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ՀՈԴՎԱԾ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.1. «Հայներարտբանկ» ՓԲԸ ստեղծվել է 1992թ. հուլիսի 24-ի Բանկի Հիմնադիրների 
(բաժնետերերի) Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ (արձանագրություն թիվ 1), իսկ 1995թ. 
ապրիլի 14-ի Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ վերածվել է բաժնետիրական 
բանկի՝ օտարերկրյա կապիտալի մասնակցությամբ:  

2008թ. մայիսի 19-ի Բաժնետերերի Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ 
(արձանագրություն թիվ 04/08) «Հայներարտբանկ» ՓԲԸ-ն վերանվանվել է «Ամերիաբանկ» 
ՓԲԸ (այսուհետ` «Բանկ»): 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 14.05.2010թ. թիվ 02/10/01 և «Կասկադ Բանկ» ՓԲԸ 14.05.2010թ. 
թիվ 44/1 (արձանագրություն թիվ 44) որոշումների համաձայն, ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով իրականացվել է նշված Բանկերի վերակազմակերպում` միացման 
միջոցով, որի արդյունքում «Կասկադ Բանկ» ՓԲԸ գործունեությունը դադարել է, իսկ 
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ պահպանել է իր գործունեությունը նաև որպես «Կասկադ Բանկ» ՓԲԸ 
իրավահաջորդ: 

1.2. Բանկը շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող առևտրային 
կազմակերպություն է: 

1.3. Բանկի հիմնադիր փաստաթուղթը սույն կանոնադրությունն (այսուհետ՝ 
«Կանոնադրություն») է, որի պահանջները պարտադիր են Բանկի բաժնետերերի և 
կառավարման մարմինների համար: Իր ստեղծման և գործունեության ընթացքում Բանկն 
ենթարկվում է Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ «ՀՀ») օրենքների, իրավական 
այլ ակտերի և Կանոնադրության պահանջներին: 

1.4. Բանկը համարվում է ստեղծված և ձեռք է բերում իրավաբանական անձի 
կարգավիճակ ՀՀ կենտրոնական բանկում գրանցվելու պահից և իրավունք ունի 
իրականացնել բանկային գործունեություն և օրենսդրությամբ սահմանված ֆինանսական 
և այլ գործառնություններ՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից համապատասխան 
գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա ստանալու պահից: 

1.5. Բանկի բաժնետերերի և Բանկի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են 
Կանոնադրությամբ: 

1.6. Բանկն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, սեփականության իրավունքով իրեն 
պատկանող գույք /միջոցներ/, իր ֆիրմային անվանմամբ /հայերեն գրառմամբ` 
զուգակցված ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով/ և խորհրդանիշով կլոր կնիք, 
պայմանագրերի/փաստաթղթերի հաստատման համար առանձին կնիք/ներ/, դրոշմներ, 
ձևաթղթեր, անկյունային դրոշմակնիք, համարային, ինչպես նաև Բանկի մասնաճյուղերի/ 
ներկայացուցչությունների անվան նշումով կնիքներ, իսկ անհրաժեշտությամբ 
պայմանավորված՝ այլ տեսակի կնիքներ: 

1.7. Բանկի պաշտոնական լրիվ անվանումն է՝ 
հայերեն՝ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն 
կրճատ՝ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ 
 
ռուսերեն՝ Закрытое Акционерное Общество “АМЕРИАБАНК” 
կրճատ՝     ЗАО “АМЕРИАБАНК” 
 
անգլերեն՝ “AMERIABANK” Closed Joint-Stock Company 
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կրճատ՝  “AMERIABANK” CJSC 
 

1.8. Բանկն երաշխավորում է իր հաճախորդների բանկային, առևտրային և այլ 
գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների պահպանումն ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով: 

1.9. Բանկի հաճախորդների բանկային ավանդները և Բանկին ի պահ հանձնված 
նրանց դրամական միջոցները և այլ գույքը կարող է բռնագրավվել, դրանց վրա կարող է 
կալանք (արգելանք) դրվել, առգրավում կամ բռնագանձում տարածվել միայն ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով՝ իրավասու պետական մարմինների 
կողմից: 

1.10. Բանկն ունի ՀՀ օրենսդրությամբ բանկերին վերապահված իրավունքներ ու 
պարտականություններ, կարող է մատուցել ներդրումային ծառայություններ առանց 
լիցենզիայի` ՀՀ օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով: 

1.11. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում պետական իրավասու մարմինների 
կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով հաճախորդի հաշիվների կամ գույքի 
արգելադրման, առգրավման, բռնագրավման կամ բռնագանձում տարածելու 
հետևանքների, ինչպես նաև դրա հետ կապված հաճախորդի կրած վնասների համար: 

1.12. Բանկն իր պարտավորությունների համար պատասխանատվություն է կրում 
սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքով (միջոցներով), եթե այլ բան 
նախատեսված չէ ՀՀ օրենսդրությամբ: 

1.13. Բանկի իրավաբանական հասցեն է. Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 
Վազգեն Սարգսյան 2: 

 
 ՀՈԴՎԱԾ 2. ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԸ 
 

2.1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Բանկը կարող է իրականացնել 
հետևյալ գործառնությունները՝ 

ա) ընդունել ցպահանջ և ժամկետային ավանդներ, 
բ) տրամադրել առևտրային և սպառողական վարկեր, այդ թվում` հիփոթեքային 

վարկեր, իրականացնել պարտքի կամ առևտրային գործարքների ֆինանսավորում, 
ֆակտորինգ և այլ ծառայություններ,  

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

սպասարկել հաճախորդների հաշիվները, 
զ) թողարկել, գնել (զեղչել), վաճառել և սպասարկել արժեթղթեր, վճարային 

փաստաթղթեր, ճանապարհային չեկեր, քարտեր և այլ գործիքներ, կատարել նման այլ 
գործառնություններ, 

է) իրականացնել ինվեստիցիոն (ներդրումային) և բաժանորդագրական 
գործունեություն, մասնավորապես և չսահմանափակելով Բանկի կամ հաճախորդի 
անունից և հաշվին բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր և ներդրումային այլ արժեթղթեր գնելը 
կամ այլ կերպ ձեռք բերելը, օտարելը, ինչպես նաև տեղաբաշխման նպատակով ձեռք բերել 
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այլ անձանց (թողարկողների) բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր և ներդրումային այլ 
արժեթղթեր, 

է)1 օրենքով սահմանված պահանջները բավարարելու դեպքում իրականացնել 
ներդրումային ֆոնդի (ներառյալ՝ կենսաթոշակային ֆոնդի) պահառության 
գործունեություն, ը) մատուցել ֆինանսական գործակալի (ներկայացուցչի) 
ծառայություններ, կառավարել այլ անձանց արժեթղթերն ու ներդրումները 
(հավատարմագրային (լիազորագրային) կառավարում), 

թ) գնել, վաճառել և կառավարել բանկային ոսկի և ստանդարտացված ձուլակտորներ 
և հուշադրամ,  

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

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

փաստաթղթեր և այլ արժեքներ, 
ժգ) մատուցել ֆինանսական կապիտալի շուկաների, կորպորատիվ ֆինանսների և 

ներդրումային խորհրդատվություն, 
ժդ) ստեղծել և սպասարկել հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական 

համակարգ, իրականացնել պարտքերի ետ ստացման գործունեություն, 
ժե) իրացնել ապահովագրական վկայագրեր և (կամ) պայմանագրեր, օրենքով 

սահմանված կարգով իրականացնել ապահովագրական գործակալի գործառնություններ, 
ժզ) իրականացնել «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքով 

նախատեսված հաշվի օպերատորի գործառույթներ: 
2.2. Բանկը կարող է Կանոնադրության 2.1 կետով նախատեսված 

գործառնությունները կատարել ինչպես ՀՀ պաշտոնապես շրջանառության մեջ գտնվող 
դրամով, այնպես էլ արտարժույթով, բացառությամբ սպառողական վարկերի, որոնք 
տրամադրվում են ՀՀ դրամով:  

2.3. Բանկի լիցենզավորման ենթակա բոլոր գործառնությունները կարող են 
իրականացվել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիցենզիա ստանալուց հետո: 

2.4. Բանկն իրավունք ունի իր անունից կնքել պայմանագրեր, ձեռք բերել գույքային և 
անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտավորություններ, լինել հայցվոր և 
պատասխանող դատարաններում: 

2.5. Բանկը ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս կարող է հիմնել իրավաբանական 
անձի կարգավիճակ չունեցող մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ, որոնք ՀՀ 
տարածքում հիմնվելու դեպքում գրանցվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, իսկ ՀՀ 
տարածքից դուրս՝ տվյալ երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ նախնական 
համաձայնություն ստանալով ՀՀ կենտրոնական բանկից և համապատասխան կարգով 
հաշվառվելով ՀՀ կենտրոնական բանկում՝ ներկայացնելով գրանցման փաստը վկայող 
փաստաթուղթը:  

2.6. Բանկի մասնաճյուղերը և ներկայացուցչությունները ստեղծվում և դադարեցնում 
են իրենց գործունեությունը Բանկի Տնօրենների Խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով:  

Բանկի ներկայացուցչությունները և մասնաճյուղերը գործում են Բանկի Տնօրենների 
Խորհրդի կողմից հաստատված կանոնադրությունների հիման վրա, դրանցով 
նախատեսված լիազորությունների սահմաններում, իսկ ներկայացուցչությունների և 
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մասնաճյուղերի ղեկավարները՝ համապատասխան կանոնադրությունների և Բանկի 
Տնօրինության նախագահի - Գլխավոր տնօրենի կողմից տրված լիազորագրերի հիման 
վրա: 

2.7. Բանկն իրավունք ունի թղթակցային հաշիվներ բացել ՀՀ տարածքում և ՀՀ 
տարածքից դուրս գործող բանկերում` այդ մասին 5-օրյա /հնգօրյա/ ժամկետում տեղյակ 
պահելով ՀՀ կենտրոնական բանկին: 

2.8. Բանկն ինքնուրույն է իրականացնում իր հիմնական և փոխառու միջոցների 
տիրապետումը, գույքի վերագնահատումը, սահմանում է տրամադրվող վարկերի, իր 
կողմից թողարկված արժեթղթերի տոկոսադրույքները, մատուցվող ծառայությունների 
միջնորդավճարի չափերը և սակագները: 

2.9. Բանկն օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում կարող է իրականացնել 
պետական բյուջեի դրամարկղային սպասարկման գործառնությունները: 

2.10. Բանկը պատասխանատու չէ իր բաժնետերերի պարտավորությունների համար: 
Բանկի բաժնետերերը պարտավորություն չեն կրում նրա (Բանկի) 
պարտավորությունների համար և իրենց պատկանող բաժնետոմսերի արժեքի 
սահմաններում կրում են Բանկի գործունեության հետ կապված վնասների ռիսկը: 

2.11. Բանկն իրավունք ունի իրականացնել Կանոնադրության 2.1 կետում 
ուղղակիորեն չնախատեսված գործունեություն կամ գործառնություններ, եթե դրանք 
բխում են կամ սերտորեն կապված են բանկային գործունեության կամ ֆինանսական 
գործառնությունների հետ, եթե այդպիսի գործունեություն կամ գործառնություններ 
սահմանվել են բանկերի համար կամ առկա է ՀՀ կենտրոնական բանկի թույլտվությունը: 
Եթե նման գործունեությունը կամ գործառնություններն ենթակա են լիազորված մարմնի 
կողմից լիցենզավորման, ապա Բանկը նման գործունեություն կամ գործառնություններ 
կարող է իրականացնել բացառապես համապատասխան լիցենզիայի առկայության 
դեպքում: 

 
ՀՈԴՎԱԾ 3. ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՆԿՈՒՄ, 

ԲԱՆԿԻ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

3.1. Բանկի բաժնետեր կարող է լինել ՀՀ, ինչպես նաև օտարերկրյա իրավաբանական 
և ֆիզիկական անձինք (այդ թվում նաև միջազգային կազմակերպությունները), իսկ 
օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով` Հայաստանի Հանրապետության պետական 
և տեղական ինքնակառավարման մարմինները: Բանկի բաժնետեր չեն կարող լինել 
կուսակցություններն ու արհեստակցական միությունները: Մեկ բաժնետիրոջը 
պատկանող` Բանկի Ընդհանուր Ժողովում քվեարկության իրավունք տվող 
բաժնետոմսերի քանակը չի սահմանափակվում: 

3.2. Բանկի բաժնետերն իրավունք ունի՝ 
ա) մասնակցել Ընդհանուր Ժողովին` վերջինիս իրավասությանը պատկանող բոլոր 

հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով,  
բ) մասնակցել Բանկի կառավարմանը, 
գ) ստանալ շահութաբաժիններ՝ Բանկի գործունեությունից առաջացած շահույթից, 
դ) նախապատվության կարգով ձեռք բերել Բանկի կողմից տեղաբաշխվող 

բաժնետոմսերը, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ և/կամ Կանոնադրությամբ և/ կամ Բաժնետերերի 
ժողովի որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ, 
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ե) ստանալ Բանկի գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն՝ 
գաղտնի փաստաթղթերից բացի, այդ թվում՝ անվճար ստանալ վերջին տարեկան 
հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները,  

զ) Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 2 (երկու) և ավելի տոկոսին 
տիրապետելու դեպքում, անվճար ստանալ «Բանկերի և բանկային գործունեության 
մասին» ՀՀ օրենքի 43 հոդվածի 4-րդ կետի 2-րդ մասով սահմանված տեղեկությունները 
(եթե նույնիսկ դրանք կազմեն բանկային, առևտրային կամ այլ գաղտնիք), 

Սույն ենթակետում սահմանված տեղեկությունները Բանկի կողմից տրամադրվում են 
բաժնետիրոջ գրավոր պահանջը ստանալուց հետո 3 (երեք) բանկային օրվա ընթացքում` 
փոստով առաքելու կամ անձամբ այն վերջինիս տրամադրելու միջոցով, 

է) հայցով դիմել դատարան՝ Ընդհանուր Ժողովի կողմից ընդունված և գործող 
օրենքներին և այլ իրավական ակտերին հակասող որոշումների գանգատարկման 
նպատակով, 

ը) Բանկի լուծարման դեպքում ստանալ Բանկի գույքի իր հասանելի մասը, 
թ) հանդես գալ առաջարկություններով Ընդհանուր Ժողովներում.  
ժ) քվեարկել իրեն պատկանող բաժնետոմսերի ձայների չափով,  
ժա) ծանոթանալ Ընդհանուր Ժողովի արձանագրություններին և որոշումներին,  
ժբ) ՀՀ օրենսդրությամբ, Բանկի ներքին իրավական ակտերով, այդ թվում` 

Կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով, Բաժնետերերի ժողովի  
ընտրությամբ կամ առանց վերջինիս ընտրության անձամբ ընդգրկվել կամ ունենալ 
ներկայացուցիչ/ներկայացուցիչներ Տնօրենների խորհրդի կազմում, 

 ժգ) օգտվել ՀՀ օրենսդրությամբ, Բանկի և Բաժնետերերի միջև կնքված բաժնետերերի 
համաձայնագրով/պայմանագրով (այսուհետ` Բաժնետերերի պայմանագիր) Բանկի 
ներքին իրավական ակտերով, այդ թվում` Կանոնադրությամբ սահմանված այլ 
իրավունքներից:  

3.3. Բանկի բաժնետերը պարտավոր է՝  
ա) ժամանակին կատարել հայտարարված Կանոնադրական կապիտալում իր 

ունեցած բաժնետոմսերի վճարումը, 
բ) չհրապարակել Բանկի գործունեության վերաբերյալ գաղտնիք ներկայացնող 

տեղեկությունները, 
գ) կատարել Կանոնադրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջները, 
դ) տեղյակ պահել Տնօրենների Խորհրդին փոխկապակցված անձանց և Բանկի 

գործարքներում իրենց շահագրգռվածության մասին՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով և դեպքերում: 

3.4. Բաժնետերերն իրավունք չունեն հետ պահանջելու Կանոնադրական 
կապիտալում կատարած իրենց ներդրումները: 

3.5. Բանկի բաժնետերերի կազմից բաժնետիրոջ դուրս գալն իրականացվում է 
համաձայն Կանոնադրության 3.7 կետի և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների: 

3.6. Այն բաժնետերը, որը կանոնավոր չի կատարում Կանոնադրությամբ և Բանկի 
ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտականությունները և դրանով 
խոչընդոտում է Բանկի գործունեությանը, կարող է զրկվել նոր բաժնետոմսերի կամ 
չգնված բաժնետոմսերի ձեռք բերելու իրավունքից՝ Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի 
որոշմամբ:  Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ կարող են սահմանվել դրամական 
պատժամիջոցներ՝ բաժնետոմսի դիմաց վճարման պարտավորությունների չկատարման 
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համար: Նշված որոշումներն ընդունվում են բաժնետերերի ընդհանուր ձայների 3/4-ով 
/երեք քառորդով/:  

3.7. Բաժնետերն իրավունք ունի օտարելու իր բաժնետոմսերը, ընդ որում, գնման 
նախապատվության իրավունքը տրվում է Բանկի բաժնետերերին: Նախապատվության 
իրավունքի ժամկետը սահմանվում է 30 /երեսուն/ օր բաժնետոմսերի վաճառքի 
առաջարկման պահից: Եթե այլ բան բխում չի Բաժնետերերի պայմանագրից, Ընդհանուր 
Ժողովի համաձայնության դեպքում, նախապատվության ժամկետը լրանալուց հետո 
բաժնետերն իրավունք ունի վաճառելու բաժնետոմսերն ոչ բաժնետեր հանդիսացող 
երրորդ անձանց՝ նույն գնով և մյուս հավասար պայմաններով, որոնցով դրանք 
առաջարկվել են բաժնետերերին: Երրորդ անձանց կողմից բաժնետոմսերի ձեռքբերման 
առաջարկությանը համաձայնություն տալու կամ չտալու վերաբերյալ Արտահերթ 
Ընդհանուր Ժողովը պետք է կայացնի երրորդ անձի կողմից բաժնետոմսերի գնման 
վերաբերյալ դիմումի ներկայացման պահից 30 /երեսուն/ օրվա ընթացքում, եթե այդ անձը 
համապատասխանում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից և/կամ ՀՀ օրենսդրությամբ 
նշանակալից և/կամ այլ մասնակցություն ունեցող անձանց համար սահմանված 
չափանիշներին:  

Եթե այլ բան չի բխում Բաժնետերերի պայմանագրից, Բանկի բաժնետերերի և երրորդ 
անձ ոչ բաժնետերերի միջև կնքված բաժնետոմսերի առուվաճառքի յուրաքանչյուր 
գործարք անվավեր է, եթե այդ գործարքի վերաբերյալ նախապես չի ընդունվել Ընդհանուր 
Ժողովի որոշում: Այդ գործարքների հետևանքով պատճառված վնասի համար Բանկը և 
մնացած բաժնետերերը, բացառությամբ այն բաժնետիրոջ, որը հանդիսանում է գործարքի 
կողմ, պատասխանատվություն չեն կրում: 

Անվավեր գործարքների հետևանքով բաժնետոմսեր ձեռք բերած երրորդ անձը չի 
օգտվում այդ բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժին ստանալու և քվեարկության 
ժամանակ ձայնի իրավունքից:  

3.8. Բանկի բաժնետոմսերն ենթակա չեն գրավադրման առանց Ընդհանուր Ժողովի 
որոշմամբ արտահայտված համաձայնության: Համապատասխան համաձայնության 
բացակայության դեպքում նման գործարքը համարվում է անվավեր: Սույն կետը խախտող 
բաժնետիրոջ նկատմամբ կարող են կիրառվել դրամական պատժամիջոցներ՝ Ընդհանուր 
Ժողովի որոշմամբ: 

3.9. Բանկի կողմից իր բաժնետոմսերը զեղչելը, գնելը կամ հատուցմամբ այլ կերպ ձեռք 
բերելը արգելվում է, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի: ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված դեպքերում բաժնետոմսերի հետգնումը պետք է իրականացվի 
համապատասխան պահանջի ներկայացման պահից հնարավորինս սեղմ ժամկետներում, 
սակայն ոչ ավել, քան 30 /երեսուն/ օրվա ընթացքում: Բաժնետոմսերի հետգնումն 
իրականացնում է Բանկի Տնօրինության Նախագահ - Գլխավոր Տնօրենը, բացառությամբ 
այն դեպքերի, երբ համապատասխան գործարքը հանդիսանում է խոշոր գործարք: 

3.10. Բաժնետեր քաղաքացու մահվան կամ իրավաբանական անձի 
իրավահաջորդության դեպքում Բանկի բաժնետոմսերը անցնում են բաժնետեր 
քաղաքացու ժառանգներին կամ բաժնետեր իրավաբանական անձի իրավահաջորդներին 
կամ համայնքին /ժառանգների բացակայության դեպքում/՝ Բաժնետերերի Ընդհանուր 
Ժողովի համաձայնությամբ:  

Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի կողմից բաժնետոմսերի անցումը թույլատրող 
որոշում չընդունվելու դեպքում բաժնետոմսերն ենթակա են օտարման Կանոնադրության 
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3.7. կետով սահմանված կարգով, իսկ բաժնետոմսերի արժեքն ենթակա է սահմանման 
Բանկի Տնօրենների Խորհրդի կողմից` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

3.11. Բանկի բաժնետիրոջ բաժնետոմսերի կամ դրանց մի մասի նկատմամբ 
ցանկացած հիմքով բռնագանձում կարող է տարածվել միայն ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգրքի 109 հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջների պահպանմամբ: 

 
ՀՈԴՎԱԾ 4. ԲԱՆԿԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ, 

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ 
 

4.1. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը (կանոնադրական կապիտալը) կազմում է 
37.347.200.000 (երեսունյոթ միլիարդ երեք հարյուր քառասունյոթ միլիոն երկու հարյուր 
հազար) ՀՀ դրամ, որը բաժանված է թվով 116.710 (մեկ հարյուր տասնվեց հազար յոթ 
հարյուր տասը) հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը՝ 320.000 
(երեք հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: Բանկի կանոնադրական 
կապիտալն ամբողջությամբ համալրված է ՀՀ դրամով: 

4.2. Մեկ հասարակ անվանական բաժնետոմսը բաժնետիրոջը տալիս է մեկ ձայնի 
իրավունք: Հասարակ անվանական բաժնետոմսի ձևը սահմանված է ոչ փաստաթղթային: 

4.3. Կանոնադրական կապիտալում ներդրումները կատարվում են ՀՀ պաշտոնապես 
շրջանառության մեջ գտնվող դրամով: 

4.4. Յուրաքանչյուր բաժնետեր կամ փոխկապակցված անձ, որոնք մեկ կամ մի քանի 
գործարքների հետևանքով ցանկանում են ձեռք բերել նշանակալից կամ այլ 
մասնակցություն, պարտավոր են օրենքով սահմանված կարգով մինչև տվյալ 
մասնակցությունը ձեռք բերելը դիմել ՀՀ կենտրոնական Բանկ` վերջինիս նախնական 
համաձայնությունը ստանալու համար:    

4.5. Բանկը կարող է Կանոնադրական կապիտալն ավելացնել այն դեպքում, երբ 
թողարկված բոլոր բաժնետոմսերն իրենց անվանական արժեքով լրիվ վճարված են: 
Կանոնադրական կապիտալն ավելացվում է լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման 
կամ բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման միջոցով: 

Բանկը, Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ, կարող է միաձուլել (կոնսոլիդացնել) 
տեղաբաշխված բաժնետոմսերը` մեծացնելով անվանական արժեքը կամ բաժանելով 
ավելի փոքր անվանական արժեքի բաժնետոմսերի:  

4.6. Կանոնադրական կապիտալի ավելացման մասին որոշումը կարող է ընդունվել 
Ընդհանուր Ժողովի կողմից: 

4.7. Կանոնադրական կապիտալի ավելացման մասին որոշումն ուժի մեջ է մտնում 
Կանոնադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կենտրոնական բանկում դրա 
գրանցման պահից: 

4.8. Բանկի բաժնետերերի ռեեստրը վարում է ՀՀ կենտրոնական դեպոզիտարիան: 
4.9. Բաժնետոմսն անբաժանելի է: Այն դեպքում, երբ միևնույն բաժնետոմսը 

պատկանում է մի քանի անձանց, ապա նրանք բոլորը Բանկի նկատմամբ համարվում են 
մեկ բաժնետեր և կարող են իրենց իրավունքներն իրականացնել իրենցից որևէ մեկի կամ 
ընդհանուր ներկայացուցչի միջոցով: 

4.10. Բաժնետոմսերը վճարելու պարտականությունից բաժնետիրոջն ազատել՝ 
ներառյալ Բանկի նկատմամբ պահանջների հաշվանցով, չի թույլատրվում: 
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ՀՈԴՎԱԾ 5. ԲԱՆԿԻ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԸ, ՇԱՀՈՒՅԹԸ ԵՎ ԴՐԱ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 
 

5.1. Բանկում ստեղծվում է պահուստային հիմնադրամ փաստացի համալրված 
կանոնադրական կապիտալի 15 %-ի /տասնհինգ տոկոսի/ չափով: 

5.2. Պահուստային հիմնադրամը ձևավորվում է Բանկի շահույթից` մինչև 
սահմանված չափերին հասնելը: Պահուստային հիմնադրամին հատկացումները 
կատարվում են տարեկան մաքուր շահույթից` նվազագույնը 5%-ի /հինգ տոկոսի/ չափով: 

5.3. Պահուստային հիմնադրամն օգտագործվում է միայն Տնօրենների Խորհրդի 
որոշմամբ` Բանկի կորուստները ծածկելու, ինչպես նաև Բանկի կողմից թողարկված 
պարտատոմսերը մարելու համար, եթե Բանկի շահույթը և այլ միջոցները դրա համար չեն 
բավարարում: 

5.4. Բանկն իրավական ակտերով սահմանված կարգով ստեղծում է ներդրումային 
արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ, վարկերի և 
դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստ, ինչպես նաև ՀՀ 
օրենքներով, իրավական ակտերով նախատեսված պարտադիր այլ պահուստներ: 

5.5. Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ կարող են ստեղծվել նաև այլ պահուստներ 
/ֆոնդեր/, որոնք նպատակ ունեն նպաստելու Բանկի տնտեսական զարգացմանը և Բանկի 
աշխատողների սոցիալ-տնտեսական պահանջմունքների բավարարմանը: 

5.6. Այլ պահուստների /ֆոնդերի/ ձևավորումն ու օգտագործումը, դրանց 
հատկացումների կարգը և չափերն որոշվում են Բանկի Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ: 

5.7. Բանկը կանոնադրական կապիտալի չափի փոփոխման դեպքում ՀՀ 
կենտրոնական բանկում բացում է կուտակային հաշիվ, որում գտնվող դրամական 
միջոցները Բանկը չի կարող տիրապետել, տնօրինել և օգտագործել` մինչև օրենքով 
սահմանված կարգով ՀՀ կենտրոնական Բանկում դրա հետ կապված փոփոխությունները 
գրանցելը: Բանկը կանոնադրական կապիտալի չափի փոփոխման դեպքում այլ 
բանկերում չի կարող կուտակային հաշիվ բացել: 

5.8. Իր գործունեության արդյունքում Բանկի ստացած շահույթն ենթակա է հարկման 
ՀՀ օրենսդրության համաձայն:      

5.9. Պահուստային հիմնադրամ և այլ հիմնադրամներ կատարվող փոխանցումներից 
ու բյուջետային հատկացումներից հետո մնացած շահույթը (զուտ շահույթը) մնում է 
Բանկի տրամադրության տակ: 

5.10. Շահութաբաժինները վճարվում են Բանկի զուտ շահույթից կատարվող 
մասհանումների հաշվին:  Բանկն իրավունք ունի որոշում ընդունելու (հայտարարելու) իր 
բաժնետերերին եռամuյակային, կիuամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների 
վճարման մաuին: Ընդ որում` տարեկան շահութաբաժինը Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ 
կարող է վճարվել բացառապես տարեկան արդյունքներով: Շահութաբաժինը վճարվում է 
դրամով: Բաժնետերերին իրենց բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինների 
վճարումները Բանկի կողմից չեն երաշխավորվում: 

5.11. Բանկի Ընդհանուր Ժողովն իրավունք ունի որոշում ընդունել բաժնետոմսերի 
դիմաց շահութաբաժիններ չվճարելու վերաբերյալ:  

5.12. Բանկն իրավունք չունի որոշում ընդունել տեղաբաշխված բաժնետոմսերի 
շահութաբաժինների վճարման մասին, եթե լրիվ չի վճարվել Կանոնադրական 
կապիտալը:  

5.13. Բանկի բաժնետերերին շահութաբաժիններ բաշխելն արգելվում է, եթե դրանք 
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բաշխելու պահին Բանկի կրած կորուստները (վնասները) հավասար են կամ 
գերազանցում են այդ պահին Բանկում առկա չբաշխված զուտ շահույթի գումարը: Բանկն 
իրավունք չունի շահութաբաժիններ հայտարարել և վճարել, եթե Բանկի զուտ ակտիվների 
արժեքը պակաս է նրա կանոնադրական կապիտալից կամ շահութաբաժիններ վճարելու 
արդյունքում կպակասի դրա չափից:  

 
ՀՈԴՎԱԾ 6. ԲԱՆԿԻ ԳՈՒՅՔԸ 

 
6.1. Բանկը հանդիսանում է սեփականատեր՝ 
6.1.1. այն գույքի, ներառյալ դրամական միջոցների, որոնք Բանկի հիմնադիրները, 

բաժնետերերը որպես բաժնետոմսերի դիմաց վճարումներ, կամ այլ 
պայմանավորվածությամբ հանձնել են Բանկին, 

6.1.2. Բանկի կողմից իրականացվող գործունեությունից ստացված եկամուտների` 
ներառյալ և չսահմանափակելով ներդրումային արժեթղթերով կատարված 
գործարքներից, 

6.1.3. չբաշխված շահույթի, 
6.1.4. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձեռք բերված գույքի և ակտիվների: 
6.2. Բանկի սեփականության ներքո կարող է գտնվել ցանկացած գույք՝ բացառությամբ 

գույքի առանձին տեսակների, որոնք ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան չեն կարող 
պատկանել Բանկին: 

6.3. Բանկի` իր գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերելու, 
իրավունքը դադարելու, այդ գույքը տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու 
առանձնահատկությունները, սահմանվում են ՀՀ օրենսդրությամբ:  
 

ՀՈԴՎԱԾ 7. ԲԱՆԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 
 

Բանկի կառավարման մարմիններն են՝ 
• Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովը՝ Բանկի կառավարման բարձրագույն մարմինը. 
• Տնօրենների Խորհուրդը. 
• Տնօրինությունը և Գլխավոր տնօրենը – Տնօրինության Նախագահը: 

 
7.1. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԸ 

 
7.1.1. Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովը (այսուհետև` Ընդհանուր Ժողով) 

հանդիսանում է Բանկի կառավարման բարձրագույն մարմինը: 
7.1.2. Ընդհանուր Ժողովը կազմված է Բանկի բոլոր բաժնետերերի կամ նրանց կողմից 

նշանակված և նրանց լիազորություններով գործող ներկայացուցիչներից: Ընդհանուր 
Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն` 

ա) Բանկի հաuարակ (uովորական) բաժնետոմuերի uեփականատեր հանդիuացող 
բաժնետերերը` իրենց պատկանող ձայների քանակով, ինչպեu նաև անվանատերերը, եթե 
նրանք ներկայացնում են իրենց կողմից ներկայացվող Բանկի բաժնետերերի 
անվանումները և նրանց պատկանող բաժնետոմuերի քանակը հիմնավորող 
փաuտաթղթեր, 

բ) Բանկի մաuնակից չհանդիuացող Տնօրենների Խորհրդի անդամները, Տնօրինության 
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Նախագահ - Գլխավոր տնօրենը և Բանկի Տնօրինության անդամները` խորհրդակցական 
ձայնի իրավունքով, 

գ) Բանկի ներքին աուդիտի ղեկավարը` որպեu դիտորդ, 
դ) Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձը` որպեu դիտորդ (եթե նրա 

եզրակացությունն առկա է գումարվող Ընդհանուր Ժողովի oրակարգի հարցերում), 
ե) ՀՀ Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները` որպեu դիտորդ, 
զ) բաժնետիրոջ կամ բաժնետերերի կողմից հրավիրված մասնագետները, 

խորհդատուներն ու փորձագետները` խորհրդատվական ձայնի իրավունքով` միայն 
իրենց մասնագիտական կամ փորձագիտական գիտելիքներ պահանջող հարցերի 
քննարկման ժամանակ: 

7.1.3. Ընդհանուր Ժողովի իրավասությանն են պատկանում հետևյալ հարցերը՝ 
ա) Կանոնադրության, Ընդհանուր Ժողովի և Տնօրենների Խորհրդի կանոնակարգերի 

հաստատումը, դրանց փոփոխություններն ու լրացումները և/կամ նոր խմբագրությամբ 
հաստատումները, 

բ) Բանկի վերակազմակերպումը,  
գ) Բանկի լուծարումը, 
դ) լուծարման հանձնաժողովի նշանակումը, ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման 

հաշվեկշիռների հաստատումը, 
ե) Բանկի Տնօրենների Խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների 

ընտրությունը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը: Բանկի 
Տնօրենների Խորհրդի քանակական կազմի հաստատման և դրա անդամների ընտրության 
մասին որոշումներն ընդունվում են բացառապես Տարեկան Ընդհանուր Ժողովներում: 
Տնօրենների Խորհրդի անդամների ընտրության հարցն արտահերթ Ընդհանուր Ժողովում 
կարող է քննարկվել, եթե վերջինս որոշում է ընդունել Տնօրենների Խորհրդի կամ նրա 
առանձին անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին, 

զ) հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը, 
բաժնետոմսերի տեղաբաշխումը, բաժնետոմսերից բխող իրավունքների փոփոխությունը, 
բաժնետոմսերի փոխանցումների սահմանափակումները, ինչպես նաև Բանկի 
Կանոնադրական կապիտալի ավելացումը, այդ թվում` Կանոնադրական կապիտալի 
փոփոխությունը Բանկի աշխատակիցներին որպես խրախուսում Բանկի բաժնետոմսերի 
տրամադրմամբ,   

է) Տնօրենների Խորհրդի ներկայացմամբ Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող 
անձի հաստատումը,  

ը) Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթների և վնասների 
հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և 
տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատումը, 

թ) Ընդհանուր Ժողովի վարման կարգի հաստատումը, հաշվիչ հանձնաժողովի 
ձևավորումը կամ Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված դեպքում` հաշվիչ 
հանձնաժողովի գործառնույթներն իրականացնող անձի նշանակումը, 

ժ) բաժնետոմսերի համախմբումը (կոնսոլիդացիան), բաժանումը, 
ժա) դուստր և կախյալ ընկերությունների ստեղծումը, այդ ընկերություններին 

մասնակցությունը,  
ժբ) առևտրային կազմակերպությունների, միությունների հիմնադրումը և այդ 

կազմակերպություններում, միություններում մասնակցությունը,  
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ժգ) Տնօրենների խորհրդի նախագահի և անդամների հիմնական/լրացուցիչ 
վարձատրության առավելագույն սահմանաչափերի սահմանումը,  

ժդ) բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը չկիրառելու մասին 
որոշման ընդունումը, 

ժե) Բանկի գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների 
կնքման վերաբերյալ որոշման ընդունումը, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 
դեպքերում, 

ժզ) շահագրգռվածության առկայության դեպքում գործարքների կնքումը` ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում, 

ժէ) հաստատված օրակարգի շրջանակում օրենքով նախատեսված այլ հարցեր: 
Սույն կետով նախատեսված բոլոր հարցերով որոշումների ընդունումը վերապահվում 

է Ընդհանուր Ժողովի բացառիկ իրավասությանը և չի կարող փոխանցվել Տնօրենների 
Խորհրդին, Տնօրինությանը կամ Տնօրինության Նախագահ-Գլխավոր տնօրենին կամ այլ 
անձի, բացառությամբ սույն կետի առաջին մասի «ժա-ժգ» կետերում թվարկված հարցերի, 
որոնցով որոշումների ընդունումը Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ կարող է փոխանցվել 
Տնօրենների Խորհրդին:    

7.1.4. Ընդհանուր Ժողովն իրավասու է (քվորում ունի), եթե Ընդհանուր Ժողովի 
մասնակիցների գրանցման ավարտի պահին գրանցվել են Բանկի բաժնետերերը (նրանց 
ներկայացուցիչները), որոնք համատեղ տիրապետում են Բանկի տեղաբաշխված 
քվեարկվող բաժնետոմսերի 50-ից /հիսունից/ ավելի տոկոսին:  

Քվորումի բացակայության դեպքում հայտարարվում է նոր Ընդհանուր Ժողովի 
գումարման ամսաթիվը: Տվյալ դեպքում օրակարգի փոփոխություն չի թույլատրվում: 

Չկայացած Ընդհանուր Ժողովի փոխարեն գումարվող նոր ժողովը իրավասու է, եթե 
մասնակիցների գրանցման ավարտի պահին գրանցվել են Բանկի բաժնետերերը (նրանց 
ներկայացուցիչները), որոնք համատեղ տիրապետում են տեղաբաշխված քվեարկվող 
բաժնետոմսերի 30-ից /երեսունից/ ավելի տոկոսին:  

Բանկի բաժնետերերի ծանուցումը նոր Ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին 
կատարվում է ժողովի գումարման ամսաթվից առնվազն 10 /տասն/ օր շուտ: 

7.1.5. Կանոնադրության 7.1.3. կետի առաջին մասում թվարկված հարցերի 
վերաբերյալ Ընդհանուր Ժողովում որոշումներն ընդունվում են քվեարկող բաժնետերերի 
ընդհանուր ձայների 3/4-ով /երեք քառորդով/:  

7.1.6. Ընդհանուր Ժողովն իրավունք չունի փոփոխել Ժողովի օրակարգը, ինչպես նաև 
որոշումներ ընդունել օրակարգում չընդգրկված հարցերի վերաբերյալ:  

7.1.7. Ընդհանուր Ժողովի կողմից ընդունված որոշումների մասին 
տեղեկությունները, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքները Բանկի բաժնետերերին 
հաղորդվում են այդ որոշումներն ընդունելու պահից 45 /քառասունհինգ/ օրվա 
ընթացքում: 

7.1.8. Ընդհանուր Ժողովը կարող է գումարվել հեռակա կարգով քվեարկությամբ 
(հարցման միջոցով), բացառությամբ 7.1.3. կետի առաջին մասի «բ», «գ» և «ը» 
ենթակետերում նշված հարցերի: Տարեկան Ընդհանուր Ժողովը չի կարող անցկացվել 
հեռակա կարգով քվեարկության (հարցման) միջոցով: 

Ընդ որում, Ընդհանուր Ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել այնպիսի նիստով, 
որի ժամանակ Ընդհանուր Ժողովի մասնակիցները կարող են հաղորդակցվել միմյանց 
հետ հեռախոսային, հեռուստակապի, էլեկտրոնային կամ այլ կապի/համակարգի 
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միջոցով` իրական ժամանակի ռեժիմում, կամ հեռակա /հարցման/ եղանակով՝ 
քվեաթերթիկի օգտագործմամբ` փոստային կամ էլեկտրոնային կամ ֆաքսիմիլային կապի 
կամ ավտոմատացված էլեկտրոնային համակարգի միջոցով: 

Իրական ժամանակի ռեժիմում անցկացվող Ժողովի նիստը հեռակա (հարցման) 
կարգով անցկացված նիստ չի համարվում: 

7.1.9. Հեռակա կարգով քվեարկությամբ ընդունված Ընդհանուր Ժողովի որոշումն 
օրինական ուժ ունի, եթե քվեարկությանը մասնակցել են Բանկի տեղաբաշխված 
քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կեսից ավելին, բացառությամբ ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում: 

7.1.10. Հեռակա կարգով քվեարկությունը կատարվում է Տնօրենների Խորհրդի կողմից 
հաստատված քվեաթերթիկների օգտագործմամբ: Հեռակա կարգով քվեարկության 
ժամանակ քվեաթերթիկները պետք է տրամադրվեն բաժնետերերին՝ լրացրած 
քվեաթերթիկները Բանկի կողմից ընդունելն ավարտելու պահից առնվազն 35 
/երեսունհինգ/ օր շուտ:  

Քվեաթերթիկների տրամադրվումը Բաժնետերերին իրականացվում է անձամբ 
հանձնելով կամ պատվիրված նամակներ կամ դրանք Խորհրդի կողմից ընտրված կապով 
ուղարկելու միջոցով: 

Հեռակա կարգով Ընդհանուր Ժողով գումարելիս, բաժնետերերին քվեաթերթիկների և 
ժողովի օրակարգի հետ մեկտեղ առաքվում են ՀՀ օրեսդրությամբ նախատեսված նյութերը 
և տեղեկությունները: 

7.1.11.  Ընդհանուր Ժողովին մաuնակցելու իրավունք ունեցող Բանկի բաժնետերերի 
ցուցակը կազմվում է Տնօրենների Խորհրդի կողմից uահմանված տարվա, ամuվա, 
ամuաթվի դրությամբ` Բանկի բաժնետերերի ռեեuտրի տվյալների հիման վրա: Ցուցակը 
պետք է պարունակի ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող տվյալները: Ցուցակի կազմման օրն 
Ընդհանուր Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը 
տրամադրվում է Բանկի Տնօրինության Նախագահ - Գլխավոր տնօրենին, որը պարտավոր 
է Բանկի բաժնետերերի ռեեստրում գրանցված յուրաքանչյուր բաժնետիրոջ պահանջով 
այն տրամադրել վերջինիս` տեղում ծանոթանալու համար: Բաժնետերերի համատեղ 
ներկայությամբ նիստի միջոցով Ընդհանուր Ժողովի անցկացման ժամանակ մասնակցելու 
իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը տեղադրվում է նիստի անցկացման վայրում: 
Բանկի բաժնետերերի ռեեստրում գրանցված յուրաքանչյուր բաժնետիրոջ գրավոր 
պահանջով ցուցակը ստացած Բանկի Տնօրինության Նախագահ - Գլխավոր տնօրենը 
պարտավոր է առավելագույնը 2 /երկու/ աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմել և նրան 
տրամադրել տեղեկանք` Ընդհանուր Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող 
բաժնետերերի ցուցակում վերջինիս ընդգրկման մասին:  

Ընդհանուր Ժողովին մաuնակցելու իրավունք ունեցող Բանկի բաժնետերերի ցուցակը 
կազմելու տարին, ամիuը, ամuաթիվը չի կարող uահմանվել ավելի վաղ, քան Ընդհանուր 
Ժողով գումարելու մաuին որոշման ընդունումը, և ավելի ուշ, քան Ընդհանուր Ժողովի 
գումարումից 45 /քառասունհինգ/ oր առաջ: 

Եթե Ընդհանուր Ժողովը գումարվում է հեռակա քվեարկությամբ, ապա դրան 
մաuնակցելու իրավունք ունեցող Բանկի բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիuը, 
ամuաթիվը uահմանվում են Ընդհանուր Ժողովի գումարման (լրացված քվեաթերթիկները 
Բանկի կողմից ընդունելն ավարտելու) ամuաթվից առնվազն 35 /երեսունհինգ/ oր շուտ: 
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Ընդհանուր Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող Բանկի բաժնետերերի 
ցուցակում փոփոխություններ կարող են կատարվել միայն ցուցակը կազմելու ընթացքում 
թույլ տրված սխալներն ուղղելու կամ դրանում չընդգրկված Բանկի բաժնետերերի 
խախտված իրավունքները և օրինական շահերը վերականգնելու նպատակով: 

7.1.12.  Ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին իր բաժնետերերին գրավոր ծանուցում 
է ուղարկում ժողովի գումարման օրվանից առնվազն 15 /տասնհինգ/ օր առաջ՝  
պատվիրված նամակով կամ անձամբ հանձնելու կամ Տնօրենների Խորհրդի կողմից 
ընտրված կապի միջոցով այն ուղարկելու եղանակով: Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի 
մասին ծանուցումը պետք է նաև հրապարակվի մամուլում և ինտերնետում` Բանկի 
կայքէջում: 

Ընդհանուր Ժողովի անցկացման մասին ծանուցում է ՀՀ կենտրոնական բանկին` դրա 
անցկացումից ոչ ուշ, քան 15 /տասնհինգ/ օր առաջ: 

7.1.13. Բանկի բաժնետերը (բաժնետերերը), որը (որոնք) բաժնետոմսերի առնվազն 2 
/երկու/ տոկոսի սեփականատեր է (են) հանդիսանում, Բանկի ֆինանսական տարվա 
ավարտից հետո 30 /երեսուն/ օրվա ընթացքում իրավունք ունի (ունեն) երկուսից ոչ ավել 
առաջարկություններ ներկայացնել Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի օրակարգի վերաբերյալ, 
ինչպես նաև առաջարկել Տնօրենների Խորհրդի անդամության թեկնածուներ: 

Ընդհանուր Ժողովի օրակարգի վերաբերյալ առաջարկությունները ներկայացվում են 
գրավոր՝ նշելով հարցի առաջադրման հիմքերը, հարցը մտցնող բաժնետիրոջ անվանումը, 
նրան պատկանող բաժնետոմսերի քանակը և առաջարկության հեղինակի 
ստորագրությունը կամ դրա ֆաքսիմիլային վերարտադրությունը:  

Տնօրենների Խորհուրդը պարտավոր է քննարկել ներկայացված առաջարկները և 
որոշում ընդունել՝ դրանք Տարեկան Ընդհանուր Ժողովում կամ թեկնածուների ցանկում 
ընդգրկելու կամ ընդգրկելը մերժելու մասին սույն կետով նշված ժամկետը լրանալուց 15 
/տասնհինգ/ օրվա ընթացքում:           

7.1.14.  Ընդհանուր Ժողովը գումարվում է Բանկի հերթական ֆինանսական տարվա 
ավարտից հետո 4 /չորս/ ամսվա ընթացքում: Տարեկան Ընդհանուր Ժողովից բացի 
գումարվող Ընդհանուր Ժողովները համարվում են արտահերթ: 

Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովներ կարող են գումարվել ցանկացած ժամանակ 
Տնօրենների Խորհրդի որոշմամբ՝ սեփական նախաձեռնությամբ, Տնօրինության, 
Տնօրինության Նախագահի - Գլխավոր տնօրենի, Բանկի արտաքին աուդիտն 
իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Բանկի առնվազն 10 
/տասը/ տոկոս բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) 
պահանջով:  

7.1.15.  Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին ներկայացրած պահանջի 
առկայության դեպքում Տնօրենների Խորհուրդը պետք է Արտահերթ Ընդհանուր Ժողով 
գումարի՝ պահանջը ներկայացնելու պահից 45 /քառասունհինգ/ օրվա ընթացքում: 

7.1.16.  Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովի գումարման կամ գումարումը մերժելու մասին 
Տնօրենների Խորհրդի որոշումը պետք է ընդունվի դրա պահանջը ներկայացնելու 
ամսաթվից՝ 10/տասն/ օր ժամկետում: 

7.1.17.  Բանկի բաժնետերերն Ընդհանուր Ժողովում մասնակցելու իրենց իրավունքը 
կարող են իրականացնել անձամբ կամ լիազորված ներկայացուցչի միջոցով: Բաժնետիրոջ 
ներկայացուցիչը կարող է Ընդհանուր Ժողովին մասնակցել միայն օրենքով սահմանված 
կարգով՝ լիազորագրի առկայության դեպքում:  
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7.1.18.  Ընդհանուր ժողովում քվեարկությունը կատարվում է Կանոնադրության 4.2 
կետի համաձայն:  

7.1.19.  Ընդհանուր Ժողովի արձանագրությունը կազմվում է թղթային և/կամ 
էլեկտրոնային եղանակով, Ժողովի ավարտից հետո 5 /հինգ/ օրվա ընթացքում, 2 /երկու/ 
օրինակից, որոնք ստորագրվում/հաստատվում են Ընդհանուր Ժողովի նախագահի և 
քարտուղարի կողմից: Ընդ որում, Ընդհանուր Ժողովի նախագահի և քարտուղարի, ինչպես 
նաև Բաժնետերերի ստորագրությունները արձանագրությունների /անհրաժեշտության 
դեպքում/, քվեաթերթիկների և այլ նյութերի վրա կարող են դրվել էլեկտրոնային 
եղանակով: 

7.1.20.  Ընդհանուր Ժողովի որոշումներն իրավաբանական ուժ կունենան, եթե 
պահպանվել են ՀՀ օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ, Բանկի ներքին իրավական 
ակտերով և Բաժնետերերի պայմանագրով նախատեսված պահանջները: 

 
7.2. ԲԱՆԿԻ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ 

  
7.2.1. Տնօրենների Խորհուրդն իրականացնում է Բանկի գործունեության ընդհանուր 

ղեկավարումը` oրենքով խորհրդի իրավաuությանը վերապահված հարցերի 
uահմաններում, ինչպես նաև ապահովում է բաժնետերերի կողմից ներդրումների արժեքի 
առավելագույն ավելացումը (բաժնետոմսերի շուկայական գնի ավելացումը) և Բանկի այլ 
շահագրգիռ անձանց օրինական շահերի և իրավունքների պաշտպանությունը: Այդուհետ 
Տնօրենների խորհուրդն իր գործունեության ընթացքում ներկայացնում, պաշտպանում և 
ուղղորդվում է բաժնետերերի ու շահագրգիռ անձանց (բոլոր անձինք, որոնք իրենց 
ներդրումով՝ մարդկային, մասնագիտական, փողային, այլ, աջակցում են բանկի 
երկարաժամկետ առաջընթացին և մրցակցությանը, այդ թվում՝ բանկի ներդրողները, 
ավանդատուների վարկատուները, աշխատակիցները և այլն) շահերով, ինչպես նաև 
պետք է միջոցներ ձեռնարկի ապահովելու համար Բանկի ներքին հսկողության գործուն և 
արդյունավետ համակարգի ներդնումը՝ սահմանելով ռիսկերի կառավարման ու ռիսկի 
ախորժակին վերաբերող հիմնական ելակետային դրույթները: 

7.2.2. Տնօրենների Խորհրդի իրավասությանն են պատկանում հետևյալ  հարցերը՝ 
ա) Բանկի գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը, ներառյալ` Բանկի 

հեռանկարային զարգացման ծրագրի հաuտատումը, 
բ) Ընդհանուր Ժողովի Տարեկան և Արտահերթ նիuտերի գումարումը, oրակարգի 

հաuտատումը, ինչպեu նաև դրանց գումարման և անցկացման կազմակերպման հետ 
կապված` նախապատրաuտական աշխատանքների իրականացման ապահովումը, 

գ) Բանկի Տնօրինության անդամների և Տնօրինության Նախագահի - Գլխավոր 
տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի նշանակումը, նրանց լիազորությունների 
վաղաժամկետ դադարեցումը և հիմնական/լրացուցիչ վարձատրության պայմանների 
հաuտատումը, 

դ) Բանկում ներքին հuկողության uտանդարտների uահմանումը, Բանկի ներքին 
աուդիտի ստորաբաժանման ձևավորումը, նշված ստորաբաժանման գործունեությունը 
կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերի և տարեկան աշխատանքային ծրագրի 
հաuտատումը, ներքին աուդիտի աշխատակիցների ներքին կարգապահական 
պատասխանատվության միջոցների կիրառումը, նրանց լիազորությունների 
վաղաժամկետ դադարեցումը և վարձատրության պայմանների հաuտատումը, 
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ե) Բանկի տարեկան բյուջեի (այդ թվում` տարեկան ծախuերի նախահաշվի ու 
կատարողականի) հաuտատումը, 

զ) Բանկի ներքին վարչակազմակերպական կառուցվածքի հաuտատումը, 
է) Բանկի բաժնետոմսերի շուկայական գնի սահմանումը,  
ը) միջանկյալ (եռամuյակային և կիuամյակային) շահութաբաժինների վճարման, 

շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մաuին որոշման ընդունումը, ինչպես նաև 
շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ Ընդհանուր Ժողովին առաջարկությունների 
ներկայացումը, այդ թվում` շահութաբաժինների յուրաքանչյուր վճարման համար 
շահութաբաժիններ uտանալու իրավունք ունեցող Բանկի բաժնետերերի ցուցակի 
կազմումը, որում պետք է ընդգրկվեն Բանկի այն բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են 
Բանկի բաժնետերերի ռեեuտրում` Տարեկան Ընդհանուր Ժողովին մաuնակցելու 
իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու oրվա դրությամբ, 

թ) Բանկի տարեկան ֆինանuական հաշվետվությունների նախնական հաuտատումը 
և Ընդհանուր Ժողովին ներկայացումը, 

ժ) Ընդհանուր Ժողովի հաuտատմանը Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող 
անձի ներկայացումը, 

ժա) Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձին վճարման չափի uահմանումը, 
ժբ) Բանկում իրականացված աուդիտորական կամ այլ uտուգումների արդյունքում 

անհրաժեշտության դեպքում բացահայտված թերությունների վերացմանն ուղղված 
միջոցառումների նախաձեռնումն ու դրանց իրականացման վերահuկումը, 

ժգ) Բանկի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ֆինանuական 
գործառնությունների իրականացման կարգը uահմանող ներքին իրավական ակտերի 
ընդունումը, 

ժդ) Բանկի տարածքային և ինքնուրույն կառուցվածքային uտորաբաժանումների 
կանոնադրությունների հաuտատումը, Բանկի ինքնուրույն կառուցվածքային 
uտորաբաժանումների միջև գործառութային պարտականությունների բաշխումը, 

ժե) Կանոնադրության 7.1.3 կետի առաջին մասի «բ», «ժա-ժգ» ենթակետերով 
նախատեuված հարցերի ներկայացումն Ընդհանուր Ժողովի քննարկմանը, 

ժզ) Բանկի պարտատոմuերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխման մաuին որոշման 
ընդունումը, 

ժէ) Բանկի պահուuտային և այլ հիմնադրամների oգտագործումը, 
ժը) Բանկի մաuնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների uտեղծումը և 

լուծարումը, 
ժթ) Բանկի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության` հաշվապահական 

հաշվառում վարելու և ֆինանuական հաշվետվություններ կազմելու նպատակով 
կիրառվող uկզբունքների, հիմունքների, եղանակների, կանոնների, ձևերի և կարգերի 
uահմանումը, 

ի) Բանկի գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքման 
վերաբերյալ որոշման ընդունումը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 
դեպքերում,  

իա) շահագրգռվածության առկայության դեպքում գործարքների կնքումը` ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում, 

իբ) Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը գերազանցող 
վարկերի տրամադրման հաստատումը, 
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իգ) Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը գերազանցող` Բանկի 
կողմից գույքի կամ այլ ակտիվների ձեռքբերման կամ վաճառքի գործարքների, ներառյալ 
փոխկապակցված գործարքները, կնքման հաստատումը, 

իդ) Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը գերազանցող` Բանկի 
կողմից իրականացվող ներդրումների, ներառյալ փոխկապակցված ներդրումների, 
հաստատումը, 

իե) Ընդհանուր Ժողովի կողմից որոշված սահմանաչափերի ներքո Տնօրենների 
խորհրդի նախագահի և անդամների հիմնական/լրացուցիչ վարձատրության չափի 
սահմանումը, ընդ որում նշված սահմանաչափերը սահմանված չլինելու դեպքում, 
Տնօրենների Խորհուրդն ինքնուրույն է որոշում Տնօրենների Խորհրդի նախագահի և 
անդամների վարձատրության պայմանները/չափերը.  

իզ) Տնօրենների Խորհրդի կազմից ստեղծել Տնօրենների Խորհրդին կից 
հանձնաժողովներ/կոմիտեներ, հաստատել դրանց գործունեությունը կանոնակարգող 
ակտերը, նշանակել Տնօրենների խորհրդի քարտուղար.  

իէ) Կանոնադրությունը, Ընդհանուր Ժողովի և Տնօրենների Խորհրդի 
կանոնակարգերը, դրանց փոփոխությունները և լրացումները իր նախնական 
հավանությամբ Ընդհանուր ժողովի հաստատմանը ներկայացնելը, 

իը) Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության/բաժնետոմսերի տրամադրման 
միջոցով աշխատակիցների խրախուսման ծրագրի և/կամ այդ 
իրավահարաբերությունները կարգավորող Ներքին իրավական ակտերի 
հաստատումը/փոփոխությունը, 

իթ) ՀՀ օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ, Ընդհանուր ժողովի և/կամ Տնօրենների 
Խորհրդի կողմից հաստատված Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ 
հարցերով որոշումների ընդունումը: 

Սույն կետի առաջին մասով նախատեսված բոլոր հարցերով որոշումների ընդունումը 
վերապահվում է Տնօրենների Խորհրդի բացառիկ իրավասությանը և չի կարող փոխանցվել 
Բանկի կառավարման այլ մարմինների կամ այլ անձանց: Տնօրենների Խորհրդին կից 
կոմիտեններին/հանձնաժողովներին տրված լիազորությունները չեն կարող որևէ կերպ 
նվազեցնել Տնօրենների Խորհրդի իրավասությունների ծավալն ու շրջանակը:   

7.2.3. Տնօրենների Խորհրդի անդամների պաշտոնավարման ժամկետը սահմանվում 
է Ընդհանուր Ժողովի կողմից, որը չի կարող 5 /հինգ/ տարուց պակաս և 10 /տասը/ տարուց 
ավել լինել, միաժամանակ Տնօրենների Խորհրդի Նախագահն ու անդամներն ունեն 
վերընտրվելու իրավունք:  

7.2.4. Բանկի այն բաժնետերերը, որոնք տիրապետում են Բանկի տեղաբաշխված 
բաժնետոմսերի 10 /տասն/ և ավելի տոկոսին, իրավունք ունեն ընդգրկվել Տնօրենների 
Խորհրդի կազմում կամ Տնօրենների Խորհրդի կազմում նշանակել իրենց ներկայացուցչին, 
որի իրականացման կարգն ու պայմանները սահմանվում է Տնօրենների խորհրդի և/ կամ 
Բաժնետերերի ժողովի կանոնակարգերով:  

Բանկի այն բաժնետերերը, որոնք Ընդհանուր Ժողովին մասնակցելու իրավունք 
ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ տիրապետում են Բանկի 
տեղաբաշխված քվեարկվող բաժնետոմսերի մինչև 10 /տասը/ տոկոսին, կարող են 
միավորվել և Բանկի տեղաբաշխված քվեարկվող բաժնետոմսերի 10 /տասն/ և ավելի 
տոկոսը համալրելու դեպքում` առանց Ընդհանուր Ժողովի կողմից ընտրության ընդգրկել  
իրենց ներկայացուցչին Տնօրենների Խորհրդի կազմում` բաժնետերերի խմբի ստեղծման 
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համար օրենքի պահանջներին համապատասխանող պայմանագրի առկայության և այդ 
պայմանագրի վերաբերյալ Ընդհանուր Ժողովին տեղեկացնելու դեպքում: 

Կանոնադրական կապիտալում փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերն 
իրավունք ունեն իրենց շահերը ներկայացնող ներկայացուցչին ընդգրկելու Տնօրենների 
Խորհրդի կազմում: Սույն մասի կիրառման առումով Կանոնադրական կապիտալում փոքր 
մասնակցություն ունեցող մասնակից է համարվում Բանկի տեղաբաշխված քվեարկվող 
բաժնետոմսերի 10 /տասը/ տոկոսից պակասին տիրապետող այն բաժնետերը, որը չի 
կնքել սույն կետի երկրորդ մասում նշված պայմանագիրը: 

Կանոնադրական կապիտալում փոքր մասնակցություն ունեցող յուրաքանչյուր 
բաժնետեր Բանկի ֆինանսական տարվա ավարտից հետո 30 /երեսուն/ օրվա ընթացքում 
իրավունք ունի Տնօրենների Խորհրդին առաջարկել Բանկի կանոնադրական 
կապիտալում փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի շահերը ներկայացնող 
Տնօրենների Խորհրդի անդամության մեկ թեկնածու` կցելով նրա մասին օրենքով 
պահանջվող տեղեկատվությունը: Տնօրենների Խորհուրդը նշված տեղեկատվությունը 
ներկայացնում է Ընդհանուր Ժողովի բոլոր մասնակիցներին` Ընդհանուր Ժողովի 
կայացման, իսկ հեռակա կարգով քվեարկության դեպքում` լրացրած քվեաթերթիկները 
Բանկի կողմից ընդունելու համար սահմանված ժամկետի վերջին օրվանից առնվազն 35 
/երեսունհինգ/ օր առաջ:  

Առաջադրված թեկնածուները քվեարկվում են Տարեկան Ընդհանուր Ժողովում (կամ 
Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովում` եթե վերջինս որոշում է ընդունել Տնօրենների Խորհրդի 
կամ Բանկի կանոնադրական կապիտալում փոքր մասնակցություն ունեցող 
բաժնետերերի շահերը ներկայացնող Տնօրենների Խորհրդի անդամի  լիազորությունների 
վաղաժամկետ դադարեցման մասին), ընդ որում, քվեարկությանը մասնակցում են միայն 
Ընդհանուր Ժողովի նիստին ներկա փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերը կամ 
նրանց ներկայացուցիչները, թեկուզև դրանց թիվը կազմի մեկ: Թեկնածուն ընտրված է 
համարվում, եթե նրա օգտին քվեարկել է ժողովին ներկա փոքր մասնակցություն ունեցող 
բաժնետերերի տեղաբաշխված քվեարկվող բաժնետոմսերի ընդհանուր թվի 50-ից 
/հիսունից/ ավելի տոկոսը: Եթե թեկնածուներից ոչ մեկը չի ստանում ընտրվելու համար 
սույն մասով պահանջվող ձայների բավարար քանակ, ապա առավել ձայներ ստացած 2 
/երկու/ թեկնածուները քվեարկվում են կրկին` մինչև նրանցից մեկը չստանա ընտրվելու 
համար պահանջվող ձայների բավարար քանակը: Ընտրված թեկնածուն Ընդհանուր 
Ժողովի ավարտից հետո անմիջապես ընդգրկվում է Տնօրենների Խորհրդի կազմում:  

Տնօրենների Խորհրդի անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման 
մասին որոշման ընդունման դեպքում, Տնօրենների Խորհրդի նոր անդամներն ընտրվում 
են Կանոնադրությամբ սահմանված ընդհանուր կարգով: Ընդ որում, եթե վաղաժամկետ 
դադարեցվել են Բանկի կանոնադրական կապիտալում փոքր մասնակցություն ունեցող 
բաժնետերերի առաջարկությամբ ընտրված անդամի լիազորությունները, ապա նոր 
անդամը նույնպես ընտրվում է համապատասխանաբար փոքր մասնակցություն ունեցող 
բաժնետերերի կողմից առաջարկված անձանցից` Կանոնադրությամբ սահմանված 
կարգով:  

7.2.5. Բանկի Տնօրենների Խորհրդի քանակական կազմը սահմանվում է Ընդհանուր 
Ժողովի որոշմամբ, բայց չի կարող 7 /յոթ/ հոգուց պակաս և 9 /ինը/ հոգուց ավելի լինել: 
Տնօրենների Խորհրդի անդամները (բացի Կանոնադրության 7.2.4 կետով սահմանված 
կարգով Տնօրենների Խորհրդի կազմում ընդգրկված անդամներից) ընտրվում են 
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Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ` Կանոնադրության 7.1.3 կետի «ե» ենթակետի համաձայն:  
Տնօրենների Խորհրդի անդամները պետք է համապատասխանեն բանկային 

օրենսդրությամբ և Տնօրենների խորհրդի կանոնակարգով սահմանված չափանիշներին: 
Տնօրենների Խորհրդի անդամները վարձատրվում են: 
7.2.6. Տնօրենների Խորհրդի նախագահն ընտրվում է Տնօրենների Խորհրդի 

անդամների կողմից, Տնօրենների Խորհրդի անդամների կազմից՝ Տնօրենների Խորհրդի 
անդամների ընդհանուր քանակի ձայների մեծամասնությամբ:  

7.2.7. Տնօրենների Խորհրդի նախագահը՝ 
ա) կազմակերպում է Տնօրենների Խորհրդի աշխատանքները. 
բ) գումարում է Տնօրենների Խորհրդի նիստերը և նախագահում դրանք. 
գ) կազմակերպում է Տնօրենների Խորհրդի նիստերի արձանագրությունների վարումը. 
դ) նախագահում է Ընդհանուր Ժողովում. 
ե) կազմակերպում է Տնօրենների Խորհրդին կից կոմիտեների/հանձնաժողովների 

աշխատանքը. 
զ) իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ, Ընդհանուր ժողովի և/կամ Տնօրենների 

Խորհրդի կողմից հաստատված Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ 
լիազորություններ: 

Տնօրենների Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նրա 
պարտականությունները Տնօրենների Խորհրդի որոշմամբ կատարում է Տնօրենների 
Խորհրդի անդամներից մեկը: 

Տնօրենների Խորհրդի նախագահին վերապահված նիստերի իրականացման, 
կազմակերպման և անցկացման գործառույթները կարող են իրականացվել Տնօրենների 
Խորհրդի նախագահի հանձնարարությամբ՝ Տնօրենների Խորհրդի քարտուղարի կողմից: 

7.2.8. Տնօրենների Խորհուրդն իր իրավասություններն առավել արդյունավետ և 
պատշաճ իրականացնելու նպատակով, կարող է. 

• Տնօրենների Խորհրդի կազմում ընդգրկել Տնօրենների Խորհրդի անկախ անդամներ,  
• Տնօրենների Խորհրդի անդամների կազմում առանձնացնել Բանկի կառավարման 

գործընթացում մշտական հսկողություն իրականացնող անդամ/ներ/ /Տնօրենների 
Խորհրդի Լիազոր անդամ/, որի կարգավիճակը և գործունեության պայմանները 
սահմանվում են Տնօրենների Խորհրդի որոշմամբ և նրա հետ կնքված պայմանագրով, ընդ 
որում նշված անդամի համար կիրառելի է Բանկի ղեկավարների/աշխատակիցների 
համար սահմանված արտոնությունները և երաշխիքները:  

Տնօրենների Խորհրդի Լիազոր անդամի կողմից մշտական հսկողության 
իրականացումը Բանկի ընթացիկ գործունեությանը և կառավարմանը, չի 
սահմանափակում Բանկի իրավասու մարմինների և անձանց /ներառյալ՝ Տնօրենների 
Խորհրդի մյուս անդամների/ լիազորությունների շրջանակը, վերջիններիս որոշումների 
կայացման հնարավորությունը, այլ բացառապես ապահովում է նրանց և Տնօրենների 
Խորհրդի անմիջական կապը, Տնօրենների Խորհրդի համար Բանկի ամենօրյա 
գործունեության մասին արժանահավատ և անմիջական տեղեկացվածության 
հնարավորությունը: 

7.2.9. Տնօրենների Խորհդի նիստերը գումարում է Տնօրենների Խորհրդի նախագահը` 
իր, Տնօրենների Խորհրդի անդամի, Տնօրինության Նախագահ - Գլխավոր տնօրենի 
(Տնօրինության), ներքին աուդիտի ղեկավարի, արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի, 
ՀՀ կենտրոնական բանկի Տնօրենների խորհրդի, ինչպես նաև Բանկի քվեարկվող 
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բաժնետոմսերի 5 /հինգ/ կամ ավելի տոկոս ունեցող բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) գրավոր 
պահանջով: 

Տնօրենների Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են Կանոնադրությամբ և/կամ Բանկի 
ներքին իրավական ակտերով սահմանված կարգով: Տնօրենների Խորհրդի նիստերում` 
հարցերի քննարկման և դրանց վերաբերյալ քվեարկության միջոցով: Հերթական 
ֆինանսական տարվա ավարտից հետո հրավիրված առաջին նիստում, ինչպես նաև ըստ 
անհրաժեշտության` այլ նիստերում, քննարկվում են Բանկի գործունեության հիմնական 
ուղղությունները, ռազմավարությունը, ինչպես նաև, ըստ անհրաժեշտության` Բանկի 
կարգերը և այլ ներքին իրավական ակտերը: Տնօրենների Խորհրդի նիստ պետք է գումարվի 
Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի կողմից տրված հաշվետվությունը 
(նամակ ղեկավարությանը), ինչպես նաև Բանկի ներքին աուդիտի արտահերթ 
հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով` դրա կամ դրանց ներկայացումից 10 /տասը/ 
օրվա ընթացքում: Բանկի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման հերթական 
հաշվետվությունները, Տնօրինության Նախագահ-Գլխավոր տնօրենի և գլխավոր 
հաշվապահի հաշվետվությունները Տնօրենների Խորհրդի կողմից քննարկվում են դրանց 
ներկայացմանը հաջորդող նիստերում:  

Տնօրենների Խորհրդի նիuտերը կարող են գումարվել և որոշումներն ընդունվել առկա 
կամ հեռակա կարգով, Բանկի կողմից ընդունելի կապի միջոցներով: 

7.2.10. Տնօրենների Խորհուրդը համարվում է իրավասու (քվորում ունի), եթե նրա 
աշխատանքին մասնակցում է Տնօրենների Խորհրդի անդամների մեծամասնությունը:  

Եթե Տնօրենների Խորհրդի անդամների քանակը նվազում է Ընդհանուր Ժողովի 
որոշման համաձայն սահմանված քանակական կազմի կեսից և/կամ օրենքով 
սահմանված նվազագույն քանակից, Բանկը պետք է Տնօրենների Խորհրդում թափուր 
մնացած տեղերը լրացնելու կամ Տնօրենների Խորհրդի քանակական կազմը նվազեցնելու  
նպատակով հրավիրի արտահերթ Ընդհանուր Ժողով, որի մասին որոշումը կայացնում է 
Տնօրենների Խորհուրդը՝ մնացած անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:  

7.2.11. Տնօրենների Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա Տնօրենների 
Խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ կամ 
Կանոնադրությամբ այլ բան չի պահանջվում: Քվեարկության ժամանակ Տնօրենների 
Խորհրդի անդամն ունի միայն մեկ ձայն: 

7.2.12. Ձայնի և քվեարկության իրավունքի փոխանցումը Տնօրենների Խորհրդի մեկ 
անդամից մյուսին կամ այլ անձի չի թույլատրվում:  

7.2.13.  Տնօրենների Խորհրդի նիստերի բոլոր հարցերի քննարկումը կարող է տեղի 
ունենալ միայն Տնօրինության Նախագահ-Գլխավոր տնօրենի պարտադիր 
մասնակցությամբ, բացառությամբ Տնօրինության Նախագահ-Գլխավոր տնօրենի 
լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման, ինչպես նաև նրա վարձատրության 
պայմանների հաստատման հարցերի: Տնօրինության Նախագահ-Գլխավոր տնօրենը 
մասնակցում է Տնօրենների Խորհրդի նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով: 

7.2.14.  Տնօրենների Խորհուրդի նիստի հրավիրման ժամկետները և տեղը որոշում է 
Տնօրենների Խորհրդի նախագահը: 

7.2.15. Տնօրենների Խորհրդի նախագահը Տնօրենների Խորհրդի հրավիրման տեղի և 
ժամկետի մասին առկա կապի միջոցներով տեղյակ է պահում Տնօրենների Խորհրդի 
անդամներին: 
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7.2.16. Եթե Տնօրենների Խորհրդի նախագահը գտնում է, որ բացառապես Տնօրենների 
Խորհրդի իրավասությանն ենթակա քննարկվելիք հարցի առնչությամբ Տնօրենների 
Խորհրդի անդամների համատեղ ներկայությամբ նիստի հրավիրման անհրաժեշտություն 
չկա, ապա այն քննարկվում է հեռակա կարգով: 

7.2.17. Տնօրենների Խորհրդի նիստերը արձանագրվում են թղթային և/կամ 
էլեկտրոնային եղանակներով: Նիստի արձանագրությունը կազմվում է նիստի ավարտից 
հետո` 10-օրյա /տասնօրյա/ ժամկետում: Արձանագությունը պետք է պարունակի ՀՀ 
օրենսդրությամբ պահանջվող բոլոր տեղեկությունները:  

Նիստի արձանագրությունը ստորագրում են նիստին մասնակցող բոլոր անդամները, 
որոնք և պատասխանատվություն են կրում արձանագրությունում առկա 
տեղեկությունների ճշտության և հավաստիության համար: Ընդ որում, Տնօրենների 
Խորհրդի նախագահի, անդամների և քարտուղարի ստորագրությունները 
արձանագրությունների, քվեաթերթիկների, որոշումների և այլ նյութերի վրա կարող են 
դրվել էլեկտրոնային եղանակով: 

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

7.2.18. Տնօրենների Խորհրդի որոշումներն իրավաբանական ուժ կունենան, եթե 
պահպանվել են ՀՀ օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ, Բանկի ներքին իրավական 
ակտերով և Բաժնետերերի պայմանագրով նախատեսված պահանջները: 

 
7.3. ԲԱՆԿԻ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ– 

ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆԸ 
 

7.3.1. Բանկի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Բանկի 
գործադիր մարմինը` Տնօրինությունն ու Տնօրինության Նախագահ-Գլխավոր տնօրենը 
/այսուհետ` Գլխավոր տնօրեն/:   

7.3.2. Տնօրինության և Գլխավոր տնօրենի իրավասությանն են պատկանում Բանկի 
ընթացիկ գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը, բացառությամբ ՀՀ 
օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ և/կամ Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ Ընդհանուր 
Ժողովի և Տնօրենների Խորհրդի բացառիկ իրավասությանը վերապահված հարցերի: 

7.3.3.  Տնօրինության քանակական կազմը սահմանվում է Տնօրենների Խորհրդի 
կողմից: 

7.3.4.  Գլխավոր տնօրենին նշանակում է Տնօրենների Խորհուրդը: Տնօրինության 
անդամները նշանակվում են Տնօրենների Խորհրդի կողմից` Գլխավոր տնօրենի 
ներկայացմամբ:  

7.3.5.  Տնօրինության կազմի մեջ են մտնում Գլխավոր տնօրենը, Տնօրինության 
անդամները /այդ թվում` Գլխավոր տնօրենի տեղակալը և Գլխավոր հաշվապահը/: Նշված 
անձինք հանդիսանում են Բանկի ղեկավարներ և իրենց լիազորությունները կարող են 
իրականացնել միայն որակավորման ու մասնագիտական համապատասխանության 
վկայականի առկայության դեպքում: Առանց որակավորման և մասնագիտական 
համապատասխանության վկայականի Բանկի ղեկավար աշխատելու պայմաններն ու 
ժամկետները սահմանվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ ակտերով:  
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7.3.6.  Տնօրինությունն իրականացնում է իր գործունեությունը նիստերի միջոցով, 
որոնք ենթակա են հրավիրման ամիսն առնվազն մեկ անգամ:  

7.3.7. Տնօրինությունը գործում է ՀՀ օրենքների, Կանոնադրության, ինչպես նաև 
Տնօրենների Խորհրդի կողմից հաստատված Բանկի ներքին իրավական ակտերի հիման 
վրա, որոնք առավել մանրամասն սահմանում են Տնօրինության նիստերի հրավիրման ու 
անցկացման, որոշումների ընդունման կարգը: 

7.3.8.  Տնօրինության նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում են Գլխավոր 
տնօրենը և Տնօրինության անդամների մեծամասնությունը: Տնօրինության կողմից 
որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող անդամների ձայների պարզ 
մեծամասնությամբ, բացառությամբ Տնօրինության գործունեությունը կանոնակարգող 
ներքին իրավական ակտերով սահմանված դեպքերի: Ձայների հավասարության դեպքում 
Գլխավոր տնօրենի ձայնն որոշիչ է: 

7.3.9.  Գլխավոր տնօրենի, Տնօրինության անդամների իրավունքներն ու 
պարտականությունները սահմանվում են օրենքով, այլ իրավական ակտերով և Բանկի ու 
նրանցից յուրաքանչյուրի հետ կնքված պայմանագրով: Գլխավոր տնօրենի հետ Բանկի 
անունից պայմանագիրը ստորագրում է Տնօրենների Խորհրդի նախագահը կամ 
Տնօրենների Խորհրդի կողմից լիազորված Խորհրդի անդամը, իսկ Տնօրինության 
անդամների հետ Գլխավոր տնօրենը:  

Գլխավոր տնօրենը, Տնօրինության անդամներն այլ կազմակերպություններում, 
անկախ դրանց բնույթից, կարող են պաշտոններ զբաղեցնել միայն Տնօրենների Խորհրդի 
համաձայնությամբ` անկախ նշված գործունեության դիմաց որևէ վարձատրություն 
ստանալու կամ չստանալու հանգամանքից: 

7.3.10.  Բանկի Տնօրինության իրավասության մեջ է մտնում. 
ա) Տնօրենների Խորհրդի հաստատմանը ներկայացվող Բանկի հեռանկարային 

զարգացման ծրագրի նախնական քննարկումն ու նախնական/պայմանական 
հաստատումը, 

բ) Բաժնետերերի ժողովի և/կամ Տնօրենների Խորհրդի հաստատմանն ենթակա Բանկի 
ներքին իրավական ակտերին նախնական հավանություն տալը, բացառությամբ 
Կանոնադրության, Բաժնետերերի ժողովի, Տնօրենների Խորհրդի, կից կոմիտեների ու 
հանձնաժողովների, Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման գործունեությունը 
կանոնակարգող փաստաթղթերի,  

գ) Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց միջնորդավճարների և 
սակագների սահմանումը,  

դ) Ընդհանուր Ժողովի և Տնօրենների Խորհրդի կողմից ընդունված որոշումների ճիշտ 
և ժամանակին իրականացման ապահովումը, 

ե) Բանկի ակտիվների և պասիվների կառավարման իրականացումը, 
զ) Բանկի ընթացիկ, ամենօրյա գործունեությունը կանոնակարգող, օպերատիվ 

ղեկավարում պահանջող ու նկարագրողական բնույթ կրող ակտերի հաստատումը, 
է) Բանկի հրապարակային պայմանագրերի օրինակելի ձևերի հաստատումը, 
ը) Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը գերազանցող կամ 

Տնօրինության իրավասությանը վերապահված վարկավորման պայմանների շեղումով 
բանկային գործիքների տրամադրման հաստատումը, 
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թ) Բանկի կողմից ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը գերազանցող 
գույքի կամ այլ ակտիվների ձեռքբերման կամ վաճառքի գործարքների, ներառյալ՝ 
փոխկապակցված գործարքների կնքման հաստատումը, 

ժ) Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը գերազանցող` Բանկի 
կողմից իրականացվող ներդրումների, ներառյալ փոխկապակցված ներդրումների, 
հաստատումը, 

ի) Բանկի կողմից մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների 
ստեղծման հարցի քննարկումն ու նախնական հավանություն տալը, 

իա) Բանկի ներքին և արտաքին աուդիտորների կամ այլ մարմիների կողմից 
իրականացված ստուգումների արդյունքների քննարկումը և բացահայտված 
թերությունների մասով Տնօրենների Խորհրդի կողմից սահմանված միջոցառումների 
իրականացումը,  

իբ) Տնօրենների Խորհրդի հաստատած Բանկի տարեկան ծախսերի նախահաշվի 
շրջանակներում` Բանկի աշխատատեղերի հաuտատումը,  

իգ) Բանկի ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ` Գլխավոր տնօրենի 
իրավասությանը չվերապահված այլ հարցերի լուծումը, 

իդ) Բանկի ներկայացուցչությունների և մասնաճյուղերի ղեկավարների նշանակումը, 
իե) իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ և Բանկի ներքին իրավական ակտերով 

սահմանված այլ իրավասություններ: 
7.3.11.  Բանկի Գլխավոր տնօրենը. 
ա) տնօրինում է Բանկի գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է 

կնքում Բանկի անունից, այդ թվում՝ տրամադրում է բանկային երաշխիքներ. 
բ) ներկայացնում է Բանկն այլ անձանց հետ հարաբերություններում ՀՀ տարածքում և 

արտերկրում. 
գ) գործում է առանց լիազորագրի և տալիս է լիազորագրեր. 
դ) սահմանված կարգով կնքում է աշխատանքային և այլ պայմանագրեր.  
ե) Տնօրենների Խորհրդի հաստամանն է ներկայացնում Տնօրինության կողմից 

հավանություն ստացած ներքին իրավական ակտերը.  
զ) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, սահմանում է 

աշխատակիցների պարտականությունները, տալիս է կատարման համար պարտադիր 
ցուցումներ, և վերահսկում է դրանց կատարումը. 

է) սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և ազատում Բանկի 
աշխատակիցներին, բացառությամբ Ընդհանուր Ժողովի և Տնօրենների Խորհրդի կողմից 
նշանակվող անձանցից.   

ը) Բանկի աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և 
կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ. 

թ) կազմում, ստորագրում և պետական լիազորված մարմին է ներկայացնում ՀՀ 
օրենսդրությամբ և նորմատիվ իրավական այլ ակտերով սահմանված 
հաշվետվություններ, այդ թվում՝ ֆինանսական հաշվետվություններ. 

ժ) ստորագրում է Տնօրինության նիստերի արձանագրություններն ու որոշումները. 
ժա) բացում է բանկային հաշիվներ. 
ժբ) կազմակերպում է Ընդհանուր Ժողովի, Տնօրենների Խորհրդի և Տնօրինության 

կողմից ընդունված որոշումների կատարումը, հաշվետու է Ընդհանուր Ժողովին, 
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Տնօրենների Խորհրդին, Տնօրինությանը և իրավունք չունի Ընդհանուր Ժողովի, 
Տնօրենների Խորհրդի անդամների համար պարտադիր որոշումներ կայացնելու.  

ժգ) իրականացնում է oրենքով կամ Կանոնադրությամբ Ընդհանուր Ժողովի, 
Տնօրենների Խորհրդի, ներքին վերահսկողության ծառայության իրավաuությանը 
չվերապահված իրավազորությունները.  

ժդ) իր բացակայության կամ պաշտոնեական պարտականությունների կատարման 
անհնարինության դեպքում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է 
Տնօրինության անդամներից մեկին Գլխավոր տնօրեն-Տնօրինության նախագահի 
ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու հարցը. 

ժե) մինչև լուծարման հանձնաժողովի ձևավորումն իրականացնում է լուծարման 
հանձնաժողովի լիազորությունները. 

ժզ) իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ և Բանկի ներքին իրավական ակտերով 
սահմանված այլ իրավասություններ: 

7.3.12. Գլխավոր տնօրենը Տնօրենների Խորհրդին պարբերաբար, բայց ոչ պակաս, քան 
եռամսյակը մեկ անգամ, ներկայացնում Տնօրինության և իր գործունեության վերաբերյալ 
հաշվետվություններ` Տնօրենների Խորհրդի կողմից սահմանած կարգով: Նշված կարգով 
պետք է սահմանվեն առնվազն հաշվետվությունների ներկայացման 
պարբերականությունը, վերջիններիս ներկայացման կարգը և դրանցում ներառման 
ենթակա տեղեկությունների ցանկը: 

     
ՀՈԴՎԱԾ 8. ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄԸ 

 
8.1. Բանկի ներքին աուդիտն իրականացնում է Բանկի ներքին աուդիտի 

ստորաբաժանման (այսուհետ՝ «Ներքին աուդիտ») ղեկավարը և անդամները, որոնք 
նշանակվում են Տնօրենների Խորհրդի կողմից: Ներքին աուդիտի անդամ չեն կարող լինել 
Բանկի կառավարման մարմինների անդամները, այլ ղեկավարներ ու աշխատակիցներ, 
ինչպես նաև գործադիր մարմնի անդամների հետ փոխկապակցված անձինք: Ներքին 
աուդիտի ղեկավարը և անդամները պարտավոր են պահպանել Բանկի աշխատակիցների 
համար սահմանված աշխատանքային կարգապահությունը: 

8.2. Ներքին աուդիտը Տնօրենների Խորհրդի հաստատած կանոնակարգի համաձայն` 
ա) հսկողություն է իրականացնում Բանկի ընթացիկ գործունեության և գործառնական 

ռիսկերի նկատմամբ. 
բ) հսկողություն է իրականացնում Գլխավոր տնօրենի, կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների կողմից օրենքների, այլ իրավական ակտերի և Բանկի ներքին 
ակտերի, Գլխավոր տնօրենին տրված հանձնարարականների կատարման նկատմամբ. 

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

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

Հերթական հաշվետվությունները ներկայացվում են Տնօրենների Խորհրդի կողմից 
սահմանված կարգով, որով պետք է սահմանվեն առնվազն հաշվետվությունների 
ներկայացման պարբերականությունը, վերջիններիս ներկայացման կարգը և դրանցում 
ներառման ենթակա տեղեկությունների ցանկը: 
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8.3. Ներքին աուդիտի ղեկավարը Տնօրենների Խորհրդի և Գլխավոր տնօրենի 
քննարկմանն է ներկայացնում հետևյալ հաշվետվությունները. 

ա) հերթական` տարեկան ծրագրով սահմանված ստուգումների արդյունքների 
մասին. 

բ) արտահերթ, եթե բացահայտվել են ներքին աուդիտի հիմնավորված կարծիքով 
էական խախտումներ, ընդ որում, եթե խախտումները հետևանք են Գլխավոր տնօրենի 
կամ Տնօրենների Խորհրդի գործողությունների կամ անգործության, ապա 
հաշվետվությունը ներկայացվում է անմիջապես Տնօրենների Խորհրդի նախագահին: 
Սույն ենթակետով նախատեսված դեպքերում հաշվետվությունները ներկայացվում են 
խախտումը հայտնաբերելուց առավելագույնը 2 /երկու/ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում:  

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

 
ՀՈԴՎԱԾ 9. ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՆԿՈՒՄ 

 
9.1. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքով գլխավոր հաշվապահի 

համար սահմանված իրավունքներն ու պարտականությունները Բանկում 
իրականացնում է Բանկի գլխավոր հաշվապահը (այսուհետ՝ «Գլխավոր հաշվապահ»), որը 
նշանակվում է Տնօրենների Խորհրդի կողմից` Գլխավոր տնօրենի ներկայացմամբ: 
Գլխավոր հաշվապահի իրավունքներն ու պարտականությունները չեն կարող 
փոխանցվել Ընդհանուր Ժողովին, Տնօրենների Խորհրդին, գործադիր մարմնի 
անդամներին, ներքին աուդիտի ստորաբաժանմանը կամ այլ անձի: 

Գլխավոր հաշվապահն առնվազն եռամսյակը մեկ անգամ Տնօրենների Խորհրդին և 
Գլխավոր տնօրենին է ներկայացնում ֆինանսական հաշվետվություն` Տնօրենների 
Խորհրդի հաստատած ձևով և բովանդակությամբ:  

Գլխավոր հաշվապահը լրիվ նյութական պատասխանատվություն է կրում Բանկի 
հաշվապահական հաշվառման վարման, դրա վիճակի և հավաստիության, տարեկան 
հաշվետվության, ֆինանսական և վիճակագրական հաշվետվություններն օրենքներով և 
այլ իրավական ակտերով սահմանված պետական կառավարման մարմիններին 
ժամանակին ներկայացնելու, ինչպես նաև Բանկի մասնակիցներին, պարտատերերին և 
մամուլի ու զանգվածային լրատվության մյուս միջոցներին Բանկի մասին տրամադրվող 
ֆինանսական տեղեկությունների հավաստիության համար` ՀՀ օրենսդրությանն, այլ 
իրավական ակտերին և Կանոնադրությանը համապատասխան:  

9.2. Յուրաքանչյուր տարի Բանկի ֆինանuատնտեuական գործունեության uտուգման 
նպատակով Բանկը պետք է ներգրավի oրենքներով և այլ իրավական ակտերով 
uահմանված կարգով աուդիտորական ծառայությունների իրականացման իրավունք 
ունեցող անկախ աուդիտ իրականացնող անձի (այuուհետ` «Արտաքին աուդիտ»)՝ կնքելով 
նրա հետ համապատաuխան պայմանագիր: Արտաքին աուդիտին ընտրում է Ընդհանուր 
Ժողովը` ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից uահմանված կարգով: Արտաքին աուդիտի 
ծառայությունների համար վճարվող գումարի չափը որոշում է Տնօրենների Խորհուրդը:  

Բանկի ֆինանuատնտեuական գործունեության uտուգումն Արտաքին աուդիտի 
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կողմից կարող է իրականացվել նաև Բանկի` քվեարկող բաժնետոմuերի առնվազն 5 /հինգ/ 
տոկոuի uեփականատեր մաuնակիցների պահանջով: Այդ դեպքում Արտաքին աուդիտին 
ընտրում, նրա հետ պայմանագիր են կնքում և մատուցված ծառայությունների դիմաց 
վճարում են uտուգում պահանջող մաuնակիցները, ընդ որում, նրանք կարող են Բանկից 
պահանջել իրենց կատարած ծախuերի հատուցում, եթե այդ uտուգումն Ընդհանուր 
Ժողովի որոշմամբ արդարացված է եղել Բանկի համար: Արտաքին աուդիտ ցանկացած 
ժամանակ կարող է հրավիրվել Տնօրենների Խորհրդի կողմից` Բանկի միջոցների հաշվին: 

Բանկն Արտաքին աուդիտի հետ կնքվող պայմանագրում, բացի աուդիտորական 
եզրակացության կազմումից, պետք է նախատեuի նաև աուդիտորական հաշվետվության 
(նամակ Բանկի ղեկավարությանը) կազմում: Բանկն արտաքին աուդիտ իրականացնող 
անձի հետ կնքվող պայմանագրում պետք է նախատեuի նաև իր կողմից ՀՀ կենտրոնական 
բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների արժանահավատության uտուգում: 

Բանկում աուդիտ իրականացնելու ընթացքում արտաքին աուդիտի կողմից Բանկի 
ֆինանuական վիճակն իր կարծիքով էականորեն վատթարացնող փաuտեր, ինչպեu նաև 
ներքին համակարգերի (այդ թվում` ներքին հuկողության համակարգի) թերություններ 
հայտնաբերելու դեպքում արտաքին աուդիտը պարտավոր է դրանց մաuին անմիջապեu 
տեղյակ պահել ՀՀ կենտրոնական բանկին: 

Արտաքին աուդիտի եզրակացությունը ՀՀ կենտրոնական բանկին է ներկայացվում 
մինչև տվյալ ֆինանuական տարվան հաջորդող տարվա մայիuի 1-ը: 

ՀՀ կենտրոնական բանկի պահանջով Արտաքին աուդիտը պարտավոր է ՀՀ 
կենտրոնական բանկ ներկայացնել Բանկի աուդիտային uտուգման վերաբերյալ 
անհրաժեշտ փաuտաթղթերը, անգամ եթե դրանք առևտրային, բանկային կամ այլ 
գաղտնիք կազմեն: Uույն մաuով uահմանված պարտավորությունների չկատարման 
համար աուդիտորական կազմակերպությունը կրում է ՀՀ oրենuդրությամբ uահմանված 
պատաuխանատվություն: 

9.3. Բանկի ֆինանսական տարին սահմանվում է հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 
31-ը: Հաշվապահական հաշվառումը և հաշվետվությունը Բանկում տարվում է ՀՀ 
կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում: Բանկի 
գործունեության արդյունքներն արտացոլվում են ամսական, եռամսյակային և տարեկան 
հաշվեկշիռներում, շահույթի և վնասների վերաբերյալ հաշվետվություններում, ինչպես 
նաև տարեկան հաշվետվության մեջ:  

9.4. Բանկը պարտավոր է ֆինանսական տարվա ավարտից հետո չորսամսյա 
ժամկետում հրապարակել աուդիտի եզրակացությունը, տարեկան ֆինանսական 
հաշվետվությունը: 

Բանկը պարտավոր է հրապարակել իր եռամսյակային ֆինանսական 
հաշվետվությունը մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 15-ը: 

 
           ՀՈԴՎԱԾ 10. ԲԱՆԿԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 
 

Բանկի վերակազմակերպումը կամ լուծարումն իրականացվում է Կանոնադրությամբ, 
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և պայմաններով: 

 
 
 



       «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Կանոնադրություն 

   

29 

ՀՈԴՎԱԾ 11. ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ 
 

Կանոնադրությունը կազմված է էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով և հաստատված 
է (ներառյալ փոփոխությունները, լրացումները) ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 
տրամադրված էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ:  

Կանոնադրության (ներառյալ փոփոխությունների, լրացումների) էլեկտրոնային 
տարբերակը ուժի մեջ է մտնում ՀՀ կենտրոնական բանկում գրանցվելու պահից:  

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված Կանոնադրությունը (դրանց 
փոփոխությունները, լրացումները) տրամադրվում են Բանկին էլեկտրոնային 
տարբերակով, միաժամանակ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից դրանք տեղադրվում են 
www.cba.am ինտերնետային կայքում: 
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