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Pudhu 1. uuonouli}bnfi)
UUUnFSnt U Lbn.Inn.IhL

U +nrhurpbnp0 4frm{nrd t nnqEu Uqqurqnh huJJunnm trbnur6nrBn : Unurrurnq{nt
qupmurunndubpnr Lbn4nnrd qurmu.,Fbtnt npn2nrdp lruyu.rgLbfru l,rbp4pn4p qbop I ntrpbngh
udpnrp l..l.q4Luqfrpp:

UnqU UJfn{rupbpph qurq'JJuJtr hurfup qururr,uufuuLu[rnL tutrdfrtrp purerr]pughuJqurL
quJlnuruluurLurln{ntpjnLL E! qnnrd UU$n+urpbnpnrU Lr]urnnturqqnq lnErlbqurm{ntpj(lltr n,
urdFnn2uJquru LlurJ uqultnqdtrnnn2ht thLbtnr hurlu-rp rlfrrulL urlL 4bqpnrJ, bpb ur1tr n,
uJdFnq!r.!quru l.iur urr4urlnryJtrnpn2frl I Uq4urqnh dJnru Uurubnh hbu 4hmurnqblnr qbqpnLrJ:

Lbnrlnnql qulpnrt | 6bnp pbpbl uq.4Lxqhn[ tr Uq4Lrqpfrtr Qfrg trbpllurlug{nq +uruuurpruabnp
pnfru{htr murppbpr.l!nL{ Furlrqh q uuduruurlhtr qnurubtJjurqnrd !urJ duutrLu6lnLqbpnLd, frull
l1b!urpntrulfrtr quur6bL6' FulLlfr frLurbptrbururlfrLr !L4pnu.I www.unibank.am:

1.1 Onqurp[nq]r h tpur qnpdnrlbnr.p1ut {bnurptfirul hurftunnr.n rnbqbQururrlnrplarh
l.l.I Gn[urFqndr rndlurfrbpp h qruqh rf]rgngtbpp

FLr!!f pfrtl gfrpr.fiL4frl.r Lrtrt{urtrnLdL !'
hu{bnbt' <3n[LhFUl.rqD FUS pud!bshnuqUL CLqbnnhr}3n[L

nnrubphtr' OTKPbITOE AKUI4OHEPHOE OE|IECTBO "IOHI4EAHK"

utqthpbtr' "UNIBANK" OPEN JOTNT STOCK COMPANY

Furtrqh qn6Lrtu $hndurJfrtr uL{uLnuftr t'

hurlhpEtr' <30ltLhFUL9> FFC

nnublhb' OAO "lOH14SAHK"

urlqtbnhtr' "UNIBANK" OJSC

Pu.rtr![ quUtlnul | ((, p. bphurtr, qbLunnt] hurdurlUp, ?unbtrgh +nqng, 12 2btrp, pfL{ 53, pfrLl1_5
hurugbnrd:

FurLllfr rrhnurarulfrL hurugbL f 0025, <<, p. bn[urir, qbLunntr hurJu{Up, Qtupbtrgfr {rn4n9, l2 2btrp,
phrl s3, phLt l-s:

qurqh dhrngtrbn0'

(bnufunu' + 3741O 59 22 59

$u]pu' + 37410 55 51 40

Et. rinura' unibank@unibank.am

hLtrrbnLboLllhL !ur1p' www.unibank.am, www.unibank-armenia.com



nu.rpurururnrlubpnuJ Lrbn4nnrdtrbnh hbLn !Luq{ud hupgbnh r}bqpnrU Ubnqnnrlt bpp !urpnrl bL 4frrlbl
f,bp4pnqLbpfr L LJh2urqqu1hU l{LlqdurqbnulnLpJnrtrUbpfr hbun hullulqnp6urqgnLpJLltr {untnLtqurl,
qbu U. <urUpundnu.lrrxLht hbmLJurt hbnr!funuuhurrlupn{ +37410 592236 (bbnphtr hbn.30l):

'1.1.2. Gnlunqnr1|r hurfunnrn hqunurqhnI h nurqdur{urlnrptnitp

(3nrtrhpu.,!Ll, ppC-U (urrunlhbu .FLrtr!r lud .3nrlfrpuLll>) hhftur[n4bt ( 2001p.-f
hnqlnbupbnht' nnutbu +urq pLudtrburfpLuluL oLqbnnrBn r: 3nrtrhFurtJq0, nnqbu Fr,rLq qnurlgqbt I
2001p.-h hnqmbUpbnfr 9-frL (9ptrlgLlurL {!u-rlLr!ur! phrt 0373 L qpurtrgLlutr hurdurn ph{ 8l'
hu-ruuruur{u-r6 (( thuurpnLtuQLutr Putr!fr tunphp4fr 09.t0.20t1p. 260 nnn2drxrtp: Furlqu{htr
qnn6nLt bntpjurtr fgbLqlru 8l mnqurd 2001p.-h hnlrnbdpbpfr 10-htr): Fulqh 2015p. durnuh l2-h
Ctr4huLn4 dn{nqh nnn2duruF PrxLl 0 {bnuquq urt{np{b1 t, Lr trbnqu4nrdu purtrqh

!uqdu!bpqufput{uqurL dt tr I' Furg purdLELnhnurltutr ptr!bpnrgntL:

3nrLhFULq[ 2002p. qnp6Luplb1 | Unistream 4nu u]qul rfnfuurLgnu.nrbpfr frguqqulfrtr
hL!Uuqurnq, npp (u-rlulumurlnLd 4prLrtlu!LlL {rnfuutrgnrd!bnh ntnnmnrd urnuJpuuu.rplbpfrg b:

3nt!fpuLlp 2003p. 4urnibt | (ArCaD {6urnurhu2rlurnquthL hrldur!upqfr uL4urJ:

2004p. 3nr!frpurL!p 4urndult Visa lnternational Llfrpurqqul[rL hudL!qurnqh u]L4urd:

2005p. 3nLtrfpurl!p u!ubg lurlLurdtr{u.r1 quJnqu{nnnrd hh+npbph bL u{Lnntlup!L!r{nprlutr q6nt{
q.Furtbgtrbtn{, hLudurqu.ruurufuuLrurpun, bnqnnnq b! urnurhl, tabqbpp (( pLr,Llurlfrtr

hutlu!upqnLd {uplur{nndurl, 6ur{utnq: I

2006p. 3nrlfrpuLlp 4u]ndurrt IFAD-h qlnLrlulr.utr qu4nbnnrU trbn4nnujLbpfr fupurLrlurl 6puqpfr,

htrrqbu Lurbr SMEDNC hhdtrurqnurdh r.,hnpp br tlfrgfL FhqLbuh qurnqurgdurl, 6purqpfr rlu.rutrulfrg:

2007p. Lbp4pr{bg ABN AMRO purtrllfr nfru!bpfr !unu{uprJuL 6puqfrpp:

2008p. 3nLLfrpuLllp 4urndur{ << SnL4ur1hl., pnnuuJh utr4url: 3nLt-rfpurll1p qnp6urplbg Blade

Lnbuurqh ubn{bnurjhL [untdp, npn{ UEn4nqbg du]durLurqurLthg ublutrntnqhurtrbpfr !frpurnrlutr
dfguqqulfrL {npdp:

2009p. 3nrLfrpuLlh JuruLuJ6JnqLUJhU gurtrg[ dhurg{bg mtujtt]bnh q uu,{nn FurqurrhL:
l..,bplurlnrdu pnrLlfr pnlnp tluulur6lnqbpL u2[uurunr btr online nbdhdnd:

2010p.-f hnrLfrufr 3-hu Moody's dhguqqujhtr {urpluLfr2urlfrL qnp6ullulnLplnLLg 3nrLfrpullfrtr

2lnph{ | $frLuLuulruL lu.rlnLLnrplLlt-r E+, urnmurndnUpn{ tr urqgu1hl 4pturln{ u{u,rt-r4trbpf Ba3

bplurpudurjlbur br NP qlln6urdurdqbm {up!uL[r2Ep1: pntnn {u]nqurLh2bnL ntuEgEt bL qurlnrt

qurLluurmbunrd!:

2011p. 3nrLhpurLqp Uufolurl-r au-rpqugdLuL FurLqh hbu huJdurub4 frpulurtrugtrnL h urnbMnh

$htuLuur{nndurl 6nuqhn, nnh 2nlurLurql,bnnrd dbntrbnbgt bnht rnpurL.lLrrlp{nuJ btr

uqnb4hmh{llLn h pu!lulftr bpur2fufrpLbp:

I unJh!$n nqohlqulh! 
'runpbrhlqulh! 

qnrtuLlulnrptul qnqdhg hnEqulusrlut << pulrqhnh nblrlhlq, 2006p



2012p. Thomson Reuters t hrurqqu{htr qnnqnnurghurtr 3nrLhpurLqhL 2trnph[ ! (urluruunuunLrl

"t urt[uqnLltr qhthtrq Full]l.t 2012" qnlndE: 3n&hpurLqL 0!qqntt{rx6 | (urluruururLfr 100

tun2nnurqnlL hurnqurunrtrbnh gngurqnrd:

2013p. (urlur2fuuphrqfL putrlf uhgurqqu4hl, gfrtrurLuul.lul.r \npqnpugfruL (tFC), UnULnnh tr

qtrpqugduL Uh6n{ul.r purllg (BSTDB) U 3n ,hpurLq[ uurnpurgpbgfrL hurluqnp6urlgnplutr
r.qujdurt/urqhn' nqrt{u,6 OUa-Lbnh {uplu{nprJurl 6purqpf ptr4lr.|lrlurtr0: 3nrtrhpurLq[ uqubg

hurdurqnnbuJqgnFjnr! <ulruuuurtrnrd UubFhqurrh untrmnh L{urluuh (Amcham) hbm'4urnLurtnq
qurquuLlbnqnrplurL prpu!fg uLrpurJ:

2014p. 3nLL[rpuL!p uLluht t hurdu]qnn6utignrplnrL lntel Express Jhfurqqu4hU 4nurUurqurl

+nluurtrgnL'Jt bnh huJurqLunqh hhu: PtuL!p !urtr trbp!urlugnbt t ISO 27001:2013 urbqbltlu{nrqutr
Llllr{(nutrqntPlurti hurduJqurnqn, Lbn4nbt I Unibank Prive urtrhumuqurL 6urnu.,jnqaJnlLLbn0:

3nrtrhpuLq[ uLnugQ I uutr (gbnu]qurLg npur!, rlpgululp (RBl STP Quatity Awards) UtluLnpfrulfr

Ou1$urlqbl LJhlurqqurjhl, pu-'trqhg SWIFT LfrnfuurLgnLrJlbpfr aurnurlnrplurl pupdp npuLl

uquhn{b1nL hurrlup:

Furtrqh 2015p. rlupufr l2 [r CL4huLnLp dnqnqh nnn2JudF Futrq! {bnu]qurquur{nn{bt !, tr

Itbp!rulnrdu PurLtlfr !uqdu:Qbpquf pLrr{u!urL dUL h Frrrg purdLErafrpurllu.rl ptr!bpnrqntlr:

2015p. hnqfu| l-h9 PurtrLl[ ryupdb1 l .]bqnq]rururn hurLluqurnqh hu.r2rlf oqbpur-nnp tr

llLupqLr{npL{n11 2nL!u-r.1nLd hLu2t{Lup!urlf! hurdurQupqfr ulr4Lud:

"3nrLftpurtr!r PPC-tr urnurghtr [trqbnnrpjnrt]L h (u4uruururlnLrJ, npp pnpuulnLd Lurfutru!utr
hnrxqunurqu{htr unLrgup!fr (lPO) Uhfngn{ frpulurLugpbg pudtrhurnrlubpfr rabrlupu2funLd:

Pu-rdl,rELnn ubp pnqurplb1nr nnn2nrdp qulrlutrurqnnqur6 tn "3nLlfrpurtrlfr, qrupqu-rgdLrt-r

npurluu1bu trnn duqurn4urq urqurhnqhtnr h frpulutr dntnqf4urqurl pu-rtr! 4urntrurlnL
nruqdu {urpn Lppl Llp:

Uluon 3ndrhpulqn n0hqbnuut ptuLll h, npp hur6ufunp4trbpfrtr urnu2u-rplnuJ I drurlutrtullullfrg
putrLl14frL 6unulntpnLtrLbnh tu4l, ubuurqurLh: Pr.uL!p lrbp!u.rlnLdu FtrnrpurqnLlnLd I nnulbu

uluhqurLnququrL qnn6Etu/n6nq qurnuqunqnrt, pu.rlg l-L lnpurJnL6nLqnttrtrbp ![rpu.rnnr1,

UufuudbnLnrluLlu-rtr nr pu]+urtrghqntpjurtr utlqpnrUpLbpn{ qnpdnI Sht]urtruurqurL hurumuJunlpJndr:

30.06.2018p. 4pntpl.r.rrlp 3nrLfpLul.r!L nrtrh ur{bti purtr 388,000 hu6urfunp4:

PurLqh tunnhn4h d2urqu/6 nurqdL!{L!nnrplr.uLn hurdurqurmurufuu! 3nrtrfrpurULlfr qnndnLtrbntpJurtr

hfrtltrulurtr nLrlrlnLplnrlLbptr bt durtrnur6urtu pfql-rbup h ugurqgnLprnrln ltlnpn L dhrhtl

dbnLup!uLnfpnplutrp:

L|.3. fln4up!nqf Qurtntulnurqurt quqhuur]!

purLqh liutrnLuqnr!qurir quru{huurt! 2018p. hnLLfuf 30-f 4pnrpludp !uqdnrd | 20,489,652,500
(( 4puLI, npp trbnLrrnnrU I ubrlurpur2lurlur6 172,A86,525 unqnnurqur! Fudtrbljlndu, lnrnuJpuJLrn$0
100 << qnurd urLqurLurquiL urndbpnq L 32,010,000 hurn upunLlul ptudubtnnLlu'lnLpupurLlnrpp



100 (( 4purLl urtrL{urLurllurtr undbpnq: Lhunlrlu-r1 huruurururu-rqpt{u.r6 FurdLEuln ubnh 4hdulg
Ll6up{nr1 mupbllur! 2u,hntPurFr1ldLh lur+n huJ2{uJnq{nru I uurnbqurl 12% tnnqnuur}FnrJpn4 ul4
pLudLbun ubpfr urtllutrurqurL urndEph l,r!uunLlurlp:

fi)n1upt1nqft nuqdurltupnrplnrtp

<3nLLfrptutr!, PPC-tr unurgfrl,r puQbpnLgnLLL | (ur.;urumuLnLd, npp pnpuu.r.;nuI LufutrurLlutr
hpm14nrpulln4[rL urnurrunqh (lPO) Uhlngnrl fpulurLurgpbg purdtrbundubpI ubtuJFur2tunul:

FudLbLnndubn pnrlup!b1nr npn2nLdp qulrju-rLL!{nn{u6 !n (3nltrhpuLqh, qupqurgrluL
nnurlluru{bu Lnp durLlurp4uJ! Lruluhn{b1nL L1 hnuquJL dnr1nr.fu4uluL pu.rt_rL1 4u.rntrulnL
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 | (( opbLurpnrplurlp uurhriutr{ud qnp6u.,nnqpt bn, rlu.rutrutlnpurqbu.

Ufgngtbplr tbpqprur{nrrl

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

lrurnqbnF L 
'rhfngtbnh 

urrt ub[uFu2lunLrlhhn

Fu.rLqL hnuqurLgthd I 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 tr dfrgfrL pfqubufr

{urnqur{nndurtr qurnqurgnrd! 4huurnqnrd I nnqbu urnultrurhbpp nurqrlur{u,rpnqqnLtr:

3n&fpuLll r.lnrugurpllnLrl ! 2nr!u4h nlunr luuhnnrplnttrbnh h phqlbuh
unurtrdLu.rhurullnrl.alnLLtrbpfr hfrduL qlu, hufu,tunn4Ubnh lnLlpbur fur.lpfr hurdup hLurnnLtl

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

- uLu!ptu6urfu pfqlbufr qurpqugntdp hu.rLqfruuLnuJ 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{
t{up!Ep:



Puttt[tu1]ttt r[nputgnrft bp]t lrJrur\urtugnLrI

Pu!!p 2003 prlu!uUhg uLtuLu6 LUtrqrldurqgnd t SWIFT Uhrurqqu.,lftr hurrlurlurpqfrL: Fublg
pqFuqgur1hu hu,2h{t,En nrLh ubrturqurL h rJfr2Luqqu4fri-r 20 purtrlbpnul, frLp
hLrr.rnurqnnnLprnLL I urufru uqLuhnt{bt purtqh hur6urlunnr}Lbnh {6urnu,hur2rlunqulhtr
uulr.!uurnqnrdo gurtrqurgLud u.rpdnqpn{ h {6upu.|frL qnp6fpn{:

- FrlLq0 $hqlqurtlu]l urLdutrg 4nurdurqul gnfuruLgnLdlbpfr 6urnu{nrpjnLt trbn t
urnuJlurnqnrd "3nLLfrutapf > 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 6u rJnr.p1nrtbn

- FUUII lLrutupnLd I uptrupdnqpf uunp nr 4uJ6Llnph I urndbpruabnn{ qnn6unptrbn:

qndnrhurt dunurjnrprnfttrhnh lhdurg {6uFnrdhbni [hl}nrhnru

- 3nLtfpLr!!L nrLft Lln ntLul L{6upnrfLbp[r 1tr4nrULJurl, hurrlurllurpq: <u]6urtunn4trbnhtl

urLLl6urn unLluuJ+n{nul i UNIPAY llnrjnrLul r{6urpnLrlUbnh purnm, nnh qnur tr2rlr!6 t
urtrhpuldb2u tabqb!uLn{nLplnLtrp hur6urtunnqUbnh hur urn unuq h huprlurpurtlbLn

L{6upnrdLbp !uLrurpblnr h udu]n:

<urtnu1h! 0u!nu{nrp1nLttrhpJr 4Jrdrug rl6nrntrbnh !t[nrhntf

- <ur6utunn4trbnhL {6qrnurhur2qurnquJhL 6urnu{nrplnLLtrbnh 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

ftpu{upuLutluL Lu!6urtrgfrg 116urnlbnh nL4nrtrnrJp:

Ll.Jl dunu{nrpjnrtt bn

3nLLfpLrLlL fpurlurlugLnrLl I hu2r{tr-rpllur-4purrlurpQrtu4ittr ur4uuLlplnLrl hn

hudutunn4trbnh hurdurn' hur2hqLbnh pu.,gnrd br uLtu.,uurnqnrU, 4nuUunqlurlhl.,
qnp6upptbp, bnur2tur!4nnurqnbnh mpr,uduJ4pnul, hl,qurun, qnn6urnpubn urndbpqpEnh hbu

bt urrtL: 3nrLhpuLqn Lurh 6urnu.lnLp1n rtrbn t durongnrd (( pu,rrlu-rpurgftrEpfrt-r, npnlp

ogoLlnd bL qbrnuquJL unghurturqur! oFurqnEnhg:

- nhUtnbpLbur FurLq - <ur6urtunn4D huUurqunqo t-rLufuuruEu{Lr6 t hLLnbpubu gLutrgh

dfpngn{, unuLg PUL! hur6u.r[ub1nL, hnr6ufunp4Lrbpfr puL!u1ftr hur2fr(trbpfr llunutlupdtrL,

fluEpLburfr 'Jhfngnq 
pufrqu]rhtr hur2qh pulqLlurdplbn uuurtrurlnr h {6upntftbp

hnurqurLugLbtnr hurlurn:



- 3n rhFrltUqL hn huJ6ulunnqtrblhtr unu2uplnrd l rhntthq{nq uLhurLrurlutr quhr.lrnElEp
lnhqurqu4rlurd hurunltl qurnnrgquJd u,trqLnurtrq uuJfurdpnrd' purtrqurndEp hnbntr nr

thuuururpryabpp r4Llhblnt hu.rrlulp:

3nrLhpurLq1 lunnqbl I tuJrL uu.lr.Uuunqdurtr gurLgi Cutrqn (u4uruLrLrLfr (ulLpuqbunLplnLLnrd h
l-bnLu4fU nLrpurpuqf hurtrnurqbmnrplnrl.rnrd hhrlLbt t h lu.rnurL{upnLr.l t 46 LIuruLu6lnLrl, hLrulbu
Luh LbpQulugnLglnL;qntL OnLuuruLrur!f rluJ2trnrqurL LInuqquJ purrlupnLd:

U mnnL

<uq. << +nur[

urd+n+{nrd FurLq h urqmh{trbf n

1.1.5. flnrplpQn4|r quqduqbnqurqurt, qurnnrg{urd![

purLqh quqdurqbnu.turquJL Ltu,nnrg{r!6p0 LEptlu-rlugLlu6l unqL Uq4urqnh <Lurlbtrlurd t nrJj

1.2 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 I 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!:
lJurnph LEplulLuglntLl btrp pullb1frL, [ (3nrtrhpuJLq, FCC-hU du]ulurqnnurqbu, LbphuunnLtl

nfu!bpp, pu.rllln(l u.rn!u nfru!bpfr lur.hrJuL h LLlurqbg ulr rJbfuLr!frqrllbpp:

PLutr!! frp qnndnLLbntp1u.,tr ltrpurgpnrd unir${nLLI t pu!!u1[rL qnp6nrLbnrBu]tr0 trbnhurLnnrq

nhuqbnh hbrrr, nnnug qurnurrlurndurL hurJup urnlu bL puqunun nbun$uLbp h rJbfuutrfqLlLbp:

Pultlft tln4Llfrg unu{bt lurqurL nhuqEf bl-' 4hulurnqqnrJ'

bL

30 06'2018 
3t.r2.20r7 {un.nh'J' 3r.12.2016 rurnrnhrn 3l 12 2ol5

{urnqn.n u:Lou,6) ut our6r 
" (urnqlu

turugura) ujLqur6)

Uqrnhtltrtp, urr4 p{nd 190,597,179 202,721.471 185.396,089 158,139,860

b Inrrlur ruph p

urqsthtlt bn 143,443,934 156,600,173 133,0)7,017 11A,730,169

b!u[ourpbp
uq'rh{trtnh
ubuuquFurp lt2hn[ 75% 77% 72% 75%



.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 t h hn 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
(uq. (( 4pull.j

uql,h {trbn

tl2luuru nr[

uq mh {r bn
Qur2iu urLnnrt uquhr[]bn

3u6p nfutl
uhrht

nhuq
Pupdp nfuLl

qunqbn, u44 p{nrd'

l. (( nEqft 4bU utU Ep frtr 83,976,19s 10,506,299 53,717,027

2. U.rt< bnqnLbnh

nbqf4E!uLbpfttr
6,683,666 8,605 2,596,459

Ctr4ur dbtr I 90,659,861 10,514,904 s6,313,486

[,rfurdu-rdnrtru.r! 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%:



purlq0 qurnquL{nnnrd I r{upl4urlfrL nfru!fr rJurllu.rp4ulLbnE uuhLlurtrbtnL{ Llb! Lfrnfuu-rnnrfr lluII

{n}uunntlbpfr [ur]pfr, frtrlqbu Lurh tlupllur{npdurL 61ntr1tu1[rtr lLlrl 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 t urnurlurtrurt FurS 4hnpbnh u]nllurrnrpJuJL qbqpnLf lllnluurndEph
l.numurlnujtrbnh Lup4lnLl-rpntLl: Fulqn J urnunudnrpu4frL nfulp qurnut{urpbh(pruquLh! gu6p)
Llurlup4ulfr rhur, I puruh nn purLqnrd uuhrJuL{ut bL urnuurFdnrpurrhL FLrrS 4hpphnh
urnu{btu4nUL u u hrJutru-r1u rJr bp:

Snqnuuryrnllh nlruQp lupnr1 t hbmhuJtrp 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

unuL{bluqnLlLp 100 dfr 4purl t{Luru: I2{u6 nhuqbn1 quqbtnr hurJup pLullnLd {un{nrU t nhuqbn!
Lquqbgtrnq hrudLuquuurufuul.r qLulqnlLlgrlutr pur4rupluqurtrnplnLL, frLlqbu lLlh
durdqbuu{Lnlpjnrutrbnh 6bnp{ur6pLbnh qnur uuhrlutrrlur6 bL uJnur{duqnqtr uurhrlurlurlul1hbp:

OpbtrulpnrQurtr [u2oh +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:
alurnouundublhtr untrl[n1 nlruQhpp.

FurLqh qntdhg u,nur{E1tLu!uL qurpurr,utnndubpfrt-r u-rnt-r1{nrl nfrullbn btr 4hnunq{nLrI.

'lupuururnLlubpfr hprlg{bthnrplutr nhuq0, nnn qurnnn I 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!

utnfrq{u6 fiLh frptugLbl qulpunurr"nnrlubpL urrlbLh gur6n qLnq, pLlL 2nL!u-qur!Lutr qfrlp:

Upmupdntpu.rl[rL nfullp, npp qu]nnI b urnu2uJtru]t +ntuurndbph qunnrq uurourunrdLbnh

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

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 t !pb1 Luh LupuLrpdnrlp! {nfuuLultJLutt hbm[uJtpnq nnn2urqh

qnnnrumUbF (<< rlnurdh L!ndEqnqduJL 4bqpnLr.l) lluq{u6 hn << 4nurJnq urpLnurhurlmqur6



dhtngt bn[ U|.rl.l 4nlurpf rlbpurdblnt h qunuurundubnh Ju-rpJurL durdurtru! Utfl, rplurpp ((
4nudh +nluurtrurq uru dudurur!tl:

Sn!nuu4pnqpf nful,lp Llupnrl I unLugur!u1 2nrqurjnrJ qnn6nq unLlnuurlnnrlpLbnh tlunnrl.l

+n+nluntplurtr urp4lnLLpntLI: UJL qu.rfnq I 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:

Ibpllurlurgrlut nhuqbnhg lnrnurpuJtrrntnl Llr!nnq I npn2u!fr purguruuqurL Llq4bgnqarnrtr nrLbLurt

htrfulbu purlqh 
{ir6rut1[r, urltrqbu ( 2nLtlulnLrJ u]nqu, hnLlqh6urqh tlJlu' r.rp4lntLpnL hurlgbgLbtn{

FurLqh qnldhS umurLdtrur6 qLrpmu{npnLgnLulbpfr 1luuupriutrp qud 2nLlu1nrd
rqurnmumnduEnh qLf Lr 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

purlurpuqurLnpJnrlr0, FrrrtrLlnrJ nhullbnh qurnur{unrjutr du.rLlurp4ulp, frLlqbu luh {bpuhulnr1
dupttuh qnrgdfrg frpu-rLlLrtrug{nr1 [ufrura {bpuhulln4nLplntLp, r{bpnL2u1 ohuqbnh h hu{m qurln!

hutL{utttululnLplnrlp qLurhurm{nrLl t putluluLfL gudn:Gnrtujnl1nm l1urnnn ! purtuqbt UuLl u4t

nhuqbnh hbu, npnLp pnrluplnqlrL urlu qurhfrL hu4urL[r 1b!, tlLurl npntrp pnlunqnrtt] lurl]uru ,h
hurdurFq unqL uqrlurqnnrd lrbnurnbtnr hurdurn:

'1.3 Gnrtunqn4i rntrnhuur{urtr qnl0nrbhnrp1rutr qurnqurgrtub h $[rtrurtruurlurtr
rlfr6nr[]r {n{nlunlplut fhunlrltlbnE

PuLLltr fp qnp6nLLbnrp1nlLtr hnurquLuJgtrnrd I huJJuJdur1tr PuLqh funnhn+h Llnrllfrg hu,ruLnulur{ur6

hbnurLqurnu{hU qupqugdul.r 6puqp[r: FruLLlfr qnp6nrLrbnLplnLtrp qbnu]huq{nu.I I PutrQfr tunphp4fr
h tluJplnrplLr]L !nr1 f9, npnLrp oulbnurmh{ lbpqnt{ Lupdu_rqurtrpnLd bL 2nrQurluLltuL hnuqh6urqh
+nqhnluntpJnrtrubnhL' U2murqbu hur2rlh unLbln{ FLrLlfr l.1nr1.l[rg unurgurpQ{n11 6u-rnurlnrJqnrLLbpfr tr

uut!uqLbpfr hurluqumLuu[uuuLbgnulp 2nrl.1urlf qurhut-rg!bpfrL:

Fu!!fr ptr4huLnLp qupqurgdtrl rlbg urJEUulu!u.rLp rJuLpur6ufu phqLbuh, rhnpn tr dhght FhqLbuh
qupqugnrdt h, htr!'{Eu luL PurLqp nr2ur4nnrp1nrL ! 4urndtrnd ur4rluunqdurL nnurllh

purndnugdurtr[, 4nu., 2ngu]LurqLbnh ltr4turlLJuJt n tr nbunrnutJbnh Lbpqpur{tturLp
(LluruLu{npuqbu nbqhr}btru h nl [bqi4blur fputlupurLur!ut] urLdurl.,g, htrrulbu truU 

'JhguqquthU
!uq u!bpqnrplnruUbpfr hbLn hu.rrJuqnpdurqgntpJLrrtr urn4lnLtrpnrd): Putrqn Uutr qnpdnrlnLqnLtrLbp

ldbnLuplfr f pugLlbfrnLgurtr uqLlhn{du]L U Shtrurtruul.lu! 2nrlurLbpnLtl htrurpru{np

qupqugnrftbpfrL h gLgnrdlbpfrtr quurpqruu{ur6nrpjnrl dbnp pbpblnL nrq4nLplLurlp:

2017 prlrr.rqurlh plpLugpnrLl h dfrLl Uq4urqpfr qpu.rlgdLr! Lbnqu4urgduJtr onn, PurLqh

qnndnLt bnLplurtr h $fLuruuurlurtr {f6ul1fr fLutlul gn+nluntpjnrt, b ubqh nrLbgbi hur2rlh rxntrbln{
u4L huLqLrdurlpp nn purLqh qurLrthLnurm luqbu hurlLrpt{b1 I L 30.06.20181ah 4nnrpJurdp

luq ntd fp 32,671,408 huq. (( 4pud: gnn6nrlbnrpJurl hurrjurn urtrhnurdb2u pnlnn

urnLnntrurqnbl!, hgbtr+urtrbFtr ndh db! blr, Aurll]h ghLurLuurqurl {f6u!f lud
2urhntpuJFbnnlplrlu Lfutr fultrtr uq4bgnp1nrtr nrtrbgnrt 4urmuJqurL hurlgbn urnqur !bL,
pr.lrgr.lqur1nuJ Lr 1bL uquu{nrd luqr.lulbpqulutr t,hnr.,hnfunrqnLillEp: .hur hbm dbqmbq Furlqh
rtbqurqurnnFlnLtrn d2uru-rqbu frp nL2u]4nnrplurl Lbppn t qurhnLrl truru Furtrqh l1u-rqdulbpqulurtr



qurrnlgqurtph urp4furllurtr tr dur.lurtruLlurLlfrg pfrqLbufr qurndurL QurtrnUtrbpfrtr

hur uu.lumuulurlLbgtrbtnr luuqhn0, nnh hbrnhuJupn{ htrupu{np bL Furtrlfr lLuqrlurQbpqulutr
LluanLg{uripfi t|tnt|tntuntplnrLtrbn, nnnttp trqurmuJq bU hbLruqtrrpul purLqh qnn6nrtrbntp1u]tr

punbtuqdulL h 2urhnrpu,FEnnlpjurtr Furndnurgdu!E:

1.4 Oorlurpln4}t unr4[rntr Jrpurlurlurgtnq urti
2015, 2016 h 2017 p{urlurltrbpfr hurdrlF r1ttrqulu unr4frrn! frpullutrugnbt | (qnurtrp GnnLpntJD

OPC-lr, 2018 p{LlqLluh hurdurn uJLquU unLqhu frpurtlurlurgLb1nr hurdLln hujuunurn{bt tF
hurtluqurururufuurl dpgnLlp Lt hur4pn4 t 6Lltrur1lbt (qnurtip Onptrpntr> <DFC-U:

<L!ugb'<<, p. bphurtr,0012, rturrlup2uL 8/1

(bn.' +374 (10) 260 964,260 976,

$rupu' +374 (10) 260 961,

L1. hurugH www.gta.am

SlropbL- Fudtrbrrtbn qu.rqfr! 9lnrgrnLryuryutr

f.5 flnlupln4[ lunrur{uprlurtr ur!4urdbbnp, ur2Juuururlfghtpp tr purdtrhrnbpp

PurLqh [i u/ nt! {urn dujtr dq]nrlhLubptr btr'

- Pudlburbphpfr pLr4hurt nm dnqnq! (ur1unLhbm' (dntn+,),

- lunphntp4p,

- 9np6u:4frp rlurprJfrLj, u1r1 ptlnLrJ' ln1bqfru1 qnp6u4[rp dLrprlfrtr' rluplnrplnLtrp (ulunrhbur'

<ttuplnplnrL>) tr tlfrtuLdt4u.r qnp6Lr4fp rluprlfrL' qurnrnrpjrxl Lurtuurqurh -qnpdu4frp
LntronbU (u.4unrhbm' <rlurnlnrpjurtr trutuurqu.rh - 9np6tu4frp unLopbL>):

FrutQlr {unu{uprftutr rlundhtrthph qunnq{urdpg

-----------
{unanirl}sul, !utuuqu< -

qnnuulhn sLonbL

Pnrtr![ tunphnrp41 !uqfr[ru6 | 7 nrtrrlurfthl]rg

9uqf ! 2utpurplLult tunnhn4h tJ'.utuurqurh, +nndurnnrBnrtrn' 24 murnh:

gbnnqh 'rlhuLtn{ - tunnhF4h LU!4utl, t.hnndurnntplnLtr[' 24 mulnh:

(purhuun UpqnLdurL.;u-rL - funphp4[r u.rL4urI, {rnp6unnLplnLtr0' lg mL!ph:

t4nu.,n[ 2!udlltrlLub - tunnhnr}h urLtr!Lf, ltlnndurnnrpJnfun' 25 uurnh:



'Iurqhp Ou,t|rurqJurtr - tunnhn4h ultrqrld, r-|rnndurnnrp1nrtr0' 12 rrrurnh:

{unlutr L.Lpurjut] - tunphpqfr uL4urrJ, +nndurnnLprnLLE' 23 rrrurnh:

l-Inl,1bd qn!ul.nutr4jr.xL - tunphp4[r LrL4r.ud, rfrnpdunnLqnLLp' 24 uupfr:

Pub!f rtuplnplnrtp Qurqrfilurd | 7 urt4ullbbplrg

LJbuFnLq <uqnplurtr' LlurnlnLpJurL trurtuuJqurh, tfrnnEurnnLplnrL[' 16 murnh:

Upulpum rlnrllu-ru1u,rt-r' {unrnrpluJt ttultuurquhh urnut2hL mbqL!Llu-tt, $nnduJnnrBnLlrn' 23 munh:

9nhurp 9pfrqnpluL' rlurplnLIaJuLr uL4urrI, $frlutruu!urtr untronbb - 9fuur{np hur2rlrurquh,

tlrnpdulnnLBnLtrp' 24 mulph:

Or{uutrtru l..l.nupbguL' rlurntnLpjurtr trufuuqLrhfr Lnbrlu-r11ur1, hpu{u!urU uquruurnl.tULutr I
dur qbmurt/g qurnLnu{nnnrpJnrLLLpfr hbtnpbpduL qtntl urt onbL, l.tlnndunnrpjnLtrp'l9 raupf:

')urlhp 'lbupnulur!' rtuplnLpluL urL4urJ, qnnqnnuuh{ 
Fhqtrbuh qurnqLlguu]tr L ltur6urnpt bnh

mlonbtr, +nFdurnnrprnrtr[' 15 l,urnh:

9ntpqEL 'Inr!uu1uL' qurnlnrpJurtr u.rL4utl, LluLpu6ufu pfrqLbuf qurpqurgtluU Lr {ur6unptrbpf
mtronbtr, qhnF6r!nnrpln r!' 13 uunh:

Sfqpurtr Fu4urt4u!'tlurplntplut-r ur!4urI, flful.lbpfr !r.unur{urprluir urtropb!, {rnpdunnrgnrLp, 25
Lnunh:

Fu!!fr ur2fuuurulfgtrbpfr pfrrfu 30.06.2018 p{urquLh 4nntpluidF qurqdnd t 780 ur2lurxuurqhg:

3nLUfrpuru! ppC-h un{nnurqutr u.rLtluLur!Lutr purdtrbDndublh nrrtrturqh huqnt urtrd hu!qhuurLnU f
3nt hhnt4hLq Aa Lfdfrpb4 CtrLlbpntplnrtrp - 87.8% (hurugbtr' gfrqpnu, Lfrllnufru, nurLadnr 5F,
Uqupqlu, OU 2103), nn0 hurtr4huurlnLd t 147,805,227 hum un{npurllurL urtrqurLurqrxL
purdtrbunUubnh h 32,010,000 hurtn urnulnl-lJu.rt u.,lrLlurtrurqurL pudLbmntlubp[r ub+urqurLuubn:
CLqbnn{qurtr rltrugLu6 un{nputluL ulr{urtrurlluJtr purdubtanrlubpf' ubrhurqurLulnbnbn btr

hurb4huurtrnrd 5 hnu{urpuLu!UL tr 173 gfrq}rlur!Lut uLd:

1.6 lilnluplln4Jr pnqurp!urd rupdEp4pbplr {bpurpbplurl urrlurltrbp
t0.07.2015

UndbpnBbnh nurun' unrlnnLrtturl nudtrbmnJu
Undbpnpbnh 6Un' nt fi ur u [n u] En lauJ rhl,
UpdEpqpbph purl,urqp' 14,500,000 hurln
UndbpnEbnh urLl,]u-rtrurLurtr urndbpn iulndnuon)' 100 (( 4putl
Updbp4pbpfr urb4upur2furJLrL urndbpn (urndnrtBn)' 230 (( nnuLI
UndbBnBbnh ntrnhurtrnm utrUurirurl.tuL urndbon' 1,450,000,000 (( 4pLurl
UndbBnBbnh nLnhu-tlnLn mbnurnut2tudurL uJndbpn' 3,335,000,000 (( apud



t-lndbanobnh nuun' ununnurltu]L nurdtrbmn u
Undblanlabnh dun' n! fiLu umurlanourhl.r

UndbonBEnh putruLn' 2),704,347 h'l"t,n

l..tndbonobnh uLrl.utruUutr undbDn (urndnulan)' 100 << nnurd
l..l.ndbGnlabnh mbnurEurrfu dulL ulndbDn (urndnuon)' 230 (( nnud
l..l.ndbcnBbnh nLnhurlnLn urLUurLurlturl, urndbDn' 2,270,434,700 << \r'uj
Undbpnobnh nLnhr!l.rnrn tr bn u c urlu rJu-rL undbon' 5,222,000,000 << 4nuJ

15.04.2016

19.05.2015

09.11.20t6

Undblanlabnh rlu]un' unUnnurUurL !udlrbmndu
UndbpnBbnh dUn' nt qh uJ u tn uJ on Dur thtr

Undbanl"bnh ourtruun' 14,376,044 huta
UndbonBEnh ul-rULuLLuULu! urndbpn (urndnrBnl' 100 (( nnuJ
Undbpnpbnh ubnurDur?fu druL urndbpn (urndnu|an)' 230 << 4nuJ
Undb@nobnh ntrnhurLnn urtrLlurtrurtrurl undbpn' 1,437,604,400 (( 4pud
UndEBnabnh ntrnhurtrnm mbnulEl.r.r?hduJtr r!ndbDn' 3,306,500,000 (( 4putI

2016p.-fr hnt!frufrtr 3nLLftpurL!p hugnqnpiurlp u{Luptrbg 8% raurnbqurL bqurdmurFbnntplr.!Jp

4nlurJrurlfrL utr{urULulult 
'.undbqmnnlur1hl, 

quinuurundubnh pnqurnqJul h ubrlupu2fuLlutr

qn1r6pUpurg0:2016p.-h hnrtrhuh 30-[rL "3nLLfrpul!, PFC-fr ULL{uUuLlutr undbliunnt]ur1htl

qurpuLrLnnrlubpp (UNlBBl) gnrgurqrlbght ('LUU'|UP OtUtPU UnUbLhU,, ntd h pL4qp!{bgfttr

r4upunurmndubpfr hfrLltLu!uL (Abond) gnrgurllnrJ:

'rlurnmurtnnLruh lSlN AMUNIB82IER8
rrlurn(nuLnnduh bquJdLnurpbnnrlaln r

nunmurunduh rju-rnrjutr u uuBhrl 8 Apr 18

UndbltunnLh U6unrJuL hLr6ulu ulluLnLE nLl.t 4

Sbnu!urrfu dur6 urL!nLnu.runrjuh pulrurtt 50,000

Sbnurnur2fu Uur6 utL!nuru-rurnrjuh 6r.utlu-rt 5,000,000

Sbnupurzbtlu6 qunuurLnnUubnh Jhphtr qhtr 100.2814

UndbpnBbnh nurun' undnnurLurl-r purdLbLnnUu

UndblanBbnh dhn' n, (h ur u nur an our thL
UndbBnBbnh purluUn' 12,173,914 huur
UndhpapbnhutrLlurtruquuundbpn(urndnupn)' 

]

Undh@fl@bnhmbnL!EL!2luuu./t,u./ndbDn{undnu|an) l

100 (( rlnu
230 (( nnud

UndbBnBbnh ni.rnhurt-rnLn urLrLlu-rl-rullurl urndbpn' 1,217,391,400 (( 4putl
Undbonlabnh nLnhutrnLn mbnunurturlurL urndbon' 2,800,000,000 << 4nurd

AMUNIBB2lERS onrurnL!rhtr urunmLurnndubnh uLIL}nrh rlbnrnt6nLornLL



'r)Lr p uru ur ndu bpfr u.rtrt/urL u ur bp bp f put-rLlt1 128
alunuurundubnh utrrlurt urmbnbnh
truputrguunrd
Duu $hqhlluUurtr Lr hnurqurpurLurltu,ltr urLdurtrq

$hqhUurUurtr urtrd 126

h n ur Llu Furtr ur q UJL

urLd
2

2017p.-f Lnlbdpblfrtr 3nLLhFurLq0 hurrnqnrp1urrlp urqurnubg 5.75% uurnbqurL bqurUmurpbnnrptudp

4nlupLulfL LuUt{uLLr!url urndbqunnLurlhtJ qu.rpourtnndubpfr pnrlurnqdurtr h ubrlupu2fu utr
qnp6pUpugp: 2017p.-h LnJb'JFbnhtr "3ntLfrpuL!> FFC fr uL{LutrurLlurti urndbqrnnntJu4htr

qupuLuL-nnduEpp (UNlBBl) gngurq{bghl .LUUr}Ue OLUhPU UnUbLhUFnr h ntr4qnq{bghtl
qurpraLuLnndubpfr hh'ft urqurL (Abond) gngurqnLd:

AMUNIBB2lER8 4nlunu.rthL utunuurunUubnh urd$nrh dbntn!6nrBtnrtl
rluntnurLnnduh lSlN AMUNIB823ER4
al u.r p uuruntlu fr b!ur.lmupbpnLplnir 5.75%
(lunuuunduh rlunduL Lurluuphrl l1-Sep 20208
UndbqnnnLh q6undurtr h u-t6 ur fu ur lt urL n rpl n rtr 4

Sbnurpufful,]u6 u.t ujn u u-r u n rju h ButrLutt s0,000

S bn u pu-Olu rJ u-r6 uLunLnLltrnrjuh 6u r.lu.r 5,000,000
Sb4urpu2furlu6 r4u.r p muJ trl n du En h dhghtr qht 100.41
rlupmurLnnJubpfr urtr {urL ru m bn bn h BulLurLl 161

alunlnulnndubnh urtr {utr u tr bp bp fr
rnupuLgurunul
nuLn $hqhl.turLurL h hnurLlurputrurUuU urtrdurtrq

$hqhuuruurtr urtrd 158

h p Lu rlur purl u ! utr
ut-rd

3

2017p.-h 
'Ju4huhtr 

3nrlhFurtrtl0 hugnrtnFluJdF urLlupunbg 13.5% uurnEquL bqurdmurpbnnFludF

4putlLulfru LrLr{uLur!urL updbllLnpnLLulfrL qr.upunuundubpf pnrlLrp!rlu! Lr trbrlu-rpu.r2[urlutr

qnpdplpnrgp: 2017p.-fr hnLLfrufrL <3nrLfrpuUlr FPC [r ui.rL{uLurllurtr urndbqmnnuujhtr

r-tiupLnuurnrlubpp (UNlBBl) gnrguqqbgh! (LUUIUP OtutPu UnLJbrrhU*nrU h 3Lrlqnqqbghtr
uturnmurLnndubnh bnqnnnqu!htr (Bbond) gnrgurqnrd:

/rlvtUNlBB22ER6 4purluthLr Lqu.rpLnururnrlubnh Lurllrnti rlbnlntbnLanr!
qurnmurLinJuh lSlN AMUNIB822ER6
(lLulururmnLIufr b!urltnu.rpbnnrptnfu 13.50%
rlu.rpuururnLluf dundu! utluu.rBhLl 23 Novl8
UndbqmnnLh {6urnduir h u.r6 ur lu ur tt uL n rptn Ltr 4

Sbnu-rputfu rlud uurnrnurLnnduh purLurl.l 25,000

Sbnupurtut]ur6 u.t ur n ur u-r un n rJu h 6u-rLlut 250,000,000
Sbryupu.r2fut{u6 qupuurunLlubnh dfrgfL qfrL (100 uL{uLu!uLfr
nhduq)

100.98

nurnLnurunUubnh urLl.]utrr!ubnbnh putrur!
rlurnuumnJubnh urL{urtr ur l,tbn bn h
ouprutrgLuunrd
nuu $hqhuuruurl, tr

$hqhLLuLu! LuLE 30

h nur.l unu-rLutrulr u-rldurLo 2



2018p.-h +bunqurnhtr 3nrLhpurLqI hu.r!nlntpjurdp urqurnubg 10% nUlnbqurL bL]u uuFUnntpjL!Up

4nurUurjhtJ urtJ{uJ!urltuJti urndbqunntru-!hL qunuurLnndubnh pnrtunqdurL U ubtuFuJ2luduL
qnp6tUpu.rgp: 2018p.-h ritbunqunfL "3nLt-rfrpulll, 

pFC-h uJLrtrlUuqurL L!ndbLlmnnt/tl1htl

uluJnhuJun ubn0 gnLgulrlbgf! .l,UUrlUP OEIJEPU UnUbLhU,-nuJ [ 0t]aqFq{bgh!
r.r.tuJnuurmn ubnh bnqnnn4uJhL (Bbond) gnLgu!nLd:

AMUNl8B22ER5 nnuUurrhL uunmuunnrJubnh uLlrJrr0 rlbnrnL6nrrarnLtr
alupuurnn uf lSlN AMUNIB822ER5
4)u.rnLnu.runLIuh blturJtrttupbnnLBtnrtl 10%

\unr.nuron uh duntlut-r u.rrjuuahr] 13 Fetr2020
UndbuunnLh l,]6undurl, hLU6urtuul.turLnLHnrL 4

S bq uJ pur2lu rlur6 ulL!nuru1,rnrJuh purtrull 25,000

Sbnurpur?turlu6 qLlnuLuunrjuh 6urlut 250,000,000
Sb4upu-r2fut{ud r4urJrmutrtndubnh dfrgfru qf L (t00 rLrL{utrLrlurLfr

4hdurq)
10 040.65

olu.rpur.uunLlubpfr uL{urtturmbnbnh put url.l 31

turpLnLuurntlubpI url {urtr ur m bn bn h
trupurLgurunnLd

nuu $hqhl.iuUurL U hpLuLlurpuLulluL u.rLdr,uLq

$hqh!uUuL uLd 30

hn urqu] pu]luq UJL

urLd
1

2018p.-fr rlupurfrtr 3nLtrfrpLutrllp hrugnrlnLpluLlp ur{upurLg 5.5% murnbquJl bquJuLnuJpbFnrpJurdp

4nlupt4frtr u.rlt{u.rLu!utr urpdbllLnpntrulfrU ulr!nmurunrlubnh pnrlurp!rlurb h Lnbrltupu2fudurtr

qnp6ptrprugp: 2018p.,h urqnhthL (3nrtrhFutrq> FFC h urL{uruurquL updblopntru.rlfrtr
qurnuLlJLnn ubn0 gnqullr{bgfrtr "!UU'}UP OEUEPU UnLJbLhtlD ntll tr otr4qnq{bghtl
qurnmurundubnh hhdlr.u!Lul,r (Abond) gnLgullnLrJ:

AMUNIBB22ER4 nnturnulhL Llununuundubnh ulrlLhnd bntndnualnLt
alurnmuLnnrjuh lSlN AMUNIBB22ER4
trl 

u.r n rnu.ron Llu h blturrlLnunbnntotnrl, 5.5%

nurnrnumnrjuh rlu-rprJuL urduurohrl 13 May-2021

UndbElnnnLh q6urndutr h ur6 urtu ur ll urlr n rptn rL 5

SbnurpLullurlu6 qunuru-rurnrluh pLlLuult s0,000
SbnupurluLlu6 qLrnLnurLnnrJuh 6u-rr.1ur 5,000,000
Sbrlurput2fu {ur6 qupurulanrlubpfr rlfrgfr! qfrl (100 utr{uLu.r!rLrLfr
qhrluq) 100.4894

rlLrpLauonduEpfr urtr Llutr ur u bn b n h purtrLUtl 54
rlunmulnn ubnh utrqurLuJmbnbnh
trupurLguunnrd nuln $hqhLlurqurl I
h n ur d Ll nutru Lt Lr.rL ur!6urlq

$hqhUuLurL urtr6

hnuJquFurLuqurL
utrd

l



Updbpryabp[r 4urup' ULrluLu!uL, 1{nfuup!{nr; updbtiupnLt4frtr
ut ur nm ur Ln ndu

Llndblarlabnh 6l-(n' nt L.h u u Ln ur Dn Dur thtr
Updbpryabl[r purtru\p' 200,000 huta Uttu 4n1upn{ qupururnndubpfr

hu.ttlu.tp,l00,000 huu (( rpurrlnrl qurpurururnrlubpfr
hu-rJu-rp

Undbpruabnh urtr{urttur\utr updbptr
(undnupn)'

100 ULflJ qn1up, 10.000 (( qpuLl

Undbpflabnh 0bl}hutn.n urtr{urtrurqurL
urndbon'

20,000,000 ULfL 4ntLun, I 
'Ihthurn4 

<< 4purd

llndblrmnntrn' bLButtLu I nnnldu-rL Gnnurnltnnh tunnhnnh lnn hq
Undbqlnnntbhnh {6undur!
h ru6 ur furu tl rutrn rp1nrtr p'

b nu [u] u q url htl

S brlupru2[urftutr opp bLpurqu.r t nnn2duL l-dnrlLrplnrfr tunphp4f llnrljfrg
qupuurrnrluEpfr lnrpurpurtrrnrn Lnnurtr2h hurdLUn

SutlbQut updb!mpntr[r rlbdnrplnrtrp bLpu!u I npn2dLuL Gnrturnqnqh tunnhnqh qntdhg

CnturturnnrpJt!tr durrlqhtnE btrpurl.iur f nnn2durL Gntr!nqnni tunnhn4h qnrtdhg

CnrurtruronrpJurfu AU[' Uqurm 2nlurLurnnlpju.lL f pLu{nrLpn{

alurpLnuruntlubp[r

urquhnr{r{urdnrplnrtrp'
lurqu.rhnrl{ur6

1.7On4uplnq[ qntfhg pnrlupq{nt1 qurluurmnfuhpJr {bpurphplurl h]rfturltutr
uturtthnE

'rlupmurr.nnrlubJrfr pntupqdurlr, ubqr!FU2turlurl, 2ngulrurnntpjujl, h rluprJutr rlbpgtrur!urtr

qu-!tluJtrtrbnp bUptr!u bL npn2Llutr Pu-r!!fr tunnhn4h qnqUhg: Updbp4pbpfr lnLpurpuLgnLp
pnqutnq'Jrllt hLlUurn quq'.I{nrl pnrlupLldtuL rlbp2tru.rlutr u.lu{duJLtrbn[ << qF b! Ubnqu{urg{nrd h

hpuqupurLl{nt trbrlupur2[unLLlfrg urnL{urqL bnqnr on urnL]g:

PLluqh qnatlftg qunuurnUubFh ubrlupu2furlurl hh'JLurquru trulurmurqL h hurtr4huuJLntlj 2nrqu{hg
JhgngLbnh !hJrgputlnLdp: Sbqupu2tudutr r.up4lnLLpnrd trbnqnuJ{{u6 4pu.rrlurlLutr dhgngLbntr

nqlrlbtnt bU tlurnqbnh unuJdur+pdurtr[:

Unuguplfrg oqut{b1nL hudurp urtrd[, nnl npn2b1 f pL4ntlbl urnugtrplp Lr qtrbl qupururtanJubp,

qblnp f UuruUurqgh r4urpuurtnnrlubpfr Lnbqurpur2fu utrp' PurLQfr Sfuurluruu4frtr qpurubtrlu!fr tr

rluruUu6lnqu4fL gurlgh 
'Jhrngn{: 

flpqbu qLnp4 llLupnl f hu.rtr4bu qurt gurLquJguJ6 nb++bLo q'!d

n1 nbqJrqbLLr huL4fuLrgnrl $fq}t!uqu:L qurJ hnul{urpullul.iurtr ulrd0:

l.SGnlunqnl1|t udtnt ghturtuu!rutr ulfinrltrbpp

Furgupdur! updEpn{ Ubp!ulugtlur6 gnLgu.ttJh2trbnl urnmurhtqmqur6 btr huq. (( 4pu n{:



SnLgurth2h uLrlurtrnLU0
30.06.2018

(Un!4lru
rutrourbl

31.12.2017

(UnL4hu

urtrquJ6)

31.r2.2016
(Unr4hLn

urtrqur6)

3r.12.20r5
(Unqhul
ur!qur6)

2nLLn 2urhnLJp 2urhnpurhurnqh q6n{ 6ruluuh
t/rlurqbgndhg hbun 626,943 67,602 ,443,218 358,481

Ub$urqur! qurqhuurf dfrgfrtr rjbinLplnLtr 33,53r,3s9 35,334,279 29,704,263 21,572.971
Ub{ruLttuL ltu:qhtnuth 2urhntpuJFbnnLpJnrtr iROE}% 3.8% 0.2% 1.7%
;lnru 2urhnrjp 2urhnrpurhurt!h q6n{ 6url!uh
tiLlurqbqnLJhg hbmn 626,943 67,602 -443,218 358,48r

Ct 4hurLn$ urqoh{trbnfr rJfrgftr LIb6nLplnLtr 196,097,675 19r,844,966 17 4,248,5M 164,199.203
Ulohtli:bnh 2Lr hn Lpurp bn n qa1 n rtr (RoA), % 0.6% 0.0% -0.3% 0.2%
i.lniu 2urhnLjrd 2urhnrpuhurpqh q6nq 6urfuufr
trLlurqbgnLJhg hbun 626,943 67.602 -443,218 358,481

9np6unLur!u! b!ur.lnLur 7,309,146 13,454,274 t0,831,503 9,421,9A2
2nLm 2urhnrlph durndur (NPM), % 8.6% o.5% -4.1% 3.8%

1ql6urnluqurtr bquljnLUr 7.309,146 't3,454,27 4 10,831,503 I,421.982

CL4hurtrnm urquh{trbnh Jhghtr LIb6nL@nrtr 196,097,675 191,844,966 17 4,24A.544 164,199,203
Uquth{Lbnh oquu,qnn6Jurl qnn6u,qhs (AU), % 7.5% 7.O% 6.2%

Ct4hurtrnLn urqmh{rbnlr df gfrtr Jb6nLqnLtr 196,097,675 191,844,966 174,248,544 164,199,203

UbtuJqutr quuthmur dhlhtr dbtnLr.lnrtr 33,53r,359 35,334,279 29,704,263 21,572.971
Ub{u!uL !uqhurLr:rh rjnLtmhqfi quunn (EM) 5.85 5.43 5.87 7.61

AnLm mnllnuuJjhtr Ltlutrjnrm 6.O22,226 r0,491,356 8,36t,044 6,283,035

q[u]dmurFbn urltuh{!bpfr rlfrefrL rJb6ntornLt: 149,398,103 148,97).966 131,429,702 121,353,467
Qnt(n unqnuLqhtr dundu (NtM) 8.1% 7.0% 6.4% 5.2%

Snl.tnuu4hL bqurLlnrur r0,909,984 22,296,742 21,329,971 19,714,397

btturdmurFbf urquhtltlhpfr rlfrgfrL rJb6ntpnLL 149,398,103 148,972,966 't31.429.702 121,s53.467
bqurdrnt!Fbn urt{uhqt bpfr b!urrlururpbpnLsnLt: 14.7% 15.0% 16.2% 16.2%

SnqnuurlhL 6Lutuubn 4,887,758 fl,805,386 12,968,927 13,431,362
nurprnu{npnrqntLLbp, npnlg q6n{ !uruuptlnLrl
bL ununuurjht iLrlluubn 161.297,571 r54,817,860 142,975,618 140,958,062
UufuuurnupnLgnL! u1L qurprnu(npnrgnLLtrbpfr,
nnnLg qdn( qurmun4nrd btr mnqnuurthtr 6urluubn 6.1% 7.6% 9.1% 9.5%
QnLn 2uhngp 2uhntpurhurnqh qtnq 6r!luuh
LtluqbqnLJhg hbun 626.943 67,602 443,218 3sB,48l
FtudLbundubpf rlfrgfrtr l1znUur6 phLln 204.896,525 203,732,963 r63,963.708 r31,094,713
znrm 2uihnqp[ dbl] FurdtrbmnUuh hur2unU (EpS] 3.1 0.3 -2.7 3
Uqnb+ 8.6% 7.2% 6.7%



2,3,10 aluuluturunri.rbJr]r,urqurLn 
2pgrutrrunnrplrutr uruhfurtrurrfrur!nrrltrhp]r

uqunuqnn(pJnru[. . .. 'rt
flnrlul!nqlr !urtrnUu.r4pnrpludp lturJ qulpLnurmndubnh pn(urnqduJL LIuruhL Anqurnqnnl tunnhn4h
npn2LlurJp qupLnutnnUubnh pnrtuJnl.idurL, frLlqbu ttu_rla quJnuurmnllubpn,r.t tLp4pn,r.tirUp
qurmurnnrtLblh trLluLnLIudp nnhb uurhJurtrur{urqnrdtrbp 1bL uLlrhduJtr{nrd: nupLnuLnndubpir
rbtarrpu2tuJurtr urqurnLnhg hbmn' hLurnu.r{nFhtru ubrlJ 

-durI!EurLbpnirl, puLllp 4frrlblnr i.LUU'IUP OtutPu UnLJbLhU, PFC qupunutnnrlubpfr gntgultlutr trudurp:.lurpr.nururnjutpS
gntguqdull 4hdnd1 qu.rnn4 I LurU ,pur4unurn{bl: Futrlp tlupnrl t 4hdbt LurL urpLnu:uuhrluUnij,

14 pqnrd'flnnrd, qnpdnrl $nLryu1ft-r pnpuur' qLupunurnntlubpS qnqLurllh gnrgurqdurtr hurdurn:
nurnuurmndubnh gngLllrJuL 4frrJnLLIp lupnq t Luh lput{upupt{i1: 

' '

rlu-rpou-runnr.lubpf gnrgurllrlurl-r tr tunhrapfr pn,J1r,ln,p1n,t, uunu.rLurlnq hbt,ln pulrqh
r.qurnuuJLnnUubnn lbl lLupnrl q!{b1 h r{Lr6un{b1 llupqur{np{n4 2ntQLulfrg 4nLiu, Fu,gurnntplurdp <<
l.tttrunntruqurL purLqh Unndurtah4 hnLut[u!uL r.ullmbpnL{ uri.,,f rt,lrO p, ju-rnn,gnLtrLbpf 

:
UnUonhtr pnUtm4nrplutr hL49p llurpnrl ! Uutr lputlupupLlbl, npp iUqpn,j Curtrq0 ulblurFur2lunuJp
1brgu1 llhuJuru4urpfr: Sbrlurpur2funLrlp 1bryu1 hu_rlururpupblni 4Uqpnr 

j'LnUrlupu2prturtr ptrprLrgpnLJ
uuurgrlu6 qnrdurntrbpp bLpu!u b! qbnur4urnddurtr lrbn4nnrttrbnhl./ 1Uryu-ri tru4ru.,prLrpblnL oprlLrtr
hurlnn4nq l0 U2fuu.runutrpu4frU on{u 0trpLUgpnrd: gnLduptrbifr ,tUnr+rnaO qurmun{nrd t 4nuJLphu6ufunp4Lbpfr qnrt'Jhg qt/dutr qLutntlbpfr rlbg L2L{u6 hurrJurquur-uruluurf 

-fru26u1trUp1[

t{bpu4up6Lb1nt Jhtngn{: SbrturFur2fudurL pLpurgpnLrJ uLnug{ur6 qnrdurnt bnh {bnuJ4ur;;hqtqpm 
-hbu bL r{bpu4LupdrlnLLl qu_rpunu:onrJufr hurlurp {6urp{u6 qnuJurpLbp6- h 4purLiL!urnrlurrJp hu2{up11{u6 LnnLlnuLbpl:
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Uq4uqfrpp qpurt-rgrJurL Lbp!ulugublnL quhfr! !u-rfunp4n115 uupt{ut pLpugpnt fuutJtrptfunpluL
hurdurn funnhn4h h.tuntnrlquL uru4du.rLbnh rlnLn 4urLn{u6ntqnttr urnLlu[b:Gnlurnqnnh

llurnurlr.lptlub rJuprJtrh utr4uidUEn0 Uq4urqfrpp qpuLgrlurL Lbp!urlurglrEtnt Lr.lurhhL Lurlunn4nn 5

LnuJnqur !t prllgpnu.I nnErh uJnltntPJnrt4bL nLUbgbl npbLt uLLul,rtlnrplurtr, lnr6u.rprlu.rL lluttl uttutttl.l

6u.rlu1{urt urL6f u!ra[r{Lbpfr !urnurL{uprlLrtr qnp6pLpurgtrbnh hbLn:

Gnturnqnrth llurnu{LlpduLr rJuprJlfr uL4urr.lLbpp Uqquqhnp qnurtigdurL ltbpltt4tttgUblnt quhfttr

Uu[unp4nr1 5 urup{ur ptrpLrgpnLtl u]uJuuruluurlum{ntp1ur! tbtr bLpulnq{bt qbuu.tltrL npbLf

rluptlLfr lurLt qunqur{nnnrt ({bnuhuLln4J duptlLfr qnqdhg bt tlbnrhLLbnu 4utnurpurUfr qnldhg lbL
qlq{bt pnqurnqnnh !unLu{u.rprlurtr rlupLlt-rfr Lrt-r4urrlf qu2unL qpuQbgLbtnt hnL!{nttJphg:

Unqur !! h hLupu{np rh 2urhbnh putunr lunnhn4h U LtuntnLpirrrU u,!4uJdtrbnh' nnqbu

pnturnl.lnqi lurnu-r{u.rprlut-r dLrpdtrfr ulr4uJd pnqupln4} t quimdudp hnEt g

quJnuurqurtrnrpjnrLtrbnh bt hnbLg urt dtrL!l1ur! 2urhbnh Uhgb!:

Uolur 1l qurlrlutru{np{udnplnLL tun2nn pudubrbnbnh, hur6utunnr}Ubnh, rlurLnurllurpurpttbpft lluttl

ur]1 utrdurLg hbu, hu.rdu.rdultr npfr npbtf urud 0Lrmnqbt lurrl U2Lul,rut\t{b1 I pnquFqnnh

!unu{tupdLll.r rlutptlttft tuU4ud:

Pu.,Lqh qurourqu.,ndutr u.rtr4urLltrbpp lnrlrbtr qu4dutlurqnEn FurLqh qurd !nu, 4nuun
ptr!bpnLqnrhtrbpfr hbLn u4! duuhtr, np frpb!9 qu2tnnLutlurpLlutr dud!bmf u{uputftg hbun qbLnp

I uLnu.rtrurtr qulpqhur{6tup !u,rrl put{6utp:

Pulqh qrlrrur{un urtr rlu-rprlfrtrLbpfr urtr4url!bnh UhrU urnqur tl urqqullgutLiuttt !uq:

UZluwtluhhghbtt

2ol8p. <nltrhuh 30-fr 4pntpurrlp u2tuuirurqurqdh ptr4hurlnLp pftt{p lluqdbl t 780' trbnuqut 7

funnhn+h L 7 .turplntplurt-r ul4urllbp: Pntnn ur2luuruu/qhgLbpp ur2fuuunul bL gtftt{

u2fuurururLpu.rlfL onn{: FurLqh tunphp4f trufuuquh qllqhq Quprxplu,tJ3 h Purtrlf tunphp4ft

LrL4urrI gbnpqfr 'rlf u!ntfu lnLpupuLgn4L urlnLqqu!fr huLlnLrl I upLnntrlul pLudlbLnnLlubpft 50%-p,

hlrqbu Lurh unqnnurquL purdLErandubpft 43,9-6:

Sbqbluru{nLplnLL purtrqh qurnur{urndlllL durndtrh lntnupurL:Jntn urlr4uJLlhtr quruLluLnrl putr!ft

FUdLu4htr urndbpnpbpfr h Lul4 urpdbprpbpfr tlururrlu.rrlp oqg[rnU!blfr unllurlnrJqu-rL rlurufrtr'

LptuLgfg lnrpuputrlnLpfrtr qurur!uLn11 updbp4pEpfr 4urup' pLlLu]qE, unLlnu0 ptr4hut-rnLpft tlb2 Lr

u11tr:



U.U.< "lw2tnnt.i lf wut.iw4gmpJwt.i 

1wtftC! Pwt.i4p 
4wtmt.iw'lriw4wt.i 
4wt.4pmwtnuI 

4.WflflWb UpwJwt.i tvnrihfl'lP wbl)wu 0.0027" 

lf hurinl4 <w4npJwt.i 4.Wfl1nLfctJWt.i t.iwp.,wqwh 0.0027" 

q.nribwl)pfl mt.ioriht.i 

Uriwriwm 'lm4wuJwt.i 4.Wfl1nLfctJWb Lwp.,wqwhp 0.0082 %

wnw2pt.i tnhrtw4wt 

q.nhwri q.flpqnrnwti 4.Wfl1nlfctJWL WLl)WU, 0.0027% 

:bpt.iwt.iuw4wti mt.ioriht.i -

q.LPJwqnJl hw2qwt.4wh 

'lwqpp "lhtnrinuJwt.i 0.0027% ltnfll4"flwtnpq ppqtJhup 

qwrqwguwt.i Lt 

qw6wn12llhflp tnlloriht.i 

q.mrqhti 'lm4WUJWt.i 0.0041" lf wtJpwbwp., ppqt.ihup 

qwpqwguwt.i Lt 

qw6wn12tihpp tnl.iopht.i 
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U}lAUlq3UL <UOttbSqnl[}3nl.L
'buLluquu {D?trq0nllh htruptll {EtuFLr!ur

( 3l , UUnSb 20lEp.

SOFthAm,k eee l{ o.bpUuo.0010- Crnh0oh t2-53
Guotrh u0'lu0nL0! L quoqtLnL {L!lnp)

u!{tn ntuE
11,03.20t7 3t.03.2013

l. T rru{u!u0 hnulll0 q4eu[urrDo qniirri[unLFFLohi)

Aalu|un lryrsnh q u b,!pbr' ,hb)L qttrwrutba uqanlatrlT
qu4 E al 4 n ry,Ffi 6 br t tl t itlu, tpJ, t 6 t 2,203,911 2,176,836
i0uq,lud unqnutLr 1,961,6r9

( l,tzt.4lo
uruq{d qn,rt,ut,nr qnrunah r.1t4,992
<t6Dr{ud !n,rt,uIn0 qn,runohn
unLrnurl,ri 0r!uurq0Lrtr'l uruh'tnn trh0r0uulrur urrohLlor.nh4 qrmu({0uu) 501,651
unourdnuPl'u,llr n'lu6utDl, qns,rnunrrrn,li[tn]s oqn,mr(!tLu'u) 129,162 1alJ.63?
uuFqhi ,r 4n|[ qD,tud ulr$tr{oLrh qL| rnund 615,199
.tdup'tu0 urlutrruu'Ui6 (r Inru0 huqrurnLqLt'xo un q6rnn,LroLn (875.47r
+n|ldu u!D0,rnn0nr[LtrLPl.rilo uuuq{u,, ur rtrD'lnruonn LidDi(uD E .rtuul, (181,632 1120,3254,Dlsro6 ttt t, la.uastut uraltloq, t qa,bu,lr,ur|,t66b,
4"4t pat4brb (4.316.E4?l 03.565)
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lnLu ryuuuquI nouDqr ot!$ruu]I0'lont.r6tnLplrl0Iq (338,0751 (392,4r
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(251,230)
nu6qbniquoq'lEo$nFuDnFJn06bnl' o'1Lluq 

"(0quqn'ur
(1,a72,',199

u(uqquo ull tnluunn$rrL00hnl' u'luruqn'u (0'luqnL'l) (6r0.9r0
:uliu qil'lln r lur!qud un'rLp'tphrh u"lLruqn,'l(0'luq d) 2,621,017
irDr0hutnh!h dLlmn,r0hn0 qu0ntu'rrDrru6 luqlDUrnrf 3.211.417
r,h0u0upquu +!r(1urrurrpju0 qdtr't {6urqu$p qNnun0hri u,tr,r(qn,f tr,tuqnrd)
rnu,rp!u0,rtrnq0r,pI '{ u hNptn un }l'ouruur{u6 qnnrtrrrrLnrUfiLiq
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hu'luquo 'll?iqoLn 
[ 4nu0a hu'iundbloun du ulDqD7n?uttr uqqrnr 33,764J17] 32,369,267

1ru'Iuqu0 [hyiq0hn L uubs hD'IurrrLu0tn tru riuqrTrreuljh 
']!n?nd 10-566.{to l r2,403.038
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                Փ ոփոխված է                                             Փոփոխությունը գրանցված է     
                                                                           
    Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                              15.08.2002թ. թիվ 551Ա որոշմամբ   

     արտահերթ ժողովում 25.06.2002թ. 
    Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                              10.10.2003թ. թիվ 1/381Ա որոշմամբ   

     արտահերթ ժողովում 18.08.2003թ. 
    Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                              17.06.2003թ. թիվ ------- որոշմամբ   

     արտահերթ ժողովում 21.04.2003թ. 

    Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                              14.10.2004թ. թիվ 1/618Ա որոշմամբ   
     արտահերթ ժողովում 20.08.2004թ. 

    Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                              29.12.2004թ. թիվ 1/785Ա որոշմամբ   
     արտահերթ ժողովում 14.10.2004թ. 

    Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                              25.02.2005թ. թիվ 1/101Ա որոշմամբ   
     արտահերթ ժողովում 26.01.2005թ. 

    Բանկի բաժնետերերի                                                 25.12.2006թ. թիվ 1/1401Ա որոշմամբ   
     ժողովում 14.02.2006թ. 

    Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                              26.02.2007թ. թիվ 1/224Ա որոշմամբ   

     արտահերթ ժողովում 10.01.2007թ. 
    Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                              28.12.2007թ. թիվ 1/1579Ա որոշմամբ   

     արտահերթ ժողովում 01.08.2007թ. 
    Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                              12.02.2009թ. թիվ 1/139Ա որոշմամբ   

     արտահերթ ժողովում 05.12.2008թ. 
    Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                              16.10.2009թ. թիվ 1/1311Ա որոշմամբ   

     արտահերթ ժողովում 05.12.2008թ. 

    Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                              24.03.2010թ. թիվ 1/240Ա որոշմամբ   
     արտահերթ ժողովում 18.03.2010թ. 

    Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                              02.06.2011թ. թիվ 1/574Ա որոշմամբ   
     արտահերթ ժողովում 29.04.2011թ. 

    Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                              31.08.2011թ. թիվ 1/976Ա որոշմամբ   
     արտահերթ ժողովում 21.07.2011թ. 

    Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                              20.08.2013թ. թիվ 1/721Ա որոշմամբ   
     արտահերթ ժողովում 01.06.2013թ. 

    Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                              27.11.2013թ. թիվ 1/142Ա որոշմամբ   

     արտահերթ ժողովում 21.10.2013թ. 
     Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                              23.06.2015թ. թիվ 146Ա որոշմամբ   

     արտահերթ ժողովում 12.03.2015թ. 
    Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                               30.12.2015թ.  որոշմամբ   

     արտահերթ ժողովում 26.12.2015թ.                                                      
    Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                               27.04.2016թ.  որոշմամբ   

     արտահերթ ժողովում 26.04.2016թ. 
     Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                               14.09.2016թ.  որոշմամբ   

      արտահերթ ժողովում 30.08.2016թ. 

     Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                               21.12.2016թ.  որոշմամբ   
      արտահերթ ժողովում 16.12.2016թ. 

     Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր                               22.02.2017թ.  որոշմամբ   
      արտահերթ ժողովում 18.01.2017թ. 

      Բանկի բաժնետերերի տարեկան                            -----------------  որոշմամբ   
      ընդհանուր ժողովում 20.06.2018թ                                 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Ընդհանուր դրույթներ 

1.1. <<ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ>> բաց բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ` Բանկ) շահույթ ստանալու  
նպատակ հետապնդող առևտրային կազմակերպություն է:  

 1.2. Բանկի հիմնադիր փաստաթուղթը սույն կանոնադրությունն է, որի պահանջները պարտադիր են 

Բանկի բաժնետերերի և կառավարման բոլոր մարմինների համար:  
 1.3. Բանկը համարվում է ստեղծված և ձեռք է բերում իրավաբանական անձի կարգավիճակ Հայաստանի 

Հանրապետության կենտրոնական բանկում (այսուհետ ` Կենտրոնական բանկ) գրանցվելու  օրվանից:  
 1.4. Բանկն իրավունք ունի իրականացնել բանկային գործունեություն և օրենսդրությամբ սահմանված 

ֆինանսական գործառնություններ Կենտրոնական բանկի կողմից բանկային գործունեություն իրականացնելու 
լիցենզիա  ստանալու օրվանից: 

 1.5. Բանկը երաշխավորում է իր հաճախորդների բանկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների 
պահպանումը օրենքով սահմանված  կարգով:  

 1.6.Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իրավասու մարմինների կողմից օրենսդրությամբ 

նախատեսված կարգով հաճախորդի հաշիվների կամ գույքի արգելադրման, առգրավման, բռնագրավման կամ 
բռնագանձում տարածելու  հետևանքով հաճախորդի կրած վնասների համար: 

 1.7.Բանկն իր պարտավորությունների համար պատասխանատվություն է կրում սեփականության 
իրավունքով իրեն պատկանող գույքով (միջոցներով), եթե այլ բան նախատեսված չէ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ: 
 1.8. Բանկն ունի սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույք, օրենքով սահմանված կարգով 

գրանցված ֆիրմային անվանում և խորհրդանիշ , իր անվամբ և խորհրդանիշով կլոր կնիք` իր և Բանկի հայերեն, 

ռուսերեն և անգլերեն անվանումներով, ելքի ու  մուտքի, ինչպես նաև դրամարկղի կնիքներ` օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով, դրոշմներ, բլանկներ և համարային կնիքներ բանկի տարածքային ստորաբաժանումների 

համար: 
 1.9. Բանկն իրավունք ունի իր անունից ձեռք բերել և իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային 

իրավունքներ, կրել պարտավորություններ, լինել հայցվոր կամ պատասխանող դատարաններում: 
1.10. Բանկի գտնվելու  վայրն է` ՀՀ, ք . Երևան, Կենտրոն համայնք, Չարենցի փողոց, 12 շենք, թիվ 53, թիվ 1-

5: Բանկի փոստային հասցեն է` 0025, ՀՀ, ք . Երևան, Կենտրոն համայնք, Չարենցի փողոց, 12 շենք, թիվ 53, թիվ 1-5 : 
 1.11. Բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումն է`  

հայերեն - <<ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ>> ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ռուսերեն - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ''ЮНИБАНК''  
անգլերեն – “UNIBANK” OPEN JOINT STOCK COMPANY 

  1.12. Բանկի կրճատ  ֆիրմային անվանումն է` 
հայերեն -  <<ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ>> ԲԲԸ  

ռուսերեն - ОАО ''ЮНИБАНК''  
անգլերեն - “UNIBANK” OJSC 

   1.13. Բանկի խորհրդանիշն է` կապույտ գույնի քառակուսի, որի ձախ վերևի անկյունը կլորացված է և 
ծիրանագույն, որի մեջ գտնվում է դեղին հավասարակողմ եռանկյունի` համատեղված դեղին շրջանով, որի 

մեջտեղում դեղին լատինատառ <<U>> տառն է: Ներքևում հայերենով գրված է <<Յունիբանկ>> բառը:  
    

2. Բանկի տարածքային ստորաբաժանումները 
 2.1. Բանկը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում կարող է հիմնել իրավաբանական 

անձի կարգավիճակ չունեցող մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքում հիմնելու դեպքում  գրանցվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով, իսկ արտասահմանում` տվյալ երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` պահպանելով 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջները: 
 2.2. Բանկի տարածքային ստորաբաժանումները գործում են Բանկի Խորհրդի կողմից հաստատված 

կանոնադրության հիման վրա:     
 2.3. Բանկի տարածքային ստորաբաժանումների ստեղծումը, գրանցումը և լուծարումը իրականացվում է 

օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով:  
 2.4. Մասնաճյուղը Բանկի անունից իրականացնում է բանկային գործունեություն և մասնաճյուղի 

կանոնադրությունում նախատեսված ֆինանսական գործառնություններ, ինչպես նաև ներկայացուցչական 

ֆունկցիա:  

 2 



 2.5. Ներկայացուցչությունը ներկայացնում է Բանկի շահերը և իրականացնում դրանց 

պաշտպանությունը` առանց բանկային գործունեություն կամ օրենսդրությամբ սահմանված ֆինանսական 
գործառնություններ իրականացնելու: 

 2.6. Մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գույքը հաշվառվում է ինչպես Բանկի հաշվեկշռում, 
այնպես էլ դրանց առանձին հաշվեկշիռներում:  

 2.7. Բանկի տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները նշանակվում են Բանկի կողմից և 
գործում են Բանկի կողմից  երեք  տարուց ոչ  ավելի ժամկետով տրված լիազորագրի հիման վրա:  
 

3. Բանկի կողմից իրականացվող ֆինանսական 

գործառնությունները և այլ գործարքները 
 3.1. Բանկը բանկային գործունեություն իրականացնելու լիցենզիայի հիման վրա ռեզիդենտների և ոչ  

ռեզիդենտների հետ կարող է իրականացնել օրենքով և իրավական այլ ակտերով բանկերին թույլատրված բոլոր 
ֆինանսական գործառնությունները, այդ թվում ` 

 ա) ընդունել ցպահանջ և ժամկետային ավանդներ, 

 բ) տրամադրել առևտրային և սպառողական վարկեր, այդ թվում` տալ հիփոթեքային վարկեր, 
իրականացնել պարտքի կամ առևտրային գործարքների ֆինանսավորում, ֆակտորինգ , 

 գ) տրամադրել բանկային երաշխիքներ և ակրեդիտիվներ (վարկային նամակներ), 
 դ) բացել և վարել հաշիվներ, այդ թվում`այլ բանկերի թղթակցային հաշիվներ, 
 ե) մատուցել այլ վճարահաշվարկային ծառայություններ և/կամ այլ կերպ սպասարկել հաճախորդների 
հաշիվները, 

զ) թողարկել, գնել (զեղչել), վաճառել և սպասարկել արժեթղթեր, նման այլ գործառնություններ կատարել, 
է) իրականացնել ինվեստիցիոն (ներդրումային) և բաժանորդագրական գործունեություն, 

 ը) մատուցել ֆինանսական գործակալի (ներկայացուցչի) ծառայություններ, կառավարել այլ անձանց 

արժեթղթերն ու  ներդրումները (հավատարմագրային (լիազորագրային) կառավարում), 
 թ) գնել, վաճառել և կառավարել ստանդարտացված ձուլակտորներ և հուշադրամ, 

 ժ) գնել և վաճառել (փոխանակել) արտարժույթ, այդ թվում` կնքել դրամի և արտարժույթի ֆյուչերսներ, 
օպցիոններ և նման այլ գործարքներ, 

 ժա) իրականացնել ֆինանսական վարձակալություն  (լիզինգ), 
 ժբ) ի պահ ընդունել թանկարժեք մետաղներ, քարեր, ոսկերչական իրեր, արժեթղթեր, փաստաթղթեր և 

այլ արժեքներ, 

 ժգ) մատուցել ֆինանսական և ինվեստիցիոն խորհրդատվություն, 
 ժդ) ստեղծել և սպասարկել հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգ, 

իրականացնել պարտքերի հետ ստացման գործունեություն, 
 ժե) իրացնել ապահովագրական վկայագրեր և/կամ պայմանագրեր, օրենքով սահմանված կարգով 

իրականացնել ապահովագրական գործակալի գործառնություններ:  
 3.2. Բանկը կարող է կնքել քաղաքացիաիրավական ցանկացած գործարք, որն անհրաժեշտ կամ 

նպատակահարմար է բանկային գործունեություն իրականացնելու համար: 
 3.3. Բանկը չի կարող իրականացնել արտադրական, առևտրային և ապահովագրական գործունեություն, 

եթե բանկերի համար դրանք թույլատրված չեն օրենքով:  

 3.4. Բանկը ֆինանսական գործառնությունները կատարում է համաձայն ՙԱրժութային կարգավորման և 
արժութային վերահսկողության մասին՚ ՀՀ օրենքի պահանջների: 

 3.5. Բանկն ինքն է որոշում ներգրավվող ավանդների, իր կողմից տրամադրվող վարկերի, սեփական 
արժեթղթերի տոկոսադրույքները և իր ծառայությունների միջնորդավճարների չափը: 

 3.6. Բանկի և հաճախորդի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքով և կողմերի միջև 
կնքված պայմանագրով:  
 

4. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը, 

այլ հիմնադրամներ 
4.1. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը կազմում է 20,489,652,500 (քսան միլիարդ չորս հարյուր 

ութսունինը միլիոն վեց հարյուր հիսուներկու հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ, որը ներառում է տեղաբաշխված 
172,886,525 /մեկ հարյուր յոթանասուներկու միլիոն ութ հարյուր ութսունվեց հազար հինգ հարյուր քսանհինգ / 

սովորական բաժնետոմս` յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և 32,010,000 

/երեսուներկու միլիոն տասը հազար/ հատ արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմս՝ յուրաքանչյուրը 100 /մեկ 
հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: Բանկի լրացուցիչ տեղաբաշխման ենթակա հայտարարված 
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սովորական բաժնետոմսերի քանակը կազմում է 526,110,475 /հինգ հարյուր քսանվեց միլիոն մեկ հարյուր տասը 

հազար չորս հարյուր յոթանասունհինգ/ հատ` յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական 
արժեքով:  

           Ընկերության կողմից արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի տեղաբաշխման կարգը,  պայմանները, 
վճարվող շահութաբաժինը և լուծարային արժեքը  հետևյալն են. 

-        արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութաբաժնի չափը հաշվարկել 
տարեկան 12% տոկոսադրույքով`այդ բաժնետոմսերի անվանական արժեքի նկատմամբ, 

 - արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի վճարման ժամկետ սահմանել տեղաբաշխման պահից 1 
ամսվա ընթացքում, 

- արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի դիմաց վճարումը նախատեսել դրամական միջոցներով, 

անվանական արժեքով, 
- արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի լուծարային արժեքը սահմանել անվանական արժեքին 

համարժեք , 
- Արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժինները ենթակա են վճարման միայն 

բանկի զուտ շահույթից և /կամ/ դրա հաշվին ձևավորված հիմնադրամներից, 
- Բանկի արտոնյալ բաժնետոմսերը ենթակա  են փոխարկման սովորական բաժնետոմսերի` մեկ արտոնյալ 

բաժնետոմսը մեկ սովորական բաժնետոմս հարաբերակցությամբ: Փոխարկումն իրականացվում է արտոնյալ 
բաժնետոմսերի սեփականատերերի պահանջով` ոչ ուշ , քան այդ պահանջը Բանկին ներկայացնելուց հետո 

երկու ամսվա ընթացքում: Փոխարկման պահանջ ներկայացնելու ժամկետը չի սահմանափակվում : 

Փոխարկումն իրականացվում է Բանկի կողմից լրացուցիչ սովորական բաժնետոմսերի տեղաբաշխման 
ճանապարհով, որի արդյունքում արտոնյալ բաժնետոմսերը փոխարինվում են նույն քանակությամբ լրացուցիչ 

սովորական բաժնետոմսերով, 
- Արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժինը` ամբողջությամբ կամ մասամբ, ենթակա չէ վճարման, 

եթե դա կհանգեցնի Բանկի տնտեսական նորմատիվներից որևէ մեկի խախտմանը կամ Բանկի ֆինանսական 
վիճակի վատթարացմանը, ընդ որում` 

ա) Շահութաբաժնի լրիվ կամ մասնակի վճարումը ենթակա  չէ կուտակման և վճարման հետագայում, 

բ) Բանկի և արտոնյալ բաժնետիրոջ միջև որևէ իրավաբանական փաստաթղթով չի կարող նախատեսվել 
որևէ սահմանափակում Բանկի համար շահութաբաժնի ամբողջական կամ մասնակի չվճարման դեպքում , 

իմչպես նաև որևէ իրավաբանական փաստաթղթով չի կարող նախատեսվել այդպիսի սահմանափակումներ 
նախատեսելու իրավունքի տրամադրում արտոնյալ բաժնետիրոջը, բացառությամբ եթե սահմանափակումը 

վերաբերում նէ սովորական բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժինների վճարմանը: Ընդ որում, սովորական 
բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժինների վճարման` սույն պարբերությամբ նժված սահմանափակումը կարող է 

վերաբերել միայն այն ժամանակահատվածին, որի ընթացքում ամբողջությամբ կամ մասամբ չի վճարվել 
արտոնյալ բաժնետոսին հասանելիք շահութաբաժինը:  

4.2. Բանկը կարող է ավելացնել իր կանոնադրական հիմնադրամի չափը Բանկի բաժնետոմսերի 

անվանական արժեքի ավելացմամբ կամ  սույն կանոնադրությամբ հայտարարված լրացուցիչ բաժնետոմսերի 
տեղաբաշխմամբ, եթե փաստացի տեղաբաշխված  բաժնետոմսերը լրիվ վճարվել են:  

 4.3. Եթե նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմuերի արժեքի գումարը լրիվ վճարված չէ, ապա Բանկը 
կանոնադրական հիմնադրամը չի կարող մեծացնել ֆինանuական միջոցների ներգրավման հաշվին:  

      4.4. Բանկն իր գործունեության ֆինանuական արդյունքներն ամփոփելուց հետո կարող է տեղաբաշխված 
բաժնետոմuերի անվանական արժեքի մեծացման միջոցով ավելացնել կանոնադրական հիմնադրամը` 

             ա) շահույթի մի մաuը փոխանցելով կանոնադրական հիմնադրամ. 
              բ) Բանկի զուտ ակտիվների (uեփական կապիտալի) արժեքից կանոնադրական հիմնադրամի, 

պահուuտային հիմնադրամի և արտոնյալ բաժնետոմuերի լուծարային ու  անվանական արժեքների 

տարբերության ընդհանուր գումարը գերազանցող մաuը լրիվ կամ մաuնակի փոխանցելով կանոնադրական 
հիմնադրամ:  

4.5. Բաժնետոմuերի անվանական արժեքը մեծացնելու միջոցով Բանկը չի կարող ավելացնել 
կանոնադրական հիմնադրամն ավելի, քան ժողովի հաuտատած վերջին հաշվեկշռում կամ վերջին աուդիտի 

արդյունքներով uահմանված զուտ ակտիվների արժեքն է:  
 4.6. Բանկը կարող է թողարկել և տեղաբաշխել արտոնյալ բաժնետոմսեր, որոնց տեսակարար կշիռը 

կանոնադրական հիմնադրամում չի կարող ավելի լինել 25%-ից: Ժողովը ֆինանսական տարվա /հունվարի 1-ից 
դեկտեմբերի 31-ը/ ավարտից հետո` ելնելով Բանկի ֆինանսական ցուցանիշներից, կարող է որոշում ընդունել 
արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինները ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին:  
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 4.7. Բանկը, իր գործունեության ֆինանսական արդյունքներն ամփոփելուց հետո, կարող է  շահույթի մի 

մասը ներդնել կանոնադրական հիմնադրամում ` ավելացնելով տեղաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական 
արժեքը: 

4.8. Կանոնադրական հիմնադրամի նվազեցումը կարող է կատարվել` 
                  ա) բաժնետոմuերի անվանական արժեքի փոքրացմամբ. 

                  բ) բաժնետոմuերի ընդհանուր քանակի պակաuեցմամբ, այդ թվում` oրենքով նախատեuված 
դեպքերում, դրանց մի մաuի ձեռքբերմամբ և մարմամբ: 

4.9. Կանոնադրական հիմնադրամի նվազեցման նպատակով Բանկի կողմից բաժնետոմuեր 
 կարող են ձեռք բերվել միայն բաժնետոմuերի uեփականատերերի համաձայնությամբ: Ընդ որում, այդ 

նպատակով Բանկի առաջարկված բաժնետոմuերի ձեռքբերումը Բանկի պարտականությունն է: Եթե 

ձեռքբերման առաջարկված բաժնետոմuերի քանակը գերազանցում է համապատաuխան որոշմամբ uահմանված 
քանակը, ապա բաժնետերերից բաժնետոմuերը գնվում են նրանց առաջարկներին համամաuնորեն:  

 4.10. Կանոնադրական հիմնադրամի նվազեցման մաuին որոշում ընդունելուց հետո 30-oրյա ժամկետում 
Բանկը գրավոր ծանուցում է այդ մաuին իր պարտատերերին:  

 4.11. Բանկի զուտ ակտիվների արժեքն Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի չափից նվազելու հիմքով 
Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի նվազեցումը կատարվում է բոլոր բաժնետոմuերի անվանական արժեքի 

համամաuնորեն պակաuեցման ձևով` առանց բաժնետերերին որևէ հատուցման:  
 4.12. Բանկի փաստացի համալրված կանոնադրական հիմնադրամի նվազեցումը գործունեության 

ընթացքում` դրա հաշվին շահութաբաժիններ բաշխելու կամ այլ ձևերով արգելվում է, բացառությամբ ՙԲանկերի և 

բանկային գործունեության մասին՚ օրենքով սահմանված դեպքերի: 
 4.13. Բանկում ստեղծվում է պահուստային հիմնադրամ փաստացի համալրված կանոնադրական 

հիմնադրամի 15%-ի չափով, որն օգտագործվում է Բանկի կրած կորուստները (վնասները) ծածկելու , Բանկի 
թողարկած պարտատոմսերը մարելու համար, եթե Բանկի շահույթը այդ նպատակին չի բավարարում:  

 4.14. Պահուստային հիմնադրամը ձևավորվում է Բանկի շահույթից` տարեկան արդյունքները Ժողովի 
կողմից հաստատելուց հետո: Պահուստային հիմնադրամին կատարվող մասհանումների չափը սահմանվում է 

Ժողովի կողմից, ոչ պակաս տարեկան զուտ շահույթի 5 %:  

 4.15. Բանկն օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ստեղծում է հիմնական 
միջոցների, արժեթղթերի, թանկարժեք մետաղների և արտարժույթի վերագնահատման, անհուսալի վարկերի և 

դեբիտորական պարտքերի դուրս գրման ֆոնդեր (պահուստաֆոնդեր):  
 4.16. Հիմնադրամների ձևավորումն ու օգտագործումը, դրանց հատկացումների կարգը և չափերը 

որոշվում են Ժողովի կողմից: 
 

5. Բանկի բաժնետոմսերը 
 5.1. Բանկի բաժնետոմսերը կարող են տեղաբաշխվել բաց և փակ բաժանորդագրության ձևով: 

Թողարկված բաժնետոմսերի տեղաբաշխման գինը դրանց անվանական արժեքն է կամ Խորհրդի կողմից 
որոշվող շուկայական արժեքը` բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի:  

 5.2. Բաժնետոմսերի ձեռք բերման դիմաց որպես վճարման միջոց կարող են օգտագործվել հայկական 
դրամը, թողարկման որոշմամբ նախատեսված և բանկերի գործունեությունը կարգավորող օրենսդրությամբ 

չարգելված այլ վճարամիջոցներ: Թողարկվող բաժնետոմսերը կարող են ձեռք բերվել նաև  դրանք 

բաժնետոմսերի փոխարկվող պարտատոմսերով փոխարկելու  միջոցով:   
 5.3. Թողարկվող բաժնետոմսերի ձեռք բերման դիմաց վճարում կարող է կատարվել վճարման միանվագ  

կամ տարաժամկետ (ոչ ավել մեկ տարուց) եղականով, ըստ բաժնետոմսերի թողարկման որոշման: Ընդ որում , 
լրացուցիչ տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման ժամանակ պետք է վճարվի դրանց անվանական արժեքի 

առնվազն 25 %-ը:  
 5.4. Բանկի մեկ սովորական բաժնետոմսը տվյալ բաժնետիրոջ սեփականատիրոջը տալիս է Ժողովում 

մեկ ձայնի իրավունք:  
 5.5. Բանկի մեկ արտոնյալ բաժնետոմսը դրա սեփականատիրոջը Ժողովում տալիս է մեկ ձայնի 

իրավունք , եթե քննարկվում են Բանկի վերակազմակերպման կամ լուծարման հարցերը, կամ Բանկի 

կանոնադրության մեջ այնպիսի փոփոխություն կատարելու մասին հարցերը, որի հետևանքով 
սահմանափակվում են արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի իրավունքները:  

 5.6. Արտոնյալ բաժնետոմսերը սովորական բաժնետոմսերով փոխարկելու ժամանակ Բանկը պետք է 
մարի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի նկատմամբ բոլոր պարտքերը կամ նրանց 

համաձայնությամբ պարտավորվի վճարել դրանք այլ ձևով: 
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 5.7. Բանկի բաժնետոմսերը ոչ փաստաթղթային են: Բանկն իրավունք ունի իր կողմից թողարկված 

բաժնետոմսերը և այլ արժեթղթերը տեղաբաշխել բաց բաժանորդագրության միջոցով և իրականացնել դրանց 
ազատ վաճառք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Բաց բաժանորդագրության ձևով Բանկի 

բաժնետոմսերի տեղաբաշխման դեպքում Բանկի Խորհուրդը հաստատում է բաժնետոմսերի թողարկման 
ազդագիրը, որը ենթակա է հաստատման ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից: Բանկն իրավունք ունի իր կողմից 

թողարկված բաժնետոմսերը և այլ արժեթղթերը տեղաբաշխել նաև փակ բաժանորդագրության միջոցով` ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ձևը սահմանվում 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 բաժնետոմսերը զեղչելը, գնելը կամ հատուցմամբ այլ կերպ  ձեռք  բերելը, դրանք  

գրավ ընդունելով վարկ տալը արգելվում է, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:  
 5.9. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմuերի uեփականատերերն իրավունք ունեն Բանկից պահանջել 
բաժնետոմuերի հետգնման գնի որոշում և իրենց պատկանող բաժնետոմuերի կամ դրանց մի մաuի հետգնումը, 
եթե` 

            ա) որոշում է ընդունվել Բանկի վերակազմակերպման, նախապատվության իրավունքի կաuեցման կամ 
խոշոր գործարք կնքելու մաuին` ̔Բաժնետիրական ընկերությունների մասին՚  ՀՀ oրենքի 61-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 

համաձայն, և նշված բաժնետերերը քվեարկել են Բանկի վերակազմակերպման, նախապատվության իրավունքի 
կաuեցման կամ նշված խոշոր գործարք  կնքելու դեմ, կամ այդ հարցերով քվեարկությանը չեն մաuնակցել. 
             բ) կանոնադրության մեջ լրացումներ կամ փոփոխություններ են կատարվել, կամ հաuտատվել է 

կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ, որի հետևանքով  uահմանափակվել են նշված բաժնետերերի 
իրավունքները, և նրանք դեմ են քվեարկել կամ քվեարկությանը չեն մաuնակցել:  

           5.10. Բանկից իրենց պատկանող բաժնետոմuերի հետգնման պահանջի իրավունք ունեցող բաժնետերերի 
ցուցակը կազմվում է Բանկի բաժնետերերի ռեեuտրի տվյալների հիման վրա, այն ժողովին մաuնակցելու 

իրավունք  ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու oրվա դրությամբ, որի oրակարգը պարունակում է հարցեր, 
որոնց ընդունումը կարող է հանգեցնել բաժնետերերի իրավունքների` uույն կանոնադրության 5.9. կետում նշված 

uահմանափակմանը: 

           5.11. Բանկի կողմից բաժնետոմuերի հետգնումը կատարվում է դրանց շուկայական արժեքով, որը 
որոշվում է առանց բաժնետոմuի գնահատման և հետգնման պահանջի իրավունք տվող Բանկի 

գործողությունների հետևանքով առաջացող փոփոխությունները հաշվի առնելու:  
           5.12. Բանկը պարտավոր է տեղեկացնել բաժնետերերին` նրանց պատկանող բաժնետոմuերի հետգնման 

պահանջի իրավունքի և իրականացման կարգի մաuին: 
           5.13. Ժողովի մաuին ծանուցումը, որի oրակարգում ընդգրկված են հարցեր, որոնց վերաբերյալ 
քվեարկությունը կարող է uույն կանոնադրությամբ uահմանված կարգով հանգեցնել բաժնետոմuերի հետգնման 
պահանջի իրավունքի առաջացմանը, պետք է պարունակի uույն կանոնադրության 5.12. կետում նշված 

տեղեկությունները: Ծանուցումը պետք է պարունակի նաև տեղեկություններ բաժնետոմuերի հետգնման գնի 

մաuին, եթե վերջինu uահմանված կարգով մինչ այդ որոշված է:  
            Նշված որոշումների ընդունման պահից ` 7-oրյա ժամկետում, Բանկը պարտավոր է ծանուցել հետգնման 

իրավունք ունեցող բաժնետերերին` նրանց մոտ Բանկից բաժնետոմuերի հետգնման պահանջի իրավունքի 
առաջացման և հետգնման կարգի մաuին:  

           5.14. Բաժնետիրոջ` իրեն պատկանող բաժնետոմuերը հետգնելու մաuին գրավոր պահանջը, որը 
պարունակում է տեղեկություններ հետգնման ներկայացված բաժնետոմuերի քանակի և բաժնետիրոջ 

բնակության (գտնվելու) վայրի մաuին, ներկայացվում է Բանկին` Ժողովի կողմից համապատաuխան 
որոշումների ընդունման պահից ոչ ուշ, քան 45 oրվա ընթացքում:  

           5.15. Uույն կանոնադրության 5.14. կետում uահմանված ժամկետի ավարտից հետո Բանկը պարտավոր է 30 

oրվա ընթացքում հետգնել բաժնետոմuերը` հետգնման գրավոր պահանջ ներկայացրած բաժնետերերից: 
           5.16. Բաժնետոմuերի հետգնումն իրականացվում է uույն կանոնադրության 5.13. կետի 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 պահի դրությամբ:  

            Բաժնետոմuերի հետգնմանն ուղղվող միջոցների գումարը չի կարող գերազանցել Բանկի զուտ 
ակտիվների արժեքի տաu տոկոuը: Զուտ ակտիվների արժեքը uահմանվում է uույն կանոնադրության 5.9. կետում 

նշված որոշումների ընդունման պահի դրությամբ: Եթե բաժնետերերի պահանջով հետգնման ենթակա 
բաժնետոմuերի գումարային արժեքը գերազանցում է այն գումարը, որը Բանկը կարող է տրամադրել 
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բաժնետոմuերի հետգնման համար, ապա բաժնետոմuերը հետ են գնվում բաժնետերերի ներկայացված 

պահանջներին համամաuնորեն:  
           5.17. Եթե բաժնետերը համաձայն չէ հետգնման գնի հետ, ապա նա իրավունք ունի բաժնետոմuերի 

վերագնահատման պահանջով դիմել դատարան` Բանկի կողմից բաժնետերերին վճարումը կատարելու 
uահմանված oրվանից 3 ամuվա ընթացքում: 

           5.18. Uույն կանոնադրության 5.9. կետով uահմանված  հիմքերով հետգնված բաժնետոմuերն ուղղվում են 
Բանկի տնoրինությանը: Նշված բաժնետոմuերը չեն տալիu ձայնի իրավունք , հաշվի չեն առնվում ձայների 

հաշվարկման ժամանակ, և դրանցով շահութաբաժիններ չեն հաշվարկվում: Դրանք ենթակա են տեղաբաշխման 
մեկ տարվա  ընթացքում: Հակառակ դեպքում Ժողովը պարտավոր է որոշում ընդունել նշված արժեթղթերի 

մարման միջոցով կանոնադրական հիմնադրամի չափի նվազեցման մաuին:  

            5.19. Բանկի բաժնետերերն իրավունք ունեն օտարել իրենց պատկանող բաժնետոմսերն առանց Բանկի այլ 
բաժնետերերի համաձայնության:  
 

6. Բանկի պարտատոմսերը և այլ արժեթղթերը 

 6.1. Բանկը կարող է թողարկել անվանական կամ ըստ  ներկայացնողի պարտատոմսեր: 
 6.2. Բանկի պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի թողարկումը կատարվում է Խորհրդի որոշմամբ, որում 

սահմանվում են պարտատոմսերի մարման ձևը, ժամկետները և պայմանները:  
 6.3. Բանկի կողմից թողարկված բոլոր պարտատոմսերի անվանական արժեքների գումարը չի կարող 

գերազանցել Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի մեծությանը:  
 6.4. Պարտատոմսեր կարող է թողարկվել միայն Բանկի հայտարարված կանոնադրական հիմնադրամի 

լրիվ վճարումից հետո:  

 6.5. Բանկն իրավունք ունի թողարկել մուրհակներ, չեկեր և օրենսդրությամբ նախատեսված այլ 
արժեթղթեր:  

 6.6. Բանկի պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի երկրորդային տեղաբաշխման արդյունքում նոր 
սեփականատիրոջ սեփականության իրավունքը ծագում, իսկ նախկին սեփականատիրոջ իրավունքը դադարում 

է Բանկի անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրում համապատասխան փոփոխությունը 
գրանցելուց հետո: 

 6.7. Բանկի մասնակիցների ռեեստրը վարում է Կենտրոնական դեպոզիտարիան:  
 

7. Բանկի բաժնետերերը 
 7.1. Բանկի բաժնետեր կարող են լինել Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ  

ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք` ենթարկվելով օրենքով և սույն կանոնադրությամբ բաժնետերերի 
համար նախատեսված սահմանափակումներին:  

 7.2. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր բաժնետերերի պարտավորությունների համար, եթե  

այդպիսիք  չի ստանձնել որպես երրորդ անձ կամ երաշխավոր: 
 7.3. Իրեն տեղաբաշխված բաժնետոմսի դիմաց վճարումը ոչ լրիվ կատարած բաժնետերը Բանկի 

պարտավորությունների համար կրում  է համապարտ պարտավորություն նաև իր կողմից չվճարված ներդրման 
սահմաններում: 

 7.4. Բանկին պարտադիր ցուցում տալու իրավունք կամ Բանկի գործունեությունը օրենքով չարգելված 
այլ կերպ կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող բաժնետերը(երը) Բանկի անվճարունակության դեպքում 

Բանկի պարտավորությունների դիմաց կրում է(են) լրացուցիչ (սուբսիդիար) պատասխանատվություն, եթե 
նշված իրավունքը կամ հնարավորությունը ունեցող բաժնետերը(երը) դրանք իրագործելիս նախօրոք իմացել է, 

որ դրա հետևանքով Բանկը կհայտնվի օրենքով սահմանված անվճարունակության վիճակում, այդ թվում ` 

կսպառի հիմնական կապիտալի զգալի մասը:  
 7.5. Ժողովում ձայնի իրավունքից օգտվում են միայն լրիվ վճարված սովորական բաժնետոմսի 

սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը:  
 7.6. Արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերը Ժողովում ձայնի իրավունքից կարող է օգտվել միայն 

սույն կանոնադրությամբ նախատեսված  դեպքերում:  
 7.7. Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր 

մաuնակցի (մաuնակիցների) պահանջով Բանկը նրան պետք է անվճար տրամադրի ՙԲանկերի և բանկային 
գործունեության մասին՚ ՀՀ օրենքով սահմանված տեղեկությունները, թեկուզև դրանք կազմեն բանկային, 

առևտրային կամ այլ գաղտնիք:  
 7.8. Բանկի բաժնետերը պարտավոր է `  
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 ա) բաժնետոմսերի թողարկման որոշմամբ սահմանված ժամկետներում լրիվ վճարել իր բաժնետոմսերի 

արժեքը, 
 բ) ձեռնպահ մնալ Բանկի հաճախորդների և Բանկի գործունեության վերաբերյալ գաղտնիք հանդիսացող 

տեղեկությունների հրապարակումից կամ այլ կերպ  այլ անձանց դրանք հայտնի դարձնելուց, 
 գ) ենթարկվել օրենքի, այլ իրավական ակտերի և սույն կանոնադրության պահանջներին: 

 7.9. Բանկի սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերն իրավունք ունի` 
 ա) անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով մասնակցել Ժողովին` վերջինիս իրավասությանը պատկանող 

բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով, ըստ իր բաժնետոմսերի քանակի` ենթարկվելով օրենսդրությամբ 
և սույն կանոնադրությամբ սահմանված սահմանափակումներին, 

 բ) անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով մասնակցել Բանկի կառավարմանը,  

 գ) ստանալ շահաբաժիններ Բանկի գործունեությունից առաջացած շահույթից` ենթարկվելով օրենքով և 
սույն կանոնադրությամբ սահմանված սահմանափակումներին, 

 դ) ծանոթանալ Բանկի հաշվեկշռին, ֆինանսական և հարկային հաշվետվություններին, 
 ե) առաջնահերթության կարգով ձեռք  բերել Բանկի կողմից փակ բաժանորդագրությամբ թողարկվող և 

տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը, 
 զ) Բանկի լուծարման դեպքում ստանալ Բանկի գույքի (միջոցների) իրեն հասանելիք  մասը, 

 է) սույն կանոնադրությամբ և օրենքով սահմանված կարգով օտարել կամ այլ ձևով այլ անձանց 
փոխանցել իր սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերը, 

 ը) իրականացնել օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

 7.10. Բանկի արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերն իրավունք ունի` 
 ա) անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով մասնակցել Ժողովին` վերջինիս իրավասությանը պատկանող 

բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով, ըստ իր բաժնետոմսերի քանակի` ենթարկվելով օրենսդրությամբ 
և սույն կանոնադրությամբ սահմանված սահմանափակումներին, 
 բ) ստանալ տարեկան շահաբաժին Ժողովի կողմից որոշված չափով և կարգով, 
 գ) անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով մասնակցել Բանկի կառավարմանը,  

 դ) ստանալ ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածով նախատեսված 

ցանկացած տեղեկատվություն, թեկուզև դրանք կազմեն բանկային, առևտրային կամ այլ գաղտնիք, 
 ե) Բանկի լուծարման դեպքում մնացորդային գույքից ստանալ իր բաժնետոմսի լուծարային արժեքը, որի 

որոշման կարգը և չափը սահմանում է Ժողովը, 
 զ) սույն կանոնադրությամբ և օրենքով սահմանված կարգով օտարել կամ այլ ձևով այլ անձանց 

փոխանցել իր սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերը, 
              է) իրականացնել օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:  
 

8. Բանկի  շահույթի բաշխումը 

 8.1. Տարեկան գործունեության արդյունքում  Բանկի ստացած համախառն եկամտի և օրենքով 
թույլատրված նվազեցումների դրական տարբերությունը` հարկվող շահույթը, ենթակա է հարկման` Հայաստանի 

Հանրապետության հարկային օրենսդրության համաձայն:  
8.2. Բանկի զուտ շահույթը որոշվում է որպես Բանկի ստացած համախառն եկամտի, կատարված բոլոր 

նվազեցումների և վճարված շահութահարկի դրական տարբերություն:  

8.3. Զուտ շահույթի բաշխումն իրականացվում է սույն կանոնադրությամբ և Ժողովի կողմից սահմանված 
ֆոնդերի համալրման, ինչպես նաև սովորական և արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերին 

շահաբաժինների վճարման նպատակով:  
8.4. Բանկն իրավունք ունի որոշում ընդունել (հայտարարել) իր բաժնետերերին եռամսյակային, 

կիսամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին: Շահութաբաժինները կարող են վճարվել 
դրամով, ինչպես նաև այլ գույքով, այդ թվում՝ Բանկի բաժնետոմսերով: 

  8.5. Միջանկյալ (եռամսյակային և կիսամյակային) շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի 
և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է Խորհուրդը: Տարեկան շահութաբաժինների վճարման, 

շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր 

ժողովը` Խորհրդի առաջարկությամբ` սահմանելով նաև վճարման ժամկետը:  
  8.6. Բանկի բաժնետերերին շահաբաժիններ բաշխելն արգելվում է, եթե լրիվ չի վճարվել Բանկի 

հայտարարված կանոնադրական հիմնադրամը, ինչպես նաև եթե տվյալ պահին Բանկի կրած կորուստները 
(վնասները) հավասար են կամ գերազանցում են Բանկում առկա չբաշխված զուտ շահույթի գումարը: 
 

 

 8 



9. Բանկի կառավարման մարմինները 

Բանկի կառավարման մարմիններն են` 
-Բաժնետերերի ընդհանուր Ժողովը (այսուհետ` <<Ժողով>>), 

-Խորհուրդը, 
-կոլեգիալ գործադիր մարմին` Վարչությունը (այսուհետ ` <<Վարչություն>>), 

-միանձնյա գործադիր մարմին` Վարչության նախագահը (այսուհետ` <<Վարչության նախագահ>>): 
 Բացի վերը նշված կառավարման մարմինների` Բանկն ունի նաև գլխավոր հաշվապահ և ներքին 

աուդիտի ստորաբաժանում:  
 

10.   Կառավարման մարմիններ: Ժողով: 
Ժողովի նիտերի գումարման և արդյունքների անցկացման կարգը 

 10.1. Ժողովը Բանկի կառավարման բարձրագույն մարմինն է:  
 10.2. Ժողովները կարող են գումարվել հերթական կամ արտահերթ:  

 10.3. Ժողովը գումարվում է բաժնետերերի համատեղ նիստի կամ հեռակա քվեարկության (հարցման) 

կարգով: Հեռակա քվեարկության կարգով չեն կարող ընդունվել սույն կանոնադրության 10.1.1. կետի <<գ>> և 
<<թ>> ենթակետերով նախատեսված հարցերի վերաբերյալ որոշումները:  

 10.4. Ժողովի անցկացման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և կարգը, ինչպես նաև ժողովի անցկացման մասին 
ծանուցման կարգը, բաժնետերերին տրամադրվող նյութերի ցանկը սահմանում է Խորհուրդը` օրենքի և սույն 

կանոնադրության պահանջներին համապատասխան:  
 10.5. Բանկը պարտավոր է ամեն տարի գումարել բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով: Տարեկան 

Ժողովը գումարվում է ֆինանսական տարվա ավարտից հետո երկուսից վեց ամսվա ընթացքում: Տարեկան 

Ժողովը չի կարող անցկացվել հեռակա  կարգով քվեարկության /հարցման/ միջոցով: 
10.6. Տարեկան ընդհանուր ժողովից բացի գումարվող ընդհանուր ժողովները համարվում են արտահերթ: 

Արտահերթ ընդհանուր ժողովները գումարվում են անհետաձգելի հարցերի քննարկման համար:  
 10.7. Արտահերթ ժողովները գումարվում են Խորհրդի որոշմամբ` սեփական նախաձեռնությամբ: 

Արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման վերաբերյալ Խորհրդի որոշմամբ սահմանվում է օրակարգը, 
գումարման ձևը` բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ կամ հեռակա քվեարկության կարգով:  

10.8. Արտահերթ ժողովները կարող են գումարվել նաև Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի 
կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Բանկի սովորական բաժնետոմսերի առնվազն 10 տոկոսի 

սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) պահանջով, եթե պահանջը ներկայացված է 

օրենքով սահմանված կարգով, և ներկայացված օրակարգի հարցերը սույն կանոնադրությամբ վերապահված են 
Ժողովի իրավասությանը: 
 10.9. Բանկի աուդիտն անցկացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Բանկի սովորական 
բաժնետոմսերի առնվազն 10 տոկոսի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) կողմից 

օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով պահանջ ներկայացնելու դեպքում Խորհուրդը 
պարտավոր է 10 օրվա  ընթացքում  որոշում ընդունել արտահերթ Ժողովի գումարման մասին և Ժողովը գումարել 
պահանջը ներկայացնելու պահից ոչ ուշ, քան 30 օրվա ընթացքում: Խորհրդի կողմից Ժողով չգումարելու 
դեպքում Ժողովը կարող է գումարվել պահանջը ներկայացրած անձանց  կողմից` սույն կանոնադրությամբ Ժողով 

գումարելու համար սահմանված կարգով:  

 10.10. Ժողովին մասնակցելու  իրավունք ունեն` 
 ա) Բանկի հաuարակ (uովորական) բաժնետոմuերի uեփականատեր հանդիuացող 

 բաժնետերերը (անվանատերերը)` իրենց պատկանող բաժնետոմuերի քանակին և անվանական արժեքին 
համապատաuխան ձայների քանակով, 

                բ) Բանկի արտոնյալ բաժնետոմuերի uեփականատեր հանդիuացող բաժնետերերը (անվանատերերը)` 
իրենց  պատկանող արտոնյալ բաժնետոմuերի քանակին և անվանական արժեքին համապատաuխան ձայների 

քանակով, 
                գ) Բանկի բաժնետեր չհանդիuացող Խորհրդի և Վարչության անդամները` խորհրդակցական ձայնի 

իրավունքով, 

              դ)  Բանկի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման անդամները` որպես դիտորդ, 
               ե) Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձը` որպես դիտորդ (եթե նրա եզրակացությունն առկա 

է գումարվող ժողովի նյութերում), 
 զ) Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները` որպես դիտորդ, 

 է) տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները` որպես դիտորդ, 
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ը) Բանկի այլ աշխատակիցները` իրենց կողմից ժողովի օրակարգում ընդգրկված հարցերը զեկուցելու  

համար, 
թ) Ժողովի օրակարգում ընդգրկված որոշակի հարցերի վերաբերյալ մասնագիտական գիտելիքներին 

տիրապետող անձինք: 
 10.11.Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվում է բաժնետերերի 

ռեեստրի տվյալների հիման վրա  Խորհրդի սահմանած ամսաթվի դրությամբ: 
 10.12. Բաժնետերերի ցուցակում բաժնետիրոջ կողմից տիրապետվող ձայների կազմում չեն 

հաշվարկվում այն բաժնետոմսերը, որոնց արժեքը լրիվ վճարված չէ, և նշանակալից մասնակցություն 
հանդիսացող այն բաժնետոմսերը, որոնց սեփականատերերի ձայնի իրավունքը սահմանափակված է իրենց և 

իրենց հետ փոխկապակցված անձանց հետ միասին նշանակալից մասնակցության ունենալու հետ կապված 

օրենսդրությամբ նախատեսված սահմանափակումներով: 
 10.13. Բանկը պարտավոր է ցանկացած բաժնետիրոջը, վերջինիս առաջին իսկ պահանջով, տրամադրել 

տեղեկանք` նրան բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկած լինելու  կամ չլինելու մասին:   
 10.14. Ժողովի գումարման մասին Խորհուրդը Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետիրոջը 
ծանուցում է <<Բանկերի և բանկային գործունեության մասին>> և <<Բաժնետիրական ընկերությունների 
մասին>> ՀՀ օրենքներով սահմանված  ժամկետներում` պատվիրված նամակ ուղարկելու, կամ առձեռն 
հանձնելու, կամ էլեկտրոնային փոստի հասցեով ծանուցելու միջոցով: Ժողովի գումարման մասին ծանուցումը 
հրապարակվում է Բանկի պաշտոնական կայքում և առնվազն 1000 տպաքանակ ունեցող օրաթերթում : 
Ծանուցումը պետք է բովանդակի օրենքով սահմանված տեղեկություններ: Ժողովի գումարման մասին վերը 
նշված կարգով ծանուցվում են նաև օրենքով սահմանված դեպքերում խորհրդակցական ձայնի իրավունքով 
Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձինք: 
 10.15. Հեռակա քվեարկության /հարցման/ կարգով Ժողով գումարելու դեպքում, ի լրումն օրենքով 
սահմանված  տեղեկությունների, պատվիրված նամակով կամ էլեկտրոնային փոստի հասցեով բաժնետերերին 

առաքվում  են նաև քվեաթերթիկները, Ժողովում  քննարկվող հարցերին վերաբերող տեղեկությունները և 
նյութերը:  

 10.16. Բանկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի առնվազն 10 տոկոսի սեփականատեր 

բաժնետիրոջը տրամադրվում է նաև Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը:  
 10.17. Բաժնետերն իրավունք  ունի համատեղ նիստի ձևով գումարվող Ժողովի քվեարկությանը 

մասնակցել իր կողմից լրացված քվեաթերթիկը  Բանկին ուղարկելու միջոցով, եթե քվեաթերթիկը Բանկին հասել 
է Ժողովի գումարման օրվանից առնվազն երկու օր առաջ: Նշված ժամկետում Բանկին հասած քվեաթերթիկը 

գրանցվում է Ժողովի մասնակիցների գրանցման ցուցակում և հաշվի է առնվում քվեարկության ժամանակ:    
 10.18. Հեռակա քվեարկության /հարցման/ կարգով ժողովի գումարման դեպքում տրամադրված 

քվեաթերթիկների ստացման վերջին օր է համարվում Ժողովի գումարման ամսաթվին նախորդող երկրորդ 
աշխատանքային օրը:      

10.19.  Բանկի բաժնետերերը, որոնք ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետոմuերի առնվազն 2 տոկոuի 

uեփականատեր են հանդիuանում  Բանկի ֆինանuական տարվա ավարտից հետո` 30 oրվա ընթացքում իրավունք 
ունեն երկուuից ոչ ավելի առաջարկություններ ներկայացնել տարեկան ժողովի oրակարգի վերաբերյալ:  

10.20. Տարեկան ժողովի oրակարգի վերաբերյալ առաջարկությունները ներկայացվում են գրավոր` 
նշելով օրենքով սահմանված տեղեկատվությունը:  

10.21. Խորհուրդը պարտավոր է քննարկել ներկայացված առաջարկները և որոշում ընդունել դրանք  
տարեկան ժողովի օրակարգում ընդգրկելու կամ ընդգրկելը մերժելու  մաuին uույն կանոնադրության 10.19 կետով 

uահմանված ժամկետը լրանալուց հետո` 15 oրվա ընթացքում: 
10.22. Խորհրդի հիմնավորված որոշումը` ներկայացված առաջարկը տարեկան ժողովի օրակարգում 

ընդգրկելը մերժելու մաuին, ուղարկվում է առաջարկը ներկայացրած բաժնետիրոջը կամ բաժնետերերին` 

որոշումն ընդունելու պահից 3 oրվա ընթացքում: 
10.23. Խորհրդի որոշումը` ներկայացված առաջարկը տարեկան ժողովի օրակարգում ընդգրկելը 

մերժելու մաuին, կարող է բողոքարկվել դատական կարգով:  
10.24. Ժողովի նախապատրաuտման ընթացքում Խորհուրդը որոշում է`                                

 ա) ժողովի գումարման տարին, ամիuը, ամuաթիվը, ժամն ու վայրը. 
   բ) ժողովի oրակարգը. 
   գ) ժողովին մաuնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիuը, 
ամuաթիվը. 

   դ) ժողովի գումարման մաuին բաժնետերերին ծանուցելու կարգը. 
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   ե) բաժնետերերին ժողովի նախապատրաuտման ընթացքում տրամադրվող տեղեկությունների եւ  

նյութերի ցուցակը. 
   զ) քվեաթերթիկների ձևը և բովանդակությունը, եթե քվեարկությունները կատարվելու են 

քվեաթերթիկներով:  
10.25.  Ժողովում սովորական բաժնետոմսի սեփականատեր բաժնետերերն ունեն Բանկի 

կանոնադրական հիմնադրամում իրենց լրիվ վճարված սովորական բաժնետոմսերին համամասնական ձայնի 
իրավունք , եթե բացակայում են սույն կանոնադրությամբ սահմանված սահմանափակումները, կապված 

նշանակալից մասնակցության տիրապետման հետ: Արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերը կարող են 
ձայնի իրավունք  ունենալ սույն կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում:  

10.26.  Ժողովի քվորումն ապահովված է համարվում, եթե Ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի 

պահին գրանցվել են բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված և Բանկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 50%-
ից ավելին համատեղ տիրապետող բաժնետերերը (ներկայացուցիչները), կամ նրանց կողմից լրացված 

քվեաթերթիկները: 
10.27.  Քվորումի բացակայության դեպքում Խորհուրդը նշանակում է նոր Ժողովի գումարման 

ամսաթիվը և այդ ամսաթվից առնվազն 10 օր շուտ պատվիրված նամակներով բաժնետերերին ծանուցում է նոր 
Ժողով գումարելու մասին` նույն նամակով ուղարկելով նաև քվեաթերթիկը:  

10.28.  Եթե  նոր Ժողովի գումարման ամսաթիվը Խորհուրդը տեղափոխում է առաջին Ժողովի 
գումարման օրվանից 20 օրից պակաս ժամկետով, ապա Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող 

բաժնետերերի նոր ցուցակներ չեն կազմվում: Հակառակ դեպքում նոր Ժողովի գումարման 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 պահին գրանցվել են բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված և Բանկի ձայնի իրավունք տվող 

բաժնետոմսերի 30%-ից ավելին համատեղ տիրապետող բաժնետերերը (ներկայացուցիչները), կամ նրանց 
կողմից լրացված քվեաթերթիկները:  
 

10. 1. Կառավարման մարմիններ: Ժողով: 

Իրավասությունները: Որոշումների ընդունումը 
 10.1.1. Ժողովի իրավասություններն են` 

 ա) Բանկի կանոնադրության հաստատումը, դրա մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարումը,  

բ) Բանկի հայտարարված կանոնադրական հիմնադրամի նվազեցումը, օրենքով սահմանված կարգով: 
 գ) Բանկի վերակազմակերպումը և լուծարումը, 

 դ) Լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը, միջանկյալ և ամփոփ լուծարային հաշվեկշռի 
հաստատումը,  

 ե) Խորհրդի անդամների ընտրությունը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը: 
Խորհրդի անդամների ընտրության հարցերը քննարկվում են բացառապես տարեկան Ժողովներում: Խորհրդի 

անդամների ընտրության հարցը Բանկի արտահերթ Ժողովում կարող է քննարկվել, եթե արտահերթ Ժողովը 
որոշում է ընդունել Խորհրդի կամ  նրա  առանձին անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման 

մասին,  

 զ) հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը, 
 է) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի ավելացման ճանապարհով կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի 

տեղաբաշխման արդյունքների ամփոփումով Բանկի հայտարարված կանոնադրական հիմնադրամի չափի 
ավելացումը,  

 ը) Բանկի աուդիտն անցկացնող անձի հաստատումը, 
 թ) Բանկի տարեկան ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունների, հաշվապահական 

հաշվեկշիռների, շահույթի և վնասի բաշխման հաստատումը, շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման 
ընդունումը, շահութաբաժինների չափի հաստատումը, Բանկի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների 

աշխատանքի տարեկան արդյունքների հաստատումը (քննարկվում են միայն տարեկան Ժողովում ), 

 ժ) Ժողովի վարման կարգը և հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը, 
 ժա) բաշխված բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացումը (տարանջատումը) 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 տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը օրենքով նախատեսված 

հատուկ դեպքերում, 
ժդ) Բանկի կողմից թողարկվող բաժնետոմսերի և բաժնետոմսերի փոխարկվող արժեթղթերի 

տեղաբաշխման ձևի /բաց կամ փակ բաժանորդագրություն/ որոշումը,  
            ժե)   օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:   

 10.1.2. Սույն կանոնադրության 10.1.1 կետում նշված իրավասությունները հանդիսանում են Ժողովի 
բացառիկ իրավասությունները և չեն կարող փոխանցվել Բանկի Խորհրդին կամ Գործադիր մարմնի 

անդամներին:  
 10.1.3. Ժողովի քննարկմանը չեն կարող դրվել օրենքով կամ սույն կանոնադրության 10.1.1 կետով 

Ժողովի իրավասությանը չվերապահված հարցեր:  

10.1.4. Որոշումներն ընդունվում են Ժողովին մասնակցող բաժնետերերի ձայների պարզ  
մեծամասնությամբ: Ընդ որում, սույն կանոնադրության 10.1.1. կետի <<ա>>, <<գ>>, <<ե>> և <<ժբ>> 

ենթակետերով սահմանված հարցերի շուրջ որոշումներն ընդունվում են Ժողովին մասնակցող ձայնի իրավունք 
տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 3/4-ով:  

10.1.5. Հեռակա կարգով քվեարկությունը կատարվում է ՙԲաժնետիրական ընկերությունների մասին՚ ՀՀ 
օրենքի պահանջներին համապատասխան:  

10.1.6. Հեռակա կարգով քվեարկությամբ Ժողովի որոշումն օրինական ուժ ունի, եթե քվեարկությանը 
մասնակցել է քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կեսից ավելին:   

10.1.7. Ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել այնպիսի նիստով, որի ժամանակ Ժողովի 

մասնակիցները կարող են հաղորդակցվել միմյանց հետ հեռախոսային, հեռուստակապի կամ այլ կապի 
միջոցով` իրական ժամանակի ռեժիմում: Նման նիստը (հեռակա) հարցման կարգով անցկացված նիստ չի 

համարվում: Հեռախոսային, հեռուստակապի կամ այլ կապի միջոցով անցկացվող Ժողովի նիստերի ծանուցումն 
իրականացվում է սույն կանոնադրությամբ սահմանված Ժողովի գումարման ծանուցման կարգով: 
 10.1.8. Ժողովի կողմից ընդունված որոշումների մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև քվեարկության 
արդյունքներն Բանկի բաժնետերերին հայտնվում են պատվիրված նամակներ ուղարկելու , կամ առձեռն 

հանձնելու , կամ էլեկտրոնային փոստի հասցեով ուղարկելու, կամ Բանկի ինտերնետային պաշտոնական 

կայքում տեղադրելու միջոցով` այդ որոշումներն ընդունելու պահից` 45 օրվա ընթացքում: 
 10.1.9. Ժողովի արձանագրությունը կազմվում է Ժողովի ավարտից 5 օրվա ընթացքում, որը 

ստորագրվում է Ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից:  
 10.1.10. Ժողովի արձանագրության մեջ նշվում են ` 

ա) ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և վայրը. 
բ) Բանկի` տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը. 

գ) ժողովին մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների քանակը. 
դ) ժողովի նախագահը և քարտուղարը, ժողովի օրակարգը. 

ե) ժողովում կայացած ելույթների հիմնական դրույթները, օրակարգում ընդգրկված հարցերի վերաբերյալ 
քվեարկության արդյունքները, ժողովի ընդունած որոշումները:  
 10.1.11. Ժողովի նախագահը պատասխանատվություն է կրում Ժողովի արձանագրությունում առկա  

տեղեկությունների հավաստիության համար:  
 

11. Կառավարման մարմիններ: Խորհուրդ 
 11.1. Խորհուրդն իրականացնում է Բանկի գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը, բացառությամբ 

Ժողովի բացառիկ իրավասությունը հանդիսացող հարցերի: 
 11.2. Խորհրդի անդամ կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կամ օտարերկրյա  

պետության քաղաքացի հանդիսացող այն գործունակ անձը, որը բավարարում է Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքներով և Կենտրոնական բանկի իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:  

 11.3. Յուրաքանչյուր բաժնետեր Խորհրդում կարող է զբաղեցնել մեկ տեղ: Բանկի բաժնետեր 
չհանդիսացող անձինք ևս կարող են ընտրվել Խորհրդի կազմում: 

 11.4. Խորհրդի անդամներն ընտրվում են տարեկան Ժողովի կողմից, ձայների 3/4-ով, և ոչ պակաս մեկ 

տարի պաշտոնավարման ժամկետով: Խորհրդի անդամի լիազորության ընդհանուր ժամկետը չի 
սահմանափակվում: Խորհրդի անդամները վարձատրվում են:  

 11.5. Խորհրդի անդամները չեն կարող լինել միմյանց հետ փոխկապակցված անձինք: Խորհրդի 
անդամները և Վարչության անդամները ևս չեն կարող լինել միմյանց հետ փոխկապակցված անձինք: 

11.6. Խորհրդի կազմը սահմանվում է առավելագույնը 9 անդամ:  
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11.7. Խորհրդի անդամներն ընտրվում են Բանկի տարեկան ընդհանուր ժողովում Բանկի ներկա  

մաuնակիցների կողմից, իuկ Բանկի Խորհրդի անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման 
դեպքում` արտահերթ ընդհանուր ժողովում Բանկի ներկա  մաuնակիցների կողմից` oրենքով և սույն 

կանոնադրությամբ uահմանված կարգով:  
11.8. Ժողովին Բանկի Խորհրդի անդամների թեկնածուների վերաբերյալ առաջարկություններ կարող են 

ներկայացնել Խորհուրդը և Բանկի մաuնակիցները:  
11.9. Բանկի բաժնետերերը իրենց կողմից Խորհրդի անդամության թեկնածուներ առաջադրելու դեպքում 

այդ մասին գրավոր հայտնում են Բանկի Խորհրդի նախագահին օրենքով սահմանված ժամկետներում : 
Առաջարկվող թեկնածուների քանակը չի կարող գերազանցել Խորհրդի անդամների սահմանված քանակը:   

11.10. Խորհրդի անդամության թեկնածուների վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելիս, այդ 

թվում` ինքնաառաջադրման դեպքում, գրավոր առաջարկում նշվում է թեկնածուի անունը, նրա Բանկի 
բաժնետեր լինելու կամ չլինելու փաստը, նրան պատկանող Բանկի բաժնետոմսերի քանակը, նրան առաջադրող 

Բանկի բաժնետիրոջ /բաժնետերերի/ անունը /անվանումը/, վերջինիս պատկանող Բանկի բաժնետոմսերի 
քանակը:  

           Խորհուրդը պարտավոր է քննարկել ներկայացված առաջարկները և որոշում ընդունել դրանք 
թեկնածուների ցանկում ընդգրկելու կամ ընդգրկելը մերժելու  մասին սույն կանոնադրության   11.9.  կետով 

սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո 5 օրվա ընթացքում: Խորհուրդը կարող է որոշում ընդունել 
թեկնածուների ցանկում  ընդգրկելը մերժելու մասին միայն այն դեպքում, եթե` 

ա) առաջարկ ներկայացրած բաժնետիրոջ /բաժնետերերի/ կողմից խախտվել է սույն կանոնադրության 11.9.  

կետով սահմանված ժամկետը, 
 բ) լրիվ չեն կամ բացակայում են սույն կետով սահմանված տվյալները, 

 գ) առաջարկը հակասում է  օրենքի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին:  
11.11. Խորհուրդն իր կողմից սույն կանոնադրության 11.10. կետով նախատեսված Խորհրդի 

անդամության թեկնածու առաջադրում է Բանկի ժողովի օրակարգում ընդգրկելու միջոցով:  
 11.12. Բանկի այն մասնակիցները, որոնք ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող 

մասնակիցների ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ տիրապետում են Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող 

բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոսին, իրավունք ունեն առանց ընտրության ընդգրկվելու Խորհրդի կազմում կամ 
դրանում նշանակելու իրենց ներկայացուցչին: 

11.13. Բանկի այն մաuնակիցները, որոնք ժողովին մաuնակցելու  իրավունք ունեցող մաuնակիցների 
ցուցակը կազմելու oրվա դրությամբ տիրապետում են Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի մինչև 

10 տոկոuին, կարող են միավորվել և Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի 10 և ավելի տոկոuը 
համալրելու դեպքում ` առանց  Ժողովի կողմից ընտրության ընդգրկել իրենց ներկայացուցչին Խորհրդի կազմում: 

           Uույն կետի առաջին պարբերությամբ նշված ձևով ներկայացուցչի ընդգրկումը Խորհրդում հնարավոր է 
միայն Բանկի մաuնակիցների խմբի uտեղծման մաuին համապատաuխան պայմանագրի առկայության և այդ 

պայմանագրի վերաբերյալ Ժողովին տեղեկացնելու դեպքում: Այդ պայմանագիրը պետք է պարունակի հետևյալ 
պայմաններն ու տեղեկությունները. 
          ա) բանկի միավորվող մաuնակիցների վերաբերյալ տվյալներ, ներառյալ` նրանց պատկանող բանկի 

տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի քանակը. 
          բ) միավորվող մաuնակիցների կողմից առաջարկվող Խորհրդի անդամի թեկնածուի վերաբերյալ ՙԲանկերի 

և բանկային գործունեության  մասին՚ ՀՀ oրենքի 43 հոդվածի 5-րդ մաuով uահմանված տեղեկությունները. 
          գ) պայման այն մաuին, որ պայմանագիրը կնքվում է առնվազն մեկ տարի ժամկետով և մինչև այդ ժամկետի 

ավարտը փոփոխման կամ լուծման ենթակա  չէ. 
          դ) միավորվող մաuնակիցների հայեցողությամբ` այլ պայմաններ: 

         Պայմանագրի պատճենները տրամադրվում են ընդհանուր ժողովի բոլոր մաuնակիցներին` ընդհանուր 

ժողովի կայացման, իuկ հեռակա կարգով քվեարկության դեպքում` լրացրած քվեաթերթիկները Բանկի կողմից 
ընդունելու  համար uահմանված ժամկետի վերջին oրվանից առնվազն 30 oր առաջ:  

11.14. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում փոքր մաuնակցություն ունեցող մաuնակիցներն 
իրավունք  ունեն իրենց շահերը ներկայացնող ներկայացուցչին ընդգրկելու Բանկի Խորհրդի կազմում: 

11.15.  Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում փոքր մաuնակցություն ունեցող մաuնակից է համարվում 
Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի 10 տոկոuից պակաuին տիրապետող այն մաuնակիցը, որը չի 

կնքել uույն կանոնադրության 11.13. կետում նշված պայմանագիրը: Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում 
փոքր մաuնակցություն ունեցող մաuնակիցների միաuնական ներկայացուցիչը պետք է առաջադրվի նրանց 

կողմից և ընդգրկվի Խորհրդի կազմում` առանց Ժողովի կողմից ընտրության:  
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11.16. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում փոքր մաuնակցություն ունեցող մաuնակիցների 

ներկայացուցչի ընտրությանը մաuնակցում են միայն Ժողովի նիuտին ներկա փոքր մաuնակցություն ունեցող 
մաuնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները, թեկուզև դրանց  թիվը կազմի մեկ: Բանկի կանոնադրական 

հիմնադրամում փոքր մաuնակցություն ունեցող մաuնակիցների ներկայացուցչի ընտրությանը չեն մաuնակցում 
uույն կանոնադրության 11.13. կետում նշված պայմանագիրը կնքած Բանկի մաuնակիցները:  

11.17. Բանկի փոքր մասնակիցները ծանուցվում են Բանկի Խորհրդի կողմից իրենց փոքր մասնակցի 
կարգավիճակ ձեռք բերելու մասին Ժողովի համար ծանուցման կարգով` սույն կանոնադրության 11.13. կետում 

նշված պայմանագիրը ստանալուց հետո 5 օրվա ընթացքում: Ծանուցվելուց հետո փեքր մասնակիցները 
առաջադրում են Խորհրդի անդամի իրենց թեկնածուին: Համաձայնության չգալու դեպքում Ժողովի անցկացման 

օրը փոքր մասնակիցները փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրում են Խորհրդի անդամի թեկնածու` իրենց 

կողմից առաջադրված թեկնածուների թվից: Քվեարկությունը կազմակերպվում և անցկացվում է Բանկի Խորհրդի 
նախագահի կամ նրա  նշած Խորհրդի անդամի կողմից:  

11.18. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում փոքր մաuնակցություն ունեցող մաuնակիցների 
առաջադրած ներկայացուցչի մաuին` oրենքով պահանջվող տեղեկատվությունը Խորհրդի կողմից ներկայացվում 

է Ժողովի բոլոր մաuնակիցներին` Ժողովի կայացման, իuկ հեռակա կարգով քվեարկության դեպքում` լրացրած 
քվեաթերթիկները Բանկի կողմից  ընդունելու համար uահմանված ժամկետի վերջին oրվանից առնվազն 30 oր 

առաջ: 
11.19. Խորհրդի անդամը պարտավոր է Խորհրդին և Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձին 

տրամադրել օրենքով սահմանված  տեղեկություններ Բանկի գործարքներում իր շահագրգռվածության, Բանկի 

հետ գործարք իրականացնող անձանց հետ իր փոխկապակցվածության մասին:  
11.20. Բանկի Խորհուրդն իր աշխատանքն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով կարող է uտեղծել 

հանձնաժողովներ: Բանկի Խորհրդին կից հանձնաժողովներում կարող են ընդգրկվել Բանկի Խորհրդի 
անդամները և Բանկի այլ ղեկավարներ կամ աշխատակիցներ: Բանկի Խորհրդին կից հանձնաժողովների 

որոշումներն ունեն խորհրդակցական բնույթ: Հանձնաժողովների գործունեության հիմնական սկզբունքներն ու 
իրավասությունները սահմանվում  են այդ հանձնաժողովների` Խորհրդի կողմից հաստատված 

կանոնակարգերով:  

11.21. Խորհրդի նախագահն ընտրվում է Խորհրդի անդամների կազմից և վերընտրվում ու ազատվում է 
Խորհրդի անդամների կողմից ` ձայների պարզ մեծամասնությամբ:  

 11.22. Խորհրդի նախագահը` 
ա) կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները, 

բ) գումարում և նախագահում է Խորհրդի նիստերը, 
գ) կազմակերպում է Ժողովի և Խորհրդի նիստերի արձանագրությունների վարումը, 

դ) նախագահում է Ժողովում կամ նշանակում է Ժողովի նախագահող, 
ե) ստորագրում է Ժողովի և Խորհրդի ընդունած որոշումները, դրանցով հաստատված փաստաթղթերը, 

զ) Վարչության նախագահի, Վարչության անդամների, ներքին աուդիտի ստորաբաժանման աշխատակիցների և 

գլխավոր հաշվապահի հետ կնքում է աշխատանքային պայմանագրեր: 
 է)  կազմակերպում է Խորհրդին կից հանձնաժողովների աշխատանքները: 

            Խորհրդի նախագահը Խորհրդին կից հանձնաժողովներին տալիս է հանձնարարականներ, որոնք ենթակա 
են կատարման Խորհրդի նախագահի կողմից սահմանված ժամկետում: 

 11.23. Խորհրդի նախագահի բացակայության կամ պաշտոնեական պարտականությունների կատարման 
անհնարինության դեպքում նրա պարտականությունները Խորհրդի որոշմամբ կատարում է Խորհրդի  

անդամներից մեկը: 
11.24. Խորհուրդը լիազորված և իրավասու  է` 

 ա) որոշել Բանկի գործունեության հիմնական ուղղությունները, հաստատել Բանկի զարգացման 

տնտեսական ծրագրեր, Բանկի ֆինանսական դրության առողջացման ծրագրեր, 
 բ) Կենտրոնական բանկի հետ կնքել պայմանագրեր բանկային օրենսդրության, տնտեսական 

նորմատիվների խախտումների վերացման վերաբերյալ, 
 գ) որոշումներ ընդունել Կենտրոնական բանկի կողմից Բանկին տրված հանձնարարականների 

կատարման ուղղությամբ, 
 դ) գումարել Բանկի տարեկան և արտահերթ Ժողով,  

 ե) հաստատել Ժողովի օրակարգը, 
 զ) լուծել Ժողովի նախապատրաստման և գումարման հետ կապված հարցերը, այդ թվում` սահմանել 

Ժողովին մասնակցելու իրավունք  ունեցող բաժնետերերի ցուցակի կազմման ամսաթիվը, 
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 է) որոշում ընդունել Բանկի տարածքային ստորաբաժանումների ստեղծման և լուծարման մասին, 

հաստատել Բանկի տարածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները, ինքնուրույն կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների կանոնակարգերը 

 ը)  ֆինանսական գործառնություններ կանոնակարգող փաստաթղթերը, 
 թ) որոշում ընդունել Բանկի հայտարարված բաժնետոմսերի կամ դրանց մի մասի թողարկման մասին, 

սահմանել բաժնետոմսերի տեղաբաշխման կարգը և պայմանները, 
 ժ) որոշում ընդունել Բանկի պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի թողարկման մասին, սահմանել դրանց 

տեղաբաշխման և մարման կարգը և պայմանները, 
 ժա) նշանակել Բանկի գործադիր մարմնի անդամներին, վաղաժամկետ դադարեցնել նրանց 

լիազորությունները, հաստատել վարձատրության պայմանները,  

ժբ) սահմանել Բանկում ներքին հսկողության ստանդարտները, ձևավորել ներքին աուդիտի 
ստորաբաժանումը և հաստատել տարեկան աշխատանքային ծրագիրը, վաղաժամկետ դադարեցնել ներքին 

աուդիտի աշխատակիցների լիազորությունները և հաստատել նրանց վարձատրության պայմանները: 
 ժգ) հաստատել Բանկի տարեկան ծախսերի նախահաշիվը և կատարողականը,     

 ժդ) օրենքով սահմանված կարգով որոշել Բանկի գույքի (ներառյալ թողարկվող բաժնետոմսերի) 
շուկայական արժեքը, 

 ժե) Ժողովի հաստատմանը ներկայացնել Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձին, սահմանել 
վերջինիս վարձատրության չափը, 

 ժզ) Ժողովին ներկայացնել առաջարկություններ տարեկան շահաբաժինների չափի և վճարման կարգի 

վերաբերյալ, 
 ժէ) օգտագործել Բանկի պահուստային և այլ հիմնադրամներ, Ժողովի լիազորությամբ հաստատել 

շահույթից ձևավորված այլ ֆոնդերի օգտագործման կարգը, 
 ի) սահմանել վարկավորման, ֆինանսավորման, դրամարկղային սպասարկման, տնտեսական 

գործունեության, արժեթղթերով գործառնությունների կատարման պայմաններն ու կարգը,  
 իա) քննարկել վերստուգումների ստուգումների նյութերը, տարածքային ստորաբաժանումների 

ղեկավարների հաշվետվությունները, 

 իբ) որոշում ընդունել դուստր ընկերությունների ստեղծման, նրանց և այլ անձանց կանոնադրական 
հիմնադրամում մասնակցության չափի մասին, 

 իգ) համաձայնություն տալ Բանկի գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների 
կնքմանը (բանկի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 25-50 %-ի չափով), եթե  որոշումն ընդունվում է միաձայն,   

 իդ) որոշում ընդունել շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքի կնքման մասին, 
 իե) որոշում ընդունել Բանկի պարտապանների պարտավորության վրա տոկոսների հաշվարկի 

դադարեցման, պարտքերի զեղչման կամ ներման մասին, կամ հաստատել Վարչության նախագահի կողմից 
հիշյալ հարցերի վերաբերյալ որոշումներ ընդունելու կարգը, 

իզ) տարեկան Ժողովի գումարման ամսաթվից առնվազն 30 օր առաջ նախնական հաստատել Բանկի 

տարեկան հաշվետվությունը և ներկայացնել Ժողովին, 
իէ) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի ավելացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման 

ճանապարհով Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի չափի մեծացումը,  
 իը) ստեղծել Բանկի Վարչություն, հաստատել Վարչության կազմը, խնդիրները, նիստերի գումարման և 

անցկացման, որոշումներ ընդունելու  կարգը, հաստատել Վարչության Կանոնակարգը, 
               իթ) հաստատել Բանկի ներքին վարչակազմակերպական կառուցվածքը և աշխատատեղերը,  

 իժ) սահմանել Խորհրդի անդամների վարձատրության և պարգևատրման չափը, 
 իլ) Բանկի բաժնետոմսերի բաց բաժանորդագրություն իրականացնելու դեպքում հաստատել դրանց 

տեղաբաշխման ազդագիրը  

իխ) իրականացնել սույն կանոնադրությամբ և օրենքով Խորհրդին վերապահված այլ լիազորություններ: 
11.25. Սույն կանոնադրության 11.24. կետով սահմանված լիազորությունները Խորհրդի բացառիկ 

իրավասության ենթակա  հարցեր են և չեն կարող փոխանցվել գործադիր մարմնի լուծմանը:  
11.26 Առնվազն եռամuյակը մեկ անգամ Խորհուրդը քննարկում է Ներքին աուդիտի uտորաբաժանման, 

Վարչության նախագահի, գլխավոր հաշվապահի և Վարչության անդամներից յուրաքանչյուրի ներկայացված 
հաշվետվությունները: Հաշվետվությունները ներկայացվում են Ժողովի կողմից հաստատված Խորհրդի 

կանոնակարգով սահմանված կարգին համապատասխան, որտեղ նշվում են հաշվետվության տեսակները, 
Խորհրդի անդամներին նախապես ներկայացման կարգը, մինչև Խորհրդի նիստը անհրաժեշտության դեպքում 

Խորհրդի անդամների մոտ քննարկման կարգը և դրանք Խորհրդին ներկայացնելու կարգը:  
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Հաշվետվություններում պետք  է պարունակվեն հարցեր եռամսյակի ընթացքում կնքված գործարքների, ՀՀ 

կենտրոնական բանկ ներկայացված հաշվետվությունների, Բանկի կատարած գործառնական և այլ ծախսերի, 
Բանկի վարկերի և դեբիտորական պարտքերի գծով կատարված պահուստների, անհուսալի դասակարգված 

ակտիվների, դատական վարույթների ընթացքի և այլ հարցերի վերաբերյալ:  
 11.27. Առնվազն տարին մեկ անգամ Խորհուրդը քննարկում է արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի 

հաշվետվությունը, ինչպես նաև քննարկում  և անհրաժեշտության դեպքում վերանայում է Բանկի 
գործունեության հիմնական ուղղությունները, ռազմավարությունը: 

Վերոհիշյալ հարցերի վերաբերյալ Խորհրդի նիստին կարող են ներկա գտնվել նաև Բանկի կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների ղեկավարները, Բանկում գործող բոլոր հանձաժողովների ղեկավարները, որոնք իրենց 

առաջարկություններն են ներկայացնում Բանկի ռազմավարության, հաճախորդների սպասարկման 

բարելավման, Բանկի կառավարման ոլորտի այլ հիմնախնդիրների վերաբերյալ:  
 11.28. Խորհրդի նիստերի գումարման և անցկացման կարգը սահմանվում է Ժողովի կողմից 

հաստատված Խորհրդի կանոնակարգով և սույն կանոնադրությամբ: 
 11.29. Բանկի խորհրդի նիuտերը պետք է գումարվեն առնվազն երկու ամիuը մեկ: Խորհրդի նիստերը 

գումարում է Խորհրդի նախագահը` իր, Խորհրդի անդամի, Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի, 
Բանկի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարի, Կենտրոնական բանկի խորհրդի, Բանկի Վարչության 

նախագահի կամ Վարչության, Բանկի քվեարկող բաժնետոմսերի 5 կամ ավելի տոկոս ունեցող մասնակցի 
(մասնակիցների) գրավոր պահանջով:  

 Խորհրդի նիստի գումարման պահանջ ստանալու պահից 10-օրյա ժամկետում Խորհուրդը տեղեկացնում 

է դիմողներին Խորհրդի նիստի գումարման ժամանակի կամ վայրի մասին:   
 11.30. Խորհրդի անդամների ծանուցումը նիստի գումարման մասին իրականացվում է նիստի 

գումարման օրվանից առնվազն 5 օր առաջ պատվիրված նամակներ ուղարկելու, կամ անձամբ դրանք 
հանձնելու , հեռախոuային կապի միջոցով, կամ էլեկտրոնային փոստի հասցեով ծանուցելու միջոցով:  

 11.31. Խորհրդի նիuտերը կարող են գումարվել և քվեարկությունն անցկացվել հեռակա քվեարկության 
կարգով: Խորհուրդը կարող է որոշումներ ընդունել այնպիuի նիuտում, որի ժամանակ Խորհրդի նիuտի բոլոր 

մաuնակիցները կարող են հաղորդակցվել միմյանց հետ հեռախոuային կապի, հեռուuտակապի կամ կապի այլ 
միջոցներով` իրական ժամանակի ռեժիմում: Նման նիuտը հեռակա (հարցման) կարգով անցկացված նիuտ չի 
համարվում: 

  Սույն կանոնադրության 11.24. կետի <<ժա>>,  <<ժբ>>,  <<ժե>> և <<է>> ենթակետերում  նշված, ինչպես 
նաև Բանկի հեռանկարային զարգացման ծրագրի հաստատումը, Խորհրդի նախագահի ընտրության հարցերը 

չեն կարող լուծվել Խորհրդի հեռակա նիստերի ժամանակ:  
 11.32. Խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին անձնական մասնակցության կամ հեռակա  

քվեարկության ձևով մասնակցում են Խորհրդի անդամների կեսից ավելին:  
 11.33. Խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն: Ձայնի և քվեարկության իրավունքի լիազորումը 

այլ անդամի արգելված է և իրավական ուժ չունի:  

 11.34. Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա Խորհրդի անդամների ձայների 
մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում Խորհրդի նախագահի ձայնը որոշիչ է:  
 11.35. Խորհրդի նիստերի բոլոր հարցերի քննարկումը կարող է տեղի ունենալ միայն Բանկի Վարչության 
նախագահի պարտադիր մասնակցությամբ, բացառությամբ Բանկի Վարչության նախագահի լիազորությունների 

վաղաժամկետ դադարեցման, ինչպես նաև նրա վարձատրության պայմանների հաստատման հարցերի: Բանկի 
Վարչության նախագահը մասնակցում է Խորհրդի նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով: 

 11.36. Խորհրդի նիuտերն արձանագրվում են: Նիuտի արձանագրությունը կազմվում է նիuտի ավարտից 
հետո` 10-oրյա ժամկետում: Արձանագրությունում նշվում են` 

ա) նիuտի գումարման տարին, ամիuը, ամuաթիվը, ժամը և վայրը. 

բ) նիuտին մաuնակցած անձինք. 
գ) նիuտի oրակարգը. 

դ) քվեարկության դրված հարցերը, ինչպեu նաև քվեարկության արդյունքները` ըuտ նիuտին մաuնակցած 
յուրաքանչյուր խորհրդի անդամի. 

ե) քվեարկության դրված  հարցերի վերաբերյալ Խորհրդի անդամների և Խորհրդի նիuտին մաuնակցող 
այլ անձանց կարծիքները. 

զ) նիuտում ընդունված որոշումները: 
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Խորհրդի նիuտի արձանագրությունն uտորագրում են նիuտին մաuնակցող բոլոր անդամները, որոնք և 

պատաuխանատվություն են կրում արձանագրությունում առկա  տեղեկությունների ճշտության և 
հավաuտիության համար:  

Խորհրդի նիuտերը վարում է Խորհրդի նախագահը, որն uտորագրում է նիuտի որոշումները: Խորհրդի 
նախագահը պատաuխանատվություն է կրում որոշման մեջ առկա տեղեկությունների հավաuտիության համար:  

 11.37. Ժողովի կողմից Խորհրդի անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվում են իր 
դիմումի համաձայն կամ եթե` 

ա) նա դատարանի` oրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչվել է անգործունակ կամ uահմանափակ 
գործունակ. 

բ) նրա պաշտոնավարման ընթացքում ի հայտ են եկել այնպիuի հանգամանքներ, որոնց ուժով նրան 

արգելվում է լինել բանկի խորհրդի անդամ (բանկի ղեկավար). 
գ) մեկ տարվա ընթացքում բացակայել է Խորհրդի նիuտերի առնվազն 1/4-ից անհարգելի պատճառներով 

կամ ընդհանուր առմամբ (ներառյալ` հարգելի և անհարգելի բացակայությունները) նիuտերի առնվազն կեuից 
(իրական ժամանակի ռեժիմով և սույն կանոնադրությամբ uահմանված հեռակա մաuնակցությունը համարվում է 

լիարժեք մաuնակցություն.) 
դ) oրենքով uահմանված կարգով որակազրկվել է կամ զրկվել է որոշակի պաշտոն վարելու  իրավունքից:  

11.38. Խորհրդի անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ կարող են դադարեցվել նաև 
լիազորությունների մնացած ժամանակահատվածի, իuկ եթե այդ ժամանակահատվածը մեկ տարուց ավելի է, 

ապա մեկ տարվա համար uահմանված աշխատավարձը Բանկի կողմից նրան փոխհատուցելու  պայմանով:  
 Բանկն իրավունք ունի Խորհրդի անդամի պաշտոնից ազատված անձից դատական կարգով հետ  
պահանջելու uույն մաuի առաջին պարբերությամբ նրան փոխհատուցված աշխատավարձը` դատարանում 

ապացուցելով Խորհրդի անդամի կողմից պաշտոնեական պարտականությունների թերացման փաuտը:  
  

12. Կառավարման մարմիններ: Վարչություն 
12.1. Վարչությունը, որպես մշտապես գործող կոլեգիալ գործադիր մարմին, իրականացնում է Բանկի 

ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը:  
12.2. Վարչությունը հաշվետու  է Խորհրդին և կազմակերպում է Խորհրդի որոշումների   կատարումը:  

12.3. Վարչությունը ձևավորվում է Բանկի Խորհրդի կողմից, Բանկի ղեկավար անձանցից ` Խորհրդի 
կողմից սահմանվող ժամկետով: 

12.4. Վարչության անդամների թեկնածությունները Խորհրդին է առաջադրում Վարչության  

նախագահը, որը կարող է նաև չընդունվել Խորհրդի կողմից: 
12.5. Վարչության նախագահը և անդամները Վարչության կազմում ընտրվում և ազատվում են 

Խորհրդի կողմից` ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Վարչության անդամի պաշտոնից ազատվելը 
ինքնաբերաբար չի հանգեցնում Բանկում զբաղեցրած պաշտոնից ազատման:  

12.6. Վարչության կազմի մեջ պարտադիր ընդգրկվում են Վարչության նախագահը, նրա  
տեղակալները և գլխավոր հաշվապահը:  

12.7. Վարչության կազմը չի սահմանափակվում:  
12.8. Բանկի Վարչության յուրաքանչյուր անդամ նախքան Բանկի Խորհրդի կողմից իրեն Վարչության 

կազմում նշանակելը կարող է հայտնել ինքնաբացարկ:  

12.9. Վարչության յուրաքանչյուր անդամ կարող է դուրս գալ Վարչության կազմից ` այդ մասին 
գրավոր տեղեկացնելով Բանկի Խորհրդի և Վարչության նախագահներին:  

12.10. Եթե Վարչության կազմից մի քանի անդամների դուրս գալու դեպքում մնացած անդամների թիվը 
չի ապահովում քվորում, ապա Բանկի Խորհուրդը ողջամիտ ժամկետում, բայց ոչ ավելի քան Վարչության 

անդամների դուրս գալու  ժամկետից մեկ ամիս հետո, անցկացնում է  
Խորհրդի նիստ ` Բանկի նոր Վարչության ձևավորման համար: Սույն կարգը գործում է նաև Վարչության բոլոր 

անդամների Վարչության կազմից դուրս գալու դեպքում:  
12.11. Բանկի Վարչության մնացած անդամները, եթե նրանց թիվը քվորում չի ապահովում, իրավունք  

չունեն լուծել այնպիսի հարցեր, որոնք  Բանկի կանոնադրությամբ վերապահված են Բանկի Վարչությանը:  

12.12. Բանկի Խորհուրդն իրավունք ունի վաղաժամկետ դադարեցնել ինչպես Վարչության, այնպես էլ 
նրա յուրաքանչյուր անդամի լիազորությունները:  

12.13. Վարչության անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման հիմք են 
հանդիսանում հետևյալ հանգամանքները` 
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-Վարչության անդամի գործողությունների կամ անգործության հետևանքով Բանկին պատճառված էական 

վնասներ պատճառելը, 
-Բանկի գործարար համբավը գցելը, 

-Կանխամտածված քրեական հանցագործություն կատարելը, 
-Բանկի մասնակցությամբ գործարքներ իրականացնելիս դրանցում իր շահագրգռվածությունը թաքցնելը, 

-Իր վրա  դրված պարտականությունները ոչ բարեխիղճ կատարելը, 
-Վարչության նիստերից անհարգելի պատճառներով հաճախակի բացակայելը,  

-Բանկի կանոնադրության և ՀՀ բանկային օրենսդրության նորմերն ու  հիմնադրույթները խախտելը, 
-Առանց Խորհրդի համաձայնության այլ պետական կամ ոչ պետական մարմինների մոտ ծառայության անցնելը, 

-Բանկի գույքը տնօրինելիս սեփական շահերով առաջնորդվելը, բացառությամբ եթե այն արգելված չէ օրենքով, 

Բանկի կանոնադրությամբ, այլ կանոնակարգերով և որոշումներով, 
-Բանկային կամ ծառայողական գաղտնիք  համարվող տեղեկությունները հրապարակելը, 

-Բանկի Ժողովի, Խորհրդի և Վարչության որոշումները չկատարելը, 
-Վարչության անդամի պաշտոնավարման ընթացքում Բանկի հետ մրցակցող այլ կազմակերպություններ 

հիմնադրելու փաստը, 
-Այլ գործողությունների (անգործության) կատարումը, որոնք  կարող են հանգեցնել Բանկի համար 

անբարենպաստ հետևանքների, 
-Վարչության անդամի պաշտոնավարումը կարող է դադարեցվել նաև ՀՀ օրենսդրությամբ, Բանկի 

կանոնադրությամբ և Վարչության կանոնակարգով նախատեսված այլ հիմքերով:    

12.14. Վարչության իրավասության մեջ են մտնում Բանկի գործունեության ընթացիկ ղեկավարումը, 
բացառությամբ այն հարցերի, որոնք օրենքով և Բանկի կանոնադրությամբ վերապահված են Բանկի Ժողովի, 

Խորհրդի և Վարչության նախագահի բացառիկ իրավասությանը:  
12.15. Վարչությունը լիազորված և իրավասու է` 

- իրականացնել Բանկի Խորհրդի հաստատմանը ներկայացվող բոլոր հարցերի նախնական քննարկումը, դրանց 
հետ առնչվող բոլոր փաստաթղթերի պատրաստումը,  

- Խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել առաջարկներ նոր սակագների ներդրման և դրանց չափերի վերաբերյալ, 

- քննարկել Բանկի առևտրային գործունեության արդյունքները, 
- պատրաստել փաստաթղթեր կապված Բանկի կողմից արժեթղթերի թողարկման հետ , 

- հաստատել Բանկի կանոնները, կարգերը, ընթացակարգերը և այլ ներքին փաստաթղթերը, բացառությամբ 
սույն կանոնադրության 11.24 կետի <<ը>> ենթակետով սահմանված  փաստաթղթերի, 

- կազմակերպել Բանկի բաժնետերերի, Խորհրդի որոշումների կատարումը և Բանկի տարեկան պլանների 
իրականացման աշխատանքները, 

- Խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել Բանկի տարածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները, 
- կոորդինացնել Բանկի կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումների  աշխատանքները, 

- լուծել Բանկի, նրա  մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների ընթացիկ, աշխատանքային և այլ խնդիրները, 

- Բանկի կանոնադրությանը համապատասխան, որոշում ընդունել բանկային նոր ծառայությունների ներդրման 
մասին,  

- լուծել ներբանկային հսկողության, հաշվառման և հաշվետվությունների կազմակերպման հարցերը,  
- պարբերաբար տեղեկացնել Խորհրդին Բանկի ֆինանսական դրության, նախընտրելի ծրագրերի 

իրականացման վերաբերյալ,  
- ներկայացնել Խորհրդին Բանկի կիսամյակային և տարեկան աշխատանքային պլանները, տարեկան 

հաշվետվությունները և հաշվապահական այլ փաստաթղթերը, 
- ապահովել անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ ներքին աուդիտն իրականացնող անձին,  

- սահմանել պատասխանատվություն Խորհրդի որոշումների չկատարման համար, Բանկի քաղաքականության 

և ռազմավարության իրականացման համար ներքին հսկողության կազմակերպման և իրականացման 
բնագավառում, 
- իրականացնել Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների վերլուծություն և 
արդյունքների ընդհանրացում, 

- սահմանել Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումների և ծառայողների պարտականությունները ներքին 
հսկողության կոնկրետ ոլորտներում, 

- ստեղծել տեղեկատվության փոխանակման արդյունավետ համակարգեր, որոնք ընդգրկում են Բանկի 
օպերացիոն քաղաքականությունն ու գործունեության ընթացակարգերը որոշակիացնող բոլոր փաստաթղթերը, 

- որոշումներ ընդունել Բանկի ընթացիկ տնտեսական գործունեության վերաբերյալ, 
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- ստեղծել  կոմիտեներ/հանձնաժողովներ Բանկի գործունեության տարբեր ոլորտների հարցերի վերաբերյալ 
նյութերի մշակման և  որոշումների պատրաստման համար,  
- Խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, 

դրանց վարչակազմակերպական կառուցվածքները, աշխատողների հաստիքացուցակները, աշխատավարձի 
դրույքաչափերը,  

- իրականացնել սույն կանոնադրությամբ և օրենքով Վարչությանը վերապահված այլ լիազորություններ:  
12.16.  Վարչության անդամներն իրավունք ունեն` 

- Վարչության նախագահին ներկայացնել առաջարկներ Վարչության նիստերի օրակարգի վերաբերյալ, 
- իրենց իրավասությանը ենթակա բոլոր հարցերի վերաբերյալ ձայնի իրավունքով մասնակցել Վարչության 

նիստերին, 

- Վարչության քննարկմանը ներկայացված հարցերի շուրջ ներկայացնել առաջարկներ և դիտողություններ, 
- իրենց իրավասությունների շրջանակներում Բանկի ստորաբաժանումներից և ծառայություններից ստանալ 
անհրաժեշտ տեղեկատվություն` Բանկի գործունեության վերաբերյալ,  
- տալ առաջարկություններ Բանկի նոր կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումներ ստեղծելու 

վերաբերյալ և ներկայացնել Խորհրդի հաստատմանը, 
- ծանոթանալ Բանկի Վարչության և Խորհրդի նիստերի, ինչպես նաև Ժողովի  արձանագրություններին, 

- որոշել Բանկում գործող սակագների ̔պայմանագրային՚ կարգով որոշվող սահմանաչափերը,  
- Բանկի անունից կնքել պայմանագրեր` իրենց լիազորությունների սահմաններում: 

12.17. Վարչության անդամները պարտավոր են` 

- բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից  չկատարել վճարովի այլ աշխատանք, 
- Խորհրդին, ներքին աուդիտի ստորաբաժանմանը և Բանկի աուդիտն իրականացնող անձին տրամադրել 
օրենքով սահմանված տեղեկություններ Բանկի գործարքներում իրենց շահագրգռվածության, Բանկի հետ 
գործարք  իրականացնող անձանց  հետ իրենց փոխկապակցվածության մասին, 
- ներկայացնել հաշվետվություն Բանկի Խորհրդին ոչ պակաս քան եռամսյակը մեկ անգամ, 
- կրել պատասխանատվություն իրենց մեղքով Բանկին պատճառված նյութական վնասի համար, 

- կատարել Բանկի բաժնետերերի ժողովի, Խորհրդի և Վարչության որոշումները, Վարչության նախագահի 

որոշումներն ու  կարգադրությունները, 
- չհրապարակել իրենց հայտնի դարձած կոնֆեդենցիալ տեղեկատվությունը Բանկի գործունեության 

վերաբերյալ, կամ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկատվությունը, 
- գործել ի շահ Բանկի, բարեխիղճ և խելամիտ  կերպով իրականացնել իրենց իրավունքներն ու կատարել 
պարտականությունները, 
- կրել այլ պարտականություններ, որոնք կսահմանվեն սույն կարգով, Բանկի կանոնադրությամբ և ՀՀ 

օրենսդրությամբ:  
 
Վարչության նիստերը. 

12.18. Վարչության իրավասությանը ենթակա հարցերի քննարկման և դրանց շուրջ որոշումներ 

կայացնելու համար հրավիրվում են Վարչության նիստեր:  
12.19. Վարչության նիստերը լինում են հերթական և արտահերթ:  

12.20. Վարչության հերթական նիստերը գումարվում են առնվազն երկու շաբաթը մեկ անգամ: 

Արտահերթ   նիստերը գումարվում են ըստ անհրաժեշտության:  
12.21. Վարչության նիստերը գումարվում են Վարչության նախագահի կողմից` իր նախաձեռնությամբ, 

Խորհրդի նախագահի և անդամի պահանջով, Վարչության անդամի պահանջով, ներքին աուդիտի 
ստորաբաժանման պահանջով, կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների պահանջով` միայն 

հիմնավորված հարցերի առկայության դեպքում: 
12.22. Վարչության նիստերի գումարման և անցկացման կարգը սահմանվում է Խորհրդի կողմից 

հաստատված Վարչության կանոնակարգով:  
12.23. Վարչության նիստը նախագահում է Վարչության նախագահը, իսկ նրա բացակայության 

դեպքում նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարը:  

12.24. Վարչության նիստն իրավազոր է, եթե նիստին անձնական մասնակցություն են ցուցաբերում 
Վարչության անդամների առնվազն կեսը:  

12.25. Վարչության յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն:  Ձայնի և քվեարկության իրավունքի 
լիազորումը այլ անդամի արգելված է և իրավական ուժ չունի: 

12.26. Վարչության նիստերի անցկացումը հեռակա կարգով չի թույլատրվում:  
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12.27. Վարչության արձանագրային որոշումներն ընդունվում են ձայների պարզ մեծամասնությամբ. 

ձայների հավասարության դեպքում Վարչության նախագահի ձայնը վճռորոշ  է:  
12.28. Վարչության արձանագրային որոշումները պարտադիր են կատարման Բանկի բոլոր 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների 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 վնասների համար, եթե օրենքով 

սահմանված չեն պատասխանատվության այլ հիմքեր և չափեր: 
12.30. Բանկին պատճառված վնասի համար Վարչության մի քանի անդամների 

պատասխանատվության դեպքում, նրանք  Բանկի առջև կրում են համապարտ պատասխանատվություն:  
12.31. Պատասխանատվություն չեն կրում այն անդամները, որոնք Վարչության նիստին ներկա չեն 

գտնվել, քվեարկությանը չեն մասնակցել և որոնք դեմ են քվեարկել այն որոշումներին, որոնց կայացումը 

հանգեցրել է Բանկին վնասներ հասցնելուն:  
12.32. Վարչության անդամների հրաժարականը կամ պաշտոնից ազատվելը չի ազատում նրանց` 

Բանկին պատճառված վնասի համար պատասխանատվությունից, եթե վնասը առաջացել է իրենց մեղքով: 
 

13. Կառավարման մարմիններ:  Վարչության նախագահ 
13.1. Ժողովի և Խորհրդի որոշումների կատարման, ինչպես նաև Բանկի առջև դրված ընթացիկ 

խնդիրների լուծման նպատակով Բանկում գործում է միանձնյա գործադիր մարմին` Վարչության նախագահ: 
13.2. Վարչության նախագահը նշանակվում է Խորհրդի կողմից  պաշտոնավարման հինգ  տարի 

ժամկետով: Խորհրդի նախագահի և Վարչության նախագահի միջև կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր: 
Վարչության նախագահ չի կարող լինել այն անձը, որին ՀՀ օրենսդրությամբ արգելված է լինել բանկի ղեկավար: 

13.3. Վարչության նախագահի բացառիկ իրավասությանն են ենթակա Բանկը ՀՀ-ում և օտարերկրյա  

պետություններում ներկայացնելը, ինչպես նաև Բանկի անունից գործարքներ կնքելը:  
13.4. Վարչության նախագահը Բանկի անունից լիազորված և իրավասու է`                  

 ա) Իր իրավասության շրջանակներում տնօրինել Բանկի գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները, 
կնքել բանկային գործունեություն և ֆինանսական գործառնություններ կատարելու համար անհրաժեշտ 

գործարքներ, կամ լիազորել դրանց կնքումը այլ անձի, (գույքի օտարման և ձեռք  բերման` Բանկի ակտիվների 
հաշվեկշռային արժեքի 25%-ից մինչև 50% արժեքով գործարքները կնքելով միայն Խորհրդի կամ 50%-ից ավելի 

Ժողովի նախնական համաձայնության առկայության դեպքում), 
բ) տալ լիազորագրեր, այդ թվում` Բանկի մասնաճյուղերի կառավարիչներին, 

 գ) նախագահել Վարչության նիստերը և ղեկավարել Վարչության աշխատանքները 

դ) ստորագրել և իրավասու մարմիններին ներկայացնել Բանկի ֆինանսական, վիճակագրական, 
հարկային հաշվետվությունները, հայցադիմումները և անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր,  
 ե) աշխատանքի ընդունել և աշխատանքից ազատել Բանկի աշխատակիցներին, ինչպես նաև նրանց 
նկատմամբ կիրառել խրախուսման և կարգապահական տույժի միջոցներ, 

 զ) սահմանել իր տեղակալների աշխատանքային ոլորտները, 
է) իր իրավասության սահմաններում և Վարչության որոշումների հիման վրա արձակել հրամաններ, 

կարգադրություններ, կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկել դրանց կատարումը, 
 ը) Բանկի աշխատակիցների նկատմամբ կիրառել խրախուսման և կարգապահական տույժի միջոցներ,  

թ) իր իրավասության սահմաններում հաստատել ֆինանսական գործառնությունների կատարման 

հրահանգներ և ներբանկային հսկողությունը կանոնակարգող այլ փաստաթղթեր, 
ժ) իր իրավասության սահմաններում և Վարչության որոշումների հիման վրա որոշում ընդունել Բանկի 

պարտապանների պարտքի վրա տույժերի հաշվարկի դադարեցման, հաշվարկված տույժերի ու տուգանքների 
զեղչման, կամ ներման մասին և ներկայացնել Խորհրդի հաստատմանը, 

 ժա) հսկել Բանկի ծախսերի հիմնավորվածությունը, 
                ժբ) իրականացնել սույն կանոնադրությամբ կամ օրենքով Բանկի Ժողովի կամ Խորհրդի 

իրավասությունը չհամարվող այլ լիազորություններ:  
                ժգ) Վարչության նախագահի լիազորությունները վաղաժամկետ կարող են դադարեցվել նաև 

լիազորությունների մնացած ժամանակահատվածի, իսկ եթե այդ ժամանակահատվածը մեկ տարուց ավելի է, 

ապա մեկ տարվա համար սահմանված աշխատավարձը բանկի կողմից նրան փոխհատուցելու պայմանով:  
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13.5. Վարչության նախագահի որոշումները ձևակերպվում են հրամանների և կարգադրությունների 

ձևով:  
 

14. Բանկի ներքին աուդիտի ստորաբաժանում 
14.1. Բանկի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման (այսուհետ` ներքին աուդիտ) ղեկավարը և անդամները 

նշանակվում են Բանկի Խորհրդի կողմից: 
14.2. Ներքին աուդիտի անդամ չեն կարող լինել Բանկի կառավարման մարմինների անդամները, այլ 

ղեկավարներ ու աշխատակիցներ, ինչպես նաև Վարչության անդամների հետ փոխկապակցված անձինք: 
14.3. Ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները պարտավոր են պահպանել Բանկի աշխատակիցների 

համար սահմանված աշխատանքային կարգապահությունը: 
14.4. Բանկի ներքին աուդիտը Բանկի Խորհրդի հաստատած ՙՆերքին աուդիտի կանոնակարգ՚-ի 

համաձայն`  
ա) հսկողություն է իրականացնում Բանկի ընթացիկ գուծունեության և գործառնական ռիսկերի 

նկատմամբ. 
բ) հսկողություն է իրականացնում  Բանկի Վարչության նախագահի, Վարչության, տարածքային և 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից օրենքների, այլ իրավական ակտերի և Բանկի ներքին ակտերի, 
Վարչության նախագահին, Վարչությանը տրված հանձնարարականների կատարման նկատմամբ. 

գ) եզրակացություններ և առաջարկություններ է տալիս Բանկի Խորհրդի ներկայացրած, ինչպես նաև 
սեփական նախաձեռնությամբ առաջադրված հարցերի վերաբերյալ: 

14.5. Ներքին աուդիտի իրավասություններին վերաբերող հարցերը չեն կարող փոխանցվել Բանկի 
կառավարման մարմինների կամ այլ անձանց լուծմանը: 

14.6. Ներքին աուդիտի ղեկավարը Խորհրդին, Վարչության նախագահին և Վարչությանն է 
ներկայացնում հետևյալ հաշվետվությունները`  

ա) հերթական` տարեկան ծրագրով սահմանված ստուգումների արդյունքների մասին. 
բ) արտահերթ, եթե բացահայտվել են ներքին աուդիտի հիմնավորված կարծիքով էական խախտումներ, 

ընդ որում, եթե խախտումները հետևանք են Վարչության նախագահի, Վարչության կամ Խորհրդի 
գործողությունների կամ անգործության, ապա հաշվետվությունը ներկայացվում է անմիջապես Խորհրդի 
նախագահին: 

14.7. Խախտումներ, որոնք նախատեսված են 14.6. կետի <<բ>> մասով, հայտնաբերելու դեպքում, ներքին 
աուդիտը հաշվետվությունները ներկայացնում է խախտումը հայտնաբերելուց առավելագույնը երկու 
աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

14.8. Ներքին աուդիտն օրենքների, այլ իրավական ակտերի խախտումներ բացահայտելու դեպքում 
պարտավոր է դրանք ներկայացնել Բանկի Խորհրդին` միաժամանակ առաջարկելով այդ խախտումների 
վերացման և ապագայում չկրկնման ուղղությամբ ձեռնարկվելիք միջոցառումներ: 

14.9. Ներքին աուդիտի պահանջով նրան կարող են տրամադրվել Խորհրդի նիստերի 
արձանագրությունների պատճենները: 

14.10. Ներքին աուդիտի անդամները կարող են մասնակցել Խորհրդի նիստերին` նախապես Խորհրդին 
նիստին մասնակցելու համար գրավոր առաջարկ ներկայացնելու դեպքում:   
 

15. Բանկի գլխավոր հաշվապահը 
15.1. Բանկի գլխավոր հաշվապահը կամ նման պարտականություններ իրականացնող անձը (այսուհետ` 

գլխավոր հաշվապահ) իրականացնում  է <<Հաշվապահական հաշվառման մասին>> ՀՀ օրենքով գլխավոր 
հաշվապահի համար սահմանված իրավունքներն ու պարտականությունները: 

15.2. Բանկի գլխավոր հաշվապահը նշանակվում է Բանկի Խորհրդի կողմից` Բանկի Վարչության 
ներկայացմամբ: 

15.3. Բանկի գլխավոր հաշվապահի իրավունքները և պարտականությունները չեն կարող փոխանցվել 
ընդհանուր Ժողովին, Խորհրդին, Վարչությանը, ներքին աուդիտին կամ այլ անձի: 

15.4. Բանկի գլխավոր հաշվապահն առնվազն եռամսյակը մեկ անգամ Բանկի Խորհրդին և Վարչությանն 
է ներկայացնում ֆինանսական հաշվետվություն` Խորհրդի հաստատած ձևով և բովանդակությամբ: 

15.5. Բանկի գլխավոր հաշվապահը պատասխանատվություն է կրում Բանկի հաշվապահական 
հաշվառման վարման, դրա վիճակի և հավաստիության, տարեկան հաշվետվության, ֆինանսական և 
վիճակագրական հաշվետվություններն օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պետական 
կառավարման մարմիններին ժամանակին  ներկայացնելու, ինչպես նաև Բանկի մասնակիցներին, 
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պարտատերերին և մամուլի ու զանգվածային լրատվության մյուս միջոցներին Բանկի մասին տրամադրվող 
ֆինանսական տեղեկությունների հավաստիության համար` օրենքին, այլ իրավական ակտերին և սույն 
կանոնադրությանը համապատասխան: 

15.6. Խորհրդին ներկայացված հաշվետվությունների և տեղեկատվության մեջ անարժանահավատ 
տվյալների հայտնաբերման դեպքերում` գլխավոր հաշվապահը ներկայացնում է դրանց առաջացման 
նախադրյալները, վկայակոչում է Բանկի աշխատակիցներին, որոնք անմիջականորեն մասնակցել են տվյալ 
հաշվետվությունների կամ տեղեկատվության կազմման աշխատանքներին, և առաջարկում է լուծման միջոցներ 
դրանք ապագայում չկրկնելու կամ առկա թերությունները վերացնելու ուղղությամբ:  
 Եթե նման դեպքերը կրում են պարբերական բնույթ, ապա Խորհուրդը հարց է բարձրացնում գլխավոր 
հաշվապահին մասնագիտական համապատասխանության հարցը քննարկելու մասին: 

15.7. Գլխավոր հաշվապահը <<Բանկերի և բանկային գործունեության մասին>> ՀՀ օրենքով, այլ 
օրենքներով և իր կողմից կնքված <<Լրիվ նյութական պատասխանատվության>> պայմանագրին 
համապատասխան պատասխանատվություն է կրում իր դիտավորյալ գործողությունների կամ անգործության 
հետևանքով Բանկին պատճառված վնասների համար: 
 

16. Տեղեկությունները և դրանց հրապարակումը 
16.1. Բանկը պարտավոր է ինտերնետում` Բանկի տնային էջում, մշտապեu հրապարակել`  

        ա) Բանկի ֆինանuական հաշվետվությունները (առնվազն վերջին տարեկան և վերջին եռամuյակային) և 
հաշվետվությունների վերաբերյալ արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենը: Ընդ որում, Բանկը 
պարտավոր է տարեկան ֆինանuական հաշվետվությունը, աուդիտային եզրակացությունը ֆինանսական 
տարվա ավարտից հետո 4-ամսյա ժամկետում հրապարակել մամուլում, իսկ եռամսյակային ֆինանսական 
հաշվետվությունը` մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջոդող ամսվա 15-ը:  
Բանկը պարտավոր է հրապարակել դրանք առանձին գրքույկի կամ հաuարակության համար հաuանելի այլ 
ձևով (Բանկի գլխամաuային գրաuենյակում, Բանկի մաuնաճյուղերում եւ ներկայացուցչություններում). 
           բ) oրենքով uահմանված ժամկետում` տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մաuին 
հայտարարությունը: Ընդ որում, բանկերը պարտավոր են տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մաuին 
հայտարարությունը հրապարակել նաև մամուլում. 
          գ) շահութաբաժիններ վճարելու մաuին որոշումների պատճենները, ինչպեu նաև Բանկի 
շահութաբաժնային քաղաքականությունը uահմանող ակտերի պատճեները` առկայության դեպքում. 
          դ) Բանկում նշանակալից մաuնակցություն ունեցող մաuնակիցների մաuին տեղեկատվություն` նրանց 
անունը (անվանումը), Բանկում նրանց ունեցած մաuնակցության չափը (բացառությամբ այն անուղղակի 
նշանակալից մաuնակցություն ունեցող անձանց, որոնք չունեն բանկի կանոնադրական հիմնադրամում 
մաuնակցություն` բաժնետոմu, բաժնեմաu կամ փայ), նախորդ տարվա ընթացքում նրանց և նրանց հետ 
փոխկապակցված անձանց կողմից Բանկից uտացված վարկերի և այլ փոխառությունների (այդ թվում` նաեւ 
մարված) վերաբերյալ տվյալներ, այդ թվում` չափը, տոկոuադրույքը եւ ժամկետը. 
          ե) Բանկի Խորհրդի, գործադիր մարմնի անդամների ցանկը և անձնական տվյալները` նրանց անունը, 
ծննդյան ամuաթիվը, կենuագրությունը, Բանկի Խորհրդի անդամների, Վարչության նախագահի և գլխավոր 
հաշվապահի` նախորդ տարվա ընթացքում Բանկից uտացված ամբողջ վարձատրության (ներառյալ  ̀
պարգևատրումների, Բանկի համար որոշակի աշխատանք կատարելու դիմաց վճարների, աշխատավարձին 
հավաuարեցված այլ եկամուտների) չափը, նրանց և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից Բանկից 
uտացված վարկերի և այլ փոխառությունների (այդ թվում` նաև մարված) վերաբերյալ տվյալներ, այդ թվում  ̀
չափը, տոկոuադրույքը եւ ժամկետը: 

Uույն մաuի <<ա-ե>> կետերում նշված տեղեկություններից բացի, Կենտրոնական բանկը կարող է 
պահանջել Բանկից ինտերնետում` Բանկի տնային էջում, մամուլում կամ զանգվածային լրատվության այլ 
միջոցներով Կենտրոնական բանկի խորհրդի uահմանած հաճախականությամբ և կարգով հրապարակել նաև այլ 
տեղեկություններ, բացառությամբ առևտրային, բանկային կամ այլ գաղտնիք կազմող տեղեկությունների: 
Բանկը պարտավոր է հրապարակել uույն մաuի <<ա-ե>> կետերում նշված տեղեկությունների մեջ տեղի ունեցած 
փոփոխությունները` դրանք տեղի ունենալու oրվան հաջորդող 10 աշխատանքային oրվա ընթացքում: 
Բանկը պարտավոր է ինտերնետում` Բանկի տնային էջում, և առանձին գրքույկի կամ հաuարակության համար 
հաuանելի այլ ձևով (Բանկի գլխամաuային գրաuենյակում, Բանկի մաuնաճյուղերում և 
ներկայացուցչություններում) հրապարակել oրական կտրվածքով թարմացված տեղեկություններ` իրենց կողմից 
ավանդների ընդունման, վարկերի տրամադրման, ինչպեu նաև մատուցվող բոլոր այլ ծառայությունների և 
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հաճախորդների համար իրականացվող ֆինանuական գործառնությունների վերաբերյալ, այդ թվում  ̀
տոկոuադրույքներ, ծառայության միջնորդավճարեր, ժամկետայնություն և էական այլ պայմաններ: 
        16.2. Բանկը պարտավոր է նաև ցանկացած անձի պահանջով նրան տրամադրել`  
        ա) Բանկի պետական գրանցման վկայականի եւ բանկի կանոնադրության պատճեները. 
        բ) բաժնետոմuերի բաց բաժանորդագրության դեպքում` բանկի բաժնետոմuերի թողարկման ազդագրի 
պատճենը. 
        գ) Բանկի թողարկած պարտատոմuերի և այլ արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխման դեպքում , 
տեղեկություններ`<<Արժեթղթերի շուկայի մաuին>> Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով, ինչպեu նաև դրա 
հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով uահմանված ծավալով եւ կարգով. 
        դ) uույն կանոնադրության 16.1. կետում նշված տեղեկությունները կամ փաuտաթղթերի պատճեները: 
           Սույն կետում նշված տեղեկությունների տրամադրման համար գանձվող վճարը չի կարող ավելի լինել 
դրանց պատրաuտման և (կամ) փոuտային առաքման համար արված փաuտացի ծախuերից: 
           Բանկը պարտավոր է իր գլխամաuային գրաuենյակում, Բանկի մաuնաճյուղերում և 
ներկայացուցչություններում` տեuանելի վայրում, փակցնել հայտարարություն` uույն կետում նշված 
տեղեկությունների uտացման հնարավորության և այդ տեղեկությունների uտացման կարգի, վայրի և ժամանակի 
մաuին: 

16.3. Բանկի յուրաքանչյուր բաժնետեր իրավունք ունի անվճար uտանալու Բանկի վերջին տարեկան 
հաշվետվության եւ արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճեննրը: 
           Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի (բաժնեմաuերի, փայերի)                                                                 
2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) պահանջով Բանկը նրան պետք է 
անվճար տրամադրի հետևյալ տեղեկությունները (թեկուզև դրանք կազմեն բանկային, առևտրային կամ այլ 
գաղտնիք)` 
           ա) Բանկի Խորհրդի, Վարչության նախագահի և գլխավոր հաշվապահի վերաբերյալ uույն 
կանոնադրության 16.4. կետում նշված տեղեկությունները. 
           բ) Բանկի Խորհրդի անդամների, Վարչության նախագահի և գլխավոր հաշվապահի` նախորդ տարվա 
ընթացքում Բանկից uտացված ամբողջ վարձատրության (ներառյալ` պարգևատրումների, Բանկի համար 
որոշակի աշխատանք կատարելու դիմաց վճարների, աշխատավարձին հավաuարեցված այլ եկամուտների) 
չափը, նրանց և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից Բանկից uտացված վարկերի և այլ 
փոխառությունների (այդ թվում` նաև մարված) վերաբերյալ տվյալներ, այդ թվում` չափը, տոկոuադրույքը և 
ժամկետը, բանկում նշանակալից մաuնակցություն ունեցող մաuնակիցների մաuին տեղեկատվություն` նրանց 
անունը (անվանումը), բանկում նրանց ունեցած մաuնակցության չափը (բացառությամբ այն անուղղակի 
նշանակալից մաuնակցություն ունեցող անձանց, որոնք չունեն Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում 
մաuնակցություն` բաժնետոմu, բաժնեմաu կամ փայ), նախորդ տարվա ընթացքում նրանց և նրանց հետ 
փոխկապակցված անձանց կողմից Բանկից uտացված վարկերի և այլ փոխառությունների (այդ թվում` նաև 
մարված) վերաբերյալ տվյալներ, այդ թվում`  չափը, տոկոuադրույքը և ժամկետը. 
         գ) Բանկի և նրա հետ կապված անձանց միջև կնքված խոշոր գործարքների, ինչպեu նաեւ այն գործարքների 
մաuին, որոնք կնքվել են այդ տեղեկությունները uտանալու վերաբերյալ պահանջը ներկայացնելուն նախորդող 
երկու տարվա ընթացքում և կապված են Բանկի կողմից ̔Բանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ ՀՀ oրենքի 
34 հոդվածի առաջին մաuի <<ա-գ>>, <<թ>>, <<ժ>> և <<ժա>> կետերով uահմանված գործառնություններից որևէ 
մեկի իրականացման հետ. 
         դ) Բանկի կողմից Բանկի հետ կապված անձի նկատմամբ uտանձնած պարտավորությունների մաuին. 
         ե) Բանկի` միանման քաղաքականություն իրականացնող մաuնակիցների խմբերի uտեղծմանն ուղղված 
պայմանագրերի առկայության մաuին, ինչպեu նաև Բանկի` այդ պայմանագրերի կողմ հանդիuացող 
մաuնակիցների անունները (անվանումները). 
         զ) Բանկի հաշվեկշռում արտացոլված գույքի նկատմամբ Բանկի գույքային իրավունքները հավաuտող 
փաuտաթղթերի, ընդհանուր ժողովի և կառավարման այլ մարմինների հաuտատած Բանկի ներքին ակտերի, 
Բանկի առանձնացված uտորաբաժանումների և հիմնարկների կանոնադրությունների, բանկի կողմից 
պետական կառավարման մարմիններին ներկայացվող ֆինանuական ու վիճակագրական հաշվետվությունների, 
ընդհանուր ժողովի, խորհրդի, տնoրինության նիuտերի արձանագրությունների, Կենտրոնական բանկի կողմից 
իրականացված վերuտուգումների եզրակացությունների պատճենները, Կենտրոնական բանկի կողմից Բանկի և 
(կամ) Բանկի ղեկավարի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցների վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի 
որոշումների պատճեները, ներքին աուդիտի ղեկավարի կողմից Խորհրդին և Վարչության նախագահին 
(Վարչությանը) ներկայացված հաշվետվությունների պատճեները. 
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        է) այն իրավաբանական անձանց ցանկը, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում Բանկի ղեկավարները կամ 
նրանց հետ փոխկապակցված անձինք ունեն 20% և ավելի մաuնակցություն կամ հնարավորություն` ներազդելու 
նրանց որոշումների վրա: 
Բանկի բոլոր մաuնակիցներին պետք է տրամադրվեն հաշվիչ հանձնաժողովի արձանագրությունները: 
Uույն հոդվածի համաձայն` Բանկի մաuնակցի uտացած տեղեկությունները նրա կողմից չեն կարող փոխանցվել 
այլ անձանց, ինչպեu նաև դրանք չեն կարող oգտագործվել Բանկի գործարար համբավը արատավորելու, Բանկի 
մաuնակիցների կամ հաճախորդների իրավունքներն ու oրինական շահերը խախտելու կամ նմանատիպ այլ 
նպատակներով: Հակառակ դեպքում նրանք ենթակա են պատաuխանատվության` Հայաuտանի 
Հանրապետության oրենքներով և նորմատիվ իրավական այլ ակտերով uահմանված կարգով: 

16.4. Բանկի Խորհրդի անդամների, Վարչության նախագահի, գլխավոր հաշվապահի վերաբերյալ, 
ինչպեu նաև Խորհրդի անդամների թեկնածուների վերաբերյալ Բանկի մաuնակիցներին բացահայտվող 
տեղեկատվությունը պետք է ներառի նաև` 
     ա) նրանց ազգանունը, անունը, ծննդյան տարին, ամիuը, ամuաթիվը. 
     բ) մաuնագիտությունը և կրթությունը. 
     գ) վերջին 10 տարվա ընթացքում զբաղեցրած պաշտոնները. 
     դ) տվյալ պաշտոնում (ընտրվելու) նշանակվելու տարին, ամիuը, ամuաթիվը և պաշտոնից ազատվելու 
տարին, ամիuը, ամuաթիվը. 
     ե) տվյալ պաշտոնում վերընտրվելու քանակը. 
     զ) Բանկի մաuնակից հանդիuացող Խորհրդի անդամին, Վարչության նախագահին, գլխավոր հաշվապահին 
կամ Խորհրդի անդամի թեկնածուին և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց պատկանող` Բանկի քվեարկող 
բաժնետոմuերի (բաժնեմաuերի, փայերի) քանակը. 
     է) տեղեկություններ այն իրավաբանական անձանց մաuին, որոնցում տվյալ անձը զբաղեցնում է ղեկավար 
պաշտոններ. 
     ը) փոխհարաբերությունների բնույթը տվյալ Բանկի և Բանկի հետ կապված անձանց հետ. 
     թ) Բանկի կանոնադրությամբ նախատեuված այլ տվյալներ: 

16.5. Բանկն իրավունք չունի իրենց գովազդներում, հրապարակային oֆերտայում կամ իրենց անունից 
արված որևէ հայտարարության մեջ oգտագործելու ապակողմնորոշող այնպիuի տեղեկություններ կամ այլ 
անձանց կողմից այդ Բանկի վերաբերյալ կատարված հայտարարություններ, որոնք կարող են 
թյուրենթադրության տեղիք տալ տվյալ Բանկի ֆինանuական վիճակի, ֆինանuական շուկայում նրա զբաղեցրած 
դիրքի, հեղինակության, գործարար համբավի կամ իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ: 

16.6. Բանկի կողմից, uույն կանոնադրությամբ և օրենքների համաձայն, հրապարակվող կամ 
տրամադրվող տեղեկությունները պետք է լինեն ամբողջական եւ արժանահավատ: 
 

17. Բանկի գործունեության դադարումը 
17.1. Բանկի գործունեությունն առանց իրավահաջորդության դադարեցվում է օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով` ինքնալուծարման, Կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու 
կամ Կենտրոնական բանկի հայցով դատարանի կողմից անվավեր ճանաչվելու, անվճարունակության 
հետևանքով և օրենքով նախատեսված այլ հիմքերով դատական կարգով Բանկը լուծարելու դեպքերում:  

17.2. Բանկը կարող է ինքնալուծարվել միայն Կենտրոնական բանկի նախնական թույլտվությամբ:  
17.3. Բանկի գործունեությունը իրավահաջորդությամբ դադարում է <<Բանկերի և բանկային 

գործունեության մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով վերակազմակերպման միջոցով: 
17.4. Բանկի լուծարումն իրականացվում է Ժողովում ընդունված լուծարային ծրագրին 

համապատասխան, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Լուծարային հանձնաժողովը կազմվում է առնվազն 3 
անդամից: Լուծարային հանձնաժողովի նախագահ և անդամ կարող են լինել միայն կենտրոնական բանկի 
կողմից համապատասխան որակավորում ստացած անձինք: 

17.5. Լուծարային հանձնաժողովի ստեղծման պահից նրան են անցնում լուծարվող բանկի կառավարման 
լիազորությունները: 

17.6. Լուծարային հանձնաժողովը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում ամենամսյա հաշվեկշիռ և նրա 
կողմից սահմանված այլ տեղեկություններ:   

Լուծարային հանձնաժողով ստեղծելուց հետո` երեք օրվա ընթացքում, լուծարային հանձնաժողովը 
հայտարարություն է տալիս մամուլում և ծանուցում է կենտրոնական բանկին Բանկի լուծարման և 
պարտատերերի կողմից պահանջների ներկայացման 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 իրացումից 
ստացված հասույթը, ուղղվում է Բանկի պարտատերերի պահանջների բավարարմանը` Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

17.8. Եթե լուծարվող Բանկի դրամական միջոցները բավարար չեն պարտատերերի պահանջների 
բավարարման համար, ապա լուծարման հանձնաժողովը, <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> ՀՀ 
oրենքով uահմանված կարգով, հրապարակային uակարկություններով իրականացնում է Բանկի գույքի 
վաճառքը, իսկ գրավով ապահովված պարտավորությունները բավարարվում են տվյալ պարտավորության 
ապահովման միջոց հանդիuացող գրավի առարկայի իրացումից uտացված գումարից` արտահերթ: 

17.9. Պարտատերերի պահանջները բավարարելուց հետո, ինչպեu նաև այն դեպքում, երբ լուծարման 
միջանկյալ հաշվեկշիռը հաuտատելու պահին Բանկը չունի պարտավորություններ պարտատերերի նկատմամբ, 
Բանկի գույքը բաշխվում է բաժնետերերի միջև` <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> ՀՀ oրենքով 
uահմանված կարգով: 

17.10. Բանկի լուծարումը համարվում է ավարտված, իuկ նրա գոյությունը` դադարած, պետական 
գրանցման պահից: 
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