
«Լենդմարկ Կապիտալ» ՓԲԸ-ի միանձնյա տնօրեն 
Գործադիր տնօրեն Մերի Մամիկոնյանի որոշմամբ 

ՍԱԿԱԳՆԵՐ 
Ռեզիդենտ իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց ներդրումային ծառայությունների 

մատուցման 

Բրոքերային հաշիվների կառավարում 

Ծառայության անվանումը Վճար* Վերջնաժամկետ  
Հաշվի բացումը անվճար 

Հաշվի սպասարկումը անվճար 

Հաշվի փակումը անվճար 

Բրոքերային սակագներ (բրոքերի կողմից իրականացում) 

Պատվերների իրականացումը Վճար* Վերջնաժամկետ 

Արժեթղթեր և բորսային ֆոնդեր 
(արտասահմանյան շուկաներ) Պատվերների գումարի 0.25%-1.25%-ը Հաշվարկման օրը 

Արժեթղթեր (ներքին շուկա) Պատվերների գումարի 0.25%-0.75%-ը Հաշվարկման օրը 
Պարտատոմսեր 
(արտասահմանյան շուկաներ) Պատվերների գումարի 0.25%-1.25%-ը Հաշվարկման օրը 

Պարտատոմսեր (ներքին շուկա) Պատվերների գումարի 0.1%-ը Հաշվարկման օրը 

Օպցիոններ, ֆորվարդ և ֆյուչերս Պատվերների գումարի 0.2%-2%-ը Հաշվարկման օրը 

Դրամական շուկայի գործիքներ 
(բոլոր շուկաները) 
ներառյալ ռեպո, սվոփ 

Բազային դրույք 0.005%-0.1%** Ժամկետի ավարտի օրը 

Կապիտալով ապահովված 
ներդրում (CPI) (բոլոր շուկաները) 

30,000 դրամ փաստաթղթերը կազմելու 
վճար յուրաքանչյուր պատվերի համար, 
10% յուրաքանչյուր պատվերի զուտ 
եկամտից 

Հաշվարկման 
օրը/Ժամկետի ավարտի 

օրը 

Առևտրային հարթակի կառավարում 

Ծառայության անվանումը Վճար* Վերջնաժամկետ 

Առևտրային տերմինալների 
տեղադրում 150,000 դրամ*** 

Տեղադրումից հետո 5-
րդ աշխատանքային օրը 
(միանվագ վճար) 

Առևտրային տերմինալների 
սպասարկում 15,000 դրամ 

Յուրաքանչյուր 
օրացուցային ամսվա 
վերջին օրը 

Հաստատվել է 06.12.2019թ  



Բրոքերային սակագներ (իրականացումը առևտրային հարթակի միջոցով) 

Պատվերների իրականացումը Վճար* Վերջնաժամկետ 

Բոլոր գործիքները և շուկաները 
50% հավելագին այն վճարների համար, 
որոնք գանձվում են առևտրային 
տերմինալի մատակարարից 

Հաշվարկման օրվանից 
հետո հաջորդ 
աշխատանքային օրը 

Ներդրումային բանկային ծառայություններ 

Արժեթղթերի անդերրայթինգ և տեղաբաշխում 

Պայմանագրային 

Շուկա ստեղծող ծառայություններ 

Ազդագիրը մշակելու և կազմելու  հարցում աջակցություն 

Կորպորատիվ կառավարման խորհրդատվական և կարգավորող 
հաշվետվությունների կազմման  հարցում աջակցություն 
Նախնական հրապարակային առաջարկի (ՆՀԱ) նախնական փուլի 
համապատասխան իրավիճակի գնահատում և ՆՀԱ խորհրդատվություն 

Խորհրդատվություն 

Ծառայության անվանումը Վճար* Վերջնաժամկետ 

Ներդրումային 
խորհրդատվություն 1% զուտ ակտիվների ծավալից Տարեկան 

Ընդհանուր բիզնես 
խորհրդատվություն Պայմանագրային 

ՀԿԴ Հաշվի օպերատորի ծառայություններ 

Ծառայության անվանումը Վճար* Վերջնաժամկետ 

Հաշվի օպերատորի 
փոփոխության հետևանքով 
ռեեստրի վարման պայմանագրի 
վերակնքում 

6,000 ՀՀ դրամ համաձայն ՀԿԴ 
սակագնային 

աղյուսակի 
Պորտֆելի փոխանցում 6,000 ՀՀ դրամ 
ՀԿԴ այլ ծառայություններ ՀԿԴ սակագին + 30% 

Հատուկ նշումներ 
* (1) Վճարները չեն ներառում ԱԱՀ։

(2) Վճարները չեն ներառում միջնորդավճարները, սպասարկող և միջնորդ բանկերի կողմից սահմանված
վճարները: 

(3) «Լենդմարկ Կապիտալ»-ի հաճախորդների դրամական միջոցները պատշաճ կերպով կառավարելու
համար բացված բանկային հաշիվները պահող բանկերից ստացված տոկոսների արդյունքում կուտակված 
եկամուտը, ինչպես նաև այդ հաշիվների պահպանման հետ կապված բոլոր ծախսերը պատկանում են 
«Լենդմարկ Կապիտալ» ՓԲԸ-ին: 

http://cda.am/am/80/regulation/82/depository-rules
http://cda.am/am/80/regulation/82/depository-rules
http://cda.am/am/80/regulation/82/depository-rules
http://cda.am/am/80/regulation/82/depository-rules


** Բրոքերային միջնորդավճարը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով․ Միջնորդավճար=T * B * V, որտեղ՝ T 
= մինչև մարման ժամկետն ընկած օրերի քանակը, B- Հաճախորդի հետ համաձայնեցված բազային 
դրույքը, V = Պատվերի անվանական արժեքը 
***Մինչև 150,000 դրամի չափով հավելյալ վճարներ կարող են պահանջվել՝ դիմումի 
փաթեթիպատրաստման համար 



Հաստատվել է 06.12.2019թ  
«Լենդմարկ Կապիտալ» ՓԲԸ-ի միանձնյա տնօրեն 
Գործադիր տնօրեն Մերի Մամիկոնյանի որոշմամբ 

ՍԱԿԱԳՆԵՐ 
Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց ներդրումային ծառայությունների 

մատուցման 

Բրոքերային հաշիվների կառավարում 

Ծառայության անվանումը Վճար* Վերջնաժամկետ 
Հաշվի բացումը 60,000 դրամ
Հաշվի սպասարկումը անվճար 

Հաշվի փակումը անվճար 

Բրոքերային սակագներ (բրոքերի կողմից իրականացում) 
Պատվերների իրականացումը Վճար* Վերջնաժամկետ 

Արժեթղթեր և բորսային ֆոնդեր 
(արտասահմանյան շուկաներ) Պատվերների գումարի 0.25%-2%-ը Հաշվարկման օրը 

Արժեթղթեր (ներքին շուկա) Պատվերների գումարի 0.25%-2%-ը Հաշվարկման օրը 
Պարտատոմսեր 
(արտասահմանյան շուկաներ) Պատվերների գումարի 0.25%-2%-ը Հաշվարկման օրը 

Պարտատոմսեր (ներքին շուկա) Պատվերների գումարի 0.1%-ը Հաշվարկման օրը 

Օպցիոններ, ֆորվարդ և ֆյուչերս Պատվերների գումարի 0.2%-2%-ը Հաշվարկման օրը 
Դրամական շուկայի գործիքներ 
(բոլոր շուկաները) 
ներառյալ ռեպո, սվոփ 

Բազային դրույք 0.005%-0.1%** Ժամկետի ավարտի օրը 

Կապիտալով ապահովված 
ներդրում (CPI) (բոլոր շուկաները) 

50,000 դրամ փաստաթղթերը 
կազմելու վճար յուրաքանչյուր 
պատվերի համար, 10% 
յուրաքանչյուր պատվերի զուտ 
եկամտից 

Հաշվարկման 
օրը/Ժամկետի ավարտի 

օրը 

Առևտրային հարթակի կառավարում 

Ծառայության անվանումը Վճար* Վերջնաժամկետ 

Առևտրային տերմինալների 
տեղադրում  200,000 դրամ*** 

Տեղադրումից հետո 5-րդ 
աշխատանքային օրը 
(միանվագ վճար) 

Առևտրային տերմինալների 
սպասարկում  20,000 դրամ 

Յուրաքանչյուր 
օրացուցային ամսվա 
վերջին օրը 



Բրոքերային սակագներ (իրականացումը առևտրային հարթակի միջոցով) 
Պատվերների իրականացումը Վճար* Վերջնաժամկետ 

Բոլոր գործիքները և շուկաները 

50% հավելագին այն վճարների 
համար, որոնք գանձվում են 
առևտրային տերմինալի 
մատակարարից 

Հաշվարկման օրվանից 
հետո հաջորդ 
աշխատանքային օրը 

Ներդրումային բանկային ծառայություններ 

Արժեթղթերի անդերրայթինգ և տեղաբաշխում 

Պայմանագրային 

Շուկա ստեղծող ծառայություններ 
Ազդագիրը մշակելու և կազմելու  հարցում աջակցություն 
Կորպորատիվ կառավարման խորհրդատվական և կարգավորող 
հաշվետվությունների օժանդակություն 

Նախնական հրապարակային առաջարկի (ՆՀԱ) համապատասխան 
իրավիճակի գնահատման սկզբնական փուլ և ՆՀԱ խորհրդատվություն 

Խորհրդատվություն 
Ծառայության անվանումը Վճար* Վերջնաժամկետ 

Ներդրումային խորհրդատվոթյուն 1% զուտ ակտիվների ծավալից Տարեկան 
Ընդհանուր բիզնես 
խորհրդատվություն Պայմանագրային 

ՀԿԴ Հաշվի օպերատորի ծառայություններ 
Ծառայության անվանումը Վճար* Վերջնաժամկետ 

Հաշվի օպերատորի փոփոխության 
հետևանքով ռեեստրի վարման 
պայմանագրի վերակնքում 

6,000 ՀՀ դրամ համաձայն ՀԿԴ 
սակագնային աղյուսակի 

Պորտֆելի փոխանցում 6,000 ՀՀ դրամ 
ՀԿԴ այլ ծառայություններ ՀԿԴ սակագին + 50% 

Հատուկ նշումներ 
* (1) Վճարները չեն ներառում ԱԱՀ։

(2) Վճարները չեն ներառում միջնորդավճարները, սպասարկող և միջնորդ բանկերի կողմից սահմանված
վճարները: 

(3) «Լենդմարկ կապիտալ»-ի հաճախորդների դրամական միջոցները պատշաճ կերպով կառավարելու
համար բացված բանկային հաշիվները պահող բանկերից ստացված տոկոսների արդյունքում կուտակված 
եկամուտը, ինչպես նաև այդ հաշիվների պահպանման հետ կապված բոլոր ծախսերը պատկանում են 
«Լենդմարկ Կապիտալ» ՓԲԸ-ին: 

** Բրոքերային միջնորդավճարը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով․ Միջնորդավճար=T * B * V, որտեղ՝ T = 
մինչև մարման ժամկետն ընկած օրերի քանակը, B- Հաճախորդի հետ համաձայնեցված բազային դրույքը, V = 
Պատվերի անվանական արժեքը 

***Մինչև 150,000 դրամի չափով հավելյալ վճարներ կարող են պահանջվել՝ դիմումի փաթեթի 
պատրաստման համար 
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