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Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 2018 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  
Հազար ՀՀ դրամով 

 

  Ծան. 

2018 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  

2017 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

ԱԿՏԻՎՆԵՐ     
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 13    42,605,738               49,012,237    
Ներդրումային արժեթղթեր 14    28,999,460               31,307,180    
Բանկերին տրված վարկեր և փոխատվություններ 15       1,061,361                2,884,563    
Հակադարձ հետգնման պայմանագրերով ստացվելիք 
գումարներ 

16       2,718,140    
 

           12,142,142    

Հաճախորդներին տրված վարկեր   17   206,416,531             173,066,076    
Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ 18      5,664,727                4,894,345    
Այլ ակտիվներ 19       5,274,767                4,535,607    

Ընդամենը ակտիվներ   292,740,724         277,842,150    

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ       
Բանկերի ավանդներ և մնացորդներ              7,196                     29,647    
Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և ավանդներ 20    164,377,527             140,773,746    
Այլ փոխառություններ 21     67,460,916               83,784,411    
Թողարկված պարտքային արժեթղթեր 22      5,567,815                           -      
Շահութահարկի գծով վճարվելիք գումարներ          501,953                 1,116,970    
Հետաձգված հարկային պարտավորություններ 12      1,680,386                2,044,033    
Այլ պարտավորություններ 23       1,865,229                 1,850,301    

Ընդամենը պարտավորություններ   241,461,022            229,599,108    

ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ       
Բաժնետիրական կապիտալ 24    14,545,680              14,545,680    
էմիսիոն եկամուտ       7,753,923                7,753,923    
Գլխավոր պահուստ       3,500,000                3,500,000    
Հողի և շենքերի վերագնահատման պահուստ 18       1,744,734                 1,562,516    
Ներդրումային արժեթղթերի վերագնահատման 
պահուստ 

25 1,500,999    
 

            1,629,109    

Չբաշխված շահույթ  22,234,366                19,251,814    

Ընդամենը սեփական կապիտալ 
  51,279,702    

 
         48,243,042    

Ընդամենը պարտավորություններ և սեփական 
կապիտալ 

  292,740,724    
 

       277,842,150    
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն  2018 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար  
Հազար ՀՀ դրամով 

 

  Ծան. 

Բաժնե-

տիրական 

կապիտալ  

 

 

էմիսիոն 

եկամուտ  

Գլխավոր 

պահուստ  

 

Հիմնական 

միջոցների 

վերագն. 

պահուստ  

Ներդրումա
յին 

արժեթղթե

րի վերագն․ 
պահուստ  

Չբաշխված 

շահույթ  

Ընդամենը 

սեփական 

կապիտալ 

               

Մնացորդը 2017 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ  14,545,680  7,753,923  3,500,000  1,581,182  875,670  15,208,663  43,465,118 

Տարվա շահույթ  -  -  -  -  -  7,024,532  7,024,532 
Տարվա այլ համապարփակ եկամուտ, առանց 

հարկի  -  -  -  -  753,439  -  753,439 

Վերագնահատման պահուստի մաշվածության 

փոխանցում, առանց հարկի  -  -  -  (18,666)  -  18,666  - 

Հայտարարված շահաբաժիններ    -  -  -  -  -  (3,000,047)  (3,000,047) 

Մնացորդը 2017 թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ (նախկինում ներկայացված)  14,545,680  7,753,923  3,500,000  1,562,516  1,629,109  19,251,814  48,243,042 

ՖՀՄՍ 9-ի ներդրման ազդեցությունը 2 -  -  -  -  177,271  (839,667)  (662,396) 

Մնավորդը 2018 թ. հունվարի դրությամբ, 

վերահաշվարկված  14,545,680  7,753,923  3,500,000  1,562,516  1,806,380  18,412,147  47,580,646 

Տարվա շահույթ  -  -  -  -  -  8,003,599  8,003,599 

Տարվա այլ համապարփակ եկամուտ, առանց 

հարկի 18,25 -  -  -  200,885  (305,381)  -  (104,496) 

Վերագնահատման պահուստի մաշվածության 

փոխանցում, առանց հարկի   -  -  -  (18,667)  -  18,667  - 

Հայտարարված շահաբաժիններ 24 -  -  -  -  -  (4,200,047)  (4,200,047) 

Մնացորդը 2018 թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  14,545,680  7,753,923  3,500,000  1,744,734  1,500,999  22,234,366  51,279,702 
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն 2018 թ. դեկտեմբերի 31-ին 

ավարտված տարվա համար 
Հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ  
 

 Ծան. 2018 թ.  2017 թ. 

Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական 
գործունեությունից     

Ստացված տոկոսներ  29,710,200      27,637,549  

Վճարված տոկոսներ    (11,960,439)   (11,477,552 

Ստացված կոմիսիոն գումարներ        2,141,883   
       

1,824,114  

Վճարված կոմիսիոն գումարներ     (1,247,007)        (657,446) 
Զուտ վճարումներ շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 
արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքների գծով                    -           (24,532) 

Արտարժույթի գործառնություններից զուտ մուտքեր        1,338,901   
       

1,139,305  

Այլ ստացված եկամուտ       1,276,606      1,903,063  

Այլ գործառնական և անձնակազմի ծախսերի վճարումներ       (6,215,382)  
    

(5,684,735) 

Գործառնական ակտիվների (ավելացում) /նվազում      

Ներդրումային արժեթղթեր        1,930,127   (7,081,606) 
Հակադարձ հետգնման պայմանագրերի գծով ստացվելիք 
գումարներ        9,417,524    (10,560,593) 

Բանկերից ստացվելիք գումարներ   1,611,791      (812,356) 

Հաճախորդներին տրված վարկեր  (38,908,856)  (17,300,306) 

Այլ ակտիվներ       (792,611)  
       

(225,618) 
Գործառնական պարտավորությունների 
ավելացում/(նվազում)     

Բանկերի ավանդներ և մնացորդներ          51,521   
    

(1,698,486) 

Հետգնման պայմանագրերի գծով վճարվելիք գումարներ                   -     
    

(2,534,716) 

Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և ավանդներ     23,736,934      28,997,035  

Այլ պարտավորություններ  (23,940)              5,553  

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական 
գործունեությունից՝ նախքան հարկումը   

      
12,067,252     3,448,673  

Վճարված շահութահարկ  (2,696,661)  (994,108) 

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական 
գործունեությունից  

          
9,370,591   

        
2,454,565  

Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային 
գործունեությունից     
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում 18 (1,108,359)  (738,645) 
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքից 

մուտքեր 18 1,766                          47,855  

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային 
գործունեությունից  (1,106,593)  (690,790) 

Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական 
գործունեությունից     
Վճարված շահաբաժիններ 24    (4,200,047)     (3,000,047) 

Ստացված փոխառությունների (մարում) / ավելացում    (15,870,353)        8,743,579  

Բանկի կողմից թողարկված պարտքային արժեթղթերից մուտքեր  5,569,316   - 

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական 
գործունեությունից  

  
(14,501,084)  

      
5,743,532  

     
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ 
(նվազում) / աճ  

      
(6,237,086)  

       
7,507,307  

Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը արտարժույթով 
պահվող դրամական միջոցների մնացորդների վրա  (145,761)  612,046  

Դրամական միջոցներ և համարժեքներ՝ տարեսկզբի 
դրությամբ 13 49,012,237   40,892,884  

Դրամական միջոցներ և համարժեքներ՝ տարեվերջի 
դրությամբ 13 

      
42,629,390   

     
49,012,237  
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1. Բանկը 

 
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ն հիմնվել է 1996թ Հայաստանի Հանրապետությունում: Նրա հիմնական 
գործունեությունն ավանդների ներգրավումն է, հաճախորդների հաշիվների սպասարկումը,  
վարկավորումը, երաշխիքների տրամադրումը, վճարահաշվարկային, ինչպես նաև արժեթղթերով 
և արտարժույթով գործառնությունների իրականացումը: Բանկը, իր գործունեությունը ծավալելով 
համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի (ՀՀ ԿԲ) կողմից տրամադրված 
արտոնագրով, կարգավորվում է ՀՀ օրենքներով: Բանկը նաև ավանդների երաշխավորման ՀՀ 
պետական համակարգի անդամ է։ 

Բանկի իրավաբանական հասցեն է Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան 375001, 
Թումանյան 17: Բանկն ունի 25 մասնաճյուղ։ Ակտիվները և պարտավորությունները հիմնականում 

գտնվում են ՀՀ-ում։ 
Առ 31 դեկտեմբորի 2018թ և 2017թ. Բանկի բաժնետերեր էին․ 

 
 

 
Դեկտեմբեր 31, 

2018, %  
Դեկտեմբեր 31, 

2017, % 

    
Ավետիս Բալոյան 30.0  30.0 
Կարեն Սաֆարյան 25.9  25.9 
ՎԶԵԲ 22.7  22.7 
ԱԳՐԻՖ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՖ Յու Էյ 10.0  - 
ԴԵԳ -  5.8 
ՄՖԿ -  4.3 
Այլ 11.4  11.3 
    
    
Ընդամենը 100.00  100.00 
    

 

2018 և 2017 թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի աշխատակիցների թիվը 794 և 829, 
համապատասխանաբար: 

   
Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել են 2019 թ. ապրիլի 30-ին։ 

 
 
2. Հաշվապահական հաշվառման նշանակալի քաղաքականություն  
 

Համապատասխանության մասին հայտարարություն. սույն ֆինանսական 
հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային 
ստանդարտների (ՖՀՄՍ) համաձայն: 

 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են այն ենթադրության վրա, որ Բանկը 
գործում է անընդհատության սկզբունքով և կշարունակի գործել տեսանելի ապագայում: 
 
Սույն ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման արժույթը ՀՀ Դրամն է: Բոլոր արժեքները 
կլորացված են հազար ՀՀ դրամի չափով, եթե այլ բան նշված չէ:   

   
Պատրաստման հիմունքներ. Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են 
սկզբնական արժեքի հիմունքով, բացառությամբ որոշ հիմնական միջոցների և ֆինանսական 
գործիքների։ 
 
Բանկի գործառնություններում կիրառվող արտարժույթների փոխարժեքները ներկայացված են 
ստորև․ 

 

 
2018 թ. 

դեկտեմբեր 31  
2017 թ.  

դեկտեմբեր 31 

     
Փոխարժեք՝ օրվա վերջի դրությամբ– [ՀՀ դրամ]    
1 ԱՄՆ դոլար  483.75  484.10 
1 Եվրո  553.65  580.10 
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Այն հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը, ներկայացումները և հաշվարկման 
մեթոդները, որոնք կիրառվել են 31 դեկտեմբերի 2017թ. ավարտվող տարվա համար, կիրառվել են 
նաև 31 դեկտեմբերի 2018թ. ավարտվող տարվա համար, բացառությամբ ներքոնշյալ 
հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության և նոր ու փոփոխված ստանդարտների և 

մեկնաբանությունների կիրառման ազդեցությունների․ 
 
 

ՖՀՄՍ 9 Ֆինանսական գործիքներ 

ՖՀՄՍ 15 Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ 

ՖՀՄՍ-ների փոփոխություններ ՖՀՄՍ տարեկան բարելավումներ, 2014-2016 փաթեթ 

ՖՀՄՄԿ 22 Արտարժույթով գործարքներ կանխավճարային եղանակով 

 
Նոր և փոփոխված ՖՀՄՍ ստանդարտներ, որոնք ուժի մեջ են մտել ընթացիկ տարում 

   
ՖՀՄՍ 9 Ֆինանսական գործիքների կիրառման ազդեցությունը։  
 
Ընթացիկ տարում Բանկը կիրառել է ՖՀՄՍ 9-ի՝ «Ֆինանսական գործիքներ» ստանդարտը (2014 
թվականի հուլիսին կատարված փոփոխություններով) և դրանից բխող  համապատասխան 
փոփոխությունները, որոնք կատարվել են այլ ՖՀՄՍ ստանդարտներում և գործողության մեջ են 
մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից կամ դրանից հետո սկսող հաջորդող տարեկան 

ժամանակաշրջանում։ ՖՀՄՍ 9-ի անցումային դրույթները Բանկին հնարավորություն են տալիս 
չվերահաշվարկել համեմատական տեղեկությունները։ Համապատասխան տեղեկությունները չեն 
վերահաշվարկվել, քանի որ անցումային փուլում կիրառվել է փոփոխված հետադարձ մոտեցում, 
ինչը թույլ է տալիս հաշվառման ենթակա տարբերությունները ճանաչել չբաշխված շահույթների 
բացման հաշվեկշռում՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբում։ 

Ի հավելումն, Բանկն ընդունել է ՖՀՄՍ 7-ի «Ֆինանսական գործիքներ. բացահայտումներ» 
ստանդարտում տեղ գտած հետագա փոփոխությունը, որոնք կիրառվել են 2018 թվականի 

բացահայտումների նկատմամբ։  

ՖՀՄՍ 9 ներկայացնում է նոր պահանջներ՝ 
 

1. Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների դասակարգման և չափման մասով,  
2. Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման մասով, և  
3. Հեջավորման ընդհանուր հաշվառման մասով ։ 

 

Ստորև ներկայացվում են նոր պահանջների մանրամասները և դրանց՝ Բանկի ֆինանսական 

հաշվետվությունների վրա ունեցած ազդեցությունը։ 

Զուտ տոկոսային եկամուտ. Բոլոր ֆինանսական գործիքների տոկոսային եկամուտն ու ծախսը 
ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում՝ որպես «զուտ տոկոսային եկամուտ» և «տոկոսային 
ծախս» տողերում՝ կրառելով հաշվարկված արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը։ 

Արդյունավետ տոկոսադրույքը (ԱՏԴ - EIR) այն տոկոսադրույքն է, որով զեղչված ակնկալվող 
ապագա դրամական վճարումները կամ ներհոսքերը ֆինանսական գործիքի ենթադրվող ողջ 
օգտագործման ժամանակահատվածում կամ ավելի կարճ ժամանակահատվածում, որտեղ այն 

կիրառելի է, ճշգրտորեն բերվում են ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության զուտ 
հաշվեկշռային արժեքին։ Ապագա դրամական հոսքերի հաշվարկի ժամանակ հաշվի են առնվում 
ֆինանսական գործիքի գծով բոլոր պայմանագրային պայմանները։ 

Արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկը ներառում է պայմանագրի կողմերի միջև վճարված կամ 

ստացված բոլոր այն վճարները և կետերը, որոնք լրացուցիչ ծախս են կազմում և ուղղակիորեն 
վերագրելի են հատուկ վարկային համաձայնագրին, ինչպես նաև գործարքի հետ կապված 
ծախսերը և բոլոր այլ պարգևավճարներն ու զեղչերը։ 
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Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվների դեպքում 
գործարքի հետ կապված ծախսերը ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում՝ սկզբնական 
ճանաչման ժամանակ։ 

Տոկոսային եկամուտը/տոկոսային ծախսը հաշվարկվում է՝ արդյունավետ տոկոսադրույքը (EIR) 

կիրառելով ոչ վարկային տեսանկյունից արժեզրկված ֆինանսական ակտիվների համախառն 
հաշվեկշռային արժեքի նկատմամբ (այսինքն՝ ֆինանսական ակտիվի ամորտիզացված արժեքով՝ 
նախքան ակնկալվող վարկային կորուստների գծով պահուստի մասով ճշգրտումները) կամ 
կիրառելով ֆինանսական պարտավորությունների ամորտիզացված արժեքի նկատմամբ: 

Վարկային տեսանկյունից արժեզրկված ֆինանսական ակտիվների դեպքում տոկոսային 
եկամուտը հաշվարկվում է վարկային տեսանկյունից արժեզրկված՝ ֆինանսական ակտիվների 

ամորտիզացված արժեքի նկատմամբ արդյունավետ տոկոսադրույքի կիրառմամբ (այսինքն՝ 
համախառն հաշվեկշռային արժեքից հանած ակնկալվող վարկային կորուստների (ԱՎԿ) գծով 
պահուստը)։  

Գնված կամ ի սկզբանե արժեզրկված (ԳԻՍԱ - POCI) ֆինանսական ակտիվների դեպքում 
արդյունավետ տոկոսադրույքն արտացոլում է ակնկալվող վարկային կորուստները, երբ 
սահմանվում են ֆինանսական ակտիվից ստացվելիք ապագա դրամական միջոցների հոսքերը: 

Բանկի շահույթի կամ վնասի մասին հաշվետվությունում տոկոսային եկամուտը և ծախսը 

ներառում են նաև տոկոսադրույքի ռիսկերի դրամական միջոցների հոսքերի հեջում որպես 
հեջավորման գործիքներ նախորոշված ածանցյալ գործիքների իրական արժեքի փոփոխության 
արդյունավետ մասը: Տոկոսադրույքի ռիսկի իրական արժեքի հեջի տոկոսային եկամտի և ծախսի 
դեպքում որպես հեջավորման գործիքներ նախորոշված ածանցյալ գործիքների իրական արժեքի 
փոփոխության արդյունավետ մասը, ինչպես նաև հեջավորված հոդվածի նախորոշված ռիսկի 
իրական արժեքի փոփոխությունները ևս ներառված են տոկոսային եկամտում և ծախսում: 

Վճարներ և կոմիսիոն եկամուտ/ծախս. վճարները և կոմիսիոն ծախսերն ու եկամուտներն 

արդյունավետ տոկոսադրույքի անբաժան մաս հանդիսացող վճարներից բացի ներառում են նաև 
այլ վճարներ (տես վերոնշյալ բաժինը): Բանկի շահույթի կամ վնասի մասին  հաշվետվության այս 
մասում ընդգրկված վճարները, ի թիվս այլ վճարների, ներառում են վարկային համաձայնագրի 
սպասարկման վճարներ, վարկային պարտավորությունների գծով չօգտագործման վճարներ, երբ 
քիչ հավանական է, որ այդ վճարները կառաջացնեն հատուկ վարկային պարտավորություններ և 
վարկային սինդիկացիոն վճարներ: 

Ծառայությունների գծով վճարները և կոմիսիոն ծախսերը հաշվարկվում են ծառայությունների 
մատուցման ժամանակ:    

Զուտ օգուտ/(վնաս) առևտրային նպատակներով պահվող ակտիվներից և շահույթի կամ վնասի 
միջոցով իրական արժեքով չափվող այլ ֆինանսական ակտիվներից և առևտրային 
նպատակներով պահվող պարտավորություններից. առևտրային նպատակներով պահվող 
ակտիվներից և շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող այլ ֆինանսական 
ակտիվներից և առևտրային նպատակներով պահվող պարտավորություններից զուտ 

օգուտը/(վնասը) ներառում են առևտրային նպատակներով պահվող ակտիվների և 
պարտավորությունների իրական արժեքի փոփոխություններից առաջացած բոլոր օգուտները և 
վնասները: 

Զուտ օգուտ/(վնաս) շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող այլ ֆինանսական 
գործիքներից. շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող այլ ֆինանսական 
գործիքներից զուտ օգուտը/(վնասը) ներառում են շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 
արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների իրական 

արժեքի փոփոխություններից առաջացած օգուտները և վնասները, բացառությամբ  առևտրային 
նպատակներով պահվող ակտիվների և պարտավորությունների:    

Շահաբաժիններից ստացված եկամուտ. շահաբաժիններից եկամուտը ճանաչվում է, երբ Բանկի՝ 
վճար ստանալու իրավունքը հաստատված է: Սա ցուցակված բաժնային արժեթղթերի նախորդ 
շահաբաժնի ամսաթիվն է, ինչպես նաև այն ամսաթիվը, երբ սովորաբար բաժնետերերը 
հաստատում են չցուցակված բաժնային արժեթղթերի շահաբաժինը։  

Շահույթի կամ վնասի մասին հաշվետվությունում շահաբաժնից ստացված եկամտի 
ներկայացումը կախված է բաժնեմասային ներդրումների դասակարգումից և գնահատումից, 
այսինքն` 

• Առևտրային նպատակով պահվող բաժնային գործիքների դեպքում շահաբաժնից ստացվող 
եկամուտը ներկայացվում է որպես առևտրային նպատակով պահվող եկամուտ,  
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• Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների միջոցով չափվող իրական արժեքով 
նախորոշված բաժնային գործիքների դեպքում շահաբաժնից ստացվող եկամուտը 
ներկայացվում է այլ եկամտում, և  

• Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների միջոցով չափվող իրական արժեքով 

չնախորոշված և առևտրային նպատակով չպահվող բաժնային գործիքների դեպքում 
շահաբաժնից ստացվող եկամուտը ներկայացվում է որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով 
իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներից զուտ եկամուտ։ 

Ֆինանսական ակտիվներ.  Բոլոր ֆինանսական ակտիվները ճանաչվում  և  ապաճանաչվում են 
առևտրի օրվա դրությամբ, երբ ֆինանսական ակտիվի ձեռքբերումը կամ վաճառքը 

համաձայնեցվում է պայմանագրով, և ըստ այդ պայմանագրի պայմանների անհրաժեշտ է 

ապահովել ֆինանսական ակտիվի մատակարարումը համապատասխան շուկայում սահմանված 
ժամանակահատվածում, և սկզբնապես գնահատվում են իրական արժեքով, գումարած 
գործարքի գծով ծախսերը, բացառությամբ այն ֆինանսական ակտիվների, որոնք դասակարգվում 
են որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ։ 

Գործարքի գծով ծախսերը, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են շահույթի կամ վնասի միջոցով 
իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերմանը, անմիջապես ճանաչվում են 
շահույթում կամ վնասում: 

ՖՀՄՍ 9 շրջանակներում բոլոր ճանաչված ֆինանսական ակտիվները հետագայում պետք է 
չափվեն ամորտիզացված արժեքով կամ իրական արժեքով, հիմք ընդունելով կազմակերպության 
ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական ակտիվների դրամային հոսքերի հատկանիշների 
կառավարման բիզնես մոդելը: 

Մասնավորապես՝ 

• Բիզնես մոդելում առկա պարտքային գործիքները, որոնց նպատակն է հավաքագրել 
պայմանագրով նախատեսված դրամական միջոցների հոսքերը և որոնք ունեն 

պայմանագրով նախատեսված դրամական միջոցների հոսքեր, որոնք հանդիսանում են 
միայն մայր գումարի և չմարված մայր գումարի վրա հաշվարկված տոկոսների վճարումներ 
(SPPI), հետագայում չափվում են ամորտիզացված արժեքով: 

• Բիզնես մոդելում առկա պարտքային գործիքները, որոնց նպատակն է ոչ միայն հավաքագրել 
պայմանագրով նախատեսված դրամական հոսքերը, այլև վաճառել պարտքային գործիքները 
և որոնք ունեն  պայմանագրով նախատեսված դրամական միջոցների հոսքեր, որոնք 

հանդիսանում են միայն մայր գումարի և չմարված մայր գումարի վրա հաշվարկված 
տոկոսների վճարումներ, հետագայում չափվում են այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով իրական արժեքով, 

• Բոլոր այլ պարտքային գործիքները (օրինակ՝ իրական արժեքի հիմունքով կառավարվող կամ 
վաճառքի համար պահվող պարտքային գործիքները) և բաժնային գործիքներում 
ներդրումները հետագայում գնահատվում են շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 

արժեքով:  

 

Պարտքային գործիքներ ամորտիզացված արժեքով կամ այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով իրական արժեքով չափվող. Բանկը գնահատում է ֆինանսական ակտիվի 
դասակարգումը և չափումը՝ հիմք ընդունելով ակտիվի՝ պայմանագրով նախատեսված դրամական 
միջոցների հոսքերի հատկանիշները և Բանկի՝ ակտիվի կառավարման բիզնես մոդելը: 

Ամորտիզացված արժեքով կամ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների միջոցով իրական 
արժեքով դասակարգվող և գնահատվող ակտիվի պայմանագրային պայմաններն առաջացնում են 

դրամական միջոցների հոսքեր, որոնք հանդիսանում են միայն մայր գումարի և չմարված մայր 
գումարի վրա հաշվարկված տոկոսների վճարումներ (SPPI). 

SPPI թեստի նպատակներով մայր գումարը սահմանվում է որպես ֆինանսական ակտիվի իրական 
արժեք դրա սկզբնական ճանաչման պահին: Այդ մայր գումարը կարող է փոփոխվել ֆինանսական 
ակտիվի գործողության ժամկետի ընթացքում (օրինակ՝ եթե առկա են մայր գումարի մարումներ): 

Տոկոսն իրենից ներկայացնում է հատուցումներ՝ փողի ժամանակային արժեքի մասով, որոշակի 

ժամանակահատվածի ընթացքում չմարված մայր գումարի գծով վարկային ռիսկի  և այլ 
հիմնական վարկային ռիսկերի և ծախսերի, ինչպես նաև շահույթի սահմանաչափի մասով: SPPI 
գնահատումը իրականացվում է այն արժույթով, որով արտահայտվում է ֆինանսական ակտիվը: 
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Պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքերը, որոնք միայն մայր գումարի և դրա չմարված 
մասի վրա հաշվարկված տոկոսների վճարումներ են (SPPI), համապատասխանում են հիմնական 
վարկային համաձայնագրին: Պայմանագրային պայմանները, որոնք ներկայացնում են 
պայմանագրով նախատեսված այն դրամական միջոցների հոսքերի ռիսկերին կամ 

անկայունությանը ենթարկվածությունը, որոնք չեն վերաբերվում հիմնական վարկային 
համաձայնագրին, ինչպիսիք են սեփական կապիտալի կամ ապրանքների գների ռիսկերի 
ենթարկվածությունը, չեն առաջացնում պայմանագրով նախատեսված դրամական հոսքեր, որոնք 
հանդիսանում են միայն մայր գումարի և դրա չմարված մասի վրա հաշվարկված տոկոսների 
վճարումներ: Ստեղծված կամ ձեռք բերված ֆինանսական ակտիվը կարող է հանդիսանալ 
հիմնական վարկային համաձայնագիր, անկախ նրանից, թե այն իրավաբանորեն վարկ է 

համարվում, թե ոչ։ 

Պայմանագրով նախատեսված դրամական հոսքերը, որոնք հանդիսանում են միայն մայր գումարի 
և չմարված մայր գումարի վրա հաշվարկված տոկոսների վճարումներ, համապատասխանում են 
հիմնական վարկային համաձայնագրին: Ֆինանսական ակտիվների կառավարման բիզնես 
մոդելների գնահատումը կատարվում է ՖՀՄՍ 9-ի սկզբնական կիրառման 
ամսաթվով`ֆինանսական ակտիվի դասակարգումը որոշելու նպատակով: Բիզնես մոդելը 
կիրառվում է հետադարձ կերպով՝ ՖՀՄՍ 9-ի սկզբնական կիրառման ամսաթվին առկա բոլոր 

ֆինանսական ակտիվների նկատմամբ։ Բանկը որոշում է բիզնես մոդելների մակարդակ, որն 
արտացոլում է ֆինանսական ակտիվների խմբերի համատեղ կառավարման ձևը՝ որոշակի 
բիզնես նպատակի իրականացման դեպքում: Բանկի բիզնես մոդելը կախված չէ առանձին 
գործիքի վերաբերյալ ղեկավարության մտադրություններից, հետևաբար, բիզնես մոդելի 
գնահատումն իրականացվում է խմբավորման ավելի բարձր մակարդակով, այլ ոչ գործիք առ 
գործիք հիմունքով։ 

Բանկն ունի մեկից ավելի բիզնես մոդել՝ իր ֆինանսական գործիքների կառավարման համար, որն 

արտացոլում է Բանկի՝ իր ֆինանսական ակտիվների կառավարման մեթոդները դրամական 

միջոցների հոսքեր ստեղծելու նպատակով: Բանկի բիզնես մոդելներով որոշվում են, թե արդյոք 
դրամական միջոցների հոսքերն առաջանում են պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքերի 
հավաքագրումից, ֆինանսական ակտիվների վաճառքից կամ այս երկու բաղադրիչների 
կիրառումից:  
Բիզնես մոդելի գնահատում կատարելիս Բանկը հաշվի է առնում համապատասխան հասանելի 

բոլոր տեղեկությունները: Այնուամենայնիվ, բիզնես մոդելի գնահատման հիմքում ընկած են 
ողջամիտ ակնկալվող սցենարները՝ առանց հաշվի առնելու «վատթարագույն սցենար» կամ 
«սթրեսային սցենար» տարբերակները։ 
Բանկը հաշվի է առնում հետևյալ հասանելի ողջ տեղեկատվության վրա, այն է՝  

• Ինչպես է գնահատվում և կազմակերպության առանցքային ղեկավար անձնակազմին 
ներկայացվում բիզնես մոդելի և այդ բիզնես մոդելում առկա ֆինանսական ակտիվների 
արդյունավետության արդյունքները,  

• Բիզնես մոդելի արդյունավետության (և այդ բիզնես մոդելի շրջանակներում պահվող 
ակտիվների) վրա ազդող ռիսկերը, մասնավորապես, այդ ռիսկերի կառավարման 

մեխանիզմները, 

• Բիզնեսի կառավարիչների փոխհատուցման եղանակները (օրինակ` փոխհատուցումը 
հիմնված է կառավարվող ակտիվների իրական արժեքների կամ պայմանագրային 
դրամական միջոցների հոսքերի վրա): 

Ֆինանսական ակտիվների սկզբնական ճանաչման ժամանակ Բանկը որոշում է, թե արդյոք նոր 

ճանաչված ֆինանսական ակտիվներն գործող բիզնես մոդելի մաս են, կամ արտացոլում են նոր 
բիզնես մոդելի առաջացման սկիզբը: Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանում Բանկը 
վերագնահատում է իր բիզնես մոդելները՝ որոշելու համար, արդյոք բիզնես մոդելները 
փոփոխություններ են կրել նախորդ ժամանակաշրջանից հետո, թե ոչ: Ընթացիկ հաշվետու 
ժամանակաշրջանի ընթացքում Բանկն իր բիզնես մոդելներում փոփոխություններ չի 
հայտնաբերել: 

Այն դեպքում, երբ ապաճանաչվում է այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով 
իրական արժեքով չափվող պարտքային գործիքը, ապա նախկինում այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքում ճանաչված կուտակային օգուտը/վնասը սեփական կապիտալից 
վերադասակարգվում է շահույթում կամ վնասում: Ի տարբերություն դրան, այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական արժեքով չափվող բաժնային ներդրումային 
գործիքների կուտակային օգուտը/վնասը, որը նախկինում ճանաչվել է համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքում, հետագայում չի վերադասակարգվում շահույթում կամ վնասում, այլ 
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տեղափոխվում է սեփական կապիտալ: Պարտքային գործիքները, որոնք հետագայում 
գնահատվում են ամորտիզացված արժեքով կամ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի 
միջոցով իրական արժեքով, ենթակա են արժեզրկման: 

ՇՎԻԱՉ ֆինանսական ակտիվները հետևյալն են. 

• Պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքեր ունեցող ակտիվներ, որոնք SPPI չեն, և/կամ 

• Բիզնես մոդելում պահվող ակտիվներ, բացի պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքեր 
հավաքագրելու, կամ հավաքագրելու և վաճառելու համար պահվողներից, կամ 

• ՇՎԻԱՉ-ով նախորոշված ակտիվներ՝ կիրառելով իրական արժեքի տարբերակը։ 

Այս ակտիվները չափվում են իրական արժեքով, և վերագնահատման արդյունքում առաջացած 
օգուտը/վնասը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում:  

Վերադասակարգում. Եթե փոփոխվում է բիզնես մոդելը, որի շրջանակում Բանկը ֆինանսական 
ակտիվներ է պահում, ապա այդ փոփոխված ֆինանսական ակտիվները վերադասակարգվում են: 

Նոր կատեգորիային վերաբերող դասակարգման և գնահատման պահանջները կիրառվում են 
հեռանկարային հիմունքներով՝ բիզնես մոդելի փոփոխությանը հաջորդող առաջին հաշվետու 
ժամանակաշրջանի առաջին օրվանից, ինչը հանգեցնում է Բանկի ֆինանսական ակտիվների 
վերադասակարգմանը: Պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքերը ներկայացվում են ստորև՝ 
Ֆինանսական ակտիվների փոփոխության և ապաճանաչման վերաբերյալ հաշվապահական 
հաշվառման քաղաքականության մեջ։  

Արժեզրկում. Բանկը ճանաչում է ԱՎԿ-ի կորուստի պահուստները շահույթի կամ վնասի միջոցով 

իրական արժեքով չչափվող հետևյալ ֆինանսական ակտիվների գծով համար՝ 

• Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ, 

• Բանկերին տրված վարկեր և փոխատվություններ , 

• Հաճախորդներին տրվող վարկեր, 

• Ներդրումային արժեթղթեր, 

• Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր․ 

• Այլ ֆինանսական ակտիվներ. դեբիտորական պարտքեր, 

• Այլ ֆինանսական պարտավորություններ. արտահաշվեկշռային պայմանական դեպքեր և 
պարտավորություններ, 

• Տրամադրված ֆինանսական երաշխիքի պայմանագրեր։ 

Բաժնային գործիքներում ներդրումների գծով որևէ արժեզրկման կորուստ ճանաչված չէ։ 

POCI ֆինանսական ակտիվներից բացի (որոնք ստորև առանձին են նշված), ԱՎԿ-ները պետք է 
չափվեն կորուստների գծով պահուստի հաշվառման միջոցով՝ ստորև նշվածների համարժեք 

գումարի չափով՝  

• Ակնկալվող վարկային կորուստներ (ԱՎԿ) 12 ամսվա ընթացքում, որոնք արդյունք են 
ֆինանսական գործիքի արժեզրկման իրադարձությունների, և որոնք կարող են տեղի ունենալ 
հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող 12 ամիսների ընթացքում (ինչպես նշված է փուլ 1-
ում), կամ  

• Ակնկալվող վարկային կորուստներ (ԱՎԿ) վարկի գործողության ողջ ընթացքում, այսինքն՝ ԱՎԿ, 
որն արդյունք է ֆինանսական գործիքի գործողության ընթացքում հնարավոր դեֆոլտային 
իրադարձությունների (ինչպես նշված է փուլ 2-ում և 3-ում)։  

Փուլերի մասին առավել մանրամասն տես ծան. 26-ը։ 

Լիարժեք ԱՎԿ-ի դեպքում ֆինանսական գործիքի համար պահանջվում է կորուստների գծով 
պահուստներ, եթե այդ ֆինանսական գործիքի վարկային ռիսկը զգալիորեն ավելացել է սկզբնական 
ճանաչումից հետո: Բոլոր այլ ֆինանսական գործիքների համար ԱՎԿ-ները չափվում են 12-ամսյա 

ԱՎԿ-ի չափով: 

Ակնկալվող վարկային կորուստները՝ ԱՎԿ-ները վարկային կորուստների ներկա արժեքի՝ 

հավանականության վրա հիմնված հաշվարկներն են։ Դրանք չափվում են որպես Բանկի 
պայմանագրային հիմունքներով վճարման ենթակա դրամական հոսքերի և այն դրամական 
հոսքերի տարբերության ներկա արժեքի հիման վրա, որը Բանկը ակնկալում է ստանալ տարբեր 
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տնտեսական սցենարների համեմատության արդյունքում՝ զեղչված ակտիվի արդյունավետ 
տոկոսադրույքի չափով։ 

• Չօգտագործված վարկային գծերի դեպքում ԱՎԿ-ն պարտավորություն կրողի կողմից վարկի 
ներգրավման դեպքում Բանկի ստացման ենթակա պայմանագրային դրամական միջոցների 

հոսքերի տարբերության ներկա արժեքի և, վարկի ներգրավման դեպքում, Բանկի կողմից 
ակնկալվող դրամական միջոցների միջև առկա տարբերությունն է, և  

• Ֆինանսական երաշխիքի պայմանագրերի դեպքում ԱՎԿ-ն իրենից ներկայացնում է 
երաշխավորված պարտքային գործիքի տիրոջը վճարման ենթակա գումարների 
տարբերություն է՝ հանած այն գումարները, որը Բանկն ակնկալում է ստանալ վերջինից, 
պարտապանից կամ որևէ այլ կողմից։ 

Բանկն ակնկալվող վարկային կորուստները չափում է անհատական հիմունքով, կամ էլ 
հավաքական հիմունքով, եթե վարկային պորտֆելները ռիսկի նույնանման ռիսկի հատկանիշներ 
են կրում։ Կորուստների գծով պահուստների գնահատումը կհիմնվի ակտիվների ակնկալվող 
դրամական միջոցների հոսքերի ներկա արժեքի վրա՝ կիրառելով ակտիվի սկզբնական 
արդյունավետ տոկոսադրույքը, անկախ վերջինիս անհատական կամ հավաքական հիմունքով 
չափվելու հանգամանքից։ 

Վարկային տեսանկյունից արժեզրկված ֆինանսական ակտիվներ. Ֆինանսական ակտիվը 

վարկային տեսանկյունից արժեզրկվում է այն ժամանակ, երբ տեղի են ունենում ֆինանսական 
ակտիվի համար ակնկալվող հետագա կանխիկ դրամական հոսքերի վրա շրջադարձային 
ազդեցություն ունեցող մեկ կամ ավելի իրադարձություններ։ Վարկային տեսանկյունից 
արժեզրկված ֆինանսական ակտիվները համարվում են փուլ 3-ի ակտիվներ։ Վարկային 
տեսանկյունից արժեզրկման փաստը ներառում է հետևյալ դեպքերի վերաբերյալ դիտարկելի 
տվյալները՝ 

• Փոխառուի կամ գործընկերոջ զգալի ֆինանսական դժվարությունները, 

• Պայմանագրի խախտումը, մասնավորապես տոկոսների կամ մայր գումարի վճարման 
ուշացումը կամ չկատարումը, 

• Փոխառուի պարտատերը, փոխառուի ֆինանսական դժվարությունների հետ կապված 
տնտեսական կամ պայմանագրային պատճառներից ելնելով, նրան տրամադրել է այնպիսի 
զիջում, որն այլ պայմաններում չեր տրամադրի, 

• Ֆինանսական դժվարությունների արդյունքում տվյալ ֆինանսական ակտիվի գծով ակտիվ 

շուկայի անհետացումը, կամ 

• Զգալի զեղչով ֆինանսական ակտիվի ձեռքբերում, որն արտացոլում է առաջացած վարկային 
կորուստները։ 

 

Երբեմն անհնար է առանձնացնել մեկ որոշակի իրադարձություն, քանի որ մի քանի 
իրադարձությունների միասնական ազդեցությունն է հանգեցնում ֆինանսական ակտիվների 

վարկային տեսանկյունից արժեզրկմանը: Բանկը գնահատում է, թե արդյոք պարտքային 
գործիքները, որոնք հանդիսանում են ամորտիզացված արժեքով չափվող կամ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ, 
համարվում են արժեզրկված յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ: Պետական և 
կորպորատիվ պարտքային գործիքները վարկային տեսանկյունից արժեզրկումը գնահատելու 
համար Բանկը հաշվի է առնում այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են պարտատոմսերի 
եկամտաբերությունը, վարկունակության ցուցանիշը, ինչպես նաև վարկառուի կողմից միջոցների 

ներգրավման կարողությունը:  

Վարկը համարվում է արժեզրկված այն ժամանակ, երբ վարկառուի ֆինանսական դրության 
վատթարացման արդյունքում նրան զիջումներ են տրամադրվում, եթե չկան փաստեր այն մասին, 
որ զիջումների արդյունքում զգալիորեն նվազել են պայմանագրային դրամական միջոցների 
հոսքերի չստացման հավանականության ռիսկերը և բացակայում են արժեզրկման այլ 
հայտանիշներ: Այն ֆինանսական ակտիվները, որոնց համար դիտարկվում, սակայն չեն 

տրամադրվում զիջումներ, համարվում են վարկային տեսանկյունից արժեզրկված, երբ առկա են 

դիտարկելի ապացույցներ վարկային տեսանկյունից արժեզրկման վերաբերյալ, ներառյալ 
դեֆոլտի սահմանման պահանջներին համապատասխանությունը: Դեֆոլտի սահմանումը (տես 
ստորև) ներառում է վճարունակության անհավանական լինելու հայտանիշերը, ինչպես նաև 
գումարների 90 օր կամ ավել ժամկետանց լինելու հավանականությունը:  
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Գնված կամ ի սկզբանե արժեզրկված (POCI) ֆինանսական ակտիվներ. POCI ֆինանսական 
ակտիվների նկատմամբ այլ մոտեցում է ցուցաբերվում, քանի որ դրանք արժեզրկված են 
սկզբնական ճանաչման ժամանակ։ Այսպիսի ակտիվների համար բարենպաստ փոփոխությունն 
առաջացնում է արժեզրկման գծով օգուտ։ 

Դեֆոլտի սահմանումը. ԱՎԿ-ի սահմանման համար կարևոր է սահմանել դեֆոլտը։ Վերջինիս 
սահմանումը օգտագործվում է ԱՎԿ-ի չափը և կորուստների գծով պահուստները 12-ամսյա կամ 
ամբողջական ԱՎԿ-ի վրա հիմնված լինելը որոշելու համար, քանի որ դեֆոլտը արժեզրման 
հնարավորության (PD - ԴՀ) բաղադրիչ է, որն ազդում է ԱՎԿ-ի գնահատման, ինչպես նաև 
վարկային ռիսկի զգալի աճի հայտնաբերման վրա։ 

Բանկը ստորև նշված հանգամանքների դեպքում արձանագրում է դեֆոլտ, երբ՝ 

• Փոխառուն ունի ավելի քան 90 օր ժամկետանց ցանկացած նյութական վարկային 
պարտավորություն Բանկին, կամ  

• Հավանական է, որ փոխառուն ամբողջությամբ չի վճարի իր վարկային 
պարտավորությունները: 

 

Դեֆոլտի սահմանումը համապատասխանեցվում է տարբեր տեսակի ակտիվների տարբեր 

առանձնահատկություններն արտացոլելու նպատակով։ Օվերդրաֆտները համարվում են 
ժամկետանց այն դեպքում, երբ հաճախորդը խախտել է նշված սահմանաչափը, կամ եթե նրան 
չվճարված գումարից պակաս սահմանաչափ են նշել։ 

Վարկառուի՝ իր վարկային պարտավորությունների չկատարման հավանականության 
գնահատման նպատակով Բանկը հաշվի է առնում որակական և քանակական ցուցանիշները, 
օրինակ, կորպորատիվ վարկավորման մեջ օգտագործվող որակական ցուցանիշը հանդիսանում է 

վարկի պայմանների խախտումը, որը չի վերաբերում մանրածախ վարկավորմանը: Գնահատված 

տեղեկատվությունը կախված է ակտիվի տեսակից: Քանակական տեղեկատվությունը ներառում 
է նույն վարկառուի այլ պարտավորությունների չկատարման կամ վճարի ուշացման մասին 
տվյալներ, որոնք այս վերլուծության կարևոր մասն են հանդիսանում:  Դեֆոլտը գնահատելիս 
Բանկը հաշվի է առնում տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներ, որոնք ստացվել են ներքին 
ուղիներով կամ կամ արտաքին աղբյուրներից:  

Վարկային ռիսկի նշանակալի աճ. Բանկը վերահսկում է արժեզրկման պահանջներին ենթակա 

բոլոր ֆինանսական ակտիվները, թողարկված վարկային պարտավորությունները և ֆինանսական 
երաշխիքի պայմանագրերը՝ գնահատելու դրանց սկզբնական ճանաչումից ի վեր վարկային ռիսկի 
հնարավոր աճը։ Վարկային ռիսկի նշանակալի աճի դեպքում Բանկը կչափի կորուստների գծով 
պահուստները՝ հիմնվելով գործողության ողջ ընթացքում, այլ ոչ 12-ամսյա ԱՎԿ-ի վրա։ 

Սկզբնական ճանաչումից ի վեր ֆինանսական գործիքի վարկային ռիսկի նշանակալի աճը 
գնահատման նպատակով Բանկը համեմատում է հետևյալը. ֆինանսական գործիքի դեֆոլտի 
ռիսկը հաշվետու ամսաթվի դրությամբ՝ հիմնված գործիքի գծով մարման պարտավորության վրա, 

և ֆինանսական գործիքի տեղի ունեցած դեֆոլտի հետ, որն ակնկալվում էր պարտավորության 
մարման գծով՝ գործիքի սկզբնական ճանաչման ամսաթվի դրությամբ։ Այս գնահատումը 
կատարելիս Բանկը հաշվի է առնում որակական և քանակական տեղեկությունները, որոնք 
ողջամիտ և հիմնավորված են, ներառյալ պատմական փորձը և կանխատեսումները՝ առանց 
անհարկի ծախսերի կամ ջանքերի, հիմնվելով Բանկի փորձի և վարկերի փորձագիտական 
գնահատման վրա, այդ թվում՝ կանխատեսումների։  

Հաշվի առնելով, որ սկզբնական ճանաչումից հետո վարկային ռիսկի զգալի աճը հարաբերական 

չափորոշիչ է, դեֆոլտի հավանականության (PD) տվյալ փոփոխությունը առավել նշանակալից կլինի 
ֆինանսական գործիքի համար ավելի ցածր սկզբնական արժեզրկման հավանականությամբ, քան 
համեմատած արժեզրկման բարձր հավանականություն ունեցող ֆինանսական գործիքի հետ։ 
Բազմաթիվ տնտեսական սցենարները հիմք են հանդիսանում նախնական ճանաչման և հետագա 
հաշվետու ժամանակաշրջանում դեֆոլտի հավանականության կանխատեսման համար: Տարբեր 
տնտեսական սցենարներ դեֆոլտի տարբեր հավանականության են հանգեցնում։ Այս տարբեր 

սցենարների կշռադատումը հիմք է կազմում դեֆոլտի միջին կշռված հավանականության համար, 

որը կիրառվում է վարկային ռիսկի զգալի աճը որոշելու նպատակով։ 

Կորպորատիվ վարկավորման վերաբերյալ կանխատեսումները ներառում են այն ոլորտների 
ապագա հեռանկարները, որտեղ գործում են Բանկի գործընկերները, տնտեսական 
փորձագետների զեկույցներից, ֆինանսական վերլուծաբաններից, պետական մարմիններից և այլ 
նմանատիպ կազմակերպություններից ձեռք բերված տեղեկությունները, ինչպես նաև հաշվի են 
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առնում փաստացի ու կանխատեսված տնտեսական տեղեկությունների տարբեր ներքին և 
արտաքին աղբյուրներ: 

Մանրածախ վարկավորման վերաբերյալ կանխատեսումները ներառում են ոչ միայն 
կորպորատիվ վարկավորման դեպքում կիրառվող տնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ 

կանխատեսումները, այլև տեղական տնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ 
կանխատեսումները, մասնավորապես՝ այն շրջանների վերաբերյալ, որտեղ կենտրոնացած են 
տնտեսության որոշ ոլորտներ, ինչպես նաև հաճախորդների վարկունակության վերաբերյալ 
ներքին տեղեկություններ: 

Բանկն իր գործընկերներին դասակարգում է ըստ համապատասխան ներքին վարկային ռիսկի 
աստիճանի՝ հիմնվելով նրանց վարկային որակի վրա: Քանակական տեղեկատվությունը 

վարկային ռիսկի զգալի աճի հիմնական ցուցանիշն է և հիմնված է վարկի ամբողջ գործողության 
ընթացքում հաշվառվող ԴՀ-ի փոփոխության վրա՝ համեմատելով՝ 

• Վարկի ամբողջ գործողության ընթացքում հաշվառվող մնացած ԴՀ-ն հաշվետու ամսաթվի 
դրությամբ, և  

• Վարկի ամբողջ գործողության ընթացքում հաշվառվող մնացած ԴՀ-ն այն 
ժամանակահատվածի համար, երբ այն գնահատվել է՝ հիմք ընդունելով ռիսկերի սկզբնական 
ճանաչման ժամանակ առկա փաստերը և հանգամանքները: 

Օգտագործվող ԴՀ-ները հանդիսանում են կանխատեսումներ և Բանկն օգտագործում է ԱՎԿ գծով 
պահուստների գնահատման ժամանակ կիրառված նույն մեթոդաբանությունը և տվյալները: 

Վարկային ռիսկի զգալի աճ ցույց տվող որակական գործոններն արտացոլվում են ԴՀ մոդելներում՝ 
ճիշտ ժամանակին: Այնուամենայնիվ, Բանկը դեռև որոշակի որակական գործոններ է հաշվի 
առնում, երբ գնահատում է, թե արդյոք վարկային ռիսկի զգալի աճ է գրանցվել, թե ոչ: 

Կորպորատիվ վարկավորման դեպքում հատուկ ուշադրություն է դարձվում այն ակտիվների վրա, 
որոնք ներառված են «հսկողության ցանկում», քանի որ ներառումը ցույց է տալիս կոնտրագենտի 

վարկունակության վատթարացման մտահոգության առկայությունը։ Մանրածախ վարկավորման 
դեպքում Բանկը հաշվի է առնում հետաձգված վճարումների հնարավորությունները, վճարման 
արձակուրդների ակնկալիքները, վարկային միավորները և այնպիսի հանգամանքները, ինչպիսիք 
են գործազրկությունը, սնանկությունը, ամուսնալուծությունը, կամ մահը: 

Հաշվի առնելով, որ սկզբնական ճանաչումից հետո վարկային ռիսկի զգալի աճը հարաբերական 
չափորոշիչ է, դեֆոլտի հավանականության (PD) տվյալ փոփոխությունը առավել նշանակալից 

կլինի ֆինանսական գործիքի համար ավելի ցածր սկզբնական արժեզրկման 
հավանականությամբ, քան համեմատած արժեզրկման բարձր հավանականություն ունեցող 
ֆինանսական գործիքի հետ։ 

Ի հավելումն, երբ ակտիվը դառնում է 30 օր ժամկետանց, Բանկը համարում է, որ վարկային 
ռիսկի զգալի աճ է տեղի ունեցել և ակտիվը գտնվում է արժեզրկման մոդելի 2-րդ փուլում, 
այսինքն՝ կորուստների գծով պահուստները գնահատվում են ամբողջական ԱՎԿ/ECL:  

Ֆինանսական ակտիվների փոփոխություն և ապաճանաչում. ֆինանսական ակտիվների 

փոփոխությունները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ ֆինանսական ակտիվի դրամական 
միջոցների հոսքերը կառավարող պայմանագրային պայմանները վերանայվում կամ այլ կերպ 
փոփոխվում են ֆինանսական ակտիվների սկզբնական ճանաչման և ժամկետայնության միջև: 
Փոփոխությունն ազդում է պայմանագրով նախատեսված դրամական միջոցների հոսքերի գումարի 
և/կամ ժամկետների վրա անմիջապես կամ ապագայում: 

Ի լրումն, ընթացիկ վարկային պայմանագրում դրույթների ներմուծումը կամ առկա դրույթների 
ճշգրտումները հանդիսանում են փոփոխություններ, եթե անգամ այդ նոր և ճշգրտված դրույթները 

դեռևս ուղղակի ազդեցություն չունեն դրամական միջոցների հոսքերի վրա, սակայն կարող են 
ազդել՝ կախված այն հանգամանքից, թե այդ դրույթների պահանջները կատարվում են, թե ոչ 
(օրինակ՝ չկատարման արդյունքում տոկոսադրույքի աճի փոփոխություն): 

Բանկը վերանայում է ֆինանսական դժվարություններ ունեցող հաճախորդների վարկային 
պայմանագրի պայմանները, որպեսզի ապահովի ստացման ենթակա գումարների առավելագույն 

հավաքագրումը և նվազագույնի հասցնի դեֆոլտի ռիսկերը: Վարկի պայմանները վերանայվում են 

այն դեպքում, երբ չնայած վարկառուն հնարավոր ամեն ինչ արել է սկզբնական պայմանագրային 
վճարման պայմանները կատարելու համար, սակայն առկա է վճարումների չկատարման մեծ 
ռիսկ կամ դա արդեն տեղի է ունեցել, և ակնկալվում է, որ վարկառուն կկարողանա կատարել իր 
արդեն վերանայված պարտավորությունները։ Վերանայված պայմանները հիմնականում 
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ներառում են վարկի մարման ժամկետների երկարաձգում, վարկի դրամական միջոցների հոսքերի 
ժամկետների փոփոխություն (մայր գումարի և տոկոսների մարում), վճարման ենթակա 
գումարների կրճատում (մայր գումարի և տոկոսային գումարների համաներում) և 
պայմանագրային դրույթների փոփոխություններ: 

Բանկը սահմանել է վարկային պայմանագրի վերանայման քաղաքականություն, որը կիրառվում է 
կորպորատիվ և մանրածախ վարկավորման դեպքերում։  

Ֆինանսական ակտիվի փոփոխման դեպքում Բանկը գնահատում է, թե արդյոք այս 
փոփոխության արդյունքում առաջանում է ապաճանաչում: Բանկի քաղաքականության 
համաձայն, փոփոխությունն հանգեցնում է ապաճանաչման, երբ այդ փոփոխության արդյունքում 
էապես տարբերվող այլ պայմանագրային պայմաններ են ստեղծվում: Որոշելու համար, թե արդյոք 

փոփոխված պայմանները էապես տարբերվում են սկզբնական պայմանագրային պայմաններից, 
Բանկը հաշվի է առնում հետևյալը՝ 

• Որակական գործոններ, ինչպիսիք են այն պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքերը, 
որոնք փոփոխությունից հետո չեն հանդիսանում միայն մայր գումարի և չմարված մայր 
գումարի վրա հաշվարկված տոկոսների վճարումներ, ինչպես նաև փոխարժեքի կամ 
պայմանագրային կողմի փոփոխությունը, տոկոսադրույքների, ժամկետայնության, 
պայմանագրային դրույթների փոփոխությունը,  

Եթե այս փոփոխությունները հստակ էական փոփոխություններ ցույց չեն տալիս, ապա՝ 

• Կատարվում է քանակական գնահատում, որպեսզի համեմատվեն սկզբնական 
պայմաններով՝ մնացած պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքերի ներկա արժեքը և 
վերանայված պայմաններով պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքերը, և երկու 
գումարներն էլ զեղչվում են սկզբնական արդյունավետ տոկոսադրույքով: 

Եթե ներկա արժեքի տարբերությունը 10 տոկոսից ավել է, ապա Բանկը որոշում է, որ առկա է 

վարկային պայմանագրի նշանակալի տարբերություն, ինչն էլ հանգեցնում է ապաճանաչման: 
Ֆինանսական ակտիվի ապաճանաչման դեպքում ԱՎԿ գծով պահուստները վերագնահատվում են՝ 
ապաճանաչման օրվա դրությամբ ակտիվի զուտ հաշվեկշռային արժեքը այդ օրվա դրությամբ 
որոշելու նպատակով: Այս վերանայված հաշվեկշռային արժեքի և նոր պայմաններով նոր 
ֆինանսական ակտիվի իրական արժեքի միջև տարբերությունը առաջացնում է ապաճանաչման 
մասով օգուտ կամ վնաս: Նոր ֆինանսական ակտիվը կունենա 12-ամսյա ԱՎԿ-ի հիմունքներով 

չափվող կորուստների գծով պահուստ, բացառությամբ առանձին դեպքերի, երբ նոր վարկը 
համարվում է սկզբնապես վարկային տեսանկյունից արժեզրկված ակտիվ: Սա կիրառվում է 
միայն այն դեպքում, երբ նոր վարկի իրական արժեքը ճանաչվում է իր վերանայված անվանական 
արժեքի նշանակալի զեղչով, քանի որ դեռ առկա է դեֆոլտի բարձր ռիսկը, ինչը 
փոփոխությունների արդյունքում չի նվազել: Բանկը վերահսկում է փոփոխված ֆինանսական 
ակտիվների վարկային ռիսկը՝ գնահատելով որակական և քանակական տեղեկատվությունը 
(օրինակ՝ արդյոք վարկառուն ունի ժամկետանց օրեր նոր պայմանների պարագայում): 

Երբ ֆինանսական ակտիվի պայմանագրային պայմանները փոփոխվում են և դա 

ապաճանաչման չի հանգեցնում, Բանկը որոշում է, արդյոք տեղի է ունեցել ֆինանսական ակտիվի 
վարկային ռիսկի զգալի աճ սկզբնական ճանաչումից ի վեր, համեմատելով՝  

• Սկզբնական ճանաչման ամսաթվի դրությամբ և սկզբնական պայմանագրային 
պայմաններով գնահատված ամբողջական ԴՀ-ն, և  

• Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ փոփոխված պայմանագրային պայմաններով ամբողջական 
ԴՀ-ն: 

Ինչ վերաբերում է Բանկի՝ վարկային պայմանների վերանայման քաղաքականության շրջանակում 
փոփոխված ֆինանսական ակտիվներին, երբ այդ փոփոխության արդյունքում պաճանաչում չի 
առաջացել, ապա ԴՀ-ի գնահատումն արտացոլում է Բանկի՝ փոփոխված պայմաններով 
դրամական հոսքերի հավաքագրման կարողությունը՝ հիմք ընդունելով Բանկի նախկին փորձը 
նմանատիպ ներման գործընթացների պարագայում, ինչպես նաև տարբեր վարքագծային 
ցուցանիշներ, որոնք են՝ վարկառուի պարտաճանաչ վճարման կարողությունը փոփոխված 

պայմանագրային պայմաններում: Եթե վարկային ռիսկը շարունակում է մնալ զգալիորեն ավելի 

բարձր, քան ակնկալվում էր սկզբնական ճանաչման ժամանակ, ապա կորուստների գծով 
պահուստը կրկին չափվելու է ամբողջական ԱՎԿ-ին համարժեք գումարով: Վերանայված 
պայմաններով վարկերի մասով կորուստների գծով պահուստը հիմնականում կչափվի 12-ամսյա 
ԱՎԿ-ի հիմունքով, երբ առկա է վարկառուի վճարունակության բարելավման փաստ, ինչն 
առաջացնում է նախկին վարկային ռիսկի նշանակալի աճի նվազեցում: 



«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 
 
Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ  

2018 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար  
Հազար ՀՀ դրամով 

 

 

 21 

Այն դեպքում, երբ փոփոխություններն ապաճանաչման չեն հանգեցնում, Բանկը հաշվարկում է 
այդ փոփոխությունների օգուտը/վնասը՝ համեմատելով համախառն հաշվեկշռային արժեքը 
փոփոխությունից առաջ և հետո (բացառությամբ ԱՎԿ գծով պահուստը): Այնուհետև, Բանկը 
գնահատում է ԱՎԿ-ն փոփոխված ակտիվի մասով, երբ փոփոխված ֆինանսական ակտիվից 

առաջացած ակնկալվող դրամական միջոցների հոսքերը ներառվում են սկզբնական ակտիվից 
ակնկալվող դրամական միջոցների նվազեցման հաշվարկում: 

Բանկն ապաճանաչում է ֆինանսական ակտիվները, երբ ֆինանսական ակտիվից առաջացող 
դրամական միջոցների հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները կորցնում են իրենց 
ուժը (ներառյալ՝ էապես տարբեր պայմանագրային պայմանների փոփոխման արդյունքում ուժը 
կորցնելը) կամ երբ երրորդ կողմին է փոխանցվում ֆինանսական ակտիվներից առաջացող 

դրամական միջոցների նկատմամբ ռիսկերն ու օգուտները։ 

Եթե Բանկը չի փոխանցում և չի պահպանում ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ 
կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերը և հատույցները, սակայն պահպանում է փոխանցված 
ակտիվի նկատմամբ վերահսկողությունը, ապա Բանկը շարունակում է ճանաչել ֆինանսական 
ակտիվը, ինչպես նաև դրա հետ կապված պարտավորությունը այնքանով, որքանով 
շարունակվում է իր ներգրավվածությունը ֆինանսական ակտիվի մեջ: 

Եթե Բանկը պահպանում է ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ էության, 

բոլոր ռիսկերը և հատույցները, ապա Բանկը պետք է շարունակի ճանաչել ֆինանսական 
ակտիվը, ինչպես նաև ստացված հատույցի դիմած գրավադրված փոխառությունը:  

Ֆինանսական ակտիվն ամբողջությամբ ապաճանաչելիս ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի և  
ստացված և ստացման ենթակա հատուցումների և կուտակային օգուտի/վնասի գումարի 
տարբերությունը, որը ճանաչվել էր այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում և կուտակվել 
սեփական կապիտալում, ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում, բացառությամբ բաժնային 
ներդրումների, որոնք դասակարգվել են որպես այլ համապափակ ֆինանսական արդյունքում 

իրական արժեքով չափվող, երբ կուտակային օգուտը/վնասը, նախկինում ճանաչված այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքում, հետագայում չի վերադասակարգվում շահույթում 
կամ վնասում: 

Ֆինանսական ակտիվը մասնակի ապաճանաչելիս (օրինակ՝ երբ Բանկը պահպանում է 
փոխանցված ակտիվի մի մասը հետգնելու օպցիոնը), ապա Բանկը ֆինանսական ակտիվի 
նախկին հաշվեկշռային արժեքը բաշխում է այն մասի, որն այն շարունակում է ճանաչել 

շարունակվող ներգրավվածության պարագայում, և այն մասի միջև, որն այն այլևս չի ճանաչում՝ 
փոխանցման ամսաթվի դրությամբ այդ մասերի հարաբերական իրական արժեքների հիման վրա: 
Այլևս չճանաչվող մասի վրա բաշխված հաշվեկշռային արժեքի և այլևս չճանաչվող մասի դիմաց 
ստացված հատուցման և դրա վրա բաշխված այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում 
ճանաչված կուտակային որևէ օգուտի կամ վնասի գումարների տարբերությունը պետք է 
ճանաչվի շահույթում կամ վնասում: Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում 
ճանաչված կուտակային օգուտը/վնասը բաշխվում է այն մասի, որը շարունակում է ճանաչվել, և 

այն մասին միջև, որն այլևս չի ճանաչվում՝ հիմնվելով այդ մասերի հարաբերական իրական 

արժեքների վրա։ Սա չի տարածվում որպես «այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի 
միջոցով իրական արժեքով չափվող» նախորոշված բաժնային ներդրումների վրա, քանի որ 
նախկինում այլ համապարփակ եկամտում ճանաչված կուտակային օգուտը/վնասը հետագայում 
չի վերադասակարգվում շահույթում կամ վնասում:  

Դուրսգրում. Վարկերը և պարտքային գործիքները դուրս են գրվում այն ժամանակ, երբ Բանկը 
չունի ֆինանսական ակտիվի վերականգնման (ամբողջական կամ մասնակի) ողջամիտ 

ակնկալիքներ: Այս դեպքում Բանկը որոշում է, որ վարկառուն չունի համապատասխան 
ակտիվներ կամ եկամտի բավարար աղբյուրներ դուրս գրման ենթակա գումարների մարման 
նպատակով բավարար դրամական միջոցներ ստեղծելու համար: Դուրսգրումը ներառում է 
ապաճանաչման իրադարձություն: Բանկը կարող է դուրս գրված ֆինանսական ակտիվների 
նկատմամբ հարկադիր միջոցներ կիրառել: Բանկի գործադրած հարկադիր միջոցների 
արդյունքում հավաքագրված գումարները արժեզրկման գծով օգուտ կառաջացնեն: 

 

ԱՎԿ գծով պահուստի ներկայացումը ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում. ԱՎԿ գծով 

պահուստները ներառվում են ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում հետևյալ կերպ՝  

• Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների դեպքում՝ որպես ակտիվների 
համախառն հաշվեկշռային արժեքից նվազում, 
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• Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական արժեքով չափվող 
պարտքային գործիքների դեպքում կորուստների գծով ոչ մի պահուստ չի ճանաչվում 
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, քանի որ հաշվեկշռային արժեքը չափվում 
է իրական արժեքով: Այնուամենայնիվ, կորուստների գծով պահուստը ներառվում Է 

ներդրումների վերագնահատման պահուստի վերագնահատման արժեքում, 

• Վարկային պարտավորությունների և ֆինանսական երաշխիքի պայմանագրերի դեպքում՝ 
որպես պահուստ, և 

• Երբ ֆինանսական գործիքը ներառում է թե՛ օգտագործված, թե՛ չօգտագործված բաղադրիչ, 
ապա Բանկը չի կարող առանձին-առանձին բացահայտել վարկային պարտավորության 
բաղադրիչի ԱՎԿ-ի և օգտագործված պարտավորության ԱՎԿ-ն, ուստի Բանկը ներկայացնում 

է երկու բաղադրիչների համատեղ կորուստների պահուստը։ Համատեղ գումարը 

ներկայացվում է որպես օգտագործված բաղադրիչի համախառն հաշվեկշռային արժեքից 
նվազեցում։ Օգտագործված բաղադրիչի համախառն գումարի կորստի պահուստների մասով 
ավելացող գումարները ներկայավում է որպես պահուստ։ 

Ֆինանսական պարտավորություններ. ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են 
կամ որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող կամ «այլ ֆինանսական 
պարտավորություններ»։ 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական պարտավորություններ. 
ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով 
իրական արժեքով չափվող այն դեպքում, երբ ֆինանսական պարտավորությունը (i) պահվում է 
վաճառքի համար կամ (ii)դասակարգվում է որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 
արժեքով չափվող: 

Ֆինանսական պարտավորությունը դասակարգվում է որպես վաճառքի համար պահվող, եթե՝ 

• այն ձեռք է բերվել հիմնականում կարճաժամկետ կտրվածքով հետգնման նպատակով, կամ 

• սկզբնական ճանաչման պահին այն կազմում է Բանկի կողմից համատեղ ղեկավարվող 
որոշակի ֆինանսական գործիքների պորտֆելի մաս և ունի կարճաժամկետ կտրվածքով 
շահույթի ստացման իրատեսական հնարավորություն, կամ 

• այն հանդիսանում է ածանցյալ գործիք, որը չի նախատեսված կամ օգտագործվում որպես 
հեջավորման գործիք: 

Ֆինանսական պարտավորությունը, բացի վաճառքի համար պահվող ֆինանսական 

պարտավորություններից կամ պայմանական վճարից, որը կարող է վճարվել ձեռք բերողի կողմից 
որպես ձեռնարկատիրական գործունեության միավորի մաս, կարող է ճանաչման պահին 
դասակարգվել որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող, եթե՝  

• Նման դասակարգումը բացառում, կամ զգալիորեն կրճատում է չափման կամ ճանաչման 
անհամապատասխանությունը, որն այլապես կառաջանար, կամ  

• Ֆինանսական պարտավորությունը կազմում է ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական 

պարտավորությունների կամ այդ երկուսի խմբի մի մաս, որը կառավարվում է, և դրա 

կատարողականը գնահատվում է իրական արժեքի հիմունքով, Խմբի փաստաթղթավորված 
ռիսկերի կառավարման կամ ներդրումային ռազմավարության համաձայն և խմբավորման 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվում է ներքին կարգով՝ այդ հիմունքներով, կամ 

• Այն կազմում է պայմանագրի մի մաս, որը պարունակում է ներկառուցված ածանցյալ 
գործիքներից մեկը կամ մի քանիսը և ՖՀՄՍ 9 ստանդարտը թույլ է տալիս ողջ համակցված 
պայմանագիրը (համախմբված) դասակարգել որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 
արժեքով չափվող: 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական պարտավորությունները 
սահմանվում են իրական արժեքով՝ ներառյալ ողջ օգուտը կամ վնասը, որոնք առաջանում են 
շահույթում կամ վնասում ճանաչվող վերագնահատման արդյունքում՝ այն չափով, որքանով 
նրանք նախորոշված հեջային գործիքների մաս չեն կազմում: Շահույթում կամ վնասում 
ճանաչված զուտ օգուտը կամ վնասը ներառում է ֆինանսական պարտավորության համար 
վճարված ցանկացած տոկոս և շահույթի կամ վնասի այլ համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքների հաշվետվությունում դասակարգվում որպես «զուտ օգուտ/(վնաս) շահույթի կամ 
վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող այլ ֆինանսական գործիքներ» տողում։ 

Այնուամենայնիվ, շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ոչ ածանցյալ 
ֆինանսական պարտավորությունների դեպքում, երբ ֆինանսական պարտավորության իրական 
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արժեքի փոփոխության գումարը, որը վերագրելի է այդ պարտավորության վարկային ռիսկի 
փոփոխությանը, ճանաչվում է այլ համապարփակ եկամտում, եթե այլ համապարփակ եկամտում 
ճանաչված պարտավորության վարկային ռիսկի փոփոխության ազդեցության ճանաչումը չի 
ստեղծում կամ մեծացնում հաշվառման անհամապատասխանությունը շահույթում կամ վնասում: 

Պարտավորության իրական արժեքի փոփոխության մնացած գումարը ճանաչվում է շահույթում 
կամ վնասում: Այլ համապարփակ եկամտում ճանաչված ֆինանսական պարտավորության 
վարկային ռիսկերին վերագրելի իրական արժեքի փոփոխությունները հետագայում չեն 
վերադասակարգվում շահույթում կամ վնասում, այլ փոխանցվում են չբաշխված շահույթին՝ 
ֆինանսական պարտավորությունը ապաճանաչելիս: 

Թողարկված վարկային պարտավորությունների և ֆինանսական երաշխիքի պայմանագրերի 

դեպքում, որոնք չափվում են շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով, բոլոր օգուտները և 

վնասները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում։ 

Երբ Բանկը որոշում է, արդյոք այլ համապարփակ եկամտում ճանաչված պարտավորության 
վարկային ռիսկերի փոփոխությունների ճանաչումը շահույթում կամ վնասում հաշվապահական 
հաշվառման անհամապատասխանություն կառաջացնի կամ կմեծացնի 
անհամապատասխանությունը, ապա Բանկը գնահատում է, արդյոք պարտավորության վարկային 
ռիսկերի փոփոխության ազդեցությունը կհաշվանցվի շահույթում կամ վնասում՝ շահույթի կամ 

վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող այլ ֆինանսական գործիքի իրական արժեքի 
փոփոխությամբ պայմանավորված: Այս որոշումը կայացվում է սկզբնական ճանաչման ժամանակ: 

Այլ ֆինանսական պարտավորություններ. այլ ֆինանսական պարտավորությունները (ներառյալ 
վարկերը և փոխառությունները) սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով՝ հանած գործարքի 
ծախսերը: Դրանք այնուհետև չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով 
արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: 

Արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդն իրենից ներկայացնում է որոշակի ժամանակահատվածում 

ֆինանսական պարտավորության ամորտիզացված արժեքի հաշվարկի և տոկոսային ծախսը 
համապատասխան ժամանակաշրջանում տեղաբաշխման մեթոդ: Արդյունավետ տոկոսադրույքի 
մեթոդն ավելի մանրամասն ներկայացված է վերոնշյալ «զուտ տոկոսային եկամուտ» բաժնում: 

Ֆինանսական պարտավորությունների ապաճանաչումը. Բանկն ապաճանաչում է ֆինանսական 
պարտավորությունները միայն այն ժամանակ, երբ Բանկի պարտականությունները մարվում են, 
չեղյալ են համարվում կամ ուժը կորցնում են: Ապաճանաչված ֆինանսական պարտավորության 

հաշվեկշռային արժեքի և վճարված ու վճարվելիք հատուցման տարբերությունը ճանաչվում է 
ֆինանսական արդյունքում: 

Երբ Բանկը միևնույն փոխատուի ունեցած ֆինանսական պարտավորությունը փոխարինում է այլ 
ֆինանսական պարտավորությամբ, որի պայմաններն էականորեն տարբերվում են նախորդից, 
ապա նմանատիպ փոխանակումը ճանաչվում է որպես սկզբնական պարտավորության 
ապաճանաչում և նոր ֆինանսական պարտավորության ճանաչում: Նմանապես, Բանկը հաշվի է 
առնում գոյություն ունեցող պարտավորության պայմանների կամ դրա մի մասի նշանակալի 

փոփոխությունը որպես սկզբնական ֆինանսական պարտավորության մարում և նոր 

պարտավորության ճանաչում: Ենթադրվում է, որ պայմանագրային պայմանները զգալիորեն 
տարբերվում են այն դեպքում, երբ  նոր պայմաններով դրամական միջոցների հոսքերի զեղչված 
ներկա արժեքը (ներառյալ վճարված գումարները, հանած յուրաքանչյուր վճար, ստացված և 
զեղչված՝ օգտագործելով  սկզբնական արդյունավետ տոկոսադրույքը) առնվազն 10 տոկոսով 
տարբերվում է սկզբնական ֆինանսական պարտավորության մնացորդային դրամական 
միջոցների հոսքերի զեղչված ներկա արժեքից: Եթե փոփոխությունն էական չէ, ապա (1) նախքան 

փոփոխությունը՝ պարտավորության հաշվեկշռային արժեքի, և (2) փոփոխությունից հետո 
դրամական միջոցների հոսքերի ներկա արժեքի միջև առկա տարբերությունը պետք է ճանաչվի 
շահույթում կամ վնասում՝ որպես փոփոխության արդյունքում օգուտ կամ վնաս՝ այլ օգուտների և 
վնասների կազմում։  
 
Ածանցյալ պարտքային գործիքներ. Բանկը կնքում է գործարքներ տարբեր ածանցյալ 

ֆինանսական գործիքներով, որոնցից մի քանիսը դասակարգվում են որպես առևտրային 
նպատակով պահվող, մինչդեռ մյուսները պահվում են տոկոսադրույքի ռիսկին, վարկային ռիսկին 
և արտարժույթի դրույքաչափի ռիսկին ենթարկվածությունը կառավարելու նպատակով։ Պահվող 

ածանցյալ գործիքները ներառում են արտարժույթի փոխանակման պայմանագրեր, 
տոկոսադրույքի սվոփեր և վարկային արժեզրկման սվոփեր։ Ածանցյալ գործիքները սկզբնապես 
ճանաչվում են իրական արժեքով՝ ածանցյալ գործիքի պայմանագրի կնքման ամսաթվով, և 
հետագայում վերաչափվում իրական արժեքով՝ յուրաքանչյուր հաշվեկշռային ամսաթվի 

դրությամբ։ Դրանից բխող օգուտը/վնասն անմիջապես ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում։  
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Ածանցյալ ֆինանսական գործիքները համարվում են ակտիվներ, եթե դրանց իրական արժեքը 
դրական է, և համարվում են պարտավորություններ, եթե դրանց իրական արժեքը բացասական 
է: Գործարքների շահույթը և վնասը վերոնշյալ գործիքների դեպքում գրանցվում են 
համապարփակ եկամտի մասին հաշվետվություններում` որպես իրական արժեքով շահույթի և 

վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվների (պարտավորությունների) գործարքներից 
առաջացած զուտ օգուտ կամ վնաս:  

Ածանցյալ գործիքը ներկայացվում է որպես ոչ ընթացիկ ակտիվ կամ ոչ ընթացիկ 
պարտավորություն, եթե գործիքի մնացորդային ժամկետը գերազանցում է 12 ամիսը և չի 
ակնկալվում, որ կիրականացվի կամ կկարգավորվի 12 ամսվա ընթացքում: Այլ ածանցյալ 
գործիքներ ներկայացվում են որպես ընթացիկ ակտիվներ կամ ընթացիկ պարտավորություններ: 

Ֆինանսական երաշխիքի պայմանագրեր. Ֆինանսական երաշխիքի պայմանագիրն այն 
պայմանագիրն է, որը թողարկողից պահանջում է որոշակի վճարումներ կատարել, որպեսզի 
փոխհատուցի իր առաջացրած կորուստը, քանի որ նշված պարտապանը ժամանակին 
վճարումներ չի կատարում, ինչպես նախատեսված ՝ պարտքային գործիքի պայմաններում։  

Բանկի կողմից թողարկված ֆինանսական երաշխիքի պայմանագրերը սկզբնապես չափվում են 
իրական արժեքով և եթե չեն նախորոշվել որպես իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի 
միջոցով չափվող և չեն առաջացել ֆինանսական ակտիվի փոխանցման արդյունքում, ապա 

հետագայում չափվում են ստորև բերվածներից ավելի բարձրով՝  

• ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն որոշված կորուստների պահուստի գումար և 

• Բանկի եկամտի ճանաչման քաղաքականության համաձայն ճանաչված եկամտի կուտակային 
գումարից սկզբնապես պակաս ճանաչված գումար: 

Իրական արժեքով՝ շահութի կամ վնասի միջոցով չչափվող ֆինանսական երաշխիքի 

պայմանագրերը ներկայացվում են որպես պահուստ՝ ֆինանսական արդյունքի 
հաշվետվությունում, իսկ հատուցումը ներկայացվում է այլ եկամտում։  

Բանկը ֆինանսական երաշխիքի որևէ պայմանագիր չի նախորոշել որպես իրական արժեքով՝ 
շահութի կամ վնասի միջոցով չափվող։ 

 
Անցման ազդեցությունը. Ստորև ներկայացված աղյուսակում ցույց են տրվում անցումը ՀՀՄՍ 
39-ից և ՖՀՄՍ 9-ի՝ դասակարգման և չափման համապատասխան կատեգորիաներից, և 
համադրված են ՀՀՄՍ 39-ի և ՖՀՄՍ 9-ի՝ վարկերի, արժեթղթերի և արտահաշվեկշռային ռիսկերի 

հաշվեկշռային արժեքները 2018 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ՝ ՖՀՄՍ 9 ստանդարտի ընդունման 
արդյունքում։ Այլ ֆինանսական ակտիվների կատեգորիաների և պարտավորությունների չափման 
հիմունքների փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել:
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ՖՀՄՍ 39-ի 
չափման 

կատեգորի
ա  

ՖՀՄՍ 9-ի 
չափման 

կատեգորի
ան  

ՖՀՄՍ 39 
հաշվեկշռա- 
յին մնացորդ   

Վերադաս
ակարգում  

Վերաչափո
ւմ  

ՖՀՄՍ 9 
հաշվեկշռայի

ն մնացորդ  

             
Ֆինանսական ակտիվներ 
            
             

Ներդրումային արժեթղթեր 
 

Վաճառքի 
համար 

մատչելի   

Այլ 
համապար

փակ 
եկամուտնե

րով 
իրական 
արժեքով 

հաշվառվող  31,307,180  -  -  31,307,180 
             

Ընդամենը առևտրային և 
ներդրումային 
արժեթղթեր     31,307,180  -  -  31,307,180 

             

             
Այլ համապարփակ 
եկամուտներում  իրական 
արժեքով հաշվառվող 

գորշիքների սպասվելիք 
կորուստների գծով 
մասհանում     -  -  (221,588)  (221,588) 

             

             
Բանկերին տրված վարկեր և 
փոխատվություններ  

Ամորտիզաց
ված արժեք   

Ամորտիզաց
ված արժեք   2,884,563  -  -  2,884,563 

Դրամական միջոցներ և 
դրանց համարժեքներ 

Ամորտիզաց
ված արժեք   

Ամորտիզաց
ված արժեք   49,012,237  -  (38,076)  48,974,161 

Հաճախորդներին տրված 
վարկեր 

Ամորտիզաց
ված արժեք   

Ամորտիզաց
ված արժեք   173,066,076  -  (716,185)  172,349,891 

Հակադարձ հետգնման 
պայմանագրերի գծով 
ստացվելիք գումարներ 

Ամորտիզաց
ված արժեք   

Ամորտիզաց
ված արժեք   12,142,142  -  -  12,142,142 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ 
(առևտրային 
դեբիտորական պարտքեր) 

Ամորտիզաց
ված արժեք   

Ամորտիզաց
ված արժեք   1,251,153  -  -  1,251,153 

             

             
Ֆինանսական 
պարտավորություններ            
            
Հետհաշվեկշռային 
պարտավորությունների 
գծով պահուստին 
մասհանումներ     -  -  (73,734)  (73,734) 
            

Ընդամենը ՖՀՄՍ 9-ի 
ներդրման 
ազդեցությունը, 
հարկումից առաջ         (827,995)  (827,995) 

Ընդամենը ՖՀՄՍ 9-ի 
ներդրման 
ազդեցություն, 
հարկումից հետո         (662,396)  (662,396) 

             

 
 

Ստորև աղյուսակում ներկայացված է ՖՀՄՍ 9-ի ներդրման ազդեցությունը Բանկի սեփական 

կապիտալի վրա, մասնավորապես  ներդրումային արժեթղթերի պահուստի և չբաշխված 
շահույթի վրա 2018 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ՝
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Ներդրումային արժեթղթերի 

վերագնահատման պահուստ  
Չբաշխված 

շահույթ 

     
31 Դեկտեմբեր 2017 1,629,109  19,251,814 
     

     
Ֆինանսական ակտիվների վերաչափում ՖՀՄՍ 9-ի 
ներդրման արդյունքում, նախքան հարկումը 177,271  (839,667) 

     

     
1 Հունվար 2018 1,806,380  18,412,147 
     

 
 

ՖՀՄՍ 15 Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ. Նոր ստանդարտի հիմնական 
սկզբունքը կայանում է նրանում, որ կազմակերպությունը պետք է ճանաչի հասույթը այն 
ժամանակ, երբ ապրանքները կամ ծառայությունները փոխանցվում են հաճախորդին՝ գործարքի 
արժեքով: Առաջարկվող ապրանքների կամ ծառայությունների տարատեսակ յուրաքանչյուր 
փաթեթ պետք է առանձին ճանաչվի, և պայմանագրային գնի համար կիրառվող զեղչերը կամ այլ 

տեսակի իջեցումները պետք է բաշխվեն առանձին տարրերի միջև: Եթե հատուցումները ինչ-ինչ 
պատճառներով տարբեր են, ապա նվազագույն գումարները պետք է ճանաչվեն, եթե առկա չեն 
հակադարձման նշանակալի ռիսկեր: Հաճախորդների հետ պայմանագրերի ապահովման գծով 
ծախսերը պետք է կապիտալացվեն և ամորտիզացվում այն ժամանակաշրջանի ընթացքում, երբ 
այդ պայմանագրային օգուտները սպառվել են:  

Հիմնվելով կատարված վերլուծության վրա, ՖՀՄՍ 15-ի որդեգրումը որևէ լուրջ ազդեցություն չի 

ունեցել ընթացիկ տնտեսական և ֆինանսական ծավալների վրա։ 

ՖՀՄՄԿ 22․ Արտարժույթով գործարքներ և կանխավճարներ. ՖՀՄՄԿ 22-ը սահմանում է, թե ինչպես 

պետք է որոշել «գործարքի ամսաթիվը»`փոխարժեքը որոշելու նպատակով, որը կօգտագործվի 
ակտիվի, ծախսի կամ եկամտի սկզբնական ճանաչման ժամանակ, երբ այդ միավորի համար 
վճարումը նախապես վճարվել է կամ ստացվել է արտարժույթով և հանգեցրել ոչ դրամային 
ակտիվի կամ պարտավորության ճանաչմանը (օրինակ, չփոխհատուցված ավանդ կամ 
հետաձգված եկամուտ): 

Մեկնաբանությամբ պարզաբանվում է, որ գործարքի ամսաթիվն այն ամսաթիվն է, երբ անձը 

կատարում է կանխավճարի ստացման կամ վճարման արդյունքում առաջացած ոչ դրամային 
ակտիվի կամ ոչ դրամային պարտավորության սկզբնական ճանաչումը։ Եթե կանխավճարները 
կատարվել կամ ստացվել են բազմաթիվ անգամներ, մեկնաբանությամբ պահանջվում է 
սահմանել յուրաքանչյուր կանխավճարի ստացման կամ վճարման ամսաթիվը։ 

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը, ներկայացումն ու հաշվարկման 
մեթոդները, որոնք կիրառվել են միայն 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված 

տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները կազմելիս։  

 

Ֆինանսական գործիքներ։ Բանկը ճանաչում է ֆինանսական ակտիվները և 
պարտավորությունները ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, երբ դառնում է 
ֆինանսական գործիքի պայմանագրային կողմ: Ֆինանսական ակտիվների և 
պարտավորությունների կանոնավոր կերպով գնումները և վաճառքը հաշվառվում են 
վերջնահաշվարկի ամսաթվի դրությամբ: Ֆինանսական գործիքների կանոնավոր գնումները կամ 

վաճառքն իրենցից ներկայացնում են ֆինանսական ակտիվների այն գնումները կամ վաճառքը, 
որոնք պահանջում են ակտիվների մատակարարում շուկայում ընդունված պայմաններով կամ 
սահմանված կարգով: 
Ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության սկզբնական չափումը տեղի է ունենում իրական 
արժեքով: Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքների 
խմբում չդասակարգված ֆինանսական ակտիվների կամ պարտավորությունների դեպքում 
իրական արժեքին գումարվում են գործարքի հետ կապված ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն 

վերագրելի են ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության ձեռքբերմանը կամ թողարկմանը: 
Գործարքի գծով ծախսերը, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են շահույթի կամ վնասի միջոցով 
իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական 
պարտավորությունների ձեռքբերմանը, անմիջապես ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում: 
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Ֆինանսական ակտիվներ։  ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են հետևյալ 
կատեգորիաների՝ ա) շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական 
ակտիվներ, բ) մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ, գ) տրամադրված վարկեր և 
դեբիտորական պարտքեր, դ) վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ: 

Դասակարգումը կախված է ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերման բնույթից ու նպատակից և 
որոշվում է սկզբնական ճանաչման պահին: Ֆինանսական ակտիվների բոլոր կանոնավոր կերպով 
գնումները կամ վաճառքը ճանաչվում կամ ապաճանաչվում են առևտրի օրվա դրությամբ։ 
Ֆինանսական ակտիվների կանոնավոր գնումները կամ վաճառքն իրենցից ներկայացնում են 
ֆինանսական ակտիվների այն գնումները կամ վաճառքը, որոնք պահանջում են ակտիվների 
մատակարարում շուկայում ընդունված պայմաններով կամ սահմանված կարգով: 

 

Արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդ։ Արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդն իրենից 
ներկայացնում է որոշակի ժամանակահատվածում պարտքային գործիքի ամորտիզացված 
արժեքի հաշվարկի մեթոդ: Արդյունավետ տոկոսադրույքն այն տոկոսադրույքն է, որը ճշգրտորեն 
զեղչում է ապագա գնահատված դրամական հոսքերը (ներառյալ բոլոր տեսակի 
միջնորդավճարները և ստացված կամ վճարված գումարները, որոնք կազմում են արդյունավետ 
տոկոսադրույքի անբաժանելի մասը, գործարքի հետ կապված ծախսերը և այլ պարգևավճարներ 

կամ զեղչեր) պարտքային գործիքի ակնկալվող գործողության ժամանակահատվածի ողջ 
ընթացքում, կամ (ըստ անհրաժեշտության) ավելի կարճ ժամանակահատվածում՝ հասցնելով 
սկզբնական ճանաչման պահին առկա զուտ հաշվեկշռային արժեքին: 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ։ 
Ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 
արժեքով չափվող այն դեպքում, երբ (i) այն իրենից ներկայացնում է պայմանական հատուցում, 
որը կարող է վճարվել ձեռքբերողի կողմից որպես բիզնեսի ձեռքբերման հատուցման մաս, 

համաձայն ՖՀՄՍ 3-ի (ii) ֆինանսական ակտիվը պահվում է վաճառքի համար կամ (iii) 

նախատեսված է որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ակտիվ: 

 
Ֆինանսական ակտիվը համարվում է վաճառքի համար պահվող, եթե՝  
• այն ձեռք է բերվել հիմնականում մոտ ապագայում վաճառքի նպատակով, կամ  

• սկզբնական ճանաչման պահին այն կազմում է Բանկի կողմից համատեղ կառավարվող 
որոշակի ֆինանսական գործիքների պորտֆելի մաս և ունի կարճաժամկետ կտրվածքով 
շահույթի ստացման իրատեսական հնարավորություն, կամ  

• այն հանդիսանում է ածանցյալ գործիք, որը նախատեսված չէ կամ չի օգտագործվում որպես 
հեջավորման գործիք:  

 
Ֆինանսական ակտիվը, որը վաճառքի համար պահվող չէ և չի հանդիսանում ձեռքբերման դիմաց 

պայմանական հատուցում, կարող է ճանաչման պահին դասակարգվել որպես շահույթի կամ 
վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող. 
• եթե նման դասակարգումը բացառում, կամ զգալիորեն կրճատում է չափման կամ ճանաչման 

անհամապատասխանությունը, որն այլապես կառաջանար, կամ՝ 

• ֆինանսական ակտիվը կազմում է ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական 
պարտավորությունների կամ այդ երկուսի խմբի մի մաս, որը կառավարվում է, և դրա 

կատարողականը գնահատվում է իրական արժեքի հիմունքով, Բանկի փաստաթղթավորված 
ռիսկերի կառավարման կամ ներդրումային ռազմավարության համաձայն, և խմբավորման 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվում է այդ հիմունքներով, կամ 

• այն կազմում է պայմանագրի մի մաս, որը պարունակում է ներկառուցված ածանցյալ 
գործիքներից մեկը կամ մի քանիսը և ՀՀՄՍ 39. Ֆինանսական գործիքներ. Ճանաչումը և 
չափումը թույլ է տալիս ողջ պայմանագիրը (ակտիվները կամ պարտավորությունները) 
դասակարգել որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող: 

 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվները 
ներկայացվում են իրական արժեքով՝ վերաչափումից առաջացող օգուտ/վնասը ճանաչելով 
շահույթում կամ վնասում: Շահույթում կամ վնասում ճանաչվող զուտ օգուտը կամ վնասները 

ներառում են ֆինանսական ակտվի գծով վաստակած շահաբաժինները և տոկսները՝ ներառվելով 
«Զուտ օգուտ/վնաս շահույթի կամ վնասի միջոցով իրականա արժեքով չափվող ֆինանսական 
գործիքներից» և «տոկոսային եկամուտ» տողում, շահույթի կամ վնասի մասին 

հաշվետվությունում: Իրական արժեքը որոշվում է նկարագրված ձևով: 
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Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ։ Մինչև մարման ժամկետը պահվող 
ներդրումները ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներով ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ են, 
որոնց գծով Բանկն ունի մինչ մարման ժամկետը պահելու հաստատուն մտադրություն և 
կարողություն: Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումները չափվում են ամորտիզացված 

արժեքով՝ օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը՝ հանած արժեզրկումը:  
 
Եթե Բանկը որոշեր վաճառել կամ վերադասակարգել մինչև մարման ժամկետը պահվող 
ներդրումների զգալի մասը նախքան դրանց մարման ժամկետը (բացառությամբ հատուկ 
հանգամանքների առկայության), ողջ դասը պետք է դասակարգվեր որպես վաճառքի համար 
մատչելի: Ավելին, Բանկը ընթացիկ տարում և դրան հաջորդող երկու ֆինանսական տարիների 

ընթացքում հնարավորություն չէր ունենա որևէ ֆինանսական ակտիվ դասակարգելու որպես 

մինչև մարման ժամկետը պահվող ակտիվ:  

 
 
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ։ Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական 
ակտիվները ոչ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ են, որոնք դասակարգվում են որպես 

վաճառքի համար մատչելի, կամ չեն դասակարգվում որպես (ա) վարկեր և դեբիտորական 
պարտքեր, (բ) մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ կամ (գ) շահույթի կամ վնասի 
միջոցով իրական արժեքով ճանաչվող ֆինանսական ակտիվներ: 
Բանկի կողմից պահվող ցուցակված բաժնետոմսերը և այլ արժեթղթերը, որոնք ակտիվ շուկայում 
վաճառվում են, դասակարգվում են որպես Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ և 
հաշվառվում են իրական արժեքով: 

Բանկը նաև ունի ներդրումները, որոնք չունեն գնանշված շուկայական արժեք և որոնք ակտիվ 
շուկայում չեն վաճառվում, սակայն վերջիններս ևս դասակարգվում են որպես Վաճառքի համար 
մատչելի ֆինանսական ակտիվներ և հաշվառվում են իրական արժեքով (քանի որ Բանկի 
ղեկավարությունը համարում է, որ իրական արժեքը կարող է հավաստի կերպով չափվել): 

Իրական արժեքը որոշվում է նկարագրված ձեւով (տես Ծանոթագրություն 31): 
Իրական արժեքի փոփոխություններից առաջացող շահույթն ու վնասը ճանաչվում են այլ 
համապարփակ եկամտում և կուտակվում են ներդրումների վերագնահատման պահուստում, 

բացառությամբ ժամանակավոր արժեզրկման կորուստները, արդյունավետ տոկոսադրույքի 
մեթոդով հաշվարկված տոկոսները, շահութաբաժններից եկամուտը և դրամային ակտիվներից 
արտարժույթի փոփոխության արդյուքնում ստացած շահույթը կամ կրած վնասը , որոնք 
ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում: Եթե ներդրումը դուրս է գրվում կամ արժեզրկվում է, 
ներդրումների վերագնահատման պահուստում նախկինում կուտակված կուտակային եկամուտը 
կամ վնասը վերադասակարգվում է շահույթում կամ վնասում: 
Արտարժույթով արտահայտված Վաճառքի համար մատչելի դրամական  ֆինանսական 

ակտիվների իրական արժեքը որոշվում է այդ արտարժույթով և հաշվետու ժամանակաշրջանի 
վերջի օրվա փոխարժեքով փոխակերպվում ՀՀ դրամի: Արտարժույթի փոխարժեքի 
տարբերությունից ստացած շահույթը և կորուստները, որոնք ճանաչվում են շահույթում կամ 
վնասում, որոշվում են դրամային ակտիվի ամորտիզացված արժեքի հիման վրա: Արտարժույթի 
փոխարժեքից այլ օգուտներ և կորուստները ճանաչվում են այլ համապարփակ եկամտում: 

Վաճառքի համար մատչելի բաժնային ներդրումները, որոնք չունեն շուկայական գնանշում և  

որոնց իրական արժեքը չի կարող արժանահավատորեն չափվել յուրաքանչյուր հաշվետու 
ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ հաշվառվում են մնացորդային արժեքից հանելով 
արժեզրկումից կորուստները։ 

 
Վարկեր և դեբիտորական պարտքեր: Առևտրային դեբիտորական պարտքերը, վարկերը և այլ 
դեբիտորական պարտքերը, որոնք ունեն ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներ, որոնք ակտիվ 

շուկայում չեն գնանշվում (այդ թվում, Հայաստանի Կենտրոնական բանկի և բանկերի նկատմամբ 
մնացորդները, հաճախորդների վարկերը և այլ ֆինանսական ակտիվները) դասակարգվում են 
որպես վարկեր և դեբիտորական պարտքեր: Վարկերը եւ դեբիտորական պարտքերը չափվում են 
ամորտիզացված արժեքով `օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը` նվազեցնելով 
ցանկացած արժեզրկում: Տոկոսային եկամուտը ճանաչվում է արդյունավետ տոկոսադրույքի 
կիրառմամբ, բացառությամբ կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքերի, երբ տոկոսների 

ճանաչումը  ոչ էական է: 

 
Արժեթղթերի հետգնման և հակադարձ հետգնման պայմանագրեր: Բնականոն գործունեության 
ընթացքում, Բանկը կնքում է ֆինանսական ակտիվների վաճառքի և հետ գնման պայմանագրեր 
(«ռեպոներ») և ֆինանսական ակտիվների գնման և հետ վաճառքի պայմանագրեր («հակադարձ 
ռեպո»): Ռեպոները և հակադարձ ռեպոները օգտագործվում են Բանկի կողմից որպես իրացվելի 
միջոցների կառավարման գործիքներ: 



«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 
 
Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ  
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Ռեպո համաձայնագիրը ֆինանսական ակտիվի փոխանցումն է այլ կողմի `կանխիկի կամ այլ 
փոխհատուցման դիմաց, միաժամանակ պարտավորվելով  ապագա ամսաթվի դրությամբ ետ 
գնել ֆինանսական ակտիվները ստացած փոխատուցման և հաշվարկված տոկոսի գումարային 
արժեքով։ Այդ պայմանագրերը հաշվառվում են որպես ֆինանսավորման գործարքներ: Ռեպո 

պայմաններով վաճառված ֆինանսական ակտիվները շարունակում են ներկայացվել 
ֆինանսական հաշվետվություններում, և այդ համաձայնագրերի հիման վրա ստացված 
հատուցումները հաշվառվում է որպես գրավով ապահովված փոխառություն: 
Հակադարձ ռեպոների պայմանագրերի շրջանակում ձեռք բերված ակտիվները ֆինանսական 
հաշվետվություններում հաշվառվում են որպես արժեթղթերով և այլ ակտիվներով ապահովված 
փոխատվություններ։ 

 Բանկը կնքում է Արժեթղթերի հետգնման և հակադարձ հետգնման պայմանագրեր, համաձայն 

որի ստանում կամ փոխանցում է գրավ՝ շուկայում ընդունված պրակտիկային համապատասխան: 
Հայաստանի Հանրապետությունում հետգնման գործարքների ստանդարտ պայմանների դեպքում, 
գրավառուն իրավունք ունի  վաճառել կամ վերագրավադնել գրավի առարկան, որը գործարքի 
իրականցման դեպքում ենթակա է ետ վերադարձի համարժեք արժեթղթերով։ 
Արժեթղթերի փոխանցումը երկրորդ կողմին ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում  
միայն արտացոլվում է այն դեպքում, եթե փոխանցվում է նաև սեփականության իրավունքի հետ 

կապված ռիսկերը և օգուտները: 
 
Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում։ Ֆինանսական ակտիվները, բացի շահույթի կամ վնասի 
միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներից, յուրաքանչյուր հաշվետու 
ամսաթվի վերջին գնահատվում են արժեզրկման հայտանիշների առկայությունը որոշելու 
նպատակով: Ֆինանսական ակտիվները համարվում են արժեզրկված, եթե առկա է օբյեկտիվ 
վկայություն այն մասին, որ ֆինանսական ակտիվի սկզբնական ճանաչումից հետո տեղի ունեցած 

մեկ կամ մի քանի դեպքեր կարող են ազդեցություն ունենալ ներդրման գծով գնահատված 
ապագա դրամական հոսքերի վրա:  

Որպես վաճառքի համար մատչելի դասակարգված՝ գնանշված կամ չգնանշված բաժնային 
ներդրումներում արժեթղթի իրական արժեքի զգալի կամ տևական անկումն ինքնարժեքից 
համարվում է արժեզրկման օբյեկտիվ վկայություն:  
Բոլոր այլ ֆինանսական ակտիվների գծով արժեզրկման օբյեկտիվ վկայություն կարող են 

համարվել հետևյալ հայտանիշները՝ 

• թողարկողի կամ կոնտրագենտի զգալի ֆինանսական դժվարությունները, կամ 

• պայմանագրի խախտումը, մասնավորապես տոկոսների կամ մայր գումարի վճարման 
ուշացումը կամ չկատարումը, կամ 

• փոխառուի կողմից  սնանկության կամ ֆինանսական վերակազմակերպման գործընթացի 
նախաձեռնումը, կամ 

• ֆինանսական դժվարությունների արդյունքում տվյալ ֆինանսական ակտիվի գծով ակտիվ 

շուկայի անհետացումը: 

 

Ֆինանսական ակտիվների որոշ կատեգորիաների համար, ինչպիսիք են՝ վարկերը և 
դեբիտորական պարտքերը, անհատապես արժեզրկման բացակայության դեպքում, գնահատվում 
են նաև խմբային արժեզրկման տեսանկյունից: Վարկային պորտֆելի արժեզրկման օբյեկտիվ 
վկայություն կարող է համարվել Բանկի նախկին փորձը վճարումների հավաքագրման գծով, 
հետաձգված վճարումների թվի աճը պորտֆելում, ինչպես նաև ազգային կամ տեղական 

շուկայում տնտեսական պայմանների դիտարկելի փոփոխություները, որոնք կարող են հանգեցնել 
վարկերի և դեբիտորական պարտքերի անհավաքագրելիության:  
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների գծով արժեզրկման ծախսի 
գումարն իրենից ներկայացնում է ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի և գնահատված ապագա 
դրամական հոսքերի տարբերությունը՝ զեղչված ֆինանսական ակտիվի համար սկզբնապես 
սահմանված արդյունավետ տոկոսադրույքով: 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների գծով արժեզրկումից կորստի չափը 
չափվում է որպես ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի և կանխատեսվող ապագա դրամական 
հոսքերի ներկա արժեքի տարբերությամբ՝ զեղչված նմանատիպ ֆինանսական ակտիվի ընթացիկ 
շուկայական եկամտաբերության տոկոսադրույքով։ Նմանատիպ արժեզրկման կորուստը 

հետագայում վերադարձման ենթակա չէ։  
Ֆինանսական ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է արժեզրկումից կորստի չափով 
անմիջականորեն բոլոր ակտիվների գծով, բացառությամբ վարկերի և դեբիտորական 

պարտքերի, որոնց դեպքում հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է պահուստային հաշվի միջոցով: 
Երբ ակտիվը կամ դեբիտորական պարտքը համարվում է անհուսալի, այն դուրս է գրվում 
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պահուստային հաշվի միջոցով: Հետագայում դուրս գրված գումարների վերականգնումը 
կատարվում է դրանք պահուստային հաշվին կրեդիտագրելու միջոցով: Պահուստային հաշվի 
հաշվեկշռային արժեքի փոփոխությունները ճանաչվում են եկամուտներում կամ ծախսերում:  
Երբ վաճառքի համար պահվող ֆինանսական ակտիվը համարվում է արժեզրկված, այլ 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքում ճանաչված կուտակային օգուտները կամ վնասները 
վերադասակարգվում են որպես տվյալ ժամանակաշրջանի շահույթ կամ վնաս:  
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների համար այն դեպքում, եթե 
hաջորդող ժամանակաշրջանում արժեզրկումից կորուստի գումարը նվազում է, և նվազեցումը 
կարող է օբյեկտիվորեն վերագրվել արժեզրկման ճանաչումից հետո տեղի ունեցող դեպքերի, 
նախկինում ճանաչված արժեզրկումից կորուստը հակադարձվում է շահույթի կամ վնասի միջոցով 

այնքանով, որքանով արժեզրկման ամսաթվի դրությամբ ներդրման հաշվեկշռային արժեքը չի 

գերազանցում ամորտիզացված արժեքն այն դեպքում, եթե այդ արժեզրկումը ճանաչված չլիներ:  
Ինչ վերաբերում է վաճառքի համար մատչելի բաժնային արժեթղթերին, ապա նախկինում 
շահույթում կամ վնասում հաշվառված արժեզրկումից վնասները չեն հակադարձվում շահույթի 
կամ վնասի միջոցով: Իրական արժեքի ցանկացած փոփոխություն, որը տեղի է ունենում 
արժեզրկումից կորուստի ճանաչումից հետո, ճանաչվում է այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքում և կուտակվում է ներդրումների վերագնահատման պահուստի տակ:  

Վաճառքի համար մատչելի պարտքային արժեթղթերի դեպքում, արժեզրկումից կորուստները 
հետագայում վերադարձվում են շահույթի կամ վնասի միջոցով, եթե ներդրումների իրական 
արժեքի աճը կարող է օբյեկտիվորեն կապված լինել արժեզրկումից կորստի ճանաչումից հետո 
տեղի ունեցող իրադարձության հետ: 

 
Վերանայված վարկեր։ Հնարավորության դեպքում, Բանկը փորձում է վերանայել վարկերի 
պայմանները՝ գրավին տիրանալու փոխարեն։ Սա կարող է ներառել վճարման 
պայմանավորվածության ընդլայնում և նոր վարկային պայմանների համաձայնեցում։ 
Պայմանները վերանայելուց հետո ցանկացած արժեզրկում չափվում է՝ օգտագործելով սկզբնական 

արդյունավետ տոկոսադրույքը՝ հաշվված նախքան պայմանների փոփոխությունը, և վարկը այլևս 
չի համարվում ժամկետանց։  Ղեկավարությունը շարունակաբար հսկում է վերանայված վարկերը, 
որպեսզի համոզվի, որ բոլոր չափորոշիչներն ապահովվում են և ապագա վճարումները 

հավանական են։ Վարկերը շարունակում են ենթակա լինել անհատական կամ խմբային 
արժեզրկման գնահատման, որը հաշվարկվում է վարկի սկզբնական արդյունավետ 
տոկոսադրույքն օգտագործելով։ 

 
Վարկերի դուրսգրում: վարկերը դուրս են գրվում արժեզրկման պահուստի հաշվին, երբ համարվում 

են անհավաքագրելի: Վարկերը դուրս են գրվում Բանկի ղեկավարության կողմից գումարների 
հավաքագրման ուղղությամբ իրականացված բոլոր հնարավորություններն օգտագործելուց և 
գրավները վաճառելուց հետո: Դուրս գրված գումարների հետագա հավաքագրումը շահույթի կամ 
վնասի հաշվետվությունում արտացոլվում է որպես ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման 
պահուստներին կատարած մասհանումների վերադարձ հավաքագրման ժամանակաշրջանում: 
 

Ֆինանսական ակտիվների վերադասակարգում: Բանկը վերադասակարգել է որոշ ոչ ածանցյալ 

գործիքներ առևտրի համար պահվողից (FVTPL դասի մաս) վաճառքի համար մատչելի (AFS) 
ֆինանսական ակտիվների։  2009թ․ հուլիսի 1-ից Բանկը կարող էր հատուկ դեպքերում 

վերադասակարգել ոչ ածանցյալ գործիքները «առևտրի համար պահվող» դասից «վաճառքի 
համար մատչելի»,  «վարկեր և դեբիտորական պարտքեր» կամ «մինչև մարման ժամկետը 
պահվող» դասերի։ Այս ամսաթվից նաև թույլատրվել է հատուկ դեպքերում վերադասակարգել 
ֆինանսական գործիքները «վաճառքի համար մատչելի» դասից «վարկեր և դեբիտորական 
պարտքեր» դաս։ Վերադասակարգումները գրանցվում են վերադասակարգման ամսաթվի 

դրությամբ իրական արժեքով, ինչը դառնում է նոր ամորտիզացված արժեքը։ 
Վերադասակարգումները կատարվում են ղեկավարության ընտրությամբ և որոշվում են ըստ 
առանձին գործիքների։  

Ֆինանսական ակտիվների ապաճանաչումը: Բանկն ապաճանաչում է ֆինանսական ակտիվները, 
երբ ֆինանսական ակտիվից առաջացող դրամական հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային 
իրավունքները կորցնում է, կամ երբ երրորդ կողմին է փոխանցվում ֆինանսական ակտիվները և 

դրանց հետ կապված բոլոր հիմնական ռիսկերն ու հատույցները: Եթե Բանկը ոչ փոխանցում և ոչ 

էլ պահպանում ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր 
ռիսկերն և հատույցները, սակայն պահպանում է փոխանցված ակտիվի նկատմամբ 
վերահսկողությունը, ապա Բանկը շարունակում է ճանաչել ֆինանսական ակտիվը, ինչպես նաև 
դրա հետ կապված պարտավորությունն այնքանով, որքանով շարունակվում է իր 
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ներգրավվածությունը ֆինանսական ակտիվի մեջ: Եթե Բանկը պահպանում է ֆինանսական 
ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն և հատույցները, ապա 
Բանկը պետք է շարունակի ճանաչել ֆինանսական ակտիվը, ինչպես նաև գրավով ապահովված 
փոխառությունը՝ ստացված մուտքերի համար։ 

Ֆինանսական ակտիվն ամբողջությամբ ապաճանաչելիս հաշվեկշռային արժեքի և ստացված 
հատուցման տարբերությունը, ինչպես նաև այլ համապարփակ եկամուտներում նախկինում 
կուտակված օգուտ կամ վնասի գումարը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում:  
Եթե Բանկի շարունակվող ներգրավվածությունը ֆինանսական ակտիվի միայն մի մասով է 
(օրինակ՝ երբ Բանկը պահպանում է փոխանցված ակտիվի մի մասը հետգնելու օպցիոնը), ապա 
Բանկը ֆինանսական ակտիվի նախկին հաշվեկշռային արժեքը բաշխում է այն մասի, որն այն 

շարունակում է ճանաչել շարունակվող ներգրավվածության ներքո, և այն մասի միջև, որն այն 

այլևս չի ճանաչում՝ փոխանցման ամսաթվի դրությամբ այդ մասերի հարաբերական իրական 
արժեքների հիման վրա: Այլևս չճանաչվող մասի վրա բաշխված հաշվեկշռային արժեքի և այլևս 
չճանաչվող մասի դիմաց ստացված հատուցման տարբերությունը և դրա վրա բաշխված այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում ճանաչված կուտակված որևէ օգուտ կամ վնաս 
պետք է ճանաչվի շահույթում կամ վնասում: Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում 
ճանաչված կուտակված օգուտը կամ վնասը բաշխվում է այն մասի, որը շարունակվում է ճանաչվել, 

և այլևս չճանաչվող մասի միջև՝ այդ մասերի հարաբերական իրական արժեքների հիման վրա: 
 
Ֆինանսական պարտավորություններ: Ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում 
են որպես «շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող», կամ որպես «այլ 
ֆինանսական պարտավորություններ»: 
 
Ֆինանսական պարտավորությունները որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով 

չափվող: Ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են որպես շահույթի կամ վնասի 
միջոցով իրական արժեքով չափվող այն դեպքում, երբ (i) բիզնեսի ձեռքբերման դիմաց հատուցման 

մաս կազմող պայմանական հատուցում է (ii) ֆինանսական պարտավորությունը պահվում է 
վաճառքի համար, կամ (iii) դասակարգվում է որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 
արժեքով չափվող: 
Ֆինանսական պարտավորությունը համարվում է վաճառքի համար պահվող, եթե՝ 

• այն ձեռք է բերվել հիմնականում կարճաժամկետ կտրվածքով հետգնման նպատակով, կամ  

• սկզբնական ճանաչման պահին այն կազմում է Բանկի կողմից համատեղ ղեկավարվող 
որոշակի ֆինանսական գործիքների պորտֆելի մաս և ունի կարճաժամկետ կտրվածքով 
շահույթի ստացման իրատեսական հնարավորություն, կամ  

• այն հանդիսանում է ածանցյալ գործիք, որը չի նախատեսված կամ օգտագործվում որպես 
հեջավորման գործիք: 

Ֆինանսական պարտավորությունը, բացի վաճառքի համար պահվող ֆինանսական 

պարտավորություններից և բիզնեսի ձեռքբերման դիմաց հատուցման մաս կազմող 
պայմանական պարտավորություններից, կարող է ճանաչման պահին դասակարգվել որպես 
շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող, եթե՝ 

• նման դասակարգումը բացառում, կամ զգալիորեն կրճատում է չափման կամ ճանաչման 
անհամապատասխանությունը, որն այլապես կառաջանար, կամ՝ 

• ֆինանսական պարտավորությունը կազմում է ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական 
պարտավորությունների կամ այդ երկուսի խմբի մի մաս, որը կառավարվում է, և դրա 

կատարողականը գնահատվում է իրական արժեքի հիմունքով՝ Բանկի փաստաթղթավորված 
ռիսկերի կառավարման կամ ներդրումային ռազմավարության համաձայն, և խմբավորման 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվում է այդ հիմունքներով, կամ  

• այն կազմում է այնպիսի պայմանագրի մաս, որն ունի բազմակի պարունակվող ածանցյալ 
գործիքներ, և ՀՀՄՍ 39. Ֆինանսական գործիքներ. Ճանաչումը և չափումը ստանդարտը, 
թույլ է տալիս ողջ պայմանագիրը (ակտիվ կամ պարտավորություն) դասակարգել որպես 

շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող: 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական պարտավորությունները 
չափվում են իրական արժեքով՝ ճանաչելով վերագնահատման արդյունքում առաջացած շահույթը 
կամ վնասը ֆինանսական արդյունքում։  Ճանաչված զուտ շահույթը կամ կորուստը ներառում է 

ֆինանսական պարտավորությունների համար վճարված տոկոսը և այն ներկայացված է 
«տոկոսային ծախսեր» տողում շահույթ և վնասի հաշվետվությունում։ Իրական արժեքը որոշվում 
է նկարագրված ձևով (տես․ ծան. 31): 

     



«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 
 
Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ  

2018 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար  
Հազար ՀՀ դրամով 
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Այլ ֆինանսական պարտավորություններ: Այլ ֆինանսական պարտավորությունները (ներառյալ 
ավանդային գործիքներ Հայաստանի Կենտրոնական Բանկում, բանկերի և հաճախորդների 
ավանդներ, հետգնման պայմանագրեր, թողարկված պարտքային արժեթղթեր, այլ 
փոխառություններ, ստորադաս փոխառություն և այլ ֆինանսական պարտավորություններ) 

սկզբնապես չափվում են  իրական արժեքով (հանած գործարքի ծախսերը):   
Այլ ֆինանսական պարտավորությունները հետագայում չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ 
օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը:  
Արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը ֆինանսական պարտավորության արժեքի հաշվարկման և 
համապատասխան ժամանակահատվածի կտրվածքով տոկոսային ծախսի և եկամտի բաշխման 
մեթոդն է: Արդյունավետ տոկոսադրույքն այն դրույքն է, որը պարտքային գործիքի գործողության 

ակնկալվող ժամկետի կամ, համապատասխան դեպքերում, ավելի կարճ ժամանակահատվածի 

համար գնահատված դրամական միջոցների ապագա վճարումները (ներառյալ բոլոր տեսակի 
միջնորդավճարները և ստացված կամ վճարված գումարները, որոնք կազմում են արդյունավետ 
տոկոսադրույքի անբաժանելի մասը, գործարքի հետ կապված ծախսերը և այլ պարգևավճարներ 
կամ զեղչեր) կամ ստացվելիք գումարները զեղչում է ճշգրիտ՝ մինչև ֆինանսական ակտիվի կամ 
ֆինանսական պարտավորության զուտ հաշվեկշռային արժեքը՝ սկզբնական ճանաչման պահին:  

Ֆինանսական երաշխավորության պայմանագրեր: ֆինանսական երաշխավորության 

պայմանագիրն այնպիսի պայմանագիր է, որի արդյունքում այդ պայմանագիրը տրամադրողը 
պարտավորվում է կատարել որոշակի վճարումներ, պայմանագիրը ստացողին փոխհատուցելով 
այն կորուստները, որը վերջինս կրում է որոշակի պարտապանի կողմից պարտքային գործիքի 
համաձայն սահմանված ամսաթվին վճարումներ չկատարելու արդյունքում: 
Բանկի կողմից տրամադրված ֆինանսական երաշխավորության պայմանագրերը սկզբնապես 
չափվում են դրանց իրական արժեքով, և եթե չեն դասակարգվում որպես շահույթի կամ վնասի 
միջոցով իրական արժեքով չափվող, հետագայում չափվում են հետևյալ երկու մեծություններից 

առավելագույնով. 

 
• ՀՀՄՍ 37. Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ 

ստանդարտի համաձայն որոշված պայմանագրով նախատեսված պարտավորության 
գումարի, և  

• Ի սկզբանե ճանաչված գումարի՝ նվազեցված, ըստ անհրաժեշտության, հասույթի ճանաչման 

քաղաքականության համաձայն ճանաչված՝ կուտակված արժեզրկման չափով: 

 

Ֆինանսական պարտավորությունների ապաճանաչում: Բանկն ապաճանաչում է ֆինանսական 
պարտավորությունները միայն այն ժամանակ, երբ Բանկի պարտավորությունները մարվում են, 
չեղյալ են համարվում կամ ուժը կորցնում են: Երբ միևնույն փոխատուի հանդեպ ունեցած 
ֆինանսական պարտավորությունը փոխարինվում է այլ ֆինանսական պարտավորությամբ, որի 
պայմաններն էականորեն տարբերվում են նախորդից, կամ եթե տեղի է ունեցել առկա 

պարտավորության պայմանների էական փոփոխություն, ապա նմանատիպ փոխանակումը կամ 
փոփոխությունը ճանաչվում է որպես սկզբնական պարտավորության ապաճանաչում և նոր 
պարտավորության ճանաչում: Ապաճանաչված ֆինանսական պարտավորության հաշվեկշռային 

արժեքի և վճարված և վճարվելիք հատուցման տարբերությունը ճանաչվում է ֆինանսական 
արդյունքում: 
 
Պարունակվող ածանցյալ գործիքներ: Ոչ-ածանցյալ «հիմնական պայմանագրերում» 

պարունակվող ածանցյալ գործիքները դիտարկվում են որպես առանձին ածանցյալ գործիքներ, 
երբ դրանք համապատասխանում են ածանցյալի սահմանմանը, երբ դրանց ռիսկերն ու 
բնութագրերը սերտորեն կապված չեն «հիմնական» պայմանագրի բնութագրերի և ռիսկերի հետ, 
և «հիմնական» պայմանագրերը չեն չափվում շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով։  

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը, ներկայացումն ու հաշվարկային 
մեթոդները, որոնք օգտագործվել են ընթացիկ տարում, ինչպես և 2017թ․ դեկտեմբերի 31-

ին ավարտված տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման ընթացքում  

 
Ֆունկցիոնալ արժույթ: Բանկի ֆինանսական հաշվետվություններում ներառված հոդվածները 

չափվում են՝ օգտագործելով այն հիմնական տնտեսական միջավայրի արժույթը, որտեղ 
կազմակերպությունը գործունեություն է իրականացնում (ֆունկցիոնալ արժույթ)։ Բանկի 
ֆունկցիոնալ արժույթը ՀՀ դրամն է (այսուհետև՝ դրամ): Բանկի ֆինանսական 
հաշվետվությունները ներկայացվում են ՀՀ դրամով։ Բոլոր արժեքները կլորացված են հազար ՀՀ 

դրամի չափով, եթե այլ բան նշված չէ:   
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Հաշվանցում: ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները հաշվանցվում են՝ 
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում արտացոլվելով զուտ գումարով, եթե գոյություն 
ունի ճանաչված գումարները հաշվանցելու իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք և հաշվարկը 
զուտ հիմունքով իրականացնելու կամ միաժամանակ ակտիվն իրացնելու և պարտավորությունը 

մարելու մտադրություն: Եկամուտները և ծախսերը չեն հաշվանցվում շահույթի կամ վնասի և այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, եթե դա չի 
պահանջվում կամ թույլատրվում որևէ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտով կամ 
մեկնաբանությամբ, և հստակ բացահայտված չէ Բանկի հաշվապահական քաղաքականության 
մեջ:  

 
Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ  

Ֆյուչերսներ և ֆորվարդներ: Ֆյուչերսներն ու ֆորվարդները պայմանագրային 
համաձայնություններ են՝ ապագա ամսաթվին վաճառելու կամ գնելու նախապես սահմանված 
գործիքը սահմանված գնով։ Ֆորվարդները կարգավորվող շուկայից դուրս կնքվող 
չստանդարտացված պայմանագրեր են։  Ֆյուչուրսները կնքվում են կարգավորվող շուկաներում՝ 
ստանդարտացված պայմաններով և ենթակա են  դրամային օրական մնացորդների 

պահանջների։ Ֆորվարդային և ֆյուչերսային պայմանագրերի հետ կապված ռիսկի հիմնական 
տարբերությունները արտացոլվում են վարկային ու իրացվելիության ռիսկերում: 

Ֆորվարդ պայմանագրի կողմերը ենթադրում են վարկային ռիսկ Բանկի համար։ Ֆյուչերս 
պայմանագրերի հետ կապված վարկային ռիսկը համարվում է աննշան, քանի որ շուկայի 
դրամային մնացորդի պահանջները մշտապես ապահովում են պայմանագրերի կատարումը։  
Ֆորվարդ պայմանագրերը մարվում են համախառն և, այդ պատճառով, ունեն ավելի բարձր 

իրացվելիության ռիսկ, քան ֆյուչերս պայմանագրերը, որոնք մարվում են զուտ։ Երկու տեսակի 
պայմանագրերն էլ առաջացնում են շուկայական ռիսկեր։ 
Սվոփ: Սվոփը երկու կողմերի միջև պայմանագրային համաձայնություն է` որոշակի 

ժամանակահատվածում փոխանակել պայմանագրով սահմանված գումարներին համաձայն 
վճարումների հոսքեր՝ կախված սվոփի հիմքում ընկած ցուցանիշի (օրինակ՝ տոկոսադրույք, 
արտարժույթի փոխարժեք կամ սեփական կապիտալի ցուցանիշ) տատանումներից։  
Տոկոսադրույքի սվոփերը կապված են այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված 

այն պայմանագրերի հետ, որոնց համաձայն Բանկը ստանում կամ վճարում է լողացող 
տոկոսադրույք  համապատասխանաբար ֆիքսված տոկոսադրույք վճարելու կամ ստանալու 
դիմաց։ Սովորաբար հաշվվում է վճարման հոսքերի տարբերությունը և կողմերից մեկը մյուսին 
վճարում է այն։ 
Արժութային սվոփում Բանկը վճարում է սահմանված գումար մեկ արժույթով և դրա դիմաց 
ստանում է սահմանված գումար մեկ այլ արժույթով։ Արժութային սվոփերը սովորաբար մարվում 
են համախառն։ 

 
Օպցիոններ: Օպցիոնները պայմանագրային համաձայնություններ են, որոնք տալիս են իրավունք, 
բայց ոչ պարտականություն՝ գնելու կամ վաճառելու սահմանված ֆինանսական գործիքը 
ֆիքսված գնով և ֆիքսված ապագա ամսաթվին կամ ցանկացած պահի սահմանված ժամկետի 

ընթացքում։ Բանկը գնում կամ վաճառում է օպցիոններ կարգավորվող շուկայում և կարգավորվող 
շուկայից դուրս։  

Ածանցյալ գործիքները ճանաչվում են պայմանագրի առաջին օրվա դրությամբ իրական արժեքով 
և այնուհետև վերաչափվում են յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ իրական 
արժեքով։ Առաջացած շահույթը կամ կորուստը անմիջապես ճանաչվում է ֆինանսական 
արդյունքում։ 
 
Վարձակալություններ: Վարձակալությունները դասակարգվում են որպես ֆինանսական 
վարձակալություն, երբ վարձակալության պայմանները սեփականության գրեթե բոլոր ռիսկերն ու 

օգուտները փոխանցում են վարձակալին։  Բոլոր այլ տեսակի վարձակալությունները 
դասակարգվում են որպես գործառնական վարձակալություններ։ 
 
Բանկը որպես վարձակալ : Ֆինանսական վարձակալությամբ պահվող ակտիվները սկզբնապես 
ճանաչվում են վարձակալության առաջին օրվա դրությամբ իրական արժեքից և 
վարձակալության  նվազագույն վճարների ներկա արժեքից նվազագույնով։ Համապատասխան 

պարտավորությունը վարձատուի հանդեպ ներառվում է ֆինանսական դրության մասին 

հաշվետվությունում որպես ֆինանսական վարձակալության գծով պարտավորություն։  
Վարձակալության վճարները համամասնորեն բաժանվում են ֆինանսական ծախսերի և 
վարձակալության գծով պարտավորությունների մարումների միջև՝ պարտավորության մնացորդի 
նկատմամբ անփոփոխ տոկոսադրույք ստանալու նպատակով։  Ֆինանսական ծախսերը 
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անմիջապես ճանաչվում են ֆինանսական արդյունքի մեջ, եթե դրանք  ուղղակիորեն վերագրելի 
չեն որակավորվող ակտիվներին։ Հակառակ դեպքում, դրանք կապիտալացվում են համաձայն 
փոխառության ծախսերի հետ կապված Բանկի ընդհանուր քաղաքականության։ Պայմանական 
վարձավճարները ծախսագրվում են այն ժամանակաշրջանում, երբ դրանք առաջանում են: 

Գործառնական վարձակալության վճարները ծախսագրվում են գծային մեթոդով 
վարձակալության ժամկետի ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որևէ այլ 
պարբերական հիմունք ավելի ճշգրիտ է ներկայացնում վարձակալությունից տնտեսական 
օգուտների ստացման ժամանակային բաշխումը: Գործառնական վարձակալության 
պայմանագրով նախատեսված պայմանական վարձավճարները ծախսագրվում են այն 
ժամանակաշրջանում, երբ դրանք առաջանում են: 

Այն դեպքերում, երբ վարձակալության խրախուսող պայմանները պետք է ներառվեն 

գործառնական վարձակալության մեջ, դրանք ճանաչվում են որպես պարտավորություն։ 
Խրախուսող պայմանների գումարային օգուտը ճանաչվում է որպես վարձակալության ծախսից 
նվազեցում գծային մեթոդով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որևէ այլ պարբերական հիմունք 
ավելի ճշգրիտ է ներկայացնում վարձակալությունից տնտեսական օգուտների ստացման 
ժամանակային բաշխումը։  
 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ: Դրամական միջոցները և դրանց 
համարժեքները ներառում են կանխիկ միջոցներ, թղթակցային հաշիվների մնացորդներ, որոնք 
զերծ են սահմանափակումներից և ժամկետային ավանդներ, որոնց մարման նախնական 
ժամկետը չի գերազանցում 90 օրը, որոնք կարճ ժամկետում կարող են փոխարկվել կանխիկի և 
որոնք ծանրաբեռնված չեն պայմանագրային պարտավորություններով: 
 
Առգրավված ակտիվներ: Որոշակի հանգամանքներում, ակտիվներն առգրավվում են 

ժամկետանց վարկերի գծով գրավադրված գույքի վրա արգելանքի կիրառման դեպքում: 
Առգրավված ակտիվները չափվում են հաշվեկշռային արժեքից և վաճառքի ինքնարժեքից 

նվազագույնով: 
 
Հիմնական միջոցներ: Ապրանքների կամ ծառայությունների արտադրության գործընթացում 
օգտագործելու կամ վարչական նպատակներով պահվող հողը և շենքերը ներկայացվում են 

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության մեջ վերագնահատված արժեքով, որը 
վերագնահատման օրվա դրությամբ իրական արժեքի և կուտակված մաշվածության ու 
արժեզրկման կորուստների տարբերությունն է։ Վերագնահատումները կատարվում են բավարար 
հաճախականությամբ, որպեսզի հաշվեկշռային արժեքները էականորեն չտարբերվեն ամեն 
հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում որոշված իրական արժեքներից։  
Հողի և շենքերի վերագնահատման արդյունքում առաջացած արժեքի աճը ճանաչվում է այլ 
համապարփակ եկամուտում  և կուտակվում է կապիտալում, բացառությամբ այն մասի, որը 

վերականգնում է նույն ակտիվների նախկին վերագնահատումների արդյունքում առաջացած 
նվազումը, ինչը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում՝ այն չափով, որով նախապես նվազումը 
կատարվել էր։  
Հողի և շենքերի վերագնահատման արդյունքում առաջացած հաշվեկշռային արժեքի նվազումը 

ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում՝ այն չափով, որքանով այն գերազանցում է այդ ակտիվի 
նախորդ վերագնահատման հետ կապված վերագնահատման պահուստի հաշվեկշիռը։  
Վերագնահատված ակտիվների մաշվածությունը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում։ 

Վերագնահատված գույքի հետագա օտարման ժամանակ  այդ ակտիվին վերագրվող 
վերագնահատման պահուստում եղած ավելցուկը տեղափոխվում է անմիջապես չբաշխված 
շահույթ։  
Մնացած հիմնական միջոցները ներկայացվում են ծախսի և կուտակված մաշվածության ու 
արժեզրկման կորուստների տարբերությամբ։  

Մաշվածությունը հաշվարկվում է հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքի հիման վրա և 

նախատեսված է զրոյացնելու ակտիվների արժեքը՝ դրանց օգտակար ծառայության վերջում: 
Մաշվածությունը հաշվարկվում է ուղիղ գծային մեթոդով հետևյալ օգտակար ծառայության 
հետևյալ ժամկետներով՝ 

 

Հիմնական միջոցների դասը  (տարիներ) 

Շենքեր  50 

Համակարգիչներ 5-7 

Մեքենաներ 5 

Վարձակալված ակտիվների բարելավումներ 7 

Այլ 5-7 



«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 
 
Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ  

2018 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար  
Հազար ՀՀ դրամով 
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Ֆինանսական վարձակալությամբ պահվող ակտիվների օգտակար ծառայության ժամկետներով 
հաշվվում է նույն կերպ, ինչ սեփական ակտիվների դեպքում։ Այնուամենայնիվ, եթե առկա չէ 
ողջամիտ համոզվածություն այն մասին, որ Բանկը կստանա ակտիվի նկատմամբ 
սեփականության իրավունքը վարձակալության ժամկետի վերջում կամ կերկարաձգի 

վարձակալության ժամկետը, ակտիվներն ամորտիզացվում են վարձակալության ժամկետից և 
օգտակար ծառայության ժամկետից նվազագույնով։  
Հիմնական միջոցներներն ապաճանաչվում են օտարելիս կամ, երբ այդ ակտիվների 
շարունակական օգտագործումից այլևս տնտեսական օգուտներ չեն ենթադրվում: Հիմնական 
միջոցների վաճառքից կամ շրջանառությունից դուրսբերումից առաջացած ցանկացած օգուտ կամ 
վնաս հաշվարկվում է որպես ակտիվի վաճառքից ստացված միջոցների և հաշվեկշռային արժեքի 

տարբերություն և ճանաչվում ֆինանսական արդյունքում: 

 
Ոչ նյութական ակտիվներ. 
 
Առանձին ձեռքբերված ոչ նյութական ակտիվներ: Որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետ 
ունեցող առանձին ձեռքբերված ոչ նյութական ակտիվները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ 

հանած կուտակված ամորտիզացիան և կուտակված արժեզրկումից կորուստները: 
Ամորտիզացիան օգտակար ծառայության ժամանակահատվածում հաշվարկվում է ուղիղ գծային 
մեթոդով: Օգտակար ծառայության ժամանակահատվածը և ամորտիզացիայի հաշվարկման 
մեթոդը վերանայվում են յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա վերջում՝ գնահատումներում 
ցանկացած փոփոխություն հաշվառելով առաջընթաց կերպով: Ոչ նյութական ակտիվների 
օգտակար ծառայության ժամկետը 10 տարի է։ 

 
Ներստեղծված ոչ նյութական ակտիվներ․ հետազոտության և մշակման ծախսումներ։ 

Հետազոտության հետ կապված ծախսերը ծախսագրվում են այն ժամանակահատվածում, երբ 
առաջանում են։  

Ներքին նախագծի զարգացման (կամ հետազոտության փուլի) արդյունքում ներստեղծված ոչ 
նյութական ակտիվը ճանաչվում է միայն հետևյալ բոլոր պայմանների ապահովման դեպքում․ 

• Ոչ նյութական ակտիվն այնպիսի ավարտուն վիճակի հասցնելու տեխնիկական 
իրագործելիությունը, որ այն մատչելի լինի օգտագործման կամ վաճառքի համար, 

• Ոչ նյութական ակտիվն ավարտին հասցնելու և այն օգտագործելու կամ վաճառելու 
մտադրությունը, 

• Ոչ նյութական ակտիվն օգտագործելու կամ վաճառելու կարողությունը, 
• Այն, թե ինչպես է ոչ նյութական ակտիվն առաջացնելու հնարավոր ապագա տնտեսական 

օգուտներ։  
• Մշակումն ավարտին հասցնելու և ոչ նյութական ակտիվն օգտագործելու կամ վաճառելու 

համար անհրաժեշտ համապատասխան տեխնիկական, ֆինանսական և այլ միջոցների 

առկայությունը, 
• Ոչ նյութական ակտիվի մշակման ընթացքում վերագրելի ծախսումներն արժանահավատորեն 

չափելու կարողությունը։ 

Ներստեղծված ոչ նյութական ակտիվները սկզբնապես ճանաչվում են այն արժեքով, որն իրենից 
ներկայացնում է վերը նշված պայմաններին համապատասխանելու օրվանից հետո առաջացած 
ծախսերի հանրագումարը։ Եթե ներստեղծված ակտիվը չի կարող ճանաչվել, հետազոտության 

հետ կապված ծախսերը ծախսագրվում են շահույթ կամ վնասում այն ժամանակաշրջանում, երբ 
առաջացել են։  
Սկզբնական ճանաչումից հետո ներստեղծված ոչ նյութական ակտիվները ճանաչվում են ծախսի 
և կուտակված մաշվածության ու արժեզրկման կորուստների տարբերությամբ՝ նույն կերպ, ինչ 
առանձին ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվները։ 
 
Ոչ նյութական ակտիվների ապաճանաչում։ ոչ նյութական ակտիվներն ապաճանաչվում են 

դրանք օտարելիս, կամ երբ այլևս դրանց օգտագործումից կամ օտարումից չեն ակնկալվում 
հետագա տնտեսական օգուտներ: Ապաճանաչումից օգուտները կամ վնասները չափվում են 
որպես ակտիվի օտարումից զուտ մուտքերի և հաշվեկշռային արժեքի տարբերություն և 
ճանաչվում ֆինանսական արդյունքում այն ժամանակաշրջանում, երբ ակտիվն ապաճանաչվում 
է:  

 
Նյութական և ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում, բացի գուդվիլից։ Յուրաքանչյուր 

հաշվետու տարվա վերջում Բանկը վերանայում է իր նյութական և ոչ նյութական ակտիվների 
հաշվեկշռային արժեքները՝ որոշելու համար, արդյոք կա որևէ հայտանիշ, որ այս ակտիվներում 
եղել են արժեզրկումից կորուստներ: Եթե առկա է որևէ նմանատիպ հայտանիշ, ապա 
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գնահատվում է ակտիվների փոխհատուցվող գումարը, որպեսզի որոշվեն  արժեզրկումից 
կորուստները (եթե այդպիսիք կան): Եթե առանձին ակտիվի փոխհատուցվող գումարը հնարավոր 
չէ որոշել, Բանկը գնահատում է այն դրամաստեղծ միավորի փոխհատուցվող գումարը, որին այդ 
ակտիվը պատկանում է: Եթե հնարավոր է որոշել բաշխման ողջամիտ և հետևողական հիմունք, 

ապա կորպորատիվ ակտիվները ևս բաշխվում են առանձին դրամաստեղծ միավորներին, 
այլապես դրանք բաշխվում են դրամաստեղծ ակտիվների փոքրագույն խմբին, որոնց համար 
կարելի է որոշել խելամիտ և հետևողական հիմունք: 
Անորոշ օգտակար ծառայությամբ և օգտագործման համար դեռևս ոչ մատչելի ոչ նյութական 
ակտիվները ստուգվում են արժեզրկման առկայության տեսանկյունից առնվազն տարին մեկ 
անգամ, ինչպես նաև երբ առկա է հայտանիշ, որ ակտիվը կարող է արժեզրկված լինել: 

Փոխհատուցվող գումարն իրական արժեքից (հանած վաճառքի հետ կապված ծախսերը) և 

օգտագործման արժեքից առավելագույնն է. օգտագործման արժեքը գնահատելիս ակնկալվող 
ապագա դրամական հոսքերը բերվում են ներկա արժեքի՝ կիրառելով տոկոսադրույք մինչ 
հարկումը, որն արտացոլում է փողի ժամանակային արժեքի ընթացիկ շուկայական գնահատումը 
և ակտիվին բնորոշ ռիսկերը, որոնցով ապագա գնահատված հոսքերը չեն ճշգրտվել: 
Եթե ակտիվի (կամ դրամաստեղծ միավորի) փոխհատուցվող գումարը գնահատվում է ավելի քիչ, 
քան հաշվեկշռային արժեքը, ապա ակտիվի (կամ դրամաստեղծ միավորի) հաշվեկշռային արժեքն 

իջեցվում է մինչ փոխհատուցվող գումարը: Արժեզրկումից կորուստն անհապաղ ճանաչվում է 
ֆինանսական արդյունքում, եթե տվյալ ակտիվը չի հաշվառվում վերագնահատված արժեքով: 
Վերջինիս դեպքում արժեզրկումից կորուստը դիտարկվում է որպես վերագնահատումից արժեքի 
նվազում:  
Եթե հետագայում արժեզրկումից կորուստը հակադարձվում է, ապա ակտիվի (կամ դրամաստեղծ 
միավորի) հաշվեկշռային արժեքն ավելացվում է մինչ վերանայված փոխհատուցվող գումարը, 
բայց այնպես, որ ավելացումից հետո հաշվեկշռային արժեքը չգերազանցի այն հաշվեկշռային 

արժեքը, որը կորոշվեր, եթե նախորդ ժամանակաշրջաններում ակտիվի (կամ դրամաստեղծ 
միավորի) գծով արժեզրկումից կորուստ ճանաչված չլիներ: Արժեզրկումից կորստի 

հակադարձումը անմիջապես ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքում, եթե տվյալ ակտիվը չի 
հաշվառվում վերագնահատված արժեքով, ինչի դեպքում արժեզրկումից կորստի հակադարձումը 
դիտարկվում է որպես վերագնահատումից արժեքի աճ: 
 

Թանկարժեք մետաղներ  
 
Ոսկին և այլ թանկարժեք մետաղները հաշվառվում են ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանվող գներով, ինչը 
մոտավորապես դրանց իրական արժեքն է և հիմնված է Լոնդոնի թանկարժեք մետաղների 
բորսայի գնանշումների վրա: Գների  տատանումներն  արտացոլվում  են  թանկարժեք  
մետաղներով  գործառնություններից զուտ օգուտ/վնաս հոդվածում՝ այլ եկամուտներում կամ 
ծախսերում: 

 
Հարկում 
 
Շահութահարկի գծով ծախսն իրենից ներկայացնում է ընթացիկ հարկի և հետաձգված հարկի 

հանրագումարը: 
 
Ընթացիկ հարկ։ Ընթացիկ հարկը ձևավորվում է տարվա հարկվող շահույթի հիման վրա: Շահույթ 

կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում 
ներկայացված հարկվող շահույթը տարբերվում է ընթացիկ շահութահարկի հաշվարկման համար 
հիմք հանդիսացող շահույթից եկամտի և ծախսի այնպիսի տարրերի պատճառով, որոնք 
հարկման կամ նվազեցման ենթակա են այլ հաշվետու ժամանակաշրջաններում, ինչպես նաև այն 
տարրերի, որոնք երբևէ չեն հարկվելու կամ նվազեցվելու: Բանկի ընթացիկ հարկային 
պարտավորությունները հաշվարկվում են՝ կիրառելով հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի 

դրությամբ գործող կամ, ըստ էության գործող հարկի դրույքաչափերը: 
 
Հետաձգված հարկ։ Հետաձգված հարկերը ճանաչվում են ժամանակավոր տարբերությունների 
գծով, որոնք առաջանում են ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված ակտիվների և 
պարտավորությունների հաշվեկշռային գումարների և հարկման բազաների միջև: Հետաձգված 
հարկային պարտավորություններն, ընդհանուր առմամբ, ճանաչվում են բոլոր հարկվող 

ժամանակավոր տարբերությունների գծով: Հետաձգված հարկային ակտիվները ընդհանուր 

առմամբ ճանաչվում են բոլոր նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունների գծով միայն այն 
չափով, որքանով հավանական է, որ ապագայում առկա կլինի հարկման ենթակա շահույթ, որի 
դիմաց կարող են օգտագործվել նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունները: 
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Նմանատիպ հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները չեն ճանաչվում այն 
ժամանակավոր տարբերությունների համար, որոնք առաջանում են ակտիվների և 
պարտավորությունների սկզբնական ճանաչման պահին այնպիսի գործարքների արդյունքում, 
որոնք ազդեցություն չունեն ինչպես հաշվապահական, այնպես էլ հարկվող շահույթի վրա: 

Ինչպես նաև, հետաձգված հարկային պարտավորությունները չեն ճանաչվում այն 
ժամանակավոր տարբերությունների համար, որոնք առաջանում են գուդվիլի սկզբնական 
ճանաչումից։ 
Հետաձգված հարկային ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը վերանայվում է յուրաքանչյուր հաշվետու 
ժամանակաշրջանի վերջում և նվազեցվում այն չափով, որով այլևս հավանական չէ, որ Բանկը 
կստանա բավարար հարկվող շահույթ, ինչը թույլ կտա հետաձգված հարկային ակտիվից օգուտն 

ամբողջությամբ կամ մասամբ իրացնել: 

Հետաձգված հարկային պարտավորությունները և ակտիվները չափվում են այն հարկային 
դրույքաչափերի հիման վրա, որոնք կիրառելի են տվյալ պարտավորության մարման կամ ակտիվի 
ձեռքբերման ժամանակաշրջանում` համաձայն տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի 
դրությամբ գործող կամ փաստացիորեն ուժի մեջ մտած հարկային օրենսդրության։ 
Հետաձգված հարկային պարտավորությունների և հետաձգված հարկային ակտիվների չափումը 
պետք է արտացոլի հարկային հետևանքները, որոնք կառաջանան՝ կախված այն եղանակից, որով 

Բանկը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում ակնկալում է փոխհատուցել կամ մարել իր 
ակտիվների կամ պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքները: 
 
Տարվա ընթացիկ և հետաձգված հարկեր։ Ընթացիկ և հետաձգված հարկերը ճանաչվում են 
շահույթում կամ վնասում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք վերաբերում են տարրերի, 
որոնք ճանաչվել են այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում կամ ուղղակիորեն սեփական 
կապիտալում, ինչի դեպքում ընթացիկ և հետաձգված հարկերը նույնպես ճանաչվում են այլ 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքում, կամ ուղղակիորեն սեփական կապիտալում: Երբ 
ընթացիկ կամ հետաձգված հարկն առաջանում է ձեռնարկատիրական գործունեության 

միավորման սկզբնական հաշվառումից, ապա հարկերը ներառվում են ձեռնարկատիրական 
միավորման մեջ։ 
  
Պահուստներ 

 
Պահուստները ճանաչվում են, երբ Բանկն ունի ներկա պարտականություն (իրավական կամ 
կառուցողական)՝ որպես անցյալ դեպքերի արդյունք և հավանական է, որ Բանկից կպահանջվի 
կատարել պարտականությունը և պարտականության գումարը հավաստիորեն կարող է 
գնահատվել: 
Պահուստում ճանաչված գումարն իրենից ներկայացնում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի 
դրությամբ լավագույն գնահատականը, որը կպահանջվի ներկա պարտականությունը մարելու 

համար՝ հաշվի առնելով հարակից ռիսկերն և անորոշությունները: Եթե ժամանակի մեջ դրամի 
արժեքի ազդեցությունն էական է, ապա պահուստի գումարը պետք է իրենից ներկայացնի այն 
ծախսումների ներկա արժեքը, որոնք, ըստ ակնկալության, կպահանջվեն այդ 
պարտականությունը մարելու համար: 

Եթե ակնկալվում է, որ որևէ երրորդ կողմ ամբողջությամբ, կամ մասամբ փոխհատուցելու է 
պահուստը մարելու համար պահանջվող ծախսումները, ապա փոխհատուցումը պետք է դիտվի 
որպես առանձին ակտիվ, երբ ըստ էության որոշակի է, որ կազմակերպության կողմից 

պարտականությունը մարելու դեպքում փոխհատուցումը կստացվի և փոխհատուցման գումարը 
կարող է արժանահավատորեն չափվել: 
 

Խնդրահարույց պայմանագրեր. Խնդրահարույց պայմանագրերով պայմանավորված ներկա 
պարտավորությունները ճանաչվում և չափվում են որպես պահուստներ: Պայմանագիրը 
համարվում է խնդրահարույց այն ժամանակ, երբ պարտավորությունների կատարման համար 

անխուսափելի ծախսերը գերազանցում են այդ պայմանագրով պայմանավորված ակնկալվող 
տնտեսական օգուտները։  

Վերանայում. Վերանայման գծով պահուստը ճանաչվում է այն ժամանակ, երբ Բանկը մշակում է 
վերանայման մանրամասն պլան և արդեն սահմանել է իրական ակնկալիքներ այն կողմերի գծով, 
ում դա վերաբերվում է, և իրականացնելու է վերանայում՝  սկսելով իրականացնել պլանը կամ 

ներկայացնելով այն կողմերին, ում դա վերաբերվում է: Վերանայված վարկերի պահուստը 
ներառում է վերանայման արդյունքում առաջացած ուղղակի ծախսերը, որոնք անհրաժեշտ են 

վերանայման համար  և չեն վերաբերվում կազմակերպության բնականոն գործունեությանը: 
 



«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 
 
Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ  

2018 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար  
Հազար ՀՀ դրամով 
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Պայմանական պարտավորություններ և ակտիվներ։ Պայմանական պարտավորությունները չեն 
ճանաչվում Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, բայց բացահայտվում 
են,բացառությամբ երբ դրա մարման նպատակով տնտեսական օգուտներ մարմնավորող 
միջոցների արտահոսքի հնարավորությունը շատ փոքր է։ Պայմանական ակտիվները չեն 

ճանաչվում Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, սակայն բացահայտվում են, երբ 
տնտեսական օգուտների ներհոսքը հավանական է։ 
 
Ֆիդուցիար գործունեություն։ Բանկը տրամադրում է հավատարմագրային կառավարման 
ծառայություններ իր հաճախորդներին։ Բանկի կողմից մատուցվում են նաև ներդրումային 
ծառայություններ, այդ թվում՝ արժեթղթերով գործարքների իրականացում ավանդային 

հաշիվների միջոցով։ 

Ֆիդուցիար գործունեությունից առաջացած ակտիվներն ու պարտավորությունները չեն 
ներառվում Բանկի ֆինանսկական հաշվետվություններում։ 
Բանկը ընդունում է նման գործունեություն իրականացնելու հետ կապված գործառնական ռիսկը, 
սակայն տվյալ գործարքների հետ կապված վարկային և շուկայական ռիսկերը կրում են Բանկի 
հաճախորդները։ 
Հավատարմագրային կառավարման ծառայություններից եկամուտը ճանաչվում է այն ժամանակ, 

երբ ծառայությունը մատուցված է։ 

Արժեթղթավորման գործարքներ 

Գրավ։ Անհրաժեշտության դեպքում Բանկը հաճախորդի պարտավորությունների գծով գրավ է 
պահանջում:  Սովորաբար, գրավ են հանդիսանում հաճախորդի ակտիվները, և Բանկը պահանջի 
իրավունք է ստանում այդ ակտիվների նկատմամբ ներկա և ապագա պարտավորությունների 
գծով։  

Պահուստներ Սեփական կապիտալում 

Բանկի ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության Սեփական Կապիտալում արտացոլվող 
Պահուստները (այլ համապարփակ եկամուտ ) ներառում են․ 

•  Ներդրումային արժեթղթերի վերագնահատման պահուստ որն արտացոլում է իրական 
արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվի իրական արժեքի փոփոխությունները՝ հաշվառվելով այլ 
համապարփակ եկամուտում, 

• Հողի ու շենքերի վերագնահատման պահուստ։  

 

Նոր և վերանայված ՖՀՄՍ Ստանդարտներ, որոնք դեռ ուժի մեջ չեն 

 

Ֆինանսական հաշվետվությունների վավերացման պահին Բանկը չի կիրառել  հետևյալ նոր և 
վերանայված ՖՀՄՍ ստանդարտները, որոնք դեռ ուժի մեջ չեն։ 

Նոր և վերանայված ՖՀՄՍ ստանդարտների ներքոներկայացված ազդեցությունը օրինակի համար 
է միայն։ Կազմակերպությունը պետք է վերլուծի Նոր և վերանայված ՖՀՄՍ ստանդարտների 

ազդեցությունը իր ֆինանսական հաշվետվությունների վրա՝ հիմնվելով փաստերի ու այլ 
հանգամանքների վրա, և կատարի համապատասխան բացահայտումներ։   

ՖՀՄՍ 16 Վարձակալություն 
   

ՖՀՄՍ ստանդարտների 2015-2017  

Տտարեկան բարելավումներ 

Փոփոխություններ ՖՀՄՍ 3 Ձեռնարկատիրական 
գործունեության միավորումներ, ՖՀՄՍ 11 Համատեղ 
պայմանավորվածություններ, ՀՀՄՍ 12 Շահութահարկ  և 

ՀՀՄՍ 23 Փոխառության ծախսեր 
   
Փոփոխություններ to ՀՀՄՍ 1 և ՀՀՄՍ 8 Էականության սահմանում 
   
ՖՀՄԿԿ 23 Շահութահարկի հետ կապված անորոշություններ 

 

ՖՀՄՍ 16 Վարձակալություն  

ՖՀՄՍ 16 Վարձակալություն ստանդարտի կիրառման ընդհանուր ազդեցությունը. ՖՀՄՍ 16-ում 
ներկայացվում է վարձակալական ձեռնարկումների և ֆինանսական հաշվետվություններում 
դրանց մոտեցումների սահմանման համապարփակ մոդել՝ նախատեսված վարձակալի և 
վարձատուի համար։ ՖՀՄՍ 16-ը կփոխարինի վարձակալության վերաբերյալ գործող ուղեցույցին, 
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ներառյալ ՀՀՄՍ 17 «Վարձակալություն» ստանդարտին և առնչվող մեկնաբանություններին՝ 2019 
թ. հունվարի 1-ին սկսվող կամ դրանից հետո ընկած ժամանակաշրջանների համար։ Բանկն այս 
ստանդարտն առաջին անգամ կկիրառի 2019 թ. հունվարի 1-ից: 

Ի հակադրություն վարձակալության հաշվապահական հաշվառման, ՖՀՄՍ 16-ը զգալի կերպով 

խթանում է ՀՀՄՍ 17 ստանդարտի՝ վարձակալի հաշվապահական հաշվառման պահանջները։ 
 
Վարձակալության նոր սահմանման ազդեցությունը. Բանկը կօգտագործի ՖՀՄՍ 16-ին անցում 
կատարելու գործնական հնարավորությունը և չի վերագնահատի, թե արդյոք պայմանագիրը 
հանդիսանում է կամ ներառում է վարձակալություն: Ըստ այդմ, վարձակալության սահմանումը, 
ՀՀՄՍ 17 և ՀՖՄՄԿ 4 ստանդարտների համաձայն, շարունակելու է կիրառվել այն 

վարձակալությունների մասով, որոնք ուժի մեջ են մտել կամ փոփոխվել 2019 թվականի հունվարի 

1-ից առաջ:  

Վարձակալության սահմանման մեջ փոփոխությունը հիմնականում վերաբերում է 
վերահսկողության գաղափարին: ՖՀՄՍ 16-ը տարբերակում է վարձակալական և 
ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը այն հիմքով, թե արդյոք որոշակի ակտիվի 
օգտագործումը վերահսկվում է հաճախորդի կողմից: Վերահսկողությունը համարվում է առկա, 
եթե հաճախորդն ունի՝ 

• Որոշակի ակտիվի օգտագործումից ստացված բոլոր տնտեսական օգուտների ձեռքբերման 
իրավունք, և  

• Տվյալի ակտիվի օգտագործումը տնօրինելու իրավունք։ 

 
Բանկը վարձակալության սահմանումը և համապատասխան ուղեցույցը կկիրառի բոլոր այն 
վարձակալական պայմանագրերի նկատմամբ, որոնք ուժի մեջ են մտել կամ փոփոխվել 2019 թ. 
հունվարի 1-ին կամ դրանից հետո (անկախ վարձակալության պայմանագրում վարձատուի կամ 

վարձակալ լինելու հանգամանքից):  
 
Ազդեցությունը վարձակալի հաշվապահական հաշվառման վրա  

Գործառնական վարձակալություն. ՖՀՄՍ 16 ստադարտը փոխում է Բանկի կողմից 
վարձակալության հաշվառման կարգը, որը նախկինում դասակարգվել է որպես գործառնական 
վարձակալություն՝ համաձայն ՀՀՄՍ 17 ստանդարտի և համարվել արտահաշվեկշռային:  

ՖՀՄՍ 16 սկզբնական կիրառման դեպքում Բանկը բոլոր վարձակալությունների մասով 
(բացառությամբ ներքոնշյալի)՝ 

(ա)  Ճանաչելու է օգտագործման իրավունքով ակտիվները և վարձակալության 
պարտավորությունները ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, որը սկզբնապես 
չափվել է ապագա վարձակալության վճարումների ներկա արժեքի հիման վրա, 
(բ)   Ճանաչելու է օգտագործման իրավունքով ակտիվների մաշվածությունը և վարձակալության 

պարտավորությունների գծով տոկոսները՝ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին 
հաշվետվությունում, 
(գ)   Տարանջատելու է վճարված դրամական միջոցների ընդհանուր գումարը՝ ըստ մայր գումարի 

(ներկայացված ֆինանսական գործունեությունում) և տոկոսի (ներկայացված գործառնական 
գործունեությունում) դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունում: 

Վարձակալական պայմանագրի կնքումը խրախուսող պայմանները (օրինակ՝ առանց 
վարձավճարի օգտագործման ժամանակաշրջան) ճանաչվելու են որպես օգտագործման 
իրավունքով ակտիվների և վարձակալության պարտավորությունների չափման մաս, մինչդեռ 
ՀՀՄՍ 17-ի համաձայն՝ դրանք հանգեցրել են պայմանագրային պարտավորությունը խրախուսող 
պայմանների ճանաչմանը, ամորտիզացված որպես վարձավճարի գծով ծախսերի նվազեցում՝ 

հիմնվելով գծային մեթոդի վրա: 

ՖՀՄՍ 16-ի համաձայն, օգտագործման իրավունքով ակտիվները ստուգվելու են արժեզրկման 
առկայության համար՝ հիմնվելով ՀՀՄՍ 36 Ակտիվների արժեզրկում ստանդարտի վրա: Սա 
փոխարինելու է խնդրահարույց վարձակալության պայմանագրերի պահուստի ճանաչման 

նախկին պահանջին: 

Կարճաժամկետ վարձակալության (12 ամիս կամ պակաս ժամկետով վարձակալություն) և 

փոքրարժեք ակտիվների վարձակալության (օրինակ՝ անձնական համակարգիչներ և 
գրասենյակային կահույք) դեպքում Բանկը կգերադասի ճանաչել վարձակալության գծով ծախսերը՝ 
հիմնվելով գծային մեթոդի վրա, ինչպես թույլատրվում է ՖՀՄՍ 16 ստանդարտով: 



«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 
 
Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ  

2018 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար  
Հազար ՀՀ դրամով 

 

 

 40 

2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկն ունի 2,599,660 հազար ՀՀ դրամ գումարի 
չափով չդադարեցվող գործառնական վարձակալության պարտավորություններ։   

Բանկը մտադիր է ՖՀՄՍ 16-ը սկսել կիրառել 2019 թվականի հունվարի 1-ին՝ կիրառելով 
փոփոխված հետադարձ մոտեցում։ Ուստի, ՖՀՄՍ 16-ի ընդունման կուտակային ազդեցությունը 

կճանաչվի որպես չբաշխված շահույթի բացման հաշվեկշռի ճշգրտում՝ 2019 թվականի հունվարի 
1-ի դրությամբ, որտեղ համեմատական տեղեկությունները չեն վերագնահատվի։ 

Բանկը մտադիր է կիրառել վարձակալության սահմանման անցումային ժամանակաշրջանի 
համար նախատեսված ազատման գործնական միջոցը։ Սա նշանակում է, որ այն ՖՀՄՍ 16-ը 
կկիրառի բոլոր պայմանագրերի նկատմամբ, որոնք կնքվել են 2019 թվականի հունվարի մեկից 
հետո և համարվում են վարձակալություն՝ համաձայն ՀՀՄՍ 17-ի և ՖՀՄՄԿ 4-ի։ 

Բանկը գնահատել է ՖՀՄՍ 16 ստանդարտի կիրառման նախնական ազդեցությունը ֆինանսական 
հաշվետվությունների վրա 2019 թվականին: Այդ ազդեցության գնահատման գործընթացը գտնվում 
է վերջնական փուլում:  

  

 
ՖՀՄՍ 16-ի ընդունման 

ազդեցությունը  
Աուդիտ չարված  

Ակտիվների աճ 1,641,677 
Պարտավորությունների աճ 1,764,115 
Տոկոսային ծախսի աճ 202,485 
Գործառնական ծախսերի նվազում, ներառյալ՝  (80,048) 

Մաշվածության և ամորտիզացիոն ծախս  512,421 
Գործառնական վարձակալության գծով ծախս (592,469) 

 
 

ՖՀՄՍ ստանդարտների տարեկան բարեփոխումների 2015-2017 թթ. շրջան, որոնք 
կատարվել են ՖՀՄՍ 3-ում՝ Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ, ՖՀՄՍ 
11-ում՝ Համատեղ պայմանավորվածություններ, ՀՀՄՍ 12-ում՝ Շահութահարկ և ՀՀՄՍ 
23-ում՝ Փոխառության ծախսումներ ստանդարտներում 

Տարեկան բարեփոխները ներառում են չորս ստանդարտներում տեղի ունեցած 
փոփոխությունները։ 

ՀՀՄՍ 12՝ Շահութահարկ. այս փոփոխությունները պարզաբանում են, որ կազմակերպությունը 
շահութահարկի գծով շահաբաժինների բոլոր հետևանքները ճանաչում է շահույթում կամ 
վնասում, այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում կամ կապիտալում, կախված այն 
հանգամանքից, թե որտեղ են ի սկզբանե ճանաչվել բաշխման ենթական շահույթ առաջացնող 
տվյալ գործարքները կամ իրադարձությունները: 

Սա այդ դեպքն է, անկախ այն բանից, թե արդյոք տարբեր հարկերի դրույքաչափերը կիրառվում 
են բաշխված և չբաշխված շահույթների նկատմամբ: 

ՀՀՄՍ 23՝ «Փոխառության ծախսումներ». Այս փոփոխությունները պարզաբանում են, որ եթե 
որոշակի փոխառություն մնում է չմարված այն բանից հետո, երբ տվյալ ակտիվը պատրաստ է 
նպատակային օգտագործման կամ վաճառքի համար, ապա այդ փոխառությունը դառնում է այն 
միջոցների մասը, որը կազմակերպությունը փոխառել է ընդհանուր փոխառությունների 
կապիտալացման տոկոսադրույքը հաշվարկելիս:  

ՖՀՄՍ 3 ՝ «Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ». ՖՀՄՍ 3-ի փոփոխությունները 

հստակեցնում են, որ երբ կազմակերպությունը վերահսկողություն է ստանում համատեղ 
գործունեության նկատմամբ, այն կիրառվում է փուլերով ձեռք բերված ձեռնարկատիրական 
գործունեության միավորման պահանջները, ներառյալ համատեղ գործունեության ակտիվներում 
և պարտավորություններում նախկինում ունեցած մասնակցության (ՆՈՒՄ) վերաչափումը 
իրական արժեքով:  

Համատեղ գործունեությունում նախկինում ունեցած ամբողջ մասնակցության վերաչափումը 
ներառում է համատեղ գործունեությանն առնչվող ցանկացած չճանաչված ակտիվներ, 

պարտավորություններ և գուդվիլ։ 

ՖՀՄՍ 11՝ «Համատեղ պայմանավորվածություններ». ՖՀՄՍ 11-ի փոփոխությունները 
հստակեցնում են, որ երբ մասնակցող կողմերից մեկը, որը համատեղ վերահսկողություն չունի 
համատեղ գործունեության նկատմամբ, վերահսկողություն է ստանում համատեղ 
գործունեության նկատմամբ, որտեղ համատեղ գործունեությունը սահմանվում է որպես 
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ձեռնարկատիրական գործունեություն, ապա տվյալ կողմը համատեղ գործունեությունում 
նախկինում ունեցած մասնակցությունը չի վերաչափում։ 
 
Բոլոր փոփոխություններն ուժի մեջ են  մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից կամ այդ 

ամսաթվից  հետո սկսվող տարեկան հաշվետու ժամանակաշրջանների համար և սովորաբար 
պահանջում հետադարձ կիրառում։ Վաղաժամկետ կիրառումը թույլատրվում է։ Բանկի 
ղեկավարությունը չի նախատեսում, որ փոփոխություններն էական ազդեցություն կունենան 
Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների վրա։ 

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 1 և ՀՀՄՍ 8 ստանդարտներում Էականության սահմանումը. Այս 
փոփոխությունները նպատակ ունեն տալ «էականություն» տերմինի ավելի հասկանալի 

սահմանում ՀՀՄՍ 1 ստանդարտում և մտադրություն չունեն փոխել էականության 
հասկացությունը ՖՀՄՍ ստանդարտներում: «Անորոշ» էական տեղեկատվություն և ոչ էական 
տեղեկատվություն հասկացությունները ընդգրկվել են նոր սահմանման մեջ: Օգտագործողների 
որոշումների վրա ազդող Էականության շեմի հասկացությունը «կարող է ազդել» եզրույթից 
փոփոխվել է` դառնալով «հավանականորեն հնարավոր է ազդեցություն ունենա»:  ՀՀՄՍ 8-ում 
էականության սահմանումը փոխարինվել է ՀՀՄՍ 1-ում էականության սահմանման հղումով: Ի 
լրումն, ՀՀՄՍԽ-ն փոփոխել է այլ Ստանդարտներն ու Հայցեկարգային հիմունքները, որոնք 

ներառում են էականության սահմանումը կամ հղում են կատարում «էական» տերմինին 
ստանդարտներին համապատասխանությունը ապահովելու նպատակով: Այս փոփոխությունները 
կիրառվում են հեռանկարային հիմունքներով 2020 թ. հունվարի 1-ին կամ դրանից հետո սկսվող 
տարեկան ժամանակաշրջանների համար, վաղաժամկետ կիրառումը թույլատրվում է:  

 

ՖՀՄՄԿ 23. Շահութահարկի մոտեցումների անորոշություն. ՖՀՄՄԿ 23-ը սահմանում է, թե 
շահութահարկի մոտեցումների անորոշության դեպքում ինչպես որոշել հաշվապահական 

հաշվառման հարկային դիրքորոշումը։ Մեկնաբանության համաձայն պահանջվում է հետևյալը՝ 

• Որոշել, թե անորոշ հարկային դիրքորոշումները գնահատվում են առանձին, թե խմբով, և  

• Գնահատել, արդյոք հավանական է, որ հարկային մարմինը կընդունի կազմակերպության 

կողմից ներկայացված շահութահարկի հաշվետվության մեջ օգտագործված կամ 

օգտագործման նպատակով առաջարկվող անորոշ հարկային մոտեցումը   

• Եթե այո, ապա կազմակերպությունը պետք է որոշի հաշվապահական հաշվառման 

հարկային դիրքորոշումը՝ իր կողմից ներկայացվող շահութահարկի հաշվետվության մեջ 

օգտագործված կամ օգտագործման նպատակով հարկային մոտեցմանը համապատասխան  

• Եթե ոչ, ապա կազմակերպությունը պետք է անորոշության ազդեցությունը արտացոլի իր 

հաշվապահական հաշվառման հարկային դիրքորոշումը որոշելու ժամանակ։  

Մեկնաբանությունն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ին կամ դրանից հետո սկսվող 
տարեկան ժամանակաշրջանների համար։ Կազմակերպությունները կարող են կիրառել 

մեկնաբանությունը լիովին հետադարձ կամ փոփոխված հետադարձ հիմունքներով առանց 
համեմատականների վերահաշվարկի հետադարձ կամ հեռանկարային հիմունքներով:  

Բանկի ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը ապագայում 

նշանակալի ազդեցություն կունենա Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:  
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3. Կարևոր հաշվապահական դատողությունների և գնահատումների հետ կապված 
անորոշության հիմնական աղբյուրները  

 
Բանկի հաշվապահական քաղաքականությունը կիրառելիս Բանկի ղեկավարությանն անհրաժեշտ 
է լինում կատարել դատողություններ, գնահատումներ և ենթադրություններ այն ակտիվների և 
պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների վերաբերյալ, որոնք այլ աղբյուրներից 
ակնհայտ չեն երևում: Գնահատումներն և դրա հետ կապված ենթադրությունները հիմնված են 
նախկին փորձի և այլ համապատասխան գործոնների վրա: Փաստացի արդյունքները կարող են 
տարբերվել այդ գնահատումներից: 

 
Գնահատումները և դրանց հիմքում ընկած ենթադրությունները շարունակաբար վերանայվում 

են: Հաշվապահական գնահատումներում փոփոխությունները ճանաչվում են այն 
ժամանակաշրջանում, երբ փոփոխությունը տեղի է ունենում, եթե փոփոխությունը վերաբերում է 
միայն այդ ժամանակաշրջանին, կամ փոփոխությունը ճանաչվում է այդ և ապագա 
ժամանակաշրջաններում, եթե փոփոխությունն ազդում է ընթացիկ և ապագա 
ժամանակաշրջանների վրա: 

 

Առանցքային հաշվապահական դատողություններ 

Բիզնես մոդելի գնահատումը. Ֆինանսական ակտիվների դասակարգումը և չափումը հիմնված 
են SPPI թեստի և բիզնես մոդելի թեստի արդյունքների վրա: Բանկն իր բիզնես մոդելը սահմանում 
է այն մակարդակի վրա, որն արտացոլում է գործունեության նպատակների իրագործման համար 
ֆինանսական ակտիվների խմբերի կառավարման ուղղությամբ որդեգրած մեթոդները։ Այս 

գնահատումը ներառում է դատողություններ, որոնք արտացոլում են համապատասխան 
փաստարկներ այն մասին, թե ինչպես է գնահատվում և չափվում ակտիվների գործունեությունը, 

ակտիվների  գործունեության վրա նշանակալի ազդեցություն ունեցող ռիսկերը, դրանց 
կառավարման ձևերը, և ինչպես են փոխհատուցվում ակտիվների կառավարիչները: Բանկը 
վերահսկում է ամորտիզացված արժեքով կամ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի 
միջոցով իրական արժեքով չափվող  ֆինանսական ակտիվները, որոնք ապաճանաչվել են նախքան 
մարման ժամկետի ավարտը, որպեսզի պարզի դրանց օտարման պատճառները այն, թե արդյոք 

այդ պատճառները համապատասխանում են այն բիզնես նպատակներին, որոնց համար այդ 
ակտիվները պահվել են: Մոնիթորիգը հանդիսանում է Բանկի շարունակական գնահատման 
գործընթացի մաս, որի օգնությամբ որոշվում է, թե արդյոք բիզնես մոդելը, որի համար պահվել են 
մնացած ֆինանսական ակտիվները, շարունակում է համապատասխան մնալ և, եթե չի 
համապատասխանում, արդյոք տեղի են ունեցել բիզնես մոդելի փոփոխություններ, և, ըստ այդմ, 
նաև հետագայում այդ ակտիվների դասակարգման փոփոխություններ:  

Վարկային ռիսկի նշանակալի աճ. Ինչպես պարզաբանվում է ծանոթագրություն 2-ում, ԱՎԿ-

ները չափվում են որպես պահուստներ, որոնք համարժեք են փուլ 1-ում գտնվող ակտիվների 
մասով 12-ամսյա ԱՎԿ-ներին կամ փուլ 2 կամ 3-ում գտնվող ակտիվների ամբողջական ԱՎԿ-
ներին: Ակտիվը տեղափոխվում է փուլ 2, եթե ակտիվի սկզբնական ճանաչումից ի վեր վարկային 

ռիսկի զգալի աճ է գրանցվել: ՖՀՄՍ 9-ը չի սահմանում, թե ինչն է վարկային ռիսկի զգալի աճ 
համարվում: Ակտիվի զգալի աճի գնահատման նպատակով Բանկը հաշվի է առնում որակական և 
քանակական ողջամիտ ու կանխատեսումների վրա հիմնված տեղեկությունները: Մանրամասների 

համար տե՛ս ծան. 26-ը։ 

Վարկային ռիսկերի համանման հատկանիշներով ակտիվների խմբերի ստեղծում. ԱՎԿ-ն 
հավաքական հիմունքով չափելու դեպքում ֆինանսական գործիքները խմբավորվում են՝ ըստ ռիսկի 
համանման հատկանիշների։ Մանրամասների համար տե՛ս ծան. 26-ը։ Բանկը շարունակական 
հիմունքներով վարկային ռիսկի հատկանիշների համապատասխանության մոնիտորինգ է 
իրականացնում, որպեսզի գնահատի, թե արդյոք դրանք դեռևս համանման են։ Այս մոնիտորինգն 
անհրաժեշտ է իրականացնել վարկային ռիսկերի հատկանիշների փոփոխության դեպքում 

ակտիվների համապատասխան վերասեգմենտավորում կամ վերաբաշխում ապահովելու համար: 
Դա կարող է հանգեցնել նոր պորտֆելների ստեղծմանը կամ ակտիվների տեղափոխմանը արդեն 
գոյություն ունեցող պորտֆելներ, որոնք լավագույնս արտացոլում են այդ ակտիվների խմբին բնորոշ 
համանման վարկային ռիսկերի հատկանիշները: Պորտֆելների վերաբաշխումը և պորտֆելների 

միջև շարժը հաճախ տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ առկա է վարկային ռիսկի զգալի աճ (կամ 
այդ վարկային ռիսկի զգալի աճը հակադարձվում է) և, այսպիսով, ակտիվները տեղափոխվում են 
12-ամսյա ԱՎԿ-ից ամբողջական ԱՎԿ, կամ հակառակը: Սակայն, դա կարող է տեղի ունենալ նաև 

այն պորտֆելներում, որոնք շարունակում են գնահատվել նույն՝ 12-ամսյա կամ ամբողջական ԱՎԿ-
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ների հիմունքով, սակայն ԱՎԿ-ների գումարը փոփոխվում է, քանի որ պորտֆելների վարկային 
ռիսկերը տարբերվում են: 

Կիրառված մոդելները և ենթադրությունները. Բանկը ԱՎԿ գնահատման և ֆինանսական 
ակտիվների իրական արժեքի չափման նպատակով օգտագործում է բազմազան մոդելներ և 

ենթադրություններ։ Անհրաժեշտ է դատողություն կիրառել յուրաքանչյուր տեսակի գործիքի համար 
առավել հարմար մոդելի հայտնաբերման, ինչպես նաև այս մոդելներում օգտագործված 
ենթադրությունները որոշելու համար, ներառյալ այն ենթադրությունները, որոնք վերաբերում են 
վարկային ռիսկի աճի հիմնական խթաններին: ԱՎԿ-ի վերաբերյալ մանրամասները ներկայացված 
են ծան. 26-ում, իսկ իրական արժեքով գնահատման մանրամասն նկարագրությունը՝ ծան. 31-ում։ 

Հիմնական միջոցների և նյութական ակտիվների օգտակար ծառայության ժամկետ. 

Ինչպես վերը նշվեց, Բանկը վերանայում է հիմնական միջոցների գնահատված օգտակար 
ծառայության ժամկետները յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա վերջում: Հիմնական միջոցների 
օգտակար ծառայության ժամկետի գնահատումը ղեկավարության դատողության խնդիր է՝ 
հիմնված նմանատիպ ակտիվների գծով ունեցած նախկին փորձի վրա: Ակտիվի օգտակար 
ծառայության ժամկետը որոշելիս ղեկավարությունը հաշվի է առնում ակնկալվող օգտագործումը, 
գնահատված տեխնիկական կամ բարոյական մաշվածությունը, ֆիզիկական մաշվածքը և 
ֆիզիկական միջավայրը, որում գործարկվում է ակտիվը: Նշված հանգամանքներում կամ 

գնահատումներում որևէ փոփոխություն կարող է բերել ապագա մաշվածության և 
ամորտիզացիայի դրույքաչափերի ճշգրտման։ 

Վերագնահատված արժեքով հաշվառված հիմնական միջոցներ. Գույքի որոշ տեսակներ 
(հողեր և շենքեր) կարող են հաշվառվել վերագնահատված արժեքով։ Վերջին անգամ 
գնահատումը կատարվել է 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։ 2018 և 2017 թվականների 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վերագնահատման հաշվեկշռային արժեքները կազմել են 
համապատասխանաբար 2,955,985 հազար ՀՀ դրամ և 2,749,526 հազար ՀՀ դրամ։ Գնահատման 

մանրամասները ներկայացված են ծան. 18-ում։ 

Անորոշության գնահատման չափանիշների հիմնական աղբյուրները  

Ստորև ներկայացված են այն հիմնական գնահատականները, որոնք ղեկավարությունը կիրառել է 
Բանկի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության կիրառման գործընթացում և որոնք 
առավել նշանակալի ազդեցություն ունեն ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված 
գումարների վրա: 

Յուրաքանչյուր տեսակի շուկայի/արտադրանքի համար հեռանկարային սցենարների 
թվի և դրանց գնահատման, ինչպես նաև այդ սցենարներից յուրաքանչյուրի համար 
կանխատեսումների սահմանում 

ԱՎԿ-ի չափման ժամանակ Բանկն օգտագործում է ողջամիտ և կանխատեսումներով 
հիմնավորված տեղեկություններ, որը հիմնված է տարբեր տնտեսական խթանների հետագա 
տեղաշարժի վերաբերյալ ենթադրությունների, ինչպես նաև նրա վրա, թե ինչպես կփոխազդեն 
այդ խթանները։ Մանրամասների համար տես ծանոթագրություն 26-ը, որտեղ ներկայացված է 

նաև ԱՎԿ-ի՝ գնահատված կանխատեսումների փոփոխությունների նկատմամբ զգայունության 
վերլուծությունը։  

Դեֆոլտի հավանականությունը. ԴՀ-ն ակնկալվող վարկային կորստի չափման հիմնական 
ելակետային տվյալն է։ ԴՀ-ն որոշակի ժամանակահատվածում դեֆոլտի հավանականությունն է։ 
Հաշվարկը հիմնված է պատմական տվյալների, ենթադրությունների և հետագա հանգամանքների 
ակնկալիքների վրա։ Մանրամասների համար տես ծանոթագրություն 26-ը, որտեղ ներկայացված է 
նաև ԱՎԿ-ի՝ տնտեսական խթանների փոփոխություններով պայմանավորված ԴՀ-ի 

փոփոխության նկատմամբ զգայունության վերլուծությունը։ 

Դեֆոլտի դեպքում կորուստ. Դեֆոլտի դեպքում առաջացած կորուստը (ԴԱԿ - LGD) վարկի 
արժեզրկումից առաջացած կորստի հաշվարկն է։ Այն հիմնված է պայմանագրային դրամական 
հոսքերի և այն դրամական հոսքերի տարբերության վրա, որոնք վարկատուն հույս ունի ստանալ, 
ներառյալ գրավի իրացումից առաջացած դրամական հոսքերը և այլ վարկային գործիքները։ 
Մանրամասների համար տես ծան. 26-ը, որտեղ ներկայացված է նաև ԱՎԿ-ի՝ տնտեսական 

խթանների փոփոխություններով պայմանավորված ԴԱԿ-ի փոփոխության նկատմամբ 

զգայունության վերլուծությունը։ 

Իրական արժեքի չափման և գնահատման գործընթացը. Ֆինանսական ակտիվի կամ 
պարտավորության իրական արժեքը գնահատելիս Բանկը կիրառում է շուկայում դիտարկելի 
տվյալներ, որոնք առկա են: Այն դեպքում, երբ մակարդակ 1-ի տվյալները հասանելի չեն, Բանկն 
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իր ֆինանսական գործիքների իրական արժեքի որոշման նպատակով կիրառում է գնահատման 
մոդելներ: Իրական արժեքի չափման անրամասները ներկայացված են ծանոթագրություն 31-ում։ 

 
4. Վճարման ենթակա հատուցման վերաչափում 

 
2015 թ․-ին Բանկը ձեռք է բերել Պրոկրեդիտ Բանկ ՓԲԸ-ի բոլոր բաժնետոմսերը։ 2016 թ․ մայիսին 

Բանկը իրավաբանորեն միաձուլեց Պրոկրեդիտ Բանկ ՓԲԸ-ն։ 
Բանկը համաձայնության է եկել 2019թ. հունվարի 31-ին Պրոկրեդիտի բաժնետերերին վճարելու 

լրացուցիչ 513,393 հազար ՀՀ դրամ (համարժեք 1,061 հազար ԱՄՆ դոլարին) հատուցում՝ 
նվազեցնելով Պրոկրեդիտ Բանկ ՓԲԸ-ի խնդրահարույց վարկային պորտֆելի գծով ճանաչված 
վարկային կորուստները, ինչպես որ սահմանված է բաժնետոմսերի ձեռքբերման պայմանագրում։ 

Առ 31 դեկտեմբեր 2017 թ․ և առ 31 դեկտեմբեր 2018 թ․ վարկային կորուստները գերազանցել են 

հատուցման գումարը և հատուցման իրական արժեքը վերաչափվել է զրոյի հավասար։ Չեզչի 
չեղարկումից հետո իրական արժեքի փոփոխությունը ճանաչվել է շահույթ կամ վնասում՝ որպես 
եկամուտ վճարվելիք հատուցման վերաչափումից։ 

 
2019 թ. հունվարի 31-ի դրությամբ, պայմանագրով նախատեսված վճարման ենթակա գումարը 
կազմել է զրո դրամ:  

 
5. Զուտ տոկոսային եկամուտ  

    
2018թ․  

(ՖՀՄՍ 9)   

2017թ․ 
 (ՀՀՄՍ 39) 

Տոկոսային եկամուտ         

Հաճախորդներին տրված վարկեր          26,101,349         24,299,523  

Ներդրումային արժեթղթեր            2,889,075           2,892,886  

Հակադարձ հետգնման պայմանագրերի գծով 
ստացվելիք գումարներ 

  
             417,192              137,673  

Բանկերից ստացվելիք գումարներ              212,855                77,114  

Ընդամենը տոկոսային եկամուտ        29,620,471         27,407,196  

          
Տոկոսային ծախս         

Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և ավանդներ             6,676,603           6,132,490  

Այլ փոխառություններ            5,325,632          5,235,900  

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր   
          80,709                -    

Բանկերի ավանդներ և մնացորդներ                 13,856                75,251  
Հետգնման պայմանագրերի գծով վճարվելիք 
գումարներ 

  
               1,551              277,926  

Ընդամենը տոկոսային ծախս        12,098,351          11,721,567  

          

Զուտ տոկոսային եկամուտ       17,522,120         15,685,629  
 
 

 

6. Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ 

 

    2018թ․   2017թ․ 

Պլաստիկ քարտեր   1,058,083   890,864 
Դրամական փոխանցումներ   512,824   456,068 
Հաշվիների սպասարկում   214,543   162,677 
Դրամական միջոցների կանխիկացում     121,992   116,252 
Երաշխիքների և ակրեդիտիվների 
տրամադրում 

  
113,490   89,102 

Այլ    120,951   109,151 

Ընդամենը   2,141,883   1,824,114 



«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 
 
Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ  

2018 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար  
Հազար ՀՀ դրամով 

 

 

 45 

 

7.  Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր 
 

  2018 թ․   2017 թ․ 

Պլաստիկ քարտեր սպասարկման ծառայություններ 759,723   509,397 

Այլ 487,284   148,049 

Ընդամենը 1,247,007   657,446 
 

8. Զուտ օգուտ արտարժույթով առևտրից և փոխարկումից 

 

  2018 թ․  2017 թ․ 

Զուտ օգուտ արտարժույթով առևտրից 1,338,901   1,139,305 

Զուտ օգուտ/(վնաս) արտարժույթի փոխարկումից 3,827    (38,835) 

Ընդամենը 1,342,728   1,100,470 
 

 

9. Այլ գործառնական եկամուտ 

 

  2018 թ․   2017 թ․ 

Ստացված տույժեր և տուգանքներ 1,159,359   1,867,720 

Այլ 128,260    63,913  

Ընդամենը 1,287,619   1,931,633 

 

 
10. Արժեզրկումից կորուստներ 

 
  2018թ․   2017թ․ 

Հաճախորդներին տրված վարկեր (ծնթ․17) 4,182,073    4,144,845 

Հետհաշվեկշռային պարտավորություններ (ծնթ․23) 15,819    - 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ (ծնթ․13) (14,424)   - 

Ներդրումային արժեթղթեր (14,603)   - 

Ընդամենը 4,168,865   4,144,845 

 

11. Այլ ընդհանուր վարչական ծախսեր 

  2018 թ․   2017 թ․ 

Մաշվածություն և ամորտիզացիա 587,317   590,760 

Գործառնական վարձակալության գծով ծախս 566,386   537,753 

Վճարումներ Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամին 303,248   241,383 

Վերանորոգման և պահպանման ծախսեր 302,397   293,299 

Շուկայավարում և հասարակայնության հետ կապերի գծով ծախսեր 197,820   117,537 

Ապահովագրություն 113,304   108,057 

Մասնագիտական ծառայություններ 110,434   157,838 

Գրասենյակային ծախսեր 91,846   95,250 

Հաղորդակցության ծառայություններ 88,230   75,124 

Վարկերի տրամադրման և վերադարձման գծով ծախսեր 74,290   30,238 

Անվտանգության ծառայություն 69,993   64,871 

Այլ 358,341   379,908 

Ընդամենը 2,863,606  2,692,018 
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12. Շահութահարկի գծով ծախս  

 

 2018թ.  2017թ. 

Ընթացիկ տարվա հարկի գծով ծախս  2,081,644        1,999,264 
Հետաձգված հարկի գծով (օգուտ)/ծախս՝  
ժամանակավոր տարբերությունների հակադարձում (171,924)  (79,366) 

Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս 1,909,720  1,919,898 
 

 
2018թ․ շահութահարկի դրույքաչափը կազմում էր 20% (2017 թ.՝ 20%):  

 
 

Ստորև ներկայացվում է շահութահարկի արդյունավետ դրույքաչափի հաշվարկը 31 դեկտեմբեր 

2018թ․ և 31 դեկտեմբեր 2017թ․ավարտվող տարիների համար․ 

 

 
Հետաձգված հարկային ակտիվներ և պարտավորություններ 
 

Ակտիվների և պարտավորությունների՝ ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված 
հաշվեկշռային արժեքների և շահութահարկի հաշվարկման նպատակով օգտագործվար 
մնացորդների ժամանակավոր տարբերություններից գոյացել է հետաձգված հարկի գծով զուտ 
պարտավորություն առ 31 դեկտեմբեր 2018թ․և 2017թ։ 

 
Ժամանակավոր տարբերություններում փոփոխությունները 31 դեկտեմբեր 2018թ․և 

2017թ․ավարտվող տարիների համար ներկայացված է ստորև․ 
 

 

 

 

Մնացորդ  

2018 թ․ 
հունվարի 1-ի 

դրությամբ  

 

 

ՖՀՄՍ 9-ին 
անցման 

ազդեցությունը  

Շահույթ կամ 

վնասում 
ճանաչված  

Այլ 

համապար-
փակ 

եկամտում 
ճանաչված  

Մնացորդ  

2018 թ․ 
դեկտեմբեր

ի 31-ի 
դրությամբ 

Ներդրումային արժեթղթեր (407,276)  -  (2,922)  76,345  (333,853) 

Դրամական միջոցներ և 
դրանց համարժեքներ   7,615  (2,885)  -  4,730 

Բանկերից ստացվելիք 
գումարներ (12,099)  -  (10,202)  -  (22,301) 

Հաճախորդներին տրված 
վարկեր (1,094,765)  143,237  61,232  -  (890,296) 

Հիմնական միջոցներ և ոչ 
նյութական ակտիվներ (592,491)  -  89,402  (50,221)  (553,310) 

Այլ ակտիվներ (26,509)  -  (25,727)  -  (52,236) 

Այլ պարտավորություններ 89,107  14,747  63,026  -  166,880 

 (2,044,033)  165,599  171,924  26,124   (1,680,386) 

 

 2018 թ.  

Արդյունավետ  
դրույքաչափ 

(%)   2017 թ.  

Արդյունավետ   
դրույքաչափ 

(%) 

Շահույթ մինչև հարկումը 9,913,319    8,944,430   

Շահութահարկ՝ 20% դրույքաչափով 1,982,664  20  1,788,886  20 

Չհարկվող եկամուտներ (72,944)  (1)  131,012  1 

Շահութահարկի գծով ծախս 1,909,720  19  1,919,898  21 
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Մնացորդ 

2017 թ․ 
հունվարի 1-ի 

դրությամբ  

Շահույթ կամ 
վնասում 

ճանաչված  

Այլ 
համապարփակ 

եկամտում 
ճանաչված  

Մնացորդ 

2017 թ․ 
դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Ներդրումային արժեթղթեր (218,917)  -  (188,359)   (407,276) 

Բանկերից ստացվելիք գումարներ (9,512)  (2,587)   -   (12,099) 

Հաճախորդներին տրված վարկեր (1,182,791)  88,026   -   (1,094,765) 

Հիմնական միջոցներ և ոչ 
նյութական ակտիվներ (572,468)  (20,023)   -   (592,491) 

Այլ ակտիվներ 11,140  (37,649)   -   (26,509) 

Այլ պարտավորություններ 37,508  51,599   -   89,107 

 (1,935,040)  79,366  (188,359)  (2,044,033) 

        

 
 

13. Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ  

 

  

2018 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ   

2017 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Կանխիկը դրամարկղում 8,056,173   9,004,987 

Նոստրո հաշիվներ ՀՀ ԿԲ-ում 23,422,591   35,940,908 

Ավանդ ՀՀ ԿԲ-ում                           -      1,500,555 

Նոստրո հաշիվներ այլ բանկերում       

Ա- -ից Ա+ վարկանիշով -                 15,348  

ԲԲԲ վարկանիշով                 6,426,913                467,414  

ԲԲ- -ից ԲԲ+ վարկանիշով                 4,522,823              1,392,161  

Բ+ -ից ցածր վարկանիշով                     50,511                641,196  

առանց վարկանիշի 150,379   49,668 

Ընդամենը նոստրո հաշիվներ այլ բանկերում  11,150,626   2,565,787 

Ընդամենը դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ, մինչև մասհանումը 42,629,390  49,012,237 

 Վարկային կորուստների գծով մասհանում (23,652)   -  

Ընդամենը դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ 42,605,738   49,012,237 

 
 
 
 

  Ընդամենը 

Մասհանում առ 31 դեկտեմբեր  2017 -  

ՖՀՄՍ 9-ի ընդունման ազդեցությունը 38,076 

Մասհանումներ առ  1 հունվար  2018 ՖՀՄՍ 9-ի ներդրումից հետո  38,076 

Մասհանումներից վերադարձ (14,424) 

Մասհանում առ 31 Դեկտեմբեր  2018 23,652 

 
 
 

Վարկային ռիսկի գնահատման համար Բանկը հիմնականում կիրառում է Fitch-ի վարկանիշները։ 
 

Նոստրո հաշիվները ՀՀ ԿԲ-ում ներառում են զտման գործարքների հետ կապված մնացորդները, 
ինչպես նաև ոչ տոկոսակիր պարտադիր նվազագույն պահուստները, որոնք հաշվարկվում են 
Բանկի կողմից ներգրավված դրամային և արտարժույթով միջոցների համար։ 2%` ՀՀ դրամով 
միջոցների համար, 18%` արտարժութային միջոցների համար՝  Կենտրոնական բանկի կողմից 

սահմանած կարգի համաձայն: Այդ միջոցների ելքագրումն արգելված չէ, սակայն 
պահուստավորման նվազագույն չափը պարբերաբար չպահպանելը կարող է հանգեցնել ՀՀ 

կենտրոնական բանկի կողմից տույժերի կիրառման:  
 

2018 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների ողջ 
մնացորդը դասակարգվել է որպես փուլ 1-ում գտնվող ֆինանսական ակտիվներ:  
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14. Ներդրումային արժեթղթեր  
 

  
2018 թ. 

դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 

  
2017 թ. 

դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 

       
Պարտքային և ֆիքսված եկամտով այլ 
գործիքներ 

      

ՀՀ պետական գանձապետական պարտատոմսեր          23,931,231            26,347,359  

Հայաստանի Հանրապետության 
եվրոպարտատոմսեր 

          4,442,076              4,675,607  

Կորպորատիվ պարտատոմսեր              595,217                 253,242  

Բաժնային գործիքներ       

Կորպորատիվ բաժնետոմսեր             30,936               30,972  

  28,999,460   31,307,180 

        

 

  

2018 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ   

2017 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Ներդրումային արժեթղթերի դասակարգումը       
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
ֆինանսական ակտիվներ՝         28,999,460                         -    

Վաճառքի համար մատչելի ակտիվներ                      -               31,307,180  

  28,999,460   31,307,180 

 

 
Որոշելի իրական արժեք չունեցող ներդրումներ   
 
Բաժնային գործիքները ներկայացված են սկզբնական արժեքով և ներառում են չգնանշվող 
բաժնային արժեթղթեր դրամային փոխանցումների և ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում: 
Այս ներդրումների համար գործող շուկա գոյություն չունի, և վերջերս տեղի չեն ունեցել այնպիսի 

գործարքներ, որոնք կարող էին տրամադրել վկայություն դրանց ընթացիկ իրական արժեքի 
մասին: Չկան դիտարկելի համադրելի շուկաներ, ավելին, զեղչված դրամական միջոցների 
հոսքերի մեթոդի կիրառման արդյունքում ձևավորվում են մի շարք իրական արժեքներ, ինչը 
պայմանավորված է այս ոլորտում դրամական միջոցների ապագա հոսքերի առկայության հետ 
կապված անորոշությամբ: 

 
2018 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ներդրումային արժեթղթերի ողջ մնացորդը դասակարգվել է 

որպես փուլ 1-ում գտնվող ֆինանսական ակտիվներ:  
 

 
15. Բանկերին տրված վարկեր և փոխատվություններ 

 

 

2018 թ. 

դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ  

2017 թ. 

դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 

Պլաստիկ քարտերով գործառնությունների համար 
դեպոնացված միջոց ՀՀ ԿԲ-ում 889,500   620,000 

Բանկերից ստացվելիք գումարներ 157,556   1,933,185 

ԲԲԲ- -ից ԲԲԲ+ վարկանիշով                       -                328,556    

Կանոնավոր գնման պայմանագրեր – սփոթ 
գործարքներ արտարժույթով        

ԲԲ- -ից ԲԲ+ վարկանիշով                        -                            208    

Առանց վարկանիշի 14,305   2,614 

Ընդամենը վարկեր և փոխատվություններ 1,061,361   2,884,563 

 
Վարկանիշերը բացահայտելիս Բանկը կիրառում է Fitch-ի կողմից տրված վարկանիշները։  
ՀՀ ԿԲ-ում պլաստիկ քարտերով գործառնությունների համար դեպոնացված միջոցները սառեցված 
են ԱՐՔԱ համակարգի միջոցով իրականացվող հաշվարկային գործառնությունների դիմաց: 
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2018 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար  
Հազար ՀՀ դրամով 

 

 

 49 

 
2017 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ` 328,556 հազ. դրամ իրենից ներկայացնում է 
ակրեդիտիվների դիմաց Կոմերցբանկում սառեցված ավանդի գումարը: 
 

Առ 31 դեկտեմբեր 2018 թ․ և 2017 թ․ բանկերից ստացվելիք գումարները ժամկետանց կամ 

արժեզրկված չեն։ 

 
ԱՎԿ չափման նպատակներով բանկերին տրված վարկերի և կանխավճարների մնացորդները 
դասակարգվել են փուլ 1-ում: Այս մնացորդների գծով ԱՎԿ-ն իրենից ներկայացնում է աննշան 

գումար, և, հետևբար, Բանկը չի ճանաչել բանկերին տրված վարկերի և կանխավճարների մասով 
վարկային կորուստների գծով պահուստ:   

 

 
16. Հակադարձ հետգնման պայմանագրերի գծով ստացվելիք գումարներ 

 

 
2018 թ. 

դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 

 
2017 թ. 

դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 

ՀՀ բանկեր 1,301,222     10,633,177  
Միջին և փոքր չափի հայկական ֆինանսական 
կազմակերպություններ 

1,416,918   1,508,965 

Ընդամենը   2,718,140    12,142,142  

 
Գրավ  

 
2018  և 2017 թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հակադարձ հետգնման պայմանագրերի գծով 

ստացվելիք գումարների դիմաց գրավադրված էին հետևյալ արժեթղթերը. 

 

 

2018 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  

2017 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

ՀՀ կառավարության պետական գանձապետական 
պարտատոմսեր 2,895,622   12,436,672 

Ընդամենը 2,895,622   12,436,672 

 
ԱՎԿ չափման նպատակներով հակադարձ հետգնման պայմանագրերով նախատեսված ստացման 
ենթակա գումարների մնացորդները դասակարգվել են փուլ 1-ում: Այս մնացորդների գծով ԱՎԿ-ն 
իրենից ներկայացնում է աննշան գումար, և, հետևբար, Բանկը չի ճանաչել հակադարձ 
հետգնման պայմանագրերով նախատեսված ստացման ենթակա գումարների մասով վարկային 
կորուստների գծով պահուստ:    

 
17. Հաճախորդներին տրված վարկեր 

 

   
2018 թ. 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

    
Համախառն 

վարկեր   
Արժեզրկման 

պահուստ   Զուտ վարկեր   

Համախառն 
վարկերի 

արժեզրկման 
պահուստ % 

Իրավաբանական 
անձանց տրված վարկեր   124,678,101      2,481,540      122,196,561    1.99% 
 Վարկեր խոշոր  
կազմակերպություններին      63,895,513          913,166       62,982,347    1.43% 
Անհատապես արժեզրկված 
վարկեր  2,976,523  647,708  2,328,815  21.76% 
Արժեզրկման առանձին  
հայտանիշ չունեցող վարկեր  60,918,990  265,458  60,653,532  0.44% 
  Վարկեր փոքր, միջին և 
միկրո բիզնեսներին      60,782,588       1,568,374        59,214,214    2.58% 
Անհատապես արժեզրկված 
վարկեր  3,521,397  1,175,337  2,346,060  33.38% 
Արժեզրկման առանձին  
հայտանիշ չունեցող վարկեր  57,261,191  393,037  56,868,154  0.69% 
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Անհատներին տրված 
վարկեր    87,492,260      3,272,290     84,219,970   3.74% 

Անհատապես արժեզրկված 
վարկեր  1,636,253  484,926  1,151,327  29.64% 
Արժեզրկման առանձին  
հայտանիշ չունեցող վարկեր  85,856,007  2,787,364  83,068,643  3.25% 

Ընդամենը 
հաճախորդներին տրված 
վարկեր   212,170,361    5,753,830   206,416,531   2.71% 

 

 
 

 
  

2017 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  

  

  
Համախառն 

վարկեր   
Արժեզրկման 

պահուստ    
Զուտ 

վարկեր   

Համախառն 
վարկերի 

արժեզրկման 
պահուստ % 

Իրավաբանական անձանց 
տրված վարկեր 

  
111,856,680     3,034,507    108,822,173    2.71% 

    Վարկեր խոշոր 
կազմակերպություններին 

  
  59,860,597         873,365      58,987,232    1.46% 

Անհատապես արժեզրկված 
վարկեր 

 
1,151,451  286,274  865,177  24.86% 

Արժեզրկման առանձին  
հայտանիշ չունեցող վարկեր 

 
58,709,146  587,091  58,122,055  1.00% 

    Վարկեր փոքր, միջին և 
միկրո բիզնեսներին 

  
   51,996,083        2,161,142       49,834,941    4.16% 

Անհատապես արժեզրկված 
վարկեր 

 
5,078,955  1,691,970  3,386,985  33.31% 

Արժեզրկման առանձին  
հայտանիշ չունեցող վարկեր 

 
46,917,128  469,172  46,447,956  1.00% 

Անհատներին տրված 
վարկեր 

  
  66,430,278     2,186,375     64,243,903    3.29% 

Անհատապես արժեզրկված 
վարկեր 

 
2,596,402  848,443  1,747,959  32,68% 

Արժեզրկման առանձին  
հայտանիշ չունեցող վարկեր 

 
63,833,876  1,337,932  62,495,944  2.10% 

Ընդամենը 
հաճախորդներին տրված 
վարկեր 

  
178,286,958     5,220,882    173,066,076    2.93% 

 
 

Ստորև աղյուսակը ներկայացնում է վարկային պորտֆելի որակը 2018թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ: 
 

    
Համախառն 

վարկեր  

Արժեզրկմա
ն պահուստ   

Զուտ 
վարկեր   

Համախառն 
վարկերի 

արժեզրկման 
պահուստ % 

Իրավաբանական անձանց 
տրված վարկեր 

  
124,678,101         2,481,540    122,196,561    1.99% 

Ոչ ժամկետանց     120,718,851          1,290,351     119,428,500    1.07% 

Մինչև 30 օր ժամկետանց            232,837                 8,291           224,546    3.56% 

31-90 օր ժամկետանց            549,921            119,265           430,656    21.69% 

91-180 օր ժամկետանց           106,652               12,178              94,474    11.42% 

181-360 օր ժամկետանց            491,362             190,355            301,007    38.74% 

360 օրից ավելի ժամկետանց        2,578,478             861,100         1,717,378    33.40% 

Անհատներին տրված վարկեր     87,492,260         3,272,290      84,219,970    3.74% 

Ոչ ժամկետանց       81,815,550          1,049,645       80,765,905    1.28% 

Մինչև 30 օր ժամկետանց         1,150,038             174,525            975,513    15.18% 
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31-90 օր ժամկետանց         1,156,596             317,859            838,737    27.48% 

91-180 օր ժամկետանց         1,154,643            686,568            468,075    59.46% 

181-360 օր ժամկետանց        1,064,768             629,143            435,625    59.09% 

360 օրից ավելի ժամկետանց         1,150,665            414,550            736,115    36.03% 

Ընդամենը հաճախորդներին 
տրված վարկեր   212,170,361         5,753,830    206,416,531    2.71% 

 
Ստորև աղյուսակը ներկայացնում է վարկային պորտֆելի որակը 2017 թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ: 
 

    
Համախառն 

վարկեր   
Արժեզրկման 

պահուստ   
Զուտ 

վարկեր   

Համախառն 
վարկերի 

արժեզրկման 
պահուստ % 

Իրավաբանական անձանց 
տրված վարկեր 

  
  111,856,680          3,034,507     108,822,173    2.71% 

Ոչ ժամկետանց      106,675,933           1,278,540      105,397,393    1.20% 

Մինչև 30 օր ժամկետանց             275,291                65,012            210,279    23.62% 

31-90 օր ժամկետանց            248,551                21,398             227,153    8.61% 

91-180 օր ժամկետանց             229,225                34,233             194,992    14.93% 

181-360 օր ժամկետանց             664,165                88,594             575,571    13.34% 

360 օրից ավելի ժամկետանց          3,763,515           1,546,730          2,216,785    41.10% 

Անհատներին տրված վարկեր       66,430,278          2,186,375       64,243,903    3.29% 

Ոչ ժամկետանց        61,135,546              364,293        60,771,253    0.60% 

Մինչև 30 օր ժամկետանց             827,210                73,256             753,954    8.86% 

31-90 օր ժամկետանց             678,977              195,274             483,703    28.76% 

91-180 օր ժամկետանց             904,616              377,383             527,233    41.72% 

181-360 օր ժամկետանց             655,250              430,430             224,820    65.69% 

360 օրից ավելի ժամկետանց          2,228,679              745,739          1,482,940    33.46% 

Ընդամենը հաճախորդներին 
տրված վարկեր 

  
  178,286,958          5,220,882     173,066,076    2.93% 

 

Ստորև ներկայացված է հաճախորդներին տրված վարկերի տեսակների մասին 
տեղեկատվությունը 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: 
 

    
Համախառն 

վարկեր   
Արժեզրկման 

պահուստ   
Զուտ 

վարկեր   

Համախառն 
վարկերի 

արժեզրկման 
պահուստ % 

Իրավաբանական անձանց 
տրված վարկեր   

 124,678,101         2,481,540    122,196,561    1.99% 

Անհատներին տրված 
վարկեր, այդ թվում' 

     87,492,260         3,272,290      84,219,970    3.74% 

Հիփոթեքային վարկեր        11,365,968             130,312        11,235,656    1.15% 

Քարտային վարկեր         7,039,110             275,970          6,763,140    3.92% 

Գյուղատնտեսական վարկեր         2,528,557             290,868          2,237,689    11.50% 

Այլ սպառողական        66,558,625          2,575,140        63,983,485    3.87% 

Ընդամենը հաճախորդներին 
տրված վարկեր 

  
 212,170,361         5,753,830    206,416,531    2.71% 

 

 
Ստորև ներկայացված է հաճախորդներին տրված վարկերի տեսակների մասին 

տեղեկատվությունը 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: 
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Համախառն 

վարկեր   
Արժեզրկման 

պահուստ   
Զուտ 

վարկեր   

Համախառն 
վարկերի 

արժեզրկման 
պահուստ % 

Իրավաբանական անձանց 
տրված վարկեր     111,856,680          3,034,507     108,822,173    2.71% 

Անհատներին տրված վարկեր, 
այդ թվում' 

  
    66,430,278          2,186,375       64,243,903    3.29% 

Հիփոթեքային վարկեր          8,422,136              174,130          8,248,006    2.07% 

Քարտային վարկեր          9,007,758              211,853          8,795,905    2.35% 

Գյուղատնտեսական վարկեր          3,427,720              412,338          3,015,382    12.03% 

Այլ սպառողական       45,572,664           1,388,054        44,184,610    3.05% 

Ընդամենը հաճախորդներին 
տրված վարկեր 

  
  178,286,958          5,220,882     173,066,076    2.93% 

 
Ստորև ներկայացված է հաճախորդներին տրված վարկերը և արժեզրկման գծով պահուստը 
համապատասխան ՖՀՄՍ 9-ի  2018թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: 
 

    
Համախառն 

վարկեր   
Արժեզրկման 

պահուստ   Զուտ վարկեր   

Համախառն 
վարկերի 

արժեզրկման 
պահուստ % 

Փուլ 1        198,126,184    1,570,499        196,555,685   0.79% 
Փուլ 2           7,319,953              1,281,920   6,038,033   17.51% 

Փուլ 3           6,724,224    2,901,411            3,822,813   43.15% 

Ընդամենը         212,170,361    5,753,830   206,416,531   2.71% 

 
Ստորև ներկայացված է արժեզրկման գծով պահուստի շարժը ըստ հաճախորդներին տրված 
վարկերի դասերի 2018թ.-ի ընթացքում: 

 
 

    Իրավաբանական 
անձանց տրված 

վարկեր 

  Անհատներին  
տրված 

վարկեր 

  

Ընդամենը   
  

    

Մնացորդն 2018 թ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ 3,034,507   2,186, 375    5,220,882  
ՖՀՄՍ 9-ի ազդեցությունը   (248,255)   964,440   716,185 
Վերաներկայացված մնացորդ 
2018 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 

  
2,786,252    3,150,815   5,937,067 

Արժեզրկման գծով ծախս   996,075    3,185,998    4,182,073  
Զուտ դուրսգրում և վերականգնում    (1,300,787)   (3,064,523)   (4,365,310) 

Մնացորդ 2018 թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

  
2,481,540    3,272,290   5,753,830 

 
Ստորև ներկայացված է արժեզրկման գծով պահուստի շարժը ըստ հաճախորդներին տրված 
վարկերի դասերի 2017թ. ընթացքում: 

 

2018 թ․ ընթացքում Փուլերի միջև շարժը ներկայացված է ստորև․

   Իրավաբանական 
անձանց տրված 

վարկեր 

  
Անհատներին  

տրված 
վարկեր 

  

Ընդամենը   
      

Մնացորդն 2017 թ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ 

  
      3,954,498          1,982,812    5,937,310  

Արժեզրկման գծով ծախս    711,575   3,433,270    4,144,845  
Զուտ դուրսգրում և վերականգնում          (1,631,566)       (3,229,707)   (4,861,273) 

Մնացորդն 2017 թ. դեկտեմբերի  
31-ի դրությամբ 

  
3,034,507   2,186,375   5,220,882 
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Մնացորդը առ 

1 հունվար  
2018 

Տրամադրու
մներ Մարումներ Փուլ 1 Փուլ 2 Փուլ 3 

Մնացորդը 
առ 31 

դեկտեմբեր  
2018 

Փուլ 1 163,089,818 119,255,804 (80,149,906) - (2,867,998) (1,201,534) 198,126,184 
Փուլ 2 6,637,580 1,737,872 (3,624,459) 2,867,998 - (299,038) 7,319,953 
Փուլ 3 8,559,560 1,149,479 (4,485,387) 1,201,534 299,038 - 6,724,224 

Ընդամենը 178,286,958 122,143,155 (88,259,752) 4,069,532 (2,568,960) (1,500,572) 212,170,361 

 
 

Հաճախորդներին տրված վարկերը տրամադրվել են հիմնականում Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում գտնվող հաճախորդներին, որոնք գործում են տնտեսության 

հետեւյալ ոլորտներում: 

   

2018 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  

2017 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Առևտուր           62,144,376        58,084,726  
Սննդի արտադրություն           17,473,737          14,313,257  
Արդյունաբերություն           14,108,448         12,422,678  
Տուրիզմ և հյուրանոցային ծառայություններ            7,832,060           8,134,859  
Տրանսպորտ և կապ            6,974,745          6,005,686  
Էներգետիկայի ոլորտ            6,325,284           4,710,199  
Շինարարություն            3,966,156           3,054,134  
Գյուղատնտեսություն, անտառապահություն և 
փայտամշակում                772,813              971,229  
Այլ ոլորտներ            5,080,482            4,159,912  
Անհատներին տրված վարկեր          87,492,260        66,430,278  

Ընդամենը հաճախորդներին տրված վարկեր       212,170,361     178,286,958  

Արժեզրկման պահուստ           (5,753,830)        (5,220,882) 

Ընդամենը հաճախորդներին տրված զուտ 
վարկեր 

  
     206,416,531      173,066,076  

 

Գրավի վերլուծություն 

Ստորև ներկայացված են իրավաբանական անձանց տրված զուտ վարկերը, ըստ գրավի 
տեսակների։   

   

2018 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  

2017 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Դրամական միջոցներ   1,141,172  696,423 
Անշարժ գույք   104,920,237  93,713,956 
Փոխադրամիջոցներ   2,770,551  2,474,635 
Սարքավորումներ   3,338,308  2,981,752 
Պաշարներ   1,084,433  968,607 
Անհատական երաշխիքներ   5,281,785  4,717,650 
Այլ գրավ   3,660,075  3,269,151 

Ընդամենը   122,196,561  108,822,174 

Վերևի աղյուսակում բերվող գումարներն իրենցից ներկայացնում են վարկերի հաշվեկշռային 
արժեքը և պարտադիր չէ, որ արտացոլեն գրավի իրական արժեքը: 

 
Վարկային ռիսկին ենթարկվածություն 

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկը ուներ մեկ փոխառու (2017թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ Բանկը չունի նման փոխառու), ում վարկային մնացորդը՝ 5,807,358 հազ․դրամ, 

գերազանցել է Բանկի սեփական կապիտալի 10%-ը։    

Վարկերի ժամկետայնություն 

Վարկային պորտֆելի ժամկետայնության վերլուծությունը ներկայացված է ծանոթագրություն 26-
ում, որտեղ արտացոլված է հաշվետու ամսաթվից մինչև վարկերի պայմանագրով նախատեսված 
մարման ժամկետն ընկած ժամանակահատվածը։ 
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Գրավադրած ակտիվներ 

2018 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաճախորդների տրված վարկերը 20,762,261 հազար դրամ 
համախառն գումարով (2017 թ.՝ 20,452,735 հազար դրամ)  հանդիսացել են գրավ այլ փոխառու 
միջոցների համար (տես ծան. 21): 
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18. Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ 
 
 

 

   Հող և 
շենքեր      

   
Վարձակալվ. 

միջոցների 
բարելավում       

  Կապի և 

հաղորդակցման 
միջոցներ, հաշվողական 

և համակարգչ. 
տեխնիկա     

   
Փոխադրա-

միջոցներ        

   Ոչ 
նյութակ. 

ակտիվներ          Այլ               Ընդամենը   

Սկզբնական արժեք/                           

Վերագնահատվ. արժեք                           

Առ 1 հունվար 2018թ. 3,226,731     220,101             2,794,823       191,671    1,649,283       1,393,237      9,475,846  

Վերագնահատում 251,106  -  -  -  -  -  256,106 

Ավելացումներ -        23,504                  412,436      174,685        456,237            41,497        1,108,359 

Դուրսգրումներ/Օտարումներ 
 -      -    -    -           (348)    (5,570)   (5,918) 

Փոխանցումներ 
-   -                    (217)                 348               (131)   - 

Կուտակված մաշվածության 
հաշվանցում (521,852)      -    -    -    -            -   (521,852) 

Առ 31 Դեկտեմբեր 2018թ.   2,955,985          243,605            3,207,042      366,356    2,105,520       1,429,033     10,307,541  

                            

Մաշվածություն                           

Առ 1 հունվար 2018թ. (477,205)      (136,715)        (2,186,610)     (179,717)   (651,100)     (950,154)     (4,581,501) 

Մաշվածության ծախս   (44,647)        (20,304)           (213,124)       (18,119)   (169,624)      (121,499)        (587,317) 

Դուրսգրումներ/Օտարումներ               -                     -                           -                -                180       3,972             4,152  

Կուտակված մաշվածության 
հաշվանցում 

            
521,852                         -                           -                -                -   -       521,852 

Առ 31 Դեկտեմբեր 2018թ.               -      (157,019)       (2,399,734)   (197,836)   (820,544)   (1,067,681)    (4,642,814) 

Առ 31 Դեկտեմբեր 2018թ.  
Հաշվեկշռային արժեք        

2,955,985            86,586             807,308      168,520    1,284,976          361,352     5,664,727  
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   Հող և 
շենքեր      

   Վարձակալվ. 
միջոցների 

բարելավում       

  Կապի և 
հաղորդակցման 

միջոցներ, հաշվողական 
և համակարգչ. տեխնիկա     

   
Փոխադրա- 

միջոցներ        

   Ոչ 
նյութակ. 
ակտիվն.          Այլ               Ընդամենը   

Սկզբնական արժեք/                           
Վերագնահատվ. Արժեք                           
Առ 1 հունվար 2017թ. 3,211,233           255,401            2,770,201      257,462    1,344,131     1,288,629       9,127,057  
Ավելացումներ      15,498              6,664                168,600        13,237        304,152       239,877         748,028  
Փոխանցումներ               -                (790)                   2,336              27,670      (29,216)                -    

Դուրսգրումներ/Օտարումներ               -           (41,175)           (146,313)     (79,029)     (26,669)   (106,053)       (399,239) 

Առ 31 Դեկտեմբեր 2017թ. 3,226,731         220,100           2,794,824       191,670    1,649,284    1,393,237      9,475,846  

                            
Մաշվածություն                            
Առ 1 հունվար 2017թ.  (426,945)      (144,016)         (2,050,225)    (249,528)   (522,653)   (955,043)    (4,348,410) 
Մաշվածության ծախս    (50,260)         (22,570)           (265,090)        (9,218)   (134,247)   (109,375)       (590,760) 
Փոխանցումներ               -                   790                (3,401)           (6,233)          8,844                 -    

Դուրսգրումներ/Օտարումներ               -               29,081               132,106        79,029          12,033        105,420         357,670  

Առ 31 Դեկտեմբեր 2017թ.  (477,205)     (136,715)       (2,186,610)   (179,717)   (651,100)   (950,154)    (4,581,501) 

Առ 31 Դեկտեմբեր 2017թ. 
Հաշվեկշռային արժեք        2,749,526            83,385               608,214        11,953       998,184       443,083      4,894,345  
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Վերագնահատված ակտիվներ 
 
Առ 31 դեկտեմբեր 2018 թ․ հողի և շենքերի հաշվեկշռային արժեքը չվերագնահատելու դեպքում 

կկազմեր 694,823 հազ․դրամ (2017թ.՝ 739,496 հազ․ դրամ): 

Բանկի շենքերը ներկայացված են վերագնահատված արժեքով՝ հանած դրանից հետո կուտակված 

մաշվածության և արժեզրկումից կորուստների գումարները, Վերագնահատված արժեքը 
վերագնահատման ամսաթվի դրությամբ հանդիսանում է դրանց իրական արժեքը։ 
Վերագնահատումն իրականացվել է առ 31 դեկտեմբեր 2018թ., անկախ վերագնահատողի կողմից։ 
Վերագնահատված արժեքը որոշվել է շուկայական, ծախսային և եկամտային մեթոդներով։ 
Շուկայական մեթոդի հիմքում վերագնահատման ամսաթվի դրությամբ համադրելի գույքի 
հասանելի շուկայական արժեքներն են։ Գնահատվող գույքի և համադրելի գույքի բնութագրիչների 

միջև տարբերությունները հաշվի առնելով՝ կիրառվել են հետևյալ ճշգրտումները․  գնառաջարկի 

պայմանների սակարկություն (-15%), մակերեսի ճշգրտում (մինչև -20%), ներքին հարդարման և 
կահավորվածության ճշգրտում (5-10%)։ 
Եկամտային մեթոդի դեպքում կիրառվել է ուղղակի կապիտալիզացիան։ Այս մեթոդով շենքերի 
արժեքը որոշելու համար իրականացվել են հետևյալ ենթադրությունները. բոլոր շենքերի 
զբաղվածության աստիճանն ընդունվել է 90%, գործառնական ծախսերը՝ արդյունավետ 
համախառն եկամտի 25%, կապիտալիզացիայի գործակիցն ընդունվել է 8.2%-8.4%: 
 

Շենքերի վերագնահատման նպատակով իրական արժեքի որոշումը հանդիսանում է 3-րդ 
Մակարդակի գնահատում։ 

 
 

 

 

19. Այլ ակտիվներ 
 

 

2018 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  

2017 թ. 
դեկտեմբերի 31-

ի դրությամբ 

Այլ ստացվելիք գումարներ 1,571,583   1,251,153 

Ընդամենը այլ ֆինանսական ակտիվներ 1,571,583   1,251,153 

Առգրավված ակտիվներ 3,442,543   2,977,086 

Կանխավճարներ 177,020   218,769 

Նյութեր և պաշարներ 68,353   72,925 

Այլ 15,268   15,674 

Ընդամենը այլ ոչ ֆինանսական ակտիվներ 3,703,184   3,284,454 

Ընդամենը այլ ակտիվներ 5,274,767   4,535,607 

 
 

Այլ դեբիտորական պարտքեր են հանդիսանում գումարներ վճարահաշվարկային համակարգերից:  

2018 և  2017 թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ այլ դեբիտորական պարքերը ժամկետանց կամ 
արժեզրկված չեն:  

 
ԱՎԿ չափման նպատակներով այլ դեբիտորական պարտքերի մնացորդները դասակարգվել են 
փուլ 1-ում: Այս մնացորդների գծով ԱՎԿ-ն իրենից ներկայացնում է աննշան գումար, և, 
հետևաբար, Բանկը չի ճանաչել այլ դեբիտորական պարտքերի մասով վարկային կորուստների 
գծով պահուստ:     

 Մակարդակ 1  Մակարդակ  2  Մակարդակ 3  

Իրական արժեքը 
31 դեկտեմբերի 

2018թ դրությամբ  

         
Հող և շենքեր -  -  2,955,985  2,955,985 
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20. Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և ավանդներ 

 

 

 

2018 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  

2017 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Ընթացիկ հաշիվներ և ցպահանջ ավանդներ       

- Անհատներ        30,775,294          23,983,355  

- Իրավաբանական անձինք 33,373,834   27,123,510 

Ժամկետային ավանդներ       

- Անհատներ 91,866,129   81,443,577 

- Իրավաբանական անձինք 8,362,270   8,223,304 

  164,377,527   140,773,746 

 
      

2018 թ․ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաճախորդների ավանդների և ընթացիկ հաշիվների 

5,642,194 հազար դրամ գումարով մնացորդները (2017թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 3,055,746 
հազար դրամ)  Բանկի կողմից սառեցվել էին որպես գրավ`  տրված վարկերի և 
արտահաշվեկշռային վարկային գործիքների դիմաց:       
             
2018թ. և 2017թ. Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկը չունի որևէ հաճախորդ, որի հաշիվների և 
ավանդների մնացորդները գերազանցում են Բանկի սեփական կապիտալի 10%-ը:  

 
2018թ․դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա ընթացքում Բանկը չի արձանագրել 

հաճախորդների նկատմամբ պարտավորության որևէ խախտում (2017թ. չի արձանագրվել)։ 

 
 
21. Այլ փոխառություններ 

 

 

2018 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  

2017 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Գրավով չապահովված փոխառություններ միջազգային 
ֆինանսական կազմակերպություններից 46,672,380   63,285,422 
Գրավով ապահովված փոխառություններ ՀՀ 
կառավարությունից և  ՀՀ ԿԲ-ից 17,205,498   17,008,717 
Գրավով ապահովված փոխառություններ հայկական 
ֆինանսական կազմակերպություններից 3,556,763   3,479,311 
Գրավով չապահովված այլ փոխառություններ  26,275   10,961 

  67,460,916   83,784,411 
 

 

Առ 31 դեկտեմբեր 2018թ. 20,762,261 հազ․դրամ համախառն արժեքով հաճախորդներին տրված 

վարկերը (2017թ.՝ 20,452,735 հազ․դրամ) ապահովություն են հանդիսանում ՀՀ ԿԲ-ից և հայկական 

ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված գրավով ապահովված փոխառությունների 
համար։ 

2018թ. Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկն ունի վեց պարտատերերից ստացված այլ 
փոխառություններ, որոնց մնացորդները գերազանցում են սեփական կապիտալի 10%-ը: 2018թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ այս մնացորդների ընդհանուր գումարը կազմում է 53,301,974   
հազար դրամ (2017թ-ին՝ 61,261,830  հազար դրամ): 

2018թ․և 2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարիների ընթացքում Բանկը չի արձանագրել այլ 

փոխառությունների գծով պարտավորության որևէ խախտում։ 

Կապակցված կողմերից փոխառությունները մանրամասն ներկայացված են ծան. 30-ում:  
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22. Թողարկված պարտքային արժեթղթեր  

 

  

2018 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ   

2017 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Թողարկված արժեթղթեր ՀՀ դրամով  1,473,358   - 

Թողարկված արժեթղթեր ԱՄՆ դոլարով 4,094,457   - 

Ընդամենը թողարկված արժեթղթեր  5,567,815   - 

 
2018թ-ի Դեկտեմբերի 31-ի  դրությամբ Բանկի կողմից  թողարկվել էին 1,500,000 հազար ՀՀ դրամ 

և 10,000 հազար ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքներով պարտքային արժեթղթեր։ 2018թ-ի  
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ տեղաբաշխած էին  համապատասխաբար  1,455,000 հազար ՀՀ 
դրամը և 8,400 հազար ԱՄՆ դոլարը։ Դրամային արժեկտրոնի տարեկան եկամտաբերությունը 

9,75% է,իսկ  դոլարայինը՝ 5,25%։ 

ԱՄՆ դոլարով և  ՀՀ դրամով արտահայտված պարտքային արժեթղթերի մարման ժամկետն է 
համապատասխանաբար  2021 թ. հունիսը և  2021 թ. նոյեմբերը:  

 

 
23. Այլ պարտավորություններ 
 

 
2018 թ. 

դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ  

2017 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Աշխատակիցներին վճարվելիք գումարներ 990,535   1,104,581 
Այլ ֆինանսական պարտավորություններ 295,746   233,989 

Ընդամենը այլ ֆինանսական 
պարտավորություններ 1,286,281   1,338,570 

Վճարվելիք հարկեր՝ բացառությամբ շահութահարկի 284,087   189,371 

Հետհաշվեկշռային հոդվածների գծով պահուստ 89,553                -    
Այլ կանխավճարներ 66,771   209,423 
Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ  14,684   25,697 
Այլ ոչ ֆինանսական պարտավորություններ 123,853      87,240 
Ընդամենը այլ ոչ ֆինանսական 
պարտավորություններ           578,948      511,731 

Ընդամենը այլ պարտավորություններ         1,865,229      1,850,301 

 

Արտահաշվեկշռային հոդվածների կորուստների գծով շարժը ներկայացված է ստորև՝  
 

 
Ընդամենը 

Դեկտեմբեր 31, 2017թ. - 
  

ՖՀՄՍ 9 ներդրման ազդեցություն  73,734 

Վերաներկայացված մնացորդ առ 1 հունվար 2018 73,734 

Արժեզրկման ծախս 15,819 
  
Դեկտեմբեր  31, 2018թ. 89,553 

 
 
24. Բաժնետիրական կապիտալ 
 

2018 թ. dեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի գրանցված և ամբողջությամբ վճարված 

կանոնադրական կապիտալը կազմված է 181,821 հատ սովորական բաժնետոմսերից (2017թ. 
դեկտեմբերի 31-ին`  181,821 հատ), յուրաքանչյուրը 80,000 դրամ անվանական արժեքով: 

Սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերերն իրավասու են շահաբաժին ստանալու և Բանկի 
բաժնետերերի տարեկան և ընդհանուր ժողովներում քվեարկելու` մեկ բաժնետոմս - մեկ ձայն  
սկզբունքով: 
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Վճարման ենթակա շահաբաժինների մեծությունը սահմանափակվում է ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված Բանկի  առավելագույն չբաշխված շահույթի  չափով: Բաշխման ոչ ենթական մասը 
ներկայացվում է որպես պահուստ, որն ստեղծվում է համաձայն օրենսդրական պահանջների՝ 
պայմանավորված ընդհանուր բանկային ռիսկերով՝ ներառյալ ապագա կորուստները և այլ 

չնախատեսված ռիսկեր կամ պայմանականություններ։ 

2018թ-ի ընթացքում հայտարարվել է 4,200,047 հազար դրամ շահաբաժին (2017թ-ին՝ 3,000,047 
հազար դրամ)։ 

 
 
25. Ներդրումային արժեթղթերի վերագնահատման  պահուստ 
 

Այլ համապարփակ եկմտով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների 
վերագնահատման պահուստն իրենից ներկայացնում է FVTOCI ակտիվների վերագնահատումից 
կուտակային շահույթ կամ վնասը, որը ճանաչվում է այլ համապարփակ եկամտում՝ զտված այն 
գումարներով, որոնք վերադասակարգվել են շահույթ կամ վնասի հաշվետվություն, երբ այդ 
ակտիվներն օտարվել են կամ արժեզրկված ճանաչվել։ 

 

  2018 թ. 
(ՖՀՄՍ 9)  

2017 թ. 
(ՀՀՄՍ 39) 

Մնացորդն առ 31 դեկտեմբեր 2017  1,629,109  875,670 

ՖՀՄՍ 9 –ի ներդրման ազդեցություն  177,271  - 

Վերաներկայացված մնացորդ առ 31 
դեկտեմբեր 2017 

 
1,806,380  875,670 

Իրական արժեքի զուտ փոփոխություն  (358,078)  953,616 
Շահույթ կամ վնաս փոխանցված իրական 
արժեքի զուտ փոփոխություն 

 
(6,163)  (11,818) 

Շահույթ կամ վնաս փոխանցված արժեզրկման 
արդյունք  

 
(17,487)  - 

Հարկի ազդեցություն  76,347  (188,359) 

Ընդամենը արժեթղթերի վերագնահատման 
պահուստ 

 
(305,381)  753,439 

Մնացորդն առ 31 դեկտեմբեր 2018  1,500,999  1,629,109 

 
 

 
26. Ռիսկի կառավարում 

 
Ռիսկերի կառավարման քաղաքականություն և ընթացակարգեր 
 

Ռիսկերի կառավարումը բանկային բիզնեսի համար էական նշանակություն ունի, և այն Բանկի 

գործունեության կարևոր տարրերից է: Բանկը հիմնականում առնչվում է վարկային ռիսկի, 
գործառնական ռիսկի, իրացվելիության և շուկայական ռիսկերի հետ: 
 
Ռիսկերի կառավարման քաղաքականության նպատակը  Բանկին առնչվող ռիսկերի 
բացահայտումը, վերլուծումը և կառավարումն է, համապատասխան ռիսկի սահմանաչափերի և 
վերահսկողության սահմանումը, ռիսկերի մակարդակի շարունակական մոնիթորինգը և ռիսկի 

մակարդակներին համապատասխանության վերահսկողությունը: Ռիսկերի կառավարման 
քաղաքականությունը և ընթացակարգերը կանոնավոր կերպով վերանայվում են՝ արտացոլելով 
շուկայում առկա պայմանները, առաջարկվող ապրանքի և ծառայությունների սակագները և 
առկա լավագույն փորձը: 
Բանկի խորհուրդը ընդհանուր պատասխանատվություն է կրում ռիսկերի կառավարման 
շրջանակների վերահսկողության, հիմնական ռիսկերի կառավարման վերահսկողության , 

ռիսկերի կառավարման քաղաքականության և ընթացակարգերի վերանայման, ինչպես նաև 
զգալիորեն մեծ ռիսկերի հաստատման համար: 
Վարկային, շուկայական և իրացվելիության ռիսկերը, ինչպես պորտֆելային, այնպես էլ առանձին 

գործարքների մակարդակում, կառավարվում և վերահսկվում են Ընդհանուր ռիսկերի 
կառավարման, Վարկային կոմիտեի, Խնդրահարույց վարկերի կոմիտեի, Ակտիվների և 
պարտավորությունների կառավարման կոմիտեի (ԱՊԿԿ) միջոցով: Արդյունավետ որոշումների 
կայացման նպատակով, Բանկը ստեղծել է վարկային կոմիտեների հիերարխիա՝ կախված 

վարկայի տեսակից և մնացորդի չափից ։  
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Ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին ռիսկի գործոնները բացահայտվում և կառավարվում են 
կազմակերպության ներսում: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում ռիսկի քարտեզների մշակմանը, 
որոնք օգտագործվում են ռիսկի գործոնների ամբողջական հայտնաբերման համար, որը և հիմք է 
հանդիսանում ռիսկերի կառավարման գործող ընթացակարգերի արդյունավետության 

սահմանման համար: Բացի վարկային և շուկայական ռիսկերի ստանդարտ վերլուծություննեից, 
Ռիսկերի կառավարման բաժինը կատարում է նաև ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ռիսկերի 
մոնիթորինգ, ինչի համար էլ կանոնավոր հանդիպումներ է կազմակերպում այլ 
ստորաբաժանումների հետ՝ փորձագիտական եզրակացություններ ստանալու: 
 
Շուկայական ռիսկը 

 

Շուկայական ռիսկը շուկայում գների փոփոխության հետ կապված ռիսկն է, որը ներառում է 
արտարժույթի փոխարժեքների, տոկոսադրույքների, վարկային սպրեդների և արժեթղթերի գների 
փոփոխության հետևանքով առաջացած ռիսկը, որը կարող է ազդեցություն ունենալ Բանկի 
շահույթի կամ պորտֆելի մնացորդի վրա: Շուկայական ռիսկը ներառում է արժութային ռիսկը, 
տոկոսադրույքի ռիսկը և այլ գնային ռիսկերը: Շուկայական ռիսկն առաջանում է տոկոսադրույքի, 
արժույթի և բաժնային ֆինանսական գործիքների բաց դիրքերից, որոնք կարող են փոփոխվել 

շուկայական գներում ընդհանուր և մասնակի փոփոխությունների հետրանքով: 
Շուկայական ռիսկի կառավարման նպատակն է` կառավարել և վերահսկել շուկաական ռիսկը 
Բանկի կողմից ընդունելի սահմաններում, միաժամանակ բարելավելով ռիսկի դիմաց հատույցը։ 
Շուկայական ռիսկերի կառավարման հիմնական պատսախանատուն Ռիսկերի կառավարման 
կոմիտեն և ԱՊԿԿ-ն են, որը ղեկավարվում է նախագահի կողմից: Շուկայական  ռիսկերի 
սահմանաչափերը հաստատվում են ԱՊԿԿ-ի կողմից` Ռիսկերի կառավարման կոմիտեի 
առաջարկությունների հիման վրա: 

Բանկը կառավարում է շուկայական ռիսկը՝ սահմանելով ֆինանսական գործիքների, 
տոկոսադրույքերի, ժամկետայնության, արտարժույթի դիրքերի բաց դիրքերի և վնասաբերության 

կետի սահմանաչափեր: Վերջիններս կանոնավոր կերպով վերահսկվում, վերանայվում և 
հաստատվում են Խորհրդի կողմից: 
 
Հավելյալ, Բանկը նաև օգտագործում է սթրես-թեստերի լայն շրջանակ, առանձին առևտրային 

պորտֆելների և ընդհանուր դիրքի վրա մի շարք բացառիկ շուկայական սցենարների 
ֆինանսական ազդեցությունը հասկանալու համար: Սթրես թեստերը ցույց են տալիս, թե ինչ 
չափի կորուստներ կարող է կրել Բանկը ծայրահեղ իրավիճակներում: Բանկի կողմից 
իրականացվող սթրես-թեստերը ներառում են ռիսկի գործոնների սթրես փորձարկումներ, որտեղ 
սթրեսային փոփոխությունները կիրառվում են յուրաքանչյուր ռիսկի նկատմամբ, ինչպես նաև  
հատուկ սթրես-թեսթեր, որոնց դեպքում հնարավոր սթրեսային փոփոխություններ կիրառվում են 
կոնկրետ դիրքերի նկատմամբ:                                                              

Տոկոսադրույքի ռիսկը կառավարվում է նաև տոկոսադրույքի ճեղքվածքի, ինչպես նաև տարբեր 
ստանդարտ և ոչ ստանդարտ տոկոսադրույքային սցենարների նկատմամբ՝ զուտ տոկոսային 
մարժայի զգայունությունը վերահսկելու միջոցով: 
 

ա) Տոկոսադրույքների ռիսկը 
 
Տոկոսադրույքի ռիսկն այն ռիսկն է, որն առաջանում է տոկոսադրույքների փոփոխության 

հետևանքով և որը կարող է ազդեցություն ունենալ բանկի շահույթի կամ ֆինանսական 
գործիքների արժեքի վրա: 
Շուկայական տոկոսադրույքների գերակշիռ մասի տատանումները արտացոլվում են Բանկի 
Ֆինանսական վիճակում և դրամական հոսքերում։ Նման փոփոխությունների արդյունքում կարող 
է աճել կամ նվազել տոկոսային մարժան՝ միաժամանակ  առաջացնելով շահույթ կամ վնաս։  
Տոկոսադրույքի ռիսկը ծագում է այն ժամանակ, երբ որոշակի մարման ժամկետի փաստացի կամ 

կանխատեսված ակտիվները մեծ կամ փոքր են այդ նույն ժամկետի իրական կամ կանխատեսված 
պարտավորություններից:
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Տոկոսադրույքի վերանայման ժամկետների վերլուծություն 
 

 
մինչև 3 

ամիս  3-6 ամիս  6-12 ամիս  1-5 տարի  
Ավելի քան 

5 տարի  
Ոչ 

տոկոսակիր  
Հաշվեկշռա-

յին արժեք 

31 դեկտեմբեր 2018              

Ակտիվներ              

Դրամական միջոցներ 

և դրանց 
համարժեքներ 5,409,851  -  -  -  -  37,195,887  42,605,738 

Ներդրումային 

արժեթղթեր 89,007  7,141,424  48,386  12,700,082  8,989,625  30,936  28,999,460 

Բանկերից ստացվելիք 

գումարներ 
                           

-     
                        

-     
                           

-     
                        

-     
                      

-             1,061,361   1,061,361 

Հակադարձ հետգնման 
պայմանագրերի գծով 
ստացվելիք գումարներ 2,718,140  -  -  -  -  -  2,718,140 

Հաճախորդներին 
տրված վարկեր 22,708,078  22,186,495  33,702,410  111,615,546  16,204,002  -  206,416,531 

Այլ ֆինանսական 
ակտիվներ 

                           
-     

                        
-                            -                        -                       -          1,571,583   1,571,583 

 30,925,076   29,327,919   33,750,796   124,315,628   25,193,627   39,859,767   283,372,813 

Պարտավորությունն
եր              

Բանկերի ավանդներ և 
մնացորդներ 2,600  -   -  -                -     4,596  7,196 

Հաճախորդների 
ընթացիկ հաշիվներ և 
ավանդներ 45,253,615  22,311,422  37,909,072  15,612,458  7,126  43,283,834  164,377,527 

Այլ փոխառություններ 5,968,566  14,134,341  6,578,974  39,387,871  1,391,164                  -     67,460,916 
Հաստատուն 
տոկոսադրույքով 3,926,809  2,270,875  6,578,974  39,387,871  1,391,164                   -     53,555,693 
Փոփոխուն 
տոկոսադրույքով 2,041,757  11,863,466  -  -  -  -  13,905,223 

Թողարկված 

արժեթղթեր                     -     37,039                   -     5,530,776  -   -  5,567,815 

Այլ Ֆինանսական 

պարտավորություններ                     -                      -                       -                     -                  -        1,286,281   1,286,281 

 51,224,781  36,482,802  44,488,046  60,531,105  1,398,290  44,574,711  238,699,735 

 (20,299,705)   (7,154,883)   (10,737,250)   63,784,523   23,795,337   (4,714,944)   44,673,078 
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 Մինչև 3 ամիս  3-6 ամիս  
6-12 

ամիս  1-5  տարի  
Ավելի քան 

5 տարի  

Ոչ 
տոկոսա-

կիր  
Հաշվեկշռա-

յին արժեք 

31 դեկտեմբեր 2017              

Ակտիվներ              

Դրամական միջոցներ և 
դրանց համարժեքներ 2,703,626  -  -  -  -  46,308,611  49,012,237 

Վաճառքի համար 
մատչելի ակտիվներ 354,875  4,457,106  1,139,282  19,942,896  5,382,049  30,972  31,307,180 

Բանկերին տրված 
վարկեր և 
փոխատվություններ 1,741,921                     -                          -     

                      
-     

                     
-     1,142,642  2,884,563 

Հակադարձ հետգնման 
պայմանագրերի գծով 
ստացվելիք գումարներ 12,142,142                     -                          -     

                      
-     

                     
-     

                     
-     12,142,142 

 Հաճախորդներին տրված 
վարկեր 25,076,162  18,509,262  29,295,608  88,359,976  11,825,068  -  173,066,076 

 Այլ ֆինանսական 
ակտիվներ                 -                  -                     -                   -                     -        1,251,153   1,251,153 

 42,018,726  22,966,368  30,434,890  108,302,872  17,207,117  48,733,378  269,663,351 

Պարտավորություններ              

Բանկերի ավանդներ և 
մնացորդներ 2,301                     -                          -                        -                     -     27,346  29,647 

Հաճախորդների ընթացիկ 
հաշիվներ և ավանդներ 35,739,241  16,177,674  39,647,469  12,559,421  12,479  36,637,462  140,773,746 

 Այլ փոխառություններ 8,545,025  15,943,364  8,944,849  49,125,601  1,225,572  -  83,784,411 

Հաստատուն 

տոկոսադրույքով 3,339,058  1,381,509  8,944,849  49,125,601  1,225,572  -  64,016,589 

Փոփոխուն 
տոկոսադրույքով 5,205,967  14,561,855  -  -  -  -  19,767,822 

Այլ Ֆինանսական 
պարտավորություններ                           -     

                        
-                     -                     -                   -      1,338,570  

 
   1,338,570  

 44,286,567  32,121,038  48,592,318  61,685,022  1,238,051  38,003,378  225,926,374 

 (2,267,841)  (9,154,670)  (18,157,428)  46,617,850  15,969,066  10,730,000  43,736,977 

 
 
 

Միջին արդյունավետ տոկոսադրույքներ 

 
Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացված են տոկոսակիր ակտիվների և պարտավորությունների 
գծով կիրառվող միջին արդյունավետ տոկոսադրույքները 2018թ. և 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ: Այս տոկոսադրույքներն իրենցից ներկայացնում են մինչև այս ակտիվների և 
պարտավորությունների մարման ժամկետն ընկած ժամանակահատվածի մոտավոր 
եկամտաբերությունը: 
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  Դեկտեմբեր 31, 2018թ. 
  

Դեկտեմբեր 31, 2017 թ. 

  
Միջին արդյունավետ 

տոկոսադրույք, % 
 Միջին արդյունավետ 

տոկոսադրույք, % 

  

ՀՀ դրամ  

ԱՄՆ 
դոլար  

Այլ 
արժույթներ  

ՀՀ 
դրամ  

ԱՄՆ 
դոլար  

Այլ 
արժույթներ 

Տոկոսակիր ակտիվներ                        
Դրամական միջոցներ և 
դրանց համարժեքներ              -      0.26%  0.31%            -      0.20%   0.30% 

Ներդրումային արժեթղթեր 11.52%   6.03%             -      11.88%   6.02%             -    
Բանկերից ստացվելիք 
գումարներ               -      2.00%   7.00%           -               -      1.00% 

Հակադարձ հետգնման 
պայմանագրեր 6.42%   -   -   5.74%            -                -    
Հաճախորդներին տրված 
վարկեր   14.44%   8.75%   7.32%   15.88%   9.48%   8.81% 

                        
 Տոկոսակիր 
պարտավորություններ                        
Բանկերի ավանդներ և 
մնացորդներ                       

 - Լորո հաշիվներ  1.99%            -                -      1.99%            -                -    

Հաճախորդների ընթացիկ 
հաշիվներ և ավանդներ                       
 -  Ընթացիկ հաշիվներ և 
ցպահանջ ավանդներ 2.16%   0.34%   0.12%   3.64%   0.59%   0.22% 

 - Ժամկետային ավանդներ 8.98%   4.27%   2.42%   10.53%   5.05%   2.66% 
Այլ փոխառություններ 8.69%   5.84%             -      8.88%   5.62%   3.98% 
Թողարկված արժեթղթեր 9.75%   5.25%             -               -               -                -    

 

 
Արժութային ռիսկ 
 

Բանկը մի քանի արժույթներով սահմանված ակտիվներ և պարտավորություններ ունի։ Արժութային 
ռիսկն ի հայտ է գալիս, երբ փաստացի կամ կանխատեսված արտարժութային ակտիվները մեծ 
կամ փոքր են այդ նույն արժույթով սահմանված պարտավորություններից։ 

Բանկը կառավարում է արժութային ռիսկը՝ սահմանելով բաց դիրքերի սահմանաչափեր ըստ 
արժույթների և ըստ առանձին պրոդուկտների։ Փաստացի դիրքերի և սահմանաչափերի 
վերահսկողությունն իրականացվում և ղեկավարությանն է ներկայացվում օրական կտրվածքով։ 

Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների արտարժութային ռիսկի կառուցվածքն առ 

31 դեկտեմբերի 2018 թ. ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում․
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ՀՀ դրամ  ԱՄՆ դոլար  Եվրո  

 

 Ընդամենը 
Այլ 

արժույթներ 

ԱԿՏԻՎՆԵՐ          
Դրամական միջոցներ և դրանց 

համարժեքներ 21,442,872  9,732,107  10,364,495  1,066,264  42,605,738 

Ներդրումային արժեթղթեր 24,410,673   4,588,032   755                   -     28,999,460 

Բանկերից ստացվելիք գումարներ 901,801   11,452   -    148,108   1,061,361 

Հակադարձ հետգնման 

պայմանագրերի գծով ստացվելիք 

գումարներ 2,718,140                    -                      -                    -     2,718,140 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 102,045,080   97,202,523   6,937,443   231,485    206,416,531 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ 1,276,205   238,861   15,273   41,244   1,571,583 

Ընդամենը ակտիվներ 152,794,771   111,772,975   17,317,966   1,487,101     283,372,813 

                    

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                   

Բանկերի ավանդներ և 

մնացորդներ   4,299                     8    2,763   

                 

126    7,196 

Հաճախորդների ընթացիկ 

հաշիվներ և ավանդներ 74,077,557      77,002,704    10,556,270          2,740,996    164,377,527 

Այլ փոխառություններ 33,005,628   

          

34,455,288                     -                      -      67,460,916 

Թողարկված արժեթղթեր 1,473,358   

            

4,094,457                    -                      -      5,567,815 

Այլ ֆինանսական 

պարտավորություններ 1,238,174   

                 

45,649    2,296                  162    1,286,281 

Ընդամենը 

պարտավորություններ 109,799,016   115,598,106   10,561,329   2,741,284   238,699,735 

Զուտ դիրքեր   42,995,755     (3,825,131)   6,756,637   (1,254,183)    44,673,078   

Համախառն մարվող արժութային 
սվոփեր -         5,571,238     (6,889,706)   1,318,468   - 

Զուտ դիրքեր 31 դեկտեմբեր 
2018թ դրությամբ  42,995,755       1,746,107   (133,069)      64,285    44,673,078   
 

 
Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների արտարժութային ռիսկի կառուցվածքն առ 31 
դեկտեմբերի 2017թ. ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում․ 

 

  
ՀՀ դրամ  ԱՄՆ դոլար  Եվրո  

Այլ 

 Ընդամենը արժույթներ 

 ԱԿՏԻՎՆԵՐ                   

Դրամական միջոցներ և դրանց 

համարժեքներ 22,256,096   15,990,847   9,415,177   1,350,117   49,012,237 

Ներդրումային արժեթղթեր 26,582,184   4,724,205   791                     -     31,307,180 

Բանկերից ստացվելիք գումարներ 629,707   3,146   2,070,506    181,204   2,884,563 

Հակադարձ հետգնման 
պայմանագրերի գծով ստացվելիք 

գումարներ 12,142,142                    -                      -                    -     12,142,142 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 76,079,684   91,107,215   5,466,894   412,283   173,066,076 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ 766,304   376,481   39,348   69,020   1,251,153 

 Ընդամենը ակտիվներ 138,456,117   112,201,894   16,992,716   2,012,624   269,663,351 

                    

 ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                    

Բանկերի ավանդներ և մնացորդներ   3,017   56   26,379   195     29,647 

Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և 

ավանդներ 64,548,568   64,853,190   9,365,454   2,006,534   140,773,746 

Այլ փոխառություններ 30,181,420   53,303,400   299,591                                     -     83,784,411 

Այլ ֆինանսական 

պարտավորություններ 1,282,603   44,705   11,087   175   1,327,140 

Ընդամենը պարտավորություններ 96,015,608   118,201,351   9,702,511   2,006,904   225,926,354 

Զուտ դիրքեր   42,440,509   (5,999,457)   7,290,205   5,720   43,736,977 

Համախառն մարվող արժութային 

սվոփեր                -      7,329,083   (7,386,215)   57,132                     -    

Զուտ դիրքեր 31 դեկտեմբեր 2017թ 

դրությամբ 42,440,509   1,329,626   (96,010)   62,852   43,736,977 
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Արտարժույթի փոխարժեքների տատանման նկատմամբ տարվար շահույթ կամ վնասի և սեփական 
կապիտալի զգայունության վերլուծությունը՝ հիմնված 31 դեկտեմբեր 2018թ. և 31 դեկտեմբեր 2017թ. 
փաստացի դիրքերի վրա և ՀՀ դրամի նկատմամբ ԱՄՆ դոլարի, Եվրոյի փոխարժեքների 10% 
փոփոխության պարզեցված սցենարը ներկայացված է ստորև. 

 

 
  

  
 Դեկտեմբեր 31, 2018թ.  Դեկտեմբեր 31, 2017թ. 

Արտարժույթ 

  

Փոփոխություն 
արտարժույթի 

փոխարժեքում, 
տոկոս   

Ազդեցությունը 
շահույթի վրա 

մինչև 
հարկումը   

Փոփոխություն 
արտարժույթի 

փոխարժեքում, 
տոկոս   

Ազդեցությունը 
շահույթի վրա 

մինչև հարկումը 

                  
ԱՄՆ դոլարի 
փոխարժեքի 
արժևորում 
ՀՀ դրամի 
նկատմամբ 

  

10%          174,611    10%        132,963  
Եվրոյի 
փոխարժեքի 
արժևորում 
ՀՀ դրամի 
նկատմամբ 

  

10%             (13,307)    10%               (9,601) 

                  

 
 

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 պարտավորվածությունների համար), 
ներառյալ պորտֆելի կենտրոնացվածության սահմանափակմանը վերաբերող ցուցումները և 
Վարկային կոմիտեի ու Ռիսկերի կառավարման կենտրոնի ստեղծումը, որոնք ակտիվորեն 
վերահսկում են վարկային ռիսկը: Բանկի վարկային քաղաքականությունն ուսումնասիրվում և 

հաստատվում է Կառավարման խորհրդի կողմից: 
Վարկային քաղաքականությունը սահմանում է` 

• վարկային դիմումների դիտարկման և հաստատման ընթացակարգերը, 

• վարկառուների (իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց) վճարունակության գնահատման 

մեթոդաբանությունը, 

• կոնտրագենտների, թողարկողների և ապահովագրական ընկերությունների 
վճարունակության գնահատման մեթոդաբանությունը, 

• գրավի գնահատման մեթոդաբանությունը, 

• վարկային փաստաթղթերի նկատմամբ պահանջները, 

• վարկերի և այլ վարկային գործիքների շարունակական վերահսկման և մոնիտորինգի 
ընթացակարգերը: 

 

Կորպորատիվ կամ իրավաբանական անձանց կողմից վարկերի դիմումները պատրաստվում և 
վերլուծվում են հաճախորդների սպասարկման գծող մենեջերների, ապա փոխանցվում Վարկային 
ռիսկի վարչությանը, որը պատասխանատու է կորպորատիվ վարկային պորտֆելների համար: 
Վերլուծական հաշվետվությունները հիմնված են հաճախորդի գործունեության և գործունեության 
ֆինանսական արդյունքների կառուցվածքային վերլուծության վրա: Այնուհետև, վարկային 
դիմումը և հաշվետվությունն անցնում են անկախ ուսումնասիրություն վարչության պետի կողմից։ 

Վարկային կոմիտեն ստուգում է վարկի դիմումը Վարկային ռիսկի բաժնի կողմից ներկայացված 

նյութերի հիման վրա:  
 
Բանկը շարունակաբար վերահսկում է առանձին վարկերի վիճակը և կանոնավոր կերպով 
վերագնահատում իր հաճախորդների վճարունակությունը: Ուսումնասիրությունն իրականացվում 
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է հաճախորդի ամենավերջին ֆինանսական հաշվետվությունների և վարկառուի կողմից 
տրամադրված կամ Բանկի կողմից այլ կերպ ձեռք բերված տեղեկատվության հիման վրա: 
Մանրածախ կամ ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող վարկի դիմումներն ուսումնասիրվում 
են Մանրածախ վարկավորման վարչության կողմից՝ սքորինգային գնահատման մոդելների և 

դիմումների տվյալների ստուգման ընթացակարգերի կիրառմամբ, որոնք մշակվել են Ռիսկերի 
կառավարման վարչության հետ միասին։ Հաճախորդներին տրվող  վարկերի դիմումների 
գնահատումը հիմնականում ավտոմատացված է։ Ստորև հանգամանորեն ներկայացվում է 
սքորինգային գնահատման համակարգը։ 
Բացի հաճախորդների անհատական վերլուծությունից, վարկային պորտֆելը գնահատվում է 
Ռիսկերի կառավարման վարչության կողմից՝ վարկերի կենտրոնացման և շուկայական ռիսկերի 

տեսանկյունից: 

 
Վարկային ռիսկի առավելագույն չափի համակենտրոնացումը 

Բանկը համակարգում է իր ստանձնած վարկային ռիսկի մակարդակը, սահմանափակելով մեկ 
փոխառուի կամ փոխառուների բանկերի հաշվով ստանձնած ռիսկի գումարը, ինչպես նաև 
արդյունաբերության ճյուղերը (և աշխարհագրական հատվածները): Վարկային ռիսկի 
սահմանափակումները վարկառուի և վարկավորման տեսակի (ըստ ոլորտի, ըստ 

տարածաշրջանի) հաստատվում և վերանայվում են Կառավարման խորհրդի կողմից: Փաստացի 
ռիսկերի և դրանց սահմանաչափերի միջև համեմատությունը ենթարկվում է մոնիտորինգի 
օրական կտրվածքով: 
 
Ըստ անհրաժեշտության, և վարկերի մեծամասնության դեպքում, Բանկը ձեռք է բերում գրավ, 
ինչպես նաև կորպորատիվ և անհատական մակարդակի երաշխիքներ: Սակայն վարկերի մի 
մասը կազմում է ֆիզիկական անձանց վարկավորումը, որտեղ նման գործիքները հնարավոր չէ 

կիրառել: Նման ռիսկերը վերահսկվում են շարունակական հիմունքներով և ենթակա են 

տարեկան կամ ավելի հաճախակի վերանայման: 

Վարկը տրամադրելու պարտավորություններն իրենցից ներկայացնում են վարկի չօգտագործված 
մասը՝ վարկերի, երաշխիքների կամ ակրեդիտիվների տեսքով: Վարկային ռիսկը 
արտահաշվեկշռային ֆինանսական գործիքներում սահմանվում է որպես գործընկերոջ կողմից 
պայմանագրային ժամկետների և պայմանների պահպանման անկարողության հետևանքով 

կորուստների հավանականություն: Ինչ վերաբերում է վարկ տրամադրելու 
պարտավորությունների գծով վարկային ռիսկին, Բանկը ենթարկվում է վնաս կրելու ռիսկի՝ 
ընդհանուր չօգտագործված պարտավորությունների չափով: Սակայն, հավանական վնասի չափն 
ավելի պակաս է, քան ընդհանուր չօգտագործված պարտավորությունների չափը, քանի որ 
վարկավորման պարտավորությունների ստանձնումը պայմանավորված է հաճախորդների կողմից 
վարկավորման որոշակի չափանիշներին պահպանմամբ: Բանկը պայմանական 
պարտավորությունների նկատմամբ կիրառում է նույն վարկային քաղաքականությունը, ինչ որ 

հաշվեկշռային ֆինանսական գործիքների նկատմամբ, այսինքն՝ վարկի տրամադրման 
ընթացակարգերի պահպանում՝ կիրառելով ռիսկի մեղմման սահմանաչափեր և ընթացիկ 

մոնիտորինգի միջոցառումներ: Բանկն իրականացնում է արտահաշվեկշռային պայմանական 
պարտավորությունների մոնիտորինգ, քանի որ երկարաժամկետ պարտավորությունները, 
ընդհանուր առմամբ, պարունակում են ավելի մեծ վարկային ռիսկ, քան կարճաժամկետ 
պարտավորությունները: 

 

Վերանայված վարկեր և կանխավճարներ 

 

Վարկերը և կանխավճարները, ընդհանուր առմամբ, վերանայվում են հաճախորդների հետ 

շարունակական փոխհարաբերությունների շրջանակներում, կամ վարկառուի դրության 

անբարենպաստ փոփոխության արդյունքում: Վերջինի դեպքում վերանայումը կարող է 

հանգեցնել մարման ժամկետի կամ մարման ժամանակացույցի երկարաձգման, համաձայն որի, 

Բանկն իրապես անբարենպաստ վիճակում գտնվող վարկառուներին առաջարկում է զեղչային 

տոկոսադրույքներ: Արդյունքում՝ տվյալ ակտիվը շարունակում է մնալ ժամկետանց և 

անհատապես արժեզրկված, ընդ որում՝ տոկոսի և մայր գումարի վճարումը թույլ չի տալիս 

վերականգնել ակտիվի սկզբնական հաշվեկշռային արժեքը: Այլ դեպքերում վերանայումը 

կհանգեցնի նոր պայմանագրի ստորագրման, որն, ըստ էության, կդիտվի որպես նոր վարկ: 2018 

և 2017 թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաճախորդներին տրված վերանայված վարկերի 

հաշվեկշռային արժեքը կազմել է 3,122,835 հազար դրամ և 2,346,979 հազար դրամ 

համապատասխանաբար:  
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Աշխարհագրական համակենտրոնացում 
  
Բանկի ակտիվների և պարտավորությունների աշխարհագրական համակենտրոնացումը 2018 և 
2017թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ներկայացված է ստորև` 
  

 
 

  2018 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

  
Հայաստանի 

Հանրապետություն   
Ոչ ՏՀԶԿ 

երկրներ   
ՏՀԶԿ 

երկրներ   Ընդամենը 

                
Դրամական միջոցներ և 
դրանց համարժեքներ 31,505,642          4,925,043     6,175,053          42,605,738 
Բանկերից ստացվելիք 
գումարներ                  1,061,361                         -                   -              1,061,361  
Հակադարձ հետգնման 
պայմանագրեր                  2,718,140                         -                   -               2,718,140  
Հաճախորդներին տրված 
վարկեր 206,416,531                        -                   -      206,416,531 
Ներդրումային արժեթղթեր                 28,998,705                         -      755         28,999,460  
Այլ ֆինանսական ակտիվներ                 1,571,583                         -                   -               1,571,583  

Ընդամենը ֆինանսական 
ակտիվներ 272,271,962         4,925,043    6,175,808       283,372,813 

                
                
  2017 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

  
Հայաստանի 

Հանրապետություն   
Ոչ ՏՀԶԿ 

երկրներ   
ՏՀԶԿ 

երկրներ   Ընդամենը 

Դրամական միջոցներ և 
դրանց համարժեքներ             46,496,133         2,226,183     289,921         49,012,237  
Բանկերից ստացվելիք 
գումարներ                  2,884,563                         -                   -               2,884,563  
Հակադարձ հետգնման 
պայմանագրեր                 12,142,142                         -                   -             12,142,142  
Հաճախորդներին տրված 
վարկեր               173,066,076                         -                   -           173,066,076  
Վաճառքի համար մատչելի 
ֆինանսական ակտիվներ                 31,306,389                         -      791          31,307,180  
Այլ ֆինանսական ակտիվներ            1,251,153                         -                   -              1,251,153  

Ընդամենը ֆինանսական 
ակտիվներ             267,146,456    

        
2,226,183    

    
290,712    

     
269,663,351  

 
Բանկի համար վարկային ռիսկ գոյացնող գործընկերները չունեն արտաքին վարկանշում: Բանկն 
օգտագործում է ներքին գործընթացներ և քաղաքականություն՝ գործընկերների վարկանշման և 

համապատասխան ռիսկի «ախորժակը» որոշելու համար:  
 

 
Ռիսկի սահմանաչափերի վերահսկման և մեղմացման քաղաքականություններ 
 

Բանկը կարգավորում է վարկային ռիսկի մակարդակները՝ մեկ վարկառուի կամ վարկառուների 
խմբի, ինչպես նաև վարկավորման ճյուղային կամ աշխարհագրական սեգմենտների գծով 
ընդունելի ռիսկի գումարների սահմանաչափեր սահմանելով: 

 
Նման ռիսկերը պարբերաբար վերահսկվում են և դրանց կառավարումը ենթակա է վերանայման 
տարեկան կամ ավելի հաճախակի կտրվածքով: Ըստ արդյունաբերության ճյուղերի և երկրների 
վարկային ռիսկի սահմանաչափերը հաստատվում են Բանկի խորհրդի կողմից: 
 
Մեկ վարկառուի, ներառյալ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով վարկային ռիսկի չափը, 
նա և սահմանափակված է Բանկի Խորհրդի կողմից սահմանված լրացուցիչ սահմանաչափերով 

հաշվեկշռային և արտահաշվեկշռային ռիսկերի համար, ինչպես նաև առևտրային գործարքների, 
օրինակ՝ արտարժութային ֆորվարդի պայմանագրերի, օրական սահմանաչափերով: Ընթացիկ 
ռիսկերի ենթարկվելու իրական սահմանաչափերը վերահսկվում են օրական կտրվածքով: 
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Վարկային ռիսկի ենթարկվելը նաև կառավարվում է վարկառուների և հնարավոր վարկառուների՝ 
մայր գումարի և տոկոսների վճարման կարողությունը պարբերաբար վերլուծությունների և, 
անհրաժեշտության դեպքում, վարկի տրամադրման սահմանաչափերի փոփոխման միջոցով:  

 

Գրավ 
 

Բանկը կիրառում է բազմաթիվ միջոցներ պարտքային ռիսկը զսպելու համար: Համընդհանուր 
գործելակերպ է հանդիսանում և հիմնական միջոցներից մեկն է համարվում տրամադրված 
դրամական միջոցների դիմաց գրավ վերցնելը: Բանկը կանոններ է սահմանում գրավի հատուկ 
տեսակների ընդունելի լինելու կամ ռիսկերի զսպման վերաբերյալ: Վարկերի  համար գրավի 

հիմնական տեսակներն են. 

 
• հիպոթեքային պայմանագրերով գրավադրվող անշարժ գույք, 

• կազմակերպությունների գործառնական ակտիվները՝ շենքերը, պաշարները և այլ հիմնական 
միջոցներ, 

• ֆինանսական գործիքներ՝ պարտքային և բաժնային արժեղթղթեր 

• դրամական միջոցներ և ոսկյա իրեր 

 
 

Կազմակերպությունների երկարաժամկետ ֆինանսավորումը և վարկավորումը հիմնականում 

ապահովվում են, ֆիզիկական անձանց գծով վերաձևակերպվող վարկային գծերը հիմնականում 
չեն ապահովվում: Ի լրումն, վարկային կորուստը նվազագույնի հասցնելու համար Բանկը 
վարկառուից լրացուցիչ երաշխիքներ է պահանջում, հենց որ համապատասխան անհատական 
վարկերի արժեզրկման հատկանիշներ են նկատվում: 
 

Վարկերից տարբեր ֆինանսական ակտիվների ապահովման միջոց հանդիսացող գրավների 
տեսակները որոշվում են ֆինանսական գործիքի բնույթով: Հիմնականում ֆինանսական 

կազմակերպություններին, հատկապես բանկերին, վարկեր և կանխավճարներ տրամադրելու 
համար գրավներ չեն պահանջվում: Բացառություն են կազմում այն գրավները, որոնք ձեռք են 
բերվել հետգնման պայմանագրերի և արժեթղթերի փոխառության գործարքներից: 
Պարտատոմսերը և այլ պարտքային արժեթղթերը հիմնականում չեն ապահովվում: 

 
Գրավի նախնական գնահատումը տեղի է ունենում վարկային հաստատման գործընթացի 
ընթացքում, երբ Բանկը հավաքում է տեղեկատվություն, որը հնարավորություն է տալիս 

կատարել հիմնավորված գնահատում: Գրավի առարկայի արժեքը այն գնահատված գումարն է, 
որով այն կարող է վաճառվել է գնահատման ամսաթիվը՝ ճշգրտված արժեքի նվազեցմամբ: 
Արժեքի նվազեցմամբ չափվում է այն ռիսկը, որ Բանկը չի կարողանա վաճառել գրավի առարկան 
ակնկալվող շուկայական արժեքին հավասար գնով: Անշարժ գույքի և հիմնական միջոցների 
համար նման նվազեցումը սովորաբար տատանվում է շուկայական արժեքի 20%-ից 40%-ի 
միջակայքում: Ղեկավարությունն իրականացնում է գրավի շուկայական արժեքների մոնիտորինգ 

և պահանջում ապահովման հավելյալ միջոց՝ հիմնական համաձայնագրին համապատասխան, 
ինչպես նաև հետևում է ստացված ապահովման միջոցների շուկայական արժեքին՝ վարկի 
արժեզրկման պահուստի բավարարության ստուգման ընթացքում: Համախառն վարկային 
պորտֆելի վերլուծությունն ըստ ապահովվածության ներկայացված է ծան. 17-ում:  
 

Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ֆինանսական ակտիվների գծով վարկային ռիսկի առավելագույն 
սահմանաչափը  ներկայացված է ստորև՝  
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2018 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  

2017թ․  
դեկտեմբերի 31-ի  

դրությամբ 

ԱԿՏԻՎՆԵՐ    

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ      34,549,565        40,007,250  

Ներդրումային արժեթղթեր      28,968,524       31,276,208 

Բանկերից ստացվելիք գումարներ 1,061,361         2,884,563  

Հակադարձ հետգնման պայմանագրերի գծով ստացվելիք 
գումարներ        2,718,140        12,142,142  

Հաճախորդներին տրված վարկեր 206,416,531    173,066,076  

Այլ ֆինանսական ակտիվներ         1,571,583          1,251,153  

Ընդամենը առավելագույն վարկային ռիսկ 275,285,704  260,627,392 

 
 

2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո կիրառվող վարկային ռիսկի չափման 
մեթոդաբանությունը  

Ռիսկերի կառավարման նպատակներով վարկային ռիսկերի գնահատումը բարդ է և պահանջում 
է մոդելների կիրառում, քանի որ շուկայական պայմաններով, ակնկալվող դրամական հոսքերով և 
ժամանակային փոփոխություններով պայմանավորված վարկային ռիսկը կարող է տարբերվել: 

Ակտիվների պորտֆելի վարկային ռիսկի գնահատումը պահանջում է հետագա գնահատումներ 
կատարել՝ կապված դեֆոլտի, դրանից բխող կորուստների գործակիցների և կոնտրագենտների 
միջև դեֆոլտի կորելացիաների հավանականության հետ։ 

 Բանկը վարկային ռիսկը գնահատում է դեֆոլտի հավանականության (PD), դեֆոլտից 
առաջաջացած վնասի (LGD) և դեֆոլտի ժամանակ գործիքի արժեք (EAD)։ Սա մոտ է ԱՎԿ-ի չափման 
նպատակով կիրառված մոտեցմանը՝ համաձայն ՖՀՄՍ 9-ի։ 

ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն՝ Բանկն օգտագործում է արժեզրկման «եռափուլ» մոդել՝ վարկի սկզբնական 

ճանաչումից հետո որակի փոփոխությունների հիման վրա, որն ամփոփված է ստորև.  

• Սկզբնական ճանաչման պահին վարկային տեսանկյունից չարժեզրկված ֆինանսական 
գործիքը դասակարգվում է «փուլ 1-ում», որի վարկային ռիսկը շարունակաբար 
վերահսկվում է Բանկի կողմից։ 

• Եթե սկզբնական ճանաչումից հետո հայտնաբերվում է վարկային ռիսկի զգալի աճը (SICR), 
ապա ֆինանսական գործիքը տեղափոխվում է «փուլ 2», սակայն դեռևս չի համարվում 

վարկային տեսանկյունից արժեզրկված: 
• Եթե ֆինանսական գործիքը վարկային տեսանկյունից արժեզրկված է, ապա այն 

տեղափոխվում է «փուլ 3»: 

• Փուլ 1-ում ֆինանսական գործիքների ԱՎԿ/ECL-ը չափվում է առաջիկա 12 ամիսների 
ընթացքում ակնկալվող վարկային կորուստների տվյալ մասին համարժեք գումարով, որոնք 
առաջանում են առաջիկա 12 ամիսների ընթացքում հնարավոր դեֆոլտի 
իրադարձությունների հետեւանքով։ 2-րդ կամ 3-րդ փուլերում գործիքների ԱՎԿ-ն չափվում է՝ 

հիմնվելով գործողության ողջ ընթացքում ակնկալվող վարկային կորուստների վրա: 
• ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն, ԱՎԿ-ի չափման համապարփակ հայեցակարգը պետք է հաշվի առնի 

նաև կանխատեսումներ։  
• Ձեռք բերված կա սկզբնապես վարկային տեսանկյունից արժեզրկված ֆինանսական 

ակտիվներն այն ակտիվներն են, որոնք արժեզրկված են սկզբնական ճանաչման ժամանակ։ 
Դրանց ԱՎԿ-ն մշտապես չափվում է գործողության ողջ ընթացքի համար (փուլ 3)։ 

ԱՎԿ-ները կարող են չափվել կորուստների գծով պահուստների միջոցով՝ ստորև նշվածների 

համարժեք գումարի չափով՝ 

• Վարկի գործողության ողջ ընթացքում ԱՎԿ, որոնք արդյունք են ֆինանսական գործիքի 
արժեզրկման իրադարձությունների, և որոնք կարող են տեղի ունենալ հաշվետու 

ժամանակաշրջանին հաջորդող 12 ամիսների ընթացքում (ինչպես նշված է փուլ 1-ում), կամ 

• Վարկի գործողության ողջ ընթացքում ԱՎԿ, այսինքն՝ ԱՎԿ, որն արդյունք է ֆինանսական 
գործիքի գործողության ընթացքում հնարավոր դեֆոլտային իրադարձությունների (ինչպես 
նշված է փուլ 2-ում և 3-ում)։ 
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Լիարժեք ԱՎԿ-ի դեպքում ֆինանսական գործիքի համար պահանջվում է կորուստների գծով 
պահուստներ, եթե այդ ֆինանսական գործիքի վարկային ռիսկը զգալիորեն ավելացել է 
սկզբնական ճանաչումից հետո: Մնացած բոլոր այլ ֆինանսական գործիքների դեպքում ԱՎԿ-ները 
չափվում են 12-ամսյա ԱՎԿ-ին համարժեք գումարի չափով։ 

Չօգտագործված վարկային գծերի և ֆինանսական երաշխիքի պայմանագրերի դեպքում ԱՎԿ-ն 
չափվում է՝ հիմնվելով 100% «վարկային ռիսկի փոխարկման գործոնների» (Credit Conversion 
Factor) վրա։ 

Ֆինանսական հաստատություններից, միջբանկային ավանդներից և թղթակցային հաշիվներից 
ստացվան ենթակա գումարները, պարտքային գործիքներում ներդրումները ենթակա են 
արժեզրկման՝ հիմնվելով 12-ամսյա ԱՎԿ-ի վրա։ Հաճախորդների մասով դեֆոլտի 

հավանականության և LGD-ի հաշվարկները ստացվում են միջազգային վարկանիշային 
գործակալությունների (Moody's, Fitch, S & P) տրամադրած վարկային վարկանիշի վերաբերյալ 
տեղեկատվությունից: 

Այլ դեբիտորական պարտքերի գծով ակնկալվող վարկային կորուստների համար նախատեսված 
պահուստը հաշվարկվում է անհատական հիմունքով`կիրառելով հաճախորդի վարկային կորստի 
պահուստի դրույքաչափը: Եթե հաճախորդը բանկում վարկային ռիսկ չի ունենում, ապա 
օգտագործվում են հաճախորդի վարկային վարկանիշը և համապատասխան դեֆոլտի 

հավանականությունն ու LGD-ն: Բացի այդ, գնահատվում է նաև դեբիտորական պարտքի 
ակնկալվող ռիսկը։ Եվ վերջապես, ԴՀ-ները, LGD-ները և ակնկալվող ժամանակահատվածը 
բազմապատկվում են՝ վարկային ակնկալվող պահուստը դեբիտորական պարտքերի համար 
հաշվարկելու համար: 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 

Վարկառուների վարկային ռիսկերի գնահատման նպատակով Բանկը մշակել է ՖՀՄՍ 9-ի 
պահանջների վրա հիմնված մեթոդաբանությունը։  

Ակնկալվող վարկային կորուստները Բանկը չափում է անհատական, իսկ վարկային  
պորտֆելների դեպքում՝ հավաքական հիմունքով, որոնք համանման վարկային ռիսկի 
հատկանիշներ ունեն: 

Անհատապես նշանակալի վարկային ռիսկը համարվում է այն վարկառուների կամ 
փոխկապակցված վարկառուների խումբը, որոնք ռիսկը գերազանցում է կանոնադրական 
կապիտալի 1 տոկոսը։ Բացի այն, նրանց պետք է վարկային ռիսկի զգալի աճի հատկանիշներ 

դրսևորեն, ինչպիսիք են ժամկետանց օրերի ավելացումը կամ զգալի ֆինանսական 
դժվարությունները։  

Վարկային ռիսկի զգալի աճը, կամ արժեզրկումից կորստի բացահայտման նպատակով Ռիսկերի 
կառավարման վարչությունը վերլուծում է վարկառուների իրացվելիության, վճարունակության, 
բիզնես գործունեության և ֆինանսական ռիսկերի առկայության, ժամկետանց, 
վերակազմակերպման, վարկային վարկանիշների և գրավադրումների իրական արժեքների 
մասին տեղեկատվությունը։ 

Անհատապես նշանակալի ռիսկերի ԱՎԿ-ն, որոնք վարկային ռիսկի գալի աճի հատկանիշների են 
դրսևորում, չափվում է անհատական հիմունքով։ Անհատապես նշանակալի ռիսկերի ԱՎԿ-ն, որոնք 
վարկային ռիսկի գալի աճի հատկանիշներ չեն դրսևորում, չափվում են հավաքական հիմունքով։  

Անհատական հիմունքով ԱՎԿ-ի չափումը 

Անհատապես գնահատված վարկերի համար ԱՎԿ-ները չափվում են որպես պայմանագրով 
Բանկին տրվելիք դրամական միջոցների հոսքերի և բազմաթիվ ապագա տնտեսական 
սցենարների վերլուծման արդյունքում Բանկի կողմից ակնկալվող դրամական միջոցների հոսքերի 

տարբերության ներկա արժեք, որը զեղչվում է արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով: Բացի 
այդ, հաշվի են առնվում նաև վարկի գծով գրավադրված ցանկացած ակտիվների մարումը և 
իրացումը։  

Բանկը, որպես կանոն, գնահատում է գրավի իրացման արժեքը՝ հիմք ընդունելով 2 տարին որպես 
հավաքագրման և գնահատման՝ 25 տոկոսով կրճատում կատարելու ժամկետ։ Ընդհանուր 
մոտեցումը փոփոխվում է կախված առանձին դեպքերից, եթե այլ հանգամանքները ցույց են 

տալիս, որ հավաքագրման և գնահատման կրճատում կատարելու ընդհանուր ժամկետը ողջամիտ 
չեն։ 
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Հավաքական հիմունքով ԱՎԿ-ի չափումը 

ԱՎԿ-ի չափման հիմնական ելակետային տվյալները հետևյալ փոփոխականների ժամկետային 
կառուցվածքն է՝  
• Դեֆոլտի հավանականություն (PD), 

• Դեֆոլտի դեպքում կորստի չափը (LGD), 
• Դեֆոլտի ժամանակ գործիքի արժեքը (EAD) 
 

Այս պարամետրերը հիմնականում ստացվում են ներքին օգտագործման վիճակագրական 
մոդելներից և այլ պատմական տվյալներից։ Դրանք կարգավորվում են կանխատեսումների 
արտացոլման նպատակով։ 

Հավաքական գնահատումն իրականացվում է վարկառուի մակարդակով, այլ ոչ թե պայմանագրի 
մակարդակով։ 

Սեգմենտավորում 

Հավաքական հիմունքով գնահատված վարկերը խմբավորված են ըստ իրենց վարկային ռիսկի 
հատկանիշների: Նման հատկանիշները ներառում են. 

• Սեգմենտը/հատվածը 
• Ժամկետանց օրերը 

• Վերակազմակերպում 
• Ապահովվածություն  
 

ԱՎԿ-ի՝ հավաքական հիմունքով գնահատման ենթակա պորտֆելները բաժանվում են 5 
սեգմենտների կամ հատվածների. Հաճախորդներ, հիփոթեք, արտադրություն, 
գյուղատնտեսություն, այլ։ 

Դեֆոլտի սահմանումը 

 

ԱՎԿ-ի սահմանման համար կարևոր է սահմանել դեֆոլտը։ Վերջինիս սահմանումն իրենից 
ներկայացնում է ԱՎԿ-ի չափի գնահատումը։ Ստորև նշվածները Բանկը համարում է դեֆոլտի 
իրադարձություն. 

• Վարկառուն ունի ավելի քան 90 օր ժամկետանց որևէ նյութական վարկային 
պարտավորություն Բանկին՝ հավաքական հիմունքով գնահատվող վարկերի պարագայում, 

• Վարկառուի վարկը մեկից ավելի անգամ վերակազմակերպվել է, 

• Վարկառուի՝ Բանկին ունեցած պարտավորությունների ամբողջական վճարման 
հավանականության բացակայություն, վերջինիս պարտքերը դուրս գրված են կամ իրացվել 
են զգալի զեղչով և վարկառուն սնանկ ճանաչվելու նպատակով դատական գործընթացում է 
գտնվում։ 

Վարկառուի՝ իր վարկային պարտավորությունների չկատարման հավանականության 
գնահատման ժամանակ Բանկը հաշվի է առնում որակական և քանակական ցուցանիշները։ 

Դեֆոլտի գնահատման համար Բանկն օգտվում է տեղեկատվության բազմաթիվ աղբյուրներից, 
որոնք պատրաստվում են կազմակերպության ներսում, կամ ստացվում արտաքին աղբյուրներից։  

Գնահատվող տեղեկությունը կախված է նաև բացահայտման կարևորությունից։ Որակական 
ցուցանիշները, ինչպիսիք են վարկառուի ֆինանսական վիճակի հնարավոր վատթարացման 
մասին արտաքին աղբյուրից ստացված տեղեկությունները ծառայում են որպես վերլուծության 
կարևոր տվյալներ և օգտագործվում ԱՎԿ-ի անհատական հիմունքով գնահատման համար 
վարկերի բացահայտման նպատակով, եթե վարկառուի ներկայացրած ռիսկը էականորեն զգալի 

շեմից ավելի բարձր է։   

 

Վարկային ռիսկի նշանակալի աճ 

Բանկը վերահսկում է արժեզրկման պահանջներին ենթակա բոլոր ֆինանսական ակտիվները՝ 
գնահատելու դրանց սկզբնական ճանաչումից ի վեր վարկային ռիսկի նշանակալի աճը։ Վարկային 

ռիսկի նշանակալի աճի դեպքում Բանկը կչափի կորուստների գծով պահուստները՝ հիմնվելով 

գործողության ողջ ընթացքում, այլ ոչ 12-ամսյա, ԱՎԿ-ի վրա։ 

Ֆինանսական գործիքի՝ դրանց սկզբնական ճանաչումից ի վեր վարկային ռիսկի նշանակալի աճի 
գնահատման ժամանակը Բանկը հաշվի է առնում որակական և քանակական տեղեկությունները, 
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որոնք ողջամիտ են և հիմնավորված։ Վարկառու վարկային վարկանիշի զգալի վատթարացումը, 
գրավի արժեքի զգալի նվազումը կարող են համարվել վարկային ռիսկերի զգալի չափով 
ավելացման որակական ցուցանիշեր, որոնք օգտագործվում են ԱՎԿ-ի անհատական հիմունքով 
գնահատման համար նախատեսված վարկերի բացահայտման համար, եթե վարկառուի 

ներկայացրած ռիսկը զգալիորեն բարձր է էականորեն նշանակալի շեմից։ 

Երբ ակտիվը դառնում է 30 օր ժամկետանց, Բանկը համարում է, որ վարկային ռիսկի զգալի աճ է 
տեղի ունեցել և ակտիվը գտնվում է արժեզրկման մոդելի 2-րդ փուլում, այսինքն՝ կորուստների 
գծով պահուստները գնահատվում են գործողության ողջ ընթացքի ԱՎԿ/ECL-ով: 

ԴՀ մոդելը 

Յուրաքանչյուր խմբի համար ԴՀ-ի չափը որոշելու համար Բանկն օգտագործում է միգրացիայի 

մատրիցների մեթոդաբանություն, որը կիրառում է պատմական տվյալների, 
պարտավորությունների չկատարման և դեֆոլտի փորձի վիճակագրական վերլուծությունները 
վարկերի գումարը հուսալիորեն գնահատելու համար, որոնք, ի վերջո, կարժեզրկվեն՝ մինչև 
հաշվեկշռային ամսաթիվը տեղի ունեցած իրադարձությունների արդյունքում: Համանման խմբի 
դիտարկման համար ընտրվել է յոթ տարվա ժամկետ՝ 2012 թվականի հունվարից մինչև 2018 
թվականի դեկտեմբերը։ Դիտարկվող ժամանակահատվածում պատրաստվեցին մեկամսյա 
միգրացիայի մատրիցները։ 

Միգրացիայի մատրիցներն օգտագործվում են հավաքական հիմունքով գնահատման 
յուրաքանչյուր խմբի դեֆոլտի 12-ամսյա հավանականությունը հաշվարկելու համար։ Դրանից 
ելնելով, հաշվարկվում են հետագա տարիների սահմանային ԴՀ-ները, մինչև սպառվի պորտֆելի 
մարման ժամկետը։ ԴՀ-ի հաշվարկներ համար դեֆոլտ է սահմանվել 90 օր ժամկետանց դեպքը։ 
Դիտարկվող ժամանակահատվածում առնվազն մեկ անգամ արժեզրկված վարկառուն համարվում 
է արժեզրկված դիտարման ողջ մնացած ժամանակահատվածում։  

Ժամկետային (Point in Time PDs) ԴՀ-ները հաշվարկելու համար Բանկը տարբեր մակրո 

սցենարների ներքո կիրառում է նաև կանխատեսումներ։ 

LGD մոդել 

Արժեզրկման մոդելի բաղադրիչներից մեկը դեֆոլտի դեպքում կորստի չափն է, այսինքն՝ 
հաշվարկվում է դեֆոլտի դեպքում կորուստը։ Այն չափելու համար ըստ սեգմենտների 
արժեզրկված ռիսկերը նվազեցվում են գրավադրված դեպոզիտների և գրավադրված գույքի 
զեղչված իրացվելիության արժեքի չափով՝ կիրառելով հավաքագրման 2 տարվա ժամկետը և 

գնահատման 25 տոկոս կրճատումը։ Չապահովված ակտիվների LGD մոդելներում հաշվի են 
առնվում արժեզրկված ակտիվների մարման դրույքաչափերը։ LGD-ները չափվում են սեգմենտի, 
այլ ոչ թե առանձին վարկառուի մակարդակով։ 

EAD մոդել 

EAD-ն դեֆոլտի դեպքում ակնկալվող ռիսկն է։ Բանկը EAD-ն ստանում է կոնտրագենտի համար 
ներկայացրած ընթացիկ/ներկա ռիսկից և ընթացիկ գումարի հնարավոր փոփոխություններից, 
որոնք նախատեսված են ամորտիզացիա ներառող պայմանագրով։  

Կանխատեսումների ներառում 

ԱՎԿ-ի չափման ժամանակ Բանկն կանխատեսված տեղեկություններ է օգտագործում։ Այդ 
տեղեկությունները ներառում են դրամավարկային քաղաքականություն սահմանող մարմինների 
կողմից հրապարակված տնտեսական տվյալները և կանխատեսվող տնտեսական ցուցանիշները։ 
Դեֆոլտի հավանականության որոշմանը մասնակցում են հետևյալ մակրոտնտեսական 
փոփոխականները. սպառողական գների համաթիվը, ԱՄՆ դոլար-ՀՀ դրամ փոխարժեքը և ՌԴ 
ռուբլի-ՀՀ դրամ փոխարժեքը։ Դրանք հանգեցնում են դեֆոլտի տարբեր հավանականությունների։ 

Այս տարբեր փոփոխականների համակողմանի վերլուծումը կամ կշռումը դեֆոլտի միջին կշռված 
հավանականության հիմքն է կազմում, որն օգտագործվում է ԱՎԿ-ի հաշվարկների համար։ 12-
ամսյա ԱՎԿ-ն (փուլ 1-ի վարկեր) չափվում է միայն 12 ամսվա ԴՀ-ով։ Գործողության ամբողջ 
ընթացքի ԱՎԿ-ն (փուլ 2-ի և 3-ի վարկեր) չափվում է բոլոր տարեկան սահմանային ԴՀ-ներով՝ 
մինչև վարկի մարման ժամկետի ավարտը։ 

Մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումներն իրենց տարբեր սցենարների և կշիռների 

հետ միասին հրապարակվում են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության և Արժույթի 
միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) կողմից։ 
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ԱՎԿ-ի հաշվարկ 

 
Յուրաքանչյուր խմբի/սեգմենտի համար սահմանային ԴՀ-ն և LGD-ն որոշելուց հետո վարկային 
կորուստների գծով պահուստների վերջնական հաշվարկ է կատարվում։ Այն կախված է խմբերի 
ռիսկի հատկանիշներից. փուլ 1-ի խմբերի համար (31-ից պակաս ժամկետանց օր) հաշվարկվում 
է 12-ամսյա ԱՎԿ-ն, իսկ փուլեր 2-ի և 3-ի խմբերի համար (ավելի քան 90 օր ժամկետանց կամ 
վերակազմակերպված վարկեր) հաշվարկվում է ամբողջական ԱՎԿ-ն։ Վարկային պորտֆելի LLP-ի 

հաշվարկման արդյունքները հնարավորություն են տալիս տանալ հավաքական հիմունքով 
գնահատման 5 խմբերից յուրաքանչյուրի արժեզրկման միջին դրույքաչափը։ Այս դրույքաչափերը 
կիրառվում են մինչև ամբողջ մոդելի հաջորդ հերթական վերահաշվարկ կատարելը արկային 
կորուստների գծով պահուստներ ձևավորելու համար։ Արժեզրկման մոդելի վերահաշվարկը մեկ 

անգամ կատարվել է 2018 թվականին, իսկ վերջինը կատարվել է 2018 թվականի դեկտեմբերին՝ 
վերջին հասանելի տվյալների հիման վրա։  

Բանկը կիրառում է սքորինգային համակարգը վարկային ռիսկի աստիճանի գնահատման համար՝ 

որպես ԴՀ-ի ժամանակային կառուցվածքի որոշման հիմնական ելակետային տվյալ։ Բանկը 
հավաքագրում է իր վարկային ռիսկերի արդյունավետության և արժեզրկման մասին տվյալներ, 
որոնք վերլուծության են ենթարկվում ըստ վարկառուի և արտադրանքի տեսակի, ինչպես նաև 
ըստ վարկային ռիսկի աստիճանի։ Գնահատվող պորտֆելով պայմանավորված, օգտագործվում են 
թե՛ ներքին, թե՛ արտաքին տվյալները։ Ստորև ներկայացված աղյուսակում նկարագրվում են 
Բանկի վարկային ռիսկի աստիճանները։ 

 
Ստորև աղյուսակում ներկայացված է Բանկի վարկային ռիսկերի մակարդակները․ 

 

Վարկային ռիսկերի մակարդակներ Նկարագրություն 

   
AAA Ցածր ռիսկային 
AA Ցածր ռիսկային 
A Ցածր ռիսկային 
BBB Միջին ռիսկային  
BB Միջին ռիսկային 
B Դիտարկվող (մոնիտորինգ) 
C Արժեզրկման հայտանիշով  
D Արժեզրկված 
   

 
 
 

Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների զտում 
 

Ստորև աղյուսակներում նշված բացահայտումները ներառում են ֆինանսական ակտիվներ և 

պարտավորություններ, որոնք՝  
 

• Հանշվանցվում են Բանկի ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում կամ  

• Ենթակա են հարկադիր զտման գործընթացմերի կամ նմանատիպ հանաձայանգրերի, որոնք 
ընդգրկում են նմանապիպ ֆինանսական գործիքներ, անկախ այն բանից, արդյոք նրան 
հաշվանցվել են ֆինանսական վիծակի մասին հաշվետվությունում:  

 
Նմանատիպ համաձայնագրերը ներառում են ածանցյալ քլիրինգային համաձայնագրեր, 
միջազգային հետգնման պայմանագրեր, և միջազգային արժեթղթերի վարկավորման 
համաձայնագրեր: Նմանատիպ ֆինանսական գործիքները ներառում են ածանցյալ գործիքներ, 

վաճառքի և հետգնման պայմանագրեր, հակադարձ վաճառքի և  հետգնման պայմանագրեր, 
արժեթղթերի փոխատվության և  վարկավորման պայմանագրեր: Այնպիսի ֆինանսական 
գործիքներ, ինչպիսիք են վարկերը և  ավանդները, չեն բացահայված ստորև աղյուսակում, եթե 
չեն հաշվանցվել ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում:  

Բանկը ստանում, ընդունում և  տրամադրում է գրավ կանխիկ միջոցների և շուկայական 
արժեթղթերի տեսքով վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի, հակադարձ վաճառքի և հետգնման 
պայմանագրերի մասով:   
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Այսպիսի գրավը ենթակա է տվյալ ոլորտի ստանդարտ պահանջներին: Սա նշանակում է, որ  որպես 
գրավ ստացված/տրամադրված արժեթղթերը կարող են գրավադրվել կամ վաճառվել գործարքը 
ընթացքում, բնայց պետք է վերադարձվեն գործարքի ժամկետի ավարտին: Պայմանները իրավունք 
են տալիս նաև յուրաքանչյուր կողմին դադարեցնել համապատասխան գործարքները այն 

ժամանակ, երբ հետևյալ կողմը չի կարողանա գրավ տրամադրել:   
 
Վերոնշյալ համաձայնությունները չեն համապատասխանում հաշվանցման հատկանիշերին 
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, քանի որ դրանք առաջացնում են ճանաչված 
գումարների դուրսգրման իրավունք, որը ուժի մեջ է մտում միայն Բանկի կամ գործընկերոջ 
դեֆոլտային իրադարձությունից, անվճարունակությունից կամ սնանկությունից հետո:  

 

Ստորև աղյուսակում ներկայացված է զտման ենթակա ֆինանսական ակտիվների և 
պարտավորությունները 2018թ․ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ. 

 
 

 

Ֆինանսական 
ակտիվ/պարտավոր
ության տիպեր 

 

Ֆինանսական 
ակտիվ/պար
տավորությու
ն ճանաչված 
համախառն 
գումարներ  

Ֆինանսական 
վիճակի մասին 

հաշվետվություն
ում զտված 

ֆինանսական 
ակտիվ/պարտա

վորություն 
ճանաչված 

համախառն 
գումարներ  

Ֆինանսական 
վիճակի 

մասին 
հաշվետվությո

ւնում 
ներկայացված 
ֆինանսական 

ակտիվ/պարտ
ավորությունն

երի զուտ 
գումարներ 

 

Ֆինանսական վիճակի 
մասին 

հաշվետվությունոմ 
ներկայացված չզտված 

գումարներ   

 

Ֆինանսական 
գործիքներ (ոչ 

դրամային 
գրավ)  

Ստացված 
դրամային 

գրավ  
Զուտ 

գումար  

հետգնման 
պայմանագրերի գծով 
ստացվելիք 
գումարներ 

 

2,718,140   -  2,718,140    (2,718,140)   -  - 

Ընդամենը 
ֆինանսական 
ակտիվներ 

 

2,718,140  -  2,718,140   (2,718,140)   -  - 

 
Ստորև աղյուսակում ներկայացված է զտման ենթակա ֆինանսական ակտիվների և 
պարտավորությունները 2017թ․ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ. 

 

 

Ֆինանսական 
ակտիվ/պարտավո
րության տիպեր 

 

Ֆինանսական 
ակտիվ/պար
տավորությու
ն ճանաչված 
համախառն 
գումարներ  

Ֆինանսական 
վիճակի մասին 

հաշվետվություն
ում զտված 

ֆինանսական 
ակտիվ/պարտա

վորություն 
ճանաչված 

համախառն 
գումարներ  

Ֆինանսական 
վիճակի 

մասին 
հաշվետվությ

ունում 
ներկայացվա

ծ 
ֆինանսական 
ակտիվ/պար
տավորությու

նների զուտ 
գումարներ 

 

Ֆինանսական վիճակի 
մասին 

հաշվետվությունոմ 
ներկայացված չզտված 

գումարներ   

 

Ֆինանսական 
գործիքներ (ոչ 

դրամային 
գրավ)  

Ստացված 
դրամային 

գրավ  
Զուտ 

գումար 

Հակադարձ 
հետգնման 
պայմանագրերի 

գծով ստացվելիք 
գումարներ 

 

12,142,142   -  12,142,142   (12,142,142)   -  - 

Ընդամենը 
ֆինանսական 
ակտիվներ 

 

12,142,142  -  12,142,142   (12,142,12)   -  - 

             

 
 

Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների համախառն գումարները , որոնք 
ներկայացված են վերը նշված աղյուսակում, ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում 
ներկայացված են ամորտիզացված արժեքով։ 
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Իրացվելիության ռիսկ 

 

Իրացվելիության ռիսկն այն ռիսկն է, որ Բանկն իր պարտավորությունները կատարելու համար 
կդժվարանա բավարար միջոցներ ներգրավելու։ Իրացվելիության ռիսկն առաջանում է 

ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետայնության անհամապատասխանության 
դեպքում։  
Ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետայնության և տոկոսադրույքի 
համապատասխանեցումը և/կամ վերահսկվող անհամապատասխանեցումը առանցքային դեր 
ունի ֆինանսական կազմակերպությունների, այդ թվում՝ Բանկի, կառավարման գործընթացում։   
 

Ֆինանսական կազմակերպությունները սովորաբար չեն ունենում ամբողջովին 

համապատասխանեցված ակտիվներ և պարտավորություններ, քանի որ բիզնես գործարքները 
հաճախ ունենում են անորոշ ժամկետներ և տարբեր բնույթներ են կրում։ 
Չհամապատասխանեցված դիրքը կարող է բարձրացնել եկամտաբերությունը, բայց միևնույն 
ժամանակ մեծացնել նաև կորստի ռիսկը։  
Բանկի կողմից իրացվելիության ռիսկի կառավարման նպատակն է ցանկացած պահի ապահովել 
բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ դրամական միջոցների հոսքերի հետ կապված 

պարտավորությունները մարելու համար։ Բանկի իրացվելիության ռիսկի կառավարման 
քաղաքականությունն ուսումնասիրվում և հաստատվում է ղեկավարության կողմից։ 
 
Բանկն ակտիվորեն ձգտում է պահպանել ֆինանսավորման աղբյուրների կայուն կառուցվածքը, 
որը ներառում է բանկերից, օտարերկրյա և միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից 
ստացված կարճաժամկետ և երկարաժամկետ վարկեր, իրավաբանական և ֆիզիկական անձ 
հաճախորդների ավանդներ, ինչպես նաև բարձր իրացվելիի ակտիվների պորտֆելներ՝ 

իրացվելիության անկանխատեսելի պահանջներն արագ ու սահուն կերպով բավարարելու 

համար։ 
Բանկի իրացվելիության կառավարման քաղաքականությունը պահանջում է․ 
 
• դրամական միջոցների հոսքերի կանխատեսում՝ ըստ հիմնական արժույթների, և այս հոսքերի 

հետ կապված պահանջվող իրացվելի ակտիվների մակարդակի դիտարկում, 
• ֆինանսական աղբյուրների տարբերակված կառուցվածքի պահպանում, 

• պարտավորությունների կենտրոնացման և կառուցվածքի կառավարում, 
• պարտավորությունների ֆինանսավորման պլանավորում, 
• բարձր իրացվելիություն ունեցող ակտիվների պորտֆելի պահպանում, որը կարող է 

հեշտությամբ իրացվել դրամական միջոցների ներհոսքի դադարեցման դեպքում, 
• իրացվելիության և ֆինանսավորման ապահովման այլընտրանքային ապահովում, 
• օրենսդրական պահանջների հետ հաշվապահական հաշվեկշռում արտացոլված 

իրացվելիության ցուցանիշների համապատասխանության վերահսկում։ 
 
 

Գանձապետական ծառայությունը բիզնես ստորաբաժանումներից տեղեկատվություն է ստանում 

վերջիններիս ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների կառուցվածքի և ապագայում 
պլանավորվող գործունեությունից ակնկալվող դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ։ 
Այնուհետև, Գանձապետական ծառայությունը ձևավորում է կարճաժամկետ իրացվելի 
ակտիվների համապատասխան պորտֆել, որը հիմնականում կազմված է իրացվելի 
արժեթղթերից, բանկերին տրված վարկերից և այլ միջբանկային գործիքներից՝ Բանկում 
իրացվելիության բավարար մակարդակ ապահովելու նպատակով։    

                                                                                
Ռիսկերի վերլուծության և վերահսկման բաժինը վերահսկում է իրացվելիության օրական դիրքերը 
և պարբերաբար իրականացնում սթրես թեստեր՝ հաշվի առնելով շուկայի զարգացման նորմալ և 
պակաս բարենպաստ պայմաններ։ Շուկայի նորմալ պայմաններում Բանկի իրացվելիության 
դիրքը նկարագրող հաշվետվությունները ներկայացվում են Ռիսկերի կառավարման 
հանձնաժողով և ԱՊԿԿ շաբաթական կտրվածքով։ Բանկի իրացվելիության կառավարման 
վերաբերյալ որոշումները կայացվում են ԱՊԿԿ-ի կողմից և իրականացվում են Գանձապետական 

ծառայության կողմից։  

 
Իրացվելիության կառավարման նպատակով հաշվարկվող հիմնական ցուցանիշը բարձր իրացվելի 
ակտիվների և ցպահանջ պարտավորությունների սահմանային հարաբերակցությունն է։  Այս 
նպատակով բարձր իրացվելի ակտիվները ներառում են դրամական միջոցներ, նոստրո հաշիվներ, 
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պետական և կորպորատիվ պարտատոմսեր, որոնց համար գործում է ակտիվ ու իրացվելի շուկա 
և որոնք գրավադրված չեն կամ որոնց օգտագործումն այլ կերպ սահմանափակված չէ։  
Ցպահանջ պարտավորությունները ներառում են ցպահանջ ավանդներ և այլ ցպահանջ 
պարտավորություններ։ 

Ստորև ներկայացված աղյուսակը ցույց է տալիս ֆինանսական ակտիվներն ու 
պարտավորությունները ըստ ժամկետայնության 2018թ․ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ. 
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Ցպահանջ և 

մինչև  

1 ամիս   

1-ից 3  

ամիս   

3-ից 12  

ամիս   

Մինչև 12 ամիս, 

ենթահա 

նրագումար   

1-ից 5  

տարի   

Ավելի քան                     

5 տարի   

12 ամսից 

ավելի, ենթա 

հանրա 

գումար   

  

Ընդամենը 

ԱԿՏԻՎՆԵՐ                               

Դրամական միջոցներ և 
դրանց համարժեքներ 42,605,738                      -                          -      42,605,738                     -                      -      -   42,605,738 

Ներդրումային արժեթղթեր            -    89,007   7,189,810   7,278,817   12,700,082   9,020,561   21,720,643   28,999,460 

Բանկերին տրված վարկեր 
և փոխատվություններ 171,861   -                         -      171,861                      -      889,500   889,500   1,061,361 

Հակադարձ հետգնման 
պայմանագրերի գծով 
ստացվելիք գումարներ 2,718,140                        -                           -      2,718,140                      -                           -                          -      2,718,140 

Հաճախորդներին տրված 
վարկեր 6,642,880   16,065,198   55,888,905   78,596,983   111,615,546   16,204,002      127,819,548    206,416,531 
Այլ ակտիվներ 1,571,583   -    -   1,571,583   -   -   -   1,571,583 

Ընդամենը ակտիվներ 53,710,202   16,154,205   63,078,715   132,943,122   124,315,628   26,114,063   150,429,691   283,372,813 

 

 

 

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

                              

Բանկերի ավանդներ և 
մնացորդներ 7,196                     -                          -      7,196                     -      -                                             -      7,196 

Հաճախորդների ընթացիկ  
հաշիվներ և ավանդներ 70,060,915   18,476,534   60,220,494   148,757,943   15,612,458   7,126   15,619,584   164,377,527 

Այլ փոխառու միջոցներ 2,675,776   2,973,469   12,617,856   18,267,101   47,802,651   1,391,164   49,193,815   67,460,916 

Թողարկված պարտքային 
արժեթղթեր                  -                        -      37,039   37,039   5,530,776                   -      5,530,776   5,567,815 

Այլ պարտավորություններ 1,286,281   -   -   1,286,281   -   -   -   1,286,281 

Ընդամենը 
պարտավորություններ 74,030,168   21,450,003   72,875,389   168,355,560   68,945,885   1,398,290   70,344,175    238,699,735 

Զուտ դիրքը առ 
 31 դեկտեմբեր  2018թ. (20,319,966)   (5,295,798)   (9,796,674)   (35,412,438)   55,369,743   24,715,773   80,085,516   44,673,078 
Կուտակային դիրքը առ 
 31 դեկտեմբեր  2018թ. (20,319,966)   (25,615,764)   (35,412,438)       19,957,305   44,673,078         
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      2017 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 
 

  

Ցպահանջ և 

մինչև  

1 ամիս   

1-ից 3  

ամիս    

3-ից 12  

ամիս    

Մինչև 12 

ամիս, ենթահա 

նրագումար   

1-ից 5  

տարի   

Ավելի քան                     

5 տարի   

12 ամսից 

ավելի, ենթա 

հանրա 

գումար   

  

Ընդամենը  

ԱԿՏԻՎՆԵՐ                               

Դրամական միջոցներ և 
դրանց համարժեքներ 49,012,237                      -                          -      49,012,237                     -                      -                        -      49,012,237 

Ներդրումային արժեթղթեր            -    354,875   5,596,388   5,951,263   19,942,896   5,413,021   25,355,917  31,307,180 

Բանկերից ստացվելիք 
գումարներ 194,086   1,741,921    328,556   2,264,563                      -      620,000        620,000   2,884,563 

Հակադարձ հետգնման 
պայմանագրերի գծով 
ստացվելիք գումարներ 12,142,142                        -                           -      12,142,142                      -                           -                          -      12,142,142 

Հաճախորդներին տրված 
վարկեր 7,706,083   14,475,847   47,810,712     69,992,642    88,576,164   14,497,270   103,073,434   173,066,076 

Այլ ֆինանսական 
պարտավորություններ 1,251,153   -   -   1,251,153   -   -   -   1,251,153 

Ընդամենը ակտիվներ 70,305,701      16,572,643   53,735,656   140,614,000   108,519,060   20,530,291   129,049,351   269,663,351 

 

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                               

Բանկերի ավանդներ և 
մնացորդներ 29,647                     -                          -      29,647                     -      -                                             -              29,647 

Հաճախորդների ընթացիկ  
հաշիվներ և ավանդներ 56,458,612   15,532,885      56,210,349   128,201,846   12,559,421   12,479   12,571,900   140,773,746 

Այլ փոխառություններ 3,035,142       3,093,174   16,291,037   22,419,353    60,139,487   1,225,571    61,365,058    83,784,411 

Այլ ֆինանսական 
պարտավորություններ 703,221   1,836   617,911   1,322,968   15,602      15,602   1,338,570 

Ընդամենը 
պարտավորություններ 60,226,622   18,627,895   73,119,297   151,973,814   72,714,510   1,238,050   75,952,560   225,926,374 

Զուտ դիրքը առ 
 31 դեկտեմբեր  2017թ. 10,079,079   (2,055,252)   (19,383,641)   (11,359,814)   35,804,550   19,292,241   55,096,791   43,736,977 

Կուտակային դիրքը առ 
 31 եկտեմբեր  2017թ. 10,079,079   8,023,827   (11,359,814)       24,444,736   43,736,977     

 
Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են Բանկի ֆինանսական պարտավորությունների ժամկետայնության վերլուծությունը 2018 թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ, հիմնվելով պայմանագրով նախատեսված չզեղչված պարտավորությունների մարման վրա.
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հազ. դրամ  Ցպահանջ և 
մինչև 1 ամիս   1-ից 3 ամիս   

3-ից 6  
ամիս   6-ից   12 ամիս   

Ավելի քան                
1 տարի   

 Արտահոսքի 
ընդհանուր 

 համախառն գումար 

Ոչ ածանցյալ 
պարտավորություններ 

  
                      

Բանկերի ավանդներ և 
մնացորդներ 

  
7,196   

                        
-      

                                  
-      

                              
-      

                             
-      7,196 

Հաճախորդների ընթացիկ 
հաշիվներ և ավանդներ 

  
70,095,711   18,791,712   22,950,505   39,755,442   16,775,230   168,368,600 

Այլ փոխառություններ   2,699,096   3,202,445   4,399,692   11,480,657   55,273,199   77,055,089 

Թողարկված արժեթղթեր   
                           

-      
  

  177,919   177,919   6,178,959   6,534,797 - 
Այլ ֆինանսական 
պարտավորություններ 

  
277,575   19,140   450,000   539,566                   -   1,286,281 

Ընդամենը 
 ֆինանսական 
պարտավորություններ 

  
73,079,578   22,013,297   27,978,116   51,953,584   78,227,388   253,251,963 

Վարկավորման 
պարտավորվածություններ 

  
31,271,967   -   -   -   -   31,271,967 

 
Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են Բանկի ֆինանսական պարտավորությունների ժամկետայնության վերլուծությունը 2017 թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ՝ հիմնվելով պայմանագրով նախատեսված չզեղչված պարտավորությունների մարման վրա. 
 

հազ. դրամ  Ցպահանջ և մինչև 
1 ամիս  1-ից 3 ամիս  

3-ից 6  
ամիս  6-ից   12 ամիս  

Ավելի քան                
1 տարի  

Արտահոսքի ընդհանուր 
 համախառն գումար 

Ոչ ածանցյալ 
պարտավորություններ 

  
                      

Բանկերի ավանդներ և 
մնացորդներ 

  
29,647   

                        
-      

                                  
-      

                              
-      

                             
-      29,647 

Հաճախորդների ընթացիկ 
հաշիվներ և ավանդներ 

  
56,883,019   15,851,967   16,631,780   41,704,414   13,688,607   144,759,786 

Այլ փոխառություններ   3,183,870   3,375,917   4,014,120   15,697,943   70,354,116   96,625,966 

Այլ ֆինանսական 
պարտավորություններ 

  
233,989   

                        
-      600,000   504,581   

                             
-      1,338,570 

Ընդամենը 
ֆինանսական 
պարտավորություններ 

  
60,330,525   19,227,884   21,245,900   57,906,938   84,042,723   242,753,970 

Վարկավորման 
պարտավորվածու-
թյուններ 

  
25,500,364   -   -   -   -   25,500,364 
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Վերոնշյալ աղյուսակում ներկայացված են ակտիվների և պարտավորությունների արտահոսքի 
ընդհանուր համախառն գումարները հաշվետու ամսաթվի դրությամբ, որոնք  ներառում են  
ապագայում հաշվարկվելիք տոկոսների գումարները։ 

 
Ղեկավարությունը հավատում է, որ չնայած ֆիզիկական անձնաց՝ ժամկետային ավանդները 
ժամկետից շուտ խզելու հանարավորությանը՝ սահմանված ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքով, և այն 
փաստին, որ հաճախորդների միջոցների 39%-ը ցպահանջ են, հաճախորդների միջոցների 
դիվերսիֆիկացիան ըստ քանակի և ըստ ավանդատուների և Բանկի անցած փորձը ցույց են տալիս, 
որ հաճախորդներից ներգրավված միջոցները հանդիսանում են երկարաժամկետ և կայուն 
ֆինանսավորման միջոց։   

 
Բանկը հաշվարկում է նաև իրացվելիության պարտադիր ցուցանիշներն օրական կտրվածքով ՀՀ 
ԿԲ պահանջների համաձայն: 2018թ. և 2017թ. ընթացքում Բանկի իրացվելիության ցուցանիշները 
համապատասխանում էին սահմանված պահանջներին։ 

 

 

 

2018 դեկտեմբեր 
(միջին ցուցանիշ) 

(աուդիտ չարված) 

2017 դեկտեմբեր 
(միջին ցուցանիշ) 

(աուդիտ չարված) 

Ն21-Ընդհանուր իրացվելիություն  
 (Բարձր իրացվելի ակտիվներ/Ընդհանուր ակտիվներ) 22.49% 

 
31.52% 

Ն22-Ընթացիկ իրացվելիություն      
 (Բարձր իրացվելի ակտիվներ/ցպահանջ 
պարտավորություններ) 105.13% 180.62% 

 
 

27.  Կապիտալի կառավարում  

 
ՀՀ ԿԲ-ն սահմանում և վերահսկում է Բանկերին անհրաժեշտ կապիտալի մակարդակը։ 
 
2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների 
հարաբերակցության ցուցանիշի (օրենսդրորեն սահմանված Կապիտալի համարժեքության 

ցուցանիշ) նվազագույն մակարդակը կազմում էր 12%  (2017թ-ին՝ 12%): 2018թ. և 2017թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի կապիտալի համարժեքության ցուցանիշը 
համապատասխանում էր սահմանված մակարդակին: 

Ստորև ներկայացված է ՀՀ ԿԲ-ի պահանջների համաձայն հաշվարկված կապիտալի 
համարժեքությունը  2018թ.-ի և 2017թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: 

 

Հազար ՀՀ դրամ 

2018թ. 

  

2017թ. 

           
Դեկտեմբեր 31 

(աուդիտ 
չարված) 

            
Դեկտեմբեր 31 

(աուդիտ 
չարված) 

Հիմնական կապիտալ       
Հիմնական կապիտալ 44,476,315   40,191,258 
Նվազեցումներ (5,182,465)   (3,685,719) 

Ընդամենը հիմնական կապիտալ 39,293,850   36,505,539 

        
Լրացուցիչ կապիտալ       
Լրացուցիչ կապիտալ 2,904,006   3,214,334 

Ընդամենը՝ լրացուցիչ կապիտալ 2,904,006   3,214,334 

Ընդամենը կապիտալ 42,197,856   39,719,873 

Ընդամենը ռիսկով կշռված ակտիվները՝ ներառյալ վարկային, 
շուկայական և գործառնական ռիսկերը 

304,354,270   272,970,849 

Կապիտալի համարժեքության նորմատիվ 13.86%   14.60% 
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 Ռիսկով կշռված ակտիվները չափվում են ռիսկերի կշռման գործակիցների հիերարխիայի 
միջոցով, որոնք դասակարգված են ըստ բնույթի և արտացոլում են յուրաքանչյուր ակտիվի և 
պայմանագրային կողմի հետ կապված վարկային, շուկայական և այլ ռիսկերի 
գնահատականները՝ հաշվի առնելով ցանկացած ընդունելի գրավ կամ երաշխավորություն: 
Նմանատիպ մոտեցում է կիրառվում չճանաչված պայմանագրային պարտավորվածությունների 
համար՝ որոշակի ճշգրտումներով՝ հնարավոր վնասի առավել պայմանական բնույթն արտացոլելու 

նպատակով: 

 

28.  Հետհաշվեկշռային հոդվածների գծով բանկի պայմանական պարտավորությունները 
 

Բանկը մշտապես ունի վարկեր տրամադրելու պարտավորվածություններ: Այս  

պարտավորվածություններն իրենցից ներկայացնում են հաստատված վարկեր և վարկային 
քարտերի սահմանաչափեր:     
     
Բանկը տրամադրում է ֆինանսական երաշխիքներ և ակրեդիտիվներ` հաճախորդների 
պարտավորությունների կատարումն երրորդ անձանց հանդեպ երաշխավորելու նպատակով: Այս 
պայմանագրերն ունեն ֆիքսված ժամկետներ՝ սովորաբար մինչև հինգ տարի:  
    

Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացված են պոտենցիալ և պայմանական 
պարտավորությունների պայմանագրային գումարներն ըստ դասերի: Աղյուսակում նշված 
պոտենցիալ պարտավորությունների գումարները ենթադրում են, որ գումարներն ամբողջովին 
տրամադրված են: Աղյուսակում ներկայացված երաշխիքների և ակրեդիտիվների գումարները 
ներկայացնում են առավելագույն հաշվապահական վնասը, որը կգրանցվի հաշվետու ամսաթվի 
դրությամբ, եթե պայմանագրային կողմերը չիրականացնեն իրենց կողմից ստանձնած 

պարտավորությունները:    
  

 Պայմանագրային գումար 

2018 թ. 
դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 
  

2017 թ. 
դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Վարկերի և վարկային գծերի գծով պարտավորվածություններ      15,774,469         11,811,460  

Երաշխիքներ  9,037,632       7,388,224  

Վարկային քարտերի գծով պարտավորվածություններ    6,092,770       5,850,401  

Ակրեդիտիվներ        367,096          450,279  

  31,271,967   25,500,364 

  
 

Վարկավորման վերը ներկայացված ընդհանուր պարտավորվածությունները չեն ենթադրում 
դրամական միջոցների գծով ապագա պահանջներ, քանի որ այս պարտավորվածությունները 
կարող են ուժը կորցնել կամ դադարել գործել մինչև վերջիններիս կատարման ժամկետը:  

 
Գործառնական վարձակալության գծով պարտավորություններ – Բանկը որպես 

վարձակալ 
 
Բանկը իր բնականոն գործնեության ընթացքում կնքում է տարածքների և այլ գույքի 
վարձակալության պայմանագրեր։ Ապագա կուտակային նվազագույն վարձավճարները այն 
պայմանագրերի գծով, որոնք վարձատուի նախաձեռնությամբ խզման ենթակա չեն ներկայացված 
են ստորև. 

 

 
Դեկտեմբեր 31, 

2018  
Դեկտեմբեր  31, 

2017 

Մինչև 1 տարի 555,001  540,021 

1-ից 5 տարի  1,507,593  1,805,046 

5 տարուց ավել 537,066  757,654 

Ընդամենը լիզինգային պարտավորություններ 2,599,660  3,102,721 
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29. Պայմանական դեպքեր 
 

Դատական վարույթներ 
 
Բանկն իր ամենօրյա գործունեության ընթացքում ենթակա է դատական հայցերի և բողոքների։ 

Ղեկավարությունը կարծում է, որ հիմնական պարտավորությունը, առկայության դեպքում, որը 
բխում է Բանկի դեմ հարուցված դատական հայցերից և բողոքներից, նշանակալի ազդեցություն չի 
ունենա Բանկի ֆինանսական վիճակի կամ հետագա գործունեության վրա: 
 

   
30. Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ  

 

ա) Գործարքներ տնօրենների խորհրդի և ղեկավար անձնակազմի գծով 

 

բ) Գործարքներ այլ կապակցված կողմերի հետ 
                                                                                                                                           2018 թ. 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ                                    
  Բաժնետերեր Այլ կապակցված կողմեր 

  

 

Միջին 
արդյունավետ 
տոկոսադրույք 

% 

 

Միջին 
արդյունավետ 
տոկոսադրույք 

% 
  

Ֆինանսական վիճակի մասին  
հաշվետվություն 

        

Ակտիվներ         
Տրված վարկեր (համախառն)        2,780  12.0%        9,983  10.0% 

Վարկերի արժեզրկման գծով պահուստ           (39)             (45)   
Պարտավորություններ         
Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ,ավանդներ, 
ձեռքբերված պարտատոմսեր 

   3,541,180  4.8%     293,288  5.9% 

Այլ փոխառություններ  5,665,524  8.4%     
Շահույթի կամ վնասի մասին  
հաշվետվություն 

        

Տոկոսային եկամուտներ              38              867    
Տոկոսային ծախսեր   (585,845)       (13,863)   
Այլ ընդհանուր վարչական  ծախսեր      (5,936)         (4,792)   

 

           

  

2018 թ. 
դեկտեմբերի 

31-ի 
դրությամբ 

 

2017 թ. 
դեկտեմբերի 

31-ի 
դրությամբ ․ 

 

 

Միջին 
արդյունավետ 
տոկոսադրույք 
% 

 

Միջին 
արդյունավետ 
տոկոսադրույք 
% 

Ֆինանսական վիճակի մասին  
հաշվետվություն         

Ակտիվներ         

Տրված վարկեր (համախառն)       29,060  11.5% 7,786 12.8% 

Վարկերի արժեզրկման գծով պահուստ            (50)   (66)   

Պարտավորություններ         
Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ,ավանդներ, 
ձեռքբերված պարտատոմսեր     389,464  5.6% 786,324 5.9% 

          
Շահույթի կամ վնասի մասին 
հաշվետվություն         

Տոկոսային եկամուտներ  2,697   850   

Տոկոսային ծախսեր  (21,285)   (29,960)   

Այլ ընդհանուր վարչական ծախսեր (15,567)   (1,911)   
Աշխատակազմի գծով ծախսերում ներառված 
ընդհանուր վարձատրությունը (626,716)  (376,941)   
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2017 թ.  

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 
  

Բաժնետերեր   Այլ կապակցված կողմեր 

  

 

  Միջին 
արդյունավետ 
տոկոսադրույք  

% 

  

 

  Միջին 
արդյունավետ 
տոկոսադրույք  

% 
        

Ֆինանսական վիճակի մասին  
հաշվետվություն        
Ակտիվներ        
Տրված վարկեր (համախառն) -  -  14,301  14.1% 

Վարկերի արժեզրկման գծով պահուստ -  -  (131)  - 
Պարտավորություններ        
Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և 
ավանդներ 957,359  6.0%  279,781  6.8% 
Այլ փոխառություններ 13,733,111  6.8%  -  - 
Շահույթ կամ բնասի մասին 
հաշվետվություն        
Տոկոսային եկամուտներ 34    793   
Տոկոսային ծախսեր (1,053,168)    (12,796)   
Այլ ընդհանուր  և վարչական  ծախսեր (14,954)    (748)   

 
 

31. Ֆինանսական գործիքների իրական արժեք 
 

Ըստ ՖՀՄՍ սահմանման, իրական արժեքն այն գինն է, որով ակտիվը վաճառելու կամ 
պարտավորությունը փոխանցելու գործարքը տեղի կունենար շուկայի պատրաստակամ 
մասնակիցների միջև չափման ամսաթվի դրությամբ։  

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ներկայացված իրական արժեքը Բանկը 
չափում է՝ օգտագործելով հետևյալ իրական արժեքի հիերարխիան, որն արտացոլում է 

գնահատման մեջ կիրառվող չափանիշների նշանակալիությունը. 
 

• Մակարդակ 1. Համանման գնանշված գործիքի շուկայական արժեքը (չճշգրտված)  ակտիվ 
շուկայում 

• Մակարդակ 2. Գնահատման մեթոդներ՝ հիմնված դիտարկելի չափանիշների վրա, ուղղակի 
(օրինակ՝ գները) կամ անուղղակի ձևով (օրինակ՝ գներից բխող): Այս մակարդակը ներառում 
է այն գործիքները, որոնք գնահատվում են՝ օգտագործելով ակտիվ շուկայում նման 

գնանշված գործիքների շուկայական արժեքը, շուկայում գնանշված համանման կամ 
նմանատիպ գործիքների շուկայական արժեքը, որոնք ենթադրվում են ավելի քիչ ակտիվ 
շուկա, կամ այլ գնահատման մեթոդներ, որտեղ բոլոր նշանակալի չափանիշները ուղղակի 

կամ անուղղակի դիտարկելի են շուկայի տվյալներից:  
• Մակարդակ 3. Գնահատման մեթոդներ, որոնք օգտագործում են նշանակալի ոչ դիտարկելի 

չափանիշներ: Այս մակարդակը ներառում է բոլոր գործիքները, որտեղ գնահատման մեթոդը 
ներառում է չափանիշներ, որոնք հիմնված չեն դիտարկելի տվյալների վրա և ոչ դիտարկելի 

չափանիշները ունեն նշանակալի ազդեցություն գործիքների գնահատման մեջ: Այս 
մակարդակը ներառում է այն գործիքները, որոնք գնահատվում են՝ հիմնվելով շուկայական 
գնի վրա, որտեղ նշանակալի ճշգրտումներ կամ ենթադրություններ են անհրաժեշտ 
գործիքների տարբերությունները արտացոլելու համար: 
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31.1 Բանկի ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեքը՝ շարունակական հիմունքով իրական արժեքով չափվող  
 
Բանկի որոշ ֆինանսական ակտիվներ և պարտավորություններ չափվում են իրական արժեքով յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի վերջին: Հետևյալ աղյուսակը 
տրամադրում է տեղեկատվություն այդ ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեքների որոշման վերաբերյալ (մասնավորապես 
գնահատման տեխնիկաները և ելակետային տվյալները). 
 

 
 Իրական արժեք         

Ֆինանսական 
ակտիվ/պարտավորություն 

Դեկտեմբեր 
 31, 2018թ.  

Դեկտեմբեր 
31, 2017թ.  

Իրական 
արժեքի 

հիերարխիա  Գնահատման մեթոդոլոդիա     
Էական ոչ դիտարկելի 

տվյալներ  
Ոչ դիտարկելի տվյալների և 
իրական արժեքի միջև կապ 

             

1) Իրական արժեքով չափվող  այլ 
համապարփակ եկամտում 
հաշվառվող ներդրումային 
արժեթղթեր – պետական  
պարտատոմսեր (տես ծնթ.14) 28,373,307  31,022,966  Մակարդակ 2  

Զեղչված դրամական հոսքեր։ 
Ակնակալվող դրամական 

հոսքերը զեղչվում են այնպիսի 
շուկայական դրույքով, որն 

արտացոլում է որոշակի 
ժամկետայնություն։  կ/չ  կ/չ 

             

2) Իրական արժեքով չափվող  այլ 
համապարփակ եկամտում 
հաշվառվող  ոչ պետական 
պարտատոմսեր (տես ծնթ. 14) 595,217  253,242  Մակարդակ2  

Զեղչված դրամական հոսքեր։ 
Ակնակալվող դրամական 

հոսքերը զեղչվում են այնպիսի 
շուկայական դրույքով, որն 

արտացոլում է որոշակի 
ժամկետայնություն։  կ/չ  կ/չ 

            

3) Իրական արժեքով չափվող  այլ 
համապարփակ եկամտում 
հաշվառվող  կապիտալի գործիքներ  
(տես ծնթ. 14) 30,936  30,972  Մակարդակ 3  

Բաժնային գործիքների 
գնահատման համար ակտիվ 

շուկա չկա և չի կարող 
կիրառվել գնահատման որևէ 

մեթոդ՝ դիտարկելի տվյալների 
բացակայության պատճառով։  

Երկարաժամկետում հասույթի 
աճի տեմպ, կապիտալի միջին 
կշռված ծախսատարություն, 

ապագա գործառնական 
դրամական հոսքեր, 

շուկայական գնանշումներ, 
շուկայական 

համեմատականներ՝ 
պայմանավորված շուկայի 
բացակայությամբ, և նման 

ոլորտներում ցուցակված 
ընկերությունների 

բաժնետոմսերի գներ։  

Ինչքան ավելի մեծ է հասույթի 
աճի տեմպը, այդքան ավելի 

մեծ է իրական արժեքը։ 
Ինչքան ավելի բարձր է 

կապիտալի միջին կշռված 
ծախսատարությունը, 
այդքան ավելի փոքր է 

իրական արժեքը։ Ինչքան 
ավելի մեծ են ապագա 

գործառնական դրամական 
հոսերը, այդքան ավելի մեծ է 

իրական արժեքը։ 
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Իրական արժեքը գնահատումը ենթադրում է մոտավորապես որոշելու այն գումար, որով 
ֆինանսական գործիքը կարող է փոխանակվել իրազեկ, պատրաստակամ կողմերի միջև՝ 
«պարզած ձեռքի հեռավորության» գործարքում: Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով 
անորոշությունները և սուբյեկտիվ դատողությունների առկայությունը, իրական արժեքը չպետք է 
մեկնաբանվի որպես ակտիվների կամ պարտավորությունների անմիջապես վաճառքի գումար, 
ինչպես նաև այստեղ ներկայացված գնահատումները պարտադիր կերպով չեն արտացոլում այն 

գումարները, որոնք Բանկը կարող է ստանալ որոշակի գործիքի շուկայական փոխանակման 
արդյունքում: Իրական արժեքը գնահատելու նպատակով շուկայական տվյալների 
մեկնաբանությունը դատողություն է պահանջում: Հայաստանի Հանրապետության շուկան 
կարելի է բնութագրել որպես զարգացող, որտեղ տնտեսական պայմանները շարունակում են 
սահմանափակել ֆինանսական շուկայում գործարքների ծավալը: Շուկայի գնանշումները կարող 
են հնացած լինել կամ արտացոլել սուղ ժամկետներու վաճառքի գործարքներ՝ արդյունքում 

չարտացոլելով ֆինանսական գործիքների իրական արժեքները: Ղեկավարությունն օգտագործել է 
շուկայի ամբողջ հասանելի տեղեկատվությունը ֆինանսական գործիքների իրական արժեքը 
գնահատելիս:  
 
Հաշվետու ժամանակահատվածում տեղի չեն ունեցել փոխանցումներ մակարդակ 1-ից 2:   
  
Ակնկալվող դրամական հոսքերի զեղչման նպատակով օգտագործված տոկոսադրույքները 

հիմնված են պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության կորի վրա հաշվետու ամսաթվի 
դրությամբ՝ հաշվի առնելով գործիքի արժույթը, ժամկետայնությունը և գործընկերոջ վարկային 
ռիսկը, և ներկայացվում են ստորև. 
 

 

 
2018 թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  
2017 թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

    
Ներդրումային արժեթղթեր 8.2%-17.0%  12.2%-26.1% 

 

 
31.2 Բանկի ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեքը՝ ոչ 

շարունակական հիմունքով իրական արժեքով չափվող (սակայն իրական արժեքի 
բացահայտում պահանջող) 

 
Ֆիքսված տոկոսադրույքով ֆինանսական ակտիվների իրական արժեքների գնահատումները 

հիմնված են ակնկալվող ապագա դրամական հոսքերի վրա, որոնք պետք է ստացվեն՝  համանման 
վարկային ռիսկ և մնացած մարման ժամկետ ունեցող նոր գործիքների ընթացիկ 
տոկոսադրույքներով զեղչելու դեպքում: Բացառությամբ ստորև նշված դեպքերի, 
ղեկավարությունը գտնում է, որ ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը մոտավորապես 
հավասար է դրանց իրական արժեքին. 

 
 

 

 Դեկտեմբեր 31, 2018  Դեկտեմբեր 31, 2017 

 
Հաշվեկշռային 

մնացորդ  
Իրական   
արժեք  

Հաշվեկշռային 
մնացորդ  

Իրական 
արժեք 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 206,416,531  206,416,531  173,066,076  173,066,076 

Բանկերից ստացվելիք գումարներ 1,061,361  1,061,361  2,884,563  2,884,563 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ 1,571,583  1,571,583  1,251,153  1,251,153 

Հաճախորդների ընթացիկ 

հաշիվներ և ավանդներ (164,377,527)  (164,377,527)  (140,773,746)  (140,773,746) 

Այլ փոխառություններ (67,460,916)  (67,460,916)  (83,784,411)  (83,784,411) 

Թողարկված արժեթղթեր (5,567,815)  (5,567,815)  -  -  

Այլ ֆինանսական 
պարտավորություններ (1,286,281)  

         
(1,286,281)  (1,338,570)  (1,338,570)  
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Ակտիվ շուկայում չգնանշված ֆիքսված տոկոսադրույքով ավանդների և այլ փոխառությունների 
գնահատված իրական արժեքը հիմնված է դրանց զեղչված դրամական հոսքերի վրա՝ որպես 
զեղչման դրույք օգտագործելով համանման մարման ժամկետներով նոր պարտքային գործիքների 
տոկոսադրույքները: Բացառությամբ ստորև նշված դեպքերի, ղեկավարությունը գտնում է, որ 
ֆինանսական պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը մոտավորապես հավասար է դրանց 
իրական արժեքին: 

32. Հետագա իրադարձություններ

Հետագա իրադարձությունները ղեկավարությունը գնահատել է մինչև 30 ապրիլ 2019թ.-ը՝ 
Ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատման ամսաթիվ։ 

2019թ-ի  մարտի 4-ին Բանկի բաժնետերերի միջև  սովորական բաժնետոմսերի առք ու վաճառքի 

նոր պայմանագիր է կնքվել՝ նոր ներդրումային ընկերության՝ «Դիվելոփինգ Վորլդ Մարքեթս»-ի 

մասնակցությամբ։ 

Բաժնեմասնակցության կառուցվածքը և տեսակարար կշիռը սեփական կապիտալում 
ներկայացված է ստորև. 

2019 թ. ապրիլի 30, 
% 

2018 թ. դեկտեմբեր  31, 
% 

 33.0 30.0 
 28.0 25.9 
 12.6 22.7 
 10.0 10.0 
 5.1 - 

Ավետիս Բալոյան 
Կարեն Սաֆարյան  
ՎԶԵԲ
Ագրիֆ Կոոպերատիֆ Յու Էյ
Դիվելոփինգ Վորլդ Մարքեթս
Այլ բաժնետերեր  11.3 11.4 

100. 0 100. 0 
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Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³áõ¹ÇïÁ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ, Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ ß³ÑáõÛÃÇ 
Ï³Ù íÝ³ëÇ ̈  ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ, ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ µ³ó³ïñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ: 
 
Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, ÏÇó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, µáÉáñ ¿³Ï³Ý 
³éáõÙÝ»ñáí, ×ßÙ³ñÇï »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ´³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ                                     
2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨ í»ñçÇÝÇë ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñª 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ (üÐØê) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 
 

Î³ñÍÇùÇ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý ÑÇÙù»ñ 
 
Ø»Ýù ³áõ¹ÇïÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»É »Ýù ²áõ¹ÇïÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ (²Øê) 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: Üßí³Í ëï³Ý¹³ñïÝ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ù»ñ 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ù»ñ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý §²áõ¹ÇïáñÇ 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³áõ¹ÇïÇ Ñ³Ù³ñ¦ 
µ³ÅÝáõÙ: Ø»Ýù ³ÝÏ³Ë »Ýù ´³ÝÏÇóª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³ßí³å³ÑÝ»ñÇ ¿ÃÇÏ³ÛÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç äñáý»ëÇáÝ³É Ñ³ßí³å³ÑÝ»ñÇ ¿ÃÇÏ³ÛÇ ûñ»Ýë·ñùÇ (Ð¾ØêÊ 
ûñ»Ýë·Çñù) ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³áõ¹ÇïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³é»ÉÇ ¿ÃÇÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ¨ Ù»Ýù Ï³ï³ñ»É »Ýù ¿ÃÇÏ³ÛÇÝ 
í»ñ³µ»ñáÕ Ù»ñ ³ÛÉ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ûë å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ Ð¾ØêÊ ûñ»Ýë·ñùÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: Ø»Ýù ·ïÝáõÙ »Ýù, áñ Ó»éù µ»ñí³Í ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý 
³å³óáõÛóÝ»ñÁ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ »Ý ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýª Ù»ñ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý 
»½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
 
Ô»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý ûÕ³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ³ÝÓ³Ýó 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ  
 
Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ üÐØê Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý ¨ ×ßÙ³ñÇï Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝåÇëÇ 
Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³ñ« áñÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ëË³ÉÇ 
Ï³Ù Ë³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³óáÕ ¿³Ï³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÝ»ñÇó ½»ñÍ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëï»ÉÇë Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ 
Çñ³Ï³Ý³óÝÇ ´³ÝÏÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ·áñÍ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ, µ³ó³Ñ³Ûï»Éáí, 
ÏÇñ³é»ÉÇ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñÁ ¨ ÏÇñ³é»Éáí 
³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùáí Ñ³ßí³éáõÙÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ùï³¹Çñ ¿ Ï³Ù ÉáõÍ³ñ»É ´³ÝÏÁ Ï³Ù ¹³¹³ñ»óÝ»É í»ñçÇÝÇë 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, Ï³Ù ãáõÝÇ ¹ñ³ÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ Çñ³ï»ë³Ï³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù:

http://www.kpmg.am/


 

§ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ¦ ö´À 
²ÝÏ³Ë ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ 
¾ç 2 

 
 

 

Î³é³í³ñÙ³Ý ûÕ³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ³ÝÓÇù å³ï³ëË³Ý³ïáõ »Ý í»ñ³ÑëÏ»É 
´³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ: 
 
²áõ¹ÇïáñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³áõ¹ÇïÇ Ñ³Ù³ñ 
 
Ø»ñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ó»éù µ»ñ»É áÕç³ÙÇï »ñ³ßËÇù ³é ³ÛÝ, áñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ, ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ í»ñóí³Í, ½»ñÍ »Ý ëË³ÉÇ Ï³Ù Ë³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý 
å³ï×³éáí ³é³ç³ó³Í ¿³Ï³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÝ»ñÇó ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ù»ñ Ï³ñÍÇùÁ 
Ý»ñ³éáÕ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ: àÕç³ÙÇï »ñ³ßËÇùÁ Ñ³í³ëïÇ³óÙ³Ý 
µ³ñÓñ ³ëïÇ×³Ý ¿, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ãÇ »ñ³ßË³íáñáõÙ, áñ ²Øê-Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³áõ¹ÇïÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÇßï ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É ¿³Ï³Ý 
Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÁª í»ñçÇÝÇë ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: Ê»Õ³ÃÛáõñáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
³é³ç³Ý³É Ë³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý Ï³Ù ëË³ÉÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ¨ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ¿³Ï³Ý, »Ã» 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ å³ï×³é³µ³Ýí³Í Ï»ñåáí ³ÏÝÏ³É»É« áñ, ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù ÙÇ³ëÇÝ í»ñóí³Í« 
³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ý ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ 
û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³Û³óíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ íñ³:  
 
àñå»ë ²Øê-Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³áõ¹ÇïÇ Ù³ëª Ù»Ýù ÏÇñ³éáõÙ »Ýù 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ ¨ å³Ñå³ÝáõÙ »Ýù Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
Ã»ñ³Ñ³í³ïáõÃÛáõÝ ³áõ¹ÇïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: Ø»Ýù Ý³¨ª 
 
− Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ýù Ë³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý Ï³Ù ëË³ÉÇ Ñ»ï¨³Ýùáí 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñÙ³Ý éÇëÏ»ñÁ, Ùß³ÏáõÙ ¨ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ýù ³Û¹ éÇëÏ»ñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓáÕ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý 
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ ¨ Ó»éù »Ýù µ»ñáõÙ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ³å³óáõÛóÝ»ñ, áñáÝù 
µ³í³Ï³Ý³ã³÷ »Ý ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýª Ù»ñ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý 
ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ê³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ¿³Ï³Ý 
Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÁ ãÑ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ éÇëÏÝ ³í»ÉÇ Ù»Í ¿ ù³Ý ëË³ÉÇ Ñ»ï¨³Ýùáí 
³é³ç³ó³Í ¿³Ï³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÁ ãÑ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ éÇëÏÁ, ù³ÝÇ áñ 
Ë³ñ¹³ËáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É ·³ÕïÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ, Ï»ÕÍÇù« 
ÙÇïáõÙÝ³íáñ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñ« Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÝ»ñ Ï³Ù Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ßñç³ÝóáõÙ: 

 

− å³ïÏ»ñ³óáõÙ »Ýù Ï³½ÙáõÙ ³áõ¹ÇïÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³µ»ñÛ³Éª ïíÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ï»ÕÇÝ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý 
ÁÝ³ó³Ï³ñ·»ñ Ùß³Ï»Éáõ, µ³Ûó áã ´³ÝÏÇ Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ñÍÇù ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

 

− ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ýù ÏÇñ³éíáÕ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
ï»ÕÇÝ ÉÇÝ»ÉÁ ¨ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñ³Í Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý 
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñ³ÏÇó µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ: 

 

− Ï³ï³ñáõÙ »Ýù »½ñ³Ñ³Ý·áõÙ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý 
ÑÇÙáõÝùáí Ñ³ßí³éáõÙ ÏÇñ³é»Éáõ ï»ÕÇÝ ÉÇÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ¨, ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí 
Ó»éù µ»ñí³Í ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ³å³óáõÛóÝ»ñÁ, Ï³ï³ñáõÙ »Ýù Ñ»ï¨áõÃÛáõÝ, Ã» 
³ñ¹Ûáù ³éÏ³ ¿ ¹»åù»ñÇ Ï³Ù Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ¿³Ï³Ý 
³ÝáñáßáõÃÛáõÝ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ Éáõñç Ï³ëÏ³ÍÝ»ñ Ñ³ñáõó»É ´³ÝÏÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï 
·áñÍ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: ºÃ» Ù»Ýù »½ñ³Ï³óÝ»Ýù, áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ 
¿³Ï³Ý ³ÝáñáßáõÃÛáõÝ, Ù»Ýù å»ïù ¿ Ù»ñ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝáõÙ 
áõß³¹ñáõÃÛáõÝ Ññ³íÇñ»Ýù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÇÝ, Ï³Ù, ³Û¹ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÇ áã Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇÝ»Éáõ 
¹»åùáõÙª Ó¨³÷áË»Ýù Ù»ñ Ï³ñÍÇùÁ: Ø»ñ »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý ÙÇÝã¨ Ù»ñ 
³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ Ó»éù µ»ñí³Í ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý 
³å³óáõÛóÝ»ñÇ íñ³: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³å³·³ ¹»åù»ñÁ Ï³Ù Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ 
Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý·»óÝ»É ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùáí ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¹³¹³ñ»óÙ³ÝÁ: 
 



«Nilif/npwuf/» (/)f!f! 

Uuf.tw/u WnLf)/JUJnflWf.twu bq[lwqwgmpJnLU 
tp3 

- qGwhwmmu bG.Q ~t,GwGuwljwG hwz4.bm4.m~JmGGb11t, 0Gri.hwGm11 GbflljwJwgmLiQ, 
4wrmLg4.w6".QQ I.. pnLJ.wGri.wljm~JnLGQ, Gb11wnJwL' pwgwhwJmmuGbflQ I.. qGwhwmmu 
bG.Q , ~b WflrJ.Jn.Q ~t,GwGuwljwG hwz4.bm4.m~JmGGb[1G WflLnWQnLnLU bG t,11bGg ht,u_gmu 
QGljwcr qn11crwnGm~JmGGbflG m ti11wri.w11am~JmGGbflQ wJGLlltiut, al.nLJ., n[lQ ~nLJL t 
LnWLtiU WUjWhnLJ.bL 6zuw11t,m Gb[lljWJWQnLU. 

r ~t,LJ.u WJL hw11gb11t,. ubG.Q mbri.bljwgGmu bG.Q 4wnwLJ.w11uwG ori.w4Gb11mu Gb11q11wLJ.4.wcr 
wGawGg wmri.t,mt, LllLWGwLJ.n11Ltwcr 2112wGw4Gb11t, I.. ctwu4bmGb11t, , wmri.t,mt, QG~wg_gmu 
wnw2wgwcr GzwGwlJwLti9 hw11gb11t, , WJll ~LJ.mu' wmri.t,mt, QG~wg_gmu hwJmGwpb114.wcr 
Gb[l.Qt,G LJ.bflwhuljnri.m~JwG hwuw4w11qt, twljwG ~bflnL~JmGGbflti uwut,G: 

UJu wGljwtu wmri.t,mn11w4wG bq11w4wgm~JwG Gb114wJwguwG hwuw11 ht,Li.Q hwGri.t,uwgnri. 
wmri.t,mt, t,11w4wGwguwG hwuw11 UjwmwutuwGwmm qn[lOQGljbflG t' 

St,q11wG QwulljWflJWG 
'l.b4wLJ.w11 qn[lOQGljbfl , «BbJ-<Dt,-t 

· )~PHC Ar 
«BbJ-<Dti-tu-~t, U11ubGt,w» <DPQ 
3 LiwJt,ut, 2018~. 



«NihlJ.npwO!J.» </JP£! 
CwhmJpft ljwlf ljuwuft l, WJ[ hwlfwUJWJltjJ.wlJ :Pftuwuuwljwli WJlIJJmlipubpft lfwuftli hw2lfbwljnzp1nzli 

2017p. IJblJwMpbpft 3]-ft(j wljwpwljwr} wwpljw hwlfwp 

SnlJ.nuwJp.Ci h4wunun 

Sn4nuwJp.Ci aw]uu 

Qmw UllllJ.nuwJp.fi bl.J.wumw 

lrnup.up.nCi L. WJl lj,6wp.Cihp.p. mhupnlj_ hl.J.wumm 

lrnup.up.nCi L. WJL lj,6wp.Cihp.p. mhupnlj_ aw]uu 

lmup.up.nfi h WJl lj_l'iwp.fitp.p. wbupnlj_ qmw blJ.wumw 

Qmm (llCiwu) oqmm zwhmJrP. lJ.wu lj_Ciwup. up.2ngnlj_ p.p.wlJ.wCi 
wp.cthpnlj_ zwiJ:i.tlilll. '.pp.CiwCiuwlJ.wCi qnp.ap.pCihp.p.g 

2017p. 
hwq. l]JlWU 11fipq. - - -~~ 

5 27,407,196 

5 (11,721 ,567) 

15,685,629 

6 1,824,114 

7 (657,446) 

1,166,668 

(24,532) 

Qmm hl.J.wumm lj1n]uwp.cthpwJp.Ci mwp.phrm1rJmCiCihp.p.g 8 1,100,470 

Qmm oqnun tlw6wnpp. hwuw11 uwmzhLP '.pp.CiwCiuwlJ.wCi 
wlJ.mMCihp.p.g 

liJL qnp.awnCiw4wCi hqwumm 

<l-np.mnnfiwlJ.w(i blJ.wumw 

bl.J.wumm tl6wp.tlhLPil hwmmguw(i tlhp.wzwlj1mup.g 

Up.cthqp.qmup.g qnp.mumCihp. 

Uz]uwmwqwqup. qanlj_ aw]uuhp. 

liJL 11GrµiwCimp. lj_wp.zw4wCi aw]uuhp. 

CwhntJp fiw]upwfi zwhn1pwhwp.lJ.nq hwp.lJ.mun 

Cwhmrwhwp.li:ti qantl aw]uu 

CwhntJp wwp.lj_w hwuwp. 

liJlhWUWUJ.Wp.lflwlJ. blJ.wumw' wnwfig zwhntpwhwp.lJ.p. 

-<nIJl/WrJUbp, npnlip l/bJJWIJWUW{jWJlqljwrJ b(J ljwlf lJWJlilil b(J 

hbwwqwJnzlf ljbpWIJWUW{jWJJqljb[ flJlUJUU 2whnz1p 
ljwlf ljliwu 

<lw6wnpp. hwuwp. uwmzhLll '.pp.CiwCiuw4wCi wqmlltlfihp.p. 
lj_hp.wqCiwhwmuwfi UJ.Whmum 

- t>11w4wCi wp.cthpl1 qmm tjlnlj1n]umrJmCi 

- CwhmJr 4wu tlCiwu tjln]uwCigtlwa p.p.wqwCi wp.cthpp. qmm 
tjlntjln]umr JntCi 

liJL hwUWUJ.Wp.ipwlJ. blJ.wumw wwp.qw hwuwp.' wnwfig 
zwhntpwhwp.lJ.p. 

Cfi11wubfi{! hwUWUJ.UlJ:l.lpUlij blJ.wuntw wwp.lj_w hwuwp. 
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4 

16 

10 

11 

11 ,817 

1,931 ,633 

19,871,685 

22,554 

(4,144,845) 

(4,112,946) 

(2,692,018) 

8,944,430 

(1 ,919,898) 

7,024,532 

762,893 

(9,454) 

753,439 

7,777,971 

2016p. 
hwg. nflwU 

25 ,832,960 

(12,012,074) 

13,820,886 

1,597,579 

(521 ,428) 

1,076,151 

73,264 

948 ,921 

47,694 

1,711,632 

17,678,548 

466,448 

(4,586,134) 

(4,214,244) 

(2,828,018) 

6,516,600 

(1,359,030) 

5,157,570 

1,080,057 

(38,155) 

1,041,902 

6,199,472 

6-p.g 69-Illl t2tpnu1 uhpqmJmgtJ.wa 1>ruwuuw4.w(i hw2tJ.hmtJ.mpJm(i(ihp]:! hwumwmtJ.ht tu 
qhqwtJ.wpmpJmU 4. 2018p. umJp.up 3-pu l.t umnpwqptJ.ht tu tl_tp2pupu wumupg: 

I 



§ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ¦ ö´À  
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ 

2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
 
 
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏíÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÁ Ï³½ÙáÕ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ: 
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 ÌÝÃ·. 
2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ÎîÆìÜºð     

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 12  49,012,237    40,892,884  

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ     

- ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ  13  31,307,180    20,689,709  

- ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 
·ñ³í³¹ñí³Í 13  -    2,580,688  

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 14  2,884,563    1,901,172  

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 15  12,142,142    1,574,060  

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 16  173,066,076    160,154,905  

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 17  4,894,345    4,778,646  

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ  18  4,535,607    3,624,232  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ   277,842,150    236,196,296  

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð     

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ   29,647    1,482,169  

Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ   -    2,535,884  

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 19  140,773,746   110,359,788 

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 20  83,784,411    74,949,509  

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ   1,116,970   111,814  

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  11  2,044,033               1,935,040  

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 21  1,850,301   1,356,974  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ   229,599,108           192,731,178 

êºö²Î²Ü Î²äÆî²È     

´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É 22  14,545,680    14,545,680  

¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï    7,753,923    7,753,923  

ÐáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ³ñÅ»ùÇ ³×   1,562,516    1,581,182  

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï   1,629,109    875,670  

âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ   22,751,814   18,708,663 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É   48,243,042   43,465,118  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨                               
ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É   277,842,150           236,196,296  

     



§ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ¦ ö´À  
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ  

2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ 
 
 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏíÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÁ Ï³½ÙáÕ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ: 

8 
 

 ÌÝÃ·. 
2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ Ðàêøºð ¶àðÌ²èÜ²Î²Ü 
¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜÆò  

   

êï³óí³Í ïáÏáëÝ»ñ   27,637,549    25,849,659   
ì×³ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ   (11,477,552)   (11,352,498) 
êï³óí³Í ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñ   1,824,114    1,597,579  
ì×³ñí³Í ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñ   (657,446)   (521,428) 
¼áõï (í×³ñáõÙÝ»ñ)/Ùáõïù»ñ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Íáí   (24,532)   51,353  
¼áõï Ùáõïù»ñ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó   1,139,305    1,025,647  
²ÛÉ ëï³óí³Í »Ï³Ùáõï   1,903,063    1,690,215  
²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ í×³ñáõÙÝ»ñ   (5,684,735)   (6,065,578) 
     
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ (³×)/Ýí³½áõÙ     
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ   (7,081,606)   (7,874,086) 
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ  

 (10,560,593)   (617,581) 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ   (812,356)   (1,568,167) 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ   (17,300,306)   (10,929,107) 
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ   (225,618)   (166,473) 
     
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³× (Ýí³½áõÙ)     
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ   (1,698,486)   267,122  
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ   (2,534,716)   (7,433,334) 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ   28,997,035    25,072,259  
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  5,553    46,089  
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ½áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñª Ý³Ëù³Ý ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ í×³ñáõÙÁ  3,448,673    9,071,671 
ì×³ñí³Í ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ   (994,108)   (967,757) 
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ñáëù»ñ   2,454,565    8,103,914  
     
¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ Ðàêøºð Üºð¸ðàôØ²ÚÆÜ 
¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜÆò  

   

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙ                 (738,645)   (431,516) 
Øáõïù»ñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
í³×³éùÇó  47,855  - 
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ               (690,790)   (431,516) 
     
¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ Ðàêøºð üÆÜ²Üê²ìàðØ²Ü 
¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜÆò  

   

êï³óí³Í ³ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ   35,425,874    33,837,480  
êï³óí³Í ³ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñáõÙ   (26,682,295)   (55,282,057) 
ì×³ñí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ   (3,000,047)   (3,500,000) 
üÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í/ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ (û·ï³·áñÍí³Í) ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ñáëù»ñ   5,743,532    (24,944,577) 
     
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ ½áõï ³×/(Ýí³½áõÙ)   7,507,307    (17,272,179) 
öáË³Ý³ÏÙ³Ý ÷áË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³   612,046    (79,609) 
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ ï³ñ»ëÏ½µÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ   40,892,884    58,244,672  
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ  ï³ñ»í»ñçÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ 12  49,012,237    40,892,884  

     



§ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ¦ ö´À  
ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ  

2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ 
 
 
 

ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏíÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÁ Ï³½ÙáÕ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ: 
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Ñ³½. ¹ñ³Ù 

´³ÅÝ»ïÇñ
³Ï³Ý 

Ï³åÇï³É 
 
 

¾ÙÇëÇáÝ 
»Ï³Ùáõï  

ÐáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ 
í»ñ³·Ý³Ñ³-

ïáõÙÇó ³ñÅ»ùÇ 
³×  

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ 
Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ. 

³ÏïÇíÝ»ñÇ 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 

å³Ñáõëï   

 
 
 
 

âµ³ßËí³Í 
ß³ÑáõÛÃ   ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  

ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 2016Ã. 14,545,680  7,753,923  1,599,848  (166,232)  17,032,427  40,765,646 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï            
Þ³ÑáõÛÃ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ -  -  -  -     5,157,570      5,157,570 
²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï            
Ðá¹í³ÍÝ»ñ, áñáÝù í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í³Í 
»Ý Ï³Ù Ï³ñáÕ  »Ý Ñ»ï³·³ÛáõÙ 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É áñå»ë ß³ÑáõÛÃ Ï³Ù 
íÝ³ë            
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ½áõï 
÷á÷áËáõÃÛáõÝª ³é³Ýó Ñ³ñÏÇ -  -  -   1,080,057    -   1,080,057  
Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë ÷áË³Ýóí³Í 
í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ½áõï 
÷á÷áËáõÃÛáõÝª ³é³Ýó Ñ³ñÏÇ -  -  -   (38,155)   -    (38,155) 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï -  -  -   1,041,902    -    1,041,902  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï 
ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ -  -  -   1,041,902   

                    
5,157,570  

           
6,199,472  

¶áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ 
Ñ»ïª ·ñ³Ýóí³Í áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉáõÙ            
Ð³Ûï³ñ³ñí³Í ¨ í×³ñí³Í 
ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ -  -  -  -  

   
(3,500,000)     (3,500,000) 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ 
ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ Ñ»ï -  -  -  -  (3,500,000)  (3,500,000) 
öáË³ÝóáõÙ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ³ñÅ»ùÇ 
³×Çó ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ  -    -    (18,666)   -    18,666    -  
ØÝ³óáñ¹Á ³é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2016Ã.  14,545,680    7,753,923    1,581,182    875,670    18,708,663   43,465,118 
            
ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 2017Ã. 14,545,680  7,753,923  1,581,182  875,670  18,708,663  43,465,118 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï            
Þ³ÑáõÛÃ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ -  -  -  -  7,024,532   7,024,532 
²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï            
Ðá¹í³ÍÝ»ñ, áñáÝù í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í³Í 
»Ý Ï³Ù Ï³ñáÕ  »Ý Ñ»ï³·³ÛáõÙ 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É áñå»ë ß³ÑáõÛÃ Ï³Ù 
íÝ³ë            
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ½áõï 
÷á÷áËáõÃÛáõÝª ³é³Ýó Ñ³ñÏÇ -  -  -   762,893   -   762,893  
Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë ÷áË³Ýóí³Í 
í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ½áõï 
÷á÷áËáõÃÛáõÝª ³é³Ýó Ñ³ñÏÇ -  -  -   (9,454)  -   (9,454) 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï  -      -      -      753,439    -    753,439  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï 
ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ  -    -    -    753,439    7,024,532    7,777,971  
¶áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ 
Ñ»ïª ·ñ³Ýóí³Í áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉáõÙ            
Ð³Ûï³ñ³ñí³Í ¨ í×³ñí³Í 
ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ  -    -    -    -    (3,000,047)   (3,000,047) 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ 
ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ Ñ»ï  -    -    -    -    (3,000,047)   (3,000,047) 
öáË³ÝóáõÙ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ³ñÅ»ùÇ 
³×Çó ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ -  -   (18,666)  -   18,666    -  
ØÝ³óáñ¹Á ³é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2017Ã. 14,545,680  7,753,923  1,562,516  1,629,109  22,751,814  48,243,042 
            

 
 



§ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ¦ ö´À  
2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³  

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
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1 Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ 
 

(³)  Î³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 
 
§ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ¦ ö´À-Ý (´³ÝÏ) ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ áñå»ë 
÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ 1996Ã-ÇÝ: ´³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ¿ 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ëå³ë³ñÏáõÙÁ, 
í³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ, 
í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáí ¨ 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 
Ñ³ïáõóáõÙÁ »ñ³ßË³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ý¹³Ù:   
 

´³ÝÏÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëó»Ý ¿ª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý 0001, 
ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ÷. 17: 
 
´³ÝÏÝ áõÝÇ 24 Ù³ëÝ³×ÛáõÕ: ´³ÝÏÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ: 
 
2015Ã-ÇÝ ´³ÝÏÁ Ó»éù ¿ µ»ñ»É §äñáÎñ»¹Çï ´³ÝÏ¦ ö´À-Ç µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 
100%: ¸áõëïñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³ó»É ¿ ´³ÝÏÇÝ 2016Ã. Ù³ÛÇëÇÝ:    
 
´³ÝÏÇ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Ï³½ÙÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿ª åñÝ. ²í»ïÇë ´³ÉáÛ³Ý (30.00%), åñÝ. Î³ñ»Ý 
ê³ý³ñÛ³Ý (25.92%), ì»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý »íñáå³Ï³Ý µ³ÝÏ (22.70%): 
Î³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 27-áõÙ:  
 

(µ) Ð³Û³ëï³ÝÇ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÁ 
 
´³ÝÏÝ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: Ð»ï¨³µ³ñ, ´³ÝÏÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³Ý, áñáÝó µÝáñáß »Ý ½³ñ·³óáÕ ßáõÏ³ÛÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ: Æñ³í³Ï³Ý, 
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ̈  ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ½³ñ·³Ý³É, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ »Ý 
áõÝ»Ý³É ï³ñµ»ñ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ »ÝÃ³Ï³ »Ý Ñ³×³Ë³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
ÇÝãÁ, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, Éñ³óáõóÇã 
µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·áñÍáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ íñ³ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ: ²å³·³ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÁ Ï³ñáÕ ¿ ï³ñµ»ñí»É 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇó: 
 
 

2 ä³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ 
 

(³) Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ 
 

²Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëïí»É »Ý üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ (§üÐØê¦) å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:     
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(µ) â³÷Ù³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëïí»É »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇÙáõÝùáí, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ, áñáÝù 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ¨ ÑáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ, áñáÝù Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùáí:  
 

(·) üáõÝÏóÇáÝ³É ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³ñÅáõÛÃ  
 

´³ÝÏÇ ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÐÐ ¹ñ³ÙÁ (§¹ñ³Ù¦), áñÁ, ÉÇÝ»Éáí 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÁ, ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý 
¿áõÃÛáõÝÁ:  
 

¸ñ³ÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ý³¨ ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý 
³ñÅáõÛÃÁ:  
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ¹ñ³Ùáí` Ñ³½³ñÝ»ñÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ:    
 

(¹) ¶Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ 
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ üÐØê å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñ»É ¿ ÙÇ ß³ñù ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ ¨ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 
Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÏïÇíÝ»ñÇ, 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, »Ï³ÙïÇ ¨ Í³ËëÇ 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 Å³Ù³Ý³Ïßñç³ÝÝ»ñáõÙ, 
áñáÝó íñ³ Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É:  
 
Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿³Ï³Ý ³Ýáñáß 
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ¨ Ï³ñ¨áñ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ. 
 
• í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ – Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 16,  
• ÑáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ – Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 17, 
• ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ – 

Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 28: 
 

(») Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
´³ÝÏÁ ÏÇñ³é»É ¿ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ëï³Ý¹³ñïÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁª 1 ÑáõÝí³ñÇ 
2017Ã. ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý ³Ùë³Ãíáí:  
 
• ´³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙ (ÐÐØê 7-Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ). ÐÐØê 7 

§¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ¦ ëï³Ý¹³ñïÁ ÷á÷áËí»É ¿ 
ÐÐØêÊ-Ç ³í»ÉÇ É³ÛÝ³Í³í³É Ý³Ë³·ÍÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙª ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ ¨ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ 
Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: öá÷áËáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ 
µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñ« áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
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Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇÝ ·Ý³Ñ³ï»É ýÇÝ³ÝëíáñÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³óáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« Ý»ñ³éÛ³Éª 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ̈  ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñáí 
ãå³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ³Ûë Ýáñ å³Ñ³ÝçÁ 
µ³í³ñ³ñ»Éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
³é³ç³óáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ß³ñç³ÝÇ ëÏ½µÇ ¨  
Å³Ù³Ý³Ï³ß³ñç³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ ¿: 
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí« ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³å³Ñáí»É Ý³¨ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñáí: 

 

3 Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 
 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
µáÉáñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 2-Ç (») Ï»ïáõÙ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:  
 

(³) ²ñï³ñÅáõÛÃáí ·áñÍ³ñùÝ»ñ 
 
²ñï³ñÅáõÛÃáí Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ÷áË³ñÏíáõÙ »Ý ¹ñ³ÙÇ ·áñÍ³ñùÇ ûñí³ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñáí:  
 

Ð³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³÷áË³ñÏíáõÙ »Ý ¹ñ³ÙÇ ³Û¹ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í 
÷áË³ñÅ»ùáí: ¸ñ³Ù³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ·Íáí ³ñï³ñÅáõÛÃáí Çñ³Ï³Ý³óí³Í 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³ó³Í û·áõïÁ Ï³Ù íÝ³ëÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µáõÙ ¹ñ³Ùáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ áõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í×³ñáõÙÝ»ñÇ ×ß·ñïáõÙáí ³ÙáñïÇ½³óí³Í 
³ñÅ»ùÇ ¨ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ·áñÍáÕ ÷áË³ñÅ»ùáí 
÷áË³ñÏí³Í ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨:  
 
²ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í áã ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, í»ñ³÷áË³ñÏíáõÙ »Ý ¹ñ³ÙÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ 
áñáßÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áË³ñÅ»ùáí: êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ, 
³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í áã ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
÷áË³ñÏíáõÙ »Ý ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÇ ·áñÍ³ñùÇ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í 
÷áË³ñÅ»ùáí:  
 
ì»ñ³÷áË³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³óáÕ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
µ³ÅÝ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñ³÷áË³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³óáÕ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³ï×³éáí, áñÇ ¹»åùáõÙ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ×³Ý³ãí³Í 
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë ß³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë:  

 
(µ) ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 

 
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ Ï³ÝËÇÏ ÃÕÃ³¹ñ³ÙÝ»ñÁ ¨ 
Ù»ï³Õ³¹ñ³ÙÝ»ñÁ, ÐÐ Î´-áõÙ ¨ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñáõÙ å³ÑíáÕ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ ãáõÝ»óáÕ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ (Ýáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ), ÇÝãå»ë Ý³¨ ÙÇÝã¨ »ñ»ù ³ÙÇë ëÏ½µÝ³Ï³Ý Ù³ñÙ³Ý 
Å³ÙÏ»ïáí µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ãÇ 
»ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ áñáÝù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó 
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Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³é³í³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ 
Ýí³½³·áõÛÝ å³ñï³¹Çñ å³Ñáõëï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Á ãÇ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñÅ»ù, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ÝÇó ÙÇçáóÝ»ñÇ »Éù³·ñáõÙÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ¿: ¸ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ýù ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí` 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:   
 

(·) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ  
 

(i) ¸³ë³Ï³ñ·áõÙ 
 
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ 
Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝùª   
 
- ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ó»éù »Ý µ»ñí»É Ï³Ù ³é³ç³ó»É »Ý Ùáï ³å³·³ÛáõÙ í³×³é»Éáõ Ï³Ù 

Ñ»ï ·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, 
- Ï³½ÙáõÙ »Ý ÙÇ³ëÇÝ Ï³é³í³ñíáÕ áñáßí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ 

Ù³ë, áñÇ  Ñ³Ù³ñ ³éÏ³ ¿ íÏ³ÛáõÃÛáõÝ Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïáõÙ ß³ÑáõÛÃ ëï³Ý³Éáõ 
³ñ¹Ç³Ï³Ý ÷³ëï³óÇ áõÕÇÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, 

- Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇù (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
»ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÇ Ï³Ù ³ÛÝ 
³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÇ, áñÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 
Ñ»ç³íáñÙ³Ý ·áñÍÇù), Ï³Ù 

- ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ 
Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ:  

 
´³ÝÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë 
ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ.  
 
− ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³é³í³ñíáõÙ, ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¨ 

Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇÙáõÝùáí,  
− Ý³Ë³ï»ëáõÙÁ í»ñ³óÝáõÙ Ï³Ù ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ýí³½»óÝáõÙ ¿ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 

³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³é³ç³Ý³ÛÇÝ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ, 
Ï³Ù  

− ³ÏïÇíÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ å³ñáõÝ³ÏíáÕ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇù, áñÁ 
¿³Ï³Ýáñ»Ý Ó¨³÷áËáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ, áñáÝù ³ÛÉ³å»ë 
Ïå³Ñ³Ýçí»ÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:   

 
¼áõï ëï³óí»ÉÇù ¹ÇñùáõÙ ·ïÝíáÕ (¹ñ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù) ³é¨ïñ³Ï³Ý 
Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ µáÉáñ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ó»éù µ»ñí³Í 
ûåóÇáÝÝ»ñÁ, Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý áñå»ë ³ÏïÇí: ¼áõï í×³ñí»ÉÇù ¹ÇñùáõÙ ·ïÝíáÕ 
(µ³ó³ë³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù) ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ µáÉáñ ³Í³ÝóÛ³É 
·áñÍÇùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³¹ñí³Í ûåóÇáÝÝ»ñÁ, Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý áñå»ë 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ: 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ 
áñáßáõÙ ¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ: ²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ ¨ áñå»ë 
ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ 
Ý³Ë³ï»ëí³Í ·áñÍÇùÝ»ñÁ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ã»Ý í»ñ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ 
ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ 
¹³ëÇó: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ, áñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ í³ñÏ»ñÇ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ, Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ï³Ù í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
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ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¹³ëÇó, »Ã» ´³ÝÏÁ Ùï³¹Çñ ¿ ¨ Ç íÇ×³ÏÇ ¿ å³Ñ»É ³Û¹ 
·áñÍÇùÝ»ñÁ Ùáï ³å³·³ÛáõÙ Ï³Ù ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ: ²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¹³ëÇó ÙÇ³ÛÝ Ñ³½í³·Ûáõï 
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ: Ð³½í³·Ûáõï Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÝ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë »½³ÏÇ ³ñï³ëáíáñ 
¹»åùÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, »ñµ ·ñ»Ã» ³ÝÑ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³ÛÝ ÏñÏÇÝ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³ Ùáï 
³å³·³ÛáõÙ:     
 
îñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÁ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ ýÇùëí³Í Ï³Ù áñáß»ÉÇ 
í×³ñáõÙÝ»ñáí áã ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù ·Ý³Ýßí³Í ã»Ý ·áñÍáÕ 
ßáõÏ³ÛáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇª 
 
− áñáÝù ´³ÝÏÁ Ùï³¹Çñ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë Ï³Ù Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïáõÙ í³×³é»É, 
− áñáÝù ´³ÝÏÁ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù 

íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ,  
− áñáÝù ´³ÝÏÁ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë í³×³éùÇ 

Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ, Ï³Ù 
− áñáÝó ·Íáí ´³ÝÏÁ ãÇ ÷áËÑ³ïáõóÇ Çñ µáÉáñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁª 

í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÝÏ³ñáÕáõÃÛáõÝÇó ï³ñµ»ñ ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñáí: 
 
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ýÇùëí³Í Ï³Ù áñáß»ÉÇ í×³ñáõÙÝ»ñáí ¨ 
ýÇùëí³Í Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïáí áã ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù ´³ÝÏÁ 
Ùï³¹ñí³Í ¿ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ å³Ñ»É ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Éñ³Ý³ÉÁ, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇª 
 
- áñáÝó ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ´³ÝÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù 

íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ,  
- áñáÝó ´³ÝÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ, Ï³Ù 
- áñáÝù Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý í³ñÏ»ñÇ áõ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ 

ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ: 
 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý 
³ÛÝåÇëÇ áã ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý áñå»ë 
í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ Ï³Ù ¹³ë³Ï³ñ·í³Í ã»Ý áñå»ë í³ñÏ»ñ áõ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñ, ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³Ù ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ: 
 

(ii) Ö³Ý³ãáõÙ 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, »ñµ ´³ÝÏÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ·áñÍÇùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
ÏáÕÙ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí ·ÝáõÙÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý 
í»ñçÝ³Ñ³ßí³ñÏÇ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ:  
 

(iii) â³÷áõÙ 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ã³÷áõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ËÙµáõÙ ã¹³ë³Ï³ñ·í³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇÝ ·áõÙ³ñíáõÙ »Ý ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï 
Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù 
å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ó»éùµ»ñÙ³ÝÁ Ï³Ù ÃáÕ³ñÏÙ³ÝÁ:   
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êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É ³ÏïÇí Ñ³Ù³ñíáÕ 
³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³é³Ýó Ýí³½»óÝ»Éáõ ·áñÍ³ñùÇ 
Ñ»ï Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É í³×³éùÇ Ï³Ù ³ÛÉ ûï³ñÙ³Ý 
Ñ»ï Ï³åí³Í, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµª  
 
− í³ñÏ»ñÇ áõ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ, áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáíª 

ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á,  
− ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í 

³ñÅ»ùáíª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á, ¨   
− µ³ÅÝ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, áñáÝù ·áñÍáÕ ßáõÏ³ÛáõÙ ãáõÝ»Ý ·Ý³ÝßíáÕ 

ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·ÇÝ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý 
ã³÷»É ¨ áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:    

 
´áÉáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý 
áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ¨ ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý, »ñµ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ  
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ ãÇ µ³í³ñ³ñáõÙ ³å³×³Ý³ãÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: 
 

(iv) 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 Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ í×³ñáõÙÝ»ñÁ, 
·áõÙ³ñ³Í Ï³Ù Ñ³Ý³Í ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÇ ¨ Ù³ñÙ³Ý å³ÑÇÝ ·áõÙ³ñÇ 
ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ïáõï³Ïí³Í ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý, áñÁ Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ ÏÇñ³é»Éáí 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Áª Ñ³Ý³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ: 
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:   
 

(v) Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³÷Ù³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ 
 
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³ÛÝ ·ÇÝÝ ¿« áñÁ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ ëáíáñ³Ï³Ý ·áñÍ³ñùáõÙ 
Ïëï³óí»ñ ³ÏïÇíÇ í³×³éùÇó Ï³Ù Ïí×³ñí»ñ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý ¹ÇÙ³ó 
ã³÷Ù³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ Ï³Ù, í»ñçÇÝÇë µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ, ³Ù»Ý³µ³ñ»Ýå³ëï ßáõÏ³ÛáõÙ, áñÇÝ ÙáõïùÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ ´³ÝÏÁ 
Ýßí³Í ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 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 å³ÑÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ É³í³·áõÛÝ 
³å³óáõÛóÁ 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·áõÙáí: Ð»ï³·³ÛáõÙ, ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ 
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÑÇÙáõÝùáíª ·áñÍÇùÇ û·ï³Ï³ñ 
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ áã áõß ³ÛÝ å³ÑÇó, »ñµ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ 
³ÙµáÕçáíÇÝ ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ ¿ ßáõÏ³ÛÇ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí Ï³Ù ·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:     
 
´³ÝÏÁ ×³Ý³ãáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ 
÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÝ ³ÛÝ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 
Ï³ï³ñí»É »Ý ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
 

(vi) Ð»ï³·³ ã³÷Ù³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ß³ÑáõÛÃ ¨ íÝ³ë 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ 
÷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 ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ,  

- í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ 
×³Ý³ãíáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙª áñå»ë ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝù (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÇ ¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
å³ñïù³ÛÇÝ 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 ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉáõÙ, ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ: ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ·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¨ª ³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ Ñ³ßí³ñÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 
 

(vii) ²å³×³Ý³ãáõÙ 
 

´³ÝÏÝ ³å³×³Ý³ãáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÇó ³é³ç³óáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 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 Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ, Ï³Ù áñáõÙ ´³ÝÏÁ áã å³Ñå³ÝáõÙ, 
áã ¿É ÷áË³ÝóáõÙ ¿ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Áëï ¿áõÃÛ³Ý µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ 
Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ ¨ ãÇ å³Ñå³ÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ: 
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²å³×³Ý³ãÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 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: 
 

´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 Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ Ï³Ù ¹ñ³Ýó 
ÙÇ Ù³ëÁ: ºÃ» ³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ Ï³Ù Áëï ¿áõÃÛ³Ý µáÉáñ 
éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÛóÝ»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 Ñ³ïáõÛóÝ»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 ³ÛÝ »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 
 
ì³×³éùÇ ̈  Ñ»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 å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ é»åá ·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 é»åá å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙª 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 é»åá å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙª ÏÇñ³é»Éáí 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:  
 
ºÃ» Ñ»ï³¹³ñÓ 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) Ð³ßí³ÝóáõÙ 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßí³ÝóíáõÙ »Ýª ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí»Éáí ½áõï ·áõÙ³ñáí, ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, 
»ñµ ´³ÝÏÝ áõÝÇ ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ñ³ßí³Ýó»Éáõ Ý»ñÏ³ÛáõÙë Çñ³·áñÍ»ÉÇ 
Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í Çñ³íáõÝù, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ßí³ñÏÁ ½áõï ÑÇÙáõÝùáí 
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Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ï³Ù ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ÏïÇíÝ Çñ³óÝ»Éáõ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ»Éáõ 
Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ: ´³ÝÏÝ áõÝÇ Ñ³ßí³ÝóáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ý»ñÏ³ÛáõÙë Çñ³·áñÍ»ÉÇ 
Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í Çñ³íáõÝù, »Ã» ³Û¹ Çñ³íáõÝùÁ Ï³Ëí³Í ã¿ ³å³·³ 
¹»åù»ñÇó ¨ Çñ³·áñÍ»ÉÇ ¿ Ã»° µÝ³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ Ã»° ´³ÝÏÇ áõ µáÉáñ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý, í»ñçÇÝÝ»ñÇë 
ÉáõÍ³ñÙ³Ý Ï³Ù ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
 

(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, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÑáÕÇ ¨ 
ß»Ýù»ñÇ, áñáÝù Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý í»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùáí, ÇÝãå»ë Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 
ëïáñ¨:                                       
 
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) ì»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ  
 
ÐáÕÁ ¨ ß»Ýù»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ÝáÝ³íáñ ÑÇÙáõÝùáí: 
ì»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÑáÕÇ ¨ 
ß»Ýù»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ºñµ ÑáÕÇ ¨ ß»ÝùÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ùÁ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³×áõÙ ¿, ³×Á ×³Ý³ãíáõÙ ¿ áñå»ë ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù: ê³Ï³ÛÝ »Ã» ³Û¹ ³×Á í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ ÝáõÛÝ 
³ÏïÇíÇ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ×³Ý³ãí³Í Ý³ËÏÇÝ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ó³Í Ýí³½áõÙÁ, ³å³ ³ÛÝ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ: ºñµ 
ÑáÕÇ ¨ ß»ÝùÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí Ýí³½áõÙ ¿, Ýí³½áõÙÁ 
×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ: ê³Ï³ÛÝ »Ã» ³Û¹ Ýí³½áõÙÁ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ ÝáõÛÝ 
³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ áñå»ë ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ×³-
Ý³ãí³Í Ý³ËÏÇÝ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ó³Í ³×Á, ³å³ ³ÛÝ 
×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:  
 

(iii) Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 
 
Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª 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»åùáõÙª í»ñçÇÝÝ»ñë Ï³éáõóáõÙÝ ³í³ñï»Éáõ ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 
Ñ³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇó: ÐáÕÇ ·Íáí Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ãÇ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ: ú·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 
·Ý³Ñ³ïí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý. 
 

- ß»Ýù»ñ 50 ï³ñÇ 
- í³ñÓ³Ï³Éí³Í ·áõÛùÇ µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ 7 ï³ñÇ 
- ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 5-Çó 7 ï³ñÇ 
- ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ 5 ï³ñÇ 
- ³ÛÉ 5-Çó 7 ï³ñÇ 
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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 Í³Ëë»ñ:  
 
àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí Ñ»ï³·³ Í³ËëááõÙÝ»ñÁ Ï³åÇï³É³óíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ 
¹»åùáõÙ, »ñµ ³í»É³óÝáõÙ »Ý ³ÛÝ ³é³ÝÓÇÝ ³ÏïÇíÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý 
û·áõïÝ»ñÁ, áñÇÝ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý:  
 
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ï³Ù ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ 
×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë Í³Ëë Ï³ï³ñí»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï: 
  
²ÙáñïÇ½³óÇ³Ý ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ý íÝ³ëáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Á áã 
ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ú·ï³Ï³ñ 
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïí³Í Å³ÙÏ»ïÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 10 ï³ñÇ:  
 

(½) ´éÝ³·³ÝÓí³Í ·áõÛù 
 
´éÝ³·³ÝÓí³Í ·áõÛùÁ Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ¨ Çñ³óÙ³Ý ½áõï ³ñÅ»ùÇ 
Ýí³½³·áõÛÝáí: 
 

(¿) ²ñÅ»½ñÏáõÙ 
 
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿, Ã» ³ñ¹Ûáù ³éÏ³ ¿ 
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµÇ 
³ñÅ»½ñÏí³Í ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ: ÜÙ³Ý íÏ³ÛáõÃÛ³Ý ³éÏ³éáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ´³ÝÏÁ áñáßáõÙ ¿ 
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ·áõÙ³ñÁ:  
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËáõÙµÝ ³ñÅ»½ñÏíáõÙ ¿, ¨ 
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÝ ¨ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³éÏ³ ¿ 
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ 
áõÝ»ó³Í Ù»Ï Ï³Ù ³í»ÉÇ ¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ (ÏáñëïÇ 
¹»åù), ¨ ³Û¹ ¹»åùÁ (Ï³Ù ¹»åù»ñÁ) ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµÇ ·Íáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í ³å³·³ 
Ñáëù»ñÇ íñ³, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ·Ý³Ñ³ï»É:   
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñáõÙÁ Ï³Ù í×³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï³Ó·áõÙÁ í³ñÏ³éáõÇ ÏáÕÙÇó, 
í³ñÏ³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ ¨ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ 
í³ñÏ³éáõÇ ÏáÕÙÇó, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµÇ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ, áñÁ ´³ÝÏÝ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ã¿ñ ¹Çï³ñÏÇ, 
í³ñÏ³éáõÇ Ï³Ù ÃáÕ³ñÏáÕÇ ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý Ñ³Ûï³ÝÇßÝ»ñÁ, ³ñÅ»ÃÕÃÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáÕ 
ßáõÏ³ÛÇ í»ñ³óáõÙÁ, ·ñ³íÇ ³ñÅ»ùÇ Ýí³½áõÙÁ Ï³Ù ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ³ÛÉ 
¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ËÙµÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ 
í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ïÃ³ñ³óáõÙÁ, Ï³Ù ïíÛ³É ËÙµÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ 
ÏáÕÙÇó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ:      
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´³óÇ ³Û¹, í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÇª Çñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ï³Ù ï¨áÕ³Ï³Ý Ýí³½áõÙÁ ÝáõÛÝå»ë 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ: 

 
(i) ²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ  

 

²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 
Ý»ñ³éáõÙ »Ý í³ñÏ»ñÁ ¨ ³ÛÉ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ (í³ñÏ»ñ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñ): ´³ÝÏÁ í»ñ³Ý³ÛáõÙ ¿ Çñ í³ñÏ»ñÁ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁª ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ 
Ï³ÝáÝ³íáñ ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 
 
´³ÝÏÁ Ý³Ë ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿, Ã» ³ñ¹Ûáù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É 
íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ³ÛÝ ³é³ÝÓÇÝ í³ñÏ»ñÇ áõ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ·Íáí, áñáÝù ³é³ÝÓÇÝ 
í»ñóí³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ »Ý, ¨ ³å³ ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù Ñ³í³ù³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí` ³ÛÝ í³ñÏ»ñÇ áõ 
¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ·Íáí, áñáÝù ³é³ÝÓÇÝ í»ñóí³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ã»Ý: ºÃ» ´³ÝÏÁ 
áñáßáõÙ ¿, áñ ³é³ÝÓÇÝ ·Ý³Ñ³ïí³Í í³ñÏÇ Ï³Ù ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ ·Íáíª ÉÇÝÇ ³ÛÝ 
Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ï³Ù áã Ýß³Ý³Ï³ÉÇ, ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ãÏ³, ³å³ ³ÛÝ 
Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³Û¹ í³ñÏÁ Ï³Ù ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÁ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý 
µÝáõÃ³·ñ»ñáí í³ñÏ»ñÇ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ËÙµáõÙ ¨ ¹ñ³Ýù Ñ³í³ù³Ï³Ý 
ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³Ñ³ïáõÙ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ²ÛÝ í³ñÏ»ñÁ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñÁ, áñáÝù ³é³ÝÓÇÝ »Ý ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ¨ áñáÝó ·Íáí 
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ×³Ý³ãíáõÙ Ï³Ù ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ ×³Ý³ãí»É, ã»Ý Ý»ñ³éíáõÙ 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ñ³í³ù³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»ç: 
 
ºÃ» ³éÏ³ ¿ í³ñÏÇ Ï³Ù ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ 
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ, ³å³ ÏáñëïÇ ·áõÙ³ñÁ ã³÷íáõÙ ¿ áñå»ë í³ñÏÇ Ï³Ù 
¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¨ ³Û¹ í³ñÏÇ Ï³Ù ¹»µÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïùÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùáí ½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ, Ý»ñ³éÛ³É »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¨ ·ñ³íÇ  Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: ä³ÛÙ³Ý³·ñáí 
Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ ¨ Ý³ËÏÇÝ ÷áñÓÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í 
íÝ³ëÝ»ñÁ, áñáÝó ·Íáí Ï³ï³ñí»É »Ý ×ß·ñïáõÙÝ»ñ Ý»ñÏ³ ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ 
³ñï³óáÉáÕ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
³ÏÝÏ³ÉíáÕ Ñáëù»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙù:     
 

àñáß ¹»åù»ñáõÙ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, áñáÝù å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý í³ñÏÇ Ï³Ù 
¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ã³÷Á ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ï³ñáÕ 
»Ý ÉÇÝ»É ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ï³Ù ³ÛÉ¨ë áã ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ³éÝãíáÕ ïíÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ: 
¸³ Ï³ñáÕ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É, »ñµ í³ñÏ³éáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ¿, ¨ 
Ñ³Ù³ÝÙ³Ý í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ùÇã å³ïÙ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ Ï³Ý: ²Û¹åÇëÇ 
¹»åù»ñáõÙ, ó³ÝÏ³ó³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ã³÷Á ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÝ 
û·ï³·áñÍáõÙ ¿ Çñ ÷áñÓÁ ¨  ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
 

ì³ñÏ»ñÇ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý 
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ »Ý ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí ÷áËÑ³ïáõóíáÕ 
·áõÙ³ñÇ Ñ»ï³·³ ³×Á Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³Éáñ»Ý Ï³å»É ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ 
×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ:   
 

²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ í³ñÏÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿, í³ñÏÁ ¹áõñë ¿ ·ñíáõÙ Ç Ñ³ßÇí 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí Ó¨³íáñí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÑáõëïÇ: ´³ÝÏÁ í³ñÏÇ ÙÝ³óáñ¹Á                                     
(¨ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí Ó¨³íáñí³Í ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑáõëïÁ) ¹áõñë ¿ ·ñáõÙ, »ñµ 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ ¿, áñ í³ñÏÁ »ÝÃ³Ï³ ã¿ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý ̈  Ó»éÝ³ñÏí»É »Ý í³ñÏÇ 
í»ñ³¹³ñÓÇ Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³ÛÉ»ñÁ:   
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(ii) êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ  
 
êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý í³×³éùÇ 
Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í ã·Ý³ÝßíáÕ µ³ÅÝ³ÛÇÝ 
·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý Ñ³ßí³éíáõÙ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ 
³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ·Ý³Ñ³ï»É: ºÃ» ³éÏ³ ¿ ³Û¹ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó 
ÏáñëïÇ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ, ³å³ ÏáñëïÇ ·áõÙ³ñÁ ã³÷íáõÙ ¿ áñå»ë Ý»ñ¹ñÙ³Ý 
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ ßáõÏ³Û³Ï³Ý 
Ñ³ïáõÛó³¹ñáõÛùáí ½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ Ý»ñÏ³ 
³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: 
 

²Ûë Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ ¨ »ÝÃ³Ï³ ã»Ý Ñ³Ï³¹³ñÓÙ³Ý: 
 

(iii) ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ 
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ×³Ý³ãí³Í Ïáõï³Ïí³Í 
íÝ³ëÁ ÷áË³Ýó»Éáí ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ Ï³½Ùª áñå»ë í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ×ß·ñïáõÙ: 
Îáõï³Ïí³Í íÝ³ëÁ, áñÁ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇó 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ Ï³½Ù, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ³ñÅ»ùÇª 
Ñ³Ý³Í Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙÝ»ñÁ áõ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ¨ ÁÝÃ³óÇÏ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇª 
Ñ³Ý³Í Ý³ËÏÇÝáõÙ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ, 
ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: Ä³Ù³Ý³ÏÇ ³ñÅ»ùÇÝ í»ñ³·ñ»ÉÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý áñå»ë ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ µ³Õ³¹ñÇã:           
 

ºÃ» Ñ»ï³·³ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ³ñÅ»½ñÏí³Í í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³×áõÙ ¿, ¨ ³Û¹ ³×Á ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³Éáñ»Ý Ï³å»É ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ×³Ý³ãáõÙÇó 
Ñ»ïá ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ ¿, 
ÇëÏ Ñ³Ï³¹³ñÓí³Í ·áõÙ³ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, 
³ñÅ»½ñÏí³Í í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ 
ó³ÝÏ³ó³Í Ñ»ï³·³ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:     
 

(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 Ñ³Ûï³ÝÇß 
µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: àã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ 
áñáßíáõÙ ¿ áñå»ë Ýñ³Ýó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó (Ñ³Ý³Í í³×³éùÇ Í³Ëë»ñÁ) ¨ 
û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñÅ»ùÇó ³é³í»É³·áõÛÝÁ: ú·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñÅ»ùÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í ³å³·³ Ñáëù»ñÁ ½»ÕãíáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ý»ñÏ³ 
³ñÅ»ùáíª û·ï³·áñÍ»Éáí ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ ½»ÕãÙ³Ý ³ÛÝ ¹ñáõÛùÁ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ 
Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç ¹ñ³ÙÇ 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:   
 

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 
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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:  
 

(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 »Ý ½»Õã»Éáí ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁª û·ï³·áñÍ»Éáí 
½»ÕãÙ³Ý ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ ·áñÍáÕ ³ÛÝ ¹ñáõÛùÁ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç ¹ñ³ÙÇ 
³ñÅ»ùÇ ßáõÏ³ÛÇ Ý»ñÏ³ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ¨, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª 
å³ñï³íáñáõÃÛ³ÝÁ µÝáñáß éÇëÏ»ñÁ:  

 

(Ã) ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ  
 

´Ý³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÁ Ñ³ÝÓÝ ¿ ³éÝáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý ãû·ï³·áñÍí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÁ ¨ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ ³å³Ñáí³·ñÙ³Ý ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñ:   
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ, áñáÝù 
å³ñï³íáñ»óÝáõÙ »Ý ´³ÝÏÇÝ Ï³ï³ñ»É áñáß³ÏÇ í×³ñáõÙÝ»ñ, áñáÝù Ï÷áËÑ³ïáõó»Ý 
»ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç ³ÛÝ íÝ³ëÝ»ñÁ, áñáÝù Ý³ ÏÏñ»ñ, »Ã» ³é³ÝÓÇÝ 
å³ñï³å³ÝÝ Ç íÇ×³ÏÇ ãÉÇÝ»ñ Ï³ï³ñ»É í×³ñáõÙÝ»ñÁ å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÇ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ:  
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãíáõÙ ¿ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, Ñ³ßíÇ ã³éÝ»Éáí ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, ¨ 
Ñ»ï³·³ÛáõÙ ã³÷íáõÙ ¿ »ñÏáõ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³í»É³·áõÛÝáíª ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãí³Í 
·áõÙ³ñÁª Ñ³Ý³Í Ïáõï³Ïí³Í ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý Ï³Ù »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý ·Íáí 
ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÁ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ÏáñáõëïÝ»ñÇ 
å³ÑáõëïÁ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ³ÛÉ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý, »ñµ ·áÛáõÃÛáõÝ 
áõÝÇ 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¨Û³ÉÝ»ñÇª 
 

− í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ´³ÝÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ 
Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

− »Ã» ´³ÝÏÝ áõÝÇ Çñ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³óáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÇª 
¹ñ³Ýó ³é³ç³óáõÙÇó Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó í³×³é»Éáõ Ý³ËÏÇÝ åñ³ÏïÇÏ³, ³å³ 
ÝáõÛÝ ¹³ëáõÙ Ý»ñ³éí³Í µáÉáñ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹ÇïíáõÙ »Ý 
áñå»ë ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñ, 

− í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»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                                          
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: 
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(Å) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É 
 

(i) êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ 
 
êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É: êáíáñ³Ï³Ý 
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ¨ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ûåóÇáÝÝ»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³ÝÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ 
Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½»óáõÙª ³é³Ýó 
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ:    

 
(ii) ¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï 

 
ÂáÕ³ñÏí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó ³í»É í×³ñíáÕ ·áõÙ³ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ 
¿ áñå»ë ¿ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï:  
 

(iii) Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ 
 
Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõ ¨ í×³ñ»Éáõ ´³ÝÏÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿           
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñáí:  
 
êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý áñå»ë ãµ³ßËí³Í 
ß³ÑáõÛÃÇ µ³ßËáõÙ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, »ñµ Ñ³Ûï³ñ³ñíáõÙ »Ý:  
 

 (Ç) Ð³ñÏáõÙ 
 
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ÁÝÃ³óÇÏ ¨ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇó: Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ 
×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ Ù³ëÇ, áñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇÝ Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉáõÙ ×³Ý³ãí³Í µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñÇ 
¹»åùáõÙ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ: 
 

(i) ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏ 
 
ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏÁ ï³ñí³ Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃÇ ·Íáí ³ÏÝÏ³ÉíáÕ í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ñ³ñÏÇ 
·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 ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, ¨ Ý³Ëáñ¹ 
ï³ñÇÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí Ï³ï³ñí³Í ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ:  
 

(ii) Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ 
 

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ 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 Ñ³ñÏ ãÇ ×³Ý³ãíáõÙ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ·Íáí Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñáõÙ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ ·áñÍ³ñùáõÙ, áñÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ á°ã 
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ¨ á°ã Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ íñ³: 
 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ãû·ï³·áñÍí³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ íÝ³ëÇ, 
ãû·ï³·áñÍí³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ýí³½»óíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³éÏ³ ÏÉÇÝÇ Ñ³ñÏíáÕ 
ß³ÑáõÛÃ, áñÇÝ Ñ³ßíÇÝ ¹ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É:   
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Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ 
³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ Ýí³½»óíáõÙ »Ý ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí Ñ³í³Ý³Ï³Ý ã¿, áñ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ïáõóáõÙÁ ÏÇñ³óíÇ: ²Ûë Ýí³½»óáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ 
»Ý, »Ã» Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ³å³·³ Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:      
 

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏÁ ã³÷íáõÙ ¿ ÏÇñ³é»Éáí  Ñ³ñÏ»ñÇ ³ÛÝ ¹ñáõÛùÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ 
¿, áñ ÏÏÇñ³éí»Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñçÇÝÝ»ñë 
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 ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
 

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:    
 

(É) 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 
ýÇ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙª ÏÇñ³é»Éáí 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:   
 
²ÛÉ í×³ñÝ»ñÁ, ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³ÙáõïÁ ¨ Í³ËëÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý 
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇë:  
 
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí í×³ñÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ ·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹áí í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:  
 

(Ë) ¸»é¨ë ãÏÇñ³éíáÕ Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ ¨ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ  
 

ØÇ ß³ñù Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ, ³Û¹ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ 
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ã¿ÇÝ ·áñÍáõÙ »Ý 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ã»Ý ÏÇñ³éí»É 
³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëï»ÉÇë: ²Û¹ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇó ¨ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³ÍÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿, áñ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ý 
´³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³: ´³ÝÏÁ Ùï³¹Çñ ¿ ÏÇñ³é»É Ýßí³Í  
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ ¨ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »ñµ í»ñçÇÝÝ»ñë ÙïÝ»Ý áõÅÇ Ù»ç: 
 

(i) üÐØê 9 §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ¦ 
 

2014Ã. ÑáõÉÇëÇÝ ÐÐØêÊ-Ý Ññ³å³ñ³Ï»É ¿ üÐØê 9 §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ¦ 
ëï³Ý¹³ñïÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ: üÐØê 9-Á ·áñÍáõÙ ¿ 2018Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ Ï³Ù 
Ñ»ïá ëÏëíáÕ ï³ñ»Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É Å³Ù³Ý³ÏÇó 
ßáõï: ²ÛÝ ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ ÐÐØê 39 §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ. Ö³Ý³ãáõÙ ¨ ã³÷áõÙ¦ 
ëï³Ý¹³ñïÁ:    
 

2017Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ ÐÐØêÊ-Ý Ññ³å³ñ³Ï»É ¿ §ì³Õ³Å³ÙÏ»ï Ù³ñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý 
µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ùµ¦ (üÐØê 9-Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ): öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·áñÍáõÙ 
»Ý 2019Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ Ï³Ù Ñ»ïá ëÏëíáÕ ï³ñ»Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ 
Ï³ñáÕ »Ý ÏÇñ³éí»É Å³Ù³Ý³ÏÇó ßáõï: 
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´³ÝÏÁ ÏëÏëÇ 2014Ã. ÑáõÉÇëÇÝ Ññ³å³ñ³Ïí³Í üÐØê 9-Ç ÏÇñ³éáõÙÁ 2018Ã. ÑáõÝí³ñÇ                   
1-Çó ¨ ³Û¹ ÝáõÛÝ ³Ùë³ÃíÇó Å³ÙÏ»ïÇó ßáõï ÏÏÇñ³éÇ üÐØê 9-Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²é 
³Ûëûñ Ï³ï³ñ³Í ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáíª üÐØê 9-Ç ÏÇñ³éÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 2018Ã. 
ÑáõÝí³ñÇ  1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ï³ñ»ëÏ½µÇ ÙÝ³óáñ¹Ç ·Íáí 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ×ß·ñïáõÙÁ (³é³Ýó Ñ³ñÏ»ñÇ) Ï³½ÙáõÙ ¿ 100,000 Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÇó                                  
400,000 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùª Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ³ñÅ»½ñÏÙ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ 
ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Ýí³½»óáõÙ: 
 
ì»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¿, ù³ÝÇ áñ Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÇÝ ³ÝóÙ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÁ ¹»é¨ë ³í³ñïí³Í ã¿: 2018Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ üÐØê 9-Ç ÏÇñ³éÙ³Ý 
÷³ëï³óÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ÷á÷áËí»É, ù³ÝÇ áñª  
  
• üÐØê 9-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ´³ÝÏÇó å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ¨ Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ý³ÛáõÙ, ¨ ³Ûë 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹»é¨ë ³í³ñïí³Í ã»Ý,  

• ´³ÝÏÁ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ ¿ ¨ ³í³ñïáõÙ ¿ Çñ Ùá¹»ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ ëå³ëíáÕ 
å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ,   

• Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýáñ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, ÏÇñ³éíáÕ 
»ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
÷á÷áËí»É ³ÛÝù³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ÙÇÝã¨ áñ ´³ÝÏÁ ã³í³ñïÇ ëï³Ý¹³ñïÇ ÏÇñ³éÙ³Ý 
ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ Ý»ñ³éáÕ Çñ ³é³çÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ:   

 
Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³Ûë ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿³Ï³Ý ãÇ Ñ³Ù³ñáõÙª Ñ»ï³·³ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ 
µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:   
 
¸³ë³Ï³ñ·áõÙ – üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 
üÐØê 9-Á Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ Ýáñ Ùáï»óáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ 
ã³÷Ù³Ý Ñ³Ù³ñ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ³ÛÝ µÇ½Ý»ë Ùá¹»ÉÁ, áñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 
Ï³é³í³ñíáõÙ »Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ 
µÝáõÃ³·ñ»ñÁ:    
 
üÐØê 9-Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹³ëª ³ÙáñïÇ½³óí³Í 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ, ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ: êï³Ý¹³ñïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª 
ÐÐØê 39-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ, 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹³ë»ñÝ ³ÛÉ¨ë ã»Ý ·áñÍáõÙ: 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ ã³÷íáõÙ ¿ ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí, »Ã» ³ÛÝ µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ 
ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »ñÏáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ̈  Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿ áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ.  
 
− ³ÛÝ å³ÑíáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ µÇ½Ý»ë Ùá¹»ÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ å³Ñ»É 

³ÏïÇíÁ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ¨  
− ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ »Ý áñáß³ÏÇ 

³Ùë³Ãí»ñÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ ³é³ç³óáõÙ, áñáÝù  Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý 
ÙÇ³ÛÝ Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ ¨ ãÙ³ñí³Í Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ ·Íáí Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáëÝ»ñÇ 
í×³ñáõÙÝ»ñ: 
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üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ ã³÷íáõÙ ¿ իրական ³ñÅ»ùáí ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí, »Ã» ³ÛÝ µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »ñÏáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ 
Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿ áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ.  
 
− ³ÛÝ å³ÑíáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ µÇ½Ý»ë Ùá¹»ÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ իրագործվում 

է թե՛ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ հավաքագրելու ¨ թե՛ 
ֆինանսական ակտիվների վաճառքի միջոցով ¨  

− ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ »Ý áñáß³ÏÇ 
³Ùë³Ãí»ñÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ ³é³ç³óáõÙ, áñáÝù Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý 
ÙÇ³ÛÝ Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ ¨ ãÙ³ñí³Í Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ ·Íáí Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáëÝ»ñÇ 
í×³ñáõÙÝ»ñ: 

 
²é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí ãå³ÑíáÕ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñíáÕ 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ³Ý¹³éÝ³ÉÇáñ»Ý áñáß»É 
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ñ»ï³·³ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ï³½ÙáõÙ: ²Ûë ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:    
 
´áÉáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ« áñáÝù ¹³ë³Ï³ñ·í³Í ã»Ý áñå»ë ³ÙáñïÇ½³óí³Í 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ Ï³Ù ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ« ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí: ´³óÇ 
³Û¹, ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ³Ý¹³éÝ³ÉÇáñ»Ý Ý³Ë³ï»ë»É 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ, áñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ï³Ù 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷í»Éáõ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ, »Ã» ¹³ 
ÃáõÛÉ Ïï³ í»ñ³óÝ»É Ï³Ù ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ýí³½»óÝ»É Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý 
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ï³é³ç³Ý³ñ ³ÛÉ å³ñ³·³ÛáõÙ:  
 
êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ í»ñÁ Ýßí³Í 
»ñ»ù ¹³ë»ñÇó Ù»ÏÇÝ: 
 
²½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ 
 
²Ûë ëï³Ý¹³ñïÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³ 2018Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ å³ÑíáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ ã³÷Ù³Ý íñ³ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.  
 
− ´³ÝÏ»ñÇÝ ¨ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÁ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÐÐØê 

39-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë í³ñÏ»ñ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ¨ 
ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí, üÐØê 9-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ 
ÝáõÛÝå»ë Ïã³÷í»Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí: 

− ä³ñï³ù³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝù ÐÐØê 39-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 
¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ, üÐØê 9-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ï³ñáÕ 
»Ý ã³÷í»É ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí, Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí Ï³Ù Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáíª Ï³Ëí³Í áñáß³ÏÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇó:  

   

´³ÝÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùµ 2018Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Çª üÐØê 9-Ç ÏÇñ³éÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
³Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ã»Ý áõÝ»Ý³ ´³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 
íñ³: 
 

¸³ë³Ï³ñ·áõÙ – üÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  
 
üÐØê 9-Á ½·³ÉÇ ã³÷áí å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ÐÐØê 39-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: 
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²ñÅ»½ñÏáõÙ – üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏéÅïÇíÝ»ñ, í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ 
 
üÐØê 9-Á ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ ÐÐØê 39-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í §Ïñ³Í íÝ³ëÇ¦ Ùá¹»ÉÁ §ëå³ëíáÕ 
å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇ¦ Ùá¹»Éáí, áñÇ Ñ³Ù³ñ Ïå³Ñ³Ýçí»Ý ¿³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÛÝ 
Ù³ëÇÝ, Ã» ÇÝãåÇëÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ ëå³ëíáÕ 
å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇ íñ³, áñÁ ÏáñáßíÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùáí:   
 
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ýáñ Ùá¹»ÉÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù 
ã»Ý ã³÷íáõÙ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáíª å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ 
Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ, í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ (Ý³ËÏÇÝáõÙ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïí»É 
¿ ÐÐØê 37 §ä³ÑáõëïÝ»ñ, å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ¦ ëï³Ý¹³ñïÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ): 
 
üÐØê 9-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿  Ï³Ù Ñ³çáñ¹ 12 ³Ùëí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇÝ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ 
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý áÕç Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇÝ Ñ³í³ë³ñ 
ã³÷áí: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý áÕç Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³ëíáÕ 
å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÁ, áñÝ 
³é³ç³ÝáõÙ ¿ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ¹»åù»ñÇ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý áÕç Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, 
ÙÇÝã¹»é 12 ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ 
ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇ ³ÛÝ Ù³ëÁ, áñÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ãÏ³ï³ñÙ³Ý ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñ »Ý Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇó Ñ»ïá 
12 ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:   
 
´³ÝÏÁ Ï×³Ý³ãÇ íÝ³ëÇ ·Íáí å³Ñáõëï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý áÕç 
Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇÝ Ñ³í³ë³ñ ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·áñÍÇùÝ»ñÇ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ íÝ³ëÇ ·Íáí å³ÑáõëïÁ 
Ï×³Ý³ãíÇ 12 ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇÝ Ñ³í³ë³ñ ·áõÙ³ñÇ 
ã³÷áí.  
 
− å³ñïù³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ, »Ã» áñáßí»É ¿, áñ ¹ñ³Ýù áõÝ»Ý ó³Íñ 

å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: ´³ÝÏÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿, áñ 
å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃáõÕÃÝ áõÝÇ ó³Íñ å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏ, »Ã» í»ñçÇÝÇë å³ñïù³ÛÇÝ 
éÇëÏÇ í³ñÏ³ÝÇßÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ áÕç ³ßË³ñÑáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í 
§Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ áñ³Ï¦ í³ñÏ³ÝÇßÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ ¨  

− ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ, áñáÝó ·Íáí å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÝ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ãÇ ³×»É 
ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇó:  

 
²ñÅ»½ñÏÙ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ üÐØê 9-Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ µ³ñ¹ »Ý ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ¨ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ 
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í áÉáñïÝ»ñáõÙ. 
 
− ·Ý³Ñ³ïáõÙ, Ã» ³ñ¹Ûáù ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ·áñÍÇùÇ å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÇ ¿³Ï³Ý ³× 

ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇó ¨ 
− Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ³éáõÙ ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇ ã³÷Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï:   
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²ÝóáõÙÁ Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÇÝ 
 

üÐØê 9-Ç ÏÇñ³éÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³ï³ñíáÕ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ÏÏÇñ³éí»Ý Ñ»ïÁÝÃ³ó, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åùÇ, »ñµ ´³ÝÏÁ Ïû·ïíÇ ³ÛÝ µ³ó³éáõÃÛáõÝÇó, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë 
ãí»ñ³Ñ³ßí³ñÏ»É Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý 
¨ ã³÷Ù³Ý (Ý»ñ³éÛ³Éª ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý) ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í: üÐØê 9-Ç 
ÏÇñ³éÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³óáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
³éÙ³Ùµ Ï×³Ý³ãí»Ý ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃÇ ¨ å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ 2018Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ: 

 

(ii) üÐØê 16 §ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ¦ 
 

üÐØê 16-Á ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ ÐÐØê 17 §ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ¦, üÐØØÎ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ 4 
§Ð³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý áñáßáõÙ¦, ØØÎ 
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ 15 §¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ. Ëñ³ËáõëáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ¦ ¨ 
ØØÎ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ 27 §ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý Ó¨ Ý»ñ³éáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ 
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ¦ ë³ÑÙ³Ýí³Í í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý 
áõÕ»óáõÛóÝ»ñÁ: 
 

üÐØê 16-Á Ï·áñÍÇ 2019Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ Ï³Ù Ñ»ïá ëÏëíáÕ ï³ñ»Ï³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É Å³Ù³Ý³ÏÇó ßáõïª Ý³¨ üÐØê 15-Á 
üÐØê 16-Ç ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇÝ Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó ³é³ç ÏÇñ³é»Éáõ å³ÛÙ³Ýáí: 
 

üÐØê 16-Á ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ù»Ïª Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ùá¹»É í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ: ì³ñÓ³Ï³ÉÁ ×³Ý³ãáõÙ û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝù Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ÏïÇíÁ, áñÝ 
Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ û·ï³·áñÍ»Éáõ Çñ³íáõÝù, ¨ 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ, áñÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ 
í³ñÓ³í×³ñÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: Ü³Ë³ï»ëí³Í »Ý µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 
Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ¨ ó³Íñ ³ñÅ»ù áõÝ»óáÕ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ: ì³ñÓ³ïáõÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë Ùáï»óáõÙÁ ãÇ ÷á÷áËíáõÙ, 
í³ñÓ³ïáõÝ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ¹³ë³Ï³ñ·»É í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ 
·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ¹³ë»ñÇ: 
 

´³ÝÏÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ üÐØê 16-Ç ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ Çñ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: 
 

 

4 ì×³ñí»ÉÇù Ñ³ïáõóÙ³Ý í»ñ³ã³÷áõÙ 
 

2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ ´³ÝÏÁ Ó»éù ¿ µ»ñ»É §äñáÎñ»¹Çï ´³ÝÏ¦ ö´À-Ç µáÉáñ 
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ: 2016Ã. Ù³ÛÇëÇÝ §äñáÎñ»¹Çï ´³ÝÏ¦ ö´À-Ý Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ÙÇ³ó»É ¿ 
´³ÝÏÇÝ: 
 

´³ÝÏÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝí»É ¿ í×³ñ»É µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ í³×³éáÕ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ 513,354 Ñ³½³ñ 
¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí (1,061 Ñ³½³ñ ²ØÜ ¹áÉ³ñÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù) Éñ³óáõóÇã Ñ³ïáõóáõÙª Ñ³Ý³Í 
¹áõëïñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó åáñïý»ÉÇ ·Íáí Ïáõï³Ïí³Í íÝ³ëÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ, ÇÝãå»ë ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ³éù áõ í³×³éùÇ 
å³ÛÙ³Ý³·ñáí, áñÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ í×³ñÙ³Ý 2019Ã. ÑáõÝí³ñÇ 31-ÇÝ: 2017Ã. ¨ 2016Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ íÝ³ëÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ ·»ñ³½³Ýó»É ¿ í×³ñí»ÉÇù 
Ñ³ïáõóÙ³Ý ·áõÙ³ñÁ, áõ 2017Ã. ¨ 2016Ã.  ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ í×³ñí»ÉÇù 
Ñ³ïáõóÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ í»ñ³ã³÷Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³½Ù»É ¿ ½ñá: Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ½»ÕãÇ Í³Ëë³·ñáõÙÇó Ñ»ïá ×³Ý³ãíáõÙ ¿ áñå»ë í×³ñí»ÉÇù Ñ³ïáõóÙ³Ý 
í»ñ³ã³÷áõÙÇó ëï³óí³Í »Ï³Ùáõïª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:        
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5 ¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï 
 

 
2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï    

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 24,299,523          23,556,725  

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 2,892,886            2,056,183  

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 137,673               175,547  

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 77,114                44,505  

 27,407,196  25,832,960  

    

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë    

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ  6,132,490             6,068,907  

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ  5,213,346             5,474,198  

Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ  277,926                310,900  

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ  75,251                135,494  

¼»ÕãÇ Í³Ëë³·ñáõÙ  22,554                   22,575  

  11,721,567         12,012,074  

  15,685,629         13,820,886  

    

 

6 ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³Ùáõï 
 

 
2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

äÉ³ëïÇÏ ù³ñï»ñ 890,864  785,629 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ 456,068  394,428 

Ð³ßíÇÝ»ñÇ ëå³ë³ñÏáõÙ 162,677  88,532 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³ÝËÇÏ³óáõÙ   116,252  127,876 

ºñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ 89,102  87,882 

²ÛÉ 109,151  113,232 

 1,824,114  1,597,579 

    

 

7 ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí Í³Ëë 
 

 
2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 509,397  351,531 

²ÛÉ 148,049  169,897 

 657,446  521,428 
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8 ¼áõï »Ï³Ùáõï ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
 
 2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

¼áõï »Ï³Ùáõï ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù áõ í³×³éùÇ 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 

 1,139,305  
 

          1,025,352  

¼áõï íÝ³ë ³ñï³ñÅáõÛÃÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó  (38,835)               (76,431) 

  1,100,470   948,921 

 
 

9 ²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý »Ï³Ùáõï 
 
 2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

êï³óí³Í ïáõÛÅ»ñ ¨ ïáõ·³ÝùÝ»ñ 1,867,720  1,709,977 

²ÛÉ 63,858  1,655 

 1,931,578  1,711,632 

 

10 ²ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 
 
 2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³ 590,760               691,201  

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí Í³Ëë 537,753               609,339  

ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý Í³Ëë»ñ 293,299               292,305  

ì×³ñáõÙÝ»ñ ²í³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙÁ »ñ³ßË³íáñáÕ 
ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù 241,383               146,791  

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 157,838                82,577  

¶áí³½¹ ¨ ßáõÏ³Û³í³ñáõÙ 117,537  133,168  

²å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ 108,057               109,288  

¶ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ 95,250               114,282  

Ð³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 75,124                97,483  

²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ 64,871                83,263  

ì×³ñáõÙÝ»ñ í³ñÏ³ÛÇÝ µÛáõñá 30,238                55,758  

²ÛÉ 379,908               412,563  

                 2,692,018                2,828,018  
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11 Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë 
 

 
2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë  1,999,264             1,132,663  

Ü³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñáõÙ ³í»É Ñ³ßí³ñÏí³Í ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë  -                (60,847) 

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñÅª 
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓÙ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ  (79,366)               287,214  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Í³Ëë ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí  1,919,898   1,359,030  

    

2017Ã-ÇÝ ÁÝÃ³óÇÏ ¨ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí ÏÇñ³é»ÉÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 20% 
(2016Ã-ÇÝª 20%): 
 

²ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÇ Ñ³Ù³¹ñáõÙ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í 
ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ 
 

 2017Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù  %  

2016Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù   % 

 
Þ³ÑáõÛÃ Ý³Ëù³Ý Ñ³ñÏáõÙÁ 8,944,430    6,516,600   

        

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏª ÏÇñ³é»ÉÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùáí  1,788,886   20            1,303,320   20 

¼áõï ãÝí³½»óíáÕ Í³Ëë»ñ  131,012   1  116,557   2 

Ü³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñáõÙ å³Ï³ë Ñ³ßí³ñÏí³Í  -  -               (60,847)  (1) 

  1,919,898   21  1,359,030   21 

        

(³) Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí û·ï³·áñÍíáÕ 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 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 2017Ã. ¨ 2016Ã. 
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 2017Ã. ¨ 2016Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:  
 
2017Ã. 
  
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÝ³óáñ¹Á ³é       
1 ÑáõÝí³ñÇ 

2017Ã.  

Þ³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ 

×³Ý³ãí³Í  

²ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 

ýÇÝ. ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
×³Ý³ãí³Í  

ØÝ³óáñ¹Á ³é                       
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 

2017Ã. 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ  (218,917)  -   (188,359)   (407,276) 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ  (9,512)   (2,587)  -   (12,099) 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ  (1,182,791)   88,026   -   (1,094,765) 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ  (572,468)   (20,023)  -   (592,491) 

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ  11,140    (37,649)   -   (26,509)  

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  37,508   51,599  -   89,107 

  (1,935,040)   79,366    (188,359)   (2,044,033) 
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2016Ã. 
 
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÝ³óáñ¹Á ³é       
1 ÑáõÝí³ñÇ 

2016Ã.  

Þ³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ 

×³Ý³ãí³Í  

²ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 

ýÇÝ. ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
×³Ý³ãí³Í  

ØÝ³óáñ¹Á ³é                       
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 

2016Ã. 

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ  1,875    (1,875)   -    - 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ  41,558   -   (260,475)   (218,917) 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ  (13,562)   4,050    -    (9,512) 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ  (934,771)   (248,020)   -    (1,182,791) 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ  (564,672)   (7,796)   -    (572,468) 

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ  14,414    (3,274)   -    11,140  

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  67,807    (30,299)   -    37,508  

  (1,387,351)   (287,214)   (260,475)   (1,935,040) 

        

 
 

(µ) ²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÝ³ëáõÙ ×³Ý³ãí³Í ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ  
 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇÝ 
í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ 2017Ã. ¨ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í 
ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 
 

 2017Ã.  2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  

¶áõÙ³ñÁ 
ÙÇÝã¨ 

Ñ³ñÏáõÙÁ 
 

Ð³ñÏÇ     
·Íáí            

Í³Ëë 
 

¶áõÙ³ñÁ 
Ñ³ñÏáõÙÇó 

Ñ»ïá 
 

¶áõÙ³ñÁ 
ÙÇÝã¨ 

Ñ³ñÏáõÙÁ 
 

Ð³ñÏÇ         
·Íáí           

Í³Ëë 
 

¶áõÙ³ñÁ 
Ñ³ñÏáõÙÇó 

Ñ»ïá 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ½áõï 
÷á÷áËáõÃÛáõÝ  953,616    (190,723)   762,893   

          
1,350,071   

         
(270,014)  

       
1,080,057  

Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë 
÷áË³Ýóí³Í í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ 
Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ 
½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝ  (11,818)   2,364    (9,454)  

             
(47,694)  

              
9,539   

         
(38,155) 

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù  941,798    (188,359)   753,439   

          
1,302,377   

         
(260,475)  1,041,902 
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12 ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 
 
 2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Î³ÝËÇÏÁ ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ   9,004,987             7,823,076  

Üáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ ÐÐ Î´-áõÙ  35,940,908           31,236,315  

²í³Ý¹ ÐÐ Î´-áõÙ  1,500,555   - 

Üáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñáõÙ    

- ²- -Çó ²+ í³ñÏ³ÝÇßáí  15,348                660,741  

- ´´´- ´´´+ í³ñÏ³ÝÇßáí  467,414                278,269  

- ´´- -Çó ´´+ í³ñÏ³ÝÇßáí  1,392,161                 15,967  

- ´- -Çó ´+ í³ñÏ³ÝÇßáí  641,196                 61,884  

- ³é³Ýó í³ñÏ³ÝÇßÇ  49,668                816,632  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ýáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñáõÙ   2,565,787           1,833,493  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ  49,012,237   40,892,884  

 
ì³ñÏ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»ÉÇëª ´³ÝÏÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ Fitch ¨ 
Moody’s í³ñÏ³Ýß³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏ³ÝÇßÝ»ñÁ: 
 
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý:  
 
2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ãáõÝÇ µ³ÝÏ»ñáõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í ³ÛÝåÇëÇ 
ÙÇçáóÝ»ñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ (2016Ã-ÇÝ ãáõÝ»ñ µ³ÝÏ»ñáõÙ 
ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ), áñáÝó 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á:  

 

13 ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

 
2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ    

ä³ñïù³ÛÇÝ ¨ ýÇùëí³Í »Ï³Ùïáí ³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñ    

-  ÐÐ å»ï³Ï³Ý ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ  26,347,359           16,874,621  

-  Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »íñáå³ñï³ïáÙë»ñ  4,675,607             3,784,209  

-  Îáñåáñ³ïÇí å³ñï³ïáÙë»ñ (³é³Ýó í³ñÏ³ÝÇßÇ)  253,242   - 

´³ÅÝ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ    

-   Îáñåáñ³ïÇí µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ (ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ)  30,972    30,879  

  31,307,180    20,689,709  

    

ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í    

-   ÐÐ å»ï³Ï³Ý ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ -  2,580,688 

 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó 
ã»Ý: 
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14 ´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
 2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹»åáÝ³óí³Í 
ÙÇçáó ÐÐ Î´-áõÙ  620,000   320,000 

ì³ñÏ»ñ ¨ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ    

´´´- -Çó ´´´+ í³ñÏ³ÝÇßáí  328,556    17,123  

10 Ëáßáñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñ  191,264    1,559,862  

²ÛÉ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñ  1,741,921    -    

Î³ÝáÝ³íáñ ·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ – ë÷áÃ ·áñÍ³ñùÝ»ñ 
³ñï³ñÅáõÛÃáí    

´´+ í³ñÏ³ÝÇßáí  208    -    

²é³Ýó í³ñÏ³ÝÇßÇ  2,614    4,187  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ  2,884,563    1,901,172  

 
ì³ñÏ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»ÉÇëª ´³ÝÏÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ Fitch ¨ 
Moody’s í³ñÏ³ÝÇß³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏ³ÝÇßÝ»ñÁ: 
 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÁ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý:  
 

(³) ÐÐ Î´-áõÙ åÉ³ëïÇÏ ù³ñï»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹»åáÝ³óí³Í ÙÇçáó 
 
ÐÐ Î´-áõÙ åÉ³ëïÇÏ ù³ñï»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹»åáÝ³óí³Í ÙÇçáóÝ Çñ»ÝÇó 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ áã ïáÏáë³ÏÇñ ¹»åáÝ³óí³Í ÙÇçáó, áñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¨ áñÇ »Éù³·ñáõÙÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ¿: 
 
 

15 Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 
 
 2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

10 Ëáßáñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñ  10,633,177   - 

ØÇçÇÝ ¨ ÷áùñ ã³÷Ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ 

 1,508,965  
 1,574,060 

 12,142,142  1,574,060 

    

2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÝ áõÝÇ Ù»Ï å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ (2016Ã-ÇÝ 
ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ ãÏ³ñ), áñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ́ ³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 6,554,705 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù: 
 
²ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áñå»ë ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ·ñ³í 
 
2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 
·ñ³í³¹ñí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 12,436,672 Ñ³½³ñ 
¹ñ³Ù (2016Ã-ÇÝª 1,658,859 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): 
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16 Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
 
 2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ    

Êáßáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ  59,860,599       51,990,772  

öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ  51,996,084       55,158,569  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ  111,856,683       107,149,341  

     

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ     

êå³éáÕ³Ï³Ý ¨ ¿ùëåñ»ë í³ñÏ»ñ 42,055,072          31,403,625  

¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñ  3,452,463             4,392,728  

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ  8,983,014           10,621,464  

ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ 8,970,017            8,335,161  

àëÏáõ ·ñ³íáí í³ñÏ»ñ  2,969,710             4,189,896  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ  66,430,276         58,942,874  

     

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í Ñ³Ù³Ë³éÝ í³ñÏ»ñ  178,286,959       166,092,215  

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï  (5,220,883)           (5,937,310) 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ½áõï í³ñÏ»ñ  173,066,076       160,154,905  

    

 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ß³ñÅÝ Áëï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¹³ë»ñÇ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ:  
 

 

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý 
³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ  

Ñ³½. ¹ñ³Ù  

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ  
ïñí³Í í³ñÏ»ñ 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ         3,954,498          1,982,812     5,937,310 

¼áõï Í³Ëë   711,576    3,433,269    4,144,845  

¸áõñë·ñáõÙÝ»ñ  (1,631,565)   (3,229,707)   (4,861,272) 

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ  3,034,509    2,186,374    5,220,883  

      

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ß³ñÅÝ Áëï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¹³ë»ñÇ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ:  
 

 

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý 
³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ  

Ñ³½. ¹ñ³Ù  

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ  
ïñí³Í í³ñÏ»ñ 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ           3,318,948           1,204,160           4,523,108  

¼áõï Í³Ëë            1,744,300           2,841,834           4,586,134  

¸áõñë·ñáõÙÝ»ñ          (1,108,750)         (2,063,182)   (3,171,932) 

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ         3,954,498          1,982,812     5,937,310 
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(³) 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 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:    
 

 
Ð³Ù³Ë³éÝ 

í³ñÏ»ñ  
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 

å³Ñáõëï  
¼áõï              

í³ñÏ»ñ  

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ        

Êáßáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ        

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 
í³ñÏ»ñ 58,705,902  587,059  58,118,843  1.0% 

Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 848,913  159,503  689,410  18.8% 

- ÙÇÝã¨ 90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 134,015  1,340  132,675  1.0% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 90 ûñ ¨ ÙÇÝã¨ 1 ï³ñÇ 
Å³ÙÏ»ï³Ýó 171,769  125,463  46,306  73.0% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í 
í³ñÏ»ñ 1,154,697  286,306  868,391  24.8% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ëáßáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ 59,860,599  873,365  58,987,234  1.5% 

öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ       

 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 
í³ñÏ»ñ 46,799,795  467,998  46,331,797  1.0% 

Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 309,812  63,829  245,983  20.6% 

- ÙÇÝã¨ 90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 535,281  86,524  448,757  16.2% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 90 ûñ ¨ ÙÇÝã¨ 1 ï³ñÇ 
Å³ÙÏ»ï³Ýó 779,094  127,205  651,889  16.3% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 1 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ï³Ýó 3,572,102  1,415,588  2,156,514  39.6% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í 
í³ñÏ»ñ 5,196,289  1,693,146  3,503,143  32.6% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 51,996,084  2,161,144  49,834,940  4.2% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 111,856,683  3,034,509  108,822,174  2.7% 

        

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ        

êå³éáÕ³Ï³Ý ¨ ¿ùëåñ»ë í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 39,777,889  127,318  39,650,571  0.3% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  630,564  70,698  559,866  11.2% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 475,476  174,815  300,661  36.8% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 607,357  334,107  273,250  55.0% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 563,786  405,354  158,432  71.9% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ëå³éáÕ³Ï³Ý ¨ ¿ùëåñ»ë í³ñÏ»ñ 42,055,072  1,112,292  40,942,780  2.6% 
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Ð³Ù³Ë³éÝ 

í³ñÏ»ñ  
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 

å³Ñáõëï  
¼áõï              

í³ñÏ»ñ  

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 

¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 2,332,500  11,196  2,321,304  0.5% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  3,557  648  2,909  18.2% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 35,742  13,202  22,540  36.9% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 30,759  9,047  21,712  29.4% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 41,863  14,802  27,061  35.4% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 1,008,042  365,059  642,983  36.2% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñ 3,452,463  413,954  3,038,509  12.0% 

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 8,645,572  194,216  8,451,356  2.2% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  119,572  1,140  118,432  1.0% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 95,965  2,650  93,315  2.8% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 108,899  4,917  103,982  4.5% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 13,006  7,314  5,692  56.2% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ 8,983,014  210,237  8,772,777  2.3% 

ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 7,760,746  70,469  7,690,277  0.9% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  31,361  559  30,802  1.8% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 54,876  4,523  50,353  8.2% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 135,430  12,200  123,230  9.0% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 37,232  3,039  34,193  8.2% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 950,372  344,252  606,120  36.2% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ 8,970,017  435,042  8,534,975  4.9% 

àëÏáõ ·ñ³íáí í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 2,618,883  13,094  2,605,789  0.5% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  42,208  211  41,997  0.5% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 16,929  85  16,844  0.5% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 22,193  111  22,082  0.5% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 14,522  73  14,449  0.5% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 254,975  1,275  253,700  0.5% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ áëÏáõ ·ñ³íáí í³ñÏ»ñ 2,969,710  14,849  2,954,861  0.5% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 66,430,276  2,186,374  64,243,902  3.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 178,286,959  5,220,883  173,066,076  2.9% 
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êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:    
 

 
Ð³Ù³Ë³éÝ 

í³ñÏ»ñ  
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 

å³Ñáõëï  
¼áõï              

í³ñÏ»ñ  

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ        

Êáßáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ        

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 
í³ñÏ»ñ 51,368,387   725,533   50,642,854   1.4% 

Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ               

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 205,613   59,864   145,749   29.1% 

- ÙÇÝã¨ 90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 245,682   71,531   174,151   29.1% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 90 ûñ ¨ ÙÇÝã¨ 1 ï³ñÇ 
Å³ÙÏ»ï³Ýó 

171,090   100,949   70,141   59.0% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í 
í³ñÏ»ñ 622,385   232,344   390,041   37.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ëáßáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ 51,990,772   957,877   51,032,895   1.8% 

öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ        

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 
í³ñÏ»ñ 47,878,777   574,545   47,304,232   1.2% 

Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ               

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 142,905   24,954   117,951   17.5% 

- ÙÇÝã¨ 90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 1,413,457   272,533   1,140,924   19.3% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 90 ûñ ¨ ÙÇÝã¨ 1 ï³ñÇ 
Å³ÙÏ»ï³Ýó 2,380,607   881,247   1,499,360   37.0% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 1 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ï³Ýó 3,342,823   1,243,342   2,099,481   37.2% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í 
í³ñÏ»ñ 7,279,792   2,422,076   4,857,716   33.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 55,158,569   2,996,621   52,161,948   5.4% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 107,149,341   3,954,498   103,194,843   3.7% 

        

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ        

êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 28,875,709   69,387   28,806,322   0.2% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  922,660   135,551   787,109   14.7% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 419,950   145,780   274,170   34.7% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 460,744   203,292   257,452   44.1% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 652,993   375,530   277,463   57.5% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 71,569   24,559   47,010   34.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ 31,403,625   954,099   30,449,526   3.0% 
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Ð³Ù³Ë³éÝ 

í³ñÏ»ñ  
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 

å³Ñáõëï  
¼áõï              

í³ñÏ»ñ  

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 

¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 2,752,566   29,817   2,722,749   1.1% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  68,394   16,020   52,374   23.4% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 133,093   27,949   105,144   21.0% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 143,423   67,351   76,072   47.0% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 431,446   198,055   233,391   45.9% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 863,806   311,190   552,616   36.0% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñ 4,392,728   650,382   3,742,346   14.8% 

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 10,116,333   101,163   10,015,170   1.0% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  170,874   2,191   168,683   1.3% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 134,429   4,348   130,081   3.2% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 179,733   9,355   170,378   5.2% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 20,095   9,790   10,305   48.7% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ 10,621,464   126,847   10,494,617   1.2% 

ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 7,521,480   112,822   7,408,658   1.5% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  51,777   5,231   46,546   10.1% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 47,974   3,224   44,750   6.7% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 121,289   8,791   112,498   7.2% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 314,592   53,882   260,710   17.1% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 278,049   46,583   231,466   16.8% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ 8,335,161   230,533   8,104,628   2.8% 

àëÏáõ ·ñ³íáí í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 3,783,663   18,920   3,764,743   0.5% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  43,978   220   43,758   0.5% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 12,849   64   12,785   0.5% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 14,225   71   14,154   0.5% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 20,861   104   20,757   0.5% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 314,320   1,572   312,748   0.5% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ áëÏáõ ·ñ³íáí í³ñÏ»ñ 4,189,896   20,951   4,168,945   0.5% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 58,942,874   1,982,812   56,960,062   3.4% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 166,092,215   5,937,310   160,154,905   3.6% 
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(µ) ì³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
»ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 

(i) Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
 
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë 
´³ÝÏÁ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß áõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñÇ 
·Íáí íÝ³ë Ïñ»Éáõ Çñ Ý³ËÏÇÝ ÷áñÓÇ íñ³: Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ 
·Íáí ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ÑáõëïÁ áñáß»ÉÇëª Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí.  
 

• Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý íÝ³ëÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 1.0%, 
• ·ñ³í³¹ñí³Í ·áõÛùÇ í³×³éùÇ ¹»åùáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ 20% ½»Õã ·ñ³í³¹ñí³Í 

ëÏ½µÝ³å»ë ·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùÇ ·Íáí: 
• ·ñ³íÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñÇ ëï³óáõÙÁ Ñ»ï³Ó·íáõÙ ¿ 12-Çó 48 ³Ùëáí:  
 
²Ûë ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É í³ñÏ»ñÇ 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ íñ³: ºÃ», ûñÇÝ³Ï, ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í 
Ñáëù»ñÇ ½áõï Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÁ ÷á÷áËíÇ Ù»Ï ïáÏáëáí, ³å³ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ·áõÙ³ñÁ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ ÏÝí³½Ç/Ï³×Ç 1,088,222 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí (2016Ã-ÇÝª ÏÝí³½Ç/Ï³×Ç 1,031,948 
Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí):  
 

(ii) ²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
 
²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë ´³ÝÏÁ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ 
í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñÇ, ëå³éáÕ³Ï³Ý ¨ ¿ùëåñ»ë í³ñÏ»ñÇ ¨ 
áã Å³ÙÏ»ï³Ýó ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ·Íáí íÝ³ë Ïñ»Éáõ Çñ Ý³ËÏÇÝ ÷áñÓÇ íñ³: 
Ä³ÙÏ»ï³Ýó ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ, ³í»ÉÇ ù³Ý 270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ëå³éáÕ³Ï³Ý ¨ ¿ùëåñ»ë í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÝ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ 
·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ ³å³·³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: 
²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ áñáß»ÉÇëª 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí. 
 
• íÝ³ëÇ ß³ñÅÇ ¹ñáõÛùÝ»ñÁ Ï³ÛáõÝ »Ý ¨ Ï³ñáÕ »Ý ·Ý³Ñ³ïí»É í»ñçÇÝ 36 ³ÙÇëÝ»ñÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ Ïñ³Í íÝ³ëÇ ß³ñÅÇ Ùá¹»ÉÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, 
• áëÏáõ ·ñ³íáí í³ñÏ»ñÇ ·ñ³íÇ Çñ³óÙ³Ý ³ñÅ»ùÝ ³éÝí³½Ý Ñ³í³ë³ñ ¿ í³ñÏ»ñÇ 

Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ, 
• ³ñÅ»½ñÏí³Í ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 20% ½»Õã ëÏ½µÝ³å»ë 

·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùÇ ·Íáíª ·ñ³í³¹ñí³Í ·áõÛùÇ í³×³éùÇ ¹»åùáõÙ, ¨ ·ñ³íÇ 
Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñÇ ëï³óáõÙÁ Ñ»ï³Ó·íáõÙ ¿ 12-Çó 36 ³Ùëáí, 

• ³í»ÉÇ ù³Ý 270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ëå³éáÕ³Ï³Ý ¨ ¿ùëåñ»ë 
í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ 20% ½»Õã ëÏ½µÝ³å»ë ·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùÇ ·Íáíª ·ñ³íÇ 
í³×³éùÇ ¹»åùáõÙ, ¨ ·ñ³íÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñÇ ëï³óáõÙÁ Ñ»ï³Ó·íáõÙ ¿ 12-Çó 54 
³Ùëáí: 

 
²Ûë ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É í³ñÏ»ñÇ 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ íñ³: ºÃ», ûñÇÝ³Ï, ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í 
Ñáëù»ñÇ ½áõï Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÁ ÷á÷áËíÇ »ñ»ù ïáÏáëáí, ³å³ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ·áõÙ³ñÁ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
ÏÝí³½Ç/Ï³×Ç 1,927,317 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí (2016Ã-ÇÝª ÏÝí³½Ç/Ï³×Ç 1,708,802 Ñ³½³ñ 
¹ñ³Ùáí):   
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(·) ¶ñ³íÇ ¨ ³ÛÉ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 
 

(i) Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
 
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ 
³ÝÑ³ï³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ëïáõ·Ù³Ý: Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 
Ñ³×³Ëáñ¹Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ í»ñçÇÝÇë ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏÇ å³ñïù³ÛÇÝ 
áñ³ÏÇ Ï³ñ¨áñ óáõó³ÝÇß ¿: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ·ñ³íÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Éñ³óáõóÇã 
³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝ, ¨ ´³ÝÏÁ áñå»ë Ï³ÝáÝ ·ñ³í ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý 
³ÝÓ³ÝóÇó:    
 
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý 
³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ Í³é³ÛáÕ ·ñ³íÇ ¨ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ³ÛÉ 
ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É (³é³Ýó ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý)ª Áëï ·ñ³íÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ: 
 

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2017Ã. 
 
 
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ, 

Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ù  

¶ñ³íÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùª Ñ³ßí»ïáõ 

³Ùë³ÃíÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ 

·Ý³Ñ³ïí³Í 
·ñ³íÇ Ñ³Ù³ñ  

¶ñ³íÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùª í³ñÏÇ 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý 

³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
·Ý³Ñ³ïí³Í ·ñ³íÇ 

Ñ³Ù³ñ 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 
í³ñÏ»ñ 

     

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 1,035,228   1,035,228    -    

²Ýß³ñÅ ·áõÛù 84,216,555   -      84,216,555  

öáË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ 2,428,219   -      2,428,219 

ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 3,449,188   -     3,449,188 

ä³ß³ñÝ»ñ 4,304,041   -     4,304,041 

²ÝÑ³ï³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 6,344,480   -     - 

²ÛÉ ·ñ³í 2,193,481   -     2,193,481 

²é³Ýó ·ñ³íÇ 479,448   -     -  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß 
ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ 104,450,640   1,035,228   96,591,484  

Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ      

²Ýß³ñÅ ·áõÛù 4,133,493  4,133,493   -    

öáË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ 52,541  52,541   -    

ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 51,782  51,782   -    

²ÝÑ³ï³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 129,619   -      -    

²é³Ýó ·ñ³íÇ 4,099   -      -    

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í 
í³ñÏ»ñ  4,371,534    4,237,816   -  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 108,822,174   5,273,044   96,591,484   
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31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2016Ã. 
 
 
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ, 

Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ù  

¶ñ³íÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùª Ñ³ßí»ïáõ 

³Ùë³ÃíÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ 

·Ý³Ñ³ïí³Í 
·ñ³íÇ Ñ³Ù³ñ  

¶ñ³íÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùª í³ñÏÇ 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý 

³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
·Ý³Ñ³ïí³Í ·ñ³íÇ 

Ñ³Ù³ñ 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 
í³ñÏ»ñ 

     

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 1,233,560   1,233,560    -    

²Ýß³ñÅ ·áõÛù 83,315,394   -     83,315,394 

öáË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ 2,214,909   -     2,214,909 

ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 2,804,510   -     2,804,510 

ä³ß³ñÝ»ñ 913,385   -     913,385 

²ÝÑ³ï³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 4,396,593   -     -  

²ÛÉ ·ñ³í 3,026,393   -      3,026,393  

²é³Ýó ·ñ³íÇ 42,342   -     -  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß 
ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ 97,947,086   1,233,560    92,274,591  

Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ      

²Ýß³ñÅ ·áõÛù  5,055,740    5,055,740   -  

öáË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ  118,642    118,642    -  

ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ  7,246    7,246    -  

²ÝÑ³ï³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  52,094    -      - 

²é³Ýó ·ñ³íÇ  14,035   -  -  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í 
í³ñÏ»ñ  5,247,757    5,181,628     

 -  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 103,194,843         6,415,188    92,274,591 

      
ì»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÁ µ³ó³éáõÙ »Ý Éñ³óáõóÇã ·ñ³íÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: 
 
´³ÝÏÝ áõÝÇ í³ñÏ»ñ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ ·ñ³íÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ·Ý³Ñ³ïí»É ¿ í³ñÏÇ 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ãÇ í»ñ³Ý³Ûí»Éª Ñ»ï³·³ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 
³ñï³óáÉ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ í³ñÏ»ñ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ ·ñ³íÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ãÇ 
áñáßí»É: àñáß í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·ñ³íÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ í»ñ³Ý³Ûí»É ¿ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ: ¶ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ï³Ëí³Í 
³ÛÝ ÷³ëïÇó, Ã» áñ ³Ùë³ÃíÇÝ ¿ ³ÛÝ ·Ý³Ñ³ïí»É, »Ã» ÝÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿:     
 
ØÇ ù³ÝÇ ï»ë³ÏÇ ·ñ³íÝ»ñáí ³å³Ñáíí³Í í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ³ÛÝ ·ñ³íÁ, 
áñÝ ³é³í»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ: ²ÝÑ³ïÝ»ñÇó, ³Û¹ ÃíáõÙ 
öØÒ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇó, ëï³óí³Í Ñ³í³ëïáõÙÝ»ñÁ ã»Ý 
¹Çï³ñÏíáõÙ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí, ÝÙ³Ý 
í³ñÏ»ñÁ ¨ Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý ³å³Ñáíí³Í í³ñÏ»ñÇ ã³å³Ñáíí³Í Ù³ë»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý 
áñå»ë ³é³Ýó ·ñ³íÇ ¨ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ í³ñÏ»ñ:      
 
àã Å³ÙÏ»ï³Ýó ¨ áã ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³Ëí³Í 
¿ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó, ³ÛÉ áã` ·ñ³íÇ ³ñÅ»ùÇó, ¨ ´³ÝÏÇ Ñ³Ù³ñ å³ñï³¹Çñ 
ã¿ í»ñ³Ý³Û»É ·ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
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(ii) ²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
 
êå³éáÕ³Ï³Ý ¨ ¿ùëåñ»ë í³ñÏ»ñÁ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñÁ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ 
ù³ñï»ñáí ïñí³Í ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ã»Ý:  
 
àëÏáõ ·ñ³íáí í³ñÏ»ñÇ ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³éÝí³½Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ í³ñÏ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇÝ` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí 
í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ áñáßí³Í ³ñÅ»ùÁ:  
 

ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ 
 
ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñíáõÙ ¿ í³ñÏÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Ýß³ñÅ 
·áõÛùÁ: ́ ³ÝÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý 
³é³í»É³·áõÛÝÁ 70% í³ñÏ/³ñÅ»ù Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµª í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ: ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³éÝí³½Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ í³ñÏ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ùÇÝ` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ áñáßí³Í ³ñÅ»ùÁ:  
 

(iii) ´éÝ³·³ÝÓí³Í  ·ñ³í 
 
2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÁ Ó»éù ¿ µ»ñ»É                            
747,819 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ½áõï Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáí áñáß ³ÏïÇíÝ»ñª Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ÁÝ¹áõÝí³Í ·ñ³íÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù 
ëï³Ý³Éáõ ÙÇçáóáí: 2017Ã. ¨ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ µéÝ³·³ÝÓí³Í ·ñ³íÁ 
Ý»ñ³éáõÙ ¿. 
 
 2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²Ýß³ñÅ ·áõÛù  2,809,191             2,262,121   

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ  167,895                 49,351    

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ µéÝ³·³ÝÓí³Í ·ñ³í   2,977,086           2,311,472    

    

´³ÝÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ³Ûë ³ÏïÇíÝ»ñÁ å»ïù ¿ í³×³éí»Ý 
ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ë»ÕÙ Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ: 
 

(¹) ¶ñ³í³¹ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ 
 
2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 20,452,735 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñáí 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÁ (2016Ã-ÇÝ` 16,892,665 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) Í³é³ÛáõÙ »Ý 
áñå»ë ·ñ³í ³ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 20):  
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(») 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»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
Ñ»ï¨Û³É ×ÛáõÕ»ñáõÙ. 
 

 2017Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

2016Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²é¨ïáõñ 51,667,036           53,583,223  

²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ         18,353,135           14,027,258  

êÝÝ¹Ç ¨ ËÙÇãùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ         14,313,258           11,703,611  

îáõñÇ½Ù, ÑÛáõñ³Ýáó³ÛÇÝ ¨ é»ëïáñ³Ý³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ           7,423,199             7,298,113  

îñ³Ýëåáñï ¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ           6,343,603             6,171,584  

¾Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ áÉáñï           4,710,199             4,520,937  

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ           3,054,134             3,932,384  

¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ³Ýï³é³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ ¨ 
÷³Ûï³Ùß³ÏáõÙ             971,229             1,691,202  

²ÛÉ           5,020,890             4,221,029  

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ         66,430,276           58,942,874  

 178,286,959           166,092,215  

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï         (5,220,883)          (5,937,310) 

 173,066,076         160,154,905  

    

(½) ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛáõÝ 
 
2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ãáõÝÇ í³ñÏ³éáõÝ»ñ Ï³Ù Ï³å³Ïóí³Í 
í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ ËÙµ»ñ (2016Ã-ÇÝ ÝÙ³Ý í³ñÏ³éáõÝ»ñ ãÏ³ÛÇÝ), áñáÝó ïñ³Ù³¹ñí³Í 
í³ñÏ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á:   
 

(¿) ì³ñÏ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñ 
 
ì³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 23-Ç (¹) Ï»ïáõÙ, áñï»Õ ³ñï³óáÉí³Í ¿ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇó ÙÇÝã¨ 
í³ñÏ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ÁÝÏ³Í 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ: ø³ÝÇ áñ ´³ÝÏÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï í³ñÏ»ñ, 
Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ¹ñ³ÝóÇó ß³ï»ñÁ Ïí»ñ³Ý³Ûí»Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá: ²Û¹ ÇëÏ 
å³ï×³éáí, í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ Çñ³Ï³Ý Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ½·³ÉÇáñ»Ý 
³í»ÉÇ »ñÏ³ñ ÉÇÝ»É å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇó:  
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17 ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
ÐáÕ ¨             

ß»Ýù»ñ  

ì³ñÓ³Ï³Éí³Í 
·áõÛùÇ 

µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ  
ê³ñù³íá-

ñáõÙÝ»ñ  
öáË³¹ñ³-

ÙÇçáóÝ»ñ  

àã 
ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ  ²ÛÉ  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ù/                
ì»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ù              
ØÝ³óáñ¹Á 2017Ã. ÑáõÝí³ñÇ 
1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ  3,168,261    240,489    2,162,102    167,249    1,167,989    1,005,425    7,911,515  
²í»É³óáõÙÝ»ñ  58,470    6,664    168,600    13,237    265,209    226,465    738,645  
úï³ñáõÙÝ»ñ  -    (19,816)   (86,032)   (42,798)   -    (46,127)   (194,773) 

ØÝ³óáñ¹Á 2017Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ  3,226,731    227,337    2,244,670    137,688    1,433,198    1,185,763    8,455,387  

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³              
ØÝ³óáñ¹Á 2017Ã. ÑáõÝí³ñÇ 
1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ  426,945    86,131    1,443,842    159,316    346,513    670,122    3,132,869  
î³ñí³ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³  44,045    22,570    270,646    9,218    134,930    109,351    590,760  
úï³ñáõÙÝ»ñ  -    (7,724)   (74,622)   (42,798)   -    (37,443)   (162,587) 

ØÝ³óáñ¹Á 2017Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ  470,990    100,977    1,639,866    125,736    481,443    742,030    3,561,042  

              
Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù              
2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ  2,755,741    126,360    604,804    11,952    951,755    443,733    4,894,345  
              

 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
ÐáÕ ¨             

ß»Ýù»ñ  

ì³ñÓ³Ï³Éí³Í 
·áõÛùÇ 

µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ  
ê³ñù³íá-

ñáõÙÝ»ñ  
öáË³¹ñ³-

ÙÇçáóÝ»ñ  

àã 
ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ  ²ÛÉ  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ù/                
ì»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ù              
ØÝ³óáñ¹Á 2016Ã. ÑáõÝí³ñÇ 
1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 

 3,168,261   233,172    1,841,093    184,694    928,113    1,234,459    7,589,792  

²í»É³óáõÙÝ»ñ  -    42,122    45,544    -    251,488    92,362    431,516  
úï³ñáõÙÝ»ñ  -    (35,655)   (28,554)   (17,445)   (10,762)   (17,377)   (109,793) 
ì»ñ³¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ»ñ  -    850    304,019    -    (850)   (304,019)   -  
ØÝ³óáñ¹Á 2016Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ  3,168,261    240,489    2,162,102    167,249    1,167,989    1,005,425    7,911,515  
Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³              
ØÝ³óáñ¹Á 2016Ã. ÑáõÝí³ñÇ 
1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 

 386,924   67,275    1,091,620    141,700    232,195    573,850    2,493,564  

î³ñí³ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³  40,021   30,547    377,359    20,741    114,928    107,605    691,201  
úï³ñáõÙÝ»ñ  -    (11,691)   (25,137)   (3,125)   (610)   (11,333)   (51,896) 
ØÝ³óáñ¹Á 2016Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ  426,945    86,131    1,443,842    159,316    346,513    670,122    3,132,869  
              
Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù              
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ  2,741,316    154,358    718,260    7,933    821,476    335,303    4,778,646  

2016Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ 2,781,337  165,897  749,473  42,994  695,918  660,609  5,096,228 
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(³) ì»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ 
  
ºÃ» í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ ãÇñ³Ï³Ý³óí»ñ, 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÑáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ 
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ÏÏ³½Ù»ñ 739,496 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2016Ã-ÇÝª 762,828 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): 

 
ÐáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù áñáßí»É ¿ 2014Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµª 
³ÝÏ³Ë ·Ý³Ñ³ïáÕÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ÝÏ³Ë ·Ý³Ñ³ïáÕÇ 
·Ý³Ñ³ïÙ³Ùµ ÑáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ùáï³íáñ³å»ë Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ñ ÑáÕÇ 
¨ ß»Ýù»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇÝ:  
  
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí»É ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý, »Ï³ÙïÇ Ï³åÇï³É³óÙ³Ý ¨ Ù³ß»óí³Í 
÷áË³ñÇÝÙ³Ý ³ñÅ»ùÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ:  
 
ÐáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ¹³ëí»É ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ 3-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝª 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÏÇñ³éí³Í ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ç ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ·Íáí 
Ï³ï³ñ³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ áã ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñáí (·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáí):   
 
ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·Ý»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 2017Ã. í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ÑáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ùáï³íáñ³å»ë 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇÝ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ:   
 
 

18 ²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

 
2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ÛÉ ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 1,251,153  961,090 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 1,251,153  961,090 

´éÝ³·³ÝÓí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ 2,977,086  2,311,472 

Î³ÝË³í×³ñÝ»ñ 218,769  231,657 

ÜÛáõÃ»ñ ¨ å³ß³ñÝ»ñ 72,925  94,507 

²ÛÉ 15,674  25,506 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 3,284,454  2,663,142 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 4,535,607  3,624,232 

    

²ÛÉ ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý: 
 
 

19 Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 
 

 
2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñ    

- ²ÝÑ³ïÝ»ñ  23,983,355    15,724,082  

- Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù  27,123,510    21,084,983  

Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ    

- ²ÝÑ³ïÝ»ñ  81,443,577    63,966,260  

- Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù  8,223,304    9,584,463  

 140,773,746  110,359,788 
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2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñÇ 3,031,766 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù 
·áõÙ³ñáí ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ (2016Ã-ÇÝª 3,175,167 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) Í³é³ÛáõÙ »Ý áñå»ë ·ñ³í ´³ÝÏÇ 
ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ ã×³Ý³ãí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:   
 

2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ãáõÝÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ, áñáÝó ÙÇçáóÝ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á (2016Ã-ÇÝ ÝÙ³Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ 
ãÏ³ÛÇÝ):  
 
 

20 ²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 

 
2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

¶ñ³íáí ã³å³Ñáíí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó  49,552,311    42,715,866  
¶ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÇó ¨                    
ÐÐ Î´-Çó  17,008,717    14,037,444  
¶ñ³íáí ã³å³Ñáíí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇó  13,733,111    15,331,589  

¶ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó  3,479,311    2,855,220  
¶ñ³íáí ã³å³Ñáíí³Í ³ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ   10,961    9,390  

  83,784,411    74,949,509  

    

2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 20,452,735 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñáí 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÁ (2016Ã-ÇÝª 16,892,665 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) Í³é³ÛáõÙ »Ý áñå»ë 
·ñ³í ÐÐ Î´-Çó ¨ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óí³Í ·ñ³íáí 
³å³Ñáíí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 16):   
 
2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÝ áõÝÇ í»ó å³ñï³ï»ñ»ñÇó ëï³óí³Í ³ÛÉ 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ (2016Ã-ÇÝª ÛáÃ å³ñï³ï»ñ), áñáÝó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ 
ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 61,261,830 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2016Ã-ÇÝª 53,122,128 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): 
 
2017Ã. ¨ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ Ï³ï³ñ»É ¿ Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¨ ïáÏáëÝ»ñÇ 
Ñ»ï Ï³åí³Í Çñ µáÉáñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ãÇ áõÝ»ó»É ³ÛÉ Ë³ËïáõÙÝ»ñ Çñ í³ñÏ»ñÇ ¨ 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í:  Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ́ ³ÝÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»É 
¿ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ 2017Ã. ¨ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:    
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(³)  ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó 
³é³ç³óáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ñ³Ù³¹ñáõÙ 
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
²ÛÉ 

÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 

ØÝ³óáñ¹Á 2017Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ  74,949,509  

üÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ 

 

Øáõïù»ñ ³ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇó  35,425,874  

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñáõÙ  (26,682,295) 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ñ»ï 
Ï³åí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ  8,743,579  

²ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ  24,557  

²ÛÉ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ  

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ  5,213,346  

ì×³ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ   (5,146,580) 

ØÝ³óáñ¹Á 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ  83,784,411  

  

 

21 ²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
 2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ  1,104,581    670,678  

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  233,989    151,931  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  1,338,570     822,609  

ì×³ñí»ÉÇù Ñ³ñÏ»ñª µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ  189,371                175,873  

²ÏïÇíÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ßÝáñÑÝ»ñ   25,697                 38,543  

²ÛÉ Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñ  209,423                248,582  

²ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  87,240                 71,367  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  511,731    534,365  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  1,850,301   1,356,974  

 
 

22 ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É ¨ å³ÑáõëïÝ»ñ 
 

(³) ÂáÕ³ñÏí³Í Ï³åÇï³É ¨ ¿ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï  
 
Ð³Ûï³ñ³ñí³Í, ÃáÕ³ñÏí³Í ¨ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ 
µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 181,821 ëáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙëÇó (2016Ã-ÇÝª 181,821): ´áÉáñ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 
³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 80,000 ¹ñ³Ù (2016Ã-ÇÝª 80,000 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:  
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(µ) ä³ÑáõëïÝ»ñÇ µÝáõÛÃÁ ¨ Ýå³ï³ÏÁ 
 
ÐáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ³ñÅ»ùÇ ³× 
 
ÐáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ³×Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÑáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í 
Ïáõï³Ï³ÛÇÝ ¹ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ ÷áË³Ýó»Éáõó Ñ»ïáª ÙÇÝã¨ 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ³å³×³Ý³ãáõÙÁ Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ: 
 
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 Ïáõï³Ï³ÛÇÝ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁª ÙÇÝã¨ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³å³×³Ý³ãáõÙÁ Ï³Ù 
³ñÅ»½ñÏáõÙÁ: 
 

(·) Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ 
 
ì×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ »Ý ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í 
´³ÝÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃÇ ã³÷áí:  
 
2017Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ëáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ·Íáí Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¨ í×³ñ»É »Ý 
3,000,047 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ (2016Ã-ÇÝª 3,500,000 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): Ø»Ï 
µ³ÅÝ»ïáÙëÇ ·Íáí ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý 16,500 ¹ñ³Ù (2016Ã-ÇÝª 19,250 ¹ñ³Ù): 
 
 
 

23 èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ 
 
(³) èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ   

 
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ ¿³Ï³Ý ·áñÍáÝ ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ´³ÝÏÇ 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñ ï³ññÝ ¿: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ, í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ, Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý 
éÇëÏÁ ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÝ ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÝ »Ý, áñáÝó »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ´³ÝÏÁ:    
 
èÇëÏ»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:   
 
ÊáñÑáõñ¹Á 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:  
 
îÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ Ýí³½»óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ 
í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áõ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñáõÙ ´³ÝÏÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÝÇ Õ»Ï³í³ñÁ 
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý 
³å³ÑáíÙ³Ý 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: Ü³ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ñ³ßí»ïáõ ¿ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇÝ ¨ 
³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ýª ´³ÝÏÇ ËáñÑñ¹ÇÝ:  



§ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ¦ ö´À  
2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³  

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 

 
 

50 

ì³ñÏ³ÛÇÝ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÁª Ã»° åáñïý»ÉÇ ¨ Ã»° ³é³ÝÓÇÝ 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, Ï³é³í³ñíáõÙ áõ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý ì³ñÏ³ÛÇÝ ÏáÙÇï»Ý»ñÇ 
¨ ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÏáÙÇï»Ç (²äÎÎ) ÏáÕÙÇó: àñáßáõÙÝ»ñÇ 
Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáíª ´³ÝÏÁ ëï»ÕÍ»É ¿ 
í³ñÏ³ÛÇÝ ÏáÙÇï»Ý»ñÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³ª Ï³Ëí³Í éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ã³÷Çó ¨ ï»ë³ÏÇó: 
 
èÇëÏÇ Ã»° ³ñï³ùÇÝ, Ã»° Ý»ñùÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¨ Ï³é³í³ñíáõÙ »Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ´³ÝÏÁ Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ 
éÇëÏÇ µáÉáñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ ¨ éÇëÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ 
Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý áñáßÙ³ÝÁ: ´³óÇ ëï³Ý¹³ñï í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÇó, èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÇÝÁ 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 ¨ 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-Ý: 
ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý ²äÎÎ-Ç ÏáÕÙÇóª èÇëÏ»ñÇ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÝÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 
 
´³ÝÏÁ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁª ë³ÑÙ³Ý»Éáí µ³ó ¹Çñù»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ, Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý, ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ¹Çñù»ñÇ ¨ 
íÝ³ëÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í, áñáÝù Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí í»ñ³ÑëÏíáõÙ, 
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:       
 

(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:    
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îáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 
 
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³é³í³ñíáõÙ ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç 
ÙÇçáóáí: êïáñ¨ ³Ù÷á÷ Ï»ñåáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
ØÇÝã¨                      

3 ³ÙÇë  
3-6 

³ÙÇë  
6-12             

³ÙÇë  
1-5                  

ï³ñÇ  
²í»ÉÇ ù³Ý 

5 ï³ñÇ 
 àã 

ïáÏáë³ÏÇñ  
Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 

³ñÅ»ù 

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2017Ã.              

²ÎîÆìÜºð              

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨               
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 2,703,626  -  -  -  -  46,308,611  49,012,237 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 354,875  4,457,106  1,139,282  19,942,896  5,382,049  30,972  31,307,180 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ  1,741,921   -  -  -  -   1,142,642    2,884,563  
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 12,142,142  -  -  -  -  -  12,142,142 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 25,076,162  18,509,262  29,295,608  88,359,976  11,825,068   -     173,066,076 

 42,018,726   22,966,368   30,434,890   108,302,872   17,207,117   47,482,225   268,412,198 

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð              

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ    2,301    -      -      -      -      27,346    29,647  
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 35,739,241  16,177,674  39,647,469  12,559,421  12,479  36,637,462  140,773,746 
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 29,916,537  6,232,480  8,071,265  38,338,558  1,225,571  -  83,784,411 

 65,658,079  22,410,154  47,718,734  50,897,979  1,238,050  36,664,808  224,587,804 

 (23,639,353)         556,214    (17,283,844)   57,404,893   15,969,067       10,817,417        43,824,394  
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Ñ³½. ¹ñ³Ù 
ØÇÝã¨                      

3 ³ÙÇë  
3-6 

³ÙÇë  
6-12             

³ÙÇë  
1-5                  

ï³ñÇ  
²í»ÉÇ ù³Ý 

5 ï³ñÇ 
 àã 

ïáÏáë³ÏÇñ  
Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 

³ñÅ»ù 

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2016Ã.              

²ÎîÆìÜºð              

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨               
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 71,754  -  -  -  -  40,821,130  40,892,884 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 127,410  5,060,948  754,870  17,103,148  193,143  30,878  23,270,397 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,461,302    -   -    -     -   439,870   1,901,172 
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 1,574,060  -  -  -  -  -  1,574,060 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 24,095,695  15,434,673  28,451,581  80,980,233  11,192,723  -  160,154,905 

 27,330,221  20,495,621  29,206,451  98,083,381  11,385,866  41,291,878  227,793,418 

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð              

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ   -  -  1,475,186  -  -  6,983  1,482,169 
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 
·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 2,535,884  -  -  -  -  -  2,535,884 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 28,937,744  15,053,282  32,589,856  5,064,065  10,748  28,704,093  110,359,788 
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 24,058,813   8,687,222   18,793,537   22,824,355   585,582   -  74,949,509 

    55,532,441     23,740,504      52,858,579   27,888,420     596,330              28,711,076    189,327,350  

 (28,202,220)    (3,244,883)  (23,652,128)   70,194,961     10,789,536        12,580,802       38,466,068  
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ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñ 
 
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ïáÏáë³ÏÇñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ 2017Ã. ¨ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ      
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ: ²Ûë ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ 
ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ùáï³íáñ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÝ ³Ûë ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  
 
 2017Ã. 

 ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛù, % 
 2016Ã. 

ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛù, % 

 ÐÐ ¹ñ³Ù  
²ØÜ               

¹áÉ³ñ  
²ÛÉ 

³ñï³ñÅáõÛÃ  ÐÐ ¹ñ³Ù  
²ØÜ           

¹áÉ³ñ  
²ÛÉ  

³ñï³ñÅáõÛÃ 

îáÏáë³ÏÇñ ³ÏïÇíÝ»ñ            

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ 
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ            
- Üáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ 

µ³ÝÏ»ñáõÙ -  0.2%  0.3%  -  0.1%  1.0% 
- Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ  

ÐÐ Î´-áõÙ 4.5%  -  -  -  -  - 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 11.9%  6.0%  -  12.9%  6.4%  - 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ -  -  1.0%  -  3.5%  - 
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 5.7%  -  -  6.9%  -  - 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 16.0%   9.7%   12.1%  17.4%  10.9%  10.1% 
            

îáÏáë³ÏÇñ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ            

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ              

-  Èáñá Ñ³ßÇíÝ»ñ 2.0%  -  -  0.2%  -  - 

-  ì³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 
µ³ÝÏ»ñÇó  -  -  -  -  6.7%  - 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ            

-  ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ 
óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñ 3.6%  0.6%  0.2%  5.5%  1.1%  0.7% 

-  Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ 10.5%  5.1%  2.7%  12.6%  6.2%  4.7% 

Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 
·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ -  -  -  6.0%  -  - 
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 8.9%  5.7%  4.0%  8.7%  5.7%  4.0% 
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îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 
 
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý íñ³ ÑÇÙÝí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÇ 
Ï³é³í³ñáõÙÁ Éñ³óíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý 
ÙáÝÇïáñÇÝ·áí: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý (í»ñ³·ÝáñáßÙ³Ý 
éÇëÏ) ÝÏ³ïÙ³Ùµ ½áõï ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ (³é³Ýó Ñ³ñÏ»ñÇ) 
½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ 100 µ³½Çë³ÛÇÝ Ï»ïáí (µÏ) 
»Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý µáÉáñ Ïáñ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ýí³½Ù³Ý Ï³Ù ³×Ç å³ñ½»óí³Í ëó»Ý³ñÇ ¨ 2017Ã. 
áõ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³éÏ³ ïáÏáë³ÏÇñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
¹Çñù»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 
 

 
2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

100 µÏ ½áõ·³Ñ»é Ýí³½áõÙ 92,541  135,543  

100 µÏ ½áõ·³Ñ»é ³× (92,541)                (135,543) 

 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ùµ, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ 2017Ã. ¨ 
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³éÏ³ ¹Çñù»ñÇ ¨ 100 µ³½Çë³ÛÇÝ Ï»ïáí (µÏ) 
»Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý µáÉáñ Ïáñ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ýí³½Ù³Ý Ï³Ù ³×Ç å³ñ½»óí³Í ëó»Ý³ñÇ ÑÇÙ³Ý 
íñ³: 
 
 2017Ã.  2016Ã. 

 
ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

100 µÏ ½áõ·³Ñ»é Ýí³½áõÙ 856,325  472,454  

100 µÏ ½áõ·³Ñ»é ³× (856,325)                 (472,454) 

 
(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: Â»¨ ´³ÝÏÁ Ñ»ç³íáñáõÙ ¿ Çñ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛáõÝÝ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ 
éÇëÏÇÝ, ³Ûë ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Ñ»ç³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ·áñÍáÕ üÐØê 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: 
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êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÝ Áëï ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
 
 ²ØÜ ¹áÉ³ñ  ºíñá  ²ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃ 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ÎîÆìÜºð      

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 15,990,847   9,415,177   1,350,117 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ 

          4,724,205                         791                         -    

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 3,146   2,070,506   181,204 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 91,107,215   5,466,894   412,283 

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 376,481   39,348   69,020 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 112,201,894   16,992,716   2,012,624 

      

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð      

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ    56    26,379    195  

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ          64,853,190                 9,365,454              2,006,534  

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ          53,303,400                   299,591                         -    

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  44,705      11,087      175    

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  118,201,351    9,702,511    2,006,904  

¼áõï ¹ÇñùÁ  (5,999,457)   7,290,205    5,720  

      

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÝ Áëï ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
 

 ²ØÜ ¹áÉ³ñ  ºíñá  ²ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃ 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ÎîÆìÜºð      

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 14,291,494  5,242,101  1,428,406 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 3,784,209  -  - 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,471,138  19,804  79,821 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 91,958,616  4,193,451  - 

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 248,781  32,341  30,760 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 111,754,238  9,487,697  1,538,987 

      

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð      

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ           1,477,839   1,102                       9  

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ          55,863,686                8,884,770             1,536,822  

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ       53,407,520         833,169                        -    

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ              39,692               3,108                      251    

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ     110,788,737      9,722,149        1,537,082  

¼áõï ¹ÇñùÁ            965,501       (234,452)               1,905  
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2017Ã. ¨ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ 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: ì»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ³é³Ýó 
Ñ³ñÏ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ ¨ ÑÇÙÝí³Í ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ íñ³, 
áñáÝù ´³ÝÏÁ ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ áñå»ë áÕç³Ùïáñ»Ý ÑÝ³ñ³íáñ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³ÝÏ³ßñç³ÝÇ 
í»ñçáõÙ: ²ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇó ³é³ç³óáÕ »Ï³ÙáõïÁ (Í³ËëÁ) »ÝÃ³Ï³ 
ã¿ Ñ³ñÏÙ³Ý (»ÝÃ³Ï³ ã¿ Ýí³½»óÙ³Ý): ì»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ ÙÛáõë µáÉáñ 
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, ÏÙÝ³Ý ³Ý÷á÷áË:  
 

 
2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ 10% ³ñÅ¨áñáõÙ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ   (599,946)  96,550  
ºíñáÛÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ 10% ³ñÅ¨áñáõÙ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ                    729,021                  (23,445) 
 

2017Ã. ¨ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ³ñÅ¨áñáõÙÁ í»ñáÝßÛ³É 
³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏáõÝ»Ý³ñ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ³éáõÙáí ÝáõÛÝª ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ï³é³Ï 
³½¹»óáõÃÛáõÝ í»ñÁ Ýßí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ íñ³ª å³ÛÙ³Ýáí, áñ ÙÛáõë µáÉáñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ 
ÏÙÝ³Ý ³Ý÷á÷áË:   
 

(·) ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ 
 

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÝ³ë Ïñ»Éáõ éÇëÏÝ ¿, »ñµ Ñ³×³Ëáñ¹Á Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
ÏáÕÙÝ Ç íÇ×³ÏÇ ãÇ ÉÇÝáõÙ Ï³ï³ñ»É Çñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´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 ëï»ÕÍáõÙÁª í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÝ ³ÏïÇíáñ»Ý 
í»ñ³ÑëÏ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ 
îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:    
 

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ª 
 

• í³ñÏ³ÛÇÝ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ¨ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ, 
• í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ¨ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ) í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 

Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, 
• å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÇ, ÃáÕ³ñÏáÕÝ»ñÇ ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, 
• ·ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, 
• í³ñÏ»ñÇ ÷³ëï³ÃÕÃ³íáñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, 
• í³ñÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ í³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ:   
 

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó í³ñÏ³ÛÇÝ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÁ å³ïñ³ëïíáõÙ »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï 
³ßË³ïáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù»Ý»ç»ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ̈  ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ µ³ÅÇÝ, 
áñÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ åáñïý»ÉÇ Ñ³Ù³ñ: 
ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³: ²ÛÝáõÑ»ï¨, í³ñÏ³ÛÇÝ 
¹ÇÙáõÙÁ ¨ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ ³ÝóÝáõÙ »Ý ³ÝÏ³Ë áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ µ³ÅÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó: 
ì³ñÏ³ÛÇÝ ÏáÙÇï»Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¿ í³ñÏÇ ¹ÇÙáõÙÁª ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 
 

´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: ²ÝÑ³ïÝ»ñÇ í³ñÏ³ÛÇÝ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ý ²ÝÑ³ïÝ»ñÇ í³ñÏ³íáñÙ³Ý 
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µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇóª ÏÇñ³é»Éáí èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÝÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ Ùß³Ïí³Í ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 
Ùá¹»ÉÝ»ñÁ ¨ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ: 
 

´³óÇ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó, èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÇÝÁ 
·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÁ í³ñÏ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ 
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:  
 

êïñá¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á 
Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
 

 
2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
²ÎîÆìÜºð    
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ             40,007,250              33,069,808  
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ             31,276,208            23,239,518  
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ              2,884,563                1,901,172  
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ             12,142,142                1,574,060  
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ           173,066,076            160,154,905  
²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ              1,251,153                  961,090  

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á        260,627,392         220,900,553  

    

àñå»ë Ï³ÝáÝ ·ñ³í ãÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ Ï³ï³ñ³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, 
µ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»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 ¨ ³Û¹ í³ñÏ»ñÇ ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ 
Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 16-áõÙ:  
 

â×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ 
³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ               
25-áõÙ:  
 

2017Ã. ¨ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ãáõÝÇ å³ñï³å³ÝÝ»ñ Ï³Ù Ï³å³Ïóí³Í 
å³ñï³å³ÝÝ»ñÇ ËÙµ»ñ, áñáÝó Ñ»ï Ï³åí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ 10%-Á, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ: 
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ÝóáõÙ 
 

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝùª  

 

• 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»ª áã:  

 

ÜÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ³Í³ÝóÛ³É ùÉÇñÇÝ·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ,  
Ñ»ï·ÝÙ³Ý ·ÉË³íáñ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ` áñå»ë ÷áË³éáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý 
·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` áñå»ë ÷áË³éáõÃÛ³Ý ëï³óÙ³Ý ¨ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý 
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, ÁÝ¹áõÝáõÙ ¨ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ·ñ³í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ßáõÏ³ÛáõÙ ßñç³Ý³éíáÕ 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ï»ëùáí í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý, Ñ³Ï³¹³ñÓ í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí:  
 

ÜÙ³Ý ·ñ³íÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáõÙ »Ý ïíÛ³É 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 ¹»åùáõÙ:       
 

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: 
 

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³, Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í 
Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:  

 
Ñ³½. ¹ñ³Ù           

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ/    

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ï»ë³ÏÝ»ñ  

Ö³Ý³ãí³Í 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ÏïÇíÇ/    
å³ñï³íá-

ñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ë³éÝ 

·áõÙ³ñ  

üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

Ñ³ßí³Ýóí³Íª 
×³Ý³ãí³Í ýÇÝ.     

å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý/ 
³ÏïÇíÇ                   

Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ  

 
üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í                 
ýÇÝ. ³ÏïÇíÝ»ñÇ/    

å³ñï³íáñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõï 

·áõÙ³ñ 

 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

ãÑ³ßí³Ýóí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñ   

  

üÇÝ. ·áñÍÇùÝ»ñ 
(¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇó 

ï³ñµ»ñ ·ñ³í)  

àñå»ë                 
·ñ³í 

ëï³óí³Í 
¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñ  

¼áõï 
·áõÙ³ñ 

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ  12,142,142   -  12,142,142   (12,142,142)  

 

- 

 

- 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ 

 
12,142,142   -  12,142,142   (12,142,142)  

 
- 

 
- 

 
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³, Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í 
Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:  

 
Ñ³½. ¹ñ³Ù           

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ/    

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ï»ë³ÏÝ»ñ  

Ö³Ý³ãí³Í 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ÏïÇíÇ/    
å³ñï³íá-

ñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ë³éÝ 

·áõÙ³ñ  

üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

Ñ³ßí³Ýóí³Íª 
×³Ý³ãí³Í ýÇÝ.     

å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý/ 
³ÏïÇíÇ                   

Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ  

 
üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í                 
ýÇÝ. ³ÏïÇíÝ»ñÇ/    

å³ñï³íáñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõï 

·áõÙ³ñ 

 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

ãÑ³ßí³Ýóí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñ   

  

üÇÝ. ·áñÍÇùÝ»ñ 
(¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇó 

ï³ñµ»ñ ·ñ³í)  

àñå»ë                 
·ñ³í 

ëï³óí³Í 
¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñ  

¼áõï 
·áõÙ³ñ 

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ  1,574,060  -  1,574,060  (1,574,060) 

 

- 

 

- 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ 

 
1,574,060  -  1,574,060  (1,574,060) 

 
- 

 
- 

Ð»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 

 
(2,535,884)  -  (2,535,884)  2,535,884 

 

- 

 

- 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

 
(2,535,884)  -  (2,535,884)  2,535,884 

 
- 

 
- 
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ì»ñÁ Ýßí³Í ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ µ³ó³Ñ³Ûïí³Íª ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ ¨ ½áõï ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:  
 

(¹)  Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ 
 
Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ ´³ÝÏÁ ÏáõÝ»Ý³ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë, áñáÝù Ù³ñíáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³Ù Ù»Ï ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ÙÇçáóáí: Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ: 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 
íÝ³ë Ïñ»Éáõ 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: Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: 
 
´³ÝÏÁ Ó·ïáõÙ ¿ ³ÏïÇíáñ»Ý å³Ñå³Ý»É ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í ¨ 
Ï³ÛáõÝ Ï³éáõóí³ÍùÁ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñÇó ëï³óí³Í »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï áõ 
Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï í³ñÏ»ñÁ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ïáñåáñ³ïÇí Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ̈  ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñÁ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í åáñïý»ÉÁª Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý 
³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ ³ñ³· áõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:  
 
Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ª 
 
• ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙª Áëï ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ¨ 

¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³Ûë Ñáëù»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³Ñ³ÝçíáÕ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¹Çï³ñÏáõÙ,  

• ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Ï³éáõóí³ÍùÇ å³Ñå³ÝáõÙ,  
• å³ñïù»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ¨ Ï³éáõóí³ÍùÇ Ï³é³í³ñáõÙ,  
• å³ñïù»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ í³ñáõÙ, 
• µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ùµ ³ÏïÇíÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ å³Ñå³ÝáõÙ, áñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ 

Çñ³óÝ»É áñå»ë ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñÑáëùÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý ¹»åùáõÙ,  
• Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ,  
• ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ»ï Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý 

í»ñ³ÑëÏáõÙ:  
 
¶³ÝÓ³å»ï³ñ³ÝÁ ·áñÍ³ñ³ñ 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¨, ¶³ÝÓ³å»ï³ñ³ÝÁ 
Ó¨³íáñáõÙ ¿ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý åáñïý»É, áñÁ 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ µ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇó ¨ ³ÛÉ ÙÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇóª 
Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ³å³Ñáí»É Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³Ï ´³ÝÏáõÙ: 
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¶³ÝÓ³å»ï³ñ³ÝÁ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¹Çñù»ñÁ ûñ³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ 
Ï³ÝáÝ³íáñ ëÃñ»ë-Ã»ëï»ñª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ßáõÏ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý µ³½Ù³ÃÇí ÑÝ³ñ³íáñ ëó»Ý³ñÝ»ñÁ ÇÝãå»ë 
ëáíáñ³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿Éª áã µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: êáíáñ³Ï³Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¹Çñù»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý í»ñ³¹³ë Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ 
ß³µ³Ã³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí: Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÁ Ï³Û³óíáõÙ »Ý ²äÎÎ-Ç 
ÏáÕÙÇó ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ¶³ÝÓ³å»ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó: 

 

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ í³ñÏ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ã½»Õãí³Í Ñáëù»ñÁª Áëï å³ÛÙ³Ý³·ñáí 
ë³ÑÙ³Ýí³Í ³é³í»É í³Õ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ: ²ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ý»ñÑáëùÇ ¨ ³ñï³ÑáëùÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ã½»Õãí³Í 
Ñáëù»ñÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ, å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
·Íáí: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ 
·áõÙ³ñÁ ï»Õ³µ³ßËíáõÙ ¿ ³ÛÝ ³Ù»Ý³í³Õ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÁ 
Ï³ñáÕ ¿ Ñ»ï Ï³Ýãí»É: 
 

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 

 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

òå³Ñ³Ýç ¨ 
ÙÇÝã¨                    

1 ³ÙÇë  
1-Çó               

3 ³ÙÇë  
3-Çó                     

6 ³ÙÇë  
6-Çó             

12 ³ÙÇë  
²í»ÉÇ ù³Ý                

1 ï³ñÇ  

 ²ñï³ÑáëùÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

Ñ³Ù³Ë³éÝ 
·áõÙ³ñ  

Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ù 

àã ³Í³ÝóÛ³É 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ              
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ  29,647   -  -   -     -   29,647    29,647  
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ  56,497,813    15,851,967    17,016,986    41,704,414   13,688,607    144,759,787    140,773,746  
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ  3,095,490    3,385,419    4,118,339    15,736,119   70,584,398    96,919,765    83,784,411  
²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  233,989   -   600,000    504,581   -   1,338,570    1,338,570  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 59,856,939   19,237,386   21,735,325    57,945,114   84,273,005   243,047,769   225,926,374  
ì³ñÏ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 25,500,364  -  -  -  -  25,500,364  - 
              
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 

 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

òå³Ñ³Ýç ¨ 
ÙÇÝã¨                    

1 ³ÙÇë  
1-Çó               

3 ³ÙÇë  
3-Çó                     

6 ³ÙÇë  
6-Çó             

12 ³ÙÇë  
²í»ÉÇ ù³Ý                

1 ï³ñÇ  

 ²ñï³ÑáëùÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

Ñ³Ù³Ë³éÝ 
·áõÙ³ñ  

Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ù 

àã ³Í³ÝóÛ³É 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ              
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ                    6,983   -  -            1,541,996   -        1,548,979             1,482,169  
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 
·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ              2,535,884   -  -  -  -        2,535,884             2,535,884  
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ              44,498,984            13,523,448              15,641,779            34,299,584                5,459,735       113,423,530          110,359,788  
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,702,251   2,443,907     6,706,625   12,719,649   62,194,377     85,766,809     74,949,509  
²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  151,931   -  -   670,678   -   822,609    822,609  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 48,896,033   15,967,355   22,348,404   49,231,907   67,654,112   204,097,811   190,149,959  
ì³ñÏ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 20,188,551  -   -   -   -   20,188,551  - 
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ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ³ÝÑ³ïÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ »Éù³·ñ»É Çñ»Ýó 
Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÁª ÏáñóÝ»Éáí Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñÁ ¹»åù»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝáõÙ: 
²Ûë ³í³Ý¹Ý»ñÁ í»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ ³ñï³óáÉí³Í »Ý Áëï Ù³ñÙ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³Ûë ³í³Ý¹Ý»ñÇ (³é³Ýó Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñÇ) 
¹³ë³Ï³ñ·í³ÍáõÃÛáõÝÝ Áëï Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ: 
 

 
2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

òå³Ñ³Ýç ¨ ÙÇÝã¨ 1 ³ÙÇë Å³ÙÏ»ïáí              5,402,998    3,521,261 

1-Çó 3 ³ÙÇë Å³ÙÏ»ïáí             13,696,466    11,061,670  

3-Çó 12 ³ÙÇë Å³ÙÏ»ïáí             51,921,214    42,707,621  

1-Çó 5 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí              8,499,946    4,982,610  

²í»ÉÇ ù³Ý 5 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí                    7,579    10,748  

          79,528,203    62,283,910  
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êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í 
·áõÙ³ñÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª Áëï Ù³ñÙ³Ý ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ:  

 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
òå³Ñ³Ýç ¨ 

ÙÇÝã¨ 1 ³ÙÇë  1-Çó 3 ³ÙÇë  3-Çó 12 ³ÙÇë  1-Çó 5 ï³ñÇ  
²í»ÉÇ ù³Ý                     

5 ï³ñÇ  ²ÝÅ³ÙÏ»ï  
 

Ä³ÙÏ»ï³Ýó  
 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

²ÎîÆìÜºð                

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ  49,012,237   -  -  -  -  -  -   49,012,237  

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ -  354,875  5,596,388  19,942,896  5,382,049  30,972  -  31,307,180 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 194,086  1,741,921  328,556  -  -  620,000  -  2,884,563 

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 12,142,142  -  -  -  -  -  -  12,142,142 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 7,706,083  14,475,847  47,810,712  88,576,164  12,245,049  -  2,252,221  173,066,076 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ -  -  -  -  -  4,894,345  -  4,894,345 

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 1,337,407  1,821  59,933  342  -  3,136,104  -  4,535,607 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 70,391,955   16,574,464    53,795,589    108,519,402   17,627,098   8,681,421   2,252,221   277,842,150  

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð                

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ¨ ³ÛÉ 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 29,647  -  -  -  -  -  -  29,647 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 56,458,612  15,532,885  56,210,349  12,559,421  12,479  -  -  140,773,746 

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 3,035,142  3,093,174  16,291,037  60,139,487  1,225,571  -  -  83,784,411 

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ -  -  1,116,970  -  -  -  -  1,116,970 

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ -  -  -  -  -  2,044,033  -  2,044,033 

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 703,221  1,836  1,129,642  15,602  -  -  -  1,850,301 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 60,226,622  18,627,895  74,747,998  72,714,510  1,238,050  2,044,033  -  229,599,108 

¼áõï ¹ÇñùÁ 10,165,333   (2,053,431)  (20,952,409)     35,804,892   16,389,048   6,637,388   2,252,221     48,243,042  
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êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í 
·áõÙ³ñÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª Áëï Ù³ñÙ³Ý ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ:  
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
òå³Ñ³Ýç ¨ 

ÙÇÝã¨ 1 ³ÙÇë  1-Çó 3 ³ÙÇë  3-Çó 12 ³ÙÇë  1-Çó 5 ï³ñÇ  
²í»ÉÇ ù³Ý                     

5 ï³ñÇ  ²ÝÅ³ÙÏ»ï  
 

Ä³ÙÏ»ï³Ýó  
 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

²ÎîÆìÜºð                

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 40,892,884  -  -  -  -  -  -  40,892,884 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ -  127,410  5,815,818  17,103,148  193,143  30,878  -  23,270,397 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,579,242  -  -  -  -  321,930  -  1,901,172 

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 1,574,060  -  -  -  -  -  -  1,574,060 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 6,009,325   14,335,772   43,886,254   80,980,233   11,192,723   -   3,750,598   160,154,905 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ -  -  -  -  -  4,778,646  -  4,778,646 

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 1,096,856  48  30,330  608  -  2,496,390  -  3,624,232 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 51,152,367  14,463,230  49,732,402  98,083,989  11,385,866  7,627,844  3,750,598  236,196,296 

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð                

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ¨ ³ÛÉ 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 6,983  -  1,475,186  -  -  -  -  1,482,169 

Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 2,535,884  -  -  -  -  -  -  2,535,884 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 44,433,906  13,195,194  47,654,649  5,065,289  10,750  -  -  110,359,788 

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,821,920  2,108,204  16,300,751  54,133,053  585,581  -  -  74,949,509 

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ -  -  111,814  -  -  -  -  111,814 

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ -  -  -  -  -  1,935,040  -  1,935,040 

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 594,891  1,566  734,863  25,654  -  -  -  1,356,974 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 49,393,584  15,304,964    66,277,263   59,223,996    596,331   1,935,040    -     192,731,178  

¼áõï ¹ÇñùÁ 1,758,783   (841,734)  (16,544,861)  38,859,993   10,789,535    5,692,804   3,750,598    43,465,118  
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êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ óå³Ñ³Ýç 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ 
Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:  

 

 
2017Ã. 

²áõ¹Çï ã³Ýó³Í  
2016Ã. 

²áõ¹Çï ã³Ýó³Í 

ØÇçÇÝÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 181%  191% 

ØÇçÇÝÁ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ 161%  255% 

²é³í»É³·áõÛÝÁ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ 183%  318% 

Üí³½³·áõÛÝÁ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ 126%  191% 

 
ì»ñÁ Ýßí³Í Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ý³¨ ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 
 

24 Î³åÇï³ÉÇ Ï³é³í³ñáõÙ 
 
´³ÝÏ»ñÇ Ï³åÇï³ÉÇ ã³÷Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¨ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó:  
 

´³ÝÏÁ áñå»ë Ï³åÇï³É ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ï»Õ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ áñå»ë µ³ÕÏ³óáõóÇã ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ:  
 

2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÇ (§Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇß¦) Ýí³½³·áõÛÝ 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 12% (2016Ã-ÇÝª 12%): 2017Ã. ¨ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
´³ÝÏÇ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ:  
 

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ÐÐ Î´-Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³ßí³ñÏí³Í Ï³åÇï³ÉÇ 
Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:   
 

 

2017Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²áõ¹Çï ã³Ýó³Í 

 2016Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²áõ¹Çï ã³Ýó³Í 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É    

ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É             40,137,831              36,013,890  

Üí³½»óáõÙÝ»ñ             (3,699,035)             (2,884,260) 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É          36,438,796           33,129,630  

     

Èñ³óáõóÇã Ï³åÇï³É     

Èñ³óáõóÇã Ï³åÇï³É              3,191,625   2,456,852 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Éñ³óáõóÇã Ï³åÇï³É            3,191,625   2,456,852 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³É          39,630,421   35,586,482 

     

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁª Ý»ñ³éÛ³É í³ñÏ³ÛÇÝ, 
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ          267,868,878         232,938,965  

     

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ïáÏáë³ÛÇÝ 
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ (ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ 
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ)   14.8%  15.3% 
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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 
¨ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇ Ñ»ï Ï³åí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ éÇëÏ»ñÇ 
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ó³ÝÏ³ó³Í ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ·ñ³íÁ Ï³Ù »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝ:     
ÜÙ³Ý³ïÇå Ùáï»óáõÙ ¿ ÏÇñ³éíáõÙ ã×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª áñáß³ÏÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñáíª ÑÝ³ñ³íáñ íÝ³ëÇ ³é³í»É 
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý µÝáõÛÃÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí. 
  
 

25 ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
´³ÝÏÝ áõÝÇ í³ñÏ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Ûë  
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Ñ³ëï³ïí³Í í³ñÏ»ñÇ, í³ñÏ³ÛÇÝ 
ù³ñï»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ ¨ ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ:  
 
´³ÝÏÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ` 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÝ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ý¹»å 
»ñ³ßË³íáñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²Ûë å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÝ áõÝ»Ý ýÇùëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñª 
ëáíáñ³µ³ñ ÙÇÝã¨ Ù»Ï ï³ñÇ:  
  
ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 
³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ´³ÝÏÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÝáõÛÝ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ, áñáÝù ·áñÍáõÙ »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ í³ñÏ»ñ 
ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇë:    
 
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ·áõÙ³ñÝ»ñÝ Áëï ¹³ë»ñÇ: ²ÕÛáõë³ÏáõÙ ³ñï³óáÉí³Í 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ý, áñ ·áõÙ³ñÝ»ñÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ 
ïñ³Ù³¹ñí³Í »Ý: ²ÕÛáõë³ÏáõÙ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí 
³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ³é³í»É³·áõÛÝ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý íÝ³ëÁ, áñÁ 
Ï×³Ý³ãíÇ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, »Ã» å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ ãÇñ³Ï³Ý³óÝ»Ý  
ëï³ÝÓÝ³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
 

 
2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ·áõÙ³ñ    

ì³ñÏ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 11,811,460  9,970,644 

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 5,850,401  5,336,474 

ºñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ 7,838,503  4,881,433 

 25,500,364  20,188,551 

    

ì»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³¹Çñ 
ã¿ áñ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Íáí ³å³·³ å³Ñ³ÝçÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ 
³Ûë å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÅÁ ÏáñóÝ»É Ï³Ù ¹³¹³ñ»É ·áñÍ»É ÙÇÝã¨ 
í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ: ì³ñÏ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñÇ ·Íáí 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ Çñ»ÝÇó ãÇ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó: 
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26 ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¹»åù»ñ 
 
(³) ¸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:  
 

(µ) 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 »ñµ»ÙÝ Ñëï³Ï ã»Ý, Ñ³Ï³ë³Ï³Ý »Ý ¨ »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ 
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: Ð³ñÏ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý ëïáõ·Ù³Ý ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝù Çñ³í³ëáõ »Ý ë³ÑÙ³Ý»É ïáõÛÅ»ñ ¨ ïáõ·³ÝùÝ»ñ: Ð³ñÏ³ÛÇÝ 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ Çñ³í³ëáõ ã»Ý ³é³ç³¹ñ»É 
Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí Éñ³óáõóÇã å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ïáõÛÅ»ñ Ï³Ù ïáõ·³ÝùÝ»ñ, »Ã» 
Ë³ËïÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇó ³Ýó»É ¿ »ñ»ù ï³ñÇ.  
 

²Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ¿³Ï³Ý 
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ ³é³ç³óÝ»É: Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ¿ 
·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 ÉÇÝ»É ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, »Ã» Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Ñ³çáÕíÇ ·áñÍ³¹ñ»É Çñ»Ýó 
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
 

 

27 ¶áñÍ³ñùÝ»ñ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï 
 
(³) ¶áñÍ³ñùÝ»ñ ÊáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï 

 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ·Íáí Í³Ëë»ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁ 2017Ã. ¨ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  
 

 
2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

´³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñ 22,405  115,433 

îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ 354,536  262,393 

 376,941  377,826 
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êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÊáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ 2017Ã. ¨ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ:   
 

 
2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

ïáÏáë³¹ñáõÛù %  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

ïáÏáë³¹ñáõÛù % 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ 

        

îñí³Í í³ñÏ»ñ (Ñ³Ù³Ë³éÝ)  7,786   12.8%          13,507   13.0% 
ì³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï  (66)                (99)   
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ 
³í³Ý¹Ý»ñ  786,324   5.90%   

             
3,763,254  

 
7.2% 

 
öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ »ÝÃ³Ï³ »Ý Ù³ñÙ³Ý ÙÇÝã¨ 2021Ã.: Î³å³Ïóí³Í 
ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í »Ý: 
 

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ´³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ 
·Íáí ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í 
ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  
 
 2017Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë    
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï                       850                        180  
îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë                 (29,960)                (187,920) 
²ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ                   (1,911)                   (4,210) 

 
(µ) ¶áñÍ³ñùÝ»ñ ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï 

 

²ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý  ÊáñÑñ¹Ç ̈  ì³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ 
³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ¨  ÊáñÑñ¹Ç ¨ ì³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó í»ñ³ÑëÏíáÕ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ 
Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 2017Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³Û¹ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí 
³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: 
 
 ´³ÅÝ»ï»ñ»ñ  ²ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñ 

 
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

ïáÏáë³¹ñáõÛù %  
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

ïáÏáë³¹ñáõÛù % 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ 

       

²ÎîÆìÜºð        
îñí³Í í³ñÏ»ñ (Ñ³Ù³Ë³éÝ) -  -              14,301   14.1% 
ì³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí 
å³Ñáõëï 

-  -  
               (131)  - 

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð        
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ 
¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 957,359  6.0%  

               
279,781   6.8% 

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ          13,733,111    6.8%  -  - 
Þ³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)        
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï                         34   -                   793   - 
îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë         (1,053,168)  -            (12,796)  - 
²ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ               (14,954)  -                 (748)  - 
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êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï 
Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ ß³ÑáõÛÃáõÙ 
Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³Û¹ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: 
 
 ´³ÅÝ»ï»ñ»ñ  ²ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñ 

 
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

ïáÏáë³¹ñáõÛù %  
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

ïáÏáë³¹ñáõÛù % 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ 

       

²ÎîÆìÜºð        
îñí³Í í³ñÏ»ñ (Ñ³Ù³Ë³éÝ) -  -                 4,184   13.3% 
ì³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí 
å³Ñáõëï 

-  -                   (29)  - 

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð        
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ 
¨ ³í³Ý¹Ý»ñ -  -             293,871   6.9% 
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ       15,331,589   6.9%  -  - 
Þ³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)        
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï              18,923   -                    676   - 
îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë       (1,088,309)  -            (17,308)  - 
²ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ              (3,699)  -  -  - 

 
Î³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ 
»ÝÃ³Ï³ »Ý Ù³ñÙ³Ý 2019-2021ÃÃ.: Î³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óíáÕ 
·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ã»Ý: 
 
 

28 üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ 
 

´³ÝÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ã³÷»ÉÇë ÏÇñ³éáõÙ ¿ ëïáñ¨ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³Ý, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ã³÷áõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍí³Í »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝÁ:  
 

• 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï. ÝáõÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÁ 
(ã×ß·ñïí³Í):  

• 2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï. 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ Ý»ñ³éí³Í ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÇó ï³ñµ»ñ 
»É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »Ý Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý (³ÛëÇÝùÝª áñå»ë ·Ý»ñ), Ï³Ù 
³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý (³ÛëÇÝùÝª ·Ý»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ëï³óíáÕ): ²Ûë ¹³ë³Ï³ñ·Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ 
³ÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝó ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éí»É ¿ Ñ»ï¨Û³ÉÁª ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÁ 
ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ, ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÁ ÝáõÛÝ Ï³Ù 
ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí ãÑ³Ù³ñíáÕ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ, Ï³Ù ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 
³ÛÉ Ù»Ãá¹, áñï»Õ µáÉáñ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³Ù 
³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇó: 

• 3-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï. áã ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ: ²Ûë ¹³ë³Ï³ñ·Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ 
µáÉáñ ³ÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ íñ³ ãÑÇÙÝí³Í 
»É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí, ÇëÏ áã ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÝ ¿³Ï³Ý 
³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ·áñÍÇùÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý íñ³: ²Ûë ¹³ë³Ï³ñ·Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ÛÝ 
·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÇ 
ÑÇÙ³Ý íñ³, áñáÝó ·Íáí å³Ñ³çíáõÙ »Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ áã ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñ Ï³Ù 
»ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñª ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 
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2017Ã. ¨ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ µáÉáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ã·Ý³Ýßí³Í µ³ÅÝ³ÛÇÝ 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ, Ùáï³íáñ³å»ë Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ¹ñ³Ýó Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ: 
2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 30,972 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáí (2016Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµª 30,879 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ã·Ý³Ýßí³Í 
µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ áñáß»É: 
 
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ 
ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ïïñí³Íùáí: ¶áõÙ³ñÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ íñ³: 
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï  2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ      

- ä³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ -  31,276,208  31,276,208 

 
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ 
ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ïïñí³Íùáí: ¶áõÙ³ñÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ íñ³: 
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï  2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ      

- ä³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ -  23,239,518  23,239,518 
 

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ³Ûë ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ³ÛÝ Ùáï³íáñ ·ÇÝÁ, áñÁ 
ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ ëáíáñ³Ï³Ý ·áñÍ³ñùáõÙ Ïëï³óí»ñ ³ÏïÇíÇ í³×³éùÇó Ï³Ù 
Ïí×³ñí»ñ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý ¹ÇÙ³ó ã³÷Ù³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÏáÕÙÝ³Ï³É ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ãå»ïù ¿ ¹ÇïíÇ áñå»ë Çñ³óÙ³Ý ·ÇÝª ³ÝÙÇç³å»ë ³ÏïÇíÝ»ñÇ í³×³éùÇ 
Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:  
 
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ½áõï Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
½»Õãí³Í Ñáëù»ñÇ Ùá¹»ÉÝ»ñÁ, ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÁ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ 
³éÏ³ »Ý ßáõÏ³ÛÇ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ·Ý»ñ, ̈  ³ÛÉ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñ: ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñáõÙ 
ÏÇñ³éíáÕ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý éÇëÏÇó ½»ñÍ ¨ 
»É³Ï»ï³ÛÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, í³ñÏ³ÛÇÝ ëåñ»¹»ñÁ ¨ ³ÛÉ ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù 
û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ½»ÕãÙ³Ý ¹ñáõÛùÝ»ñÁ, å³ñï³ïáÙë»ñÇ ¨ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ·Ý»ñÁ, 
³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÁ, µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ¨ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ÇÝ¹»ùëÝ»ñÇ ·Ý»ñÁ 
·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëï³Ý³É ³ÛÝ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ, 
áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ·ÇÝÁ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, áñÁ 
Ïáñáßí»ñ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó §³ÝÏ³Ë ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ ·áñÍ³ñùáõÙ¦: 
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§ÆÝ»Ïáμ³ÝÏ¦ ö´À-Ç ÊáñÑñ¹ÇÝ  
 
Î³ñÍÇù 
 
Ø»Ýù Çñ³Ï³Ý³óñ»É »Ýù §ÆÝ»Ïáμ³ÝÏ¦ ö´À-Ç (§´³ÝÏ¦) ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³áõ¹ÇïÁ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ, Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ ß³ÑáõÛÃÇ 
Ï³Ù íÝ³ëÇ ̈  ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ, ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ μ³ó³ïñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ: 
 
Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, ÏÇó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, μáÉáñ ¿³Ï³Ý 
³éáõÙÝ»ñáí, ×ßÙ³ñÇï »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ´³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ             
2016Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ, ÇÝãå»ë Ý³¨ í»ñçÇÝÇë ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñª 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ (üÐØê) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 
 
Î³ñÍÇùÇ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý ÑÇÙù»ñ 
 
Ø»Ýù ³áõ¹ÇïÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»É »Ýù ²áõ¹ÇïÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ (²Øê) 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: Üßí³Í ëï³Ý¹³ñïÝ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ù»ñ 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ù»ñ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý §²áõ¹ÇïáñÇ 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³áõ¹ÇïÇ Ñ³Ù³ñ¦ 
μ³ÅÝáõÙ: Ø»Ýù ³ÝÏ³Ë »Ýù ´³ÝÏÇóª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³ßí³å³ÑÝ»ñÇ ¿ÃÇÏ³ÛÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç äñáý»ëÇáÝ³É Ñ³ßí³å³ÑÝ»ñÇ ¿ÃÇÏ³ÛÇ ûñ»Ýë·ñùÇ (Ð¾ØêÊ 
ûñ»Ýë·Çñù) ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³áõ¹ÇïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÏÇñ³é»ÉÇ ¿ÃÇÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ¨ Ù»Ýù Ï³ï³ñ»É »Ýù ¿ÃÇÏ³ÛÇÝ 
í»ñ³μ»ñáÕ Ù»ñ ³ÛÉ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ûë å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ Ð¾ØêÊ ûñ»Ýë·ñùÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: Ø»Ýù ·ïÝáõÙ »Ýù, áñ Ó»éù μ»ñí³Í ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý 
³å³óáõÛóÝ»ñÁ μ³í³Ï³Ý³ã³÷ »Ý ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýª Ù»ñ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý 
»½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
 
Ô»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý ûÕ³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ³ÝÓ³Ýó 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ  
 
Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ üÐØê Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý ¨ ×ßÙ³ñÇï Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝåÇëÇ 
Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³ñ« áñÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ëË³ÉÇ 
Ï³Ù Ë³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³óáÕ ¿³Ï³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÝ»ñÇó ½»ñÍ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ. 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëï»ÉÇë Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ 
Çñ³Ï³Ý³óÝÇ ´³ÝÏÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ·áñÍ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ, μ³ó³Ñ³Ûï»Éáí, 
ÏÇñ³é»ÉÇ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ Ñ³ñó»ñÁ ¨ ÏÇñ³é»Éáí 
³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùáí Ñ³ßí³éáõÙÁ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñμ 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ùï³¹Çñ ¿ Ï³Ù ÉáõÍ³ñ»É ´³ÝÏÁ Ï³Ù ¹³¹³ñ»óÝ»É í»ñçÇÝÇë 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, Ï³Ù ãáõÝÇ ¹ñ³ÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ Çñ³ï»ë³Ï³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù: 
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Î³é³í³ñÙ³Ý ûÕ³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ³ÝÓÇù å³ï³ëË³Ý³ïáõ »Ý í»ñ³ÑëÏ»É 
´³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ: 
 
²áõ¹ÇïáñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³áõ¹ÇïÇ Ñ³Ù³ñ 
 
Ø»ñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ó»éù μ»ñ»É áÕç³ÙÇï »ñ³ßËÇù ³é ³ÛÝ, áñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ, ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ í»ñóí³Í, ½»ñÍ »Ý ëË³ÉÇ Ï³Ù Ë³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý 
å³ï×³éáí ³é³ç³ó³Í ¿³Ï³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÝ»ñÇó ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ù»ñ Ï³ñÍÇùÁ 
Ý»ñ³éáÕ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ: àÕç³ÙÇï »ñ³ßËÇùÁ Ñ³í³ëïÇ³óÙ³Ý 
μ³ñÓñ ³ëïÇ×³Ý ¿, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ãÇ »ñ³ßË³íáñáõÙ, áñ ²Øê-Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³áõ¹ÇïÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÇßï ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»É ¿³Ï³Ý 
Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÁª í»ñçÇÝÇë ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: Ê»Õ³ÃÛáõñáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
³é³ç³Ý³É Ë³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý Ï³Ù ëË³ÉÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ¨ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ¿³Ï³Ý, »Ã» 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ å³ï×³é³μ³Ýí³Í Ï»ñåáí ³ÏÝÏ³É»É« áñ, ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù ÙÇ³ëÇÝ í»ñóí³Í« 
³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ý ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ 
û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³Û³óíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ íñ³:  
 
àñå»ë ²Øê-Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³áõ¹ÇïÇ Ù³ëª Ù»Ýù ÏÇñ³éáõÙ »Ýù 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ ¨ å³Ñå³ÝáõÙ »Ýù Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
Ã»ñ³Ñ³í³ïáõÃÛáõÝ ³áõ¹ÇïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: Ø»Ýù Ý³¨ª 

 

 Ñ³ÛïÝ³μ»ñáõÙ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ýù Ë³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý Ï³Ù ëË³ÉÇ Ñ»ï¨³Ýùáí 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñÙ³Ý éÇëÏ»ñÁ, Ùß³ÏáõÙ ¨ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ýù ³Û¹ éÇëÏ»ñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓáÕ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý 
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ ¨ Ó»éù »Ýù μ»ñáõÙ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ³å³óáõÛóÝ»ñ, áñáÝù 
μ³í³Ï³Ý³ã³÷ »Ý ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýª Ù»ñ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý 
ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ê³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ¿³Ï³Ý 
Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÁ ãÑ³ÛïÝ³μ»ñ»Éáõ éÇëÏÝ ³í»ÉÇ Ù»Í ¿ ù³Ý ëË³ÉÇ Ñ»ï¨³Ýùáí 
³é³ç³ó³Í ¿³Ï³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÁ ãÑ³ÛïÝ³μ»ñ»Éáõ éÇëÏÁ, ù³ÝÇ áñ 
Ë³ñ¹³ËáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É ·³ÕïÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ, Ï»ÕÍÇù« 
ÙÇïáõÙÝ³íáñ μ³óÃáÕáõÙÝ»ñ« Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÝ»ñ Ï³Ù Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ßñç³ÝóáõÙ: 

 

 å³ïÏ»ñ³óáõÙ »Ýù Ï³½ÙáõÙ ³áõ¹ÇïÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³μ»ñÛ³Éª ïíÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ï»ÕÇÝ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý 
ÁÝ³ó³Ï³ñ·»ñ Ùß³Ï»Éáõ, μ³Ûó áã ´³ÝÏÇ Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É Ï³ñÍùÇ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

 

 ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ýù ÏÇñ³éíáÕ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
ï»ÕÇÝ ÉÇÝ»ÉÁ ¨ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñ³Í Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý 
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñ³ÏÇó μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ: 

 

 Ï³ï³ñáõÙ »Ýù »½ñ³Ñ³Ý·áõÙ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý 
ÑÇÙáõÝùáí Ñ³ßí³éáõÙ ÏÇñ³é»Éáõ ï»ÕÇÝ ÉÇÝ»Éáõ í»ñ³μ»ñÛ³É ¨, ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí 
Ó»éù μ»ñí³Í ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ³å³óáõÛóÝ»ñÁ, Ï³ï³ñáõÙ »Ýù Ñ»ï¨áõÃÛáõÝ, Ã» 
³ñ¹Ûáù ³éÏ³ ¿ ¹»åù»ñÇ Ï³Ù Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ¿³Ï³Ý 
³ÝáñáßáõÃÛáõÝ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Éáõñç Ï³ëÏ³ÍÝ»ñ Ñ³ñáõó»É ´³ÝÏÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï 
·áñÍ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É: ºÃ» Ù»Ýù »½ñ³Ï³óÝ»Ýù, áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ 
¿³Ï³Ý ³ÝáñáßáõÃÛáõÝ, Ù»Ýù å»ïù ¿ Ù»ñ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝáõÙ 
áõß³¹ñáõÃÛáõÝ Ññ³íÇñ»Ýù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÇÝ, Ï³Ù, ³Û¹ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÇ áã Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇÝ»Éáõ 
¹»åùáõÙª Ó¨³÷áË»Ýù Ù»ñ Ï³ñÍÇùÁ: Ø»ñ »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý ÙÇÝã¨ Ù»ñ 
³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ Ó»éù μ»ñí³Í ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý 
³å³óáõÛóÝ»ñÇ íñ³: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³å³·³ ¹»åù»ñÁ Ï³Ù Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ 
Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý·»óÝ»É ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùáí ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¹³¹³ñ»óÙ³ÝÁ: 
 



«filib[/npwli[/» (/)pf! 
U/i[/wju WfllfJ/1Umpw[/w/i bqpw[/wgmµ1mli 
tp3 

- q.uwhwU1mu bu.12 :Ptiuwuuwljwu hwzL.[blI1L.[mf}Jmuubf1ti [!uri.hwumf1 ubflljWJwgmu[!, 
LjwnmgL.[w6fl[! L. pnL.[wuri.wljnLf}JnLU[!, ub(lWnJWL. pwgwhWJU1nLUUbf1[! L. q.uwhwll1mu 
bufl , f}b wflri.Jn.12 :Ptiuwuuwljwu hwzL.[bLnL.[mf}Jmuubflu Wf1LnwgnLmli bu tiflbug htiu.12mu 
[!uljw6 q.nf16wnumf}Jmuubf1u m tif1wri.wf1ilnLf}Jmuubf1[! wJuu.itiuti oL.nL.[, nf1[! f}nLJL t 
LnWLt"JU Wll.jWhnL.[bL 6zliw(lt"JU1 ub(lljWjWgmu. 

r f}tn.[u WJL hw(lgb(lt"J , ubufl Ulbf'lbljwgumu bufl LjwnwL.[W(lUWU Of'lWljUbflnLU ub(lq.(1wL.[L.[w6 
wuowug wnu"].t"JU1t"J Ll.JLWLIWL.[n(1L.[W6 2f12WLIWLjubf1t"J L. ctwuljbU1Ubflt"J, WnLl'ft"JU1t"J [!Uf}W9flnLU 
wnw2wgw6 uzwuwlJwLt"J9 hw(lgb(lt"J, WJI'"]. f}L.[mu· WnLl'ft"JU1t"J [!Uf}W9flnLU hWJU1UWpb(1L.[w6 
ubf1pt"Ju L.[b(lwhuljnf'lnLf}JWLI hwuwljw(lq.t"J twljwu f}b(lnLf}JnLUUbflti uwutiu: 

UJu wuljwtu wmri.tiLnnf1wljwu bqf1wljwgmf}JWLI ubflljWJwguwu hwliwfl htiu.12 hwuri.tiuwgnri 
wmri.tiLnti tiflwljwCiwguwu hwliwfl u.iwLnwutuwuwLnm q.n(16[!uljbf1u t· · 

St"Jq.(lwu Q.wuu.iwf1JWLI 
'lbljwL.[W(l q.n(lO[!Uljb(l 

«~bJ-<Dti-tu-~ti Uflubutiw» <DPQ 
28 Wll.Jflt"JLti 2017f} . . 
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 ÌÝÃ·. 
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ÎîÆìÜºð     

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 12  40,892,884   58,244,672 

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ   -   393 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ     

- ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ  13  20,689,709   3,888,735 

- ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 
·ñ³í³¹ñí³Í 13  2,580,688   10,171,374 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 14  1,901,172   749,218 

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 15  1,574,060   956,718 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 16 160,154,905  154,638,426 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 17  4,778,646   5,096,228 

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ  18             3,624,232   2,656,332 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ          236,196,296   236,402,096 

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð     

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ   -   5,440 

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 19  1,482,169   1,643,739 

Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ   2,535,884   9,972,857 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 20 110,359,788  84,710,900 

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 21  74,949,509   96,347,105 

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  111,814   7,755 

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  11             1,935,040   1,387,351 

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 22 1,356,974   1,118,651 

ì×³ñí»ÉÇù Ñ³ïáõóáõÙ                               -   442,652 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ          192,731,178  195,636,450 

êºö²Î²Ü Î²äÆî²È     

´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É 23  14,545,680   14,545,680 

¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï    7,753,923   7,753,923 

ÐáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ³ñÅ»ùÇ ³×   1,581,182   1,599,848 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï   875,670   (166,232) 

âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ  18,708,663  17,032,427 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É  43,465,118   40,765,646 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨                               
ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É          236,196,296   236,402,096 
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 ÌÝÃ·.
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ Ðàêøºð ¶àðÌ²èÜ²Î²Ü 
¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜÆò  

   

êï³óí³Í ïáÏáëÝ»ñ   25,849,659     18,329,020 
ì×³ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ   (11,352,498)   (8,587,839) 
êï³óí³Í ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñ   1,597,579    1,279,578 
ì×³ñí³Í ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñ   (521,428)   (197,138) 
¼áõï Ùáõïù»ñ (í×³ñáõÙÝ»ñ) ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Íáí   51,353    (86,458) 
¼áõï Ùáõïù»ñ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó   1,025,647    881,584 
²ÛÉ ëï³óí³Í »Ï³Ùáõï   1,690,215    1,145,227 
²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ í×³ñáõÙÝ»ñ   (6,065,578)   (4,184,586) 
      
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ (³×)/Ýí³½áõÙ     
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ   (7,874,086)   (1,513,484) 
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ   (617,581)   (854,687) 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ   (1,568,167)   (1,521,148) 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ   (10,929,107)   (7,784,306) 
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ   (166,473)   (248,964) 
     
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³× (Ýí³½áõÙ)     
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ   267,122    (4,703,261) 
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ   (7,433,334)   968,050 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ   25,072,259    12,121,843 
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ   46,089    (138,571) 

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ½áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñª 
Ý³Ëù³Ý ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ í×³ñáõÙÁ   9,071,671   4,904,860 
ì×³ñí³Í ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ   (967,757)   (916,157) 

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ   8,103,914    3,988,703 

     
¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ Ðàêøºð Üºð¸ðàôØ²ÚÆÜ 
¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜÆò   

  

¸áõëïñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ó»éùµ»ñáõÙª ³é³Ýó Ó»éùµ»ñí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ   -    2,426,904 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙ   (431,516)   (441,352) 

(Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí³Í)/Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ   (431,516)   1,985,552 

     
¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ Ðàêøºð üÆÜ²Üê²ìàðØ²Ü 
¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜÆò   

  

Øáõïù»ñ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÇó   -    10,249,338 
êï³óí³Í ³ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ   33,837,480    39,502,684 
êï³óí³Í ³ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñáõÙ   (55,282,057)   (28,835,292) 
ì×³ñí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ   (3,500,000)   - 

(üÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí³Í)/ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ   (24,944,577)   20,916,730 

     
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ ½áõï (Ýí³½áõÙ)/³×   (17,272,179)   26,890,985 
öáË³Ý³ÏÙ³Ý ÷áË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³   (79,609)   (122,544) 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ ï³ñ»ëÏ½µÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ   58,244,672    31,476,231 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ  ï³ñ»í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 12  40,892,884    58,244,672 
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Ñ³½. ¹ñ³Ù 
´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý 

Ï³åÇï³É  
¾ÙÇëÇáÝ 

»Ï³Ùáõï  

ÐáÕÇ ¨ 
ß»Ýù»ñÇ 

í»ñ³·Ý³Ñ³-
ïáõÙÇó 

³ñÅ»ùÇ ³×  

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ 
Ù³ïã»ÉÇ   

ýÇÝ. ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 

å³Ñáõëï   

 
 
 
 

âµ³ßËí³Í 
ß³ÑáõÛÃ  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 2015Ã. 11,082,320  967,945  1,618,514  233,360  12,197,953  26,100,092 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï            
Þ³ÑáõÛÃ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ -  -   -   -   4,815,808  4,815,808 
²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï            
Ðá¹í³ÍÝ»ñ, áñáÝù 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í³Í »Ý Ï³Ù Ï³ñáÕ   
»Ý Ñ»ï³·³ÛáõÙ í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É 
áñå»ë ß³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë            
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÇ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝª ³é³Ýó 
Ñ³ñÏÇ -  -   -   (378,691)  -  (378,691) 
Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë ÷áË³Ýóí³Í 
í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÇ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝª ³é³Ýó 
Ñ³ñÏÇ -  -   -   (20,901)  -  (20,901) 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
»Ï³Ùáõï -  -  -   (399,592)  -  (399,592) 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï 
ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ -  -  -   (399,592)  4,815,808  4,416,216 
¶áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ 
ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ Ñ»ïª                   
·ñ³Ýóí³Í áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉáõÙ            
ÂáÕ³ñÏí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ 3,463,360  6,785,978  -  -  -  10,249,338 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ 
ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ Ñ»ï 3,463,360  6,785,978  -  -  -  10,249,338 
öáË³ÝóáõÙ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó 
³ñÅ»ùÇ ³×Çó ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ -  -  (18,666)  -  18,666  - 
ØÝ³óáñ¹Á ³é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2015Ã. 14,545,680  7,753,923  1,599,848  (166,232)  17,032,427  40,765,646 
            
ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 2016Ã. 14,545,680  7,753,923  1,599,848  (166,232)  17,032,427  40,765,646 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï            
Þ³ÑáõÛÃ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ -  -  -  -      5,157,570    5,157,570 
²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï            
Ðá¹í³ÍÝ»ñ, áñáÝù 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í³Í »Ý Ï³Ù Ï³ñáÕ  
»Ý Ñ»ï³·³ÛáõÙ í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É 
áñå»ë ß³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë            
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÇ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝª ³é³Ýó 
Ñ³ñÏÇ -  -  -   1,080,057    -   1,080,057 
Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë ÷áË³Ýóí³Í 
í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÇ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝª ³é³Ýó 
Ñ³ñÏÇ -  -  -   (38,155)   -   (38,155) 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
»Ï³Ùáõï -  -  -   1,041,902    -   1,041,902 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï 
ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ -  -  -   1,041,902     5,157,570  6,199,472 
¶áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ 
ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ Ñ»ïª  ·ñ³Ýóí³Í 
áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ            
Ð³Ûï³ñ³ñí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ -  -  -  -   (3,500,000)  (3,500,000) 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ 
ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ Ñ»ï -  -  -  -  (3,500,000)  (3,500,000) 
öáË³ÝóáõÙ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó 
³ñÅ»ùÇ ³×Çó ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ  -   -   (18,666)   -    18,666   - 
ØÝ³óáñ¹Á ³é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2016Ã.  14,545,680   7,753,923   1,581,182   875,670    18,708,663  43,465,118 
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1 Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ 
 

(³)  Î³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 
 
§ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ¦ ö´À-Ý (´³ÝÏ) ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ áñå»ë 
÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ 1996Ã-ÇÝ: ´³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ¿ 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ëå³ë³ñÏáõÙÁ, 
í³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ, 
í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáí ¨ 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 
Ñ³ïáõóáõÙÁ »ñ³ßË³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ý¹³Ù:   
 

´³ÝÏÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëó»Ý ¿ª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý 0001, 
ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ÷. 17: 
 
´³ÝÏÝ áõÝÇ 23 Ù³ëÝ³×ÛáõÕ: ´³ÝÏÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ: 
 
2015Ã-ÇÝ ´³ÝÏÁ Ó»éù ¿ µ»ñ»É §äñáÎñ»¹Çï ´³ÝÏ¦ ö´À-Ç µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 
100%: ¸áõëïñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³ó»É ¿ ´³ÝÏÇÝ 2016Ã. Ù³ÛÇëÇÝ:    
 
´³ÝÏÇ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Ï³½ÙÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿ª åñÝ. ²í»ïÇë ´³ÉáÛ³Ý (27.4%), åñÝ. Î³ñ»Ý 
ê³ý³ñÛ³Ý (23.7%), ì»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý »íñáå³Ï³Ý µ³ÝÏ (22.7%), Deutsche 
Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH (9.6%), §ØÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ïáñåáñ³óÇ³¦ (7.1%): Î³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 28-áõÙ:  
 

(µ) Ð³Û³ëï³ÝÇ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÁ 
 
´³ÝÏÝ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: Ð»ï¨³µ³ñ, ´³ÝÏÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³Ýերը, áñáÝó µÝáñáß »Ý ½³ñ·³óáÕ ßáõÏ³ÛÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ: Æñ³í³Ï³Ý, 
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ½³ñ·³Ý³É, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ »Ý 
áõÝ»Ý³É ï³ñµ»ñ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ »ÝÃ³Ï³ »Ý Ñ³×³Ë³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãÁ, 
³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, Éñ³óáõóÇã µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ 
ëï»ÕÍáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·áñÍáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ íñ³ 
·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ: ²å³·³ 
·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÁ Ï³ñáÕ ¿ ï³ñµ»ñí»É Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇó: 
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2 ä³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ 
 

(³) Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ 
 

²Ûë 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 ¨ ÑáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ, áñáÝù Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý í»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùáí:  
 

(·) üáõÝÏóÇáÝ³É ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³ñÅáõÛÃ  
 

´³ÝÏÇ ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÐÐ ¹ñ³ÙÁ (§¹ñ³Ù¦), áñÁ, ÉÇÝ»Éáí 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÁ, ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý 
¿áõÃÛáõÝÁ:  
 

¸ñ³ÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ý³¨ ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý 
³ñÅáõÛÃÁ:  
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ¹ñ³Ùáí` Ñ³½³ñÝ»ñÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ:    
 

(¹) ¶Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ 
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ üÐØê å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñ»É ¿ ÙÇ ß³ñù ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ ¨ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 
Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÏïÇíÝ»ñÇ, 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, »Ï³ÙïÇ ¨ Í³ËëÇ 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 Å³Ù³Ý³Ïßñç³ÝÝ»ñáõÙ, áñáÝó 
íñ³ Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É:  
 
¾³Ï³Ý ³Ýáñáß ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
ÏÇñ³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³ï³ñ³Í Ï³ñ¨áñ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ. 
 
 í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ – Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 16,  
 ÑáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ – Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 17: 
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3 Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 
 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
µáÉáñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. 
 

(³) Ð³Ù³ËÙµÙ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ 
 
(i) Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñ 

 

Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ÏÇñ³é»Éáí 
Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ù»Ãá¹Á Ó»éùµ»ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, áñÁ ´³ÝÏÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý 
Çñ³íáõÝùÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÝ ¿:  
 

´³ÝÏÁ ·áõ¹íÇÉÇ ã³÷áõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇÝ áñå»ë ÷áË³Ýóí³Í 
Ñ³ïáõóÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù (Ý»ñ³éÛ³É Ó»éù µ»ñíáÕÇ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ó»éù µ»ñáÕÇ 
Ý³ËÏÇÝáõÙ áõÝ»ó³Í µ³ÅÝ»Ù³ëÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
÷áõÉ³ÛÇÝ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ) ¨ Ó»éùµ»ñíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ãí»ñ³ÑëÏíáÕ 
µ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇ ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÁª Ñ³Ý³Í Ó»éùµ»ñí³Í áñáß»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ëï³ÝÓÝ³Í 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõï ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÁ (áñå»ë Ï³ÝáÝª Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ): 
 

ºñµ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ µ³ó³ë³Ï³Ý ¿, ½»Õãáí Ó»éùµ»ñáõÙÇó ëï³óíáÕ û·áõïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ 
³ÝÙÇç³å»ë ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ:   
 

öáË³Ýóí³Í Ñ³ïáõóáõÙÁ ãÇ Ý»ñ³éáõÙ Ý³ËÏÇÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Í 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: ²Ûë ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ 
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ:  
 

ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙÁ ã³÷íáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ó»éùµ»ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
ºÃ» å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ áñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É, ³å³ ³ÛÝ 
ãÇ í»ñ³ã³÷íáõÙ, ¨ ¹ñ³ Ù³ñáõÙÁ Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ: ²ÛÉ ¹»åù»ñáõÙ 
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ñ»ï³·³ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý 
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ:  
 

¶áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ å³ñïù³ÛÇÝ Ï³Ù µ³ÅÝ³ÛÇÝ 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Í³Ëë»ñÇ, áñáÝù ́ ³ÝÏÁ ÏñáõÙ ¿ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í, Í³Ëë³·ñíáõÙ »Ý Ï³ï³ñí»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï: 
 

(µ) ²ñï³ñÅáõÛÃ 
 

(i) ²ñï³ñÅáõÛÃáí ·áñÍ³ñùÝ»ñ 
 

²ñï³ñÅáõÛÃáí Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ÷áË³ñÏíáõÙ »Ý ¹ñ³ÙÇ ·áñÍ³ñùÇ ûñí³ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñáí:  
 

Ð³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³÷áË³ñÏíáõÙ »Ý ¹ñ³ÙÇ ³Û¹ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í 
÷áË³ñÅ»ùáí: ¸ñ³Ù³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ·Íáí ³ñï³ñÅáõÛÃáí Çñ³Ï³Ý³óí³Í 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³ó³Í û·áõïÁ Ï³Ù íÝ³ëÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µáõÙ ¹ñ³Ùáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ áõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í×³ñáõÙÝ»ñÇ ×ß·ñïáõÙáí ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùÇ 
¨ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ·áñÍáÕ ÷áË³ñÅ»ùáí ÷áË³ñÏí³Í 
ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨:  
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²ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í áã ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù 
ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, í»ñ³÷áË³ñÏíáõÙ »Ý ¹ñ³ÙÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ áñáßÙ³Ý 
³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áË³ñÅ»ùáí: êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ, 
³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í áã ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
÷áË³ñÏíáõÙ »Ý ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÇ ·áñÍ³ñùÇ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í 
÷áË³ñÅ»ùáí:  
 
ì»ñ³÷áË³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³óáÕ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
µ³ÅÝ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñ³÷áË³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³óáÕ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³ï×³éáí, áñÇ ¹»åùáõÙ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ×³Ý³ãí³Í 
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë ß³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë:  
 

(·) ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 
 
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ Ï³ÝËÇÏ ÃÕÃ³¹ñ³ÙÝ»ñÁ ¨ 
Ù»ï³Õ³¹ñ³ÙÝ»ñÁ, ÐÐ Î´-áõÙ ¨ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñáõÙ å³ÑíáÕ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ ãáõÝ»óáÕ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ (Ýáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ): ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ Ýí³½³·áõÛÝ å³ñï³¹Çñ 
å³Ñáõëï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Á ãÇ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ù, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ÝÇó 
ÙÇçáóÝ»ñÇ »Éù³·ñáõÙÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ¿: ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó 
Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ýù ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí` ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:   
 

(¹) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ  
 

(i) ¸³ë³Ï³ñ·áõÙ 
 
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ 
Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝùª   
 
- ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ó»éù »Ý µ»ñí»É Ï³Ù ³é³ç³ó»É »Ý Ùáï ³å³·³ÛáõÙ í³×³é»Éáõ Ï³Ù Ñ»ï 

·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, 
- Ï³½ÙáõÙ »Ý ÙÇ³ëÇÝ Ï³é³í³ñíáÕ áñáßí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ Ù³ë, 

áñÇ  Ñ³Ù³ñ ³éÏ³ ¿ íÏ³ÛáõÃÛáõÝ Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïáõÙ ß³ÑáõÛÃ ëï³Ý³Éáõ ³ñ¹Ç³Ï³Ý 
÷³ëï³óÇ áõÕÇÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, 

- Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇù (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
»ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÇ Ï³Ù ³ÛÝ 
³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÇ, áñÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ»ç³íáñÙ³Ý 
·áñÍÇù), Ï³Ù 

- ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù 
íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ:  

 
´³ÝÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë 
ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ.  
 
− ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³é³í³ñíáõÙ, ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ̈  Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ 

»Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇÙáõÝùáí,  
− Ý³Ë³ï»ëáõÙÁ í»ñ³óÝáõÙ Ï³Ù ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ýí³½»óÝáõÙ ¿ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 

³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³é³ç³Ý³ÛÇÝ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ, Ï³Ù  
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− ³ÏïÇíÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ å³ñáõÝ³ÏíáÕ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇù, áñÁ 
¿³Ï³Ýáñ»Ý Ó¨³÷áËáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ, áñáÝù ³ÛÉ³å»ë 
Ïå³Ñ³Ýçí»ÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:   

 
¼áõï ëï³óí»ÉÇù ¹ÇñùáõÙ ·ïÝíáÕ (¹ñ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù) ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí 
å³ÑíáÕ µáÉáñ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ó»éù µ»ñí³Í ûåóÇáÝÝ»ñÁ, 
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý áñå»ë ³ÏïÇí: ¼áõï í×³ñí»ÉÇù ¹ÇñùáõÙ ·ïÝíáÕ (µ³ó³ë³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ù) ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ µáÉáñ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
ïñ³Ù³¹ñí³Í ûåóÇáÝÝ»ñÁ, Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý áñå»ë å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ: 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ 
¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ: ²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ ¨ áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ 
Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í 
·áñÍÇùÝ»ñÁ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ã»Ý í»ñ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¹³ëÇó: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÁ, áñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ í³ñÏ»ñÇ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ, 
Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ï³Ù í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ 
¹³ëÇó, »Ã» ´³ÝÏÁ Ùï³¹Çñ ¿ ¨ Ç íÇ×³ÏÇ ¿ å³Ñ»É ³Û¹ ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ùáï ³å³·³ÛáõÙ Ï³Ù 
ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ: ²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É 
ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¹³ëÇó 
ÙÇ³ÛÝ Ñ³½í³·Ûáõï Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ: Ð³½í³·Ûáõï Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÝ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë 
»½³ÏÇ ³ñï³ëáíáñ ¹»åùÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, »ñµ ·ñ»Ã» ³ÝÑ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³ÛÝ ÏñÏÇÝ ï»ÕÇ 
ÏáõÝ»Ý³ Ùáï ³å³·³ÛáõÙ:     
 
îñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÁ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ ýÇùëí³Í Ï³Ù áñáß»ÉÇ í×³ñáõÙÝ»ñáí 
áã ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù ·Ý³Ýßí³Í ã»Ý ·áñÍáÕ ßáõÏ³ÛáõÙ, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇª 
 
− áñáÝù ´³ÝÏÁ Ùï³¹Çñ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë Ï³Ù Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïáõÙ í³×³é»É, 
− áñáÝù ´³ÝÏÁ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù 

íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ,  
− áñáÝù ´³ÝÏÁ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ 

Ù³ïã»ÉÇ, Ï³Ù 
− áñáÝó ·Íáí ´³ÝÏÁ ãÇ ÷áËÑ³ïáõóÇ Çñ µáÉáñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁª 

í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÝÏ³ñáÕáõÃÛáõÝÇó ï³ñµ»ñ ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñáí: 
 
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ýÇùëí³Í Ï³Ù áñáß»ÉÇ í×³ñáõÙÝ»ñáí ¨ 
ýÇùëí³Í Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïáí áã ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù ´³ÝÏÁ 
Ùï³¹ñí³Í ¿ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ å³Ñ»É ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Éñ³Ý³ÉÁ, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇª 
 
- áñáÝó ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ´³ÝÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù 

íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ,  
- áñáÝó ´³ÝÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ, Ï³Ù 
- áñáÝù Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý í³ñÏ»ñÇ áõ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ: 
 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ 
áã ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ 
Ù³ïã»ÉÇ Ï³Ù ¹³ë³Ï³ñ·í³Í ã»Ý áñå»ë í³ñÏ»ñ áõ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ, ÙÇÝã¨ 
Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³Ù ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ: 
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(ii) Ö³Ý³ãáõÙ 
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ 
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, »ñµ ´³ÝÏÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ·áñÍÇùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ: 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí ·ÝáõÙÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý 
í»ñçÝ³Ñ³ßí³ñÏÇ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ:  
 

(iii) â³÷áõÙ 
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ã³÷áõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñÇ ËÙµáõÙ ã¹³ë³Ï³ñ·í³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇÝ ·áõÙ³ñíáõÙ »Ý ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í 
Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù 
å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ó»éùµ»ñÙ³ÝÁ Ï³Ù ÃáÕ³ñÏÙ³ÝÁ:   
 

êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É ³ÏïÇí Ñ³Ù³ñíáÕ 
³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³é³Ýó Ýí³½»óÝ»Éáõ ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï 
Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É í³×³éùÇ Ï³Ù ³ÛÉ ûï³ñÙ³Ý Ñ»ï 
Ï³åí³Í, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµª  
 

− í³ñÏ»ñÇ áõ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ, áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáíª 
ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á,  

− ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í 
³ñÅ»ùáíª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á, ¨   

− µ³ÅÝ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, áñáÝù ·áñÍáÕ ßáõÏ³ÛáõÙ ãáõÝ»Ý ·Ý³ÝßíáÕ 
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·ÇÝ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ã³÷»É 
¨ áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:    

 

´áÉáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý áñå»ë 
ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ¨ ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý, »ñµ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ  
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ ãÇ µ³í³ñ³ñáõÙ ³å³×³Ý³ãÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: 
 

(iv) 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 Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ í×³ñáõÙÝ»ñÁ, ·áõÙ³ñ³Í 
Ï³Ù Ñ³Ý³Í ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÇ ¨ Ù³ñÙ³Ý å³ÑÇÝ ·áõÙ³ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý 
Ïáõï³Ïí³Í ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý, áñÁ Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ 
Ù»Ãá¹Áª Ñ³Ý³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ: 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:   
 

(v) Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³÷Ù³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ 
 

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³ÛÝ ·ÇÝÝ ¿« áñÁ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ ëáíáñ³Ï³Ý ·áñÍ³ñùáõÙ 
Ïëï³óí»ñ ³ÏïÇíÇ í³×³éùÇó Ï³Ù Ïí×³ñí»ñ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý ¹ÇÙ³ó 
ã³÷Ù³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ Ï³Ù, í»ñçÇÝÇë µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ, ³Ù»Ý³µ³ñ»Ýå³ëï ßáõÏ³ÛáõÙ, áñÇÝ ÙáõïùÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ ́ ³ÝÏÁ Ýßí³Í 
³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: ä³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë 
ãÏ³ï³ñÙ³Ý éÇëÏÁ:  
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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: 
 
êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ É³í³·áõÛÝ 
³å³óáõÛóÁ 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·áõÙáí: Ð»ï³·³ÛáõÙ, ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÑÇÙáõÝùáíª ·áñÍÇùÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ áã áõß ³ÛÝ å³ÑÇó, »ñµ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ ¿ 
ßáõÏ³ÛÇ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí Ï³Ù ·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:     
 
´³ÝÏÁ ×³Ý³ãáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ 
÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÝ ³ÛÝ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 
Ï³ï³ñí»É »Ý ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
 

(vi) Ð»ï³·³ ã³÷Ù³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ß³ÑáõÛÃ ¨ íÝ³ë 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷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 ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ,  

- í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ 
×³Ý³ãíáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙª áñå»ë ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝù (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÇ ¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
å³ñïù³ÛÇÝ 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 ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉáõÙ, ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ: ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ·Íáí ïáÏáëÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª 
ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:      

 

  



§ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ¦ ö´À  
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³  

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
 
 

17 

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¨ª ³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ Ñ³ßí³ñÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 
 

(vii) ²å³×³Ý³ãáõÙ 
 

´³ÝÏÝ ³å³×³Ý³ãáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇó 
³é³ç³óáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 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 Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ, Ï³Ù áñáõÙ ´³ÝÏÁ áã å³Ñå³ÝáõÙ, áã ¿É ÷áË³ÝóáõÙ ¿ 
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Áëï ¿áõÃÛ³Ý µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ ¨ ãÇ 
å³Ñå³ÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ: ²å³×³Ý³ãÙ³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 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: 
 

´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 Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ Ï³Ù ¹ñ³Ýó ÙÇ 
Ù³ëÁ: ºÃ» ³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ Ï³Ù Áëï ¿áõÃÛ³Ý µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ 
áõ Ñ³ïáõÛóÝ»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 Ñ³ïáõÛóÝ»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 ³ÛÝ »ÝÃ³ñÏí³Í ¿ ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÇ ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ:      
 

ºÃ» ´³ÝÏÁ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ Çñ ë»÷³Ï³Ý å³ñïùÁ, ³å³ ³ÛÝ ¹áõñë ¿ µ»ñíáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÇó, ¨ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ áõ 
í×³ñí³Í Ñ³ïáõóÙ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ å³ñïùÇ Å³ÙÏ»ïÇó ßáõï Ù³ñÙ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ó³Í ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ:     
 

´³ÝÏÁ ¹áõñë ¿ ·ñáõÙ ³ÝÑ³í³ù³·ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÁ: 
 

(viii) Ð»ï·ÝÙ³Ý ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ 
 
ì³×³éùÇ ¨ Ñ»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 å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ é»åá ·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 é»åá å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á: 
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 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 é»åá 
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:  
 
ºÃ» Ñ»ï³¹³ñÓ 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, 
ë÷áÃ ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ·Íáí ûåóÇáÝÝ»ñÁ, ³ñï³ñÅáõÛÃÁ, Ã³ÝÏ³ñÅ»ù 
Ù»ï³ÕÝ»ñÁ, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ¨ ³Ûë ·áñÍÇùÝ»ñÇ ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ:      
 
²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ³ÛÝ 
³Ùë³ÃíÇÝ, »ñµ ÏÝùíáõÙ ¿ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÇ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³ÛÝ 
í»ñ³ã³÷íáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: ´áÉáñ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý áñå»ë 
³ÏïÇíÝ»ñ ¹ñ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ ¨ áñå»ë å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñª 
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 ³éùÝ áõ í³×³éùÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ñ»ç³íáñÙ³Ý 
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ³Ûë ·áñÍÇùÝ»ñÁ ã»Ý µ³í³ñ³ñáõÙ Ñ»çÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: 
    

(x) Ð³ßí³ÝóáõÙ 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßí³ÝóíáõÙ »Ýª ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³óáÉí»Éáí ½áõï ·áõÙ³ñáí, »Ã» Ý»ñÏ³ å³ÑÇÝ 
´³ÝÏÝ 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: 
 

(») 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, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÑáÕÇ ¨ 
ß»Ýù»ñÇ, áñáÝù Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý í»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùáí, ÇÝãå»ë Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 
ëïáñ¨:                                       
 
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:  
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(ii) ì»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ  
 
ÐáÕÁ ¨ ß»Ýù»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ÝáÝ³íáñ ÑÇÙáõÝùáí: ì»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÑáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ºñµ ÑáÕÇ ¨ ß»ÝùÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³×áõÙ ¿, ³×Á ×³Ý³ãíáõÙ ¿ áñå»ë ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù: ê³Ï³ÛÝ »Ã» ³Û¹ ³×Á í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ³ÏïÇíÇ ß³ÑáõÛÃáõÙ 
Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ×³Ý³ãí³Í Ý³ËÏÇÝ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ó³Í 
Ýí³½áõÙÁ, ³å³ ³ÛÝ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ: ºñµ ÑáÕÇ ¨ ß»ÝùÇ 
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí Ýí³½áõÙ ¿, Ýí³½áõÙÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ 
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ: ê³Ï³ÛÝ »Ã» ³Û¹ Ýí³½áõÙÁ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ³ÏïÇíÇ 
ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ áñå»ë ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ×³Ý³ãí³Í 
Ý³ËÏÇÝ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ó³Í ³×Á, ³å³ ³ÛÝ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:  
 

(iii) Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 
 

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª 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»åùáõÙª í»ñçÇÝÝ»ñë Ï³éáõóáõÙÝ ³í³ñï»Éáõ ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 
Ñ³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇó: ÐáÕÇ ·Íáí Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ãÇ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ: ú·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 
·Ý³Ñ³ïí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý. 
 

- ß»Ýù»ñ 50 ï³ñÇ 
- í³ñÓ³Ï³Éí³Í ·áõÛùÇ µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ 7 ï³ñÇ 
- ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 5-Çó 7 ï³ñÇ 
- ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ 5 ï³ñÇ 
- ³ÛÉ 5-Çó 7 ï³ñÇ 

 
(½) 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 Í³Ëë»ñ:  
 
àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí Ñ»ï³·³ Í³ËëááõÙÝ»ñÁ Ï³åÇï³É³óíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ 
¹»åùáõÙ, »ñµ ³í»É³óÝáõÙ »Ý ³ÛÝ ³é³ÝÓÇÝ ³ÏïÇíÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý 
û·áõïÝ»ñÁ, áñÇÝ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý:  
 
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ï³Ù ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ 
×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë Í³Ëë Ï³ï³ñí»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï: 
  
²ÙáñïÇ½³óÇ³Ý ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ý íÝ³ëáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Á áã 
ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ú·ï³Ï³ñ 
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïí³Í Å³ÙÏ»ïÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 10 ï³ñÇ:  
 

(¿) ´éÝ³·³ÝÓí³Í ·áõÛù 
 
´éÝ³·³ÝÓí³Í ·áõÛùÁ Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ¨ Çñ³óÙ³Ý ½áõï ³ñÅ»ùÇ 
Ýí³½³·áõÛÝáí: 
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(Á) ²ñÅ»½ñÏáõÙ 
 
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿, Ã» ³ñ¹Ûáù ³éÏ³ ¿ 
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµÇ 
³ñÅ»½ñÏí³Í ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ: ÜÙ³Ý íÏ³ÛáõÃÛ³Ý ³éÏ³éáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ´³ÝÏÁ áñáßáõÙ ¿ 
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ·áõÙ³ñÁ:  
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËáõÙµÝ ³ñÅ»½ñÏíáõÙ ¿, ¨ 
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÝ ¨ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³éÏ³ ¿ 
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ 
áõÝ»ó³Í Ù»Ï Ï³Ù ³í»ÉÇ ¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ (ÏáñëïÇ 
¹»åù), ¨ ³Û¹ ¹»åùÁ (Ï³Ù ¹»åù»ñÁ) ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµÇ ·Íáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í ³å³·³ 
Ñáëù»ñÇ íñ³, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ·Ý³Ñ³ï»É:   
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñáõÙÁ Ï³Ù í×³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï³Ó·áõÙÁ í³ñÏ³éáõÇ ÏáÕÙÇó, 
í³ñÏ³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ ¨ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ 
í³ñÏ³éáõÇ ÏáÕÙÇó, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµÇ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ, áñÁ ´³ÝÏÝ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ã¿ñ ¹Çï³ñÏÇ, 
í³ñÏ³éáõÇ Ï³Ù ÃáÕ³ñÏáÕÇ ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý Ñ³Ûï³ÝÇßÝ»ñÁ, ³ñÅ»ÃÕÃÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáÕ 
ßáõÏ³ÛÇ í»ñ³óáõÙÁ, ·ñ³íÇ ³ñÅ»ùÇ Ýí³½áõÙÁ Ï³Ù ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ³ÛÉ 
¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ËÙµÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ 
í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ïÃ³ñ³óáõÙÁ, Ï³Ù ïíÛ³É ËÙµÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ 
ÏáÕÙÇó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ:      
 
´³óÇ ³Û¹, í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÇª Çñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ï³Ù ï¨áÕ³Ï³Ý Ýí³½áõÙÁ ÝáõÛÝå»ë 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ: 

 
(i) ²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ  

 

²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý»ñ³éáõÙ 
»Ý í³ñÏ»ñÁ ¨ ³ÛÉ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ (í³ñÏ»ñ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ): ´³ÝÏÁ 
í»ñ³Ý³ÛáõÙ ¿ Çñ í³ñÏ»ñÁ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁª ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ Ï³ÝáÝ³íáñ 
ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 
 
´³ÝÏÁ Ý³Ë ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿, Ã» ³ñ¹Ûáù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É 
íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ³ÛÝ ³é³ÝÓÇÝ í³ñÏ»ñÇ áõ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ·Íáí, áñáÝù ³é³ÝÓÇÝ 
í»ñóí³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ »Ý, ¨ ³å³ ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù Ñ³í³ù³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí` ³ÛÝ í³ñÏ»ñÇ áõ 
¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ·Íáí, áñáÝù ³é³ÝÓÇÝ í»ñóí³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ã»Ý: ºÃ» ´³ÝÏÁ 
áñáßáõÙ ¿, áñ ³é³ÝÓÇÝ ·Ý³Ñ³ïí³Í í³ñÏÇ Ï³Ù ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ ·Íáíª ÉÇÝÇ ³ÛÝ 
Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ï³Ù áã Ýß³Ý³Ï³ÉÇ, ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ãÏ³, ³å³ ³ÛÝ 
Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³Û¹ í³ñÏÁ Ï³Ù ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÁ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý 
µÝáõÃ³·ñ»ñáí í³ñÏ»ñÇ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ËÙµáõÙ ¨ ¹ñ³Ýù Ñ³í³ù³Ï³Ý 
ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³Ñ³ïáõÙ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ²ÛÝ í³ñÏ»ñÁ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñÁ, áñáÝù ³é³ÝÓÇÝ »Ý ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ¨ áñáÝó ·Íáí 
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ×³Ý³ãíáõÙ Ï³Ù ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ ×³Ý³ãí»É, ã»Ý Ý»ñ³éíáõÙ 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ñ³í³ù³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»ç: 
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ºÃ» ³éÏ³ ¿ í³ñÏÇ Ï³Ù ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ 
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ, ³å³ ÏáñëïÇ ·áõÙ³ñÁ ã³÷íáõÙ ¿ áñå»ë í³ñÏÇ Ï³Ù 
¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¨ ³Û¹ í³ñÏÇ Ï³Ù ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ 
ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùáí ½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ 
³å³·³ Ñáëù»ñÇ, Ý»ñ³éÛ³É »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ̈  ·ñ³íÇ  
Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ ¨ Ý³ËÏÇÝ ÷áñÓÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í íÝ³ëÝ»ñÁ, áñáÝó ·Íáí Ï³ï³ñí»É »Ý 
×ß·ñïáõÙÝ»ñ Ý»ñÏ³ ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉáÕ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý 
íñ³, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Ñáëù»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙù:     
 

àñáß ¹»åù»ñáõÙ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, áñáÝù å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý í³ñÏÇ Ï³Ù ¹»µÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïùÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ã³÷Á ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É 
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ï³Ù ³ÛÉ¨ë áã ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ³éÝãíáÕ ïíÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ: ¸³ 
Ï³ñáÕ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É, »ñµ í³ñÏ³éáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ¿, ¨ 
Ñ³Ù³ÝÙ³Ý í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ùÇã å³ïÙ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ Ï³Ý: ²Û¹åÇëÇ 
¹»åù»ñáõÙ, ó³ÝÏ³ó³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ã³÷Á ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÝ 
û·ï³·áñÍáõÙ ¿ Çñ ÷áñÓÁ ¨  ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
 

ì³ñÏ»ñÇ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý 
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ »Ý ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí ÷áËÑ³ïáõóíáÕ 
·áõÙ³ñÇ Ñ»ï³·³ ³×Á Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³Éáñ»Ý Ï³å»É ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ 
×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ:   
 

²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ í³ñÏÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿, í³ñÏÁ ¹áõñë ¿ ·ñíáõÙ Ç Ñ³ßÇí 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí Ó¨³íáñí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÑáõëïÇ: ´³ÝÏÁ í³ñÏÇ ÙÝ³óáñ¹Á                             
(¨ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí Ó¨³íáñí³Í ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑáõëïÁ) ¹áõñë ¿ ·ñáõÙ, »ñµ 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ ¿, áñ í³ñÏÁ »ÝÃ³Ï³ ã¿ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý ¨ Ó»éÝ³ñÏí»É »Ý í³ñÏÇ 
í»ñ³¹³ñÓÇ Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³ÛÉ»ñÁ:   
 

(ii) êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ  
 

êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý í³×³éùÇ 
Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í ã·Ý³ÝßíáÕ µ³ÅÝ³ÛÇÝ 
·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý Ñ³ßí³éíáõÙ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ 
³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ·Ý³Ñ³ï»É: ºÃ» ³éÏ³ ¿ ³Û¹ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó 
ÏáñëïÇ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ, ³å³ ÏáñëïÇ ·áõÙ³ñÁ ã³÷íáõÙ ¿ áñå»ë Ý»ñ¹ñÙ³Ý 
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ ßáõÏ³Û³Ï³Ý 
Ñ³ïáõÛó³¹ñáõÛùáí ½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ Ý»ñÏ³ 
³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: 
 

²Ûë Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ ¨ »ÝÃ³Ï³ ã»Ý Ñ³Ï³¹³ñÓÙ³Ý: 
 

(iii) ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ 
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ×³Ý³ãí³Í Ïáõï³Ïí³Í 
íÝ³ëÁ ÷áË³Ýó»Éáí ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ Ï³½Ùª áñå»ë í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ×ß·ñïáõÙ: 
Îáõï³Ïí³Í íÝ³ëÁ, áñÁ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇó 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ Ï³½Ù, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ³ñÅ»ùÇª 
Ñ³Ý³Í Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙÝ»ñÁ áõ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ¨ ÁÝÃ³óÇÏ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇª Ñ³Ý³Í 
Ý³ËÏÇÝáõÙ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ, ÙÇç¨ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: Ä³Ù³Ý³ÏÇ ³ñÅ»ùÇÝ í»ñ³·ñ»ÉÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý áñå»ë ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ µ³Õ³¹ñÇã:           
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ºÃ» Ñ»ï³·³ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ³ñÅ»½ñÏí³Í í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ å³ñïù³ÛÇÝ 
³ñÅ»ÃÕÃÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³×áõÙ ¿, ¨ ³Û¹ ³×Á ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³Éáñ»Ý Ï³å»É 
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í 
Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ ¿, ÇëÏ Ñ³Ï³¹³ñÓí³Í 
·áõÙ³ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³ñÅ»½ñÏí³Í í³×³éùÇ 
Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ó³ÝÏ³ó³Í Ñ»ï³·³ 
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:     
 

(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 Ñ³Ûï³ÝÇß 
µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: àã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ 
áñáßíáõÙ ¿ áñå»ë Ýñ³Ýó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó (Ñ³Ý³Í í³×³éùÇ Í³Ëë»ñÁ) ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý 
³ñÅ»ùÇó ³é³í»É³·áõÛÝÁ: ú·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñÅ»ùÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
·Ý³Ñ³ïí³Í ³å³·³ Ñáëù»ñÁ ½»ÕãíáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùáíª û·ï³·áñÍ»Éáí ÙÇÝã¨ 
Ñ³ñÏáõÙÁ ½»ÕãÙ³Ý ³ÛÝ ¹ñáõÛùÁ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç ¹ñ³ÙÇ 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:   
 
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:  
 

(Ã) 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 »Ý ½»Õã»Éáí ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁª û·ï³·áñÍ»Éáí 
½»ÕãÙ³Ý ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ ·áñÍáÕ ³ÛÝ ¹ñáõÛùÁ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç ¹ñ³ÙÇ 
³ñÅ»ùÇ ßáõÏ³ÛÇ Ý»ñÏ³ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ¨, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª 
å³ñï³íáñáõÃÛ³ÝÁ µÝáñáß éÇëÏ»ñÁ:  

 

(Å) ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ  
 

´Ý³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÁ Ñ³ÝÓÝ ¿ ³éÝáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý ãû·ï³·áñÍí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÁ ¨ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ ³å³Ñáí³·ñÙ³Ý ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñ:   
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ, áñáÝù 
å³ñï³íáñ»óÝáõÙ »Ý ´³ÝÏÇÝ Ï³ï³ñ»É áñáß³ÏÇ í×³ñáõÙÝ»ñ, áñáÝù Ï÷áËÑ³ïáõó»Ý 
»ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç ³ÛÝ íÝ³ëÝ»ñÁ, áñáÝù Ý³ ÏÏñ»ñ, »Ã» ³é³ÝÓÇÝ 
å³ñï³å³ÝÝ Ç íÇ×³ÏÇ ãÉÇÝ»ñ Ï³ï³ñ»É í×³ñáõÙÝ»ñÁ å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÇ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ:  
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üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãíáõÙ ¿ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, Ñ³ßíÇ ã³éÝ»Éáí ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ 
ã³÷íáõÙ ¿ »ñÏáõ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³í»É³·áõÛÝáíª ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÁª 
Ñ³Ý³Í Ïáõï³Ïí³Í ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý Ï³Ù »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý ·Íáí ÏáñáõëïÝ»ñÇ 
å³ÑáõëïÁ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÁ ¨ 
í³ñÏ³ÛÇÝ ³ÛÉ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý, »ñµ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ 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¨Û³ÉÝ»ñÇª 
 
 í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ´³ÝÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ 

Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
 »Ã» ´³ÝÏÝ áõÝÇ Çñ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³óáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÇª 

¹ñ³Ýó ³é³ç³óáõÙÇó Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó í³×³é»Éáõ Ý³ËÏÇÝ åñ³ÏïÇÏ³, ³å³ 
ÝáõÛÝ ¹³ëáõÙ Ý»ñ³éí³Í µáÉáñ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹ÇïíáõÙ »Ý 
áñå»ë ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñ, 

 í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»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                             
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 
(Ç) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É 

 
(i) êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ 

 
êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É: êáíáñ³Ï³Ý 
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ¨ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ûåóÇáÝÝ»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³ÝÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ 
Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½»óáõÙª ³é³Ýó 
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ:    

 
(ii) ¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï 

 
ÂáÕ³ñÏí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó ³í»É í×³ñíáÕ ·áõÙ³ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ 
áñå»ë ¿ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï:  
 

(iii) Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ 
 
Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõ ¨ í×³ñ»Éáõ ´³ÝÏÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿           
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñáí:  
 
êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý áñå»ë ãµ³ßËí³Í 
ß³ÑáõÛÃÇ µ³ßËáõÙ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, »ñµ Ñ³Ûï³ñ³ñíáõÙ »Ý:  
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(É) Ð³ñÏáõÙ 
 
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ÁÝÃ³óÇÏ ¨ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇó: Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ 
×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ Ù³ëÇ, áñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇÝ Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉáõÙ ×³Ý³ãí³Í µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñÇ 
¹»åùáõÙ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³Ù 
áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ: 
 

(ii) ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏ 
 
ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏÁ ï³ñí³ Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃÇ ·Íáí ³ÏÝÏ³ÉíáÕ í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ñ³ñÏÇ 
·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 ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, ¨ Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ 
í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí Ï³ï³ñí³Í ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ:  
 

(iii) Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ  
 
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 Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ãÝí³½»óíáÕ ·áõ¹íÇÉ, 
³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñáõÙ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ ·áñÍ³ñùáõÙ, áñÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ 
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃÇ íñ³, Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù 
í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ³ÛÝ ¹áõëïñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ³ëáóÇ³óí³Í 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ¨ Ñ³Ù³ï»Õ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇÝ, 
áñï»Õ Ù³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ í»ñ³ÑëÏ»É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³¹³ñÓÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ 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 »Ý ÏÇñ³é»Éáí  
Ñ³ñÏ»ñÇ ³ÛÝ ¹ñáõÛùÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿, áñ ÏÏÇñ³éí»Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñçÇÝÝ»ñë 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 
³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
 
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 í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ Ýí³½»óíáõÙ »Ý ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí Ñ³í³Ý³Ï³Ý ã¿, áñ 
Ñ³ñÏÇ ·Íáí Ñ³Ù³å³ïëË³Ý û·áõïÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³óí»É:  
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(Ë) 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 
ýÇ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙª ÏÇñ³é»Éáí 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:   
 
²ÛÉ í×³ñÝ»ñÁ, ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³ÙáõïÁ ¨ Í³ËëÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý 
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇë:  
 
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí í×³ñÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ 
·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹áí í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:  
  

(Í) ¸»é¨ë ãÏÇñ³éíáÕ Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ ¨ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ  
 

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ, ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ 
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ã¿ÇÝ ·áñÍáõÙ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ã»Ý ÏÇñ³éí»É ³Ûë 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëï»ÉÇë: ²Û¹ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇó ¨ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³ÍÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿, áñ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ý 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³: ´³ÝÏÁ Ùï³¹Çñ ¿ ÏÇñ³é»É ³Û¹ 
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ, »ñµ í»ñçÇÝÝ»ñë ÙïÝ»Ý áõÅÇ Ù»ç:  
 
 2014Ã. ÑáõÉÇëÇÝ Ññ³å³ñ³Ïí³Í üÐØê 9 §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ¦ ëï³Ý¹³ñïÁ 

÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ ÐÐØê 39 §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ. Ö³Ý³ãáõÙ ̈  ã³÷áõÙ¦ ëï³Ý¹³ñïÇ 
·áñÍáÕ áõÕ»óáõÛóÝ»ñÁ ¨ Ý»ñ³éáõÙ ¿ å³Ñ³ÝçÝ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ 
¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ ã³÷Ù³Ý, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ¨ Ñ»çÇ 
Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í: 
 
¸³ë³Ï³ñ·áõÙ ¨ ã³÷áõÙ  
 
üÐØê 9-Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹³ë»ñ. 
³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ, ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ: üÐØê 9-áí ³é³ç³¹ñíáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ³ÛÝ µÇ½Ý»ë Ùá¹»ÉÇ, áñÇ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ï³é³í³ñíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ, ¨ ³Û¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ µÝáõÃ³·ñÇ íñ³: êï³Ý¹³ñïÇ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ÐÐØê 39-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ, í³ñÏ»ñ ¨ 
¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹³ë»ñÝ ³ÛÉ¨ë ã»Ý 
·áñÍáõÙ: üÐØê 9-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ³ÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáõÙ, áñáÝó ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ³ÏïÇí ³Ûë ëï³Ý¹³ñïÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, 
å³ñáõÝ³ÏíáÕ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ ã»Ý ³é³ÝÓÝ³óíáõÙ: öáË³ñ»ÝÁ, ëï³Ý¹³ñïÇ 
¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ í»ñóí³Í ÑÇµñÇ¹³ÛÇÝ 
·áñÍÇùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ´³ÅÝ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:    
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²ñÅ»½ñÏáõÙ  
 
üÐØê 9-Á ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ ÐÐØê 39-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í §Ïñ³Í íÝ³ëÇ¦ Ùá¹»ÉÁ §ëå³ëíáÕ 
íÝ³ëÇ¦ Ùá¹»Éáí: ²ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ýáñ Ùá¹»ÉÁ ÏÇñ³é»ÉÇ ¿ ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ, í³ñ³Ó³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ, 
áñáß í³ñÏ»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñß³ËÇùÇ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: àñå»ë Ï³ÝáÝ Ýáñ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ùá¹»Éáí å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ 
×³Ý³ã»É ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÁ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ µáÉáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ, ÝáõÛÝÇëÏ Ýáñ ëï»ÕÍí³Í Ï³Ù Ó»éùµ»ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: üÐØê 9-Ç 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ ã³÷íáõÙ ¿ Ï³Ù áñå»ë ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ë, áñÝ 
³é³ç³ÝáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý 
¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñ »Ý Ñ³çáñ¹ 12 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ (12 ³Ùëí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ë), Ï³Ù áñå»ë ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ë, áñÝ 
³é³ç³ÝáõÙ ¿ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ¹»åù»ñÇ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ 
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý áÕç Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ (áÕç Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³ëíáÕ 
å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ë): üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ·Íáí ×³Ý³ãíáÕ ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ 
íÝ³ëÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ 12 ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ 
íÝ³ëÇÝ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ áñáß ³é¨ïñ³Ï³Ý ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ¨ 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ, å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ, Ï³Ù 
Ó»éùµ»ñí³Í Ï³Ù ëï»ÕÍ³Í ³ñÅ»½ñÏí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ): ºÃ» 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÝ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ³×»É ¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý 
×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇó, íÝ³ëÇ ·Íáí å³ÑáõëïÁ ã³÷íáõÙ ¿ ·áñÍÇùÇ áÕç Å³ÙÏ»ïÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇÝ Ñ³í³ë³ñ ã³÷áí:         
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáÝó ·Íáí ×³Ý³ãíáõÙ ¿ 12 ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³ëíáÕ 
å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ë, ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý áñå»ë 1-ÇÝ ÷áõÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáÝó ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÝ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ³×»É ¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý 
å³ÑÇó, ë³Ï³ÛÝ ãÇ ·ñ³Ýóí»É å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý ¹»åù, ¹Çï³ñÏíáõÙ 
»Ý áñå»ë 2-ñ¹ ÷áõÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáÝó ·Íáí 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ï³ñí»É Ï³Ù ·ñ³Ýóí»É ¿ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ, ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý áñå»ë 3-ñ¹ ÷áõÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñ: 
 
êå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇ ã³÷áõÙÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ³ÏÝáÕÙÝ³Ï³É ¨ ÑÇÙÝí³Í ÉÇÝÇ 
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáÝÇ íñ³, å»ïù ¿ ³ñï³óáÉÇ ÷áÕÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ¨ 
Ý»ñ³éÇ áÕç³ÙÇï áõ ÑÇÙÝ³íáñí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ý³ËÏÇÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í 
¹»åù»ñÇ, ÁÝÃ³óÇÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ ³å³·³ ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ 
Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, áñÁ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¿ ³é³Ýó ³ÝÑ³ñÏÇ Í³Ëë»ñÇ Ï³Ù 
ç³Ýù»ñÇ: üÐØê 9-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝª å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ í³Õ, ù³Ý ¹³ 
å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ÐÐØê 39-áí, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
÷á÷áË³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ¸³ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É Ý³¨ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ 
³×ÇÝ, ù³ÝÇ áñ µáÉáñ ýÇ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï·Ý³Ñ³ïí»Ý ³éÝí³½Ý 12 ³Ùëí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
ËáõÙµÁ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³é»ÉÇ ÏÉÇÝÇ ·áñÍÇùÇ áÕç Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³ëíáÕ 
å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÁ, Ñ³í³Ý³µ³ñ ³í»ÉÇ Ù»Í ÏÉÇÝÇ ³ÛÝ ËÙµÇó, áñÇ Ñ³Ù³ñ ³éÏ³ ÏÉÇÝÇ 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐØê 39-Ç:             
 
êå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³í³Ý³µ³ñ ÏÏÇñ³éíÇ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ x å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ãÏ³ï³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³óáÕ íÝ³ë x  å³ñïùÇ ·áõÙ³ñÁ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý å³ÑÇÝ (PD x LGD x EAD) Ùáï»óáõÙÁ (³éÝí³½Ý 
áñáß åáñïý»ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ)ª Ï³Ëí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ï»ë³ÏÇó, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
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³ÏïÇíÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ÷áõÉÇóª Áëï üÐØê 9-Ç ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý, ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù 
Ñ³í³ù³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ¨ ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñÇó: 
 

Üáñ ëï³Ý¹³ñïÇ ÏÇñ³éáõÙÁ 
 
 ¸³ë³Ï³ñ·Ù³Ý, ã³÷Ù³Ý ¨ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ áñå»ë Ï³ÝáÝ 

ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ñ»ïÁÝÃ³ó (áñáß³ÏÇ µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñáí)ª ×ß·ñï»Éáí ãµ³ßËí³Í 
ß³ÑáõÛÃÇ ÙÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ å³ÑáõëïÝ»ñÁ ëï³Ý¹³ñïÇ ÏÇñ³éÙ³Ý 
³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµª ³é³Ýó Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏ»Éáõ å³Ñ³ÝçÇ:    

  

 üÐØê 9-Á Ï·áñÍÇ 2018Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ Ï³Ù Ñ»ïá ëÏëíáÕ ï³ñ»Ï³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É Å³Ù³Ý³ÏÇó ßáõï: ´³ÝÏÁ Ùï³¹Çñ 
ã¿ ÏÇñ³é»É ëï³Ý¹³ñïÁ Å³Ù³Ý³ÏÇó ßáõï:  

  

 ´³ÝÏÁ ¹»é ãÇ ëÏë»É ·Ý³Ñ³ï»É üÐØê 9-Ç ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ Çñ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ¨ ãÇ Ó»éÝ³ñÏ»É áñ¨¿ ù³ÛÉ üÐØê 9-Ç 
ÏÇñ³éÙ³ÝÁ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ, ÑÝ³ñ³íáñ 
ã¿ ·Ý³Ñ³ï»É üÐØê 9-Ç ÏÇñ³éÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ´³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ´³ÝÏÁ Ùß³ÏáõÙ ¿ üÐØê 9-Ç ÏÇñ³éÙ³Ý 
Íñ³·ÇñÁ:     

 

 üÐØê 16 §ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ¦ ëï³Ý¹³ñïÁ ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ ÐÐØê 17 
§ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ¦, üÐØØÎ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ 4 §Ð³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý áñáßáõÙ¦, ØØÎ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ 15 §¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ. Ëñ³ËáõëáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ¦, ØØÎ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ 27 
§ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý Ó¨ Ý»ñ³éáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý 
·Ý³Ñ³ïáõÙÁ¦ ë³ÑÙ³Ýí³Í í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý áõÕ»óáõÛóÝ»ñÁ: ²Ûë 
ëï³Ý¹³ñïáí ³ÛÉ¨ë ãÇ ÏÇñ³éíáõÙ ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ùá¹»ÉÁ í³ñÓ³Ï³ÉÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ, áñáí ï³ñ³Ýç³ïíáõÙ ¿ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ ¨ 
³ñï³Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ: öáË³ñ»ÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ù»Ïª 
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ùá¹»É, áñÁ ÝÙ³Ý ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý 
Ý»ñÏ³ÛÇë Ñ³ßí³éÙ³Ý Ùá¹»ÉÇÝ: ì³ñÓ³ïáõÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë 
Ùáï»óáõÙÁ ãÇ ÷á÷áËíáõÙ, í³ñÓ³ïáõÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ¹³ë³Ï³ñ·»É 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ¹³ë»ñÇ: üÐØê 16-Á Ï·áñÍÇ 2019Ã. 
ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ Ï³Ù Ñ»ïá ëÏëíáÕ ï³ñ»Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ Ï³ñáÕ ¿ 
ÏÇñ³éí»É Å³Ù³Ý³ÏÇó ßáõïª ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï üÐØê 15 §Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí Ñ³ëáõÛÃ¦ ëï³¹³ñïÁ ÏÇñ³é»Éáõ å³ÛÙ³Ýáí: ´³ÝÏÁ Ùï³¹Çñ ã¿ 
ÏÇñ³é»É ëï³Ý¹³ñïÁ Å³Ù³Ý³ÏÇó ßáõï: ´³ÝÏÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ üÐØê 16-Ç ÏÇñ³éÙ³Ý 
ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: 
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4 ¸áõëïñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ó»éùµ»ñáõÙ 
 
2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ ´³ÝÏÁ Ó»éù ¿ µ»ñ»É §äñáÎñ»¹Çï ´³ÝÏ¦ ö´À-Ç µáÉáñ 
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ: 2016Ã. Ù³ÛÇëÇÝ §äñáÎñ»¹Çï ´³ÝÏ¦ ö´À-Ý Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ÙÇ³ó»É ¿ 
´³ÝÏÇÝ:   
 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ´³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ×³Ý³ãí³Í 
Ó»éùµ»ñí³Í ¹áõëïñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Ò»éùµ»ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ ×³Ý³ãí³Í 

Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ

²ÎîÆìÜºð 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 10,135,287

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ 798

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 957,232

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,752

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 40,721,904

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 825,980

ÀÃ³óÇÏ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇí 186,060

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 1,069,801

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð 

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ (3,823)

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ* (3,556,865)

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ (24,810,552)

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ (16,113,988)

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ (221,449)

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ (252,526)

¼áõï áñáß»ÉÇ ½áõï ³ÏïÇíÝ»ñ  8,939,611

 
* Ü»ñ³éÛ³É §ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ¦ ö´À-Ç 3,390,583 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí ³í³Ý¹Ý»ñÁ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ:  
 

(i) ì×³ñí»ÉÇù Ñ³ïáõóáõÙ 
 
´³ÝÏÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝí»É ¿ í×³ñ»É µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ í³×³éáÕ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ 513,354 Ñ³½³ñ 
¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí (1,061 Ñ³½³ñ ²ØÜ ¹áÉ³ñÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù) Éñ³óáõóÇã Ñ³ïáõóáõÙª Ñ³Ý³Í 
¹áõëïñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó åáñïý»ÉÇ ·Íáí Ïáõï³Ïí³Í íÝ³ëÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
·áõÙ³ñÁ, ÇÝãå»ë ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ³éù áõ í³×³éùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñáí, áñÁ 
»ÝÃ³Ï³ ¿ í×³ñÙ³Ý 2019Ã. ÑáõÝí³ñÇ 31-ÇÝ: 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Éñ³óáõóÇã 
Ñ³ïáõóÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ï³½Ù»É ¿ 442,652 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùª ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí 5.1% ½»ÕãÙ³Ý 
¹ñáõÛùÁ: 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ íÝ³ëÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ ·»ñ³½³Ýó»É ¿ 
í×³ñí»ÉÇù Ñ³ïáõóÙ³Ý ·áõÙ³ñÁ, ¨ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ í×³ñí»ÉÇù 
Ñ³ïáõóÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ í»ñ³ã³÷Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³½Ù»É ¿ ½ñá: Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ½»ÕãÇ Í³Ëë³·ñáõÙÇó Ñ»ïá ×³Ý³ãíáõÙ ¿ áñå»ë í×³ñí»ÉÇù Ñ³ïáõóÙ³Ý 
í»ñ³ã³÷áõÙÇó ëï³óí³Í »Ï³Ùáõïª ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ:        
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5 ¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï 
 

 
2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï    

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ         23,556,725   16,445,505 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ           2,056,183   1,520,660 

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ              175,547   80,414 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ               44,505   151,779 

 25,832,960   18,198,358 

    

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë    

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ           6,068,907   3,104,756 

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ           5,474,198   4,235,384 

Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ              310,900   1,102,134 

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ              135,494   207,416 

¼»ÕãÇ Í³Ëë³·ñáõÙ               22,575   1,221 

       12,012,074   8,650,911 

       13,820,886   9,547,447 

    

 

6 ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³Ùáõï 
 

 
2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

äÉ³ëïÇÏ ù³ñï»ñ 785,629  643,856 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ 394,428  326,573 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³ÝËÇÏ³óáõÙ   127,876  102,393 

Ð³ßíÇÝ»ñÇ ëå³ë³ñÏáõÙ 88,532  44,517 

ºñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ 87,882  96,591 

²ÛÉ 113,232  65,648 

 1,597,579  1,279,578 

    

 
7 ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí Í³Ëë 

 

 
2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 351,531  283,624 

²ÛÉ 169,897  75,079 

 521,428  358,703 
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8 ¼áõï »Ï³Ùáõï ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
 

 2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

¼áõï »Ï³Ùáõï ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù áõ í³×³éùÇ 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó           1,025,352   881,584 

¼áõï íÝ³ë ³ñï³ñÅáõÛÃÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó              (76,431)  (106,371) 

 948,921  775,213 

 
 

9 ²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý »Ï³Ùáõï 
 

 2016Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

êï³óí³Í ïáõÛÅ»ñ ¨ ïáõ·³ÝùÝ»ñ 1,709,977  1,080,240 

²ÛÉ 1,655  89,847 

 1,711,632  1,170,087 

    

 

10 ²ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 
 

 2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³              691,201   393,071 

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí Í³Ëë              609,339   283,165 

ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý Í³Ëë»ñ              292,305   225,863 

ì×³ñáõÙÝ»ñ ²í³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙÁ »ñ³ßË³íáñáÕ ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù              146,791   71,539 

¶áí³½¹ ¨ ßáõÏ³Û³í³ñáõÙ 133,168   165,568 

¶ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ              114,282   103,801 

²å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ              109,288   63,212 

Ð³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ               97,483   71,208 

²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ               83,263   50,781 

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ               82,577   61,449 

ì×³ñáõÙÝ»ñ í³ñÏ³ÛÇÝ µÛáõñá               55,758   38,883 

²ÛÉ              412,563   276,220 

              2,828,018   1,804,760 

 
11 Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë 

 

 
2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë           1,132,663   1,012,303 
Ü³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñáõÙ å³Ï³ë (³í»É) Ñ³ßí³ñÏí³Í ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë              (60,847)  33,699 

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ß³ñÅª Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý ¨ 
Ñ³Ï³¹³ñÓÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ              287,214   83,666 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Í³Ëë ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí 1,359,030   1,129,668 
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2016Ã-ÇÝ ÁÝÃ³óÇÏ ¨ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí ÏÇñ³é»ÉÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 20% 
(2015Ã-ÇÝª 20%): 
 
¶áñÍáÕ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÇ Ñ³Ù³¹ñáõÙ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ 
 

 2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù  %  

2015Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 

 
Þ³ÑáõÛÃ Ý³Ëù³Ý Ñ³ñÏáõÙÁ 6,516,600    5,945,476   

        

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏª ÏÇñ³é»ÉÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùáí           1,303,320  20  1,189,095  20 

âÝí³½»óíáÕ Í³Ëë»ñ/(ãÑ³ñÏíáÕ »Ï³Ùáõï) 116,557  2  (93,126)  (2) 

Ü³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñáõÙ å³Ï³ë (³í»É) 
Ñ³ßí³ñÏí³Í               (60,847)  (1)  33,699  1 

 1,359,030  21  1,129,668  19 

        

(³) Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí û·ï³·áñÍíáÕ 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 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 2016Ã. ¨ 2015Ã. 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 2016Ã. ¨ 2015Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:  
 

2016Ã. 
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÝ³óáñ¹Á ³é  
1 ÑáõÝí³ñÇ 

2016Ã.

Þ³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ 

×³Ý³ãí³Í

²ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 

ýÇÝ. ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
×³Ý³ãí³Í  

ØÝ³óáñ¹Á ³é  
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 

2016Ã.

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ  1,875   (1,875)   -    - 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ  41,558  -   (260,475)   (218,917) 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ  (13,562)   4,050   -    (9,512) 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ  (934,771)   (248,020)   -    (1,182,791) 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ  (564,672)   (7,796)   -    (572,468) 

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ  14,414   (3,274)   -    11,140 

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  67,807   (30,299)   -    37,508 

  (1,387,351)   (287,214)   (260,475)   (1,935,040) 
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2015Ã. 
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÝ³óáñ¹Á ³é  
1 ÑáõÝí³ñÇ 

2015Ã.

Þ³ÑáõÛÃáõÙ 
Ï³Ù íÝ³ëáõÙ 

×³Ý³ãí³Í

²ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 

ýÇÝ. ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
×³Ý³ãí³Í

Ò»éù  
µ»ñí³Í   

ØÝ³óáñ¹Á ³é  
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 

2015Ã.
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ 6,917  (6,273)  -  1,231  1,875 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ (58,340)  -  99,898  -  41,558 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ (7,615)  (5,947)  -  -  (13,562) 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ (572,528)  (51,327)  -  (310,916)  (934,771) 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨            
áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ (562,529)  732  -  (2,875)  (564,672) 
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ (17,104)  (24,532)  -  56,050  14,414 

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 29,065  3,681  -  35,061  67,807 

 (1,182,134)  (83,666)  99,898  (221,449)  (1,387,351) 

          

 
(µ) ²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÝ³ëáõÙ ×³Ý³ãí³Í ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ  

 

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇÝ 
í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ 2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í 
ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 
 

 2016Ã. 2015Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  

¶áõÙ³ñÁ 
ÙÇÝã¨ 

Ñ³ñÏáõÙÁ 

Ð³ñÏÇ   
·Íáí   

Í³Ëë 
 

¶áõÙ³ñÁ 
Ñ³ñÏáõÙÇó 

Ñ»ïá 
 

¶áõÙ³ñÁ 
ÙÇÝã¨ 

Ñ³ñÏáõÙÁ 
 

Ð³ñÏÇ   
·Íáí   

Í³Ëë 
 

¶áõÙ³ñÁ 
Ñ³ñÏáõÙÇó 

Ñ»ïá 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ½áõï 
÷á÷áËáõÃÛáõÝ 

 
1,350,071  

 
(270,014)  

 
1,080,057  (473,364)  94,673  (378,691) 

Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë ÷áË³Ýóí³Í 
í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ½áõï 
÷á÷áËáõÃÛáõÝ 

 
(47,694)  

 
9,539  

 
(38,155)  (26,126)  5,225  (20,901) 

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝù 

 
1,302,377  

 
(260,475)  1,041,902  (499,490)  99,898  (399,592) 
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12 ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 
 
 2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Î³ÝËÇÏÁ ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ           7,823,076   8,813,752

Üáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ ÐÐ Î´-áõÙ         31,236,315   30,135,291

Üáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñáõÙ   

- ²- -Çó ²+ í³ñÏ³ÝÇßáí              660,741   15,577,089

- ´´´- ´´´+ í³ñÏ³ÝÇßáí              278,269   2,705,749

- ´´- -Çó ´´+ í³ñÏ³ÝÇßáí               15,967   218,050

- ´+ í³ñÏ³ÝÇßáí               61,884   629,004

- ³é³Ýó í³ñÏ³ÝÇßÇ              816,632   165,737

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ýáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñáõÙ          1,833,493   19,295,629

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 40,892,884   58,244,672

 
ì³ñÏ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»ÉÇëª ´³ÝÏÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ Fitch 
í³ñÏ³Ýß³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý í³ñÏ³ÝÇßÝ»ñÁ: 
 
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý:  
 
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ãáõÝÇ µ³ÝÏ»ñáõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñ, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ (2015Ã-ÇÝª Ï³å³Ïóí³Í µ³ÝÏ»ñÇ Ù»Ï ËáõÙµ, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÐÐ Î´-Ç), áñáÝó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 14,515,576 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù: 
 
 

13 ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

 
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ    

ä³ñïù³ÛÇÝ ¨ ýÇùëí³Í »Ï³Ùïáí ³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñ    

-  ÐÐ å»ï³Ï³Ý ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ         16,874,621   2,715,811 

-  Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »íñáå³ñï³ïáÙë»ñ           3,784,209   946,567   

-  Îáñåáñ³ïÇí å³ñï³ïáÙë»ñ – ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ -  195,454 

´³ÅÝ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ    

-   Îáñåáñ³ïÇí µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ (ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ)  30,879   30,903 

  20,689,709   3,888,735 

    

ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í    

-   ÐÐ å»ï³Ï³Ý ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ 2,580,688  10,171,374 

 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý: 
 

´³ÝÏÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÷áË³ïíáõÃÛ³Ùµ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ 
í³×³éùÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ 
Ó»éùµ»ñÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñª í»ñ³í³×³éùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:  
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Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ áñå»ë ÷áË³ïíáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñí³Í Ï³Ù 
í³×³éí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý »ññáñ¹ ÏáÕÙ»ñÇÝ, ¨ ´³ÝÏÁ ëï³ÝáõÙ ¿ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¹ñ³Ýó ¹ÇÙ³ó: ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÁ Ï³ñáÕ ¿  í»ñ³·ñ³í³¹ñí»É 
Ï³Ù í»ñ³í³×³é»É ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ´³ÝÏÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ 
Çñ µáÉáñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÁ å³ñï³íáñ ¿ 
í»ñ³¹³ñÓÝ»É ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³í³ñïÇÝ: ´³ÝÏÁ áñáß»É ¿, áñ 
å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ³Ûë ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ éÇëÏ»ñÁ ¨ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ, ³Û¹ ÇëÏ 
å³ï×³éáí, ãÇ ³å³×³Ý³ã»É ¹ñ³Ýù: ²Ûë ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý áñå»ë §í³×³éùÇ 
¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í¦: êï³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ 
×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇí, ÇëÏ ·ñ³íÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ·ÇÝÁ Ù³ñ»Éáõ 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·Íáí ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ¨ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ 
Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ:  
 

²Ûë ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý í³ñÏ³íáñÙ³Ý, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ áñå»ë 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»Éáõ ¨ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáÕ 
ëáíáñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí: 
 

àñáß»ÉÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù ãáõÝ»óáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ   
 

êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý 
ã·Ý³ÝßíáÕ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»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: ²í»ÉÇÝ, ½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù»Ãá¹Ç ÏÇñ³éÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ É³ÛÝ 
ïÇñáõÛÃ, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³Ûë áÉáñïáõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÝáñáßáõÃÛ³Ùµ:  
 
 

14 ´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
 2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹»åáÝ³óí³Í 
ÙÇçáó ÐÐ Î´-áõÙ 320,000  270,000 

ì³ñÏ»ñ ¨ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ    

10 Ëáßáñ³·áõÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñ  1,559,862   84,763 

´´´- -Çó ´´´+ í³ñÏ³ÝÇßáí  17,123   387,003 

²é³Ýó í³ñÏ³ÝÇßÇ -  7,178 

Î³ÝáÝ³íáñ ·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ – ë÷áÃ ·áñÍ³ñùÝ»ñ 
³ñï³ñÅáõÛÃáí     

´- -Çó ´+ í³ñÏ³ÝÇßáí -  274 

²é³Ýó í³ñÏ³ÝÇßÇ 4,187  - 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,901,172  749,218 

 
ì³ñÏ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»ÉÇëª ´³ÝÏÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ Fitch 
í³ñÏ³ÝÇß³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý í³ñÏ³ÝÇßÝ»ñÁ: 
 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÁ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý:  
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(³) ÐÐ Î´-áõÙ åÉ³ëïÇÏ ù³ñï»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹»åáÝ³óí³Í ÙÇçáó 
 
ÐÐ Î´-áõÙ åÉ³ëïÇÏ ù³ñï»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹»åáÝ³óí³Í ÙÇçáóÝ Çñ»ÝÇó 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ áã ïáÏáë³ÏÇñ ¹»åáÝ³óí³Í ÙÇçáó, áñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¨ áñÇ »Éù³·ñáõÙÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ¿: 
 

(µ) ´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ 
 
2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ãáõÝÇ µ³ÝÏ»ñáõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í ³ÛÝåÇëÇ 
ÙÇçáóÝ»ñ (2015Ã-ÇÝ ÝÙ³Ý µ³ÝÏ»ñ ãÏ³ÛÇÝ), áñáÝó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ 
ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á:  
 
 

15 Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 
 
 2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

ØÇçÇÝ ¨ ÷áùñ ã³÷Ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,574,060  956,718

   

²ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áñå»ë ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ·ñ³í 
 
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 
·ñ³í³¹ñí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 1,658,859 Ñ³½³ñ 
¹ñ³Ù (2015Ã-ÇÝª 1,003,022 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): 

 

16 Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
 
 2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ    

Êáßáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ     51,990,772   38,201,213 

öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ     55,158,569   68,270,143 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ     107,149,341   106,471,356 

    

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ    

êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ         31,403,625   25,367,601 

¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñ           4,392,728   4,962,213 

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ         10,621,464   9,353,608 

ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ           8,335,161   9,010,210 

àëÏáõ ·ñ³íáí í³ñÏ»ñ           4,189,896   3,996,546 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ       58,942,874   52,690,178 

    

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í Ñ³Ù³Ë³éÝ í³ñÏ»ñ     166,092,215   159,161,534 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï          (5,937,310)  (4,523,108) 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ½áõï í³ñÏ»ñ     160,154,905   154,638,426 
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êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ß³ñÅÝ Áëï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñÇ ¹³ë»ñÇ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ:  
 

 

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý 
³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ  
ïñí³Í í³ñÏ»ñ 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ           3,318,948           1,204,160           4,523,108  

¼áõï Í³Ëë            1,744,300           2,841,834           4,586,134  

¸áõñë·ñáõÙÝ»ñ          (1,108,750)         (2,063,182)   (3,171,932) 

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ         3,954,498          1,982,812     5,937,310 

      

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ß³ñÅÝ Áëï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñÇ ¹³ë»ñÇ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ: 
 

 

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý 
³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ  
ïñí³Í í³ñÏ»ñ 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 1,910,010  492,279  2,402,289 

¼áõï Í³Ëë  804,385  1,888,870  2,693,255 

¸áõñë·ñáõÙÝ»ñ  (502,307)  (1,782,809)  (2,285,116) 

Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ÙÇ³íáñÙ³Ý ÙÇçáóáí Ó»éùµ»ñí³Í 1,106,860  605,820  1,712,680 

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 3,318,948  1,204,160  4,523,108 

      

(³) 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 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:    
 

 
Ð³Ù³Ë³éÝ 

í³ñÏ»ñ  
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 

å³Ñáõëï  
¼áõï   

í³ñÏ»ñ  

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ        

Êáßáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ        

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 
í³ñÏ»ñ 51,368,387  725,533  50,642,854   1.4% 

Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ             

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 205,613  59,864  145,749   29.1% 

- ÙÇÝã¨ 90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 245,682  71,531  174,151   29.1% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 90 ûñ ¨ ÙÇÝã¨ 1 ï³ñÇ 
Å³ÙÏ»ï³Ýó 171,090  100,949  70,141   59.0% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í 
í³ñÏ»ñ 622,385  232,344  390,041   37.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ëáßáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ 51,990,772  957,877  51,032,895   1.8% 
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Ð³Ù³Ë³éÝ 

í³ñÏ»ñ  
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 

å³Ñáõëï  
¼áõï   

í³ñÏ»ñ  

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 

öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ        

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 
í³ñÏ»ñ 47,878,777  574,545  47,304,232   1.2% 

Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ             

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 142,905  24,954  117,951   17.5% 

- ÙÇÝã¨ 90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 1,413,457  272,533  1,140,924   19.3% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 90 ûñ ¨ ÙÇÝã¨ 1 ï³ñÇ 
Å³ÙÏ»ï³Ýó 2,380,607  881,247  1,499,360   37.0% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 1 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ï³Ýó 3,342,823  1,243,342  2,099,481   37.2% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í 
í³ñÏ»ñ 7,279,792  2,422,076  4,857,716   33.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 55,158,569  2,996,621  52,161,948   5.4% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 107,149,341  3,954,498  103,194,843   3.7% 

        

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ        

êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 28,875,709  69,387  28,806,322   0.2% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  922,660  135,551  787,109   14.7% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 419,950  145,780  274,170   34.7% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 460,744  203,292  257,452   44.1% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 652,993  375,530  277,463   57.5% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 71,569  24,559  47,010   34.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ 31,403,625  954,099  30,449,526   3.0% 

¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 2,752,566  29,817  2,722,749   1.1% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  68,394  16,020  52,374   23.4% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 133,093  27,949  105,144   21.0% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 143,423  67,351  76,072   47.0% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 431,446  198,055  233,391   45.9% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 863,806  311,190  552,616   36.0% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñ 4,392,728  650,382  3,742,346   14.8% 

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 10,116,333  101,163  10,015,170   1.0% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  170,874  2,191  168,683   1.3% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 134,429  4,348  130,081   3.2% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 179,733  9,355  170,378   5.2% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 20,095  9,790  10,305   48.7% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ 10,621,464  126,847  10,494,617   1.2% 
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Ð³Ù³Ë³éÝ 

í³ñÏ»ñ  
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 

å³Ñáõëï  
¼áõï   

í³ñÏ»ñ  

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 

ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 7,521,480  112,822  7,408,658   1.5% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  51,777  5,231  46,546   10.1% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 47,974  3,224  44,750   6.7% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 121,289  8,791  112,498   7.2% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 314,592  53,882  260,710   17.1% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 278,049  46,583  231,466   16.8% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ 8,335,161  230,533  8,104,628   2.8% 

àëÏáõ ·ñ³íáí í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 3,783,663  18,920  3,764,743   0.5% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  43,978  220  43,758   0.5% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 12,849  64  12,785   0.5% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 14,225  71  14,154   0.5% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 20,861  104  20,757   0.5% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 314,320  1,572  312,748   0.5% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ áëÏáõ ·ñ³íáí í³ñÏ»ñ 4,189,896  20,951  4,168,945   0.5% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 58,942,874  1,982,812  56,960,062   3.4% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 166,092,215  5,937,310  160,154,905   3.6% 

        

 
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:  
 

 
Ð³Ù³Ë³éÝ 

í³ñÏ»ñ  
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 

å³Ñáõëï  
¼áõï   

í³ñÏ»ñ  

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ        

Êáßáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ        

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 
í³ñÏ»ñ 36,363,741  400,364  35,963,377  1.1% 

Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 964,206  235,273  728,933  24.4% 

- ÙÇÝã¨ 90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 487,067  120,430  366,637  24.7% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 90 ûñ ¨ ÙÇÝã¨ 1 ï³ñÇ 
Å³ÙÏ»ï³Ýó 147,121  24,830  122,291  16.9% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 1 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ï³Ýó 239,078  91,353  147,725  38.2% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í 
í³ñÏ»ñ 1,837,472  471,886  1,365,586  25.7% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ëáßáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ 38,201,213  872,250  37,328,963  2.3% 
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Ð³Ù³Ë³éÝ 

í³ñÏ»ñ  
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 

å³Ñáõëï  
¼áõï   

í³ñÏ»ñ  

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 

öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ        

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 
í³ñÏ»ñ 61,769,134  803,012  60,966,122  1.3% 

Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 658,649  139,434  519,215  21.2% 

- ÙÇÝã¨ 90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 1,773,929  444,061  1,329,868  25.0% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 90 ûñ ¨ ÙÇÝã¨ 1 ï³ñÇ 
Å³ÙÏ»ï³Ýó 2,329,396  524,425  1,804,971  22.5% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 1 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ï³Ýó 1,739,035  535,766  1,203,269  30.8% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í 
í³ñÏ»ñ 6,501,009  1,643,686  4,857,323  25.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 68,270,143  2,446,698  65,823,445  3.6% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 106,471,356  3,318,948  103,152,408  3.1% 

        

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ        

êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ         

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 24,172,638  79,234  24,093,404  0.3% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  359,944  24,266  335,678  6.7% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 231,960  68,701  163,259  29.6% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 316,417  155,709  160,708  49.2% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 286,642  204,794  81,848  71.4% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ 25,367,601  532,704  24,834,897  2.1% 

¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 3,805,131  20,496  3,784,635  0.5% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  180,154  6,378  173,776  3.5% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 240,521  43,397  197,124  18.0% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 253,107  58,521  194,586  23.1% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 200,289  105,442  94,847  52.6% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 283,011  190,225  92,786  67.2% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñ 4,962,213  424,459  4,537,754  8.6% 

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 8,980,834  2,272  8,978,562  0.0% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  146,318  1,557  144,761  1.1% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 115,730  3,811  111,919  3.3% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 103,680  6,606  97,074  6.4% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 7,046  3,744  3,302  53.1% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ 9,353,608  17,990  9,335,618  0.2% 
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Ð³Ù³Ë³éÝ 

í³ñÏ»ñ  
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 

å³Ñáõëï  
¼áõï   

í³ñÏ»ñ  

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 

ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 8,345,744  124,223  8,221,521  1.5% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  91,646  1,932  89,714  2.1% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 219,975  20,801  199,174  9.5% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 124,122  18,133  105,989  14.6% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 89,643  18,583  71,060  20.7% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 139,080  45,335  93,745  32.6% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ 9,010,210  229,007  8,781,203  2.5% 

àëÏáõ ·ñ³íáí í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 3,562,766  -  3,562,766  0.0% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  36,103  -  36,103  0.0% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 18,863  -  18,863  0.0% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 16,866  -  16,866  0.0% 

- 181-360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 34,250  -  34,250  0.0% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 360 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 327,698  -  327,698  0.0% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ áëÏáõ ·ñ³íáí í³ñÏ»ñ 3,996,546  -  3,996,546  0.0% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 52,690,178  1,204,160  51,486,018  2.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 159,161,534  4,523,108  154,638,426  2.8% 

        

 
(µ) ì³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

»ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 

(i) Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
 
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë 
´³ÝÏÁ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß áõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñÇ 
·Íáí íÝ³ë Ïñ»Éáõ Çñ Ý³ËÏÇÝ ÷áñÓÇ íñ³: Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ÑáõëïÁ áñáß»ÉÇëª Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
»ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí.  
 
 Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý íÝ³ëÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 1.2% - 1.4%, 
 ·ñ³í³¹ñí³Í ·áõÛùÇ í³×³éùÇ ¹»åùáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ 20%-35% ½»Õã ·ñ³í³¹ñí³Í 

ëÏ½µÝ³å»ë ·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùÇ ·Íáí ¨ 60%-65% ½»Õãª ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ¨ 
÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³å»ë ·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùÇ ·Íáí: 

 ·ñ³íÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñÇ ëï³óáõÙÁ Ñ»ï³Ó·íáõÙ ¿ 6-Çó 36 ³Ùëáí:  
 
²Ûë ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É í³ñÏ»ñÇ 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ íñ³: ºÃ», ûñÇÝ³Ï, ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í 
Ñáëù»ñÇ ½áõï Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÁ ÷á÷áËíÇ Ù»Ï ïáÏáëáí, ³å³ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ·áõÙ³ñÁ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ ÏÝí³½Ç/Ï³×Ç 1,031,948 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí (2015Ã-ÇÝª ÏÝí³½Ç/Ï³×Ç 1,031,524 
Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí):  
 



§ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ¦ ö´À  
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³  

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
 
 

41 

(ii) ²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
 
²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë ´³ÝÏÁ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ 
í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñÇ, ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñÇ ¨ áã 
Å³ÙÏ»ï³Ýó ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ·Íáí íÝ³ë Ïñ»Éáõ Çñ Ý³ËÏÇÝ ÷áñÓÇ íñ³: 
Ä³ÙÏ»ï³Ýó ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ, ³í»ÉÇ ù³Ý 270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý 
¨ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÝ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ ³å³·³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí 
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ áñáß»ÉÇëª Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí. 
 
 íÝ³ëÇ ß³ñÅÇ ¹ñáõÛùÝ»ñÁ Ï³ÛáõÝ »Ý ¨ Ï³ñáÕ »Ý ·Ý³Ñ³ïí»É í»ñçÇÝ 36 ³ÙÇëÝ»ñÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ Ïñ³Í íÝ³ëÇ ß³ñÅÇ Ùá¹»ÉÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, 
 áëÏáõ ·ñ³íáí í³ñÏ»ñÇ ·ñ³íÇ Çñ³óÙ³Ý ³ñÅ»ùÝ ³éÝí³½Ý Ñ³í³ë³ñ ¿ í³ñÏ»ñÇ 

Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ, 
 ³ñÅ»½ñÏí³Í ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 30% ½»Õã ëÏ½µÝ³å»ë 

·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùÇ ·Íáíª ·ñ³í³¹ñí³Í ·áõÛùÇ í³×³éùÇ ¹»åùáõÙ, ¨ ·ñ³íÇ 
Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñÇ ëï³óáõÙÁ Ñ»ï³Ó·íáõÙ ¿ 12-Çó 36 ³Ùëáí, 

 ³í»ÉÇ ù³Ý 270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
ÏÇñ³éíáõÙ ¿ 20%-Çó 60% ½»Õã ëÏ½µÝ³å»ë ·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùÇ ·Íáíª ·ñ³íÇ í³×³éùÇ 
¹»åùáõÙ, ¨ ·ñ³íÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñÇ ëï³óáõÙÁ Ñ»ï³Ó·íáõÙ ¿ 12-Çó 36 ³Ùëáí: 

 
²Ûë ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É í³ñÏ»ñÇ 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ íñ³: ºÃ», ûñÇÝ³Ï, ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í 
Ñáëù»ñÇ ½áõï Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÁ ÷á÷áËíÇ »ñ»ù ïáÏáëáí, ³å³ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ·áõÙ³ñÁ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
ÏÝí³½Ç/Ï³×Ç 1,708,802 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí (2015Ã-ÇÝª ÏÝí³½Ç/Ï³×Ç 1,544,581 Ñ³½³ñ 
¹ñ³Ùáí):  
 

(·) ¶ñ³íÇ ¨ ³ÛÉ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 
 

(i) Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
 
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ 
³ÝÑ³ï³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ëïáõ·Ù³Ý: Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 
Ñ³×³Ëáñ¹Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ í»ñçÇÝÇë ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏÇ å³ñïù³ÛÇÝ 
áñ³ÏÇ Ï³ñ¨áñ óáõó³ÝÇß ¿: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ·ñ³íÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Éñ³óáõóÇã 
³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝ, ¨ ´³ÝÏÁ áñå»ë Ï³ÝáÝ ·ñ³í ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý 
³ÝÓ³ÝóÇó:    
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êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ Í³é³ÛáÕ ·ñ³íÇ ¨ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ 
í»ñ³µ»ñÛ³É (³é³Ýó ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý)ª Áëï ·ñ³íÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ: 
 

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2016Ã. 
 
 
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ, 

Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ù  

¶ñ³íÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùª Ñ³ßí»ïáõ 

³Ùë³ÃíÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ 

·Ý³Ñ³ïí³Í 
·ñ³íÇ Ñ³Ù³ñ  

¶ñ³íÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùª í³ñÏÇ 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý 

³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
·Ý³Ñ³ïí³Í ·ñ³íÇ 

Ñ³Ù³ñ 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 
í³ñÏ»ñ 

     

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 1,233,560   1,233,560    -   

²Ýß³ñÅ ·áõÛù 83,315,394   -    83,315,394 

öáË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ 2,214,909   -    2,214,909 

ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 2,804,510   -    2,804,510 

ä³ß³ñÝ»ñ 913,385   -    913,385 

²ÝÑ³ï³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 4,396,593   -    -  

²ÛÉ ·ñ³í 3,026,393   -     3,026,393  

²é³Ýó ·ñ³íÇ 42,342   -     42,342  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß 
ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ 97,947,086   1,233,560    92,316,933  

Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ      

²Ýß³ñÅ ·áõÛù  5,055,740    5,055,740   -  

öáË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ  118,642    118,642    -  

ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ  7,246    7,246    -  

²ÝÑ³ï³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  52,094    -     - 

²é³Ýó ·ñ³íÇ  14,035   -  -  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í 
í³ñÏ»ñ  5,247,757   5,181,628      -  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 103,194,843        6,415,188    92,316,933  
      

 

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2015Ã. 
 
 
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ, 

Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ù  

¶ñ³íÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùª Ñ³ßí»ïáõ 

³Ùë³ÃíÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ 

·Ý³Ñ³ïí³Í 
·ñ³íÇ Ñ³Ù³ñ  

¶ñ³íÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùª í³ñÏÇ 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý 

³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
·Ý³Ñ³ïí³Í ·ñ³íÇ 

Ñ³Ù³ñ 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 
í³ñÏ»ñ 

     

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 614,993  614,993  - 

²Ýß³ñÅ ·áõÛù 80,707,901  -  80,707,901 

öáË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ 3,553,727  -  3,553,727 

ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 2,913,799  -  2,913,799 

ä³ß³ñÝ»ñ 996,978  -  996,978 

²ÝÑ³ï³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 4,125,451  -  - 

²ÛÉ ·ñ³í 3,956,181  -  3,956,181 

²é³Ýó ·ñ³íÇ 60,469  -  - 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß 
ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ 96,929,499  614,993  92,128,586 
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31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2015Ã. 
 
 
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ, 

Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ù  

¶ñ³íÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùª Ñ³ßí»ïáõ 

³Ùë³ÃíÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ 

·Ý³Ñ³ïí³Í 
·ñ³íÇ Ñ³Ù³ñ  

¶ñ³íÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùª í³ñÏÇ 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý 

³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
·Ý³Ñ³ïí³Í ·ñ³íÇ 

Ñ³Ù³ñ 

Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ      

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 26,002  26,002  - 

²Ýß³ñÅ ·áõÛù 5,859,485  5,859,485  - 

öáË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ 166,277  166,277  - 

ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 67,833  67,833  - 

²ÝÑ³ï³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 87,047  -  - 

²é³Ýó ·ñ³íÇ 16,265  -  - 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í 
í³ñÏ»ñ 6,222,909  6,119,597  - 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 103,152,408  6,734,590  92,128,586 

 
ì»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÁ µ³ó³éáõÙ »Ý Éñ³óáõóÇã ·ñ³íÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: 
 
´³ÝÏÝ áõÝÇ í³ñÏ»ñ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ ·ñ³íÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ·Ý³Ñ³ïí»É ¿ í³ñÏÇ 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ãÇ í»ñ³Ý³Ûí»Éª Ñ»ï³·³ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 
³ñï³óáÉ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ í³ñÏ»ñ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ ·ñ³íÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ãÇ 
áñáßí»É: àñáß í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·ñ³íÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ í»ñ³Ý³Ûí»É ¿ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ: ¶ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ï³Ëí³Í 
³ÛÝ ÷³ëïÇó, Ã» áñ ³Ùë³ÃíÇÝ ¿ ³ÛÝ ·Ý³Ñ³ïí»É, »Ã» ÝÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿:     
 
ØÇ ù³ÝÇ ï»ë³ÏÇ ·ñ³íÝ»ñáí ³å³Ñáíí³Í í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ³ÛÝ ·ñ³íÁ, áñÝ 
³é³í»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ: ²ÝÑ³ïÝ»ñÇó, ³Û¹ ÃíáõÙ öØÒ 
Ñ³Ý¹Çë³óáÕ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇó, ëï³óí³Í Ñ³í³ëïáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ¹Çï³ñÏíáõÙ 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí, ÝÙ³Ý í³ñÏ»ñÁ ¨ 
Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý ³å³Ñáíí³Í í³ñÏ»ñÇ ã³å³Ñáíí³Í Ù³ë»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý áñå»ë ³é³Ýó 
·ñ³íÇ ¨ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ í³ñÏ»ñ:      
 
àã Å³ÙÏ»ï³Ýó ¨ áã ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³Ëí³Í ¿ 
í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó, ³ÛÉ áã` ·ñ³íÇ ³ñÅ»ùÇó, ¨ ´³ÝÏÇ Ñ³Ù³ñ å³ñï³¹Çñ ã¿ 
í»ñ³Ý³Û»É ·ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
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(ii) ²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
 
êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñÁ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñáí ïñí³Í ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 
·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ã»Ý:  
 
àëÏáõ ·ñ³íáí í³ñÏ»ñÇ ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³éÝí³½Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ í³ñÏ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇÝ` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí 
í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ áñáßí³Í ³ñÅ»ùÁ:  
 

ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ 
 
ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñíáõÙ ¿ í³ñÏÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Ýß³ñÅ 
·áõÛùÁ: ´³ÝÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý 
³é³í»É³·áõÛÝÁ 70% í³ñÏ/³ñÅ»ù Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµª í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ: ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³éÝí³½Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ í³ñÏ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ùÇÝ` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ áñáßí³Í ³ñÅ»ùÁ:  
 

(iii) ´éÝ³·³ÝÓí³Í  ·ñ³í 
 
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÁ Ó»éù ¿ µ»ñ»É 927,862 
Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ½áõï Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáí áñáß ³ÏïÇíÝ»ñª Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ÁÝ¹áõÝí³Í ·ñ³íÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù ëï³Ý³Éáõ 
ÙÇçáóáí: 2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ µéÝ³·³ÝÓí³Í ·ñ³íÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿. 
 
 2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²Ýß³ñÅ ·áõÛù         2,262,121          1,499,818   

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ             49,351                     -   

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ µéÝ³·³ÝÓí³Í ·ñ³í        2,311,472        1,499,818   

 
´³ÝÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ³Ûë ³ÏïÇíÝ»ñÁ å»ïù ¿ í³×³éí»Ý ÑÝ³ñ³íáñÇÝë 
ë»ÕÙ Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ: 
 

(¹) ¶ñ³í³¹ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ 
 
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 16,892,665 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñáí 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÁ (2015Ã-ÇÝ` 18,742,456 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) Í³é³ÛáõÙ »Ý áñå»ë 
·ñ³í ³ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 21):  
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(») 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»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
Ñ»ï¨Û³É ×ÛáõÕ»ñáõÙ. 
 

 2016Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²é¨ïáõñ         53,583,223   54,550,496 

²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ         14,027,258   11,472,181 

êÝÝ¹Ç ¨ ËÙÇãùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ         11,703,611   11,873,622 

îáõñÇ½Ù ¨ ÑÛáõñ³Ýáó³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ           7,298,113   4,579,847 

îñ³Ýëåáñï ¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ           6,171,584   3,066,591 

¾Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ áÉáñï           4,520,937   5,711,972 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ           3,932,384   7,708,611 

¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ³Ýï³é³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ ¨ 
÷³Ûï³Ùß³ÏáõÙ           1,691,202   1,888,712 

²ÛÉ           4,221,029   5,619,324 

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ         58,942,874   52,690,178 

          166,092,215   159,161,534 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï         (5,937,310)  (4,523,108) 

        160,154,905   154,638,426 

    

(½) ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛáõÝ 
 
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ãáõÝÇ í³ñÏ³éáõÝ»ñ Ï³Ù Ï³å³Ïóí³Í 
í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ ËÙµ»ñ (2015Ã-ÇÝ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ÇÝ), áñáÝó ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á:   
 

(¿) ì³ñÏ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝÁ 
 
ì³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 24-Ç (¹) Ï»ïáõÙ, áñï»Õ ³ñï³óáÉí³Í ¿ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇó ÙÇÝã¨ 
í³ñÏ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ: 
ø³ÝÇ áñ ´³ÝÏÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï í³ñÏ»ñ, Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ¹ñ³ÝóÇó 
ß³ï»ñÁ Ïí»ñ³Ý³Ûí»Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí, í³ñÏ³ÛÇÝ 
åáñïý»ÉÇ Çñ³Ï³Ý Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ½·³ÉÇáñ»Ý ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ ÉÇÝ»É 
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝÇó:
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17 ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
ÐáÕ ¨   

ß»Ýù»ñ  

ì³ñÓ³Ï³Éí³Í 
·áõÛùÇ 

µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ  
ê³ñù³íá-

ñáõÙÝ»ñ  
öáË³¹ñ³-

ÙÇçáóÝ»ñ  

àã 
ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ  ²ÛÉ  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ù/                
ì»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ù              
ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 
2016Ã.  3,168,261   233,172    1,841,093    184,694    928,113    1,234,459    7,589,792  
²í»É³óáõÙÝ»ñ  -    42,122    45,544    -    251,488    92,362    431,516  
úï³ñáõÙÝ»ñ  -    (35,655)   (28,554)   (17,445)   (10,762)   (17,377)   (109,793) 
ì»ñ³¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ»ñ  -    850    304,019    -    (850)   (304,019)   -  

ØÝ³óáñ¹Á ³é                           
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2016Ã.          3,168,261    240,489   2,162,102    167,249    1,167,989    1,005,425    7,911,515  

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³              
ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 
2016Ã.  386,924   67,275    1,091,620    141,700    232,195    573,850    2,493,564  
î³ñí³ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³  40,021   30,547    377,359    20,741    114,928    107,605    691,201  
úï³ñáõÙÝ»ñ  -    (11,691)   (25,137)   (3,125)   (610)   (11,333)   (51,896) 

ØÝ³óáñ¹Á ³é                           
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2016Ã.          426,945    86,131   1,443,842    159,316    346,513    670,122    3,132,869  
              
Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù              

²é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2016Ã.        2,741,316    154,358   718,260    7,933    821,476    335,303    4,778,646  

 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
ÐáÕ ¨   

ß»Ýù»ñ  

ì³ñÓ³Ï³Éí³Í 
·áõÛùÇ 

µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ  
ê³ñù³íá-

ñáõÙÝ»ñ  
öáË³¹ñ³-

ÙÇçáóÝ»ñ  

àã 
ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ  ²ÛÉ  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ù/                
ì»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ù              
ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 
2015Ã. 3,168,261  131,242  1,670,890  152,373  560,674  745,575  6,429,015 
Ò»éùµ»ñáõÙ 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñÙ³Ý 
ÙÇçáóáí -  101,060  39,383  14,689  281,470  389,378  825,980 
²í»É³óáõÙÝ»ñ -  9,320  210,216  17,632  94,747  109,437  441,352 
úï³ñáõÙÝ»ñ -  (8,450)  (79,396)  -  (8,778)  (9,931)  (106,555) 

ØÝ³óáñ¹Á ³é                           
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2015Ã.         3,168,261  233,172 1,841,093  184,694  928,113  1,234,459  7,589,792 

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³              
ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 
2015Ã. 344,459  61,426  967,711  128,012  190,549  506,423  2,198,580 
î³ñí³ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³ 42,465  12,806  198,959  13,688  50,424  74,729  393,071 
úï³ñáõÙÝ»ñ -  (6,957)  (75,050)  -  (8,778)  (7,302)  (98,087) 
ØÝ³óáñ¹Á ³é                           
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2015Ã.         386,924  67,275 1,091,620  141,700  232,195  573,850  2,493,564 
              
Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù              
²é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2015Ã.       2,781,337  165,897 749,473  42,994  695,918  660,609  5,096,228 

²é 1 ÑáõÝí³ñÇ 2015Ã. 2,823,802  69,816 703,179  24,361  370,125  239,152  4,230,435 
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(³) ì»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ 
  
ºÃ» í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ ãÇñ³Ï³Ý³óí»ñ, ³å³ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÑáÕÇ ¨ 
ß»Ýù»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ÏÏ³½Ù»ñ 762,828 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2015Ã-ÇÝª 781,494 Ñ³½³ñ 
¹ñ³Ù): 

 
ÐáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù áñáßí»É¿ 2014Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµª 
³ÝÏ³Ë ·Ý³Ñ³ïáÕÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ÝÏ³Ë ·Ý³Ñ³ïáÕÇ 
·Ý³Ñ³ïÙ³Ùµ ÑáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ùáï³íáñ³å»ë Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ñ 
ÑáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇÝ:  
  
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí»É ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý, »Ï³ÙïÇ Ï³åÇï³É³óÙ³Ý ¨ Ù³ß»óí³Í 
÷áË³ñÇÝÙ³Ý ³ñÅ»ùÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ:  
 
ÐáÕÇ ̈  ß»Ýù»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ¹³ëí»É ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ 3-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝª 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÏÇñ³éí³Í ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ç ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ·Íáí 
Ï³ï³ñ³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ áã ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñáí (·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáí):   
 
ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·Ý»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 2016Ã. í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ÑáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ùáï³íáñ³å»ë 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇÝ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ:   
 
 

18 ²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

 
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ÛÉ ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 961,090  796,285 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 961,090  796,285 

´éÝ³·³ÝÓí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ 2,311,472  1,499,818 

Î³ÝË³í×³ñÝ»ñ 231,657  224,269 

ÜÛáõÃ»ñ ¨ å³ß³ñÝ»ñ 94,507  101,710 

²ÛÉ 25,506  34,250 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 2,663,142  1,860,047 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 3,624,232  2,656,332 

    

 

19 ´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 
 

 
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ì³ñÏ»ñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇó            1,475,186   1,600,371 

Èáñá Ñ³ßÇíÝ»ñ                 6,983   43,368 

         1,482,169   1,643,739 

 

2016Ã. ¹»Ïï»µ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ãÏ³ áñ¨¿ µ³ÝÏ (2015Ã-ÇÝ ÝÙ³Ý µ³ÝÏ ãÏ³ñ), áñÇ ´³ÝÏáõÙ 
ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á:  
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20 Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 
 

 
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñ    

- ²ÝÑ³ïÝ»ñ  15,724,082   11,672,464 

- Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù  21,084,983   16,209,654 

Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ    

- ²ÝÑ³ïÝ»ñ  63,966,260   49,025,521 

- Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù  9,584,463   7,803,261 

 110,359,788  84,710,900 

    

2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñÇ 3,175,167 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù 
·áõÙ³ñáí ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ (2015Ã-ÇÝª 2,820,934 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) Í³é³ÛáõÙ »Ý áñå»ë ·ñ³í ´³ÝÏÇ 
ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ ã×³Ý³ãí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:   
 

2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ãáõÝÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ, áñáÝó ÙÇçáóÝ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á (2015Ã-ÇÝ ÝÙ³Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ 
ãÏ³ÛÇÝ):  
 
 

21 ²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 

 
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

¶ñ³íáí ã³å³Ñáíí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó  42,715,866   57,853,058 
¶ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÇó ¨ ÐÐ 
Î´-Çó  14,037,444   13,811,924 
¶ñ³íáí ã³å³Ñáíí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇó  15,331,589   18,811,324 

¶ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó  2,855,220   2,173,405 
¶ñ³íáí ã³å³Ñáíí³Í ³ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ   9,390   3,697,394 

  74,949,509   96,347,105 

    

2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 16,892,665 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñáí 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÁ (2015Ã-ÇÝª 18,742,456 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) Í³é³ÛáõÙ »Ý áñå»ë 
·ñ³í ÐÐ Î´-Çó ¨ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óí³Í ·ñ³íáí 
³å³Ñáíí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 16):   
 
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÝ áõÝÇ ÛáÃ å³ñï³ï»ñ»ñÇó ëï³óí³Í ³ÛÉ 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ (2015Ã-ÇÝª ÇÝÁ å³ñï³ï»ñ), áñáÝó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý 
ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 53,122,128 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2015Ã-ÇÝª 63,186,856 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): 
 
2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ Ï³ï³ñ»É ¿ Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¨ 
ïáÏáëÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Çñ µáÉáñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ãÇ áõÝ»ó»É ³ÛÉ Ë³ËïáõÙÝ»ñ Çñ 
í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í:  Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ´³ÝÏÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»É ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ 2016Ã. ¨ 2015Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:    
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22 ²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
 2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  151,931   217,046 

²ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ  670,678   278,236 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ   822,609   495,282 

ì×³ñí»ÉÇù Ñ³ñÏ»ñª µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ              175,873   206,271 

²ÏïÇíÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ßÝáñÑÝ»ñ                38,543   59,960 

²ÛÉ Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñ              248,582   218,943 

²ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ               71,367   138,195 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  534,365   623,369 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,356,974   1,118,651 

 
 

23 ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É ¨ å³ÑáõëïÝ»ñ 
 

(³) ÂáÕ³ñÏí³Í Ï³åÇï³É ¨ ¿ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï  
 
Ð³Ûï³ñ³ñí³Í, ÃáÕ³ñÏí³Í ¨ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ 
µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 181,821 ëáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙëÇó (2015Ã-ÇÝª 181,821): ´áÉáñ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 
³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 80,000 ¹ñ³Ù (2015Ã-ÇÝª 80,000 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 

 
ÐáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ³ñÅ»ùÇ ³× 
 
ÐáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ³×Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÑáÕÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í 
Ïáõï³Ï³ÛÇÝ ¹ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ ÷áË³Ýó»Éáõó Ñ»ïáª 
ÙÇÝã¨ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³å³×³Ý³ãáõÙÁ Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ: 
 
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 Ïáõï³Ï³ÛÇÝ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁª ÙÇÝã¨ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
³å³×³Ý³ãáõÙÁ Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ: 
 

(·) Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ 
 
ì×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ »Ý ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í 
´³ÝÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃÇ ã³÷áí:  
 
2016Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ëáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ·Íáí Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¨ í×³ñ»É 
»Ý 3,500,000 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ (2015Ã-ÇÝª ½ñá): Ø»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëÇ ·Íáí 
ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý 19,250 ¹ñ³Ù (2015Ã-ÇÝª ½ñá): 
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24 èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ 
 
(³) èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ   

 
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ ¿³Ï³Ý ·áñÍáÝ ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ´³ÝÏÇ 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñ ï³ññÝ ¿: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ, í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ, 
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÝ ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÝ »Ý, áñáÝó 
»ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ´³ÝÏÁ:    
 
èÇëÏ»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:   
 
ÊáñÑáõñ¹Á 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:  
 
îÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ Ýí³½»óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ 
í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áõ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñáõÙ 
´³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÝÇ Õ»Ï³í³ñÁ 
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý 
³å³ÑáíÙ³Ý 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: Ü³ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ñ³ßí»ïáõ ¿ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇÝ ¨ 
³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ýª ´³ÝÏÇ ËáñÑñ¹ÇÝ:  
 
ì³ñÏ³ÛÇÝ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÁª Ã»° åáñïý»ÉÇ ¨ Ã»° ³é³ÝÓÇÝ 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, Ï³é³í³ñíáõÙ áõ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý ì³ñÏ³ÛÇÝ 
ÏáÙÇï»Ý»ñÇ ¨ ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÏáÙÇï»Ç (²äÎÎ) 
ÏáÕÙÇó: àñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáíª ´³ÝÏÁ ëï»ÕÍ»É ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ ÏáÙÇï»Ý»ñÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³ª Ï³Ëí³Í éÇëÏÇÝ 
»ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ã³÷Çó ¨ ï»ë³ÏÇó: 
 
èÇëÏÇ Ã»° ³ñï³ùÇÝ, Ã»° Ý»ñùÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¨ Ï³é³í³ñíáõÙ »Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ´³ÝÏÁ Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ 
¹³ñÓÝáõÙ éÇëÏÇ µáÉáñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ ¨ éÇëÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý áõÕÕí³Í 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý áñáßÙ³ÝÁ: ´³óÇ ëï³Ý¹³ñï í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ 
ßáõÏ³Û³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÇó, èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÇÝÁ 
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:    
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(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 ¨ 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-Ý: 
ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý ²äÎÎ-Ç ÏáÕÙÇóª èÇëÏ»ñÇ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÝÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 
 
´³ÝÏÁ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁª ë³ÑÙ³Ý»Éáí µ³ó ¹Çñù»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ, Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý, ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ¹Çñù»ñÇ ̈  
íÝ³ëÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í, áñáÝù Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí í»ñ³ÑëÏíáõÙ, 
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:       
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(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 ÙÇçáóáí: êïáñ¨ ³Ù÷á÷ Ï»ñåáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
ØÇÝã¨  

3 ³ÙÇë  
3-6

³ÙÇë
6-12  

³ÙÇë
1-5  

ï³ñÇ
²í»ÉÇ ù³Ý 

5 ï³ñÇ 
 àã 

ïáÏáë³ÏÇñ 
Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 

³ñÅ»ù

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2016Ã.      

²ÎîÆìÜºð      

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨           
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 71,754  - - - -  40,821,130 40,892,884
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 127,410  5,060,948 754,870 17,103,148 193,143  30,878 23,270,397
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,461,302    -  -  -   -   439,870  1,901,172
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 1,574,060  - - - -  - 1,574,060
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 24,095,695  15,434,673 28,451,581 80,980,233 11,192,723  - 160,154,905
 27,330,221  20,495,621 29,206,451 98,083,381 11,385,866  41,291,878 227,793,418

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð      

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ   -  - 1,475,186 - -  6,983 1,482,169
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 
·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 2,535,884  - - - -  - 2,535,884
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 28,937,744  15,053,282 32,589,856 5,064,065 10,748  28,704,093 110,359,788
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 24,058,813   8,687,222  18,793,537  22,824,355  585,582   - 74,949,509

    55,532,441     23,740,504    52,858,579   27,888,420        596,330     28,711,076   189,327,350 

 (28,202,220)   (3,244,883)  (23,652,128)   70,194,961   10,789,536     12,580,802      38,466,068 
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Ñ³½. ¹ñ³Ù 
ØÇÝã¨  

3 ³ÙÇë  
3-6

³ÙÇë
6-12  

³ÙÇë
1-5  

ï³ñÇ
²í»ÉÇ ù³Ý 

5 ï³ñÇ 
 àã 

ïáÏáë³ÏÇñ 
Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 

³ñÅ»ù

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2015Ã.      

²ÎîÆìÜºð      

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨           
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 4,236,963  - - - -  54,007,709 58,244,672
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ -  - - - -  393 393
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 66,711  3,232,873 631,989 10,027,405 54,989  46,142 14,060,109
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ -  - 355,280 - -  393,938 749,218
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 956,718  - - - -  - 956,718
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 20,378,120  7,758,351 35,414,804 81,422,253 9,664,898  - 154,638,426

 25,638,512  10,991,224 36,402,073 91,449,658 9,719,887  54,448,182 228,649,536

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð      

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ -  - - - -  5,440 5,440
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ   988  - 1,470,517 - -  172,234 1,643,739
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 
·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 9,972,857  - - - -  - 9,972,857
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 25,601,726  18,212,273 17,234,368 2,237,619 11,028  21,413,886 84,710,900
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 43,154,442  26,757,968 4,662,315 21,564,673 -  207,707 96,347,105

 78,730,013  44,970,241 23,367,200 23,802,292 11,028  21,799,267 192,680,041

 (53,091,501)  (33,979,017) 13,034,873 67,647,366 9,708,859  32,648,915 35,969,495
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ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñ 
 
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ïáÏáë³ÏÇñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ 2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ      
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ: ²Ûë ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ 
ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ùáï³íáñ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÝ ³Ûë ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  
 
 2016Ã. 

 ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛù, % 
2015Ã. 

ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛù, % 

 ÐÐ ¹ñ³Ù  
²ØÜ   

¹áÉ³ñ  
²ÛÉ 

³ñï³ñÅáõÛÃ  ÐÐ ¹ñ³Ù  
²ØÜ   

¹áÉ³ñ  
²ÛÉ  

³ñï³ñÅáõÛÃ 

îáÏáë³ÏÇñ ³ÏïÇíÝ»ñ            

Üáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ 
µ³ÝÏ»ñáõÙ -  0.1%  1.0%  7.3%  0.2%  2.3% 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 12.9%  6.4%  -  13.6%  6.0%  - 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ -  3.5%  -  -  -  - 
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 6.9%  -  -  10.5%  -  - 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 17.4%  10.9%  10.1%  17.9%  11.5%  10.6% 

            

îáÏáë³ÏÇñ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ            

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ              

-  Èáñá Ñ³ßÇíÝ»ñ 0.2%  -  -  2.0%  -  - 

-  ì³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 
µ³ÝÏ»ñÇó  -  6.7%  -  -  5.5%  - 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ            

-  ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ 
óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñ 5.5%  1.1%  0.7%  8.1%  2.8%  2.8% 

-  Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ 12.6%  6.2%  4.7%  15.3%  6.5%  4.6% 

Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 
·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 6.0%  -  -  8.8%  -  - 
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 8.7%  5.7%  4.0%  9.3%  4.9%  4.2% 
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îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 
 
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý íñ³ ÑÇÙÝí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ 
éÇëÏÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ Éñ³óíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ÙáÝÇïáñÇÝ·áí: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý 
(í»ñ³·ÝáñáßÙ³Ý éÇëÏ) ÝÏ³ïÙ³Ùµ ½áõï ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 
(³é³Ýó Ñ³ñÏ»ñÇ) ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ 100 µ³½Çë³ÛÇÝ 
Ï»ïáí (µÏ) »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý µáÉáñ Ïáñ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ýí³½Ù³Ý Ï³Ù ³×Ç å³ñ½»óí³Í 
ëó»Ý³ñÇ ¨ 2016Ã. áõ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³éÏ³ ïáÏáë³ÏÇñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹Çñù»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 
 

 
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

100 µÏ ½áõ·³Ñ»é Ýí³½áõÙ 135,543   503,099

100 µÏ ½áõ·³Ñ»é ³×               (135,543)  (503,099)

 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ùµ, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ 2016Ã. ¨ 
2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³éÏ³ ¹Çñù»ñÇ ¨ 100 µ³½Çë³ÛÇÝ Ï»ïáí (µÏ) 
»Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý µáÉáñ Ïáñ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ýí³½Ù³Ý Ï³Ù ³×Ç å³ñ½»óí³Í ëó»Ý³ñÇ ÑÇÙ³Ý 
íñ³: 
 
 2016Ã.  2015Ã. 

 
ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

100 µÏ ½áõ·³Ñ»é Ýí³½áõÙ 27,801   168,694 

100 µÏ ½áõ·³Ñ»é ³×                (27,801)  (168,694) 

 
(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: Â»¨ ´³ÝÏÁ Ñ»ç³íáñáõÙ ¿ Çñ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛáõÝÝ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ 
éÇëÏÇÝ, ³Ûë ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Ñ»ç³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ·áñÍáÕ 
üÐØê å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: 
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êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÝ Áëï ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
 

 ²ØÜ ¹áÉ³ñ  ºíñá  ²ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃ 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ÎîÆìÜºð      

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 14,291,494  5,242,101  1,428,406 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ 3,784,209  -  - 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,471,138  19,804  79,821 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 91,958,616  4,193,451  - 

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 248,781  32,341  30,760 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 111,754,238  9,487,697  1,538,987 
      

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð      

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ           1,477,839  1,102                       9 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ          55,863,686               8,884,770             1,536,822 

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ       53,407,520        833,169                        -  

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ              39,692             3,108                    251  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ     110,788,737     9,722,149        1,537,082 

¼áõï ¹ÇñùÁ            965,501      (234,452)               1,905 

      

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÝ Áëï ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
 

 ²ØÜ ¹áÉ³ñ  ºíñá  ²ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃ 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ÎîÆìÜºð      

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 24,526,542  6,019,206  745,020 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ 2,588,371  720  - 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 50,759  357,613  63,266 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 93,350,317  3,560,705  17,503 

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 249,237  64,923  3,437 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 120,765,226  10,003167  829,226 
      

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð      

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ   1,609,818  31,997  559 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 43,975,332  8,305,644  1,087,639 

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 75,514,611  1,449,536  - 

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 21,811  25,131  568 

ì×³ñí»ÉÇù Ñ³ïáõóáõÙ 442,652  -  - 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 121,564,224  9,812,308  1,088,766 

¼áõï ¹ÇñùÁ (798,998)  190,859  (259,540) 

èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí å³ÑíáÕ 
³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ (1,103,787)  (252,599)  172,800 

¼áõï ¹ÇñùÁª éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí 
å³ÑíáÕ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó 
Ñ»ïá (1,902,785)  (61,740)  (86,740) 
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2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ 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: ì»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ 
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:  
 

 
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ 10% ³ñÅ¨áñáõÙ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ  96,550   (190,279)

ºíñáÛÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ 10% ³ñÅ¨áñáõÙ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ                                 (23,445)  (6,174)

 
2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ³ñÅ¨áñáõÙÁ í»ñáÝßÛ³É 
³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏáõÝ»Ý³ñ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ³éáõÙáí ÝáõÛÝª ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ï³é³Ï 
³½¹»óáõÃÛáõÝ í»ñÁ Ýßí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ íñ³ª å³ÛÙ³Ýáí, áñ ÙÛáõë µáÉáñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ 
ÏÙÝ³Ý ³Ý÷á÷áË:   

 
(·) ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ 

 

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÝ³ë Ïñ»Éáõ éÇëÏÝ ¿, »ñµ Ñ³×³Ëáñ¹Á Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
ÏáÕÙÝ Ç íÇ×³ÏÇ ãÇ ÉÇÝáõÙ Ï³ï³ñ»É Çñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´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 ëï»ÕÍáõÙÁª í³ñÏ³ÛÇÝ 
éÇëÏÝ ³ÏïÇíáñ»Ý í»ñ³ÑëÏ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ 
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:    
 
ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ª 
 
 í³ñÏ³ÛÇÝ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ¨ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ, 
 í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ¨ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ) í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý 

·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, 
 å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÇ, ÃáÕ³ñÏáÕÝ»ñÇ ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, 
 ·ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, 
 í³ñÏ»ñÇ ÷³ëï³ÃÕÃ³íáñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, 
 í³ñÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ í³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ:   
 
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó í³ñÏ³ÛÇÝ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÁ å³ïñ³ëïíáõÙ »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï 
³ßË³ïáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù»Ý»ç»ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¨ ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ 
µ³ÅÇÝ, áñÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ åáñïý»ÉÇ 
Ñ³Ù³ñ: ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³: ²ÛÝáõÑ»ï¨, í³ñÏ³ÛÇÝ 
¹ÇÙáõÙÁ ¨ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ ³ÝóÝáõÙ »Ý ³ÝÏ³Ë áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ µ³ÅÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ 
ÏáÕÙÇó: ì³ñÏ³ÛÇÝ ÏáÙÇï»Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¿ í³ñÏÇ ¹ÇÙáõÙÁª ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ µ³ÅÝÇ 
ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 
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´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: ²ÝÑ³ïÝ»ñÇ í³ñÏ³ÛÇÝ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ý 
²ÝÑ³ïÝ»ñÇ í³ñÏ³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇóª ÏÇñ³é»Éáí èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÝÇ Ñ»ï 
Ù»Ïï»Õ Ùß³Ïí³Í ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÁ ¨ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý 
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ: 
 
´³óÇ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó, èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÇÝÁ 
·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÁ í³ñÏ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ 
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:  
 
êïñá¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ 
ã³÷Á Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
 

 
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ÎîÆìÜºð    

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ            33,069,808   49,430,920 

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ  
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ                        -    393 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ          23,239,518   14,029,206 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ              1,901,172   749,218 

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ              1,574,060   956,718 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ          160,154,905   154,638,426 

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ                961,090   796,285 

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á       220,900,553   220,601,166 

    

àñå»ë Ï³ÝáÝ ·ñ³í ãÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Íáí 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ Ï³ï³ñ³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, µ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»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 ¨ ³Û¹ í³ñÏ»ñÇ ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ 
Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 16-áõÙ:  
 

â×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ 
³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ               
26-áõÙ:  
 

2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ãáõÝÇ å³ñï³å³ÝÝ»ñ Ï³Ù Ï³å³Ïóí³Í 
å³ñï³å³ÝÝ»ñÇ ËÙµ»ñ, áñáÝó Ñ»ï Ï³åí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ 10%-Á, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ: 
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üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ÝóáõÙ 
 

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ 
¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝùª  
 

 Ñ³ßí³ÝóíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³ËÙµí³Í 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 Ñ³Ù³ËÙµí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, Ã»ª áã:  

 

ÜÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ³Í³ÝóÛ³É ùÉÇñÇÝ·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ,  Ñ»ï·ÝÙ³Ý ·ÉË³íáñ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ` áñå»ë ÷áË³éáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ·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` áñå»ë ÷áË³éáõÃÛ³Ý 
ëï³óÙ³Ý ¨ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý 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 Ñ³Ù³ËÙµí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ: 

 
´³ÝÏÁ ëï³ÝáõÙ, ÁÝ¹áõÝáõÙ ¨ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ·ñ³í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ßáõÏ³ÛáõÙ ßñç³Ý³éíáÕ 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ï»ëùáí í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý, Ñ³Ï³¹³ñÓ í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí:  
 

ÜÙ³Ý ·ñ³íÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáõÙ »Ý ïíÛ³É 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 
¹»åùáõÙ:       
 

ì»ñÁ Ýßí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ã»Ý µ³í³ñ³ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³ËÙµí³Í 
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: 

 

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³, Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í 
Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:  
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù      

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ/    

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ï»ë³ÏÝ»ñ  

Ö³Ý³ãí³Í 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ÏïÇíÇ/    
å³ñï³íá-

ñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ë³éÝ 

·áõÙ³ñ  

üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

Ñ³ßí³Ýóí³Íª 
×³Ý³ãí³Í ýÇÝ.     

å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý/ 
³ÏïÇíÇ           

Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ 

üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í      
ýÇÝ. ³ÏïÇíÝ»ñÇ/    

å³ñï³íáñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõï 

·áõÙ³ñ 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ 
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 
ãÑ³ßí³Ýóí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñ 

 

üÇÝ. ·áñÍÇùÝ»ñ 
(¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇó 

ï³ñµ»ñ ·ñ³í)  

àñå»ë      
·ñ³í 

ëï³óí³Í 
¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñ  

¼áõï 
·áõÙ³ñ 

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ  1,574,060  -  1,574,060  (1,574,060) 

 

- 

 

- 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ 

 
1,574,060  -  1,574,060  (1,574,060) 

 
- 

 
- 

Ð»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 

 
(2,535,884)  -  (2,535,884)  2,535,884 

 

- 

 

- 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

 
(2,535,884)  -  (2,535,884)  2,535,884 

 
- 

 
- 

 



§ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ¦ ö´À  
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³  

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 

 
 

60 

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³, Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í 
Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 

 
Ñ³½. ¹ñ³Ù      

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ/    

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ï»ë³ÏÝ»ñ  

Ö³Ý³ãí³Í 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ÏïÇíÇ/    
å³ñï³íá-

ñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ë³éÝ 

·áõÙ³ñ  

üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

Ñ³ßí³Ýóí³Íª 
×³Ý³ãí³Í ýÇÝ.     

å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý/ 
³ÏïÇíÇ           

Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ 

üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í     
ýÇÝ. ³ÏïÇíÝ»ñÇ/    

å³ñï³íáñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõï 

·áõÙ³ñ 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ 
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 
ãÑ³ßí³Ýóí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñ 

 

üÇÝ. ·áñÍÇùÝ»ñ 
(¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇó 

ï³ñµ»ñ ·ñ³í)  

àñå»ë      
·ñ³í 

ëï³óí³Í 
¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñ  

¼áõï 
·áõÙ³ñ 

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ  956,718  -  956,718  (956,718) 

 

- 

 

- 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ 

 
956,718  -  956,718  (956,718) 

 
- 

 
- 

Ð»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 

 
(9,972,857)  -  (9,972,857)  9,972,857 

 

- 

 

- 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

 
(9,972,857)  -  (9,972,857)  9,972,857 

 
- 

 
- 

 
ì»ñÁ Ýßí³Í ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ µ³ó³Ñ³Ûïí³Íª ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³ËÙµí³Í 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³Ë³éÝ ¨ ½áõï ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:  
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(¹)  Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ 
 
Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ ´³ÝÏÁ ÏáõÝ»Ý³ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë, áñáÝù Ù³ñíáõÙ »Ý 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³Ù Ù»Ï ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ÙÇçáóáí: Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÝ 
³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý 
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: 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 íÝ³ë Ïñ»Éáõ 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: Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: 
 
´³ÝÏÁ Ó·ïáõÙ ¿ ³ÏïÇíáñ»Ý å³Ñå³Ý»É ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í ¨ 
Ï³ÛáõÝ Ï³éáõóí³ÍùÁ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÃáÕ³ñÏíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ, ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñÇó 
ëï³óí³Í »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï áõ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï í³ñÏ»ñÁ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ïáñåáñ³ïÇí 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ¨ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
ï³ñµ»ñ³Ïí³Í åáñïý»ÉÁª Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ ³ñ³· áõ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:  
 
Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ª 
 
 ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙª Áëï ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ¨ 

¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³Ûë Ñáëù»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³Ñ³ÝçíáÕ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¹Çï³ñÏáõÙ,  

 ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Ï³éáõóí³ÍùÇ å³Ñå³ÝáõÙ,  
 å³ñïù»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ¨ Ï³éáõóí³ÍùÇ Ï³é³í³ñáõÙ,  
 å³ñïù»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ í³ñáõÙ, 
 µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ùµ ³ÏïÇíÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ å³Ñå³ÝáõÙ, áñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ 

Çñ³óÝ»É áñå»ë ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñÑáëùÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý ¹»åùáõÙ,  
 Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ,  
 ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ»ï Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏáõÙ:  
 
¶³ÝÓ³å»ï³ñ³ÝÁ ·áñÍ³ñ³ñ 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¨, ¶³ÝÓ³å»ï³ñ³ÝÁ 
Ó¨³íáñáõÙ ¿ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý åáñïý»É, áñÁ 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Çñ³óí»ÉÇ 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇó, µ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇó ¨ ³ÛÉ ÙÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇóª Ýå³ï³Ï 
áõÝ»Ý³Éáí ³å³Ñáí»É Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³Ï ´³ÝÏáõÙ: 
 
  



§ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ¦ ö´À  
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³  

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 

 
 

62 

¶³ÝÓ³å»ï³ñ³ÝÁ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¹Çñù»ñÁ ûñ³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ 
Ï³ÝáÝ³íáñ ëÃñ»ë-Ã»ëï»ñª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ßáõÏ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý µ³½Ù³ÃÇí ÑÝ³ñ³íáñ ëó»Ý³ñÝ»ñÁ 
ÇÝãå»ë ëáíáñ³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿Éª áã µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: êáíáñ³Ï³Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¹Çñù»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý í»ñ³¹³ë 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ß³µ³Ã³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí: Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÁ 
Ï³Û³óíáõÙ »Ý ²äÎÎ-Ç ÏáÕÙÇó ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ¶³ÝÓ³å»ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó: 

 
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ í³ñÏ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ã½»Õãí³Í Ñáëù»ñÁª Áëï å³ÛÙ³Ý³·ñáí 
ë³ÑÙ³Ýí³Í ³é³í»É í³Õ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ: ²ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ý»ñÑáëùÇ ¨ ³ñï³ÑáëùÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
ã½»Õãí³Í Ñáëù»ñÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ, å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù í³ñÏ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
»ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ·áõÙ³ñÁ ï»Õ³µ³ßËíáõÙ ¿ ³ÛÝ ³Ù»Ý³í³Õ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, áñÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ»ï Ï³Ýãí»É: 
 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 

 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

òå³Ñ³Ýç 
¨ ÙÇÝã¨  
1 ³ÙÇë  

1-Çó  
3 ³ÙÇë  

3-Çó  
6 ³ÙÇë  

6-Çó  
12 ³ÙÇë  

²í»ÉÇ ù³Ý  
1 ï³ñÇ  

 ²ñï³ÑáëùÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

Ñ³Ù³Ë³éÝ 
·áõÙ³ñ  

Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ù

àã ³Í³ÝóÛ³É 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ         
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ            6,983   -  -      1,541,996  -        1,548,979            1,482,169 
Ð»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ     2,535,884   -  -  -  -        2,535,884            2,535,884 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ   44,498,984   13,523,448    15,641,779    34,299,584        5,459,735       113,423,530        110,359,788 
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,702,251   2,443,907    6,706,625    12,719,649  62,194,377     85,766,809    74,949,509 
²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  151,931   -  -   670,678  -   822,609   822,609 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 48,896,033   15,967,355  22,348,404   49,231,907    67,654,112   204,097,811  190,149,959 

ì³ñÏ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 20,188,551  -  -  -  -   20,188,551  -
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êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 

 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

òå³Ñ³Ýç 
¨ ÙÇÝã¨  
1 ³ÙÇë  

1-Çó  
3 ³ÙÇë  

3-Çó  
6 ³ÙÇë  

6-Çó  
12 ³ÙÇë  

²í»ÉÇ ù³Ý  
1 ï³ñÇ  

 ²ñï³ÑáëùÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

Ñ³Ù³Ë³éÝ 
·áõÙ³ñ  

Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ù

àã ³Í³ÝóÛ³É 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ          
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ 5,440  -  -  -  -  5,440  5,440
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 180,841  -  -  1,470,517  167,318  1,818,676  1,643,739
Ð»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 9,989,680  -  -  -  -  9,989,680  9,972,857
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 34,661,982  12,366,517  19,058,251  18,349,046  2,418,315  86,854,111  84,710,900
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,195,734  12,638,507  11,344,913  17,386,702  66,335,707  108,901,563  96,347,105
²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 206,379  -  -  288,903  -  495,282  495,282
ì×³ñí»ÉÇù Ñ³ïáõóáõÙ -  -  -  -  442,652  442,652  442,652

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 46,240,056  25,005,024  30,403,164  37,495,168  69,363,992  208,507,404  193,617,975

ì³ñÏ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 20,270,385  -  -  -  -  20,270,385  -

          
ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ³ÝÑ³ïÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ »Éù³·ñ»É Çñ»Ýó Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ 
³í³Ý¹Ý»ñÁª ÏáñóÝ»Éáí Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñÁ ¹»åù»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝáõÙ: ²Ûë ³í³Ý¹Ý»ñÁ í»ñÁ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ ³ñï³óáÉí³Í »Ý Áëï Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³Ûë 
³í³Ý¹Ý»ñÇ (³é³Ýó Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñÇ) ¹³ë³Ï³ñ·í³ÍáõÃÛáõÝÝ Áëï Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ:    

 

 
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

òå³Ñ³Ýç ¨ ÙÇÝã¨ 1 ³ÙÇë Å³ÙÏ»ïáí  3,521,261  5,214,352 

1-Çó 3 ³ÙÇë Å³ÙÏ»ïáí  11,061,670   8,555,382 

3-Çó 12 ³ÙÇë Å³ÙÏ»ïáí  42,707,621   31,935,224 

1-Çó 5 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí  4,982,610   2,217,272 

²í»ÉÇ ù³Ý 5 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí  10,748   11,238 

  62,283,910   47,933,468 
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êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³ËÙµí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 
×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª Áëï Ù³ñÙ³Ý ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ:  

 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
òå³Ñ³Ýç ¨ 

ÙÇÝã¨ 1 ³ÙÇë  1-Çó 3 ³ÙÇë  3-Çó 12 ³ÙÇë  1-Çó 5 ï³ñÇ  
²í»ÉÇ ù³Ý   

5 ï³ñÇ  ²ÝÅ³ÙÏ»ï  Ä³ÙÏ»ï³Ýó  
 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

²ÎîÆìÜºð             
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 40,892,884  -  -  -  -  -  -  40,892,884 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ -  127,410  5,815,818  17,103,148  193,143  30,878  -  23,270,397 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,579,242  -  -  -  -  321,930  -  1,901,172 
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 1,574,060  -  -  -  -  -  -  1,574,060 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 6,009,325  14,335,772  43,886,254   80,980,233  11,192,723  -  3,750,598  160,154,905 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ -  -  -  -  -  4,778,646  -  4,778,646 
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 1,096,856  48  30,330  608  -  2,496,390  -  3,624,232 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 51,152,367  14,463,230  49,732,402  98,083,989  11,385,866  7,627,844  3,750,598  236,196,296 

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð             
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ¨ ³ÛÉ 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 6,983  -  1,475,186  -  -  -  -  1,482,169 
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 2,535,884  -  -  -  -  -  -  2,535,884 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 44,433,906  13,195,194  47,654,649  5,065,289  10,750  -  -  110,359,788 
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,821,920  2,108,204  16,300,751  54,133,053  585,581  -  -  74,949,509 
ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ -  -  111,814  -  -  -  -  111,814 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ -  -  -  -  -  1,935,040  -  1,935,040 
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 594,891  1,566  734,863  25,654  -  -  -  1,356,974 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 49,393,584  15,304,964   66,277,263   59,223,996   596,331  1,935,040   -   192,731,178  

¼áõï ¹ÇñùÁ 1,758,783   (841,734)  (16,544,861)  38,859,993   10,789,535  5,692,804  3,750,598   43,465,118  
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êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³ËÙµí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 
×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª Áëï Ù³ñÙ³Ý ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ: 

 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
òå³Ñ³Ýç ¨ 

ÙÇÝã¨ 1 ³ÙÇë  1-Çó 3 ³ÙÇë  3-Çó 12 ³ÙÇë  1-Çó 5 ï³ñÇ  
²í»ÉÇ ù³Ý  

5 ï³ñÇ  ²ÝÅ³ÙÏ»ï  Ä³ÙÏ»ï³Ýó  
 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

²ÎîÆìÜºð             
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 58,244,672  -  -  -  -  -  -  58,244,672 
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ 393  -  -  -  -  -  -  393 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ -  66,711  3,880,100  10,027,405  54,989  30,904  -  14,060,109 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 118,512  -  355,280  -  -  275,426  -  749,218 
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 956,718  -  -  -  -  -  -  956,718 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 5,422,651  11,158,201  43,173,155  81,422,253  9,664,898  -  3,797,268  154,638,426 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ -  -  -  -  -  5,096,228  -  5,096,228 
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 802,955  27,293  31,145  24,210  -  1,770,729  -  2,656,332 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 65,545,901  11,252,205  47,439,680  91,473,868  9,719,887  7,173,287  3,797,268  236,402,096 

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð             
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ 5,440  -  -  -  -  -  -  5,440 
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ¨ ³ÛÉ 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 173,222  -  1,470,517  -  -  -  -  1,643,739 
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 9,972,857  -  -  -  -  -  -  9,972,857 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 34,602,174  12,120,784  35,736,957  2,239,747  11,238  -  -  84,710,900 
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,130,543  12,423,759  25,268,471  55,443,064  2,081,268  -  -  96,347,105 
ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ -  -  7,755  -  -  -  -  7,755 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ -  -  -  -  -  1,387,351  -  1,387,351 
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 569,529  4,114  293,447  38,564  -  212,997  -  1,118,651 
ì×³ñí»ÉÇù Ñ³ïáõóáõÙ  -  -  -  442,652  -  -  -  442,652 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 46,453,765  24,548,657  62,777,147  58,164,027  2,092,506  1,600,348  -  195,636,450 

¼áõï ¹ÇñùÁ 19,092,136  (13,296,452)  (15,337,467)  33,309,841  7,627,381  5,572,939  3,797,268  40,765,646 
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êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ óå³Ñ³Ýç 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ 
Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:  

 

 
2016Ã. 

²áõ¹Çï ã³Ýó³Í  
2015Ã.

²áõ¹Çï ã³Ýó³Í 

ØÇçÇÝÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 191%  272% 

ØÇçÇÝÁ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ 255%  276% 

²é³í»É³·áõÛÝÁ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ 318%  328% 

Üí³½³·áõÛÝÁ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ 191%  202% 

 
ì»ñÁ Ýßí³Í Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ý³¨ ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 
 

25 Î³åÇï³ÉÇ Ï³é³í³ñáõÙ 
 
´³ÝÏ»ñÇ Ï³åÇï³ÉÇ ã³÷Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¨ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó:  
 

´³ÝÏÁ áñå»ë Ï³åÇï³É ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ï»Õ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ áñå»ë µ³ÕÏ³óáõóÇã ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ:  
 

2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÇ (§Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇß¦) Ýí³½³·áõÛÝ 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 12% (2015Ã-ÇÝª 12%): 2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
´³ÝÏÇ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ:  
 

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ÐÐ Î´-Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³ßí³ñÏí³Í Ï³åÇï³ÉÇ 
Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:   
 

 

§ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ¦ ö´À 
2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù
²áõ¹Çï ã³Ýó³Í 

 §ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ¦ ö´À 
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù
²áõ¹Çï ã³Ýó³Í 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É    

ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É            36,013,890   38,348,034 

Üí³½»óáõÙÝ»ñ            (2,884,260)  (562,675) 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É         33,129,630   37,785,359 

    

Èñ³óáõóÇã Ï³åÇï³É    

Èñ³óáõóÇã Ï³åÇï³É 2,456,852  1,433,616 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Éñ³óáõóÇã Ï³åÇï³É 2,456,852  1,433,616 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³É 35,586,482  39,218,975 

    

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁª Ý»ñ³éÛ³É í³ñÏ³ÛÇÝ, 
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ         232,938,965   182,775,000 

    

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ïáÏáë³ÛÇÝ 
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ (ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ 
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ)   15.3%  21.5% 
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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 
¨ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇ Ñ»ï Ï³åí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ éÇëÏ»ñÇ 
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ó³ÝÏ³ó³Í ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ·ñ³íÁ Ï³Ù »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝ:     
ÜÙ³Ý³ïÇå Ùáï»óáõÙ ¿ ÏÇñ³éíáõÙ ã×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª áñáß³ÏÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñáíª ÑÝ³ñ³íáñ íÝ³ëÇ ³é³í»É 
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý µÝáõÛÃÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí. 
  
 

26 ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
´³ÝÏÝ áõÝÇ í³ñÏ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Ûë  
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Ñ³ëï³ïí³Í í³ñÏ»ñÇ, í³ñÏ³ÛÇÝ 
ù³ñï»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ ¨ ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ:  
 
´³ÝÏÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ` 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÝ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ý¹»å 
»ñ³ßË³íáñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²Ûë å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÝ áõÝ»Ý ýÇùëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñª 
ëáíáñ³µ³ñ ÙÇÝã¨ Ù»Ï ï³ñÇ: ´³ÝÏÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ Ý³¨ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñª ·áñÍ»Éáí 
áñå»ë ÙÇçÝáñ¹ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÷áË³éáõÃÛ³Ý ¨ í³ñÏ³íáñÙ³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:  
 
ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 
³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ´³ÝÏÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÝáõÛÝ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ, áñáÝù ·áñÍáõÙ »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ í³ñÏ»ñ 
ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇë:    
 
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ·áõÙ³ñÝ»ñÝ Áëï ¹³ë»ñÇ: ²ÕÛáõë³ÏáõÙ ³ñï³óáÉí³Í 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ý, áñ ·áõÙ³ñÝ»ñÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ 
ïñ³Ù³¹ñí³Í »Ý: ²ÕÛáõë³ÏáõÙ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí 
³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ³é³í»É³·áõÛÝ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý íÝ³ëÁ, áñÁ 
Ï×³Ý³ãíÇ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, »Ã» å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ ãÇñ³Ï³Ý³óÝ»Ý  
ëï³ÝÓÝ³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
 

 
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ·áõÙ³ñ    

ì³ñÏ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 9,970,644  9,564,993 

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 5,336,474  5,353,862 

ºñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ 4,881,433  5,351,530 

 20,188,551  20,270,385 

 
ì»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³¹Çñ 
ã¿ áñ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Íáí ³å³·³ å³Ñ³ÝçÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ 
³Ûë å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÅÁ ÏáñóÝ»É Ï³Ù ¹³¹³ñ»É ·áñÍ»É ÙÇÝã¨ 
í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ: ì³ñÏ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñÇ ·Íáí 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ Çñ»ÝÇó ãÇ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó: 
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27 ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¹»åù»ñ 
 
(³) ¸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:  
 

(µ) 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 »ñµ»ÙÝ Ñëï³Ï ã»Ý, Ñ³Ï³ë³Ï³Ý »Ý ¨ »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ 
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: Ð³ñÏ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý ëïáõ·Ù³Ý ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝù Çñ³í³ëáõ »Ý ë³ÑÙ³Ý»É ïáõÛÅ»ñ ¨ ïáõ·³ÝùÝ»ñ: Ð³ñÏ³ÛÇÝ 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ Çñ³í³ëáõ ã»Ý ³é³ç³¹ñ»É 
Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí Éñ³óáõóÇã å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ïáõÛÅ»ñ Ï³Ù ïáõ·³ÝùÝ»ñ, »Ã» 
Ë³ËïÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇó ³Ýó»É ¿ »ñ»ù ï³ñÇ.  
 

²Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ¿³Ï³Ý 
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ ³é³ç³óÝ»É: Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ¿ 
·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 ÉÇÝ»É ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, »Ã» Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Ñ³çáÕíÇ ·áñÍ³¹ñ»É Çñ»Ýó 
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
 

 

28 ¶áñÍ³ñùÝ»ñ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï 
 
(³) ¶áñÍ³ñùÝ»ñ ÊáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï 

 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ·Íáí Í³Ëë»ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁ 2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  
 

 
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

´³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñ 115,433  159,020 

îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ 262,393  262,375 

 377,826  421,395 
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êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÊáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ 2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ:   
 

 
2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÇçÇÝ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

ïáÏáë³¹ñáõÛù % 
2015Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÇçÇÝ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

ïáÏáë³¹ñáõÛù % 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ 

    

îñí³Í í³ñÏ»ñ (Ñ³Ù³Ë³éÝ)      13,507 13.0% 13,308 13.7% 

ì³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï            (99)  (8)  
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ 
³í³Ý¹Ý»ñ 

 
3,763,254 7.2% 2,131,579 5.9% 

 
öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ »ÝÃ³Ï³ »Ý Ù³ñÙ³Ý ÙÇÝã¨ 2021Ã.: Î³å³Ïóí³Í 
ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í »Ý: 
 

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ´³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ 
·Íáí ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í 
ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  
 
 2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë    

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï                      180                      120  

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë               (187,920)             (189,562) 

²ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ                  (4,210)                 (4,400) 

 
(µ) ¶áñÍ³ñùÝ»ñ ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï 

 

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ 
Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçÇÝ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 2016Ã. ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³Û¹ 
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: 
 
 ´³ÅÝ»ï»ñ»ñ ²ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñ 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

ïáÏáë³¹ñáõÛù %  Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

ïáÏáë³¹ñáõÛù % 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ 

       

²ÎîÆìÜºð        

îñí³Í í³ñÏ»ñ (Ñ³Ù³Ë³éÝ) -  -                 4,184   13.3% 

ì³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí 
å³Ñáõëï -  -                   (29)  - 

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð        

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ 
¨ ³í³Ý¹Ý»ñ -  -             293,871   6.9% 

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ       15,331,589  6.9%  -  - 

Þ³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)        

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï              18,923  -                    676   - 

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë       (1,088,309)  -            (17,308)  - 

²ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ              (3,699)  -  -  - 
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êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï 
Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 2015Ã. ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³Û¹ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí 
³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: 
 
 ´³ÅÝ»ï»ñ»ñ ²ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñ 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

ïáÏáë³¹ñáõÛù %  Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

ïáÏáë³¹ñáõÛù % 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ        

²ÎîÆìÜºð        

îñí³Í í³ñÏ»ñ (Ñ³Ù³Ë³éÝ) -  -  4,064  13.4% 

ì³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí 
å³Ñáõëï -    (4)   

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
³ÏïÇíÝ»ñ  

       

- ÐÐ ¹ñ³Ùáí 195,454  9.7%  -  - 

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð        

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ 
¨ ³í³Ý¹Ý»ñ -  -  214,529  9.6% 

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 18,809,723  5.8%  -  - 

Þ³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)        

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï 19,516    19,400   

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë (178,432)    (67,216)   

²ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ (962)    (11,117)   

 
Î³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ 
»ÝÃ³Ï³ »Ý Ù³ñÙ³Ý 2019-2021ÃÃ.: Î³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óíáÕ 
·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ã»Ý: 
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29 üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ 
 

´³ÝÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ã³÷»ÉÇë ÏÇñ³éáõÙ ¿ ëïáñ¨ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³Ý, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ã³÷áõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍí³Í »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝÁ:  
 

 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï. ÝáõÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÁ 
(ã×ß·ñïí³Í):  

 2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï. 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ Ý»ñ³éí³Í ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÇó ï³ñµ»ñ 
»É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »Ý Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý (³ÛëÇÝùÝª áñå»ë ·Ý»ñ), Ï³Ù 
³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý (³ÛëÇÝùÝª ·Ý»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ëï³óíáÕ): ²Ûë ¹³ë³Ï³ñ·Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ 
³ÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝó ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éí»É ¿ Ñ»ï¨Û³ÉÁª ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÁ 
ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ, ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÁ ÝáõÛÝ Ï³Ù 
ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí ãÑ³Ù³ñíáÕ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ, Ï³Ù ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 
³ÛÉ Ù»Ãá¹, áñï»Õ µáÉáñ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³Ù 
³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇó: 

 3-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï. áã ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ: ²Ûë ¹³ë³Ï³ñ·Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ 
µáÉáñ ³ÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ íñ³ ãÑÇÙÝí³Í 
»É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí, ÇëÏ áã ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÝ ¿³Ï³Ý 
³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ·áñÍÇùÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý íñ³: ²Ûë ¹³ë³Ï³ñ·Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ÛÝ 
·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÇ 
ÑÇÙ³Ý íñ³, áñáÝó ·Íáí å³Ñ³çíáõÙ »Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ áã ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñ Ï³Ù 
»ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñª ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

 

2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ µáÉáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ã·Ý³Ýßí³Í µ³ÅÝ³ÛÇÝ 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ, Ùáï³íáñ³å»ë Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ¹ñ³Ýó Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ: 
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 30,879 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáí (2015Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµª 30,903 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ã·Ý³Ýßí³Í 
µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ áñáß»É: 
 

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ 
ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ïïñí³Íùáí: ¶áõÙ³ñÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ íñ³: 
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï 2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ      

- ä³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ -  23,239,518  23,239,518 
 

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ 
ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ïïñí³Íùáí: ¶áõÙ³ñÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ íñ³: 
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï 2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ  

- ²Í³ÝóÛ³É ³ÏïÇíÝ»ñ -                  393                   393 

- ²Í³ÝóÛ³É å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ -  (5,440)  (5,440) 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ      

- ä³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ -  14,029,206  14,029,206 

 



§ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ¦ ö´À 
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
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Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ³Ûë ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ³ÛÝ Ùáï³íáñ ·ÇÝÁ, áñÁ 
ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ ëáíáñ³Ï³Ý ·áñÍ³ñùáõÙ Ïëï³óí»ñ ³ÏïÇíÇ í³×³éùÇó Ï³Ù 
Ïí×³ñí»ñ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý ¹ÇÙ³ó ã³÷Ù³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÏáÕÙÝ³Ï³É ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ãå»ïù ¿ ¹ÇïíÇ áñå»ë Çñ³óÙ³Ý ·ÇÝª ³ÝÙÇç³å»ë ³ÏïÇíÝ»ñÇ í³×³éùÇ 
Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:  
 
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ½áõï Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
½»Õãí³Í Ñáëù»ñÇ Ùá¹»ÉÝ»ñÁ, ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÁ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ 
³éÏ³ »Ý ßáõÏ³ÛÇ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ·Ý»ñ, ̈  ³ÛÉ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñ: ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñáõÙ 
ÏÇñ³éíáÕ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý éÇëÏÇó ½»ñÍ ¨ 
»É³Ï»ï³ÛÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, í³ñÏ³ÛÇÝ ëåñ»¹»ñÁ ¨ ³ÛÉ ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù 
û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ½»ÕãÙ³Ý ¹ñáõÛùÝ»ñÁ, å³ñï³ïáÙë»ñÇ ¨ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ·Ý»ñÁ, 
³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÁ, µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ¨ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ÇÝ¹»ùëÝ»ñÇ ·Ý»ñÁ 
·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëï³Ý³É ³ÛÝ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ, 
áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ·ÇÝÁ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, áñÁ 
Ïáñáßí»ñ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó §³ÝÏ³Ë ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ ·áñÍ³ñùáõÙ¦: 
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