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ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ ՉԻ
ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ԻՍԿՈՒԹՅՈՒՆԸ:
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
արժեքը`

տեսակը`
ձևը`
քանակը`
անվանական

Արժեթղթերի թողարկման
ծավալը`

Արժեկտրոնը`

Շրջանառության ժամկետը`

անվանական, արժեկտրոնային պարտատոմս
ոչ փաստաթղթային
համապատասխան Թողարկման ծավալի ու անվանական արժեքի
100,000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, 100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ
դոլար, 100 (մեկ հարյուր) եվրո
Թողարկման ծրագրային ծավալ` 10,000,000,000 (տասը միլիարդ)
ՀՀ դրամ, բայց ոչ պակաս քան 3,000,000,000 (երեք միլիարդ) ՀՀ
դրամ, 50,000,000 (հիսուն միլիոն) ԱՄՆ դոլար, 5,000,000 (հինգ
միլիոն) եվրո
ենթակա է որոշման Բանկի Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի
տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ)
աշխատանքային օր առաջ
ենթակա է որոշման Բանկի Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի
տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ)
աշխատանքային օր առաջ
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ՄԱՍ 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
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ՄԱՍ 2 ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՂԻՆ
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԸ ՊԵՏՔ Է ԴԻՏՎԻ ՈՐՊԵՍ ԱԶԴԱԳՐԻ
ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ:
ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԱՆԵԼՈՒ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԵՏՔ Է ՀԻՄՆՎԱԾ
ԼԻՆԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ ՎՐԱ:
Ամփոփաթերթի կազմման համար պատասխանատու անձն ամփոփաթերթում
պարունակվող տեղեկատվության ոչ ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ
լինելու համար (այդ թվում` թարգմանությանը վերաբերող մասով) կրում է
քաղաքացիական պատասխանատվություն, եթե այն ոչ ամբողջական կամ
ապակողմնորոշիչ է Ծրագրային Ազդագրի մյուս մասերի հետ դիտարկելու
դեպքում:
Ներդրողը կարող է ձեռք բերել Ծրագրային Ազդագիրը և վերջինիս կից
ներկայացվող

փաստաթղթերը

էլեկտրոնային

տարբերակով`

Բանկի

ինտերնետային էջում` www.ameriabank.am։

2.1

Տեղեկատվություն Բանկի և նրա գործունեության
վերաբերյալ
2.1.1

Թողարկողի

տվյալները

և

կապի

միջոցները
Բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումն է
Փակ
Հայերեն` Ամերիաբանկ»
Բաժնետիրական Ընկերություն
Акционерное
Ռուսերեն` Закрытое
Общество “Америабанк”
Անգլերեն` “Ameriabank” Closed Joint Stock
Company
Բանկի կրճատ ֆիրմային անվանումն է
Հայերեն` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Ռուսերեն` ЗАО “Америабанк”
Անգլերեն` “Ameriabank” CJSC
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Բանկի պետական գրանցման վայրն է`

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան
0010, ՀՀ

Բանկի պետական գրանցման համարն է` 50
Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան
0010, ՀՀ
Հեռ.` (+37410) 56 11 11
Ֆաքս` (+37410) 51 31 33
էլ. Փոստ` info@ameriabank.am
կայք` www.ameriabank.am

Բանկի գտնվելու վայրն է`
Կապի միջոցները`

Պարտատոմսերում

ներդրումների

հետ

կապված

հարցերի

դեպքում

ներդրողները կարող են կապվել «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ (այսուհետ Թողարկող
կամ Բանկ) հաճախորդի մենեջերների հետ, որակավորված ներդրողները կարող
են

նաև

կապվել

Ներդրումային

Բանկային

գործառնությունների

դեպարտամենտի Կապիտալի Շուկաների բաժնի որևէ աշխատակցի հետ
հետևյալ հեռախոսահամարով` (+37410) 56 11 11։

2.1.2

Թողարկողի համառոտ պատմությունը և
ռազմավարությունը

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (նախկին «Հայներարտբանկ» ՓԲԸ) ստեղծվել է 1992թ.
հուլիսի 24-ին ՀՀ օրենսդրության համաձայն: Բանկը գրանցվել է ՀՀ
կենտրոնական բանկում 1992թ-ի սեպտեմբերի 8-ին: Բանկի պետական
գրանցման վկայականի համարն է N 0154: Նույն թվականի դեկտեմբերի 8-ին
Բանկին տրամադրվել է բանկային գործունեության թիվ 50 լիցենզիան:
Բանկի

հիմնական

հաճախորդների

գործունեությունն

հաշիվների

է

սպասարկումը,

ավանդների

ներգրավումը,

վարկերի

երաշխիքների

ու

տրամադրումը, վճարահաշվարկային գործառնությունների իրականացումը,
ինչպես նաև արժեթղթերով ու արտարժույթով գործարքների իրականացումը:
Բանկի գործունեությունը կարգավորվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի (ՀՀ ԿԲ)
կողմից: Բանկը ՀՀ ավանդների երաշխավորման համակարգի անդամ է:
Ստորև ներկայացված է Բանկի զարգացման համառոտ պատմական ակնարկը՝
ժամանակագրական կարևոր նշումներով`
•

2007թ. Հայներարտբանկի բաժնետոմսերի հիմնական փաթեթը (96%)
ձեռք բերվեց «Թի Դի Էյ Հոլդինգս Լիմիթեդ» ընկերության կողմից:
(2011թ. անվանափոխվել է «Ամերիա

Գրուպ

(Սի-Ուայ) Լիմիթեդ»
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ընկերության): 2007-2013թթ. ընթացքում ընկերության մասնակցության
չափը

Բանկի

կանոնադրական

կապիտալում

աստիճանաբար

ավելացվելով դարձել է 100%:
•

2008թ. «Հայներարտբանկ» ՓԲԸ-ն վերանվանվել է «Ամերիաբանկ»
ՓԲԸ-ի:

•

2010թ.

«Ամերիաբանկ»

ՓԲԸ-ն

և

«Կասկադ

բանկ»

ՓԲԸ-ն

վերակազմակերպվել են միացման միջոցով, որի արդյունքում «Կասկադ
բանկ» ՓԲԸ-ի գործունեությունը դադարել է, իսկ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն
պահպանել է իր գործունեությունը նաև որպես «Կասկադ բանկ» ՓԲԸ-ի
իրավահաջորդ:
•

2015թ. ընթացքում Բանկը
Եվրոպական

Բանկը

և Վերակառուցման ու Զարգացման

(EBRD)

կնքեցին

40

մլն

ԱՄՆ

դոլարի

բաժնետիրական կապիտալի ներգրավման պայմանագիր, որից 30մլն
ԱՄՆ դոլարը ներդրվեց 2015թ.-ի դեկտեմբեր ամսին, իսկ մնացած 10 մլն
ԱՄՆ

դոլարը

կտրամադրվի

Բանկին

կոնսոլիդացիոն

ծրագրերի

իրականացմանն աջակցելու համար: Նույն թվականին IFC-ն Բանկին
հատկացրեց 50 մլն դոլարի ստորադաս փոխառություն:
•

2018

թվականին

Ասիական

Զարգացման

Բանկը

(ADB)

Բանկի

բաժնետոմսերի ձեռքբերման նպատակով 30 մլն ԱՄՆ դոլարի ներդրում
կատարեց:

2.1.3

Բանկի կանոնադրական կապիտալը

2018թ.-ի երրորդ եռամսյակի դրությամբ Բանկի կանոնադրական կապիտալը
կազմել է ավելի քան 37 (երեսունյոթ) միլիարդ ՀՀ դրամ, որը բաժանված է թվով
116,564 (հարյուր տասնվեց հազար հինգ հարյուր վաթսունչորս) հատ հասարակ
անվանական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը՝ 320,000 (երեք հարյուր քսան
հազար) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:
Բանկի հիմնական բաժնետերերն են Ամերիա Գրուպ (Սի-Ուայ) Լիմիթեդը,
Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկը, Ի ԷՍ ՓԻ ԷՍ Հոլդինգ
Լիմիթեդը և Ասիական Զարգացման Բանկը, որոնց պատկանում են Բանկի
բաժնետոմսերի համապատասխանաբար 56.60%-ը, 17.80%-ը, 11.62%-ը և
13.98%-ը:
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2.1.1

Բանկի մասնաճյուղերը

Բանկն ունի 17 մասնաճյուղ և 100-ից ավել բանկոմատ, որոնց միջոցով
իրականացնում

է

իր

գործունեությունը:

Մասնաճյուղերի

հասցեները

մանրամասն ներկայացված են Ազդագրի 4.3.1.5 մասում:

2.1.2

Բանկի խմբի կառուցվածքը

Բանկի բաժնետեր է հանդիսանում «Ամերիա Գրուպ (Սի-Ուայ) Լիմիթեդ»
ընկերությունը, վերջինս հանդիսանում է նաև հետևյալ ընկերությունների
բաժնետեր`
•

ԱՄԵՐԻԱ ՓԲԸ

•

ԿԱՄԱՐ ԲԻԶՆԵՍ ՍԵՆԹՐ ՓԲԸ

•

ԱՄԵՐԻԱ ԻՆՔ

•

ՓՐՈՓԵՐԹԻ ԴԻՎԵԼՈՓՄԵՆԹ ՔԱՄՓՆԻ ՓԲԸ

2.1.3

Բանկի կազմակերպչական կառուցվածքը

Բանկի ներքին վարչակազմակերպչական կառուցվածքը ներկայացված է
Հավելված 4-ում:

2.1.4

Բիզնեսի նկարագիրը

Բանկը գրանցվել է ՀՀ ԿԲ-ում 1992թ սեպտեմբերի 8-ին և դեկտեմբերի 8-ին
ստացել է թիվ 50 բանկային գործունեության լիցենզիան: 2018 թվականի
երրրորդ եռամսյակի դրությամբ Բանկի ընդհանուր կապիտալը կազմել է 87,4
մլրդ ՀՀ դրամ:
2018թ-ի երրորդ եռամսյակի արդյունքներով Բանկի ընդհանուր ակտիվները
կազմել են 710,3 մլրդ ՀՀ դրամ, ընդհանուր պարտավորությունները՝ 622,8 մլրդ
ՀՀ դրամ: Լրացուցիչ տեղեկությունները մատչելի են Բանկի ինտերնետային
կայքում:

2.1.5
2.1.5.1

Ակտիվների որակը

Ակտիվների համարժեքությունը

2018 թվականի երրորդ եռամսյակի արդյունքներով Բանկի զուտ շահույթը,
համաձայն աուդիտի չենթարկված հաշվետվությունների, կազմել է 8,1 մլրդ ՀՀ
դրամ, իսկ կապիտալի շահութաբերությունը (զուտ շահույթի հարաբերությունն

էջ 9

կապիտալի միջին մեծությանը)` 12.62% 1: Լևերիջի գործակիցը (ընդհանուր
կապիտալի միջին մեծության հարաբերությունն ընդհանուր ակտիվների միջին
մեծությանը) կազմել է 12.37% 1:

Ակտիվների որակը

2.1.5.2

2018 թ.-ի երրորդ եռամսյակի դրույթամբ Բանկի վարկային պորտֆելը կազմել է
496,1 մլրդ ՀՀ դրամ: Նույն եռամսյակի դրությամբ Բանկի վարկային պորտֆելում
չաշխատող ակտիվների մասնաբաժինը կազմել է 2.91% (90 օր):

Ակտիվների իրացվելիությունը

2.1.5.3

Բանկը ձգտում է ակտիվորեն պահպանել ֆինանսավորման աղբյուրների
տարբերակված

և

կայուն

կառուցվածքը,

որակյալ

և

արագ

իրացվելի

ակտիվների, ինչպես նաև բարձր իրացվելի ակտիվների տարբերակված
պորտֆելը՝

իրացվելիության

հեշտությամբ բավարարելու

անկանխատեսելի
համար: Ստորև

պահանջներն

արագ

և

ներկայացվում են ՀՀ ԿԲ

իրացվելիության նորմատիվները`

Նորմատիվներ

ՀՀ ԿԲ-ի
սահմանած
թույլատրելի
մեծությունը

Փաստացի
մեծություն 2018
երրորդ
եռամսյակ

Փաստացի
մեծություն
2017

Փաստացի
մեծություն
2016

Փաստացի
մեծություն
2015

Ն21*

15%

26.24%

29.74%

31.23%

29.91%

Ն22**

60%

100.41%

93,35%

133.17%

151.26%

*
Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ընդհանուր ակտիվների գումարների միջև նվազագույն
հարաբերակցություն
**

Բանկի

բարձր

իրացվելի

ակտիվների

և

ցպահանջ

պարտավորությունների

միջև

նվազագույն

հարաբերակցություն

2.2

Թողարկողին և պարտատոմսերին առնչվող ռիսկեր
2.2.1

Թողարկողին
առնչվող
համառոտ նկարագիրը

ռիսկերի

Թողարկողին առնչվող ռիսկերի համալիր նկարագրությանը ներդրողը կարող է
ծանոթանալ Ազդագրի 4.2 մասում:

1Ցուցանիշըտարեկանացվածէ
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Աճող մրցակցություն: Բանկային ոլորտին բնորոշ է բարձր մրցակցությունը,
հետևաբար շուկայում մրցակիցների ակտիվության բարձրացումը կարող է
բացասաբար ազդել Թողարկողի ֆինանսական ցուցանիշների վրա:
Ինֆլյացիոն կամ գնողունակության ռիսկ: Չնայած Բանկը ներդրել է
բավականին ճկուն և արդյունավետ գնագոյացման համակարգ իր կողմից
առաջարկվող ծառայությունների համար` պետք է նկատի ունենալ, որ, կախված
Թողարկողի կողմից ծառայությունների գնային առաձգականության և
եկամուտների առաձգականության բնութագրիչներից, Բանկի հասույթը կարող է
նվազել ՀՀ-ում սպասվելիք գնաճի պայմաններում:
Նորմատիվ և օրենսդրական դաշտի փոփոխություններ: Թողարկողը գործում
է ՀՀ տնտեսության ամենավերահսկվող հատվածներից մեկում: Հնարավոր է, որ
հաջորդող տարիների ընթացքում Բազել-3 ստանդարտների ներդրման արդյունքում
ռիսկի գնահատման որոշակի սկզբունքներ կիրառվեն, որոնք միտված են լինելու
Բանկի
ռիսկերի
կառավարման
համակարգի
ամրապնդմանը:Աշխարհաքաղաքական
ռիսկեր:
Աշխարհաքաղաքական,
տարածաշրջանային
և
ներքաղաքական
իրավիճակի
անբարենպաստ
փոփոխությունների արդյունքում հնարավոր է առաջ գան այնպիսի բացասական
գործոններ, որոնք կարող են անբարենպաստ ազդեցություն ունենալ ընդհանուր
մակրոտնտեսական իրավիճակի վրա, որն իր հեթին կարող է մեծացնել չաշխատող
վարկերի տեսակարար կշիռը, ավելացնել պահուստավորման ծախսերը ու իջեցնել
Բանկի շահութաբերությունը:
Վարկային ռիսկ: Վարկային ռիսկը ֆինանսական վնաս կրելու ռիսկն է, երբ
փոխառուն կամ ֆինանսական գործիքի պայմանագրային կողմն ի վիճակի չի
լինում կատարել իր պայմանագրային պարտականությունները Բանկի
նկատմամբ: Բանկի չաշխատող վարկերի ու ակտիվների վերաբերյալ
մանրամասն տեղեկություն ներայացված է Ազդագրին կից ֆինանսական
հաշվետվություններում:
Շուկայական ռիսկ: Շուկայական գործոնների ազդեցության ներքո Բանկի
ներդրումների արժեքը կորցնելու ռիսկն է: Շուկայական ռիսկը ներառում է
տոկոսադրույքների, գնային, արտարժույթի և կապիտալի գործիքների գնային
ռիսկերը: Այս ռիսկի բացասական ազդեցությունը Բանկի ֆինանսական
ցուցանիշների վրա նվազեցնելու համար Բանկի Ռիսկերի կառավարման
կենտրոնը սահմանել է Բանկի ռիսկի ախորժակի մեծությունը, մշակել է
շուկայական ռիսկի սահմանաչափեր, դրանց հետևելու և պահպանելու
վերահսկման արդյունավետ մեխանիզմներ:
Արտարժութային ռիսկ: Թողարկողն իրականացնում է ակտիվների ու
պարտավորությունների
արժութային
ճեղքվածքի
կառավարման
հավասարակշռված ու ցածր ռիսկային քաղաքականություն: Այնուամենայնիվ,
ՀՀ դրամի փոխարժեքի հնարավոր էական արժեզրկումը հիմնական
արժույթների նկատմամբ կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ Բանկի
ֆինանսական ցուցանիշների վրա:
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Տոկոսադրույքի ռիսկ: Ֆինանսական գործիքների ապագա դրամական
հոսքերի կամ դրանց իրական արժեքի հնարավոր փոփոխության ռիսկն է
տոկոսադրույքների փոփոխման արդյունքում: Բանկը մշտապես կրում է
շուկայական տոկոսադրույքների հնարավոր փոփոխությունների ռիսկը:
Իրացվելիության ռիսկ: Իրացվելիության ռիսկը ենթադրում է, որ Բանկը
կունենա դժվարություններ ֆինանսական գործիքների հետ կապված
պարտավորությունները կատարելիս, որոնք մարվում են դրամական միջոցների
կամ մեկ այլ ֆինանսական ակտիվի միջոցով: Թողարկողն այս ռիսկը մեղմելու
համար կիրառում է մի քանի գործիքներ, ինչպիսիք են` իրացվելի միջոցների
(կանխիկ, պարտատոմսեր և այլ արագ իրացվելի ակտիվներ) բավարար
մակարդակի մշտական պահպանումը Բանկում և ֆինանսական գործընկերների
հետ առկա վարկային գծերի մատչելիության ապահովումը:

2.2.2

Պարտատոմսերին առնչվող
համառոտ նկարագիրը

ռիսկերի

Պարտատոմսերին առնչվող ռիսկերի համալիր նկարագրությանը ներդրողը
կարող է ծանոթանալ Ազդագրի 3.1 մասում:
Տոկոսադրույքի ռիսկ: Տնտեսությունում տոկոսադրույքների փոփոխությունը
կարող է հանգեցնել ներդրողների կողմից Թողարկողի պարտատոմսերի
նկատմամբ եկամտաբերության մակարդակի վերանայման` տոկոսադրույքների
մակարդակի բարձրացումն այլ հավասար պայմաններում կարող է հանգեցնել
պարտատոմսերի գնի անկմանը և հակառակը:
Շուկայական ռիսկ: Երկրորդային շուկայում Թողարկողի պարտատոմսերի
գինը և դրանց նկատմամբ պահանջարկը կարող են (կարճաժամկետ կամ
երկարաժամկետ

ժամանակամիջոցում)

նվազել

ներքին

և

միջազգային

տնտեսություններում տնտեսական ցուցանիշների փոփոխությունների և/կամ
նման փոփոխությունների սպասումների հետ կապված:
Վարկային/դեֆոլտի

ռիսկ:

Ներդրողները

կորպորատիվ պարտատոմսեր ձեռք բերելիս

ցանկացած

թողարկողի

իրենց վրա են վերցնում

թողարկողի վարկային ռիսկը:
Իրացվելիության

ռիսկ:

Թողարկողը

բարձրացման

համար

ներդրումային

որակներով:

երաշխավորել,

որ

իր

վերջիններիս

պարտատոմսերի
նախատեսում

Այնուամենայնիվ,

կողմից

թողարկված

է

իրացվելիության
օժտել

Թողարկողը

որոշակի

չի

կարող

պարտատոմսերը

դրանց

շրջանառության ժամկետի ընթացքում ներդրողները ցանկացած պահի կարող
են իրացնել կամ ձեռք բերել երկրորդային շուկայում (կարգավորվող շուկայում)
իրենց համար ֆինանսապես շահավետ գնով:
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Վարկանիշի փոփոխության ռիսկ: Այլ հավասար պայմաններում պարտատոմսի
գինը սովորաբար ուղղակի կախվածության մեջ է գտնվում Թողարկողի և/կամ
հենց

պարտատոմսի

վարկային

ռիսկը

նկարագրող

վարկանիշից/վարկանիշներից (S&P, Moody’s, Fitch): Վարկանիշի իջեցման
արդյունքում սովորաբար պարտատոմսի գինն ընկնում է:

2.3

Բանկի զարգացման միտումները
2.3.1

Բանկի

գործունեությունը

ծառայությունների

Զարգացման միտումները
նպատակաուղղված

տրամադրմանը,

է

ակտիվային

որակապես

նոր

գործառնությունների

հուսալիության բարձրացմանը և դրանով իսկ ներդրողների և ավանդատուների
շահերի պաշտպանմանը: Բանկը որդեգրել է ծառայությունների և ներքին
գործընթացների

թվայնացման

ուղին`

որպես

հետագա

զարգացման

և

արդյունավետության բարձրացման կարևոր գործիք:
Բանկի

կողմից

շարունակվելու

են

շեշտադրվել

մանրածախ

և

ՓՄՁ

ուղղությունները՝ ապահովելով վարկային պորտֆելում դրանց տեսակարար կշռի
շարունակական աճը: Արդեն իսկ ներդրված թվայնացման նախագծերը էապես
կավելացնեն Բանկի՝ հաճախորդների ավելի լայն սեգմենտների ներգարվման
հնարավորությունները, ինչը նախկինում որոշակիորեն սահմանափակված էր
համեմատաբար փոքր մասնաճյուղային ցանց ունենալու պատճառով:

2.3.2

Դատական
հայցեր,
փոփոխություններ

սպասվող

Ընկերությունը ներգրաված չէ դատական, արբիտրաժային և (կամ) վարչական
իրավական վարույթների մեջ, որոնք կարող են ունենալ կամ վերջերս ունեցել են
էական

ազդեցություն

Ընկերության

ֆինանսական

վիճակի

կամ

շահութաբերության վրա:

2.4

Աուդիտն իրականացնող անձինք և խորհրդատուներ

Բանկի 2014-2017 թթ. ֆինանսական գործունեության աուդիտն իրականացվել է
«Էրնսթ ընդ Յանգ» ՓԲԸ-ի կողմից:
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2.5

Ղեկավարությունը և բաժնետերերը

Բանկի կանոնադրությամբ սահմանված են Բանկի կառավարման հետևյալ
մարմինները՝
•

Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովը` Բանկի կառավարման բարձրագույն
մարմինը,

•

Տնօրենների Խորհուրդ,

•

Տնօրենների խորհրդին կից կոմինտեներ

•

Տնօրինությունը և Գլխավոր տնօրենը - Տնօրինության Նախագահը:

2.5.1

Բանկի բաժնետերերը

Սույն Ծրագրային Ազդագիրը կազմելու պահին Բանկի բաժնետերերն են եղել`
•

Ամերիա Գրուպը (Սի-Ուայ) - 56.60%

•

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկ - 17.80%

•

Ասիական Զարգացման Բանկ – 13.98%

•

Ի ԷՍ ՓԻ ԷՍ Հոլդինգ Լիմիթեդ – 11.62%

2.5.2

Բանկի խորհուրդը

Սույն Ծրագրային Ազդագիրը կազմելու պահին Բանկի Խորհուրդը բաղկացած
էր 7 անդամներից՝ նախագահ և վեց անդամ:

Անուն ազգանուն
Անդրեյ Մկրտչյան
Ռուբեն Վարդանյան
Նուբար Աֆեյան
Ռոբերտ ֆոն Ռեկովսկի
Լինդսի Ֆորբս
Պիեռ Գյուրջյան
Ֆիլիպ Լինչ

2.5.3

Զբաղեցրած պաշտոն
Խորհրդի նախագահ
Խորհրդի անդամ
Խորհրդի անդամ
Խորհրդի անկախ
անդամ
Խորհրդի անդամ
Խորհրդի անդամ
Խորհրդի անդամ

Փորձառությունը
Ավելի քան 20 տարի
Ավելի քան 25 տարի
Ավելի քան 25 տարի
Ավելի քան 25 տարի
Ավելի քան 35 տարի
Մոտ 30 տարի
Ավելի քան 30 տարի

Տնօրենների խորհրդին կից կոմիտեներ
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Աուդիտի կոմիտե

Կորպորատիվ
կառավարման
և
ղեկավար
անձնակազմի
նշանակման կոմիտե
հիմնական Կոմիտեի նպատակն է Կոմիտեի
նպատակը

Կոմիտեի

Վարձատրության
կոմիտե

նպատակն է ապահովել աջակցել
բաժնետերերի

շահերի վարձատրության

պաշտպանությունը,

արդյունավետ

ֆինանսական

ձևավորմանը,

հաշվետվողականության,

ապահովել

աուդիտի, համակարգի

կոմիտեների

և

համար
նշված արհեստավարժ, հմուտ,
որակի փորձառու,

հսկողության իրականացնել

արդյունավետությունը:

վերջինիս

ղեկավարության

ռիսկերի կառավարման և գնահատումը,
ներքին

Տնօրենների

խորհրդի,
կից

բանկում համակարգի

բարձրացնել

արտաքին

բանկում բանկի

առաքինի

մասնագետներից
բաղկացած կադրային

վարձատրության

բազայի ստեղծումն է,

կիրառվող

ըստ

մեխանիզմների

անհրաժեշտության

մոնիտորինգ՝

նրանց

լավագույն

համապատասխան

որակավորում ունեցող պաշտոններում
մասնագետներին
ներգրավելու

ներգրավումը,

այդ

և թվում`

պահելու, ինչպես նաև փոխարինելիության
չարաշահման

ապահովումն

ու

ցանկացած

կադրային

հնարավորություն

բարելավումը,

բացառելու

նաև

նպատակով:

օրենսդրական

ինչպես
կիրառելի

կարգավորմանը
համապատասխան`
կորպորատիվ
կառավարման
ոլորտում միջազգային
լավագույն

փորձի

ներդնումը:
Տնօրենների խորհրդին կից կոմիտեների կառուցվածքը ներկայացված է 4.7.3.2
կետով:
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2.5.4

Բանկի տնօրինությունը

Բանկի Տնօրինությունը կազված է 8 անդամներից`
•

Արտակ Հանեսյան՝ Տնօրինության նախագահ - Գլխավոր տնօրեն,

•

Տիգրան Ջրբաշյան` Տնօրինության անդամ, Զարգացման գծով տնօրեն,

•

Գոհար Խաչատրյան՝ Տնօրինության անդամ, Գլխավոր հաշվապահ,

•

Անդրանիկ Բարսեղյան` Տնօրինության անդամ, Ռիսկերի կառավարման
կենտրոնի ղեկավար,

•

Գագիկ

Սահակյան`

Տնօրինության

անդամ,

Կորպորատիվ

հաճախորդների գծով տնօրեն,
•

Գևորգ Թառումյան՝ Տնօրինության անդամ, Գլխավոր տնօրենի տեղակալ,
ֆինանսական տնօրեն,

•

Արման

Բարսեղյան՝

Տնօրինության

անդամ,

Մանրածախ

անդամ,

Առևտրային

գործառնությունների գծով տնօրեն,
•

Արթուր

Բաբայան`

Տնօրինության

գործառնությունների գծով տնօրեն,
Բանկի աշխատակիցների միջին քանակը 2018թ.-ի երրորդ եռամսյակի
դրությամբ 807 է (2017` 695):

2.6

Պարտատոմսերի հիմնական տվյալները

Թողարկվող

պարտատոմսերն

անվանական

են,

ոչ

փաստաթղթային,

անբաժանելի են և փոխարկելի չեն, իսկ տոկոսային վճարումները կատարվելու
են արժեկտրոնների միջոցով:
Թողարկվող պարտատոմսերը տեղաբաշխվում և մարվում են ՀՀ դրամով
թողարկված պարտատոմսերի դեպքում՝ ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով թողարկված
պարտատոմսերի

դեպքում՝

ԱՄՆ

դոլարով,

եվրոյով

թողարկված

պարտատոմսերի դեպքում՝ եվրոյով, իսկ դրանց դիմաց արժեկտրոնային
վճարումներ կատարվում են ՀՀ դրամով: ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով թողարկված
պարտատոմսերի դիմաց արժեկտրոնների վճարման համար հիմք է ընդունվում
արժեկտրոնների վճարման օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա համար
ՀՀ ԿԲ կողմից ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի նկատմամբ հրապարակված միջին
փոխարժեքը:
Թողարկման (առաջարկի) ընդհանուր ծավալը կազմելու է առավելագույնը
10,000,000,000 (տասը միլիարդ) ՀՀ դրամ, բայց ոչ պակաս քան 3,000,000,000
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(երեք միլիարդ) ՀՀ դրամ, 50,000,000 (հիսուն միլիոն) ԱՄՆ դոլար և 5,000,000
(հինգ միլիոն) եվրո:
Տեղաբաշխվող (վաճառվող) պարտատոմսերի քանակը որոշվելու է Թողարկման
ծավալին ու անվանական արժեքին համապատասխան:
Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը կազմում է 100,000 (մեկ հարյուր
հազար) ՀՀ դրամ ՀՀ դրամով թողարկված պարտատոմսերի համար, 100 (մեկ
հարյուր) ԱՄՆ դոլար՝ ԱՄՆ դոլարով թողարկված պարտատոմսերի համար և 100
(մեկ հարյուր) եվրո՝ եվրոյով թողարկված պարտատոմսերի համար:
Պարտատոմսերի մարման օրը ենթակա է որոշման Բանկի Տնօրինության
կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն
5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ:
Պարտատոմսերի

դիմաց

նախատեսվող

վճարման պարբերականությունը

արժեկտրոնային

եկամուտների

ենթակա է որոշման Բանկի Տնօրինության

կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն
5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ:
Տարեկան արժեկտրոնի մեծությունը մինչև հարկերը վճարելը ենթակա է
որոշման Բանկի Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման
սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ:

2.7

Պարտատոմսերի

առաջարկի

ծրագրի

համակողմանի նկարագիրը
Սույն

Ազդագրի

շրջանակներում

Բանկն

իրավասու

է

թողարկված

պարտատոմսերը տեղաբաշխել ամբողջությամբ կամ մաս-մաս՝ թողարկման
վերաբացման միջոցով, որը ենթակա է որոշման Բանկի Տնօրինության կողմից
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ)
աշխատանքային օր առաջ:
Պարտատոմսերի

տեղաբաշխումն

սկսելու

և

ավարտելու

օրը,

դրանց

ձեռքբերման գործընթացի մանրամասները և վաճառքի պայմանները ենթակա
են որոշման Բանկի Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման
սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ:

2.8

Վերջնական պայմանների հրապարակման ձևը

Պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, շրջանառության ու մարման
վերջնական պայմանները ենթակա են որոշման Բանկի Տնօրինության կողմից
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պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ)
աշխատանքային օր առաջ:

Արժեթղթերի

յուրաքանչյուր

թողարկման

համար

կազմվող

թողարկման

վերջնական պայմանները ՀՀ ԿԲ են ներկայացվում և հրապարակվում
հրապարակային տեղաբաշխումը սկսելուց առնվազն 3 (երեք) աշխատանքային
օր առաջ:
Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման վերջնական պայմանները Թողարկողը
պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային կայքում:

2.9

Ամփոփ ֆինանսական տվյալներ

Ստորև ներկայացվում են Բանկի 2018 թվականի երրորդ եռամսյակի և 2017-2016
թվականների ամփոփ ֆինանսական տվյալները*`
2018 երրորդ
եռամսյակ
(աուդիտ չանցած)

2017
(աուդիտ անցած)

2016
(աուդիտ անցած)

Զուտ շահույթ շահութահարկի ծախսի
նվազեցումից հետո

8,069,657

7,649,987

6,206,686

Սեփական կապիտալի միջին մեծություն

85,284,797

67,389,798

61,132,071

12.62%

11.35%

10.15%

8,069,657

7,649,987

6,206,686

689,317,258

674,648,005

542,907,430

1.56%

1.13%

1.14%

Զուտ շահույթ շահութահարկի ծախսի
նվազեցումից հետո

8,069,657

7,649,987

6,206,686

Գործառնական եկամուտ

26,872,030

25,680,314

22,585,397

30.03%

29.79%

27.48%

26,872,030

25,680,314

22,585,397

689,317,258

674,648,005

542,907,430

5.20%

3.81%

4.16%

Ընդհանուր ակտիվների միջին
մեծություն

689,317,258

674,648,005

542,907,430

Սեփական կապիտալի միջին մեծություն

85,284,797

67,389,798

61,132,071

Սեփական կապիտալի մուլտիպլիկատոր
(EM)

8.083

10.01

8.88

Ցուցանիշի անվանումը
(հազար ՀՀ դրամ)

Սեփական կապիտալի
շահութաբերություն (ROE)**
Զուտ շահույթ շահութահարկի ծախսի
նվազեցումից հետո
Ընդհանուր ակտիվների միջին
մեծություն
Ակտիվների շահութաբերություն (ROA)**

Զուտ շահույթի մարժա (NPM)
Գործառնական եկամուտ
Ընդհանուր ակտիվների միջին
մեծություն
Ակտիվների օգտագործման գործակից
(AU)**
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2018 երրորդ
եռամսյակ
(աուդիտ չանցած)

2017
(աուդիտ անցած)

2016
(աուդիտ անցած)

19,451,524

18,364,309

14,875,037

Եկամտաբեր ակտիվների միջին
մեծություն

550,245,435

524,646,648

410,601,421

Զուտ տոկոսային մարժա (NIM)**

4.7%

3.50%

3.6%

38,909,803

49,297,198

42,624,265

550,245,435

524,646,648

410,601,421

9.43%

9.40%

10.4%

Տոկոսային ծախսեր

19,458,279

30,932,889

27,749,228

Պարտավորություններ, որոնց գծով
կատարվում են տոկոսային ծախսեր

614,428,042

602,008,750

478,058,205

4.22%

5.14%

5.8%

Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով
ծախսի նվազեցումից հետո

8,069,657

7,649,987

6,206,686

Բաժնետոմսերի միջին կշռված թիվը

Ցուցանիշի անվանումը
(հազար ՀՀ դրամ)
Զուտ տոկոսային եկամուտ

Տոկոսային եկամուտ
Եկամտաբեր ակտիվների միջին
մեծություն
Եկամտաբեր ակտիվների
եկամտաբերություն**

Ծախսատարություն այն
պարտավորությունների, որոնց գծով
կատարվում են տոկոսային ծախսեր**

116,564

100,273

100,273

Զուտ շահույթ մեկ բաժնետոմսի հաշվով
(EPS)**

92.31

76.29

61.90

Սպրեդ**

5.2%

4.3%

4.6%

* Աղյուսակում ներկայացված միջին մեծությունները հաշվարկված են աուդիտ չանցած
ցուցանիշների հիման վրա:
** Ներկայացված ցուցանիշները տարեկանացված են:

Ամփոփ Ֆինանսական գործակիցների հաշվարկման բանաձևերը ներկայացված
են Հավելված 3-ում:

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՂԻՆ
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԸ ՊԵՏՔ Է ԴԻՏՎԻ ՈՐՊԵՍ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ
ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ:
ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄ

ԱՆԵԼՈՒ

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԵՏՔ Է ՀԻՄՆՎԱԾ ԼԻՆԻ
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ ՎՐԱ:
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԻ

ԿԱԶՄՄԱՆ

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹՈՒՄ

ՀԱՄԱՐ

ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

ԱՆՁՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ

ՈՉ

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՊԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ԼԻՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԱՅԴ

էջ 19

ԹՎՈՒՄ` ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՄԱՍՈՎ) ԿՐՈՒՄ Է
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ,

ԵԹԵ

ԱՅՆ

ՈՉ

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՊԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ Է ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ
ՄՅՈՒՍ ՄԱՍԵՐԻ ՀԵՏ ԴԻՏԱՐԿԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
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ՄԱՍ 3 ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
3.1

Ռիսկային գործոններ

Այն ռիսկային գործոնները, որոնք անհրաժեշտ են առաջարկվող (կարգավորվող շոււկայում առևտրին թույլատրվող) արժեթղթերի
շուկայական ռիսկը գնահատելու համար:

Տոկոսադրույքի ռիսկ: Տնտեսությունում տոկոսադրույքների փոփոխությունը
կարող է հանգեցնել ներդրողների կողմից Թողարկողի պարտատոմսերի
նկատմամբ

եկամտաբերության

մակարդակի

վերանայման,

ընդ

որում

ընդունված է համարել, որ այլ հավասար պայմաններում պարտատոմսերի
երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի գները գտնվում են հակադարձ
կախվածության

մեջ

տոկոսադրույքների

մակարդակից,

այսինքն

տոկոսադրույքների մակարդակի բարձրացումն այլ հավասար պայմաններում
կարող է հանգեցնել պարտատոմսերի գնի անկմանը և հակառակը:
Շուկայական ռիսկ: Երկրորդային շուկայում Թողարկողի պարտատոմսերի
գինը և դրանց նկատմամբ պահանջարկը կարող են (կարճաժամկետ կամ
երկարաժամկետ

ժամանակամիջոցում)

նվազել

ներքին

և

միջազգային

տնտեսություններում տնտեսական ցուցանիշների փոփոխությունների և/կամ
նման փոփոխությունների սպասումների հետ կապված: Ներդրողը պետք է
հաշվի առնի, որ արժեթղթերի գները շուկայում կարող են տատանվել և
ժամանակի ընթացքում կարող են իջնել և/կամ բարձրանալ: Միևնույն ժամանակ
ներդրողը պետք է հաշվի առնի, որ, անկախ շուկայական պայմանների
փոփոխություններից

և

սպասումներից,

Թողարկողի

կողմից

վճարվող

անվանական արժեկտրոնների վճարման և պարտատոմսի անվանական
գումարի մարման մեծությունները, արտահայտված թողարկման արժույթով, չեն
փոփոխվում:
Վերաներդրման

ռիսկ:

Այն

բոլոր

ներդրողները,

ովքեր

Թողարկողի

պարտատոմսերը ձեռք կբերեն ձեռք բերման գործարքով սահմանված մինչև
մարումը եկամտաբերությունն ապահովելու ու ստանալու համար, պետք է նկատի
ունենան,

որ

իրենց

վրա

են

վերցնում

վերաներդրման

ռիսկ,

որը

պայմանավորված է Թողարկողի պարտատոմսերից պարբերաբար ստացվող
արժեկտրոնային եկամուտների առնվազն համարժեք եկամտաբերությամբ
(ձեռք

բերման/գնման

եկամտաբերությամբ)

գործարքով
ներդրում

սահմանված

կատարելու

մինչև

մարումը

հնարավարությունների

հավանական բացակայությամբ: Հավանական է, որ վերաներդրման ռիսկը
ներդրումային

որոշում

կայացնելու

գործընթացում

էական

գործոն

չի
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հանդիսանա

ընթացիկ

կամ

կարճաժամկետ

(մեկ

արժեկտրոնային

ժամանակամիջոցից ոչ ավել) ներդրումային հորիզոն ունեցող ներդրողների
համար:
Վարկային/դեֆոլտի

Ներդրողները

ռիսկ:

ցանկացած

թողարկողի

կորպորատիվ պարտատոմսեր ձեռք բերելիս (ապահովված պարտատոմսերի
դեպքում ավելի քիչ) իրենց վրա են վերցնում թողարկողի վարկային ռիսկը, որը
կապված

է

ապագայում

վատթարացման,

թողարկողի

արժեկտրոնային

հնարավոր

ֆինանսական

վճարումներ

վիճակի

իրականացնելու

կամ

պարտատոմսերը իրենց անվանական արժեքով մարման անհնարինության և
հավանական սնանկացման հետ:
Իրացվելիության
բարձրացման

համար

ներդրումային

Թողարկողը

ռիսկ:

պարտատոմսերի

վերջիններիս

որակներով

նախատեսում

(թողարկողի

է

իրացվելիության
օժտել

վարկանիշ,

որոշակի

պարբերական

արժեկտրոնային վճարումներ, մրցակցային եկամտաբերություն, ցուցակում և
առևտրին թույլատվություն կարգավորվող շուկայում, ինչպես նաև շուկա
ստեղծող

ընկերության

պայմանագրի
Թողարկողը

կամ

կնքման

ընկերությունների

բանակցությունների

չի

կարող

երաշխավորել,

պարտատոմսերը

դրանց

շրջանառության

տնտեսական

միջավայրի

բացասական

որ

հետ

համապատասխան

վարում):
իր

Այնուամենայնիվ,

կողմից

ժամկետի

թողարկված

ընթացքում

ելնելով

փոփոխություններից

և/կամ

ֆինանսական շուկայի անբարենպաստ միտումներից ներդրողները ցանկացած
պահի

կարող

են

իրացնել

կամ

ձեռք

բերել

երկրորդային

շուկայում

(կարգավորվող շուկայում) իրենց համար ֆինանսապես շահավետ գնով:
Արտարժութային ռիսկ: Թողարկվող պարտատոմսերն արտահայտված են ՀՀ
դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, և հետևապես նեդրումները և ներդրումների ետ
ստացումը

(պարտատոմսերի

ձեռք

բերման/մարման

դիմաց

ստացվող

գումարներ) իրականացվելու են համապատասխանաբար ՀՀ դրամով, ԱՄՆ
դոլարով, եվրոյով: Ուստի, այս իմաստով արտարժութային ռիսկն առկա է այն
ներդրողների

մոտ,

պարտատոմսերում

ովքեր
ներդնելու

իրենց

դրամական

նպատակով

միջոցները

ստիպված

կլինեն

սույն
իրենց

ֆինանսական միջոցները փոխարկել այլ արժույթներից ՀՀ դրամի, ԱՄՆ դոլարի
կամ եվրոյի:
Ինֆլյացիոն կամ գնողունակության ռիսկ: ՀՀ-ում գնաճի առկայության
պարագայում, Թողարկողի կողմից իր պարտատոմսերի դիմաց առաջարկվող
անվանական արժեկտրոնային եկամտաբերությունը գնահատելիս ներդրողները
պետք է հաշվի առնեն, որ իրական եկամտաբերությունը կարող է լինել ավելի
ցածր (գնաճի չափով) անվանական արժեկտրոնային եկամտաբերությունից:
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Վարկանիշի փոփոխության ռիսկ: Այլ հավասար պայմաններում պարտատոմսի
գինը սովորաբար ուղիղ կախվածության մեջ է գտնվում Թողարկողի և/կամ հենց
պարտատոմսի վարկային ռիսկը նկարագրող վարկանիշից/վարկանիշներից
(S&P,

Moody’s,

պարտատոմսի

Fitch):
գինն

Վարկանիշի
ընկնում

է

իջեցման
կամ

արդյունքում

նույնն

է,

որ

սովորաբար

պարտատոմսի

եկամտաբերության մեծության նկատմամբ սպասումները բարձրանում են:

3.2

Հիմնական տեղեկատվություն

Առաջարկի նպատակը և, հնարավորության դեպքում, հնարավոր ներգրավվող զուտ գումարների մեծությունը՝ բաժանված ըստ
օգտագործման նախատեսվող ուղղությունների: Այդ ուղղությունները պետք է դասակարգել ըստ առաջնահերթության: Այստեղ զուտ գումար
ասելով հասկանում ենք հավաքագրված համախառն գումարի և այդ գումարները հավաքագրելու համար կատարված ծախսերի
տարբերությունը:

Բանկի կողմից պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման նպատակն է
միջոցների

ներգրավումը,

որոնք

ուղղվելու

են

միջնաժամկետ

վարկերի

տրամադրմանը, սակայն միևնույն ժամանակ Բանկն այս թողարկմամբ
նպատակ

ունի

հասնելու

հաշվեկշռի

պասիվային

մասի

կառավարման

արդյունավետության բարձրացմանը, այլ հավասար պայմաններում ավելի քիչ
ծախսատար միջոցների ներգրավմանը, հնարավոր ավանդատուների բազայի
ընդլայնմանը և տարատեսականացմանը (դիվերսիֆիկացիա), նախքան Բանկի
առաջնային հանրային տեղաբաշխումը (IPO) հնարավոր ներդրողներին Բանկի
ներդրումային գործիքների հետ ծանոթացմանը, Բանկի վարկային ռիսկի
վերաբերյալ տեղեկատվության տարածմանը հնարավոր ներդրողների լայն
շրջանակում։
Բանկի կողմից երկար տարիներ շարունակ իրականացվել է ֆինանսավորման
աղբյուրների

տարատեսականացման

(դիվերսիֆիկացիա)

գործուն

քաղաքականություն, որի նպատակն է եղել բանկի համար ապահովել մեկ
ֆինանսավորողի կամ մի քանի ֆինանսավորողների խմբի ռիսկի նվազեցումը,
հաշվեկշռի երկարաժամկետ պարտավորությունների մասի ֆինանսավորման
կայուն ենթակառուցվածքների ու հարմոնիկ գործարար հարաբերությունների
ստեղծումը:

3.2.1

Վերջնական

պայմանների

հրապարակման ձևը
Ծրագրային ազդագրի գրանցումից հետո արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական պայմանների
հրապարակման մեթոդը, ընդ որում, եթե ծրագրային ազդագրի գրանցման պահին թողարկողը դեռևս չի որոշել թողարկման վերջնական
պայմանների հրապարակման մեթոդը, նշվում է, թե հասարակությունը ինչպես և երբ կարող է տեղեկություններ ստանալ այդ մասին.

Պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, շրջանառության ու մարման
վերջնական պայմանները ենթակա են որոշման Բանկի Տնօրինության կողմից
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ)
աշխատանքային օր առաջ:
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Արժեթղթերի

յուրաքանչյուր

թողարկման

համար

կազմվող

թողարկման

վերջնական պայմանները ՀՀ ԿԲ են ներկայացվում և հրապարակվում
հրապարակային տեղաբաշխումը սկսելուց առնվազն 3 (երեք) աշխատանքային
օր առաջ:
Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման վերջնական պայմանները Թողարկողը
պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային կայքում:

3.3

Պարտատոմսերի վերաբերյալ տեղեկատվություն
3.3.1

Արժեթղթերի տեսակը և դասը

Արժեթղթերի տեսակը և դասը, ներառյալ արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN) կամ այլ նմանատիպ տարբերակիչ ծածկագիր
(առկայության դեպքում)

Թողարկվող պարտատոմսերն անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր
են, անբաժանելի են և փոխարկելի չեն: Թողարկվող պարտատոմսերը դեռևս
չունեն տարբերակիչ ծածկագիր:
3.3.2

Երկիրը

Երկիրը, որի օրենսդրության համաձայն թողարկվել են տվյալ արժեթղթերը

Պարտատոմսերը
օրենսդրության

թողարկվելու
և

են

ՀՀ

ենթաօրենսդրական

տարածքում`

ակտերի:

Վեճերի

համաձայն
և

ՀՀ

դատական

գործընթացների առկայության դեպքերում վերջիններս կարգավորվելու են ՀՀ
օրենսդրության համաձայն:

3.3.3

Արժեթղթերի ձևը

Արժեթղթերի ձևը (փաստաթղթային կամ ոչ փաստաթղթային): Ոչ փաստաթղթային արժեթղթերի դեպքում պետք է նշել այն անձի
անվանումը, որը վարում է այդ ոչ փաստաթղթային արժեթղթերի ռեեստրը

Թողարկված պարտատոմսերը ոչ փաստաթղթային են, իսկ պարտատոմսերի
սեփականատերերի/անվանատերերի

ռեեստրը

կվարի

«Հայաստանի

Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ը (ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վազգեն
Սարգսյան 26/1 5-րդ հարկ, հեռ.՝ (+374) 60 615555)` ըստ «Հայաստանի
Կենտրոնական

Դեպոզիտարիա»

ԲԲԸ-ի

(այսուհետ`

Դեպոզիտարիա)

համապատասխան կանոնների, ընթացակարգերի:

3.3.4

Արժեթղթի

անվանական

արժեքը

և

քանակը
Արժեթղթի անվանական արժեքը և քանակը (առկայության դեպքում)

Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը կազմում է ՀՀ դրամով թողարկվող
պարտատոմսերի դեպքում 100,000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, ԱՄՆ
դոլարով թողարկումների դեպքում՝ 100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար, եվրոյով
թողարկումների

դեպքում՝

100

(մեկ

հարյուր)

եվրո:

Թողարկվող

և
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տեղաբաշխվող

(վաճառվող)

պարտատոմսերի

քանակը

կհաշվարկվի

Թողարկման ծավալին ու անվանական արժեքին համապատասխան:

3.3.5

Թողարկման արժույթը

Թողարկման արժույթը ՀՀ դրամն է,ԱՄՆ դոլարը և եվրոն:

3.3.6

Պարտատոմսերի դասակարգման մասին
տեղեկատվություն

Առաջարկվող (կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրվող) արժեթղթերի դասակարգման մասին տեղեկատվություն` թողարկողի
պարտավորությունների մարման հերթականության տեսանկյունից (ստորադասությունը): Ներկայացնել նաև տեղեկատվություն այն մասին,
թե ինչ պայմանների դեպքում է հնարավոր այդ արժեթղթերի վերադասակարգումը

Համաձայն ՀՀ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային
ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական
ընկերությունների

սնանկության

մասին

օրենքի`

Թողարկողի

լուծարման

դեպքում նրա պարտատերերի պահանջները բավարարվում են հետևյալ
հերթականությամբ`
•

առաջին` ադմինիստրացիայի, լուծարային կառավարչի կողմից օրենքով
սահմանված լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ և
հիմնավորված ծախսերը, այդ թվում` աշխատավարձը` ՀՀ ԿԲ-ի խորհրդի
կողմից հաստատված նախահաշվի շրջանակներում.

•

երկրորդ` այն պարտատերերի պահանջները, որոնք Բանկին վարկ,
փոխառություն են տրամադրել կամ Բանկում ավանդ են ներդրել կամ
բանկային հաշվին դրամական միջոցներ են մուտքագրել Բանկում
ադմինիստրացիա նշանակվելուց հետո, բացառությամբ պարտատիրոջ և
ՀՀ ԿԲ-ի միջև կնքված պայմանագրով սահմանված դեպքերի.

•

երրորդ`

ՀՀ

և

օտարերկրյա

քաղաքացիների,

ինչպես

նաև

քաղաքացիություն չունեցող անձանց ՀՀ դրամով բանկային ավանդները
և բանկային հաշիվներին առկա մնացորդները` մինչև 10 միլիոն դրամի
չափով, իսկ արտարժութային ավանդների (հաշիվների) դեպքում` 5
միլիոն դրամին համարժեք չափով, ընդ որում` բանկի նկատմամբ
ունեցած պահանջի գումարը 10 միլիոն դրամը (պահանջը արտարժույթով
արտահայտված լինելու դեպքում` 5 միլիոն դրամին համարժեք չափը)
գերազանցելու դեպքում, տվյալ անձի` մինչև 10 միլիոն դրամի չափով
(պահանջը արտարժույթով արտահայտված լինելու դեպքում` 5 միլիոն
դրամին համարժեք չափով) պահանջը բավարարվում է երրորդ հերթով,
իսկ այդ գումարը գերազանցող պահանջը` չորրորդ հերթով:
•

չորրորդ` բանկի այլ պարտավորությունները, ներառյալ` Ավանդների
հատուցումը

երաշխավորող

հիմնադրամի

կողմից

հատուցման

կազմակերպման հետ կապված ծախսերը, բացառությամբ երկրորդ
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հերթում ընդգրկված բանկային ավանդների և բանկային հաշիվների
մնացորդների.
•

հինգերորդ` պետական բյուջեի և համայնքների բյուջեների նկատմամբ
բանկի պարտավորությունները, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ
պարտադիր վճարումները.

•

վեցերորդ` ստորադաս փոխառություններից բխող պահանջները.

•

յոթերորդ` բանկի մասնակիցների պահանջները:

Թողարկողի
յուրաքանչյուր

կողմից

առաջարկվող

հերթի

պահանջները

պարտատոմսերի
բավարարվում

սեփականատերերի
են

նախորդ

հերթի

պահանջները լրիվ բավարարվելուց հետո:
Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու
մասին ՀՀ օրենքի և նույն օրենքի հիման վրա ընդունված իրավական այլ
ակտերի իմաստով բանկի թողարկած անվանական արժեթղթերով, տվյալ
դեպքում` Պարտատոմսերով, ֆիզիկական անձանցից (այդ թվում՝ անհատ
ձեռնարկատերերից), ներգրավված դրամական միջոցները համարվում են
բանկային ավանդ, որոնց հատուցումը երաշխավորված է նույն օրենքով
սահմանված կարգով և պայմաններով, հետևյալ չափերով`
•

եթե Ներդրողն անվճարունակ բանկում ունի միայն դրամային
Պարտատոմսեր, ապա երաշխավորված դրամական միջոցների
չափը տասը միլիոն ՀՀ դրամ է.

•

եթե Ներդրողն անվճարունակ բանկում ունի միայն արտարժութային
Պարտատոմսեր, ապա երաշխավորված դրամական միջոցների
չափը հինգ միլիոն ՀՀ դրամ է.

•

եթե

Ներդրողն

անվճարունակ

բանկում

ունի

դրամային

և

արտարժութային Պարտատոմսեր, և դրամային Պարտատոմսերի
գումարը հինգ միլիոն ՀՀ դրամից ավելի է, ապա երաշխավորվում է
միայն դրամային Պարտատոմսերի գումարը` մինչև տասը միլիոն ՀՀ
դրամով.
•

եթե

Ներդրողն

անվճարունակ

արտարժութային

բանկում

Պարտատոմսեր,

ունի

և

դրամային

նրա

և

դրամային

Պարտատոմսերի գումարը պակաս է հինգ միլիոն ՀՀ դրամից, ապա
երաշխավորվում

է

դրամային

Պարտատոմսերի

գումարն

ամբողջությամբ և արտարժութային Պարտատոմսերի գումարը` հինգ
միլիոն

դրամի

և

հատուցված

դրամային

Պարտատոմսերի

տարբերության չափով:
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Ներդրողի` նույն բանկում ունեցած բոլոր դրամային ավանդները, ներառյալ`
Պարտատոմսերում ներդրումները համարվում են մեկ ավանդ, բացառությամբ
չերաշխավորված ավանդների և ավանդատուի` նույն բանկում ունեցած բոլոր
արտարժութային ավանդները համարվում են մեկ ավանդ, բացառությամբ
չերաշխավորված ավանդների:
Երաշխավորված ավանդի հատուցման ենթակա գումարը հաշվարկելիս առաջին
հերթին հաշվարկվում են դրամային ավանդները, իսկ երկրորդ հերթին`
արտարժութային ավանդները:
Երաշխավորված ավանդների հատուցման դեպք (այսուհետ` հատուցման դեպք)
է համարվում «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային
ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական
ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ oրենքով սահմանված կարգով
բանկին անվճարունակ ճանաչելը և ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշմամբ բանկի կողմից
oրենքով

և

պայմանագրերով

սահմանված

ժամկետներում

ավանդները

վերադարձնելն ի վիճակի չլինելու փաստը հաստատելը կամ «Բանկերի,
վարկային

կազմակերպությունների,

ներդրումային

ընկերությունների,

ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների
սնանկության մասին» ՀՀ oրենքով սահմանված կարգով բանկին սնանկ
ճանաչելը (այսուհետ` բոլոր դեպքերի համար` անվճարունակ բանկ):
Պարտատոմսերի վերադասակարգում կարող է տեղի ունենալ նոր արժեթղթերի
թողարկման դեպքում, եթե դրանք համարվելու են վերադաս, այն էլ միայն այն
մասով, որը չի վերաբերվում ավանդների երաշխավորման հիմնադրամին:

3.3.7
Արժեթղթերից

բխող

իրավունքների

Արժեթղթերից բխող իրավունքները

նկարագրությունը (ներառյալ`

իրավունքների սահմանափակումները)

և

այդ

իրավունքների

իրականացման գործընթացը,

Պարտատոմսերի

թողարկման

մասին

որոշմամբ

սահմանվել

են

պարտատոմսերից բխող հետևյալ իրավունքները`
1)

ստանալ

պարտատոմսերով

նախատեսված

արժեկտրոնային

եկամուտները և մարման գումարը` ըստ Ազդագրով սահմանված
կարգի: Արժեկտրոնային եկամտի ստացման և շրջանառության
ժամկետի վերջում պարտատոմսերի մարման գումարի ստացման
իրավունքի

իրականացման

համար

ներդրողներից

լրացուցիչ

գործողությունների կատարում չի պահանջվում և արժեկտրոնային
եկամուտը/պարտատոմսի

մարման

գումարը

փոխանցվում

է

ներդրողի բանկային հաշվին Թողարկողի կողմից,
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2)

Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի արժեկտրոնները և/կամ
մարման գումարը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում
ձեռնարկել պարտատոմսերի սեփականության իրավունքից բխող
իր պահանջների բավարարման ուղղությամբ օրենսդրությամբ
թույլատրվող գործողություններ,

3)

Գրավադրել

պարտատոմսերը

օրենսդրությամբ

սահմանված

կարգով,
4)

Իր ցանկությամբ օտարել պարտատոմսերը ֆոնդային բորսայում
(ֆոնդային

բորսայում

ցուցակված

լինելու

դեպքում)

կամ

արտաբորսայում` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ oրենքով
(այսուհետ տեքստում՝ Օրենք) սահմանված կարգով, ընդ որում
ներդրողները պետք է հաշվի առնեն, որ Օրենքով արգելվում է
կարգավորվող

շուկայից

(ֆոնդային

բորսա)

դուրս

վաճառել

կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված արժեթղթեր,
o

ՀՀ ԿԲ կողմից կնքվող գործարքները, դրանք ՀՀ ԿԲ և ֆին.
շուկայի մասնագիտացված ընկերությունների միջև հնարավոր
գործարքներն են,

o

թողարկողի կողմից իր թողարկած արժեթղթերի հետգնման
կամ ձեռքբերման գործարքները:

Միաժամանակ,

պարտատոմսի

սեփականատերը

պարտավոր

է

պարտատոմսերի թողարկման պայմաններով սահմանված ժամկետներում
իրականացնել պարտատոմսերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գումարների
փոխանցում համապատասխան բանկային հաշվին, կատարել պարտատոմսերի
ձեռքբերումից, օտարումից և այլ գործողություններից ծագող դրամային և ոչ
դրամային

ցանկացած

պարտավորություն,

ինչպես

նաև

կրել

օրենքով

նախատեսված այլ պարտականություններ:

3.3.8

Անվանական տոկոսադրույքը և վճարման
պայմանները

Անվանական տոկոսադրույքը և այդ տոկոսների վճարման պայմանները, մասնավորապես, տոկոսների վճարման պարբերականությունը,
կոնկրետ օրերը (օրերի հաշվարկման կարգը), տոկոսի ստացման հայտերի ներկայացման թույլատրելի ժամանակահատվածը և մայր
գումարի վերադարձման կարգը: Եթե տոկոսադրույքը ֆիքսված չէ (փոփոխուն է), ապա` ներկայացնել տեղեկատվություն, թե ինչ ցուցանիշից
(դրա փոփոխությունից) է կախված տոկոսադրույքի մեծությունը, և որտեղ կարելի է ստանալ այդ ցուցանիշի (դրա փոփոխության) մասին
տեղեկատվություն: Այս դեպքում պետք է նաև նկարագրել, թե շուկայական ինչպիսի պայմաններ կարող են ազդել այդ ցուցանիշների վրա,
ինչպես նաև այն մասին, թե ով է իրականացնելու այդ փոփոխուն տոկոսադրույքի հաշվարկը

Պարտատոմսերի դիմաց հաշվարկվելու և վճարվելու է արժեկտրոնային
անվանական եկամուտ, որը ենթակա է որոշման Բանկի Տնօրինության կողմից
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ)
աշխատանքային օր առաջ:
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Պարտատոմսերի

դիմաց

նախատեսվող

արժեկտրոնային

եկամուտների վճարման պարբերականությունը

անվանական

ենթակա է որոշման Բանկի

Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող
ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ:
ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով թողարկված պարտատոմսերի դիմաց
նախատեսվող

արժեկտրոնային

եկամուտը

հաշվարկվելու

է

համապատասխանբար ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, իսկ ներդրողներին
վճարվելու է ՀՀ դրամով: ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով թողարկված պարտատոմսերի
դիմաց արժեկտրոնների վճարման համար հիմք է ընդունվում արժեկտրոնների
վճարման օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա համար ՀՀ ԿԲ կողմից ԱՄՆ
դոլարի և եվրոյի նկատմամբ հրապարակված միջին փոխարժեքը :
Արժեկտրոնների

հաշվարկման

օրերը

ենթակա

են

որոշման

Բանկի

Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող
ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ:
Արժեկտրոնները

պարտատոմսերի

սեփականատերերին

և/կամ

անվանատերերին վճարվելու (մարվելու) են արժեկտրոնների հաշվարկման օրը:
Եթե հաշվարկման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա արժեկտրոնի վճարման
(մարման) օր է համարվում դրան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:
Արժեկտրոնները

(տոկոսագումարները)

պարտատոմսերի

արժեկտրոնների

ստանալու

իրավունք

հաշվարկման

օրվան

ունեն

նախորդող

աշխատանքային օրը Դեպոզիտարիայի աշխատանքային օրվա ավարտի
դրությամբ պարտատոմսերի սեփականատերերի/անվանատերերի ռեեստրում
գրանցված անձինք (սեփականատերերը կամ անվանատերերը):
Թողարկողը արժեկտրոնների մարման (վճարման) օրը պարտատոմսերի
սեփականատերերի

և/կամ

անվանատերերի

ռեեստրի

հիման

վրա

պատրաստում է տեղեկանք պարտատոմսերի արժեկտրոնների գումարներ
ստանալու իրավունք ունեցող անձանց (սեփականատերեր կամ անվանատերեր)
վերաբերյալ`

ներառյալ

արժեկտրոնների

գումարի

փոխանցման

համար

անհրաժեշտ տվյալները:
Արժեկտրոնային

վճարումների

համար

նախատեսվող

գումարներն

անվանատերերին և/կամ սեփականատերերին վճարվում են մինչև 0,1 ՀՀ դրամ
ճշտությամբ (ընդ որում կլորացումը իրականացվում է թվաբանական կլորացման
կանոններին

համաձայն՝

մինչև

ամենամոտ

ամբողջ

տասնավոր

թիվը):

Թվաբանական կլորացման կանոնի ներքո հարկ է հասկանալ կլորացման այն
մեթոդը, որի դեպքում միավորի ամբողջ թիվը չի փոխվում, եթե կլորացման
ենթակա տասնորդական միավորը հավասար է 0-ից 4-ի, և փոխվում է՝
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մեծանալով մեկ միավորով, եթե կլորացման ենթակա տասնորդական միավորը
հավասար է 5-ից 9-ի:
Թողարկողը

արժեկտրոնի

պարտատոմսերի
նշված

գումարները

սեփականատերերի

բանկային

հաշիվներին

վճարելու

է

անկանխիկ

և/կամ անվանատերերի

փոխանցելու

միջոցով:

ձևով`

ռեեստրում

Պարտատոմսերի

սեփականատերերի և/կամ անվանատերերի ռեեստրում նշված բանկային
հաշվեհամարների ճիշտ չլինելու դեպքում Բանկը հարցում է ուղարկում
Դեպոզիտարիա բանկային հաշվեհամարը ճշտելու և համապատասխան
փոխանցում իրականացնելու համար: Ռեեստրում ճիշտ

հաշվեհամարի

բացակայության դեպքում վճարումը իրականացվում է ներդրողին առձեռն՝
Բանկի գլխամասային գրասենյակում: Պարտատոմսերի սեփականատերերի
և/կամ

անվանատերերի

ռեեստրում

նշված

բանկային

հաշվեհամարների

բացակայության կամ ճիշտ չլինելու դեպքում գումարը կփոխանցվի/կսառեցվի
Բանկում` այդ նպատակով բացված հաշվեհամարին, այնուհետև՝ Բանկը
կգործադրի բոլոր ողջամիտ ջանքերը ներդրողին հայտնաբերման ու գումարի
փոխանցման ուղղությամբ:
Արժեկտրոնի կուտակումն իրականացվելու է հետևյալ բանաձևով`

𝐶𝐶 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 × ×
𝑘𝑘 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
•

AI – կուտակված արժեկտրոնային եկամուտն է,

•

FV – մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքն է,

•

C – տարեկան արժեկտրոնային անվանական տոկոսադրույքն է`

արտահայտված տոկոսներով,
•

k

–

մեկ

տարում

վճարվող

արժեկտրոնների

թիվն

է,

հաճախականությունը,
•

Օրերի

հաշվարկման

պայմանականությունը

Թողարկողի

պարտատոմսերի համար համարվում է Actual/Actual-ը, ընդ որում
o

DCS – գործարքի կատարման օրվան նախորդող արժեկտրոնի
մարման/արժեկտրոնի կուտակման սկզբի ամսաթվի և գործարքի
կատարման օրվա միջև եղած օրերի քանակն է համապատասխան
պայմանականության դեպքում [D2M2Y2 - D1M1Y1];

o

DCC

–

արժեկտրոնային

փուլի

օրերի

քանակն

է

համապատասխան պայմանականության դեպքում [D3M3Y3 D1M1Y1];
o

D1M1Y1 – գործարքի կատարման օրվան նախորդող արժեկտրոնի
մարման/ արժեկտրոնի կուտակման սկզբի ամսաթիվն է;

o

D2M2Y2 – գործարքի կատարման ամսաթիվն է;
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o

D3M3Y3 – գործարքի կատարման օրվան հաջորդող արժեկտրոնի
մարման/անվանական արժեքի մարման ամսաթիվն է:

3.3.9

Արժեթղթերի մարման ժամկետը

Արժեթղթերի մարման ժամկետը: Մասնակի մարումների դեպքում, դրա նկարագիրը: Վաղաժամկետ մարման հնարավորության դեպքում
(թողարկողի կամ ներդրողի նախաձեռնությամբ), դրա ժամկետները և պայմանները:

Պարտատոմսերի մարման օրը ենթակա է որոշման Բանկի Տնօրինության
կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն
5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ:
Պարտատոմսերի սեփականատերերի/անվանատերերի ռեեստրը փակվում է
պարտատոմսերի

մարման

Դեպոզիտարիայի

օրվան

նախորդող

աշխատանքային

աշխատանքային

օրվա

ավարտի

օրը`

դրությամբ:

Պարտատոմսերի մարման գումարն իրավունք ունեն ստանալ մինչև ռեեստրի
փակման պահը պարտատոմսերի սեփականատերերի և/կամ անվանատերերի
ռեեստրում գրանցված անձինք:
Պարտատոմսերի մարման գումարները պարտատոմսերի սեփականատերերին/
անվանատերերին վճարվում են պարտատոմսերի մարման օրը: Եթե մարման
օրը ոչ աշխատանքային օր է, ապա մարման գումարները վճարվում են մարման
օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը:
Թողարկողը պարտատոմսերի մարման գումարները վճարում է անկանխիկ
ձևով` պարտատոմսերի սեփականատերերի/անվանատերերի ռեեստրում նշված
բանկային

հաշիվներին

փոխանցելու

միջոցով:

Պարտատոմսերի

սեփականատերերի և/կամ անվանատերերի ռեեստրում նշված բանկային
հաշվեհամարների ճիշտ չլինելու դեպքում Բանկը հարցում է ուղարկում ՀՀ
կենտրոնական

դեպոզիտարիա

բանկային

հաշվեհամարը

ճշտելու

և

համապատասխան փոխանցում իրականացնելու համար: Ռեեստրում ճիշտ
հաշվեհամարի

բացակայության

դեպքում

վճարումը

իրականացվում

է

ներդրողին առձեռն՝ Բանկի գլխամասային գրասենյակում:
ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով թողարկված պարտատոմսերի մարման
դիմաց վճարումները կատարվելու են համապատասխանաբար ՀՀ դրամով,
ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով:
Հաշվի

առնելով

պարտատոմսերի

պարտատոմսերի

անվանական

մարման

կապված

հետ

արժեքի

հնարավոր

արժույթը

և

միջբանկային

փոխանցումների անհրաժեշտությունը (եթե ներդրողի ՀՀ դրամային, ԱՄՆ
դոլարով

կամ

Եվրոյով

հաշիվը

չի

գտնվում

հաշվարկային

բանկում),

ներդրողները պետք է նկատի ունենան, որ մարման գումարների փոխանցման
(միջբանկային փոխանցումներ) հետ կապված միջնորդավճարների ծախսերը
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պետք է կատարվեն ներդրողի հաշվին, հետևաբար նման ներդրողները մարման
գումարները կստանան պահումներով` համապատասխան Բանկում և այլ
միջնորդ բանկերում (եթե այդպիսիք կլինեն) գործող սակագների:
Թողարկողը վճարման/մարման հանձնարարագրի(րերի) իրականացման հետ
միաժամանակ

կտեղեկացնի

պարտատոմսերի

Դեպոզիտարիային`

մարման

վերաբերյալ

ներկայացնելով
համապատասխան

հանձնարարական(ներ):
Պարտատոմսերի

մասնակի

մարումներ

կամ

վաղաժամկետ

մարում

չի

նախատեսվում:

3.3.10

Արժեթղթերի

տարեկան

եկամտաբերությունը
Արժեթղթերի տարեկան եկամտաբերությունը: Համառոտ նկարագրել նաև դրա հաշվարկման մեթոդը:

Արժեթղթերի եկամտաբերությունը ենթակա է որոշման Բանկի Տնօրինության
կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն
5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ սույն Ազդագրի 3.4.3.1 մասում բերված
բանաձևի համաձայն:

3.3.11

Նոր

թողարկման

մասին

տեղեկատվություն
Եթե առաջարկվող արժեթղթերը նոր թողարկում են, ապա իրավասու մարմնի որոշման համառոտ բովանդակությունը այդ նոր թողարկման
մասին:

Պարտատոմսերի թողարկման վերաբերյալ որոշումն ընդունվել է Բանկի
Խորհրդի 2019թ հունվարի 8-ի արտահերթ նիստում (Որոշում թիվ 08-3/18/10):
Որոշմամբ ամրագրվել է այն առավելագույն ծավալը, որի շրջանակներում Բանկի
Տնօրինությունը առանձին որոշմամբ (որոշումներով) կարող է իրականացնել
պարտատոմսերի

տեղաբաշխում

(տեղաբաշխումներ):

Պարտատոմսերի

տեղաբաշխումներին վերաբերող վերջնական պայմանները հաստատված են
համարվում համաձայն պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող
ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ կայացված Բանկի
Տնօրինության որոշման (որոշումների), այնքանով, որքանով վերջիններս չեն
հակասում

օրենսդրությանը

և

Բանկի

Խորհրդի

թիվ

____

որոշման

պայմաններին:

3.3.12

Շրջանառության սահմանափակումներ

Արժեթղթերի ազատ շրջանառելիության սահմանափակումների նկարագրությունը

Թողարկողի կանոնադրությամբ կամ պարտատոմսերի թողարկման մասին
Թողարկողի համապատասխան իրավասու մարմնի որոշմամբ պարտատոմսերի
թողարկման, ինչպես նաև պարտատոմսերում ներդրումներ կատարողների
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նկատմամբ

որևէ

այլ

սահմանափակումներ

չեն

սահմանվում,

բացի

տեղաբաշխման ընթացքում մեկ ներդրողի նկատմամբ կիրառվող ձեռք բերվող
պարտատոմսերի ծավալի սահմանափակումից, եթե նման որոշում կայացվի
Բանկի Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող
ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ:
Պարտատոմսերի

ազատ

շրջանառության

հետ

կապված

որևէ

այլ

սահմանափակումներ չկան` բացառությամբ օրենքով և ենթաօրենսդրական
ակտերով սահմանված դեպքերի:
Թողարկողը պարտադիր դիմելու է պարտատոմսերը կարգավորվող շուկայում
ցուցակելու համար, և, համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության, պարտատոմսերի
ցուցակման դեպքում վերջիններիս հետագա շրջանառությունը կարող է
իրականացվել միայն կարգավորվող շուկայում:
Ներդրողները կարող են իրենց ցանկությամբ օտարել պարտատոմսերը
ֆոնդային բորսայում (ցուցակված և առևտրին թույլատրված լինելու դեպքում)
կամ արտաբորսայում` օրենքով սահմանված կարգով, ընդ որում ներդրողները
պետք է հաշվի առնեն, որ ՀՀ օրենսդրությամբ չի թույլատրվում կարգավորվող
շուկայից (ֆոնդային բորսա) դուրս վաճառել կարգավորվող շուկայում առևտրին
թույլատրված կորպորատիվ արժեթղթեր, բացառություն են կազմում.
•

ՀՀ ԿԲ կողմից կնքվող գործարքները. դրանք ՀՀ ԿԲ և ֆին. շուկայի
մասնագիտացված ընկերությունների միջև հնարավոր գործարքներն են,

•

թողարկողի կողմից իր թողարկած արժեթղթերի հետգնման կամ
ձեռքբերման գործարքները:

3.3.13

Արժեթղթերից ստացվող եկամուտների
հարկումը

Արժեթղթերից ստացվող եկամուտների հարկման կարգի ամբողջական և մանրամասն նկարագիրը

Կարևոր

ծանուցում:

Չնայած

այն

հանգամանքի,

որ

Թողարկողը,

իրականացնելով իր լավագույն ջանքերը և առկա գիտելիքները, սույն
բաժնում ներկայացնում է արժեթղթերից ստացվող եկամուտների հարկման
մոտեցումները
հայտարարել,

ՀՀ-ում,
որ

այնուամենայնիվ

ներդրողներն

այն

Թողարկողը

չպետք

է

ցանկանում

համարեն

է

հարկային

խորհրդատվություն և ներդրումներ անելիս հիմնվեն միայն այս բաժնում
ներկայացված նյութի վրա: Թողարկողը չի երաշխավորում, որ ներդրողի
կողմից

Ազդագրի

օրենսդրությունը

ստացման

և

ծանոթացման

կհամապատասխանի

պահին

հարկային

ներկայացվածին,

կամ

համարժեքորեն կիրառություն կունենա ՀՀ հարկային մարմինների կողմից և
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ցանկացած պարագայում խորհուրդ է տալիս օգտվել մասնագիտացված
հարկային խորհրդատվության ծառայություններից: Թողարկողը ցանկանում
է հայտարարել, որ սույնով զերծ է մնում ցանկացած ներդրողի հնարավոր
պահանջներից

կապված

հարկային

օրենսդրության

և

հարկման

մեխանիզմների կիրառման և /կամ փոփոխության արդյունքում առաջացած
ֆինանսական պահանջների նկատմամբ պատասխանատվությունից:
Թողարկողի պարտատոմսերից ստացվող եկամուտն ենթակա է հարկման
շահութահարկով (իրավաբանական անձանց համար) և եկամտային հարկով
(ֆիզիկական անձանց համար):
3.3.13.1 Շահութահարկով հարկման կարգը և

նկարագիրը
ՀՀ-ում շահութահարկ են վճարում (հարկատու են) ՀՀ ռեզիդենտները և ոչ
ռեզիդենտները, բացառությամբ ՀՀ պետական կառավարչական հիմնարկների,
ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունների և ՀՀ ԿԲ-ի: ՀՀ Հարկային օրենսգրքով (այսուհետ՝
Հարկային օրենսգիրք) ՀՀ ռեզիդենտ կազմակերպություն (այսուհետ` ռեզիդենտ
կազմակերպություն) է համարվում այն կազմակերպությունը, որի գտնվելու վայրը
հանդիսանում է ՀՀ-ն:
Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հարկումը
Ռեզիդենտների համար հարկվող օբյեկտ է համարվում ՀՀ տարածքում և նրա
սահմաններից

դուրս ստացվող

հարկվող

շահույթը:

Հարկվող

շահույթը

հարկատուի համախառն եկամտի և Հարկային օրենսգրքի սահմանված
նվազեցումների

դրական

տարբերությունն

է:

Շահութահարկի

գումարը

ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար հաշվարկվում է հարկվող շահույթի
նկատմամբ` 20 (քսան) տոկոս դրույքաչափով:
Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հարկումը
Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար հարկվող օբյեկտ է համարվում
հայաստանյան

աղբյուրներից

ստացվող

հարկվող

շահույթը:

Համաձայն

Հարկային օրենսգրքի՝ հայաստանյան աղբյուրներից ստացվող եկամուտներին
են դասվում նաև ոչ ռեզիդենտի՝ ռեզիդենտից կամ ոչ ռեզիդենտից ստացված
պասիվ եկամուտները: Ընդ որում, ոչ ռեզիդենտի ստացված պասիվ եկամուտներ
են համարվում ոչ ռեզիդենտի կողմից իր գույքի կամ այլ ակտիվների ներդրմամբ
(տրամադրելով) ՀՀ տարածքում բացառապես այլ անձանց գործունեությունից
ստացված եկամուտները, այսինքն՝ շահաբաժիններ, տոկոսներ, ռոյալթիներ և
այլ պասիվ եկամուտներ:
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ՀՀ-ում

ոչ

ռեզիդենտի

կողմից

հայաստանյան

աղբյուրներից

ստացվող

եկամուտների հարկումը կատարում է հարկային գործակալը՝ եկամտի վճարման
աղբյուրի մոտ: ՀՀ-ում ոչ ռեզիդենտի ստացած եկամտից վճարման աղբյուրի
մոտ Հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով հարկային գործակալները
շահութահարկը պահում են 10 (տասը) տոկոս դրույքաչափով:
3.3.13.2 Եկամտային հարկով հարկման կարգը և

նկարագիրը
ՀՀ-ում եկամտային հարկ են վճարում (հարկատու են) ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ
ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք: Ընդ որում, Հարկային օրենսգրքի համաձայն
ռեզիդենտ է համարվում այն ֆիզիկական անձը, որը հարկային տարում
(հունվարի 1-ից միչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ) uկuվող կամ ավարտվող
տաuներկուամuյա

ցանկացած

ժամանակահատվածում

գտնվել

է

ՀՀ-ում

ընդհանուր առմամբ 183 oր և ավելի, կամ ում կենuական շահերի կենտրոնը
գտնվում է ՀՀ-ում, ինչպես նաև ՀՀ-ում պետական ծառայության մեջ գտնվող
ժամանակավորապես ՀՀ տարածքից դուրս աշխատող ֆիզիկական անձը:
Կենսական շահերի կենտրոն է համարվում այն վայրը, որտեղ կենտրոնացված
են անձի ընտանեկան կամ տնտեսական շահերը: Մասնավորապես, համարվում
է, որ ֆիզիկական անձի կենսական շահերի կենտրոնը գտնվում է Հայաստանի
Հանրապետությունում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում է գտնվում նրա
տունը

կամ

այլ

բնակարանը,

ընտանիքը,

մասնագիտական

կամ

այլ

գործունեության հիմնական վայրը:
Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց հարկում
Ռեզիդենտի համար հարկվող օբյեկտ է համարվում ՀՀ տարածքում և նրա
սահմաններից դուրս ստացվող հարկվող եկամուտը:
Տոկոսագումարների համար եկամտային հարկը հաշվարկվում է 10 տոկոս
դրույքաչափով: Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց եկամուտներ վճարելիս
եկամտային հարկը պահում (գանձում) է հարկային գործակալը: Եկամտային
հարկի

պահումը

(գանձումը)

իրականացվում

է

տոկոսագումարների

յուրաքանչյուր վճարման դեպքում:
Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց հարկում
Ոչ

ռեզիդենտի

համար

հարկվող

օբյեկտ

է

համարվում

հայաստանյան

աղբյուրներից ստացվող հարկվող եկամուտը: Հարկվող եկամուտը հարկատուի
համախառն

եկամտի

և

Հարկային

օրենսգրքի

դրույթներին

համաձայն

իրականացված նվազեցումների դրական տարբերությունն է:
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Պարտատոմսերից

ստացված

եկամուտների

հարկման

կանոնները

և

եկամտային հարկի կիրառվող դրույքաչափը նույնն են ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական
անձանց համար:
Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց (եկամտային հարկի գծով),
ինչպես նաև ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց (շահութահարկի գծով)
համար հարկային գործակալ է հանդիսանում Թողարկողը:

3.4

Առաջարկի ժամկետները և պայմանները
3.4.1

Առաջարկի

պայմանները

և

վիճակագրությունը
Առաջարկի պայմանները, առաջարկի վիճակագրությունը, ակնկալվող ժամանակացույցը և այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են
առաջարկից օգտվելու համար

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ձևը (աճուրդ կամ ուղղակի վաճառք), ինչպես
նաև տեղաբաշխումն սկսելու օրը ենթակա են որոշման Բանկի Տնօրինության
կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն
5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: Տնօրինության որոշմամբ է սահմանվում
նաև տեղաբաշխման կազմակերպման եղանակը` Հայաստանի ֆոնդային
բորսայի տեղաբաշխման համակարգով կամ ֆոնդային բորսայից դուրս:
Հայաստանի

ֆոնդային

բորսայի

տեղաբաշխման

համակարգով

պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվում է համաձայն Արժեթղթերի
տեղաբաշխման կազմակերպման կանոնների:
Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում գործում են առաջարկից
օգտվելու հետևյալ պայմանները.
Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է կատարվի
պարտատոմսերի

ձեռքբերման

հայտ-հանձնարարականի

ներկայացման

հիմքով, ոչ ուշ քան պարտատոմսերի ձեռքբերման օրվա 16:30-ը: Եթե
համապատասխան գումարները վճարվում են պարտատոմսերի ձեռքբերման
օրը 16:30-ից հետո, ապա դրանք մուտքագրված են համարվում վճարմանը
հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պարտատոմսերի ձեռքբերման
համար կատարվող վճարումը համարվում է պատշաճ կերպով կատարված
հատուկ այդ նպատակով բացված բանկային հաշվին դրամական միջոցների
մուտքագրման պահից:
Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարական ներկայացնողները
պետք է տեղյակ լինեն, որ իրենց հայտ-հանձնարարակաները չբավարարվելու
կամ մասնակի բավարարվելու դեպքում պարտատոմսերի ձեռքբերման համար
վճարված գումարների`

հատուկ բանակային հաշվի

վրա

մնալը`

մինչև
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պարտատոմսերի
վերադարձնելու

թողարկման
պահը,

պայմանների

միջոցների

համաձայն

ապօրինի

պահում

դրանք

իրենց

կամ

դրանք

վերադարձնելուց խուսափել չի հանդիսանում և դրանց վրա տոկոսներ չեն
հաշվարկվում:
Բանկային փոխանցման միջոցով պարտատոմսերի ձեռքբերման համար
կատարվող վճարման դեպքում ներդրողները պարտավոր են իրենց հաշվին
հոգալ հնարավոր բանկային միջնորդավճարների հետ կապված ծախսերը:
Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի ներկայացումից հետո
սահմանված

ժամկետում

համապատասխան

վճարում

չիրականացրած

ներդրողների հայտ-հանձնարարականները համարվում են անվավեր:
Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականում նշված քանակի
պարտատոմսեր ձեռք բերելու դիմաց վճարման համար անհրաժեշտ դրամական
միջոցների մեծությունը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

V = P × Q , որտեղ`
•

V-ն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտում նշված քանակի
պարտատոմսեր ձեռք բերելու դիմաց վճարման համար անհրաժեշտ
դրամական միջոցների մեծությունն է:

•

P-ն պարտատոմսերի ձեռք բերման հայտի Բանկ ներկայացման օրվա
դրությամբ պարտատոմսի գինն է, որը հաշվարկվում է Ազդագրի 3.4.3.1
բաժնի համաձայն:

•

Q-ն պարտատոմսերի այն քանակն է, որը ներդրողը ցանկանում է ձեռք
բերել:
3.4.1.1

Առաջարկի ընդհանուր ծավալը

Թողարկման և (կամ) առաջարկի ընդհանուր ծավալը: Եթե թողարկման կամ առաջարկի ծավալը դեռևս որոշված չէ, նկարագրել, թե ինչ
ժամկետներում կհրապարակվեն վերջնական ծավալի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև ծավալի որոշման մեթոդը կամ պայմանները

Թողարկման (առաջարկի) ընդհանուր ծավալը կազմում է առավելագույնը
10,000,000,000 (տասը միլիարդ) ՀՀ դրամ, բայց ոչ պակաս քան 3,000,000,000
(երեք միլիարդ) ՀՀ դրամ, 50,000,000 (հիսուն միլիոն) ԱՄՆ դոլար և 5,000,000
(հինգ միլիոն) եվրո:
Թողարկողն

իրավասու

է

թողարկված

պարտատոմսերը

տեղաբաշխել

ամբողջությամբ կամ մաս-մաս՝ թողարկման վերաբացման միջոցով:
Թողարկված պարտատոմսերի մաս-մաս տեղաբաշխման դեպքում թողարկման
հերթական վերաբացված ծավալն ամբողջությամբ չտեղաբաշխվելու դեպքում
չտեղաբաշխված պարտատոմսերի ծավալը գումարվում է այդ թողարկման
տեղաբաշխման

ենթակա

պարտատոմսերի

ծավալին:

Թողարկված
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պարտատոմսերի մաս-մաս տեղաբաշխման դեպքում թողարկման վերջնական
ծավալը կազմում է մինչև սույն ծրագրային ազդագրի կիրառության ժամկետի
ավարտը տեղաբաշխված մասերի (տրանշերի) հանրագումարը:
Թողարկման և տեղաբաշխման յուրաքանչյուր տրանշի ծավալը ենթակա է
որոշման Բանկի Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման
սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ:
3.4.1.2

Առաջարկի իրականացման սկիզբը և ավարտը

Առաջարկի իրականացման սկիզբը և ավարտը (ներառյալ` ժամկետների ցանկացած հնարավոր
փոփոխությունները)

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման հստակ ժամանակահատվածը՝ ներառյալ
տեղաբաշխումը սկսելու և ավարտելու օրը, ենթակա է որոշման Բանկի
Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող
ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ:
Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի առաջարկը, ինչպես նաև տեղաբաշխումը
կարող է հետաձգվել կամ չեղյալ հայտարարվել միայն անհաղթահարելի ուժի
ազդեցության դեպքում (Ֆորս մաժոր):
Եթե Թողարկողը տեղաբաշխման ընթացքում ներկայացնում է Ծրագրային
Ազդագրի լրացում, որը կապված է ազդագրում ներառված տեղեկատվության
էական փոփոխության, նոր էական հանգամանքի կամ փաստի ի հայտ գալու
հետ, ապա նա ներդրողի պահանջով պարտավոր է չեղյալ համարել ներդրողի
տված ակցեպտը և հետ վերադարձնել բաժանորդագրության ընթացքում
նրանից ստացված միջոցները կամ հետ գնել մինչև լրացման ներկայացումը
ներդրողին վաճառված արժեթղթերը՝ առնվազն նրա կողմից արժեթղթերի
ձեռքբերման գնով: Սահմանված հետգնման պահանջը պետք է տեղաբաշխողին
ներկայացվի գրավոր: Հետգնման պահանջի ներկայացման ժամկետը չի կարող
ավելի կարճ լինել, քան 5 աշխատանքային օրը՝ Ծրագրային Ազդագրի լրացման
հրապարակումից հետո:
Արժեթղթերի հետգնումը և տեղաբաշխման ընթացքում ստացված միջոցների
վերադարձն իրականացվում են Բանկի կողմից՝ հետաձգման կամ չեղյալ
հայտարարման որոշումն ընդունելուց հետո` 3 (երեք) աշխատանքային օրվա
ընթացքում` անկանխիկ եղանակով:
Տեղաբաշխումը դադարեցնելու մասին որոշման կայացման և տեղաբաշխման
ընթացքում ստացված միջոցները ներդրողներին վերադարձվում են կուտակված
արժեկտրոնային եկամուտների հետ միասին: Արժեկտրոնային եկամուտը նման
դեպքում հաշվարկվում է տեղաբաշխման առաջին օրվա և այն դադարեցնելու
մասին որոշման կայացման օրերի միջև ընկած ժամանակամիջոցի համար:
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ՀՀ ԿԲ-ն իր որոշմամբ կարող է կասեցնել պարտատոմսերի տեղաբաշխման
ընթացքը՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ oրենքի (այսուհետ տեքստում՝
Օրենք) համաձայն:
Տեղաբաշխողի նախաձեռնությամբ տեղաբաշխման ընթացքը կարող է կասեցվել
միայն ՀՀ ԿԲ համաձայնությամբ՝ առավելագույնը 10 (տասը) աշխատանքային
օրով:
Եթե կասեցման ժամկետն ավարտվելու պահից` մեկ աշխատանքային օրվա
ընթացքում, տեղաբաշխումը չի շարունակվում, ապա Բանկը պարտավոր է
կայացնել տեղաբաշխումը դադարեցնելու մասին որոշում և վերադարձնել
տեղաբաշխման ընթացքում ստացված միջոցներն արժեթղթերը ձեռք բերած
անձանց Օրենքով սահմանված կարգով` կասեցման ժամկետի ավարտից 10
(տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
3.4.1.3

Առաջարկից օգտվելու համար դիմելու

գործընթացը
Առաջարկից օգտվելու համար դիմելու գործընթացի մանրամասն նկարագրությունը, այսինքն, նկարագրել, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի
այն անձը, որը որոշել է ընդունել առաջարկը և ներդրում կատարել արժեթղթերում

Հայաստանի

ֆոնդային

բորսայի

տեղաբաշխման

համակարգով

պարտատոմսերի տեղաբաշխման դեպքում ներդրողները պետք է առաջնորդվեն
Արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններով:
Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում ներդրում կատարելու
համար պետք է կատարել հետևյալ քայլերը.
Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով
պետք է լրացնեն և պատշաճ կերպով Բանկ ներկայացնեն պարտատոմսերի
ձեռքբերման հայտ-հանձնարարական/երը, որով կհավաստեն պարտատոմսերի
թողարկման պայմաններն ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը և որով
այդ պայմանները կդառնան ներդրողների համար պարտադիր:
Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի լրացումից և պատշաճ
կերպով Բանկ ներկայացումից հետո, սակայն ոչ ուշ քան նույն աշխատանքային
օրվա ժամը 16:30-ը, պարտատոմս ձեռք բերել ցանկացող անձը պետք է
թողարկման նպատակով Բանկում բացված հատուկ հաշվեհամարին կատարի
վճարում պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականում նշված
քանակի պարտատոմսեր ձեռք բերելու համար` Ազդագրի 3.4.1 մասում նշված
անհրաժեշտ

դրամական

միջոցների

մեծության

հաշվարկային

բանաձևի

համաձայն:
Թողարկողման
դրամական

նպատակով
միջոցների

Բանկում
ստացումից

բացված

հատուկ

անմիջապես

հաշվեհամարին
հետո

Բանկը
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Դեպոզիտարիային
հանձնարարագիր
քանակի

ներկայացնում
Թողարկողի

պարտատոմսերի

է

պարտատոմսերի

թողարկման

փոխանցման

և

հաշվից
ներդրողի

տեղաբաշխման

համապատասխան
կամ

ներդրողի

անվանատիրոջ արժեթղթերի հաշվին հաշվեգրման համար:
Դեպոզիտարիայից ներդրողի կամ ներդրողի անվանատիրոջ դեպո հաշվին
պարտատոմսերի փոխանցման վերաբերյալ համապատասխան հաստատում
ստանալուց անմիջապես հետո Բանկը թողարկողման նպատակով բացված
հատուկ հաշվեհամարից իր օգտագործման համար մատչելի է դարձնում
համապատասխան հայտ--հանձնարարականում նշված դրամական միջոցները:
Պարտատոմսերի տեղաբաշխման նախատեսված վերջնաժամկետից հետո
թողարկողման

նպատակով

բացված

հատուկ

հաշվեհամարին

ստացված

գումարները ենթակա են ետ վերադարձման, իսկ դրանց համապատասխան
հայտ-հանձնարարակաները չեն կարող բավարարվել անկախ դրանց առաքման
և/կամ Բանկի կողմից ստացման ժամկետից:
Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ--հանձնարարականը կհամարվի պատշաճ
կերպով առաքված Բանկին, եթե այն առաքվել է Բանկի հետ միայն ներքոնշյալ
կապի միջոցներից որևէ մեկի միջոցով (կամ առձեռն՝ Բանկ այցելելով) և ստացվել
է հասցեատիրոջ կողմից առաքման ստացման հաստատում:
Տեղաբաշխողի հետ կապի միջոցներն են`


Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վ. Սարգսյան 2, «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ»,
Ներդրումային

բանկային

գործառնությունների

դեպարտամենտ,

Կապիտալի Շուկաների Բաժին,
կամ


Էլեկտրոնային փոստ: CapitalMarkets@ameriabank.am
կամ



այցելելով Բանկի որևէ մասնաճյուղ և հաճախորդի մենեջերների միջոցով
լրացնելով համապատասխան հայտ-հանձնարարականը



կամ
ինտերնետ բանկինգ համակարգը:

Իրավաբանական անձ ներդրողների համար հայտ-հանձնարարականի ձևը
ներկայացված է Ազդագրի Հավելված 1-ում: Ֆիզիկական անձ ներդրողների
համար հայտ-հանձնարարականի ձևը ներկայացված է Ազդագրի Հավելված 2ում:
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Պարտատոմսերի ձեռքբերմանը մասնակցել ցանկացող ֆիզիկական և/կամ
իրավաբանական անձինք կարող են ներկայացնել մեկից ավելի հայտհանձնարարականներ:
Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ֆիզիկական և/ կամ իրավաբանական
անձինք լրացնում են հայտ-հանձնարարականում նշված դաշտերը, որոնց
լրացումը

պարտադիր

է

հայտ-հանձնարարականի

վավերականությունն

ապահովելու համար:
Հայտում նշված «Ձեռք բերվող պարտատոմսերի ձեռքբերման դիմաց վճարված
ընդհանուր գումարը» դաշտում ներդրողները պետք է նշեն «Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի քանակը` հատ» դաշտում ամրագրված թվի և «Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի միավորի ձեռքբերման գինը» դաշտում ամրագրված թվի
արտադրյալը:
3.4.1.4

Առաջարկի ընդհանուր ծավալի նվազեցման

հնարավորությունը
Տեղաբաշխման ընթացքում առաջարկի ընդհանուր ծավալի նվազեցման հնարավորությունը, ինչպես նաև այդ պարագայում դիմորդների
(հայտ ներկայացրած ներդրողների) կողմից վճարված գումարները հետ վերադարձնելու եղանակը և ձևը

Տեղաբաշխման

ընթացքում

առաջարկի

ընդհանուր

ծավալի

նվազեցման

հնարավորություն կարող է նախատեսվել Բանկի Տնօրինության կողմից
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ)
աշխատանքային օր առաջ:
Տեղաբաշխման կարգով պայմանավորված հնարավոր է պարտատոմսերի
ձեռքբերման

որևէ

հայտ-հանձնարարականի

և/կամ

հայտ-

հանձնարարականների մասնակի բավարարում:
Մասնակի

բավարարման

հանձնարարականում

դեպք

նշված

կարող

է

ձեռքբերվող

առաջանալ,

երբ

պարտատոմսերի

հայտքանակը

գերազանցում է հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելու պահին առկա
տեղաբաշխման ենթակա պարտատոմսերի մնացորդային քանակը:
Միաժամանակ ներկայացված հայտ-հանձնարարականների դեպքում, եթե
հայտ-հանձնարարականներում

նշված

ձեռքբերվող

պարտատոմսերի

ընդհանուր քանակը գերազանցում է տեղաբաշխման ենթակա պարտատոմսերի
մնացորդային

քանակը,

ապա

տվյալ

հայտ-հանձնարարականները

բավարարվում են համամասնորեն՝ ըստ հայտ-հանձնարարականներում նշված
ձեռքբերվող պարտատոմսերի ընդհանուր քանակում յուրաքանչյուր հայտհանձնարարականով

նշված

ձեռքբերվող

պարտատոմսերի

քանակի

մասնաբաժնի:
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Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում հայտ-հանձնարարականի
մասնակի բավարարման դեպքում, եթե առկա է լինում ներդրողին հետ
վերադարձման ենթակա գումար, ապա տեղաբաշխման ավարտից հետո 3
(երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում նշված գումարը Թողարկողի կողմից
ենթակա է վերադարձման, ինչն իրականացվում է անկանխիկ եղանակով`
համապատասխան ներդրողի բանկային հաշվին փոխանցմամբ:
Հայաստանի ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով տեղաբաշխելու
դեպքում

Հայտ-հանձնարարականի

գումարների

վերադարձն

մասնակի

իրականացվում

է

բավարարման
համաձայն

դեպքում

Արժեթղթերի

տեղաբաշխման կազմակերպման կանոնների:
3.4.1.5

Հայտը հետ կանչելու ժամանակաշրջանը

Այն ժամանակաշրջանը, որի ընթացքում հայտը կարելի է հետ կանչել` նախատեսելով, որ ներդրողները կարող են հետ ստանալ վճարված
գումարները

Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում հայտ-հանձնարարականի
ներկայացումից հետո սահմանված ժամկետում համապատասխան վճարում
չիրականացրած ներդրողների հայտ-հանձնարարականները համարվում են
անվավեր և չեն մասնակցում տեղաբաշխմանը:
Բացի

վերոնշյալ

դեպքերից,

ներդրողները

պարտատոմսերի

հայտ-

հանձնարարականները պատշաճ կերպով առաքելուց, Բանկի կողմից հայտհանձնարարականի

ստացման

հաստատումը/ծանուցումը

ստանալուց

և

համապատասխան վճարումը կատարելուց հետո դրանք չեն կարող ետ կանչել:
3.4.1.6

Նվազագույն և առավելագույն գումարները

Այն նվազագույն և առավելագույն գումարները, որոնք կարող են նշվել ձեռքբերման հայտերում: Այդ սահմանաչափերը կարող են նշվել կամ
որպես արժեթղթերի նվազագույն և առավելագույն թույլատրելի քանակներ, կամ որպես ձեռքբերման նվազագույն և առավելագույն
թույլատրելի համախառն գումարներ

Թողարկման ընթացքում կարող են լինել Պարտատոմսերի ձեռքբերման
քանակական և գումարային սահմանափակումներ, եթե նման որոշում կայացվի
Բանկի Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող
ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ:
3.4.1.7

Արժեթղթերի դիմաց վճարներ կատարելը

Արժեթղթերի դիմաց վճարներ կատարելու մեթոդները (պարբերականությունը, բանկային հաշիվները և այլն) և ժամկետները, ինչպես նաև
արժեթղթերը ստանալու մեթոդները և ժամկետները, արժեթղթերի սեփականության վերաբերյալ քաղվածք ստանալու ձևը

Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում Թողարկողի կողմից
թողարկվող պարտատոմսերի ձեռքբերման համար իրավաբանական և/կամ
ֆիզիկական անձինք վճարումը կատարում են թողարկման նպատակով
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ»

ՓԲԸ-ում

բացված

հատուկ

Համապատասխան

հայտ-հանձնարարականները

հաշվեհամարին:

բավարարվելուց

հետո
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ներդրողներն արժեթղթերի սեփականության վերաբերյալ քաղվածք կարող են
ստանալ իրենց արժեթղթերի հաշիվը սպասարկող Պահառուից կամ Հաշվի
Օպերատորից` Թողարկողից իրենց հայտ-հանձնարարակաների բավարարման
մասին տեղեկացվելուց հետո:
Հայաստանի ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով տեղաբաշխելու
դեպքում պարտատոմս ձեռք բերել ցանկացող անձիք պետք է նախապես
կատարեն դրամական միջոցներ դեպոնացում` համաձայն

Արժեթղթերի

տեղաբաշխման կազմակերպման կանոնների:
3.4.1.8

Առաջարկի արդյունքների հրապարակումը

Առաջարկի արդյունքների հրապարակման ձևի և ժամկետների ամբողջական նկարագրությունը

Տեղաբաշխման արդյունքները կհրապարակվեն Օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով և ժամկետներում: Հրապարակային տեղաբաշխումն սկսելու պահից
յուրաքանչյուր 30-րդ օրվա ավարտից հետո ոչ ուշ, քան 15-րդ օրը, ինչպես նաև
տեղաբաշխման ավարտից հետո` 30 օրվա ընթացքում, Թողարկողը պարտավոր
է

ՀՀ

ԿԲ

ներկայացնել

հաշվետվություն`

տեղաբաշխման

ընթացքի

և

արդյունքների մասին` ՀՀ ԿԲ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված
ձևով և կարգով:
3.4.1.9

Նախապատվության իրավունքը

Նախապատվության իրավունքից օգտվելու գործընթացի նկարագրությունը

Ֆոնդային

բորսայից

դուրս

տեղաբաշխման

դեպքում

պարտատոմսերի

տեղաբաշխումն իրականացվելու է ըստ պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտհանձնարարականների և դրանց դիմաց կատարված վճարման ստացման
հերթականության, այսինքն առաջնահերթություն ունի այն ներդրողը, ում հայտհանձնարարականի

համաձայն

վճարումը

Թողարկման

նպատակով

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում բացված հատուկ հաշվեհամարին ավելի վաղ է
ստացվել:
Հայաստանի ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով տեղաբաշխելու
դեպքում

պարտատոմսերի

ձեռքբերման

հայտերի

բավարարման

հերթականությունը կախված է տեղաբաշխման համար ընտրված աճուրդի
եղանակից

և

ձևից

և

կարգավորվում

է

Արժեթղթերի

տեղաբաշխման

կազմակերպման կանոններով:
Թողարկվող պարտատոմսերը ձեռք բերելու նախապատվության իրավունք
ունեցող անձինք չկան:
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3.4.2

Տեղաբաշխման պլանը

Ներդրողների խմբերը

3.4.2.1

Ներդրողների որ խմբերին է ուղղված առաջարկը (հանրությանը, ինստիտուցիոնալ ներդրողներին և այլն)

Առաջարկն ուղղված է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, ներառյալ
որակավորված և ինստիտուցիոնալ ներդրողների, ինչպես նաև անհատ
ձեռնարկատերերի:

Հայտերի բավարարման մասին տեղեկացումը

3.4.2.2

Ինչպես են ներդրողները տեղեկացվում իրենց հայտերի բավարարման մասին

Ֆոնդային

բորսայից

դուրս

Թողարկողից

տեղեկացվում

բավարարման

մասին

մինչև

տեղաբաշխման
են

իրենց

հայտի

դեպքում

ներդրողները

հայտ-հանձնարարակաների

ներկայացման

օրվան

հաջորդող

աշխատանքային օրվա ավարտը: Հայտ-հանձնարարականների բավարարման
մասին ներդրողին տեղեկացումը տրամադրվում է այն կապի միջոցով, որով
ներդրողը

Բանկ

է

ներկայացրել

պարտատոմսերի

ձեռքբերման

հայտ-

հանձնարարականը/երը:
Հայաստանի ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով տեղաբաշխելու
դեպքում ներդրողներն իրենց հայտերի բավարարման մասին տեղեկացվում են
Արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններով սահմանված ձևով
և կարգով:

3.4.3
3.4.3.1

Առաջարկի գինը

Արժեթղթերի գինը

Այն գինը, որով արժեթղթերն առաջարկվելու են: Եթե գինը հայտնի չէ, ապա պետք է նշել առաջարկի առավելագույն գինը և վերջնական գնի
որոշման մեթոդը կամ պայմանները, ինչպես նաև առաջարկի գնի բացահայտման գործընթացի նկարագրությունը: Այստեղ պետք է
ներկայացնել նաև այն ծախսերը և հարկերը, որոնք գանձվելու են գնորդից:

Պարտատոմսերի լրիվ գինը յուրաքանչյուր 100 միավոր անվանական արժեքի
դիմաց, տեղաբաշխման առաջին օրվանից սկսած հաշվարկվում է հետևյալ
կերպ՝
𝑁𝑁

որտեղ`
𝜏𝜏 =

𝐶𝐶
𝐷𝐷𝐷𝐷 = �
𝑓𝑓

𝑡𝑡=1 �1

+

1

𝑖𝑖−1+𝜏𝜏

𝑦𝑦
�
100 ∗ 𝑓𝑓

+

�1 +

100

𝑁𝑁−1+𝜏𝜏
𝑦𝑦
�
100 ∗ 𝑓𝑓

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

DP - Պարտատոմսի գինն է,
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DSN - գործարքի կատարման օրից (settlement/trade date) մինչև հաջորդ
արժեկտրոնի վճարումը մնացած օրերի քանակ համապատասխան
պայմանականության դեպքում,
DCC - գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքին
հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակ համապատասխան
պայմանականության դեպքում,
f - արժեկտրոնի վճարման հաճախականությունն է,
N - հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվը,
C - տարեկան արժեկտրոնը 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց,
Y - մինչև մարում եկամտաբերություն:
Մինչև տեղաբաշխման սկիզբը տեղաբաշխման ամբողջ ժամանակահատվածի
համար՝ ըստ օրերի, պարտատոմսերի վաճառքի գինը կհրապարակվի Բանկի
ինտերնետային կայքում:
Բանկային փոխանցման միջոցով պարտատոմսերի ձեռքբերման համար
կատարվող վճարման դեպքում ներդրողները պարտավոր են իրենց հաշվին
հոգալ հնարավոր բանկային միջնորդավճարների հետ կապված ծախսերը:
Ներդրողները պարտավոր են նաև Դեպոզիտարիայում կամ լիցենզավորված
որևէ այլ ենթապահառուի մոտ բացել արժեթղթերի հաշվառման անձնական
դեպո հաշիվ և կրել վերջինիս հետ կապված ծախսերը:

3.4.4

Տեղաբաշխումը

3.4.4.1

Երաշխավորված տեղաբաշխում

իրականացնողները
Այն անձանց անվանումները և գտնվելու վայրերը, որոնք համաձայնել են իրականացնել երաշխավորված տեղաբաշխում (անդերռայթինգ)

Երաշխավորված տեղաբաշխում իրականացնողներ առկա չեն:
3.4.4.2

Չերաշխավորված տեղաբաշխում

իրականացնողները
Այն անձանց անվանումները և գտնվելու վայրերը, որոնք համաձայնել են իրականացնել չերաշխավորված տեղաբաշխում, այդ թվում`
լավագույն ջանքերի սկզբունքով տեղաբաշխում

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն լավագույն ջանքերի գործադրմամբ, չերաշխավորված
եղանակով

տեղաբաշխելու

է

իր

կողմից

թողարկվող

անվանական
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արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային մինչև 10,000,000,000 (տասը միլիարդ)
ՀՀ դրամ, բայց ոչ պակաս քան 3,000,000,000 (երեք միլիարդ) ՀՀ դրամ,
50,000,000 (հիսուն միլիոն) ԱՄՆ դոլար և 5,000,000 (հինգ միլիոն) եվրո
ծավալով պարտատոմսերը:
3.4.4.3

Տեղաբաշխման պայմանները

Երաշխավորված և չերաշխավորված տեղաբաշխողների հետ կնքված պայմանագրերի էական պայմանները և տեղաբաշխման համար
գանձվող միջնորդավճարները: Եթե երաշխավորված տեղաբաշխման պայմանագիրը թողարկման ոչ լրիվ ծավալն է ընդգրկում, ապա պետք
է նշել թողարկման այն մասը, որը չի ծածկում այդ պայմանագիրը: Այստեղ պետք է նշել նաև յուրաքանչյուր տեղաբաշխողի մասը
տեղաբաշխման ընդհանուր ծավալում

Թողարկողը

և

Տեղաբաշխողը

նույն

իրավաբանական

անձն

են`

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ: Թողարկող/Տեղաբաշխողը այլ տեղաբաշխողների
և/կամ խմբի հետ համատեղաբաշխման պայմանագիր չի կնքել:
3.4.4.4

Երաշխավորված տեղաբաշխման

պայմանագիրը
Երբ է կնքվել կամ երբ է նախատեսվում կնքել երաշխավորված տեղաբաշխման (անդերռայթինգի) պայմանագիրը,

Երաշխավորված տեղաբաշխման պայմանագիր չի կնքվել:
3.4.4.5

Վճարում ընդունող բանկերը և պահառուները

Այն բանկերի անվանումները և գտնվելու վայրերը, որտեղ կարելի է վճարում կատարել արժեթղթերի դիմաց, ինչպես նաև այն պահառուների
անվանումները և գտնվելու վայրերը, որտեղ կարելի է արժեթղթերի հաշիվ բացել

Ֆոնդային

բորսայից

դուրս

տեղաբաշխում

իրականացնելու

դեպքում

պարտատոմսերի դիմաց անհրաժեշտ է վճարում կատարել թողարկման
նպատակով

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ»

ՓԲԸ-ում

(ՀՀ, Երևան

0010, Վազգեն

Սարգսյան 2) բացված հատուկ հաշվեհամարին:
Հայաստանի ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով տեղաբաշխելու
դեպքում ներդրողներն արժեթղթերի դիմաց վճարումներ կատարում են
գումարների նախնական դեպոնացմամբ:

Եթե ներդրողը պարտատոմսերի

ձեռքբերումը իրականացնելու է իր բրոքերային ընկերության միջոցով, ապա
հարկավոր է վճարման գործընթացի մանրամասները հստակեցնել ներդրողի
բրոքերային ընկերության հետ:
Թողարկողի

պարտատոմսերի

պարտավորությունների

նկատմամբ

հաշվառումն

ու

իրավունքների
(կամ)

և

գրանցումն

(սեփականատերերի/անվանատերերի ռեեստրի վարում) իրականացվելու է
Դեպոզիտարիայի միջոցով, որը հանդես է գալու որպես Գլխավոր պահառու
համաձայն

ՀՀ

օրենսդրության

և

կազմակերպության

գործունեությունը

կարգավորող կանոնների:
Պարտատոմսերը կարող են հաշվառվել նաև ՀՀ ԿԲ կողմից լիցենզավորված
որևէ պահառուի կողմից (Դեպոզիտարիայի ենթապահառու)` այդ պահառուի
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մոտ պարտատոմսերի սեփականատիրոջ/անվանատիրոջ համար արժեթղթերի
հաշիվ բացելու և վարելու միջոցով:
Դեպոզիտարիայի հասցեն է` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան,
Վազգեն Սարգսյան 26/1, 5-րդ հարկ (հեռ.՝ (+374) 60 615555):
Պարտատոմսերի ռեեստրի վարման Հաշվի Օպերատոր հանդիսանում է
Ամերիաբանկ ՓԲԸ:
Մինչև

պարտատոմսերի

ձեռքբերումը

ներդրողները

պարտավոր

են

Դեպոզիտարիայում կամ լիցենզավորված որևէ այլ ենթապահառուի մոտ բացել
արժեթղթերի հաշվառման անձնական դեպո հաշիվ:

3.5

Առևտրին թույլտվությունը և առևտրի
կազմակերպումը
3.5.1

Առևտրին թույտվությունը

Արդյո՞ք առաջարկվող արժեթղթերի մասով հետագայում հայցվելու է կարգավորվող շուկայում (նշել նաև շուկայի անվանումները) առևտրին
թույլտվություն: Այստեղ պետք է նշել, որ առևտրին թույլտվության հայցը կարող է նաև չբավարարվել: Եթե հնարավոր է, պետք է նաև նշել
առևտրին թույլտվության սպասվող ամսաթիվը

Սույն Ծրագրային Ազդագիրը ՀՀ ԿԲ կողմից գրանցելուց և պարտատոմսերը
տեղաբաշխելուց հետո Բանկը պարտադիր դիմելու է «Հայաստանի ֆոնդային
բորսա» ԲԲԸ-ին տեղաբաշխված պարտատոմսերը կարգավորվող շուկայում
ցուցակելու և առևտրին թույլատրելու համար:
Թողարկված

պարտատոմսերի

մաս-մաս

տեղաբաշխման

դեպքում,

տեղաբաշխված առաջին մասի (տրանշի) Հայաստանի ֆոնդային բորսայում
ցուցակումից և առևտրին թույլտվությունից հետո յուրաքանչյուր հերթական մասի
(տրանշի)

տեղաբաշխման

ընթացքում

կթույլատրվեն ֆոնդային բորսայում

ձեռքբերված

առևտրին

պարտատոմսերը

միմիայն տվյալ տրանշի՝

Հայաստանի ֆոնդային բորսայում ցուցակման և առևտրի թույլատրման
դեպքում:
Ներդրողները պետք է հաշվի առնեն, որ առևտրին թույլտվության հայցը կարող
է նաև չբավարարվել:

3.5.2

Շուկաները

Այն շուկաների անվանումները (այնքանով, որքանով դրանք հայտնի են թողարկողին), որտեղ առաջարկվող արժեթղթերի նույն դասը կամ
առևտրին թույլտվության առարկա արժեթղթերի նույն դասն արդեն իսկ թույլատրված են առևտրին

Այս պահին Թողարկողի կողմից սույն Ծրագրային Ազդագրով գրանցվող
պարտատոմսերը թույլատրված չեն հրապարակային առևտրի ոչ մի շուկայում:
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3.5.3

Շուկա ստեղծողները

Այն անձանց անվանումները, որոնք ունեն պարտավորություն առաջարկվող կամ առևտրին թույլտվության առարկա արժեթղթերի մասով
ապահովել իրացվելիություն երկրորդային շուկայում (հանդիսանալ շուկա ստեղծող)` ներկայացնելով այդ պարտավորության հիմնական
պայմանները

Թողարկողը մասնագիտացված անձանց հետ դեռ չի կնքել երկրորդային
շուկայում շուկա ստեղծողի (մարքեթ մեյքերի) ծառայություններից օգտվելու
վերաբերյալ պայմանագիր:
Տեղաբաշխված պարտատոմսերը կարգավորվող շուկայում ցուցակելու և
առևտրին թույլատրելու դեպքում Թողարկողը կարող է մասնագիտացված
անձանց հետ կնքել երկրորդային շուկայում շուկա ստեղծողի պայմանագիր:

Ներդրողները Թողարկողի պարտատոմսերի համար ներգրավված շուկա
ստեղծող(ներ)ի մասին կարող են տեղեկանալ Հայաստանի ֆոնդային բորսայի
կայքից՝ www.amx.am:

3.6

Լրացուցիչ տեղեկատվություն
3.6.1

Խորհրդատուներ

Եթե սույն հավելվածի համաձայն ներկայացվող տեղեկատվության հետ կապված ներգրավված է եղել որևէ խորհրդատու, ապա նշել այդ
խորհրդատուի իրավասությունների շրջանակը

Սույն Ազդագրի պատրաստման ընթացքում Թողարկողը չի օգտվել այլ
խորհրդատուների ծառայություններից:

3.6.2

Աուդիտորական եզրակացությունը

Ներկայացնել տեղեկատվություն, թե սույն հավելվածի համաձայն ներկայացվող տեղեկատվության որ մասն է թողարկողի անկախ
աուդիտորը աուդիտի ենթարկել և արդյո՞ք այդ մասով առկա է աուդիտորական եզրակացություն: Եթե առկա է եզրակացությունը, ապա
ներկայացնել այդ եզրակացության համառոտ բովանդակությունը կամ շարադրել այն ամբողջությամբ

Բացի սույն Ծրագրային Ազդագրում ներկայացված Թողարկողի պատմական
ֆինանսական հաշվետվությունների, որոնք ենթարկվել են աուդիտի անկախ
աուդիտորական ընկերությունների կողմից, սույն Ծրագրային Ազդագրում
ներկայացված

այլ

տեղեկատվություն

չի

ենթարկվել

աուդիտի

անկախ

աուդիտորական ընկերությունների կողմից: Հաշվետվությունների և դրանց
վերաբերյալ անկախ աուդիտորական կազմակերպությունների կողմից տրված
եզրակացությունների պատճենները ներկայացված են Ազդագրի Հավելված 6ում:

3.6.3

Թողարկողի վարկանիշը

Թողարկողին կամ նրա կողմից թողարկված պարտատոմսերին շնորհված վարկանիշը` նշելով արդյո՞ք նման վարկանիշը շնորհվել է
թողարկողի նախաձեռնությամբ, թե ոչ: Այստեղ պետք է ներկայացնել նաև այդ վարկանիշի համառոտ իմաստը
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Թողարկողն ունի վարկանիշներ շնորհված «Moody's» և «S&P Global Ratings»
միջազգային վարկանիշային գործակալությունների կողմից, որոնց համար
Թողարկողը դիմել է սեփական նախաձեռնությամբ:
Moody's միջազգային վարկանշային գործակալությունն Ամերիաբանկին շնորհել
է հետևյալ վարկանիշները՝ ազգային արժույթով երկարաժամկետ ավանդների B1
վարկանիշ և NP կարճաժամկետ վարկանիշ, արտարժույթով երկարաժամկետ
ավանդների B2 վարկանիշ և NP կարճաժամկետ վարկանիշ, վարկունակության
բազային և ճշգրտված b1 գնահատական (BCA & adjusted BCA), կոնտրագենտի
ռիսկի երկարաժամկետ Ba3 վարկանիշ և NP կարճաժամկետ վարկանիշ և
կոնտրագենտի ռիսկի Ba3(cr) երկարաժամկետ գնահատական և NP(cr)
կարճաժամկետ գնահատական:
Ազգային արժույթով երկարաժամկետ ավանդների B1 վարկանիշն ունի դրական
հեռանկար՝ հիմնված պետական պարտքի B1 վարկանիշի դրական հեռանկարի
վրա:
Արտարժույթով

երկարաժամկետ

սահմանափակված

է

ավանդների

Հայաստանի

B2

վարկանիշը

Հանրապետությունում

արտարժույթով

ավանդների առավելագույն շեմով և ունի կայուն հեռանկար:
Ամերիաբանկին շնորհված՝ ազգային արժույթով երկարաժամկետ ավանդների
B1 վարկանիշը ներառում է b1 BCA-ն, որն արտացոլում է բանկի (1)
դիվերսիֆիկացված

բիզնես

ուղղությունները

և

ամուր

դիրքը

տեղական

շուկայում, (2) ակտիվների բարելավված որակը և հնարավոր կորուստների
կլանման կարողությունը` շնորհիվ կապիտալի պատշաճ բուֆերների, բարձր
շահութաբերության և խնդրահարույց վարկերի պահուստների բավարար
ծածկույթի,

(3)

իրացվելիության

բավարար

մակարդակը

և

միջոցների

ներգրավման դիվերսիֆիկացված աղբյուրները:
S&P Global Ratings վարկանիշային գործակալությունն Ամերիաբանկին շնորհել
է B+/B երկարաժամկետ և կարճաժամկետ վարկանիշ` «կայուն» հեռանկարով:
Ամերիաբանկի 'B+' վարկանիշը մեկ նիշով պակաս է հաշվարկված սեփական
վարկունակության ցուցանիշից (SACP)` bb-, քանի որ սահմանափակված է
Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն վարկունակությամբ:
Ամերիաբանկի

երկարաժամկետ

վարկանիշն

արտացոլում

է

բանկի`

Հայաստանի առաջատարի դիրքը և S&P-ի սպասումներն առ այն, որ բանկը
կպահպանի իր դիրքը, իսկ կապիտալացման մակարդակը մոտակա 24 ամսում
կավելանա շնորհիվ կայուն շահութաբերության:
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S&P-ն ակնկալում է շուրջ 7% տնտեսական աճ Հայաստանում 2017թ.-ին, որը
կդանդաղի 2019-2021 թթ.` միջինում կազմելով 4%, սակայն էապես բարձր
լինելով

համադրելի

երկրներից:

Ըստ

S&P-ի`

Հայաստանի

բանկային

համակարգը կայուն կլինի, առանց շուկայի նկատելի տատանումների: Ոլորտի
ռիսկը նույնպես գնահատվում է կայուն:
S&P-ի

կարծիքով

Ամերիաբանկը

Հայաստանում

առաջատար

դիրքը

պահպանելու լավ հնարավորություններ ունի` հաշվի առնելով նպաստավոր և
բարելավվող մակրոտնտեսական միջավայրը, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալ
ղեկավարների թիմն ու վերահսկող բաժնետերերին, ովքեր մեծ փորձ ունեն
բանկային և ֆինանսական ոլորտում:
Վարկանիշի` մոտակա 12 ամսվա կայուն հեռանկարն արտացոլում է S&P-ի
կանխատեսումներն առ այն, որ բանկի գործունեությունը և ֆինանսական
ցուցանիշները նշված ժամանակահատվածում կայուն կլինեն:
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ՄԱՍ 4 ԲԱՆԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
4.1

Անկախ աուդիտորներ

Բանկը

ՀՀ օրենսդրությամբ

սահմանված կարգով յուրաքանչյուր տարի

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններն աուդիտի ենթարկելու
նպատակով հրավիրում է արտաքին աուդիտ: Աուդիտի նպատակն է ձեռք բերել
բավարար

երաշխիքներ`

համոզվելու

համար,

որ

ֆինանսական

հաշվետվությունները զերծ են էական անճշտություններից։
2015, 2016 և 2017 թթ.-ին Բանկի անկախ աուդիտորական ստուգումներն
իրականացվել է «Էրնսթ Ընդ Յանգ» ՓԲԸ աուդիտորական կազմակերպության
կողմից։ «Էրնսթ ընդ Յանգ»-ը գլոբալ «Էրնսթ ընդ Յանգ» (EY) միջազգային
աուդիտորական
կազմակերպության

և

խորհրդատվական
անդամ

է:

ծառայութուններ

Ընկերությունն

իր

մատուցող

գործունեությունը

Հայաստանում սկսել է 2008թ-ից: «Էրնսթ Ընդ Յանգ» ՓԲԸ-ի հասցեն է ` ՀՀ ք.
Երևան 0001, Հյուսիսային պողոտա, 1 շենք, գրասենյակ 27, հեռ.` (+37410) 50 07
90, (+37410) 50 07 05, կայքի հասցեն է` www.ey.com/am էլ. փոստ՝
yerevan@am.ey.com:

4.2

Ռիսկային գործոններ

Ներքոնշյալ ռիսկերից յուրաքանչյուրը կարող է հանգեցնել Թողարկողի
ֆինանսական վիճակի, ֆինանսական արդյունքների և կանխիկ դրամական
հոսքերի վատթարացմանը, ինչպես նաև շուկայական դիրքի, մրցունակության և
հեռանկարային զարգացման վատթարացմանը, ինչը հավանական է, որ կարող
է հանգեցնել Թողարկողի կողմից ստանձնած պարտավորությունների` լրիվ կամ
մասնակի չկատարմանը կամ որոշակի կերպով դժվարացնել ներդրողների
կողմից ապագայում պարտատոմսերի արագ և շահավետ գնով իրացումը,
արժեկտրոններով նախատեսված տոկոսագումարների ստացումը և մարումը:
Ներդրողները պետք է հաշվի առնեն նաև, որ ստորև ներկայացվող ռիսկերից
բացի հնարավոր է նաև այլ խնդիրների առաջացում, որոնք հետագայում կարող
են անցանկալի հետևանք ունենալ Թողարկողի ֆինանսական վիճակի,
արդյունքերի,

ինչպես

նաև

պարտատոմսերի

ներդրումային

որակների

(իրացվելիություն, եկամտաբերություն) վրա:
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Ռիսկերը, որոնց ենթարկված է կամ կարող է ենթարկվել Բանկը, ներառում են
ներքին և արտաքին հանգամանքներ, որոնք կարող են սպառնալ Բանկի
գործունեության անընդհատությանը կամ բացասական ազդեցություն ունենալ
բանկի կապիտալի կամ շահույթի վրա:
Աճող մրցակցություն շուկայի համակենտրոնացման արդյունքում: Բանկային
ոլորտին բնորոշ է բարձր մրցակցությունը հետևաբար շուկայում մրցակիցների
ակտիվության բարձրացումը կարող է բացասաբար ազդել Թողարկողի
ֆինանսական ցուցանիշների վրա:
Արտարժութային

ռիսկ:

պարտավորությունների
հավասարակշռված
կառավարման

Թողարկողն

իրականացնում

արժութային

ու

ցածր

գործող

ակտիվների

ճեղքվածքի

ռիսկային

ներքին

է

կառավարման

քաղաքականություն:

համակարգի

ու

պայմաններում

Ռիսկերի
վատագույն

սթրեսային սցենարների դեպքում նույնիսկ, արտարժութային ճեղքվածքի գծով
վնասները չեն գերազանցի ընդհանուր կապիտալի 0.7%ը: Այնուամենայնիվ,
հնարավոր

ՀՀ

դրամի

փոխարժեքի

էական

արժեզրկումը

հիմնական

արժույթների նկատմամբ բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ Բանկի
հաճախորդների

վրա

արտարժույթով

արտահայտված

վարկային

պարտավորությունների սպասարկման մասով և որը կարող է վատացնել
ակտիվների որակը ու նվազեցնել Բանկի շահութաբերությունը: Արդյունքում
Բանկը

կարող

է

դժվարություններ

ունենալ

իր

պարտավորությունների

սպասարկման հարցում, ինչը ընդհանուր խնդիր է ՀՀ բանկային համակարգում՝
տնտեսության դոլարիզացման բարձր մակարդակի պատճառով:
Ինֆլյացիոն կամ գնողունակության ռիսկ: Չնայած Բանկը ներդրել է
բավականին ճկուն և արդյունավետ գնագոյացման համակարգ իր կողմից
առաջարկվող ծառայությունների համար` պետք է նկատի ունենալ, որ կախված
Թողարկողի

կողմից

ծառայությունների

գնային

առաձգականության

և

եկամուտների առաձգականության բնութագրիչներից, Բանկի հասույթը կարող է
նվազել

ՀՀ-ում

տոկոսադրույքների

սպասվելիք

սղաճի

վերանայման

և

պայմաններում:
տոկոսադրույքի

Այնուամենայնիվ,
հանդեպ

ակտիվների ու պարտավորությունների ճեղքվածքի կառավարման

զգայուն
ճկուն

քաղաքականությունը Բանկում թույլ են տալիս համարել, որ մակրոտնտեսական
միջավայրի կտրուկ փոփոխության արդյունքում առաջացող վերոնշյալ ռիսկերը
չեն կարող էական ազդեցություն ունենալ Բանկի ընդհանուր շահութաբերության
և իրացվելիության վրա:
Նորմատիվ և օրենսդրական դաշտի փոփոխություններ: Թողարկողը գործում
է ՀՀ տնտեսության ամենավերահսկվող հատվածներից մեկում: Հնարավոր է, որ
հաջորդող տարիների ընթացքում Բազելյան 3-րդ համաձայնագրի ներդրման
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արդյունքում ռիսկի գնահատման լրացուցիչ սկզբունքներ սկսվեն կիրառվել, որոնք
միտված են լինելու Բանկի ռիսկերի կառավարման համակարգի ամրապնդմանը:
Աշխարհաքաղաքական ռիսկեր: Աշխարհաքաղաքական, տարածաշրջանային և
ներքաղաքական իրավիճակի անբարենպաստ փոփոխությունների արդյունքում
հնարավոր է առաջ գան այնպիսի բացասական գործոններ, որոնք կարող են
անբարենպաստ ազդեցություն ունենալ ընդհանուր մակրոտնտեսական իրավիճակի
վրա և, որպես հետևանք, Բանկի ակտիվների որակի վրա:
Վարկային ռիսկ: Վարկային ռիսկը ֆինանսական վնաս կրելու ռիսկն է, երբ
փոխառուն կամ ֆինանսական գործիքի պայմանագրային կողմն ի վիճակի չի
լինում

կատարել

իր

պայմանագրային

պարտականությունները

Բանկի

նկատմամբ: Բանկը մշակել է քաղաքականություն և ընթացակարգեր վարկային
ռիսկը կառավարելու համար (ինչպես ճանաչված ֆինանսական ակտիվների,
այնպես էլ չճանաչված պայմանագրային պարտավորությունների համար),
ներառյալ պորտֆելի կենտրոնացվածության սահմանափակմանը վերաբերող
ցուցումները և Վարկային կոմիտեի ու Ռիսկերի կառավարման կենտրոնի
ստեղծումը, որոնք ակտիվորեն վերահսկում են վարկային ռիսկը: Ստեղծված
ռիսկերի

կառավարման

համակարգի

արդյունքում

Բանկի

վարկային

պորտֆելում չաշխատող ակտիվների մասնաբաժինը չի գերազանցում 6%-ը,
ինչն, առնվազն 2 տոկոսային կետով ցածր է ՀՀ բանկային համակարգի
համանման

գնահատված

ցուցանիշից

միևնույն

ժամանակաշրջանում:

Վարկային պորտֆելի որակի կառավարման նպատակով սահմանված է նաև
որոշում

կայացնող

մարմինների

սահմանաչափերի

հստակ

համակարգ,

վարկերի և վարկունակության նվազագույն պահանջների վերանայման և
թեստավորման սկզբունքներ: Համաձայն սթրես թեստերի, վատագույն սցենարի
դեպքում

վարկային

ռիսկի

ազդեցությունը

կապիտալի

համարժեքության

գործակցի վրա չի գերազանցում 2.5 տոկոսային կետը:
Շուկայական ռիսկ: Շուկայական գործոնների ազդեցության ներքո Բանկի
ներդրումների արժեքը կորցնելու ռիսկն է: Շուկայական ռիսկը ներառում է
տոկոսադրույքների, գնային, արտարժույթի և կապիտալի գործիքների գնային
ռիսկերը:
Արտարժութային

ռիսկ:

պարտավորությունների
հավասարակշռված
կառավարման

ու

գործող

Թողարկողն

իրականացնում

արժութային
ցածր
ներքին

ռիսկային

ճեղքվածքի

է

ակտիվների

կառավարման

քաղաքականություն:

համակարգի

ու

պայմաններում

Ռիսկերի
վատագույն

սթրեսային սցենարների դեպքում նույնիսկ, արտարժութային ճեղքվածքի գծով
վնասները չեն գերազանցի ընդհանուր կապիտալի 1%ը: Այնուամենայնիվ, ՀՀ
դրամի փոխարժեքի հնարավոր էական արժեզրկումը հիմնական արժույթների

էջ 53

նկատմամբ

բացասական

հաճախորդների

ազդեցություն

վրա

կարող

արտարժույթով

է

ունենալ

արտահայտված

Բանկի

վարկային

պարտավորությունների սպասարկման մասով և որը կարող է վատացնել
ակտիվների որակը ու նվազեցնել Բանկի շահութաբերությունը: Ընդհանուր
առմամբ Բանկը ունակ է կլանել ՀՀ դրամի էական արժեզրկման ռիսկը առանց
հիմնական տնտեսական նորմատիվները վտանգելու և իրացվելիության լուրջ
խնդիրների:

Հարկ է նշել, որ սա ընդհանուր խնդիր է ՀՀ բանկային

համակարգում՝ տնտեսության դոլարիզացման բարձր մակարդակի պատճառով:

Տոկոսադրույքի ռիսկ: ֆինանսական գործիքների ապագա դրամական հոսքերի
կամ

դրանց

իրական

արժեքի

հնարավոր

փոփոխության

ռիսկն

է

տոկոսադրույքների փոփոխման արդյունքում: Շուկայական տոկոսադրույքների
տատանումները

կարող

են

ազդել

Բանկի

ֆինանսական

վիճակի,

եկամուտ/ծախսերի և դրամական հոսքերի վրա: Նման տատանումները կարող
են ավելացնել տոկոսային մարժան, սակայն կարող են նաև նվազեցնել այն կամ
հանգեցնել վնասների՝ տոկոսադրույքների անսպասելի փոփոխության դեպքում:
Բանկի ռիսկերի կառավարման սկզբունքներից ելնելով սահմանափակվում են
տոկոսադրույքի հանդեպ զգայուն ակտիվների և պարտավորությունների
կարճաժամկետ ճեղքվածքի մեծությունը, արժեթղթերի պորտֆելի մեծությունը,
կենտրոնացվածությունը և ժամկետայնությունը: Արդյունքում, 100 բազիսային
կետով տոկոսադրույքների անբարենպաստ փոփոխության դեպքում գոյացած
հանրագումարային վնասը,

ըստ

հաշվարկների,

չի

գերազանցի Բանկի

ընդհանուր կապիտալի 1%-ը:
Գնային ռիսկ: Նյութական ակտիվների (գույք, գրավ) գների փոփոխության
արդյունքում

բանկի

կորստի

կառավարման

տեսակետից

կառավարում,

գրավների

ռիսկն

է:

կիրառվում

Գրավների
է

արժեզրկման

վարկ/գրավ

կենտրոնացվածության

ռիսկի

ցուցանիշի

ճկուն

կառավարում,

ինչի

արդյունքում չաշխատող ակտիվների կեսից ավելին վերադարձվում են առնվազն
մեկ տարվա ընթացքում:
Իրացվելիության ռիսկ: Իրացվելիության ռիսկը ենթադրում է, որ Բանկը
կունենա

դժվարություններ

ֆինանսական

գործիքների

հետ

կապված

պարտավորությունները կատարելիս, որոնք մարվում են դրամական միջոցների
կամ մեկ այլ ֆինանսական ակտիվի միջոցով: Իրացվելիության ռիսկն
առաջանում

է

ակտիվների

և

պարտավորությունների

ժամկետայնության

անհամապատասխանության դեպքում: Ակտիվների և պարտավորությունների
ժամկետայնության և տոկոսադրույքների համապատասխանությունը և/կամ
վերահսկվող անհամապատասխանությունն իրացվելիության կառավարման
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էական գործոն է: Ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետայնության
ամբողջական

համապատասխանությունը

կազմակերպություններին՝
տարաբնույթ

բնորոշ

պայմանավորված

լինելով

և

Անհամապատասխանությունը

չէ

ֆինանսական

իրականացվող

ժամկետների

հնարավորություն

է

գործարքների

անորոշությամբ:
տալիս

բարձրացնել

շահութաբերությունը, սակայն կարող է նաև մեծացնել իրացվելիության ռիսկը:
Բարձր իրացվելի ակտիվների մեծ կշիռը ընդհանուր ակտիվներում թույլ է տալիս
Բանկին գործել իրացվելիության ռիսկի ցածր պայմաններում, նույնիսկ այն
սթրեսային

սցենարի

դեպքում,

երբ

տեղի

է

ունենում

խոշորագույն 5

ավանդատուների միջոցների միաժամանակյա արտահոսք և միջբանկային
միջոցների

դուրսգրում.

նկարագրված

իրավիճակում

իրացվելիության

ցուցանիշների վրա ազդեցությունը չի գերազանցում 5 տոկոսային կետը՝
թողնելով ներքին իրացվելիության ռիսկի պարամետրերը ցածր ռիսկի գոտում:
Այլ

ռիսկեր:

Այլ

ռիսկերը

ներառում

են

իրացվելիության,

վարկային,

գործառնական և շուկայական ռիսկերից բացի բոլոր այլ ռիսկերը, ինչպես
օրինակ շրջակա միջավայրի և սոցիալական, ռազմավարական, հեղինակության
և իրավական ռիսկերը: Թվարկված ռիսկերի կառավարման նպատակով
Բանկում ստեղծված են մասնագիտացված ստորաբաժանումներ և ներդրված են
ներքին գործընթացների մշակված համակարգեր, որոնք անընդհատորեն
վերանայվում և բարելավվում են՝ Բանկի աճին և բիզնեսի բարդությանը
համընթաց:

4.3

Տեղեկատվություն թողարկողի մասին
4.3.1

Թողարկողի

պատմությունը

և

զարգացումը
4.3.1.1

Թողարկողի անվանումը և

կազմակերպաիրավական ձևը
Բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումն է`
հայերեն` «Ամերիաբանկ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն,
ռուսերեն` Закрытое Акционерное Общество “Америабанк”,
անգլերեն` “Ameriabank” Closed Joint Stock Company:
Բանկի կրճատ ֆիրմային անվանումն է`
հայերեն` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ,
ռուսերեն` ЗАО “Америабанк”,
անգլերեն` “Ameriabank” CJSC:
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2008թ.-ին Ամերիաբանկն անվանափոխությանը զուգահեռ ներկայացավ նոր
կորպորատիվ ոճով` փոխված տարբերանշանով և նոր կորպորատիվ գույներով:
Նոր կորպորատիվ ոճը մշակվել է Identica աշխարհահռչակ բրիտանական
ընկերության կողմից: Բանկի սպասարկման նշանն է`

4.3.1.2

Թողարկողի պետական գրանցումը և

գործունեության վայրը
Բանկի պետական գրանցման վայրն է` Վ. Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ
Բանկի պետական գրանցման համարն է` 50։
4.3.1.3

Ստեղծման տվյալներ

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (նախկին «Հայներարտբանկ» ՓԲԸ) հիմնադրվել է
1992թ. սեպտեմբերի 8-ին ՀՀ օրենսդրության համաձայն: 2007թ-ին Բանկը ձեռք
բերվեց «Թի-Դի-Էյ Հոլդինգս Լիմիթիդ» ընկերության կողմից, որը գնեց Բանկի
բաժնետիրական կապիտալի 96.15%-ը: 2011թ ընթացքում «Թի-Դի-Էյ Հոլդինգս
Լիմիթիդ» ընկերությունը վերանվանվեց «Ամերիա Գրուպ» (Սի-Ուայ): 2013թ-ին
«Ամերիա Գրուպ» (Սի-Ուայ) ընկերությունը ձեռք բերեց Բանկի բաժնետիրական
կապիտալի 100%-ը, սակայն 2015-ին «Վերակառուցման և Զարգացման
Եվրոպական Բանկը» (ՎԶԵԲ) 30 մլն ԱՄՆ դոլարի ներդրում կատարեց՝
«Ամերիաբանկ»

ՓԲԸ-ի

բաժնետոմսերի

ձեռքբերման

նպատակով,

ինչի

արդյունքում դարձավ 20.7% բաժնետեր, իսկ «Ամերիա Գրուպ» (Սի-Ուայ)-ի
մասնաբաժինը կազմեց 79.3%: 2018թ.-ին «Ասիական Զարգացման Բանկը»
(ԱԶԲ) բաժնետոմսերի ձեռբերման նպատակով կատարեց 30 մլն ԱՄՆ դոլարի
ներդրում: Բանկի հիմնական բաժնետերերն են «Ամերիա Գրուպ (Սի-Ուայ)
Լիմիթեդը», «Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկը»,

«Ի ԷՍ

ՓԻ ԷՍ Հոլդինգ Լիմիթեդը» և «Ասիական Զարգացման Բանկը» որոնց
պատկանում են Բանկի բաժնետոմսերի համապատասխանաբար 56.60%-ը,
17.80%-ը, 11.62%-ը և 13.98%-ը:
Բանկը գրանցվել է ՀՀ ԿԲ-ում 1992թ-ի սեպտեմբերի 8-ին: Բանկի պետական
գրանցման վկայականի համարն է N 0154: Նույն թվականի. դեկտեմբերի 8-ին
տրամադրվել է բանկային գործունեության թիվ 50 լիցենզիան:
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2008թ. մայիսի 19-ի Բաժնետիրոջ Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ
(արձանագրություն թիվ 04/08) "Հայներարտբանկ" ՓԲԸ-ն վերանվանվել է
"Ամերիաբանկ" ՓԲԸ: Բանկի անվանափոխությունը գրանցվել է ՀՀ ԿԲ
23.05.2008թ. թիվ 1/506 Ա որոշմամբ:
4.3.1.4

Բանկի գտնվելու վայրը, կապի միջոցները

Բանկի գտնվելու վայրն է` Վ. Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ:
Կապի միջոցները`
Հեռ.` (+37410) 56 11 11,
Ֆաքս` (+37410) 51 31 33,
էլ. Փոստ` info@ameriabank.am,
Կայք` www.ameriabank.am:
4.3.1.5

Բանկի մասնաճյուղերը

Մասնաճյուղերի հասցեներն են`
1. «Սայաթ-Նովա» մասնաճյուղ` ք. Երևան, 0001, Սայաթ-Նովա պողոտա 8
շենք, 47 տարածք
2. «Գր. Լուսավորիչ» մասնաճյուղ` ք. Երևան, 0015, Գր. Լուսավորիչ 9
3. «Կոմիտաս» մասնաճյուղ` ք. Երևան, 0033, Կոմիտաս 12, հ. 102
4. «Մոսկովյան» մասնաճյուղ` ք. Երևան, 0009, Մաշտոցի պողոտա 48,
2/1տարածք
5. «Արշակունյաց» մասնաճյուղ` ք. Երևան, 0026, Արշակունյաց պ. 34/3,
«Երևան Մոլ» առևտրի կենտրոն, 2-րդ հարկ
6. «Արշակունյաց պլյուս» մասնաճյուղ` ք. Երևան, 0026, Արշակունյաց պ.
34/3, «Երևան Մոլ» առևտրի կենտրոն, 1-ին հարկ
7. «Շենգավիթ» մասնաճյուղ` ք. Երևան, 0046, Բագրատունյաց փ. 18 շ., 112
տարածք
8. «Քաջարան» մասնաճյուղ` ք. Քաջարան, 3309, Լեռնագործերի 16/31
9. «Կապան» մասնաճյուղ` Սյունիքի մարզ, ք. Կապան 3302, Շահումյան
փող. թիվ 1 շենք
10. «Դիլիջան» մասնաճյուղ` Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, 3901, Մյասնիկյան
66
11. «Վանաձոր» մասնաճյուղ` Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, 2021, Տիգրան Մեծի
65
12. «Երիտասարդական» մասնաճյուղ` ք. Երևան, Ա. Իսահակյան փ.
Մետրոնոմ առևտրի կենտրոն:
13. «Կումայրի» մասնաճյուղ՝ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Աբովյան փ. 248/7
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14. «Քոչար» մասնաճյուղ՝ ք. Երևան, 0012, Փափազյան 8
15. «Ջերմուկ» մասնաճյուղ՝ Վայոց Ձորի մարզ, ք. Ջերմուկ, Շահումյան 14/3
16. «Կամար» մասնաճյուղ` ք. Երևան, 0010, Վ. Սարգսյան 2, «Կամար»
բիզնես կենտրոնի 1-ին հարկ
17. «Նոր Նորք» մասնաճյուղ՝ ք. Երևան, 0056, Գայի Պողոտա 16, «Մեգամոլ
Մասիվ» առևտրի կենտրոն

4.3.1.6

Նշանակալի դեպքեր

2015թ-ին Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկը (ՎԶԵԲ) 30 մլն
ԱՄՆ դոլարի ներդրում կատարեց՝ Բանկի բաժնետոմսերի ձեռքբերման
նպատակով, իսկ IFC-ն 50 մլն դոլար է հատկացրել Բանկին՝ բանկի կապիտալն
ավելացնելու

և

ֆինանսական

միջոցների

հասանելիությունն

ընդլայնելու

նպատակով:
2017 թվականի նոյեմբերին Բանկը Հոլանդիայի զարգացման բանկի հետ (FMO)
կնքեց 30 մլն ԱՄՆ դոլարի վարկային պայմանագիր, որի շրջանակներում
ստացվող միջոցներն ուղղվելու են երիտասարդ ձեռներեցների փոքր և միջին
ձեռնարկատիրական գործունեության ֆինանսավորմանը:
2018թ-ի հունվարին Ասիական Զարգացման Բանկը (ADB) 30 մլն ԱՄՆ դոլարի
ներդրում կատարեց՝ Բանկի բաժնետոմսերի ձեռքբերման նպատակով:
2018թ.-ի փետրվարին Բանկը կնքեց 11.5 մլն ԱՄՆ դոլարի հիմնական վարկային
պայմանագիր Սիմբիոտիքսի Միկրո, Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների
Պարտատոմսերի

թողարկման

ծրագրի

շրջանակում՝

հետագայում

ֆինանսավորման գումարը ևս 10 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարով
ավելացնելու հնարավորությամբ՝ ազատ փոխարկելի արժույթով կամ ՀՀ
դրամով: Վարկային միջոցներն ուղղված են Բանկի հաճախորդ հանդիսացող
միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների ֆինանսավորմանը:
2018թ.-ի ապրիլին Եվրասիական զարգացման բանկի հետ ստորագրվեց 30 մլն
ԱՄՆ

դոլարի

վարկային

պայմանագիր:

Այն

հնարավորություն

կտա

Հայաստանին խթանել փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացումը:
2018թ.-ի մայիսին Բանկը Սևծովյան առևտրի և զարգացման բանկի (BSTDB)
հետ կնքեց 15 մլն ԱՄՆ դոլարի վարկային պայմանագիր, որի շրջանակներում
ստացվող միջոցներն ուղղվելու են փոքր և միջին ձեռնարկատիրական
գործունեության ֆինանսավորմանը:
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Նույն

տարվա

հոկտեմբերին

Բանկը

Նիդերլանդների

զարգացման

ֆինանսական ընկերության (FMO) հետ կնքեց 40 մլն եվրո արժողությամբ
վարկային պայմանագիր: Այս վարկային գործիքն ուղղվելու է Հայաստանում
վերականգնվող էներգետիկայի և էներգաարդյունավետության ծրագրերի,
ինչպես

նաև

երիտասարդ

և

կին

ձեռներեցների

գործունեության

ֆինանսավորմանը:Բանկը ձգտում է ակտիվորեն պահպանել ֆինանսավորման
աղբյուրների տարբերակված և կայուն կառուցվածքը, որը ներառում է այլ
բանկերից ստացված երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ վարկերը, հիմնական
հաճախորդ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց ավանդները, ինչպես նաև
բարձր իրացվելի ակտիվների տարբերակված պորտֆելը՝ իրացվելիության
անկանխատեսելի պահանջներն արագ և հեշտությամբ բավարարելու համար: Ի
հավելումն ստորև ներկայացվում են ՀՀ ԿԲ իրացվելիության նորմատիվները`

Նորմատիվներ

ՀՀ ԿԲ-ի
սահմանած
թույլատրելի
մեծությունը

Փաստացի
մեծություն 2018
երրորդ
եռամսյակ

Փաստացի
մեծություն
2017

Փաստացի
մեծություն
2016

Փաստացի
մեծություն
2015

Ն21*

15%

26.24%

29.74%

31.23%

29.91%

Ն22**

60%

100.41%

93,35%

133.17%

151.26%

*
Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ընդհանուր ակտիվների գումարների միջև նվազագույն
հարաբերակցություն
**

Բանկի

բարձր

իրացվելի

ակտիվների

և

ցպահանջ

պարտավորությունների

միջև

նվազագույն

հարաբերակցություն

4.4

Բիզնեսի նկարագիրը
4.4.1
4.4.1.1

Ունենալով

Հիմնական գործունեությունը

Բանկի առաքելությունը

հաճախորդներին

որակյալ

բանկային

և

ներդրումային

ծառայությունների համալիր փաթեթ տրամադրելու նպատակ` Բանկը սահմանել
է հետևյալ առաքելությունը՝
Բարելավել կյանքի որակը՝
•

տրամադրելով հաճախորդներին միջազգային որակի ֆինանսական
ծառայություններ և գործարար լուծումներ,

•

իրականացնելով

հասարակության

բարօրության

համար

նշանակալի բիզնես և սոցիալական ծրագրեր,
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ձևավորելով յուրահատուկ կորպորատիվ մշակույթ և միջազգային

•

ընկերության զարգացման սեփական մոդել՝ միավորելով հաջողակ
մարդկանց,
շարունակաբար ավելացնելով մեր բաժնետիրական արժեքը:

•

4.4.1.2

Բանկի տեսլականը

Բանկի տեսլականն է՝
•

Դառնալ

ֆինանսական

և

գործարար

լուծումներ

տրամադրող

միջազգային ընկերություն,
•

Լինել թիրախային շուկաներում առաջատարը սպասարկման որակով և
արդյունավետությամբ՝

ներգրավելով

ընդհանուր

արժեքներ

կրող

բացառիկ մարդկանց:
Բանկն իր հետագա գործունեության ընթացքում ուղղորդվելու է հետևյալ երեք
հիմնական

արժեքներով`

մակարդակ,

հաճախորդների

աշխատանքի

ու

բավարարվածության

սպասարկման

բարձր

բարձր

որակ,

արհեստավարժություն և թիմային ոգի:
Համաձայն վերոնշյալ արժեքների` Բանկը կշարունակի ձևավորել ՀՀ բանկային
համակարգում բարձր արդյունավետությամբ աչքի ընկնող կառավարման
համակարգ և ներդնել կառավարման մշակույթի նոր արժեքներ, որոնք ոչ միայն
կնպաստեն Բանկի հետագա գործունեության բարելավմանը, այլ նաև օրինակելի
մոդել կհանդիսանան մրցակիցների համար:
4.4.1.3
Բանկի

Բանկի նպատակները

միջնաժամկետ

նպատակն

է

անընդհատ

աճող

մրցակցության

պայմաններում, ամրապնդելով և զարգացնելով ՀՀ բանկային համակարգում
ունեցած իր դիրքերը, ընդլայնել հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների
փաթեթը

և

ապահովել

միջազգային

չափանիշներին

համապատասխան

սպասարկում, որը կծառայի Բանկի երկարաժամկետ և կայուն զարգացմանը:
Բանկի

միջնաժամկետ

քանակական

և

որակական

նպատակներն

ըստ

առաջնահերթության հետևյալն են`
•

լինել բացարձակ առաջատարը սպասարկման որակով,

•

հանդես գալ որպես ունիվերսալ բանկ` ծառայություններ մատուցելով
ինչպես տնտեսության խոշորագույն սուբյեկտներին, այնպես էլ ՀՀ
տնտեսության զարգացման համար շարժիչ ուժ հանդիսացող փոքր և
միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին և առանձնահատուկ ուշադրություն
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դարձնել
•

տնային

տնտեսություններին`

այդպիսով

ապահովելով

վարկային ներդրումների ապակենտրոնացում,
լինել առաջատարը նորարարություններով՝ առաջարկելով միջազգային
լավագույն բանկային լուծումները,

•

ապահովել ակտիվների` բանկային համակարգի նկատմամբ առաջանցիկ
աճի տեմպ` պահպանելով եկամտաբերության և ռիսկերի ընդունելի

•

մակարդակը,
պահպանել բանկային համակարգի

առաջատարի

դիրքերը

բոլոր

հիմնական ֆինանսական ցուցանիշներով,
•

բարձրացնել Բանկի ֆինանսական արդյունավետությունը կապիտալի
շահութաբերության և ծախսերի ու եկամուտների հարաբերության
տեսանկյունից

•

լայնորեն կիրառել կորպորատիվ կառավարման լավագույն փորձը

•

անընդհատ բարձրացնել աշխատակիցների որակավորումը և պահպանել
ձևավորված բարձր թիմային ոգին,

Առաքելությամբ, Տեսլականով ինչպես նաև Ռազմավարական նպատակներով
սահմանված թիրախային արդյունքներին հասնելու համար՝ Բանկը սահմանել է
կարճաժամկետ և միջնաժամկետ հեռանկարները, որոնց շնորհիվ էլ կապահովի
սահմանված արդյունքների արդյունավետ իրականացում:
•

Շարունակաբար

ներդրում

բարձրացմանը,

ապահովել

կատարել

սպասարկման

համապատասխան

որակի

գործընթացների

անընդհատ կատարելագործում,
•

Ներդնել նոր բանկային և ներդրումային ծառայություններ և միջազգային
պրակտիկայում կիրառվող նորարար լուծումներ,

•

Շարունակաբար

ներդրումներ

վերապատրաստման
բարձրացնել

և

կատարել

մոտիվացիայի

աշխատակիցների

անձնակազմի
բարձրացման,

որակավորումը

և

ուսուցման,
անընդհատ
պահպանել

ձևավորված բարձր թիմային ոգին,
•

Շարունակաբար
ուղղված

բարձրացնել

տարածաշրջանում

ֆինանսական կայունությունը,
վերջին

տնտեսական

ինչին

զարգացումների

արդյունքում Բանկը վերանայել է իր ռիսկ պարամետրերը,
•

Շեշտադրել մանրածախ և ՓՄՁ բիզնեսի զարգացումը, հետագայում
զարգացնելով

նաև

ներդրումային

բանկային

ծառայությունները,

ապահովել հիմնական ցուցանիշների աճը՝ դառնալով առաջատարը
արդյունավետության ցուցանիշներով
•

Աջակցել հասարակության սոցիալապես անապահով և խոցելի խմբերին,
ներդրում

կատարել

հասարակության

զարգացմանը,

աջակցել

էջ 61

Հայաստանի

մշակութային

ժառանգության

վերականգմանը

և

զարգացմանը
2010 թվականից Բանկն իր առջև խնդիր էր դրել փոխել 2007 թվականից
որդեգրած

կորպորատիվ

ուղղվածությամբ

ընդլայնել

մանրածախ

բանկային

ռազմավարությունը

ծառայությունները:

և

էապես

Ելնելով

վերը

շարադրվածից` Բանկի ընդհանուր ռազմավարության գլխավոր նպատակն է
Բանկի դիրքերի հետագա ամրապնդումը ՀՀ առաջատար բանկերի շարքում`
ձևավորելով ունիվերսալ առևտրային բանկի մոդելը և հետագա զարգացումը:
Ռազմավարության գլխավոր նպատակի ապահովման հիմնական խնդիրներ են
հանդիսանում.
•

հաճախորդների

բազայի

հետագա

դիվերսիֆիկացումը

և

աճի

ապահովումը` պահպանելով կապիտալի շահութաբերության ընդունելի
մակարդակ,
•

սպասարկման

որակի

բարձրացումը`

ապահովելով

միջազգային

չափանիշներին համապատասխանող բանկային ծառայությունների և
կորպորատիվ ֆինանսների ծառայությունների մատուցում,
•

բանկային հիմնական` վարկային, շուկայական և գործառնական ռիսկերի
ընդունելի մակարդակի պահպանումը,

•

ծառայությունների շրջանակի ընդլայնումն և համապատասխանեցումը
հաճախորդների պահանջներին,

•

շարունակական

տեխնոլոգիական

զարգացումը

միջազգային

առաջատար փորձին համահունչ,
•

անձնակազմի որակավորման շարունակական բարելավումը:

4.4.2
4.4.2.1

Հիմնական շուկաները

Հիմնական շուկաները

"Ամերիաբանկ" ՓԲԸ-ն ունիվերսալ բանկ է, որը, լինելով դինամիկ և կայուն աճ
արձանագրող ընկերություն, մատուցում է կորպորատիվ, ներդրումային և
մանրածախ բանկային ծառայություններ` տրամադրելով բանկային լուծումների
ամբողջական փաթեթ: Բանկը նաև առաջարկում է անհատականացված
ֆինանսաբանկային լուծումներ:

Բանկը որդեգրել է մի շարք հիմնարար

սկզբունքներ, որոնցից են անհատական մոտեցումը յուրաքանչյուր հաճախորդին
և նորարարությունը՝ համատեղած բարձր պրոֆեսիոնալիզմի և փորձի հետ,
ստանձնել

է

բազմակողմանի

և

բարձրորակ

ֆինանսական

լուծումներ
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տրամադրող

գործընկերոջ

դերը

ՀՀ

շուկայում

և

տարածաշրջանում

գործունեություն իրականացնող հաճախորդների համար: Եվ այս մոտեցումը
Բանկի հաջողության բանալին է՝ թույլ տալով Բանկին դառնալ ՀՀ բանկային
համակարգի առաջատարներից մեկը:
4.4.2.2

Մրցակցային դիրքը

Ամերիաբանկը ՀՀ առաջատար բանկերից է, որն ունի բանկային ոլորտի
ցուցանիշները գերազանցող դինամիկ աճ: 2018 թվականը ևս բավականին
բարեհաջող է Բանկի համար: Բանկն ամրապնդում է իր դիրքերը որպես ՀՀ
առաջատար բանկ՝ վերահաստատելով իր ներուժը որպես ժամանակակից,
կայուն, իրացվելի, դինամիկ աճող և մրցունակ ֆինանսական ինստիտուտ`
հետագա աճի, զարգացման և մրցունակության էական հնարավորություններով:
Հիմնական շեշտադրումը դնելով բանկային ծառայությունների ու սպասարկման
որակի վրա՝ Բանկն արդեն իսկ դիրքավորվել է որպես նորարարությամբ և
սպասարկման չափանիշներով առաջատար: Այսպիսով, Բանկը ամփոփել է
2018թ-ի երրորդ եռամսյակը բանկային համակարգում զբաղեցնելով 1-ին դիրքը
ըստ ակտիվների, պարտավորությունների, հաճախորդներին տրված վարկերի,
կապիտալի և զուտ շահույթի ցուցանիշների:

4.5

Թողարկողի կառուցվածքը
4.5.1.1

Բանկի խմբի կառուցվածքը

Բանկի բաժնետեր է հանդիսանում «Ամերիա Գրուպ (Սի-Ուայ) Լիմիթեդ»
ընկերությունը, վերջինս հանդիսանում է նաև հետևյալ ընկերությունների
բաժնետեր`
•

ԱՄԵՐԻԱ ՓԲԸ

•

ԿԱՄԱՐ ԲԻԶՆԵՍ ՍԵՆԹՐ ՓԲԸ

•

ԱՄԵՐԻԱ ԻՆՔ

•

ՓՐՈՓԵՐԹԻ ԴԻՎԵԼՈՓՄԵՆԹ ՔԱՄՓՆԻ ՓԲԸ

4.6

Զարգացման վերջին միտումները
4.6.1

Արտաքին գործոնների վերլուծությունը

Բանկի գործունեությունը մեծապես պայմանավորվում է արտաքին միջավայրում
տեղի ունեցող իրադարձություններով: Բանկը սեփական և

հաճախորդների

կարիքները բավարարելու համար գործունեություն է ծավալում ինչպես ներքին,
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այնպես էլ արտաքին շուկաներում, ուստի Բանկի գործունեության վրա իրենց
ուրույն

ազդեցությունն

տնտեսությունում

են

տեղի

թողնում

ունեցող

և՛

հայրենական,

իրադարձությունները:

և՛

միջազգային

Այսպես,

Բանկի

գործունեության վրա էական ազդեցություն են թողել`
•

Զարգացած երկրներում տնտեսության որոշակի կայունությունները,
դրական սպասումները, ինչպես նաև դրա արդյունքում հիմնական
ապրանքատեսակների գների (պղինձ, նավթ, ցորեն) վարքը,

•

միջազգային շուկաներում տոկոսադրույքների աճը,

•

2018թ.-ին

ՀՀ

տնտեսության

հարաբերական

աշխուժացումը,

գյուղատնտեսության, առևտրի և ծառայությունների ճյուղերի աճը
•

բանկային համակարգում մրցակցության պահպանումը:

Բանկն անընդհատ իրականացրել է ակտիվների և պարտավորությունների
փոխհամաձայնեցված կառավարում, որպեսզի կարողանա չեզոքացնել վերը
նշված երևույթների բացասական ազդեցությունը և հնարավորինս օգտվել
ընձեռնված հնարավորություններից:

Համաշխարհային տնտեսություն/միջազգային

4.6.1.1

շուկաներ
Արտաքին միջավայրի կանխատեսվող երևույթները, որոնք ազդեցություն
կունենան Բանկի ծրագրերի վրա հետևյալն են.
Ամերիաբանկի կանխատեսումներով 2018թ-ին համաշխարհային տնտեսության
հավելաճը

կկազմի

ավելի

քան

3.7%:

ՀՀ

առևտրային

գործընկերներ

հանդիսացող երկրների տնտեսություններում նույնպես կանխատեսվում է աճ:
Առաջիկա տարիների ընթացքում չնայած պատժամիջոցներին՝ կանխատեսվում
է Ռուսաստանի տնտեսության հետագա աճ, մասնավորապես կանխատեսվում է
1.6% տնտեսական աճ 2019թ-ին: 2018թ.-ի 1-ին կիսամյակի արդյունքներով
երկրում արդեն իսկ գրանցվել է 1.7% տնտեսական աճ: Եվրամիության
երկրներում ևս սպասվում է չափավոր տնտեսական աճ (1.9% 2018 և 2019 թթ.
համար): Չինաստանում տնտեսական աճը դանդաղել է և առաջիկա տարիներին
կանխատեսվում է 6.6%-ի տնտեսական աճ 2018թ-ին, իսկ 2019թ-ին` 6.1%:
Տնտեսության աճի որոշակի արագացում է կանխատեսվում ԱՄՆ-ում՝ 2018թ.
տնտեսությունում ակնկալվում է 2.9% աճ, նախորդ տարվա 2.3%-ի հետ
համեմատած,

իսկ

2019թ-ին՝

2.7%

աճ:

Կանխատեսվում

է,

որ

տոկոսադրույքներն առաջիկա մեկ տարում կշարունակեն աճել և 2018թ.
ավարտին 6 ամսվա LIBOR-ը կհասնի մոտ 3%-ի` պահպանելով աճի միտումը
հաջորդ 2 տարիներին:
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Ինչ

վերաբերում

ապրանքատեսակների

է

ՀՀ

տնտեսության

միջազգային

գների

վրա

ազդող

հիմնական

փոփոխություններին,

ապա

համաձայն մեր կանխատեսումների՝ մոտակա տարիներին պղնձի գները չեն
բարձրանա: Ակնկալում ենք նավթի գների

որոշակի բարձրացում, թերևս

հնարավոր դանդաղ աճի միտմամբ: Հացահատիկի գները վերջին ամիսներին
անընդհատ տատանվում են, մասնավորապես 2018թ-ի երրորդ եռամսյակի
վերջին դրությամբ գրանցվել է 1.7%-ով գների նվազում: Կանխատեսում ենք, որ
մոտ ապագայում հացահատիկի գները կտատանվեն: Ինչ վերաբերում է ոսկու
գներին, ապա կանխատեսվում է կայուն իրավիճակ դանդաղ աճի ռիսկով:
4.6.1.2

ՀՀ տնտեսությանն առնչվող կանխատեսումներ

Ակնկալվում է, որ գալիք տարիների ընթացքում ՀՀ մակրոտնտեսական
իրավիճակը կբնութագրվի տնտեսական աճով: Կանխատեսվում է, որ 2018թ.
ՀՆԱ-ի աճը կկազմի 5.5%, 2019թ-ին՝ 5%, իսկ 2020թ-ին` 4.5%: Առևտուրը
կշարունակի մնալ ՀՆԱ-ի աճին նպաստող տնտեսության հիմնական ճյուղ:
Տնտեսության աճին նպաստող հիմնական ճյուղերից են ակնկալվում լինել
մշակող արդյունաբերությունը, մշակույթի, զվարճությունների և հանգստի ճյուղը,
այս ճյուղերի գծով սպասվում է 1 տոկոսային կետով աճի տեմպի ավելացում:
Գնաճը հիմնականում կտատանվի ՀՀ ԿԲ թիրախային միջակայքում[4%±1.5%]:
Կանխատեսվում է, որ ՍԳԻ կկազմի 2%, ավելի քիչ, քան ՀՀ ԿԲ թիրախային
միջակայքն է, մինչդեռ միջին գնաճը կկազմի 3.5%: 2018թ-ին նկատվում է
պետական արտաքին պարտքի նվազում: Առաջին անգամ վերջին 3 տարիների
ընթացքում կառավարության պարտքը կկազմի ավելի քիչ, քան ՀՆԱ-ի 50%-ն է:
Մենք կանխատեսում ենք, որ արտաքին պարտք-ՀՆԱ հարաբերակցությունը
2018թ-ին կնվազի` կազմելով ՀՆԱ-ի 44%-ը: Այդուհանդերձ, 2019-2020թթ մենք
չենք ակնկալում հետագա նվազում, քանի որ 2019թ-ին արտաքին պարտքի
մարումը

3

անգամ

պայմանավորված

մեծանում

է,

իսկ

Եվրոպարտատոմսերի

2020թ-ին
մարումով:

ավելի

կմեծանա՝

Արտահանման

և

ներմուծման ծավալների աճը կդանդաղի մինչև 2018թ-ի վերջ: 2018թ-ին
փոխանցումների և ՀՆԱ-ի հարաբերակցությունը կկազմի 12.5%: Օտարերկրյա
ուղղակի ներդրումները կշարունակեն մնալ բավականին ցածր մակարդակում.
իրական

հատվածում

ուղղակի

ներդրումների

որոշակի

դանդաղ

աճ

կնկատվի: ՀՀ դրամի նկատմամբ ԱՄՆ դոլարի միջին տարեկան փոխարժեքը
2018 թվականի համար կանխատեսվել է 483 դրամի շրջանակներում, իսկ
հաջորդ երկու տարվա համար 490 - 500 դրամի շրջանակներում:
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Ֆինանսական շուկաներ

4.6.1.3

2019թ. կանխատեսվում են, որ ֆինանսական շուկայում արտարժութային և
դրամային միջոցների տոկոսադրույքները կգրանցեն որոշակի աճ: Հաշվի
առնելով տեղական շուկայի խնայողությունների խիստ սահմանափակ լինելը`
ակնկալում ենք, որ խոշորագույն բանկերը կշարունակեն միջոցներ փնտրել և
ներգրավել օտարերկրյա/միջազգային շուկաներից:

4.6.2

Բանկի հիմնական խնդիրները

Բանկի միջնաժամկետ նպատակները բխում են առաջատար ունիվերսալ բանկ
դառնալու

ռազմավարական

զարգացման

ուղղությունից

և

Բանկի

առաքելությունից: Միջնաժամկետ նպատակներն ամբողջությամբ իրագործելու
համար Բանկն առաջիկայում պետք է իրականացնի հետևյալ խնդիրները`
•

առաջատարի դիրքերը պահպանելու նպատակով Բանկը նախատեսում է
ակտիվների մեծությունը 2020 թվականին հասցնել շուրջ 859.2 մլրդ
դրամի, զուտ շահույթը` 16.07 մլրդ դրամի, իսկ կապիտալը` 128 մլրդ
դրամի,

•

էականորեն ավելացնել ՓՄՁ-ների և ֆիզիկական անձանց նկատմամբ
պահանջների

տեսակարար

կշիռը,

որը

պետք

է

բերի

ապակենտրոնացման,
•

ավելացնել քարտային ծառայությունների քանակը և դերը Բանկի
գործունեությունում`

քարտերի

քանակը

2018

թվականի

վերջին

հասցնելով շուրջ 110 հազարի,
•

զարգացնել հեռակա բանկային ծառայությունները` հաճախորդներին
հնարավորություն ընձեռնելով բավարարել իրենց կարիքներն առանց
Բանկ այցելելու,

•

իրականացնել միջոցների արդյունավետ տեղաբաշխում` ակտիվների
դիվերսիֆիկացում և պարտավորությունների հետ փոխհամաձայնեցված
կառավարում,

•

ընդլայնել Բանկի մասնաճյուղային ցանցը` Բանկի ներկայությունն
ապահովելով

հանրապետության

բոլոր

տնտեսապես

ակտիվ

կենտրոններում,
•

ֆինանսական

արդյունքների

(եկամուտների)

շարունակական

դիվերսիֆիկացում,
•

նոր ծառայությունների ներդրման շնորհիվ տոկոսային եկամուտներից
կախվածության

նվազեցում,

հաճախորդների

համար

փաթեթների

առաջարկում, դրամական փոխանցումների ակտիվացում, բանկային նոր
տեխնոլոգիաների կիրառություն,
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•

Բանկի հիմնական ռիսկերի արդյունավետ կառավարում` պահպանելով
վարկային

ռիսկի

գործառնական

և

ցածր
այլ

մակարդակ,
ռիսկերի

ինչպես

գնահատման

նաև
և

շուկայական,
կառավարման

համակարգերի կատարելագործում,
•

աշխատակիցների վերապատրաստում և մոտիվացիայի բարձրացում:

4.6.3

Բանկի ծառայությունների
փոփոխման միտումները

ծավալների

Նախորդ պլանային ժամանակաշրջանում Բանկը միտված է եղել առաջատար և
մրցունակ

տեղ

գրավել

բանկային

ծառայությունների

հիմնական

ուղղություններում` նպատակ ունենալով՝
•

պահպանել առաջատարի դիրքերը կորպորատիվ և ներդրումային
բանկային ծառայություններով` տրամադրելով կորպորատիվ բանկային և
ներդրումաբանկային ծառայությունների ամբողջական փաթեթ,

•

ակտիվացնել մանրածախ բանկային ծառայությունները և այդպիսով
ապահովել

ակտիվների

և

պարտավորությունների

բավարար

դիվերսիֆիկացում (ըստ տնտեսության ոլորտների, գործիքների և
հաճախորդների),
•

բանկային հիմնական ռիսկերը պահել թույլատրելի մակարդակի վրա
(չաշխատող ակտիվների տեսակարար կշիռն ընդհանուր ակտիվներիում
մշտապես պահել 5%-ից ցածր, արտարժութային դիրքը հնարավորինս
փակ պահել, նվազագույնի հասցնել գործառնական ռիսկերը և այլն),

•

ավելի երկարաժամկետ հատվածում հասնել տոկոսային եկամուտներից
կախվածության նվազեցման,

•

ֆինանսական արդյունքների (եկամուտների) դիվերսիֆիկացում,

•

միջոցների և նպատակային հաճախորդների ներգրավում (ներգրավել
ռազմավարական նշանակություն ունեցող հաճախորդների, ում հետ
կձևավորվեն գործընկերային փոխհարաբերություններ),

•

աշխատակիցների վերապատրաստում և մոտիվացիայի բարձրացում:
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4.7

Բանկի կառավարման մարմինները և դրանց
անդամները
4.7.1

Կառավարման

մարմինները

և

կառուցվածքը
Համաձայն

Բանկի

կանոնադրության`

Բանկը

սահմանել

է

հետևյալ

կորպորատիվ կառավարման կառուցվածքը`

ԲԸԺ*

Տնօրենների
Խորհուրդ
Տնօրենների
Խորհրդին կից
կոմիտեներ
Տնօրինություն և Գլխավոր
տնօրեն
* Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով

4.7.2

Կառավարման

մարմինների

իրավասությունները
4.7.2.1

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը (այսուհետ` Ընդհանուր Ժողով) հանդիսանում
է

Բանկի

կառավարման

բարձրագույն

մարմինը։

Ընդհանուր

Ժողովի

իրավասությանն են պատկանում հետևյալ հարցերը`
1. Կանոնադրության,
կանոնակարգերի

Ընդհանուր

Ժողովի

հաստատումը,

և

դրանց

Տնօրենների

Խորհրդի

փոփոխություններն

ու

լրացումները և/կամ նոր խմբագրությամբ հաստատումները,
2. Բանկի վերակազմակերպումը,
3. Բանկի լուծարումը,
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4. Lուծարման

հանձնաժողովի

նշանակումը,

ամփոփ,

միջանկյալ

և

լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը,
5. Բանկի Տնօրենների Խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա
անդամների ընտրությունը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ
դադարեցումը: Բանկի Տնօրենների Խորհրդի քանակական կազմի
հաստատման և դրա անդամների ընտրության մասին որոշումներն
ընդունվում

են

բացառապես

Տարեկան

Ընդհանուր

Ժողովներում:

Տնօրենների Խորհրդի անդամների ընտրության հարցն արտահերթ
Ընդհանուր Ժողովում կարող է քննարկվել, եթե վերջինս որոշում է
ընդունել Տնօրենների Խորհրդի կամ նրա առանձին անդամների
լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին,
6. Հայտարարված

բաժնետոմսերի

ծավալի

առավելագույն

չափի

սահմանումը, բաժնետոմսերի տեղաբաշխումը, բաժնետոմսերից բխող
իրավունքների

փոփոխությունը,

սահմանափակումները,

ինչպես

բաժնետոմսերի

փոխանցումների

նաև

Կանոնադրական

Բանկի

կապիտալի ավելացումը, այդ թվում` Կանոնադրական կապիտալի
փոփոխությունը Բանկի աշխատակիցներին որպես խրախուսում Բանկի
բաժնետոմսերի տրամադրմամբ,
7. Տնօրենների Խորհրդի ներկայացմամբ Բանկի արտաքին աուդիտն
իրականացնող անձի հաստատումը,
8. Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթների և
վնասների հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների վճարման
մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի
հաստատումը,
9. Ընդհանուր

Ժողովի

վարման

կարգի

հաստատումը,

հաշվիչ

հանձնաժողովի ձևավորումը կամ Բանկի ներքին իրավական ակտերով
սահմանված

դեպքում`

հաշվիչ

հանձնաժողովի

գործառնույթներն

իրականացնող անձի նշանակումը,
10. Բաժնետոմսերի համախմբումը (կոնսոլիդացիան), բաժանումը,
11. Դուստր և կախյալ ընկերությունների ստեղծումը, այդ ընկերություններին
մասնակցությունը,
12. Առևտրային կազմակերպությունների, միությունների հիմնադրումը և այդ
կազմակերպություններում, միություններում մասնակցությունը,
13. Տնօրենների խորհրդի նախագահի և անդամների հիմնական/լրացուցիչ
վարձատրության առավելագույն սահմանաչափերի սահմանումը,
14. Բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը չկիրառելու
մասին որոշման ընդունումը,
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15. Բանկի

գույքի

գործարքների

օտարման
կնքման

և

ձեռքբերման

վերաբերյալ

հետ

կապված

որոշման

խոշոր

ընդունումը,

ՀՀ

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում,
16. Շահագրգռվածության առկայության դեպքում գործարքների կնքումը` ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում,
17. Հաստատված օրակարգի շրջանակում օրենքով նախատեսված այլ
հարցեր:
Վերոնշյալ բոլոր կետերով նախատեսված բոլոր հարցերով որոշումների
ընդունումը վերապահվում է Ընդհանուր Ժողովի բացառիկ իրավասությանը և չի
կարող փոխանցվել Տնօրենների Խորհրդին, Տնօրինությանը կամ Տնօրինության
Նախագահ-Գլխավոր տնօրենին կամ այլ անձի, բացառությամբ 11-13 կետերում
թվարկված հարցերի, որոնցով որոշումների ընդունումը Ընդհանուր Ժողովի
որոշմամբ կարող է փոխանցվել Տնօրենների Խորհրդին:

Տնօրենների խորհուրդ

4.7.2.2

Տնօրենների Խորհուրդն իրականացնում է Բանկի գործունեության ընդհանուր
ղեկավարումը` oրենքով խորհրդի իրավաuությանը վերապահված հարցերի
uահմաններում, ինչպես նաև ապահովում է բաժնետերերի կողմից ներդրումների
արժեքի

առավելագույն

ավելացումը

(բաժնետոմսերի

շուկայական

գնի

ավելացումը) և Բանկի այլ շահագրգիռ անձանց օրինական շահերի և
իրավունքների պաշտպանությունը: Այդուհետ Տնօրենների խորհուրդն իր
գործունեության ընթացքում ներկայացնում, պաշտպանում և ուղղորդվում է
բաժնետերերի ու շահագրգիռ անձանց (բոլոր անձինք, որոնք իրենց ներդրումով՝
մարդկային,

մասնագիտական,

երկարաժամկետ

փողային,

առաջընթացին

և

այլ,

աջակցում

մրցակցությանը,

այդ

են

բանկի

թվում՝

բանկի

ներդրողները, ավանդատուների վարկատուները, աշխատակիցները և այլն)
շահերով, ինչպես նաև պետք է միջոցներ ձեռնարկի ապահովելու համար Բանկի
ներքին հսկողության գործուն և արդյունավետ համակարգի ներդնումը՝
սահմանելով ռիսկերի կառավարման ու ռիսկի ախորժակին վերաբերող
հիմնական ելակետային դրույթները:
Տնօրենների Խորհրդի իրավասությանն են պատկանում հետևյալ հարցերը՝
1. Բանկի գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը, ներառյալ`
Բանկի հեռանկարային զարգացման ծրագրի հաuտատումը,
2. Ընդհանուր Ժողովի Տարեկան և Արտահերթ նիuտերի գումարումը,
oրակարգի

հաuտատումը,

ինչպեu

նաև

դրանց

գումարման

և
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անցկացման կազմակերպման հետ կապված` նախապատրաuտական
աշխատանքների իրականացման ապահովումը,
3. Բանկի Տնօրինության անդամների և Տնօրինության Նախագահի Գլխավոր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի նշանակումը, նրանց
լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը և հիմնական/լրացուցիչ
վարձատրության պայմանների հաuտատումը,
4. Բանկում ներքին հuկողության uտանդարտների uահմանումը, Բանկի
ներքին

աուդիտի

ստորաբաժանման
իրավական

գործունեությունը

ակտերի

հաuտատումը,

և

տարեկան

ներքին

կարգապահական
նրանց

ստորաբաժանման

աուդիտի

ձևավորումը,
կանոնակարգող

ներքին

աշխատանքային

ծրագրի

աշխատակիցների

ներքին

պատասխանատվության

լիազորությունների

նշված

միջոցների

վաղաժամկետ

կիրառումը,

դադարեցումը

և

վարձատրության պայմանների հաuտատումը,
5. Բանկի տարեկան բյուջեի (այդ թվում` տարեկան ծախuերի նախահաշվի
ու կատարողականի) հաuտատումը,
6. Բանկի ներքին վարչակազմակերպական կառուցվածքի հաuտատումը,
7. Բանկի բաժնետոմսերի շուկայական գնի սահմանումը,
8. Միջանկյալ (եռամuյակային և կիuամյակային) շահութաբաժինների
վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մաuին որոշման
ընդունումը, ինչպես նաև շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ
Ընդհանուր Ժողովին առաջարկությունների ներկայացումը, այդ թվում`
շահութաբաժինների յուրաքանչյուր վճարման համար շահութաբաժիններ
uտանալու իրավունք ունեցող Բանկի բաժնետերերի ցուցակի կազմումը,
որում պետք է ընդգրկվեն Բանկի այն բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել
են Բանկի բաժնետերերի ռեեuտրում` Տարեկան Ընդհանուր Ժողովին
մաuնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու oրվա
դրությամբ,
9. Բանկի տարեկան ֆինանuական հաշվետվությունների նախնական
հաuտատումը և Ընդհանուր Ժողովին ներկայացումը,
10. Ընդհանուր

Ժողովի

հաuտատմանը

Բանկի

արտաքին

աուդիտն

իրականացնող անձի ներկայացումը,
11. Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձին վճարման չափի
uահմանումը,
12. Բանկում

իրականացված

արդյունքում

աուդիտորական կամ

անհրաժեշտության

դեպքում

այլ uտուգումների
բացահայտված

թերությունների վերացմանն ուղղված միջոցառումների նախաձեռնումն ու
դրանց իրականացման վերահuկումը,
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13. Բանկի

կողմից

ՀՀ

օրենսդրությամբ

գործառնությունների

իրականացման

սահմանված
կարգը

ֆինանuական

uահմանող

ներքին

իրավական ակտերի ընդունումը,
14. Բանկի

տարածքային

և

ինքնուրույն

կառուցվածքային

uտորաբաժանումների կանոնադրությունների հաuտատումը, Բանկի
ինքնուրույն

կառուցվածքային

uտորաբաժանումների

միջև

գործառութային պարտականությունների բաշխումը,
15. Բանկի Կանոնադրության 7.1.3 կետի առաջին մասի «բ», «ժա-ժգ»
ենթակետերով նախատեuված հարցերի ներկայացումն Ընդհանուր
Ժողովի քննարկմանը,
16. Բանկի պարտատոմuերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխման մաuին
որոշման ընդունումը,
17. Բանկի պահուuտային և այլ հիմնադրամների oգտագործումը,
18. Բանկի

մաuնաճյուղերի,

ներկայացուցչությունների

և

հիմնարկների

uտեղծումը և լուծարումը,
19. Բանկի

հաշվապահական

հաշվապահական

հաշվառման

հաշվառում

քաղաքականության`

վարելու

և

ֆինանuական

հաշվետվություններ կազմելու նպատակով կիրառվող uկզբունքների,
հիմունքների, եղանակների, կանոնների, ձևերի և կարգերի uահմանումը,
20. Բանկի

գույքի

գործարքների

օտարման
կնքման

և

ձեռքբերման

վերաբերյալ

հետ

որոշման

կապված

խոշոր

ընդունումը`

ՀՀ

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում,
21. Շահագրգռվածության առկայության դեպքում գործարքների կնքումը` ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում,
22. Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը գերազանցող
վարկերի տրամադրման հաստատումը,
23. Բանկի

ներքին

իրավական

ակտերով

սահմանված

գումարը

գերազանցող` Բանկի կողմից գույքի կամ այլ ակտիվների ձեռքբերման
կամ

վաճառքի

գործարքների,

ներառյալ

փոխկապակցված

գործարքները, կնքման հաստատումը,
24. Բանկի

ներքին

իրավական

ակտերով

սահմանված

գումարը

գերազանցող` Բանկի կողմից իրականացվող ներդրումների, ներառյալ
փոխկապակցված ներդրումների, հաստատումը,
25. Ընդհանուր

Ժողովի

կողմից

որոշված

սահմանաչափերի

ներքո

Տնօրենների խորհրդի նախագահի և անդամների հիմնական/լրացուցիչ
վարձատրության չափի սահմանումը, ընդ որում նշված սահմանաչափերը
սահմանված չլինելու դեպքում, Տնօրենների Խորհուրդն ինքնուրույն է
որոշում

Տնօրենների

Խորհրդի

նախագահի

և

անդամների

վարձատրության պայմանները/չափերը.
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26. Տնօրենների Խորհրդի կազմից ստեղծել Տնօրենների Խորհրդին կից
հանձնաժողովներ/կոմիտեներ,

հաստատել դրանց

գործունեությունը

կանոնակարգող ակտերը, նշանակել Տնօրենների խորհրդի քարտուղար.
27. Կանոնադրությունը, Ընդհանուր Ժողովի և Տնօրենների Խորհրդի
կանոնակարգերը,
նախնական

դրանց

փոփոխությունները

հավանությամբ

Ընդհանուր

և

լրացումները

ժողովի

իր

հաստատմանը

ներկայացնելը,
28. Կանոնադրական

կապիտալում

մասնակցության/բաժնետոմսերի

տրամադրման միջոցով աշխատակիցների խրախուսման ծրագրի և/կամ
այդ իրավահարաբերությունները կարգավորող Ներքին իրավական
ակտերի հաստատումը/փոփոխությունը,
29. ՀՀ օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ, Ընդհանուր ժողովի և/կամ
Տնօրենների Խորհրդի կողմից հաստատված Բանկի ներքին իրավական
ակտերով սահմանված այլ հարցերով որոշումների ընդունումը:
Վերոնշյալ

բոլոր

հարցերով

որոշումների

ընդունումը

վերապահվում

է

Տնօրենների Խորհրդի բացառիկ իրավասությանը և չի կարող փոխանցվել
Բանկի կառավարման այլ մարմինների կամ այլ անձանց: Տնօրենների
Խորհրդին կից կոմիտեններին/հանձնաժողովներին տրված լիազորությունները
չեն կարող որևէ կերպ նվազեցնել Տնօրենների Խորհրդի իրավասությունների
ծավալն ու շրջանակը:
4.7.2.3

Տնօրենների խորհրդին կից կոմիտեներ

Տնօրենների խորհրդի կողմից իր իրավասություններն առավել արդյունավետ և
պատշաճ իրականացնելու նպատակով Տնօրենների խորհրդին կից ստեղծվել են
«Աուդիտի», «Վարձատրության», «Կորպորատիվ կառավարման և ղեկավար
անձնակազմի նշանակման» կոմիտեները:

Աուդիտի կոմիտե
Կոմիտեի գործունեության հիմնական նպատակը Բանկի ֆինանսական
հաշվետվողականության,
արտաքին
աուդիտի
անցկացման,
ռիսկերի
կառավարման, ներքին հսկողության
ոլորտների համակարգումն ու
արդյունավետության բարձրացումն է:
Կոմիտեն ուսումնասիրում է Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունները և այլ
պարտադիր հրապարակման ենթակա ֆինանսական տեղեկատվություն
պարունակող
փաստաթղթերը`
ներկայացնելով
համապատասխան
առաջարկություններ և եզրակացություններ: Կոմիտեի պարտականություններից
է ուսումնասիրել.
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1. հաշվապահական հաշվառման սկզբունքները և մեթոդները, այդ թվում`
համապատասխանությունը
կիրառելի
հաշվապահական
ստանդարտներին և այլ իրավական պահանջներին,
2. նշանակալի կամ արտասովոր գործարքները, որոնք ազդում են
ֆինանսական հաշվետվությունների, այդ թվում նրանց էականության
վրա,
3. բացահայտման պարզությունը և լիարժեքությունը,
4. աուդիտի արդյունքում կատարված էական ճշգրտումները,
5. փոխկապակցված անձանց հետ կնքված և առնչվող գործարքները, այդ
անձանց
մասով
ԿԲ
ներկայացվող
համապատասխան
հաշվետվությունները,
Տարին առնվազն մեկ անգամ Կոմիտեն անդրադառնում է հաշվապահական
հաշվառման կիրառվող սկզբունքներին, այդ թվում արժեզրկման, ֆինանսական
գործիքների,
գուդվիլի,
ապահովագրական
պայմանագրերի
գծով
պարտավորությունների,
արտոնությունների
փաթեթների,
հետաձգված
հարկերի և գույքի հաշվառման գծով:
Կոմիտեն ուսումնասիրում և վերահսկում է վարկերի արժեզրկմանն առնչվող
գործընթացներն ու արժեզրկման հաշվապահական ձևակերպումները և
համապատասխան առաջարկներ ներկայացնում Տնօրենների խորհրդին:
Կոմիտեն նաև ուսումնասիրում է արժեզրկման աստիճանը` որպես կանոն
Վարկային և ռիսկերի կառավարման կոմիտեի եզրակացությունների հիման
վրա:
Կոմիտեն վերահսկում է ներքին աուդիտի, ռիսկերի կառավարման և ներքին
հսկողության համակարգերը և գործառույթները, այդ թվում.
1. պարբերաբար ուսումնասիրում և գնահատում է Բանկի ռիսկերի
կառավարման, ներքին հսկողության համակարգերի և Ներքին աուդիտի
դեպարտամենտի
գործունեութան
արդյունավետությունը
և
ներկայացնում առաջարկություններ Տնօրենների խորհրդին,
2. ստանում և ուսումնասիրում է Բանկի ռիսկերի կառավարման և ներքին
հսկողության
համակարգերին
վերաբերող
հաշվետվությունները
վերջիններիս առկայության դեպքում,
3. առաջարկներ է ներկայացնում Տնօրենների խորհրդին Ներքին աուդիտի
դեպարտամենտի ղեկավարի և նրա տեղակալի (առկայության դեպքում)
նշանակման/աշխատանքից ազատման վերաբերյալ,
4. շարունակաբար վերահսկում է Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի
ղեկավարի և նրա տեղակալի (առկայության դեպքում) անկախությունը,
անկողմնակալությունը և մասնագիտական պատրաստվածությունը,
ներքին
աուդիտի
դեպարտամենտի
ռեսուրսները
և
հնարավորությունները,
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5. ապահովում է Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի ղեկավարի տարեկան
գնահատումը` Կոմիտեի նախագահի կողմից,
6. ստանում և ստուգում է Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի ղեկավարի
կողմից
ներկայացված
հաշվետվությունները
կատարված
աշխատանքների վերաբերյալ, դիտարկումները և եզրակացությունները`
հասանելիություն ունենալով Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի կողմից
պատրաստվող հաշվետվություններին և այլ նյութերին,
7. ստանում և ուսումնասիրում է Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի
հաջորդ տարվա աշխատանքային ծրագիրը նախքան Տնօրենների
խորհրդի կողմից հաստատումը,
8. ստուգում է Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի կողմից արված
դիտարկումների և առաջարկների գծով իրականացված ուղղիչ
գործողությունները
և
ստանում
է
հաշվետվություններ
այն
դիտարկումների և առաջարկների վերաբերյալ, որոնց մասով ուղղիչ
գործողություններ չեն ձեռնարկվել,
9. անհրաժեշտության դեպքում նախաձեռնում է ներքին աուդիտի
արդյունավետության գնահատումն արտաքին անկախ մասնագետների
կողմից և սահմանում նման գնահատումների հաճախականությունը,
10. անհրաժեշտության
դեպքում
ներկայացնում
է
կարծիքներ/առաջարկություններ Ռիսկերի կառավարման կենտրոնի և
Ընթացիկ հսկողության բաժնի աշխատակիցների նշանակման,
լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման, վարձատրության
պայմանների
հաստատման,
գործունեության
պարբերական
գնահատման,
խրախուսման
և
կարգապահական
պատասխանատվության միջոցների կիրառման վերաբերյալ:

Կոմիտեն վերահսկում է արտաքին աուդիտի հետ կապված գործընթացը և դրա
շրջանակներում.
1. Տնօրենների խորհրդին ներկայացնում է առաջարկներ Բանկի արտաքին
աուդիտ իրականացնող ընկերության ընտրության, վերընտրման կամ
ծառայություններից հրաժարվելու վերաբերյալ, ՀՀ օրենսդրության և
Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների պահպանմամբ
առաջարկում
է
աուդիտ
իրականացնող
ընկերությունների
թեկնածություններ` բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում հաստատելու
համար,
2. ստուգում
է
արտաքին
աուդիտ
իրականացնող
ընկերության
անկախությունը,
անկողմնակալությունը
և
մասնագիտական
որակավորումը` հատուկ ուշադրություն դարձնելով արտաքին աուդիտորի
կողմից տրամադրվող խորհրդատվական ծառայություններին, որոնք
կապված չեն աուդիտի հետ,
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3. Տնօրենների խորհրդին է ներկայացնում առաջարկներ արտաքին
աուդիտ իրականացնող ընկերության հետ կնքվող պայմանագրի
պայմանների և վարձատրության վերաբերյալ,
4. ուսումնասիրում է արտաքին աուդիտ իրականացնող ընկերության`
պայմանագրից վաղաժամկետ հրաժարվելու դեպքերը, և առաջարկներ
ներկայացնում հետագա գործողությունների վերաբերյալ,
5. ստանում և ստուգում է արտաքին աուդիտորների կողմից իրականացված
դիտարկումները, եզրակացությունները, նամակ ղեկավարությանը`
հասանելություն
ունենալով
արտաքին
աուդիտորների
կողմից
պատրաստվող համապարփակ հաշվետվությանը և այլ նյութերին,
6. ապահովում
է
արտաքին
աուդիտորների,
ներքին
աուդիտի
դեպարտամենտի և Գործադիր մարմնի (Տնօրինության) միջև
արդյունավետ
համագործակցությունը
և
աշխատանքների
համակարգումը,
7. ստանում և ուսումնասիրում է արտաքին աուդիտ իրականացնող
ընկերության աուդիտի ծրագիրը:
Աուդիտի կոմիտեն հսկում և դիտարկում է Բանկում հայտնաբերվող
խախտումների/թերությունների
մասին
իրազեկման
համակարգի
արդյունավետությունը: Մասնավորապես, կոմիտեն ապահովում է, որ բանկի
բոլոր աշխատակիցները և շահագրգիռ անձինք հնարավորություն ունենան
ազատ արտահայտել իրենց կասկածները/համոզմունքը ֆինանսական
հաշվետվություններում առկա սխալների և այլ կասկածելի գործարքների
վերաբերյալ: Կոմիտեն ապահովում է, որ նման դեպքերն անմիջապես
ուսումնասիրվեն և իրավիճակից բխող համապատասխան գործողություններ
ձեռնարկվեն:
Ներքին
աուդիտի
դեպարտամենտի
կողմից
ներկայացված
հաշվետվությունների հիման վրա Կոմիտեն պարբերաբար ստուգում և
վերահսկում
է
Բանկի
համակարգերի
և
գործընթացների
համապատասխանությունը կիրառելի նորմատիվ իրավական ակտերին, ինչպես
նաև ուսումնասիրում է Բանկում փողերի լվացման դեմ պայքարի գծով
վերահսկողական գործողությունների արդյունավետությունը:
Կոմիտեն վերահսկում և իր ուշադրության ներքո է պահում ՀՀ կենտրոնական
բանկի կողմից տրված բոլոր հանձնարարականների կատարման ընթացքը:
Կոմիտեն պարբերաբար և շարունակաբար գնահատում է Բանկի
գործառնությունների անվտանգության հետ առնչվող ռիսկերը, այդ թվում ՏՏ
օգտագործումից բխող ռիսկերը, և տարեկան մեկ անգամ վերանայում է Բանկի
անվտանգության ոլորտում ընդունված քաղաքականությունը և գործունեության
շարունակականությունն
ապահովող
գործողությունների
ծրագրերը`
համապատասխան
առաջարկություններ
ներկայացնելով
Տնօրենների
խորհրդին:
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Վարձատրության կոմիտե
Վարձատրության կոմիտեի գործունեության հիմնական նպատակը Բանկի
վարձատրության ոլորտին առնչվող կարգավորումների կատարելագործումն է,
այդ թվում` վարձատրության
քաղաքականության, վարձատրության
համակարգի բարելավումը, վերահսկողությունը, նույն առարկայի սկզբունքային
պահանջների և չարաշահումների բացառման պայմանների արդյունավետ
գործարկումը:
Կոմիտեն ուսումնասիրում և Տնօրենների
ներկայացնում հետևյալ հարցերի վերաբերյալ.

խորհրդին

առաջարկներ

է

1. Տնօրենների
խորհրդի
վարձատրության
պայմանները,
պարգևավճարները, դրանց փոփոխությունները, բոլոր վերոգրյալների
չափերը և ձևերը,
2. Տնօրինության անդամների, ինչպես նաև էական ռիսկեր ստանձնած
և/կամ առանցքային այլ աշխատակիցների (Տնօրենների խորհրդի
կողմից
նախապես
հաստատված
պաշտոնների
ցանկով)
վարձատրությունը և տարեկան պարգևավճարները,
3. պարգևավճարների/խրախուսման ֆոնդի ընդհանուր տարեկան գումարը,
4. Տնօրենների Խորհրդի ուղղակի ցուցումի կամ որոշման առկայության
դեպքում նաև` պարգևավճարների/խրախուսման ֆոնդի ընդհանուր
տարեկան գումարն ըստ ուղղությունների (դեպարտամենտների կամ
ստորաբաժանումների) դրանց բաշխման վերաբերյալ` հիմք ընդունելով
համապատասխան
գնահատումների
և/կամ
գործունեության
արդյունքները: Կոմիտեն նպաստում և գործուն աջակցություն է
ցուցաբերում Բանկի վարձատրության սկզբունքների և դրույթների
պատշաճ ի կատար ածման գործընթացին անդամների և Բանկի
ղեկավար կազմի (տնօրինության անդամներ, Քարտուղար, Ներքին
աուդիտի աշխատակիցներ և Տնօրենների խորհրդի որոշմամբ Բանկի
անունից էական ռիսկեր ստանձնած կամ առանցքային դեր ունեցող
հնարավոր այլ աշխատակիցներ):
Կոմիտեն հետևում է, որպեսզի Բանկի վարձատրության քաղաքականությունը,
վարձատրության սկզբունքներն ու սխեմաները համապատասխանեն կիրառելի
օրենսդրության պահանջներին, միջազգային լավագույն փորձին և շուկայում
լինեն այնքան մրցունակ, որ հնարավորություն ընձեռնեն ներգրավել ոլորտի
լավագույն
որակավորում
և
գործնական
հմտություններ
ունեցող
մասնագետներին և նրանց հետ կառուցել երկարատև աշխատանքային
հարաբերություններ:
Կոմիտեն հիմնավոր առաջարկներ է ներկայացնում Տնօրենների խորհրդի և
Տնօրինության անդամների, ինչպես նաև էական ռիսկեր ստանձնած և/կամ
առանցքային դիրք զբացեցնող աշխատակիցների վարձատրության բոլոր

էջ 77

տարրերի վերաբերյալ` անհրաժեշտության դեպքում անդրադարձ կատարելով
նաև կենսաթոշակների և ընդունման/արձակման բոնուսների վճարման
առանձնահատկություններին:
Տարեկան առնվազն մեկ անգամ Կոմիտեն քննարկում է Բանկի վարձատրության
քաղաքականության, սխեմաների և մեխանիզմների վերանայման, փոփոխման,
կատարելագործման կամ հստակեցման անհրաժեշտությունը: Վարձատրության
քաղաքականության բոլոր փոփոխությունները ենթակա են հաստատման
Տնօրենների խորհրդի կողմից, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` նաև հավելյալ
հաստատման Բանկի Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի կողմից:
Տնօրինության անդամների և/կամ Բանկի Մարդկային ռեսուրսների
կառավարման բաժնի տրամադրած տվյալների հիման վրա Կոմիտեն
ուսումնասիրում և վերլուծում է Բանկի ռիսկերի ընդհանուր պատկերի վրա
էական ազդեցություն ունեցող և/կամ առանցքային պարտականություններ
ստանձնած աշխատակիցների ցանկը` ամեն տարի Տնօրենների խորհրդին
առաջարկներ ներկայացնելով այդ ցանկի վերանայման անհրաժեշտության
վերաբերյալ: Այն աշխատակիցները, ովքեր ստանում են Բանկի տնօրինության
անդամների վարձատրությանը համարժեք կամ ավել վարձատրություն,
ինքնաբերաբար կերպով ընդգրկվում են այդ ցանկում:
Կորպորատիվ կառավարման և ղեկավար անձնակազմի նշանակման կոմիտե
Կորպորատիվ կառավարման և ղեկավար անձնակազմի նշանակման կոմիտեի
գործունեության հիմնական նպատակը Բանկի Տնօրենների խորհրդի, վերջինիս
կից կոմիտեների, Տնօրինության առանձնակի ռիսկ ստանձնած ղեկավար
օղակների/մարմինների համար արհեստավարժ, հմուտ, փորձառու, առաքինի
կադրային բազայի ստեղծումն է, ըստ անհրաժեշտության նրանց
համապատասխան պաշտոններում ներգարվման, այդ թվում` փոխարինելության
ապահովումն ու կադրային բարելավումն է, ինչպես նաև առնչվող օրենսդրական
կարգավորումներին համապատասխան` կորպորատիվ կառավարման ոլորտում
միջազգային լավագույն փորձի ներդրումն ու կատարելագործումն է:
Կոմիտեն համակարգում է Բաժնետերերի ժողովի կողմից Տնօրենների խորհրդի
նոր անդամների նշանակման և գործող անդամների իրենց պաշտոնում
վերահաստատման գործընթացը: Տվյալ գործընթացի շրջանակներում Կոմիտեն
առաջարկում է.
1. Տնօրենների խորհրդի (հետագա) կազմը ձևավորելու գործողությունների
ծրագիր,
2. Խորհրդի անդամին ներկայացվող պահանջները և Տնօրենների խորհրդի
անդամների ընտրության չափանիշները,
3. Տնօրենների խորհրդի անդամների թեկնածուներ այդ թվում` Տնօրենների
խորհրդի անդամների փոխարինելության ապահովման համար,
Կոմիտեն թեկնածուներ է առաջարկում Տնօրենների խորհրդի, վերջինիս կից
Կոմիտեների, Տնօրինության, Տնօրինության նախագահիև առանձնակի ռիսկ
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ստանձնած ղեկավար օղակների/մարմինների համար /ընդ որում Տնօրինության
անդամի թեկնածուների առաջադրումը չի սահմանափակում Տնօրինության
նախագահին, կանոնադրությամբ վերապահված իրավունքը Տնօրենների
խորհրդին Տնօրինության անդամի թեկնածուներ առաջադրելու համար/:
Տնօրինության կազմի վերաբերյալ առաջարկները պետք է բխեն Տնօրինության
նախագահ-Գլխավոր
տնօրենի
հետ
համատեղ
պատրաստված
և
համաձայնեցված ծրագրից: Սույն կետում նշված պաշտոնների թեկնածուների
առաջադրման մասով, այլ գործոնների հետ մեկտեղ, Կոմիտեն դիտարկում է.
•

թեկնածուի անհրաժեշտ հմտությունները, գիտելիքը և փորձը,
անկախությունը /շահագրգռվածության,
փոխկապակցվածության և
շահերի բախման հնարավորինս բացառումը/ կառավարման մարմինների
անդամներից և այլ ղեկավարներից,

•

Տնօրինության
կազմի
հավասարակշռությունը,
այդ
թվում`
փոփոխությունների
և
դիվերսիֆիկացման
անհրաժեշտությունը`
միջազգային փորձի և սեռատարիքային կազմի առումով:

4.7.2.4
Տնօրենների

Խորհրդի նախագահը

Խորհրդի

նախագահն

ընտրվում

է

Տնօրենների

Խորհրդի

անդամների կողմից, Տնօրենների Խորհրդի անդամների կազմից՝ Տնօրենների
Խորհրդի անդամների ընդհանուր քանակի ձայների մեծամասնությամբ:
Տնօրենների Խորհրդի նախագահը՝
1.

Կազմակերպում է Տնօրենների Խորհրդի աշխատանքները,

2.

Գումարում է Տնօրենների Խորհրդի նիստերը և նախագահում դրանք,

3.

Կազմակերպում

է

Տնօրենների

Խորհրդի

նիստերի

արձանագրությունների վարումը,
4.

Նախագահում է Ընդհանուր Ժողովում,

5.

Կազմակերպում

է

Տնօրենների

Խորհրդին

կից

կոմիտեների/հանձնաժողովների աշխատանքը,
6.

Իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ, Ընդհանուր ժողովի և/կամ
Տնօրենների

Խորհրդի

կողմից

հաստատված

Բանկի

ներքին

իրավական ակտերով սահմանված այլ լիազորություններ:
Տնօրենների

Խորհրդի

պարտականությունները

նախագահի
Տնօրենների

բացակայության
Խորհրդի

որոշմամբ

դեպքում

նրա

կատարում

է

Տնօրենների Խորհրդի անդամներից մեկը: Տնօրենների Խորհրդի նախագահին
վերապահված նիստերի իրականացման, կազմակերպման և անցկացման
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գործառույթները կարող են իրականացվել Տնօրենների Խորհրդի նախագահի
հանձնարարությամբ՝ Տնօրենների Խորհրդի քարտուղարի կողմից:
Տնօրենների Խորհուրդն իր իրավասություններն առավել արդյունավետ և
պատշաճ իրականացնելու նպատակով, կարող է`
•

Տնօրենների Խորհրդի կազմում ընդգրկել Տնօրենների Խորհրդի անկախ
անդամներ,

•

Տնօրենների Խորհրդի անդամների կազմում առանձնացնել Բանկի
կառավարման գործընթացում մշտական հսկողություն իրականացնող
անդամ/ներ/

/Տնօրենների

կարգավիճակը

և

Խորհրդի

գործունեության

Լիազոր

պայմանները

անդամ/,

որի

սահմանվում

են

Տնօրենների Խորհրդի որոշմամբ և նրա հետ կնքված պայմանագրով, ընդ
որում

նշված

անդամի

համար

ղեկավարների/աշխատակիցների

կիրառելի

է

համար

Բանկի

սահմանված

արտոնությունները և երաշխիքները:

Տնօրինությունը

4.7.2.5

Տնօրինությունն իրականացնում է իր գործունեությունը նիստերի միջոցով, որոնք
ենթակա են հրավիրման ամիսն առնվազն մեկ անգամ: Տնօրինությունը գործում
է ՀՀ օրենքների, Կանոնադրության, ինչպես նաև Տնօրենների Խորհրդի կողմից
հաստատված Բանկի ներքին իրավական ակտերի հիման վրա, որոնք առավել
մանրամասն

սահմանում

անցկացման,

են

որոշումների

Տնօրինության

ընդունման

նիստերի

կարգը:

հրավիրման

Բանկի

ու

Տնօրինության

իրավասության մեջ է մտնում`
1.

Տնօրենների

Խորհրդի

հաստատմանը

ներկայացվող

Բանկի

հեռանկարային զարգացման ծրագրի նախնական քննարկումն ու
նախնական/պայմանական հաստատումը,
2.

Բաժնետերերի ժողովի և/կամ Տնօրենների Խորհրդի հաստատմանն
ենթակա

Բանկի

հավանություն

ներքին
տալը,

իրավական

ակտերին

բացառությամբ

նախնական

Կանոնադրության,

Բաժնետերերի ժողովի, Տնօրենների Խորհրդի, կից կոմիտեների ու
հանձնաժողովների,

Ներքին

աուդիտի

ստորաբաժանման

գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթերի,
3.

Բանկի

կողմից

մատուցվող

ծառայությունների

դիմաց

միջնորդավճարների և սակագների սահմանումը,
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4.

Ընդհանուր Ժողովի և Տնօրենների Խորհրդի կողմից ընդունված
որոշումների ճիշտ և ժամանակին իրականացման ապահովումը,

5.

Բանկի ակտիվների և պասիվների կառավարման իրականացումը,

6.

Բանկի

ընթացիկ,

ամենօրյա

գործունեությունը

կանոնակարգող,

օպերատիվ ղեկավարում պահանջող ու նկարագրողական բնույթ կրող
ակտերի հաստատումը,
7.

Բանկի

հրապարակային

պայմանագրերի

օրինակելի

ձևերի

հաստատումը,
8.

Բանկի

ներքին

իրավական

ակտերով

սահմանված

գումարը

գերազանցող կամ Տնօրինության իրավասությանը վերապահված
վարկավորման

պայմանների

շեղումով

բանկային

գործիքների

տրամադրման հաստատումը,
9.

Բանկի կողմից ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը
գերազանցող գույքի կամ այլ ակտիվների ձեռքբերման կամ վաճառքի
գործարքների, ներառյալ՝ փոխկապակցված գործարքների կնքման
հաստատումը,

10.

Բանկի

ներքին

իրավական

ակտերով

սահմանված

գումարը

գերազանցող` Բանկի կողմից իրականացվող ներդրումների, ներառյալ
փոխկապակցված ներդրումների, հաստատումը,
11.

Բանկի

կողմից

հիմնարկների

մասնաճյուղերի,

ստեղծման

հարցի

ներկայացուցչությունների
քննարկումն

ու

և

նախնական

հավանություն տալը,
12.

Բանկի ներքին և արտաքին աուդիտորների կամ այլ մարմիների կողմից
իրականացված

ստուգումների

արդյունքների

քննարկում

և

բացահայտված թերությունների մասով Տնօրենների Խորհրդի կողմից
սահմանված միջոցառումների իրականացում,
13.

Տնօրենների Խորհրդի հաստատած Բանկի տարեկան ծախսերի
նախահաշվի շրջանակներում` Բանկի աշխատատեղերի հաuտատումը,

14.

Բանկի ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ` Գլխավոր տնօրենի
իրավասությանը չվերապահված այլ հարցերի լուծումը,

15.

Բանկի ներկայացուցչությունների և մասնաճյուղերի ղեկավարների
նշանակումը,

16.

Իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ և Բանկի ներքին իրավական
ակտերով սահմանված այլ իրավասություններ:
4.7.2.6

Գլխավոր տնօրենը

Բանկի Գլխավոր տնօրենը`
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1.

Տնօրինում է Բանկի գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները,
գործարքներ է կնքում Բանկի անունից, այդ թվում՝ տրամադրում է
բանկային երաշխիքներ.

2.

Ներկայացնում է Բանկն այլ անձանց հետ հարաբերություններում ՀՀ
տարածքում և արտերկրում.

3.

Գործում է առանց լիազորագրի և տալիս է լիազորագրեր.

4.

Սահմանված կարգով կնքում է աշխատանքային և այլ պայմանագրեր.

5.

Տնօրենների Խորհրդի հաստամանն է ներկայացնում Տնօրինության
կողմից հավանություն ստացած ներքին իրավական ակտերը.

6.

Իր

իրավասության

սահմաններում

արձակում

է

հրամաններ,

սահմանում է աշխատակիցների պարտականությունները, տալիս է
կատարման համար պարտադիր ցուցումներ, և վերահսկում է դրանց
կատարումը.
7.

Սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և ազատում Բանկի
աշխատակիցներին, բացառությամբ Ընդհանուր Ժողովի և Տնօրենների
Խորհրդի կողմից նշանակվող անձանցից.

8.

Բանկի աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և
կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ.

9.

Կազմում,

ստորագրում

և

պետական

լիազորված

մարմին

է

ներկայացնում ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվ իրավական այլ
ակտերով սահմանված հաշվետվություններ, այդ թվում՝ ֆինանսական
հաշվետվություններ.
10.

Ստորագրում է Տնօրինության նիստերի արձանագրություններն ու
որոշումները.

11.

Բացում է բանկային հաշիվներ.

12.

Կազմակերպում է Ընդհանուր Ժողովի, Տնօրենների Խորհրդի և
Տնօրինության կողմից ընդունված որոշումների կատարումը, հաշվետու
է Ընդհանուր Ժողովին, Տնօրենների Խորհրդին, Տնօրինությանը և
իրավունք

չունի

Ընդհանուր

Ժողովի,

Տնօրենների

Խորհրդի

անդամների համար պարտադիր որոշումներ կայացնելու.
13.

Իրականացնում է oրենքով կամ Կանոնադրությամբ Ընդհանուր
Ժողովի,

Տնօրենների

Խորհրդի,

ներքին

վերահսկողության

ծառայության իրավաuությանը չվերապահված իրավազորությունները.
14.

Իր բացակայության կամ պաշտոնեական պարտականությունների
կատարման

անհնարինության

դեպքում,

ՀՀ

օրենսդրությամբ

սահմանված կարգով ապահովում է Տնօրինության անդամներից մեկին
Գլխավոր

տնօրեն-Տնօրինության

նախագահի

ժամանակավոր

պաշտոնակատար նշանակելու հարցը.
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15.

Մինչև լուծարման հանձնաժողովի ձևավորումն իրականացնում է
լուծարման հանձնաժողովի լիազորությունները.

16.

Իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ և Բանկի ներքին իրավական
ակտերով սահմանված այլ իրավասություններ:

Գլխավոր տնօրենը Տնօրենների Խորհրդին պարբերաբար, բայց ոչ պակաս, քան
եռամսյակը մեկ անգամ, ներկայացնում Տնօրինության և իր գործունեության
վերաբերյալ հաշվետվություններ` Տնօրենների Խորհրդի կողմից սահմանած
կարգով: Նշված կարգով պետք է սահմանվեն առնվազն հաշվետվությունների
ներկայացման պարբերականությունը, վերջիններիս ներկայացման կարգը և
դրանցում ներառման ենթակա տեղեկությունների ցանկը:

4.7.3

Թողարկողի կառավարման մարմինների
անդամները

4.7.3.1

Բանկի խորհրդի անդամները

Սույն Ծրագրային Ազդագիրը կազմելու պահին Բանկի Տնօրենների Խորհուրդը
բաղկացած էր յոթ անդամներից՝ նախագահ, մեկ անկախ անդամ և հինգ
անդամ, որոնց կազմը, անդամների թիվը և որակավորումը, ինչպես նաև
փոխլրացնող

փորձառությունն

ու

հմտություններն

անմիջականորեն

անդրադառնում են Խորհրդի արդյունավետության վրա:
Անուն ազգանուն
Անդրեյ Մկրտչյան

Զբաղեցրած պաշտոն

Փորձառությունը

Խորհրդի նախագահ

Ավելի քան 20
տարի
Ավելի քան 25
տարի
Ավելի քան 25
տարի
Ավելի քան 25
տարի
Ավելի քան 35
տարի

Ռուբեն Վարդանյան

Խորհրդի անդամ

Նուբար Աֆեյան

Խորհրդի անդամ

Ռոբերտ ֆոն
Ռեկովսկի
Լինդսի Ֆորբս

Խորհրդի անկախ
անդամ
Խորհրդի անդամ

Պիեռ Գյուրջյան

Խորհրդի անդամ

Մոտ 30 տարի

Ֆիլիպ Լինչ

Խորհրդի անդամ

Ավելի քան 30
տարի

4.7.3.2

Թողարկողից դուրս
գործունեության ոլորտ
չկա
Բարեգործական, կրթական ու
ներդրումային գործունեություն
Կրթություն և ներդրումային
գործունեություն
Ներդրումային ֆոնդերի
կառավարում
Մի շարք միջազգային
ընկերությունների խորհրդի
անդամ
Կրթական և բարեգործական
գործունեություն
Ներդրումաին գործունեություն

Բանկի Տնօրենների խորհրդին կից

կոմիտեների անդամները
ԿՈՄԻՏԵՆԵՐ

Աուդիտի կոմիտե

Վարձատրության
կոմիտե

Կորպորատիվ
կառավարման և
ղեկավար
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անձնակազմի
նշանակման
կոմիտե
Ռոբերտ ֆոն
Ռեկովսկի,
Պիեռ Գյուրջյան

Կազմը

4.7.3.3

Անդրեյ
Մկրտչյան,
Ռուբեն Վարդանյան,
Ռուբեն
Նուբար Աֆեյան,
Վարդանյան,
Նուբար Աֆեյան

Բանկի տնօրինության անդամները

Սույն Ծրագրային Ազդագիրը կազմելու պահին Բանկի Տնօրինությունը կազված
էր 8 անդամներից`
Անուն, ազգանուն

Բնակության

Զբաղեցրած պաշտոնը

վայրը
Արտակ Հանեսյան

ք. Երևան

Տնօրինության նախագահ - Գլխավոր տնօրեն

Տիգրան Ջրբաշյան

ք. Երևան

Տնօրինության անդամ, Զարգացման գծով տնօրեն

Գոհար Խաչատրյան

ք. Երևան

Տնօրինության անդամ, Գլխավոր հաշվապահ

Անդրանիկ Բարսեղյան

ք. Երևան

Տնօրինության անդամ, Ռիսկերի կառավարման
կենտրոնի ղեկավար

Գագիկ Սահակյան

ք. Երևան

Գևորգ Թառումյան

ք. Երևան

Տնօրինության անդամ, Կորպորատիվ հաճախորդների
գծով տնօրեն
Տնօրինության անդամ, Գլխավոր տնօրենի տեղակալ,
ֆինանսական տնօրեն

ք. Երևան

Արման Բարսեղյան

Տնօրինության անդամ, Մանրածախ
գործառնությունների գծով տնօրեն

ք. Երևան

Արթուր Բաբայան

Տնօրինության անդամ, Առևտրային
գործառնությունների գծով տնօրեն

Տնօրինության անդամներն իրենց իրավասություններն իրականացնում են
Տնօրինության
շրջանակներում,

նիստերի
նիստերին

միջոցով,

Տնօրինության

մասնակցելու

և

լիազորությունների

քվեարկությամբ

որոշումներ

ընդունելու միջոցով:

4.7.4

Թողարկողի

մասնաճյուղերի

կառավարիչները
Սույն Ծրագրային Ազդագրի պատրաստման պահին Բանկի ոչ մի մասնաճյուղ
չէր կենտրոնացրել Բանկի ակտիվների 10 և ավելի տոկոսը:
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4.7.5

Շահերի բախումը

Թողարկողի և Թողարկողի կառավարմանը մասնակցող անձանց միջև շահերի
բախումը բացակայում է:

4.8

Հսկող անձինք

Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ օրենքի իմաստով Բանկը գտնվում է
ներքոնշյալ անձանց ուղղակի հսկողության տակ`
1.

Ամերիա Գրուպ (Սի-Ուայ), որը հանդիսանում է Բանկի 56.60%
բաժնետոմսերի սեփականատեր:

2.

Վերակառուցման

և

Զարգացման

Եվրոպական

Բանկ,

որն

հանդիսանում է Բանկի 17.80% բաժնետոմսերի սեփականատեր:
Հայաստանյան գրասենյակի հասցե` Վ. Սարգսյան 10, 2-րդ հարկ,
Երևան 0010, ՀՀ, հեռ.` (+37410) 59 09 01, ֆաքս` (+37410) 59 09 20, էլ.
փոստ՝ gvendadd@ebrd.com, կայք՝ www.ebrd.com: Հայաստանյան
գրասենյակի ղեկավար` Դիմիտրիյ Գվինդադձե:
3.

«Ի ԷՍ ՓԻ ԷՍ Հոլդինգ Լիմիթեդ», որին պատկանում են Բանկի
բաժնետոմսերի 11.62%-ը:

4.

Ասիական Զարգացման Բանկ, որը հանդիսանում է Բանկի 13.98%
բաժնետոմսերի սեփականատեր: Հայաստանյան գրասենյակի հսացե՝
Վ. Սարգսյան 10, 3-րդ հարկ, Երևան 0010, ՀՀ, հեռ.՝ (+37410) 54 63 71,
ֆաքս՝ (+37410) 54 63 74, էլ. փոստ՝ srosenthal@adb.org, կայք՝
www.adb.org: Հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար` Շեյն Ռոզենթեյլ:

Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ օրենքի իմաստով Բանկը գտնվում է
ներքոնշյալ անձանց անուղղակի հսկողության տակ`
1.

RKVF Հիմնադրամ (հիմնադիր պարոն Ռուբեն Վարդանյան)

-

բաժնետեր Ամերիա Գրուպ (Սի-Ուայ) ընկերությունում;
2.

Պարոն Նուբար Աֆեյան – բաժնետեր Ամերիա Գրուպ (Սի-Ուայ)
ընկերությունում:
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4.9

Ակտիվներ և պարտավորություններ, ֆինանսական
վիճակ
4.9.1

Պատմական

ֆինանսական

տեղեկատվություն
Բանկի 2017 և 2016
հաստատված

թվականների աուդիտորական եզրակացությամբ

հաշվետվությունները

ներկայացված

են

սույն

Ազդագրի

Հավելված 6-ում: Ցանկացողները տվյալ հաշվետվությունները կարող են բեռնել
նաև

Բանկի

ինտերնետային

կայքից

հետևյալ

հասցեով`

http://ameriabank.am/Page.aspx?id=179&lang=33:
4.9.2

Միջանկյալ

ֆինանսական

տեղեկատվություն
Բանկի

2018

թվականի

հաշվետվությունները

երրորդ

եռամսյակի

ներակայացված

են

միջանկյալ

Ազդագրի

ֆինանսական

Հավելված

6-ում:

Ցանկացողները տվյալ հաշվետվությունները կարող են բեռնել նաև Բանկի
ինտերնետային

կայքից

հետևյալ

հասցեով`http://ameriabank.am/Page.aspx?id=176&lang=33:

4.9.3

Բանկի ֆինանսական

վիճակի

էական

փոփոխություններ
Թողարկողի ֆինանսական վիճակի վրա ազդող էական փոփոխություններ տեղի
չեն ունեցել:

4.9.4

Դատական,

արբիտրաժային

և

վարչական

վարույթներ
Ընկերությունը ներգրաված չէ դատական, արբիտրաժային և (կամ) վարչական
իրավական վարույթների մեջ, որոնք կարող են էական ազդել Ընկերության
ֆինանսական վիճակի կամ շահութաբերության վրա և/կամ կարող են ունենալ
կամ վերջերս ունեցել են էական ազդեցություն:

4.10

Մասնագիտական կարծիքներ

Բացի ֆինանսական աուդիտի ենթարկված և Ազդագրում ներկայացված Բանկի
ֆինանսական հաշվետվություններից, Ծրագրային Ազդագրի որևէ մասում չի
օգտագործվել հաշվապահի, գնահատողի, խորհրդատուի կամ ցանկացած այլ
փորձագետի մասնագիտական կարծիք:
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4.11

Այլ տեղեկատվություն

Բանկի

կանոնադրությունը,

հաշվետվությունները,
հասանելի

են

փաստաթղթերի

միջանկյալ

աուդիտորական

հանրությանը
էլեկտրոնային

և

տարեկան

ֆինանսական

եզրակացությունները

էլեկտրոնային
տարբերակները

մշտապես

տարբերակով։
տեղադրված

են

Նշված
Բանկի

պաշտոնական կայքում` www.ameriabank.am հասցեով:

ՆԵՐԴՐՈՂԸ,

ԾԱՆՈԹԱՆԱԼՈՎ

ՍՈՒՅՆ

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ

ԱԶԴԱԳՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆԸ, ՊԵՏՔ Է ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԳՆԱՀԱՏԻ
ՏՎՅԱԼ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՍԵՓԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՌԻՍԿԸ՝
ՄԻՆՉԵՎ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ
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ՄԱՍ 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1: Հայտ-հանձնարարականի օրինակելի
ձև /իրավաբանական անձ/
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ թողարկած դրամային արժեկտրոնային
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարական
(իրավաբանական անձանց համար)

Հայտ-հանձնարարականը Բանկ
ներկայացման ամսաթիվը և ժամը

(օր, ամիս, տարի, ժամ, րոպե)

Իրավաբանական անձի անվանումը

(ֆիրմային անվանում, կազմակերպաիրավական ձև)

Պետական գրանցման տվյալները

(գրանցման վկայականի համար, ամսաթիվ)

Գտնվելու վայրը

ՀՎՀՀ

Ռեզիդենտությունը

(ռեզիդենտ/ ոչ ռեզիդենտ)

Սույն
հայտ-հանձնարարականի
ներկայացմամբ
ընդունում
ենք
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ` Բանկ) առաջարկը, որով և ցանկություն ենք
հայտնում ձեռք բերել թողարկած արժեկտրոնային պարտատոմսերը հետևյալ
պայմաններով`
Պարտատոմսերի
ձեռքբերման ամսաթիվը
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի
քանակը` հատ

(օր, ամիս, տարի)

(
քանակը թվերով (տառերով)

Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի
միավորի ձեռքբերման
գինը
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի
ձեռքբերման դիմաց

)

գինը թվերով

(

)

ընդհանուր գումարը թվերով (տառերով)
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վճարված ընդհանուր
գումարը
Անձի ՀՀ դրամով
բանկային հաշվի համարը
Բանկի անվանումը
Արժեթղթերի հաշիվը
հաշվառող անձի անունը
Արժեթղթերի հաշվի
համարը
Սույնով, հավաստում ենք, որ հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելուց առաջ, ըստ էության,
ծանոթացել ենք վերջինիս անբաժանելի մասը հանդիսացող Բանկի պարտատոմսերի
հրապարակային առաջարկի Ծրագրային Ազդագրին, ընդունում և համաձայն ենք դրանում նշված
պայմաններին,
ստանձնում ենք այդ պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված
պարտականությունները և հնարավոր ռիսկերը:
Հաստատում ենք, որ ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են Բանկ ստացված են
օրինական ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության ֆինանսավորման,
թմրանյութերի վաճառքի, մարդկանց վաճառքի, հարկերի վճարումից խուսափելու և այլ
հանցավոր գործունեության հետ:
Հաստատում ենք, որ սույն հայտ-հանձնարարականը Բանկի կողմից ընդունվելու/
ակցեպտավորելու պահից, այն կհանդիսանա Կողմերիս միջև կնքված և ուժի մեջ մտած
պայմանագիր:

Լրացվում է Բանկի կողմից
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի ԱՄՏԾ
Թողարկված
պարտատոմսերի
ընդհանուր քանակ

քանակը թվերով (տառերով)

Ստորագրություն

Անուն Ազգանուն

(իրավաբանական անձի ներկայացուցչի կամ
լիազորված անձի անուն, ազգանունը)

Կ.Տ.
Հիշեցում: Եթե ներդրողի կողմից պարտատոմսերի ձեռքբերման համար դրամական
միջոցները 1570043120372900 բանկային հաշվին են մուտքագրվում մինչև պարտատոմսերի
ձեռքբերման օրվա ժամը 16:30-ը, ապա այդ դրամական միջոցները մուտքագրված են
համարվում դրանց վճարման օրը, իսկ եթե համապատասխան գումարները վճարվում են
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տվյալ աշխատանքային օրը 16:30-ից հետո, ապա դրանք մուտքագրված են համարվում
վճարմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ թողարկած դոլարային արժեկտրոնային
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարական
(իրավաբանական անձանց համար)
Հայտ-հանձնարարականը Բանկ
ներկայացման ամսաթիվը և ժամը

(օր, ամիս, տարի, ժամ, րոպե)

Իրավաբանական անձի անվանումը

(ֆիրմային անվանում, կազմակերպաիրավական ձև)

Պետական գրանցման տվյալները

(գրանցման վկայականի համար, ամսաթիվ)

Գտնվելու վայրը

ՀՎՀՀ

Ռեզիդենտությունը

(ռեզիդենտ/ ոչ ռեզիդենտ)

Սույն
հայտ-հանձնարարականի
ներկայացմամբ
ընդունում
ենք
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ` Բանկ) առաջարկը, որով և ցանկություն ենք
հայտնում ձեռք բերել թողարկած արժեկտրոնային պարտատոմսերը հետևյալ
պայմաններով`
Պարտատոմսերի
ձեռքբերման ամսաթիվը
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի
քանակը` հատ

(օր, ամիս, տարի)

(

Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի
միավորի ձեռքբերման
գինը
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի
ձեռքբերման դիմաց
վճարված ընդհանուր
գումարը

)
քանակը թվերով (տառերով)

գինը թվերով

(

)

ընդհանուր գումարը թվերով (տառերով)

Անձի ԱՄՆ դոլարով
բանկային հաշվի համարը
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Անձի ՀՀ դրամով
բանկայի հաշվի համարը
Բանկի անվանումը
Արժեթղթերի հաշիվը
հաշվառող անձի անունը
Արժեթղթերի հաշվի
համարը
Սույնով, հավաստում ենք, որ հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելուց առաջ, ըստ էության,
ծանոթացել ենք վերջինիս անբաժանելի մասը հանդիսացող Բանկի պարտատոմսերի
հրապարակային առաջարկի Ծրագրային Ազդագրիին, ընդունում և համաձայն ենք դրանում
նշված պայմաններին, ստանձնում ենք այդ պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված
պարտականությունները և հնարավոր ռիսկերը:
Հաստատում ենք, որ ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են Բանկ ստացված են
օրինական ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության ֆինանսավորման,
թմրանյութերի վաճառքի, մարդկանց վաճառքի, հարկերի վճարումից խուսափելու և այլ
հանցավոր գործունեության հետ:
Հաստատում ենք, որ սույն հայտ-հանձնարարականը Բանկի կողմից ընդունվելու/
ակցեպտավորելու պահից, այն կհանդիսանա Կողմերիս միջև կնքված և ուժի մեջ մտած
պայմանագիր:

Լրացվում է Բանկի կողմից
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի ԱՄՏԾ
Թողարկված
պարտատոմսերի
ընդհանուր քանակ

քանակը թվերով (տառերով)

Ստորագրություն

Անուն Ազգանուն

(իրավաբանական անձի ներկայացուցչի կամ
լիազորված անձի անուն, ազգանունը)

Կ.Տ.
Հիշեցում: Եթե ներդրողի կողմից պարտատոմսերի ձեռքբերման համար դրամական
միջոցները 1570043100494501 բանկային հաշվին են մուտքագրվում մինչև պարտատոմսերի
ձեռքբերման օրվա ժամը 16:30-ը, ապա այդ դրամական միջոցները մուտքագրված են
համարվում դրանց վճարման օրը, իսկ եթե համապատասխան գումարները վճարվում են
տվյալ աշխատանքային օրը 16:30-ից հետո, ապա դրանք մուտքագրված են համարվում
վճարմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:
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«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ թողարկած եվրոյով արժեկտրոնային
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարական
(իրավաբանական անձանց համար)
Հայտ-հանձնարարականը Բանկ
ներկայացման ամսաթիվը և ժամը

(օր, ամիս, տարի, ժամ, րոպե)

Իրավաբանական անձի անվանումը

(ֆիրմային անվանում, կազմակերպաիրավական ձև)

Պետական գրանցման տվյալները

(գրանցման վկայականի համար, ամսաթիվ)

Գտնվելու վայրը

ՀՎՀՀ

Ռեզիդենտությունը

(ռեզիդենտ/ ոչ ռեզիդենտ)

Սույն
հայտ-հանձնարարականի
ներկայացմամբ
ընդունում
ենք
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ` Բանկ) առաջարկը, որով և ցանկություն ենք
հայտնում ձեռք բերել թողարկած արժեկտրոնային պարտատոմսերը հետևյալ
պայմաններով`
Պարտատոմսերի
ձեռքբերման ամսաթիվը
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի
քանակը` հատ

(օր, ամիս, տարի)

(
քանակը թվերով (տառերով)

Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի
միավորի ձեռքբերման
գինը
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի
ձեռքբերման դիմաց
վճարված ընդհանուր
գումարը

)

գինը թվերով

(

)

ընդհանուր գումարը թվերով (տառերով)

Անձի Եվրոյով բանկային
հաշվի համարը
Անձի ՀՀ դրամով
բանկայի հաշվի համարը
Բանկի անվանումը
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Արժեթղթերի հաշիվը
հաշվառող անձի անունը
Արժեթղթերի հաշվի
համարը
Սույնով, հավաստում ենք, որ հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելուց առաջ, ըստ էության,
ծանոթացել ենք վերջինիս անբաժանելի մասը հանդիսացող Բանկի պարտատոմսերի
հրապարակային առաջարկի Ծրագրային Ազդագրիին, ընդունում և համաձայն ենք դրանում
նշված պայմաններին, ստանձնում ենք այդ պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված
պարտականությունները և հնարավոր ռիսկերը:
Հաստատում ենք, որ ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են Բանկ ստացված են
օրինական ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության ֆինանսավորման,
թմրանյութերի վաճառքի, մարդկանց վաճառքի, հարկերի վճարումից խուսափելու և այլ
հանցավոր գործունեության հետ:
Հաստատում ենք, որ սույն հայտ-հանձնարարականը Բանկի կողմից ընդունվելու/
ակցեպտավորելու պահից, այն կհանդիսանա Կողմերիս միջև կնքված և ուժի մեջ մտած
պայմանագիր:

Լրացվում է Բանկի կողմից
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի ԱՄՏԾ
Թողարկված
պարտատոմսերի
ընդհանուր քանակ

քանակը թվերով (տառերով)

Ստորագրություն

Անուն Ազգանուն

(իրավաբանական անձի ներկայացուցչի կամ
լիազորված անձի անուն, ազգանունը)

Կ.Տ.
Հիշեցում: Եթե ներդրողի կողմից պարտատոմսերի ձեռքբերման համար դրամական
միջոցները 1570043120035146 բանկային հաշվին են մուտքագրվում մինչև պարտատոմսերի
ձեռքբերման օրվա ժամը 16:30-ը, ապա այդ դրամական միջոցները մուտքագրված են
համարվում դրանց վճարման օրը, իսկ եթե համապատասխան գումարները վճարվում են
տվյալ աշխատանքային օրը 16:30-ից հետո, ապա դրանք մուտքագրված են համարվում
վճարմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2: Հայտ-հանձնարարականի օրինակելի
ձև /ֆիզիկական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր/
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության թողարկած դրամային
արժեկտրոնային պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտհանձնարարական

(ֆիզիկական անձանց համար)

Հայտ-հանձնարարականի ներկայացման
ամսաթիվը և ժամը

(օր, ամիս, տարի, ժամ, րոպե)

Հայտ-հանձնարարական ներկայացնողի
անունը

(անուն, ազգանուն)

Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ

(փաստաթղթի համար)

Անձը հաստատող փաստաթղթի տրման
ամսաթիվը

(օր, ամիս, տարի)

Գրանցման վայրի հասցեն

Ռեզիդենտությունը

(ռեզիդենտ/ ոչ ռեզիդենտ)

Սույն հայտ-հանձնարարականի ներկայացմամբ ընդունում ենք «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ»
ՓԲԸ (այսուհետ` Բանկ) առաջարկը, որով և ցանկություն ենք հայտնում ձեռք բերել
թողարկած արժեկտրոնային պարտատոմսերը հետևյալ պայմաններով`
Պարտատոմսերի
ձեռքբերման ամսաթիվը
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի
քանակը` հատ

(օր, ամիս, տարի)

(
քանակը թվերով (տառերով)

Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի
միավորի ձեռքբերման
գինը
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի
ձեռքբերման դիմաց
վճարված ընդհանուր
գումարը

)

գինը թվերով

(

)

ընդհանուր գումարը թվերով (տառերով)
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Անձի ՀՀ դրամով
բանկային հաշվի համարը
Բանկի անվանումը
Արժեթղթերի հաշիվը
հաշվառող անձի անունը
Արժեթղթերի հաշվի
համարը

Հավաստում եմ, որ հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելուց առաջ, ըստ էության,
ծանոթացել եմ վերջինիս անբաժանելի մասը հանդիսացող Բանկի պարտատոմսերի
հրապարակային առաջարկի Ազդագրիին, ընդունում և համաձայն եմ դրանում նշված
պայմաններին, ստանձնում եմ այդ պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված
պարտականությունները և հնարավոր ռիսկերը:
Տեղյակ ենք, որ արժեթղթերում կատարվող ներդրումները ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված չափերով երաշխավորված են ավանդների հատուցումը երաշխավորող
հիմնադրամի միջոցներով, ծանուցվել, ստացել և համաձայն եմ Ավանդների հատուցման
երաշխավորման պայմաններին ու կարգին:
Հաստատում եմ, որ Ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են Բանկ ստացված
են օրինական ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության
ֆինանսավորման, թմրանյութերի վաճառքի, մարդկանց վաճառքի, հարկերի վճարումից
խուսափելու և այլ հանցավոր գործունեության հետ:
Կողմերի միջև ծագած վեճերն ու տարաձայնությունները լուծվում են Կողմերի
փոխադարձ բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում` ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Տեղեկացված ենք, որ տասը միլիոն ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթով
գումարը չգերազանցող գույքային պահանջի դեպքում ծագած վեճերն ու
տարաձայնությունները կարող են լուծվել ֆինանսական համակարգի հաշտարարի
միջոցով*:
Բանկի և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված
պայմանագրի համաձայն, Բանկը հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի
հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն գույքային պահանջների
մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 /երկու հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամը
կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում
500,000 /հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթ:
Սույն հայտ-հանձնարարականը Բանկի կողմից ընդունվելու պահից, այն կհանդիսանա
մեր Կողմերիս միջև կնքված և ուժի մեջ մտած պայմանագիր:
Լրացվում է Բանկի կողմից
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի ԱՄՏԾ
Թողարկված
պարտատոմսերի
ընդհանուր քանակ

քանակը թվերով (տառերով)
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Ստորագրություն

Անուն Ազգանուն

(ստորագրող անձի անուն, ազգանունը)

Հիշեցում: Եթե ներդրողի կողմից պարտատոմսերի ձեռքբերման համար դրամական
միջոցները 1570043120372900 բանկային հաշվին են մուտքագրվում մինչև պարտատոմսերի
ձեռքբերման օրվա ժամը 16:30-ը, ապա այդ դրամական միջոցները մուտքագրված են
համարվում դրանց վճարման օրը, իսկ եթե համապատասխան գումարները վճարվում են
տվյալ աշխատանքային օրը 16:30-ից հետո, ապա դրանք մուտքագրված են համարվում
վճարմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

*ՀՀ օրենսդրության համաձայն, անհատ ձեռնարկատերը չի օգտվում իր
պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին ներկայացնելու
հնարավորությունից:

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության թողարկած դոլարային
արժեկտրոնային պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտհանձնարարական
(ֆիզիկական անձանց համար)
Հայտ-հանձնարարականի ներկայացման
ամսաթիվը և ժամը

(օր, ամիս, տարի, ժամ, րոպե)

Հայտ-հանձնարարական ներկայացնողի
անունը

(անուն, ազգանուն)

Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ
Անձը հաստատող փաստաթղթի տրման
ամսաթիվը

(փաստաթղթի համար)

(օր, ամիս, տարի)

Գրանցման վայրի հասցեն

Ռեզիդենտությունը

(ռեզիդենտ/ ոչ ռեզիդենտ)

Սույն հայտ-հանձնարարականի ներկայացմամբ ընդունում ենք «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ»
ՓԲԸ (այսուհետ` Բանկ) առաջարկը, որով և ցանկություն ենք հայտնում ձեռք բերել
թողարկած արժեկտրոնային պարտատոմսերը հետևյալ պայմաններով`
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Պարտատոմսերի
ձեռքբերման ամսաթիվը
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի
քանակը` հատ
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի
միավորի ձեռքբերման
գինը
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի
ձեռքբերման դիմաց
վճարված ընդհանուր
գումարը

(օր, ամիս, տարի)

(

)
քանակը թվերով (տառերով)

գինը թվերով

(

)

ընդհանուր գումարը թվերով (տառերով)

Անձի ԱՄՆ դոլարով
բանկային հաշվի համարը
Անձի ՀՀ դրամով
բանկային հաշվի համարը
Բանկի անվանումը
Արժեթղթերի հաշիվը
հաշվառող անձի անունը
Արժեթղթերի հաշվի
համարը

Հավաստում եմ, որ հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելուց առաջ, ըստ էության,
ծանոթացել եմ վերջինիս անբաժանելի մասը հանդիսացող Բանկի պարտատոմսերի
հրապարակային առաջարկի Ազդագրիին, ընդունում և համաձայն եմ դրանում նշված
պայմաններին, ստանձնում եմ այդ պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված
պարտականությունները և հնարավոր ռիսկերը:
Տեղյակ եմ, որ արժեթղթերում կատարվող ներդրումները ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված չափերով երաշխավորված են ավանդների հատուցումը երաշխավորող
հիմնադրամի միջոցներով, ծանուցվել, ստացել և համաձայն եմ Ավանդների հատուցման
երաշխավորման պայմաններին ու կարգին:
Հաստատում եմ, որ Ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են Բանկ ստացված
են օրինական ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության
ֆինանսավորման, թմրանյութերի վաճառքի, մարդկանց վաճառքի, հարկերի վճարումից
խուսափելու և այլ հանցավոր գործունեության հետ:
Կողմերի միջև ծագած վեճերն ու տարաձայնությունները լուծվում են Կողմերի
փոխադարձ բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում` ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Տեղեկացված եմ, որ տասը միլիոն ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթով
գումարը չգերազանցող գույքային պահանջի դեպքում ծագած վեճերն ու
տարաձայնությունները կարող են լուծվել ֆինանսական համակարգի հաշտարարի
միջոցով*:
Բանկի և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված
պայմանագրի համաձայն, Բանկը հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի
հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն գույքային պահանջների

էջ 97

մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 /երկու հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամը
կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում
500,000 /հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթ:
Սույն հայտ-հանձնարարականը Բանկի կողմից ընդունվելու պահից, այն կհանդիսանա
մեր Կողմերիս միջև կնքված և ուժի մեջ մտած պայմանագիր:
Լրացվում է Բանկի կողմից
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի ԱՄՏԾ
Թողարկված
պարտատոմսերի
ընդհանուր քանակ

քանակը թվերով (տառերով)

Ստորագրություն

Անուն Ազգանուն

(ստորագրող անձի անուն, ազգանունը)

Հիշեցում: Եթե ներդրողի կողմից պարտատոմսերի ձեռքբերման համար դրամական
միջոցները 1570043100494501 բանկային հաշվին են մուտքագրվում մինչև պարտատոմսերի
ձեռքբերման օրվա ժամը 16:30-ը, ապա այդ դրամական միջոցները մուտքագրված են
համարվում դրանց վճարման օրը, իսկ եթե համապատասխան գումարները վճարվում են
տվյալ աշխատանքային օրը 16:30-ից հետո, ապա դրանք մուտքագրված են համարվում
վճարմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

*ՀՀ օրենսդրության համաձայն, անհատ ձեռնարկատերը չի օգտվում իր
պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին ներկայացնելու
հնարավորությունից:

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության թողարկած եվրոյով
արժեկտրոնային պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտհանձնարարական
(ֆիզիկական անձանց համար)
Հայտ- հանձնարարականի ներկայացման
ամսաթիվը և ժամը

(օր, ամիս, տարի, ժամ, րոպե)

Հայտ- հանձնարարական ներկայացնողի
անունը

(անուն, ազգանուն)
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Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ

(փաստաթղթի համար)

Անձը հաստատող փաստաթղթի տրման
ամսաթիվը

(օր, ամիս, տարի)

Գրանցման վայրի հասցեն

Ռեզիդենտությունը

(ռեզիդենտ/ ոչ ռեզիդենտ)

Սույն հայտ-հանձնարարականի ներկայացմամբ ընդունում ենք «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ»
ՓԲԸ (այսուհետ` Բանկ) առաջարկը, որով և ցանկություն ենք հայտնում ձեռք բերել
թողարկած արժեկտրոնային պարտատոմսերը հետևյալ պայմաններով`
Պարտատոմսերի
ձեռքբերման ամսաթիվը
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի
քանակը` հատ
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի
միավորի ձեռքբերման
գինը
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի
ձեռքբերման դիմաց
վճարված ընդհանուր
գումարը

(օր, ամիս, տարի)

(

)
քանակը թվերով (տառերով)

գինը թվերով

(

)

ընդհանուր գումարը թվերով (տառերով)

Անձի Եվրոյով բանկային
հաշվի համարը
Անձի ՀՀ դրամով
բանկային հաշվի համարը
Բանկի անվանումը
Արժեթղթերի հաշիվը
հաշվառող անձի անունը
Արժեթղթերի հաշվի
համարը

Հավաստում եմ, որ հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելուց առաջ, ըստ էության,
ծանոթացել եմ վերջինիս անբաժանելի մասը հանդիսացող Բանկի պարտատոմսերի
հրապարակային առաջարկի Ազդագրիին, ընդունում և համաձայն եմ դրանում նշված
պայմաններին, ստանձնում եմ այդ պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված
պարտականությունները և հնարավոր ռիսկերը:
Տեղյակ եմ, որ արժեթղթերում կատարվող ներդրումները ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված չափերով երաշխավորված են ավանդների հատուցումը երաշխավորող

էջ 99

հիմնադրամի միջոցներով, ծանուցվել, ստացել և համաձայն եմ Ավանդների հատուցման
երաշխավորման պայմաններին ու կարգին:
Հաստատում եմ, որ Ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են Բանկ ստացված
են օրինական ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության
ֆինանսավորման, թմրանյութերի վաճառքի, մարդկանց վաճառքի, հարկերի վճարումից
խուսափելու և այլ հանցավոր գործունեության հետ:
Կողմերի միջև ծագած վեճերն ու տարաձայնությունները լուծվում են Կողմերի
փոխադարձ բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում` ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Տեղեկացված եմ, որ տասը միլիոն ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթով
գումարը չգերազանցող գույքային պահանջի դեպքում ծագած վեճերն ու
տարաձայնությունները կարող են լուծվել ֆինանսական համակարգի հաշտարարի
միջոցով*:
Բանկի և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված
պայմանագրի համաձայն, Բանկը հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի
հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն գույքային պահանջների
մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 /երկու հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամը
կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում
500,000 /հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթ:
Սույն հայտ-հանձնարարականը Բանկի կողմից ընդունվելու պահից, այն կհանդիսանա
մեր Կողմերիս միջև կնքված և ուժի մեջ մտած պայմանագիր:
Լրացվում է Բանկի կողմից
Ձեռք բերվող
պարտատոմսերի ԱՄՏԾ
Թողարկված
պարտատոմսերի
ընդհանուր քանակ

քանակը թվերով (տառերով)

Ստորագրություն

Անուն Ազգանուն

(ստորագրող անձի անուն, ազգանունը)

Հիշեցում: Եթե ներդրողի կողմից պարտատոմսերի ձեռքբերման համար դրամական
միջոցները 1570043120035146 բանկային հաշվին են մուտքագրվում մինչև պարտատոմսերի
ձեռքբերման օրվա ժամը 16:30-ը, ապա այդ դրամական միջոցները մուտքագրված են
համարվում դրանց վճարման օրը, իսկ եթե համապատասխան գումարները վճարվում են
տվյալ աշխատանքային օրը 16:30-ից հետո, ապա դրանք մուտքագրված են համարվում
վճարմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

էջ 100

*ՀՀ օրենսդրության համաձայն, անհատ ձեռնարկատերը չի օգտվում իր
պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին ներկայացնելու
հնարավորությունից:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3: Ֆինանսական գործակիցների հաշվարկման
բանաձևերը
Սեփական

կապիտալի

շահութաբերություն

(ROE)

=

(Զուտ

շահույթ

շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո / Սեփական կապիտալի միջին
մեծություն) x 100
Ակտիվների շահութաբերություն (ROA) = (Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով
ծախսի նվազեցումից հետո / Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն) x 100
Զուտ շահույթի մարժա (NPM) = Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի
նվազեցումից հետո / Գործառնական եկամուտ
Ակտիվների օգտագործման գործակից (AՍ) = Գործառնական եկամուտ /
Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն
Սեփական կապիտալի մուլտիպլիկատոր (EM) = Ընդհանուր ակտիվների միջին
մեծություն / Սեփական կապիտալի միջին մեծություն
Զուտ տոկոսային մարժա (NIM) = Զուտ տոկոսային եկամուտ / Եկամտաբեր
ակտիվների միջին մեծություն
Եկամտաբեր ակտիվների եկամտաբերություն = Տոկոսային եկամուտներ /
Եկամտաբեր ակտիվների միջին մեծություն
Ծախսատարություն այն պարտավորությունների, որոնց գծով կատարվում են
տոկոսային ծախսեր = Տոկոսային ծախսեր / Պարտավորություններ, որոնց գծով
կատարվում են տոկոսային ծախսեր
Զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի հաշվով (EPS) = Զուտ շահույթ շահութահարկի
գծով ծախսի նվազեցումից հետո / Բաժնետոմսերի միջին կշռված թիվը
Սպրեդ = (Տոկոսային եկամուտներ / Եկամտաբեր ակտիվների միջին մեծություն)
- (Տոկոսային ծախսեր/Պարտավորություններ, որոնց գծով կատարվում են
տոկոսային ծախսեր)
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4: Բանկի կազմակերպչական կառուցվածքը
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5: Թողարկման պայմաններ
…………… 201..թ.
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի
պարտատոմս
Թողարկողի և թողարկվող արժեթղթերի վերաբերյալ ամբողջական
տեղեկատվության

ձեռքբերման

համար

անհրաժեշտ

է

համատեղ

դիտարկել ծրագրային ազդագիրը (գրանցված է ------- -------------------2018թ.), դրա լրացումները և սույն թողարկման վերջնական պայմանները:
Ծրագրային ազդագիրը, դրա լրացումները գտնվում են ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
ՓԲԸ-ում 2 Վ. Սարգսյան փողոց, 0010, Երևան, ՀՀ հասցեում:
Ընդհանուր տեղեկություններ
(Այն տեղեկությունները, որոնք կիրառելի չեն, նշվում է «ոչ կիրառելի»: Եթե միևնույն սերիայի ներքո
տարբեր հիմնական պայմաններով (թողարկման արժույթ, առաջարկի գին, անվանական արժեք և այլն)
արժեթղթեր են թողարկվում, ապա յուրաքանչյուր պայմանին բավարարող արժեթղթերի խմբի համար
տարբերվող պայմանները ներկայացվում են տարանջատված:)
Թողարկողը (թողարկողի անվանումը)
Երաշխավորողը

“ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ” ՓԲԸ
Թողարկողը չի նախատեսում
ներգրավել երաշխավոր:

Սերիան (տվյալ ծրագրային ազդագրի հիման վրա
իրականացվող հերթական թողարկման համարը և
տարեթիվը)
ենթակա է որոշման Բանկի
Տնօրինության կողմից

Տվյալ սերիայի թողարկման ընդհանուր ծավալը

պարտատոմսերի տեղաբաշխման
սկիզբը որոշող ամսաթվից
առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային
օր առաջ

Արժեթղթերի դասակարգման մասին տեղեկատվություն`
թողարկողի պարտավորությունների մարման
հերթականության տեսանկյունից (ստորադասությունը),
ներառյալ՝ տվյալ սերիայի ներքո յուրաքանչյուր թողարկման

Ամենայն մանրամասնությամբ
ներկայացված է Ծրագրային
Ազդագրի 3.3.6 մասում

ծավալը՝ ըստ ստորադասության
ենթակա է որոշման Բանկի

Թողարկման արժույթը

Տնօրինության կողմից
պարտատոմսերի տեղաբաշխման
սկիզբը որոշող ամսաթվից
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առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային
օր առաջ
ենթակա է որոշման Բանկի
Տնօրինության կողմից

Առաջարկի գինը

պարտատոմսերի տեղաբաշխման
սկիզբը որոշող ամսաթվից
առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային
օր առաջ
100,000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ

Անվանական արժեքը

դրամ/ 100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ
դոլար/ 100 (մեկ հարյուր) Եվրո
համապատասխան Թողարկման
ծավալի ու անվանական արժեքի,

Քանակը

այսինքն Թողարկման ծավալի
հարաբերությունը անվանական
արժեքին
ենթակա է որոշման Բանկի
Տնօրինության կողմից

Առաջարկի իրականացման սկիզբը (ներառյալ՝ ժամկետի
ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները)

պարտատոմսերի տեղաբաշխման
սկիզբը որոշող ամսաթվից
առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային
օր առաջ
ենթակա է որոշման Բանկի
Տնօրինության կողմից

Առաջարկի իրականացման ավարտը (ներառյալ՝ ժամկետի
ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները)

պարտատոմսերի տեղաբաշխման
սկիզբը որոշող ամսաթվից
առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային
օր առաջ

Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN) կամ այլ
նմանատիպ տարբերակիչ ծածկագիր
Թողարկման և տեղաբաշխման վերաբերյալ որոշում
ընդունած իրավասու մարմինը և որոշման ամսաթիվը
(լրացվում է այն դեպքում, եթե տվյալ հրապարակային

Ամերիաբանկի Տնօրենների
Խորհրդի 2019թ հունվարի 8-ի
նիստի թիվ 08-3/18/10 որոշում

առաջարկի համար առանձին որոշում է ընդունվել,

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Տնօրինության

հակառակ դեպքում նշվում է «ոչ կիրառելի»)

201--թ. -----ի թիվ ------ որոշում

Արժեկտրոնի վերաբերյալ տեղեկություններ
ենթակա է որոշման Բանկի

Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օրը

Տնօրինության կողմից
պարտատոմսերի տեղաբաշխման
սկիզբը որոշող ամսաթվից
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առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային
օր առաջ

Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը և վճարման
պարբերականությունը, եթե արժեկտրոնի տոկոսադրույքը
լողացող է, ապա ներկայացնել տեղեկատվություն, թե ինչ
ցուցանիշից (դրա փոփոխությունից) է կախված

ենթակա է որոշման Բանկի
Տնօրինության կողմից
պարտատոմսերի տեղաբաշխման
սկիզբը որոշող ամսաթվից

տոկոսադրույքի մեծությունը, և որտեղ կարելի է ստանալ այդ

առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային

ցուցանիշի/դրա փոփոխության մասին տեղեկատվություն

օր առաջ
ենթակա է որոշման Բանկի
Տնօրինության կողմից

Արժեկտրոնի վճարման հստակ օրերը (օր, ամիս, տարի)

պարտատոմսերի տեղաբաշխման
սկիզբը որոշող ամսաթվից
առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային
օր առաջ

Արժեկտրոնի օրերի հաշվարկման կարգը (օրինակ 30/360,
Act/Act, Act/360 և այլն)

Փաստացի օրեր արժեկտրոնի փուլի
ընթացքում/Փաստացի օրեր
տարվա ընթացքում (Actual/Actual)
ենթակա է որոշման Բանկի
Տնօրինության կողմից

Լողացող արժեկտրոնի հաշվարկն իրականացնողը

պարտատոմսերի տեղաբաշխման
սկիզբը որոշող ամսաթվից
առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային
օր առաջ
ենթակա է որոշման Բանկի
Տնօրինության կողմից

Արժեկտրոնի հաշվարկման այլ էական պայմաններ

պարտատոմսերի տեղաբաշխման
սկիզբը որոշող ամսաթվից
առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային
օր առաջ
ենթակա է որոշման Բանկի

.
Զրոյական արժեկտրոնով (զեղչատոկոսային) արժեթղթերի
վերաբերյալ դրույթ (նշվում է «կիրառելի» կամ «ոչ
կիրառելի»)

Տնօրինության կողմից
պարտատոմսերի տեղաբաշխման
սկիզբը որոշող ամսաթվից
առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային
օր առաջ

Մայր գումարի մարման վերաբերյալ տեղեկություններ
ենթակա է որոշման Բանկի

Մարման ժամկետը

Տնօրինության կողմից
պարտատոմսերի տեղաբաշխման
սկիզբը որոշող ամսաթվից
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առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային
օր առաջ

Մարման արժեքը, եթե հնարավոր չէ, ապա նշվում է
հաշվարկման մեթոդաբանությունը
.

Մարման արժեքի փոփոխությունը (լրացվում է այն բոլոր
պայմանները, որոնց դեպքում հնարավոր է մարման արժեքի

100,000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ
դրամ/ 100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ
դոլար/ 100 (մեկ հարյուր) Եվրո

Չի նախատեսվում

փոփոխություն)
Վաղաժամկետ մարմ7ան հնարավորություն թողարկողի
նախաձեռնությամբ/քոլ օպցիոն (նշվում է «կիրառելի» կամ
«ոչ կիրառելի»)

ոչ կիրառելի

ենթակա է որոշման Բանկի
Տնօրինության կողմից

Ժամկետ(ներ)ը

պարտատոմսերի տեղաբաշխման
սկիզբը որոշող ամսաթվից
առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային
օր առաջ

Օպցիոնի իրականցման գինը, դրա հաշվարկման մեթոդը
(առկայության դեպքում),
Մասնակի մարման հնարավորության դեպքում՝ նվազագույն
և առավելագույն մարման արժեքը

Չի նախատեսվում
Չի նախատեսվում

Այլ տեղեկություններ
.

Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն ներդրողի
նախաձեռնությամբ/փութ օպցիոն (նշվում է «կիրառելի» կամ
«ոչ կիրառելի»)

Չի նախատեսվում

Ժամկետ(ներ)ը
Օպցիոնի իրականացման գինը, դրա հաշվարկման մեթոդը
(առկայության դեպքում),

Չի նախատեսվում

Այլ տեղեկություններ (տեղեկացման ժամանակաշրջանը)
Տեղաբաշխման վերաբերյալ տեղեկություններ
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ

.
Տեղաբաշխողի անվանումը, գտնվելու վայրը

2 Վ. Սարգսյան փողոց, 0010,
Երևան, ՀՀ
ենթակա է որոշման Բանկի

Տեղաբաշխման այլ պայմաններ (որոնք ներառված չեն

Տնօրինության կողմից

ազդագրում)

պարտատոմսերի տեղաբաշխման
սկիզբը որոծող ամսաթվից
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առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային
օր առաջ
Այլ տեղեկություններ

.

Տվյալ դասի արժեթղթերի կարգավորվող շուկայում

Արժեթղթերը դեռ չեն թույլատրված

առևտրին թուլտվության առկայություն (նշվում է

կարգավորվող շուկայում առևտրի

համապատասխան կարգավորվող շուկաների
անվանումները, թույլտվության ամսաթիվը)

Թողարկողը պարտադիր դիմելու է

.

պարտատոմսերը կարգավորվող
շուկայում ցուցակելու համար, և

Եթե առաջարկվող արժեթղթերի մասով հետագայում

համաձայն ՀՀ գործող

հայցվելու է կարգավորվող շուկայում առևտրին
թույլտվություն, ապա նշվում է տեղեկություններ այդ մասին

օրենսդրության պարտատոմսերի
ցուցակման դեպքում վերջիններիս

(շուկայի անվանումը, նաև դրույթ, որ առևտրին

հետագա շրջանառությունը կարող է

թույլտվության հայցը կարող է չբավարարվել, առևտրին

իրականացվել միայն կարգավորվող
շուկայում:

թույլտվության սպասվող ամսաթիվը (հնարավորության

Կարգավորվող շուկա ասելով

դեպքում))

Թողարկողը նկատի ունի
«Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲ
ընկերությունը:

.

Արժեթղթերը դեռևս վարկանշված

Արժեթղթի վարկանիշը

չեն
ենթակա է որոշման Բանկի

Արժեթղթերի դիմաց վճարներ կատարելու մեթոդները

Տնօրինության կողմից

(պարբերականությունը, բանկային հաշիվները և այլն) և

պարտատոմսերի տեղաբաշխման

ժամկետները, ինչպես նաև արժեթղթերը ստանալու
մեթոդները և ժամկետները, արժեթղթերի սեփականության
վերաբերյալ քաղվածք ստանալու ձևը

սկիզբը որոշող ամսաթվից
առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային
օր առաջ

Թողարկողը պատասխանատու է սույն «Թողարկման վերջնական
պայմաններում»

ներառված

տեղեկությունների

համար:

Թողարկողը

հավաստիացնում է, որ սույն փաստաթղթում ներառված տեղեկությունները
համապատասխանում են այն տեղեկություններին (ներկայացված ընդհանուր
մեթոդաբանությանը), որոնք ներառված են ծրագրային ազդագրում, դրա
լրացումներում, ինչպես նաև ճշգրիտ են (այնքանով, որքանով հայտնի են), և որևէ
փաստ բաց չի թողնվել կամ խեղաթյուրվել:

Արտակ Հանեսյան

Գլխավոր տնօրեն

(անուն, ազգանուն)

(պաշտոն)

Գոհար Խաչատրյան

Գլխավոր հաշվապահ

(անուն, ազգանուն)

(պաշտոն)

(ստորագրություն)

(ամսաթիվ)

(ստորագրություն)

(ամսաթիվ)
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Տնօրինության անդամ,
Գևորգ Թառումյան

Գլխավոր տնօրենի
տեղակալ,
ֆինանսական տնօրեն

(անուն, ազգանուն)

(պաշտոն)

(ստորագրություն)

(ամսաթիվ)

(ստորագրություն)

(ամսաթիվ)

(ստորագրություն)

(ամսաթիվ)

(ստորագրություն)

(ամսաթիվ)

(ստորագրություն)

(ամսաթիվ)

(ստորագրություն)

(ամսաթիվ)

(ստորագրություն)

(ամսաթիվ)

Տնօրինության անդամ,
Գագիկ Սահակյան

Կորպորատիվ
հաճախորդների գծով
տնօրեն

(անուն, ազգանուն)

(պաշտոն)

Անդրանիկ Բարսեղյան

Ռիսկերի կառավարման

Տնօրինության անդամ,
կենտրոնի ղեկավար
(անուն, ազգանուն)

(պաշտոն)
Տնօրինության անդամ,

Արթուր Բաբայան

Առևտրային
գործառնությունների
գծով տնօրեն

(անուն, ազգանուն)

(պաշտոն)
Տնօրինության անդամ,

Արման Բարսեղյան

Մանրածախ
գործառնությունների
գծով տնօրեն

(անուն, ազգանուն)

(պաշտոն)
Տնօրինության անդամ,

Տիգրան Ջրբաշյան

Զարգացման գծով

(անուն, ազգանուն)

(պաշտոն)

տնօրեն

Ստորագրությունները հավաստում եմ`
Արտակ Հանեսյան

Գլխավոր տնօրեն

(անուն, ազգանուն)

(պաշտոն)

Կ.Տ.
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6: Ֆինանսական հաշվետվություններ
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$hbwbuwtiwb hwz4buntnLpjnLbbbp
201 71’a. qbl,,uibJpbp/~ 31-/iL’ wqwpux/wO tnwpcjw hwtlwp
UL’Qw/u wnu7/JulnpwL/wL’ bqpwtjwgnqajwzi hbm LJ~wu,hb

“UtIhp[iuipiulitp’ ®PC

MThwliuwl.iwU hw~L[hu1qnLrajnLUUtip

12n4wbr~wLjnqajnW
Ubipuju wnuflnnnpwLjuib bqpwtfwgnlpjnLb
LwUwulwpiJlwIl ~i[ThuThuw~wlJ WpfljflLb42lJbfl~ Uwu[iU hw24buiL.InLpjnLlJ

th[iliwliuwLiwlj UJi6wlfli thuu[Th hw2UbuiijnLraJniJJ
“IpwUwLjwU Uh2nglJbph hnu~bph Uwujib hw~qbLnLJnqaJnW
UbtjiwLjwu 1~ WU.Jji lflhIJLflHi LJlflhjlfl[UflLpJflWUbflhl Uwujili hw2UbLn4nLpJnLb

.1
.2
3
4

$hbwbuwtlwb hw2Ltbtn~nLpJnLbbbp jib I.jjig ~wbnpwqpnLpJnLbbbp
1.
2.
3.
4.
5.

Lbpwanq~JnLb
‘llwtnpuiutniftuli h[iUnilq~bhp
Lw24wulwhwLlwb hW21WflUwlJ 1J2W1JW14 WL[1 flwqw~wI.jwbnLpJfltbbbpji wtkpflg’IflLu
Ubqdbbmbbpji L[LiPWPLIPJUJL wbqbl(ww4raJaJnLb
2niui mnljnuwjjiui b[4wUnun

5
5
7
22
25

6.

LJji~bnpr3wL[6wpbbpji q~n~ tiLjwUniw

7.

Uji~bnflr~w4~wpUbpjiqen4ewjuu
8bujiwjjig oqnLui
2nun (4bwu)/ oqn~tn jipwljufti wpdb~nif 2whnLjph Ijuiti 4IJLuuji Uh~flgnI~t.u~41Jflrl Thhbwbuw~uib

25
25
26

8.

9.

qnpajipbbppg

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

26

Upwwpdnqawj jib qnpawobnLjaJnwbbp jig ~flLLfl oqri~w
26
Uj~qnpewnbwuIwbbt~wunim
26
UJ~qnpawnbw1jw1Jaw[uubp
27
UpdbqpLjnul jig L4IipflLUIJiUbfl
27
UJ[flbqhwbnlp 4wp~wUwbâwIuubp
27
CwhnLpwhiup14jiq~n1j&u[uu
28
flpwdwLjuiu Uji~ng1Jbp It qpwbg hwiJwpdb~bbp
29
hpwljwb wpdbj≥ntf 2whnLjrab 1~wU Lj3Jwuji up2ngn~t LwQiUnr~ Thhbwbuw~wb qnpöjipbbp
30
4wáwriuli IiwUwri Uwulabiji ~,IIbwbuLu~wb wI~uiji4bbp
31
PuibL~bp[ili uipUui&ilwrfljbp LILJinjUWw4nLfaJnLlJlJbp
32
Lwllwrlwpa htiuiqbUwb iqwjdwbwqpbpji q~ni.[ uuiwgqbfl’ip qnukupbbp
32
Lw6w[unpr~bbp jib wp4w& 4w~1jbp U L41n[uww4nLpjnLbbbp
33
Ujib~It UwpUwb dujiitjbuig ujwh4nqlJbprginLJUbp
45
Ljit.ftswllwb Uji2ngbtlp U rifljjnt~aw1jwb wllLnjit[Ubp
45
UjIuiljuijiUbbp
46
PwUjbpjiwu1wbnbbpLtübwgnpr~bbp
46
Lbuiqbtlwb iqwjUwbwqpbpji qanL 4~wpQb[j’ip cjnLUwflbbfl
46
Lwówjunpqbtipji pbpwgN hw2[l4bbp U w4wbrlbbp
47
ranqwpLjqw& ujwpmpwj[ib wpctbpnjabp
48
UJLII’lnIlJwnnL djipngbbp U uuiflflWI’~WU I4ifl[UWflflLpJflLblJbfl
48
Uj~a~wpww4npnqaJnibbUp
49
PuJdb1iuIj1fIwLjwb1jwu~j1uiw~LLu4whnwuibbp
49
fljiu1~bpji 14wnw1{WflnLlI
50
~wiqjimw~ [4UJF2UJL[WflflLU
64
q~iL1~Jjb ajLu[IuIWulIIIIl[wOrItrajIILbbbII
65
qnpawnuwI~wu UuJflawL]wLnL[&JnW
65
9wjUwbwL~uib U u~uijUuibwqpwj jib u~wpuiw4npnq~jnibbbp
66
flnp~wp~bbp LjwajwLjgijw? ljnqUbpji hbui
66
thjibwbuwuiwb wl1uijiqbbp U ujwpuiw4npnL~aJnLbbbp. jipujljwb wpdbp Li hw24wulwhtuLjwb hw24wnUwb
~wuwLjwpqnu1
68
$jibwbuw4npUwb qnp~nLbbnqaJwb hbmUwbg~ wnw~ujgnq U4WflLflw4flflfllfaJflLbbbfl[1
.jinLjinjiinLpjnLbbbp
72
Lwz4buini di.uUwLjw~p~wbjig hbuin wbnji nLbbgwe r~buwbp
72

UbLjwju wnLr~jitnnpwt~wb bcljlwLjwgnlpjnLb
“UUbp~wpwbLp’ QiwLj pwdUbw~riwLjwb p1iLjbpnipjuib
Pwcftibwb~bppb Lt Stopblibbp~ [unphpr~~b
~1uipJIip
Ubt~ WflLfljllflJl bU~ bbrawpL]b[ c<UiJbp~wpw1j1p’ Lflw[j pwcJ1jbu~[~pwLjw1j ~jbI.jbpnijajwt
(Pwlilj) ~4iuiwUuw(jwb hw7qbwqnLp~nLtbbpp, npnup 1JUflW2nLLI bIb 201 7~&. riULjinbUpbph
31 -fib wijwpmuwe mwpijw hwUwp hwUwujwpi~iwLj $[~bwbuwLjw1j WPflJnL’UQUhPh JwuIilJ
hw2QbuiQnLralnLlJn, 201 7p. rjtLjmbUpbp~ 31-n rlpnLrajwup ~htwtuwLiw1j Lrn5wI~lri Uwujit
hw~IJUu1QnLpjnWfl, 1JflLJIJ wiJuw~aqj~t wL{wpulljw& mwpitw hwUwfl rgauilwLjwb Uh2n9Ubph
hnu~Up[i U ubi4iwljwlj L~uLqjimw[nLU q9n1f~n[unLp;nLttbpji UwujiU hw2LJbultJnLpJnLbtbpn,
htrnjbu bwU Thhtuituw(~iwt hw2IJUmQnLpJnLbbbp[lt L~jig ew1jnpwqpnqajnit1jbp~, tbpwnjw[’
hwzijwLqwhwljwt hw2UwrnJw1~J 1~s2w1~iw~w[h ~wqw~wL~wtnLpjnittbpji wUiflnifl tLjwflwqj,pfl:
LIbp 1jwpeh~nU, L~hg ~ji1JwtuwLjwt hw~~bm1~nqaJnW1Jbpp flfl~flfl twL~wii Wr2nLLIUUpflLj~~UW[9jiLI9
Ut tbpL4wjwgtnLU PwtLj[i ~htwtuw~wt tJhñwi~o 201 7p. ritLjinbUpbpji 31 -[i flpnLpjwLlp. tflLjt
wtJuwia~fht wijwpmijw& inwpifw ~jitwtuwLjwt wpr~jnit~tUp~ U rwwUwLjwb Ufi~ngtUflj-i
hnu~bflp’ hwuwawjlj ~[itwtuwljwt hw~QbinQnLpjnLttbpj1 Uh2wqciwjht uwwtriwpmlJbph

(~b/ L1U-thp)~
4wp3ji,pft hJnIpU~
UUUp WflLr~[1U1t wtgLjwgpb~ btp Untq[iuiji Uj,~wqqwjjit uwwtriwpmtbpjit (UUU-tbp)
hwiiwu.jwmwu[uwt: Ujr~ uinwtqwpmtbp jig p[unq Ubp ujwwwuNuflJwlnLfnLpJnLtg
tLjwnwqp~we t wju bqpwLjwgnqa;wt “UnLQ/lLnnp/7 u4wwwu/uwUwu~~nLpjnLliQ ~[thwL’uw4,wL’
hw2qbwqnqajnthubp~ wnu7JJu1/7 hwdwp” pwdtnui:
UUUp wtLiw[u Ut~ hiUp[ig’ hwuwawjlj Lwzijwuiwhtbpji tphljwjh U[I~wqqw;jit
Umwtr~wpmtbflji tunphprjji Ljnr~Ujig hpwiqwpwLjtfw~ “)pn.7Mufinbwj hw~qwu)whfJ t,’a/7Qwj/1
LjwUnbwqpp~ (LtUUtu LjwtntwqIipja), Li ujwI1u4wtb~ Utj2 LiajiLjwjji WJL 114w11Wt2ULI ‘u’
hwilwawjt LtLIUIIJ Ijwtnttbpji: Ub1~~ hwtlnqQwa Ut~, np UbIp LjnqUjig &inp pUpQw~
wnl4jiLnnpw[.jwu wa]wgnLjglJUpQ pwQwpwp U hwUwu4wmwufuwt hjiU~ Ut hW1JI~jiUWUnLIJ UbIp
Ljwpefiplj wpwwhwjulbbnL hwUwp:

unLqftul/1 WnUJZIgWJftZJ hwpgtip
Unir~jiinji wnwtg~wjjit hwpgbpt wjt hwpgbpt Ut, npnUp, UbIp Uwutwqjiu,wLjwt
qwmnqnipjwt hwUw~wjU, wnwL~b~t~wtwLjw[ji t[Th ~tpwg[iLj dwUwtwLjw2p2wt[1
~jitwtuw(4wt hw~1~Uu1~nL[ajnLUtUp[i WflLr~j1Lflji ptpwg~nLU: Ujr~ hwpgbpp r~jimwpL~QU[ Ut
~4itwtuwLjwt hw~L[binL[nLpJnLttUpj9 wnLr].jilnji hwUwuitpumniU’ npu~Uu UULJ wUpnrl2nLpjnLt, U
hw2QbwQnLpjnLttUpji QUpwpbpjw~ L~wpafip abwQnph[nL tLi4wlnwljnQ: UUt~ LUtp
LnpwUwripnLU wnwt~jit tjwp~ji~ wjri hwpgbpji L{bpwpbpjw[: UUp tLjwpwqpnqajnLtfl, rab
htaujhu L uUlnpLtt2LIwe JnLpw~wt,~jnLfl hWflgQ q[imwpLjQb~ UUP WflLfl[lLTljl flljpwgnLU,
tUpI~wjwgtJw~ t wjr~ hwUwmbaumniU:

UbUp 1jwmwpb~ bbp Ubp ujwpinwl4wlJnip;ndJlJbpQ, npntp tL~wpwqpQw& b1~ c’Unu~~wnp~
LqwuJwu/vwbwwqnLpjnthfl Q4iZiwUuwL~wb hw2qamqnLrajnLzJzibp~ wntrj/iuih hwJwp” pwcttniU,
wjr~jat4niU wjrmhwpgbph i~bpwpbpjw~: Lwilwujwmwu[uwUwpwp, Ubp wnLrihmflubpwnb[t
~1jjawgwLjwpqbph [iflWLjWUWQflLU U2wLpJw& I~ ujwmwu[uwlj $h1jw1juwL~w1i
hw~L~bwQnLjaJnW1Jbp~ twljwb [ubr~w~ajntpi1w1j n~uLjh Ubp qUwhwwdw1j~: Ubp
wniqjimnpwl.jwlJ ~iipwgwLjwpqbp~ wpr~jnflJpbbpp, wjr~ aQflLIJ umnpLi1~bpLjwjwgQw~
hwpgbp~ rflimwp1ib~u hnw~wtwgnwe ptpwgwLjwpqbp~, hhdp IJ’IJ hwbqjiuwiinid ~ho
~hliuiUuw~uit hw~Lfbw4nqajnLttbph Qbpwpbpjwi wninhmnpwLjwU l4wflöhp WpWWhWJWtIIJ1L
hwUwp:
Ur1uIt1ufl~ wnwbg~wj jib hwpg

Pb~u~bu t wjb IthUlWIiLlLjIiLLIbIi WIiLI~jIL1iji
~bpwgnuI

‘Lwpijftpft wpcttrqpijtIwls qarnj ujwhrnum

t4wp~jbph wpdbqp1~Uwt qant{ u~whnwtnp
qbLlwQwnnLr&jwU hwilwp hwbrfl,uwljnui t
wnwbgpwj[fti qwwnqnirajniUibph wnwpljw:
Updbcijil.jUwb pwgwhwjinniLlb flL
i~n[uhwwnLglJnr~qnLUwp~ flprI2rIuJn [in plJnLJpnLI
wUnpn2 qnpe~Upwg t, npfltbpwr2nffl L inwppbp
bUIawrIflnLpjnLbUbp Li qnpönblibp, tbpwnjwL
qnpefluLjbpn~ ~4itwbuwLjw1i UJinwLj~, uu~wuQnq
wajwqw rinwUwliwU hnu~bp~, qpwuj, [ipwgUwlJ
uujwullnri qnwi qbbpj) It [iflwgUthU
dwUw1jwI~whwui~wafl; Unr~b[wQnpUw1J wwpphp
Ubpnrjbbpji Ii bUpwqpnipjniUUbpji IflipwnnLUfl
L~wpnq t hw1Jqbgbb~ ifwflljbp[i wpUbajiLjUwb
qön~ ujwhniuin[i qbwhwwUwb tw[.~wiinpb1~
wwppbp wpr~jnitipUbp[i: Uw liwpnq t twLiwli
wqr]±IgnL[ajnLb nCUbbwL Pwblfli ~[iuJwUuwL~wU
WprflnLljphibp[i ifriw:
~wp~jbp[i wpdbqpL~Uufti qenij itjwhnium~
hwUq[iuwlinw t wnirfluin[i wnwbgpwj[iui hwpg
hw~w[unpqUbp[fti wpQwa Uwph]bph It
ijr~uwwi~nq~jnWbbfl[i qniUwpi2uibwLjw[ji
[bbbIpL (Pwb14[i pUrihwljnip wL~uihUbbph 70.8%’
2017p, qbljinbUpbp[i
31-[i ~pnipjwUp) It wpdbqpljUwb qUwhwwUwb
h[iUpniU iUljwà b1~pwqpnipjniUbIip[i
unipjb~n[it{nipjwb ujww6wnnQ:

UbUp qijwhwwb[ blip [uUpwjjili wpdbqpI~L1w1J
hw2QwnI~1Jbp[itI~wwUwUp LIbpwhuLlnqnLpjwb
L1[i2nglIbflfl; Ublip pbupwUnpbI blip [uUpwj[ilj
wpdbqpLjUwl~ hw2Llwphj[i h[iUPnLLI F1UI4W~
Unr~b[llbplJ ft bljpwqjinipjntlil~bpp, UnribLijUph
pwliw&hbplj flL llnLLflpwJ[i1J lnIJJw[Ubpfl, [ilJ~Lq[iu[ip
blJ t{wpLjbp[i QflLW ~nipuqpniU1ibplj flL
diuLlLjbmwbg opbpjj:
Uljhwwwi.jwu h[iUnWpUbpnL{ hw~~wpIjQwe
wpcJbqp[~Uwb qOni~jnpnwmbbp[i hwUiup Ublip
flu~wi{npb[ blip wpdbqpljUwli pwgwhw;wUw1~
UpwliwI~wI~wli qbwhwtnUwLi h[iUpniU plil~we
bUpwqjinipjniUl~b~~, bbnwn;wI hw2tIwphj[1
h[iUpniU pu1~we qpwQ[i wnwpI.~uij[i qliwhwuiniUp
flL wit]wqw q[1WUWL4W1J hnupbp[i
Liwb[uwwbuni.UIn: LIbbp flt2Wr~pnLpjnhlJn
L~blluipnUwgpb~ blip hw2t{bulnl wuuwpij[i
r)jlnLpjwUp wpdtqpI4LlwlJ hwJwwlJ[i2bn nwbgnq
[ipwQwpwliwLjwli wliawlig UiflhIwa~12WlJWI4WLj1
4w~fljbpji Unw:
LIblipliwU [lnwI4wbwgpbL blip ~bpwgwIjwpqbp
PwliLfli t{wpLjwj[flj njiulj[ili blipwp[j~w~nq&jnibp
U wpdbqpLjUwli q~nt{ itjwhnwui[i qliwhwwUwli
hwUwp I.jwuiwpqwe wnwbgpwj [IL
blipwr~pnLpJnWbbplJ ni qwmnqnipjnWbbp~
liljwpwqpnq pwgwhwjinntJbbpji liL~wuiUwUp
(OwlinpwqpntpjniU 21):

PwZxQft 207 7p. Swpiiljwlj hus~gflru1qnLpJwLi iflip ZJUPWI2IIUØ WJj m&qlrljwmqnLpJnLZJ
UJ[ wbr~hLjwiniJnipjniiip bbpwnniU e SwpbI~wIj hw2L{buiQnLpjwb Ub2 1~bpwrn[we
mbqbLjwinQnqajni1j~, pwg~ ~h1jwUuwLjwli hw2LJbmi{nLpjnLbtbp~g Li rjpwbg Qbpwpbpjwi ilhp
wnirrninnpwLlwli bqpuiLjwgnip~ni1j[ig: flbI.jWL{WflflL[&JflLuJQ itjwinwii[uwUwinni L WJL
mbr~bLiwuiiJnipjwt hwUwp: SwpbLjwli hw2QbmQnipJnhlJp b1Ji~wqpwpwp Jbq LjmpwUwqp~~
wnirjjiwnpwLjwt bqpwLlwgnipjwlJ wUuiui&i{jig hbuin
&huwuuwLjwu hw~4bin~nqaJnWUUp~~ LfbpwpIJpjU4 Llbfl ljWpa[iafl ~h mwpweLInLU WJL
mbr~1jwinQni~ajwt L]J1W, U UUlJp wjq.uibqbl.jwm4nipjwb iJbpwpbpjw~~b1j~ wpwUwrjpniU
Liwi UJ~, ii~ qj ii~iLtL &Ui wj 1]UJiiUiUJIiUJjLliIi Iiwitwuuijiwgriiil UIIIJW[ uiLiriLLjwuiQriirajwLi
i~bpwp bpj W L:
$htwtuwLiwli hw~Lfbm~nLjajnibUbp~ wnLr1jlLfl[1 hbm Ljwu~ifw~, iThp UJWPWWLIflPI1LPJI1L1JIJ t
~wUnpw1Jw[wj[mbqbI4wLnL~nip;uibfl, bpp w;lj mpwUwrgi4[i Ubq, Li rglwljnQrjj-unwpL]b[, rab
wppjnp wnLiw b1~ twLiwt wUhwUwujwinwu[uwbnipjniUbbp wj[inUqbLlwmLInLrajwU Li
~hbwl~iuwLiwt hw~L~bmi{nqaJnWbbp[i liiUil WflLflhliflh ~trawgpniU abn~ pbpifw& imp
q~inbj[~bbp~ U1121i, Li ab wprnnu wj mbqbLjwirnJni~ajniU~ U4WflflL1JWLJflLi) t WJ~ twLwli
Fubqwpjnipraiflibp:
‘wqwqwpnipjwzi Ii Slioptvbljlipji /unphpq/i ujwmuit4uwzswmzjnipjnilip ~/iZiwZiuwtjwli

hw~ifliwqnLpjnthzilrpp hwtlwp
‘lbL~wi~wpnqajni1j~ u~wuiwu[uwtiutnni t ~LUU-lihp~i hwUw&wjt $hUwlJuwliwb
hw~eJbumJnLajnW1Jbp~ u~iwmnwuwUwt U 62L]wnhm tbpl~wjwgUwl.i Li wjbu$iu[i bbp~ht
huLjnr~nqajwb hwUwp, np~, puw r~bLjwi{wpnipjwb, wljhpwdb2m t [uwpqw[unqajwU LjwU ujuw[h
hbuiLiwtpnij twl4wb [ubr~wpjnipnitfljbp[ig qbp~ $~1jw1iuwLw1j hw~Qbmi{ni~ajnh1j1ibp~
ujwLnpwumniLflj wajwhnQb~ni hwUwp:

$[ibwUuwLuib hw~4bLrn~nLpjnWtbp iqwmpwumb~u r~b1jwi{wpniajni1jp ujwwwu[uwljwwni t
PwtLih wU~1jr~hwin qnpeb~nL LjWpflqflLfajflLIJQ quwhwmb[nL hüjUwp, hwUwuiwmwu[uwU
ribujpbpniU wb~tr~hwmnq&jwb hbm LiwujQwe hwpgbp~ pwgwhwjmb~nL U ~wqUw~bpujnipjwb
qnp&nilibniajuAi w1~ptr~hwmnipjwb bbpwr~pnipjw1J h[iUwU dpw hw~i{binQnLajnh1JUbpfl
II4WWPWUWbLAL hwiiwp, pwgwr2nqajwLlp wflj rjbujpbp~, bpp r~b~w4wpnqa;ni1j~ Umwqjip t
Lfliawpb[ Pw1~Lip, nUr~hwwbL Itpw qnpeniljbniajniup, .jwU bpp LflL1JM wjriu~bu LUwp’Jb[ni nplit
hut Lit IihL 111111 ttil.i LU LrIbinpLuUa:
Stopbttbph [unphniprjj ajwwwu[uwtwmni t Pw’bLjh $[ThwbuwLjw1~ hw~4bm4nLajnL1ibbp~
ujwuipwuuiUwlj C1I1P(J[JUTdWUI I ULjwu UwUp QL wi uLjiir [ILdJwlJ Iiwtiwi:

N
flI

~N

Unuj/nnnp~ ujwmwu/uwliwunjnqajnthg $JiZiwVuw4iwZ, hw~ij1rui lJnLpJnLZJZJIlp/1 WPL
hwdwp
Ubp1Ju4wwwL~b t&br~p pbpbLnr~wUhm hwQwuin[lwgnLU wri wj’U, np ~[Thwbuwliw1J
hw2iJbuiLfnLpJnftJbbpo, w1Ipnn~nLpjwUp Qbpgpw~, qbp~ Lit tw1~wt jubqwpjnipnhiThbfl jig’
wtLjw[u r~pwtg [uwpr~w[unipjwb Liwii u[uw[ji hbwUwUpn~wnw~wgcJwt hwbqwUwt~[ig, Li
lJbflL4wJwgbb[ ULip ~wp&ji~jj tbpwnnq wnirfrimnpwLiwt bqpwljwgnLpjnW flr~wUjim
hwljwumjiwgnLUfl pwp&p Uw~wpr~wL~ji hwtjwuinjiwgniU t, pwjg wjt !h bpw2[uwtjnpnLU, np
UnLr~jiuiji UjipwqqwjjiU uwwtnwpmlJbpjit hwUw~wjt hpwLlwtwgllLue wnLqjimp L11121fl
Ljhwjmljwpbpji twLjwt jubqwpjnipniU~, bpp wj’U WQLIW t hJLIqWpJflLflflLUbbflfl Ljwpnq Lit
LIII2UIPLLILILLIL frILUflflhLIILIflLPjLLIU LIuJU LI[U1u~ji lLlflI]JflLLIflflLLl Li hwUwpi[n[U Lit hulittfti, hpp
ILILsLWLIU1flPLi1J 1~wpnq t W1ILIIAW[LI13L lip l3jiWL142 WI2W’L24iLI L~wU Ujiwujuj QbpgpLua, LIluqrj±fLl
~4itwbuwLjwt hw~lJLiLnQnLpJnWtLipt oquiwqnpenqtbp[i’ w~u ~fitwtuwL~wt
hw2lJLiLnLtnLpJnWlJbp[i hjiUwb Upw Ljwjwg~nq mtuibuwLjwt npn2nLUlJLiph qpw

UUU-tbpji hwUw~wj1~ jipwLjwtwgpw~ wniq[iin[i riq~ pt[&WQJ2flLU Lflipwf2nLU 13t42
Uwutwqjiinuitjwt ~winnqnipjnit Li uiwhujwtniU UwutwqjiwwLjwt LjwuLjw~wUwnLpjnLt
h LPflLIJ1J
hwmL]npn2niU Li qtwhwuinLU blip juwpr~w[unqajwt LjwU u[uw[ji hbmUwtpnt{
~4ibwtuw1jwt hw2lJbmQnLpjnWtbpji Lwl4wt jubqwpjnipUwt njiuLjbpp, liw[uwq~niU Li
jipwl.jwtwgtniU bLip wnLr~[imnpwLjwt ~1jpwgwLjwpqbp win njiuL~bpjiU wpawqwu~bLnL
tu~wwwLjnU~ Li &bnzp blip pbpniU wnirgimnpwLjwli wu~wgnt;gbbp, npnlip pwLfwpwp Li
hwUwujwuiwuluwli IijulJ2 Lit hwtriliuwtniU Ubp Ljwp~jipji hwUwp iuwp~w[unLpjwt
hbinuwlipnQ wQw2wgwö twLjwt [ULIqWpJnLPULII1J ~piugwhwjinUwt njiuLjt LuQbuji pwp&p
t, pwli u[uw~ji hbmhwLipnQ twLjwt jubqwpjnipUwli ~pwgwhwjuiUwt njiuL~j, pwliji np
tuwpnw[unirajnitn Ljwpnq tUbpwnb~ hwtgwifnp hwuwawjtnipjndi, qbrt&wpwpnipjnLlJ,
UfiLflflLUlJWlfnp pwgpnflnLJbbp, U[UW[tbflI4LlJjWgflhlllJbfl ljwU tbppjit huL~nqnLpjwt
hwUwLjwpq[i LWPW2WhnLti
•

abnp blip pbpnLU wnirfliuijili ifbpwpbpnqtbppjtb hul~nqnipjwt Uwujili u4wml4bpwgniU’
iniJjw~ hwtqwUwliptbp[it hwUwuiwinwuluwt wniqjiwnpwLjwli ~tpwgwLjwpqbp
lJw[uwcØbLnL, Li n~ lab PwliI~jjilibppjit huLjnqnipjwli WflWflLtWLtbWntF&jWli ULPWPUPJWL
liwpe[ip wpinwhwjinb[nL hwUwp

•

qliwhwinniU blip hw~Qwu~whw~.jwli hW2QUJflIIWU 14[iflWflUW~WnwpWLjwtflLpJWli
wbnJit ~jilib~j, [iliLa]bu liwLi qbLjw~wpnipjwt [4nr~U[lg Ljwmwpw& hw~Lfw1qwhw1]wt
hLLl2LIuInhlullI qlatihuitnniiilihpji Li Lijig rttouhitijtnnhiflhph jub~LLIU1nn1pJnLlifl

•

bqpwhwtqnul blip qbLjwQwpnipjwli Ljnr~U[ig hw2ljwujwhwL]wli hw2i{wndwli
wliplinhwmnijajwli uI.jqpnilipji LijipwnUwli mbrfrfl~ ijitbini UbpwpbpjwL Li hjiUliL~bjpiJ ~brmQ
pbpQw~ wnLqIiinnpwL]LUU wujwgnijglibpji tipw’ qliwhwinniU blip, p13 wpqjnp wnljw t
qtu~pbpji 1~wU hwliqwUwliptbpji hUm L~wu~{w& twLjwt wlinpn~nqaJnLli, npg Ljwpnq t
twLiw’b 14wuL~wö hwpnLgb~ PwIAjji wligliqhwm qnpebLnl ljwpnrlnipjwli 4pw bpb Ublip
bqpwhwliqniU blip, np wnLjw t twLjwli wlJflpn2nLpjflLli, wujw Ubqwli[ig iqwhwli~lJnLU t
wnirihmnpwLjwli bqpwLjwgnipjniliniU nL2wnpnlpinili hpwtjhpbL ~jiliwliuwLjwli
hw~tJbLnn~nLpjnLlilibp[i hwUwujwmwu[uwli pwgwhwjmniUtbpjili, LjwU, bpp wini
pwgwhwjinniJubpg hwUwwwmwu[uwli Lbli, aLtw~JinjubL Ubp L4wpajipg LJbp
bqpwhwliqniUtbpg hjiJU4w~ bli U[ili2L Ubp wniqjimnpwLjwt bqpwL~wgnipjwli
wUuwpjiiftj &bn2p pbpLlw& wniqjiLnnpwL~wli wu~wgni.jglibp[i Qpw UwLiwili, wajwqw
hpwnwpanipjnililibpli nL hwliqwUwliplibpg Ljwpnr~ bli hwliqbglib~ PwliLjji
qnp~nitbnipjwli WlifltnhWmflLpjlUli nwflwpbqUwlip

C

14

U

15

qtwhwu,nu] Ut~ ~[ThwtuwI4wt hw2UUmtfnLpJnLlJUUph ~tr~hwtnip tbpljwjwgnuip,
LjwnnigtJwe~b ni PflL[WtflWLInLI&JnL1JO, lJUflwl2Jw[ pwgwhwjmnLJubpfl, htauibu twU
~htwtuwLiwt hw~~jbtn~nq&jnLttbp[i h[iUj~nW ~tLjw~ qn~twp~tUp[~ flL rlbUWU[111
ñ2UWfljllIl tbpLjwjwgnuJ~

Stopbttbph [unphpri[IU, h ajiLtu WJL hwpgbph, hwqnpqwLjgniU blip wnLrIilLnjl WQW2WnPW1J!211
1IJ~WlJWL~flflL{W~ 2P2WtWL]h U dwUlJbLntbph, ht~u~]bu twli wniq[iinji ntpwgj≥niU
iwjuiUwpLiii{wb Li~wUwI~]wiIi liwi igU~ iii, tLiiiwujwj’tUriuliu iiUI.II1IV1LICjWtU iJUwi~~Lii IFli[
J2WJWLIW[I1 pbpnLp;nLljtbph iiwu[it
Stopbttbph [unphpr~ht tWLI UlflwUwflflnLll blip hwitwuinhwgniU, np u~whu.jwtb[ blip
wtLjw[uniajwt 1{bpwpbpjw[ tpflLjwjfl ujwhwt2tbpn, htLulUu twLttpwtg WUqUL]WgtnLU blip
pn~np hwpwpbpnqajnLbtbpfl 14wU wj~hwpgbpfl liwujit, npnlip pum nrl2wUhLn btpwflpnLpjwt,
L~wpnq Ut wtqpwr~wr2tw~ ilbp wtL]wfunLaJwt ijpw, U nfl mUri Ljlipwnbfi t, wti~w[unipjwt
ujwhujwt’Jwtt nLrjqLtLUe L1[i~ngwr2nLLltbpji QbpwpbpjwL
Stopbttbpfl Nnphpr~flt hwqnpr~wLjgiJwe hwpgbpflg npn2nLU btp wjt hwpçjbp~, npnlip
hwdwpi4b[ Ut wnw4bLt2wtwI~wLh ptawgfll4 dwUwtwLjw2p2wtfl ~jitwbuw1iwt
hw2Ql:IuiL[nLpJnLttbpfi LuflLrjjilnfl ptpwgnui, Lt hbmLtwpwp hwtrijiuwtnLd Ut wnir~jimji
wnwtg~wjflt hwpgbp Ubt12 tLjwpwqpnLU blip wjry hwpgbpp GUn wnix~flmnpwLjwt
bqpwI.jwgnq?JnLtnLli, pwgwnnLrajwilp wit I~bL14~bpfl, bpp opbbpnLf jwG LjwpqwQnpnq
wI4wUpnQ wpqb[~w~ t wjqujfluh hwpgbpfl hpwujwpw~wjflt pwgwhwjuinLUfl, jwG, bpp, fufluw
pwgwnliL UW1JqWGWUp1JUpnLLI, npn2nLLI blip, np WUJwL hwpg~ Lu~lbLnp t tbpljwjwgdji
wnLflfllnnph UqpwIlwgnLpJnLtnLLI, pwtji nfl L1wpflqtfln~wliwnpUt WLItLjWLLIU[, nfl rHiW
tbpL]wjwgLlwt hUm I.jwujQw~ pwgwuwLwt hbmLtwtptbp~ wijUiji 2wm LiLfitUt, ~wt rgiw
tbpLjwjwgniUflg hwtpwjft oqnLm~
Uju wniqflinji wr2w~wqpwUpfl uwlnwu[uwtwlnnLt tphL Lwjpwu4bmjwtt t

<ctptua ~tr~ Bwtq>> 1P2
LL,~ bpLtwt

q[j-uwqnp uitopbt’ L Uwpqujwt’
I’ rybdu [flwqnp1fw~ wl~a t Lwjpwajbmjwtfl
(qnpenq 201 Ba oqnumnufl 1-fit mpijw& Lflwqnpwqpfl
h[lLlwt ijpw)
UnLflJ1U1[1 pwctt[i hfltThwrfrip qnpöptljbp
20 Gwpuifl, 201 8a

&J

~

/,~J’~

tphL LWJPWLLjULnJWt

“Udbp[iwpwiap’ cPPO
Lwduitqwptpw~

2017

$[itwiiuwl~wb hw~l4hmL~nLjaJnLbiJbp

~$bwhuwt~wb Wpr(jnLb~bbpfl I1wu~b hw2tLbmL[nLp~nLb

pgw[~wbp qbtpntidphp~

31 -hb wLLuipunLw& wwpL~w hwtIwp

tlw2i.

2017
Iuuq. QpwzF

2015
hwq. qpwzl

Snljnuwjhii [fljwflnttn
SnljnuwflTh eiuruu
Rnttn wnL~nuwj[ib tLlwUnim

5
5

49,297,198
(30,932,889)
18,364,309

42,624,265
(27,749,228)
14,875,037

up~linpqwqnwpi’hpp qönQ I5LçULInLLU
Lfl1~uInflqniLj6u1phibp~ q&~n~ eLIIIULI

6
7

3,577,025
(791,890)
2,785,135

2,866,115
(610,329)
2,255,786

t1h2bnlrnw4~wpbhpp q~-rnI qnltn ttgwtZnLm
3buliwj[ig oqniui
hpai L~ ~uii 11111db ~fl L[ 2UJ hi 1 LgaI 1 Iji ufl quu tij 1 U~ 121 U .1 ~i
$hbiubuwliwi’ qnpe~1QiIhpI1g 4111111 (ljUuiLi)/oqni.ul

8

1,096,824

-

ip U_Il 4

UflLnWpthlL[aLUJ[iU qnn&Lunhinl[aJilLiJbb[lflg gnwi oijiiitii
‘-ILU5UJIIfl[I ii LU LI LUI1 11th LIUtI th Nituib LI (UI lull I ItIl Ill (11 [L~ h p1 1{J

9
10

(1,976,234)
5,815,335

1,055,909
2,465,343

424,708
2,159,541
(1,892,480)
25,680,314

736,347
1,561,640
(1,461,489)
22,585,397

(5,811,644)
19,868,670

(5,434,401)
17,150,996

(6,240,813)
(4,091,161)
9,536,696

(5,675,290)
(3,746,410)
7,729,296

(1,886,709)
7,649,987

(1,522,610)
6,206,686

(In

oqnun
UJ[ qnpauirimuul~uTh LiliwLInun
Uj~qnpewnljw1jujt &u[uubp

ii

12

~np&wiilituL1wb MJL*JLInLU1

UpdbqriLjniU[ig LJnpnLuwibp
~npawnbw~wb bL{WLInLLn WfldLiOJ1l~flLJh9 hhtnn
uuauw~wquh qenJ ew[uubp
UJLUU4hW1JULP LIWF1LWL]WIJ ewluubp

13

14

twhnLJ~a tIji1i~1i 2WhflLP~~IhWPl4

Cwhnipwhwpt4i qenQ &w[uu

15

Lw24huinL wwp4w 2whnLIla
Uj~hwUwujwptfiwL~ btpudnLm hUIpI4nLU~9 hbmn

ZuJ~npqnq dwJwlJwtduJ2pEuthll&pnLd npujbu 2whnqp Ijuid
LiUwu qbpw~wuwQwpqqnij wj~ huidwujwpq,wlj
.7i/iiiwUuwQwli wpqjnth9ii&p
~wawn~(~ hwUwp Uwuizb jji ~4Thwbuw1jiub wtiwhUbbpP
tlhpwqtrwhwulLiwb LqwhnLum
-r’pwlIuJU wpdb~ Ii qnLui Lflrujlfl[UnLpJflLb
-CwhnLjp ljwU quwu LJln[uwig4we hrwliujui wpdbnh qnwi

462,604

Llinhfln[unLpjnW

-twhntpwhwp1j~i wqqbgnLpjnLii
Ob4wdbbfl hw2nphjnqdwthubwLlw2p2tubbbpnLd nptqLiu
2LLIhfltlf& LILLILT LBLLILI LLhPLLII1JLLIULLILILUI14LIflI1 Wil
huidwtqwpt~iwtj ~,Pbwbuwtiwb wprnnLlsa’uhp
UjLhwdwu~wpqiwL1 W~wUnun hWPLInLLIhS hbwn
DbqwLlhbo hw24bmnL inwp4w hwUwtqwpt~iwE~ l~tputhiun

1,435,355

(424,708)

(736,347)

(7,579)

(139,802)

30,317
30,317

559,206
559,206

/,080,304

0,705,892

1-hg 72-i,q L2LIPnLLI bbpUwjwgQw& $jThwUuwtjwb hw2LIbmL~nLpjnL1Jbbpn qwqbpwg4b1 hi’ qbLjwQwpntpjwb
l4flftLI[lg 201 8p. Uwpw(i 20-[iii Li uuinpwqp4LlL Lii’ LILII2II’LIPU wbnil4ig’

SUop[iluIbLpJuiU uiw[uwqwh — 4~uw4np tnbopbuJ[i
L1lW2U1flbWL~WLflWfl Li $[itwUuwljtuU thuophi’

4lJuwLtnp hw2l{wu4wh

qunpq I&wrznuljwu

4nhwp [uwLwwpJwu

LwdwujwpijiwLj $[itwtuwlluJiJ wpqJnflij~LilIp[i Uwu[lU hw2LLbu14nL,~ln1Ip qI,inp L phipLipUQIl ThpfluftiuwbtuU
hw2Ujiuit~nMaJnLthibpj1 pwr~l~wgnLg[1L Uwuu L~uJqUnr~&ut,np1uqflnippiItiLitI~i’~ hi1in I1.IIUIIJI1

“Udbp[iwpwliLjn ‘PPQ
~*bwbuwLiwb

&~11Juj1JuuilIwU hw2ijhulL[nLpJnhlJbbp

1hf~wLfli Uwulib hwztjhw4nLpJnLb

2017 ~4wLiwbh qttitnhdphph 31-h npnLIaJwtTp

ULjtnji4bbp
flpwUwLjwu UIi2ngbbp 1trj~w1jg hwUwpdb~1jbp
bpwLlwb wpdbunt.f 2whnhjp[I Ljwii UJiwu~i Up~ngni[~w~qnq
~hUwlJuwLIwlJ qnp~[1J2Ubp
~w6wn~ hwUwp UwmLb~P ~4,UwUuw1~wli wlcnhIJbbp
PaâA~b~[ili innijaø 4wpLjbp Li q1n~iiwm4nLpjnthbbp
LwL~wqwp& hbuiqliuiulj u~withu1iwqpbp~ qent[ umwgqb[~1fl
qnfflwpljbp
Lw6w[unprjlibp[it uipL[w? QwpLjbp Li QlnIuwwt[nhrajnhliUbp
U1i1s2U Uwlidwu UwUL~Lui~j LIILUhL{JIIL Ub~iigiiiLUUb1i
- PwlJLi[i L~nqUfig ujwh4nq
- LbinqliuwU u~wjUuiliwqphpnt~ qpuii[wqp~[ui?
Lht1uuiI~wb tlhsngIlLip Ii n≥’LIjntpuILILuli iuLI[n[I[IIthp
Db~awgpL~ hwpI~wjh1J uJL~ufliQbbp
UJLWLIU1I1LI1JbP

tlwZj.

2017
hwq. qpwtf

2016
hwq. qpwtl

16

107,616,368

135,280,872

17
18
19

3,968,064
9,888,078
10,842,890

3,130,071
12,408,292
4,853,302

20
21

8,675,394
479,640,981

6,446,797
513,218,709

22
22
23

37,337,539
5,968,305
7.126,916

36,255,642

24

CIirjwJbb~ wtiuiIi4btip
‘flwpmwqnpnq,jnwbhp
t’pwI4wb wpdbpnU,~ 2whflhJrt L~wU LI3JWUI1 U[12flgflLJ~UiL4ThJflQ
~[fliwtuwLjwli qnpe[~1jhp
Rw1JL~bph w4wUr~1ibp U iJUwgnpr3Ubp
LbwqUthub ujwjUwUwqpbp~ ~ I wp~b[Jlj2 qniuwpljbp
Lw~w[unpqbl3ph oUpwgh(j hw2[n{Ubp U w4wbrjLbp
(&nqwpL]LIw~ ujwpui~wj~U wpdb~ripbp
UJL q,fl~wnflL U[1~nglibp
Uuinpwrjwu ~nfuwnnLpJnIbtbp
QUpwghlj hwpLjwj[i1j Lqwplnwqnpnqajnluutip
Lbww&q4w~ hwfl~wj[ib u]wnLnwLIflnnLIalnWUbp
UJ[LqwflLnwI{nfln1p~nLUbbfl
Dbqniübb~ LLIUiflWW4flhiflLfajnLbbtip
tIwLtifiLnwL
L4~Unijwqpw11wij Llwaf[iuiwL
tuhuhnu bL~wUnun
‘4w&unnb hwUwp UwmLb~1i )hUwlJuwLlwU w1juifu~jbp~
L[bpwqUwhwlnUthu uiwhnww
~pw2[UIIwe 2whflLJr~
Cbrjwdbbp ~wiq~mw~
Cbr~wdbbp 1jwtq~mw~ U u4wpmwtjnpnLpjnLbbhp

17
25
26
27
28
29
29

-

15
30

31

6,657,562

3,651,239
1,321,801
2,796,698

677,722,097

719,363,423

_______________

686,306
40,004,001
6,121,693
375,170,779
40,932,595
98,128,094
40,919,768
990,256
1,025,103
3,841,631
______________
607,820,226
___________

32,087,360
7)55,179
338,214
29,721,116
69,901,871
____________
_______________

677,722,097

____________

2,535,283
71,834,882
—

414,608,686
18,124,500
102,735,039
40,811,255
—

1,442,872
2,873,138
654,965,655

32,087,360
7,755,179
307,897
24,247,332
64,397,768
719,363,423

$h’UwUuw~wb II1i6wL4~ Uwu[iU hw~4bmi4nqajnW~ U113W12 L Q~JpbflQLIJ1 ~4~wUuwl4wb hw~4bm4nLpjnWlJbp~
pwq[~uigntgji~ Uwu LjwqUnq ?wbnpwqpnLpjnWUbp[1 hbin Utiljwbq:
2

“UUbp~wpw1i1p> ØRQ

~fiUwUuw1jwU hw2QbmL[oLJaJnftiUbp

9-pwtlwUwb tlbsngbbp[l hnu~tip[i dwu~b hwzt[Liul4nqarJwb
2017 piIwLiwb[i rjhtjtnbUpbp~ 31 -~b wttwpwtlw? tnwptj,w hwUuip

flu,?,
~pwtlwLjwb dhl2ngbbph hnu~bp qnp?wnbwtiwb qnp&nibbnipjniblig
Umwgi(wO ulnlinubbil
‘46u’pi(w~ ulnljnubbp
Urnwgilw& U~t9hn;1qwQ6wpUbp
‘15wpi~w& U~~~bJ1;1qiui(6wphhp
Pniin (46iupniilbbp)/Uniuiphp ipuilliul, iulldbpnt[ 2iullnUIaIl Iiiuti i(UwuIl
UhsnqnLIliutbi{nftThhbiubuiulliub wululIiL(Ubphlq
Pntui (t(ñwpnuflihp)/Uniuipbji wpwwpdru;pni( qnpöwubnip;ndulibpjig
bn2bp w;~qnpawiniw1~uft, awluubilli q~niI
LJniinp,bp tul[qnpaiunbwllwb bliiutitnhl q~nft
U2[uwwiuqwfl U w2tuiuunuIliuqUulli i(6wpi~iiø w;~ qnitiiupbbp
h[pt’ip UI IL pun Ii tti’[IIi[p t[[up;ttiti tUl,’ ?lit,I~,uhph qan
4np&wnbwI~wb wIjwui4bbp~ qnun (w4b~wgntU)fb4wcjnid
hptt,tit,ib ,t,IlctbJlntI’2ttIIlntJIaIl L;tuti tD’tt’t’Il U)19n9nt[5tIt~1t(nq ThIlhuft,uultltuh
qnp~lI1pbbp
PwljIi LnIib toil 4UJ~ 4wp hull hi ill ‘‘I uwul i~ntp;ii ChiLi Up
Lwhiwulwpa Iibulqbtiwb u,~wjUwbwqpbpIl q6nt{ uuiwg4bWp qntUwpbbp
Lwnwlunpqbbplib uipt[iu8 itiuiihibp U Cunlututni[niiajnWhibii
U;1 wljul[It{bbp
tinp&wnbwl~wb tqwpmwtlnpnLpjnLbtbpP wLtb[wgnLd /(bQwqnLd)
hpw~iuAi wpdhpntf 2whnLJrah 1~wU tiUwuji dh2ngnU≥w~f14nqH1buR,uw1iwb
qnpa[ipubp
Pufliljhp[i ui4ufliqbbp It duwanpribUp
LUuiqbiIwb uiwj’Jwbwqflbp[i q~ntI 46wptIti[h2 qnidwpbbp
LuJ6aI[unpr~lJbpI~ jbpwg[il~ hw2Il4bhp Ii uX[wlirTlibp
U;1 alwpmw4npntp;nLbbhp
RnLul qpwdwt~tub dh2ngbbph hnu~bp qnhi&wn’tiwtiwb
qnp&nLbbnLpJntb~g (dPbtLL zwhflLpwhwpLln)

45,679,533
(28, 386, 4 4 B)
3,577,025
(791,890)

40,931,425
(23,81 7,560)
2,866,115
(61 0.32 9)

(1, 93 3 , 34 B)
3.601,374
(1,892,480)
2,159, 54 1
(5,726,848)
(1 273 3?1

676,407
2,724.237
(1,461,489)
1,427,995
(5,754,347)
(2q67 q16)

(814,603)
(5,003,619)
(2,223,000)
34, 518. 400
(3,934,632)

(2,665,582)
2,754,468
(464,617)
(193,906,455)
(704,138)

(1.894,376)
(31,378,969)
6,096, 286
(46,389,246)
359,730

2,330,730
50,005,742
(18,999,995)
119.07 7,450
(239,818)

(37,600,891)

(28,797,677)

(37,600,891)

(29,727.677)

(4,34b,56~)
2,048
(17,533,115)
20,417,703
(79,345.696)
72,727,616

(1.3/3,90/)
145,298
(15,698,772)
15,036,412
(38,114.289)
21,633,698

__________________

“tpwdwLjwb dp2ngbbpp hnuflbpbbpqpnLdwj[fli qnp&nLbbnLp;nLbIlg
LjiUUwI;wb Up2ngUhph U n~ li;nipwliwli wljui[ii4UhpIi Abn~phpnu1Iihp
Lhtthwliwb dIwng’ubpI, U nfItjnqawliwb wIlul(flRthph tlwáwnp
‘4w6w0911 IiwUwp UwtnLbIIl ~hbwbu1uLjtub wIjulIlU.UbIlIl abnppbpnuibbp
Unimpbp 4wáwnpji hiuuwp tiwuitbIb Nfliwbuwtjwb wijuiuitibbiTho
UhbLU tlwpilwb dwU1~bmp ujwh1{nqbbpI3pnLiThbp~ àbnppbpnulobp
Uniuipbp UhUtU Uwptiwb dwtitibwuj iqwhi(nijUbpqpnimibp~~ Uiujinitlbbp~ig
LwjliwLjwb pwblitIph It i(wpljwjfib LJwqUwIjbptqni~ajnibbbp[1
tqwpuiwmntIubp~~ M5nppbpnal
Rnitn qpwdwtjwb dp~ngbbpp hnunbpbbp.wnitIw;Iib
qnp&nLtbntpjntbPg

SntuLupdbpw;IiU uiwlipbpniiejnCUbbpli wqqbgnqa;nib~ qpwtiwljwb
Uhpngbbi4i U wwbg hwdwpdbpbbph tlpw
flpuitiwljwb U[l2ngbbp U qpwbg hwuwpdbpbbp hwztlbinni uiiuiltku uIlaJ~nLU
‘IpwawLiwb tlh2ngbbp U r~pwbg hwtlwpdb~btp hiuzLtbmnL ulwpLtw
4bp2nid

2016
hum. qpwd

(930,000)

‘46wIn(w~2whnLIawhwph]
gnL.n ijpwdu4jwb dp2ngbbphl hnu~bp qnpawnbwtjwb
qnflnLbbnLtaJnLb~g

‘3pwdwLjwb LIjl2ngbbpjl hnu~bp 4,jibw’Uuw4npdwb 4npanLbbnLpjnibpg
‘46wpi(w~ 7whLupwd[ilCubp
Uniu,pbp wlLtilntuwl,niUul2ngbbpItg
Uji tfln)uwnni Uhsngbbpll Uwpnid
UnLulpbp anqwpL~t(wd iqtupwpwfliu wpdboqpbp~g
MnLLH qpwUwLwb tlIl2ngbbph hnu~bp $[lbwbuwLtnpdwb
qnp ib b n Ly~J n ib 119
‘~pwdwtiwb d[i2ngbbpll Li qpwbg hwdwpdbabtph cinhinb4wqntd

2077
hum. ,~pwtJ

(612,754)

___________________

(18,371,560)

(2,176,201)
67,496,831
(72,097,598)
22.904610
________

(1,685,286)
77.618,450
(53,479,054)
17.019,044

15,727,642
(30,563,009)

40,269,154
(7,830,083)

2,898,505
135,280,872
___________

397,638
142,713,317

107,616,368

135,280,872

___________________

16

—

(8,689,760)

____________________

31

,

____________________

“IpwUwljui’U Uh2ngUbp[1 hnu~bp[i iiwu[(U hw24bm4nLpJnibQ ujbw~ L ~1jrabpgUJ1 ~hUwbuw~wb
hw2qbw4nipjnacubp[I pwqLjwgnigI1~ Uwu I4wqUnq ~wUn~wqpnIfaJniUjbp~ hbul Ub1~utr~:

3

“UUbphwpwUj” cpRQ

Utitfiwl.jwb [IWUjJ1WWLflL[1

~4iliwliuw1jwli hui2tjti~nL[nLpJnW1jbp
LflflLJlfljUflLI&JflLiIlItIpb

Uwufib hw2L[hmLLnqaJnLb

2017 ~Quiliwbh r~btjuitiUphp~ 31 -fib wijwpmtj,w~ tnwptftu hwUwp

(husq. qpunf)

Utah,.

Iiliwgnpqb wn 201 6~e.
hni’h4wp~ 1

‘iw?snljwqpwQwt,
4twu,ftInuJL

ttf/i uftnh
tL,wdnLm

32087,360

7,755,179

—

—

—

—

qwawnp~,
hwtfwp
thu~n2t,f1 $/,!,.
w(jw~tfldip/,
qbpwqziw
hwunfwh,
uiwhrnuu,
(251,309)

Qpw2hl4use
zwhnLu&

£27sqwJths~
4,UIUIPUJWL

19,725,932

59,317,162

—

6,206,686

6,206,686

559,206

—

559,206

559,206

6.206,686

6,765,892

Qbr~wUbb~ hu,dwtqwptjiwt~
941L1LL1’LILRLILJLLIlI LLIpqJnLII~jtIhp

Lw2QhmnL mwpt4w 2WhflLJI~

Liu24buinL uiwpqw

WJ~

hwiJiuujwpt~lwI.j Thlibwtuwljwb

wpqjniljgtbp
QliftwtIbbfl hwzL~bwnL LflWI1LIW
hwUwulwrflPwL4 tiçudntui
tlwuIPwwLnLU nulftwljhnpbb
qjiwbg4w~ qnp&wpp’bbp
ubtjlwLlwlJtumbpbphl hbm
Cwhwpwd~libbfl

31

Cbrjwdbbfl qJ1p~wp~bbp
ub4iwt~wbwwhpbp~hbm
Ubwgnpq~ 201 6p.
iibtimbdpbp[i 31-p r~pnLpJwLTp

—

-,

—

(1,685,286)

(1,685,286)

—

—

—

(1,685,286)

(1,685,286)

32,087,360

7,755,179

307,897

24,247,332

64,397,768

32,087,360

7,755,179

307,897

24,247,332

64,397,768

—

—

—

7,649,987

7,649,987

—

—

30,317

—

30,317

—

—

30.317

7,649.987

7.680,304

Lmwgnpifli wn 2017R•
hntbQwp~ 1

Qb4wtlbbfl hwUwu4wpL4~wIj
$jibwbuwtjwb wpqjnib~1ibp
Lw24innnLulwpQw2whnLJp

Lw2Ubulni uiuJpQw WJL
huidulujLupihLuU ~ftiwiiuuiLjwi,
wpqjnWpljbp

CbftwUbbfl hw~qbu1ni Lnwp4Lu
hwUwujwptjiwt4 bljwdniui
tiwu1Jimtu1nLU nulftwtlpnpbb

lriwbgttwa qnpawp~bbp
ubtjiwt~uiUwmbpbp~ htan
twhuipwd[ThUbp

Cbrlwabbo qnflwp~bbp
ubiFwtiwbwui~pbpP hthn
Ubwgnpftfl 201 ~
r3ta~mbupbpp 31-~4pnqaJtuUp

31

32.087,360

7,755.179

‘

(2,176,201)

(2,176,201)

—

(2,176,201)

(2,176,201)

338,214

29,721.118

69,901,871

UbLI1UJLIuJU LjLuu~[ns1w~nLU 1~n~n[unip~nL1JlJbp~ Uwu[th hw2qbm4nLpJnLliQ ulbuip t fl1.gabpgLl)1 ~,[I1JLu1Juw1I1u1J
hw2Qbm4nqa1nLlJUbp~ pwr~1~wgnig~~ Uwu ljwqUnq &WbflIaLuqflflLpJfl[lJUbfl[1 hbm UbLJulbq:

“ULibpIlwpwUp> ØPD

201 7p. ~h1~iwUuwLIw~ hLu2Ljbun[rupJnLUijhpIt
1~[ig euiUn~awqpnLpJnWbbp

btipw&nLpjnLb
(w)

4wqt1wtjbpuj~wLjw1i ~wnntg~w~rj It hjidbwliuib qnpanLbbnLpjnLbfl

“UUbphwpwUlp> aP12-U cUui[uLj[m <cLwjiibpwpuipwUp’ WPD) (wjUnLhbul <<PwULp>) h~tflJwqp4b[ Li 992p.
ubujinbdpbp~ 8-[ib IL opbUuqpntpjthu hwUwawjij: 2007p-hb RwUIIQ &br~ pbpL[t3Q <<lab-nh-ti LnLrfllUqu Lhlihp[irl”
uU~brntraiwl L~nqU~g, np~ qUbg PuiULih pwcfUbtnhpwLiwb Ljwu.ihmwijl 96.1 5%-Q: 2011 p. ~Upwgpnu1 <clah-’41-tj
Ln[rffiljcju LhUhphrp> QlJLjbpnLpJnLbp 4bpwt4wt4bg <<UUbphui qpnaq” (Uji-fliwj): 201 3p-[iii <cUiIbpjiw Qpniujn
(Uh-flLwJ) fllJLJbflnLpJndJQ abnj2 pbpbg PwbLj[, pwdUtiLnhpwL]wiJ tiwai[unwth 1 00%-a: 2015p. qbL]1nbLlpbph
23-[iLi ‘-lbpwLIwnnLgULuU Li 2wpqwgtlwU bLIJlnu4wL4wb PwIAjij (wjunihbul <o-L2bP>>) wUpnn,~ntU qbbg l2uiULfli
LinqUho in WQnL9hL pnqwplpjwe 20,749 pwdiibtnnUul3pp:
201 6p. ribLIulbUpbph 21 -[iii <<I’-tU-øh-tU LnLn[fliq Ljllihp[lrp’ nULibpnLraJnhlJQ <<Uubfljiw QpnLuJ’> (Uh-flLulJ)
nhILIhnnLpJnLlIhg qlitig rtmLih ptticflitiinntl ihph 1~ ~% p
2017ia. qbL~u,bUpbp~ 31-h flpnLpjwUp PwULj[i pwdbbmbpbpli b1~ cuujijflhw qpnaq~-p (Uh-Rtwj) piiljbpnip;nwp,

<~wbp>’-p Li <<I’-tU-øji-tU Ln~rfriIjq LhU[lphrp’ pU1]brlnLpinWp, npniig hwUwalwmwuIuwUwpwfl lqwmLJwUnLU L
Pui[iL~ 65.8%, 2(J. 1% Ii 13.5% iwdubmndubfifl:
PwULih hhUbwt.lwb qnpenLubnLpjnwb t hwljqfiuwl.inLU w4wUq)Jbp~ Ubpqpw4nwp, huJñw[unpqljbph hw2[i~Ubflh
uLt]wuwflLjnLUp, 4wpLjLiph n~ bpw2luhpbbph tnpwdwqpni.Uip, rgiwUw4fiwpwj[ftj qnflawounLpjnwubphi
hpwLp.uUwgniUp, hlJLu-ibu liwLi wpdbpnjabrin4 nL wpwwfldnLJprILI qnpawppUbp~ [ipwi~wliuignLUp: PwUih
qnp&nLbbnqajnLlip L]Luflqw4nfl4nLU LU L]bbwpnuwliwu pwiiLJh (U L.~P) L~nqU[ig: PwbLjb nLlJjl pwULlwihU
qnpanLbbnljajnlb hpwllwUwgUbLnL UigbUoJiw It hwlirihuwiiniU t Lwjtuuuiwl4i LwbpwuibtnntrajwU wUwtrjiibph
bflw2[uw4npUwb huiUwL~wpq[i uiUqwU: PwULih WLP.nhL[Ubflh Li uiwflwwl4npntp;nWlibflh UbawUwulintrajnti.ip
uibqwLiwjiltu&LLwiwumwUh LwUpwu~bwnLpJnWnLU:
PwliLiU nLllfl ulwubLnpu UwuUwáJnLq, npnbg Uh2ngn4hflwLJwUwqUnul L hr qnpanwbnipjnwp LwjtuuulwUh
LuThpwtqbwnip;nwniU: PWUL4h qtNwUwuwi[Th q[iwubUjwij[i hnw4wrwUwIIwb hwugbia t Lwjwuwwt[i
LwUpwu~bwntpjnW, tpitwii 0015, qp~qnp Lnww4npah iji. 9: PlubLib w2[uwmnrLbbnh U[ishii nwUwLIp 201 7p.
667 t (201 6p.597):
LJwu4wLjg4w~ LjnqUbp[i htiui qnpawp~1jbp~ UwbpwUwuubpgbbpljuijwgtjw? liii auiunpwqpntpjnLu 37-ntU:
(p)

LwJwuLnwb[i qnhiaLuptup LTh2WLLWIPII

2017 p4wljwUp pw4wLjwiihb qpwijwli Lp Lwjwutnwl4i wUwbuntpjufti hwUuip: LLU-[i w&j qbpwqwUgb~ L
liwjunpq tnwp4w I4wl4uwuibunLUUbpp qpbpb bpijnt wtqwU Li wLjbLjwL4ntU t, np wjij Liu]lUh7% -h wwp4w huiUwp:
Ufip h[iJUwLjwUniU u~tujUwUwt]pp4w~ L wnbuiph, WfluiwflpflLpJufti II ThhUwbuwLpnb Uhsbnpqntpjnftilibph qanq
wóh hbui : uQh-u wUpnn2 uiwp4w pbpwg~ntU ~wu1 tJthjntU t bqbQ 2017p.-h hwUwp iinui 1%. liflLJlJfl LIWflbLIl L
wubL qpwU / UU1J qn[wfl i~injuwpdb~~ Uwuhu: UpmwphlJ wniitnnLpij wp~w1Jwqp~b[ L 20% -~g W1UL w6, hULu1bu
wptnwhwliUwii, wjljajbu L1bbpUniaUwU hwuwp: 2016 a4wLiwlihb npn2wLih wIiL~niU~g hbtnn qpwUwI~wb
i~in[uwUgntUUbppbnijUujbu qpwugbg[iU bphllJh2 w6: Uflmw~h1J ulwhnluwUbpnLU qpwllg4b~t mm 5% wó:
Lw2UJi wFilJbLnq nninri 4bppb2L[w~ hw1jqwUwb~Ubpp, qbilw4wpntpinWp qthiintU t. nfl hwUwuiwuiwu[uwt
U~~ngUbp t&trnliwnijntU PwULfli p~qbbu~ Liwinüintpjwt wa~whn4Uwli hwUwp,hbaujbulibpLiwihu uiwiUwUubpnui,
wjliajbu Li wnwp~LjwjniU htwpw4np a~nwbUghwigUgnLU1ibph qbiq~≥ntU:

2.

0wmpwuuitTwb hhdntbubbp
(w)

LwUwu4winwuluwbnLpjwb üwu~b hwjLnwpwpnqajni.b

Unt~U ~hUwbuwLiwL hw24bm4nLpJnLb1ibflp u~ WIJ’Ifl WUUi4bLb1J $hUwUuwLiwb hw~4btnqnLpJnLbiJbfl~ U[I~ulqqwJ~b
uuiwUqwpwiJbph (wjunLhbui c<$LUU’>) ulwhwll2iJLiph hwUw&wiU:
(p)

~wt~Uwb hjidnLbj2bbp

~hUwiiuwLiw1J hw~4bm4nLp3nLUbbpp ajWuipWUWL]~L liii u~qpiiw~wU wpdbi2h hhUnLlJj2nLI: Pwgwnnqa~nW bU
IjwqUntU hnwLiwL wpdbnnLC 2whnuph LiwU Ijuwub Uh2ngn4 ~wi4iqnflhliw1iuw~wb qnpö~j2Ubpp Li Uwñwnph
hwUuifi Uwui2blji ThhUwUuwLlwU wijuiht{Ubpp, npnhipbbpljwjwgijuø bli [ipwijwlj wpdbpntt
5
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2.

201 Jja. ~4thw1JuwLIai1J hacQLiinUnhIaJnLlJbtipIlb
L1jig äwbnpwqpni[aJnWlJbp

‘flwmpwuwdwb hliUnibnbbp (zwnnLbwLInL,3JnLb)
(q)

$nibqgpnbw~Ltbhpt~wjwgUwb wpdntj~

$hUwUuw~wlJ hw24bun.lnLpjnLlJlJbpo ljbpljwjwg4wa blj U fl[lwdnq, nnp PwUlih ~nWL4ghn1JwL UtbpLjwjwgUwb
wpdnLjplj t $JiliwliuwljwU tflbftbtj WLfl4flLpJflL1JQ UbflL]WjWQLJUJö LL flflwuflhl, LILflflWQ1{W~ L U[iU~Li Untnwljw
huiquip U qpuiU: 2017 a. r)bL]Lnbdpbph 31-h U 2016 ja. rIbLIulbUpbpj, 31-h qpnqajwUp LL qp-p ujw~mn1.iiuL~wui
ifin[uiupdb~bbpb Wi hwUwuiwinwu[uwljuipwp 484.10 U rgiwU Li 483.94 U qpwU 1 UUt fl~1LWPh huiUwp U
580.10 U qpwd U 512.20 LL qpwU 1 bUJlnJh hwuwp:

(q.)

4bwhwLnnLUbbp~ ft qaumnq.nq~jntbbbpp oqtnwqnpanul

Uju ~[fliwUuui1jwb hw~4bmL{rwjajnL1J1JbpQ $LUU-p ujuihwlJ2UbphU hwUwu]wmwuluwu uluiulpwulnbLnl hiu&up
rlbI4w4wpnhjajnLtip ulbul}2 t Ljwwwpp r~winnqnqajnWUbp, quwhwmnLdubp U bLiIawqpnLpjnWiUbp, npn1i~
wqflbgnLpJnltl nWMi hLu2LiwuJLuhwLIwuJ hw24wnUwli pwr~upuiLIwUnLjajwU lflipwnUwb, hliauibuUwh w1~m[1LfUbph,
ajwpmwijnpnipjntlAibph, btjLuLlulji U awruLIbp[1 qan4bbpL~wjwgqui~ qnLUwpUbp~ qpw: Pwumwgh wprnnLuJuhJbpn
Ljwpnrt Wi mwppbphlbL uIJr~ qUwhwinnuJbbp~g:
quwhwmnLuiJbpQ U hwUwujwmwu[uwb LiLJraLurTpnLPJnWlJbpO 2WPflL1JUJLIWPWP 4bpwbwjtjniU Wi:
Lw~4wujwhwtjuJU qlJWhWUiflLLflibp[l QbPWUWJnLU1JbPO &IJIJWL4nLU Wi wjb dwUuiuwtjw2p2wbnLii, flflflLU
IIPPWUWJJbL Liii U uijb wujLuqw dwULuUwLlw2p2ullJlJbpnLU, npnljg LIPW L~wpnq Liii wqr~hqnLpjnLU nWbuiwL:
Lw~4wu~whwLjwlj hw24wridwlj flWq1UflWLjW1JnLpJ iuli LihpwnUwuj dwUwuiui[4 qbwhwLnUwui U 1~wpUnp
r~wLnnqnqajnLihUbp~ hbLn LjwLq4lu& qqw[~ WlJIipfl2flLraJflUJlJbphi L[bpwpbpJwL mbqbL]u.lLnI4nLpJnWp lJbpl]LuJwgqwe t
Duubn~wqpnqajnW 21 -riLU <<Lw&u[unpqiibp[ili mp4uø 4wpLjbp U qintuwmL[nLpjnLuubrl) U DwUnpwqpnt~ajnW 38nuT <c$[fliwUuwljwb wtjui~41Jbp U ulwpuiwLInpnL[ajnLlJbbp. ~pwLjwU wpdb~ U hw~~wLqwhwLjwb hw24uinuwb
rjw U w14uJ pqn LU”:
(b)

LW21WUIWI1WLILUIJ hw24wnUwb UWI15UUW(1UJ1JflLPJUJIJ Ulibptjwjwgdwb
Lii flLji fliun LpjnLbbbp

Qnqln/unLpjnLzszJap hw~qwLqwhw4w?J hw2zjwrnIwZs pwqwpwqwlinqajwzi ifb2

PttfliLjp tfllpLLInhL t hhtntrjui~ qhpitiutujt[wa $2t 11 —Uhp~, npniip nLcth LTh2 hi’ ilinlintU 2017 ,aL[ui[iuilih hnulalitiph 1 —[U,
liwU wjr~ wUuwjadjig hbinn utjuilnq hw24buinL dwUwbwujw2p2uJlibbph hwUwp: PwUj~ ~ LIhPWDLiL npht
umwujqwpm liwU LhnLIinIunL~ajnLlJnpo ljw[uLjhlJnLU pljqnWi~b~ t, pwjg bbpL]wjnLUu qbn qnp&nr~~t:
cpnq1n~inLpJnwuLip~ tnqajnW~ U wqqbgnLpjnLuiibpp ULjwpwqp4w~ Liii utnnpU.
wnqin/unqajntziiibp ZLUU 7-nd J)pwdwQwZi d/i~ngLlbp/i hnu9bp/i dwu/ñi hui~qbinqnqaJnLtn. pwgwhwjindu.Ai
ZJw/uwdbi2ZinLpJnLlJ

Quui imp u4whwii2lmbph JiiLjLipnLrajnWULipo u1Liui~ t pwgwhwjuiLiii LnLiftLiL~wmqnLpjnLlm ~‘hUwiiuw1npUwui
qnpanUmbnipjwii hLimUw1J~nL{Jipbumg ~hiiwliuw1pnhi ajwpmw4npnLlajnLuiibph Lhn~hnIUnLPJnLuiiLiflh 4bpwpbpjwL,
lJLipwnJwL L~nLf1n[unLpJnLuiiLip~J [ftlLujLiu qpwUwLiwlm hnu~bp~g, wjiiajbu tinL qpwuwLjuilm hnrpjw&lmbphg (op.
tpn[uwpdLi~wj[uii u,wppLipni~ajnWpg oqnuniibpii ni i[Uwuljbpp): PwiiLj~ 39-pq awlJn[awqpnL~ajnwnLu
ulpwUwrjpbL t mbflbLJWUilJflLrajflLmO [1li~u4LiU piijauJg[iLf, wjliujbu tLhwLlLiulWLflWL4Wii UUIUWIJWLIW202W1J[1
hwUwp:
enqinpJnLpJnLzaJap /JUU 12-nit) “twhntpwhwptp’. 2jipwgqwatjnpnzurnvbp/i q~nq hthnwaqqw~huipQwjfi7i
uiQm/itflibp/i âwIiwtnuJp

‘~nihn[unqaJnLbiiLipo huuiw~LigiiniU Liii, rip ohmLlLipnLpJnLiio ujLiui~ t hw2UJl wnhJ[i, aU wpr~jnj~ hwpl4wj[Ili
opLibuqpnqajnuiip uwhUwiiwLhwL]nLU t hwpLj4nq~whnLJ~a~i wnpJnLpiibpp, npnlmg lJLjwmUwUj≥ wjlj 1~wpnq U
ljijwqbgnidUbp L~winwpb~~pwg~wa ~npnLuuiUbphlJ 4LipwpLipnr~ii4tuqbgqnqdwUwUwljwL[np
ulwppbpnLpJnLuiiLipQ 4LipwI4wiiqiiLi~1u: U4Lii]11m, tlinI~1n[unLpJnL1iLJLipo inpwUwqpnul Liii niqbgnijg, aU JilmLu~Liu
fllIL]LipnLfaJnLUQ LI4LiU1~ U flflfl2h wujwqw hwp1jL[nq~whnLj~aQ, LtpwgwLnpnLU wjlj huuiiqwUwlj~lmtip~, Lipp
hwp1~4nq~whnLjjaQ l4wpnrl tiibpwnbtnpnz wulLn[iLIULip[i qbpwqwpap ~pL1Lig hw2LILiuj2nwjhii wpdLinlig w4buli
ULi~ wpdLi~nU~ £PnLlin[unLp)nuuuibph ~hnwnnLUo ah wqrjnul PwliLj[i ~hiiwuiuw~wii i]Ji~wt4i U wprLjnLiij2iiLiph L]pw,
pwiiji np PwUL10 ~nW~lJ4wqLigi[nqdwUwiiwt4Lui[np mwppLipni~ajnuuiiLip LjwU wtjui[n4Ubp, npniiu quilQniU Liii
LhnLllnIunLIajnWiiLiph 2P2WiiWLIflLU
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3.

201 7p. ~jit’tubuwLjaib hw~t[hm4nqajflWbhfljib
~iho awlJn[awqflnL[aJnWlJbfl

Ltu24Luu]whwUwb hw2ttwntTwb b2uibw[Ituth j~wqwpwtjwbnLjejnLbbhp~ wUtIin~niU
UmnpLtbbpLjwjwg4uth hw24wajwhwljwb hw~qwnUwb pwrIw~wLJuibflLpJritbo Iibmhnqw1~uiUnpb1i LjjipwnqnLll I:
UflLJ1J ~4ilJuiUuwLjwb hw2UbuiIJnLpJnLblJbpnLU bbp1~wjwgQw~ pn~n~ dwUwbwUw2pswbbbph hwiiwp,
pwgwnnLJaJwUp DUJlJnplUqflnJjaJnLb 2-ji (b) ljbmnLU bbpljwjwg4wà IiW24WU~ uih wlj aib IiW21UJI2UWU
~wr~w~ui1~wbnipjwb gin~pnjuntpjnWbbpji:
(w)

UptnwpdnLJ~an4qnp&wpflbt~

UpmwpdnLjpntj hpui~uibwg4nqqnpawppbbpo 4bpwhw2UwrfllUnLU bb Pwujji hwtlwu4ujuiwu[uwb $nLbtlghnbwL
wpdnLjp[i qnp8wpj2libpji L4IUWWflUW1J oji4w qpnLrajwup uwhuwb4wa t4in[uwpdbj2ljbpnL[: Lw24btnnL wduuiptlJi
~pnqajwUp wpmwpdnLjpn4wpmwhwjui4w& qpuiiluij jib wLjUi[ii~ibp~ U u4wpUiw4npflLpJflLbbbpp
4tipwhui24wpLpJnLU tiIJ ~iiWLjgjinbw1 WfldflLflaji wjq op4w qpn~pjwUp UWIiLIUJ1JL[W? qlnjuwpdbj2ni[: flflWLIIUJji1J
hn~qweubpji q~n4 qin~uwpdbjauj[ib oqnLinp L~LIJU jliwuU jipbb[ig bbp1~wJuigllnLU t dwUwbwLjw2psalbji uLjqpnul
~ WIIIIJIILLJUJL[LJtJI UiIi~4IiUUJIflhli1jUIi 1 dUJ1JWtJUJLjw~~I~UJIJjI 4àiu1iIiLiiliLi1Iji
6~qptnUwUp wUnpwjiqwgquie wpdb~ji U hw24bulni dwdwbwljw2p2ullih qbp2ji qpnLpjulUp qnpanr~
IhnjuttJncthnriLI LIhphtihw71[uIphIt[uI~ ~nLlIL~fJjinhiui[ ulpcfntjpnL{ 1tlptnwhttiJ1nhILti~ uitlnptnjiquigtlui& wpcthpji Lijipli
mwppbpnqajntbQ: Upmwpdntjpn4wpwwhwjm4w& n~ rgiuulwj jib uJL4ulji®bpo U ujwpLnw4npnLpjnwbbpfl, npnb~
~w1pqnLU Wi ipwt~wb wpdb~ntj, Ubnwhw24wnI~i4nLL1 Liii $niJJL]g[inbw~wpdnLJp[l hpwljwb iupdb~ji flPfl2I~lWb
wUuw~UJ, qpriLpj iuUp uwhUwb4w~ tjinfuwpdbpn4: ULjqpbwL~wb wpdbpnt[~wLj1t4nn~ wpmwpdnljIan4
wpwwhwjw4w~ ~≥ qpwUwjjib wL~nji4bbpg U ujwpulwqnpnlpjnLbuibpfl 4bpuJhw2qwphl4nLU Liii ~nL1iLJgjinbwL
wpdnLjpji qnpawnj2h Ofl4W lpnLIaJuJUp uwhiiwb4w~ tJin[uwpdb~ri4: 4bpwhui24wphl[I wprnnhbnnLU wr1w~Lugw~
WflU1W[icJflL[&WJ jib mwppbpnqajnubbbp~ &ubw~LJnui Liii 2whnhJpnLU ljwU ifuwunlU, pwgwonLpjwUp 4w~wnpji
hwUwp UwLn~b~ji pwdiiuiflub qnpaji~bbpji Qbriwhw2LIwphjUwb wprunLlJuflLU wnw~wg1u& lnLuppl5pnLpjnflubbpji,
pwgji wjb r~tiLqflbp[Ig, bpp wwpptipnqajnLbb wnwswbniU Li wpdbqpL~Uwb ujww~wnnU~ npji r3bujflniU WJL
hwUwujwpijiwL~ ~jibwbuuJ14wii WflfljflLbJ2ji ~wqUnLU &U1JLIQ4wa wpmwpdnqawjjib nwppbpntpjnWbbpg
QbflWqUIUWLIWpq~nLU Liii nPUIULJ 2WhflLP L~wU Lfuwu, LjwU rjpwUw1~wb Ujwngbbpji hnuØpji hbswQnpUwb
qnpaji~bbp npwLpJw~ qpwUw;jib hnr34wöbbpji qanq jinluwpdbpwj jib LnwppbprnjaJnLbbbpji, npnbp &LJbWLLInLU liii
WJL hwUwujwpLjiwll ~[hbwbuwUwii wprjjnWflbbpnLU:
(p)

~pwt1wtjwb Llh2ngbbp h ijpwbg hwUwpdb~bhp

flpwUwLjwb Uji~ngbbp U rjpwbg hwUwpdb~bbpQ bbpwnnul Liii Ljwb[ujiL~ aripwqpwubbpg U UbwaiqwnpwUbbrln,
1± -iP-nul u4wh4nqUji~ngiiLip[j bbpwnJw~aJwpwwr~jip ajwhnLuuuiibpfl, Li WIL pwb1~bpniU ujwh~nq
uwhUwiiwIjlw[4nullJbp ~nWbgnq1Rlwgnpr~iibpQ (Linuwpn hw2jiIJLjbfl): flpwUwLjwii Uji~ngbbp~ U r~pwbg
hwUwpdLi~iiLip~ hul24uln4nLU Liii wUnpuijiqwgqw~ wpdLipn4~jiiiwiiuuiLjuuii UJiüuiL4ji Uuiujib hw24bm4nLpJnWnLU:
(ci)

$hbwbuwtlwb qnpfl~bhp

(~)

~wuwqwpqnLlI

r’pwLjuili wpdLi~nt 2whnhjrah L~wU 4uwuji Uji2ngnQLuajiQnr~ThjiiiwiiuwL4wb qnpöhj2p, jipbb jig bbpllwjwgbniU Li
$,jibwbuuiUwii wI.jwji4 LjwU ~jibwbuw1~wb UlWflUiW4flpflLjBjflLb, flpQ
&Lin~ Li PIW1LiL ljwU uuiwb&b4Li1 Li hj-uuUwLJwiinLU Ljujp6 ctwUwbw1jwUji~ngnu1 4w6wnbLnL ljLuU hLITIqIJLiLIU
lJ1i4WWWLJfl~ LIWU
•

Ujiwujib 1jujnw4w~u~nq Th[hbwbuwLiwb qnpaji~bbpji u]npwThLiLji Uji Uwu Li, npji hwUwp tunLiw Li
L4wpñ dwULjLiwnLU 2whnLJp umwiiwLnL uiprfriwL~uuii L~1wumwg[l u4uJLnLJLipji 4LipwpLipJwL, LjuiU

1{L~wJnqaJnLb

w~twbgJw~~ijibwbuwLjwb qnpEi[ip Li (pwgwnnLpjwUp wjb4iuji WEJWiigJW~ qnp~ljipji, flflQ ~jibwbuuiLçuii
bpwz[uw4npnLr&Jwb uiwjLlwbwqjip Li L~UJU bw[UwWbuUwe Li npujbu wpqJnLbWUtIW hbswQnpUuub qnp~ji~),
LiwU
•

uLjqpbw~wb 6wbwaUwb dwUwiiwLi LlulqUwLlLipulnlpjwb I4nqUjig bwIuwwLiu4LiL Li npaibu jipuiLjwb
wpdbpnq ~whnijpji L1wU quwuji Uji~ngnLJ~unji~nr~:

PwiiLig ~jibwbuLui4wb wLltn[1LTULPQ U Lt]LupWW4flpflLf~JnLubL1flQ LjwpnfttbwjuwwbULi~np1qbu 2whflL11~h LJIIJU
LfUwuji Uji~ngnIJ~wI414nr~ umnpUbLipLjwjwgi4w~ ujwjiiwubbpjig UbLiji pwllwpwpUwb flbu~pnW.
•

wLjuijiifubpji LjwU ujwpuiwL]ppnl[aJnhubbpjibLipp jib Ljwnw4wpntUp, qbwhwuinulQ UbbpLjwjwgnwp
jipwijtuiiwgL[nLU Li jipwLjwii wpdLi~ji hjiUnLbpnq,

~

wjb 4bpwgbniU LjwU Liwulbu b4wqbgbnul Li Lwi4iUwb LjwU ñwiiwLUwb wbhbuiUnqwliwbntp;nLbu, np~
WJLWLLII3U Uwr1Lu2wbwp, L1ujU

•

wL~tnjiUjj LjwU Lqwpww4npnLpJnLlJflhJbpwr1nuJ Liu~LupnU~JwLjIJnrLwawbgJw[qnpajifl, npn twLjwbnpbb
&UwiJ~njunLL1 Li ~pwUwL~wb Uji~ngbbpji hnuj2Lipp, npnlJj2 wJ[wujbu L~Lqwhwb~4Lijib u~wjUwbwqpji hwUwawjb:
7
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201 7p. ~4ThwUuwLjuiii hw2i[timi[nLlaJnhlJUbpiTh
hug ãwLnpwqpnqajniuibp

Lw2tj~wujwhwtlwb hLV2t{WULIWb 112WLIWLIUJII1 flwIjwflwLjLUuJnLf&JnWbbIlIl wthhn’linuT
(zwnnLbwIlnht&JnLb)
(q)

$pbwbuw(çuli qnp&~~1ibp (2wpnLbwtlnqajnLb)

‘llninhljg[iw[ pwpb1~u.~wum ujwjGwblihp blipwqpnq (rffiwh(wb Jipwljwlj wpdbj2) wnLnnpwljwbbiqwmwLjbhpnq
ujiuh4nq pri[nfl wawUgjw~ qnp~fi~bbp~, Piiau4hu Uwhi &bnp pbp,jw~ oujg~nUUbp~, UbpL~iujwg4nid ta, npulbu
wh~inhQ 0ninhiig[iwi na pwpbuiujwuui ujwjUwbbbp bii~aw~pnq (puigwuwljwU hpuiLjuib wpdbp) wnhlwpwl4wii
liuiwmwLiUhpnij ajiuh4nr~ P~L~P wãwUgjw~ qnp~~p1itip~, hULurnu liwit wpwUw~p4w~ oujg~niiijhp~,
bhpLjiujwg4niU bIJ nflul4bu iqwpuiwqnpni~ujnw:
$hliwUuwUwlJ qnpapyi1ibp~ huidwuluJmwu[uwlJ qwuuiL~wpqniU~ qb(jwUwpnipjnibn flPfl2fltd t uh~~UuihjwU
&utw~Uwii dwUwbuili: U?wiJgjwi~[ThuiliuwUwU qnpa~Ubflp U jipwLjwlj wpdb~ntf2whnLJra[1 liwU Q1jwu~
UJi~,igIi4aun4iIJriIt~Iiuwuuwhjwu qri~IbII~Uh4l~ tiljq~~uw1~wU ÔWUWLUWU iquilijili LLU ULIiwIiwuwulwliq4riui
hflw~wU wpdb~niI’ 2whflLJpIl hjuiul LIULUUh U~~ngn4~wL~1qnq ~htwuJuiuh~wii qnp~jij21jbp[i qwujig: ~h1~iwuiuui~wb
it, lIt nm Ii hp~. nfl ni ig hit’ hut Liii, inra IL 11.1 u,i in LII hi’ i[t tipi i h fill Li rj hpji I n flfl till ttiii u~ Ulfit nj~ tip h ira, h iluitalaftip t~tu pnq tihi
L{bpwqwuiuLjwpqqb[ [ipwh~wU wpdbpniJ~’ ?whnhlral1 I4wU Qiiwuji U~9nqn4~wqi4nr~[ibw1JuwhjwU qnp?[ipubp[i L~wU
4wáwn~Ii hwuwp iiwul~bdi ~[i1jwUuwljw1J qnpa[i~1jbpji quiu~g, bpb Rwuljp Uuiwqjip t liji 4116w141 t u~whh~ wjr~
qnpâ~j2bbpfl Unixi wajwqwjnui ~wU IJIliiLht dwpdwli dwdljbinp:
ujL~hhiwuuwh11uu qnp~~~Ubp~ ~wpnqbU 4bpwr~wuw~wpq4bL hnwmnU wpdhnnif 2whnLJraP ljwU Lihiwull UhsngniI
LwiMnr~[ThwUuwL]wuJ qnpa[lJ2iJbpp rhwuj,g hwq4wqjniui hwiiqwUw1j~iibpniU: Lwq4wq;nan hwUqwUwiij2ljbphi p
hwjui bui qwijiu bqwh~[i Wflinwufl4flp r~bU]pji W[lfljflh1J~nLiJ, bpp qpb jab wushw4wUw1~wU t, np wjb hirujili intinti
LjniUbbw Unin wu~wqwjnuJ:

‘1wpLjbpp Li r~bp~uinpwI4wii iqwpwj2bpo NM2uLiw~ ljwU flflfl2buil IJáwflflLLIhJbpflLifl≥ w?uibgJw~ ~[iUwUuwl4wU
wljtnjiifubpb bui, npnb~ qtwt2qwa2bb qnpenr~~nu4wjnLu, pwgwnnirajwUp wjii whJulhLIlibp[i, npn1j~ Rw1iLj~.
Uwwrflip t wUUji~wajbu L~wU L~wp6 dwulhjbinniU L[wówflb[,
•

uljqpUwl~uiU ñuJUwLUwui dwUwUwhj iiwtuwwbubh L npujbu [ipwljwli wpdb~nif ~whnLjja~ LIwU ~Uwup
Uji~ngn4 ~uiifi~nq,

•

uL~qp1iuiLjwb ñwbwLUwb u]wh[ibbwLuwmbunhu t npiqbu i4w6wri~~ hwUuip Uwulabhji, LjwU

•

Ljiupnq tttpntuhtutnntgbh QUill tnLj&JwlJ nnQ pp u1jqpUwLjwUbbpr~niU~ wJLajwul~wnnL1, ~wb 4LUflLjiIJJ~U
n[iuLTh ~wuljawpuignLUQ:

LJIi1JLLI UwpUwb duiUhjbing iqwhi[nqUbpqpnaflibp~ ~4ipu4w& IjwU npn2bIJl U6wpnaftibpn4 hi ~,hnuUw? Uwpuwlj
dwUh~bu1n4nL waw1jgjw1~,ptwUuuiLjwlj wLJul[lLflJbpb bU, npnuip PwuiLj~ hutnwhj thnwqp4w? b Li~ ifli6wh4i t
u4whbh U[iULh1 UwpUwU dwUL~bui~ hPWilwhO, pwgwnnqajwUp iipwljg’
•

npnlig Pwlihjjj uhjqpbwhjwb ôwbwLUwU dwdwuiwhj usu4uwuibuniU t npiqbu ~piu~w1i wpdb~nif 2whnqph
hjuiU Lihiwub Ull~ngn4~wi4l4nrj, hjwU
npnug PwULj~ ~wuwhjwpqnW t npiqbu 4w6wnj~[i hwUwp UwuiLbuJi, hjwU
npnuip pwhIwpwpntU Wi Uwphibp[i ljwU r3bp[iuinpwljuiU ajwpwjabp[i uwhiiwliUwljp:

-tw6wnp~ hwUwp Uwui1bu]i ~4ThwiiuwI~wb whjuijn[bbpb ~pblig~g bbpljwjwguinW Wi n~ wewu1gJw~ qnp~[i~
liw’Ur~puwgrii~ ~[ibWbuwUwuj wL~ui[ii[hibp, ripriLiu Rw’ULJli Ljnri,Ufig Uwjuwtnbuqwa Wi npulbu ~w~wnp[i hwUwp
UwulLbth, hjwU npnU~ qwuuiL]wpq4w&~bb npajbu L~n[uwQni4ajnWUbp ni r3bp[iuinpwljwul UILUPU1I2LIP, iI[1141t
Uwpdiuii dulUhJbLnQ u4wh~nqhibpqpnLLThbp hjwU ~pwljwU wpdbpn4 2whnLjrah L~wU ifbwu[i Ub~ngnL[~wLJl4nq
~~ujwuiuw~wb wUui[iifUbp:
(/1)

fiwbwjnLLI

Pwiiljp Thhbwbuwhiwui iuhjin[iujj hjiuU ~p1iwuiuwLpiiU iqwpww4npnt~ajntUU hn ~jiiiwiiuw~wui illi5wITh Uwu[iU
hw2qbwh[ntpJnwnLU ñwbhu2nLU t wjb U U~wjhi wjui qbiq}2nLU, bpp rjwriiiniU t qnp~[i~[i U]wjiIw1iwqpwj~il ljnqU:
th~bw1iuwhjwU wLjhn~~hibp[i ~wUn1iwL[np LjbpU4n4qlJnLtIUbpQ ~LUU L[wównfllJbpQ hw24UJflilnLU bli qnpawppp
wUuwrailll ~pnijajwiJp:
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201 7p. Th1~1wtuw1Iafl~J hw24tarnInLpJnLttbp[it
Libo àwtnpwqpnLpjnLulbp

Lw21[wujulhwtlwb hw24wndwui b2wbwUw~ puiQuij~uiIjuibnq~JnLbbbp~ wthjini4intU
(2wnnLbwLlnLiar;nLb)
(qj

$Iibwbuwtiwb qnp&~~bbp (2wnnLbwtinLpJnLb)

(ii,)

Qwt/,rncf

$[itwtuwLjwt wljm[iUJi ljwU U~ WPIRW1nPnL@JWU uL~ajtw1jwt 6wtw~thut uiujh[it wjt ~Wq14flLLI t ~pwL~wt
wpdb~nLf qnalwpwa u~jt ~buj~nW, bpp qw ~pwLjwt wpdb~nq 2whnLJph LjuiU Jbtuuh U~~ngn4~wi41~[nq
)htwtuw~wt wlju,h4liuJU ~htwtuw1~wt UIWPU1W4fl[lflLpjflLt≥t, qnp~wpp[i hbtn I~wuj4w~ wjt âw[uunLUtbpQ,
npnt~ nLrflw[4lnpbt i{bpwqpb~i Lit Th[itwtuiuI.lwt wLiul[iUJl 14UJU LL]WpU1LUL]J1flflLpJLU1J &bn~pbpUw1i~ L~wU
pnquip1jUwt~:
ILJqphILLI1~LLIlI LSLlftIltILnLUho htitnn ThJ11ILLI1IIILLILILIIII tLILItnht[ULPQ, liLipuinjtLi~ Ltltltnht[ hlLIlq[IlILtIgnq LtI~1LI1IoJtLIL
qnpâIlj2tbpQ, LWLh4nLU Lit [ipbtg ~pwLjwt wpdb~tbpnU wnwtg L]wuiwpbLnL nphitt4wqbgnffl qnpeuipp~ hbui
L4wuj4w~ WJ’U âw[UunflRiLiph cØnU~ npn1j~ RwtLj~ ljwpnq Li LIpLiL4w&un~[I LjwU wJLàUnL[owwpUwt dwUwtwlj,
pwgwnnL~JwLlp hLimUjw~~[ituThuwL~wt w[~n[n{tLipfi
•

L1wpL~Lip Li r3bphiulnpwl]wt ujwpu~bp, npntjflwtjlUnLU Lit wUnpm~qwgiJwe wpdbpntf ~hnwnLiLnh1
wpqjnitw4bm 1flflt4flUWflflflLJ~j1 ULipnrio,

•

UhtLLt UwpUwt dwd1jbui~ u4wht4nqtLipqpnuitbpQ, npntj2 ~wg14nLU Lit wUnpui~qwgi[w~l wpdUj2ni{’
~hnwnLiLnh1 WflflIIILUW4LiU1 ulnhlnuwnnnLluh Ubpnqij, Li

•

pwdtwj[it

qnpep~tLifl[1 Ubs lJLiPrWnLUlJLiri, rlPntI2 P?flflzfl.QWJflLLI anitLit qtwt~4w& 2flLLtWJ WLJ wt q[it, U
npntg hnwLiw1~i wpdLi~~ gi lluipnq iupduibwhwL(wmnpbt ≥WLILILL nnnts~ LWLPIInIU Lit u1jqptw1~wt
wpdLi~nt[:

Pn~np ~411JWtUWLj1IJt ~wpmwqnpnL~?jnLttLipQ~w~14nLu Lit wUnpui~iqwgQwa wpdLipn~ pwgwnnl4ajwUp [ipwtjwt
wpdLipn~ 2whnw~ LjuiU 4Iiwu[~ UI1~ngn4~wt41L[nq~~twtuw1jwt UIWPWWI.lflpflL[aJflLttLifl[1 U wjt ~~twtuwLjwt
lqwpUlW4npnLpJnLttLipIl, n1intp UJn[IJ2WUflLU Lit, Lipp hnwLluit wpdLi~n w~4nr~,htwtuw1~wt w1juihiJJ~
i~n[uwtgntUp ≥h npwljqnul npujbu wujw6wtwaiiwt LitpwLjw:
(iv)

LwnpznftqwgtjwD wpdbp

$[iLlwUuwlIwU wliw[iUJi UwU ujwpmwqnpnqajwu wUnpin~qwgi[wd wpdLi~ti hnLiUho ULipI4wJwgUnLU Li wjU
qnLUwr)~~, nnn1~htwtuw~wt wLJLn~LJJJ L]LU[1 U~UJflwwqflpflLjaJnLtfl~wq1qflLu Li ui4qptwljwt &utwLUwt ujwh[it’
hwtw& hpUtwL~wt qnLUwp~ OUJULIWOUJe UwpnLUtbp, qniuwpwa liujU hwtuø uI4q~twL]uJt &utuQltUJ? qnL[Iwphl
U Uwpiiwt qnu1wp~ U[i2Li gwtljwgui? Lnwppbpnlpjuit LjnLwwl]4we wUnpui[iqwg~wt’ hw2UwplMuø
wpqjnLtwt~Liw U1flI4flUUJrff1flLJ~j1 JbpnqnLf hwtw?~~twtuwLçut wLjtn[iUJi wpdLiqpLjUwt gwt14wgw~tI4wqLignLLl:
LW1LiLIIJQñUJPtLPP U qLiri~Lipp, tbp WI2JWL qnp~wp~~ hbm ljwu]4wà u1jqfltLu~wt ~wIuunuitLipn, ~tqqpLjQwa Lit
hwdwuiwuiwujuwt qnpa[i~[i hw~qbL~~nwj[It wpdbj2nLU LI wUnpw{iqwg4nui Lit’ I.JhpwnLiLn4 qnp~~j~
wprjjnitwqbw LflnLJnuwrTpnLJu[1 ULipnrJu:
(v)

!‘IIWLIWZI wpdbpfi 2WLIILIWZI uQaJ2nLZlpZitfl

hpwt~wt wpcJLi~t wjt q[itt Li, nn~ 2wqiuwt LUUUW~?1JJ1 r}pnLpJLUUp, ~t~awg[iL~ 2flLt1wJwL~UJt lIjUJJ[IWttLiflflLU,
hj~iJUwL~wt, 11w’) ~pw pwqwljuipnLpjwt rLLiuwnW’ wUbtwpwpbtuiiuuin PflLLIUMflLI) L~uwwq4Lip ?nLI4Wih
dwutwllIlgtLiph Uh2U un4npwljwt qnpewp~nW wl.4LnhU~ L[w~wnLiLn~ LjwU L4116wp4Lip u)wpwwijnpnipjnWp
tIinIuwtgLiLnL qhlUwo: “1wpuiw4npnLr~Jwt hnw11wt wpcibpt wpLnwgn[nLU Li 1{Lifl2hltIlU LLIWWWPUWt nj,UIjQ:
LUwpwllnpnLJaJwU qLilqJ2nLIJ, PwUL~~ LWIIInLU Li qnpci~~~ ~pwLjwU wpdbp~’ LJhpwnbLn4 wjq qnpd~~[I hwUwp
w(4mhl12nLlIwjnLLl qtwt24nqqtbpQ: tnLL]wt hwUwptjnui Li wL~inj4 Li@Li wLjm~q~ L~iuU 1qwflwwL{nrInLIaJwt cØntj
qnp~wflJ2tLipfl wLirgi Lit nLtLitnLU pwL[wpwp hw6wtuwLjwtnLpjwdp U pwL{wpwp ew~wLnLf 2WPflLtw11WL]Wt
h~UnLtpn4qtwfl,t WLqLi11WUJ1nLF&JnLt U1PWUWflPLiLflL IiwUwp:
U11whU2nLlJwJnLU qtwt24nqqlill pwgwljwjnLpjwt qLiu)pnlU, Pwll1ip 11hnwnnLU Li qtwhwinUwt ULipnqtbp’
aJ,inwphjLirj, wUjw~tLip~ oquiwqnp~niU1j wnwljb~wqnLjt~ Lint nhmwp11LiUi LnLDwLtLinh oqulwqnpanLufl
t4wqwqnL;t[i hwugtLi[nLtu)winw~nU~ DtwpUuia qtwhwinUwt ULiJanrjQtbpwnnLU Li P~L~P wjt qnp~nttLi~~,
npntp 2nL11wJb Uwutwll[igtLipn hw2UJ, LjwntLi[it tuwt hwtqwUwt~tLipniU:
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2Ol7p. $hbw1JuwLii~u1i hw21[hwLInLpJnLUbhp[Th
LII1g ewunpwqpnLpjnwbbp

Lwzt[wujwhwtjtub hw24wndwb b2uJDWUWW ~wqw~wtiwbntpjnWbbp~ wthllnLjInLU
(2wnnLbwtInhI~JnLb)
(q)

$jibwbuwI~iub qnflji~bbp (~wpnLbwLjnLpjnLb)

UI.~qpUw1~wb &uUwaiiwb dwthu1iwli $hbwUuwllwt qnn~h~~ hnwlltuU wndbph LW.[Wqflljtl LtlJWJflLfaJflLUQ
un4npwpw~ qnpöwp~ji qpuj t, wju[ibs2lf inp4w& Lp.uU uLnwgL[uJa hwuintgUwU PpwLIwU wpdbj~~: b’ab PwbLiQ
flflfl2flLU Li, np uI4qpl.JwLjwlJ &uUwaUw’U ajuih~1i hpwLjwu wpdb~~ mwppbp4niU Li qnp~upj4i qb~g, Li ipwljwU
wpdb~~ ab hhiWw4npUnLU wljui[iij 2flLLI WJnLU liUwliunnhaj wLJln[itIjl LIwU u~wpww4npntpjwb hw’Jwp quw’u~L[nr[
q1in~ LjwU hhJU4w~Li qbwhwuiUwb wjbufl~uh Ubpnq~ jpw, np’I~ oqwwqnp&nui Li U~uijU nhwwpLibül U1IJJWL1JbPO,
wujw ~4flJwtuwI4wU qnp~i~ u1jqpUuiL~wb ~uJq1num [ipwLjwtwg4niu Li hnwllwli wpdb~nU~’ 6~qptJ1~wa
ul~qpUwLjw1i ãwliwaUwU uiwh[Th ipwLjwli Lupdbnh Ii qnp?wp~~ qU~i Uh2L1 mwppbpnL[aJwU hbmwaquwuj≥:
LbLnwqwjnLU, wwppbpnl[aJnLbQ 6wlJwLI.[nLU Li ThhliwLuwLiwb wpr~,nWpUbphi Uwu[W hwz4buiUnLpJnLUnLU
W’i’°I~2I’ uquiwLiwli bLuiILLJJiiLIctJWIJ dw[JLjLiuiI, LUIdWcJNILU IiwUwujwuiwuluwu IifiUiiiLij~riQ, uw~wjLi ii~ia~ wju
ajwh~g, bpp qUwhwwnalu wU~nn2nUji1J h[iilUwUnpl[nLU t~flLLJWJj1 rflluiwpLJbLP WUJWL1JbPnL[LIUIU bpp qnpawpj2’U
WLIWfltflqflLtl Li:
bpb hpLulluJb wpdbpn4~wq1L[nq w1jui[nj~ ljwU ujwpww4npnipjnil~b nWIl iqwhwU~wpLjp U wnw~wpLj[i qjib, wujw
Pwljl~0 ~uiq1nLu Li wL~tn~4Ubp~ U bpLjwp qhpnbpo ujwhwUswpLi[i q1jniJ~ hull ajwpww4npnLp;nLUUbpQ U LIwp~
q~ppbp~’ wnwswpLjh qUn4:
PwUj[i’ 2nL[1WJWllWU U 4wpLlwj[Th rfliuLj[iU dLipwllw ~,hUwliuw1jwU w1çn[1LflJbp~ Lt~PtwbuwllwlJ
Lqwpm1u4npnLpjnCuUbp~ u~npwThbLUbpn LjWnWqWfl4flLU Lib 2nLLlwJwllwb Uwil qthpL~wj~1i nfiulfli qnwl
bUrawpL~iJwanLpJw1J uL~cipnW~niJ Li awtPQnLU tTh’ hJuJp gUflnLbb~nL[qnw1 bpLlwp rj[ip~[i 4w6wnp[i q~i1i~j (ljwU u~;b
q[iU~, np~ LJ4ówpL{bp qn~m Ljwp~ nhn~o qin~rnu1Jgb[nL q~dLug): ‘flnpuiThtt Uw1~wpqw~nQljwmwp4nqwju
a~qp1nnLuubpp pLu2[uqnul bU wnwUà4ib wLp.n[i4Ubp[i Li ujwpww4npnLlajnLbbbph .ThSU’ Lqnptn~b~l1 jnipwflwU~jntp
wowuahu qnpaI~p hwthuajwwwujuwb n~uLjbp[i 6~qpmdwU h~UwU Jpw:
(vt)

Zãuiwqw jw4iiIwZi h&in&w?spnQ tan w2uigw& 2whnLJJ& Ii

qIiwu

$hUwUuwliwb wllul[ufbbph llwd aliupinw4npnLpjuiu hnulllwU wpdbp[i qinq1n[unLpJnLu~g wnwswgwà 2WhflhJ~fl
llwU L{LiwuQ ñwbw~QniU LihbuiUjw~Ljbpuj.
•

zwhnLnanffl L]UJU I4lJwunLU ~UfUWLL[flLU Li UJJ’LI Thhliwliuwliw1i qnp?[i~~ cØn42whnLJpg IIUJL] L4LJWuQ, np~
qiuuw~wpq4wd Li npLqbu hnwllwU wpdbj2nLf 2whnLjrt llwU 4Liwu~ U[i~ngn4~wt4,4nr~: CwhnLJJa~ llwU
JLiwu~ ~ wlçn[ufLibp[i q~niJuinLjnuwfli1i hlJwiinLtnQ ñW1IUJL1nLU Li
2whnopntU llwU QlJwunLU ‘Lj~pwnb~nL[ wpqjnibw4bw wnLJnuwmnLJ~h U~anqjj.

•

Jwównj≥h hwUiup UwulLbth Thhbwuuwlluit wljulh4lJbph qen4~whnLJjafl LjwU 4Uwu~ &UUW~LInLU Li
llwuThwwlnffl’ ~JL hwthua~wpitiwLj ~hUwbuwllw1i wprIjnWj2Iibpntd (pwgwnnqajwUp wpdbcIp~nLU[ig
LlnpnLumbbpI1 Li 4wáwnnh hwUwp Uwmabljl u~wpw~wj[Th ThhliwUuwllwU qnpaIi~ubpp qanq
jin[uwpdb~wj[ib mwppbpnLJaJnLULlbp[ig wnw~wgw? 2whnLjrah Li ifUwu~), UhuaLi np u2L[wa WllWh~Li
WUIW&IIJWL4flLU Li, U wjq uiwhlilJ LjnimuiLj~wa 2whnLJIao llwU 4bwup, npQUwIuLj[iuinui 6wUwL4bl Lip
llwuihwwlnLu, 6wliwL4nui Li2whnLjJanLU llwU LfLlwunul: ~w6wn~Ii hwUujp iJwu1~b~p ~,hbwUuwllwU
wllinhdji cØn4 mnLjnu’Ubp~ 6WIJWLL]J1LLI Liii 2whnLJpnLU llwU QuwuniL]’ llhpwnbln4 wpqjnubw4bin
ulnllnuwnpntjp[i Ubjanr~:

UUi i1iuiliquicjij,i.ub LulidlsJ2niJ. lit J~4Lui14IIiL~ji’UwUuw1jLub wLluiIiUllLJphi Li ululIitli1u~{iiliriLlojiii’LubLiliIi qàiI1I/1ulIiILi~o~i
LiwU JUwu~ 6wbw~4nLU t2whnLJranuJ llwu 4liwunLU, bpp ~IhbaaluwllwU wLlinhthJ llwU ulwpwwLtnpnLrajnhijb
wujwawuui~4nLU Li L~wU wpdbqpLj4nLU Li, hbaulbubwLi wUnpui~qwg[iwj[i hw2i4wpujh Q1Jpwg~nLU:
(vi,)

UuJwáwIlw2nLd

PwljLjb WU1WISLUUWLnLU Li $[ThwiiuwLjwb wLp,njit~b wfLi ~buj~niU, Lipp $hbwiiuwllLuii w~uibLIJig wnw~wgnq
qpwUwLjuiU LIh2ngUbph hnu~bpI1 liL~wwUwUp ujwjUwiiwqpwj~ii hriI~uI.InLliniibno ~npgljnuJ Liii ipbiig nLdp, llwu
Lipp Q1nNUmQnLU Li ThhiiwbuwLjwb wLçn~iLfU wuiiu4[lu[1 qnpawppnul, npnui g,n[uwiig4nw Liii ~hiiwiiuwllwii
wLçn~tIJi uLiuIlwLjwiinlpjwii hbw llwui4w? juin LinLr~Jwii pn~np nhullbruii nL oqnLmiibpQ, llwU npni.U PwiiL~j n~
ujwhu4wiinlu, n~ LiL 141n[uwiiQnLU Li ubqiiulwiinijajwii hbm llwumwa juui Linqajwii pnwp nhullbnii ft oqnLlniibpj U~[,
awhawiintU ~[Thwiiuwllwii wLiwhUJl iillwwUwUr 4bpwhuLjnqni~ajntiij: UUIW&U1JUJLUW1J uiwjUwlJiibphii
pwi[wpwpnqt~n[uwiigiIw?~hiiwiiuw~wii wLjwhUJi q?nq wnLjnuiibpj, npniip wnw2wgLiL LIwU awhajwU4b~ Liii
PwiiLjh llnr~U[ig, &uiiw1L[nLU Liii npu~bu wnwiialuii wlw[i4 llwu iijwpww4npniajnw ~hiiwiiuwllwii LIp6wLjji Uwu[ili
hw24bwqnLpjnLiinLU: PwiiL1ii waw5wiiwLnLU Li )~iiwiiuwLjwii u4wpLflwtlnpnt’ajnLiiQ, bpp LqwJUwiiwqpwJ~ii
ujwpulwlwiintajnLuiibpn llwtnwn1nul Liii, ~ ~LinJ w~ Liii hwUwpjnid, llwU nLdQ L~npgiintU Liii:
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201 7p. ThhUw1Juw~w1i I1LU2L[hUlI[fll[aJflL1flJhphli
1~j~g awuinpwqpnipjnWbbp

Lui2Qwujwhuitjwb hw24wrnlwbbzwtiwLlwW flwqw~wtjwbnL~JnLbbhp~ wthlintfinul
(~wpn Lbw[JnLI3JnCti)
(qj

$Pbwbuwtiwb qnp&jij≥bbp (zwpnLbwLlnLpjnLlz)

tJ~b qnJnLpJnLlJ nlubgnq ~,h1JLUUUWLIWU ujwpmwi1npnqa~nLbp qinpiwppuqnlu t 1inijlj L[IRIUWWRIP twllwUnpbU
tnwppbpQnq iqwjUwUibpn4 npwUwqpwâ wJL~hUwUuw1jwU alwpuwi4npnlpjnWn4, ~wU wrfljw
ujwpu,w4npnlpjwU ajw;UwULbp~ tw1iwUnpb1~ tjVlqlfl[U4flLU bU, wa~w qui fljlult4nLU t npajbu til~qpUw1jw1j
UjUJpU1W4I1pI1LPJWIJ wa]wówbuJLnLU Lump 1qWptflW4flpflL~ajIU~J &UUWLnLIL
Pwb1~~ .~wwwpnLU t qnp~wppUbp, npnbgn4i~n~uw1igniU t ~hUwUuw~wU UJ,ówL~ Uwu[uU hw~4bui~nq~JnWnLU
6uiuuia4ui& wLjw~tfUbp~, uuil~wj1m a]whalwlunLU L in[uwUg~ui~wLjin[nflmbp~ ub~wL1wUnq~jw1j hbm ljwLqujwa
PflLRP nJitiLjbplJ RI oqnLullmbpfl ljwU qpwlig Ub Uwu~: bRb wLjwhUjl ubI~w1juJ1mnIpjwU hbui LJwulLtw~ PRLRP LIwU
uuu LrutIoJtuU pui[uu~u u~ uul4b1iU IL uquuiuutLsruu Iqwlua]wli4IuIU liii, wajw qinIuwUgQw~ w1lu~I1U3JbI1Q ThU
wLqw6w1uLu~L1nLU:
4npdwppbbpnLU, npnLigntU PwULj~ ui~ Ltun[uwIJgnLU t, fl~ tLaIwhaIwunIU t ~pIiUwUuwL~wU wLp.n[-uuJ~
ubt~iwIjwUnLpjw1i hbui 1iwui4w~, ~uim tni~ajwU, pn~np nhullbpU nil oqnLuuUb[ufl, wflj WUIW6W1JWLFILU L WLIUuIlLjfl,
bpb Ljnpgljnui t r~pwUl.iwwUwUn 4bpwhuLjnqpL~aJnLUp:
Wn[uwUgnLnSUbp~ wjb qnpewppUbpnw, npnUgnLU PwULj~ u4whuIwUnLU t w~Ujflil.jwmUwUp
i[bpwhu1~nr~pt~ajniUp, PwUUo 2wpnLUwLJnLU t ~WU W~bL~P1JWUUWt~LU1J wljuiju4jj wjbj≥wUnQ nppwun4
2WPfl1Uw114flLU t hi’ Ubpqpw44wànujajnWp ~4iUwUuwL~wU w~uu~qp Ub2, n~U wjU AujihU t, npn4ljw bUpwpLj4wä t
~hnIuuiUg4wa wLpnpq~ wpdbph q1n~n[unLp;nWlJbp~ wqqhgnipjwU~:
Pwlmlrn flflLflU ~qpnLU wbhwl{uipwqpb[j1 hwUump4nqtul4Lnh4bbpp:
(viii)

Lbwq.bdwb U hwljuiriwpA htanqbUwb u~wjtTwbwqphp

LbmqUUwU u4uijUwbwqpbpn4 (nbu~n) L[w6wo4aø wpdb~njabpp hw24wnulnLd bU npulbu qpwtjn4 wulwhn4ujwa
ThhUwUuuit[nnUwU qnp~wp~Ubp, ruph rJbu~nLU WpdbIarlJatIrTh wpwwgnLqnLu bU ~hUwUuwLJwU UJi6wljh Uwu[IU
hw24bw4nLpJnLUnLU, 1UL~ LqwjUwUwqpwj~U linqUb UliwinUwUp UlwflWwL{nflnLI&JnLUQ Ubpwnu4nid t hbuuqUUuiU
qnpawpl2lmbph cØnQ 46UJP1bLIin qnuJwpUbp~ ljwqUnLU: ~w6wnp~i Ii hbuiqUUwb qUbp~ ulwppbpnLpjnlUp
r~jiwi~ntU t npu~bu wnL]nuwJIiU &wiuu U 6WUWLLIRLU b 2WhflhJ@RIU ljwU L[uwunuU hbuiqbuwb u4wjUwbwqpb
qnpànr~nLjaJwU dwUL~bu1h flUIawg~nLU L]j,pwnb1n4wpqjnLbwl{bLn LnnL~nuwqpflLJ~I1 UbpnrIn:
‘-thpw4wáwnphbujwuiumljn4 hwIjw~wp& hbwqUUwli u1wjUwUwqpbpn4 (hwLjwqwp& nbujn) abnu pbp4w~
wpdbpqjabppqpwUg4niU bU npu~bu hwL~wr~uip&hbwqUUw1nqwjUwUwqpbp[i qen4uu1wg4b~~qnLUwpUbp:
2bn~pbpUwU U 4bpw4w6wn~[i qUbp~ mwppbpnLrajnws tultinul t npujbu uinhinuwj[IU bliwUnLul Li 6wUuiLi{nui t
2whnLjranU ~wU LJIJWUnLU hbuiqliUwU u~ujjUwUwqp~ qnpenqnlf?jwU dtuUUbinh flUpwg~nLU’ lj[ipwnbLn4
wpqJnLbw4bm u1flLjnUWrIpnLJ~ Ub~nq~:
bpb hwLp.urmwp& 4w6wn~Uu4uwwbunq u~wjUuj1jwqp~ 2p2wUw~UbpnW qU4w~ uiljw[~4Ubpp Uw6wr14nLU bU
bppnp~ wU&wUg, wu~w wpdbpnjabp~ 4bpIUqwfl&lJb[flL u]wpwwQnpnl[aJnCUU wpwwgnLIlnLU Li npu~bu
wn1anpwLjwUwmw1~1mbpn4u~wh4nq ulwnLnwLtnpnLralnLlJ Li ~wLj14nLU Li ppw1~wU wpdb~n4:
(ix)

Uaw7igjw~ .7,~ZiwZsuwQwZi qnpø,bpLtp

UawUqJwL ~IiUwUuW1iwU qnp~p~Ubp~ Ubpwnnid bU uLtnalbpo, )npu4wpqiibp~, $JnL~bpuUbpfl,
tnnLjnuwrjpnij~Ubp~, wpmwpdnLjpUbp~ 4in[uwpctbpUbp[u, awULjwpdb~ UbwwriUbp[i’ pnpuwUbpnw ~p~wUwn4nq
oujg~mUULip~, I1U~ulbu UwU wju qnpaI1J2Ubp~1 gwUL~wgwD hwUwh]gnLI&JnLU:
UawUgJwLqnp~pn1Jbpb u1~qpUwLjwU 6uJUuQRLUQ L~wwwp4niU Li w~wUgjw~qnp~[ufl[i IL~LUjUWUwqfl~ LIUI2UwU 0110
qnpânq~pujLjwU wpdbnnLI: LbuiwqwjntU w~wUg;w~qnpep~Ubpij 4bpw~wq14nLU bU hi’ WUWU wfldbflntt PRLRi’
wawUgJwLqnp~hpUbpo hw2QumnuJnLU bU npajbu uiljui[nf qpui[~wU hpui1~wU wpdbp[i qbu~pnLU U npu4bu
ujwpwwhlnpnLpJnLlY pwgwuwL~wU hnwUuiU wpdbj≥[u r~bujpniU:
~ hrwLiwU wpdb~ tllnhllnIunLraJnLUUbpD 6wUw1IJnLU bU wUU[lswujbu 2whnLJranLU LjwU
4U w U fl iU:
(~bU PwUIjU wawUgjw~qnpa[ij~Ubph Wflfl RI Qw6wn~ hnw~wUwoUnu1 Li nhuLih hb2wqnpUwU ULqwu1wI4nL~ wju
qnpe~pUbp~ abU hwdunquiinwu[uwUnLU bLush hw24wnUuJU u~whwU~Ubp[uU:

11

.ULTbphaIpwULI’> cPPU

3,

201 7p. $hbluliuwLjwU hw~~[bu14nq~Jn1blihp[flj
Ljpg ~LuUn~awcJpnLp;nLUihp

Lw24wujwhwtlwb hw2tlwntlwb b2wbwljwW nwqwflwtjuJbnLflJnLIibhp~ wdtfintfinLU
(2wn flLb uitjn qajnCb)
(q)

$jibwbuwL~wb q.np&p~bbp (2wpnLbwLInLp;nfli)

(4

ZW2QUAJ9IILLF

$h1iLuUuui~wb wI.Jmh4Ubpp It U41UflmwtfflpflL~JnLU1JbpQ hw~~wtgt4nW bu’ ~i[ThwUuwL1wU U~6w14i Uwujib

hw2QblnLInLfaJnLUnlU Wflmwgfl[I[ti[fl4 qnLtn qniUwpni[, tipb qnjnijajntb niUli ~wlnuLIIw? qflLdwflhibflfl hw24wUgb[nL
lpwLIwpwunpbu wupwqpi[uø hpw4ntU,i 1lJ~Lqbu1JI.uLt hw2tJLupLJa Qr1LU1 hhUntUpn4hpwLlwbwglib[nL LjwU
U[iwdwUwuwll wljinlafu hpwgbtitnt It Uj1uflWWL[flpnI~aJnL1Jfl Uwpblnl LILflwrj4lnLpJnOE
(ii.)

Lliifliwliwb LT~~ngbbp

(,)

UbQiwijwii wQznftcflibp

L[iUUwLiwb U~~ngLbp~ d[iw4npubpp hw24wrnjntd tib u1~q~1~w1jwU wpdb~nU~’ hwliw8 ~nLmwIflJw&
IJW2tItUOflLjbJflLLJQ IL wpdbcgiI~niLI~ig III1I11LuI~I1IIhrIL~

tpp h[uJ1jw1~w1j U~~ng[l Uhui4npo pwqljwgw& t oqwwljwp ~Wr2UJJnL[&JW1J Iiiwpj2bfl dwULjbm ntUbgnq [un2np
piuqL~wgntg[i~ubppg, wJqpwq1IwgnLg[1~1Jbpfl I1W2ULUr1QflLU bU npu~bu IlhUbwliwU UP2ngUbpb wowlia[fti
iI~iw~npUbp:
(ii)

uw2qwanqafnth

Uw2qw&nLpJnWo 6wbw2t[nLU L2whnLJranLU L~wU IfIJWUnLU 1j[ipwnb~n4q&uJ~U Ubpn~p wowlM~li tuI.jm[a[Ubp[i
oquiwljwp awnwlnLpJLuu dwiiljbuiji ~U~awgpntU: IJw2lIwanLpJwlJ hw24UJflLJQ UI]U4flLI1 t h[itTLwLjwU U[12n9[1 &bnQ
pbpUwU Ltjwh[ig, hu~ ub4iwLjwU ntctbpn4Ljwnntg~wa ut4m[uJUbpp qbujpnJ Qbp2hUbbphu I4WQnLgnLLIu

wL[wpmb[nL U ~whwqnpaUwU hwU&Ub[nL ujwh jig: OquiwI~wp ewnwjnqajwu qLwhwm~uø dwUl4buiUbpfl
hbwUJw[b bit
4wp&wLjw[4W~ qnLJ~[1 ~wpb~wijnLJUbp
5-jig 10 mwp[i
hwUwIjuJpq[i~Ubp It hbnwhwqppqwljgdwll uwp~bp
5-jig 10 Lnwpji
in1juibuwI~wb qntj~
5-jig 10 wwriji
ginjuwqpwuji~ngubp
7 uiwpji
LtwpawIjwIqwe 11ji~ngUb[i[l IiWflb[w4nLtIUbfl[i cØnLtIJw24uJ~nLIaJn~1Jo hwz4wpIJ4nLU t wI4tnjiLJJl oqwwI~wp
awriw;nijajwU dwtlLjbuijig U 4Wp&UJIj WIflLPJ LUll qn[lànflnl4ajwll dwtlljbtnjig lJ4WqWqflLjlJji gbjaLugflntU:

(b)

fltbjnLpw(Iwb w~uiji4bbp

Qbn~ ~bp4we nLlJJnLpwL~uTh uiLjuiji4Ubp~ hw2qwn4nffl till uIjq~UwIjwb wpdb~ntf hwllwa (4nLUiwI44w?
wUnpmjiqwgjiwli It wpdboJiLInLUjig L~npnwuilibp~:
LwUwLjwpq~wj[ili apwqpbpji, jigbllqjiwllbpji ~bn~pbpUwU awfuubp~ 1~wujji1nwIwg4nLU bui npu~bu wnwll&jiU

apwqpji &bn~pbpUwb Itlib~qpUw1j qanQ ~WfuunLUuJbfl Udnpuijiqwgjiwli &uliw~4nuI t npu~bu àw[uu 2WhntJPnhI~I
LJLULI L{IJwUflLLI Iflipwnbin4qãui~jiU Ubpnq~ flLbJflL~&WLIWU wIjUijiL[IJbflji oqtnwIJw~1 awnw;ntp;wu dwU[jbtnji
utll~1tlcJI1l1LL1 (I~ lijntjottitjttili ult~uIJIL[IIIiilJ~ t)qLilLLlI~tujI ~iLtlrILtlJrlLIdJtLlll tIllLtlIlIuLHL[ul~l UllIUllIulu t~iuqtIiittI L 1—jig
lotnwpji:

(cj)

4w6wnj~~ hwUwp u]whIjnftwLItnIlLI.bbp

fl~ flhJpwg ji14 wljuijiL[lJbflQ IjwU wljtnji4ljbp jig It aiwpmw4npntia;nLbUbp jig pwqL~wgwe ouiwpdwli buipwlçu
[uiJpbp~, npnlig qbpwl4wlJqunLLnJ LUIjIJL]w[4flLU L hjiJuwljwljntd 4uii5wnp[i, UIJL nt 2wpnwwljwljwb
oqmwqnpauwlj dji2ngniJ, qwuwljwpq4nLu till npujbu Qwáwnpji hwUwp u.jwh4nq wljuljiiflibp: UIJLI[12WU1bU

lsw[upwli npujbu i[w&un~ji hwdujp LqwhLIpqqwuuJI~wpqnL[1Q, WIjUijiLIlJb[iQ 1~wU ouiwpUwlj bll~w1iw ~udpbpji
pwqwrgiji~llbp~ 4bpwtwiMntd bli 12wUIjji hw~4wiqwhuJI~wU hw24wnUwll ~uJrI1unwI4LullnLrajwll hwiiw&w;ll:
UjllnihbmU wI~njiL~ibpp 14w11 omwpUwll bllpwIlw [uU~bp~ twtI~L1nLU till hbwIgui~ wpdb~llbp jig U4wqwqnqllnif
hw~L[bIj~nwJjill wpdbJ2 Ii jipwljwll wpdb~ hwllwe 4w6wnpji ~wfuubp~:
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201 7p. ~hlaauw1IwlJ hu’2~[titnh[nLpJnftItIhphU
Liho ~wUnpwqpni4ajnWUbp

Lw24wujwhwtlwb hw24wndwbb2wbLutfw~ ~wQuiflwLjwbnLpjnWbtp~ wthfintfinul
(2wp nlbwtlnqar;nLb)
(t)

UpcthqpL~niiI

3nLpwfluiU~jnLp hUi24bUlflL WUuLU~LJJ~ flpnL~aJw1ip PwljLjp qUwhwmnLU t, pb wpqjn~ wnLjui t npltt hwpnuilih2, utun
nph ~jitwUuw1jw1i wLjui[ithj LjwU Thlibwtuwlcub wLjw~i41jbp[i IUnLLIPD 1~uipnrit W[IdI3QJ9IJL[W& U11JbL: IJLIUJIJ
4LjwJnL[aJwU WnhluJJnLrajWb qiiufflnLU, PwULj~ nnn2nLU L wfldbqp14nLU~g ljflflUWji qnLUwpfl:
$~UwUuw~w1i wLjui~ihj I4wtI ~~UwUuwLp.uli wLltn[1~flJbph I1J1ILL1~1I wpctbqpLpjnid t, It wpdbajiI~niU~g LlnpnLuuibbpp
6wbw~4nW bU wjLi It UhwJU wjb qbu~~ntU, bp~≥ wnljw b npUL hwjulwUh2 ThPbwbuw~wb wI~tn[u1Ji wpdbqpljUwU
Uwuhb, np~ huiliqjiuwljnLU t uI~qpliwI4w1J 6L11UUJLnLLII1Q hbtnn mbt nibbgw? UbLj LjuiU uii4bfli rLbajpbph wp~jnWp
(Ijnpuuill r3ba~p), It wjq r~btqy~~ (LIwU qbtqj2bpn) wqflbgnLrajnLU b nLbbgbITh[ilJLulJuwl]uJU wLju4uiji LIwU
~hlaLftItIttLlttlI ttiLltnhi[lihph jtitlpji qilnt[ flnlLIlltLIIlttftI UIl2nohIhph qUttihttitni[uii) LLILL[LLIquI hntiRhp[i tiotti. npnlq2
htwpwttnp t wpdwliwhw4winnpbb LwLJibI:
$bLwUuw~wlJ w1~u1I1UjJbph w~ictbqpI1Uw1j IIUWJnLIaJnL1JQ L]wflnq tuibfl wnb[ UI WI1WW4I1finI.J?JI1LUUbI1II LlJwlilWfiflLUfl
liwU 4~wpntUlibpfi hbww&qniU~ L{uJflLjwnnL[1 IjnqU~g, 4wriLiwj[iU u~wjUwbwqp[i ajiujUwUibp~ [uw[umniUlJbp0
Jwp~wnnLh IjnqU~g, ~4ibwbuwIIwU wLIWPUJ, ~wU ~4WwUuwLwuU wLpnhL[bbp[i [uU~~ aiwjUwblJbph wjUu~[iu~
4bpwUwJnLUo, npp Pwufli wj~ hwUqwUwugubpniU atn ahwwnLTh, 4wphlwnnth I4wU pnqwpI.~nnJi ubwUljwgUw1i
hwju,thb[l2bbflo, wpdb~nja[i hwUwp qnp~nr~ntLjwj~ 4bpwgni.U~, qpwUji wpdb~[i b4LuqnLUQ I]wU wLJtnhUlJbph
[uUp~b 4bpwpbpnq wj~ nhwwn~bIP WI.UWL1JbPP, hULuThuhn bU [udph IjwqUli Ub9 UuiUnq 4wpL]wnnLubph
qawpnL1JwL~nLpJwu 4wwpwpwgnLUQ I~wU mUJwL[uUpil I~wqU~ Ub2 UwUnrpJwnI~wnnWbp~ linqUho
tqwpmuJI4wUnI.rajn1UUbp~~LjwwwpUwUhbrn tjin wqwI~g4uøtnUinbuwIjwU ulwjdwUbbph thnihn[untrajnibu:
Pwg~i wJrl. 4w6wnuh hwUwp UWinLbIP pwdUwj[ilj Wfldb~nLU1JbflflflUWU inwiluJU wpdb42[1 [in uljqpuwljwu

wpdbp[ig lJ2wUwIJwIfl IjwU wunquiljwb U4wqnLUfl UnLjUalbu hwuq[iuwbntU t wpdbqpLiUwb opjbIjul[i4hwjuiwUh2:
(I)

UdnpuiIiqwgQwJwpdbpnq~w4iqn~ .?‘Iflswlsuwtiwls qnpa,ftgls&p

UUn~ui[iqwg~w~ wnctbj2nU hw24wn4nrfl4lUwUuwIjwU wLImhufLJbno h[itThwI4wUnLUUbpwnnLU bU UuJpI~bpn U ~jL
r~bp[imnpwIJu1U iqwpm~bp~ (<<L[wpl.~bp It r~bpI1u1nnwI]wU ujwpwpb~>>)~ PwULpj tlbnwUw;nW tin t{wpI~bpp It
r3bpjlulnpwl]l.uU alwnu132Ln0’ wpdbcijiIjnal~ IlwUnUWL[nhl h[iUnLU~F14 qUwliwulLIriL ULqwuiwIJniJ:
PwUI~~Uw[u q1JWhLULnnLU t. ab Wflfljfl~ qnJnLpJnLU nLU[1 wpdbqpI~UuiU opjbtjuli4hwJtnwlJh2 wjli wnw1iô4iU
4wpl4bp[i ni qbp[iwnpwljwt u4wpu~bp[i q~n4, npnU~ wnwua[iU 4bpg4w~1J~wUwIjuJ~1 LU, U wuiw wnwba[iU I4WLI
hwQwpwljwU h[iUnLUpnLf wjb 4wnUbpi flL r~bp[annflwIjwU ujwpin~bp[i qanil, npnU~ wnwb&jiU t~bpg~wâ
1izwUwI~wUl abU: blab PwUI10 nfln2flLU t. np wnwUa[iU qbwhwuiqw? 4wplj[i IIwU qbp[iwnpwI~wU ulwpuwh q~nif
INJi WJUU2WUWIIWLP IjwU nLlJ2LuUwIIwIb, wpdbqpI~UwU opjblcn[ii1 hwJww1J[i2~w, wuiw PwUI~ UbpwnnLd t wjr~
LIwnLlu IjwU ~bp[iwnpwIjwU ujwpwj~ awpu,~wj[iU n[iuI4i hwUwliUwU flUnL~wqpbpnL~4wpI4bp[i It
rlbp[iuinnwlcub Lqwplnj2bp[i [uUpnLU U qpwU~ hw4wpuJIlwU hiUnLU~n4qUwhwLnnLU wpdbqpI~UwU
ulbuuibIlJnLUig: UjU tlwnlibpn U qbp[iuinpwljwb iqwpuiNJp~, npnU~ wnwb&[iU LU qUwhwulQnLU wpdbqNJdwb
inbuwbUjnw[ig, It npnUg q~ni4 wpdbqpljni.U[ig I]npnLuLnQ 6wUw~4nW IjwU 2wnnLUw~LThLU t 6wUui~4b. ~bU
Ubpwnqnul wpdbqpqUwb hw4uJJ2wIjwU h[iUnwpnQqUwhwwuwU Ub2:
blab wnUw t opJbIlnhulhwJuiwUh2, nfl L[wpI~[i IwU qb~[iuinpwI~wU iqw~u~[i q~n4wpdbcijiI~niU[ig Ijnpniuui t
wbn,[i nLUbgb~, wujw Ijnpuw[i qnuJwp~ twtflQnLU t npujbu JwpI41 IwU qbp[IwnnwIUAJ uiwntnj2h hw2LIbI.l2nwJ[iU
wpdbpi It wujwqw quwhwuiqwU qpwuwljwb U[i2nqbbpi hnuj2bp[i Iibpljw wpdb~[i U[isIt LnwnpbpnLIoJnWJ,
Ubpwnjwj uujwu4nq qpwUwljwU hnuNJp~ bpw2[u[luhJbphlg ItqpulLflibp[ig, qbri~Qwa iJwpL4i UwtuUwIjujU
wpqjnLtwl[bul LnnIjnuwflflnLj~n1[
9wjUwuwqpnijbw[uwwbu4uø qpwUwlwU U[lsngUbp[1 hnuj2bpfl ItUw[uI[iU 4~np&[i L]pw h[iLftiqwa 4IiwuUbp~,
npnbg qan4Ubpljw wbuibuwljwb uiwjUwUUbpU wpinwgn~nqwn~w wbqb1~wwL[nLpJwU h[iUwU U.pw I]wmwphlbI
LU 6~qfltnnLUUbp, hwUq[iuwUniU LU qpwUwI~wU Ui2ngUbph wIU~wI~nqhnuflbp[i qUwhwinUwU hiU~:
flnn2 qbajpbpntU q[imwpI~b~ uiUjw~Ubp~, npnUp uiwhwU2QnLU LU QwpIi IjwU rILpiwnpwl]wU uiwnuij≥h qani~
wpdbqpljntU[ig L~npuw[i Lwthp qUwhwuib~ni hwUwp, Ijwpnq LU IPULI uwhUwUwijiwlj IjwU wJIUu n~
wUpnn~nLajwUp woUa1nrI WI.IJWI hiuUqwUwUNJbp[iU: flw Iwpnq t wbnj niUbUwl, bpp 4wpIwnnLU ~i1UwUuwIjwU
qd4wpnipjntUUbp[i Ub2 t, It hwUwUUwU 4wpIwnnLUbph jbpwpbfljw[j2[i~ awwUwUwU mUjw~Ubp IwU: Ujriujiu[I
qbLtwbpnLU wpdbajiljntUig Ijnpuw[i Lw11o qUwhwLnh~nL hwUwp PwUIU oqtnwqnpeniu tin 4in~a~ It
qwLnnrInL~jnLUUbflfl:
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3.

LwztlwujwhwLjwb hw24wnUwbbzwbwUwW ~wqwflwLjwbnLf&;nLbbbpIi wthIlnLllnu$
(zwp flLb WIj nLr&JnLb)
(t)

UpdbqpL~nLü (awnnLliwLinhLawtb)

tIwriljh U r~bp~wnpwL~wt Lqwpmflbp[i cØnQ wpcJbqpL~nLU~g LInpnwmbbpQ 6W1JLULLInLLI Liii 2WhflLJIaflLU ljwii
IJIJWUI1LLI It hwLjw~wpaqnw Liii wjiiuwbnij, npy2uJlJn4 ~in~uhuitnntgi[nq qnWwp[i hbmwqw w6p LjwpLiW Li
wUu4nr~UiiwL4wInpbU 4bpwqpLi~wpdLiqp1jnLU[,g 1JflflumI~ 6wuwantu~g hbmn mLinji nuiiLigw~ hnwriiunanLrajwiin:
Ujii r~buj~LipnLU, bpp jwpLfli hw4w~wqpnuI~ hiiwrnut[np at. 4wpLgj rjnLflu tqpL[nW h hw~[i4wpdbc1j1LpJwii qeni{
aLiwtjnri1w? hwUwLqwmwu~iwii ujwhnLuulh: Pwiiuin 4wpL4i tThwgnpqg (U wpdbqplçlwii qen4aLiwQnp~w?
hwUwu~wtnwuluw1J u4whnwiniiLipp) ~JflLflLJ t qflflLU, bpp qtiL]w4wpnlpjnLiifl fl[lfl2flLtI Li, np 4wplrn Liiipwl(w at
hwt~wJ2uJqpUuuii, U abniiwpL1 Libi L1J 4wflhiIl 4Lipw~wp&[i LiLim Ljwuj4uø P~L~P wiihpwdb2in f~wJ[Lipfl:
qbpwziwjqwa L/wpt/bp
LUwpw~npnLpJw1J ITbUIPI1LU PWIJIjQ aquinLu Li ULirlwiiwjLiI UwpL4Lipg, wj~ n~ pLi pniiwqwiiaLi~ qpw4Luqp4Lua qnLJpQ:
4w Ijwpnq t pULi~ L{~wpnLUuLiph1 dwiJL~LiuiLiLiji~ LiulLJairlwAqbLnL LjwU Unp ajwjUwUUb~iri4 LiwpI!wJIlU ujwjtTwbwqp~
1]iis2Uwii Uh2ngnL4:
IJIJLUU tjLipwLjwqUwL~LipajnLL1ULip~ hw2UwujwhwLjwii hw2UwnUwii UntntignLUQ hbmLtjw1ii Li
•

blab Uwplfli wpctnLjpfl

•

bpb 4wpLfli 4LipwiiwjniU~ aIwjUwiiwtjnpLiw?at IjwpLIwnnL[1 ~hiiwiiuwLIwii qdL[wpnlpjnLuiibpnQwului
PwiiLjp Q[lpwnnLd tlinLJii LJfltflbQnLLJQ, hii≥~hiiWiiULUIJUuii u4wpLI1w4nflnLpJnLuiiLip~ qbLqflnLU, hiiauibu
uljwpwqp4we Li 4LipUnLU:

•

bpb LiLipwiiw;nuio ujwjUwiiwL[nfl4uø Li i4wp1~wnni[i ~iJuiiwiiuwLjuuii r~d4wpnLpjnLuiiLipn~, U 4wp1~p
hwuwp4nw Li wpdLiqpI~Qwa 4bpwiiw;nLU~g hbuin, PwiiI.~~iinp uiwjUwuibppii hwUwu1uiLnwu~iwii
wujwqw qpwUwLjwii hnunbph pbp4w? wpdb~[i’ qLin~4we uL~qpiiw1jwii wflqjnuiiw4bui LflflL4flUWflflflLJJ2fltJ~ U
UPiiaU 4LipwiiwjnLiJfl hw2L(LiLJ2nwJPii wpdbpj, UP2LI mwppbpnqajnLiifl 5W1JWLnLU Li npujbu wpdbcljlLInLUjig
LinfinwutULip hw2tlLiwnL dwiiwiiwLlLu2fl2wiinui: bjab 4wflLIQ UbflwiiwjnLU[1g hbtnn wpdLiqpLiQw?~t, PwiiIj~
Libpwhwz4wpLjniU Li wpfljnLiiwL~Lim LnnLinuwripnij~n:

Lpn[unLU

t,wujw Lijib L[wplj[]

WLIILUáLU1JWaLnLtI

Li, UUnp

L{UIflI4

Li ñwiiwaL{nLU.

0wjUwuiiLip~ tlLipwiiwJijbLnLg hbtnn 4wpLin wlLLtu dwUljbwwlig 2[’ iwUwptJnLU: flbI.jiu4wpnipjnW~
2WPnL1JWIIUJPWP L[Liflwii WJflLLI Li ~bflwI4WqUwl~LiflLL~L[We JwpLjLip0, hwtlwuulllwiiwLnL hwUwp, np pn~np
awtPwiih2iibna pw4wpwpL[uJe Liii U, np wiqtuqw 46wpnLLThLipfl IIWIJiUJP1LiLnL Liii: ~wpLjLipp 2WPnLiiWLlnLU Liii
LUPWPIJ1LiL wiihwlnuiLiwli LiwU LjnLbLlLnh4 wfldbajiLjLlujii qiiwhwuiUuuii, 91Q hW2L[Wfll.I4flLLI Li 4wpLjji u1jqpiiujL~wii
liwU niipwgH wprjjnuiiw~Liw wnL~nuwrjpnLJfl~ hhUwii 1[pw:
bpp LiwpLjh aJwJUwuiibpu 4b~wiiwj4wa Liii, L[wpljii wJ[Uu ?11 hwUuip4nLU dwULIbulwiig: flbljw4wpnljajnLiifl
2wrlnLiiwIlwpwfl hbuiUnul Li 4Lipwiiwj4w~ 4wpLjbp[Th’ hwUnq4Li~nL hwuwp, np pninp hwUw&wJiinqajnLuiibpfl
ulwhu~uuiiLJw& Liii, U wu~wqw L~6WflnLU1iLi[1[1 L4wLnwflnulfl hw4wiiw1~wii Li: ‘-twpLjbpp 2LUPnLUWLInLIJ Liii tiliwl
wpdbqpLjiiwii wiihwwwI.~wii I.lwU [utipwj[uii qiiwhwuidwii wnwflLjw’ oqwwqnpaLi~n~ ttwpLi[1 u1jqpiiui1~wii Ijuiti
piipwgN wpqJnLiiw~Liw uinL~nuwqpnijplj:
(ii)

UQqpZiwQwZi wpdtr,pnq hw~qwntjnq .7,Iilswzsuwqwli wipnfitftulp

Uljqpiiwljwii wpdLi~n4 hw2Liwn4nr~PiiwiiuwLjwii wl~u1hLfubpQiiLipwonLU Liii 4wñwnj2[i hwtiwp UwwaLiuI,
*hiiwiiuwLiwii WLILnhLIIJLPnLU QiiqqpLJQuia~qiiwii~4nq pwdiiwjhii qnp~~J3iiLipfl, npnii~ abii hw2quinLinLti jipw~wii
wpdLij2n~, pwii~ np qpwiig wuiULiuu Iuiiwuiw4iiii LL w~iUwiiwliwtJwuiii~iLuii~wqiLi~ Ljüb wuLjui L wJI~iiLIIIWIrILL1ULJ~qI
Øn4wpdLic1j1~nLU[Ig Linpumb opJbL~u,hL[hwJu1wiih2, WLL]LU I{flflULfl[1 qnLtiwpg awLPtInLU Li npujbu iibpqptiwii
hw2LibIl2nwJhii wpdLi~~ U hwuwiiduuii ~4hiiwiiuulLiwii wLIulhLiiibphi iibpLiw 2flLLlWlWulWii LnnLjnuwqpnLJ~nL~
qLiri~i4wa qpwtiwliwii U~~ngiiLip~ wLiiiUw[LinrI wu.]wqui hnu~Lipji iibpLiw wpdbp~ U[,2U mwppbpnLpjntii:
Uju iibpqpnLdiibp[i qanq wpdLiqp~nLUjig 4npnLuwiibpfl 6wiiwa4nLU Liii 2whnL;pnLU LiwU 4iiwunui U LiiirawL]w abii
hwljwqwpatiuuii:
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3.

201 ?p. ~[ThaI1JuwLIwU hw2LIhm4nLpJnftIUbphU
tub ~w1Jfl~awqflflI4aJflLUUbfl

Lw24wuliuhwLjwb huIzLIwnUwlJbzwbwtjwfll ~uir~wflw~uflInLf3;nLbbhp~ wthl1nLj~nLU
(zwp nibwti n L~JflLb)
(t)

Updbqpl4nLd (zwnnLbwLtnLpJnLb)

(iii)

qwownpfi hwcfwp dww~bjji .7,ftUwZiuwqw?s usQinfizflihp

qwawnpj, hwttwp üwmabLP wIpn~4bbp~ q?nU wpcfbqpLjnLU[Ig tlnpnluubbbpfl &uliwg{ntU bb LUJ[ hwULuLqwpLfbwL]
ThhUwUuwtuwt wrbrgflLlJflnlU 6w1jw~uø I4flLWWI4QW& 4U WUQ qin[uwLgbLn42whnhJ~a~ tuwu 4bwub 1~wqiJ’ npuubu
~bpwr3wuwL~wflqUwU á2cIpInnLLI ‘-4flLwUJt~qWa 4tJuiu~, inn IUJL hwliwuuwpijiwLl b1~wUwjig 4bpwqwuui~uJpq4nLU t
2whnLjrah 1~wit 4bwuIi 1~wqU, hwurfliuwlinul t ~bn~pbpikuU wpdb~[i’ hwUwà Uwjp qnuJwp~ UwpnLLflJbptJ riL
wUnpm[iqwg~iu1j, (a Q1J~awg~1j hpwllwU wpdbp[i’ hwbw&bw[uL~[ThnW 2whnLJpP tuwU 4Lwu[i L~wqUniU owUui~qw8
wpdbqpL(nLU~g L(npnLutnbtipfl, Uh2LI wwppbpnLpjnWfl: dwUw1.iwLj~ wpdb~jib ~bpwqpb~Ji wpdbqpLjULuL q~ni4
iqiuhnt limb 1jiflLfin~iflIpJflfl ftihpli i&iptrittiqn~i[nttl Liii nptqhu tnnL~ntiiuI~ii h(tuitkflhi pttiqLtiqp~~
b~b hbmwqw dwUwlJwLtw2p2wUnLU wpdbajiLj~w? ~w6wn~~ hwUwp Uwui~bjji U~WpInpWJ[11J wpdb(anJa[b
hnwtuwb wpdtipU wñnLU t, U wjr~ w6~ Iiljwjiwqyiri L wiiLjnqU1jw1jw~npbU ~Lipwqpb~ 2wIbIbLiIaIl IjUJU IIJWUM t4luqUnLU
wpdbqpLJnLU~g lifl[iUlfl[i 6tlftJLlILflLlIjbQ htitnn WLInJi nLiibgw& [ipLUqwp&nLpJWuJQ, LULLIW lLifldhCljit(flLLl[ig L4npnlump
hwl]wrLwp&4nW Li, iuL4 hUiLjui~wp&4w? qniUwrip 6W1JW~4flLU Li 2WhflLJPflLU LIwU 1[LJWUnLU: UJilnLhwilqbp&,
wridbqpL~4w& Qwâwnpli hwUwp Uwuitb[li pwdljwj[Th wpdb@qrah ppwLp.Ub wpdbp~ qwU~wgw~ hbuiwqw
LJbpwljwbqbnLUQ ówUwaL[nW Li wj~ hwUUJU4UJflLj1WLI ThhlJwUuuJLlwli wnrnnLUs≥lJbnnLU:
(iv)

fl~ .7,~ZswZsuwQwZi wQu4nflsbp

SnLpwflw1J~nLp hLU2L[buinL wUUw~t qpnqajwUp ~JL nLThhbwbuwtuwb uiLimIiUJJbpo, pwgwnnL(ajuJUfl hbinw&qilw&
hwpLjbp[i, qbwhwmL[nLU Liii wpdbqpl4Uwii hwJmwUh2lJbpQ pwqwhLuJmbLnLUuuluulwlun4: flLThhbwUuwtuwb
wIjuihIfuLiph qln[uhwwnLgJnq qniUwp~ flPfl2LIflLU Li npu.jbu iipwiig hpwluwli wpdb~Ibg’ Th4wqbg4w~ 4w6wn12[i
Sw[uubpn4, flL oqmwqnp~Uiu1j wpdbp~g wnw4b~wqnijUj1 uluJflpbpnLpjnUj: OqLnwqnfleUIUlJ wpdbpp
qiiwhwmbijiu ~pwUwL~wb Uh2nglJbph qiiwhwm4w? wu~uiqw hnunbpn qbn,~4nLU Liii’ oqmwqnp~b~nq UhULII
hwpIjnuJ~ qbn~Uw1j wjii qpnij~~, npii wplnwgnLntU Li dwUwbwL~i Ub2 Ljinrijl wpctbnhi 2nL11wJ11 UIphlw
qUwhwmw~wii~ Li wljmpq[uU piJnpn~ nhutubnn: UJ~wLj1nhiLflJbp[1g Wflw~wQnr~ flflWUWL]UuU U[~2nQlJLiph 1~bphnu~[ig
Ub~wajbu wujw[u Li rLpwUwLjwlJ Uh2ngiibph lJbphnuJ~ awnwswgbnri wLtmhlfUbph LlmIuhwmnLg4nq qnLUwpIJ
npn2IJnLU Li wjU ~pwUwumLiq~ Uhw4np[i hwUwp, npjub U4 WUiLJ W1JnLLI t LnLJJLU[ wL~mjiU~: UpdbqpLjniU~g I~npniuuig
6W1JWLLfrIIU Li, bpp w1jm~mJJi Ljwiubpw qpwUwumbqe Uhw4nph hw2Qbtu2nwJjilJ wpdLip~ qbpwqwtgnLU tuipw
glnIuhwulnLgl{nqqnLuwpQ
~L ThhUwUuwLtwU wLjmuiijliLipIi cØn4 wpdbqpLInLU~g Ljnpnwm~ 6wiJwLL[nW Li 2w~~nurarnU ljwU 4UwunLU U
hw~wqwp&fniU Li U[iuJjIi wJiJ rLbLi4~flLU, Liph IJMbIULILiL Liii ifin[uhwmntg~nri qflLLiWfifl nPn2bLnL hwUwp
oqwwqnpth{nft qUwhwuiniUiiLip~: UpdLicijiLjnuIfig tunnnlumo hwLjwrjtup&4nLU Li UjiWJU wjb Lwt4ln4, nfl wltLnIlUJl
hw2L[bLI2nwflhiJ wpdb~g ~qbpwqwUgh wjui hw2iJbLj~nwJ[flJ wpdLinp, np~ nnn2llwe LILPULP’ wnwiJg
hwUwujwmwu[uwii Uu)2qwanluaJwlJ Li wUnpui[iqwg~wjp, LipLi wpdbqpLjnlU[ig 1(flflnLUifl nwlJwLuwe aIbUbfl
qnLr~Uj-flJi wpdbqfl[4nLUQ~~ hwtuwrLwp&1{nLU:

(~)

‘flwhnLumbtlp

‘flwhnLulnfl ~)b1JWUUWLIw1J UJiówLjp Uwuhii hw~qtlm4nLpJnLUnLU ~wiiwLIjnLU Li, bpp PwULIp, npUjbu ~1~9J~L
qLiLIInLiPP wpqjnLUi2, nLlJh hflwt[wtuwlJ tuwU LjwnnignqwLjwb uuwpuiwUw1JnL~JnhiJ, Li hw4wiiwLjufli Li, np wjq
u4wpmwL4wunLpJnLIifl UwPIJLnL UuuwmwLjnU LlalwhwU2Q[1 inuiribuwLjwU uqriLuiUL[ljI wpUIlu[IIIuji: LIals
wqflbgnLpjnhuii LiwLjwii Li, ujwhnlulniibpfl npn2l[nW Liii’ qLin~Li~nLJ wLfiJL]w~lJnq rifiwUwtuwil hnus2Lipn’

oquiwqnflaLiLnL{qLin~Uwb’ Ubliall hwpLjntUg qnpânq wjb qpnLjQfl, npii wpmwgnLnlU Li CLWUWUWL~[I Ub2 ijinnJi
wpdLiph 2nLtuwjh UbpLjw cfUwhwmwtjw1j~ U, LlhpwriLiIJbnLraJwU qLiu~niU’ u~wpmwi[npnqajwUg piinpn2 nhuLiLipn:
4bpwLjwqUwt4npUwii qan~[u~whnwm~ 6wiiwLUnLU Li, Lipr PwiiI.j~ hwumwmnLU Li qbpwLjwqUwqnpUwii
UwiipwUwuii uuw2LnnUwtuwU aILwUn, U Lipp uLjuqnLU Li 4Lipw~wqUw4npniU~ tuwU ripw Uwuhb hwjmwpwp4nLU Li
hwiipnipjwiip: Uujwqw qnpewnliw~w1i ~uJIuuLiph cØn4uuwhnlum Lb &Uw~np4nLLL

(ia)

cDnluwnni. dji~ngbbp

(anrLwpL~qwe ~4uUwUuw1~wU qnp&~~1itipp tuwU rjpwiig pwqL(wgnLg~~iJLipfl qwuw~wpq4niU Liii npajbu
uuwplnwLJnpnLtaJnwlJLip, LipLi u~wjUwiiwqpwjfuU hWUW&LUJ1JnLpJWiI wpr[jnLU~nLU PwliLjb nUi[i LL(wnmwllnpnlpjnLii
Lbnluw’ugLiLnL qpwUw~wii Ub2ng’bbp tuwU wJL~hbwiiuwtuwii wtutnliifubp, LIwU wIL LILinuu LIWWWPLiLnL

ajwpubwl[npnLpjnLuiibpfl, pwgh hwumwinniii qnLUwpnq rgiwUwljwii UhsngbLiph LIwU WJL~IIiiIwUUWLIWU
w1jin~i~iLip~’ uLiLhwtuwb PWdIJLiUUJUWJ[1IJ qnpa~~ULip~ hwuinwmniii J2wliwLjn4 lhnjuwphIJLiLn:
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201 7p. ThP1JWUUW~LUU I1Lu2~[hLn4nLpJnthUtiphU
L~~ig ~wUnpwqpnLpJnWbbp

Lw2Qwulwhwtlwb hw24wrnlwli b2wbwtjwth pwr~w~wtjwbnipjnWbhp~ wth4lnLjlnLü
(~wpn ib wljnqarjn Lii)
(p)

øn~utunnL tI~~ngbtp (zwpnLbwlJnLpJnLb)

LLIwU qnpaj1~Ubpfl [ipbUg Ubs 1.ibpwnnffl bUll qn-j, ULJwulLlwUp u~uJpuiw4npnipJnLUUbpfl, pwU1~bp~ U[i2ngUbpn,
hw6wIunpqUbp~ hui2~4Ubpp, wj~ ~1flIuwnnL U[l2ngUbpo, ~nqwpLj4w? ujwpmwmnUubpp:
ULjqpUw1~uiU 6wUuJanLU[ig hbmn L~fljuLunrth U[i2ngUbpa hw2tjtunQnLU bU wUnptn[iqwgt[w~ wpdbpnLf
wpqjnLUw4bui mnL4nuwqpnLJ}2~ Ub~anq~ lIhpwnUwU U~~ngni[: ‘flwpmwL[npflLpjuib wu]w6wbw≥UuiU r~buwnLU,
hULuIbu UwLi wUnptnhqwg[lwjh ~Upwg~ntU, bLjwUnLmUbpU nL 8ui[uubp~ &uUw~4niU bU ~4~UwUuwl4wU
wpr~jniUp.Ubp~ UwujTh hw~qbu1L4nijaJnLUntU:
(U)

4wpLjwj[ib LqwpmwLjnp4wanLpjnLuutlp

PUwtjwUnU qnpDnLUlnL[oJwU L)U~aI.UgJ2IILU PWULIIJ IiLUU~U L L(JIIIJIILU L1WIi1IWJIi1J u4wIIuIwLIrIII4w~sILIaJrILUULII, rifiIIUu
UbpwnnLU bU qwpLjwqnpuwu ~oqwwqnp~ijwa alwpmwLlnnhlwanljalnLUubnn, wLjpbrfluin~i[Libpp Li bpwpluhpUbpn,
hULu1bu UwLi mp WUwr~pflLU t 4wpLjui;[iU wujwhn4wqpUwb wJ[uibuw1~Uhp:
$hUuThuw~wU bpw2[uwt[nflntpJwU u~wjUuJUwqpbp~ hnbUghg Ubp[~wJwgUnLU bU ajwjUwbwqpbp, npnUj2
iqwpmw4npbgUniU Liii RLUUL4[Th LIWLnUJrIbL uwhUwln4w& QówpniUiibp, ~n[uhwwnLgbLnL hwUwp LIJJLUIJQ, flflfl LjpntU
t wjrj u4wjUwbwqph u1~1pwu~bwnnj~ flpfl2uJLIIl iqwpwwLqwU~ L~nqU~g ujwpwj2wfluii qnpa[i~[i uiwiUwbiibpli
hwUw&wjii 4ówpruUp dwUwUwLfluU L~wmwpbLnL hbinUwU~n4:
$hUwUuw~wU bflw2[UlUQnprflpJwlJ qanL]u4wpwwqnpnL[ajnwu h u1~qpwUb 6wUw~4niU t hnw~wU wpdb~n4’
hwbwa qnp~wpj≥~ hbui LJwLqQw? ~w[uunuJUbp~, Li hbLnwqwjnffl aaIPIIflIU L bpL~n~ UbdrnpjnLbbbp[ig
wnwqbLwqnLpintf p uL~qpiuUb &uUwLijuø qnLUwpfl’ hwbw& lflLLnwLIqwa wUnpm[iqwg[iwb, L~wU
bpw2fuw4npntpjwii q~n~Qw1JL~Lugwâ LInPnLUWULIPI1 ujLuhnLumfl: 3pUwiiuwLjuiu bpw2IuwIJnpnhIaJwU qânij
Ljnpniuwiibpp ulwhnwwo Ii 4wp1~uij[uU WJL lqwfluiw4np4LuanqaJflLlaibpQ iSwiiw≥4nW Liii, bpp qnjnl.[aJnLU flLU[1 t4Lswu
ljpbLnL hw4wiiwLjwlinLja;nhU, 11 wj~ 4Uwu~ hiiwpw4np t wpdwbwhw4winnpbii LWLPbL:
$hUuuUuw~wU bpw2[uwQnpnLpjwU qenqulwpwwqnpnL[aJnhJJubpQ Li QwpL~wj~U WIL ~iWflmWUflfl1w~flLPJflLUUbflhi
qanqa4whnLuuhUbrlQlJbpwnQnLU Liii wJ[ulwnwwqnnnLraJnWUbph 1{wqUnLU:
qwp~wjpU U.IUJpLnwqnpqwanLp;nLuubpo ThU ñwUw~QnLU, pWgWnnL~JWUp hbwLIjwL UlUJpWWqnpqwaflL@JnLUUbpp
•

~[wpLjwj~U a]wnmwlIpnL.lwanLIalnLUUbp, npnU~ PwUL10 r3wuwLjwpqnlU Li npu~bu hpw~wU wpdbj2n4’
2whnhjrah liwU Lfiiwu[l Uh~ngn~wifi4nq$[uUwUuwLjwU ajwpww4npnlpjnLUiibp,

•

LipLi PwUL~U flLUI1

•

L[wpLjwJ~U ujwpmw4npQwânLpjnLuiibp, npnU~ ~wpnq Liii UwpQbL qnLtn h~UnLU~n4’ qpwUwLjwii
U~~ngUbpn4 L~wU UbL1 WIL ThPUwUuwL~wU qnpap~ UwinwLlwpwpbLn4 LJIUU f~flflUifl(4bLflLL

•

znL~wjw~wUhg gw~p uinLjnuwr~pntj~n4 L[wpL{ wpwUwnpbLnl ujwpwwqnpl{wanlrajnLuiibp:

(I’)

PwUbbui~ptuLjusb I;wuilnnuii

hr qwpL4wjpii uIulwpmwqnpqwenlp;nLuubnpg wnui~wgnr~ wUuThLhUbpp qpwiig
1ur2w~uJgnLU~1g 1~UJp5 dLUUWUWII wljg 4WñWr2bLflLUWIULIP1J QM1fl&, WU4WUnLJU qUJUflLU qinii4nq P~L~fl
UwpllwjbU ujwpmw4np4w~nipjnuuUbp~ ITI1Lfl4flLLI Liii npujbu w~wUgjw~ qnp~~~2Ubfl,

Un4npwLjwb rwdlibwnUubpo qwuwL~wriq4nal Liii npu4bu LJwulhtnwL: Unt{npw~wU pwdiibmnUubp[i Li
puichiiLitnnduhpli oltlghnhuiihpp ranrLiup1~ULtuuU rnqr~LuLI[1nphU L[bpwqpb[jl ~wgn~g[l~ âw[uubp~ 6wUwL4niU Liii

npuibu LjwLq[anw[jfln{wqbgnLU’ wnwiig hwpL~wjpU hbwltwiij2iibph:
(I)

tilliuflnls aqwLrnLm

IanrjwpL14wa pwdiibuinUubp~ wU4wUwL~wU wpdbp[ig wllbL 46wp4nq gwiiLjwgwa qnLdwp ñwliuiaqnLU Li npulbu

tUIlu[inU bLjwUnwi:

(/4)

Pwottmfipwtjwls QwuflhLnwIJl httnqt,nttf

bpp npujbu L4wulhinwL6wLw~Qwa pwdUbw~pwLjwU 14wu~pww~ hbin Li qUiJnLU, 46wp4wa hwinnLgdwii qnLUw[i~J,
UbpwQJwL nir~w~~npbU LJbpwqpb[~ ôw[uuLip~, awUw~UnLU Li npLqbu Ijwufliww~p Uijwqnffl:
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3.

Lw~qwuJwhw~wb hui~qwndwb b2wbwtlwm pwq.wpwtjwbnLpJnLbliLip~ wdiJ’intjiniU
(2 ttJfl n tb w ti~ i. ~ajn Ui )
(fi)

PwdbtiuIIlpwLjwb LIWLIII1U1WL (2wnni~bwtInuainLb)

(iii)

Cwhwpwd/iZsZilip

Cwhwpwd[iUlibp hwjmwpwpb[nL Li

L[~W[1L1[flL

PwbhjIl L]wpnqpLpjnLlJQ Ljwpqwt[np4nw t Lwjwuuiw14~

Lwuipwu4bmnqajwb opbbuqpnt~&jwUp:
Un4npwLjwli pwcftibuiniiubp[i 2whwpwdhlJUbnU wnlnwgnL4nLU bli npalbu Lpw2M1w& 2whnLjpb pW2[UflLIJ wjli
dwthu1nuLjwhwm4w~nW, bpp hiujlnwpwpL[nul bli:
(~)

Utiqdbbmwpllb hw2QLiuv4nipJnLb

PwUIfli ubqubUwwj[Th hw24bwUnL~aJnh1J1Jbpu hjiiTh4wa Liii hbui1guJ~ qnpawnLiw1~thU ubqUbUuuUbp~ Upw
Uwbpw~wIu piubL~wj[iU qn~ønhlibnLpJnLii, tiflflaIflflWUihL1pLU1JL~UijIi1i qnpanLtbntpjnLb, UnLlmpLuj[hU U
UbpqpnLUwjItU pwbL~wj jiLi qnpanWbnipjnw:
(I”)

LwptiniU

~uJhnLpwhwpL]Q ~wr~1~uigu.ø L QuIaWgpL~ Lt hbww&qi~wà hwpLjtippg: ttuhnLlawhwpLjg 6wbw~lJnLd t2WhflhJpflIAI
LjwU 4uwuniii, fluigwnnL[ajwUp hwpLjji wjb Uwuji, npp QbpwpbpnLU t WJLhwUWU~WPLI1w1] ~[ubwliuwI.jwb
WJ1nJflLU~1JI5I9[1 Ujiw4npbbpIilj LjwU nLrflWLfrmnpblJ hwui[iinw[nW &ubwL4we pwdbbwbpbpji hbm jipwLiwbwg4w?
qnfl~wnbnLr&JnLbbbp[i1J, np[i qbu~pnW 2WhflLplUh wpLjp ÔW1JWLLJnLU t wj~ hwUwLqui~uf1wLJ ThbuiljuwLjwb
WflflJflLUJ2bbflflLU LjwU niqr~wI~jinpbb LJuJuflimuiLnLU:
Qbpwgjilj hwpL~~ dwuuubuiLjw2p2wliji hwphl4nrL2whnLjpji q~nQ U&upUwb buJIawI4w w~liLjwL[nr~2whnLI~whwpI4ji
qnulwflb t, n~ hw24wp[l4nLU t’ ~uipwnbLnqhLupL4bp[i wjb qpnij~bbp~, npnb~ nLdji Ub2 Liii Liqb~ L~iuU pwn tnqajwb
nLct[1 Ubs Liii IJrLIIL hw2qbuinL dwUWUwLJw2fl2wbji flpnLpJwUp, [ubaulbu bwhbujjunpq wtup[ubbfl[u 46wnuwb
bbpwLjw hwpLjbp[u qanqIlwLnwpLIw&62qpwnLLrubrln:
Lbwujaq~w& hwpL~wj[ub wL4ui[u4libpfl It ujUJflUiW4flflflLpJflLlRJbflfl 6w1jw~4nW Liii ~jubwbuwI.jwb
hw2qbm4nLpJnLlJubp[u bu1wwwIilJLmh huiUwrl oqwwqnp&]pq wL~ui[utpibpji flL ttIWflWW4flflflLpJflWbbfl[u
hw24bL{2riwjjub wpdb$ibp[i U hwpl4wJ[ub bu4wwwL~bbp[1 IiWUWp oquiwqnriaqrirt qrILIJwrIlils[III UwUwbwLjw4iqi
wwflpbpnLIaJnLbbbrIji q~n4: Lbmuiaq4w& hwphwfluli wLjtnjiQUbp U ujwpuiw4nnnt~ajnuubLip Lbb 6wUwLIInLU
hbLnLIJwL thuUwbwhw4np wwflpbpnLr~jnLbuJLiphi hwUwp’ qnLfltJJiL, np~ ~ji bL[wqbgt[nui hwpLjwj[ub bLqwmwhfbbpntj,
wL~ui[uifUbpji IjwU ulwpwwUnpnLraJnWbbph uljqpbw~wb ñwbwLnLU, npn1i~ wqr~hgnqajntb~nubbb n~
hw2LlwujwhwLjwb, n~hwp~Qnq~whnL1p[u L4Iw, hbaulbubwUwubnnLumnnbhbnnLrainhlilJbPnLUhwwwnw~
bbpiytnuThbnhb t~bpwpbpnqdwUwbw~w4qi uituppbpntrajntbbbp, nflwbqUwJflflbhIbpnLpjnLbb h UJi5wljji t
4bpwhuLIb[ dwUwbwhw4np tnwppbpntpjwb hwIjwqwpantU~, U hw4uiliwLjwb t, np dwUwbuiUw4np
mwp~bpnqajntb~ ~ji hw1jwr~wpAUJi Untn wu4uiqw;nLU:
Lbww&q4w& hwphwj jib whtnjiuIbbpji U u~wpmw4npnqajnthbbpji ~wt4intUL wpwwgn~nLU t wjb hwp~wj jib
hbuiUwb~bb~~, npnbp ~wpnq Liii wnw2wbwL, LipLi PwUL112 hhnwnh wjb UnuibgntU~, flflflt~ WLJ1JI{WLflLU L
~bpwL]wbqbb~ LjwU UwpLi~ [up wL1tnji4Ubpji Li tquipwun4npntpjntliljbpji hw24bL~2nwJ jib wpdbj~ hw24bwnt
dwuwbwhw2ppwbji ilbflsriLU:
Lbww&q4wâ hwpLjwjjib wIIuijiUJibpp Li u1wpmwlInpnLraJnLubbpo LWLI1UnLU Liii’ Lj jipwrlbLnLI hwpLjbpji wjb
rIpnLjplibpQ, npnbp whULIwL4nLU t, np LjLjjipwn4bb dwUwbwLjw4np mwppbpnLrajnLbbbpjibhwLnUwUp 4bp2jiUbLipQ
hui~wqwpabjjiu’ hjiU~ flbflflLbbLfl4 WJ1i opbbulibpji flpnLjpbbp[j, ripri’Li~ nLU[i Ub2 Lb Lr~LJLhuJU ~uu Liiqajuub IIL(J[I
Ubs bb ~ 4bp2nLU:

Lbww&qtjw& hwpLjwjjiui whuiji4libpn 6W1JWL4flLU Liii UjiLuJb wjli LwLbn4, npnwbnU hw4wbwLIwli Li, np wnljw Liriftiji
w~wqw hwphj4nq2whnLJra, npji q~Uwg hwpnqbb oqwwqnp~LJb~dwUwUw~ ui4np uiwppbpnqajnLliljbpfl,
~oqtnwqnp~4wa hwphiwjjib 4liwubbp~ Li wpwnbnLrajnWbbpn: Lbwui&q4w& hwpLjwj jib wIjtnjii[Lbp~ UL[wqbgqnLU
Liii wjb~wbnU~ np~wbn~ htut{wiiwIjwb~t, nfl wnhLu LiLlubji hwflLj4nq~uihnLJra, npji r~jiUwg Liwpnq Liii oqmwqnp~4b~
dwUwUwhwLlnp huiphluij jib LnLuppbflnqa;nLbbbflIj:
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201 7p. Thh1.iwUuw~jwU hui2tjbum[rn{ajnLUbtp[ilJ
L~[ig awUnrawqflnLFaJrlLlJlJb[l

Lw24wulwhwtluib hw24wrnlwLlbzwbwLJwW ~wqwpuiLjwbnipjnibbtip[i wthjinijinul
(zwpnLbwLlnhi3JnLb)

(~)

tL~wthnIi Li. &iu~uuji 6uibwLnLd

SnL~nuwj~li bLjwUnwi~ U ~WIUUQ &UUIUL4flLLT bU 2WhflLlPfltU ljwU 4bwunui LlhpwnbLn4 wpqjnwwtjbw
wnL~nuwqpnijp[i Ubranr~:
‘1wptjbfl~ mpwiluiqpiiwU, ua~uiuujpLjUwU U iuj~ 46wpUbp~, npnU~ qnp~iupj2P htwi lIiuu.j4iu& eui[uubph htim
UjiwuhU q[iuiwpLpjnffl Liii npulbu UwpLJIi fliiflhwbnfl 2whn~pwpbpnLpJwU wiipwdwii Uuju, hbmwAq4niU Liii U
wUnpui~qwgqnuJ Liii wnljnuwjpii bI4wUu1~ LjwqUniU 1iwUuwL~wU qnp&Iiç4i oqmwL]Lup ~LUnUljflLpJwU dwUI.~bui~
~U~awg~niU’ L41riwnb~n4wflqJnLiJw4bw rnnLlnuwrjpnLJpIl UbpnrIfl:
11)L qaw~uUbji~, U~I2UuiIiIEuJ4áwIhULIIlI qarw[ LiLiwUniuiij Li ~wjuufl 5LuULULLtIILU Liii zwiiriijioiaU LjwU L[UWUIILU
hwUwLqLumwu~uw1J awnwjnLpJnLufl LnflwLIWflflbL[lu:
CwhwpwdjuUbhph ulbuJ2n4 hLjwUnun~ 5wiJw~iJnLU Li 2whnLJr~nLU LiwU 4UwuniU’ 2whwr~wdUh hwjinwpwpUwii
wUuwpijflii:
~npawnUuiL~u~ii LIwrl&wLlwLnLr&Jwii qen4 ~wmwpwâ 4&upUbp~ &UUwL4nLU bU 2whnLJpnLU ~wU L[LIWUnLU q~wj~U
Ub~anrjnif 4wp&uiLjw[nLpJwii dwuLjbui[i flhipwgpnLU: ‘-Lwp&uLJuJ~nLpJwU qanq umwgqLua
-~-~
ujwjUwuUbp~ 6wbw~4ntU Liii npuibu 4wp&w~wLnLpjwU qan4 QiiqhwiinLp àw[uuh wiipwctwii Uuiu
1Lwpaw~wLnL~JwU UwUlibuib Qiirawgi2nLU:

(Li)

‘-Lwp&wLjtu~nijajnib

thpliwZrnwqwb qwpawtjwjnLpJnLzl Pw1stj~ flflu,LIU .y,/iL’wz,uwqwu cjwp4w9w~

PwUI~g lSwUwLnLU Li ~4iUwiiuLuLjwU L[1UP&LUI4LULnLi~JnLlJ0 npuibu wLp.n~~[bbp U ulaipulw4npnLfaJnLuiibp
ThIuUwiiuw~wii 4b6wLi[i Uwu[uU hw2qbwqnL~JnhUnLU qwpawilwLnlpJwU u4wJUwuUbp~ nLdIl LTh2 UWUbLnL tlJwhhq
4wpAiuLiwILInrL qnLjp[1 hnw~wU wpdbp[i LwuTln4, Liwli, gwap LhUbLnL flbUWnLU, iiijwqwqrnjii UWPaWLIWLWL(UJU
qawpiibpji ~iipwgfit~ wpdbj2n4: L4wqwqnijii 4wp&wLiwiwLjwii LIówpiibph obiawobLi wpdb~~ hw~qu1pLjbLnL
hwUwp npujbu qbn~Uwii qnpewLj~g oquiwqnpatjniu Li 4wp&wLlUiLnI4aJwuiibp~U mnL]nuwfljlnLJflQ, bpp wjii
hiiwpw4np tLI[iflWrthL, hwLiwnwLj qbu.~nJ PwiiLj~ ipwgntg[1~QinIuwnntpjwii Lnni4nuwflflnLJ~O: U~qpUwL~uuii
nLrflwLI[l ~w[uunuTbbpo iibpwn4nLU Liii wijuijiUji wpdbpIi Ub2: 4wp~wL1wLwL1uhii 4~wpUbpo hwUuJawLlinpbii
Pw2N1nLU Liii ThhUwUuwLiuuii aw[uubph ULUwPUw& ajwpwwqnprnpjwuuijujqbgUwii Uh2LC ~[uiiuJiiuwL1wii ?W[UUQ
wwflwthfnffl Li 4wpawL~ wLflLFaJWU nn~ cJwUwUwLjwhww4w~[i Upui uJ;Uulbu, np hw~4wpLç1ji hwuwwuinLii
flflflLJj2WLWlfi iqwpww4npnijajwii JflLflw12WU~JnLfl dwUwiiwtjw2p2wiip Uiiwgnpquijpii wpdbl2h iiLjLuLnUwUp:
‘4wp&wLiwUl ~nrjU~g ~ThiiwiiuwLlwii 1I1Uji&wLjuJLflLPjwU qnpenLiitlnLpjuhiiQ nLrflwI4infltuU 4bpwqpbjji aw[uunaThbruii

wpuiwgn~t4n1d Liii 1wn~wuwL1wa wLjLnP4Ubphi LjwqUniU:
.$IfliwZ,uwl,wZi L~wfl4wi/w~nLpjnLZJ PwflQp nptq&u .7,~ZiwL’uwQwZs qwpawmni.
PwiiLjp 6WUWLnLU Li qwpawL~wLnLpJwii qant.I FlLiPIILIinrlWLiUIU U~UJpUi~Lipp 1uJ11&WLIWLnLraJLUU qnLui iibpqriUwii
qnLUwr4i LwL]inIJ: 1[wp&w~w~ncjaJwii u.]w,UwuUbph flLdIi Ub2 thnUbLnL u~wh[ig uljuwe: $[uiiwiiuuiLjwii tiLjiuUnunp
hjidtn[w? Li QflLU1 ~Uwfl4w&iibflqflUwii hwuuiwwnLii bL{wUwwpbflnqajwii qnp8wL~g~ oquiwqnp8Uwii Unqbfli Upw:
It~qpiittiL~ufti nin_njtiL~~ ~Ri’IlrL’nLLft’hpo lIhpwnL [nL LI rn L[LLIflAltI[ILlIlnLiainLiI[1g q hpPtnnpiiiLiitiLi LtiLLrrILnJiIi
hw24wpijUwii Ub2:
c:,jiaw,szsw(2swza qwpaw1jw~,,L~aJnzzJ Pwzi4~ njsujhu qw1:awqwj
ULiuihL[bbpP qWflawLiwLnLpjflLlJo, n[1[i chuUwiiwLi nhuLibno Li hWuinLJOiiLiIiO ouui Lnt~ajwii uiwht4nLU Liii ~wpawLiwLh
Linridhg, r~wuwL]Lupq4nLU Li npuibu qnpewniiwLjuuii QwpawL4wLnLpjnLii: qnpewoiiw~wii 4wp&wLjw~nL~aJwii qeniJ
qUJflawlJ~wfliibflO ~wiiwLQnLU Liii npu~bu aw[uu hw4wuwpw~wt~i Uwuhwiini.Uiibp[i Uji~ngn4 1[wp&w1~w~nqaJwii
dwULiLiwu, pii1awgpntU Li ~iir~qpi44nLU wj~qnpawniiwL~wii aw[uubp[i Ub2:
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3.

ewbnjawqpnt~ajnWlibp

Lw24wujwhwtcub hwzttwnUwb b2wbwtjwW j2wr~wpwLjwbnLpjnLbbbpli wthjintjiniii
(zwpn L1IWLIflLI3JflLb)
cnpawnzzwqwzs quIpawqw~nLfaJnu1 PwZdj~ npcqbu c/wp4wmnL
PwUtip $hUwliuw~wU JJiówLfli Uwufib hui~t[btnqnLpJnWnLU btipLjwjwgbnul t qnpawnbuiLjuib qwpaw~w~nLpjwb
wnwphiw hwb~~uwgnq wliul[iWj pum wlim[iUJi pbnij~[i: Qnp~wobwL~wb 1[wp&wLJw~nLpJn~1J~g uuiujgi.[nq

4wpaw~w[wI~wb bL]wiinLuip

6W1JWLUflLU

Li ThhbwbuwLjwb wpqjnLb~bbp~ Uwu[ib hw24bw4nLrajnLbnul

hw4wuwpwlulip IIWP&LULIIULflLPJWU dwtlljbm[i pbpwg~niU’ npLqbu WJL bLpnUnan: ‘1Wfl&WL1LULUbPhIJ
wpwUwupt.tw~ qbn~bp[i huitiw[uwnb qnLUwpp wpLnwgn[llnLll Li npu.jbu 41upAwL~w~nLpJnL1.41g bLiwilinil bijwqbgnLil
hw4wuwpw!will ~wp&w1jw[nL[ajwb dwU1jbui~ pbpwg~niU: qnp~wnbw~wu UW[1&W1IWLI1L~J1U1J UjWjUWIJIJJq[1[1
htiLn Ijtuu4quJa u~qpbwL~w1i nLqqwLj[~ aw[uunwub~p w4bLwg4nLU bli LIUJP&UJLIUJLflLPJWIJ wnwpLjw hwtqjiuwgnq
wLjwhiJj~ hw2L[bLl2nwjhb wpdbj4iu:

(h)

‘flrnUu ~LjlipwnLjnftbnp uwwbq.wpmbbp U lJbL~bwpwbnLJ~JnLbbbp

tJtnnp1tUtip1~uiiwq~[w~ hU i.anwl’qaiptnlihpp Li UtiLIbuIpaIUnlpInhlIbhpp, npnbp janqwp1~t[h~ titi, pwjçj PWbLIh
~,h1iwbuwLiwb hw2Ubinh[nipjniblibp[i hpuiu.jwpuiljUwb oriijw rwnLpJwLlp rjbnLiu nLdIl Ub2 abli iulbL: PuibLip
Uwwrflip Li L~[ipwnb~ wjrj uwwbri.iupuibbpp nLd[i Ub2 Uuibb~ntg hbuin:

thZLJU 9 cd’/iliwVuwLjuits qnpa/i,p1i&p~
2014 p. hnLflhu[ib UUUIu-li pnqwptjbg ~LLFU 9 c.$fthwUuwQwui qnpajipzjbp> uwwbrjw~m~ 4bp~1JW~Wb
mwppbpwLip, npb wpuiwgn~nW Li ~4ibwbuwLjwb qnp~[i~bbp[ib L[bflwpbflnrflJw[uwq~~ P~L~P LL1nLLL$P1J fli
iJin[uwphlinLd Li LLLIU 39-[iLi <cth/iZiuiZiuwLiwLi qnpa/J9Iibp. 5UJuJUJ2flLLIQ ü1WL/lflhLFflfl, Ii ~LLJU ~-h ~fl[flfl bwIuLJ[iU
uiwppbpuiL~bbp[ib: UU1LIJ1JIIWflWQ bbpL4wjwgbnLLl Li ~uiuuiLjwpqdwb, LwQlUwb, Ilbau4bu bwLi wpdbqptjtlwb Li
hbswL[npUwb hw24woUwb bnp iqwhwU~bbp:
$LLJU 9-p flLdfl Ub2 Li Uinbnal 2018 p-li hnLbQwph 1 -liii LiwU wjr~ wuuwpujig hbuin uL1u4nr~hw2L[buinL
dwUuiUw1~w2ppwbUbph huiUwp: Pwgh hb2w4npuwb hLu24wnnLllhg, hbwwqwp& 1j~pwnnLUp u~whwb2iJnLU Li, uwt~wj1i
hwUwqpb[1i mbr~bLjwwi[nipjwb L[bpwhw2i[wpLjp u~wpuiwq~ip~Li:
Pwbijg bwfuwwbunLu Li LJ[iflWflbLlJflhi

UU1LUIJflWflU1Q 6WULLQbIJ1U LUtigUullJ L4flLlflWl]WJ[ili wqqbgnqajnLbp

tntiijit[W lillOjili Lptu2[UtItuö2ltJhniJpnLU

hw24bmni

Li wnwbg hwUhUwuiwulwb mbi~h[~unn4nipjnWp 4hpuJhtu2tIuJpLjtiLnl:

PwULjp qinb4nLU Li $1JJU 9-li LflipwnUwb wqrltgnipjnLbp qtiwhuiuib~nL tI1nLLnLU, uLuLiujili wjqauqqbgntpjwb npLtt
nn2wUiiw qbwhwlnnLU qbnliu wn1~w LLi:

(w) flwuuiQwpqnul U ,~UJØRLL1

9-p hwUw&wjb, P~L~P ulwpwpwJ[ib ~,[iUwUuwLjuib wLjui~4bbpp, npnbp Lbb hwuwujwuiwutuuiuinLU
“puipuinwajbu hpUbwL~uiU qniuwp[i Li uinL~nubbp[i 4ówpUwlin aLuUlwU[i2[ib (SPPI), u~qpbw1jw1i 6LUIJWLUWU dwuwbuiLj
qwuwi4wpqL[nLU Ub npigbu hnwLiwb wpdbpnij’2whnijpp LjwU LflJwu~ Up2ngni~wLlii4nn; Uju LwLIiUJUP2P hwuwawjb’
u~wpui9wJ~b qnpâp~bbpp, npnb~ abb hwUwu4wmwujuwbniU <<QwpLiwl[npUwb h[iobwtjwb u4wJUwbbbp~b’>, bbLulliuh,2
Liii LqWpnLlJwLJLInr~ijlnjUWpL{Uwb oujgpnbn4qnpa[~bbpp LjwU wriwbg rthqribu~ ~pw4nub~h QwpLibpp, qbwhwuii[nui
Liii [ipwL~wb wpdbpnif ~whngp[i LjwU ifliwup U~~ngnQ: SPPI 2w111wbh2hb hwuwaiwuiwu[uwbnrlu4wpuinwJ[ub
~ihbwbuwLiwb wL~ui[ii{Libp~ hwUwp uLiOjilJWLjwb 6wbWaUwb dwUwbwlj flWuWL]WflqnLUQ flflfl2LIflLU Li p[iqbbu Unr~bth
hilUwli iJpw, npp hwuwawjli wJr~qnpaIi42iibpp ljulnw4wp4nLU Liii.
$LIJU

•

qnp~ppbbpp, npnbp u4wh4nLU Liii ujwjUwiiwqpn4iiw[uwwbui4w? qpwUwLiwb hnu~bpp uinwiiwLni
bu~wmwLjnij, Lw4lunLU Liii uiUnptn[iqwg4w~ wpdb~nU,

•

qnp~[i~bbpp, npniip Lqwh4nLU Liii a~wjUwiiwqpn4bwjuwwbutjuø ~pwUwLjwii hnu~bpp uwwii WLflL U
Qw5wn~p iiiqwwwL~nij, Lw~Pi.InLU Liii PPWLiW1J wpdbj2nif WJL hwUwiqwpi4iw~ buiwuJinli U[i2ngnLl.

•

~ qiiwhwwQnLU
Liii ipwujLuii wpdtlnnul’2whnLlp[1 LjwU IJJiWU~ Up2ngn4:

ULjqpiiwL~wii &uiiwLduuii duidwiiwLi pwduwj~ii ~luiiwiiuwLiwii wLjm[ii~LiLipp Lqbui9 Li quiuwujwpq4bii npujbu ipWtjWii
wpdb9nif~whnLJpji LIWU iftiwuji U~~ngn4~Wi4i4nq, piugwrinipjwUp wjii r~bujpbpp, Lipp flflfl2flLU Li LIWJ WOlILiL, wr≥wiig
hbmwqwjniU L[bpwiiwJLiunL ppw4nuii~p, qpwii~ r)uluWl4WpqLi~ npulbu briwLiwii wpdbpnif WJLhWUWLMWPLPWLI bLIWUInF1
U[i2ngni[aulijlUniy hpwLiwii wpdbpni[ wjuhwuwu]LupLpwL4 LiLJWUW~ Up2ngnqLWl4itlnfl pwdiiwjpii qnpeppiibppg nr~~
ppwgQw~ U~pwg4wa 2WhflLJPii ni ifuwub, pwgwnni~ajwUp 2whwpwdhuiibnh, 6wiiwa4nLU Liii wj~ hwUwiqwpi]iw~
~4uiiwliuwLiwii wpqjnuiipiibpnui, wnuuiig 2WhnhJPnLU LjwU ifuiwuniU hbuiwqw ifbpwqiuuwljwpqUwii:
19

201 7p. ~kPUaUuw1iwU hw24bm4nLpJnLbUhp[th
“UUtiriflwpwULi’> ØRD

3.

1~~ig ~aIbnpwqpnLp;nLUUbp

Lwz4wtqwhuiLjwb huiz4wnijufli 112W’LI wtiwm flWftWflWLJLLfliflLf~JflLbbtij1~ WtItjlfltfIflLtT
(2i.unnLbwtI nLpJnL’b)
(h)

‘3tinhu ~I~[ipwn4nqbnp uwwbqwpmbtip Li. dttjbwpwbnq~jntbbbp (zwrrnLbw[inLpJnLb)

$~bwliuw[~wb ulwplnwtjnflnipinilRihp[i rjLuuLuljwpqnalp IiLWLjlflhllfl h[nJUw1~w1jnW JUnLil bU wUqinqin~u LLIJU
39-ji ujwhuiU2Ubpji hwUbUwu,: UewUgjw~libp qnflö[lJ2UtIflfl LI2WflnL1JW~IbU LWLIiQbL hnw~u.iU wpdb~ntf 2whnLJpP ljwU
Q~iwuI~ Ubsngnt
PwULip WLJUL4WjnLLI t ,n~i wjU wL~nj,LfUbpp, flflflUj2LUiLfujflLU bli hnwLjuiU Wfldtj2flhl LJ2WPnLUWII[1 LuJLPbL hflwL]wU
wpdb~n4:

t. nfl LL1wPUWUJJI1U wpdb~&qjabpp, flflnUJ2lJbflLJLUJnLUU qwuw1~wpqi1w& tili npLqbu Qw&unJ2jl hwUwp
UwulLbuJi, ~bLUU 9-n4 LlLwLll4bU hnw~wU wpdb~ntf wj~ hwUwiqwpt4iuilj bujwUuih Uj1~ngnq, ~wUh nfl PwUtip
uJtIULJwLnW t n~ llIlw;U ujuihbLwir~ wLIulPLfLibpp ujwjuwliwqpwj[1U rIpwilwliwU hnu~bpp hwLjuipwqptl1nt hwUwp, wj~
Uwli huilbikuinu rup hwnuIluuitJhnflhU hpuIlIwUwcilihL LuLiwU qnldwpnL[L[LuSwnpUbfl: UuiLuutInhti t, nfl rn~nn
L{uIflhIhpp ujhtn~ t rut~unu phi <<ruounuulhtl tiitqp qntiiiup~ Ii rnnhintiiihp[i LI~uinUuiUn ~.tItIiuIiIh2hU Ii LI2LL.IPflLIJIULJIIbU
LwPqhL wtinpinpqwgi[we wpdtipn4:
U(4IJLILULI[nLU

p)

Upd&qnqnuf

$LLIU 9-p uiwhwU2nui L PwU1ft~g 6UJ1JUQhL u4whnwm wUnpui~qwg4w~ wpdb~nLI LjUJU ~flU1I4WU wpdb~rnf WJL
hwUwujwpgiwI~ buIwUulh tlh2ngn4awLh4nq pnIpp Lqwflulflwj[1U ~[iUwUuwLjwU wLiu1h~Jbph, flULulbu UwLi 4wpLjwj~U
ulwnulwLtnpLtwan4ainLljubnh Li bnw2[uhpubph q~n4wL]UL~w~L[nq L[wflLjWJ~1U LjnpniuwUbp[, (Uq1.i) hwUwp: 9whniuwp
nnn2ltnLll t U’-P-i-~ hhuwb ilpw, npp Liwuiijuø t hw~npr~ 12 wU~uUbpp pUfawQJ2nLU qb~n~m~ hw4wUwLiwUnLpjwU hbw,
pwgwnni~ajwJp wjU nbujpbph, bpp wLjin[iu,p uL~qpUwLJwU 6wUw~nul~g hbuin mbriJi t niUbgbt 4wpLJwjhU nhutib
U2wULu~w[h inn: Ujq ~bujpniU uiwhniuwp hhUi4w? t wL~ui[iQfl wUpnn2 dwuLjbinh pUpwgniU ULN-ji Upui:
biab Th[1UwUuw1~uiU wljuifiilp hwiiuiiqwuiuiu[uwUnui t q1jiJw~ LjwG umbr~w~ wpdbQpLl4w&ThhUwUuwUwU wLjui~UJi
uwhUwUtlwUp, ujuiw ujwhniuuip hw~qwpLj4nw t wL~ui[iUJi wUpnn.2 duitILibuili pUlawonLu UL1l.i~h 4inqin[unip~ui1j
h~UwU tJpiu: Uju ifini~niU PuiULjp w4wpuibL t ubqUbUuiwtjnpniup, hwdw&wjb np[I 4wpL]uJjhU ujnpt4b~p lipwdwUUJi
bpbp Uwubp[i U’-l1-4-h hw2QiupL]UwU hwilwp’ hnwu1wpwUw~wU wU&utg wp4w~ 4wpLjbp,hIigin~ab~ It wji
UwUpw~w[u/uujwnnqwIjwb qwptjbp: PD, EAD and LDG Unqbttbpp W4Wflu1WLIWIJ iflnLLnw bU: UwLlpnuilimbuwLjwb
gnLgwU[i2Ubpp, npnU~ ujbtnv t oqinwqnp~4bU PD UnnbOibpntU, Itu hwdw&wjbbg4w&bU Lflibphiwjniuu 4bflsUwLiwU
pbuinwqnpuwU iliniLnul blJ: U’-1’-4-h ljujU[uwwbuikuU hwUwp PwUIjp hw2UJi LjwoUlTbpbn ugbUwIiUbp’ hPUlJwliwU,
LwtIwlnbuw~wU Li4ujuiwwbuwLjuiU:
&‘LUU 15 cLwãw/unpqZi&p~ hWn ujwjdwliwqp&p/ig hwunLjp’
$LJU 15-p hpwujwpwhibt t 2014 ia-h dwj[iujiU U lpnqin~4b~2016 a-h wulpji1fU: UjU Lji]iñluwphUP hwunLjfah
&rnlwaJwU ~LUU-Ubph Ubpl4wj~u pn~np ujwhwUsbbp[iU: 2018 p4wIjwU~ hnW4wp~ 1 -liii I~wU qpwUhg hbinn utlu4nft
inulfibLiwU dwJwUwIiw2p2wUUbpP huidwp ujwhwU~l4nLU t [pwpdbj2 hbwpUlawg L]hpwnnqajnib ljuiu jinijin[u4wa
hbwpUlawg LfliflwnnirajniU: PwULjpUw[uwmbunul t pUqniUb~Unp uuiwbrjwpuip’ t]inifrruqw& hbwpUjawg Lj[ipwnuwu
bqwUwI~ntf ñwUwabtn4wtgUwU L~nLmwLiwihU wqqbgnirajniljp mWflbuLjaJ2h Lpw2[u4uj~ 2whnLiianLU 2018 p4wLjwU~
hntUi[uip[i 1 -~U, wnwUg 4bflwhw2qwflljbpiL huitibuwmwLjwU wbqbL~ww4nqajniUp:
$LLIU 15 p uwhUwbnui L h~Uq~wj~bp[i UnnbL’ hw6wjunpqUbp~ hbui u~uijUwUuiqpbp[ig hwunijph hw24woUwU
hwUwp: $LIJU 15-h hwtiwAwib’ hwung~p ulbuip t SwUwaUJi jin[uhwuinigUwb qniJwp~ ~wqintj. np[iUljwuiUwUp
pUIIbpnLrajnLUU iuL~ULiwLnLU t uuiwUui~ linwintUp’ hw6wfunpqjiU wuipwU~Ubp U awnwjntpjntbubp l~in[uwUgbtni
nhUwq: UwI.juliU, wntjnuwi[iU bljwdniLnUbpp Li Uh2Unpqwl{ñuJflUbpp, npnUp ThhUuiUuiuLjuii qnp&ppUhpp U
Jwnaw~wLnLp;wU wUpwdwU Uwu bU LjwqUnul, Li2wpnLUwLlbU qinU4b~$LUU 15-h 2p~wUw~Ubp~g qnipu U
IjLjwpqwt4np4bU wit Iihrwnbfli utnwUqwpwUbpn4 (op.’ $LIJU 9 Li SLUU 16’ cc~wpdwQwjnipjnth~): UpqjntUs2nLUUnp
uwwUnwpuih pbrjrnUnidp wqqbgnqaJnLU~{i nLUbUw PwULjli hwuniiia[i ULi~ iwuji tw:
PwUtjpbbpLjwintUu ~fi wLIU[jwLnLU LwLjwU wqqbgni~ajniU $LUU 15-li pUqntUUwU qen4:
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201 ?p. ThPUw1Juui1~uiU hw2tJbUlLjnLIaJnLU’lthpfti
Li jig awunpuiqpnqajnWubp

Lw~Qwu~whwIjwb hui2tlwndwiib2wbwtjwjJi ~wq,w~wtjwbnqeJnLbbtipji wtltjinØinW
(zwnntbwtinti&jntb)
(h)

‘ThnLz.u 2ljlipwntjnftbnp umwbr~wpmbbp Li. dbtftiwpwbntpjnLbbhp (zwpnLbwLInLpJnLb)

.tLIJU 2 PwdU&uindubph tjpw hpubqw~q6wpntuvbpp qnpbwppZibph rjuiuwt/wpqnLdp U ,~WL/iflLL1Q.
ønginlunl[aJnLuubp $LLJU 2-nu~1:
LLUUIu-lj pnqwpLJb~ t $LLIU 2 <<PwdUbuinUubp[i Ujiw hpdU4w? L[&Uflfltülibp>’ uwuThrlwpui[i t4intJin[unipjnitbbpg,
npnU~ 4bpwpbpnLU tib tiptip hhiRiwLIwU nLnPwUbPh hpwJnLuiflji wow2wgUwt u4wjUwUtbpji wqqbgnlpJnLUp
qpwUwLjwU Uji~ngUbpn4 Uuip4nq’ pwdlibwnuuhpji J,pw hjiJbqwe 4&upilwli qnp~up~Ubpji qpw, na nbajiqbuzn[i
2whnLpwhwp~ji qenq ujwpww4npntp;nwlibp[i hw~4uJUgUwU hUwpw4npnLpjuiUp pwcftibinndubpji ~ipw h[iJUUw&
4EwiIUuiLi ~ ~WUwUwjI(4JILUu, U IIw~4wrzriiUu, b11p pwUlJLiuiIiiluLiI’I’ Ujiw ‘I’UU4wö 4ãwIiUwU
qnpewppbbpji u~wjUwUUbp~i 1f~nL41nIunL[ajw1J hbwUwb~n4 ~pwbg qLuuuiL~wpqnuIp Ljinjut{nLd t ~pwUwLjuiU
Uji~ngthpn4UwpLjnnjig pwcftiwj[ili qnp~jij2lJbpn~iiwpLjnq1Jbp~i:
L’U1;hpnLpJn~lilihpg ujhtnj~ t Llhnwnhb [jin[jin[unLp;nhlftihpU uiniuligliwfunpq thuUuAJluLIlu2p2lIiUlJhph
itbpwhw24wph]Uwb, uwL~uijb hbui~bpwg 14ipwnnLpJnhiip pnLj[wuip4nLU t, bpb jiflIjin[unLpJflLUUbpg LjjipuJnIJflLU blJ
P~L~P bpbpn~npwUbppbLjunndwUp, Uw;Lu~whwU2lJbpp pwqwpuipqntUtib:
c~flq1njUnLpJnLu1J flLcfji ULI2 L UuILinLU 201 Bra-Il hnLU4wpjl 1 jig hbuin uL~ut{nq hw24bwnL dwUwUwLjw2p2wlflJbphl
hwuwp: ‘-LwrLwdwUL4bul LfllpwnflLUQ pni1~wmpbiji t PwUUg UbpLjwjniUu 2p WLJ1JLJLU[nLU twljwli Luqflbgnlpjnhll
Lhnhlln[UflLpjnLUJbph QIJI)T1L1JLIWIJ hbuiLnubgn4:

&LUU 16 ccqwpawqw~nLpjnth)>
thLLIU 1 6-g pnqwpLj4b~ t 2016 p.-[i hnüj4wpjilj It qinjuwppbnal tLLLIU 1 7-[th’ ~4wpatL4uJjnLpJnthn, $LuLJ~ 4-jill
aZwLlwawJliflLpJflLZiZJbflnLJL/WpawljUJjnLpJUJii W(lllWjflLpJtUZIflpfl2flLth) ULM-4 1 5-jib’ ‘c’4npàwnbwQwü qwpawQw~ntpjnai.
/upw/untun,j ujwjUw~iLsbp’ Ii UIfli 27-jib’ ctqwpawqwjnLpjwzjppwqwQwujau L1bpwnnr~ qnp&wp91Jbp~
pnqwbqwqnLpjwti q&uhuRnnLdp?: $LUU 1 6-~ uwhUwbnLU t 1[wnaw~wLnLrajwb 6w1JUQUwIJ, ~wtjiUwlj, bbp1~iujwgUwb U
pwgwhwjinuwb UL4QJ2nLlJ~lJbpQ Uu4whwU2nLU t LIWP&UIjUJL1IbpjIlJ hw24wnblpn[np qwpawI4wLflLpjflLlJubpQ
hw24b~2nwJjib Upwubwtjuib UflflbIli [ijIGUJU iljiw LLLIU 17-Il ~i[ibwbuwQujb Qwp&WLjWLnLpJLU1J hw2QwnUwlJbUwlJ:
UwwbrjwpulflhibpwnnLU t ijLup~wL~w~nirajwlj Swbw2Uwb bp1~nL pwgWflflL[aJflLlf gwâpwpdbl2 wLjuijnjUbpji
UwpAwtlUJLnlraJnLbbbp UI~wp6wdun1Ijbw 4wpawL4wlnLpJnWbbp (wjupbpli, 12 wujiu Ljwdu4wI~wu dwULjbwnij
Ltwp&wLlwLnLpjnLUJbp): Lhup&u1jw~nifajwb dujUt4bmji UbLjlJwpI4jl wuuw1atjjl qpni~ajwUp QwpawllwLp iqbui~ t 6wlJwTh
aIwpulw4npnLraJnLlJ tlWp&wllwLnLrajufiJ LjówpnLUUbpfl L]wwwpb[nL hwUwp (wju[lb~U, 4wp&wljwLntjajwb
ajwpwwljnpnLraJnLlJ) Uw1juijiU~ nppbbpLjwjwgbntU t 4wp&wL~w~ntpjwU dwUL~btnji ~UpwgpntU WL]U1[IUJ1
oqwwqnp~Uwb jipw4nib~ (wjujib~b, wljuijiUjj’ oqtnwqnp&lwb jipw4nLb~ji aLtnUJ: ‘-Iwpawljwoibpn ulbuw t
wnwlj&[ib 6wljw2bb LIWP&WLItULr1LIaJWU u1wpinw4nprn1ajwb q~n4wnLjnubbpQ lioqinwqnp&Iwb jlpwUnLbj2h aUn4
wL~tnjiUJi wUnpwjiqwgiiwjji qanqawiuubpp:
‘twp&uL~w~bbpjigbwLi Ljtqwhwb~~ 4bpwqlJwhw1nb~4wp&w1~w[nLpjwb qön4U~UJpUlUJL[npnLrajnLbUbflQ npn2WLlb
jipwqwpêrn[ajnhlfllbpji ultinji nLlJblJwLnL r[bu4~nLU (opjibw1~, 1{wpawL4w~nqaJuiU dwuLlbulll tjinijinjunL~ajntb, wu~wqw
qwpawIJwLnLpJwb i{5wplibp[i qinqin[uni~ajntb, npp ujwjUwbwtjpp4uø t w~r~ J6wpnLIJUbpji npn2Uwb hwUwp
oquiwqnpaqnq [ib~bpuji L4wU qinFuwpdb~ji tJinlflnjunLpjnLlinLfl: rthtqnbpji Ub~ UuiuniU 4wpawl4w[JJ ajbui~ t &ulJw2[i
Jwp&wljwtrurajwb L14w[Iuiw4ii[ IIIL[dJW1J 4LuIwqbwIIwuIrILU[i njiujLu uquiwqnp~Uwb liriwlIrILbuli &Lniq wUuiIitJIi
~~qpwnLU
thLLJU 1 6-n4 qwpawwntbbpji Ljnr~Ujig huj24wnnLIJQ qqwipnpbb ~fl Ljin[u4bLbbpLJwjIiu LLLJU 17-li hwUbUwui:
qwpawuiniubp~ LJ2LUPflLbLIJIIbU flwuwIILupc[blpntnp qwpawL]w~nqajnWbbpQ oqwwqnp~ti~n4UUU 1 7-ji
~wuw1jwpqUwb u1~qpnW~bbp~, Ii wnwb&lwgbbL llwp&wIlwLnLpJwb bpI~nt utuwif qnpewrfliwLjwb LfljlbwbuwI4wb
4wp&wL~w~pL~ajnWbbp:
~LUU 1 6-QbwLnquJhuJLi~nLU t LjLup&wL~wLbbpjib LtI[WpALUWnL1JLIpji1J pwgwhwjmbtwilbujl 2wU1 ulbqbljwwQnipjnLb,
~wlj LLLJU 17-p:
$LLJU 1 6-~ nidji Gb2 t Uwbnul 2019 ja4wLjwb[i hntb4wp[i 1 -jib IjwU rjpwbjig hbuin uLjuLjnqhw2LjbwnL
dwUwbwLjw~p~wbbbp ji hwdwp: ‘4wqwdwUL~bw I.4lpwnnui~ rang[wwpQnLG t, ~wjg nabwjuRwb I1wqGwLjbpa~nLpjnLbQ
Ijuijuji Ijjipwnb~1LUU 1 5-s: ‘-twpSuiL~w~~ 1~wpnq t L][lpwntituuiwbnwpwp wiipnri2wt4wb hbtn~bpuig ~wG Ljintpnjui{w?
hbtn~bjawg GnwbgUwUp~
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3.

Liu2i.I.wulwhw(]uiU hwztj.wntlwb b2wbwl.fwW flwftwj2wtjwbnLf~JnLb1Jhp~ Wd4)fltIlflLd
(2wp nibw~nipjnib)
(H)

‘3tintiu ~Lf~pwni{nftbnp utnwbijwpwbtip ft ütitfbwpwbntpjnLbbtp (zwpnLbwLlnLpJnLb)

2018 p.-jit Pwliljp ~2wnn~w1rh qbwhwmb[$LUU 16-ji hLiwpwqnp wqqbgnqajnW~ hn ThhliwUuw1~uili
hw24bm4nLpJnLbUbpP UjiLu:
sw11bqwzipwp bjwqnwblip 2074-2076 dwtfwlswqwhunnqw3’ (pnqwpqqwa 207 6p. qtxlpnlidptpftZj)
PwflbLw4nLJUbpnUbpwnnLU tiU.
ffi2U1411 U&QLiwpwZinqajnth 22— c<UpmwpdnLJpnLI qnp&uppZibp Li L1wLs/uwqawpqwa q)n~hwwnLgnLu”
Ub~1JwpwbnLpJnLUQ huLnw(lbgUnui t, nj1 n~ rgiwUwjhb wLjui[nJ[i Li n~ fl[lwLlwjIfiJ U4WflWW4flflflqaJWU
wu~w6w1jw~Uw1J dwUwbujU Lj~u1j~uwQ~5wp[i umwgduiU LjuiU ginjuwuguwu wpr~jntb~nu] wnw~wgnq
hwUwulwwwufuthlj wI4u4~ifli, awjuubp[i Li bLjwdnLuluibp[I (L~wU rgiwlig Gb Gwu[i) ulgipljwLjwli áwUwaGwb hwGwp
oquiwqnfialjnrLuLflnp L[1njuwpdb~Q nfln2bUiu qnpewp~i WGULU~a[1L1L wflj wUuwpjiLfLi Li, bpp LJwqtIw1{bpu~nL~aJnh1jQ
uL~qpUwu~bu óW1JW2nLG Li Liw14uwL.tfiwph{wa q1n[uhwmnLgnLU~g WflW~WQflIj fl~ flflWGiujjlLi WLp.njiijfl Ljwtl na
qpwuwj jib aiwpwwqnpnirajnib~: UbLilJw~wbnLpJnLbp flLd[1 Gb2 Li Gwbnui 2018 @4wLjwbh hnfti4wp[i 1-[ib Ljwil
qpwb[ig hbuin u1jutjnqhuJ~4bmnL dwGwbwLJw~p2wUji hwULup: Luibji np PwbLi[i ~b~auig[itj GnLnhgnLGQ
hwGwu~wwwu[uwbnW Li Gbtjbwpwbni.pjwb~, Pwb1~~ 1h wllbLIwLnLG LiuiLLwb wqr~bgnLfaJnLb jip ~hbwbuwL~wb
hw2LIbw4nLpJnLbbbph Jpw:
$LULFLI L7&LIIJWpWIJnLI&JnLU 23 ccLJuinPn2nLpJndJ 2WhflLPWIIWPQIJ hw2cJwpL,JwZJ QwIinZili&p/i qbpwpbpjwj’>
UbljbuipwbnLpjnWQ 4bpwpbpnul Li2whnLrawhwpLUi hw2L{wr1Gwbn, b’ip hwpLi[i hw24wpLjg ulwpnLbwLfnLG Li
wbnpn2nLpJnLb, npb wqqnLLl Li LLLTU 1 2-li LI[1PLLJIiLIW1J tijiw: UIiL]UWpW1JnLpJnL1JQ ~]i LJfiflWflL]pLG LLLJU 12-h
2P2WUWLIPQ nnLpu hwpLjbpji L~wG hw4w~wqpniUbbpji ijjiw, jib~u4bubwLi~ ujwprnbwljnLG L~nbLjpbui
Lqwhwb~bbp UJbnfln2 hwpLjwjjib UbLjliwpwbnLpJnLbbbpji htjtn L~wujQwa uinL~nubbpji Ii uinqdbpji JbpwpbpJwL:
LjwqGu.iLjbpu1nLpjnLbg IIJbWp Li npn2h. wprun~JnLpwRwb2JnLp wbnpn2 hwp~wjjib GbLlbwpwbnLpjnW ulbwQ Li
r~jiwwpLjbLwnwbajib rab LIbLI Ljwd Uji uwbh uJ)Lwbnpnz hwpI4wJjib GbLIbwpwbnhraJnLbbbfl[i hbin Ujiwujib: 9bm~
Li Ljjipwnbl wjb Gntnhgnu1~, npb uJ1~hLb LulLf Li LIuib[uwLnbunal wbnfln2flLIaJLuU huLnwUbguwb wflfljflLb~Q:
Ub(4bw~uJbnLpJnLbp bwLi QbflwpbpnLG Li hwpt~wjjib Gwpujibbbpji L4nftujig LJwlflwflL[wahwflL]LlJJjiuJ
GbLjbwpwbnL~JnLUJbpji rflluiwpLJnLtlbbfl[ftJ 4bpwpbpnq bbpuiflpnLpjnLlibbp jib, npnb~ wfl4nLLl bb
ljwqGuiljbpu4nLfajwb linqujig, jib~iqbubwLi wjb hwbqwGLubj4iu, ab [lb~u4bu Li LjwqGwLjbpu]nLpjnLbp q[iwwpI4nLG
ifiwuinbpji Lt huibqwGwb~Uuip[i LPntllnlunLaJnLbbbpo:
UbL]bwpwbniaJnLUU nidji Gb2 Li GwbniG 2019 a4wllwbh hnlbLlwp[l 1-jig LiujU qpwbji~ hbtnn u1]uL{nqhw~L~bwnL
dwdwbwLjw2pswUibpji hunkup, uwLjuijb qnjnlajnLb nLbbb npn2wLIji wbgnWwjjib u.jwpqbgnubbp: PwbLip
4u1]ujl L4iPWnbL GLLI1JWpLU1JnLaJflL1JO qnp~nr~nLajwb Gb2 lknbb[nL op4wbjig flwbji np PwbLj~ qnp~nLL1 Li ~wprj
hiupUwjjib i~ji~w4wjpnLG, UbL~bwpwbnLraJwb LihflwnnLGo L~ujpnq Li wqnb~1Jpw ~jibwbuwL~wb
hw24bmllnLrajnlbbbp[i Li u4uJhwb~qnqawbnpwqpnqajnLbbbpji Ujiw: Pwgji wjr~. PwbL~jib Lwpnqt uibhpwdb2ui
~ Lipbawgw4wpqbp tnbqbL~wm4nLaJnLb uLnwbwLnLhwGwp, npb wbhpwctb2ui Li
UbLjbwpwbnqajnLbQ duiGulLiwL[ib ~jipwnb~nL hwUwp:

4.

Ubqtfbbmbbpli tjhpwph~wLmbljhljwm4nLja;nLb
L{wnw~wp~wLwbbajwujwLJtbpn4Li h[i1JU~b~n4GwrnnLgqnqwu~pwbJ2bbpji Li awnwjnIjaJnLlJbbpji
wwpwuibuwLjbbpji 4pw’ PwbLj0 pwdwbi[nul Li hbmLtjw~ bpbp ubqGbbuibbpji.
Uwbpw~w[u pwbLuij[ib
qnpenibbni~ajnib
tlnpu]npwuljiqpwbLwjjib
qnpanibbniajnLb
Ur2buipwj jib Ubbpqpnidwj[ib
pwbLwjjib qnpenLbbnL~JnLb

â~jiqp~uJjwb wbawbg Li ijinpp nL Gji~ jib ~bnbwpLniajnibbbpji LuL[wbqbbp,
uulwnnqwL]wb 4wpLjbp ji uipwiiw~pnii1, oijbpnpu4uibbpji, 4wpLjwj jib
~wpwbpji uujwuwpLinui, ibnpp Lii1jiL~pn tjwpLjbp:
~-~flflu4nflWLflji4LL[ibuwjimflLgjinbwLhwówjunpqbbfljib 4wpljbpji
inpwUwrpniG, wQwbqbbpji LipbrawgjiL hw2ji4bbpji iwgniG LiuujuiuwpLinLU:
qwbawujbinw~wb Li $jibwbuwLwb, bbprpniGuijjib pwbLiiuj jib
~wnLujnLainibbbp Li WJL LibbtnpnbwLjwb qnpewnbnqajnibbbp:

22

201 7p. ThPba1,uwlIwl,i hw2Ijbul4nhIaJnWUhpIlU
Iflig âwbnpwqpnL{a)ntbUbp

“Udbp[iwpwbLp’ PPO

4.

Ubcp1bbmbhp~ 4tIPWPLIPJWL mhqLiL~wmt~nip;ntb (2wpntbwtIn’ajntb)
flbunLpubbp[1 pW2[UIJLIIU It qnpanL1JbnL~aJw1i qlJWh WU1tKuIJ1JLI UU1wI,~n~qb1jw4wpnL~a)nLUQ hbmunW t hn p~qUbu
LlIluJQnpbbph qnpeujnuwljwb wpnintuplibphli wnLu1iôjTh-wnw11&~1J: CwhnLpwhwp~Q (IWOW4WPIIF1LU t1JLU[UI2LU1J
2whnLpwhwpUu 2whnLJph h[uIuiU Lijlw U pW2[UUnUI t qnpauinliwtjwL ubqUbbwljbp[i Ub2:
QnpàwrthuiLjuiu ubqUbUuThbp~ d[i2ItUbp~41U tjlnhliwUgnLUUbp[1 q)ibp~ hwUwulLuwwuNwUnL[1 bl~ 2n~LIwJLu~wb
ulwJUwUUbphU, [IULUIbU bppnpqI~nr~Uhp~i hbtn qnpewpplthpnul:
2017 Ii 201 6jap. oUjawgl2nul wpwuipIlb qnpefluL]bpnglg LIwU hw6wliinprflig uwLugqwa U PwULiI’i QIJflJ1W1JflI,[1
hwung~ 10% Lt wqbiJi qbpwqw1,jgnr~hwunhjpntjnpUL qnp~wpj~ ab qpwbgtjbi:
U1nnp2tIw~ wr~nwuJIl1jb~~1jbpLjwjwgUniU bli PWULJI1 qnp~wriUwL~wU ubqUbUuibbp~ qanq bI)wdinh U2whnLrab,
Iib≥u.Jbu liwU wnwuahlJ wLiwhijubph UulwpLnwl[npnLraJnLlAJbp[1 L[bpwpbpJw~tnbqbLjww4nt[aJnW.
Unuwpwj/Ei Ii

2017

9nLlnulnh]nuwJpilbLlwUntw(ewlvu)
9niui nLmnt(nuwjIlU bLiluOnLin
U~~ubqübUmwJJ’IU b1jw~niw (&iujuu)
4npawnbw~wb zwhntjp
UpdbojiL~nW~g Ljripnwinbbp
Uw2[1Lu~nLpjnW U wUnpui~iqwgIiw
Llt&lJwLjwqUh q~ni~ Ii WJL othlhwtnw Qwp~tuL~uAi
awNubp
twhnLJ~&dI1btLtawhnhIawhwphl
~WhnLpwhwptjj1q?niJ~ui[uu
LwztIbmnL uiwptlw 2whntna

2017
Sn~nuujLfliflpiiw1iuw1~uit wL~inhQ~Jbp
Snunuwuhp ThlThwtuwtjuit tqwpmwQnpnq&jnwlibp

UwZq,w~w/u
pwls4wj/i?i

‘inpujnpwmfti/
pwVQwjftZs

ZJbp4pnLIJWJ/1ZJ

ql;J;d,JLLstnLfa—
jilL?!

qnj,d,uUL,,tp—
jflL?J

qnpd:,LIsbnLp—
jrn1~

C??iqwiIMj~

huiq. ,jpwtf

hwq. ijpusd

hwq. ,rnwLf

hum. ,pwLf

(2,737,694)
1,482,223
12.066,784
10,811.313

16,375,403
2,833,507
(8,034,602)
11,174,308

4,726,600
3,000,275
(4,032,182)
3,694,693

(703,438)
(647,915)

(5,108,206)
(108,856)

(111,072)

(5,811,644)
(867,843)

(5,941,305)
3,51 8,655

(2,356,313)
3,600,933

(1,166,513)
2,41 7,108

(9,464,131)
9,536,696

(696,119)

(712,397)

(478,193)

(1,886,709)

pwIiljwj/iZs

—

2,822,536

2,888,536

1,938,915

(Jwvpwewlu
pw?~4,wj/iV
qnp~nt1itntp-

‘inpujnpwm/nJ
pwVL~wjflL’
qnp~nthbntp-

Untzu,pwjlfls It
Vtp4pnLJwJftZi
puth4wj/,Z,
qnpèntu&ntp

18,364,309
7,31 6,005
25,680,314

7,649,987

JflL?J

jnt?i

jilt?!

t2liqwtfMifl

hwq. qpwcf

hu,iq. qpwd

hwq. afiwa

huiq. qpwif

78,557,262
248,023,707

412,689,748
335,400,570

74,240,375
17,535,534

565.487,385
600,959,811

SnljnuwLj[1p WL]U1[it{IJLiflfllJbpuJOnLU bli Uw6wn~tl hwuwp Uwu,~b~[1 ~~UwUuwL4wb wljulh4bbpo, rwUIlbpI’ftJ wpqwe
mnljnuwljjlp 4wpljbphi U q1n[uwont~ajnWUbpp, hwljwqiup&hbinqudwu u~uijUuiUwqpbp[i qen4 uLnwgqb[]~
qnLt]w~11JbpQ, hwñwtunprllJbp[ilJ wpqw? hunlw[uwrib 4wpljbpg U LflfltUWUlLfrlLpJnhlJlJbflfl U U[th~U UwpUw1~ dwU1~bwu
ujwh4nrjtbprjpnLd’Libpfl:
Snlinuwljjlp alwpuiw4npntlajnwbbpu libpwnntU bU pwliljbpIi wqwbrgjbplj flL tflitugnprj1jbp~ (pwgwnnLp;tutlp
nuwpn hw2htfUbp[i), hbmqlitlwui Lqwjdw’Uwqpbp~ q?n4 Q6wpiJbiJ1~ qnuIwpUbp~, hw5w[unprjljbph ubrawobLi
IlW2hLflJbflb flL w4wUI3lJbpQ, enr~wnLlLIwD UIWPU1)2WjjllJ wpdbRrr~bpo, WJ~ 141fl[UWflflL Ufl2ngbbpo flL UO1flflWFjWU
141n[uwnnqajnLblJbpfl:
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4.

UbqUtibmbbpli LItlpwptIpJwL mtiI’),bIjwmL{nLpjnLb (zwrrnLbwLinLwJnLb)
201 7ra.-[ilJ Pw1J1~~ 4bpLtAJwJbL t Utipp~iU U[l2nglitip[1 wpwlj4bpwj[Th quwqnjwgUwU ~wqwpLul.]wUnLpJnCLiQ
(ubijiwljuilj LjwujiuiuiL[i pW2[UnLUQ ubqUlibuibbpii U[i21t Lhn[ul[bL Ii: Uju Qlfll41fl~uflqaJnL1jQ jill wqflbgnL~aJnLUi Li
nL1JLIQLL 201 7r~.-j1 Uji~ubqUbUmwjjib bljwLhn[1/(ewfuuji) 4pw: 201 6ra.-ji ubqUbUmwjjilj ulbqblçum4nL[&JnftJQ
QtinwUbpL]wJwgLlbL Li’ imp Uh~anr~n~nqjlwjnL[ hwGwqpb~J1 LhuJbu’lL hwuuip:
Untitnpwjjili Li

2016

innUnuwj[lLibLlwUnhin (dwIliuJ
n~ mnI4nuuilIllJ bI4wGnhin
LJ’~i2uhqUtituiwjlili blitutinim (atu[uu)
Qnp&wnhiwLjuib 2whnL,p
~nLul

2nLul

UfldboJ,LJnLdjig LlnpnwlniJbn
Uw2LIwanlpJnlt Li wUnpui[lqwg[lw
Ub&UuiL~wqd[l qantj Li wj~ flhiqhuflinLp JwpauiL]ullJ
aw[uubp
twhnL,pU[aiaLi2whnLr~whwpLJ
CwhntrawhwpLfll qant4~wIuu
Lw24bmni Lnwphtw zuJhnL,I~

2016
SnLInuwLfllpTh[ltwUuwlJwb wLjuiji~ibp
SnL~nuwLj[ip Thhtw5uwLituU ujwpmwtjnpnqajnflAibp

L(w?spw,~w/u
pwvLjwj/fls

‘inpuinpwm/,q

ptub9wj/fls

pus?s4wjftU

qnpt~ntlshmpjnLII
huiq. ,jpwd

qnp~nthfrnip’
jnti~
hwq. z7pwd

qnpJntuiintp
jut?’
hwq. qpwif

(2,052,th3)
1,470,570
8,899,636
8,31 7,953

13,901,619
3,058,723
(6,742,078)
10.118.324

3145,611
3,181,067
(2,1 57,558)
4.149,120

(749.239)
(633,600)

(4,685,162)
(85,826)

(59,068)

(5,434,401)
(778.494)

(4,941,067)
1,994,047

(2,427,131)
2,91 9,605

(1,274.408)
2,81 5,644

(8,643,206)
7,729,296

(100,195)

(867,756)

(554,659)

(1,522,610)

?,r&pqpntdwj/fli

—

1,893,852

2,051,849

2,260,985

Uwupwew/u
pw?iQwj~l,
qnp&nt?,tnqajut if
husq. qpwtf

‘inpujnpwuiftq

UnLzuipwjfils Li
?ibpqpnwwj/th

pufluL,wjlfli

gwutjwj/fls

qnp&nthlrntr&jntZs
hwq. afiwi!

qnp&nthLrntp
jntZ,
hwq. qpwtl

U7n~wdb?i~
hwq. ij~wd

14,8)5,03/
7,71 0,360
22,585,397

6,206,686

L2?sqwiftU~
hwq. qpwil

60,254,233

461,773,974

58,613,279

580,641,486

172,461,524

472,310,438

3,108,720

647.880,682

Snl4nuwLj[lp w1pnji4Libp~UbpwnnW UU 4ui6wn~ji huiiIwp ULuulLbIJl ~hUwUuw[1wU w1~olji41jbp~, pwUL~bpj’iU
mpi{uJ&ulnl4nuwLJ[lp 4wpL4bpU Li ~jln[uwnn~rajniiflJbpo, hwLçur3wpa hbwqljUwb u4wJUwUwqpbp ji q~n4 uuiwg4b~ji~
qnLlJwplJbpfl, hw&u~unprjUbpjiui WpI(UJ~ hwdw[uwrth 4wpLjbp~ Li Lprl[uwullInLpJnL’ulJbpu Li UjiU~Lt UwpUwlj
dwUL~bwp LLiwh4nqiibpflpnulUbpp:
SnLJnuwLJ[lp ajwpmw4npnLpJnLlJilbpQ iibpwnnffl bli pwU~bpjl wQwUqUbpii ni UiiwgnprlUbpn (pwgwnnipjwdp
numpn hw~jiLpJbpji), hbLnql.iUwU LqwJUuiUwqpbp[i qanq 1{~wp4bLjlp qnLUwpbbpfl, hwóuiFunpqbbpji ~Upwgj,Lj
huJ2jiLljitipU flL w4wiiqUbp~, WJLI.jlflhIJWflnL U[l2ngUbpo ft UUlfl[1WflWU ijln[uwnnLJaJniUUbpfl:
U~[uwphwqpwLjwb mbftbLjwm4nqajnib
PwLiL~U jip hjiuJUwLjwU qnpJnLubnL~aJnwQ jlpwUw’UwgiJnLU Li Lwjiuuuiiu’L4i LwLlpwa]bulnLrajnwnlU: Piugji
~jiijwUuwL~wU qnpe[l~Ubpjig, PwUL~~ LfL1][1 1±-jig wwpwapjig flJ1LflU WJ[ fla nhlpwgjlLl wL~uij1LjUbp:
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5.

9rn,m

UiflIjfluwj[ib

tII]WLIflLU1

SnljnuwfliU hijuitinLin
hpw4wpwbuiljuiu h ~hQJ11jw1jwb wli&ul.ig wpL[uø 4wpljbp
LJPULLI UwpUwui duiUllbmp u~wh4nqlibpqpnaThbp
qiu&ur~[i hwulwri dwu~b[l1 ~p1iwUuwqwU wlçn[i4Ubp
Lbwqbduili ajuijUwbwqpb~~ q~n4 uuiwgi[ti~Ji,~ qnalwpbbp
$ui1jmnp[Thq~ qan4uwwg4b[~1fl qniUwpbbp
UI4pbtulhUlJbph q?n4umwgt4bL~pqn1UwpUbp
PwlAjbp[Th wpL[w~ L[wpL4bp 11 t4injuwmi[nq~jni1jUbp
CwhnLJ@h I~wU Ubwuh U~~ngntflwt4w[nq ujuipui8wjhb ~Ii1jwUuui1jwU
qnp?~ipiitip
UJL
$hbwUuw~wlJ ~wp&w1jwp ijajwlj q&itj uwwgQb~Ji~ qnLL1wphJb~1
Snhlnuwilib awjuu
Lwñw[unpqiibp~ ~1j~wg~1~ hw2[lQljbp hw4wuirjbbp
UJ[ LIlfl[ULUnflI UI1~ngbbp U umnpwriwu jinluwnnL[aJntUibp
Pwuljbph wL[wbr~tbp U U1Jwgnpr~iibp
fanquiplj4wa u~uipuinwJhb wpdb~anjabp
Ulinbnfiuih41jbph q~n4 46WflI4bL[1U qnLUwplJI5p
LbmqUUwU u~wjUwUwqpbp[, q~nL[ IJóWP1bUlf2 qnLUwpljbp
UJL
2ntui mn1jnuwj~b bliwUnLin

6.

LIIl2bnphTwttñwphJtipb

2016
husq. 4pwLl

43,010,061
3,016,721
1,059,197
581,451
538,402
519,822
308,430

36,883,039
1,853,537
1,228,587
611,213
768,153
752,499
265,806

‘10,406
76,079
49,150,659

44,421
42,407,255

46,539
49,297,198

211,010
42,624,265

15,143,588
10,045,393
3,504,848
1,770,695
408,406
30,182
29,777
30,932,889

15,765,834
8,766,471
1,672,840
552,984
445,940
520,236
24,923
27.749,228

18,364,309

14,875,037

q~’nt1 btjwrlnuii

‘fliwuwhhl ~wpwbph uu~wuwpLIUwU àwnwJnLpJnLUIJbp
~pwUuiL1wU gin[uujbgnumbp
‘-1wl4u[1~wgUwU, huJ2tuJLlbphl uu~ujuwpIjUwU U hbnwhwp
hwuuiljwpqwjpu uu~wuwp1jiiwb &wnuJjnLfaJnLUbbp
bpw~ju[1pUbp[i U wljpbrflhtnh4ubph pnr~wpIjnW
Ppnhjbnwjhb âWnwJnL[&lnLUibfl
Lw2QwphjwJ[th qnfl~WflbflL~jflL1Jbbfl

7.

2017
hwq. ~ptvzJ

2017
hwq. ,~pwzI

2016
hwq. ijpunl

1,618,717
755,527

1,274,114
519,754

687,960
258,080
132,355
83,937
40,449

465,820
319,171
184,142
54,782
48,332

‘3’~770?~

?.866,11’5

2077
hwq. qpwcf

2016
hwq. ,jpwtf

592,739
120,513
48,203
30,435

407,321
104,680
71,176
27,152

791,890

610,329

lTh2bnprTtu4ôwpbtph qanQ&wluu

‘fl[WUUl[lIj 8wflmbflh uujwuwpljtlwU ewnwjnLpjnwubp
flpwiiwLjujb LIln[uwbgnLLlUbp
bpW2[uhnLbp[1 Li wLJnbr1hu1[iL~tJbph aflrIwnLlflL[1

UJL
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S.

201 7ra. ~hbwbuwLIab I1W24LiU1(jluI~JflL1J1JbI1[11J
11119 ewunpwqpnLpjnLuubp

8hujiwj[ig oqnLtn
2016 pqwl1w1j[i flbpwgflnLU Pwtlin Lqwhw1J~~ hnw1nLbuh q~~UwU (gbu[iwjli) ujwjduiliuiqpbp t Lj1n,~b~jnpu
qnflàQ1JL1bpn~ hbm LtUpw’Ug q1n[uuJUgb~ uiwu~ uiwpwwulhpns qan4 4wpLjbp U UJIL uwwg4bUi~ qnWUJJiIJbfl (win
a4nul wUnnn2wulbu qnipu qpi[w~ Juwgnprjlibp) 2,130,029 hwqwp U qpwU ~UqhwUrnp hwUwfuwob
wUi[wtuiljujlj wpdbj2nU.’ 1,801,635 hwqwp U qpwU ~pw1jwb wpdb~n4wu~wqwjnW uwwgltb[N2 hwLnnLgUwli
nflthug:
~bL~wn{wpnnpjnWg bQJ1W~LU9PbL t, nfl Pw’LAj~ qinpiwligqwe qwpLjbp[i LI WJLUU1WQLIULI1P qnLUwpUtip[1 qöni[
n}in[uwUgbL L PnLnfl nhu~bn’U flL oqnLwbbflfl U win L[wphjbph It WJ[ uwwgL[LIL~fl qnLUwphJbp~ huJ2LIbLJ2nwJjflj
wpdb~≥I, (704,811 hwqwp U qpwu) nLgbuhwjli a~wjUwUwqpbpji [4lJ$2Uw’U wUuwpi[bp[i I~pflLl?J WU12 uiflWgtlbujlfl

hwwnLgLIwb hnw~wU wpdb~Ii Uh2Li wwppbpnqajnib~ 6LU1JIULbLLI npujbu gbuflwflig oqnLnn’ 1,096,824 hnuqwp LL
~pwU qnLUwp~ ~wqin~: Uju ThhtwUuwLIwU hw2l[buiUnLrajnhilJbflh uwnpwqpUwlj wduw~ifl1 njpnqajwUp PwUihU
4áwIiQb[ L uuiwgqLi~i~ Iiwuiiii~UwU Uli Uwuu’ 1,582,855 Iiwqw~i U IHIwU quiUw[iIi LWlliiiid.

9.

RnLUi (t~nuu)/ oqnLu~ hnwtiwb wpdtipnt[ 2whnLJpFI tjwd tjbwuli LTh2ngnLHwttntnri
~Iibwbuwl.cub qnp?Iinbhphig

hpwljwu wpdbpnt 2whnLjraP LIwU ~Jwui1 Ull2ngnh{awtjuJnq ThbUwUuw~w’U qnrø[~Ubphg qnun t~jwuQ 1,976,234
hwqwp U qpwU qnLUuipn4 (2016p.’ qnLul O~flLLfl 1,055,909 hwqwp U qpwU)UbpwnnLU t wpmwpdnnjp~i It
UlnLjflUwflflnLJj2h q~n4 w~Lubgjw[ qnp&[lj2lJbp[1 ~bpLuq1iwhwwnLU, npn1~~ oquiwqnpaqntu bli pug wpdnqawjftb Li
innLjnuwqpnijp1ibp~ rgippbpg ulUnnbuwLqbu hb2ui4npbLnL hwUwp:

10. Upwwpdnq&uiflib qnp&wnbnqajnibbbp~ig qniw oqniw

UtPnra qnp~wp~’Ubp[ig qniui oqnun
$hUwtuw~wU uillwh4bbph U u4wpulwqnpnqaJntuubpp
t[hpiiiqlittihttitnnhi1~g qnLtn oqnitnf(t[Iiuiti)

2017
hwq. qpwsf

2076
hwq. ~pwcI

3,601,374

2,724,237

2,213,961

(258,894)

______________________

______________________

5.815,335

2,465,343

2017
hwq. ,yiwd

2016
hwq. qpwi!

1,276,206
511,270
372,065

1,337,303
24,900
199,437

159,54 I

56 1,641)

11. Ujiqnp?wnbwtiwbtitjwUnttn

SflLjdtIfl[l U uiniqwlj~lthp~ qani~ bLjwUnan

bljwunun [unphpqww4w[jwb ãwnwjntrajnthbbpjig
UJL bLjuiUnan

~,
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12.

UjLqnpa-wnbwtjulb ?wjuutip

~6wpwj[,li hwUwL~wpqbpp qan~ eui[uubp
bpw2IuIipwJhU 4áwpbtip w4w1irIUbphi hwuinLgnLUfl bpui2[uw4npnq
hhiJbuiqpwUIiU
bpwqpwj[fti wu4whnL[UWU uLqwuwp1~nLU
qnpaw~w~wL]wu 4ñuipbbp
PpnpbpwjIiU hwUwL~uJpqbp~ oqlnwqnp&lLulj U[isUnpr~wtj6wp1Jt1p
$[iliwUuwl~wU hwUwL~wpcfl~ hw2mwpwp
I’liLjwuwg[iw
Lfnhijipnp~liq~ ?uInlLIjntpJn(LflJh[1
UJ[ auj[uuup

13.

2077
!iwq. l7~7auf

2016
hwq. qpustf

487,142

359,890

408,010
288,189
172,030
94,384
71,545
52,318
39,694
279,168
______________

311,351
250,323
72,267
125,533
51,380
48,134
47,800
194,811
______________

1,892,480

1,461,489

2077
hwq. ijpaszl

2016
hwq. qpwif

C

UpcthqpL~nW~g L4npnLuUThtIp

Lw&u[unpr~1jbp[Th ~np4we 4wpljbp U ~j1nfuwmL[nLpjnLUUbp
UJ[ wLimhlllibp

14.

201 7p. ~~1JLU1JULUIjLUU hw2ijhult.[nLp;nLUlJbfl[lt
Lilig awunpwqflnL~jnLuJbp

5,688,706
122,938

_______________

5,396,448
37,953

_______________

5,811,644

5,434,401

2017
hwq. qpwd

2016
hwq. qpwd

1,042,965
867,843
674,755
316,976
189,304
157,877
136,252
117,628
106,513
94,490
90,384
39,044
30,770
30,106

1,019,034
778,494
631,039
258,883
163,086
98,849
113,331
87,173
102,925
87,427
118,550
33,3/0
28,421
29,501

25,497
16,902
153,855

32,081
20,532
143,714

4,091,161

3,746,410

UJLninlhwbnLp Ltwp~wLjwb &wjuuLip

qnp~wnuw~wu tjwfl&wLIIULflLPJ thU qanq ~w[uubr1
Uw2L[w~nLr&JnLb U wUnpui~qwg[iw
qnqwqq U Uwppbja[iUq
4bpwljnpnqdwb U LqwhujthLiUwb ew[uubp
UbSiiwLp,uqU~ q~n4 WIL ~w[uubp
Uwubwq~mw1~wli awoWJflLpJflLuubp
U1i~u1w1JqnLpJwU ~Wr21UJflLpJflUJ
Qnp~nLqUW1J &u[uubp

t-iiuuih U mbqb~wm~wLjwU &unwjnqajnwubp
tLb~1npwULu1.lnLpJwlJ Li LirilinIkuL ~wIuubnh 46wpbbp
Ptuphqnp~InLpJnLli U hnhlwLiLuLjnpnLpJnLU
flLunLgnLU U Unr~niPjn.li
QpwublijwLiwj[th ~w[uubp
Ua~whnqwqpnL~aInLU
Lwptibn (pwgwnnLp;uJdp W2[ULUU1LUI[LIJ[1&[1li ~bpwpbpnrLhwpLIbph U
2WhflLr~.UhWPhlI1)
LbpL~wJwgnLg~wLjwU &w[uubp

C
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15.

twhnLpwhwptfl q&nQ?w~u
2017

2016

hwq. qpwif

hwq. qpwtF

2,353,859
(41,802)

765,182
(66,398)

Clipwgjitj 2whnhrawh wptj ji cØn4?wluu

QUrawg[1U hwpLiwj[ib awruu
bwjunpr~ dwUwUwLjuJ2pswb[1 2whnhlawhwn~h ó~qpmnLU
Lhmw&q4wa hwpl4i cØnflwfuu
Lbmw&qQw& hwpL~wjjiL wLiin[ufubp[i Li LII W[lIflW4flflflLpjflLlJUbfl[1 2wnc1
dwUWUWLIwL[nrl mwppbpnLpjnWUbp~ wnw2wgUwU Li hw~w~wp&ku1i
hbulLIuJlJj2n4

(425,348)
1,886,709
________________________
______________

flhIqtLIilLilIfl aLLIjULI 2UIhflL paIhtLIphI[I q &nLt

823,826
1,522,610

______________

201 7p. 0ljpwgpLj Li hbww&q4w~ hwpL~tipji qanQ LJ[ipwnbTh hwpLjwjIili Tfl1JJ2IJ Ljwqtintu t 20% (2016~a-~1f 20%):
U~Iq.JIILbwQLul hwptjwj jib rilinhiWi hwdw&wjbbgntU

hwq. qpwtl

2016
hwq.qpuitf

9,536,696

7,729,296

2017

Cwhnijra U~1i~Lt hwpLjnu1~
CwhnIIawhwphf LJ[Iplunb[1l huipLjwflib
lflflLJ9n4
Lw[unpq mwp[ñJbpji 2WhflIPWhWPhlIl
qnwwpji 6~qflU1flII~l
~flLtfl oqnun ~Jj1lJWbuWLiwb wLlulhL(Ubp[i Li

1,907,339

20%

1,545,859

(41,802)

(66,398)

10,338
10,834

(17,932)
61,081

1,886,709

1,522,610

%

20%

~WflU1W4flflflL~JflIU1Jbfl[i
i~bpwqbwhwtnnu1[ig (I ~flL tn t(IittiIi jinluLliull

wpdbun4’ 2whnIJraIl LIWU 4Uwu~ I1h2n9n4
~wqi4nfl~pUwbuw1]wlJ qn~tji~libpjig
(~hwpLlL[nrL Uwu)
~litJwqbgi[nqaw[uubp
~brjwdbb~ awjuu 2whntr~whwpI.th qan4

(i)

Z&uiw4qqwahwpqwjfns wt,’uifnflibp ii ujwpwwqnpntpjnt?szibp

$jiUwUuw~wU hw24bul4nqajnLlJUbp[i ~wwpwuInUw1J1iu~wwwLj1jbpntJoqInwqnpe~nr~w(4In[ufubpp flL
u4wpmwQnpnl[aJnIUlJbpp hw2I[bL]2nwJP1J wpdbulibp[i Li hwpLjwj~b bu~wmui1j1jbpn4 oqu1wqnp~QnqqnIUwnlJbpji
Ubsit dwUuiliwLjw4np mwppbpnlpjnlUbbpU wnw2wgllnIU blj qntw hbinw&q4wa hwpLjwjpb
uIwnwwIlnnnLralnhlJlJbn 201 7p.Lt 201 6p. qbLimbUpbp~ 31-p qpnipjujiJ~:
qnpanq hwpL4wjpli opbUuqpnt~ajwU hwuw&wju U4wqbg4nr~dwUwbw1~w4np wwppbpnipjnWUbp~ UwpUwU

dwUL~bw ~ni1jtiLi:
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201 7p. ThhtwUuwliafti hW24bUljnhIaJnWUbphilJ
11(19 âwUnpwqpnlja;nLUUbp

“UdbphuipwULjn EPPD

15,

twhnq~whuipLjIi cØnQ?wjuu (~wprn.bwLjnqarjnib)
UpftjnLbunj,tiui hwpL~wjpti q.pntJnhl hwuwawjbtgntu (2wpnLbwLInLpJnLb)
UuinpLtlibpljwjwg4w? t dwUwbwLjLu4np ulwppbpnLpjnWUbp(1 2wpcto 2017p. U 201 6ra. ~1j~awg~riiU:
U)t hwdwujwpi/iwtj
2017
hiuq. ,jpusil

UliuignpqZi
usa 201 7p~
hnthi/wpft I

twhntjpntd
ijwz! .fZsusuntd
6wZswdQw$~

.7,/iZiusZsuwQwIs
wp,ynLZspZstpntLJ
owVwlLluse

Ulswgnpqls
usa 2017p.
4MJWbJptfl~ 31

flpw[~uRi wpdb9nQ’ 2WhflLJPIl IjUJIl Liliwull
Uj1~ngnL~ ~wtJ1IJnrt ~(1bwtuwIjwb

qnpe(lpbbp
4wówIi~II IiwUui~i dwuIaliIjI 1IlUwUuLulJi.uu
wljin(1ifubp

Uji uu1wgi1b~hfl qnWwptbp~ qanLl
uIwIIrIi.uuIlJbuI It W3[UjWIIIILUUII,lb[I

(102,874)

72,593

(76,977)

—

(30,281)
(7,579)

(84,556)

(197,664)

(91)

(197,755)

(1,336,197)
(45,152)
10,500
362,234
(56,742)

260,909
(23,182)
14,743
86,324
14,052

(1,075,288)
(68,334)
25,243
448,558
(42,690)

Ltunui~inprpjtip~i1.i LnpL[ttl~t itwphitip It

Q1n~uwtnQnq&jnittbp
L~tThwIjwb Uhsngbbp
UJI wLjulJlQUbp
Ui1 ujwpwwilnpnirajnittbp

Uji LPnNwnnLrajnLlJbbn
abqunthb~ hbmw≥sit1w~ htuptjwflTh
UjW ~Lfl WLIT1I1 Ii LPJ nibb tip

(1,442,872)

425,348

(7,579)

(1,025,103)

LIJL hwtfwiqwpQiw9
2016
hwq. apwd

UlswgnpqZi

twhnLjpnLLJ

.7,/,ZswlsuusQusls

Ulswgnpqts

usa 2OlGp.
hnthqwpft I

QusifqlswunLd
6w?swjljwt~

wpqInLlwZstpntd
ow?sw)qusB-

usa2Ol6p.

20,694

(123,568)

qêljuitifptpf, 31

hpwljwlj wpdb9nQ’ 2whnhjr?h I,jwil i])juiuh

U[l2ngnQzwLflQnrtThIitwbuwUwt
qnpa~iptbp
4wówn9[1 hwtlLup dwu1~b[~ ~(1tw1JuuJIjw1J
ujIju1~n~ibp
UjLuulwgQb[Ilp qnulwplsbpj, q~nL(
u.1whntuinljbp U uiji ajujhnwuiubp
LwSw[unpriiibp[it inpi{we Qwpljbp U
141n[uwwQnir&inhiAibp
L[iUbwljwt tl(12ngUtp
Ujiwljul,tfubn
Uji LquJpwwt4npnL~ajnLiiUbp
Ui1 tlin[uwiinirajnibtbfl
abr~utam~ hbmtu≥s~4wd hwptjwj[fl,
1MW 1110W tlnpntpj fl LiEU tip

16.

62,825

(102,874)
(139,802)

(76,977)

65,746

(263,410)

(197,664)

(1 .010, 351)
14,379
13,104
354,359

(325,846)
(59,531)
(2,604)
7,875
(56, 74 2)

(1,336,197)
(4 5.152)
10,SQO
362,234
(56,742)

(479,244)

(823,826)

(139,802)

C

(1,442,872)

‘lpwdwtjwb dh2ngbbp It rjpwbg hwUwpdti~bbp

LlwU[uJ’iIj U(12ngUbp
ljnuuipn hw2hLfUbp LL t~P-nW’ ljbpwrij L~L ajwpinwq(ip ujwhnwwbbp~

bnutnpn hw2hI{Ubp wJlpwblItipnLLl
- ~UU->’-(1g <<UU+” 4wp14uJUP2n4
- <<U-”-(1g <<U÷>> 4wpt4uThJi~n4
- ~PP-”-[ig <cPPP+>’ 4wpL1w1412n4
-

Uwp14uJthflnWbgnr~

l2bqwdhus~bnumpn hw~jIgiibp wj~ pwUllbpnLd
e’uqwuhtip qpwtJw(jusb Ulisnobtin ltqjiwbg hwdwpdh~bbp

2017
hwq. qpwcf

husq. qpwil

18,139,767
76,917,450

12,826,023
104,878,940

12,922
7,406,733
5,095,603
43,893
12,559,151

17,767
10,125,848
7,210,640
221.654
17,575,909

107,616,368

135,280,872

2016

29
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16.

‘lpwtlwLiwb tlhsngbbp ft q.pwbg hwiJwpdti~bhp (~wpntbwLjnq~jntb)
Pui1iL~bp~ U~WflU1W1Iflfl b1~ nWhIJLUL qbu1n’Liwg4wa rrpwuwLiwb ilh~nglibp (iqwpwiuq~p iqujhnwui) U -iP-nul U.
qpwdn4bLipqpwt~w& qnLUwpbbp[1 2%-h LunhntIU wpLnLupdnljpn4thpqpwtl4w? qnwwputip[i 18%-b ~wq~nq:
OpbUuqpnLpJwUp ~f, uwhuwUw~wLp4nW w;r~ U[i~ng1ibpji b~gwqpnW~, uwijuijb bpb Pw1iLj~ ~ji wu~whn4nu1 U
qpwunijlibpqpw4Quia qnLUwplJI3ph q~n41i4wqwqnLJ1J Uh2hlJ wUuwLiiuU qnWwp~ Li wpulwpdnLjpnl[lJbpqpwl,{qwa
qntUwpUbp~ qönL[Ut{wqwqntjli bptj~wpwpjw qnLGwpg, ui~qw Ljwnnqhli Llhpwn4bL ulwmdwui[isngbbp:
2017p. rjbLlmbUpbp[i 31 -Ii qpnipjuiUp U qP-nLubnumpn hW2h4lJbp[1 ubsbhpwn4wa ajwjunwrj[ip uiwhnwmh
qntUwp~ Ljwqunui Li 66,516,596 hwqwp U qpwd (201 6p.~ 48,969,250 hwqwp LL qpwu):
Pw1iLjbp~ Qbpnlgw~ 4wpLlwLh2bbpn 1j24wa tib gum Fitch rating agency-h Idwph]wli2IJwU:
?01 7ii’ qhultnhtlphph ‘31—p r]pn[pJuItTp Pitilitip niti~ tlh[1 tiij~ rullitinlu qpuItTuilIuIlI T~pnqiitp np~ ifliiuqnpfl[i
qbpwqwbgnui Li L~ui~qpmw~[i 1 0%-g (201 6~a.’ UbL~): Uji~Juwgnprj~ hwUw[uwnb wpdb~g 201 7p. r~hLjmbUpbpp
31-h rj~ntjajwUp LjwquntU Li 7,406,733 hwquip U qpwU (201 6p.’ 7,041,151 hwqwp U ~pwU):
201 7~a . fl[s[ju LU1 ‘tjpIi 31 P Li 201 Op. i [JLimhUptiii[i 31 I” nIIiaJwtlI3 LI_ ~iP nLll Puiti[j[i imuignpqlitipg
qbpwqtulignffl tiU tjwuj~mw~~ 10%:

17.

hpwLiwb wpdtij≥ntf zwhnLJIfl tiwU
qnpaji~bbp

i.Ibwul’i

Uh2ngnttLwLtlLtnrIMlbwbuwLIwb

2077
hwq. qpwd

2076
hwq. qpwil

lLtimju4tibp
9wptnwtnnilubp ltThFlpu4uth bIjwJnLmn4wJLwnhwpwjPb
qnpalipbhp

1,443,746

Uu4buiw~w1J wpdb~anjabp
Uujtu1Lu1~uTh bLjpnujwpwwmnUubp

—

521 .780
1,049,673

LwjL~wL~wU L~wqUwI.]bpu]nL[a;nLllbbp~ t~nptqnpwtn~4 ujwpmwtnnUubp
uawugjwi. ~4~bwbuuiIjufli qnpaI~pbbp
SnLJnuwrjflnLJ9~ u4naihp
Upmwpdnijp~ ui4nuibp

62,835
890,030

_____________

—
—

40,590
3,089,481

_____________

3,968,064
9wpww4npnqajntbbhp
UaLUb9JWL Thbbwbuwtlwb crnpallabbp
U~mwpdntjp[i u4nu~bp

686,306

_____________

3,130,071

2,535,283

_____________

686,306

2,535,283

SnLjnutuiWnq~Ii uQnujbp
Umnpli pbpL[nqwnJnLuw~nLuUbpL~wJwg4wa Liii ulnL]nuwflpnLjflh uLinuib ujwjUwbwqpbp[i qniUwplibpjj 201 7r&. Li
2016ja. ~bL~tnbUpbp~ 31-h ~pnqajwUp’ bbpwnJwLhpwLjwU wridbnp UuibqwUwllwb qnulwpg: Uinnpti
Uhpt~ iuj tug ~ui& ui rim Ui rlcIriLJ ran i[ hip U ml i iuj in LILhIa gui tim [liii [1 gi~ II lu w[lt ~ hi iii Liii Ii 1U21 I,[l Inn I dwtftuii in I u2[l2uuU [1
qpnl[a;wUpqnp&nrpjln[uwpdbplibpnhj. Uju’
nLiu~uwp4wwJuw1jwqpbppqan47fipwgiIw?oqnIu1pU41iwug
ówlJulLL[nLU Li hwtlwuiwmwujuwuiwpwp 2whntjlanLU Ijuiti 4uwunul:
PpusQwli wpdbp

2077
hwq. ijpwd

2076
hwq. qpwtl

uziqwziwljwzi qnLJwp

2077
hwq. iyiwd

2016
huiq. s7pwd

U[fb r1ntwpnfllhi2u4wa ulnl1nuwrglnLjj2h
i{ówpnui, UU1,qnLwpntjlnqwgnq

mnLjnuwr[pnijp~ umwgnLLl

62,835

40.590

6931.432

11,218,609

201 7p. ~bLjtnbUpbp~ 31-n rwnL[ajwUp PwULjii nub[i mnLjnuwqpnij~~ uLinuIb ~npu ujiujUwiiwq~p: Uju
uiwjUwuiwqpbp~ hwtiw&wjii’ Pwiitjg t{~wpniU Li 2,1350%. 1.3125%, 0.9450% Li 1,5850% ~ppu4wa
mnljnuw~pnij~utip U uuluilinLu Li 6 wd[iu USD-LIBOR-BBA (Pp~inwuj~wj[i pwU~[ipUbp~ wung[wug[iw) ~nqwgnq
innLjnuwrjpnij~iibp’ hwuwuiwuiwuluuitjwpwp jnipw~wuijjnip u,jwjtiwbwqpp hwtiuip: SnLjnuwqpnij~~ uL[nu4i
u~wjtiwUwqpbp~ Uwptiwuj dwtitjbmg Lpwiinul Li 201 8-2022[a[a.:
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201 7~a. ~h1iwUuLuLJaIb hw2Ijhw4nLpJnLlibbp[iU

“UUbp[iwpwlip> ØPD

17.

Li[ig ôw1inpwqpni~ajnW1~bp

Pptutçub wpdb~n4’ zwhnLJpb Liwil ilbwuh dh2ngntflunD1nhl ~hbwbuwtjwb
qnpaIij~bbp (zwpnLbwLinLI3JnLb)

UpmwpdnLJp~ u4nuitip
201 7p. qtiLiuthUpbp~ 31-h r~pnq~jwUp PiuljLj1i flLll[1 wpulwpdnLJIah u4naj[i 30 (201 6p 19) a~wjt1wUwqpbp 9
(2016p.’8) qnpe~li1jbpUbpji hbui U, rinwU U UUL qn~wp, bt[pn U flnLuwllwu nnLpLh wpdntJraUbpn4: Uju
ajwjUuiUwqpbp~ w1ii~wUwquiU qnulwpg U ~pwUnQ wpulwhwjul4Luã ljwq[InLU t 91.882,316 huiqwp U ~pwU
(2016ra’ 161,717,608 hwqwpUqpwU):

18. ‘-twôwnnli hwtluip Uwu~tim $Iibwbuwtiwb wLitn[ii.tbbp
2017

2016
hwq. qpwtf

hwq. ‘yiwcf
f~w1iLjji IjnqiI[ig tqwhLjnft
‘flwpmpwj[ib U ~hpuiLwa bLpuUmn4wjiqnpap~bbp
- 9btnwtluib u4wptnusulntlubp
LL u4bmwL~uJU wpdbjanjatip
IL ulbmwLlwL bQpnu~wpwwtnnUubp

UJL bpLgibbp~ bUj1nu~wpuiwwnUubp
- Ltnptqnpwm~t{ujuipuiwuintIuhp
Owwpbpljpjw flhJLjbpnLr~jnLU1Jbp~ Linpuinpwwh4ajwpulwurnuubn
LwjLiwljwu ~wqUw1~bpa~ntpjnLUJbp~ LlnpaInpwwht{ u~wpwwmnUutip

4,712,578
1,083,830

7,174,650

2,942,639

1.066,963

—

3,418,111
642,110

—

1,042,573

Pwdbwj[ibbhpqpnuflthp
-

QqbuiU~4nqpwdUwj[iU wpdbpnjabp

106,458

_____________

9,888,078

106,458

_____________

12,408,292

4wñwnj~~ hwUwp UwmLbUl wLILn[lqlJbpnLU Ubpwn4w& bU uu1npLiUbpL]wJwgqnr~q1JwU~t[nq pwdUwj[iU
wpdbprijabpp:
2/nFZawQwZs
ULnjuiUnzd~

4pushgdusU UpQftp~

UflgUJ~U Pw’ULj ØPQ

LlujwulntuUh
LwUpwujbmnq?jnlU

UflRw
U 4 I’ S S

LwjwuwwUji
Lwlipwujbmnq&jnit
Pb~q~w

qnpUIILEJ&ntp)nLUJJ

qbpwhuqqnq %
201/
2016

2077
hwq.qpuni

2076
htuq. ,pwd

PwtL~w;[iU
qn~IanLUbnL{~JnLU
Ltãwflwj[fl]

1.06%

1.06%

69,250

69,250

huidwljwpq

3.76%

3.76%

36,429

36,429

0.00%

6.00%

‘3pwdwl4wt
lflnIuwUgnuThbp

779

779

106,468

106,458

flpn2bLP hpwLIwb wpdbp ~ntbbgnflbbprjpnuThbp
Ut4qplnJLJwU wpdb~n4 h1u24wnQnrj4wówn~h hwthnp uwulLbLJl pwdlJuJj[iUlJbpr}pnLUUbpfl UbpwnnLU bU
~q1JwU~4nr~pwdLwJ~U wpdbpnjDbpQ: UJUUbPqPOLIJIJLPh hwiiwp wLjm[i42nLLJw qnJnLpjnhlJ LOLUb, Li ~bpsbpu inLinji
LtIU nLUbgb~ wjUiq[iu~ qnpawp~Ubp, npnU~ Ljiupnq thU L4LjwJnLpJnLU IT1PWUWnPbL flflwUg ~U~awg~Lj hnw~wU
wpdbph tiwuhU: h pnuiU, qbn~4w~ rg’wUwLjwb Uh2ngUbph hnupbp~ UbRnrlh LflipwnuwU wpqJnWpnLU
àuw4np4nul bU Uh 2WP~ hnwllwU wpdbj~Ubp, hUaQ uJwJUwUwiJnpI.IW~ t WjU fllpflmflL[1 qpwUwLjwU UhpngUbpIl
wu~wqw hnupbp[i hbui LJwuj4w&uflJnpn~nLjaJwUp:
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201 7~a. ~4,bwbuw1iwlJ hw24hmt[nLpJnibUhp[ftJ
LIPO awbnpwqpnjajnLbubp

19. PwbLjhpjib mpt[wa tiwniltip It Lj1n~uwult~rn4&jnLbbbp

9whwb2bbp 2,2. 4P-jibL~uitnUwUp
‘-lwpLIwJ[iU pwp1nbpnlJqnp~uinUnLpJnLbUbp[1 ~pwLJLulJuigUw1j qanQ
r~bajnUwg4w? U[1~ngllbp IL ~P —flU,1
LwjLjwLiwb pwbtjbpji ltLIwpLjwjjib LlwqlTwIltipuJnLrajnLbbbp
ujuipui~wj jib qnpafi~btip
LwjLjuitjwt puiLiL~bp~i Li L1Lup~wJ[1U LIwqUwlIbpulnLraJnLUibp
ulwrllnwtnnUubp
qwptgip LtwQwb~bhp WJLpWbIJhpjihhUi
Lwj~wLjwU pui1i~bp
SL2’-i bpL~pbl~pp pwb1~bp
OrnwpbpLgijw GilL 12WULIUP
Cliq.tuUhlip LLIjL pLLiblihph’Li Lnp4LLI& LILLIJILIbP Li pu,iliLihpji LuL[Lu’tlrj.bhp
Cbrluidbbn puibllbp jib mpqwa ftwptjbp It LpnIuwulLInLpjnLbbtip

2017
husq. qJ7w11

2076
hwq. ~puuJ

1,423,500

1,220,000

628,936

—

8,/26,92~
63,531
_____________________

~,b00,839
1,078,322
54,141
________________
3,633,302
______________________

10,842,890
____________

____________

—
________________

8,790,454

4,853,302

PwlJLIbP[ftI mp4u2 4wpLlbpo Li tllnNwwtlnLpJnLUUbpU wpdbqpL~qui& L1uiU dwULjbmwbg ~bb:
SL29 bpLjpUbp[i pwliLlbphl Li wjtouiwpbpLipjw pwbLjbp[i hbui 4wpLjbp~ U w4wbrlJjbpP Ub2UbpwrziJwâ
62,933 hwqwp LL ~pwU (2016 p.’ 117,053 hwqwp IL qpwU) qnLIJwphJ [ipb1j~g 1JbpL~Lujwg1ina1 t wLjpbrThinjiifUbpp,
bpw2Fu[1~1Jbphi Li 4Luphlwj[ib ~wpinbp[i r3pLIwg qpLuLIwqpL[wö wltwbqbbp:
Pwbtibpjib mptJ,w& tjwptjbpji It ~nIuwmLInLI~JnLbbbph Litbtnpnbwgntd
201 7p. r~bLRnbUpbpji 31 -[i qpnipjwup PuiIiLj0 niUp UbLj pwbIlnuI nbqwpw~[u4wa Uji~ngbbp (2016 ~.‘ ri~ up
pwliljntu), npnlig iIlwgnpriJJbpQ qbpwqwbgnffl Liii LIwaIPuiwLj, 1 0%-s: 201 7~a. rLUL]mbUrbpp 31-p qpnipjwup
wbr~wpw2Iu4wa Uji2ngUbpp L~wqUniU Liii 8,726,923 hwqwp IL qpwU:

20. Luitjwrtwp& htanqbtlwb ujwjtlwiiwqpbpli clanLIuulwgLIti[pn qnLtiwpbbp
2017
hwq. ,jpwtf
LwjLiuAiwii pw1jL~bpjig U ~puiwbuwLpiuU L~wqUwLjbpu~n1pJnLbUbfl jig
UWWQIILiLPP qniUwpiibp
Cbqwdhbp hbtnqbtJwb i.qwjtlwbwqpbphi cØnt[ umwgt[b~~
qnLtlwphihp

8,675,394

_______________

8,675,394

2076
hwq. qpwif
6,446,797

_______________

6,446,797

4pw LI
201 7p. qbLlLnhdpbp[i 3 I ji rwnLpJwLlp hw1~wqwpà htirnqiiilaub a~wJUa’UwqpLipji q~n~ urnLugi[tiIjip qnLLfttIp’LIhpji
r4idwg qpw4wqp4iud LjiIJ uflnwLjwLi wpdbpnjabp 9,112,66/ hwqwp IL rjpwu ppwLjwu wpdbpnU (2016 p
6,814,064 hwqwpLLrjpwU):
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201 7ia. ThPUwUuw~u~U
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21.

hw2LjtitnIjflLpJnLliUbp[1IJ

LJhg ~wlinpwqpnqajnWbbp

Lwôwjunpq.bhp{iLi uipttw? i~wpLjhp It qlnjuwultlnLpjnLbbbp

~‘pw4wpwUw(4w1i LuU&LulJg mp4uia 4iupL~bp
$~q[1LIwLILuU wuawlig inptju~ jaipLiho
ULIpbqPwh~Jbph qenq umwg4b~142 qnulwplJbp
~ThbwbuwLJwb qwnauJllwLnLpJwt q~n4 uulwgjbiJn,≥ qnLUuJphJbp

$wL~rnnp~Uq~ q~njuuiwgjb~J~ qnuiwpbbp
Cbqaudbbp hwówjunprjbbiillb mp4tu& hwuui[uwnb ttuJphjbp It
tfin ju w m

2076
hwq. qpun!

416,715,125
61,889,809
4,129,748
1,759,470
6,752,241
______________

461,278,112
46,996,782
7,722,748
2,101,716
4,191,244
______________

491,246,393

L iaj ~‘ CUD b p

522,290,602

___________

UpdbqpI~UaiU uiwhniuui
Cbriwdtibp hw6Lu~unpr1bbpjfti tnp4wa
j’ifljuwtn4flijajntbbbfl

(w)

2017
hwq. ~pwJ

___________

(11,605,412)
qpLtn

4wpljbp ft

(9,071,893)

479,640,981

513,218,709

____________

____________

bpwqwpwbwtjwb Li. $~ic,JfljwLpub wb&wbg Li. tnpQw& 4wplibp
2017
hwq. e’7pwJ

hpwqwpwziwqwb wL’4wZig mprjwe QwpQtip

333,102,167
83,612,958

2076
hwq. t~p Un!
384,267,796
77,010,316

Iun2np QlJLjbpnLpJnLlJlJbp[flJ tnp4wa jLupL]bp
‘1wpLjbp ifin~p It Uh2hlJ oliljbpntiajntlAibphb

________________

Cb~wtItibp hnw1wpwtwIiwti wbawbg uip4wa i[wpl1bp

____________

____________

U4wnUbjlbbwJh &bnjlpbpdwli 4uipLIbp
Uuhwtnl.thphU tnpi[w? p[iqlibu jwpL~bp
Dbftwdhbfl ~,~qjiIjwLjwb wb&wDg mp4w? qwpljbp
Lw6w[unpgbbppb mp4w~ hwdwlliwnb Qwptjbp
UpdbqpLjntd

28,601,855
19,024,780
11,167,704
2,040,600
1,054,870
_______________
61,889,809
___________
478,604,934
(11,294,203)
_______________

20,051,103
18,403,846
5,454,847
2,043,068
1,043,918
_______________
46,996,782
___________
508,274,894
(8,986,372)
_______________

LwáwNnprjbbp[ib mpttwa qnun t{wpljhp

____________

$~qjiL~wLjufli wb&ubg wp4ui& 4wptjbp
L[ujin~b~wjjib 4wpljtsp
‘1wpUtuJPb ~wpmbp
Uu~wnnqwIjwb jwpljbp

416,715,125

467,310,731

________________

461,278,112

499,288,522

____________

UtnnphxUbpljaijwg4w& WnJflLUWI]nLtl PWP&J’I 4UJPLJLU1J[1z nCubgnq L[WflI4bfIfl hnw4wrw’UwUuTh wli&wüg inpQw~
QuipljbpU til.j, npnlq2 ntljb’Iiui[wqwqntj’u Uw1~wprjw14i L[wfll.4wjjflJ n[,uL.~, un4npwpwp wujwhn4.[w& pwp&pwLjwpq
qpwt.In4 (npajbu qrau4 b1~ hwljqhuwtntU qpwUwljwu Uh2ngUbp ljwJ tqbmwljuiL bpw2N[~bIJp): Lw4
~hbwliuw~wt UJiáwlj ft ulwpwpIl uujwuwpL~Uuib LWLI a~wwUflLrajndJ nLlJbgnhIwJ[ LIIU[1I1UJI2nLUUOO ~Ur3qp1ji[nW bU
uwwUr~wptn 4wp[lwU[i~i Gb2: UmwUquipw 4uJphjwU[2[g guøp i[wpL~bp~ L~wqGnW bU wuhwwwu.jbu
~uipdbqpLj4wa, uwwUr~wpw[ig gwap qUwhwww1~wU nLUbgnr~jwpI~bpp:

hwq.qpwd

QwpdtqpQijusa ant dwJQtwusZig
Uu,uInjwpu,isg dwd(ft,u,wlig,
Pwpap
UwwVqwpm
gwap
pwjg
11WP4’W11h2
L/wpL~wZI~~
qwpqUJzIp3
~wpaLzqpqtw~
2077
2017
2077
2017

UZihwwwujtu
wpd&qp4u~ui~
2017

f2IsqwdbV~
2017

9,298,154

405.938,836

U?ihwmwufl7u
wpd1vqpL,t~w~
2016

t2Za~usi!tZip
2016

10,591,029

452,787,784

hpw 4w pwb w Llwb

uib&ubg mp4tu&
qniw 4wptbp

huscj. qpwd

34,145,112

358,105,168

579,047

3,811,355

f2uspdbqplpjwè Lnj dwd4&mwlsg
UwwZ,rjwpu,/,g dwtfljtmu&g,
Pwpap
Umw?sqwpm
gusJp
puijg
qzupq.uu/i~
4iuptj,1sft~
qupt11uU/,2
~updêqpQQw3’
2016
2016
2076
2015

I’p w4wpwb to Lj tub
wbAuibg tnp4w?
qnltn 4wptlbp

145,465,085

291,807,705

2,052,570

2,871,395
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21.

Lwowjunpribbphib wpQw~ LIW[ltjti[I It Lj1njuwmL~nqeJnLjI1iIip (2wnnLbwtinLr&JnLb)
(w)

F’pwqtupujbwtiwb ft ~jiaJiI.~wIIwb iub&wbg uipQw& 4wpI~bp (~wpnLbwtjnLpJnLb)

201 7p. qb1~mUUpbp~ 31-p qpntpjwUp jipw4wpuiliwLjwU wb&wbg U1p4U0 IJWpL1bpQ Ubp WflnL[I bU
32.150.069 huiqwp U qjiwuji awPnLt LJwu4uJL]g4w& [~nqUbp[ilj mpwUwqpL[w? Uwpl4bp (2016p.’
72,955,885 hwquip U rjpuiil), npnb~ wu.jwhnQtjw? bli 32,204,509 hwqw~i U qpwU[i ~wqin4wi[wbqijbpn4
(2016@: 73,171,ls3hwqwpLLqpwu):
UmnpUubpLiwjwgqw& t 201 7ja. QlJpwgflnLIJ WfldbQjlliUWlJ qanij ujwhnwui[i 2wndri ~uui Ppw4wpwlJwliwU
wli&wUg 1i~~qp1~w~wb wuawug wpt4we 4wp1~bpp wbuuilj1ibp~.
i’~wt~wpuiZiuiijw1i
.thftqfttjw4wui
wisAwlig mpqwa usisAuslig mp4w~
qwp4ap
qwpqbp
hwq. ipiwif
hwq. i;pwtl
Ifliwgnprrn hw~qbmnL uiwriqw u1~qp[ib
ew[uu
LLuIuLl[lunLU r~nipu qp4wa Uwrflibph 4bpwI.~wUqlinW
flnLpuqpnLimbfl
9flLul

Uliwgnprpj hul24bmnl mtup4w LIbPshb

tfliqwdãZi~
hwq. IfliwU

8,490,328
5,081,973
161,236
(2,957,248)

496,044
375,824
188,483
(542,437)

8,986,372
5,457,797
349,719
(3,499,685)

10,776,289

517,914

11,294,203

UuinpLfUbphiwjwg4w~ b 201 6~a. QUrawgl2nW wpdbQjlLiUaftJ qönQ uJwhnLuw~ 2wnd0’ putn ~pw4wpwUwLjwb
wbawlig U$Jiq~L4uJLJLU1J uiliaunig tnri4wa tlwphibpIl inbuwljlibp[i.
Ppwqwpwliwqwli
th/iaJiQwQw?i
wliäwlig znpqw? wL’dwlig mpquth
llwpQbn
qwpqb’p
hwq. qpwd
hwq. qpwtl
tThwgnpr~p hw2ltbmnl mwpt~w u[4c1J2~b

333,710
579,397
179,374
(596,437)

qwpl1bpp owwpnLU

4,907,173
4,505,096
188,461
(894,856)
(215,546)

tflJwgnrlrTfl hw~tjbmni muspt4w qbp2pb

8,490,328

496,044

RriLw ~LU[UU
liw[uIJJiUnLU r)flL[1U qpqwa

iJuip1jbp~ 4bpwriiup&

flnqluqpnLlibbp

—

hwq. qpwd
5,240,883
5,084,493
367,835
(1,491,293)
(215,546)
8,986,372
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21.

Lwówlunpq.ULipIib mp4wa ftuiptjtip Li. LIrnj’uwm4nLpJnLbbbp (2wpnLbwLjrnpJnLb)
(us)

hpw4wpwlswtiwb U *PclJltjusLlwb wb≥aubg mp~w8’ ~wptjbp (2wnnLbwLlnLraJnLb)

(i)

I’pwcjwpwlsw4’wZs Ii .74iqJit1wQwu, wli4tsiZig mpqwa tjuijiqlpfi npwqwqwzi gflLgWZJ,b211b77

Ut.nnpu pbp4nqwnJnLuwL{nLUUbpLJwJwg1[w~ t mbr~b1[uItnL[nLlajn~1J hw&u[unpqlJbp~U mpqwa qwp~bp[i
npwL]Lu(lwlJ gnLgwlJ~1~bbfl~ Qbpwpbpjw~ 20l7p. nbLlwbupbph 31-b flflflLrajWtJjl:
ZwJw/uwn7i

t/wpt~tpft
ZwJw~uuwZ,

Updêqplplwl,

wpdbqp(jdiutj
ujuzhntuu,

qwpqtp
fn~iq qpuuf

u,whntuu7
hiiq ~fiI4I11

.Qntui qwpqap
(fl4Kj Q(fl4U(

321,466,902
127,085

2,951.032
1,296

318.515,870
125,789

0.92%
1.02%

321,593,987

2,952,328

318,641,659

0.92%

5,832,937
5,675,243
11,508,180

1,386,725
3,171,094
4,557,819

4 .44 6, 212
2,504.14 9
6,950,361

23 .7 7%
55 .88%
39.61%

333,102,167

7,510,147

325,592,020

2.25%

nadwUljbwwtQ
dhUaU 3Oop dwrn1buiwljg
- 31-90 op dwil1~binwtg
-90 ophg W1bLdWIIIIbLnUJIJQ
CbrjuidbliE ~wpdbqpti4u,a tiwnIltili

75,594,081
1,595,583
616,922
1,538,325
79,344,911

1,280,622
27,764
10,734

74,313,459

26,767
1,345,887

606,188
1,511,558
77,999,024

1.69%
1.74%
1.74%
1.74%
1 .70%

UpdtiqjiL~tjwa 4tupLjbp
- 9Oophig wQbLcJwUUbwwUg
CbrjwUhb9 wpdbqptj4wa 4wpL1bp
CbiiwUbba 4wpLiLip ~jin~p Li Uji2Iib

4,268,047
4,268,047

1,920,255
1,920,255

2,347,792
2,347.792

44.99%
44,99%

hpw4wpwbwLjwb wb&wbg Lnp4ui~ 4wpl4bp
‘LwpL1bp tUfl2flFl QbLItIpnLpJnLbbbpIili
~LLIflCtL1qI1L~L~LLIa LLLLIPLItIP
- n~ dwUI4thnwUg
- 9001Th9 wQbidwUlibwwUg

QbijwUbb~ ~wpdbftpLjqwa 4wpLjbp
UpdbqpLjt4w& 4wpI~bp’
nLdwdl]tlnwtg
wL.tbLdwUl]blnwtg
L2br3wUbbQ wpdbftphl4w~ 4wpLltip
-

-90 oplig

Cbriwdbbg 4wptibp iunznn o’btIbpnLpJnLbbbpjl’b
~wpL~bp 4in9p UUIi2[flJ obtltnlnLrajnLbbbpjfti
~wpdbqpLntw~ 4wptjhp’
-

0bLjbpnira;nibbbp~b

a’u4wubbQ 4wpljbp ppuiqyipwbwL~wb wb&ubg

1,567,819

83,61 2,958

3,266,142

80,346,816

3.91%

416,715,125

10,776,289

405,938,836

2.59%

35

201 7p. ~h1.au1JuwLiwlJ hw24hlrnInLraJflLlIUbpjllJ
11110 dwUn~awqpn1[aJnLhUbp

‘<Uubpjiuipwup’ ØPQ

2’].

Lw~wjunpI3bhp~b mp4wa tJ,wptjbp It tfmn~uwLntInq&jnibbbp
(w)

PpwL[wpwbwtitub U *hcthtIwLluJb wb&ubg

(2wiinLbwIfnhI3JnLb)

mpttw& 4wplibp (zwrlnLbwIInhLalnLb)
Zuulu4uwnli

tanSui/u wnl,
qwpqtp
hwq. qpusd

UpdtqpQtfus?,
ujushntuu,
hwq. qpwiI

,Qnus, qwpqLip
hwq. sjpunl

wpotqpQUasi,
tqwhntuu,
%

3,IicthLiwlitub wbawbg mpQiua gwpt4bp
24npnflpwj~Th 4wptjtip

ntdwdlibmwi,g
-d[italt 30 on dwUllbmwtg
-31 -90 on dwUUbwwbg
-90 o~jig w4h1dwdUhmwog
Q’biTwtIbbn h[iLbnpb9wJIlb 4wpL~hp

27,823,344
21143
137,186
6e0, IO~
28.601.855

55,646
1,717
52,000
1J9,44
248,804

27,767,698
19,426
85,186
400, /41
28,353,051

0.20%
8.12%
37.90%

‘twphjwIPb pwpmbp
- n~dwdL~1imwtg
- Uj1t~1z 30 on dwUljbmwbg
-31 -90 on dwU[~bmwbg
-90 onhg w4b1dwill4bmwiig
rniijwdtb~ tlwptjwjliU ~wptnbp

17,531,427
52,436
45,328
1,395.589
19,024,780

37,611
6,033
14,822
36,721
95,187

17,493,816
46,403
30,506
1,358,868
18,929,593

0.21%
11.51%
32.70%
2.63%
0.50%

957,333
97,537
1,054,870

15,222
1,550
16,772

942,111
95,987
1,038,098

1.59%
1.59%
1.59%

2,011,391
6,847
2,216
20,146
2,040,600

4,023
523
170
42
4,758

2,007.368
6,324
2,046
20,104
2,035.842

0.20%
7.64%
7.67%
0.21%
0.23%

10,839,229
6,009
71,366

21,679
475
11,245

10,817,550
5,534
60,121

0.20%
7.90%
15.76%

251.100
11,167,704

118,994
152,393

132,106
11,015.311

47.39%
1.36%

61,889,809

517,914

61,371,895

0.84%

478,604,934

11,294,203

467,31 0,731

2.36%

-

P~q’bbu 4wpl4bp
- n~ dwUI.lhwwUg
- 31 -90 on duiUtjbwwtg
Cbiiwt$bbn pjiqbbu 4wptibp
Ut~uinttwpLjbp
- n2dwrnjhmwLg
- Lfl115/lt 30 on dwd1~bmw~Jg
- 31-90 on dwtlljbmwbg
- 90on1’g LuQbIdwUI4tIu1wlJg
flb4uiLIbbfl w4Lnntlbpbbmfli qwpL~tip

0.87%

LJLL1LLIflflftUIL1LLI’LI L[LLII1II~P
-

nadwd1lbmw~g
UblitlI 30 on dwdljbinwlig
31-90 on dwilljbmwljg

-g°°nhg WQOLdLIXIIJbLnW1JQ
Q’IsrTwLlb’hQ uujwnnftwl4wb 4wptjbp

QbrlwUbbfl ~~iqjiL~wLjwb tub&iulig mp4uia
4wpI~bp
Q1JFTwUUIJQ [ipw4wpwbwL~tub It $hojlLlwtIwb
wb&uibg mp4tu~ tlwptibp

201 71a. qbLjmbUpbnh 31-h ~~ni~ajwUp [un2nn IpuqUw1~bpa~nLpJnWbbp~U mnijwa ~wpdbqnL]4Lua qwpIibp~
bbpwonffl IjU w~dbqp1jUwU wnwUà~,U huJJmwUh2 ntUbgnqUblj 4wnLj’ 127,085 huiqiup U q~wU hwiiw[uwrlU
hw24bIj2nwJhU wpdbpn4h 1,296 hwqwp U rinuiti wpdhojllji,kub uiuihniuinn4:
201 7~a. qbL]ultiUpbnh 31-h rInflIrajuilIp jinpp It Iih2hU L~wqUwI~bpti~ntpjntUUhpb1i mnIJw? ~ujpdbqpIpJw? 4wnLjbpn
libnwnnLU UU wpdbcgiLjthuli wnw1j&~U hwJwwUh2 ntlibgnqnija tiwnIt’ 2,747,775 hwqwp U r~pwU hwuw[uwnU
hu,121[hLI2nalJhiI uindhnn~[ IL 47,811 Iiuiqiu~ ii qnuiIl tiipcttiqpI~tIufti tqiuhntt’tnnt[’
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201 7p. ~41bwUuwIjwi hw~4tnn4nLIaJnL1jUbp~1J
liho awbnçawqflnL~aJnL1JUbp

‘<UUhp~uipwb1j>> ePC

21.

Ltuówjunprtbbphb mpi4wa
(w)

iJwpLjLip Li. t~nIuwwtInipjnibbbp (2wpnLUwUnLr&JnLb)

Ppw4wpwbwlçub Li. ~jiciJiLIwIjwb wbAwbg mpqw& i.jujpI~bp (2wpnLbwtlnLplnLb)

Umnpli pbpqnqwnjnLuw1~nhi.FUbp1~wJwg~uø L inbqb1jwmI4nq~JnLU hw6w~npr~Ubp[i1j uip4w? 4wrüibn[i
npwI~wI4wbgnLgwU~~Ubp~ 4bnwptinjwL 201 Sia. qb[.julbUpbph 31-b qpnLpJuiUp:
Zusdwftswnl,
4wp~bpft
ZwtJus/uwrfli
qwpqtp
husq. qpw.!

UpdbqpQtfwui
ujushmum
hwq. ipwd

.Q,ILu, qwpqtp
husq. rjpunl

wpdtqptgfwli
ujwhntuui

%

hpm4wpwbwtjwli wb&wbg mpwdwrfllqw&
p [lb p

4wpL~bp junznp [fL1l4bpnLj~jnLUUbp~11
QwpdbqpLj4uia 4wpLjbp
- nLdwUl]blnwlJg
-90 onhg wQbidwUljbwwtg
Qbftuitlbbiflwpdbqp[l4w&4wpL4bp

373,157,051
742,450
3/3,s~,Ø1

2,435,727
7,795

370,721 .324
734,655

0.65%
1.05%

2,443,g22

~7L4gG,~7~

4,162,141
6,206,154
10,368,295
384,267,796

277,347
2,955,182
3,232,529
5,676,051

3,884,794
3,250,972
7,135,766
378,591,745

6.66%
47.62%
31.18%
1.48%

69,646,205
567,198
996,740
606,275
71,816,418

1.042,169
8,734
15,350
9,389
1,075,642

68,604,036
558,464
981,390
596,886
70,740,776

1.50%
1.54%
1.54%
1.55%
1.50%

544,082

193,350

350,732

35.54%

29,384
4,620,432
5,1 93,898

9,253
1,536,032
1,738,635

20,131
3,084,400
3,455,263

31 .49%
33.24%
33.47%

77,010,316

2,81 4,277

74,196,039

3.65%

461.278,112

8.490,328

452,787,784

1.84%

____________

Updbqp~4tua 4wptjbp’
flLdwUI4bmwtg
-90 op~g WUbLdWd[lbulwUg
Cb~u,dbb~ wpdbqpL~4w& qwp[lbp
ab,TwdrnJa tttupLibp hinznp QbLlbpntraJnLbbbphb
-

4wp[lbp tIlnap (1 tlP2ffLi ~b[lbpnqajnflfUbpjib
~tupdbqpLj4ui~ 4wptjbp
- n~dwt1LjhuiuiUg
- djiU~1t 30 op dwUljbinwUg
-31-90 op diuuljbuiwtg
- 90 op~g wQbL dwd1~btnuiUg
~b4wUbbfl ~u,pdbqpLj4w~ Qwphlbp

UpdbqpL~uia 4wpLjbp
-

nLdwdlrnmwUg
31-90 on &utlljbwuAig
90 onlig wQbLdwU[jbwwtg

Qbr~wUbbQ wpdbqp[lUw& qwp[jbp
CbftwUbbfl 4mpL~bp t~npp a

~btjbpnq~JnLbbbp~1b
QliftwUbbfl ~pw4wpwbw[lwb tt~~q~Ljw[lwb
wb&wbg mpt4w~ ttwpI~tip
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201 7p. ~i[I1Jw1JuwLIw’u hui2IjtitnQnl4a)nLUiIbphb
11119 awbnpwqpnL[aJnLUJbp

“UUbp~iwpw1j11~ (p(2Q

21.

Lw6wjunpflbp~b mpQw& tLuipLibp Li. tfinjuwuiqnq~jniiibbp
(us)

(~wpnLiIwLInq&JnLb)

PpwLjwpwbwtpub tfl[iaJiL~wIjwb wbAwbg mpLtwa 4wp(jhp (2wpnLbwtlnhiaJnLb)

Zwdus/uwnL’
~juip4i&p
hwq. qpwd

Upd&qpQJusZz
ujuihnwm
hwq. qpunl

.Qntu, qwpqtp
husq. ,pwd

Zwdu4uwnZs
4wptjfrp/,
wpdtqpQtfus1a
ujwhrnuui

UwbpulawIu hui&uIunnqlibphlli mn~Iwa
L1W1114bp
LhLPnphutuJjib QLuphjbp
-

n~dwULlbmwu1g

dhlJLlI 30 on dwilljbmwlig
- J I-’JUoji dLuUlllJuauUg
- 9Oorflig wQbidwuLibwwtg
~briwUhbn hI1L41nl~t1awjIt LLUJPI.IbP
-

4wptIwjIiti

Ppcjhbu liwnhltin
- nLdwdhlbulwljg
- 900nhgw4bldwl$llbtnLuUg
flbr~wtlbU~p~iq1ibu4wpt~tp
LkjLnrnjwptjbp
-

48,445

83,002
(i0,J~9
701,611
20.051,103

7,045
I5,45L
105,264
176,216

19,137,716
75,957
64,Ub/
596,347
19,874.887

1500%
0.88%

16,655,030
59,964
102,483
1,586,369

35,703
9,041
26,067
131,825

16,619,327
50,923
76.416
1,454,544

0.21%
15.08%
25.44%
8.31%

18,403,846

202,636

18,201,210

1.10%

702,500
341,418
1,043,918

14,050
7,968
22,018

688,450
333,450
1,021,900

2.00%
2.33%
2.11%

0.25%
8.49%

1tJ25%

2wnmbn

n~dwd[~bmw1ig
- 1J,1i~Li SOon danRjbuliuUg
- 31-90 on dwilljbww’Ug
- 90on1’g WQbLdWU[ItJmWIJQ
QbqwUbb~ qwpL~wjjiIi 9wpmbp
-

-

19,186,161

nzdwuljbwwtg
U11t111 30 on dunlllbwwtg

31-90 on dwillibuiw’Ug
9Oon[ig wQbLdwdhlbmwtg
CbrjwtTbb~ w4mn4wpI~bp
-

1.975,608
27,600
23,413

3.951
1,370

1,971,657
26,230

0.20%
4.96%
4.96%

1,162

22,251

16.447

1,422

15,025

8.65%

2,043.068

7.905

2,035.163

0.39%

5,191,378
14,058
1.240
248,171
5,454,847

16,367
1,799
159
68,944
87.?69

5,175.011
12,259
1,081
179,227
5.367.578

0.32%
12.80%
12.82%
27.78%
1.60%

46,996,782

496,044

46,500,738

1.06%

508,274,894

8,986,372

499,288,522

1.77%

Uujwnnrjwtjwb gwptjbp
-nLdwtIl4buflutg
- iJl1lJ~Lt 30 on dwil[4bulwUg
- 31-90 on dwUljbmwUg
-90 onhg wiIb~dwU14bwuftig
abrTwatbnwJLuulwnnftLutIwb4wpl~bn
CbrTwtlbbQ $jiqjit~wtjwb wb&wbg LnpLIw?
Ljwpl4bp

fll,iiwUbbn hw6wtunpnbbpt~b tnp4w& ~twptjbp

201 6p. qbLlmbupbnrl 31 -[i rJpnLIaJwUp [unzrin L]LuqUw1jbpiqnLpJnLUbI1n~1J uin [w~wpcfbqpL14w~ ilwnlibno
bbpwnnLU tth w~dbqp1~Uwls wniuU&hU hwjlnwl.i[12 nLUbgnrlLnnu LIwnL] 2,481,773 hwqwp U qpwU hwUw[uwnu
hw2t[blj2nui;[ili wpdhpni[ It 26,059 htuquip ii q(1UILI wpcthnjiljthuli uJltIhntutnnhL:
2016ro. ~LLjuiLUpL~i~i 31-li ruirwrajwtlp qlriJ2r U Ulisib 1jwqUiu1~1iJiujii1~ajiiLbbL~1Iib ~ 1{wlillLIiu
lJbnwnnlU liii wndbcijlLILIwU wowuàpu hw;ulwUh2 nLusbgnqI1b~ t[wnLf 1,165,677 hwqui~ U qpwil huiUw[uwnu
hw24bLJ2nwJ[lb wpdbj2nU It 17,966 hwqui~ LL qnwU wpdbqfiI~Uwb ujLuhnwmni.[:
(ii)

qwpqap/, wpdbqpQJwU qIiwhwun!wt’ hwtfwp Qftpwnqwehftdbw(1wV &ZJpWIJpnLpJflLZJZJtyJQ IL
qwmfluflLraJnLZsLtvn

t’pwqwpuAiwqwti wliawiig wpt/wà qwpqap

4wnI]tInh w~ctbqpIjnu1~ I.IlbI1Ji t ntbbbniG t{UJIIIIb UI4qpl.JwIjUJlJ ISWUWLflLU[19 hllUln UlbrlJl flL1ibg w? tThLj LIwU tl[i
pwlih rlbuwbn[i wnrnflLlJpflLi, nnnbl2 wqr~bgntpjntU bU flLUIiIJflLtI .[wnLl[ hlrni Liwu.pjw? qpwdwL~wU Uh2ngUbnh
wujwqw qUwhwu14w~ hnunbnh i[pw, nno 1~wpb[j1 t wnduibwhw4w.nnnbb qUwhwtnb~: Updbqp1~i1wU wowbahb
hwJwwUh2anLUbgnrI4wpIlbnh hwUwp pwgwL~wjnW bU rinwtg ntrjrIwlfllnnbU Jbnwqnb~1 wndbojllclwU opJbLItnh4
hwjtnwU~~bnp:
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201 ?~a. Thhbw~iuiu~wb hw2LItiml[nLraJnLUUbp[ftJ
L~Iiçj ewlin[awqpnjaJnLuubp

UUbpjiwpwULp’ W12D

21.

Lwówjunpq.bbpfTh mp4w~ LtulpI$ip U. L~n~wmQnLj~JnLbbtip (~wpnLbw1~nq~JnLb)
(us)

PpwLIwpwbwLjwb h ~flaJi1jwLiwb wbAwbg tnjnj.w& t~wp(~bp (2wnnLbw~ni.iaJnLb)

r’pwquipwuwljwu wU&wlig tnp4ui& 4wpUbph, wpdbqpljUuib oI2jb1jinhi~hwJmwUh2 bli hwU~~uwUnW.
•

i1wp~wJh1J u4wjUwUwqp[i dwULjbwwbg 46uipUbp~,

•

L[wphlwnnLh 3hliuJliuw~w1J Ujiäwlj[i tluLlwlJ 1[wmpwpwgnLtljj,

•

mUmbuw1~wU Uh2w4wJph 4wu1~aWflwgnLUQ, pwgwuLuLJwlJ ~flLt1flNflLpJflLbUbflQ 4Wfl1jWnF1L~
qnp~nLUbnLpJw1J 2nLIlWbbflflLd

I’pw4w~w1jw1jwL wU&wUg mp4~ua QwpLjbp[i wpdbqpljduTh qan4u~uihnLuu1Q qUwhwwb~iu’ PwUl~0 h[nfliqnLu t
wpdtiqpljilwli tunwli&pli hluftnufll[17 nWhqnq tjiupLjhp~ q~ni{ qpuiiIui1~itil~ Uh9nnhihph wu~wqu hnuphph
4bp~ni~rujajwU twpdbcipLjiiwt wnwU&[ili hw;u1wlJI1~~nLUbgnqqwpLjbp~ qenqLfuwu L]flbLflL[1PUW[ULU11J qinpa~

iijiw:
hfltuL[lUpluULutrwlI uili&iüLig ~nruIL1l& 4wptjbpji qanL[ wpdhqpLItlwb LLJWhnLUU1Q npn2bfliC qb1~wqwpnipjnWU
WflW2bflflfl4flLU L hbmLijw[ h[iUtwL~wb blJpwrjpnLpJnLbbbpn4.
•

bpw4wpwbwljuib Li Lf1flj2fl flL up2pu 1~wqdwL~bpu~nqajntlilibp[tb 1flpL[W~ W2[UWwnrL LtwnLibph hwUuip
LJ[ipwrn{nLU t LqwlnUwL]wlJ tlnpuulh mwpbLjwlj flflnLJ~Q, ~na qUwhwmQnLU t 4wpL~bpji Uh2hb
rp1LfluqpnLUbbp~ UJ,6w1]WqpnL~&Jw1J Li thLjuibuwl1wlj qnpauA~g~i hhilwb iJ,pLu:
Updbc1,pt4UwbwnwUaI1UhwJmwb~2Ubpn44wp1(bp~ 141n[uhwwnlg4nqqnLUwpQ hui24wpL]llnW LhbmLIJwL
b1J~awrg1nLpJnLUJbp~ h[iiJwU ~iw
1)

LlppwnqnLU

t 20% Ii 30% qbn~ qpwI~, qUwhwm4w~ wpdb~[, liLjwmUwUp:

2)

qpwLIJl ~riwgnuI1~g unLLnubn[1 uLnwgnuifl hbmwaqqnLu t 12 LuUun4:

3)

4bpw1iwj[uøUwpUwUqpw~[iLjn4qwpI~bp~g umwg~nr~r~pwdwLjwU hnuflbpQqljwhww4nLU bU
4bpwUwjduilj hwUu~awjUuiqp~ ujwjUwUUbp~U hwUwapiinwu[uwb:

3,pcjJiLjwqwU wLzdwL’g uipqw& qwptjap
~[iqj,Ijtu[~uAi wUAuiUq inritlLu& tIuipLihpIl ulpcfhqpl]nLtIp qUiuhuitnti~iti PuUljp hIltThl[nuI ~ 4wp[ hp[i jntpu’pu’U~jnip
mbuujlj[i q&nQ L[uwu Ljflb~rn hn Uw[UIThU ttrnnah Jjiw: $~q[i1juj1jwU wU&uiUg inp4wa tIwpLibph qanq wpdbaJ1LjnLU~g
L~flflflLUWUbflfl flflrl2bI]1U rLbL~wl4wpnqajnLUU UJI2UJ2UflPqIJflLIJ t hbuiLijui~ h[iimwLjwb bUpwqpnlpjnLbUbpnlf
•

~npuui~ U~qpiug[iwj~ flpnLjQUbpfl qUwhwui4niu bU Ilbp2IiU 24 wUhubbph Q1J~awgpnLU Ljpwe linpumb
t1~qpwg~wj~ Unqb~Ji hbUwU ijpw: 1-lnpulnh U~qpwg[iwj[i flflnLjflhibflfl Lj[ipwn4nffl bli h~t.jinpb~wj[ili
fwpLjbpfi, 4wpLjwjpU j2wpulbph, wL[mnUb~bUwjh Uua~wnnqw[lwU tlwpIjbpjl hwUwp:

•

‘flwmUuj~wU Ljnpuulh mwpbLjwU qpnI.j~fj qUwhwtn4nLU t 4wpLjbp[i nflLPUc4PflLUIJbPh J1ñW1~WqflflL~aJWlJ U
mbutuuilçub qnpew1~g~ hhUwb ijpw U tj[ipwnqnLd t ~bt~w~wU wli&wuig uip4w& w~~wmnrLp[1qUbu
4wpL~bph huiUuip:

(iii)

Ulihwmwu,’ftu wpdhafiQzjw~ qwpqtp

tllilitutntiittjbti tti(I(J[I(lJlLJ1IjLi~ L[tLIJi[JIijIIi qhi[Iiii~t[tc~~i~ut ullItIrItluIjIllI lilItutTlutItu ?Ol7Tct ITLIITuILIIIT’tIII 31—1111
w4uipunJui~ wwp4w hwiiwp 1~wqUb~t 786,780 hwquip U qpwti (2O16Ta 740,969 hwqwp U ~pwU):
(iv)

Qptudji qt7p~nLenqajnLzJ

I’pwqwpwvwl1wLi w~iaw?ig WPI/UØ i/wpl~hp

hpwqwpwbwTjwb wU&wUg uipqiua ~iupLjbp~ bU@Luljw bU wUhwuiw1~wU hhLlniUun4 4wpljwjhU qUwhwmtlwb Li
wpdbqp1~UwU uuintqikuU: hpwQwpwUwL~uiU wuawug qwp~nww~nLIaJnwoUpwU wpwUw~p4wa L[wpLj[,
4wpLjwjhU nhuLth LunflQ plinLpwqpnrj wdbUwl4wpLlnp gnLgwUIl2U t: UjUniwUbbwjU[iQ, qpwi4~ ~pwgntgp~
wu4whnl{qwent[ajnW t, UPwU1~, npujbu 1~wUnU, qpw4tu~whwU~nLU 1~npujnpww[i4hwáwlunprjUbp~g:
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201 7p. ThhiJLulJuwLiaU hLu2qhuntntla)nWlJIJnITh
L~[ig awlinpwqpnqajnflAibp

“UUbp[lwpwUli>> WD

21.

Lwôwjunpqbbplib
(Ui)

tnpt~wa- 4uiptjbp Li. Lllnjuwm4nLr&jnLiIbtip (zwnntbwLlnLIa-JnLlJ)

PpwLlwpwbwLfwb Li. $IicfljwLjwb wbAwbg mpttw& ~wpLIbp (zwpnLbwIInLpJnLb)

2bn~pbp4uø qpw~ h[iiSUuiliwIJ wbuluLjlJbpfl hbmUjluLlJ

bu’

Updbprijawflfli 4uipLjbp[i Li hwL~wrlwr’a hbuiqbUwU qnp~wp~1ibp[i hwilwp’ qpwUwlIwU UhsngbUp liujU
wpdbpr~jabp:
•

UriLunpwj~fli L{wpL~bp~ hwUwp’ uiu2wnd qntjj≥ji, aIlu2wplJbrl[L qbp~imnpwLjwb ujwpui~bp~ Li npwUwliwb
Uh2ngUbnh qpwljwr3pni,U:

•

Uwupwawju 4wpLjw4npUuilj hwUwp’ wb~wpdqnLJ~ qpwqujflpnLu:

rIIftIL1Q1ILUL[ Ahn~ 1’ pLipnitl hpLtI2[tIhplIhp thLIjp ohIlIhpnLpjnLlIlIhpPg’ iIfltLIlIg flflLLItflfl o~[IhnnLpjnhllIhnh~ t[llIplIt’ip

wpwUwrgIbLnL hwuwp:
IlbulliliLU L q~iwqii 2rL~wJuJ~wlJ wpUL~IiU, ulwIIwlJ2IILU uIuignLg[Li qpwq qpw h[iU~nLU 0ULjwa
a~wjUwUwqpi~ hwdwawjli, Li hbLnLIflLU t ~bn~pbp4wD qpLuifli 2I1LLIWJWIIW1,I wpdbul ill 4wj Lfl w~idLiq~ iLjUwU
u~whniuinh pw4wpwpnLpjwlj umnLqUuJlJ oUIawgpnLU:
flLLlw4wrIIILIa;IIWU

PwliLfli Ljnqti[ig ujuih4nrf wpdbclJlL4Uwb wnwt&pU hwJulwUh2bbpnL[ QwpLlbph q~n4qpui4Ubp~ hnw~wU wpdbpo
201 7p. r~bLjmbUpbp~ 31—h qpnipjwUp L]wqUnLU Li 1 2576,099 hwqwp U rgiwU (2W 6~a 10,835,708 hwqwp U
flfiwU):
fl~ dwULjbinwljg Lt~iupdbapLj4w8 4wpLlbph 4bpwqwpabIjlnLraJnLlJo WF1LUI{b~WLqbU LILU[u4w& Li 4wpLjwnnibbp[i
LlwpLlnLUwLjnLpjnUJhg, wji n~qpwUJi wpdb~~g, Ii ulwpmwqhp at, np PuThLj~ ~awpUwg1j[i qpWL]J1 qbwhwmnLUp
P~L~fl hw24bmnLdwUlulJwLIw2p2wUlJhph rlpn,4aJwUp:
th/iq/iLjwL~w1i wL’&thig wpt/w~ tjwpLjbp
Lptpnpbpwj[iu 4wpUbph q[iUwg qpui4wr~p4nal Li 4wpLj[i wnwp[4w hwUqPuwgnqwlJ2wpdqrujuu: PwULjh
~uJqLu~wLjw1JnLpjwU hwduiaujjlj hIlIjlnpbpuiJhU 4wrlLibpo mpwUwq~i’4nu1 b1~ 1unwL~b~wqnLJbfl 70% L[wnLl/wpdbJ2
hwpwpbpwL]gnL}ajwUp:
flpu~bu qnw4n4wu~whn44w& Li qwp~uij~’u ~wpuibpn4mpwUwqp4wa o4bpnpwThLnhibph wujwhn44wãnlpjnLU
hhlRJuJLluJlinuI hwuqbu bli qw~pu wU2wpd qnLjs2n Li w4innUb~b1Jui1Jbp~: LLwpLlwJ[1U pwpulbpnL[ U1PLIUØ ~JL
o4bpr~pu4ui1Jbph hwUwp wulwhn44w&nLrajwb U~~ng Li huibr4iuujljnul w~uwuiw4wpêp: P~q1jbu L{wflL~bflh
IauUwp npa~bu wajuihn4nipjwli U~~ng bU ?wnwjnul w1i~wpcf qnLJl2o U ljnpajnpwui[ujpuidubmnuubpp:
U4wnUbublithUbph 4wpLlbph nhlUuig qpw4wrw4niU blj qlit4w~ w4tnnububljwlibpo: 201 7~a. qbLjuibUpb~~
31-li npnLralwLlp 4wp[4bp0 ujulwhn44w& bU bqbL wU2wnd qnij~ri4, 2wPdu111w1i qnLj~n4, w2Iuwu-,w4wnan4,
qjiwuwLjwb Ufi~rigbbpn4 Li bpw2ruhj2ljbpnt ~[iq~LjwL~uiU wli&ulig mpL[uø 4wpLjbp inp4w? wJLqwnhlbpo
hhdUwliwbnul wajwhn4i{tua blj nuLjni qpw4nif
Pr2ziwqwbdquø qpuiq
201 7p. p~gawgpniU PwULj~ &bop Li PbPbL nnn2wLlh wLiul[n{Ubp’ hnwqwpwuwlluil-i wU&wUg uip4aø 4wnLjbph
Uwq ~I1II ~I ILl$i[I.L{~ ‘41 IWLil I 1JLILULI iUiuUji ulq ILuLJWIJI IL~aJLUtI In iiu4r iWj’ uu IWLJWLI IL UI ISJI igi ‘4’ 617,777 I wqwp 12
wwU qnwi hw24bL]2I1wJIilj wpdb~n4 (201 6ja. 244,754 hu~qwp U illiwU): 201 71a. r~bLjuthUpbp[i 31 -[i flflnLpJwUp
pnuwqwb&qweqpw4u hnb’Uho bbpL]wjwgUnLU Li wb~iupdqn~ Li qwuwLj Wflq4flLU Li npu~bu wjLwLjLn[it{bbp:
I

PwL~p pWrLWj2WL4WIJL1L~JW’IJ hwUiuawfli UUwl~ uiLjui~i41ibp~ ajbuip Li 4wówn4blj hljwnw4nnhLiu L~uipfi
dwUljbwUbpnLU:
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201 7p. ThIi1~wi~iuw1lu~Ili hw2L[bm4n1pJnLU1JbpI~1j
Ll[lg dwUn[awqpnL[aJnLUIbp

~Udbptiwpw1JIjn cp~Q

21.

Lw6wjunp~bhp~b

mpi,Iw~’ tI,iupLitIp Li. Lj1nIuwm4nqz~JnLbbbp

(2wnnLbwLInLI&JnLb)

(w)

Ppuiqwpwbwljwb U. $IiciJfl~wLpub wbAwbg uipttui& i.~wpI~bp (2wnnLbw~nLrajnLb)

(v)

qwpqwjpzi tqnpm.7,tij/i
UIwm9wlilijnqajuizi

QIIIILnL&nLPJnth

fluw

w~IuwphwqpwQwZs

Li

mlnnhunLpjwls dJnLqtzp/1

4wpl4bflfl mpwUuiqp4bL LU hI1JIJwIIuJUnLLI ~pbbg qnpani1jbnq&jnW~ wbulbunLpJulU hbLnLtJLul óJflLrjbpnLtI aW4w[W?
hw6w[unflqljbflhU

UL,iJwUwlu wizUuiiaqi
$~liwUubbp Lt’UbprjpnLJIJtip

/ wllptupflJntlIwphpnLpJnLU/JhtnwLnLnqhuI
Ljnqiwljngwj[ilj uujwuwpLlUwU n~npw
C[Thwpwpn~pjnW
qJntqwuiuwuunLp;nw, wbmwnwa~whnq~jni1i It (jlWJWWtl2WI4flLti
UUuirTh U juUhLj2h wpulwrjpnljajnLU
UwunwewN wolannip
tLbL4mpwtbhpq~wJh wpwwnpnLlaJnLlJ
Ub2wpd qflLjp
t-Iwufl, ewnwjntpjntliubp
UpfljnLlJwpbpnLpJnlb
Spw’Uuu~npw
UnWhghulwLdwpUhlJlJbp
Liii
$flqflI~wI~wU wuawug mpwtlwrgiuwa 4wpLjbp
Updba,pljtiwU q~n4u4whnLuw

2017
hwq. qpwtI

2016
hwq. ‘jpwd

76,026,834
74,110,288
51,048,122
32,463,343
30,072,853
27,1 80,750
21,641,394
21,081,805
17,184,852
13,297,236
13,161,817
9,459,381
7,827,878
22,158,572
61,889,809
478,604,934

47,417,214
77,261,906
28,408,361
25,468,851
84,189,991
23,843,777
20,1 63,246
17,034,146
25,620,351
50,249,429
22,310,945
9,608,698
10,171,744
160,379
19,369,074
46,996,782
508,274,894

(11,294,203)
467,310,731

(8,986,372)
499,288,522

—

PwU1~[i flpw4wpwbwljwb wli&wljg wpwUwqp~w~ 4wpL~bpfl (qnun 4wpljbp) uJ~[uuiphwqpwliuJL
IlbUwpnfllugnWo pbpL[we t hbuILIJlu[ WnJnLUWL]nIU
2017

Lwjwuinwb
SL~LlUbU

UJLbPIIP1JLP

(vi)

2016

hwq. qflwil

hwq. ,jpwil

312,607,979
46,222,319
47,108,538
405,938,836

266,046,599
141,973,028
44,768,157
452,787,784

I”i~2flI? cjiiipQtili

201 lp. rjbL1wbUpbpfl 31-h qpnqajwUp PwIJLfU nCUfl wwuujnp qwp[4wnflL Ijwti LIwnIlwnnüJbph l4wujwLJg4wà
NUpbp (201 6ra:inwubbpL]nL), npnug wpwUw~pQw& ~wril4bpfl JUwgnprjUbp~ qbpwqwtgnLU LIII Pw’UI~fl
LILualIlInwIll lO%-g: 201 7p. qbLjuibUpbpfl 31 fi flflnLIOJwUp wju 4wpLjbpfl flUr~hwUnLp qnLUwpp ~pwüwLjwU
Ufl~ng hwUqfluwgnqqpw4n4bijwqbgpw~, LjwqUnLU Li 63,847,088 hwqwp IL r~pwU (2016p.’
108,667,191 hwqwp LLqpwU):
(vH)

qwpq&pp CWJQ&mwjZniLfajflLZI

4wpL1wjflU ulnnu4bLb dwUUbwwiUnLraJw’U JbnLnL&n~pjnWo UbpL~wjwg4w? L ~wlJnpwqflnLpjflLU
32-fl (rj) LjI~wntU, nputhft wpwLugn~4wa t hw~4bwnL dwUwlJLul]w2p2wbflg UjftiLlt JwpLIwj[IU a~wjUwUwqpn4
1jwfuwwbu4w~ UwpUwb dwUIlbwU pbijw? dwiiwljwljwhwuiQuø~:
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201 7ja. ThjThwl.JuwLiwb hLU2L[buu[nlra;riLUbtlp[tU
<<UUbri[~uipwUi>> ØPD

21.

L~~ig &wlJnpwqpnLpJnWbbp

Lw6wjunpflbphb uiphtw& 4wptjbp U t~n~uwm4nq&jniiibbp (zwpnLbw[ini~r~JnLb)
p)

ULlpbrflunhLLbbph qan4 uu1wgt~tjJip cjnuTwpbtiji

U1jpbfl41ui~41Jbphqan4u1nwg4b~1flqnLUwpbbp, hwULu[uwrib wpdbp
UpdbqpljUwli q~n4u4whnLu1n

2017

2016

huiq. I?pwd

hwq. qpwd

4,129,748
(8,259)

7,722,748
(15,445)

4,121,489

7,707,303

201 7i8. r~bLiuibUpbp[i 31-b qpn~p;wt1p PuibLia LflLlJh n~ Im hw5uilunpq (2016p n≥ Gb hw6wfunprij, nnh
JUwgn~u~iiLi~qj qL,~iuiqw1igi ui Lila Pw’ULjj, Liwuilluiwdi I
201 7r&. U2016~. wpdbcijilpiwlj cØn4uJwhnLuulnLU mbnJi tnL1Jbgb~hbwLIJw~~uJpct~’
2017

2016

hwq. qpwtl

hwq. qpwif

Lw24binnt ulwp4w ut~qp[i tfliwgnpq
2nwi owruu
flnLpuqpnLJubp

15,445
(7,186)

1,246,423
280,364
(1,511,342)

4bp2[I Ubwgnp~

8,259

Lw2ljbUlflL

(~)

uiwp4w

15,445

UQpbqflmfiiflibpfl npwQwl,swli qbpjnLJnLpJnLzi

201 7p. rjI~LjtnbGpbp~ 31-b
qnLtlwpljbp anWh:
q)

—

rwflLpjwiip

Pw1iLj~ WLJPIJrIhuIPLBJbPIi qenqwpdbqpLjtjwel.jwu dwiJ1~bwwlig uLnwg4bi1i~

$PbwbuwlIwb 4uJp&wLcurnLfaJwb cØn4 uulwg4b[I1u qnLLIuspIJbp

LwtTw[uwnbbtipflpnLtmhp ~hbwbuwUwb 4tUp&wtlwLflLrajflLbflLd
LJPULLI Obil mwph dwilLIbwnL[
Ub1j~g h[ilaq uiwp[i ciwtlLjbuinq
L~1Jq inuipnLg IJJ4b~ dwtfljbwn4

QL[wuwLuLiwa ~4iliwlJuwLiiub bliwLinLin
Updbop1~UwU q~n4u~1uhnLuu1
Qnun bbpr~pnuThbp ~bbwbuwL1wb L[wp&wLlwLntp;ntbntd
~j1lILLlIlLlLLItILLdI LLLLIPMLILILLILflL jl.JflLiIflL ti ~flLLfl

bhpwnntd bli UhprIpnLtThbp
LJhlaLlj GtiL~ inwph dwGL~bwn4
UbL4~g h[ilaq wwph dwG~bwn4
L~iuq muipntg wUbi dwGLjbwn4

2017
hwq. qpwiJ

2016
hwq. ijpwcl

491,429
947,298
908,848
2,347,575

533,878
1,158,994
1,144,665
2,837,537

(588,1 05)
(289,446)

(735,82 1)
(61,694)

1 .470,024

2,040,022

423,387
634,289
412,348

482,222
900,996
656,804

1,470,024

2,040,022

Iibpq IlflL tflitip~
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201 7p. ~f1UwUuw1jwlj hw2Ljhln4nLpJnL1IUhphlJ
hug ~w1Jn[awqpnI4~JnLUJbp

“UUbpIlwpwULp’ WPQ

21,

Lw6wjunpq.bbp~b mp4wa 4wpt~tip It tPnjuwm4nLreJnLbbtIp (2wpnLbwtinLwjnLb)

q)

341’hiwbuwliwb 14uJp&uJIluJLnLraJwb q&n4 uuiwg4bjJi~ qntthupbtip (~wpnLbwL4nqaJnLb)

(I)

th/i7JwUuwQwIi L/wpawqw~nLpJwi, npwQwQwIi L/bpjtltàflt/&Jflth

LblnhIJw[wnJnLuwh]fl inpwUwqpnffl t u1bqI~L~n~pJnLb 201 7p. r1bhjuibiipbpJi 31-fl IlpnLpJwUp ~4ilJwUuwLIwU
Uwn&uillwLnLraJwU npwljwI.~wU 4bplnL?nLpJwU Uwuf1U
IwUw/uwn?,
IwUw/uwifli
qwpqfrp
hwq anuW
~,flbwbuui[çub 4wpawLjw[nLpjnLb
- nLctwUllbmwbg
- LlIThLU SOop dwtKlhtnu’lio
- 31 -90 op diu~1jbwwUg
90 ophg wQb~ dwdlibwwtg
Qbftuidb’Iifl Thifliwbuwllwb 4wflwtlwLnLrojnLb

UpdUq~tjdwV
tqwhntuui

Rnt,n qwpijtp

hwq nnwil

twig qpunl

wpcfliqptjthu?,
tqwt,rnuw
~

1.194,992
86,601
6,374
4/1,503

111,583
1,507
111
1/6,245

1,083,409
6,26 3
295,258

9.34%
1 74%
1.74%
37.3 8%

1,759,470

289,446

1,470,024

16.45%

as,oq~i

LbLn[IJWLWrUnLUWIIO ulpwdujflpnLU t wbqbljww4nL[&JnLb 201 Bra. r~bL~inbUpbpf1 31-h TflLraiwU~ ~,hUwUuwUwli
UWP&UJLILULnLPIWIJ flflLUhjWhJLlflJ 4bphnL~nLpJwU LIUJU[IU

ZwJw/uwn7i
qwpqtip
huig. qpunf
$Pbwbuw[lwb 4wpauJLjwLnLr&jnLb
- n~ dwd1~binwUg

-31 -90 op dwdtjbwwUg
-90 opllg wQb~ dwd[~buiw1ig
QbflwGbbQThpbwbuwLlwbItwpawI4wLnLpJnLb

UpdtqpijdwV
u,cwhrnuw
twig. anwa

2,037,211
24.881
39,624

30,128
409
31,157

2,101,716

61,694

,~nw, ijwp9bp
hwq. ,jpwuf

-

ZwdwftswnZs
qwp(g~pfi
wpdbqptplwU
ujwhntuui

2,007,083
24,472
8,467

1.48%
1.64%
78.63%

2,040,022

2.94%

2017p. U2016~a. wpdba,phjUwli qan~qwhnwu,nW ultinji LnLIJtIgt$LI1tIU1UJWL2LUPdD

2077

2016

hwq. ,jpwd

hwq. qpwtl

Lw~tjbmnL mwptj.w uhjq~i tfliwgnp~
2nLu1 ~w~uu
flfltpuqpflLlllJbp

~ 61,694
232,973
(5,221)

42,009
30,875
(11,190)

Lwzt{titnnL mwp4w 4hp211 Ubwgnpft

289,446

61,694

(ii)

li4thwliuwljwli qw,thwqw~nqajwzi qanq uwwgcflTL/?a qnufwplitzpli 1~tZiU1j7flhiWgflLLJ

201 7p. ~bL.juibu1pbp[i 31-f1 rfllnLpjwUp PwbL~p LnLU[I wjuafliuf1 hw~wIunpqbbp, npnUg qanL[~f1bwUuwL]wU
qwpawIlwLnLpjwu qãn4 umwgl{bfl1j2 qnLUwpbtspfl qbpwqw1ignLU bU Pwlihj[i ljwajhwwW 10%-s (201 Sp. UdwU
huinuifunpqlihp IhU hriPD:
(Hi)

.Wñ,wlsuw4’wZs tjwpaw4w~nLpjw?J dwzIQbmwjL’nqajnth

$f1UwUuwh~wU L[wp&w1~wLnqajuTh cØntjulnwg4b[f1fl qnLUwrllJbpf1 dUJIJLJbWwJlJnLjaJWlJ 4bp~flL~nLjaJflWp
Lbphjwjwgqwa t DwlJnpwqpnLpJnW 32-f1 (q) ljbwnui, npwbqubp[lwjwgqwe t hw~L[buinLdwUwuJw1jw~p~wlJ[ig
dh1JLLI ThhUuJUuuiL~wlJ 4wp&LuhJuJwLpJwU q~nq uwwgijbihp qnulwpbbpf1 u~wJUwUwqpwjf1U 1[bp2UwdtuUljbmlJ
nuhiw?dwuwLwtiwhww4wap:
(iv)

&ft?iwliuwqwli qwpawqwjnLpjwzi u/wjLfuiliwqpbpfl wz/uwphwqpwi,wZJ qo’f7~nLanLfaJnLzJ

$f1UwUuwI.jwU 4wp&whlwLrnrajwU LqwjUwUwqpbpf1 h[iU’UujUwlj Uwu~ U1J~LrnL blj LwjwuwuiUf1 LWUpWLt~bLnnLp~UAJ
wwpw~pnW qw nqhw~wjunpr~iibpji hbui:
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201 7p. $puwuuwL~au hW~tjhwL[n~pJnWlItip[Th
11119 atuunpwqpnlpjnLuubp

‘Udbphwpwulp> ~PPQ

21

Lw6wjunpi~bbpfib Lnpl[Lu& t[wptjhp ti L~n[uwffiLjnL~JnL1Jbbp (~wpnLbwt~nq&JnLb)
q)

$~bufliuwLjwb tIWP&UJIIWI.nLI8IW1J qanq umwgt~.bjp~ qniUwpbtp (2wpnLbwLlnLrainLb)

(v)

4pwLIJl qbp~nthnLpjnLzI

~hbwUuwLwut 4uipawljuJLnlraJwb LqwJUwlJwqpbpfl wLqwhnL~4w~ bU uflJ2wpd qnLJflnL~,uw[1J2uJL[npnL1i1Jbpn4 It
Lhn[uwrIp wUJi~ngbbpn~
,j)

$wLçnnpjibq~ q&n4umwgi4h~~ qnit~wpbhp

$wLjuinpjiUq~ ~ qnffluipbbp
UpdbqjiLjUuib qèin4 ulwhnwin

2077

2076

hwq. qpwtl

hwq. qpwul

6,752,241
(1 3504)

4,191244
(8,382)

b,/38,I3I

4,I8~,8b2

2017ja. rjtiI~wbUpbp~ 31-b qpntpjwUp PWUIIQLnLUh wJUu~I1uh hwów[unp~1ibp, npnljg Jbwgnpr3libpfl
qbpwqwUgnLU blj Lfwuj[nnuiiJl 1 ~~-u (201 6ra UUwU hwów[unpr)lJbp ~b1j bqb9:
2017~. It 201 6~. wpdb j~LjUw1i q~n4ajwhnLumnLU mbnji t niljbgb1 hbutJwL2wpcfr)’
2017

2016

hwq. ,jpwuf

hwq. qpwuf

Lwz4buinL Lntuphtw utjqpp tmwgnpij
2flLul &wfuu
flnipuqpniiibbp

8,382
5,122

10,918
716
(3,252)

Lwz4hmni. U1WI1LIW 4bfl2h Iflxwgnpr[

13,504

(I)

s’wqmnp/iziqp

flJJW4IW Quilt

—

8,382

qap~nLa-nL~nLzi

201 7p. ~bIjwbdpbp~ 31-h qpntp;wUp PwU~~ LflLIJI1 $wLjuinp~iljq~ q&nijwpdboplj4w&IjwU dwuLjbmwlig
qnuiwplibp:
(ii)

&wipnnp~ilsqfi dwLIQ&nwfisnLpjnth

$wLjtnnp~liq~ qan~ umwgt{bjji~ qnu1wpbbp~ dwUI.lbmwJbntrajwb bbp1~wjwg4uø t DwUn~1uqpnL~JnCU 32-h (r1j
1~binniU, npuibrflJbpLiw;wguuia t hw~4bmn~ dwULuUwIjLu~p~wU~g Jhli~Lt ~wIimnp~Uq~ q~n4 uwwg4b~
qniUwphibpji u~ujjUw1jujqpwj[Th 4bp2UwduJUllbulb ~1j1jwa dwUw1jw1jwhwm4wS~:
(iii)

QpwdJi qbp~nthnLfaJnLl,

~uiI~tnnp~Liq~ qètnt{ utnwgtth[hp q nultuplihpli wuIuJhntlUukI bli uili2wflcf q nqpnt[, uuiflpuitjnflnhtltitiflntl Ii
~hnIuwnnwUh2ng~ibnnh1:
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201 7p. ~4ThaiUuwLjwb hLu~L[hu1t[nLpjnWUbpjiU
Lilig aaJ’unpwqpnLpjnLuljbp

“UUbp[Iw[2wUljn PPD

22.

IS~b~L tTwpdwb dwGLjbtn~ ujwhtlnq,bbprjpnuflitip

i~uibL4h 14flft11119 ujWh4nft
‘fltupui~ui;~b aThIwutLtua

2017

2016

hwq. qpunl

haiti. qpwcf

30,734,671

28,194,902

2,520,028
3,881,887

6,967,102

bLjwUmnt~wjicnpaj~bbp

‘TltitnujLjwb ultupmwmflLlubp
LLu4bmwL1wb wpdbja’pbp
-

LLujbuiwLiwb bi(pniqwnmwuindubp
UJLbPLIPUbP[1 u~bwiuLjiubujwpulwwnUubp
- ‘4npu1npwm[l4ujwpmwmnUubp
0tnwpbp1~pjw obLjbpnhrajnlttbph 1~npiqnpwin~ij ujuipmwuindubp
LI. ohiLibpnir&jnittbph Ljnpu~npwmhQ u4wflulwulnUubp

200,953

803,989
289.649

‘47, ‘4’47, ~30

‘46, ?6’i. 642

Lbtnqbuwli LqwJUwbwqpbprn~qpu1qwr~p4w?
- LI. ajbmw[juib bUjinujuipmwmndubp

23.

Llnlbuiljwb dh2ngbhp

Et

—

5,968,305

—

5,968,305

—

n~bJnLfluüçulJ wljtnb4bbp
Lwdud,wpq/,i

(I,wq.qpwLl)
UIjaJ,twIluftl wpdb~
liljwgnpqlswn 201 Yra.
hnLb4wp~ 1
Ut4b~wgnttThbp
OmwpnLUlibp/rjn[pugpnLtflibp
lfl,wgnpijb Wa 20 7p.
ribLpnbdpbpli 31
tfwzi~w?nLpJnL1s Is
to On p In iqw g hw
tfliwgnpr~bwn 2017ra.
hnl.b4wph 1
Swpt(w 0w24w?n[1a1nLh ~
wUnpui~qwg~w
OulwpnuRJbp/qnLpuqpnnThhp
U’IJusgnprlb Wa 201 71e.
r~hLjinhdpbp~i 31
LW2LIbIIZnWJP1J wpdhub tori
20171o-. r~bI~u,bOpbp~ 31

~wp4uiljw1qwe
qrnjp/,

Is
htrnwhwr~np
qcuQgciusZs

Sbmtrntu4uuZs

en/utuqpluLfp-

f1~ ZiJnLpusIjtuZs

puipêjuirjnufli&p

uwppbp

qntjji

2ngUftp

wqu,ftq?shp

LRJQWLWZIfl

1,676,965
1,705,434

3,300,113
1,252,164

2,068,706
409,327

7,911,089
4,345,562

—

609,279
978,598

256,026
39

(49,723)

(50,554)

(44,547)

(144,824)

3.382.399

4,507,730

1,538,154

205,511

2,478,033

12,111,827

917,206

2,076,344

404,947

100,100

761,254

4,259,851

265,156

-

217,725
—

319,512

40,589

24,861

(44,025)

(48,241)

(50,517)

867,843
(142,783)

1,134,931

2,351,831

397,295

74,444

1,026,410

4,984,911

2,247,468

2,155,899

1,140,859

131,067

1,451,623

7,126,916

i7j l’jnipusijwus
w4ui/’qlihp

I2Uqwuiêlip

1,568,589
500,117

6,958,864
1,374,365

2wdwQwpq~~-

(hwq.l7pwd)
UIIUJ2IJWIILLIU u,iidbu
Llbwgnpqtwn 20161e.
hnLb4wpIl 1
UL(b[wgnalIihp
Oulwpnttftihp/qn[puqpnLlmhp
Ubusgnpfl Wa 201 6p.
qbL~inbdpbp~ 31
UW2LLUJ?nLpJnLls a
todnptnhqwglito
LFUWgflprlb ton 20161&.
hnL1sL(wp~ 1
Swpt4w 0W21Wlsfl1p31u1J 1
~

qwpawqw1qwe
qntjp/,
pwp&1tuQnufli&p

Lthp it
him whwqnp
qw4gifwzs
uwp9&fi

1,668,483
142,492

2,962,100
498,347

(134,009)

(160,334)

Sluntuwljails
qnLjp

578,903
82,686
(52,310)

en/nwqpwupgngtthp

180,789
150,723
(75,486)

—

(422,139)

1,676,966

3,300,113

609,279

256,026

2,068,706

7,911,090

772,770

1,920,098

382,172

160,660

527,461

3.763,161

233,792

173,058

294,372

62,346

14,926

(28,622)

(138,126)

(39,570)

(75,466)

778,494

OmwpnuIlsbp/qnLpuqpnttIlJbp
Lfl,wgnpqbwn 2016ra,
ftbIlUlbUpbpIl 31

917,206

2,076,344

404,948

100,100

761,253

4,259,851

Lw24bLIanWJhb wpdb~b ton
2OlSp. l)b1pnbLlpbp~ 31

759,760

1,223,769

204,331

155,926

1,307,453

3,651.239

—

(281,804)
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201 7p. Th[I1JLU1JULUIIWIJ hLu2t[bUl4flhIaJflWlihphlJ
~jig ~uUn1awqpnLpjnLUUbp

24. UJLWLIU1I1LI’IJtIP

QwQuipui4w? qnpewpptbpp qant4 qbphlnnpwljwb uiwpuwbp
LuJ2[nfLjbfl f2d1flh1~iqwJhU ~JwqUw~hflu~nLpJnWUbpnW’ oqmwqnpauw1i
uwhUwUiuq,wLjniULibpn4
Pnnj~bpwj[it hw2hUlJbp
Cb~wdbb~ wjL~hbwbuwLjwb wljtnhitbhp

2017
hwq. ,jpunf

2016
hwq. qpwtf

1,100,692

396,889

351,161
56,458
1,508,311
___________

________________

U~iJl.qpL~iJuiU qblIt{a~wIuILuul
Cbr~wdhb~ wjj, nt Thhbwbuiutiwb wlju4ii[bbp

2,162,958
1,479,534
53? 675
448,724
126,681
524,894
(126,215)
_______________
5,149,251
_____________

f2bqsuLlblJfl wj~wLjui[i4bbp

___________

~w14uwU&uphJbp IJwmw[jwpwphibpht
Pnbwqwtà4w? wLJLnhUJJbfl
I&ttili[ittipcthp UhtnLtIqirhp~ LIlflhLftJfll&IfltflLuflL [tti~ AnL~t1IIjtnnflhIhp

UJ[ huipljwj[ilj uiLjuiji4ubp
9w2wfllJbfl

6,657,562

345,624
115,385
857,898
___________
________________

479,686
1,118,947
391 233
—

55,051
23,045
(Ii9,102)
_______________
1,938,800
_____________
2,796,698

___________

201 7~a. Li 2016p. wJLnLThhbLüuuLuI]wlJ wllmhlijibph wpdboJlllUwlj qanijujwhnwwnffl uibnji t flLlJbgtiI hbmltjw~
ZWfldO’

Lwztttimni muiptjw uI~qpji tfliwgnpr~
2nLm ~wfuu
“lnlpuqpnLUutip

Lw2tltitnnL

mWpLtuJ

t~,bp~ji ifliuignprj

2017
hwq. ,yiwd

2016
hwq. qpwzl

89,162
122,938
(85,885)
________________

65,522
37,953
(14,313)
________________

126,215

89,162

____________

____________

2077
hwq. ~pwif

2076
hwq. qpwcl

24,360,593
7,389,309
6,012,307

1,637,334
8,032,191
8,664,321

25. I2uibtjtipfi wi.I.wbijbbp U. tIbwgnpq.btip

‘-~wpówdwiflibu1 Uwflllbp Li dwULjbwwjfiU wi[LulJqbbp wnuulpuijrfti
pwlJ~bp~g
‘-Iiurflibp U LjP-~g (L1~~wqqwJ~U epwqpbpnq uinwg4w&)
9wflulwi4nflnLRJnLUUbfl uJljpbrflrnlhLfUbph qan4
bpL~uipwdwULlbm ilwphlbp Li dwUl4bulwJ[1b wijwbqljbp wnLtinpwftth
pwljLjbphg
fluuipn hw2hIJUbfl

________________

Cb4wUbbfl pwblitiph wLlwbrjbbp It tmwgnpijbtip

____________

1,924,673
317,119

40,004,001

53,267,356
233,680

________________

71,834,882

____________

‘flwjUwUwqri~ hwUw&wjlf U L~P~U PwbIfliU wujwhnUnui t 4wpL~bpnQ, hull PwUI~~ I’n hbptahlJ 4iupLjbp t
wpwUwrmniU nfl wLj w4np4nq t[wflljwnnWbflhlL 4Wfl1]bflh Unhi~uinp~1jq~ It 4Wp~uJflwpnLpJnL1Jfl IJWWWflI[flLlI L
~ hhllbwrfflwu>> epwqpp llwnw4wfltlthb qpwubUjwLj~ ~nr~iJ~g:
201 7p. rjbllLnbupbph 31-h qpni~aj wUp PwUj~ LnLbh ujwjUw1jwqpwj~U Ljnqil (2016p. qhL]ulbupbph 31-h
qpnLrajWUp’ bflllnL llnr&), nflh UUwgnpqUbp~ qbpwqwbgnLU bli PWIJL]h L]wLtIhwwlh 1O%-~:

26. Lbmqbtlwb ujwjtTwUwqpbp~ qa-n4 46wp~tbWp qflLtlWjlbtIfl
2077
hwq. ,~pwd
flwfltnw4flflnL~aJnL1JubflpuiULIbp~UjwwUwUp

6,121,693
6,121,693

2016
hwq. qpwzl
—
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26.

201 7ja. ~h1JLULUWLIW1J hw24tiu14nLpJnLllUbp~1U
hug ~uibnpwqpni.rajnftiUbp

Ltnnqlnftub tqwjtlwliwqpbpli q&ntl, Q6wpi,J.bthj~ c{flLdW[lbbp (2wpnLbwLlnq~JnLb)
l2uiULIlJ [1pwL~w1iwg1JnLU L wpdb[anjabph UlnPilunnlraJwlJ, wpdbpnjabp~ hhrnqliilwlj aiaijUaftiwqpbpni[ UwSwnbLnL
qnpàwp~bbp Ii wpdbprijabp~j ~[bpwL[w6wn~[l ujwpiwUwqpbpntj qbb~nt qnpàwppUbp:
LbuiqUUuiU LLjwJUwlJwqpbpnL[ 4w6wn4w~ hwU npujbu Ij1fl[UWflflL~JflL11 mpwuLuqpljwa Lupdb~anJabpfl
jin[uwUgi[nW bU bppnpr~ 1inr~ThphU, nph qhUwg Pwujjj umwUnui L qpwUwL~wU 1I~~ngUbp: Ujr~ ~4iUwUuwhuiU
wlpnhu,UbpQ 1jwpnr~ Wi ljpLj[Th qp WLIIUI1PIJtIL ljwU 1bPWUW6Wn1bL qnpapU~bplibp~ hlnqUhg PwUL~[i Ljnrjii[ig
ujwpmw4npnipjnwljbp[i LllwwwpUwU u4wJUwUUbp[1 ~wgw~wjni~ajtuU flbu4~nuJ, uw~wjU u~wjUwUwqp[i UwpUwU
WLIUW[&LIhU qnpe~u~bp~ u~wpmw4np t Jbriwqwp&UbLwpdbpqrabpn: RWUUQ npn2bLt, np u]whulwUnal t WJq
wpdbpnjabpli hbm L~wu~4Lue pn~np hhlfliwliwb nhuhbPU flL oqnLulUbpfl It, hbutwpwp ~h WtqW5WUUI~flLU r~pw1ip:
Umwg4ui~ ripwUwliwb U[,2ngUbpn SwUwatinLu Wi npu~bu ~[iUw~iuwLjwU whjui~U~ huLi qpwiiji qUUwU qup
4SwpUwU tqwpulwQflpnLpjnLUg ÔUJULULLJnLU t npajbu $hbwuuwLiwU u4wpulwLtnnntpJntU:
Uju qn~øwp~Ubp~ ~nLuLjwUwgqnw Liii uwwiirjiupw 4LupLjw4npUwU, wpdbprijabflh
L[wpLp.uUnpUwU qnp&jjUpwgUbp~1i pUnpn2 lqwJLlLuUlJbphU hwUwALuJU:

thfl[UWnflL~JWU

U

Snfuujbgtj,us8’ ~4fliwbuwL~wb wtjufluLbbp ft qptuQtur~pQwa [IwO nptqbu qpwfljwhtjnq,
w Lpn~4bbp
øn/uwLigqwa ~4iliwUuwLIw7J uiQtn/uflibp, npnlip wdpnq~nqf1IJ 1tyti wu4wãwliw2t/bj
2017 ~a.-h rjbLjuibGpbph 31-b rIpnLpJwUp 4in[uwUgqwfl[ThwUuwL~uuU wLpn[iiJUbp~, npnUj~ PwuiLfll IjnqUpg abU
waIwSwUwLQbL wUpnri,~ntpjwdp (2016 r~.-h qbuItnbUpbp~UUUwU wLJwhLflJbp LtuU tinbU, UbpLjwjwgtlwa Liii U
ujbuiw[Iuuii bujlnulwptntutnndubpnLf 6,323,772 hwqwp U rwwU hnwLiwii wpdbpn~ npn1q~ qpw~wqp4b[ Liii
6,121.693 hwqwp Li, qpwU hw24bh2riwjhii wpdbuntl hbwqiiUwlj ajwjUwiiwqptipnQ 45wfl4b[hp qnu1wpUbp~
rifiuuig: Uju tpn[uwUgnu1~ 211 hwUwLqwwLuu[uwUnLU wujw6wUw~Uwii LuithwUh2UbphU:

27.

Lwowlunpq.btiph nbpwgbti htu2httbhp ft wttwbfltlp

C1ipuig~Ij hwz[iLfbbp ft gu~whwb~ w4wbr~ibp
- $hq~w~wU wUe4ip
- hpw4wpwiiuiLjwii w1ia[i~

2077
hwq. qpwtf

2016
hwq. ,jpunl

47,010,214
11 3,246,453

32,809,388
1 55,773,778

133,849,820
81,064,292

121 .592,267
104,433,253

375,170,779

414,608,686

C

dwdtIbmwJ jib wtjwbi~bbp
-

$hcIPLiuiIIwU wU&4~

-

r’puiqwpwulul4Luil wiiLhfl

201 7~a. qbLjtnbUpbp~ 31-h qpnLpjwdp PwUhh hwSw~inpqiibp~ QUpwghI.j hw~~L[Ubp~g It w4wiiqiibphg
34,222,057 hwquip LL r3pwU qnWwpnL[UUwgnpr~Ubpg ewnwjntU Liii nriuibu qriwq RwULih IjnqU~g wpwUwrgi4uø
4wphbph It QwpLjwjhU iqwpwwi[n~4w~nipjnWUbp~ q~Uwg (201 61a. rtbhtnbtlpbph 31-h rjpnqajwUp’
1 4h, 4fi5 08’1 huiquip / / flpttitl)
201 7p. qbIjmbdpbp~ 31-b flflnLr~jwUp RwUIjU flLii[l bpljnt hw6wlunpq (2016p.’ flL~ hwáu4unpq), npniig JIi~ngUbp~
Jliwgnriqiibpp qbptuqwiiqnLU Liii RwUIjh Ijtuuj~tnwj~ 1 0%-p: 201 7p. qhLiLnbuIphp[i 31-h qpnipjtuUp wju
tuiitugnpqiibpp IjwqUnul Liii 44,219,735 hwqwp U rgiwU (201 6~.’ 127,255,616 hwqwp U qpwu):
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28.

201 7p. q4ibwliuwLiwb hw2LIbulUnLpJnL1IbhpPlJ
1i~19 ~wtIn~aLuqpnLpJnW1Jbp

i&nq~wpLjt[tua uiwptnnwjhb wpdb~a-nj&tp

LInLph w~Ubp

LL-nul pnr~wp1~4wa u4wpmwmnUubp

2017
hwq. qpwrl

2016
hwq. ,punf

9,711,295
31,221,300

______________

______________

40,932,595

9,703,138
8,421,362

18,124,500

201 6p. ~lipwgpniU Pwlillo mbr~wpw2[ubL L r~n[wpwJ~lj tlflLflh wLjljbp 24bJ9wfl1U14w1i ResponsAbility Investments
AG otL~t1pnLpJwb tlnqUhg Llwow4wptjnq 4 jnLpubUpn~pqJwU ~nUq±1ph Unui’ 20,000,000 UU1J rpi~wp ~1.i~hw1.iniji
qnLUwpn4ll 2O2lp. UwpUwU duiUl4bmn4: Lwuwpwli UntphwLjubph hw24bLl2nwJhU wpdbp~ 201 7p. qbL~uibUpbp[i
31—h qpnLpILLIGr [~uIqtInhLI 1- 9 711 295 httiqwp ii qptuU
201 7p.’ r~bLju±Upbpp rjpnipjwdp Pw1~Ljg pnqwp1jb~ t u4wpmwmnUubp U qpwUnQ qntwpn4 Lt bU~pnjn4:
mwpWwLnnuubpfl nLUbU hbwLtJwL wth{wliuit~wU wpdbgbbp0 ‘2.500,000 hwqwp U qpwU, 55 U~L~1n1j rpi~wp,
3 U[it~nU h4pn: 2017 a. ~bLjuibUpbpp 31 -[i qrInLpJwUp ujwptnwmnUubpe nLUhU hbtnLqui~ hw2t[bU2owJh’U
wpdbJ2UbpQ’ 2,581,582 hwquip LL ~pwU, 25.886,359 htuqwp U r3pwU, 1,753,359 hwqwp U flphIJLl:
Pw1J[4~ ljnrtU[ig Janr~Lup1jL[uøu4Lupmwu1nLIubpQ gnLgw1jI4w~ hlj LUUflUR OtLJt9U UpUbbptu ~nUqwj[Th
pnrluLuJnLLI:

29. Uji tj1I)jUWflflL Llfl2flglihfl U. umnpwij.wu ijinluwnnq&jnibbbp
2017
hwq. qpwtl
1.ibpqpwi[4u0 LI~2ng1Jbp d~~wqqwJ~1J It WJ~ ~hüwUuw~wlj
IjwqUw[~bpu~nLpjnLüUbp~g
tbpqpwL[Ljw? IJ~~ngbbp U LJwnw4wpnLpJnLlJ~g

98,128,094
—
________________

98,128,094
UlnnpLuquiu LfinflJuJnnLpjnLlJlJbp

(tu)

40,919,768

______________

2016
hwq. ijpunl
102,303,900
431,139

________________

102,735,039
40,811,255

______________

U~pwq.qwjIib $jlbtubuwtitub hwumwu1nq~jnLbbbp jigbbpqpwqtjwa d~~ngbbp[i

L~bbmpnUwg nul
201 7p. qbljuibUpbpp 31-h rlnnL@ju.Wp PwULfli nLlJIl bbpqpwqqwa Uh2ngbbp Qbg ~~1iwbuw~wli
IjwqUwIjbptqnt~ajnWlibp~g (201 6~a llbg), npnbg UUwgnpqiibp~ qbpwqwljgnLii bli PwULfli LIWLLIPLnuJIJ1
lO%-g: 20l7p. nbIIwbUpbph 31-p flflflLraJWtip UJJU tThwgnpq1ibp~ L~wqUnLU bU 66,673,975 hwqwp U rypwU
(2OlSp.’ 91,891,017 hwquipUqpwtfl:
(p)

22 Ljwnw4wpnLpjnLb~gbbpqpwL~w& d~~ngbbp

U I]wowIJwpnLraInhl4ig 1ibpqpw4iJw~ iihsngbbpb ~pbUg~g bbpI]uJJwglinLU liii LjlnfuwnnipJnWbbp U
IjWF~WL[W[IrIL~ojrILlJ~Ig (U LIP U lIwUrliluwUlILU LU L]WFIW4WJIIIL[oJLU1J qiip&uljwU: ‘flwjtlwUwqpfi huiUw&wfti U
1.j~4j qlnIuwnnLpJnLlJubp t U1J1W[IWflflIlL[1 PwUliIib, npU hn hbpp~1i t4uip[lbp t uipwUwrginul npwI~w4np4nrt
4wpL~woniUbp~U: ‘1wpLjbp~ ~bpwhuL]nqnijaJnLUQ IL 4wrlLwpwpnLpJnWU ~puiIjwUwg1iniU t<<QbpuwUwhwj~w1~wU
h~JUwrjpwth> dpwqp[i Iiwow4wptlwU qpwubUjwLj~:
a~n[uwnrupJnLUUbpQ mpwUwqp4nLd bU U ripwtlnQ, U~U~Ii h~Uq uiwp~ dmL1I~bLnn4, wnl4nuwqpntjpUbpQ I~wqUnuJ
bU 7.3-7.8%: WnIuwnnLpJnLUUbpo btpwLjw b1j ULupikut UwpUwU dwUIjbLn~ Llbp2nLU:
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29.

Qhg awIJnpwqpnLpJnwuhp

Uj[tjlnjuwnnitlhsngbtip ftULnflpwI].mU LjlnjUwnnLpjnLbbtip (~wpnLbwLjnq3JnLb)
(q)

Umnpuir~wu tJln[uwnnLpjnLbbtip

201 7p. qbL~mbUpbpp 31 -ji qpnLpjuiUp umnpwr)Luu IllflNWflflLpJflLbIJb[1lJ [lpbllghgl.ibpLJwJwglJnLU LI11
.

~-thp~UwLiwb 4bpwhuL~nq LjnrLuhg uwwgquja Ljlfl[UWflflLpJflLlJ (5,928,587 hwqwrl U qpwu). npij LIwp4nLU t
202lp. hnLU4wp[1 11-[ili:
~
qpwU), flflQ Uwp4nui t 2022p. hnw4wrl[1 11 -MU:

~

UJL$hlJwUuwLIwU hwuwwwnLpJnWhg utnwg4w& ~hnNwonLpJnLU (9,911,362 hwquip U qpuiu), nra
IIWfl4flLLI Li 2020p. ubujmbdpbp~ 23-jib:

UlJwbLlnLpjwb qbU~j2niU UU1flflWFjWU qinfuwnntpjnwubp0 U]UWfiI{blJ PwliL~ji Ujnw PnLnP u~uipmwqnpnLp;nwubp~
wUpnq~wL~w1i JwpniUhg hbuin:
(qj

mwpmwqpp ulwjdwbbhp

Lwdw~wjlj L~n~uwnnLpJuJ1J u~wjUw1jwqpbp~’ PwlJlia u4wpwuJL[np Li ulwhu4wUbLnpn2w1~h ullunrnLunhn
aIwJUwülJbp: 2017ia. r~hL~inbUpbp~ 31-h qflnLpjwUp Pw1ij~ ujwha~wbnW b PnLnr wjr~ ujwJUwUbbpa:

30. UjI Lqwpmw4npnLj&jnWLJbp
2017
hwq. rjpwtl

2076
hwq. ijpwzl

2,173,129
682,810
974.958
______________
3,830.897
____________

1,725,164
505,115
543,468
______________
2,773,747
____________

________________

CbiiuiGttin tUft ~L ~~bwbuwtjwb uluipmwanrnqajnLbbtln

10,470
264
10,734
____________

Db~uiUbbp

_____________

‘-~pbfl~mnpwL4wU ulwpuinbp w2[uwulwllhgUhp[IU
UJL LInhnhmnnwLIuJb ulwpu1~bp
UjLThhbwbuwUwlJ u4wpmw4npnl[aJnLllbbp

f2brjwLltbfl wJL~4flJwbuwt1wb uJwpmuJLjnpnLpjnLulJhp
Lbuiujaq4wa bI4wUIIwI

Uj~ hwpllwj jib ulwpmw4npnLpJnWlibp

31.

WjL

lqwpmwtlnpnLp;ntbbhp

________________

3,841,631

10,136
89,255
99,391
____________
2,873,138

_____________

I2wdbtun~pwL~wb LIWUII1LnW[ Li ujwhnLumbhp
(ui)

1&nftwpLItjw&L4wujj1unw~fttuIj1ujinb bliwdnun

Liujuiuipwp4ui~, pnqwpL~t{tiø Li 2fl2WtwnnLFaiuib Ub2 qtnb4nr~ pwthJbmhpwlluib Llwu~hmwLa pwqLjwgw~ Li

100,273 un4npwL~w’u pwdbtitnnUu~g (2016ra.’ 100,273): Pn~n~ pwdbbmnhiubph wbtJwUwljwlj wpdbpp L~uiqUnu1 Li
.320 htuqwp U qpwU, It UpwU$2 wtlpnqpnLpjwUp 4~wpt4wd hO:
2017 p qhlluihLlrhph 31-h npnLpJuIllr pm iIih puidlhtnhphpli hU IhihnhtlI qpntu~ (65 8%), Lt~t,P (20 7%) Ii~<b
tU4’ji-tU Lniyj[ftiq Lhtl[iplirp’ (13.5%) ~1.i~bpnt~ajntliUbp~:
2018 p. thbmp4mp[ 1 4-jib UuhwLiuJli 2uipqmgtlwli PWULI0 (U2P) &bn~ Li pbpb[ PwlJIih ~nrLUhg wwgnLg[IL
pnr~wpUUwe 16,291 pwdbbmnUubpp 14,426,665 hwqwp LL qpwUn4:
spuwuuwljwu hw24bwQnqaJnWUbpP pnquipljuwli optjw qpntrajwUp pwliLjh pmdbbtnhpbpli Liii’ Uiibphui qpnLU~
(56.60%), L12b12 (17.80%), h-tU-Qh-tU Ln~q[Thq LhUhphnn (11.62%) Li URP (13.98%) ~iiL~bpntpjntbbbp~:
Un4npwL~w1j pwcftJbmnUubph ubullwliulliuimbpbpb hpua[nhU~ nubhb dwUwtwLl urn dwUwbwlj UU1W1JWL
hwjtnwpwpqwe 2WhWPWdhUiihPO Li P4hWPLJbL PwbLjji pwdiibuihpbph wwphLjwt U 01~qhwlinup dnriyu(libpnuU UbIj
pwciUtiuiniiu’ UbLj &wfU uLjqpntb~ni[:
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31.

201 7p. ~4i1~aiUuwLjaib hLU2L[btn4flLpJnWlibpJlU
L~[ig awljnpwqpntrajnwubp

i2wdbtitn[ipwtjwb Ljuiuj~wuii. Li ujwhniuuiLibp (~wpnLbwLjnq&jnLb)
(p)

9whnLuwbtiphi pbnLjpp ftbtqwmwL~~

qwawa9p hwdwp dwu?2b1h .N~LIwlJuwQwZJ wQw/ufti&p~ qbpwqzJwI7wwawu u4whnLum
~w&unp[i hwUwp Uwmkbfll ~pUwlJuwLjLub wL~ui[w[Ubp~ t4bpwqtwhwmUwU u~whniuui8 UbflWflflLU L hnw~w1~i
iu~db~ji IjflLWWI4WJj11J qniw ~pntpn[unqajnWp Uhl1~U w~.imh4Ubph wujw~wUwLnLUn Ljwd wpdbcljiLjnLtip:

(qj

twhwpwct~bbtp

‘-t~wpUw1i hUlawliw 2whwpwdhubbpo uwhUuThwqiw1~t[nffl tiU IL opbbuqpnqajwUp uwhUwl.i4wW PwtLIli
tLInhLI1Iti[LtIqnL~lI tptLI?IIi1[ttIa PLtIhflLIPh liiELIinhI
2Ol7ja. n’uIawgpnLd Pwb[j~ LjnqU[ig huijuiwpwpqwe U 45WPLIW~ ~whwpwdjiUUbp~ qntUwp~ II WQISflLLI L
2,1 16,201 hwqwp LLqpuid (2016ra. 1,685,286 hwqwp UqpwU): Cwhwpwd[iubbp[i hwjwwpwpUwti LiqnuipUuiu
opt[w qpni~ajiuU~ Gull nuIfthlnnGuIl hwGwp ~&upt[nr1_ 2tlIhwpidI1lo l~alqUh~ U 21,703 hwqwp LL ~pwG (201 eja:
16,807 hwqwp UrgiwU):

32.

ft[iuLihph tlwnwLtwpnLLT
flhu~bnh LIWflIUL[WflflLllfl piinpn~ qnp~nli U pwbL~wj[tU nunnwh hwuwp U hwb~jiuw1jnW U Pw1jLj[~
qnp&wnUnLpJnW1ibp~ LjuipLinp muipp: LIiiThwljwb nhuLIbpn, npnljg bbpw1~w U PwbL~, ~flLljWJWL~Wlj, 4wpLjwj[iU U
[1pWgIJbL[MILPJWIJ nhiuL4hpli bli:

(w)

flhluLitnil tjwnw4wptlwb nwrIwnwLIusbnL~JnLb Li. pbpwgwL~wpqbp

Rwljl4i n[iuLJbph 1~wnwijwpUwU ~wrlw~wljwUnLpJuJlJlJa]uJmwLfU U I2UJgUJhUJJLflh1, qbpLnLabL U u~uinwquipb[ wju
nI1u~bno, npnlig hlgawL~w U Pw1JLj~, uwhGwljbL nhu~bnh hwuwiqwwwu[uwb uwhGw1luJLw~h1bI1 U i[hpwhuLjuwb
Gb~uwbpqtThbp, hlJ~ulbuUwU2wpnWwl~wpwp 4bpLuhulJbunhuLlbp[i Uwl~wpruwLItbpo Uqpwlig
hwGwu~wwwu~uw1jnLpJnftJfl uwhUwU4uøuwhUwbw~w4ibp[Rl: flhiulibp[i Ljwnw4wpL1w1J~Wqw~UJlJwlJflLpjnLbfl U
pbpwgwI~wpqbpp ~wUnliw4np llhpujnq UbflwlJlulLInLU UL’ 2flLLIWI w~ thu ujwjthuljuibp[i, wnwpwpl~4nru
wpwwrjpwLj4i flL awnwjnLpJflLulJbnh U QUqflWL]jn& ~wt~wqnLJb UntnbgUwb gint]in~unip;nW1ibp1i wpmwgnlbunL
ulqwinwl]nL[:
SlJophllJnLpJnLlJn ulwwwuIuwlJwwnL U n[iuLjbpIi 1jwnw~[wpUw’li hwUwl~upq~ 4bpwhuLjuwU, h[uJ1jwl~wli nPuL{bph
I.jwnwUwpUwlj U nhuLJbph ~wnwL{wpUwU ~wqw~w~wUnqajwli ni ~Ujawgwl~iupqbpIi 4bpw’Uwjiiwb, hWuibu UwU
Nn2nn qnp~wppbbp~ hwuwwuijuib hwGwp:
flhu~bnh l4wnw4wpUwlj ljbbmpnli~ U1UJLnWU[UW1JWU~flL U r2~1uL~bfl[1 1JL~WqbQUw1J1J nLrfl4w~ U~~ngwnnuJUUp~
Jbpwhul~UwU U hnw~uiliw9Uwb flL n[iu1jbp~ hwUwp uwhUwU~w&hwGwu~wwwu[uw1.i uwhuwlJw2wq,bpnffl
PwbljIi qnp&nwbnqajnwb wLqwhnL~bLnL hwdwp: flhuUbp[i LjuinwQwpUwli Ljbthnpnb~ qbLjw4wpg
u~wwwu[uwbwuini U n[iut~bp[~ flljqhwbnLp 1~wflW4wflUUJuJ hwUwp. ljwUwLt 4bpwhulinLLI t~h11JwbuUJ1jwlJ U n~
~hUwbuw~wU n~u1jbp~ pwgwhwju1Uwli,~wL~Gw1J, I.jwnwqwpuum UljbpljwjwgGwU hwUwp flhiqhwUnLp
uLJc1pnL1Jp1Jbp~ ni Ubpnqubpji IlhpwnnLtIQ: fl[lul4bpfl L4wnw4wpGwlJ 1jb1iuipn1i~ qbL~w4wpU ntqqwLj~npbt
hw24bwnL U S1JOp[llJnLpJ W1IQ It wlJnLrnwLJhnflhuJ’ SUophUijUph [unphpqlilj:
‘-twpljwjhu, pntl4wjwLIwb It j1pwçi4b[~nLpjwb n[iuljbpp’ ph u~npw~b1h Ii ph wowliô4,U qnpewnbnLpJnhlJ1Jbp~
UwlJwpqwlJn4LJwnw4wp4nLJ flL 4bpwhuljt]pW bli ~wpL4wfli1i LlnUhmbbbpP hwdwllwpqh UUIjw~tJbbp~ U
ajwpwwljnpntpjnLlfljbpjl 1~wowtjwpUwU l]nuhuibh (<cU’flt4t~b>) UhsngnQ: flPn2flL’.ftlhflh IjwjwgUwlj qnp~~1jpwg[i
wpqJnLUw4bwnLpJnLbp pwp&pwgUb~nLluqwwwljn4 PwULj~ uwbqeh[U LIwpLIwJhlJ llnUhinbUbph hi~bpwp[uirni’
Ijw[uqw? n~uL~ jib bbpwplpjwenLpjuib ~uigijig flL wbuwlj jig:
fljiuljji ph wpuiw~[ib, ph tbpj2[lb qnp~n1jbbp~ pwgwhwjui4nLU U I4ipwn4niG bli PwbI~ji LjwqUwL~hpu~~wljwb
IjwnnLg4w~ji 2p2wbw~bbnnLG: Pwblj~ hwmnLlj flL2UIIflifl[pJflLlJ U qwpS.bnui n[iulfli PnLnP qnpanbbbpli
pwgwhu~juiGw1jg U n[iuljjibQwqbgUwbb nLrnqlua Uji2ngwnnuSbbpjibajwuiwl4whwpUwpnLpjwb wuwjióuib[i
npn2UwlJn: Pwgji umwb~wpw qwp~wjji1i U 2flL[IWJ WIJ thU 4bpunL~nLpJnLbbbp[i jipwljwbwgnffljig, fljiuljbp[i
ljwnw4wpUwb llbbtnpnbo Llbpwhullnffl U ~4ibwbuwIlwb U n~ *hbwbuw~wb njiul~bp~ ljLuqGwljbpujb[n4
LjwlJnuwqnp hwbqjiujnLdbbp qnp~wnbwl~w1i Ujiw4npbbp[i hbw’ bpwbg Uwu1iwqjitnwl~wU ~wp~jip~ jiulwbwunL
hwtlwp:
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32.

201 7p. ~hUwUuw1IwU hw~L[tiLnL~nLp~nL1J1Jbp~b
ljJig ewlinpwqpnLpjnluthp

fIhu(jbpli L~wnw4wpnitl (2WPflLbWtlflhI3JflLb)
(p)

tnitjwjwtjuib n~uIj

tniL~wjw1jwt r1prn4Q ~,[,UwUuuiquili qnp~~pUbp[i wu~wqw qpwdiuLjw1~ hnu~bp~i I4wU rwwlJg IlpwllwU wpdbp[’
tjint~n[unqajwli nhuLiU L2nL~wJw~wlJ qUbp~ PnLPflIuflLra;wU wpqjnwpnW: tntLiw;w~wb n[,u(j0l~bpwnnW Li
wpwwpdrnj~a[i, mnLjnuwqpnijj≥[i Ii wj~ qUwj[iU ojiuLjbp~: CnLLlwjwt4wU n[iuL~U wnw2uThnui Li aJwpmj2wjIilJ Li
pwcfiiwj[tb ~I1UthUuw1lwU qnrøI,~1ibpI~ pwg rfl,ri~bp[I q~nU~ npn1j~ bUpLuL]w bli 2nLLlwJ[l flUr~hwirnLp It wnwtèjit
~hnJ~nIuni.i~jnh1ilibn[Th flL 2flLLIWJWL]WU qtbp[i Li wpmwpdnLj~a~ tPnNwpdbRbbpP lPntPn[unLpJnLulJbphlJ:
tflLLIWJWL~WU nhuLjI~ llwnw4wpUwUUujuiu,wlIg nPuLJh uij1iuj[,u~ LJWnWIJuJnflLLI1J flL JbpwhuIjnLIJb Li, np~ ~&flhJL
LJU1UJ flUIIflLIJII[I1 uluhUwlJljbpnLU uiwhujwlibl wju nhu~hb bbjawtjw ddJbLnl wutnh&uUo t1[,wdwUwbuit~
wulwhnl[bLnh[ r2[IULJ[1 I3flUWQ bIEWIJU1WPLPflLPJWIJ oaIwj,Uw[wgnu1~:
tnLllwJwlILulJ rihulib LjuinwijwpUwlj hwUwp u4wmwu[uwtwtn4nqajnLU Li L~pnW ~ ~~fuwt{np mbonbUb
Uwfuwqwhni~jwUp: Cn~L~wjwL~wU ohuLiP uwhUwUwgutj,bp~ hwutnwu,ijnul bU SliophUnLpJwU Ljnrjtl[,g flhuLjbpli
IIwnw4wpUwU LJbULnpnU[i wnw~wpIjnq~JnLUUbp~ hhtkuU Jjiw:
Cr,LUWJWLIW1J ohuLin PwULj~ LIUJOWLIWPOLU Li’ uLuhUwUbLn4$PUwUuwL4wU qnri&I,J2UbpI, pwg ribns2h,
LnnLlnuLurIpnLJj2h, dwUL~bmwJUnLpjwU U wpinuipdnqawj[iU nhn~bnh qân4uwhUwUw~wQ’bp, npnbp Ljuiunuwqnp
LJLIPU.!RLIL[bPWUWILIOLU U hwuu1LuLn~nLU bU SboptiUUbp[’ Jvnphprjji 11nqi1~g:

I’ ~pniJL, PwULj~ L~pwnniU Li pwqUw~ap~ u@pbu-rabumbp’ wowb&[1U woLiwpwJhU a(npu4b~ibph Li PwUUh
flUr3hWUnLp LIh6wLII how LTh 2W0P wnwU&UwhwLnnLIj 2OLLIWJW1IWI.J ugbUuipUbp~ hUwpw4nji Th[,UwUuiuliwU
wqr~bgnLjajnLUp àILwUnpbLnh hwUwp~ Uppbu pbuhnbpfl PflLIL bli LnW[jlu flpfl2bL hUwpw4np L[Uwu[1 ~Lut41fl, npfl
I~i.unnft Li wows wUwi awjp whbq hPWLTh6WUUbPnLU:

(i)

snqnuwqpnLjpp ti/iuq

SnLjnuwnpnijph ohuLiu $hbwUuwLiwU qnp~[,~Ubp[i wajwqw riowUwLiwU hnu~bp~ Liwu qpwUg howLiwU wpdb~Ii
hUwpwqnp LI1flL]1ONflLPJWU n~uLj1i Li WflI4flUWflpflLJf2lJbfl[1 qin~n~uUwU wpfljnhUj3nW: PwULig bupwljw Li Po
~ThUwUuwLiwU q[inwlfl, Li ~pwdwLjwU U~~ngUbpj1 hnupbp[, Qpw qbpw~wjnr~~nL~wjwLJwU wnI4nuwflpnLJflUbp~
mwu1wUnLUbbp~ wqr~bgnqajwU~: UUwU wwuiwUnuflibp~ Liwnnr~ bU wL[bLwgUbL wnhjnuwJI’U UwpdwU, uuiljwjU
Liwpnq bUUwUUtJwqbqUb~ wjU LiwU hwUqbqUb~ 4uwulibp[i u,nLinuwopnLIr?Ubph wUuajwub~~ LPnLPnIunLra,wU
qbuj~niU:
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32.

flhiu(jhph L4wnw4wpnLd (zwnnLbwtInLlaJnLb)
(p)

tntL~wjwI~wb nhul.I (zuninLbwtInLIajnLb)

SnQnuuirjpnLJp~ 6bn~pqui?pp qbpjnLanLpJnLzJ

SnLjnuwqpnij~I1 njiu~jjj h[1IJUWLJWIJnLU L]uinw4wI14nLU t ulnLjfluwrjpflLJpUbp[1 óbqpL[w~pUbph1 Unhi~mnp[iUq[i It
4bpwqIiuiU~UwU Uw[uiuujhu uwhduiU4w~ uwhUw1iui~wq1bp uwhUwUb~nL d[o~ngn4: L2quia uwhUwUwLwlfibp[I
hbui hwUujLqwtnwu[uwlJnL(aJwli Unb~tnnpIiUqU pflw1jwljwg~niU t U’flt-$-f-[l LJnr~Uhg, nnhlJ Unl4lulnpjlLiq[1
wimliopjw qnpãntUbnLpjnWntU wswI~gnLU t UIju1I1L[Uhp[1 11 u1wntnw4npnLraJnWUbnh LjwnwULupUthU pwcf~UQ:
Umnph wtkjini.p 1~bpu4nqUbpLJwjwg4wa t mnIjnuwrfl1flLJpUbp~ 4bpwUwjuwli dwUljbmbbphl 4bflLnt~JnqaJnLbQ
hhUbw~w1J ~f1liwUuw~wU qnp~~pbbp~ hwikup: Lnqwgnq wnL~nuwnpnhJ}2n4 qnp~[i~Uop~ [uUpwL[npLInLtl bli ~juui
iphUg QbpwqbwhuitndwU wUuwp4tlph:
hwq. qpwd

UhO,su
Swdflu

3-Gwdhu

6-72 wd/iu

7-Suiwp~

tlq&fl,pusIi
Sunup/i

UbwnQnu Quid
dwd4bnw0sg

O0sqwd6ls~

107.61 6,358

107.616,366

20171) r.tljmbilpbph 31
Utiui)it[bbp
flpLUdWLJLU1J Uh(ngbtn U I1puflJ9
8LUUWFIdSI8J6II
~tu&wn9~ hwtitup UwaIibiIi

~IflJwbuwUuib wins
PwlititpIOj uipqwa qwn~bn U
U1n Itw In In Lp(ntlJbb (I
Lwi{wrjwna hbmqbtlwb upu;t1wbtuqptpI~
qOra) uuituggb1p9 qnLdwpbtp

‘pu qwpwiitu~wb U ~~g(flu~wU
wliawlig mpt(wO tjLup~bp
U11p80 nn),t9ibp(i qönt) utntu gtjb/ip
qnttiwpl,tp
)ptjwnjuirniwu IILupSwtIwtnLniJtIib qOnQ
uulwgL)b[iIp qnLUwp(Jbp
ThwtitnnplibqP now) uLnw gt)bilio
qntUwplibp

i.ThlaU dwptlwb dwtJt~b’no tqwhftnr~

—

—

71.032

11,148

227.212

6,553.955

3.91 8.271

106.460

9,888.078

9,739,698

3,003

194.200

419.556

—

1.486.433

10,842.890

8.675.394

—

.“

—

—

8,675.394

45.210.195

26.637,944

42.751.699

269.762,881

73,570,449

9,277,663

457,31 0,731

538.877

2,677.960

54.827

849.825

—

—

4.121.499

80,569

82.547

148,089

363.572

499,991

295.257

1,470,024

5,11 2.354

1,626,383

—

—

—

—

6,738,737

3,976,655
________________

6,283,038
________________

72.404,774

37,321,923

Pwb1169); tutItubrtbbp U Jbwgnpi0ibp
LtmqljtIwb ujwjilwbwqpbph qOw)
g6wpqb1fp qntOwpbbp
LioSwIur,pqlisph obpwgh(4 hwzhtlbbp U

(11,318,456)

(10,279,331)

wt4tuUqlsbp
[Onqwphitiwa uiwpuiriwflhls wpdbpt~tp
ULnnJlwI9UJu tilnIuWnntplnLbltbp

(49.540.771)
(10.044.318)
(34.991.181)
(61.515.318)
_______________
(163.528.736)

bbpripnLdUtp

—

—
_________________

43,316,026

30.779.169
________________

2,265,982
_________________

307,728,958

80,355.693

—
_________________

43,305,844
_________________

118782,181

659,969.555

mttJflUlWLtnpntfliflLlibtfl

UJt141n)uwnnL Il~9ngIJbp

uaLu(igJLu[ qnp9)i~1ibp~ wqIibgntpJnLbo
RnLtn IlIipR

(6,121.693)

4.565.943
(86,558.019)

—

(33,847.623)
—
—

(9,743.119)
—

(72.972.974)
(9.768.608)
—

(7,566,112)
—

(59.579.433)
(21.119,669)
(5.928.587)

(46.549,396)
______________

(2.719)
_______________

(29.592)
______________

(90.676.350)

(92.387.420)

(93.223.393)

—

(53.354.427)

(1.045.216)
(60.056.610)

(3.520.727)
210.984.838

(1,099.984)
—

(73.306)

—
—

(6.121.693)

—

—

(375.170.779)
(40.932.595)

—

—

(40.919.768)

—

(99.1 28.094)
(601,276.930)

(31,069)
(1.204,361)

(100.250.070)

(40004001)

(160,256.670)

—

79,151.332

(41,474.489)

58.692.625
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32.

flhlUtitinhi IJWflWLIWI1flLd (2wnnLbwLlnLI3JnLb)
(p)

CniLiwjwtiwb flhluli

hwq rpunI

(awpnLbw(lnLpjnLb)
U/,kjU3zudfiu

20l6p ntiliwbdptnh 31
UI1ui~Qbtp
flpLuUwt{tuli d)~iigUbp U rjptulig
hwutupdb$’bp
‘IwSwnph huj’Jtun ~Iuits,z)ib
lIitnbuw[(wULut(Ln ~tflibp
PwbI4bp~b uip4w8 t[tup[i5p U
I(ln(uuflnt(ntp(nLbUbfl
Ltlfl4wfllupA hblslqlitIwb u(wjlJwbwq909Ii
qarn) utnwgflillp qrulwpbbp
bpwL(lnpwIiuil(wU L$)4fluI4wIi
LuuêtuUg In(il(1L10 LILUIIU1.Ii
UtipbqIunIitflibph qanq uLs1w gt)1.ij117
qnLtItuniIbp
M131(U1IIIWIIWU Iwo 8lLI[(4148t pjwli qant(

umwgqb~)i~ qntuwpbb)l
&LLilpnnphIIiq(l q8nt( uwwqqhl)Ip
qn LII
Op
l.ThboL UwnUwli dwLI[iOmp uIwhtIr,q
Oh Pr) (I II ttm S p

Rnrjtupl{(wOulwpwpw,Ilb wpdbpr~ihp
ULnnhlwr)wU 4lnIuwnnLplnLlilibP

UI1 L)ln(uwi1nL 1)1929bhp

UquthplnlJ
Stnwpft

UlJln,lffnuQwd
dwd4btnw0g

OhsçwJ8!qj

135.280,872

135.280.872

—

—

—

—

—

3.418,111

1.542.423

49,967

6,794,780

496.553

106.458

12.408.292

3.51 6.249

—

—

—

—

1,337,053

4,853.302

6,446,797

—

—

—

—

—

6.446.797

?0.033.998

83,011.520

4.19,44?.)??

DD,8413J282

(.149,200

499258.844

2,591.904

749.057

1.640,657

2.725.665

123.519

118,237

240,466

900,996

2.841.855

1,341,00]

—

—

8.148.865
_________________
81.935.585

675,060
_________________
65.61 7.700

(3.124.091)

(893.022)

(4,51 6,288)

(74.215.295)
(109.244)
(35.010,155)
(59.734.053)
(172,792.839)

(31,244,657)
(24.650)

(61,043,411)
—

—

(42.510.173)
(74.673.102)

—

(396.591)
(71,956,296)

—

9.293.848
(81,314.746)

131102

75 ~nwpI,

49.98?,? 19

uaufligjtu~qnp8hobbnh wqr~bgntpjnt1io

gnus

6 l2wzShu

13.258.091
________________
82.164.245

fl w(1 ni t(n p II L~J nLbb S p
Owlilitob w4tuOroUtp U Jbwgnpqlibp
LwOwpinpqOhp[r flhipwghli hw2[IIl050 U
w4iubflhibp

3 OwlS/In

1.262,483

14,031.035
_________________
263.699.668

-

—

—

1.107.303

656.804

—

2.040.022

—

—

142,591
_________________
67.122.533

(60.870.822)

(1,830,659)

(53453.031)
(1 7.990.605)
(5.801.1 00)
(47.410)
(138.163.035)

69,119)

—
_________________

147.903.883
—

(188583.168)

(188.583.166)

(40.619.283)

60.349.252

—

(2.364.701)

(6.049,248)

(879,893)

(8.703.303)

119.487.385

64.296.716

(71.834.882)
(41 4,608.686)
(18.124.500)
(40,811.255)
(102.735.039)
(648.114,362)

—

(46.1 46)
(1.945.924)

4.182.862
36,255,642
_________________
108,463.614

—

Iffl2/fl’ wpr~jnthwq&u1 wnQnuwqpntjpbbp
UInnpli pbpL~nq IUnJnLUWI]nLU1JbPIjWJLU9O[W? bli PwULj~ ulnijouluiflip wLImPlIbbpP U uluipww4npnqajnLlibtip[l
0h211U WpfljflLbW4bW mnL]nuwflpnLJflhJbpfl 201 7r8. U 201 6p. qbI~u,bUpbp~ 31-n flpnLpjwUp
2077

2076

Cling/il, wpqjntvwt/bin mnQnwuqpnLJ,Q. %
U~
22 qpwd
ULfl~qn~wp
wpu,wpthnjp
Snl4nuwt]jip wI~w~L~ibp
-Iwównph hwilwp dwtn~hth
mpUwliuw(jd3i wlJul)10835p
Pttfti(ihpIili tnpt[uia t[inp(ihp St

p

qlfl Fu LOW
1(8)0 L1313 b
Lw(Jwr(wp&llbulqbIkub u4w1dwbwqphp[i
qarn{ urnwg4tIfflfl qnalwplibp
Lwótu)unpqtbp[i’U tnptlwa 4wp(ibp
$)1Uwbuwljwb LItup&LutJwlnLpILub qanq
uulwgQbOlp qnulwpbbp
9,w(Jtnnpj1bq~ g8nL[ urnwgtlhU1i,2
go LLIwpUh p
U)1UgLIJWIIUW1J dLulllIbulLp uiiuhi(nq

Ubpqpntdbbp
SnLInuwLlPp u(wpmw4npnL)aJnLbbbp
PwUt~bp)i wtjwbrjbbp It tliiwgnpr)’IlUp
Lhrngbdwb u4us)LIwlIwgpbp)1 q8nt[
tIOwpb6lp qntdwpbbp
Ltuotu)1inpnbbpll uupw91114 hw2J1t~Jbp U

11.7%

3.8%

12.1%

2.8%

6.4%
13.6%

2.6%
9.0%

14.5%

(hip/it, wpqjnzz,wqxan Inn Qnuunjpnqp,
Ui,
£2 ,ppwtf
Ut/I. qnjwp
wpuiwpdntjp

‘13.3%

1.9%

-

—

—

C

—

6.1%

—

7.42%

6.9%
12.1%

3.5%
8.2%

9.9%

8.1%

12.0%

14.7%

8.8%

12.0%

11.4%

9.3%

14.091.

16.691.

10.0%

9.6%

4.1%

-‘

8.6%

5.0%

—

6.2%

2.4%

1.0%

9.7%

2.7%

0.9%

3.1%
3.3%

12.1%
10.8%

5.8%
5.6%
8.1%

5.9%

—

9.0%

6.7%

—

—

1 .5%

wtjwbqbtip

dwiilihrnwjI9i w4w’IiqUhp
lanqrnp(IL(w8 u~wpui~wj)1U wpdbpripbp
Uu,npuirowu t)inluwnnipjnibbbp
Uji qin)uwnnt UlwnobbP
-

11.3%
10.0%
8.9%

4.6%
5.8%
8.5%
6.1%

—

—
—
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32.

~iPO eUJ1JflpWqflflL~aJfltUbbfl

fI~utjbp[i LJWYIWLJ.WpflLLI (2wpnLbwLlnLnJnLb)
(p)

tnLIlwJw(Iwb njiuIj (zwnnLbw~nLiwnLb)

Sn(,nuwqpntjph ohuQ
SnLjnuwqpni.jp[i ohuLlo WOW2WUOLLI t ulnLjflUwflpnLjp)1 Lj1fl~1fl[UflLpJWU hw4wiiuJL]wlJnLplnWhg, flfljj WqflflLU t
hbwwqw rjpwdwt.~wb hnupbph, U)[Thw1iuwL~wt qnp~p~Ubp~ ~pwLjuib wpdbph Ujiw: LbInLLJ WL WOJOL0UJLIO gnLjg L
wwUlu ~hUwuwLJuiU wnrnnL1J~1Jtiph Uwu[ib hw2ljbtnL[nLpJwlJ qqwJnWnLpJnLlJp LnnL~nuLunpnL;pubnh hbwpw4np
[ULILWLThW ~nthn[un1pjnLtUbph bL~wuiUwUp, iluwgwa WIL .PflQ~flhiWLIWUbbfl0 pnrLUti~nLt wbtj,ntpn[u:
~flbwbuwLjw1i wpqjnwpubp[i Uwu[Th hw2QbLnQrHJaJLulJ qqwJflLlJflLIalflLbfl wfl1~fluWqnflLJ~~ b1JPWqPJWL
qinq~n[unt~jwu wq~bgnipjnWU t UtiLj tnwpL[W uinLjnuwjjiu bLIWUnLwh Lftitu’ hhUbQw~ qbLIwtiUpbpb 31 -Iii,i wnljw
LnftwgnrL wnLInuwi~pntJ~ot[ ~L wolLLnpLuJhlJ ~hUtu1iu1uL(wU wl(lnhlt[lJbph Ii LqapLntut[npnLjojnWbbph t[pw:
‘-JwuJhLnufljl qqwJnLUnLpJnLuJo hW2IJWPLILIPLU t qbLjtnbUpbp[~ 31-b ripniraju.iUp ThhuuUw? mflLlfluWflpflLJpflIJ
L1w&uoph hwikup UwlnLbLh ~hbw’Uuw1lwU wljtnh4’UbpP 4bpwqtwhujtnuwup: Lw2UJi bU wOUL[nLU
WflhIflUWflflflLWlJbflh Qlntllfl[uflLpjnWlJbpo’ h[iUi[w? uijU bU~wrginLpJwU tjpw, np wbriji bU nLUbUnuI
L.~wUuiwpLprujajwU LJnrthpI~ qniqwhbn uibqw~wpdbp:

Pwq/,uwj/fls

Ljãmft

wqb~wgnLLi
Updntjp

LLqriwd
ULEb riniwn

2017

Uripwd
uut qn~wp

Updni~p
LLqpwU

UUt riniwn

Updnqp

LLripwd
UU1Jqn~UJp

t1uuq/~tnwt1~? Lt wj~
hunfwujwpq’iwQ

l~tjwdwft
qqw~ntVntpjntls~
2017

hwq. qpwcf

1.60%

(27,1 33)

(352,276)

130%

(182,011)

(173,767)

Pwq~uuq/fls tjLnnft
Updntjp

.Qntui tnn9nuwjffls
ãQwthn/,
qqwjntL’nqajntL’gj
2017
hwq. ,~pwd

.Qnw, wntjnuwjftls
trQwthnfi
qqwjnLlsnqaJnL?sfl

ziqwqnw

2017

2017

husq. i~pwJ

3.50%
0.50%

Pwq/,uwj/fls Lieu,!,
wqe~wgnLJ
2016

3.70%
1.00%

Pwq/,uwjftZs Ljbu,/,
Uqwqntd
2016

3.70%
1.00%

4wu,/,Lnwth Li wj~
hwdwujwpiftus4
ftQwJu,/,
qqw~nthnipjnz,Zip
2017
hwq. qpuicf

59,354
92,938
Rnun wnQnuwjftis
btjwzfwft
qqwjnthnipjnthg
2016
hwq. tinwil

770,604
66,833
‘Iwui/lmwt/i IL Wit
hwdwujwptftw4
Lit
qqwjntlinipjnttrp
2016
hwq. qpwd

(226,335)
(135,074)

(517.173)
(34,336)

RJILUI uni9nuwjf,Zi

t4UIiq/lWUItft Ii Wit
hwdwujusju/,wtj

CLIW
qqwjnLVnqajnthp
2016
hwq. ,ylWlf

qqwjnthnipjrn?q7
2016
hwq. qpwti

LIQW tim/i

226,335
135.074

517,173
34,336

UpwwpdnLjph ii huLl
PwUL1U nLU[l U[i 2WPR wpuiwpdnhjpUbpn4wpuiwhwjw4iu&wLlu4iqUbp Li iqwpuiw4npnipjnibbbp:
Upwwnctnijrali n~uLj~ wpinwpdnijph LPn[uwpdbRbbph qintjinlunipjwU wprflnibj2niU ~PUwUuwLlwU qnpeIip~
hnwilwU wpdbp[i LlwU qpwU~g uwwgQnq qpwUwLjwU hnupbp~ wwmwUUwU n~uLjU t:
Uinnplt pbpi~nqwnjniuwLj~UbpL~w;iugUniU t wpinwpdnijawfliU qjipp~ 4uJnnigqwe42o ~II1UWUUWL]WU WLILflI1L[1JLIPI1
Li uluinwwiInnnLIaJnLUUbnh hwUwp wn 31 r~b1IuibUpbph 201 7p.:
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32.

flbutitinh LiwnwtlwpnW (~uipnibw~nip;nW)
(p)

CniLjwjwtjwb rzjiulj (~wpnLbwqnLpJntb)

(hwq.qpwil)
ULlInhiLtIJUp
‘3pwUtutjtub Uji9ligbbp U qpwbg htutluqidbpbbp
r’pwtiwli wpdhnnU’ 2whnLIRli [iwO Uliwuli dIl2nqnLt
~wtji4nq~4ibwlIuw[~wb qnpaliphhp
‘üuSwnpli hwflwp LILuui~b[l1 ThliUwUuw[iwt wtiwb~ibp
PwU1ibpl~U wptjwö tjwptibp ULfin~uwwLjnqaJnLbUbp
Lw[jwqwp& hbtnqbilwii ujLuJ0ui1iLuqpbp~i q8nt(
uulwgLtbdhi3 qnalwpUtip
riiwt[wpwuwliwu [i~~qIi1~w[~wb iub&ubg tnpQtu0
4wp[~bp
Utjpbq[iui)iqUtp~i qdnQutnLugQb1Jlp qnLtlwpuhp
$hbuihuui[Iwb LIwp&wtialtn~RJwb qOM umuzoLihijiR
qnitlwpbbp
$tu[jinh’p~i1iq~’ q8’’t[ LIuIuIuL[[iljip qII[lTuI~RIIip
U[11JLU dwpdwb dwd[16w0 ujwhQnqbbpqpnLtlbbp
UJ[uitluiluflibp
Qbr~tu0b’b~ wL~ui~iiJibp

UU7J injwp

lYtlirn

alL WPUIWIWnLJP

L3bqwdbZs~

25,075,556

5,331,961

4,107,302

34,51 4,819

1,1 55,334
4,525.746
9.1 49,220

1 76,446

—

—

—

174,030

11,240

1,331,780
4,525,746
9,334,490

852,065

—

—

852,065

350,982.331
3,26,45

36,265,542
1.003,29/

3,921,191

391,169,064
4. 129,148

1,366,918
5,403,801
12,370,220

183,331
—

—

1,550,249
6,1 10,955
1 2,370,220

1,530,736
41 5,538,378

198,305
43,332,912

588,828
9,335,715

2,317,869
468,207,005

24,1 79,459

5,976,771

53,642

30,209,872

—

—

26,725,025
1,753,359

6,629,080

6,121,693
259,671,682
38,351,013
40.91 9,768
88,171,140

—

—

707,154

‘llwpmwLtnpnLfajnLbt hp
Pw’UtihpIi wtIwbqUbp U ilbuiqnprflibp
LwtlwrItuIlé hhwqhtlwli a~wjtlwbwqpbp~i qOnti
uLnwgIJbdrn qnulwpbbp
Lw6wlunpqbhp[i pbiawgli[i Ilw2IlLPJhp U ult(ul[Jqbbp
(8nqtuptii[w8 iqwpuiptujl,lj wpdb[aqpbp
Uuinpwr[wu tlinluwnntpjnoiljbp
U,[ttlnfrlwnn[ tIli9ngbhp

6,1 21,693
226,31 7,577
36,597,654
40,919,768
88,171,140

—

—
—

—

145,807

76,951

795,986

422,880,519
(7,342,141)

34,600,962
8,731,950

6,759,673
2,576,042

464,241,154
3,965,851

U8wbgJw[qnpOIwilUphl uIqqtiqnIfa~n[bQ

11,962,384

(8,701,500)

(2,043,075)

1,21 7,809

Rntui qIIiwl

4,620,243

532,967

5,183,660

Ujtuiwptnwt[npntpjlidlbbii
Q’Ur~wL1bb~ulwpuiw4npntp,nLb1ibp
~flLW I)11p99

573,228

30,450

Uinnpli pbp4nqwq~nww1gjUbpL~wjwqliniU L wpmwpdnqawj~1i fl[I[lfljl
11 UlWpWWqflfIflLj8JflLlJlibflh hwdwp Wfl 3 I ~b1p,nbUpbpj1 201 618.:

I4WIIOLQL[IUaflQ

(hwq.qpwd)

tqpn

ULluihitUto
‘TpwUw1~tu1j Uhsngbbp Uqpwbg hwUwpdbpbbp
‘Iw6w013h hwdwp Uwu,~hUi $~bwbuw[~ub wLluiliQibp
PWU[Ihp[1b mpt[w8 tiwotibo U 4~nIuwui4nqajntblihp
Lwtjuiqwp& hbmquilwb u~wjUwUwqpbpIi q8nt(
ulnwgllb[I1p qnulwpbbp
Ppw4wpwbwljwb U$~q~w1~w1iiubAwbgui~u(w8
4w0 [lOp
UtIphqj1uiIu~.Ihpl1 qang umwgQbL~p qni1Iwpbh~1

$flwliuwuiwb iItuMwLiwinip;uib q8nt( uwwgt[bjjip
qnulwplibp
1~uIt~rnnpIilIqIi q8nt[ titnaIgdh[l1I1 qnLLIttcphIhp
UjftJ/t1 tluliitIwlI UwIJL]Uu~[J uiwIltfliI[bUiIIlilrItUUljrl

Ui witwiuRibri
Cbiiwdbbn tutjtnht1sbp

UL1t ~7fl(Lup

Th[itwtiuwljwli WLJ01NIJbP[i

U)L wpwuspo’ntjp

QbqwdMq~

60,519,867
5.04 6,032
183,897

16,343,707
—

—

78,1 50,364
5,046,032

2,197,338

62,810

2:444,045

1,196,793

—

-‘

1,196,793

360,368,545
4,995,759

14,339,351
2,711,546

13,550

374,721,446
7,707,305

1,585,355
3,927,965
7,771.091
722,995

226,224

—

—

—

26,648

381,770

1,811,579
3,927,965
7,771,091
1,131,413

446,318,299

35.844,814

1,744,920

483,908,033

9,911 .600
278,789,515
17,106,596
40,811,255
88,947,284
436,779

2,725,678
33,005,620

174,652

12,811,930

2,533,880

314.329,015

—

17,106,596

113,422

7,192

40,811,255
88,947,284
557,393

436,003,029

35,844,720

2,715,724

474,563,473

10,315,270

94

1,286,790

—

‘IiW [nfl Lifltflpfl LpJnLlJIJb p

Ptubljbpli wqwliqbbp UUbwgnpqbbp
LwówIunpqbUflh o~IIawqI1ti hw2[iL[089 h wQwb0bbp
lanqwilti4wo uluJpInpw)fl wpdbpqfabp
Umnpwrjwu lpnluwnnLla;11L1i1J80
1lj~ tIln[uwnnL lIi2ngbhp
UltuluJprnwunnnLIalnLblJbn
I3b,~wdb1i0 Lqwp[nw4npnLraJnLlibhp
antm rilippu
U?w1sgjwi,qnp?Ii~tbp~ wqflbgnL~ajnL’Iifl
~nunq~ippI3

—

(404,937)

9,910,333

94

(970,804)

9,344,560

1,377,911

972,974

407,107

10,317,534
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32.

flhuIitipIi titunwtj.wpnul (2wI1nLbi~u~nhraJnLb)
(p)

CnLL]wJwljuib nhulj (2wnnLbwLJnLT~JnLb)

201 7p. It 201 6~. rThliwbdpbp[i 31-h r1pnipjwiip U npwuh thn[uwpdb,2h wpdLinpna1~ hbrnIiJwLwrunwpdnLJplJhfl[i
UL~wtndwUp I(wqbLwgubp/(~uquJqbqubp) tjwuj~mw~ U 2UJ~1NPQ bwiI i{Uwu0 utnnpItubpLjuijwgquie qnLUwpUtip~
~w[pn4 (u~wjt1ui1jw4np4w? tfin[uwpdbp[i liL~wmUwUp qqwjnilj qpwUwj[ili wI~m[i4ljbp[i Ii LtJwfltnuiljflpflLp;ntuubph
hnw~wb wpdtI~nL9: Uju Qbp~nL~nLpjnt1jQ hhU1n~u~ L wpuiuipdnijja1jbp[i jin[uwpdhj21jbp~ Lnujtnw1jnLUUb~i~i tjjiui,
npnbp PwULjjj fljlulWflLJflLtI t npu4tiu huuipw4np’ hw2LIbLnnL dwUwbwL~uJ2p2uibh qbp2nLu: t.ttiflLntenLpjnLbo
bbpwqpntu t, nfl tijnw pn~rip ijlnthn[uwtjwlJbbpo, UwuuiLuijnpwujbu uinLjnuwqpntjpbbp~, Iltiliwli wiiijinijinju:
2017
Cwhntj~a IfitiLl
tflsusu
Llpctlinpntil
husq qpwul
U ~pwUp ULIb nn~wflhlJLjwmUwUp
U rjpwU~ btJjrnj~1j1jwmUwLip

3.50%
13.70%

(161,709)
(4,172)

2017
twhnLJja Ijiuti

qiswu
Ltpdiiajitjnztl

3.50%
6.30%

2016

Updlinprnd

UrjnwtJnULfL,nniwphULtuitntiwup
UqpwtiubUjlnjhliljuiuidwdp

6.00%
11.00%

hwq tjpuul

161,709
1,918
2016

CwhnLJja Quid
qitwu
hwq. ,~pwd

(594,620)
(10)

UpdbcjptjnuI

twhnLJp Quid
qzswu
hwq. qpwd

6.00%
11.00%

594,620
10

201 7p. It 201 61a. r~hIju1btipbph 31-h qpnipjwup U rgiwd~ tjin~uwpdb9~ wpdbqpIInti1~ 1[hpnUzwL
wnwwpdflLjIalJbph U~unriUwUp IInL1Jbbwp qnttiwpwjjilj WflflLdflIJlJflLjlJ, UWI4UJjIJ hwljwnwll wqqbgnLpjnw’ bLlJt3Lnq
wfu blipwrginqajnW~g, np Ujnw pn~np tjinijin[uwI~uiUUbpp LjiThwli wUt4inL~nju:

(q)

LLwptIwJIlbnputj

~wpLIwj~1i nhuUn ~hl,JwUuwUwL tfuwu IJpbLnL npulju L, bpp tjin[uwonilj IjwU ThhUwliuwlIuib qnpap~[i
u~wjUtuuiwqpwj[Th IjnqUb h UJi&uIdl ~h [jflJflLll ~WWWPUL hn u~wjUwbwqpwj~U qwflmwljLubnL[aJnthbbpQ PwUljh
Ut4wmilwUp: PuiUI~~ U2uilJbL t ~wrjui~uilçu1JnLpjnL1J It ~1i~wgwLjuipqbp 4wpljwj[ili nhu~n ~wnwQwpb~nt huitlwp
(hbLaibu 6wUw~w? ~[ThwIjuwL~uiU wI.jtnji4bbp~, wjbajbu L~~&ubwgjw~ u~wjUwUwqpwj~lj
a~wpmw4npL[uJânLpjn1bbbph hwUwp), lJbflwnJw[ u4nnwThbW I~bUmpnUwgQwant~ajwb uwhUuflJuJIjluiIjUwlJfl
4bpwpbpnqgnLgnuThbp~ It ~wpt4LUj[I1J LjnU[iuib[i flL flhuUbnh LjwnwQwptiwli libUwpnlJh uuibrØnLUfl, npnU~
wLjuih4npbU 4bpwhuL~nuJi lit iJwplIwjIilj tu~n: PwUIj, L[wpI.~wjht Ur3U~WL~w1JnLrajnLtU niunuSuwuhp4nui It
hwutnww4niti LSUop[Thnt~jwb ~nqU jig:
qwpl.1wj jib flWrlWj2WllURJflLpjflLlJQ uwhtiwbniti I’
•

4wpljwjjiuj IIjidnLIJlJbflji qhmwp~UwU Ithwuwwuitiwt p1J~awgwIjwflqbpQ,
4wpljwnntbbpji (hpwt[wpwtw~uilJ It ~jiQJ1IIuJLjLu1J wt&ulig) 1{&upnLlJwIjnL~ajwb qliwhuiLntiwt
ti tipn qw p liii. intpjnt1i~,

•

qpwiJji qljuihwuithut UbpnqwpwtnqajnLljfl,

•

iltupLiwilili jiwuuiwIor~aL,~i~i1JLjwuiUwUp tqwIIwb~lJLj~I~,
QwpLibpji It

L~j[

iIwpIjwj[ib qnpa[~bbpji 2wflnLbwLiw(1wt L{bpwhuljtiwt It Untjimnp[i1jqji flhipwgwl4tupqbpfl:

hpw4wpwliuiljwli wliAuilig mpijw? UwpL]bphi fljitlnLUttipfl ajwmpwuui4nffl It ~ThpLn~~nLU liii t.inptqnpujtnjiq
pwbIiwj[iU ewnwjntpjnLlilibpji t[wp≥nLIajLub hwtlwujwwwujuwb w~[uwtnwl{[igbbpji Ljnr~ji jig: ‘-inpu.jnpwmji4
pwbtjtujjilj awnwjntpjntuubrlh 4tup~nq~jntb~ uittiwwu[uwbwuint I hpwt~wpwtwL~tub wlj&uljg tlwpLjwj[ib
uinpu4bW hwuwp: ‘-IliplniewLiuju hw2Qbtn4nLpjnWUbpg hjitmt[wà Ut huiñw[unprfli qnp~nWUntpjw1i It
qnpenWbnqajwt QThbwUuwLiwU wp~jnLbpUbp[i Ilwnntgtlwepwjhb 4bpLnt&ntpjwb Jpw: UjUntlibinLi, jwptjwj jib
r3jitInLUp It hw~4bw1{nqajn~Ub wbgbnul Ut WIJIjLUIIJ nLunLtIlJwuIlpnqajnLlJ fljiuLjbpji Ijwnw4uipdwt 4wp~nqajwU
LJnr~U jig, npg mwijlu I bpLjpnpr3 bqptuLjwgnt~ajntU~ uulntqbLntl hwliwtqwtnwu[uwUnLraJnLbQ 4wpljwjjit
uwrlw,2uJLiwbnLraiuJU ulwhwU2Ubp jib: ‘-twpI.~wjjiU Ljntijitnbb uwntqnul I 4wpljji ~jiUniUg ‘wpljw4nptiwt pwdliji
~nqUjig UbpLjwjwgQtu&Ujntpbpji hjiUwt tijiw: buijuj2wt 4wpljtujjib LjnUjitnbji qbp~UwLjuiU hwutnwuinuiQ,
wnwt&jib qnp~wp~Ubpb nwnusuwujipttnui lit twIt hpwtttupwtwljwb pwdtji ~nqiJjig’ Liw[u4uø njiuljbpji
tur1wb JwhwuiLjnt[ajnLlJlJbp jig:
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32.

201 7~a. ~hlJaft1uwLiw1.i 1LU2L[LIU1IJflL[ãJflLlJlJliflfIlJ
L~[ig au,bnpwqpn~pjnWUbp

uI-hutitiph LIWnWIIWPI1LLI (zwpnLbwtlnLi7jnLb)
(qj

‘-Lwpt~wj~b nhuti (2wpnLbwL~nLpJnLb)

PwtLjp 2WPflL1JWLIWPWP qbpwhu~nLu t WnW1Ja~u Jwphibph qj,6w1~ Li LjwUnliw4np ljbpu~n4 4bpwqtwhwinniU L
hn hw6wfunpr3ljbph, 46uJpnLULuLjnLpJnL1ip: flwnuJUwu~pnqajnflib [~pw1fwlJwgL[nLU Li hw6tt4unpqli wUbuiw4bp~~b
$hbw1iuwUwb hw24bwt[nLpjnWUbph Li 1wn~wnnLh 1~nqU[ig uipwuwqpi[wa Ljwil PwUIiji LjnqU~g UJJL 1~tipu~ &bn~
pbp4w& wbrip1~ww4nqajwU h[iUwU Ujiw: $~q~L~wL~w1J wb&wlig (InqUlig UbpLjwjwgqnqqwpL~ rfliuniUlibpU
nLunlUuwuhnttniU b1~ Uwupujaw[u ~wpLjwi4npUwU utnnpwnwdwbntJljbph 1~nqUjig:
Pwg~ wnwb~hb hwñwNnprlbbph t4bp~nLantpJnLb~g, nr~ t4wpLjwj[ili LqnpuiThb~J qbwhww4nui Li fl[iuLjbp[i
Ljwnw4wpUwb pwdl4i LJnrLU[ig’ 4wp1~bp[i ljbknpnliwgUwU 1 ~niLj wjwLjwU n[iuLjbph uibuwlJL]JnLlJ[lg:
Pttilili[i t[tup1~ui~[ili nJ-iLl[d-I LLinult[h[ulqntJll gtitji~ npttihii LiulLinhi tlIfltnttIçJn[t[nLtl [ ThPliuhtuitiuhi tlliñtLlLih LILLILI[ihI
hw~t~iui4nipJntbnJ ~4ThuiliuwLjwb wL1~nh4Ubphi hw24bLj2nwJhb wfldb~hibpniU Li ~6whiwtUw? ujw;Uwuwqpwj[ihj
u~wflLnWqflflqweflL[ajnLuubpnLu: UI.iuirafLibflh Li u]wpmwtlnflnLpjnLUJbph hbuipwqnp huJ24wUgnuTh tuiLjw1~
wqqbgnLpJnW~nW~ tqnwbbg~ui~4wpL]wj~hi n~uLj[ihi4wqbgUwhj ilfiw:
Un4npwpwp qflwL4~[i ulwhwb2QnLU w~wbgJw~ ~hhJuThuw~wh1 qnp~[iflUbp[i qenq ulwhuib2bbph, wpdbpqpbpnul
Ljwwwpw?1ibpr~pnuJUbp~ Ii pwbllbphb wp4w~ 4wpLjbp~ Li Jinjuww4nLpJnLlJlib[i[l rThdwg, pwgwonLp;wUp wjb
qbuwbp[,, bpp wpdbpqjabp~ uiwh4nul b1J npiqbu hwLjwqwp~ hbwqtuwb ujwjUwUwqpbp~ Li lufldbpr[pbpji
ifinIuwnnipjwli qnfl~wpJ21Jbp~ Uwu:

Lw&u[unpr]bbp~U inpi[we 4wphjbpl’i Li Lpn[uwuu]pLIaJnWUbflhi qpwdji Li Qbfl2hutbfl[iu qan4 4wpLjwj[fti nhulili
L~bUinpn1iwgUwU 4bfl~n~Sn~pjnLllflhibflLjwJwg4w& Li DwUnpwqpnLpjnW 21 -flLIJ:
~auihiw~qwe a~wjUwUwqpwj[tb ulwpww4np4wanq~jniuJbp[i hbw Ljwaj4w? qwpL~wj~u oPuLl[ib bUpw(~w LJi1JbLnL
wnw4b[wqnLjb ~wLpfl hw24btnnL dwUwbwl]w2fl2wlJh rflinLIaJwUp UbnLjwjwg4w~ Li Dw1in~awqpnipjni1j 34-nW:
.$/iZiwZjuwqwZi wQinlnflutzp/i Is .~niusZiuwqwZs LqwpulwqnpnqaJnLZslstspfi hw2qwzsgnLa
UwnpLt pbp4nq wnjnluwL]UbpnLU UbflhIwJwgL[wa pwgwhwJlnnLUhibpfl libpwnnLU bU ~hUwUuwL]wU wLlLnh4Ubflo Li
~bUwUuuAjwU UjLUflIflUJL]jlflfltplflLUUbflQ, nflnlJR’
•

hw24wUcJUnW bU PwliLfli ~hUwUuwLJwU UJiówLjji UwubLi hw~qbtn11nLrajnLUnLU Ijuiti

•

hwbql-iuwUnLu bU hpw4wpwunpbb wUpwqpQw~ hw24wUgUuJU qjjuwQnp hwUwawjUwqp~ liwU
UUwUwLn[iul qnp~[iflUbfl~U ~bpwpbflnqUUwUwuiflu~ u4wjUwUwqpbp~ wowp(~w’ wUI4w[u ujjt
hwUqwUwUfl[ig, pb wprjjnp wjq ~4iUwUuwL~w1i qnfla[lflUbflQ hw2~wUg4nu1 bU $jftiwUuw~wU LII16WLII1
UwujiU hw24btn4ntpJntUntU, pb na:

LUwUwufllui ujwjUwUwqpbp~ UbpwnnW bli wthuUgjwt hw24wUgUwU ulw;UwUwqpbpo, hbwqUUwU q~juw4np
ujwjUwUwqpbp~ Li wpdbpnjabph tjrnfuwnnLpjwU ~ q~jvwQnp u4wJUluUwqpbpfl: UJUu.fliuIi ~ThUwUuwL1wU
qnpe[ipUbp, [iU~uj[1uhfl Liii tjwpLjbfl~ Li uJ4wUqUbpQ, ThU pwgwhwJtn4nLU uwnpLiUbpL~wjwgiInq WflJflLUWL]UbflfllU,
pwgwnnLpjwUp wjb nbuiflbphi, bpp hw24wUg4nLU Liii ~4flJwUuwLjwU UJ,ñwLjh UwulhU hw2Ltbw4nLpJnLilnLU:
PwiiLj~ uwwiinW Li ulpwUwqpnLU Li qpw4~nLLjwJnLU 2p~wUwnL1nq wpdbprpbp[i wbuflnt[ hbwqUUwli Li
h Lu Liul n LU pA h Li tnql uk tuhi it~ uujtTituh I tuqp hp~ q ?nt Li
1iUwU qpwdji hwdwp qnpanLU Liii 2nUlwJnLU piinnuiiqw& uwwiiqwptn LqwjUwUUbpQ: Uw U2wUwLlnui Li, np npu~bu
qpw4 uwwgqwa/uipwuwqpqwe wpdbpnjabp~ 1~wpnq Liii qpw4wr~p4b[ LjwU LtW5UJn4bL qnp&wpp~
qnpenqntpjwii dwULjbulh OUPwQflnLU, uwL~wjb ujbuij~ Li qbpwqwp&L[LU U[hU~Liqnpâwpj2~ w4wpwo: Uju
ujuijUwUUbp~ jntpwpwU~jntp u~wjUwUwqpwj[uii LjnqU~uU hnwQnLiiu Liii uiw~jiu UwLi qwqwpbgiib[
hwUwuluiuiwuNwii qnp~wpj2o’ u~wjUwUwqpwj~ii LjnqU~ L~nqU~g qpw4 LnpwUwqpb[nt wiiLjwpnqnipjwb
ujwLnáwnn4:
‘-{bp~ U24u0 u~iujUwUwqpbp~ ThU pwL[wpwpnLU Th[uiiwiiuwLiwb t]pñwLfli Uwu[uii hw24bw4nLpjnubnLU
hw~4wUgUwU LqwjUwUUbp~U: 9wtnñwnii wjii Li, np wju ajwjUwiiwgpbpp wwLbu Liii iswiiwaqwa qnLUwpUbp~
hw~i4wiigb~nL hnwJnLiin, npii ipwqnpeb~Ji Li UI1UJJU PwULfli LjwU qnpaQii1~bpn~ Ljrir~U[ig ulwflLnwLjLLIhJnLfajnLuiibp[1
ThwuiwnUwU, wii46wpnLUwL] qwniiwLnL LjwU uhlwiiLiwgUwii qbLqg2nLU: Pwg~ wjq, PwUL10 Li qbpsflUhu
u~w;UwUwqpwjjuU ~nqUbp~ anLUbU hw~L~wpLiij qnLui h[IUnLUUnU hnw~wUwqUbLnL liwU UhwdwUwiiw~ wLjui[uJU
hpwgiibLn Li u~wpLnwL]ppnLpjnLiip Uwpbfnt UwwqpnLpjnhii:
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32.

fthuljtiph Ljwnwtlwpniai (2wnnLbwLfnLI~JnLb)
(q)

4wp~wj jib nflutj (2wrinLbw~nLpJnLb)

ULnnpLt pbpQnqwnJnLuw(~niUtL-pLjulJwgqw~ lit hw~4wtgUwt btpwtiw, hnwLIwrwtnnbt wüpwqp4uø
hw~4wtgUwt q[[uwL[np hwUw&wjtwqp~i [jwU tUwtwufliui ajwidwtwqpbpp wnwpLp.u hwtq[iuwgnq
~4itwtuw1jwt WLIInIiL[LILiPQ Li ~~twtuw~wt Lqwflww~npnqa;nwUbpp 201 ~ ritiltuibUpliph 31-p ~pnqajwUp:
.?‘/fli. ,//inw4/,

3fl2:titZn,zt:t,usZt ~uijin/nfl,6p/i. /

u/wpwwLjnpdz~)nthZsbp/1
~n&uw4Uêp
hu.xg. gpwd

nwziw~qwa
~ft2iwZww4wb
zu4uinhfI~’cqiu,I
mwqnpnipjwzs
I,usifw/uwnl,
qnzdwp

Lw[iuiqwpA hbmqtiUwb
tqwjUthbwqpbp[1 qanq uuiwgt(b[Jlp
qnulwjiljbp
Qbi~wdbb0 ThI~bwbuwLILub
wtjmIltiJIbp
Lbtnqbtluili tqwjUwUwqphri~ q8ntl
LIÔWIU[I1U1I2 qnuiwplihp
CiJrl~wdbbDThbwbuwIlwb

JwuftZs
iicu2gJ&u,qnipjnthnicf
Iiw~4wZsgqw?
6wZiw~qw&
.~i/flswbuw4ufti
LLfi/uh/ilUl~ iqcup
mungnpnipjwz,
hLuLfwIuwnZx
qnulwp

8.675,394

ff18,.

tIJn≤wlj/,

thiiu/iZs
hcu~qzw,qnIpjnibnuf
Zilip4wjwgqwa
~/s!stubutziqu!s
w4u,/nIJi/ujwpmu4npntpjnibb&p/, qnzu’ qnzthup

8,675,394

&/ihwliutuquib
Wzdui 411 ifwu/,Zs
JnLZIflLLI

t2h1u1,ç~1f~~
qntffwpZtbp
&/iZswbuw4wb
qnpOhpktp

~ qnulwp

(8,675,394)

—
—

8,675,394

—

(6,1 21,693)
(6,121,693)

—

—

8,675,394

(8,675,394

(6,1 21,693)
(6,121,693)

5,968,305
5,968,305

(153.388)
(153.388)

Uuinpli pbp4nrLwrunLuwl4nLUtbflhjw)wg4w& lit hui~{wtgUiut bt~aw1~w, hnw1uipwtnribt wUpwqp~uia
hw~L~wtgUwt q~juwQnp hwUw&wjtwqp~ IjuiU tUwtwmului u~wJULutwqflbp~ wnwpljw hwtq[luLugnq
~Th1.iwtuwLjwt w1IwhI.{ubflp It Th[itwtuwujwt u]wflmwQnpnLra)nhlJtbpQ 201 6p. qb~nbUpbp~ 31-h rJrlnLIaJwUp:
ff/iIs. ,JJ,óuiQ/,

ffftliwbuw4usZi
wqwpqz,&pp/tqwpmuntnpnLpjnizdthpp m&uwQl,tp
huuj. ,wwd
LwtjwqwflhbwqbUwb
~qwjUwbwqphp~ qanq uulLugtlbIPp
qnLUwpbhp
rniuiwdbbti ThIibwbuwLiwb
wxi~dJihp

~‘jibwZsuwQwus
uiQuij,UJ’/eqwpuiwqnpn,pjufl,
hwefwftswnzz
qrndwp

cfwuflt,
hw~q&unfnipJflL?JflLLI

5,/ib. tjfrãwtfli

ffftziwbuw4wit

IJWU/1ZJ

qI,awqft dwufrZs

hw2IjwbgItw&

hw~q&unjnip-

ice ,ZIeuleleeIe
~,~bwV,iw4wb
w4uiIieIJi/ulwpmwe/npnzpjw1,
hwefw!ueuot,
qrnefwp

jnthnief
Ubp4wjwgqw~
N5bwUuwUwls
us4u,~UJ,/u~u,penw4npnip;nai-

hw2qawqn,p;nt’arne!

zrnpfl qnzu, EWLLFUJJI
,

~hw24wZIg4wc?

qnzdwpli&p
.1’Iibwbuw4tuZi
qnp~/,pfl&p
--

2mm qniefwp
.

-

6,446,797

6,446,797

(6,446,797)

—

6,446,797

6,446,797

(6,446,797)

—

LhmqbUoJb njwjUw1iwqpbp~i qanti
4icwphIb[J1p qnulwpbhp
Cb4uidbbflhbuibuwljuib
LqwpmwtjnpnLpInLbbbp

—

—

—

—

—
—

—

—
—

‘-Lbp~ t24w? wnjnwwljnw pwgwhwJmL[w~ ~htwtuwIlwt UjifiwIfli Uwu[Th hw~4buiqnLpJnLtnLU tbpI.jwjwgqwa
~ptwtuw(jwt wLjuih4Ubp~ Li $[itwtuwLjwt ulwnwwLInnnLIaJnWtbnh hwUw[uwnt Li qnLm qnLdwfltbpp
~,jituibuuil~wuj LIIiáwL]Ii Uwu~flj IIw2lJbueUjaIaJIILtrIW ~1uqIL[niU Lit wUripui[iqwqqwa wpdb~ntj:
(q.)

hpwg4b~nLyaJwb n~uLj

F’pwg4bDinipjwt nPuLiiJ bt~auiqpniU t. np PwtlIp (4flL1JLIULU rgt4wflnLpjnWtbp ~~twtuuAjwt qnp~~ptbp~ hbw
t~wajQwa wjt aJuJpww1jwtnL~aJnLttbflfl LJwLnwpbuJlu, npnt~ UwflljnLU lit ripuidwllwt U[wngtbfl[i LçuU UbL~ UJJL
~jitwtuwl)wt wLitnhUji Uh2nqniI: hpwgi[bI1ini~ajwt ri~uLjt wnw2wtntU t wL~1flhiL[IJbflh1 It a{WflWw4nflnl4aJnLttbfl~
dwuLjbwwjtnqajwt wthuiUwu4wtnwu[uwtni1ajwt qbu~nLU: ULiinhtIthph Li UIUJp1flLU1~nflflLpJnLttbflh
dwUL]binwJtrnrajwt Li wr1ljnuwrjpnLJ~tbp~ hwUwu4wulwu[uwtnqajnLtfl Li/LIwU i1bpwhu~4nq
wthwUwiqwinuiupjwtnqajnwt hnwg.tbL1enL~jwt LIwnw4uJpUwt bwLjwt qnp~nt t: ULjuijieJUbp~ It
ttIwflww4nflnL~JnLt1Jbflj1 dwUljblflwjtflLpjwt wUpnn2wl(UJ1J hwUwu4uiwwu[uwtntpjnLtp ptnflfl2 ≥L ThhtwtuwLIwt
~wqUwL~bpujnt~ajnittbppt’ ujwjUwtwtjnp4uø hpuJ~uitwg4nq qnpewpj~tbp[i uiwpwptnqp UitbLnQ Li
dwUI~bwtbpji uJtnpn~nqaJwUp: UthwUwLqwwwupiwtnqajnLt~ htwpw4rlpntp)ntt t uiuijpu pwp&pwgtb~
2whflLr&wPbmnLIalnLto, uwLiuJit L~uipnq ttwLi Ub~wgtb~ hpwgt[buJinLrajwt rihuL]Q:
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32.

201 7ja. ThI1bwlJuw~wuJ 11W2141iLflhjflLpJflLlibbflPli
I~ jig ElwlinpwqpnLpjniiiUbp

fl~uLjbpj’ tjuIIluI4wpflLLI (2wnntbwtinh,3Jntb)
(q.)

hpwgtjbWnLpjwb flulj (2wpnLbwtInLpjnLb)

PwUljji llnqUjig jipwg4b~jinqajwU n[iut4i I~uinwt4wpduilj liujwmuiljU t’ gwliljwgwd ujwhji wulwhn4b~ pn~n~
wlJhpwdb2m Uh2ngbbpg rinwUwLiwli Uji~ngbbpji hnu~tipji hum L~wult~w& u~wpmw4npnqaJnL1JL1bpp Uwpbint
hwUw~: PwbLIIi i~iwgi1b~JinL~aJwU nhuLili ljuinwqwpiluili J2WrjLUJ2WL[IJJUflLPJflLIJU flLUflLIflJIUUI1PIJflIU Li hwumwm4nffl
LSliopbUUbpji [unphprfl, Ljnqii jig:
Pwb14g &qmnffl t wljwjii]ppbli ulwhulwUbL~jiUuJtuw4npUw1i WflJ2JflLflUbfl[i mwppbpwljtjuø Li IjWJnL1J
L~wnnig4w~~j, npp bbpwonffl t wj~ pwUL4bp jig umwg4w? bpLiwpwdwLlLlhm ni L4wp~wdwUL4bm 4wp1~bp~,
h[iLILuAjwU hw&u[unpq hnw4uinwUwLiwlj Li ~jiqjiLjLut~wU wli&wbg wtJwUqbbp~, I11JLUIbUIJWU pwpAp jipwgtjh[ji
wljin[ujubpji mwppbpw~Ljuø Ulflfltfl)blfl jipwg4hIJinLpjwlJ wULjwlJjuwuibub~]1 ujwhw1J~Ub~lt wpwq Li
hh?LnnhIzIttILIp ru1[uInwnhLnL hiuthup
Pwljl4i jipwg~b~jinq~jwU njiuLiji L~wnwqwpUw1i pwqwpuJ~uJbnLpJnLbg ujwhwb2nul t’
~

rgwuUwL~wU UjipnqI’hpji hnuptipji LIurU[uwmtunLLT [iUtfl IiliIflILI.IIj1II1.I iupinaipcfntjpLihp[i It npluUuiIIttIlI
tiji~ngUbpji wjrihnunbpji hbm I~wa~~wa u(whwb~L[nq jipwgt~b~p wLjmjiqttipji dwljtupriuiLj[i q[iwwpLjnffl
~jiUwbuw4npUwb wn.pjnipbbpji mwppbpwljtjwa I4wnnLg4w~pji ujwhuluJUnLtI,
ujwpui~bpji ljblimpnUwgUwb Li Ijwnntg~wapji L]wnuJ4LupnuI,
Ulwpmw1flpnLIaJnLlJUbp[I ThjiUwtuwL[npUwll ~pwqpbpji (JwpnLU,
pwp~p jipwg4b~jinipjwUp wIJuijiL[ljhpji a(npm~iui[ji 4wpnLU, npg 1(wpblji t hh~mnLpJuJL1p lip wgUIi[ npujbu
wulwhnL[nLpJnLU qpwUwLuiub Uji2ngbbpji 1jbphnu~ji qiuqwpbguwu rjtiu~nW,

•

jipwg~b~nLpjwb 1t~jiUujLuw4npUwU wUgUqhwmnL~ajwb ~pwqpbpji wujuihni4nul,

•

ophliunpwliwui ujwhw1j~iibpji hbm jipwg4bljinhrajwb gntguiUji~1ibpji hwUwlqwLnwujuwUnlpjuili
tlbpuihullnal:

UL~uijit~bpji Li ajwpmwl[npnL[ajnLUUbpji Liwow4wpuwU pwdjiLg LJuJnnLg4w&~wJjiU uuinpwpwduThnaThhp jig
umwUnul t mhqbIlww4nLIaJnLlJ L[t$P2P1JIJbPjiU ThhbwlJuwLiwU wLiuiji4bbpji It ulwpmwLlnpflLp;flLlJlJbpji
bnwg4bWnL~jwU Ijwnntg4w~j2ji ft wu~wqwJnui u4wUw4npLjpqqnp&nWbnLpjniJJjig W11IJLIWL1fl~ rinwUwliwU
Uji2ngljbpji hnu~bpji Ijwuiuwuibuntimbpji Ubpwpbpjwu UjlinihbuiU, ULjuiji~Ubpji U tI4WPUiWL[flpflLpJflhlJlJbphi
Ljwnw4wpUwU ~wdjiUg auw4npniu L LjwpñwdiuUljbm jipwg4b~ji wLimji4bbpji hwdwajwmwu[uwL tqnpu4b~, nnfl
hjiUbwLjwUnW pwq~wgw~ t wnUwpwj jib
wuiwLibbpn4u~wh4nqUwp6wdwULibu1 jipwg4bUl wpdb~q~bp jig,
pwbLjLipjibmp4wwpljbpjig LiwJ~Uji~pwb~w;jib qnp~ji~bbpjig’bu~uJuiw~ flbbbw[n4wulwhn4bL
jipwg4b~int~jtub pw4ujpwfl Uw~wpr~wtj PwbLjnW:
ULjmji4ljbpji Li ujwpmw4npntpjntbbbpji Liwnw4wnUwb pwdjiuig qbpwhuLjnffl I jipwg4bljinLr?Jwb flfip~g opwtlwb
~mp4w&~nq Li jipw~wbwgunuJ Li I4WbfllJWQflfl “upflbu-IabulDbfl’> jipwgqbLjintrajwu q~ni1 2flLLiWJ[I unqnpwLjuili Li
w4bth jujium u4wjUwbbbpji bb~awqpntpjwU ~jipwnUwi1p: UnqnpwLiwlJ 2flLIJLLiJuILIWIJ LqWJUWb1JLIpnLIJ PwbLjji
jipwgLIbLjinI.r~Jwb qjipj2ji 4bpwpbpjwl uibqbLjwmqntpjnwuhpwnnq hw2qbwqnLpJnL1Jbbpp bbpljwjwg4nLd Liii
4bpwqwu rlbLJw4wpnLpJwbg ~w~wpw1jwb LimpUw~nn4: PwbLiji jipwgL[b[jinLpjwb LiwnwttwnUwb 4bpwpbpJwu
nfln2nitilib[IQ QbflfllbflLU Li U’fl~-~-i-b, jiuL~ UL]uljiL[Libpji Li u~wflmwL[npnLpJnWbbpji LiwnwilwnUwb pwd[Thg
jipw~wbwgbnuJ Li flpwb~:
UmnpLibbpLjwjwg4nLU I flbL~mbtlpbpji 31-ji ~jinqajwUp Pw1i~ji ~ijibwbuw1~wb u4wpww4npnLpjntbbhpji pW2jiJflLLlQ
gum d[ibaU UwpflLUL3 tfliwgw& dwuLjbuibbpji u4wJUwbwqpwjjiuj ~qbn~4w? ulwpmw4npflj3jnwbbpji hjiUwb Liriw:
PwgwonL~aJnLb bb ~wqUnui hwUwjuwnb tluip4nq w~wbgjw~ qnpaji~bbpg, npnbl2bbpLjtujwg4uø bU gum
ujw;tlwl~wqpwj jib thupdwb dwd~bmbbpji: ‘1lwpuiw4npnqajnwbbpp, npnbp Ubrawliul Liii gu4whwb~ Uwptiwb,
rjwuwLjwpq4nLli Liii wjbitjbu, jib~U4bu bfl Uwpiiwb Lqwhwui~pbbpI4wJwg4w~ Ljilibp wUbbwtjwqhbwpw~np
wUuw~a4nU~ UwLjwjlJ PwbLjg qwbntU I, nn ~wui hw~w[unpqiibp abli u~whwb~ji JówpnLdg wjlj wLIbbwlJwq
hbwpw~np wUuwp~ji npntlajwUp, npnq Pwbljp u4wpmw4np4wa 1~Jubji LiwmwnbL LIównnLUg, U wnjntuwLig Th
wpmwgn~nu1 wIjli~wL4nq qpwtlwLjwb Iinugbpg’ hw~4wpLj4w& Pwb~ji wbgjw~ dwUwbwLiw2p2wbbbpnLU
w4wtrubhpg u~whwb~b[nLu~wu1UwLjwb L~6wIjLuqpnL[ajwb hjiuwU tlpw:
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32.

uI[iutjtip~ tiwnw4wpnul (zwnnLbwt1nLr~jnLb)
(ii)

PpwgQti[~nLpJwb nhuti (zwpnLbwLInLrajnLb)

UwnpLtbbpL~wjwg~w& tThfilJwlJuwLjuib U] WilU1W(JflflflL[aJflLUlbfl[) dWUL]blnwJlinLpJw’U 1bPLn~nLRJnLU0 201 7ra.
r~b1p.nbUpbp[1 31-h r3pnLraJ~uUp:
Upmwhnupfi/
(lthphnuph)
gI’qhwZsrnp

uqzqppwlz

Iiwthahswnta

5nwj,f,

qnLlwp

3wwhw8s28
~rnoU 1 wJ/RI

l-/,g3wilhu

3-hg 6 ud/zu

10.905.360

677.271

10.493.349

1 0083.331

9.401.436

151 5.481

43.076.228

40.004.031

6.121.693

—

—

—

—

—

6.121.693

6.121.693

16.528416

5/.389.681

69.099.404

16.115.037

109.446.144

91.239

389,269.921

375.170.779

396.189

557.9/8

599.124

10.660.812

32.597.239

—

44.911,952

40.932.595

UJln(lturjwu JIfl)ULUnnL7~ntljljbp
UJ[ hr)IJIU81L 0139,9951,

1.341.769

955.617

839.812

1.679.624

48.369.135

—

1.696.247

9.992.480

3.953.724

24.794.550

70.892.191

6.853.935

53.185.947
118-183.127

40.919.768
98.1 28.094

U)L 13I11JLUIJUWIIW(i
tqwnmwqn,rntp(nibbbp
2nun Utnplnq w6ulJgJtu[

987.739

111.932

2.751.256

—

—

3.830.897

3.830,897

t7LUPWLUL4nPBL9JrLUSSn

74.877

—

—

—

—

—

74.877

74.877

(hwq. qpiud]
fl≥wêwbguiu,wpvnotn
pntpjnt1jbt~
0w1i[(6p~ wtjtuIirb6j7 Ii
6bwgrp~9i6p
tqwjUwIiwqpbpj, q6nt(
(6up(b~p qntJwplihp
austupinprlisp(i obpwg~~
(wlhtLtsbn U wgtusrjbbn
9n,jwpt4w& u4Lupmnwj~9
tupdhpripbp

6-hg l2wJhu

7-figs nuph

Zws4W,znw,hk
wpdbg

Lwdwluwnb daIrntnft

Lu?wbgwL~hbLub.,w.
(pub qnpaligbtp
qpLuJhb qnLUwpb6p
UU1W9L(SWPUIoIUwbwgpuiflib qniOwpbbp
QbrwidbbflIibufliuu

—

(54.473.593)

—

—

—

—

(54.473.593)

(61 1.429)

—

54.480.970

—

—

—

—

54.480.970

484.540

98.032.880

69.692.256

87.736.669

123.933.414

270.806.145

8.460.055

658.862.019

605.055.815

42.899.097

—

—

—

—

—

42.899.091

42.899.097

-

43InhLu,h1JuwpmwInp.

UmnpLfUbpL4uJJwg4iiø L ~[1liwUuwL~w1J LquJpwwl[nnnLpJflLblJbpJl dwUl]bwwJUnL[ajwU 4bpLnLanLp)nWp 201 Sia.
r~bLjuibt1pbp[1 31 1r~pnqoJwUp:

husq. qpwU

$qwhw8s~ Is
Ifib/Is 1 n/flu

Uqb~j,pw9
7 u,upf

uqbLhpwz,
5 nwpf,

UpLnuhnuph/
(bfrphnupfr)
g9ohwlsnzp
hwdwfuwa2s
gm/u/p

ZwzIW,2nw,flb
wpdbp

7-hg 3 wIfis

3-hg 6 u/flu

6-hg 12 si/flu

2.100.331

3.138.977

2,407.413

7.544.034

73.997.839

3.755.885

92.944,479

71.834.882

177,880,935

44,547.002

80.066.279

75.1 53.976

73.936.195

372,751

451.957.138

414.608,686

145,337

113,980

174.723

300.146

18,698,254

—

19.432.440

18,124,500

1,287,282
4.249,205

922,310
13,524,822

804.708
5.206.334

1,609,415
11.539.299

27.985.181
91,124,295

28,181,381
12,413,978

60.790,277
138,057.934

40,811,255
102.735.039

545.421

165.393

2.062,933

—

—

—

2.773.747

2.773.747

2.645

—

“

—

—

—

2,645

2.645

—

—

—

(92,31 2,915)

—

(164.872,809)

(2,532,638)

fl9 w8wbgjui
upupmw4njin L9JnLbbtp

Pw59595 wt(wbqljbp U
UbwgnprIibp
Lw&u(unprjlihp)i olipwghU
hwzIit(1i6p 1 wt(uibrjbbp
Snr5wp[73(Lu8 uIwpupufluIs
wndspnjatn
Unnj~wnusu
t13rl13iLu0ntpJnLbUbfl
uJLmnpstunnLp(nLlissn
UK ‘II urn Ritu (itii1i
u4Luflmw3(npntplnLlJlJbp
OuLmOw iltinhl wawUg(u4
LqwplsiwjnpnLpJnLSlJbp
/us dwIuufls hJuiLLnhl
w&w1sgjwi~Jibubuu(~wti qnpajiebLi
-i46rnpq5(i~ LqwJdLulsw.
qpw~131i qnLUwpbbp
- 0ww9316(9i9 qw(Uw5wqpusfluli qnLiiwp1sbp

‘Iwptjusj[fli
jlwprnwLtnnIw8nLp-

(72,559,894)

—

—

—

92.083.275

72,781,457

—

165.464.732

3.056.734

185.211.157

62.412.484

90.722.390

96,517.230

285.963.327

44.723.995

766.550.583

651.414.850

43.908.219

—

—

—

—

43.908.219

43.908.219

~thpnt~jw[ ii umnpLtUbpL~wjwg4we wnJnLuwL]ubpnhIJ hw6w[unpqljbphig Ubpqpwt[4w~ LiIl2flQlJbp[1 Ubs 1ibpwn4we
bli ~4,aJiI.jwL1w’U wuawug dwLIljbLnuJJ[1b w4wUrfbbp~: UopbbuqpnL[ajwU hwi.ku&wjb, *[1clJlLJwL]wb wua[112 llwrinq
bU guiUt4wgwâ ~qwh[1 bin UIWhW’LJSbL [1pbUg dwdLjbmuij[1U w4wlJr3bbpQ: Uju w4wUr~1jbp~ rjuiuwLjLupq4nW bli ~uw
ujwpiwliwqpwj[Th UwpUwU dwuLjbuibbp[1:
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32.

Itliutitiph LjwnwQwpnLd
(ij)

(2wrlnLbwLlnLpJnLb)

hpwgiJb~jinqajwb niluti (2LUflflLbWLIflLplflLb)

Uuinpu pbp4nqwnJnLUwL)nW libpL~uJ;wgt{we t 201 7p. r~LUWbLIPbPh 31-9 rgInLIaJwllp ~hUWUUWUWU L{h6U11~I1 IJWUI1U hw2UbuiiJn~pjnthnui &UUw~L[wa qnuIwpl~bp~
4bpLnL~nqaJndiU QUIP UwpUwli w[4UlwLiJnrj dwGL~bmUbp[i:
814whwZ12 It
eI/ilij& I usaftu

husq, qpunf
UI4UII1LtIJbP
“Thmdw[jwb U~~ngbbp U qpu’iig hwU.updbpbtn
hiuuliiub ~updh~nQ’ 2w11ngr811 (pin1 t[Uuiu~
Ub2ngnt[)wql[Inq tbuwhuw1~wb qr(18)ipbbp
4w&uiljlh hwtlwp Utuu~bU1 Thbbwbuwtjtub
wtiuiIit(Ubp
PwUlibphb mp4w8 qwi~ubp U
t~n)tJwtn4r1qaJnLUUbp
Lwljwqwpa ibwqljUwb uiiujUwbwqrbpli q8nt.
uuiwgUhiha qnLLlLuphJhp
I’pwtlwpaibwliuib U~41qh1iuiljtu1i wMuibg
uipqw8 t[wplIbp
UlipbqIitnhUJibph q8n4umwg4b~ip qnLUW(flJbfl
$h~wbuw~wU Iiuné’ui1Iw1n~ia,wb qbn~
umwgt[tiipp qntuwpbbp
$wt~uinpJibq~i q8nt[uwwgt(h~ip qniCwpl.ihp
1fli1i~U Uwpdw’U dwUtibwo ttiwIiqnr~
Ubpq~init1Ubri
Lptuiuzt1uib UIl2ngUhp LI ofUjnqawL~w’i
wUtnhlt(Libui
U)~ mL1ulIlt[Ubfl
rniftwdbbfl LULIWPLtIJbP

1-fig 3 uxd/iu

3’/ig 12 wJ/iu

1-fig S mwpfi

Uqej/i pu,Li 5 mwpfi

UZsdwdIje,n

Owdhjthnui1sg

1 07. 61 6, 368

107.618.368

116,092

836,773

5,190

2,598,278

411,731

26.7 35

53.087

229,510

5,553,955

3.918,271

106,460

—

9,888,078

8,727.521

12,177

197,203

419,555

—

1,486,434

—

10,842,890

—

8,675,394
16,472,285
63,936

24.890,862
474,941

61,554,619
2,732,786

253,415,202
849,826

101,700,101

33,729
1,605,775

46,840
3,506.579

230,635
1,626.383

363,572

499.991

295,257

—

—

—

250,184

3,726.410

6,283.038

30,179,169

2,266,983

1,649,866
145,237,885

677,400
34,225,129

3,442,533
76,301,957

—

—

293,979,557

108.797.077

74,877

611,429

6,121,693
1 0. 813,77 3

501 .682

20.022,4 50

7,566.112

1,099.984

—

7 5.395,501
197,081
1,061,822
1,176,595

55. 390, 566
1 58. 51 2
395.143
8, 990. 22 1

1 39, 347,5 62
9.7 68, 530

1 04 .963,83 7
30. 808, 47 2
39,462,203
57.684,363

7 3. 307

—

—

—
—

9,277.662
—

7,1 26.916
887,763
9,607,573

9.572,919

—

686,306

—

111.902
66,160,055

2,761.990
197.256.472

241.510,090

7,084,522

—

—

RflLLn r~1PJ2fl

49,428,798

(31,934.926)

(1 20,954.515)

52,469,467

101.712,555

9,607.573

9,572,919

49,428.798

17,493,872

(103,460,643)

(50,991,176)

rilipun

1.470,024
6,738.737

7,126,916
6,657,562
677,722,097

—

—

24,365,684
990. 256

467,310,731
4,121,489

43,305.844

967,739
95.809,087

ftflLLfl

3,968,064

8,675394

‘flwptntucjnpnlpJnLbb hp
hpwljw’u wpdtipntf 2WhflLJRIl L~wU IfLaliull
UIl2ngrnUua]ltInq ThIibwbuwLiwb qrq18[ipbUp
LbwqUUwb u(wjUwbwqpbp~ q8nt(t[6wpt(b[~p
qntUwpbhp
I2wUtibpb uit(wUqbhp U Uljwgnpribtp
LuJ6w)unpnbhpI~ nbiautgbli hwlIlUbbp Ii
witwUgliUp
I~nqwii1~t(w8 u~tupm~aij(ib wpdbpipip
Urnnpwrp.uu tpnlutuornpjntUbbp
U,1 thnlizuinni Ull2ngbtip
m1awg)iL1 IlwpL)wflflI u(wpmwllnpntlijnWbbp
Lbmw&q4w8 hwpljtuj[ilj
tqwpuuu~ri flfl~RJI1LbbbP
U~ aIwpmw~npnqaJnLbLJb~1
Obr(wUbbD tqwpmwLlnpnLpjnLUlbn

‘4nUflWLIwjIfL,

CZ,qwd&Lqj

—
—

5,911,231

—
—

1,025,103

—

6,121,693
40,004.001
375,170,779
40,932,595
40,91 9.768
98,128.094
990,256
1,025.103
3,841,631
607.820,226
69,901.871

50,721,379
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32.

201 7p. $jiuwuuwLjwli hw24bLnL[nLpJnWlibp[iU Libg ~LüunpLuqpnL~aJnflJIib[1

flitutilinFi LiwnwQtupnid (zwIlnLbwtlnLi3JnLb)
(q.)

hpwgtlb[PnLpJwb n[iuLj (2wpnLbwLInLpJnLb)

qb110 bbpLjwjwgijui? WnJnluwLJnLU wnLjui tlwpUwli 4bpLnLentpJnLUn ~ji WnulwgnLnal dwuljbinwj[i’U w4w’UqUbpli
iqwmduiI~wU ~jwjnWnLpJnWp: LjlLJIJ4b1fltjUW[UL][1U tjlnjl&j1 I1LUI1L&JWUI1Pr1LFaJUIIJ 1111W, 1 U1LUI1[1 LIw~l uJluLJLuu

Uwpdwlj dwtlLjbw nWbgnr~cJwULjtiuiw~U w4w1iqubph 45%-fl juuuulwg[1 bp1~wpwaq4nLU t dwiiLjbui[l 4b112rnU,
wjr~ [iuLj ujwin6wnnq qpiubg thupUwU ipurtIwU dwulrnmp IIbLJ wwpn~g w4b[ L: UnjnLuwLJnuJ WJr3 JUwgnpqlibpp
Ubpwnejui&bU U11j~1t1 ulwp[1 dwUL~bwwjlinLpJnhlJ nftitignqa~wpu,w4npnipjnW1ibpp LTh2:
Lw2lJbwnL dwUw1jwLIw2p~w1J~g libuin ~iuULj~ bbpqpw1[b~t bpLjwpwdwuLjbtn LjinJiiwonL[aJnLUbbp LI~~wqqwJ[1lj
~4i1iwUuwLjwU L]wqUw1~bpLqnLpJnLthibp~g 11.500 hwqwp UUb qn~wp W~idb~n4 (hwUwpdbj2 5,567,150 hwqwp U
ririwui hw2UwpULlw& mwpbL[bp2i qpuJu/qnLwp ujintuwpdbpnuj) 11 UUiWQLIL L hwuuiwuinui 90,000 hwqwp UUU
nu1~UJPI1 LwuJin4 (hwdwpdbj2 43,569,000 hwqwp IL rjpwU hw24iupLl4w? lnwpbujbppi qpwU/~n~wp
ujin[uLupdbJ2IiUJ 1wn~wJbb U12ngUbIi1 hwuiwp,npnl.n≥ 13L,ri2bU uqwwc4uu~ud~Is[ UIUJW[IIUJI4IIuIL]JILIOJHLUUUII I
wIluwlaLfil rlpnLpsuJLlp: 2018 a. Lflbwp4wp1 14-[ili RwbLj~ Uu[iwljwb 2wpqwguiwb Pwblj[ig 1ibpqpwqb~ t
pwdbbLnipwLIuflj Liwafliww[ 14,426.665 hwqwp U ~p WIJIl ≥wtflnLI (GwlunpwqpnLplnW 40):
‘1bp~ U2LIUJa It utnriplt U2QWU WOJflLULLJLJ1JbflflLII Ubpwn4uiO hwáw[unpqiubp[iU hw2i4bbpfltbpwnnhui liii
~i0J1IIWulwb wb&uug w~Wuiflbbp U opbliuqpntpj aiL hwUw&wj~j Pwuip U~WpU1wLjflfl4flLtJ t hbtn IISWpbI
$[ucljiIjwL4wU wli&wlig I~nr~L1[ig Ubpqp4w& w4w’uqiibpg witwUnwuinti wnui2[ib huh 1qwhw1i~[i q±uajflnLui: Llirj
wL[wbqjJbpfl L~bpflUbp1jwJwg1[uø wrl.jnluwUnui qwuwhjwpq~wa bU fl~Lfl ujuijuiwuwqpwj[iU IJIUpUWU
dwuL1buibbpi:

62

“Uiibp[lwpwUlp> øPD

32.

201 7~a. $[ibwUuuiL~uU hLuz.IbmQnLpJnLUUbp[Th I~fl1g awbnpwqpnLpjnLliubp

flhiuLiLip[i Liwnwttuipnul (2wtinLbwtInhr~JnLb)
(q.)

PpwgQb~nipjwb nPuLi (zujpntbwtlnLpjnLb)

Uuinpli pbptjnq wnJnwwllnuJ Ubp1~wjwg4w& t 201 6~a. qblimbupbp[i 31-ti qpntpjwup ~I1UwUuw~wU 4h~w1fl1 Uwutib haJ2dbtn4n4aJnLUnLU 5wUui~i4w? qnLUwpUt3p~

qbpinienipjnwti

flOW

UwpUw’j w jLjaj.~nq dwU~bw1jbp~
Bujwhwb2 Li
zffrU4Lz I wiJj,u

hwq. qpwif

UIiulhtfubp
‘~piudwt~wb UIlsnglJbp U qpwbg

hwUupdbpbbp

t’pwtjwb wpdhpntj’ lwhnt)PI1 tiwil 1(0011th
upgngni(~wqn~nq~I~Jwhuw(4w1J qnp3~ip1jtip
4uiównp[i hwihup UwulLh[11 Thhbwbuw~iiub
w(juiJli[Obp
Ptubijbp~fli mpqw8 t4w~it~bp U
iIlnNwmQntpjnflibhp

Lu’tjwqwpa hhrnqljilwb ujwjtlwbwqpipli qanq
utnwgt(bthp qniUwplibp
hpw4wpiuiiwl1wb U ~4iq~Ljwt~uiU uAié.uitig
wpt(w6 itiuplibp
U(jpbq~iwpt(bbppqànt(uinwgt(b~p gniuwpbbr
5*1iwbuw~wU i[wpawtiwinipiwb qOrt[

utnwg4bUlp qniuwpbtip
3,w[juinp~bqji ganquu1wgt~b[~1p qntd.upbbp
UI11JIU Owpuwli dwutibino iqwhi(nq
bhpqpnaThbp
LhiftIwI~wb tfl1~ngbbp U ntbjnqauiiiwi.
wUrnhi[bhp
CUpwghli Ilital[iuijhb w~irnI1iflibp
UftuiLitnIu(bbp

QbrituUbbo wtjwlnhjibp

I-jig 3wiJ/iu

3-jig l2wUftu

1-jIg 5 inwp/,

Uqb(ft9wZ, 5wwpj,

135,280.872

—

—

—

—

QUdwifQboi
—

dwdLflw,uil,g

Dliqwtfà7ip

—

135,280,872

—

3.1 30,071

32,747

—

1,635,132

1,462,192

—

235,398

3,182,714

1,592,389

6,794,780

496,553

106.458

—

12,408,292

3,516,249

—

—

—

—

1,337,053

—

4.853.302

6,446,797

—

—

—

—

—

—

6.446,797

16, 403.038

28,527,041
2,443,528

125,809,682
2,389,114

236,921.824
2,725,685

80,447.’37

—

11.179,500

148,376

—

—

—

499.288,522
7,707,303

45,415
2,244,277

78,104
597,578

358,703
1,341,007

900,996

656,6314

—

—

—

—

2,040.022
4,182,862

13,258,090

8,823,925

14,031.034

142,693

—

—

36,255,542

—

—

—

—

3.651,239

—

—

—

1,321.801

—

—

—

3,651,239
1,321,801

—

522.684

88.859

1,484,368

—

—

700,787

—

2.796,698

164,875.853

48.175,914

143,434,920

264,158,312

81,743,337

5,795,537

11,179,500

719,363,423

2,081
1,595,259

1,554,643
5,409,310

97 8. 559
60, 870. 822

—

2,1 28,832

1,830,659

—

2,535,283
71,834,882

176,449,951
95,313
1,019,046
3, 61 9. 303

41,703,120
13,931
385. 838
12,292.150

14 2, 91 8.485
24,650

53.468.011
17,990.606
15,378,096
69,423,677

69,119

—

9wpmwtinpntpjnilibb p
bpu1iwb wpdbpntf 2WIlnhJIOh [IwO igiwuli

d[i2ngrnItwi)14nq $hbwbuwijwb qnp~I~iplibp
PwblIhph wi(wbqbhp U Ubwgnpr~1ihp
LwouiIunpqUtipIi pbpwgIi~i huIlIlt[iibr U
wt(uiUqbbp
Rnqwp[iitw8 ulwptnpwjhb wpdbpqp~p
Umnpwl3wu q1n~JwnnqajnL1Jbbp
UJ[ tjlflIUWflflL Uh9ngbbp

Lbww&qqw& hwp[juijIllJ
p u~w tin p nip j n iUb h p
Oil uiwpwwt(npntpinftibhp
abqwdbl43 iqwpww4npnLpJnLbbhp
~flLLfl

WI’J3I~

tlnunw[IwJhli qnwi r[ilp9D

11,198,771

—

24,028,275
6,201,138

—
—

1 .442, 872

—

545,421

165,393

2.162,324

—

183,326,374

219,552,643

32,129,191

44.60 5.669

49,614.196

56,689,264

163,268,183

(18,450,521)

(8,51 3,350)

(19,833,263)

(18,450,521)

(26,963,871)

(46,797.134)

(2,191,465)

—

414,608,686
18,124.500
40,811,255
102,735,039
1,442,872
2,873,138

654, 965.655
5,795,537

11.179,500

64,397,768

47,422,731

63
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fl4iutjtip~i LIWnWLIUJPnLLI (~wpnLbwtjnq~;nLb)
(ri)

PpwgQhflinqajwb nhutj (zwrinLbwLlnLrainlb)

F’jlWg4bLIlnLpJWuI r2J1u11[I Liwnw4wpUwuJ hwdLu[i PW1JLJh Linadho LI[lflwn4nrLh[1U1JLuLILU1J naLbUh2p pwp&p hnwgJbUi
wLjinh$sbph Li guJwhwb2 1qwflU1w4npnLpJnL1JUbfl~1 hwflwpbpwLJgnL~JnWU t: Uju lJu4uJulwLjn4 pwpap Iipwg4biji
wLJu1~t{LlbpphjbpwnnLU liii rmpwUwQw1i U[1~ngUbpQ, linuuipn hw2hL[ubpn, U LjwnwL[uipnqafwU flL LI. t-P-h Qnqd[ig
pnrLwpLlttwE wpdb~n,pbp~ Li u.gii Linpuinpwuilii[ aJuipLnpwjIlU wpdbjanjabpp, ririrflig liwduip qnp&nLd Li wLjui[iiJ Li
hnwg4bdi 2nLLIW npnlip qpw4wr~p4we~bU, Li npnlig oquiwqnp~nLUp n~ U~i Qbpu~ uwhdwljwifiwLj4w?Lt:
SuluJhwU2 Uj Wflmw4flpnlpjflLUhibflflUbfl wnnul bU hwówIunprj1jhp~ ~Upwg[iLI hw2h4ubpn Li gajwhwU~
ui4wUqUbp~, hU~uibu UwLi ~uw u.jwhwUsh L[âLUpuJWU bUpwL~ui WjL ulwnwwltnpnLpjnLUUbpo:
UinnpLiUbpQuijiugt4w? Li jwp&p ~pwg~b[f~ wlluih4uhph Li gu~whwU2 ulwpww4npnLpjnLbUbph
hwpwpbpwLfgnL[aJnLUO hw24LiuinL wUUw@LIJi fjpnLpjwdp Li uiwpQw nhJr~wgr2nLd.
2017
flbL~uibdj≥bp~ 31-h rginipjtudp
flbLjinbdpbp[, wdu4w U112[il.i gnLgwUh~

101%
93%

2016
128%
133%

LIbpQUbpL~i.ujwg4w~ hwpwpbpwLjgnLpjnWfl Lj~pwnqnw LiUwLi LI. ~P-[i L~nqiJ[ig uuihUwU4w~ hnwg4bdinLpjwU
uwhdwbw2wqibpp hbui hwduiLqwwwu[uwUnLpjnLUp flflfl2bLflL hwdwp (n~ LqwL~wu, ~wU 60%):

33.

tj

hwwi]~ tiwnw4wpnLtT

PwUQ~ L~wujhmui~ji LjwnwQwpdwU wnw2Uwj[iUUu4wuiwLiubpb bU’ wujwhn4tiL PwULj[i’ LiwuThuiujLh 4bPWPbPJWL
wpwuJphU ulwhwU2libp jiU hwdwLljwwwu[uwUnLpJnLUQ Li, np PwULj~ u4whu4wlJ[1 pwp&p LtwpLjwjhU L[wpLlwU[i2 flL
QwLtfllLnwUl LW4 gnLgwUh2iJLsrr qnpenLUbnL~ajwUfl W~wI4gb~nL Li pwdUbinjipwLjwU ulpdb8o wnw4bLwqngU~
hwugUb[nL hwUwp:
PwULj~j LJWrIWIJLIJI1nLLI Li Jip L~wtq~Lnwfll L1wnnLg11w~n Li Ljwuiwpnul Li fi~qpmnLJLlt1p wUuiLiuwL~wU ulwjUwUUbph
qinqln[unLpjnLUUbpp flL hn qnpanLljbnlpjujU nhuQwjhU pUnip~U hwduiu.fwmLuuFuulu: t4wafl,www Lqwhu.]uJUb~nL
L~wU qpw db2 6~qflWnLULJbp dulgULiLni hwdwp PwUI40 ljuipnq Li ~~qpwb[ PWU1JLIInbPbPF1J Qñwp4bLhj2
2whwPwdhl.JULPP qnn1wp~j, 4bpWrIIUp~3JbL QwuihmwLn pwdbbuibpbp[Th Quid pnqwpQb~wpdbjanj~bp: bw[uLj[iU
wwphiUbph hwdbdwmnLpjwdp n2Uh LllntllnLunLpjnLU~h bqbLQwulhwwLJl Ljwr2LuiJwpUwUUulwwwLjUbpnW,
nwqwT2wLJwUnLpjnLUUbnnuI Li ~UpwguiQuipqbpnui:
PwUQ[i QwulhwwLfl 2wijiji u.]whwU2UbpQ uwhUwUUnLU Li 4bpwhuL~i{niU LiU U ~P-[i Qnr~Uilg:
PiuUQ~ npujbu LlwallluiuiL ñUiUwLnLU Li LI. opbUuqpnLfajwdp pwULjbpli Q1uLq~tnw~fi hwdwp uwhdwUQw?
hnqqwabbpjj: LLIIP-[i Qnqjilig uwhUuiLlUuø Qwu4iwwfiibbpQwjhu ujwhwU2ULip[I hwdw&w;U, npnbp hhUUi{w~ LiU
Pwqbjjwb hwdwawjUwqp~ uQci,pnftipUbp~ d,pw, pwULjbp~ u4bmp Li wajwhn4bu, npujLiuq~ Qwu4fuJlwiji Li nFluQnU
Q2n~wa WLjW[i4Uhp~ hwpwpbpwQgnqajwU gn1gwUjl~fl (~L~wiq~ww~ hwiJwpdb~nL[aJwU gnLgwU[12”) pwpap IPUI1
uwhthuU4weU4wqwqnijUiJwQwpqwLj~g: 2017ra. Li2016~a. qbQwbdpbp[i 31-Il ~pnipjwdpuwhdwU4w~
U4wqwqnLjU UwQwprLwLJp QwqdnLU Li 12%: 201 7~a. Li 201 6~a. qbQulbdpbph 31-h r~pnq~jwdp PwULj[i LJululhwwLIl
hwUwpdb~nipjwU gnLgwUh2o hwdwu4wulLuu[uwbnui Li uwhdwuqwa dwLjwpqiuL4iU:
UuinpLi pbp4nrLwnjnLuwL{nLdUbpLjwJwg4uø Lii 988p. Pwqb~wU hwUwawjUwqp~, ujwhwU2llbpP hwuiwawju
I itu,itItii~ ilii[uiti Quluhl luiwLi I Quuiriiçji4wLIj4 I ~[Lrip ILbI ILIaJrIL1I(I 20 I Ira. LL 20 I Bra. 1LjQuiLUpbj ‘Fl .i I—li rLririLraJuiUp

1-jiU qwu~LjwLq~ww~
2-prjqwu~ LIWUIFuWL
Dbr1hwbnip Qwu4[ILnwL
Cbriwdhbn nhuQbpnqQan4w&WL1WPLIUbP
Cbr~wUbbp lIwaflunwth LinjiuL~nijQ~ntjwawLjuipqUhpp mnljnuwj[ib
hwpuipbpwtjgnLjajnLb (pU~hwbnip Ljwu4~mw[J1 qnp&wLj~g)

2017
hwq. ,jpwd

2016
hwq. qpwcl

68,632,980
26,738,055

63,227,715
31,613,858

95,371,035

94,841,573

534,420,563

463,628,657

17.85%

20.46%

flhulrn,J L~2n,Jwe WLIU1I14UbPQ LWLI14flLU bU nhuLibnh Lj2nUwU qnp&wL4~gUbp~ hjlbpwp[u[iLujjl Uli2ngn4, npnUp
r~wuw1~wpq,.Iwa Liii ~uw plJnLgajl Li wpwwgn~nuJ Liii jnLpwflwU~jnqi wLJulhUJi ft u~wjUwUwqpwj[hU Ijnqd[i hbtn
QwulL{w& L4wpQwj[1U, 2flLI1WJWQWU Li WJL flhuQbPh qUwhwwwQwUUbp~j’ hw2Llfl wnUb~n4gwULjwgw~ qpw4 LiwU
bpw2[u[i~: bUuuiiwtnhu4 Unwbgnui Li Ql,pwnqnLU ~fiwUwa4w? u~wjUwUwqpwjjhU u~wpmwqnpqwanqajnwUbp~
hwdwp’ nnn2wLIh ó~qpwniWibpnLf hiiwpw4np ,4UwuIl wnw4bL u.IwjdwUwQwU pUn’.j~aU wpuiwgnLbLnLiiu.IwuluJLinL[:
64
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34. ‘Lwptiwjjib tqwpmwiJ~npQuianqa-;nibbhp
Plulilib nwh LIwn~bn mpwUwrInbLnL ujwpmwqnpqwaIlLpJnLUUbfl: flpwb~ [lpbljg[1g lJbpI4wJwgljnLU Ub
hwuwwm4wà quipL~bph, 4wpLIwJ[flJ pwpmbp~ Uo4bpqpw~thUbp~ mpwdLuflpUwb UIwflu1wLlPflL[wenLRjnLlJUbfl:
Pw1JL~~ inflwUwqpnLU t ~4iUwUuw1jwb bpw2IuPpbbp It uiljpbnhitnh4Lbfl’ hw6w[unprj1ibri[i ujwflulw4nflnLpJnLUUbpjl
LlwmwpnLUn bppnpq wuauiug UL4uimUwUp bflw2[uw4nflbLnhljultutnwllnLt: Uju u~wjUwUwqpbpU ntbbU ~4i~uqw~
dwUljbwbbp’ un4npwpwp U[I1JLLL h~Uq ulwfl[1: PwbI~~ Uwli wpwUwqpnui t bflw2IUhlplJbfl’ qnpeb~n4 npujbu
qnpaw1jw~ wpdbjanjabflh tjin[uwnntjajwu It i[wpljw4npuwU qnp?uippbbpntU:
~wflL~LuJ~b tI4WflLflWtjflfl4LUanlpjflL’UlJbfl[l, ~hUuThuwLiwlJ ~nw2[ui1j2Ubnh It wljpbqhwP4Ubph wpwuwqpUwL
dwUuiuuJli Pwb1~~ ljhflwnntu L t[WpIjWJ[ILI nhuUh Ljwnw4wpUwt UnijU ~wqw~w1jw1inipjnWp U fltpwgwljujpqbpfl,
npnuj≥ L]hPWnLInLU bU hwãwtunpqhibppU Uwphjbri LnflwLTuJrglbIJlu:
Itflfl[1LL flhflt[flfl_LtIflJnLLIttILInLlllIhflh(ttIjtt(Qt[tL(& bli ttIuIptnuIL1npt[LLI~nLr?jnLlIlIhph u~LLIjLILulILuqpL1Ijhir qnttltuplihpli ~titn
qiuubpji: UnjniuwljntU WflWWQflIJJW& ulwpflwlInflLtuJantpjnhljUbflh qnuitu~i’ubp~ bli~aujr~pnW bui, nfl qnfflwplibpu
wUpnrtsnUJlb ulptuuwqpL[Lua bU: UnjniuwLjntU bpw2[uhj2Ubph Li wljpbqhulh4bbpfl q&n4 wpuiwgn~Qw&
qnuiwpuibp~ libpljwjwgbntU b’Li wnw~b~wqntjU hw2llwu4whwlJuJU 4ljwug, flflQ IJqpwUgLlll hw2Qbwnt wUuwiaUJi
r3pnipjwUp, bpb u~wjUwUwqpwj~b ~flftUbflfl LljlULfllUflb’U ujwjUuAiwqpn4 UU1W1J&1JW? 1qwflu1wL~nflnLpjnLU1bpfl:

9wjdwbwqpwj~b qnLLIwp
4wpL~bp[, It QwpLIwjhU q8bp~ q&n4 u4uipmwqnpqwantpjniuiljbp
bflW2[U[Inuibfl Li wIipbnhmh4Ubp
4wpLitujhU pwptnbph qanq u4wptnu4npqwantpjnwbbp
~oqwwqnpa4w& o4bpr)pw~u1Ubp

2017
hwq. q~usiF

hwq. qpunI

2016

19,807875
9,245,979
8,183,658
5,661.585

21,416,078
7, 97 6. 3 14
9,740,164
4. 77 5, 663

42,899,097

43,908,2 19

4bp~UbpLjwjwgi4we ~UqhwUnLp u4wflulWqnflJwanLpJnLuubfln Lqwflulwq[Ip LL, np hpbuig[1g libp~wjwgbbb
r~pwthuIjwli U112n9Ubp11 qani[ wujtuqw ultuhwui2uibfl, 42LU1J[I nfl wju ttjwflww4nflu{tuanipjnwbbflfl ljwflnq bu ntdij
~npgbbi L~wU qwqwpb~ qnpâb~ UhULIt 4bp2IlUUbp[lu 1~uiwwpUwU dwULjbtn~:

35.

qnp?wnLiwLiuib ttWp&WtlWLflLI~JflLli
(w)

qwpauII~w~nL~afrJnLb, nptnbrj PwbI4p hwbflu t qiujjiu nptqbu LIWP&WLItUL

~bIjwbUpbpIi 31-11 qpnipjwUp ~[uq4nq qnpawnbwljwU 1WP&WI.1 WLnLF&JW1J qan4 Qáwjibbpp hbwUjwLui bU’

L1[iULU UbLj tnwph dwuLjbwn4
LJbLjjig h[Thq tnwp~ dwi.IL~bu1n4
UL[bL[1 ~wlj h[Thq wwph cltuUljbwn4

2017
hwq. qpunf

hwq. i~punI

2016

1.419,525
1,285,131
361,451
______________

1,952,090
9,490,860
6,676,219
______________

3,066,107

18,119,169

PwUuiQ 4wp&wLpuLnLU tub 2wfli2 wwfla’aj2ubp U uwflj2wt[nflntLflJbfl qnp?wnbuil~wU 4uJp&wIjw[nq~JwU
u~wjUwUbbpn4: 4wpawuuantpjwu uLjcipuiuiLjuiui dwulibuin un4npwptup ljwqtlniU t h[iUq~g ulwu uiwp[i wjrj
dwIJ[4bm[ig hbuin 4wri&wLlwLnLrojwU LqwjUw1iwq~p~ Unfiwolibini hUwpw4npntpjwUp~ Ltwpawi4~wpUbpg
unqnpwpwp pwp&pwgL[nLU bU ulwpbliwui ~wph{w~J2nLf 2nL~WJWL1WU qflnLJpUbflhlU hwuwu]wlriwu[uwuibLrIt
hwUwp: 20171a. qbljuibUpbp[i 31-h rgintpjLuUp qnpSwn1iwL~wU 4wp&wLjw~nt~ajntU~ UbpwnntU t I4wu4wIIgllwe
Linatib hwuiflbu4 qwp&utjwLntpjnw, np~ L~Luqünttl t 757,215 hwqwp IL qpwU It builatuLitu LtabqwpL]UwU (20161a
15,315,888 hwqwp LLripwtl):
2017 ra-11U PwUIjp QbpwUwjbL t Jtup&uljwLntpjwU u4wjUwUUbriQ Llwu4wLjg4tu& I~nqU~ hbui ItUwIuLJ[ThnW
bpljwpwdwUljbin, abqwpLI4bIll hwUwpL[nrL Uwp&w[lwLntIaJwU dwUtjbuip U~jwqbgt[bL t ijiU~Lt 6 wtljlu:
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36. ‘flwjthubuit~wb Et ujwjdwbwqpwj~b LqwpmwQnpnLpjnLbbbp
(w)

Utqwhn4wqpntpjntb

LwjwuwuiU~ LW1J~iWUjbUinL1aJnLUnLU wujwhni~wqpwl.~wU hwdw1~wpq~ qwpqwgUwU Jinqpul t Li
wu4LuhnL[wqpniplwli 2U~1m nbuwLllibp, nrnlJfl LWJUflPbU inuipweqw& bU UJflw bpL]plJbpnLU, ~bn LbLi Lffipwn4niU
Lwjiuumwljnul: 2Ol7p. qbLjinbGpbp[i 31 -[1 npnipjwUp PwljLjU wujwhnqwqpqwe t Uhb~Li 7,021000 hwqwp U
rLpuiüIl ~WIj1fltf wu~whnt4uiqpnipjwli Jnipwpwb2jnip wbuuiLfl, hwUwp: Uujwhn4wqpnipjniJ.i~ ~waL1nw t PwULfli
2b’U~bflh Li uiUflJ2Wi~flflflLLJUbflh1, qnflanWbnl4ajUlb ~uqhwindwU Li qnij~ftLi wobaL[nr~ bppnpq L~nrjUbp[i ULjwmUwilp
U~iuflinwqnpnipjnUJ1JbflQ, flflflljfl [4LUflflFj bU wnw2uilJuJL PLIIULJJ1 qnlJj2h ljwii qnpanwbnirajw’u hbui Ljwu4L[w~
uluiLnwhuirUbphg:
(p)

‘Twmwtjwb L~wpnLJpbbp

PLILUIJwLJIILI qiqi~riiUbriirajwU jjIi~awg~iui Pw[~Ij~ LluJliIirtL liwuribu qwLrIpu4bu riwuiwL~wU 4wririijralJbph U
hwjgbph Ljnqu: flb1~w4wpnipjnWp qutbnLU t, np UUwui UwflniJralJbflhl LjuiU hwjgbp~ WflflJflL1J~flLI1 wnw~wgnq
ujLuflLnuIL[nflnLjaJflLlil,IhflQ, hph tujqtqIiu~p LhUbU, qqw~Ji pwgwuwLjwb iuqrjbgni~jnUj LbU niljb’Liuj ~4fljwliuwt~uiU
ujhówLih liwil wu~wqw qnpanwbnipjujli wflqlflLlJflbbflhl Ujiui:
{q)

LwpLiwjhb LqwptnwLlnpnLpjntblJtp

Lwjwuinwl4i hwpLIwJhU hwtlwLjwpqp hwUbUwuiuipwp Unp t U pUnpn2l[nW t opbliuqpnipjwli, Lqw~mn1JwLJuJU
u~wpqwpui1jniJUbp[i Li qwu1Lu46~nbbp[~ hiuów[uwLjh qlflqln[unLjaJnLliljbpnQ npnbp hw&ij[u huinwLj 1bU,
hLuLJwuwL4uJli b1~ Li blJ[awpLjIJnLU bui wwppbp UbLjbwpwbnipjniUUbp~ hwflhlwj[iLi UwflUhuJUbph 1jnqU~g: LwpLjbp~
buirawLiw bU uuiniqUwui Li nLUnhLflJLLiUhflflLraJ wli U[i 2Wfl12 LlWflUflUibflh LJnqUhg, npnU~ hrw1wunL bU LjhpwnbL
tw1~wL innijdbp, wniqwb~l~bp Li wn1~nuwqniUwpUbp: LwpL~wj[Th opbliuqpnipjwui ruw[uinuwu qba~pnW
hwflLjwjjiLi UwpU[iUbbplj hnwi~wunLLbb wnw2wrjnbLhwpLlbnh qântj Lpwgnigha ulwflwwtJnflnilajnUJLibfl, uinijcfbp
LjwU mniqwll}2Ubfl, bpb tuwfuwUwlJ wUuw~ai4pg LulJgb~ U bpbj~ mwp[l:
Uju hwUqwUwli~libp~ LwjwuuiwliniU Ljwpnq bU wj~ bpLJflbbph hwUbUwmnipiwUp twLjwli hwflL]wJhU nhulj
wnw2wgbbl: ~b~w4wpnipjniii~ qwtnul U, nfl hwuwiqwmwu[uwbnpblj U qUwhwLnb~hwflLjwJ~1J
uILUrlUuuLtnflnLIaJnLlJuJbflo’ Luijwuwwuih hLupLJwJIllJ opbuiuqpnilajwb hr UbllUwpwbnipJnLUUbph, U4w2Wfl’LlWLculJ
hwJtnaiptuflnLpJnLllllhph Li nultnulttñhnuhflh’ hr Uh[IlluIruJllnl raJnLlIhbfl[) hhU ulj Ujiui: UjuinuuUhlu.tijli[it[,
hwUwu4wmwujuwb hpwL[ulunl. UwpU[iuibbp0 L~wpnq bU niuibuwL w;LUbLlUwpwUnLrajnLUUbfl, Li hbwUwUj~Ubpp
L~wpnq liii twLjwU lJlUbL wju ~hUwUuwLiwU hw2ltbuiUnirajnluiuibph hwUiup, bpb hnwtIluunL UwpU[iuiubp[iU hw2nqIJP
qnpawqpb~ hpbUg Ubtjuuipwunipjniuuibpg:

37. 4np&wp~btip LiwtqwLig4w& Llnrpitap[i titan
(iii)

4bpwhuLjnqnLp;nLb

PwULjh Uwjp 1jwqUwLjbpiqni~ajniUU U ~UUbphw ~pnia1 (Uh-fliuii) LhUhphrp-p, nppU ujwmLjwuiniU U PuftiLj[~
pwdubwhpwUwu LiwuThwwfll 65.8% -~:
PwUujh 4bpsUwI~wU Qbpwhul4nftwui&p uiwpnui flnipbui ‘4wpqwbjwuib U:
ljwjp LjwqUwLjbpiqnipjni1i~ ~ UbpL~LujwgUnu1 hw1ipnipjwU~ UwLnLbLh $hbwuiuwL{wU hw24btnUnLpJnLuJUbfl:
(p)

~np&wp~bbp Sbopbbbtipji lunphpijp Li. Sbop~bnLpJuIb wbi~wtTLsbpIi hbui

UuinphuibfiLpiijwgi4we U wU&iwL~wqUJi qent[ aw[uubpniuuibpwni(we ~UqhwUnip 4w~&wwpnqajniU~
rjbLjuthdrbph 31-h qpnipjiuUp:

‘-iwpñwdwULjbw hwinnigntULibp w~Iuwu1wL]~gUbfl~U

2077
hwq. ,ypwtI

2076
hwq. ipwiJ

1,972,902

2,271,649
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37.

C1-npd-wp~bhp Liwuiwlig4wa tfnftdhpfl htitn (zwpnL’LJwLInq3Jrn.b)
(p)

4npawpj≥lihp Sbopbbbttpli IunphphIb Li. SUopI’Ibnipjwli wbq~wLflIbp~ hbui
(zwnnLbwtInLreJnLtI)

UmnpubbpLjwjwg4ui& bb 201 ip. U 201 Gra. ~b1juibUpbpji 31-ji rj~ini~ajwUp Sbopbbbbpji [unphprffi Li SbopjibnLpjwb
wbflwtlLlbp[1 hbui qnp~wppbbp[i iJbwgnpqijbp~ Li Uhshb wpqjnLbwL[LIui ulnLiriuwnpnhjUUbpo:
2017

U712h1i

2016

U772fl11

hwq. ,jpwd

mn4nuwflpnLJp, %

hwq. qpwtf

wntJnuwqpnLjp, %

$pbwbuwt4uib tijiáwLjji
ilwufob hwz4bmlInLp;nLb
SPUIu? 4uipLjti~i
UJL wLju1j14bbp

1,253.917

8.02%
0.00%
~ 70%
6.00%
0.00%
0.00%

1,893
67 ~ .07 ~

t ILflLLIIJL [w~1 LuL[LLftIqlIhp
Umripwqiuu i]inpiwnnqajnftibbp
Liii UIWPU1UJL(flflflLpJflLbbbfl

5,928,587
1,077,633
‘(6,944

bpw2juhubbp

956,059
W?,061

6.96%
0.00%
0 ‘i8%

850,945
33,876

0.00%
0.00%

1,135

‘-twpl4bp0 U bpwz[u[i~bbpo hwj(juiLjwb qpwdn4Lt UU1J nnLwrinhlbb U ujbu~ t Jwri4bb U[ibzU 2O27p.:
UtnnpUbbpLjwjwqqwe bU Sbopbbbbpjl [unohorm USbop[ThnLIa,wb wbqu.iLflibpji hbui qnpäwp~bhpji q~n4
2WhflhJPnLd L~wiJ IJIJWUflLLI wpu1wgnL4w~ qnLLlLuphJbpQ 2W 7ra. U 2016ra. qbLjuibUpbp[i 31 -jil.i w4wptn~[w~
wwp[ibbp[1 hwUwp:

2077
hwq. ,~pwtJ

2016
hwq. qpwt!

66568
(141,954)

62,275
(43,675)

twhntjj~ Ljwtl iftiwu
Snljnuwj jib bl4wUnwl
SnLjnuwjjib~w[uu

UtnnpubbpLjwjwg4w? bb 201 7p. r~bLjmbUpbpji 31 1 qpn~jajwdp LUJL jwLqwIjgIjw? L~nqUbpji hbui qnp?wp~bbpji
JLiwgnpqbbp~ U hwUwujwwwujuwb U112[lb wprnntbw4bw mnL~nuwqpntj9bbpfl, hbLu1bu UwU 201 7~a-jib
2WhnLJPnLU LjwU IfLiWUnLI! WPWWPnI3JUJ? qnp~wp~bbp[o qnLUwpbtipQ:
L’~ WI,WI, Wth
Uwjp Qwq~!w4tzpujntp’

wqqbgn,pjntUnthtgnq
pwdbbm

t/fiphu
on, QflUW-

Ufl2flOI
~nQnuw qpm)p. Vi

hwq flh,W.i

npntrn,

hwq. ,7prod

Uwjp QwqdwQbpujntpjwb
qrnwnp I,wqjwI,bpujnep.
intZsbfrj,
Uft8,,U
o,ntp,uwhns,1. flpWsi
Qpn~p: %

Ubqhw Limp hulp,qnqajwUmwlj
qznI,1rni 0h,tlLipnLpJnLLiUIiln £4 Wit
Qwujwfjg4w& Qnqifbp

UI,RhOi
U,flIPJUW -

hwq. q,,W~i

%

opmrn,

rnajunr&Iqj
hWq. ,~pwd

~hbwbuwIlLu1~ tUiñtubIi thuuNu
hwzLLt,nLLnLj.Jntll
Ul,inIi4bbp
r’nwLiuiIi ujodbontl 2uJt1nLJPFI

(cod qijuju), Jhsngnl( ,Wtbtjnq
ThbwIiuLu(iw1i qnp8Ii~1ibp
LwfiwItxnprsiihpifli isip4w8
tIuJp[iSp (1 tJrnIutumLInLpJnLbbtp
Us uu,uiI~qb5p

795,016

—

645.~1

—
—

34.916,760
3.598

—

611 410

—

645.001

13.27% 34.916.760
—
798.612

‘T1w~unw4npnLpJnLb1sbp
I’11WI~LU1j wpdb9n4 2LUhflL,Ph

iwO 4liwuIi UIipnqntI ttu(i4nn
~(iiitti1rtitt~ i~~I~I qnp0(ini,hp

Lwow)unpqbboh lbpwghk
hw2I~t(b(n U w4wbribtn’
- Ci~paig)d~ ha,2ht(USI1 Li
gLqLuhwlJ? ut(wb~1bbp
- dwtlLi5uiwjflb ot{wliqljbp
UlLiiInIownnL dIiinglibp
Uj1 qtupwwLjnpnLpJnLrnibp

666.256
—

0,00%
—

1.172,1 17

0,00%

9.690.487
10.315

8.90%
0.00%

200. 264
513.431

1.960.570

000%

4.019 209

4.66%

32.590.571

1287%

33.104.002

—
—

SnhinuuiihIi 8LuIuubfl
Uj1 6u4)iiubp

20.304
—

—

—

—

1.371

(1.135.191)

—
—
—

—

(21.325)
(17.065)

611 410

0.00%

~IibwbuwliiubiU.6wLih LLtuuIib
hW2LLtInL(ntpjnL’IJflI.ti
oSwlsuiilw? hnip(walJbp
Spt{wa ipwzjuIiubbp
twhnLJR ($Ljuiu)
SflhIr,UtUjhIi h(iwdntwlibp

—

—
—
—

4.360.124
(3.654.603)
(98.978)

0.00%
—
—
—

9.890.467
10.316

20.304
4.361,495
5.021.119)
(116,033)
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37. 4npawp~bbp tjwttputjgtj,w? LJnftdhp~ hhtn (2wpnLbwtJnhIaJnLb)
(q)

4np&wp~bbp wj~ Ljtuujwtig4w& Ljn~dbpji htnn (~uipnLbw(4nLJajnLb)

Uuinpulibpljwjwg4w& bli 201 6p. qbL~mbUpbp~ 31-h nnnLrajwdp WJ[ ljwLqw[4g4Lua LjnqUbp[i hbw qnp~wppuibp~
Lfliwgnpqtbpfl It hwtlwaiwmwujuwb Uhshb wnrnnLlJwUbtn mn[~nuwqpnLjpUbpQ, hbaalbu liwLt 201 6~-[i1i
~LuhnLganu1 IjwU t[UwuntU wpu1wgn~~wa qnfl~wflflhibpj1 qnLUw~1ubpfl:

Ciwip 4wqffwlj&p,qnzpJPLIJ
Ujt2/flj
nnQnuw-

tiwq ,,p,ucl

qpnqp, %

tjwftwQuqJ,
wqq&grnpJnLiInLZsfrgnq
pwdbfrtsiftp

U’wjp
QwqJwtfl,pugntppssis
sflLtI,flp
QwqthuQbptqnq~
jnLilZsbp

0I,2h11

Uf,gflt,

mnljntnn-

hwq ‘jpw,J

911mm. 96

rnsqhwlsn,p huljnqnzpjwbu,wQ
q,nl4nq nZJijftpnLpJnLlsbfrp ft w~
Qwcqwqgqwa Qnqtflwp

U/,2btJ
u,nhinuw

u,nQuuw-

Itwq qpwd

qpngp, 96

Innq qpw,I

opm;p, 96

hwq qpwd

~I,bwbuwkwb4Ii6wlih
U,uuhl, hw;LItm4ntpInLb
U 3. Ii ft p
PpwIILLI1J wpdbpntrzwhlLtph
[its,]
,]Psngntj ≥WLI1LIfltI

‘l’i

I.bwuIi

—

—

1.633.885

—

1.633.886

625%

—

—

—

—

1.001.707

—

—

—

—

—

—

—

—

82.599.050
3,596

—.

—

—

—

—

1,001,707

Lwflw(uiI,Iitibi,t1J itiitILuO
t(tup[ibn It
t~n~ittuitjntpjnt1i1jbp

—

—

U11 wtps,httbhp

—

—

ThIfl,61,uultiwti qnp6I~pl,t,p

—

tfliwgnpqlibp ft hw2(,Lflibfl

ptulit~[pntU

6.25%
—

82.599.050
3.596

9LuncnuJ4npn tplnLbbtfl
Ppwt4wb wpdbpn4 2LLJI1I1LJPh
its ti flituu~ UI~2ngnhl twtIIttilii

ThhtiwbuwtiLub qop&hpbbp
LtuSwttinnobbph nOtewghti
hw2htltibp ft wijtt8i~bbp
Dbrawgh[i hw2Iit{Ubp ft
gtqwhwli2 wtIwbribtn
- dwdttbuiwjifli wtjwbril,bn
Utnns,wriwu 4inIuwnntpjnLtitibrt
UIL 4inIuuinntpjnLljljbn
ttIwpnwt(npn tpjnWlitp

—

70.859
—

0.00%
—

—

326.386

—

0.00%

—

1.554.397

—

964.541
1.227.222

000%
3.20%
—

—

32.025.131
29.346.134

5.920.428

—

0.00%
12.82%
600%

—

14.103.304

9.08%

—

—

—

20.765

0.00%

—

—

—

1,706

—

—

1.554.397

33.386.917
30.573.356
5,920.428
14.103.304
20. 765

$hbwbuwl,tub tIidui[iui
JwuI,b hwzt[bIn4nLp]ntbnLd
j6L.1bLu11)tu& hrniqwabtn

Srttlw5 bptu2Iuholibp

17.927

twhnL,p (ttbwu)
Sn[inuu,ftlj btit,jtlntui

Oaitttiutu,( a, tku(utt
Uti8w~iti

—

(08

‘tO)
—

—

(I 28’ 4101)
(35.706)

—
—

(4’

—
—

4.166.018
(‘,Q4 ~4t)

—

0.00%
—
—
—

17.927
4.167,724
(‘,j/O,t,,Ij
(35,706)

38. $hbwbutuUuib wLjtn[it~bp ft Lqwpmuaj.npnqaJnLlibhp. Iwwtiwt’ wpdtzj≥ ft
hw~qu1ujwhwLJw’u hwzftwntTwb ITwuultJwpqnLLl
(Ui)

Lw2L1.wulwhwhwb hW~LjUJflh1UJb fl.wuwI4wpqnLtI ft Innutiwb wpdbu

hpwIçuUwpdb~~ ~ flPfl2flL1~WJh
UwuliwLfllgLbph Uh2LI unQnpwljwli qn~1ewpflnLLl Ijumuigqbp wLp.nhUjl qw~wnp[ig ~wU Ipjówptfbp
u~wjunw4npnLpjwli tj’rn[utubgdwb q~Uwg qliwhwi.nUwb wUuw~afli flpnqajwdp: UJUnLUiLII11JWJ1J~q, hui2[Th wnUtIIn4
tUIiflflfl2flLfftJfllblJbflQ Li qwuinqnipjnwbbpp untpJbLlulh4nLpJnhlJn, hnwIlwU wpdb~~ ~tqbw~ t rj~unUJi npu~bu
liritugUtuL (([Iii’ WUU[1~LULqbU wLiw[afUbp[i iJw6wn42~ ljiiiU UlWflWUlQflflflhIaJflLUlJhfl[1 UwpUitiu dwUuiLiwLi:
~liwhwtnUw1i UbpnrliIbpp Ubru.unntU Ub qnun UbpUw wpdb~h Li qflwUwljwlj U[1~ng1Jbp~ qbnfluie hnupbph
UnrIbilibro, IlwUbUwulnLpJnLlJI)llUw’UwrnIlul qnI1a~~bbI1~ ibtn, npnbçj hwUwIi wul.jw b1i~rILI]uiJwLjLu1j UiuiwriLJL,U,
ulUJwLUbp Li WIL ql.iwhwmuwu UnrThLbbp: ~UtuhwmUwL Ubpnqlibpnid oqmwqnpeqnq bbptuqpntpjnLllbbplj flL
WUJW[Iibpfl ~bqqpL~niU bU na nhuIIwJhli It pwcijiuwj[Th uinLjnuwrjpntjUlibp, ~(wpLjui;J1U uqipbrjbp Ii wj~ gntgwU[o2Ubp,
npnb~ oqtnwqnp~iJniU bUqbn~wjhb qpnijplibph, ulwptnwwnUubpll qlibp[,, wp1nwpdnLJ~[i i4in~uwpdb~[i,
u~wpwwtnnUubpJ1 [11.inbautbph qlibph LWLIMIW1J Gb2: QIiwhwmUwU Ubpnqiibp~ bu~iuuiwLjb If hwubbi htu24bulnL
dwGwUwLjw2p2wUh qpnL[&JwUp ~[Thw1juwIjwb qnp?[~h rIhiJo wnmwgn~nri wjli hpwIIwU wpdbnh nnn2UwUI1, ff12
IJflflfl2i.[bp w1JLP.uIu qnp rI21I.IlwJh iiwuuwLjpgubp[1 I4nrLU[1g:
UtibLil mwpaø4uia U u~wpq ~,hbwbuuJLJwU qnpeppbbpj,, ~Ugtjbu, opjibwlj’ mnhlnuwrTrlnLrnh It wpdntpw;pli
u4nu~bpfl hpwlluili wpdbpUbp~ npn2bulL hwuwp PwtLj~ oqmwqnr,antu t IwThnnbb &uUw~4w~ qbwhwulUwl.i
UnrjbLtb,i, flflnbJ2 oqUlWqnJlanLU bU UJiwjU r~pu1wpIjbip 2nLIjWJ WLjUJ1O inbqbI~wm4nqajnW~ habU u.fl.uhwU2nui
qbljwL[wpnLpjwU ,wjb quJmnr~nqajnWUbp Ii qUwhwinnuuLibp: flhtnwp1~bth qlibplJ IlL UnrJbLlJbp[t WUJWL1JbPO
unijnpuipwp hwuwbbIJl Lilt gnLgwLj4w~ ajwpu1winnUubp~ U wpdbprLpbpji, pnpuwUbpnui 2I12WU wn4nq waw1JgJw[
qnpa~~1ibp[i hwUwp, JlbLul[iuhp bU WflL~flUWflpflLJfl[1 u4nujbp~:

68

“ULThPIlWPLUULI’ cPPD

38.

201 7p. ~4thwUuw1iwlJ hLu24bmLPupJnLlilihphli Ljpg ãwUnpwqpflIjThJnLUlibp

$fibwbuwtjwb wUmlitfiltip ft ujwpwwtJ,npnq&jnibbbp. Ppwtiwb wpdti~ ft
hui24wujwhwtjuib hw2tturndwb r~wuLutfwpqnu1 (2wrlnLbwtlnhrajnlb)
(w)

Lw~qwujwhwtjtub hwzttwntlwb q.wuwl]wpqnLd Li. lipw[iwb wpcttrn (2wrrnLbwIInLpJnLt)

~ ~pUwUuiuL~uU qnpa~~Ubp~ qtwhwulL[uø hnwLIwU wpdbp1jbp~, ~wgwnn~pjwUp 4w6wr≥~[i hwiiuip
UwtnLLflhl ~qUwU~4nq puidLwjhu wpdbprgatipp, hw6u4unpqbb~~U uipt~wd 4wphibph, UbbaLi UwpUwli dwULibuin
u~whL[nrfljbpr)pnLJLJbp~ Li pnqwpLj4wa ulwpuil2wJhli wpdbpn.pbp~, Unmw4npwuibu hwqwuwp bU qpwUq
hw24bul2nwJhU wpdbnUbphU: 201 7p. F3bL~uibUI2bph 31-h qpniiaJwUp 106,458 hwqwp 1± rjpwU (201 6ia.’
106458 hwqwp U qpwU) hw2Ubuj2nwJhU wpdbj2nU 4wáwnj~h hwUwp Uwul2bLIl ~qU1u1J~I~nqpwctlJwj[Th
wpdbprijabp[i hnwLiwU wpdb~~ ~ji LjwpnqawI~i4bL:
ULnnpLi pbpL~nqwnJnLuwL4narUbpLJuJJwg4wa tat hw6uflunpqUbphU inptjwe qwp~bn~ Li q1npJwu14nLjaJnLUUbp~,
U[1ULLI Uuipilwlj dwUljbuijj ulwhUnftUbpqpnaIUbphl Li pnrluJnhIL[wa U1brLUit~LUU LtjwpwwmnUubph hwzUbIlzawJhU Li
hnLuLiuil tupcttiplihp~ 2017~a qh[itnhUphph 31-h nrnirarutlr
11112 qtq2nwjpzs

LwñwIunpr~UbphU nphlwe Qwp1~bp
U[11JLLI UwpUwlj cftuUljbuip ujwh4nflbbprginLUUbp
(anr~uipLj4w~ uibqwtlwb ujwpmwuinuubp
flhiqwtlbbjj

wpd&p
husq. JyIWLI

PpwQwliwpd&p
hwq. qpuuf

479,640,981
43,305,844
31221,300

474.361,415
44,680,299
31,493,983

554,168,125

550,535,697

UmnpLi pbp4nqwr1jnLuw1~nWUbpLjwjwg4uø tat hw6w[unpr~Ub~U um4w~ 4wptibph Li q1n[UwmL~n~pJnLu1Jbp~,
Uhb~Lt UwpUwU dwULjbwj] u~wh4nqUbpflpnLUUbph Li pnrLwph44w~ mbqwtjwb u~wpmwmnUubph hw2L[bll2nwJhU Li
hnw~wb wpdb~ibp~ 2016ra. qbLçnbUpbp~ 31-h qpnipjwUp:

Lwñu4unpqbbphlJ uipQw? Quipljbp
UhU~Li UwpUw1~ dwUlibuio ujwh4nqlibpqpniJubp
(&nqwpL~w~ mbqwLjwb ulwpmwurnUubn
1flnjwUbb~

tuI~qt7Q~nWj/7Zi
wpd&p
hwq. qpunl

hpW4IwVwg7otp

513,218,709

506,319,981

30,255,642
8,421,362

36,009,009
8,623,327

557,895,713

551,833,197

hwq. qpwil

$hUwUuwllwlJ qnp&h321.lbph hnwtiwb wpdb~~ nnn2bLhu qbLlwQwpfl[PJflLUII UJnLU~UnpI]4bL t hbmUjw~
bUjaw~pni~ajnWbbpn4.
•

3.5% Li 11.6-16.4% qbn,~L1w1.J qr1nL1~lJbp bU U[inwn1nLU hwuwajwmwu[uwuwpwp pwULjbp~U tnp4w&
JwpL]bphg ni ~pnIjiwwtJnqajnWUbp~g Li hw&u[unpqJJbphU wp4wà 4wpI.~bphg Li 1t,n[UwmUnLpJnLUUbph
wLIULjuqjJnq rjpwuwtjwu U~~ngUbp~ wu~wqw hnu~bp~ qbn,~b[nL hwUwp;

•

5.5-12% qbn~UwU qpnLJ~Ubp bU lfhpwnh{nLU alwnmwiinnntrajniubbnhg wLjU(jwL4nrt qpwUwL~uill U~~ngtbp[i
wu~wqw hnu~bp~ qbri~b~ni hwdwp:

(p)

bpwtjwb wpdb~ji h~hpwpIu~w

PwUL~U oqtnwqnpaniu t ~hUwUuwL~uiU qnrth[ipubp[i ~pwL~wU wpdbotibph pwgwhwjmuwu Li qtiwhwtndwU
Ub@nnUbph hbintijwt hhbpwp[uhLi L]wnnLg4W~j2u, n1i1J Luflulwgn[nLU t~LUtPflLLftlb jiji L~uiinwpUwU dwUwUw1~
oqmwqnp~4wà bLwLlbmwJhU mUJwLbbnh U2WUwLIWLhnLRJnLUO:
•

1 -hU Uw1~wpr~wLj. wL4ulhQ2nLLjwUbpnLU hwUw’UUw’Li wLluihLfljbph iwU IIIWPWWUflPflL[&JnhlJlJbflh
qbwii~nuJUbp (~6~qpm4wâ):

•

2-pq UwIjwpr~w1j. 1-hu UwLjwp~wLjnWUbpwnqwa qUwU~4nqq1ibp~g wwppbp btwibuiwjhU wUjuijjbp,
npnU~ rihuiwnibuli b1~ nulr~wihnpbU (wiuhbnb’ npu.bu qULip) LiwU wUnLrflwLihnpblJ (wiuhUpU’ qUbph
hhUuTh .]pw uwwg~nnJ: Uju UwLjwpqwj~UbpwnniU L wjU qn~øh~Ubp~, npnlig qUwhiumUwli hwUwp
ihPWn4bL t hbulLijuJLQ’ qbwU~Qnr~ qUbpj Uuwbwmhuj qnjthJ2Ubp~ hwUwp wLjwh4~nh14wjn1U LiwU
UUwuiwuiha qnp~[ipUbph hwUwp w1uihL[~hwUwp4nrj2nLiw1ibpnu1, iwU quwhwinUwb WJL Ubpnq, npuibq
pn[np U~wUwLjwJi bLuiLjbwwjhii LnUJwLlJbp’u nuy~w~hnpbU LjwU uibnLflqwlihnpbU rjnnwptbfli tat
2flLL1WJw[lWU wUjwLUbphg:
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38.

201 7ja. ThjlliLtIlitJU,iI.IUJli hlu2lItiOlt[nLpJnW’LItiphlI Lj~g ?LuUnpalqpnLpjnWlibp

$jibwbuuiLjuiii wLiuflu{btip Li. uIwpmwttnpnLf~JnLbbbp. [ipwtçub wpdbp Li

hwztl,wujwhwLjwb hui24wrnlwb iiwuwLjwpq.nul (2uinnLbwLlnLraJnLb)
(p)

hpwtjwb wpdh~p hIltipwpIuhw (awpnLbwIInLIainLb)
3-pr~ liLuLILunrilial. n~ rfl1mwn(~b~P bLwI4bulwJPlJ LndjuiLbtin: Uju UtuLjiupquiLj~ libpwnnLU t PnLnP wju
qnp~[~1jbp~, npnlip qbwhwin4nw bU nhuuuphjbth ulL1jwLbbnhl tJ,pw ~hhtniqweY bLWIIbLnWJP1J ulLjJwLlJbphg
b[UbLntj, ~u1j n~ rj[nnuipLjbjji b[wLJbmwJ[th .rnIiw~JbnhJ LwLiuJls wqr~bgnqajnW nilibb qnp~[i~~ qliwhwLnuwb
tljlw: Uju 1~wmbqnp~wb ljbpwnnui t wfU qnpellpubpp, npnup qUwhwm4nLU blj ‘UUw1jwui~uI qnp?~p1ibp~
hwUuip qUwU~L~nqqUbp[1 hjmiwb LIpw, npn’Ug qan4u4whui1J~4nLU bUU2wUwllwfll qpwwpL~b~p
6~qpu1nLLIUbp LiwU btpuiqpnqajnLbUbp’ qn~’ø~Qbbpj1 UM2U UlWflpbflflLIaJflhlJlJbfllJ wpmwgnLbLnL

liulwmwlln4:
UuinpU pbnlLnqwnJnwwLinLULbnhlwjwgL[w? t 2W 7ja. qblimbupbn[i 31 -[‘ qpnipjwUp [ipwLp.uU wpdbpntjawip4nq
~PIiUwuuw~wU qIIIIdIIuLJLIItI 1{L,PLIILdIILIaJIILLJIJ lowliwu wjdbj~j IiIbrwriIuIuJj[ IiwUwa~wuiwu~uwU
Uwljwnriwlilibnh ljinpqujepni{: ~niUwplibp~ h~U1ji4w? bU $[ibuiUuwijwb Ujiñwij~ Uwu11’U hw2L[bm4nL~jnL1JnLU
tsulJuietLua wndhj2lhphi tfriu:
I 4,?,

hwq. qpusd

dudjwpqwtj

2-pq Justjwpqwlj 3-pq JwQwpqusQ

CZj~wdê?jjy

!‘pw9wZs wpd17pnij2w~/u1nq wtju~/nfliêp (1
uIwflmw4npnLpJnLVIstp

i’pw[çub wpdb~nLf zwhnt;rah LjwU tj3iwuii
dh2ngflLUuJillLtflftTh[ThwbuuiLluib

qnp&ppbbp

-

mwnulnwihli Li wj~ Thhpuilwa bLiwUuin4

-

qnpa~iptbp
UawUg,wLwi4LnJ’ujLbn
UawugJwLqwnww~npnL~ajnwtbp

—
—

—

3,015,199
952,865
(686,306)

-‘

—
—

3,015,199
952,865
(686. 306)

‘tw8wn~ji hwUwp tfwu1~bLj1 $hbwbuwLiwb
W14 Li Ii tsbp
-

tTlwnuinwjht qnpa~i~ibp

npnbg Iipwtiwb wodhan
pwgwhwjin4nid t
Lw6w[unnritbp[fl., uipQw~ JwpL~bp Li
lfln[uwwiIflLpJnLlJtbn[1
~
RnqpJpjw~wbi~wL~wUajwpmwuinUubp

2,942,639

6,838,981

9.781,620

2,942,639

10,120,139

13,063,378

tUlLnhl4tbp,

474,361,415

474,361,415

—

—

3,881,042

40,799,257
31,493,983

—
—

31,493,983

72,293,240

474,361,415

550,535,697

3,881,042

44,680,299
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38.

201 7p. ~41’LiwUuwLIw1J hui2tjbuu[nLpJnLUbtip[11j Lihcj ~w1Jn[awqpnLpJnaUhp

~JibwbuwLjwb wLjmjitj.bhp Li ti]wpulwtjnpnq3jnLbbbp. lmwtiu’b wpdtip U.
hw24wuJuIhw[jtub hwzt[wndwU q.wuwL~wpqnu1 (2wpnLbwl.jnLpJnLb)
(p)

Ppwljwb wpctbnIl hPtipwpIuPw (2wnnLbwLlnLIaJnLb)

ULnnpLL pbpt[nqw JnLuwI4nu11JbpL~wJwg4w& t 201 6p. rlbLJuthUpbp[i 31-h qpnijajwUp ppw~wu wpdbnn4Lw~ji4nr~
~~UwUuwL~wU qnpa[ipUbp~ qbpLnthnLpJnWn’ hpwLiwt wpdb~h hhbnwpIu[lwJh hwUwulwLnwujuwli
UwL~wpr~uiLJijbph L]WflL[WD~flt qnLuwpubpfl h~auqwe bl~ ~,puwbuwLjwli LIJ1áwL~j~ Uwujib hw~4bLrn~nqajnWnLU
6wUw~w~ wpdbpubpji tJjiw:
husq. ,rnwd
hpu,ljwZ, wpdbpntj4wØljnq wtju;/njZs&p Ii
upupmusqnpntpjnthlslip
Ppwtjwb wpdb~ntf 2whflLJrThP (4wU ijbwuji
LiII~n9rI4Lwl4IrL*IiUw[JuwL1wb q.n~iO~~jbL,p

1-/~ dw4wpqw4, 2-pfl dwQwpqusQ 3-p,~ Jwtjwpqw4,

-

-

-UawlJgJwLwL1mrnJL{bn
-

fliqwd&lnj

—

UawugJw~ujuJpunuQnpnqajnwubp

—

3,130,071
(2,535,283)

—
—

3,130,071
(2,535,283)

4w6turnj~ Iiwdwri LIu’uI2LJLI Thllbwbuwtlwb
-

wLlulIlLtubrl
9wpm~iuj[iti qnp&~~tbp

3,418,111

8,883,723

12,301.834

3,418,111

9,478,511

12,896.622

UtJLnjiL~ibp, npn’hg [ipwtjwb wpdbp~

pwgwhw;ui4nui t
Lwáw[unprjtbpjiU uipQw& Qwp1~bp Li
LpnjuwmqnLjajnLrnibp
LfhbaLt dwpikub dwULjbwo u~wht~nqtbpqpniihjbp

—

—

506,319,981

804,054

36,085,835

—

—

8,623,327

—

506,31 9,981
36,889,889
8,623,327

804,054

44,709,162

506,31 9,981

551,833,197

anrwp~Qwawbi~uiljwiiujwpmu,uinuubp

uawligjwj qnp&~p1ibp
Uewugjuii qnpeppUbp~, npnlJu qljwhwui4nul Lit 2flLLIwJWLIWU qjiwwpL~b~ji bLwL4bwwJ[tU uitjjw~Lbp bbpwnnq
Unqb~1Jbpni4, hjiJUwlJwUnLU IJbpWIInLLI Lit uln1jnuwqpnLj~[1 U wpwwpdntj~ap uqnajbp Li wpwwpdnij~wj jil,i
~ Utmbwhwñw[u Ljjipwn4nrLqbwhwulUwb UnrjbLlJbpp ~npL{uJprLl1bpIi qbwhwuiUwb U
u4nLPbriji UnqbLbLipb bU, 1JLPWr2JWL1JLIPIIW wpdb~ji hw2UwpLiUbpp: Uju 1Inr~bOibpQ hui2qji Lit L8n1JOLLI wwppbp
Lnujw[jJbp, hbaarnuh~ Liii qnpa~bL~LipbLipji 4wpljnLbwLjnLp)nLbp, Ljin~wpdbp[I uijinp U$npL[wpr~rjpnLjflbLipfl U
LflnlfnuwrfflnLjpji Lj-ip~

qwawopp huidwp dwu12&,Ii .~hVuiZiuwLiwZi wQm/icftitip
—LLLIñLLII-IPI1 U Ui liii p thutnaL ~J ii Li[ It wi LU wj it LU lid U [di gab ii qir iU~ qUwi 1 Ui 01 L[ilLU Lit qUw U LuultlUit 111113Li U~
oqlinipjuiup, hjiLTUuiLluilJnLU t)wqU4Lu~ Lit U uibwwLjwt a)wpwwwndubp[1g Uju wpdbpnjaLipa qlJwhwul4flLU Lit
LiLjwUulwpLinnLRjwb Ljnpji U[i2ngn4, npQtbpwnnLd t ~niijwjniU q[iuiwpLjb~ji U LI. LjbbuipnbwLjwb flwU1~j1 L~nqUjig
hpwLqwpw1Jw~u1UJw~tbpp:
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39. ~bIibwbuwttnpdwb qn[IanLbbnLpjwb hbwttwbnnLltunw2wgna
ulwpmwttnnnIj&JnLbbbph Qlntjrn[UnLfajnLbbbp

hwq. ~pwd

,9nqwpLjtjui~
cqwpwwmncfutp

LwzttbLjznwj[lb wpdb~ wn
31 riblitnbtlpbp 2015

—

ranqwp1~nwjig i1niin~bp
Uwpnuluhp
Upuiwpdnijr&Ii qin[uwpljilwii
tnt tip p hpn t I~,;nd ft tip
LwztjbLjznwj[ft, wpdb~~ wo
31 r~bt~mbUpbp 2016
(dnqyJp1~nLijhg UnLtflJ≥hp

17,815,044
—

17~,07~
133,581
18,124,500
22,604,610

Ifwpnumbp

i/th/uwnnt
Lf/1~ng1zty,

LI11

78,383,861

3’fiIsuslsuwt/npdw?s
qnpftntlzbntpjntvpg
~Uqwdãlip
Uu,npwqwu
UJWpUlWi/flpfllfa
iftnfuwnntpjntirUtp
,jntZsTstp
39,721.324

77,618,450
(53,479,054)

—
—

10],EH1
11,939102,735,039

—

6/.496,831
(72,097,598)

82.042
221,443

29.461
(35,645)

118,105,185
95,433,494
(53,479,054)

~j10
1,085,413

1,236,933

40,81 1,255

161,670,794

—

‘171,?’10

90.001 .441
(72.097.598)

Upinwpdniji&I, q~nIuwp~uwti
mwpphpnLr&,nwthp
0JL
LtuaLLhLjznwJPb wpdb~~ ton
31 qbt4tntiLlpbp 2017

40,932,595

98,1 28,094

(4,111)
112,624
40,91 9,768

1 07.398
298,422
1 79,980,457

UJ~u1nqphJbpwnnu1 t Pi1fIU1P(1t{W~ UjWpWUiUlfltlUbp[1, WIL tfiflhiJWnnt[aJnLULJbpjl U utnnpwqwu t)1flIUWflflL[aJflWlJbpJi
qan4 hi.u~tJbqptJw&, pwjg ~iJ6wpUw& mnL~nuwqntiJwp1jbpp: I2wULj0 mnI4nuwqnLdwpUbp~ t(i5wpntiThbpp
qwuwLjwpqniU V npujbu qpwUwLjwt hnuubp qnpawn1iwL~wU qnpantl.ibntrajntlj[ig:

40.

Lw2ttbtnnl dwtluitlwzp2wbhg

hbtnn tntinj-i ntbbgw? fltq~hp

2018 ~&. 4itiinp4wph 14-ht Uu[lwL1wU 2wpqwgUtuU PwUIQ (U~P) &bn~ t pbpb~PwbL~ pwgrug[1~ anqwplj4uø
pnnp 16.291 pwctljbmntlubpp 14,426.665 hwqwp IL ripwi.TntJ: Qnpawpp[i WJif)IflhlJ~flLU PwbI4i pwdlibulbpbph
1jwnntg4w~j2Q IJln[uUbLL hbu1LIjw~ L)bpaj ‘Utlbpjlui qpntuj (56.60%), 42bP (17.80%), Li <[‘~tU-Wji-tU Ln~rj[ftiq
LhUIlraIiIp> pU1jbpni~ajntU (11.62%) U U~P (13.98%).
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§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À
2018Ã. երրորդ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

1. Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
(³)

Î³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ

²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ ö´À-Ý (Ý³ËÏÇÝ «Ð³ÛÝ»ñ³ñïµ³ÝÏ ö´À) (³ÛëáõÑ»ï« ´³ÝÏ) ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ 1992Ã.
ë»åï»Ùµ»ñÇ 8-ÇÝ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 2007Ã-ÇÝ ´³ÝÏÁ Ó»éù µ»ñí»ó« ÂÇ-¸Ç-¾Û ÐáÉ¹ÇÝ·ë
ÈÇÙÇÃÇ¹ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, áñÁ ·Ý»ó ´³ÝÏÇ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 96.15%-Á: 2011Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ«
ÂÇ-¸Ç-¾Û ÐáÉ¹ÇÝ·ë ÈÇÙÇÃÇ¹ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ýí³Ýí»ó« ²Ù»ñÇ³ ¶ñáõå (êÇ-àõ³Û): 2013Ã-Ç
ÁÝÃ³óùáõÙ ²Ù»ñÇ³ ¶ñáõå (êÇ-àõ³Û) ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓ³í ´³ÝÏÇ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 100%
µ³ÅÝ»ï»ñ:
2015Ã.-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 23-ÇÝ ì»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ¨ ¼³ñ·³óÙ³Ý ºíñáå³Ï³Ý ´³ÝÏÁ (³ÛëáõÑ»ï`« ì¼º´)
³ÙµáÕçáíÇÝ ·Ý»ó ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Éñ³óáõóÇã ÃáÕ³ñÏí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ 14,366,288 Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ùáí:
2016.-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 21-ÇÝ Æ¾êäÆ¾ê ÑáÉ¹ÇÝ· ÉÇÙÇÃ»¹Á (ESPS Holding Limited) ·Ý»ó ´³ÝÏÇ
µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 13.5%-Á, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ²Ù»ñÇ³ ¶ñáõå (êÇ-àõ³Û) ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
µ³ÅÝ»Ù³ëÁ Ï³½Ù»ó 65.8%:
2018 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 14- ÇÝ ²ëÇ³Ï³Ý ¼³ñ·³óÙ³Ý ´³ÝÏÁ (³ÛëáõÑ»ï`« ²¼´) Ó»éù µ»ñ»ó Éñ³óáõóÇã
ÃáÕ³ñÏí³Í µáÉáñ 16,291 µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ 14,426,665 Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ùáí:
2018Ã.-Ç սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÇ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÝ »Ý ²Ù»ñÇ³ ¶ñáõåÁ (êÇ-àõ³Û) 56.60%«
ì¼º´-Á 17.80% ¨ Æ¾êäÆ¾ê ÑáÉ¹ÇÝ· ÉÇÙÇÃ»¹Á (ESPS Holding Limited) 11.62% ¨ ²¼´ 13.98% :
´³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
Ñ³ßÇíÝ»ñÇ
ëå³ë³ñÏáõÙÁ,
í³ñÏ»ñÇ
áõ
»ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ,
¹ñ³Ù³í×³ñ³ÛÇÝ
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáí áõ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ´³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ (ÐÐ Î´) ÏáÕÙÇó:
´³ÝÏÝ áõÝÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÉÇó»Ý½Ç³ ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³í³Ý¹Ý»ñÇ »ñ³ßË³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ý¹³Ù: ´³ÝÏÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ:
´³ÝÏÝ áõÝÇ ï³ëÝվեց Ù³ëÝ³×ÛáõÕ, áñáÝó ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ: ´³ÝÏÇ ·ÉË³Ù³ë³ÛÇÝ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëó»Ý ¿` Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý 0015, Վազգեն Սարգսյան ÷. 2: ´³ÝÏÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ù³Ý³ÏÁ
2018Ã.-Ç երրորդ »é³ÙëÛ³ÏÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 807 ¿ (2017` 695):
Î³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 35-áõÙ:
(µ)

Ð³Û³ëï³ÝÇ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ ¨ Çñ³í³Ï³Ý,
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ áõ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ` ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³·³ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ³é³í»É³å»ë Ï³Ëí³Í ¿ ³Ûë
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇó ¨ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
ïÝï»ë³Ï³Ý, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÇó:
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2. ä³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ
(³) ³)

Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ

êáõÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëïí»É »Ý üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ (§üÐØê¦) å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:
(µ)

â³÷Ù³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëïí»É »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇÙáõÝùáí, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ
ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ
Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ, áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:

(·)

üáõÝÏóÇáÝ³É ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³ñÅáõÛÃ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÐÐ ¹ñ³Ùáí, áñÁ ´³ÝÏÇ ýáõÝÏóÇáÝ³É ¨
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³ñÅáõÛÃÝ ¿: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ` Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÐÐ ¹ñ³Ùáí, ÏÉáñ³óí³Í ¿
ÙÇÝã¨ Ùáï³Ï³ Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù: 2018 Ã.-Ç սեպտեմբերի 30-Ç ¨ 2017 Ã.-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ
Î´-Ç å³ßïáÝ³Ï³Ý ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÝ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 482.71 ÐÐ ¹ñ³Ù ¨ 484.1 ÐÐ ¹ñ³Ù 1
²ØÜ ¹áÉ³ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ 559.65 ÐÐ ¹ñ³Ù ¨ 580.1 ÐÐ ¹ñ³Ù 1 »íñáÛÇ Ñ³Ù³ñ:

(¹)

¶Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ
²Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ üÐØê-Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ïñ³ëï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñÇ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ ¨ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ,
áñáÝù ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨
³ÏïÇíÝ»ñÇ, å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, »Ï³ÙïÇ ¨ Í³ËëÇ ·Íáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ íñ³:
ö³ëï³óÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ï³ñµ»ñí»É ³Û¹ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇó:
¶Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý:
Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, áñáõÙ
í»ñ³Ý³Ûí»É »Ý ¨ ³ÛÝ ³å³·³ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ, áñáÝó íñ³ Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É:
Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ Ï³ñ¨áñ
¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ½·³ÉÇ ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 19-áõÙ` Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ:
(»)

Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ

öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç
´³ÝÏÁ ÏÇñ³é»É ¿ Ñ»ï¨Û³É í»ñ³Ý³Ûí³Í üÐØê-Ý»ñÁ, áñáÝù áõÅÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ 2017 Ãí³Ï³ÝÇ
ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ Ï³Ù ³Û¹ ³Ùë³ÃíÇó Ñ»ïá ëÏëíáÕ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:´³ÝÏÁ ãÇ
ÏÇñ³é»É áñ¨¿ ëï³Ý¹³ñï Ï³Ù ÷á÷áËáõÃÛáõÝ,áñÁ Ý³ËÏÇÝáõÙ ÁÝ¹áõÝí»É ¿, µ³Ûó Ý»ñÏ³ÛáõÙë ¹»é ·áñÍáÕ
ã¿:öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿áõÃÛáõÝÁ ¨ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝÏ³ñ³·ñí³Í »Ý ëïáñ¨.
ÐÐØê 7 ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ. ¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ : ´³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝ
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ÐÐØê 7-áõÙ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ï³ï³ñ»É
µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñ Çñ»Ýóª ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ³é³ç³ó³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³ÝËÇÏ ¨ ³ÝÏ³ÝËÇÏ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ(ûñÇÝ³Ï ª ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÇó û·áõïÝ»ñ /
íÝ³ëÝ»ñ):
ÐÐØê 12 ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ. Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ : Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ×³Ý³ãáõÙÁ
ãÇñ³óí³Í íÝ³ëÝ»ñáõÙ
²Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñ½³µ³ÝáõÙ »Ý, áñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ×³Ý³ãÇ ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ
ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ³ÛÇÝ µáÉáñ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ, ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³ÙïáõÙ Ï³Ù
Ï³åÇï³ÉáõÙ, Ï³Ëí³Í ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, Ã» áñï»Õ ¿ ×³Ý³ã»É ß³Ñ³µ³ÅÝÇ í×³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù
Ñ³Ý¹Çë³óáÕ µ³ßËÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ß³ÑáõÛÃÁ ëÏ½µÝ³íáñáÕ ·áñÍ³ñùÁ Ï³Ù Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ:
öá÷áËáõÃÛáõÝÁ áõÕÕáñ¹áõÙ ¿ Ý³¨, Ã» ÇÝãå»ë å»ïù ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ áñáßÇ ³å³·³ Ñ³ñÏíáÕ
ß³ÑáõÛÃÁ ¨ µ³ó³ïñáõÙ ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ,áñáÝó ¹»åùáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ñÏíáÕ
ß³ÑáõÛÃÁ Ñ³Ï³¹³ñÓ»É ³í»ÉÇ ß³ï ù³Ý áñáß ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ:
öá÷áËáõÃÛáõÝÁ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ µ³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý íñ³,ù³ÝÇ áñ
µ³ÝÏÁ ãáõÝÇ Ýí³½»óíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù ³ÏïÇíÝ»ñ,áñáÝó íñ³ ïíÛ³É
÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³:

3. Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ³Ù÷á÷
ÝÏ³ñ³·Çñ
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý
ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ëáõÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í µáÉáñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 2-Ç (») Ï»ïáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:
(³)

²ñï³ñÅáõÛÃáí ·áñÍ³ñùÝ»ñ

²ñï³ñÅáõÛÃáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÇ` ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñáí:
Ð³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÇ ³Û¹ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í
÷áË³ñÅ»ùáí: ¸ñ³Ù³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ·Íáí ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ û·áõïÁ Ï³Ù íÝ³ëÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ
¿ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µáõÙ ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ
áõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í×³ñáõÙÝ»ñÇ ×ß·ñïÙ³Ùµ ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùÇ ¨ Ñ³ßí»ïáõ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ·áñÍáÕ ÷áË³ñÅ»ùáí í»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃáí
³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: ²ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í áã
¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí,
í»ñ³Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ áñáßÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ
ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áË³ñÅ»ùáí: êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ, ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í áã
¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÇ
·áñÍ³ñùÇ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áË³ñÅ»ùáí: ì»ñ³Ñ³ßí³ñÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ó³Í
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ í³×³éùÇ
Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ó³Í
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, µ³óÇ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇó, »ñµ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³ï×³éáí, áñÇ ¹»åùáõÙ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ï³½ÙáõÙ ×³Ý³ãí³Í
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë ß³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë, Ï³Ù
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ñ»ç³íáñÙ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ áñ³Ïí³Í ¹ñ³Ù³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ·Íáí
÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáõÙ:
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(µ)

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý Ï³ÝËÇÏ ÃÕÃ³¹ñ³ÙÝ»ñÁ ¨
Ù»ï³Õ³¹ñ³ÙÝ»ñÁ, ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÁ` Ý»ñ³éÛ³É å³ñï³¹Çñ å³ÑáõëïÝ»ñÁ, ¨ ³ÛÉ
µ³ÝÏ»ñáõÙ å³ÑíáÕ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ ãáõÝ»óáÕ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ (Ýáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ): ¸ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:
(·)

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ

2014 Ã. ÑáõÉÇëÇÝ ÐÐØêÊ-Ý ÃáÕ³ñÏ»ó üÐØê 9 «üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ» ëï³Ý¹³ñïÇ í»ñçÝ³Ï³Ý
ï³ñµ»ñ³ÏÁ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ý³Ë³·ÍÇ µáÉáñ ÷áõÉ»ñÝ áõ
÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ ÐÐØê 39-ÇÝ` «üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ. ×³Ý³ãáõÙÁ ¨ ã³÷áõÙÁ», ¨ üÐØê 9-Ç µáÉáñ
Ý³ËÏÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇÝ: êï³Ý¹³ñïÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý, ã³÷Ù³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ¨ Ñ»ç³íáñÙ³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý Ýáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ:
üÐØê 9-Á áõÅÇ Ù»ç ¿ Ùï»É 2018 Ã.-Ç ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ ¨ ÏÇñ³é»ÉÇ ¿ ³Û¹ ³Ùë³ÃíÇÝ Ï³Ù ³Û¹ ³Ùë³ÃíÇó
Ñ»ïá ëÏëíáÕ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ´³óÇ Ñ»ç³íáñÙ³Ý Ñ³ßí³éáõÙÇó, Ñ»ï³¹³ñÓ
ÏÇñ³éáõÙÁ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý í»ñ³Ñ³ßí³ñÏÁ å³ñï³¹Çñ ã¿:
´³ÝÏÁ ÏÇñ³é»É ¿ Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÁ` ×³Ý³ã»Éáí ³ÝóÙ³Ý Ïáõï³Ï³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßí»ïáõ
ï³ñí³ ëÏ½µÇ ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃáõÙ ¨ ³é³Ýó Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
í»ñ³Ñ³ßí³ñÏ»Éáõ:
(³) ¸³ë³Ï³ñ·áõÙ ¨ ã³÷áõÙ
üÐØê 9-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, µáÉáñ å³ñïù³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ
«µ³ó³é³å»ë ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ ¨ ïáÏáëÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý» ã³÷³ÝÇßÇÝ (´Ð¶îì), ëÏ½µÝ³Ï³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí
ã³÷íáÕ£ ²Ûë ã³÷³ÝÇßÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ
«í³ñÏ³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ», ÇÝãåÇëÇù »Ý å³ñáõÝ³ÏíáÕ ÷áË³ñÏÙ³Ý ûåóÇáÝáí
·áñÍÇùÝ»ñÁ Ï³Ù ³é³Ýó é»·ñ»ëÇ Çñ³íáõÝùÇ í³ñÏ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ
Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí: ´Ð¶îì ã³÷³ÝÇßÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ áñáßíáõÙ ¿ µÇ½Ý»ë Ùá¹»ÉÇ
ÑÇÙ³Ý íñ³, áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³Û¹ ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ï³é³í³ñíáõÙ »Ý.
 ·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù å³ÑíáõÙ »Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ ëï³Ý³Éáõ
Ýå³ï³Ïáí, ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí.
 ·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù å³ÑíáõÙ »Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ ëï³Ý³Éáõ
¨ í³×³éùÇ Ýå³ï³Ïáí, ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³ÙïÇ ÙÇçáóáí.
 ³ÛÉ Ýå³ï³Ïáí å³ÑíáÕ ·áñÍÇùÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É ³é¨ïñ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ,
·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí£
êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï µ³ÅÝ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ å»ïù ¿ ¹³ë³Ï³ñ·í»Ý
áñå»ë Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ
áñáßáõÙ ¿ Ï³Û³óí»É, ³é³Ýó Ñ»ï³·³ÛáõÙ í»ñ³Ý³Û»Éáõ Çñ³íáõÝùÇ, ¹ñ³Ýù ¹³ë³Ï³ñ·»É áñå»ë
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³ÙïÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ: Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ³ÛÉ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³ÙïÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇó áÕç Çñ³óí³Í ¨ ãÇñ³óí³Í ß³ÑáõÛÃÝ
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áõ íÝ³ëÝ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ, ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáõÙ, ³é³Ýó ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ Ñ»ï³·³ í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý£
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ ¨ ã³÷áõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÙÝáõÙ »Ý ³Ý÷á÷áË
ÐÐØê 39-Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï: ²Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñ ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ïß³ñáõÝ³Ï»Ý ã³÷í»É Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí:
²ÛÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ áñáÝù ³é 31.12.17Ã. ã³÷íáõÙ ¿ÇÝ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ýáñ ëï³Ý¹³ñÇ ÏÇñ³éáõÙÇó Ñ»ïá
ß³ÝáõÝ³Ïí»É »Ý ã³÷»É Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:
ä³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝù ³é 31.12.17Ã. ¹³ë³Ï³ñ·í³Í »Ý »Õ»É áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ
Ù³ïã»ÉÇ, üÐØê 9-áí Ïã³÷í»Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³ÙïÇ ÙÇçáóáí, ù³ÝÇ áñ
´³ÝÏÁ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ å³Ñ»É ³Û¹ ³ÏïÇíÝ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ
Ñ³í³ù³·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ Ý³¨ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ñ³×³Ë³ÏÇáñ»Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ¿³Ï³Ý ·áõÙ³ñáí
í³×³éùÝ»ñ£ ø³ÝÇ áñ ì³ñÏ»ñÁ µ³í³ñ³ñ»É »Ý «µ³ó³é³å»ë Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ ¨ ïáÏáëÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý»
ã³÷³ÝÇßÇÝ ¹ñ³Ýù Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÇ ÏÇñ³éáõÙÇó Ñ»ïá Ïß³ñáõÝ³Ïí»Ý ã³÷í»É ³ÙáñïÇ½³óí³Í
³ñÅ»ùáí:

Ö³Ý³ãáõÙ
´³ÝÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãáõÙ ¿ ³ÛÝ ¨ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ¹³éÝáõÙ ¿ ·áñÍÇùÇ
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí ·ÝáõÙÝ»ñÁ Ï³Ù í³×³éùÝ»ñÁ
Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ·áñÍ³ñùÇ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ:

²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ù
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ
·áõÙ³ñÁ, áñáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ã³÷íáõÙ ¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý
å³ÑÇÝª Ñ³Ý³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ ó³ÝÏ³ó³Í Ù³ñáõÙÝ»ñ, ·áõÙ³ñ³Í Ï³Ù Ñ³Ý³Í ëÏ½µÝ³Ï³Ý
×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÇ ¨ Ù³ñÙ³Ý ·áõÙ³ñÇ ÙÇç¨ ó³ÝÏ³ó³Í ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ïáõï³Ïí³Í ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý`
Ñ³ßí³ñÏí³Í ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹áíª Ñ³Ý³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý
ó³ÝÏ³ó³Í Ýí³½»óáõÙ: Ð³í»É³í×³ñÝ»ñÁ ¨ ½»Õã»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ëÏ½µÝ³Ï³Ý
Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, ÁÝ¹·ñÏí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáõÙ ¨ ³ÙáñïÇ½³óíáõÙ
»Ýª ÏÇñ³é»Éáí ·áñÍÇùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³÷Ù³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³ÛÝ ·ÇÝÝ ¿, áñÁ ã³÷Ù³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, ÁÝÃ³óÇÏ ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ,
ÑÇÙÝ³Ï³Ý, Ï³Ù ¹ñ³ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ` ³Ù»Ý³µ³ñ»Ýå³ëï ßáõÏ³ÛáõÙ Ïëï³óí»ñ ßáõÏ³ÛÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ ëáíáñ³Ï³Ý ·áñÍ³ñùáõÙ ³ÏïÇíÁ í³×³é»Éáõ Ï³Ù Ïí×³ñí»ñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ
÷áË³Ýó»Éáõ ¹ÇÙ³ó: ä³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë ãÏ³ï³ñÙ³Ý éÇëÏÁ:
ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ´³ÝÏÁ ã³÷áõÙ ¿ ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁª ÏÇñ³é»Éáí ³Û¹ ·áñÍÇùÇ Ñ³Ù³ñ
³ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÁ: ÞáõÏ³Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³ÏïÇí, »Ã» ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý
·Íáí ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ µ³í³ñ³ñ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ¨ µ³í³ñ³ñ Í³í³Éáí`
ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
²ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ ·Ý³ÝßíáÕ ·ÝÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ´³ÝÏÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñª
¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÝ ³é³í»É³·áõÛÝÇ ¨ áã ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ
Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ÀÝïñí³Í ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ µáÉáñ ³ÛÝ
·áñÍáÝÝ»ñÁ, áñáÝù ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ Ï³éÝ»ÇÝ ÝÙ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ:
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êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ É³í³·áõÛÝ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
ëáíáñ³µ³ñ ·áñÍ³ñùÇ ·ÇÝÝ ¿, ³ÛëÇÝùÝ` ïñí³Í Ï³Ù ëï³óí³Í Ñ³ïáõóÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ: ºÃ»
´³ÝÏÁ áñáßáõÙ ¿, áñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ·áñÍ³ñùÇ ·ÝÇó, ¨
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ãÇ ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ ·Ý³ÝßíáÕ ·Ýáí Ï³Ù ÑÇÙÝí³Í ã¿ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ù»Ãá¹Ç íñ³, áñÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ
¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ³å³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ã³÷áõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáíª ×ß·ñïí³Í ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ¨ ·áñÍ³ñùÇ ·ÝÇ ÙÇç¨
ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï³Ó·Ù³Ùµ: Ð»ï³·³ÛáõÙ, ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ` ·áñÍÇùÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ÑÇÙáõÝùáí, ë³Ï³ÛÝ áã áõß ³ÛÝ å³ÑÇó, »ñµ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ ¿ ßáõÏ³ÛÇ
¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí Ï³Ù »ñµ ·áñÍ³ñùÝ ³í³ñïíáõÙ ¿:
ºÃ» Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ³ÏïÇíÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ¨ ³é³ç³ñÏÇ ·ÇÝ,
³å³ ´³ÝÏÁ ã³÷áõÙ ¿ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ »ñÏ³ñ ¹Çñù»ñÁ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ·Ýáí, ÇëÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
Ï³ñ× ¹Çñù»ñÁª ³é³ç³ñÏÇ ·Ýáí:
´³ÝÏÇ` ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ »ÝÃ³Ï³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åáñïý»ÉÝ»ñÁ Ï³é³í³ñíáõÙ »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ï³Ù í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ½áõï
»ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùáí ¨ ã³÷íáõÙ »Ý `ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ½áõï »ñÏ³ñ ¹ÇñùÇ í³×³éùÇ ·ÇÝÁ (Ï³Ù
³ÛÝ ·ÇÝÁ, áñÁ Ïí×³ñí»ñ ½áõï Ï³ñ× ¹ÇñùÁ ÷áË³Ýó»Éáõ ¹ÇÙ³ó): äáñïý»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ï³ï³ñíáÕ
³Ûë ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ µ³ßËíáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨` åáñïý»ÉÇ
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ÝÓÇÝ ·áñÍÇùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý éÇëÏ»ñÇ ×ß·ñïÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³:

(vi)

Ð»ï³·³ ã³÷Ù³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ß³ÑáõÛÃ ¨ íÝ³ë

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù ÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó ³é³ç³ó³Í ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿
Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ·Íáí ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ, áñÁ
¹³ë³Ï³ñ·í³Í ¿ áñå»ë Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ.Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù
íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ
Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:

•

•

Իրական արժեքով` այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
ֆինանսական ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Ï³åÇï³ÉáõÙª ³ÛÉ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáõÙ (ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Íáí
÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³ó³Í ß³ÑáõÛÃÇ ¨ íÝ³ëÇ), ÙÇÝã¨ áñ Ýßí³Í ³ÏïÇíÝ
³å³×³Ý³ãíáõÙ ¿ ¨ ³Û¹ å³ÑÇÝ Ïáõï³Ïí³Í ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ, áñÁ Ý³ËÏÇÝáõÙ ×³Ý³ãí»É ¿ñ
Ï³åÇï³ÉáõÙ, ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ: Իրական արժեքով` այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ïáÏáëÝ»ñÁ
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:

²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí
ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ, »ñµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ Ï³Ù
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ ³å³×³Ý³ãíáõÙ ¿ Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏíáõÙ ¿, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ Ñ³ßí³ñÏÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ:

²å³×³Ý³ãáõÙ
´³ÝÏÝ ³å³×³Ý³ãáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇó ³é³ç³óáÕ
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ÏáñóÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó áõÅÁ
Ï³Ù »ñµ ÷áË³ÝóáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍ³ñùáõÙ, áñáõÙ ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Áëï ¿áõÃÛ³Ý µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ û·áõïÝ»ñÁ, Ï³Ù
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áñáõÙ ´³ÝÏÁ áã å³Ñå³ÝáõÙ, áã ¿É ÷áË³ÝóáõÙ ¿ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Áëï ¿áõÃÛ³Ý µáÉáñ
éÇëÏ»ñÝ áõ û·áõïÝ»ñÁ ¨ ãÇ å³Ñå³ÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ:
²å³×³Ý³ãÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ ÷áË³Ýóí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ·Íáí ïáÏáëÝ»ñÁ,
áñáÝù ³é³ç³ó»É Ï³Ù å³Ñå³Ýí»É »Ý ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó, ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ ³ÏïÇí Ï³Ù
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ: ´³ÝÏÝ ³å³×³Ý³ãáõÙ ¿
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ, »ñµ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý, Ï³Ù
ã»ÕÛ³É »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ, Ï³Ù áõÅÁ ÏáñóÝáõÙ »Ý:
ºÃ» ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ÷áË³ñÇÝíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ÷áË³ïáõÇª
¿³Ï³Ýáñ»Ý ï³ñµ»ñíáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí ïñ³Ù³¹ñ³Í ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝáí Ï³Ù
³éÏ³ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ÷á÷áËíáõÙ »Ý, ³å³ ¹³ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë
ëÏ½µÝ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³å³×³Ý³ãáõÙ »õ Ýáñ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãáõÙ:
´³ÝÏÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ·áñÍ³ñùÝ»ñ, áñáÝóáí ÷áË³ÝóáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ û·áõïÝ»ñÁ Ï³Ù ¹ñ³Ýó ÙÇ Ù³ëÁ: ºÃ» ³ÏïÇíÇ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ Ï³Ù Áëï ¿áõÃÛ³Ý µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ û·áõïÝ»ñÁ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý,
³å³ ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ ã»Ý ³å³×³Ý³ãíáõÙ:
¶áñÍ³ñùÝ»ñáõÙ, áñáÝóáõÙ ´³ÝÏÁ áã ÷áË³ÝóáõÙ ¿, áã ¿É å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ û·áõïÝ»ñÁ, ³ÛÝ ³å³×³Ý³ãáõÙ ¿
³ÏïÇíÁ, »Ã» ÏáñóÝáõÙ ¿ ¹ñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ:
öáË³ÝóáõÙÝ»ñÇ ³ÛÝ ·áñÍ³ñùÝ»ñáõÙ, áñáÝóáõÙ ´³ÝÏÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ³ÏïÇíÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ, ´³ÝÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ×³Ý³ã»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí
ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ Çñ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ù»ç, áñÝ ³ÛÝ ã³÷Ý ¿, áñáí Ý³
»ÝÃ³ñÏí³Í ¿ ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÇ ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ:
´³ÝÏÁ ¹áõñë ¿ ·ñáõÙ ³ÝÑ³í³ù³·ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÁ:

(viii)

Ð»ï·ÝÙ³Ý ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ

Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí (é»åá) í³×³éí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý áñå»ë ·ñ³íáí
³å³Ñáíí³Í ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñ, áñÇ ¹»åùáõÙ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, ÇëÏ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ
Ý»ñ³éíáõÙ ¿ Ñ»ï·ÝÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ: ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý
·Ý»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë ¨ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ
Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ` ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:
ì»ñ³í³×³éùÇ Ýå³ï³Ïáí Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí (Ñ³Ï³¹³ñÓ é»åá) Ó»éù µ»ñí³Í
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý áñå»ë Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ:
Ò»éùµ»ñÙ³Ý ¨ í»ñ³í³×³éùÇ ·Ý»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï ¨
×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ`
ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:
ºÃ» Ñ³Ï³¹³ñÓ í³×³éù Ý³Ë³ï»ëáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·Ýí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ í³×³éíáõÙ
»Ý »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó, ³å³ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ áñå»ë
³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ¨ ã³÷íáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:

(ix)

²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ

²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ëíáå»ñÁ, ýáñí³ñ¹Ý»ñÁ, ýÛáõã»ñëÝ»ñÁ,
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ, ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ, Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ, µáñë³Ý»ñáõÙ
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ßñç³Ý³éíáÕ ûåóÇáÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ûë ·áñÍÇùÝ»ñÇ ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ:
²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý
ûñÁ ·áñÍáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: Ð»ï³·³ÛáõÙ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ í»ñ³ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:
´áÉáñ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý áñå»ë ³ÏïÇí` ¹ñ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ ¨
áñå»ë å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ` µ³ó³ë³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ:
²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÝÙÇç³å»ë ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù
íÝ³ëáõÙ:
Â»¨ ´³ÝÏÝ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³éù áõ í³×³éù Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ éÇëÏÇ Ñ»ç³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí,
³Ûë ·áñÍÇùÝ»ñÁ ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Ñ»çÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:

(x)

Ð³ßí³ÝóáõÙ

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßí³ÝóíáõÙ »Ýª ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³óáÉí»Éáí ½áõï ·áõÙ³ñáí, »Ã» ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ
Ñ³ßí³Ýó»Éáõ Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í Çñ³íáõÝù, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ßí³ñÏÁ ½áõï ÑÇÙáõÝùáí
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ï³Ù ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ÏïÇíÝ Çñ³óÝ»Éáõ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ:
(¹)

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ

(i)

ê»÷³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÇ³íáñÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª Ñ³Ý³Í Ïáõï³Ïí³Í
Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ:
ºñµ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ ÙÇ³íáñÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ Å³ÙÏ»ï áõÝ»óáÕ Ëáßáñ
µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÇó, ³Û¹ µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý áñå»ë ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ
ÙÇ³íáñÝ»ñ:

(ii)

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ` ÏÇñ³é»Éáí ·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Á ³é³ÝÓÇÝ
³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: Ø³ßí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ ëÏëíáõÙ ¿
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ Ó»éù
µ»ñÙ³Ý å³ÑÇó, ÇëÏ ë»÷³Ï³Ý áõÅ»ñáí Ï³éáõóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ` í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ï³éáõóáõÙÝ
³í³ñï»Éáõ ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇó: ú·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ
Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý.
•
•
•
•

í³ñÓ³Ï³Éí³Í ·áõÛùÇ µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ
20 ï³ñÇ
Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñ ¨ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ë³ñù»ñ
5-Çó 10 ï³ñÇ
ïÝï»ë³Ï³Ý ·áõÛù
10-Çó 20 ï³ñÇ
÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ
7 ï³ñÇ

ì³ñÓ³Ï³Éí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñÇ ·Íáí Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ³ÏïÇíÇ û·ï³Ï³ñ
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇó ¨ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇó Ýí³½³·áõÛÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
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(»)

àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

Ò»éù µ»ñí³Í áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª Ñ³Ý³Í Ïáõï³Ïí³Í
³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý ¨ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ:
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ, ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ Ï³åÇï³É³óíáõÙ »Ý áñå»ë
³é³ÝÓÇÝ Íñ³·ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ¨ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ·Íáí Í³ËëáõÙÝ»ñ: ²ÙáñïÇ½³óÇ³Ý ×³Ý³ãíáõÙ ¿ áñå»ë
Í³Ëë ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Á áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïí³Í
Å³ÙÏ»ïÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 1-Çó 10 ï³ñÇ:
(½)

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ

àã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù ³ÏïÇíÝ»ñÇó ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó µ³ÕÏ³ó³Í ûï³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³
ËÙµ»ñÁ, áñáÝó í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÝ ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ í³×³éùÇ, ³ÛÉ áã` ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý
û·ï³·áñÍÙ³Ý ÙÇçáóáí, ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ: ²ÝÙÇç³å»ë
Ý³Ëù³Ý áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ, ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù ûï³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³
ËÙµ»ñÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ í»ñ³ã³÷íáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù ûï³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ËÙµ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ³ñÅ»ùÝ»ñÇó
Ýí³½³·áõÛÝáí` Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù ¨ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù` Ñ³Ý³Í í³×³éùÇ Í³Ëë»ñÁ:

²ñÅ»½ñÏáõÙ
üÐØê 9-Á å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ´³ÝÏÇó ×³Ý³ã»É å³Ñáõëï ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ï³Ù Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª
³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³ÙïÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ µáÉáñ å³ñïù³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ·Íáí ³ÏÝÏ³ÉíáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ
(²ìÎ) Ñ³Ù³ñ:
ä³ÑáõëïÁ áñáßíáõÙ ¿ ²ìÎ-Ç ÑÇÙ³Ý íñ³, áñÁ Ï³åí³Í ¿ Ñ³çáñ¹ 12 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹»ýáÉïÇ
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ ³ÏïÇíÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá
ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³×: ²Û¹ ¹»åùáõÙ å³ÑáõëïÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ³ÏïÇíÇ ³ÙµáÕç
Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óáõÙ ²ìÎ-Ç íñ³:
´³ÝÏÝ áõÝÇ Ùß³Ï³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ã» ³ñ¹Ûáõù
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ñ»ï Ï³åí³Í éÇëÏÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇáñ»Ý ³×»É ¿ Ã» áã: Ð³Ù³Ó³ÛÝ ´³ÝÏÇ
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ËÙµ³íáñíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ãáñë ¹³ë»ñáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
³ÏïÇíÇ ·Íáí ²ìÎ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñª
¸³ë 1 – ò³Íñ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ áõÝ»óáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ, áñáÝó ²ìÎ-Ç Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ
¿ Ñ³çáñ¹ 12 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹»ýáÉïÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: ²Ûë ¹³ëáõÙ
Ñ³Ù³ËÙµíáõÙ »Ý ³ÛÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáÝó ·Íáí ´³ÝÏáõÙ ³ÏïÇíÇ Å³ÙÏ»ï³ÝóáõÃÛ³Ý ûñ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ
ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 30 ûñÁ ÇëÏ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Å³ÙÏ»ï³ÝóáõÃÛ³Ý
³é³í»É³·áõÛÝ ûñ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 60 ûñÁ ¨ ³éÏ³ ã¿ Ô»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý
³ÏïÇíÇ ¹³ëÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
¸³ë 2 – üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ áñáÝó í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇáñ»Ý ³×»É ¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý
×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë ¹»åùáõÙ å³ÑáõëïÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ³ÏïÇíÇ ³ÙµáÕç Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óáõÙ
²ìÎ-Ç íñ³: ²Ûë ¹³ëáõÙ Ñ³Ù³ËÙµíáõÙ »Ý ³ÛÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáÝó ·Íáí ´³ÝÏáõÙ ³ÏïÇíÇ
Å³ÙÏ»ï³ÝóáõÃÛ³Ý ûñ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 30 ûñÁ, ë³Ï³Ý ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 90 ûñÁ, ÇëÏ ³ÛÉ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Å³ÙÏ»ï³ÝóáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ûñ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ
·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 60 ûñÁ ë³Ï³ÛÝ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 120 ûñÁ ¨ ³éÏ³ ã¿ Ô»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý
³ÏïÇíÇ ¹³ëÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
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¸³ë 3 – ²ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ñ³Ûï³ÝÇß áõÝ»óáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë ¹»åùáõÙ å³ÑáõëïÁ
ÑÇÙÝí³Í ¿ ³ÏïÇíÇ ³ÙµáÕç Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óáõÙ ²ìÎ-Ç íñ³: ²Ûë ¹³ëáõÙ Ñ³Ù³ËÙµíáõÙ »Ý ³ÛÝ
³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáÝó ·Íáí ´³ÝÏáõÙ ³ÏïÇíÇ Å³ÙÏ»ï³ÝóáõÃÛ³Ý ûñ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ù³Ý³ÏÁ
·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 90 ûñÁ, ÇëÏ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Å³ÙÏ»ï³ÝóáõÃÛ³Ý
³é³í»É³·áõÛÝ ûñ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 120 ûñÁ ¨ ³éÏ³ ã¿ Ô»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý
³ÏïÇíÇ ¹³ëÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
¶Ü²² – ¶Ýí³Í Ï³Ù Ý»ñëï»ÕÍí³Í ³ñÅ»½ñÏí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ (¶Ü²²) ³ÛÝ ³ÏïÇíÝÙ»ñÝ »Ý áñáÝù
³ñ¹»Ý ³ñÅ»½ñÏí³Í »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: ²Ûë ³ÏïÇíÝ»ñÁ ÇëÏ½µ³Ý» ×³Ý³ãíáõÙ »Ý
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ¨ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí í³ñÏ³ÛÇÝ
éÇëÏáí ×ß·ñí³Í ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáëÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ: êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ¹»åùáõÙ å³Ñáõï ãÇ
³é³ç³ÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ å³ÑáõïÁ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ù»ç: Ð»ï³·³ÛáõÙ ³Ûë ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí
å³ÑáõëïÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ ¿ »Ã» Ï³ÝË³ï»ëíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ Ýí³½áõÙ »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³ÝË³ï»ëí³Í Ñáëù»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï:
²ÝÏ³Ë Å³ÙÏ»ï³ÝóáõÃÛ³Ý í»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇó ´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ÏïÇíÇ ¹³ëÁ ÷áË»É
³í»ÉÇ ËÇëï ¹³ëÇª ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ô»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ, »Ã» Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¨
µ³í³ñ³ñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ³é ³ÛÝ, áñ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ³ÏïÇíÇ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ
³í»É³óáõÙ:
àñáß ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ´³ÝÏÁ »ÉÝ»Éáí ³ÏïÇíÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ï³ñáÕ ¿ Å³ÙÏ»ï³Ýó
ûñ»ñÇ ³í»ÉÇ ËÇëï ã³÷³ÝÇßÝ»ñ ë³ÑÙ³Ý»É Ù»Ï ¹³ëÇó Ù»Ï ³ÛÉ ¹³ë ³ÝóáõÙÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
²ìÎ-Ç Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÁ Ñ³ßíÇ Ï³éÝÇ »ñ»ù ëó»Ý³ñÝ»ñª ÑÇÙÝ³Ï³Ý, É³í³ï»ë³Ï³Ý ¨
í³ï³ï»ë³Ï³Ý: ì»ñçÝ³Ï³Ý ²ìÎ ÏÉÇÝÇ ³Ûë »ñ»ù ëó»Ý³ñÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ïßéí³Í Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ßíÇ
³éÝ»Éáí Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëó»Ý³ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÏßÇéÁ, ¹ÇëÏáÝï³íáñí³Í ÙÇçÇÝ Ïßéí³Í
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáëáí: ²ìÎ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ëïáñ¨ ÝÏ³ñ³·ñí³Í »ñ»ù
Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÁ:






¸»ýáÉïÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ (PD) – PD-Ý ïñí³Í Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ÑáñÇ½áÝáõÙ ¹»ýáÉïÇ
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ ¿: ¸»ýáÉïÁ Ï³ñáÕ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É ÙÇ³ÛÝ ·Ý³Ñ³ïí³Í
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ áñáß³ÏÇ å³ÑÇÝ, »Ã» ýÇÝ³Ýë³ÏÝ³ ³ÏïÇíÁ ÙÇÝã ³Û¹
ãÇ ³å³×³Ý³ãí»É ¨ ¹»é¨ë Ý»ñ³éí³Í ¿ åáñïý»ÉáõÙ:
¸»ýáÉïÇÝ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ã³÷Á (EAD) – EAD-Ý ³ÏïÇíÇ ³å³·³ ¹»ýáÉïÇ
»ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ã³÷Ç ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ ¿ª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ñ³ßí»ïíáõ ³Ùë³ÃíÇó Ñ»ïá
»ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ã³÷Ç ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ ¨
ïáÏáë³·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙÝ»ñÁ (Áëï å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇ Ï³Ù ³ÛÉ
Ï»ñå), í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Ýí³½»óáõÙÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨
ãÏ³ï³ñí³Í í×³ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñÁ:
¸»ýáÉïÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ íÝ³ëÇ ã³÷Á (LGD) – LGD-Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ
¹»ýáÉïÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ïñ³Í íÝ³ëÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í ã³÷Ý ¿: ²ÛÝ ÑÇÙÝí³Í ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñáí
í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ¨ í³ñÏ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Ñáëù»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ
·ñ³íÇ ³é³ñÏ³ÛÇ Çñ³óáõÙÇó) ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý íñ³:

PD-Ç Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ ÙÇ ß³ñù Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñ, áñáÝù
¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É ¹»ýáÉÃÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³: ´³ÝÏ»ñáõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í
Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ³Ï³¹³ñÓ é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ, ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ï³Ù Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³ÙïÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ PD ¨ LGD Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÁ Ý³¨ ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÛïÝÇ í³ñÏ³ÝÇß³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
(Moody’s S&P ¨ Fitch) ÏáÕÙÇó Ññ³å³ñ³Ïí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ùµ:
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²é³çÇÝ »ñÏáõ ¹³ë»ñÇ ¹»åùáõÙ ´³ÝÏÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ËÙµ³ÛÇÝ ³ñÅ»½ñÏáõÙ ÇëÏ ¸³ë 3-áõÙ ¨
¶Ü²² ¹³ë»ñáõÙ ËÙµ³íáñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ÇÝãå»ë ËÙµ³ÛÇÝ ³ÛÝå»ë ¿É ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
³ñÅ»½ñÏáõÙ: ²ÏïÇíÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨
³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³ñÅ»½ñÏáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ý³¨ ³é³çÇÝ »ñÏáõ ¹³ë»ñáõÙ ËÙµ³íáñí³Í áñáß
³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí:

ì»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í í³ñÏ»ñ
ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ´³ÝÏÁ Ó·ïáõÙ ¿ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñå»É í³ñÏ»ñÁ, ³ÛÉ áã Ã» µéÝ³·³ÝÓ»É
·ñ³í³¹ñí³Í ·áõÛùÁ: ¸³ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É í×³ñáõÙÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ »ñÏ³ñ³Ó·»Éáõ Ï³Ù Ýáñ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí í³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý ÙÇçáóáí:
ÜÙ³Ý í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿
•
•
•

ºÃ» í³ñÏÇ ³ñÅáõÛÃÁ ÷áËí»É ¿ ,³å³ Ý³Ëáñ¹ í³ñÏÁ ³å³×³Ý³ãíáõÙ ¿ ¨ Ýáñ í³ñÏ ¿ ×³Ý³ãíáõÙ
ºÃ» í³ñÏÇ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ÝáõÙ í³ñÏ³éáõÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ï íÇ×³ÏÇ
å³ï×³éáí,³å³ µ³ÝÏÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ ÝáõÛÝ Ùáï»óáõÙÁ ÇÝã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
¹»åùáõÙ, ÇÝãå»ë ÝÏ³ñ³·ñí³Í ¿ í»ñ¨áõÙ
ºÃ» í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ Ï³åí³Í ¿ í³ñÏ³éáõÇ Í³Ýñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ñ»ï ¨
í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÇó Ñ»ïá í³ñÏÁ ³ñÅ»½ñÏí»É ¿, ³å³ µ³ÝÏÁ ×³Ý³ãáõÙ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáëÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ ½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇ ¨ ÙÇÝã¨ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ÑáõëïÇ Í³Ëë³·ñáõÙ: ºÃ»
í³ñÏÁ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÇó Ñ»ïá ³ñÅ»½ñÏí³Í ã¿ ´³ÝÏÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáëÁ
í»ñ³Ñ³ßí³ñÏáõÙ ¿:

ä³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ í»ñ³Ý³Ûí»Éáõó Ñ»ïá í³ñÏÁ ³ÛÉ¨ë Å³ÙÏ»ï³Ýó ãÇ Ñ³Ù³ñíáõÙ: Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ
ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ í»ñ³Ý³ÛáõÙ ¿ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í í³ñÏ»ñÁ, Ñ³í³ëïÇ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ µáÉáñ
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñí³Í »Ý »õ, áñ ³å³·³ í×³ñáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»Éáõ »Ý: ì³ñÏ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý
»ÝÃ³ñÏí»É ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ï³Ù ÏáÉ»ÏïÇí ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý, áñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ í³ñÏÇ
ëÏ½µÝ³Ï³Ý Ï³Ù ÁÝÃ³óÇÏ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
ºñµ í³ñÏÁ ³ÝÑáõë³ÉÇ ¿, ³å³ ³ÛÝ ¹áõñë ¿ ·ñíáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ Ó¨³íáñí³Í
ÏáñáõëïÇ Ñ»ï: ´³ÝÏÁ ¹áõñë ¿ ·ñáõÙ í³ñÏÇ ÙÝ³óáñ¹Á (»õ í³ñÏÇ ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
ó³ÝÏ³ó³Í å³Ñáõëï), »ñµ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ ¿, áñ í³ñÏ»ñÁ ³ÝÑáõë³ÉÇ »Ý »õ í³ñÏÇ Ñ³í³ùÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï µáÉáñ ù³ÛÉ»ñÁ ³ñ¹»Ý ³í³ñïí³Í »Ý:

(iv)

àã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ
Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇ, ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ñ³Ûï³ÝÇßÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: àã
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ áñáßíáõÙ ¿ áñå»ë Ýñ³Ýó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó`
Ýí³½»óí³Í í³×³éùÇ Í³Ëë»ñáí, áõ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñÅ»ùÇó ³é³í»É³·áõÛÝÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ:
ú·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñÅ»ùÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í ³å³·³ Ñáëù»ñÁ ½»ÕãíáõÙ
»Ýª û·ï³·áñÍ»Éáí ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ ½»ÕãÙ³Ý ³ÛÝ ¹ñáõÛùÁ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç ÷áÕÇ
³ñÅ»ùÇ ßáõÏ³ÛÇ Ý»ñÏ³ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ¨ ³ÏïÇíÇÝ µÝáñáß éÇëÏ»ñÁ: ²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇó ³é³ç³óáÕ
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñÑáëùÇó Ù»Í³å»ë ³ÝÏ³Ë ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñÑáëù ã³é³ç³óÝáÕ
³ÏïÇíÝ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ áñáßíáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ, áñÇÝ å³ïÏ³ÝáõÙ
¿ ïíÛ³É ³ÏïÇíÁ: ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿, »ñµ ³ÏïÇíÇ Ï³Ù Ýñ³ ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñÇ
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ Ýñ³ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ:
17

§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À
2018Ã. երրորդ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

àã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ¨
Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÷áËí»É »Ý ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ
û·ï³·áñÍíáÕ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ: ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ã³÷áí, áñ
³ÏïÇíÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ã·»ñ³½³ÝóÇ ³ÛÝ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ, áñÁ áñáßí³Í ÏÉÇÝ»ñª ³é³Ýó
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ, »Ã» ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó Ïáñáõëï ×³Ý³ãí³Í
ãÉÇÝ»ñ:¶áõ¹íÇÉ – ÇÝ í»ñ³µ»ñíáÕ áã ÙÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙ ãÇ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ:
(Á)

ä³ÑáõëïÝ»ñ

ä³ÑáõëïÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãíáõÙ ¿, »ñµ ´³ÝÏÁ, áñå»ë ³ÝóÛ³É
¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù, áõÝÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³Ù Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³Û¹
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ïå³Ñ³ÝçíÇ ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñÇ ³ñï³Ñáëù: ºÃ»
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿³Ï³Ý ¿, å³ÑáõëïÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ýª ½»Õã»Éáí ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁª
û·ï³·áñÍ»Éáí ½»ÕãÙ³Ý` ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ ·áñÍáÕ ³ÛÝ ¹ñáõÛùÁ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç ÷áÕÇ
³ñÅ»ùÇ ßáõÏ³ÛÇ Ý»ñÏ³ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ¨, ÏÇñ³é»ÉÇáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ` å³ñï³íáñáõÃÛ³ÝÁ µÝáñáß
éÇëÏ»ñÁ:
ì»ñ³Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿, »ñµ ´³ÝÏÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ í»ñ³Ï³½Ù³íáñÙ³Ý
Ù³Ýñ³Ù³ëÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÁ, ¨ »ñµ ëÏëíáõÙ ¿ í»ñ³Ï³½Ù³íáñáõÙÁ Ï³Ù ¹ñ³ Ù³ëÇÝ
Ñ³Ûï³ñ³ñíáõÙ ¿ Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ: ²å³·³ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ·Íáí å³Ñáõëï ãÇ Ó¨³íáñíáõÙ:
(Ã)

öáË³éáõ ÙÇçáóÝ»ñ

ÂáÕ³ñÏí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ï³Ù ¹ñ³Ýó µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, »Ã» å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ´³ÝÏÝ áõÝÇ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ÷áË³Ýó»Éáõ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ Ï³Ù ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ, Ï³Ù ³ÛÉ Ï»ñå
Ï³ï³ñ»Éáõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, µ³óÇ Ñ³ëï³ïáõÝ ·áõÙ³ñáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³Ù ³ÛÉ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ` ë»÷³Ï³Ý µ³ÅÝ»Ù³ë³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÝ ù³Ý³Ïáí
÷áË³ñÇÝ»ÉÁ:
ÜÙ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ »Ý ÐÐ Î´-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, µ³ÝÏ»ñÇ
ÙÇçáóÝ»ñÁ, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³ßÇíÝ»ñÁ, ³ÛÉ ÷áË³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÁ, ÃáÕ³ñÏí³Í å³ñï³ïáÙë»ñÁ:
êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ÷áË³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí`
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Ç ÏÇñ³éÙ³Ý ÙÇçáóáí: ä³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³å³×³Ý³ãÙ³Ý
¹»åùáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, »Ï³ÙáõïÝ»ñÝ áõ Í³Ëë»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:
(Å)

ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

´Ý³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÁ Ñ³ÝÓÝ ¿ ³éÝáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ,
áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý í³ñÏ³íáñÙ³Ý ãû·ï³·áñÍí³Í å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÁ ¨
»ñ³ßËÇùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ ³å³Ñáí³·ñÙ³Ý ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñ:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ, áñáÝù
å³ñï³íáñ»óÝáõÙ »Ý ´³ÝÏÇÝ Ï³ï³ñ»É ë³ÑÙ³Ýí³Í í×³ñáõÙÝ»ñ, ÷áËÑ³ïáõó»Éáõ Ñ³Ù³ñ íÝ³ëÁ, áñÁ
ÏñáõÙ ¿ ³Û¹ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ïÇñ³å»ïáÕÁ` áñáß³ÏÇ å³ñï³å³ÝÇ ÏáÕÙÇó å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ í×³ñáõÙÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ Ç ëÏ½µ³Ý» ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª
Ñ³Ý³Í ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ã³÷íáõÙ ¿ »ñÏáõ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
³é³í»É³·áõÛÝáíª Ç ëÏ½µ³Ý» ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÁ Ñ³Ý³Í Ïáõï³Ïí³Í ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý Ï³Ù
»ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý ·Íáí ó³ÝÏ³ó³Í ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÁ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý ·Íáí
ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÁ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ³ÛÉ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý, »ñµ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ
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íÝ³ë Ïñ»Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ³Û¹ íÝ³ëÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ã³÷»É:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ³ÛÉ
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí å³ÑáõëïÝ»ñÁ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ:
ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý ×³Ý³ãíáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ñ»ï¨Û³É
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ.
•

í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ´³ÝÏÁ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ ¿ áñå»ë Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª
ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ,

•

»Ã» ´³ÝÏÝ áõÝÇ Çñ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³óáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÇª ¹ñ³Ýó
³é³ç³óáõÙÇó Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó í³×³é»Éáõ Ý³ËÏÇÝ ÷áñÓ, ³å³ ÝáõÛÝ ¹³ëáõÙ ·ïÝíáÕ µáÉáñ
í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹ÇïíáõÙ »Ý áñå»ë ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñ,

•

í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ù³ñí»É ½áõï ÑÇÙáõÝùáíª ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñáí Ï³Ù Ù»Ï ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇù Ù³ï³Ï³ñ³ñ»Éáí Ï³Ù ÃáÕ³ñÏ»Éáí,

•

ßáõÏ³Û³Ï³ÝÇó ó³Íñ ïáÏáë³¹ñáõÛùáí í³ñÏ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

(Ç)

´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É

êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë Ï³åÇï³É: êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ¨
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ûåóÇáÝÝ»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³ÝÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý
áñå»ë Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½»óáõÙª ³é³Ýó Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ:

(i)

¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï

ÂáÕ³ñÏí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó ³í»É í×³ñíáÕ ó³ÝÏ³ó³Í ·áõÙ³ñ ×³Ý³ãíáõÙ ¿
áñå»ë ¿ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï:

(ii)

´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ»ï·ÝáõÙ

ºñµ áñå»ë Ï³åÇï³É ×³Ý³ãí³Í µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ Ñ»ï ¿ ·ÝíáõÙ, í×³ñí³Í Ñ³ïáõóÙ³Ý
·áõÙ³ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ Í³Ëë»ñÁ, ×³Ý³ãíáõÙ ¿ áñå»ë Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½áõÙ:

(iii)

Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ

Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõ ¨ í×³ñ»Éáõ ´³ÝÏÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ:
êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý áñå»ë ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃÇ µ³ßËáõÙ
³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, »ñµ Ñ³Ûï³ñ³ñíáõÙ »Ý:
(É)

ê»·Ù»Ýï³ÛÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ

´³ÝÏÇ ë»·Ù»Ýï³ÛÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý Ñ»ï¨Û³É ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ë»·Ù»ÝïÝ»ñÇ íñ³`
Ø³Ýñ³Í³Ë µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, Îáñåáñ³ïÇí µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, ²é¨ïñ³ÛÇÝ ¨
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ:
(Ë)

Ð³ñÏáõÙ

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ÁÝÃ³óÇÏ ¨ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇó: Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ñ³ñÏÇ ³ÛÝ Ù³ëÇ, áñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÙÇ³íáñÝ»ñÇÝ Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ×³Ý³ãí³Í` µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ
Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óí³Í
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·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñÇ ¹»åùáõÙ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáõÙ Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ:
ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏÁ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃÇ ·Íáí í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ
ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·áõÙ³ñÝ ¿, áñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ª ÏÇñ³é»Éáí Ñ³ñÏ»ñÇ ³ÛÝ ¹ñáõÛùÝ»ñÁ, áñáÝù áõÅÇ Ù»ç »Ý
»Õ»É Ï³Ù Áëï ¿áõÃÛ³Ý áõÅÇ Ù»ç »Ý »Õ»É Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ý³Ëáñ¹
ï³ñÇÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí Ï³ï³ñí³Í ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ:
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÇ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí: Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ã»Ý ×³Ý³ãíáõÙ Ñ»ï¨Û³É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª ·áõ¹íÇÉ, áñÁ ãÇ Ýí³½»óíáõÙ
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí, ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙ, áñáÝù
³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý áã Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý, áã Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃÇ íñ³, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝ ¹áõëïñ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñ³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñï»Õ
Ù³Ûñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ Ç íÇ×³ÏÇ ¿ í»ñ³ÑëÏ»É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙÁ, ¨
Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ñ³Ï³¹³ñÓíÇ Ùáï ³å³·³ÛáõÙ:
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷áõÙÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ³ÛÝ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É, »Ã» ´³ÝÏÁ ÏÇñ³éÇ ³ÛÝ Ùáï»óáõÙÁ, áñáí ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿
í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ï³Ù Ù³ñ»É Çñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ Ñ³ßí»ïáõ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ:
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ýª ÏÇñ³é»Éáí Ñ³ñÏ»ñÇ ³ÛÝ
¹ñáõÛùÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿, áñ ÏÏÇñ³éí»Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
í»ñçÇÝÝ»ñÁ Ñ³Ï³¹³ñÓ»ÉÇëª ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ³ÛÝ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù áõÅÇ Ù»ç »Ý »Õ»É Ï³Ù
Áëï ¿áõÃÛ³Ý áõÅÇ Ù»ç »Ý »Õ»É Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ:
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ã³÷áí, áñù³Ýáí Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ
³éÏ³ ÏÉÇÝÇ ³å³·³ Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃ, áñÇ ¹ÇÙ³ó Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ãû·ï³·áñÍí³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ íÝ³ëÝ»ñÁ ¨ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð»ï³Ó·í³Í
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ýí³½»óíáõÙ »Ý ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí Ñ³í³Ý³Ï³Ý ã¿, áñ ³éÏ³ ÏÉÇÝÇ Ñ³ñÏíáÕ
ß³ÑáõÛÃ, áñÇ ¹ÇÙ³ó Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
(Í)

ºÏ³ÙïÇ ¨ Í³ËëÇ ×³Ý³ãáõÙ

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ ¨ Í³ËëÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ` ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:
ì³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý, ëå³ë³ñÏÙ³Ý ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÁ, áñáÝù ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÇ Ñ»ï
ÙÇ³ëÇÝ ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý áñå»ë í³ñÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³Ýµ³Å³Ý Ù³ë, Ñ»ï³Ó·íáõÙ »Ý ¨
³ÙáñïÇ½³óíáõÙ »Ý ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ Ï³½ÙáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:
²ÛÉ í×³ñÝ»ñÁ, ÙÇçÝáñ¹³í×³ñÝ»ñÇ ·Íáí »Ï³ÙáõïÁ ¨ Í³ËëÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇë:
Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³ÙáõïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª ß³Ñ³µ³ÅÝÇ
Ñ³Ûï³ñ³ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇÝ:
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí Ï³ï³ñ³Í í×³ñÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ
·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹áíª í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí³Í
Ëñ³ËáõëáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëÇ ³Ýµ³Å³Ý
20

§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À
2018Ã. երրորդ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

Ù³ë í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
(Ï)

ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ` ´³ÝÏÁ áñå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³É
´³ÝÏÁ ×³Ý³ãáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ áñå»ë ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ
å³ÑÇó í³ñÓ³Ï³ÉíáÕ ·áõÛùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³÷áí, Ï³Ù, ó³Íñ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ýí³½³·áõÛÝ
í³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý í×³ñÝ»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ ³ñÅ»ùáí: Üí³½³·áõÛÝ í³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý í×³ñÝ»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ
³ñÅ»ùÁ Ñ³ßí³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áñå»ë ½»ÕãÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇó û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ
ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ, »ñµ ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÏÇñ³é»É, Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ` ´³ÝÏÇ Éñ³óáõóÇã ÷áË³éáõÃÛ³Ý
ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ: êÏ½µÝ³Ï³Ý áõÕÕ³ÏÇ Í³ËëáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý ³ÏïÇíÇ ³ñÅ»ùÇ Ù»ç:
ì³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý í×³ñÝ»ñÁ Ñ³Ù³ã³÷áñ»Ý µ³ßËíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ¨ ãÙ³ñí³Í
å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ýí³½»óÙ³Ý ÙÇç¨: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³ËëÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý áÕç
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ íñ³ ³ÛÝå»ë, áñ Ñ³ßí³ñÏíÇ Ñ³ëï³ïáõÝ ¹ñáõÛù³ã³÷ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:
ì³ñÓ³Ï³ÉÇ ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ
Í³ËëáõÙÝ»ñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý í³ñÓ³Ï³Éí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ` ´³ÝÏÁ áñå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³ïáõ
´³ÝÏÁ ×³Ý³ãáõÙ ¿ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ½áõï
Ý»ñ¹ñÙ³Ý ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí` í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ å³ÑÇó ëÏë³Í:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ½áõï ãÙ³ñí³Í Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³ëï³ïáõÝ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý
·áñÍ³ÏóÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ùá¹»ÉÇ íñ³: êÏ½µÝ³Ï³Ý áõÕÕ³ÏÇ Í³ËëáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÇó ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ù»ç:
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝª ´³ÝÏÁ áñå»ë í³ñÓ³Ï³É
²ÏïÇíÝ»ñÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï éÇëÏ»ñÁ ¨ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ Áëï ¿áõÃÛ³Ý å³ÑíáõÙ »Ý
í³ñÓ³Ï³ÉÇ ÏáÕÙÇó, ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ áñå»ë ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ: ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí í³ñÓ³í×³ñÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë Í³Ëë Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ ³ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ Ù»ç:
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝª ´³ÝÏÁ áñå»ë í³ñÓ³ïáõ
´³ÝÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ÏïÇíÁ` Áëï ³ÏïÇíÇ µÝáõÛÃÇ: ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÇó ëï³óíáÕ í³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ áñå»ë ³ÛÉ
»Ï³Ùáõï: ì³ñÓ³Ï³ÉÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñí³Í ½»Õã»ñÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñÁ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ áñå»ë
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÇó »Ï³ÙïÇ Ýí³½»óáõÙ` Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ëÏ½µÝ³Ï³Ý áõÕÕ³ÏÇ Í³ËëáõÙÝ»ñÁ
³í»É³óíáõÙ »Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ÏïÇíÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇÝ:
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4. üÐØê 9-Ç ³ÝóÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ
Ստորև ներկայացված աղյուսակը ցույց է տալիս 01.01.18թ. ՀՀՄՍ 39-ից ՖՀՄՍ 9 անցման հիմնական արդյունքի
մանրամասնեցված բացվածքը, որն իր ազդեցությունն է ունեցել ëե÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
հաշվետվությունների վրա:
ՀՀՄՍ 39
Հոդված

ՖՀՄՍ 9
Դաս

Գումար

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó
Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ

Վարկեր և այլ
փոխատվությունն
եր

107,616,368

Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ
µ³ÝÏ³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í
ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñ

Վարկեր և այլ
փոխատվությունն
եր

532,675

Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ

Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí
í»ñ³ã³÷íáÕ
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí
Ñ³ßí³éíáÕ

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

3,968,064

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

Իրական
արժեքով` այլ
համապարփակ
ֆինանսական
արդյունքի
միջոցով չափվող

9,888,078

´³ÝÏ»ñáõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í
ÙÇçáóÝ»ñ

Վարկեր և այլ
փոխատվությունն
եր

10,842,890

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù
·áõÙ³ñÝ»ñ

Վարկեր և այլ
փոխատվությունն
եր

8,675,394

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í
³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí
Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ

Վարկեր և այլ
փոխատվությունն
եր

479,640,980

ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ
å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ

Ամորտիզացված
արժեքով
հաշվառվող

43,305,844

Ստացվելիք այլ գումարներ

ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ր

Վարկեր և այլ
փոխատվությունն
եր

X

Հետաձգված հարկ

Վեր
աչա
փում

Պահուստ
ավորում
(26,171)

-

-

(71,765)

(10,990)

(3)

(4,057,632)

(353,112)

(52,720)

(133,132)

941,105
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

Հոդված

Գումար

Դաս

107,590,197

Ամորտիզացված
արժեքով
հաշվառվող

532,675

Ամորտիզացված
արժեքով
հաշվառվող

3,968,064

Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí
í»ñ³ã³÷íáÕ
Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáí
Ñ³ßí³éíáÕ

9,816,313

Իրական
արժեքով` այլ
համապարփակ
ֆինանսական
արդյունքի
միջոցով չափվող

10,831,900

Ամորտիզացված
արժեքով
հաշվառվող

8,675,391

Ամորտիզացված
արժեքով
հաշվառվող

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ
ïñí³Í
³ÙáñïÇ½³óí³Í
³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ
í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ

475,583,348

Ամորտիզացված
արժեքով
հաշվառվող

Ամորտիզացված
արժեքով հաշվառվող
ֆինանսական
ակտիվներ

42,952,732

Ամորտիզացված
արժեքով
հաշվառվող

Ամորտիզացված
արժեքով հաշվառվող
ֆինանսական
ակտիվներ

(52,720)

Ամորտիզացված
արժեքով
հաշվառվող

ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»
ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ
å³Ñáõëï

(133,132)

X

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
¨ ¹ñ³Ýó
Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ
Â³ÝÏ³ñÅ»ù
Ù»ï³ÕÝ»ñÇ
µ³ÝÏ³ÛÇÝ
ëï³Ý¹³ñï³óí³Í
ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñ
Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí
í»ñ³ã³÷íáÕ
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí
Ñ³ßí³éíáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ
Իրական արժեքով`
այլ համապարփակ
ֆինանսական
արդյունքի միջոցով
չափվող
ֆինանսական
ակտիվներ
´³ÝÏ»ñáõÙ
ï»Õ³µ³ßËí³Í
ÙÇçáóÝ»ñ
Ð³Ï³¹³ñÓ
Ñ»ï·ÝÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí
ëï³óí»ÉÇù
·áõÙ³ñÝ»ñ

X

(3,764,420)

Բանկը 01.01.18թ դրությամբ չի ունեցել որևէ ակտիվի մասով վերաչափման արդյունք և ՀՀՄՍ 39-ից ՖՀՄՍ 9
անցման հիմնական արդյունքը եղել է պահուստավորման նոր մոտեցումների կիրառման հետևանքով:
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5. ¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï
01/07/201830/09/2018

01/01/201830/09/2018

01/07/201730/09/2017

01/01/201730/09/2017

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

12,071,262

34,022,647

9,928,570

32,490,275

172,864

468,393

126,749

377,274

298,027

763,264

296,229

825,792

53,937

147,393

33,824

111,185

696,977

2,304,808

769,689

2,169,829

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
ü³ÏïáñÇÝ·Çó ëï³óí³Í »Ï³ÙáõïÝ»ñ
Իրական արժեքով` այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական
ակտիվներñ
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ

60,283

305,081

74,489

146,248

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù
·áõÙ³ñÝ»ñ

117,205

468,858

204,867

486,552

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí

126,647

329,471

141,784

458,400

11,556

99,888

11,612

56,128

13,608,758

38,909,803

11,587,813

37,121,683

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ

2,547,162

8,082,870

3,791,819

11,537,265

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ëïáñ³¹³ëí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ

2,797,710

8,071,695

2,442,899

7,542,189

302,909

925,842

273,257

3,206,945

²ÛÉ

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ

3,573

32,162

2,810

11,613

²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ ¨ »ñ³ßËÇùÝ»ñ

194,780

452,243

108,670

328,029

ÂáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ¹ÇÙ³ó í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ

638,877

1,891,176

489,005

1,222,057

274

2,291

7,164

29,777

6,485,285

19,458,279

7,115,624

23,877,875

7,123,473

19,451,524

4,472,189

13,243,808

²ÛÉ

¼áõïïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï

6. ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³Ùáõï
01/07/201830/09/2018

01/01/201830/09/2018

01/07/201730/09/2017

01/01/201730/09/2017

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

566,734

1,470,238

441,250

1,159,756

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ

239,781

688,553

189,884

509,701

51,439

192,411

53,483

187,757

226,276

619,849

173,830

446,542

Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ

12,346

35,495

24,541

56,821

´ñáÏ»ñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

44,865

118,968

28,072

87,035

38,842

140,769

1,180,283

3,266,283

ºñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙ
Î³ÝËÇÏ³óÙ³Ý, Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ¨ Ñ»é³Ñ³ñ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ
ëå³ë³ñÏÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

²ÛÉ

13,679
924,738

31,456
2,479,067
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7. ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí Í³Ëë
01/07/201830/09/2018

01/01/201830/09/2018

01/07/201730/09/2017

01/01/201730/09/2017

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

12,491

44,459

8,008

32,772

252,127

601,592

175,975

427,015

¸ñ³Ù³ÛÇÝ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ

46,890

122,207

30,034

84,378

²ÛÉ

12,721

43,649

6,279

21,042

324,229

811,907

220,296

565,207

ºñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙ
ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

8. Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ` ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇó ½áõï (íÝ³ë)/ û·áõï
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇó ³é³ç³ó³Í ½áõï
ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ
í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ, áñáÝù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹Çñù»ñÇ Ñ»ç³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

9. ²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ½áõï »Ï³Ùáõï

²ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù áõ í³×³éùÇó ëï³óí³Í ½áõï ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)
²ñï³ñÅáõÛÃÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ëï³óí³Í ½áõï ß³ÑáõÛÃ
(íÝ³ë)

01/07/201830/09/2018

01/01/201830/09/2018

01/07/201730/09/2017

01/01/201730/09/2017

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

864,838

2,600,042

978,842

2,341,785

1,046,577

1,888,810

2,025,419

4,230,595

101,329
966,167

(513,480)
2,086,562

10. ²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ/Í³Ëë»ñ

²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ
êï³óí³Í ïáõÛÅ»ñ ¨ íÝ³ëÝ»ñ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ
²ÛÉ »Ï³Ùáõï

01/07/201830/09/2018

01/01/201830/09/2018

01/07/201730/09/2017

01/01/201730/09/2017

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù
1,073,087

355,489

809,683

409,900

1,299,572

2,463,525

-

-

95,297

233,577

46,234

163,106

1,750,358

3,506,785

456,134

1,236,193
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²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ
îáõÛÅ»ñÇ ¨ ïáõ·³ÝùÝ»ñÇ ·Íáí Í³Ëë»ñ
àã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ûï³ñáõÙÇó Í³Ëë»ñ
ÆÝÏ³ë³óÇ³
²ñÅ»ÃÕÃ³ÛÇÝ ¨ µñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
ºñ³ßËÇù³ÛÇÝ í×³ñÝ»ñ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙÁ »ñ³ßË³íáñáÕ
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ
Ìñ³·ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý ëå³ë³ñÏáõÙ
ì×³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·Íáí Í³Ëë»ñ
²ÛÉ Í³Ëë»ñ

(1,168)

(4,694)

-

-

-

-

-

(58)

(17,026)

(47,445)

(12,825)

(39,084)

(32,082)

(92,661)

(22,770)

(67,334)

(119,981)

(342,847)

(118,044)

(307,722)

(84,070)

(253,277)

(74,285)

(211,173)

(162,328)

(450,211)

(128,348)

(348,305)

(229,177)

(521,421)

(115,743)

(424,618)

(645,832)

(1,712,556)

(472,015)

(1,398,294)

11. ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñ/²ñÅ»½ñÏáõÙÇó Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙÝ»ñ
01/07/201830/09/2018
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/01/201830/09/2018
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/07/201730/09/2017
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/01/201730/09/2017
Ñ³½. ¹ñ³Ù

4,108,760

6,405,504

988,968

3,095,689

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ

463,170

522,158

88,012

139,989

4,571,930

6,927,662

1,076,980

3,235,678

01/07/201830/09/2018

01/01/201830/09/2018

01/07/201730/09/2017

01/01/201730/09/2017

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí Í³Ëë

527,730

1,683,809

265,822

789,112

¶áí³½¹ ¨ ßáõÏ³Û³í³ñáõÙ

139,922

432,702

129,786

464,583

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³

12. ²ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ

340,504

856,128

226,221

650,031

ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý Í³Ëë»ñ

80,276

228,611

75,102

237,086

Î³åÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

35,398

99,002

24,163

78,839

¶áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëë»ñ

21,031

77,326

12,265

80,221

²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ

39,842

125,571

34,325

96,859

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

56,597

136,834

76,410

100,342

¾É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÏáÙáõÝ³É Í³Ëë»ñÇ í×³ñÝ»ñ

24,896

78,136

23,190

71,589

²å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ

13,198

25,470

7,422

22,743

9,558

27,335

62,355

74,030

484

2,286

4,818

14,472

10,381

33,525

7,274

22,015

5,687

17,437

3,694

12,375

153,504

460,424

82,313

282,418

1,459,008

4,284,596

1,035,160

2,996,715

´³ñ»·áñÍáõÃÛáõÝ ¨ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛáõÝ
Ü»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ
¶ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ
Ð³ñÏ»ñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ßË³ï³í³ñÓÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñÏ»ñÇ
¨ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ
²ÛÉ
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13. Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë
01/07/201830/09/2018

01/01/201830/09/2018

01/07/201730/09/2017

01/01/201730/09/2017

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

395,161

1,326,864

257,887

640,887

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇ ß³ñÅª Å³Ù³Ý³Ï³íáñ
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí

(99,245)

485,294

250,817

738,244

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Í³Ëë ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí

295,916

1,812,158

508,704

1,379,131

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë
ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñÇ
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë

2018Ã-ÇÝ ÁÝÃ³óÇÏ ¨ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí ÏÇñ³é»ÉÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 20% (2017Ã-ÇÝª
20%):

²ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÇ Ñ³Ù³¹ñáõÙ
01/01/201830/09/2018

%

01/01/201730/09/2017

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Þ³ÑáõÛÃ ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ

9,881,815

6,764,746

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏª ÏÇñ³é»ÉÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùáí

1,976,363

âÝí³½»óíáÕ Í³Ëë»ñ

(164,205)
1,812,158

20.00%

1,352,949

-1.66%

26,182

18.34%

1,379,131

%

20.0%
0.39%
20.4%

(³) Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí û·ï³·áñÍíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÇ áõ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí û·ï³·áñÍíáÕ
·áõÙ³ñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³é³ç³óÝáõÙ »Ý ½áõï Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 2018Ã. ë»åï»Ùµ»ñի 30-Ç ¨ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:
¶áñÍáÕ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ýí³½»óíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñÙ³Ý
Å³ÙÏ»ï ãáõÝ»Ý:
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñÅÁ 2018Ã. ¨ 2017Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ:
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2018

ØÝ³óáñ¹Á ³é
1 ÑáõÝí³ñÇ
2018Ã.

üÐØê 9-Ç
³½¹»óáõÃÛáõÝ

Þ³ÑáõÛÃáõÙ
Ï³Ù íÝ³ëáõÙ
×³Ý³ãí³Í

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
·áñÍÇùÝ»ñ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ

(30,281)

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ÛÉ ÷áË³éáõ ÙÇçáóÝ»ñ

ØÝ³óáñ¹Á ³é
30 ë»åï»Ùµ»ñÇ
2018Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

(2,384)

-

(32,665)

(84,557)

14,353

8,806

15,052

(46,346)

(197,755)

147,744

(44,270)

-

(94,281)

(1,075,288)
(68,334)
25,243
448,558
(42,690)

779,008

(657,094)
189,185
(7,524)
2,207
25,780

-

(953,374)
120,851
17,719
450,765
(16,911)

(1,025,104)

941,105

(485,294)

15,052

(554,241)

²ÛÉ ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ å³ÑáõëïÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
×³Ý³ãí³Í
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2017

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ
²ÛÉ ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ å³ÑáõëïÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ

ØÝ³óáñ¹Á ³é
1 ÑáõÝí³ñÇ
2017Ã.

Þ³ÑáõÛÃáõÙ
Ï³Ù íÝ³ëáõÙ
×³Ý³ãí³Í

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
×³Ý³ãí³Í

ØÝ³óáñ¹Á ³é
30 ë»åï»Ùµ»ñÇ
2017Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

81,413

(102,874)
(76,977)

-

(21,461)

(11,196)

(88,173)

(197,664)
(1,336,197)

(115,860)
(621,829)

-

(313,524)
(1,958,026)

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ

(45,152)
10,500

4,570
(4,728)

-

(40,582)
5,772

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

362,234

(51,060)

-

311,174

²ÛÉ ÷áË³éáõ ÙÇçáóÝ»ñ

(56,742)

(25,849)

-

(82,591)

(733,344)

(11,196)

(2,187,412)

(1,442,872)

-
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14. ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ

Î³ÝËÇÏÁ ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ
Üáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ ÐÐ Î´-áõÙ
Üáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñáõÙ
- ²²- -Çó ²²+ í³ñÏ³ÝÇßáí
- ²- -Çó ²+ í³ñÏ³ÝÇßáí
- ´- -Çó ´´´+ í³ñÏ³ÝÇßáí
- í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ýáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñáõÙ
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ

30/09/18
Ñ³½. ¹ñ³Ù
15,981,836
74,266,940

31/12/17
Ñ³½. ¹ñ³Ù
18,139,767
76,917,450

14,050
29,648,751
14,768,217
607,143
45,038,161
(33,618)
135,253,319

12,922
7,406,733
5,095,603
43,894
12,559,151
107,616,368

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÇ å³ÑáõëïÇ ß³ñÅÁ
Ñ³½. ¹ñ³Ù
Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ ëÏ½µÇ ÙÝ³óáñ¹
Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ ëÏ½µÇ ÙÝ³óáñ¹Á í»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í üÐØê 9-Ç
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
¼áõï Í³Ëë(»Ï³Ùáõï)
¸áõñë·ñáõÙÝ»ñ
Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹

26,171
68,683
(61,236)
33,618

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÝ ³ÝÑ³ï³å»ë ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý ¨
Ý»ñ³éí³Í »Ý ó³Íñ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ ¸³ëÇ 1-Ç Ù»ç:
ì»ñÁ Ýßí³Í í³ñÏ³ÝÇßÝ»ñÁ Fitch í³ñÏ³Ýß³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý í³ñÏ³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý:
ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ Ýáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý í×³ñÑ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ å³ñï³¹Çñ å³Ñáõëï³íáñÙ³Ý
»ÝÃ³Ï³ ÙÇçáóÝ»ñ: ä³ñï³¹Çñ å³ÑáõëïÝ»ñÁ ¨ë Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É ´³ÝÏÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ« ù³ÝÇ
áñ ¹ñ³ÝóÇó ÙÇçáóÝ»ñÇ »Éù³·ñáõÙÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ã¿:
2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ áõÝÇ ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñ երկու µ³ÝÏերáõÙ (2017Ã.
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝª Ù»Ï), áñáÝó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 2018Ã
սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 38,704,003
Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ
Ï³½ÙáõÙ ¿ 7,406,733 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù:)
2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¨ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ
·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á:
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15. Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ

²ÏïÇíÝ»ñ
ä³ñïù³ÛÇÝ ¨ ýÇùëí³Í »Ï³Ùïáí ³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñ
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »íñáå³ñï³ïáÙë»ñ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ïáñåáñ³ïÇí å³ñï³ïáÙë»ñ
²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáå»ñ
²ñï³ñÅáõÛÃÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ
²ñï³ñÅáõÛÃÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ

30/09/18
Ñ³½. ¹ñ³Ù

31/12/17
Ñ³½. ¹ñ³Ù

5,846,372
505,828
1,688,422

1,443,746
521,780
1,049,673

108,328
140,884
8,289,834

62,835
890,030
3,968,064

1,548
1,548

686,306
686,306

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý
³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ:
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í ã»Ý:
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáå»ñ

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáåÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ
2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¨ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ` Ý»ñ³éÛ³É Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ¨
³Ýí³Ý³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ÷áË³ñÏíáõÙ
»Ý Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ·áñÍáÕ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñáí: ²Ûë ¹»é¨ë ãÙ³ñí³Í
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ãÇñ³óí³Í û·áõïÁ ¨ íÝ³ëÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù
íÝ³ëáõÙ:
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù
2018
2017
Ñ³½. ¹ñ³Ù
Ñ³½. ¹ñ³Ù
²ØÜ ¹áÉ³ñáí ýÇùëí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ í×³ñáõÙ,
²ØÜ ¹áÉ³ñáí ÉáÕ³óáÕ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëï³óáõÙ

108,328

62,835

²Ýí³Ý³Ï³Ý ·áõÙ³ñ
2018
2017
Ñ³½. ¹ñ³Ù
Ñ³½. ¹ñ³Ù
3,510,618

6,931,431

2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÝ áõÝÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáåÇ »ñÏáõ å³ÛÙ³Ý³·Çñ` Ù»ÏÁ
15,000,000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ·áõÙ³ñáí և մեկը 10,000,000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ·áõÙ³ñáí
(2017Ã ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ` ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáåÇ »ñ»ù å³ÛÙ³Ý³·Çñ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ 15,000,000 ²ØÜ
¹áÉ³ñ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ·áõÙ³ñáí և մեկը 10,000,000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ·áõÙ³ñáí): ²Ûë
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ´³ÝÏÁ í×³ñáõÙ ¿ 0.9450% ¨ 1.5850% ýÇùëí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñ ¨
ëï³ÝáõÙ ¿ 6 ³ÙÇë USD-LIBOR-ICE ÉáÕ³óáÕ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³ñ: îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáåÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³ÝáõÙ ¿ 2022Ã-ÇÝ:
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16. Իրական արժեքով` այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներ

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ
ä³ñïù³ÛÇÝ ¨ ýÇùëí³Í »Ï³Ùïáí ³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñ
- ä»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »íñáå³ñï³ïáÙë»ñ
²ÛÉ »ñÏÝ»ñÇ »íñáå³ñï³ïáÙë»ñ
- Îáñåáñ³ïÇí å³ñï³ïáÙë»ñ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ïáñåáñ³ïÇí å³ñï³ïáÙë»ñ
´³ÅÝ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ
- â·Ý³ÝßíáÕ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí

30/09/18
Ñ³½. ¹ñ³Ù

31/12/17
Ñ³½. ¹ñ³Ù

5,127,622
1,948,625
1,268,635

-

1,543,754

-

139,145

-

10,027,781

-

16. ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
31/09/18
Ñ³½. ¹ñ³Ù

31/12/17
Ñ³½. ¹ñ³Ù

-

4,712,578
1,083,830
2,942,639

-

1,042,572

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ
ä³ñïù³ÛÇÝ ¨ ýÇùëí³Í »Ï³Ùïáí ³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñ
- ä»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »íñáå³ñï³ïáÙë»ñ
²ÛÉ »ñÏÝ»ñÇ »íñáå³ñï³ïáÙë»ñ
- Îáñåáñ³ïÇí å³ñï³ïáÙë»ñ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ïáñåáñ³ïÇí å³ñï³ïáÙë»ñ
´³ÅÝ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ
- â·Ý³ÝßíáÕ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí

-

106,458

-

9,888,078

30 սեպտեմբերի 2018Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ Իրական արժեքով` այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի
միջոցով չափվող ֆինանսական ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÇ å³ÑáõëïÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 115,797 Ñ³½
ÐÐ ¹ñ³Ù, áñÁ Ý»ñ³éí³Í ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ù»ç, 01 ÑáõÝí³ñÇ 2018Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í
å³ÑáõëïÁ Ï³ëÙáõÙ ¿ 71,765 Ñ³½ ÐÐ ¹ñ³Ù.
Իրական արժեքով` այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական
³ÏïÇíÝ»ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í »Ý ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ã·Ý³ÝßíáÕ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ:
²Ýí³ÝáõÙÁ
²ñø³
§²ñó³Ë ´³ÝÏ¦
ö´À
SWIFT

¶ñ³ÝóÙ³Ý
»ñÏÇñÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ
´»É·Ç³

ÐÇÙÝ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
ì×³ñ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·
´³ÝÏ³ÛÇÝ
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
¸ñ³Ù³ÛÇÝ
÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ

ì»ñ³ÑëÏíáÕ %
2018Ã.
2017Ã.

2018Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2017Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

3.76%

3.76%

36,429

36,429

0.2%

1.06%

69,250

69,250

0.00%

0.00%

33,466

779

139,145

106,458
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(³) àñáß»ÉÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù ãáõÝ»óáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ
êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ µ³ÅÝ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý
ã·Ý³ÝßíáÕ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ: ²Ûë Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
·áñÍáÕ ßáõÏ³ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, ¨ í»ñç»ñë ï»ÕÇ ã»Ý áõÝ»ó»É ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ ¿ÇÝ
ïñ³Ù³¹ñ»É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ¹ñ³Ýó ÁÝÃ³óÇÏ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ù³ëÇÝ: Æ ÉñáõÙÝ, ½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù»Ãá¹Ç ÏÇñ³éÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ, ÇÝãÁ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³Ûë áÉáñïáõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í
³ÝáñáßáõÃÛ³Ùµ:

17. ´³ÝÏ»ñáõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñ

ÐÐ Î´-áõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñ
ÐÐ Î´-áõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹»åáÝ³óí³Í
ÙÇçáó
Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñïù³ÛÇÝ
·áñÍÇùÝ»ñ
ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñï³ïáÙë»ñ
²ÛÉ µ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñ
îÐ¼Î Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ µ³ÝÏ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ µ³ÝÏ»ñáõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñ
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ µ³ÝÏ»ñáõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í ½áõï ÙÇçáóÝ»ñ

30/09/18
Ñ³½. ¹ñ³Ù

31/12/17
Ñ³½. ¹ñ³Ù

1,276,000

1,423,500

-

628,936

1,119,576
1,119,576
2,395,576

8,726,923
63,531
8,790,454
10,842,890

(1,110)

-

2,394,466

10,842,890

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÁ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý:
îÐ¼Î Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ µ³ÝÏ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉ ûï³ñ»ñÏÛ³ µ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñáõÙ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñáõÙ
Ý»ñ³éí³Í 2017Ã-ÇÝª 62,933 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ,
»ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í ³í³Ý¹Ý»ñÁ:

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ
2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ չáõÝÇ ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñ որևէ µ³ÝÏáõÙ (2017Ã-ÇÝª Ù»Ï
µ³ÝÏáõÙ), áñáÝó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 2017Ã. դեկտեմբերի 31-ին
ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 8,726,923 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù:
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18. Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù
·áõÙ³ñÝ»ñ

öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù
·áõÙ³ñÝ»ñ

30/09/18
Ñ³½. ¹ñ³Ù

31/12/17
Ñ³½. ¹ñ³Ù

4,976,164

8,675,394

4,976,164

8,675,394

(1)

-

4,976,163

8,675,394

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ½áõï
·áõÙ³ñÝ»ñ

¶ñ³í
2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù
·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í ¿ÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ áã å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ 5,220,681 Ñ³½³ñ ÐÐ
¹ñ³Ù Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí (2017 Ã.՝ 9,112,667 Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù):

19. Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
30/09/18

31/12/17

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

405,823,581

416,715,125

87,013,531

61,889,809

2,208,099

1,759,470

8,161,425
4,412,543

6,752,241
4,129,748

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ

507,619,180

491,246,393

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï

(11,532,309)

(11,605,412)

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ½áõï í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ

496,086,871

479,640,981

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ
²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù
·áõÙ³ñÝ»ñ
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí
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³) Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
30/09/18
Ñ³½. ¹ñ³Ù

31/12/17
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ì³ñÏ»ñ Ëáßáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
ì³ñÏ»ñ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ

318,846,402
86,977,179

333,102,167
83,612,957

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ

405,823,581

416,715,125

36,673,078
50,340,453
87,013,531

28,601,855
33,287,954
61,889,809

492,837,112

478,604,934

(11,197,657)
481,639,455

(11,294,202)
467,310,731

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ
²ÛÉ í³ñÏ»ñ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ïñí³Í
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í Ñ³Ù³Ë³éÝ í³ñÏ»ñ
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ½áõï í³ñÏ»ñ

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ß³ñÅÁ Áëï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ
ï»ë³ÏÝ»ñÇ 2018Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ:

ì³ñÏ»ñ
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓ³Ýó
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ì³ñÏ»ñ
³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇÝ

10,776,289

517,913

11,294,202

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ ëÏ½µÇ ÙÝ³óáñ¹Á
í»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í üÐØê 9-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ

14,021,973

1,167,269

15,189,242

5,358,832

1,046,669

6,405,502

2018

¼áõï Í³Ëë
Ü³ÏÇÝáõÙ ¹áõñë ·ñí³Í í³ñÏ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ
¸áõñë ·ñáõÙÝ»ñ
ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»í»ñçÇÝ

153,103

348,876

501,979

(10,437,828)

(461,238)

(10,899,066)

9,096,080

2,101,576

11,197,657

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ß³ñÅÁ Áëï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ
ï»ë³ÏÝ»ñÇ 2017Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ:
2017

ì³ñÏ»ñ
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓ³Ýó

ì³ñÏ»ñ
³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ
Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇÝ

8,490,328

496,044

8,986,372

¼áõï Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙ
Ü³ÏÇÝáõÙ ¹áõñë ·ñí³Í í³ñÏ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ
¸áõñë ·ñáõÙÝ»ñ

5,081,973

375,824

5,457,797

161,236

188,483

349,719

(2,957,248)

(542,437)

(3,499,685)

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»í»ñçÇÝ

10,776,289

517,914

11,294,202
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Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ
áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í
³ÕÛáõë³ÏáõÙ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñÝ »Ý, áñáÝù áõÝ»Ý Ýí³½³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ í³ñÏ³ÛÇÝ
éÇëÏ, ëáíáñ³µ³ñ ³å³Ñáíí³Í µ³ñÓñ³Ï³ñ· ·ñ³íáí (áñå»ë ·ñ³í »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñ Ï³Ù å»ï³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ): È³í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³Ï ¨ å³ñïù»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý É³í
å³ïÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÛÉ í³ñÏ³éáõÝ»ñÁ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý ëï³Ý¹³ñï í³ñÏ³ÝÇßÇ Ù»ç: êï³Ý¹³ñï
í³ñÏ³ÝÇßÇó ó³Íñ í³ñÏ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý ³ÝÑ³ï³å»ë ã³ñÅ»½ñÏí³Í, ëï³Ý¹³ñïÇó ó³Íñ
·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý áõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñÁ:
¸³ë»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 3
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý µ³ÅÝáõÙ:
¸³ë 1
Ð³Ù³Ë³éÝ
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
í³ñÏ»ñ
å³Ñáõëï
Ñ³½ ¹ñ³Ù
Ñ³½ ¹ñ³Ù
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í
í³ñÏ»ñ
ì³ñÏ»ñ Ëáßáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
â³ñÅ»½ñÏí³Í

¸³ë 2
Ð³Ù³Ë³éÝ ²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
í³ñÏ»ñ
å³Ñáõëï
Ñ³½ ¹ñ³Ù
Ñ³½ ¹ñ³Ù

297,776,811

2,367,374

15,910,413

-

-

-

-

-

-

297,776,811

2,367,374

78,572,569

¸³ë 3
Ð³Ù³Ë³éÝ
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
í³ñÏ»ñ
å³Ñáõëï
Ñ³½ ¹ñ³Ù
Ñ³½ ¹ñ³Ù

2,501,886

-

-

-

5,159,179

1,016,952

-

5,159,179

1,016,952

15,910,413

2,501,886

5,159,179

1,016,952

659,704

2,598,694

631,450

-

-

-

-

-

-

5,805,916

1,918,714

ÊÙµ³ÛÇÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í

-

-

-

-

103,358

84,931

²ÝÑ³ï³å»ë ³ñÅ»½ñÏí³Í
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ»ñ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ

-

-

-

-

5,702,558

78,572,569

659,704

2,598,694

631,450

376,349,380

3,027,079

18,509,107

3,133,336

²ñÅ»½ñÏí³Í
²ÝÑ³ï³å»ë ³ñÅ»½ñÏí³Í
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ»ñ Ëáßáñ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
ì³ñÏ»ñ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
â³ñÅ»½ñÏí³Í
²ñÅ»½ñÏí³Í

¸³ë 1
Ð³Ù³Ë³éÝ
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
í³ñÏ»ñ
å³Ñáõëï
Ñ³½ ¹ñ³Ù
Ñ³½ ¹ñ³Ù

¸³ë 2
Ð³Ù³Ë³éÝ ²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
í³ñÏ»ñ
å³Ñáõëï
Ñ³½ ¹ñ³Ù
Ñ³½ ¹ñ³Ù

5,805,916
10,965,095

1,833,783
1,918,714
2,935,666

¸³ë 3
Ð³Ù³Ë³éÝ
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
í³ñÏ»ñ
å³Ñáõëï
Ñ³½ ¹ñ³Ù
Ñ³½ ¹ñ³Ù

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ
â³ñÅ»½ñÏí³Í

35,905,334

211,783

57,499

-

-

-

ÊÙµ³ÛÇÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í

-

-

-

²ÝÑ³ï³å»ë ³ñÅ»½ñÏí³Í

-

-

-

35,905,334

211,783

57,499

²ñÅ»½ñÏí³Í

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ
²ÛÉ í³ñÏ»ñ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ïñí³Í

10,420
10,420

-

710,245

294,694

73,876

48,793

636,369

245,901

710,245

294,694
34
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â³ñÅ»½ñÏí³Í

46,842,326

286,048

406,451

-

-

-

ÊÙµ³ÛÇÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í

-

-

-

²ÝÑ³ï³å»ë ³ñÅ»½ñÏí³Í
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ í³ñÏ»ñ
³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ïñí³Í
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í
í³ñÏ»ñ

-

-

-

46,842,326

286,048

406,451

82,747,660

497,831

463,950

²ñÅ»½ñÏí³Í

81,951

-

-

81,951
92,371

3,091,675

1,216,680

897,544

714,438

2,194,131

502,242

3,091,675

1,216,680

3,801,920

1,511,374

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ
áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏ³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
üÐØê 9-Ç:
¸³ë 1
Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñ
Ñ³½ ¹ñ³Ù

¸³ë 2

¸³ë 3

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï
Ñ³½ ¹ñ³Ù

Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñ
Ñ³½ ¹ñ³Ù

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï
Ñ³½ ¹ñ³Ù

Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñ
Ñ³½ ¹ñ³Ù

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï
Ñ³½ ¹ñ³Ù

306,387,785

2,194,898

19,299,812

3,501,899

-

-

-

-

-

-

7,414,570

4,590,908

-

-

-

-

7,414,570

4,590,908

306,387,785

2,194,898

19,299,812

3,501,899

7,414,570

4,590,908

73,411,181

575,401

3,122,161

566,508

-

-

-

-

-

-

7,079,616

2,592,359

ÊÙµ³ÛÇÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í

-

-

-

-

168,591

106,627

²ÝÑ³ï³å»ë ³ñÅ»½ñÏí³Í

-

-

-

-

6,911,025

2,485,732

73,411,181

575,401

3,122,161

566,508

7,079,616

2,592,359

379,798,966

2,770,299

22,421,973

4,068,407

14,494,186

7,183,267

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í
í³ñÏ»ñ
ì³ñÏ»ñ Ëáßáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
â³ñÅ»½ñÏí³Í
²ñÅ»½ñÏí³Í
²ÝÑ³ï³å»ë ³ñÅ»½ñÏí³Í
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ»ñ Ëáßáñ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
ì³ñÏ»ñ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
â³ñÅ»½ñÏí³Í
²ñÅ»½ñÏí³Í

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ»ñ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó
ïñí³Í í³ñÏ»ñ
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¸³ë 1
Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñ
Ñ³½ ¹ñ³Ù

¸³ë 2
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï
Ñ³½ ¹ñ³Ù

¸³ë 3

Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñ
Ñ³½ ¹ñ³Ù

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï
Ñ³½ ¹ñ³Ù

Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñ
Ñ³½ ¹ñ³Ù

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï
Ñ³½ ¹ñ³Ù

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ

27,804,694

149,847

45,904

8,319

-

-

-

-

-

-

751,530

239,754

ÊÙµ³ÛÇÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í

-

-

-

-

58,588

38,695

²ÝÑ³ï³å»ë ³ñÅ»½ñÏí³Í

-

-

-

-

692,942

201,058

27,804,694

149,847

45,904

8,319

751,530

239,754

30,741,792

165,589

225,501

45,467

-

-

-

-

-

-

2,320,387

558,293

ÊÙµ³ÛÇÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í

-

-

-

-

99,518

79,216

²ÝÑ³ï³å»ë ³ñÅ»½ñÏí³Í

-

-

-

-

2,220,869

479,077

30,741,792

165,589

225,501

45,467

2,320,387

558,293

58,546,486

315,437

271,405

53,786

3,071,918

798,047

â³ñÅ»½ñÏí³Í
²ñÅ»½ñÏí³Í

Ընդամենը հիփոթեքային
վարկեր
²ÛÉ í³ñÏ»ñ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ïñí³Í

â³ñÅ»½ñÏí³Í
²ñÅ»½ñÏí³Í

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ í³ñÏ»ñ
³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ïñí³Í
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í
í³ñÏ»ñ

ì³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ì³ñÏ»ñ
ì³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ³ÏÝÏ³ÉíáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ ÏáõñáõëïÝ»ñÇ
Ù»áõÃÛáõÝÁ: ì»ñçÇÝë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ñ³çáñ¹ 12 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹»ýáÉïÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ,
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ »ñµ ³ÏïÇíÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É í³ñÏ³ÛÇÝ
éÇëÏÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³×: ì»ñçÇÝÇë ¹»åùáõÙ å³ÑáõëïÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ³ÏïÇíÇ ³ÙµáÕç
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÁ: ì³ñÏÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ÑáõëïÁ
Ñ³ßí³ñÏ»ÉÇë ´³ÝÏÁ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ÙÇ ß³ñù ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³, ÇÝãåÇëÇù »Ýª
•
í³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Å³ÙÏ»ï³Ýó ûñ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ù³Ý³ÏÁ ´³ÝÏáõÙ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ,
•

í³ñÏ³éáõÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¿³Ï³Ý í³ïÃ³ñ³óáõÙÁ,

•
ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ í³ïÃ³ñ³óáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
í³ñÏ³éáõÇ íñ³:
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ì³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ Çñ³Ï³ÝóÝ»ÉÇë ´³ÝÏÁ ³é³çÇÝ »ñÏáõ ¹³ë»ñÇ ¹»åùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿
ËÙµ³ÛÇÝ ³ñÅ»½ñÏáõÙ ÇëÏ »ññáñ¹ ¹³ëáõÙ ÇÝãå»ë ËÙµ³ÛÇÝ ³ÛÝå»ë ¿É ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³ñÅ»½ñÏáõÙ:
²ÝÑ³ï³Ï³Ý ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ã³÷Á áñáß»ÉÇë áñáß»ÉÇë` Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É
ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí.
1)

ÎÇñ³éíáõÙ ¿ 10% - 20% ½»Õã ·ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í Çñ³óí»ÉÇ ³ñÅ»ùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:

2)

¶ñ³íÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñÇ ëï³óáõÙÁ Ñ»ï³Ó·íáõÙ ¿ 18 ³Ùëáí:

¶ñ³íÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí í³ñÏ³ÛÇÝ
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ëïáõ·Ù³Ý:
Îáñåáñ³ïÇí Ñ³×³Ëáñ¹Ç í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ýñ³Ý
ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏÇ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ã³÷Á µÝáõÃ³·ñáÕ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ óáõó³ÝÇßÝ ¿: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí,
·ñ³íÁ Éñ³óáõóÇã ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝ ¿, ¨ ´³ÝÏÁ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ·ñ³í ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ Ïáñåáñ³ïÇí
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇó:
Ò»éùµ»ñí³Í ·ñ³íÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý`
•

²ñÅ»ÃÕÃ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ Ï³Ù
³ñÅ»ÃÕÃ»ñ;

•

²é¨ïñ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ, å³ß³ñÝ»ñÇ, ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ¨
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·ñ³í³¹ñáõÙ

•

Ø³Ýñ³Í³Ë í³ñÏ³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·ñ³í³¹ñáõÙ:
´³ÝÏÁ Ý³¨ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ »ñ³ßËÇùÝ»ñ Ù³Ûñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó` Ýñ³Ýó ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
í³ñÏ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï¨áõÙ ¿ ·ñ³íÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇÝ, å³Ñ³ÝçáõÙ Éñ³óáõóÇã ·ñ³í` ¹ñ³
ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ¨ Ñ»ï¨áõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í ·ñ³íÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇÝ`
í³ñÏÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ÑáõëïÇ µ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ:
àã Å³ÙÏ»ï³Ýó ¨ ã³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ³é³í»É³å»ë Ï³Ëí³Í ¿
í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó, ³ÛÉ áã ·ñ³íÇ ³ñÅ»ùÇó, ¨ å³ñï³¹Çñ ã¿, áñ ´³ÝÏÁ Ã³ñÙ³óÝÇ
·ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ µáÉáñ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ:

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñíáõÙ ¿ ·ñ³íÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÁ: ´³ÝÏÇ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý ³é³í»É³·áõÛÝÁ 70%
í³ñÏ/³ñÅ»ù Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ
³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³éÝí³½Ý Ñ³í³ë³ñ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í³ñÏ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
³ñÅ»ùÇÝ` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇÝ áñáßí³Í ³ñÅ»ùÁ:
àñå»ë ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñáí ïñ³Ù³¹ñí³Í ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñÇ
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³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÁ ¨ ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÁ: ì³ñÏ³ÛÇÝ
ù³ñï»ñáí ïñí³Í ³ÛÉ ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý ÙÇçáó ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ
³ßË³ï³í³ñÓÁ: ´Ç½Ý»ë í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áñå»ë ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ÙÇçáó »Ý Í³é³ÛáõÙ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÁ ¨
Ïáñåáñ³ïÇí µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ: ²íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñíáõÙ »Ý ·Ýí³Í
³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÁ: 2018Ã.-Ç սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ù³Ýñ³Í³Ë Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í
í³ñÏ»ñÁ ³å³Ñáíí³Í »Ý »Õ»É ³Ýß³ñÅ ·áõÛùáí, ³ßË³ï³í³ñÓáí, ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ¨
»ñ³ßËÇùÝ»ñáí:

´éÝ³·³ÝÓí³Í ·ñ³í
2018Ã.-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÁ Ó»éù ¿ µ»ñ»É ³Ýß³ñÅ ·áõÛù ` Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ
¹ÇÙ³ó ÁÝ¹áõÝí³Í ·ñ³íÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù ëï³Ý³Éáõ ÙÇçáóáíª 839,290 Ñ³½³ñ
¹ñ³ÙÇ (2017Ã.-ÇÝ` 617,777 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): 2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ µéÝ³·³ÝÓí³Í ·ñ³íÁ
¹³ë³Ï³ñ·í³Í ¿ áñå»ë ³ÛÉ ³ÏïÇí:
´³ÝÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ÝÙ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ å»ïù ¿ í³×³éí»Ý ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ï³ñ×
Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ:

ì³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¨ Áëï ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
ì³ñÏ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñí»É »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ,
áñáÝù Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Í³í³É»É »Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É ×ÛáõÕ»ñáõÙ.

30/09/18

31/12/17

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ø»Í³Í³Ë ³é¨ïáõñ

96,251,574

77,660,198

üÇÝ³ÝëÝ»ñ ¨ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ

42,145,236

74,110,288

Ð³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ/Ù»ï³Éáõñ·Ç³

63,105,503

51,048,122

ÐÛáõñ³Ýáó³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏÙ³Ý áÉáñï

37,209,891

32,463,343

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ

22,565,946

30,072,853

¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ³Ýï³é³å³ÑáõÃÛáõÝ ¨ ÷³Ûï³Ùß³ÏáõÙ

23,016,463

27,180,750

êÝÝ¹Ç ¨ ËÙÇãùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

22,813,046

21,641,394

Ø³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ

25,341,685

21,081,805

¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

22,604,793

17,184,852

²Ýß³ñÅ ·áõÛù

12,327,514

13,297,236

Î³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

11,978,486

13,161,817

7,692,989

9,459,381

²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
îñ³Ýëåáñï
²ÛÉ
²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï

10,869,258

7,827,878

7,901,197

20,525,208

87,013,531

61,889,809

492,837,112

478,604,934

(11,197,657)
481,639,455

(11,294,202)
467,310,731
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´³ÝÏÇ` Ïáñåáñ³ïÇí í³ñÏ»ñÇ (½áõï í³ñÏ»ñ) ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ µ»ñí³Í ¿
Ñ»ï¨Û³É ³ÕÛáõë³ÏáõÙ`
30/09/18

31/12/17

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Հայաստան

339,245,148

312,607,979

ՏՀԶԿ և ԵՄ

12,064,132

46,222,319

Այլ երկրներ

54,514,301

47,108,538

405,823,581

405,938,835

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛáõÝ
2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÝ áõÝÇ ï³ëÝեñÏáõ í³ñÏ³éáõ Ï³Ù Ï³å³Ïóí³Í í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ
ËÙµ»ñ (2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Çª ï³ëÝÛáÃ), áñáÝó ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ
»Ý ´³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë í³ñÏ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 140,807,124 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Çª 163,847,088 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù):

ì³ñÏ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝ
ì³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 30-Ç (¹)
Ï»ïáõÙ, áñï»Õ ³ñï³óáÉí³Í ¿ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇó ÙÇÝã¨ í³ñÏ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ:

µ) ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï

30/09/18

31/12/17

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

4,412,543
(99,298)

4,129,748
(8,259)

4,313,245

4,121,489

2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÝ ãáõÝÇ Ñ³×³Ëáñ¹ (2017Ã-ÇÝª ãáõÝÇ Ñ³×³Ëáñ¹), áñÇ
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á:
2018Ã.-ÇÝ ¨ 2017Ã.-ÇÝ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ñ»ï¨Û³É ß³ñÅÁ`
30/09/18

31/12/17

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ ëÏ½µÇ ÙÝ³óáñ¹
üÐØê 9-áí í»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í ÙÝ³óáñ¹

8,259
127,521

15,445

¼áõï Í³Ëë(»Ï³Ùáõï)

(28,223)

(7,186)

-

-

99,298

8,259

¸áõñë·ñáõÙÝ»ñ
Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹
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·) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
30/09/18

31/12/17

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

1,876,240

491,429

295,294
617,154

947,298
908,848

2,788,688

2,347,575

âí³ëï³Ï³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »Ï³Ùáõï

(580,589)

(588,105)

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï

(221,404)

(289,446)

¼áõï Ý»ñ¹ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝáõÙ

1,986,695

1,470,024

1,241,449

423,387
634,289

Ð³Ù³Ë³éÝ Ý»ñ¹ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñáõÙ
ØÇÝã¨ Ù»Ï ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí
Ø»ÏÇó ÑÇÝ· ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí
ÐÇÝ· ï³ñáõó ³í»É Å³ÙÏ»ïáí

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝáõÙ ½áõï Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ª
ØÇÝã¨ Ù»Ï ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ
Ø»ÏÇó ÑÇÝ· ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ

241,183
504,063

ÐÇÝ· ï³ñáõó ³í»É Å³ÙÏ»ïáí

412,348
1,470,024

1,986,695

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:
¸³ë 1

¸³ë 2

¸³ë 3

Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñ

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï

Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñ

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï

Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñ

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï

Ñ³½ ¹ñ³Ù

Ñ³½ ¹ñ³Ù

Ñ³½ ¹ñ³Ù

Ñ³½ ¹ñ³Ù

Ñ³½ ¹ñ³Ù

Ñ³½ ¹ñ³Ù

ÈÇ½ÇÝ·
â³ñÅ»½ñÏí³Í
²ñÅ»½ñÏí³Í
²ÝÑ³ï³å»ë ³ñÅ»½ñÏí³Í
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÈÇ½ÇÝ·

1,773,947

12,582

-

-

-

-

-

-

-

-

434,152

208,822

-

-

-

-

434,152

208,822

1,773,947

12,582

-

-

434,152

208,822
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êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ` üÐØê 9-áí
í»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í ÙÝ³óáñ¹:

¸³ë 1

¸³ë 2

¸³ë 3

Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñ

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï

Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñ

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï

Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñ

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï

Ñ³½ ¹ñ³Ù

Ñ³½ ¹ñ³Ù

Ñ³½ ¹ñ³Ù

Ñ³½ ¹ñ³Ù

Ñ³½ ¹ñ³Ù

Ñ³½ ¹ñ³Ù

ÈÇ½ÇÝ·
â³ñÅ»½ñÏí³Í

1,059,161

²ñÅ»½ñÏí³Í

-

8,479
-

92975

15466

-

-

-

²ÝÑ³ï³å»ë ³ñÅ»½ñÏí³Í
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÈÇ½ÇÝ·

1,059,161

8,479

92,975

15,466

-

607,659

313,220

607,659

313,220

607,659

313,220

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ
2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ãáõÝÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ, áñáÝó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ
·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á (2017Ã-ÇÝª ÝÙ³Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ ã»Ý »Õ»É):

2018Ã.-ÇÝ ¨ 2017Ã.-ÇÝ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ñ»ï¨Û³É ß³ñÅÁ`

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ ëÏ½µÇ ÙÝ³óáñ¹
üÐØê 9-áí í»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í ÙÝ³óáñ¹
¼áõï Í³Ëë(»Ï³Ùáõï)
¸áõñë·ñáõÙÝ»ñ/í»ñ³¹³ñÓ
Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹

30/09/18

31/12/17

Ñ³½. ¹ñ³Ù
289,446

Ñ³½. ¹ñ³Ù
61,694

337,165

-

150,343

232,973

(266,104)

(5,221)

221,404

289,446

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 30-Ç (¹) Ï»ïáõÙ, áñï»Õ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇó ÙÇÝã¨
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÝ ÁÝÏ³Í
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ:

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ ÏÝùí»É »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï:
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¹) ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
30/09/18
Ñ³½. ¹ñ³Ù
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï

31/12/17
Ñ³½. ¹ñ³Ù

8,161,425

6,752,241

(13,950)

(13,504)

8,147,475

6,738,737

2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ãáõÝÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ, áñáÝó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ
·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á (2017Ã.-ÇÝ` ÝÙ³Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ ã»Ý »Õ»É):
2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ý³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÝ ³ÝÑ³ï³å»ë
³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý:

2018Ã.-ÇÝ ¨ 2017Ã.-ÇÝ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ñ»ï¨Û³É ß³ñÅÁ`

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ ëÏ½µÇ ÙÝ³óáñ¹
üÐØê 9-áí í»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í ÙÝ³óáñ¹
¼áõï Í³Ëë(»Ï³Ùáõï)
¸áõñë·ñáõÙÝ»ñ/í»ñ³¹³ñÓ
Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹

30/09/18

31/12/17

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

13,504

8,382

9,116

-

4,834
-

5122

13,950

13,504

-
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20. ²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ
30/09/18
Ñ³½. ¹ñ³Ù

31/12/17
Ñ³½. ¹ñ³Ù

25,527,850
9,545,979

-

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ
ä³ñïù³ÛÇÝ ¨ ýÇùëí³Í »Ï³Ùïáí ³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñ
- ä»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »íñáå³ñï³ïáÙë»ñ
- Îáñåáñ³ïÇí å³ñï³ïáÙë»ñ
úï³ñ»ñÏñÛ³ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñï³ïáÙë»ñ

-

²ÛÉ

987,645

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ
ÐÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÇ å³Ñáõëï
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ ½áõï

36,061,474

-

(417,837)

-

35,643,637

-

20.ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ
30/09/18
Ñ³½. ¹ñ³Ù

31/12/17
Ñ³½. ¹ñ³Ù

-

30,734,671
2,520,028
3,881,887

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ
ä³ñïù³ÛÇÝ ¨ ýÇùëí³Í »Ï³Ùïáí ³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñ
- ä»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »íñáå³ñï³ïáÙë»ñ
²ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ å³ñï³ïáÙë»ñ
- Îáñåáñ³ïÇí å³ñï³ïáÙë»ñ
úï³ñ»ñÏñÛ³ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñï³ïáÙë»ñ
²ÛÉ

-

200,953
37,337,539

-

5,968,305
5,968,305

ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »íñáå³ñï³ïáÙë»ñ

²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí
ÏáñáõëïÇ å³ÑáõëïÇ ß³ñÅÁ

Ñ³ßí³éíáÕ

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý

³ÏïÇíÝ»ñÇ

ÑÝ³ñ³íáñ

Ñ³½. ¹ñ³Ù
Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ ëÏ½µÇ ÙÝ³óáñ¹
Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ ëÏ½µÇ ÙÝ³óáñ¹Á í»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í
üÐØê 9-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
¼áõï Í³Ëë(»Ï³Ùáõï)
¸áõñë·ñáõÙÝ»ñ
Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹

353,112
64,725
417,837

43

§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À
2018Ã. երրորդ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

21. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
Ñ³½. ¹ñ³Ù
êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ù/
ì»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ù
ØÝ³óáñ¹Á ³é
ÑáõÝí³ñÇ 2018Ã.
²í»É³óáõÙÝ»ñ
úï³ñáõÙÝ»ñ/¹áõñë·ñáõÙÝ»ñ
ØÝ³óáñ¹Á ³é
30 ë»åï»Ùµ»ñÇ 2018Ã.
Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨
³ÙáñïÇ½³óÇ³
ØÝ³óáñ¹Á ³é
ÑáõÝí³ñÇ 2018Ã.
î³ñí³ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨
³ÙáñïÇ½³óÇ³
úï³ñáõÙÝ»ñ/¹áõñë·ñáõÙÝ»ñ

ì³ñÓ³Ï³Éí³Í
·áõÛùÇ
µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ

Ð³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñ
¨ Ï³åÇ
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ

îÝï»ë³Ï³Ý
·áõÛù

öáË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ

àã
ÝÛáõÃ³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

3,382,399

4,507,730

1,538,154

205,511

2,478,033

12,111,827

1,160,473

1,427,577

742,687

6,112

171,471

3,508,320

(112,529)

(748)

(50,457)

(0)

(281,226)

(444,960)

4,430,343

5,934,559

2,230,384

211,623

2,368,278

15,175,187

1,134,931

2,351,831

397,295

74,444

1,026,410

4,984,911

180,051

355,831

69,224

18,071

232,950

856,127

(112,528)

(707)

(47,593)

-

(281,226)

(442,054)

ØÝ³óáñ¹Á ³é
30 ë»åï»Ùµ»ñÇ 2018Ã.

1,202,454

2,706,955

418,926

92,515

978,134

5,398,984

Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù
²é 30 ë»åï»Ùµ»ñÇ 2018Ã.

3,227,889

3,227,604

1,811,458

119,107

1,390,144

9,776,203

ì³ñÓ³Ï³Éí³Í
·áõÛùÇ
µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ

Ð³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñ
¨ Ï³åÇ
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ

îÝï»ë³Ï³Ý
·áõÛù

öáË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ

àã
ÝÛáõÃ³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

1,676,966

3,300,113

609,279

256,026

2,068,706

7,911,089

1,705,434

1,252,164

978,598

39

409,327

4,345,562

-

(44,547)

(49,723)

(50,554)

-

(144,824)

3,382,400

4,507,730

1,538,154

205,511

2,478,033

12,111,827

917,206

2,076,344

404,947

100,100

761,254

4,259,851

217,725

319,512

40,589

24,861

265,156

867,843

Ñ³½. ¹ñ³Ù
êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ù/
ì»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ù
ØÝ³óáñ¹Á ³é
ÑáõÝí³ñÇ 2017Ã.
²í»É³óáõÙÝ»ñ
úï³ñáõÙÝ»ñ/¹áõñë·ñáõÙÝ»ñ
ØÝ³óáñ¹Á ³é
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2017Ã.
Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨
³ÙáñïÇ½³óÇ³
ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ
2017Ã.
î³ñí³ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨
³ÙáñïÇ½³óÇ³
úï³ñáõÙÝ»ñ/¹áõñë·ñáõÙÝ»ñ

-

(44,024)

(48,241)

(50,517)

ØÝ³óáñ¹Á ³é
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2017Ã.

(142,783)

1,134,931

2,351,831

397,295

74,444

1,026,410

4,984,911

Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù
²é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2017Ã.

2,247,469

2,155,899

1,140,859

131,067

1,451,623

7,126,916

44

§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À
2018Ã. երրորդ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

2018Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ã»Ý »Õ»É Ï³åÇï³É³óí³Í ÷áË³éáõÃÛ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñ, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³ÝÁ Ï³Ù ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ (2017Ã-ÇÝ ÝÙ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñ ã»Ý »Õ»É):
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22. ²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ

30/09/18

31/12/17

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

148,679

56,458

1,855,418

1,100,692

445,954

351,161

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

2,450,051

1,508,311

Î³ÝË³í×³ñÝ»ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇÝ

1,773,287

2,162,958

¶ñ³íÇ ïÝûñÇÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ó³Í ³ÏïÇíÝ»ñ

2,974,224

1,479,534

öáùñ³ñÅ»ù ³ÏïÇíÝ»ñ

109,828

126,681

²ÛÉ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ

155,578

448,724

24,794

524,894

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

5,037,711

4,742,791

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ

7,487,762

6,251,102

´ñáÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ
´³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
ú·ï³·áñÍÙ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñáí Ñ³ßÇíÝ»ñ ùÉÇñÇÝ·³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ

²ÛÉ

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ ½áõï

(367,904)

(126,215)

7,119,858

6,124,887

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ß³ñÅÁ 2018Ã. ¨
2017Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ:

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇÝ
Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ ëÏ½µÇ ÙÝ³óáñ¹Á í»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í üÐØê 9-Ç
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
¼áõï Í³Ëë(»Ï³Ùáõï)
¸áõñë·ñáõÙÝ»ñ/վերադարձ
ØÝ³óáñ¹Á Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³ÏÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ

30/09/18

31/12/17

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

126,214

89,162

184,667

-

460,414

122,937

(277,177)

(85,884)

367,904

126,215

23. ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
30/09/18

31/12/17

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

32,014,540

24,360,593

3,457,849

1,924,673

ì³ñÏ»ñ ÐÐ Î´-Çó ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáí

6,970,501

7,389,309

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí

9,346,103

6,012,307

383,064

317,119

52,172,057

40,004,001

Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï í³ñÏ»ñ ¨ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ
³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇó
ºñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï í³ñÏ»ñ ¨ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ
³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇó

Èáñá Ñ³ßÇíÝ»ñ
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2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÝ áõÝÇ áõÃ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ (2017Ã. ãáõÝÇ),
áñÇ ÙÝ³óáñ¹Á ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: Ð³ßíÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ ÙÝ³óáñ¹Á
2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù»É ¿ 135,665,216 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù:
ì³ñÏ»ñ ÐÐ Î´-Çó ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáí
ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ Î´-Ý ´³ÝÏÇÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ í³ñÏ»ñáí, ÇëÏ ´³ÝÏÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ
í³ñÏ»ñ ¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ áñ³Ï³íáñíáÕ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇÝ: ì³ñÏ»ñÇ ÙáÝÇïáñÇÝ·Á ¨
í³ñã³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ §¶»ñÙ³Ý³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù¦ Íñ³·ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³Ï¦ -Ç ÏáÕÙÇó:

24.

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñ
- ²ÝÑ³ïÝ»ñ
- Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù
Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ
- ²ÝÑ³ïÝ»ñ
- Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù

30/09/18
Ñ³½. ¹ñ³Ù

31/12/17
Ñ³½. ¹ñ³Ù

57,809,580
118,489,657

47,010,214
113,246,453

133,600,349
53,328,756

133,849,820
81,064,292

363,228,342

375,170,779

2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÝ áõÝÇ երÏáõ Ñ³×³Ëáñ¹ (2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ` »ñÏáõ Ñ³×³Ëáñ¹), áñáÝó ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ
ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ
Ï³½ÙáõÙ ¿ 24,037,867 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2017Ã ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ Ï³½Ù»É ¿ 44,219,735 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù):

25.

ÂáÕ³ñÏí³Í å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

Ð³ë³ñ³Ï ÙáõñÑ³ÏÝ»ñ
î»Õ³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏí³Í å³ñï³ïáÙë»ñ

30/09/18

31/12/17

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

9,688,317
37,048,387

9,711,295
31,221,300

46,736,704

40,932,595

³) Ð³ë³ñ³Ï ÙáõñÑ³ÏÝ»ñ. 2016Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÁ ÃáÕ³ñÏ»É ¿ ¹áÉ³ñ³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï
ÙáõñÑ³ÏÝ»ñ ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý ResponsAbility Investments AG ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
Ï³é³í³ñíáÕ 4 ÉÛáõùë»Ùµáõñ·Û³Ý ýáÝ¹»ñÇ ÙÇçáóáí, 20,000,000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
·áõÙ³ñáí ¨ 2021Ã. Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïáí: Ð³ë³ñ³Ï ÙáõñÑ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ³é
2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½ÙáõÙ ¿ 9,688,317 Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù:
µ) î»Õ³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏí³Í å³ñï³ïáÙë»ñ. ´³ÝÏÁ ÐÐ-áõÙ áõÝÇ ÃáÕ³ñÏ³Í ÐÐ ¹ñ³Ùáí, ²ØÜ
¹áÉ³ñáí ¨ եվրոÛáí ³Ýí³Ý³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ, áñáÝó ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ï³½ÙáõÙ »Ý 3 ÙÉñ¹ ÐÐ ¹ñ³Ù, 71.1 ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ, ¨ 3 ÙÉÝ ºìðà:
2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ï»Õ³µ³ßËí³Í å³ñï³ïáÙë»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
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³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ï³½ÙáõÙ »Ý 1,360,035 Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù, 43,686,667
Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù ¨ 1,691,549 Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù:
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í å³ñï³ïáÙë»ñÁ óáõó³ÏíáõÙ »Ý Ü²ê¸²ø ú¾Ø¾øê ²ñÙ»ÝÇ³
ýáÝ¹³ÛÇÝ µáñë³ÛáõÙ:

26. ²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ëïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝ

öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

êïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝ

30/09/18

31/12/17

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

112,231,220

98,128,094

112,231,220

98,128,094

40,058,171

40,919,768

(³) ²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ëïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ
2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ յոթ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÇó (2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ª áõÃ), áñáÝó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ
·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ
³Ûë ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý 110,364,104 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç
¹ñáõÃÛ³Ùµª 116,032,654 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù):

(µ) êïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝ
2018Ã. սեպտեմբերի
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý`





30-Ç

¹ñáõÃÛ³Ùµ

ëïáñ³¹³ë

÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÝ

Çñ»ÝóÇó

Î³å³Ïóí³Í ÏáÕÙÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ (5,824,118 Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù), áñÇ
Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³ÝáõÙ ¿ 2021Ã. ÑáõÝí³ñÇ 11-ÇÝ: ì³ñÏ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ
å³Ñ³Ýç»É ÷áË³Ï»ñå»É í³ñÏÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù ¹ñ³ ÙÇ Ù³ëÁ` Ý»ñ³éÛ³É
Ïáõï³Ïí³Í ïáÏáëÝ»ñÁ, ´³ÝÏÇ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ` Éñ³óáõóÇã
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ ÃáÕ³ñÏ»Éáõ ÙÇçáóáí:
²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ (9,724,187
Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù), áñÁ Ù³ñíáõÙ ¿ 2020Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 23-ÇÝ:
ØÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³ó³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ
24,509,866 Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù), áñÁ Ù³ñíáõÙ ¿ 2022Ã. ÑáõÝí³ñÇ 11-ÇÝ:

êÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ëïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÙ³ñí»Ý ´³ÝÏÇ ÙÛáõë µáÉáñ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ù³ñáõÙÇó Ñ»ïá:

(¹)

ê³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ
Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÷áË³éáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ` ´³ÝÏÁ å³ñï³íáñ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ áñáß³ÏÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇÝ:

¿

³å³Ñáí»É
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27. ²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
30/09/18

31/12/17

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

2,247,806

2,173,129

787,409

682,810

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

4,511,564

974,958

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

7,546,779

3,830,897

5,768

10,470

ì×³ñí»ÉÇù ³ÛÉ Ñ³ñÏ»ñ

237,565

264

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

243,333

10,734

7,790,112

3,841,631

²ßË³ï³Ï³½ÙÇÝ í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
Ð³ßí»·ñí³Í Í³Ëë»ñ

Ð»ï³Ó·í³Í »Ï³Ùáõï

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

28. ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É ¨ Ñ»ï·Ýí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ
(³) ÂáÕ³ñÏí³Í Ï³åÇï³É ¨ ¿ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï
Ð³Ûï³ñ³ñí³Í, ÃáÕ³ñÏí³Í ¨ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ
µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 116,564 ëáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙëÇó (2017Ã-ÇÝª 100,273): ´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ
³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 320 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù:
êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÝ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï
ëï³Ý³É Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ ¨ ùí»³ñÏ»É ´³ÝÏÇ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý ¨
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÝ»ñáõÙ` Ù»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëª Ù»Ï Ó³ÛÝ ëÏ½µáõÝùáí:

(µ)

ä³ÑáõëïÝ»ñÇ µÝáõÛÃÁ ¨ Ýå³ï³ÏÁ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³ÑáõëïÁ
Ý»ñ³éáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ñ»ï³·³ Ïáõï³Ï³ÛÇÝ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁª ÙÇÝã¨
³ÏïÇíÝ»ñÇ ³å³×³Ý³ãáõÙÁ Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ:

(գ)

Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ
ì×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ »Ý ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ
ë³ÑÙ³Ýí³Í ´³ÝÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃÇ ã³÷áí:
2018Ã.-Ç եր»ù »é³ÙëÛ³ÏÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó í×³ñí»É »Ý, 1,148,000 հազ ՀՀ
դրամի չափով շահութաբաժին (2017Ã–Ç եր»ù »é³ÙëÛ³ÏÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ßí»·ñí»É ¿ñ
1,241,277 հազ ՀՀ):
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29. ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï:
Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

¶áõÙ³ñ

ä³Ñáõëï

7,265,109

30,315

798,555

1,879

31,052,812

33,351

39,116,476

65,545

ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ·áõÙ³ñ
ºñ³ßËÇùÝ»ñ
²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ
ì³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñÇ ¨ ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñÇ ·Íáí
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íորáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí
å³ÑáõëïÇ ß³ñÅÁ 2018Ã.

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ ëÏ½µÇ
ÙÝ³óáñ¹Á í»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í
üÐØê 9-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
¼áõï Í³Ëë(»Ï³Ùáõï)
¸áõñë·ñáõÙÝ»ñ
Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ
í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹

ºñ³ßËÇùÝ»ñ

²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ

ì³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñÇ ¨
ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñÇ ·Íáí
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

103,555

1,311

28,266

133,132

(73,240)

569

5,085

(67,586)

-

-

-

-

30,315

1,879

33,351

65,545

30. èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ ¿³Ï³Ý ·áñÍáÝ ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ´³ÝÏÇ
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñ ï³ññ ¿: ÐÇÙÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ, áñáÝó »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ´³ÝÏÁ,
Ï³åí³Í »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý, í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÇ Ñ»ï:

(³) èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ
´³ÝÏÇ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ µ³ó³Ñ³Ûï»É, í»ñÉáõÍ»É ¨
Ï³é³í³ñ»É ³ÛÝ éÇëÏ»ñÁ, áñáÝó »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ´³ÝÏÁ, ë³ÑÙ³Ý»É éÇëÏ»ñÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ ¨ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨
ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ í»ñ³ÑëÏ»É éÇëÏ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ
áñáßí³Í ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇÝ: èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ýª ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ,
³é³ç³ñÏíáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ áõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÁÝ¹áõÝí³Í É³í³·áõÛÝ Ùáï»óÙ³Ý
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
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´³ÝÏÇ îÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ í»ñ³ÑëÏáÕ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³ïß³× ³ßË³ï³ÝùÇ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ éÇëÏ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ëáßáñ
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ Ýí³½»óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áõ éÇëÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñáõÙ ´³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Õ»Ï³í³ñÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ý³ Ý³¨ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ
µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý, ã³÷Ù³Ý, Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ
áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ: èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Õ»Ï³í³ñÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý
Ñ³ßí»ïáõ ¿ îÝûñÇÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ýª îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ:
ì³ñÏ³ÛÇÝ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÁª Ã» åáñïý»ÉÇ ¨ Ã» ³é³ÝÓÇÝ
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ï³é³í³ñíáõÙ áõ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý ì³ñÏ³ÛÇÝ
ÏáÙÇï»Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨ ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÏáÙÇï»Ç
(§²äÎÎ¦) ÙÇçáóáí: àñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³ÝÁ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ
µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáíª ´³ÝÏÁ ëï»ÕÍ»լ է í³ñÏ³ÛÇÝ ÏáÙÇï»Ý»ñÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³ª
Ï³Ëí³Í éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ã³÷Çó áõ ï»ë³ÏÇó:
èÇëÏÇ Ã» ³ñï³ùÇÝ, Ã» Ý»ñùÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¨ Ï³é³í³ñíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ´³ÝÏÁ Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿
¹³ñÓÝáõÙ éÇëÏÇ µáÉáñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ ¨ éÇëÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý áõÕÕí³Í
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ áñáßÙ³ÝÁ: ´³óÇ ëï³Ý¹³ñï
í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÇó, èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ï»ÝïñáÝÁ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ, Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáí
Ï³ÝáÝ³íáñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ Ñ»ï` Ýñ³Ýó Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
Ï³ñÍÇùÁ Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

(µ)

ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ
ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó ëï³óíáÕ
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ ï³ï³ÝÙ³Ý éÇëÏÝ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñÇ
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ,
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ³ÛÉ ·Ý³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÁ: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¨
µ³ÅÝ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ µ³ó ¹Çñù»ñÇ ·Íáí, áñáÝù »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý ßáõÏ³ÛÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ ³é³ÝÓÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñÇ áõ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ
÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ:
ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ éÇëÏÇ ³ÛÝåÇëÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ áõ
í»ñ³ÑëÏáõÙÝ »Ý, áñáÝù ÃáõÛÉ Ïï³Ý å³Ñå³Ý»É ³Ûë éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ
ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙª ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³å³Ñáí»Éáí éÇëÏÇ ¹ÇÙ³ó »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý
ûåïÇÙ³É³óáõÙÁ:
ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ ²äÎÎ-Ýª
¶ÉË³íáñ ïÝûñ»ÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃÛ³Ùµ: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÁ
Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇóª èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ
³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
´³ÝÏÁ ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý»Éáí µ³ó ¹Çñù»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ
¹Çñù»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í, áñáÝù Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí í»ñ³ÑëÏíáõÙ, áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨
Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:
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Æ ÉñáõÙÝ, ´³ÝÏÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ µ³½Ù³ÃÇí ëÃñ»ë-Ã»ëï»ñ` ³é³ÝÓÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ
åáñïý»ÉÝ»ñÇ ¨ ´³ÝÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ íÇ×³ÏÇ íñ³ ÙÇ ß³ñù ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ßáõÏ³Û³Ï³Ý
ëó»Ý³ñÝ»ñÇ
ÑÝ³ñ³íáñ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
Ó¨³íáñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:
êÃñ»ë-Ã»ëï»ñÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë áñáß»É ÑÝ³ñ³íáñ íÝ³ëÇ ã³÷Á, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É
Í³Ûñ³Ñ»Õ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ:

(i)

îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏ
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó ëï³óíáÕ
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ ï³ï³ÝÙ³Ý éÇëÏÝ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: ´³ÝÏÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
íÇ×³ÏÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ ·»ñ³Ï³ÛáÕ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ
ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ: ÜÙ³Ý ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³í»É³óÝ»É ïáÏáë³ÛÇÝ
Ù³ñÅ³Ý, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ »Ý Ý³¨ Ýí³½»óÝ»É Ï³Ù Ñ³Ý·»óÝ»É íÝ³ëÝ»ñÇª ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ
³Ýëå³ë»ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ:

îáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³é³í³ñíáõÙ ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç ¨
í»ñ³·ÝáñáßÙ³Ý Ý³Ë³å»ë ë³ÑÙ³Ýí³Í ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ÙÇçáóáí: Üßí³Í ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ Ñ»ï
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ÙáÝÇïáñÇÝ·Ý Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ²äÎÎ-Ç ÏáÕÙÇó, áñÇÝ ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç ³Ù»ÝûñÛ³
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝáõÙ ³ç³ÏóáõÙ ¿ ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÇÝÁ: êïáñ¨ ³Ù÷á÷
Ï»ñåáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
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Ñ³½. ¹ñ³Ù

1-5
ï³ñÇ

²í»ÉÇ ù³Ý
5 ï³ñÇ

²ÝïáÏáë
կամ
ժամկետանց

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

-

-

135,253,319

135,253,319

4,261,936

5,072,290

139,145

10,027,781

-

-

1,274,890

2,394,466

-

-

-

4,976,163

37,685,746

232,165,022

97,261,481

15,443,776

481,639,455

175,025

1,231,366

2,419,858

-

-

4,313,245

112,788

107,936

209,595

903,338

427,453

225,586

1,986,695

5,882,749

1,976,612

288,114

-

-

ØÇÝã¨
3 ³ÙÇë

3-6
³ÙÇë

-

-

413,356

23,547

1,119,576

-

4,976,163

-

58,849,783

40,233,648

486,996

6-12
³ÙÇë

30 ë»åï»Ùµ»ñÇ 2018Ã.
²ÎîÆìÜºð
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó
Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ
Իրական արժեքով` այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
ֆինանսական ակտիվներ
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ
·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í

í³ñÏ»ñ

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող
ֆինանսական ակտիվներ

117,507
-

-

8,147,475

1,112,537

611,251

5,304,055

25,386,765

3,229,029

-

35,643,637

72,953,947

43,128,019

44,836,383

265,136,919

105,990,253

152,336,716

684,382,237

(23,047,951)

(16,294,489)

(3,807,113)

(7,881,530)

(1,140,973)

-

(52,172,057)

-

-

-

-

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Հակադարձ հետգնման պայմանագրերի
գծով վճարվելիք գումարներ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨
³í³Ý¹Ý»ñ
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
êïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ

²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
î³ñµ»ñáõÃÛáõÝ

-

-

-

(58,488,999)

(33,818,748)

(61,223,818)

(33,312,227)

(71,899)

(176,312,650)

(363,228,342)

(10,970,083)

(2,414,459)

(12,070,355)

(17,419,948)

(3,861,860)

-

(46,736,704)

(5,792,545)

-

-

(40,058,171)

-

(34,234,203)

(31,423)

(85,180,767)

(26,991,205)

(2,926)

(37,155)

(19,168)

(211,922,003)

(79,550,323)

(77,104,212)

(64,443,406)

(5,093,900)

(176,312,650)

(112,231,220)
(614,426,494)

3,510,618

(438,827)

(438,827)

(2,632,964)

-

-

-

(135,457,438)

(36,861,131)

(32,706,656)

198,060,549

100,896,353

(23,975,934)

69,955,743
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Ñ³½. ¹ñ³Ù

³ÙÇë

6-12
³ÙÇë

1-5
ï³ñÇ

²í»ÉÇ ù³Ý
5 ï³ñÇ

²ÝïáÏáë
կամ
ժամկետանց

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

-

-

-

-

-

107,616,368

107,616,368

71,032

11,148

227,212

5,553,955

3,918,271

106,460

9,888,078

8,739,698

3,003

194,200

419,556

-

1,486,433

10,842,890

8,675,394

-

-

-

-

-

8,675,394

45,210,195

26,637,844

42,751,699

269,762,881

73,670,449

9,277,663

467,310,731

538,877

2,677,960

54,827

849,825

-

80,569

82,547

148,088

363,572

499,991

295,257

1,470,024

5,112,354

1,626,383

-

-

-

-

6,738,737

3,976,655

6,283,038

-

30,779,169

2,266,982

-

43,305,844

72,404,774

37,321,923

43,376,026

307,728,958

80,355,693

118,782,181

659,969,555

(11,315,455)

(10,279,331)

(9,743,119)

(7,566,112)

(1,099,985)

-

(40,0041,001)

(6,121,693)

-

-

-

-

-

(6,121,693)

(49,540,771)

(33,847,623)

(72,872,974)

(58,579,433)

(73,308)

(160,256,670)

(375,170,779)

(10,044,318)

-

(9,768,608)

(21,119,668)

-

-

(40,932,595)

(34,991,181)

-

-

(5,928,587)

-

-

(40,919,768)

(51,515,318)

(46,549,396)

(2,719)

(29,592)

(31,069)

-

(98,128,94)

(163,528,735)

(90,676,350)

(92,387,420)

(93,223,392)

(1,204,362)

(160,256,670)

(601,276,930)

4,565,943

-

(1,045,216)

(3,520,727)

-

-

-

(86,558,018)

(53,354,427)

(50,056,610)

210,984,839

79,151,331

(41,474,489)

58,692,625

ØÇÝã¨
3 ³ÙÇë

3-6

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2017Ã.
²ÎîÆìÜºð
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ
·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í

í³ñÏ»ñ

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ

4,121,489

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Հակադարձ հետգնման պայմանագրերի
գծով վճարվելիք գումարներ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨
³í³Ý¹Ý»ñ
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
êïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ

²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
î³ñµ»ñáõÃÛáõÝ
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ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñ
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ´³ÝÏÇ ïáÏáë³ÏÇñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ 2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¨
2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ: ²Ûë ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÙÇÝã¨
³Ûë ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ
Ùáï³íáñ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ:

2018

2017

ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛù, %

ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛù, %

ÐÐ ¹ñ³Ù
îáÏáë³ÏÇñ ³ÏïÇíÝ»ñ
Իրական արժեքով` այլ
համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի
միջոցով չափվող
ֆինանսական ակտիվներ
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í
í³ñÏ»ñ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
Ամորտիզացված արժեքով
հաշվառվող ֆինանսական
ակտիվներ

²ÛÉ
³ñï³ñÅáõÛÃ

²ØÜ ¹áÉ³ñ

ÐÐ ¹ñ³Ù

²ØÜ ¹áÉ³ñ

²ÛÉ
³ñï³ñÅáõÛÃ

10.8%

5.2%

-

11.7%

3.8%

-

0.8%

-

-

0.0%

2.8%

-

6.5%

-

-

6.4%

2.8%

–

12.6%

8.7%

7.3%

13.6%

9.0%

8.9%

13.5%

7.3%

1.3%

14.5%

8.1%

12.0%

14.9%

9.0%

14.0%

14.4%

9.3%

14.0%

9.1%

5.9%

-

9.7%

4.1%

-

7.0%

3.0%

0.5%

6.2%

2.5%

1.0%

9.7%

7.0%

3.3%

10.0%

5.8%

3.0%

9.2%

4.1%

2.7%

11.3%

4.6%

3.1%

-

9.4%

–

-

8.5%

-

8.6%

6.9%

3%

8.9%

5.9%

-

îáÏáë³ÏÇñ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í
³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ
êïáñ³¹³ë
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ÛÉ Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñ
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(ii)

²ñï³ñÅáõÛÃÇ éÇëÏ
´³ÝÏÝ
áõÝÇ
ÙÇ
ß³ñù
³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñáí
³ñï³Ñ³Ûïí³Í
³ÏïÇíÝ»ñ
¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ:
²ñï³ñÅáõÛÃÇ éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó ëï³óíáÕ
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ ï³ï³ÝÙ³Ý éÇëÏÝ ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ
÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÝ Áëï ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ 2018Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 30-Ç ¨
2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:

2018

²ØÜ ¹áÉ³ñ

ºíñá

²ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

(Ñ³½.¹ñ³Ù)
²ÏïÇíÝ»ñ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó
Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ
Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ
ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñ
Շահույթի կամ վնասի միջոցով
իրական արժեքով չափվող
ֆինանսական գործիքներ
Իրական արժեքով` այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով
չափվող ֆինանսական ակտիվներ
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù
·áõÙ³ñÝ»ñ
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող
ֆինանսական ակտիվներ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

36,892,941

28,650,870

2,160,426

67,704,237

-

-

542,062

542,062

1,776,653

86,414

-

1,863,067

4,158,817

-

-

4,158,817

139,714

1,847,121

271,099

2,257,934

361,333,324

43,103,885

2,459,939

406,897,148

2,741,156

1,572,089

-

4,313,245

1,713,216

157,450

-

1,870,666

6,966,767

-

275,926

7,242,693

9,742,961

-

-

9,742,961

1,643,007

255,507

378,479

2,276,993

427,108,556

75,673,336

6,087,931

508,869,823

24,048,986

21,877,033

194,692

46,120,711

232,552,107

36,602,392

7,265,592

276,420,091

40,058,171

-

-

40,058,171

86,235,452

16,105,425

-

102,340,877

43,686,668

1,691,549

-

45,378,217

243,562

889,015

190,752

1,323,329

426,824,946

77,165,414

7,651,036

511,641,396

283,610

(1,492,078)

(1,563,105)

(2,771,573)

(378,631)

1,902,810

1,596,156

3,120,335

(95,021)

410,732

33,051

348,762

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨
³í³Ý¹Ý»ñ
êïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ÛÉ Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñ
´³ÝÏÇ ÏáÕմÇó ÃáÕ³ñÏí³Í արժեթղթեր
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
¼áõï ¹ÇñùÁ
²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
¼áõï ¹ÇñùÁª Ý»ñ³éÛ³É ³Í³ÝóÛ³É
·áñÍÇùÝ»ñ
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2017

²ØÜ ¹áÉ³ñ

ºíñá

²ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

(Ñ³½.¹ñ³Ù)
²ÏïÇíÝ»ñ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó
Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ
Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ
ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñ
Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական
արժեքով չափվող ֆինանսական
գործիքներ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí
í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨
³í³Ý¹Ý»ñ
êïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ÛÉ Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñ
´³ÝÏÇ ÏáÕմÇó ÃáÕ³ñÏí³Í արժեթղթեր
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
¼áõï ¹ÇñùÁ
²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
¼áõï ¹ÇñùÁª Ý»ñ³éÛ³É ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñ

25,075,556

5,331,961

4,107,302

34,514,819

-

-

532,675

532,675

1,155,334

176,446

-

1,331,780

4,525,746

-

-

4,525,746

8,954,329

174,030

11,240

9,139,599

852,065

-

-

852,065

350,982,331

3,126,451

36,265,542
1,003,297

3,921,191
-

391,169,064
4,129,748

1,366,918

183,331

-

1,550,249

5,403,801

-

707,154

6,110,955

12,565,111

-

-

12,565,111

1,530,736

198,305

56,153

1,785,194

415,538,378

43,332,912

9,335,715

468,207,005

24,179,459

5,976,771

53,642

30,209,872

6,121,693

6,121,693

226,317,577

26,725,025

6,629,080

259,671,682

40,919,768
88,171,140

-

-

40,919,768
88,171,140

36,597,654

1,753,359

-

38,351,013

573,228

145,807

76,951

795,986

422,880,519

34,600,962

6,759,673

464,241,154

(7,342,141)

8,731,950

2,576,042

3,965,851

11,962,384

(8,701,500)

(2,043,075)

1,217,809

4,620,243

30,450

532,967

5,183,660
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2018Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 30-Ç ¨ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ
³ñÅ¨áñáõÙÁ Ñ»ï¨Û³É ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³í»É³óÝ»ñ (ÏÝí³½»óÝ»ñ) ë»÷³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉÁ ¨ ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ã³÷áí: ²Ûë
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ½áõï ÑÇÙáõÝùáíª ³é³Ýó Ñ³ñÏ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ ¨
ÑÇÙÝí³Í ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ´³ÝÏÁ
¹Çï³ñÏáõÙ ¿ áñå»ë ÑÝ³ñ³íáñ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³ÝÏ³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ: ì»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ
»ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ ÙÛáõë µáÉáñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ,
ÏÙÝ³Ý ³Ý÷á÷áË:
2018Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 30-Ç ¨ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ
³ñÅ»½ñÏáõÙÁ í»ñáÝßÛ³É ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏáõÝ»Ý³ñ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ³éáõÙáí
ÝáõÛÝª ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ï³é³Ï ³½¹»óáõÃÛáõÝ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ íñ³ª å³ÛÙ³Ýáí, áñ ÙÛáõë
µáÉáñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ ÏÙÝ³Ý ³Ý÷á÷áË:

2018Ã.
Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù
²ñÅ¨áñáõÙ
íÝ³ë
Ñ³½. ¹ñ³Ù
ÐÐ ¹ñ³ÙÁ ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ÐÐ ¹ñ³ÙÁ ºíñáÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

(·)

2017Ã.
²ñÅ¨áñáõÙ

Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù
íÝ³ë
Ñ³½. ¹ñ³Ù

6.00%

5,701.26

6.00%

(277,215)

11.00%

(45,180)

11.00%

(3,350)

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ
ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÝ³ë Ïñ»Éáõ éÇëÏÝ ¿, »ñµ ÷áË³éáõÝ Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
ÏáÕÙÝ Ç íÇ×³ÏÇ ãÇ ÉÇÝáõÙ Ï³ï³ñ»É Çñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ´³ÝÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ´³ÝÏÁ
Ùß³Ï»É ¿ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ (Ã»° ×³Ý³ãí³Í
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ Ã»° ã×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ)
Ï³é³í³ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ,
Ý»ñ³éÛ³É
åáñïý»ÉÇ
Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ óáõóáõÙÝ»ñÁ ¨ ì³ñÏ³ÛÇÝ ÏáÙÇï»Ç áõ èÇëÏ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ëï»ÕÍáõÙÁ, áñáÝù ³ÏïÇíáñ»Ý í»ñ³ÑëÏáõÙ »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ:
´³ÝÏÇ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó:
ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ª






í³ñÏ³ÛÇÝ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ¨ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ,
í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ¨ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ) í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ,
·ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ,
í³ñÏ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,
í³ñÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ í³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨ ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ:

Îáñåáñ³ïÇí í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÁ å³ïñ³ëïíáõÙ ¨ í»ñÉáõÍíáõÙ »Ý Îáñåáñ³ïÇí
µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:
Îáñåáñ³ïÇí µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñãáõÃÛáõÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ´³ÝÏÇ
Ïáñåáñ³ïÇí í³ñÏ»ñÇ åáñïý»ÉÇ Ñ³Ù³ñ: ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý
Ñ³×³Ëáñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
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Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý íñ³: ²ÛÝáõÑ»ï¨, í³ñÏ³ÛÇÝ ¹ÇÙáõÙÁ ¨ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ
³ÝóÝáõÙ »Ý ³ÝÏ³Ë áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, áñÁ
ï³ÉÇë ¿ »ñÏñáñ¹ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ՝ ëïáõ·»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ í³ñÏ³ÛÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: ì³ñÏ³ÛÇÝ ÏáÙÇï»Ý ëïáõ·áõÙ ¿ í³ñÏÇ ¹ÇÙáõÙÁ
ì³ñÏ³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: Ü³Ëù³Ý í³ñÏ³ÛÇÝ
ÏáÙÇï»Ç í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ, ³é³ÝÓÇÝ ·áñÍ³ñùÝ»ñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ý Ý³¨
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó՝ Ï³Ëí³Í éÇëÏ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:
´³ÝÏÁ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ í³ñÏ»ñÇ íÇ×³ÏÁ ¨ Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí
í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ Çñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ç ³Ù»Ý³í»ñçÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
í³ñÏ³éáõÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í Ï³Ù ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ³ÛÉ Ï»ñå Ó»éù µ»ñí³Í
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ í³ñÏÇ
¹ÇÙáõÙÝ»ñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ý Ù³Ýñ³Í³Ë í³ñÏ³íáñÙ³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:
´³óÇ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó, áÕç í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ
¿ èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó՝ í³ñÏ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:
´³ÝÏÇ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á áñå»ë Ï³ÝáÝ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
³ñÅ»ùÝ»ñáõÙ ¨ ã×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ Ñ³ßí³ÝóáõÙÝ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ åáï»ÝóÇ³É
í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý íñ³:
êáíáñ³µ³ñ ·ñ³í ãÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Íáí
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ Ï³ï³ñ³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ å³ÑíáõÙ »Ý
áñå»ë Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÷áË³éáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ë:
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·ñ³íÇ ¨ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ
Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 18-áõÙ:
â×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ
éÇëÏÇÝ »ÝÃ³Ï³ ÉÇÝ»Éáõ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 32-áõÙ:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ÝóáõÙ
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝùª



»Ý

Ñ³ßí³ÝóíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ï³Ù
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ
Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ÝÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³é³ñÏ³ª
³ÝÏ³Ë ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, Ã» ³ñ¹Ûáù ³Û¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ñ³ßí³ÝóíáõÙ »Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, Ã» áã:

ÜÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ³Í³ÝóÛ³É ùÉÇñÇÝ·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ, Ñ»ï·ÝÙ³Ý
·ÉË³íáñ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÷áË³éáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ: ÜÙ³Ý³ïÇå
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ« í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ,
Ñ³Ï³¹³ñÓ í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÷áË³éáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ:
²ÛÝåÇëÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý í³ñÏ»ñÁ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñÁ ã»Ý µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ëïáñ¨
Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ Ñ³ßí³ÝóíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:
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´³ÝÏÁ ëï³ÝáõÙ ¨ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ·ñ³í ßáõÏ³ÛáõÙ ßñç³Ý³éíáÕ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ï»ëùáí í³×³éùÇ ¨
Ñ»ï·ÝÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ, Ñ³Ï³¹³ñÓ í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ·Íáí:
ÜÙ³Ý ·ñ³íÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáõÙ »Ý áÉáñïáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ëï³Ý¹³ñï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ
áñå»ë ·ñ³í ëï³óí³Í/ïñ³Ù³¹ñí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ·ñ³í³¹ñí»É Ï³Ù í³×³éí»É ·áñÍ³ñùÇ
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ í»ñ³¹³ñÓí»Ý ÙÇÝã¨ ·áñÍ³ñùÇ ³í³ñïÁ: ²Ûë
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇÝ Çñ³íáõÝù »Ý ï³ÉÇë Ý³¨ ¹³¹³ñ»óÝ»É
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍ³ñùÁª å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇ ÏáÕÙÇó ·ñ³í ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ³ÝÏ³ñáÕáõÃÛ³Ý
å³ï×³ááí:
ì»ñÁ Ýßí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ã»Ý µ³í³ñ³ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ
Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: ä³ï×³éÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³Ûë å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ï³ÉÇë »Ý ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ
Ñ³ßí³Ýó»Éáõ Çñ³íáõÝù, áñÝ Çñ³·áñÍ»ÉÇ ÙÇ³ÛÝ ´³ÝÏÇ Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó
å³ñï³Ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý« ³Ýí×³ñáõÝ³Ï ¹³éÝ³Éáõ Ï³Ù ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ: ´³óÇ ³Û¹,
´³ÝÏÁ ¨ í»ñçÇÝÇë å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ ãáõÝ»Ý Ñ³ßí³ñÏÁ ½áõï ÑÇÙáõÝùáí Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ï³Ù
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ÏïÇíÝ Çñ³óÝ»Éáõ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ:

(¹)

Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ
Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ ´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë, áñáÝù Ù³ñíáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³Ù Ù»Ï ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ÙÇçáóáí: ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý
¨
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ
¨/Ï³Ù
í»ñ³ÑëÏíáÕ
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ¿³Ï³Ý ·áñÍáÝ:
²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ
ëáíáñ³Ï³Ý ã¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ï³ñ³µÝáõÛÃáõÃÛ³Ùµ ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ³ÝáñáßáõÃÛ³Ùµ: ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë µ³ñÓñ³óÝ»É ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ Ù»Í³óÝ»É
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ:
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ ³å³Ñáí»É µáÉáñ
³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáóÝ»ñÁ` ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: ´³ÝÏÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨
Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó:
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ ³å³Ñáí»É µáÉáñ
³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáóÝ»ñÁ` ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: ´³ÝÏÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨
Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ ²äÎÎ-Ç ÏáÕÙÇó:
´³ÝÏÁ Ó·ïáõÙ ¿ ³ÏïÇíáñ»Ý å³Ñå³Ý»É ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í ¨ Ï³ÛáõÝ
Ï³éáõóí³ÍùÁ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñÇó ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
ëï³óí³Í »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï áõ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï í³ñÏ»ñÁ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ¨
³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñÁ: ÆÝãå»ë Ý³¨ ´³ÝÏÁ Ó·ïáõÙ ¿ ³å³Ñáí»É µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ
µ³½Ù³½³Ý»óí³Í åáñïý»Éª Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ ³ñ³· áõ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ
µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ª




¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ Áëï ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ¨
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ, ³Ûë Ñáëù»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³Ñ³ÝçíáÕ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¹Çï³ñÏáõÙ,
ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ µ³½Ù³½³Ý»óí³Í Ï³éáõóí³ÍùÇ å³Ñå³ÝáõÙ,
å³ñïù»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ¨ Ï³éáõóí³ÍùÇ Ï³é³í³ñáõÙ,
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å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ í³ñáõÙ,
µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ å³Ñå³ÝáõÙ, áñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ
Çñ³óÝ»É áñå»ë ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñÑáëùÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý Ï³Ù
Ýí³½Ù³Ý ¹»åùáõÙ,
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ,
ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ
Ñ»ï
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏáõÙ:

²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÇÝÁ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇó ëï³ÝáõÙ ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ áõ ³å³·³ÛáõÙ
åÉ³Ý³íáñíáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ
Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ²ÛÝáõÑ»ï¨, ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÇÝÁ Ó¨³íáñáõÙ ¿ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý åáñïý»É, áñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí
å³ÑíáÕ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Çñ³óí»ÉÇ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇó, µ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇó ¨ ³ÛÉ
ÙÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇó՝ Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ³å³Ñáí»É Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³í³ñ³ñ
Ù³Ï³ñ¹³Ï ´³ÝÏáõÙ:
²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÇÝÁ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¹ÇñùÁ ûñ³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ï³ÝáÝ³íáñ «ëÃñ»ëÃ»ëÃ»ñ» Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ·Íáí՝ ßáõÏ³ÛÇ ëáíáñ³Ï³Ý ¨ ³í»ÉÇ ËÇëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
»ÝÃ³¹ñáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ùµ: êáíáñ³Ï³Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ´³ÝÏÇ
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¹ÇñùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ý»ñ³éáÕ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý í»ñ³¹³ë Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ß³µ³Ã³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí: ´³ÝÏÇ
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÁ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ ²äÎÎ-Ý, ÇëÏ
²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÇÝÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù:
ì»ñáÝßÛ³É ¨ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇó Ý»ñ·ñ³íí³Í
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù»ç Ý»ñ³éí³Í »Ý ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó Ý»ñ¹ñí³Í Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ
³í³Ý¹Ý»ñÁ: ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇù Ï³ñáÕ »Ý ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ
»ï å³Ñ³Ýç»É Çñ»Ýó Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÁ: ²Ûë ³í³Ý¹Ý»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý Áëï
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ:
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2018Ã. սեպտեմբերի 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ
Áëï Ù³ñÙ³Ý ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ:
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հազ. դրամ

Ցպահանջ և մինչև 1
ամիս

1- ից 3 ամիս

2018Ã. երրորդ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ
Ավելի քան
1-ից 5 տարիýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
5 տարի
Անժամկետ ÏÇóԺամկետանց
Ընդամենը
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

3- ից 12 ամիս

Ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորներ
Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական
գործիքներ
Իրական արժեքով` այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով
չափվող ֆինանսական ակտիվներ

135,253,319

-

-

-

-

-

-

135,253,319

-

-

-

-

-

542,062

-

542,062

359,488

13,722

162,218

4,443,075

3,311,331

8,289,834

206,298

207,057

141,054

4,261,936

5,072,290

139,145

-

10,027,781

Բանկերին տրված վարկեր և փոխատվություններ

1,119,576

-

-

-

-

1,274,890

-

2,394,466

Հակադարձ հետգնման պայմանագրերի գծով ստացվելիք գումարներ

4,976,163

-

-

-

-

-

-

4,976,163

Հաճախորդներին տրված վարկեր

9,641,422

50,532,028

79,269,622

230,219,860

96,532,748

-

15,443,776

481,639,455

369,681

117,314

1,406,391

2,419,858

-

-

-

4,313,245

Պահանջներ ակրեդիտիվների գծով
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

40,541

72,246

317,531

903,338

427,453

-

225,586

1,986,695

Ֆակտորինգի գծով ստացվելիք գումարներ

640,829

5,241,920

2,264,726

-

-

-

-

8,147,475

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ

911,421

201,116

5,915,306

25,386,765

3,229,029

-

-

35,643,637

-

-

-

-

-

9,776,203

-

9,776,203

Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ
Ընթացիկ հարկային ակտիվ
Այլ ակտիվներ
Ընդամենը ակտիվներ
Պարտավորություններ
Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական
գործիքներ
Հակադարձ հետգնման պայմանագրերի գծով վճարվելիք գումարներ
Բանկերի ավանդներ և մնացորդներ
Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և ավանդներ
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
Ստորադաս փոխառություններ
Այլ ներգրավված միջոցներ
Հետաձգված հարկային պարտավորություններ
Այլ պարտավորություններ

143,357

143,357

2,034,606

2,998,931

1,636,436

449,885

-

7,119,858

155,553,345

59,384,335

91,256,640

267,634,833

108,572,851

12,182,185

15,669,362

710,253,551

-

-

-

-

-

1,548

1,548
-

-

8,026,842

15,021,110

20,101,602

7,881,530

1,140,973

-

-

52,172,057

80,254,520

69,035,493

128,541,970

85,324,459

71,899

-

-

363,228,342

108,944

1,205,125

14,484,720

30,937,916

-

-

-

46,736,704

-

-

678,244

39,379,927

-

-

-

40,058,171

5,295,163

17,873,126

11,272,455

72,967,248

4,823,228

-

-

112,231,220

-

-

554,241

-

-

-

-

-

-

-

554,241
7,855,657

4,517,299

473,277

2,865,081

Ընդամենը պարտավորություններ

98,204,317

103,608,131

178,498,313

236,491,079

6,036,100

-

-

622,837,940

Զուտ դիրքը

57,349,028

(44,223,796)

(87,241,673)

31,143,753

102,536,751

12,182,185

15,669,362

87,415,611
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մինչև 1 ամիս

1- ից 3 ամիս

3- ից 12 ամիս
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Ժամկետանց
Ընդամենը
2018Ã. երրորդ
»é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ավելի քան
5 տարի

1-ից 5 տարի

Ակտիվներ

Անժամկետ

107,616,368

-

-

-

-

-

-

107,616,368

-

-

-

-

-

532,675

-

532,675

116,092

836,773

5,190

2,598,278

411,731

-

-

228,028

5,626,045

3,927,545

106,461

Բանկերին տրված վարկեր և փոխատվություններ

9,356,457

-

-

-

-

1,486,433

Հակադարձ հետգնման պայմանագրերի գծով ստացվելիք
գումարներ

8,675,394

-

-

-

-

-

-

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված
ձուլակտորներ
Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող
ֆինանսական գործիքներ
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

3,968,064
-

9,888,078
10,842,890
8,675,394

16,472,285

24,890,862

61,554,619

253,415,202

101,700,102

-

9,277,662

467,310,731

Պահանջներ ակրեդիտիվների գծով

87,826

472,145

2,716,696

844,822

-

-

-

4,121,489

Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

33,729

46,840

230,635

363,572

499,991

-

295,257

1,470,024

1,605,775

3,506,579

1,626,383

-

-

-

-

6,738,737

250,184

3,726,470

6,283,038

30,779,169

2,266,983

-

43,305,844

-

-

7,126,916

-

7,126,916

355,091

-

6,124,888
677,722,098

Հաճախորդներին տրված վարկեր

Ֆակտորինգի գծով ստացվելիք գումարներ
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ
Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ
Այլ ակտիվներ
Ընդամենը ակտիվներ

-

-

-

1,649,866

677,401

3,442,530

145,863,976

34,157,070

76,087,119

293,627,088

108,806,352

9,607,576

9,572,919

74,877

611,429

-

-

-

-

-

Պարտավորություններ
Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող
ֆինանսական գործիքներ
Հակադարձ հետգնման պայմանագրերի գծով վճարվելիք
գումարներ

6,121,693

6,121,693

Բանկերի ավանդներ և մնացորդներ

10,813,773

501,682

20,022,450

7,566,112

1,099,985

Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և ավանդներ

75,395,507

55,390,566

139,347,562

104,963,837

73,308

197,081

158,512

9,768,530

30,808,472

-

Ստորադաս փոխառություններ

1,061,822

395,743

39,462,203

-

Այլ ներգրավված միջոցներ

1,176,595

8,990,221

24,365,684

57,684,363

5,911,231

Ընթացիկ հարկային պարտավորություն

-

-

990,256

-

-

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ

-

-

0

1025103

-

967,739

111,902

2,761,990

-

-

Ընդամենը պարտավորություններ

95,809,087

66,160,055

197,256,472

241,510,090

Զուտ դիրքը

50,054,889

(32,002,985)

(121,169,353)

52,116,998

Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

Այլ պարտավորություններ

686,306

-

40,004,001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,084,524

-

-

607,820,226

101,721,828

9,607,576

9,572,919

69,901,872

375,170,779
40,932,595
40,919,768
98,128,094
990,256
1,025,103
3,841,631
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Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ
Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ óå³Ñ³Ýç å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ ¿: ²Ûë
Ýå³ï³Ïáí Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, Ýáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñÁ, ÐÐ
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý, ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ¨ ³ÛÉ Ïáñåáñ³ïÇí
å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ ·áñÍáõÙ ¿ ³ÏïÇí ¨ Çñ³óí»ÉÇ ßáõÏ³, áñáÝù ·ñ³í³¹ñí³Í ã»Ý
Ï³Ù áñáÝó û·ï³·áñÍáõÙÝ ³ÛÉ Ï»ñå ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ã¿: òå³Ñ³Ýç å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ý»ñ³éáõÙ »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñÁ ¨ óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Áëï
å³Ñ³ÝçÇ Ù³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Çñ³óí»ÉÇ
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ óå³Ñ³Ýç å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ:
2018Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2017Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

²é 30 ë»åï»Ùµ»ñÇ

106%

123%

ØÇçÇÝÁ ë»åï»Ùµ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

100%

126%

ì»ñÁ Ýßí³Í Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ý³¨ ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³Ý³ã³÷Ç Ñ»ï Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ (áã å³Ï³ë ù³Ý 60%):

31. Î³åÇï³ÉÇ Ï³é³í³ñáõÙ
´³ÝÏÇ Ï³åÇï³ÉÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ »Ý Ñ³Ùá½í»É ´³ÝÏÇ` Ï³åÇï³ÉÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñï³ùÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨, áñ ´³ÝÏÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ µ³ñÓñ
í³ñÏ³ÛÇÝ í³ñÏ³ÝÇß áõ Ï³åÇï³ÉÇ É³í óáõó³ÝÇßÝ»ñ` ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ ³ç³Ïó»Éáõ ¨ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùÁ ³é³í»É³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
´³ÝÏÁ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ Çñ Ï³åÇï³ÉÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ×ß·ñïáõÙÝ»ñ ïÝï»ë³Ï³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý éÇëÏ³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
Î³åÇï³ÉÁ å³Ñå³Ý»Éáõ Ï³Ù ¹ñ³ Ù»ç ×ß·ñïáõÙÝ»ñ ÙïóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ×ß·ñï»É
µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ í×³ñí»ÉÇù ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ, í»ñ³¹³ñÓÝ»É Ï³åÇï³ÉÁ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ Ï³Ù
ÃáÕ³ñÏ»É ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ: Ü³ËÏÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ áã ÙÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ãÇ »Õ»É
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÙ, ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñáõÙ:
´³ÝÏÇ Ï³åÇï³ÉÇ ã³÷Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¨ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó:
´³ÝÏÁ áñå»ë Ï³åÇï³É ×³Ý³ãáõÙ ¿ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ µ³ÝÏ»ñÇ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ: ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³åÇï³ÉÇ Ý»ñÏ³ÛÇë å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, áñáÝù
ÑÇÙÝí³Í »Ý ´³½»ÉÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ íñ³, µ³ÝÏ»ñÁ å»ïù ¿ ³å³Ñáí»Ý, áñå»ë½Ç
Ï³åÇï³ÉÇ ¨ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ (§Ï³åÇï³ÉÇ
Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇß¦) µ³ñÓñ ÉÇÝÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó: 2018Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ
30-Ç ¨ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ï³½ÙáõÙ ¿
12%:
2018Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 30-Ç ¨ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÇ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý
óáõó³ÝÇßÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ:
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ÐÐ Î´-Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³ßí³ñÏí³Í
Ï³åÇï³ÉÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ 2018Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 30-Ç ¨ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç
¹ñáõÃÛ³Ùµ:
30/09/18

31/12/17

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

²áõ¹Çï ã³Ýó³Í

²áõ¹Çï ã³Ýó³Í

´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É

37,300,480

32,087,360

¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï

16,968,726

7,755,180

ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É

64

§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À
2018Ã. երրորդ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
¶ÉË³íáñ å³Ñáõëï

4,809,146

4,424,146

âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ

23,957,021

20,510,460

Üí³½»óáõÙÝ»ñ

(6,778,222)

(4,342,458)

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É

76,257,151

60,434,688

152,255

338,214

17,570,644

25,560,480

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Éñ³óáõóÇã Ï³åÇï³É

17,722,899

25,898,694

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³É

93,980,050

86,333,382

701,603,563

660,088,644

13.40%

13.08%

Èñ³óáõóÇã Ï³åÇï³É
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï
êïáñ³¹³ëí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ (áã ³í»É, ù³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉÇ 50%-Á)

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ
(ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ)

ïáÏáë³ÛÇÝ

èÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý éÇëÏ»ñÇ ÏßéÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ ÙÇçáóáí, áñáÝù
¹³ë³Ï³ñ·í³Í »Ý Áëï µÝáõÛÃÇ ¨ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÏïÇíÇ áõ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇ Ñ»ï
Ï³åí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ó³ÝÏ³ó³Í
ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ·ñ³í Ï³Ù »ñ³ßËÇù:
ÜÙ³Ý³ïÇå Ùáï»óáõÙ ¿ ÏÇñ³éíáõÙ ã×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª áñáß³ÏÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñáíª ÑÝ³ñ³íáñ íÝ³ëÇ ³é³í»É å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý
µÝáõÛÃÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

32. ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ
´³ÝÏÝ áõÝÇ í³ñÏ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¸ñ³Ýù Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý
Ñ³ëï³ïí³Í
í³ñÏ»ñÇ,
í³ñÏ³ÛÇÝ
ù³ñï»ñÇ
¨
ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñÇ
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ:
´³ÝÏÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ` Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ »ñ³ßË³íáñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²Ûë
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÝ áõÝ»Ý ýÇùëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñ՝ ëáíáñ³µ³ñ ÙÇÝã¨ ÑÇÝ· ï³ñÇ: ´³ÝÏÁ Ý³¨ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿
»ñ³ßËÇùÝ»ñ` ·áñÍ»Éáí áñå»ë ·áñÍ³Ï³É ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÷áË³éáõÃÛ³Ý ¨ í³ñÏ³íáñÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñáõÙ:
ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï ´³ÝÏÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÝáõÛÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ, áñáÝù ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ í³ñÏ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇë:

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ·áõÙ³ñÝ»ñÝ
Áëï ¹³ë»ñÇ: ²ÕÛáõë³ÏáõÙ ³ñï³óáÉí³Í å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ý, áñ
·áõÙ³ñÝ»ñÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ ïñ³Ù³¹ñí³Í »Ý: ²ÕÛáõë³ÏáõÙ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí
³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ³é³í»É³·áõÛÝ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý íÝ³ëÁ, áñÁ Ï·ñ³ÝóíÇ
Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, »Ã» å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáí ëï³ÝÓÝ³Í
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
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30/09/18
Ñ³½. ¹ñ³Ù

31/12/17
Ñ³½. ¹ñ³Ù

7,265,109
798,555

7,864,530
319,128

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ

10,874,620

9,245,979

ì³ñÏ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ

17,498,856

19,807,875

âû·ï³·áñÍí³Í ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñ

2,679,336
39,116,476

5,661,585
42,899,097

ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ·áõÙ³ñ
ºñ³ßËÇùÝ»ñ
²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ

ì»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³¹Çñ ã¿, áñ
Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Íáí ³å³·³ å³Ñ³ÝçÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ ³Ûë í³ñÏ³íáñÙ³Ý
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÅÁ ÏáñóÝ»É Ï³Ù ¹³¹³ñ»É ·áñÍ»É ÙÇÝã¨ í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ï³ï³ñÙ³Ý
Å³ÙÏ»ïÁ:

33. ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ
(³)

ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ, áñï»Õ ´³ÝÏÁ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë í³ñÓ³Ï³É

2018Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 30-Ç ¨ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ãË½íáÕ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí
í×³ñÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý`
2018Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù
ØÇÝã¨ Ù»Ï ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí

1,187,493

2017Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù
1,419,525

Ø»ÏÇó ÑÇÝ· ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí

1,033,242

1,285,131

322,302

361,451

2,543,037

3,066,107

²í»ÉÇ ù³Ý ÑÇÝ· ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí

´³ÝÏÁ í³ñÓ³Ï³ÉáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù ï³ñ³ÍùÝ»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí:
ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ëáíáñ³µ³ñ Ï³½ÙáõÙ ¿ ÑÇÝ·Çó ï³ë ï³ñÇ` ³Û¹ Å³ÙÏ»ïÇó Ñ»ïá
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ýáñ³óÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ: ì³ñÓ³í×³ñÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ µ³ñÓñ³óíáõÙ »Ý
ï³ñ»Ï³Ý Ïïñí³Íùáí` ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¹ñáõÛùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 2018Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 30-Ç
¹ñáõÃÛ³Ùµ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙÇ Ñ³Ý¹»å í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ, áñÁ
Ï³½ÙáõÙ ¿ 783,733 Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù ¨ »ÝÃ³Ï³ ã¿ ã»Õ³ñÏÙ³Ý (2017Ã.` 757,215 Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù):
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34. ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¹»åù»ñ
(³)

²å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ¿, ¨ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
ß³ï ï»ë³ÏÝ»ñ, áñáÝù É³ÛÝáñ»Ý ï³ñ³Íí³Í »Ý ÙÛáõë »ñÏñÝ»ñáõÙ, ¹»é ã»Ý ÏÇñ³éíáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: ´³ÝÏÝ
³å³Ñáí³·ñí³Í ¿ ÙÇÝã¨ 7,021,000 Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÇ ã³÷áíª ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï»ë³ÏÇ Ñ³Ù³ñ:
²å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ Í³ÍÏáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ß»Ýù»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³ïÙ³Ý ¨ ·áõÛùÇÝ
³éÝãíáÕ »ññáñ¹ ÏáÕÙ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É ´³ÝÏÇ ·áõÛùÇ Ï³Ù
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇó:

(µ)

¸³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñ

´Ý³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹»ë ·³É áñå»ë ¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ûó»ñÇ
ÏáÕÙ: Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ÝÙ³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ Ï³Ù Ñ³Ûó»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³óáÕ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »Ã» ³Û¹åÇëÇù ÉÇÝ»Ý, ½·³ÉÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ã»Ý áõÝ»Ý³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ
Ï³Ù ³å³·³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³:

(·)

Ð³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ýáñ ¿ ¨ µÝáñáßíáõÙ ¿ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, å³ßïáÝ³Ï³Ý
å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹³ï³í×ÇéÝ»ñÇ Ñ³×³Ë³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝù Ñ³×³Ë Ñëï³Ï ã»Ý, Ñ³Ï³ë³Ï³Ý
»Ý ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ ï³ñµ»ñ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: Ð³ñÏ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý ëïáõ·Ù³Ý ¨
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝù Çñ³í³ëáõ »Ý ÏÇñ³é»É ËÇëï ïáõÛÅ»ñ, ïáõ·³ÝùÝ»ñ ¨
ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñ: Ð³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ Çñ³í³ëáõ ã»Ý
ë³ÑÙ³Ý»É Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí Éñ³óáõóÇã å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ïáõÛÅ»ñ Ï³Ù ïáõ·³ÝùÝ»ñ, »Ã» Ë³ËïÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇó
³Ýó»É ¿ »ñ»ù ï³ñÇ:
²Ûë ÷³ëï»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ¿³Ï³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ ³é³ç³óÝ»É:
´³ÝÏÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýáñ»Ý ¿ ·Ý³Ñ³ï»É Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Çñ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
¹³ï³í×ÇéÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É ³ÛÉ
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¨ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ íñ³, »Ã»
Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Ñ³çáÕíÇ ·áñÍ³¹ñ»É Çñ»Ýó Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
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35. ¶áñÍ³ñùÝ»ñ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï
(³)

ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ

´³ÝÏÇ Ù³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ¿« ²Ù»ñÇ³ ¶ñáõå (êÇ-àõ³Û) ÈÇÙÇÃÇ¹-Á, áñÇÝ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ
µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 56.6%-Á:
´³ÝÏÇ í»ñçÝ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕ ³ÝÓ ¨ í»ñçÝ³Ï³Ý ß³Ñ³éáõ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ èáõµ»Ý ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ:
Ø³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ:

(µ)

¶áñÍ³ñùÝ»ñ îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ·Íáí Í³Ëë»ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁ »ññáñ¹
»é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ:
2018
Ñ³½. ¹ñ³Ù
²ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñ

1,858,419

2017
Ñ³½. ¹ñ³Ù
1,689,459

²Ûë ·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³ÝÏ³ÝËÇÏ Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÁ:
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨
ÙÇçÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ 2018Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 30-Ç ¨ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:
2018Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ØÇçÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛù, %

2017Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ØÇçÇÝ
ïáÏáë³¹ñáõÛù, %

1,253,199

7.82%

1,253,917

8.02%

2,035

0.00%

1,893

0.00%

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ
êï³óí³Í ³í³Ý¹Ý»ñ

863,941

5.15%

674,074

5.70%

êïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝ

5,824,119

6.00%

5,928,587

6.00%

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

1,134,537

0.00%

1,077,633

0.00%

-

-

16,944

0.00%

ºñ³ßËÇùÝ»ñ

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù
íÝ³ëÇ Ï³½ÙáõÙ ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ 2018Ã. ¨ 2017Ã.Ã.-Ç »ññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ:
2018
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2017
Ñ³½. ¹ñ³Ù

Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï
îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë

(·)

71,635

49,501

(271,386)

(16,976)

¶áñÍ³ñùÝ»ñ ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï
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êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçÇÝ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ 2018Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 2018Ã.-Ç երրորդ »é³ÙëÛ³ÏÇ
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³Û¹ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ:

Ø³Ûñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ

Ñ³½.
¹ñ³Ù

ØÇçÇÝ
ïáÏáë³¹ñ.
%

Üß³Ý³Ï³ÉÇ ց
Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ
µ³ÅÝ»ï»ñ

Ñ³½. ¹ñ³Ù

ØÇçÇÝ
ïáÏáë³¹ñ.
%

Ø³Ûñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÛÉ
¹áõëïñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ØÇçÇÝ
ïáÏáë³¹ñ.
%

Ñ³½. ¹ñ³Ù

²ÛÉ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

ØÇçÇÝ
ïáÏáë³¹ñ.
%

Ñ³½. ¹ñ³Ù

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ
²ÎîÆìÜºð
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í
í³ñÏ»ñ

-

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ
ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð
Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ
- ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨
óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñ
- Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ

-

8,591

786,113

4,014,615
-

6.66%

-

4,014,615
794,704

-

42,973

0.0%

-

-

514,376

0.0%

-

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝ
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

-

0

12,309,375

7.61%

20,460

0.0%

711,321

0.0%

3,852,471

0.0%

5,121,141

942,122

3.15%

75,589

6.44%

1,017,711
12,309,375

-

-

20,460

-

-

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ
ã×³Ý³ãí³Í ÙÇ³íáñÝ»ñ
îñí³Í »ñ³ßËÇùÝ»ñ
Þ³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï
îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë
²ÛÉ Í³Ëë»ñ

-

-

-

508,082

508,082

-

(1,077,277)

(13,622)

(336,511)

(1,427,411)

-

(1,227,537)

(1,227,537)
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êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçÇÝ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 2017Ã.-Ç երրորդ »é³ÙëÛ³ÏÇ
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³Û¹ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ:

Ø³Ûñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ
Ñ³½.
¹ñ³Ù

ØÇçÇÝ
ïáÏáë³¹ñ.
%

Üß³Ý³Ï³ÉÇ ց
Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ
µ³ÅÝ»ï»ñ
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ØÇçÇÝ
ïáÏáë³¹ñ.
%

Ø³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
³ÛÉ ¹áõëïñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ØÇçÇÝ
ïáÏáë³¹ñ.
%

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ
²ÎîÆìÜºð
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í
í³ñÏ»ñ

²ÛÉ

Ñ³½. ¹ñ³Ù

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
ØÇçÇÝ
ïáÏáë³¹ñ.
%

645,001
34,916,760

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ

795,016

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð
Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí
í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

Ñ³½. ¹ñ³Ù

645,001
13.27%

34,916,760

3,596

798,612

611,430

611,430

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ
- ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨
óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñ

666,258

0.00%

1,172,117

0.00%

- Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝ
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

200,264

0.00%

1,980,570

0.00%

4,019,209

513,431

4.66%

32,590,571

12.87%

33,104,002

9,890,487

8.90%

9,890,487

10,316

0.00%

10,316

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ
ã×³Ý³ãí³Í ÙÇ³íáñÝ»ñ
îñí³Í »ñ³ßËÇùÝ»ñ

20,304

0.00%

20,304

Þ³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï
îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë
²ÛÉ Í³Ëë»ñ

1,371
(610,085)

(15,803)
(72,924)

3,382,317

3,383,688

(2,917,757)

(3,543,645)
(72,924)
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Փոփոխված է
1. Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի 02/02/1994թ. որոշմամբ (արձանագրություն N 11)
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01/05/1996թ. որոշմամբ (արձանագրություն N 8)
7. Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի 27/12/1996թ. որոշմամբ (արձանագրություն N 15)
8. Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի 20/03/1997թ. որոշմամբ (արձանագրություն N 1)
9. Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի 26/08/1997թ. որոշմամբ (արձանագրություն N 3)
10. Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի 30/05/1998թ. որոշմամբ (արձանագրություն N 3)
11. Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի 21/06/1999թ. որոշմամբ (արձանագրություն N 6)
12. Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի 25/10/1999թ. որոշմամբ (արձանագրություն N 9)
13. Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի 11/02/2000թ. որոշմամբ
14. Բաժնետերերի

Արտահերթ

Ընդհանուր

Ժողովի

21/12/2000թ.

թիվ

3

որոշմամբ

(արձանագրություն N 4)
15. Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի 02/02/2001թ. որոշմամբ
16. Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի 20/06/2001թ. որոշմամբ (արձանագրություն N 4)
17. Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի 21/06/2002թ. որոշմամբ (արձանագրություն N 1)
18. Բաժնետերերի Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովի 09/12/2002թ. որոշմամբ (արձանագրություն N
1)
19. Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի 29/05/2003թ. որոշմամբ (արձանագրություն N 1)
20. Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի 16/05/2004թ. որոշմամբ (արձանագրություն N 1)
21. Բաժնետերերի

Տարեկան

Ընդհանուր

Ժողովի

06/05/2006թ.

թիվ

04

որոշմամբ

Ընդհանուր

Ժողովի

20/10/2007թ.

թիվ

05

որոշմամբ

(արձանագրություն N 1)
22. Բաժնետերերի

Տարեկան

(արձանագրություն N 3)
23. Բաժնետերերի

Արտահերթ

Ընդհանուր

Ժողովի

21/01/2008թ.

թիվ

04

որոշմամբ

Ընդհանուր

Ժողովի

12/03/2008թ.

թիվ

05

որոշմամբ

Ընդհանուր

Ժողովի

19/05/2008թ.

թիվ

03

որոշմամբ

Ընդհանուր

Ժողովի

16/08/2008թ.

թիվ

06

որոշմամբ

(արձանագրություն N 01/08)
24. Բաժնետերերի

Արտահերթ

(արձանագրություն N 02/08)
25. Բաժնետերերի

Արտահերթ

(արձանագրություն N 04/08)
26. Բաժնետերերի

Արտահերթ

(արձանագրություն N 05/08)
27. Բաժնետերերի Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովի 29/10/2008թ. թիվ 07/08/06 որոշմամբ
(արձանագրություն N 07/08)
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28. Բաժնետերերի Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովի 15/06/2009թ. թիվ 03/09/03 որոշմամբ
(արձանագրություն N 03/09)
29. Բաժնետերերի Արտահերթ Ընդհանուր (Համատեղ) Ժողովի 17/06/2010թ. թիվ 04/10/04
որոշմամբ (արձանագրություն N 04/10)
30. Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի 22/05/2011թ. թիվ 01/11/05 որոշմամբ
(արձանագրություն N 01/11)
31. Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի 25/05/2012թ. թիվ 01/12/04 որոշմամբ
(արձանագրություն N 01/12)
32. Բաժնետերերի Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովի 15/10/2012թ. թիվ 02/12/03 որոշմամբ
(արձանագրություն N 02/12)
33. Բաժնետերերի Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովի 21/03/2013թ. թիվ 02/13/04 որոշմամբ
(արձանագրություն N 02/13)
34. Բաժնետերերի Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովի 30/05/2013թ. թիվ 04/13/03 որոշմամբ
(արձանագրություն N 04/13)
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(արձանագրություն N 02/15)
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(արձանագրություն N 01/18)
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ՀՈԴՎԱԾ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1.1.
«Հայներարտբանկ» ՓԲԸ ստեղծվել է 1992թ. հուլիսի 24-ի Բանկի Հիմնադիրների
(բաժնետերերի) Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ (արձանագրություն թիվ 1), իսկ 1995թ. ապրիլի
14-ի Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ վերածվել է բաժնետիրական բանկի՝
օտարերկրյա կապիտալի մասնակցությամբ:
2008թ. մայիսի 19-ի Բաժնետերերի Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ
(արձանագրություն թիվ 04/08) «Հայներարտբանկ» ՓԲԸ-ն վերանվանվել է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
(այսուհետ` «Բանկ»):
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 14.05.2010թ. թիվ 02/10/01 և «Կասկադ Բանկ» ՓԲԸ 14.05.2010թ. թիվ
44/1 (արձանագրություն թիվ 44) որոշումների համաձայն, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով իրականացվել է նշված Բանկերի վերակազմակերպում` միացման միջոցով, որի
արդյունքում «Կասկադ Բանկ» ՓԲԸ գործունեությունը դադարել է, իսկ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
պահպանել է իր գործունեությունը նաև որպես «Կասկադ Բանկ» ՓԲԸ իրավահաջորդ:
1.2.
Բանկը
շահույթ
ստանալու
նպատակ
հետապնդող
առևտրային
կազմակերպություն է:
1.3.
Բանկի հիմնադիր փաստաթուղթը սույն կանոնադրությունն (այսուհետ՝
«Կանոնադրություն») է, որի պահանջները պարտադիր են Բանկի բաժնետերերի և
կառավարման մարմինների համար: Իր ստեղծման և գործունեության ընթացքում Բանկն
ենթարկվում է Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ «ՀՀ») օրենքների, իրավական այլ
ակտերի և Կանոնադրության պահանջներին:
1.4.
Բանկը համարվում է ստեղծված և ձեռք է բերում իրավաբանական անձի
կարգավիճակ ՀՀ կենտրոնական բանկում գրանցվելու պահից և իրավունք ունի իրականացնել
բանկային գործունեություն և օրենսդրությամբ սահմանված ֆինանսական և այլ
գործառնություններ՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից համապատասխան գործունեություն
իրականացնելու լիցենզիա ստանալու պահից:
1.5. Բանկի բաժնետերերի և Բանկի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են
Կանոնադրությամբ:
1.6. Բանկն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, սեփականության իրավունքով իրեն
պատկանող գույք /միջոցներ/, իր ֆիրմային անվանմամբ /հայերեն գրառմամբ` զուգակցված
ռուսերեն
և
անգլերեն
լեզուներով/
և
խորհրդանիշով
կլոր
կնիք,
պայմանագրերի/փաստաթղթերի հաստատման համար առանձին կնիք/ներ/, դրոշմներ,
ձևաթղթեր, անկյունային դրոշմակնիք, համարային , ինչպես նաև Բանկի մասնաճյուղերի/
ներկայացուցչությունների
անվան
նշումով
կնիքներ,
իսկ
անհրաժեշտությամբ
պայմանավորված՝ այլ տեսակի կնիքներ:
1.7. Բանկի պաշտոնական լրիվ անվանումն է՝
հայերեն՝
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն
կրճատ՝
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ռուսերեն՝
կրճատ՝

Закрытое Акционерное Общество “АМЕРИАБАНК”
ЗАО “АМЕРИАБАНК”

անգլերեն՝ “AMERIABANK” Closed Joint-Stock Company
կրճատ՝
“AMERIABANK” CJSC
1.8.

Բանկն երաշխավորում է իր հաճախորդների բանկային, առևտրային և այլ
4
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գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների պահպանումն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով:
1.9. Բանկի հաճախորդների բանկային ավանդները և Բանկին ի պահ հանձնված
նրանց դրամական միջոցները և այլ գույքը կարող է բռնագրավվել, դրանց վրա կարող է կալանք
(արգելանք) դրվել, առգրավում կամ բռնագանձում տարածվել միայն ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված դեպքերում և կարգով՝ իրավասու պետական մարմինների կողմից:
1.10. Բանկն ունի ՀՀ օրենսդրությամբ բանկերին վերապահված իրավունքներ ու
պարտականություններ, կարող է մատուցել ներդրումային ծառայություններ առանց
լիցենզիայի` ՀՀ օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով:
1.11. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում պետական իրավասու մարմինների
կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով հաճախորդի հաշիվների կամ գույքի
արգելադրման, առգրավման, բռնագրավման կամ բռնագանձում տարածելու հետևանքների,
ինչպես նաև դրա հետ կապված հաճախորդի կրած վնասների համար:
1.12. Բանկն իր պարտավորությունների համար պատասխանատվություն է կրում
սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքով (միջոցներով), եթե այլ բան
նախատեսված չէ ՀՀ օրենսդրությամբ:
1.13. Բանկի իրավաբանական հասցեն է. Հայաստանի Հանրապետություն,
ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 2:
ՀՈԴՎԱԾ 2. ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԸ
2.1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Բանկը կարող է իրականացնել հետևյալ
գործառնությունները՝
ա) ընդունել ցպահանջ և ժամկետային ավանդներ,
բ) տրամադրել առևտրային և սպառողական վարկեր, այդ թվում` հիփոթեքային վարկեր,
իրականացնել պարտքի կամ առևտրային գործարքների ֆինանսավորում, ֆակտորինգ և այլ
ծառայություններ,
գ) տրամադրել բանկային երաշխիքներ և ակրեդիտիվներ (վարկային նամակներ),
դ) բացել և վարել հաշիվներ, այդ թվում ՝ այլ բանկերի թղթակցային հաշիվներ,
ե) մատուցել այլ վճարահաշվարկային ծառայություններ և (կամ) այլ կերպ սպասարկել
հաճախորդների հաշիվները,
զ) թողարկել, գնել (զեղչել), վաճառել և սպասարկել արժեթղթեր, վճարային
փաստաթղթեր, ճանապարհային չեկեր, քարտեր և այլ գործիքներ, կատարել նման այլ
գործառնություններ,
է)
իրականացնել
ինվեստիցիոն
(ներդրումային)
և
բաժանորդագրական
գործունեություն, մասնավորապես և չսահմանափակելով Բանկի կամ հաճախորդի անունից և
հաշվին բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր և ներդրումային այլ արժեթղթեր գնելը կամ այլ կերպ
ձեռք բերելը, օտարելը, ինչպես նաև տեղաբաշխման նպատակով ձեռք բերել այլ անձանց
(թողարկողների) բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր և ներդրումային այլ արժեթղթեր,
է)1 օրենքով սահմանված պահանջները բավարարելու դեպքում իրականացնել
ներդրումային ֆոնդի (ներառյալ՝ կենսաթոշակային ֆոնդի) պահառության գործունեություն, ը)
մատուցել ֆինանսական գործակալի (ներկայացուցչի) ծառայություններ, կառավարել այլ
անձանց արժեթղթերն
ու
ներդրումները (հավատարմագրային
(լիազորագրային)
կառավարում),
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թ) գնել, վաճառել և կառավարել բանկային ոսկի և ստանդարտացված ձուլակտորներ և
հուշադրամ,
ժ) գնել և վաճառել (փոխանակել) արտարժույթ, այդ թվում` կնքել դրամի և արտարժույթի
ֆյուչերսներ, օպցիոններ և իրականացնել նման այլ գործարքներ,
ժա) իրականացնել ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ),
ժբ) ի պահ ընդունել թանկարժեք մետաղներ, քարեր, ոսկերչական իրեր, արժեթղթեր,
փաստաթղթեր և այլ արժեքներ,
ժգ) մատուցել ֆինանսական կապիտալի շուկաների, կորպորատիվ ֆինանսների և
ներդրումային խորհրդատվություն,
ժդ) ստեղծել և սպասարկել հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական
համակարգ, իրականացնել պարտքերի ետ ստացման գործունեություն,
ժե) իրացնել ապահովագրական վկայագրեր և (կամ) պայմանագրեր, օրենքով
սահմանված կարգով իրականացնել ապահովագրական գործակալի գործառնություններ,
ժզ) իրականացնել «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված
հաշվի օպերատորի գործառույթներ:
2.2. Բանկը
կարող
է
Կանոնադրության
2.1
կետով
նախատեսված
գործառնությունները կատարել ինչպես ՀՀ պաշտոնապես շրջանառության մեջ գտնվող
դրամով, այնպես էլ արտարժույթով, բացառությամբ սպառողական վարկերի, որոնք
տրամադրվում են ՀՀ դրամով:
2.3. Բանկի լիցենզավորման ենթակա բոլոր գործառնությունները կարող են
իրականացվել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիցենզիա ստանալուց հետո:
2.4. Բանկն իրավունք ունի իր անունից կնքել պայմանագրեր, ձեռք բերել գույքային և
անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտավորություններ, լինել հայցվոր և
պատասխանող դատարաններում:
2.5. Բանկը ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս կարող է հիմնել իրավաբանական
անձի կարգավիճակ չունեցող մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ, որոնք ՀՀ տարածքում
հիմնվելու դեպքում գրանցվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, իսկ ՀՀ տարածքից դուրս՝
տվյալ երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ նախնական համաձայնություն
ստանալով ՀՀ կենտրոնական բանկից և համապատասխան կարգով հաշվառվելով ՀՀ
կենտրոնական բանկում՝ ներկայացնելով գրանցման փաստը վկայող փաստաթուղթը:
2.6. Բանկի մասնաճյուղերը և ներկայացուցչությունները ստեղծվում և դադարեցնում
են իրենց գործունեությունը Բանկի Տնօրենների Խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով:
Բանկի ներկայացուցչությունները և մասնաճյուղերը գործում են Բանկի Տնօրենների
Խորհրդի կողմից հաստատված կանոնադրությունների հիման վրա, դրանցով նախատեսված
լիազորությունների սահմաններում, իսկ ներկայացուցչությունների և մասնաճյուղերի
ղեկավարները՝ համապատասխան կանոնադրությունների և Բանկի Տնօրինության
նախագահի - Գլխավոր տնօրենի կողմից տրված լիազորագրերի հիման վրա:
2.7. Բանկն իրավունք ունի թղթակցային հաշիվներ բացել ՀՀ տարածքում և ՀՀ
տարածքից դուրս գործող բանկերում` այդ մասին 5-օրյա /հնգօրյա/ ժամկետում տեղյակ
պահելով ՀՀ կենտրոնական բանկին:
2.8. Բանկն ինքնուրույն է իրականացնում իր հիմնական և փոխառու միջոցների
տիրապետումը, գույքի վերագնահատումը, սահմանում է տրամադրվող վարկերի, իր կողմից
թողարկված
արժեթղթերի
տոկոսադրույքները,
մատուցվող
ծառայությունների
միջնորդավճարի չափերը և սակագները:
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2.9. Բանկն օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում կարող է իրականացնել
պետական բյուջեի դրամարկղային սպասարկման գործառնությունները:
2.10. Բանկը պատասխանատու չէ իր բաժնետերերի պարտավորությունների համար:
Բանկի բաժնետերերը պարտավորություն չեն կրում նրա (Բանկի) պարտավորությունների
համար և իրենց պատկանող բաժնետոմսերի արժեքի սահմաններում կրում են Բանկի
գործունեության հետ կապված վնասների ռիսկը:
2.11. Բանկն իրավունք ունի իրականացնել Կանոնադրության 2.1 կետում
ուղղակիորեն չնախատեսված գործունեություն կամ գործառնություններ, եթե դրանք բխում են
կամ
սերտորեն
կապված
են
բանկային
գործունեության
կամ
ֆինանսական
գործառնությունների հետ, եթե այդպիսի գործունեություն կամ գործառնություններ
սահմանվել են բանկերի համար կամ առկա է ՀՀ կենտրոնական բանկի թույլտվությունը: Եթե
նման գործունեությունը կամ գործառնություններն ենթակա են լիազորված մարմնի կողմից
լիցենզավորման, ապա Բանկը նման գործունեություն կամ գործառնություններ կարող է
իրականացնել բացառապես համապատասխան լիցենզիայի առկայության դեպքում:
ՀՈԴՎԱԾ 3. ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՆԿՈՒՄ,
ԲԱՆԿԻ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
3.1. Բանկի բաժնետեր կարող է լինել ՀՀ, ինչպես նաև օտարերկրյա իրավաբանական
և ֆիզիկական անձինք (այդ թվում նաև միջազգային կազմակերպությունները), իսկ օրենքով
սահմանված դեպքերում և կարգով` Հայաստանի Հանրապետության պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմինները: Բանկի բաժնետեր չեն կարող լինել կուսակցություններն ու
արհեստակցական միությունները: Մեկ բաժնետիրոջը պատկանող` Բանկի Ընդհանուր
Ժողովում քվեարկության իրավունք տվող բաժնետոմսերի քանակը չի սահմանափակվում:
3.2. Բանկի բաժնետերն իրավունք ունի՝
ա) մասնակցել Ընդհանուր Ժողովին` վերջինիս իրավասությանը պատկանող բոլոր
հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով,
բ) մասնակցել Բանկի կառավարմանը,
գ) ստանալ շահութաբաժիններ՝ Բանկի գործունեությունից առաջացած շահույթից,
դ) նախապատվության կարգով ձեռք բերել Բանկի կողմից տեղաբաշխվող
բաժնետոմսերը, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ և/կամ Կանոնադրությամբ և/ կամ Բաժնետերերի
ժողովի որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ,
ե) ստանալ Բանկի գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն՝
գաղտնի փաստաթղթերից բացի, այդ թվում՝ անվճար ստանալ վերջին տարեկան
հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները,
զ) Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 2 (երկու) և ավելի տոկոսին
տիրապետելու դեպքում, անվճար ստանալ «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ
օրենքի 43 հոդվածի 4-րդ կետի 2-րդ մասով սահմանված տեղեկությունները (եթե նույնիսկ
դրանք կազմեն բանկային, առևտրային կամ այլ գաղտնիք),
Սույն ենթակետում սահմանված տեղեկությունները Բանկի կողմից տրամադրվում են
բաժնետիրոջ գրավոր պահանջը ստանալուց հետո 3 (երեք) բանկային օրվա ընթացքում`
փոստով առաքելու կամ անձամբ այն վերջինիս տրամադրելու միջոցով,
է) հայցով դիմել դատարան՝ Ընդհանուր Ժողովի կողմից ընդունված և գործող
օրենքներին և այլ իրավական ակտերին հակասող որոշումների գանգատարկման նպատակով,
ը) Բանկի լուծարման դեպքում ստանալ Բանկի գույքի իր հասանելի մասը,
թ) հանդես գալ առաջարկություններով Ընդհանուր Ժողովներում.
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ժ) քվեարկել իրեն պատկանող բաժնետոմսերի ձայների չափով,
ժա) ծանոթանալ Ընդհանուր Ժողովի արձանագրություններին և որոշումներին,
ժբ) ՀՀ օրենսդրությամբ, Բանկի ներքին իրավական ակտերով, այդ թվում`
Կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով, Բաժնետերերի ժողովի ընտրությամբ
կամ
առանց
վերջինիս
ընտրության
անձամբ
ընդգրկվել
կամ
ունենալ
ներկայացուցիչ/ներկայացուցիչներ Տնօրենների խորհրդի կազմում,
ժգ) օգտվել ՀՀ օրենսդրությամբ, Բանկի և Բաժնետերերի միջև կնքված բաժնետերերի
համաձայնագրով/պայմանագրով (այսուհետ` Բաժնետերերի պայմանագիր) Բանկի ներքին
իրավական ակտերով, այդ թվում` Կանոնադրությամբ սահմանված այլ իրավունքներից:
3.3. Բանկի բաժնետերը պարտավոր է՝
ա) ժամանակին կատարել հայտարարված Կանոնադրական կապիտալում իր ունեցած
բաժնետոմսերի վճարումը,
բ) չհրապարակել Բանկի գործունեության վերաբերյալ գաղտնիք ներկայացնող
տեղեկությունները,
գ) կատարել Կանոնադրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջները,
դ) տեղյակ պահել Տնօրենների Խորհրդին փոխկապակցված անձանց և Բանկի
գործարքներում իրենց շահագրգռվածության մասին՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
և դեպքերում:
3.4. Բաժնետերերն իրավունք չունեն հետ պահանջելու Կանոնադրական
կապիտալում կատարած իրենց ներդրումները:
3.5. Բանկի բաժնետերերի կազմից բաժնետիրոջ դուրս գալն իրականացվում է
համաձայն Կանոնադրության 3.7 կետի և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների:
3.6. Այն բաժնետերը, որը կանոնավոր չի կատարում Կանոնադրությամբ և Բանկի
ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտականությունները և դրանով խոչընդոտում է
Բանկի գործունեությանը, կարող է զրկվել նոր բաժնետոմսերի կամ չգնված բաժնետոմսերի
ձեռք բերելու իրավունքից՝ Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ: Ընդհանուր Ժողովի
որոշմամբ կարող են սահմանվել դրամական պատժամիջոցներ՝ բաժնետոմսի դիմաց
վճարման պարտավորությունների չկատարման համար: Նշված որոշումներն ընդունվում են
բաժնետերերի ընդհանուր ձայների 3/4-ով /երեք քառորդով/:
3.7. Բաժնետերն իրավունք ունի օտարելու իր բաժնետոմսերը, ընդ որում, գնման
նախապատվության իրավունքը տրվում է Բանկի բաժնետերերին: Նախապատվության
իրավունքի ժամկետը սահմանվում է 30 /երեսուն/ օր բաժնետոմսերի վաճառքի առաջարկման
պահից: Եթե այլ բան բխում չի Բաժնետերերի պայմանագրից, Ընդհանուր Ժողովի
համաձայնության դեպքում, նախապատվության ժամկետը լրանալուց հետո բաժնետերն
իրավունք ունի վաճառելու բաժնետոմսերն ոչ բաժնետեր հանդիսացող երրորդ անձանց՝ նույն
գնով և մյուս հավասար պայմաններով, որոնցով դրանք առաջարկվել են բաժնետերերին:
Երրորդ անձանց կողմից բաժնետոմսերի ձեռքբերման առաջարկությանը համաձայնություն
տալու կամ չտալու վերաբերյալ Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովը պետք է կայացնի երրորդ անձի
կողմից բաժնետոմսերի գնման վերաբերյալ դիմումի ներկայացման պահից 30 /երեսուն/ օրվա
ընթացքում, եթե այդ անձը համապատասխանում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից և/կամ ՀՀ
օրենսդրությամբ նշանակալից և/կամ այլ մասնակցություն ունեցող անձանց համար
սահմանված չափանիշներին:
Եթե այլ բան չի բխում Բաժնետերերի պայմանագրից, Բանկի բաժնետերերի և երրորդ
անձ ոչ բաժնետերերի միջև կնքված բաժնետոմսերի առուվաճառքի յուրաքանչյուր գործարք
անվավեր է, եթե այդ գործարքի վերաբերյալ նախապես չի ընդունվել Ընդհանուր Ժողովի
որոշում: Այդ գործարքների հետևանքով պատճառված վնասի համար Բանկը և մնացած
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բաժնետերերը, բացառությամբ այն բաժնետիրոջ, որը հանդիսանում է գործարքի կողմ,
պատասխանատվություն չեն կրում:
Անվավեր գործարքների հետևանքով բաժնետոմսեր ձեռք բերած երրորդ անձը չի
օգտվում այդ բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժին ստանալու և քվեարկության ժամանակ
ձայնի իրավունքից:
3.8. Բանկի բաժնետոմսերն ենթակա չեն գրավադրման առանց Ընդհանուր Ժողովի
որոշմամբ արտահայտված համաձայնության: Համապատասխան համաձայնության
բացակայության դեպքում նման գործարքը համարվում է անվավեր: Սույն կետը խախտող
բաժնետիրոջ նկատմամբ կարող են կիրառվել դրամական պատժամիջոցներ՝ Ընդհանուր
Ժողովի որոշմամբ:
3.9. Բանկի կողմից իր բաժնետոմսերը զեղչելը, գնելը կամ հատուցմամբ այլ կերպ
ձեռք բերելը արգելվում է, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի: ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված դեպքերում բաժնետոմսերի հետգնումը պետք է իրականացվի համապատասխան
պահանջի ներկայացման պահից հնարավորինս սեղմ ժամկետներում, սակայն ոչ ավել, քան 30
/երեսուն/ օրվա ընթացքում: Բաժնետոմսերի հետգնումն իրականացնում է Բանկի
Տնօրինության Նախագահ - Գլխավոր Տնօրենը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ
համապատասխան գործարքը հանդիսանում է խոշոր գործարք:
3.10. Բաժնետեր
քաղաքացու
մահվան
կամ
իրավաբանական
անձի
իրավահաջորդության դեպքում Բանկի բաժնետոմսերը անցնում են բաժնետեր քաղաքացու
ժառանգներին կամ բաժնետեր իրավաբանական անձի իրավահաջորդներին կամ համայնքին
/ժառանգների
բացակայության
դեպքում/՝
Բաժնետերերի
Ընդհանուր
Ժողովի
համաձայնությամբ:
Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի կողմից բաժնետոմսերի անցումը թույլատրող
որոշում չընդունվելու դեպքում բաժնետոմսերն ենթակա են օտարման Կանոնադրության 3.7.
կետով սահմանված կարգով, իսկ բաժնետոմսերի արժեքն ենթակա է սահմանման Բանկի
Տնօրենների Խորհրդի կողմից` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
3.11. Բանկի բաժնետիրոջ բաժնետոմսերի կամ դրանց մի մասի նկատմամբ ցանկացած
հիմքով բռնագանձում կարող է տարածվել միայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 109 հոդվածի
1-ին մասով սահմանված պահանջների պահպանմամբ:
ՀՈԴՎԱԾ 4. ԲԱՆԿԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ,
ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ
4.1. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը (կանոնադրական կապիտալը) կազմում է
37.300.480.000 (երեսունյոթ միլիարդ երեք հարյուր միլիոն չորս հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ
դրամ, որը բաժանված է թվով 116.564 (հարյուր տասնվեց հազար հինգ հարյուր վաթսունչորս)
հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը՝ 320 000 /երեք հարյուր քսան
հազար/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: Բանկի կանոնադրական կապիտալն ամբողջությամբ
համալրված է ՀՀ դրամով:
4.2. Մեկ հասարակ անվանական բաժնետոմսը բաժնետիրոջը տալիս է մեկ ձայնի
իրավունք: Հասարակ անվանական բաժնետոմսի ձևը սահմանված է ոչ փաստաթղթային:
4.3. Կանոնադրական կապիտալում ներդրումները կատարվում են ՀՀ պաշտոնապես
շրջանառության մեջ գտնվող դրամով:
4.4. Յուրաքանչյուր բաժնետեր կամ փոխկապակցված անձ, որոնք մեկ կամ մի քանի
գործարքների հետևանքով ցանկանում են ձեռք բերել նշանակալից կամ այլ մասնակցություն,
պարտավոր են օրենքով սահմանված կարգով մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը
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դիմել ՀՀ կենտրոնական Բանկ` վերջինիս նախնական համաձայնությունը ստանալու համար:
4.5. Բանկը կարող է Կանոնադրական կապիտալն ավելացնել այն դեպքում, երբ
թողարկված բոլոր բաժնետոմսերն իրենց անվանական արժեքով լրիվ վճարված են:
Կանոնադրական կապիտալն ավելացվում է լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման կամ
բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման միջոցով:
Բանկը, Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ, կարող է միաձուլել (կոնսոլիդացնել)
տեղաբաշխված բաժնետոմսերը` մեծացնելով անվանական արժեքը կամ բաժանելով ավելի
փոքր անվանական արժեքի բաժնետոմսերի:
4.6. Կանոնադրական կապիտալի ավելացման մասին որոշումը կարող է ընդունվել
Ընդհանուր Ժողովի կողմից:
4.7. Կանոնադրական կապիտալի ավելացման մասին որոշումն ուժի մեջ է մտնում
Կանոնադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կենտրոնական բանկում դրա
գրանցման պահից:
4.8. Բանկի բաժնետերերի ռեեստրը վարում է ՀՀ կենտրոնական դեպոզիտարիան:
4.9. Բաժնետոմսն անբաժանելի է: Այն դեպքում, երբ միևնույն բաժնետոմսը
պատկանում է մի քանի անձանց, ապա նրանք բոլորը Բանկի նկատմամբ համարվում են մեկ
բաժնետեր և կարող են իրենց իրավունքներն իրականացնել իրենցից որևէ մեկի կամ
ընդհանուր ներկայացուցչի միջոցով:
4.10. Բաժնետոմսերը վճարելու պարտականությունից բաժնետիրոջն ազատել՝
ներառյալ Բանկի նկատմամբ պահանջների հաշվանցով, չի թույլատրվում:
ՀՈԴՎԱԾ 5. ԲԱՆԿԻ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԸ, ՇԱՀՈՒՅԹԸ ԵՎ ԴՐԱ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
5.1. Բանկում ստեղծվում է պահուստային հիմնադրամ փաստացի համալրված
կանոնադրական կապիտալի 15 %-ի /տասնհինգ տոկոսի/ չափով:
5.2. Պահուստային հիմնադրամը ձևավորվում է Բանկի շահույթից` մինչև
սահմանված չափերին հասնելը: Պահուստային հիմնադրամին հատկացումները կատարվում
են տարեկան մաքուր շահույթից` նվազագույնը 5%-ի /հինգ տոկոսի/ չափով:
5.3. Պահուստային հիմնադրամն օգտագործվում է միայն Տնօրենների Խորհրդի
որոշմամբ` Բանկի կորուստները ծածկելու, ինչպես նաև Բանկի կողմից թողարկված
պարտատոմսերը մարելու համար, եթե Բանկի շահույթը և այլ միջոցները դրա համար չեն
բավարարում:
5.4. Բանկն իրավական ակտերով սահմանված կարգով ստեղծում է ներդրումային
արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ, վարկերի և դեբիտորական
պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստ, ինչպես նաև ՀՀ օրենքներով, իրավական
ակտերով նախատեսված պարտադիր այլ պահուստներ:
5.5. Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ կարող են ստեղծվել նաև այլ պահուստներ
/ֆոնդեր/, որոնք նպատակ ունեն նպաստելու Բանկի տնտեսական զարգացմանը և Բանկի
աշխատողների սոցիալ-տնտեսական պահանջմունքների բավարարմանը:
5.6. Այլ պահուստների /ֆոնդերի/ ձևավորումն ու օգտագործումը, դրանց
հատկացումների կարգը և չափերն որոշվում են Բանկի Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ:
5.7. Բանկը կանոնադրական կապիտալի չափի փոփոխման դեպքում ՀՀ
կենտրոնական բանկում բացում է կուտակային հաշիվ, որում գտնվող դրամական միջոցները
Բանկը չի կարող տիրապետել, տնօրինել և օգտագործել` մինչև օրենքով սահմանված կարգով
ՀՀ կենտրոնական Բանկում դրա հետ կապված փոփոխությունները գրանցելը: Բանկը
կանոնադրական կապիտալի չափի փոփոխման դեպքում այլ բանկերում չի կարող
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կուտակային հաշիվ բացել:
5.8. Իր գործունեության արդյունքում Բանկի ստացած շահույթն ենթակա է հարկման
ՀՀ օրենսդրության համաձայն:
5.9. Պահուստային հիմնադրամ և այլ հիմնադրամներ կատարվող փոխանցումներից
ու բյուջետային հատկացումներից հետո մնացած շահույթը (զուտ շահույթը) մնում է Բանկի
տրամադրության տակ:
5.10. Շահութաբաժինները վճարվում են Բանկի զուտ շահույթից կատարվող
մասհանումների հաշվին: Բանկն իրավունք ունի որոշում ընդունելու (հայտարարելու) իր
բաժնետերերին եռամuյակային, կիuամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման
մաuին: Ընդ որում` տարեկան շահութաբաժինը Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ կարող է
վճարվել բացառապես տարեկան արդյունքներով: Շահութաբաժինը վճարվում է դրամով:
Բաժնետերերին իրենց բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինների վճարումները Բանկի
կողմից չեն երաշխավորվում:
5.11. Բանկի Ընդհանուր Ժողովն իրավունք ունի որոշում ընդունել բաժնետոմսերի
դիմաց շահութաբաժիններ չվճարելու վերաբերյալ:
5.12. Բանկն իրավունք չունի որոշում ընդունել տեղաբաշխված բաժնետոմսերի
շահութաբաժինների վճարման մասին, եթե լրիվ չի վճարվել Կանոնադրական կապիտալը:
5.13. Բանկի բաժնետերերին շահութաբաժիններ բաշխելն արգելվում է, եթե դրանք
բաշխելու պահին Բանկի կրած կորուստները (վնասները) հավասար են կամ գերազանցում են
այդ պահին Բանկում առկա չբաշխված զուտ շահույթի գումարը: Բանկն իրավունք չունի
շահութաբաժիններ հայտարարել և վճարել, եթե Բանկի զուտ ակտիվների արժեքը պակաս է
նրա կանոնադրական կապիտալից կամ շահութաբաժիններ վճարելու արդյունքում կպակասի
դրա չափից:
ՀՈԴՎԱԾ 6. ԲԱՆԿԻ ԳՈՒՅՔԸ
6.1. Բանկը հանդիսանում է սեփականատեր՝
6.1.1. այն գույքի, ներառյալ դրամական միջոցների, որոնք Բանկի հիմնադիրները,
բաժնետերերը որպես բաժնետոմսերի դիմաց վճարումներ, կամ այլ պայմանավորվածությամբ
հանձնել են Բանկին,
6.1.2. Բանկի կողմից իրականացվող գործունեությունից ստացված եկամուտների`
ներառյալ և չսահմանափակելով ներդրումային արժեթղթերով կատարված գործարքներից,
6.1.3. չբաշխված շահույթի,
6.1.4. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձեռք բերված գույքի և ակտիվների:
6.2. Բանկի սեփականության ներքո կարող է գտնվել ցանկացած գույք՝ բացառությամբ
գույքի առանձին տեսակների, որոնք ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան չեն կարող
պատկանել Բանկին:
6.3. Բանկի` իր գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերելու,
իրավունքը դադարելու, այդ գույքը տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու
առանձնահատկությունները, սահմանվում են ՀՀ օրենսդրությամբ:
ՀՈԴՎԱԾ 7. ԲԱՆԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
Բանկի կառավարման մարմիններն են՝
• Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովը՝ Բանկի կառավարման բարձրագույն մարմինը.
• Տնօրենների Խորհուրդը.
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•

Տնօրինությունը և Գլխավոր տնօրենը – Տնօրինության Նախագահը:
7.1.

ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԸ

7.1.1. Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովը (այսուհետև` Ընդհանուր Ժողով)
հանդիսանում է Բանկի կառավարման բարձրագույն մարմինը:
7.1.2. Ընդհանուր Ժողովը կազմված է Բանկի բոլոր բաժնետերերի կամ նրանց կողմից
նշանակված և նրանց լիազորություններով գործող ներկայացուցիչներից: Ընդհանուր Ժողովին
մասնակցելու իրավունք ունեն`
ա) Բանկի հաuարակ (uովորական) բաժնետոմuերի uեփականատեր հանդիuացող
բաժնետերերը` իրենց պատկանող ձայների քանակով, ինչպեu նաև անվանատերերը, եթե
նրանք ներկայացնում են իրենց կողմից ներկայացվող Բանկի բաժնետերերի անվանումները և
նրանց պատկանող բաժնետոմuերի քանակը հիմնավորող փաuտաթղթեր,
բ) Բանկի մաuնակից չհանդիuացող Տնօրենների Խորհրդի անդամները, Տնօրինության
Նախագահ - Գլխավոր տնօրենը և Բանկի Տնօրինության անդամները` խորհրդակցական ձայնի
իրավունքով,
գ) Բանկի ներքին աուդիտի ղեկավարը` որպեu դիտորդ,
դ)Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձը` որպեu դիտորդ (եթե նրա
եզրակացությունն առկա է գումարվող Ընդհանուր Ժողովի oրակարգի հարցերում),
ե) ՀՀ Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները` որպեu դիտորդ,
զ) բաժնետիրոջ կամ բաժնետերերի կողմից հրավիրված մասնագետները,
խորհդատուներն ու փորձագետները` խորհրդատվական ձայնի իրավունքով` միայն իրենց
մասնագիտական կամ փորձագիտական գիտելիքներ պահանջող հարցերի քննարկման
ժամանակ:
7.1.3. Ընդհանուր Ժողովի իրավասությանն են պատկանում հետևյալ հարցերը՝
ա) Կանոնադրության, Ընդհանուր Ժողովի և Տնօրենների Խորհրդի կանոնակարգերի
հաստատումը, դրանց փոփոխություններն ու լրացումները և/կամ նոր խմբագրությամբ
հաստատումները,
բ) Բանկի վերակազմակերպումը,
գ) Բանկի լուծարումը,
դ) լուծարման հանձնաժողովի նշանակումը, ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման
հաշվեկշիռների հաստատումը,
ե) Բանկի Տնօրենների Խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների
ընտրությունը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը: Բանկի Տնօրենների
Խորհրդի քանակական կազմի հաստատման և դրա անդամների ընտրության մասին
որոշումներն ընդունվում են բացառապես Տարեկան Ընդհանուր Ժողովներում: Տնօրենների
Խորհրդի անդամների ընտրության հարցն արտահերթ Ընդհանուր Ժողովում կարող է
քննարկվել, եթե վերջինս որոշում է ընդունել Տնօրենների Խորհրդի կամ նրա առանձին
անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին,
զ) հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը,
բաժնետոմսերի տեղաբաշխումը, բաժնետոմսերից բխող իրավունքների փոփոխությունը,
բաժնետոմսերի
փոխանցումների
սահմանափակումները,
ինչպես
նաև
Բանկի
Կանոնադրական կապիտալի ավելացումը, այդ թվում` Կանոնադրական կապիտալի
փոփոխությունը Բանկի աշխատակիցներին որպես խրախուսում Բանկի բաժնետոմսերի
տրամադրմամբ,
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է) Տնօրենների Խորհրդի ներկայացմամբ Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող
անձի հաստատումը,
ը) Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթների և վնասների
հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և
տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատումը,
թ) Ընդհանուր Ժողովի վարման կարգի հաստատումը, հաշվիչ հանձնաժողովի
ձևավորումը կամ Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված դեպքում` հաշվիչ
հանձնաժողովի գործառնույթներն իրականացնող անձի նշանակումը,
ժ) բաժնետոմսերի համախմբումը (կոնսոլիդացիան), բաժանումը,
ժա) դուստր և կախյալ ընկերությունների ստեղծումը, այդ ընկերություններին
մասնակցությունը,
ժբ) առևտրային կազմակերպությունների, միությունների հիմնադրումը և այդ
կազմակերպություններում, միություններում մասնակցությունը,
ժգ) Տնօրենների խորհրդի նախագահի և անդամների հիմնական/լրացուցիչ
վարձատրության առավելագույն սահմանաչափերի սահմանումը,
ժդ) բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը չկիրառելու մասին
որոշման ընդունումը,
ժե) Բանկի գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքման
վերաբերյալ որոշման ընդունումը, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում,
ժզ) շահագրգռվածության առկայության դեպքում գործարքների կնքումը` ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում,
ժէ) հաստատված օրակարգի շրջանակում օրենքով նախատեսված այլ հարցեր:
Սույն կետով նախատեսված բոլոր հարցերով որոշումների ընդունումը վերապահվում է
Ընդհանուր Ժողովի բացառիկ իրավասությանը և չի կարող փոխանցվել Տնօրենների Խորհրդին,
Տնօրինությանը կամ Տնօրինության Նախագահ-Գլխավոր տնօրենին կամ այլ անձի,
բացառությամբ սույն կետի առաջին մասի «ժա-ժգ» կետերում թվարկված հարցերի, որոնցով
որոշումների ընդունումը Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ կարող է փոխանցվել Տնօրենների
Խորհրդին:
7.1.4. Ընդհանուր Ժողովն իրավասու է (քվորում ունի), եթե Ընդհանուր Ժողովի
մասնակիցների գրանցման ավարտի պահին գրանցվել են Բանկի բաժնետերերը (նրանց
ներկայացուցիչները), որոնք համատեղ տիրապետում են Բանկի տեղաբաշխված քվեարկվող
բաժնետոմսերի 50-ից /հիսունից/ ավելի տոկոսին:
Քվորումի բացակայության դեպքում հայտարարվում է նոր Ընդհանուր Ժողովի
գումարման ամսաթիվը: Տվյալ դեպքում օրակարգի փոփոխություն չի թույլատրվում:
Չկայացած Ընդհանուր Ժողովի փոխարեն գումարվող նոր ժողովը իրավասու է, եթե
մասնակիցների գրանցման ավարտի պահին գրանցվել են Բանկի բաժնետերերը (նրանց
ներկայացուցիչները), որոնք համատեղ տիրապետում են տեղաբաշխված քվեարկվող
բաժնետոմսերի 30-ից /երեսունից/ ավելի տոկոսին:
Բանկի բաժնետերերի ծանուցումը նոր Ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին
կատարվում է ժողովի գումարման ամսաթվից առնվազն 10 /տասն/ օր շուտ:
7.1.5. Կանոնադրության 7.1.3. կետի առաջին մասում թվարկված հարցերի վերաբերյալ
Ընդհանուր Ժողովում որոշումներն ընդունվում են քվեարկող բաժնետերերի ընդհանուր
ձայների 3/4-ով /երեք քառորդով/:
7.1.6. Ընդհանուր Ժողովն իրավունք չունի փոփոխել Ժողովի օրակարգը, ինչպես նաև
որոշումներ ընդունել օրակարգում չընդգրկված հարցերի վերաբերյալ:
7.1.7. Ընդհանուր Ժողովի կողմից ընդունված որոշումների մասին տեղեկությունները,
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ինչպես նաև քվեարկության արդյունքները Բանկի բաժնետերերին հաղորդվում են այդ
որոշումներն ընդունելու պահից 45 /քառասունհինգ/ օրվա ընթացքում:
7.1.8. Ընդհանուր Ժողովը կարող է գումարվել հեռակա կարգով քվեարկությամբ
(հարցման միջոցով), բացառությամբ 7.1.3. կետի առաջին մասի «բ», «գ» և «ը» ենթակետերում
նշված հարցերի: Տարեկան Ընդհանուր Ժողովը չի կարող անցկացվել հեռակա կարգով
քվեարկության (հարցման) միջոցով:
Ընդ որում, Ընդհանուր Ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել այնպիսի նիստով, որի
ժամանակ Ընդհանուր Ժողովի մասնակիցները կարող են հաղորդակցվել միմյանց հետ
հեռախոսային, հեռուստակապի, էլեկտրոնային կամ այլ կապի/համակարգի միջոցով`
իրական ժամանակի ռեժիմում, կամ հեռակա /հարցման/ եղանակով՝ քվեաթերթիկի
օգտագործմամբ` փոստային կամ էլեկտրոնային կամ ֆաքսիմիլային կապի կամ
ավտոմատացված էլեկտրոնային համակարգի միջոցով:
Իրական ժամանակի ռեժիմում անցկացվող Ժողովի նիստը հեռակա (հարցման) կարգով
անցկացված նիստ չի համարվում:
7.1.9. Հեռակա կարգով քվեարկությամբ ընդունված Ընդհանուր Ժողովի որոշումն
օրինական ուժ ունի, եթե քվեարկությանը մասնակցել են Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող
բաժնետոմսերի սեփականատերերի կեսից ավելին, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված դեպքերում:
7.1.10. Հեռակա կարգով քվեարկությունը կատարվում է Տնօրենների Խորհրդի կողմից
հաստատված քվեաթերթիկների օգտագործմամբ: Հեռակա կարգով քվեարկության ժամանակ
քվեաթերթիկները պետք է տրամադրվեն բաժնետերերին՝ լրացրած քվեաթերթիկները Բանկի
կողմից ընդունելն ավարտելու պահից առնվազն 35 /երեսունհինգ/ օր շուտ:
Քվեաթերթիկների տրամադրվումը Բաժնետերերին իրականացվում է անձամբ
հանձնելով կամ պատվիրված նամակներ կամ դրանք Խորհրդի կողմից ընտրված կապով
ուղարկելու միջոցով:
Հեռակա կարգով Ընդհանուր Ժողով գումարելիս, բաժնետերերին քվեաթերթիկների և
ժողովի օրակարգի հետ մեկտեղ առաքվում են ՀՀ օրեսդրությամբ նախատեսված նյութերը և
տեղեկությունները:
7.1.11. Ընդհանուր Ժողովին մաuնակցելու իրավունք ունեցող Բանկի բաժնետերերի
ցուցակը կազմվում է Տնօրենների Խորհրդի կողմից uահմանված տարվա, ամuվա, ամuաթվի
դրությամբ` Բանկի բաժնետերերի ռեեuտրի տվյալների հիման վրա: Ցուցակը պետք է
պարունակի ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող տվյալները: Ցուցակի կազմման օրն Ընդհանուր
Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը տրամադրվում է Բանկի
Տնօրինության Նախագահ - Գլխավոր տնօրենին, որը պարտավոր է Բանկի բաժնետերերի
ռեեստրում գրանցված յուրաքանչյուր բաժնետիրոջ պահանջով այն տրամադրել վերջինիս`
տեղում ծանոթանալու համար: Բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ նիստի միջոցով
Ընդհանուր Ժողովի անցկացման ժամանակ մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի
ցուցակը տեղադրվում է նիստի անցկացման վայրում: Բանկի բաժնետերերի ռեեստրում
գրանցված յուրաքանչյուր բաժնետիրոջ գրավոր պահանջով ցուցակը ստացած Բանկի
Տնօրինության Նախագահ - Գլխավոր տնօրենը պարտավոր է առավելագույնը 2 /երկու/
աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմել և նրան տրամադրել տեղեկանք` Ընդհանուր
Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում վերջինիս ընդգրկման
մասին:
Ընդհանուր Ժողովին մաuնակցելու իրավունք ունեցող Բանկի բաժնետերերի ցուցակը
կազմելու տարին, ամիuը, ամuաթիվը չի կարող uահմանվել ավելի վաղ, քան Ընդհանուր Ժողով
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գումարելու մաuին որոշման ընդունումը, և ավելի ուշ, քան Ընդհանուր Ժողովի գումարումից
45 /քառասունհինգ/ oր առաջ:
Եթե Ընդհանուր Ժողովը գումարվում է հեռակա քվեարկությամբ, ապա դրան
մաuնակցելու իրավունք ունեցող Բանկի բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիuը,
ամuաթիվը uահմանվում են Ընդհանուր Ժողովի գումարման (լրացված քվեաթերթիկները
Բանկի կողմից ընդունելն ավարտելու) ամuաթվից առնվազն 35 /երեսունհինգ/ oր շուտ:
Ընդհանուր Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող Բանկի բաժնետերերի ցուցակում
փոփոխություններ կարող են կատարվել միայն ցուցակը կազմելու ընթացքում թույլ տրված
սխալներն ուղղելու կամ դրանում չընդգրկված Բանկի բաժնետերերի խախտված
իրավունքները և օրինական շահերը վերականգնելու նպատակով:
7.1.12. Ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին իր բաժնետերերին գրավոր ծանուցում է
ուղարկում ժողովի գումարման օրվանից առնվազն 15 /տասնհինգ/ օր առաջ՝ պատվիրված
նամակով կամ անձամբ հանձնելու կամ Տնօրենների Խորհրդի կողմից ընտրված կապի միջոցով
այն ուղարկելու եղանակով: Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի մասին ծանուցումը պետք է նաև
հրապարակվի մամուլում և ինտերնետում` Բանկի կայք-էջում:
Ընդհանուր Ժողովի անցկացման մասին ծանուցում է ՀՀ կենտրոնական բանկին` դրա
անցկացումից ոչ ուշ, քան 15 /տասնհինգ/ օր առաջ:
7.1.13. Բանկի բաժնետերը (բաժնետերերը), որը (որոնք) բաժնետոմսերի առնվազն 2
/երկու/ տոկոսի սեփականատեր է (են) հանդիսանում, Բանկի ֆինանսական տարվա ավարտից
հետո 30 /երեսուն/ օրվա ընթացքում իրավունք ունի (ունեն) երկուսից ոչ ավել
առաջարկություններ ներկայացնել Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի օրակարգի վերաբերյալ,
ինչպես նաև առաջարկել Տնօրենների Խորհրդի անդամության թեկնածուներ:
Ընդհանուր Ժողովի օրակարգի վերաբերյալ առաջարկությունները ներկայացվում են
գրավոր՝ նշելով հարցի առաջադրման հիմքերը, հարցը մտցնող բաժնետիրոջ անվանումը,
նրան պատկանող բաժնետոմսերի քանակը և առաջարկության հեղինակի ստորագրությունը
կամ դրա ֆաքսիմիլային վերարտադրությունը:
Տնօրենների Խորհուրդը պարտավոր է քննարկել ներկայացված առաջարկները և
որոշում ընդունել՝ դրանք Տարեկան Ընդհանուր Ժողովում կամ թեկնածուների ցանկում
ընդգրկելու կամ ընդգրկելը մերժելու մասին սույն կետով նշված ժամկետը լրանալուց 15
/տասնհինգ/ օրվա ընթացքում:
7.1.14.
Ընդհանուր Ժողովը գումարվում է Բանկի հերթական ֆինանսական
տարվա ավարտից հետո 4 /չորս/ ամսվա ընթացքում: Տարեկան Ընդհանուր Ժողովից բացի
գումարվող Ընդհանուր Ժողովները համարվում են արտահերթ:
Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովներ կարող են գումարվել ցանկացած ժամանակ
Տնօրենների Խորհրդի որոշմամբ՝ սեփական նախաձեռնությամբ, Տնօրինության, Տնօրինության
Նախագահի - Գլխավոր տնօրենի, Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի կամ
պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Բանկի առնվազն 10 /տասը/ տոկոս բաժնետոմսերի
սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) պահանջով:
7.1.15. Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին ներկայացրած պահանջի
առկայության դեպքում Տնօրենների Խորհուրդը պետք է Արտահերթ Ընդհանուր Ժողով
գումարի՝ պահանջը ներկայացնելու պահից 45 /քառասունհինգ/ օրվա ընթացքում:
7.1.16. Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովի գումարման կամ գումարումը մերժելու մասին
Տնօրենների Խորհրդի որոշումը պետք է ընդունվի դրա պահանջը ներկայացնելու ամսաթվից՝
10/տասն/օր ժամկետում:
7.1.17. Բանկի բաժնետերերն Ընդհանուր Ժողովում մասնակցելու իրենց իրավունքը
կարող են իրականացնել անձամբ կամ լիազորված ներկայացուցչի միջոցով: Բաժնետիրոջ
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ներկայացուցիչը կարող է Ընդհանուր Ժողովին մասնակցել միայն օրենքով սահմանված
կարգով՝ լիազորագրի առկայության դեպքում:
7.1.18. Ընդհանուր ժողովում քվեարկությունը կատարվում է Կանոնադրության 4.2 կետի
համաձայն:
7.1.19. Ընդհանուր Ժողովի արձանագրությունը կազմվում է թղթային և/կամ
էլեկտրոնային եղանակով, Ժողովի ավարտից հետո 5 /հինգ/ օրվա ընթացքում, 2 /երկու/
օրինակից, որոնք ստորագրվում/հաստատվում են Ընդհանուր Ժողովի նախագահի և
քարտուղարի կողմից: Ընդ որում, Ընդհանուր Ժողովի նախագահի և քարտուղարի, ինչպես նաև
Բաժնետերերի ստորագրությունները արձանագրությունների /անհրաժեշտության դեպքում/,
քվեաթերթիկների և այլ նյութերի վրա կարող են դրվել էլեկտրոնային եղանակով:
7.1.20. Ընդհանուր Ժողովի որոշումներն իրավաբանական ուժ կունենան, եթե
պահպանվել են ՀՀ օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ, Բանկի ներքին իրավական ակտերով
և Բաժնետերերի պայմանագրով նախատեսված պահանջները:
7.2.

ԲԱՆԿԻ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

7.2.1. Տնօրենների Խորհուրդն իրականացնում է Բանկի գործունեության ընդհանուր
ղեկավարումը` oրենքով խորհրդի իրավաuությանը վերապահված հարցերի uահմաններում,
ինչպես նաև ապահովում է բաժնետերերի կողմից ներդրումների արժեքի առավելագույն
ավելացումը (բաժնետոմսերի շուկայական գնի ավելացումը) և Բանկի այլ շահագրգիռ անձանց
օրինական շահերի և իրավունքների պաշտպանությունը: Այդուհետ Տնօրենների խորհուրդն իր
գործունեության ընթացքում ներկայացնում, պաշտպանում և ուղղորդվում է բաժնետերերի ու
շահագրգիռ անձանց (բոլոր անձինք, որոնք իրենց ներդրումով՝ մարդկային, մասնագիտական,
փողային, այլ, աջակցում են բանկի երկարաժամկետ առաջընթացին և մրցակցությանը, այդ
թվում՝ բանկի ներդրողները, ավանդատուների վարկատուները, աշխատակիցները և այլն)
շահերով, ինչպես նաև պետք է միջոցներ ձեռնարկի ապահովելու համար Բանկի ներքին
հսկողության գործուն և արդյունավետ համակարգի ներդնումը՝ սահմանելով ռիսկերի
կառավարման ու ռիսկի ախորժակին վերաբերող հիմնական ելակետային դրույթները:
7.2.2. Տնօրենների Խորհրդի իրավասությանն են պատկանում հետևյալ հարցերը՝
ա) Բանկի գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը, ներառյալ` Բանկի
հեռանկարային զարգացման ծրագրի հաuտատումը,
բ) Ընդհանուր Ժողովի Տարեկան և Արտահերթ նիuտերի գումարումը, oրակարգի
հաuտատումը, ինչպեu նաև դրանց գումարման և անցկացման կազմակերպման հետ կապված`
նախապատրաuտական աշխատանքների իրականացման ապահովումը,
գ) Բանկի Տնօրինության անդամների և Տնօրինության Նախագահի - Գլխավոր տնօրենի
և գլխավոր հաշվապահի նշանակումը, նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ
դադարեցումը և հիմնական/լրացուցիչ վարձատրության պայմանների հաuտատումը,
դ) Բանկում ներքին հuկողության uտանդարտների uահմանումը, Բանկի ներքին
աուդիտի ստորաբաժանման ձևավորումը, նշված ստորաբաժանման գործունեությունը
կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերի և տարեկան աշխատանքային ծրագրի
հաuտատումը,
ներքին
աուդիտի
աշխատակիցների
ներքին
կարգապահական
պատասխանատվության միջոցների կիրառումը, նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ
դադարեցումը և վարձատրության պայմանների հաuտատումը,
ե) Բանկի տարեկան բյուջեի (այդ թվում` տարեկան ծախuերի նախահաշվի ու
կատարողականի) հաuտատումը,
զ) Բանկի ներքին վարչակազմակերպական կառուցվածքի հաuտատումը,
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է) Բանկի բաժնետոմսերի շուկայական գնի սահմանումը,
ը) միջանկյալ (եռամuյակային և կիuամյակային) շահութաբաժինների վճարման,
շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մաuին որոշման ընդունումը, ինչպես նաև
շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ Ընդհանուր Ժողովին առաջարկությունների
ներկայացումը, այդ թվում` շահութաբաժինների յուրաքանչյուր վճարման համար
շահութաբաժիններ uտանալու իրավունք ունեցող Բանկի բաժնետերերի ցուցակի կազմումը,
որում պետք է ընդգրկվեն Բանկի այն բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են Բանկի բաժնետերերի
ռեեuտրում` Տարեկան Ընդհանուր Ժողովին մաuնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի
ցուցակը կազմելու oրվա դրությամբ,
թ) Բանկի տարեկան ֆինանuական հաշվետվությունների նախնական հաuտատումը և
Ընդհանուր Ժողովին ներկայացումը,
ժ) Ընդհանուր Ժողովի հաuտատմանը Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի
ներկայացումը,
ժա) Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձին վճարման չափի uահմանումը,
ժբ) Բանկում իրականացված աուդիտորական կամ այլ uտուգումների արդյունքում
անհրաժեշտության դեպքում բացահայտված թերությունների վերացմանն ուղղված
միջոցառումների նախաձեռնումն ու դրանց իրականացման վերահuկումը,
ժգ) Բանկի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ֆինանuական գործառնությունների
իրականացման կարգը uահմանող ներքին իրավական ակտերի ընդունումը,
ժդ) Բանկի տարածքային և ինքնուրույն կառուցվածքային uտորաբաժանումների
կանոնադրությունների
հաuտատումը,
Բանկի
ինքնուրույն
կառուցվածքային
uտորաբաժանումների միջև գործառութային պարտականությունների բաշխումը,
ժե) Կանոնադրության 7.1.3 կետի առաջին մասի «բ», «ժա-ժգ» ենթակետերով
նախատեuված հարցերի ներկայացումն Ընդհանուր Ժողովի քննարկմանը,
ժզ) Բանկի պարտատոմuերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխման մաuին որոշման
ընդունումը,
ժէ) Բանկի պահուuտային և այլ հիմնադրամների oգտագործումը,
ժը) Բանկի մաuնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների uտեղծումը և
լուծարումը,
ժթ) Բանկի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության` հաշվապահական
հաշվառում վարելու և ֆինանuական հաշվետվություններ կազմելու նպատակով կիրառվող
uկզբունքների, հիմունքների, եղանակների, կանոնների, ձևերի և կարգերի uահմանումը,
ի) Բանկի գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքման
վերաբերյալ որոշման ընդունումը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում,
իա) շահագրգռվածության առկայության դեպքում գործարքների կնքումը` ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում,
իբ) Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը գերազանցող վարկերի
տրամադրման հաստատումը,
իգ) Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը գերազանցող` Բանկի
կողմից գույքի կամ այլ ակտիվների ձեռքբերման կամ վաճառքի գործարքների, ներառյալ
փոխկապակցված գործարքները, կնքման հաստատումը,
իդ) Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը գերազանցող` Բանկի
կողմից իրականացվող ներդրումների, ներառյալ փոխկապակցված ներդրումների,
հաստատումը,
իե) Ընդհանուր Ժողովի կողմից որոշված սահմանաչափերի ներքո Տնօրենների խորհրդի
նախագահի և անդամների հիմնական/լրացուցիչ վարձատրության չափի սահմանումը, ընդ
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որում նշված սահմանաչափերը սահմանված չլինելու դեպքում, Տնօրենների Խորհուրդն
ինքնուրույն է որոշում Տնօրենների Խորհրդի նախագահի և անդամների վարձատրության
պայմանները/չափերը.
իզ) Տնօրենների Խորհրդի կազմից ստեղծել Տնօրենների Խորհրդին կից
հանձնաժողովներ/կոմիտեներ, հաստատել դրանց գործունեությունը կանոնակարգող
ակտերը, նշանակել Տնօրենների խորհրդի քարտուղար.
իէ) Կանոնադրությունը, Ընդհանուր Ժողովի և Տնօրենների Խորհրդի կանոնակարգերը,
դրանց փոփոխությունները և լրացումները իր նախնական հավանությամբ Ընդհանուր ժողովի
հաստատմանը ներկայացնելը,
իը) Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության/բաժնետոմսերի տրամադրման
միջոցով աշխատակիցների խրախուսման ծրագրի և/կամ այդ իրավահարաբերությունները
կարգավորող Ներքին իրավական ակտերի հաստատումը/փոփոխությունը,
իթ) ՀՀ օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ, Ընդհանուր ժողովի և/կամ Տնօրենների
Խորհրդի կողմից հաստատված Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ
հարցերով որոշումների ընդունումը:
Սույն կետի առաջին մասով նախատեսված բոլոր հարցերով որոշումների ընդունումը
վերապահվում է Տնօրենների Խորհրդի բացառիկ իրավասությանը և չի կարող փոխանցվել
Բանկի կառավարման այլ մարմինների կամ այլ անձանց: Տնօրենների Խորհրդին կից
կոմիտեններին/հանձնաժողովներին տրված լիազորությունները չեն կարող որևէ կերպ
նվազեցնել Տնօրենների Խորհրդի իրավասությունների ծավալն ու շրջանակը:
7.2.3. Տնօրենների Խորհրդի անդամների պաշտոնավարման ժամկետը սահմանվում է
Ընդհանուր Ժողովի կողմից, որը չի կարող 5 /հինգ/ տարուց պակաս և 10 /տասը/ տարուց ավել
լինել, միաժամանակ Տնօրենների Խորհրդի Նախագահն ու անդամներն ունեն վերընտրվելու
իրավունք:
7.2.4. Բանկի այն բաժնետերերը, որոնք տիրապետում են Բանկի տեղաբաշխված
բաժնետոմսերի 10 /տասն/ և ավելի տոկոսին, իրավունք ունեն ընդգրկվել Տնօրենների Խորհրդի
կազմում կամ Տնօրենների Խորհրդի կազմում նշանակել իրենց ներկայացուցչին, որի
իրականացման կարգն ու պայմանները սահմանվում է Տնօրենների խորհրդի և/ կամ
Բաժնետերերի ժողովի կանոնակարգերով:
Բանկի այն բաժնետերերը, որոնք Ընդհանուր Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող
բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ տիրապետում են Բանկի տեղաբաշխված
քվեարկվող բաժնետոմսերի մինչև 10 /տասը/ տոկոսին, կարող են միավորվել և Բանկի
տեղաբաշխված քվեարկվող բաժնետոմսերի 10 /տասն/ և ավելի տոկոսը համալրելու դեպքում`
առանց Ընդհանուր Ժողովի կողմից ընտրության ընդգրկել իրենց ներկայացուցչին Տնօրենների
Խորհրդի կազմում` բաժնետերերի խմբի ստեղծման համար օրենքի պահանջներին
համապատասխանող պայմանագրի առկայության և այդ պայմանագրի վերաբերյալ
Ընդհանուր Ժողովին տեղեկացնելու դեպքում:
Կանոնադրական կապիտալում փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերն
իրավունք ունեն իրենց շահերը ներկայացնող ներկայացուցչին ընդգրկելու Տնօրենների
Խորհրդի կազմում: Սույն մասի կիրառման առումով Կանոնադրական կապիտալում փոքր
մասնակցություն ունեցող մասնակից է համարվում Բանկի տեղաբաշխված քվեարկվող
բաժնետոմսերի 10 /տասը/ տոկոսից պակասին տիրապետող այն բաժնետերը, որը չի կնքել
սույն կետի երկրորդ մասում նշված պայմանագիրը:
Կանոնադրական կապիտալում փոքր մասնակցություն ունեցող յուրաքանչյուր
բաժնետեր Բանկի ֆինանսական տարվա ավարտից հետո 30 /երեսուն/ օրվա ընթացքում
իրավունք ունի Տնօրենների Խորհրդին առաջարկել Բանկի կանոնադրական կապիտալում
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փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի շահերը ներկայացնող Տնօրենների Խորհրդի
անդամության մեկ թեկնածու` կցելով նրա մասին օրենքով պահանջվող տեղեկատվությունը:
Տնօրենների Խորհուրդը նշված տեղեկատվությունը ներկայացնում է Ընդհանուր Ժողովի բոլոր
մասնակիցներին` Ընդհանուր Ժողովի կայացման, իսկ հեռակա կարգով քվեարկության
դեպքում` լրացրած քվեաթերթիկները Բանկի կողմից ընդունելու համար սահմանված
ժամկետի վերջին օրվանից առնվազն 35 /երեսունհինգ/ օր առաջ:
Առաջադրված թեկնածուները քվեարկվում են Տարեկան Ընդհանուր Ժողովում (կամ
Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովում` եթե վերջինս որոշում է ընդունել Տնօրենների Խորհրդի կամ
Բանկի կանոնադրական կապիտալում փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի շահերը
ներկայացնող Տնօրենների Խորհրդի անդամի
լիազորությունների վաղաժամկետ
դադարեցման մասին), ընդ որում, քվեարկությանը մասնակցում են միայն Ընդհանուր Ժողովի
նիստին
ներկա
փոքր
մասնակցություն
ունեցող
բաժնետերերը
կամ
նրանց
ներկայացուցիչները, թեկուզև դրանց թիվը կազմի մեկ: Թեկնածուն ընտրված է համարվում,
եթե նրա օգտին քվեարկել է ժողովին ներկա փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի
տեղաբաշխված քվեարկվող բաժնետոմսերի ընդհանուր թվի 50-ից /հիսունից/ ավելի տոկոսը:
Եթե թեկնածուներից ոչ մեկը չի ստանում ընտրվելու համար սույն մասով պահանջվող ձայների
բավարար քանակ, ապա առավել ձայներ ստացած 2 /երկու/ թեկնածուները քվեարկվում են
կրկին` մինչև նրանցից մեկը չստանա ընտրվելու համար պահանջվող ձայների բավարար
քանակը: Ընտրված թեկնածուն Ընդհանուր Ժողովի ավարտից հետո անմիջապես ընդգրկվում
է Տնօրենների Խորհրդի կազմում:
Տնօրենների Խորհրդի անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին
որոշման ընդունման դեպքում, Տնօրենների Խորհրդի նոր անդամներն ընտրվում են
Կանոնադրությամբ սահմանված ընդհանուր կարգով: Ընդ որում, եթե վաղաժամկետ
դադարեցվել են Բանկի կանոնադրական կապիտալում փոքր մասնակցություն ունեցող
բաժնետերերի առաջարկությամբ ընտրված անդամի լիազորությունները, ապա նոր անդամը
նույնպես ընտրվում է համապատասխանաբար փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի
կողմից առաջարկված անձանցից` Կանոնադրությամբ սահմանված կարգով:
7.2.5. Բանկի Տնօրենների Խորհրդի քանակական կազմը սահմանվում է Ընդհանուր
Ժողովի որոշմամբ, բայց չի կարող 7 /յոթ/ հոգուց պակաս և 9 /ինը/ հոգուց ավելի լինել:
Տնօրենների Խորհրդի անդամները (բացի Կանոնադրության 7.2.4 կետով սահմանված կարգով
Տնօրենների Խորհրդի կազմում ընդգրկված անդամներից) ընտրվում են Ընդհանուր Ժողովի
որոշմամբ` Կանոնադրության 7.1.3 կետի «ե» ենթակետի համաձայն:
Տնօրենների Խորհրդի անդամները պետք է համապատասխանեն բանկային
օրենսդրությամբ և Տնօրենների խորհրդի կանոնակարգով սահմանված չափանիշներին:
Տնօրենների Խորհրդի անդամները վարձատրվում են:
7.2.6. Տնօրենների Խորհրդի նախագահն ընտրվում է Տնօրենների Խորհրդի անդամների
կողմից, Տնօրենների Խորհրդի անդամների կազմից՝ Տնօրենների Խորհրդի անդամների
ընդհանուր քանակի ձայների մեծամասնությամբ:
7.2.7. Տնօրենների Խորհրդի նախագահը՝
ա) կազմակերպում է Տնօրենների Խորհրդի աշխատանքները.
բ) գումարում է Տնօրենների Խորհրդի նիստերը և նախագահում դրանք.
գ) կազմակերպում է Տնօրենների Խորհրդի նիստերի արձանագրությունների վարումը.
դ) նախագահում է Ընդհանուր Ժողովում.
ե) կազմակերպում է Տնօրենների Խորհրդին կից կոմիտեների/հանձնաժողովների
աշխատանքը.
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զ) իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ, Ընդհանուր ժողովի և/կամ Տնօրենների
Խորհրդի կողմից հաստատված Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ
լիազորություններ:
Տնօրենների
Խորհրդի
նախագահի
բացակայության
դեպքում
նրա
պարտականությունները Տնօրենների Խորհրդի որոշմամբ կատարում է Տնօրենների Խորհրդի
անդամներից մեկը:
Տնօրենների Խորհրդի նախագահին վերապահված նիստերի իրականացման,
կազմակերպման և անցկացման գործառույթները կարող են իրականացվել Տնօրենների
Խորհրդի նախագահի հանձնարարությամբ՝ Տնօրենների Խորհրդի քարտուղարի կողմից:
7.2.8. Տնօրենների Խորհուրդն իր իրավասություններն առավել արդյունավետ և
պատշաճ իրականացնելու նպատակով, կարող է.
• Տնօրենների Խորհրդի կազմում ընդգրկել Տնօրենների Խորհրդի անկախ անդամներ,
• Տնօրենների Խորհրդի անդամների կազմում առանձնացնել Բանկի կառավարման
գործընթացում մշտական հսկողություն իրականացնող անդամ/ներ/ /Տնօրենների Խորհրդի
Լիազոր անդամ/, որի կարգավիճակը և գործունեության պայմանները սահմանվում են
Տնօրենների Խորհրդի որոշմամբ և նրա հետ կնքված պայմանագրով, ընդ որում նշված անդամի
համար կիրառելի է Բանկի ղեկավարների/աշխատակիցների համար սահմանված
արտոնությունները և երաշխիքները:
Տնօրենների Խորհրդի Լիազոր անդամի կողմից մշտական հսկողության իրականացումը
Բանկի ընթացիկ գործունեությանը և կառավարմանը, չի սահմանափակում Բանկի իրավասու
մարմինների և անձանց /ներառյալ՝ Տնօրենների Խորհրդի մյուս անդամների/
լիազորությունների շրջանակը, վերջիններիս որոշումների կայացման հնարավորությունը, այլ
բացառապես ապահովում է նրանց և Տնօրենների Խորհրդի անմիջական կապը, Տնօրենների
Խորհրդի համար Բանկի ամենօրյա գործունեության մասին արժանահավատ և անմիջական
տեղեկացվածության հնարավորությունը:
7.2.9. Տնօրենների Խորհդի նիստերը գումարում է Տնօրենների Խորհրդի նախագահը`
իր, Տնօրենների Խորհրդի անդամի, Տնօրինության Նախագահ - Գլխավոր տնօրենի
(Տնօրինության), ներքին աուդիտի ղեկավարի, արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի, ՀՀ
կենտրոնական բանկի Տնօրենների խորհրդի, ինչպես նաև Բանկի քվեարկվող բաժնետոմսերի
5 /հինգ/ կամ ավելի տոկոս ունեցող բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) գրավոր պահանջով:
Տնօրենների Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են Կանոնադրությամբ և/կամ Բանկի
ներքին իրավական ակտերով սահմանված կարգով: Տնօրենների Խորհրդի նիստերում`
հարցերի քննարկման և դրանց վերաբերյալ քվեարկության միջոցով: Հերթական ֆինանսական
տարվա ավարտից հետո հրավիրված առաջին նիստում, ինչպես նաև ըստ անհրաժեշտության`
այլ նիստերում, քննարկվում են Բանկի գործունեության հիմնական ուղղությունները,
ռազմավարությունը, ինչպես նաև, ըստ անհրաժեշտության` Բանկի կարգերը և այլ ներքին
իրավական ակտերը: Տնօրենների Խորհրդի նիստ պետք է գումարվի Բանկի արտաքին
աուդիտն իրականացնող անձի կողմից տրված հաշվետվությունը (նամակ ղեկավարությանը),
ինչպես նաև Բանկի ներքին աուդիտի արտահերթ հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով`
դրա կամ դրանց ներկայացումից 10 /տասը/ օրվա ընթացքում: Բանկի ներքին աուդիտի
ստորաբաժանման հերթական հաշվետվությունները, Տնօրինության Նախագահ-Գլխավոր
տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի հաշվետվությունները Տնօրենների Խորհրդի կողմից
քննարկվում են դրանց ներկայացմանը հաջորդող նիստերում:
Տնօրենների Խորհրդի նիuտերը կարող են գումարվել և որոշումներն ընդունվել առկա
կամ հեռակա կարգով, Բանկի կողմից ընդունելի կապի միջոցներով:
7.2.10. Տնօրենների Խորհուրդը համարվում է իրավասու (քվորում ունի), եթե նրա
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աշխատանքին մասնակցում է Տնօրենների Խորհրդի անդամների մեծամասնությունը:
Եթե Տնօրենների Խորհրդի անդամների քանակը նվազում է Ընդհանուր Ժողովի
որոշման համաձայն սահմանված քանակական կազմի կեսից և/կամ օրենքով սահմանված
նվազագույն քանակից, Բանկը պետք է Տնօրենների Խորհրդում թափուր մնացած տեղերը
լրացնելու կամ Տնօրենների Խորհրդի քանակական կազմը նվազեցնելու նպատակով հրավիրի
արտահերթ Ընդհանուր Ժողով, որի մասին որոշումը կայացնում է Տնօրենների Խորհուրդը՝
մնացած անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
7.2.11. Տնօրենների Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա Տնօրենների
Խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ կամ
Կանոնադրությամբ այլ բան չի պահանջվում: Քվեարկության ժամանակ Տնօրենների Խորհրդի
անդամն ունի միայն մեկ ձայն:
7.2.12. Ձայնի և քվեարկության իրավունքի փոխանցումը Տնօրենների Խորհրդի մեկ
անդամից մյուսին կամ այլ անձի չի թույլատրվում:
7.2.13. Տնօրենների Խորհրդի նիստերի բոլոր հարցերի քննարկումը կարող է տեղի
ունենալ միայն Տնօրինության Նախագահ-Գլխավոր տնօրենի պարտադիր մասնակցությամբ,
բացառությամբ
Տնօրինության
Նախագահ-Գլխավոր
տնօրենի
լիազորությունների
վաղաժամկետ դադարեցման, ինչպես նաև նրա վարձատրության պայմանների հաստատման
հարցերի: Տնօրինության Նախագահ-Գլխավոր տնօրենը մասնակցում է Տնօրենների Խորհրդի
նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:
7.2.14. Տնօրենների Խորհուրդի նիստի հրավիրման ժամկետները և տեղը որոշում է
Տնօրենների Խորհրդի նախագահը:
7.2.15. Տնօրենների Խորհրդի նախագահը Տնօրենների Խորհրդի հրավիրման տեղի և
ժամկետի մասին առկա կապի միջոցներով տեղյակ է պահում Տնօրենների Խորհրդի
անդամներին:
7.2.16. Եթե Տնօրենների Խորհրդի նախագահը գտնում է, որ բացառապես Տնօրենների
Խորհրդի իրավասությանն ենթակա քննարկվելիք հարցի առնչությամբ Տնօրենների Խորհրդի
անդամների համատեղ ներկայությամբ նիստի հրավիրման անհրաժեշտություն չկա, ապա այն
քննարկվում է հեռակա կարգով:
7.2.17. Տնօրենների Խորհրդի նիստերը արձանագրվում են թղթային և/կամ
էլեկտրոնային եղանակներով: Նիստի արձանագրությունը կազմվում է նիստի ավարտից
հետո` 10-օրյա /տասնօրյա/ ժամկետում: Արձանագությունը պետք է պարունակի ՀՀ
օրենսդրությամբ պահանջվող բոլոր տեղեկությունները:
Նիստի արձանագրությունը ստորագրում են նիստին մասնակցող բոլոր անդամները,
որոնք և պատասխանատվություն են կրում արձանագրությունում առկա տեղեկությունների
ճշտության և հավաստիության համար: Ընդ որում, Տնօրենների Խորհրդի նախագահի,
անդամների և քարտուղարի ստորագրությունները արձանագրությունների, քվեաթերթիկների,
որոշումների և այլ նյութերի վրա կարող են դրվել էլեկտրոնային եղանակով:
Տնօրենների Խորհրդի նիuտերը վարում է Տնօրենների Խորհրդի նախագահը, որը
uտորագրում
է
նիuտի
որոշումները:
Տնօրենների
Խորհրդի
նախագահը
պատաuխանատվություն է կրում որոշման մեջ առկա տեղեկությունների հավաuտիության
համար:
7.2.18. Տնօրենների Խորհրդի որոշումներն իրավաբանական ուժ կունենան, եթե
պահպանվել են ՀՀ օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ, Բանկի ներքին իրավական ակտերով
և Բաժնետերերի պայմանագրով նախատեսված պահանջները:
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7.3.

ԲԱՆԿԻ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ–
ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆԸ

7.3.1. Բանկի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Բանկի
գործադիր մարմինը` Տնօրինությունն ու Տնօրինության Նախագահ-Գլխավոր տնօրենը
/այսուհետ` Գլխավոր տնօրեն/:
7.3.2. Տնօրինության և Գլխավոր տնօրենի իրավասությանն են պատկանում Բանկի
ընթացիկ գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ,
Կանոնադրությամբ և/կամ Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ Ընդհանուր Ժողովի և Տնօրենների
Խորհրդի բացառիկ իրավասությանը վերապահված հարցերի:
7.3.3. Տնօրինության քանակական կազմը սահմանվում է Տնօրենների Խորհրդի կողմից:
7.3.4. Գլխավոր տնօրենին նշանակում է Տնօրենների Խորհուրդը: Տնօրինության
անդամները նշանակվում են Տնօրենների Խորհրդի կողմից` Գլխավոր տնօրենի
ներկայացմամբ:
7.3.5. Տնօրինության կազմի մեջ են մտնում Գլխավոր տնօրենը, Տնօրինության
անդամները /այդ թվում` Գլխավոր տնօրենի տեղակալը և Գլխավոր հաշվապահը/: Նշված
անձինք հանդիսանում են Բանկի ղեկավարներ և իրենց լիազորությունները կարող են
իրականացնել միայն որակավորման ու մասնագիտական համապատասխանության
վկայականի առկայության դեպքում: Առանց որակավորման և մասնագիտական
համապատասխանության վկայականի Բանկի ղեկավար աշխատելու պայմաններն ու
ժամկետները սահմանվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ ակտերով:
7.3.6. Տնօրինությունն իրականացնում է իր գործունեությունը նիստերի միջոցով, որոնք
ենթակա են հրավիրման ամիսն առնվազն մեկ անգամ:
7.3.7. Տնօրինությունը գործում է ՀՀ օրենքների, Կանոնադրության, ինչպես նաև
Տնօրենների Խորհրդի կողմից հաստատված Բանկի ներքին իրավական ակտերի հիման վրա,
որոնք առավել մանրամասն սահմանում են Տնօրինության նիստերի հրավիրման ու
անցկացման, որոշումների ընդունման կարգը:
7.3.8. Տնօրինության նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում են Գլխավոր տնօրենը
և Տնօրինության անդամների մեծամասնությունը: Տնօրինության կողմից որոշումներն
ընդունվում են նիստին մասնակցող անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ,
բացառությամբ Տնօրինության գործունեությունը կանոնակարգող ներքին իրավական
ակտերով սահմանված դեպքերի: Ձայների հավասարության դեպքում Գլխավոր տնօրենի
ձայնն որոշիչ է:
7.3.9. Գլխավոր
տնօրենի,
Տնօրինության
անդամների
իրավունքներն
ու
պարտականությունները սահմանվում են օրենքով, այլ իրավական ակտերով և Բանկի ու
նրանցից յուրաքանչյուրի հետ կնքված պայմանագրով: Գլխավոր տնօրենի հետ Բանկի
անունից պայմանագիրը ստորագրում է Տնօրենների Խորհրդի նախագահը կամ Տնօրենների
Խորհրդի կողմից լիազորված Խորհրդի անդամը, իսկ Տնօրինության անդամների հետ Գլխավոր
տնօրենը:
Գլխավոր տնօրենը, Տնօրինության անդամներն այլ կազմակերպություններում, անկախ
դրանց բնույթից, կարող են պաշտոններ զբաղեցնել միայն Տնօրենների Խորհրդի
համաձայնությամբ` անկախ նշված գործունեության դիմաց որևէ վարձատրություն ստանալու
կամ չստանալու հանգամանքից:
7.3.10. Բանկի Տնօրինության իրավասության մեջ է մտնում.
ա) Տնօրենների Խորհրդի հաստատմանը ներկայացվող Բանկի հեռանկարային
զարգացման ծրագրի նախնական քննարկումն ու նախնական/պայմանական հաստատումը,
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բ) Բաժնետերերի ժողովի և/կամ Տնօրենների Խորհրդի հաստատմանն ենթակա Բանկի
ներքին իրավական ակտերին նախնական հավանություն տալը, բացառությամբ
Կանոնադրության, Բաժնետերերի ժողովի, Տնօրենների Խորհրդի, կից կոմիտեների ու
հանձնաժողովների, Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման գործունեությունը կանոնակարգող
փաստաթղթերի,
գ) Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց միջնորդավճարների և
սակագների սահմանումը,
դ) Ընդհանուր Ժողովի և Տնօրենների Խորհրդի կողմից ընդունված որոշումների ճիշտ և
ժամանակին իրականացման ապահովումը,
ե) Բանկի ակտիվների և պասիվների կառավարման իրականացումը,
զ) Բանկի ընթացիկ, ամենօրյա գործունեությունը կանոնակարգող, օպերատիվ
ղեկավարում պահանջող ու նկարագրողական բնույթ կրող ակտերի հաստատումը,
է) Բանկի հրապարակային պայմանագրերի օրինակելի ձևերի հաստատումը,
ը) Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը գերազանցող կամ
Տնօրինության իրավասությանը վերապահված վարկավորման պայմանների շեղումով
բանկային գործիքների տրամադրման հաստատումը,
թ) Բանկի կողմից ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը գերազանցող
գույքի կամ այլ ակտիվների ձեռքբերման կամ վաճառքի գործարքների, ներառյալ՝
փոխկապակցված գործարքների կնքման հաստատումը,
ժ) Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը գերազանցող` Բանկի
կողմից իրականացվող ներդրումների, ներառյալ փոխկապակցված ներդրումների,
հաստատումը,
ի) Բանկի կողմից մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների
ստեղծման հարցի քննարկումն ու նախնական հավանություն տալը,
իա) Բանկի ներքին և արտաքին աուդիտորների կամ այլ մարմիների կողմից
իրականացված ստուգումների արդյունքների քննարկում և բացահայտված թերությունների
մասով Տնօրենների Խորհրդի կողմից սահմանված միջոցառումների իրականացում,
իբ) Տնօրենների Խորհրդի հաստատած Բանկի տարեկան ծախսերի նախահաշվի
շրջանակներում` Բանկի աշխատատեղերի հաuտատումը,
իգ) Բանկի ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ` Գլխավոր տնօրենի
իրավասությանը չվերապահված այլ հարցերի լուծումը,
իդ) Բանկի ներկայացուցչությունների և մասնաճյուղերի ղեկավարների նշանակումը,
իե) իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ և Բանկի ներքին իրավական ակտերով
սահմանված այլ իրավասություններ:
7.3.11. Բանկի Գլխավոր տնօրենը.
ա) տնօրինում է Բանկի գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է
կնքում Բանկի անունից, այդ թվում՝ տրամադրում է բանկային երաշխիքներ.
բ) ներկայացնում է Բանկն այլ անձանց հետ հարաբերություններում ՀՀ տարածքում և
արտերկրում.
գ) գործում է առանց լիազորագրի և տալիս է լիազորագրեր.
դ) սահմանված կարգով կնքում է աշխատանքային և այլ պայմանագրեր.
ե) Տնօրենների Խորհրդի հաստամանն է ներկայացնում Տնօրինության կողմից
հավանություն ստացած ներքին իրավական ակտերը.
զ) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, սահմանում է
աշխատակիցների պարտականությունները, տալիս է կատարման համար պարտադիր
ցուցումներ, և վերահսկում է դրանց կատարումը.
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է) սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և ազատում Բանկի
աշխատակիցներին, բացառությամբ Ընդհանուր Ժողովի և Տնօրենների Խորհրդի կողմից
նշանակվող անձանցից.
ը) Բանկի աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական
պատասխանատվության միջոցներ.
թ) կազմում, ստորագրում և պետական լիազորված մարմին է ներկայացնում ՀՀ
օրենսդրությամբ և նորմատիվ իրավական այլ ակտերով սահմանված հաշվետվություններ, այդ
թվում՝ ֆինանսական հաշվետվություններ.
ժ) ստորագրում է Տնօրինության նիստերի արձանագրություններն ու որոշումները.
ժա) բացում է բանկային հաշիվներ.
ժբ) կազմակերպում է Ընդհանուր Ժողովի, Տնօրենների Խորհրդի և Տնօրինության
կողմից ընդունված որոշումների կատարումը, հաշվետու է Ընդհանուր Ժողովին, Տնօրենների
Խորհրդին, Տնօրինությանը և իրավունք չունի Ընդհանուր Ժողովի, Տնօրենների Խորհրդի
անդամների համար պարտադիր որոշումներ կայացնելու.
ժգ) իրականացնում է oրենքով կամ Կանոնադրությամբ Ընդհանուր Ժողովի, Տնօրենների
Խորհրդի, ներքին վերահսկողության ծառայության իրավաuությանը չվերապահված
իրավազորությունները.
ժդ) իր բացակայության կամ պաշտոնեական պարտականությունների կատարման
անհնարինության դեպքում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է
Տնօրինության անդամներից մեկին Գլխավոր տնօրեն-Տնօրինության նախագահի
ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու հարցը.
ժե) մինչև լուծարման հանձնաժողովի ձևավորումն իրականացնում է լուծարման
հանձնաժողովի լիազորությունները.
ժզ) իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ և Բանկի ներքին իրավական ակտերով
սահմանված այլ իրավասություններ:
7.3.12. Գլխավոր տնօրենը Տնօրենների Խորհրդին պարբերաբար, բայց ոչ պակաս, քան
եռամսյակը մեկ անգամ, ներկայացնում Տնօրինության և իր գործունեության վերաբերյալ
հաշվետվություններ` Տնօրենների Խորհրդի կողմից սահմանած կարգով: Նշված կարգով պետք
է սահմանվեն առնվազն հաշվետվությունների ներկայացման պարբերականությունը,
վերջիններիս ներկայացման կարգը և դրանցում ներառման ենթակա տեղեկությունների
ցանկը:
ՀՈԴՎԱԾ 8. ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄԸ
8.1. Բանկի ներքին աուդիտն իրականացնում է Բանկի ներքին աուդիտի
ստորաբաժանման (այսուհետ՝ «Ներքին աուդիտ») ղեկավարը և անդամները, որոնք
նշանակվում են Տնօրենների Խորհրդի կողմից: Ներքին աուդիտի անդամ չեն կարող լինել
Բանկի կառավարման մարմինների անդամները, այլ ղեկավարներ ու աշխատակիցներ,
ինչպես նաև գործադիր մարմնի անդամների հետ փոխկապակցված անձինք: Ներքին աուդիտի
ղեկավարը և անդամները պարտավոր են պահպանել Բանկի աշխատակիցների համար
սահմանված աշխատանքային կարգապահությունը:
8.2. Ներքին աուդիտը Տնօրենների Խորհրդի հաստատած կանոնակարգի համաձայն`
ա) հսկողություն է իրականացնում Բանկի ընթացիկ գործունեության և գործառնական
ռիսկերի նկատմամբ.

24

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Կանոնադրություն

բ) հսկողություն է իրականացնում Գլխավոր տնօրենի, կառուցվածքային
ստորաբաժանումների կողմից օրենքների, այլ իրավական ակտերի և Բանկի ներքին ակտերի,
Գլխավոր տնօրենին տրված հանձնարարականների կատարման նկատմամբ.
գ) եզրակացություններ և առաջարկություններ է տալիս Տնօրենների Խորհրդի
ներկայացրած, ինչպես նաև սեփական նախաձեռնությամբ առաջադրված հարցերի
վերաբերյալ:
Ներքին աուդիտի իրավասություններին վերաբերող հարցերը չեն կարող փոխանցվել
Բանկի կառավարման մարմինների կամ այլ անձանց լուծմանը:
Հերթական հաշվետվությունները ներկայացվում են Տնօրենների Խորհրդի կողմից
սահմանված կարգով, որով պետք է սահմանվեն առնվազն հաշվետվությունների
ներկայացման պարբերականությունը, վերջիններիս ներկայացման կարգը և դրանցում
ներառման ենթակա տեղեկությունների ցանկը:
8.3. Ներքին աուդիտի ղեկավարը Տնօրենների Խորհրդի և Գլխավոր տնօրենի
քննարկմանն է ներկայացնում հետևյալ հաշվետվությունները.
ա) հերթական` տարեկան ծրագրով սահմանված ստուգումների արդյունքների մասին.
բ) արտահերթ, եթե բացահայտվել են ներքին աուդիտի հիմնավորված կարծիքով էական
խախտումներ, ընդ որում, եթե խախտումները հետևանք են Գլխավոր տնօրենի կամ
Տնօրենների Խորհրդի գործողությունների կամ անգործության, ապա հաշվետվությունը
ներկայացվում է անմիջապես Տնօրենների Խորհրդի նախագահին: Սույն ենթակետով
նախատեսված
դեպքերում
հաշվետվությունները
ներկայացվում
են
խախտումը
հայտնաբերելուց առավելագույնը 2 /երկու/ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
8.4. Ներքին աուդիտն օրենքների, այլ իրավական ակտերի խախտումներ
բացահայտելու դեպքում պարտավոր է դրանք ներկայացնել Տնօրենների Խորհրդին`
միաժամանակ առաջարկելով այդ խախտումների վերացման և ապագայում չկրկնման
ուղղությամբ ձեռնարկվելիք միջոցառումներ:
ՀՈԴՎԱԾ 9. ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՆԿՈՒՄ
9.1. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքով գլխավոր հաշվապահի
համար սահմանված իրավունքներն ու պարտականությունները Բանկում իրականացնում է
Բանկի գլխավոր հաշվապահը (այսուհետ՝ «Գլխավոր հաշվապահ»), որը նշանակվում է
Տնօրենների Խորհրդի կողմից` Գլխավոր տնօրենի ներկայացմամբ: Գլխավոր հաշվապահի
իրավունքներն ու պարտականությունները չեն կարող փոխանցվել Ընդհանուր Ժողովին,
Տնօրենների
Խորհրդին,
գործադիր
մարմնի
անդամներին,
ներքին
աուդիտի
ստորաբաժանմանը կամ այլ անձի:
Գլխավոր հաշվապահն առնվազն եռամսյակը մեկ անգամ Տնօրենների Խորհրդին և
Գլխավոր տնօրենին է ներկայացնում ֆինանսական հաշվետվություն` Տնօրենների Խորհրդի
հաստատած ձևով և բովանդակությամբ:
Գլխավոր հաշվապահը լրիվ նյութական պատասխանատվություն է կրում Բանկի
հաշվապահական հաշվառման վարման, դրա վիճակի և հավաստիության, տարեկան
հաշվետվության, ֆինանսական և վիճակագրական հաշվետվություններն օրենքներով և այլ
իրավական ակտերով սահմանված պետական կառավարման մարմիններին ժամանակին
ներկայացնելու, ինչպես նաև Բանկի մասնակիցներին, պարտատերերին և մամուլի ու
զանգվածային լրատվության մյուս միջոցներին Բանկի մասին տրամադրվող ֆինանսական
տեղեկությունների հավաստիության համար` ՀՀ օրենսդրությանն, այլ իրավական ակտերին և
Կանոնադրությանը համապատասխան:
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9.2. Յուրաքանչյուր տարի Բանկի ֆինանuատնտեuական գործունեության uտուգման
նպատակով Բանկը պետք է ներգրավի oրենքներով և այլ իրավական ակտերով uահմանված
կարգով աուդիտորական ծառայությունների իրականացման իրավունք ունեցող անկախ
աուդիտ իրականացնող անձի (այuուհետ` «Արտաքին աուդիտ»)` կնքելով նրա հետ
համապատաuխան պայմանագիր: Արտաքին աուդիտին ընտրում է Ընդհանուր Ժողովը` ՀՀ
կենտրոնական բանկի կողմից uահմանված կարգով: Արտաքին աուդիտի ծառայությունների
համար վճարվող գումարի չափը որոշում է Տնօրենների Խորհուրդը:
Բանկի ֆինանuատնտեuական գործունեության uտուգումն Արտաքին աուդիտի կողմից
կարող է իրականացվել նաև Բանկի` քվեարկող բաժնետոմuերի առնվազն 5 /հինգ/ տոկոuի
uեփականատեր մաuնակիցների պահանջով: Այդ դեպքում Արտաքին աուդիտին ընտրում, նրա
հետ պայմանագիր են կնքում և մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարում են uտուգում
պահանջող մաuնակիցները, ընդ որում, նրանք կարող են Բանկից պահանջել իրենց կատարած
ծախuերի հատուցում, եթե այդ uտուգումն Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ արդարացված է եղել
Բանկի համար: Արտաքին աուդիտ ցանկացած ժամանակ կարող է հրավիրվել Տնօրենների
Խորհրդի կողմից` Բանկի միջոցների հաշվին:
Բանկն Արտաքին աուդիտի հետ կնքվող պայմանագրում, բացի աուդիտորական
եզրակացության կազմումից, պետք է նախատեuի նաև աուդիտորական հաշվետվության
(նամակ Բանկի ղեկավարությանը) կազմում: Բանկն արտաքին աուդիտ իրականացնող անձի
հետ կնքվող պայմանագրում պետք է նախատեuի նաև իր կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկ
ներկայացվող հաշվետվությունների արժանահավատության uտուգում:
Բանկում աուդիտ իրականացնելու ընթացքում արտաքին աուդիտի կողմից Բանկի
ֆինանuական վիճակն իր կարծիքով էականորեն վատթարացնող փաuտեր, ինչպեu նաև
ներքին համակարգերի (այդ թվում` ներքին հuկողության համակարգի) թերություններ
հայտնաբերելու դեպքում արտաքին աուդիտը պարտավոր է դրանց մաuին անմիջապեu
տեղյակ պահել ՀՀ կենտրոնական բանկին:
Արտաքին աուդիտի եզրակացությունը ՀՀ կենտրոնական բանկին է ներկայացվում
մինչեւ տվյալ ֆինանuական տարվան հաջորդող տարվա մայիuի 1-ը:
ՀՀ կենտրոնական բանկի պահանջով Արտաքին աուդիտը պարտավոր է ՀՀ
կենտրոնական բանկ ներկայացնել Բանկի աուդիտային uտուգման վերաբերյալ անհրաժեշտ
փաuտաթղթերը, անգամ եթե դրանք առևտրային, բանկային կամ այլ գաղտնիք կազմեն: Uույն
մաuով uահմանված պարտավորությունների չկատարման համար աուդիտորական
կազմակերպությունը կրում է ՀՀ oրենuդրությամբ uահմանված պատաuխանատվություն:
9.3. Բանկի ֆինանսական տարին սահմանվում է հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի
31-ը: Հաշվապահական հաշվառումը և հաշվետվությունը Բանկում տարվում է ՀՀ
կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում: Բանկի գործունեության
արդյունքներն արտացոլվում են ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվեկշիռներում,
շահույթի և վնասների վերաբերյալ հաշվետվություններում, ինչպես նաև տարեկան
հաշվետվության մեջ:
9.4. Բանկը պարտավոր է ֆինանսական տարվա ավարտից հետո չորսամսյա
ժամկետում հրապարակել աուդիտի եզրակացությունը, տարեկան ֆինանսական
հաշվետվությունը:
Բանկը պարտավոր է հրապարակել իր եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվությունը
մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 15-ը:
ՀՈԴՎԱԾ 10. ԲԱՆԿԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ
26

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Կանոնադրություն

Բանկի վերակազմակերպումը կամ լուծարումն իրականացվում է Կանոնադրությամբ,
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և պայմաններով:
ՀՈԴՎԱԾ 11. ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ
Կանոնադրությունը կազմված է էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով և հաստատված է
(ներառյալ փոփոխությունները, լրացումները) ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված
էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ:
Կանոնադրության (ներառյալ փոփոխությունների, լրացումների) էլեկտրոնային
տարբերակը ուժի մեջ է մտնում ՀՀ կենտրոնական բանկում գրանցվելու պահից:
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված Կանոնադրությունը (դրանց
փոփոխությունները, լրացումները) տրամադրվում են Բանկին էլեկտրոնային տարբերակով,
միաժամանակ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից դրանք տեղադրվում են www.cba.am
ինտերնետային կայքում:
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ic~c~ StOPbttbfTh IunrZrrm ursu2bPfa LI1USI~
O8.Ol.2Ol9p.

p.bjthuili

t~uuih whg~uig4h~ L 20l8p. x~h1~uthiIphp~ 28-hb, if ~uichui1uibu41 hhnu4unumj~b
l~n14hpwhu~ iI~ngn4, bphmI4~ cluutfuibuilin4 cJunf~ 11.15-~th, b hhnuil~ui /huipgi.fuidp/’
‘flnpulul1J1 1~112ngn1: Zhnml~u p4hulplInLpJuitl 4hp~bu1d1rnfl~hinp’ ilIth~li 2Ol9p~. hndn~~iup~ 8-p~
bpbuil4i duahubwl1n4 duaf~ 23.59 ~ bhpuanjur1~’:
uubuf~glii~ Ui’
S~uophbhhp~ ~unthpq~ bu4uuiquih-L~tuqnp uthr~uii1’ Utu1phj flipui>juihp,
Shopiitthhp~ ~unphpr~~ uthqunfhhp’ flnLphh tUupqwhjuabi~, tnt~pmp U4ñijuih~, 1}npbpui
Pphln1th Thnh fthl.in4ulflth, ‘Tllthn ~~jnLp2Juthp~ L~1ar1uhj ~nppup, ~bNIiui L~b>j~:
~4flpflUfli unquihn44ua~ L:

LTuiuhui 4gh~ Ui’
StIop~hnLpjuit1 bw~~uuiqwh-~Juui4np uthopUi Ujunuit~ Zuilthup~ubp ~unphprpil~guilpah
&uijti]i ~pm4nthpn4,
thpp~ti mnuilhinp qhu~upmwlfli~Lun~ inbopith lippnLp IThr~phuiujuthp’ ~unphpr~uit~guil~uih
&uijbh ~pui4niiipn4,
~thwbuui14uib
q~u1wp~flufl1hp~
~uinwjnq~jmh
r~h1.Im4uip
Ubbui
U~puijhuuthp’
1unphpr1uil~guil1ui’~i ~uijb~ ~pui4niiipn4:
Opuil~uipqnuf
11bi~cijil14uib
lO-prj
huipg.
<Uafhp~uiputhlp
iquipmmuiirlubp]i ~nipuplpImb ~pmqpmj~h umui~wpl~
Puililfli

7.2.2

1~hinh <<dq>> lthpuil~hin~i
uipdhj~i1jahp1i mh1w.iFm21~Wh ~‘~‘N’

lluthrbUnlpflLpJulb

cIIP1~

linpuinpuu.nP4

((~ q

huii.fuiauuj’b’
nPn21~hfih~~

b wj~
u1flLbflUf~
4hpuiu~uh4uib t FuiUjj~i Shophtthhp~ Iunphprflth:
Shop~bnLpjuth 12.l2.2O18p. j~4 01/35/18 npn2i.funfp hw4uthnqajnth t mp4h~ Pmhl~ l~nip1~g
22 i~puufn4, UTJ’t rin~uipn4 ti hiljrnjn4 uipmwhuipn4ui~ u1uipmunnniIuhp~ mflm2WP111i bpmqp~i,
np~ huipl1uijuig4h~ t Sbophlthhp~~i Iunphpi~ hwuuiuimi1uilip~
U~mpUuUUrn1JUtip~~

~4hmpl1nqa.jwb nji4hg opmllulpdfll 10-pq hmpg~:
~4hmpl1nqajuih wp~njnthphhpp. Uhr1phj U]1pin~jwb Iinrpl, f}flLphb ‘T,uipr1uthjuih 1.inrp.f,
tnq2ulp U4hjuth >J1 i.fiuubuil~gh~ p4hu1pl~nLp]u1hp, fFnphpm Pphbr1lth ~nb flUin4ulfl~i t~nr~f,
‘11~hn c~jnip.pjwb~~J~ uuhui11gh~ p4hwpl~nLpjuIhp, Ijthr1uhj ~nppu t~mi~f, iijiui LNi> linri~i.f:
1~hipuiJhhp’ t~nr~f -5, r~taf —0, thn’hu1uih 0:
—

—

-

-

1

tpuinli 4hpmp~pJu1]

binq~t~i~ /lilipwnjurj’

o~iuit~uipq~,

-

npn2~fwb hw~uwqM1p~ ii bjni.pLpp/ Nn~ihpq~ uilix1ui~Thl1p~h nu~uip1.i4h~

liii U4mnduimug4uib t~lilimpnbwjNi huahut~uipq~ ‘11npinw~J d~~ngn4:

i~, 0010, bpLwO, c4p[~qnp LnLuwL~np~[1 9
#9, Grigor Lusavorich str., Yerevan, 0015, RA
www.ameriabank.am

Tel.: (37410)561111,513135
Fax: (374 10) 56 33 92
E-mail: office~ameriabank.am

\\~~

11P1~2h911h. (fllm2nuf ~4 08-3/18/10)
1. &nr~uijil~1q 22 r~puu1n4, UU~t ‘1~L~P~1 Ii laljinjn4 i.upuiuihuijm4wb n~ 4in~np~i~Ii,
uipdh11uipnhuaj~h, mh4uihml1uiti u~uapmuiuini.Juhp (ul]urLhhm’ <<‘T1mpmuimn~fu~ip>>) hbuihw~
t~uipqn4 b u~uip1uitthhpn4.
1.1. ‘flwpmuimrnfuhph ~nrimpliiJuab ~ui4ui~’ urnw4h~uiqn~j~ 10,000,000,000 (unuup
i11iij~uapii) 22 i~puu1 (pwjg n~ uiuiliuiu puiti 3,000,000,000 (liplip i1Iiij~uipii) 22. i~puaI),
50,000,000 (h~unth ~1~iJmb) UU’t I1n1~u1p, 5,000,000 (h~liq il~~nh) h4pn,
1.2. ‘Thnpuiunnrn1uhp~
~niiuijilitfmh
tiuiuimuil~’
~~liuibuui4njufwh
uir~pjniph~p~
mwpuiuiliuuiliuthmgnuf (q~4hpu~~ilpug1iui), puibui~ hui24U12n~ u1uiu~4mfli~i ~1u.u~
bu4uuunnuipnq~juab
b4uiqhgnul,
uipmuipdni~wj~h
u~wpmm4flpflq&Jnthblzp~
hhpqpiu4thi± hhm ~uu14uI~ u1u1hn1umm4n~fu1t1 bui1uu~ h4uiqhgnuf, hhulpulLnp
ui4uitu~ummiihp~ pu.iquij~ ii1~uijtinu1 ti uiu~pwuihuu±L~pubwgnuf ~
~~~*pu11i Pwhl1~ wnw2hwj~b huilipuajl± mhqmpm~~unu1~~ (IPO) h’inupuitnp
bhpi~pnr[tihp1th Puitdjji bhpiipnufuijlth qnpb~phhp~ hhm buitinpuignuf, PwUiJi
4wp1~puj~h nhulfl~ ~hpwphpjur~ mhr~hl~uiuu~nipjuib muipuibnuf tthpripnritihph buiti
2P2mtim1.IflLlI,
1.3. ‘1hupmmmnduhp~ pni~uplp1mh t~urnnig4uipp’ Cp.uqpuiflih tuqrp.uqp~ bhppn PuiUffl
lpnpnrl t ~puilpuhUighh[ i1hl~g m4hi~ ~ni~uipkniil flL uihriuipui2lunuf,
pbr~ flpflLlI
I
upljj1ui~a bui4uiiIl u1uihu.1uthihui.fp uibr[iupui2lunufp Pmtil~i t~nrp1~ig lpupnq t
~puil1mtuug4h~ ui11pflq~flLpJunIp tpiiil iluiu-iluiu j~nrtuiplpIwh 4hpuipuigthuti 11.i~flgfl4’
hurtluiIuijb PmUjj~ Shop~tinqajuiti npn2~fui’1i,
1.4. ~hupuiwuini1uhpp dW1.fl~hlflUiJbflLpJflLtip’
111
1 npn~tfuib Fuililfli Shop~~inqa~ iib
l~nrpS1~ig U~ur~UuUurn11Uhp]i uihriuipui21u~fwti Utflll1J2~ ~P~2~’l uufuupiljig mnh4uiqL 5
(h~bq) m21~1mmuthpmu11ti op u1flU12,
1.5. 3nLpuiputh~jnLp ‘lhupmunnn~fu~ uth4uiliuil~uili mpdhpp’ 100,000 (~fhi1 huipjnip hiuquip)
22 r~puu1, 100 (tfhl1 huip)nLp) UU’L i~npip WLuuf 100 (iflil1 huipjnip) hiljin’ hunluiaaujb
1enr1mjilplmli ulpdTrLJpil.
1.6. ‘llmpuimmrnfuhph puibuil~’ hui4uiuuip L I~’arp~uplpIuih bui4ur1J~i b 11mpmunnniIu~
mb4uihuil4uth mpdhp~ huipuiphpnLpjultip.
1.7. ~Impmwmnt[uhp~ uipdhi1uipnti~ (mnl1nubhp~) h~uufmwphpnLpjnLt1p
hhpiul~ui
‘.OSE~
npn2i~mh PiuU~f~ Stiop~bnipjuih l~ni~f~g u1uipmwmrnfuhp~ mhqwpw~~ui1wh ulfliqp
npn2nri uailumpi4fig mnti4i.uqb 5 (h]thq) ul2luuluuuiipuljhb op UifltU2,
1.8. ¶Impmuiuini1uhp~ wpdhl~npnh~ (innl.inutihpp) hui2tuipl~fwh ~fnuihgnufp’ 4iuauuiuig~ ~
ophp mpdhuiinpnhh ~1flLth pti~ugpnu1/i~imuuiuig~ ophp muip4m ph~uigpnuf
(Actual/Actual),
1.9. ‘l1uipmmmni1uhp~ uipdhlpnpnti~ (uinl1nubhpli) 4~≤uipi1ui1i upnpphpuil~uibnLpJnLt1p~ ~
hui~uilj~u L npn2ilmh Fmbl1~ St1op~bnLpjmh l~nrp.f~1g uiuipmmmniluhpp ulhrluapui2luu
u~~qpp npn~nq uri1uuqai~g uinh4uiqti 5 (h]~ihq) u.i2~ur..nmbpuij~b op UIflUI2,
1.10. ou~g]int1l1hp]i ulnl4mJnLpjnhil’ >j~ hui1uuiuihu4~uf,
1.11. 4uiplpuj~± n~utfli puiph~ui4nufhhp (credit risk enhancement)’ >ji huiluuimhu4nuf,
1.12. iIhi1 tihpipnr1~ ~nrpJ]~ig ~hnpphp~1wb uuihi1mtiu4~.ui1nuflihpp’ hbpuii1ui t npn2iLuti
fkuhuiP StlopPllnLpiuth ~nrp1~g uiuipmmmniluhph mhriuipuizluiluih ul~jiqpp npn~’nII
uifum~JJig wnti4uaqh 5 (h~tiq) w21uwmwtipmfl~ op U.flW2,
1.13. U1hr~upui~~Uflr~p’ <<Tiilhp~uipuih~>> c~PI~,
~UiThpJiuzpwh~ cPP~?SuopfrhbfrpJiJunnhpijfi 08.O1.2019p. wpuiuihl~pp iiJm uift j~i/ 083/18 wpdulhwqpnLpjnLh

2~

1.14. mhqwpw2~uthnb ulfliqpi~ Ii ui4uipinp’ uuihthub4nul t Puthifli Sbop~bnLpju1b l~nIp.~g
mhrimpui2luthiab ul~~q~21~ ~P~2”4 un1uuip~1J~g urnb4~tqb 5 (h]thq) ul2luunnuthpuljhb op
Ulfll.U2,

1.15. tnd]~uJ~ Luihr[~nuf (~fmpp1ip dhjppbq)’ l1ulpnr1 L ppuil1wbwg4~ bhpi~jr~iufuai~b
111hpflq1jflLbhhp~ U ~jighbqui4npi~uib pwbl1l~p1i hUm ~11ili~b u1mpmmumi.fuUp~
gnLgu1t~nu1p ~bp4ua~ hunluiuiuimuiuluuth u~uip1uibuiqp/hp/~ h~nfuib i.lpui,
1.16. 4&upuiflth qnp~wl{ur~’ qnp&ulpujji bhpqpui4nuf >ji builuuiinhiu4nuf, 4~u1pfluflthpp
lIU1mU1’~lkflL L Puthl~:
2. UnLJb npn2ulmb ~N’ 1i~~nrn~1.f >.b21mb U ~hUpU1U1U1flh1Uhp]~ mhquipiu2luJuibp 4hpuipbpnr~
iThmgui~ pnpp u~up1uibbhpp huiumuim4uib huiI.[mpIiL hunhu&uijb ‘I1uipmmuinduUp~
mhriuipui2luilwb ut~qpi~ npn2l11l unfuuipi.lJig urnh4mqb 5 (h~[ibq) m2lummuibpmjhb op UIflUI2
~uijmg4u~ Pmbq~ Shop~bnqajuih npn2thnb, tujbpml.m4, nr~pu111n1 4hp2~hbh1iu ~hb huitiuiunuf
opthU1pflqaju1bJ~ ii i.nijb npn2~mb 1-pb l~hmn4 uuihilmb4uib u1uipJuibbbp~b:
Unt.jh nP112n1~~ll.1 nidli ifl~2 1 ili.nhnul ~u~nüuftuli u~uih~g:

Shop~bnqa~uib hu4uuaquih~iJuua4np mhophh~ d/u1’

~bnpq &umnuljuab

I
~UtThpJiuipwb4i~ d~P~SbopbbhfrpftJunphpijft 08.Ol.20l9p. wpinuzhlrpp lz~buuift jaJiq 08318 wpduilthzqpnipjnih
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<UUbIThUPULtI>> ~PL~ StOfThtflb&BUL UWiU L.JFUSF

p. bjthiuh

l2xihktnhifphpP, 2Ol8p~.

T.rmuhmligk liii’
Shop1ibnqa~jwh uilupinfhhp’
U. Zuihhujuth’
~.

f~umnufjuih’

Shop~hnt.pjuth hui~uuiquih, q~jum4np mhophh
~ihmIiuui11uih q~n4 inhophh

U. Puipuhr~wh’

Uuihpu~u4u qnpburnlnupjnthhhpli qbn4 uiliophh

U. Puipuhiijuili’

fl~uI1hp}~i l1uinw4uipi.ftuh l1hlunpnti~ qhlpn4uiji

Ti ~uhpuicijwh’

tInpuInpunnll4 hwthn~unpqhhp~ i.fhhh2hpbhp~
buinmjnqa~jmh rihliui4uap

U. Pmpmjuili’
~.

Tuiu~unnpjuili’

S. ~ppui2jwh’

UnTu.npuiflih qnpbmnhnqa~jnthhhp~i qbn4 mhophti
~iJum4np hu1~4unqiuh

~upqmg~fmh qbn4 uihophh

ii~unflihp’ 8 &~ujh
~npna1b thulmhrnl4ulb 1:

PuihkIi ui~umuiml~ghhp’
tu4ijau Zwpni~jnthjuih’

I~ l~npiqnpunn~4 l1umui4u~pthuh pmdhli
r~hlTunl.inh1

L.NIp ~aupuipjuih’

~Puipmnuiuip

OnnUrcm

U1}U2NJ

2UP8

‘

d1UtPFUPUt’i~

~PC-F

‘I1UPSUSflUUbPF

ia~nn.unarut Druqf’UBFL UHU2UP’il’t 2U4ULflP&Bflht SULIIP U’UUFL
thpl~u.~jmgphg’ ~lmpq 2. Umbniljjuth
2~n1p ghipuh4n4 <<Uilhp~mpuih1p> WC (uijunthlnn’ Pmhl1) ‘-imhnhi.urjpnpjmh 7.2.2 lihu4x
dq) hh”auil.1hin11 (mjh L’ Puihifli upnpmmmniluhp~ U mj~ mpdhpiijarhph mhi1uipm~uilmh
thuu~h npn~iluIh ~hipuhnu1p 4hpmupuh4utb t Pmhlth Shoplihhhp~ ~unphpq~h) ii 7.3.10
U) hhrullhmll (uijh L’ Puihifli m1pn~4hhp~ ii u~uiu~4hhp~ ~iunm4mpifmh
~~uil~uitnugnufp 4hpunquih4mb t Puihifli Shop~hiuprjuthp), qhlp.u4mp44n4 Piuhifli
1.~uihnhunjpnqarjunfp ii 22 ophhui~pnq3Juafp’ Shophhni.pjnthn.
2mpg~ i~phg p4hmp~nipjmh’
Upmuil~ Zmhhujuih
cthnpq fãtunnufjuihUpthuh Pwpuhnjiuh
Uppnqi Pmpuijuih-

l~ni~iu
t1nrp.f
1~nrpf

-

Uhilpmhhh Pmpuhrjpnh
bplnf tmhpiuqjiuh
~nhuijt Iuu~iumpjmh
S~qpuih 2~pu12Juih-

-

—

ljnrpf
~nqif
l~nrp1
l~rnpI

Chipuilhh11’ lpir~if —8, qluf —0, &hnhiquih —0, >Ji thuuhuil1g4— 0,
flpn~hg’ (flpn~nuf pr~4 01/35/18)
1.1. 2w4iulmq&jnth mua~ Pwhl4i 1~mpf]~g 22 i]punfn4, UU’IJ qnpnpn4 U bi4pnjn4
mpmmhmjui4uth
u~uipmmmnlfuhp~
mnm~Uqi1fl1
bpmqp~h’
hhmUju~
upuplmhhhpn4’
mhumkp’
u~uipinmmnifuhp.

na 4in~umpl~1I~,

mpd1il~uqinhmflih,

mh4uthuil1tuh

•

Updtprqphj4i

•

&uquipl~thuh bui4ui~’ wnw44wqnqhp 10,000,000,000 (unuufl if~fliuqirj) 22 rjpunf
(pmjg n> u~p.u1~uiu puih 3,000,000,000 (hplip ifliflnupq) 22 qpunf), 50,000,000 (h~unth
iIl*nh) UTJ1J qnp.up, 5,000,000 (h~hq ifhflinh) l4pn.

•

&m~uqi1~iluth
hupumuil~p’
44ihmhum4npi.fuih
mnJ2jnq1htp~
mmpmuiliumlpuhuignuf (q~4hpu4~l~uig~nu), puthifli hul24hh2nP iquiu~4mj~h
i.fmu~
bu4uummmpnqajwh
h4mqhgnuf,
uiprnupchiq~uiflih
u~uipmm4npni..pjnthhlip~ hhpqpm4iftuh hUm ~uiiq4mb u~p.uhiuumm4npilmh

~ui1uu]~i h4uiqhgnuf, hhmpm4np m4uthip.umnthhp~ puiquifli J~hrftu1jhnuf ii
muipunnhuuil~uiliuignuf (nJi4lipu4~ilp.ug~ui), tiu4uputh Puihlfl~i umui2huljllti
huilipmjjih mhriuipua2lunuf11 (IPO) hhuipui4np hhpqpm1hhp]~th Puihifli
hhpripnufuijlth qnp~phhp~i htiui biuhnpuignuf, Pmhlili 4uip1p~uj]~ih niluifli
4hpulPhPJual
1l1~IiU~PVi1li
1Pm~m~1~T ~~hP~iPnti1ihP1t 1~’J~’ 2p2mhm11n~.
•

&m1uiplpftuh ~uum 4w~p~’ tYpmqpuij~h mqquiqp~ hhppn Puihl111 liuipnii t
1~pi~.ug1ihi 11hk119 uilllii
~ ~ mhqmpm~~1n1~11, p~hi~ npnuf Puihl1h
hpm1uiuni~ L pnr~i.uplp~uth ululpmuunnlfuhpll mhrimpm21uh~ ~ liunl
ifuau-thuu
pnr1mplplmh 4hpmpmgiftuh
if~ngn4’
hun[ui&uijh Puthl~i
Shop~hnqa~juth npn2ilwb.

•

~
~1i~1lItI1
~ npn2~mh Puihifli
Shop~ihnqa~jmh l1nr~t1hg u1uipmwmn~.fuhp1i uihr~uipui21uduih ulfl1qpi~ “1”2”1.
unIuuqaiflig uinti4mqh 5 (h~hq) ua2lumuiuihpmjhh op u1nu12.

•

upmmmn~fu~. uth4uihml1mh mpd1ipp~’ 100,000 (if hi1 hmpjnql hinqiup) ZZ ripunE,
100 (ifhl1 huapjnip) UJJL 1~n~uIp, 100 (iIhl.1 hmpjnqi) hiljin.

•

I~m~uipli4nIi upupmminntfuhp~i pmhuil~’ hui4muiup t Iã’mluiplpfuih bui4ul1jl ii
~1mpmmrnni1up uihi~iuhuilpuh mpdhp~ hu.ipmphpnqa~juihp.

•

Updhuiuipnhb (mnlinuhhpP) ~ thPU11U1 t npn2dmh Pmhlfli
Shophhn~juth llflIpf 119 uimpmunnflhluhph mh]W~Pm2P1ilmh ul~~1qpp “P”2”I
uufuulpifllg iunh4mqh 5 (h~ihq) iu2luuiuuuhpuiflih op iunua~.

•

Updhuiunpnhli (umlinuhhp11) hui24mpl1ifmh i1mnhgnuf~’ clkuuuiulgh ophp
uipdhlpnpnh~ ilini iii phpiugpnuf/cPmummg~ ophp unup4ui phpuigpnuf
(ActualJActual).

•

Updhlpnpnh11 (tnnknuhhj4i) 4~mpifmh u1uipphpuikmupjrn.hp’ hhpiuhltu ~
npn2i~mL Puihifli Shop~bnq~juih ~nqiI~g uEmptnmmrnsuhpp tnliquipui~~uftuh
Ut~1OJ2p npn~nI~ unluuipiflig urnh4mqh 5 (h~ihq) iu2lumuimhpmfluti op ~

•

Ouiglinhhhp11 uin~uijnqa’jnth’ >11 hu4ummhui4nuf.

‘TluipinuitnrnfUIiiili

• qui1il1mj~h nPui1~i pmph~ui4nuftihp (credit risk enhancement)’ ~Ji hu4uunnhu4nuf.
•

TJ1Ii1 lthpi11uuiji i1mitflig &hnpplipifuth uuthiluihm4nu~nufhbpi~’ hhprui~ui t npn2thuh
Piuhifli Shop~hnq~juih i1niiiIlig u1uipuimuinifuhp~ tnhIiiuptu2luifmh ulfliqpp ~P~2’~
unfumpi1Jig iunh4uiqh 5 (h~hq) ui2luuuniuhpuiflih op mniu2.

•

S1iiimpm~unii’ <<Uifhp~uipuihlp> cPP1~.

•

Shi1iupui~utfmh ul~iqpi~ Ii m4iupuip’ umhiImh4nuf ~ Pmhlfli Shophhnq~jmh
i1nr[l11~g inhqmpui~iuifuah ui111o1i~i~ ~p~2~’I unluui~i1Jig uinh4mqh 5 (h~hq)
iu2luunniuhpuiflih op mnui~,

•

tniJjuij~ uml4muf (thupplip i.fhjp~hq)’ l~uipnq L ~puilpuhuig44’ pmhuil~g4n4
tthpqpnufmflth phujhpnipjnthhhph Ii ~glihqm4np4uib puth~1ip~ hhtn li 1.~hp4n4
hmilmwmmmuNmh upiijdmhmqfrp.

•

4Suipuij~h qnpbm1jm~’
hppnpi1 wti&~ (qnpbuil~u1~)
hualummiuilnuf, 46uipnufhhpp lp.ummp4ni L Puihhp.

hhpqpm4nuf

>J~

1.2. Unqh npn2iluah 1.1. lilunnuf h24uib up.upJuthhhp~g pugh uIuqrinmmnduhph
mhIpnpm~~u11mhp 4hpmphpnq pnpp u1mpfmhhhpp hhpuilp.u Ith npn2thuh Pmhhh
Shop~hnprjuih ljnrpf~g wuipmmmnduhpb mhquipu1~~uthuh ulfliciyp ‘~W’2’~I
unfuuipiflig urnh4uiqh 5 (h~ihq) ul2lummmhpmflth op urnm~’ uijhpuihn4, nppuilm4
4lip2~t±hpu >jili huilpnunuf ophhuqpnqarpuhp U unijh npn2thuh 1.1. ljhtnn4
uuihiluih4uib u~uIjthuhhhp~h:
2. Shop~bntpjwh hu4uuiquih-~~um4np tnhoplth~h’
thp~uijmgh4uni.~jh npn2i.ftuh 1-ph tihmnilhmilmlmwjmh wpthnhmgnb UID1.U2UIP1.IP
Shophhhhp~ lunphpifli hmuuiuiuufuthp:
3. Zmh&inpuipli1 thpxjpnufuij~h Puthhuijhh qnpbuinhiupjnthhuip~ i1hupiapmunfhhtn~
qh1~ui4uip~h’
•

Sho-thhhlip~ Nnphpifli l~nip.f~g uluipmwmnlfuhpP pnqmplplmh U mnm2lupffll
bpu.qp~ u1uijilmhhhp~ huiuunumnuf~g hhuin inmuhopjui chulIllhmnuf
pnqmplp.ftuh bpmqpmj~h mqqmq}~ipp hhplpujuigh4 22 1.~hhmprbul1uth Pmhl1
qpu±gilmh:

•

‘I1wpmwmnifuhp~ mhr~mpm~~unuf~g hlunn 5 (h~hq) ul2lummmhpmJPh op
dinCkhmnuf q~il4 l~uipqui4np4nq 2n1i~mjh oullipmmnphh u1uipmmumifuhp~
gnigui~dmh ni urnhmp~h pnqiuim4nqajnth umwhui~ni hunftup:

4. Uni.jh npn~nufh nixI~ tfh2 L thnbnuf plninththuh upth~g, fr4 uni.jh apn~lfmh 1-~th
khum1 hm4uilnnpjnih wpdmhmgmb uznm2iupkh nixJ~ Jh2
uilinuf Shoplthhuip~
lunplwxilt ~mp1~g huiummm4h~nig Mann h lijtpwpkilhipn
‘iP qpiuU~nuf~g hlnnn:
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