
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԻՎԻՍԱ ԷՅ ԷՄ ՓԲԸ  

2015Թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 
 

ՀՀ ԿԲ-ի կողմից 06.07.2015թ. ընդունված որոշման համաձայն ՀՀ կենտրոնական 

բանկը նախնական համաձայնություն է տվել «Ֆինանսական տեխնոլոգիանների 

լաբորատորիա» ՓԲ ընկերության կանոնադրական կապիտալում «Դիվիսա ՅուՔեյ 

Լիմիթեդ» ընկերության կողմից ուղղակի նշանակալից (100%) մասնակցություն ձեռք 

բերելուն: 

«Ֆինանսական տեխնոլոգիանների լաբորատորիա» ՓԲԸ ձեռքբերումը  

հանդիսանում է «Դիվիսա ՅուՔեյ Լիմիթեդ» ընկերության մասնավոր 

հետաքրքրությունը ԱՊՀ և Միջին Արևելյան տարածաշրջաններում իրենց գլոբալ 

բիզնես հասանելիության և ընդլայնման համար: Այն «Դիվիսա ՅուՔեյ Լիմիթեդ» 

ընկերությանը հնարավորություն կտա ունենալ ռազմավարական տարածք` 

ապագայում գլոբալ  հաճախորդներին լավագույն աջակցություն ցուցաբերելու 

համար:  

«Դիվիսա ՅուՔեյ Լիմիթեդ» ընկերությունը ստեղծվել է 2010թ.-ի ապրիլի 7-ին որպես 

Անգլիայի և ՈՒելսի Մասնավոր Սահմանափակ Ընկերություն, որը  լիազորված է և 

կարգավորվում է Ֆինանսական Կառավարման Մարմնի կողմից:  Ընկերության 

պետական գրանցման համարն է`  07216039:  

2015թ. սեպտեմբերի 22-ի ՀՀ կենտրոնական բանկի որոշման համաձայն 

հաստատվել է «Ֆինանսական տեխնոլոգիաների լաբորատորիա» ՓԲ ընկերության 

վերանվանումը «Դիվիսա Էյ Էմ»  (Դիվիսա) Փակ բաժնետիրական ընկերության: 

Դիվիսա ընկերությունը առաջարկում է պրոֆեսիոնալ և ինստիտուցիոնալ 

հաճախորդներին ֆորեքսի և ածանցյալ գործիքների առցանց թրեյդինգում՝ 

համապատասխան ծառայություններ: Դիվիսան օգտագործում է ճանաչված և 

վստահելի թրեյդինգ հարթակներ, իսկ գործառնական ընթացակարգերը 

համապատասխանեցված են ՀՀ ԿԲ նորմատիվ պահանջներին:  

Ընկերության գրասենյակը գործում է հետևյալ հասցեում՝ ք. Երևան, Բաղրամյան 

փողոց, 5-րդ շենք, շին. 11:  



 

 

ՆԱԽՈՐԴ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

  
 ՀՀ ԿԲ-ի կողմից 06.07.2015թ. ընդունված որոշման համաձայն ՀՀ 

Կենտրոնական բանկը նախնական համաձայնություն է տվել  «Ֆինանսական 

տեխնոլոգիանների լաբորատորիա» ՓԲ ընկերության կանոնադրական 

կապիտալում «Դիվիսա ՅուՔեյ Լիմիթեդ» ընկերության կողմից ուղղակի 

նշանակալից (100%) մասնակցության ձեռք բերմանը: 

 2015թ. սեպտեմբերի 22-ի ՀՀ կենտրոնական բանկի որոշման համաձայն 

հաստատվել է «Ֆինանսական տեխնոլոգիաների լաբորատորիա» ՓԲ 

ընկերության վերանվանումը «Դիվիսա Էյ Էմ»  (Դիվիսա) փակ 

բաժնետիրական ընկերության: 

 Ընկերության կանոնադրական կապիտալը ավելացել է՝ հասնելով մինչև 

87 400 000 դրամ: 

 2015 դեկտեմբերին ամբողջությամբ ավարտվել են տեխնիկական 

համապատասխանեցման և տեստավորման աշխատանքները:  

 Ընկերության տնային էջի և բրենդ բուքի ստեղծմանն ուղղված 

աշխատանքները դեռ շարունակվում են: 

 2015թ. դեկտեմբերի վերջին Ընկերությունը բացել է առաջին բրոքերային 

հաշիվը: 

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻԶԱՑՈՒՄԸ 
 

2015թ. սեպտեմբերի 30-ին ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվեց Դիվիսա Էյ 

Էմ ընկերության կապիտալի համալրում 40 581 000 դրամի չափով, որի արդյունքում 

ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմեց  87.4 մլն.դրամ: 2015 թ. վերջի 

դրությամբ ընկերության ընդհանուր կապիտալը կազմել է 48 505 հազ. դրամ:  

 



 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Բրոքերային ծառայություն 
 

2015թ. դեկտեմբերի վերջին  Ընկերությունը բացել է առաջին բրոքերային հաշիվը, 

իսկ հաճախորդի կողմից գործարքներ սկսվել են իրականացվել 2016թ. հունվարից: 

Ոչ հիմնական ծառայություններ 
Ընկերությունը հաճախորդներին մատուցում է տարբեր խորհրդատվական 

ծառայություններ, ինչպիսիք են՝   

 Խորհրդատվություն արժեթղթերի շուկայում կապիտալի ներդրման 
վերաբերյալ, 

 Խորհրդատվություն բաժնետերերի ընդհանուր ժողովներ անցկացնելու 
վերաբերյալ, 

 Խորհրդատվություն բաժնետիրական ընկերության մասին տվյալներ 
հրապարակելու վերաբերյալ, 

 Խորհրդատվություն բաժնետիրական ընկերությունների արժեթղթերը 
գրանցելու վերաբերյալ, 

 Խորհրդատվություն բաժնետիրական կապիտալի կառավարման վերաբերյալ 
 Խորհրդատվություն գնագոյացման վերաբերյալ, 
 Խորհրդատվություն կանոնադրական կապիտալը փոխելու վերաբերյալ, 
 Խորհրդատվություն կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ, 
 Խորհրդատվություն համատեղ ձեռնարկություններ բացելու վերաբերյալ, 
 Խորհրդատվություն ձեռնարկությունների կողմից բաժնետոմսերի 

թողարկման, տեղաբաշխման և օտարման վերաբերյալ, 
 Խորհրդատվություն ներդրումային նախագծեր պատրաստելու և 

իրականացնելու վերաբերյալ, 
 Խորհրդատվություն ֆինանսական շուկայում կապիտալի ներդրման 

վերաբերյալ, 
 Խորհրդատվություն ֆինանսավորման աղբյուրների որոնման և ներդրումներ 

ներգրավելու վերաբերյալ: 

Ընկերությունը մատուցում է հետևյալ միջնորդական ծառայությունները.  

 Միջնորդություն արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու գործում. 
 Միջնորդություն հասարակական կազմակերպությունների համար 

ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու գործում (ֆանդրայզինգ). 
 Միջնորդություն ներդրումային ծրագրերի պատրաստման և իրականացման 

գործում: 



Ընկերությունն իրականացնում է նաև արժեթղթերի շուկայական արժեքի և 

ներդրումային նախագծերի գնահատում, ֆինանսական շուկաների վերլուծություն: 

Բացի այդ Ընկերությունն ունեցել է մի քանի հանդիպումներ-քննարկումներ՝ տարբեր 

նախագծերում արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու վերաբերյալ: 

Ընկերության եկամուտը խորհրդատվական ծառայություններից 2015թ. կազմեց 

5,669,000 դրամ: 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒԹԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԸ 
 

2015թ. հիմնական եկամուտները Ընկերությունը ձևավորել է տրամադրված 

խորհրդատվություններից, տոկոսային եկամուտներից և արտարժույթի 

վերագնահատումից: Այդ հոդվածներով ստացված եկամուտը կազմել է 5,669,000 

դրամ խորհրդատվությունններից, 1,408,000 դրամ՝ ավանդներից և տրամադրված 

փոխառություններից և 770,000  դրամ՝ արտարժույթի վերագնահատումից:  

Ընկերության ծախսային մեծ հոդվածներից են վարձակալության և 

աշխատավարձային հոդվածները, որոնք 2015թ. վերջի դրությամբ կազմել են 

համապատասխանաբար 3,332,000 և 23,481,000 դրամ:  

 
Ընկերությունը  2015թ փակել է 42՛324՛000 դրամ վնասով: 

 

Տնօրեն՝      Արտակ Նահապետյան 

Գլխավոր հաշվապահ՝                        Գայանե Ղուկասյան 
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