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(3nltrhpuLqh, qupqurgrluL
FudLbLnndubn pnrlup!b1nr npn2nLdp qulrju-rLL!{nn{u6
nnurlluru{bu Lnp durLlurp4uJ! Lruluhn{b1nL L1 hnuquJL dnr1nr.fu4uluL pu.rt_rL1 4u.rntrulnL

!n

nurqtl.u{urpnLplu,rdpr

Purllp trbplulnrdu FLnFurqn{nr

!

npqbu qurhqutrnrlu-rlu.rL qnp6blun6ntl

!unut{u-rp{nq, prulg [r trnpurJnL6nLplnrLLbn qhnuJnnrl, tru]tuuJdbntrnturqurL nL pur+utrghqnqajurtr
uLlqpnrtrpt bnn{ qnFdnl $htrutruLlLlurL huur.nuurnLplnrL: Putrlfr lunnhn4h rl2u!u6
nuqdurrlurnnLprurln hturlurqLuuru.rufuutr 3nLLfrpuLlfr qnp6nrUbnrqurl hfrrltru.rQurt nrtrtnrp1nrtrLbntJ
btr dtulpLu6Lufu pfrq!bup h ugulgnLqntu0 +npn U Uhthtr 6bn!up!urmfrpnLgu_rlp:

1.1.4. lilnflu1!n4fr

PJrqtrhu]r hurrlunnrn hqurnurqhnE

P[qhbuJr hnrrlurnnrn trquFurqhnp

FUL!L

frprLrllurLugLnLrI

|
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opbLurpnrplurlp uurhriutr{ud qnp6u.,nnqpt bn, rlu.rutrutlnpurqbu.

Ufgngtbplr tbpqprur{nrrl

FuLq[ $hqiququiL tr
tut{ulr4Lbp
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frput{upLrLu-rllurtr urtrdurtrghg ptr4nLtnL[
4pudn{ tr urnmundnUpn{:
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dLutllbLntqfrtr
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gquJhurt,

lrurnqbnF L

urrt ub[uFu2lunLrlhhn
'rhfngtbnh
Fu.rLqL hnuqurLgthd
phqtrbuh {uptlurL{npnul tr. u.rquhnrlnr.Ll (bnuJ2luhpLbnh
urpurJu4pnul, rfruruuupryaullfrtr urqnb4hLrhrltrbn, {up11u4[rL q6bp, o{bn4nu]got bn,
purtrlu1frl bpur2|ufrplbn U gurqunnhtrq): 3nLtrfrpuLlp rfrnpp
dfrgfrL pfqubufr
nnqbu urnultrurhbpp nurqrlur{u,rpnqqnLtr:
{urnqur{nndurtr qurnqurgnrd! 4huurnqnrd
3n&fpuLll r.lnrugurpllnLrl
phqlbuh
2nr!u4h nlunr luuhnnrplnttrbnh
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!

unurtrdLu.rhurullnrl.alnLLtrbpfr hfrduL

I

qlu, hufu,tunn4Ubnh lnLlpbur
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h

fur.lpfr hurdup hLurnnLtl

rl2nr!{ur6 r{up!urlfrL 6pruqpbp:

-

I FurU![r pfqLbu ou]qdu{u.,nnrpJr.lt
urrurrtiurhbnp nqqnLp1nrL: 3nrtrhpurt,qir unugLullnul t htrlqbu t ultlr.nuLiu1htl
utqurnn4urlluu {Up!bp, u4Lqbu h nt Lqurmll]qu4htr, bpp qnulurpp qurnhh t uuurt rut
gurtJqu.,gr!6 uqurnnqurllurtr trqururuLlh hurJup' {bnurtlnnnqdurt, pd2qurqurtr,
6Lurl.,hnp4urllutr qurd urJl 6urtuubnn hnqulnL lurJ I uqpurLpLbp qLblnL hurlup: purLlp
upudtr-r4pntll I l-rurtr hfrqhnpEpulfrtr {uplbp ptrullbft utr2upd qnqp, pfrqLbu lnrupLr]dp
qLblnL, llunnLgu,rqurublnr quJJ qbnurLnnnqbtnr hurdun, LuqmnqurnqEF, nuqnr qnur{n{
uLu!ptu6urfu pfqlbufr qurpqugntdp hu.rLqfruuLnuJ

t{up!Ep:

Puttt[tu1]ttt

r[nputgnrft bp]t lrJrur\urtugnLrI

Pu!!p 2003 prlu!uUhg

uLtuLu6 LUtrqrldurqgnd

t

nrLh ubrturqurL h
urufru uqLuhnt{bt purtqh

pqFuqgur1hu hu,2h{t,En

I

Fublg
purtrlbpnul, frLp

SWIFT Uhrurqqu.,lftr hurrlurlurpqfrL:

rJfr2Luqqu4fri-r
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hur6urlunnr}Lbnh {6urnu,hur2rlunqulhtr
uulr.!uurnqnrdo gurtrqurgLud u.rpdnqpn{ h {6upu.|frL qnp6fpn{:
hLrr.rnurqnnnLprnLL

-

FrlLq0 $hqlqurtlu]l urLdutrg 4nurdurqul
urnuJlurnqnrd

"3nLLfrutapf

>

gnfuruLgnLdlbpfr 6urnu{nrpjnLt
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4nudurqurL qhnfuLutrgnultbpfr rlfrguqqrL4frL hu/tluqu]nqh

dftgngn{:

allururnh\ Durnuhnh mnurdur1nnrd h uquuunllnld

-

3nrl,rftpLulttlt-r frp hLr6tufunp4Lbp[rL u]nurrr.lnqnrd

I tabrluluL

ArCa {6urnulht/ hurdurlupqfr
prunubn, hlrLqbu trurh Visa lnternational purnLnLn: 3ntrhputr!p ubrfrLu!urL qnngbuhtrqLqhtr
qbtunnLh dhlngnq pn4up!nrJ I Lutr Visa gu{urrhtr punmbn:

thuurndnupn{ h uFdtpqabln{ qnpdurpptbn quf pFnpbnur.tht

-

FUUII lLrutupnLd I uptrupdnqpf

uunp nr 4uJ6Llnph

I

6u

rJnr.p1nrtbn

urndbpruabnn{ qnn6unptrbn:

qndnrhurt dunurjnrprnfttrhnh
lhdurg {6uFnrdhbni [hl}nrhnru

-

3nLtfpLr!!L nrLft

Lln

ntLul

urLLl6urn unLluuJ+n{nul

i

L{6upnrfLbp[r 1tr4nrULJurl, hurrlurllurpq: <u]6urtunn4trbnhtl
UNIPAY llnrjnrLul r{6urpnLrlUbnh purnm, nnh qnur tr2rlr!6 t

urtrhpuldb2u tabqb!uLn{nLplnLtrp hur6urtunnqUbnh hur
L{6upnrdLbp !uLrurpblnr

h

huprlurpurtlbLn

!t[nrhntf

hurduhn dL!ongdu,!
Lquruurqnq Furlq[ fupulnrLl I hunqbnh, mn$pbnh, dblurpu.rfUbpqfulfr,
hEnufunuu.rr{urpdf Ll uJt hurLnurjhL 6u.rnLu,|nLplnrLt-rbpfr 4hdurg $hq}qurqul U
<ur6utunn4trbnhL {6qrnurhur2qurnquJhL 6urnu{nrplnLLtrbnh

ftpu{upuLutluL
Ll.Jl

h

udu]n:

<urtnu1h! 0u!nu{nrp1nLttrhpJr 4Jrdrug rl6nrntrbnh

-

urn unuq

dunu{nrpjnrtt

Lu!6urtrgfrg 116urnlbnh nL4nrtrnrJp:
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3nLLfpLrLlL fpurlurlugLnrLl

I

hu2r{tr-rpllur-4purrlurpQrtu4ittr

hudutunn4trbnh hurdurn' hur2hqLbnh pu.,gnrd

ur4uuLlplnLrl
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uLtu.,uurnqnrU, 4nuUunqlurlhl.,
qnp6upptbp, bnur2tur!4nnurqnbnh mpr,uduJ4pnul, hl,qurun, qnn6urnpubn urndbpqpEnh hbu

bt urrtL: 3nrLhpuLqn Lurh

6urnu.lnLp1n rtrbn
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durongnrd
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pu,rrlu-rpurgftrEpfrt-r,

npnlp

ogoLlnd bL qbrnuquJL unghurturqur! oFurqnEnhg:

-

-

t

nhUtnbpLbur FurLq
<ur6urtunn4D huUurqunqo t-rLufuuruEu{Lr6
hLLnbpubu gLutrgh
dfpngn{, unuLg PUL! hur6u.r[ub1nL, hnr6ufunp4Lrbpfr puL!u1ftr hur2fr(trbpfr llunutlupdtrL,

fluEpLburfr 'Jhfngnq pufrqu]rhtr hur2qh pulqLlurdplbn uuurtrurlnr
hnurqurLugLbtnr hurlurn:

h

{6upntftbp

-

3n rhFrltUqL hn huJ6ulunnqtrblhtr unu2uplnrd
lnhqurqu4rlurd

l

rhntthq{nq uLhurLrurlutr quhr.lrnElEp

hurunltl qurnnrgquJd u,trqLnurtrq uuJfurdpnrd' purtrqurndEp hnbntr

nr

thuuururpryabpp r4Llhblnt hu.rrlulp:
3nrLhpurLq1

lunnqbl I

tuJrL uu.lr.Uuunqdurtr gurLgi Cutrqn (u4uruLrLrLfr

l-bnLu4fU nLrpurpuqf hurtrnurqbmnrplnrl.rnrd hhrlLbt t h lu.rnurL{upnLr.l t
Luh LbpQulugnLglnL;qntL OnLuuruLrur!f rluJ2trnrqurL LInuqquJ purrlupnLd:
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(ulLpuqbunLplnLLnrd h
46 LIuruLu6lnLrl, hLrulbu
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{un.nh'J'
{urnqn.n
u:Lou,6)
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urqsthtlt
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uq'rh{trtnh
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(urnqlu

ut our6r

ujLqur6)

190,597,179 202,721.471

185.396,089

158,139,860

143,443,934 156,600,173

133,0)7,017

11A,730,169

75%

77%

72%

75%

1.1.5. flnrplpQn4|r quqduqbnqurqurt, qurnnrg{urd![
purLqh quqdurqbnu.turquJL Ltu,nnrg{r!6p0 LEptlu-rlugLlu6l unqL Uq4urqnh
<Lurlbtrlurd

1.2

t

nrJj

lilntlurpln4ft

tr qurpurrurnnrlubplrt untrl{nq nlrulbplr hurrturnnrn hlrupruqfpp
9nlnrplntL nrLbL rlfr 2upp nfruQulfrL qnndntrtrbn, npntrp hurmnrll btr unUtr Uqrlurgph dhrngnL.[
urnurlurntl{n[ ulu]frmuundubfrnrLJ Lbn4nnrdtrbnhlr: IbnqnntLbn0 qbrap npn2nLd llulurglbtr'
thnLlhL qhmurqgbln{ LbnqnnrdLbnh ptrngpp Lr 4puLfrg plunq hhJtrurqurL nhuqbn0' bttrbln{ hnEtrg
Llnp6frg, bquLnu!!bpfrg, SfrLuLur-u!rLrL nEunrnuLbnhg, nfullfr tr!uLnrlurJp hutl{ur6ntplutr
uuLnf6utrfrg tr u{t qnn6ntrubnhg: npn2nLrl lu4ugUblnLg unu]g guLlugu6 Lbpqnn[ qbup b
Lurtuuulbu 6uJLnpurtrur utuI u.lu]nuurmndubnnLd trbnqnnuJt bnh hEm !uq{ut nfru!bpfr!:
(3nrtrhpuJLq, FCC-hU du]ulurqnnurqbu, LbphuunnLtl
lJurnph LEplulLuglntLl btrp pullb1frL,

I

[

nfu!bpp, pu.rllln(l u.rn!u nfru!bpfr lur.hrJuL h LLlurqbg ulr rJbfuLr!frqrllbpp:
PLutr!! frp qnndnLLbntp1u.,tr ltrpurgpnrd unir${nLLI pu!!u1[rL qnp6nrLbnrBu]tr0 trbnhurLnnrq
nhuqbnh hbrrr, nnnug qurnurrlurndurL hurJup urnlu bL puqunun nbun$uLbp h rJbfuutrfqLlLbp:
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Pultlft

tln4Llfrg

unu{bt lurqurL nhuqEf

bl-' 4hulurnqqnrJ'

.rupltulJrh

nfutlp.

PLutrlfr {LrplunnLUbpf lnrlLlfg qulduLLrqpu{hL quntnur{nnnpjntrLbnh
tqurmurnnujo, hlfn qurnn[ | lruqbu urq4bl pu]trqh qnninrLbnrpJurtr +u, U urnu2urgLbt mugnqhf
6tufuubp, npnLp pugu-ruur!urL Llutr4purlunLu! putr!fr 2uhnLlpfr t[u:
(3nLtrhpurtq, FFC rlLrplurJfrtr u]nnm$b[ purqurqulhL 4h{bnuh$hqug{md
h
bf th
qu-rpnLtrurtlnL lun2np lbLupnUugnLdLbp: ttuplu{npduL qbpullul ntrlrlnrgnLLtrbpL btr
hurtr4huurtrnu.l u-rLpudufu rlurnLlr!{nnnrdl nr OUa {urnqbnh Lnpu.rrJu.rrpnulp: UJtrnruidbtru{hLhrl
FurLqh qnnu$btnd urnl.lur bL ,ur2lurlunq urqoh{trbp, npnLp h pLlLlfr hturJup lupnq btr
hurlhuurtrurt qnLnbLghut LlnnnruLntrbnh urUrJnrn:
(utluldrqtr purtrtlfr rlup!urlfrtr qnpu$bfi nfullulLnLplurtr qbntnr6nLplnrLtrbnh FurLqh u{nnuSbt1
nrtrh hbtnlrJut qunnrg{u6pp 30.06.201 8p. 4nnrp]urUpl

t
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(uq.
tl2luuru nr[
uq mh {r bn

Qur2iu urLnnrt
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4pull.j

uquhr[]bn

uql,h {trbn

3u6p nfutl

uhrht

Pupdp nfuLl

nhuq

qunqbn, u44 p{nrd'
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2.

nEqft 4bU utU Ep frtr

U.rt<

bnqnLbnh

nbqf4E!uLbpfttr

Ctr4ur dbtr

[,rfurdu-rdnrtru.r!

I

83,976,19s

6,683,666

90,659,861

10,506,299

8,605

53,717,027

2,596,459

10,514,904

s6,313,486

pLut!h rlurnqu{htr nfu!p pUnpuqpnl gntgurLfr2LbpU nrlbL hbmtrlul ubupp:

ttunqbnh qdn{ quhnLuutu$nLry/6L4hu!nrn {u,nqbn =7 .48

%

9ur2[uuranrl r{up!bp/[t 4hurtrn$ qurnqbn =42.4%
Qu2fuuLnnq {upqbph quhnruu/0L4hurLnLn quruthl.nul = 25.59%

<Lr!nur{nn qnnnruuubpft hu.rurn{ quhnuru/rur2tuurmn[ {urnqbn = 33.22%
dLuhngpfr 6u6llrlurtr qnpdurLlfrg (qnLu qnn6urnLurl]u.rl bqudnLuUbn+qurhnLuuf urnb46rluL
6urtuubn)/{L!nqbnhg qnun !npnLuun =97.8%
.turnquriht, nhuqn{ 62qnu{ur6 qn!o uqnuL!JhL durndur =0.37%:
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u.r2fuuphuqpullu.rtr

ubqdbluLbnh q6n{ ElL4nrLbfi nf u!f qnLJuntrbnh uurhdurlurlur+bn:
'Ldrltr nhuqbno qurppbpu.rpu-rp qbnurhuqqnd
bLr h 4puLg lurnu-r{urpnLdp blptlllur I qbnurlru.{dLlt,
uurnbqurL l.truU urrlbth hur6ruluurqh qunLlu.r6pnq: Cuu urqnurLpurobuurqUbFh, utrubunLpJurtr
6jnrlbnh Ll bnqnfrbnh qunquJjht, nhuqh uurhdu]lrurtur+bnn huruLnurLnqnrJ U urlhnudb2mnlplurtr
4bqpnLLl Llbpu-rL14{nLd bL FurtJqh tunphp4fr llnrlLlfrg:

u.puupdnrpulfrtr nfulg !upnr1
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urnurlurtrurt FurS 4hnpbnh u]nllurrnrpJuJL qbqpnLf lllnluurndEph
l.numurlnujtrbnh Lup4lnLl-rpntLl: Fulqn J urnunudnrpu4frL nfulp qurnut{urpbh(pruquLh! gu6p)
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puruh nn purLqnrd uuhrJuL{ut bL urnuurFdnrpurrhL FLrrS 4hpphnh

urnu{btu4nUL u u hrJutru-r1u rJr bp:
Snqnuuryrnllh nlruQp lupnr1
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ftrbt 2nrl.{u.rlnrd qnpdnrl L-nnlnuur4pnqpLbpf tlLnpnrLl
{nfnfunLplutr: purLqh qnbpb pnlnp ullofr{LEpL nL qurnuurqnnnrgnLtrlbpp gfrpuLlu6
unqnuu[nnrJlnq bL: Ujt]nuuubuu4htrhLl u{u 4bqpnr Uu qunn[ bl-r urnugurlurl
nhuqbn qulrtL.lurd puL!fr ullLnf{Ubpf U ulurnmur{nnnrplnLLtrbpfr dLurtl4bLnur;trnrplnrLLbnh
u-rt-rhudurqumuu[uu.rt np]urtr hbu: FullnLrl unlLu EL r{bplnLdntpnrLLbp puur npntrg 2nLllu4uqu.rtr
unqnuur4nnUptrbnh qunnrtl rnumurLnrJlJbpp llurp6urLI!bur hu-rllrr{u6nrd FrxLqhL qhuJugUEL
hbmhuJtrp

unuL{bluqnLlLp 100 dfr 4purl t{Luru:
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durdqbuu{Lnlpjnrutrbnh 6bnp{ur6pLbnh qnur uuhrlutrrlur6 bL uJnur{duqnqtr uurhrlurlurlul1hbp:

+n+nlunpJrutr nfrulp, npf qu-rur6tun qu]nn1 btr hurtr4fruuLul
onbtru4nnp1urtr +nlhntunrplnrtrLbnp, npnlp lqurq4bL htrlqbu FurLqh qnp6nLtrbnLqutr, ur1trulbu lt
2nrqurjnrd uhnnn hnL!{f6url1f rlpu: LJhurdurlurLurl.t hup! | 12b1, nn +n+ntunrpjnrtrLbnp lupnr1 btr
urq4h lrurL ulurnuuLnn ubpf qput[nLguL tr uprynrlpnLrI' frpug{bfrnLgu! fuur:
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alurnouundublhtr untrl[n1

nlruQhpp.

FurLqh qntdhg u,nur{E1tLu!uL qurpurr,utnndubpfrt-r u-rnt-r1{nrl nfrullbn btr 4hnunq{nLrI.
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'lupuururnLlubpfr hprlg{bthnrplutr nhuq0, nnn qurnnn urnurturLurl 2nrllLulnLrI dhuL{np{ud
hnuqlt6uqh qmnnrq +n+ntunrpjurL quJ purLqh $htrurluuqurL rlh6uqh {urmpurnu.,gLlurl.,
hbrtrqrLpnq: Un4jnrtJpnLd' qtupuLuurndubpp qurnnq bL qnngtrbt hnbtrg qnurtnrpjntll0 U t/bnqnn4!
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hEu[urtrpnq, nnntJp qurnn[ bU fuulbu uq4{ fUtqEu pu]!Lth, urJuutbu h undbpqpbnh 2nrLtulh
ulpu, |!1qbu !utr (lluuptu!nrplu-rL LInu upurupdnqpn{ uptnu.rhulm{urd urqmhqtrbnh U
ulurnlnurqnnnLplnrLtrbpf nfu!f n1 u.luu2ur6 qurnu.r{urnnrJo, urnmurndnqpn{ urnmurhu4uqur6

Upmupdntpu.rl[rL

qurnururunuubnnul Lbn+nnrltlbnh dnu hnbug urnurlurnq{Lld qnp6frpfr rlEpLupbplurt n, pur{urnlln
mbqbqurg{L!6nLpJnrLE: OpfLur!' UIIL 4nlurpfr updbqptldul-r r}bulpnrd LEn4nnr11 !nrtrbLur npn2u!fr
qnnnrutrttrbn: Lbn4nnm tlunn4
!pb1 Luh LupuLrpdnrlp! {nfuuLultJLutt hbm[uJtpnq nnn2urqh
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4nudh +nluurtrurq uru dudurur!tl:
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unLugur!u1 2nrqurjnrJ qnn6nq unLlnuurlnnrlpLbnh tlunnrl.l
+n+nluntplurtr urp4lnLLpntLI: UJL qu.rfnq urq4b1 quprauonrJufr bLlurLltnurpbpnrgurtJ, 4nu]lrg
qpu{nqayLuL h hnu-'grlbthnrplurL r.|Ilu, pur!fr np r4upuruunrlufr qfrLtr nL b!u-rrJrnurpbpnLqnLLp
quU{nLLl btr rlfrrllutrgfrg hurlltr4urpd !urfu {u6nrpluL rlbg:
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Ibpllurlurgrlut nhuqbnhg lnrnurpuJtrrntnl Llr!nnq I npn2u!fr purguruuqurL Llq4bgnqarnrtr nrLbLurt
purlqh
htrfulbu
{ir6rut1[r, urltrqbu ( 2nLtlulnLrJ u]nqu, hnLlqh6urqh tlJlu' r.rp4lntLpnL hurlgbgLbtn{
FurLqh qnldhS umurLdtrur6 qLrpmu{npnLgnLulbpfr 1luuupriutrp qud 2nLlu1nrd
rqurnmumnduEnh

qLf

fpugr{bfnLplLuU urul.idurtr0: Ujtrnrur btrurltrh{, hur2rlh urnLbtn{ FuJLl.i'qhL
hur urqurnqh UEFqu qulqurgnrJlrbn0, FurLl.th {up!u{npLlurt gurdn nhuqujhL tr qqnr2L!{np
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Փ ոփոխված է
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտահերթ ժողովում 25.06.2002թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտահերթ ժողովում 18.08.2003թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտահերթ ժողովում 21.04.2003թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտահերթ ժողովում 20.08.2004թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտահերթ ժողովում 14.10.2004թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտահերթ ժողովում 26.01.2005թ.
Բանկի բաժնետերերի
ժողովում 14.02.2006թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտահերթ ժողովում 10.01.2007թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտահերթ ժողովում 01.08.2007թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտահերթ ժողովում 05.12.2008թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտահերթ ժողովում 05.12.2008թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտահերթ ժողովում 18.03.2010թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտահերթ ժողովում 29.04.2011թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտահերթ ժողովում 21.07.2011թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտահերթ ժողովում 01.06.2013թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտահերթ ժողովում 21.10.2013թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտահերթ ժողովում 12.03.2015թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտահերթ ժողովում 26.12.2015թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտահերթ ժողովում 26.04.2016թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտա հերթ ժողովում 30.08.2016թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտա հերթ ժողովում 16.12.2016թ.
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր
արտա հերթ ժողովում 18.01.2017թ.
Բանկի բա ժնետերերի տարեկան
ընդհանուր ժողովում 20.06.2018թ

Փ ոփոխությունը գրանց ված է
15.08.2002թ. թիվ 551Ա որոշմամբ
10.10.2003թ. թիվ 1/381Ա որոշմամբ
17.06.2003թ. թիվ ------- որոշմամբ
14.10.2004թ. թիվ 1/618Ա որոշմամբ
29.12.2004թ. թիվ 1/785Ա որոշմամբ
25.02.2005թ. թիվ 1/101Ա որոշմամբ
25.12.2006թ. թիվ 1/1401Ա որոշմամբ
26.02.2007թ. թիվ 1/224Ա որոշմամբ
28.12.2007թ. թիվ 1/1579Ա որոշմամբ
12.02.2009թ. թիվ 1/139Ա որոշմամբ
16.10.2009թ. թիվ 1/1311Ա որոշմամբ
24.03.2010թ. թիվ 1/240Ա որոշմամբ
02.06.2011թ. թիվ 1/574Ա որոշմամբ
31.08.2011թ. թիվ 1/976Ա որոշմամբ
20.08.2013թ. թիվ 1/721Ա որոշմամբ
27.11.2013թ. թիվ 1/142Ա որոշմամբ
23.06.2015թ. թիվ 146Ա որոշմամբ
30.12.2015թ. որոշմամբ
27.04.2016թ. որոշմամբ
14.09.2016թ. որոշմամբ
21.12.2016թ. որոշմամբ
22.02.2017թ. որոշմամբ
----------------- որոշմամբ

1. Ը նդհանուր դրույթներ
1.1. <<ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ>> բաց բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ` Բա նկ) շահույթ ստա նալու
նպատակ հետապնդող ա ռևտ րային կազմակերպ ություն է:
1.2. Բանկի հիմնադիր փա ստաթուղթը սույն կանոնադրությունն է, որի պա հանջները պարտա դիր են
Բանկի բա ժնետերերի և կա ռավա րման բոլոր մարմ ինների համար:
1.3. Բանկը համարվում է ստեղծ ված և ձեռք է բերում իրավա բանական անձի կարգա վիճակ Հայա ստանի
Հանրապետության կենտրոնակա ն բա նկում (ա յսուհետ ` Կենտրոնա կան բանկ) գրանցվելու օրվա նից:
1.4. Բանկն իրա վունք ունի իրականացնել բանկային գործունեություն և օրենսդրությամ բ սահմանված
ֆինանսական գործառնություններ Կենտրոնա կան բանկի կողմից բանկա յին գործունեություն իրականացնելու
լիցենզիա ստանալու օ րվանից:
1.5. Բանկը երաշխավորում է իր հաճա խորդների բանկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների
պահպանում ը օրենքով սահմանված կարգով:
1.6.Բանկը պատա սխա նատվություն չի կրում իրա վասու մարմինների կողմ ից օրենսդրությամբ
նախատեսված կարգով հա ճախորդի հաշիվների կամ գույքի ա րգելա դրման, ա ռգրա վման, բռնագրավման կա մ
բռնագանձում տա րածելու հետ ևանքով հաճա խորդի կրած վնասների համար:
1.7.Բանկն իր պարտավորությունների համար պատասխա նատվություն է կրում սեփակա նության
իրավունքով իրեն պատկա նող գույքով (միջոցներով), եթե ա յլ բա ն նա խատեսված չէ Հայա ստանի
Հանրապետության օրենսդրությամ բ:
1.8. Բանկն ունի սեփականության իրա վունքով իրեն պատկանող գույք, օրենքով սա հմանված կարգով
գրանցված ֆիրմային անվանում և խորհրդանիշ, իր անվամբ և խորհրդանիշով կլոր կնիք` իր և Բանկի հա յերեն,
ռուսերեն և անգլերեն անվանումներով, ելքի ու մուտքի, ինչպ ես նա և դրամարկղի կնիքներ` օ րենսդրությամ բ
սահմանված կարգով, դրոշմներ, բլանկներ և համարա յին կնիքներ բանկի տարածքա յին ստորա բաժա նումների
համար:
1.9. Բանկն իրավունք ունի իր անունից ձեռք բերել և իրակա նացնել գույքային և ա նձնա կան ոչ գույքա յին
իրավունքներ, կրել պարտա վորություններ, լինել հայցվոր կամ պատասխանող դատարաններում:
1.10. Բանկի գտնվելու վա յրն է` ՀՀ, ք. Երևա ն, Կենտ րոն համայնք, Չարենց ի փողոց, 12 շենք, թիվ 53, թիվ 15: Բանկի փ ոստա յին հասցեն է` 0025, ՀՀ, ք. Երևա ն, Կենտ րոն համայնք, Չա րենցի փողոց, 12 շենք, թիվ 53, թիվ 1-5 :
1.11. Բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումն է`
հայերեն - <<ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ>> ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ռուսերեն - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ''ЮНИБА НК''
անգլերեն – “UNIBANK” OPEN JOINT STOC K C OMPANY
1.12. Բանկի կրճատ ֆիրմային անվանումն է`
հայերեն - <<ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ>> ԲԲԸ
ռուսերեն - ОА О ''ЮНИБА НК''
անգլերեն - “UNIB ANK” OJSC
1.13. Բանկի խորհրդանիշն է` կապույտ գույնի քառակուսի, որի ձախ վերևի անկյունը կլորաց ված է և
ծիրանագույն, որի մեջ գտնվում է դեղին հավա սարա կողմ եռանկյունի` համատեղված դեղին շրջանով, որի
մեջտեղում դեղին լատինատա ռ <<U>> տառն է: Ներքևում հա յերենով գրված է <<Յունիբանկ>> բառը:
2. Բանկի տարածքա յին ստ որա բաժանումները
2.1. Բանկը Հայաստանի Հանրապետությունում և ա րտասահմանում կա րող է հիմնել իրա վաբա նական
անձի կա րգավիճա կ չունեցող մասնաճյուղեր և ներկայաց ուցչություններ, որոնք Հայաստա նի Հանրապետությա ն
տարածքում հիմնելու դեպքում գրանց վում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանվա ծ
կարգով, իսկ արտա սահմանում` տվյալ երկրի օրենսդրությամբ սա հմանված կա րգով` պա հպանելով
Հայաստանի Հանրապ ետության օրենսդրությա ն պահա նջները:
2.2. Բանկի տարածքային ստորա բաժանումները գործ ում են Բա նկի Խորհրդի կողմ ից հաստատ ված
կանոնադրության հիման վրա:
2.3. Բանկի տարածքա յին ստորաբաժա նումների ստեղծումը, գրա նցումը և լուծարումը իրակա նացվում է
օրենքներով և այլ իրավա կան ա կտերով սահմանված կարգով:
2.4. Մասնաճյուղը Բա նկի ա նունից իրականացնում է բանկային գործունեություն և մասնաճյուղի
կանոնադրությունում նա խատեսված ֆինա նսա կան գործառնություններ, ինչպես նա և ներկայացուցչակա ն
ֆունկցիա:
2

2.5. Ներկայաց ուցչությունը ներկայացնում է Բանկի շահերը և իրակա նացնում
դրա նց
պաշտպանությունը` առանց բանկային գործունեություն կամ օրենսդրությամբ սահմանված ֆինանսակա ն
գործառնություններ իրակա նացնելու:
2.6. Մասնաճյուղերի և ներկայաց ուցչությունների գույքը հաշվառվում է ինչպես Բանկի հաշվեկշռում,
այնպես էլ դրանց առանձին հաշվեկշիռներում:
2.7. Բանկի տարածքային ստ որա բաժանումների ղեկավա րները նշանակվում են Բանկի կողմից և
գործում են Բա նկի կողմից երեք տարուց ոչ ավելի ժամ կետով տրված լիազորագրի հիման վրա:
3. Բանկի կողմից իրականաց վող ֆինանսակա ն
գործառնությունները և ա յլ գործա րքները
3.1. Բանկը բանկային գործունեություն իրակա նացնելու լիցենզիա յի հիման վրա ռեզիդենտների և ոչ
ռեզիդենտների հետ կա րող է իրակա նացնել օրենքով և իրավակա ն այլ ա կտերով բանկերին թույլատրված բոլոր
ֆինանսական գործառնությունները, այդ թվում `
ա) ընդունել ցպահանջ և ժամկետա յին ավանդներ,
բ) տրամադրել առևտրա յին և սպառողակա ն վարկեր, այդ թվում` տալ հիփոթեքա յին վարկեր,
իրակա նացնել պա րտքի կամ առևտրա յին գործարքների ֆինանսավորում, ֆա կտորինգ,
գ) տրամադրել բանկային երաշխիքներ և ա կրեդիտ իվներ (վա րկա յին նամակներ),
դ) բացել և վարել հաշիվներ, այդ թվում`այլ բա նկերի թղթակցա յին հաշիվներ,
ե) մատուցել այլ վճա րահաշվարկային ծառա յություններ և/կամ այլ կերպ սպա սարկել հաճախորդների
հաշիվները,
զ) թողարկել, գնել (զեղչել), վաճառել և սպա սարկել ա րժեթղթեր, նման այլ գործառնություններ կատարել,
է) իրակա նացնել ինվեստիցիոն (ներդրումային) և բա ժանորդագրական գործունեություն,
ը) մատուցել ֆինանսական գործակալի (ներկա յացուցչի) ծառայություններ, կառա վարել ա յլ անձա նց
արժեթղթերն ու ներդրումները (հավատարմագրա յին (լիազորագրա յին) կառա վարում),
թ) գնել, վաճա ռել և կառավա րել ստանդարտացված ձուլա կտորներ և հուշադրամ,
ժ) գնել և վա ճառել (փոխա նակել) արտա րժույթ, այդ թվում` կնքել դրամի և արտարժույթի ֆյուչերսներ,
օպցիոններ և նման այլ գործա րքներ,
ժա) իրակա նացնել ֆինա նսա կան վարձակալություն (լիզինգ),
ժբ) ի պահ ընդունել թանկարժեք մետաղներ, քարեր, ոսկերչական իրեր, ա րժեթղթեր, փաստաթղթեր և
այլ արժեքներ,
ժգ) մատուցել ֆինանսա կան և ինվեստ իցիոն խորհրդատվություն,
ժդ) ստեղծել և սպասա րկել հաճախորդների վարկարժա նության տեղեկատվակա ն համակա րգ,
իրակա նացնել պա րտքերի հետ ստացման գործ ունեություն,
ժե) իրացնել ապահովագրակա ն վկա յագրեր և/ կամ պայմանագրեր, օրենքով սահմանված կարգով
իրակա նացնել ապա հովագրա կան գործակա լի գործառնություններ:
3.2. Բանկը կարող է կնքել քաղաքաց իաիրավակա ն ցանկացած գործա րք, որն անհրա ժեշտ կամ
նպատակահարմա ր է բանկային գործ ունեություն իրակա նացնելու համա ր:
3.3. Բանկը չի կարող իրա կանացնել ա րտադրական, առևտ րային և ապա հովագրա կան գործունեություն,
եթե բանկերի համար դրանք թույլատրված չեն օրենքով:
3.4. Բանկը ֆինանսակա ն գործառնությունները կատարում է համաձայն ՙ Արժութա յին կարգա վորման և
արժութային վերահսկողությա ն մասին՚ ՀՀ օ րենքի պա հանջների:
3.5. Բանկն ինքն է որոշում ներգրավվող ավա նդների, իր կողմից տրամա դրվող վա րկերի, սեփական
արժեթղթերի տոկոսա դրույքները և իր ծառայությունների միջնորդա վճա րների չափը:
3.6. Բանկի և հա ճախորդի միջև հարա բերությունները կա րգավորվում են օրենքով և կողմերի միջև
կնքված պա յմանագրով:
4. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը,
այլ հիմնադրամներ
4.1. Բանկի կանոնադրական հիմնա դրամը կազմում է 20,489,652,500 (քսան միլիարդ չորս հարյուր
ութսունինը միլիոն վեց հա րյուր հիսուներկու հազա ր հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ, որը ներա ռում է տեղաբաշխված
172,886,525 /մեկ հարյուր յոթանա սուներկու միլիոն ութ հա րյուր ութսունվեց հազար հինգ հարյուր քսանհինգ/
սովորա կան բաժնետ ոմս` յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանա կան արժեքով և 32,010,000
/երեսուներկու միլիոն տասը հազար/ հատ արտոնյալ հաստատագրված բա ժնետոմ ս՝ յուրաքանչյուրը 100 /մեկ
հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանակա ն արժեքով: Բանկի լրացուցիչ տեղաբաշխման ենթա կա հայտա րարվա ծ
3

սովորա կան բաժնետոմսերի քանակը կազմում է 526,110,475 /հինգ հարյուր քսանվեց միլիոն մեկ հարյուր տա սը
հազար չորս հա րյուր յոթանասունհինգ/ հատ` յուրա քանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվա նակա ն
արժեքով:
Ընկերության կողմից արտ ոնյա լ հա ստատագրված բա ժնետ ոմսերի տեղա բաշխման կարգը, պա յմանները,
վճարվող շահութաբա ժինը և լուծարային արժեքը հետևյալն են.
արտ ոնյալ հա ստատագրված բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութա բաժնի չափ ը հաշվա րկել
տարեկան 12% տոկոսա դրույքով`այդ բա ժնետ ոմսերի ա նվանա կան ա րժեքի նկատմամբ,
արտոնյալ հա ստատագրված բաժնետ ոմսերի վճարման ժամկետ սա հմանել տեղաբաշխման պահից 1
ամսվա ընթացքում,
արտոնյալ հաստատագրված բա ժնետոմ սերի դիմաց վճարումը նախատեսել դրամական միջոցներով,
անվանական ա րժեքով,
արտոնյալ հաստատագրված բա ժնետոմ սերի լուծարա յին արժեքը սա հմանել ա նվանա կան ա րժեքին
համարժեք,
Արտ ոնյալ հաստատագրված բաժնետոմ սերի գծով շահութա բաժինները ենթակա են վճարման միայն
բանկի զուտ շահույթից և /կամ/ դրա հաշվին ձևավորված հիմնադրամներից,
Բանկի արտ ոնյալ բա ժնետոմ սերը ենթակա են փոխա րկման սովորա կան բաժնետ ոմսերի` մեկ արտոնյալ
բաժնետ ոմսը մեկ սովորական բա ժնետոմ ս հա րաբերակց ությամբ: Փ ոխարկումն իրականացվում է արտոնյալ
բաժնետ ոմսերի սեփականատերերի պահա նջով` ոչ ուշ, քան այդ պահանջը Բա նկին ներկա յացնելուց հետ ո
երկու ամսվա ընթացքում: Փ ոխարկման պահա նջ ներկա յացնելու ժամկետը չի սա հմանափակվում :
Փ ոխարկումն իրա կանացվում է Բանկի կողմից լրացուցիչ սովորական բա ժնետ ոմսերի տեղա բաշխման
ճանապարհով, որի արդյունքում արտոնյալ բաժնետոմսերը փ ոխա րինվում են նույն քանակությամբ լրացուցիչ
սովորա կան բաժնետոմսերով,
Արտ ոնյալ բա ժնետոմ սերի գծով շահութաբա ժինը` ամբողջությամբ կամ մասամբ, ենթա կա չէ վճարման,
եթե դա կհանգեցնի Բանկի տնտեսակա ն նորմատիվներից որևէ մեկի խա խտմանը կամ Բանկի ֆինանսակա ն
վիճա կի վատթա րացմանը, ընդ որում`
ա) Շա հութաբաժնի լրիվ կամ մասնա կի վճա րումը ենթակա չէ կուտա կման և վճարման հետագայում,
բ) Բանկի և արտոնյալ բա ժնետիրոջ միջև որևէ իրա վաբանա կան փաստա թղթով չի կարող նախատեսվել
որևէ սա հմանափակում Բանկի համար շահութա բաժնի ամբողջական կամ մասնա կի չվճարման դեպքում ,
իմչպես նաև որևէ իրավաբա նական փա ստաթղթով չի կարող նա խատեսվել այդպիսի սա հմանափակումներ
նախատեսելու իրա վունքի տ րամադրում արտ ոնյալ բաժնետիրոջը, բացառությամբ եթե սահմանափա կում ը
վերա բերում նէ սովորական բաժնետոմսերի գծով շահութաբա ժինների վճա րմանը: Ընդ որում, սովորակա ն
բաժնետ ոմսերի գծով շահութաբա ժինների վճա րման` սույն պարբերությամբ նժված սա հմանափակումը կարող է
վերա բերել միա յն այն ժամանակա հատվածին, որի ընթացքում ամբողջությամբ կամ մա սամբ չի վճարվել
արտոնյալ բաժնետ ոսին հասա նելիք շահութաբաժինը:
4.2. Բանկը կարող է ա վելացնել իր կա նոնադրա կան հիմնադրամի չափը Բա նկի բաժնետոմսերի
անվանական ա րժեքի ա վելացմամբ կամ սույն կա նոնա դրությամբ հայտա րարված լրաց ուցիչ բաժնետոմսերի
տեղաբաշխմամբ, եթե փա ստացի տեղաբաշխված բաժնետոմսերը լրիվ վճարվել են:
4.3. Եթե նախկինում տեղա բաշխված բա ժնետոմuերի արժեքի գումարը լրիվ վճարված չէ, ապա Բանկը
կանոնադրա կան հիմնա դրամ ը չի կարող մեծացնել ֆինանuակա ն միջոցների ներգրա վման հաշվին:
4.4. Բանկն իր գործունեության ֆինանuակա ն արդյունքներն ամփոփելուց հետ ո կարող է տեղաբաշխված
բաժնետ ոմuերի ա նվա նական արժեքի մեծացման միջոցով ա վելացնել կանոնա դրակա ն հիմնա դրամը`
ա) շահույթի մի մաuը փոխանցելով կանոնադրական հիմնադրամ.
բ) Բանկի զուտ ակտիվների (uեփական կապիտալի) ա րժեքից կանոնա դրա կան հիմնադրամի,
պահուuտային հիմնա դրամի և արտոնյալ բաժնետոմuերի լուծարային ու անվա նական արժեքների
տարբերության ընդհանուր գումարը գերազանց ող մաuը լրիվ կամ մաuնակի փոխանցելով կանոնադրակա ն
հիմնադրամ:
4.5. Բաժնետոմuերի անվանական արժեքը մեծացնելու միջոցով Բանկը չի կարող ա վելացնել
կանոնադրա կան հիմնա դրամն ավելի, քան ժողովի հաuտատած վերջին հաշվեկշռում կամ վերջին ա ուդիտ ի
արդյունքներով uահմանված զուտ ակտ իվների ա րժեքն է:
4.6. Բանկը կարող է թողա րկել և տեղա բաշխել ա րտոնյալ բաժնետ ոմսեր, որոնց տեսակա րար կշիռը
կանոնադրա կան հիմնադրամ ում չի կարող ավելի լինել 25%-ից: Ժողովը ֆինանսական տարվա /հունվարի 1-ից
դեկտեմբերի 31-ը/ ա վարտ ից հետ ո` ելնելով Բանկի ֆինանսա կան ցուցանիշներից, կարող է որոշում ընդունել
արտոնյալ հա ստատագրված բաժնետոմ սերի դիմաց շահութա բաժինները ոչ լրիվ չափ ով վճա րելու մասին:
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4.7. Բանկը, իր գործունեության ֆինանսա կան ա րդյունքներն ամփոփելուց հետո, կարող է շահույթի մի
մասը ներդնել կանոնադրական հիմնա դրամում ` ավելացնելով տեղաբաշխված բա ժնետոմ սերի անվա նակա ն
արժեքը:
4.8. Կանոնադրակա ն հիմնադրամի նվազեցումը կա րող է կատա րվել`
ա) բա ժնետոմuերի ա նվանա կան ա րժեքի փ ոքրացմամբ.
բ) բաժնետոմuերի ընդհանուր քանակի պա կաuեցմամբ, այդ թվում` o րենքով նախատեu ված
դեպքերում, դրա նց մի մաuի ձեռքբերմամբ և մա րմամբ:
4.9. Կանոնադրակա ն հիմնադրամի նվազեցման նպատակով Բա նկի կողմից բաժնետոմuեր
կարող են ձեռք բերվել միայն բա ժնետ ոմuերի uեփա կանատերերի համաձա յնությամ բ: Ընդ որում, ա յդ
նպատակով Բանկի առաջարկված բաժնետոմuերի ձեռքբերում ը Բանկի պարտա կանությունն է: Եթե
ձեռքբերման առաջարկված բաժնետոմuերի քանակը գերազանց ում է համապատաuխան որոշմամբ uահմանվա ծ
քանակը, ապա բաժնետերերից բաժնետոմuերը գնվում են նրանց առաջարկներին համամաuնորեն:
4.10. Կանոնա դրա կան հիմնա դրամի նվազեցման մաuին որոշում ընդունելուց հետո 30-oրյա ժամկետում
Բանկը գրա վոր ծանուցում է այդ մաuին իր պարտատերերին:
4.11. Բանկի զուտ ակտիվների արժեքն Բանկի կանոնադրակա ն հիմնա դրամի չափից նվազելու հիմքով
Բանկի կանոնադրակա ն հիմնադրամ ի նվազեց ումը կատա րվում է բոլոր բա ժնետ ոմuերի անվանա կան արժեքի
համամաuնորեն պակաuեցման ձևով` ա ռանց բաժնետերերին որևէ հատ ուցման:
4.12. Բանկի փաստացի համալրված կանոնադրական հիմնա դրամի նվազեցումը գործունեության
ընթացքում` դրա հաշվին շահութաբա ժիններ բաշխելու կամ այլ ձևերով արգելվում է, բացառությամբ ՙԲանկերի և
բանկա յին գործունեության մասին՚ օրենքով սահմանված դեպքերի:
4.13. Բանկում ստեղծ վում է պահուստա յին հիմնադրամ փա ստացի համալրված կանոնադրական
հիմնադրամի 15%-ի չափով, որն օգտագործ վում է Բանկի կրած կորուստները (վնասները) ծածկելու, Բանկի
թողա րկած պա րտատոմսերը մարելու համար, եթե Բանկի շահույթը այդ նպատակին չի բա վարա րում:
4.14. Պահուստային հիմնադրամը ձևա վորվում է Բանկի շահույթից` տարեկան արդյունքները Ժողովի
կողմ ից հաստատելուց հետո: Պահուստային հիմնա դրամ ին կատարվող մասհա նումների չափ ը սահմանվում է
Ժողովի կողմից, ոչ պա կաս տարեկան զուտ շահույթի 5 %:
4.15. Բանկն օրենքներով և այլ իրավա կան ա կտերով սա հմանված կարգով ստեղծում է հիմնական
միջոցների, արժեթղթերի, թանկարժեք մետաղների և արտա րժույթի վերագնա հատման, անհուսալի վարկերի և
դեբիտորա կան պարտքերի դուրս գրման ֆոնդեր (պահուստաֆոնդեր):
4.16. Հիմնադրամների ձևա վորումն ու օգտագործ ումը, դրանց հատկացումների կարգը և չափերը
որոշվում են Ժողովի կողմից:
5. Բանկի բաժնետ ոմսերը
5.1. Բանկի բաժնետոմսերը կարող են տեղա բաշխվել բաց և փակ բաժանորդագրության ձևով:
Թողա րկված բա ժնետոմ սերի տեղաբաշխման գինը դրա նց անվանա կան արժեքն է կամ Խորհրդի կողմ ից
որոշվող շուկայա կան ա րժեքը` բացառությամ բ օրենքով սահմանված դեպքերի:
5.2. Բաժնետոմսերի ձեռք բերման դիմաց որպես վճա րման միջոց կարող են օգտագործվել հայկական
դրամը, թողա րկման որոշմամբ նախատեսված և բանկերի գործունեությունը կարգա վորող օրենսդրությամ բ
չարգելված այլ վճարամիջոցներ: Թողարկվող բաժնետ ոմսերը կարող են ձեռք բերվել նա և
դրանք
բաժնետ ոմսերի փ ոխա րկվող պարտատոմ սերով փոխա րկելու միջոցով:
5.3. Թողա րկվող բաժնետոմսերի ձեռք բերման դիմաց վճա րում կա րող է կատարվել վճարման մ իանվագ
կամ տարաժամկետ (ոչ ավել մեկ տա րուց) եղա կանով, ըստ բա ժնետոմ սերի թողա րկման որոշման: Ընդ որում ,
լրացուցիչ տեղա բաշխվող բա ժնետոմ սերի ձեռքբերման ժամանակ պետք է վճա րվի դրանց անվանա կան արժեքի
առնվազն 25 %-ը:
5.4. Բանկի մեկ սովորա կան բաժնետոմսը տվյալ բաժնետիրոջ սեփա կանատիրոջը տալիս է Ժ ողովում
մեկ ձայնի իրա վունք:
5.5. Բանկի մեկ արտ ոնյա լ բաժնետոմսը դրա սեփականատ իրոջը Ժողովում տալիս է մեկ ձայնի
իրավունք, եթե քննարկվում են Բանկի վերա կազմակերպման կամ լուծարման հա րցերը, կամ Բանկի
կանոնադրության մեջ այնպիսի փոփոխություն կատարելու մասին հարցերը, որի հետևանքով
սահմանափակվում են ա րտոնյալ բաժնետ ոմսերի սեփա կանատերերի իրավունքները:
5.6. Արտոնյալ բա ժնետ ոմսերը սովորական բաժնետոմսերով փ ոխա րկելու ժամանա կ Բա նկը պետք է
մարի արտոնյալ բա ժնետոմ սերի սեփա կանատերերի նկատմամբ բոլոր պարտքերը կամ նրա նց
համաձայնությամբ պա րտավորվի վճա րել դրանք այլ ձևով:
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5.7. Բանկի բա ժնետ ոմսերը ոչ փաստաթղթա յին են: Բա նկն իրավունք ունի իր կողմից թողա րկված
բաժնետ ոմսերը և այլ արժեթղթերը տեղա բաշխել բաց բաժանորդագրության միջոցով և իրականացնել դրա նց
ազատ վաճառք ՀՀ օրենսդրությամ բ սա հմանված կա րգով: Բաց բաժանորդագրության ձևով Բանկի
բաժնետ ոմսերի տեղաբաշխման դեպքում Բանկի Խորհուրդը հաստատում է բա ժնետ ոմսերի թողա րկման
ազդագիրը, որը ենթակա է հա ստատման ՀՀ կենտ րոնական բանկի կողմից: Բանկն իրավունք ունի իր կողմ ից
թողա րկված բաժնետոմսերը և այլ ա րժեթղթերը տեղա բաշխել նա և փակ բա ժանորդագրության մ իջոցով` ՀՀ
օրենսդրությամբ սա հմանված կարգով: Բաժնետ ոմսերի տեղա բաշխման ձևը սա հմանվում է Բանկի ընդհանուր
ժողովի կողմից: Բանկի բաժնետոմսերը կարող են ցանկացած անձի կողմից գնվել, տնօրինվել և օտարվել ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
5.8. Բանկի կողմից իր բա ժնետ ոմսերը զեղչելը, գնելը կամ հատուցմամբ այլ կերպ ձեռք բերելը, դրանք
գրավ ընդունելով վարկ տալը արգելվում է, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:
5.9. Ձայնի իրա վունք տվող բա ժնետոմuերի uեփականատերերն իրա վունք ունեն Բանկից պահա նջել
բաժնետ ոմuերի հետգնման գնի որոշում և իրենց պատկանող բաժնետոմuերի կամ դրանց մի մաuի հետգնումը,
եթե`
ա) որոշում է ընդունվել Բանկի վերա կազմակերպման, նախապատվության իրա վունքի կաuեցման կա մ
խոշոր գործա րք կնքելու մաuին` ՙԲաժնետիրակա ն ընկերությունների մասին՚ ՀՀ oրենքի 61-րդ հոդված ի 2-րդ կետ ի
համաձայն, և նշված բաժնետերերը քվեա րկել են Բանկի վերա կազմակերպման, նախապատ վության իրա վունքի
կաuեցման կամ նշված խոշոր գործարք կնքելու դեմ, կամ ա յդ հա րցերով քվեա րկությա նը չեն մաuնակցել.
բ) կա նոնա դրության մեջ լրացումներ կամ փոփ ոխություններ են կատա րվել, կամ հաuտատվել է
կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ, որի հետևանքով
uահմանափակվել են նշված բաժնետերերի
իրավունքները, և նրա նք դեմ են քվեա րկել կամ քվեա րկությա նը չեն մաuնակցել:
5.10. Բանկից իրենց պատկանող բա ժնետ ոմuերի հետգնման պահանջի իրա վունք ունեցող բաժնետերերի
ցուցակը կազմվում է Բանկի բաժնետերերի ռեեuտրի տ վյալների հիման վրա, այն ժողովին մաuնակցելու
իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու oրվա դրությամբ, որի oրա կարգը պարունա կում է հարցեր,
որոնց ընդունումը կա րող է հանգեցնել բաժնետերերի իրավունքների` uույն կանոնա դրության 5.9. կետում նշված
uահմանափակմանը:
5.11. Բանկի կողմից բա ժնետոմuերի հետգնումը կատա րվում է դրա նց շուկայա կան ա րժեքով, որը
որոշվում է առանց բաժնետ ոմuի գնահատման և հետգնման պահանջի իրավունք տվող Բանկի
գործողությունների հետևանքով առաջացող փ ոփոխությունները հաշվի առնելու:
5.12. Բանկը պարտա վոր է տեղեկացնել բաժնետերերին` նրանց պատկանող բա ժնետոմuերի հետգնմա ն
պահանջի իրավունքի և իրակա նացման կա րգի մաuին:
5.13. Ժողովի մաuին ծանուց ումը, որի oրա կարգում ընդգրկված են հարցեր, որոնց վերաբերյալ
քվեարկությունը կարող է uույն կանոնադրությամ բ uահմանված կարգով հանգեցնել բա ժնետոմuերի հետգնմա ն
պահանջի իրա վունքի առաջացմանը, պետք է պարունակի uույն կա նոնադրության 5.12. կետում նշված
տեղեկությունները: Ծանուցումը պետք է պարունա կի նա և տեղեկություններ բաժնետոմuերի հետգնման գնի
մաuին, եթե վերջինu uահմանված կարգով մինչ այդ որոշված է:
Նշված որոշումների ընդունման պա հից ` 7-oրյա ժամկետում, Բա նկը պարտավոր է ծանուցել հետգնմա ն
իրավունք ունեցող բաժնետերերին` նրանց մոտ Բանկից բա ժնետ ոմuերի հետգնման պահա նջի իրա վունքի
առաջացման և հետգնման կարգի մաuին:
5.14. Բաժնետ իրոջ` իրեն պատկանող բաժնետ ոմuերը հետգնելու մաuին գրավոր պահա նջը, որը
պարունա կում է տեղեկություններ հետգնման ներկայացված բաժնետոմuերի քանա կի և բաժնետիրոջ
բնակության (գտնվելու) վայրի մաuին, ներկա յացվում է Բանկին` Ժողովի կողմ ից համապատաuխան
որոշումների ընդունման պա հից ոչ ուշ, քան 45 oրվա ընթացքում:
5.15. Uույն կանոնադրության 5.14. կետ ում uահմանված ժամկետի ավա րտից հետո Բանկը պա րտավոր է 3 0
oրվա ընթացքում հետգնել բաժնետ ոմuերը` հետգնման գրավոր պահանջ ներկա յացրած բա ժնետերերից:
5.16. Բաժնետոմuերի հետգնումն իրա կանացվում է uույն կանոնադրության 5.13. կետ ի առաջին մաuում
նշված ծանուցման մեջ uահմանված գնով, իuկ եթե uահմանված չէ նման գին, ապա այն uահմանվում է uույն
կանոնադրության 5.9. կետում նշված որոշումների ընդունման պա հի դրությամբ:
Բաժնետոմuերի հետգնմանն ուղղվող միջոցների գումարը չի կարող գերազանցել Բանկի զուտ
ակտիվների ա րժեքի տաu տոկոuը: Զուտ ա կտիվների արժեքը uա հմանվում է uույն կանոնա դրության 5.9. կետ ում
նշված որոշումների ընդունման պահի դրությամբ: Եթե բաժնետերերի պահանջով հետգնման ենթակա
բաժնետ ոմuերի գումարա յին ա րժեքը գերազանցում է այն գումարը, որը Բանկը կարող է տրամադրել

6

բաժնետ ոմuերի հետգնման համար, ապա բաժնետոմuերը հետ են գնվում բաժնետ երերի ներկայաց վա ծ
պահանջներին համամաuնորեն:
5.17. Եթե բաժնետերը համաձա յն չէ հետգնման գնի հետ, ապա նա իրա վունք ունի բաժնետոմuերի
վերագնա հատման պա հանջով դիմել դատարան` Բանկի կողմից բաժնետերերին վճարումը կատարելու
uահմանված oրվա նից 3 ամuվա ընթացքում:
5.18. Uույն կանոնադրության 5.9. կետով uահմանված հիմքերով հետգնված բա ժնետոմuերն ուղղվում են
Բանկի տնoրինությա նը: Նշված բաժնետոմuերը չեն տալիu ձայնի իրավունք, հաշվի չեն առնվում ձայների
հաշվարկման ժամանա կ, և դրանց ով շահութաբաժիններ չեն հաշվարկվում: Դրանք ենթակա են տեղա բաշխման
մեկ տարվա ընթացքում: Հակառա կ դեպքում Ժողովը պարտավոր է որոշում ընդունել նշված արժեթղթերի
մարման միջոցով կանոնադրակա ն հիմնադրամի չափ ի նվազեցման մաuին:
5.19. Բա նկի բա ժնետերերն իրա վունք ունեն օտարել իրենց պատկանող բաժնետ ոմսերն ա ռանց Բանկի այլ
բաժնետերերի համաձայնության:
6. Բանկի պա րտատոմսերը և ա յլ ա րժեթղթերը
6.1. Բանկը կա րող է թողա րկել անվանական կամ ըստ ներկայացնողի պա րտատոմսեր:
6.2. Բանկի պարտատ ոմսերի և ա յլ արժեթղթերի թողարկումը կատա րվում է Խորհրդի որոշմամբ, որում
սահմանվում են պարտատ ոմսերի մարման ձևը, ժամկետները և պայմանները:
6.3. Բանկի կողմ ից թողարկված բոլոր պարտատոմսերի անվանա կան արժեքների գումարը չի կարող
գերազանցել Բա նկի կա նոնադրա կան հիմնադրամ ի մեծությանը:
6.4. Պարտատոմսեր կա րող է թողա րկվել միայն Բանկի հա յտարարված կանոնադրական հիմնադրամի
լրիվ վճարումից հետո:
6.5. Բանկն իրա վունք ունի թողա րկել մուրհա կներ, չեկեր և օ րենսդրությամբ նա խատեսված այլ
արժեթղթեր:
6.6. Բանկի պա րտատոմսերի և այլ ա րժեթղթերի երկրորդա յին տեղա բաշխման արդյունքում նոր
սեփականատ իրոջ սեփականության իրավունքը ծագում, իսկ նա խկին սեփականատ իրոջ իրավունքը դադարում
է Բանկի անվանակա ն արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստ րում համապատասխան փ ոփոխությունը
գրանցելուց հետ ո:
6.7. Բանկի մասնակիցների ռեեստ րը վարում է Կենտրոնական դեպ ոզիտա րիան:
7. Բանկի բաժնետ երերը
7.1. Բանկի բաժնետեր կարող են լինել Հայա ստանի Հանրապետ ության ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ
ֆիզիկական և իրա վաբա նական անձինք` ենթարկվելով օրենքով և սույն կանոնադրությամ բ բաժնետերերի
համար նա խատեսված սա հմանափակումներին:
7.2. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր բաժնետերերի պարտավորությունների համար, եթե
այդպիսիք չի ստանձնել որպ ես երրորդ անձ կամ երաշխավոր:
7.3. Իրեն տեղաբաշխված բաժնետ ոմսի դիմաց վճա րում ը ոչ լրիվ կատարած բաժնետերը Բանկի
պարտավորությունների համա ր կրում է համապարտ պարտա վորություն նաև իր կողմ ից չվճա րված ներդրմա ն
սահմաններում:
7.4. Բանկին պա րտադիր ց ուցում տալու իրա վունք կամ Բանկի գործունեությունը օրենքով չա րգելված
այլ կերպ կանխորոշելու հնարա վորություն ունեցող բաժնետ երը(երը) Բանկի անվճա րունակության դեպքում
Բանկի պա րտավորությունների դիմաց կրում է(են) լրացուցիչ (սուբսիդիար) պատա սխանատ վություն, եթե
նշված իրավունքը կամ հնարա վորությունը ունեցող բաժնետ երը(երը) դրա նք իրագործելիս նախօրոք իմացել է,
որ դրա հետ ևանքով Բանկը կհայտնվի օրենքով սա հմանված անվճարունակության վիճա կում, այդ թվում `
կսպառի հիմնակա ն կապ իտալի զգալի մասը:
7.5. Ժողովում ձայնի իրա վունքից օգտվում են միա յն լրիվ վճարված սովորա կան բաժնետ ոմսի
սեփականատեր հանդիսաց ող բաժնետերերը:
7.6. Արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփա կանատերը Ժ ողովում ձայնի իրավունքից կա րող է օգտվել մ իայն
սույն կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում:
7.7. Բանկի տեղա բաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր
մաuնակցի (մաuնակիցների) պա հանջով Բանկը նրա ն պետք է անվճա ր տրամադրի ՙԲանկերի և բա նկա յին
գործունեությա ն մասին՚ ՀՀ օրենքով սահմանված տեղեկությունները, թեկուզև դրա նք կազմեն բանկային,
առևտրա յին կամ ա յլ գաղտ նիք:
7.8. Բանկի բաժնետերը պարտավոր է `
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ա) բաժնետոմսերի թողարկման որոշմամբ սա հմանված ժամկետ ներում լրիվ վճա րել իր բաժնետոմսերի
արժեքը,
բ) ձեռնպահ մնալ Բանկի հա ճախորդների և Բանկի գործունեության վերա բերյալ գաղտնիք հանդիսացող
տեղեկությունների հրապա րակումից կամ ա յլ կերպ այլ անձա նց դրանք հայտնի դարձնելուց,
գ) ենթարկվել օրենքի, այլ իրավա կան ա կտերի և սույն կանոնադրության պահանջներին:
7.9. Բանկի սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերն իրա վունք ունի`
ա) անձամբ կամ ներկայաց ուցչի միջոցով մասնա կցել Ժողովին` վերջինիս իրա վասությանը պատկանող
բոլոր հա րցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով, ըստ իր բաժնետ ոմսերի քանա կի` ենթա րկվելով օրենսդրությամ բ
և սույն կանոնադրությամբ սա հմանված սահմանափակումներին,
բ) ա նձամբ կամ ներկա յացուցչի մ իջոցով մասնակցել Բանկի կառա վարմանը,
գ) ստանա լ շահաբաժիններ Բանկի գործունեությունից առաջացած շահույթից` ենթա րկվելով օրենքով և
սույն կանոնադրությամբ սա հմանված սահմանափակումներին,
դ) ծանոթանա լ Բանկի հաշվեկշռին, ֆինա նսա կան և հարկա յին հաշվետվություններին,
ե) առաջնահերթության կարգով ձեռք բերել Բանկի կողմից փա կ բա ժանորդագրությամ բ թողա րկվող և
տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը,
զ) Բանկի լուծարման դեպքում ստանալ Բա նկի գույքի (միջոցների) իրեն հասանելիք մասը,
է) սույն կա նոնադրությամբ և օրենքով սահմանված կարգով օտարել կամ այլ ձևով այլ անձա նց
փոխանցել իր սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերը,
ը) իրա կանացնել օրենսդրությամ բ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:
7.10. Բանկի արտ ոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի սեփա կանատեր բա ժնետերն իրա վունք ունի`
ա) անձամբ կամ ներկայաց ուցչի միջոցով մասնա կցել Ժողովին` վերջինիս իրա վասությանը պատկանող
բոլոր հա րցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով, ըստ իր բաժնետ ոմսերի քանա կի` ենթա րկվելով օրենսդրությամ բ
և սույն կանոնադրությամբ սա հմանված սահմանափակումներին,
բ) ստանալ տարեկան շահաբաժին Ժողովի կողմից որոշված չափով և կա րգով,
գ) անձամ բ կամ ներկայացուցչի միջոցով մասնա կցել Բանկի կա ռավա րմանը,
դ) ստանա լ ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածով նա խատեսված
ցանկացած տեղեկատ վություն, թեկուզև դրանք կազմեն բանկային, առևտրային կամ այլ գաղտնիք,
ե) Բանկի լուծարման դեպքում մնացորդային գույքից ստանալ իր բաժնետոմսի լուծարա յին արժեքը, որի
որոշման կա րգը և չափը սահմանում է Ժ ողովը,
զ) սույն կանոնադրությամ բ և օրենքով սա հմանված կարգով օտարել կամ այլ ձևով այլ անձա նց
փոխանցել իր սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերը,
է) իրականացնել օրենսդրությամբ իրեն վերապա հված ա յլ լիազորություններ:
8. Բանկի շահույթի բաշխումը
8.1. Տարեկան գործ ունեության ա րդյունքում Բանկի ստացած համախա ռն եկամտի և օ րենքով
թույլատրված նվազեցումների դրական տարբերությունը` հարկվող շահույթը, ենթակա է հա րկման` Հայա ստանի
Հանրապետության հա րկա յին օրենսդրությա ն համաձայն:
8.2. Բանկի զուտ շահույթը որոշվում է որպես Բանկի ստացած համախա ռն եկամտի, կատարված բոլոր
նվազեցումների և վճա րված շահութա հարկի դրա կան տա րբերություն:
8.3. Զուտ շահույթի բաշխումն իրականացվում է սույն կանոնա դրությամբ և Ժողովի կողմից սահմանված
ֆոնդերի համալրման, ինչպես նա և սովորակա ն և արտ ոնյալ բա ժնետոմ սերի սեփականատերերին
շահաբաժինների վճարման նպատակով:
8.4. Բանկն իրա վունք ունի որոշում ընդունել (հա յտարարել) իր բաժնետերերին եռամսյա կային,
կիսամ յակային կամ տարեկան շահութա բաժինների վճա րման մասին: Շա հութաբա ժինները կարող են վճարվել
դրամով, ինչպես նա և ա յլ գույքով, այդ թվում՝ Բանկի բաժնետ ոմսերով:
8.5. Միջանկյալ (եռամսյակային և կիսամյա կային) շահութաբա ժինների վճա րման, շահութա բաժնի չափի
և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է Խորհուրդը: Տարեկա ն շահութաբա ժինների վճարման,
շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է Բա նկի բա ժնետերերի ընդհանուր
ժողովը` Խորհրդի առաջարկությամբ` սահմանելով նաև վճարման ժամկետը:
8.6. Բանկի բաժնետերերին շահաբաժիններ բաշխելն արգելվում է, եթե լրիվ չի վճարվել Բանկի
հայտարա րված կանոնա դրա կան հիմնադրամը, ինչպես նա և եթե տվյալ պահին Բանկի կրած կորուստները
(վնա սները) հավա սար են կամ գերազանց ում են Բանկում առկա չբաշխված զուտ շահույթի գումարը:
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9. Բանկի կառավա րման մարմինները
Բանկի կառա վարման մարմիններն են`
-Բաժնետերերի ընդհանուր Ժողովը (այսուհետ` <<Ժողով>>),
-Խորհուրդը,
-կոլեգիալ գործադիր մարմին` Վա րչությունը (ա յսուհետ ` <<Վարչություն>>),
-միանձնյա գործադիր մարմ ին` Վարչության նախագահը (այսուհետ` <<Վարչության նախագահ>>):
Բացի վերը նշված կառա վարման մարմ ինների` Բանկն ունի նաև գլխավոր հաշվապահ և ներքին
աուդիտի ստորաբաժա նում:
10. Կա ռավարման մարմիններ: Ժ ողով:
Ժողովի նիտերի գումա րման և արդյունքների անց կացման կա րգը
10.1. Ժողովը Բանկի կառավա րման բարձրագույն մարմինն է:
10.2. Ժողովները կարող են գումարվել հերթա կան կամ արտահերթ:
10.3. Ժողովը գումարվում է բաժնետերերի համատեղ նիստի կամ հեռակա քվեա րկության (հարցման)
կարգով: Հեռակա քվեա րկությա ն կարգով չեն կա րող ընդունվել սույն կանոնադրությա ն 10.1.1. կետի <<գ>> և
<<թ>> ենթակետերով նա խատեսված հա րցերի վերաբերյալ որոշումները:
10.4. Ժողովի անցկացման տարին, ամ իսը, ամ սաթիվը և կա րգը, ինչպես նա և ժողովի անցկացման մա սին
ծանուցման կարգը, բաժնետերերին տրամադրվող նյութերի ցանկը սա հմանում է Խորհուրդը` օրենքի և սույն
կանոնադրության պահանջներին համապատասխան:
10.5. Բանկը պարտա վոր է ամեն տարի գումա րել բա ժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով: Տարեկան
Ժողովը գումարվում է ֆինանսական տա րվա ավա րտից հետո երկուսից վեց ամսվա ընթացքում: Տարեկա ն
Ժողովը չի կարող ա նցկացվել հեռակա կարգով քվեարկության /հարցման/ միջոցով:
10.6. Տարեկան ընդհանուր ժողովից բացի գումարվող ընդհանուր ժողովները համարվում են արտահերթ:
Արտա հերթ ընդհանուր ժողովները գումարվում են ա նհետաձգելի հա րցերի քննարկման համար:
10.7. Արտահերթ ժողովները գումարվում են Խորհրդի որոշմամբ` սեփական նա խաձեռնությամ բ:
Արտա հերթ ընդհանուր ժողովի գումարման վերաբերյալ Խորհրդի որոշմամբ սա հմանվում է օ րակարգը,
գումարման ձևը` բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ կամ հեռակա քվեա րկության կարգով:
10.8. Արտահերթ ժողովները կարող են գումա րվել նա և Բանկի արտաքին աուդիտն իրակա նացնող անձի
կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Բանկի սովորակա ն բաժնետոմսերի առնվազն 10 տոկոսի
սեփականատեր հա նդիսացող բա ժնետիրոջ (բաժնետերերի) պահանջով, եթե պահանջը ներկայացված է
օրենքով սա հմանված կարգով, և ներկայացված օրա կարգի հա րցերը սույն կանոնա դրությամբ վերապա հված են
Ժողովի իրավա սությանը:
10.9. Բանկի աուդիտն անցկացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Բանկի սովորական
բաժնետ ոմսերի առնվազն 10 տոկոսի սեփականատեր հա նդիսացող բաժնետիրոջ (բա ժնետերերի) կողմ ից
օրենքով և սույն կա նոնա դրությամբ սա հմանված կարգով պահա նջ ներկայացնելու դեպքում Խորհուրդը
պարտավոր է 10 օրվա ընթացքում որոշում ընդունել արտա հերթ Ժ ողովի գումարման մասին և Ժողովը գումարել
պահանջը ներկայացնելու պա հից ոչ ուշ, քան 30 օրվա ընթացքում: Խորհրդի կողմից Ժողով չգումարելու
դեպքում Ժ ողովը կարող է գումարվել պա հանջը ներկայացրած ա նձանց կողմից` սույն կա նոնադրությամբ Ժողով
գումարելու համար սահմանված կարգով:
10.10. Ժողովին մասնակցելու իրա վունք ունեն`
ա) Բանկի հաuարա կ (uովորակա ն) բաժնետոմuերի uեփականատեր հանդիuացող
բաժնետերերը (անվանատերերը)` իրենց պատկանող բաժնետոմuերի քանակին և անվա նական ա րժեքին
համապատաuխան ձայների քա նակով,
բ) Բանկի ա րտոնյալ բաժնետոմuերի uեփականատեր հա նդիuացող բաժնետերերը (անվա նատերերը)`
իրենց պատկանող ա րտոնյալ բաժնետոմuերի քանա կին և անվանական ա րժեքին համապատաuխան ձայների
քանակով,
գ) Բանկի բաժնետեր չհանդիuացող Խորհրդի և Վա րչության անդամները` խորհրդակցակա ն ձայնի
իրավունքով,
դ) Բա նկի ներքին ա ուդիտի ստորաբա ժանման անդամները` որպես դիտորդ,
ե) Բանկի ա րտաքին ա ուդիտն իրակա նացնող անձը` որպես դիտորդ (եթե նրա եզրակացությունն առկա
է գումարվող ժողովի նյութերում),
զ) Կենտրոնական բա նկի ներկա յացուցիչները` որպ ես դիտորդ,
է) տարածքա յին և կառուցվածքային ստորաբա ժանումների ղեկա վարները` որպես դիտ որդ,
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ը) Բանկի ա յլ աշխատակիցները` իրենց կողմից ժողովի օ րակարգում ընդգրկված հարցերը զեկուցելու
համար,
թ) Ժ ողովի օրա կարգում ընդգրկված որոշակի հա րցերի վերա բերյալ մասնագիտա կան գիտելիքներին
տիրապետող անձինք:
10.11.Ժողովին մասնակցելու իրա վունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվում է բաժնետերերի
ռեեստ րի տ վյալների հիման վրա Խորհրդի սահմանած ամսա թվի դրությամբ:
10.12. Բաժնետերերի ցուցակում բաժնետիրոջ կողմից տիրապետվող ձա յների կազմում չեն
հաշվարկվում ա յն բաժնետոմսերը, որոնց ա րժեքը լրիվ վճա րված չէ, և նշանակալից մասնակցություն
հանդիսացող ա յն բաժնետոմսերը, որոնց սեփականատերերի ձայնի իրա վունքը սա հմանափակված է իրենց և
իրենց հետ փոխկապա կցված անձանց հետ միասին նշանակալից մասնա կցության ունենալու հետ կապված
օրենսդրությամբ նախատեսված սահմանափակումներով:
10.13. Բանկը պարտավոր է ցանկացած բաժնետ իրոջը, վերջինիս առաջին իսկ պահանջով, տրամադրել
տեղեկանք` նրան բա ժնետերերի ցուցա կում ընդգրկած լինելու կամ չլինելու մասին:
10.14. Ժողովի գումարման մասին Խորհուրդը Ժողովին մասնա կցելու իրա վունք ունեց ող բա ժնետ իրոջը
ծանուցում է <<Բանկերի և բանկային գործունեության մասին>> և <<Բաժնետիրա կան ընկերությունների
մասին>> ՀՀ օրենքներով սահմանված ժամկետներում` պատվիրված նամակ ուղարկելու, կամ առձեռն
հանձնելու, կամ էլեկտրոնային փոստի հասցեով ծանուցելու մ իջոցով: Ժ ողովի գումարման մասին ծանուցում ը
հրապարա կվում է Բանկի պաշտոնական կայքում և առնվազն 1000 տպաքանակ ունեցող օրա թերթում :
Ծանուցումը պետք է բովանդակի օրենքով սա հմանված տեղեկություններ: Ժողովի գումա րման մասին վերը
նշված կարգով ծանուցվում են նաև օրենքով սա հմանված դեպքերում խորհրդակցակա ն ձայնի իրավունքով
Ժողովին մասնա կցելու իրավունք ունեցող անձինք:
10.15. Հեռակա քվեարկության /հա րցման/ կարգով Ժողով գումարելու դեպքում, ի լրումն օ րենքով
սահմանված տեղեկությունների, պատ վիրված նամա կով կամ էլեկտ րոնային փոստի հա սցեով բաժնետերերին
առաքվում են նաև քվեա թերթիկները, Ժողովում քննա րկվող հա րցերին վերաբերող տեղեկությունները և
նյութերը:
10.16. Բանկի ձայնի իրա վունք տվող բա ժնետոմ սերի առնվազն 10 տոկոսի սեփա կանատեր
բաժնետ իրոջը տրամադրվում է նաև Ժողովին մասնակցելու իրա վունք ունեց ող բաժնետերերի ցուցակը:
10.17. Բաժնետերն իրավունք ունի համատեղ նիստի ձևով գումարվող Ժողովի քվեա րկությանը
մասնակցել իր կողմից լրացված քվեա թերթիկը Բանկին ուղարկելու միջոցով, եթե քվեա թերթիկը Բանկին հա սել
է Ժողովի գումարման օրվա նից ա ռնվազն երկու օ ր առաջ: Նշված ժամ կետում Բանկին հա սած քվեաթերթիկը
գրանցվում է Ժ ողովի մասնա կիցների գրա նցման ցուցակում և հաշվի է ա ռնվում քվեարկության ժամանակ:
10.18. Հեռակա քվեա րկության / հարցման/ կա րգով ժողովի գումարման դեպքում տ րամադրված
քվեաթերթիկների ստացման վերջին օր է համարվում Ժ ողովի գումա րման ամսաթվին նա խորդող երկրորդ
աշխատանքային օ րը:
10.19. Բանկի բա ժնետերերը, որոնք ձա յնի իրա վունք ունեցող բա ժնետոմuերի առնվազն 2 տոկոuի
uեփականատեր են հանդիuանում Բանկի ֆինա նuական տա րվա ա վարտ ից հետ ո` 30 oրվա ընթացքում իրավունք
ունեն երկուuից ոչ ա վելի առաջարկություններ ներկայացնել տարեկան ժողովի oրակա րգի վերաբերյալ:
10.20. Տարեկան ժողովի oրակարգի վերա բերյալ առաջարկությունները ներկայացվում են գրավոր`
նշելով օրենքով սահմանված տեղեկատվությունը:
10.21. Խորհուրդը պարտա վոր է քննա րկել ներկայաց ված առաջարկները և որոշում ընդունել դրանք
տարեկան ժողովի օրա կարգում ընդգրկելու կամ ընդգրկելը մերժելու մաuին uույն կանոնա դրության 10.19 կետով
uահմանված ժամկետ ը լրա նալուց հետ ո` 15 oրվա ընթացքում:
10.22. Խորհրդի հիմնա վորված որոշումը` ներկա յացված առաջարկը տարեկան ժողովի օրա կարգում
ընդգրկելը մերժելու մաuին, ուղարկվում է առաջարկը ներկայաց րած բաժնետ իրոջը կամ բաժնետերերին`
որոշումն ընդունելու պա հից 3 oրվա ընթացքում:
10.23. Խորհրդի որոշումը` ներկայաց ված առաջարկը տարեկան ժողովի օրա կարգում ընդգրկելը
մերժելու մաuին, կա րող է բողոքարկվել դատակա ն կարգով:
10.24. Ժողովի նախապատ րաuտման ընթացքում Խորհուրդը որոշում է`
ա) ժողովի գումարման տա րին, ամիuը, ամuաթիվը, ժամն ու վայրը.
բ) ժողովի o րակարգը.
գ) ժողովին մաuնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիuը,
ամuաթիվը.
դ) ժողովի գումարման մաuին բա ժնետերերին ծանուցելու կարգը.
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ե) բա ժնետերերին ժողովի նա խապատրաuտման ընթացքում տ րամադրվող տեղեկությունների եւ
նյութերի ցուցակը.
զ) քվեաթերթիկների ձևը և բովանդակությունը, եթե քվեարկությունները կատարվելու են
քվեաթերթիկներով:
10.25. Ժողովում սովորակա ն բաժնետոմսի սեփականատեր բաժնետերերն ունեն Բանկի
կանոնադրա կան հիմնադրամում իրենց լրիվ վճարված սովորական բաժնետ ոմսերին համամասնական ձայնի
իրավունք, եթե բացակայում են սույն կանոնա դրությամ բ սա հմանված սահմանափակումները, կապված
նշանակալից մասնա կցության տիրապետման հետ: Արտոնյալ բա ժնետոմ սերի սեփականատերերը կարող են
ձայնի իրավունք ունենալ սույն կա նոնա դրությամբ նախատեսված դեպքերում:
10.26. Ժողովի քվորումն ապահովված է համարվում, եթե Ժողովի մասնա կիցների գրանցման ավարտի
պահին գրա նցվել են բաժնետերերի ցուցա կում ընդգրկված և Բա նկի ձայնի իրա վունք տ վող բա ժնետ ոմսերի 50%ից ավելին համատեղ տիրապետ ող բաժնետերերը (ներկա յացուցիչները), կամ նրա նց կողմից լրաց վա ծ
քվեաթերթիկները:
10.27. Քվորումի բացակայության դեպքում Խորհուրդը նշանակում է նոր Ժողովի գումարման
ամսաթիվը և այդ ամսա թվից առնվազն 10 օր շուտ պատվիրված նամակներով բաժնետերերին ծանուց ում է նոր
Ժողով գումարելու մասին` նույն նամակով ուղարկելով նաև քվեաթերթիկը:
10.28. Եթե նոր Ժողովի գումա րման ամսաթիվը Խորհուրդը տեղափոխում է ա ռաջին Ժողովի
գումարման օրվա նից 20 օրից պակա ս ժամկետով, ապա Ժողովին մասնակցելու իրա վունք ունեցող
բաժնետերերի նոր ց ուցակներ չեն կազմվում: Հակառակ դեպքում նոր Ժ ողովի գումա րման ամսաթվին
նախորդող 45-րդ օրը Խորհրդի կողմից սահմանվում է Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի
ցուցակների կազմման ամսաթիվ:
10.29. Նոր Ժողովի քվորումն ապահովված է համարվում, եթե Ժողովի մասնակիցների գրանցման
ավարտի պա հին գրանց վել են բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված և Բանկի ձայնի իրա վունք տվող
բաժնետ ոմսերի 30%-ից ավելին համատեղ տիրապետ ող բաժնետերերը (ներկայացուցիչները), կամ նրա նց
կողմ ից լրացված քվեա թերթիկները:
10. 1. Կառա վարման մա րմիններ: Ժողով:
Իրավա սությունները: Որոշումների ընդունում ը
10.1.1. Ժողովի իրավա սություններն են`
ա) Բանկի կանոնադրությա ն հաստատումը, դրա մեջ փոփ ոխությունների և լրացումների կատարումը,
բ) Բա նկի հայտարա րված կանոնադրական հիմնադրամի նվազեցումը, օրենքով սահմանված կա րգով:
գ) Բանկի վերակազմակերպում ը և լուծարումը,
դ) Լուծարա յին հանձնաժողովի նշանակումը, միջանկյալ և ամփոփ լուծարա յին հաշվեկշռի
հաստատումը,
ե) Խորհրդի անդամների ընտրությունը և նրանց լիազորությունների վա ղաժամկետ դադարեցում ը:
Խորհրդի անդամների ընտրությա ն հարցերը քննարկվում են բացառապես տարեկա ն Ժողովներում: Խորհրդի
անդամների ընտ րությա ն հարցը Բա նկի արտահերթ Ժողովում կա րող է քննա րկվել, եթե արտահերթ Ժողովը
որոշում է ընդունել Խորհրդի կամ նրա առանձին անդամների լիազորությունների վաղաժամ կետ դադարեցման
մասին,
զ) հա յտարարված բա ժնետ ոմսերի ծավա լի ա ռավելագույն չափի սա հմանումը,
է) բաժնետ ոմսերի ա նվանա կան ա րժեքի ա վելացման ճանապա րհով կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի
տեղաբաշխման արդյունքների ամփոփ ումով Բա նկի հայտա րարված կանոնադրական հիմնա դրամի չափ ի
ավելացումը,
ը) Բա նկի աուդիտն անց կացնող անձի հաստատումը,
թ) Բանկի տարեկան ֆինա նսա կան և հարկային հաշվետվությունների, հաշվապա հական
հաշվեկշիռների, շահույթի և վնասի բաշխման հա ստատումը, շահութա բաժինների վճարման մա սին որոշման
ընդունումը, շահութաբա ժինների չափի հաստատ ումը, Բանկի մասնաճյուղերի և ներկայաց ուցչությունների
աշխատանքի տարեկան ա րդյունքների հաստատ ումը (քննա րկվում են միա յն տա րեկա ն Ժողովում ),
ժ) Ժողովի վա րման կարգը և հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը,
ժա) բաշխված բաժնետոմսերի անվա նական արժեքի փ ոքրացումը (տա րանջատումը) և մեծացումը
(համախմբումը),
ժբ) օրենքով սահմանված դեպքերում` Բանկի գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր
գործարքների կնքման համաձայնությունը (Բանկի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 50%-ից ավելին),
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ժգ) Բանկի կողմից տեղա բաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը օրենքով նա խատեսված
հատուկ դեպքերում,
ժդ) Բա նկի կողմից թողա րկվող բա ժնետ ոմսերի և բաժնետոմսերի փոխա րկվող արժեթղթերի
տեղաբաշխման ձևի /բաց կամ փա կ բա ժանորդագրություն/ որոշումը,
ժե) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սա հմանված ա յլ լիազորություններ:
10.1.2. Սույն կանոնա դրության 10.1.1 կետ ում նշված իրա վասությունները հանդիսանում են Ժողովի
բացառիկ իրավասությունները և չեն կա րող փոխանցվել Բանկի Խորհրդին կամ Գործադիր մարմնի
անդամներին:
10.1.3. Ժողովի քննա րկմանը չեն կա րող դրվել օրենքով կամ սույն կանոնա դրության 10.1.1 կետով
Ժողովի իրավա սությանը չվերապա հված հարցեր:
10.1.4. Որոշումներն ընդունվում են Ժողովին մասնա կցող բա ժնետերերի ձայների պարզ
մեծամասնությամ բ: Ընդ որում, սույն կանոնադրությա ն 10.1.1. կետի <<ա >>, <<գ>>, <<ե>> և <<ժբ>>
ենթակետերով սահմանված հա րցերի շուրջ որոշումներն ընդունվում են Ժ ողովին մասնակցող ձա յնի իրավունք
տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 3/4-ով:
10.1.5. Հեռակա կարգով քվեարկությունը կատա րվում է ՙԲաժնետիրական ընկերությունների մասին՚ ՀՀ
օրենքի պահանջներին համապատասխան:
10.1.6. Հեռակա կարգով քվեա րկությամ բ Ժողովի որոշումն օրինակա ն ուժ ունի, եթե քվեա րկությանը
մասնակցել է քվեարկող բա ժնետ ոմսերի սեփակա նատերերի կեսից ա վելին:
10.1.7. Ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել այնպիսի նիստ ով, որի ժամանակ Ժողովի
մասնակիցները կա րող են հաղորդակցվել միմյանց հետ հեռախոսա յին, հեռուստակապ ի կամ այլ կապ ի
միջոցով` իրական ժամանա կի ռեժիմում: Նման նիստը (հեռա կա) հա րցման կարգով անցկացված նիստ չի
համարվում: Հեռախոսային, հեռուստակապի կամ այլ կապ ի միջոցով անցկաց վող Ժողովի նիստերի ծանուցում ն
իրակա նացվում է սույն կանոնադրությամբ սա հմանված Ժ ողովի գումարման ծանուցման կա րգով:
10.1.8. Ժողովի կողմից ընդունված որոշումների մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև քվեարկության
արդյունքներն Բանկի բաժնետերերին հայտնվում են պատվիրված նամակներ ուղարկելու, կամ առձեռն
հանձնելու, կամ էլեկտրոնա յին փոստի հա սցեով ուղա րկելու, կամ Բանկի ինտերնետա յին պաշտոնակա ն
կայքում տեղա դրելու մ իջոցով` այդ որոշումներն ընդունելու պա հից` 45 օրվա ընթացքում:
10.1.9. Ժողովի ա րձանագրությունը կազմվում է Ժողովի ա վարտ ից 5 օրվա ընթացքում, որը
ստորագրվում է Ժողովի նախագահի և քա րտուղարի կողմից:
10.1.10. Ժողովի ա րձանագրությա ն մեջ նշվում են `
ա) ժողովի գումա րման տարին, ամիսը, ամ սաթիվը և վա յրը.
բ) Բա նկի` տ եղաբաշխված քվեա րկող բաժնետոմսերի ձա յների գումարա յին քանա կը.
գ) ժողովին մասնակցած բա ժնետերերին պատ կանող ձայների քանա կը.
դ) ժողովի նախագա հը և քա րտուղարը, ժողովի օ րակա րգը.
ե) ժողովում կայացած ելույթների հիմնական դրույթները, օրակա րգում ընդգրկված հա րցերի վերաբերյալ
քվեարկության արդյունքները, ժողովի ընդունած որոշումները:
10.1.11. Ժողովի նախագա հը պատասխա նատվություն է կրում Ժ ողովի արձանագրությունում առկա
տեղեկությունների հավա ստիության համար:
11. Կառավարման մարմիններ: Խորհուրդ
11.1. Խորհուրդն իրա կանացնում է Բանկի գործունեության ընդհանուր ղեկա վարումը, բացառությամբ
Ժողովի բացառիկ իրա վասությունը հանդիսացող հա րցերի:
11.2. Խորհրդի անդամ կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետությա ն քաղաքացի կամ օտարերկրյա
պետությա ն քաղաքացի հանդիսացող այն գործունակ անձը, որը բավա րարում է Հայա ստանի Հանրապետությա ն
օրենքներով և Կենտրոնա կան բանկի իրա վական ակտերով սահմանված պահանջներին:
11.3. Յուրաքանչյուր բա ժնետեր Խորհրդում կարող է զբաղեցնել մեկ տեղ: Բանկի բաժնետեր
չհանդիսացող ա նձինք ևս կարող են ընտ րվել Խորհրդի կազմում:
11.4. Խորհրդի ա նդամներն ընտրվում են տարեկան Ժ ողովի կողմից, ձայների 3/4-ով, և ոչ պակա ս մեկ
տարի պաշտոնավարման ժամ կետով: Խորհրդի ա նդամի լիազորության ընդհանուր ժամ կետը չի
սահմանափակվում: Խորհրդի անդամները վա րձատրվում են:
11.5. Խորհրդի անդամները չեն կարող լինել միմ յանց հետ փոխկապակց ված անձինք: Խորհրդի
անդամները և Վա րչության անդամները ևս չեն կա րող լինել միմյանց հետ փ ոխկապակցված ա նձինք:
11.6. Խորհրդի կազմը սահմանվում է առա վելագույնը 9 ա նդամ:
12

11.7. Խորհրդի ա նդամներն ընտրվում են Բա նկի տարեկան ընդհանուր ժողովում Բա նկի ներկա
մաuնակիցների կողմից, իuկ Բանկի Խորհրդի անդամի լիազորությունների վա ղաժամկետ դադարեցման
դեպքում` արտա հերթ ընդհանուր ժողովում Բանկի ներկա մաuնակիցների կողմ ից` oրենքով և սույն
կանոնադրությամբ uա հմանված կարգով:
11.8. Ժողովին Բանկի Խորհրդի ա նդամների թեկնածուների վերաբերյալ առաջարկություններ կարող են
ներկայացնել Խորհուրդը և Բանկի մաuնակիցները:
11.9. Բանկի բաժնետերերը իրենց կողմից Խորհրդի անդամության թեկնած ուներ առաջադրելու դեպքում
այդ մասին գրավոր հա յտնում են Բանկի Խորհրդի նախագա հին օրենքով սա հմանված ժամկետներում :
Առաջարկվող թեկնած ուների քանակը չի կա րող գերազանցել Խորհրդի անդամների սահմանված քանակը:
11.10. Խորհրդի անդամ ության թեկնածուների վերա բերյալ առաջարկություններ ներկա յացնելիս, ա յդ
թվում` ինքնաա ռաջադրման դեպքում, գրա վոր առաջարկում նշվում է թեկնածուի անունը, նրա Բանկի
բաժնետեր լինելու կամ չլինելու փաստը, նրա ն պատկանող Բանկի բաժնետոմսերի քա նակը, նրան առաջադրող
Բանկի բաժնետիրոջ /բաժնետերերի/ անունը /անվա նում ը/, վերջինիս պատկանող Բա նկի բաժնետոմսերի
քանակը:
Խորհուրդը պարտավոր է քննարկել ներկայաց ված առաջարկները և որոշում ընդունել դրանք
թեկնածուների ցանկում ընդգրկելու կամ ընդգրկելը մերժելու մասին սույն կանոնադրությա ն 11.9. կետով
սահմանված ժամկետը լրանալուց հետ ո 5 օրվա ընթացքում: Խորհուրդը կարող է որոշում ընդունել
թեկնածուների ցանկում ընդգրկելը մերժելու մասին միայն այն դեպքում, եթե`
ա) առաջարկ ներկայաց րած բաժնետ իրոջ /բաժնետերերի/ կողմից խախտ վել է սույն կանոնա դրության 11.9.
կետով սա հմանված ժամկետը,
բ) լրիվ չեն կամ բացակա յում են սույն կետ ով սահմանված տվյալները,
գ) առաջարկը հակա սում է օ րենքի և այլ իրավա կան ա կտերի պա հանջներին:
11.11. Խորհուրդն իր կողմից սույն կա նոնա դրության 11.10. կետով նախատեսված Խորհրդի
անդամության թեկնածու ա ռաջադրում է Բա նկի ժողովի օրա կարգում ընդգրկելու մ իջոցով:
11.12. Բանկի այն մասնա կիցները, որոնք ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող
մասնակիցների ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ տիրապետում են Բանկի տեղա բաշխված քվեարկող
բաժնետ ոմսերի 10 և ավելի տոկոսին, իրավունք ունեն առանց ընտրության ընդգրկվելու Խորհրդի կազմում կա մ
դրանում նշանակելու իրենց ներկա յացուցչին:
11.13. Բանկի ա յն մաuնա կիցները, որոնք ժողովին մաuնա կցելու իրավունք ունեցող մաuնակիցների
ցուցակը կազմելու oրվա դրությամբ տ իրապետ ում են Բանկի տեղա բաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի մինչև
10 տոկոuին, կա րող են միա վորվել և Բանկի տեղաբաշխված քվեա րկող բաժնետոմuերի 10 և ա վելի տոկոu ը
համալրելու դեպքում ` առանց Ժողովի կողմ ից ընտ րությա ն ընդգրկել իրենց ներկայացուցչին Խորհրդի կազմում:
Uույն կետի առաջին պարբերությամբ նշված ձևով ներկայաց ուցչի ընդգրկումը Խորհրդում հնարավոր է
միայն Բանկի մաuնակիցների խմբի uտեղծման մաuին համապատաuխան պայմանագրի առկայության և ա յդ
պայմանագրի վերաբերյալ Ժողովին տեղեկացնելու դեպքում: Այդ պայմանագիրը պետք է պարունա կի հետ ևյա լ
պայմաններն ու տեղեկությունները.
ա) բանկի միա վորվող մաuնակիցների վերա բերյալ տվյալներ, ներառյալ` նրանց պատկանող բանկի
տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետ ոմuերի քանակը.
բ) միավորվող մաuնակիցների կողմից առաջարկվող Խորհրդի անդամի թեկնած ուի վերաբերյալ ՙԲանկերի
և բա նկա յին գործունեության մասին՚ ՀՀ o րենքի 43 հոդվածի 5-րդ մաuով uահմանված տեղեկությունները.
գ) պայման այն մաuին, որ պայմանագիրը կնքվում է առնվազն մեկ տարի ժամկետով և մինչև այդ ժամկետ ի
ավարտը փոփոխման կամ լուծման ենթակա չէ.
դ) միավորվող մաuնակիցների հայեցողությամ բ` ա յլ պա յմաններ:
Պայմանագրի պատճենները տրամադրվում են ընդհանուր ժողովի բոլոր մաuնակիցներին` ընդհանուր
ժողովի կա յացման, իuկ հեռակա կարգով քվեա րկության դեպքում` լրացրած քվեա թերթիկները Բանկի կողմ ից
ընդունելու համար uա հմանված ժամկետի վերջին oրվանից ա ռնվազն 30 oր առաջ:
11.14. Բանկի կանոնա դրա կան հիմնադրամում փոքր մաuնակցություն ունեցող մաuնակիցներն
իրավունք ունեն իրենց շահերը ներկայացնող ներկայաց ուցչին ընդգրկելու Բանկի Խորհրդի կազմում:
11.15. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում փոքր մաuնակց ություն ունեցող մաuնակից է համա րվում
Բանկի տեղա բաշխված քվեա րկող բաժնետոմuերի 10 տոկոuից պակաuին տիրապետող այն մաuնակից ը, որը չի
կնքել uույն կանոնադրության 11.13. կետ ում նշված պայմանագիրը: Բանկի կա նոնա դրա կան հիմնադրամ ում
փոքր մաuնակցություն ունեցող մաuնակիցների միաuնական ներկա յացուցիչը պետք է առաջադրվի նրա նց
կողմ ից և ընդգրկվի Խորհրդի կազմում` առանց Ժ ողովի կողմից ընտ րության:
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11.16. Բանկի կանոնա դրա կան հիմնադրամում փոքր մաuնակցություն ունեցող մաuնակիցների
ներկա յացուցչի ընտրությանը մաuնակցում են միա յն Ժողովի նիuտին ներկա փոքր մաuնակց ություն ունեցող
մաuնակիցները կամ նրանց ներկա յացուցիչները, թեկուզև դրանց թիվը կազմի մեկ: Բա նկի կանոնադրակա ն
հիմնադրամում փոքր մաuնակցություն ունեցող մաuնակիցների ներկայացուցչի ընտրությանը չեն մաuնակցում
uույն կանոնադրությա ն 11.13. կետ ում նշված պայմանագիրը կնքած Բանկի մաuնակիցները:
11.17. Բանկի փոքր մասնակիցները ծանուցվում են Բա նկի Խորհրդի կողմից իրենց փոքր մասնակցի
կարգավիճա կ ձեռք բերելու մասին Ժողովի համար ծանուցման կարգով` սույն կանոնա դրության 11.13. կետում
նշված պայմանագիրը ստանա լուց հետո 5 օրվա ընթացքում: Ծանուցվելուց հետո փեքր մասնա կիցները
առաջադրում են Խորհրդի անդամի իրենց թեկնածուին: Համաձայնության չգալու դեպքում Ժողովի անց կացման
օրը փոքր մասնակիցները փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտ րում են Խորհրդի անդամի թեկնածու` իրենց
կողմ ից առաջադրված թեկնածուների թվից: Քվեարկությունը կազմակերպ վում և ա նցկացվում է Բա նկի Խորհրդի
նախագահի կամ նրա նշած Խորհրդի անդամ ի կողմից:
11.18. Բանկի կանոնա դրա կան հիմնադրամում փոքր մաuնակցություն ունեցող մաuնակիցների
առաջադրած ներկա յացուցչի մաuին` oրենքով պահանջվող տեղեկատվությունը Խորհրդի կողմ ից ներկա յացվում
է Ժողովի բոլոր մաuնակիցներին` Ժողովի կա յացման, իuկ հեռակա կա րգով քվեա րկության դեպքում` լրաց րա ծ
քվեաթերթիկները Բա նկի կողմից ընդունելու համար uահմանված ժամկետի վերջին oրվանից առնվազն 30 o ր
առաջ:
11.19. Խորհրդի անդամը պարտա վոր է Խորհրդին և Բանկի ա րտաքին աուդիտն իրա կանացնող անձին
տրամադրել օրենքով սահմանված տեղեկություններ Բանկի գործա րքներում իր շահագրգռվածության, Բանկի
հետ գործարք իրա կանացնող ա նձանց հետ իր փոխկապակցված ության մասին:
11.20. Բանկի Խորհուրդն իր աշխատանքն արդյունավետ կազմակերպելու նպատա կով կարող է uտեղծել
հանձնա ժողովներ: Բանկի Խորհրդին կից հա նձնաժողովներում կարող են ընդգրկվել Բանկի Խորհրդի
անդամները և Բանկի այլ ղեկա վարներ կամ աշխատակիցներ: Բանկի Խորհրդին կից հանձնաժողովների
որոշումներն ունեն խորհրդակցական բնույթ: Հանձնաժողովների գործունեության հիմնա կան սկզբունքներն ու
իրավա սությունները
սահմանվում
են
այդ
հա նձնա ժողովների`
Խորհրդի
կողմից
հաստատ վա ծ
կանոնակարգերով:
11.21. Խորհրդի նախագա հն ընտրվում է Խորհրդի անդամների կազմից և վերընտրվում ու ազատվում է
Խորհրդի անդամների կողմից ` ձայների պա րզ մեծամասնությամբ:
11.22. Խորհրդի նախագա հը`
ա) կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները,
բ) գումարում և նախագա հում է Խորհրդի նիստերը,
գ) կազմակերպում է Ժողովի և Խորհրդի նիստերի արձանագրությունների վա րումը,
դ) նախագա հում է Ժողովում կամ նշանակում է Ժողովի նախագա հող,
ե) ստորագրում է Ժողովի և Խորհրդի ընդունած որոշումները, դրա նցով հա ստատված փաստա թղթերը,
զ) Վարչության նախագահի, Վարչության անդամների, ներքին աուդիտի ստորաբաժա նման աշխատակիցների և
գլխավոր հաշվապահի հետ կնքում է աշխատանքային պայմանագրեր:
է) կազմակերպում է Խորհրդին կից հանձնա ժողովների աշխատանքները:
Խորհրդի նախագա հը Խորհրդին կից հա նձնա ժողովներին տալիս է հա նձնա րարա կաններ, որոնք ենթակա
են կատա րման Խորհրդի նախագա հի կողմից սահմանված ժամկետ ում:
11.23. Խորհրդի նախագա հի բացա կայությա ն կամ պաշտոնեական պարտա կանությունների կատարման
անհնա րինության դեպքում նրա պա րտականությունները Խորհրդի որոշմամբ կատարում է Խորհրդի
անդամներից մեկը:
11.24. Խորհուրդը լիազորված և իրավա սու է`
ա) որոշել Բանկի գործունեության հիմնա կան ուղղությունները, հա ստատել Բանկի զա րգացման
տնտեսական ծրագրեր, Բանկի ֆինանսա կան դրության ա ռողջացման ծրագրեր,
բ) Կենտրոնական բանկի հետ կնքել պայմանագրեր բանկային օրենսդրությա ն, տնտեսական
նորմատիվների խախտ ումների վերացման վերաբերյա լ,
գ) որոշումներ ընդունել Կենտրոնա կան բա նկի կողմից Բանկին տրված հա նձնա րարա կանների
կատարման ուղղությամբ,
դ) գումարել Բանկի տարեկան և արտա հերթ Ժողով,
ե) հա ստատել Ժ ողովի օրա կարգը,
զ) լուծել Ժողովի նա խապատրաստման և գումարման հետ կապված հա րցերը, այդ թվում` սահմանել
Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բա ժնետերերի ցուցակի կազմման ամսաթիվը,
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է) որոշում ընդունել Բա նկի տարածքային ստորաբա ժանումների ստեղծման և լուծարման մասին,
հաստատել Բանկի տարածքային ստորա բաժանումների կա նոնա դրությունները, ինքնուրույն կառուցվածքա յին
ստորա բաժանումների կանոնակա րգերը
ը) ֆինանսա կան գործառնություններ կանոնակա րգող փաստաթղթերը,
թ) որոշում ընդունել Բա նկի հայտա րարված բաժնետոմսերի կամ դրա նց մի մասի թողա րկման մասին,
սահմանել բաժնետոմսերի տեղաբաշխման կա րգը և պայմանները,
ժ) որոշում ընդունել Բանկի պարտատոմ սերի և ա յլ արժեթղթերի թողարկման մասին, սա հմանել դրա նց
տեղաբաշխման և մարման կարգը և պայմանները,
ժա) նշանակել Բանկի գործադիր մարմնի անդամներին, վա ղաժամկետ դա դարեցնել նրա նց
լիազորությունները, հաստատել վարձատրությա ն պայմանները,
ժբ) սահմանել Բանկում ներքին հսկողության ստանդարտ ները, ձևավորել ներքին աուդիտի
ստորա բաժանումը և հաստատել տարեկա ն աշխատանքային ծ րագիրը, վա ղաժամկետ դադա րեցնել ներքին
աուդիտի աշխատակիցների լիազորությունները և հա ստատել նրանց վարձատրությա ն պայմանները:
ժգ) հաստատել Բանկի տարեկան ծախսերի նա խահաշիվը և կատա րողականը,
ժդ) օրենքով սահմանված կարգով որոշել Բանկի գույքի (ներառյալ թողարկվող բա ժնետոմ սերի)
շուկայական արժեքը,
ժե) Ժողովի հա ստատմանը ներկա յացնել Բա նկի արտաքին ա ուդիտն իրա կանացնող անձին, սահմանել
վերջինիս վա րձատրության չափ ը,
ժզ) Ժողովին ներկայացնել առաջարկություններ տարեկան շահա բաժինների չափ ի և վճա րման կա րգի
վերաբերյալ,
ժէ) օգտագործել Բանկի պա հուստային և այլ հիմնադրամներ, Ժողովի լիազորությամբ հաստատել
շահույթից ձևավորված այլ ֆոնդերի օգտագործման կա րգը,
ի) սահմանել վարկավորման, ֆինանսա վորման, դրամարկղա յին սպա սարկման, տնտեսական
գործունեությա ն, ա րժեթղթերով գործառնությունների կատա րման պայմաններն ու կա րգը,
իա) քննարկել վերստուգումների ստուգումների նյութերը, տարածքային ստորա բաժա նումների
ղեկա վարների հաշվետ վությունները,
իբ) որոշում ընդունել դուստր ընկերությունների ստեղծման, նրա նց և այլ անձանց կանոնադրական
հիմնադրամում մասնակցությա ն չափի մա սին,
իգ) համաձա յնություն տալ Բանկի գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների
կնքմանը (բանկի ա կտիվների հաշվեկշռային արժեքի 25-50 %-ի չափով), եթե որոշումն ընդունվում է միա ձայն,
իդ) որոշում ընդունել շահագրգռվածության առկա յությամբ գործարքի կնքման մասին,
իե) որոշում ընդունել Բանկի պարտապանների պարտավորության վրա տոկոսների հաշվարկի
դադարեցման, պարտքերի զեղչման կամ ներման մասին, կամ հաստատել Վարչության նախագա հի կողմ ից
հիշյալ հարցերի վերա բերյալ որոշումներ ընդունելու կարգը,
իզ) տարեկա ն Ժողովի գումարման ամսաթվից առնվազն 30 օր առաջ նախնական հաստատել Բանկի
տարեկան հաշվետվությունը և ներկայացնել Ժողովին,
իէ) բաժնետոմսերի անվանակա ն արժեքի ավելացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղա բաշխման
ճանապարհով Բանկի կանոնա դրակա ն հիմնա դրամի չափ ի մեծացումը,
իը) ստեղծել Բանկի Վա րչություն, հա ստատել Վա րչությա ն կազմը, խնդիրները, նիստերի գումարման և
անցկացման, որոշումներ ընդունելու կարգը, հա ստատել Վա րչության Կանոնա կարգը,
իթ) հա ստատել Բանկի ներքին վա րչակազմակերպակա ն կա ռուցվածքը և աշխատատեղերը,
իժ) սահմանել Խորհրդի անդամների վարձատ րության և պարգևատրման չափը,
իլ) Բանկի բաժնետոմսերի բաց բաժա նորդագրություն իրա կանացնելու դեպքում հա ստատել դրա նց
տեղաբաշխման ազդագիրը
իխ) իրականացնել սույն կանոնադրությամբ և օրենքով Խորհրդին վերապահված այլ լիազորություններ:
11.25. Սույն կանոնա դրության 11.24. կետով սա հմանված լիազորությունները Խորհրդի բացառիկ
իրավա սությա ն ենթակա հա րցեր են և չեն կա րող փոխանցվել գործադիր մարմնի լուծմանը:
11.26 Առնվազն եռամuյակը մեկ ա նգամ Խորհուրդը քննա րկում է Ներքին ա ուդիտի uտորաբա ժանման,
Վարչության նախագա հի, գլխա վոր հաշվապահի և Վա րչության անդամներից յուրաքանչյուրի ներկայաց վա ծ
հաշվետվությունները: Հաշվետվությունները ներկայացվում են Ժողովի կողմ ից հաստատված Խորհրդի
կանոնակարգով սա հմանված կարգին համապատասխան, որտեղ նշվում են հաշվետ վության տեսա կները,
Խորհրդի անդամներին նախապես ներկայացման կարգը, մինչև Խորհրդի նիստը ա նհրաժեշտության դեպքում
Խորհրդի անդամների մոտ քննարկման կա րգը և դրանք Խորհրդին ներկայացնելու կարգը:
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Հաշվետվություններում պետք է պա րունակվեն հարցեր եռամ սյակի ընթացքում կնքված գործարքների, ՀՀ
կենտրոնակա ն բանկ ներկա յացված հաշվետվությունների, Բա նկի կատարած գործառնական և այլ ծախսերի,
Բանկի վա րկերի և դեբիտորակա ն պարտքերի գծով կատարված պահուստների, անհուսալի դասա կարգված
ակտիվների, դատական վա րույթների ընթացքի և այլ հա րցերի վերաբերյալ:
11.27. Առնվազն տա րին մեկ անգամ Խորհուրդը քննարկում է ա րտաքին աուդիտն իրակա նացնող անձի
հաշվետվությունը, ինչպես նա և քննարկում և ա նհրաժեշտության դեպքում վերանա յում է Բանկի
գործունեությա ն հիմնակա ն ուղղությունները, ռազմավա րությունը:
Վերոհիշյալ հարցերի վերա բերյալ Խորհրդի նիստին կարող են ներկա գտ նվել նաև Բանկի կառուցվածքա յին
ստորա բաժանումների ղեկա վարները, Բանկում գործող բոլոր հա նձաժողովների ղեկավա րները, որոնք իրենց
առաջարկություններն են ներկա յացնում Բանկի ռազմավարության, հա ճախորդների սպասա րկմա ն
բարելա վման, Բանկի կառավա րման ոլորտի ա յլ հիմնա խնդիրների վերա բերյալ:
11.28. Խորհրդի նիստերի գումարման և անցկացման կա րգը սահմանվում է Ժողովի կողմ ից
հաստատված Խորհրդի կանոնա կարգով և սույն կանոնա դրությամբ:
11.29. Բանկի խորհրդի նիuտերը պետք է գումարվեն առնվազն երկու ամիuը մեկ: Խորհրդի նիստերը
գումարում է Խորհրդի նախագա հը` իր, Խորհրդի անդամի, Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի,
Բանկի ներքին աուդիտ ի ստ որա բաժանման ղեկավա րի, Կենտրոնական բանկի խորհրդի, Բանկի Վա րչությա ն
նախագահի կամ Վա րչությա ն, Բա նկի քվեարկող բա ժնետոմ սերի 5 կամ ա վելի տոկոս ունեցող մասնակց ի
(մասնակիցների) գրա վոր պա հանջով:
Խորհրդի նիստ ի գումարման պա հանջ ստանալու պահից 10-օրյա ժամկետում Խորհուրդը տեղեկացնում
է դիմողներին Խորհրդի նիստ ի գումարման ժամանա կի կամ վա յրի մասին:
11.30. Խորհրդի անդամների ծանուցումը նիստ ի գումարման մասին իրակա նացվում է նիստի
գումարման օրվանից առնվազն 5 օր առաջ պատվիրված նամակներ ուղարկելու, կամ անձամբ դրանք
հանձնելու, հեռա խոuային կապի մ իջոցով, կամ էլեկտ րոնա յին փոստի հասցեով ծանուցելու մ իջոցով:
11.31. Խորհրդի նիuտերը կա րող են գումարվել և քվեա րկությունն անցկացվել հեռակա քվեարկության
կարգով: Խորհուրդը կարող է որոշումներ ընդունել այնպիuի նիuտում, որի ժամանա կ Խորհրդի նիuտի բոլոր
մաuնակիցները կա րող են հաղորդակց վել միմյա նց հետ հեռա խոuային կապի, հեռուuտակապի կամ կապ ի այլ
միջոցներով` իրական ժամանա կի ռեժիմում: Նման նիuտը հեռակա (հա րցման) կարգով անցկաց ված նիuտ չի
համարվում:
Սույն կա նոնադրության 11.24. կետի <<ժա>>, <<ժբ>>, <<ժե>> և <<է>> ենթակետերում նշված, ինչպես
նաև Բա նկի հեռանկարա յին զարգացման ծ րագրի հաստատումը, Խորհրդի նախագահի ընտրության հարցերը
չեն կա րող լուծվել Խորհրդի հեռա կա նիստերի ժամանակ:
11.32. Խորհրդի նիստ ն իրավազոր է, եթե նիստ ին ա նձնա կան մասնակցության կամ հեռակա
քվեարկության ձևով մասնակցում են Խորհրդի անդամների կեսից ավելին:
11.33. Խորհրդի յուրա քանչյուր ա նդամ ունի մեկ ձա յն: Ձա յնի և քվեա րկության իրավունքի լիազորումը
այլ անդամի արգելված է և իրավա կան ուժ չունի:
11.34. Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստ ին ներկա Խորհրդի ա նդամների ձայների
մեծամասնությամ բ: Ձայների հավա սարության դեպքում Խորհրդի նախագա հի ձայնը որոշիչ է:
11.35. Խորհրդի նիստերի բոլոր հա րցերի քննարկում ը կարող է տեղի ունենալ միայն Բա նկի Վա րչության
նախագահի պարտադիր մասնակց ությամբ, բացառությամբ Բանկի Վարչության նախագահի լիազորությունների
վաղաժամկետ դա դարեցման, ինչպես նաև նրա վա րձատ րության պայմանների հաստատման հա րցերի: Բանկի
Վարչության նախագա հը մասնակց ում է Խորհրդի նիստերին խորհրդակցա կան ձա յնի իրավունքով:
11.36. Խորհրդի նիuտերն արձա նագրվում են: Նիuտի արձանագրությունը կազմվում է նիuտի ավարտ ից
հետո` 10-oրյա ժամկետում: Արձանագրությունում նշվում են`
ա) նիuտի գումարման տարին, ամիuը, ամuաթիվը, ժամը և վայրը.
բ) նիuտին մաuնակցած անձինք.
գ) նիuտի oրակա րգը.
դ) քվեարկության դրված հա րցերը, ինչպեu նա և քվեարկությա ն արդյունքները` ըuտ նիuտին մաuնակցած
յուրաքանչյուր խորհրդի ա նդամի.
ե) քվեարկությա ն դրված հա րցերի վերա բերյալ Խորհրդի անդամների և Խորհրդի նիuտին մաuնակցող
այլ անձանց կարծիքները.
զ) նիuտում ընդունված որոշումները:
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Խորհրդի նիuտի ա րձանագրությունն uտորագրում են նիuտին մաuնակցող բոլոր անդամները, որոնք և
պատաuխանատվություն են կրում արձանագրությունում առկա տեղեկությունների ճշտության և
հավաuտիությա ն համար:
Խորհրդի նիuտերը վարում է Խորհրդի նախագահը, որն uտորագրում է նիuտի որոշումները: Խորհրդի
նախագահը պատաuխանատ վություն է կրում որոշման մեջ առկա տեղեկությունների հավաuտիության համար:
11.37. Ժողովի կողմից Խորհրդի անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ դադա րեցվում են իր
դիմումի համաձա յն կամ եթե`
ա) նա դատարանի` oրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչվել է անգործունա կ կամ uահմանափակ
գործունակ.
բ) նրա պաշտոնավա րման ընթացքում ի հայտ են եկել այնպիuի հանգամանքներ, որոնց ուժով նրան
արգելվում է լինել բանկի խորհրդի անդամ (բանկի ղեկա վար).
գ) մեկ տարվա ընթացքում բացակայել է Խորհրդի նիuտերի ա ռնվազն 1/4-ից անհարգելի պատճառներով
կամ ընդհանուր առմամբ (ներառյալ` հարգելի և անհա րգելի բացակայությունները) նիuտերի առնվազն կեu ից
(իրա կան ժամանակի ռեժիմով և սույն կանոնադրությամ բ uահմանված հեռակա մաuնակցությունը համարվում է
լիարժեք մաuնակցություն.)
դ) oրենքով uահմանված կարգով որա կազրկվել է կամ զրկվել է որոշակի պաշտոն վարելու իրա վունքից:
11.38. Խորհրդի ա նդամի լիազորությունները վաղաժամ կետ կա րող են դա դարեցվել նաև
լիազորությունների մնացած ժամանակահատ վածի, իuկ եթե այդ ժամանա կահատված ը մեկ տարուց ավելի է,
ապա մեկ տարվա համար uահմանված աշխատավարձը Բա նկի կողմից նրա ն փոխհատ ուցելու պայմանով:
Բանկն իրավունք ունի Խորհրդի անդամի պաշտոնից ազատված անձից դատակա ն կարգով հետ
պահանջելու uույն մաuի ա ռաջին պարբերությամբ նրան փ ոխհատուցված աշխատավա րձը` դատարանում
ապացուցելով Խորհրդի ա նդամի կողմից պաշտոնեա կան պա րտականությունների թերացման փաuտը:
12. Կառավարման մարմիններ: Վարչություն
12.1.
Վարչությունը, որպես մշտապես գործ ող կոլեգիալ գործադիր մարմին, իրակա նացնում է Բանկի
ընթացիկ գործունեությա ն ղեկա վարումը:
12.2.
Վարչությունը հաշվետու է Խորհրդին և կազմակերպ ում է Խորհրդի որոշումների կատարումը:
12.3.
Վարչությունը ձևավորվում է Բա նկի Խորհրդի կողմից, Բանկի ղեկավա ր ա նձանցից ` Խորհրդի
կողմ ից սա հմանվող ժամկետով:
12.4.
Վարչության անդամների թեկնածությունները Խորհրդին է ա ռաջադրում Վարչության
նախագահը, որը կարող է նա և չընդունվել Խորհրդի կողմից:
12.5.
Վարչության նախագահը և անդամները Վա րչության կազմում ընտրվում և ազատվում են
Խորհրդի կողմից` ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Վարչությա ն անդամի պաշտոնից ազատվելը
ինքնա բերա բար չի հանգեցնում Բա նկում զբաղեցրած պաշտոնից ազատման:
12.6.
Վարչության կազմի մեջ պարտադիր ընդգրկվում են Վա րչության նախագա հը, նրա
տեղակալները և գլխա վոր հաշվապահը:
12.7.
Վարչության կազմը չի սահմանափակվում:
12.8.
Բանկի Վա րչության յուրաքանչյուր անդամ նախքան Բա նկի Խորհրդի կողմից իրեն Վա րչության
կազմում նշանակելը կա րող է հայտնել ինքնաբացարկ:
12.9.
Վարչության յուրաքանչյուր ա նդամ կարող է դուրս գալ Վա րչությա ն կազմից ` այդ մասին
գրավոր տեղեկացնելով Բա նկի Խորհրդի և Վա րչությա ն նախագահներին:
12.10. Եթե Վարչության կազմից մի քանի անդամների դուրս գալու դեպքում մնացած անդամների թիվը
չի ապահովում քվորում, ապա Բանկի Խորհուրդը ողջամիտ ժամկետ ում, բայց ոչ ավելի քան Վա րչությա ն
անդամների դուրս գալու ժամկետ ից մեկ ամ իս հետո, անց կացնում է
Խորհրդի նիստ ` Բանկի նոր Վա րչության ձևա վորման համար: Սույն կարգը գործ ում է նաև Վա րչության բոլոր
անդամների Վա րչության կազմից դուրս գալու դեպքում:
12.11. Բանկի Վա րչության մնացած անդամները, եթե նրանց թիվը քվորում չի ապահովում, իրավունք
չունեն լուծել այնպիսի հարցեր, որոնք Բանկի կանոնադրությամբ վերապահված են Բանկի Վարչությանը:
12.12. Բանկի Խորհուրդն իրա վունք ունի վա ղաժամկետ դա դարեցնել ինչպես Վարչությա ն, այնպես էլ
նրա յուրաքանչյուր անդամի լիազորությունները:
12.13. Վարչության ա նդամների լիազորությունների վա ղաժամկետ դադա րեցման հիմք են
հանդիսա նում հետևյալ հանգամանքները`
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-Վարչության անդամի գործողությունների կամ անգործությա ն հետևանքով Բանկին պատճառված էակա ն
վնասներ պատճառելը,
-Բանկի գործարար համբա վը գցելը,
-Կանխամտածված քրեակա ն հա նցագործ ություն կատա րելը,
-Բանկի մասնա կցությամբ գործա րքներ իրակա նացնելիս դրա նցում իր շահագրգռվածությունը թաքցնելը,
-Իր վրա դրված պարտա կանությունները ոչ բա րեխիղճ կատարելը,
-Վարչության նիստերից անհարգելի պատ ճառներով հաճախա կի բացակա յելը,
-Բանկի կանոնա դրության և ՀՀ բանկային օրենսդրության նորմերն ու հիմնադրույթները խա խտելը,
-Առանց Խորհրդի համաձայնության ա յլ պետա կան կամ ոչ պ ետական մարմինների մոտ ծառա յության անցնելը,
-Բանկի գույքը տնօրինելիս սեփակա ն շահերով առաջնորդվելը, բացառությամբ եթե այն արգելված չէ օրենքով,
Բանկի կանոնա դրությամբ, ա յլ կանոնակա րգերով և որոշումներով,
-Բանկային կամ ծառայողա կան գա ղտնիք համարվող տեղեկությունները հրապարակելը,
-Բանկի Ժողովի, Խորհրդի և Վա րչության որոշումները չկատարելը,
-Վարչության անդամի պաշտոնավարման ընթացքում Բա նկի հետ մրցակցող այլ կազմակերպություններ
հիմնադրելու փա ստը,
-Այլ գործողությունների (անգործության) կատա րում ը, որոնք կա րող են հա նգեցնել Բանկի համա ր
անբարենպաստ հետ ևանքների,
-Վարչության անդամի պաշտոնավարումը կարող է դա դարեցվել նաև ՀՀ օրենսդրությամբ, Բանկի
կանոնադրությամբ և Վա րչության կանոնա կարգով նախատեսված ա յլ հիմքերով:
12.14. Վարչության իրա վասության մեջ են մտնում Բա նկի գործունեության ընթաց իկ ղեկավարումը,
բացառությամբ այն հարցերի, որոնք օրենքով և Բանկի կա նոնա դրությամբ վերապահված են Բանկի Ժողովի,
Խորհրդի և Վարչության նախագահի բացառիկ իրավա սությա նը:
12.15. Վարչությունը լիազորված և իրավա սու է`
- իրակա նացնել Բանկի Խորհրդի հա ստատմանը ներկա յացվող բոլոր հա րցերի նախնա կան քննարկումը, դրա նց
հետ առնչվող բոլոր փաստաթղթերի պատրաստ ումը,
- Խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել առաջարկներ նոր սակագների ներդրման և դրա նց չափերի վերա բերյալ,
- քննա րկել Բանկի ա ռևտ րային գործունեությա ն արդյունքները,
- պատրաստել փաստաթղթեր կապված Բա նկի կողմից ա րժեթղթերի թողա րկման հետ ,
- հաստատել Բանկի կա նոնները, կարգերը, ընթացակա րգերը և այլ ներքին փաստաթղթերը, բացառությամ բ
սույն կանոնադրության 11.24 կետի <<ը>> ենթա կետով սահմանված փաստաթղթերի,
- կազմակերպել Բա նկի բաժնետերերի, Խորհրդի որոշումների կատարումը և Բա նկի տարեկան պ լանների
իրականացման աշխատանքները,
- Խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել Բանկի տարածքային ստորաբաժա նումների կա նոնա դրությունները,
- կոորդինացնել Բա նկի կա ռուց վածքային և տարածքային ստորաբաժա նումների աշխատանքները,
- լուծել Բանկի, նրա մասնա ճյուղերի և ներկայաց ուցչությունների ընթացիկ, աշխատանքային և ա յլ խնդիրները,
- Բանկի կանոնա դրությանը համապատասխա ն, որոշում ընդունել բանկա յին նոր ծառայությունների ներդրմա ն
մասին,
- լուծել ներբանկային հսկողությա ն, հաշվառման և հաշվետ վությունների կազմակերպման հարցերը,
- պարբերաբա ր տեղեկացնել Խորհրդին Բանկի ֆինա նսա կան դրության, նախընտրելի ծ րագրերի
իրականացման վերաբերյա լ,
- ներկայացնել Խորհրդին Բա նկի կիսամյակա յին և տա րեկա ն աշխատանքային պլանները, տարեկա ն
հաշվետվությունները և հաշվապահա կան ա յլ փա ստաթղթերը,
- ապահովել անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ ներքին ա ուդիտն իրա կանացնող ա նձին,
- սահմանել պատասխա նատվություն Խորհրդի որոշումների չկատարման համար, Բանկի քաղաքակա նությա ն
և ռազմավարության իրականացման համար ներքին հսկողության կազմակերպման և իրակա նացման
բնագավա ռում,
- իրականացնել Բանկի կառուցվածքային ստորա բաժանումների աշխատանքների վերլուծություն և
արդյունքների ընդհանրացում,
- սա հմանել Բա նկի կառուց վածքային ստորա բաժա նումների և ծառայողների պա րտականությունները ներքին
հսկողության կոնկրետ ոլորտներում,
- ստեղծել տեղեկատվության փ ոխանա կման արդյունա վետ համա կարգեր, որոնք ընդգրկում են Բանկի
օպերացիոն քաղաքա կանությունն ու գործունեությա ն ընթացակա րգերը որոշակիացնող բոլոր փաստաթղթերը,
- որոշումներ ընդունել Բանկի ընթաց իկ տ նտեսա կան գործունեությա ն վերա բերյալ,
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- ստեղծել կոմ իտեներ/հանձնաժողովներ Բա նկի գործունեության տարբեր ոլորտների հարցերի վերաբերյալ
նյութերի մշակման և որոշումների պատրա ստման համար,
- Խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել Բանկի կառուցվածքա յին ստորաբաժա նումների կանոնակա րգերը,
դրանց վա րչակազմակերպական կառուց վածքները, աշխատողների հա ստիքացուցա կները, աշխատավա րձի
դրույքաչափերը,
- իրա կանացնել սույն կա նոնադրությամբ և օ րենքով Վարչությա նը վերապահված այլ լիազորություններ:
12.16. Վարչության անդամներն իրավունք ունեն`
- Վարչությա ն նախագահին ներկայացնել առաջարկներ Վարչության նիստ երի օրակա րգի վերաբերյալ,
- իրենց իրա վասությանը ենթա կա բոլոր հա րցերի վերաբերյալ ձայնի իրավունքով մասնակցել Վա րչությա ն
նիստերին,
- Վարչությա ն քննարկմանը ներկայացված հարցերի շուրջ ներկայացնել առաջարկներ և դիտողություններ,
- իրենց իրա վասությունների շրջանակներում Բանկի ստորաբաժա նումներից և ծառայություններից ստանա լ
անհրա ժեշտ տեղեկատ վություն` Բանկի գործ ունեության վերաբերյալ,
- տալ առաջարկություններ Բա նկի նոր կառուցվածքային և տարածքա յին ստորա բաժա նումներ ստեղծելու
վերաբերյալ և ներկայացնել Խորհրդի հաստատմանը,
- ծանոթա նալ Բանկի Վարչության և Խորհրդի նիստերի, ինչպես նաև Ժողովի արձա նագրություններին,
- որոշել Բանկում գործող սակագների ՙպայմանագրային՚ կարգով որոշվող սահմանաչափերը,
- Բանկի անունից կնքել պա յմանագրեր` իրենց լիազորությունների սա հմաններում:
12.17. Վարչության ա նդամները պարտավոր են`
- բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործա կան աշխատանքից չկատա րել վճա րովի ա յլ աշխատանք,
- Խորհրդին, ներքին աուդիտի ստորաբաժա նմանը և Բանկի աուդիտն իրա կանացնող անձին տրամադրել
օրենքով սա հմանված տեղեկություններ Բա նկի գործա րքներում իրենց շահագրգռվածության, Բանկի հետ
գործարք իրականացնող անձանց հետ իրենց փոխկապա կցվածության մասին,
- ներկայացնել հաշվետ վություն Բանկի Խորհրդին ոչ պակա ս քան եռամսյակը մեկ անգամ,
- կրել պատասխանատվություն իրենց մեղքով Բանկին պատ ճառված նյութա կան վնա սի համար,
- կատարել Բանկի բաժնետերերի ժողովի, Խորհրդի և Վարչությա ն որոշումները, Վա րչության նախագա հի
որոշումներն ու կարգա դրությունները,
- չհրապարա կել իրենց հայտնի դարձած կոնֆեդենցիալ տեղեկատ վությունը Բանկի գործունեությա ն
վերաբերյալ, կամ բանկա յին գաղտնիք կազմող տեղեկատվությունը,
- գործել ի շահ Բանկի, բա րեխիղճ և խելամիտ կերպով իրակա նացնել իրենց իրավունքներն ու կատարել
պարտականությունները,
- կրել այլ պա րտականություններ, որոնք կսա հմանվեն սույն կարգով, Բա նկի կանոնադրությամբ և ՀՀ
օրենսդրությամբ:

Վարչության նիստերը.

12.18. Վարչության իրավա սությա նը ենթակա հա րցերի քննա րկման և դրանց շուրջ որոշումներ
կայացնելու համար հրա վիրվում են Վարչությա ն նիստեր:
12.19. Վարչության նիստերը լինում են հերթա կան և ա րտահերթ:
12.20. Վարչության հերթա կան նիստերը գումարվում են առնվազն երկու շաբաթը մեկ անգամ:
Արտա հերթ նիստերը գումարվում են ըստ ա նհրաժեշտության:
12.21. Վարչության նիստերը գումարվում են Վարչության նախագահի կողմից` իր նախա ձեռնությամբ,
Խորհրդի նա խագահի և անդամ ի պահանջով, Վարչության անդամի պահա նջով, ներքին աուդիտ ի
ստորաբաժանման պահանջով, կառուցվածքային ստորաբաժա նումների ղեկավա րների պահանջով` մ իայն
հիմնավորված հա րցերի առկայության դեպքում:
12.22. Վարչության նիստերի գումարման և ա նցկացման կա րգը սա հմանվում է Խորհրդի կողմ ից
հաստատված Վա րչության կանոնա կարգով:
12.23. Վարչության նիստ ը նախագա հում է Վարչությա ն նախագա հը, իսկ նրա բացակա յության
դեպքում նրա ժամանակա վոր պաշտոնակատարը:
12.24. Վարչության նիստն իրավազոր է, եթե նիստին անձնական մասնա կցություն են ցուցաբերում
Վարչության ա նդամների առնվազն կեսը:
12.25. Վարչության յուրաքանչյուր ա նդամ ունի մեկ ձայն: Ձա յնի և քվեա րկության իրա վունքի
լիազորումը այլ անդամի արգելված է և իրավակա ն ուժ չունի:
12.26. Վարչության նիստերի անց կացումը հեռա կա կարգով չի թույլատրվում:
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12.27. Վարչության արձանագրային որոշումներն ընդունվում են ձա յների պարզ մեծամասնությամբ.
ձայների հա վասա րության դեպքում Վա րչության նախագա հի ձայնը վճռորոշ է:
12.28. Վարչության ա րձանագրային որոշումները պա րտադիր են կատարման Բանկի բոլոր
կառուց վածքային ստ որա բաժանումների ղեկավարների և աշխատակիցների համար:

Վարչության անդամների պատասխանատվությունը.

12.29. Վարչության նախագահը և անդամները Բանկի առջև պատասխանատվություն են կրում իրենց
պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման կամ չկատարման համար, իրենց մեղավոր
գործողությունների կամ անգործության հետևանքով Բանկին հասցված վնա սների համար, եթե օրենքով
սահմանված չեն պատա սխանատ վության այլ հիմքեր և չափեր:
12.30. Բանկին
պատճառված
վնա սի
համար
Վարչության
մի
քանի
անդամների
պատասխանատվության դեպքում, նրանք Բանկի ա ռջև կրում են համապարտ պատասխանատվություն:
12.31. Պատասխանատվություն չեն կրում այն ա նդամները, որոնք Վարչության նիստ ին ներկա չեն
գտնվել, քվեարկությա նը չեն մա սնակցել և որոնք դեմ են քվեարկել այն որոշումներին, որոնց կայացում ը
հանգեցրել է Բանկին վնա սներ հասցնելուն:
12.32. Վարչության ա նդամների հրա ժարա կանը կամ պաշտոնից ազատվելը չի ազատում նրանց`
Բանկին պատճառված վնասի համար պատասխանատվությունից, եթե վնասը առաջացել է իրենց մեղքով:
13. Կառավա րման մարմիններ: Վա րչության նախագահ
13.1. Ժողովի և Խորհրդի որոշումների կատարման, ինչպես նա և Բանկի առջև դրված ընթացիկ
խնդիրների լուծման նպատակով Բանկում գործում է միա նձնյա գործադիր մա րմին` Վարչության նախագահ:
13.2. Վարչության նախագահը նշանակվում է Խորհրդի կողմից պաշտոնավարման հինգ տարի
ժամկետով: Խորհրդի նախագահի և Վարչության նախագահի միջև կնքվում է աշխատանքային պա յմանագիր:
Վարչության նախագահ չի կա րող լինել այն անձը, որին ՀՀ օրենսդրությամ բ արգելված է լինել բանկի ղեկավա ր:
13.3. Վարչության նախագահի բացառիկ իրա վասությանն են ենթակա Բանկը ՀՀ-ում և օտարերկրյա
պետություններում ներկայացնելը, ինչպես նա և Բանկի անունից գործարքներ կնքելը:
13.4. Վարչության նախագա հը Բանկի ա նունից լիազորված և իրավա սու է`
ա) Իր իրավա սությա ն շրջանակներում տնօ րինել Բանկի գույքը, այդ թվում` ֆինանսակա ն միջոցները,
կնքել բանկային գործունեություն և ֆինա նսա կան գործառնություններ կատարելու համար անհրաժեշտ
գործարքներ, կամ լիազորել դրանց կնքում ը այլ անձի, (գույքի օտարման և ձեռք բերման` Բանկի ակտիվների
հաշվեկշռային ա րժեքի 25%-ից մինչև 50% արժեքով գործարքները կնքելով միայն Խորհրդի կամ 50%-ից ավելի
Ժողովի նախնական համաձա յնությա ն առկայության դեպքում),
բ) տալ լիազորագրեր, այդ թվում` Բա նկի մասնա ճյուղերի կառա վարիչներին,
գ) նա խագահել Վարչության նիստերը և ղեկավա րել Վարչությա ն աշխատանքները
դ) ստ որագրել և իրա վասու մարմիններին ներկա յացնել Բա նկի ֆինա նսա կան, վիճակագրական,
հարկա յին հաշվետ վությունները, հայցադիմումները և ա նհրաժեշտ այլ փա ստաթղթեր,
ե) աշխատանքի ընդունել և աշխատանքից ազատել Բանկի աշխատակիցներին, ինչպես նաև նրա նց
նկատմամբ կիրառել խրախուսման և կարգապահա կան տ ույժի միջոցներ,
զ) սա հմանել իր տեղա կալների աշխատանքային ոլորտները,
է) իր իրավա սության սահմաններում և Վա րչության որոշումների հիման վրա արձա կել հրամաններ,
կարգադրություններ, կատա րման համա ր պարտա դիր ցուց ումներ և վերահսկել դրանց կատարումը,
ը) Բա նկի աշխատակիցների նկատմամբ կիրառել խրախուսման և կա րգապահակա ն տույժի միջոցներ,
թ) իր իրավա սության սահմաններում հաստատել ֆինա նսակա ն գործառնությունների կատարման
հրահա նգներ և ներբանկա յին հսկողությունը կանոնակա րգող ա յլ փաստա թղթեր,
ժ) իր իրա վասության սահմաններում և Վարչությա ն որոշումների հիման վրա որոշում ընդունել Բանկի
պարտապանների պա րտքի վրա տ ույժերի հաշվարկի դադա րեցման, հաշվարկված տույժերի ու տուգա նքների
զեղչման, կամ ներման մասին և ներկայացնել Խորհրդի հաստատմանը,
ժա) հսկել Բա նկի ծախսերի հիմնա վորվածությունը,
ժբ) իրակա նացնել սույն կա նոնա դրությամբ կամ օրենքով Բա նկի Ժողովի կամ Խորհրդի
իրավա սությունը չհամարվող ա յլ լիազորություններ:
ժգ) Վարչության նախագահի լիազորությունները վա ղաժամկետ կարող են դադա րեցվել նա և
լիազորությունների մնացած ժամանակահատված ի, իսկ եթե այդ ժամանակահատվածը մեկ տարուց ավելի է,
ապա մեկ տարվա համար սահմանված աշխատավա րձը բանկի կողմ ից նրա ն փոխհատ ուցելու պայմանով:
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13.5. Վարչության նախագա հի որոշումները ձևակերպվում են հրամանների և կարգա դրությունների
ձևով:
14. Բա նկի ներքին ա ուդիտի ստորաբա ժանում
14.1. Բանկի ներքին աուդիտ ի ստորաբաժա նման (այսուհետ` ներքին աուդիտ) ղեկա վարը և անդամները
նշանակվում են Բա նկի Խորհրդի կողմից:
14.2. Ներքին աուդիտ ի անդամ չեն կա րող լինել Բա նկի կառա վարման մարմ ինների ա նդամները, այլ
ղեկա վարներ ու աշխատակիցներ, ինչպես նա և Վա րչության անդամների հետ փոխկապակց ված անձինք:
14.3. Ներքին աուդիտ ի ղեկավա րը և անդամները պարտավոր են պահպա նել Բանկի աշխատակիցների
համար սա հմանված աշխատանքա յին կա րգապահությունը:
14.4. Բանկի ներքին աուդիտ ը Բանկի Խորհրդի հաստատած ՙՆ երքին ա ուդիտի կանոնակա րգ՚-ի
համաձայն`
ա) հսկողություն է իրականաց նում Բանկի ընթացիկ գուծունեությա ն և գործառնական ռիսկերի
նկատմամբ.
բ) հսկողություն է իրա կանացնում Բանկի Վա րչության նա խագահի, Վա րչության, տարածքա յին և
կառուց վածքային ստորաբա ժանումների կողմից օրենքների, ա յլ իրավա կան ակտերի և Բանկի ներքին ակտերի,
Վարչության նախագա հին, Վա րչությանը տ րված հանձնա րարա կանների կատա րման նկատմամբ.
գ) եզրակացություններ և առաջարկություններ է տալիս Բանկի Խորհրդի ներկայացրած, ինչպես նաև
սեփական նախա ձեռնությամբ ա ռաջադրված հարցերի վերաբերյալ:
14.5. Ներքին ա ուդիտի իրա վասություններին վերաբերող հարցերը չեն կա րող փոխանցվել Բանկի
կառավա րման մարմինների կամ այլ անձա նց լուծմանը:
14.6. Ներքին ա ուդիտի ղեկավա րը Խորհրդին, Վա րչության նախագա հին և Վարչությանն է
ներկա յացնում հետ ևյալ հաշվետվությունները`
ա) հերթա կան` տարեկան ծրագրով սա հմանված ստուգումների ա րդյունքների մա սին.
բ) ա րտահերթ, եթե բացահայտ վել են ներքին աուդիտի հիմնավորված կա րծիքով էական խա խտումներ,
ընդ որում, եթե խախտ ումները հետևա նք են Վարչությա ն նախագահի, Վարչության կամ Խորհրդի
գործողությունների կամ անգործ ությա ն, ապա հաշվետվությունը ներկա յացվում է անմիջապես Խորհրդի
նախագահին:
14.7. Խախտումներ, որոնք նախատեսված են 14.6. կետի <<բ>> մասով, հայտ նաբերելու դեպքում, ներքին
աուդիտը հաշվետվությունները ներկա յացնում է խախտ ումը հայտ նաբերելուց առավելագույնը երկու
աշխատանքային օ րվա ընթացքում:
14.8. Ներքին աուդիտն օրենքների, այլ իրա վակա ն ակտերի խախտումներ բացահա յտելու դեպքում
պարտավոր է դրանք ներկայացնել Բանկի Խորհրդին` միաժամանակ առաջարկելով այդ խա խտումների
վերացման և ապագայում չկրկնման ուղղությամբ ձեռնարկվելիք միջոցառումներ:
14.9. Ներքին ա ուդիտի պահա նջով նրան կա րող են տրամադրվել Խորհրդի նիստերի
արձանագրությունների պատճենները:
14.10. Ներքին աուդիտի անդամները կարող են մասնակցել Խորհրդի նիստերին` նախապես Խորհրդին
նիստ ին մասնակցելու համար գրավոր ա ռաջարկ ներկայացնելու դեպքում:
15. Բա նկի գլխա վոր հաշվապահը
15.1. Բանկի գլխա վոր հաշվապահը կամ նման պարտականություններ իրակա նացնող անձը (այսուհետ`
գլխավոր հաշվապահ) իրակա նացնում է <<Հաշվապահական հաշվառման մասին>> ՀՀ օրենքով գլխավոր
հաշվապահի համար սահմանված իրավունքներն ու պարտա կանությունները:
15.2. Բանկի գլխավոր հաշվապահը նշանակվում է Բանկի Խորհրդի կողմից` Բանկի Վա րչության
ներկա յացմամբ:
15.3. Բանկի գլխավոր հաշվապահի իրավունքները և պարտակա նությունները չեն կարող փոխա նցվել
ընդհանուր Ժողովին, Խորհրդին, Վա րչությանը, ներքին աուդիտին կամ ա յլ ա նձի:
15.4. Բանկի գլխա վոր հաշվապահն ա ռնվազն եռամսյա կը մեկ անգամ Բանկի Խորհրդին և Վարչությանն
է ներկայաց նում ֆինանսակա ն հաշվետվություն` Խորհրդի հա ստատած ձևով և բովանդակությամբ:
15.5. Բանկի գլխավոր հաշվապահը պատասխանատվություն է կրում Բանկի հաշվապա հական
հաշվառման վա րման, դրա վիճա կի և հա վաստիության, տարեկան հաշվետվության, ֆինանսական և
վիճա կագրա կան հաշվետ վություններն օրենքներով և ա յլ իրավա կան ակտերով սա հմանված պետակա ն
կառավա րման մարմիններին ժամանակին
ներկա յացնելու, ինչպես նաև Բա նկի մասնակից ներին,
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պարտատերերին և մամուլի ու զանգվածային լրատվությա ն մյուս միջոցներին Բանկի մասին տրամադրվող
ֆինանսակա ն տեղեկությունների հավա ստիությա ն համար` օրենքին, այլ իրավակա ն ակտերին և սույն
կանոնադրությանը համապատասխան:
15.6. Խորհրդին ներկայացված հաշվետվությունների և տեղեկատվության մեջ անարժանահավատ
տվյալների հայտնա բերման դեպքերում` գլխավոր հաշվապահը ներկայացնում է դրանց առաջացման
նախադրյալները, վկայա կոչում է Բանկի աշխատակիցներին, որոնք անմ իջականորեն մասնա կցել են տ վյա լ
հաշվետվությունների կամ տեղեկատ վության կազմման աշխատանքներին, և ա ռաջարկում է լուծման միջոցներ
դրանք ապագայում չկրկնելու կամ առկա թերությունները վերացնելու ուղղությամբ:
Եթե նման դեպքերը կրում են պարբերա կան բնույթ, ապա Խորհուրդը հա րց է բա րձրացնում գլխավոր
հաշվապահին մասնագիտական համապատասխա նությա ն հա րցը քննա րկելու մասին:
15.7. Գլխավոր հաշվապահը <<Բանկերի և բանկա յին գործունեության մասին>> ՀՀ օրենքով, այլ
օրենքներով և իր կողմից կնքված <<Լրիվ նյութա կան պատասխանատ վության>> պայմանագրին
համապատասխան պատասխանատվություն է կրում իր դիտավորյալ գործողությունների կամ անգործությա ն
հետևանքով Բանկին պատճառված վնասների համար:
16. Տեղեկությունները և դրանց հրապարա կում ը
16.1. Բանկը պարտավոր է ինտերնետ ում` Բանկի տնա յին էջում, մշտապեu հրապարա կել`
ա) Բա նկի ֆինանuա կան հաշվետ վությունները (առնվազն վերջին տարեկան և վերջին եռամuյակա յին) և
հաշվետվությունների վերա բերյալ ա րտաքին աուդիտ ի եզրակացությա ն պատճենը: Ընդ որում, Բանկը
պարտավոր է տարեկան ֆինա նuակա ն հաշվետվությունը, աուդիտային եզրակացությունը ֆինանսակա ն
տարվա ա վարտից հետո 4-ամսյա ժամկետում հրապարակել մամուլում, իսկ եռամսյակա յին ֆինանսակա ն
հաշվետվությունը` մինչև յուրաքա նչյուր եռամսյակին հաջոդող ամսվա 15-ը:
Բանկը պարտավոր է հրապարա կել դրա նք առանձին գրքույկի կամ հաuա րակության համար հաuանելի այլ
ձևով (Բանկի գլխամաuային գրաuենյակում, Բանկի մաuնա ճյուղերում եւ ներկայացուցչություններում).
բ) oրենքով uա հմանված ժամկետում` տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մաuին
հայտարա րությունը: Ընդ որում, բանկերը պարտա վոր են տարեկան ընդհա նուր ժողովի գումարման մաuին
հայտարա րությունը հրապարա կել նաև մամուլում.
գ) շահութա բաժիններ վճարելու մաuին որոշումների պատ ճենները, ինչպեu նա և Բանկի
շահութաբաժնային քա ղաքակա նությունը uա հմանող ակտերի պատճեները` ա ռկա յության դեպքում.
դ) Բա նկում նշանակալից մաuնա կցություն ունեցող մաuնակիցների մաuին տեղեկատվություն` նրա նց
անունը (ա նվանումը), Բա նկում նրա նց ունեցած մաuնակցության չափը (բացառությամբ այն անուղղա կի
նշանակալից մաuնակցություն ունեցող անձանց, որոնք չունեն բանկի կանոնա դրա կան հիմնադրամ ում
մաuնակցություն` բաժնետ ոմu, բաժնեմաu կամ փայ), նախորդ տարվա ընթացքում նրանց և նրանց հետ
փոխկապա կցված անձա նց կողմից Բա նկից uտացված վա րկերի և ա յլ փոխառությունների (այդ թվում` նաեւ
մարված) վերա բերյալ տ վյալներ, այդ թվում` չափը, տոկոuադրույքը եւ ժամկետը.
ե) Բանկի Խորհրդի, գործադիր մարմնի անդամների ցանկը և անձնա կան տվյալները` նրա նց անունը,
ծննդյա ն ամuաթիվը, կենuագրությունը, Բանկի Խորհրդի անդամների, Վարչության նա խագահի և գլխավոր
հաշվապահի` նա խորդ տարվա ընթացքում Բա նկից uտացված ամբողջ վա րձատրության (ներառյալ`
պարգևատրումների, Բա նկի համար որոշակի աշխատանք կատարելու դիմաց վճարների, աշխատավարձին
հավաuա րեցված ա յլ եկամուտների) չափը, նրանց և նրանց հետ փոխկապակցված ա նձանց կողմից Բա նկից
uտացված վարկերի և այլ փոխառությունների (ա յդ թվում` նաև մարված) վերա բերյալ տվյա լներ, այդ թվում `
չափը, տոկոuա դրույքը եւ ժամկետը:
Uույն մաuի <<ա-ե>> կետերում նշված տեղեկություններից բացի, Կենտ րոնա կան բանկը կա րող է
պահանջել Բանկից ինտերնետում` Բա նկի տնային էջում, մամուլում կամ զանգվածային լրատ վության այլ
միջոցներով Կենտ րոնա կան բանկի խորհրդի uահմանած հաճա խականությամբ և կարգով հրապարա կել նաև այլ
տեղեկություններ, բացառությամբ առևտ րային, բանկային կամ այլ գաղտնիք կազմող տեղեկությունների:
Բանկը պարտա վոր է հրապա րակել uույն մաuի <<ա-ե>> կետերում նշված տեղեկությունների մեջ տեղի ունեցա ծ
փոփոխությունները` դրանք տեղի ունենա լու oրվա ն հաջորդող 10 աշխատանքային oրվա ընթացքում:
Բանկը պա րտավոր է ինտերնետ ում` Բանկի տնային էջում, և առանձին գրքույկի կամ հաuա րակությա ն համա ր
հաuանելի
այլ
ձևով
(Բանկի
գլխամաuային
գրա uենյակում,
Բանկի
մաuնաճյուղերում
և
ներկա յացուցչություններում) հրապարա կել oրա կան կտրվածքով թարմացված տեղեկություններ` իրենց կողմ ից
ավանդների ընդունման, վա րկերի տրամադրման, ինչպ եu նաև մատուցվող բոլոր այլ ծառայությունների և
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հաճախորդների համար իրականաց վող ֆինանuական գործառնությունների վերաբերյալ, ա յդ թվում `
տոկոuա դրույքներ, ծառա յության միջնորդավճարեր, ժամկետայնություն և էական այլ պայմաններ:
16.2. Բանկը պա րտավոր է նա և ցանկացած անձի պահանջով նրան տրամադրել`
ա) Բանկի պետա կան գրանցման վկայա կանի եւ բանկի կանոնա դրությա ն պատճեները.
բ) բա ժնետ ոմuերի բաց բաժանորդագրության դեպքում` բանկի բաժնետոմuերի թողարկման ազդագրի
պատճենը.
գ) Բանկի թողա րկած պարտատոմuերի և այլ արժեթղթերի հրապարա կային տեղա բաշխման դեպքում ,
տեղեկություններ`<<Արժեթղթերի շուկա յի մաuին>> Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով, ինչպեu նաև դրա
հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրա վակա ն ակտերով uա հմանված ծավա լով եւ կա րգով.
դ) uույն կա նոնա դրության 16.1. կետում նշված տեղեկությունները կամ փաuտաթղթերի պատճեները:
Սույն կետում նշված տեղեկությունների տրամադրման համար գանձվող վճարը չի կա րող ավելի լինել
դրանց պատ րաuտման և (կամ) փոuտային առաքման համար ա րված փաuտաց ի ծախuերից:
Բանկը
պա րտավոր
է
իր
գլխամաuային
գրա uենյակում,
Բանկի
մաuնաճյուղերում
և
ներկա յացուցչություններում` տեuանելի վա յրում, փակցնել հա յտարա րություն` uույն կետ ում նշվա ծ
տեղեկությունների uտացման հնարա վորության և այդ տեղեկությունների uտացման կարգի, վա յրի և ժամանակի
մաuին:
16.3. Բանկի յուրաքանչյուր բաժնետ եր իրա վունք ունի անվճար uտանալու Բանկի վերջին տարեկան
հաշվետվության եւ ա րտաքին աուդիտի եզրակացությա ն պատճեննրը:
Բանկի
տեղաբաշխված
քվեարկող
բա ժնետոմuերի
(բա ժնեմաuերի,
փայերի)
2%-ին և ա վելիին տիրապետող յուրաքանչյուր բաժնետ իրոջ (բաժնետերերի) պահա նջով Բա նկը նրա ն պետք է
անվճա ր տրամադրի հետևյալ տեղեկությունները (թեկուզև դրանք կազմեն բանկա յին, առևտրա յին կամ այլ
գաղտնիք)`
ա) Բա նկի Խորհրդի, Վա րչությա ն նախագա հի և գլխավոր հաշվապահի վերաբերյա լ uույն
կանոնադրության 16.4. կետ ում նշված տեղեկությունները.
բ) Բանկի Խորհրդի անդամների, Վարչության նա խագահի և գլխավոր հաշվապահի` նա խորդ տարվա
ընթացքում Բանկից uտացված ամբողջ վարձատրությա ն (ներառյալ` պարգևատ րումների, Բանկի համար
որոշակի աշխատանք կատարելու դիմաց վճարների, աշխատավա րձին հավաuա րեցված այլ եկամուտների)
չափը, նրանց և նրա նց հետ փոխկապա կցված անձանց կողմից Բանկից uտացված վարկերի և այլ
փոխառությունների (այդ թվում` նաև մարված) վերաբերյալ տվյալներ, այդ թվում` չափը, տ ոկոuադրույքը և
ժամկետը, բանկում նշանակալից մաuնա կցություն ունեցող մաuնա կիցների մաuին տեղեկատվություն` նրա նց
անունը (անվա նումը), բանկում նրանց ունեցած մաuնակցության չափը (բացառությամբ այն անուղղա կի
նշանակալից մաuնակց ություն ունեցող անձանց, որոնք չունեն Բա նկի կա նոնադրա կան հիմնադրամ ում
մաuնակցություն` բաժնետ ոմu, բաժնեմաu կամ փայ), նախորդ տարվա ընթացքում նրանց և նրանց հետ
փոխկապա կցված անձանց կողմից Բանկից uտացված վարկերի և այլ փոխա ռությունների (ա յդ թվում` նա և
մարված) վերա բերյալ տ վյալներ, այդ թվում` չափը, տ ոկոuադրույքը և ժամկետ ը.
գ) Բա նկի և նրա հետ կապված անձանց միջև կնքված խոշոր գործարքների, ինչպեu նաեւ ա յն գործարքների
մաuին, որոնք կնքվել են այդ տեղեկությունները uտանալու վերա բերյալ պահա նջը ներկայացնելուն նա խորդող
երկու տարվա ընթացքում և կապ ված են Բանկի կողմից ՙԲա նկերի և բանկային գործ ունեության մա սին՚ ՀՀ oրենքի
34 հոդվածի առաջին մաuի <<ա-գ>>, <<թ>>, <<ժ>> և <<ժա>> կետերով uա հմանված գործառնություններից որևէ
մեկի իրակա նացման հետ .
դ) Բա նկի կողմից Բանկի հետ կապված անձի նկատմամբ uտա նձնած պա րտավորությունների մաuին.
ե) Բանկի` միա նման քաղա քականություն իրակա նացնող մաuնակիցների խմբերի uտեղծմանն ուղղվա ծ
պայմանագրերի առկայությա ն մաuին, ինչպեu նաև Բա նկի` այդ պայմանագրերի կողմ հանդիuացող
մաuնակիցների անունները (անվանումները).
զ) Բանկի հաշվեկշռում արտացոլված գույքի նկատմամբ Բանկի գույքա յին իրավունքները հավա uտող
փաuտաթղթերի, ընդհա նուր ժողովի և կառա վարման ա յլ մարմինների հա uտատած Բանկի ներքին ակտերի,
Բանկի առանձնաց ված uտորա բաժանումների և հիմնարկների կա նոնա դրությունների, բանկի կողմ ից
պետական կառավա րման մարմիններին ներկայացվող ֆինանuա կան ու վիճա կագրա կան հաշվետվությունների,
ընդհանուր ժողովի, խորհրդի, տնoրինության նիuտերի արձանագրությունների, Կենտրոնական բանկի կողմ ից
իրակա նացված վերuտուգումների եզրա կացությունների պատճենները, Կենտրոնա կան բա նկի կողմից Բա նկի և
(կամ) Բա նկի ղեկավա րի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցների վերա բերյալ Կենտ րոնական բանկի
որոշումների պատճեները, ներքին աուդիտ ի ղեկավարի կողմից Խորհրդին և Վարչությա ն նախագա հին
(Վարչությա նը) ներկա յացված հաշվետ վությունների պատճեները.
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է) այն իրավա բանա կան անձանց ցանկը, որոնց կանոնա դրա կան հիմնա դրամում Բանկի ղեկա վարները կա մ
նրանց հետ փոխկապակց ված անձինք ունեն 20% և ավելի մաuնա կցություն կամ հնա րավորություն` ներազդելու
նրանց որոշումների վրա:
Բանկի բոլոր մաuնա կիցներին պետք է տ րամադրվեն հաշվիչ հանձնաժողովի արձանագրությունները:
Uույն հոդվածի համաձայն` Բա նկի մաuնակցի uտացած տեղեկությունները նրա կողմից չեն կա րող փոխա նցվել
այլ անձանց, ինչպեu նաև դրանք չեն կա րող oգտագործվել Բանկի գործարա ր համբա վը արատա վորելու, Բանկի
մաuնակիցների կամ հաճախորդների իրավունքներն ու oրինակա ն շահերը խախտելու կամ նմանատիպ այլ
նպատակներով: Հա կառակ դեպքում նրանք ենթակա են պատաuխանատվության` Հա յաuտանի
Հանրապետության oրենքներով և նորմատիվ իրավա կան ա յլ ա կտերով uահմանված կարգով:
16.4. Բանկի Խորհրդի անդամների, Վա րչության նա խագահի, գլխավոր հաշվապահի վերաբերյալ,
ինչպեu նա և Խորհրդի անդամների թեկնածուների վերա բերյալ Բանկի մաuնակիցներին բացահայտվող
տեղեկատվությունը պետք է ներառի նա և`
ա) նրանց ազգանունը, անունը, ծննդյա ն տարին, ամիuը, ամuա թիվը.
բ) մաuնագիտությունը և կրթությունը.
գ) վերջին 10 տարվա ընթացքում զբաղեցրած պաշտոնները.
դ) տվյալ պաշտոնում (ընտրվելու) նշանակվելու տա րին, ամիuը, ամuաթիվը և պաշտոնից ազատվելու
տարին, ամիuը, ամuաթիվը.
ե) տվյալ պաշտոնում վերընտ րվելու քա նակը.
զ) Բա նկի մաuնա կից հանդիuացող Խորհրդի անդամին, Վա րչությա ն նա խագահին, գլխա վոր հաշվապա հին
կամ Խորհրդի անդամի թեկնած ուին և նրանց հետ փոխկապակց ված անձանց պատկանող` Բանկի քվեա րկող
բաժնետ ոմuերի (բաժնեմաuերի, փա յերի) քանակը.
է) տեղեկություններ այն իրավա բանակա ն անձանց մաuին, որոնցում տվյալ անձը զբաղեցնում է ղեկա վա ր
պաշտոններ.
ը) փոխհա րաբերությունների բնույթը տվյալ Բանկի և Բանկի հետ կապված ա նձանց հետ.
թ) Բանկի կանոնադրությամ բ նա խատեuված այլ տ վյալներ:
16.5. Բանկն իրա վունք չունի իրենց գովազդներում, հրապա րակա յին oֆերտա յում կամ իրենց անունից
արված որևէ հայտարա րության մեջ oգտագործելու ապա կողմնորոշող այնպիuի տեղեկություններ կամ այլ
անձանց կողմ ից այդ Բա նկի վերա բերյալ կատարված հայտա րարություններ, որոնք կարող են
թյուրենթադրությա ն տեղիք տալ տվյալ Բանկի ֆինանuա կան վիճակի, ֆինանuա կան շուկայում նրա զբաղեց րած
դիրքի, հեղինակության, գործա րար համբա վի կամ իրավա կան կարգա վիճակի վերաբերյալ:
16.6. Բանկի կողմից, uույն կանոնադրությամբ և օրենքների համաձայն, հրապարակվող կամ
տրամադրվող տեղեկությունները պետք է լինեն ամբողջական եւ ա րժանա հավատ:
17. Բա նկի գործունեության դա դարումը
17.1. Բանկի գործ ունեությունն առանց իրա վահաջորդության դա դարեցվում է օրենսդրությամբ
սահմանված կա րգով` ինքնալուծարման, Կենտրոնա կան բանկի կողմից լիցենզիան ուժը կորց րած ճանաչելու
կամ Կենտրոնա կան բա նկի հայց ով դատա րանի կողմից անվա վեր ճանաչվելու, անվճարունակության
հետևանքով և օրենքով նա խատեսված այլ հիմքերով դատական կա րգով Բանկը լուծա րելու դեպքերում:
17.2. Բանկը կա րող է ինքնալուծարվել միայն Կենտրոնա կան բանկի նախնա կան թույլտվությամբ:
17.3. Բանկի գործունեությունը իրա վահաջորդությամ բ դա դարում է <<Բանկերի և բանկա յին
գործունեությա ն մասին>> ՀՀ օրենքով սա հմանված կարգով վերակազմակերպման միջոցով:
17.4. Բանկի լուծարումն իրականացվում է Ժողովում ընդունված լուծարային ծրագրին
համապատասխան, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Լուծարա յին հանձնաժողովը կազմվում է առնվազն 3
անդամից: Լուծարային հանձնաժողովի նախագա հ և անդամ կա րող են լինել մ իայն կենտ րոնական բանկի
կողմ ից համապատասխան որա կավորում ստացած անձինք:
17.5. Լուծարային հանձնաժողովի ստեղծման պահից նրան են անցնում լուծարվող բանկի կառա վարման
լիազորությունները:
17.6. Լուծարային հա նձնա ժողովը Կենտ րոնա կան բանկ է ներկայացնում ամենամսյա հաշվեկշիռ և նրա
կողմ ից սա հմանված ա յլ տեղեկություններ:
Լուծարային հանձնաժողով ստեղծելուց հետո` երեք օրվա ընթացքում, լուծարա յին հանձնաժողովը
հայտարա րություն է տալիս մամուլում և ծանուց ում է կենտ րոնական բանկին Բանկի լուծա րման և
պարտատերերի կողմից պա հանջների ներկա յացման կարգի ու ժամկետի մասին, որը չի կարող պակաս լինել
երկու ամսից:
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17.7. Բանկի լուծարման դեպքում նրա բոլոր դրամական միջոցները, ներառյալ Բանկի գույքի իրացում ից
ստացված հասույթը, ուղղվում է Բանկի պարտատերերի պա հանջների բա վարա րմանը` Հայա ստանի
Հանրապետության օրենսդրությամ բ սահմանված կարգով:
17.8. Եթե լուծարվող Բա նկի դրամակա ն միջոցները բավա րար չեն պարտատերերի պահանջների
բավարա րման համար, ապա լուծարման հանձնաժողովը, <<Բաժնետիրա կան ընկերությունների մասին>> ՀՀ
oրենքով uահմանված կարգով, հրապա րակային uա կարկություններով իրականացնում է Բանկի գույքի
վաճառքը, իսկ գրա վով ապա հովված պա րտավորությունները բա վարա րվում են տվյա լ պարտա վորությա ն
ապահովման միջոց հա նդիuացող գրա վի առարկայի իրացումից uտացված գումա րից` արտա հերթ:
17.9. Պարտատերերի պահա նջները բավա րարելուց հետո, ինչպ եu նա և այն դեպքում, երբ լուծարման
միջանկյալ հաշվեկշիռը հաuտատելու պահին Բանկը չունի պարտա վորություններ պարտատերերի նկատմամբ,
Բանկի գույքը բաշխվում է բաժնետերերի միջև` <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> ՀՀ oրենքով
uահմանված կարգով:
17.10. Բանկի լուծարում ը համարվում է ա վարտ ված, իuկ նրա գոյությունը` դադա րած, պետական
գրանցման պահից:
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