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ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ


 (այսուհետ՝ Ասոցիացիայի անդամ), ի դեմս , մի 
կողմից, և «ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիա» ՀԿ-ն (այսուհետ՝ Ասոցիացիա), ի դեմս 
գործադիր տնօրեն Տիգրան Գասպարյանի, մյուս կողմից (այսուհետ երկուստեք կոչվելով Կողմեր), 
կնքեցին սույն Անդամակցության պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) հետևյալի մասին.

ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՍՊԸ պաշտոն, Անուն Ազգանուն

ք. Երևան ամսաթիվ

Պայմանագիրը կարգավորում է Ասոցիացիայի և Ասոցիացիայի անդամի միջև 
Ասոցիացիային անդամակցելու հետ հետ կապված հարաբերությունները:



Ասոցիացիայի և Ասոցիացիայի անդամի միջև սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված 
հարաբերությունները ծագում են Կողմերի ներկայացուցիների կողմից Պայմանագիրը 
ստորագրելու ամսաթվից:



Այս Պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում Պայմանագրի Հավելված 1-ում 
ներկայացված Անդամակցության կարգը:


1.1




1.2





1.3

1. Պայմանագրի առարկան

Անդամավճարն՝ այն գումարն է, որն Ասոցիացիայի անդամը վճարում է Ասոցիացիային՝ 
վերջինիս կանոնադրական նպատակների իրագործման համար:



Ասոցիացիայի անդամը պարտավորվում է յուրաքանչյուր ամսվա սկզբում Ասոցիացիայի 
բանկային հաշվին փոխանցել 5000 ՀՀ դրամ:


2.1




2.2

2. Անդամավճարի չափը և վճարման կարգը

Սույն պայմանագիրը կնքվում է անժամկետ և դադարում է Կողմերի գրավոր 
համաձայնությամբ:



Սույն պայմանագիրը դադարում է նաև՝


Ասոցիացիայի անդամի՝ Ասոցիացիայի անդամությունից դուրս գալու դեպքում,

Ասոցիացիայի անդամին անդամությունից զրկելու դեպքում։ Անդամակցությունից 
զրկելու պայմանները նշված են Պայմանագրի Հավելված 1 Անդամակցության 
կարգում։

Ասոցիացիայի լուծարման դեպքում:

3.2.1

3.2.2




3.2.3

3.1




3.2


3. Պայմանագրի գործողության ժամկետը և դադարման կարգը

01ՓՄՁ Ասոցիացիա հասարարական կազմակերպություն | Անդամակցության պայմանագիր



Ասոցիացիայի անդամը Ասոցիացիայի անդամությունից դուրս գալուց առնվազն 15 օր 
առաջ գրավոր տեղեկացնում է Ասոցիացիայի Կառավարման խորհրդին անդամությունից 
դուրս գալու և սույն պայմանագիրը դադարեցնելու իր մտադրության մասին, նախապես 
կատարելով իր գույքային, ֆինանսական կամ այլ պարտավորությունները Ասոցիացիայի 
առջև:

3.3


մասնակցելու Ասոցիացիայի մարմինների ժողովներին, այդ թվում ղեկավար մարմնի 
ժողովներին



մասնակցելու Ասոցիացիայի կողմից իրականացվող ծրագրերին և ծանոթանալ 
Ասոցիացիայի կողմից կազմված փաստաթղթերին և տեղեկատվությանը,



անհատույց օգտվել նրա ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող ծառայություններից, 
որոնց ցանկը հաստատվում է Ասոցիացիայի համագումարի կողմից։






Ասոցիացիայի անդամն իրավունք ունի.






4.1




4.2




4.3


Ներկայացնել Ասոցիացիայի անդամի շահերը պետական և միջազգային կառույցներում,



Իրականացնել ՓՄՁ ոլորտների շահերի պաշտպանություն,



Նպաստել գործարար մթնոլորտի բարելավմանը, հետամուտ լինել ազատ և արդար 
մրցակցություն ապահովելուն,



Աջակցել ՓՄՁ ոլորտների զարգացմանը նպաստող քաղաքականության և օրենսդրության 
մշակման, փորձաքննության, ընդունման և կիրառման գործընթացներին,



Աջակցել գործարար կապերի ստեղծմանը և զարգացմանը,



Ասոցիացիայի անդամներին ապահովել տեղեկատվական և խորհրդատվական 
աջակցությամբ, ներառյալ տեղեկատվական նյութերի հրատարակման, գիտական և 
տեղեկատվական միջոցառումների միջոցով,



աջակցել ՓՄՁ ոլորտում մասնագետների պատրաստմանը և որակավորման 
բարձրացմանը,



Ասոցիացիայի անդամների համար ապահովել ընդհանուր հետաքրքրության ծրագրեր և 
ծառայություններ։


Ասոցիացիան պարտավոր է.


4.7



4.8



4.9




4.10




4.11



4.12





4.13




4.14


կատարել սույն պայմանագրի և Ասոցիացիայի կանոնադրության պահանջները,



կանոնավոր վճարել անդամավճարը։


Ասոցիացիայի անդամը պարտավոր է.

4.4



4.5


պահանջել Ասոցիացիայի անդամից ժամանակին և պատշաճ կերպով կատարել սույն 
պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները:

Ասոցիացիան իրավունք ունի.

4.6


4. Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները
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Ասոցիացիան իր պարտավորությունների համար պատասխանատվություն է կրում իրեն 
պատկանող գույքով՝ օրենքով նախատեսված կարգով



Ասոցիացիան պատասխանատու չէ Ասոցիացիայի անդամի պարտավորությունների 
համար:


5.1




5.2



5. Կողմերի պատասխանատվությունը

Պայմանագրի պայմանների փոփոխումը կատարվում է Կողմերի գրավոր 
համաձայնությամբ:



Կատարվելիք լրացումները և փոփոխությունները Կողմերը քննարկում են մեկամսյա 
ժամկետում և ձևակերպում են լրացուցիչ համաձայնագրով:


7.1




7.2



7. Պայմանագրի փոփոխումը

Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են Միության վարչության 
նիստի ժամանակ՝ բանակցությունների միջոցով:



Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերի լուծումը հանձնվում է ՀՀ-ում գործող 
դատարանների քննությանը:


8.1




8.2



8. Վեճերի լուծման կարգը

Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում Կողմերն իրենց պարտավորությունները 
չկատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։



Սույն պայմանագիրը կնքված է հայերեն լեզվով 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր 
իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:


9.1





9.2



9. Այլ դրույթներ

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն 
չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է 
անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց 
հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի 
իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ 
դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության 
միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք 
անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե 
արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա Կողմերից 
յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ 
պահելով մյուս Կողմին:

6.1



6. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը /Ֆորս Մաժոր/
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10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԱՆՎԱՆՈՒՄԱսոցիացիայի անդամ՝ 

ՀՎՀՀ
ՀՎՀՀ

Բանկ
Բանկ

Հաշվի համար
Հաշվի համար

Հասցե
Հասցե

Անուն Ազգանուն
Գործադիր տնօրեն

Ստորագրություն

«ՓՄՁ Համագործակցության Ասոցիացիա» ՀԿ

00132161

ՀՎՀՀ

Ինեկոբանկ ՓԲԸ
Բանկ

2050022384881005
Հաշվի համար

ք․ Երևան, Մ․ Եկմալյան 6
Հասցե

Տիգրան Գասպարյան
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Ստորագրություն

04ՓՄՁ Ասոցիացիա հասարարական կազմակերպություն | Անդամակցության պայմանագիր



«ՓՄՁ Համագործացկության Ասոցիացիա» ՀԿ 

անդամակցության կարգ

«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության համագործակցության ասոցիացիա» հասարակական 
կազմակերպության (այսուհետ՝ Ասոցիացիա) կանոնադրությամբ սահմանված կարգով 
Ասոցիացիայի անդամ կարող են դառնալ Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական 
անձինք և անհատ ձեռնարկատերեր, որոնք ցանկանում են մասնակցել նրա 
գործունեությանը և ընդունում են Կազմակերպության կանոնադրության դրույթները:



Ասոցիացիայի 25/02 կառավարման նիստի որոշման համաձայն սահմանվել է վճարովի 
անդամակցություն՝ տարեկան 50000,00 (հիսուն հազար) ՀՀ դրամ անդամավճարով:



Անդամագրությունը իրականացվում է այս կարգով որոշված եղանակներով և 
ժամկետներում:



Կազմակերպության անդամները պատասխանատու չեն Կազմակերպության 
պարտավորությունների համար, իսկ Կազմակերպությունը պատասխանատու չէ իր 
անդամների պարտավորությունների համար:


1.1







1.2




1.3




1.4

1. Ընդհանուր դրույթներ

Կազմակերպության անդամ դառնալու ցանկություն ունեցող իրավաբանական անձը 
անդամագրության հայտը ներկայացնում է Ասոցիացիայի www.sme.am կայքում 
տեղադրված դաշտերում համապատասխան տվյալները լրացնելու միջոցով։



Հայտը ստանալով Ասոցիացիայի պատասխանատու աշխատակիցը ողջամիտ ժամկետում 
պատրաստում է անդակամցության պայմանագիրև և այլ անհրաժեշտ տեղեկությունները և 
ներկայացնում է դիմողին՝ վերջնական հաստատման համար։



Դիմողի կողմից ստորագրած և կնքած փաթեթը վերջնական վավերացվում է Ասոցիացիայի 
տնօրենի կողմից ինչից հետո անդամակցությունը համարվում է վավեր։



Պայմանագիրը վավերացնելուց հետո նոր անդամները հրավիրվում են Ասոցիացիայի 
նախագահության առաջիկա նիստին՝ միմյնանց ծանոթանալու և անդամակցությունը 
արձանագրելու համար:


2.1





2.2





2.3




2.4



2. Ասոցիացիային անդամագրվելը

Հավելված 1
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Ընտրել և ընտրվել Ասոցիացիայի բարձրագույն և այլ մարմիններում։



Մասնակցել Ասոցիացիայի կառավարման խորհրդի նիստերին։



Ասոցիացիայի աշխատանքները բարելավելու նպատակով նրա կառավարման 
մարմիններին ներկայացնել դիմումներ, առաջարկություններ և բողոքներ։



Իր գրավոր դիմումի հիման վրա սպառիչ տեղեկատվություն ստանալ Ասոցիացիայի 
գործունեության մասին։



Մասնակցել Ասոցիացիայի կողմից կազմակերպվող ծրագրերին և ունենալ 
հասանելիություն դրանց առնչվող փաստաթղթերին ու տեղեկատվությանը։



Ասոցիացիայից ստանալ խորհրդատվություն և (կամ) իրավական օգնություն` ուղղված իր 
օրինական բիզնես շահերի պաշտպանությանը։



Մասնակցել Ասոցիացիայի կողմից կազմակերպված միջոցառումներին։



Ասոցիացիայի կառավարման մարմինների ոչ կանոնադրական գործունեության դեմ 
գրավոր բողոքարկել Համաժողովին։


Ասոցիացիայի անդամն իրավունք ունի.






3.1



3.2



3.3




3.4




3.5




3.6




3.7



3.8

Հոգ տանել Ասոցիացիայի հեղինակության մասին։



Կատարել Ասոցիացիայի կանոնադրության պահանջները և Ասոցիացիայի կառավարման 
մարմինների որոշումները։



Մուծել Անդամակցության պայմանագրով և սույն Կարգով նախատեսված վճարը 
(անդամավճարը)՝ փոխանցում կատարելով Ասոցիացիայի հետևյալ հաշվի համարին. 
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 2050022384881001։



Կատարել իր վրա դրված պարտականությունները։



Զանգվածային լրատվության տարբեր միջոցներում հանդես գալու դեպքում ներկայացնել 
բացառապես իր կարծիքը:



Ասոցիացիայի մյուս անդամներին ծառայություն մատուծել կամ ապրանք վաճառել 
զեղչված։



Տրամադրել իր կազմակերպության տվյալները Ասոցիացիային՝ մյուս անդամներին 
հասանելի դարձնելու համար։


Ասոցիացիայի անդամը պարտավոր է.

3.9



3.10




3.11





3.12



3.13.




3.14




3.15

3. Իրավունքներն ու պարտականությունները
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Ասոցիացիային անդամագրված անձն ազատ է դուրս գալու Ասոցիացիայից իր դիմումի 
հիման վրա:



Ասոցիացիայի անդամությունից դուրս գալու ցանկության դեպքում անդամը պարտավոր է 
գրավոր դիմել Ասոցիացիայի Նախագահին:


Ասոցիացիայի անդամությունից դուրս գալը

3.16




3.17

Ասոցիացիայի անդամը հաշվապահական տարվա ընթացքում գումարային 6 (վեց) 
ամիս չի վճարում անդամավճար,

Եթե Ասոցիացիայի անդամը իր արտահայտությամբ կամ հայտարարությամբ 
վիրավորանք է հասցրել կամ զրպարտություն կատարել Ասոցիացիային կամ 
Ասոցիացիայի անդամին կամ թույլ է տվել այլ ոչ իրավաչափ արարք:


3.18.1



3.18.2

Ասոցիացիայի անդամությունից զրկելը

Ասոցիացիայի անդամությունից զրկումը տեղի է ունենում բացառապես Նախագահության 
որոշմամբ, եթե

3.18

Խորհրդի որոշմամբ անդամությունից զրկված անձը իրավունք ունի վերստին 
անդամագրվել ընդհանուր հիմունքներով:

3.19

Ասոցիացիայի անունից հանդես գալու իրավունք ունեն. Ասոցիացիայի Նախագահը՝ 
Ասոցիացիայի գործունեությանը վերաբերվող բոլոր խնդիրների կապակցությամբ, 
Նախագահության անդամները՝ Նախագահության նիստերի ընթացքում քննարկված և 
համապատասխան որոշումներով հաստատված հարցերի շուրջ, ինչպես նաև Ասոցիացիայի 
անդամները՝ համապատասխան լիազորութունների սահմաններում։



Ասոցիացիայի կանոնադրությունը խախտելու կամ Ասոցիացիայի անդամի կողմից իր 
պարտականությունները չկատարելու դեպքում այդ անդամի նկատմամբ Ասոցիացիայի 
ՀամաԺողովի կամ Նախագահության կողմից կարող են կիրառվել կարգապահական 
տույժի միջոցներ` նկատողություն, Ասոցիացիայի անդամությունից զրկում:


4.1







4.2

4. Լրացուցիչ դրույթներ
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5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները
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