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§²Èü²êºøÚàôðÆÂÆ¼¦  
ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý  

2016Ã. ï³ñ»Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 

 

2016թ. Ընկերության ռազմավարությունը նպատակաուղղված է եղել այնպիսի 

միջնաժամկետ նպատակների իրականացմանը, ինչպիսիք են Ընկերության 

ֆինանսական ցուցանիշների կայունության ապահովումը, ներդրումային շուկայում 

գործունեություն իրականացնող ընկերությունների շարքում մրցունակ լինելը, 

Ընկերության ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվի ապահովումը, 

հաճախորրդների կայուն սեգմենտի գրավումը: ՀՀ ֆինանսական ցուցանիշները 2016թ.-

ի ընթացքում շարունակել են դրական ազդեցություն թողել Ընկերության 

գործունեության արդյունքների վրա: 

   2016թ.-ի  ընթացքում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվել են բաց 

շուկայական գործառնություններ, կիրառվել են մշտական հնարավորության գործիքներ, 

ինչպես նաև փոփոխվել են դրամավարկային քաղաքականության հիմնական 

տոկոսադրույքները: ՀՀ Կենտրոնական բանկը դրամավարկային քաղաքականության 

իրականացման շրջանակներում նվազեցրել է դրամավարկային քաղաքականության 

տոկոսադրույքները: Տոկոսադրույքների փոփոխությունը տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 

27-ին, որոնց համար սահմանվել են հետևյալ մեծությունները՝ 

 դրամական միջոցների ներգրավման տոկոսադրույք ՝ 4,75% 

 լոմբարդային ռեպո տոկոսադրույք՝ 7,75% 

 վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք՝ 6,25%: 

2017թ. հունվարից բանկերի նորմատիվային կապիտալի նվազագույն չափի 

փոփոխությունը 5 մլրդ դրամից 30 մլրդ դրամ հանգեցրել է ՀՀ բանկերի կապիտալի 

համալրմանը և բանկերի խոշորացմանը: Կապիտալի համալրումը դրական ազդեցություն 

է ունեցել, քանի որ շուկայում  դրամական միջոցների մեծ ներհոսք է եղել, ինչն իր հերթին 

նպաստել է տոկոսադրույքների իջեցմանը: Մասնավորապես տոկոսադրույքների 

իջեցումը դրական է ազդել Ընկերության զուտ տոկոսային եկամտի վրա:  

ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տեղաբաշխած միջին ժամկետային և 

երկարաժամկետ պետական պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության 

տոկոսադրույքները իջել են, ինչի արդյունքում համապատասխանաբար նվազել են ՀՀ ԿԲ 

կողմից տրամադրվող Պետական Պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության 

կորերը:  

Արդյունքում՝ 01.01.16-31.12.16 ընկած ժամանակահատվածում առաջնային 

շուկայում տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը եղել է` 

 Կարճաժամկետ պարտատոմսեր՝ 7.6213%, 

 Միջնաժամկետ պարտատոմսեր՝ 12.6953%, 

 Երկարաժամկետ պարտատոմսեր՝ 14.8829%: 

Որպես դրական հետևանք կարելի է շեշտել այն հանգամանքը, որ Ընկերության 

կողմից նախորդ տարիների ընթացքում ձեռք բերված բարձր տարեկան 

եկամտաբերությամբ Պետական պարտատոմսերը, որոնք դասակարգվել էին որպես 

վաճառքի համար մատչելի, ապահովել են վերագնահատման պահուստի աճ 342.2 մլն 

դրամով, կազմելով 368.7 մլն դրամ:  
Որպես բանկերի խոշորացման բացասական հետևանք հարկ է նշել, որ լավ 

գործընկերներ «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ-ն և «Զարգացման հայկական բանկ» ԲԲԸ-ն 

դադարել են իրենց գործունեությունը, ինչի հետևանքով թե Ընկերության, թե 

Ընկերության հաճախորդների համար, ովքեր հանդիսացել են վերոնշյալ բանկերի VIP 

հաճախորդ, առաջացել են մի շարք խնդիրներ սպասարկման բարձր որակի 
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ապահովման և սակագնային ճկուն պայմանների հետ կապված: Փոխարենը 

ներկայումս իրավահաջորդ հանդիսացող բանկերի՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ-ի և 

«Արարատբանկ» ԲԲԸ-ի հետ, ինչպես նաև այլ գործընկեր բանկերի հետ տարվում են 

բանակցություններ Ընկերության և նրա հաճախորդների համար սակագնային 

քաղաքականությունը վերանայելու ուղղությամբ:  

Որպես այլընտրանք՝ 2016թ. Ընկերությունը վերսկսել է իր գործընկերությունը 

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի հետ և նոր գործնական հարաբերություններ է հաստատել 

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ի հետ՝ կնքելով դեպո հաշվի սպասարկման և պահառության 

պայմանագրեր: 

2016թ. նոյեմբերի 25-ի ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստով հաստատվեց 

Ընկերության ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի 

վերաձևակերպումը, ինչի արդյունքում ավելացել են Ընկերության կողմից մատուցվող 

հիմնական և ոչ հիմնական ծառայությունների տեսակները: Դրանք են արժեթղթերի 

փաթեթի կառավարում, խորհրդատվության տրամադրում, պահառության 

իրականացում: 2016թ-ի վերջում արժեթղթերի փաթեթի հավատարմագրային 

կառավարման շրջանականերում կնքել է 2 պայմանագիր, սկիզբ դնելով նոր 

ծառայությունների մատուցմանը: Այս առումով Ընկերությունը նպատակաուղղված է 

2017թ.-ի ընթացքում գրավել հաճախորդների էլ ավելի մեծ սեգմենտ՝ հաճախորդների 

համար բարենպաստ ներդրումային պայմաններ առաջարկելով:   

Ընկերության նորմատիվային ընդհանուր կապիտալը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

կազմել է 790.2 մլն դրամ, իսկ ընդհանուր կապիտալը՝ 795.1 մլն դրամ: ²Ù÷á÷»Éáí 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ` Ï³ñáÕ »Ýù 

³ñÓ³Ý³·ñ»É, áñ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 2016 Ãí³Ï³ÝÇÝ ³å³Ñáí»ó 139 ÙÉÝ ¹ñ³Ù ½áõï 

ß³ÑáõÛÃ:  

²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ëÝհինգ ï³ñí³ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ÷áñÓÁ, 

·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³å»ñÁ, ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÑÙïáõÃÛáõÝÁ ¨ Çñ³½»ÏáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ïí»óÇÝ 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ ëï»ÕÍí³Í Çñ³íÇ×³ÏáõÙ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Çñ³Ï³Ý³óí³Í 

·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³å³Ñáí»É ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ 

Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷Ç ÝáñÙ³ïÇíÁ: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÁ ¹ñ³Ï³Ý ¿ 

·Ý³Ñ³ïáõÙ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: 

2017Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ ß³ñáõÝ³Ï»É ³ÏïÇí ³ßË³ï»É 

³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ՝ Ý»ñ·ñ³í»Éáí å³ÑÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ 

·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³½³ï é»ëáõñëÝ»ñÁ ¨ ï»Õ³µ³ßË»Éáí ¹ñ³Ýù  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 

å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ:  

 

 

Ü³Ë³ï»ëí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. 

    

³) Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³åÇï³ÉÇ½³óáõÙÁ. 

    

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÁ 2016 Ãí³Ï³ÝÇ í»ñçáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ 

¿ñ áõÝ»Ý³É 547.3 ÙÉÝ ¹ñ³Ù, արդյունքում ³å³Ñáí»É է 795.1 ÙÉÝ ¹ñ³Ù, որը կազմում է 

·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Í³í³ÉÇ 145.3%-Á: ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության կողմից տեղաբաշխած միջին ժամկետային և երկարաժամկետ 

պետական պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության տոկոսադրույքները 

իջել են, ինչի արդյունքում համապատասխանաբար նվազել են ՀՀ ԿԲ կողմից 

տրամադրվող Պետական Պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության 

կորերը: Որպես դրական հետևանք կարելի է շեշտել այն հանգամանքը, որ 

Ընկերության կողմից նախորդ տարիների ընթացքում ձեռք բերված բարձր տարեկան 
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եկամտաբերությամբ Պետական պարտատոմսերը, որոնք դասակարգվել էին որպես 

վաճառքի համար մատչելի, ապահովել են վերագնահատման պահուստի աճ 342.2 մլն 

դրամով, կազմելով 368.7 մլն դրամ: 2016Ã.–Ç ÁÝÃ³óùáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ 

ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý é»ëáõñë³ÛÇÝ åáï»ÝóÇ³ÉáõÙ Ï³½Ù»É ¿ 9.8%: 

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ 2016Ã.–Ç ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³½Ù»É ¿ 11%: ÆëÏ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ  Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ï³½Ù»É ¿ 9.9%: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ 

³ÏïÇíÝ»ñÇ ÷³ëï³óÇ Í³í³ÉÁ Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ï³Í ³í»É³ó»É ¿  ¨ 

2016Ã-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù»É ¿ 8.0 ÙÉ¹ ¹ñ³Ù՝ ·»ñ³½³Ýó»Éáí 

·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í 7.3 ÙÉ¹ ¹ñ³ÙÁ ¨ ³å³Ñáí»Éáí ·áñÍ³ñ³ñ 

Íñ³·ÇñÁ 110.9%-áí: ²ÛëåÇëáí, Ý³Ë³ï»ëí³Í óáõó³ÝÇßÁ ·»ñ³Ï³ï³ñí»É ¿ñ 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ¹ÇÉ»ñ³ÛÇÝ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷³ëï³óÇ Í³í³ÉÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù»É ¿ 7.3 

ÙÉ¹ ¹ñ³Ù, ÇÝãÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ Ý³Ë³ï»ëí³Í óáõó³ÝÇßÁ ·»ñ³Ï³ï³ñí»É ¿ñ  

108.3%-áí: ¶ÉË³íáñ å³ÑáõëïÁ  ÙÝ³ó»É ¿ ³Ý÷á÷áË՝ Ï³½Ù»Éáí 37.5 ÙÉÝ ¹ñ³Ù 

/Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 15%-Á/:   

 
µ) Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.  
 

2016Ã.-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Çñ³Ï³Ý³óñ»É  ¿ ÇÝãå»ë ÐÐ å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáí ¨ ÐÐ 

áã å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáí: 

  Ընկերության պորտֆելը բաղկացած է հետևյալ արժեթղթերից.  
 

 

 
Ինչպես կարող ենք նկատել, Ընկերությունն ունի ինչպես երկարաժամկետ, այնպես էլ 

միջնաժամկետ պետական պարտատոմսեր՝ համապատասխանաբար 3.0 և 3.6 մլրդ:  
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Հարկ է նաև նշել, որ Ընկերության պորտֆելի 72.5%-ը դասակարգվել է որպես մինչև 

մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ, իսկ 27.5%-ը՝ վաճառքի համար մատչելի 

ֆինանսական ակտիվներ: Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի շուկայական 

արժեքը 31.12.16-ի դրությամբ կազմում է 4,826 մլրդ դրամ, ինչը 417.0 մլն դրամով 

գերազանցում է դրանց հաշվեկշռային արժեքը: 

 

 

 

 

 

 
Միջոցները հիմնականում ներգրավվել են ՀՀ ռեզիդենտ բանկերից ռեպո 

համաձայնագրերի միջոցով:  
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        ÆÝãå»ë Ýß»óÇÝù, ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñÇ åáñïý»ÉÁ 

31.12.2016-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù»É ¿ 7.0 ÙÉ¹ ¹ñ³Ù` ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, áñÁ 2016Ã.-Ç 

ÁÝÃ³óùáõÙ ³å³Ñáí»É ¿ 803.3 ÙÉÝ ¹ñ³Ù ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï: ´³óÇ å»ï³Ï³Ý 

å³ñï³ïáÙë»ñÇó՝ 2016Ã.-ÇÝ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ Çñ åáñïý»Éում ունեցել ¿ Ý³¨ ¶Éáµ³É 

Îñ»¹Çï àõìÎ ö´À å³ñï³ïáÙë»ñ, áñáÝù 2016Ã.-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ ³å³Ñáí»É »Ý 1.8 

ÙÉÝ ¹ñ³Ù ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï: 2016Ã.-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ բարեհաջող մարվել են 

²ñ³ñ³ïµ³ÝÏ ´´À-ի å³ñï³ïáÙë»ñը, որն Ընկերությունը ձեռք էր բերել դեռևս 

2014թ-ին: ²ÛëåÇëáí, 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ Ï³½Ù»É ¿ 888.7 ÙÉÝ ¹ñ³Ù: 
 

գ) ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ, »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ ¨ Í³Ëë»ñÁ. 

 

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ Çñ ³éç¨ ËÝ¹Çñ ¿ñ ¹ñ»É ³å³Ñáí»É 3.0-3.5% »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý 

Ù³ñÅ³ Ý»ñ·ñ³íí³Í ¨ ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÙÇç¨:   

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù»Ù³ï ³×»É »Ý 132.5%-áí ¨ Ï³½Ù»É 888,8ÙÉÝ ¹ñ³Ù: 

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý 

å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó:  

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ  Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù»Ù³ï նվազ»É »Ý 84.9%-áí ¨ Ï³½Ù»É 543.9 ÙÉÝ ¹ñ³Ù:  
2017թ. հունվարից բանկերի նորմատիվային կապիտալի նվազագույն չափի 

փոփոխությունը 5 մլրդ դրամից 30 մլրդ դրամ հանգեցրել է ՀՀ բանկերի կապիտալի 

համալրմանը և բանկերի խոշորացմանը: Կապիտալի համալրումը դրական 

ազդեցություն է ունեցել, քանի որ շուկայում  դրամական միջոցների մեծ ներհոսք է 

եղել, ինչն իր հերթին նպաստել է տոկոսադրույքների իջեցմանը: Մասնավորապես 

ռեպո տոկոսադրույքների իջեցումը դրական է ազդել Ընկերության զուտ տոկոսային 

եկամտի վրա: Հ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ÏÝùí³Í é»åá ÙÇçÇÝ Ïßéí³Í 

ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ï³Í ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏÝù³Í é»åá ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ 

ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ó³Íñ »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÙÇçÇÝÇó: ê³ íÏ³ÛáõÙ ¿ 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ³ßË³ï³ÝùÇ Ù³ëÇÝ: 

ՀՀ Կենտրոնական բանկի տվյալների համաձայն 2016թ. հունվարի ընթացքում 

107,854 մլրդ դրամի 621 այլ ռեպո գործարքներ են կնքվել ՀՀ արժեթղթերի 

երկրորդային շուկայում՝ միջինը 7,0863% տարեկան եկամտաբերությամբ: 

Ընկերությունը հունվարի ընթացքում պետական պարտատոմսերով իրականացրել է 

14,438 մլրդ ՀՀ դրամի 67 ռեպո գործարքներ միջինը՝ 6,9135% տարեկան 

եկամտաբերությամբ, որը 0.1728 տոկոսային կետով ցածր է վերոնշյալ ցուցանիշից: 

Ներկայացնենք նաև հուլիս-դեկտեմբեր ամիսներին կնքված ռեպո 

գործառնությունների ընկերության միջին և շուկայական միջին կշռված 

տոկոսադրույքների համեմատութունը: 
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    Ռեպո տոկոսադրույքի իջեցումը դրական ազդեցություն է ունեցել Ընկերության 

տոկոսային ծախսերի կառուցվածքում: Ցածր տոկոսադույքներով ռեսուրսների 

ներգրավումը հնարավորություն է տվել ուղղակիորեն կրճատել մեր տոկոսային 

ծախսերը՝ աշխատակիցների կողմից արդյունավետ և ճիշտ դիլերային հմտություններ 

կիրառելու շնորհիվ:   
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Այսպիսով, հունվար ամսին ընդհանուր տոկոսային ծախսերը կազմել են 40,8 մլն ՀՀ 

դրամ, իսկ 31.12.16 դրությամբ ընդհանուր տոկոսային ծախսը եղել է 543,9 մլն ՀՀ 

դրամ՝ պակաս լինելով գործարար ծրագրով նախատեսված 590 մլն-ից: 

2016Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ Ïնքել է կարճաժամկետ ավանդային պայմանագրեր 

ինճպես դրամով, այնպես էլ ԱՄՆ դոլարով, որոնք 2016թ-ի դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ ապահովել են ընդամենը 4.6մլն դրամի տոկոսային եկամուտ:  

 

 

 

 
¹) Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý. 
 

2016 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ý»ñ·ñ³íí»É »Ý 20-ից ավելի հաճախորդ, 

ինչպես ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý այնպես էլ իրավաբանական անձինք, áñáÝó Ñ»ï ÏÝùí»É »Ý ՀՀ 

Պետական պարտատոմսերի առք ու վաճառքի պայմանագրեր և Ñ³Ï³¹³ñÓ é»åá 

·áñÍ³ñùÝ»ñ: 2016Ã.-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ  ÀÝÏ»ñáõÃÛան գործող հակադարձ 

ռեպո պայմանագրերի քանակը կազմել է 10 հատ (1,340 մլրդ դրամ արժեքով, անվ. 

արժեքը` 1,287 մլրդ դրամ): 

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝը 2016Ã.-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ արժեթղթերի փաթեթի 

հավատարմագրային կառավարման գծով առայժմ ներգրավել է 2 ֆիզիկական անձ 

հաճախորդ և ունի կնքված 2 գործող պայմանագիր: 

 

ե) Ï³¹ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ.  

 

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ Çñ Ï³¹ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³éáõóáõÙ ¿ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï 

Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý, ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ëñ³ËáõëÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ 

հիման íñ³:  
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2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ ³í»É³óñ»É ¿ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ՝ 

ÁÝÃ³óÇÏ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï, ³ñ³· ¨ áñ³ÏÛ³É Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ:  

2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ Çñ Ï³¹ñ³ÛÇÝ Ý»ñáõÅÁ Ñ³Ù³Éñ»É ¿ Ý»ñùÇÝ 

³áõ¹ÇïÇ ³Ý¹³ÙÇ å³ßïáÝáí, Ý³Ë³ï»ë»Éáí µ³ñÓñ³óÝ»É ÁÝÃ³óÇÏ ëïáõ·Ù³Ý 

/ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç/ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, ինչպես նաև արժեթղթերի փաթեթի 

հավատարմագրային կառավարման համար անհրաժեշտ հետևյալ պաշտոններով՝ 

հավատարմագրային կառավարիչ, պահառու, խորհրդատու:   

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ùßï³å»ë áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ ë»÷³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñÇ 

å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë 

³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ûáõñ³óÝ»É ÷á÷áËíáÕ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïÁ, áõëáõÙÝ³ëÇñ»É 

·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñ-Í³ÏóáõÃÛ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ, Ý»ñ¹ñíáÕ ¨ Ùß³ÏíáÕ 

ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ëñ³ËáõëáõÙ ¿ Ý³¨ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñáõÙÁ ¨ Ó·ïáõÙ ¿ նրան, áñ µáÉáñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÝ 

áõÝ»Ý³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñ³Ï³íáñáõÙ: 

 Üß»Ýù, áñ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µáÉáñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÝ áõÝ»Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ 

ÏñÃáõÃÛáõÝ, ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³ñÓñ 

áñ³Ï³íáñáõÙ ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ áÉáñïáõÙ ³ßË³ï»Éáõ µ³½Ù³ÙÛ³ ÷áñÓ: 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ 2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý ï³ñµ»ñ 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ, µ³ñ»Ñ³çáÕ Ñ³ÝÓÝ»É »Ý 

ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ëï³ó»É áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñ, ÇÝãÝ ¿É íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ 

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ß³Ñ³·ñ·éí³Í ¿ É³í³·áõÛÝ Ï³¹ñ»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³ñóáõÙ: 
 

զ) Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñ. 

 

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 2016Ã ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ¿ Ó»éÝ³ñÏ»É áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ 

èáõë³Ï³Ý, àõÏñ³իÝ³Ï³Ý, ÐáõÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³Ý»ñÁ, áñÁ 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ïí»É Ý»ñ¹ñáõÙ Ï³ï³ñ»É èáõë³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ¨ 

³í»ÉÇ ·ñ³íÇã ¹³ñÓÝ»É ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ßñç³Ý³ÏÁ:  

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 2016Ã ÁÝÃ³óùáõÙ ÉÇ³ñÅ»ù û·ï³·áñÍ»É ¿ Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 

Ñ³ßí³éÙ³Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ, Ñ³ïáõÏ µ³Ý³Ó¨»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 

Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ³ñï³Ñ³Ý»É ¿ ÐÐ Î´ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï 

ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ä»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ³ñ³· ¨ 

áñ³Ïáí Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 2016Ã-ÇÝ ¨ë ÙÇ ß³ñù µ³ÝÏ»ñÇ Ñ»ï ÏÝù»É 

¿ ·ÉË³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ ¨ ³Û¹ ·áñÍ³ñùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ CBANET 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí: 

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 2015Ã.-ից ï»Õ³÷áËí»Éով Ýáñ ·ñ³ë»ÝÛ³Ï դարձել է ավելի հասանելի 

հաճախորդների համար: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ýáñá·»É ¨ Ï³Ñ³íáñ»É   ¿  

·ñ³ë»ÝÛ³ÏÁ, ³å³Ñáí»Éáí ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý µáÉáñ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ, Ñ³Ù³Éñ»É ¿ ÉÇáíÇÝ Ýáñ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ³ÝÑñ³Å»ßï 

Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ï»ËÝÇÏ³Ûáí, ³å³Ñáí»É ¿ ó³Ýó³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ýáñ áñ³Ï, 

ëï»ÕÍ»É ¿  Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ¨ Ñ³ñÙ³ñ³í»ï ·ñ³ë»ÝÛ³Ï: 

 

է) Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. 

 

 ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 2016 Ãí³Ï³ÝÇÝ áõÕÕí³Í 

¿ »Õ»É å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ Ï³ÛáõÝ ¹Çñù»ñÇ 

·ñ³íÙ³ÝÁ, ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï ÷áËß³Ñ³í»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý 
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³å³ÑáíÙ³ÝÁ: 2014Ã-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ²Èü²êºøÚàôðÆÂÆ¼ 

êäÀ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ/ËáñÑñ¹³ÝßÇ LOGO/ ·ñ³ÝóáõÙÁ 2016Ã-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ 

³å³Ñáí»ó áõÅ»Õ µñ»Ý¹Ç ëï»ÕÍáõÙÁ, ÇÝãÇ ßÝáñÑÇí ³é³í»É ×³Ý³ã»ÉÇ ¹³ñÓ³í ÐÐ 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ: ²Û¹  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ïí»ó Ý»ñÏ³Û³Ý³Éáõ Ýáñ 

Ó¨³ÃÕÃ»ñáí, í³ñ»É Ýáñ ·áí³½¹³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ /ËáñÑñ¹³ÝÇßáí  

ûñ³óáõÛóÝ»ñ, ÝáÃ³ï»ïñ»ñ ¨ ³ÛÉÝ/, ÇÝãÝ ¿É ³í»ÉÇ µ³ñÓñ³óñ»ó ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 

·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ/Rating/ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ßñç³ÝáõÙ: 

 
²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ëÝÑÇÝ· ï³ñí³ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ÷áñÓÁ, 

·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³å»ñÁ, ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÑÙïáõÃÛáõÝÁ ¨ Çñ³½»ÏáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ïí»óÇÝ 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ ëï»ÕÍí³Í Çñ³íÇ×³ÏáõÙ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Çñ³Ï³Ý³óí³Í 

·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³å³Ñáí»É ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ 

Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷Ç ÝáñÙ³ïÇíÁ: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÁ ¹ñ³Ï³Ý ¿ 

·Ý³Ñ³ïáõÙ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, áñÇ 

³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ավելացել եÝ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý եկամուտÝ»ñÁ: 

 

 
 

 

¶áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý  ¶.¶ñÇ·áñÛ³Ý 
 

 ¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ   Կ.Սիմոնյան 

  

 

 


