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ԱԶԴԱԳԻՐ 

 

 

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» 

 փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից թողարկվող 

պարտատոմսերի վերաբերյալ 
 

 
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ»  

Տեղաբաշխողի անվանումը 

 

Փակ բաժնետիրական ընկերություն 
Կազմակերպա-իրավական ձևը 

                                            
0010 Հայաստանի հանրապետություն, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10, 

հեռ. (37460) 757000, (37411) 757000, 

էլ. Փոստ` info@armswissbank.am 

Ինտերնետային կայք` www.armswissbank.am 

 

«ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից Ազդագրի գրանցումը չի հավաստում ներդրման 

ապահովությունը, ներկայացված տեղեկատվության ճշտությունը կամ 

իսկությունը»: 
 

 

 

 

Երևան 2018 
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Արժեթղթերի տեսակը`                           անվանական, արժեկտրոնային    

                                                                     պարտատոմս 
 

Արժեթղթերի ձևը`                        ոչ փաստաթղթային 
 

Արժեթղթերի քանակը`                        100,000 (մեկ հարյուր հազար) հատ 
 

Արժեթղթերի անվանական արժեքը`    100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար 
 

Արժեթղթերի թողարկման ծավալը`      10,000,000 (Տասը միլիոն) ԱՄՆ դոլար 

 
Արժեկտրոնը`               6.00 %  

  
Շրջանառության ժամկետը`  6 տարի 

 

Տեղաբաշխման ձևը`   Չերաշխավորված 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻՆՔ 

 

Մենք` ստորագրող անձինք, հավաստիացնում ենք, որ գործադրել ենք բոլոր ողջամիտ ջանքերը, 
որպեսզի պարզենք ներառված տեղեկությունների ճշգրիտ և լիարժեք լինելը։ Ըստ այդմ, մենք 
հավաստիացնում ենք, որ մեր լավագույն տեղեկացվածության համաձայն սույն փաստաթղթում 
ներառված տեղեկությունները ճշգրիտ և լիարժեք են, չեն պարունակում բացթողումներ, որոնք 
կարող են խեղաթյուրել փաստաթղթի բովանդակությունը։ 
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Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

 

ԲԱԺԻՆ 1.  

ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲԱՆԿԻ և ԹՈՂԱՐԿՎՈՂ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ                                  

 

Տեղեկատվություն Բանկի և Բանկի գործունեության վերաբերյալ 7 

Բանկին և պարտատոմսերին առնչվող ռիսկեր                                                    11 

Բանկի գործունեության զարգացման և ֆինանսական վիճակի փոփոխություններ 12 

Բանկի աուդիտ իրականացնող անձ 13 

Բանկի կառավարման մարմինների կազմի վերաբերյալ համառոտ 

տեղեկատվություն 
13 

Բանկի թողարկած արժեթղթերի վերաբերյալ տեղեկություններ 15 

Բանկի պարտատոմսերի հիմնական տվյալները 15 

Բանկի ամփոփ ֆինանսական տվյալները 18 

ԲԱԺԻՆ 2. 

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 

Ռիսկային գործոններ   20 

Հիմնական տեղեկատվություն   21 

Առաջարկի համակողմանի նկարագիրը 21 

Առաջարկի ժամկետները և պայմանները 27 

Առևտրի թույլտվությունը և առևտրի կազմակերպումը 30 

ԲԱԺԻՆ 3.  

ԲԱՆԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Անկախ աուդիտորները   30 

Ռիսկային գործոններ   30 

Տեղեկատվություն Բանկի մասին   32 

Բիզնեսի նկարագիրը   33 

Բանկի կառուցվածքը 39 

Բանկի զարգացման վերջին միտումները    40 

Բանկի շահույթի կանխատեսումը 40 

Բանկի կառավարման մարմինները և կառավարման մարմինների անդամները   41 

Բանկի կառավարման մարմինների գործունեությունը   49 

Հսկող անձինք   49 

Տեղեկատվություն Բանկի ակտիվների, պարտավորությունների, ֆինանսական 

վիճակի, եկամուտների և ծախսերի մասին 
49 

Էական պայմանագրեր   49 

Այլ տեղեկատվություն 49 

Հաշվետվություններ 50 
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Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ  

 

Ամփոփաթերթը պետք է դիտվի որպես ազդագրի ներածական համառոտ նկարագրություն, և 

առաջարկվող արժեթղթերում ներդրում անելու վերաբերյալ ներդրողի որոշումը պետք է 

հիմնված լինի ամբողջական ազդագրի վրա: 

Ամփոփաթերթի կազմման համար պատասխանատու անձն ամփոփաթերթում 

պարունակվող տեղեկատվության ոչ ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ լինելու համար (այդ 

թվում՝ թարգմանությանը վերաբերող մասով) կրում է քաղաքացիական 

պատասխանատվություն, եթե այն ոչ ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ է ազդագրի մյուս 

մասերի հետ դիտարկելու դեպքում: 

Ներդրողը կարող է ձեռք բերել սույն փաստաթուղթը և դրան կից ներկայացվող 

փաստաթղթերը փաստաթղթային տարբերակով Բանկի գրասենյակում, իսկ էլեկտրոնային 

տարբերակով` վերջիններիս  ինտերնետային կայքում` www.armswissbank.am։ 

 

1 ԲԱԺԻՆ. ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲԱՆԿԻ ԵՎ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

1.1 Տեղեկատվություն Բանկի և Բանկի գործունեության վերաբերյալ 
 

Բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումն է 

հայերեն` «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ։ 

ռուսերեն` ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АРМСВИСБАНК”. 

անգլերեն` “ARMSWISSBANK” CLOSED JOINT STOCK COMPANY. 

Բանկի  կրճատ ֆիրմային անվանումն է 
հայերեն` «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ 

ռուսերեն` ЗАО “АРМСВИСБАНК” 

անգլերեն` “ARMSWISSBANK” CJSC  

Բանկի պետական գրանցման վայրն է`  

ՀՀ, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10։ 

Բանկի պետական գրանցման համարն է 26։ 

Բանկի գտնվելու վայրն է` 

ՀՀ, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10  

Կապի միջոցները` 

հեռ. (37460) 757-000,  

ֆաքս (37410) 54-06-27,  

էլ. փոստ info@armswissbank.am, 
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ինտերնետային կայք` www.armswissbank.am։ 

Բանկի հիմնադրման երկիրը` Հայաստանի Հանրապետություն։ 

Պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված հարցերի դեպքում ներդրողները կարող են 

կապնվել Բանկի մասնագետների հետ հետևյալ հեռախոսահամարով`  

/37460/ 757-001։ 

Բանկը հիմնադրվել է Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ ՀՀ) օրենսդրության 

շրջանակներում 2004թ. սեպտեմբերի 15-ին որպես փակ բաժնետիրական ընկերություն։ 

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկում 2004թ-ի հոկտեմբերի 7-ին: 

Բանկի պետական գրանցման վկայականի համարն է  N 0476: 2005թ. փետրվարի 25-ին 

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ին տրամադրվել է բանկային գործունեության թիվ 84 լիցենզիան:  

Բանկի ապրանքային նշանն է՝        

 

 

որը գրանցվել է ՀՀ մտավոր սեփականության գործակալության կողմից 25.08.2005թ.:  

Բանկի հիմնադրումը: Բանկը ավելի քան 10 տարի է ծավալում է գործունեություն ՀՀ բանկային 

շուկայում: Բանկի հիմնադիր է հանդիսանում շվեյցարական ժամացույցների «Ֆրանկ Մյուլլեր 

Ուոչլանդ» ընկերության հիմնադիր, սեփականատեր և գործադիր տնօրեն, հայազգի գործարար 

Վարտան Սիրմակեսը: Ներկայումս Վարտան Սիրմակեսը հանդիսանում է Բանկի անուղղակի 

նշանակալից մասնակից /վերջնական շահառու/:   

Բանկի առաքելությունն է բացահայտել հաճախորդների կարիքները` նրանց տրամադրելով 

միջազգային լավագույն փորձին համահունչ ֆինանսական լուծումներ: 

Բանկի տեսլականն է՝  լինել ՀՀ-ում կորպորատիվ, ներդրումային և փրայվիթ բանկային 

ծառայություններ մատուցող առաջատար Բանկ` անձնակազմի պրոֆեսիոնալիզմի ու 

ճկունության, սպասարկման որակի շնորհիվ:  

Բանկի հեռանկարային նպատակներն են` 

1. իրավաբանական անձ հաճախորդներին առաջարկել կորպորատիվ բանկային 

ծառայությունների լայն փաթեթ, որը կներառի ինչպես ավանդական, այնպես էլ ոչ 

ավանդական բանկային ծառայություններ, մասնավորապես` վարկեր, վարկային 

գծեր, հիփոթեքային վարկավորում, օվերդրաֆթ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ինչպես նաև 

առևտրի ֆինանսավորման գործիքներ (ակրեդիտիվ, երաշխիք, գնման պատվերի 

ֆինանսավորում, արտահանման խթանման ֆինանսավորում և այլն), և 

հաճախորդի կարիքներից բխող այլ ծառայություններ:  

2. ՀՀ ֆինանսական շուկայում լինել առաջատարներից, ինչպես ՀՀ այնպես էլ 

արտասահմանյան արժեթղթերով իրականացվող ներդրումային 

գործառնությունների գծով: 
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3. Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում մատուցել անդերրայթինգի և մարքեթ 

մեյքերության ծառայություններ և այս գծով զբաղեցնել առաջատար դիրքեր:  

4. ՀՀ ֆինանսական շուկայում ամրապնդել հաստատված դիրքը որպես կայուն և 

վստահելի ֆինանսական կառույց, ինչպես նաև լինել լավագույններից որպես 

բանկերի և ոչ բանկ ֆինանսական կազմակերպությունների համար մարքեթմեյքեր 

հաստատություն: 

5. Իրականացնել միջազգային շուկաներում Բանկի ներդրումային ծառայությունների 

առաջմղման ուղղությամբ միջոցառումներ: 

Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 8,752,800,000 (ութ միլիարդ յոթ հարյուր 

հիսուներկու միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որը բաժանված է 14,588 (տասնչորս հազար 

հինգ հարյուր ութսունութ) հատ հասարակ (սովորական) անվանական բաժնետոմսի, 

յուրաքանչյուրը 600,000 (վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով։  

Բանկի 14588 (տասնչորս հազար հինգ հարյուր ութսունութ) հատ (100%) սովորական 

բաժնետոմսերի սեփականատեր է հանդիսանում «Էյչ-Վի-Էս Հոլդինգ» ՍՊԸ-ն:  

 

Միևնույն ժամանակ 14588 (տասնչորս հազար հինգ հարյուր ութսունութ) հատ սովորական 

բաժնետոմսերով Վարտան Սիրմակեսը հանդիսանում է անուղղակի նշանակալից մասնակից:  

Բիզնեսի համառոտ նկարագիր: Բանկը համաձայն իր կողմից որդեգրված ռազմավարության՝ իր 

հաճախորդներին մատուցում է հետևյալ ֆինանսական ծառայությունները. 

1.Վարկային ծառայություններ, որոնց մեջ կարելի է առանձնացնել՝ 

1.1 Բիզնես վարկերը (փոքր և միջին բիզնեսի ֆինանսավորում, վերականգնվող 

էներգետիկայի, մասնավորապես` ՀԷԿ-երի կառուցման և վերազինման, արևային 

կայանների, ինչպես նաև այլ նախագծերի ֆինանսավորում, և այլն): Բանկը 

նախապատվություն է տալիս կայացած կորպորատիվ հաճախորդներին, որոնք ունեն 

կայուն զարգացող բիզնես, բարի համբավ գործարար աշխարհում և կառավարման 

որակյալ համակարգ: Հարկ է նշել, որ Բանկը  դեռևս 2006թ.-ից ներգրավված է 

«Վերականգնվող էներգիայի զարգացման ֆինանսավորում» ծրագրում և  հանդիսանում է 

ՀՀ բանկային համակարգի ընդգծված առաջատարներից մեկը: 

1.2 Տեղական և միջազգային ֆակտորինգ: Բանկը բանկային համակարգում առաջադեմ և 

նորարար գործիքների ներդնողի ավանդույթ ունի: Մասնավորապես, ներքին ու 

արտաքին ֆակտորինգի ոլորտի զարգացման գործում բանկն ունի լուրջ 

դերակատարություն, ինչը կարելի է համարել ոչ միայն մեր բանկի, այլ նաև ՀՀ բանկային 

համակարգի, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսական շուկայի ձեռքբերումը: 2008թ. Բանկն 

առաջինը տարածաշրջանում, անդամակցեց FCI (Factors Chain International) միջազգային 

ֆակտորինգային ընկերությանը, ինչը հեռանկարային զարգացման ուղիներ բացեց 

Բանկում ֆակտորինգային ծառայությունների զարգացման համար:  

1.3 Առևտրի Ֆինանսավորման գործիքներ: Առևտրի ֆինանսավորման ոլորտում Բանկի 

հիմնական գործընկերներն են  Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը 
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(ՎԶԵԲ), որի հետ Բանկը համագործակցում է 2010թ.-ից, Ասիական զարգացման բանկը 

(ԱԶԲ), Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալությունը (ՀԱԱԳ): 

Առևտրի ֆինանսավորման ոլորտում Բանկի ամենաակտիվ գործընկերն է ՎԶԵԲ-ը: 

Վերջինիս առևտրի ֆինանսավորման ծրագրի համար նախատեսված սահմանաչափը 

կազմում է 12 մլն ԱՄՆ դոլար,իսկ ԱԶԲ-ի առևտրի ֆինանսավորման ծրագրի 

սահմանաչափը կազմում է 5 մլն ԱՄՆ դոլար:  Բանկի և ՎԶԵԲ-ի միջև  Առևտրի 

ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում երկարատև համագործակցության 

արդյունքում 2014թ.-ի հուլիսին ՎԶԵԲ-ի կողմից Բանկին շնորհվել է «Հաստատող բանկ»-

ի կարգավիճակ, ինչը թույլ կտա Բանկին հաստատել արտասահմանյան բանկերի 

կողմից թողարկվող ակրեդիտիվները և երաշխիքները:  

1.4 Գնումների պատվերների ֆինանսավորումը: Այս գործիքը հայաստանյան բանկային 

շուկայում ներդրվել է Բանկի կողմից՝ կորպորատիվ հաճախորդների բազմակողմանի 

սպասարկումն ապահովելու նպատակով:   

1.5 Հիփոթեքային վարկեր: Բանկն առաջարկում է հիփոթեքային վարկեր ` ՀՀ տարածքում 

անշարժ գույքի ձեռքբերման, ինչպես նաև վերանորոգման նպատակով: Վարկավորումը 

իրականացվում է ինչպես Բանկի ռեսուրսներով, այնպես էլ «Ազգային Հիփոթեքային 

Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի և «Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան» ծրագրերի 

շրջանակներում, նշված ընկերությունների հետ համապատասխան պայմանագրերի 

հիմքով: 

 

2. Գործառնություններ արժեթղթերով և ոսկով  

2.1 Գործառնությունները պետական և կորպորատիվ արժեթղթերով 

2.2 Բրոքերային ծառայություններ 

2.3 Ոսկով գործառնությունները 

2.4 Արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված 

ծառայությունների մատուցում 

2.5 Պահառուական ծառայությունները 

 

3. Հաշվարկադրամարկղային ծառայություններ, որոնք ստանդարտ, ավանդական բանկային 

ծառայություններ են և իրենց մեջ ներառում են՝ 

 

3.1 Ավանդների ընդունում 

3.2 Դրամական փոխանցումներ 

3.3 Միջազգային փոխանցումներ 

3.4 Արտարժութային փոխարկումներ 

3.5 Պահախցիկները և այլն: 
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Բանկի ներքին վարչակազմակերպական կառուցվածքը հետևյալն է. 

 

 

 
Բանկը ներկայումս մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ չունի և չի հանդիսանում որևէ 

խմբի անդամ։ 

1.2  Բանկին  և պարտատոմսերին առնչվող ռիսկեր 
 

Ինչպես բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտները, Բանկն իր գործունեության ընթացքում բախվում 

է տարբեր ռիսկային գործոնների հետ։ Ներդրողները մինչև պարտատոմսերում ներդրում 

կատարելու մասին որոշում ընդունելը պետք է տեղյակ լինեն այդ ներդրման հետ կապված 

ռիսկերի մասին։ 

Ընդհանուր առմամբ, պարտատոմսերում ներդրում կատարողները բախվում են ինչպես 

թողարկող կազմակերպության գործունեության հետ կապված, այնպես էլ ֆինանսական 

շուկայում տիրող իրավիճակից առաջացող ռիսկերի (շուկայական ռիսկ) և պարտատոմսերի 

իրացվելիության ռիսկի հետ։  

1.2.1. Թողարկողի ռիսկը կապված է վերջինիս ֆինանսատնտեսական գործունեության 

առանձնահատկությունների հետ։ Այս առումով, Բանկի համար առավել էական ռիսկերն են. 

 Գործընկերների կամ վարկային ռիսկը, ինչի էությունը կայանում է նրանում, որ 

գործընկերները/հաճախորդները չեն կատարի Բանկի նկատմամբ ստանձնած իրենց 

վարկային պարտավորությունները, 

 Իրացվելիության ռիսկը, երբ Բանկի ազատ դրամական միջոցները բավարար չեն 

ստանձնած պարտավորությունները սահմանված ժամկետներում մարելու համար, 
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 Ընդհանուր տնտեսության ռիսկերը, երբ ՀՀ մակրոտնտեսական իրավիճակի 

վատթարացումը կարող են բացասաբար ազդել Բանկի գործունեության, 

մասնավորապես վարկավորման ծավալների վրա, 

 Օրենսդրական ռիսկը, երբ օրենսդրական դաշտի փոփոխությունները կարող են 

բացասաբար ազդել Բանկի գործունեության վրա, 

 Գործառնական ռիսկը, ինչը կարող է ի հայտ գալ ինչպես Բանկի կողմից օգտագործվող 

տեխնիկական միջոցների խափանման, այնպես և մարդկային գործոնի պատճառով։ 

Պարտատոմսերին առնչվող ռիսկերից կարելի է առանձնացնել՝ 
 Տոկոսադրույքների ռիսկ` տոկոսադրույքների փոփոխման ռիսկը կարող է ազդել 

պարտատոմսերի գրավչության վրա։ Մասնավորապես, շուկայում տոկոսադրույքների 

բարձրացման դեպքում, պարտատոմսի գինը նվազում է, ինչի արդյունքում ներդրողը 

կարող է չստանալ նախատեսվող շահույթը, կամ անգամ վնասներ կրել։ 

 Արտարժույթի ռիսկ` արտարժույթի ռիսկը առաջանում է փոխարժեքի տատանումների 

պատճառով և կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ ներդրողի՝ 

պարտատոմսերից ստացված եկամուտների վրա: 

 Պարտատոմսերի իրացվելիության ռիսկ` պարտատոմսերի շուկայի զարգացվածության 

ցածր մակարդակի պայմաններում կարող է ստեղծվել այնպիսի իրավիճակ, երբ 

պարտատոմսի սեփականատերը ցանկացած պահի պարտատոմսերը վաճառելու հետ 

կապված դժվարությունների կբախվի։ 

1.3 Բանկի գործունեության զարգացման և ֆինանսական վիճակի փոփոխություններ 
 

Բանկի գործունեությունը մշտապես գտնվում է Բանկի խորհրդի և Գործադիր մարմնի 

ուշադրության ներքո, որոնք օպերատիվ արձագանքում են շուկայական իրավիճակի 

փոփոխություններին` համապատասխանեցնելով Բանկի գործունեությունը շուկայի 

պահանջներին, ինչպես նաև միջոցառումներ ձեռնարկում՝ նվազեցնելու համար տարբեր 

ռիսկային գործոնների բացասական ազդեցությունը։ 

2018 թվականի ընթացքում Բանկի ակտիվներն աճել են մոտ 28,8 մլրդ ՀՀ դրամով կամ 

17.8%-ով 2017թ.-ի վերջի համեմատ` պայմանավորված վարկային պորտֆելի և արժեթղթերի 

պորտֆելի աճով: 2018թ.-ի առաջին կիսամյակի ընթացքում Բանկի զուտ շահույթը կազմել է 2.6 

մլրդ ՀՀ դրամ։ Բանկի ընդհանուր կապիտալը 2018թ. առաջին կիսամյակի վերջի դրությամբ 

նախորդ տարվա վերջի համեմատությամբ աճել է 10.6%-ով և կազմել 40.9 մլրդ ՀՀ դրամ` 

պայմանավորված ինչպես շահույթի, այնպես էլ վերագնահատման պահուստների աճով: 

Բանկի պարտավորություններն աճել են 19.9%-ով՝ կազմելով մոտ 150 մլրդ ՀՀ դրամ: 

Հազար ՀՀ դրամ 

 

 2018/06/30 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31

Զուտ տոկոսային եկամուտ 3,390,957 6,593,421 4,709,923 3,638,830

Գործառնական եկամուտ 4,274,400 7,515,920 5,584,080 4,210,979

Շահույթ մինչև հարկումը 3,241,179 4,640,504 4,089,651 2,256,771

Զուտ շահույթ 2,611,179 3,668,130 3,283,980 1,863,313

Ընդհանուր ակտիվներ 190,758,811 161,978,659 130,253,135 85,261,260

Ընդհանուր պարտավորություններ  149,884,271 125,010,256 101,561,913 67,019,174

Ընդհանուր կապիտալ 40,874,540 36,968,403 28,691,222 18,242,086
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Աուդիտ իրականացնող անձ 
Բանկի 2015-2017թթ անկախ աուդիտորական ստուգումն իրականացվել է «Գրանթ 

Թորնթոն» ՓԲԸ աուդիտորական կազմակերպության կողմից։ 

«Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ն հանդիսանում է «Գրանթ Թորնթոն Ինտերնեյշնալի» անդամ։  

«Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ի հասցեն է ` ՀՀ ք. Երևան 0012, Վաղարշյան 8/1  

հեռ.` +374 10 26-09-54, ինտերնետային կայքի հասցեն է` www.gta.am։ Կազմակերպության 

տնօրեն-բաժնետեր է հանդիսանում Գագիկ Գյուլբուդաղյանը։  

2016թ. սեպտեմբերի 27-ին Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի կողմից որպես 

Բանկի 2016-18թթ. գործունեության աուդիտն իրականացնող աուդիտորական 

կազմակերպություն է ընտրվել «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ն։  Աուդիտի նպատակն է ձեռք բերել 

բավարար երաշխիքներ` համոզվելու համար, որ ֆինանսական հաշվետվությունները զերծ են 

էական անճշտություններից։ «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ի եզրակացությունները ներկայացված են 

կից Հավելվածներում: Նախորդող վերջին 3 տարվա ընթացքում Բանկի աուդիտն 

իրականացրած անձի կողմից աշխատանքից հրաժարման դեպք չի եղել։ 

1.4 Բանկի կառավարման մարմինների կազմի վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն 
Բանկի կանոնադրությամբ սահմանված են կառավարման հետևյալ մարմինները` 

 Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը, այսուհետ նաև ժողով, 

 Խորհուրդ, 

 Գործադիր մարմին։ 

 

Բանկի 14588 (տասնչորս հազար հինգ հարյուր ութսունութ) հատ (100%) սովորական 

բաժնետոմսերի սեփականատեր է հանդիսանում «Էյչ-Վի-Էս Հոլդինգ» ՍՊԸ-ն:  

Միևնույն ժամանակ 14588 (տասնչորս հազար հինգ հարյուր ութսունութ) հատ սովորական 

բաժնետոմսերով Վարտան Սիրմակեսը հանդիսանում է անուղղակի նշանակալից մասնակից: 

 

Բանկի Խորհուրդը բաղկացած է հինգ անդամից. 

 

Հ/հ Անուն Ազգանուն Պաշտոն 

1 Վարտան Սիրմակես Խորհրդի նախագահ 

2 Պատրիկ Բիտտել Խորհրդի անդամ 

3 Արդեն Սելլեֆյան Խորհրդի անդամ 

4 Գևորգ Չաքմիշյան Խորհրդի անդամ 

5 Աշոտ Սալնազարյան Խորհրդի անդամ 
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Բանկի Գործադիր մարմինը բաղկացած է. 

 

Գևորգ Մաչանյան, տ.գ.թ. 

Տնօրինության նախագահ, Գործադիր տնօրեն 

Գևորգ Մաչանյանն ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի Գործադիր տնօրենն է հիմնադրման օրվանից: 

Նա ունի ավելի քան երեսունամյա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում, որից 

քսանը ղեկավար պաշտոններ է զբաղեցրել ՀՀ կենտրոնական բանկում:  

Ծնվել է 22/08/1959թ.-ին, ավարտել է Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտը: 

 

Գրիգոր Մովսիսյան 

Տնօրինության անդամ, Գործադիր տնօրենի տեղակալ - Ռիսկերի կառավարման և 

համապատասխանության ապահովման դեպարտամենտի տնօրեն 

 

Ծնվել է 26/03/1974թ.-ին, ավարտել է Երևանի պետական տնտեսագիտական 

ինստիտուտը: Բանկում աշխատում է Բանկի հիմնադրման օրվանից: 

 

Գրիգոր Հովհաննիսյան 

Տնօրինության անդամ, Գործադիր տնօրենի տեղակալ-Վարկավորման դեպարտամենտի տնօրեն 

Ծնվել է 16/02/1974թ-ին, ավարտել է Երևանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանը, 

բանկում աշխատում է 2009թ-ից: 

 

Կարեն Տուրյան, տ.գ.թ. 

Տնօրինության անդամ, Գործադիր տնօրենի տեղակալ-Ներդրումային դեպարտամենտի տնօրեն  

Ծնվել է 05/05/1976թ.-ին, ավարտել է Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական 

Համալսարանը, ունի տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի կոչում:  

Բանկում աշխատում է 2005թ.-ի մայիսից: 

Սեդրակ Բաղդասարյան 

Տնօրինության անդամ, Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների դեպարտամենտի 

տնօրեն-Գլխավոր հաշվապահ 

Ծնվել է 27/04/1976թ.-ին, ավարտել է Երևանի Պետական Տնտեսագիտական 

Ինստիտուտը: Բանկում աշխատում է 2005թ.-ի հոկտեմբերից: 

Գևորգ Խաչատրյան 

Տնօրինության անդամ, Գործադիր տնօրենի տեղակալ-

Հաճախորդների սպասարկման դեպարտամենտի տնօրեն 

 Ծնվել է 29/06/1970թ.-ին, ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը: 

Բանկում աշխատում է Բանկի հիմնադրման օրվանից: 

 

Արկադի Փինաչյան 

Տնօրինության անդամ, Գործադիր տնօրենի տեղակալ – Բիզնեսի զարգացման 

 դեպարտամենտի տնօրեն 

 Ծնվել է 18/02/1976թ.-ին, ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը: 

Բանկում աշխատում է 2006թ. հունվարից: 

 

Բանկի աշխատակիցների թիվը 01.10.2018թ.-ի դրությամբ կազմում է 137 աշխատակից։ 

 

1.6 Բանկի թողարկած արժեթղթերի վերաբերյալ տեղեկություններ 
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Բանկը թողարկել է բաժնետոմսեր և պարտատոմսեր։  

Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 8,752,800 հազար  ՀՀ դրամ: Համաձայն 

Բանկի կանոնադրության` բաժնետիրական կապիտալը կազմված է թվով 14,588 

բաժնետոմսերից՝ յուրաքանչյուրը 600,0 հազ.  ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: Բանկի 11670 

(տասնմեկ հազար վեց հարյուր յոթանասուն) հատ (80%) սովորական բաժնետոմսերի 

սեփականատեր է հանդիսանում «Էյչ-Վի-Էս Հոլդինգ» ՍՊԸ-ն, իսկ 2,918 (երկու հազար ինը 

հարյուր տասնութ) հատ (20%) սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերն է հանդիսանում 

<<Բելեգինգսմաչեփիջ Ջոնգո>> ՍՊԸ-ն:  

Հաշվի առնելով Բանկի կազմակերպաիրավական ձևը` Բանկի կողմից թողարկված 

բաժնետոմսերը չեն շրջանառվում կարգավորող շուկայում։ Բանկի բաժնետոմսերը թողարկված 

են անժամկետ։ 

 2015-2018թթ. ընկած ժամանակահատվածում Բանկը թողարկել և տեղաբաշխել է 

պարտատոմսեր ներքոնշյալ աղյուսակում ներկայացված հիմնական պայմաններով.  

 

Տարբերակ

իչ 

ծածկագիր 

ISIN 

Թողարկման 

ծավալ/անվանա

կան 

Տեղաբաշխված 

ծավալ/անվանակ

ան 

Շրջանառու

թյան 

ժամկետ 

Արժեկտ

րոն 

Արժեկտրոնի 

վճարման 

պարբերականու

թյուն 

AMSWISB

21ER7 

2,000,000 ԱՄՆ 

դոլար   

 

2,000,000 ԱՄՆ 

դոլար   

 

3 (երեք) 

տարի 

/մարված/ 

7.50%, եռամսյակային 

AMSWISB

22ER5 

3,000,000 ԱՄՆ 

դոլար   

 

3,000,000 ԱՄՆ 

դոլար   

 

4 (չորս) 

տարի 

8.00%, Եռամսյակային 

AMSWISB

23ER3 

5,000,000 ԱՄՆ 

դոլար   

 

5,000,000 ԱՄՆ 

դոլար   

 

5 (հինգ) 

տարի 

8.50%, եռամսյակային 

AMSWISB

24ER1 

10,000,000 ԱՄՆ 

դոլար   

 

10,000,000 ԱՄՆ 

դոլար 

7 (յոթ) 

տարի 

6.75 % կիսամյակային 

AMSWISB

25ER8 

10,000,000 Եվրո   

 

10,000,000  

Եվրո 

6 (վեց) 

տարի 

5.00 % կիսամյակային 

AMSWISB

26ER6 

2,000,000,000 ՀՀ 

դրամ 

2,000,000,000 ՀՀ 

դրամ

4 (չորս) 

տարի

12.75 % կիսամյակային 

AMSWISB

27ER4 

6,000,000,000 ՀՀ 

դրամ 

3,000,000,000 ՀՀ 

դրամ 

5 (հինգ) 

տարի 

11.00 % կիսամյակային 

AMSWISB

28ER2 

6,000,000 ԱՄՆ 

դոլար 

6,000,000 ԱՄՆ 

դոլար 

7 (յոթ) 

տարի 

6.50 % կիսամյակային 

  

 

 

 

1.7 Բանկի` առաջարկվող պարտատոմսերի հիմնական տվյալները 



15 
 

1. Պարտատոմսերի թողարկման պայմանները 

1.1 Պարտատոմսերի տեսակը` անվանական, ֆիքսված արժեկտրոնով. 

1.2 Պարտատոմսերի ձևը` ոչ փաստաթղթային. 

1.3 Պարտատոմսերի փոխարկելիությունը` ոչ փոխարկելի. 

1.4 Պարտատոմսերի թողարկման ծավալը` 10,000,000 (տասը միլիոն) ԱՄՆ դոլար 

1.5 Տեղաբաշխման եղանակը` հրապարակային տեղաբաշխում. 

1.6 Պարտատոմսերի քանակը` 100,000 (մեկ հարյուր հազար) հատ. 

1.7 Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը՝ 100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար: 

1.8 Պարտատոմսերի թողարկման օրը՝ ՀՀ ԿԲ կողմից պարտատոմսերի Ազդագրի գրանցմանը 

հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը: 

1.9 Պարտատոմսերի առաջարկի սկիզբ՝ ՀՀ ԿԲ կողմից պարտատոմսերի ազդագրի գրանցմանը 

հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը: 

1.10 Պարտատոմսերի առաջարկի ավարտ՝ Պարտատոմսերի առաջարկի առաջին օրվան 

հաջորդող երեսուներորդ օրը ներառյալ: Եթե պարտատոմսերն ամբողջությամբ 

տեղաբաշխվում են մինչև այդ ամսաթիվը, ապա առաջարկի իրականացման ավարտի օր է 

համարվում այն օրը, երբ վաճառվել է վերջին պարտատոմսը: 

1.11 Պարտատոմսերի շրջանառության ժամկետը` մինչև պարտատոմսերի մարման օրվան 

նախորդող օրը. 

1.12 Պարտատոմսերի մարման կատարում և/կամ արժեկտրոնների վճարում` պարտատոմսերի 

մարման օրը և/կամ արժեկտրոնների վճարման օրը պարտատոմսի սեփականատիրոջ 

բանկային հաշվին համապատասխան վճարումների մուտքագրում. 

1.13 Առաջարկի գինը՝ Պարտատոմսերի գինը հաշվարկվում է 1.19 կետում նշված բանաձևով: 

1.14 Տեղաբաշխման առաջին օրվանից առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ Բանկն այդ մասին 

տեղեկությունը հրապարակում է իր պաշտոնական կայքում: Վերջինս նշված 

տեղեկությունը կարող է հրապարակել/տարածել նաև այլ միջոցներով.  

1.15 Պարտատոմսերի մարման օրը` Պարտատոմսերի թողարկման օրվանից հաշվարկված 72-

րդ ամսվա համապատասխան օրը: Եթե պարտատոմսերի մարման օրը ոչ աշխատանքային 

է, ապա պարտատոմսերի մարումը կատարվում է մարման օրվան հաջորդող 

աշխատանքային օրը. 

1.16 Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը՝ ֆիքսված՝ տարեկան 6.00%, արժեկտրոնի արժույթը`ԱՄՆ 

դոլար, վճարումն իրականացվում է համարժեք ՀՀ դրամով, հաշվարկված վճարման 
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իրականացման օրվա համար գործող ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված միջին փոխարժեքով: 

Արժեկտրոնի օրերի հաշվարկման կարգը` փաստացի/փաստացի (ACT/ACT) 

1.17 Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը՝ եռամսյակային (4 անգամ օրացուցային 

տարվա մեջ), թողարկման օրվան հաջորդող 3-րդ, 6-րդ, 9-րդ, 12-րդ, 15-րդ, 18-րդ, 21-րդ, 24-

րդ, 27-րդ, 30-րդ, 33-րդ, 36-րդ, 39-րդ, 42-րդ, 45-րդ, 48-րդ, 51-րդ, 54-րդ, 57-րդ, 60-րդ, 63-րդ, 

66-րդ, 69-րդ և 72-րդ ամիսների համապատասխան օրը: Եթե արժեկտրոնների վճարման 

օրը ոչ աշխատանքային է, ապա արժեկտրոնների վճարման օր է հանդիսանում այդ օրվան 

հաջորդող աշխատանքային օրը. 

1.18 Արժեկտրոնի գումար՝ յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝ 1.50 (մեկ ամբողջ հինգ 

տասնորդական) ԱՄՆ դոլար մեկ հատ պարտատոմսի դիմաց: 

1.19 Պարտատոմսերի գինը` Պարտատոմսերի գինը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

 

 

որտեղ`  

DP- Պարտատոմսի գինն է, 

DSN- գործարքի կատարման օրվան հաջորդող արժեկտրոնի մարման ամսաթվի և 

գործարքի կատարման օրվա միջև եղած օրերի քանակն է,  

DCC-գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքի հաջորդող 

արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակն է,  

f-արժեկտրոնի վճարման հաճախականությունն է,  

N-հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվը  

C- տարեկան արժեկտրոնը 1 միավոր անվանական արժեքի դիմաց  

y- մինչև մարում եկամտաբերություն. 

1.20 Պարտատոմսերի շրջանառության ձևը` ազատ շրջանառության իրավունքով. 

1.21 Պարտատոմսերի ապահովվածությունը` չապահովված.  

1.22 Պարտատոմսերի նկատմամբ իրավունքների հաշվառման համակարգը` Պարտատոմսերի 

սեփականատերերի ռեեստրի վարումն իրականացվում է «Հայաստանի Կենտրոնական 

Դեպոզիտարիա» բաց բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ` Դեպոզիտարիա) կողմից. 

1.23 Արժեկտրոնները հաշվարկվում են ԱՄՆ դոլարով, թողարկման օրվանից, իսկ վճարումներն 

իրականացվում է ՀՀ դրամով, հաշվարկված վճարման իրականացման օրվա համար 

գործող ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված միջին փոխարժեքով, անկանխիկ եղանակով:   
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1.24 Պարտատոմսերի մարումն իրականացվում է ԱՄՆ դոլարով, անկանխիկ եղանակով. 

1.25 Արժեկտրոնների վճարումներն և պարտատոմսերի մարումն իրականացվում է 

արժեկտրոնի վճարման օրվան և/կամ պարտատոմսերի մարման օրվան նախորդող օրվա 

վերջի (ժամը 24:00–ի) դրությամբ Դեպոզիտարիայից ստացված պարտատոմսերի 

սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքի հիման վրա, համաձայն որի Բանկը մարման օրը 

համապատասխան գումարները փոխանցում է Պարտատոմսերի սեփականատերերի` ՀՀ 

տարածաքում գործող բանկերում բացված համապատասխան բանկային հաշիվներին 

(այսուհետ` բանկային հաշիվ).  

1.26  Պարտատոմսի մարման և մարման կատարման (վճարման) ամսաթվերը նույնն են. 

1.27 Արժեկտրոնի մարման և արժեկտրոնների վճարման ամսաթվերը (յուրաքանչյուր ժամկետի 

համար) նույնն են. 

1.28  Կազմակերպությունը չի փոխանցում վճարումները այն սեփականատերերին, որոնց 

բանկային հաշվի մասին տեղեկությունները բացակայում են Դեպոզիտարիայից ստացված 

պարտատոմսերի սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքում և Կազմակերպությունը այլ 

կերպ չի տիրապետում այդ տեղեկությանը: Այս դեպքում Կազմակերպությունը երեք 

աշխատանքային օրվա ընթացքում, այդ սեփականատերերի վճարումները փոխանցում է 

նոտարի դեպոզիտ. 

1.29  Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ավարտից մեկ ամսվա ընթացքում (հնարավոր սեղմ 

ժամկետներում) Կազմակերպությունը սահմանված կարգով դիմում է Բորսա` 

պարտատոմսերի շրջանառությունը կարգավորվող շուկայում ապահովելու նպատակով: 

Պարտատոմսերի  իրացվելիությունն ապահովելու նպատակով Բանկը նախատեսում է 

կնքել Շուկա ստեղծողի ծառայությունների մատուցման պայմանագիր նման 

ծառայություններ մատուցող իրավաբանական անձի/անձանց հետ 

1.30 Պարտատոմսերի ազատ շրջանառելիության սահմանափակում չի սահմանվում.  

1.31 Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացնում է Բանկը. 

1.32 Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ձևը` չերաշխավորված տեղաբաշխում. 

Բանկի կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման հիմնական նպատակն է հանդիսանում 

շուկայից միջոցների ներգրավումը: Տեղաբաշխման արդյունքում ներգրավված դրամական 

միջոցներն ուղղվելու են վարկերի տրամադրմանը և ներդրումերի իրականացմանը: 

Բանկի ամփոփ ֆինանսական տվյալները 
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Ստորև ներկայացվում են Բանկի 2015-30.06.2018թթ. Ամփոփ ֆինանսական տվյալները. 

 

Ցուցանիշի անվանումը 

 
2018/06/30 
 

 
2017/12/31 

 
2016/12/31 
 

2015/12/31 
 

Զուտ շահույթ շահութահարկի ծախսի 

նվազեցումից հետո  (ԶՇ), 1000 ՀՀ դրամ 
2,611,179.000 3,668,130 3,283,980 1,863,313 

Սեփական կապիտալի միջին մեծություն  

(ՍԿ), 1000 ՀՀ դրամ 
40,874,540.000 36,968,403 28,691,222 17,875,180 

Սեփական կապիտալի շահութաբերություն 

(ROE)% =  (ԶՇ)/(ՍԿ) 
6.388 9.92 11.45 10.42 

Զուտ շահույթ շահութահարկի ծախսի 

նվազեցումից հետո      (ԶՇ), 1000 ՀՀ դրամ 
2,611,179.000 3,668,130 3,283,980 1,863,313 

Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն  

(ՄԱ), 1000 ՀՀ դրամ 
190,738,811.000 161,978,659 130,253,135 85,261,260 

Ակտիվների շահութաբերություն (ROA)% = 

(ԶՇ)/(ՄԱ) 
1.369 2.26 2.52 2.19 

Զուտ շահույթ շահութահարկի ծախսի 

նվազեցումից հետո    (ԶՇ), 1000 ՀՀ դրամ 
2,611,179.000 3,688,130 3,283,980 1,863,313 

Գործառնական եկամուտ (ԳԵ), 1000 ՀՀ դրամ 4,274,400.000 7,515,920 5,622,093 4,210,979 
Զուտ շահույթի մարժա (NPM) %    (ԶՇ)/ (ԳԵ) 0.611 0.49 0.58 0.44 
Գործառնական եկամուտ  (ԳԵ), 1000 ՀՀ դրամ 4,274,400.000 7,515,920 5,622,093 4,210,979 
Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն 

(ՄԱ), 1000 ՀՀ դրամ 
190,738,811.000 161,978,659 130,253,135 85,261,260 

Ակտիվների օգտագործման գործակից %  (AU) 

= (ԳԵ)/(ՄԱ) 
0.022 0.05 0.04 0.05 

Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն  

(ՄԱ), 1000 ՀՀ դրամ 
190,738,811.000 161,978,659 130,253,135 85,261,260 

Սեփական կապիտալի միջին մեծություն 

(ՄԿ), 1000 ՀՀ դրամ 
40,874,540.000 36,968,403 28,691,222 17,875,180 

Սեփական կապիտալի մուլտիպլիկատոր (EM) 

= (ՄԱ)/(ՄԿ) 
4.666 4.38 4.54 4.77 

Զուտ տոկոսային եկամուտ (ԶՏԵ), 1000 ՀՀ 

դրամ 
3,390,957.00 6,593,421 4,709,923 3,638,830 

Եկամտաբեր ակտիվների  միջին մեծություն 

(ՄԵԱ), 1000 ՀՀ դրամ 
144,461,727.000 167,203,420 106,842,265 65,117,789 

Զուտ տոկոսային մարժա (NIM) (A/B) 0.024 0.05 0.05 0.06 

Տոկոսային եկամուտ (ՏԵ), 1000 ՀՀ դրամ 8,500,292.000 14,555,934 10,108,943 8,700,685 

Եկամտաբեր ակտիվների միջին մեծություն 

(ՄԵԱ), 1000 ՀՀ դրամ 
144,461,727.000 14,555,934 106,842,265 65,117,789 

Եկամտաբեր ակտիվների եկամտաբերություն 

(ՏԵ)/(ՄԵԱ),  
0.059 0.1 0.09 0.13 

 Տոկոսային ծախսեր  (ՏԾ), 1000 ՀՀ դրամ 4,991,669.000 7,864,445 5,248,848 4,980,124 
Պարտավորություններ, որոնց գծով 

կատարվում են տոկոսային ծախսեր  (ՄԾՊ), 

1000 ՀՀ դրամ 

121,885,380.000 121,885,380 99,761,633 66,841,613 

Ծախսատարություն այն 

պարտավորությունների, որոնց գծով 

կատարվում են ծախսեր (ՏԾ)/(ՄԾՊ) 

0.041 0.065 0.053 0.075 

Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի 

նվազեցումից հետո  (ԶՇ), 1000 ՀՀ դրամ 
2,611,179.000 3,668,130 3,283,980 1,863,313 

 Բաժնետոմսերի միջին կշռված թիվը (ԲՔ) 14,588.000 14,588 14,588 14,588 
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Բանկի տարեկան և եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվությունները, ներառյալ կից 
ծանոթագրությունները տեղադրված են Բանկի ինտերնետային էջում, հետևյալ հասցեով  
 
http://www.armswissbank.am: 
 

2 ԲԱԺԻՆ. ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

2.1 Ռիսկային գործոններ 
2.1.1 Ներդրումները պարտատոմսերում, ինչպես և այլ արժեթղթերում, ենթակա են որոշակի 

ռիսկերի, որոնք կապված են ինչպես թողարկողի ֆինանսատնտեսական վիճակից և 

գործունեության արդյունքներից (թողարկողի ռիսկ), այնպես էլ ֆինանսական շուկայում 

տիրող իրավիճակից (շուկայական ռիսկ)։ Ներդրողը ներդրում կատարելու վերաբերյալ 

որոշում կայացնելու ընթացքում պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրի և վերլուծի 

ներդրման հետ կապված և սույն փաստաթղթում բացահայտված հավանական ռիսկերը, 

ինչպես նաև ներկայացված այլ տեղեկատվությունը 

2.1.2 Շուկայական ռիսկը առաջանում է տնտեսությունում պարտատոմսերի գնի վրա ազդող 

գործոնների փոփոխության հետևանքով, ինչի արդյունքում ներդրողը կարող է կրել 

կորուստներ։  

2.1.3 Պետք է հաշվի առնել նաև, որ սույն փաստաթղթում ներկայացված ռիսկերի ցանկը 

սպառիչ չէ և հնարավոր է անկանխատեսելի բնույթ ունեցող որևէ իրադարձության/ռիսկի 

(այլ ռիսկեր) ի հայտ գալը, որը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ 

ներդրումների վերադարձելիության կամ արժեքի վրա։ Ներդրողը պետք է ներդրման 

որոշումը կայացնելիս ամբողջությամբ գիտակցի ներդրման էությունը և առաջնորդվի 

նաև իր սեփական փորձով, նպատակներով և ակնկալիքներով։  

2.1.4 Շուկայական ռիսկ` շուկայական ռիսկի հիմնական տարատեսակներն են  

տոկոսադրույքի ռիսկը և արտարժութային ռիսկը։ 

Տոկոսադրույքի ռիսկը առաջանում է շուկայական տոկոսադրույքների փոփոխության 

հետևանքով` տոկոսադրույքների աճի դեպքում պարտատոմսերի գինը նվազում է, ինչը 

կարող է հանգեցնել նրան, որ ներդրողը, մինչև մարումը պարտատոմսը վաճառելու 

դեպքում կարող է կրել վնասներ, կամ չստանալ նախատեսված եկամուտը։ 

Արտարժույթի ռիսկը առաջանում է ազգային դրամի փոխարժեքի տատանումների 

պատճառով և կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ ներդրողի պարտատոմսերից 

ստացված եկամուտների վրա, երբ ներդրողը պարտատոմսից ստացված եկամուտը 

գնահատում է ՀՀ դրամով (օրինակ` ներդրում կատարելու համար ներդրողը ՀՀ դրամը 

փոխարկել է արտարժույթի և պարտատոմսի մարումից հետո ստացված արտարժույթը 

փոխարկում է ՀՀ դրամի)։ Մասնավորապես, ազգային արժույթի արժեվորման դեպքում, 

պարտատոմսի մարումից ստացված գումարները (ներառյալ տոկոսները) փոխարկելու 

դեպքում, ՀՀ դրամով հաշվարկված եկամուտը կարող է նախատեսվածից քիչ 

(բացասական) լինել։: 

 

2.1.5 Պարտատոմսերի իրացվելիության ռիսկ` պարտատոմսերի շուկայի զարգացվածության 

Զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի հաշվով 

(EPS) (ԶՇ)/(ԲՔ), 1000 ՀՀ դրամ 
178.995 251.45 225.12 127.73 

 -    
ՍՊՐԵԴ = (ՏԵ)/(ՄԵԱ)-(ՏԾ)/(ՄԾՊ) 0.018 0.023 0.042 0.059 
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ցածր մակարդակի պայմաններում, շուկայում ձևավորված իրավիճակի կտրուկ 

փոփոխության, ինչպես նաև, Բանկի ֆինանսական վիճակի վատթարացման հետևանքով 

կարող է ստեղծվել այնպիսի իրավիճակ, երբ պարտատոմսի սեփականատերը 

ցանկացած պահի պարտատոմսերը վաճառելու հետ կապված դժվարությունների 

բախվի։ Մասնավորապես, հնարավոր է, որ պարտատոմսի սեփականատերը 

չկարողանա իր ուզած պահին վաճառել պարտատոմսը կամ ստիպված լինի այն 

վաճառել ցածր գնով, կրելով վնասներ: Այս ռիսկը նվազեցնելու նպատակով Բանկը 

նախատեսում է ապահովել թողարկվող պարտատոմսերի համար շուկա ստեղծողի 

գործառույթների իրականացում, այդ դեպքում ներդրողը ցանկացած պահին կկարողանա 

վաճառել իր պարտատոմսերը, բայց դա չի երաշխավորում պարտատոմսի 

սեփականատիրոջ կողմից շահավետ գնով վաճառք։ Համաձայն «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԵՔՍ 

ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ «Շուկա ստեղծողի կանոնների»՝ Կորպորատիվ պարտատոմսերի 

յուրաքանչյուր դասի /տրանշի/ համար գնման և/կամ վաճառքի հայտում նշվող 

նվազագույն գնանշման ծավալը սահմանվում է մեկ արժեթղթի ճշտությամբ` տվյալ դասի 

/տրանշի/ թողարկված պարտատոմսերի քանակի 0.5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) 

տոկոսի չափով:  

2.1.6 Վերը նշված ռիսկերից բացի Թողարկողը կարող է բախվել նաև այլ ռիսկերի հետ, որոնք 

Բանկը սույն փաստաթղթում նշելու համար էական չի համարել։ 

2.2  Հիմնական տեղեկատվություն 
Բանկի կողմից անվանական պարտատոմսերի թողարկման և դրան հետևող 

տեղաբաշխման նպատակն է միջոցների ներգրավումը, որոնք ուղղվելու են Բանկի 

հիմնական գործունեության ֆինանսավորմանը, այն է վարկերի տրամադրմանը և այլ 

ներդրումների իրականացմանը։ 
2.3 Առաջարկի համակողմանի նկարագիրը 
2.3.1 Սույն ազդագրի շրջանակներում Բանկը տեղաբաշխելու է 10,000,000 /տասը միլիոն/ 

ԱՄՆ դոլար անվանական ծավալով պարտատոմսեր:   

2.3.2 Բանկի պարտատոմսերն անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային 

պարտատոմսեր են, որոնց թողարկումն իրականացվում է համաձայն ՀՀ օրենսդրության 

պահանջների և որոնց շուրջ ծագող վեճերը, այդ թվում` դատական, ենթակա են լուծման 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։   

2.3.3 Պարտատոմսերի ռեեստրը վարվում է «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» 

ԲԲԸ-ի (այսուհետ` ՀԿԴ) կողմից` համաձայն Բանկի և ՀԿԴ-ի միջև 2018 թվականի 

հոկտեմբերի 9-ին կնքված թիվ 25000/09/2018 պայմանագրի։ 

2.3.4 ՀԿԴ կողմից պարտատոմսերին շնորհված ԱՄՏԾ-ն է (արժեթղթերի միջազգային 

տարբերակիչ ծածկագիր) AMSWISB29ER0. 
2.3.5 Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը՝ 100.00 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար: 

Թողարկման արժույթը՝ ԱՄՆ դոլար: 

2.3.6 Պարտատոմսերի արժեկտրոնները վճարվելու են եռամսյակային պարբերականությամբ: 

2.3.7 Պարտատոմսերը փոխարկելի չեն։ 

2.3.8 Բանկն օգտվելու է շուկա ստեղծողի/ների (marketmaker)-ի ծառայություններից: 

2.3.9 Համաձայն «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային 

ընկերությունների և ապահովագրական կազմակերպությունների սնանկության մասին» 

օրենքի Բանկի սնանկության դեպքում վերջինիս պարտավորությունները մարվում են 

լուծարային միջոցների հաշվին, հետևյալ հերթականությամբ` 

ա) առաջին` ադմինիստրացիայի, լուծարային կառավարչի կողմից սահմանված 

լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ և հիմնավորված ծախսերը,  
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այդ թվում` աշխատավարձը` Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված 

նախահաշվի շրջանակներում. 

բ) երկրորդ` այն պարտատերերի պահանջները, որոնք բանկին վարկ, փոխառություն են 

տրամադրել կամ բանկում ավանդ են ներդրել կամ բանկային հաշվին դրամական 

միջոցներ են մուտքագրել բանկում ադմինիստրացիա նշանակվելուց հետո, 

բացառությամբ պարտատիրոջ և Կենտրոնական բանկի միջև կնքված պայմանագրով 

սահմանված դեպքերի. 

գ) երրորդ` Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես 

նաև քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստանի Հանրապետության դրամով 

բանկային ավանդները և բանկային հաշիվներին առկա մնացորդները` մինչև 2 միլիոն 

դրամի չափով, իսկ արտարժութային ավանդների (հաշիվների) դեպքում` 1 միլիոն 

դրամին համարժեք չափով: Մեկ անձի` բանկում մեկից ավելի ավանդներ (հաշիվներ) 

ունենալու դեպքում նրա բոլոր ավանդները միավորվում են, և դրանց հանրագումարը 

համարվում է մեկ ավանդ. 

դ) չորրորդ` բանկի այլ պարտավորությունները, բացառությամբ երկրորդ հերթում 

ընդգրկված բանկային ավանդների և բանկային հաշիվների մնացորդների. 

ե) հինգերորդ` պետական բյուջեի և համայնքների բյուջեների նկատմամբ բանկի 

պարտավորությունները, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

այլ պարտադիր վճարումները. 

ե.1) վեցերորդ` ստորադաս փոխառություններից բխող պահանջները. 

զ) յոթերորդ` բանկի մասնակիցների պահանջները: 

Առաջարկվող պարտատոմսերի դեպքում, սեփականատերերի պահանջները 

կբավարարվեն Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային 

ընկերությունների և ապահովագրական կազմակերպությունների սնանկության մասին» 

ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ կետի ա) և բ) ենթակետերով սահմանված պահանջները 

բավարարելուց հետո:  

Բանկի պարտավորությունների մարման հերթականության տեսանկյունից 

պարտատոմսերից բխող պահանջները ենթակա չեն վերադասակարգման: 

Պարտատոմսերի թողարկմամբ ներգրավված միջոցները երաշխավորվում են 

«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ 

օրենքով և նույն օրենքով սահմանված կարգով ենթակա են հատուցման հետևյալ  

չափերով` 

ա) եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի միայն դրամային բանկային ավանդ, 

ապա երաշխավորված ավանդի չափը տասը միլիոն հայկական դրամ է. 

բ) եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի միայն արտարժութային բանկային 

ավանդ, ապա երաշխավորված ավանդի չափը հինգ միլիոն հայկական դրամ է. 

գ) եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի դրամային և արտարժութային 

բանկային ավանդներ, և դրամային բանկային ավանդի գումարը հինգ միլիոն հայկական 

դրամից ավելի է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը` մինչև տասը 

միլիոն հայկական դրամով. 

դ) եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի դրամային և արտարժութային 

բանկային ավանդներ, և նրա դրամային բանկային ավանդի գումարը պակաս է հինգ 

միլիոն հայկական դրամից, ապա երաշխավորվում է դրամային բանկային ավանդն 

ամբողջությամբ և արտարժութային բանկային ավանդը` հինգ միլիոն դրամի և 

հատուցված դրամային բանկային ավանդի տարբերության չափով: 

2.3.10 Պարտատոմսերի ապահովվածությունը` չապահովված:   
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2.3.11 Պարտատոմսերի սեփականատերերն իրավունք ունեն. 

2.3.11.1 ինքնուրույնաբար տնօրինել, տիրապետել և օգտագործել իր սեփականության 

ներքո գտնվող Պարտատոմսերը, 

2.3.11.2 Պարտատոմսերով իրականացնել ցանկացած գործառույթ, որը բխում է 

սեփականության իրավունքից, 

2.3.11.3 Թողարկման օրվանից հաշված եռամսյակային պարբերությամբ՝ 

համապատասխան արժեկտրոնների վճարման օրերին ստանալ 

արժեկտրոնային եկամուտը: Եթե տվյալ օրը ոչ աշխատանքային օր է, ապա 

արժեկտրոնի վճարումը  իրականացվում է տվյալ օրվան հաջորդող առաջին 

աշխատանքային օրը, 

2.3.11.4 Պարտատոմսերի մարման օրը ստանալ պարտատոմսերի անվանական արժեքը 

(մարման գումարը): Եթե տվյալ օրը ոչ աշխատանքային օր է, ապա 

պարտատոմսերի մարման գումարի վճարումը իրականացվում է տվյալ օրվան 

հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը, 

2.3.11.5 Բանկի կողմից Պարտատոմսերի մարման գումարը, ինչպես նաև արժեկտրոնի 

վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու հիմքով դատական կարգով 

օգտվել պարտատիրոջ օրենքով վերապահված իրավունքներից, 

2.3.11.6 գրավադրել Պարտատոմսերը` օրենքով սահմանաված կարգով, 

2.3.11.7 ՀԿԴ հաշվի օպերատորների միջոցով ստանալ իր արժեթղթերի հաշվից 

քաղվածք, 

2.3.11.8 Օրենքով նախատեսված այլ իրավունքներ։ 

2.3.12 Պարտատոմսերի սեփականատիրոջ պարտավորությունները.  

2.3.12.1 Պարտատոմսերում պոտենցիալ ներդրողները պարտավոր են մինչև 

Պարտատոմսերի ձեռք բերումը ՀԿԴ արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային 

միասնական համակարգում կամ ՀԿԴ ենթապահառու հանդիսացող այլ անձանց 

մոտ ունենալ սեփականատիրոջ (անվանատիրոջ) արժեթղթերի հաշիվ:  

2.3.12.2 իր հաշվին կատարել պարտատոմսերի ձեռք բերման կամ օտարման հետ 

կապված պարտադիր վճարները` կապված սեփականության իրավունքի 

գրանցման և/կամ գործարքների ձևակերպման հետ։ 

2.3.12.3 կատարել Պարտատոմսերի ձեռքբերումից, օտարումից և այլ 

գործառնություններից ծագող դրամային և ոչ դրամային ցանկացած 

պարտավորություն։ 

2.3.13 Պարտատոմսերը տեղաբաշխվում են հրապարակային տեղաբաշխման միջոցով:  

2.3.14 Պարտատոմսերի թողարկման վերաբերյալ թիվ 66-2018 որոշումն ընդունվել է 2018 

թվականի հոկտեմբերի 1-ին Բանկի Խորհրդի կողմից։  

Պարտատոմսերի թողարկման օրը՝ ՀՀ ԿԲ կողմից սույն ազդագրի գրանցման օրվան 

հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը,  

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ժամանակահատված՝ 

Պարտատոմսերի առաջարկի սկիզբ՝ ՀՀ ԿԲ կողմից պարտատոմսերի ազդագրի 

գրանցմանը հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը: 

 Պարտատոմսերի առաջարկի ավարտ՝ Պարտատոմսերի առաջարկի առաջին օրվան 

հաջորդող երեսուներորդ օրը ներառյալ: Եթե պարտատոմսերն ամբողջությամբ 

տեղաբաշխվում են մինչև այդ ամսաթիվը, ապա առաջարկի իրականացման ավարտի օր է 

համարվում այն օրը, երբ վաճառվել է վերջին պարտատոմսը: 
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2.3.15 Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը՝ ֆիքսված՝ տարեկան 6.00%: Արժեկտրոնի արժույթը`ԱՄՆ 

դոլար, վճարումն իրականացվում է համարժեք ՀՀ դրամով, հաշվարկված վճարման 

իրականացման օրվա համար գործող ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված միջին փոխարժեքով: 

Արժեկտրոնի օրերի հաշվարկման կարգը` փաստացի/փաստացի (ACT/ACT)  

2.3.16 Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը՝ եռամսյակային (4 անգամ 

օրացուցային տարվա մեջ), թողարկման օրվան հաջորդող 3-րդ, 6-րդ, 9-րդ, 12-րդ, 15-րդ, 

18-րդ, 21-րդ, 24-րդ, 27-րդ, 30-րդ, 33-րդ, 36-րդ, 39-րդ, 42-րդ, 45-րդ, 48-րդ, 51-րդ, 54-րդ, 57-

րդ, 60-րդ, 63-րդ, 66-րդ, 69-րդ և 72-րդ ամիսների համապատասխան օրը: Եթե 

արժեկտրոնների վճարման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա արժեկտրոնների վճարման 

օր է հանդիսանում այդ օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը: 

Արժեկտրոնի կուտակումը սկսում է հաշվարկվել պարտատոմսերի թողարկման 

օրվանից,    

 

2.3.17 Պարտատոմսերի գինը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով 

 
 

 
 որտեղ`  

DP- Պարտատոմսի գինն է, 

DSN- գործարքի կատարման օրվան հաջորդող արժեկտրոնի մարման ամսաթվի և 

գործարքի կատարման օրվա միջև եղած օրերի քանակն է,  

DCC-գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքի հաջորդող 

արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակն է,  

f-արժեկտրոնի վճարման հաճախականությունն է,  

N-հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվը  

C- տարեկան արժեկտրոնը 1 միավոր անվանական արժեքի դիմաց  

y- մինչև մարում եկամտաբերություն: 

2.3.18 Պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերությունը հաշվարկվում է 2.3.17 կետում 

ներկայացված բանաձևի միջոցով:  

2.3.19 Պարտատոմսերը մարվում են անվանական արժեքով: Պարտատոմսերի մարումն 

իրականացվում է ԱՄՆ դոլարով, անկանխիկ եղանակով: Պարտատոմսերի մարման 

օրը` թողարկման օրվանից հաշվարկված 72-րդ ամսվա համապատասխան օրը: Եթե 

պարտատոմսերի մարման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա պարտատոմսերի մարման 

օր է հանդիսանում այդ օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը, 

2.3.20 Արժեկտրոնի գումար՝ յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝ 1.50 (մեկ ամբողջ հինգ 

տասնորդական) ԱՄՆ դոլար մեկ հատ պարտատոմսի դիմաց:  

Վճարումն իրականացվում է համարժեք ՀՀ դրամով, հաշվարկված վճարման 

իրականացման օրվա համար գործող ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված միջին փոխարժեքով, 

անկանխիկ եղանակով. 

Արժեկտրոնների վճարումներն և պարտատոմսերի մարումն իրականացվում է 

արժեկտրոնի վճարման օրվան և/կամ պարտատոմսերի մարման օրվան նախորդող  օրվա 

վերջի (ժամը 24:00–ի) դրությամբ Դեպոզիտարիայից ստացված պարտատոմսերի 

սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքի հիման վրա, համաձայն որի Բանկը մարման օրը 

համապատասխան գումարները փոխանցում է Պարտատոմսերի սեփականատերերի` 
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համապատասխան բանկային հաշիվներին (ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով) (այսուհետ` 

բանկային հաշիվ): ԱՄՆ դոլարով իրականացվող վճարումները /փոխանցումները/ 

Ներդրողի՝ ՀՀ տարածքից դուրս գործող Բանկային հաշվեհամարներին փոխանցվելու 

պարագայում, միջազգային փոխանցման հետ կապված բոլոր ծախսերը կրում է տվյալ 

Ներդրողը (վերջնական շահառուն): 

  

2.3.21 Պարտատոմսերի մարման կատարում և/կամ արժեկտրոնների վճարում` 

պարտատոմսերի մարման օրը և/կամ արժեկտրոնների վճարման օրը պարտատոմսի 

սեփականատիրոջ բանկային հաշվին համապատասխան գումարների մուտքագրում: 

2.3.22 Պարտատոմսի մարման և մարման կատարման (վճարման) ամսաթվերը նույնն են: 

Արժեկտրոնի մարման և արժեկտրոնների վճարման ամսաթվերը (յուրաքանչյուր 

ժամկետի համար) նույնն են: 

2.3.23 Բանկը չի փոխանցում վճարումները այն սեփականատերերին, որոնց բանկային հաշվի 

մասին տեղեկությունները բացակայում են Դեպոզիտարիայից ստացված 

պարտատոմսերի սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքում և Բանկն այլ կերպ չի 

տիրապետում այդ տեղեկությանը: Այս դեպքում Բանկը երեք աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, այդ սեփականատերերի վճարումները փոխանցում է նոտարի դեպոզիտ:  

2.3.24 Պարտատոմսերի ազատ շրջանառելիության սահմանափակում պարտատոմսերի 

թողարկման պայմաններով սահմանված չէ,  

2.3.25 Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ավարտից հետո մեկ ամսվա  ընթացքում (հնարավոր 

սեղմ ժամկետներում) Բանկը սահմանված կարգով դիմում է Բորսա` պարտատոմսերի 

շրջանառությունը կարգավորվող շուկայում ապահովելու նպատակով։ Պարտատոմսերի 

շրջանառությունը կարգավորվող շուկայում չապահովվելու դեպքում, թողարկումը 

համարվում է չեղյալ: Թողարկումը չեղյալ համարվելու դեպքում Բանկը՝ ՀԿԴ-ից 

ստացված պարտատոմսերի սեփականատերերի ցուցակի հիման վրա 5 

աշխատանքային օրվա ընթացքում հետ է վերադարձնում Պարտատոմսերի 

սեփականատերերի վճարված գումարները, ներառյալ կուտակված տոկոսները, 

Ներդրողների համապատասխան հաշիվներին փոխանցելու միջոցով:  

 Շուկայում առևտրին թույլատրված արժեթուղթն արգելվում է վաճառել տվյալ շուկայից 

դուրս, բացառությամբ  ՀՀ ԿԲ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերի: 

2.3.26 Պարտատոմսերից ստացված եկամուտը ենթակա է հարկման ըստ հետևյալ 

հարկատեսակների. 

 Շահութահարկ, 

 Եկամտային հարկ։ 

2.3.27 Ընդհանուր առմամբ, պարտատոմսերից եկամուտ ստացվում է հետևյալ տեսքով. 

1. Տոկոսային եկամուտ (պարտատոմսերի դիմաց ստացվող տոկոս), 

2. Կապիտալի հավելաճ (ձեռք բերումից հետո պարտատոմսի գնի աճ, իսկ կապիտալի 

հավելաճը հաշվարկվում է, որպես մինչև մարումը վաճառքի և ձեռք բերման գնի դրական 

տարբերություն)։ 

2.3.28 Շահութահարկ վճարող են համարավում ՀՀ տարածքում գործող ռեզիդենտ և ոչ 

ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք։ Հարկվող շահույթը հարկատուի՝ ՀՀ հարկային 

օրենսգրքով /ՀՀ հարկային օրենսգիրք, հոդված 104/ սահմանված համախառն եկամտի և  

սահմանված նվազեցումների /ՀՀ հարկային օրենսգիրք, հոդված 110/ դրական 

տարբերությունն է։ Ներկայումս շահութահարկի դրույքը կազմում է հարկվող շահույթի 

20%։ Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց շահութահարկի դրույքաչափը 

պարտատոմսերում ներդրումներից ստացված եկամտի (տոկոսներ, կապիտալի 
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հավելաճ) համար կազմում է 10%։ Բանկի պարտատոմսերում ոչ ռեզիդենտ 

իրավաբանական անձ ներդրողների համար Բանկը հանդիսանում է հարկային 

գործակալ։ 

2.3.29 Եկամտային հարկ վճարող են համարվում ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական 

անձիք։ Ռեզիդենտությունը սահմանվում է ՀՀ օրենսդրությամբ։ Հարկվող եկամուտը 

հաշվարկվում է, որպես ֆիզիկական անձի՝ ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված 

համախառն եկամտի /ՀՀ հարկային օրենսգիրք, հոդված 141/ և սահմանված 

նվազեցումների /ՀՀ հարկային օրենսգիրք, հոդված 147/ դրական տարբերություն։ 

Ֆիզիկական անձանց համար պարտատոմսերից ստացված միայն տոկոսային եկամուտն 

է ենթակա հարկման, իսկ հարկման դրույքաչափը ներկայումս սահմանված է 10%։ 

Բանկի պարտատոմսերում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ ներդրողների 

համար Բանկը հանդիսանում է հարկային գործակալ։ 

2.4  Առաջարկի ժամկետները և պայմանները 
2.4.1 Առաջարկի պայմանները, առաջարկի վիճակագրությունը, ակնկալվող 

ժամանակացույցը և այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են առաջարկից 
օգտվելու համար 

2.4.1.1 Բանկի կողմից թողարկվող պարտատոմսերի ծավալը կազմում է՝ 
10,000,000.00 (տասը միլիոն) ԱՄՆ դոլար, 100,000 (մեկ հարյուր հազար) հատ 

պարտատոմս, յուրաքանչյուրը 100.00 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար անվանական 

արժեքով, 

2.4.1.2 Պարտատոմսերը տեղաբաշխվում են հրապարակային տեղաբաշխման միջոցով, սույն 

Ազդագրի 2.4 բաժնում սահմանված կարգով։ 
2.4.1.2.1 Պոտենցիալ ներդրողները կարող են մասնակցել հրապարակային 

տեղաբաշխմանը (օգտվել առաջարկից) համապատասխան հայտը /Հավելված 1/ 

(Այսուհետ` Հայտ) Բանկ ներկայացնելու միջոցով: 
2.4.1.2.2 Պարտատոմսերի առաջարկի սկիզբ (Հայտերի ընդունման սկիզբ)՝ ՀՀ ԿԲ կողմից 

պարտատոմսերի Ազդագրի գրանցմանը հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը 

ժամը 10:00-ից:  
2.4.1.2.3 Պարտատոմսերի առաջարկի ավարտ (Հայտերի ընդունման ավարտ)՝ 

Պարտատոմսերի առաջարկի առաջին օրվան հաջորդող երեսուներորդ օրը 

ներառյալ ժամը 16:30: 
2.4.1.3 Պարտատոմսերի թողարկման օրը`  

ՀՀ ԿԲ կողմից պարտատոմսերի Ազդագրի գրանցմանը հաջորդող չորրորդ 

աշխատանքային օրը, 

2.4.1.4 Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ժամանակահատված` 

Պարտատոմսերի առաջարկի սկիզբ՝ ՀՀ ԿԲ կողմից պարտատոմսերի ազդագրի 

գրանցմանը հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը: 

 Պարտատոմսերի առաջարկի ավարտ՝ Պարտատոմսերի առաջարկի առաջին 

օրվան հաջորդող երեսուներորդ օրը ներառյալ: Եթե պարտատոմսերն ամբողջությամբ 

տեղաբաշխվում են մինչև այդ ամսաթիվը, ապա առաջարկի իրականացման ավարտի 

օր է համարվում այն օրը, երբ վաճառվել է վերջին պարտատոմսը:  

 Պարտատոմսերի թողարկման և առաջարկի/հրապարակային տեղաբաշխման առաջին 

օրը համընկնում են:  

Առաջարկի առաջին օրվանից/ առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ Բանկն այդ մասին 

տեղեկատվությունը հրապարակում է իր պաշտոնական կայքում: Վերջինս նշված 
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տեղեկությունը կարող է հրապարակել/տարածել նաև այլ միջոցներով 

 
2.4.1.5 Ներդրողները կարող են Պարտատոմսերի Ազդագրին ծանոթանալ Բանկի 

գործունեության վայրից (հասցեն` ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վ.Սարգսյան 10, ինչպես նաև 

Բանկի ինտերնետային կայքից www.armswissbank.am հասցեով: 
2.4.1.6 Պարտատոմսերումներդրում իրականացնել ցանկացող ֆիզիկական և/կամ 

իրավաբանական անձինք.  
2.4.1.6.1 Կարող են մասնակցել հրապարակային տեղաբաշխմանը միայն սույն բաժնով 

սահմանված կարգով Պարտատոմսեր ձեռք բերելու նպատակով Բանկի կողմից 

սահմանված ձևով Հայտը պատշաճ կերպով լրացնելու և Բանկ ներկայացնելու 

միջոցով: 
2.4.1.6.2 Հայտերը կարող են ներկայացվել տեղաբաշխման ժամկետի ցանկացած աշխա-

տանքային օրվա ընթացքում` թղթային տարբերակով, էլեկտրոնային կապի 

միջոցներով ժամը 10:00-17:00-ն ընկած ժամանակահատվածում, 
2.4.1.6.3 Թղթային տարբերակով Հայտը ներկայացնելու դեպքում Ներդրողը Բանկում 

պատշաճ ձևով լրացնում և ներկայացնում է Հայտը Բանկի՝ հաճախորդների 

սպասարկման համար պատասխանատու ստորաբաժանում, 
2.4.1.6.4 Էլեկտրոնային կապի միջոցներով ներկայացվող Հայտը պետք է Ներդրողի կողմից 

ուղարկվի հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ investments@armswissbank.am, կամ 

ֆաքսիմիլային կապի միջոցով՝ (010) 54-06-27 հեռախոսահամարով: 

2.4.1.6.5 Պարտատոմսերի փաստացի ձեռքբերումն իրականացվում է Ներդրողի կողմից 

Հայտում նշված ծավալով Պարտատոմսեր ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ 

դրամական միջոցները (որը որոշվում է հետևյալ ձևով` Պարտատոմսերի 

ձեռքբերվող քանակ բազմապատկած գին` հաշվարկված սույն Ազդագրի 2.3.18 

կետում սահմանված բանաձևով) Բանկում այդ նպատակով բացված` 

2500039300060201 USD տարանցիկ հաշվին մուտքագրելուց հետո: 

2.4.1.7 Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գումարները 2.4.1.6.5 կետում 

նշված հաշվին մուտքագրվում են անկանխիկ, ֆիզիկակական անձանց կողմից 

նաև կանխիկ եղանակով: Կանխիկ եղանակով գումարները մուտքագրելու 

դեպքում Ներդրողը Հայտին կից Բանկ է ներկայացնում նաև անձը հաստատող 

փաստաթուղթ, ինչպես նաև /եթե տվյալ ներդրողը չի հանդիսանում Բանկի 

հաճախորդ/ հայտում նշում է այլ բանկում ունեցած համապատասխան արժույթով 

հաշվի համար սույն Ազդագրի 2.4.1.17 կետում նշված դեպքերի համար: 

Անկանխիկ եղանակով գումար փոխանցելու դեպքում Ներդրողը Հայտին կից 

պարտավոր է ներկայացնել նաև ձեռք բերման ենթակա Պարտատոմսերի դիմաց 

վճարումը հավաստող փաստաթուղթ, ինչպես նաև անձը հաստատող 

փաստաթղթի պատճենը, եթե տվյալ Ներդրողը Բանկի հաճախորդ չի 

հանդիսանում: 

2.4.1.8 Եթե Ներդրողի կողմից համապատասխան դրամական միջոցները 2.4.1.6.5 կետում 

նշված տարանցիկ հաշվին մուտքագրվել են մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա 

ժամը 16:00, ապա այդ դրամական միջոցները մուտքագրված կհամարվեն տվյալ 

աշխատանքային օրը, իսկ եթե համապատասխան գումարները մուտքագրվել են 

տվյալ աշխատանքային օրվա ժամը 16:00-ից հետո, ապա դրանք մուտքագրված 

կհամարվեն մուտքագրմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը և 

համապատասխան պարտատոմսերի տեղաբաշխման գինը կորոշվի այդ օրվա 

հաշվարկով: Ընդ որում, եթե Հայտում նշված Պարտատոմսերի ձեռքբերման 
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համար անհրաժեշտ գումարը 2.4.1.6.5 կետում նշված հաշվին մուտքագրվում է 

մաս առ մաս, ապա Հայտի համապատասխան դրամական միջոցների մուտ-

քագրման ժամ կհամարվի դրամական միջոցների վերջին մասի մուտքագրման 

ժամը: 

2.4.1.9 Բանկը մերժում է Բանկի սույն բաժնով սահմանված կարգից շեղումներով 

ներկայացված Հայտերի կատարումը: 

2.4.1.10 Հայտերը բավարարվում են ըստ 2.4.1.6.5 կետում նշված հաշվին Հայտերի 

համապատասխան գումարների մուտքագրման հերթականության: Եթե 

տեղաբաշխման որևէ օրվա ընթացքում միևնույն ժամին ներկայացված Հայտերում 

նշված Պարտատոմսերի ծավալը գերազանցում է չվաճառված պարտատոմսերի 

ծավալին, ապա` Հայտերը բավարարվում են համամասնորեն` ըստ Հայտերի 

ծավալների: Ընդ որում` եթե առաջանում են ոչ ամբողջական պարտատոմսեր, 

ապա դրանք ենթակա են կլորացման թվաբանական կլորացման եղանակով: 

Չբավարարված/մասնակի բավարարված Հայտերի համապատասխան դրամական 

միջոցները Բանկի կողմից ենթակա են վերադարձման երեք աշխատանքային 

օրվա ընթացքում` Հայտերում Ներդրողի կողմից նշված բանկային հաշվին 

փոխանցելու միջոցով: 

2.4.1.11 Բանկը 2.4.1.6.5 կետում նշված տարանցիկ հաշվին գումարի մուտքագրման օրվա 

ընթացքում համապատասխան տեխնիկական միջոցների օգնությամբ 

«Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ (այսուհետ նաև` ՀԿԴ) է ներ-

կայացնում Թողարկողի թողարկման հաշվից Պարտատոմսերի փոխանցման 

հանձնարարագիր` ՀԿԴ-ի կանոններով սահմանված կարգով: 

2.4.1.12 Տեղաբաշխման ընթացքում ներդրողները պարտատոմսերով կատարված գոր-

ծարքների վերաբերյալ տեղեկություններ կարող են ստանալ Բանկից կամ այն 

Հաշվի օպերատոր հանդիսացող կազմակերպությունից, որի հետ Ներդրողն ունի 

կնքած համապատասխան պայմանագրեր (որտեղ բացված է տվյալ ներդրողի 

արժեթղթերի հաշիվը): 

2.4.1.13 Ներդրողը կարող է հետկանչել նախկինում ներկայացված Հայտը 

համապատասխան դիմում /Հավելված 2/ ներկայացնելու միջոցով` եթե տվյալ 

Հայտը մասնակի կամ ամբողջությամբ չի բավարարվել և տվյալ Հայտի հիման վրա 

գործարք չի կատարվել: 

2.4.1.14 Հայտի հետկանչման դիմումը բավարարելու արդյունքում Ներդրողին 

վերադարձման ենթակա գումարը, Հայտում կամ Դիմումի մեջ նշված հաշվին 

փոխանցվում կամ կանխիկ տրամադրվում է Դիմումը ներկայացնելու օրվան 

հաջորդող առավելագույնը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

2.4.1.15 Տեղաբաշխումը չեղյալ ճանաչվելու դեպքում Ներդրողների գումարները վերա-

դարձվում են տեղաբաշխման չեղյալ ճանաչելու պահից 3 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում` անկանխիկ եղանակով (Հայտերում նշված բանկային հաշիվներին 

փոխանցելու միջոցով):  

2.4.1.16 Տեղաբաշխման ողջ ընթացքում, յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար, 

2.4.1.6.5 կետում նշված տարանցիկ հաշվին հավաքագրված ողջ գումարը կարող է 

ազատ  տնօրինվել Բանկի կողմից: 

2.4.1.17 Ազդագրի 2.4.1.10. և 2.4.1.15. կետերով սահմանված դեպքերում գումարների հետ 

փոխանցումը Բանկն իրականացնում է իր հաշվին: 

2.4.1.18 Հրապարակային տեղաբաշխումը սկսելու պահից յուրաքանչյուր 30-րդ օրվա 

ավարտից հետո ոչ ուշ, քան 15-րդ օրը, ինչպես նաև տեղաբաշխման ավարտից 
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հետո՝ 30 օրվա ընթացքում, Բանկը պարտավոր է Կենտրոնական բանկ 

ներկայացնել հաշվետվություն՝ տեղաբաշխման ընթացքի և արդյունքների մասին` 

Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ձևով և 

կարգով: Նշված տեղեկատվությունը հրապարակվելու է նաև Բանկի 

ինտերնետային կայք Էջում` www.armswissbank.am հղումով: 

2.4.1.19 Հրապարակային առաջարկից օգտվելու նախապատվության իրավունք 

սահմանված չէ:     

2.4.2    Տեղաբաշխման պլանը 
2.4.2.1 Սույն փաստաթղթով ներկայացվող առաջարկն ուղղված է ներդրողների բոլոր 

խմբերին` հանրությանը, ինստիտուցիոնալ ներդրողներին և այլն, 
2.4.2.2 Ներդրողն իր կողմից ներկայացված Հայտի բավարարման մասին տեղեկանում է 

Բանկից, մինչև Հայտի ներկայացման աշխատանքային օրվա ավարտը հնարավոր 

սեղմ ժամկետներում: 
  

2.4.3      Առաջարկի գինը 
2.4.3.1 Պարտատոմսերի լրիվ գինը յուրաքանչյուր մեկ հատ պարտատոմսի դիմաց 

/հրապարակային տեղաբաշխման ողջ ընթացքում Պարտատոմսերը վաճառվում 

են անվանական արժեքով, գումարած կուտակված արժեկտրոնը ըստ 

յուրաքանչյուր օրվա/:  

2.4.3.2 Պարտատոմսերի գինը հաշվարկվում է սույն Ազդագրի 2.3.17 կետում սահմանված 

բանաձևով:  

2.4.3.3 Հայտեր ընդունելու համար որևէ ծախս Բանկի կողմից նախատեսված չէ: 
2.4.4     Տեղաբաշխումը 
2.4.4.1 Սույն փաստաթղթով առաջարկվող պարտատոմսերի տեղաբաշխման համար 

նախատեսված չէ երաշխավորված տեղաբաշխում:  
2.4.4.2 Սույն Ազդագրով նախատեսված պարտատոմսերի տեղաբաշխումն 

իրականացնում է Բանկը:  
  
 

2.5  Առևտրին  թույլտվություն և առևտրի կազմակերպումը 
 

2.5.1 Սույն փաստաթղթում ներկայացված պարտատոմսերի տեղաբաշխման ավարտից հետո 

մեկ ամսվա ընթացքում (հնարավոր սեղմ ժամկետներում) Բանկը դիմելու է Բորսա 

տեղաբաշխված պարտատոմսերը կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրելու 

համար։ Բորսան կարող է չբավարարել Բանկի հայտը։ Այս դեպքում թողարկումը 

համարվում է չեղյալ և Պարտատոմսերի սեփականատերերին հետ են վերադարձվում 

համապատասխան գումարները Ազդագրի 2.4.1.17 կետում սահմանված կարգով: 

2.5.2 Երկրորդային շուկայում սույն Ազդագրի շրջանակներում տեղաբաշխվող 

Պարտատոմսերի  իրացվելիությունն ապահովելու նպատակով Բանկը նախատեսում է 

կնքել Շուկա ստեղծողի ծառայությունների մատուցման պայմանագիր նման 

ծառայություններ մատուցող իրավաբանական անձի/անձանց հետ: 

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ 

2.5.3 Պարտատոմսերի մասին տեղեկությունների մասում ներկայացված տեղեկությունների 

հետ կապված խորհրդատու հանդես չի եկել։ 

2.5.4 Պարտատոմսերի մասում ներկայացված տեղեկությունները Բանկի արտաքին աուդիտ 
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իրականացնող անձի կողմից աուդիտի չի ենթարկվել։ 

2.5.5 Պարտատոմսերի մասին տեղեկությունների մեջ երրորդ անձից ստացված 

տեղեկատվություն չկա։ 

2.5.6 Բանկին և թողարկվող պարտատոմսերին վարկանիշ չի շնորհվել։ 

 

 

 

3 ԲԱՆԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

3.1 Անկախ աուդիտորները 
 

3.1.1 Բանկի 2016 և 2017 թվականների անկախ աուդիտորական ստուգումն իրականացվել  է 

«Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ աուդիտորական կազմակերպության կողմից։ «Գրանթ Թորնթոն» 

ՓԲԸ-ն հանդիսանում է «Գրանթ Թորնթոն Ինտերնեյշնալի» անդամ։ «Գրանթ Թորնթոն» 

ՓԲԸ-ի հասցեն է` ՀՀ ք. Երևան 0012, Վաղարշյան 8/1 հեռ.` +374 10 26-09-54, 

ինտերնետային կայքի հասցեն է` www.gta.am։ 

Կազմակերպության տնօրեն-բաժնետեր է հանդիսանում Գագիկ Գյուլբուդաղյանը։ 

2016թ. սեփտեմբերի 27-ին Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի կողմից 

որպես Բանկի 2016-18թթ. գործունեության աուդիտն իրականացնող աուդիտորական 

կազմակերպություն է ընտրվել «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ն։  Աուդիտի նպատակն է ձեռք 

բերել բավարար երաշխիքներ` համոզվելու համար, որ ֆինանսական 

հաշվետվությունները զերծ են էական անճշտություններից։ «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ի 

եզրակացությունները ներկայացված են կից Հավելվածներում: Նախորդող վերջին 3 

տարվա ընթացքում Բանկի աուդիտն իրականացրած անձի կողմից աշխատանքից 

հրաժարման դեպք չի եղել։ 

3.1.2 Վերջին երեք տարիների ընթացքում Բանկի աուդիտն իրականացնող անձի 

փոփոխություն և հեռացում չի եղել: 

 

3.2  Ռիսկային գործոններ 
3.2.1 Ցանկացած տնտեսվարող սուբյեկտի, այդ թվում` Բանկի պարտատոմսերում 

ներդրումները կապված են որոշակի ռիսկերի հետ։ Ներդրողը պետք է ուշադիր դիտարկի 

ներքո շարադրած ռիսկերի ամփոփ նկարագրությունը և սույն փաստաթղթում տեղ գտած 

բոլոր այլ տեղեկությունները մինչև առաջարկվող պարտատոմսերի գնելու որոշումն 

ընդունելը։ Ներդրողը պետք է գիտակցի, որ նկարագրված ռիսկերը ոչ բոլոր ռիսկերն են, 

որոնք Բանկը կարող է երբևէ կրել։ Բանկը բացահայտել է միայն այն ռիսկերը, որոնք 

համարել է էական։ Ենթադրաբար կարող են լինել լրացուցիչ ռիսկեր, որոնք Բանկն այժմ 

չի համարում էական, կամ որոնք ներկայումս հայտնի չեն նրան, և ցանկացած այդպիսի 

ռիսկ կարող է հանգեցնել ներդրողի կողմից ներդրված գումարի մասնակի կամ 

ամբողջական կորստին։ 

3.2.2 Բանկի գործունեությանն առնչվող հիմնական ռիսկերն են.  

 Վարկային ռիսկ: Վարկային ռիսկը Բանկի վարկառուների կողմից իրենց 

պայմանագրային պարտավորությունների ժամանակին և ամբողջական չկատարելու 

ռիսկն է, որը կարող է հանգեցնել բանկի շահույթի և/կամ կապիտալի նվազմանը: 

Վարկային ռիսկը կապված է վարկերի և պարտքային այլ գորիքների տրամադրման, 

ինչպես նաև պարտքային արժեթղթերում ներդրումների հետ: Նշված ռիսկը 

կառավարելու համար Բանկը սահմանել է վարկային ռիսկի կենտրոնացման 
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սահմանաչափեր առանձին փոխառուների և նրանց փոխկապակցված խմբերի, 

տնտեսության ճյուղերի և աշխարհագրական վայրերի նկատմամբ:  

Բանկի վարկային պորտֆելի կառուցվածքն ըստ ռիսկի դասերի հետևյալն է. /աղյուսակը  

լրացված է ԿԲ ներկայացվող ձև 06 "Վարկային ներդրումների, դեբիտորական և 

ինվեստիցիոն արժեթղթերի վերաբերյալ" հաշվետվությունից/ 

 

Հազար ՀՀ դրամ 

Հաճախորդներին տրված վարկեր և 

փոխատվություններ 

 

2018/06/30

 

2017/31/12

 

2016/31/12 

 

2015/31/12

Ստանդարտ 63,243,521 59,268,253 43,431,977 34,830,254 

Հսկվող 477,505 832,169 2,139,527 1,883,564 
Ոչ ստանդարտ 2,411,377 1,484,400 134,491 470,755 
Կասկածելի 158,927 277,871 369,964 278,715 
Ընդամենը վարկեր և փոխատվություններ 66,291,330 63,441,410 46,075,959 37,463,288
Հնարավոր կորուստների պահուստ 1,355,111 (1,578,717) (1,302,804) (1,164,364)
Խնդրահարույց վարկեր/Վարկային պորտֆել 3.65% 4.09% 5.74% 7.03% 

 

 Իրացվելիության ռիսկ: Իրացվելիության ռիսկը Բանկի կողմից իր 

պարտավորությունները ժամանակին և ամբողջական կերպով չկատարելու ռիսկն է, որը 

կարող է առաջանալ ակնկալվող դրամական հոսքերի չստացման, անակնկալ 

կորուստների, օրեսդրական փոփոխությունների և այլ պատճառներով: Իրացվելիության 

կառավարումը պահանջում է հաշվի առնել իրացվելի ակտիվների այն մակարդակը, որն 

անհրաժեշտ է պարտավորույթւոնները մարելու համար ըստ ժամկետների, ապահովել 

ֆինանսավորման տարբեր աղբյուրների հնարավորությունը և վերահսկել հաշվեկշռային 

իրացվելիության նորմատիվները կանոնակարգային պահանջներին համապատասխան: 

Իրացվելիության ռիսկի կառավարման նպատակով Բանկն իր միջոցների մի մասը 

ներդնում է բարձր իրացվելի ակտիվներում, ինչպես նաև հնարավորինս 

համապատասխանեցնում է ակտիվների և պարտավորությունների մարման 

ժամկետներն ու ծավալները և իրականացնում դրամական հոսքերի պարբերական 

մոնիթորինգ: Սթրես թեստերը ցույց են տալիս, որ ի հաշիվ իրացվելիության 

նորմատիվների բարձր մակարդակի (Ն21 և Ն22 նորմատիվները կազմում են 62% և 743% 

նախատեսված 15% և 60%-ի փոխարեն), ֆիզիկական անձանց կողմից ժամկետային 

ավանդների 50%-ի հետ պահանջումը կունենա համապատասխանաբար ընդամենը 1.3% 

և 40%-ի ազդեցություն 

 Տոկոսադրույքի ռիսկ: Տոկոսադրույքի ռիսկը Բանկի` կորուստներ կրելու 

հավանականություն է շուկայական տոկոսադրույքների անբարենպաստ 

փոփոխությունների հետևանքով: Նշված ռիսկի զսպման նպատակով Բանկում 

վերահսկվում է և պարբերապար վերանայվում է ակտիվների գնագոյացման 

գործընթացը: Բանկում տոկոսադրույքի կառավարման նպատակով կիրառվում են 

բազիսային, եկամտաբերության կորի փոփոխության և ժամկետային 

անհամապատասխանության ռիսկերի գծով վերլուծություններ: Սթրես թեստերը ցույց են 

տալիս, որ տոկոսադրույքների 1% անբարենպաստ աճի դեպքում Բանկի կորուստը չի 

գերազանցի Բանկի կապիտալի 0.7%-ը: 

 Արտարժութային ռիսկ: Արտարժութային ռիսկն այն ռիսկն է, որ ֆինանսական 

գործիքների արժեքը կտատանվի արտարժույթի փոխարժեքներում փոփոխությունների 

հետևանքով: Արտարժութային ռիսկի զսպման նպատակով Բանկը սահմանել է 



31 
 

արտաժությաին դիրքերի ներիքն առավելագույն սահմանաչափեր և իրականացնում է 

դրանց պահպանման օրական վերահսկողություն: Ներքին սահմանաչափերի 

պահպանման նպատակով Բանկն օգտագործում է նաև հեջավորման ռազմավարություն: 

Փակ դիրքերի քաղաքականության պայմաններում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի նույնիսկ 

22% տատանման դեպքում Բանկի կորուստները չեն գերազանցի կապիտալի 0.8%-ը 

 Գործառնական ռիսկ: Գործառնական ռիսկը ներքին գործընթացների և 

համակարգերի ոչ համարժեքության կամ խափանումների, ինչպես նաև մարդկանց և 

արտաքին գործոնների անբարենպաստ ազդեցության արդյունքում կորուստների 

առաջացման հավանականությունն է: Գործառնական ռիսկերը բավական տարաբնույթ 

են և կարող են պայմանավորված լինել ինչպես տեխնիկական միջոցների խափանմամբ, 

այնպես և մարդկային գործոններով։ Տեխնիկական միջոցների խափանման հետ կապված 

ռիսկերից Բանկի համար առավել մեծ նշանակություն ունեն տվյալների բազայի 

ամբողջական պահպանմանը վտանգող ռիսկերը։ Այս առումով Բանկը իրականացնում է 

տվյալների բազայի պարբերաբար արխիվացում, որոնց կրկնօրինակները պահվում են 

ինչպես Բանկի սերվերների և համակարգիչների մեջ, այնպես և արտաքին կրիչների 

վրա։ Ընդ որում, արտաքին կրիչները պահվում են ինչպես Բանկի տարածքում` 

չհրկիզվող պահարանում, այնպես և Բանկի տարածքից դուրս։ Մարդկային գործոններով 

պայմանավորված ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով Բանկում ներդրված է ներքին 

հսկողության համակարգ, ինչի տար են հանդիսանում գործարքների կրկնակի 

ստուգումը և առնվազն երկու անձի կողմից հաստատումը: Գործառնական ռիսկի 

նույնականացման և գնահատման հիմնական գործիքներն են ներքին/արտաքին 

աուդիտորների բացահայտումները, տիպաբանությունները, գործարար գործընթացների 

գծապատկերումը, ինքնագնահտումը, ռիսկի ցուցիչները (ռիսկի ցուցիչների օրինակներ 

են արագ աճը, նոր ծառայությունները, սխալների և թերացումների քանակը, 

համակարգերի խափանումների քանակը, բողոքների հաճախականությունը, 

աշխատակիցների հոսունությունը և այլն)և այլն: 

 Օրենսդրական դաշտի փոփոխությունների ռիսկ: Օրենսդրական դաշտի 

փոփոխությունների ռիսկերի առաջացման աղբյուր կարող են հադիսանալ 

օրենսդրության փոփոխությունները, որոնք կարող են ազդել ինչպես Բանկի 

գործունեության, այնպես էլ շուկայում տիրող իրավիճակի վրա: Բանկային 

գործունեությունը պետական կառավարման մարմինների կողմից լիցենզավորման 

կարգավորման ենթակա գործունեություն է։ Բանկային գործունեության ոլորտում 

պետական կարգավորման նպատակը հանդիսանում է ներդրողների և հաճախորդների 

իրավունքների պաշտպանությունը, որն իրականացվում է տնտեսական գործունեության 

նորմատիվների և բանկային ռիսկերի կառավարման համակարգերի սահմանմամբ։ Դա 

նշանակում է, որ հնարավոր են պետական կարգավորման հետ կապված 

փոփոխություններ, որոնք կարող են էապես ազդել Բանկի գործառնությունների վրա և 

անգամ բացասաբար ազդել ֆինանսական ցուցանիշների վրա։ 

 Մրցակցային ռիսկ: Մրցակցային ռիսկն առաջանում է ՀՀ բանկային 

ծառայությունների շուկայում անընդհատ սրվող մրցակցության պայմաններում: ՀՀ-ում 

բանկային ծառայությունների շուկան խիստ մրցակցային է և Բանկն, իր մրցակցային 

դիրքերն ամրապնդելու առումով, հետևողականորեն առաջնորդվում է կորպորատիվ 

կառավարման սկզբունքներով, իրականացնում է իր կառավարման համակարգի 

ինստիտուցիոնալ համակարգված բարեփոխումներ, ներդնում է բանկային ինովացիոն 
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առաջավոր տեխնոլոգիաներ, բարձրացնում է մատուցովող ծառայությունների որակն ու 

մատչելիությունը:  

3.2.3 Վերը նշված ռիսկերից բացի Թողարկողը կարող է բախվել նաև այլ ռիսկերի հետ, որոնք 

Բանկը սույն փաստաթղթում նշելու համար էական չի համարել։ 

3.2.4 Գիտակցելով վերը նշված ռիսկերը և մշտապես գնահատելով գործունեության 

միջավայրի փոփոխություններն ու դրանցով պայմանավորված մարտահրավերները՝ 

Բանկը պատրաստ է իրականացնելու այլընտրանքային ռազմավարություններ` 

նպատակ ունենալով նվազագույնի հասցնել իր գործունեության վրա դրանց բացասական 

ազդեցությունն ու ապահովել հիմնական թիրախային ցուցանիշների կատարումը։ 

3.3  Տեղեկատվություն Բանկի մասին 
Բանկի պատմությունը և զարգացումը. 

3.3.1 Բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումն է 

հայերեն` «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ։ 

ռուսերեն` ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АРМСВИСБАНК”. 

անգլերեն` “ARMSWISSBANK” CLOSED JOINT STOCK COMPANY. 

Բանկի  կրճատ ֆիրմային անվանումն է 
հայերեն` «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ 
ռուսերեն` ЗАО “АРМСВИСБАНК” 
անգլերեն` “ARMSWISSBANK” CJSC  

3.3.2 Բանկը հիմնադրվել է Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ ՀՀ) օրենսդրության 

շրջանակներում 2004թ. սեպտեմբերի 15-ին որպես փակ բաժնետիրական ընկերություն։ 

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկում 2004թ-ի հոկտեմբերի 

7-ին: Բանկի պետական գրանցման վկայականի համարն է  N 0476: 2005թ. փետրվարի 25-

ին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ին տրամադրվել է բանկային գործունեության թիվ 84 

լիցենզիան։ 

Բանկի ապրանքային նշանն է՝       

 

որը գրանցվել է ՀՀ մտավոր սեփականության գործակալության կողմից 25.08.2005թ.: 

3.3.3 ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ը հիմնադրման օրվանից ի վեր, 10 տարուց ավել, ծավալում է 

գործունեություն ՀՀ բանկային շուկայում: Բանկի հիմնադիր և հիմնական բաժնետերն է 

հանդիսանում շվեյցարական ժամացույցների «Ֆրանկ Մյուլլեր Ուոչլանդ» ընկերության 

հիմնադիր, սեփականատեր և գործադիր տնօրեն, հայազգի գործարար Վարտան  

Սիրմակեսը: 

3.3.4 Բանկի պետական գրանցման վայրն է`  

ՀՀ, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10։ 

Բանկի պետական գրանցման համարն է 26։ 

Բանկի գտնվելու վայրն է` 

ՀՀ, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10, 

Կապի միջոցները` 

հեռ. (37410) 58-44-19, (37410) 52-95-93 

ֆաքս (37410) 54-07-28 

էլ. փոստ info@armswissbank.am, 
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ինտերնետային կայք` www.armswissbank.am։ 

Բանկի հիմնադրման երկիրը` Հայաստանի Հանրապետություն։ 

3.3.5 Բանկը մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ չունի։ 

3.3.6 Ներքոնշյալ աղյուսակում ներկայացվում են Բանկային գործունեության վերահսկման 

նպատակով ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված տնտեսական նորմատիվների, մասնավորապես, 

պոտենցիալ ներդրողների կողմից Բանկի իրացվելիության մասին գնահատական տալու 

համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝ 

 
Նորմատիվի անվանումը ՀՀ ԿԲ-ի 

սահմանած 
նորմատիվի 
թույլատրելի 
մեծություն

Նորմատիվի 
փաստացի 
մեծություն 
31.12.2015թ. 

Նորմատիվի 
փաստացի 
մեծություն 
31.12.2016թ. 

Նորմատիվի 
փաստացի 
մեծություն 
31.12.2017թ. 

Նորմատիվի 
փաստացի 
մեծություն 
30.06.2018թ. 

Բանկի բարձր 

իրացվելի ակտիվների 
և ընդհանուր 
ակտիվների 
գումարների միջև 
նվազագույն 
հարաբերակցությունը 

Նվազագույնը 
15% 

41.59% 53.35% 58.64% 60.72% 

Բանկի բարձր 
իրացվելի ակտիվների 
և ցպահանջ 
պարտավորությունների 
միջև նվազագույն 
հարաբերակցությունը 

Նվազագույնը 
60% 

263.05% 494.25% 462.71% 607.73% 

 

 

3.4 Բիզնեսի նկարագիրը 
 
Հիմնական գործունեություն 
 

3.4.1 Բանկն իրականացնում է օրենքով և այլ իրավական ակտերով բանկերին թույլատրված 

ֆինանսական գործառնություններ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ 

միջազգային ֆինանսական շուկաներում: 

3.4.2 Բանկը ֆինանսական գործառնություններն իրականացնում է ինչպես ՀՀ դրամով, 

այնպես էլ արտարժույթով: 

3.4.3 Բանկն իր գործունեությունն իրականացնում է կորպորատիվ և ներդրումային 

ուղղություններով՝ ներդնելով միջազգային բանկային համակարգում ընդունված 

փրայվիթ բանկային տեխնոլոգիաները և ձեռնպահ մնալով զանգվածային 

ծառայությունների մատուցումից: 

3.4.4 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկն ունի թղթակցային նոստրո հաշիվներ 9 

բանկում, որից 6-ը ոչ ռեզիդենտ են և 6 բանկերի թղթակցային լորո հաշիվներ, որից 1-ը ոչ 

ռեզիդենտ է: Բանկը դեպո հաշիվներ ունի 4 ֆինանսական կազմակերպություններում, 

որից 2-ը արտասահմանյան բանկերում և 2-ը արտասահմանյան ֆինանսական 

ընկերություններում: 

3.4.5 Իր գործունեությունն իրականացնելու համար Բանկը օգտվում է ինչպես միջազգային 

SWIFT վճարային, Bloomberg և Reuters տեղեկատվական, այնպես էլ ՀՀ գործող BankMail և 

CBANet համակարգերից: 
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3.4.6 Բանկը համաձայն իր կողմից որդեգրված ռազմավարության՝ իր հաճախորդներին 

մատուցում է հետևյալ ֆինանսական ծառայությունները. 

 

3.4.6.1 Վարկային ծառայություններ, որոնց մեջ կարելի է առանձնացնել՝ 

Բիզնես վարկերը (փոքր և միջին բիզնեսի ֆինանսավորում, վերականգնվող 

էներգետիկայի, մասնավորապես` ՀԷԿ-երի կառուցման և վերազինման, ինչպես նաև 

այլ նախագծերի ֆինանսավորում, և այլն): Բանկը նախապատվություն է տալիս 

կայացած կորպորատիվ հաճախորդներին, որոնք ունեն կայուն զարգացող բիզնես, 

բարի համբավ գործարար աշխարհում և կառավարման որակյալ համակարգ: Հարկ է 

նշել, որ Բանկը  դեռևս 2006թ.-ից ներգրավված է «Վերականգնվող էներգիայի 

զարգացման ֆինանսավորում» ծրագրում և  հանդիսանում է ՀՀ բանկային 

համակարգի ընդգծված առաջատարներից մեկը: 

Հիփոթեքային վարկեր: Բանկն առաջարկում է հիփոթեքային վարկեր ` ՀՀ 

տարածքում անշարժ գույքի ձեռքբերման, ինչպես նաև վերանորոգման նպատակով: 

Վարկավորումը իրականացվում է ինչպես Բանկի ռեսուրսներով, այնպես 

էլ «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի և «Երիտասարդ ընտանիքին՝ 

մատչելի բնակարան» ծրագրերի շրջանակներում:  

3.4.6.2 Տեղական և միջազգային ֆակտորինգ: Բանկը բանկային համակարգում առաջադեմ և 

նորարար գործիքների ներդնողի ավանդույթ ունի: Մասնավորապես, ներքին ու 

արտաքին ֆակտորինգի ոլորտի զարգացման գործում բանկն ունի լուրջ 

դերակատարություն, ինչը կարելի է համարել ոչ միայն մեր բանկի, այլ նաև ՀՀ 

բանկային համակարգի, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսական շուկայի ձեռքբերումը: 2008թ. 

Բանկն առաջինը տարածաշրջանում, անդամակցեց FCI (Factors Chain International) 

միջազգային ֆակտորինգային ընկերությանը, ինչը հեռանկարային զարգացման 

ուղիներ բացեց Բանկում ֆակտորինգային ծառայությունների զարգացման համար: 

3.4.6.3 Առևտրի Ֆինանսավորման գործիքներ: Առևտրի ֆինանսավորման ոլորտում Բանկի 

հիմնական գործընկերը հանդիսանում է  Վերակառուցման և զարգացման 

Եվրոպական բանկը (ՎԶԵԲ), որի հետ Բանկը համագործակցում է 2010թ.-ից: Առևտրի 

ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում մեկնարկած համագործակցության 

սկզբում   Բանկի համար հաստատված 3 մլն ԱՄՆ դոլար վարկային գիծը 

համագործակցության ընթացքում քառապատկվեց և այժմ կազմում է  12 մլն ԱՄՆ 

դոլար: Բանկի և ՎԶԵԲ-ի միջև  Առևտրի ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում 

երկարատև համագործակցության արդյունքում 2014թ.-ի հուլիսին ՎԶԵԲ-ի կողմից 

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ին շնորհվել է «Հաստատող բանկ»-ի կարգավիճակ, ինչը թույլ կտա 

Բանկին հաստատել արտասահմանյան բանկերի կողմից թողարկվող 

ակրեդիտիվները և երաշխիքները: 

 

3.4.6.4 Գնումների պատվերների ֆինանսավորումը: Այս գործիքը հայաստանյան բանկային 

շուկայում ներդրվել է Բանկի կողմից՝ կորպորատիվ հաճախորդների բազմակողմանի 

սպասարկումն ապահովելու նպատակով: 

 

3.4.6.5 Գործառնություններ արժեթղթերով և ոսկով` 

 Գործառնությունները պետական և կորպորատիվ արժեթղթերով 

 Բրոքերային ծառայություններ 

 Ոսկով գործառնություններ /կանխիկ և անկանխիկ/ 
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 Արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպում հետ կապված 

ծառայությունների մատուցում 

 Պահառուական ծառայությունները, 

 

3.4.6.6 Հաշվարկադրամարկղային ծառայություններ,  

 Ավանդների ընդունում 

 Դրամական փոխանցումներ 

 Միջազգային փոխանցումներ 

 Արտարժութային փոխարկումներ 

 Պահախցիկները և այլն 

 
 

Հիմնական շուկաները 
 

3.4.7 Բանկը, հավատարիմ մնալով իր որդեգրած քաղաքականությանը, շարունակում է 

գործունեություն ծավալել երեք հիմնական ուղղություններով և մասնագիտանալ 

կորպորատիվ, ներդրումային և անհատական (private) բանկային ծառայությունների 

մատուցման ոլորտում՝ իր առջև ունենալով Հայաստանում այդ ուղղությամբ առաջատար 

բանկ դառնալու տեսլականը: 

3.4.8 Բանկն առանձնանում է կորպորատիվ հաճախորդներին առաջարկվող համալիր 

ծառայությունների լայն տեսականիով` սկսած ավանդական բանկային 

ծառայություններից (վճարահաշվարկային, վարկային ծառայություններ, դեպոզիտային 

ճկուն սխեմաներ, առևտրի ֆինանսավորում և  այլն) մինչ ոչ ավանդական բանկային 

ծառայություններ (այլընտրանքային ֆինանսավորում, ֆակտորինգ, ֆորվարդ, սվոփ, 

օպցիոն, ֆինանսական խորհրդատվության մատուցում և այլն): 

3.4.9 Առևտրի ֆինանսավորումը, ֆակտորինգային ծառայությունները, ինչպես նաև 

ապրանքային և ֆինանսական ֆյուչերսները հիմնականում ուղղված են արտահանման և  

ներմուծման ոլորտում գործող հաճախորդներին` նպատակ ունենալով պահպանել 

նրանց մրցունակությունը տեղական, ևմիջազգային շուկաներում, ընձեռելով նոր 

շուկաներ ներթափանցելու հնարավորություն: 2008թ.-ից Բանկն անդամակցում է Factors 

Chain International-ին (Միջազգային ֆակտորինգային ասոցիացիա), ինչը 

հնարավորություն է տալիս Բանկին միջազգային ֆակտորինգային գործառնություններ 

իրականացնել ավելի քան 70 երկրում գտնվող շուրջ 270 անդամ-բանկերի միջոցով: 

3.4.10 Բանկի ռազմավարական ուղղություններից է միջազգային չափանիշներին 

համապատասխան ներդրումային բանկային ծառայությունների մատուցումը: Բանկն իր 

հաճախորդներին առաջարկում է ներդրումային գործիքների բավականին լայն 

տեսականի` ամերիկյան, եվրոպական,  ռուսական ընկերությունների ու ներդրումային 

հիմնադրամների բաժնետոմսեր, դեպոզիտար ստացականներ, պետական ու 

կորպորատիվ պարտատոմսեր, ապրանքային ֆյուչերսներ, օտարերկրյա արժեթղթերով 

ռեպո մարժինալ գործառնություններ, կանխիկ ու անկանխիկ ոսկով գործառնություններ 

և այլն: 

3.4.11 Ֆինանսավորման  ածանցյալ գործիքների միջոցով Բանկի հաճախորդներն առավել 

արդյունավետ կարող են իրականացնել իրենց ռիսկերի դիվերսիֆիկացումը, ինչպես նաև 

դրամական հոսքերի կառավարումը: 

3.4.12 Ժամանակակից շուկաների նորանոր մարտահրավերներին դիմագրավելու, ինչպես նաև 

ներդրումային նախագծեր մշակելու և իրագործելու համար Բանկն իր կորպորատիվ 
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հաճախորդներին առաջարկում է արժեթղթերի թողարկման ու տեղաբաշխման 

կազմակերպման ծառայություններ: 

3.4.13 Բանկը, լինելով առաջատարներից ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկայում և 

հանդիսանալով ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկայի Գործակալ, իրականացնում է 

շուկա ստեղծողի (մարքեթ-մեյքեր) գործառույթներ` նպաստելով արժեթղթերի 

հայաստանյան շուկայի իրացվելիության բարձրացմանը: Բանկը շարունակում է իր 

ակտիվ մասնակցությունը ՀՀ արժեթղթերի շուկայի ֆինանսական միջնորդության 

ոլորտի օրենսդրական դաշտի բարեփոխումներին վերաբերող նախաձեռնություններին: 

3.4.14 Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է անհատականացված (tailor-made) 

պրոդուկտների փաթեթ` արժեթղթերի անհատական, կոլեկտիվ և այլ տիպի 

պորտֆելների ձևավորում, բրոքերային ու պահառուական ծառայություններ, 

ներդրումային գործառնությունների վերաբերյալ խորհրդատվության մատուցում: 

Ճկունությունը հաճախորդների հետ աշխատելիս կարևոր գործոն է Բանկի առաջանցիկ 

զարգացման ապահովման  «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» բրենդի առաջմղման գործում: 

3.4.15 Բանկն իր հաճախորդների հետ ձևավորում է երկարատև ու գործընկերային 

հարաբերություններ, որոնց հիմքում ընկած են սերտ ու փոխշահավետ 

համագործակցությունը: Հմուտ և փորձառու անձնակազմի շնորհիվ Բանկը 

բացահայտում է հաճախորդների կարիքները և ժամանակին տալիս բարձրակարգ 

ֆինանսական լուծումներ: 

3.4.16 Բանկը մշտապես իրականացնում է մրցակցային դիրքի վերլուծություններ, շուկայում 

գործող ծառայությունների պայմանների և տոկոսադրույքների ուսումնասիրություններ: 

ՀՀ բանկային համակարգում Բանկը տարբերվում է ՀՀ այլ առևտրային բանկերից՝ իր 

գործունեությունը կորպորատիվ, ներդրումային և փրայվիթ բանկային ծառայությունների 

սկզբունքներին համապատասխան ծավալելու շնորհիվ: Թեև ընդհանուր բիզնես մոդելի 

տեսանկյունից Բանկը նպատակահարմար չի գտնում առանձնացնել որևէ բանկի կամ 

բանկերի, որպես իր հիմանական մրցակից, սակայն տարբեր պրոդուկտների գծով 

Բանկը մրցակցում է ՀՀ-ում գործող նմանատիպ պրոդուկտներ առաջարկող այլ բանկերի 

հետ: Ստորև ներկայացվում է Բանկի գործունեության հիմնական ցուցանիշների 

համեմատականը ՀՀ-ում գործող այլ բանկերի նկատմամբ. 

 

 Դիրքը ՀՀ 

բանկային 

համակարգում 

(բացարձակ) 

2017թ աճ 

(%) 

Շուկայի 

մասնաբաժինը 

(%) 

Արժեթղթերի պորտֆել 1 34.3% 14.8% 

Վարկեր 14 31.7% 2.4% 

Շահույթ 6 12.3% 9.6% 

Ընդհանուր ակտիվներ 12 24.4% 3.7% 

Պարտավորություններ 12 23.1% 3.4% 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակից, Բանկը առաջատարն է Արժեթղթերի պորտֆելի 

ծավալներով: Թեև ակտիվների և պարտավորությունների ծավալով չի զբաղեցնում 

առաջատար դիրքեր, սակայն շահույթի ցուցանիշով Բանկը 2017թ.-ի արդյունքներով 6-

րդն է ՀՀ բանկային համակարգում, ինչը մեկ անգամ ևս վկայում է Բանկի 

արդյունավետության և վստահելիության մասին: 

 : 
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3.4.17 Բանկն իր գործունեության ընթացքում առանձնակի ձգտում չի ցուցաբերել իր 

քանակական ցուցանիշներով բանկային համակարգում առաջատար դիրքեր 

զբաղեցնելու ուղղությամբ: Փոխարենը, Բանկը մշտապես ձգտել է  առաջատար դիրքեր 

գրավել և այդ դիրքերը պահպանել բարձրակարգ բանկային ծառայությունների 

որակական հատկանիշների ապահովմամբ: 

3.4.18 Բանկն իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում և առաջատար դիրքերում է որոշակի 

ծառայությունների մատուցմամբ և ներդրմամբ, մասնավորապես՝ 

 Ֆակտորինգ, 

 Գնման պատվերի ֆինանսավորում, 

 Մետաղական հաշիվներով գործառնություններ, 

 Ոսկու ձուլակտորների առք ու վաճառք, 

 Պարտատոմսերի տեղաբաշխման/թողարկման կազմակերպում, ինչպես նաև 

գործառնություններ երկրորդային շուկայում, 

 Կորպորատիվ հաճախորդների համար համալիր լուծումներ: 

Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների տեսականին և ծավալները շարունակում 

են ընդլայնվել հետևյալ գործոնների առկայության պարագայում՝ սպասարկման որակ, 

աշխատակիցների պրոֆեսիոնալիզմ, նոր տեխնոլոգիաների կիրառում, տարածքի՝ 

միջազգային չափանիշներին համապատասխանող պայմաններ: Իր գործունեության 

ընթացքում Բանկն առաջատար է հանդիսացել իր կողմից կազմակերպված արժեթղթերի 

թողարկումների ծավալներով: 

Բանկը մշտապես բաց է եղել միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների հետ 

համագործակցություն սկսելու գործում՝ միաժամանակ հանդիսանալով գրավիչ և 

վստահելի գործընկեր: 

Վարկային ծրագրերի շրջանակներում Բանկը ներկայումս համագործակցում է մի շարք 

միջազգային և տեղական վարկատու կազմակերպությունների հետ, մասնավորապես` 

 «Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկ»-ի հետ՝ ՓՄՁ 

վարկավորման, Առևտրի ֆինանսավորման և Էներգախնայողության  ծրագրերի 

շրջանակներում, 

 «Գերմանահայկական հիմնադրամ»-ի հետ՝ «Վերականգնվող էներգիայի 

զարգացման ֆինանսավորում», «ՓՄՁ զարգացում» ու «Գյուղի և 

գյուղատնտեսության զարգացում» ծրագրերի շրջանակներում, 

 «Ասիական Զարգացման Բանկ»-ի հետ՝ Առևտրի ֆինանսավորման ծրագրերի 

շրջանակներում, 

 «Պրոմսվյազբանկ»-ի հետ՝ Առևտրի ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում, 

 «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի հետ՝ հիփոթեքային վարկերի 

վերաֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում, ինչպես նաև 

էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերի և բնակարանային միկրովարկերի 

շրջանակներում, 

 «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի հետ՝ հիփոթեքային վարկերի 

վերաֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում: 

Առևտրի ֆինանսավորման ծառայությունների շրջանակներում Բանկը 

համագործակցում է «Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի» (ՎԶԵԲ), 

«Առաջատար ֆակտորինգային կազմակերպությունների ցանցի» (FCI), ինչպես նաև 

«Ասիական Զարգացման Բանկի» (ԱԶԲ) և «Հայաստանի արտահանման 

ապահովագրական գործակալության» (ՀԱԱԳ) հետ: 
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2008թ. Բանկն առաջինը տարածաշրջանում անդամակցեց FCI /Factors Chain International/ 

միջազգային ֆակտորինգային ընկերությանը, ինչը նպաստեց ներքին ֆակտորինգային 

գործարքների կտրուկ ակտիվացման, ինչպես նաև նպաստեց Բանկի կողմից 

իրականացված միջազգային ֆակտորինգային գործառնությունների զարգացմանը: 

Բանկը նախատեում է ընդլայնել իր գործընկերների շրջանակը՝ շեշտադրելով 

միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը: Այդ նպատակով 

Բանկը շարունակում է ակտիվ գործունեություն ծավալել ինչպես առկա գործընկերների 

մասով համագործակցության ընդլայնման, այնպես էլ նոր միջազգային կառույցների հետ 

համագործակցության հաստատման ու զարգացման ուղղությամբ: 
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3.5  Բանկի կառուցվածքը 
 

Բանկը որևէ խմբի անդամ չէ։ Ստորև ներկայացվում է Բանկի ներքին վարչակազմակերպչական կառուցվածքը։  

Գծապատկեր 4
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3.6 Բանկի զարգացման վերջին միտումները 

3.6.1 Վերջին հաշվետու տարվա ավարտից մինչև Ազդագրի ներկայացման օրն ընկած 

ժամանակահատվածում Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագների էական 

աճ չի գրանցվել, որոնք ողջամիտ ներդրողը կկարևորեր ներդրումային որոշումներ 

կայացնելիս: 

Ստորև բերված աղյուսակում Պոտենցիալ ներդրողների համար ներկայացված է 

համապարփակ տեղեկատվություն նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջաններում 

ակտիվապասիվային ցուցանիշների փոփոխությունների վերաբերյալ,  

Միջոցների ներգրավում 31.12.15 31.12.16 31.12.17 30.06.2018 

Միջազգային ֆինանսական 

կազմակերպություններից 

2,681,816 4,323,431 5,778,405 6,286,304 

Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և ավանդներ 38,283,282 50,711,960 65,109,598 81,069,086 

Միջոցների տեղաբաշխում 31.12.15 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018

Հաճախորդներին տրված վարկեր 38,624,516 47,378,763 

 

63,441,410

 

67,215,320 

Բանկերին և ֆինանսական 

կազմակերպություններին տրված 

վարկեր և փոխառություններ 

1,565,186 355,154 407,582 480,192 

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներ 19,879,216 46,035,389 82,598,302 102,497,105

3.7 Բանկի շահույթի կանխատեսումը 
3.7.1 Բանկի 2018-2020թթ-ի հեռանկարային զարգացման ծրագրով 2018թ-ի համար կանխատեսված 

չբաշխված զուտ շահույթի մեծությունը կազմում է 3,4 մլրդ ՀՀ դրամ, որն արդեն իսկ 

գերակատարվել է 30.09.18թ.-ի դրությամբ: 
3.7.2 Բանկի կառավարման մարմինները հնարավորություն ունեն ազդելու (կառավարելու) Բանկի 

գործունեության և շահույթի վրա ազդող հետևյալ հիմնական գործոնների վրա. 

− Բանկի ներգրավող և տեղաբաշխվող միջոցների ծավալների կառավարում, 

− Բանկի ռիսկերի ընդունելի մակարդակի պահպանում և կառավարում, 

− Բանկի տեխնիկատեխնոլոգիական և տեղեկատվական համակարգերի արդիականացմանն 

ուղղված ներդրումներ, 

− Բանկի անձնակազմի վարձատրության, պատրաստման և վերապատրաստման ծախսեր, 

− Բանկի գործունեության ապահովման ծախսեր: 

Բանկի կառավարման մարմինները կարող են արձագանքել, սակայն հնարավորություն չունեն 

ազդելու Բանկի գործունեության և շահույթի վրա ազդող հետևյալ հիմնական գործոնների վրա. 

− ավանդատուների վարքագիծ, 

− ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքների վարքագիծ, 

− փոխարժեքների վարքագիծ, 

− անհաղթահարելի ուժի ազդեցության գործոններ (արտակարգ դրության հայտարարելը, 

հաղորդակցության միջոցների աշխատանքների դադարեցումը, բնական աղետները, 

պատերազմը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում 

Բանկի բնականոն գործունեությունը։ 
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3.8 Բանկի կառավարման մարմինները և կառավարման մարմինների անդամները 
3.8.1 Բանկի կանոնադրությամբ սահմանված են Բանկի կառավարման հետևյալ մարմինները. 

 Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը (այսուհետ նաև` ժողով), 

 Խորհուրդը, 

 Գործադիր մարմին։ 

Կառավարման մարմինների սխեմատիկ կառուցվածքը ներկայացված է ստորև 

 

 

 

 

 

 

 
3.8.2 Բանկի կանոնադրությամբ Բանկի կառավարման մարմիններին վերապահված են հետևյալ 

իրավասությունները. 
3.8.2.1 Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը (Ժողով) 

Ժողովը Բանկի կառավարման բարձրագույն մարմինն է։ Ժողովի բացառիկ իրավասություններն 

են` 

ա) Բանկի Կանոնադրության հաստատումը, դրա մեջ փոփոխությունների և լրացումների 

կատարումը, Բանկի Կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ, 

բ) Բանկի վերակազմակերպումը, 

գ) Բանկի լուծարումը, լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը, ամփոփ, միջանկյալ և 

լուծարման  հաշվեկշիռների հաստատումը, 

դ) Խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը և 

լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը: Խորհրդի քանակական կազմի հաստատման և 

անդամների ընտրության հարցերը քննարկվում են բացառապես տարեկան Ընդհանուր 

ժողովներում: Խորհրդի անդամների ընտրության հարցը Բանկի արտահերթ Ընդհանուր 

ժողովներում կարող է քննարկվել, եթե արտահերթ Ընդհանուր ժողովը որոշում է ընդունել 

Խորհրդի կամ նրա առանձին անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման 

մասին, 

ե)  բաժնետոմսերի անվանական արժեքի ավելացման ճանապարհով կամ լրացուցիչ 

բաժնետոմսերի տեղաբաշխման միջոցով Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի չափի 

մեծացումը, 

զ)  Խորհրդի ներկայացմամբ Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը,  

է) Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթների և վնասների բաշխման 

հաստատումը, տարեկան շահաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան 

շահաբաժինների չափի հաստատումը,  

ը) շահագրգռվածության առկայության դեպքում գործարքների կնքման մասին որոշումների 

ընդունումը՝ օրենքով սահմանված դեպքերում, 

թ)  բաժնետոմսերի համախմբումը (կոնսոլիդացիան) և բաժանումը,   

ժ)  օրենքով սահմանված դեպքերում Բանկի գույքի օտարման և ձեռք բերման հետ կապված 

խոշոր գործարքների կնքման համաձայնությունը (Բանկի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 

50%-ից ավելին), 
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ժա)  Բանկի կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը օրենքով 

նախատեսված դեպքերում,  

ժբ)  Խորհրդի նախագահի և անդամների վարձատրության չափի սահմանումը, 

ժգ)  օրենքով և սույն Կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ 
3.8.2.2  Բանկի խորհուրդը 

Խորհուրդն իրականացնում է Բանկի գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը, բացառությամբ 

այն հարցերի, որոնք oրենքով և Բանկի կանոնադրությամբ վերապահված են ժողովի բացառիկ 

իրավաuությանը։  

 

Խորհրդի բացառիկ իրավասություններն են` 

ա)  որոշել Բանկի գործունեության հիմնական ուղղությունները, ընդունել Բանկի 

զարգացման տնտեսական ծրագրեր, Բանկի ֆինանսական դրության առողջացման ծրագրեր, 

բ)  գումարել Բանկի տարեկան և արտահերթ Ընդհանուր ժողով, հաստատել Ընդհանուր ժողովի 

օրակարգը, 

գ) սահմանել Բանկում ներքին հսկողության ստանդարտները, ձևավորել Բանկի ներքին 

աուդիտի ստորաբաժանումը, հաստատել նրա տարեկան աշխատանքային ծրագիրը,  

հաստատել ներքին աուդիտի աշխատակիցների լիազորությունների վաղաժամկետ 

դադարեցման  և  վարձատրության պայմանները, 

դ)  լուծել Ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և գումարման հետ կապված հարցերը, այդ 

թվում՝ սահմանել Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակի 

կազմման ամսաթիվը, 

ե)  նշանակել Բանկի Գործադիր տնօրենին, վաղաժամկետ դադարեցնել նրա լիազորությունները, 

Գործադիր տնօրենի ներկայացմամբ նշանակել  Բանկի գլխավոր հաշվապահին  և Գործադիր 

տնօրենի տեղակալներին:  

զ)  հաստատել Բանկի տարեկան ծախսերի նախահաշիվը և դրա կատարողականը,  

է)  հաստատել Բանկի վարչակազմակերպական կառուցվածքը և հաստիքացուցակը, հաստատել 

Բանկի Գործադիր տնօրենի աշխատավարձը, սահմանել Բանկի աշխատակիցների աշխատանքի 

վարձատրման առավելագույն և նվազագույն սահմանները, 

ը)  օրենքով սահմանված կարգով որոշել Բանկի գույքի (ներառյալ թողարկվող բաժնետոմսերի) 

շուկայական արժեքը, 

թ)  սահմանել Բանկի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության՝ 

հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու 

նպատակով կիրառվող սկզբունքները, հիմունքները, եղանակները, կանոնները, ձևերը և 

կարգերը, 

ժ)  սահմանել Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի վճարի չափը, 

ժա)  Ընդհանուր ժողովին ներկայացնել առաջարկություններ տարեկան շահաբաժինների 

չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ, 

ժբ)  օգտագործել Բանկի պահուստային հիմնադրամը, Ընդհանուր ժողովի լիազորությամբ 

հաստատել շահույթից ձևավորված այլ ֆոնդերի օգտագործման կարգը, 

ժգ)  սահմանել վարկավորման, դրամարկղային սպասարկման, տնտեսական 

գործունեության, արժեթղթերով գործառնությունների, այլ ներդրումների  իրականացման 

քաղաքականությունը, 
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ժդ)  օրենքով սահմանված կարգով որոշում ընդունել Բանկի գույքի օտարման և ձեռք 

բերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքման վերաբերյալ (Բանկի ակտիվների 

հաշվեկշռային արժեքի 25-50%-ի չափով),  

ժե) որոշում ընդունել դուստր ընկերությունների ստեղծման, նրանց և այլ անձանց 

կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցության չափի մասին, 

ժզ)  որոշում ընդունել շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքի կնքման մասին, 

ժէ)  հաստատել Գործադիր տնօրենի կողմից Բանկի պարտապանների պարտա-

վորությունների վրա տոկոսների հաշվարկի դադարեցման, պարտքերի զեղչման կամ ներման  

հարցերի վերաբերյալ որոշումներ ընդունելու կարգը, 

ժը)  տարեկան Ընդհանուր ժողովի գումարումից առաջ նախնական հաստատել Բանկի 

տարեկան ֆինանսական  հաշվետվությունները, 

ժթ)  որոշումներ ընդունել Բանկի տարածքային ստորաբաժանումների ստեղծման և 

լուծարման մասին, 

ի) hաստատել Բանկի տարածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները, 

իա) հաստատել Բանկի գործունեությունը կանոնակարգող ներքին ակտերի ընդունման, 

հաստատման, դրանցում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, դրանք ուժը կորցրած 

ճանաչելու կարգը, 

իբ)  Բանկի պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի թողարկման մասին որոշման ընդունումը, 

դրանց տեղաբաշխման և մարման կարգի և պայմանների սահմանումը 

իգ) իրականացնել սույն Կանոնադրությամբ և օրենքով Խորհրդին վերապահված այլ 

լիազորություններ 
3.8.2.3 Բանկի գործադիր մարմինը 

Բանկի գործունեության ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնում է գործադիր մարմինը։ 

Բանկի գործադիր մարմինը. 

Բանկի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում են Տնօրինությունը և Բանկի 

Գործադիր տնօրենը. Գործադիր տնօրենը կարող է ունենալ տեղակալներ: Գործադիր տնօրենը 

նշանակվում է Խորհրդի կողմից, Գործադիր տնօրենի տեղակալները` Խորհրդի կողմից` 

Գործադիր տնօրենի ներկայացմամբ: Գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, Տնօրինության անդամ 

չի կարող լինել այն անձը, որին օրենքով արգելված է լինել Բանկի ղեկավար և/կամ որը չի 

համապատասխանում Կենտրոնական բանկի որակավորման համապատասխանության 

չափանիշներին: Տնօրինության քանակական կազմը սահմանվում է Խորհրդի կողմից: Տնօ-

րինության անդամները նշանակվում են Խորհրդի կողմից` Գործադիր տնօրենի ներկայացմամբ: 

Տնoրինության կազմում պարտադիր ընդգրկվում են բանկի Գործադիր տնoրենը, նրա տեղակալը 

(տեղակալները), գլխավոր հաշվապահը: Բանկի Տնօրինության կազմում Խորհրդի որոշմամբ 

կարող են ընդգրկվել նաև Բանկի աշխատակից հանդիսացող այլ անձինք: 

Տնօրինությունը լիազորված և իրավասու է. 

ա) քննարկել և Խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել Բանկի հեռանկարային զարգացման 

ծրագիրը, 

բ) քննարկել և Խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել Խորհրդի կողմից հաստատվող կարգերը, 

կանոնակարգերը, մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների կանոնադրությունները, Բանկի 

վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը և այլ ներքին իրավական ակտերը, 

գ) իր իրավասությունների սահմաններում հաստատել Բանկի գործունեության հետ կապված 

ընթացակարգեր, հրահանգներ և այլ ներքին իրավական ակտեր,  
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դ) հաստատել Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագները, բացառությամբ 

անհատական սակագների, 

ե) որոշում ընդունել Բանկի պարտապանների պարտքի վրա տույժերի հաշվարկի դադարեցման, 

հաշվարկված տույժերի և տուգանքների զեղչման կամ ներման մասին՝ խորհրդի կողմից 

սահմանված կարգով և գումարների (սահմանաչափերի) սահմաններում, 

զ) ապահովել ընդհանուր ժողովի և Խորհրդի որոշումների կատարումը, 

է) կազմավորել մշտապես գործող աշխատանքային, խորհրդակցական և այլ տիպի մարմիններ, 

ը) հաստատել ստորաբաժանումների կողմից ներկայացվող հաշվետվությունները, 

աշխատանքային գործունեության պլանները և դրանց կատարողականը, 

թ) տրամադրել վարկեր` Բանկի Խորհրդի կողմից սահմանված կարգով, 

ժ) քննարկել մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ և հիմնարկներ ստեղծելու, դրանց 

գործունեությունը դադարեցնելու նպատակահարմարության հարցերը, 

ժա) քննարկել ներքին և արտաքին աուդիտորների, ինչպես նաև այլ արտաքին մարմինների 

կողմից իրականացվող ստուգման արդյունքները, անհրաժեշտության դեպքում դրանց 

վերաբերյալ որոշումներ կայացնել, 

ժբ) իրականացնել օրենսդրությամբ, Բանկի կանոնադրությամբ, ինչպեu նաև Խորհրդի և 

Տնօրինության կողմից uահմանված իրավական ակտերի շրջանակներում նախատեuված` բանկի 

գործունեության հետ կապված այլ իրավաuություններ 
3.8.3 Տեղեկություններ Բանկի կառավարման մարմինների անդամների վերաբերյալ. 

Բանկի 11,670 (տասնմեկ հազար վեց հարյուր յոթանասուն) հատ սովորական բաժնետոմսերի 

սեփականատերն է հանդիսանում «Էյչ-Վի-Էս Հոլդինգ» ՍՊԸ-ն, իսկ 2,918 (երկու հազար ինը 

հարյուր տասնութ) հատ սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերն է հանդիսանում 

«Բելեգինգսմաչեփիջ Ջոնգո» ՍՊԸ-ն: 

Միևնույն ժամանակ ամբողջ 14,588 (տասնչորս հազար հինգ հարյուր ութսունութ) հատ 

սովորական բաժնետոմսերով Վարտան Սիրմակեսը հանդիսանում է անուղղակի նշանակալից 

մասնակից: 

 
       Խորհուրդ 

N Անուն, 

Ազգանուն 

Զբաղեցրած 

պաշտոնը 

Բնակության 

վայր 

Իրավասություններն ու 

պարտականությունները 

Բանկի 

գործունեությունից 

դուրս կառավարման 

մարմնի անդամի 

ծավալած 

գործունեությունը 

1 Վարտան 

Սիրմակես 

Բանկի  

խորհրդի նախագահ 

Ժնև, Նան 

դ'Արժանի 22 

բիս, 1223 

Կոլոնի 

 

ա) կազմակերպում է 

խորհրդի աշխատանքները. 

բ) գումարում է խորհրդի 

նիստերն ու նախագահում է 

դրանք. 

գ) կազմակերպում է 

Ընդհանուր Ժողովի և 

Խորհրդի նիստերի 

արձանագրության վարումը. 

դ) նախագահում է 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ-

Բանկի բաժնետերը 

43,1% բաժնետեր է, 

Խորհրդի անդամ, 

 

«ԱՀՀ Ֆանդ» ՓԲԸ- 

գործադիր մարմնի 

ղեկավարն է, 

 

«ԱՀՀ Թրասթ» ՓԲԸ 
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Ընդհանուր ժողովում, 

ե)կազմակերպում է 

Խորհրդին կից 

հանձնաժողովների 

աշխատանքները,  

 

գործադիր մարմնի 

ղեկավարն է, 

 

«Գենթոդ Գլոբալ 

Վելթ Մենեջմենթ» 

Ս.Ա. -Բաժնետերն 

ընկերության 

խորհրդի նախագահ,

 

«Վ.Պ.Բ.Պ.»  ՓԲԸ- 

Գործադիր տնօրեն, 

 

 «Թեքնոսերտ» Ս.Ա.-

Նախագահ 

2 Պատրիկ 

Բիտտել 

Բանկի խորհրդի 

անդամ 

Ժնև, Ժան 

Սենեբիեի 

փողոց 20 

 

Մասնակցում է Խորհրդի 

նիստերին, 

կարծիք/առաջարկություն է 

ներկայացնում քննարկվող 

հարցի վերաբերյալ։ 

Խորհրդի անդամն իր 

պարտականություններն ու 

իրավասությունները 

իրականացնում է օրենքով, 

Բանկի կանոնադրությամբ և 

ներքին կարգերով 

սահմանված 

իրավասությունների 

սահմաններում` Խորհրդի 

նիստում 

առաջարկությունների 

ներկայացման և 

որոշումների ընդունման 

քվեարկության միջոցով։ 

 

Բանկի խորհրդի 

անդամ 

3 Արդեն 

Սելլեֆյան 

Բանկի խորհրդի 

անդամ 

Ժնև, Բուդէ 

փողոց 9 

 

Մասնակցում է Խորհրդի 

նիստերին, 

կարծիք/առաջարկություն է 

ներկայացնում քննարկվող 

հարցի վերաբերյալ։ 

Խորհրդի անդամն իր 

պարտականություններն ու 

իրավասությունները 

իրականացնում է օրենքով, 

Բանկի կանոնադրությամբ և 

ներքին կարգերով 

սահմանված 

իրավասությունների 

սահմաններում` Խորհրդի 

նիստում 

առաջարկությունների 

ներկայացման և 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ-

Խորհրդի անդամ 
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որոշումների ընդունման 

քվեարկության միջոցով։ 

 

4 Գևորգ 

Չաքմիշյան 

Բանկի խորհրդի 

անդամ 

ՀՀ, ք.Երևան, 

Գ.Նժդեհի 

փող., 31/36, 

19 

Մասնակցում է Խորհրդի 

նիստերին, 

կարծիք/առաջարկություն է 

ներկայացնում քննարկվող 

հարցի վերաբերյալ։ 

Խորհրդի անդամն իր 

պարտականություններն ու 

իրավասությունները 

իրականացնում է օրենքով, 

Բանկի կանոնադրությամբ և 

ներքին կարգերով 

սահմանված 

իրավասությունների 

սահմաններում` Խորհրդի 

նիստում 

առաջարկությունների 

ներկայացման և 

որոշումների ընդունման 

քվեարկության միջոցով։ 

 

«ԼԵՔՍ ԼԱԲ»ՍՊԸ 

տնօրեն 

5 Աշոտ 

Սալնազարյան 

Բանկի խորհրդի 

անդամ 

ք. Երևան, 

Ֆուչիկի 12շ., 

բն.16 

Մասնակցում է Խորհրդի 

նիստերին, 

կարծիք/առաջարկություն է 

ներկայացնում քննարկվող 

հարցի վերաբերյալ։ 

Խորհրդի անդամն իր 

պարտականություններն ու 

իրավասությունները 

իրականացնում է օրենքով, 

Բանկի կանոնադրությամբ և 

ներքին կարգերով 

սահմանված 

իրավասությունների 

սահմաններում` Խորհրդի 

նիստում 

առաջարկությունների 

ներկայացման և 

որոշումների ընդունման 

քվեարկության միջոցով։ 

 

 ՀՊՏՀ ֆինանսների 

ամբիոնի վարիչ 

Ֆինանսական 

հաշտարարի 

գրասենյակի 

Հոգաբարձուների 

խորհրդի անդամ 

 

Գործադիր մարմին 
Անուն, 

Ազգանուն 

Զբաղեցրած պաշտոնը Բնակության վայր Իրավասություններն ու 

պարտականությունները 

Բանկի 

գործունեությու

նից դուրս 

կառավարման 

մարմնի 
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անդամի 

ծավալած 

գործունեությու

նը 

Գևորգ 

Մաչանյան 

Տնօրինության 

նախագահ, Գործադիր 

տնօրեն 

ՀՀ, ք. Երևան, 

Դավիթաշեն 4-րդ 

թաղամաս, 13 

շենք, բնակարան 

18   

Իրականացնում է Բանկի 

ընթացիկ գործունեության 

ղեկավարումը: 

 

Գրիգոր 

Մովսիսյան 

 

Տնօրինության 

անդամ, Գործադիր 

տնօրենի տեղակալ-

Ռիսկերի կառավարման և 

համապատասխանության 

ապահովման 

դեպարտամենտի տնօրեն 

ՀՀ, ք. 

Վաղարշապատ, 

Հ. Հակոբյան 

փողոց, 4-րդ 

փակուղի, 3ա տուն 

Մասնակցում է 

Տնօրինության նիստերին, 

ներկայացնում է 

առաջարկություններ, 

հայտնում 

կարծիքներ,քվեարկում 

ներառված հարցի 

վերաբերյալ, 

իրականացնում է Բանկի 

կանոնադրությամբ, ՀՀ 

օրենսդրությամդ և Բանկի 

խորհրդի կողմից 

սահմանված այլ 

գործառույթներ: 

 

Գրիգոր 

Հովհաննիսյան 

 

Տնօրինության 

անդամ, Գործադիր 

տնօրենի տեղակալ-

Վարկավորման 

դեպարտամենտի տնօրեն 

ք.Երևան, 

Վ.Համբարձումյա

ն 14/4, բն.18 

 
 

Մասնակցում է 

Տնօրինության նիստերին, 

ներկայացնում է 

առաջարկություններ, 

հայտնում 

կարծիքներ,քվեարկում 

ներառված հարցի 

վերաբերյալ, 

իրականացնում է Բանկի 

կանոնադրությամբ, ՀՀ 

օրենսդրությամդ և Բանկի 

խորհրդի կողմից 

սահմանված այլ 

գործառույթներ: 

 
 

Կարեն Տուրյան, 

 

Տնօրինության 

անդամ, Գործադիր 

տնօրենի տեղակալ-

Ներդրումային 

դեպարտամենտի տնօրեն 

ՀՀ, ք. Երևան, 

Սոսե փ. 4 շենք, 31 

բն, 

Մասնակցում է 

Տնօրինության նիստերին, 

ներկայացնում է 

առաջարկություններ, 

հայտնում 

կարծիքներ,քվեարկում 

ներառված հարցի 

վերաբերյալ, 

իրականացնում է Բանկի 

կանոնադրությամբ, ՀՀ 

օրենսդրությամդ և Բանկի 

խորհրդի կողմից 

սահմանված այլ 

գործառույթներ: 
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Սեդրակ 

Բաղդասարյան 

Տնօրինության 

անդամ, Հաշվապահական 

հաշվառման և 

հաշվետվությունների 

դեպարտամենտի տնօրեն-

Գլխավոր հաշվապահ 

ք. Երևան, Ավան-

Առինջ 2/11, բն. 20 

Մասնակցում է 

Տնօրինության նիստերին, 

ներկայացնում է 

առաջարկություններ, 

հայտնում 

կարծիքներ,քվեարկում 

ներառված հարցի 

վերաբերյալ, 

իրականացնում է Բանկի 

կանոնադրությամբ, ՀՀ 

օրենսդրությամդ և Բանկի 

խորհրդի կողմից 

սահմանված այլ 

գործառույթներ: 

 

Գևորգ 

Խաչատրյան 

 

Տնօրինության անդամ, 

Գործադիր տնօրենի 

տեղակալ-

Հաճախորդների սպասար

կման դեպարտամենտի տ

նօրեն 

ՀՀ, ք. Երևան, 

Օրբելի փ. 63/1, 

բն. 25 

Մասնակցում է 

Տնօրինության նիստերին, 

ներկայացնում է 

առաջարկություններ, 

հայտնում 

կարծիքներ,քվեարկում 

ներառված հարցի 

վերաբերյալ, 

իրականացնում է Բանկի 

կանոնադրությամբ, ՀՀ 

օրենսդրությամդ և Բանկի 

խորհրդի կողմից 

սահմանված այլ 

գործառույթներ: 

 

Արկադի 

Փինաչյան 

Տնօրինության անդամ, 

Գործադիր տնօրենի 

տեղակալ-Բիզնեսի 

զարգացման դեպարտամե

նտի տնօրեն 

ՀՀ, ք. Երևան, Հ. 

Քոչար, 147/1, բն. 

11 

Մասնակցում է 

Տնօրինության նիստերին, 

ներկայացնում է 

առաջարկություններ, 

հայտնում 

կարծիքներ,քվեարկում 

ներառված հարցի 

վերաբերյալ, 

իրականացնում է Բանկի 

կանոնադրությամբ, ՀՀ 

օրենսդրությամդ և Բանկի 

խորհրդի կողմից 

սահմանված այլ 

գործառույթներ: 

 

 
3.8.4 Բանկի և նրա կառավարմանը մասնակցող անձանց միջև սույն փաստաթղթի ներկայացման 

պահի դրությամբ շահերի բախման դեպքեր և հիմքեր չկան։  
 

3.9 Բանկի կառավարման մարմինների գործունեությունը 
3.9.1 Բանկում ներդրված կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները համապատասխանում են 

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին», «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին», 
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«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված 

պահանջներին: 
 

 

3.10 Հսկող անձինք 
 

3.10.1 Բանկի հսկող անձինք են հանդիսանում` 

3.10.1 Բանկի 14588 (տասնչորս հազար հինգ հարյուր ութսունութ) հատ (100%) սովորական 

բաժնետոմսերի սեփականատեր է հանդիսանում «Էյչ-Վի-Էս Հոլդինգ» ՍՊԸ-ն,  

3.10.2 Միևնույն ժամանակ 14588 (տասնչորս հազար հինգ հարյուր ութսունութ) հատ 

սովորական բաժնետոմսերով Վարտան Սիրմակեսը հանդիսանում է անուղղակի 

նշանակալից մասնակից: 

 

3.11 Տեղեկատվություն Բանկի ակտիվների և պարտավորությունների, ֆինանսական վիճակի, 
եկամուտների և ծախսերի մասին 

3.11.1 Պատմական ֆինանսական տեղեկատվություն 
Բանկի 2016թ. և 2017թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները,  և անկախ 

Աուդիտորական եզրակացությունները (պատճենները), ինչպես նաև 2018թ. միջանկյալ 

հաշվետվությունները ներկայացված են սույն ազդագրին կից: 
3.11.2 Բանկի ֆինանսական վիճակի էական փոփոխությունները 

Ազդագրում ներառված վերջին (ամենաթարմ) ֆինանսական հաշվետվության վերջին օրվանից 

մինչև ազդագիրը գրանցման ներկայացնելու օրն ընկած ժամանակահատվածում Բանկի 

ֆինանսական վիճակի էական փոփոխություն տեղի չի ունեցել: 
3.11.3 Դատական, արբիտրաժային և վարչական վարույթների մասին տեղեկատվություն 

Սույն փաստաթղթի պատրաստմանը նախորդող 12 ամսիների ընթացքում Բանկի նկատմամբ 

դատական, արբիտրաժային և վարչական վարույթներ չեն կիրառվել։ 

3.12 Էական պայմանագրեր 
Ազդագրի գրանցման ներկայացմանը նախորդող վերջին մեկ տարվա ընթացքում Բանկի 

կողմից չի կնքվել բնական գործունեությունից դուրս որևէ էական պայմանագիր։  

3.13 Փորձագետի, գնահատողի, խորհրդատուի կամ հաշվապահի մասնագիտական կարծիքը և 
երրորդ անձանցից վերցված տեղեկատվությունը 
Սույն փաստաթղթում պարտատոմսերի թողարկման հիմնական պայմանների և դրանց 

տնտեսական հիմնավորվածության  հետ կապված որևէ խորհրդատու  հանդես չի եկել։ 

3.14 Այլ տեղեկատվություն 
Բանկի կանոնադրությունը, միջանկյալ և տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, 

աուդիտորական եզրակացությունները մշտապես հասանելի են հանրությանը էլեկտրոնային 

տարբերակով։ Նշված փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են Բանկի 

պաշտոնական կայքում` www.armswissbank.am հասցեով: 
 

 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ` Բանկ) ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ 

ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ, ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ  

 

1. Պարտատոմսերի թողարկման պայմանները 

1.1 Պարտատոմսերի տեսակը` անվանական, ֆիքսված արժեկտրոնով. 

1.2 Պարտատոմսերի ձևը` ոչ փաստաթղթային. 

1.3 Պարտատոմսերի փոխարկելիությունը` ոչ փոխարկելի. 

1.4 Պարտատոմսերի թողարկման ծավալը` 10,000,000 (տասը միլիոն) ԱՄՆ դոլար.    

1.5 Տեղաբաշխման եղանակը` հրապարակային. 

1.6 Պարտատոմսերի քանակը` 100,000 (մեկ հարյուր հազար) հատ. 

1.7 Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը՝ 100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար: 

1.8 Պարտատոմսերի թողարկման օրը՝ ՀՀ ԿԲ կողմից պարտատոմսերի ազդագրի գրանցմանը 

հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը: 

1.9 Պարտատոմսերի առաջարկի սկիզբ՝ ՀՀ ԿԲ կողմից պարտատոմսերի ազդագրի գրանցմանը 

հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը: 

1.10 Պարտատոմսերի առաջարկի ավարտ՝ Պարտատոմսերի առաջարկի առաջին օրվան 

հաջորդող երեսուներորդ օրը ներառյալ: Եթե պարտատոմսերն ամբողջությամբ 

տեղաբաշխվում են մինչև այդ ամսաթիվը, ապա առաջարկի իրականացման ավարտի օր է 

համարվում այն օրը, երբ վաճառվել է վերջին պարտատոմսը: 

1.11 Պարտատոմսերի շրջանառության ժամկետը` մինչև պարտատոմսերի մարման օրվան 

նախորդող օրը. 

1.12 Պարտատոմսերի մարման կատարում և/կամ արժեկտրոնների վճարում` պարտատոմսերի 

մարման օրը և/կամ արժեկտրոնների վճարման օրը պարտատոմսի սեփականատիրոջ 

բանկային հաշվին համապատասխան վճարումների մուտքագրում. 

1.13 Առաջարկի գինը՝ Պարտատոմսերի գինը հաշվարկվում է 1.19 կետում նշված բանաձևով: 

1.14 Տեղաբաշխման առաջին օրվանից առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ Բանկն այդ մասին 

տեղեկությունը հրապարակում է իր պաշտոնական կայքում: Վերջինս նշված տեղեկությունը 

կարող է հրապարակել/տարածել նաև այլ միջոցներով.  



1.15 Պարտատոմսերի մարման օրը` Պարտատոմսերի թողարկման օրվանից հաշվարկված 72-

րդ ամսվա համապատասխան օրը: Եթե պարտատոմսերի մարման օրը ոչ աշխատանքային 

է, ապա պարտատոմսերի մարումը կատարվում է մարման օրվան հաջորդող 

աշխատանքային օրը. 

1.16 Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը՝ ֆիքսված՝ տարեկան 6.00%. Արժեկտրոնի արժույթը`ԱՄՆ 

դոլար, վճարումն իրականացվում է համարժեք ՀՀ դրամով, հաշվարկված վճարման 

իրականացման օրվա համար գործող ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված միջին փոխարժեքով: 

Արժեկտրոնի օրերի հաշվարկման կարգը` փաստացի/փաստացի (ACT/ACT): 

1.17 Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը՝ եռամսյակային (4 անգամ օրացուցային 

տարվա մեջ), թողարկման օրվան հաջորդող 3-րդ, 6-րդ, 9-րդ, 12-րդ, 15-րդ, 18-րդ, 21-րդ, 24-

րդ, 27-րդ, 30-րդ, 33-րդ, 36-րդ, 39-րդ, 42-րդ, 45-րդ, 48-րդ, 51-րդ, 54-րդ, 57-րդ, 60-րդ, 63-րդ, 66-

րդ, 69-րդ և 72-րդ ամիսների համապատասխան օրը: Եթե արժեկտրոնների վճարման օրը ոչ 

աշխատանքային է, ապա արժեկտրոնների վճարման օր է հանդիսանում այդ օրվան 

հաջորդող աշխատանքային օրը. 

1.18 Արժեկտրոնի գումար՝ յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝ 1.50 (մեկ ամբողջ հինգ 

տասնորդական) ԱՄՆ դոլար մեկ հատ պարտատոմսի դիմաց: 

1.19 Պարտատոմսերի գինը` Պարտատոմսերի գինը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 
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որտեղ`  

DP- Պարտատոմսի գինն է, 

DSN- գործարքի կատարման օրվան հաջորդող արժեկտրոնի մարման ամսաթվի և 

գործարքի կատարման օրվա միջև եղած օրերի քանակն է,  

DCC-գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքի հաջորդող 

արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակն է,  

f-արժեկտրոնի վճարման հաճախականությունն է,  



N-հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվը  

C- տարեկան արժեկտրոնը 1 միավոր անվանական արժեքի դիմաց  

y- մինչև մարում եկամտաբերություն. 

1.20 Պարտատոմսերի շրջանառության ձևը` ազատ շրջանառության իրավունքով. 

1.21 Պարտատոմսերի ապահովվածությունը` չապահովված.  

1.22 Պարտատոմսերի նկատմամբ իրավունքների հաշվառման համակարգը` Պարտատոմսերի 

սեփականատերերի ռեեստրի վարումն իրականացվում է «Հայաստանի Կենտրոնական 

Դեպոզիտարիա» բաց բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ` Դեպոզիտարիա) կողմից. 

1.23 Արժեկտրոնները հաշվարկվում են ԱՄՆ դոլարով, թողարկման օրվանից, իսկ վճարումներն 

իրականացվում է ՀՀ դրամով, հաշվարկված վճարման իրականացման օրվա համար գործող 

ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված միջին փոխարժեքով, անկանխիկ եղանակով:   

1.24 Պարտատոմսերի մարումն իրականացվում է ԱՄՆ դոլարով, անկանխիկ եղանակով. 

1.25 Արժեկտրոնների վճարումներն և պարտատոմսերի մարումն իրականացվում է արժեկտրոնի 

վճարման օրվան և/կամ պարտատոմսերի մարման օրվան նախորդող օրվա վերջի (ժամը 

24:00–ի) դրությամբ Դեպոզիտարիայից ստացված պարտատոմսերի սեփականատերերի 

ռեեստրից քաղվածքի հիման վրա, համաձայն որի Բանկը մարման օրը համապատասխան 

գումարները փոխանցում է Պարտատոմսերի սեփականատերերի` ՀՀ տարածաքում գործող 

բանկերում բացված համապատասխան բանկային հաշիվներին (այսուհետ` բանկային 

հաշիվ).  

1.26  Պարտատոմսի մարման և մարման կատարման (վճարման) ամսաթվերը նույնն են. 

1.27 Արժեկտրոնի մարման և արժեկտրոնների վճարման ամսաթվերը (յուրաքանչյուր ժամկետի 

համար) նույնն են. 

1.28  Կազմակերպությունը չի փոխանցում վճարումները այն սեփականատերերին, որոնց 

բանկային հաշվի մասին տեղեկությունները բացակայում են Դեպոզիտարիայից ստացված 

պարտատոմսերի սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքում և Կազմակերպությունը այլ 

կերպ չի տիրապետում այդ տեղեկությանը: Այս դեպքում Կազմակերպությունը երեք 

աշխատանքային օրվա ընթացքում, այդ սեփականատերերի վճարումները փոխանցում է 

նոտարի դեպոզիտ. 

1.29  Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ավարտից մեկ ամսվա ընթացքում (հնարավոր սեղմ 

ժամկետներում) Կազմակերպությունը սահմանված կարգով դիմում է Բորսա` 



պարտատոմսերի շրջանառությունը կարգավորվող շուկայում ապահովելու նպատակով: 

Պարտատոմսերի  իրացվելիությունն ապահովելու նպատակով Բանկը նախատեսում է 

կնքել Շուկա ստեղծողի ծառայությունների մատուցման պայմանագիր նման 

ծառայություններ մատուցող իրավաբանական անձի/անձանց հետ: 

1.30 Պարտատոմսերի ազատ շրջանառելիության սահմանափակում չի սահմանվում.  

1.31 Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացնում է Բանկը. 

1.32 Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ձևը` չերաշխավորված տեղաբաշխում. 
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3.4. Բանկը ֆինանսական գործառնություններն իրականացնում է Հայաստանի 

Հանրապետության դրամով և արտարժույթով, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ան-

կանխիկ ձևով: 

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 8,752,800,000 (ութ միլիարդ 

յոթ հարյուր հիսուներկու միլիոն ութ հարյուր հազար) Հայաստանի 

Հանրապետության դրամ, որը ներառում է տեղաբաշխված 14,588 (տասնչորս 

հազար հինգ հարյուր ութսունութ) հատ սովորական բաժնետոմս, յուրաքանչ-

յուրը 600,000 (վեց հարյուր հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ 

անվանական արժեքով: 

Բանկի 14,588 (տասնչորս հազար հինգ հարյուր ութսունութ) հատ սովո-

րական բաժնետոմսերի սեփականատերն է հանդիսանում «Էյչ-Վի-Էս 

Հոլդինգ» ՍՊԸ-ն: 

4.2. Բանկը կարող է ավելացնել իր կանոնադրական հիմնադրամի չափը Բանկի 

բաժնետոմսերի անվանական արժեքի ավելացմամբ կամ լրացուցիչ բաժնե-

տոմսերի տեղաբաշխմամբ, եթե փաստացի տեղաբաշխված բաժնետոմսերը 

լրիվ վճարվել են: 

4.3. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը համալրվում է Հայաստանի Հանրապե-

տության արժույթով: 

4.4. Բանկը կարող է թողարկել և տեղաբաշխել արտոնյալ բաժնետոմսեր, որոնց 

տեսակարար կշիռը կանոնադրական հիմնադրամում չի կարող ավելի լինել 

25%-ից:  

4.5. Բանկը, իր գործունեության ֆինանսական արդյունքներն ամփոփելուց հետո, 

կարող է շահույթի մի մասը ներդնել կանոնադրական հիմնադրամում՝ բաժնե-

տերերին տեղաբաշխելով նոր բաժնետոմսեր կամ ավելացնելով տեղաբաշխ-

ված բաժնետոմսերի անվանական արժեքը: 

4.6. Բանկի փաստացի համալրված կանոնադրական հիմնադրամի նվազեցումն 

արգելվում է՝ անկախ նվազեցման եղանակից: 

4.7. Բանկում ստեղծվում է պահուստային հիմնադրամ՝ փաստացի համալրված 

կանոնադրական հիմնադրամի 15%-ի չափով, որն օգտագործվում է Բանկի 
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