃñ³ùßÝ ¾Û¾Ý ÀÝ¹ ê»ñíÇë êäÀ 
2012Ã-ÇÝ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ øáÝëÃñ³ùßÝ ¾Û¾Ý ÀÝ¹ ê»ñíÇë êäÀ-ÇÝ í³×³é»É ¿ 776,177 Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÇ 
³åñ³ÝùÝ»ñ, áñÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ í×³ñí»É ¿: 31.12.2012Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ëï³óí³Í 
Ï³ÝË³í×³ñÁ  øáÝëÃñ³ùßÝ ¾Û¾Ý ÀÝ¹ ê»ñíÇë êäÀ-Çó Ï³½ÙáõÙ ¿  486,087 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù: 

  
24.2    ¶áñÍ³ñùÝ»ñ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ëï³ó»É ¿ Ñ»ï¨Û³É 
í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁª  

Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í 

 ï³ñÇ  

2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ  
31-ÇÝ ³í³ñïí³Í  

ï³ñÇ  

²ßË³ï³í³ñÓª Ý»ñ³éÛ³É ëáóÇ³É³Ï³Ý 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý í×³ñÝ»ñ  29,570  27,640 
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«ՇԵՆ ՀՈԼԴԻՆԳ»

ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

2013Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 30-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ԵՎ ԱՅԴ ԱՄՍԱԹՎԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն

'000 դրամ

30/06/13 31/12/12
Ակտիվներ
Հիմնական միջոցներ 11,346,510 11,168,222

Ոչ նյութական ակտիվներ 12,795 10,554

Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպ-ներում 1,463,069 1,462,462

Կանխավճար ՀՄ-ների համար 14,263 31,033

Գուդվիլ 414,670 414,670

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 13,251,307 13,086,941

Պաշարներ 2,019,737 1,866,573

Առևտրական և այլ դեբիտորական պարտքեր 408,577 484,694

Կանխավճ. պաշարների և ծառ-ների համար 142,861 179,658

Փոխառություններ 6,807 70

Շահութահարկի գծով կանխավճար 838 -

Դտ. պարտքեր այլ հարկերի և պարտ. վճ. գծով 3,619 18,373

Դրամական միջոցներ 56,978 107,781

Այլ ընթացիկ ակտիվներ 84,556 143,746

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 2,723,973 2,800,895

Ընդամենը ակտիվներ 15,975,280 15,887,836

Սեփական կապիտալ և պարտավորություններ
Կանոնադրական կապիտալ 3,350,000 2,298,330

Էմիսիոն եկամուտ 433,833 433,833

Պահուստային կապիտալ 225,000 225,000

Կուտակված շահույթ 2,733,406 2,984,143

Ընդամենը սեփական կապիտալ 6,742,239 5,941,306

Վարկեր 4,731,061 4,577,596

Հետաձգված հարկային պարտավորություն 876,221 876,221

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 5,607,282 5,453,817

Վարկեր 776,947 995,639

Պարտատոմսեր 1,517,952 1,517,157

Փոխառություններ 15,885 587,155

Առևտրական և այլ կրեդիտորական պարտքեր 586,718 552,114

Կանխավճարներ 587,262 596,439

Շահութահարկի գծով պարտավորություն - 2,877

Այլ հարկերի և պարտադիր վճ. գծով պարտավորություն 27,131 130,374

Աշխ.-ի և այլ կարճ.հատ. գծով պարտավորություն 113,227 110,958

Այլ պարտավորություններ 637 -

Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ 3,625,759 4,492,713

Ընդամենը սեփ. կապիտալ և պարտ-ներ 15,975,280 15,887,836
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Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

'000 դրամ 2013թ 1-ին
կիսամյակ

2012թ 1-ին
կիսամյակ

Հասույթ 1,681,278 1,827,622

Վաճառքի ինքնարժեք (1,100,389) (1,068,876)

Համախառն շահույթ 580,889 758,746

Այլ եկամուտ 26,611 8,804

Իրացման ծախսեր (318,572) (327,934)

Վարչական ծախսեր (103,183) (88,126)

Այլ ծախսեր (23,130) (20,268)

Գործառնական գործունեությունից շահույթ 162,615 331,222

Ֆինանսական եկամուտներ -

Ֆինանսական ծախսեր (302,347) (237,741)

Փոխարժեքային տարբերությունից վնաս (90,620) (196,240)

Շահույթ (վնաս) մինչև հարկումը (230,352) (102,759)

Շահութահարկի գծով ծախս (20,385) (16,078)

Զուտ վնաս (250,737) (118,837)

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներ

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների հանրագումար (250,737) (118,837)
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

‘000 դրամ Կանոնա-
դրական
կապիտալ

Էմիսիոն
եկամուտ

Պահուս-
տային

կապիտալ

Կուտակ-
ված

շահույթ

Չվերա-
հսկվող

բաժնեմաս Ընդամենը
2013թ 1-ին կիսամյակ

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2012 2,298,330 433,833 225,000 2,984,143 - 5,941,306

Կանոնադր կապիտալի ավելացում 1,051,670 1,051,670

Ժամանակաշրջանի շահույթ (վնաս) (250,737) (250,737)

Մնացորդը առ 30 հունիս 2013 3,350,000 433,833 225,000 2,733,406 - 6,742,239

2012թ 1-ին կիսամյակ

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2011 1,500,000 225,167 225,000 2,689,474 294,259 4,933,900

Ժամանակաշրջանի շահույթ (վնաս) (118,837) 2,073 (116,764)

Այլ 482 482

Մնացորդը առ 30 հունիս 2012 1,500,000 225,167 225,000 2,571,119 296,332 4,817,618
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

'000 դրամ 2013թ 1-ին
կիսամյակ

2012թ 1-ին
կիսամյակ

Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր
Ժամանակաշրջանի շահույթ (250,737) (118,837)

Ճշգրտումներ
Մաշվածություն և ամորտիզացիա 126,252 92,857

Տոկոսային ծախսեր 302,347 237,741

Շահութահարկի գծով ծախս 20,385 16,078

Փոխարժեքային տարբերությունից վնաս 90,620 197,471

Գործառնական հոսքեր մինչ շրջանառու կապիտալի փոփոխությունը 288,867 425,310

Շրջանառու կապիտալի փոփոփություն
Գործառնական ակտիվների գծով 33,694 (467,764)

Գործառնական պարտավորությունների գծով (86,613) 182,985

Գործառնական հոսքեր շրջանառու կապիտալի փոփոխությունից հետո 235,948 140,531

Վճարված շահութահարկ (24,100) (11,217)

Գործառնական գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր 211,848 129,314

Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր
հիմնական միջոցների ձեռքբերումից (290,011) (670,208)

փոխառության (տրամադրումից) մարումից (6,737) (276,778)

Ներդրումային գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր (296,748) (946,986)

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր
կապիտալի թողարկումից 1,051,670

վարկերի և փոխառությունների ստացումից (մարումից) (1,017,573) 716,147

շահաբաժինների վճարումից

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական զուտ հոսքեր 34,097 716,147

Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր (50,803) (101,525)

Դրամական միջոցների մնացորդը ժամանակաշրջանի սկզբում 107,781 166,403

Փոխարժեքային տարբերություն 1,231

Դրամական միջոցների մնացորդը ժամանակաշրջանի վերջում 56,978 66,109
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bill DP b:lnL]pnLU GbpYillJillgpbg UjUlpsillsnuubpD 

nLCilJ, UjrnJ t C±nJnLp]nLU nLub:gnIl qnpOUJpillp 
oprnC±PD ~l1uilluuUlQnp \lUlU hUlUUlP ~ l1UUlUUUlYUlU 

pnIlUlPYuUlU 

hUlQUlPUlC±PUUlUP.: 
(40,000 

bUl 
uUlL UjUlpsUlsnuubpD OUlQUllUbPlJ hills 

UjUlpSUlSnUu, ] 100 (ub:y hUlp]nLp) QUb IlnLUlp UlU QrnuUlYUlu Ulpclb:pm{) I 

bYUlusUlpbpnLp]nLUn' 11%, UjUlpsUlsnuubpD 
, zwnpillpyQnIl, rnupilloUlubLD 

UjUlJ WUlUSUlPIlPUlJ 11 UI 

clUlUybslJ' 
60 UlUl1U: 

:rwpgn nL g htISfl' W] fi IJpL/tIg 

(J}:lf.!:Jf.!3& fJ[lnt'}tff:;B ' 

:rw2lj/l wflfitIlfllj, flP f IlftIswlJwli htISfl tIptIp swpflLg wljl:il/l, 

~ tIplJflL swptIlJwfi uwhuwliljwG lJwpqfllj hwuswsljWG tIli, 

qflPGwPWP GPwqpl:ip/l /i/lliwliuwljflpuwli ' PflIJ.wplJtIl 40,000 (pWflWUflLIi hwqwp) hws, 100 

(ul:ilj hWPJflLp) 1l(J& I]fll wp Wpc!tIPfllj, swpl:iljwfi 11 % tIlJwusWptIPflLPJWUP, 60 wu/lu 

c!wuytIsfllj, fl2 0wuswp~wJ/lIi, 	 ~pSWSflUUtIp: 

2. 	 nz WUlUSUlPIlPillJ UjUlpsrnsnuubpl1 

SGIlUlPUl2PUUlu, 2P2illuUlnnLPJUlu 


OpUlyrnpqJ:! 2 -PI} hrnpgn 
'!lUlUj bUl 
UjUlpsUlsnuub:PD 

pnphpl}D UlUl}Ull1; 
lltUlusUlPIlfJUlJ 

L 

qnpoUlIlDP 
, rnpclbyspnUUl] 
n L UjUl J UUlU 

ub:PQ, '!lrnpsUlsnuub:PD 
fJ!rnpsUlSnUUGPl1 Sb:I1illPUl2!uUillU YUlPC±n, 

hb:sn' Ul]U 
L UUlPUUlU YUlPC±G nL 

1 CGYU[lnLJilJ1UG sGO[luGGU[lj1 jun[lh[ll)j1 wGl)WU cwGEl QGwGJwG[) CGldu[lnLElJwu sCio[luGGu[lD jun[lh[ll)D GDusj1G 
uwuuwyguL t hbnwjunuUlJj1u yW~D uD~ngn~: 
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U'N1DQ3& flf'flctlf.1B' 

f/) hUJusUJsl:il £:fiQl:i[1flLPJUJfi flZ I/.lUJusUJPIlPUJJiJfi, UJfitJ.UJfiUJQUJfi, UJ[1cfl:iQS[1flfiUJJiJfi llJUI[1SUJSflUUl:i[1iJ 

PflI]UJ[1QuUJfi, sl:iI]UJPUJ2juuUJfi, 2[12UJfiUJnflLPJUJfi U uUJ[1uUJfi QUJ[1qfi flL llJUIJuUJfifil:i[1[] (QqtJ.flLU l:ifi): 

P) UUJh uUJfil:il , fl[1 'lJUJ[1SUJSfluul:i[1iJ ul:iI/.lUJQUJfiUJsl:i[1l:i[1iJ nl:il:ius[1UJtJ.UJ[1 f hUJfiI]l:iu qUJlflL <dUJJUJusUJfiiJ 
Yl:ifiS[1flfiUJQUJfi fJl:iUJflqiJSUJ[1iJUJ» PP£:-iJ hl:is hUJuUJllJUIsUJujuUJfi llJUIJuUJfiUJqiJ[1 QfipUJa fl[1uf ~UJ2qiJ 

OUJl:i[1UJSfl[1 : 

q) fJiJul:il &f/UfJ[ff2 OI:U'I:f2U C/[lul:ifiiJUJ PP£:-iJfi 'lJUJ[1SUJSfluul:i[1[] qflLqUJQl:ilflL fillJUlSUJQfltJ.: 

fJ) UUJhuUJfil:il, fl[1 'lJUJjJSUJSfluul:i[1iJ l:i[1Q[1fl[1I]UJJiJfi 2flLQUJJiJ iJ[1UJqql:iliJflLPJflLfi[] UJllJUIhfltJ.l:ilflL 

fillJUlSUJQflq UJ[1cfl:ipIlPl:i[1iJ 2flLQUJJiJ US l:iI]aUUJfi awnUJJflLPJflLfifil:i[1iJ UUJSflLqUUJfi llJUIJuUJfiUJqiJ[1 f 

QfiptJ.l:ilflL ~~ YP-iJ QflI]UiJq liJql:ifiqUJqfl[1qUJa UJ[1cfl:ipIlPl:i[1iJ 2flLQUJJiJ fl[1ld uUJufiUJqiJsUJqtJ.UJa uUJufiUJQqiJ 
hl:is: 

f.1) ~UJfi6fiUJ[1UJ[1l:il £:fiQl:i[1fl LpJUJfi qljuUJtJ.fl[1 qfl[16uu]iJ[1 sfio[1l:ifi 'lJUJUJ PUll)UJl JUJfiiJfi QUJquUJQl:i[1UJl:il 

'lJUJ[1SUJSfluul:i[1iJ sl:iI]UJPUJ2juuUJfi hl:is QUJUJtJ.UJa Pfllfl[1 UJfih[1UJcfl:i2s qfl[1aflI]flLpJflLfifil:i[1iJ iJ[1UJQUJfiUJqflLU[]: 

Q[lOUluUlq[lnLflJnLUn 1,tUlQu1:iL t Cu1,t1:i[lnLflJUlU 1,tn[lUJn[lUlstnl pUl[lsnLIlUl[l QUUUl '-I.U1[ll}UlU]UlUn, PULP 
hUlUUl[l usn[lUlq[lnLU t ' 

QUUUl '-I.Ul[ll}UlU]UlU 
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«Cb1. <nL"''''1.q.» 

tPw4 pWct'uhlllrpw4w'u [!'u4hp mraJw'u 


/unphp'lr 'urUlllr wpilw'uwqpmraJm'u rar4. 2013/15 


11 'unJhuphpr 2013ra., ctWU[!' 10:00 	 ~. bpuw'u 

LJwu'uw49hL h'u. 

C'u4hp mraJw'u tunphp'lr 

UWu4.hLPhqLWPJW'u 

q.wqr4 brlrwqwpJw'u 

fO-wra nqLJn4.ur uJw'u 

tflwUj PW'lwuw'u 

Cw'ura U'uw'uJw'u' 

lunphp'lr hr'uq w'u'lwurg tunphp'lr 'urUlllr'u uwu'uw4ghL h'u tunphp'lr hr'uq w'u'lwu, mUlllr hwuwilwJ'u 
«Pwct'uhlllrp w4w'u [!'u4hp mraJm'u'uhpr uwur'u» « oph'u~r 87-p'l hn'l4.wbr 2-p'l 4hlllr' tunphmp'l'u 
rpW4.wqnp t hrthL u4 uh Lrp W2tuWlllW'u~'uhp[! u [!'u'lm'uhL npn2mu'uhp: 

lunphp'lr 'urUlllr op w4wpqmu [!'u'lqp44.hL t hhlllUJwL hwpg[!. 

1. 	 Cu4bpmfOJwu lIluopbuubpr [unphp'lr' 2013 f04.w4wur hn41I1bupbpr 23-r fOr4. 2 npn2uwup 
(lIluopbuubpr [unphp'lr urUlIlr fOr4. 14 wp6wuwq.pmfOJnLU) hWUlIlWlIl4.WO Cu4bpmfOJwu n~ 

L/lWUlIlWfO'1.fOWJru, wU4.wuw4wu, wpd-b41I1pnuWJru UjwplIlwlIlnuubpr fOn'1.wp4uwu, lIlb'1.wpw2[uuwu, 
2P2WUWI1nLfOJWU u. uwpuwu 4wpq.u m UjwJuwuubpQ ~b'lJwl 6wuw~bLm U. Cu4bpmfOJWU n~ 

L/lWUlIlWfO'1.fOWJrU, wU4.wuw4wu, wpd-b41I1pnuwJru UjwplIlwlIlnuubpr fOn'1.wp4uwu, lIlb'1.wpw2[uuwu, 
2P2wuwI1mfOJwu U. uwpuwu 4wpq.u nL UjwJuwuubpQ unp [uUPWq.PnLfOJWUP hWUlIlWlIlbLnL hwpgQ 

1. 	 e'u4bpmraJw'u Ul'uopb'u'ubpr tunphp'lr' 2013 ra4.w4w'ur hn4Ulbupbpr 23-r rar4. 2 npn2uwup 
(lIl'uopb'u'ubpr tunphp'lr 'upUlllr rar4. 14 wpilw'uwqpmraJm'u) hWUUlWUl4.wb e'u4bpmraJw'u n} 
tPWUlllWrartraWJr'u, w'u4.w'uw4w'u, wpctb4Ulpn'uwJP'u UjwplllwUlnuubpr ranrtwp4uw'u, 
lllbrtwpw2tuuw'u, 2P2w'uwnmraJw'u U uwpuw'u 4wpq'u m UjwJuw'u'ubp[! ~brtJwL 6w'uw~bLm U 
e'u4hpmraJw'u n~ tPWUUlWrartraWJr'u, w'u4.w'uw4w'u, wpctb4111pn'uWJr'u UjwpUlwUlnuuhpp 
ranrtwp4uw'u, Ulbrtwpw2tuuw'u, 2P2w'uwnmraJw'u U uwpuw'u 4wpq'u m UjwJuw'u'ubp[! 'unp 
tuupwqpmraJwup hWuUlwUlbLm hwpg[! 

Opw4wpq.wJru hwpgr 4.bpwpbpJwL bLmJfO mubgw4. Cu4bpnLfOJWU [unphp'lr uw[uwq.wh UwU4.bL Pbq.LWPJwuQ: 
"Gw rp bLnLJfOnLU hruuw4.npbg Cu4 bpnLfOJWU lIluopbuubpr [unphp'lr' 2013 f04.w4wur hn4 1I1 bupbpr 23-r fOr4. 2 
npn2uwup (lIluopbuubpr [unphp'lr urUlIlr fOr4. 14 wp6wuwq.pmfOJnLu) hWUlIlWlIl4.WO Cu4bpmfOJWU n~ 

L/lWulIlWfO'1.fOWJrU, wU4.wuw4wu, wpd-b41I1pnuwJru UjwplIlwlIlnuubpr fOn'1.wp4uwu, lIlb'1.wpw2[uuwu, 
2P2wuwI1mfOJwu U. uwpuwu 4wpq.u nL UjwJuwuubpQ ~b'lJWL 6wuw~bLm wuhpwd-b21I1nLfOJnLUQ, rU~Q 

UjwJUWUW4.np4.wo t (,(, 4bulIlpnuw4wu pwu4r' 2013 f04.w4wur hnLu4.wpr 22-ru fOr4. 20-U npn2uwup 
hWUlIlWlIl4.WO «n-bUjn U. hw4w'lwp6 I1bUjn hwuw4wpq.r uwuru 4wunuubpr» 'lPnLJfOubpr 
hWUWUjWlIlWU[uWUnLfOJnLUU wUjwhn4.bLnL wuhpwd-b21I1mfOJwuP, U. wI1w2wp4bg hWUlIlWlIlbL Cu4bpmfOJwu n~ 

L/lwulIlWfO'l.fOWJrU, wU4.wuw4wu, wpd-b41I1pnuWJru UjwplIlwlIlnuubpr fOn'1.wp4uwu, lIlb'1.wpw2[uuwu, 
2P2WUWI1nLfOJWU u. uwpuwu 4wpq.u m UjwJuwuubpQ unp [uUPWq.pmfOJWUP, npnLu hW24.r bu WI1U4.wo U24.WO 
unpUWlIl r4. rpw4.w4wu w4 1I1 r rfpnLJfOubpQ: 

<w[19C {2uuw[1lja[nLg haL(ln' wJu f).[1t./ag {2t./aW[1ljnLfOJWu: 

(J/,>U{;)UBL nrnCr..f.tJB' 

CtJ4brmraJWtJ lJltJorbtJtJbpr ~nphprJ-r WtJrJ-WU CWtJra UtJWtJJWtJQ CtJ4brmraJWtJ lJltJopbtJtJbrr ~nphprJ-r tJrUlJlrtJ 
UWUtJW4gbl t hbl1w~nuwJrtJ 4WUjr ur2ngnl{: 
1 
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U) lli'lJw[ 6wtlwlli[ Ctlljli[lnL(cJjwtI I[Itlo[llitltlli[l/J fun[lh[lfJ/J' 2013 (cJt/.wljwtI/J hnljl[lliupli[l/J 23-/J (cJ/Jt/. 2 
n[lnzuwup (I[Itlo[llitltlli[l/J fun[lh[lfJ/J tI/Jul[I/J (cJ/Jt/. 14 w[lt1wtlwq[lnL(cJjnLtI) hwul[lwl[lt/.w(} Ctlljli[lnL(cJjwtI nl 

I/Jwul[lw(cJrz(cJWj/JtI, wtlt/.wtlwljwtI, w[ldliljl[l[lntlwj/JtI UJw[ll[Iwl[lnuuli[l/J (cJnrzw[lljuwtI, I[llirzwpwzfuuwtI, 
Z[l2wtlwnnL(cJjwtI U uW[luwtI Ijw[lqtl nL UJwjuwtltlli[l[!, 

P) hwul[lwl[lli[ Ctlljli[lnL(cJjwtI nl I/J WU 1[1w(cJrz(cJWj/J tI, wtlt/.wtlwljwtI, w[ldliljl[l[lntlwj/JtI UJw[ll[Iwl[lnuuli[l/J 
('TJw[ll[Iwl[lnuuli[lf!) (cJnrzw[lljuwtI, I[llirzwpwzfuuwtI, Z[l2wtlwnnL(cJjwtI U uW[luwtI Ijw[lqtl nL UJwjuwtltlli[l[! 
tln[l fuupwq[lnL(cJjWUp (ljgt/.nLU litl), 

4) fJ/Juli[ tUU'1-U.f2 OtUt.f2U U[lulitl/Jw PPC-/JtI 'TJw[ll[Iwl[lnuuli[l[! gnLgwljli[nL tlUJwl[lwljnt/. U qn[l(}wfJ[lli[ 
pn[n[l 2wtlJ2li[l[! l[llirzwpwzfut/.w(} UJw[ll[Iwl[lnuuli[l[! Ijw[lqwt/.n[lt/.nrz ZnLljWjnLU wnul[I[I/JtI (cJnLj[wl[I[lli[nL 
hwuw[I, 

'1-) l[llirzwpwzfut/.w(} UJw[ll[Iwl[lnuuli[l[! 19nLgwljt/.li[nL fJliUJJ2nLu ' Ctlljli[lnL(cJjwtI tlli[lJ2/JtI /J[lwt/.wljwtI 
wljl[lli[lnt/. tlwfuwl[lliut/.w(} dwuljlil[ltlli[lnLU U IjW[lqnt/. h[lwt/./J[lli[ I[Itlo[llitltlli[l/J fun[lh[lfJ/J tI/Jul[I 
'TJw[ll[Iwl[lnuuli[l/J (cJnrzw[lljnLu[! lli'lJw[ hwuw[lli[nL t/.li[lwpli[ljw[ n[lnZnLu Ijwjwgtlli[nL tlUJwl[lwljnt/.: 
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<UUSUSo..I.UtJ t 

«Cb'L. Z.fl'1l">'L.q." <l>UlJ PUcf'L.bSl">f'UlJU'L. C'L.lJbf'flp[C)-8U'L. '1lUf'SUSflUUbf'l"> 
[C)-fl'lUf'lJUU'L., Sb'lUPUCIuUU'L., Cf'QU'L.U[l.flp[C)-8U'L. b"<{ UUf'UU'L. 

1. «Chu LnUlpuq» cDw4 PwduhU1ppw4wu Cu4hpnLJOjWU (wjunLhhU1 uwll' Cu4hpnLJOjnLu) JOnl1wp4tlwb 
UjwpU1wU1nLluhpp U1hl1wpw2!Ullwu 4wpqu nL UjwJuwuuhpJ: (wjumhhU1 uwll' 4wpq) J:uflmutlmu t 
«PwduhU1ppw4wu J:u4hpmJOJmuuhpp uwupu» LWjWUU1WUP LwupwUjhU1mJOjWU ophupp, pUz.Ujhu uwll 
Cu4hpmJOjwu 4wunuwflpnLJOjWU Ujwhwu~uhppu hWUWUjWU1WUjuWU, 11 uUjwU1w4 mup 4wunuw4wpqhL 
Cu4hpmJOJwu JOnl1wp4wb wutlwuw4wu, nz' tPWUU1WJOI1JOWjPU, wpdh4U1pnuwjpu UjWpU1WU1nUuhpp 
U1hl1wpw2juuwu wnuz.mJOjwup Cu4hpnLJOjWU 11 UjWpU1WU1nUuhpp quuwu wnw~wp4nLJOjnLuJ: uU1wgnl1 
11/4wu Uhp4wjwgunl1 WU6.wug up~ll wnw~wgnl1 hwpwphpnLJOJmuuhpJ:: 

2. UnLJu 4wpqJ: «ppwtlw4wu w4U1hpp UWUPU» LWjWUU1WUP LwupwUjhU1nLJOjWU ophupp 2 hnfltlwbp 
hwuw6.wjU hwuflpuwumu t Cu4hpnLJOjWU uhpppu ppwtlw4wu w4U1: 

q.lflpIu 2, '1lUf'SUSflUUbf'l"> Sb'lUPUCIuUU'L. C'L.'1Z.U'L.flpf' 

'1lU8UU'L.'L.bf'C 

3. Cu4hpmJOjwu JOnflwP4tlwb UjwpU1wU1nuuhpJ: (wjumhhU1 ' uwll UjwpU1wU1nuuhpJ:) 4wqumu hu 40000 

(pwnwumu hwqwp) hWU1, npnup wutlwuw4wu. nz' tPWUU1WJOI1JOWjPU, wpdh4U1pnUWjpu UjwpU1wU1nuuhp 
hu: 

6. 'llwpU1wU1nuuhpp flpuw9 wpdh4U1pnuuhpJ: hW2tlwp4tlmu 11 tl6wptlmu hu 4pUWUjW4wJpu 
Ujwpphpw4wumJOjwup: 
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7. Uh1l U{wpUltmnmfull UlhqwpwZ!uuwtI qpbJ:! flpflzt[mu t 

AxC 	 DSC 
p= X 	 T= 

2 	 E 

P 'TlwpUlwUlnuup t, 

A 'TlwpUlwUlmfup Wlll{wbwqwu wpdhl2u t' 100 (uhq hwpJmp) UUl, qnlwP, 

C - Swph4wu tl6:wptlnq wpdh4UlpnuwJllu pwgwpo.w4 wpdhl2u l:;' 0.11 

r - upuzb tfwpnuf Ulwph4wu h4wtfUlwphpmJOJmuu t (ophpp hwztlwp4tfwu U{wJtfwuw4wumJOlmll[! 


l{1WUUlWg11!l{1WUUlWgp), 

DSC qnpllwppp 4WUlWptfWtI U{whpg tfpuzlt wnw2P4w wpdh4Ulpnup tl6:wpmtf[! 


ophpp JOPtlu t, 

E 

qnpllwpplluUwjunpqnqwpdh4Ulpnupt[6:wptIwuoppgtfpuzltqnpl'lwpl2phw2npqnqwpdh4Ulpn 
uptl6wptfwuophpppwuw4tIt, 

N Ultllwl U{whpu tIuwgwl'l wpdh4UlpntIp I2wuw'Iu t, 
tntllwl hwtIwpu t, npr:! ljmjutlmtI t qwjutlwl'l U{whpg tIpuzlt 

tjhP2uwqwu tIwpmtfJ:l: tfuwgwl'l wpdh4UlpnuuhpJl tl6:wpmtIUhpp I2wuwqpg, l.! qwpnq t 
1-pg 10 

R. 'TlwpUlwUlmfuhpp l1ptfwg tl6wpmtftIhpJ:l: uhpl1pnquhpJ:l: 4wUlwptlmtf htI UUl, l1nlwpntj, wuqwujupLl 
o.lmtl, pwuqwlPU hwZtjpU 

[!UJOwgl2mtf tfhq U{wpUlwUlnuup hwtIwp tjmjuwugtlnq 
4hUlllltI uwhtfwlll{WIl pwuwo.imtj) 4lnpwgtlmtf t' utnnpw4hUlpg hhUln hp4m UpZP 

9. 'TlwpUlwUlntfuhpp tfwpuwli dwtfqhUl[! 60 wupu t' hwzt[wp4t[wll 

10. 'TlwpUlwUlnuuhpJ:l: 4Ulhqwpw2jutlhu t/1ghuqw1{nptjwb wUl1hpnwJlohpp (Ulhqwpw2junl1p) tfp~mgntl: 

Shqwpw2junru'.l U{wpUlwUlmfuhpp UlhqwpwZjutfwu [!ujOwgpnuf qnpowqphlm t LW1{wqnLJu 2wuphp (best 
effortS); 

II UlhqwpwZjutfwu optlwupg, npJ:! t 
uwlt jOnqulp4uwu OP[!) hW2tlw1l 1{hg wtfpu U{wpphpwqwunLJwup tfhq U{wpUlwUlntfup hWuwp 1{6:wpmtf t 
55 (hpuq qnLwp hpUlllU ghUUl) UUl, qnlwppu hwuwpdhp qpwu' hW21{Wpqtlwl'l UltllwL optjwuwjunpq 

'4:hlllnpnuwqwU PWUqp qnqtfpg LL wpUlwhwJUl4m1l 
l{1n juwpdhl2ntj: 

q.lI1plu 3. 'TlUf'SUSI1UUbf'p Ubc:t>UlIU\.,USbf'bf'p Pf'U'<{I1p\.,,f1\.,bf'C 
b<.( 'TlUf'SU<.(flf'I1pw8flp\"\"bf'C 

12. 'TlwpUlwUlntfuhpp Uhl)lWqWUWUlhphPr:! ppwtlmup muhu UlhqwpwZjuuwu uqqppg hW2t\wo WL[pU 
U{wppGpwqwumjoJwtfp. Ulhqwpw2jutfwu uquuwu 12-PI1, I8-pq, 24-pq, 36
PI}, 42-pq, 48-pl}. 54'pq l.! 60-pl} wtfmtw hWtfWU{WUlWUjuWU ophppu UUlwuwl w[HthqUlpnuwJpu 
hqWUlllUl[!: wuut\w Ultllwl OP[! n2. w2juwUlWUllwlPu t, wU{w wpdh4Ulpnup t\6wpmuu 
ppwqwuwgt\nuf l:; UltIJwL 0P4mu hW2npl}nq wnw2pu W2juWUlWU12Wlpu OP[!: 

13. 'TlwpUlwUlmfuhpp Uhl{1w4wUWUlhphpu muhu U{wpUlwUlntfuhpp 
Ulhqwpw2jutfwU 	ullutfwu 60-PI1 wtfutlw hwtfwulwUlwujuwU 0Pr:!. 

U{wpUlwUlntfuhpp wut\wuw4wu wpdhp[!: wtfut{w Ult\Jwl op[1 02. W2juWUlWUPWJPu t. wU{w 

2 
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UjwpmwmntluJ1 wl.!tjml.!wljwl.! wpdbpr tl6wpnufu ppwljwl.!wgtlnul t mtJJwl opyml.! hW2npl")nl1 wnw2Pl.! 
w2tuwmwupwlPU op[1: 

J4. 'llwpmulml1uuhp[1 U I)pwl.!gntll.!wtuullnhutlwb wpdhljmpnuuhpl.! uwhuwl.!tlwo dwuljhmnuf ~uwphlm 
I)hUj[,lnul t Lmbwpy.tll)wmw4wu Cu4hpmjOJwl.! lmow[1lIwu I)hUjpnul 
Ujwpmwmntfutpp. utl/1w4wllwmtptpu p.pwl{mup mutu owunjOwl.!wl Cil4tpmjOJwil 
wnu~l{nl1 pnlnp l/1wumwjOrUilhppu: Lmowptfwil hwllo.l.!wdnl1nl{J:l tfwtfnqnul hWJmwpwpm[ilJmu t 
qtmtql1ul Cu4tpm[il]wll Lmowptfwl.! U Ujwpmwmtptpp Ujwhw1l21ltpP. iltp4wJUtgtfwl.! 4wpqp 11 
tfwup.ll: 'llwpmwmwmtptpp. ljnrplp.g Ujwhwu2utp utpljw]wgiltLm dwtf4tmu wtlwpmtLmg htmn 

hwUd.l.!wdl1qntlJ:l 4wqtfmtf I:; tfP2wl.!4JU1l lmowptfwl.! hW2tltlj2pn, npJ:l mtIlt4m[il]muutp t 
Ujwpml.!wllnul 1mbwpynl) Cull hpnqaJwu qnLJPP 4wqtfp, Ujwpmwmhptpp. iltp4w]wgpwb 
gwu4p. pU~Ujtu uwu Ujwhwu2Uhpp puuwp4tfwu wpl)]mupuhpf! tfwupu: LWtfWo.WJu «Pwdutmppwljwu 
J:lu4tpmJOJmuutpp tfwuf!u» LL optllpp 28-pl) hnl1tlwop. Cl!4tpm[il]wu Ujwpmwmtphppu tJ.6wpmtfUhpE 
4wmwptlmtf tu LL 42wl1wpwgput4wu Ophuuqppp. 70-pq hnqymontJ. uwhtfwutlwo htpJOw4wumJOJwtfp, 
npp. hwtfwo.wJu CUlj1:i[1nLJOJWU ljnIltfp.g wnw2wplitlnl1 Ujwpmwmntfuhpp. utl/1wljwllwmtptpp. 
Ujwhwu2uhpJ:l pwtJ.wpwptlmtf hu hp.llqhpnpq npmtf jmpwpwu21mp hhp[ilp UjwhwU2UhpJ:l 
pwtlwpwpt[mtf hu uwtunpq htpJOp Ujwhwu2utpl.! LPp.t[ pwt[wpwptLmg hhmn: 'llwpmwmntfuhpp 
uhl/1w4wllwmhphpl.! ljwpnIl hu optupntj II wll 
p.pwtjmupl.!hppg: 

15. 'llwpmwmntfuGPp uhl/1w4wuwmhphpu ppwl{mup mutl.! pl.!pumpnLjuwpwp 
U oqmwqnpbhLl1phl.!g uhl/1w4wumjOJwu l.!hppn qmutjnl1 Ujwpmwmntfuhp[1: 

16. 'llwpmwmntfuhp phpnl1 UjulpmwtJ.np l:; wpdh[ilf[jOhpp wllo.llwljwu hW2PtJ.: 
npmtf. wl.!O-uw4wu hW2tJ1t pwgtfwu hwtfwp wuhpwdh2m I:; muhuwL Ilpwtfwljwu hW2Ptl npLlI:: pwuljmtf: 

17. bpljpnpqulJp.u 2mljwJmtf ulwpmwmntfuhp o.hnp phpnq ljwtf omwpnl1 wUO-[l Ujwpmwtlnp l:; p.p hW2tJ1tu 
LW2tJ1t OUjhpwmnpp. ljwtf 1.;UU'1U42 OtO't42U Uptfhup.w 4nqtfp.g uwhtfwutjmo 

Ujwpmwfjp.p l{6:wputPE' ljwUjtlUto ppwl{mupf! ljwtf qnpbwppuhpp 
o.llw4tpUjtfwu hhm: 

qlD:t-.fu 4. '1lUf'SUSDUUbf'l' Sb'l.UPUCfuUU'L C'L'12:U'LD:t-.f' tJU[,qC 

18. 'llwpmwmntfuhpp l:; LL 4tumpnuwljwu ljm1tfpg 
qpwugmtfpg hhmn 4-pqw2tuwmwupwJPu 0p[1: O'p.u~lt wql")wqp.P!! LL 4humpwuw4wu pwuljp.u qpwugtfwu 
uhp4wJwgUGl[l, wJu umnpwqptjmtf l:; muoptuuhpp tunphpqp tfhowtfwuunqaJwu ljnl1tfp.g: 

19. O'p.u~lt Ujwpmwmntfutpp mtl1wpw2tutfwu uqpqP!!, CuljtpmroJmuJ:l 
pwgmtf l:; Ujwpmwmntfuhpp. jOnl1wpljtfwu hW2P.tl' wJq 
Ujwpmwmntfuhp[l: 

20. UUO-[l, np!! lmlwmwlj mup. ptphl 'llwpmwmntfutp. woO-tou mtl1wpw2tunl1PU I:; 
qutfwu np!! Ujhmpl:; pmlwuqwllP' 

p.p wlmLuE It wqqwumuE. wu&uwqpwJp.u puwljmJOJwu t[wJP[1, umnpwqpmJOJmul.! 

(p.pwl{wpwuwljwu wu&p qtUjmtf' wutlwumtf!!. qmutltLm tlwJP!!, p.pwtJ.wum ItpwqnptJ.wol WUQP 

umnpwqpm roJmll[l)... 

O-hnp phptJ.nl1 Ujwpmwumtfuhpp. pwuwlj!!. 

L,2mtf ptptlnI1 Ujwpmwmntfutpp. pwuw4p LPp.tj ljwtf tfwuuw4p pwtJ.wpwptfwu tfwup.u 

wpdhjOI1rohrp. wll&bwljwu hW2tJ1t hwtfwp!!. 

hwtlwump.wgmtf wJu tfwupu. nr wqqwqp.pl.! upwu I:; ulpwtfwqptJ.hL qutfwu 

ulwhp.g lunutJ.wqu 24 dwtl wnW2: 
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21. Q.\mpqp 4nqJpg Q.uJwu ZWJtn[! uhp4wJwgutLmg II hwJwLllWtnwUfuwu qmJwp[! Cu4hpmjOJwu 
pwu4wlPu hW2tjJ1u t.j1nfuwugtLmg httnn, Cu4hpmjOJmu[! 4wJ tntqwpw2funq[! Jh4 w2fuWtnWUpwJpu 
optlw [!ujOwgpmJ hwMuwpwpw4wu t tnwLPu ZW2tlP OLllhpwtnnppu hwJwLllwtnwufuwu 
pwuw4mjOJwJp LllwptnwtnnJuhp[! Cu4hpmjOlwu hW2tlp9 qunpqp hW2tjJ1u t.j1nfuwugtLm hwJwp: 
Q.uJwu ZWJtntp[! pwtlwpwptlmJ tu [!Utn utp4wJwgJwu dwJ4htnp htpjOw4wumjOJwu: 

22. Q.unpquhpp 4nqJpg quJwu hWltnhp[! uhp4wJwgutLm Lllwhpg httnn 5w2fuWtnWUpwlpu dwJtlw 
[!ujOwgpmJqpwup 4wpnq tu httn 4WUz.tltL qunpqp 4nqJpg hwJwLllwtnWUfuwu qpmjOjwJp: 

23. Uwuuw4p pwtlwpwptlwo, z.pwtlwpwptlwo 4wJ httn 4WUz.tlwo hWjtnhpp hwJwLllWtnWUfuwu 
qmJwputp[! qunpqutp[! 4wpnq tu 2 w2fuWtnWUpWjPU optlw [!uJOwgmJ UtnwuWL Cu4tpmjojmupg' 
hwJwLllWtnwUfuwu pWU4WjpU hW2tlpu [!u4hpmjojwu 4nqJpg t.j1nfuwugtLm Jp2ngntl: zttn 4WUz.tlwo 
hWjtnhpp qmJwputpp tlhpwqwpllJwu qtLllpmJ pwu4wlpu t.j1nfuwugmJutpp httn 4wLlltlwO owfuutp[! 
Lllttnp t 4wtnwpp qunpq[!, np[! httn t 4WUz.tlPP 4nqJpg uwfuwLlltu utp4wjwgtlwo hWltn[!: 

24. 'lJ.wptnwtnnJutpp tntqwpw2fuJwu wtlwPtn[! hwJwptlmJ t tntqwpw2fuJwu u4qppg httnn 
puwutpnpq w2fuwtnwupwjPU OP[!: 

25. Stqwpw2fuJwu [!uJOwgpmJ, Jpuz.ll puwutpnpq w2fuwtnwupWjpU OP[! pnLnp LllwptnwtnnJutpp 
tntqwpw2fuJwu qtLllpmJ, tntqwpw2fuJwu wtlwptn[! hwJwptlmJ t tltp2pu LllwptnwtnnJup ppwgJwu 
OP[!: 

26. UpdtqjOhpp tntqwpw2fuJwu wtlwptnpg httnn hpuq w2fuWtnwupWjPU optlw [!uJOwgpmJ 
Cu4tpmJOlmu[! 4qpJp «'GUU'1UPOtUtPUUpJtuPW»PPC-PU II 4qnpowqpp pnLnp 2wuptp[! 
tntqwpw2futlwo LllwptnwtnnJuhp[! 4wpqwtlnptlnq 2m4w]mJ wnlltnppu jOmlLwtnptlm hwJwp: 
Shqwpw2futlwo LllwptnwtnnJutp[! z.gmgw4tltLm qtLllpmJ unLJu jOnqwp4mJ[! 4hwJwptjJ1 z.tq]Wl' II 
Cu4tpmjOlwu tnuoptuuhpp funphpqp 4nqdpg hwJwLllWtnWUfuwu npn2Jwu 4W]wgJwu hW2npq 
w2fuWtnWUPW1Pu optlw [!ujOwgpmJ Ujwptnwtnnutpp pnLTIP qunpqutp[! 4Utnwuwu utpqptlwo 
qmJwputp[!' utpnjwL Jpuz. wlq OP[! 4mtnw4tlwo tnnljnuutp[!: 

q.lOf>.Iu 5. 'llU['SUSOUUt;['p. UU['UUt, t;t{ U[,d't;4S[,Ot,t,t;['p. 
"4,&Uruut, Ct,'1Z,Ut,Op[' trU['q.C 

27. 'lJ.wptnwtnnJup JwpJwu oPT! tntqwpw2fuJwu u4qppg hW2tlwo 60-pq wJutlw hwJwUjWtnwufuwu 
opu t: 

n. Cu4tpmjO]mu[! JwpJwu optlWU[! uwfunpqnq optlw dwJ[! 24.00-p qpmjOjwJp LW2tjJ1 OUjtpwtnnppg 
tltpgumJ t UjwptnwtnnJutpp utt.j1w4wuwtnhptpp nttutnppg pwqtlwop, npp hpJwu tlrw 
LllwptnwtnnJutpp utt.j1w4wuwtntptpp pWU4WjpU hW2Ptlutppu t.j1nfuwugtlm Jp2ngntl, tlil:wpmJ t 
hwJwUjWtnWUfuwu qmJwputp (UjwptnwtnnJutpp wutlwuw4wu wpdhp[!): 
bJOh wJutlw tnt.\Jwl OP[! nz' w2fuwtnwupw]PU t, WlljW LllwptnwtnnJup wutlwuw4wu wpdtpp tlil:wpmJu 
ppw4wuwgtlmJ t tnt.\Jwl optlwu hW2npqnq wnw2pu w2fuWtnwupWjPU OP[!: 
UpwdwJwuw4 Cu4tpmjOlmu[! hwMuwpwpw4wu t tnwwu LW2tlP OUjtpwtnnppU' UjwptnwtnnJutpp 
uht.j1w4WUWtntptpp nttutnppg tnptlwo pwqllwopmJ u2tlwO pwuw4mjO]WU UjwptnwtnnJuhp[! Jwptlm 
hwJwp: 

29. 'lJ.wptnwtnnJutpp qpJwg tlil:wptlnq wpdt4tnpnu[! u4umJ tu hW2tlwp4tltl tntqwpw2fuwJwu 
wnw2pu optlwupg (JOnqwp4Jwu op) II tlil:wptlmJ hu 4puwJJw4wpu Ujwpphpw4wumjOjwJp' 
tntqwpw2fuJwu u4uJwu optlwu hW2npqnq 6-pq, I2-pq, I8-pq, 24-pq , 30-pq, 36-pq, 42-pq, 48-pq, 54-pqll 
60-pq wJutlw hwJwLllWtnwUfuwu optppu (wpdt4tnpnuuhpp hW2tlwp4Jwu optp): blOt wJutlw tntllwL 
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OPfl n~ W2tuWUlWh12wJph t, wUjw wpdb4Ulpntlp tl~wpnuf1J ppw4wuwgtjnuf t: Ul4.JWt OptlWU 
wnw:;:pu w2tuwUlWU12WJPu oPr!: 

30. Updb4Ulpnuubpl! I:;u 12. l1flwuntl' 

AS,S USD x KAMD 

UjWflUlW umuuj1 ~w tj1u t:, 
KAMD-wpdl:;4Ulpnup 4~WpuWU 0P4W uwtunPl1 OP]] L.2. 41:;uUlflnuwljwlt Pwlt4p 4nl1upg 
hpWUjwpwljtlwoul:;4 UU'L, l}nlwj1ptj1ntuwpdtl2ll t: wpUlwhwJUlt.[WO U l}[1wunt.[: 

31. wj1dhljUlj1nltllbflp hW24wpuw1J 0p4wU uwjunj1l}nl1 opt.[w dwu]] 24.00-p 
lW24P OUjbj1wUlnflpg t.[bpglmll.f t: UjwpUlwUlnuuhpp uhtj1wlrwUWUlbphpp nbhuUlpl1g pWl1t.[wop, npp 
hptfwu t.[j1w Ujwj1UlwUlnuuhpl1 ubtj1WQWUWUlhphpp pwul.jwlPu hW2!1t.[ubj1pb tj1ntuwughtnt up2ngnt.[, 
t.[~WPntU t: hWUWUjWUlWUjuWU qnLlJwj1llhp: 
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