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Ñ³Ù³ñ   93 Ն  

«ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,ԴՐԱՆՑ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 15-Ը ՆՈՐ 

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ Ý»ñ³éí³Í ¿ ÐÐ Î´ ËáñÑñ¹Ç  
21.11.06թ. թիվ 691 Ն,29.05.07թ. թիվ 154 Ն, 26.02.08թ. թիվ 51  Ն, 04.11.08թ. թիվ 298-Ն, 
18.11.08թ. թիվ 313-Ն, 02.06.09թ. թիվ 158-Ն, 02.06.09թ. թիվ 166-Ն, 08.09.09թ. թիվ 268-
Ն, 22.09.10թ. թիվ 241 Ն, 21.12.10թ. թիվ 343 Ն, 30.11.2011թ. թիվ 326 Ն, 06.12.11թ. թիվ 

332 Ն, 29.05.12թ. թիվ 145 Ն, 06.11.12թ. թիվ 296 Ն  áñáßÙ³Ùμ Ï³ï³ñí³Í 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

 

Î³ÝáÝ³Ï³ñ·Á ÷á÷áËí»É ¿ª 
ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí §ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 15-ñ¹ ¨ §Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 16-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ, Õ»Ï³í³ñí»Éáí 
§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 20-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ §»¦ Ï»ïáíª Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑáõñ¹Á  
 
              à ñ á ß á õ Ù  ¿. 
  

              1. Ð³ëï³ï»É §ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,   ¹ñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ¦ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 
15-Á Ýáñ ËÙμ³·ñáõÃÛ³Ùμª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³Í 1-Ç (ÏóíáõÙ ¿): 
               2. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ å³ÑÇó áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»É 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 2002 Ãí³Ï³ÝÇ 
¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 13-Ç §§ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,   
¹ñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ¦ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 15-Á  Ñ³ëï³ï»Éáõ 
Ù³ëÇÝ¦  ÃÇí 407 Ü áñáßáõÙÁ: 
               3. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ 2005 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 1-Çó: 

 
 
  Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  
  Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ                          î. ê³ñ·ëÛ³Ý 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ð³í»Éí³Í 1 
 

Î²ÜàÜ²Î²ð¶ 15 

 

ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÜºðÆ Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜÜºðÀ, ¸ð²Üò ÜºðÎ²Ú²òàôØÀ 
ºì Ðð²ä²ð²ÎàôØÀ 

 

¶ÈàôÊ I. ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð 

 

1. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §ì³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 15-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ¨ 
Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ 
(³ÛëáõÑ»ï¨ª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ) Ý»ñÏ³Û³óíáÕ  Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨»ñÁ, 
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ï³ñ·Ý áõ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ: 

 

¶ÈàôÊ II. ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÜºðÆ ÎàÔØÆò  ÎºÜîðàÜ²Î²Ü ´²ÜÎ 
ÜºðÎ²Ú²òìàÔ   Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜÜºðÀ 

 

2. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 3-ñ¹ 
Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ »Ý 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É Ó¨»ñÁª Ýßí³Í å³ñμ»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ. 

 

 Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñÁ 

Ü»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ³-
×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 

1 Ð³ßí»ÏßÇé 1 ³Ùë³Ï³Ý, ï³ñ»Ï³Ý 

2 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É  

3 ³Ùë³Ï³Ý 

3 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ 
Í³Ëë»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

5 ³Ùë³Ï³Ý,  

 ï³ñ»Ï³Ý 

4 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ í³ñÏ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, ¹»μÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñÇ ¨ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ  í»ñ³μ»ñÛ³É 

6 ³Ùë³Ï³Ý 

4.1 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹Çñù»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 7 ³Ùë³Ï³Ý 

5 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý 
Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

9 »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ 

6 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ó¨³íáñÙ³Ý 
í»ñ³μ»ñÛ³É 

10  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 



    7 (7-րդ կետը հանվել է 04.11.08թ. թիվ 298 Ն որոշմամբ)   

8 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É 
(³Ù÷á÷ ¨ Áëï Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ)  

13 ³Ùë³Ï³Ý 

9 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ Ý³Ëáñ¹áÕ ß³μ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ¨ 
ï»Õ³μ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

17 ß³μ³Ã³Ï³Ý 

10 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ոչ ռեզիդենտնետի հետ իրականացված 
գործառնությունների և ոչ ռեզիդենտների հետ ֆինանսական 
դիրքերի í»ñ³μ»ñÛ³É 

18 »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ 

11 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù áõ í³×³éùÇ 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

19 ûñ³Ï³Ý 

12 ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóí³Í í×³ñ³ÛÇÝ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ í×³ñ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

20 »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ 

13 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É   

21 Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ 

14 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ¨ Ï³ï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

22 ï³ñ»Ï³Ý 

15  15-րդ կետը (հանվել է 04.11.08թ. թիվ 298 Ն որոշմամբ)    

16 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É 

28 »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ 

 

17 Ðñ³å³ñ³ÏíáÕ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É 

30 »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ 

 

18 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇó Ý»ñ·ñ³íí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É 

31 ï³ñ»Ï³Ý 

19 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ 
Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

32 ûñ³Ï³Ý 

20 (20-րդ կետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 29.05.12Ã. ÃÇí 145 Ü áñáßÙ³Ùμ)   

 

Գործունեության տեսակը փոփոխող վարկային կազմակերպությունը 

Կենտրոնական բանկի կողմից գործունեության տեսակի փոփոխման նախնական 

համաձայնությունը ստանալուց հետո Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում Հայաստանի 

Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի 26-ի 

««Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 

3-ը հաստատելու մասին» թիվ 50-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի 

հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ով 

(այսուհետ` Կանոնակարգ 3) սահմանված թիվ 3 և թիվ 7 հաշվետվությունները: 



êáõÛÝ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇó μ³óÇ, í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ å³Ñ³Ýçáí Ý»ñÏ³Û³óÝ»É 
Éñ³óáõóÇã Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ:  

(2-րդ կետը լրաց., փոխ. 04.11.08թ. թիվ 298Ն, լրաց. 02.06.09թ. թիվ 158Ն, խմբ. 08.09.09թ. 
թիվ 268Ն, խմբ. 21.12.10թ. թիվ 343Ն, լրաց. 06.12.11թ. թիվ 332Ն, փոխ. 29.05.12թ. թիվ 
145Ն) 

 

3. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç  2002 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 5-Ç ÃÇí 347 Ü áñáßÙ³Ùμ 
Ñ³ëï³ïí³Í  §ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ, 
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý 
ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ¦ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 14-Ç (³ÛëáõÑ»ï¨ª Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 14) 12.1 Ï»ïáí 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí, Çñ»Ýó Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ûý»ñï³Ý»ñÇ 
ÙÇçáóáí ã»Ý Ý»ñ·ñ³íáõÙ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É Ó¨»ñÁª Ýßí³Í å³ñμ»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ. 
 

 Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñÁ 

Ü»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ³-
×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 

1 Ð³ßí»ÏßÇé 1 ³Ùë³Ï³Ý, ï³ñ»Ï³Ý 

2 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ ÝáñÙ³ïÇíÇ í»ñ³μ»ñÛ³É  3.1 ³Ùë³Ï³Ý 

3 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ 
Í³Ëë»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

5 ³Ùë³Ï³Ý,  

 ï³ñ»Ï³Ý 

4 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ í³ñÏ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, ¹»μÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñÇ ¨ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ  í»ñ³μ»ñÛ³É 

6 ³Ùë³Ï³Ý 

4.1 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹Çñù»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 7 ³Ùë³Ï³Ý 

5 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý 
Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

9 »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ 

    6 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ó¨³íáñÙ³Ý 
í»ñ³μ»ñÛ³É 

10  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 

7 (7-րդ կետը հանվել է 04.11.08թ. թիվ 298 Ն որոշմամբ)   

8 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É 
(³Ù÷á÷ ¨ Áëï Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ)  

13 ³Ùë³Ï³Ý 

9 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ Ý³Ëáñ¹áÕ ß³μ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ¨ 
ï»Õ³μ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

17 ß³μ³Ã³Ï³Ý 

10 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ոã é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ հետ իրականացված 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ և ոչ ռեզիդենտների հետ ֆինանսական 
դիրքերի í»ñ³μ»ñÛ³É 

18 »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ 

11 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù áõ í³×³éùÇ 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

19 ûñ³Ï³Ý 

12 ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóí³Í í×³ñ³ÛÇÝ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ í×³ñ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

20 »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ 



13 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É   

21 Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ 

14 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ¨ Ï³ï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

22 ï³ñ»Ï³Ý 

15 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É 

28 »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ 

 

16 Ðñ³å³ñ³ÏíáÕ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É 

30 »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ 

 

17 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇó Ý»ñ·ñ³íí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É 

31 ï³ñ»Ï³Ý 

18 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ 
Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

32 ûñ³Ï³Ý 

19  (19-րդ կետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 29.05.12Ã. ÃÇí 145 Ü áñáßÙ³Ùμ)   

 

Գործունեության տեսակը փոփոխող վարկային կազմակերպությունը 

Կենտրոնական բանկի կողմից գործունեության տեսակի փոփոխման նախնական 

համաձայնությունը ստանալուց հետո Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում Կանոնակարգ 

3-ով սահմանված թիվ 3 և թիվ 7 հաշվետվությունները: 

 

êáõÛÝ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇó μ³óÇ, í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ å³Ñ³Ýçáí Ý»ñÏ³Û³óÝ»É 
Éñ³óáõóÇã Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

(3-րդ կետը լրաց., փոխ. 04.11.08թ. թիվ 298Ն, լրաց. 02.06.09թ. թիվ 158Ն, լրաց. 08.09.09թ. 
թիվ 298Ն, խմբ. 21.12.10թ. թիվ 343Ն, լրաց. 06.12.11թ. թիվ 332Ն, փոխ. 29.05.12թ. թիվ 
145Ն) 

 

 

¶ÈàôÊ III.  Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜÜºðÆ Èð²òØ²Ü  ºì  

 ÜºðÎ²Ú²òØ²Ü Î²ð¶À 

 

4. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ, ÏÇó 
ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñÁ,  μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ §ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,   ¹ñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ¦ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 15-Ç 
Ñ³í»Éí³Í 1-Ç (³ÛëáõÑ»ïª Ñ³í»Éí³Í 1) Ó¨ ÃÇí 30-Ç, Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý §êÇ ´Ç ¾Û Ü»Ã¦ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí Ï³Ù ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏñÇãÝ»ñÇ íñ³ª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó 
ïñ³Ù³¹ñíáÕ ý³ÛÉ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ »Ý 
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¨ ³Ù÷á÷Ù³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ μ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõÕ³ñÏí³Í å³ßïå³Ýí³Í ý³ÛÉ»ñáí, áñáÝó ÷á÷áËáõÙÝ 
³ñ·»ÉíáõÙ ¿: ²ÛÉ Ï»ñå Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ãÁÝ¹áõÝí³Í: 



Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÝßíáõÙ »Ý Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇÝ 
ûñí³ ³Ùë³Ãí»ñÁ (ûñÇÝ³Ïª ß³μ³Ã³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÝßíáõÙ ¿ ÏÇñ³ÏÇ 
ûñí³ ³Ùë³ÃÇíÁ, ÇëÏ ³Ùë³Ï³Ý, »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ ¨ ï³ñ»Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙª ³Ùëí³ í»ñçÇÝ ûñí³ ³Ùë³ÃÇíÁ: ²Ùë³ÃÇíÁ ÝßíáõÙ ¿ 
Ñ»ï¨Û³É ýáñÙ³ïáíª ûñ. ³ÙÇë. ï³ñÇ (ûñÇÝ³Ïª 31/01/2001): 

êáõÛÝ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ 
ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ, ÏÇó ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñÁ 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë·ñùÇ 54-ñ¹ Ñá¹í³Íáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ·ñ³íáñ ³å³óáõÛóÝ»ñ: 

ì³ñÏ»ñÇ áõ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ (Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ¨ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ 
ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÝ»ñÁ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 
³ñï³óáÉíáõÙ »Ý, (ÇëÏ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý 
ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ¨ ãμ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃÇ Ñ³ßí³ñÏáõÙ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý) Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 1999 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 23-Ç ÃÇí 63 
áñáßÙ³Ùμ Ñ³ëï³ïí³Í §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ μ³ÝÏ»ñÇ 
í³ñÏ»ñÇ áõ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ 
å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý¦ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ 
ËáñÑñ¹Ç 1998 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùμ»ñÇ 15-Ç ÃÇí 188 áñáßÙ³Ùμ Ñ³ëï³ïí³Í §Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ μ³ÝÏ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÇÝí»ëïÇóÇáÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ 
å³ÑáõëïÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý¦ Ï³ñ·»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ßí³ñÏí³Í 
·áõÙ³ñÝ»ñÇ ã³÷áí: 

 

Սույն կանոնակարգի իմաստով` ակտիվի կամ պարտավորության համախառն 

հաշվեկշռային մնացորդ (արժեք) է համարվում վերջինիս գծով հաշվեկշռում գրանցված 

գումարը, ներառյալ` տոկոսները, տույժերը և տուգանքները, առանց նրա գծով ձևավորված 

պահուստի, կուտակված ամորտիզացիայի կամ արժեզրկման նվազեցման, եթե այդպիսիք 

կան:  

Սույն կանոնակարգի իմաստով` ակտիվի կամ պարտավորության հաշվեկշռային 
մնացորդ է համարվում նրա համախառն հաշվեկշռային մնացորդը նվազեցրած նրա գծով 
ձևավորված պահուստը, կուտակված ամորտիզացիան և արժեզրկումը, եթե այդպիսիք 
կան: 

(4-րդ կետը խմբ. 26.02.08թ. թիվ 51Ն, լրաց. 08.09.09թ. թիվ 268Ն, փոխ. 29.05.12թ. թիվ 
145Ն) 

 

5. ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïáí  
Ï³Ù ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏñÇãÝ»ñÇ íñ³ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÇë  ý³ÛÉ»ñÁ Ïá¹³íáñáõÙ »Ýª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ëï³óí³Í Ïá¹Ç: 
 ü³ÛÉÇ Ïá¹Ý áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É Ï³éáõóí³ÍùÁ. 

 

 

 

 



ì³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 

Ïá¹Á 

¶ÍÇÏ  
Ð³ßí»ïíáõ
ÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñÁ 

Î»ï Ð³å³íáõÙÁ 

 

 

 

 

60100 - v01 . xls 

 

6. Թիվ 1 հաշվետվությունը կազմված է մեկ էջից և լրացվում է հազար դրամներով, 
առանց տասնորդական միավորների: 

«I խմբի արտարժույթ» և «II խմբի արտարժույթ» սյունակներում արտարժույթի 
խմբավորումն իրականացվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 
Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2002 թվականի նոյեմբերի 5-ի ««Վարկային 
կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային 
կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 14-
ը հաստատելու մասին» թիվ 347-Ն որոշման (այսուհետև` Կանոնակարգ 14): «I խմբի 
արտարժույթ», «II խմբի արտարժույթ» սյունակներում լրացվում են Կանոնակարգ 14-ով 
սահմանված արտարժութային դիրքի հաշվարկի մեջ մասնակցող բանկի արտարժույթով 
ակտիվների և պարտավորությունների մնացորդները, ինչպես նաև արտարժութային ռիսկ 
պարունակող ակտիվների և պարտավորությունների մնացորդները: Յուրաքանչյուր 
արժութային սյունակում ներկայացվող թվերը դասակարգվում են ըստ ռեզիդենտության: 
Հետհաշվեկշռային  հաշիվները լրացվում են հազար դրամներով: Հաշվետվությունները 
պետք է պարունակեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա (եթե բանկն աշխատել է 
նաև շաբաթ, կիրակի կամ օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային օրը, ապա` այդ օրվա) 
դրությամբ տվյալները: Բանկի կողմից ինքնուրույն բացված հաշիվները Կենտրոնական 
բանկ ներկայացվող հաշվետվություններում չեն արտացոլվում որպես առանձին հաշիվ:  

Որոշ հոդվածներին կից ներկայացված են «NV» կամ «NI» հապավումներով տողեր: «NV» 
հապավումով տողում ներկայացվում են տվյալ տողի հիմնական հոդվածում ընդգրկված 
տվյալ ակտիվի կամ պարտավորության մայր գումարը, իսկ «NI» հապավումով տողում` 
անվանական տոկոսադրույքով հաշվեգրված և դեռ չվճարված տոկոսագումարը, ինչպես 
նաև տվյալ հոդվածի գծով հաշվարկված տույժերը և տուգանքները: Օրինակ` «10420 NV» 
տողում ներկայացվում է «10420» տողի հանրագումարում ընդգրկված տվյալ ակտիվի մայր 
գումարը, իսկ «10421 NI» տողում` «10421» տողի հանրագումարում ընդգրկվող 
հաշվեգրված և դեռ չվճարված տոկոսագումարին վերաբերող մասը: 

(6-րդ կետը խմբ. 04.11.08թ. թիվ 298Ն, խմբ. 30.11.11թ. թիվ 326Ն, խմբ. 29.05.12թ. թիվ 
145Ն) 

 

7. Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ó¨ ÃÇí 3 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ  μ³ÕÏ³ó³Í ¿ 6 ¿çÇó (ý³ÛÉáíª  6 
ßÇÃÇó):  

Հաշվետվությունում հաշվեկշռային ֆինանսական գործիքները ընդգրկվում են 
համախառն հաշվեկշռային մնացորդներով: 



 

²é³çÇÝ ¿çáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¨ ³Ù÷á÷íáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý 
ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÝ áõ 
ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ÷³ëï³óÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ñ³ßí³ñÏí³Í 
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 14-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ²é³çÇÝ (1) ¨ »ñÏñáñ¹ (2) ëÛáõÝ³ÏÝ»ñáõÙ Éñ³óíáõÙ 
»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ø»Ï ÷áË³éáõÇ ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á, ³ÝÏ³Ë ³Û¹ ÝáñÙ³ïÇíÇ 
Ë³ËïÙ³Ý ÷³ëïÇó, ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ »ññáñ¹ (3) ëÛáõÝ³ÏÇ ³é³çÇÝ ïáÕáõÙ: ºÃ» 
ÝáñÙ³ïÇíÁ Ë³Ëïí»É ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ÷áË³éáõÝ»ñÇ ·Íáí, ³å³ Ñ³çáñ¹ ïáÕ»ñáõÙ 
óáõÛó »Ý ïñíáõÙ Ë³ËïáõÙ ³é³ç³óñ³Í μáÉáñ ·áõÙ³ñÝ»ñÁª Áëï Ýí³½áÕ 
Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³ÝÁ ÏÇó 
å³ñï³¹Çñ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ï»Õ»Ï³Ýùª Ë³ËïáõÙ ³é³ç³óñ³Í μáÉáñ 
·áõÙ³ñÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý å³ÑÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ Ë³ËïÙ³Ý ÷³ëïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  
Ù³ëÇÝ:  

²é³çÇÝ ¿çÇ ãáññáñ¹ ëÛáõÝ³ÏÁ Éñ³óíáõÙ ¿ Áëï í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ËÝ³ÛáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
Éñ³óíáõÙ »Ý §50¦, í³ñÏ³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª §50/3¦, ÉÇ½ÇÝ·³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª §12.5¦, ý³ÏïáñÇÝ·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñª §10¦, áõÝÇí»ñë³É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª §10¦ 
·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ: 

ºñÏñáñ¹ ¿çáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ áõ ¹ñ³ ï³ññ»ñÇ 
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ  ¨ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ 
Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 14-áí Ý³Ë³ï»ëí³Í 
³ÝÑñ³Å»ßï Ýí³½»óáõÙÝ»ñÝª Áëï ³Ùëí³ μáÉáñ ûñ»ñÇ: ÀÝ¹ áñáõÙ Éñ³óáõóÇã 
Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³ßí³ñÏÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ÁÝ¹·ñÏíáÕ ¨ ãÁÝ¹·ñÏíáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñ: 
ÀÝ¹·ñÏíáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÝ áõ Ñ³ßí»ÏßéÇ ÙÇ³íáñÙ³Ý (ÏáÝëáÉÇ¹³óÇ³ÛÇ) 
ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³ç³ó³Í ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ÑáõëïÝ »Ý, ÇëÏ 
ãÁÝ¹·ñÏíáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÁª »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ëïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý áñå»ë Ï³åÇï³É, ë³Ï³ÛÝ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ, 
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ¦ 
Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 14-Ç, ã»Ý ÙïÝáõÙ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»ç: ²ÛÝ 
ûñ»ñÇÝ, »ñμ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ÏßÇéÁ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ Ïñ»É 
(Ý»ñ³éÛ³É áã ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»ñÁ), Éñ³óíáõÙ »Ý Ý³Ëáñ¹ ûñí³  ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:  

ºññáñ¹ ¿çáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ýª Ü1 ÝáñÙ³ïÇíÇ Ñ³ßí³ñÏáõÙ Ý»ñ³éíáÕ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ (éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏáõÙ ã»Ý Ý»ñ³éíáõÙ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 14-Ç 
16.2-ñ¹ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³ßí³ñÏÇó Ýí³½»óíáÕ 
³ÏïÇíÝ»ñÁ)ª Áëï éÇëÏÇ ÏßÇéÝ»ñÇ ¨ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ 
Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñÁ:  

âáññáñ¹ ¿çáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ýª Ü1 ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÇ Ñ³ßí³ñÏáõÙ Ý»ñ³éíáÕ 
Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³Ý³í³ñï Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Áëï éÇëÏÇ ÏßÇéÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÁ: 
²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ³Ý³í³ñï Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ (Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ù³ëáí) 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ù»ç å»ïù ¿ ·ñ³Ýóí»Ý Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇÝ ûñí³ª 
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÷áË³ñÅ»ùáí:  

ÐÇÝ·»ñáñ¹ ¨ í»ó»ñáñ¹ ¿ç»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ñ³ßí³ñÏÇ 
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ï³ññ»ñÁª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 14-Ç: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ï³Ëí³Í ³ÛÝ 



μ³ÝÇó, Ã» í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ñ³ßí³ñÏÇ áñ 
Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛáõÝÇó ¿ û·ïíáõÙ, Éñ³óíáõÙ ¿ ³Ûë »ñÏáõ ¿ç»ñÇó ÙÇ³ÛÝ Ù»ÏÁ:  

ÐÇÝ·»ñáñ¹ ¿çÁ Éñ³óíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ 
û·ïíáõÙ ¿ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý êï³Ý¹³ñï Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛáõÝÇó: 
ÐÇÝ·»ñáñ¹ ¿çÇ ³é³çÇÝ ëÛáõÝ³ÏáõÙ Éñ³óíáõÙ ¿ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ »ñÏ³ñ ¹Çñù»ñÇ 
Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ, »ñÏñáñ¹ ëÛáõÝ³ÏáõÙª Ï³ñ× ¹Çñù»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ (μ³ó³ñÓ³Ï 
Ù»ÍáõÃÛ³Ùμ), ÇëÏ »ññáñ¹ ëÛáõÝ³ÏáõÙª Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ μ³ÝÏ³ÛÇÝ 
ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñÇ μ³ó ¹Çñù»ñÇ μ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ: 

ì»ó»ñáñ¹ ¿çÁ Éñ³óíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ 
û·ïíáõÙ ¿ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ì³è Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛáõÝÇó: ºññáñ¹ 
ëÛáõÝ³ÏáõÙ Éñ³óíáõÙ ¿, Ã» Ñ³ßí»ïáõ ³Ùëí³ í»ñçÇÝ ûñí³Ý Ý³Ëáñ¹áÕ 250 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÷áË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí ù³ÝÇ ³Ý·³Ù 
¿ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ûñ³Ï³Ý ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ·»ñ³½³Ýó»É ïíÛ³É 
ûñí³ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ì³è-Á: 

(7-րդ կետը լրաց., խմբ., փոխ. 04.11.08թ. թիվ 298Ն, լրաց. 29.05.12թ. թիվ 145Ն) 

 

8. ²ÛÝ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ»Ýó Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ûý»ñï³ÛÇ ÙÇçáóáí ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý Ý»ñ·ñ³íáõÙ, 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ó¨ ÃÇí 3.1 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Éñ³óíáõÙ ¿ Ð³í»Éí³Í 
1-Ç Ó¨ ÃÇí 3 Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý 2-ñ¹ ¿çÇ Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 

9. Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ó¨ ÃÇí 5 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Éñ³óíáõÙ ¿ ³×áÕ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñáíª 
ï³ñ»ëÏ½μÇó ëï³óí³Í ïáÏáë³ÛÇÝ ¨ áã ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ, Ï³ï³ñí³Í 
ïáÏáë³ÛÇÝ ¨ áã ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ, ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ·Íáí 
å³ÑáõëïÝ»ñÇÝ Ï³ï³ñí³Í Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇ, ¹áõñë ·ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÇó 
³é³ç³ó³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ã³÷áí: §Ü³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ýª 
³Ùë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙª Ý³Ëáñ¹ ³Ùëí³, »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙª Ý³Ëáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ, ÇëÏ ï³ñ»Ï³Ý ï³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙª 
Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ í»ñçÇÝ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùμ ³×áÕ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ: 

²é³ÝÓÇÝ  ïáÕ»ñÇ ï³ñ³Ýç³ïáõÙÝ Áëï é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ ¨ áã é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇª 
Ï³ï³ñíáõÙ ¿ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ëï³óÙ³Ý ³ÕμÛáõñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: úñÇÝ³Ïª áã é»½Ç¹»ÝïÇÝ 
é»½Ç¹»ÝïÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃÇ í³×³éùÇó ëï³óí³Í »Ï³ÙáõïÁ å»ïù ¿ 
³ñï³óáÉíÇ §²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ í³×³éùÇó ëï³óí³Í ½áõï »Ï³ÙáõïÝ»ñ¦ ïáÕÇ  §àã 
é»½Ç¹»Ýï¦ »ÝÃ³ïáÕáõÙ: 

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý §3.16. Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÇó ëï³óí³Í 
½áõï »Ï³Ùáõï¦ ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 14-Ç 6.4-ñ¹ ¨ 6.5-ñ¹ Ï»ï»ñáõÙ Ýßí³Í 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ëï³óí³Í ½áõï »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ 6.4-ñ¹ Ï»ïÇ 4-ñ¹ 
»ÝÃ³Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, áñÇ ¹ÇÙ³ó »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ Éñ³óíáõÙ »Ý §3.6. 
²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ í³×³éùÇó ëï³óí³Í ½áõï »Ï³ÙáõïÝ»ñ¦ ïáÕáõÙ: 

§Ð³ïÏ³óáõÙÝ»ñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÝ»ñÇÝ¦ ¨ 
§²ÏïÇíÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÝ»ñÇÝ Ï³ï³ñí³Í Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñÇ 
í»ñ³¹³ñÓ¦ μ³ÅÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïáÕ»ñÁ Éñ³óíáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ ·áõÙ³ñÝ»ñáíª 
³é³Ýó Ñ³ßí³Ýó»Éáõ: 

(9-րդ կետը լրաց. 04.11.08թ. թիվ 298Ն) 

 

10. Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ó¨ ÃÇí 6 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ μ³ÕÏ³ó³Í ¿ 2 ¿çÇó (ý³ÛÉáíª 2 ßÇÃÇó): 



²é³çÇÝ ¿çÁ (ßÇÃ 1-Á) μ³ÕÏ³ó³Í ¿ §I ì³ñÏ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ, ³í³Ý¹Ý»ñÁ, 
ý³ÏïáñÇÝ·Á, ÉÇ½ÇÝ·Á, é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÁ Áëï Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ¦, §II. ì³ñÏ»ñÇ, 
¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó Ñ³ßí³ñÏíáÕ å³ÑáõëïÝ»ñÇ ã³÷Á¦ ¨ §III. ÆÝí»ëïÇóÇáÝ 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÇ ã³÷Á¦ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÇó:  

§I ì³ñÏ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ, ³í³Ý¹Ý»ñÁ, ý³ÏïáñÇÝ·Á, ÉÇ½ÇÝ·Á, é»åá 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÁ Áëï Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ¦ ³ÕÛáõë³ÏÇ (³ÛëáõÑ»ï I ³ÕÛáõë³Ï ) §1. ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
³ÏïÇíÝ»ñª í³ñÏ»ñ, ³í³Ý¹Ý»ñ, ý³ÏïáñÇÝ·, ÉÇ½ÇÝ·, é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ¦, §2. àã 
é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇÝ ïñí³Í  í³ñÏ»ñ, ³í³Ý¹Ý»ñ, ý³ÏïáñÇÝ·, ÉÇ½ÇÝ·, é»åá 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ¦ ¨ §3. è»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ, ³í³Ý¹Ý»ñ, ý³ÏïáñÇÝ·, 
ÉÇ½ÇÝ·, é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ Áëï ×ÛáõÕ»ñÇ¦ ïáÕ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ 2-Çó 13-
ñ¹ ëÛáõÝ»ñÁ ã»Ý Éñ³óíáõÙ, ³ÛÉ Éñ³óíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ §ÀÝ¹³Ù»ÝÁ (մայր գումարի մնացորդ) ¦, 
§Ընդամենը (համախառն հաշվեկշռային մնացրոդ)¦, §Ընդամենը (քանակ)¦ սյուները: 

I ³ÕÛáõë³ÏÇ §1.1 Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ¦ ïáÕáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ, μ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ, 
ý³ÏïáñÇÝ·Ç, ÉÇ½ÇÝ·Ç ¨ é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÝª Áëï å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ: ÀÝ¹ áñáõÙ, »Ã» å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý Ù³ëÝ³ÏÇ Ù³ñáõÙÝ»ñ, 
³å³ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ëÝ³μ³ÅÝÇ Ñ³Ù³ñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ï ¿ 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ïíÛ³É Ù³ëÝ³μ³ÅÝÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ, ³ÛÉ 
áã Ã» å³ÛÙ³Ý³·ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Å³ÙÏ»ïÁ: I ³ÕÛáõë³ÏÇ §1.2 ºñÏ³ñ³Ó·í³Í ³ÏïÇíÝ»ñ¦ 
ïáÕáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñÏ»ñÇ, μ³ÝÏ³ÛÇÝ 
³í³Ý¹Ý»ñÇ, ý³ÏïáñÇÝ·Ç, ÉÇ½ÇÝ·Ç ¨ é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁª Áëï 
÷³ëï³óÇ »ñÏ³ñ³Ó·í³Í ûñ»ñÇ: ÀÝ¹ áñáõÙ, »Ã» ³ÏïÇíÁ »ñÏ³ñ³Ó·í»É ¿ ÙÇ ù³ÝÇ 
³Ý·³Ù, ³å³ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝíáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ »ñÏ³ñ³Ó·áõÙÁ: úñÇÝ³Ï, »Ã» ³ÏïÇíÁ 
»ñÏ³ñ³Ó·í»É ¿  3 ³Ý·³Ùª 40-³Ï³Ý ûñáí, ³å³ í³ñÏÇ ·áõÙ³ñÁ óáõÛó ¿ ïñíáõÙ §91-180 
ûñ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ: ºÃ» ³ÏïÇíÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ »ñÏ³ñ³Ó·í»É ¿ Ý³Ëù³Ý Ù³ñÙ³Ý 
ëÏ½μÝ³Ï³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ, ³å³ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý ûñí³ÝÇó ³ÏïÇíÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³ñ»É 
»ñÏ³ñ³Ó·í³Íª ³ñï³óáÉ»Éáí 1.2 (»ñÏ³ñ³Ó·í³Í ³ÏïÇíÝ»ñ) ïáÕ»ñáõÙ:  

I ³ÕÛáõë³ÏÇ §1.3 Ä³ÙÏ»ï³Ýó ³ÏïÇíÝ»ñ¦ ïáÕáõÙ óáõÛó »Ý ïñíáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï³Ýó í³ñÏ»ñÇ, μ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ, ý³ÏïáñÇÝ·Ç, ÉÇ½ÇÝ·Ç 
¨ é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÝ Áëï Å³ÙÏ»ï³Ýó ¨ ÷³ëï³óÇ »ñÏ³ñ³Ó·í³Í 
ûñ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÇª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëÛáõÝ³ÏÝ»ñáõÙ: úñÇÝ³Ï, »Ã» ³ÏïÇíÁ 
»ñÏ³ñ³Ó·í³Í ¿ 80 ûñ, ¨ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ûñÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó ¿ ³ñ¹»Ý 60 ûñ, 
³å³ ·áõÙ³ñÁ óáõÛó ¿ ïñíáõÙ ïáÕÇ §91-Çó 180 ûñ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ:  

I ³ÕÛáõë³ÏÇ §1.1 Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ¦, §1.2 ºñÏ³ñ³Ó·í³Í ³ÏïÇíÝ»ñ¦ ¨ 
§1.3 Ä³ÙÏ»ï³Ýó ³ÏïÇíÝ»ñ¦ Ï»ï»ñÇ §í³ñÏ»ñ (ÉÇ½ÇÝ·, ý³ÏïáñÇÝ·)¦ »ÝÃ³Ï»ï»ñáõÙ 
í³ñÏ³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ËÝ³ÛáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ áõÝÇí»ñë³É í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ (μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ μ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ), ÉÇ½ÇÝ·³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ÉÇ½ÇÝ·Ç (μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 
μ³ÝÏ»ñÇ ·Íáí ÉÇ½ÇÝ·Ç), ý³ÏïáñÇÝ·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ý³ÏïáñÇÝ·Ç 
(μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ μ³ÝÏ»ñÇ ·Íáí ý³ÏïáñÇÝ·Ç) 
Í³í³ÉÝ»ñÁ: ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ μ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ 
³í³Ý¹Ý»ñÇ, ý³ÏïáñÇÝ·Ç, ÉÇ½ÇÝ·Ç ¨ é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÝ»ñÝ 
³ñï³óáÉíáõÙ »Ý  í»ñÁ Ýßí³Í 1.1, 1.2 ¨ 1.3 Ï»ï»ñÇ §í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 
¨ μ³ÝÏ»ñÇÝ¦ »ÝÃ³Ï»ï»ñáõÙ: 

Միևնույն գումարը ցույց է տրվում 1.1, 1.2 և 1.3 կետերից մեկում (այսինքն, եթե 
ակտիվն արդեն երկարաձգվել է, ապա այն ցույց չի տրվում «1.1 Ժամկետային ակտիվներ» 
տողում, այլ արտացոլվում է «1.2 Երկարաձգված ակտիվներ» տողում, կամ եթե ակտիվը 
ժամկետանց է, ապա ժամկետանց մասը ցույց է տրվում «1.3 Ժամկետանց ակտիվներ» 
տողում, իսկ ժամկետում գտնվող մասը` «1.1 Ժամկետային ակտիվներ» տողում): 



I ³ÕÛáõë³ÏÇ §2. àã é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ, ³í³Ý¹Ý»ñ, ý³ÏïáñÇÝ·, 
ÉÇ½ÇÝ·, é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ¦ Ï»ïÇ 2.1, 2.2 ¨ 2.3 »ÝÃ³Ï»ï»ñÁ Éñ³óíáõÙ »Ý ÝáõÛÝ 
ëÏ½μáõÝùáí, ÇÝã áñ 1.1, 1.2 ¨ 1.3 »ÝÃ³Ï»ï»ñÁ: 

          I աղյուսակի «3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, 

ռեպո համաձայնագրեր, ըստ ճյուղերի» կետի ենթակետերում օգտագործված ճյուղային 

դասակարգումն իրականացվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 

էկոնոմիկայի նախարարի 2009 թվականի հունիսի 3-ի թիվ 372-Ն հրամանով հաստատված 

«Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» 

երկրորդ խմբագրության (NACE rev.2): Հաշվետվության մեջ օգտագործված 

գործունեության հիմնական խմբերի (A,B…) տառերը և ենթախմբի հերթական համարները 

համապատասխանում են դասակարգչում օգտագործված տառերին և համարներին: 

Հիմնական խմբերի մնացորդները կարող են մեծ կամ հավասար լինել 

յուրաքանչյուրի ենթախմբերի մնացորդների հանրագումարից, այսինքն` տվյալ հիմնական 

խմբի ենթախմբերում անհրաժեշտ գործունեության տեսակի բացակայության դեպքում այդ 

ճյուղին տրամադրված գումարների մնացորդն անհրաժեշտ է ներառել հիմնական խմբում: 

Հաշվետվության A-R, ինչպես նաև «Տնտեսության այլ ճյուղեր» բաժիններում 

անհրաժեշտ է ներկայացնել տնտեսական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտներին 

տրամադրած գումարները, իսկ «Հիփոթեքային վարկեր» և «Սպառողական վարկեր» 

բաժիններում ներկայացվում է ֆիզիկական անձանց վարկավորումը: 

A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն. Այս 

խումբն ընդգրկում է բուսական և կենդանական բնական պաշարների շահագործումը: 

Բաժինը ներառում է մշակաբույսերի աճեցումը, անասնաբուծությունը, անտառային 

տնտեսությունը, այլ բույսերի և կենդանիների բուծումը գյուղացիական 

տնտեսություններում կամ բույսերի հավաքումը և կենդանիների որսը բնական 

միջավայրում: 

B. Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում. Այս 

խումբը ներառում է բնության մեջ հանդիպող պինդ ապարների և հանքանյութերի 

արդյունահանումը բոլոր եղանակներով: Այս խումբը տարանջատված է երկու 

ենթախմբերի` «մետաղական հանքաքարի արդյունահանում», որը համապատասխանում է 

«Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» 

երկրորդ խմբագրության 05 խմբում ներառվող գործունեության տեսակներին, և 

«շինանյութերի արդյունահանում», որում ներառվում են դասակարգչի 08 խմբում 

նկարագրված գործունեության տեսակները: 

C. Մշակող արդյունաբերություն. Մշակող արդյունաբերության խմբում դասվող 

տնտեսական միավորներին իրականացնում են տնտեսության այլ ճյուղերի 

(գյուղատնտեսություն, հանքագործական արդյունաբերություն և այլն) կողմից արտադրվող 

արտադրանքի, նյութերի բաղադրիչների ձևափոխում, նորոգում, վերականգնում: 

D. Էլեկտրականություն, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում. Տվյալ 

խմբում ներառվում է էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի 

մատակարարումը արդյունաբերական կազմակերպություններին և բնակելի 

զանգվածներին: 



E. Ջրամատակարարում, կոյուղու, թափոնների կառավարում և վերամշակում. Այս 

խումբը ներառում է ջրամատակարարումը, կոյուղու, ջրահեռացման և պինդ և ոչ պինդ 

թափոնների հավաքման և վերամշակման հետ կապված գործունեությունը: 

F. Շինարարություն. Այս խմբում ներառվում են նոր շինարարությունը, 

շինարարական օբյեկտների ընդլայնման կամ վերափոխման, նորոգման հետ կապված 

աշխատանքները, պատրաստի բլոկավոր կոնստրուկցիաներից շենքերի և ժամանակավոր 

շինությունների կանգնեցումը շինհրապարակներում: 

G. Առևտուր. Այս խմբում ներառվում են ցանկացած ապրանքների մեծածախ և 

մանրածախ առևտուրը (ապրանքի վաճառք առանց ձևափոխման) և ապրանքների 

վաճառքին բնորոշ ծառայությունների մատուցումը: Ընդ որում, «Տնտեսական 

գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» երկրորդ 

խմբագրության 45 ենթախմբում ընդգրկված գործունեության գումարներն անհրաժեշտ է 

բաշխել 46 և 47 ենթախմբերում: 

H. Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն. Այս խումբը ներառում է 

մարդատար և բեռնատար տրանսպորտային միջոցների գործունեությունը, 

խողովակաշարերով փոխադրումները, ուղևորների և բեռների տերմինալների 

շահագործումը, բեռների մշակումը, պահպանումը, ինչպես նաև փոստային 

ծառայությունները: 

I. Կեցության և հանրային սննդի կազմակերպում. Այս խումբը ներառում է 

կարճաժամկետ բնակության համար հաճախորդներին բնակատեղերի տրամադրման 

և/կամ տեղում սպառման նպատակով սննդամթերքի և խմիչքների պատրաստումը և 

վաճառքը (օրինակ` ռեստորաններ, սրճարաններ, հյուրանոցներ և այլն): Խմբում չեն 

ներառվում ամսական կամ տարեկան ժամկետներով բնակարանների վարձակալության 

տրամադրումը և կերակրատեսակների և խմիչքների պատրաստումը և վաճառքը, որոնք 

նախատեսված չեն տեղում սպառման համար: 

J. Տեղեկատվություն և կապ. Այս խումբը ներառում է տեղեկատվության 

փոխանցման հաղորդակցման ուղիների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառի 

գործունեությունը, տվյալների կամ այլ տեղեկատվության մշակման ծառայությունները: 

K. Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն. Այս խմբում ներառվում են 

առևտրային բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական 

ընկերությունների, ներդրումային ընկերությունների և այլ ֆինանսական 

կազմակերպությունների գործունեութjունը (վճարահաշվարկային կազմակերպություններ, 

գրավատներ, ապահովագրական միջնորդներ և այլն): Այս բաժնում չեն ներառվում 

կենտրոնական բանկի հետ իրականացված գործառնությունները: 

 L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն. Այս խումբը ներառում է անշարժ 

գույքի առք և վաճառքը, վարձակալության տրամադրումը, գնահատումը: 

M. Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն. Այս խումբը 

ներառում է համապատասխան մասնագիտական որակավորման, գիտելիքների և 

հմտությունների օգնությամբ սպառողներին ծառայությունների մատուցումը, վերլուծական 

և հետազոտական աշխատանքների իրականացումը: 

P. Կրթություն. Այս խումբը ներառում է տարբեր մակարդակների կրթություն և 

ցանկացած մասնագիտական ուսուցում: 



Q. Առողջապահություն. Այս խումբը ներառում է առողջապահական բնագավառի 

գործունեությունը և ծառայությունների մատուցումը: 

R. Մշակույթ, զվարճություն, հանգիստ. Այս խումբը ներառում է մշակույթի, 

սպորտի, հանգստի և զվարճության բնագավառում հասարակությանը մատուցվող 

ծառայությունները: 

Տնտեսության այլ ճյուղեր. Այս խմբում արտացոլվում են տնտեսության այն 

ճյուղերը և գործունեության տեսակները, որոնք ներառված չեն A-R խմբերում, ինչպես նաև 

«Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» 

երկրորդ խմբագրության 32.1 և 79 բաժիններում ընդգրկված գործունեության տեսակները: 

Հիպոթեքային վարկեր. Այս խմբում ներառվում են ֆիզիկական անձ 

հաճախորդներին տրամադրվող հիպոթեքային վարկերը` անշարժ գույքի ձեռքբերման և 

վերանորոգման նպատակով, որոնք ապահովված են տվյալ անշարժ գույքով:  

Սպառողական և այլ վարկեր. Այս խմբում ներառվում են տնային 

տնտեսություններին տրամադրվող բոլոր վարկերը, բացառությամբ «Հիպոթեքային 

վարկեր» խմբում ընդգրկվող վարկերի:  Խմբում ընդգրկվում են նաև ֆիզիկական անձ 

հաճախորդներին` անշարժ գույքի ձեռքբերման և/կամ վերանորոգման նպատակով 

տրամադրված այն վարկերը, որոնք ապահովված չեն տվյալ անշարժ գույքով: 

Սույն հաշվետվության իմաստով վարկերի դասակարգումը որևէ ճյուղի մեջ 

անհրաժեշտ է իրականացնել ելնելով տրամադրվող վարկի օգտագործման նպատակից: 

Մասնավոր դեպքերում, երբ վարկի օգտագործման նպատակը հնարավոր չէ վերագրել 

որևէ ճյուղի, անհրաժեշտ է տվյալ վարկը դասակարգել` հիմնվելով վարկառու 

տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեության տեսակի վրա: Այն դեպքում, երբ սուբյեկտի 

գործունեությունը կապված է տնտեսության մի քանի ճյուղերի հետ, անհրաժեշտ է վարկի 

դասակարգումն իրականացնել հիմնվելով տվյալ սուբյեկտի գործունեության հիմնական 

տեսակին` ըստ շրջանառության ծավալում ունեցած կշիռների: 

«3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո 
համաձայնագրեր ըստ ճյուղերի» տողի ենթակետերը լրացվում են համաձայն 
պայմանագրերում նշված սկզբնական ժամկետների` գումարած երկարաձգված և 
ժամկետանց օրերը: Օրինակ` եթե ակտիվը տրամադրվել է 150 օր սկզբնական ժամկետով, 
գումարը գրանցվում է «91-ից 180 օր» սյունակում: Եթե տվյալ ակտիվը երկարաձգվում է 
180 օրով, գումարը տեղափոխվում է «271 օրից 1 տարի» սյունակ, իսկ 40 օր ժամկետանց 
դառնալու դեպքում` «1-ից 5 տարի» սյունակ: Երկարաձգված օրերի հաշվարկը կատարվում 
է հաշվետվության «1. Ընդամենը վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, արժութային 
սվոփ, ռեպո համաձայնագրեր» մասի երկարաձգված տողի լրացման սկզբունքի 
համաձայն: Ընդ որում, «3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, 
լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր ըստ ճյուղերի» տողում լրացվում են միայն վերջին վեց 
սյունակները (ընդամենը): 

«Ընդամենը (մայր գումարի մնացորդ)»  սյունակում լրացվում են վարկային 

ներդրումների, ավանդների, լիզինգի, ֆակտորինգի և ռեպո համաձայնագրերի մայր 

գումարների մնացորդները հաշվետու ամսվա վերջի դրությամբ` ըստ համապատասխան 

արժույթների: 



«Ընդամենը (համախառն հաշվեկշռային մնացորդ)» սյունակում լրացվում են 

վարկային ներդրումների, ավանդների, լիզինգի, ֆակտորինգի և ռեպո համաձայնագրերի 

համախառն հաշվեկշռային մնացորդները հաշվետու ամսվա վերջի դրությամբ` ըստ 

համապատասխան արժույթների: Հաշվեգրված տույժերը և տուգանքները, որոնք 

հաշվարկվել են ժամկետանց կամ երկարաձգված ակտիվների նկատմամբ, ցույց են տրվում 

համապատասխանաբար սյունակի «Ժամկետանց ակտիվներ» կամ «Երկարաձգված 

ակտիվներ»  տողերում:  

«Ընդամենը (քանակ)» սյունակում լրացվում են վարկային ներդրումների, 
ավանդների, լիզինգի, ֆակտորինգի և ռեպո համաձայնագրերի քանակները` ըստ 
համապատասխան արժույթների:  Միևնույն ակտիվի քանակը լրացվում է 1.1, 1.2, 1.3 
տողերից միայն մեկում (օրինակ` սյունակում չաշխատող (ժամկետանց) ակտիվի քանակը 
լրացվում է միայն «Ժամկետանց ակտիվներ» տողում): 

 

(պարբերությունը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 21.12.10Ã. ÃÇí 343 Ü áñáßÙ³Ùμ) 
 
§II. ì³ñÏ»ñÇ, ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ 

Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó Ñ³ßí³ñÏíáÕ å³ÑáõëïÝ»ñÇ ã³÷Á¦ 
³ÕÛáõë³ÏáõÙ (³ÛëáõÑ»ï II ³ÕÛáõë³Ï) Éñ³óíáõÙ »Ý ïñí³Í í³ñÏ»ñÁ, μ³ÝÏ³ÛÇÝ 
³í³Ý¹Ý»ñÁ, μ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÁ, ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ 
å³ñáõÝ³ÏáÕ Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ Áëï Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ, ընդ որում, հաշվեկշռային հոդվածներն ընդգրկվում են համախառն 
հաշվեկշռային մնացորդներով: II ³ÕÛáõë³ÏáõÙ í³ñÏ»ñÇ, μ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ, 
μ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ, ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ, í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ 
Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ËÙμ³íáñáõÙÁ, ¹³ë»ñÇ Ñ³ßí³éáõÙÝ áõ ¹ñ³Ýó 
·Íáí å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç  1999 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 23-Ç ÃÇí 63 áñáßÙ³Ùμ 
Ñ³ëï³ïí³Í §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ μ³ÝÏ»ñÇ 
í³ñÏ»ñÇ áõ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ 
å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ï³ñ·ÇÝ¦ (³ÛëáõÑ»ï ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý Ï³ñ·) 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

§III. ÆÝí»ëïÇóÇáÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ã³÷Á¦ 
³ÕÛáõë³ÏáõÙ (³ÛëáõÑ»ï III ³ÕÛáõë³Ï) ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ¹³ë»ñÇ Ñ³ßí³éáõÙÝ áõ ¹ñ³Ýó ·Íáí 
å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý 
μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 1998 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùμ»ñÇ 15-Ç ÃÇí 188 áñáßÙ³Ùμ Ñ³ëï³ïí³Í 
§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ μ³ÝÏ»ñÇ ÇÝí»ëïÇóÇáÝ 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý 
Ï³ñ·ÇÝ¦ (³ÛëáõÑ»ï ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý Ï³ñ·) Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

ºñÏñáñ¹ ¿çÁ (ßÇÃ 2-Á) μ³ÕÏ³ó³Í ¿ §IV â³ßË³ïáÕ ¨ Ñ»ïÑ³ßí»ÏßÇé ¹áõñë ·ñí³Í 
³ÏïÇíÝ»ñ¦ ³ÕÛáõë³ÏÇó (³ÛëáõÑ»ï IV ³ÕÛáõë³Ï): 

IV ³ÕÛáõë³ÏÇ §1. è»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ ã³ßË³ïáÕ ¨ Ñ»ïÑ³ßí»ÏßÇé ¹áõñë ·ñí³Í 
³ÏïÇíÝ»ñ/ÁÝ¹³Ù»ÝÁ¦ μ³ÅÝÇ ïáÕ»ñÁ ¨ ïáÕ»ñÇ »ÝÃ³Ï»ï»ñÁ Éñ³óíáõÙ »Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 
å³ñï³å³ÝÇ ×ÛáõÕ³ÛÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛ³Ý: 

§â³ßË³ïáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ /Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½μÇÝ/¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ 
»Ý ã³ßË³ïáÕ í³ñÏ»ñÇ, ³í³Ý¹Ý»ñÇ, μ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ, ý³ÏïáñÇÝ·Ç, ÉÇ½ÇÝ·Ç ¨ ³ÛÉ 
¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ համախառն հաշվեկշռային մնացորդների հանրագումարը 
Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½μÇÝ, §â³ßË³ïáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ / Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ 
í»ñçÇÝ/¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý ã³ßË³ïáÕ í³ñÏ»ñÇ, ³í³Ý¹Ý»ñÇ, μ³ÝÏ³ÛÇÝ 



Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ý³ÏïáñÇÝ·Ç, ÉÇ½ÇÝ·Ç, ³ÛÉ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ 
Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇÝ: Սույն հաշվետվության իմաստով 

չաշխատող ակտիվների մեջ են ներառվում հսկվող, ոչ ստանդարտ, կասկածելի 

դասակարգված վարկերը, ավանդները, թղթակցային հաշիվները, ֆակտորինգը, լիզինգը և 

այլ դեբիտորական պարտքերը, ընդ որում, «Չաշխատող ակտիվներ/ամսվա վերջին/» սյան 

«ՀՀ դրամ» և «արտարժույթ» սյունակների «ընդամենը» տողի հանրագումարը պետք է 

հավասար լինի հաշվետվության առաջին էջի երկրորդ աղյուսակի «Վարկեր» և 

«Դեբիտորական պարտքեր» բաժինների հսկվող, ոչ ստանդարտ, կասկածելի 

դասակարգված ակտիվների հանրագումարին: §Ð»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ÙÝ³óáñ¹Á 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½μÇÝ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý Ñ»ïÑ³ßí»ÏßÇé ¹áõñë ·ñí³Í 
í³ñÏ»ñÇ, ³í³Ý¹Ý»ñÇ, μ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ, ý³ÏïáñÇÝ·Ç, ÉÇ½ÇÝ·Ç ¨ ³ÛÉ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½μÇÝ, 
§Ä³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ»ïÑ³ßí»ÏßÇé ¹áõñë ·ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ 
³ñï³óáÉíáõÙ »Ý Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ»ïÑ³ßí»ÏßÇé ¹áõñë ·ñí³Í 
í»ñÁ Ýßí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ, §Ä³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ»ïÑ³ßí»ÏßÇé 
¹áõñë ·ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý Ñ³ßí»ïáõ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ å³ñï³å³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó í»ñ³¹³ñÓí³Í Ï³Ù Ù³ñí³Í 
í³ñÏ»ñÇ, ³í³Ý¹Ý»ñÇ, μ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ, ý³ÏïáñÇÝ·Ç, ÉÇ½ÇÝ·Ç ¨ ³ÛÉ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ, áñáÝù ¹áõñë »Ý ·ñí»É Ñ³ßí»ÏßéÇó, ÇëÏ 
§Ä³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ»ïÑ³ßí»ÏßéÇó ¹áõñë·ñáõÙÝ»ñ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ 
³ñï³óáÉíáõÙ »Ý Ñ»ïÑ³ßí»ÏßéÇó ¹áõñë ·ñí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª ³ÛÝ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, áñáÝù ½Ççí»É (Ý»ñí»É) »Ý Ï³Ù ¿É ¹³¹³ñ»É ¿ å³Ñ³ÝçÇ Çñ³íáõÝùÁ:  

«Հետհաշվեկշռային ակտիվների հաշվարկային փոփոխություններ» սյունակում 
արտացոլվում են հետհաշվեկշռում հաշվառվող ակտիվների գծով հաշվարկված 
տոկոսների, տույժերի և տուգանքների գումարները, եթե այդպիսիք կան, հակառակ 
դեպքում սյունակը չի լրացվում: 

IV ³ÕÛáõë³ÏÇ μáÉáñ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½μÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ, ³Û¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ·Íáí Ñáëù»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý 
Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇÝ ûñí³ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñáí: 

(10-րդ կետը փոխ. 04.11.08թ. թիվ 298Ն, փոխ., խմբ, լրաց. 21.12.10թ. թիվ 343Ն խմբ., 
փոխ., լրաց.  29.05.12թ. թիվ 145Ն) 

 

10.1. Ð³í»Éí³Í1-Ç Ò¨ ÃÇí 7 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ μ³ÕÏ³ó³Í ¿ 3 ¿çÇó:  

Հաշվետվությունում հաշվեկշռային արտարժութային հոդվածները և 

արտարժութային ռիսկ պարունակող դրամային հոդվածները ընդգրկվում են համախառն 

հաշվեկշռային մնացորդներով: 

²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ³é³çÇÝ (»ñÏñáñ¹) ËÙμ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ë³éÝ 
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹Çñù, áñÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³é³çÇÝ (»ñÏñáñ¹) ËÙμÇ 
³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ¹Çñù»ñÇ μ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñ: 

²é³çÇÝ ¿çáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý §²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹ÇñùÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ ûñí³ í»ñçÇÝ¦ ¨ 
§ÜáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ 5 ïáÏáë¦ ëÛáõÝ³ÏÝ»ñÁ: ²é³çÇÝ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ 
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹Çñù»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ª Ý»ñ³éÛ³É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ·Íáí ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹áõÙª ³é³Ýó ³Í³ÝóÛ³É 
·áñÍÇùÝ»ñÇ: ²é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÇ §²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹ÇñùÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ ûñí³ 



í»ñçÇÝ¦ ëÛáõÝ³ÏÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý §I ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ËÙμÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ ¹Çñù¦ ¨ §II 
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ËÙμÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ ¹Çñù¦ »ÝÃ³ëÛáõÝ³ÏÝ»ñáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý 
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ë³éÝ ¹Çñù»ñÝª Áëï ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ËÙμ»ñÇ: ²é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ 
³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÇ §ÜáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ 5 ïáÏáë¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ Éñ³óíáõÙ ¿ 
ïíÛ³É ûñí³ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ 5 ïáÏáëÁª Áëï ûñ»ñÇ: 

ºñÏñáñ¹ ¿çáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý §²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹ÇñùÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ ûñí³ í»ñçÇÝ¦ 
ïáÕ»ñÝª Áëï ³é³ÝÓÇÝ ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ (»ñμ ³é³ÝÓÇÝ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Ï³ñ× ¹Çñù, ³å³ §²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹ÇñùÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ ûñí³ 
í»ñçÇÝ¦ ïáÕáõÙ Ýßí³Í Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿ μ³ó³ë³Ï³Ý Ýß³Ýáí:) ºññáñ¹ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ 
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹Çñù»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ý»ñ³éÛ³É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ·Íáí ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ÇëÏ ãáññáñ¹áõÙª ³é³Ýó ³Í³ÝóÛ³É 
·áñÍÇùÝ»ñÇ:  

§²ñï³ñÅáõÛÃÇ ISO Ïá¹Á¦ ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ ¿ ïíÛ³É ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹ÇñùÇ 
Ù»ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ISO Ïá¹Á: 

ºññáñ¹ ¿çáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ, 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ï³½ÙÝ Áëï ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ: 
ºññáñ¹ ¿çáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý ³ÛÝ ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ëÛáõÝ»ñÝ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ, áñáÝó ·Íáí 
Ñ³Ù³Ë³éÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù Ñ³Ù³Ë³éÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý 
Ï³½ÙÙ³Ý å³ÑÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý 500.000 Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
¹ñ³ÙÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùÁ: ²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ³Ý³í³ñï Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ³ÕÛáõë³Ï 5-
áõÙ å»ïù ¿ Éñ³óí»Ý Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇÝ ûñí³ª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ 
Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÷áË³ñÅ»ùáí: Ò¨ ÃÇí 7 Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý 5-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ 3-ñ¹ ïáÕáõÙ 
å»ïù ¿ Éñ³óÝ»É Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³Ý³í³ñï Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
§²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñ¦ ïáÕÁ Éñ³óÝ»ÉÇë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
³ñï³ñÅáõÛÃÇ ·Íáí ÏÝùí³Í Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ å»ïù ¿ 
Ý»ñÏ³Û³óí»Ý ½áõï ï»ëùáí: úñÇÝ³Ïª »Ã» ÏÝùí»É ¿ 50 ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ·ÝÙ³Ý ¨ 100 ²ØÜ 
¹áÉ³ñÇ í³×³éùÇ ýáñí³ñ¹, ³å³ ïíÛ³É ïáÕáõÙ å»ïù ¿ ³ñï³óáÉ»É (-50) ²ØÜ ¹áÉ³ñÁ: 

(10.1 կետը լրաց. 04.11.08թ. թիվ 298Ն, խմբ. 21.12.10թ. թիվ 343Ն, լրաց. 29.05.12թ. թիվ 
145Ն) 

 

11. Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ó¨ ÃÇí 9 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Éñ³óíáõÙ ¿ Áëï ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ù³ñÙ³ÝÁ (Ù³ëÝ³ÏÇ Ù³ñáõÙÝ»ñÇÝ) 
ÙÝ³ó³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ:  

Հաշվետվությունում հոդվածները ընդգրկվում են անվանական գումարների (մայր 
գումարների) մնացորդներով: Եթե հոդվածը չունի անվանական արժեք (մայր գումար), 
ապա այն հաշվետվության մեջ ընդգրկվում է համախառն հաշվեկշռային մնացորդով: 

²ÛÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáÝù óå³Ñ³Ýç ã»Ý ¨ ãáõÝ»Ý Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ýí³Í Ù³ñÙ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÝ»ñ, Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ³ÝÅ³ÙÏ»ï ¨ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý §²ÝÅ³ÙÏ»ï¦ 
ëÛáõÝ³ÏáõÙ: 

²ÛÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáÝù, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý Ï³ñ·Ç, 
¹³ë³Ï³ñ·í³Í »Ý ã³ßË³ïáÕ, Éñ³óíáõÙ »Ý §â³ßË³ïáÕ¦ ëÛáõÝáõÙ, ÁÝ¹ áñáõÙ, ³ÏïÇíÇ 
³ÛÝ Ù³ëÁ, áñÁ ¹»é Å³ÙÏ»ïÇ Ù»ç ¿, Éñ³óíáõÙ ¿ §Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ¦ »ÝÃ³ëÛáõÝáõÙ: 

ºÃ» í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý  μ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÝ 
³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ (Ï³Ù Ù³ë³Ùμ) ë³é»óí»É (¹»åáÝ³óí»É) »Ý áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ïáí, ³å³ 
ë³é»óí³Í (¹»åáÝ³óí³Í) Ù³ëÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ÙÇçáó ¨ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý (å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ë³é»óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïáí) Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ 



ëÛáõÝ³ÏÝ»ñáõÙ: ºÃ» ³Û¹ ÙÇçáóÝ»ñÁ ë³é»óí»É (¹»åáÝ³óí»É) »Ý ³ÝÅ³ÙÏ»ï, ³å³ ¹ñ³Ýù 
³ñï³óáÉíáõÙ »Ý §²ÝÅ³ÙÏ»ï¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ: 

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ã»Ý ÁÝ¹·ñÏíáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, 
áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, í»ñçÇÝÝ»ñÇë ·Íáí Ï³ï³ñí³Í Ï³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ, 
³ñ³·³Ù³ß ³é³ñÏ³Ý»ñÁ, ¹ñ³Ýó Ó»éùμ»ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ï³ï³ñí³Í 
Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Í³Ëë»ñáí Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ 
Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñÁ: 

§Î³ÝËÇÏ ¨ Ï³ÝËÇÏÇÝ Ñ³í³ë³ñ»óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ¦ ïáÕáõÙ 
³ñï³óáÉíáõÙ »Ý Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ í×³ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ (Ï³ÝËÇÏ 
¹ñ³ÙÁ ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ, Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³ÙÁ ×³Ý³å³ñÑÇÝ, Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³ÙÁ μ³ÝÏáÙ³ïÝ»ñáõÙ, 
Ï³ÝËÇÏÇÝ Ñ³í³ë³ñ»óí³Í í×³ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ), Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ 
μ³ÝÏ³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñÁ ¨ Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ μ³ÝÏ³ÛÇÝ 
ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñÁ ×³Ý³å³ñÑÇÝ:  àëÏáõ áã ëï³Ý¹³ñï³óí³Í 
ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùμ ãÑ³ëï³ïí³Í í×³ñ³ÛÇÝ 
ù³ñï»ñÁ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ù»ç ã»Ý ÁÝ¹·ñÏíáõÙ: 

§ä³Ñ³ÝçÝ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ¦ ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ μ³óí³Í Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ, ï»Õ³μ³ßËí³Í 
óå³Ñ³Ýç ¨ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÁ, Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý 
Ýå³ï³Ïáí Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ ÙÇçáóÝ»ñÁ, ¹»åáÝ³óí³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ 
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ, ë³é»óí³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ ³ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ): 

§ä³Ñ³ÝçÝ»ñ é»½Ç¹»Ýï μ³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ¦ ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý μ³ÝÏ»ñáõÙ μ³óí³Í μ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÁ, 
³í³Ý¹Ý»ñÁ, í³ñÏ»ñÁ, μ³ÝÏ»ñáõÙ ë³é»óí³Í (¹»åáÝ³óí³Í) ÙÇçáóÝ»ñÁ, μ³ÝÏ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ý³ÏïáñÇÝ·Ç, ÉÇ½ÇÝ·Ç, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí, 
¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ, արժեթղթերով գործարքների ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñÁ, μ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ (μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ 
μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ): ²Ûë ïáÕáõÙ ã»Ý ÁÝ¹·ñÏíáõÙ  é»½Ç¹»Ýï μ³ÝÏ»ñÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í 
é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÁ: 

§ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ´´´ - (´³³3) ¨ μ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ μ³ÝÏ»ñÇ,  Ýñ³Ýó 
¹áõëïñ μ³ÝÏ»ñÇ, Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ¦ ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý ´´´ - (´³³3) 
¨ μ³ñÓñ é»ÛïÇÝ· áõÝ»óáÕ μ³ÝÏ»ñáõÙ, Ýñ³Ýó Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñáõÙ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë ·ïÝíáÕ ¹áõëïñ μ³ÝÏ»ñáõÙ μ³óí³Í μ³ÝÏ³ÛÇÝ 
Ñ³ßÇíÝ»ñÁ, ³í³Ý¹Ý»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙª Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ μ³ÝÏ³ÛÇÝ 
ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñáí ³í³Ý¹Ý»ñÁ, í³ñÏ»ñÁ, μ³ÝÏ»ñáõÙ 
¹»åáÝ³óí³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ, μ³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ý³ÏïáñÇÝ·Ç, 
ÉÇ½ÇÝ·Ç ¨ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí, ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ, 
արժեթղթերով գործարքների ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÁ, μ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ, μ³ÝÏ»ñáõÙ ë³é»óí³Í 
Ñ³ßÇíÝ»ñÁ: ²Ûë ïáÕáõÙ ã»Ý ÁÝ¹·ñÏíáõÙ ´´´ - (´³³3) ¨ μ³ñÓñ é»ÛïÇÝ· áõÝ»óáÕ 
μ³ÝÏ»ñÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÁ: 

§ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³ÛÉ μ³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ¦ ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý ´´´ - (´³³3) -
Çó ó³Íñ é»ÛïÇÝ· áõÝ»óáÕ ¨ é»ÛïÇÝ· ãáõÝ»óáÕ μ³ÝÏ»ñáõÙ, Ýñ³Ýó 
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñáõÙ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë ·ïÝíáÕ ¹áõëïñ 
μ³ÝÏ»ñáõÙ μ³óí³Í μ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÁ, ³í³Ý¹Ý»ñÁª ³Û¹ ÃíáõÙ Ã³ÝÏ³ñÅ»ù 
Ù»ï³ÕÝ»ñÇ μ³ÝÏ³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñáí ³í³Ý¹Ý»ñÁ, 
í³ñÏ»ñÁ, μ³ÝÏ»ñáõÙ ¹»åáÝ³óí³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ, μ³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ 
ý³ÏïáñÇÝ·Ç, ÉÇ½ÇÝ·Ç ¨ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí, ¹»μÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñÁ, արժեթղթերով գործարքների ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÁ, μ³ÝÏ»ñÇ 
ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ, μ³ÝÏ»ñáõÙ 



ë³é»óí³Í Ñ³ßÇíÝ»ñÁ: ²Ûë ïáÕáõÙ ã»Ý ÁÝ¹·ñÏíáõÙ ´´´ - (´³³3) -Çó ó³Íñ 
é»ÛïÇÝ· áõÝ»óáÕ μ³ÝÏ»ñÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÁ ¨ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ 
ëíáåÁ: 

§ä³Ñ³ÝçÝ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ¦ 
ïáÕáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý μÛáõç»Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ, í×³ñí³Í 
Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Íª Ñ³ñÏ»ñÇ í×³ñÙ³Ý í»ñçÇÝ 
Å³ÙÏ»ïÇ Éñ³Ý³ÉáõÝ ÙÝ³ó³Í ûñ»ñÇ ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ëÛáõÝ³ÏáõÙ: 

§ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ´´´ - (´³³3) ¨ μ³ñÓñ é»ÛïÇÝ· áõÝ»óáÕ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý 
μ³ÝÏ»ñÇ ¨ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ¦ ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý ´´´ - (´³³3) ¨ 
μ³ñÓñ é»ÛïÇÝ· áõÝ»óáÕ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ»ñÇ ¨ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ: 

§ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³ÛÉ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ»ñÇ ¨ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ¦ ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý ´´´ - (´³³3) - Çó ó³Íñ é»ÛïÇÝ· áõÝ»óáÕ ¨ 
é»ÛïÇÝ· ãáõÝ»óáÕ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ»ñÇ ¨ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ: 

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý §1.4¦ ¨ §1.5¦ ïáÕ»ñáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý μ³ÝÏ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÇÝãå»ë »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï, ³ÛÝå»ë ¿É Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, 
ë³Ï³ÛÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Éñ³óíáõÙ ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí μ³ÝÏÇ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï 
(»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ïñíáÕ) é»ÛïÇÝ·Á: 

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý §1.8¦ ¨ §1.9¦ ïáÕ»ñáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý ûï³ñ»ñÏñÛ³ 
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ»ñÇ ¨ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÇÝãå»ë 
»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï, ³ÛÝå»ë ¿É Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Éñ³óíáõÙ ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ 
Ï³Ù Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï (»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ïñíáÕ) 
é»ÛïÇÝ·Á: 

§è»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáí Ó»éù μ»ñí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ¦ ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý 
é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇó ¨ áã é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇó é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáí Ó»éù μ»ñí³Í 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ, որոնք հաշվառվում են հետհաշվեկշռում: ÀÝ¹ áñáõÙ, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ 
ï³ñ³Ýç³ïíáõÙ »Ý áã Ã» Áëï Ù³ñÙ³ÝÁ ÙÝ³ó³Í ûñ»ñÇ, ³ÛÉ Áëï ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ñ»ï 
í»ñ³¹³ñÓÙ³ÝÁ (í³×³éùÇÝ) ÙÝ³ó³Í ûñ»ñÇ: 

§è»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáí Ó»éù μ»ñí³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ¦ ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇó ¨ áã 
é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇó é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáí Ó»éù μ»ñí³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñÁ, որոնք հաշվառվում են 
հետհաշվեկշռում: ÀÝ¹ áñáõÙ, å³ñï³ïáÙë»ñÁ ï³ñ³Ýç³ïíáõÙ »Ý áã Ã» Áëï 
Ù³ñÙ³ÝÁ ÙÝ³ó³Í ûñ»ñÇ, ³ÛÉ Áëï å³ñï³ïáÙë»ñÇ Ñ»ï í»ñ³¹³ñÓÙ³ÝÁ 
(í³×³éùÇÝ) ÙÝ³ó³Í ûñ»ñÇ: 

§è»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáí í³×³éí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ¦ ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý 
é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇÝ ¨ áã é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇÝ é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáí  í³×³éí³Í 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ¨ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ëíáåáí í³×³éí³Í ³ñï³ñÅáõÛÃÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, 
í³×³éí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ¨ ³ñï³ñÅáõÛÃÁ   Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý  
Áëï ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ¨ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ Ñ»ï ëï³óÙ³ÝÁ (·ÝÙ³ÝÁ) ÙÝ³ó³Í ûñ»ñÇ: 

«Հաշվարկված ստացվելիք տոկոսներ» տողում լրացվում են ռեզիդենտներից 
և ոչ ռեզիդենտներից ստացվելիք հաշվեգրված անվանական տոկոսները: 
Չաշխատող ակտիվների դիմաց հաշվեգրված ստացվելիք անվանական տոկոսների 
մեծությունը լրացվում է «Չաշխատող» սյան համապատասխան ենթասյուներում և 
ընդգրկվում է «1. Ակտիվների մարման ժամկետայնության վերաբերյալ» բաժնի 
«Ընդամենը» սյան հաշվարկի մեջ: 

§²ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñ¦ ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ 
(Ñ³ßí»ÏßéáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ÏïÇí³ÛÇÝ Ù³ëáí), ëï³óí»ÉÇù ß³Ñ³μ³ÅÇÝÝ»ñÁ, 



տույժերը, տուգանքները, ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³Ïáí å³ÑíáÕ, í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ 
Ù³ïã»ÉÇ, ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ Ù»Ãá¹áí Ñ³ßí³éíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ ¨ áã 
é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÝ»ñáõÙ ¨ ³ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, áñáÝù 
³ñï³óáÉí³Í ã»Ý Ý³Ëáñ¹ ïáÕ»ñÇó áã Ù»ÏáõÙ: 

(Պարբերությունը ուժը կորցրել է 29.05.12թ. թիվ թիվ 145 Ն): 
ºÃ» Ñëï³Ï Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ï áõÝ»óáÕ ³ÏïÇíÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÁ 

·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ³ÏïÇíÇ ë³é»óÙ³Ý Ï³Ù ¹»åáÝ³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ, ³å³ ³ÏïÇíÝ 
³ñï³óáÉíáõÙ ¿ Áëï Ù³ñÙ³ÝÁ ÙÝ³ó³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ, Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙª Áëï 
ë³é»óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ: 

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ §Å³ÙÏ»ï³Ýó¦ ëÛáõÝ³ÏÁ Éñ³óíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëáí, áñáÝù, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ¹³ï³ñ³ÝÇ, Ï³Ù ÙÇçÝáñ¹ 
¹³ï³ñ³ÝÇ í³ñáõÛÃáõÙ ·ïÝíáÕÝ»ñÇ, ã»Ý Ï³ï³ñí»É å³ñï³íáñáõÃÛ³Ùμ 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ: 

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ óå³Ñ³Ýç ëÛáõÝ³ÏáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý Ñ³ßí»ÏßéÇ 
§ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ Ï³ñ·áõÙ Ñ³ßí³éíáÕ óå³Ñ³Ýç, ÇëÏ §²ÝÅ³ÙÏ»ï¦ 
ëÛáõÝ³ÏáõÙª Ù³ñÙ³Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ï ãáõÝ»óáÕ ÙÇçáóÝ»ñÁ, ÁÝ¹ áñáõÙ
 ¹³ï³ñ³ÝÇ Ï³Ù ÙÇçÝáñ¹ ¹³ï³ñ³ÝÇ í³ñáõÛÃáõÙ ·ïÝíáÕ ·áñÍ»ñáí 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý óå³Ñ³Ýç ¨ Éñ³óíáõÙ »Ý §óå³Ñ³Ýç¦ 
ëÛáõÝ³ÏáõÙ: 

§ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ¦ ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý ·³ÝÓ³å»ï³ñ³ÝÇó ëï³óí³Í í³ñÏ»ñÁ, 
Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ μÛáõç»Ç ¨ å³ñï³¹Çñ ëáóÇ³É³Ï³Ý 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý í×³ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí ¨ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ ³ÛÉ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:   

§ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É¦ μ³ÅÝáõÙ 
արժեթղթերով գործարքների ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇ½ÇÝ·Ç ·Íáí í×³ñí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñÝ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏáÕÙ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ñ³×³Ëáñ¹Ç 
å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïáÕ»ñáõÙ:  

§ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ¦ ïáÕáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
Ý»ñ·ñ³íí³Í μáÉáñ ÙÇçáóÝ»ñÁª ³ÝÏ³Ë  »ñ³ßË³íáñÇó: 

§ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ·Íáí¦ ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 
ÃáÕ³ñÏí³Í μáÉáñ ï»ë³ÏÇ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ: 

§è»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáí ¨ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ëíáåáí Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñ¦ 
ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇó ¨ áã é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇó é»åá 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáí Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ: 

«Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի 
գծով» տողում արտացոլվում են ռեզիդենտներից և ոչ ռեզիդենտներից ռեպո 
համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի վաճառքի արդյունքում առաջացած 
պարտավորությունների գումարները: 

§²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ ïáÕáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý ³Í³ÝóÛ³É 
·áñÍÇùÝ»ñÁ (Ñ³ßí»ÏßéáõÙ ×³Ý³ãí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëáí), í×³ñÙ³Ý 
»ÝÃ³Ï³ ß³Ñ³μ³ÅÇÝÝ»ñÁ, տույժերը, տուգանքները, Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ï»ñÇ, ³ÛÉ í×³ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ 
·Íáí, Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ, ï³ñ³ÝóÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñÁ ¨ 
³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý ÁÝ¹·ñÏí»É í»ñÁ Ýßí³Í 
ïáÕ»ñáõÙ: 

§Ð»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ ïáÕáõÙ 
Éñ³óíáõÙ »Ý å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñí³Í 



»ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñÇ  ¨ ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñÇ ãû·ï³·áñÍí³Í 
Ù³ë»ñÁ: 

«Խոշոր» պարտավորություններ» տողում լրացվում են այն բոլոր 
պարտավորությունների անվանական արժեքների և անվանական տոկոսների 
հանրագումարները, որոնց հաշվեկշռային արժեքները, առանձին վերցված, 
կազմում են վարկային կազմակերպության ընդհանուր պարտավորությունների 5 և 
ավելի տոկոսը` առանց հաշվի առնելու փոխկապակցվածությունը: 

§öá÷áËíáÕ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñáí¦ ïáÕ»ñáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý ³ÛÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ, 
áñáÝù Ý»ñ·ñ³íí»É Ï³Ù ï»Õ³μ³ßËí»É »Ý áã ýÇùëí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñáí 
(³ÛëÇÝùÝª ³Û¹ ÙÇçáóÝ»ñÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ó³ÝÏ³ó³Í ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ):  

§öá÷áËíáÕ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñáí¦ ïáÕ»ñáõÙ ÙÇçáóÝ»ñÁ Éñ³óíáõÙ »Ý Áëï 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³ÝÁ ÙÝ³ó³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ, ³ÛÉ áã Ã» ³ÏïÇíÇ Ï³Ù 
å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ñÙ³ÝÁ ÙÝ³ó³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ: 

úñÇÝ³Ï 1. »Ã» í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ·ñ³í»É ¿ ÙÇÝã¨ 5 ï³ñÇ 
Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïáí ÷áË³éáõÃÛáõÝ, áñÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ í»ñ³Ý³Ûí»Éáõ »Ý 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 3 ³ÙÇëÁ Ù»Ï, ³å³ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý §öá÷áËíáÕ 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñáí¦ ïáÕáõÙ ³Û¹ ÷³Ë³éáõÃÛ³Ý ·áõÙ³ñÁ å»ïù ¿ Éñ³óíÇ §91-
120 ûñ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ, ÇëÏ Ñ³çáñ¹ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ÝáõÛÝ 
÷áË³éáõÃÛ³Ý ·áõÙ³ñÁ Ï³ñï³óáÉíÇ §61-90 ûñ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ: 

úñÇÝ³Ï 2. »Ã» í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ·ñ³í»É ¿ ÙÇÝã¨ 3 ï³ñÇ 
Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïáí ÷áË³éáõÃÛáõÝ, áñÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ í»ñ³Ý³Ûí»Éáõ »Ý 
ßáõÏ³ÛÇ ó³ÝÏ³ó³Í ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ³å³ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý §öá÷áËíáÕ 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñáí¦ ïáÕáõÙ ³Û¹ ÷áË³éáõÃÛ³Ý ·áõÙ³ñÁ å»ïù ¿ Éñ³óíÇ 
§òå³Ñ³Ýç¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ: 

§üÇùëí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñáí¦ ïáÕ»ñáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý ³ÛÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ, 
áñáÝù Ý»ñ·ñ³íí»É ¨ ï»Õ³μ³ßËí»É »Ý ýÇùëí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñáí: ²ÏïÇíÝ»ñÁ 
¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý Áëï Ù³ñÙ³ÝÁ ÙÝ³ó³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ:  

§²ÝïáÏáë¦ ïáÕ»ñáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý ³ÛÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñ·ñ³íí»É Ï³Ù 
ï»Õ³μ³ßËí»É »Ý ³é³Ýó ïáÏáëÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý (ëï³óÙ³Ý) å³ÛÙ³ÝÇ: 

²ñï³ñÅáõÛÃÇ ËÙμ³íáñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 
6-ñ¹ Ï»ïÇ: Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ù»ç §I  ËÙμÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí¦ ¨ §II ËÙμÇ 
³ñï³ñÅáõÛÃáí¦ ïáÕ»ñáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý í»ñÁ Ýßí³Í μáÉáñ ïáÕ»ñáõÙ 
ÁÝ¹·ñÏíáÕ ³ñï³ñÅáõÛÃáí (³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ μ³ÝÏ³ÛÇÝ 
ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ áõ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ), ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ 
¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ¨ ³Ý³í³ñï 
Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ 
§Ð»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ ïáÕÇ ·áõÙ³ñÇ ¨ 
³Ý³í³ñï Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ: §öá÷áËíáÕ¦, 
§üÇùëí³Í¦  ¨ §²ÝïáÏáë¦ ïáÕ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³í³ë³ñ ÉÇÝ»Ý μáÉáñ 
ïáÕ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÇÝ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ §Ð»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ (ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É 
μ³ÅÝáõÙ), §Ð³ßí³ñÏí³Í í×³ñí»ÉÇù ïáÏáëÝ»ñ¦ ¨ §Ð³ßí³ñÏí³Í ëï³óí»ÉÇù 
ïáÏáëÝ»ñ¦ ïáÕ»ñÇ ·áõÙ³ñÇ: 

(11-րդ կետը լրաց., փոխ. 04.11.08թ. թիվ 298Ն, փոխ. 21.12.10թ. թիվ 343Ն), փոխ., խմբ., 
լրաց. 29.05.12թ. թիվ 145Ն) 

 

12. Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ó¨ ÃÇí 10 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿  Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: §²Ùë³ÃÇíÁ¦ Ù³ëáõÙ ÉñóíáõÙ ¿.                                   



³) Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ûñÁ, ³ÛÝ ¿ª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ 
ÏáÕÙÇó Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý 
ûñÁ, 

μ) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 1% ¨ ³í»ÉÇ μ³ÅÝ»Ù³ë áõÝ»óáÕ μ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ 
ïíÛ³ÉÝ»ñáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ûñÁ, ³ÛÝ ¿ª ¹»åá½Çï³ñÇ³ÛáõÙ Ï³Ù í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý μ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ é»»ëïñáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý ûñÁ (μ³ó μ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ), 

·) μáÉáñ ÷³Û³ï»ñ»ñÇ (μ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ, ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ) ïíÛ³ÉÝ»ñáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ûñÁ, ³ÛÝ ¿ª ¹»åá½Çï³ñÇ³ÛáõÙ, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý é»»ëïñáõÙ 
Ï³Ù Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ ·ñ³éáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ ûñÁ (÷³Ï 
μ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý, ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùμ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ¨ Ïááå»ñ³ïÇí 
Ñ³Ý¹Çë³óáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ): §ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý-Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ¦ Ù³ëáõÙ Éñ³óíáõÙ ¿, μ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùμ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ Ï³Ù Ïááå»ñ³ïÇíª  
Ï³Ëí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇó: 

§Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ûï³ñ³ñÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ¦ Ù³ëáõÙ Éñ³óíáõÙ ¿ 
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 
Ñ³Ûï³ñ³ñÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁª ÝÙ³Ý ÷³ëïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: êáõÛÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý 
ÇÙ³ëïáí, Ñ³Ûï³ñ³ñÙ³Ý ³Ùë³ÃÇí ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 
Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ûñÁ: §Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý 
³Ùë³ÃÇíÁ¦ Ù³ëáõÙ Éñ³óíáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ Ñ³ßíÇÝ 
Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ·áõÙ³ñÁ ÷áË³Ýó»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ: 

 

 Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Éñ³óíáõÙ ¿. 

 ´³ó μ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇóª 1% ¨ ³í»ÉÇ μ³ÅÝ»Ù³ë áõÝ»óáÕ μ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ  
ïíÛ³ÉÝ»ñÝ ³é³ÝÓÇÝ ïáÕ»ñáí, ÇëÏ ÙÇÝã¨ 1% μ³ÅÝ»Ù³ë áõÝ»óáÕ μáÉáñ μ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ 
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ »ñÏáõ ïáÕáíª ÁÝ¹ áñáõÙ, ³é³çÇÝ ïáÕáí Éñ³óíáõÙ »Ý é»½Ç¹»Ýï, ÇëÏ 
»ñÏñáñ¹ ïáÕáíª áã é»½Ç¹»Ýï μ³ÅÝ»ï»ñ»ñÁ: 
 ö³Ï μ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý, ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùμ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ 

Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ¨ Ïááå»ñ³ïÇí í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  μáÉáñ ÷³Û³ï»ñ»ñÇ 
(μ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ, ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ) ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ³é³ÝÓÇÝ ïáÕ»ñáí: 

ºÃ» Ù³ëÝ³ÏÇóÁ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ ¿, ³å³ §ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨Á¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É §ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ¦, »Ã» Ù³ëÝ³ÏÇóÁ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ ¿ ¨ Çñ 
μ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇ 50%-Çó ³í»ÉÇÝ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³ÝÁª §å»ï³Ï³Ý 
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùμ¦, ÙÝ³ó³Í ¹»åù»ñáõÙª §áã å»ï³Ï³Ý¦: 

«Երկրի կոդ» սյունակում լրացվում է մասնակցի ռեզիդենտության երկրի եռանիշ 

կոդը` համաձայն ISO 3166-1 alpha-3 միջազգային ստանդարտի: 

§´³ÅÝ»ïáÙëÇ ï»ë³ÏÁ (ëáíáñ³Ï³Ý, ³ñïáÝÛ³É)¦ ëÛáõÝ³ÏÁ Éñ³óíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ 
μ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª §êáíáñ³Ï³Ý¦ Ï³Ù §²ñïáÝÛ³É¦ μ³é»ñáíª 
Ï³Ëí³Í μ³ÅÝ»ïáÙëÇ ï»ë³ÏÇó (ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùμ ¨ 
Ïááå»ñ³ïÇí í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ í»ñÁ Ýßí³Í ëÛáõÝ³ÏÁ ãÇ 
Éñ³óíáõÙ): 

´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ §´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ¹»åá½Çï³ñÇ³ÛáõÙ 
·ñ³ÝóÙ³Ý ûñÁ/Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ 
·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ ·ñ³éáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ ûñÁ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ Éñ³óíáõÙ ¿ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 
¹»åá½Çï³ñÇ³ÛáõÙ,  ÇëÏ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùμ (³Û¹ ÃíáõÙª 



Ïááå»ñ³ïÇí) í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ 
·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ ·ñ³éáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ ûñÁ: 

§è»½Ç¹»Ýï (áã é»½Ç¹»Ýï)¦ ëÛáõÝ³ÏÁ Éñ³óíáõÙ ¿ §é»½Ç¹»Ýï¦ Ï³Ù  §áã 
é»½Ç¹»Ýï¦ μ³é»ñáíª Ï³Ëí³Í Ù³ëÝ³ÏóÇ é»½Ç¹»ÝïáõÃÛáõÝÇó: è»½Ç¹»Ýï ¨ áã 
é»½Ç¹»Ýï ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁ ïñí³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 2002 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇ 14-Ç 
ÃÇí 173 áñáßÙ³Ùμ Ñ³ëï³ïí³Í §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ μ³ÝÏ³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÙ¦: 

´³ÅÝ»ïÇñáç Ï³Ù μ³ÅÝ»Ù³ëÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ó¨ ÃÇí 10 Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ù»Ïï»Õ 
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ý³¨ ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁª ³éáõí³×³éùÇ å³ÛÙ³Ý³·Çñ, ù³Õí³Íù é»»ëïñÇó, 
ù³Õí³Íù Ñ³ßíÇó: Üßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ μ³ó μ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý 5%-Çó ³í»ÉÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ μ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ: 

(12-րդ կետը խմբ., լրաց. 04.11.08թ. թիվ 298Ն, լրաց. 21.12.10թ. թիվ 343Ն, լրաց. 
29.05.12թ. թիվ 145Ն) 

 

13. (13-րդ կետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 04.11.08Ã. ÃÇí 298 Ü áñáßÙ³Ùμ): 
 

14. Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ò¨ ÃÇí 13 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ μ³ÕÏ³ó³Í ¿ 2 ¿çÇó: 1-ÇÝ ¿çáõÙ 
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ³Ù÷á÷ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  ¹ñ³Ùáí, ²ØÜ ¹áÉ³ñáí, »íñáÛáí ¨ ³ÛÉ ³ñÅáõÛÃÝ»ñáí ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ 
ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ÇëÏ 2-ñ¹ ¿çáõÙª Áëï Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ: Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý 1-ÇÝ ¿çÇ 3-
ñ¹ ¨ 5-ñ¹ ïáÕ»ñáõÙ å»ïù ¿ ÁÝ¹·ñÏí»Ý ³ÛÉ μ³ÝÏ»ñÇó ëï³óí³Í ¨ μ³ÝÏ»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝí³Í 
·áõÙ³ñÝ»ñÁ: 

§²ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñ¦ ëÛáõÝ³ÏÇ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Á ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ¿ í»ñ³ÍíáõÙ 
Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇÝ ûñí³ª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý 
μ³ÝÏÇ ÷áË³ñÅ»ùáí, ÇëÏ í»ñçÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Áª Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇÝ 
ûñí³ª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ï»Õ»Ï³óí³Íª 
³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ Ó¨³íáñí³Í ÙÇçÇÝ ÷áË³ñÅ»ùáí: 

2-ñ¹ ¿çÇ 2.2, 2.3 ¨ 2.4 ïáÕ»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý ïíÛ³É Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ÏáÕÙÇó 
ëï³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ùáõïù»ñÁ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ, é»½Ç¹»Ýï ¨ áã é»½Ç¹»Ýï 
μ³ÝÏ»ñÇó, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ 2.5 ïáÕáõÙª ïíÛ³É í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ÉË³Ù³ëÇó ¨ ³ÛÉ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇó ëï³óí³Í Ùáõïù»ñÁ: ²ÕÛáõë³ÏÇ 
2.6 ïáÕáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý  μáÉáñ ³ÛÝ Ùáõïù»ñÁ, áñáÝù ã»Ý Ý»ñ³éí»É 2-ñ¹ ¿çÇ í»ñÁ 
Ýßí³Í ïáÕ»ñáõÙ: ÜáõÛÝ ¿çÇ  3.2, 3.3 ¨ 3.4 ïáÕ»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý, 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ, é»½Ç¹»Ýï ¨ áã é»½Ç¹»Ýï μ³ÝÏ»ñÇÝ, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ 3.5 ïáÕáõÙª ïíÛ³É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ÉË³Ù³ëÇÝ ¨ ³ÛÉ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇÝ 
í×³ñ³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: ²ÕÛáõë³ÏÇ 3.6 ïáÕáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý μáÉáñ ³ÛÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
Í³Ëë»ñÁ, áñáÝù ã»Ý Ý»ñ³éí»É Í³Ëë³ÛÇÝ ³ÛÉ ïáÕ»ñáõÙ: 

2-ñ¹ ¿çáõÙ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ 
¹ñ³Ùáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

(14-րդ կետը խմբ. 04.11.08թ. թիվ 298Ն) 

 



15. Թիվ 17 հաշվետվությունը բաղկացած է 5 էջից: Թիվ 17 հաշվետվությունը 
լրացվում է միայն հաշվետու շաբաթվա ընթացքում կնքված նոր վարկային, օվերնայթային, 
ռեպո համաձայնագրերի, ֆակտորինգի, լիզինգի, ինչպես նաև նախկինում կնքված 
պայմանագրերի համաձայն հաշվետու ժամանակաշրջանում ներգրավված և 
տեղաբաշխված միջոցների հիման վրա` հազար միավորներով: Հաշվետվության մեջ 
ընդգրկվում են միայն այն երկարաձգված ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցները, 
որոնք տոկոսադրույքները և/կամ արժույթները, համաձայն կնքված պայմանագրերի, 
փոփոխվել են: Կենտրոնական բանկի հետ կատարված գործարքները հաշվետվության մեջ 
չեն ընդգրկվում: Հաշվետվության բոլոր էջերում տոկոսադրույքի հաշվարկն 
իրականացվում է միջին կշռված եղանակով: Հաշվետվության 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ էջերում չեն 
ընդգրկվում նաև բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կատարված 
գործարքները: Տոկոսադրույքների հաշվարկման ժամանակ տարվա օրերի քանակը 
ընդունել 365 օր: Եթե պայմանագրում առկա են դրույթներ, որոնք թույլ են տալիս 
տոկոսների փոփոխություններ և/կամ հաճախորդի կողմից կատարվող կամ կատարվելիք 
ծախսերում ներառվող վճարների քանակական կամ գումարային փոփոխություններ և 
որոնց վերաբերյալ հնարավոր չէ ունենալ հստակ կանխատեսումներ, ապա տարեկան 
արդյունավետ տոկոսադրույքը պետք է հաշվարկվի պայմանագրի կնքման պահին գործող 
չափանիշների հիման վրա` ենթադրելով, որ տոկսները և/կամ հաճախորդի կողմից 
կատարվող կամ կատարվելիք ծախսերը մնալու են կայուն և կիրառվելու են մինչև 
պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտը: 

 

§üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ¦ ïáÕáõÙ å»ïù ¿ ³ñï³óáÉí»Ý 
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó μÝ³Ï³ñ³Ý Ó»éù μ»ñ»Éáõ Ï³Ù μÝ³Ï³ñ³ÝÁ í»ñ³Ýáñá·»Éáõ 
Ýå³ï³ÏáÕí ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÁ Ï³Ù ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³å³Ñáíí³Í »Ý 
ïíÛ³É μÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñáí: ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏÇ ¹»åùáõÙ í³ñÏ³éáõÇÝ (·ñ³í³ïáõÇÝ) ¿ 
ÙÝáõÙ ·ñ³í³¹ñí³Í ·áõÛùÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÁ: 

§üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í ëå³éáÕ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ í³ñÏ»ñ¦ ïáÕáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ 
»Ý ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í ³ÛÝ í³ñÏ»ñÁ, áñáÝù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ëå³éáÕ³Ï³Ý 
Í³Ëë»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³å³éÇÏ í³×³éùÇ 
í³ñÏ³íáñáõÙÁ: 

ØÇç³½·³ÛÇÝ í³ñÏ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáí Ý»ñ·ñ³íí³Í/ï»Õ³μ³ßËí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ 
å»ïù ¿ ³ñï³óáÉí»Ý ÙÇ³ÛÝ ëáõÛÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý 1-ÇÝ, 2-ñ¹, 4-ñ¹ ¨ 5-ñ¹ ¿ç»ñÇ 
§ØÇç³½·³ÛÇÝ í³ñÏ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáí¦ ïáÕ»ñáõÙª 1-ÇÝ ¿çáõÙª Ý»ñ·ñ³íí³Í, ÇëÏ 2-ñ¹, 4-ñ¹ 
¨ 5-ñ¹ ¿ç»ñáõÙª ï»Õ³μ³ßËí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, §ØÇç³½·³ÛÇÝ í³ñÏ³ÛÇÝ 
Íñ³·ñ»ñáí¦ ïáÕ»ñáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ μáÉáñ í³ñÏ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáí 
Ý»ñ·ñ³íí³Í ¨ ï»Õ³μ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ (¶»ñÙ³Ý³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇó ¨ ³ÛÉÝ): 
§ØÇç³½·³ÛÇÝ í³ñÏ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáí¦ ¨ §Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý »ñ³ßËÇùáí¦ ïáÕ»ñáõÙ 
³ñï³óáÉíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ ³ñï³óáÉ»É ³ÛÉ ïáÕ»ñáõÙ: 

§²ÛÉ ³ñÅáõÛÃÝ»ñ¦ ïáÕ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ïáÕ»ñÁ, áñáÝù 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ã»Ý Áëï ³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ, Éñ³óíáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùμ 
Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇÝ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùμª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó 
ï»Õ»Ï³óí³Íª ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ Ó¨³íáñí³Í ÙÇçÇÝ ÷áË³ñÅ»ùáí: 

Þ³μ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ 
Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É μ³Ý³Ó¨áí. 

Øï=(ì1*î1+ì2*î2+…+ìm*Sm)/(ì1+ì2+...+ìm), áñï»Õ ì-Ý ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ Í³í³ÉÝ 
¿, î-Ýª ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý ïáÏáëÝ»ñÁ, 1-m-Áª ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: 



Þ³μ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó í×³ñíáÕ ÙÇçÇÝ 
ï³ñ»Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. 

Øï=(ö1*î1+ö2*î2+…+ön*Sn)/(ö1+ö2+...+ön), áñï»Õ ö-Ýª ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Í³í³ÉÝ»ñÝ »Ý, î-Ýª ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó í×³ñíáÕ ï³ñ»Ï³Ý ïáÏáëÝ»ñÁ, 1-n-Áª 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: Ò¨»ñÁ Éñ³óíáõÙ »Ý ï³ñ»Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñáí: 

Þ³μ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³Û³ó³Í é»åá ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ é»åá ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ 
Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É μ³Ý³Ó¨áí. 

Øï=(è1*î1+è2*î2+…+èn*în)/(è1+è2+…+èn), áñï»Õ è-Ý ÏÝùí³Í é»åá 
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ ¿, î-Ýª ÏÝùí³Í é»åá ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, 1-n-Áª 
Ï³Û³ó³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: 

1-ÇÝ ¨ 2-ñ¹ ¿ç»ñáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý Ý»ñ·ñ³íí³Í/ï»Õ³μ³ßËí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ 
³Ýí³Ý³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ: Ø³ëÝ³ÏÇ Ù³ñáõÙÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í ·ñ³ýÇÏáí 
Ý»ñ·ñ³íí³Í/ï»Õ³μ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý Áëï 
ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Å³ÙÏ»ïÇ: 

²é³ÝÓÇÝ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý ³ÛÝ μ³ÝÏ»ñÇ, í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ, áñáÝó Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÁª 
Ýß»Éáí Ý»ñ·ñ³í³Í Ï³Ù ï»Õ³μ³ßËí³Í ÙÇçáóÇ Í³í³ÉÁ, Å³ÙÏ»ïÁ ¨ ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÁª Áëï ³ñÅáõÛÃÇ ï»ë³ÏÇ, ¨ ·áñÍ³ñùÇ ï»ë³ÏÁ (ûñÇÝ³Ïª ûí»ñÝ³ÛÃ, í³ñÏ, 
÷áË³éáõÃÛáõÝ, é»åá ¨ ³ÛÉÝ): ´³ÝÏ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï 
Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ³ñï³óáÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÕÛáõë³ÏáõÙ 
ïñ³Ù³¹ñí³Í ûí»ñÝ³ÛÃÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³ñï³óáÉ»É ³é³ÝÓÇÝ ïáÕ»ñáíª ß³μ³Ãí³ 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ: 

3-ñ¹ ¨ 4-ñ¹ ¿ç»ñáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý Ý»ñ·ñ³íí³Í/ï»Õ³μ³ßËí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ: 

 

3-րդ և 4-րդ էջերում ցպահանջ միջոցների բաժնի «գումար» մասում ներառվում են 

միայն օվերդրաֆտները և վարկային գծերը, ընդ որում, վերջիններիս գումարների 

գրանցումն իրականացվում է փաստացի ստացված/տրամադրված գումարների 

(հաշվետվության օրվա դրությամբ մնացորդային գումարների/առկա պաշարների) չափով, 

իսկ «%» սյունակում լրացվող տոկոսադրույքի հաշվարկման համար կիրառվում է 

համաձայնեցված տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկման (annualized agreed rate, AAR) 

բանաձևը` 
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n

ag

n

r
X                                   (1) 

áñï»Õª 

X – Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ï³ñ»Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ ¿ (Ðîî), 

rag – í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³×³Ëáñ¹ Ç ÙÇç¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í å³ñ½ 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ ¿, 



n – Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñÇ í×³ñáõÙÝ»ñÇ (Ï³åÇï³ÉÇ½³óÇ³Ý»ñÇ) ù³Ý³ÏÝ ¿ Ù»Ï 
ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

 

3-րդ և 4-րդ էջերում ժամկետային միջոցների բաժնի «գումար» սյունակներում 

ընդգրկվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում, ինչպես նաև նախկինում 

կնքված պայմանագրերի համաձայն հաշվետու ժամանակաշրջանում փաստացի 

ներգրավված կամ տեղաբաշխված գումարները ամբողջությամբ, ÇëÏ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ 
Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ý»ÏïÇí ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ 
Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý (narrowly defined effective rate, NDER) μ³Ý³Ó¨Áª 

 


 


N

n
D

n

n

i

K
A

1 365)1(

                                  (2) 

 

áñï»Õª 

i – Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ý»ÏïÇí ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ ¿ (Øê¾î), 

Kn - ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ n Ñáëù»ñª í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, 

N - ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ ù³Ý³ÏÁª Ï³åí³Í ïíÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ 
Ñ»ï, 

A – Ý»ñ·ñ³íí³Í Ï³Ù ïñ³Ù³¹ñí³Í ÙÇçáóÇ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ, 

Dn – n-ñ¹ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÑáëùÇ ëï³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁª ³ñï³Ñ³Ûïí³Í 
³é³çÇÝ ÑáëùÇó Ñ»ïá ³Ýó³Í ûñ»ñÇ Ãíáí (³é³çÇÝ ÑáëùÁª ÙÇçáóÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ï³Ù 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÝ ¿): 

 

ÆÝãå»ë Ðîî, ³ÛÝå»ë ¿É Øê¾î-Á Çñ»Ýó Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ »Ý Ý»ñ·ñ³íí³Í ¨ 
ï»Õ³μ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Íáí μáÉáñ ïáÏáë³ÛÇÝ í×³ñÝ»ñÁ ¨ ã»Ý Ý»ñ³éáõÙ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñ 
(ÙÇçÝáñ¹³í×³ñÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ): Üñ³Ýó ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ í»ñçÇÝÝ»ñÇë 
Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý³óÙ³Ý Ù»Ãá¹Ç Ù»ç: Ðîî-Ý 
ÏÇñ³é»ÉÇ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñμ Ý»ñ·ñ³íí³Í/ï»Õ³μ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Íáí 
ïáÏáëÝ»ñÇ Ï³åÇï³ÉÇ½³óÇ³Ý Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ï³ÝáÝ³íáñ (Ñ³í³ë³ñ) 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ: Øê¾î-Á Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ùáï³ñÏáõÙ ¨ Ï³ñáÕ ¿ 
ÏÇñ³éí»É ó³ÝÏ³ó³Í ï»ë³ÏÇ Ý»ñ·ñ³íí³Í/ï»Õ³μ³ßËí³Í ÙÇçáóÇ å³ñ³·³ÛáõÙ: 

3-րդ և 4-րդ էջերի առանձին աղյուսակներում ներկայացվում են հաշվետու 

ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքված նոր գործարքների պայմանագրային գումարները՝ 

հազար դրամներով, ընդ որում, վարկային գծերի և օվերդրաֆտների գումարները չեն 

ընդգրկվում: Աղյուսակներում արտարժութային հոդվածները ներկայացվում են 

դրամական արտահայտությամբ` պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ Կենտրոնական 

բանկի կողմից հայտարարված՝ արժութային շուկայում ձևավորված միջին 

փոխարժեքներով: 

 



 

5-ñ¹ ¿çáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý ï»Õ³μ³ßËí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ: Üßí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ (2) μ³Ý³Ó¨áí ¨ ÝáõÛÝ 
Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛ³Ùμ, ÇÝã Øê¾î-Á, ë³Ï³ÛÝ Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÇÝãå»ë μáÉáñ ïáÏáëÝ»ñÁ, 
³ÛÝå»ë ¿É ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ÙÇçáó ëï³óáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ í×³ñ»É ïíÛ³É ÙÇçáóÁ 
ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: (2) μ³Ý³Ó¨Ç ï³ññ»ñÁ ï³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ 
Ñ³ßí³ñÏ»ÉÇë áõÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 

i – ï³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ ¿, 

A –  ÙÇçáó ëï³óáÕÇÝ ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÙÇçáóÇ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÝ ¿, 

n – ÙÇçáóÇ Ù³ñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í í×³ñÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñÝ ¿, 

Kn - ÙÇçáó ëï³óáÕÇ ÏáÕÙÇó ÙÇçáóÇ ëï³óÙ³Ý å³ÑÇÝ ¨(Ï³Ù) ÙÇçáóÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñí³Í Ñ»ñÃ³Ï³Ý n-ñ¹ í×³ñÇ ·áõÙ³ñÝ ¿ (Ù³Ûñ ·áõÙ³ñ, 
ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñ ¨(Ï³Ù) ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñ): ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ ÙÇçáó 
ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñáí ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ »Ý ïáÏáëÝ»ñÇ ¨ (Ï³Ù) ÙÇçáó ëï³óáÕÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëÇ Ù»ç Ý»ñ³éíáÕ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ï³Ù ã³÷Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¨ 
ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ï³É ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ, ³å³ 
ï³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ å»ïù ¿ Ñ³ßí³ñÏíÇª »ÝÃ³¹ñ»Éáí, áñ ïáÏáëÝ»ñÁ ¨ 
(Ï³Ù) ÙÇçáó ëï³óáÕÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëÇ Ù»ç Ý»ñ³éíáÕ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÁ ÙÝ³Éáõ »Ý Ï³ÛáõÝ ¨ 
ÏÇñ³éí»Éáõ »Ý ÙÇÝã¨ ÙÇçáó ëï³Ý³Éáõ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³í³ñïÁ: 

Dn - ³ÛÝ ÃÇíÝ ¿, áñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, Ã» ù³ÝÇ ûñ ¿ ³Ýó»É ÙÇçáóÇ ëï³óÙ³Ý ûñÇó ÙÇÝã¨ 
ÙÇçáóÇ ·áõÙ³ñÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ýª n-ñ¹ Ù³ñÙ³Ý ûñÁ Ý»ñ³éÛ³É: 

úñÇÝ³Ïª í³ñÏÁ ïñ³Ù³¹ñí»É ¿ ë»åï»Ùμ»ñÇ 15-ÇÝ, í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

í³ñÏÇ ëï³óÙ³Ý å³ÑÇÝ Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñ, ¨ í³ñÏÇ ³é³çÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇ 

Ù³ñáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»Ý³Éáõ ÝáõÛÝ ï³ñí³ ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 15-ÇÝ: ²Ûë ¹»åùáõÙ 1D =0, ù³ÝÇ áñ 

³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»Éáõ »Ý í³ñÏÇ ëï³óÙ³Ý ûñÁ, 302 D , ù³ÝÇ áñ í³ñÏÇ 

ïñ³Ù³¹ñáõÙÇó ÙÇÝã¨ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ù³ñáõÙÝ ÁÝÏ³Í ûñ»ñÇ ÃÇíÁ 30 ¿, ÇëÏ 3D Çó ÙÇÝã¨ nD  

ÁÝÏ³Í ûñ»ñÇ ÃÇíÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ëÏ½μáõÝùáí:  

ØÇçáó ëï³óáÕÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëÇ Ù»ç ã»Ý Ý»ñ³éíáõÙ Ñ»ï¨Û³É í×³ñÝ»ñÁ. 

1) ûñ»Ýùáí ¨ ÙÇçáó ëï³Ý³Éáõ å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ï³Ù áã å³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í×³ñí³Í Ï³Ù 
í×³ñí»ÉÇù ïáõÅ³ÝùÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÁ. 

2) ³ÛÝ í×³ñÝ»ñÁ, áñáÝù ÙÇçáó ëï³óáÕÇ ÏáÕÙÇó »ÝÃ³Ï³ »Ý í×³ñÙ³Ýª ³ÝÏ³Ë 
³åñ³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó í×³ñáõÙÁ ïñ³Ù³¹ñí³Í 
ÙÇçáóáí Ï³Ù ³é³Ýó ïñ³Ù³¹ñí³Í ÙÇçáóÇ  Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, 

3) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ï³Ù ³ÛÉ ËÙμ»ñÇÝ ³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ Ï³Ù 
μ³Å³Ýáñ¹³·ñí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í í×³ñÝ»ñÁ, »Ã» ÙÇçáóÇ ëï³óÙ³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ï³Ëí³Í »Ý ÝÙ³Ý ³Ý¹³Ù³ÏóáõÙÇó Ï³Ù μ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÙÇó: ´³ó³éáõÃÛáõÝ 
»Ý Ï³½ÙáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ï³Ù ³ÛÉ ËÙμ»ñÇÝ ³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ 
Ï³Ù μ³Å³Ýáñ¹³·ñí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í í×³ñÝ»ñÁ, »Ã» ÙÇçáó ïñ³Ù³¹ñáÕÁ 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³Û¹ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ³ÛÉ ËÙμ»ñÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÁ 
Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇóÁ, ¨ ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÙÇçáóÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ï³Ëí³Í »Ý ÝÙ³Ý ³Ý¹³Ù³ÏóáõÙÇó 
Ï³Ù μ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÙÇó: úñÇÝ³Ï, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ 
í³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý ³ñïáÝÛ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ, áíù»ñ 



ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³Ý Çñ ÏáÕÙÇó ÑÇÙÝ³¹ñ³Í ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù: ²Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ï³ñ»Ï³Ý ³Ý¹³Ù³í×³ñ: îñ³Ù³¹ñí³Í ÙÇçáóÇ Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 
Ñ³×³Ëáñ¹Ç ÏáÕÙÇó í×³ñí»ÉÇù ³Ý¹³Ù³í×³ñ(Ý»ñ)Ç ·áõÙ³ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñ³éíÇ ï³ñ»Ï³Ý 
÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»ç: 

4) ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ³ÛÉ ûÅ³Ý¹³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 
Ï³ï³ñíáÕ í×³ñÝ»ñÁ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñμ ³Û¹ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïí»ÉÁ 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÙÇçáó ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõ Ï³Ù ·áí³½¹íáÕ ï³ñ»Ï³Ý 
÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ëï³Ý³Éáõ Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý ¨ 

³) ³Û¹ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³Ñ³éáõÝ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÙÇçáó ïñ³Ù³¹ñáÕÁ, Ï³Ù 

μ) ÙÇçáó ïñ³Ù³¹ñáÕÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó ßñç³Ý³ÏÁ, áñáÝó Ñ»ï ÙÇçáó 
ëï³óáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÏÝù»Éáõ ûÅ³Ý¹³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ: úñÇÝ³Ï, ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ³ÛÉ ûÅ³Ý¹³Ï 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó Ï³ï³ñíáÕ í×³ñÝ»ñÁ ï³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ 
Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»ç Ý»ñ³éíáõÙ »Ý, »ñμ 

 í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë í³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõ 
Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý, å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ·ñ³í³¹ñí³Í ·áõÛùÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³Û¹ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ß³Ñ³éáõÝ, 
 í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë í³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõ 
Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý, å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ·ñ³í³¹ñí³Í ·áõÛùÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó ßñç³Ý³ÏÁ, áñáÝó Ñ»ï Ñ³×³Ëáñ¹Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÏÝù»É 
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ, 
 í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë ·áí³½¹íáÕ ï³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ëï³Ý³Éáõ Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý, å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ·ñ³í³¹ñí³Í ·áõÛùÇ 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³Û¹ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ß³Ñ³éáõÝ, 
 í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë ·áí³½¹íáÕ ï³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ëï³Ý³Éáõ Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý, å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ·ñ³í³¹ñí³Í ·áõÛùÇ 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó ßñç³Ý³ÏÁ, áñáÝó Ñ»ï 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÏÝù»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·Çñ, 
 í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë í³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõ 
Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý, å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ·ñ³í³¹ñí³Í ·áõÛùÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ 
³Û¹ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ß³Ñ³éáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó ßñç³Ý³ÏÁ, áñáÝó 
Ñ»ï Ñ³×³Ëáñ¹Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÏÝù»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·Çñ, 
 í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë ·áí³½¹íáÕ ï³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ëï³Ý³Éáõ Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý, å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ·ñ³í³¹ñí³Í ·áõÛùÇ 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³Û¹ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ß³Ñ³éáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó ßñç³Ý³ÏÁ, áñáÝó Ñ»ï Ñ³×³Ëáñ¹Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÏÝù»É 
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ: 

5) ÙÇçáó ëï³Ý³Éáõ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÁ, áñáÝù ÙÇçáó ëï³óáÕÁ å³ñï³íáñ 
ã¿ Ï³ï³ñ»É ÙÇçáó ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ (ûñÇÝ³Ïª μÇ½Ý»ë åÉ³ÝÇ Ùß³ÏÙ³Ý, ÙÇçáó ëï³óáÕÇ 
ÏáÕÙÇó ÙÇçáó ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ μ³ÝÏ ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ): 

²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñμ ÙÇçáó ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ¹ñáõÛÃÝ»ñ, 
áñáÝù ÃáõÛÉ³ïñáõÙ »Ý ïáÏáëÝ»ñÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëÇ Ù»ç Ý»ñ³éíáÕ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ 
ù³Ý³ÏÇ Ï³Ù ã³÷Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù ï³ï³ÝáõÙÝ»ñ, ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³Û¹ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ï³É ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ, ³å³ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ å»ïù ¿ 
Ñ³ßí³ñÏíÇ »ÝÃ³¹ñ»Éáí, áñ ïáÏáëÝ»ñÁ ¨/Ï³Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëÇ Ù»ç Ý»ñ³éíáÕ ³ÛÉ 
í×³ñÝ»ñÁ ÙÝ³Éáõ »Ý Ï³ÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éí»Éáõ »Ý ÙÇÝã¨ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³í³ñïÁ: 



Այն դեպքում, երբ վարկը տրամադրվելու է մի քանի փուլերով, ապա ամբողջ 

պայմանագրին վերաբերող գրավադրված գույքի ապահովագրության վճարը, գնահատման 

և այլ օժանդակ ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարները ներառվում են 

յուրաքանչյուր փուլի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկում` համամասնորեն բաշխվելով 

փուլերի միջև: 

î³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ Ñ³ßí³ñÏ»ÉÇë ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý 
å³ñ³·³ÛáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ. 

³) å³ÛÙ³Ý³·ñáí ïñ³Ù³¹ñí³Í ÙÇçáóÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷Á 
ë³ÑÙ³Ýí³Í ãÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÙÇçáóÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á Ù»Ï ÙÇÉÇáÝ 
¹ñ³Ù ¿, 

μ) »Ã» å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿, áñ Ñ³×³Ëáñ¹Á Ï³ñáÕ ¿ ïñ³Ù³¹ñí³Í 
ÙÇçáóÇ ·áõÙ³ñÁ ëï³Ý³É Ù³ë ³é Ù³ë Ï³Ù Ï³ñáÕ ¿ ÁÝïñ»É ïñ³Ù³¹ñí³Í ÙÇçáóÇ  

·áõÙ³ñÁ ëï³Ý³Éáõ å³ÑÁ, ³å³ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿, áñ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÙÇçáóÇ ·áõÙ³ñÁ 
Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ ÷áË³Ýóí»É ¿ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõ å³ÑÇÝ, 

·) å³ÛÙ³Ý³·ñáí ïñ³Ù³¹ñí³Í ÙÇçáóÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ Ï³Ù 
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñáí í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ãÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ 
ïñ³Ù³¹ñí³Í ÙÇçáóÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ù»Ï ï³ñÇ ¿, 

¹) ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÙÇçáóÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý 
Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ Å³ÙÏ»ïÝ»ñ, ³å³ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÙÇçáóÇ í»ñ³¹³ñÓÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ 
å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³Ù»Ý³Ùáï Å³ÙÏ»ïáõÙ, »Ã» ³ÛÉ μ³Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿ 
å³ÛÙ³Ý³·ñáí: 

«Հաշվետվության 5-րդ էջում օվերդրաֆտները և վարկային գծերն ընդգրկվում են 

ժամկետային միջոցների մասում` հաշվետու ժամանակաշրջանում  

կնքված պայմանագրերի հիման վրա պայմանագրի ամբողջ գումարի չափով, ներառյալ 

չօգտագործված մասը: 

3-րդ, 4-րդ և 5-րդ էջերում ընդգրկված տոկոսադրույքը ներկայացվում է` անտեսելով 

արտոնյալ ժամանակահատվածի (grace period) առանձնահատկությունները: 

Արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկում ծախսերը ընդգրկելիս անհրաժեշտ է 

առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքով` արդյոք հաճախորդը պարտավոր է կատարել նշված 

ծախսերը վարկավորման համար, մասնավորապես. 

- վարկի գումարի կանխիկացման համար գանձվող միջնորդավճարը չի 

մասնակցում արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկմանը, եթե վարկային 

գծի տրամադրման պայմանների համաձայն հաճախորդը հարկադրված չէ 

ստացած միջոցները կանխիկացնել: 

- առևտրային վարկերի գծով արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկմանը 

մասնակցում են բոլոր այն վճարները, որոնք կատարվել են տվյալ 

հաճախորդի կողմից տվյալ վարկը ստանալու նպատակով, այդ թվում` 

բանկում ընթացիկ հաշվի բացման համար գանձվող կոմիսիոն վճարը, եթե 

ընթացիկ հաշիվը բացվել է անմիջապես վարկի տրամադրման համար: 

Արտարժույթով վարկերի գծով արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկման 

ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության դրամով գանձվող կոմիսիոն բոլոր վճարները 



հաշվարկում ներառվում են պայմանագրի կնքման օրվա համար Կենտրոնական բանկի 

կողմից տեղեկացված` արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով: 

(15-րդ կետը լրաց. 04.11.08թ. թիվ 298Ն, խմբ. 18.11.08թ. թիվ 313Ն, խմբ., լրաց. 21.12.10թ. 
թիվ 343Ն, փոխ., լրաց. 29.05.12թ. թիվ 145Ն) 

 

16. Թիվ 18 հաշվետվությունը բաղկացած է 3 աղյուսակներից: Տվյալները լրացվում 
են միայն հաշվետվության ազատ վանդակներում: 

Հաշվետվության I աղյուսակում գրանցվում են վարկային կազմակերպության 

կողմից ոչ ռեզիդենտների հետ իրականացված բոլոր գործառնությունները, II աղյուսակում` 

միայն ոչ ռեզիդենտներից ներգրավված վարկերի և փոխառությունների ու դրանց 

սպասարկման վերաբերյալ տվյալները, իսկ III աղյուսակում` վարկային 

կազմակերպության պահանջների և պարտավորությունների դիրքերն իր ոչ ռեզիդենտ 

ուղղակի ներդրողի և իր հետ նույն խմբի մեջ մտնող ոչ ռեզիդենտ սուբյեկտների հետ 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ:  

Հաշվետվությունը լրացվում է միլիոն դրամներով, բացառությամբ հաշվետվության 

II աղյուսակի 4-րդ սյան, որտեղ տվյալները լրացվում են համապատասխան արժույթի 

միավորով, ընդ որում, գումարները նշվում են ամբողջությամբ: 

Հաշվետվության I աղյուսակում յուրաքանչյուր գործառնություն 

տարանջատվում է ըստ արժույթների. Հայաստանի Հանրապետության դրամ, ԱՄՆ 

դոլար, եվրո, ռուսական ռուբլի, ճապոնական իեն, ֆունտ ստերլինգ, շվեյցարական 

ֆրանկ, իրանական ռիալ և այլ արտարժույթ (ներառյալ` բանկային ոսկին): 

Հաշվետվության I աղյուսակի մեջ լրացվող արտարժույթով արտահայտված 

բոլոր գումարները (բացառությամբ` «Կապիտալի արժեթղթեր» բաժնի «Պասիվ» 

մասում լրացվող տվյալների) վերածվում են դրամի` հաշվետու եռամսյակի վերջին 

օրվա դրությամբ համապատասխան արժույթի գործող հաշվարկային փոխարժեքով 

կամ հաշվարկային փոխարժեքի միջոցով հաշվարկված քրոս-կուրսով: 

Հաշվետվության մեջ գործիքների ժամկետայնությունը տարանջատվում է 

հետևյալ ձևով` «Կարճաժամկետ» տողում գրանցվում են տվյալներ այն գործիքների 

վերաբերյալ, որոնց պայմանագրային ժամկետը (վարկերի, ավանդների համար) 

կամ թողարկման պահին սկզբնական ժամկետայնությունը (արժեթղթերի համար) 

չի գերազանցում մեկ տարին ներառյալ, իսկ մնացածը գրանցվում է 

«Երկարաժամկետ» տողում: 

Բոլոր բաժինները, բացառությամբ «Շահաբաժիններ», «Հաշվեգրված 

տոկոսներ», «Եկամուտներ/ծախսեր» տողերի, լրացվում են համապատասխան 

ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ անվանական գումարների (մայր 

գումարների) մնացորդների հիման վրա:  

«Շահաբաժիններ» հոդվածի «Ակտիվ» մասում լրացվում են տարեսկզբից 

աճողական տվյալներ սովորական բաժնետոմսերի գծով հայտարարված 

(ստացվելիք), արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով հաշվեգրված (ստացվելիք) 

շահաբաժինների, իսկ «Պասիվ» մասում` տարեսկզբից աճողական տվյալներ 



սովորական բաժնետոմսերի մասով հայտարարված (վճարվելիք), արտոնյալ 

բաժնետոմսերի մասով հաշվեգրված (վճարվելիք)  շահաբաժինների վերաբերյալ: 

Այն դեպքում, եթե արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով շահաբաժինները չեն 

հաշվեգրվել, դրանք հաշվետվությունում արտացոլվում են այն պահին, երբ 

ճանաչվում են վճարման ենթակա: Եթե շահաբաժինները եռամսյակի ընթացքում 

փաստացի վճարվել են, դրանք չեն նվազեցվում շահաբաժինների կուտակային 

գումարից: 

«Ակտիվ» մասի «Հաշվեգրված տոկոսներ» տողերում լրացվում են ոչ 

ռեզիդենտներից ձեռք բերված պարտքային արժեթղթերի, նրանց տրամադրված 

վարկերի և փոխառությունների գծով հաշվեգրված տոկոսների, իսկ «Պասիվ» 

մասում` ոչ ռեզիդենտներին վաճառված պարտքային արժեթղթերի, նրանցից 

ներգրաված վարկերի և ավանդների գծով հաշվեգրված տոկոսների վերաբերյալ 

տվյալներ: Տվյալները լրացվում են աճողական կարգով` տարեսկզբից մինչև 

հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ հաշվեգրված տոկոսները: Ընդ 

որում, վարկերի և փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսները լրացնելիս 

անհրաժեշտ է տարանջատել դրանք ըստ արժույթների, այսինքն` յուրաքանչյուր 

արժույթով ներգրավված (տրամադրված) ավանդների կամ վարկերի գծով 

հաշվեգրված տոկոսները անհրաժեշտ է լրացնել համապատասխան արժույթի սյան 

մեջ, այլ ոչ թե, օրինակ, բոլոր հաշվեգրված ծախսերը (եկամուտները) արտացոլել 

դրամային սյան մեջ, այն պատճառով, որ տոկոսային եկամուտների հաշվեգրումը 

կատարվում է դրամով: Այս տողում չեն ներառվում առանձին գործիքների գծով ոչ 

տոկոսային եկամուտներն ու ծախսերը: 

Ֆինանսական ածանցյալների գծով «Եկամուտներ/ծախսեր» տողի «Ակտիվ» 

մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտների հետ կնքված ածանցյալ գործիքների 

(ֆյուչերս, ֆորվարդ, սվոպ, օպցիոն) իրական արժեքի փոփոխության գծով 

եկամուտները (ոչ տոկոսային եկամուտներ), ինչպես նաև ածանցյալ գործիքների 

գծով տոկոսային եկամուտները, իսկ «Պասիվ» մասում` ոչ ռեզիդենտների հետ 

կնքված ածանցյալ գործիքների իրական արժեքի փոփոխության գծով ծախսերը (ոչ 

տոկոսային ծախսեր), ինչպես նաև ածանցյալ գործիքների գծով տոկոսային 

ծախսերը: Ընդ որում, տվյալները կարող են լրացվել համախմբված ձևով դրամով 

սյան մեջ: 

Առաջին եռամսյակի հաշվետվությունում անհրաժեշտ է ներկայացնել միայն 

հաշվետու ժամանակաշրջանի գործիքների գծով շահաբաժինները, հաշվեգրված 

տոկոսները և եկամուտներ/ծախսերը` թողնելով նախորդ ժամանակաշրջանի 

համապատասխան տողերը դատարկ: «Կապիտալի արժեթղթեր» բաժնի  «Ակտիվ» 

մասում լրացվում են վարկային կազմակերպության կողմից որևէ ոչ ռեզիդենտ 

կազմակերպության բաժնետիրական կապիտալում կատարված ուղղակի և 

պորտֆելային ներդրումները, իսկ «Պասիվ» մասում` վարկային կազմակերպության 

բաժնետիրական կապիտալում ոչ ռեզիդենտների կողմից կատարված ուղղակի և 

պորտֆելային ներդրումները: 



Կապիտալի արժեթղթերի հետ կապված գործարքների բաժանումը «Ուղղակի 

ներդրումների» և «Պորտֆելային ներդրումների»` կատարվում է հետևյալ 

սկզբունքներով. 

Ուղղակի (նշանակալից մասնակցություն) համարվում են այն ներդրումները, 

որոնց գումարը կազմում է ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի 

տոկոսը, իսկ պորտֆելային (ոչ նշանակալից մասնակցություն)` այն ներդրումները, 

որոնց գումարը կազմում է ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի մինչև 10 

տոկոսը:  

Կապիտալ արժեթղթերում ներառվում են նաև արտոնյալ բաժնետոմսերը, 

որոնք ապահովում են իրավունք ընկերության մնացորդային արժեքի նկատմամբ: 

Եթե ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերը գտնվում են ոչ ռեզիդենտ ուղղակի 

ներդրողի մոտ, ապա ներառվում  են ուղղակի ներդրումներում, իսկ եթե դրանք 

գտնվում են ոչ ռեզիդենտ պորտֆելային ներդրողի մոտ, ապա ներառվում են 

պորտֆելային ներդրումներում:  

«Ներդրումային հիմնադրամներում փայաբաժիններ» հոդվածը լրացվում է 

միայն «Ակտիվ» մասում` տարեսկզբից աճողական տվյալներ ոչ ռեզիդենտ 

ներդրումային հիմնադրամներում ունեցած փայաբաժինների դիրքի վերաբերյալ: 

Այս բաժինը տարանջատվում է ըստ ժամկետայնության սկզբունքի` կարճաժամկետ 

և երկարաժամկետ (ժամկետայնության որոշումը տես վերևում): «Շահաբաժիններ» 

մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտ ներդրումային հիմնադրամներում ունեցած 

փայաբաժինների գծով հայտարարված (ստացվելիք) շահաբաժինների վերաբերյալ 

տվյալներ ըստ արժութային բաշխվածքի: 

«Պարտքային արժեթղթեր» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են ոչ 

ռեզիդենտների կողմից թողարկված և վարկային կազմակերպության կողմից ձեռք 

բերված ցանկացած տեսակի պարտքային արժեթղթերի և դրանց հետ կապված 

ստացվելիք տոկոսների վերաբերյալ տվյալներ, իսկ «Պասիվ» մասում` հաշվետու 

վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված և ոչ ռեզիդենտների կողմից 

ձեռք բերված պարտքային արժեթղթերի և դրանց հետ կապված վճարվելիք 

տոկոսների վերաբերյալ տվյալներ: Այս բաժնում ներառվում են պարտատոմսերը, 

մուրհակները և այլ արժեթղթերը: 

«Կանխիկ արտարժույթ» բաժնում լրացվում են վարկային 

կազմակերպության կանխիկ արտարժութային միջոցների վերաբերյալ տվյալներ` 

ներառյալ կանխիկը ճանապարհին:  

«Վարկեր, այդ թվում` օվերդրաֆտ և վարկային քարտեր» բաժնի «Ակտիվ» 

մասում լրացվում են վարկային կազմակերպության կողմից ոչ ռեզիդենտներին 

տրամադրված վարկերի և դրանց հետ կապված ստացվելիք տոկոսների 

(հաշվեգրված, սակայն չստացված տոկոսների) հաշվեկշռային անվանական 

գումարները: «Պասիվ» մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտների կողմից վարկային 

կազմակերպությանը տրամադրված վարկերի և դրանց հետ կապված վճարվելիք 

տոկոսների (հաշվեգրված չվճարված տոկոսների) գումարները: Ընդ որում` 



վարկային գծերի և օվերդրաֆտների ծավալները գրանցվում են փաստացի 

մնացորդի (օգտագործված մասի) չափով: Այս բաժնում պետք է ներառել նաև ռեպո 

գործառնությունների (բացառությամբ արտարժութային ռեպո գործարքների), 

ֆակտորինգի և ֆինանսական վարձակալության հետևանքով առաջացած 

պահանջներն ու պարտավորությունները: 

«Ավանդներ/փոխառություններ» բաժինը լրացվում է «Վարկեր, այդ թվում` 

օվերդրաֆտ և վարկային քարտեր» բաժնի լրացման սկզբունքով: 

«Ավանդներ/փոխառություններ» բաժնում լրացվում են բանկային հաշիվների, 

ժամկետային ու ցպահանջ ավանդների, փոխառությունների, ինչպես նաև 

թղթակցային «նոստրո» և «լորո» հաշիվների ու դրանց հետ կապված ստացվելիք 

(վճարվելիք) տոկոսների վերաբերյալ տվյալները:  

Ֆինանսական ածանցյալ գործիքները ներառում են ոչ ռեզիդենտների հետ 

ֆորվարդ, ֆյուչերս, օպցիոն, սվոփ և այլ ածանցյալ գործիքների դիրքերը, ընդ 

որում՝ գործիքի իրական արժեքի նվազումը արտացոլվում է «Պասիվ» մասում, իսկ 

իրական արժեքի աճը` «Ակտիվ» մասում:  

«Ապրանքների, ծառայությունների և կատարված աշխատանքների դիմաց 

կանխավճարներ և հետաձգված վճարներ» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են 

տվյալներ ապրանքների, ծառայությունների դիմաց վարկային կազմակերպության 

կողմից տրված կանխավճարները, ինչպես նաև ոչ ռեզիդենտներից ապրանքների 

կամ ծառայությունների դիմաց ստացվելիք գումարները: «Պասիվ» մասում 

լրացվում են վարկային կազմակերպությանը ծառայությունների դիմաց տրված 

կանխավճարների, ինչպես նաև ստացված ապրանքների, ծառայությունների և 

կատարված աշխատանքների դիմաց ոչ ռեզիդենտներին վճարվելիք գումարների 

վերաբերյալ: Այս բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են նաև վարկային 

կազմակերպության կողմից ոչ ռեզիդենտներին, իսկ «Պասիվ» մասում` ոչ 

ռեզիդենտների կողմից վարկային կազմակերպությանը մատուցված 

ծառայությունների (փոխանցումներ, հավատարմագրային կառավարում, 

արժեթղթերի փաթեթի կառավարում, խորհրդատվական ծառայություններ, 

պահառություն, փոխարկումներ, երաշխիքներ, ակրեդիտիվներ կամ այլ 

նմանատիպ ծառայություններ), վարկերի սպասարկման վճարների, վարկային 

գծերի չօգտագործված մասի դիմաց հաշվարկվող եկամուտների/ծախսերի գծով 

ստացվելիք/վճարվելիք գումարների վերաբերյալ տվյալներ: Աշխատավարձի գծով 

վճարվելիք գումարները ներառվում են «Այլ գործառնությունների դիմաց 

ստացվելիք/վճարվելիք գումարներ» բաժնում: 

«Այլ գործառնությունների դիմաց ստացվելիք/վճարվելիք գումարներ» բաժնում 

լրացվում են այն բոլոր գործառնությունները, որոնք տվյալ վարկային կազմակերպությունը 

իրականացնում է ոչ ռեզիդենտների հետ և որոնք չեն հանդիսանում վերը նշված 

գործառնություններից և ոչ մեկը:  

«Ժամկետանց պահանջներ և պարտավորություններ» բաժնի «Ակտիվ» 

մասում լրացվում են հաշվեկշռային տվյալներ վարկային կազմակերպության 



կողմից ոչ ռեզիդենտների նկատմամբ ունեցած ժամկետանց պահանջների, իսկ 

«Պասիվ» մասում` ոչ ռեզիդենտների նկատմամբ ունեցած ժամկետանց 

պարտավորությունների վերաբերյալ: 

«Արտահաշվեկշռում հաշվառված ակտիվներ» բաժնում լրացվում է 

տեղեկատվություն հաշվեկշռից դուրս գրված վարկերի, դեբիտորական պարտքերի 

և դուրս գրված այլ ակտիվների վերաբերյալ, ընդ որում, դրանց գծով նախկինում 

հաշվեգրված տոկոսները ներառվում են գործիքի գումարի մեջ: Յուրաքանչյուր 

նման գործառնություն ներկայացվում է արժութային բաշխվածքով և վերածվում է 

դրամի` հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ համապատասխան 

արժույթի գործող հաշվարկային փոխարժեքով:  

«Հաշվեկշռից դուրս գրված ակտիվների գծով կորուստների վերականգնում» 

բաժնում լրացվում են այն մարումները, որոնք ստացվել են հաշվեկշռից դուրս 

գրված վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների դիմաց:  

«Արտահաշվեկշռից դուրս գրված/ներված ակտիվներ և 

պարտավորություններ» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են վարկային 

կազմակերպության կողմից ներված վարկերը, դեբիտորական պարտքերը և 

ներված այլ ակտիվները, ինչպես նաև դրանց հետ կապված բոլոր եկամուտները, 

իսկ «Պասիվ» մասում գրանցվում են վարկային կազմակերպությանը ներված 

վարկերը, կրեդիտորական պարտքերը և այլ պարտավորություններ, ինչպես նաև 

դրանց հետ կապված բոլոր ծախսերը:    

                                                                                                                                                  

Հաշվետվության I մասի 4-րդ կետի` «Վարկեր, այդ թվում` օվերդրաֆտ և 

վարկային քարտեր» բաժնի «Պասիվ» մասի վերաբերյալ մանրամասն տվյալները 

հավաքագրվում են սույն հաշվետվության II աղյուսակում: Հաշվեկշռային 

տվյալները լրացվում են անվանական, այլ ոչ թե ամորտիզացված արժեքով: 

Հաշվետվության II աղյուսակը լրացվում է հետևյալ կերպ. 

2-րդ սյունակում նշվում է վարկ տրամադրող ոչ ռեզիդենտի գրանցման երկիրը: Այն 

դեպքում, երբ վարկը տրամադրված է միջազգային ֆինանսական կազմակերպության 

կողմից, սյան մեջ նշվում է կազմակերպության անունը (օրինակ, Միջազգային 

Ֆինանսական Կորպորացիա): (Միջազգային կազմակերպությունների բնորոշումը տրված 

է Հավելված 18.2-ում): 

3-րդ սյունակում նշվում է վարկ տրամադրող ոչ ռեզիդենտի հատվածի 

պատկանելությունը` ըստ հետևյալ տառերի. 

ա) Ֆ-ն ընդգրկում է ոչ ռեզիդենտ բանկերը, վարկային 

կազմակերպությունները, ներդրումային ընկերությունները, ներդրումային 

հիմնադրամները, փոխադարձ հիմնադրամները (mutual funds), դրամական 

շուկայի հիմնադրամները, բորսաները, այլ ոչ բանկային ֆինանսական 

հաստատությունները (բացառությամբ ապահովագրական ընկերությունները և 

կենսաթոշակային հիմնադրամները), 



բ) Մ-ն ընդգրկում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները 

(միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ավելի մանրամասն 

բացատրությունները տես «Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններ» 

18.2 հավելվածում), 

գ) Պ-ն ընդգրկում է այլ պետությունների կառավարությունները 

(կենտրոնական և տեղական մակարդակներով), 

դ) Ի-ն ընդգրկում է Ֆ-ում և Պ-ում չներառված ոչ ռեզիդենտ  

կազմակերպությունները (այսինքն` պետական մասնակցությամբ 

կազմակերպությունները, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ 

պետական կազմակերպությունները, իրավաբանական անձի կարգավիճակ 

չունեցող սուբյեկտները և շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող 

կազմակերպությունները, ապահովագրական ընկերությունները և 

կենսաթոշակային հիմնադրամները), 

ե) Եթե Ֆ-ն, Մ-ն, Պ-ն կամ Ի-ն տվյալ վարկային կազմակերպության համար 

հանդիսանում է ուղղակի ներդրող կամ նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտ (ուղղակի 

ներդրողի և նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտների մանրամասն սահմանումները 

Հավելված 18.1-ում), ապա համապատասխան տառերը գրվում են շտրիխներով (Ֆ’, 

Մ’, Պ’ կամ Ի’):  

4-րդ սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր պարտքային գործիքի տեսակը, 

այսինքն` վարկ, ռեպո գործառնություն, օվերդրաֆտ կամ օվերնայթ: 

5-րդ, 6-րդ սյունակներում նշվում են վարկի գումարը վարկային 

պայմանագրում նշված արժույթով (գումարը լրացվում է ամբողջությամբ) և 

արժույթի`  Ստանդարտների միջազգային կազմակերպության կոդը: 

7-րդ սյունակում լրացվում է վարկային պայմանագրում նշված վարկի 

ներգրավման ամսաթիվը` հետևյալ ֆորմատով` 25/03/12: 

8-րդ սյունակում լրացվում է վարկային պայմանագրում նշված վարկի 

մարման ժամկետը` հետևյալ ֆորմատով` 25/06/17: 

Եթե վարկային պայմանագրով նախատեսված չէ մարման ժամկետ և 

տոկոսադրույք, այսինքն` վարկը ստացվում է առանձին մասնաբաժիններով և 

դրանցից յուրաքանչյուրի համար սահմանված են առանձին պայմաններ, ապա 

յուրաքանչյուր մասնաբաժնի համար տվյալները լրացվում են առանձին տողերի 

համապատասխան սյուներում: 

9-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ սյունակներում լրացվում են վարկի 

սպասարկման պայմանները, համապատասխանաբար` վարկի դիմաց 

տոկոսագումարի վճարման  պարբերականությունը (միանվագ, ամսական, 

եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան կամ ոչ պարբերական), 

տոկոսագումարի առաջին վճարման ամսաթիվը, հիմնական գումարի մարման 

պարբերականությունը (միանվագ, ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, 

տարեկան կամ ոչ պարբերական) և վարկի հիմնական գումարի առաջին վճարման 

ամսաթիվը: Բոլոր ամսաթվերը պետք է նշվեն հետևյալ ֆորմատով` 25/06/2010: 13-



րդ սյունակում նշվում է վարկի տոկոսադրույքը: Եթե, օրինակ, տոկոսադրույքը 

կազմում է  ԼԻԲՕՐ գումարած 5%, ապա այն լրացվում է «ԼԻԲՕՐ+5»: 

      14-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակի սկզբի դրությամբ ոչ 

ռեզիդենտներից ներգրավված վարկերի անվանական գումարների մնացորդները: 

15-րդ սյունակում նշվում են հաշվետու եռամսյակի ընթացքում տվյալ 

վարկային պայմանագրի շրջանակներում կատարված վարկային մուտքերը: 

16-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու եռամսյակում վարկի մայր գումարի 

մարմանն ուղղված վճարումների ծավալը: Տվյալ եռամսյակում մայր գումարի 

միանվագ մարումը  նշվում է ամբողջ ծավալով: 

17-րդ և 18-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար 

եռամսյակի ընթացքում վարկի դիմաց հաշվեգրված և փաստացի վճարված 

տոկոսագումարները: 

19-րդ սյունակում լրացվում է եռամսյակի վերջի դրությամբ ոչ 

ռեզիդենտներից ներգրավված վարկերի անվանական գումարների մնացորդները: 

20-րդ սյունակում լրացվում են հաշվեգրված, սակայն եռամսյակի վերջի 

դրությամբ չվճարված տոկոսագումարները: 

 

 Հաշվետվության III աղյուսակում լրացվում են վարկային կազմակերպության 

պահանջների և պարտավորությունների դիրքերն իր ոչ ռեզիդենտ ուղղակի 

ներդրողի, ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրման ընկերության և իր հետ նույն խմբի մեջ 

մտնող ոչ ռեզիդենտ սուբյեկտների հետ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ: 

Յուրաքանչյուր սուբյեկտի նկատմամբ պահանջներն ու պարտավորությունները 

լրացվում են առանձին: 

Ուղղակի ներդրող է համարվում այն ոչ ռեզիդենտ սուբյեկտը, որն 

իրականացրել է ներդրումներ վարկային կազմակերպության բաժնետիրական 

կապիտալում կամ ձեռք է բերել փայամասնակցություն և ստացել է ընկերության 

ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10% և ավելին: Համապատասխանաբար, 

ուղղակի ներդրման ընկերություն է համարվում այն ոչ ռեզիդենտ 

կազմակերպությունը, որի կապիտալում վարկային կազմակերպությունն ունի 10% 

և ավելի ձայնի իրավունք տվող մասնակցություն: 

Նույն խմբի մեջ մտնող են համարվում վարկային կազմակերպության հետ 

անուղղակիորեն ուղղակի ներդրման հարաբերություններում ներգրավված ոչ 

ռեզիդենտ ընկերությունները, որոնք ունեն ընդհանուր ուղղակի ներդրող, կամ 

հանդիսանում են ուղղակի ներդումային շղթայի մի մաս (օրինակ. նույն մայր 

ընկերության` տարբեր երկրներում գտնվող երկու ուղղակի ներդրումներով 

ձեռնարկությունները): 

Ուղղակի ներդրողների և նույն խմբի մեջ մտնող կազմակերպությունների 

ավելի մանրամասն նկարագրությունը տրված է «Ուղղակի ներդրումներ և նույն 

խմբի մեջ մտնող կազմակերպություններ» 18.1 հավելվածում: 



 Այս բաժնում ուղղակի ներդրողների կամ նրանց հետ կապված անձանց 

նկատմամբ պահանջը կամ պարտավորությունը պետք է լրացվեն այն դեպքում, 

եթե դրանք գերազանցում են 5 մլն դրամը (չի վերաբերվում հաշվեգրված 

տոկոսներին, որոնք ներառվում են յուրաքանչյուր գործիքի հետ մեկտեղ):  

Աղյուսակում գործիքները ներկայացվում են խմբավորված ըստ տեսակների, 

ընդ որում՝ տարանջատումը իրականացվում է ըստ ժամկետայնության սկզբունքի:  

Աղյուսակի վերջում լրացվում են ուղղակի ներդրողների և նույն խմբի մեջ 

մտնող սուբյեկտների գործիքների գծով հաշվեգրված տոկոսային 

եկամուտները/ծախսերը, իսկ բաժնետիրական կապիտալում ներդրման գծով՝ 

հայտարարված շահաբաժինները՝ համախմբված ձևով: Տվյալները լրացվում են 

տարեսկզբից աճողական կարգով: «Հաշվեգրված տոկոսային եկամուտներ/ծախսեր, 

հայտարարված շահաբաժիններ ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրող կամ նույն խմբի 

մեջ մտնող ֆինանսական ընկերությունների նկատմամբ (բացառությամբ 

ապահովագրական ընկերությունների և կենսաթոշակային հիմնադրամների)» 

տողում  լրացվում են միայն ֆինանսական ընկերություններ (բացառությամբ 

ապահովագրական ընկերությունների և կենսաթոշակային հիմնադրամների) 

հանդիսացող ուղղակի ներդրողների, ուղղակի ներդրման ձեռնարկությունների և 

նույն խմբի մեջ մտնող ընկերությունների գծով հաշվարկված տոկոսային 

եկամուտները/ծախսերը, կամ հայտարարված շահաբաժինները:  

Հաշվետվության III աղյուսակը լրացվում է հետևյալ կերպ. 

1-ին սյունակում լրացվում է տեղեկատվություն սուբյեկտի վերաբերյալ` 

ուղղակի ներդրող է (ուղղակի ներդրող), ուղղակի ներդրման ընկերություն 

(ուղղակի ներդրման ընկերություն), թե նույն խմբի մեջ մտնող (նույն խմբի մեջ 

մտնող ընկերություն): 

2-րդ սյունակում նշվում է տվյալ սուբյեկտի գրանցման երկիրը (ֆիզիկական 

անձանց դեպքում ռեզիդենտության երկիրը): Այն դեպքում, երբ ուղղակի ներդրողը կամ 

նույն խմբի մեջ մտնող ընկերությունը հանդիսանում է միջազգային ֆինանսական 

կազմակերպություն, սյան մեջ նշվում է կազմակերպության անունը (օրինակ, Միջազգային 

Ֆինանսական Կորպորացիա): (Միջազգային կազմակերպությունների բնորոշումը տրված 

է Հավելված 18.2-ում): 

3-րդ սյունակում նշվում է տվյալ սուբյեկտի հատվածի պատկանելությունը` 

աղյուսակ II-ի նմանությամբ (տառերը չեն նշվում շտրիխով): 

4-րդ և 9-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար տվյալ 

սուբյեկտի բաժնետիրական կապիտալում ունեցած ներդրումները (ներառյալ` 

արտոնյալ բաժնետոմսերի տեսքով), իսկ պարտավորություններում` նրա կողմից 

տվյալ ընկերության բաժնետիրական կապիտալում ներդրումները (ներառյալ` 

արտոնյալ բաժնետոմսերը): 

5-րդ և 10-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար վարկերի 

և փոխառությունների գծով «Պահանջներ» մասում տվյալ սուբյեկտին 

տրամադրված վարկերը, փոխառությունները, ռեպո համաձայնագրերով 



տրամադրված միջոցները, օվերդրաֆտները, ֆինանսական լիզինգը, ֆակտորինգը 

և վարկային գծերի օգտագործված մասերը, իսկ «Պարտավորություններ» մասում` 

նրանից ստացված վարկերը, փոխառությունները, ռեպո համաձայնագրերով 

ստացված միջոցները, օվերդրաֆտները, ֆինանսական լիզինգը, ֆակտորինգը և 

վարկային գծերի օգտագործված մասերը: 

6-րդ և 11-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար 

ավանդների գծով «Պահանջներ» մասում վարկային կազմակերպության կողմից 

տվյալ սուբյեկտի մոտ ներդրված ցպահանջ և ժամկետային ավանդները, 

թղթակցային հաշիվները և դրանց հավասարեցված միջոցները, իսկ 

«Պարտավորություններ» մասում` վարկային կազմակերպությունում նրա կողմից 

ներդրված ցպահանջ և ժամկետային ավանդները, թղթակցային հաշիվները և 

դրանց հավասարեցված միջոցները: 

7-րդ և 12-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար 

պարտատոմսերի և այլ պարտքային արժեթղթերի գծով «Պահանջներ» մասում՝ 

տվյալ սուբյեկտի պարտատոմսերում և այլ պարտքային արժեթղթերում վարկային 

կազմակերպության իրականացրած ներդրումները, իսկ «Պարտավորություններ» 

մասում` նրա կողմից իրականացրած ներդրումները վարկային կազմակերպության 

պարտատոմսերում և այլ պարտքային արժեթղթերում: 

8-րդ և 13-րդ սյունակներում լրացվում են տվյալ սուբյեկտի նկատմամբ ունեցած այն 
բոլոր պահանջներն ու պարտավորություններն են, որոնք ներառված չեն նախորդ 
խմբերում: 

(16-րդ կետը խմբ. 26.02.08թ. թիվ 51Ն, փոխ., խմբ., լրաց. 21.12.10թ. թիվ 343Ն, խմբ. 
29.05.12թ. թիվ 145Ն) 

 

17. Ò¨ ÃÇí 19 (ûñ³Ï³Ý) Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Éñ³óÝáõÙ »Ý ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù áõ 
í³×³éùÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÂÇí 19 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ù»ç Éñ³óíáõÙ »Ý Ñ³ßí»ïáõ ûñí³Ý Ý³Ëáñ¹áÕ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ Ñ³ßí»ïáõ ûñí³Ý Ý³Ëáñ¹áÕ ûñí³ Å³ÙÁ 14:30-Çó ÙÇÝã¨ Ñ³ßí»ïáõ ûñí³ Å³ÙÁ 14:30-
Á Çñ³Ï³Ý³óí³Í ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù áõ í³×³éùÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

ü³ÛÉÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ Ãí³ÛÇÝ §ÃÃÃÃÃ19.xls ¦ ýáñÙ³ïÁ, áñï»Õ 
ÃÃÃÃÃ-Ý Ñ³ß»ïíáõÃÛáõÝÝ áõÕ³ñÏáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ïá¹Ý ¿, 19-Áª ÃÇí 19 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý ÝáõÛÝ³óáõóÇãÁ: 

ÂÇí 19 (ûñ³Ï³Ý) Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»ÉÇë å»ïù ¿ Ñ»ï¨»É ³ÕÛáõë³ÏáõÙ 
μ»ñí³Í Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ. 

No ²Ýí³ÝáõÙ î»ëù  ÜßáõÙÝ»ñ 

1 ì³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ïá¹Á ¨ 
³Ýí³ÝáõÙÁ 

5n ¨ 50x1 ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ïá¹Á 
Ùáõïù³·ñíáõÙ ¿ C6 Ñ³ëó»áõÙª ÇëÏ 
³Ýí³ÝáõÙÁª D6 

2 ²Ùë³ÃÇíÁ 2n/2n/4n Øáõïù³·ñíáõÙ ¿ C7 Ñ³ëó»áõÙ 

3 ¶ñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ (No) 2n Øáõïù³·ñíáõÙ ¿ ³ÕÛáõë³ÏÇ A ëÛáõÝ³ÏáõÙ` 
ëÏë³Í 11-ñ¹ ïáÕÇó 



4 ¶áñÍ³ñùÇ ï»ë³ÏÁ 1n/1n/1n/1n Øáõïù³·ñíáõÙ ¿ ³ÕÛáõë³ÏÇ B ëÛáõÝ³ÏáõÙ` 
ëÏë³Í 11-ñ¹ ïáÕÇó 

5 ¶áñÍ³ñùÇ ³ñÅáõÛÃÝ»ñÁ 
(ë³Ï³ñÏíáÕ/·Ý³ÝßíáÕ) 

3a/3a Øáõïù³·ñíáõÙ ¿ ³ÕÛáõë³ÏÇ C ëÛáõÝ³ÏáõÙ` 
ëÏë³Í 11-ñ¹ ïáÕÇó 

6 ²éùÇ Í³í³ÉÁ 
(³ñï³ñÅáõÛÃáí) 

Ãí³ÛÇÝ Øáõïù³·ñíáõÙ ¿ ³ÕÛáõë³ÏÇ D ëÛáõÝ³ÏáõÙ` 
ëÏë³Í 11-ñ¹ ïáÕÇó 

7 ²éùÇ ÙÇçÇÝ Ïßéí³Í 
÷áË³ñÅ»ùÁ 

Ãí³ÛÇÝ Øáõïù³·ñíáõÙ ¿ ³ÕÛáõë³ÏÇ E ëÛáõÝ³ÏáõÙ` 
ëÏë³Í 11-ñ¹ ïáÕÇó 

8 ì³×³éùÇ Í³í³ÉÁ 
(³ñï³ñÅáõÛÃáí) 

Ãí³ÛÇÝ Øáõïù³·ñíáõÙ ¿ ³ÕÛáõë³ÏÇ F ëÛáõÝ³ÏáõÙ` 
ëÏë³Í 11-ñ¹ ïáÕÇó 

9 ì³×³éùÇ ÙÇçÇÝ Ïßéí³Í 
÷áË³ñÅ»ùÁ 

Ãí³ÛÇÝ Øáõïù³·ñíáõÙ ¿ ³ÕÛáõë³ÏÇ G ëÛáõÝ³ÏáõÙ` 
ëÏë³Í 11-ñ¹ ïáÕÇó 

1 - ²ÕÛáõë³ÏáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í »Ý Ñ»ï¨Û³É Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñÁ. 

x-ï³é³Ãí³ÛÇÝ, n-Ãí³ÛÇÝ, a-ï³é³ÛÇÝ, n-ïíÛ³ÉÁ å»ïù ¿ å³ñï³¹Çñ Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
ÉÇÝÇ Ýßí³Í ù³Ý³ÏÇ ÝÇß»ñáí: 

²Ùë³ÃÇíÁ å»ïù ¿ Éñ³óí³Í ÉÇÝÇ §ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ¦ ï»ëùáí: ²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, 
»ñμ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ³ßË³ï»É ¿ Ñ³Ý·ëïÛ³Ý ûñ»ñÇÝ, ³å³ ³Û¹ ûñ»ñÇÝ 
Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý áñå»ë 
Ñ³Ý·ëïÛ³Ý Ï³Ù ïáÝ ûñí³Ý Ý³Ëáñ¹áÕ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Å.14:30-Çó Ñ»ïá 
Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñ: 

§¶áñÍ³ñùÇ ï»ë³ÏÁ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ Éñ³óíáõÙ ¿ ·áñÍ³ñùÇ Ïá¹Á, áñÁ μ³ÕÏ³ó³Í ¿ 
ãáñë å³ñ³Ù»ïñ»ñÇó ¨ áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùÁª §1n/1n/1n/1n¦, áñï»Õ ³é³çÇÝ å³ñ³Ù»ïñÁ 
óáõó³¹ñáõÙ ¿, Ã» áõÙ ÙÇç¨ ¿ Ï³ï³ñí»É ·áñÍ³ñùÁ ¨ ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Ñ»ï¨Û³É 
³ñÅ»ùÝ»ñÁ. 

§1¦ - ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ é»½Ç¹»Ýï í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨, 

§3¦ - ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áã é»½Ç¹»Ýï í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ»ï: 

ºñÏñáñ¹ å³ñ³Ù»ïñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ·áñÍ³ñùÇ ï»ë³ÏÁ ¨ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É 
Ñ»ï¨Û³É ³ñÅ»ùÝ»ñÁ. 

§1¦ - SPOT ï»ë³ÏÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

§2¦ - ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ (³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ëíá÷, ýáñí³ñ¹, ýÛáõã»ñë, 
ûåóÇáÝ): 

ºññáñ¹ å³ñ³Ù»ïñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ·áñÍ³ñùÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ï»ë³ÏÁ. §1¦ - 
é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, §2¦ - áã é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 

âáññáñ¹ å³ñ³Ù»ïñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ·áñÍ³ñùÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁª 

§1¦ - Ý³Ëáñ¹ ûñí³ Å³ÙÁ 14:30-Çó ÙÇÝã¨ ïíÛ³É ûñí³ Å³ÙÁ 14:30-Á, 

§2¦ - Ý³Ëáñ¹ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í: 

úñÇÝ³Ïª 3/2/1/2ª é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ÏÝùí³Í ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝª Çñ³Ï³Ý³óí³Í 
Ý³Ëáñ¹ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

§3/1/1/1¦ ¨(Ï³Ù) 3/1/1/2 Ïá¹»ñÇ ï³Ï å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ý³¨ Ý»ñùÇÝ 
³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý³óí³Í ÷áË³ñÏáõÙÝ»ñÇ 
Í³í³ÉÝ»ñÁ: 



§¶áñÍ³ñùÇ ³ñÅáõÛÃÝ»ñ¦ ëÛáõÝ³ÏÁ å»ïù ¿ Éñ³óíÇ ï³ñ³¹ñ³ÙÝ»ñÇ ISO 
Ïá¹»ñÇ ï»ëùáí, ³Ý·É»ñ»Ý ï³é»ñáíª û·ï³·áñÍ»Éáí §/¦ Ýß³ÝÁ áñå»ë μ³Å³ÝÇã ³é³Ýó 
ã³Ï»ñïÝ»ñÇ, ûñÇÝ³Ïª USD/AMD, ÁÝ¹ áñáõÙ Ñ³Ù³ñÇãáõÙ ·ñíáõÙ ¿ ë³Ï³ñÏíáÕ ³ñÅáõÛÃÇ 
Ýß³ÝÁ, Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙª ·Ý³ÝßíáÕ: 

§²éùÇ Í³í³É¦ ¨ §ì³×³éùÇ Í³í³É¦ ëÛáõÝ³ÏÝ»ñáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý, 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ, ·ÝíáÕ ¨ í³×³éíáÕ (ë³Ï³ñÏíáÕ) ³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ: 

§²éùÇ ÙÇçÇÝ Ïßéí³Í ÷áË³ñÅ»ù¦ ¨ §ì³×³éùÇ ÙÇçÇÝ Ïßéí³Í ÷áË³ñÅ»ù¦ 
ëÛáõÝ³ÏÝ»ñáõÙ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ, Éñ³óíáõÙ »Ý ïíÛ³É ïÇåÇ ·áñÍ³ñùÇ ÙÇçÇÝ 
Ïßéí³Í ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÁª Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ï»ë³ÏÇ ·Íáí, áñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ 
Ñ»ï¨Û³É μ³Ý³Ó¨áí. 

Øö³éù= (²Ì1*²ö1+²Ì2*²ö2+...+²Ìn*²ön) / (²Ì1+²Ì2+...+²Ìn),  

Øöí³×³éù= (ìÌ1*ìö1+ìÌ2*ìö2+...+ìÌn*ìön) / (ìÌ1+ìÌ2+...+ìÌn),    
áñï»Õª 

Øö³éù (Øöí³×³éù) - ³éùÇ (í³×³éùÇ) ÙÇçÇÝ ÷áË³ñÅ»ù, 

²Ìi (ìÌi) - §i ¦-ñ¹ ·áñÍ³ñùÇ ³éùÇ (í³×³éùÇ) Í³í³É, 

²öi (ìöi) - §i¦-ñ¹ ·áñÍ³ñùÇ ³éùÇ (í³×³éùÇ) ÷áË³ñÅ»ù, 

§i¦ -  ÷á÷áË³Ï³Ý ÃÇí, áñÁ ÷áËíáõÙ ¿ 1-Çó §n¦: 

êáõÛÝ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï»ë³ÏÇ Ñ³Ù³ñ, 
áñáí ·áñÍ³ñù ¿ Ï³ï³ñí»É: 

öáË³ñÅ»ùÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý ë³Ï³ñÏíáÕ ³ñÅáõÛÃÇ áõÕÇÕ ·Ý³ÝßÙ³Ý 
ï»ëùáí, ³ÛëÇÝùÝª óáõÛó ï³Ý ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÁ 1 ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ, 
μ³ó³éáõÃÛ³Ùμª ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ýáõÝï ëï»éÉÇÝ·Ç ¨ »íñáÛÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ: 

Øáõïù³·ñíáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ ÁÝ¹Ñ³ïí»Ý ¨ å³ñáõÝ³Ï»Ý 
¹³ï³ñÏ ïáÕ»ñ Ï³Ù 0: 

ê÷áÃ ïÇåÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý ·áñÍ³ñùÇ 
ÏÝùÙ³Ý ûñÁ: 

(17-րդ կետը խմբ. 21.11.06թ. թիվ 691Ն, խմբ. 22.09.10թ. թիվ 241Ն, փոխ. 

21.12.10թ. թիվ 343Ն) 

 

18. Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ó¨ ÃÇí 20 Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý §Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³ßÇíÝ»ñÁ¦ 
³ÕÛáõë³ÏáõÙ  μ»ñíáõÙ »Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ í»ñçÇÝ ûñí³ 
¹ñáõÃÛ³Ùμ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ í»ñ³μ»ñÛ³É, áñáÝù ï³ñ³Ýç³ïíáõÙ 
»Ý §ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ μ³ÝÏ»ñáõÙ¦ ¨ §²ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ ·áñÍáÕ μ³ÝÏ»ñáõÙ¦ 
μ³óí³Í Ñ³ßÇíÝ»ñÇ: 

§ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ ÝßíáõÙ »Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝáí μ³óí³Í 
³ÛÝ óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñÁ ¨ μ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÁ (¹ñ³Ùáí ¨ ³ñï³ñÅáõÛÃáí 
Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ, ã»Ï³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ, Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ Ñ³ßÇíÝ»ñ) áñáÝóáí ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ÙÇçáóÝ»ñÇ ß³ñÅ (áã 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ß³ñÅ) í»ñçÇÝ 1 ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

§Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ ÝßíáõÙ »Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝáí 
μ³óí³Í Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ (¹ñ³Ùáí ¨ ³ñï³ñÅáõÛÃáí) Ñ³ßÇíÝ»ñÁ, áñáÝó íñ³ Ï³ 
ÙÝ³óáñ¹: 



§Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ù³Ý³ÏÁ¦ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ  μ»ñíáõÙ »Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
§îÝï»ëí³ñáÕ ëáõμÛ»ÏïÝ»ñ¦ ¨ §ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù¦ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³Éª 
Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ í»ñçÇÝ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùμ: Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ 
³ÛÝ ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõμÛ»ÏïÝ»ñÁ ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù, áñáÝù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ý¹»å Ó»éù »Ý μ»ñ»É Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨/Ï³Ù ëï³ÝÓÝ»É »Ý áñáß³ÏÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ í»ñçÇÝÇë í»ñ³å³Ñí³Í 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï (μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
ÏáÕÙÇó Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ¨ ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñÇ Ç å³Ñ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý): 

§îÝï»ëí³ñáÕ ëáõμÛ»Ïï»ñ¦ ïáÕáõÙ μ»ñíáõÙ »Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ é»½Ç¹»Ýï ¨ áã 
é»½Ç¹»Ýï Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó (μ³óÇ μ³ÝÏ»ñÇó) í»ñ³μ»ñÛ³É: 

§üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù¦ ïáÕáõÙ μ»ñíáõÙ »Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ é»½Ç¹»Ýï ¨ áã é»½Ç¹»Ýï 
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó í»ñ³μ»ñÛ³É:  

§Î³ï³ñí³Í Ï³ÝËÇÏ ¨ ³ÝÏ³ÝËÇÏ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ ³ÕÛáõë³ÏÁ 
ï³ñ³Ýç³ïíáõÙ ¿ »ñÏáõ ëÛáõÝ³ÏÝ»ñÇ §Î³ÝËÇÏ¦ ¨  §²ÝÏ³ÝËÇÏ¦ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
áñï»Õ. 

§Î³ÝËÇÏ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ ÝßíáõÙ ¿ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ 
Ï³ÕÙ³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ï³ÝËÇÏ ÙÇçáóÝ»ñáí Ï³ï³ñí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Í³í³ÉÁ ¨ ù³Ý³ÏÁª Áëï Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïáÕ»ñÇ: ²Ûë ëÛáõÝ³ÏÇ §ì×³ñáõÙÝ»ñ¦ ïáÕáõÙ 
ÝßíáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó (¹ñ³Ù³ñÏÕÇó) Ï³ÝËÇÏ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Í³í³ÉÁ ¨ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: §êï³óáõÙÝ»ñ¦ ïá¹áõÙ ÝßíáõÙ »Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ í×³ñí³Í (¹ñ³Ù³ñÏÕ Ùáõïù³·ñí³Í) ÙÇçáóÝ»ñÁ: 

§²ÝÏ³ÝËÇÏ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙª Áëï Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïáÕ»ñÇ ÝßíáõÙ ¿ Ñ³ßí»ïáõ 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý μ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíáí/Ñ³ßÇíÝ»ñáí Ï³ï³ñí³Í 
³ÝÏ³ÝËÇÏ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ ¨ ù³Ý³ÏÁ (μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ¹ñ³Ù³ñÏÕÇ Ñ»ï 
ÃÕÃ³ÏóáÕ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ): ²Ûë ëÛáõÝ³ÏÇ §ì×³ñáõÙÝ»ñ¦ ïáÕáõÙ ÝßíáõÙ ¿ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³ßíÇó/Ñ³ßÇíÝ»ñÇó ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ μ³ÝÏ»ñÇÝ/μ³ÝÏ»ñÇ 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ Ï³ï³ñí³Í ³ÝÏ³ÝËÇÏ í×³ñáõÙÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ ¨ ù³Ý³ÏÁ: ÆëÏ 
§êï³óáõÙÝ»ñ¦ ïáÕáõÙ ÝßíáõÙ »Ý ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ μ³ÝÏ»ñÇó/μ³ÝÏ»ñÇ 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇó Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³ßíÇÝ/Ñ³ßÇíÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í í×³ñáõÙÝ»ñÁ: 

§Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ ã»Ï»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ¦  (') 
³ÕÛáõë³ÏáõÙ μáÉáñ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ μ»ñíáõÙ »Ý Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ: 

§Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ ã»Ï»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ ÝßíáõÙ »Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í Ï³Ù ëå³ë³ñÏí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ 
å³ïÏ³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ ã»Ï»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ: 

§îñ³Ù³¹ñáõÙ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ ÝßíáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ 
ïñ³Ù³¹ñí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ë»÷³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ ã»Ï»ñÇ 
·áõÙ³ñÁ ¨ ù³Ý³ÏÁª Áëï ã»ÏÇ ï»ëÏÝ»ñÇ: 

§êå³ë³ñÏáõÙ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ ÝßíáõÙ »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ 
í×³ñÙ³Ý Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ ã»Ï»ñÁ (ã»Ï»ñÇ 
·áõÙ³ñÁ ¨ ù³Ý³ÏÁ), áñáÝó ¹ÇÙ³ó í×³ñÁ Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ Ï³ï³ñí»É ¿ Ñ³ßí»ïáõ 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ: 

§ì³ñÏ³ÛÇÝ (Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ) ù³ñï»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¨ ëå³ë³ñÏáõÙ¦ (')  ³ÕÛáõë³ÏáõÙ` 

18.1. Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ò¨ ÃÇí 21 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í μ³ÅÝ³ÛÇÝ ¨/Ï³Ù å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃÇ 
ï»Õ³μ³ßËáõÙÁ ëÏë»Éáõ å³ÑÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »é³ÙëÛ³ÏÇ ³í³ñïÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý ³í³ñïÇó Ñ»ïáª 10 ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý 
Ù»ç Éñ³óíáõÙ ¿ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý 



ëÏÇ½μÁ ¨ ³í³ñïÁ: ºÃ» ï»Õ³μ³ßËáõÙÝ ³í³ñïí³Í ¿, ³å³ áñå»ë ³í³ñïÇ ³Ùë³ÃÇí 
å»ïù ¿ Ýß»É ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý ÷³ëï³óÇ ³í³ñïÇ ³Ùë³ÃÇíÁ, Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙª 
Ý³Ë³ï»ëíáÕ ³í³ñïÇ ³Ùë³ÃÇíÁ:  

Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ μ³ÕÏ³ó³Í ¿ ãáñë ³ÕÛáõë³ÏÇó: ²ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³Éª ÃáÕ³ñÏíáÕ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ï»ë³ÏÁ ¨ ï³ñ³ï»ë³ÏÁ (ûñÇÝ³Ïª ëáíáñ³Ï³Ý 
³Ýí³Ý³Ï³Ý μ³ÅÝ»ïáÙë, ÷áË³ñÏ»ÉÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë), ÃáÕ³ñÏÙ³Ý 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÁ, ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ, 
ï»Õ³μ³ßËí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÁ: ºñÏñáñ¹ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ 
Éñ³óíáõÙ »Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÃáÕ³ñÏ³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ 
ï»Õ³μ³ßËÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³Éª Ýñ³ ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ, 
·ïÝí»Éáõ Ñ³ëó»Ý, Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ í×³ñí³Í ÙÇçÝáñ¹³í×³ñÁ: ºññáñ¹ ¨ ãáññáñ¹ 
³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
ËáñÑñ¹Ç ¨ í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ³Å»ÃÕÃ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ ãå»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 
ÃáÕ³ñÏí³Í ³ÛÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù §²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ·ñ³Ýóí³Í »Ý ýáÝ¹³ÛÇÝ μáñë³ÛáõÙ ¨/Ï³Ù 
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ:  

(18.1 կետը լրաց. 04.11.08թ. թիվ 298Ն) 

 

18.2. Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ò¨ ÃÇí 22 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ μ³ÕÏ³ó³Í ¿ »ñÏáõ Ù³ëÇó: ²é³çÇÝ 
Ù³ëáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ¨ ï»Õ³μ³ßËí³Í μ³ÅÝ³ÛÇÝ ¨/Ï³Ù å³ñïù³ÛÇÝ 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ Ù³ëáõÙª í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³ÛÉ 
³ÝÓ³Ýó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É: 
Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ³ÝÏ³Ë í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñå³-
Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Çó: ²ÕÛáõë³Ï 2-Á Éñ³óíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í μ³ÅÝ³ÛÇÝ ¨/Ï³Ù å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ 
Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ßñç³Ý³éí»É »Ý μáñë³Ý»ñáõÙ: 

Ò¨ ÃÇí 22 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ ãå»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ ³ÛÝ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÏáÕÙÇó, áñáÝù §²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, áñå»ë Ñ³ßí»ïáõ ÃáÕ³ñÏáÕ, Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ 
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ: 

(18.2 կետը լրաց. 04.11.08թ. թիվ 298Ն) 

 

19. (19-րդ կետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 04.11.08Ã. ÃÇí 298 Ü áñáßÙ³Ùμ):  
19.1. Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ò¨ ÃÇí 28 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Éñ³óÝ»ÉÇë §ì³ñÏ³ÛÇÝ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ¦ ïáÕáõÙ å»ïù ¿ ³ñï³óáÉíÇ 
§ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 9-ñ¹ 
Ñá¹í³Íáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÙÇçÇÝ 
ûñ³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí:  

§ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý áã Õ»Ï³í³ñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ¦ 
ïáÕáõÙ å»ïù ¿ ³ñï³óáÉíÇ §ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ 



Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³éÝãíáÕ 
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÙÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý 
Ïïñí³Íùáí:  

§²Û¹ ÃíáõÙª ëå³ë³ñÏáÕ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ¦ ïáÕáõÙ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ, áíù»ñ ã»Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÙ §ì³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ýñ³Ýù, áõÙ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ã»Ý ³éÝãíáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï, 
ûñÇÝ³Ïª ·áñÍ³í³ñÝ»ñÁ Ï³Ù ûÅ³Ý¹³Ï ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý μÝ³·³í³éáõÙ 
ÁÝ¹·ñÏí³Í ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ:  

²ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý Ãí³ù³Ý³ÏÁ Ñ³ßí³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ 
Ãí³ù³Ý³ÏÝ Áëï ûñ»ñÇ ·áõÙ³ñíáõÙ »Ý ¨ μ³Å³ÝíáõÙ ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñ»ñÇ íñ³: ÀÝ¹ áñáõÙ, 
Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»ç Ý»ñ³éíáõÙ »Ý áñáß³ÏÇ Å³ÙÏ»ïáí ÏÝùí³Í ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñáí 
³ßË³ïáÕ ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ, áñáÝó Ñ»ï ÏÝùí³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Å³ÙÏ»ïÁ 
Ý»ñ³éáõÙ ¿ ïíÛ³É »é³ÙëÛ³ÏÝ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ: 

§ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³ßË³ï³í³ñÓÇ ýáÝ¹¦ 
ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÙÇçÇÝ 
³Ùë³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÇ ýáÝ¹Á, áñÇ Ù»ç ã»Ý Ý»ñ³éíáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ ·áñÍ³ïáõÇ Ñ³ßíÇÝ 
Ï³ï³ñíáÕ Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÁ: 

§ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñ¦ ïáÕáõÙ 
Éñ³óíáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ í×³ñíáÕ ³ßË³ï³í³ñÓÇÝ 
Ñ³í³ë³ñ»óí³Í í×³ñáõÙÝ»ñÁª å³ñ·¨³ïñáõÙÝ»ñÇ, Ñ³í»É³í×³ñÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñÇ 
Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí: 

§ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ»ñÇ 
(í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ»ñÁ ýÇÝ³Ýë³μ³ÝÏ³ÛÇÝ áÉáñïáõÙª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ) ù³Ý³ÏÁ¦ ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ ¿ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ 
ýÇÝ³Ýë³μ³ÝÏ³ÛÇÝ áÉáñïáõÙ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, áñáÝó Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý 
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ: 

§ì»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó³Í ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ¦ ïáÕáõÙ 
Éñ³óíáõÙ ¿ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³μ³ÝÏ³ÛÇÝ áÉáñïáõÙ 
í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³Ïó³Í ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: 

§ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, áíù»ñ áõÝ»Ý 
ýÇÝ³Ýë³μ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÷áñÓ¦ ïáÕÁ Éñ³óÝ»ÉÇë ýÇÝ³Ýë³μ³ÝÏ³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ áõÝ»óáÕ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÛÝ ³ÝÓÇÝù, áíù»ñ 
³ßË³ï»É »Ý §ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 43-ñ¹ 
Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ ³ÕÛáõë³ÏÇ 6-ñ¹ μ³ÅÝáí ë³ÑÙ³Ýí³Í, ÇÝãå»ë Ý³¨ §ì³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³Íáí 
Ý³Ë³ï»ëí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: 

§ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, áíù»ñ áõÝ»Ý ·Çï³Ï³Ý 
³ëïÇ×³Ý¦ ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ ¿ μáÉáñ »ñÏñÝ»ñÇ ´àÐ-»ñÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ·Çï³Ï³Ý 
³ëïÇ×³Ý áõÝ»óáÕ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: 



Ò¨ ÃÇí 28 Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý 8-ñ¹, 9-ñ¹ ¨ 10-ñ¹ ïáÕ»ñáõÙ Éñ³óíáõÙ »Ý Ñ³ßí»ïáõ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÙÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ: 

(19.1 կետը լրաց. 04.11.08թ. թիվ 298Ն) 

 

20. Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ó¨ ÃÇí 30 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý 
μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ÷³ëï³óÇ ¨ 
ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  §ö³ëï³óÇ  Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ ³Ùë³Ï³Ý 
Ñ³ßí³ñÏíáÕ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ 
í»ñçÇÝ ³Ùëí³ ÝáñÙ³ïÇíÇ ÷³ëï³óÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ßí³ñÏí³Í Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 14-áí 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ë³ÑÙ³Ý³Í 
ÝáñÙ³ïÇíÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ 
ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁª Ñ³ßí³ñÏí³Í Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 
14-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: §Ð³ßí»ïáõ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ ÃÇíÁ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ 
³ñï³óáÉíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÝáñÙ³ïÇíÇ ·Íáí Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ (ûñ³Ï³Ý 
Ñ³ßí³ñÏíáÕ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý Ý³¨ áã ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»ñÁ), ÇëÏ 
»Ã» Ë³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïáÕáõÙ Éñ³óíáõÙ ¿ §Ë³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿¦ 
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ:  

(20-րդ կետը փոխ. 04.11.08թ. թիվ 298Ն) 

 

20.1. Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ò¨ ÃÇí 31 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇó Ý»ñ·ñ³íí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

ïíÛ³ÉÝ»ñÁª Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñí³ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμª Áëï համախառն Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 

մնացորդների: Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ã»Ý Ý»ñ³éíáõÙ μ³ÝÏ»ñÇó ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ý»ñ·ñ³íí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Éñ³óíáõÙ »Ý Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÝ»ñáí: 

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý §²Û¹ ÃíáõÙª ³ÛÝ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ 
Å³ÙÏ»ïÇó ßáõï í»ñ³¹³ñÓ¦ ëÛáõÝ³ÏáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý ³ÛÝ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ù 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÛÝ Ù³ëÁ, áñáÝù Áëï ÷áË³éáõÇ å³Ñ³ÝçÇ Ï³ñáÕ »Ý í»ñ³¹³ñÓí»É 
å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³ÙÏ»ïÇó ßáõï, ÝáõÛÝÇëÏ »Ã» ·³ÝÓíáõÙ »Ý ïáõÛÅ»ñ: 

§öáË³éáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñáÕ ëáõμÛ»ÏïÁ¦ ëÛáõÝ³ÏÁ Éñ³óÝ»ÉÇë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÁÝïñ»É 
Ñ»ï¨Û³É ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁª §Ù³ëÝ³ÏÇó ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ¦, §Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý 
³ÝÓ¦, §ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñ¦, §³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ¦, §³ÛÉ¦:  

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý 2-ñ¹ ëÛáõÝ³ÏáõÙ Éñ³óíáõÙ ¿ ÷áË³éáõÃÛ³Ý ³ñÅáõÛÃÇ ISO Ïá¹Á: 

öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³Ýç³ïáõÙÝ Áëï Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáõÙ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ: 

(20.1 կետը լրաց. 04.11.08թ. թիվ 298Ն, փոխ. 21.12.10թ. թիվ 343Ն, փոխ. 29.05.12թ. թիվ 
145Ն) 

 

 

20.2 Սույն կանոնակարգի 2-րդ և 3-րդ կետերում ընդգրկված աղյուսակներում 

նշված թիվ 32 հաշվետվությունը բաղկացած է 2 աղյուսակներից, որոնք լրացվում են սույն 

կետով սահմանված կարգով: Հաշվետու վարկային կազմակերպությունները սույն կետով 



նախատեսված հաշվետվությունը չեն ներկայացնում ոչ օտարերկրյա ներդրումային 

ծառայություններ մատուցող անձանց միջոցով կնքված գործարքների և մարման 

գործարքների համար: 

1) Սույն կետով նախատեսված հաշվետվությունում լրացվում են 

հաշվետվության ներկայացման օրվան նախորդող օրվա ժամը 16:00-ից մինչև 

հաշվետվության ներկայացման օրվա ժամը 16:00-ը կնքված գործարքների և 

(կամ) արդեն կնքված գործարքների պայմաններում փոփոխությունների 

(այսուհետ` փոփոխված գործարքներ) վերաբերյալ տեղեկությունները (անկախ 

տվյալ գործարքի մարման ժամկետից):  

2) Սույն հաշվետվության իմաստով գործարքների պայմաններում 

փոփոխություններ են համարվում սույն հաշվետվության 2-րդ աղյուսակում 

տվյալ գործարքի վերաբերյալ նախկինում ներկայացված տեղեկությունների 

փոփոխությունները: Փոփոխված գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները 

լրացնելիս սույն հաշվետվության 2-րդ աղյուսակում լրացվում է  ինչպես բոլոր 

փոփոխված տեղեկությունները (բացառությամբ «Գործարքի կնքման 

ամսաթիվը» և «Գործարքի նույնականացուցիչ համարը» սյունակների, որտեղ 

լրացվում են առաջնային գործարքի համապատասխանաբար «Գործարքի 

կնքման ամսաթիվը» և «Գործարքի նույնականացուցիչ համարը», այնպես էլ 

այն տեղեկությունները, որոնք չեն փոփոխվել:  

3) Սույն հաշվետվությունում գործարքները լրացվում են այն արժույթով 

(Հայաստանի Հանրապետության դրամով, դոլարով և այլն)` ամբողջական 

միավորներով, որով կնքվել են գործարքները, իսկ թվերը ներկայացվում են 

ստորակետից հետո 5 նիշի ճշտությամբ: 

4) Սույն կետով նախատեսված հաշվետվության աղյուսակների սյունակները 

լրացվում են հետևյալ ընդհանուր կանոններին համապատասխան. 

ա. «Արժեթղթի դասը» սյունակում նշվում է «բաժնային» կամ «ոչ բաժնային»: 

Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրի (թողարկման պետական գրանցման համարի) 

առկայության դեպքում սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում: Սույն 

ենթակետով նախատեսված սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր 

լրացման ենթակա է` անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը 

առկա է, թե ոչ: 

բ. «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է ISIN կոդը, 

մասնավորապես` Հայաստանի Հանրապետությունում թողարկված ոչ պետական 

արժեթղթերի դեպքում` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից շնորհված արժեթղթի 

տարբերակիչ ծածկագիրը: Պետական արժեթղթերի դեպքում նշվում է դրանց 

թողարկման պետական գրանցման համարը: Օտարերկրյա արժեթղթերի դեպքում 

նշվում է օտարերկրյա իրավասու մարմնի կողմից արժեթղթին շնորհված տարբերակիչ 

ծածկագիրը (հայտնի լինելու դեպքում): Տարբերակիչ ծածկագիր կամ պետական 

գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի կողմից 

արժեթղթին տրված հապավումը (առկայության դեպքում): 



գ. «Թողարկողի ֆիրմային անվանումը գտնվելու վայրը» սյունակը լրացվում է 

արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագրի բացակայության դեպքում: Սյունակում նշվում է 

թողարկողի ֆիրմային անվանումը (ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը, ազգանունը, 

հայրանունը), գտնվելու վայրը (բնակության վայր): Սույն ենթակետով նախատեսված 

սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է` 

անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը առկա է, թե ոչ: 

դ. «Արժեթղթերի ծավալն` անվանական արժեքով» սյունակում լրացվում է միայն 

արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեքը: 

ե. «Գործարքի արժույթի ISO կոդը» սյունակում լրացվում է գործարքով վճարման 

միջոց հանդիսացող արժույթի կոդը: 

զ. «Արժեթղթի տարեկան եկամտաբերությունը» սյունակում լրացվում է ոչ ծավալային 

արժեթղթերի դեպքում միավոր արժեթղթի գնի, իսկ ծավալային արժեթղթերի դեպքում 

գործարքի ընդհանուր գումարի հիման վրա հաշվարկված տարեկան 

եկամտաբերությունը` հաշվարկված թողարկողի կողմից տվյալ արժեթղթի 

թողարկման և(կամ) տեղաբաշխման պայմաններով սահմանված բանաձևով: Սույն 

ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում այն արժեթղթերի համար, որոնց 

համար նախատեսված չէ եկամտաբերության հաշվարկ (մասնավորապես` հասարակ 

բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, ներդրումային ֆոնդերի փայերի կամ դրանցում 

մասնակիցների բաժնեմասը հավաստող նման այլ արժեթղթերի համար և այլն): Ընդ 

որում, տարեկան եկամտաբերությունը հաշվարկվում է գործարքի կնքման (գործարքի 

պայմանների փոփոխության) օրվա դրությամբ: 

է. «Գործարքի կնքման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է առաջնային գործարքի 

կնքման ամսաթիվը: 

ը. «Գործարքի մյուս կողմը» սյունակում լրացվում է գործարքի մյուս կողմ հանդիսացող 

սուբյեկտին Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը, դրա բացակայության 

դեպքում նշվում է այդ կողմի ռեզիդենտությունը` կատարելով «ռեզիդենտ» կամ «ոչ 

ռեզիդենտ» նշումը:  Ընդ որում, եթե գործարքի մյուս կողմ հանդիսացող ներդրումային 

ծառայություններ մատուցող անձը գործարքը կնքել է հաճախորդի հաշվին, ապա 

գործարքի մյուս կողմ է համարվում ոչ թե տվյալ հաճախորդը, այլ այդ հաճախորդի 

հաշվին գործարք կնքող ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը:     

թ. «Միջնորդը» սյունակը լրացման ենթակա է միայն օտարերկրյա ներդրումային 

ծառայություններ մատուցող անձի միջոցով օտարերկրյա կազմակերպված շուկայում 

կամ օտարերկրյա անձի հետ գործարքներ կնքելու դեպքում, որտեղ լրացվում է 

միջնորդ հանդիսացող ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը: 

5)  Ի լրումն սույն կետով սահմանված լրացման կանոնների` սույն կետով 

նախատեսված հաշվետվության յուրաքանչյուր աղյուսակի համար 

նախատեսվում են լրացման լրացուցիչ կանոններ: 

4)  «Հաշվետու անձի կողմից կնքված արժեթղթերի առքուվաճառքի 

գործարքների վերաբերյալ» 1-ին աղյուսակում լրացվում են հաշվետու անձանց 



կողմից արժեթղթերի առքի ու վաճառքի գործարքների կնքման վերաբերյալ 

տեղեկությունները` համաձայն լրացման հետևյալ կանոնների. 

ա. «Գործարքի տեսակը (առք/վաճառք)» սյունակում լրացվում է «առք» կամ «վաճառք»` 

կախված հաշվետու անձի տեսանկյունից գործարքը առք է, թե` վաճառք: 

բ. «Քանակը» սյունակում լրացվում է գնվող կամ վաճառվող արժեթղթերի քանակը` 

հատերով, ընդ որում` ծավալային արժեթղթերի համար սույն ենթակետով 

նախատեսված սյունակը չի լրացվում: 

գ. «Միավոր արժեթղթի գինը» սյունակում լրացվում է մեկ արժեթղթի առքի (վաճառքի) 

գինը: Ծավալային արժեթղթերի համար սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի 

լրացվում: 

ե. «Ընդհանուր գումարը» հաշվարկվում է որպես միավոր գնի և քանակի արտադրյալ: 

Ծավալային արժեթղթերի դեպքում լրացվում է ծավալային արժեթղթերով կնքված 

գործարքի ընդհանուր գինը: 

6) «Հաշվետու անձի կողմից կնքված ռեպո (հակադարձ ռեպո)  գործարքների  

վերաբերյալ» 2-րդ աղյուսակում լրացվում են հաշվետու անձի կողմից կնքված և (կամ) 

փոփոխված ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները` 

համաձայն լրացման հետևյալ կանոնների. 

ա. «Գործարքի նույնականացուցիչ համարը» սյունակում նշվում է հաշվետու անձի 

կողմից վարվող գործարքների ներքին գրանցամատյաններում տվյալ գործարքին 

տրված նույնականացուցիչ համարը, որը պետք է լինի առանձնահատուկ (չկրկնվող) 

յուրաքանչյուր գործարքի համար: 

բ. «Գործարքի տեսակը (ռեպո/ հակադարձ ռեպո)» սյունակում նշվում է` հաշվետու 

անձի տեսանկյունից գործարքը ռեպո է, թե հակադարձ ռեպո: Արժեթղթերի վաճառքի 

գործարքը` հետգնման պայմանով, ներկայացվում է որպես «ռեպո» գործարք, իսկ 

արժեթղթերի առքի գործարքը` հետ վաճառելու պայմանով, լրացվում է որպես 

«հակադարձ ռեպո» գործարք:  

դ. «Գործարքի բնույթը» սյունակում նշվում է «նոր կնքված», «երկարաձգված», 

«կրճատված» կամ «այլ» տարբերակներից մեկը: Ընդ որում, նոր գործարք կնքվելու 

դեպքում նշվում է «նոր կնքված» տարբերակը, արդեն կնքված գործարքների 

գործողության ժամկետի կրճատման դեպքում (անկախ այն հանգամանքից այլ 

պայմաններ փոխվել են, թե ոչ)` «կրճատված» տարբերակը, երկարաձգման դեպքում 

(անկախ այն հանգամանքից այլ պայմաններ փոխվել են, թե ոչ)` «երկարաձգված» 

տարբերակը, իսկ արդեն կնքված գործարքների այլ պայմանների փոփոխության 

դեպքում, որոնց դեպքում գործարքի գործողության ժամկետի փոփոխություն տեղի չի 

ունեցել, նշվում է «այլ» տարբերակը: 

ե. «Քանակը» սյունակում լրացվում է ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքի հիմքում 

ընկած արժեթղթի քանակը: Ընդ որում` ծավալային արժեթղթերով ռեպո (հակադարձ 



ռեպո) գործարքների կնքման դեպքում սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի 

լրացվում: 

զ. «Ընդհանուր գումարը» սյունակում լրացվում է ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքի 

առաջնային առքի (վաճառքի) ընդհանուր արժեքը: 

է. «Տարեկան ռեպո (հակադարձ ռեպո) տոկոսադրույքը» սյունակում լրացվում է 

յուրաքանչյուր ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքի տարեկան (տարին` 365 կամ 

366 օր) տոկոսադրույքը: Այն դեպքում, երբ տոկոսադրույք վճարողը արժեթղթերի 

գնորդն է, տոկոսադրույքը լրացվում է բացասական նշանով: 

ը. «Փոփոխված գործարքի ամսաթիվը» սյունակը լրացվում է միայն փոփոխված 
գործարքների լրացման դեպքում, որտեղ լրացվում է նախկինում կնքված գործարքի 
պայմաններում փոփոխություն իրականացնելու մասին ցանկացած ձևով 
համաձայնություն ձեռքբերելու ամսաթիվը` անկախ այդ համաձայնության ուժի մեջ 
մտնելու ժամկետից: 

(20.2 կետը լրաց. 02.06.09թ. թիվ 158Ն, խմբ. 06.11.12թ. թիվ 296Ն) 

(20.3 կետը լրաց. 08.09.09թ. թիվ 268Ն, փոխ. 21.12.10թ. թիվ 343Ն, ուժը կորցրել է  

29.05.12թ. թիվ 145Ն) 

 

20.4. Սույն կանոնակարգի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված` Կանոնակարգ 3-ով սահմանված 

թիվ 3 և թիվ 7 հաշվետվությունները լրացվում են Կանոնակարգ 3-ով սահմանված կարգով: 

(20.4 կետը լրաց. 06.12.11թ. թիվ 332Ն) 

 

 

¶ÈàôÊ IV. Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜÜºðÆ ÜºðÎ²Ú²òàôØÀ 

 

21. Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¨ ³Ù÷á÷Ù³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ μ³ÅÇÝ »Ý 
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ: ºÃ» 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ûñÁ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ áã ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Ñ»ï, ³å³ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ³Û¹ ûñí³Ý Ñ³çáñ¹áÕ ³é³çÇÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÁ: 

 ºÃ» Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ã»Ý 
Ïñ»É, Ï³Ù »Ã» Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñ ã»Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É, ³å³ í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ·ñáõÃÛáõÝª Ýß»Éáí ãÝ»ñÏ³Û³óíáÕ Ó¨»ñÁ: 

(21-րդ կետը փոխ. 21.11.06թ. թիվ 691Ն, խմբ. 26.02.08թ. թիվ 51Ն) 

 

22. Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¨ ÁÝ¹áõÝí³Í, »Ã» 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÁ ãáõÝ»Ý Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ï³Ù 
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝ: ¶ÉáõË 5-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇó Ñ»ïá Ý»ñÏ³Û³óíáÕ 
×ß·ñïí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ³Ïáíª 
½áõ·³Ñ»é³μ³ñ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á÷áËÙ³Ý (×ß·ñïÙ³Ý) í»ñ³μ»ñÛ³É ·ñ³íáñ 



ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ: Öß·ñïí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý 
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ³ÏÇ ¨ ·ñ³íáñ ï»Õ»Ï³ÝùÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÙÇ³ÛÝ 
÷á÷áËí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÑ³Ù³ñí»Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óí³Í: 

23. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ýª ïíÛ³É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í»ñ³ÑëÏáÕÁ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñ½³μ³ÝÙ³Ý ¨ Ù»ÏÝ³μ³ÝÙ³Ý 
Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ Ï»ï»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³é³ÝÓÇÝ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó 
»ÉÝ»Éáí, Í³ÝáõóÙ³Ý ÙÇçáóáí í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ï³ñáÕ ¿ å³Ñ³Ýç»É 
Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ å³ñ½³μ³ÝáõÙÝ»ñ: 
 ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ Í³ÝáõóáõÙÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá áã áõß, 
ù³Ý Ù»Ï ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ (»Ã» Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç ³ÛÉ Å³ÙÏ»ï Ýßí³Í ã¿), ÙÇçáóÝ»ñ 
Ó»éÝ³ñÏ»Éª Í³ÝáõóÙ³Ùμ å³Ñ³ÝçíáÕ å³ñ½³μ³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ (Ï³Ù) ³ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 
³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  

          Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁª í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ Í³ÝáõóáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ïñí»É Ñ»é³ËáëÇ (Ñ»é³Ëáë³·ñÇ), §êÇ ´Ç ¾Û 
Ý»Ã¦ ó³ÝóÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïÇ Ï³Ù Ï³åÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ å³Ñáõëï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñáí: 

         Ì³ÝáõóÙ³Ý ÙÇçáóáí í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÉÇ³½áñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ Ï³ñáÕ 
¿ Ññ³íÇñí»É  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙª Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É å³ñ½³μ³ÝáõÙÝ»ñ áõ 
Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÙÝ»ñ ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

          Ì³ÝáõóáõÙÁ ëïáñ³·ñíáõÙ ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ Ï³Ù Õ»Ï³í³ñÇ ï»Õ³Ï³ÉÇ ¨ 
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ÏáÝÏñ»ï 
ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó: 

(23-րդ կետը փոխ. 04.11.08թ. թիվ 298Ն) 

 

 

¶ÈàôÊ V. Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜÜºðÆ ÜºðÎ²Ú²òØ²Ü Ä²ØÎºîÜºðÀ 

 

24. Þ³μ³Ã³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ Ñ³ßí»ïáõ 
ß³μ³Ãí³Ý Ñ³çáñ¹áÕ 2-ñ¹ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  ûñÁ Ý»ñ³éÛ³É:  

25. ²Ùë³Ï³Ý ¨ »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ 
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ù³Ý³ÏÇó »ÉÝ»Éáíª ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿. 

1) Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñ ãáõÝ»óáÕ Ï³Ù ÙÇÝã¨ 15 (Ý»ñ³éÛ³É) Ù³ëÝ³×ÛáõÕ áõÝ»óáÕ 
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª ÙÇÝã¨ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ 
Ñ³çáñ¹áÕ ³Ùëí³ 4-ñ¹ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ (μ³ÝÏ³ÛÇÝ) ûñÁ (Ý»ñ³éÛ³É). 

2) 16 ¨ ³í»ÉÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ áõÝ»óáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñª ÙÇÝã¨ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ ³Ùëí³ 7-ñ¹ 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ (μ³ÝÏ³ÛÇÝ) ûñÁ (Ý»ñ³éÛ³É):  

(25-րդ կետը խմբ. 29.05.07թ. թիվ 154Ն) 

 
 

26. î³ñ»Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ª 
1) Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñ ãáõÝ»óáÕ Ï³Ù ÙÇÝã¨ 15 (Ý»ñ³éÛ³É) Ù³ëÝ³×ÛáõÕ áõÝ»óáÕ 

í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª ÙÇÝã¨ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ 
Ñ³çáñ¹áÕ ï³ñí³ ÑáõÝí³ñÇ 20-Á.  



2) 16 ¨ ³í»ÉÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ áõÝ»óáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª 
ÙÇÝã¨ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ ï³ñí³ ÑáõÝí³ñÇ 30-Á:  

3) (3-րդ ենթակետը ուժը կորցրել է 29.05.12թ. թիվ 145Ն) 

(26-րդ կետը խմբ. 29.05.07թ. թիվ 154Ն) 

 

27. Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ó¨ ÃÇí 10 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ ÷³ëï³óÇ Ñ³Ù³Éñí³Í 
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ï³éáõóí³ÍùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñí»Éáõó Ñ»ïá ÙÇÝã¨ 7-ñ¹ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÁ 
Ý»ñ³éÛ³É:   

28. Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ó¨ ÃÇí 13 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ Ï³ÝËÇÏ 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÉÇó»Ý½Ç³ áõÝ»óáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

29. Ð³í»Éí³Í 1-Ç Ó¨ ÃÇí 21 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ 
ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ³í³ñïÇó Ñ»ïá ÙÇÝã¨ 7-ñ¹ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  ûñÁ Ý»ñ³éÛ³É: 

30. (30-րդ կետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 21.12.10Ã. ÃÇí 343 Ü áñáßÙ³Ùμ): 

31. Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù ¨ í³×³éùÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É¦ ÃÇí 19 (ûñ³Ï³Ý) Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÏ³Ë Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³ñùÇ 
Í³í³ÉÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÇó, Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý 
í³ñãáõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¨ ³Ù÷á÷Ù³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ 
μ³ÅÇÝª Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñ, ÙÇÝã¨ Å³ÙÁ 15:00-Á (Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É êÇ 
´Ç ¾Û Ü»Ã  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí, ÇëÏ êÇ ´Ç ¾Û Ü»Ã Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ë³÷³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙª 
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïáí Ï³Ù ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏñÇãÝ»ñÇ ÙÇçáóáí): 

(31-րդ կետը խմբ. 21.11.06թ. թիվ 691Ն, փոխ. 26.02.08թ. թիվ 51Ն) 

 

31.1. ÂÇí 32 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñ ÙÇÝã¨ Å³ÙÁ 1700:  

êáõÛÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ãÝ»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ ³é 
³ÛÝ, áñ ïíÛ³É Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ñ³ßí»ïáõ ³ÝÓÁ ëáõÛÝ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 
ÃÇí 32 Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáí Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ Çñ³Ï³Ý³óñ»É: 

(31.1 կետը լրաց. 02.06.09թ. թիվ 158Ն, փոխ. 06.11.12թ. թիվ 296 Ն) 

 

31.2. Սույն կանոնակարգի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված թիվ 3 և թիվ 7 

հաշվետվությունները ներկայացվում են` համապատասխանաբար ամսեկան և 

շաբաթական կտրվածքով` ամսեկան և շաբաթական հաշվետվությունների համար սույն 

կանոնակարգով սահմանված ժամկետներում: Ընդ որում, սույն կետում նշված 

հաշվետվությունները վարկային կազմակերպությունները ներկայացնում են սկսած 

Կենտրոնական բանկի կողմից գործունեության տեսակի փոփոխման նախնական 

համաձայնությունը ստանալուց հետո` որպես բանկ գրանցվելու և բանկային 

գործունեության լիցենզիան ստանալու նպատակով Կենտրոնական բանկ դիմելու ամսվան 

նախորդող 6-րդ ամսվա 1-ից մինչև վարկային կազմակերպության` որպես բանկ 

գրանցվելու և բանկային գործունեության լիցենզիա ստանալու դիմումը Կենտրոնական 

բանկի կողմից մերժվելու կամ բավարարելու օրը: 



(31.2 կետը լրաց. 06.12.11թ. թիվ 332Ն) 

 

¶ÈàôÊ VI. ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ìºð²´ºðÚ²È  
îºÔºÎàôÂÚàôÜÜºðÆ Ðð²ä²ð²ÎàôØÀ (32-38 կետեր) 

(Գլուխ YI-ը ուժը կորցրել է 02.06.09թ. թիվ 166Ն) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ձև թիվ 12-ը ուժը կորցրել է 08.11.08թ. թիվ 298Նորոշմամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ձև թիվ 18.1 

 

 

 

Ուղղակի ներդրողներ և նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտներ 

 

 1. Ուղղակի ներդրումներ են համարվում ոչ ռեզիդենտի կողմից ընկերության 

բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումները կամ ձեռք բերված 

փայամասնակցությունը, եթե նրանք ապահովում են ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասի 

10%-ը և ավելին: Որպես ուղղակի ներդրումներ են դիտարկվում ոչ միայն ուղղակի 

ներդրողի կողմից կատարված ձեռնարկության կապիտալում մասնակցության ձևով 

ներդրումները, այլ նաև ուղղակի ներդրմամբ ձեռնարկության հետ նրա կողմից 

իրականացված ցանկացած այլ գործառնությունները: Որպես վերջինիս օրինակ կարող են 

ծառայել ուղղակի ներդրողի կողմից ուղղակի ներդրմամբ ձեռնարկությանը տրամադրվող 

վարկերը: Այդ պատճառով հաշվետվությունում տվյալներ են հավաքագրվում ոչ միայն բուն 

ուղղակի ներդրման գումարի վերաբերյալ, այլ նաև երկու ձեռնարկությունների միջև տեղի 

ունեցող բոլոր գործառնությունների մասով` ըստ գործիքների դասակարգմամբ: 

2. Բացի ուղղակի ներդրող-ուղղակի ներդրումով ձեռնարկություն 

փոխհարաբերություններից երկու ձեռնարկությունների միջև կարող են լինել 

«միջնորդավորված» ներդրումային հարաբերություններ, թեև նրանց միջև բուն 

ներդրումներ կապիտալում իրականացված չեն: Այդպիսի օրինակ կարող են լինել նույն 

մայր ընկերության` տարբեր երկրներում գտնվող երկու ուղղակի ներդրումներով 

ձեռնարկությունները միմյանց նկատմամբ: Թեև նրանց միջև գոյություն չունեն 



ներդրումային հարաբերություններ, յս ընկերությունները դիտարկվում են որպես «նույն 

խմբի մեջ մտնող» սուբյեկտներ: Հնարավոր է  մեկ այլ տարբերակ, երբ մի երկրի ռեզիդենտ 

լինելով որևէ ընկերության սեփականատեր` ավանդ է ներդնում մեկ այլ երկրում 

տեղակայված վերոնշյալ ընկերության ուղղակի ներդրումով ձեռնարկությունում (դուստր 

բանկում): Այս դեպքում ևս դուստր ձեռնարկությունը պետք է «նույն խմբի մեջ մտնող» 

սուբյեկտներին վերաբերող աղյուսակում պարտավորությունների մասում արտացոլի 

ներգրաված ավանդը` նշելով ավանդատուի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Նման 

հարաբերություններ կարող են առաջանալ նաև երբ ռեզիդենտ ներդրողը ունի նաև դուստր 

ձեռնարկություն արտերկրում: Օրինակ, երբ ընկերությունը ունի ռեզիդենտ 

սեփականատեր, որն իր հերթին ուղղակի ներդրող է հանդիսանում մեկ այլ ոչ ռեզիդենտ 

ընկերությունում, ապա հարցվող ընկերության և վերոնշյալ ընկերության միջև ցանկացած 

ակտիվային կամ պասիվային գործառնություն պետք է նույնպես արտացոլվի նույն խմբի 

մեջ սուբյեկտներին վերաբերող աղյուսակում: 

3. Ուղղակի ներդրման հարաբերություները իրենց մեջ ներառում են երկու կարգի 

հարաբերություններ՝ 10-50 % բաժնեմասի տնօրինում (նշանակալի մասնակցություն, որին 

կանվանենք կապված ընկերություն- associate) և 50 %-ից ավել բաժնեմասի տնօրինում 

(որոշիչ մասնակցություն, որին կանվանենք դուստր ընկերություն- subsidiary): Ըստ այս 

հարաբերությունների շարունակվում և դադարում է ուղղակի ներդրումների շղթան: Քանի 

որ ուղղակի ներդրումները ենթադրում են կառավարման մեջ կայուն ազդեցություն, ապա 

նման ազդեցությունը շղթայի մեջ պահպանվում է հետևյալ կանոնների պահպանման 

դեպքում:  

1) Որոշիչ մասնակցության միջոցով շղթան շարունակվում է անընդհատ, 

այսինքն միմյանց հետ որոշիչ կապերի միջոցով կապված բոլոր սուբյեկտները 

հանդիսանում են նույն խմբի մեջ մտնող 

2) Որոշիչ մասնակցությունից նշանակալիի անցնելիս կապը ներառում է միայն 

առաջին նշանակալի մասնակցության սուբյեկտին, այդ սուբյեկտի որոշիչ 

վերահսկողության տակ գտնվող սուբյեկտներին, և ընդհատվում է (չի ներառում) 

հաջորդ նշանակալի սուբյեկտներին անցնելիս: Առաջին նշանակալի 

մասնակցությամբ ընկերությունը դեռևս կապված է կառավարման կայուն 

ազդեցությամբ շղթայի վերևի և հորիզոնական մասնակիցների հետ, նրա որոշիչ 

մասնակցությամբ ընկերությունները նույնպես կապված են, քանի որ դրանք 

կարելի է դիտարկել որպես առաջին նշանակալի մասնակցությամբ 



ընկերության մասնաճյուղ: Սակայն հաջորդ նշանակալի մասնակցությամբ 

ընկերության մեջ խմբի վերևի օղակները չունեն էական ազդեցություն: 

 

 

4. Սույն հաշվետվության սկզբունքների առավել ընդգրկուն սխեմատիկ պատկերը 

ներկայացված է հաջորդ նկարում. 

 

 

 

 

Ձև թիվ 18.1-ը լրացվել է 29.05.08թ. թիվ 145Ն որոշմամբ 

 

որոշիչ որոշիչ որոշիչ 

որոշիչ 
նշանակալի 

որոշիչ 

որոշիչ 
նշանակալի նշանակալի 

Ա 

Բ 

Գ 



Ա 

Անմիջական ուղղակի 
ներդրող Բ և Է-ում; 
Անուղղակի ուղղակի 
ներդրող Գ-ում (Ա-ի 
դուստր) և Դ, Ե, Ը և Ժ 
(հանդիսանում են Ա-ի հետ

Ը 

Ուղղակի ներդրող է Ժ-ում 
և Ի-ում 

Է-ի դուստր 

Կապված է Ա-ի հետ 

Բ 

Ա-ի անմիջական դուստր 

Անմիջական ուղղակի ներդրող 
Գ-ում և Դ-ում; Անուղղակի 
ուղղակի ներդրող Ե-ում;  

Նույն խմբի մեջ Է-ի, Ը-ի և Ժ-ի 
հետ

Է 

Ա-ի հետ կապված 

Ուղղակի ներդրող է Ը և Թ-ում 

Անուղղակի ուղղակի ներդրող է 
Ժ-ում և Ի-ում 

Նույն խմբի մեջ է Բ, Գ, Դ և Ե-ի 

Թ 

Է-ի հետ կապված 

Նույն խմբի մեջ է մտնում 
Ը, Ժ և Ի-ի հետ 

Կապ չունի Ա, Բ, Գ, Դ, Ե և 
Զ ընկերությունների հետ

Դ 

Բ-ի և Ա-ի հետ կապված 

Ուղղակի ներդրող Ե-ում և 
Զ-ում 

Նույն խմբի մեջ է Գ-ի, Է-ի, 
Ը ի և Ժ ի հետ

Գ 

Բ-ի անմիջական դուստր 

Նաև Ա-ի դուստր 

Նույն խմբի մեջ է մտնում 
Դ-ի, Ե-ի, Է-ի, Ը-ի և Ժ-ի 
հետ

Զ 

Դ-ի հետ կապված 

Նույն խմբի մեջ է Ե-ի հետ 

Կապ չունի Ա, Բ, Գ, Է, Ը, 
Թ, Ժ և Ի 
ընկերությունների հետ

Ե 

Դ-ի դուստր 

Կապված Ա-ի և Բ-ի հետ 

Նույն խմբի մեջ Գ-ի, Զ-ի, 
Է-ի, Ը-ի և Ժ-ի հետ 

Ի 

Կապված է Ը-ի և Է-ի հետ 

նույն խմբի մեջ է Ժ-ի և Թ-
ի հետ 

Կապ չունի Ա, Բ, Գ, Դ, Ե և 
Զ ընկերությունների հետ

Ժ 

Ը-ի և Է-ի դուստր 

Կապված է Ա-ի հետ 

Նույն խմբի մեջ է Բ, Գ, Դ, 
Ե, Թ և Ի 
ընկերությունների հետ

5%

100% 

40% 100%

30%
100% 20%

100% 25% 100% 35%



Ելնելով վերոշարադրյալ գծապատկերից մի քանի ավելի պարզ և կոնկրետ 

օրինակների միջոցով ներկայացնենք այն դեպքերը, երբ երկու հաստատություններ 

դասակարգվում են որպես §մի խմբի անդամ¦ և նրանց միջև գործառնությունները 

ներկայացվում են առանձին: Աստղանիշով (*) կառանձնացվի այն ընկերությունը, որի 

տեսանկյունից լրացվում է սույն հարցաթերթիկը: 

 

Դեպք 1  

 

 

 

Ա, Բ և Գ ձեռնարկությունները գործում են տարբեր տնտեսություններում: Այս 

դեպքում, Ա մայր ձեռնարկությունը ուղղակի ներդրումներ ունի և Բ և Գ 

ձեռնարկություններում: Ու թեև Բ և Գ ձեռնարկությունների միջև անմիջական ներդրումային 

հարաբերություններ գոյություն չունեն, նրանց միջև իրականացված ցանկացած 

գործառնություն ցույց է տրվում որպես նույն խմբի անդամների միջև գործառնություն:  

Դեպք 2 

25% 

15%

տնտեսություն 1 

տնտեսություն 2 

տնտեսություն 3 

Ա

Բ* 

Գ



 

Տվյալ դեպքում Գ ձեռնարկությունը որպես նույն խմբի մեջ մտնող ընկերություն չի 

բացահայտում Ա ընկերությանը, քանի որ Բ ընկերության ներդրումը Գ-ում արդեն իսկ չի 

հանդիսանում ուղղակի ներդրում: 

¸եպք 3  

 

 

 

Ա, Բ և Գ ձեռնարկությունները գործում են տարբեր տնտեսություններում: Չնայած որ, 

Ա ընկերությունը Գ ընկերության բաժնետոմսերի ընդամենը 8%-ին է տնօրինում, 

այնուամենայնիվ լինելով Բ ընկերության ուղղակի ներդրող և քանի որ Բ ընկերությունը Գ-

Ա

Բ

Գ*

տնտեսություն 1 

տնտեսություն 2 

տնտեսություն 3 

80%

8%

100%

8% 

50%

տնտեսություն 1 

տնտեսություն 2 

տնտեսություն 3 
Գ* 

Բ

Ա



ում ունի ուղղակի ներդրում, ստացվում է, որ Ա ընկերությունը, միջնորդավորված Բ-ով, Գ-

ում նույնպես ունի ուղղակի ներդրում: Այսպիսով, Գ ձեռնարկությունը որպես ուղղակի 

ներդրող պետք է արտացոլի Բ ընկերությանը, իսկ որպես նույն խմբի մեջ մտնող 

ձեռնարկություն նաև Ա ընկերության նկատմամբ պարտավորությունները և նրանց միջև 

տեղի ունեցող ցանկացած այլ ֆինանսական գործառնությունները: 

 

Դեպք 4  

 

 

Հնարավոր է, որ ուղղակի ներդրողը ունենա ազդեցության շղթա, որի մեջ մի կապը 

հանդիսանում է ռեզիդենտ-ռեզիդենտ հարաբերություն: Այսպիսի ռեզիդենտ-ռեզիդենտ 

հարաբերությունները, որոնք նկարագրված են Դեպք 4-ում Բ և Գ ընկերությունների միջև, 

չեն խոչընդոտում տարբեր տնտեսություններում ռեզիդենտ հանդիսացող ընկերությունների 

միջև ուղղակի ներդրումով հարաբերությունների առկայությանը, ինչպիսիք են Ա և Գ 

ընկերությունները: Այսպիսով, Դեպք 4-ում թեև Ա-ն ուղղակի ներդրումային 

հարաբերություններ չունի Գ ընկերության հետ, նրանց միջև փաստացի գոյություն ունեն 

ներդրումային հարաբերություններ` միջնորդավորված Բ ընկերությամբ և այդ պատճառով Գ 

ընկերությունը պետք է ներկայացնի Ա-ի հետ իր բոլոր գործառնությունները նույն խմբի մեջ 

մտնող սուբյեկտին վերաբերող մասում: Դեպքը կարող է էլ ավելի բարդանալ, եթե Գ-ն 

գործառնություններ է իրականացնում Դ-ի հետ, որը նույնպես հանդիսանում է Ա-ի դուստր 

ձեռնարկություն: Եթե Գ ընկերությունը հնարավորություն ունենա բացահայտել նաև 

100%

8% 100%

տնտեսություն 1 

տնտեսություն 2 Գ* Բ

Ա Դ
100%



այսպիսի հարաբերությունները, ապա Գ և Դ-ի միջև գործառնությունները նույնպես պետք է 

ներկայացնել հարցաթերթիկի` նույն խմբի անդամներին վերաբերող մասում: 

Դեպք 5 

 

 

 

Բ և Գ ընկերությունները հանդիսանում են միևնույն տնտեսության ռեզիդենտներ, 

հետևաբար նրանց միջև հարաբերությունները չեն ընդգրկվում հարցման շրջանակներում: 

Սակայն Բ ընկերությունը ուղղակի ներդրում ունի նաև ոչ ռեզիդենտ Ա ընկերությունում: Այս 

դեպքում Գ ընկերությունը իր և Ա ընկերության միջև բոլոր գործառնությունները, թե 

ակտիվային և թե պասիվային պետք է ներառվեն նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտների 

վերաբերյալ աղյուսակում: Միևնույն ժամանակ, եթե ենթադրենք, որ Ա ընկերությունը 

տիրապետում է նաև մեկ այլ ընկերության կանոնադրական կապիտալին, մեր դեպքում դա Դ 

ընկերությունն է, ապա Գ-ն պետք է, այսպիսի հարաբերությունների բացահայտման 

դեպքում, տեղեկատվություն ներկայացնի նաև իր և Դ ընկերություն միջև տեղի ունեցող 

գործառնությունների վերաբերյալ: 

Դեպք 6 

100%

100% 

տնտեսություն 1 

տնտեսություն 2 

Գ*Բ 

Դ
տնտեսություն 3 

70%

20% 

Ա



 

Դեպք 6-րդը նկարագրում է ուղղակի ներդրումային կապերի բացահայտման համար 

միևնույն տնտեսության սահմաններում առկա կապերի կարևորությունը: Այս դեպքում 

բացատրված են ընդհանուր սկզբունքներ, այդ պատճառով հարցման մասնակից կարող 

դիտարկվել նշված ընկերություններից ցանկացածը: Լինելով ռեզիդենտ-ռեզիդենտ 

հարաբերություններ Բ և Գ, ինչպես նաև Դ և Ե ընկերությունների միջև առկա ներդրումային 

հարաբերությունները որոշիչ դեր են խաղում Ա և Բ, ինչպես նաև Ա և Ե ընկերությունների 

միջև ուղղակի ներդրումների առկայության որոշման և չափերի գնահատման համար: 

Այսպես, Ա և Բ, Դ և Բ, Դ և Ա ընկերությունները հանդիսանում են նույն խմբի մեջ մտնող: 

Միևնույն ժամանկ նշենք, որ Ա և Ե, ինչպես նաև Բ և Ե ընկերությունների միջև գոյություն 

չունեն ներդրումային հարաբերություններ, որոնք ունեն առանձին արտացոլման կարիք, 

քանի որ ուղղակի ներդրումների կապը կտրվում է Գ և Ե ընկերության միջև: 

 

 

 

 

Ձև թիվ 18.2  

Ա

Գ

ԵԴ

Բ 

տնտեսություն 1 

տնտեսություն 2 

տնտեսություն 3 

80%8% 

80%
8%

30% 

8%



 
 
 

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններ 

 

1. Միջազգային կազմակերպությունները բաժանվում են երկու մասի. 

1) միջազգային ոչ պետական կազմակերպություններ, 

2) միջպետական միջազգային կազմակերպություններ: 

2. Միջազգային ոչ պետական կազմակերպությունները (international non-

governmental organizations) իրենց հերթին կարող են լինել շահույթ չհետապնդող 

հասարակական կազմակերպություններ (օրինակ World Organization of the Scout 

Movement, International Committee of the Red Cross և այլն), ինչպես նաև 

միջազգային ընկերություններ/կորպորացիաներ, որոնք զբաղվում են շուկայական 

գործունեությամբ տարբեր երկրներում, օրինակ, Coca-Cola, Toyota կամ HSBC 

Group, որոնց հաճախ անվանում են նաև վերազգային կորպորացիաներ 

(multinational corporations): Այս կազմակերպությունները պետք է դիտարկվեն որպես 

միջազգային գործունեություն ծավալող առևտրային կամ հասարակական 

կազմակերպություններ, որոնց դասակարգումը պետք է իրականացվի ըստ 

§Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության ձեռնարկի¦ 

հատվածավորման սկզբունքների: 

3. Միջազգային կազմակերպությունների մյուս տեսակիª միջպետական 

միջազգային կազմակերպությունների բնորոշման համար էլ առավելապես 

օգտագործվում է §միջազգային կազմակերպություն¦ տերմինը: Հենց այս իմաստով էլ 

այն օգտագործվում է պարզաբանման ընթացքում: 

4. Միջազգային կազմակերպությունն իրենից ներկայացնում է անդամ 

երկրների իշխանությունների և/կամ այլ միջազգային կազմակերպությունների 

ղեկավարությունների միջև կնքված պաշտոնական համաձայնագրի հիման վրա 

գործող կազմակերպություն: Վերջինիս գոյությունը ճանաչվում է անդամ երկրների 

օրենսդրությամբ, և նշված պաշտոնական համաձայնագիրը հանդիսանում է 

միջազգային կազմակերպության կանոնադրությունը: Այն իրենից ներկայացնում է 

միջազգային իրավաբանական անձ և ենթակա է կարգավորման միջազգային 

օրենսդրությամբ: 

5. Միջազգային կազմակերպություններն իրենց հերթին բաժանվում են երկու 

մասի. 

1) Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններ, որոնք իրականացնում 

են ֆինանսական միջնորդություն միջազգային մակարդակով, այսինքն 



իրականացնում են միջոցների վերաբաշխում տարբեր տնտեսությունների 

վարկատուների և վարկառուների միջև: Մի խումբ երկրների կենտրոնական բանկեր 

(ներառյալ արժութային միության կենտրոնական բանկը) միջազգային ֆինանսական 

կազմակերպության օրինակ է: Այլ օրինակներ են հանդիսանում Արժույթի 

միջազգային հիմնադրամը, Համաշխարհային բանկի խմբի անդամ 

կազմակերպությունները, Ասիական զարգացման բանկը և այլն: 

2) Այլ միջազգային կազմակերպություններ, որոնք տրամադրում են ոչ 

շուկայական բնույթի հասարակական ծառայություններ անդամ երկրներին, օրինակ 

խաղաղապահության, կրթության, գիտության, տարատեսակ հետազոտությունների 

ոլորտներում (օրինակª Միավորված ազգերի կազմակերպություն): 

6. Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները կարող են լինել 

տարածաշրջանային (օրինակª Զարգացման և վերակառուցման եվրոպական բանկ) 

կամ համաշխարհային (օրինակª Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան): 

Միջազգային կազմակերպությունները որևէ երկրի ռեզիդենտ չեն համարվում: 

Դրանք ոչ ռեզիդենտ են համարվում նաև այն երկրներում, որտեղ դրանք 

տեղակայված են, քանի որ չեն կարգավորվում կամ միայն մասամբ են 

կարգավորվում տվյալ երկրի օրենսդրությամբ: Ի հակադրություն միջազգային 

կազմակերպությանըª երկու և ավելի երկրների կառավարությունների 

սեփականության տակ գտնվող առևտրային ընկերությունը չի հանդիսանում 

միջազգային կազմակերպություն: Միջազգային կազմակերպություն չի համարվում 

նաև միջազգային ֆինանսական ծառայություններ կամ օժանդակություն մատուցող 

կազմակերպությունը, որի միակ կամ հիմնական բաժնետեր է հանդիսանում մեկ 

երկրի կառավարությունը (օրինակª kfW): 

7. Կից ներկայացվում է նաև առավել հայտնի միջազգային ֆինանսական 

կազմակերպությունների ցանկը: Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք. ըր ցանկն 

ամբողջական չէ, և այլ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների 

դասակարգումը պետք է իրականացվի վերը նշված չափանիշների հիման վրա: 

1) African Development Bank  
2) Asian Development Bank (ADB) 
3) Bank for International Settlements (BIS) 
4) Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB)  
5) Caribbean Development Bank (CDB)  
6) Central American Bank for Economic Integration (CABEI)  
7) Corporacion Andina de Fomento (CAF)  
8) East African Development Bank (EADB)  
9) Eurasian Development Bank (EDB) 
10) European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 



11) European Commission (EC)  
12) European Central Bank (ECB) 
13) European Fund for Southeast Europe (EFSE) 
14) European Investment Bank (EIB)  
15) Inter-American Development Bank (IDB) 
16) International Fund for Agricultural Development (IFAD)  
17) International Monetary Fund (IMF) 
18) Islamic Development Bank (IDB)  
19) Nordic Development Fund (NDF)  
20) Nordic Investment Bank (NIB)  
21) OPEC Fund for International Development (OPEC Fund)  
22) Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)  
23) Organization of Petroleum-Exporting Countries (OPEC)  
24) West African Development Bank (BOAD)  
25) World Bank Group  

ա.International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)  
բ.International Development Association (IDA)  
գ.International Finance Corporation (IFC)  
դ.Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)  
ե.International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) 

 
 
 
 

Ձև թիվ 18.2-ը լրացվել է 29.05.08թ. թիվ 145Ն որոշմամբ 

 
 

 

 

 

 

                                           Ò¨  ÃÇí 21 
  

 

 

 



 

Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ 
 

²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

 

³é ___  ______________ 200   Ã. 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

(í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ) 

 

 

 

 
²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ÇñÁ ·ñ³Ýóí»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ 

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙª 
 

    ___  ___________ 200   Ã.  

 

 àñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁª  _____________________ 

 

  

 

î»Õ³μ³ßËáõÙÁ ëÏë»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁª  ___  ______________ 200   Ã. 

 

î»Õ³μ³ßËáõÙÝ ³í³ñï»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁª    ___  ______________ 200   Ã. 



 

Îáõï³ÏÙ³Ý Ñ³ßíÇ Ñ³Ù³ñÁª    _____________________ 
 

ÂáÕ³ñÏÙ³Ý ³í³ñïÇó Ñ»ïá í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý 

Ï³åÇï³ÉÁ Ï³½ÙáõÙ  ¿  ___________________________________________¹ñ³Ù: 
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²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ 
ï»Õ³μ³ßËÙ³ÝÁ 

Ù³ëÝ³ÏóáÕ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ 

 

Ð³ëó»Ý 

 

ì×³ñí³Í 
ÙÇçÝáñ¹³í×³ñÁ 

   

   

 

²Ýí³Ý³Ï³Ý   ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ   ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ   Ï»ÝïñáÝ³óí³Í   ·ñ³ÝóáõÙÁ 
í³ñáõÙ ¿ _____--------------------------------------------------------------------- 
             (ÉÇ³½áñí³Í Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ) 

 Ð³ëó»Ý_______________________________________________________ 

 

´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý ³í³ñïÇó Ñ»ïá 

 

ì³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñ 

 

ä³ßïáÝÁ 

ÊáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÇÝ 
å³ïÏ³ÝáÕ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 

ù³Ý³ÏÁ 

 

 

 

í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-

ÃÛáõÝáõÙ 
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ì³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
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³Ý¹³ÙÝ»ñ 

 

ä³ßïáÝÁ 

ì³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÇÝ 
å³ïÏ³ÝáÕ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 

ù³Ý³ÏÁ 
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ÃÛáõÝáõÙ  
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Ï»ñåáõ-
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 ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ  __________________ 

Î.î.                      (·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý) 

                ¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ   __________________ 
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Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ 

 

ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ¨ 
 Ï³ï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

 

 200   Ã. 

 

                
__________________________________________________________________ 

(í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ) 

 

 

 

 

ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í  

³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ 

 Áëï ÃáÕ³ñÏáõÙÝ»ñÇ 

 

 

 

²ñÅ»ÃÕÃÇ ï»ë³ÏÁ 
¨  ï³ñ³ï»ë³ÏÁ 

(ÃáÕ³ñÏáõÙ N) 

 

²ñÅ»ÃÕÃÇ
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³Ýí³Ý³Ï³Ý  

³ñÅ»ùáí 

 

²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ 
ÃáÕ³ñÏáõÙÇó 

ëï³óí³Í 
Ñ³ëáõÛÃÁ 

Ð³ßí»ïáõ ï³ñáõÙ 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ 

¹ÇÙ³ó í×³ñí³Í 
·áõÙ³ñÝ»ñÁ 
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¹ñ³Ù ³ñï³ñ-
ÅáõÛÃ 

¹ñ³Ù ³ñï³ñ-
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²ñÅ»ÃÕÃÇ ï»ë³ÏÁ ¨ 
ï³ñ³ï»ë³ÏÁ 
(ÃáÕ³ñÏáõÙ N) 

´áñë³Ý»ñÇ ó³ÝÏÁ, 
áñáÝù ·Ý³Ýß»É »Ý 

³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ 

²ñÅ»ÃÕÃ»ñáí 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÁ 

²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ 
Ýí³½³·áõÛÝ ·ÇÝÁ 

²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ 
³é³í»É³·áõÛÝ ·ÇÝÁ 

     

     

 

 

 

 

²ÛÝ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó óáõó³ÏÁ, áñáÝó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ 

í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ïÝûñÇÝáõÙ ¿  10%-Çó áã å³Ï³ë μ³ÅÝ»Ù³ë  

 

Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÉñÇí 
³Ýí³ÝáõÙÁ 

¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ 

(ù³Õ³ù, å»ïáõÃÛáõÝ) 

ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
μ³ÅÇÝÁ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý 

Ï³åÇï³ÉáõÙ 

   



   

 

²ÛÝ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó óáõó³ÏÁ, áñáÝó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ 
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ïÝûñÇÝáõÙ ¿  10%-Çó å³Ï³ë μ³ÅÝ»Ù³ë  

 

 

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ ¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ  (ù³Õ³ù, å»ïáõÃÛáõÝ) 

  

  

 

 

 

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý, 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝÃ»ñ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å»ï³Ï³Ý 

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ¨  

¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ  í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÏÇñ³éí³Í å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
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â³÷Á 
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³ëïÇ×³ÝÁ 

Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý 
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ûñÁ 

      

      

 

 

 

 

 



 ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ   

Î.î.                      (·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý) 

                 ¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ   

 

 

 

(Ձև թիվ 22-ը փոխ.  04.11.08թ. թիվ 298Ն) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ձև թիվ 24-ը ուժը կորցրել է 08.11.08թ. թիվ 298Նորոշմամբ: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 33-ը լրացվել է 08.09.09թ. թիվ 268Ն որոշմամբ նոր խմբագրությամբ 

հաստատվել է 21.12.10թ. թիվ 343Ն որոշմամբ, հանվել է 29.05.12թ. թիվ 145Ն 

որոշմամբ 

 

 



 

 

 

 


