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ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ 
ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ ՉԻ ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ 
ԻՍԿՈՒԹՅՈՒՆԸ: 

 
Արժեթղթերի տեսակը`  անվանական, արժեկտրոնային պարտատոմս 
Արժեթղթերի ձևը`  ոչ փաստաթղթային 
Արժեթղթերի քանակը`  համապատասխան Թողարկման ծավալի ու անվանական արժեքի 
Արժեթղթերի անվանական 
արժեքը`  100 (հարյուր) ԱՄՆ դոլար 

Արժեթղթերի թողարկման 
ծավալը`  Թողարկման ծավալ` Առավելագույնը 50,000,000 (հիսուն միլիոն) 

ԱՄՆ դոլար  

Արժեկտրոնը`  
ենթակա է որոշման Բանկի Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի 
տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ 

Շրջանառության ժամկետը`  
ենթակա է որոշման Բանկի Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի 
տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ 
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ՄԱՍ 2 ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՂԻՆ 

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԸ ՊԵՏՔ Է ԴԻՏՎԻ ՈՐՊԵՍ ԱԶԴԱԳՐԻ 

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ: 

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԱՆԵԼՈՒ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԵՏՔ Է ՀԻՄՆՎԱԾ 

ԼԻՆԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ ՎՐԱ: 

Ամփոփաթերթի կազմման համար պատասխանատու անձն ամփոփաթերթում 
պարունակվող տեղեկատվության ոչ ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ 
լինելու համար (այդ թվում` թարգմանությանը վերաբերող մասով) կրում է 
քաղաքացիական պատասխանատվություն, եթե այն ոչ ամբողջական կամ 
ապակողմնորոշիչ է Ծրագրային Ազդագրի մյուս մասերի հետ դիտարկելու 
դեպքում: 

Ներդրողը կարող է ձեռք բերել Ծրագրային Ազդագիրը և վերջինիս կից 

ներկայացվող փաստաթղթերը էլեկտրոնային տարբերակով` Բանկի 

ինտերնետային էջում` www.ameriabank.am։ 

2.1 Տեղեկատվություն Բանկի և նրա գործունեության 

վերաբերյալ  

Անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման համարը, գտնվելու վայրը, կապի միջոցները, ինտերնետային կայքը, 

այն ֆիզիկական անձի անվանումը, ում հետ կարելի է կապվել թողարկողին առնչվող հարցերի դեպքում և նրա հեռախոսի համարը, 

թողարկողի համառոտ պատմությունը, ռազմավարությունը, կանոնադրական կապիտալը և վերջինիս կառուցվածքը, բիզնեսի նկարագիրը 

(արտադրած արտադրանքը և մատուցված ծառայությունները և այլն), կազմակերպական կառուցվածքը (եթե խմբի անդամ է, ապա նաև խմբի 

կառուցվածքը), թողարկողի տրամադրության տակ եղած ակտիվների համարժեքությունը և պիտանելիությունը և այլն: 

2.1.1 Թողարկողի տվյալները և կապի միջոցները 

Բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումն է 
հայերեն`   «Ամերիաբանկ» Փակ Բաժնետիրական 

Ընկերություն 
ռուսերեն`   Закрытое Акционерное Общество 

“Америабанк” 
անգլերեն`   “Ameriabank” Closed Joint Stock Company 
 
Բանկի կրճատ ֆիրմային անվանումն է 
հայերեն`   «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 
ռուսերեն`   ЗАО “Америабанк” 
անգլերեն`   “Ameriabank” CJSC 
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Բանկի պետական գրանցման վայրն է`   Գրիգոր Լուսավորիչ 9, 
Երևան 0015, ՀՀ 
Բանկի պետական գրանցման համարն է`   50։ 
Բանկի գտնվելու վայրն է`     Գրիգոր Լուսավորիչ 9, 
Երևան 0015, ՀՀ 
 
Կապի միջոցները`      Հեռ.` (+37410) 56 11 11 

Ֆաքս` (+37410) 51 31 33 
էլ. Փոստ` info@ameriabank.am  
կայք` www.ameriabank.am 

Պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված հարցերի դեպքում 

ներդրողները կարող են կապվել «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում (այսուհետ Թողարկող 

կամ Բանկ) իրենց սպասարկող հաճախորդի մենեջերների հետ, որակավորված 

ներդրողները կարող են նաև կապվել Ներդրումային Բանկային 

գործառնությունների դեպարտամենտի Կապիտալի Շուկաների բաժնի որևէ 

աշխատակցի հետ հետևյալ հեռախոսահամարով` (+37410) 56 11 11։ 

2.1.2 Թողարկողի համառոտ պատմությունը և 
ռազմավարությունը 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (նախկին «Հայներարտբանկ» ՓԲԸ) հիմնադրվել է 

1992թ. դեկտեմբերի 8-ին ՀՀ օրենսդրության համաձայն: Բանկն գրանցվել է ՀՀ 

կենտրոնական բանկում 1992թ-ի սեպտեմբերի 8-ին: Բանկի պետական 

գրանցման վկայականի համարն է N 0154: Նույն թվականի դեկտեմբերի 8-ին 

Բանկին տրամադրվել է բանկային գործունեության թիվ 50 լիցենզիան:  

Բանկի հիմնական գործունեությունն է ավանդների ներգրավումը, 

հաճախորդների հաշիվների սպասարկումը, վարկերի ու երաշխիքների 

տրամադրումը, վճարահաշվարկային գործառնությունների իրականացումը, 

ինչպես նաև արժեթղթերով ու արտարժույթով գործարքների իրականացումը: 

Բանկի գործունեությունը կարգավորվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի (ՀՀ ԿԲ) 

կողմից: Բանկն ունի բանկային գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա և 

հանդիսանում է ՀՀ ավանդների երաշխավորման համակարգի անդամ:  

Ստորև ներկայացված է համառոտ պատմական ակնարկ Բանկի զարգացման 

ժամանակագրական կարևոր նշումներով` 

• 2007թ. Հայներարտբանկի բաժնետոմսերի հիմնական փաթեթը ձեռք 

բերվեց «Թի Դի Էյ Հոլդինգս Լիմիթեդ» ընկերության կողմից:  

• 2008թ. «Հայներարտբանկ» ՓԲԸ-ն վերանվեց «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ: 

• 2010թ. Բանկը ձեռք բերեց «Կասկադ բանկ» ՓԲԸ-ն: 



 

Էջ 8 
   

• 2014թ Բանկի վարկային պորտֆելը համալրվեց նոր վարկերով՝ «Նորվիկ» 

ՈՒՎԿ վարկային  պորտֆելի մի մասի ձեռքբերման հաշվին: 

• 2015թ-ին Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկը (EBRD) 

30 մլն ԱՄՆ դոլարի ներդրում կատարեց՝ Բանկի բաժնետոմսերի 

ձեռքբերման նպատակով, իսկ IFC-ն 50 մլն դոլար հատկացրեց Բանկին՝ 

բանկի նորմատիվային կապիտալն ավելացնելու նպատակով: 

2.1.3 Բանկի կանոնադրական կապիտալը 

2015թ-ի վերջի դրությամբ Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում էր 

ավելի քան 32 (երեսուներկու) միլիարդ ՀՀ դրամ, որը բաժանված է թվով 100,273 

(մեկ հարյուր հազար երկու հարյուր յոթանասուներեք) հատ հասարակ 

անվանական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը՝ 320,000 (երեք հարյուր քսան 

հազար) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: 

Բանկի հիմնական բաժնետերերն են «Ամերիա Գրուպ (Սի-Ուայ) Լիմիթեդը» և 

«Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկը», որոնց պատկանում են 

Բանկի բաժնետոմսերի համապատասխանաբար 79.3%-ը և 20.7%-ը: 

2.1.4 Բանկի մասնաճյուղերը 

Բանկն ունի 12 մասնաճյուղ և 100-ից ավել բանկոմատ, որոնց միջոցով 

իրականացնում է իր գործունեությունը: Մասնաճյուղի հասցեները մանրամասն 

ներկայացված են Ազդագրի 4.3.1.5 մասում: 

2.1.5 Բանկի խմբի կառուցվածքը 

Բանկի բաժնետեր է հանդիսանում «Ամերիա Գրուպ (Սի-Ուայ) Լիմիթեդ» 

ընկերությունը, վերջինս հանդիսանում է նաև հետևյալ ընկերությունների 

բաժնետեր` 

• ԱՄԵՐԻԱ ՓԲԸ 

• ԱՄԵՐԻԱ ԱՍՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՓԲԸ 

• ՊՐՈԴԵԿՈ ՓԲԸ 

• ԱՄԵՐԻԱ ԻՆՔ 

2.1.6 Բանկի կազմակերպչական կառուցվածքը 

Բանկի ներքին վարչակազմակերպչական կառուցվածքը ներկայացված է 

Հավելված 4-ում: 
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2.1.7 Բիզնեսի նկարագիրը 

Բանկը գրանցվել է ՀՀ ԿԲ-ում 1992թ սեպտեմբերի 8-ին և դեկտեմբերի 8-ին 

ստացել է թիվ 50 բանկային գործունեության լիցենզիան: 2016թ հունիսի 30-ի 

դրությամբ Բանկի ընդհանուր կապիտալը կազմել է 60.3 մլրդ ՀՀ դրամ: Բանկը 

ընդհանուր կապիտալի մեծությամբ 2016թ-ի երկրորդ եռամսյակի 

արդյունքներով զբաղեցրել է ՀՀ բանկային համակարգում առաջին տեղը: 

30.06.2016թ-ի դրությամբ Բանկի ընդհանուր ակտիվները կազմել են 522.2 մլրդ 

ՀՀ դրամ, ընդհանուր պարտավորությունները՝ 461.9 մլրդ ՀՀ դրամ: Բանկի 

ղեկավարությունը շարունակելու է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը 2010 

թվականի վերջին կայացված ռազմավարական որոշումը (պահպանելով գործող 

կորպորատիվ հաճախորդների բազան` աստիճանաբար ավելացնել մանրածախ 

ծառայությունների տեսակարար կշիռը) իրագործելու ուղղությամբ: Լրացուցիչ 

տեղեկությունները մատչելի են Բանկի ինտերնետային կայքում: 

2.1.8 Ակտիվների որակը 

2.1.8.1 Ակտիվների համարժեքությունը 

2015 թվականի արդյունքներով Բանկի զուտ շահույթը, համաձայն աուդիտի 

ենթարկված հաշվետվությունների, կազմել է 4.8 մլրդ ՀՀ դրամ, իսկ կապիտալի 

շահութաբերությունը (զուտ շահույթի հարաբերությունն կապիտալի միջին 

մեծությանը)` 10.3%: Լևերիջի գործակիցը (ընդհանուր կապիտալի 

հարաբերությունն ընդհանուր  ակտիվներին) կազմեց 11.5%: Մինչ 2018թ-ը 

Բանկը նախատեսում է լրացուցիչ կապիտալի ներգրավում, ինչն էլ հավելյալ 

հնարավորություն կստեղծի վարկային պորտֆելի արագընթաց աճին 

համապատասխան տնտեսական կապիտալի բավարար մակարդակի 

ապահովում: 

2.1.8.2 Ակտիվների որակը 

2015-ի վերջին Բանկի վարկային պորտֆելը1 կազմել է 313.2 մլրդ ՀՀ դրամ: 2015-

ի ընթացքում, հաշվի առնելով տնտեսության ներկայիս վիճակը, Բանկի համար 

առավել արդիական է եղել պորտֆելի որակի կառավարումը, նոր վարկեր 

տրամադրվում էին միայն լավագույն հաճախորդներին, որոնց ֆինանսական 

վիճակը բավարարում էր Բանկի սահմանված առավել խիստ չափանիշներին: 

                                                      
1 Վարկեր, ֆինանսական վարձակալություն և ֆակտորինգ 
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2.1.8.3 Ակտիվների իրացվելիությունը 

Բանկը ձգտում է ակտիվորեն պահպանել ֆինանսավորման աղբյուրների 

տարբերակված և կայուն կառուցվածքը, որակյալ և արագ իրացվելի 

ակտիվների, ինչպես նաև բարձր իրացվելի ակտիվների տարբերակված 

պորտֆելը՝ իրացվելիության անկանխատեսելի պահանջներն արագ և 

հեշտությամբ բավարարելու համար: Ի հավելումն ստորև ներկայացվում են ՀՀ 

ԿԲ իրացվելիության նորմատիվները (հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին 

ամսվա միջին ցուցանիշ)` 

Նորմատիվներ 

ՀՀ ԿԲ-ի 
սահմանած 
թույլատրելի 
մեծությունը 

Փաստացի 
մեծություն 

2016 
հունիս 

Փաստացի 
մեծություն 

2015 

Փաստացի 
մեծություն 

2014 

Փաստացի 
մեծություն 

2013 

Փաստացի 
մեծություն 

2012 

Ն2
1* 15% 27.9% 29.91% 26.50% 31.32% 26.63% 

Ն2
2** 60% 151.33% 151.26% 94.34% 171.03% 144.86% 

 
*  Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ընդհանուր ակտիվների գումարների միջև նվազագույն 
հարաբերակցություն 

** Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ցպահանջ պարտավորությունների միջև նվազագույն 

հարաբերակցություն 

2.2 Թողարկողին և պարտատոմսերին առնչվող ռիսկեր 

2.2.1 Թողարկողին առնչվող ռիսկերի համառոտ 
նկարագիրը 

Թողարկողին առնչվող ռիսկերի համալիր նկարագրությանը ներդրողը կարող է 

ծանոթանալ Ազդագրի 4.2 մասում: 

Աճող մրցակցություն շուկայի համակենտրոնացման արդյունքում: Բանկային 
ոլորտին բնորոշ է բարձր մրցակցությունը, հետևաբար շուկայում մրցակիցների 
ակտիվության բարձրացումը կարող է բացասաբար ազդել Թողարկողի 
տնտեսական և ֆինանսական ցուցանիշների վրա: Սույն Ազդագրի 
պատրաստման պահին բանկային հատվածում նկատելի են 
համակենտրոնացման միտումներ, որոնց արդյունքում կարող են առաջանալ 
բանկեր, որոնք իրենց չափերով համադրելի կարող են լինել Թողարկողի հետ և 
սրացնել մրցակցությունը, սակայն Թողարկողը նույնպես ակտիվորեն 
մասնակցում է այս գործընթացին` փորձելով ապահովել իր առաջատար 
դիրքերը: 

Արտարժութային ռիսկ: Թողարկողն իրականացնում է ակտիվների ու 
պարտավորությունների արժութային ճեղքվածքի կառավարման 
հավասարակշռված ու ցածր ռիսկային քաղաքականություն: Այնուամենայնիվ, 
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ՀՀ դրամի փոխարժեքի հնարավոր էական արժեզրկումը հիմնական 
արժույթների նկատմամբ կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ Բանկի 
ֆինանսական ցուցանիշների վրա` վատթարացնելով արտարժութային վարկերի 
սպասարկման որակը, մեծացնելով պահուստավորումը և արդյունքում իջեցնելով 
Թողարկողի շահութաբերությունը:   

Ինֆլյացիոն կամ գնողունակության ռիսկ: Չնայած այն բանի, որ Բանկը 
ներդրել է բավականին ճկուն և արդյունավետ գնագոյացման համակարգ իր 
կողմից առաջարկվող ծառայությունների համար` պետք է նկատի ունենալ, որ, 
կախված Թողարկողի կողմից ծառայությունների գնային առաձգականության և 
եկամուտների առաձգականության բնութագրիչներից, Բանկի հասույթը կարող է 
նվազել ՀՀ-ում սպասվելիք գնաճի պայմաններում: 

Նորմատիվ և օրենսդրական դաշտի փոփոխություններ: Թողարկողը գործում 
է ՀՀ տնտեսության ամենավերահսկվող հատվածներից մեկում: Հնարավոր է, որ 
հաջորդող տարիների ընթացքում Բազել-3 ստանդարտների ներդրումը թե դրական 
և թե բացասական ազդեցություն ունենա Բանկի գործունեության ու ֆինանսական 
արդյունքների վրա: 

Աշխարհաքաղաքական ռիսկեր: Աշխարհաքաղաքական, տարածաշրջանային և 
ներքաղաքական իրավիճակի անբարենպաստ փոփոխությունների արդյունքում 
հնարավոր է առաջ գան այնպիսի բացասական գործոններ, որոնք կարող են 
անբարենպաստ ազդեցություն ունենալ ընդհանուր մակրոտնտեսական իրավիճակի 
վրա, որն իր հեթին կարող է մեծացնել չաշխատող վարկերի տեսակարար կշիռը, 
ավելացնել պահուստավորման ծախսերը ու իջեցնել Բանկի շահութաբերությունը: 

Վարկային ռիսկ: Վարկային ռիսկը ֆինանսական վնաս կրելու ռիսկն է, երբ 
փոխառուն կամ ֆինանսական գործիքի պայմանագրային կողմն ի վիճակի չի 
լինում կատարել իր պայմանագրային պարտականությունները Բանկի 
նկատմամբ: Բանկի չաշխատող վարկերի ու ակտիվների վերաբերյալ 
մանրամասն տեղեկություն ներայացված է Ազդագրին կից ֆինանսական 
հաշվետվություններում: Բանկի ղեկավարությունը փորձում է ներդնել վարկային 
ռիսկի կառավարման, սահմանափակման ու նվազեցման արդյունավետ 
մեխանիզմներ: 

Շուկայական ռիսկ: Շուկայական գործոնների ազդեցության ներքո Բանկի 
ներդրումների արժեքը կորցնելու ռիսկն է: Շուկայական ռիսկը ներառում է 
տոկոսադրույքների, գնային, արտարժույթի և կապիտալի գործիքների գնային 
ռիսկերը: Այս ռիսկի բացասական ազդեցությունը Բանկի ֆինանսական 
ցուցանիշների վրա նվազեցնելու համար Բանկի Ռիսկերի կառավարման 
կենտրոնը սահմանել Բանկի ռիսկի ախորժակի մեծությունը, մշակել է 
շուկայական ռիսկի սահմանաչափեր, դրանց հետևելու և պահպանելու 
վերահսկման արդյունավետ մեխանիզմներ: 

Տոկոսադրույքի ռիսկ: ֆինանսական գործիքների ապագա դրամական հոսքերի 
կամ դրանց իրական արժեքի հնարավոր փոփոխության ռիսկն է 
տոկոսադրույքների փոփոխման արդյունքում: Բանկը ենթակա է իր 
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ֆինանսական վիճակի և դրամական միջոցների հոսքերի վրա գերակայող 
շուկայական տոկոսադրույքների տատանումների ազդեցությանը: 

Իրացվելիության ռիսկ: Իրացվելիության ռիսկը ենթադրում է, որ Բանկը 
կունենա դժվարություններ ֆինանսական գործիքների հետ կապված 
պարտավորությունները կատարելիս, որոնք մարվում են դրամական միջոցների 
կամ մեկ այլ ֆինանսական ակտիվի միջոցով: Թողարկողն այս ռիսկը մեղմելու 
համար կիրառում է մի քանի գործիքներ, ինչպիսիք են` իրացվելի միջոցների 
(կանխիկ, պարտատոմսեր և այլ արագ իրացվելի ակտիվներ) բավարար 
մակարդակի մշտական պահպանումը Բանկում և ֆինանսական գործընկերների 
հետ առկա վարկային գծերի մատչելիության ապահովումը: 

2.2.2 Պարտատոմսերին առնչվող ռիսկերի համառոտ 
նկարագիրը 

Պարտատոմսերին առնչվող ռիսկերի համալիր նկարագրությանը ներդրողը 

կարող է ծանոթանալ Ազդագրի 3.1 մասում: 

Տոկոսադրույքի ռիսկ: Տնտեսությունում տոկոսադրույքների փոփոխությունը 

կարող է հանգեցնել ներդրողների կողմից Թողարկողի պարտատոմսերի 

նկատմամբ եկամտաբերության մակարդակի վերանայման` տոկոսադրույքների 

մակարդակի բարձրացումն այլ հավասար պայմաններում կարող է հանգեցնել 

պարտատոմսերի գնի անկմանը և հակառակը: 

Շուկայական ռիսկ: Երկրորդային շուկայում Թողարկողի պարտատոմսերի 

գինը և դրանց նկատմամբ պահանջարկը կարող են (կարճաժամկետ կամ 

երկարաժամկետ ժամանակամիջոցում) նվազել ներքին և միջազգային 

տնտեսություններում տնտեսական ցուցանիշների փոփոխությունների և/կամ 

նման փոփոխությունների սպասումների հետ կապված: 

Վարկային/դեֆոլտի ռիսկ: Ներդրողները ցանկացած թողարկողի 

կորպորատիվ պարտատոմսեր ձեռք բերելիս  իրենց վրա են վերցնում 

թողարկողի վարկային ռիսկը: 

Իրացվելիության ռիսկ: Թողարկողը պարտատոմսերի իրացվելիության 

բարձրացման համար վերջիններիս նախատեսում է օժտել որոշակի 

ներդրումային որակներով: Այնուամենայնիվ, Թողարկողը չի կարող 

երաշխավորել, որ իր կողմից թողարկված պարտատոմսերը դրանց 

շրջանառության ժամկետի ընթացքում ներդրողները ցանկացած պահի կարող 

են իրացնել կամ ձեռք բերել երկրորդային շուկայում (կարգավորվող շուկայում) 

իրենց համար ֆինանսապես շահավետ գնով: 

Վարկանիշի փոփոխության ռիսկ: Այլ հավասար պայմաններում պարտատոմսի 

գինը սովորաբար ուղղակի կախվածության մեջ է գտնվում Թողարկողի և/կամ 
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հենց պարտատոմսի վարկային ռիսկը նկարագրող 

վարկանիշից/վարկանիշներից (S&P, Moody’s, Fitch): Վարկանիշի իջեցման 

արդյունքում սովորաբար պարտատոմսի գինն ընկնում է կամ նույն է, որ 

պարտատոմսի եկամտաբերության աճի վերաբերյալ սպասումներ են 

ձևավորվում: 

2.3 Բանկի զարգացման միտումները 

Թողարկողի տնտեսական գործունեության զարգացման և ֆինանսական վիճակի փոփոխության միտումները (խորհրդի 

բացատրություններն այն գործոնների վերաբերյալ (կատարված դիտարկումներ, արտոնագրեր, լիցենզիաներ, իրականացված 

գործառնություններ, դատական հայցեր, սպասվող կազմակերպական փոփոխություններ և այլն), որոնք ունեցել են կամ ունենալու են էական 

ազդեցություն ընկերության ֆինանսական վիճակի և շահութաբերության վրա) 

2.3.1 Զարգացման միտումները 

Բանկի գործունեությունը նպատակաուղղվելու է որակապես նոր 

ծառայությունների տրամադրմանը, ակտիվային գործառնությունների 

հուսալիության բարձրացմանը և դրանով իսկ ներդրողների և ավանդատուների 

շահերի պաշտպանմանը: Բանկի կողմից շարունակվելու են շեշտադրվել 

մանրածախ և ՓՄՁ ուղղությունները՝ ապահովելով վարկային պորտֆելում 

դրանց տեսակարար կշռի շարունակական աճը: Բացի այդ, Բանկը 

նախատեսում է, որ գալիք տարիների ընթացքում մանրածախի մասնաբաժինը 

չպետք է նվազի: Նախատեսվում է ակտիվացնել նաև պլաստիկ քարտերով 

գործառնությունները, բանկ-հաճախորդ համակարգերի, ինտերնետ բանկինգի 

միջոցով հաճախորդների սպասարկումը, բրոքերային ծառայությունները:  

Հաճախորդների կառուցվածքի առումով Բանկը հիմնականում շեշտադրելու է 

տնային տնտեսությունների և փոքր ու միջին ձեռնարկությունների տեսակարար 

կշռի ավելացումը: Հիմնական թիրախ են հանդիսանալու Բանկի 

մասնաճյուղային ցանցի շրջանում տնտեսական ակտիվություն ունեցող 

հաճախորդները: Միևնույն ժամանակ, զարգացնելով հեռակա բանկային 

տեխնոլոգիաները, Բանկն իր ծառայություններն ավելի մատչելի կդարձնի ոչ 

ռեզիդենտների և հեռավոր շրջաններում բնակվողների համար: 

2.3.2 Դատական հայցեր, սպասվող փոփոխություններ 

Ընկերությունը ներգրաված չէ դատական, արբիտրաժային և (կամ) վարչական 

իրավական վարույթների մեջ, որոնք կարող են էական ազդել Ընկերության 

ֆինանսական վիճակի կամ շահութաբերության վրա և/կամ կարող են ունենալ 

կամ վերջերս ունեցել են էական ազդեցություն: 
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2.4 Աուդիտն իրականացնող անձինք և խորհրդատուներ 

Թողարկողի աուդիտն իրականացնող անձի և խորհրդատուների ինքնության մասին համառոտ տեղեկություններ 

Թողարկողի 2013թ-ի Ֆինանսական գործունեության աուդիտն իրականացրել է 

«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից: Բանկի 2014թ և 2015թ ֆինանսական 

գործունեության աուդիտն իրականացվել է «Էրնսթ ընդ Յանգ» ՓԲԸ-ի կողմից: 

2.5 Ղեկավարությունը և բաժնետերերը 

Թողարկողի կառավարման մարմնի անդամները, աշխատակիցները և խոշոր բաժնետերերը (կառավարմանը մարմնի անդամների անձանց 

անունը, ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնը, փորձառությունը, աշխատակիցների ընդհանուր թիվը, խոշոր բաժնետերերի անունը, 

ազգանունը, թողարկողի կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափը և այլն) 

Բանկի կանոնադրությամբ սահմանված են Բանկի կառավարման հետևյալ 

մարմինները՝ 

• Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովը` Բանկի կառավարման բարձրագույն 

մարմինը, 

• Տնօրենների Խորհուրդ, 

• Տնօրինությունը և Գլխավոր տնօրենը - Տնօրինության Նախագահը: 

2.5.1 Բանկի բաժնետերերը 

Սույն Ծրագրային Ազդագիրը կազմելու պահին Բանկի բաժնետերերն են եղել` 

• Ամերիա Գրուպը (Սի-Ուայ) - 79.3%  

• Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկ - 20.7% 

2.5.2 Բանկի խորհուրդը 

Սույն Ծրագրային Ազդագիրը կազմելու պահին Բանկի Խորհուրդը բաղկացած 

էր չորս անդամներից՝ նախագահ, մեկ անկախ անդամ և երկու անդամ, որոնց 

որակավորումը, ինչպես նաև փոխլրացնող փորձառությունն ու հմտություններն 

անմիջականորեն անդրադառնում են Խորհրդի արդյունավետության վրա: 

Անուն ազգանուն Զբաղեցրած պաշտոն Փորձառությունը 

Անդրեյ Մկրտչյան Խորհրդի նախագահ Ավելի քան 18 տարի 

Ռուբեն Վարդանյան Խորհրդի անդամ Ավելի քան 21 տարի 

Նուբար Աֆեյան Խորհրդի անդամ Ավելի քան 25 տարի 

Ռոբերտ ֆոն Ռեկովսկի Խորհրդի անկախ 
անդամ 

Ավելի քան 23 տարի 
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2.5.3 Բանկի տնօրինությունը 

Բանկի Տնօրինությունը կազված է 10 անդամներից` 

• Արտակ Հանեսյան՝ Տնօրինության նախագահ - Գլխավոր տնօրեն, 

• Տիգրան Ջրբաշյան` Տնօրինության անդամ, Զարգացման գծով տնօրեն, 

• Գոհար Խաչատրյան՝ Տնօրինության անդամ, Գլխավոր հաշվապահ, 

• Անդրանիկ Բարսեղյան` Տնօրինության անդամ, Ռիսկերի կառավարման 

կենտրոնի ղեկավար, 

• Գագիկ Սահակյան` Տնօրինության անդամ, Կորպորատիվ 

հաճախորդների գծով տնօրեն, 

• Սամվել Աղաբաբյան` Տնօրինության անդամ, Անվտանգության 

ծառայության ղեկավար, 

• Գևորգ Թառումյան՝ Տնօրինության անդամ, Գլխավոր տնօրենի տեղակալ, 

ֆինանսական տնօրեն, 

• Արման Բարսեղյան՝ Տնօրինության անդամ, Մանրածախ 

գործառնությունների գծով տնօրեն, 

• Արթուր Բաբայան` Տնօրինության անդամ, Առևտրային 

գործառնությունների գծով տնօրեն, 

• Բուրաստան Մովսիսյան` Տնօրինության անդամ, Տեխնոլոգիաների և 

գործառնությունների գծով տնօրեն: 

Բանկի աշխատակիցների միջին քանակը 2015թ.-ին 581 էր (2014` 590): 

2.6 Պարտատոմսերի հիմնական տվյալները 

Առաջարկվող կամ կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության համար նախատեսված արժեթղթերի հիմնական վիճակագրական 

տվյալները (արժեթղթերի տեսակը, քանակը, ընդհանուր ծավալը, անվանական արժեքը, արժույթը, տոկոսադրույքը, նպատակը, սպասվող 

ժամանակացույցը և միջոցների օգտագործման նախատեսվող ուղիները և այլն) 

Թողարկվող պարտատոմսերն անվանական են, ոչ փաստաթղթային, 

անբաժանելի են և փոխարկելի չեն, իսկ տոկոսային վճարումները կատարվելու 

են արժեկտրոնների միջոցով: 

Թողարկվող պարտատոմսերը տեղաբաշխվում և մարվում են ԱՄՆ դոլարով, իսկ 

դրանց դիմաց արժեկտրոնային վճարումներ կատարվում են ՀՀ դրամով 

արժեկտրոնների վճարման օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա համար 

ՀՀ ԿԲ կողմից ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հրապարակված պաշտոնական 

փոխարժեքով: 
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Թողարկման (առաջարկի) ընդհանուր ծավալը կազմելու է առավելագույնը 

50,000,000 (հիսուն միլիոն) ԱՄՆ դոլար: 

Տեղաբաշխվող (վաճառվող) պարտատոմսերի քանակը որոշվելու է 

համապատասխան Թողարկման ծավալի ու անվանական արժեքի:  

Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը կազմում է 100 (հարյուր) ԱՄՆ դոլար: 

Պարտատոմսերի մարման օրը ենթակա է որոշման Բանկի Տնօրինության 

կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 

5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: 

Պարտատոմսերի դիմաց նախատեսվող արժեկտրոնային եկամուտների 

վճարման պարբերականությունը  ենթակա է որոշման Բանկի Տնօրինության 

կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 

5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ:  

Տարեկան արժեկտրոնի մեծությունը մինչև հարկերը վճարելը ենթակա է 

որոշման Բանկի Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման 

սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: 

2.7 Պարտատոմսերի առաջարկի ծրագրի 

համակողմանի նկարագիրը  

Արժեթղթերի տեղաբաշխման գործընթացի համառոտ նկարագիրը 

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը սկսելու և ավարտելու օրը ենթակա է որոշման 

Բանկի Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող 

ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ:  

Պարտատոմսերի ձեռքբերման գործընթացի մանրամասները և վաճառքի 

պայմանները ենթակա են հաստատման Բանկի Տնօրինության կողմից 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 

աշխատանքային օր առաջ: 

2.8 Վերջնական պայմանների հրապարակման ձևը 

Ծրագրային ազդագրի գրանցումից հետո արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական պայմանների 

հրապարակման մեթոդը, ընդ որում, եթե ծրագրային ազդագրի գրանցման պահին թողարկողը դեռևս չի որոշել թողարկման վերջնական 

պայմանների հրապարակման մեթոդը, նշվում է, թե հասարակությունը ինչպես և երբ կարող է տեղեկություններ ստանալ այդ մասին. 

Պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, շրջանառության ու մարման 

վերջնական պայմանները ենթակա են որոշման Բանկի Տնօրինության կողմից 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 

աշխատանքային օր առաջ:  
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Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման 

վերջնական պայմանները ՀՀ ԿԲ են ներկայացվում և հրապարակվում 

հրապարակային առաջարկի վերաբերյալ հայտարարության հրապարակումից 

առնվազն 2 (երկու) օր առաջ:  

Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման վերջնական պայմանները Թողարկողը 

պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային կայքում: 

2.9 Այլ տեղեկություններ 

Այլ էական տեղեկություններ ըստ թողարկողի հայեցողության, որոնք նշված չեն նախորդ կետերում (Թողարկողի կանոնադրության և այլ 

պաշտոնական փաստաթղթերի կարևոր դրույթներ, փորձագիտական եզրակացություններ, կարևոր համաձայնագրեր, կանոնադրությանը և 

պաշտոնական այլ փաստաթղթերին հղումներ և այլն) 

2015թ. ընթացքում Ամերիաբանկը և Վերակառուցման ու Զարգացման 

Եվրոպական Բանկը (EBRD) կնքեցին 30 մլն ԱՄՆ դոլարի բաժնետիրական 

կապիտալի ներգրավման պայմանագիր, որից 30մլն ԱՄՆ դոլարը ներդրվեց 

2015-ի դեկտեմբեր ամսին, իսկ մնացած 10 մլն ԱՄՆ դոլարը ենթակա է 

ավելացման համակարգում Բանկի կոնսոլիդացիոն ծրագրերի իրականացմանն 

աջակցելու համար: 

2.10 Ամփոփ ֆինանսական տվյալներ 

Ստորև ներկայացվում են Բանկի 2013-2015թթ ամփոփ ֆինանսական 

տվյալները` 

Ցուցանիշի անվանումը  
(հազար ՀՀ դրամ) 

2015 
(աուդիտ 
անցած) 

2014 
(աուդիտ 
անցած) 

2013 
(աուդիտ 
անցած) 

Զուտ շահույթ շահութահարկի ծախսի 
նվազեցումից հետո 

4,815,102 7,148,870 6,057,188 

Սեփական կապիտալի միջին մեծություն 46,698,234  40,125,897  38,529,771  

Սեփական կապիտալի շահութաբերություն (ROE) 10.31% 17.82% 15.72% 

     

Զուտ շահույթ շահութահարկի ծախսի 
նվազեցումից հետո 

4,815,102 7,148,870 6,057,188 

Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն 421,155,680  343,304,867  312,991,594  

Ակտիվների շահութաբերություն (ROA) 1.14% 2.08% 1.94% 

     

Զուտ շահույթ շահութահարկի ծախսի 
նվազեցումից հետո 

4,815,102  7,148,870 6,057,188 

Գործառնական եկամուտ 21,090,371 20,053,293 16,212,080 

Զուտ շահույթի մարժա (NPM) 22.83% 35.65% 37.36% 

     

Գործառնական եկամուտ 21,090,371 20,053,293 16,212,080 

Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն 421,155,680  343,304,867  312,991,594  
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Ցուցանիշի անվանումը  
(հազար ՀՀ դրամ) 

2015 
(աուդիտ 
անցած) 

2014 
(աուդիտ 
անցած) 

2013 
(աուդիտ 
անցած) 

Ակտիվների օգտագործման գործակից (AU) 5.01% 5.84% 5.18% 

     

Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն 421,155,680  343,304,867  312,991,594  

Սեփական կապիտալի միջին մեծություն 46,698,234  40,125,897  38,529,771  

Սեփական կապիտալի մուլտիպլիկատոր (EM) 9.02  8.56  8.12  

     

Զուտ տոկոսային եկամուտ 14,753,986 14,625,260 12,054,549 

Եկամտաբեր ակտիվների միջին մեծություն 318,442,515  241,126,406  193,502,262  

Զուտ տոկոսային մարժա (NIM) 4.6% 6.1% 6.2% 

     

Տոկոսային եկամուտ 35,733,246 27,711,993 23,164,643 

Եկամտաբեր ակտիվների միջին մեծություն 318,442,515  241,126,406  193,502,262  

Եկամտաբեր ակտիվների եկամտաբերություն 11.2% 11.5% 12.0% 

     

Տոկոսային ծախսեր 20,979,260 13,086,733 11,110,094 

Պարտավորություններ, որոնց գծով կատարվում 
են տոկոսային ծախսեր 

371,498,774  300,690,635  271,906,888  

Ծախսատարություն այն պարտավորությունների, 
որոնց գծով կատարվում են տոկոսային ծախսեր 

5.6% 4.4% 4.1% 

     

Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի 
նվազեցումից հետո 

4,815,102 7,148,870 6,057,188 

Բաժնետոմսերի միջին կշռված թիվը 82,118  79,524  79,524  

Զուտ շահույթ մեկ բաժնետոմսի հաշվով (EPS) 58.64 89.90 76.17 

     

Սպրեդ 5.6% 7.1% 7.9% 

ԱՄՓՈՓ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐ* 

* Ֆինանսական գործակիցների հաշվարկման բանաձևերը ներկայացված են 

Հավելված 3-ում: 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՂԻՆ 

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԸ ՊԵՏՔ Է ԴԻՏՎԻ ՈՐՊԵՍ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ 

ԱԶԴԱԳՐԻ ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ:  

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԱՆԵԼՈՒ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԵՏՔ Է ՀԻՄՆՎԱԾ 

ԼԻՆԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ ՎՐԱ: 
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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ 

ԱՆՁՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹՈՒՄ ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿԱՄ 

ԱՊԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ԼԻՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՄԱՍՈՎ) ԿՐՈՒՄ Է 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ԵԹԵ ԱՅՆ 

ՈՉ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՊԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ Է 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ ՄՅՈՒՍ ՄԱՍԵՐԻ ՀԵՏ 

ԴԻՏԱՐԿԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: 
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ՄԱՍ 3 ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

3.1 Ռիսկային գործոններ 

Այն ռիսկային գործոնները, որոնք անհրաժեշտ են առաջարկվող (կարգավորվող շոււկայում առևտրին թույլատրվող) արժեթղթերի 

շուկայական ռիսկը գնահատելու համար: 

Տոկոսադրույքի ռիսկ: Տնտեսությունում տոկոսադրույքների փոփոխությունը 

կարող է հանգեցնել ներդրողների կողմից Թողարկողի պարտատոմսերի 

նկատմամբ եկամտաբերության մակարդակի վերանայման, ընդ որում 

ընդունված է համարել, որ այլ հավասար պայմաններում պարտատոմսերի 

երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի գները գտնվում են հակադարձ 

կախվածության մեջ տոկոսադրույքների մակարդակից, այսինքն 

տոկոսադրույքների մակարդակի բարձրացումն այլ հավասար պայմաններում 

կարող է հանգեցնել պարտատոմսերի գնի անկմանը և հակառակը: 

Շուկայական ռիսկ: Երկրորդային շուկայում Թողարկողի պարտատոմսերի 

գինը և դրանց նկատմամբ պահանջարկը կարող են (կարճաժամկետ կամ 

երկարաժամկետ ժամանակամիջոցում) նվազել ներքին և միջազգային 

տնտեսություններում տնտեսական ցուցանիշների փոփոխությունների և/կամ 

նման փոփոխությունների սպասումների հետ կապված: Ներդրողը պետք է 

հաշվի առնի, որ արժեթղթերի գները շուկայում կարող են տատանվել և 

ժամանակի ընթացքում կարող են իջնել և/կամ բարձրանալ: Միևնույն ժամանակ 

ներդրողը պետք է հաշվի առնի, որ, անկախ շուկայական պայմանների 

փոփոխություններից և սպասումներից, Թողարկողի կողմից վճարվող 

անվանական արժեկտրոնների վճարման և պարտատոմսի անվանական 

գումարի մարման մեծությունները, արտահայտված թողարկման արժույթով, չեն 

փոփոխվում: 

Վերաներդրման ռիսկ: Այն բոլոր ներդրողները, ովքեր Թողարկողի 

պարտատոմսերը ձեռք կբերեն ձեռք բերման գործարքով սահմանված մինչև 

մարումը եկամտաբերությունն ապահովելու ու ստանալու համար, պետք է նկատի 

ունենան, որ իրենց վրա են վերցնում վերաներդրման ռիսկ, որը 

պայմանավորված է Թողարկողի պարտատոմսերից պարբերաբար ստացվող 

արժեկտրոնային եկամուտների առնվազն համարժեք եկամտաբերությամբ 

(ձեռք բերման/գնման գործարքով սահմանված մինչև մարումը 

եկամտաբերությամբ) ներդրում կատարելու հնարավարությունների 

հավանական բացակայությամբ: Հավանական է, որ վերաներդրման ռիսկը 

ներդրումային որոշում կայացնելու գործընթացում էական գործոն չի 
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հանդիսանա ընթացիկ կամ կարճաժամկետ (մեկ արժեկտրոնային 

ժամանակամիջոցից ոչ ավել) ներդրումային հորիզոն ունեցող ներդրողների 

համար: 

Վարկային/դեֆոլտի ռիսկ: Ներդրողները ցանկացած թողարկողի 

կորպորատիվ պարտատոմսեր ձեռք բերելիս (ապահովված պարտատոմսերի 

դեպքում ավելի քիչ) իրենց վրա են վերցնում թողարկողի վարկային ռիսկը, որը 

կապված է ապագայում թողարկողի հնարավոր ֆինանսական վիճակի 

վատթարացման, արժեկտրոնային վճարումներ իրականացնելու կամ 

պարտատոմսերը իրենց անվանական արժեքով մարման անհնարինության և 

հավանական սնանկացման հետ: 

Իրացվելիության ռիսկ: Թողարկողը պարտատոմսերի իրացվելիության 

բարձրացման համար վերջիններիս նախատեսում է օժտել որոշակի 

ներդրումային որակներով (թողարկողի վարկանիշ, պարբերական 

արժեկտրոնային վճարումներ, մրցակցային եկամտաբերություն, ցուցակում և 

առևտրին թույլատվություն կարգավորվող շուկայում, ինչպես նաև շուկա 

ստեղծող ընկերության կամ ընկերությունների հետ համապատասխան 

պայմանագրի կնքման բանակցությունների վարում): Այնուամենայնիվ, 

Թողարկողը չի կարող երաշխավորել, որ իր կողմից թողարկված 

պարտատոմսերը դրանց շրջանառության ժամկետի ընթացքում ելնելով 

տնտեսական միջավայրի բացասական փոփոխություններից  և/կամ 

ֆինանսական շուկայի անբարենպաստ միտումներից ներդրողները ցանկացած 

պահի կարող են իրացնել կամ ձեռք բերել երկրորդային շուկայում 

(կարգավորվող շուկայում) իրենց համար ֆինանսապես շահավետ գնով: 

Արտարժութային ռիսկ: Թողարկվող պարտատոմսերն արտահայտված են ԱՄՆ 

դոլարով և հետևապես նեդրումները և ներդրումների ետ ստացումը 

(պարտատոմսերի ձեռք բերման/մարման դիմաց ստացվող գումարներ) 

իրականացվելու են ԱՄՆ դոլարով: Ուստի, այս իմաստով արտարժութային 

ռիսկն առկա է այն ներդրողների մոտ, ովքեր իրենց դրամական միջոցները սույն 

պարտատոմսերում ներդրումներ կատարելու նպատակով ստիպված կլինեն 

իրենց ֆինանսական միջոցները փոխարկել այլ արժույթներից ԱՄՆ դոլարի: 

Արտարժութային ռիսկ է առաջանում նաև արժեկտրոնների վճարման 

առնչությամբ, քանի որ արժեկտրոնը հաշվարկվում է արժեկտրոնների 

հաշվարկման օրվա նախորդ օրը ՀՀ ԿԲ հրապարակած փոխարժեքի հիման 

վրա, իսկ վճարումը տեղի է ունենում հաջորդ օրը, և մեկ օրվա մեջ հնարավոր է 

տեղի ունենա փոխարժեքի տատանում: 

Ինֆլյացիոն կամ գնողունակության ռիսկ: ԱՄՆ դոլարով արտահայտված 

գնաճի առկայության պարագայում, ինչպես նաև կախված ԱՄՆ դոլարով 



 

Էջ 22 
   

արտահայտված գնաճի տեմպից, Թողարկողի կողմից իր պարտատոմսերի 

դիմաց առաջարկվող անվանական արժեկտրոնային եկամտաբերությունը 

գնահատելիս ներդրողները պետք է հաշվի առնեն, որ իրական 

եկամտաբերությունը կարող է լինել ավելի ցածր (ԱՄՆ դոլարով արտահայտված 

գնաճի չափով) անվանական արժեկտրոնային եկամտաբերությունից: 

 

Վարկանիշի փոփոխության ռիսկ: Այլ հավասար պայմաններում պարտատոմսի 

գինը սովորաբար ուղիղ կախվածության մեջ է գտնվում Թողարկողի և/կամ հենց 

պարտատոմսի վարկային ռիսկը նկարագրող վարկանիշից/վարկանիշներից 

(S&P, Moody’s, Fitch): Վարկանիշի իջեցման արդյունքում սովորաբար 

պարտատոմսի գինն ընկնում է կամ նույնն է, որ պարտատոմսի 

եկամտաբերության մեծության նկատմամբ սպասումները բարձրանում են: 

3.2 Հիմնական տեղեկատվություն 

Առաջարկի նպատակը և, հնարավորության դեպքում, հնարավոր ներգրավվող զուտ գումարների մեծությունը՝ բաժանված ըստ 

օգտագործման նախատեսվող ուղղությունների: Այդ ուղղությունները պետք է դասակարգել ըստ առաջնահերթության: Այստեղ զուտ գումար 

ասելով հասկանում ենք հավաքագրված համախառն գումարի և այդ գումարները հավաքագրելու համար կատարված ծախսերի 

տարբերությունը: 

Բանկի կողմից պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման նպատակն է 

միջոցների ներգրավումը, որոնք ուղղվելու են միջնաժամկետ վարկերի 

տրամադրմանը, սակայն միևնույն ժամանակ Բանկն այս թողարկմամբ 

նպատակ ունի հասնելու հաշվեկշռի պասիվային մասի կառավարման 

արդյունավետության բարձրացմանը, հնարավոր ավանդատուների բազայի 

ընդլայնմանը և տարատեսականացմանը (դիվերսիֆիկացիա), նախքան Բանկի 

առաջնային հանրային տեղաբաշխումը (IPO) Լոնդոնի ֆոնդային բորսա և/կամ 

ՆԱՍԴԱՔ ՕԷմԷքս Արմենիա հարթակներում հնարավոր ներդրողներին Բանկի 

ներդրումային գործիքների հետ ծանոթացմանը, Բանկի վարկային ռիսկի 

վերաբերյալ տեղեկատվության տարածմանը հնարավոր ներդրողների լայն 

շրջանակում։ 

Բանկի կողմից երկար տարիներ շարունակ իրականացվել է ֆինանսավորման 

աղբյուրների տարատեսականացման (դիվերսիֆիկացիա) գործուն 

քաղաքականություն, որի նպատակն է եղել բանկի համար ապահովել մեկ 

ֆինանսավորողի կամ մի քանի ֆինանսավորողների խմբի ռիսկի նվազեցումը, 

հաշվեկշռի երկարաժամկետ պարտավորությունների մասի ֆինանսավորման 

կայուն ենթակառուցվածքների ու հարմոնիկ գործարար հարաբերությունների 

ստեղծումը: 
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3.2.1 Վերջնական պայմանների հրապարակման ձևը 

Ծրագրային ազդագրի գրանցումից հետո արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական պայմանների 

հրապարակման մեթոդը, ընդ որում, եթե ծրագրային ազդագրի գրանցման պահին թողարկողը դեռևս չի որոշել թողարկման վերջնական 

պայմանների հրապարակման մեթոդը, նշվում է, թե հասարակությունը ինչպես և երբ կարող է տեղեկություններ ստանալ այդ մասին. 

Պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, շրջանառության ու մարման 

վերջնական պայմանները ենթակա են որոշման Բանկի Տնօրինության կողմից 

պարտատոմսերի  տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 

(հինգ) աշխատանքային օր առաջ:  

Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման 

վերջնական պայմանները ՀՀ ԿԲ են ներկայացվում և հրապարակվում 

հրապարակային առաջարկի վերաբերյալ հայտարարության հրապարակումից 

առնվազն 2 (երկու) օր առաջ: 

Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման վերջնական պայմանները Թողարկողը 

պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային կայքում: 

3.3 Պարտատոմսերի վերաբերյալ տեղեկատվություն  

3.3.1 Արժեթղթերի տեսակը և դասը 

Արժեթղթերի տեսակը և դասը, ներառյալ արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN) կամ այլ նմանատիպ տարբերակիչ ծածկագիր 

(առկայության դեպքում)  

Թողարկվող պարտատոմսերն անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր 

են, անբաժանելի են և փոխարկելի չեն: Թողարկվող պարտատոմսերը դեռևս 

չունեն տարբերակիչ ծածկագիր: 

3.3.2 Երկիրը 

Երկիրը, որի օրենսդրության համաձայն թողարկվել են տվյալ արժեթղթերը  

Պարտատոմսերը թողարկվելու են ՀՀ տարածքում` համաձայն ՀՀ 

օրենսդրության և ենթաօրենսդրական ակտերի: Վեճերի և դատական 

գործընթացների առկայության դեպքերում վերջիններս կարգավորվելու են ՀՀ 

օրենսդրության համաձայն: 

3.3.3 Արժեթղթերի ձևը 

Արժեթղթերի ձևը (փաստաթղթային կամ ոչ փաստաթղթային): Ոչ փաստաթղթային արժեթղթերի դեպքում պետք է նշել այն անձի 

անվանումը, որը վարում է այդ ոչ փաստաթղթային արժեթղթերի ռեեստրը  

Թողարկված պարտատոմսերը ոչ փաստաթղթային են, իսկ պարտատոմսերի 

սեփականատերերի/անվանատերերի ռեեստրը կվարի «Հայաստանի 

Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ը (ՀՀ, ք. Երևան 0010, Մհեր Մկրտչյան 

5Բ, հեռ.՝ +(37410) 589151, +(37410) 543321)` ըստ «Հայաստանի Կենտրոնական 

Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ի (այսուհետ` Դեպոզիտարիա) համապատասխան 

կանոնների, ընթացակարգերի: 



 

Էջ 24 
   

3.3.4 Արժեթղթի անվանական արժեքը և քանակը 

Արժեթղթի անվանական արժեքը և քանակը (առկայության դեպքում)  

Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը կազմում է 100 (հարյուր) ԱՄՆ դոլար: 

Թողարկվելիք և տեղաբաշխվող (վաճառվող) պարտատոմսերի քանակը 

կհաշվարկվի համապատասխան Թողարկման ծավալի ու անվանական արժեքի: 

3.3.5 Թողարկման արժույթը 

Թողարկման արժույթը ԱՄՆ դոլարն է: 

3.3.6 Պարտատոմսերի դասակարգման մասին 

տեղեկատվություն 

Առաջարկվող (կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրվող) արժեթղթերի դասակարգման մասին տեղեկատվություն` թողարկողի 

պարտավորությունների մարման հերթականության տեսանկյունից (ստորադասությունը): Ներկայացնել նաև տեղեկատվություն այն մասին, 

թե ինչ պայմանների դեպքում է հնարավոր այդ արժեթղթերի վերադասակարգումը 

Համաձայն ՀՀ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային 

ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական 

ընկերությունների սնանկության մասին օրենքի` Թողարկողի լուծարման 

դեպքում նրա պարտատերերի պահանջները բավարարվում են հետևյալ 

հերթականությամբ` 

• առաջին` ադմինիստրացիայի, լուծարային կառավարչի կողմից օրենքով 

սահմանված լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ և 

հիմնավորված ծախսերը, այդ թվում` աշխատավարձը` ՀՀ ԿԲ-ի խորհրդի 

կողմից հաստատված նախահաշվի շրջանակներում. 

• երկրորդ` այն պարտատերերի պահանջները, որոնք Բանկին վարկ, 

փոխառություն են տրամադրել կամ Բանկում ավանդ են ներդրել կամ 

բանկային հաշվին դրամական միջոցներ են մուտքագրել Բանկում 

ադմինիստրացիա նշանակվելուց հետո, բացառությամբ պարտատիրոջ և 

ՀՀ ԿԲ-ի միջև կնքված պայմանագրով սահմանված դեպքերի. 

• երրորդ` ՀՀ և օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև 

քաղաքացիություն չունեցող անձանց ՀՀ դրամով բանկային ավանդները 

և բանկային հաշիվներին առկա մնացորդները` մինչև 10 միլիոն դրամի 

չափով, իսկ արտարժութային ավանդների (հաշիվների) դեպքում` 5 

միլիոն դրամին համարժեք չափով, ընդ որում` բանկի նկատմամբ 

ունեցած պահանջի գումարը 10 միլիոն դրամը (պահանջը արտարժույթով 

արտահայտված լինելու դեպքում` 5 միլիոն դրամին համարժեք չափը) 

գերազանցելու դեպքում, տվյալ անձի` մինչև 10 միլիոն դրամի չափով 

(պահանջը արտարժույթով արտահայտված լինելու դեպքում` 5 միլիոն 

դրամին համարժեք չափով) պահանջը բավարարվում է երրորդ հերթով, 

իսկ այդ գումարը գերազանցող պահանջը` չորրորդ հերթով: 
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• չորրորդ` բանկի այլ պարտավորությունները, ներառյալ` Ավանդների 

հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից հատուցման 

կազմակերպման հետ կապված ծախսերը, բացառությամբ երկրորդ 

հերթում ընդգրկված բանկային ավանդների և բանկային հաշիվների 

մնացորդների. 

• հինգերորդ` պետական բյուջեի և համայնքների բյուջեների նկատմամբ 

բանկի պարտավորությունները, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ 

պարտադիր վճարումները. 

• վեցերորդ` ստորադաս փոխառություններից բխող պահանջները. 

• յոթերորդ` բանկի մասնակիցների պահանջները: 

Թողարկողի կողմից առաջարկվող պարտատոմսերի սեփականատերերի 

յուրաքանչյուր հերթի պահանջները բավարարվում են նախորդ հերթի 

պահանջները լրիվ բավարարվելուց հետո: 

Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու 

մասին ՀՀ օրենքի և նույն օրենքի հիման վրա ընդունված իրավական այլ 

ակտերի իմաստով բանկի թողարկած անվանական արժեթղթերով, տվյալ 

դեպքում` Պարտատոմսերով, ֆիզիկական անձանցից (այդ թվում՝ անհատ 

ձեռնարկատերերից), ներգրավված դրամական միջոցները համարվում են 

բանկային ավանդ, որոնց հատուցումը երաշխավորված է նույն օրենքով 

սահմանված կարգով և պայմաններով, հետևյալ չափերով`  

• եթե Ներդրողն անվճարունակ բանկում ունի միայն դրամային 

Պարտատոմսեր, ապա երաշխավորված դրամական միջոցների 

չափը տասը միլիոն ՀՀ դրամ է.  

• եթե Ներդրողն անվճարունակ բանկում ունի միայն արտարժութային 

Պարտատոմսեր, ապա երաշխավորված դրամական միջոցների 

չափը հինգ միլիոն ՀՀ դրամ է.  

• եթե Ներդրողն անվճարունակ բանկում ունի դրամային և 

արտարժութային Պարտատոմսեր, և դրամային Պարտատոմսերի 

գումարը հինգ միլիոն ՀՀ դրամից ավելի է, ապա երաշխավորվում է 

միայն դրամային Պարտատոմսերի գումարը` մինչև տասը միլիոն ՀՀ 

դրամով.  

• եթե Ներդրողն անվճարունակ բանկում ունի դրամային և 

արտարժութային Պարտատոմսեր, և նրա դրամային 

Պարտատոմսերի գումարը պակաս է հինգ միլիոն ՀՀ դրամից, ապա 

երաշխավորվում է դրամային Պարտատոմսերի գումարն 

ամբողջությամբ և արտարժութային Պարտատոմսերի գումարը` հինգ 
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միլիոն դրամի և հատուցված դրամային Պարտատոմսերի 

տարբերության չափով: 

Ներդրողի` նույն բանկում ունեցած բոլոր դրամային ավանդները, ներառյալ` 

Պարտատոմսերում ներդրումները համարվում են մեկ ավանդ, բացառությամբ 

չերաշխավորված ավանդների և ավանդատուի` նույն բանկում ունեցած բոլոր 

արտարժութային ավանդները համարվում են մեկ ավանդ, բացառությամբ 

չերաշխավորված ավանդների:  

Երաշխավորված ավանդի հատուցման ենթակա գումարը հաշվարկելիս առաջին 

հերթին հաշվարկվում են դրամային ավանդները, իսկ երկրորդ հերթին` 

արտարժութային ավանդները:  

Երաշխավորված ավանդների հատուցման դեպք (այսուհետ` հատուցման դեպք) 

է համարվում «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային 

ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական 

ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ oրենքով սահմանված կարգով 

բանկին անվճարունակ ճանաչելը և ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշմամբ բանկի կողմից 

oրենքով և պայմանագրերով սահմանված ժամկետներում ավանդները 

վերադարձնելն ի վիճակի չլինելու փաստը հաստատելը կամ «Բանկերի, 

վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, 

ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների 

սնանկության մասին» ՀՀ oրենքով սահմանված կարգով բանկին սնանկ 

ճանաչելը (այսուհետ` բոլոր դեպքերի համար` անվճարունակ բանկ): 

Պարտատոմսերի վերադասակարգում կարող է տեղի ունենալ նոր արժեթղթերի 

թողարկման դեպքում, եթե դրանք համարվելու են վերադաս, այն էլ միայն այն 

մասով, որը չի վերաբերվում ավանդների երաշխավորման հիմնադրամին: 

3.3.7 Արժեթղթերից բխող իրավունքները 

Արժեթղթերից բխող իրավունքների նկարագրությունը (ներառյալ` իրավունքների սահմանափակումները) և այդ իրավունքների 

իրականացման գործընթացը, 

Պարտատոմսերի թողարկման մասին որոշմամբ սահմանվել են 

պարտատոմսերից բխող հետևյալ իրավունքները` 

1) ստանալ պարտատոմսերով նախատեսված արժեկտրոնային 

եկամուտները և մարման գումարը` ըստ Ազդագրով սահմանված 

կարգի: Արժեկտրոնային եկամտի ստացման և շրջանառության 

ժամկետի վերջում պարտատոմսերի մարման գումարի ստացման 

իրավունքի իրականացման համար ներդրողներից լրացուցիչ 

գործողությունների կատարում չի պահանջվում և արժեկտրոնային 
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եկամուտը/պարտատոմսի մարման գումարը փոխանցվում է 

ներդրողի բանկային հաշվին Թողարկողի կողմից, 

2) Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի արժեկտրոնները և/կամ 

մարման գումարը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում 

ձեռնարկել պարտատոմսերի սեփականության իրավունքից բխող 

իր պահանջների բավարարման ուղղությամբ օրենքով թույլատրվող 

գործողություններ, 

3) գրավադրել պարտատոմսերն օրենքով սահմանված կարգով, 

4) իր ցանկությամբ օտարել պարտատոմսերը ֆոնդային բորսայում 

(ցուցակված և առևտրին թույլատրված լինելու դեպքում) կամ 

արտաբորսայում` օրենքով սահմանված կարգով, ընդ որում 

ներդրողները պետք է հաշվի առնեն, որ ՀՀ օրենսդրությամբ չի 

թույլատրվում կարգավորվող շուկայից (ֆոնդային բորսա) դուրս 

վաճառել կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված 

կորպորատիվ արժեթղթեր, բացառություն են կազմում. 

o ՀՀ ԿԲ կողմից կնքվող գործարքները, դրանք ՀՀ  ԿԲ և ֆին. 

շուկայի մասնագիտացված ընկերությունների միջև հնարավոր 

գործարքներն են, 

o թողարկողի կողմից իր թողարկած արժեթղթերի հետգնման 

կամ ձեռքբերման գործարքները: 

Միաժամանակ, պարտատոմսի սեփականատերը պարտավոր է 

պարտատոմսերի թողարկման պայմաններով սահմանված ժամկետներում 

իրականացնել պարտատոմսերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գումարների 

փոխանցում համապատասխան բանկային հաշվին, կատարել պարտատոմսերի 

ձեռքբերումից, օտարումից և այլ գործողություններից ծագող դրամային և ոչ 

դրամային ցանկացած պարտավորություն, ինչպես նաև կրել օրենքով 

նախատեսված այլ պարտականություններ: 

3.3.8 Անվանական տոկոսադրույքը և վճարման 

պայմանները 

Անվանական տոկոսադրույքը և այդ տոկոսների վճարման պայմանները, մասնավորապես, տոկոսների վճարման պարբերականությունը, 

կոնկրետ օրերը (օրերի հաշվարկման կարգը), տոկոսի ստացման հայտերի ներկայացման թույլատրելի ժամանակահատվածը և մայր 

գումարի վերադարձման կարգը: Եթե տոկոսադրույքը ֆիքսված չէ (փոփոխուն է), ապա` ներկայացնել տեղեկատվություն, թե ինչ ցուցանիշից 

(դրա փոփոխությունից) է կախված տոկոսադրույքի մեծությունը, և որտեղ կարելի է ստանալ այդ ցուցանիշի (դրա փոփոխության) մասին 

տեղեկատվություն: Այս դեպքում պետք է նաև նկարագրել, թե շուկայական ինչպիսի պայմաններ կարող են ազդել այդ ցուցանիշների վրա, 

ինչպես նաև այն մասին, թե ով է իրականացնելու այդ փոփոխուն տոկոսադրույքի հաշվարկը 

Պարտատոմսերի դիմաց հաշվարկվելու և վճարվելու է արժեկտրոնային 

անվանական եկամուտ, որը ենթակա է որոշման Բանկի Տնօրինության կողմից 
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պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 

աշխատանքային օր առաջ: 

Պարտատոմսերի դիմաց նախատեսվող արժեկտրոնային անվանական 

եկամուտների վճարման պարբերականությունը  ենթակա է որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող 

ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: 

Պարտատոմսերի դիմաց նախատեսվող արժեկտրոնային եկամուտը 

հաշվարկվելու է ԱՄՆ դոլարով, սակայն ներդրողներին վճարվելու է ՀՀ դրամով, 

վճարման օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա համար ՀՀ ԿԲ կողմից ԱՄՆ 

դոլարի նկատմամբ հրապարակված պաշտոնական փոխարժեքով: 

Արժեկտրոնների հաշվարկման օրերը ենթակա են որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող 

ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ:  

Արժեկտրոնները պարտատոմսերի սեփականատերերին և/կամ 

անվանատերերին վճարվելու (մարվելու) են արժեկտրոնների հաշվարկման օրը: 

Եթե հաշվարկման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա արժեկտրոնի վճարման 

(մարման) օր է համարվում դրան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: 

Արժեկտրոնները (տոկոսագումարները) ստանալու իրավունք ունեն 

պարտատոմսերի արժեկտրոնների հաշվարկման օրվան նախորդող 

աշխատանքային օրը Դեպոզիտարիայի աշխատանքային օրվա ավարտի 

դրությամբ պարտատոմսերի սեփականատերերի/անվանատերերի ռեեստրում 

գրանցված անձինք (սեփականատերերը կամ անվանատերերը): 

Թողարկողը արժեկտրոնների մարման (վճարման) օրը պարտատոմսերի 

սեփականատերերի և/կամ անվանատերերի ռեեստրի հիման վրա 

պատրաստում է տեղեկանք պարտատոմսերի արժեկտրոնների գումարներ 

ստանալու իրավունք ունեցող անձանց (սեփականատերեր կամ անվանատերեր) 

վերաբերյալ` ներառյալ արժեկտրոնների գումարի փոխանցման համար 

անհրաժեշտ տվյալները: 

Արժեկտրոնային վճարումների համար նախատեսվող գումարներն 

անվանատերերին և/կամ սեփականատերերին վճարվում են մինչև 10 ՀՀ դրամ 

ճշտությամբ (ընդ որում կլորացումը իրականացվում է թվաբանական կլորացման 

կանոններին համաձայն՝ մինչև ամենամոտ ամբողջ տասնավոր թիվը): 

Թվաբանական կլորացման կանոնի ներքո հարկ է հասկանալ կլորացման այն 

մեթոդը, որի դեպքում միավորի ամբողջ թիվը չի փոխվում, եթե կլորացման 

ենթակա տասնորդական միավորը հավասար է 0-ից 4-ի, և փոխվում է՝ 
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մեծանալով մեկ միավորով, եթե կլորացման ենթակա տասնորդական միավորը 

հավասար է 5-ից 9-ի:  

Թողարկողը արժեկտրոնի գումարները վճարելու է անկանխիկ ձևով` 

պարտատոմսերի սեփականատերերի և/կամ անվանատերերի ռեեստրում 

նշված բանկային հաշիվներին փոխանցելու միջոցով: Պարտատոմսերի 

սեփականատերերի և/կամ անվանատերերի ռեեստրում նշված բանկային 

հաշվեհամարների ճիշտ չլինելու դեպքում Բանկը հարցում է ուղարկում 

Դեպոզիտարիա բանկային հաշվեհամարը ճշտելու և համապատասխան 

փոխանցում իրականացնելու համար: Ռեեստրում ճիշտ  հաշվեհամարի 

բացակայության դեպքում վճարումը իրականացվում է ներդրողին առձեռն՝ 

Բանկի գլխամասային գրասենյակում: Պարտատոմսերի սեփականատերերի 

և/կամ անվանատերերի ռեեստրում նշված բանկային հաշվեհամարների 

բացակայության կամ ճիշտ չլինելու դեպքում գումարը կփոխանցվի/կսառեցվի 

Բանկում` այդ նպատակով բացված հաշվեհամարին, այնուհետև՝ Բանկը  

կգործադրի բոլոր ողջամիտ ջանքերը ներդրողին  հայտնաբերման ու գումարի 

փոխանցման ուղղությամբ: 

Արժեկտրոնի կուտակումն իրականացվելու է հետևյալ բանաձևով` 

�� = �� × �� ×
	�

	�� 

• AI – կուտակված արժեկտրոնային եկամուտն է, 

• FV –  մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքն է, 

• C – տարեկան արժեկտրոնային անվանական տոկոսադրույքն է` 

արտահայտված տոկոսներով, 

• k – մեկ տարում վճարվող արժեկտրոնների թիվն է, 

հաճախականությունը, 

• Օրերի հաշվարկման պայմանականությունը Թողարկողի 

պարտատոմսերի համար համարվում է Actual/Actual-ը, ընդ որում 

o DCS – գործարքի կատարման օրվան նախորդող արժեկտրոնի 

մարման/արժեկտրոնի կուտակման սկզբի ամսաթվի և գործարքի 

կատարման օրվա միջև եղած օրերի քանակն է համապատասխան 

պայմանականության դեպքում [D2M2Y2 - D1M1Y1]; 

o DCC – արժեկտրոնային փուլի օրերի քանակն է 

համապատասխան պայմանականության դեպքում [D3M3Y3 - 

D1M1Y1];   

o D1M1Y1 – գործարքի կատարման օրվան նախորդող արժեկտրոնի 

մարման/ արժեկտրոնի կուտակման սկզբի ամսաթիվն է; 

o D2M2Y2 –  գործարքի կատարման ամսաթիվն է; 
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o D3M3Y3 – գործարքի կատարման օրվան հաջորդող արժեկտրոնի 

մարման/անվանական արժեքի մարման ամսաթիվն է: 

3.3.9 Արժեթղթերի մարման ժամկետը 

Արժեթղթերի մարման ժամկետը: Մասնակի մարումների դեպքում, դրա նկարագիրը: Վաղաժամկետ մարման հնարավորության դեպքում 

(թողարկողի կամ ներդրողի նախաձեռնությամբ), դրա ժամկետները և պայմանները: 

Պարտատոմսերի մարման օրը ենթակա է որոշման Բանկի Տնօրինության 

կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 

5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: 

Պարտատոմսերի սեփականատերերի/անվանատերերի ռեեստրը փակվում է 

պարտատոմսերի մարման օրվան նախորդող աշխատանքային օրը`  

Դեպոզիտարիայի աշխատանքային օրվա ավարտի դրությամբ: 

Պարտատոմսերի մարման գումարն իրավունք ունեն ստանալ մինչև ռեեստրի 

փակման պահը պարտատոմսերի սեփականատերերի և/կամ անվանատերերի 

ռեեստրում գրանցված անձինք: 

Պարտատոմսերի մարման գումարները պարտատոմսերի սեփականատերերին/ 

անվանատերերին վճարվում են պարտատոմսերի մարման օրը: Եթե մարման 

օրը ոչ աշխատանքային օր է, ապա մարման գումարները վճարվում են մարման 

օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը:  

Թողարկողը պարտատոմսերի մարման գումարները վճարում է անկանխիկ 

ձևով` պարտատոմսերի սեփականատերերի/անվանատերերի ռեեստրում նշված 

բանկային հաշիվներին փոխանցելու միջոցով: Պարտատոմսերի 

սեփականատերերի և/կամ անվանատերերի ռեեստրում նշված բանկային 

հաշվեհամարների ճիշտ չլինելու դեպքում Բանկը հարցում է ուղարկում ՀՀ 

կենտրոնական դեպոզիտարիա բանկային հաշվեհամարը ճշտելու և 

համապատասխան փոխանցում իրականացնելու համար: Ռեեստրում ճիշտ  

հաշվեհամարի բացակայության դեպքում վճարումը իրականացվում է 

ներդրողին առձեռն՝ Բանկի գլխամասային գրասենյակում: 

Պարտատոմսերի մարման դիմաց վճարումները կատարվելու են ԱՄՆ դոլարով: 

Հաշվի առնելով պարտատոմսերի անվանական արժեքի արժույթը և 

պարտատոմսերի մարման հետ կապված հնարավոր միջբանկային 

փոխանցումների անհրաժեշտությունը (եթե ներդրողի ԱՄՆ դոլարի հաշիվը չի 

գտնվում հաշվարկային բանկում), ներդրողները պետք է նկատի ունենան, որ 

մարման գումարների փոխանցման (միջբանկային փոխանցումներ) հետ 

կապված միջնորդավճարների  ծախսերը պետք է կատարվեն ներդրողի հաշվին, 

հետևաբար նման ներդրողները մարման գումարները կստանան պահումներով` 
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համապատասխան Բանկում և այլ միջնորդ բանկերում (եթե այդպիսիք կլինեն) 

գործող սակագների: 

Թողարկողը վճարման/մարման հանձնարարագրի(րերի) իրականացման հետ 

միաժամանակ կտեղեկացնի Դեպոզիտարիային` ներկայացնելով 

համապատասխան հանձնարարական(ներ) պարտատոմսերի մարման 

վերաբերյալ: 

Պարտատոմսերի մասնակի մարումներ կամ վաղաժամկետ մարում չի 

նախատեսվում: 

3.3.10 Արժեթղթերի տարեկան եկամտաբերությունը 

Արժեթղթերի տարեկան եկամտաբերությունը: Համառոտ նկարագրել նաև դրա հաշվարկման մեթոդը: 

Արժեկտրոնի (տոկոսների) եկամտաբերությունը ենթակա է որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող 

ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ սույն Ազդագրի 3.4.3.1 

մասում բերված բանաձևի համաձայն: 

3.3.11 Նոր թողարկման մասին տեղեկատվություն 

Եթե առաջարկվող արժեթղթերը նոր թողարկում են, ապա իրավասու մարմնի որոշման համառոտ բովանդակությունը այդ նոր թողարկման 

մասին: 

Պարտատոմսերի թողարկման վերաբերյալ որոշումն ընդունվել է Բանկի 

Խորհրդի 2016թ օգոստոսի 10-ի հերթական նիստում (Որոշում թիվ 08/16/11): 

Որոշմամաբ ամրագրվել է այն առավելագույն ծավալը, որի շրջանակներում 

Բանկի Տնօրինությունը առանձին որոշմամբ (որոշումներով) կարող է 

իրականացնել պարտատոմսերի տեղաբաշխում (տեղաբաշխումներ): 

3.3.12 Շրջանառության սահմանափակումներ 

Արժեթղթերի ազատ շրջանառելիության սահմանափակումների նկարագրությունը 

Թողարկողի կանոնադրությամբ կամ պարտատոմսերի թողարկման մասին 

Թողարկողի համապատասխան իրավասու մարմնի որոշմամբ պարտատոմսերի 

թողարկման, ինչպես նաև պարտատոմսերում ներդրումներ կատարողների 

նկատմամբ որևէ այլ սահմանափակումներ չեն սահմանվում, բացի 

տեղաբաշխման ընթացքում մեկ ներդրողի նկատմամբ կիրառվող ձեռք բերվող 

պարտատոմսերի ծավալի սահմանափակումից, եթե նման որոշում կայացվի 

Բանկի Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող 

ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: 

Պարտատոմսերի ազատ շրջանառության հետ կապված որևէ այլ 

սահմանափակումներ չկան` բացառությամբ օրենքով և ենթաօրենսդրական 

ակտերով սահմանված դեպքերի:  
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Թողարկողը պարտադիր դիմելու է պարտատոմսերը կարգավորվող շուկայում 

ցուցակելու համար, և, համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության, պարտատոմսերի 

ցուցակման դեպքում վերջիններիս հետագա շրջանառությունը կարող է 

իրականացվել միայն կարգավորվող շուկայում: 

Ներդրողները կարող են իրենց ցանկությամբ օտարել պարտատոմսերը 

ֆոնդային բորսայում (ցուցակված և առևտրին թույլատրված լինելու դեպքում) 

կամ արտաբորսայում` օրենքով սահմանված կարգով, ընդ որում ներդրողները 

պետք է հաշվի առնեն, որ ՀՀ օրենսդրությամբ չի թույլատրվում կարգավորվող 

շուկայից (ֆոնդային բորսա) դուրս վաճառել կարգավորվող շուկայում առևտրին 

թույլատրված կորպորատիվ արժեթղթեր, բացառություն են կազմում. 

• ՀՀ ԿԲ կողմից կնքվող գործարքները. դրանք ՀՀ ԿԲ և ֆին. շուկայի 

մասնագիտացված ընկերությունների միջև հնարավոր գործարքներն են, 

• թողարկողի կողմից իր թողարկած արժեթղթերի հետգնման կամ 

ձեռքբերման գործարքները: 

3.3.13 Արժեթղթերից ստացվող եկամուտների հարկումը 

Արժեթղթերից ստացվող եկամուտների հարկման կարգի ամբողջական և մանրամասն նկարագիրը 

Կարևոր ծանուցում: Չնայած այն հանգամանքի, որ Թողարկողը, 

իրականացնելով իր լավագույն ջանքերը և առկա գիտելիքները, սույն 

բաժնում ներկայացնում է արժեթղթերից ստացվող եկամուտների հարկման 

մոտեցումները ՀՀ-ում, այնուամենայնիվ Թողարկողը ցանկանում է 

հայտարարել, որ ներդրողներն այն չպետք է համարեն հարկային 

խորհրդատվություն և ներդրումներ անելիս հիմնվեն միայն այս բաժնում 

ներկայացված նյութի վրա: Թողարկողը չի երաշխավորում, որ ներդրողի 

կողմից Ազդագրի ստացման և ծանոթացման պահին հարկային 

օրենսդրությունը կհամապատասխանի ներկայացվածին, կամ 

համարժեքորեն կիրառություն կունենա ՀՀ հարկային մարմինների կողմից և 

ցանկացած պարագայում խորհուրդ է տալիս օգտվել մասնագիտացված 

հարկային խորհրդատվության ծառայություններից: Թողարկողը ցանկանում 

է հայտարարել, որ սույնով զերծ է մնում ցանկացած ներդրողի հնարավոր 

պահանջներից կապված հարկային օրենսդրության և հարկման 

մեխանիզմների կիրառման և /կամ փոփոխության արդյունքում առաջացած 

ֆինանսական պահանջների նկատմամբ պատասխանատվությունից: 

Թողարկողի պարտատոմսերից ստացվող եկամուտն ենթակա է հարկման 

շահութահարկով (իրավաբանական անձանց համար) և եկամտային հարկով 

(ֆիզիկական անձանց համար):  
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3.3.13.1 Շահութահարկով հարկման կարգը և 

նկարագիրը 

ՀՀ-ում շահութահարկ են վճարում (հարկատու են) ՀՀ ռեզիդենտները և ոչ 

ռեզիդենտները, բացառությամբ ՀՀ պետական կառավարչական հիմնարկների, 

ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների և ՀՀ ԿԲի: 

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հարկումը 

Ռեզիդենտների համար հարկվող օբյեկտ է համարվում ՀՀ տարածքում և նրա 

սահմաններից դուրս ստացվող հարկվող շահույթը: Հարկվող շահույթը 

հարկատուի համախառն եկամտի և «Շահութահարկի մասին» ՀՀ Օրենքով 

սահմանված նվազեցումների դրական տարբերությունն է: Համաձայն 

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի՝ համախառն եկամտի թվին են դասվում 

փոխառության դիմաց ստացվող տոկոսները և այլ հատուցում, պարտքերի կամ 

առևտրային գործարքների ֆինանսավորման, ֆակտորինգային այլ 

գործառնությունների իրականացումից ստացվող եկամուտները: 

Շահութահարկի գումարը ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար 

հաշվարկվում է հարկվող շահույթի նկատմամբ` 20 (քսան) տոկոս 

դրույքաչափով: 

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հարկումը 

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար հարկվող օբյեկտ է համարվում 

հայաստանյան աղբյուրներից ստացվող հարկվող շահույթը: Համաձայն 

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի հայաստանյան աղբյուրներից ստացվող 

եկամուտներին են դասվում նաև ոչ ռեզիդենտի՝ ռեզիդենտից կամ ոչ 

ռեզիդենտից ստացված պասիվ եկամուտները: Ընդ որում, ոչ ռեզիդենտի 

ստացված պասիվ եկամուտներ են համարվում ոչ ռեզիդենտի կողմից իր գույքի 

կամ այլ ակտիվների ներդրմամբ (տրամադրելով) ՀՀ տարածքում բացառապես 

այլ անձանց գործունեությունից ստացված եկամուտները, այսինքն՝ 

շահաբաժիններ, տոկոսներ, ռոյալթիներ և այլ պասիվ եկամուտներ: 

ՀՀ-ում ոչ ռեզիդենտի կողմից հայաստանյան աղբյուրներից ստացվող 

եկամուտների հարկումը կատարում է հարկային գործակալը՝ եկամտի վճարման 

աղբյուրի մոտ: ՀՀ-ում ոչ ռեզիդենտի ստացած եկամտից վճարման աղբյուրի 

մոտ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով հարկային 

գործակալները շահութահարկը պահում են 10 (տասը) տոկոս դրույքաչափով: 
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3.3.13.2 Եկամտային հարկով հարկման կարգը և 

նկարագիրը 

ՀՀ-ում եկամտային հարկ են վճարում (հարկատու են) ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ 

ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք: Ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ 

օրենքի համաձայն ռեզիդենտ է համարվում այն ֆիզիկական անձը, որը 

հարկային տարում (հունվարի 1-ից միչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ) uկuվող կամ 

ավարտվող տաuներկուամuյա ցանկացած ժամանակահատվածում գտնվել է ՀՀ-

ում ընդհանուր առմամբ 183 oր և ավելի, կամ ում կենuական շահերի կենտրոնը 

գտնվում է ՀՀ-ում, ինչպես նաև ՀՀ-ում պետական ծառայության մեջ գտնվող 

ժամանակավորապես ՀՀ տարածքից դուրս աշխատող ֆիզիկական անձը: 

Կենսական շահերի կենտրոն է համարվում այն վայրը, որտեղ կենտրոնացված 

են անձի ընտանեկան կամ տնտեսական շահերը: Մասնավորապես համարվում 

է, որ ֆիզիկական անձի կենսական շահերի կենտրոնը գտնվում է ՀՀ-ում, եթե 

այնտեղ է գտնվում տունը կամ բնակարանը, որտեղ բնակվում է նրա ընտանիքը 

և գտնվում է նրա (ընտանիքի) անձնական կամ ընտանեկան հիմնական գույքը, 

կամ հիմնական տնտեսական (պրոֆեսիոնալ) գործունեության իրականացման 

վայրը:  

Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց հարկում 

Ռեզիդենտի համար հարկվող օբյեկտ է համարվում ՀՀ տարածքում և նրա 

սահմաններից դուրս ստացվող հարկվող եկամուտը:  

Պարտատոմսերից ստացված եկամուտները` կապիտալի հավելաճից, ենթակա 

չեն հարկման, իսկ տոկոսների համար եկամտային հարկը հաշվարկվում է 10 

տոկոս դրույքաչափով: Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց եկամուտներ վճարելիս 

եկամտային հարկը պահում (գանձում) է հարկային գործակալը: Եկամտային 

հարկի պահումը (գանձումը) իրականացվում է տոկոսների յուրաքանչյուր 

վճարման դեպքում: 

Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց հարկում 

Ոչ ռեզիդենտի համար հարկվող օբյեկտ է համարվում հայաստանյան 

աղբյուրներից ստացվող հարկվող եկամուտը: Հարկվող եկամուտը հարկատուի 

համախառն եկամտի և «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ oրենքի դրույթներին 

համաձայն իրականացված նվազեցումների դրական տարբերությունն է: 

Պարտատոմսերից ստացված եկամուտների հարկման կանոնները և 

եկամտային հարկի կիրառվող դրույքաչափը նույնն են ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական 

անձանց համար: 
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Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց (եկամտային հարկի գծով), 

ինչպես նաև ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց (շահութահարկի գծով) 

համար հարկային գործակալ է հանդիսանում Թողարկողը: 

3.4 Առաջարկի ժամկետները և պայմանները 

3.4.1 Առաջարկի պայմանները և վիճակագրությունը  

Առաջարկի պայմանները, առաջարկի վիճակագրությունը, ակնկալվող ժամանակացույցը և այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են 

առաջարկից օգտվելու համար  

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ձևը (աճուրդ կամ ուղղակի վաճառք), ինչպես 

նաև տեղաբաշխումն սկսելու օրը ենթակա են որոշման Բանկի Տնօրինության 

կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 

5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: Տնօրինության որոշմամբ է սահմանվում 

նաև տեղաբաշխման կազմակերպման եղանակը` ՆԱՍԴԱՔ ՕԷմԷքս Արմենիա 

ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով կամ ֆոնդային բորսայից 

դուրս: 

ՆԱՍԴԱՔ ՕԷմԷքս Արմենիա Ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով 

պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվում է համաձայն  Արժեթղթերի 

տեղաբաշխման կազմակերպման կանոնների:  

Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում գործում են առաջարկից 

օգտվելու հետևյալ պայմանները. 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է կատարվի 

պարտատոմսերի ձեռքբերման յուրաքանչյուր հայտ-հանձնարարականի 

ներկայացման օրվա ընթացքում, սակայն ոչ ուշ քան նույն աշխատանքային օրվա 

16:30-ը: 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը համարվում է 

պատշաճ կերպով կատարված Թողարկողի կողմից հատուկ այդ նպատակով 

բացված բանկային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման պահից: 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարական ներկայացնողները 

պետք է տեղյակ լինեն, որ իրենց հայտ-հանձնարարակաները չբավարարվելու 

կամ մասնակի բավարարվելու դեպքում պարտատոմսերի ձեռքբերման համար 

վճարված գումարների` հատուկ բանակային հաշվի վրա մնալը` մինչև 

պարտատոմսերի թողարկման պայմանների համաձայն դրանք իրենց 

վերադարձնելու պահը, միջոցների ապօրինի պահում կամ դրանք 

վերադարձնելուց խուսափել չի հանդիսանում և դրանց վրա տոկոսներ չեն 

հաշվարկվում: 
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Բանկային փոխանցման միջոցով պարտատոմսերի ձեռքբերման համար 

կատարվող վճարման դեպքում ներդրողները պարտավոր են իրենց հաշվին 

հոգալ հնարավոր բանկային միջնորդավճարների հետ կապված ծախսերը: 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի ներկայացումից հետո 

սահմանված ժամկետում համապատասխան վճարում չիրականացրած 

ներդրողների հայտ-հանձնարարականները համարվում են անվավեր: 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականում նշված քանակի 

պարտատոմսեր ձեռք բերելու դիմաց վճարման համար անհրաժեշտ դրամական 

միջոցների մեծությունը որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

QPV ×=
, որտեղ` 

• V-ն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտում նշված քանակի 

պարտատոմսեր ձեռք բերելու դիմաց վճարման համար անհրաժեշտ 

դրամական միջոցների մեծությունն է: 

• P-ն պարտատոմսերի ձեռք բերման հայտի Բանկ ներկայացման օրվա 

դրությամբ պարտատոմսի գինն է, որը հաշվարկվում է Ազդագրի 3.4.3.1 

բաժնի համաձայն: 

• Q-ն պարտատոմսերի այն քանակն է, որը ներդրողը ցանկանում է ձեռք 

բերել: 

3.4.1.1 Առաջարկի ընդհանուր ծավալը 

Թողարկման և (կամ) առաջարկի ընդհանուր ծավալը: Եթե թողարկման կամ առաջարկի ծավալը դեռևս որոշված չէ, նկարագրել, թե ինչ 

ժամկետներում կհրապարակվեն վերջնական ծավալի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև ծավալի որոշման մեթոդը կամ պայմանները 

Թողարկման (առաջարկի) ընդհանուր ծավալը կազմում է առավելագույնը 

50,000,000 (հիսուն միլիոն) ԱՄՆ դոլար: Տեղաբաշխումը կարող է 

իրականացվել մի քանի տրանշերով: Տեղաբաշխման յուրաքանչյուր տրանշի 

ծավալը ենթակա է որոշման Բանկի Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի 

տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային 

օր առաջ: 

3.4.1.2 Առաջարկի իրականացման սկիզբը և ավարտը 

Առաջարկի իրականացման սկիզբը և ավարտը (ներառյալ` ժամկետների ցանկացած հնարավոր 

փոփոխությունները)  

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման հստակ ժամանակահատվածը՝ ներառյալ 

տեղաբաշխումը սկսելու և ավարտելու օրը, ենթակա է որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող 

ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: 
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Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի առաջարկը, ինչպես նաև տեղաբաշխումը 

կարող է հետաձգվել կամ չեղյալ հայտարարվել միայն անհաղթահարելի ուժի 

ազդեցության դեպքում (Ֆորս մաժոր): 

Եթե Թողարկողը տեղաբաշխման ընթացքում ներկայացնում է Ծրագրային 

Ազդագրի լրացում, որը կապված է ազդագրում ներառված տեղեկատվության 

էական փոփոխության, նոր էական հանգամանքի կամ փաստի ի հայտ գալու 

հետ, ապա նա ներդրողի պահանջով պարտավոր է չեղյալ համարել ներդրողի 

տված ակցեպտը և հետ վերադարձնել բաժանորդագրության ընթացքում 

նրանից ստացված միջոցները կամ հետ գնել մինչև լրացման ներկայացումը 

ներդրողին վաճառված արժեթղթերը՝ առնվազն նրա կողմից արժեթղթերի 

ձեռքբերման գնով: Սահմանված հետգնման պահանջը պետք է տեղաբաշխողին 

ներկայացվի գրավոր: Հետգնման պահանջի ներկայացման ժամկետը չի կարող 

ավելի կարճ լինել, քան 5 աշխատանքային օրը՝ Ծրագրային Ազդագրի լրացման 

հրապարակումից հետո: 

Արժեթղթերի հետգնումը և տեղաբաշխման ընթացքում ստացված միջոցների 

վերադարձն իրականացվում են Բանկի կողմից՝ հետաձգման կամ չեղյալ 

հայտարարման որոշումն ընդունելուց հետո` 3 (երեք) աշխատանքային օրվա 

ընթացքում` անկանխիկ եղանակով: 

Տեղաբաշխումը դադարեցնելու մասին որոշման կայացման և տեղաբաշխման 

ընթացքում ստացված միջոցները ներդրողներին վերադարձվում են կուտակված 

արժեկտրոնային եկամուտների հետ միասին: Արժեկտրոնային եկամուտը նման 

դեպքում հաշվարկվում է տեղաբաշխման առաջին օրվա և այն դադարեցնելու 

մասին որոշման կայացման օրերի միջև ընկած ժամանակամիջոցի համար: 

ՀՀ ԿԲ-ն իր որոշմամբ կարող է կասեցնել պարտատոմսերի տեղաբաշխման 

ընթացքը՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ oրենքի (այսուհետ տեքստում՝ 

Օրենք) համաձայն: 

Տեղաբաշխողի նախաձեռնությամբ տեղաբաշխման ընթացքը կարող է կասեցվել 

միայն ՀՀ ԿԲ համաձայնությամբ՝ առավելագույնը 10 (տասը) աշխատանքային 

օրով: 

Եթե կասեցման ժամկետն ավարտվելու պահից` մեկ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, տեղաբաշխումը չի շարունակվում, ապա Բանկը պարտավոր է 

կայացնել տեղաբաշխումը դադարեցնելու մասին որոշում և վերադարձնել 

տեղաբաշխման ընթացքում ստացված միջոցներն արժեթղթերը ձեռք բերած 

անձանց Օրենքով սահմանված կարգով` կասեցման ժամկետի ավարտից 10 

(տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
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3.4.1.3 Առաջարկից օգտվելու համար դիմելու 

գործընթացը 

Առաջարկից օգտվելու համար դիմելու գործընթացի մանրամասն նկարագրությունը, այսինքն, նկարագրել, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի 

այն անձը, որը որոշել է ընդունել առաջարկը և ներդրում կատարել արժեթղթերում 

ՆԱՍԴԱՔ ՕԷմԷքս Արմենիա Ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման դեպքում ներդրողները պետք է առաջնորդվեն   

Արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններով:  

Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում ներդրում կատարելու 

համար պետք է կատարել հետևյալ քայլերը. 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով 

պետք է լրացնեն և պատշաճ կերպով Բանկ ներկայացնեն պարտատոմսերի 

ձեռքբերման հայտ-հանձնարարական/երը, որով կհավաստեն պարտատոմսերի 

թողարկման պայմաններն ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը և որով 

այդ պայմանները կդառնան ներդրողների համար պարտադիր: 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի լրացումից և պատշաճ 

կերպով Բանկ ներկայացումից հետո, սակայն ոչ ուշ քան նույն աշխատանքային 

օրվա ժամը 16:30-ը, պարտատոմս ձեռք բերել ցանկացող անձը պետք է 

թողարկման նպատակով Բանկում բացված հատուկ հաշվեհամարին կատարի 

վճարում պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականում նշված 

քանակի պարտատոմսեր ձեռք բերելու համար` Ազդագրի 3.4.1 մասում նշված 

անհրաժեշտ դրամական միջոցների մեծության հաշվարկային բանաձևի 

համաձայն: 

Թողարկողման նպատակով Բանկում բացված հատուկ հաշվեհամարին 

դրամական միջոցների ստացումից անմիջապես հետո Բանկը 

Դեպոզիտարիային ներկայացնում է պարտատոմսերի տեղաբաշխման 

հանձնարարագիր Թողարկողի թողարկման հաշվից համապատասխան 

քանակի պարտատոմսերի փոխանցման և ներդրողի կամ ներդրողի 

անվանատիրոջ արժեթղթերի հաշվին հաշվեգրման համար: 

Դեպոզիտարիայից ներդրողի կամ ներդրողի անվանատիրոջ դեպո հաշվին 

պարտատոմսերի փոխանցման վերաբերյալ համապատասխան հաստատում 

ստանալուց անմիջապես հետո Բանկը թողարկողման նպատակով բացված 

հատուկ հաշվեհամարից իր օգտագործման համար մատչելի է դարձնում 

համապատասխան հայտ--հանձնարարականում նշված դրամական միջոցները: 

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման նախատեսված վերջնաժամկետից հետո 

թողարկողման նպատակով բացված հատուկ հաշվեհամարին ստացված 

գումարները ենթակա են ետ վերադարձման, իսկ դրանց համապատասխան 
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հայտ-հանձնարարակաները չեն կարող բավարարվել անկախ դրանց առաքման 

և/կամ Բանկի կողմից ստացման ժամկետից: 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ--հանձնարարականը կհամարվի պատշաճ 

կերպով առաքված Բանկին, եթե այն առաքվել է Բանկի հետ միայն ներքոնշյալ 

կապի միջոցներից որևէ մեկի միջոցով (կամ առձեռն՝ Բանկ այցելելով) և ստացվել 

է հասցեատիրոջ կողմից առաքման ստացման հաստատում: 

Տեղաբաշխողի հետ կապի միջոցներն են` 

� Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան 0015, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոց 9, 

“ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ”, Ներդրումային բանկային գործառնությունների 

դեպարտամենտ, Կապիտալի Շուկաների Բաժին, 

կամ 

� Էլեկտրոնային փոստ: sh.hovsepyan@ameriabank.am 

կամ 

� այցելելով Բանկի որևէ մասնաճյուղ և հաճախորդի մենեջերների միջոցով 

լրացնելով համապատասխան հայտ-հանձնարարականը: 

Իրավաբանական անձ ներդրողների համար հայտ-հանձնարարականի ձևը 

ներկայացված է Ազդագրի Հավելված 1-ում: Ֆիզիկական անձ ներդրողների 

համար հայտ-հանձնարարականի ձևը ներկայացված է Ազդագրի Հավելված 2-

ում: 

Պարտատոմսերի ձեռքբերմանը մասնակցել ցանկացող ֆիզիկական և/կամ 

իրավաբանական անձինք կարող են ներկայացնել մեկից ավելի հայտ-

հանձնարարականներ: 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ֆիզիկական և/ կամ իրավաբանական 

անձինք լրացնում են հայտ-հանձնարարականում նշված դաշտերը, որոնց 

լրացումը պարտադիր է հայտ-հանձնարարականի վավերականությունն 

ապահովելու համար: 

Հայտում նշված «Ձեռք բերվող պարտատոմսերի ձեռքբերման դիմաց վճարված 

ընդհանուր գումարը» դաշտում ներդրողները պետք է նշեն «Ձեռք բերվող 

պարտատոմսերի քանակը` հատ» դաշտում ամրագրված թվի և «Ձեռք բերվող 

պարտատոմսերի ձեռքբերման գինը» դաշտում ամրագրված թվի արտադրյալը: 

3.4.1.4 Առաջարկի ընդհանուր ծավալի նվազեցման 

հնարավորությունը 

Տեղաբաշխման ընթացքում առաջարկի ընդհանուր ծավալի նվազեցման հնարավորությունը, ինչպես նաև այդ պարագայում դիմորդների 

(հայտ ներկայացրած ներդրողների) կողմից վճարված գումարները հետ վերադարձնելու եղանակը և ձևը 
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Տեղաբաշխման ընթացքում առաջարկի ընդհանուր ծավալի նվազեցման 

հնարավորություն չի նախատեսվում: 

Տեղաբաշխման կարգով պայմանավորված հնարավոր է պարտատոմսերի 

ձեռքբերման որևէ հայտ-հանձնարարականի և/կամ հայտ-

հանձնարարականների մասնակի բավարարում: 

Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում Հայտ-հանձնարարականի 

մասնակի բավարարման դեպքում, եթե առկա է լինում ներդրողին հետ 

վերադարձման ենթակա գումար, ապա տեղաբաշխման ավարտից հետո 3 

(երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում նշված գումարը Թողարկողի կողմից 

ենթակա է վերադարձման, ինչն իրականացվում է անկանխիկ եղանակով` 

համապատասխան ներդրողի բանկային հաշվին փոխանցմամբ: 

ՆԱՍԴԱՔ ՕԷմ Էքս Արմենիա Ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով 

տեղաբաշխելու դեպքում Հայտ-հանձնարարականի մասնակի բավարարման 

դեպքում գումարների վերադարձն իրականացվում է համաձայն Արժեթղթերի 

տեղաբաշխման կազմակերպման կանոնների: 

3.4.1.5 Հայտը հետ կանչելու ժամանակաշրջանը 

Այն ժամանակաշրջանը, որի ընթացքում հայտը կարելի է հետ կանչել` նախատեսելով, որ ներդրողները կարող են հետ ստանալ վճարված 

գումարները 

Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում Հայտ-հանձնարարականի 

ներկայացումից հետո սահմանված ժամկետում համապատասխան վճարում 

չիրականացրած ներդրողների հայտ-հանձնարարականները համարվում են 

անվավեր և չեն մասնակցում տեղաբաշխմանը:  

Բացի վերոնշյալ դեպքերից, ներդրողները պարտատոմսերի հայտ-

հանձնարարականները պատշաճ կերպով առաքելուց, Բանկի կողմից հայտ-

հանձնարարականի ստացման հաստատումը/ծանուցումը ստանալուց և 

համապատասխան վճարումը կատարելուց հետո դրանք չեն կարող ետ կանչել: 

3.4.1.6 Նվազագույն և առավելագույն գումարները 

Այն նվազագույն և առավելագույն գումարները, որոնք կարող են նշվել ձեռքբերման հայտերում: Այդ սահմանաչափերը կարող են նշվել կամ 

որպես արժեթղթերի նվազագույն և առավելագույն թույլատրելի քանակներ, կամ որպես ձեռքբերման նվազագույն և առավելագույն 

թույլատրելի համախառն գումարներ 

Թողարկման ընթացքում կարող են լինել Պարտատոմսերի ձեռքբերման 

քանակական և գումարային սահմանափակումներ, եթե նման որոշում կայացվի 

Բանկի Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող 

ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: 

3.4.1.7 Արժեթղթերի դիմաց վճարներ կատարելը 

Արժեթղթերի դիմաց վճարներ կատարելու մեթոդները (պարբերականությունը, բանկային հաշիվները և այլն) և ժամկետները, ինչպես նաև 

արժեթղթերը ստանալու մեթոդները և ժամկետները, արժեթղթերի սեփականության վերաբերյալ քաղվածք ստանալու ձևը 
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Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում Թողարկողի կողմից 

թողարկվող պարտատոմսերի ձեռքբերման համար իրավաբանական և/կամ 

ֆիզիկական անձիք վճարումը կատարում են թողարկման նպատակով 

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում բացված հատուկ հաշվեհամարին: 

Համապատասխան հայտ-հանձնարարականները բավարարվելուց հետո 

ներդրողներն արժեթղթերի սեփականության վերաբերյալ քաղվածք կարող են 

ստանալ իրենց արժեթղթերի հաշիվը սպասարկող Պահառուից կամ Հաշվի 

Օպերատորից` Թողարկողից իրենց հայտ-հանձնարարակաների բավարարման 

մասին տեղեկացվելուց հետո: 

ՆԱՍԴԱՔ ՕԷմԷքս Արմենիա Ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով 

տեղաբաշխելու դեպքում պարտատոմս ձեռք բերել ցանկացող անձիք պետք է 

նախապես կատարեն դրամական միջոցներ դեպոնացում` համաձայն  

Արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոնների: 

3.4.1.8 Առաջարկի արդյունքների հրապարակումը 

Առաջարկի արդյունքների հրապարակման ձևի և ժամկետների ամբողջական նկարագրությունը 

Տեղաբաշխման արդյունքները կհրապարակվեն Օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով և ժամկետներում: Հրապարակային տեղաբաշխումն սկսելու պահից 

յուրաքանչյուր 30-րդ օրվա ավարտից հետո ոչ ուշ, քան 15-րդ օրը, ինչպես նաև 

տեղաբաշխման ավարտից հետո` 30 օրվա ընթացքում, Թողարկողը պարտավոր 

է ՀՀ ԿԲ ներկայացնել հաշվետվություն` տեղաբաշխման ընթացքի և 

արդյունքների մասին` ՀՀ ԿԲ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 

ձևով և կարգով: 

3.4.1.9 Նախապատվության իրավունքը 

Նախապատվության իրավունքից օգտվելու գործընթացի նկարագրությունը 

Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում պարտատոմսերի 

տեղաբաշխումն իրականացվելու է ըստ պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-

հանձնարարականների և դրանց դիմաց կատարված վճարման ստացման 

հերթականության, այսինքն առաջնահերթություն ունի այն ներդրողը, ում հայտ-

հանձնարարականի համաձայն վճարումը Թողարկողման նպատակով 

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում բացված հատուկ հաշվեհամարին ավելի վաղ է 

ստացվել: 

ՆԱՍԴԱՔ ՕԷմԷքս Արմենիա Ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով 

տեղաբաշխելու դեպքում պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտերի բավարարման 

հերթականությունը կախված է տեղաբաշխման համար ընտրված աճուրդի 

եղանակից և ձևից և կարգավորվում է Արժեթղթերի տեղաբաշխման 

կազմակերպման կանոններով: 
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Թողարկվող պարտատոմսերը ձեռք բերելու նախապատվության իրավունք 

ունեցող անձինք չկան: 

3.4.2 Տեղաբաշխման պլանը 

3.4.2.1 Ներդրողների խմբերը 

Ներդրողների որ խմբերին է ուղղված առաջարկը (հանրությանը, ինստիտուցիոնալ ներդրողներին և այլն) 

Առաջարկն ուղղված է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, ներառյալ 

որակավորված և ինստիտուցիոնալ ներդրողների, ինչպես նաև անհատ 

ձեռնարկատերերի: 

3.4.2.2 Հայտերի բավարարման մասին տեղեկացումը 

Ինչպես են ներդրողները տեղեկացվում իրենց հայտերի բավարարման մասին 

Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում ներդրողները 

Թողարկողից տեղեկացվում են իրենց հայտ-հանձնարարակաների 

բավարարման մասին մինչև հայտի ներկայացման օրվան հաջորդող 

աշխատանքային օրվա ավարտը: Հայտ-հանձնարարականների բավարարման 

մասին ներդրողին տեղեկացումը տրամադրվում է այն կապի միջոցով, որով 

ներդրողը Բանկ է ներկայացրել պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-

հանձնարարականը/երը: Բանկի որևէ մասնաճյուղ ներկայացած և հաճախորդի 

մենեջերների միջոցով համապատասխան հայտ-հանձնարարականը լրացրած 

ներդրողը իր հայտ-հանձնարարականի բավարարման մասին տեղեկանալու 

համար պարտավոր է ներկայանալ բանկ և իր հայտ-հանձնարարականը 

լրացրած հաճախորդի մենեջերների միջոցով տեղեկանալ իր հայտ-

հանձնարարականի բավարարման մասին: 

ՆԱՍԴԱՔ ՕԷմԷքս Արմենիա Ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով 

տեղաբաշխելու դեպքում ներդրողներն իրենց հայտերի բավարարման մասին 

տեղեկացվում են Արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններով 

սահմանված ձևով և կարգով: 

 

3.4.3 Առաջարկի գինը 

3.4.3.1 Արժեթղթերի գինը  

Այն գինը, որով արժեթղթերն առաջարկվելու են: Եթե գինը հայտնի չէ, ապա պետք է նշել առաջարկի առավելագույն գինը և վերջնական գնի 

որոշման մեթոդը կամ պայմանները, ինչպես նաև առաջարկի գնի բացահայտման գործընթացի նկարագրությունը: Այստեղ պետք է 

ներկայացնել նաև այն ծախսերը և հարկերը, որոնք գանձվելու են գնորդից: 

Պարտատոմսերի լրիվ գինը յուրաքանչյուր 100 միավոր անվանական արժեքի 

դիմաց, տեղաբաշխման առաջին օրվանից սկսած հաշվարկվում է հետևյալ 

կերպ՝ 
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DP - Պարտատոմսի գինն է, 

DSN - գործարքի կատարման օրից (settlement/trade date) մինչև հաջորդ 

արժեկտրոնի վճարումը մնացած օրերի քանակ համապատասխան 

պայմանականության դեպքում, 

DCC - գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքին 

հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակ համապատասխան 

պայմանականության դեպքում, 

f - արժեկտրոնի վճարման հաճախականությունն է, 

N - հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվը, 

C - տարեկան արժեկտրոնը 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց, 

Y - մինչև մարում եկամտաբերություն: 

Մինչև տեղաբաշխման սկիզբը տեղաբաշխման ամբողջ ժամանակահատվածի 

համար՝ ըստ օրերի, պարտատոմսերի վաճառքի գինը կհրապարակվի Բանկի 

ինտերնետային կայքում: 

Բանկային փոխանցման միջոցով պարտատոմսերի ձեռքբերման համար 

կատարվող վճարման դեպքում ներդրողները պարտավոր են իրենց հաշվին 

հոգալ հնարավոր բանկային միջնորդավճարների հետ կապված ծախսերը: 

Ներդրողները պարտավոր են նաև Դեպոզիտարիայում կամ լիցենզավորված 

որևէ այլ ենթապահառուի մոտ բացել արժեթղթերի հաշվառման անձնական 

դեպո հաշիվ և կրել վերջինիս հետ կապված ծախսերը: 
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3.4.4 Տեղաբաշխումը 

3.4.4.1 Երաշխավորված տեղաբաշխում 

իրականացնողները  

Այն անձանց անվանումները և գտնվելու վայրերը, որոնք համաձայնել են իրականացնել երաշխավորված տեղաբաշխում (անդերռայթինգ) 

Երաշխավորված տեղաբաշխում իրականացնողներ առկա չեն: 

3.4.4.2  Չերաշխավորված տեղաբաշխում 

իրականացնողները  

Այն անձանց անվանումները և գտնվելու վայրերը, որոնք համաձայնել են իրականացնել չերաշխավորված տեղաբաշխում, այդ թվում` 

լավագույն ջանքերի սկզբունքով տեղաբաշխում 

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն լավագույն ջանքերի գործադրմամբ, սակայն 

չերաշխավորված եղանակով տեղաբաշխելու է իր կողմից թողարկվող 

անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային մինչև 50,000.000 (հիսուն 

միլիոն) ԱՄՆ դոլար ծավալով դոլարային պարտատոմսերը: 

3.4.4.3 Տեղաբաշխման պայմանները 

Երաշխավորված և չերաշխավորված տեղաբաշխողների հետ կնքված պայմանագրերի էական պայմանները և տեղաբաշխման համար 

գանձվող միջնորդավճարները: Եթե երաշխավորված տեղաբաշխման պայմանագիրը թողարկման ոչ լրիվ ծավալն է ընդգրկում, ապա պետք 

է նշել թողարկման այն մասը, որը չի ծածկում այդ պայմանագիրը: Այստեղ պետք է նշել նաև յուրաքանչյուր տեղաբաշխողի մասը 

տեղաբաշխման ընդհանուր ծավալում 

Թողարկողը և Տեղաբաշխողը նույն իրավաբանական անձն են` 

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ: Թողարկող/Տեղաբաշխողը այլ տեղաբաշխողների 

և/կամ խմբի հետ համատեղաբաշխման պայմանագիր չի կնքել:  

3.4.4.4 Երաշխավորված տեղաբաշխման 

պայմանագիրը 

Երբ է կնքվել կամ երբ է նախատեսվում կնքել երաշխավորված տեղաբաշխման (անդերռայթինգի) պայմանագիրը, 

Երաշխավորված տեղաբաշխման պայմանագիր չի կնքվել: 

3.4.4.5 Վճարում ընդունող բանկերը և պահառուները 

Այն բանկերի անվանումները և գտնվելու վայրերը, որտեղ կարելի է վճարում կատարել արժեթղթերի դիմաց, ինչպես նաև այն պահառուների 

անվանումները և գտնվելու վայրերը, որտեղ կարելի է արժեթղթերի հաշիվ բացել 

Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխում իրականացնելու դեպքում 

պարտատոմսերի դիմաց անհրաժեշտ է վճարում կատարել թողարկման 

նպատակով «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում (ՀՀ, Երևան 0015, Գր. Լուսավորիչ 

փողոց 9) բացված հատուկ հաշվեհամարին: Եթե ներդրողը պարտատոմսերի 

ձեռքբերումը իրականացնելու է իր բրոքերային ընկերության միջոցով, ապա 

հարկավոր է վճարման գործընթացի մանրամասները հստակեցնել ներդրողի 

բրոքերային ընկերության հետ: 
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ՆԱՍԴԱՔ ՕԷմԷքս Արմենիա Ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով 

տեղաբաշխելու դեպքում ներդրողներն արժեթղթերի դիմաց վճարումներ 

կատարում են գումարների նախնական դեպոնացմամբ:  Եթե ներդրողը 

պարտատոմսերի ձեռքբերումը իրականացնելու է իր բրոքերային ընկերության 

միջոցով, ապա հարկավոր է վճարման գործընթացի մանրամասները 

հստակեցնել ներդրողի բրոքերային ընկերության հետ: 

Թողարկողի պարտատոմսերի նկատմամբ իրավունքների և 

պարտավորությունների հաշվառումն ու (կամ) գրանցումն 

(սեփականատերերի/անվանատերերի ռեեստրի վարում) իրականացվելու է 

Դեպոզիտարիայի միջոցով, որը հանդես է գալու որպես Գլխավոր պահառու 

համաձայն ՀՀ օրենսդրության և կազմակերպության գործունեությունը 

կարգավորող կանոնների: 

Պարտատոմսերը կարող են հաշվառվել նաև ՀՀ ԿԲ կողմից լիցենզավորված 

որևէ պահառուի կողմից (Դեպոզիտարիայի ենթապահառու)` այդ պահառուի 

մոտ պարտատոմսերի սեփականատիրոջ/անվանատիրոջ համար արժեթղթերի 

հաշիվ բացելու և վարելու միջոցով: 

Դեպոզիտարիայի հասցեն է` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Մ. 

Մկրտչյան 5բ (հեռ.՝ +374 10 589 151, 543 321): 

Պարտատոմսերի ռեեստրի վարման Հաշվի Օպերատոր հանդիսանում է 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ: 

Մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերումը ներդրողները պարտավոր են 

Դեպոզիտարիայում կամ լիցենզավորված որևէ այլ ենթապահառուի մոտ բացել 

արժեթղթերի հաշվառման անձնական դեպո հաշիվ: 

3.5 Առևտրին թույլտվությունը և առևտրի 

կազմակերպումը 

3.5.1 Առևտրին թույտվությունը 

Արդյո՞ք առաջարկվող արժեթղթերի մասով հետագայում հայցվելու է կարգավորվող շուկայում (նշել նաև շուկայի անվանումները) առևտրին 

թույլտվություն: Այստեղ պետք է նշել, որ առևտրին թույլտվության հայցը կարող է նաև չբավարարվել: Եթե հնարավոր է, պետք է նաև նշել 

առևտրին թույլտվության սպասվող ամսաթիվը 

Սույն Ծրագրային Ազդագիրը ՀՀ ԿԲ կողմից գրանցելուց և պարտատոմսերը 

տեղաբաշխելուց հետո Բանկը պարտադիր դիմելու է «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ 

Արմենիա» ԲԲԸ-ին տեղաբաշխված պարտատոմսերը կարգավորվող շուկայում 

ցուցակելու և առևտրին թույլատրելու համար: 
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Պարտատոմսերի առևտրի թույլտվություն չստանալու դեպքում, տեղաբաշխումը 

կհամարվի չեղյալ (այս պահանջը պարտադրվում է ՀՀ ԿԲ կողմից և վերաբերում 

է միայն արտարժութային պարտատոմսերին): 

3.5.2 Շուկաները  

Այն շուկաների անվանումները (այնքանով, որքանով դրանք հայտնի են թողարկողին), որտեղ առաջարկվող արժեթղթերի նույն դասը կամ 

առևտրին թույլտվության առարկա արժեթղթերի նույն դասն արդեն իսկ թույլատրված են առևտրին  

Այս պահին Թողարկողի կողմից սույն Ծրագրային Ազդագրով գրանցվող 

պարտատոմսերը թույլատրված չեն հրապարակային առևտրի ոչ մի շուկայում: 

3.5.3 Շուկա ստեղծողները  

Այն անձանց անվանումները, որոնք ունեն պարտավորություն առաջարկվող կամ առևտրին թույլտվության առարկա արժեթղթերի մասով 

ապահովել իրացվելիություն երկրորդային շուկայում (հանդիսանալ շուկա ստեղծող)` ներկայացնելով այդ պարտավորության հիմնական 

պայմանները  

Թողարկողը մասնագիտացված անձանց հետ դեռ չի կնքել երկրորդային 

շուկայում շուկա ստեղծողի (մարքեթ մեյքերի) ծառայություններից օգտվելու 

վերաբերյալ պայմանագիր: 

Թողարկողը պարտավորվում է մասնագիտացված անձանց հետ կնքել 

երկրորդային շուկայում շուկա ստեղծողի պայմանագիր: 

Թողարկողը պարտավորվում է մասնագիտացված անձանց հետ երկրորդային 

շուկայում շուկա ստեղծողի պայմանագրի կնքումից հետո ողջամիտ ժամկետում 

տեղեկացնել իր պարտատոմսերի սեփականատերերին և անվանատերերին 

նման պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու վերաբերյալ: 

3.6 Լրացուցիչ տեղեկատվություն 

3.6.1 Խորհրդատուներ  

Եթե սույն հավելվածի համաձայն ներկայացվող տեղեկատվության հետ կապված ներգրավված է եղել որևէ խորհրդատու, ապա նշել այդ 

խորհրդատուի իրավասությունների շրջանակը 

Սույն Ազդագրի պատրաստման ընթացքում Թողարկողը չի օգտվել այլ 

խորհրդատուների ծառայություններից:  

3.6.2 Աուդիտորական եզրակացությունը  

Ներկայացնել տեղեկատվություն, թե սույն հավելվածի համաձայն ներկայացվող տեղեկատվության որ մասն է թողարկողի անկախ 

աուդիտորը աուդիտի ենթարկել և արդյո՞ք այդ մասով առկա է աուդիտորական եզրակացություն: Եթե առկա է եզրակացությունը, ապա 

ներկայացնել այդ եզրակացության համառոտ բովանդակությունը կամ շարադրել այն ամբողջությամբ 

Բացի սույն Ծրագրային Ազդագրում ներկայացված Թողարկողի պատմական 

ֆինանսական հաշվետվությունների, որոնք ենթարկվել են աուդիտի անկախ 

աուդիտորական ընկերությունների կողմից, սույն Ծրագրային Ազդագրում 

ներկայացված այլ տեղեկատվություն չի ենթարկվել աուդիտի անկախ 

աուդիտորական ընկերությունների կողմից: Հաշվետվությունների և դրանց 
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վերաբերյալ անկախ աուդիտորական կազմակերպությունների կողմից տրված 

եզրակացությունների պատճենները ներկայացված են Ազդագրի Հավելված 6-

ում: 

3.6.3 Թողարկողի վարկանիշը 

Թողարկողին կամ նրա կողմից թողարկված պարտատոմսերին շնորհված վարկանիշը` նշելով արդյո՞ք նման վարկանիշը շնորհվել է 

թողարկողի նախաձեռնությամբ, թե ոչ: Այստեղ պետք է ներկայացնել նաև այդ վարկանիշի համառոտ իմաստը 

Թողարկվող պարտատոմսերին վարկանիշ դեռևս չի շնորհվել։ Հնարավոր է, որ 

Թողարկողը դիտարկի այս թողարկման պարտատոմսերի վարկանշումը ևս 

պատվիրել միջազգային վարկանշային կազմակերպություններից որևէ մեկին: 

2016թ-ի մայիսի 5-ին “Fitch” միջազգային վարկանշային  կազմակերպությունը 

վերահաստատել է Ամերիաբանկին շնորհած արտարժույթով երկարաժամկետ 

պարտավորություններ թողարկողի (Long-term Issuer Default Rating (IDR)) «B 

պլյուս» վարկանիշը` սահմանելով Կայուն հեռանկար մեկ տարի առաջ շնորհած 

Բացասական հեռանկարի փոխարեն: 

Նման վարկանիշի վերահաստատումը խոսում է Բանկի ընդունելի ֆինանսական 

ցուցանիշների, իրացվելիության զգալի պաշարի, վերաֆինանսավորման 

կառավարելի ռիսկերի և բարձր հեղինակության մասին: “Fitch” –ը կարևորել է 

այն հանգամանքը, որ չնայաց ՀՀ բանկային համակարգում առկա բարձր 

մրցակցությանը, Ամերիաբանկը գրավել է հաստատուն դիրքեր շուկայում` 

պահպանելով առաջատարի դիրքը վարկավորման ոլորտում: 

Վարկանիշի հեռանկարը վերանայելով Կայուն` “Fitch”-ն ակնկալում է, որ 

Ամերիաբանկը կպահպանի իր կայուն դիրքը` դիմակայելով արտաքին բարդ 

միջավայրի ճնշումներին: Բացի այդ, Բանկն ունի նաև եկամտաբերության 

բավարար մակարդակ և կապիտալի զգալի պաշար: ավանդների ցուցանիշները, 

վարկային պորտֆելի որակը, ակտիվների եւ կապիտալի շահութաբերության 

մակարդակը, ինչպես նաեւ մի շարք այլ ցուցանիշներ: 

2016 թ. հուլիսի 20-ին “Fitch” միջազգային վարկանշային կազմակերպությունը 

չապահովված ոչ ստորադաս փոխառության երկարաժամկետ B+ և ակտիվների 

վերադարձելիության «RR4» վարկանիշ է շնորհել Բանկի կողմից թողարկված և 

տեղաբաշխված դոլարային պարտատոմսերին (AMAMRBB21ER3): 

Միջազգային վարկանիշային սանդղակում B+ վարկանիշը համարվում է բարձր 

ներդրումային ռիսկ ունեցող վարկանիշ, որի գործնական նշանակությունը 

հետևյալն է` տվյալ վարկանիշն ունեցող թողարկողներն իրենց վարկային բեռի և 

այլ պարտավորությունների չսպասարկման ավելի մեծ հավանականություն ունեն 
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քան այդ B+ վարկանիշից ավելի բարձր/ կամ սանդղակով վերև գտնվող 

վարկանիշ ստացած թողարկողները: 
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ՄԱՍ 4 ԲԱՆԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

4.1 Անկախ աուդիտորներ 

Նշել պատմական ֆինանսական ժամանակաշրջանի համար թողարկողի աուդիտն իրականացրած անկախ աուդիտորների անվանումները և 

գտնվելու վայրերը: Ներկայացնել նաև տեղեկատվություն այն մասին, թե որ մասնագիտական միություններին են անդամակցում այդ 

աուդիտորները, 

Եթե պատմական ֆինանսական ժամանակաշրջանում թողարկողի աուդիտորները փոփոխվել են, հեռացվել են կամ նորից չեն ընտրվել 

որպես աուդիտոր, ապա նշել դրա հիմնական պատճառները: 

Բանկը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով յուրաքանչյուր տարի 

հրավիրում է արտաքին աուդիտ, ով աուդիտի է ենթարկում «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 

ֆինանսական հաշվետվությունները: Աուդիտի նպատակն է ձեռք բերել 

բավարար երաշխիքներ` համոզվելու համար, որ ֆինանսական 

հաշվետվությունները զերծ են էական անճշտություններից։ 

2013-ին Բանկի անկախ աուդիտորական ստուգումներն իրականացրել է «Քեյ-

Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ աուդիտորական կազմակերպության կողմից, որը 

աշխարհի առաջատար աուդիտորական, հարկային և խորհրդատվական 

ծառայություններ մատուցող ընկերություններից մեկն է: «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի 

Արմենիա» ՓԲԸ-ի հասցեն է ` ՀՀ ք. Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան փող., 26/1 

շենք, 8-րդ հարկ, հեռ.` (+ 37410) 56 67 62, կայքի հասցեն է` www.kpmg.am, էլ. 

փոստ՝ general@kpmg.co.am: 

2014 և 2015 թթ.-ին Բանկի անկախ աուդիտորական ստուգումներն 

իրականացվել է «Էրնսթ Ընդ Յանգ» ՓԲԸ աուդիտորական կազմակերպության 

կողմից։ «Էրնսթ ընդ Յանգ»-ը գլոբալ «Էրնսթ ընդ Յանգ» (EY) միջազգային 

աուդիտորական և խորհրդատվական ծառայութուններ մատուցող 

կազմակերպություն անդամ է: Ընկերությունն իր գործունեությունը 

Հայաստանում սկսել է 2008թ-ից:: «Էրնսթ Ընդ Յանգ» ՓԲԸ-ի հասցեն է ` ՀՀ ք. 

Երևան 0001, Հյուսիսային պողոտա, 1 շենք, գրասենյակ 27, հեռ.` (+37410) 50 07 

90, (+37410) 50 07 05, կայքի հասցեն է` www.ey.com/am էլ. փոստ՝ 

yerevan@am.ey.com: 

4.2 Ռիսկային գործոններ 

Այս մասում աչքի ընկնող ձևով բացահայտվում են այն ռիսկային գործոնները, որոնք կարող են ազդել թողարկողի` արժեթղթերից բխող 

պարտավորությունների կատարման ունակության վրա:  

Ներքոնշյալ ռիսկերից յուրաքանչյուրը կարող է հանգեցնել Թողարկողի 

ֆինանսական վիճակի, ֆինանսական արդյունքների և կանխիկ դրամական 
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հոսքերի վատթարացմանը, ինչպես նաև շուկայական դիրքի, մրցունակության և 

հեռանկարային զարգացման վատթարացմանը, ինչը հավանական է, որ կարող 

է հանգեցնել Թողարկողի կողմից ստանձնած պարտավորությունների` լրիվ կամ 

մասնակի չկատարմանը կամ որոշակի կերպով դժվարացնել ներդրողների 

կողմից ապագայում պարտատոմսերի արագ և շահավետ գնով իրացումը, 

արժեկտրոններով նախատեսված տոկոսագումարների ստացումը և մարումը: 

Ներդրողները պետք է հաշվի առնեն նաև, որ ստորև ներկայացվող ռիսկերից 

բացի հնարավոր է նաև այլ խնդիրների առաջացում, որոնք հետագայում կարող 

են անցանկալի հետևանք ունենալ Թողարկողի ֆինանսական վիճակի, 

արդյունքերի, ինչպես նաև պարտատոմսերի ներդրումային որակների 

(իրացվելիություն, եկամտաբերություն) վրա: 

Ռիսկերը, որոնց ենթարկված է կամ կարող է ենթարկվել Բանկը, ներառում են 

ներքին և արտաքին հանգամանքներ, որոնք կարող են սպառնալ Բանկի 

գործունեության անընդհատությանը կամ բացասական ազդեցություն ունենալ 

բանկի կապիտալի կամ շահույթի վրա: 

Աճող մրցակցություն շուկայի համակենտրոնացման արդյունքում: Բանկային 

ոլորտին բնորոշ է բարձր մրցակցությունը հետևաբար շուկայում մրցակիցների 

ակտիվության բարձրացումը կարող է բացասաբար ազդել Թողարկողի 

տնտեսական և ֆինանսական ցուցանիշների վրա: Սույն Ազդագրի 

պատրաստման պահին բանկային հատվածում նկատելի են 

համակենտրոնացման միտումներ, որոնց արդյունքում կարող են առաջանալ 

բանկեր, որոնք իրենց չափերով համադրելի կարող են լինել Թողարկողի հետ և 

սրացնել մրցակցությունը, սակայն Թողարկողը նույնպես ակտիվորեն 

մասնակցում է այս գործընթացին փորձելով ապահովել իր առաջատար դիրքերը: 

Արտարժութային ռիսկ: Թողարկողն իրականացնում է ակտիվների ու 

պարտավորությունների արժութային ճեղքվածքի կառավարման 

հավասարակշռված ու ցածր ռիսկային քաղաքականություն: Այնուամենայնիվ, 

հնարավոր ՀՀ դրամի փոխարժեքի էական արժեզրկումը հիմնական 

արժույթների նկատմամբ բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ Բանկի 

հաճախորդների վրա արտարժույթով արտահայտված վարկային 

պարտավորությունների սպասարկման մասով և որը կարող է վատացնել 

ակտիվների որակը ու նվազեցնել Բանկի շահութաբերությունը: Արդյունքում 

Բանկը կարող է դժվարություններ ունենալ իր պարտավորությունների 

սպասարկման հարցում: 

Ինֆլյացիոն կամ գնողունակության ռիսկ: Չնայած այն բանի, որ Բանկը 

ներդրել է բավականին ճկուն և արդյունավետ գնագոյացման համակարգ իր 

կողմից առաջարկվող ծառայությունների համար` պետք է նկատի ունենալ, որ 
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կախված Թողարկողի կողմից ծառայությունների գնային առաձգականության և 

եկամուտների առաձգականության բնութագրիչներից, Բանկի հասույթը կարող է 

նվազել ՀՀ-ում սպասվելիք սղաճի պայմաններում: 

Նորմատիվ և օրենսդրական դաշտի փոփոխություններ: Թողարկողը գործում 

է ՀՀ տնտեսության ամենավերահսկվող հատվածներից մեկում: Հնարավոր է, որ 

հաջորդող տարիների ընթացքում Բազելյան 3-րդ համաձայնագրի ներդրումից 

ռիսկի գնահատման որոշակի սկզբունքներ սկսվեն կիրառվել, որոնք կարող են թե 

դրական և թե բացասական ազդեցություն ունենալ Բանկի գործունեության ու 

ֆինանսական արդյունքների վրա: 

Աշխարհաքաղաքական ռիսկեր: Աշխարհաքաղաքական, տարածաշրջանային և 

ներքաղաքական իրավիճակի անբարենպաստ փոփոխությունների արդյունքում 

հնարավոր է առաջ գան այնպիսի բացասական գործոններ, որոնք կարող են 

անբարենպաստ ազդեցություն ունենալ ընդհանուր մակրոտնտեսական իրավիճակի 

վրա: 

Վարկային ռիսկ: Վարկային ռիսկը ֆինանսական վնաս կրելու ռիսկն է, երբ 

փոխառուն կամ ֆինանսական գործիքի պայմանագրային կողմն ի վիճակի չի 

լինում կատարել իր պայմանագրային պարտականությունները Բանկի 

նկատմամբ: Բանկը մշակել է քաղաքականություն և ընթացակարգեր վարկային 

ռիսկը կառավարելու համար (ինչպես ճանաչված ֆինանսական ակտիվների, 

այնպես էլ չճանաչված պայմանագրային պարտավորությունների համար), 

ներառյալ պորտֆելի կենտրոնացվածության սահմանափակմանը վերաբերող 

ցուցումները և Վարկային կոմիտեի ու Ռիսկերի կառավարման կենտրոնի 

ստեղծումը, որոնք ակտիվորեն վերահսկում են վարկային ռիսկը: 

Շուկայական ռիսկ: Շուկայական գործոնների ազդեցության ներքո Բանկի 

ներդրումների արժեքը կորցնելու ռիսկն է: Շուկայական ռիսկը ներառում է 

տոկոսադրույքների, գնային, արտարժույթի և կապիտալի գործիքների գնային 

ռիսկերը: 

Տոկոսադրույքի ռիսկ: ֆինանսական գործիքների ապագա դրամական հոսքերի 

կամ դրանց իրական արժեքի հնարավոր փոփոխության ռիսկն է 

տոկոսադրույքների փոփոխման արդյունքում: Շուկայական տոկոսադրույքների 

տատանումները կարող են ազդել Բանկի ֆինանսական վիճակի, 

եկամուտ/ծախսերի և դրամական հոսքերի վրա: Նման տատանումները կարող 

են ավելացնել տոկոսային մարժան, սակայն կարող են նաև նվազեցնել այն կամ 

հանգեցնել վնասների՝ տոկոսադրույքների անսպասելի փոփոխության դեպքում: 

Գնային ռիսկ: Նյութական ակտիվների (գույք, գրավ) գների փոփոխության 

արդյունքում բանկի կորստի ռիսկն է: 
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Իրացվելիության ռիսկ: Իրացվելիության ռիսկը ենթադրում է, որ Բանկը 

կունենա դժվարություններ ֆինանսական գործիքների հետ կապված 

պարտավորությունները կատարելիս, որոնք մարվում են դրամական միջոցների 

կամ մեկ այլ ֆինանսական ակտիվի միջոցով: Իրացվելիության ռիսկն 

առաջանում է ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետայնության 

անհամապատասխանության դեպքում: Ակտիվների և պարտավորությունների 

ժամկետայնության և տոկոսադրույքների համապատասխանությունը և/կամ 

վերահսկվող անհամապատասխանությունն իրացվելիության կառավարման 

էական գործոն է: Ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետայնության 

ամբողջական համապատասխանությունը բնորոշ չէ ֆինանսական 

կազմակերպություններին համար՝ պայմանավորված իրականացվող 

գործարքների տարաբնույթ լինելով և ժամկետների անորոշությամբ: 

Անհամապատասխանությունը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել 

շահութաբերությունը, սակայն կարող է նաև մեծացնել իրացվելիության ռիսկը: 

Այլ ռիսկեր: Այլ ռիսկերը ներառում են իրացվելիության, վարկային, 

գործառնական և շուկայական ռիսկերից բացի բոլոր այլ ռիսկերը, ինչպես 

օրինակ շրջակա միջավայրի և սոցիալական ռիսկերը, ռազմավարական, 

հեղինակության, իրավական և այլն: 

4.3 Տեղեկատվություն թողարկողի մասին 

4.3.1 Թողարկողի պատմությունը և զարգացումը  

4.3.1.1 Թողարկողի անվանումը և 

կազմակերպաիրավական ձևը 

թողարկողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գրանցված ապրանքանիշերը: Եթե թողարկողի կանոնադրությամբ տրված են 

թողարկողի անվանման տարբերակներ օտար լեզուներով, նշվում են նաև դրանք: Եթե թողարկողի գործունեության ընթացքում փոփոխվել 

է նրա անվանումը կամ թողարկողը վերակազմակերպվել է, ապա ազատ ներկայացնել այդ մասին տեղեկատվություն 

Բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումն է` 
հայերեն` «Ամերիաբանկ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն, 
ռուսերեն` Закрытое Акционерное Общество “Америабанк”, 
անգլերեն` “Ameriabank” Closed Joint Stock Company: 

 
Բանկի կրճատ ֆիրմային անվանումն է` 

հայերեն` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ, 
ռուսերեն` ЗАО “Америабанк”, 
անգլերեն` “Ameriabank” CJSC: 

2008թ.-ին Ամերիաբանկն անվանափոխությանը զուգահեռ ներկայացավ նոր 

կորպորատիվ ոճով` փոխված տարբերանշանով և նոր կորպորատիվ գույներով: 
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Մեր նոր կորպորատիվ ոճը մշակվել է Identica աշխարհահռչակ բրիտանական 

ընկերության կողմից: Բանկի սպասարկման նշանն է`  

 

4.3.1.2 Թողարկողի պետական գրանցումը և 

գործունեության վայրը 

թողարկողի պետական գրանցման վայրը և համարը 

Բանկի պետական գրանցման վայրն է` Գրիգոր Լուսավորիչ 9, Երևան 0015, ՀՀ 

Բանկի պետական գրանցման համարն է` 50։ 

4.3.1.3 Ստեղծման տվյալներ 

ստեղծման ամսաթիվը և փաստացի գործունեություն ծավալելու ժամանակահատվածը (եթե հնարավոր է 

որոշել) 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (նախկին «Հայներարտբանկ» ՓԲԸ) հիմնադրվել է 

1992թ. սեպտեմբերի 8-ին ՀՀ օրենսդրության համաձայն: 2007թ-ին Բանկը ձեռք 

բերվեց «Թի-Դի-Էյ Հոլդինգս Լիմիթիդ» ընկերության կողմից, որը գնեց Բանկի 

բաժնետիրական կապիտալի 96.15%-ը: 2011թ ընթացքում «Թի-Դի-Էյ Հոլդինգս 

Լիմիթիդ» ընկերությունը վերանվանվեց «Ամերիա Գրուպ» (Սի-Ուայ): 2013թ-ին 

«Ամերիա Գրուպ» (Սի-Ուայ) ընկերությունը ձեռք բերեց Բանկի բաժնետիրական 

կապիտալի 100%-ը, սակայն 2015-ին Վերակառուցման և Զարգացման 

Եվրոպական Բանկը (ՎԶԵԲ) 30 մլն ԱՄՆ դոլարի ներդրում կատարեց՝ 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի բաժնետոմսերի ձեռքբերման նպատակով, ինչի 

արդյունքում դարձավ 20.7% բաժնետեր, իսկ «Ամերիա Գրուպ» (Սի-Ուայ)-ի 

մասնաբաժինը կազմեց 79.3%: 

Բանկը գրանցվել է ՀՀ ԿԲ-ում 1992թ-ի սեպտեմբերի 8-ին: Բանկի պետական 

գրանցման վկայականի համարն է N 0154: Նույն թվականի. դեկտեմբերի 8-ին 

տրամադրվել է բանկային գործունեության թիվ 50 լիցենզիան: 

2008թ. մայիսի 19-ի Բաժնետիրոջ Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ 

(արձանագրություն թիվ 04/08) "Հայներարտբանկ" ՓԲԸ-ն վերանվանվել է 

"Ամերիաբանկ" ՓԲԸ: Բանկի անվանափոխությունը գրանցվել է ՀՀ ԿԲ 

23.05.2008թ. թիվ 1/506 Ա որոշմամբ: 
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4.3.1.4 Բանկի գտնվելու վայրը, կապի միջոցները 

Թողարկողի գտնվելու վայրը, կապի միջոցները (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ), ինտերնետային կայքը, թողարկողի հիմնադրման 

երկիրը, մասնաճյուղերի ցանցի նկարագիրը, ցանկության դեպքում այդ մասնաճյուղերի գտնվելու վայրերը 

Բանկի գտնվելու վայրն է` Գրիգոր Լուսավորիչ 9, Երևան 0015, ՀՀ: 

Կապի միջոցները` 
Հեռ.` (+37410) 56 11 11, 
Ֆաքս` (+37410) 51 31 33, 
էլ. Փոստ` info@ameriabank.am, 
Կայք` www.ameriabank.am: 

4.3.1.5 Բանկի մասնաճյուղերը 

Մասնաճյուղի հասցեներն են` 

1. «Սայաթ-Նովա»  մասնաճյուղ` ք. Երևան, 0001, Սայաթ-Նովա պողոտա 8 

շենք, 47 տարածք 

2. «Կասկադ» մասնաճյուղ` ք. Երևան, 0010, Դեղատան 6 

3. «Կոմիտաս» մասնաճյուղ` ք. Երևան, 0033, Կոմիտաս 12, հ. 102 

4. «Մոսկովյան» մասնաճյուղ` ք. Երևան, 0009, Մաշտոցի պողոտա 48, 

2/1տարածք 

5. «Արշակունյաց» մասնաճյուղ` ք. Երևան, 0026, Արշակունյաց պ. 34/3, 

«Երևան Մոլ» առևտրի կենտրոն, 2-րդ հարկ 

6. «Արշակունյաց պլյուս» մասնաճյուղ` ք. Երևան, 0026, Արշակունյաց պ. 

34/3, «Երևան Մոլ» առևտրի կենտրոն, 1-ին հարկ 

7. «Շենգավիթ» մասնաճյուղ` ք. Երևան, 0046, Բագրատունյաց փ. 18 շ., 112 

տարածք 

8. «Քաջարան»  մասնաճյուղ` ք. Քաջարան, 3309, Լեռնագործերի 16/31 

9. «Կապան»  մասնաճյուղ` Սյունիքի մարզ, ք. Կապան 3302, Շահումյան 

փող. թիվ 1 շենք 

10. «Դիլիջան»  մասնաճյուղ` Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, 3901, Մյասնիկյան 

66 

11. «Վանաձոր»  մասնաճյուղ` Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, 2021, Տիգրան Մեծի 

65 

12. «Երիտասարդական» մասնաճյուղ` ք. Երևան, Ա. Իսահակյան փ. 

Մետրոնոմ առևտրի կենտրոն: 

4.3.1.6 Նշանակալի դեպքեր 

Թողարկողի հետ վերջին շրջանում տեղի ունեցած այն դեպքերը, որոնք ողջամիտ ներդրողը կկարևորեր թողարկողի իրացվելիության մասին 

գնահատական կազմելու տեսանկյունից 
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2014թ-ին Ամերիաբանկը և Նիդերլանդների Զարգացման Բանկն (FMO) կնքեցին 

20 մլն ԱՄՆ դոլարի փոխարկելի ստորադաս փոխառություն ներգրավելու մասին 

պայմանագիր: Վերջինիս հնարավորություն կտա Նիդերլանդների Զարգացման 

Բանկին (FMO) փոխարկումից հետո դառնալ բանկի բաժնետեր: 

2015թ-ին Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկը (ՎԶԵԲ) 30 մլն 

ԱՄՆ դոլարի ներդրում կատարեց՝ Բանկի բաժնետոմսերի ձեռքբերման 

նպատակով, իսկ IFC-ն 50 մլն դոլար է հատկացրել Բանկին՝ բանկի կապիտալն 

ավելացնելու և ֆինանսական միջոցների հասանելիությունն ընդլայնելու 

նպատակով: 

Ի հավելումն վերոնշյալի` պետք է նշել, որ Բանկը ձգտում է ակտիվորեն 

պահպանել ֆինանսավորման աղբյուրների տարբերակված և կայուն 

կառուցվածքը, որը ներառում է այլ բանկերից ստացված երկարաժամկետ ու 

կարճաժամկետ վարկերը, հիմնական հաճախորդ իրավաբանական և 

ֆիզիկական անձանց վարկերը, ինչպես նաև բարձր իրացվելի ակտիվների 

տարբերակված պորտֆելը՝ իրացվելիության անկանխատեսելի պահանջներն 

արագ և հեշտությամբ բավարարելու համար: Ի հավելումն ստորև ներկայացվում 

են ՀՀ ԿԲ իրացվելիության նորմատիվները` 

Նորմատիվն
եր 

ՀՀ ԿԲ-ի 
սահմանած 
թույլատրելի 
մեծությունը 

Փաստացի 
մեծություն 

2016 
հունիս 

Փաստացի 
մեծություն 

2015 

Փաստացի 
մեծություն 

2014 

Փաստացի 
մեծություն 

2013 

Փաստացի 
մեծություն 

2012 

Ն2
1* 15% 27.9% 29.91% 26.50% 31.32% 26.63% 

Ն2
2** 60% 151.33% 151.26% 94.34% 171.03% 144.86% 

 
*  Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ընդհանուր ակտիվների գումարների միջև նվազագույն 
հարաբերակցություն 

** Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ցպահանջ պարտավորությունների միջև նվազագույն 

հարաբերակցություն 

4.4 Բիզնեսի նկարագիրը 

4.4.1 Հիմնական գործունեությունը 

4.4.1.1 Բանկի առաքելությունը 

Ունենալով հաճախորդներին որակյալ բանկային և ներդրումային 

ծառայությունների համալիր փաթեթ տրամադրելու նպատակ` Բանկը սահմանել 

է հետևյալ առաքելությունը՝   

Բարելավել կյանքի որակը՝ 
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• տրամադրելով հաճախորդներին միջազգային որակի ֆինանսական 

ծառայություններ և գործարար լուծումներ, 

• իրականացնելով հասարակության բարօրության համար 

նշանակալի բիզնես և սոցիալական ծրագրեր, 

• ձևավորելով յուրահատուկ կորպորատիվ մշակույթ և միջազգային 

ընկերության զարգացման սեփական մոդել՝ միավորելով հաջողակ 

մարդկանց, 

• շարունակաբար ավելացնելով մեր բաժնետիրական արժեքը: 

4.4.1.2 Բանկի տեսլականը 

Բանկի տեսլականն է՝ 

• Դառնալ ֆինանսական և գործարար լուծումներ տրամադրող 

միջազգային ընկերություն, 

• Լինել թիրախային շուկաներում առաջատարը սպասարկման որակով և 

արդյունավետությամբ՝ ներգրավելով ընդհանուր արժեքներ կրող 

բացառիկ մարդկանց:  

Բանկն իր հետագա գործունեության ընթացքում ուղղորդվելու է հետևյալ երեք 

հիմնական արժեքներով` հաճախորդների բավարարվածության բարձր 

մակարդակ, աշխատանքի ու սպասարկման բարձր որակ, 

արհեստավարժություն և թիմային ոգի: 

Համաձայն վերոնշյալ արժեքների` Բանկը կշարունակի ձևավորել ՀՀ բանկային 

համակարգում բարձր արդյունավետությամբ աչքի ընկնող կառավարման 

համակարգ և ներդնել կառավարման մշակույթի նոր արժեքներ, որոնք ոչ միայն 

կնպաստեն Բանկի հետագա գործունեության բարելավմանը, այլ նաև օրինակելի 

մոդել կհանդիսանան մրցակիցների համար: 

4.4.1.3 Բանկի նպատակները 

Բանկի միջնաժամկետ նպատակն է անընդհատ աճող մրցակցության 

պայմաններում, ամրապնդելով և զարգացնելով ՀՀ բանկային համակարգում 

ունեցած իր դիրքերը, ընդլայնել հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների 

փաթեթը և ապահովել միջազգային չափանիշներին համապատասխան 

սպասարկում, որը կծառայի Բանկի երկարաժամկետ և կայուն զարգացմանը 

Բանկի միջնաժամկետ քանակական և որակական նպատակներն ըստ 

առաջնահերթության հետևյալն են` 

• լինել բացարձակ առաջատարը սպասարկման որակով՝ հետևելով 2008թ. 

որդեգրած հաճախորդա- կենտրոն քաղաքականությանը,  
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• լինել առաջատարը նորարարություն- ներով՝ առաջարկելով միջազգային 

լավագույն բանկային լուծումները և ժամանակին արձագանքելով 

հաճախորդի արագ փոփոխվող կարիքներին 

• դառնալ ամենամեծ ունիվերսալ բանկն ըստ ակտիվների ` 

ծառայություններ մատուցելով ինչպես տնտեսության խոշորագույն 

սուբյեկտներին, այնպես էլ ՀՀ տնտեսության զարգացման համար շարժիչ 

ուժ հանդիսացող փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին և 

առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել տնային տնտեսություններին` 

այդպիսով ապահովելով վարկային ներդրումների ապակենտրոնացում, 

• պահպանել բանկային համակարգի առաջատարի դիրքերը բոլոր 

հիմնական ֆինանսական ցուցանիշներով 

• Պահպանել առաջատար դիրքերը Բանկային համակարգում հիմնական 

ֆինանսական ցուցանիշներով, 

• բարձրացնել Բանկի ֆինանսական արդյունավետությունը կապիտալի 

շահութաբերության և ծախսերի ու եկամուտների հարաբերության 

տեսանկյունից 

• լայնորեն կիրառել կորպորատիվ կառավարման լավագույն փորձը 

• ընդլայնել անձնակազմի լոյալությանն ու մոտիվացմանն ուղղված 

ծրագրերը՝ ներդրումներ կատարելով մարդկային կապիտալի մեջ և 

պատրաստելով նոր տաղանդներ 

• բարձր պահել Բանկի բրենդի արժեքը և միջոցներ ձեռնարկել բրենդի 

մասին իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար: 

Առաքելությամբ, Տեսլականով ինչպես նաև Ռազմավարական նպատակներով 

սահմանված թիրախային արդյունքներին հասնելու համար՝ Բանկը սահմանել է 

կարճաժամկետ և միջնաժամկետ հեռանկարները, որոնց շնորհիվ էլ կապահովի 

սահմանված արդյունքների արդյունավետ իրականացում: 

• Շարունակաբար ներդրում կատարել  սպասարկման որակի 

բարձրացմանը, ապահովել համապատասխան գործընթացների 

անընդհատ կատարելագործում, 

•  Ապահովել Բանկի շուկայի մեծ մասնաբաժինը միջնաժամկետ 

հատվածում, որի իրագործման ուղղությամբ Բանկն արդեն իսկ 

ներգրավել է լրացուցիչ կապիտալ, որը հավելյալ հնարավորություն կտա 

հետագա ագրեսիվ աճին, 

• Բացահայտել ոչ օրգանական աճի եկամտաբեր հնարավորություններ 

տեղական շուկայում 
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• Ներդնել նոր բանկային և ներդրումային ծառայություններ և միջազգային 

պրակտիկայում կիրառվող նորարար լուծումներ,   

• Շարունակաբար ներդրումներ կատարել անձնակազմի ուսուցման, 

վերապատրաստման և մոտիվացիայի բարձրացման, անընդհատ 

բարձրացնել աշխատակիցների որակավորումը և պահպանել 

ձևավորված բարձր թիմային ոգին,  

• Շարունակաբար բարձրացնել ֆինանսական կայունությունը, ինչին 

ուղղված տարածաշրջանում վերջին տնտեսական զարգացումների 

արդյունքում Բանկը վերանայել է իր ռիսկ պարամետրերը, 

• Շեշտադրել մանրածախ և ՓՄՁ բիզնեսի զարգացումը, հետագայում 

զարգացնելով նաև ներդրումային բանկային ծառայությունները, 

ապահովել հիմնական ցուցանիշների աճը՝ դառնալով առաջատարը 

արդյունավետության ցուցանիշներով  

• Աջակցել հասարակության սոցիալապես անապահով և խոցելի խմբերին, 

ներդրում կատարել հասարակության զարգացմանը, աջակցել 

Հայաստանի մշակութային ժառանգության վերականգմանը և 

զարգացմանը   

2010 թվականից Բանկն իր առջև խնդիր էր դրել փոխել 2007 թվականից 

որդեգրած կորպորատիվ ուղղվածությամբ ռազմավարությունը և էապես 

ընդլայնել մանրածախ բանկային ծառայությունները: Ելնելով վերը 

շարադրվածից` Բանկի ընդհանուր ռազմավարության գլխավոր նպատակն է 

Բանկի դիրքերի հետագա ամրապնդումը ՀՀ առաջատար բանկերի շարքում` 

ձևավորելով ունիվերսալ առևտրային բանկի մոդելը և հետագա զարգացումը: 

2015 թվականին ևս այս ուղղությամբ ահռելի աշխատանք կատարվեց` 

ընդլայնվեց մանրածախ ծառայությունների ցանկը, շարունակվեցին 

ներդրումները մասնաճյուղային և ԱԳՄ սարքավորումներում, ինչպես նաև 

նշանակալի փոփոխություններ կատարվեցին մանրածախ գործառնությունների 

դեպարտամենտի կառուցվածքում, ինչն էլ ավելի աշխուժացրեց Բանկի 

մանրածախ գործունեությունը: 

Ռազմավարության գլխավոր նպատակի ապահովման հիմնական խնդիրներ են 

հանդիսանում. 

• հաճախորդների բազայի հետագա դիվերսիֆիկացումը և աճի 

ապահովումը` պահպանելով կապիտալի շահութաբերության ընդունելի 

մակարդակ, 

• սպասարկման որակի բարձրացումը` ապահովելով միջազգային 

չափանիշներին համապատասխանող բանկային ծառայությունների և 

կորպորատիվ ֆինանսների ծառայությունների մատուցում, 
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• բանկային հիմնական` վարկային, շուկայական և գործառնական ռիսկերի 

ընդունելի մակարդակի պահպանումը, 

• ծառայությունների շրջանակի ընդլայնումն և համապատասխանեցումը 

հաճախորդների պահանջներին, 

• շարունակական տեխնոլոգիական զարգացումը միջազգային 

առաջատար փորձին համահունչ, 

• անձնակազմի որակավորման շարունակական բարելավումը, 

• մասնաճյուղային ցանցի հետագա ընդլայնումը տնտեսապես ակտիվ 

տարածաշրջաններում, 

• կայուն և էժան ռեսուրսային բազայի ավելացումը: 

4.4.2 Հիմնական շուկաները 

4.4.2.1  Հիմնական շուկաները 

Հիմնական գործունեության նկարագիրը` նշելով մատուցված ծառայությունների հիմնական տեսակները 

"Ամերիաբանկ" ՓԲԸ-ն ունիվերսալ բանկ է, որը, լինելով դինամիկ և կայուն աճ 

արձանագրող ընկերություն, մատուցում է կորպորատիվ, ներդրումային և 

մանրածախ բանկային ծառայություններ` տրամադրելով բանկային լուծումների 

ամբողջական փաթեթ: Բանկը նաև առաջարկում է անհատականացված 

ֆինանսաբանկային լուծումներ:  Բանկը որդեգրել է մի շարք հիմնարար 

սկզբունքներ, որոնցից են անհատական մոտեցումը յուրաքանչյուր հաճախորդին 

և նորարարությունը՝ համատեղած բարձր պրոֆեսիոնալիզմի և փորձի հետ, 

ստանձնել է բազմակողմանի և բարձրորակ ֆինանսական լուծումներ 

տրամադրող գործընկերոջ դերը ՀՀ շուկայում և տարածաշրջանում 

գործունեություն իրականացնող հաճախորդների համար: Եվ այս մոտեցումը 

Բանկի հաջողության բանալին է՝ թույլ տալով Բանկին դառնալ ՀՀ բանկային 

համակարգի առաջատարներից մեկը: 

4.4.2.2 Մրցակցային դիրքը 

Թողարկողի մրցակցային դիրքի նկարագրությունը 

Ամերիաբանկը ՀՀ առաջատար բանկերից է, որն ունի բանկային ոլորտի 

ցուցանիշները գերազանցող դինամիկ աճ: 2015 թվականը ևս բավականին 

բարեհաջող եղավ Բանկի համար: Բանկն ամրապնդեց իր դիրքերը ՀՀ 

առաջատար բանկերի շարքում, վերահաստատեց իր ներուժը որպես 

ժամանակակից, կայուն, իրացվելի, դինամիկ աճող և մրցունակ ֆինանսական 

ինստիտուտ` հետագա աճի, զարգացման և մրցունակության էական 

հնարավորություններով: Հիմնական շեշտադրումը փոխելով բանկային 

ծառայությունների ու սպասարկման որակի վրա՝ Բանկն արդեն իսկ 
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դիրքավորվել է որպես նորարարությամբ և սպասարկման չափանիշներով 

առաջատար: Այսպիսով, Բանկը ամփոփել է 2015թ-ը որպես  օրինակելի 

առաջընթացի ևս մեկ տարի՝ բանկային համակարգում զբաղեցնելով 1-ին դիրքը 

ըստ ակտիվների, պարտավորությունների, հաճախորդներին տրված վարկերի և 

կապիտալի, իսկ զուտ շահույթի ցուցանիշով՝ երկրորդ տեղը: Նմանատիպ 

առաջատար դիրքերը ևս մեկ անգամ վկայում են Ամերիաբանկի կողմից 

ստեղծված բացառիկ միջավայրի մասին, որտեղ հաճախորդներն ու 

գործընկերները կարող են ոչ միայն վայելել բարձրակարգ սպասարկում և 

ստանալ անհատականացված բանկային ծառայություններ, այլ նաև օգտվել 

Բանկի մշտական աճի ստեղծած հնարավորություններից: 

2016 թվականի առաջին եռամսյակի արդյունքներով Բանկը շարունակում է 

պահպանել իր առաջատարի դիրքերը` գրեթե բոլոր հիմնական ֆինանսական 

ամփոփ ցուցանիշներով: 

4.5 Թողարկողի կառուցվածքը  

Եթե թողարկողը խմբի անդամ է, ապա համառոտ ներկայացնել խմբի կառուցվածքը և թողարկողի տեղը այդ խմբում 

4.5.1.1 Բանկի խմբի կառուցվածքը 

Բանկի բաժնետեր է հանդիսանում «Ամերիա Գրուպ (Սի-Ուայ) Լիմիթեդ» 

ընկերությունը, վերջինս հանդիսանում է նաև հետևյալ ընկերությունների 

բաժնետեր` 

• ԱՄԵՐԻԱ ՓԲԸ 

• ԱՄԵՐԻԱ ԱՍՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՓԲԸ 

• ՊՐՈԴԵԿՈ ՓԲԸ 

• ԱՄԵՐԻԱ ԻՆՔ 

4.6 Զարգացման վերջին միտումները 

Այստեղ ներկայացվում են թողարկողի մատուցած ծառայությունների ծավալների աճի կամ նվազման միտումները և ծառայությունների 

սակագների միտումները վերջին հաշվետու տարվա ավարտից մինչև ազդագրի ներկայացման օրն ընկած ժամանակահատվածի համար: 

Ներկայացվում են միայն այն միտումները, որոնք էական են և (կամ) որոնք ողջամիտ ներդրողը կկարևորեր ներդրումային որոշումներ 

կայացնելիս 

4.6.1 Արտաքին գործոնների վերլուծությունը 

Բանկի գործունեությունը մեծապես պայմանավորվում է արտաքին միջավայրում 

տեղի ունեցող իրադարձություններով: Բանկը սեփական և  հաճախորդների 

կարիքները բավարարելու համար գործունեություն է ծավալում ինչպես ներքին, 

այնպես էլ արտաքին շուկաներում, ուստի Բանկի գործունեության վրա իրենց 
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ուրույն ազդեցությունն են թողնում և՛ հայրենական, և՛ միջազգային 

տնտեսությունում տեղի ունեցող իրադարձությունները: Այսպես, Բանկի 

գործունեության վրա էական ազդեցություն են թողել` 

• Զարգացած երկրներում տնտեսության որոշակի անկայությունները, 

ինչպես նաև դրա արդյունքում հիմնական ապրանքատեսակների գների 

(պղինձ, նավթ, հացահատիկ) վարքը, 

• միջազգային շուկաներում տոկոսադրույքների սպասելի աճերը, 

• 2015-ին ՀՀ տնտեսությունում հիմնական ճյուղերը որոշակի աճ 

արձանագրեցին, ինչն իր դրական ազդեցությունը թողեց Բանկի 

գործունեության վրա: Գյուղատնտեսության և արդյունաբերության 

հետագա աճը բանկային համակարգի կողմից վարկավորման աճի 

հնարավորություն ընձեռեցին, 

• բանկային համակարգում մրցակցության պահպանումը: 

Բանկն անընդհատ իրականացրել է ակտիվների և պարտավորությունների 

փոխհամաձայնեցված կառավարում, որպեսզի կարողանա չեզոքացնել վերը 

նշված երևույթների բացասական ազդեցությունը և հնարավորինս օգտվել 

ընձեռնված հնարավորություններից: 

4.6.1.1 Համաշխարհային տնտեսություն/միջազգային 

շուկաներ 

Արտաքին միջավայրի կանխատեսվող երևույթները, որոնք ազդեցություն 

կունենան Բանկի ծրագրերի վրա հետևյալն են. 

Միջնաժամկետում կանխատեսվում է համաշխարհային տնտեսության դանդաղ 

աճ, ընդ որում կանխատեսվում է զարգացած տնտեսությունների ավելի զգալի և 

զարգացող երկրների ավելի թույլ աճ: ՀՀ առևտրային գործընկերներ 

հանդիսացող երկրների տնտեսությունները կդրսևորեն նույնպես դանդաղ աճի 

միտումներ: Առաջիկա տարիների ընթացքում Ռուսաստանի տնտեսությունը 

կարձանագրի դրական և ներկայիս անկումը մոտ տարիներին կփոխարինվի 

դանդաղ աճով: Եվրոպայում սպասվում է դանդաղ տնտեսական աճ` բյուջեի և 

պարտքի սպասարկման շեշտադրմամբ: Չինաստանում աճը դանդաղել է, 

իրականացվում է յուանի արժեզրկման քաղաքականություն առևտրին 

աջակցելու նպատակով: Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ում նշանակալի 

տատանումներ չեն գրանցվել և սպասվում է, որ աճը կշարունակվի կայուն 

տեմպերով: Ակնկալվում է, որ տոկոսադրույքներն առաջիկա մեկ տարում 

որոշակիորեն կաճեն:  
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Ինչ վերաբերում է ՀՀ տնտեսության վրա ազդող հիմնական 

ապրանքատեսակների միջազգային գների փոփոխություններին, ապա 

համաձայն կանխատեսումների՝ մոտակա տարիներին պղնձի գները որոշակի 

անկում կապրեն, ինչն էլ կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ ՀՀ 

արտահանման ծավալների և ՀՆԱ-ի վրա: Սակայն Բանկի կանխատեսումների 

համաձայն՝ արտաքին տնտեսաքաղաքական ռիսկերն էական չեն համարվել և 

մատուցման ծառայությունների ծավալների աճի կամ նվազման ուղղությամբ 

սկզբունքային ազդեցություն չեն թողել: 

4.6.1.2 ՀՀ տնտեսությանն առնչվող կանխատեսումներ 

Ակնկալվում է, որ գալիք տարիների ընթացքում ՀՀ մակրոտնտեսական 

իրավիճակը կբնութագրվի դանդաղ տնտեսական աճով: ՀՆԱ-ի աճին նպաստող 

տնտեսության հիմնական ճյուղերը կլինեն գյուղատնտեսությունը, 

հանքարդյունաբերությունը, սննդի վերամշակումը, տեղեկատվական: Զգալի 

դրական զարգացումներ են սպասվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, 

ծառայությունների և էներգետիկայի ոլորտներում: Երկրում արդեն իսկ 

ձեռնարկված մի քանի խոշոր ներդրումային ծրագրերի առկայությունը լրացուցիչ 

զարկ կտան տնտեսությանը: Գնաճը հիմնականում կտատանվի թիրախային 

միջակայքում: Ինչպես և կանխատեսվում էր ՌԴ տնտեսության վատթարացմամբ 

և ռուբլու արժեզրկմամբ  պայմանավորված՝ 2015թ. փոխանցումների ծավալը 

զգալի կրճատվել է, չնայած վերոնշյալին ակնկալում ենք, որ մոտ ապագայում 

փոխանցումների ծավալները դանդաղ կաճեն: 

Հիմք ընդունելով համաշխարհային տնտեսության կանխատեսումները և ՀՀ 

տնտեսության վերը նշված պատկերացումները, ինչպես նաև բանկային 

համակարգում և վերահսկման դաշտում տեղի ունեցած վերջին 

փոփոխությունները, ակնկալվում է Ամերիաբանկի աճի տեմպը կլինի ավելի 

արագ, քան բանկային համակարգինն է, ակտիվների որակը կբարելավվեն, 

տոկոսադրույքները հիմնականում կայուն կմնան, որոշակի նվազման միտումով: 

2015թ-ի վերջին Բանկի հիմնական և լրացուցիչ համալրման արդյուքնում, Բանկը 

կկարողանա նաև ներգրավել նպատակային խոշոր հաճախորդների: 

Ակնկալվում է, որ Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների ծավալները 

կաճեն: 

4.6.1.3 Ֆինանսական շուկաներ 

Ակնկալվում է ֆինանսական շուկայում արտարժութային միջոցների 

տոկոսադրույքների որոշակի անկում, դրամային տոկոսադրույքների որոշակի 

աճի ուղեկցմամբ: Հաշվի առնելով տեղական շուկայի խնայողությունների խիստ 

սահմանափակ լինելը` ակնկալում ենք, որ խոշորագույն բանկերը կշարունակեն 

միջոցներ փնտրել և ներգրավել արտասահմանից, ինչը հնարավոր է, որ մեղմի 
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վարկավորման տոկոսադրույքների աճը: Ենթադրվում է նաև, որ պարտադիր 

ապահովագրության և կեսաթոշակային բարեփոխումների արդյունքում 

կավելանա դրամային երկարաժամկետ ռեսուրսների ծավալը: 

4.6.2 Բանկի հիմնական խնդիրները 

Բանկի միջնաժամկետ նպատակները բխում են առաջատար ունիվերսալ բանկ 

դառնալու ռազմավարական զարգացման ուղղությունից և Բանկի 

առաքելությունից: Միջնաժամկետ նպատակներն ամբողջությամբ իրագործելու 

համար Բանկն առաջիկայում պետք է իրականացնի հետևյալ խնդիրները` 

• առաջատարի դիրքերը պահպանելու նպատակով Բանկը նախատեսում է 

ակտիվների մեծությունը 2018 թվականին  2015-ի նկատմամբ մոտ 50%-

ով աճ, 

• էականորեն ավելացնել ՓՄՁ-ների և ֆիզիկական անձանց նկատմամբ 

պահանջների տեսակարար կշիռը, որը պետք է բերի 

ապակենտրոնացման, 

• ավելացնել քարտային ծառայությունների քանակը, 

• զարգացնել հեռակա բանկային ծառայությունները` հաճախորդներին 

հնարավորություն ընձեռելով բավարարել իրենց կարիքներն առանց 

Բանկ այցելելու, 

• իրականացնել միջոցների արդյունավետ տեղաբաշխում` ակտիվների 

դիվերսիֆիկացում և պարտավորությունների հետ փոխհամաձայնեցված 

կառավարում,  

• ընդլայնել Բանկի մասնաճյուղային ցանցը` Բանկի ներկայությունն 

ապահովելով հանրապետության բոլոր տնտեսապես ակտիվ 

կենտրոններում, 

• ֆինանսական արդյունքների (եկամուտների) շարունակական 

դիվերսիֆիկացում,  

• նոր ծառայությունների ներդրման շնորհիվ տոկոսային եկամուտներից 

կախվածության նվազեցում, հաճախորդների համար փաթեթների 

առաջարկում, դրամական փոխանցումների ակտիվացում, բանկային նոր 

տեխնոլոգիաների կիրառություն, 

• Բանկի հիմնական ռիսկերի արդյունավետ կառավարում` պահպանելով 

վարկային ռիսկի ցածր մակարդակ, ինչպես նաև շուկայական, 

գործառնական և այլ ռիսկերի գնահատման և կառավարման 

համակարգերի կատարելագործում, 
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• աշխատակիցների վերապատրաստում և մոտիվացիայի բարձրացում: 

4.6.3 Բանկի ծառայությունների ծավալների փոփոխման 
միտումները 

Նախորդ պլանային ժամանակաշրջանում Բանկը միտված է եղել առաջատար և 

մրցունակ տեղ գրավել բանկային ծառայությունների հիմնական 

ուղղություններում` նպատակ ունենալով՝  

• պահպանել առաջատարի դիրքերը կորպորատիվ և ներդրումային 

բանկային ծառայություններով` տրամադրելով կորպորատիվ բանկային և 

ներդրումաբանկային ծառայությունների ամբողջական փաթեթ, 

• ակտիվացնել մանրածախ բանկային ծառայությունները և այդպիսով 

ապահովել ակտիվների և պարտավորությունների բավարար 

դիվերսիֆիկացում (ըստ տնտեսության ոլորտների, գործիքների և 

հաճախորդների), 

• բանկային հիմնական ռիսկերը պահել թույլատրելի մակարդակի վրա 

(չաշխատող ակտիվների տեսակարար կշիռն ընդհանուր ակտիվներիում 

մշտապես պահել 6%-ից ցածր, արտարժութային դիրքը հնարավորինս 

փակ պահել, նվազագույնի հասցնել գործառնական ռիսկերը և այլն), 

• ավելի երկարաժամկետ հատվածում հասնել տոկոսային եկամուտներից 

կախվածության նվազեցման, 

• ֆինանսական արդյունքների (եկամուտների) դիվերսիֆիկացում,  

• միջոցների և նպատակային հաճախորդների ներգրավում (ներգրավել 

ռազմավարական նշանակություն ունեցող հաճախորդների, ում հետ 

կձևավորվեն գործընկերոջ փոխհարաբերություններ), 

• աշխատակիցների վերապատրաստում և մոտիվացիայի բարձրացում:  

4.7 Բանկի կառավարման մարմինները և դրանց 

անդամները 

Բանկի կառավարման մարմինների սխեմատիկ կառուցվածքը և յուրաքանչյուր մարմնի իրավասություններն ու պարտականությունները 

4.7.1 Կառավարման մարմինները և կառուցվածքը 

Համաձայն Բանկի կանոնադրության` Բանկ սահմանել է հետևյալ կորպորատիվ 

կառավարման կառուցվածքը` 



 

Էջ 65 
   

 
 

4.7.2 Կառավարման մարմինների իրավասությունները 

4.7.2.1 Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով 

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը (այսուհետ` Ընդհանուր Ժողով) հանդիսանում 

է Բանկի կառավարման բարձրագույն մարմինը։ Ընդհանուր Ժողովի 

իրավասությանն են պատկանում հետևյալ հարցերը`  

1. Կանոնադրության, Ընդհանուր Ժողովի և Տնօրենների Խորհրդի 

կանոնակարգերի հաստատումը, դրանց փոփոխություններն ու 

լրացումները և/կամ  նոր խմբագրությամբ հաստատումները, 

2. Բանկի վերակազմակերպումը,  

3. Բանկի լուծարումը, 

4. Lուծարման հանձնաժողովի նշանակումը, ամփոփ, միջանկյալ և 

լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը, 

5. 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, 

6. 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 
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փոփոխությունը Բանկի աշխատակիցներին որպես խրախուսում Բանկի 

բաժնետոմսերի տրամադրմամբ,   

7. Տնօրենների Խորհրդի ներկայացմամբ Բանկի արտաքին աուդիտն 

իրականացնող անձի հաստատումը,  

8. Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթների և 

վնասների հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների վճարման 

մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի 

հաստատումը, 

9. Ընդհանուր Ժողովի վարման կարգի հաստատումը, հաշվիչ 

հանձնաժողովի ձևավորումը կամ Բանկի ներքին իրավական ակտերով 

սահմանված դեպքում` հաշվիչ հանձնաժողովի գործառնույթներն 

իրականացնող անձի նշանակումը, 

10. Բաժնետոմսերի համախմբումը (կոնսոլիդացիան), բաժանումը, 

11. Դուստր և կախյալ ընկերությունների ստեղծումը, այդ ընկերություններին 

մասնակցությունը,  

12. Առևտրային կազմակերպությունների, միությունների հիմնադրումը և այդ 

կազմակերպություններում, միություններում մասնակցությունը,  

13. Տնօրենների խորհրդի նախագահի և անդամների հիմնական/լրացուցիչ 

վարձատրության առավելագույն սահմանաչափերի սահմանումը,  

14. Բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը չկիրառելու 

մասին որոշման ընդունումը, 

15. Բանկի գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր 

գործարքների կնքման վերաբերյալ որոշման ընդունումը, ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում, 

16. Շահագրգռվածության առկայության դեպքում գործարքների կնքումը` ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում, 

17. Հաստատված օրակարգի շրջանակում օրենքով նախատեսված այլ 

հարցեր: 

Վերոնշյալ բոլոր կետերով 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 11-13 կետերում 

թվարկված հարցերի, որոնցով որոշումների ընդունումը Ընդհանուր Ժողովի 

որոշմամբ կարող է փոխանցվել Տնօրենների Խորհրդին: 
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4.7.2.1 Տնօրենների խորհուրդ 

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: 

Տնօրենների Խորհրդի իրավասությանն են պատկանում հետևյալ  հարցերը՝ 

1. Բանկի գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը, ներառյալ` 

Բանկի հեռանկարային զարգացման ծրագրի հաuտատումը, 

2. Ընդհանուր Ժողովի Տարեկան և Արտահերթ նիuտերի գումարումը, 

oրակարգի հաuտատումը, ինչպեu նաև դրանց գումարման և 

անցկացման կազմակերպման հետ կապված` նախապատրաuտական 

աշխատանքների իրականացման ապահովումը, 

3. Բանկի Տնօրինության անդամների և Տնօրինության Նախագահի - 

Գլխավոր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի նշանակումը, նրանց 

լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը և հիմնական/լրացուցիչ 

վարձատրության պայմանների հաuտատումը, 

4. 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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5. Բանկի տարեկան բյուջեի (այդ թվում` տարեկան ծախuերի նախահաշվի 

ու կատարողականի) հաuտատումը, 

6. Բանկի ներքին վարչակազմակերպական կառուցվածքի հաuտատումը, 

7. Բանկի բաժնետոմսերի շուկայական գնի սահմանումը,  

8. 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, 

9. Բանկի տարեկան ֆինանuական հաշվետվությունների նախնական 

հաuտատումը և Ընդհանուր Ժողովին ներկայացումը, 

10. Ընդհանուր Ժողովի հաuտատմանը Բանկի արտաքին աուդիտն 

իրականացնող անձի ներկայացումը, 

11. Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձին վճարման չափի 

uահմանումը, 

12. Բանկում իրականացված աուդիտորական կամ այլ uտուգումների 

արդյունքում անհրաժեշտության դեպքում բացահայտված 

թերությունների վերացմանն ուղղված միջոցառումների նախաձեռնումն ու 

դրանց իրականացման վերահuկումը, 

13. Բանկի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ֆինանuական 

գործառնությունների իրականացման կարգը uահմանող ներքին 

իրավական ակտերի ընդունումը, 

14. Բանկի տարածքային և ինքնուրույն կառուցվածքային 

uտորաբաժանումների կանոնադրությունների հաuտատումը, Բանկի 

ինքնուրույն կառուցվածքային uտորաբաժանումների միջև 

գործառութային պարտականությունների բաշխումը, 

15. Բանկի Կանոնադրության 7.1.3 կետի առաջին մասի «բ», «ժա-ժգ» 

ենթակետերով նախատեuված հարցերի ներկայացումն Ընդհանուր 

Ժողովի քննարկմանը, 

16. Բանկի պարտատոմuերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխման մաuին 

որոշման ընդունումը, 

17. Բանկի պահուuտային և այլ հիմնադրամների oգտագործումը, 

18. Բանկի մաuնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների 

uտեղծումը և լուծարումը, 
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19. Բանկի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության` 

հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանuական 

հաշվետվություններ կազմելու նպատակով կիրառվող uկզբունքների, 

հիմունքների, եղանակների, կանոնների, ձևերի և կարգերի uահմանումը, 

20. Բանկի գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր 

գործարքների կնքման վերաբերյալ որոշման ընդունումը` ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում,  

21. Շահագրգռվածության առկայության դեպքում գործարքների կնքումը` ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում, 

22. Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը գերազանցող 

վարկերի տրամադրման հաստատումը, 

23. Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը 

գերազանցող` Բանկի կողմից գույքի կամ այլ ակտիվների ձեռքբերման 

կամ վաճառքի գործարքների, ներառյալ փոխկապակցված 

գործարքները, կնքման հաստատումը, 

24. Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը 

գերազանցող` Բանկի կողմից իրականացվող ներդրումների, ներառյալ 

փոխկապակցված ներդրումների, հաստատումը, 

25. 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.  

26. Տնօրենների Խորհրդի կազմից ստեղծել Տնօրենների Խորհրդին կից 

հանձնաժողովներ/կոմիտեներ, հաստատել դրանց գործունեությունը 

կանոնակարգող ակտերը, նշանակել Տնօրենների խորհրդի քարտուղար.  

27. Կանոնադրությունը, Ընդհանուր Ժողովի և Տնօրենների Խորհրդի 

կանոնակարգերը, դրանց փոփոխությունները և լրացումները իր 

նախնական հավանությամբ Ընդհանուր ժողովի հաստատմանը 

ներկայացնելը, 

28. Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության/բաժնետոմսերի 

տրամադրման միջոցով աշխատակիցների խրախուսման ծրագրի և/կամ 

այդ իրավահարաբերությունները կարգավորող Ներքին իրավական 

ակտերի հաստատումը/փոփոխությունը, 

29. ՀՀ օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ, Ընդհանուր ժողովի և/կամ 

Տնօրենների Խորհրդի կողմից հաստատված Բանկի ներքին իրավական 

ակտերով սահմանված այլ հարցերով որոշումների ընդունումը: 
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Վերոնշյալ 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: 

4.7.2.2 Խորհրդի նախագահը 

Տնօրենների Խորհրդի նախագահն ընտրվում է Տնօրենների Խորհրդի 

անդամների կողմից, Տնօրենների Խորհրդի անդամների կազմից՝ Տնօրենների 

Խորհրդի անդամների ընդհանուր քանակի ձայների մեծամասնությամբ: 

Տնօրենների Խորհրդի նախագահը՝ 

1. Կազմակերպում է Տնօրենների Խորհրդի աշխատանքները, 

2. Գումարում է Տնօրենների Խորհրդի նիստերը և նախագահում դրանք, 

3. Կազմակերպում է Տնօրենների Խորհրդի նիստերի 

արձանագրությունների վարումը, 

4. Նախագահում է Ընդհանուր Ժողովում, 

5. Կազմակերպում է Տնօրենների Խորհրդին կից 

կոմիտեների/հանձնաժողովների աշխատանքը, 

6. 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: 

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 
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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: 

4.7.2.3 Տնօրինությունը 

Տնօրինությունն իրականացնում է իր գործունեությունը նիստերի միջոցով, որոնք 

ենթակա են հրավիրման ամիսն առնվազն մեկ անգամ: 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: Բանկի Տնօրինության 

իրավասության մեջ է մտնում` 

1. Տնօրենների Խորհրդի հաստատմանը ներկայացվող Բանկի 

հեռանկարային զարգացման ծրագրի նախնական քննարկումն ու 

նախնական/պայմանական հաստատումը, 

2. 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,  

3. Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց 

միջնորդավճարների և սակագների սահմանումը,  

4. Ընդհանուր Ժողովի և Տնօրենների Խորհրդի կողմից ընդունված 

որոշումների ճիշտ և ժամանակին իրականացման ապահովումը, 

5. Բանկի ակտիվների և պասիվների կառավարման իրականացումը, 

6. Բանկի ընթացիկ, ամենօրյա գործունեությունը կանոնակարգող, 

օպերատիվ ղեկավարում պահանջող ու նկարագրողական բնույթ կրող 

ակտերի հաստատումը, 

7. Բանկի հրապարակային պայմանագրերի օրինակելի ձևերի 

հաստատումը, 

8. Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը 

գերազանցող կամ Տնօրինության իրավասությանը վերապահված 
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վարկավորման պայմանների շեղումով բանկային գործիքների 

տրամադրման հաստատումը, 

9. Բանկի կողմից ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը 

գերազանցող գույքի կամ այլ ակտիվների ձեռքբերման կամ վաճառքի 

գործարքների, ներառյալ՝ փոխկապակցված գործարքների կնքման 

հաստատումը, 

10. Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված գումարը 

գերազանցող` Բանկի կողմից իրականացվող ներդրումների, ներառյալ 

փոխկապակցված ներդրումների, հաստատումը, 

11. Բանկի կողմից մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և 

հիմնարկների ստեղծման հարցի քննարկումն ու նախնական 

հավանություն տալը, 

12. Բանկի ներքին և արտաքին աուդիտորների կամ այլ մարմիների կողմից 

իրականացված ստուգումների արդյունքների քննարկում և  

բացահայտված թերությունների մասով Տնօրենների Խորհրդի կողմից 

սահմանված միջոցառումների իրականացում,  

13. Տնօրենների Խորհրդի հաստատած Բանկի տարեկան ծախսերի 

նախահաշվի շրջանակներում` Բանկի աշխատատեղերի հաuտատումը,  

14. Բանկի ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ` Գլխավոր տնօրենի 

իրավասությանը չվերապահված այլ հարցերի լուծումը, 

15. Բանկի ներկայացուցչությունների և մասնաճյուղերի ղեկավարների 

նշանակումը, 

16. Իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ և Բանկի ներքին իրավական 

ակտերով սահմանված այլ իրավասություններ: 

4.7.2.4 Գլխավոր տնօրենը 

Բանկի Գլխավոր տնօրենը` 

1. Տնօրինում է Բանկի գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, 

գործարքներ է կնքում Բանկի անունից, այդ թվում՝ տրամադրում է 

բանկային երաշխիքներ. 

2. Ներկայացնում է Բանկն այլ անձանց հետ հարաբերություններում ՀՀ 

տարածքում և արտերկրում. 

3. Գործում է առանց լիազորագրի և տալիս է լիազորագրեր. 

4. Սահմանված կարգով կնքում է աշխատանքային և այլ պայմանագրեր.  

5. Տնօրենների Խորհրդի հաստամանն է ներկայացնում Տնօրինության 

կողմից հավանություն ստացած ներքին իրավական ակտերը.  
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6. Իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, 

սահմանում է աշխատակիցների պարտականությունները, տալիս է 

կատարման համար պարտադիր ցուցումներ, և վերահսկում է դրանց 

կատարումը. 

7. Սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և ազատում Բանկի 

աշխատակիցներին, բացառությամբ Ընդհանուր Ժողովի և Տնօրենների 

Խորհրդի կողմից նշանակվող անձանցից.   

8. Բանկի աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և 

կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ. 

9. Կազմում, ստորագրում և պետական լիազորված մարմին է 

ներկայացնում ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվ իրավական այլ 

ակտերով սահմանված հաշվետվություններ, այդ թվում՝ ֆինանսական 

հաշվետվություններ. 

10. Ստորագրում է Տնօրինության նիստերի արձանագրություններն ու 

որոշումները. 

11. Բացում է բանկային հաշիվներ. 

12. Կազմակերպում է Ընդհանուր Ժողովի, Տնօրենների Խորհրդի և  

Տնօրինության կողմից ընդունված որոշումների կատարումը, հաշվետու 

է Ընդհանուր Ժողովին, Տնօրենների Խորհրդին, Տնօրինությանը և 

իրավունք չունի Ընդհանուր Ժողովի, Տնօրենների Խորհրդի 

անդամների համար պարտադիր որոշումներ կայացնելու.  

13. Իրականացնում է oրենքով կամ Կանոնադրությամբ Ընդհանուր 

Ժողովի, Տնօրենների Խորհրդի, ներքին վերահսկողության 

ծառայության իրավաuությանը չվերապահված իրավազորությունները.  

14. 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. 

15. Մինչև լուծարման հանձնաժողովի ձևավորումն իրականացնում է 

լուծարման հանձնաժողովի լիազորությունները. 

16. Իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ և Բանկի ներքին իրավական 

ակտերով սահմանված այլ իրավասություններ: 

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 
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ներկայացման պարբերականությունը, վերջիններիս ներկայացման կարգը և 

դրանցում ներառման ենթակա տեղեկությունների ցանկը: 

4.7.3 Թողարկողի կառավարման մարմինների 

անդամները 

Կառավարման մարմինների անդամների անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, զբացեղրած պաշտոնը, իրավասություններն ու 

պարտականությունները, ինչ գործունեություն են ծավալում նրանցից յուրաքանչյուրը թողարկողի կազմից դուրս` ազդագրի գրանցման 

ներկայացման պահին: Այս տեղեկատվությունը ներկայացվում է ըստ յուրաքանչյուր կառավարման մարմնի: Եթե ընկերության գործադիր 

մարմնի լիազորությունները պատվիրակվել կամ փոխանցվել են առևտրային կազմակերպության (կառավարող կազմակերպության) կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ (կառավարչի), ապա ներկայացնել այդ անձի անվանումը (անունը, ազգանունը), գտնվելու վայրը (բնակության 

վայրը) 

4.7.3.1 Բանկի խորհրդի անդամները 

Սույն Ծրագրային Ազդագիրը կազմելու պահին Բանկի Տնօրենների Խորհուրդը 

բաղկացած էր հինգ անդամներից՝ նախագահ, մեկ անկախ անդամ և երեք 

անդամ, որոնց կազմը, անդամների թիվը և որակավորումը, ինչպես նաև 

փոխլրացնող փորձառությունն ու հմտություններն անմիջականորեն 

անդրադառնում են Խորհրդի արդյունավետության վրա: 

Անուն ազգանուն Զբաղեցրած պաշտոն Փորձառությունը Թողարկողից դուրս 
գործունեության ոլորտ 

Անդրեյ Մկրտչյան Խորհրդի նախագահ Ավելի քան 18 տարի չկա 

Ռուբեն Վարդանյան Խորհրդի անդամ Ավելի քան 21 տարի Բարեգործական, կրթական ու 
ներդրումային գործունեություն 

Նուբար Աֆեյան Խորհրդի անդամ Ավելի քան 25 
տարի 

Կրթություն և ներդրումային 
գործունեություն 

Ռոբերտ ֆոն 
Ռեկովսկի 

Խորհրդի անկախ 
անդամ 

Ավելի քան 23 
տարի 

Ներդրումային ֆոնդերի 
կառավարում 

Արտակ Հանեսյան 
Տնօրինության 
նախագահ - Գլխավոր 
տնօրեն 

Ավելի քան 20 
տարի 

չկա 

Տիգրան Ջրբաշյան 

Տնօրինության անդամ, 
Զարգացման գծով 
տնօրեն 

Ավելի քան 20 
տարի 

Հայ-ամերիկյան առևտրային 
պալատի նախագահ 

Գոհար Խաչատրյան 
Տնօրինության անդամ, 
Գլխավոր հաշվապահ 

Ավելի քան 20 
տարի 

չկա 

Անդրանիկ 
Բարսեղյան 

Տնօրինության անդամ, 
Ռիսկերի կառավարման 
կենտրոնի ղեկավար 

Ավելի քան 20 
տարի 

չկա 

Գագիկ Սահակյան 

Տնօրինության անդամ, 
Կորպորատիվ 
հաճախորդների գծով 
տնօրեն 

Ավելի քան 20 
տարի 

չկա 

Սամվել Աղաբաբյան 
Տնօրինության անդամ, 
Անվտանգության 
ծառայության ղեկավար 

Ավելի քան 20 
տարի 

չկա 

Գևորգ Թառումյան 

Տնօրինության անդամ, 
Գլխավոր տնօրենի 
տեղակալ, ֆինանսական 
տնօրեն 

Ավելի քան 20 
տարի 

չկա 
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Անուն ազգանուն Զբաղեցրած պաշտոն Փորձառությունը Թողարկողից դուրս 
գործունեության ոլորտ 

Արման Բարսեղյան 

Տնօրինության անդամ, 
Մանրածախ 
գործառնությունների 
գծով տնօրեն 

Ավելի քան 20 
տարի 

Կողբ հիմնադրամի 
հոգաբարձուների խորհրդի 

նախագահ 

Արթուր Բաբայան 

Տնօրինության անդամ, 
Առևտրային 
գործառնությունների 
գծով տնօրեն 

Ավելի քան 20 
տարի 

չկա 

Բուրաստան 
Մովսիսյան 

Տնօրինության անդամ, 
Տեխնոլոգիաների և 
գործառնությունների 
գծով տնօրեն 

Ավելի քան 20 
տարի 

չկա 

4.7.3.2 Բանկի տնօրինության անդամները 

Սույն Ծրագրային Ազդագիրը կազմելու պահին Բանկի Տնօրինությունը կազված 

էր 10 անդամներից` 

Անուն, ազգանուն Բնակության 

վայրը 

Զբաղեցրած պաշտոնը 

Արտակ Հանեսյան ք. Երևան Տնօրինության նախագահ - Գլխավոր տնօրեն 

Տիգրան Ջրբաշյան ք. Երևան Տնօրինության անդամ, Զարգացման գծով տնօրեն 

Գոհար Խաչատրյան ք. Երևան Տնօրինության անդամ, Գլխավոր հաշվապահ 

Անդրանիկ Բարսեղյան ք. Երևան Տնօրինության անդամ, Ռիսկերի կառավարման 

կենտրոնի ղեկավար 

Գագիկ Սահակյան ք. Երևան Տնօրինության անդամ, Կորպորատիվ հաճախորդների 

գծով տնօրեն 

Սամվել Աղաբաբյան ք. Երևան Տնօրինության անդամ, Անվտանգության ծառայության 

ղեկավար 

Գևորգ Թառումյան ք. Երևան Տնօրինության անդամ, Գլխավոր տնօրենի տեղակալ, 

ֆինանսական տնօրեն 

Արման Բարսեղյան ք. Երևան Տնօրինության անդամ, Մանրածախ 

գործառնությունների գծով տնօրեն 

Արթուր Բաբայան ք. Երևան Տնօրինության անդամ, Առևտրային 

գործառնությունների գծով տնօրեն 

Բուրաստան Մովսիսյան ք. Երևան Տնօրինության անդամ, Տեխնոլոգիաների և 

գործառնությունների գծով տնօրեն 

Տնօրինության անդամներն իրենց իրավասություններն իրականացնում են 

Տնօրինության նիստերի միջոցով, Տնօրինության լիազորությունների 

շրջանակներում, նիստերին մասնակցելու և քվեարկությամբ որոշումներ 

ընդունելու միջոցով: 
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4.7.4 Թողարկողի մասնաճյուղերի կառավարիչները 

Մասնաճյուղերի կառավարիչների անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, զբացեղրած պաշտոնը, իրավասություններն ու 

պարտականությունները, որոնցում կենտրոնացած է բանկի ակտիվների 10 և ավելի տոկոսը 

Սույն Ծրագրային Ազդագրի պատրաստման պահին Բանկի ոչ մի մասնաճյուղ 

չէր կենտրոնացրել Բանկի ակտիվների 10 և ավելի տոկոսը: 

4.7.5 Շահերի բախումը  

Արդյո՞ք հնարավոր է շահերի բախում որպես թողարկողի կառավարման մարմնի անդամ թողարկողի նկատմամբ իր պարտականությունների 

և իր անձնական շահերի միջև: Եթե այո, ապա պարզ ձևով նկարագրել այդ: Շահերի բախման բացակայության դեպքում՝ նշել առանձին 

դրույթ այդ մասին: 

Թողարկողի և Թողարկողի կառավարմանը մասնակցող անձանց միջև շահերի 

բախումը բացակայում է: 

4.8 Հսկող անձինք 

Այնքանով, որքանով հայտնի է թողարկողին, տեղեկատվություն այն մասին, թե արդյո՞ք թողարկողն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 

գտնվում է հսկողության տակ: Եթե այո, նշել հսկողների անվանումը (անունը ազգանունը) և նույնականացման համար անհրաժեշտ այլ 

տեղեկատվություն, հսկողության բնույթը (ինչի հիման վրա է այդ անձը (անձինք) հսկում թողարկողին) 

Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ օրենքի իմաստով Բանկը գտնվում է 

ներքոնշյալ անձանց ուղղակի հսկողության տակ` 

1. Ամերիա Գրուպ (Սի-Ուայ), որն հանդիսանում է Բանկի 79.3% 

բաժնետոմսերի սեփականատեր: 

2. Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկ, որն 

հանդիսանում է Բանկի 20.7% բաժնետոմսերի սեփականատեր: 

Հայաստանյան գրասենյակի հասցե` Վ. Սարգսյան 10, 2-րդ հարկ, 

Երևան 0010, ՀՀ, հեռ.` (+37411) 35 45 01, ֆաքս` (+37411) 35 45 20, էլ. 

փոստ՝ davism@ebrd.com, կայք՝ www.ebrd.com: Հայաստանյան 

գրասենյակի ղեկավար` Մարկ Դեյվիս: 

Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ օրենքի իմաստով Բանկը գտնվում է 

ներքոնշյալ անձանց անուղղակի հսկողության տակ` 

1. RKVF Հիմնադրամ (հիմնադիր պարոն Ռուբեն Վարդանյան)  - 

բաժնետեր Ամերիա Գրուպ (Սի-Ուայ) ընկերությունում; 

2. Պարոն Նուբար Աֆեյան – բաժնետեր Ամերիա Գրուպ (Սի-Ուայ) 

ընկերությունում: 
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4.9 Ակտիվներ և պարտավորություններ, ֆինանսական 

վիճակ 

4.9.1 Պատմական ֆինանսական տեղեկատվություն 

Այստեղ ներկայացվում են պատմական ֆինանսական ժամանակաշրջանի համար անկախ աուդիտորական եզրակացությամբ հաստատված 

տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, ինչպես նաև անկախ աուդիտորական եզրակացության բովանդակությունն ամբողջությամբ 

(ցանկության դեպքում կարելի է ներկայացնել այդ եզրակացության պատճենը): Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում բանկն իր 

հայեցողությամբ կարող է չներառել սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը: Բացի այդ, ֆինանսական 

հաշվետվությունների կազմում բանկն իր հայեցողությամբ կարող է չներառել նաև դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը, 

բացառությամբ, եթե ազդագրով հայցվում է կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվություն 

Բանկի 2015, 2014 և 2013 թվականների աուդիտորական եզրակացությամբ 

հաստատված հաշվետվությունները ներկայացված են սույն Ազդագրի 

Հավելված 6-ում: Ցանկացողները տվյալ հաշվետվությունները կարող են բեռնել 

նաև Բանկի ինտերնետային կայքից հետևյալ հասցեով` 

http://ameriabank.am/Page.aspx?id=179&lang=33: 

4.9.2  Միջանկյալ ֆինանսական տեղեկատվություն 

Եթե ազդագիրը գրանցման է ներկայացվում վերջին հաշվետու տարվա (որի համար ներկայացվել են անկախ աուդիտորական 

եզրակացությամբ հաստատված տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ) վերջին օրվանից սկսած 9 ամիս հետո, ապա ազդագրում 

ներկայացվում են միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ (եռամսյակային կամ կիսամյակային` կախված թողարկողի ցանկությունից), 

որոնք ծածկում են տարվա սկզբից առնվազն 6 ամիս ժամանակաշրջան: Այս միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները կարող են լինել 

առանց աուդիտորական եզրակացության: Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում բանկն իր հայեցողությամբ կարող է չներառել 

սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը: Բացի այդ, ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում բանկն իր 

հայեցողությամբ կարող է չներառել նաև դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը, բացառությամբ, եթե ազդագրով հայցվում 

է կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվություն: 

Բանկի 2016 թվականի առաջին եռամսյակի միջանկյալ ֆինանսական 

հաշվետվությունները ներակայացված են Ազդագրի Հավելված 6-ում: 

Ցանկացողները տվյալ հաշվետվությունները կարող են բեռնել նաև Բանկի 

ինտերնետային կայքից հետևյալ հասցեով` 

http://ameriabank.am/Page.aspx?id=176&lang=33: 

 

4.9.3 Բանկի ֆինանսական վիճակի էական 

փոփոխություններ 

Եթե ազդագրում ներառված վերջին (ամենաթարմ) ֆինանսական հաշվետվության վերջին օրվանից մինչև ազդագիրը գրանցման 

ներկայացնելու օրն ընկած ժամանակահատվածում տեղի է ունեցել թողարկողի ֆինանսական վիճակի էական փոփոխություն, ապա տալ 

դրա նկարագիրը  

Թողարկողի ֆինանսական վիճակի վրա ազդող էական փոփոխություններ 

տեղի չեն ունեցել: 

4.9.4 Դատական, արբիտրաժային և վարչական 

վարույթներ 
Այս մասում ներկայացվում են ազդագրի գրանցման ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում թողարկողի ներգրավվածությամբ 

այն բոլոր դատական, արբիտրաժային և (կամ) վարչական վարույթների նկարագիրը (ներառյալ այն վարույթները, որոնք սկսվել կամ 

սպասվում են և որոնց մասին թողարկողը տեղյակ է), որոնք թողարկողի ֆինանսական վիճակի կամ շահութաբերության վրա կարող են 

ունենալ կամ վերջերս ունեցել են էական ազդեցություն: 
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Ընկերությունը ներգրաված չէ դատական, արբիտրաժային և (կամ) վարչական 

իրավական վարույթների մեջ, որոնք կարող են էական ազդել Ընկերության 

ֆինանսական վիճակի կամ շահութաբերության վրա և/կամ կարող են ունենալ 

կամ վերջերս ունեցել են էական ազդեցություն: 

4.10 Էական պայմանագրեր 
Այստեղ ներկայացվում են ազդագրի գրանցման ներկայացմանը նախորդող վերջին 1 տարվա ընթացքում բանկի կողմից բնականոն 

գործունեության շրջանակներից դուրս կնքված և գործողության մեջ գտնվող այն պայմանագրերի էական պայմանները, որոնց գինը 

գերազանցում է բանկի վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական հաշվետվություններում նշված սեփական կապիտալի արժեքի 5 

տոկոսը 

2015 թվականի դեկտեմբերին Բանկը կնքել է 30 մլն ԱՄՆ դոլարի կապիտալի 

ներգրավման պայմանագիր Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական 

Բանկի հետ: Նույն ամսվա ընթացքում Բանկը կնքել է 50մլն ԱՄՆ դոլարի 

ստորադաս փոխառության պայմանագիր Միջազգային ֆինանսական 

կորպորացիայի հետ: Վերջին 1 տարվա ընթացքում Թողարկողի կողմից 

բնականոն գործունեության շրջանակներից դուրս պայմանագրեր չեն կնքվել: 

2016 թվականի հունիսի 10-ին Բանկն իր ներդրումային կառավարիչ 

responsAbility Investments AG  ընկերության միջոցով թողարկել և տեղաբաշխել է 

$20 մլն ընդհանուր անվանական ծավալով մուրհակ (պարտքային արժեթուղթ): 

2016 թվականի ապրիլի 22-ից հունիսի 15-ն ընկած ժամանակահատվածում տեղի 

է ունեցել Բանկի կողմից թողարկված 15 մլն ԱՄՆ դոլարի անվանական 

արժեկտրոնային պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ` AMAMRBB21ER3) տեղաբաշխումը: 

Պարտատոմսերը մարվում են 2018թ. հուլիսին, իսկ արժեկտրոնային 

տոկոսադրույքը սահմանված է տարեկան 6,75 %:  

4.11 Մասնագիտական կարծիքներ 

Եթե ազդագրի որևէ մասում օգտագործվել է հաշվապահի, գնահատողի, խորհրդատուի կամ ցանկացած այլ փորձագետի մասնագիտական 

կարծիք (եզրակացություն, հաշվետվություն, գնահատման ակտ և այլն), ապա ազդագրի այս մասում պետք է բացահայտվի այդ փաստը, այդ 

անձանց ինքնությունը (անունը, ազգանունը (անվանումը), բնակության վայրը (գտնվելու վայրը)), որակավորումը և արդյոք թողարկողի հետ 

փոխկապակցված չէ: Այստեղ պետք է նշել նաև, թե ազդագրի ո՞ր մասում է օգտագործվել կամ ներկայացվել այդ կարծիքը: Եթե ազդագրում 

ներառված որևէ տեղեկատվության համար աղբյուր են հանդիսացել երրորդ անձինք, ապա պետք է ներկայացնել հավաստիացում առ այն, 

որ այդ երրորդ անձանց տեղեկատվությունը ճշգրտորեն է վերարտադրվել ազդագրում և որևէ փաստ բաց չի թողնվել, որը կարող էր 

խեղաթյուրել այդ տեղեկատվության իմաստը: Պետք է ներկայացնել նաև նման տեղեկատվության աղբյուրը: 

Բացի ֆինանսական աուդիտի ենթարկված և Ազդագրում ներկայացված Բանկի 

ֆինանսական հաշվետվություններից, Ծրագրային Ազդագրի որևէ մասում չի 

օգտագործվել հաշվապահի, գնահատողի, խորհրդատուի կամ ցանկացած այլ 

փորձագետի մասնագիտական կարծիք: 

4.12 Այլ տեղեկատվություն 

Այստեղ ներկայացվում է հայտարարություն այն մասին, որ ազդագրի կիրառության ողջ ժամկետի ընթացքում ներքոհիշյալ 

տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը (կամ դրանց պատճենը) մշտապես մատչելի են հանրությանը.1) Թողարկողի կանոնադրությունը, 2) 

Փորձագիտական եզրակացությունները կամ հաշվետվությունները, անկախ գնահատումները և վերլուծական նյութերը, որոնք պատրաստվել 

են թողարկողի պատվերով և որոնք կամ որոնց մի մասն օգտագործվել է ազդագրում: Այստեղ պետք է նշել նաև թե դրանցից յուրաքանչյուրն 



 

Էջ 79 
   

ինչ ձևով է մատչելի դարձվում հանրությանը` էլեկտրոնային, թե թղթային ձևով: Եթե էլեկտրոնային ձևով է մատչելի դարձվում, ապա նշել 

դրանց էլեկտրոնային հասցեները, իսկ եթե թղթային` ապա նշել համապատասխան հասցեները, որտեղից կարող են դրանք ձեռք բերվել 

Բանկի կանոնադրությունը, միջանկյալ և տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունները, աուդիտորական եզրակացությունները մշտապես 

հասանելի են հանրությանը էլեկտրոնային տարբերակով։ Նշված 

փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են Բանկի 

պաշտոնական կայքում` www.ameriabank.am հասցեով: 

Թողարկման վերջնական պայմանները կկցվեն 

սույն Ծրագրային ազդագրին, դրանց իրավասու 

մարմնի կողմից այդ մասին որոշման ընդունման 

պահից 7 օրյա ժամկետում: 

ՆԵՐԴՐՈՂԸ, ԾԱՆՈԹԱՆԱԼՈՎ ՍՈՒՅՆ 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻՆ, ՊԵՏՔ Է 

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԳՆԱՀԱՏԻ ՏՎՅԱԼ 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՍԵՓԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ 

ՌԻՍԿԸ՝ ՄԻՆՉԵՎ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ 

ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ 
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ՄԱՍ 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 

5.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1:  Հայտ-հանձնարարականի 

օրինակելի ձև /իրավաբանական անձ/ 

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ թողարկած արժեկտրոնային 
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի  

(իրավաբանական անձանց համար) 

Հայտը Բանկ  ներկայացման ամսաթիվը և 
ժամը 

  

 (օր, ամիս, տարի, ժամ) 

Իրավաբանական անձի անվանումը 
  

 (ֆիրմային անվանում, կազմակերպաիրավական ձև) 

Պետական գրանցման տվյալները 
  

 (գրանցման վկայականի համար, ամսաթիվ) 

Գրանցման և գտնվելու  վայրը 
  

 (Գրանցման և գտնվելու  վայրի հասցեները) 

ՀՎՀՀ 
  

  

Ռեզիդենտությունը 
  

 (ռեզիդենտ/ ոչ ռեզիդենտ) 

Սույն հայտ-հանձնարարականի ներկայացմամբ ընդունում ենք 
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ` Բանկ)  առաջարկը, որով և ցանկություն ենք 
հայտնում ձեռք բերել թողարկած արժեկտրոնային պարտատոմսերը հետևյալ 
պայմաններով` 

Ձեռք բերվող 
պարտատոմսերի 
քանակը` հատ 

 (                                                                            ) 

 քանակը թվերով (տառերով) 

Ձեռք բերվող 
պարտատոմսերի 
ձեռքբերման գինը 

 (                                                                            ) 

 գինը թվերով (տառերով) 

Ձեռք բերվող 
պարտատոմսերի 
ձեռքբերման դիմաց 
վճարված ընդհանուր 
գումարը 

  

(                                                                            ) 

 ընդհանուր գումարը թվերով (տառերով) 

Անձի ԱՄՆ դոլարով 
բանկային հաշվի համարը 

  

 
Անձի ՀՀ դրամով 
բանկայի հաշվի համարը 
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Բանկի անվանումը 
  

  

Արժեթղթերի հաշիվը 
հաշվառող անձի անունը 

  

  

Արժեթղթերի հաշվի 
համարը 

  

  

Սույնով, հավաստում ենք, որ հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելուց առաջ,  ըստ էության, 
ծանոթացել ենք վերջինիս անբաժանելի մասը հանդիսացող Բանկի պարտատոմսերի 
հրապարակային առաջարկի Ծրագրային Ազդագրիին,  ընդունում և համաձայն ենք դրանում 
նշված պայմաններին,  ստանձնում ենք այդ պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված 
պարտականությունները և հնարավոր  ռիսկերը: 

Հաստատում ենք, որ ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են Բանկ ստացված են 
օրինական ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության ֆինանսավորման, 
թմրանյութերի վաճառքի, մարդկանց վաճառքի, հարկերի վճարումից խուսափելու և այլ 
հանցավոր գործունեության հետ: 

Հաստատում ենք, որ սույն հայտ-հանձնարարականը Բանկի կողմից ընդունվելու/ 
ակցեպտավորելու պահից, այն կհանդիսանա  Կողմերիս միջև կնքված և ուժի մեջ մտած 
պայմանագիր: 

Լրացվում է Բանկի կողմից 

Ձեռք բերվող  

պարտատոմսերի  ԱՄՏԾ 

  

  

Թողարկված 
պարտատոմսերի 
ընդհանուր քանակ 

  

 քանակը թվերով (տառերով) 

Դրամական միջոցների 
փոխանցման/ 
մուտքագրման 
ամսաթիվը* 

  

 (օր, ամիս, տարի) 

 

Ստորագրություն 
  

  

Անուն Ազգանուն 

  

 (իրավաբանական անձի ներկայացուցչի կամ 
լիազորված անձի անուն, ազգանունը) 

 

 
Հիշեցում: Եթե ներդրողի կողմից պարտատոմսերի ձեռքբերման համար դրամական 
միջոցները [ ] հատուկ բանկային հաշվին են փոխանցվում են մինչև տվյալ աշխատանքային 
օրվա ժամը 16:30-ը, ապա այդ դրամական միջոցները ստացված են համարվում այդ օրը, իսկ 
եթե համապատասխան գումարները վճարվում են տվյալ աշխատանքային օրվա 16:30-ից 
հետո, ապա դրանք ստացված  են համարվում վճարման օրվան հաջորդող առաջին 
աշխատանքային օրը: 

Կ.Տ. 



 

Էջ 82 
   

5.2 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2: Հայտ-հանձնարարականի օրինակելի 

ձև /ֆիզիկական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր/ 

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության թողարկած արժեկտրոնային 
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ 

(ֆիզիկական անձանց համար) 

Հայտի ներկայացման ամսաթիվը և ժամը 
  

 (օր, ամիս, տարի, ժամ) 

Հայտ ներկայացնողի անունը 
  

 (անուն, ազգանուն) 

Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ 
  

 (Անձնագրի համար) 

Անձը հաստատող փաստաթղթի տրման 
ամսաթիվը 

  

 (Անձնագրի տրման ամսաթիվը) 

Գրանցման վայրը 
  

 (Գրանցման վայրի հասցեն) 

Ռեզիդենտությունը 
  

 (ռեզիդենտ/ ոչ ռեզիդենտ) 

Սույն հայտ-հանձնարարականի ներկայացմամբ ընդունում ենք «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» 
ՓԲԸ (այսուհետ` Բանկ)  առաջարկը, որով և ցանկություն ենք հայտնում ձեռք բերել 
թողարկած արժեկտրոնային պարտատոմսերը հետևյալ պայմաններով` 

Ձեռք բերվող 
պարտատոմսերի 
քանակը` հատ 

 (                                                                            ) 

 քանակը թվերով (տառերով) 

Ձեռք բերվող 
պարտատոմսերի 
ձեռքբերման գինը 

 (                                                                            ) 

 գինը թվերով (տառերով) 

Ձեռք բերվող 
պարտատոմսերի 
ձեռքբերման դիմաց 
վճարված ընդհանուր 
գումարը 

  
(                                                                            ) 

 ընդհանուր գումարը թվերով (տառերով) 

   
Անձի ԱՄՆ դոլարով 
բանկային հաշվի համարը 

  

 
Անձի ՀՀ դրամով 
բանկային հաշվի համարը 

  
  

Բանկի անվանումը 

  
 

  

Արժեթղթերի հաշիվը 
հաշվառող անձի անունը 

  

  

Արժեթղթերի հաշվի 
համարը 
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Հավաստում եմ, որ հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելուց առաջ,  ըստ էության, 

ծանոթացել եմ վերջինիս անբաժանելի մասը հանդիսացող Բանկի պարտատոմսերի 
հրապարակային առաջարկի Ազդագրիին,  ընդունում և համաձայն եմ դրանում նշված 
պայմաններին,  ստանձնում եմ այդ պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված 

պարտականությունները և հնարավոր  ռիսկերը: 

Տեղյակ եմմմմ, որ արժեթղթերում կատարվող ներդրումները ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված չափերով երաշխավորված են ավանդների հատուցումը երաշխավորող 
հիմնադրամի միջոցներով, ծանուցվել, ստացել և համաձայն եմ Ավանդների հատուցման 
երաշխավորման պայմաններին ու կարգին: 

Հաստատում եմ, որ Ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են Բանկ ստացված 
են օրինական ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության 
ֆինանսավորման, թմրանյութերի վաճառքի, մարդկանց վաճառքի, հարկերի վճարումից 
խուսափելու և այլ հանցավոր գործունեության հետ: 

Կողմերի միջև ծագած վեճերն ու տարաձայնությունները լուծվում են Կողմերի 

փոխադարձ բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում` ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

Տեղեկացված եմմմմ, որ տասը միլիոն ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթով 

գումարը չգերազանցող գույքային պահանջի դեպքում ծագած վեճերն ու 
տարաձայնությունները կարող են լուծվել ֆինանսական համակարգի հաշտարարի 

միջոցով*: 

Բանկի և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված 
պայմանագրի համաձայն, Բանկը հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն գույքային պահանջների 

մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 /երկու հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամը 
կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 
500,000 /հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթ: 

Սույն հայտ-հանձնարարականը Բանկի կողմից ընդունվելու պահից, այն կհանդիսանա 
մեր Կողմերիս միջև կնքված և ուժի մեջ մտած պայմանագիր: 

  

Լրացվում է Բանկի կողմից 

Ձեռք բերվող  

պարտատոմսերի  ԱՄՏԾ 

  

  

Թողարկված 
պարտատոմսերի 
ընդհանուր քանակ 

  

 քանակը թվերով (տառերով) 

Դրամական միջոցների 
փոխանցման/ 
մուտքագրման 
ամսաթիվը* 

  

 (օր, ամիս, տարի) 

 

Ստորագրություն 
  

  

Անուն Ազգանուն 
  

 (լիազորված անձի անուն, ազգանունը) 
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Հիշեցում: Եթե ներդրողի կողմից պարտատոմսերի ձեռքբերման համար դրամական 
միջոցները [ ] հատուկ բանկային հաշվին են փոխանցվում մինչև կոնկրետ աշխատանքային 
օրվա ժամը 16:30-ը, ապա այդ դրամական միջոցները մուտքագրված են համարվում դրանց 
վճարման օրը, իսկ եթե համապատասխան գումարները վճարվում են կոնկրետ 
աշխատանքային օրվա 16:30-ից հետո, ապա դրանք մուտքագրված են համարվում վճարմանը 
հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: 

*ՀՀ օրենսդրության համաձայն, անհատ ձեռնարկատերը չի օգտվում իր 
պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին ներկայացնելու 
հնարավորությունից: 
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5.3 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3:  Ֆինանսական գործակիցների 

հաշվարկման բանաձևերը 

Սեփական կապիտալի շահութաբերություն (ROE) = (Զուտ շահույթ 

շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո / Սեփական կապիտալի միջին 

մեծություն) x 100 

Ակտիվների շահութաբերություն (ROA) = (Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով 

ծախսի նվազեցումից հետո / Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն) x 100 

Զուտ շահույթի մարժա (NPM) = Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի 

նվազեցումից հետո / Գործառնական եկամուտ 

Ակտիվների օգտագործման գործակից (AՍ) = Գործառնական եկամուտ / 

Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն 

Սեփական կապիտալի մուլտիպլիկատոր (EM) = Ընդհանուր ակտիվների միջին 

մեծություն / Սեփական կապիտալի միջին մեծություն 

Զուտ տոկոսային մարժա (NIM) = Զուտ տոկոսային եկամուտ / Եկամտաբեր 

ակտիվների միջին մեծություն 

Եկամտաբեր ակտիվների եկամտաբերություն = Տոկոսային եկամուտներ / 

Եկամտաբեր ակտիվների միջին մեծություն 

Ծախսատարություն այն պարտավորությունների, որոնց գծով կատարվում են 

տոկոսային ծախսեր = Տոկոսային ծախսեր / Պարտավորություններ, որոնց գծով 

կատարվում են տոկոսային ծախսեր 

Զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի հաշվով (EPS) = Զուտ շահույթ շահութահարկի 

գծով ծախսի նվազեցումից հետո / Բաժնետոմսերի միջին կշռված թիվը 

Սպրեդ = (Տոկոսային եկամուտներ / Եկամտաբեր ակտիվների միջին մեծություն) 

- (Տոկոսային ծախսեր/Պարտավորություններ, որոնց գծով կատարվում են 

տոկոսային ծախսեր) 

 

  



 

Էջ 86 

5.4 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4: Բանկի կազմակերպչական կառուցվածքը 



 

5.5 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5: Թողարկման պայմաններ 

…………… 2016թ. 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ 

անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, փոխարկելի պարտատոմս 

 

Թողարկողի և թողարկվող արժեթղթերի վերաբերյալ ամբողջական 

տեղեկատվության ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է համատեղ դիտարկել ծրագրային 

ազդագիրը (գրանցված է ------- -------------------- 2016թ.), դրա լրացումները և սույն 

թողարկման վերջնական պայմանները: Ծրագրային ազդագիրը, դրա լրացումները 

գտնվում են ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ-ում 9 Գ. Լուսավորիչ փողոց, 0015, Երևան, ՀՀ 

հասցեում: 

Ընդհանուր տեղեկություններ 
(Այն տեղեկությունները, որոնք կիրառելի չեն, նշվում է «ոչ կիրառելի»: Եթե միևնույն սերիայի ներքո 
տարբեր հիմնական պայմաններով  (թողարկման արժույթ, առաջարկի գին, անվանական արժեք և այլն) 
արժեթղթեր են թողարկվում, ապա յուրաքանչյուր պայմանին բավարարող  արժեթղթերի խմբի համար 
տարբերվող պայմանները ներկայացվում են տարանջատված:) 

  Թողարկողը (թողարկողի անվանումը) “ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ” ՓԲԸ 

  
Երաշխավորողը  

Թողարկողը չի նախատեսում 

ներգրավել երաշխավոր: 

  Սերիան (տվյալ  ծրագրային ազդագրի հիման վրա 

իրականացվող հերթական թողարկման համարը և 

տարեթիվը) 

 

  Տվյալ սերիայի թողարկման ընդհանուր ծավալը 

ենթակա է որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման 

սկիզբը որոշող ամսաթվից 

առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային 

օր առաջ 

  Արժեթղթերի դասակարգման մասին տեղեկատվություն` 

թողարկողի պարտավորությունների մարման 

հերթականության տեսանկյունից (ստորադասությունը), 

ներառյալ՝ տվյալ սերիայի ներքո յուրաքանչյուր թողարկման 

ծավալը՝ ըստ ստորադասության  

Ամենայն մանրամասնությամբ 

ներկայացված է Ծրագրային 

Ազդագրի 3.3.6 մասում 

  Թողարկման արժույթը ԱՄՆ դոլար 

  

Առաջարկի գինը  

ենթակա է որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման 

սկիզբը որոշող ամսաթվից 



 

առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային 

օր առաջ 

  Անվանական արժեքը 100 (հարյուր) ԱՄՆ դոլար 

  

Քանակը 

համապատասխան Թողարկման 

ծավալի ու անվանական արժեքի, 

այսինքն Թողարկման ծավալի 

հարաբերությունը անվանական 

արժեքին 

10.  

Առաջարկի իրականացման սկիզբը (ներառյալ՝ ժամկետի 

ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները) 

ենթակա է որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման 

սկիզբը որոշող ամսաթվից 

առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային 

օր առաջ 

  

Առաջարկի իրականացման ավարտը (ներառյալ՝ ժամկետի 

ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները) 

ենթակա է որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման 

սկիզբը որոշող ամսաթվից 

առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային 

օր առաջ 

  Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN) կամ այլ 

նմանատիպ տարբերակիչ ծածկագիր 
 

  Թողարկման և տեղաբաշխման վերաբերյալ որոշում 

ընդունած իրավասու մարմինը և որոշման ամսաթիվը 

(լրացվում է այն դեպքում, եթե տվյալ հրապարակային 

առաջարկի համար առանձին որոշում է ընդունվել, 

հակառակ դեպքում նշվում է «ոչ կիրառելի») 

Ամերիաբանկի Տնօրենների 

Խորհրդի 2016թ օգոստոսի 10-ի 

հերթական նիստի թիվ 08/16/11 

որոշում 

Արժեկտրոնի վերաբերյալ տեղեկություններ  

  

Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օրը 

ենթակա է որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման 

սկիզբը որոշող ամսաթվից 

առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային 

օր առաջ 

  Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը և վճարման 

պարբերականությունը, եթե արժեկտրոնի տոկոսադրույքը 

լողացող է, ապա ներկայացնել տեղեկատվություն, թե ինչ 

ցուցանիշից (դրա փոփոխությունից) է կախված 

տոկոսադրույքի մեծությունը, և որտեղ կարելի է ստանալ այդ 

ցուցանիշի/դրա փոփոխության մասին տեղեկատվություն 

ենթակա է որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման 

սկիզբը որոշող ամսաթվից 

առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային 

օր առաջ 



 

 

16.  

Արժեկտրոնի վճարման հստակ օրերը (օր, ամիս, տարի)  

ենթակա է որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման 

սկիզբը որոշող ամսաթվից 

առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային 

օր առաջ 

  
Արժեկտրոնի օրերի հաշվարկման կարգը (օրինակ 30/360, 

Act/Act, Act/360 և այլն) 

Փաստացի օրեր արժեկտրոնի փուլի 

ընթացքում/Փաստացի օրեր 

տարվա ընթացքում (Actual/Actual) 

18.  

Լողացող արժեկտրոնի հաշվարկն իրականացնողը 

ենթակա է որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման 

սկիզբը որոշող ամսաթվից 

առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային 

օր առաջ 

19.  

Արժեկտրոնի հաշվարկման այլ էական պայմաններ 

ենթակա է որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման 

սկիզբը որոշող ամսաթվից  

առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային 

օր առաջ 

20.  

Զրոյական արժեկտրոնով (զեղչատոկոսային) արժեթղթերի 

վերաբերյալ դրույթ (նշվում է «կիրառելի» կամ «ոչ 

կիրառելի») 

ենթակա է որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման 

սկիզբը որոշող ամսաթվից 

առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային 

օր առաջ 

Մայր գումարի մարման վերաբերյալ տեղեկություններ  

  

Մարման ժամկետը 

ենթակա է որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման 

սկիզբը որոշող ամսաթվից 

առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային 

օր առաջ 

22.  Մարման  արժեքը, եթե հնարավոր չէ, ապա նշվում է 

հաշվարկման մեթոդաբանությունը 
100 (հարյուր) ԱՄՆ դոլար 

23.  Մարման արժեքի փոփոխությունը (լրացվում է այն բոլոր 

պայմանները, որոնց դեպքում հնարավոր է մարման արժեքի 

փոփոխություն) 

Չի նախատեսվում 



 

24.  Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն թողարկողի 

նախաձեռնությամբ/քոլ  օպցիոն (նշվում է «կիրառելի» կամ 

«ոչ կիրառելի») 

 

ոչ կիրառելի 

 

 Ժամկետ(ներ)ը  

ենթակա է որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման 

սկիզբը որոշող ամսաթվից 

առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային 

օր առաջ 

  Օպցիոնի իրականցման գինը, դրա հաշվարկման մեթոդը 

(առկայության դեպքում), 
Չի նախատեսվում 

  Մասնակի մարման հնարավորության դեպքում՝ նվազագույն 

և առավելագույն մարման արժեքը  
Չի նախատեսվում 

 
 Այլ տեղեկություններ   

25.  Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն ներդրողի 

նախաձեռնությամբ/փութ օպցիոն (նշվում է «կիրառելի» կամ 

«ոչ կիրառելի») 

 

Չի նախատեսվում 

 
 Ժամկետ(ներ)ը   

  Օպցիոնի իրականացման գինը, դրա հաշվարկման մեթոդը 

(առկայության դեպքում), 
Չի նախատեսվում 

 
 Այլ տեղեկություններ (տեղեկացման ժամանակաշրջանը)  

Տեղաբաշխման վերաբերյալ տեղեկություններ  

26.  

Տեղաբաշխողի անվանումը, գտնվելու վայրը 

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ 

9 Գ. Լուսավորիչ փողոց, 0015, 

Երևան, ՀՀ 

27.  

Տեղաբաշխման այլ պայմաններ (որոնք ներառված չեն 

ազդագրում) 

ենթակա է որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման 

սկիզբը որոծող ամսաթվից 

առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային 

օր առաջ 

Այլ տեղեկություններ 

28.  Տվյալ դասի արժեթղթերի կարգավորվող շուկայում 

առևտրին թուլտվության առկայություն (նշվում է 

համապատասխան կարգավորվող շուկաների 

անվանումները, թույլտվության ամսաթիվը) 

Արժեթղթերը դեռ չեն թույլատրված 

կարգավորվող շուկայում առևտրի 



 

29.  

Եթե առաջարկվող արժեթղթերի մասով հետագայում 

հայցվելու է կարգավորվող շուկայում առևտրին 

թույլտվություն, ապա նշվում է տեղեկություններ այդ մասին 

(շուկայի անվանումը, նաև դրույթ, որ առևտրին 

թույլտվության հայցը կարող է  չբավարարվել, առևտրին 

թույլտվության սպասվող ամսաթիվը (հնարավորության 

դեպքում)) 

Թողարկողը պարտադիր դիմելու է 

պարտատոմսերը կարգավորվող 

շուկայում ցուցակելու համար, և 

համաձայն ՀՀ գործող 

օրենսդրության պարտատոմսերի 

ցուցակման դեպքում վերջիններիս 

հետագա շրջանառությունը կարող է 

իրականացվել միայն կարգավորվող 

շուկայում: 

Կարգավորվող շուկա ասելով 

Թողարկողը նկատի ունի 

“ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա” ԲԲ 

ընկերությունը: 

30.  
Արժեթղթի վարկանիշը  

Արժեթղթերը դեռևս վարկանշված 

չեն 

  Արժեթղթերի դիմաց վճարներ կատարելու մեթոդները 

(պարբերականությունը, բանկային հաշիվները և այլն) և 

ժամկետները, ինչպես նաև արժեթղթերը ստանալու 

մեթոդները և ժամկետները, արժեթղթերի սեփականության 

վերաբերյալ քաղվածք ստանալու ձևը 

ենթակա է որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման 

սկիզբը որոշող ամսաթվից 

առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային 

օր առաջ 

 Թողարկողը պատասխանատու է սույն «Թողարկման վերջնական 

պայմաններում» ներառված տեղեկությունների համար: Թողարկողը հավաստիացնում է, 

որ սույն փաստաթղթում ներառված տեղեկությունները համապատասխանում են այն 

տեղեկություններին (ներկայացված ընդհանուր մեթոդաբանությանը), որոնք ներառված են 

ծրագրային ազդագրում, դրա լրացումներում, ինչպես նաև ճշգրիտ են (այնքանով, 

որքանով հայտնի են), և որևէ փաստ բաց չի թողնվել կամ խեղաթյուրվել: 
Անդրեյ Մկրտչյան  Խորհրդի նախագահ     

(անուն, ազգանուն)  (պաշտոն)  (ստորագրություն)  (ամսաթիվ) 

Ռուբեն Վարդանյան  Խորհրդի անդամ     

(անուն, ազգանուն)  (պաշտոն)  (ստորագրություն)  (ամսաթիվ) 

       

Նուբար Աֆեյան  Խորհրդի անդամ     

(անուն, ազգանուն)  (պաշտոն)  (ստորագրություն)  (ամսաթիվ) 

       

Ռոբերտ ֆոն Ռեկովսկի  Խորհրդի անդամ     

(անուն, ազգանուն)  (պաշտոն)  (ստորագրություն)  (ամսաթիվ) 

       

Արտակ Հանեսյան  Գլխավոր տնօրեն     

(անուն, ազգանուն)  (պաշտոն)  (ստորագրություն)  (ամսաթիվ) 

Գոհար Խաչատրյան  
Տնօրինության անդամ, Գլխավոր 

հաշվապահ 
    

(անուն, ազգանուն)  (պաշտոն)  (ստորագրություն)  (ամսաթիվ) 

       



 

Գևորգ Թառումյան  

Տնօրինության անդամ, Գլխավոր 

տնօրենի տեղակալ, 

ֆինանսական տնօրեն 

    

(անուն, ազգանուն)  (պաշտոն)  (ստորագրություն)  (ամսաթիվ) 

       

Գագիկ Սահակյան  

Տնօրինության անդամ, 

Կորպորատիվ հաճախորդների 

գծով տնօրեն 

    

(անուն, ազգանուն)  (պաշտոն)  (ստորագրություն)  (ամսաթիվ) 

       

Անդրանիկ Բարսեղյան  

Տնօրինության անդամ, Ռիսկերի 

կառավարման կենտրոնի 

ղեկավար 

    

(անուն, ազգանուն)  (պաշտոն)  (ստորագրություն)  (ամսաթիվ) 

       

Արթուր Բաբայան  

Տնօրինության անդամ, 

Առևտրային գործառնությունների 

գծով տնօրեն 

    

(անուն, ազգանուն)  (պաշտոն)  (ստորագրություն)  (ամսաթիվ) 

       

Արման Բարսեղյան  

Տնօրինության անդամ, 

Մանրածախ 

գործառնությունների գծով 

տնօրեն 

    

(անուն, ազգանուն)  (պաշտոն)  (ստորագրություն)  (ամսաթիվ) 

       

Տիգրան Ջրբաշյան 
 Տնօրինության անդամ, 

Զարգացման գծով տնօրեն 

    

(անուն, ազգանուն)  (պաշտոն)  (ստորագրություն)  (ամսաթիվ) 

       

Բուրաստան Մովսիսյան 

 Տնօրինության անդամ, 

Տեխնոլոգիաների և 

գործառնությունների գծով 

տնօրեն 

    

(անուն, ազգանուն)  (պաշտոն)  (ստորագրություն)  (ամսաթիվ) 

       

Սամվել Աղաբաբյան  Տնօրինության անդամ, 

Անվտանգության ծառայության 

ղեկավար 

    

(անուն, ազգանուն)  (պաշտոն)  (ստորագրություն)  (ամսաթիվ) 

 
Ստորագրությունները հավաստում եմ` 
 

Արտակ Հանեսյան  Գլխավոր տնօրեն     

(անուն, ազգանուն)  (պաշտոն)  (ստորագրություն)  (ամսաթիվ) 

 
Կ.Տ. 

 

(Պատասխանատու անձանց ստորագրություն) 



 

5.6 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6: Ֆինանսական հաշվետվություններ 
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üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÁÝÃ»ñóíÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÁ Ï³½ÙáÕ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ:  
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 ÌÝÃ·. 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
 2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ÎîÆìÜºð     
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 12                 98,815,692               57,567,215  
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ  

   

- ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ  13 43,406  1,444 
- ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 

·ñ³í³¹ñí³Í  13 844,660  - 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ     
- ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ  14                   3,525,900   5,771,617 
- ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 

·ñ³í³¹ñí³Í  14                   5,815,585   - 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 15                   3,106,483                11,478,687  
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 16                   8,441,159                     968,852  
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 17    169,861,420              141,419,180  
²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 18                   8,966,815                 9,700,484  
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 19                   2,696,869                  3,050,756  
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 20                   3,575,063                 1,692,447  
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ     
- ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ  21                      885,566              7,325,533 
- ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 

·ñ³í³¹ñí³Í  21                   3,361,500   - 
ì³×³éùÇ Ýå³ï³Ïáí å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ              254,192                    853,782  
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 22          2,894,285                  2,521,641  
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ  23 1,959,501   2,702,141 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ  315,048,096         245,053,779  

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð     

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ 13                     234,160                      356,484  
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ   24                22,935,230               23,218,961  
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 25                16,013,140   - 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 26              169,942,151              126,301,847  
êïáñ³¹³ëí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ  27 4,967,435  - 
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 27 59,367,736    55,426,057 
ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ                       502,824                      307,966  
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ 11                     166,410                       49,676  
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 28                  2,213,277                   2,620,078  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  276,342,363              208,281,069 

êºö²Î²Ü Î²äÆî²È     
´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É  29                25,447,680              25,447,360  
¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï                        28,571    28,571  
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï                      417,522    42,007  
âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ                 12,811,960   11,254,772  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É       38,705,733                  36,772,710 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³É     315,048,096    245,053,779  

 



§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À 
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ  

2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ 
 
 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÁÝÃ»ñóíÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÁ Ï³½ÙáÕ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ: 
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 ÌÝÃ·. 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
 2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ Ðàêøºð ¶àðÌ²èÜ²Î²Ü 
¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜÆò     
êï³óí³Í ïáÏáëÝ»ñ         22,149,666         20,185,390  
ì×³ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ          (9,948,831)         (8,993,619) 
êï³óí³Í ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñ               2,055,424           1,678,144  
ì×³ñí³Í ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñ               (413,461)            (631,339) 
¼áõï Ùáõïù»ñ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí             146,423                41,900 
¼áõï Ùáõïù»ñ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó                1,478,075           1,131,286  
Øáõïù»ñ ³ÛÉ »Ï³ÙïÇ ·Íáí                   796,365                373,459 
²ßË³ï³í³ñÓ ¨ ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ              (3,461,347)         (3,062,529) 
²ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ í×³ñáõÙÝ»ñ  (2,496,917)         (2,303,455) 
     
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ (³×) Ýí³½áõÙ     
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ                (716,784)               52,020  
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ           (2,818,225)            (546,379) 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ           7,861,085          (2,465,639) 
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ           (7,455,244)              (45,618) 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ           (29,607,736)         (1,813,052) 
²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ  1,161,610                     (9,682,825) 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ  742,383                            (732,252) 
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ             (1,900,512)  (964,867) 
ì³×³éùÇ Ýå³ï³Ïáí å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ                  599,590           1,380,498  
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ                458,215            (72,176) 
     
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³× (Ýí³½áõÙ)     
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ  

                 
(163,813)            (584,781) 

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ            (1,894,973)         1,804,595 
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ           15,999,428   - 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ           46,354,734         31,665,069  
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  (859,790)             (76,120)  
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ½áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñª 
Ý³Ëù³Ý ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ í×³ñáõÙÁ  38,065,365      26,337,710  
ì×³ñí³Í ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ             (1,411,860)         (1,443,022) 
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó           36,653,505      24,894,688  
     
¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ Ðàêøºð Üºð¸ðàôØ²ÚÆÜ 
¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜÆò  

   

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñ             (1,051,970)            (624,980) 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í³×³éù                   2,906                  2,136  
Øáõïù»ñ ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ù³ñáõÙÇó              2,859,914              468,039  
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í (û·ï³·áñÍí³Í) ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ             1,810,850           (154,805) 
     
¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ Ðàêøºð üÆÜ²Üê²ìàðØ²Ü 
¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜÆò  

   

Øáõïù»ñ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÇó  320  - 
ì×³ñí³Í ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ          (4,500,000)         (5,330,054) 
êï³óí³Í ëïáñ³¹³ëí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ  4,870,920   
Øáõïù»ñ ³ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇó  8,753,144  6,710,344 
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñáõÙ  (5,271,574)  (2,955,023)  
üÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý  ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í (û·ï³·áñÍí³Í) 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ             3,852,810       (1,574,733) 
     
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ ½áõï ³×   42,317,165       23,165,150  
öáË³Ý³ÏÙ³Ý ÷áË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³  

              
(1,068,688)             201,208  

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ ï³ñ»ëÏ½µÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ          57,567,215         34,200,857  
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ ï³ñ»í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 12 98,815,692       57,567,215  
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ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ  

2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ 

ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÁÝÃ»ñóíÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý  Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÁ Ï³½ÙáÕ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ:    
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Ñ³½. ¹ñ³Ù 
´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý 

Ï³åÇï³É 

 

¾ÙÇëÇáÝ 
»Ï³Ùáõï   

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ 
Ù³ïã»ÉÇ                       

ýÇÝ. ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 

å³Ñáõëï   

 
 

 
âµ³ßËí³Í 

ß³ÑáõÛÃ  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³É 

ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 2012Ã. 25,447,640   29,691   62,278   9,232,334   34,771,943  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝù           
Þ³ÑáõÛÃ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ -  -  -  6,037,438  6,037,438 
²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù          
Ðá¹í³ÍÝ»ñ, áñáÝù Ñ»ï³·³ÛáõÙ 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý Ï³Ù Ï³ñáÕ »Ý 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É áñå»ë ß³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë          
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ½áõï 
÷á÷áËáõÃÛáõÝª ³é³Ýó Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏÇ -  -  13,249  -  13,249 
Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë ÷áË³Ýóí³Í   í³×³éùÇ 
Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝª ³é³Ýó 
Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏÇ -  -  (33,520)  -  (33,520) 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñá¹í³ÍÝ»ñ, áñáÝù Ñ»ï³·³ÛáõÙ 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý Ï³Ù Ï³ñáÕ »Ý 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É áñå»ë ß³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë -  -  (20,271)  -  (20,271) 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝù -  -  (20,271)  -  (20,271) 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝù ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ -  -  (20,271)  6,037,438  6,017,167 
àõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ 
·ñ³Ýóí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ 
Ñ»ï          
Ð»ï·Ýí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ (280)  (1,120)  -  -  (1,400) 
Ð³Ûï³ñ³ñí³Í ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ -  -  -  (4,015,000)   (4,015,000) 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ·áñÍ³ñùÝ»ñ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ 
Ñ»ï (280)  (1,120)  -  (4,015,000)   (4,016,400) 
ØÝ³óáñ¹Á ³é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2012Ã. 25,447,360   28,571   42,007   11,254,772  36,772,710 
          
ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 2013Ã. 25,447,360   28,571   42,007   11,254,772  36,772,710 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝù           
Þ³ÑáõÛÃ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ -  -  -  6,057,188  6,057,188 
²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù          
Ðá¹í³ÍÝ»ñ, áñáÝù Ñ»ï³·³ÛáõÙ 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý Ï³Ù Ï³ñáÕ »Ý 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É áñå»ë ß³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë          
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ½áõï 
÷á÷áËáõÃÛáõÝª ³é³Ýó Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏÇ -  -  492,653  -  492,653 
Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë ÷áË³Ýóí³Í í³×³éùÇ 
Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝª ³é³Ýó 
Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏÇ -  -  (117,138)  -  (117,138) 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñá¹í³ÍÝ»ñ, áñáÝù Ñ»ï³·³ÛáõÙ 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý Ï³Ù Ï³ñáÕ »Ý 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É áñå»ë ß³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë -  -  375,515  -  375,515 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝù -  -         375,515   -       375,515  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝù ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ -  -  375,515  6,057,188  6,432,703 
àõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ 
·ñ³Ýóí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ 
Ñ»ï          
ÂáÕ³ñÏí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ 320  -  -  -  320 
Ð³Ûï³ñ³ñí³Í ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ -  -  -  (4,500,000)   (4,500,000) 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ·áñÍ³ñùÝ»ñ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ 
Ñ»ï 320  -  -  (4,500,000)  (4,499,680) 
ØÝ³óáñ¹Á ³é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2013Ã. 25,447,680   28,571   417,522   12,811,960  38,705,733 
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1 Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ 
 

(³)  Î³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 
 
§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À-Ý (Ý³ËÏÇÝ §Ð³ÛÝ»ñ³ñïµ³ÝÏ¦ ö´À) (³ÛëáõÑ»ïª §´³ÝÏ¦) 
ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ 1992Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 8-ÇÝ: 2007Ã-ÇÝ ´³ÝÏÁ Ó»éù µ»ñí»ó §ÂÇ-¸Ç-¾Û 
ÐáÉ¹ÇÝ·ë ÈÇÙÇÃÇ¹¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, áñÁ ·Ý»ó ´³ÝÏÇ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 
96.15%-Á: 2011Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ §ÂÇ-¸Ç-¾Û ÐáÉ¹ÇÝ·ë ÈÇÙÇÃÇ¹¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ýí³Ýí»ó 
§²Ù»ñÇ³ ¶ñáõå¦ (êÇ-àõ³Û): 
 
´³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ, 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ëå³ë³ñÏáõÙÁ, í³ñÏ»ñÇ áõ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ, 
¹ñ³Ù³í×³ñ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáí áõ 
³ñï³ñÅáõÛÃáí ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ´³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ 
ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ (ÐÐ Î´) ÏáÕÙÇó: ´³ÝÏÝ áõÝÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÉÇó»Ý½Ç³ ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³í³Ý¹Ý»ñÇ 
Ñ³ïáõóáõÙÁ »ñ³ßË³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ý¹³Ù: ´³ÝÏÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ ·ïÝíáõÙ  ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: 
 
´³ÝÏÝ áõÝÇ ÇÝÁ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ, áñáÝó ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ: ´³ÝÏÇ ·ÉË³Ù³ë³ÛÇÝ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý 
Ñ³ëó»Ý ¿ª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý 0015, ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ÷. 9:  
 
2013Ã. ¨ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ï»ñÝ ¿ §²Ù»ñÇ³ 
¶ñáõå¦ (êÇ-àõ³Û) ¨ áñÇÝ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 100%-Á: 
 
´³ÝÏÇ í»ñçÝ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕ ³ÝÓÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ èáõµ»Ý ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ, áí Çñ³í³ëáõ 
¿ Ï³é³í³ñ»É ´³ÝÏÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ ¨ Çñ ß³Ñ»ñÇó »ÉÝ»Éáí: 
 
Î³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 35-áõÙ: 
 

(µ) Ð³Û³ëï³ÝÇ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÁ 
 
´³ÝÏÝ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: Ð»ï¨³µ³ñ, 
´³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñÁ, áñáÝó µÝáñáß »Ý ½³ñ·³óáÕ ßáõÏ³ÛÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ: 
Æñ³í³Ï³Ý, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ½³ñ·³Ý³É, 
ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É ï³ñµ»ñ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ »ÝÃ³Ï³ »Ý Ñ³×³Ë³ÏÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãÁ, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý áõ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, 
Éñ³óáõóÇã µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·áñÍáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ íñ³ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý 
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ: ²å³·³ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÁ Ï³ñáÕ ¿ ï³ñµ»ñí»É Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý 
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇó: 
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2 ä³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ 
 

(³) Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ 
 

êáõÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëïí»É »Ý üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ (§üÐØê¦) å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:     
 

(µ) â³÷Ù³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëïí»É »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇÙáõÝùáí, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñÇ ¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ, áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
»Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:  
 

(·) üáõÝÏóÇáÝ³É ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³ñÅáõÛÃ  
 
´³ÝÏÇ ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÐÐ ¹ñ³ÙÁ (§¹ñ³Ù¦), áñÁ, ÉÇÝ»Éáí 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÁ, ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý 
¿áõÃÛáõÝÁ:  
 
¸ñ³ÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ý³¨ ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý 
³ñÅáõÛÃÁ:  
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ¹ñ³Ùáí` Ñ³½³ñÝ»ñÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ:    
 

(¹) ¶Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ 
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ üÐØê å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñ»É ¿ ÙÇ ß³ñù ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ ¨ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 
Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÏïÇíÝ»ñÇ, 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, »Ï³ÙïÇ ¨ Í³ËëÇ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ íñ³: ö³ëï³óÇ 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ï³ñµ»ñí»É ³Û¹ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇó:    

   
¶Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ 
»Ý: Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÝ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, áñáõÙ í»ñ³Ý³Ûí»É »Ý ¨ ³ÛÝ ³å³·³ Å³Ù³Ý³Ïßñç³ÝÝ»ñáõÙ, áñáÝó 
íñ³ Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É:  

 
 Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ 

Ï³ñ¨áñ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ½·³ÉÇ ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 17-áõÙª §Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ¦:  
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(») Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 

´³ÝÏÁ ÏÇñ³é»É ¿ ëïáñ¨ µ»ñíáÕ Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ ¨ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É, áñå»ë Ñ»ï¨³Ýù, ³ÛÉ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁª 
1 ÑáõÝí³ñÇ 2013Ã. ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý ³Ùë³Ãíáí:  
 

• üÐØê 13 §Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³÷áõÙ¦ (»ÝÃ³Ï»ï (i)) 
• ²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ  (ÐÐØê 1 

§üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ¦ ëï³Ý¹³ñïÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ) 
(»ÝÃ³Ï»ï (ii)) 

• üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ. ´³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñ - üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ÝóáõÙ  (üÐØê 7-Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ) 
(»ÝÃ³Ï»ï (iii)) 
 

(i) Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³÷áõÙ 
 

üÐØê 13-Á ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³÷Ù³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÇ ã³÷Ù³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ 
ÝÙ³Ý ã³÷áõÙÝ»ñÁ å³Ñ³ÝçíáõÙ Ï³Ù ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ »Ý ³ÛÉ üÐØØê-Ý»ñáí: 
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ³ÛÝ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ՝ Ñ³ïÏáñáß»Éáí 
³ÛÝ áñå»ë ·ÇÝ, áñÁ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ ëáíáñ³Ï³Ý ·áñÍ³ñùáõÙ Ïëï³óí»ñ 
³ÏïÇíÇ í³×³éùÇó Ï³Ù Ïí×³ñí»ñ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý ¹ÇÙ³ó ã³÷Ù³Ý 
³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: ²ÛÝ Ý³¨ ÷áË³ñÇÝáõÙ ¨ Éñ³óÝáõÙ ¿ ³ÛÉ üÐØê-Ý»ñáí, ³Û¹ ÃíáõÙª 
üÐØê 7-áí, å³Ñ³ÝçíáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ:   
 

üÐØê 13-Ç ÏÇñ³éÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ´³ÝÏÝ ÁÝ¹áõÝ»É ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ýáñ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ 
(Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 3(·)(v)): öá÷áËáõÃÛáõÝÝ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãÇ áõÝ»ó»É ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷Ù³Ý íñ³: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ´³ÝÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñ³é»É ¿ üÐØê 13-áí å³Ñ³çíáÕ Ýáñ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁª ³é³Ýó 
Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý í»ñ³Ñ³ßí³ñÏÇ:  
 

(ii) ²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ 
 

ÐÐØê 1-Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ´³ÝÏÁ Ó¨³÷áË»É ¿ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ` Ñ»ï³·³ÛáõÙ 
áñå»ë ß³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý »ÝÃ³Ï³ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ ÙÛáõë Ñá¹í³ÍÝ»ñÇó 
³é³ÝÓÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ í»ñ³Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ Ý³¨ 
Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ:       
 

(iii) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ. ´³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñ - üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ÝóáõÙ 
 

üÐØê 7 §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ. ´³ó³Ñ³ÛïáõÙ - üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ÝóáõÙ¦ ëï³Ý¹³ñïÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý Ýáñ µ³ó³Ñ³ïáõÙÝ»ñ ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Ñ³ßí³ÝóíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ï³Ù Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý ·ÉË³íáñ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³Ù 
ÝÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³é³ñÏ³:      
 

´³ÝÏÝ Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿ üÐØê 7-Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ å³Ñ³ÝçíáÕ Ýáñ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ýáñ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:     
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3 Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 
 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ëáõÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í µáÉáñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ                
2-Ç (») Ï»ïáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:  
 

(³) ²ñï³ñÅáõÛÃáí ·áñÍ³ñùÝ»ñ 
 
²ñï³ñÅáõÛÃáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ÷áË³ñÏíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ýáõÝÏóÇáÝ³É 
³ñÅáõÛÃÇ ·áñÍ³ñùÇ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áË³ñÅ»ùáí: Ð³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³÷áË³ñÏíáõÙ »Ý ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÇ ³Û¹ ûñí³ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áË³ñÅ»ùáí: ¸ñ³Ù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ·Íáí ³ñï³ñÅáõÛÃáí 
Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³ó³Í ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÝ Çñ»ÝÇó 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µáõÙ ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í, 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ áõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í×³ñáõÙÝ»ñÇ ×ß·ñïáõÙáí 
³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùÇ ¨ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ·áñÍáÕ 
÷áË³ñÅ»ùáí ÷áË³ñÏí³Í ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í 
³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: ²ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í áã ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ 
¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, í»ñ³÷áË³ñÏíáõÙ »Ý 
ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ áñáßÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í 
÷áË³ñÅ»ùáí: êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ, ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í áã 
¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷áË³ñÏíáõÙ »Ý ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÇ 
·áñÍ³ñùÇ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áË³ñÅ»ùáí: ì»ñ³÷áË³ñÏÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí 
³é³ç³ó³Í ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ 
í»ñ³÷áË³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ó³Í ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, µ³óÇ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇó, 
»ñµ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ï×³éáí, áñÇ ¹»åùáõÙ  ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ï³½ÙáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë ß³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë, Ï³Ù ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ï³½ÙáõÙ ×³Ý³ãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ñáëù»ñÇ Ñ»ç³íáñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇª Ñ»çÇ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉÇÝ»Éáõ ã³÷áí:  
 

(µ) ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 
 
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ Ï³ÝËÇÏ ÃÕÃ³¹ñ³ÙÝ»ñÁ ¨ 
Ù»ï³Õ³¹ñ³ÙÝ»ñÁ, ÐÐ Î´-áõÙ ¨ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñáõÙ å³ÑíáÕ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ ãáõÝ»óáÕ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ (Ýáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ): ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ å³ñï³¹Çñ å³Ñáõëï³ÛÇÝ 
³í³Ý¹Á Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ù, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ÝÇó ÙÇçáóÝ»ñÇ 
»Éù³·ñáõÙÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ã¿: ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ 
Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí` ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:   
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(·) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ  
 

(i) ¸³ë³Ï³ñ·áõÙ 
 
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ, 
Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝùª   
 

- ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ó»éù »Ý µ»ñí»É Ï³Ù ³é³ç³ó»É »Ý Ùáï ³å³·³ÛáõÙ í³×³é»Éáõ Ï³Ù 
Ñ»ï ·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, 

- Ï³½ÙáõÙ »Ý ÙÇ³ëÇÝ Ï³é³í³ñíáÕ áñáßí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ 
Ù³ë, áñÇ  Ñ³Ù³ñ ³éÏ³ ¿ íÏ³ÛáõÃÛáõÝ Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïáõÙ ß³ÑáõÛÃ ëï³Ý³Éáõ 
³ñ¹Ç³Ï³Ý ÷³ëï³óÇ áõÕÇÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, 

- Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇù (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
»ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÇ Ï³Ù ³ÛÝ 
³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÇ, áñÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 
Ñ»ç³íáñÙ³Ý ·áñÍÇù), Ï³Ù 

- ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ 
Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ:  

 
´³ÝÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë 
ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ.  
 
− ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³é³í³ñíáõÙ, ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¨ 

Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇÙáõÝùáí,  
− Ý³Ë³ï»ëáõÙÁ í»ñ³óÝáõÙ Ï³Ù ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ýí³½»óÝáõÙ ¿ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 

³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³é³ç³Ý³ÛÇÝ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ, Ï³Ù  
− ³ÏïÇíÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ å³ñáõÝ³ÏíáÕ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇù, áñÁ 

¿³Ï³Ýáñ»Ý Ó¨³÷áËáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ, áñáÝù ³ÛÉ³å»ë 
Ïå³Ñ³Ýçí»ÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:   

 

äáï»ÝóÇ³É µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »ÝÃ³¹ñáÕ (¹ñ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù) ³é¨ïñ³Ï³Ý 
Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ µáÉáñ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ó»éù µ»ñí³Í 
ûåóÇáÝÝ»ñÁ, Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý áñå»ë ³ÏïÇí: äáï»ÝóÇ³É áã µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ 
»ÝÃ³¹ñáÕ (µ³ó³ë³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù) ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ µáÉáñ 
³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³¹ñí³Í ûåóÇáÝÝ»ñÁ, Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý áñå»ë 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ: 
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ 
¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ: ²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ ¨ áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ 
Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í 
·áñÍÇùÝ»ñÁ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ã»Ý í»ñ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¹³ëÇó: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý í³ñÏ»ñÇ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ 
ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ, Ï³ñáÕ »Ý í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ï³Ù í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¹³ëÇó, »Ã» ´³ÝÏÁ Ùï³¹Çñ ¿ ¨ Ç íÇ×³ÏÇ ¿ å³Ñ»É ³Û¹ 
·áñÍÇùÝ»ñÁ Ùáï ³å³·³ÛáõÙ Ï³Ù ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ: ²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¹³ëÇó ÙÇ³ÛÝ Ñ³½í³·Ûáõï 
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ: Ð³½í³·Ûáõï Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÝ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë »½³ÏÇ ³ñï³ëáíáñ 
¹»åùÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, »ñµ ·ñ»Ã» ³ÝÑ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³ÛÝ ÏñÏÇÝ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³ Ùáï 
³å³·³ÛáõÙ:     
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öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ ýÇùëí³Í Ï³Ù áñáß»ÉÇ í×³ñáõÙÝ»ñáí áã 
³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù ·Ý³Ýßí³Í ã»Ý ·áñÍáÕ ßáõÏ³ÛáõÙ, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇª 
 

− áñáÝó ´³ÝÏÁ Ùï³¹Çñ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë Ï³Ù Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïáõÙ í³×³é»É, 
− áñáÝó ´³ÝÏÁ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù 

íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ,  
− áñáÝó ´³ÝÏÁ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ 

Ù³ïã»ÉÇ, Ï³Ù 
− áñáÝó ·Íáí ´³ÝÏÁ ãÇ ÷áËÑ³ïáõóÇ Çñ µáÉáñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁª 

í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÝÏ³ñáÕáõÃÛáõÝÇó ï³ñµ»ñ ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñáí: 
 

ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ýÇùëí³Í Ï³Ù áñáß»ÉÇ í×³ñáõÙÝ»ñáí ¨ 
ýÇùëí³Í Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïáí áã ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù ´³ÝÏÁ 
Ùï³¹ñí³Í ¿ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ å³Ñ»É ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Éñ³Ý³ÉÁ, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇª 
 

- áñáÝó ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ´³ÝÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù 
íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ,  

- áñáÝó ´³ÝÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ, Ï³Ù 
- áñáÝù Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ 

ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ: 
 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý 
³ÛÝåÇëÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ 
Ù³ïã»ÉÇ Ï³Ù ¹³ë³Ï³ñ·í³Í ã»Ý áñå»ë ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ, 
ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³Ù ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ: 
 

(ii) Ö³Ý³ãáõÙ 
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, »ñµ ´³ÝÏÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ·áñÍÇùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
ÏáÕÙ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí ·ÝáõÙÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ³éù áõ 
í³×³éùÇ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ:  
 

(iii) â³÷áõÙ 
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ã³÷áõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ËÙµáõÙ ã¹³ë³Ï³ñ·í³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇÝ ·áõÙ³ñíáõÙ »Ý ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï 
Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù 
å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ó»éùµ»ñÙ³ÝÁ Ï³Ù ÃáÕ³ñÏÙ³ÝÁ:   
 

êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É ³ÏïÇí Ñ³Ù³ñíáÕ 
³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³é³Ýó Ýí³½»óÝ»Éáõ ·áñÍ³ñùÇ 
Ñ»ï Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É í³×³éùÇ Ï³Ù ³ÛÉ ûï³ñÙ³Ý 
Ñ»ï Ï³åí³Í, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµª  

 

− ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ, áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í 
³ñÅ»ùáíª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á,  

− ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í 
³ñÅ»ùáíª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á, ¨   

− µ³ÅÝ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, áñáÝù ·áñÍáÕ ßáõÏ³ÛáõÙ ãáõÝ»Ý ·Ý³ÝßíáÕ 
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·ÇÝ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý 
ã³÷»É ¨ áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:    
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´áÉáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý 
áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ¨ ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý, »ñµ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ ãÇ µ³í³ñ³ñáõÙ ³å³×³Ý³ãÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: 

 
(iv) ²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ù 

 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùÝ Çñ»ÝÇó 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ·áõÙ³ñÁ, áñáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ    
ã³÷íáõÙ ¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝª Ñ³Ý³Í Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ í×³ñáõÙÝ»ñÁ, 
·áõÙ³ñ³Í Ï³Ù Ñ³Ý³Í ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÇ ¨ Ù³ñÙ³Ý å³ÑÇÝ ·áõÙ³ñÇ 
ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ïáõï³Ïí³Í ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý, áñÁ Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Áª Ñ³Ý³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ:  Ð³í»É³í×³ñÝ»ñÁ ¨ ½»Õã»ñÁ, 
Ý»ñ³éÛ³É ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ëÏ½µÝ³Ï³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, ÁÝ¹·ñÏí³Í »Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáõÙ ¨ ³ÙáñïÇ½³óíáõÙ »Ýª ÏÇñ³é»Éáí 
·áñÍÇùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:    
 

(v) Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³÷Ù³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ 
 
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³ÛÝ ·ÇÝÝ ¿« áñÁ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ ëáíáñ³Ï³Ý ·áñÍ³ñùáõÙ 
Ïëï³óí»ñ ³ÏïÇíÇ í³×³éùÇó Ï³Ù Ïí×³ñí»ñ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý ¹ÇÙ³ó 
ã³÷Ù³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ Ï³Ù, í»ñçÇÝÇëÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ, ³Ù»Ý³µ³ñ»Ýå³ëï ßáõÏ³ÛáõÙ, áñÇÝ ÙáõïùÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ ´³ÝÏÁ 
Ýßí³Í ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: ä³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë 
ãÏ³ï³ñÙ³Ý éÇëÏÁ:  
 
ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ´³ÝÏÁ ã³÷áõÙ ¿ ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁª ÏÇñ³é»Éáí ³Û¹ 
·áñÍÇùÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÁ: ÞáõÏ³Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³ÏïÇí« »Ã» 
³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ·Íáí ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ µ³í³ñ³ñ 
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ¨ µ³í³ñ³ñ Í³í³Éáí` ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³ÛÇÝ 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
 
²ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ ·Ý³ÝßíáÕ ·ÝÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ´³ÝÏÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ 
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñª ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÝ ³é³í»É³·áõÛÝÇ ¨ áã 
¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ÀÝïñí³Í 
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ µáÉáñ ³ÛÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ, áñáÝù ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ 
Ñ³ßíÇ Ï³éÝ»ÇÝ ÝÙ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ: 
 
êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ É³í³·áõÛÝ 
³å³óáõÛóÁ ëáíáñ³µ³ñ ·áñÍ³ñùÇ ·ÇÝÝ ¿, ³ÛëÇÝùÝ` ïñí³Í Ï³Ù ëï³óí³Í Ñ³ïáõóÙ³Ý 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ: ºÃ» ´³ÝÏÁ áñáßáõÙ ¿, áñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÁ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ·áñÍ³ñùÇ ·ÝÇó, ¨ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ãÇ ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ ¿ ³ÏïÇí 
ßáõÏ³ÛáõÙ ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ·Ý³ÝßíáÕ ·Ýáí Ï³Ù 
ÑÇÙÝí³Í ã¿ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ù»Ãá¹Ç íñ³« áñÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ  ¹Çï³ñÏ»ÉÇ 
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ³å³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ã³÷áõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáíª ×ß·ñïí³Í ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ¨ ·áñÍ³ñùÇ ·ÝÇ 
ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï³Ó·áõÙáí: Ð»ï³·³ÛáõÙ, ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ 
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÑÇÙáõÝùáíª ·áñÍÇùÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ áã áõß ³ÛÝ å³ÑÇó, »ñµ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ 
ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ ¿ ßáõÏ³ÛÇ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí Ï³Ù ·áñÍ³ñùÝ ³í³ñïíáõÙ ¿:       
 



§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³  

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
 
 

16 

ºÃ» Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ³ÏïÇíÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ¨ 
³é³ç³ñÏÇ ·ÇÝ, ³å³ ´³ÝÏÁ ã³÷áõÙ ¿ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ »ñÏ³ñ ¹Çñù»ñÁ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ·Ýáí, 
ÇëÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ï³ñ× ¹Çñù»ñÁª ³é³ç³ñÏÇ ·Ýáí:     
 
ÞáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åáñïý»ÉÝ»ñÁ, áñáÝù ´³ÝÏÁ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ï³Ù 
í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ Çñ ½áõï »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùáí, ã³÷íáõÙ »Ý ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí 
³ÛÝ ·ÇÝÁ« áñÁ Ïëï³óí»ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý/ÏáÝÏñ»ï éÇëÏÇ ·Íáí ½áõï »ñÏ³ñ ¹ÇñùÁ 
í³×³é»Éáõó (Ï³Ù Ïí×³ñí»ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý/ÏáÝÏñ»ï éÇëÏÇ ·Íáí ½áõï Ï³ñ× ¹ÇñùÁ 
÷áË³Ýó»Éáõ ¹ÇÙ³ó): äáñïý»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ï³ï³ñíáÕ ³Ûë ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ µ³ßËíáõÙ 
»Ý ³é³ÝÓÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇÝ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝª åáñïý»ÉÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ÝÓÇÝ 
·áñÍÇùÇ ·Íáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý éÇëÏÇ ×ß·ñïÙ³Ý ÑÇÙáõÝùáí:    
 

(vi) Ð»ï³·³ ã³÷Ù³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ß³ÑáõÛÃ ¨ íÝ³ë 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó ³é³ç³ó³Í ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. 
 
- ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ·Íáí ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù 

íÝ³ëÁ, áñÁ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í ¿ áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ,  

- í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ 
×³Ý³ãíáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙª áñå»ë ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÇ ¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
å³ñïù³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Íáí ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
³é³ç³ó³Í ß³ÑáõÛÃÇ ¨ íÝ³ëÇ), ÙÇÝã¨ áñ Ýßí³Í ³ÏïÇíÝ ³å³×³Ý³ãíáõÙ ¿ ¨ ³Û¹ 
å³ÑÇÝ Ïáõï³Ïí³Í ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ, áñÁ Ý³ËÏÇÝáõÙ ×³Ý³ãí»É ¿ñ ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉáõÙ, ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ: ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ·Íáí ïáÏáëÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª 
ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:      

 
²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ, 
»ñµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ ³å³×³Ý³ãíáõÙ ¿ Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏíáõÙ 
¿, ÇÝãå»ë Ý³¨ª ³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ Ñ³ßí³ñÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 
 

(vii) ²å³×³Ý³ãáõÙ 
 
´³ÝÏÝ ³å³×³Ý³ãáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÇó ³é³ç³óáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ 
ÏáñóÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó áõÅÁ, Ï³Ù »ñµ ÷áË³ÝóáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ ³ÛÝåÇëÇ 
·áñÍ³ñùáõÙ, áñáõÙ ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï 
Ï³åí³Í Áëï ¿áõÃÛ³Ý µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ, Ï³Ù áñáõÙ ´³ÝÏÁ áã å³Ñå³ÝáõÙ, 
áã ¿É ÷áË³ÝóáõÙ ¿ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Áëï ¿áõÃÛ³Ý µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ 
Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ ¨ ãÇ å³Ñå³ÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ: 
²å³×³Ý³ãÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñáÕ ÷áË³Ýóí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ·Íáí 
ïáÏáëÝ»ñÁ, áñáÝù ³é³ç³ó»É Ï³Ù å³Ñå³Ýí»É »Ý ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó, ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë 
³é³ÝÓÇÝ ³ÏïÇí Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ: ´³ÝÏÝ ³å³×³Ý³ãáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ, »ñµ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý, Ï³Ù ã»ÕÛ³É »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ, 
Ï³Ù áõÅÁ ÏáñóÝáõÙ »Ý: 
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´³ÝÏÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ·áñÍ³ñùÝ»ñ, áñáÝóáí ÷áË³ÝóáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ å³Ñå³ÝáõÙ ¿  ÷áË³Ýóí³Í 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ Ï³Ù ¹ñ³Ýó ÙÇ 
Ù³ëÁ: ºÃ» ³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ Ï³Ù Áëï ¿áõÃÛ³Ý µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ 
áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý, ³å³ ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ ã»Ý ³å³×³Ý³ãíáõÙ:   
 
¶áñÍ³ñùÝ»ñáõÙ, áñáÝóáõÙ ´³ÝÏÁ áã ÷áË³ÝóáõÙ ¿, áã ¿É å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ, 
³ÛÝ ³å³×³Ý³ãáõÙ ¿ ³ÏïÇíÁ, »Ã» ÏáñóÝáõÙ ¿ ¹ñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ:     
 
öáË³ÝóáõÙÝ»ñÇ ³ÛÝ ·áñÍ³ñùÝ»ñáõÙ, áñáÝóáõÙ ´³ÝÏÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ³ÏïÇíÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ, ´³ÝÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ×³Ý³ã»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ 
³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ Çñ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ù»ç, 
áñÝ ³ÛÝ ã³÷Ý ¿, áñáí Ý³ »ÝÃ³ñÏí³Í ¿ ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÇ ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ:      
 
´³ÝÏÁ ¹áõñë ¿ ·ñáõÙ ³ÝÑ³í³ù³·ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÁ: 
 

(viii) Ð»ï·ÝÙ³Ý ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ 
 
ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí  (§é»åá¦) í³×³éí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ 
»Ý áñå»ë ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñ, áñÇ ¹»åùáõÙ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÝ 
³ñï³óáÉíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, ÇëÏ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
ÏáÕÙÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ é»åá ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ 
Ï³½ÙáõÙ: ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý ·Ý»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë ïáÏáë³ÛÇÝ 
Í³Ëë ¨ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ é»åá å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á: 

 
 ì»ñ³í³×³éùÇ Ýå³ï³Ïáí Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí (§Ñ³Ï³¹³ñÓ 

é»åá¦) Ó»éù µ»ñí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý áñå»ë Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ: Ò»éùµ»ñÙ³Ý ¨ í»ñ³í³×³éùÇ ·Ý»ñÇ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï ¨ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ é»åá å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙª ÏÇñ³é»Éáí 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:  
 
ºÃ» Ñ»ï³¹³ñÓ í³×³éù Ý³Ë³ï»ëáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·Ýí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ 
í³×³éíáõÙ »Ý »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó, ³å³ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ 
³ñï³óáÉíáõÙ ¿ áñå»ë ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ¨ 
ã³÷íáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:     
 

(ix) ²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ 
 
²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ëíáå»ñÁ, ýáñí³ñ¹Ý»ñÁ, ýÛáõã»ñëÝ»ñÁ, 
ë÷áÃ ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ûåóÇáÝÝ»ñÁ, ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÁ, 
Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÁ ¨ µáñë³Ý»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ûë ·áñÍÇùÝ»ñÇ ó³ÝÏ³ó³Í 
Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ: 
 
²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÇ 
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý ûñÁ ·áñÍáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: Ð»ï³·³ÛáõÙ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ 
í»ñ³ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: ´áÉáñ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý áñå»ë 
³ÏïÇí` ¹ñ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ ¨ áñå»ë å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ` µ³ó³ë³Ï³Ý 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ:     
 



§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³  

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
 
 

18 

²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÝÙÇç³å»ë 
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ:   
 

Â»¨ ´³ÝÏÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³éù áõ í³×³éù éÇëÏÇ Ñ»ç³íáñÙ³Ý 
Ýå³ï³Ïáí, ³Ûë ·áñÍÇùÝ»ñÁ ã»Ý áñ³ÏíáõÙ áñå»ë Ñ»çÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý »ÝÃ³Ï³: 

 
(x) Ð³ßí³ÝóáõÙ 

 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßí³ÝóíáõÙ »Ýª ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³óáÉí»Éáí ½áõï ·áõÙ³ñáí, »Ã» ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ 
×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ñ³ßí³Ýó»Éáõ Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í Çñ³íáõÝù, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ Ñ³ßí³ñÏÁ ½áõï ÑÇÙáõÝùáí Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ï³Ù ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ÏïÇíÝ Çñ³óÝ»Éáõ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ: 
 

(¹) Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñ 
 
Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý Çñ³óÙ³Ý ½áõï ³ñÅ»ùÇó ¨ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó 
Ýí³½³·áõÛÝáí: Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý ½áõï ³ñÅ»ùÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ 
·Ý³ÝßíáÕ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ 
áñáßíáõÙ ¿ª ÏÇ³é»Éáí §³é³çÇÝ Ùáõïù, ³é³çÇÝ »Éù¦ µ³Ý³Ó¨Á: Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÁ 
·ñ³ÝóíáõÙ »Ý ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ:      
 

(») ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 
 

(i) ê»÷³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÇ³íáñÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª Ñ³Ý³Í 
Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ:                                        
 

ºñµ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ ÙÇ³íáñÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ Å³ÙÏ»ï 
áõÝ»óáÕ Ëáßáñ µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÇó, ³Û¹ µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý áñå»ë 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñ:  
 

(ii) ì³ñÓ³Ï³Éí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ¹»åùáõÙ ´³ÝÏÇÝ »Ý ÷áË³ÝóáõÙ ³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï 
Ï³åí³Í, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ áñå»ë 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ùµ Ó»éù µ»ñí³Í 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó ¨ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÙ 
Ýí³½³·áõÛÝ í³ñÓ³í×³ñÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇó Ýí³½³·áõÛÝÇ ã³÷áí` Ñ³Ý³Í Ïáõï³Ïí³Í 
Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ: 
 

(iii) Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 
 

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Á 
³é³ÝÓÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: Ø³ßí³ÍáõÃÛ³Ý 
Ñ³ßí³ñÏÁ ëÏëíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý å³ÑÇó, ÇëÏ ë»÷³Ï³Ý áõÅ»ñáí 
Ï³éáõóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹»åùáõÙª í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ï³éáõóáõÙÝ ³í³ñï»Éáõ ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 
Ñ³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇó: ú·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý. 
 

− í³ñÓ³Ï³Éí³Í ·áõÛùÇ µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ 5-Çó 10 ï³ñÇ 
− Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñ ¨ Ï³åÇ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 1-Çó 7 ï³ñÇ 
− ïÝï»ë³Ï³Ý ·áõÛù 3-Çó 10 ï³ñÇ 
− ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ 7 ï³ñÇ 
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ì³ñÓ³Ï³Éí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñÇ ·Íáí Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ 
³ÏïÇíÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇó ¨ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÇó Ýí³½³·áõÛÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 
 

(½) àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

Ò»éù µ»ñí³Í áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª Ñ³Ý³Í 
Ïáõï³Ïí³Í ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý ¨ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ:     
 

Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ Ï³åÇï³É³óíáõÙ »Ý 
áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ Íñ³·ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ¨ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Í³Ëë»ñ:  
 
²ÙáñïÇ½³óÇ³Ý ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ý íÝ³ëáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Á áã 
ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïí³Í Å³ÙÏ»ïÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 1-Çó 10 ï³ñÇ:  
 

(¿) ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

àã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù ³ÏïÇíÝ»ñÇó ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó µ³ÕÏ³ó³Í 
ûï³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ËÙµ»ñÁ, áñáÝó í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÝ ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 
í³×³éùÇ, ³ÛÉ áãª ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý ÙÇçáóáí, ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë 
í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ: ²ÝÙÇç³å»ë Ý³Ëù³Ý §áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ 
å³ÑíáÕ¦ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ, ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù ûï³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ËÙµ»ñÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ 
í»ñ³ã³÷íáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 
²ÛÝáõÑ»ï¨, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù ûï³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ËáõÙµÁ ã³÷íáõÙ »Ý 
Ñ»ï¨Û³É ³ñÅ»ùÝ»ñÇó Ýí³½³·áõÛÝáíª Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù ¨ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù` Ñ³Ý³Í 
í³×³éùÇ Í³Ëë»ñÁ:  
 

(Á) ²ñÅ»½ñÏáõÙ 
 

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿, Ã» ³ñ¹Ûáù ³éÏ³ ¿ 
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµÇ 
³ñÅ»½ñÏí³Í ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ: ÜÙ³Ý íÏ³ÛáõÃÛ³Ý ³éÏ³éáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ´³ÝÏÁ áñáßáõÙ ¿ 
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ·áõÙ³ñÁ:  
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËáõÙµÝ ³ñÅ»½ñÏíáõÙ ¿, ¨ 
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÝ ¨ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³éÏ³ ¿ 
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ 
áõÝ»ó³Í Ù»Ï Ï³Ù ³í»ÉÇ ¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ (ÏáñëïÇ 
¹»åù), ¨ ³Û¹ ¹»åùÁ (Ï³Ù ¹»åù»ñÁ) ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµÇ ·Íáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í ³å³·³ 
Ñáëù»ñÇ íñ³, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ·Ý³Ñ³ï»É:   
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñáõÙÁ Ï³Ù í×³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï³Ó·áõÙÁ í³ñÏ³éáõÇ ÏáÕÙÇó, 
í³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ í³ñÏ³éáõÇ ÏáÕÙÇó, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÇ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ, áñÁ 
´³ÝÏÝ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ã¿ñ ¹Çï³ñÏÇ, í³ñÏ³éáõÇ Ï³Ù ÃáÕ³ñÏáÕÇ ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý 
Ñ³Ûï³ÝÇßÝ»ñÁ, ³ñÅ»ÃÕÃÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáÕ ßáõÏ³ÛÇ í»ñ³óáõÙÁ, ·ñ³íÇ ³ñÅ»ùÇ Ýí³½áõÙÁ 
Ï³Ù ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ³ÛÉ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ËÙµÇ Ï³½ÙÇ 
Ù»ç ÙïÝáÕ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ïÃ³ñ³óáõÙÁ, Ï³Ù ïíÛ³É ËÙµÇ Ï³½ÙÇ 
Ù»ç ÙïÝáÕ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï 
÷áËÏ³å³Ïóí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ:      
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´³óÇ ³Û¹, í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáõÙ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇª Çñ 
ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ï³Ù ï¨áÕ³Ï³Ý Ýí³½áõÙÁ ÝáõÛÝå»ë Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ: 
 

(i) ²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ  
 
²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý»ñ³éáõÙ 
»Ý ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ (§÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ 
¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ¦): ´³ÝÏÁ í»ñ³Ý³ÛáõÙ ¿ Çñ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñÁª ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ Ï³ÝáÝ³íáñ ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 
 

´³ÝÏÁ Ý³Ë ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿, Ã» ³ñ¹Ûáù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É 
íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ³ÛÝ ³é³ÝÓÇÝ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ·Íáí, áñáÝù 
³é³ÝÓÇÝ í»ñóí³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ »Ý, ¨ ³å³ ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù Ñ³í³ù³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí` ³ÛÝ 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ·Íáí, áñáÝù ³é³ÝÓÇÝ í»ñóí³Í 
Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ã»Ý: ºÃ» ´³ÝÏÁ áñáßáõÙ ¿, áñ ³é³ÝÓÇÝ ·Ý³Ñ³ïí³Í ÷áË³éáõÃÛ³Ý Ï³Ù 
¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ ·Íáíª ÉÇÝÇ ³ÛÝ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ï³Ù áã Ýß³Ý³Ï³ÉÇ, ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ãÏ³, ³å³ ³ÛÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³Û¹ ÷áË³éáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù 
¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÁ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñáí ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 
¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ËÙµáõÙ ¨ ¹ñ³Ýù Ñ³í³ù³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³Ñ³ïáõÙ 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ²ÛÝ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ, áñáÝù 
³é³ÝÓÇÝ »Ý ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ¨ áñáÝó ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó 
ÏáñáõëïÁ ×³Ý³ãíáõÙ Ï³Ù ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ ×³Ý³ãí»É, ã»Ý Ý»ñ³éíáõÙ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
Ñ³í³ù³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»ç: 
 

ºÃ» ³éÏ³ ¿ ÷áË³éáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ 
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ, ³å³ ÏáñëïÇ ·áõÙ³ñÁ ã³÷íáõÙ ¿ áñå»ë ÷áË³éáõÃÛ³Ý Ï³Ù 
¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¨ ³Û¹ ÷áË³éáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹»µÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïùÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùáí ½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ, Ý»ñ³éÛ³É »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¨ 
·ñ³íÇ  Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ ¨ Ý³ËÏÇÝ ÷áñÓÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í íÝ³ëÝ»ñÁ, áñáÝó ·Íáí Ý»ñÏ³ 
ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉáÕ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ï³ñí»É »Ý 
×ß·ñïáõÙÝ»ñ, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Ñáëù»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 
ÑÇÙù:     
 

àñáß ¹»åù»ñáõÙ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, áñáÝù å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý ÷áË³éáõÃÛ³Ý Ï³Ù 
¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ã³÷Á ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ï³ñáÕ 
»Ý ÉÇÝ»É ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ï³Ù ³ÛÉ¨ë áã ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ³éÝãíáÕ ïíÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ: 
¸³ Ï³ñáÕ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É, »ñµ í³ñÏ³éáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ¿, ¨ 
Ñ³Ù³ÝÙ³Ý í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ùÇã å³ïÙ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ Ï³Ý: ²Û¹åÇëÇ 
¹»åù»ñáõÙ, ó³ÝÏ³ó³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ã³÷Á ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÝ 
û·ï³·áñÍáõÙ ¿ Çñ ÷áñÓÁ ¨  ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
 
öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ 
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ »Ý ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí 
÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÇ Ñ»ï³·³ ³×Á Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³Éáñ»Ý Ï³å»É 
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ:   
 

²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ÷áË³éáõÃÛ³Ý Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿, í³ñÏÁ ¹áõñë ¿ ·ñíáõÙ Ç 
Ñ³ßÇí ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí Ó¨³íáñí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÑáõëïÇ: ´³ÝÏÁ 
÷áË³éáõÃÛ³Ý ÙÝ³óáñ¹Á (¨ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí Ó¨³íáñí³Í ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑáõëïÁ) ¹áõñë 
¿ ·ñáõÙ, »ñµ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ ¿, áñ ÷áË³éáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³Ï³ ã¿ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý ¨ 
Ó»éÝ³ñÏí»É »Ý ÷áË³éáõÃÛ³Ý í»ñ³¹³ñÓÇ Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³ÛÉ»ñÁ:   
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(ii) êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ  
 

êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý í³×³éùÇ 
Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í ã·Ý³ÝßíáÕ µ³ÅÝ³ÛÇÝ 
·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý Ñ³ßí³éíáõÙ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ 
³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ·Ý³Ñ³ï»É: ºÃ» ³éÏ³ ¿ ³Û¹ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó 
ÏáñëïÇ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ, ³å³ ÏáñëïÇ ·áõÙ³ñÁ ã³÷íáõÙ ¿ áñå»ë Ý»ñ¹ñÙ³Ý 
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ ßáõÏ³Û³Ï³Ý 
Ñ³ïáõÛó³¹ñáõÛùáí ½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ Ý»ñÏ³ 
³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: 
 

²Ûë Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ ¨ »ÝÃ³Ï³ ã»Ý Ñ³Ï³¹³ñÓÙ³Ý: 
 

(iii) ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ 
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ×³Ý³ãí³Í Ïáõï³Ïí³Í 
íÝ³ëÁ ÷áË³Ýó»Éáí ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ Ï³½Ùª áñå»ë í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ×ß·ñïáõÙ: 
Îáõï³Ïí³Í íÝ³ëÁ, áñÁ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³ÙïÇó í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃÇ 
Ï³Ù íÝ³ëÇ Ï³½Ù, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ³ñÅ»ùÇª Ñ³Ý³Í Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙÝ»ñÁ 
áõ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ¨ ÁÝÃ³óÇÏ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇª Ñ³Ý³Í Ý³ËÏÇÝáõÙ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ, ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: Ä³Ù³Ý³ÏÇ 
³ñÅ»ùÇÝ í»ñ³·ñ»ÉÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý 
áñå»ë ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ µ³Õ³¹ñÇã:           
 
ºÃ» Ñ»ï³·³ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ³ñÅ»½ñÏí³Í í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ å³ñïù³ÛÇÝ 
³ñÅ»ÃÕÃÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³×áõÙ ¿, ¨ ³Û¹ ³×Á ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³Éáñ»Ý Ï³å»É 
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í 
Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ ¿, ÇëÏ Ñ³Ï³¹³ñÓí³Í 
·áõÙ³ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³ñÅ»½ñÏí³Í í³×³éùÇ 
Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ó³ÝÏ³ó³Í Ñ»ï³·³ 
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:     
 

(iv) àã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇ, ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ñ³Ûï³ÝÇß 
µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ¶áõ¹íÇÉÇ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ áñáßíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: àã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ 
áñáßíáõÙ ¿ áñå»ë Ýñ³Ýó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó (Ñ³Ý³Í í³×³éùÇ Í³Ëë»ñÁ) ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý 
³ñÅ»ùÇó ³é³í»É³·áõÛÝÁ: ú·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñÅ»ùÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
·Ý³Ñ³ïí³Í ³å³·³ Ñáëù»ñÁ ½»ÕãíáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùáíª û·ï³·áñÍ»Éáí ÙÇÝã¨ 
Ñ³ñÏáõÙÁ ½»ÕãÙ³Ý ³ÛÝ ¹ñáõÛùÁ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç ¹ñ³ÙÇ ³ñÅ»ùÇ 
ßáõÏ³ÛÇ Ý»ñÏ³ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ¨ ³ÏïÇíÇÝ µÝáñáß éÇëÏ»ñÁ: ²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇó ³é³ç³óáÕ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñÑáëùÇó Ù»Í³å»ë ³ÝÏ³Ë ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñÑáëù 
ã³é³ç³óÝáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ áñáßíáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ 
ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ, áñÇÝ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ïíÛ³É ³ÏïÇíÁ: ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ 
×³Ý³ãíáõÙ ¿, »ñµ ³ÏïÇíÇ Ï³Ù Ýñ³ ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ 
·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ Ýñ³ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ:   
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àã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÷áËí»É »Ý ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ 
áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ: ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ 
¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ã³÷áí, áñ ³ÏïÇíÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ã·»ñ³½³ÝóÇ ³ÛÝ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ùÁ, áñÁ áñáßí³Í ÏÉÇÝ»ñª ³é³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ, »Ã» ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó Ïáñáõëï ×³Ý³ãí³Í ãÉÇÝ»ñ: ¶áõ¹íÇÉÇ ·Íáí 
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ãÇ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ: 
 

(Ã) ä³ÑáõëïÝ»ñ  
 
ä³ÑáõëïÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãíáõÙ ¿, »ñµ ´³ÝÏÁ 
áñå»ë ³ÝóÛ³É ¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù áõÝÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³Ù Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ¨ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³Û¹ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 
Ïå³Ñ³ÝçíÇ ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñÇ ³ñï³Ñáëù: ºÃ» ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿³Ï³Ý ¿, 
å³ÑáõëïÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý ½»Õã»Éáí ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁª û·ï³·áñÍ»Éáí 
½»ÕãÙ³Ý ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ ·áñÍáÕ ³ÛÝ ¹ñáõÛùÁ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç ¹ñ³ÙÇ 
³ñÅ»ùÇ ßáõÏ³ÛÇ Ý»ñÏ³ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ¨, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª 
å³ñï³íáñáõÃÛ³ÝÁ µÝáñáß éÇëÏ»ñÁ:  
 
ì»ñ³Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿, »ñµ ´³ÝÏÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ 
í»ñ³Ï³½Ù³íáñÙ³Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÁ ¨ »ñµ ëÏëíáõÙ ¿ 
í»ñ³Ï³½Ù³íáñáõÙÁ Ï³Ù ¹ñ³ Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñíáõÙ ¿ Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ: ²å³·³ 
·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ·Íáí å³Ñáõëï ãÇ Ó¨³íáñíáõÙ:    
 

(Å) ì³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ  
 
´Ý³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÁ Ñ³ÝÓÝ ¿ ³éÝáõÙ í³ñÏ³íáñÙ³Ý 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý ãû·ï³·áñÍí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÁ ¨ »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ 
í³ñÏ³ÛÇÝ ³å³Ñáí³·ñÙ³Ý ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñ:   
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ, áñáÝù 
å³ñï³íáñ»óÝáõÙ »Ý ´³ÝÏÇÝ Ï³ï³ñ»É áñáß³ÏÇ í×³ñáõÙÝ»ñ, áñáÝù Ï÷áËÑ³ïáõó»Ý 
»ñ³ßËÇùÇ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç ³ÛÝ íÝ³ëÝ»ñÁ, áñáÝù Ý³ ÏÏñ»ñ, »Ã» ³é³ÝÓÇÝ 
å³ñï³ï»ñÝ Ç íÇ×³ÏÇ ãÉÇÝ»ñ Ï³ï³ñ»É í×³ñáõÙÝ»ñÁ å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÇ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ:  
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÇ ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí, Ñ³ßíÇ ã³éÝ»Éáí ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ 
ã³÷íáõÙ ¿ »ñÏáõ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³í»É³·áõÛÝáíª ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÁª 
Ñ³Ý³Í Ïáõï³Ïí³Í ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý Ï³Ù »ñ³ßËÇùÇ ·Íáí ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÁ: 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ·Íáí ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÁ ¨ í³ñÏ³íáñÙ³Ý ³ÛÉ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý, »ñµ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ íÝ³ë Ïñ»Éáõ 
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ³Û¹ íÝ³ëÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ã³÷»É:      
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÇ ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ í³ñÏ³íáñÙ³Ý ³ÛÉ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí å³ÑáõëïÝ»ñÁ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ï³½ÙáõÙ:  
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ì³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý ×³Ý³ãíáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ñ»ï¨Û³É 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ. 
 

− í³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ´³ÝÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí, 

− »Ã» ´³ÝÏÝ áõÝÇ Çñ í³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³óáÕ 
³ÏïÇíÝ»ñÇª ¹ñ³Ýó ³é³ç³óáõÙÇó Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó í³×³é»Éáõ Ý³ËÏÇÝ 
åñ³ÏïÇÏ³, ³å³ ÝáõÛÝ ¹³ëáõÙ ·ïÝíáÕ µáÉáñ í³ñÏ³íáñÙ³Ý 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹ÇïíáõÙ »Ý áñå»ë ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñ, 

− í³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ù³ñí»É ½áõï ÑÇÙáõÝùáíª 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí Ï³Ù Ù»Ï ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇù Ù³ï³Ï³ñ³ñ»Éáí Ï³Ù 
ÃáÕ³ñÏ»Éáí, 

− ßáõÏ³Û³Ï³ÝÇó ó³Íñ ïáÏáë³¹ñáõÛùáí í³ñÏ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: 
 

(Ç) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É 
 

êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É: êáíáñ³Ï³Ý 
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë 
ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½»óáõÙª ³é³Ýó Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ:    

 
(i) ¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï 

 
´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó ³í»É í×³ñíáÕ ó³ÝÏ³ó³Í ·áõÙ³ñ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ 
áñå»ë ¿ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï: 

 
(ii) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ»ï·ÝáõÙ 

 
ºñµ áñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É ×³Ý³ãí³Í µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ Ñ»ï ¿ ·ÝíáõÙ, 
í×³ñí³Í Ñ³ïáõóÙ³Ý ·áõÙ³ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ Í³Ëë»ñÁ, ×³Ý³ãíáõÙ 
¿ áñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½áõÙ:    
 

(iii) Þ³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ 
 

Þ³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõ ¨ í×³ñ»Éáõ ´³ÝÏÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿           
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñáí:  
 

êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý áñå»ë ãµ³ßËí³Í 
ß³ÑáõÛÃÇ µ³ßËáõÙ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, »ñµ Ñ³Ûï³ñ³ñíáõÙ »Ý:  
 

(É) Ð³ñÏáõÙ 
 

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ÁÝÃ³óÇÏ ¨ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇó: Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ 
×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ Ù³ëÇ, áñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³ÙïÇ ÙÇ³íáñÝ»ñÇÝ Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ 
×³Ý³ãí³Í µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñÇ ¹»åùáõÙ 
ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³ÙïáõÙ Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉáõÙ: 
 

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏÁ ï³ñí³ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí ³ÏÝÏ³ÉíáÕ í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ñ³ñÏÇ 
·áõÙ³ñÝ ¿, áñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ª ÏÇñ³é»Éáí Ñ³ñÏ»ñÇ ³ÛÝ ¹ñáõÛùÝ»ñÁ, áñáÝù áõÅÇ Ù»ç »Ý 
»Õ»É Ï³Ù Áëï ¿áõÃÛ³Ý áõÅÇ Ù»ç »Ý »Õ»É Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, ¨ Ý³Ëáñ¹ 
ï³ñÇÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí Ï³ï³ñí³Í ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ:  
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Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÇ áõ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
û·ï³·áñÍíáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí: Ð»ï³Ó·í³Í 
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ×³Ý³ãíáõÙ Ñ»ï¨Û³É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí ãÝí³½»óíáÕ ·áõ¹íÇÉ, ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙ, áñÁ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ 
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃÇ íñ³, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝ ¹áõëïñ 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñ³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñï»Õ Ù³Ûñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ Ç íÇ×³ÏÇ ¿ í»ñ³ÑëÏ»É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙÁ, ¨ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ãÇ 
Ñ³Ï³¹³ñÓíÇ Ùáï ³å³·³ÛáõÙ:  
 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷áõÙÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ 
³ÛÝ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É, »Ã» ´³ÝÏÁ ÏÇñ³éÇ ³ÛÝ 
Ùáï»óáõÙÁ, áñáí ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ï³Ù Ù³ñ»É Çñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ:    
 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý ÏÇñ³é»Éáí  
Ñ³ñÏ»ñÇ ³ÛÝ ¹ñáõÛùÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿, áñ ÏÏÇñ³éí»Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñçÇÝÝ»ñë Ñ³Ï³¹³ñÓ»ÉÇëª ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ³ÛÝ 
ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù áõÅÇ Ù»ç »Ý »Õ»É Ï³Ù Áëï ¿áõÃÛ³Ý áõÅÇ Ù»ç »Ý »Õ»É 
Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ã³÷áí, áñù³Ýáí 
Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³éÏ³ ÏÉÇÝÇ ³å³·³ Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃ, áñÇ ¹ÇÙ³ó Ï³ñáÕ »Ý 
û·ï³·áñÍí»É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ãû·ï³·áñÍí³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ íÝ³ëÝ»ñÁ 
¨ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ýí³½»óíáõÙ »Ý ³ÛÝù³Ýáí, 
áñù³Ýáí ³éÏ³ ÏÉÇÝÇ Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃ, áñÇ ¹ÇÙ³ó Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É Ýí³½»óíáÕ 
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

 
(Ë) ºÏ³ÙïÇ ¨ Í³ËëÇ ×³Ý³ãáõÙ 

 
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ ¨ Í³ËëÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ` ÏÇñ³é»Éáí 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:  
 
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Íáí 
Ñ³ßí»·ñí³Í ½»Õã»ñÁ ¨ Ñ³í»É³í×³ñÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇó ëï³óí³Í ½áõï »Ï³ÙïáõÙ: 
 
ì³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý, ëå³ë³ñÏÙ³Ý ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÁ, áñáÝù ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í 
Í³Ëë»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý áñå»ë í³ñÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý 
³Ýµ³Å³Ý Ù³ë, Ñ»ï³Ó·íáõÙ »Ý ¨ ³ÙáñïÇ½³óíáõÙ »Ý ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ Ï³½ÙáõÙ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙª ÏÇñ³é»Éáí 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:   
 
²ÛÉ í×³ñÝ»ñÁ, ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³ÙáõïÁ ¨ Í³ËëÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý 
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇë:  
 
Þ³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³ÙáõïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª 
ß³Ñ³µ³ÅÝÇ Ñ³Ûï³ñ³ñÙ³Ý ûñÁ: 
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¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí í×³ñÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ 
·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹áí í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý 
·Íáí ëï³óí³Í Ëñ³ËáõëáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëÇ ³Ýµ³Å³Ý Ù³ëª í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 
 

(Í) ¸»é¨ë ãÏÇñ³éíáÕ Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ ¨ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ  
 
ØÇ ß³ñù Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ, ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ 
ã¿ÇÝ ·áñÍáõÙ 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ã»Ý ÏÇñ³éí»É ëáõÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëï»ÉÇë: ²Û¹ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇó ¨ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³ÍÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿, áñ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ý ´³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³: ´³ÝÏÁ Ùï³¹Çñ ¿ ÏÇñ³é»É ³Û¹ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »ñµ í»ñçÇÝÝ»ñë ÙïÝ»Ý áõÅÇ Ù»ç:  
 

• üÐØê 9 §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ¦ ëï³Ý¹³ñïÁ ãÇ ·áñÍÇ Ý³Ëù³Ý 2017Ã.: Üáñ 
ëï³Ý¹³ñïÁ ÏÑñ³å³ñ³ÏíÇ ÙÇ ù³ÝÇ ÷áõÉ»ñáí, ¨ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿, áñ ³ÙµáÕçáíÇÝ 
Ï÷áË³ñÇÝÇ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñï ÐÐØê 39 
§üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ. Ö³Ý³ãáõÙ ¨ ã³÷áõÙ¦:  üÐØê 9-Ç ³é³çÇÝ Ù³ëÁ, áñÁ 
í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³ÝÁ ¨ ã³÷Ù³ÝÁ, Ññ³å³ñ³Ïí»ó 
2009Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ: ºñÏñáñ¹ Ù³ëÁ, áñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³ÝÁ ¨ ã³÷Ù³ÝÁ, Ññ³å³ñ³Ïí»ó 2010Ã. 
ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ: ºññáñ¹ Ù³ëÁ, áñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ñ»çÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ßí³éÙ³ÝÁ, 
Ññ³å³ñ³Ïí»ó 2013Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ: ´³ÝÏÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿, áñ Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÁ 
Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ µ³½Ù³ÃÇí ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ¨ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ý 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: ²Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 
Ïí»ñÉáõÍíÇ ëï³Ý¹³ñïÇ Ñ³çáñ¹ ÷áõÉ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝÃ³ó: ´³ÝÏÁ 
Ùï³¹Çñ ã¿ ÏÇñ³é»É ³Ûë ëï³Ý¹³ñïÁ Å³Ù³Ý³ÏÇó ßáõï: 
 

• ÐÐØê 32 §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ. Ü»ñÏ³Û³óáõÙ – üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ÝóáõÙ¦ ëï³Ý¹³ñïÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
ã»Ý ³é³ç³¹ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý 
Ýáñ Ï³ÝáÝÝ»ñ, ÷áË³ñ»ÝÁ ³Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñ½³µ³ÝáõÙ »Ý Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý 
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁª ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí: öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ïíÛ³É å³ÑÇÝ áõÝÇ 
Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í Çñ³íáõÝù, »Ã» ³Û¹ Çñ³íáõÝùÁ Ï³Ëí³Í ã¿ 
³å³·³ ¹»åù»ñÇó ¨ »ÝÃ³Ï³ ¿ ÏÇñ³éÙ³Ý Ã»° µÝ³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ Ã»° 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³Ù µáÉáñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý, í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÉáõÍ³ñÙ³Ý Ï³Ù ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý 
¹»åùáõÙ: öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï·áñÍ»Ý 2014Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó ¨ Ñ»ïá ëÏëíáÕ ï³ñ»Ï³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ »ÝÃ³Ï³ »Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ»ïÁÝÃ³ó: ´³ÝÏÁ ¹»é ãÇ 
í»ñÉáõÍ»É Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÇ ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ Çñ  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ï³Ù 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³: 
 

•  ́ ³½Ù³ÃÇí §üÐØê-Ý»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÝ»ñÁ¦ ¹Çï³ñÏí»É »Ý ³é³ÝÓÇÝ` Áëï 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëï³Ý¹³ñïÇ: ´áÉáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³Ý·»óÝáõÙ »Ý 
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý, ×³Ý³ãÙ³Ý Ï³Ù ã³÷Ù³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ï·ûñÍ»Ý 
2014Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó áã ßáõï: ´³ÝÏÁ ãÇ ·ïÝáõÙ, áñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ ¿³Ï³Ý 
³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³ Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ï³Ù ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³: 
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4 ¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï 
 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï    

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 19,421,429  17,598,116 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ               826,031   745,912 

ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ               666,449   900,636 

²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 635,798  382,683 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 539,927  378,695 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³í»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 350,256  375,686 

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 302,775  211,243 

²ÛÉ 26,742  140,781 

       22,769,407               20,733,752 

    

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë    

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ      6,353,114        5,080,330  

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ëïáñ³¹³ëí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ      3,553,879        3,491,001  

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ            480,639            858,393  

Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ          150,115              22,689  

²ÛÉ           572,347                406,318  

    11,110,094        9,858,731 

¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï         11,659,313           10,875,021  

 
 

5 ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³Ùáõï 
 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ                846,873   739,525 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ                383,366   326,956 

ºñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙ                257,395   263,267 

Î³ÝËÇÏ³óÙ³Ý ¨ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ                254,231   209,995 

´ñáÏ»ñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 228,080  71,639 

Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ  18,914   15,189 

²ÛÉ                  66,565   55,242 

         2,055,424                 1,681,813  
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6 ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí Í³Ëë 
 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ          175,585           145,829  

ºñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙ            90,617           176,494  

¸ñ³Ù³ÛÇÝ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ               46,934            48,026  

²ÛÉ           100,325            25,987 

 413,461  396,336 
 

 
 

7 ¼áõï »Ï³Ùáõï ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

¼áõï û·áõï ë÷áÃ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇó          1,478,075                 1,131,286  

¼áõï û·áõï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó            343,502                      60,604  

         1,821,577                 1,191,890  

 
 

8 ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó (ÏáñáõëïÝ»ñ)/²ñÅ»½ñÏáõÙÇó Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙÝ»ñ  
 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ             (1,863,614)                    396,573  

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ                   (95,936)   (1,044) 

              (1,959,550)                    395,529  

 
 

9 ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ ·Íáí Í³Ëë»ñ 
 
 2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñ          3,391,800            3,085,155  
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10 ²ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 
 
 2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí Í³Ëë                759,811             704,622  

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³                677,053             637,640  

¶áí³½¹ ¨ ßáõÏ³Û³í³ñáõÙ                571,474             653,809  

´³ñ»·áñÍáõÃÛáõÝ ¨ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛáõÝ                    323,596              64,593  

ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý Í³Ëë»ñ                166,274             142,432  

Î³åÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ                122,877             120,969  

²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ                     57,402              55,935  

¶áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëë»ñ                  57,252               68,632  

¾É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÏáÙáõÝ³É Í³Ëë»ñÇ í×³ñÝ»ñ                 51,691                 45,635  

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ                 40,551               51,033  

Ü»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ             28,274              26,907  

¶ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ                  25,113              21,598  

²å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ             14,522              16,418  

Ð³ñÏ»ñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ßË³ï³í³ñÓÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñÏ»ñÇ ¨ 
ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ                 13,199               13,538  

²ÛÉ                264,880            299,033  

           3,173,969   2,922,794 

 
 

11 Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë 
 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë    

ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñÇ    1,606,718          1,438,127  

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë    

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇ ß³ñÅª Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³é³ç³óÙ³Ý ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí     22,855        108,668  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Í³Ëë ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí 1,629,573          1,546,795 

 
2013Ã-ÇÝ ÁÝÃ³óÇÏ ¨ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí ÏÇñ³é»ÉÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 
20% (2012Ã-ÇÝª 20%): 
 
²ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÇ Ñ³Ù³¹ñáõÙ  
 
 2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  %  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 

Þ³ÑáõÛÃ ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ 7,686,761 

  

  
   

 7,584,233 

  

 

        

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏª ÏÇñ³é»ÉÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùáí 1,537,353  20.0     1,516,847   20.0 

âÝí³½»óíáÕ Í³Ëë»ñ                   92,220  1.2           29,948  0.4 

 1,629,573  21.2     1,546,795   20.4 

 
  



§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³  

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
 
 

29 

(³) Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí û·ï³·áñÍíáÕ 
³ÏïÇíÝ»ñÇ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 
Ýå³ï³ÏÝ»ñáí û·ï³·áñÍíáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 
³é³ç³óÝáõÙ »Ý ½áõï Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 2013Ã. ¨ 2012Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:      
 
¶áñÍáÕ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ýí³½»óíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ï ãáõÝ»Ý:  
 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñÅÁ 2013Ã. ¨ 2012Ã. 
ÁÝÃ³óùáõÙ: 
 
2013Ã. 
 
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÝ³óáñ¹Á ³é       
1 ÑáõÝí³ñÇ 2013Ã.  

Þ³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ 

×³Ý³ãí³Í 

 

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùáõÙ  
×³Ý³ãí³Í  

ØÝ³óáñ¹Á ³é               
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 

2013Ã. 
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ                    60,709                 (14,446)    -                      46,263  

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ                (10,501)   -                  (93,879)  

                  
(104,380) 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ                (73,721)               (23,147)   -   

                    
(96,868) 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ (239,562)  (6,592)                -   

                  
(246,154) 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ                   26,693                 14,455    -                        41,148  

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ                   13,207                     (100)   -                        13,107  

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ                 173,499   6,975                -   180,474  

                (49,676)                (22,855)                  (93,879)  (166,410) 

 
2012Ã. 
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù ØÝ³óáñ¹Á ³é       

1 ÑáõÝí³ñÇ 2012Ã.  

Þ³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ 

×³Ý³ãí³Í 

 

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùáõÙ  
×³Ý³ãí³Í  

ØÝ³óáñ¹Á ³é               
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 

2012Ã. 
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ -  60,709  -  60,709 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ        (15,569)  -           5,068         (10,501) 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ (47,846)  (25,875)  -  (73,721) 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ (102,624)  (136,938)  -  (239,562) 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 14,315  12,378  -  26,693 

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 13,207  -  -  13,207 

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 192,441  (18,942)  -  173,499 

 53,924  (108,668)  5,068  (49,676) 
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(µ) ²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ×³Ý³ãí³Í ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ  
 

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇÝ 
í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ: 
 

 2013Ã.  2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  

¶áõÙ³ñÁ 
ÙÇÝã¨ 

Ñ³ñÏáõÙÁ 

 Ð³ñÏÇ 
·Íáí 

Í³Ëë 

 ¶áõÙ³ñÁ 
Ñ³ñÏáõÙÇó 

Ñ»ïá  

¶áõÙ³ñÁ 
ÙÇÝã¨ 

Ñ³ñÏáõÙÁ 

 Ð³ñÏÇ         
·Íáí           

Í³Ëë 

 ¶áõÙ³ñÁ 
Ñ³ñÏáõÙÇó 

Ñ»ïá 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÇ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝ 615,817  (123,164)  492,653  16,561  (3,312)  13,249  

Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë ÷áË³Ýóí³Í 
í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÇ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝ (146,423)  29,285  (117,138)  (41,900)  8,380      (33,520) 

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝù 469,394  (93,879)  375,515  (25,339)  5,068   (20,271)  

 
 

12 ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 
 
 2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Î³ÝËÇÏÁ ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ                10,955,628                   6,498,640  

Üáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ ÐÐ Î´-áõÙ                 68,814,293                42,848,030  

Üáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñáõÙ      

- ²²- -Çó ²²+ í³ñÏ³ÝÇßáí                      12,010                  1,062,670  

- ²- -Çó ²+ í³ñÏ³ÝÇßáí          17,914,102                   5,913,004 

- ´- -Çó ´´´+ í³ñÏ³ÝÇßáí               1,084,152                     742,760 

- í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ                 35,507                        98,530 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ýáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñáõÙ 19,045,771   7,816,964 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ    
òå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñáõÙ    
- ²- -Çó ²+ í³ñÏ³ÝÇßáí -   403,581 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ            98,815,692   57,567,215  

 
ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ Ýáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý í×³ñÑ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý »Éù³·ñí»É ï³ñ»í»ñçÇÝ: 
 
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý: ì»ñÁ 
Ýßí³Í í³ñÏ³ÝÇßÝ»ñÁ Fitch í³ñÏ³Ýß³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý í³ñÏ³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý:  
 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ áõÝÇ ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñ »ñÏáõ µ³ÝÏáõÙ 
(2012Ã-ÇÝª ÝÙ³Ý µ³ÝÏ»ñ ãÏ³ÛÇÝ), áñáÝó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ÙÇçáóÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ 
Ï³½ÙáõÙ ¿ 13,957,925 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù:  
 
2013Ã. ¨ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ 
·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 
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13 Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ 
 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ÎîÆìÜºð    

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ    

ä³ñïù³ÛÇÝ ¨ ýÇùëí³Í »Ï³Ùïáí ³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñ    

Îáñåáñ³ïÇí å³ñï³ïáÙë»ñ     

- í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 43,406  - 

²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ     

²ÛÉ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ -   1,444 

 43,406   1,444 

ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í    

Îáñåáñ³ïÇí å³ñï³ïáÙë»ñ    

- í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 844,660         -  

 844,660   - 

    

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð    

²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ    

îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáå»ñ       231,316         349,572  

²ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù áõ í³×³éùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ -             6,912  

²ÛÉ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ            2,844   -  

        234,160                     356,484 

 
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ 
Ý»ñ³éáõÙ »Ý ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ:  
 
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ 
Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í ã»Ý: 
 
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáå»ñ 
 
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáåÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 
·áõÙ³ñÝ»ñÁ 2013Ã. ¨ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµª Ý»ñ³éÛ³É Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ  ¨ 
³Ýí³Ý³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í 
·áõÙ³ñÝ»ñÁ ÷áË³ñÏíáõÙ »Ý Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ·áñÍáÕ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñáí: 
²Ûë ¹»é¨ë ãÏ³ï³ñí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ãÇñ³óí³Í û·áõïÁ ¨ íÝ³ëÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý 
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª Áëï ÏÇñ³é»ÉÇáõÃÛ³Ý:    
 

 Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù  ²Ýí³Ý³Ï³Ý ·áõÙ³ñ 

 2013Ã.  2012Ã.  2013Ã.  2012Ã. 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù   Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ì×³ñáõÙÁ ýÇùëí³Íª ²ØÜ ¹áÉ³ñáí, 
ëï³óáõÙÁ  ÉáÕ³óáÕª ²ØÜ ¹áÉ³ñáí       231,316  349,572  15,027,118  18,161,100 
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2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÝ áõÝÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáåÇ »ñ»ù 
å³ÛÙ³Ý³·Çñª Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ 15,000,000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ·áõÙ³ñáí 
(2012Ã-ÇÝª ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáåÇ »ñ»ù å³ÛÙ³Ý³·Çñª Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ 15,000,000 ²ØÜ 
¹áÉ³ñ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ·áõÙ³ñáí): ²Ûë å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ´³ÝÏÁ í×³ñáõÙ ¿ 
2.1350%, 1.3125% ¨ 0.9450% ýÇùëí³Í ïáÏáë¹ñáõÛùÝ»ñ ¨ ëï³ÝáõÙ ¿ 6 ³ÙÇë USD-LIBOR-
BBA (´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ µ³ÝÏÇñÝ»ñÇ ³ëáóÇ³óÇ³) ÉáÕ³óáÕ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñª 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³ñ: îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáåÇ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³ÝáõÙ ¿ 2018Ã-ÇÝ:  
 
 

14 ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ    

ä³ñïù³ÛÇÝ ¨ ýÇùëí³Í »Ï³Ùïáí ³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñ    

 - Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ    

   ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ                 2,187,976  5,674,923 

   Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »íñáå³ñï³ïáÙë»ñ 818,558  - 

 - Îáñåáñ³ïÇí å³ñï³ïáÙë»ñ    

    ØÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ïáñåáñ³óÇ³                   375,876   - 

    ²ÛÉ 41,023  - 

´³ÅÝ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ    

 - â·Ý³ÝßíáÕ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí                    102,467   96,694 

 3,525,900  5,771,617 

ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í    

ä³ñïù³ÛÇÝ ¨ ýÇùëí³Í »Ï³Ùïáí ³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñ    

 - Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ    

   ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ                 5,815,585    -  

                 5,815,585    -  

 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í »Ý ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ã·Ý³ÝßíáÕ 
µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ:   
 

²Ýí³ÝáõÙÁ  
¶ñ³ÝóÙ³Ý            

»ñÏÇñÁ 
 
 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ  

ì»ñ³ÑëÏíáÕ %   2013Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

2012Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 2013Ã.  2012Ã.   

²ñø³  
Ð³Û³ëï³ÝÇ 

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ 
 

ì×³ñ³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ· 

 
3.76%  3.89%  34,826  34,826 

§²ñó³Ë ´³ÝÏ¦ 
ö´À 

 
Ð³Û³ëï³ÝÇ 

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ 
 

´³ÝÏ³ÛÇÝ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ 

 
1.06%  1.10%  66,862  61,089 

SWIFT  ´»É·Ç³  
¸ñ³Ù³ÛÇÝ 

÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ 
 

0.00%  0.00%  779   779 

          102,467   96,694 

 

(³) àñáß»ÉÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù ãáõÝ»óáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ   
 
êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ µ³ÅÝ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ 
Ý»ñ³éáõÙ »Ý ã·Ý³ÝßíáÕ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ: 
²Ûë Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáÕ ßáõÏ³ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, ¨ í»ñç»ñë ï»ÕÇ ã»Ý áõÝ»ó»É 
³ÛÝåÇëÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ¹ñ³Ýó ÁÝÃ³óÇÏ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ù³ëÇÝ: Æ ÉñáõÙÝ, ½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù»Ãá¹Ç 
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ÏÇñ³éÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ, ÇÝãÁ 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³Ûë áÉáñïáõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 
Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÝáñáßáõÃÛ³Ùµ: 
 

(µ) ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ»ñ   
 
2012Ã. ÑáõÝí³ñÇ 11-ÇÝ ´³ÝÏÁ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ áñáß ³ÏïÇíÝ»ñ 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·»É ¿ ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, áñáÝù, 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, ´³ÝÏÁ Ùï³¹ñí³Í ¿ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ 
å³Ñ»É ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Éñ³Ý³ÉÁ: ì»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í³Í ³ÏïÇíÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ:  
 
ì»ñ³¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý 2012Ã. ÑáõÝí³ñÇ 11-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµª ³Û¹ ³Ùë³ÃíÇÝ 
·áñÍáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: ì»ñ³¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 7,825,634 
Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù:    
 
 

15 ´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 

 2013Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

2012Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ÐÐ Î´-áõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñ    

ÐÐ Î´-áõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
¹»åáÝ³óí³Í ÙÇçáó 720,000        745,000 

²ÛÉ µ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ      

öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñ             2,030,799   1,619,702 

îÐ¼Î Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ µ³ÝÏ»ñ                322,994         144,357  

úïñ³ñ»ñÏÛ³ µ³ÝÏ»ñ (í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ)               32,690  5,536,334 

5 Ëáßáñ³·áõÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñ -  3,433,294 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ       2,386,483   10,733,687  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ µ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ       3,106,483   11,478,687  

 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÁ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý: 
 
îÐ¼Î Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ µ³ÝÏ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉ ûï³ñ»ñÏÛ³ µ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñáõÙ ¨ 
³í³Ý¹Ý»ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í 355,684 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2012Ã-ÇÝª 144,357 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) ·áõÙ³ñÝ 
Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ, »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ¹ÇÙ³ó 
·ñ³í³¹ñí³Í ³í³Ý¹Ý»ñÁ:  
 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ 
 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ãáõÝÇ µ³ÝÏ»ñáõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñ 
(2012Ã-ÇÝª Ù»Ï µ³ÝÏ), áñáÝó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ                     
10%-Á: 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ 
¿ 5,536,334 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù: 
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16 Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 
 
 2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ          7,423,387               968,852  

ØÇçÇÝ ã³÷Ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÝÏÇó ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ          1,017,772   - 

          8,441,159               968,852  

 

¶ñ³í 
 

¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í ¿ÇÝ Ñ»ï¨Û³É Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ. 
 
 

 2013Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

2012Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ 8,098,541  980,202 

 
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 
·ñ³í³¹ñí³Í 5,910,451 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñÁ í»ñ³·ñ³í³¹ñí»É ¿ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
(2012Ã-ÇÝª ½ñá):  
 
 

17 Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
 
 2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ    

ì³ñÏ»ñ Ëáßáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ         106,095,838           95,648,432  

ì³ñÏ»ñ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ              33,670,967           21,329,542  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ    139,766,805        116,977,974  

    

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ    

ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ              10,250,398             9,271,134  

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ              10,424,703             7,140,820  

´Ç½Ý»ë í³ñÏ»ñ 5,853,812              4,810,645  

²íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ í³ñÏ»ñ             3,359,988             2,683,878  

êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ                 1,183,682                716,070  

²ÛÉ                    408,542                452,154  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ              31,481,125           25,074,701  

    

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í Ñ³Ù³Ë³éÝ í³ñÏ»ñ        171,247,930         142,052,675  

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï             (1,386,510)               (633,495) 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ½áõï í³ñÏ»ñ        169,861,420         141,419,180  
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êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ß³ñÅÁ Áëï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ 2013Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ:  
 

 

ì³ñÏ»ñ                      
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý 

³ÝÓ³Ýó                   
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ì³ñÏ»ñ              
³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ                  

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇÝ                       469,065                       164,430                   633,495  

¼áõï Í³Ëë                    1,553,069                    310,545               1,863,614  

Ü³ÏÇÝáõÙ ¹áõñë ·ñí³Í í³ñÏ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ  73,351  27,670  101,021 

¸áõñë ·ñáõÙÝ»ñ                     (916,934)               (294,686)             (1,211,620) 

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»í»ñçÇÝ 1,178,551   207,959   1,386,510 

 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ß³ñÅÁ Áëï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ 2012Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ:  
 

 

ì³ñÏ»ñ                      
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý 

³ÝÓ³Ýó                   
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ì³ñÏ»ñ              
³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ                  

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇÝ                    837,533                  260,997           1,098,530  

¼áõï Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙ (348,071)          (48,502)             (396,573)  

Ü³ÏÇÝáõÙ ¹áõñë ·ñí³Í í³ñÏ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ  29,263  49,783  79,046 

¸áõñë ·ñáõÙÝ»ñ       (49,660)        (97,848)                (147,508) 

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»í»ñçÇÝ 469,065   164,430           633,495  
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(³) Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ  
 

 êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:  

 

 
Ð³Ù³Ë³éÝ 

í³ñÏ»ñ  
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 

å³Ñáõëï  
¼áõï            

í³ñÏ»ñ  

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ        

ì³ñÏ»ñ Ëáßáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ            
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß 
ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ 103,889,850           207,808      103,682,042   0.2% 
Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ        
- 90 ûñÇó ³í»É ¨ 180 ûñÇó  å³Ï³ë 
Å³ÙÏ»ï³Ýó 910,099   159,169   750,930   17.5% 
- 180 ûñÇó ³í»É ¨ 1 ï³ñáõó å³Ï³ë 
Å³ÙÏ»ï³Ýó 1,295,889  373,691  922,198  28.8% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í 
í³ñÏ»ñ        2,205,988                532,860       1,673,128   24.2% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ»ñ Ëáßáñ 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  106,095,838   740,668     105,355,170   0.7% 
            

ì³ñÏ»ñ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ          

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß 
ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ      33,363,988    433,892        32,930,096   1.3% 
Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ        
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó             17,683                        230             17,453   1.3% 
- ÙÇÝã¨ 90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó         129,929   1,689             128,240   1.3% 
- 90 ûñÇó ³í»É ¨ 180 ûñÇó  å³Ï³ë 
Å³ÙÏ»ï³Ýó 

                     
159,367                     2,072   

               
157,295   1.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í 
í³ñÏ»ñ         306,979                     3,991            302,988   1.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ»ñ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ   

              
33,670,967                437,883   

        
33,233,084   1.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ 139,766,805             1,178,551    138,588,254   0.8% 
        

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ        
ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ        
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó     10,185,573   132,412   10,053,161   1.3% 
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó             21,471                      279               21,192   1.3% 
- 30-89 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó             43,354                     563               42,791   1.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ      10,250,398                 133,254        10,117,144   1.3% 

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ        
¶ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ        
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó     3,175,752                  6,352   3,169,400  0.2% 
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó             34,548                  95  34,453  0.3% 
- 31-89 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó            10,439                     451   9,988  4.3% 
- 90-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó           17,664                     1,035   16,629  5.9% 
- ³í»ÉÇ ù³Ý 180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó         117,170                    9,034   108,136  7.7% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í 
í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ    3,355,573                  16,967   3,338,606  0.5% 
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Ð³Ù³Ë³éÝ 

í³ñÏ»ñ  
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 

å³Ñáõëï  
¼áõï            

í³ñÏ»ñ  

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 

²ÛÉ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ        
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 7,025,481  14,050  7,011,431  0.2% 
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 23,381  2,665  20,716  11.4% 
- 31-89 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 16,161  6,809  9,352  42.1% 
- 90-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 2,148  1,557  591  72.5% 
- ³í»ÉÇ ù³Ý 180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 1,959  1,793  166  91.5% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ 7,069,130  26,874  7,042,256  0.4% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ 10,424,703  43,841  10,380,862  0.4% 

´Ç½Ý»ë í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó        5,474,361                   16,971      5,457,390   0.3% 

- 31-89 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó           218,063                        676             217,387   0.3% 

- 90-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó           161,388                        500             160,888   0.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ µÇ½Ý»ë í³ñÏ»ñ       5,853,812                     18,147        5,835,665   0.3% 

²íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó       3,334,865                     6,670          3,328,195   0.2% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó             13,956                         28             13,928   0.2% 

- 31-89 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó               5,815                         12                5,803   0.2% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó               5,352                     1,230              4,122   23.0% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ í³ñÏ»ñ        3,359,988                    7,940       3,352,048   0.2% 

êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ            

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó     1,179,331                     2,359        1,176,972   0.2% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó                2,474                         27          2,447   1.1% 

- 90-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó               1,246                        567                 679   45.5% 

- ³í»ÉÇ ù³Ý 180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó                  631                        287                344   45.5% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ          1,183,682                    3,240      1,180,442   0.3% 

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í ³ÛÉ í³ñÏ»ñ         

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó          405,522    811         404,711   0.2% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó            1,651                           3               1,648   0.2% 

- 31-89 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó                457                           1                 456   0.2% 

- 90-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó            912                        722                190   79.2% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í ³ÛÉ 
í³ñÏ»ñ        408,542 

 
           1,537  

 
     407,005  

 
0.4% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ   31,481,125                207,959      31,273,166   0.7% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ    171,247,930            1,386,510   169,861,420   0.8% 
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 êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:  

 

 
Ð³Ù³Ë³éÝ 

í³ñÏ»ñ  
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 

å³Ñáõëï  
¼áõï            

í³ñÏ»ñ  

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ        

ì³ñÏ»ñ Ëáßáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ            
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß 
ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ      94,578,197               189,300        94,388,897  0.2% 

Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ        

- 90 ûñÇó ³í»É ¨ 180 ûñÇó  å³Ï³ë 
Å³ÙÏ»ï³Ýó       1,070,235                   2,140   

         
1,068,095   0.2% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í 
í³ñÏ»ñ       1,070,235                   2,140          1,068,095   0.2% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ»ñ Ëáßáñ 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ      95,648,432   191,440        95,456,992   0.2% 

            

ì³ñÏ»ñ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ          
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß 
ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ 21,135,817               275,106        20,860,711  1.3% 

Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 19,033  247  18,786  1.3% 

- ÙÇÝã¨ 90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó             56,095                      730               55,365   1.3% 

- 90 ûñÇó ³í»É ¨ 180 ûñÇó  å³Ï³ë 
Å³ÙÏ»ï³Ýó 

           
118,597                   1,542   

            
117,055   1.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í 
í³ñÏ»ñ 193,725  2,519  191,206  1.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ»ñ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ   

      
21,329,542               277,625   

       
21,051,917   1.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ    116,977,974               469,065      116,508,909   0.4% 

        

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ        

ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó        9,142,672               118,855          9,023,817   1.3% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó            51,295                      667              50,628   1.3% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó                  812                        11                    801   1.4% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó               1,474                        19                 1,455   1.3% 

- 181-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó             74,881                      973               73,908   1.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ        9,271,134               120,525          9,150,609   1.3% 

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ        

¶ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 3,266,531  6,533  3,259,998  0.2% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 7,777  16  7,761  0.2% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 5,682  12  5,670  0.2% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 13,895  58  13,837  0.4% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í  
í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ 3,293,885  6,619  3,287,266  0.2% 
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Ð³Ù³Ë³éÝ 

í³ñÏ»ñ  
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 

å³Ñáõëï  
¼áõï            

í³ñÏ»ñ  

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 

²ÛÉ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 3,834,526  7,669  3,826,857  0.2% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 3,545  520  3,025  14.7% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 811  175  636  21.6% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 4,267  2,727  1,540  63.9% 

- 181-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 3,786  3,534  252  93.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ 3,846,935  14,625  3,832,310  0.4% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ        7,140,820                 21,244          7,119,576   0.3% 

´Ç½Ý»ë í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó        4,810,645                 14,913         4,795,732   0.3% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ µÇ½Ý»ë í³ñÏ»ñ        4,810,645                 14,913          4,795,732   0.3% 

²íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ í³ñÏ»ñ        

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó       2,682,543                  5,365          2,677,178   0.2% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó                1,335                        48                 1,287   3.6% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ í³ñÏ»ñ        2,683,878                   5,413          2,678,465   0.2% 

êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ            

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó           716,070                   1,432             714,638   0.2% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ             716,070                   1,432            714,638   0.2% 

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í ³ÛÉ í³ñÏ»ñ         

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó           452,080                      903             451,177   0.2% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó                    74                       -                      74   0.2% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í ³ÛÉ 
í³ñÏ»ñ          452,154                      903            451,251   0.2% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ      25,074,701               164,430       24,910,271   0.7% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ    142,052,675               633,495      141,419,180   0.4% 

 
(µ) ì³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

»ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
 

(i) Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
 

ì³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ í³ñÏÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ 
áõÝ»ó³Í Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, áñáÝù ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ í³ñÏÇ 
Ñ»ï Ï³åí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ ·Ý³Ñ³ïí³Í Ñáëù»ñÇ íñ³ ¨ áñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
³Å³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ·Ý³Ñ³ï»É: ²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É 
íÏ³ÛáõÃÛáõÝ:  
 

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É Ñ³Ûï³ÝÇßÝ»ñ 
»Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙª 
 

• í³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Å³ÙÏ»ï³Ýó í×³ñÝ»ñÁ, 
• í³ñÏ³éáõÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¿³Ï³Ý í³ïÃ³ñ³óáõÙÁ, 
• ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ í³ïÃ³ñ³óáõÙÁ, µ³ó³ë³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

í³ñÏ³éáõÇ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ:   
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Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë 
´³ÝÏÁ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß áõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 
í³ñÏ»ñÇ ·Íáí íÝ³ë Ïñ»Éáõ Çñ Ý³ËÏÇÝ ÷áñÓÇ íñ³:  
 
Îáñåáñ³ïÇí Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ÑáõëïÁ áñáß»ÉÇëª 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³é³çÝáñ¹íáõÙ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí.  
 

• Ëáßáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý 
íÝ³ëÇ ¹ñáõÛùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 0.2% ¨ 1.3%ª ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ Ñ³Ù³ñ:  

• ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í ·áõÛùÇ í³×³éùÇ ¹»åùáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ 
20% ¨ 30% ½»Õã ·ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùÇ ·Íáí: 

• ·ñ³íÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñÇ ëï³óáõÙÁ Ñ»ï³Ó·íáõÙ ¿ 12 ³Ùëáí:  
 
²Ûë ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É í³ñÏ»ñÇ 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ íñ³: úñÇÝ³Ïª »Ã» ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·ÝÑ³ï³ïí³Í 
Ñáëù»ñÇ ½áõï Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÁ ÷á÷áËíÇ Ù»Ï ïáÏáëáí, ³å³ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÑáõëïÇ ·áõÙ³ñÁ 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÏÝí³½Ç/Ï³í»É³Ý³ ÙÇÝã¨ 1,385,883   Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí                         
(2012Ã-ÇÝª ÏÝí³½Ç/Ï³í»É³Ý³ 1,165,089 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí):  
 

(ii) ²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
 

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë ´³ÝÏÁ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ 
í³ñÏ»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï»ë³ÏÇ ·Íáí íÝ³ë Ïñ»Éáõ Çñ Ý³ËÏÇÝ ÷áñÓÇ íñ³: ²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ áñáß»ÉÇë Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ 
³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáíª  
 
• íÝ³ëÇ ß³ñÅÇ ¹ñáõÛùÝ»ñÁ Ï³ÛáõÝ »Ý ¨ Ï³ñáÕ »Ý ·Ý³Ñ³ïí»É í»ñçÇÝ 24 ³ÙÇëÝ»ñÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ Ïñ³Í íÝ³ëÇ ß³ñÅÇ Ùá¹»ÉÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:  
• í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ·Íáí ÏÇñ³éíáõÙ ¿ 0.4% íÝ³ëÇ ß³ñÅÇ ¹ñáõÛù, ÇëÏ ³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ 

¨ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñÇ ·Íáíª 0.2% íÝ³ëÇ ß³ñÅÇ ¹ñáõÛù: 
• ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ·Íáí Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý íÝ³ëÇ ¹ñáõÛùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 

1.3%, ÇëÏ µÇ½Ý»ë í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñª 0.3%:     
 
²Ûë ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É í³ñÏ»ñÇ 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ íñ³: úñÇÝ³Ïª »Ã» ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·ÝÑ³ï³ïí³Í 
Ñáëù»ñÇ ½áõï Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÁ ÷á÷áËíÇ »ñ»ù ïáÏáëáí, ³å³ Ù³Ýñ³Í³Ë 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÑáõëïÇ ·áõÙ³ñÁ 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÏÝí³½Ç/Ï³í»É³Ý³ ÙÇÝã¨ 938,195 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí                         
(2012Ã-ÇÝª 747,308 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí):  
 

(·) ¶ñ³íÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 
 

(i) Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
 

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñÁ »ÝÃ³Ï³Ý »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ëïáõ·Ù³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí: Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 
Ñ³×³Ëáñ¹Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ í»ñçÇÝÇë ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏÇ å³ñïù³ÛÇ 
áñ³ÏÇ Ï³ñ¨áñ óáõó³ÝÇß ¿: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ·ñ³íÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Éñ³óáõóÇã 
³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝ, ¨ ´³ÝÏÁ áñå»ë Ï³ÝáÝ ·ñ³í ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý 
³ÝÓ³ÝóÇó:    
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êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý 
³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ·ñ³íÇ ¨ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý 
³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É (³é³Ýó ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý)ª Áëï ·ñ³íÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ: 
 
 
 

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2013Ã. 
 
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ, 

Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ù  

Ð³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ 

·Ý³Ñ³ïí³Í ·ñ³íÇ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù  

ì³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý 
³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
·Ý³Ñ³ïí³Í ·ñ³íÇ 

Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù 
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß 
ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ      

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 573,757                 573,757   - 

²Ýß³ñÅ ¨ ß³ñÅ³Ï³Ý ·áõÛù 110,801,765                         -     110,801,765 

ä»ï³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ 2,569,344                         -     - 

²ÛÉ »ñ³ßËÇùÝ»ñ 6,043,265                         -     - 

Îáñåáñ³ïÇí µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ                         4,294,860                         -     4,294,860 

ä³ïñ³ëïÇ ³ñï³¹ñ³Ýù 6,307,436                         -     6,307,436 

²ÛÉ ·ñ³í  2,958,123                         -     2,958,123 

¶ñ³íáí ã³å³Ñáíí³Í í³ñÏ»ñ* 3,063,588                         -     - 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ 
Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ 136,612,138  573,757  124,362,184 

Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í 
í³ñÏ»ñ      

²Ýß³ñÅ ¨ ß³ñÅ³Ï³Ý ·áõÛù 1,976,116  -  1,976,116 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù 
³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ 1,976,116  -  1,976,116 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ 138,588,254  573,757  126,338,300 

 
* ²Ûë í³ñÏ»ñÇ 74%-ը ³å³Ñáíí³Í ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ՝ ´³ÝÏáõÙ áõÝ»ó³Í Ñ³ßíÇÝ»ñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ùµ: 

 
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2012Ã. 
 
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ, 

Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ù  

Ð³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ 

·Ý³Ñ³ïí³Í ·ñ³íÇ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù  

ì³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý 
³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
·Ý³Ñ³ïí³Í ·ñ³íÇ 

Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù 
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß 
ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ      

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 50,104  50,104  - 

²Ýß³ñÅ ¨ ß³ñÅ³Ï³Ý ·áõÛù 92,210,088  -  92,210,088 

ä»ï³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ 5,196,324  -  - 

²ÛÉ »ñ³ßËÇùÝ»ñ 3,823,806            -  - 

Îáñåáñ³ïÇí µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ                         6,959,121            -  6,959,121 

ä³ïñ³ëïÇ ³ñï³¹ñ³Ýù 3,745,059  -  3,745,059 

²ÛÉ ·ñ³í            3,265,106  -  3,265,106 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ 
Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ 115,249,608  50,104  106,179,374 

Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í 
í³ñÏ»ñ      

²Ýß³ñÅ ·áõÛù 1,259,301  -  1,259,301 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù 
³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ 1,259,301  -  1,259,301 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ 116,508,909  50,104  107,438,675 
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ì»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÁ µ³ó³éáõÙ »Ý Éñ³óáõóÇã ·ñ³íÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: 
 
ØÇ ù³ÝÇ ï»ë³ÏÇ ·ñ³íÝ»ñáí ³å³Ñáíí³Í í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ³ÛÝ ·ñ³íÁ, 
áñÝ ³é³í»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ:      
 
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í áã Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù áã ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñÇ 
÷áËÑ³ïáõó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³Ëí³Í ¿ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó, 
³ÛÉ áã` ·ñ³íÇ ³ñÅ»ùÇó, ¨ ´³ÝÏÇ Ñ³Ù³ñ å³ñï³¹Çñ ã¿ í»ñ³Ý³Û»É ·ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ:    
 
Ô»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùµ Ëáßáñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í Å³ÙÏ»ï³Ýó 
Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ÑáõëïÁ ÏÉÇÝ»ñ 1,673,128 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù 
³í»É,  »Ã» Ñ³ßíÇ ã³éÝí»ñ ·ñ³íÁ (2012Ã-ÇÝª 1,068,095 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): 
 
Ô»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùµ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í 
Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ÑáõëïÁ ÏÉÇÝ»ñ 285,535 
Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ³í»É,  »Ã» Ñ³ßíÇ ã³éÝí»ñ ·ñ³íÁ (2012Ã-ÇÝª 172,420 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): 
 

(ii) ²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
 

ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñíáõÙ ¿ í³ñÏÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Ýß³ñÅ 
·áõÛùÁ: ´³ÝÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý 
³é³í»É³·áõÛÝÁ 80% í³ñÏ/³ñÅ»ù Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
³å³ÑáíáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³éÝí³½Ý Ñ³í³ë³ñ ¿ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í³ñÏ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇÝ` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí í³ñÏÇ 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇÝ áñáßí³Í ³ñÅ»ùÁ:  
 
¶ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñáí ïñí³Í ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÁ ¨ ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÁ: 
²ÛÉ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñáí ïñí³Í ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝ ¿ 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³ßË³ï³í³ñÓÁ: ´Ç½Ý»ë í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ »Ý Í³é³ÛáõÙ 
³Ýß³ñÅ ·áõÛùÁ ¨ Ïáñåáñ³ïÇí µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ: ²íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 
·ñ³í³¹ñíáõÙ »Ý ·Ýí³Í ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÁ: êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñÇ Ùáï 86% 
³å³Ñáíí³Í ¿ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùáí, 0.4%-Áª ³ßË³ï³í³ñÓáí ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ¨   
12%-Áª »ñ³ßËÇùÝ»ñáí: ²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í ³ÛÉ í³ñÏ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³å³Ñáíí³Í »Ý 
áëÏáõ ·ñ³íáí:  
 
¶ñ³íÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ·Ý³Ñ³ïí»É ¿ í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý å³ÑÇÝ ¨ ãÇ í»ñ³Ý³Ûí»É 
ÙÇÝã¨ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃÇíÁª Ñ»ï³·³ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:       
 

(iii) ´é³Ý·³ÝÓí³Í ·ñ³í 
 
2013Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÁ Ó»éù ¿ µ»ñ»É áñáß³ÏÇ ³ÏïÇíÝ»ñª Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
ïñí³Í 254,192 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ½áõï Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáí (2012Ã-ÇÝª 853,782 Ñ³½³ñ 
¹ñ³Ù) í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ÁÝ¹áõÝí³Í ·ñ³íÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù 
ëï³Ý³Éáõ ÙÇçáóáí: 2013Ã. ¨ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ µéÝ³·³ÝÓí³Í ·ñ³íÝ 
Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³Ýß³ñÅ ·áõÛù ¨ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ 
å³ÑíáÕ ³ÏïÇí: 
 
´³ÝÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ÝÙ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ å»ïù ¿ í³×³éí»Ý 
ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ë»ÕÙ Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ: 
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(¹) ì³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¨ Áëï ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 
 

ì³ñÏ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñí»É »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·ïÝíáÕ 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ, áñáÝù Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Í³í³É»É »Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É 
×ÛáõÕ»ñáõÙ. 
 
 2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²é¨ïáõñ 42,152,373          33,669,792  

êÝÝ¹Ç ¨ ËÙÇãùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ                17,698,356          12,965,778  

¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ                14,726,727           10,776,369  

²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ 13,763,426          11,960,907  

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ 11,260,473            7,787,961  

îñ³Ýëåáñï                  8,484,915             9,248,249  

Ð³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ/Ù»ï³Éáõñ·Ç³                  7,166,914             5,315,705  

²Ýß³ñÅ ·áõÛù                  5,080,869             7,697,662  

ÐÛáõñ³Ýáó³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏÙ³Ý áÉáñï                  4,309,739  - 

Î³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 4,280,314            1,743,445  

¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ³Ýï³é³å³ÑáõÃÛáõÝ ¨ ÷³Ûï³Ùß³ÏáõÙ                   3,415,776             1,498,889  

ØáõÝÇóÇå³É Ù³ñÙÇÝÝ»ñ                  2,420,547             4,237,590  

Â³ÝÏ³ñÅ»ù ù³ñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ                           -             1,070,515  

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý áÉáñï -  228,501 

²ÛÉ 5,006,376  8,776,611 

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 31,481,125          25,074,701  

        171,247,930         142,052,675  

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï                (1,386,510)             (633,495) 

        169,861,420         141,419,180  

 
(») ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛáõÝ 

 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÝ áõÝÇ ÛáÃ í³ñÏ³éáõ Ï³Ù Ï³å³Ïóí³Í 
í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ ËÙµ»ñ (2012Ã-ÇÝª í»ó), áñáÝó ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ 
·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
³Ûë í³ñÏ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 35,921,654 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2012Ã-ÇÝª 28,385,490 
Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù):  
 

(½) ì³ñÏ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝ 
 

ì³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 30-Ç (¹) Ï»ïáõÙ, áñï»Õ ³ñï³óáÉí³Í ¿ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇó ÙÇÝã¨ 
í³ñÏ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ:  
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18 ²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 
 
 2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ             8,966,815   9,700,484 

 
²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý:  
 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÝ áõÝÇ Ù»Ï Ñ³×³Ëáñ¹ (2012Ã-ÇÝª Ù»Ï 
Ñ³×³Ëáñ¹), áñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ                
10%-Á: 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ 
¿ 5,720,643 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2012Ã-ÇÝª 5,935,395 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù):  
 
 

19 üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 
 
 2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Ð³Ù³Ë³éÝ Ý»ñ¹ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñáõÙ  

 
 

ØÇÝã¨ Ù»Ï ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí      1,204,651         1,338,695  

Ø»ÏÇó ÑÇÝ· ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí      2,003,213         2,226,499  

       3,207,864         3,565,194  

âí³ëï³Ï³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »Ï³Ùáõï         (510,995)   (514,438) 

¼áõï Ý»ñ¹ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝáõÙ       2,696,869         3,050,756  

    

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝáõÙ ½áõï Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ª    

ØÇÝã¨ Ù»Ï ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ      1,147,449         1,259,199  

Ø»ÏÇó ÑÇÝ· ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ      1,549,420         1,791,557  

           2,696,869         3,050,756  

 
2013Ã. ¨ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ãÏ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù Å³ÙÏ»ï³Ýó ·áõÙ³ñÝ»ñ: 

 
(³) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ 

 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ãáõÝÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ, áñáÝó 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á (2012Ã-ÇÝª ÝÙ³Ý 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ ã»Ý »Õ»É): 
 

(µ) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝ 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 30-Ç (¹) Ï»ïáõÙ, áñï»Õ Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
¿ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇó ÙÇÝã¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÝ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ: 
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(·) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ ÏÝùí»É »Ý 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·ïÝíáÕ ¨ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ·áñÍáÕ 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï: ì³ñÓ³Ï³Éí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ 
»Ý Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ:  
 
 

20 ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 
 
 2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ             3,575,063   1,692,447 

 
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý:  
 

2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ãáõÝÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ, áñáÝó 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á (2012Ã-ÇÝª ÝÙ³Ý 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ ã»Ý »Õ»É): 
 
 

21 ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 
 
 2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ    

ä³ñïù³ÛÇÝ ¨ ýÇùëí³Í »Ï³Ùïáí ³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñ    

 - Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ    

   ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ          885,566   7,325,533 

    

ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í    

ä³ñïù³ÛÇÝ ¨ ýÇùëí³Í »Ï³Ùïáí ³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñ    

 - Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ    

   ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ       3,361,500  - 

 
 



§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³  

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
 

46 

22 ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ì³ñÓ³Ï³Éí³Í 
·áõÛùÇ 

µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ  

Ð³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñ 
¨ Ï³åÇ 

ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ   
îÝï»ë³Ï³Ý 

·áõÛù  
öáË³¹ñ³-

ÙÇçáóÝ»ñ  

àã 
ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ù/ 
ì»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ù            
ØÝ³óáñ¹Á ³é                                      
1 ÑáõÝí³ñÇ 2013Ã.        1,183,146          1,879,404   408,218   175,173     569,177   4,215,118  
²í»É³óáõÙÝ»ñ           323,182   424,807   83,023   5,433     215,525   1,051,970  
úï³ñáõÙÝ»ñ/¹áõñë·ñáõÙÝ»ñ             (2,099)  (1,256)  (28,723)  (2,758)               -   (34,836) 
ØÝ³óáñ¹Á ³é                                        
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2013Ã.         1,504,229                  2,302,955              462,518   

              
177,848   

          
784,702   

         
5,232,252  

            
Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³            
ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 
2013Ã.           264,721   977,774   142,893   136,578      171,511   1,693,477  
î³ñí³ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³ 143,685   317,279   92,665   15,662   107,762   677,053  
úï³ñáõÙÝ»ñ/¹áõñë·ñáõÙÝ»ñ (2,080)  (121)  (27,924)          (2,438)                  -     (32,563) 
ØÝ³óáñ¹Á ³é                                  
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2013Ã.                   406,326                  1,294,932              207,634   

              
149,802   

          
279,273   

      
2,337,967  

            
Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù            
²é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2013Ã.                1,097,903         1,008,023    254,884       28,046  505,429  2,894,285 

 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ì³ñÓ³Ï³Éí³Í 
·áõÛùÇ 

µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ  

Ð³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñ 
¨ Ï³åÇ 

ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ   
îÝï»ë³Ï³Ý 

·áõÛù  
öáË³¹ñ³-

ÙÇçáóÝ»ñ  

àã 
ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ù/ 
ì»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ù            
ØÝ³óáñ¹Á ³é                                    
1 ÑáõÝí³ñÇ 2012Ã. 

       1,042,454   1,675,196   304,290   171,326     468,401   3,661,667  

²í»É³óáõÙÝ»ñ           140,692   224,253   116,532   9,007     134,496   624,980  
úï³ñáõÙÝ»ñ/¹áõñë·ñáõÙÝ»ñ -  (20,045)  (12,604)  (5,160)    (33,720)  (71,529) 
ØÝ³óáñ¹Á ³é                                       
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2012Ã.                1,183,146                  1,879,404          408,218   

              
175,173   

          
569,177   

       
4,215,118  

            
Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³            
ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 
2012Ã. 

          140,943   687,369   69,017   107,979      109,627   1,114,935  

î³ñí³ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³ 

123,778   310,364   84,518   32,484   86,496   637,640  

úï³ñáõÙÝ»ñ/¹áõñë·ñáõÙÝ»ñ -   (19,959)  (10,642)  (3,885)  (24,612)  (59,098) 
ØÝ³óáñ¹Á ³é                                  
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2012Ã.                   264,721   977,774   142,893   136,578   

          
171,511   

       
1,693,477  

            
Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù            
²é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2012Ã.                   918,425               901,630             265,325           38,595    397,666         2,521,641  

 
2013Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ã»Ý »Õ»É Ï³åÇï³É³óí³Í ÷áË³éáõÃÛ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñ, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³ÝÁ Ï³Ù ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ (2012Ã-ÇÝ ÝÙ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñ ã»Ý »Õ»É): 
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23 ²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

´³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 357,810  1,252,858 

´ñáÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ              335,696                275,858 

ú·ï³·áñÍÙ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñáí Ñ³ßÇíÝ»ñ ùÉÇñÇÝ·³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ                 209,243   208,205 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ              902,749             1,736,921  

Î³ÝË³í×³ñÝ»ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇÝ              837,810   686,236 

Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñ                        90,710   111,103 

¶ñ³íÇ ïÝûñÇÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ó³Í ³ÏïÇíÝ»ñ                  68,242  71,646 

öáùñ³ñÅ»ù ³ÏïÇíÝ»ñ                49,824   76,381 

²ÛÉ                75,688   86,934 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï               (65,522)               (67,080) 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ           1,056,752   965,220  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ           1,959,501          2,702,141  

 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ 
ß³ñÅÁ 2013Ã. ¨ 2012Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ:  
 
 2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇÝ 67,080  66,036 

¼áõï (í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ) Í³Ëë (1,558)  1,044 

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»í»ñçÇÝ 65,522  67,080 

 
 

24 ´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 
 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí           11,648,205                   10,871,982 

ì³ñÏ»ñ ¨ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇó          9,241,940                       4,556,189  

ì³ñÏ»ñ ÐÐ Î´-Çó                     1,859,440                      7,734,910  

Èáñá Ñ³ßÇíÝ»ñ                        185,645   55,880 

                22,935,230                    23,218,961  

 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏáõÙ ÙÇçáóÝ»ñ áõÝÇ ï»Õ³µ³ßËí³Í »ñÏáõ µ³ÝÏ 
(2012Ã-ÇÝ` »ñÏáõ µ³ÝÏ), áñáÝó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 11,772,674 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2012Ã-ÇÝ` 16,566,908 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): 
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25 Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 
 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ÐÐ Î´-ÇÝ í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ      16,013,140  -  

 
´³ÝÏÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ áñå»ë ÷áË³éáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ 
í³×³éùÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝ»ñ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¨ 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝ»ñª í»ñ³í³×³éùÇ  å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:  
 
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ áñå»ë ÷áË³éáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñí³Í Ï³Ù 
í³×³éí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó, ÇëÏ ´³ÝÏÁ ÷áË³ñ»ÝÁ 
ëï³ÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ: ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÁ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³·ñ³í³¹ñí»É Ï³Ù 
í»ñ³í³×³éí»É ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, »Ã» ´³ÝÏÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ Çñ µáÉáñ 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÁ å³ñï³íáñ ¿ í»ñ³¹³ñÓÝ»É 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³í³ñïÇÝ: ´³ÝÏÁ áñáß»É ¿, áñ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ 
³Ûë ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Áëï ¿áõÃÛ³Ý µáÉáñ éÇëÏ»ñÁ ¨ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ, ³Û¹ ÇëÏ 
å³ï×³éáí, ãÇ ³å³×³Ý³ã»É ¹ñ³Ýù: 10,021,745 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí ³Ûë ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ 
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý áñå»ë §í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í¦ 
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 13-áõÙ, 14-áõÙ ¨ 21-áõÙ:  êï³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ 
×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇí, ÇëÏ ³Û¹ ·ñ³íÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ·ÇÝÁ Ù³ñ»Éáõ 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·Íáí ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ:   
 
Üßí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ëï³Ý¹³ñï í³ñÏ³íáñÙ³ÝÁ ¨ 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ áñå»ë ÷áË³éáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñÙ³ÝÁ µÝáñáß ëáíáñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí:   
 
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ·Íáí ·ñ³í³¹ñí³Í 
5,910,451 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñÁ í»ñ³·ñ³í³¹ñí»É ¿ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ (2012Ã-ÇÝª ½ñá): 
 
 
 

26 Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 
 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñ    

- Ø³Ýñ³Í³Ë Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ                  14,529,399                    10,370,697  

- Îáñåáñ³ïÇí Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ                  47,058,444                    31,778,752  

Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ     

- Ø³Ýñ³Í³Ë Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ                  67,804,636                    46,857,221  

- Îáñåáñ³ïÇí Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ                  40,549,672                    37,295,177  

                169,942,151                  126,301,847  

 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏáõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ÇÝ 6,183,017 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2012Ã-ÇÝª 3,852,245 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù), 
áñáÝù Í³é³ÛáõÙ »Ý áñå»ë ·ñ³í ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ ã×³Ý³ãí³Í 
í³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó:   
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2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÝ áõÝÇ ÑÇÝ· Ñ³×³Ëáñ¹ (2012Ã-ÇÝª »ñ»ù 
Ñ³×³Ëáñ¹), áñáÝó ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 41,035,852 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2012Ã-ÇÝ` 21,383,551 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù):  
 
 

27 ²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ëïáñ³¹³ëí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ 
 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó   52,676,660   

  46,998,712  

öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÇó     6,691,076       8,427,345  

 59,367,736    55,426,057  

 
êïáñ³¹³ëí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙÇó  4,967,435   -  

 
(³) ØÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óí³Í 

÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ 
 

2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ áõÃ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÇó (2012Ã-ÇÝª í»ó), áñáÝó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ 
ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ 
Ï³½ÙáõÙ »Ý 57,868,279 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2012Ã-ÇÝª 46,096,820 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): 
 

(µ) ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 

ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÐÐ Î´-Ç 
(áñå»ë ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³Ï³É) ¨ ´³ÝÏÇ ÙÇç¨ ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ïñ³Ù³¹ñí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ÐÐ Î´-Ý 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ´³ÝÏÇÝ, áñÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ í³ñÏ»ñ ¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ 
áñ³Ï³íáñíáÕ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇÝ: ì³ñÏ»ñÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ í³ñã³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ §¶»ñÙ³Ý³-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù¦ Íñ³·ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý 
·ñ³ë»ÝÛ³ÏÁ:   
 

öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý ÐÐ ¹ñ³Ùáí, ÙÇÝã¨ 5 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí, ¹ñ³Ýó ·Íáí 
ÏÇñ³éíáÕ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý 7.0-7.8% ¨ »ÝÃ³Ï³ »Ý Ù³ñÙ³Ýª Ù³ñÙ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÇ í»ñçáõÙ:   
 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 6,726,948 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñáí  
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÁ (2012Ã-ÇÝª 8,767,056 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) Í³é³ÛáõÙ »Ý áñå»ë 
·ñ³í ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó: 

 

(·) êïáñ³¹³ëí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ 
 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ëïáñ³¹³ëí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ Çñ»ÝÇó 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ, áñÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ 
Éñ³ÝáõÙ ¿ 2019Ã. ÑáõÝí³ñÇ 8-ÇÝ (2012Ã-ÇÝª ÝÙ³Ý ÷áË³éáõÃÛáõÝ ãÏ³ñ) ¨ áñÇ ·Íáí 
ÏÇñ³éíáõÙ ¿ 6% ï³ñ»Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛù:  
 

êÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ëïáñ³¹³ëí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÁ ÏÙ³ñíÇ ´³ÝÏÇ ÙÛáõë µáÉáñ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ù³ñáõÙÇó Ñ»ïá:      
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(¹) ê³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ 
 

´³ÝÏÁ å»ïù ¿ ³å³ÑáíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ áñáß³ÏÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï 
÷áË³éáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í: ´³ÝÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ñ Ýßí³Í 
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇÝ 2013Ã. ¨ 2012Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ: 
 
 

28 ²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 

 2013Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

2012Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ßË³ï³Ï³½ÙÇÝ í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ               832,463        902,010  

Ð³ßí»·ñí³Í Í³Ëë»ñ                 277,835        318,845  

²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ                           -        544,637  

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ               974,537        693,522  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ            2,084,835     2,459,014  

Ð»ï³Ó·í³Í »Ï³Ùáõï 9,226         41,777  

ì×³ñí»ÉÇù ³ÛÉ Ñ³ñÏ»ñ 119,216       119,287  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 128,442       161,064  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ            2,213,277     2,620,078  

 
 

29 ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É ¨ Ñ»ï·Ýí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ 
 

(³) ÂáÕ³ñÏí³Í Ï³åÇï³É ¨ ¿ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï 
 

Ð³Ûï³ñ³ñí³Í, ÃáÕ³ñÏí³Í ¨ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ 
µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 79,524 ëáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙëÇó (2012Ã-ÇÝª 79,523): ´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 
³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 320 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù:  
 

2012Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 15-Ç µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ³ñï³Ñ»ñÃ ÅáÕáíÇÝ ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ áñáßáõÙ 
Ï³Û³óí»ó Ï³ï³ñ»É 8-Á 1-Ç µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ Ñ³Ï³¹³ñÓ ïñáÑáõÙ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ, 
Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í, ÃáÕ³ñÏí³Í ¨ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ 2011Ã. 
¹»ÏïÙµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 636,191-Çó Ýí³½»óÇÝ 79,523.875-Ç 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ 40 Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÇó ³×»ó 320 Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÇ 2012Ã. 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ: ´³óÇ ³Û¹, ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ó»éù µ»ñí»óÇÝ 0.875 Ù³ëÝ³ÏÇ 
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ (7 Ý³Ë³å»ë ïñáÑí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ) ¨ ³ñï³óáÉí»óÇÝ áñå»ë Ñ»ï·Ýí³Í 
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ:  
 

2013Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ÃáÕ³ñÏí»ó Ù»Ï Ýáñ µ³ÅÝ»ïáÙëª 320 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ³Ýí³Ý³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí: 
  

êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÝ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é 
Å³Ù³Ý³Ï ëï³Ý³É Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ ¨ ùí»³ñÏ»É ´³ÝÏÇ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ 
ï³ñ»Ï³Ý ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÝ»ñáõÙ` Ù»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëª Ù»Ï Ó³ÛÝ ëÏ½µáõÝùáí:  
 

(µ) ä³ÑáõëïÝ»ñÇ µÝáõÛÃÁ ¨ Ýå³ï³ÏÁ 
 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï 
 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³ÑáõëïÁ 
Ý»ñ³éáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ñ»ï³·³ Ïáõï³Ï³ÛÇÝ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁª ÙÇÝã¨ 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ³å³×³Ý³ãáõÙÁ Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ: 
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(µ) Þ³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ 
 

ì×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ »Ý ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ  
ë³ÑÙ³Ýí³Í ´³ÝÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃÇ ã³÷áí:  
 
2013Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ÇÝ 
4,500,000 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2012Ã-ÇÝ` 4,015,000 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): Ø»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëÇ Ñ³Ù³ñ 
ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý 56.587 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2012Ã-ÇÝª 50.489 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): 
 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 19-ÇÝ ´³ÝÏÇ îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Á ³é³ç³ñÏ»ó í×³ñ»É 2,250,000 
Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí ÙÇç³ÝÏÛ³É ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ, ÇÝãÁ å»ïù ¿ Ñ³ëï³ïíÇ 
´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó:    
 

(·) Ð»ï·Ýí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ 
 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏáõÙ ã¿ÇÝ å³ÑíáõÙ ë»÷³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ 
(2012Ã-ÇÝª 0.875 ë»÷³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ):  
 
 

30 èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ 
 
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ ¿³Ï³Ý ·áñÍáÝ ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ´³ÝÏÇ 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñ ï³ññ ¿: ÐÇÙÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ, áñáÝó »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ´³ÝÏÁ, 
Ï³åí³Í »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý, í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÇ Ñ»ï: 
 

(³) èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ   
 
´³ÝÏÇ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ µ³ó³Ñ³Ûï»É, í»ñÉáõÍ»É ¨ 
Ï³é³í³ñ»É ³ÛÝ éÇëÏ»ñÁ, áñáÝó »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ´³ÝÏÁ, ë³ÑÙ³Ý»É éÇëÏ»ñÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ ¨ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ í»ñ³ÑëÏ»É éÇëÏ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ 
áñáßí³Í ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇÝ: èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ 
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ýª ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, 
³é³ç³ñÏíáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ áõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÁÝ¹áõÝí³Í É³í³·áõÛÝ Ùáï»óÙ³Ý 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:   
 
´³ÝÏÇ îÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ í»ñ³ÑëÏáÕ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³ïß³× ³ßË³ï³ÝùÇ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ éÇëÏ»ñÇ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ëáßáñ 
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:  
 
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ Ýí³½»óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áõ éÇëÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñáõÙ ´³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Õ»Ï³í³ñÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ý³ Ý³¨ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ 
µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý, ã³÷Ù³Ý, Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ: èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Õ»Ï³í³ñÝ 
áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ñ³ßí»ïáõ ¿ îÝûñÇÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ýª îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ:   
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ì³ñÏ³ÛÇÝ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÁª Ã» åáñïý»ÉÇ ¨ Ã» ³é³ÝÓÇÝ 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ï³é³í³ñíáõÙ áõ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý ì³ñÏ³ÛÇÝ 
ÏáÙÇï»Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨ ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÏáÙÇï»Ç 
(§²äÎÎ¦) ÙÇçáóáí: àñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³ÝÁ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ 
µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáíª ´³ÝÏÁ ëï»ÕÍ»լ է í³ñÏ³ÛÇÝ ÏáÙÇï»Ý»ñÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³ª 
Ï³Ëí³Í éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ã³÷Çó áõ ï»ë³ÏÇó:  
 

èÇëÏÇ Ã» ³ñï³ùÇÝ, Ã» Ý»ñùÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¨ Ï³é³í³ñíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ 
Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ´³ÝÏÁ Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ 
¹³ñÓÝáõÙ éÇëÏÇ µáÉáñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ ¨ éÇëÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý áõÕÕí³Í 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ áñáßÙ³ÝÁ:  ´³óÇ ëï³Ý¹³ñï 
í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÇó, èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý 
Ï»ÝïñáÝÁ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ, Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáí 
Ï³ÝáÝ³íáñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ Ñ»ï` Ýñ³Ýó Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
Ï³ñÍÇùÁ Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:    
 

(µ) ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ 
 

ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó ëï³óíáÕ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ ï³ï³ÝÙ³Ý éÇëÏÝ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñÇ 
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ, 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ³ÛÉ ·Ý³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÁ: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¨ 
µ³ÅÝ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ µ³ó ¹Çñù»ñÇ ·Íáí, áñáÝù »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý ßáõÏ³ÛÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ ³é³ÝÓÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñÇ áõ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ 
÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ:     
 

ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ éÇëÏÇ ³ÛÝåÇëÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ áõ 
í»ñ³ÑëÏáõÙÝ »Ý, áñáÝù ÃáõÛÉ Ïï³Ý å³Ñå³Ý»É ³Ûë éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ 
ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙª ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³å³Ñáí»Éáí éÇëÏÇ ¹ÇÙ³ó »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý 
ûåïÇÙ³É³óáõÙÁ: 
 

ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ ²äÎÎ-Ýª 
¶ÉË³íáñ ïÝûñ»ÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃÛ³Ùµ: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÁ 
Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇóª èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ 
³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 
 

´³ÝÏÁ ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý»Éáí µ³ó ¹Çñù»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ 
¹Çñù»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í, áñáÝù Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí í»ñ³ÑëÏíáõÙ, áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ 
Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:       
 

Æ ÉñáõÙÝ, ´³ÝÏÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ µ³½Ù³ÃÇí ëÃñ»ë-Ã»ëï»ñ` ³é³ÝÓÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ 
åáñïý»ÉÝ»ñÇ ¨ ´³ÝÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ íÇ×³ÏÇ íñ³ ÙÇ ß³ñù ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ßáõÏ³Û³Ï³Ý 
ëó»Ý³ñÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ó¨³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:                          
êÃñ»ë-Ã»ëï»ñÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë áñáß»É ÑÝ³ñ³íáñ íÝ³ëÇ ã³÷Á, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É 
Í³Ûñ³Ñ»Õ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ:           
 

(i) îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏ 
 

îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó ëï³óíáÕ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ ï³ï³ÝÙ³Ý éÇëÏÝ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: ´³ÝÏÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ ·»ñ³Ï³ÛáÕ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ 
ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ: ÜÙ³Ý ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³í»É³óÝ»É ïáÏáë³ÛÇÝ 
Ù³ñÅ³Ý, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ »Ý Ý³¨ Ýí³½»óÝ»É Ï³Ù Ñ³Ý·»óÝ»É íÝ³ëÝ»ñÇª 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ³Ýëå³ë»ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ:    
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îáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 
 

îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³é³í³ñíáõÙ ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç ¨ 
í»ñ³·ÝáñáßÙ³Ý Ý³Ë³å»ë ë³ÑÙ³Ýí³Í ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ÙÇçáóáí: Üßí³Í ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ 
Ñ»ï Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ÙáÝÇïáñÇÝ·Ý Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ²äÎÎ-Ç ÏáÕÙÇó, áñÇÝ ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç 
³Ù»ÝûñÛ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝáõÙ ³ç³ÏóáõÙ ¿ ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÇÝÁ: 
êïáñ¨ ³Ù÷á÷ Ï»ñåáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:     

 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
ØÇÝã¨                      

3 ³ÙÇë 
 

3-6 
³ÙÇë 

 
6-12             

³ÙÇë 
 

1-5                  
ï³ñÇ  

²í»ÉÇ ù³Ý   
5 ï³ñÇ  ²ÝïáÏáë 

 Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ù 

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2013Ã.              
²ÎîÆìÜºð              
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ 
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ -  -  -  -  -  98,815,692  98,815,692 
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ -  -  888,066  -  -  -  888,066 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 148,632  759,006  1,042,617  6,356,223  932,540  102,467  9,341,485 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 2,030,799  -  -  -  -  1,075,684  3,106,483 
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí      
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 8,441,159  -  -  -  -  -        8,441,159  
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í      
í³ñÏ»ñ 17,888,492  14,873,614  21,430,308  102,733,454  12,935,552  -  169,861,420 
²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 72,350  130,376  572,201  8,191,888    -  8,966,815 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 376,714  308,836  461,899  1,549,420  -  -  2,696,869 
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 3,261,147  311,752        2,164  -  -  -        3,575,063  
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ 
å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 136,405  621,453  769,725  2,633,869  85,614  -  4,247,066 

 32,355,698  17,005,037  25,166,980  121,464,854  13,953,706  99,993,843  309,940,118 
ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð              
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ      (3,377,639)        (943,251)  (1,095,479)   (13,842,849)     (3,676,012)   -      (22,935,230) 
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 
·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 

    
(16,013,140)   -    -    -    -    -   

          
(16,013,140) 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 

    
(43,045,451)  

    
(28,532,536)  

    
(31,312,320)  

      
(5,373,162)          (90,839)  

                
(61,587,843)  

        
(169,942,151) 

êïáñ³¹³ëí³Í 
÷áË³éáõÃÛáõÝ (99,755)  -  -  -  (4,867,680) 

 
- 

 
(4,967,435) 

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ (15,213,160)    (39,156,236)     (1,734,566)      (3,263,774)     -  -     (59,367,736) 
   (77,749,145)   (68,632,023)    (34,142,365)    (22,479,785)   (8,634,531)    (61,587,843)   (273,225,692) 
²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ 
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 15,027,118  (1,613,341)   (1,613,341)   (11,800,436)   -  -  - 

î³ñµ»ñáõÃÛáõÝ   (30,366,329)   (53,240,327)    (10,588,726)      87,184,633      5,319,175   38,406,000     36,714,426 
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Ñ³½. ¹ñ³Ù 
ØÇÝã¨                      

3 ³ÙÇë 
 

3-6 
³ÙÇë 

 
6-12             

³ÙÇë 
 

1-5                  
ï³ñÇ  

²í»ÉÇ ù³Ý   
5 ï³ñÇ  ²ÝïáÏáë 

 Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ù 

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2012Ã.              
²ÎîÆìÜºð              
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ 
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ -  -  -  -  -  57,567,215  57,567,215 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 109,645  206,457  296,240  4,659,094  403,487  96,694  5,771,617 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 3,247,392  -  7,341,938  -  -  889,357  11,478,687 
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí      
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 968,852  -  -  -  -  -  968,852 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í      
í³ñÏ»ñ 14,276,182  10,336,896  22,651,360  84,631,686  9,523,056  -  141,419,180 
²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ          563,330         6,057,614   -  

        
3,079,540   -  -          9,700,484  

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 322,721  310,366  626,112  1,791,557  -  -  3,050,756 
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ        958,658    733,789   -  -  -  -      1,692,447  
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ 
å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ   2,944,201   128,961         518,787       3,527,295         206,289   -      7,325,533  

 23,390,981       17,774,083  31,434,437   97,689,172   10,132,832   58,553,266    238,974,771  

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð              
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ    (1,425,869)   (17,193,479)   (565,219)   (3,928,794)   (105,600)  -   (23,218,961)  
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ (33,820,647)   (24,070,069)   (24,513,860)    (1,663,614)   (84,208)   (42,149,449)  (126,301,847)  
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ (18,642,982)    (29,761,785)  (1,377,554)    (5,643,736)   -  -   (55,426,057)  

 (53,889,498)  (71,025,333)   (26,456,633)  (11,236,144)   (189,808)  (42,149,449)  (204,946,865)  
²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ 
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 18,161,100   -  -  (16,051,477)  (2,109,623)  -  - 

î³ñµ»ñáõÃÛáõÝ (12,337,417)  (53,251,250)  4,977,804  70,401,551  7,833,401  16,403,817  34,027,906 
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ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñ 
 
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ´³ÝÏÇ ïáÏáë³ÏÇñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ 2013Ã. ¨ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ                
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ: ²Ûë ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ³Ûë ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ùáï³íáñ 
»Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í 52,676,660 Ñ³½³ñ 
¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí (2012Ã-ÇÝª 46,998,712 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) í³ñÏ»ñÇ, áñáÝó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³éíáÕ 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý ÏÇë³ÙÛ³Ï³ÛÇÝ Ïïñí³Íùáíª LIBOR-Ç ÑÇÙ³Ý íñ³:   
 
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ 
í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ³Ùë³ÃÇí  

2013Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

îáÏáë³¹ñáõÛùÇ   
í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ³Ùë³ÃÇí  

2012Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

15 ÷»ïñí³ñÇ 2014Ã.  10,059,402   15 ÷»ïñí³ñÇ 2013Ã.  12,210,990 

15 Ù³ñïÇ 2014Ã.                       5,090,379   15 Ù³ñïÇ 2013Ã.  6,092,725 

25 Ù³ñïÇ 2014  101,582  15 ³åñÇÉÇ 2013Ã.  3,941,916 

15 ³åñÇÉÇ 2014Ã.  14,156,424   16 ³åñÇÉÇ 2013Ã.  508,930 

16 ³åñÇÉÇ 2014Ã.  304,104   17 Ù³ÛÇëÇ 2013Ã.  671,690 

17 ³åñÇÉÇ 2014Ã.  4,971,498  25 Ù³ÛÇëÇ 2013Ã.  398,529 

18 Ù³ÛÇëÇ 2014Ã.  2,222,445  18 Ù³ÛÇëÇ 2013Ã.  2,876,366 

27 Ù³ÛÇëÇ 2014Ã.  806,664   29 Ù³ÛÇëÇ 2013Ã.  8,030,090 

29 Ù³ÛÇëÇ 2014Ã.                       8,086,665   4 ÑáõÝÇëÇ 2013Ã.  177,686 

16 ÑáõÝÇëÇ 2014Ã.                   6,877,497   16 ÑáõÝÇëÇ 2013Ã.  12,089,790 

  52,676,660    46,998,712 

 
 2013Ã. 

 ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛù, % 
 2012Ã. 
 ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛù, % 

 
ÐÐ             

¹ñ³Ù  
²ØÜ      

¹áÉ³ñ  
²ÛÉ             

³ñï³ñÅáõÛÃ 
 ÐÐ             

¹ñ³Ù  
²ØÜ      

¹áÉ³ñ  
²ÛÉ             

³ñï³ñÅáõÛÃ 
îáÏáë³ÏÇñ ³ÏïÇíÝ»ñ            
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ -  10.22%  -  -  -  - 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 12.96%  -  -  13.82%   -   - 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ -  4.50%  -  -   4.94%   - 
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 8.64%  6.69%  -  10.54%   -   - 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 14.09%  11.43%  11. 63%  13.25%   11.43%   12.64% 
²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ -  7.39%  7.53%  -  4.99%  7.27% 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 15.27%  11.76%  12.00%  15.14%   11.82%   12.00% 
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 15.90%  11.50%  12.22%  16.01%   -   - 
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ 
å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 13.17%  -  -  12.62%   -   - 
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 2013Ã. 
 ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛù, % 

 2012Ã. 
 ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛù, % 

 
ÐÐ             

¹ñ³Ù  
²ØÜ      

¹áÉ³ñ  
²ÛÉ             

³ñï³ñÅáõÛÃ 
 ÐÐ             

¹ñ³Ù  
²ØÜ      

¹áÉ³ñ  
²ÛÉ             

³ñï³ñÅáõÛÃ 
îáÏáë³ÏÇñ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ            
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ              

- ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí -  2.51%  1.23%  -   4.43%   1.20% 

- Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ 7.0%   3.98%  -  7.42%   4.18%   - 
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 
·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 7.82%  -  -  -  -  - 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 

 
 

 
 

 
 

          

- Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ 10.40%  6.14%  3.81%  10.62%   6.78%   6.19% 
êïáñ³¹³ëí³Í 
÷áË³éáõÃÛáõÝ -  6.00%  -  - 

 
- 

 - 

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 8.83%  4.78%  -  7.46%   5.06%   - 

 
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 
 
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý íñ³ ÑÇÙÝí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ 
Ï³é³í³ñáõÙÁ Éñ³óíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý 
ÙáÝÇïáñÇÝ·áí: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ (í»ñ³·ÝáñáßÙ³Ý éÇëÏ)  
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ½áõï ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ (³é³Ýó 
Ñ³ñÏ»ñÇ) ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ 100 µ³½Çë³ÛÇÝ Ï»ïáí (µÏ) 
»Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý Ïáñ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ýí³½Ù³Ý Ï³Ù ³×Ç å³ñ½»óí³Í ëó»Ý³ñÇ ¨ 2013Ã. áõ 
2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³éÏ³ ïáÏáë³ÏÇñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
¹Çñù»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 
 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

100 µÏ ½áõ·³Ñ»é Ýí³½áõÙ 616,186  466,674 

100 µÏ ½áõ·³Ñ»é ³× (616,186)  (466,674) 

 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ùµ, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ 2013Ã. áõ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
³éÏ³ ¹Çñù»ñÇ ¨ µ³½Çë³ÛÇÝ Ï»ïáí (µÏ) »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý Ïáñ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ýí³½Ù³Ý Ï³Ù 
³×Ç å³ñ½»óí³Í ëó»Ý³ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 
 
 2013Ã.  2012Ã. 

 

Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù 
íÝ³ë 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ê»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³É 
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù 
íÝ³ë 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ê»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³É 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

100 µÏ ½áõ·³Ñ»é Ýí³½áõÙ -   164,215  -   96,262  

100 µÏ ½áõ·³Ñ»é ³× -   (164,215)   -   (96,262)  
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(ii)  ²ñï³ñÅáõÛÃÇ éÇëÏ 
 
´³ÝÏÝ áõÝÇ ÙÇ ß³ñù ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ:  
 
²ñï³ñÅáõÛÃÇ éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó ëï³óíáÕ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ ï³ï³ÝÙ³Ý éÇëÏÝ ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ 
÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:   
 
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÝ Áëï ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
 
 ²ØÜ  ¹áÉ³ñ  ºíñá  ²ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃ  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ÎîÆìÜºð        

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó 
Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ         45,299,786          12,694,235                 1,499,116    59,493,137 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ           859,582                          -                               -     859,582 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ           2,365,962     11,191                        9,330    2,386,483 
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ              469,070  

 

                      -  

 

                            -  

 

469,070 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 132,737,530  3,117,711                           -     135,855,241 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ           1,863,642                345,849                                -    2,209,491 
²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ        2,951,861      6,014,954                               -   8,966,815 
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ         1,446,332            27,700                   289,810   1,763,842 
²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ             784,542                 7,812    28,865    821,219 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 188,778,307  22,219,452  1,827,121      212,824,880 

        

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð        

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ     13,187,106             6,078,460                            -     19,265,566 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ 
³í³Ý¹Ý»ñ     122,949,027           16,309,503                1,901,936   141,160,466 
êïáñ³¹³ëí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ 4,967,435  -  -  4,967,435 

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ       47,977,236                         -                               -     47,977,236 

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ          382,832                  44,857                     67,877   495,566 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 189,463,636  22,432,820  1,969,813   213,866,269 

¼áõï ¹ÇñùÁ       (685,329)     (213,368)       (142,692)      (1,041,389) 
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êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÝ Áëï ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
 

 ²ØÜ  ¹áÉ³ñ  ºíñá  ²ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃ  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ÎîÆìÜºð        

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó 
Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 

26,805,367          4,594,098                  1,027,499            32,426,964  

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ (³é³Ýó ³ñ³ï³ñÅáõÛÃáí 
³ñ³ï³Ñ³Ûïí³Í ³Í³ÝóÛ³É 
·áñÍÇùÝ»ñÇ) 

                  
1,444    

                          
-      

                              
-     

                  
1,444  

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 

10,733,688                            -                                 -              10,733,688 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ       109,162,604              1,630,538                                -           110,793,142  

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 

         2,586,641                 120,372                                -                2,707,013  

²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 

          5,976,590             3,723,894                               -               9,700,484  

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ              621,075                   16,079                         6,376                 643,530  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ      155,887,409          10,084,981                1,033,875          167,006,265  

        

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð        

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ          11,729,005             3,738,861   -           15,467,866  

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ 
³í³Ý¹Ý»ñ 

         
93,584,084   

           
8,949,471   

               
1,321,039   

       
103,854,594  

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ         47,397,350                          -                                 -              47,397,350  

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ              929,570                   42,725                       68,897              1,041,192  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ      153,640,009         12,731,057                1,389,936         167,761,002 

¼áõï ¹ÇñùÁ  2,247,400         (2,646,076)                (356,061)   (754,737) 

èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí 
å³ÑíáÕ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ 
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ (2,661,200)  2,661,200  -  - 

¼áõï ¹ÇñùÁ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý 
Ýå³ï³Ïáí å³ÑíáÕ ³Í³ÝóÛ³É 
·áñÍÇùÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá         (413,800)           15,124           (356,061)          (754,737) 

 

2013Ã. ¨ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ³ñÅ¨áñáõÙÁ Ñ»ï¨Û³É 
³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³í»É³óÝ»ñ (ÏÝí³½»óÝ»ñ) ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ ¨ 
ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ã³÷áí: ²Ûë í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ 
Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ½áõï ÑÇÙáõÝùáíª ³é³Ýó Ñ³ñÏ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ ¨ ÑÇÙÝí³Í ¿ 
³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ´³ÝÏÁ ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ 
áñå»ë ÑÝ³ñ³íáñ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³ÝÏ³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ: ì»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ 
ÙÛáõë µáÉáñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, ÏÙÝ³Ý ³Ý÷á÷áË: 
 

 2013Ã.  2012Ã. 

 
Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë                   

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë                   

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ÐÐ ¹ñ³ÙÇ 10% ³ñÅ¨áñáõÙ ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ                          68,533   41,380 

ÐÐ ¹ñ³ÙÇ 10% ³ñÅ¨áñáõÙ »íñáÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ                    21,337  (1,512) 
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2013Ã. ¨ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ 
í»ñáÝßÛ³É ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏáõÝ»Ý³ñ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ³éáõÙáí ÝáõÛÝª ë³Ï³ÛÝ 
Ñ³Ï³é³Ï ³½¹»óáõÃÛáõÝ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ íñ³ª å³ÛÙ³Ýáí, áñ ÙÛáõë µáÉáñ 
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ ÏÙÝ³Ý ³Ý÷á÷áË:   
 

(·) ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ 
 
ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÝ³ë Ïñ»Éáõ éÇëÏÝ ¿, »ñµ ÷áË³éáõÝ Ï³Ù 
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÝ Ç íÇ×³ÏÇ ãÇ ÉÇÝáõÙ Ï³ï³ñ»É Çñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ´³ÝÏÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ´³ÝÏÁ Ùß³Ï»É ¿ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ (Ã»° 
×³Ý³ãí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ Ã»° ã×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ) Ï³é³í³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ý»ñ³éÛ³É åáñïý»ÉÇ 
Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ óáõóáõÙÝ»ñÁ ¨ ì³ñÏ³ÛÇÝ 
ÏáÙÇï»Ç áõ èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ëï»ÕÍáõÙÁ, áñáÝù ³ÏïÇíáñ»Ý í»ñ³ÑëÏáõÙ 
»Ý í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ: ´³ÝÏÇ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ 
Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:    
 
ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ª 
 
• í³ñÏ³ÛÇÝ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ¨ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ, 
• í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ¨ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ) í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý 

·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, 
• ·ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, 
• í³ñÏ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, 
• í³ñÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ í³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨ ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç 

ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ:   
 
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÁ å³ïñ³ëïíáõÙ »Ý 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï ³ßË³ïáÕ Ù»Ý»ç»ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¨ ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý ì³ñÏ³íáñÙ³Ý 
µ³ÅÇÝ, áñÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ´³ÝÏÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó í³ñÏ»ñÇ åáñïý»ÉÇ 
Ñ³Ù³ñ: ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ íñ³: ²ÛÝáõÑ»ï¨, í³ñÏÇ ¹ÇÙáõÙÁ 
¨ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ ³ÝóÝáõÙ »Ý ³ÝÏ³Ë áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý 
Ï»ÝïñáÝÇ ÏáÕÙÇó, áñÁ ï³ÉÇë ¿ »ñÏñáñ¹ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁª ëïáõ·»Éáí 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: ì³ñÏ³ÛÇÝ 
ÏáÙÇï»Ý ëïáõ·áõÙ ¿ í³ñÏÇ ¹ÇÙáõÙÁ ì³ñÏ³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
ÝÛáõÃ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: Ü³Ëù³Ý ì³ñÏ³ÛÇÝ ÏáÙÇï»Ç í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ, ³é³ÝÓÇÝ 
·áñÍ³ñùÝ»ñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ý Ý³¨ Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇóª Ï³Ëí³Í 
éÇëÏ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: 
 
´³ÝÏÁ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ í³ñÏ»ñÇ íÇ×³ÏÁ ¨ Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ Çñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ç ³Ù»Ý³í»ñçÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 
í³ñÏ³éáõÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í Ï³Ù ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ³ÛÉ Ï»ñå Ó»éù µ»ñí³Í  
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ÝÑ³ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ í³ñÏÇ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÝ 
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ý ²ÝÑ³ïÝ»ñÇ í³ñÏ³íáñÙ³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: 
 
´³óÇ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó, áÕç í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ 
¿ èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ÏáÕÙÇóª í³ñÏ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý 
éÇëÏ»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:     
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´³ÝÏÇ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ áñå»ë Ï³ÝáÝ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙª ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñáõÙ ¨ ã×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ 
Ñ³ßí³ÝóáõÙÝ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ åáï»ÝóÇ³É í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý íñ³: 
 

êïáր¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý 
³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ:  
 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ÎîÆìÜºð    

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ             87,860,064   51,068,575 

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ             
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ  888,066   1,444 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 9,239,018            5,674,923 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ        3,106,483          11,478,687 

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ        8,441,159   968,852 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ         169,861,420   141,419,180 

²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ   8,966,815   9,700,484 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 2,696,869  3,050,756 

ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 3,575,063   1,692,447 

ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 4,247,066  7,325,533 

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 902,749   1,736,921 

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á 299,784,772  234,117,802 

 

àñå»ë Ï³ÝáÝ ·ñ³í ãÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Íáí 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ Ï³ï³ñ³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, µ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ å³ÑíáõÙ »Ý 
áñå»ë Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÷áË³éáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ë:        
 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·ñ³íÇ ¨ ³Û¹ í³ñÏ»ñÇ ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ 
Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 17-áõÙ:  
 

â×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ 
³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ               
32-áõÙ:  
 

2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ 68,814,293 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí 
ÙÝ³óáñ¹Á ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ 10%-Á (2012Ã-ÇÝ ÐÐ Î´-áõÙ 
å³ÑíáÕ ÙÝ³óáñ¹Á Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 42,848,030 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù):   
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ÝóáõÙ 
 
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝùª  
 

• Ñ³ßí³ÝóíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ï³Ù 
• Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ 

Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ÝÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³é³ñÏ³ª 
³ÝÏ³Ë ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, Ã» ³ñ¹Ûáù ³Û¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ñ³ßí³ÝóíáõÙ 
»Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, Ã»ª áã:  
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ÜÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ³Í³ÝóÛ³É ùÉÇñÇÝ·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ,  Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
·ÉË³íáñ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ` áñå»ë ÷áË³éáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ·ÉË³íáñ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ: ÜÙ³Ý³ïÇå ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ« 
í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ, Ñ³Ï³¹³ñÓ í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ¨ 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ` áñå»ë ÷áË³éáõÃÛ³Ý ëï³óÙ³Ý ¨ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ: ²ÛÝåÇëÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý í³ñÏ»ñÁ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñÁ, ã»Ý µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ëïáñ¨ 
Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ Ñ³ßí³ÝóíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ: 
 
´³ÝÏÁ ëï³ÝáõÙ ¨ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ·ñ³í ßáõÏ³ÛáõÙ ßñç³Ý³éíáÕ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ï»ëùáí í³×³éùÇ ¨ 
Ñ»ï·ÝÙ³Ý, Ñ³Ï³¹³ñÓ í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí:  
 
ÜÙ³Ý ·ñ³íÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáõÙ »Ý ïíÛ³É áÉáñïáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ëï³Ý¹³ñï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, 
áñ áñå»ë ·ñ³í ëï³óí³Í/ïñ³Ù³¹ñí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ·ñ³í³¹ñí»É Ï³Ù í³×³éí»É ·áñÍ³ñùÇ 
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ í»ñ³¹³ñÓí»Ý ÙÇÝã¨ ·áñÍ³ñùÇ ³í³ñïÁ: ²Ûë 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇÝ Çñ³íáõÝù »Ý ï³ÉÇë Ý³¨ ¹³¹³ñ»óÝ»É 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍ³ñùÁª å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇ ÏáÕÙÇó ·ñ³í ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ³ÝÏ³ñáÕáõÃÛ³Ý 
å³ï×³éáí:       
 
ì»ñÁ Ýßí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ã»Ý µ³í³ñ³ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 
Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ: ä³ï×³éÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³Ûë å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ï³ÉÇë »Ý ×³Ý³ãí³Í 
·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ñ³ßí³Ýó»Éáõ Çñ³íáõÝù, áñÝ Çñ³·áñÍ»ÉÇ ¿ ÙÇ³ÛÝ ´³ÝÏÇ Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÇ 
ÏáÕÙÇó å³ñï³Ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý« ³Ýí×³ñáõÝ³Ï ¹³éÝ³Éáõ Ï³Ù ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
´³óÇ ³Û¹, ´³ÝÏÁ ¨ í»ñçÇÝÇë å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ ãáõÝ»Ý Ñ³ßí³ñÏÁ ½áõï ÑÇÙáõÝùáí 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ï³Ù ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ÏïÇíÝ Çñ³óÝ»Éáõ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ: 
 
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³, Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í 
Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:  

 
Ñ³½. ¹ñ³Ù           

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ/    

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ï»ë³ÏÝ»ñ  

Ö³Ý³ãí³Í 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ÏïÇíÇ/    
å³ñï³íá-

ñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ë³éÝ 

·áõÙ³ñ  

üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

Ñ³ßí³Ýóí³Í 
×³Ý³ãí³Í 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý     
å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý/ 

³ÏïÇïÇ                   
Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ  

 

üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ/    

å³ñï³íáñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõï 

·áõÙ³ñ 

 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ 
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 
ãÑ³ßí³Ýóí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñ   

  
üÇÝ. 

·áñÍÇùÝ»ñ  

àñå»ë                 
·ñ³í 

ëï³óí³Í 
¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñ  

¼áõï 
·áõÙ³ñ 

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ  8,441,159  -  8,441,159  (8,098,541)  -   342,618 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ 

 
8,441,159  -  8,441,159  (8,098,541)  -   342,618 

Ð»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 

 
(16,013,140)  -  (16,013,140)  10,021,745  -   (5,991,395) 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

 
(16,013,140)  -  (16,013,140)  10,021,745  -   (5,991,395) 
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êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³, Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í 
Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ:  
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù           

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ/    

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ï»ë³ÏÝ»ñ  

Ö³Ý³ãí³Í 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ÏïÇíÇ/    
å³ñï³íá-

ñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ë³éÝ 

·áõÙ³ñ  

üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

Ñ³ßí³Ýóí³Í 
×³Ý³ãí³Í 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý     
³ÏïÇïÇ/ 

å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ 

 

üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ/    

å³ñï³íáñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõï 

·áõÙ³ñ 

 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ 
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 
ãÑ³ßí³Ýóí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñ   

  
üÇÝ. 

·áñÍÇùÝ»ñ  

àñå»ë                 
·ñ³í 

ëï³óí³Í 
¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñ  

¼áõï 
·áõÙ³ñ 

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ  968,852  -  968,852  (968,852)  -   -  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ 

 
968,852  -  968,852  (968,852)  -   -  

 
ì»ñÁ Ýßí³Í ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ µ³ó³Ñ³Ûïí³Íª ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ ¨ ½áõï 
·áõÙ³ñÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ: 

 
(¹)  Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ 

 

Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ ´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë, áñáÝù Ù³ñíáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³Ù Ù»Ï ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ÙÇçáóáí: ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨/Ï³Ù í»ñ³ÑëÏíáÕ 
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ¿³Ï³Ý ·áñÍáÝ: 
²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ 
ëáíáñ³Ï³Ý ã¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Çñ³Ï³Ý³óíáÕ 
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ï³ñ³µÝáõÛÃáõÃÛ³Ùµ ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ³ÝáñáßáõÃÛ³Ùµ: ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë µ³ñÓñ³óÝ»É ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ Ù»Í³óÝ»É 
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ:    
 
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ ³å³Ñáí»É µáÉáñ 
³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáóÝ»ñÁ` ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ: ´³ÝÏÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ 
Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó: 
 
´³ÝÏÁ Ó·ïáõÙ ¿ ³ÏïÇíáñ»Ý å³Ñå³Ý»É ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í ¨ Ï³ÛáõÝ 
Ï³éáõóí³ÍùÁ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñÇó ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
ëï³óí³Í »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï áõ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï í³ñÏ»ñÁ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ¨ 
³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñÁ: ÆÝãå»ë Ý³¨ ´³ÝÏÁ Ó·ïáõÙ ¿ ³å³Ñáí»É µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
µ³½Ù³½³Ý»óí³Í åáñïý»Éª Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ ³ñ³· áõ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ 
µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:  
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Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ª 
 

• ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ Áëï ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ¨ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ, ³Ûë Ñáëù»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³Ñ³ÝçíáÕ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¹Çï³ñÏáõÙ,  

• ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ µ³½Ù³½³Ý»óí³Í Ï³éáõóí³ÍùÇ å³Ñå³ÝáõÙ,  
• å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ¨ Ï³éáõóí³ÍùÇ Ï³é³í³ñáõÙ,  
• å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ í³ñáõÙ, 
• µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ å³Ñå³ÝáõÙ, áñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ 

Çñ³óÝ»É áñå»ë ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñÑáëùÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý Ï³Ù 
Ýí³½Ù³Ý ¹»åùáõÙ,  

• Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ,  
• ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ ëï³ÝÓÝ³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ 
³å³ÑáíáõÙ:  

 

²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÇÝÁ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇó ëï³ÝáõÙ ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ áõ ³å³·³ÛáõÙ 
åÉ³Ý³íáñíáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ 
Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ²ÛÝáõÑ»ï¨, ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÇÝÁ Ó¨³íáñáõÙ ¿ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý åáñïý»É, áñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Çñ³óí»ÉÇ 
³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇó, µ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇó áõ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ ³ÛÉ ÙÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇóª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ³å³Ñáí»É 
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³Ï: 
 
²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÇÝÁ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ 
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¹Çñù»ñÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ï³ÝáÝ³íáñ ëÃñ»ë-Ã»ëï»ñ ßáõÏ³ÛÇ 
ëáíáñ³Ï³Ý áõ ³ñï³ëáíáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝáÕ ï³ñµ»ñ ëó»Ý³ñÝ»ñÇ 
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: êáíáñ³Ï³Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¹Çñù»ñÇ 
í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý í»ñ³¹³ë Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ 
ß³µ³Ã³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí: ´³ÝÏÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É 
áñáßáõÙÝ»ñÁ Ï³Û³óíáõÙ »Ý ²äÎÎ-Ç ÏáÕÙÇó ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó: 
 
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ í³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ã½»Õãí³Í Ñáëù»ñÁª Áëï å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³é³í»É í³Õ Ù³ñÙ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÇ: ²ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ý»ñÑáëùÇ ¨ ³ñï³ÑáëùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
ã½»Õãí³Í Ñáëù»ñÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù í³ñÏ³íáñÙ³Ý 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí:   
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êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 

 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

òå³Ñ³Ýç ¨ 
ÙÇÝã¨                       

1 ³ÙÇë  
1-Çó               

3 ³ÙÇë  
3-Çó                     

6 ³ÙÇë  
6-Çó             

12 ³ÙÇë  
²í»ÉÇ ù³Ý                

1 ï³ñÇ  

 (Ü»ñÑáëùÇ)  
³ñï³ÑáëùÇ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
Ñ³Ù³Ë³éÝ 

·áõÙ³ñ  
Ð³ßí»Ïßé. 

³ñÅ»ù 
àã ³Í³ÝóÛ³É 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

             

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ  

               
2,241,755    

       
1,105,033    

         
812,583    

             
1,264,909    

         
19,662,354      25,086,634  

               
22,935,230 

Ð»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 16,013,140  -  -  -  -  16,013,140  16,013,140 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ 
ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ 
³í³Ý¹Ý»ñ 

               
92,209,579    

      
12,565,952    

     
28,863,859    

            
31,886,683    

              
5,646,850   

        
171,172,923   

             
169,942,151  

êïáñ³¹³ëí³Í 
÷áË³éáõÃÛáõÝ -  147,680  -  161,892  6,285,573  6,595,145  4,967,435 
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ                  -       1,983,444     5,202,564     6,499,661    53,811,478  67,497,147  59,367,736  
²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ       1,411,558        654,177           19,100   -  -  2,084,835       2,084,835  
²Í³ÝóÛ³É 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ              

  - Ü»ñÑáëù -  -  -  -  (58,685)  (58,685)  (58,685) 

  - ²ñï³Ñáëù -  2,844  -  -  290,001  292,845  292,845  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 111,876,032  16,459,130  34,898,106  39,813,145  85,637,571  288,683,984  275,544,687 

ì³ñÏ³íáñÙ³Ý 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ. 

               
20,224,113  -  -  -  -                 20,224,113  20,224,113 

 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ 
2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 

 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

òå³Ñ³Ýç ¨ 
ÙÇÝã¨                       

1 ³ÙÇë  
1-Çó               

3 ³ÙÇë  
3-Çó                     

6 ³ÙÇë  
6-Çó             

12 ³ÙÇë  
²í»ÉÇ ù³Ý                

1 ï³ñÇ  

 (Ü»ñÑáëùÇ)  
³ñï³ÑáëùÇ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
Ñ³Ù³Ë³éÝ 

·áõÙ³ñ  
Ð³ßí»Ïßé. 

³ñÅ»ù 
àã ³Í³ÝóÛ³É 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ              
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ           673,356   1,082,019     17,430,040  

        
702,804   

      
4,393,912        24,282,131   

     
23,218,961  

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ 
ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ 
³í³Ý¹Ý»ñ     58,541,334   17,663,416      24,735,965   

   
25,904,840   

      
2,052,446      128,898,001  

   
126,301,847  

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ -    2,101,247       2,483,492       4,042,584     54,723,675   63,350,998     55,426,057 
²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ          721,185        418,953     1,104,711   -      214,165   2,459,014  2,459,014 
²Í³ÝóÛ³É 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ              

  - Ü»ñÑáëù -  (2,661,200)  -  -  (15,052)   (2,676,252)   (2,676,252) 
  - ²ñï³Ñáëù -  2,668,112  -  -  364,624  3,032,736  3,032,736 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 59,935,875  21,272,547  45,754,208  30,650,228  61,733,770  219,346,628  207,762,363 
ì³ñÏ³íáñÙ³Ý 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ. 19,151,914  -  -  -  -  19,151,914  19,151,914 
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ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³ÝÑ³ïÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ »Éù³·ñ»É Çñ»Ýó 
Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÁª ¹»åù»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝáõÙ ÏáñóÝ»Éáí Ñ³ßí»·ñí³Í 
ïáÏáëÝ»ñÁ: ²Ûë ³í³Ý¹Ý»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý Áëï Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ: êïáñ¨ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³Ûë ³í³Ý¹Ý»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÝ»ñÁª Áëï Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ 
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:  
 
• ÙÇÝã¨ 1 ³ÙÇë. 8,458,025 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2012Ã-ÇÝª 4,055,641 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) 
• 1-Çó 3 ³ÙÇë. 10,370,349 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2012Ã-ÇÝª 6,325,664 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) 
• 3-Çó 6 ³ÙÇë. 17,004,347 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2012Ã-ÇÝª 12,217,363 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) 
• 6-Çó 12 ³ÙÇë. 25,522,758 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2012Ã-ÇÝª 21,812,898 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) 
• ³í»ÉÇ ù³Ý 1 ï³ñÇ. 5,037,466 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2012Ã-ÇÝª 1,441,308 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) 
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êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í 
·áõÙ³ñÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ Áëï ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Ù³ñÙ³Ý ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ:  
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
òå³Ñ³Ýç ¨ 

ÙÇÝã¨ 1 ³ÙÇë  1-Çó 3 ³ÙÇë  3-Çó 12 ³ÙÇë  1-Çó 5 ï³ñÇ  
²í»ÉÇ ù³Ý                     

5 ï³ñÇ  ²ÝÅ³ÙÏ»ï  
 

Ä³ÙÏ»ï³Ýó  
 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
²ÎîÆìÜºð                
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 98,815,692   -   -   -   -    -      -  98,815,692 
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ  -  -  888,066  -  -  -  -  888,066 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 42,243  106,389  1,801,623  6,356,223  932,540  102,467                      -     9,341,485 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 2,030,799  -  -  -  -  1,075,684  -  3,106,483 
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 8,080,261  360,898  -  -  -  -  -  8,441,159 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 6,401,003  10,109,963  36,303,922  102,733,454  12,935,552                       -     1,377,526  169,861,420 
²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 72,350                   -     702,577  8,191,888                      -                            -                              -     8,966,815 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 135,938  240,776  770,735  1,549,420                      -     

                          
-                              -     2,696,869 

ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 1,631,194  1,629,953  313,916  -  -  -  -  3,575,063 
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 37,319  99,086  1,391,178  2,633,869  85,614                         -                              -     4,247,066 
ì³×³éùÇ Ýå³ï³Ïáí å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ -  -  254,192  -  -  -  -            254,192  
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ -  -  -  -  -  2,894,285  -  2,894,285 
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 940,253  319,807  344,975  53,718                       -     300,748                           -     1,959,501 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 118,187,052   12,866,872   42,771,184   121,518,572   13,953,706   4,373,184   1,377,526   315,048,096 
ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð                
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ -  2,844  -  231,316  -  -  -  234,160 
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ   2,187,359  1,190,280  2,038,730  13,842,849  3,676,012                         -                              -     22,935,230 
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 16,013,140                       -                          -                         -                        -     -  -  16,013,140 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 92,172,932  12,460,362  59,844,856  5,373,162  90,839                         -                              -     169,942,151 
êïáñ³¹³ëí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ -  99,755  -  -  4,867,680  -  -  4,967,435 
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ                              -     1,969,248  11,313,648  40,722,071  5,362,769                         -                           -     59,367,736 
ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ -  -  502,824  -  -  -                -    502,824 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ -  -  -  -  -  166,410  -  166,410 
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,540,000  654,177  19,100                       -                          -                            -                              -     2,213,277 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 111,913,431   16,376,666   73,719,158   60,169,398   13,997,300   166,410   -   276,342,363 

¼áõï ¹ÇñùÁ 6,273,621   (3,509,794)         (30,947,974)   61,349,174   (43,594)   4,206,774   1,377,526   38,705,733 
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êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í 
·áõÙ³ñÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ Áëï ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Ù³ñÙ³Ý ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ:  
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
òå³Ñ³Ýç ¨ 

ÙÇÝã¨ 1 ³ÙÇë  1-Çó 3 ³ÙÇë  3-Çó 12 ³ÙÇë  1-Çó 5 ï³ñÇ  
²í»ÉÇ ù³Ý                     

5 ï³ñÇ  ²ÝÅ³ÙÏ»ï  
 

Ä³ÙÏ»ï³Ýó  
 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
²ÎîÆìÜºð                
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 57,567,215   -   -   -   -    -      -  57,567,215 
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ  -  1,444   -   -   -    -      -  1,444 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ                   56,133             53,512              502,697          4,659,094          403,487             96,694   -        5,771,617  
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 3,159      3,244,233           7,341,938   -     -          889,357    -      11,478,687 
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 968,852  -     -                   -                      -      -                    -  968,852 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ              3,741,121      10,410,893         32,988,256        84,631,686    9,523,056   -     124,168    141,419,180  
²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 434,384  128,946  6,057,614  3,079,540  -  -  -       9,700,484 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 117,634        205,087   

              
936,478         1,791,557   -  -   -     3,050,756 

ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 383,482  575,176  733,789  -  -  -  -  1,692,447 
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 36,222  2,907,979  647,748  3,527,295  206,289  -  -  7,325,533 
ì³×³éùÇ Ýå³ï³Ïáí å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ -  -  853,782  -  -  -  -  853,782 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ  -   -   -   -   -   2,521,641    -      2,521,641 
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ               626,171        1,565,594    256,941       39,620                  -      213,815       -      2,702,141 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 63,934,373  19,092,864  50,319,243  97,728,792  10,132,832   3,721,507  124,168  245,053,779 
ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð                
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ -  6,912  -  349,572   -       -     -  356,484 
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ          563,064         862,805      17,758,698   3,928,794   105,600    -       -     23,218,961 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ            58,508,993      17,461,103         48,583,929   1,663,614            84,208     -       -     126,301,847  
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ               -        2,097,105   6,271,196       43,250,960       3,806,796     -      -     55,426,057 
ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ                            -     -  307,966                           -      -             -                   -     307,966 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ -  -  -  -  -  49,676      -  49,676     
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ              840,474            460,729           1,104,711             214,164                  -    -                     -            2,620,078 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 59,912,531  20,888,654  74,026,500  49,407,104  3,996,604   49,676                     -     208,281,069 

¼áõï ¹ÇñùÁ 4,021,842  (1,795,790)  (23,707,257)  48,321,688  6,136,228   3,671,831  124,168   36,772,710 
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Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ óå³Ñ³Ýç å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ ¿: ²Ûë Ýå³ï³Ïáí Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, Ýáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñÁ, ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý, ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó 
ÃáÕ³ñÏí³Í å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ¨ ³ÛÉ Ïáñåáñ³ïÇí å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ,  
áñáÝó Ñ³Ù³ñ ·áñÍáõÙ ¿ ³ÏïÇí ¨ Çñ³óí»ÉÇ ßáõÏ³, áñáÝù ·ñ³í³¹ñí³Í ã»Ý Ï³Ù áñáÝó 
û·ï³·áñÍáõÙÝ ³ÛÉ Ï»ñå ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ã¿: òå³Ñ³Ýç å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ý»ñ³éáõÙ »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñÁ ¨ óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
Áëï å³Ñ³ÝçÇ Ù³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 
Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ óå³Ñ³Ýç å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ  
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: 
 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ (³áõ¹Çï ã³Ýó³Í) 171%   150% 

ØÇçÇÝÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (³áõ¹Çï ã³Ýó³Í) 171%  145% 
 

ì»ñÁ Ýßí³Í Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ý³¨ ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³ã³÷Ç Ñ»ï Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
 

 

31 Î³åÇï³ÉÇ Ï³é³í³ñáõÙ 
 
´³ÝÏÇ Ï³åÇï³ÉÇ ã³÷Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¨ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó:   
 
´³ÝÏÁ áñå»ë Ï³åÇï³É ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ï»Õ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áñå»ë µ³ÕÏ³óáõóÇã ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ: ÐÐ Î´-Ç 
ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³åÇï³ÉÇ Ý»ñÏ³ÛÇë å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, áñáÝù ÑÇÙÝí³Í »Ý 
´³½»ÉÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ íñ³, µ³ÝÏ»ñÁ å»ïù ¿ ³å³Ñáí»Ý, áñå»ë½Ç 
Ï³åÇï³ÉÇ ¨ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ (§Ï³åÇï³ÉÇ 
Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³ïÇí¦) µ³ñÓñ ÉÇÝÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó: 
2013Ã. ¨ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ 
Ï³½ÙáõÙ ¿ 12%: 2013Ã. ¨ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÇ Ï³åÇï³ÉÇ 
Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ:  
 
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ÐÐ Î´-Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 
Ñ³ßí³ñÏí³Í Ï³åÇï³ÉÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:   
 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

 ²áõ¹Çï ã³Ýó³Í  ²áõ¹Çï ã³Ýó³Í 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É    
´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É         25,447,680   25,447,360 

¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï 28,571   28,571 

¶ÉË³íáñ å³Ñáõëï              3,817,146   3,445,309 

âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ 7,733,315  6,554,483 

Üí³½»óáõÙÝ»ñ (1,416,396)  (1,049,844) 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É 35,610,316  34,425,879 
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2013Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

2012Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

 ²áõ¹Çï ã³Ýó³Í  ²áõ¹Çï ã³Ýó³Í 

Èñ³óáõóÇã Ï³åÇï³É    
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï 417,522  42,007 

êïáñ³¹³ëí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ (Ù³Ûñ ·áõÙ³ñ) 4,867,680  - 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Éñ³óáõóÇã Ï³åÇï³É 5,285,202  42,007 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³É 40,895,518  34,467,886 

    
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ         279,714,776  244,674,695 

    
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ    ïáÏáë³ÛÇÝ 
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ                                                                       
(ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ)   14.6%  14.1% 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ¨ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
ïáÏáë³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ                                               
(ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ)    12.7%  14.1% 

 
èÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý éÇëÏ»ñÇ ÏßéÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ 
ÙÇçáóáí, áñáÝù ¹³ë³Ï³ñ·í³Í »Ý Áëï µÝáõÛÃÇ ¨ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÏïÇíÇ 
áõ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇ Ñ»ï Ï³åí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ éÇëÏ»ñÇ 
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ó³ÝÏ³ó³Í ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ·ñ³í Ï³Ù »ñ³ßËÇù:     
ÜÙ³Ý³ïÇå Ùáï»óáõÙ ¿ ÏÇñ³éíáõÙ ã×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª áñáß³ÏÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñáíª ÑÝ³ñ³íáñ íÝ³ëÇ ³é³í»É 
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý µÝáõÛÃÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 
 
 

32 ä³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
´³ÝÏÁ áõÝÇ í³ñÏ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Ûë  
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Ñ³ëï³ïí³Í í³ñÏ»ñÇ, 
í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ ¨ ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñÇ ·Íáí 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ:  
 

´³ÝÏÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ` Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÝ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ý¹»å »ñ³ßË³íáñ»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí: ²Ûë å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÝ áõÝ»Ý ýÇùëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñª ëáíáñ³µ³ñ ÙÇÝã¨ ÑÇÝ· 
ï³ñÇ: ´³ÝÏÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ Ý³¨ »ñ³ßËÇùÝ»ñª ·áñÍ»Éáí áñå»ë ·áñÍ³Ï³É ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ 
÷áË³éáõÃÛ³Ý ¨ í³ñÏ³íáñÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñáõÙ:  
 

ì³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ 
³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ´³ÝÏÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÝáõÛÝ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ, áñáÝù ·áñÍáõÙ »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ í³ñÏ»ñ 
ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇë:    
 

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý í³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ·áõÙ³ñÝ»ñÝ Áëï ¹³ë»ñÇ: ²ÕÛáõë³ÏáõÙ ³ñï³óáÉí³Í í³ñÏ³íáñÙ³Ý 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ý, áñ ·áõÙ³ñÝ»ñÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ 
ïñ³Ù³¹ñí³Í »Ý: ²ÕÛáõë³ÏáõÙ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ³ñï³óáÉí³Í 
·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ³é³í»É³·áõÛÝ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý íÝ³ëÁ, áñÁ Ï·ñ³ÝóíÇ 
Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, »Ã» å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ ãÇñ³Ï³Ý³óÝ»Ý 
ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  
 



§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³  

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
 
 

70 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ·áõÙ³ñ    

ºñ³ßËÇùÝ»ñ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ  7,485,946   10,783,208 

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 6,634,532  4,955,015 

ì³ñÏ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 4,757,613  2,389,847 

âû·ï³·áñÍí³Í ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñ 1,346,022  1,023,844 

 20,224,113   19,151,914 

 
ì»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñÙ³Ý 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³¹Çñ ã¿, áñ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Íáí ³å³·³ å³Ñ³ÝçÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ ³Ûë í³ñÏ³íáñÙ³Ý 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÅÁ ÏáñóÝ»É Ï³Ù ¹³¹³ñ»É ·áñÍ»É ÙÇÝã¨ 
í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ:   
 
2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë í³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
1,082,280 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (2012Ã-ÇÝª 2,942,126 Ñ³½³ñ 
¹ñ³Ù) í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý Ù»Ï Ñ³×³Ëáñ¹Ç (2012Ã-ÇÝª Ù»Ï Ñ³×³Ëáñ¹Ç): ²Ûë 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ´³ÝÏÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ¿³Ï³Ý í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ:  
 
 

33 ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 
 

(³) ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ, áñï»Õ ´³ÝÏÁ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë í³ñÓ³Ï³É 
 

¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ã»ÕÛ³É ãÑ³Ûï³ñ³ñíáÕ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý 
·Íáí í×³ñÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý. 
 

 
2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÇÝã¨ Ù»Ï ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí              717,983                       637,433  

Ø»ÏÇó ÑÇÝ· ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí           1,958,817     1,426,952 

²í»ÉÇ ù³Ý ÑÇÝ· ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí              487,994                       742,555  

         3,164,794     2,806,940  

 
´³ÝÏÁ í³ñÓ³Ï³ÉáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù ï³ñ³ÍùÝ»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí: ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ëáíáñ³µ³ñ 
Ï³½ÙáõÙ ¿ ÑÇÝ·Çó ï³ë ï³ñÇª ³Û¹ Å³ÙÏ»ïÇó Ñ»ïá í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ 
Ýáñ³óÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ: ì³ñÓ³í×³ñÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ µ³ñÓñ³óíáõÙ »Ý ï³ñ»Ï³Ý 
Ïïñí³Íùáíª ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¹ñáõÛùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇó áã Ù»ÏÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý í³ñÓ³í×³ñ ãÇ Ý»ñ³éáõÙ: 
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34 ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¹»åù»ñ 
 

(³) ²å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ 
 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ 
¿, ¨ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ß³ï ï»ë³ÏÝ»ñ, áñáÝù É³ÛÝáñ»Ý ï³ñ³Íí³Í »Ý ÙÛáõë 
»ñÏñÝ»ñáõÙ, ¹»é ã»Ý ÏÇñ³éíáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: ´³ÝÏÝ ³å³Ñáí³·ñí³Í ¿ ÙÇÝã¨ 5,683,556 
Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÇ ã³÷áíª ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï»ë³ÏÇ Ñ³Ù³ñ: 
²å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ Í³ÍÏáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ß»Ýù»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ÁÝ¹Ñ³ïÙ³Ý ¨ ·áõÛùÇÝ ³éÝãíáÕ »ññáñ¹ ÏáÕÙ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É ´³ÝÏÇ ·áõÛùÇ Ï³Ù ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í 
å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇó: 
 

(µ) ¸³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñ 
 
´Ý³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹»ë ·³É áñå»ë ¹³ï³Ï³Ý 
í³ñáõÛÃÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ûó»ñÇ ÏáÕÙ: Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ÝÙ³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ Ï³Ù 
Ñ³Ûó»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³óáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »Ã» ³Û¹åÇëÇù ÉÇÝ»Ý, ½·³ÉÇ 
µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ã»Ý áõÝ»Ý³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ï³Ù ³å³·³ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³:  
 

(·) Ð³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ýáñ ¿ ¨ µÝáñáßíáõÙ ¿ 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, å³ßïáÝ³Ï³Ý å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹³ï³í×ÇéÝ»ñÇ  Ñ³×³Ë³ÏÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝù Ñ³×³Ë Ñëï³Ï ã»Ý, Ñ³Ï³ë³Ï³Ý »Ý ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý 
å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ ï³ñµ»ñ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: Ð³ñÏ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý 
ëïáõ·Ù³Ý ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝù Çñ³í³ëáõ »Ý 
ÏÇñ³é»É ËÇëï ïáõÛÅ»ñ, ïáõ·³ÝùÝ»ñ ¨ ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñ: Ð³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý 
Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ Çñ³í³ëáõ ã»Ý ë³ÑÙ³Ý»É Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí 
Éñ³óáõóÇã å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ïáõÛÅ»ñ Ï³Ù ïáõ·³ÝùÝ»ñ, »Ã» Ë³ËïÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇó 
³Ýó»É ¿ »ñ»ù ï³ñÇ:    
 
²Ûë ÷³ëï»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ¿³Ï³Ý 
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ ³é³ç³óÝ»É: ´³ÝÏÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýáñ»Ý ¿ ·Ý³Ñ³ï»É Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ð³Û³ëï³ÝÇ  
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Çñ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, å³ßïáÝ³Ï³Ý 
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹³ï³í×ÇéÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É ³ÛÉ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¨ 
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ íñ³, »Ã» 
Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Ñ³çáÕíÇ ·áñÍ³¹ñ»É Çñ»Ýó Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:   
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35 ¶áñÍ³ñùÝ»ñ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï 
 

(³) ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ 
 
´³ÝÏÇ Ù³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ¿ §²Ù»ñÇ³ ¶ñáõå (êÇ-àõ³Û) ÈÇÙÇÃÇ¹¦-Á, áñÇÝ 
å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 100%-Á: ´³ÝÏÇ í»ñçÝ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕ ³ÝÓÝ 
¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ èáõµ»Ý ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ: 
 
´³ÝÏÇ Ù³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³½ÙáõÙ Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ: 
 

(µ) ¶áñÍ³ñùÝ»ñ îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï  
 

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ·Íáí Í³Ëë»ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ:  

 

 

2013Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

2012Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñ 516,257  608,448   

 
²Ûë ·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ 
³ÝÏ³ÝËÇÏ Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÁ: 
 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï 
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ ÙÇçÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
 
 

2013Ã. 
 Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
ïáÏáë³¹ñáõÛù, 

%  
2012Ã. 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
ïáÏáë³¹ñáõÛù, 

% 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ        

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
(Ñ³Ù³Ë³éÝ) 542,424  6.8%  472,529  6.3% 

ì³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³Ñáõëï (5,194)    (5,047)   

êï³óí³Í ³í³Ý¹Ý»ñ 1,372,753  7.9%  1,185,983  8.2% 

ºñ³ßËÇùÝ»ñ 47,979  0.0%  46,879  0.0% 

 
ì³ñÏ»ñÁ ¨ »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñí»É »Ý ÐÐ ¹ñ³Ùáí ¨ »ÝÃ³Ï³ »Ý Ù³ñÙ³Ý ÙÇÝã¨ 2023Ã.:  
 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï 
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ Ï³½ÙáõÙ ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ:  
 
 2013Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2012Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë    

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï 27,790  29,113 

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë          (100,303)              (86,845) 
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(·)    ¶áñÍ³ñùÝ»ñ ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï 
 

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 2013Ã. ß³ÑáõÛÃáõÙ 
Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³Û¹ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: 

 

 
Ø³Ûñ                     

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ  

Ø³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
³ÛÉ ¹áõëïñ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ  ²ÛÉ   

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  
ØÇçÇÝ 

ïáÏáë³¹ñ. %  Ñ³½. ¹ñ³Ù  
ØÇçÇÝ 

ïáÏáë³¹ñ.  %  Ñ³½. ¹ñ³Ù  
ØÇçÇÝ 

ïáÏáë³¹ñ.  %  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ                  
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ              

²ÎîÆìÜºð              

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ              

- Ø³Ûñ ·áõÙ³ñÇ ÙÝ³óáñ¹ -  -  -  -  29,150  10.4%  29,150 

- ²ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³Ñáõëï -  -  -  -  (273)    (273) 

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð              

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ              
 -  ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ 

óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñ 68,791  0.0%  408,822  0.0%  1,094,855  0.0%  1,572,468 
 - Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ -  -  584,636  3.4%  4,184,324  1.9%  4,768,960 
êïáñ³¹³ëí³Í 
÷áË³éáõÃÛáõÝ -  -  -  -  4,967,435  6.0%  4,967,435 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ                 
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 
ã×³Ý³ãí³Í ÙÇ³íáñÝ»ñ              

îñí³Í »ñ³ßËÇùÝ»ñ  -  -  -  -  82,466  0.0%  82,466 

Þ³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)              

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï -              3,870     243,068    246,938 

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë             (595)          (22,323)         (147,742)         (170,660) 
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñã³Ï³Ý 
Í³Ëë»ñ -          (18,080)       (225,699)          (243,779) 
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êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 2012Ã. ß³ÑáõÛÃáõÙ 
Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³Û¹ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: 
 

 
Ø³Ûñ                     

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ  

Ø³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
³ÛÉ ¹áõëïñ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ  ²ÛÉ   

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  
ØÇçÇÝ 

ïáÏáë³¹ñ. %  Ñ³½. ¹ñ³Ù  
ØÇçÇÝ 

ïáÏáë³¹ñ.  %  Ñ³½. ¹ñ³Ù  
ØÇçÇÝ 

ïáÏáë³¹ñ.  %  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ                  
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ              

²ÎîÆìÜºð              

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ              

- Ø³Ûñ ·áõÙ³ñÇ ÙÝ³óáñ¹ -  -  201,506  11.0%  2,801,052  11.5 %  3,002,558 

- ²ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³Ñáõëï -  -  (2,620)    (8,186)    (10,806) 

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð              

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ              
 -  ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ 

óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñ 431  0.0%  45,414  0.0%  1,571,886  0.0%  1,617,731 

 - Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ -  -  -    309,988  11.1%  309,988 

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ -  -  6,795  0.0%  50  0.0%  6,845 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ                 
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 
ã×³Ý³ãí³Í ÙÇ³íáñÝ»ñ              

îñí³Í »ñ³ßËÇùÝ»ñ  -  -  3,733  0.0%  93,744  0.0%  97,477 

Þ³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)              

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï -    922    161,614    162,536 

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë (1,685)    -    (46,643)    (48,328) 
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñã³Ï³Ý 
Í³Ëë»ñ -    (109,374)    (4,938)    (114,312) 
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36 üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ. Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ù ¨ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ 
 

(³) Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ ¨ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù 
 

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ¨ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 

 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²é¨ïñ³Ï³Ý 
Ýå³ï³ÏÝ. 

å³ÑíáÕ  

ØÇÝã¨ 
Ù³ñÙ³Ý 

Å³ÙÏ»ïÁ 
å³ÑíáÕ  

 
ì³ñÏ»ñ ¨ 

¹»µÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñ  

ì³×³éùÇ 
Ñ³Ù³ñ 

Ù³ïã»ÉÇ  

²ÙáñïÇ½³óí. 
³ñÅ»ùáí 

Ñ³ßí³éíáÕ                
³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñ                 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 

³ñÅ»ù  
Æñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ù 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ 
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ -  -  98,815,692  -  -        98,815,692    98,815,692  
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ 888,066  -  -  -  -      888,066        888,066 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ -  -  -  9,239,018  -  9,239,018  9,239,018 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ -  -        3,106,483   -  -         3,106,483   3,106,483  
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ -  -       8,441,159   -  -      8,441,159      8,441,159  
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 

             

 Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ -  - 

 
138,588,254  -  -  138,588,254  138,588,254 

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ -  - 

 
31,273,166  -  -  31,273,166  31,273,166 

²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 

-  -     8,966,815   -  -          8,966,815   
     

8,966,815  
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ -  -       2,696,869  -  -         2,696,869  

      
2,696,869 

ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ -  -  3,575,063  -  -  3,575,063  3,575,063 
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ 
å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ -  4,247,066  -  -  -  4,247,066  4,247,066 
²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ -  -  902,749   -  -  902,749  902,749 

 888,066  4,247,066  296,366,250  9,239,018  -  310,740,400  310,740,400 

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ 234,160  - 

 

-  -  -             234,160         234,160 

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ   -  - 

 
-  -     22,935,230   22,935,230    22,935,230 

Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 
·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ -  - 

 
-  -  16,013,140        16,013,140  

    
16,013,140 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ -  - 

 
-  -      169,942,151   

     
169,942,151   

   
169,942,151  

êïáñ³¹³ëí³Í 
÷áË³éáõÃÛáõÝ -  - 

 
-  - 

 4,967,435  4,967,435  4,967,435 

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ -  -  -  -  59,367,736    59,367,736    59,367,736 

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

-  -  -  -   2,084,835           2,084,835     2,084,835  

 234,160  -  -  -  275,310,527  275,544,687  275,544,687 
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êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ¨ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 

 
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²é¨ïñ³Ï³Ý 
Ýå³ï³ÏÝ. 

å³ÑíáÕ  

ØÇÝã¨ 
Ù³ñÙ³Ý 

Å³ÙÏ»ïÁ 
å³ÑíáÕ  

 
ì³ñÏ»ñ ¨ 

¹»µÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñ  

ì³×³éùÇ 
Ñ³Ù³ñ 

Ù³ïã»ÉÇ  

²ÙáñïÇ½³óí. 
³ñÅ»ùáí 

Ñ³ßí³éíáÕ                
³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñ                 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 

³ñÅ»ù  
Æñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ù 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ 
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ -  - 

 
57,567,215  -  -  57,567,215  57,567,215 

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ 1,444  - 

 

-  -  -  1,444  1,444 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ -  - 

 
-  5,674,923  -  5,674,923  5,674,923 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ -  - 

 
11,478,687  -  -  11,478,687  11,478,687 

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ -  - 

 

968,852  -  -  968,852  968,852 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ    

 
         

 Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ -  - 

 
116,508,909  -  -  116,508,909  116,508,909 

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ -  - 

 
    24,910,271  -  -      24,910,271  ,910,271 

²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ -  - 

 
9,700,484  -  -  9,700,484  9,700,484 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ -  - 

 

3,050,756  -  -  3,050,756  3,050,756 
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ -  - 

 
1,692,447  -  -  1,692,447  1,692,447 

ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ 
å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ -  7,325,533 

 
-  -  -  7,325,533  7,325,533 

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ -  -  1,736,921  -  -  1,736,921  1,736,921 

 1,444  7,325,533  227,614,542  5,674,923  -  240,616,442  240,616,442 

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ 356,484  - 

 

-  -  -  356,484  356,484 

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ   -  - 

 
-  -  23,218,961  23,218,961  23,218,961 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ -  - 

 
-  -  126,301,847  126,301,847  126,301,847 

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ -  -  -  -  55,426,057  55,426,057  55,426,057 

²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ -  - 

 
-  -  2,459,014  2,459,014  2,459,014 

 356,484  -  -  -  207,405,879  207,762,363  207,762,363 
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Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ³Ûë ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ³ÛÝ Ùáï³íáñ ·ÇÝÁ, áñÁ 
ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ ëáíáñ³Ï³Ý ·áñÍ³ñùáõÙ Ïëï³óí»ñ ³ÏïÇíÇ í³×³éùÇó 
Ï³Ù Ïí×³ñí»ñ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý ¹ÇÙ³ó ã³÷Ù³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÏáÕÙÝ³Ï³É ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ãå»ïù ¿ ¹ÇïíÇ áñå»ë Çñ³óÙ³Ý ·ÇÝª ³ÝÙÇç³å»ë ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
í³×³éùÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:  

 
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ½áõï Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
½»Õãí³Í Ñáëù»ñÇ Ùá¹»ÉÝ»ñÁ, ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÁ, áñáÝó 
Ñ³Ù³ñ ³éÏ³ »Ý ßáõÏ³ÛÇ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñ, ¨ ³ÛÉ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñ: 
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñáõÙ ÏÇñ³éíáÕ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
Ý»ñ³éáõÙ »Ý éÇëÏÇó ½»ñÍ ¨ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, í³ñÏ³ÛÇÝ ëåñ»¹»ñÁ ¨ ³ÛÉ 
×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ½»ÕãÙ³Ý ¹ñáõÛùÝ»ñÁ, å³ñï³ïáÙë»ñÇ ¨ 
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ·Ý»ñÁ, ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÁ, µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ¨ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 
ÇÝ¹»ùëÝ»ñÇ ·Ý»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëï³Ý³É 
³ÛÝ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ·ÇÝÁ Ñ³ßí»ïáõ 
³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, áñÁ Ïáñáßí»ñ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó §³ÝÏ³Ë ÏáÕÙ»ñÇ 
ÙÇç¨ ·áñÍ³ñùáõÙ¦: 

 
êáíáñ³Ï³Ý ¨ ³í»ÉÇ å³ñ½ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙª ÙÇ³ÛÝ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ 
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ û·ï³·áñÍáÕ ¨ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ 
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ ·ñ»Ã» ãå³Ñ³ÝçáÕ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¨ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ëíáå»ñÇ, Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÁ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝí³Í ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÁ: 
¸Çï³ñÏ»ÉÇ ·Ý»ñÁ ¨ Ùá¹»ÉÇ »Éù³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ ³éÏ³ »Ý ßáõÏ³ÛáõÙ 
óáõó³Ï³·ñí³Í å³ñïù³ÛÇÝ ¨ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ, µáñë³ÛáõÙ ßñç³Ý³éíáÕ 
³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µáñë³ÛáõÙ ãßñç³Ý³éíáÕ å³ñ½ ³Í³ÝóÛ³É 
·áñÍÇùÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙª ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáå»ñÇ Ñ³Ù³ñ:   

 
´áÉáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ã·Ý³ÝßíáÕ 
µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ, ·Ý³Ñ³ïí³Í Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ùáï³íáñ³å»ë Ñ³í³ë³ñ ¿ 
¹ñ³Ýó Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇÝ: 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 102,467 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù 
Ñ³ßí»Ïé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáí (2012Ã-ÇÝª 96,694 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ã·Ý³ÝßíáÕ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ áñáß»É:   

 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ áñáß»ÉÇëª Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³é³çÝáñ¹í»É ¿ 
Ñ»ï¨Û³É »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí.  
 
• 3.5% ¨ 10%-15% ½»Õã»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ µ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í 

í³ñÏ»ñÇó ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÁ ½»Õã»Éáõ Ñ³Ù³ñ:   

• 5.5%-12% ½»Õã»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÁ ½»Õã»Éáõ Ñ³Ù³ñ:   
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(µ) Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³ 
 

´³ÝÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ã³÷»ÉÇë ÏÇñ³éáõÙ ¿ ëïáñ¨ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³Ý, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ã³÷áõÙÝ»ñÇ 
Ï³ï³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍí³Í »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝÁ:  
 

• 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï. ÝáõÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÁ 
(ã×ß·ñïí³Í):  

• 2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï. 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ Ý»ñ³éí³Í ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÇó ï³ñµ»ñ 
»É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »Ý Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý (³ÛëÇÝùÝª áñå»ë ·Ý»ñ), Ï³Ù 
³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý (³ÛëÇÝùÝª ·Ý»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ëï³óíáÕ): ²Ûë ¹³ë³Ï³ñ·Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ 
³ÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝó ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éí»É ¿ Ñ»ï¨Û³ÉÁª ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÁ 
ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ, ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÁ ÝáõÛÝ Ï³Ù 
ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí ãÑ³Ù³ñíáÕ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ, Ï³Ù ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 
³ÛÉ Ù»Ãá¹, áñï»Õ µáÉáñ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³Ù 
³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇó: 

• 3-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï. áã ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ: ²Ûë ¹³ë³Ï³ñ·Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ 
µáÉáñ ³ÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ íñ³ ãÑÇÙÝí³Í 
»É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí, ÇëÏ áã ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÝ ¿³Ï³Ý 
³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ·áñÍÇùÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý íñ³:  ²Ûë ¹³ë³Ï³ñ·Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ÛÝ 
·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÇ 
ÑÇÙ³Ý íñ³, áñáÝó ·Íáí å³Ñ³çíáõÙ »Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ áã ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñ Ï³Ù 
»ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñª ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

 

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ 
ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ïïñí³Íùáí: ¶áõÙ³ñÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³: 
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï  2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ       
- ²Í³ÝóÛ³É ³ÏïÇíÝ»ñ -  888,066   888,066 

- ²Í³ÝóÛ³É å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ -  (234,160)  (234,160) 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ      

- ä³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ -           9,239,018           9,239,018 

 -   9,892,924  9,892,924 

 

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ 
ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ïïñí³Íùáí: ¶áõÙ³ñÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³: 
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï  2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ       

- ²Í³ÝóÛ³É ³ÏïÇíÝ»ñ -  1,444  1,444 

- ²Í³ÝóÛ³É å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ -  (356,484)  (356,484)  

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ      

- ä³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ -  5,674,923  5,674,923 

 -  5,319,883  5,319,883 
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Utr\rulu urnr4]rurnpur\rutr hquu\rugnrplnttr

2rurfurqurprlrur\ $frtrurtruur\rutr urprg nttrptrtplr iruufrh
Sfrlirutruur\ur

'Iprurlur\ruh dlr2ngbhph hnuphpfr

Uhrfru\urh \urufnnurlnr-rf {rmfrrluntplnttrhhpf

$]rlnuhuru\rutr hur2rltur[nry1nilrhhp]rh !]rg EruLnpruqpnrplnthtrhp

Zur2rfurqurhur\urh hur2rlrunilruh Burrlupru\urhntpluh *,I+rr+ h\urpurqfrp... """""" 10
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6.
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22. Sur\rnnpfrhqfr
23. Ufrtr2h iurprlurh duli\hrnp
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26. turh\hpfr
27. Zhrnqhrlurtr rqurltfurhruqrhpfr qbn{rldurp
28. Zurdurfnprfrhplrphpurgh\hru2frr[rhp
29. Ulllrtpqpurri{urb tf}r2nghhp b uurnpur4urur}rnfuurnntp3n

31. turdtrhrnfrpur\urh\urqJnn

34. .{urp\ur1}rtr

35. gnpEu:nhur\ur

36.'Ilurlr.truhur\urhhqurlrlurhurqpurlfrtr r4urprn

37. gnpburpphhp

38. $]rtnutruur\urtr urllufrrfrhp h qurprnullnpnr-plnthtrhp. ]rpur\urtr urpdhp h hur2r'lulquhur\rutr













$|rhtuLuru\urtr hur2rlhurlntplnthhhp
"UrlhFhurpult\> @trC

rlprurftu\rutr il|r2ngLhph hauphplr rluulrtr hnr2t[hrnrlnplmtr
2015 pr[ru\urtr]r at\rnhrtphp]r 31 -]rtr rurlruprnr[nq uulFqur hrur.turp

Qrupntlnu\ntplnttr)

2015 2014

Owb. huq. nnu[ huq. nnuttl

'Ipullur\urh il]r2ngLhplr hnuptp $]rhrubururlnprlurlt
qppbnttrtnrylnth[g

Unturphp purdtrhrnlrpur\rutr \ul4Jrtnurfr pnrlurp\nttt]rg
.{durprlurb 2ru}rurpurd}rhhbp
UrnugriurE uunpur4ruu rfrnluu:nnr-plnthhhp
UnunBhp ur11 rfurluurnntplnttrtrhpfrg

U: I tolo*"tplntbhhpfr rlurpnr-rl

Snra 4pullur\urh rflr2- ghhplr hnuptp urnurgr[urb $]rlnuhuunlnpriurtr
qgpbntlrtnrylnr-tr[rg

'Ipurilur\rutr rllr2gghtpb b rgrurhg hrurlurpdhgbhplt qntur rud /
(lnluqnul)

@nluurpdhpulfrh rnurpphpmplnr-hhhplr urq4hgntplnr-tri 4pullur\urtr
rilr2nghhph h rpurhg hunlurpdhphhp[ {put

'Ipun-furl1utr rflr2nglrtp h rgrurhg hurfrupdhgtrhp hur2rltrnnt rnrupr[ur

ullqpul
rlprurfur\urh r.t[r2.gbtp h rprutrg huliurpdtpbtp hru2rlhrnnt rnurp{ur
rltp2nul

14,366,288
(2,100,000) (2,es0,000)

24,08i,500 8,139,600

4r,496,387 23,234,764
(42,363,s68) (r9,789,77s)

35,480,607 8,634,&9

73,994,188 (30,,140,821)

603,4s3 (25e,1es)

68,115,676 98,815,592

t4 t42,7r3,3r7 58,115,676

'IputuQuh []t2nghhph hnuphplt [wu]th hw2{hu{ntp1ntl4 qhnp t pbphpg{h SltbubuwQwh hw2{hulntplnthhhuf
pwryUwgLSh) [wu Qutqtn4 |ubnpuqpntplnilthhp]t hhm thQnh4t 

o





1. Lhpuhnrplnttr

(ru) gruqrftu\tpq2tu\rutr \runnrgr[rubpp h h]nltnu\ruh qSptnrtrtnrylnrtrp

.Uilhpfrurpurh\' otrC-b (hur[u\]rtr "2urlhhFurnurFurtr\" 
@trC) (urlrnthhur utrr:rh\u) hfnfLurrllrqhL,1992p. uhuilnhtiphpfr 8-

]rtr Z2 ophhurgrnrplurh hunlur&ur1h: 2007p-]rh trurh\p Ahnp phprlhg "falr-'$-h1 Znl4Jrtrqu Ltt fltfoh+" ph\hpatp3ruh

\"qrthg, npp qhhg trruL\fr purdbhrnlrpru\urtr \urqlrururfr 96.l5olo-p: 201lp. ghpurgpntil <@]r-'\r-h1 Znl4fhqu Lhrlltfnltry

ph\hpnrplnthp rlhpurtnlruhrlhg .Urltplrur Qpmul> pfr-Ouu1):2013p-[rh <Urfhpfnu Qpnr-qu (Ufr-Otur1) ptr\hpntplntltp

&hnp phphg trurh\|r purdhhrnfrpru\urh \urqlrrnurfr 100o/o-p: 2015p.-fr 4h\urhrfphpfr 23-frh'{hprulurnntgrfuh h
gurpqurgrlurh br]pnrqur\ruh trurtr\p (urlunrhtu' ,.qgbtr') ruilpnrpnrllrh qtrhg ftuhqh h"qrtltg pugntgfrlpnryup\rlrub
purdlrhurmfubpp 7 4,366,288 hurqrup 22 rprurln{:

2015p.-f 4h\rnhrfptpfr 31-fr ryrnry1urlp trurLlJr purdhhurtphph hh "Urfhpfrur 
gpntqu-p (Ufr-Ouu1) h.<'I9btr>-p, npnhg

hunfurrqurururuluu-rhurprup rqurur\urbnul t trrutr\]r 79.3o/oh20.7olo purdtrhurmluhpg: 201ap.-lr 4h\uhrlphpf 31-ft

ryrntplullp trutr\Jr rllrur\ purdhhurhph kp *Urlhplnu gpntqu (Ufr-Ouu1)-p, nplrtr qurur\urbnttl kp trruh\|r 100o/o

prudtrhrnnilubpp:

trurfulJr h]nfhur\urh qnphmtrhntplmhtr t hu\fruurhntil ullurbatrhp]r trhpqrrurlnuip, hrudur]unp4trhpf hut2f{bhpf
urqururup\nulp, ,l*n\hnh m hpur2|ufrptrhp]r rnpullur4pnttlj, 4punftu{drupurl}rli gpbrunhntplmhhhp[ ]rpru\uhrugntdp'

]r12rqhu Lurh urpdhp4ptpnrl nt urpururpdnqpml grpbu+phhph |rpru\urhrugntrlp: trurlt\|r qnpEnthtntplnthp

\urpqunlnprlmrf t 22 \htnnpntuu\urh purtrllr (ZZ qtr) \tq.fltg' trurh$r ntbfr purh\urlirb qnpbnthtntplnttr

|rpu\urtrurgLhlnt frghhqlur h hurh4lruurhnui k Zurluruuurhfr Zurtrpulqhrnntplutr unlruh4hhpfr hpur2|uurlnprluh

hruttur\urpqlr urh4ull: trurtr\fr ur\urfn[rhp]r h rqruprnullnpntplnttrhhpfr tlhbrurluruLntplnthp rnhr1ru\rullurb k

2ur1 ururnurtrfr ZruhpunqhurntplntLnul :

trruh\hmLlr rnuruhhp\m rftuutrur61nu1, npnLg dlr2ngnqhpur\urhurghnuf k|rp qnpbnrLhntplntLp Zulruurnurtrlr

Zurhpurqhrnnrplnrtnril: trruh!]r qlfuurtfururulfrh qruruhtrlru\]r |rpunlurpurtrur\urh hurughh L' Zruluruuurbfr

Zurtrpruqhgrrrplnth, bptnuh 0015, gplrqnp Lntururlnp2|r rfr. 9: trurhlJr ur2]uunnnqLhnh rflt2tttt prutrur\g 2015p.-fh 598 t
(2014' 590):

gurqur\grlrub \n{ilhph hhrn qlpburpphhp}r rlurhpunituuhhpp hhp\urlugrlrub hh burhnpurqpntplnth 3T-nuJ:

(p) 2rupruunutrlr(pp&uPrrprfhZ*rl*nt

2rulururmuhfr ZurLpurqhurmplnttrp 2urpnthru\md k utnntuur\urtr pruphrfrnlunulbhpp h fpullur\urtr, hurp\urlfrtr nt
ophhu4pur\urh hullur\urpqhpfr qurpqurgnufp: Zruluruurutrfr urhuhuntplurh uruluqu \urlmhntplnthp urnurihlurqhu

\rulu{urE t urlu purph{ur}umrfLhpfrg h qurpqurgnulhhpfrg, bL2qhu hurh \urnunlurpntplurh h"lrfltg frpur\urtrurgrlnq
urlnntuur\urh, $frhurtruru\urtr h 4purtlullurp\urlfrtr purqrupur\urtrnrplnilrhhpfr urprynthullhrnntplnttrfrg:

2015p.-frh br]purufrur\rutr tnhuhuur\urh rfirntplurh, hulnlulqhu flntuururnurhfr ptr4hurhntp urhrnhuur\urh

ur\rnlnlnplnrLp pnr11 kp: Zurluurnurhfr rntnnhumpSurh r.$ur urq4tgntplnttr t nthhghl ryrullur\urtr rfrnluuhgnttlbhpft

hrlruqnuip: Ultmulihtrurlhlnl, Zurlurutnurlmul qpurtrgrl\ t ZLU-| urd, ururprlur phpurgpnul urpuurpdntlplr

uulnurtrnultrtpp tqhlhh lulfrunlnp h $|rhurtruur\urh \urlnttntplurh luhqbpbhp 2th q1rurbgqhi

Onrlluhrnhuur\urh qurliurtrtrhpp hurtrqhgphgfrh Zurlururnurblr purL\ur1|rtr hullur\urpqntrf ullhfr purl&p rlup\hpft
urpdhqr\riurh r4urhntuuhhplr h ulltfr gurEp qnpur$hft urdfr:

.\t\urrlurpnplurh 
\urpEfrpnrl hullulqunnuruluurh rlfr2ngurnntrlLhp htr &tntrurp\{nuf pLpurgfr\ hrutrqurrlurtrpbhpnul

trurh!]r \urSmbntplurh urqu:hmlttruh hullurp:

lhurnpururntftutr h[rfntbpLhp

(ul) 2urfturqrurnurulurutrnrplutr thuufh hruluurpurnntplnttr

Untltr Slrhurhuru\urh hur2rlhrnrlnp3nttrtrhpp qunnpururnrlhlhh $]rhurtruur\urh hur2r{hun{ntplnttrLhp}r rlfr2urqqulftt
uururh4urpurhhpfr (urlunthhrn' uSZUUu) qu:hurh2hhp[ hrurlur&ur1h:

2.





2. 'thurnpruurntftuh hlnlnthptrhp Qrugntlnu\nryJnilr)

(h) gtnuhtuuntrltrtplr h 4ruuurqntplnilrlrtplr oqrnurqnpbnuf

U1u $]rLruhuru\urtr hur2rlhurinrylntlrtrhpp SZUU-b qruhruh2trhplrtr hurtiurqurururuluruh qunnpurutnhlm hutfurp

I urq4hgmPlnth

n
uqrupurunlnpntplnttrtrhplr, hllullurlr h burluuhpfr qbml trhp\ nr-trptrhpp

\urpnq hh rmupphprl\ urgl qhruhunnnufhhpfg:

gtrurtluuynllhpp h hunlulqrurnuuluruh htrpur4pmpprtrhhpp 2urpnthur\rupurp {hpruLurllnttl hh: Zur2rlurqurhur\uh

qfrurhurusrriltrhpfr rlhpurhurlmrf'hhpp drutrur2rlnril htr urltr dulfuhur\ur2p2urbnttf, npnul rlhpurhur}lhlhh h urlh ruqurqur

Junftutnu\ur2p2urtrLhpnttf, npntrg r$ur \urpnq htr urq4hgntplnth nttrhtrurl:

2ur2rlurquhur\urh hur2rlurmlurh p

a*ir.rrlrr.plttttttttplr h[rn \uruqrlur rugrlruE k

burtrapurqp.ntplnilr l9-ntrl' o2rudurh:rrpqLhpfrtr rnprlurb rlurp\hp>:

(q) 2ru2r[ruqruhru\utr htu2r[runrlutr pruqrupu\rutnryFutr h hkp\rqrugtrutr torl.h-.prnilrtrtp

Qnfinpntplnftbhp hwVlwquhuQwh hu2rfuntttth pwryapuQubntplwh dh2

trrutr\g \]rpgrnblL hhurlrlurl rlhpruhrullurE $^tUU-hhpp h SZULIg-trtnn, npntrp ntdlr rlh2 hh rhntrnttt 2015 prlut\uthlt

rrn.rt l*ppr-prt \uII ur14 uflIuurprlfrg hhun u\urlnrl hur2rltuu[ dulfurLur\ur2p2ruhhhp]r hurllup:

22tIU 19 oLlurhtIutuluthuvntgnulhhplt ulpttt. ufuutnwQlgtthpll hhp4pnulhhp,

lzuu 19-p u1u:hurh2mtl t, np \ruqriur\hpqmplnr-b1h*zrlh runhlr ur2]uulmu\]rghhpb h hpFnp4 urh&urtrg trhpryrnultrhlp

uurhrlurhrlru8 huruntgnulthptt qf*trp hur2rlrun\Jru: bpp trhprpnttfp \urqrlrub t burnurlntplurtr tftuurntgrftuh hhu' urlh

tqhrnp t {tpurphp}r rn-r}url dltfilrllutlmhurunlrub}rh' npqhu prugururu\urh hururntgnul: Ulu r}rarirr}unrplnttrLhpp

fru-*qtift11.rf htr, np hph trhprpriurtr qmrftupp \urlurlurb 1k 8urnurSnr-plurh rnurplrtrhpir putru\fg, urulu

\urqilru\ipqntp1".frp fj*p"t1 t t,lmulrnplult duliurtnu\ur2l2ubh ptrprugpnul trhpryntilp pur2fuhlnt rlrnluurphh' ullt

oquurqnFbb brunurlnr-pluh rlulrutgrturh dullurhru\ur2p2utrfr burluulr \pdrurnrftuh hrutfurp:

IIf".ho.hol""tp1mhp $r rlhpruphpnul trruh\]rh, purtrir np trurtr$ 1nr-Llr uruhrhuhrlurb huruntgnultrtpfr ulurh

ur2|ururnnqhhnh h hppnn+ rutr&ruhg lrtp4pntilhhpfr hhrn \uqrlurE:

Swphflwb pwphfufuulhhp' 2010-20 12 2-P2wtt

U1u purptrlrnlunrillhph ntdlr ilh2 hh rftnbmd 2014 prlur\ruhfr htt.tJt"h 1-frg hhrnn, h trurh\p rumu2ftr ruhgrurl L \]rpumhl
*i" +"+"p*plnttrtttpp m{ur1$lrhurhuur\rnh hur2rlhurlntplnthhtpmrl : '}purtrp Lhprunnr-rf hh'

S2UU 2 oFudhknn[uhp]t fi ut hlt[h{ta& {tupnuthhp'

u1u purph{rnl"r.rJE \}rpurnrlnttl t urnur2phpurg \tpqml b qurpqurpruLnttf t rlfr 2urpp hurpghp' \urqrlu6
*ptg*tt*rlt*rplurh h burnurlmplurh qurltlurhhhplr uuhrlurhnttllrtplr hhrn, tfurutnur{npruqbu'

> gulnurpnrlur\rubfr ulurldurhp qhurp t rqrupnrtrur!]r brunulntplurh ulurldurh,

> guururpnrlur\ruhfr fnhp*l"hh qttnp k hruuhhL il]rh2 qppbntt\hnn brunurlntplnr-h t rlulnmgnuf,

> grurnurpnrlur\urhlr pfrpurlup \urpnq k rlhpuphp\\urqrftu\hpqnrylurh \uilI luilpfr ur11\urqrfur\hpuptplurh

qnpbptrprugtrhplrh \ruil qnphnttrhntpS urtrp,

> gunnurpnrpr\urhfr rqrultfurtrp \urpnA t frtrtl2nt\ur1ur\urh \urtl n12nt\ru1ur\ruh'

r bldt qnnbphhhnE,urtr\urlu uiluurdu:nbhpfg, ]rpuninthplr urmu2urgrlurh drutfurllu\urhurunlurbnttl hpurdruprlnul t
burnrulntplnth rfururntghlnr-g, brunurlntplurh rqrulilruLp hunlurprlnul t pullurpurpriru8:





'thurnpruurnr.tuh hlulmhptrhp Qtupnttnu\nplnttr)

(q) Zru2rlrurqurhru\ruh htu2r[urnrfurtr pru4rupru\rutrnrygruh h trtp\rulugrfurlt,h",l-tr-.ptnilrhtp
Qrupnr-lnullnrp3nttr)

Upryntbu{hn 52UU-h h2utnnQntplntbp' SZUU 1 -fi fufufutp1nthbtp

<Dmlurluntplmtrp *bqrur\rugntplurh hfnfphp' prudhntil rqurpqurpurtrnul t, np \urqrlur\hpulmplnr-hp \urpnrltpttuphl
!]rpurn\trtp\urlfru urnrutr4urprnp \urtf trnp urnurh4ulrurp,npp 4tnhu qurprnualrp 2t, purlg pm11k rnrufru rlrurlurdurr.t

lfrpurnntplmh, urlh qurlftuhn{, np urnurh4rupurhhp}rg gtutr\urgurbp !}rpurnrlntr.I t hhrnhnqurllutrnphlt

\urqilur\hpqnr-gurtr umru2frtr' $ZUU hunftu&ru1tr $]rlluhuur\urtr hur2rlhunlntplnthlrtpfr rlh2 trhp\urlugrlrub pnlnp

dulftuhur\ru2p2utrhhpir $rprugpnuf: 52UU l-h urlu rfrmlrnfuntplmtrh ruq4bgrrtplnr-h lnthfr trurtr\fr rlpur, putrfr np

trurh\p hurtr4|ruruLnuf t $ZUU-fr ptrprugfr\ \]rpurnnrl:

2u2rlruqurhru\rutr hru2rluurttrutr puqutPrullulrnlgruh urtrfrnrfr tr\rupruqlrp

Urnnph hhp\rulugriurE hru2rlurqruhur\urh hur2rlurmlurh purrlurpru\ruhntplnthp hhurLnqur\rubnpth \|rpurmlnuf k untlh

$frtrurhuur\utr hur2rlhrmlnrp3mhhhpmrl bhp\urlurgrlrub pnlnp durilurhru\ru2r2urtrtrhpfr hurtlurp, purgrunntplullp

Ouhnpruqrnrplnttr 2-]r (q) \hrnmil trhp\urlugtlurb htu2r{urqruhur\ruh hur2rlurmftuh purrlurpur\urhntplurh

rfrnrfrnlumpl nthhhplr :

(*) Uprnrupdnqpnr[q.npEupplthp

Upuurpdnqpml frpur\urtnugrlnq qnpburpphhpp rlhpruhur2rlurp\rlntil htr trruh\]r hulftuqruuuru[uurh $nttr\gfnhutl
urpdntlpfr' qnpburpptrhplr \unnurprfurtr op{ur ryrmplturlp uurhrftutllrub r}rn}uurpdhptrhpnrl: Zur2rlhrnnt rmluurprlfr

4pntplullp rupururpdmlpnrl urprmuhur3tmlrub lpurtfurl]rh ru\rnfnfrtpp h rqurpurunlnpntplnthLhpp {hpruhur2riurp\rlnui
hh $nrL\gbnLurlurpdmlpfr ur14 oprlru rgrnplunlp uurhrlurtnlrub rlnlurupdhpn{. '}prurlurSfrh hn4rlubhhpf qbn{
r{rn}uurpdhpurlfrh oqnunp \rutl rltruruh frphhfrg bhp\ulurgbnttf t durtfurtrru\ru2p2rutr[r u\qptil $mtr\g]rntrrulurpdntlpm{
urpuu:hurlmlurE, urprgnttrullhrn rnn\nuur4pnqplr nt dullurhur\ur2ll2urLb rldupnttlhhpfr d2qrurnufnrl rurlnprnirqurgrlrub

urpdhpfr h hur2rlhrnnt dunftulnu\ur2lrzuhh rlhp2ir rynrp1ruilp qnpbnrl rfrn]urupdhpml rlhpu:hru2rlurp\rlurb $mlt\gfnhutl
urpdntlpnrl urpnurhurlmlrub urilnprnfrqrugrlurb urpdhph .fhltt uurpphpnrplmhp: Uprnurpdnqpml uprnurhrulmlurb n2

rlprutiurlftr ru\urfr{ihpp h ulupuullnpnrplnthtrhpp, npnhp 2ulJnlnttl hh frpru\urtr rupdhpnrl, rltpruhru2rlrup[rlnul hh

$nth\ghnLulrupdnr-1plr ]rpur\urh urpdtplr npn2rlurh rurluurprllr rlpntplunlp uu:hilruhtlrub rlrnluurpdhpnrl: Ullqhur\urlt
urpdhpnrl5urfrlnrl, urprmupdntlpml urpururhrulmlurE ny rpunftul]rtr ru\rnlnfrhpp h qurprnullnpntplnthhhpp
rltpruhu2rlrup\r{nul hh Qnth\gfnhrulrupdnrlpfr qnpburppb oprlur rgrnr-p1uilp uruhrlurtllurb r[rn]uutpdhpn{:
.{tpurhur2rlurp!}r urprgmhpnul runur2urgurE urpururpdntprul}rh rnurpphpntplnthtrhpp durtrur|tlntil htr 2uhntlpnttl \rurl
r[.rummrf, purgurnnrplurilp rlurdurnp]r hurilurp rlunn2\Jr purdhurl]rtr q+pbhpbhpb rlhpruhur2rlurp\tlurh urpr;nilrpnttl
u:nur2urgurb ururpphpmplmhhhplr, purglr urlh rlhqphpltg, tnf ururpphpntplnthh unur2urtntri k rupdhqr\tiurtr
qururdurnml, npfr 4hrqpntrf urglhunfurqurprlrur\ $frhurtruur\ruh urpryntbpfr \urqilnuf durhur2rlurb urprnurpdntpurl|rh

rnurpptpntplmlrtrhpg rlhpurrluruur\urpqrlnut htr npqhu 2urhntlp \urtf rflnuu, \unl ryrunfur\urtr rih2nghhpb hnuphpft

hh2unlnprlurh gpblrptrhp npur\rlurE ryruniurlirh hn4rlurEbhpfr qbnrl r.|rnfuurpdhprulfrtr rnurpptpntplnthhhpf, npnhp

durhur2rlntrl hh urll huntuuluprlrur\ $|rLurhuur\urh urprgnrhpnttf:

(f) 'Iprurlu\ruh rllr2nglrtp h rlputrg hruilrupdtptrhp

'Ipunlurllurh tllr2nghhp tr rgrurhg hullurpdhptrhpp htpunnul hh \urtrlulr! pqpu:4punfhhpp tr rlhrnruqu:rgrullhhpp, 22

9-F-mil qurhrlnl rifr2nghhnt' trhptr:nlurl qurpuur+F qu:hnturnhhpp, h urllpurtr\hpnul qu:h{nr1

uurhrlurhullrur\nufLhp yntLhgnq rihur plbhFE (trnur.npn hur2fnfrhp): ']prurfur\urh il[2ngbhpp h rpurhg

hul.frupdtphhpp hru2rlrunrlmtl hh rurfnpurlrqurg{urb urpdhpnrl $}rtrurLuur\urtnlltd*tfJt rluruirtr hru2{burrlntp3ntbntd:
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Lplntbbhp

3. Zru2rlruqurhrullutr hru2{uurttrutr puqruprullutrnplottr Qrupnlnu\ntplnth)

(g) Slrlnutruru\rutrqFp8lrptftp(2rupnttnu\nrplnrh)

Ulrhlr tfurprfurh dull\turp qurhrlnq Lhpryrnufhhpp $|rpurlurE \ulf npn2hfr rldurpntilirhpml h $frpurlurb tlurptftutr

durtf\hrnn{ ny rubrutrgrul $}rhurbuur\urh ur\urfnltrhptr hh, npnhp trrub\p hurnur\ rftnur4plrub k h | {fdu\} t qruhhl
il]rtr2h riurpdruh dunl\hrnfr purhurp, Furgurnnr-ldJuldp hpurhg

> npnhg trurh\p u\qptrur\urh druhru2rluh dunfurLur\ hurlururnhuntrl k npqhu frpur\rutr rupdhpnrl' 2urhnrlpfr \urtl
r[ruru]r rlir2ngnrl luql{nr1, \ull

> npnhg truir\p 4uruur\rupqnr-rl t npqhu rlurdrunBlr hurtlurp rium2hfr, \ull
> npnhp prurlurpurpnul th rlrup\hplr \ulf qhplnnnpru\urh rqruprnphplr uuhrfurhrfurLp:

.{urdurnpfr hullurp rfturn$Jr $frtrurburu\ruh ur\rn}nfrhptr ]rphhghg hhp\rulurgLatr.I htr n1 urburltglurl qnpb[p
hurh4fruurgnq Qfrtnutruru\urh ru\rnfnltrtp, npnhp truh!|r \"qrfltg trurlururnhurlruE hh npqhu rlurdrunplr hrurlurp rftuurlhfr,

\rurl npntrp 4ururu\urpqrlurb thh npqhu rfmluurnmplnthtrhp nt 4hplnnnpur\rutr rqurpuphp, rffrhlr rlurprftuh duril\htnp
qurhrlnq trtpryrndhhp \rurl lipur\urh urpdhpnrl 2u:hnqpfr \ull rflrurufnfhf"gtrl t*{ulnr1Qfrtrurhuu\uh u\uf{bhp:

(ii) dwhu2nul

trurtr\p $frhrutruru\urh ru\urfnlp \uril $frtlutruur\urh uluptnu{npntplnttrtr }rp S}rhurhuur\urh rl}rdur\}r ilruufrh
hur2rlhurlnrylmLmrl durbur2ntrl k rulh h rffrurlh urltr 4hqpnu.I, hpp 4urnbmrl t g"pbhplt qurllurhurqrurlfrh \nqrf:
S[trurhuur\urh ur\rn]lltrhpfr \urhnhunlnp \hpuprlqhmtlhhpp \uni rlurdrunphtpp hur2rlu:nrlnr-rf hb qnpbutpBf unfuurprl]r

4pmplunlp:

(iii) 2wfuuI

$lrtrurhuur\urh ur\urfnlfr \ulf qurprnullnpnrpluh u\qrtrur\urtr druhru2rlurh qurhfrh urlh 2ulJnlnul t |rpur\urh urpdhpnrl'
qnufurpurb' urltr 4hqpnr-d, hpp rpu irpur\urh urpdhpml' 2uhnqplr \ulf r[nuufr tffr2ngnrl2ul]rrlnq $]rtrubuur\ruh *\ub.l
\ruil $frtrurtruur\ruh qruprnullnpntplmtr tt, qnpEurppfr hhur \urqrlrub ruSh burfuunultrhpp, npnhp nqrlur\]rnpth
r{hpruqnh1Jr htr $}rtluhuur\ruh ur\ufnl]r \ulf ulupururlnpntpluh d,hnpphpriurtrp \ulf pnqurp\ilurhp:
U\qptrur\urtr durtrtu2nullrg hhurn $frtrurhuur\urh ur\rnlrrilttftn, hhpu:n1ur1 ur\rnfrl hurb4furugnrl ruEurtrglurl qnpb[phhpp,

2unfrlntil th frpbhg hpuquL urpdhpbhpnrl' urnurhg \rurnurphlm nphk hrltuqhgnul qnpburlplr hhrn \urullurb urlh

burluunr-rihhph qb"rl,npntrp trurtr\p h-F tl t $hlrlurdurnplr \urtl ru11&hml ourrupilruh dunfruhu\, ptugurnntplurlp

hhrnhlurl $frhrnhuru\urh ut\uf {Lhpf '

t ,l*n\hp h 4tplrurnpur\urtr qurprnphp, npnhp yunfllnul htr rurfnpur]rqrugrlurb rupdhpnrl'\]rpumhlml
urp4lnrhrurlhrn urn\nuurrgrntl pfr rltpn4p,

> rllrh2h rlurprlurh dunf\huip rqurhrlnrl hhp4pnufhhpp, npnhp 2unlllnut hh untnprnfrqrugrlrub updhpml \|rpurnhlnrl
urprgmtrunlhur urn\nuurrpntlpf ilhpn4p, lt

> purdtrurlfrtr q+pEhphknlr ilhf hhprpnultrhp,nFnLp qnphnl2nr\ur1ntil 2mhhh qhurh2rlrub 2n{ur1u\rutr q[r, h
npntrg fpur\urh urpdtpp 2fr \urpnrl rupdurhurhullunnnphtr 2ur{rlt1, npnbp 2rurfnlnttl htr u\qphur\urh urpdhpnrl:

trn1np Sfrhrutruur\urh rqurpurunlnpnrpSmhhhpp 2ru$rlmtf htr ullnprnirqurgrlrub tupdhpml, purgrunnr-plunlp [pur\uh
urpdtpml' 2urhnrlplr \ulf r{tluu}r tf}r2ngnq 2ur+rinq $}rhrutruur\urtr qruprnunlnpntplnthbhpf h urlh $$rurtruur\rutr
qurprmurlnpnrplnthhhplr, npnhp urnur2urhmrl hh, hpp frpur\urh urpdhpnrl2ullnlnq $frhurhuur\urL ut\uf{it
tolo*ttg".rlU 2|r npur\rlntil npqhu urqurdruhur2rlurh hhpur\ru:

(tu) Ulnpulzqugfittwpdhp

$|rhurhuru\urh ru\urlnllr \uril uluprnur{npnrplurtr rurfnprn}rqurgqurb urpdhph }rptbfg bhp\rulurghnttf I rulh qnniurpp,
nprl $]rLuhuur\ruh ru\rnf.ln lf*.I uluprnullnpnrplmtrp 2unlnlntrl k u\qptnu\urtr durhru2tlurh uftuhhh'hurhub
hlrilhru\urtr qnr-rlurplr gurtr\urgrub rfurpnulhhp, q4ulurpurb \ruri hurhurb u\qrhu\urh durhur2rlurb qnttlurpfr h tfrupilrutr
qmrturplr rlfr2L grutr\rugrub urupphpntplruh \mrnur\rlurb uninpulrqurgllutr' hur2rlup\rlruE tuprgmhurlhrn
un\nuur4pmlpfr rltpn4ml hurtrurb $frtnutruru\urtr *\rnttrllr urpdhqr\rftutr gruh\rugurE hrlurqhgnut: Zullhlur{durpLhpp
h qhryhpp, LhpurnlrulqnpEurpptr hhrn \urqriurb u\qptlu\ruh burluunufhhpp, ph4qpqqub hh hurlurqurnuruluurh
qnpEhpb hur2rlh\2nur1|rh rupdhpnui tr unlnprnfrqurgqmrl hb lfrpurnhlml qnpbfrpf urprymhrurlhur rnn\nuur4pntlpfr
ilhpn4p:
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3. Zru2rlruuprhrulluh hru2rlurnrftutr ptuqrupru\nrLntplnth Qrupnttru\ntplnb)

(g) $]rlluhuru\rutr q.npbhplftp (2rupnttlu\nry1nr-L)

("ii) Ur4utwhnvnu[

trurh\tr ruqurdurtlulnui t $irhurLuur\urh ur\rnlnfr urltr 4hqpntil, tpp $frhurhuu\urtr ur\rnlllfrg runu2urgrl qlulfur\rutr
Up2nltUplr nnuphplr h\ruurilullp qurlilrutrurqpurl|rh lrprurlnttrphhpp \npgbnttl hh frlhhg ndp, \uli tpp rfrnluurtrgnul k

qlti*ttu*q*t ru\rnfnfr urlhq]ru]r qnpburppnuf, npnul r]rn]uurtrgrlnul htr Slrtrurtruur\urh ut\urhrlir uhr]rur\urbntplurtr hhur

\urqrlurb purn kntplurh pnlnp nfru\hph nt oqmrnhhpp, \rurt npnui trurtr\p nlulurhulutnul, n2 t1{rn}uruhgnuf k

utrlrur\urhntplruh hhrn \ulqrlrub purn tntpluh pnlnp nlru\hph nt oqpunbhpp h 2fr qruhqurhntil $frhurLuur\urh
ur.l-urbqh L\urulfturfp rlhpuhu\nr1nr-p1mbp: UulurdurhurSlurh rqurllurhhhplrtr punlurprupnrl rirnfuuhgqurb $frtrurLuur\urtr

*\*It,lb qEmirnn\nutrhpp,npnhp urnur2rughl\rurf uluhqurh{h1htr trurtrlfr q"qrlhg, durtnu5lnul htr nprqhu urnurh&frtr

ur\yrfrtl \rurl rqurpurullnpntplmh $frtrurtruru\urh rlhd*\It riurufrtr hur2rlhrmlntplnthmil: trruL$r urqurdruhru2nul t
$|rhur6uur\ruh qurpurullnpnr-p1mhp, hpp rqurlilurtrurquulfrtr qurprnur\rutnrplnr-trtrhpp \unnurprlnul th' \ruil thryrulhtr
hunfurprlnuf, \ulf ntdp \npgtrnul htr:

trurh\p \urr.nurpntrl L Erpburpphhp, npntrgrl rfrnluurhgrl-rf t $frhurhuurllurh rlfrdur\]r tlurufrli hur2rlturrlnryprbnr-rl

druhru2rlrub u\rnfn[rhpp, uur\ur1tr rqu:huluhmtl k qrn]uurtrgqurb ur\ur]n[rhp]r uhr{rur\urhmplurtr hhrn \urqrlurE-pn1n1t

nfru\hph m oqmrnhhpp \uli qprutrg rllr ilurug: bph ur\urfnlfr uhrlnu\urbmplurtr hhr'n \urqrlurE pnlnp \ulf purn tntplurh

pnlnp nlru\hptr nr- oqnunhhpp qurhuiruL{nui hh, urqur r}rn}uurtrgqub ur\ur}nltrhpp 2hh urqrudurtrur2rlntd:

anpburpphhpalf, npnhgmtl truh\p n2rlrnluurhgul t, nthHuhqrulmul t Slrhurbuur\urh ru\ufrrl[ uhr[ur\ruLntplurtr

htur \u1q{urE, puur fmplurh, pnlnp n}ru\hph nt oqlunhhpp, urlh ruqurdurhurlmrl t ur\ur}nlp, hph \npglmuf k rlpur

tr\ruuduntp rlhpuhu\nr1ntp1nth3:

@nlurutrgrrultrhplr ruth qppburpptrhpnul, npnhgnul trruh\g rqruhqurLnttl k ur\rnfnlfr tr\urnrfurtfp rlhpu:hul1n1ntp1nt\'

erutr\p 2urpmlnulprrl k drutrur2hl$|rhurLuru\urtr ur\ufnlp urlhpurhnrl, nppruhnrl2urpnthru\rlnttl k frp

tttpqrlllqurbmplmtrp $]rlnutruur\urh ur\rnlnlfr rlh2, nph urlt-r 2ullrh k, npmlhru hhpurp\rlurE k {rn}uurtrgrlurb ut\-lt,lh
urpdhpfr rhot"h-.fnt"ttrhhpfr urq4hgntplurhp:

trurtr\p rpu-pu t qprul ruhhurrlurpruqphfr huniu+qq ur\uinltrhpl:

("iii) Zhrnqttrftutrhhru\ur4rup&hhurqtnlurhrqurl'Iurtrurqptp

Zhgrqtlluh qurlrftuhurqrtpml (nhqn) rlurdurnrlurb rupdhprphpp hur2rlurntlnul hh npqhu qrullnrl ruuluhnrlrlurb

$|rtrubuullnprturtr qlpburppbhp, npfr qtqpnul rupdhpqphph urprnurgnllnr-rl hh $]rhurtruur\urh rlfrdru\]r riurulrh

hur2rlhrm{nrp1mfunuf, }ru\ ulurllurlluqFurlbh \n4rifr h\uruniurttp rqurprnurlnpntplnthp trhpurnrlntil L hhurqhrftuh

qnpEurpphhpfr qhnq qdurpqhfrp qnulurphhpf \urqilnut: .{urdurnpfr h hhrnqlliurh qhhpfr urrupphpmppthp 4funlmti t
npqhu urn\nuurllrtr bruluu h druhru2{nuf t 2uhntlpmrl \urd rltrurunttl hhurqlntrutr qrullurtrurqrfr qnpbnrlntpluh

dunl\hrnfr phpurgpnr-rt' lfprunhlmlruprynttlurlhur uur\nuurrgrntlpfr rlhpnrlp:

.{tpullurdurnp}r trqururur\ml hur\ur4urp& hhrnqhrftuh rqurplurlluqphpnrl (hur\ur1urpd. nhuln) &tnp phprlurE

urpdhprphpp qpruhgrlmtl htr npqhu hur\u4urp& hhurqhr.Iurtr ululrlurhuqFhph qEmluururgrlhfrp qntriurphhp purlt\hpft

fu\ulmfulfp uluhurL2hhpfr \urtf hrudur]unp4trhpfrh urprlurb,l*n\hnlt \urqrfntil: Qhnpphpilurtr h rlhprurlurdurnplt qhtpit
ururpphpmplnr-bp 4frurlmrl k npqhu urnllnurulfrh hlurilnun h durhur5lmrl k 2urhmlpnul tlunl rltluunui hhrnqtrtftutr

qurlrlurtluqpfr qlpEnrprpSuh dunfllhurf pbpurgpnui' \]rprunhlnrlruprgmhullhur urn\nuruqpntlp]r rihpn4p:

bph hru\ru4urpl, rlurdrunp trurluururhunq ululilruhurqpfr 2p2tuhur\trbpntil qtllurb ru\urlrrltrhpg rlrudurnrlmtl hh bppnp4

ruhl.urhg, urqur rupdhpqphpp rlhpru4urp&trhlnt qurpurullnpmplnttrh urpurrugnllnul t npultu runhrnpur\urh

tlqrurnurlllrtpn.l qumrl"l qurprnurrlnpntppth h 2unlllntrl t |rpur\urtr urpdhpnrl:

(t*) Ututgry$lttwhuwQwttpptlphfi,

Uburhglul$|rhurLuru\urtr qnpbbphhpp trhpurnnul htr urlnuihpp, $nprlurp4hbpp, Slm2tpuhhpg, rnn\nururpntlptrhplr,

urpurrupdnrlpbhpfr rfralurupdhplthlh, purh\urpdhp rlhurur{rhpfr, pnpuurhhpnul 2r2urlnrmlnq oqgfrnhhhpp, frhlqhu truh
rulu qnpbfrphhplr guh\urgurE hunlur\gntppilr:

UEurtrglurlqnpbfrptrhpfr u\qphur\urh durtrur2ntrlp \unnurprlnul t urburtrglurlqppbfrpfr qurlirult*qlh $rpiluh oFE qnlbnrl

fpur\urtr urpdhpml: Zhtmuqurlmrl ubruhgurl qnpbfrphhpp {hpur2un}nlnttl ttr }rpru\ruh urpdhpml: trn1np urbruhglrul

qnpEhphhpp hru2{urnrlmrf hh npqhu *\-hrl' 4pur\urh frpur\urtr rupdhBfr 4hqpnui h npqhu qurprnunlnpntplnth'
purgruuur\ruh lrpur\ruh rupdtpf 4hqpnul:
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3. Zru2r[uqurtrru\rutr hru2rlunrftutr puulupu\tuhntplnrh (2urpmtnu\ntplntr)

(k) Updhqr\nnf

3ntpurpruiryntp hur2rlhurrt ulluurp{r ryrmplurtlp trurh\p qhuhulnnul t, ph uipqnp run\ru k nphl hurltnurtr}r2, purn npf

$frtrurhuur\urh ru\rnfrrlp \unl $frhurLuur\urh ur\urfnfrhp]r h-t Iru \urpnrl t urpdhql\rirub frhhp Lilurh rl\urlntp3urtt

urn\urlmplurh lkqpnuf, trrutr\p npn2nuf t urpdtqr\nutfrg \npuurlr qnttlurpp:

5]rtrurhuru\urh ur\rn[rlp \uril $fhurtruur\urh ur\rnfnfirhp]r ]unntptr urpdtqrll{nuf t, h rupdhql\".,ihg \npnr-urntrhpp
durhur2rlmtl htr urltr h rifrurltr urlh 4hqpmrf, hpp un\ur t nphk hur3rnurhlr2 Sfrliurtruur\urh ur\rnfnlfr urpdhqr\rfurh ilurufrtr,

npg hurh{ruurhnul k u\q1hru\urtr durtrurlmtf}rg hhrnn rntq}r nttrhgurb rlt\ \ull ull\Jr 4hqphpfr ruprynttrp (\npurnit

+hqp), h ru14 4hu1pg Qull4hqphpp) urq4tgntplmh t mhhghl$frtrurtruur\ruh ru\rnfllfr \unf $|rlluhuur\rutr ru\urfnltrhpft

|urlpfr qEnq +Frurtur\urtr rlir2nghhph qhruhu-nmlurb urqurqur hnuphpir r]pur, npnbp hhurprurlnp L urpdurhu:hru{ruurnpth

:urthf:

$frtrurhuu\urtr ur\urfnfrhpfr rupdhqphluh rl\urlntplnthp \urpffl k Ltpurnhluqurpurunlnpnr-plnthhhpfr $urtnurpnuiS

\rurf rldurpnulLhpfr hhururd,qmilp rlrup\u:nnrfr \n{tfhg, rlurp\urlfh qrullurhurqrfr rqurliurhhhp]r fuur]urnnr-rihhpp
rlrup\urrn{r \"q.t}tg,$}rhruhuur\urh ur\rninlfr \ull $frhurtruur\urh ru\urfnltrtp}r }ulpf ultulrftuhhhpf urlLq}ru}r

rlhpurhurlnnfp, npp trurh$r urSlhurhqurtfruhphhpnul th +ltut*l\h, rlurplurnn{r \ulf pnrlurp\nq}r uhurh\ugdu.rtr

hurlurruh[2trhpp, urpdhprpfr hulftup qnpbnrl2m\ur1]r tlhpurgrrufp, qpurqb urpdtpfr hrlurqntrlp \ult ru\rn]n[rhp[ ]utipflt
rlhpurphpnrl urll4]rururp\h$ urLlurfrhpp, itlt:qlt thp th lutlpfr \urqrlfr ilh2 rftnhnq rlurp\u:nnthhplr

rldurpnr-hur\ntplurh rlunnprupurgnr-rfg, \rutl tnrlrul furlph \*qrfh rlh2 tfrnhrl rlrup\urnnttrtpfr \"qrtlrg
rqurpnur\urhnrp3mtrhhp[ 2\utnurptfruh hhu r[nlu\urqru\g{urb rnlnnturu\urh rqurlilurtrhhpfr {n$n}untplnthp:
trrugfr ur14, rlurdurnpfr hruilurp rluru2hfr prudtrurSfrh rupdhpntrl hhprgulurtr frpur\urtr rupdhpfr' fp u\qphu\urtr urpdhpfg

h2urhui\rufr \ull urtarlur\ruh tnlurqnr-tip Lrr.lhqhu hurtr4|ruurhnul I urpdhqr\rlurtr oplh\rnfnlhurlurruhlr2:

(*iii) &InpnltqugftE utpdhpn{ 2ufitln4 $lthufiuutQwh gphltplthp

Uilnprnlrqurgrlurb urpdtpnrl hur2rlunrlnrl Qfrhurhuru\urtr ur\ufn[rhpp hfnihru\rubnuf hhpurnnul htr rlurp\hpp h u11

4hpfnrurpur\rutr qrupurphpp (.rl*n\h h qhpfnnnpur\urh qurpurphp,): trruhft rlhpurtrurlnul t fp {up\hpp lt

4hpfrunpur\ruir qurpurpkpp' tupdhqr\nttip \urlnhunlnp hflinthpnrl qtrurhururtlnt hulunnur\nrl:

trurtr\p trurfu qhufiunnnul t, ph urp4lnp qnprplnth mtrlr urpdhqr\durtr oplh\rnlnlhurlnurhlr2 urlh urnurh&frb rlrup\hplr m

4hplnnnpru\ruh ulupurphpfr qbnrl, npntrp urnuh&lrh rlhpgqurb h2ruhurlluf hh, h uqur urnurhd.frh \ruri hrurlrupu\urtt
hllfnthpnr.l' urlh rlrup\hpfr nt 4hpflnnpur\ruh qurpurphnlr gbn l, npnhp urnurhd.frtr {hpg{uf h2uhur\rufr 2hh: bph
trruhlp npn2nrtl L, np urnurtr&fh qhruhulmlurb,l*p!It \uril 4hpfrurnpru\urtr qulFrrrPh qbnrl [rh]r urlh h2urbur\urtt lt*.f
nytr2ruhur\ruft, urpdtqr\tlurtr oplt\urlnlhrulmuhlr2 2\ur, urqur trurh\p hhpurnnttf L ur1+ rlurp\g \ulf 4hpinnnpur\urh
qurpurpp qruprnpurl|rh nlru\]r hullurtrtftuh ptntpurqrhpnrl rlup\hplr h 4hpfnnnpur\urtr rqrupuphplr lurlpnui h rpurhp

hurlurpru\urh hillnthpnrl qhruhunnnul rupdtqr\rlurb rnhuurtrfuntblrg: Ulh qurp\hpp h 4hpinnnpru\urh qurprnphpp,

npnhp urnurhd,hL hh qtnuhrurmlmtl rupdhqr\ilurh rnhuurhfumtr]rg, h npntrg qhm{ urpdhglt .rfltg \npnturnp durhru2rinul

\urd 2rupnttrur\rlnuf t durtnu5lhl thh hhpurnr{nuf rupdhqr\rftutr hunlruptu\urtr h}nfnthpml qhurhunntlurtr rlh2:

bph urn\ur k oplh\ulrrl hurlururtrfr2, np qurpl]} \ull 4hplnnnpur\urh qurFulpb qbml rupdhqrlt"..tltg \npntuur k uhqlt
nr-htgh5 ulqur \npuurfr qnulurpp lulfnlnui t npqhu rl*p\h \uni 4hpfnnnpur\urtr qurprnpb hur2rlhl2nrul|rh rupdhpf h

uruluqur qtru:hruunlruE rgrrurftu\uh rifr2nghhph hnuphplr trhp\ru urpdtpfr rilr2h rmupphpntplnth, trtpurnlurluqururlnrl

4prurfur\urtr hnuBtpp hpur2]uirphhpfrg h $uqbtpfrg, qhryqub ,l*n\h trurlutnu\urtr urp4lnthur{hur ua\nuurrlpntlpn{:

T lurlrlurhurqpml LurluulnhurlruE 4punftu\ruh rffr2nghhpb hnuphpp h tnulu\]rh rJrnp&f rlpur hlllhrlrub rlhuruhhpp, npntrg

qbnrl trhp\ru tnlnnhuru\urh ulullurLhhph urpuurgnlnq un\ur urtqh\urunlntplurh hflftuh r]pur \rurnurprlhlhh
d2qpurnultrhp, hurh4|ruurhntil hh ryruliur\tuh tlfr2nghhpfr ur\tr\rullnq hnuphplr qburhunnriurh hflip:

Opn2 4hqphpnr-rf4|runup\\Jr tmfuurfrhpp, npnhp rqurhurtr2{mrf hh rlurp!}r \uril 4hpfrnnpur\urh qurprnBh gbnq

urpdhqr\nuifrg \npuurlr 2rurfrp qhruhurnhlm hrurfurp, \rupnq htr frtrtl uruhrlurhur$ru\ \uril urlfru n2 rurfpnrpntplurip
urntr5lnrl ur.lurlhruhqrurftutrphhplrh: 'Iur \rupn4 L rnhqf nttrhhrul, hpp rlurp\runnth Qfrtnuhuur\urh 4drlrupntplnttrhhpfr
rlh2 t, h huliurtlftuh riurp\urnmtrhpfr rltpurphplul pfr2 qulmlur\urh rmlurfrhp \urh: Ul4qlruf 4huphpntil
rupdhqrllmrllrg \npuulr 2rurfp qtruhurtnhlnt hrurlurp trrutr\h oqunuqSrphnr-rl h |rp rlrnp&p h 4urunlntldlnttrhhpp:

.{*l!lr tr 4tpfnrurpur\urtr rqurpuphplt gh"rl updhqr\ntilfrg \npnrurnhhpp durtrur:{nttl hh 2urhntlpnul \rurl rfiruruntil h

hur\urrlurp&rlnuf hh urlhpurLnrl, nppurhnrl rfrrluhruumgrlnrl qpulurplr hhrnurqur rudp \urptfr t urb\nqilhur\urlnphtr
rltpurqrhlurpdhqr\nlilhg llnpuuir durtrurlnullrg hhurn urhqlr nilrhgurb frpur4urpAntplurhp:
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3. zru2tlrurqurhru\rutr hru2rlrunttruh prHryupru\rutrnrylnrh (2rupnllu\ntplurh)

(U) 'ThuhntuurtrtP

nurhmuurp $frhur6uru\urtr rlfrdur\Jr rlurulrh hur2rlhrmlmplnthmrl drutrur2tlmrl k, hpp trrutrlp, npqhu rutrglul4hulphpfr

*pa1n,-t p, trittlt |rprurlur\ruh \ull 
-\urnntgnrfu\urh rqrupuru.r\urLntplnth h hunlruLur\urh h, np ru14 qurprnur\urbntplnr-bp

t"rl urP\null

qnpbn\ urSh rgrar-1pp, nph urprnurgnlnttl k dulftuLur\]r ilh2

\]rpu:n\Jrmplurtr 4hulpnul' qurprnullnpntpluhp phnpn2 nfru\hpp:

.ttpru\urqrtullnprluh qhml quhntuurp durhur2rlnril t, hpp trurtr\p hruuurururnttl k rlhpur\urqrfullnpilurh rlurtrprurluruh

qu2rnnhur\uh ql11th3, h hpp u\u{nui k rlhpur\ruqrlunlnpntr.Ip \unl rpur riruu}rtr hurlnurpurprlnul t hurbpntpluhp:

Uququr Erpbu:ntrur\urtr burluuhplr qEnrl rqurhnturn fr &hullnprlnul:

(p) {rup\rq}rtrrqurpunurlnpr[ruhnrplnttrtrtg

trhur\rulntr qnpbntlhmplurh phprugpntrl trurb\p hruh&tr t u:nhmri rlurp\urlfrtr rqurpururrlnprlurEntplnthLhp' npnbp

hhpqrnnttf tfr rlurp\unlnpUurh loqrnurqnpbrlurb rqurpuur{nprlurbntplnthhhpp, urfurha}nnfnitrhpg L hpu2luhBhhpE'

irb2qhu hruh urpruilurgrntrl k rlrup\urlfrh urqu:hmlurqptfurh urllrnhuur$rhp:

$frhurbuur\urh hpur2]uurtlnpntpluh qurllurhruqphpp frphhgbg bhp\urlurgfunul hh rqrulilurtrurqrhp, npntrp

uluprnullnphgbnttt hh euttrqltr tluururphluurhrlurhrlurb {drupntrilrtp, r}rn}uhruurntgtlnt hurtlurp r[rurup, npp \pnuf t
-1a qq,l*tr*qlb uhpulqhu|Irrp' npn2ur\f rqurpuulqurhh \"qtfhg rqurpuprul]rh qnPbbPb qurllurhhtplr hunftu&urlh

rldurpntilg duliurbur!]rh 2\uuurphlnt hhrnhruLpml:

$|rhurtruru\ruh hpru2|uur{npnr-plurtr qbnrl durLruSlnttt t fpru\urh updhpnrl' hurtnub

qnFEu+ph hhu \urqrlurb burluuntrfhhpp, ilhbntpprhhhpfrg urnullhlursnlllmq' b

oqqp*ilu f*hru5lurb qnuiurpp hurhurb \nunur\rlurb ullnprnlrqruglruh \ulf hpru2luullnpnr-plurh qEml gurtr\urgurb

\npmugrlhpfr o1*t11.n ttp, Sfrhurhuur\ruh hpru2lururinpntpluh qbnrl\npnr-urnhhplr rqurhnturnp h rlurp\rulhtt *tt
o1*p-*.l"pri*Emplnr.trtrhpp duhur5lnul th, hpp qnlmplnr.tr mhfr rfrruu lphlnt hrurlurhur\urhntplnth h url4 rltnuup

hlnupunlnp t rupdurtnuhrurlunnnphtr 2unfrhp

$]rhurluurllurh hpur2]uun[npnrplutr qbml uqruprnullnpnrplnr-lrtrhpp h rlrup\tu1]rh urll rqurptmurlnprirubntplnthtrhnh qEn,l

qurhmurnhhpp Lhpurmlmtl htr rull ulurpunurlnpntplntlrtrhpf \ruqilmrf:

.{rup\ur1}rh qurprnullnprlurbntplnrhhhpp 2hh durhur2rlnul, purgurnntplurttp hturhlul uiuprnru{nprlurbntplnthtrhpfr.

t ,l*F\*t[rtr rqrupurullnpnr-plnrhtrhp, npntrp trurtr\p 4tuuur\rupqnul k nFrqhu ]rpru\urh rupdhpnrf 2ruhntlp]r \u[I
rltrurulr tlfr2ngnq 2uqnlnq $frlnuLuur\ruh rqurptnunlnpntpSnttrtrhp'

r hfoh trrutr\L nrhlr irp rlurp\urSfrh qurprmu{npnrplnttrLhpirg urnullrugnq ur\rnfnffrhp]r' r}Iruhg urnur2rugnuf]rg

\urpd durJurhtu\ urhg rlurdrunhlm hu{"\hh rlrnpd,, urqur hntlh 4ruunttf qrnlnlnrl pnlnp rlrup\urlfrlt

rqurprmu{npngnthLhpp 4}nnrlntil hh npultu urburhglurl qppE[phhp'

r ,l*pll*tlrh rqurprnullnpmplnrhLhp, npnhp \urpnrl hh rftuprlhlqntur hfnfnthpnrl' rgrulfur\tutr rfir2nghhpnrl \urd
ilh\ ur11 $|rhurtruurllurh snpbhP rfiurnur\urpurphlnrl \urd pnlurp\h1nrl'

> 2nt\ru1ru\urtrirg gurbp urn\nururgrntlpnrl rlurp\ rnpuliurgrhlnt rqurpurur{npntplnthhhp:

(d) trrudbhurfrpu\rutr\ruq]nnru1

Unrlnpur\urtr purdhhrnntluhpp 4ururu\urpqrlmtf htr nprqhu \urqJnnurl Umlnpur\urtr purdhhrnarluhpfr h purdbhrnnriuhpfr

oqgtr"ltlrtptt pnqurp\tlurtrh nr-qqur\Jrnphh r[hpurqFh] purgnr-glr2Eruluuhpg durlnu2rlnul ttr npqhu \ruq]nnuft
h{urqhgttl' urnruhg htup\rulfrh hhuhurhptrhp}r:

(*vii) h[fiufuhh\u[ntu

fanrlurp\rlurE purdtrturnrluhpfr ruhrlurhur\rutr rupdhplrg rurlhl{druprlnq gurL\urgurE qnttlurp druhur2rlnul k npqhu

hllruirnh h\uninttn:
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.UrlhplrurFurtrh> AtrC 2015p. Slrhurburu\urh hur2r{trmlntplnthhhplth \ltg buLnpurqrntplnthhtp

3. 2ur2rlruqruhru\ruh hru2rlurnr.trutr puqrupru\rutntplnr-tr Qrupmtnu\ntplntb)

(D b\uilurfLeruluuldrullulntr.f

Sn\nuru1]rh h\unfnr-rnp tr burluup durhru5lnul hh 2urhntlpnttl \ulf rltrurunul' \]rpurnhprl urprgnthunltur
urn\nuru4pmlplr rlhpn4g :

.{rup\hp}r rnpulfutgrilurh, uqururup\tiurh tr rullrldurpbhpp, npnhp qnpburnplr hhrn \uqrlurb bru}uuhpfr hhur rt}ruuftr

4]nnurp\rlmri hh npqhu ,l*p\h ptrqhurtatp 2ruhnr-purphpntplurtr urhpurdurh rftuu, hhrnur&qrlmrJ th h urtfnpurlrqurgr{ntil

hh rnn\nurulfrh h\urilrnlr \urqrinttt $]rtrurtruur\urh qnpbhph oqurur\urp burnur;ntplutr dunf\trnlr phprupnttl \]rpurnhlnrl
urp4lnthunlhrn urn\nuur4pnrlplr tfhpn4l:

Ullrldurphhpp, il|r2tnp4unldurptrhplr qbmlh\unimrnp tr burluup durtrur5lnul hh 2urhnqpnul \uil {nuunuf'
hullurqurururuluurh burmulntplmLp upurtfur4p\lu:

Curhurpurdfrhhhpfr rnhupn{ h\rurfmurp druhurSlnul t 2uhntlpnuf \urtf rfruruntil' 2ruhurpurdtrfr hrulmupurprftuh

ulluruprllrh:

gnpErunhur\urh rlrupd,ur\urprplurh qbnrl \ruururpurb rldruphhpp durtrur5lnul hh 2u:lurqpnuf \uril rlhuruntil qbulftt
tlhpn4nrl' rirup&ur\ru1nr-plurtr dulf\hurfr pbpurgpmrf: .{urp&ur\rulntgurh qbmluunugrlrub }upur}untunrl rqurliuhhhpp
duhur2rlmrl th npqhu rlurp&rullurlnr.plurh qbntl phqhurtrntp burluufr urhpurdurtr rftuu rlrup&ru\urlntplurh duril\hnfr
pbpurgpnr-rl:

0t)'{rupAru\u1ntplnr-tr

$]rtrurburulprtr rlrup&ru\ru1nry;nttr 'Futrlp npqtu S[rtnuhurulurh r[urpdur\ur1

trurh\p durbur2nul k $|rtnutruru\urh rlurp&ur\urlmplmhj npqhu ur\rnfnlbhp h ulurprmurlnpntplnthtrhp $|rtrruhuru\rutr
,lhd*!h tlurulrtr hur2rlhunlmplmfumrl rlrupd.ur\urlmplurh ululrturhhhpfr mdfr rlt2 ilrnhhgrt qurhhg rlrup&ru\urltlnq -
qmJpb hFuqruh urpdhpfr lur+n+ \unl, grubp frtrhlm 4hupnuf, hrlurqruqntltr rlurp&ru\ru1u\urh rldurptrtpf pttfo*gh\
urpdhpml. Lrlurqruqnqb rlurpd,ur\ur1ur\urb rldurpLhph nttfo*ghh urpdhpp hur2rlrup\h1nt hullurp nprqhu qhryrlurtr

qnpbuqhs oqrnruqnpErlmrl k rlrup&ru\urlmplurtr trhpplrtr urr\nururgrnr-1p8, hFF rulh htnuprurlnp t \|rpunhp hru\urnur\

4hqpnul' trutr\ir 1prugnlgb: {rn}uurnmplutr rnn\nuurgrnrlpp: U\qhut\urh nqrlur\}r 8ur}uunttfLhpp hhprunrlnul hh

rulfrntnlh rupdhplr rlh2: .{rup&tu\ur1ur\ruh rldurptrhpp hullur5urlrnpth pur2}urlnuf htr S}rhruhuru\urtr bur}uuhpfr h

llurprlurb rqrupuul{npmplurtr hrlruqhgiluir dh2h: SfrLurtruur\urh bru}uup urupruErlnul t rlurp&ru\urlnrplurh nrp
durtlurtrur\urhrurn{rub}r r$ru ulllqhu, np hru2rlurp\rl}r hururnunnnth qlntlpru2ulfr qurprnunlnpntplurh lntpurpruh2;ntp
dullurhru\ru2r2urhlr rltlugnplurJbL urpdbplr h\ulmfurfp: itrupdur\urfr l1"qrlitg Qlrhurtruru\uth rlurp&ur\urptp3urh

qnpbnttrtmplruhp nqrpu\]rnphh rlhpurqrhfr burfuumtlhhph ruptnurgnllnul hh rlurp&ur\urllurE ut\rn[{bhpfr \urqtlmrf:

$]rtnubuur\utr r[rup&urlurlntpprtr' Futr$ nprqtu $[butruut\uL r[up&unn

trurh\p durtrur2nr-rf t rlurp&ur[urlntplutr qEml4hp]rurrpur\urh qurprnphpp rlurp&ur\rulntplurh qntn hhpqprlurh qntdurp[r

tur+nq' rlurl&ur\urlnrplurh rqrulfurbht.fth 
".dh 

rlh2 tltnhhlnt rqu:hfg u\uru6: Sfrhuhurullurh h\rurinttnp hfilh{ub t
qnun 2tlurpr.lrub hhprpilurh huruururnnr-h h\ullururphpntplurh qnpburlgfr oqrnurqlpbrlurh ttn4hf r{pur: U\qrllu\urh
nqrlur\]r burluurrulLhpp hhpurnrlntil htr rlurp&ur\urlnrplmblrg 4hpfnnnpur\rutr qu+upb hur2rlurp\ilurh dh2:

Qnpbunllu\urtr rlurp&nr\nr1nry1nilr' trurh\p nprqtu rlurp&ru\ru1

U\rnfn{trhp}r rlurp&ur\ur1mp1nthp, np}r dulfurtrur\ n}ru\hp3 tr hunnntlghhpp urprgmhullhnnphtr rqruhrlnul htr

rlurp&ru\urflr \nr1ffrg, 4uruur\urpqrlnuf L npqhu qnpEurntrur\urh rlurp&u\urlntplnth: 9npbruntnu\urtr riurp&ur\urlntpluth
qbnrl qurp&ulqdurphhpp durhurSlnrtl htr bur]uuhp hulluruurpurlulfr iluruhurbrrultrhpfr db2ngml rlurp&ur\urlntplurh
duli\turlr ptrpurgpntrl h ptr4qp\rlnttf ur31qnpbrunhur\rutr Eurluuhpfr ilt2:

$npburnhur\urh r[urp&ur\urlnrppr-h trurtr\g npqtu r[rup&ruurnt

trurtr\p $frhurhuur\urtlllrd*\lr riurufrtr hur2rlhrmlntplnrhnul hhp\urlurghntri t qlpburnhur\urh rlurp&ur\urlntpluh
runurp\ur hurhqlruurgnrl ru\-hrlU' putn ur\uirrlfr ptrrtlpfr: QnpErunlnu\urtr rlurpd,ur\urlnrypthlrg urnurgrlnq

{urp&ur\ur1ur[urtr h\unimug durtrur2rlnui k Q]rtrurhuur\urh urp4;mhpLhpfr rfuufh hur2rlhrnrlntplnttnul
hulluruurpur2unfr rlurp&ur\urlnrp3urh duli\hrnlr phpurgpnril npqtu url1h\urtlnttn: .{rup&ur\urfrhpfrtr urprurlurrlprluE

qhrytnh hullurfuu:ntr q3uiupp urptnurgnllnul t npqhu tlurp&ur\urlntplnrLfrg h\urtfulr tn{urqhgnul' hunluruurpru2rur}r

tlurp&ru\urlnr-plurh dunt\hrnfr phpurgpmil: Qnpburntrui\urtr rlrup&ur\ru1nr-plurh qurltfurtrurqtf hhu \utufltuE
u\qrhur\urtr ntrllur\]r burfuurrulthtp rurlhlurg{nttf hh rlurpd.ur\urlntplurh urnurp\ru hur\fruurgnq ur\-hrlh
hur2rlh\2nrulfrtr urpdhpfh: 
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3. Zu2r[ruqruhrulryrh hru2r[uurrtruh prurlupru\rutrntplnth (2upntnu\ntplntr)

(L) 'ItnLu fUlrnunrln{ bnp urnutr4rupuh\r h ilh\trurprubnrplnrhtrtp (2rupnrllu\nrplnttr)

22UU 15 h ||LI\J 38 unuh4upubhplt fo*nl-rt t"fthhp' <Uut2{uttntplub b utnpufqusluti ph4ntb{wt
lhpn 4h hpl ulup qup wbnul,

@mfrnfunr-p1nr-trtihpp huurur\hgtrmrl htr ZZUU 16-b L ZZUU 38-|r urlh u\qpnthpp, np huruntlph urprnurgnlnul k
qnphmhhmplurh (nplr iltr rluruh t hurtr4fruurhmrf oqururqlpErlnq ur\ubqf) phpurgpntil &hullnprlrub, u11 n1ph u\uhrllt
oqrnruqnpbtlurtr jLpurgpnul urqurnrlnq utrtnhuur\urh oqnr-urlrtpp: Uprgnthpntrl' unu2urgurb hurunr-1pfr

hurpurptpntplnilrp ur$r\rullnq ptr4hurLntp hurunqplrh ft l1*fttn oqrnruqnpbtlhlhfrlltut\uh ilb2nghhplr

dur2rlrubmplurtr hru2rlurp\]r hullurp h hqur\f 4hqphpntrl l1*poq t oqrnruqnpErlhln2Llntpru\urb ut\nf{bhpft
ulinprnlrqurglnulfr hrurlurp: <Dnrfrnlunrplnrhhhpp mdlr rIhZ hh rJtnhnr-il 2016 prlur\urtr]r hnthrlurpfr 1-[r \uril ur14

ulluurprllrg hhrnn u\urlnq uurph\urh hru2rlhunt dullurhur\ru2p2urtrlrtplr hutlurp: Url\Jr rlrurl \frpurnnrilp pntllunnphfr
h U\tr\urllmrf L, np urlu rfrnrfrnfuntplnr-htrtpp nphk ruq4hgntplnttr 2htr nthhhur trurh!]r r{pur, prutr}r np trurh\g n2

hprpur\ruh ru\urlnfrhp]r h\rutmlunip 2fr \]rprunnrtl huruntlpfr rfuru hinihrlurb rftu2rlurbnrpluh hur2rlrup\]r rimnhgmrfg:

22UU 27 uuwlq*p-h rl-Qnlr-rg^hhhp' oFudbh[uuttuQgntpluh rthpn+p unultA]th $rtftuluwQwtt
hwVlhu{nrylnthhhpnul,

Qmfrnluntplnttrhhpp pm11\rmuh, npqhuqlr \urqriru\tprqnr-plnttrhhpp rlnlurnp \urqriur\hpqntplnthhhpntil, hunlulnhq
&hntlup\mplnttrLhpnul h urunglrurgrlurb \urqrlur\hpuprplnthhhpnul \unnurprlurb trhprpaulLhpp runrutr&ftr

$frtnuLuur\uh hur2rlhur{nrylnthtrhpnuf hu2rlurnhtr purdtrhrluruhur\gntplurh rlhpnrprl ("q,tity method): U1h

\urqrfur\hpuimplnthtrhpp, npnhp urp4htr !|rpurnnttt hb S2UU h qunnpururmlnr-rf htr gh4nttrhlprudhhduruhu[gu4[tr
rlhpn4p, qtrnp t \]rpunhtr urlb hhurptrpurg \hpulnrl: Ultr \urqrlur\hpqntplntLhhpp, npnhp urnur2|rtr urhqruri hh

\]rprunnttl $zUU h npn2nul htr \lrpunhl prudhhrfruutnu\g*:hlt rfhpn4p, qhurp k rulh !]rpunhh $ZUU-[ urtrgrlurh

oprlurhfrg fr rlhp: U1u rlrnrfrnlunr-plnthhhpp nr-dfr rlh2 hh riurbnuf 2016p. hnttnlurp]r 1-[rg, uur\urlh unlhfr rlurrl \]rprunmdp
pmllunnprlnui k U1u r$mfrnluntplnthhhpg nptrt urq4tgmplnth lhh nthhhur trurh\fr $lrhruhuur\urh
hru2rlhrm{ntplmtrhhp}r rlpur:

Swphlph pwphfufuulbhp' 20 12-20 I 4 22wtt

U1u pruphrfrnlurr tlirhph mdlr rltg hh tlurLnul 2016 prlur\urhlr hnttnlurplr 1-]rg hhrnn tr ur\h\rullnui k, np kur\rult
urq4hgntp3nth 2hh mLhllu trrutr\]r rlpru: 'Ipurtrp hhprunnul hh'

s2tIU 5 o4wt t*p], hulwp u1u:hr]n4 n2 pbpushh wQn]tlhhp h ptt4hwntlutt qnptntlthntplnilt,' ouwptutlt
[hpn4hhpfi finftn]tntp1 nthhhp

U\rnfn[rhpp (\ull ouruprftutr ]urfphpp) ph4hurta4 umrlullp ornurprlnul hh \ur'il rludunpfr, \ur'rf uhrfrur\urtrurtnhphplr

rlfr2h pur2luriruh rtfr2ngml. $ZUU 5-b tfrnrfurlunrylnthp qurpqurpurtntrl t, np h2rlurb ornurprfiuh rihpn4htp[g dh\p
rilmunrl rfrnluurpfrhhp 2fr tr2urhru\|r ouurptlurh trnp u11urtr, ur11ru1h \hurh4fruurhur u\qphur\uh bp*qnh

2rupnrbur\mp1mh: Ztuhrupurp $ZUU 5-fr rqtuhruh2trhpfr \]rpurnrftutr gtr4hrutnnul ftt ttltlt, <Dnrfrnluntplnttrp hurh

qurpqurpurhnul k, np oururptfurtr rlhpn4lr rt-tolur.fnt"rhp 2fr hurtrqhgtrfr 4ururu\urpqrturh uliuurprllr rlrnrlrnlunryluhp:

<Dmfrrfuntpln.t p oth*p t \ttp*.lh runur2phpurg \hpqnrl2016 prlur\urtrlr hnrhriurplr 1-fb \uil ur14 ulluurprlfrg hhrnn

u\urlnq hru2rlhurm dunlurtru\ur2p2urhtrhplr hulftup, uur\rulh ullhilr rlurq \fpurnnufp pntlluurpbfr L:

52UU 7.$lzltuhuuQtub qnp6ltphhp,. Aunulntplntbtthplt [wuntgluth qq[wtruq1thp]t putguhqnnulfthp

SZUU 7 qurhuL2mrl | \ruqlurllhprqnplmtrfrg rnpullurgrhlpurgurhurlnnulhhp gutr\urguE +nluut€qub L unlpnq2mlfrh 
_

urqurdurhur2rlurE *\rnhrlh h\ruur.hurfp 2urpnttrur\ru\ruh trhpqtrufltuhnplurh ilurufrh: nnphp4fL hurpg\hh, ph urprgnp

bunurlntplnttrtrhpfr rftuurngrlurh qurlhulluqphpp pullrupurpnul hh 2urpnr-hur\ur\urtr trhpqrunlrlruhntplurtr hqururur\nrl

\]rpu:nrlnq urlu purgurhu3unlurh rqu:hurtr2hhpfrtr: @mlrrluntplnilrp rqrupqrupurhnul h np bu:nurlnplnthtrhplr rlunnnqilurtr
qurlilurburqlrpp, npp lrhprunnr-rf t rffr2Lnp4ulldurp, \rupnrl k huruuururhl $frtrurtruur\urtr ur\utfr{}r rlh2 2urpnttrur\rulluh
hhpqrurflurEntp3mb gruqtfu\hpqntplnttrp qhurp t qhurhruurfr illr2tnp4unldurpf pbntlpp h d2urfr 2rupnr-hur\ru\urh
lrhpquurlrlurhnr.plutr hullup urbhpurdh2u purguhrulurmlhhpfr hruriurqunnuruluurbntplnthp SZUU 7.tr30 b S ZVU 7.425

\hurhpnnf trhp\rulugrquf gtgmlhhpfrtr <Dmlrnlunppthp qhurp k \]rpu:nrllr 2016 prlur\urtrlr hntlulu4|r 1-]rh \unf u14

ulluruprllrg hhtnn u\urlnrlhur2rlhuun duitlurtrur\ru2p2urhLhpfr huniurp, uru\rulh ull\I qu:{Uhpunmdp pntllulnp\Jr k:

<Dnrfrnlunplmtrg qhrnp t \frprumlfr urlhqhu, np 2urpnilrur\ur\urh bhpqpturl{urbrntplnth \urqrlnrl burnurlntplnrbhhpit
tiulnnqtftuh rqruliurlnuqrhpfr qhuhulnnulp \rurnurprllr hhurpLprug: Uur\ru1h, rquhurh2rlnq purgurhruSurnnibhpp 2qhup k

\ruuurprlhtr unl\Jr rlu:q durilubuquhruurlrubtrhpnui, pruh rulh rnurphlprh duliurtrur\ur2r2ruLp, hpp \ruqrlur\hpqnrplnrLh
unur2frh urtrqrurl \|rprrlrmrf t.h"t"lo".fqnrhhhp:





4. gntrn urn\nuru1]rtr t\rurfnun

Sn\nuru1|rh h\ulfnun
2urdurlunp4htpfrh rnprlurE rl*nhhn
Uhttlt rlurprlutr durd\hurp qruhrlnl htprlpnultrhp
.{urdurnp}r hunlurp rfturn2\Jr $frtnutruur\urtr ur\utfr{hhp
U\phainnfnfrtp]r qhnrl uururgqhft p qnuiruphtp
Sur\rnnpfrtrqfr qEml unurg{hfrp qnttlurptrhp

Zhrnqhrftutr qurliluhruqrhplr qhml uururgrlhfp qnulurphhp
trurtr\hplrh tnprlurE rl*n\tp h rfrnluulmlntplnthbhp
U:t

$|rhurburu\urh rlurpd.ur\ur1nry1utr qbnrl uuurgrlhtrp qltrlurphhp

Sn\nuur1]rh btuluu

Zurdurlunp4hhplr phpurgir\ hur2]nfrhp h urlurt4bhp
Ut l rhrlo*"tp1nr-trhhp h urnnpur4uru rlnluurnnrylnthtrhp
Zhrnqtliurh qurllurhurqptplr qhnq qdurprltfrp qnulurphhp

U\phafln]rrfrhpfr qhn{ rldurprlhfrp qlulurphtp
trurh\hpfr ullurtr4trhp h rlhurgnp4trhp

utt

9nun rnn\nuu1]rh h\unlnun

Lllr2trnppurldruptrtplr qhnrl h\rurfnru

eilururn[\ purpurhp]r uqururup\rlurh burnrulntplnttrhhp
gurbfufr\urgilurh h hur2|nfrhpfr uquruurp\rfurh bunurlntplnr-bhhp

'Iprutf ur\urh rfrnluurtr gndhhp
bpur2|ufrpLhpfr h ur\rh4fnnfnfrtpfr pnqurp\ntil
trpn\hpulirh brunrulntplnthhhp
Zru2rlurp\ur1]rh qSpburnbntplnthbhp
utt

6. I{r2hnp4un[druphhphqbnqb,ttloo

0luruufr\ puiprntpfr uqururup\tfurh burnurlntplnr-hhhp

bpur2fu|rphhpfr h ufurh4[ur]nlrhpfr pn{urp\ntd
'Ipulfur\ruh rfurluurh gnutbhp

utt

2015
hwq. nnw,I

2014
hwq.4pu[

30,848,124

1,536,660

940,327

818,643

518,646

349,573
270,333

r37,962
35,420,268

23,363,086

t,t82,273
764,70s
923,406
707,560

282,580

t08,342
35,288

27,367,2N

312,978 344,753

35,733,246 27,7t1,993

t0,822,786
6,758,802
2,722,277

648,020

587,942

45,433

7,669,949

4,099,492

259,924

657,97r
359,250

40,147

20,979,zffi 13,086,733

14,753986 t4,62s,260

2015
huq. nnutf

2014
huq.4pu[

1,094,801

406,670

402,872

357,862
207,388

41,52I
38,776

t,026,049
4r5,636
406,384
276,437

1t9,727
25,109

37.422

2,549,890 2,306,764

2015 2014
hwq.4pu[ hwq.4pw[

289,040

86,114
78,794
33,053

234,327

92936
65,131

39,249

431,il3

7.

487,001

gntur r$nuu ]rpru\rutr rupdhpnr[' Zrubnqph \rutf {ruru}r ,IIrZ"grl f*t l"tt $}rtnuhuru\urtr
q+6bphhphg

t'pur\rutr urpdhpml' 2ruhnqpfr \unf {trurufr rffr2ngnrl:*frlt.t $h rltluup' 1,632,803

hurqurp 22 rpunl qnulurpnrl (201a p. 4,592,239 hurqurp ZZ 4punl dntlpfr h
urn\nuurqpnqpfr qbml urbruhglulqnp8]rptrhpfr rlhpruqhurhulnaul, npntrB oqunuqnpbrlnul hh purg urpdntpurl]rh h

un\nuur4pntlptrtplr alrpphpp urhurhuurqhu hh2ullnphlnt hullurp:





uUtltpfrurpurl\u <DtrC 2015p. Slrhruhuur\ruh hur2rlhur{ntppr-hhtFtrtr \hg bruhpruqPnrlaJnthhtP

L2. Ihgtqhurhnrp rlrupSu\rutr bruluuhp

2015 2014

huq.4pu[ huq. tpw[

$npburnhur\rut {urp&ru\urlmplurh qhnrl bur}uuhp

Uru2rlrubntplnth b ullnprnlrqurgbul
en{urq4 h rirupptpfrtrq
.{hpurbnpnqrftuh h qurhqrutllurtr bur}uuhp

trurptqnpEnr.plnttr h hnrlurhullnpntplnth
grurqlr h rnhqh\ruunlur\ruh burnurlntpprbhhp
f[unrgnr-tf h \rpmplntl
h1h\urpur\urbntplurh h \nrlnthurl burlo"hltt rlduphhp
Utr{rnruhqntplurh Eu:nurlntplnth
Qnpbmqilruh buluuhp
Uuruhurqlnnru\rutr Erunrulntplnr-hhhp

Zurp\hp (purgu:nntplullp ur2|uulnullurp&|rh rlhpurphpn4 hurp\hpf b

2ruhntpufiurp!]r)
gpuruhtlur\ru1|rh Eurfu uhp

Uqu:hn{urqrntplnttr
Lhp\ur1 rugntgSu\utr buluuhp
Urr

13. Gruhnrpurhrup\Jr qhnqEu{uu

Capurglr\ 2 u 'h.tpurhurp\|r qhnq bu{uu

Ctrprugf \ hrup\urlfrh buluu

lhrnurdqrlurb h-nllt qbnq btduu
Zhunu&qrlurE hrup\ur1|rh ur\rninltrhpfr h rqruprnullnpntplnttrtrhpfr 2upd'

dullurhur\unlnp tnurpphpntplntLhhpli urnur2urgrlurh h hru\ur4urp&riruh

hhrnhrutrpnrl

fl4rurlthp bruluu 2urbntpuhu+qb qhill

885,110

753,2LL

426,588

2rr,247
138,614

92,922
26,823

85,183

67,075

64,092

62,666

47,624

27,905

26,092
24,497

233,395

827,362

760,473

s81,983

796,411

136,773

94,608

88,456

75,380

58,733

47,8t7
77,505

28,734

22,876

20,486

24,76r
248,523

3,167,04 3,284,22r

2015
huq. nnu[

2014
huq.4pw[

556,429

651,607

2,048,603

(171,s68)

1,877,0351,208,036

2015p-frlr ptrpurgfr\ h hhunu&qrlurS hrupllhpfr qbnri\]rpurnhfr hurp\ur1|rtr lpnLJPD \urqrlnul L2@/o (2014p-frh' 20olo):

Uprgnr-tnurlhrn hrup\ru3]rtr rgnqpb hrurftn&rqbhgrrtrf

2015 2014

huo. nnu[ % hwq. nnu[
9,025,905

o/o

Cru}lmlp tilrtr2h hup\nulp

Curhmpurhrup\' \fprunhfr hurp\ut1fh

4pnqpn{
Lru[unp4 rnurnlttthnlt 2uhntpur]rurp\f qltilupft

d2qrrnnril
9nr-rn oqmur $frturtruru\urtr ru\ufr{hhpf lt

qurpulurlnpntpl nttrhhpfr rlhpurqhurhruunuffr g

h qmur r[ruru frpur\ruh urpdhpml 2urhntlpfr
\ull r[ruru]r rl]r2ngnq 2uqrqn4 $frtrurtruur\urtr
qnpblrptrhplrg (1hurp\rlnr1 rluru)

(?hurp\rlnq h\ulfnun/ytllurqhgrlnrl burluuhp

5,023,138

7,204,628

23,338

20o/o 1,805,181

33,024

14,308

24,522

20o/o

(19,e30)

1,208,036 7,877,035

26





uUtlhplrurpurh\u AtrC 2015p. $]rhrutruur\uh hur2rlttmlnrylnttrhhpfrh \[g Erufunpurqmtplnthhhp

L4.'lpurrftu\rutr rf]r2nghtp h rgnuhg hrurtrupdtplrtp
2015

huq. nnut{
2014

huq. ntzu[

Vurhlulr\ rlh2ngbhp
Lnurnpn hur2frtltrhp 22 rrtr-nul' hhpurnlurl qurprmu4frp qruhnturnhhpp

Lnurnpn hur2]nltrtp url pruh\hpnul
- UU- -hS UU+ rlurp\uhf2n{
- U- -ltg U+ rlurp\ruLf2n{
- trtr- -ltg trtrtrt- {urp\uttf2n{
- rlurp\urtrf2 2nilrhgrrrl

Clqrurlthp trnurnpn hur2[n[trtp ru11 purtr\tpnul

Cir4ullthp rynurfur\urtr rtfr2ngLhp h ryrurtrg hurhupdtphtp

trurlr\hpg ulupurunlnp th nr-hhhrul4hqntrurgrlurb rpuriur\ruh rlfr2ngbhp (qurptmu4]rp qurhnturn) ZZ\ttr-nt[ ZZ

rlpruilnrl hhpqpunlrlurb qnnlurphhplr 2olo-|r 2unfrnrl h urprnurpdntlpnrl htpqrunlrlruE qlttlurptrtplr 20olo-fr lutnt
Opthu4pnrplurtlp:tr uurhilruhunlrur\rlmrf ru14 rtlr2aghhph hpuqpmrfp, uur\ur1L hph trurtr\p 2fr ruqurlrrrrlnul 22 4punln{
trhpqrullrlurE qSrulurpLhpf qbnrl hrlurqurqltlh dir2hb ulluur\urh qmrlurpp h rupururpdnqpnrl hhpqrullrlurb qltilurptrhplr

qbnrl hrlurqurqmlh hplurupurplur q3ttfurpE, urqur \urpnrl hh \|rpu:nrlhl rqurudulllr2nghhp:

trnurnpn hur2]n[rhpfr ilh2 hhpunrlurb t qruprnurr$p qurhnturn]r
hhp$ulqquE rlfr2ngtrtph hulfurp (201.a p. 852,538 hruqurp ZZ 4pulf)
qpuqqurb ilh2nghhph hulfiup (2014 p. 43,153,758 hruqurp 22 qpunf):

trruh\hplr rlhpnh2url rlurp\ruLlr2hhpp tr2rlruE hh puu Fitch rating agency-h {urp\urh2tlurh:

2015p.-ir th\rnhtfphpfr 31-fr ryrmplrurfp trurtrllp nthfr tlh\ urllpurh\nul rprmfur\urtr rifr2nghhp, npfr ilhugnprp
qhpruqurtrgmri k \ul4Jrurrufr lOolo-p (2014p.' n:ilh): U14 rltlugnp4ll hullurlurunh urpdhpp 2015p.-fr 4h\rnhilphpfr 31-fr

4pntplunlp \urqtintrf t 7,572,871 hurqurp ZZ ryruril:

2015p.-|r 4h\rnhrfphpfr 31-fr h 201ap.-fr ah\rnhrfphplr 31-fr ryrntplunfp Z2 9tr-nuf trurh!| rlhugnp4trhpp qhpruqruhgmri

hh \urqlnnurfr 10/o:

15. Fpur\tutr rupdhpnrl Zrubaqfalr \rurl r[tluu]r rIhZ"SDrl trutqn{ Q}rtnutruru\rutr q+pbhphhp

15,843,126

10s,555,056

13,047

t4,3t9,969
6,913,069

69,0s0

9,566,767

50,575,892

2,883

6,742,373

1,148,984

78,777

21,315,135

142,7t3,317 68,77s,676

7,973,017

2015
huq. nnwl

2014
huq.4pw[

u\uf{hhp
Furblfr \n{rl[rg quhqnl
Uburhglurl $]rtrurtruur\rutr qqpbbphhp

Upururpdnrl plr urlnqhp

'Ilurprnrurlnpnr-plnilrlrtp
Ubrubgurl $frburtruur\urh qnpbbpbtp
Sn\nuurrgrnr-1pfr urlnqhp
Uprnurpdnqpfr urlnqhp
Ullqurllurhuqthp

465,303

103,468

476,658

2,434

167,325

572,245

L62

s82,s60 673,732

hpur\urh urpdhpnrl' 2urhntlplr \unl rltruruf ,Ihf"grrrl:*trlnrl Slrtrurhuur\urh qppbfrptrhnU hnhhgbs trhp\urlurgbnttf htr

urnhurpur\urh tnqrntnur\trhpnrl q*h.l"q $|rtrurhuru\urtr qnpbfrptrhp:

Sn\nuru4pnqplr ur[nqhp

Uunph ptprlnq urgmuur\nrrf trhp\urlugrlrub htr unllnuru4pnr-1ph urlnuilI qurliurtrurqphpfr qnuiurptrhpp 2015p. h 2014p.

4h\urhrlphpfr 31-]r ryrntplulfp' trhpu:nlulfrpur\urh urpdhpp h urhrlurtrurllurtr qmrftupp: Uunph trhp\urlugrlrub

urpururpdntlpnrl ruprnu:hurlunlurb qnuiurphhpp rfnlurup\rlnul hh hur2rlhunt dullurhurlur2p2urhb rgrntplurlp qnpbnq

{rnluurpdhphhpnrl: U1u' 4hnhu 5iruprlruE qurlftutnuqrhfrtr gh"rl$nurgrlurb oqnrup h r[luup durtrur2rlmil t
hunlurqurururuhrurtrupurp 2u:hnqpntrl \urtf {trurunr-ri:





16. {urdrunp}r hrurftup rfrurnfiJr $}rlnuhuru\rutr rulln}nltrhp Qrupnlnu\nplnr-tt)

(ru) np2\]r]rpru\ruhrupdhplnrlrtgn4trtp4pnullrtp

U\qphur\rutr rupdhpml hur2rlurnqn{ qurdurnp}r hullurp rlunnlhfr purdtrurl}rh trhpryrnulhhpp hhpurnnr-rf htr 2qtnuh2rlnq
purdhurl|rtr rupdhpry'hpg: U1u hhpryrnuithpfr hrurlurp ur\rnlrrl2nt\ur qnlntplnth 2nthlr, h rlhp2hpu rntqlr 2htr nttrhghl
urlhqluh qnpburpphhp, npnhp \rupnq thb rl\urlmplnth rnpulluugr\ rgrurhg ptrprug|r\ lrpur\urh rupdhpfr rfruulrh: h
prr rlh, qhryrlurb ryrulfur\urh ilfr2nghhpb hnuphpir ,Itfo.t]it lJrpurnilurh urprgnrhpnnf &hullnprlmrl hh d[ 2upp [pu\ult
urpdhptrhp, [rh2p rqurldurtrunlnprlurb t urlu nlnprnnul rlprurfiu\ruh rlfr2ngbhpb urqurqur hnuptpfr hhrn \utq{ub
ruhnpl2nr-plrurlp:

(p) .{rudrunp}r hrurtrup rtrurnfilr ur\rn}n[trtp]r r[hpu4tuuu\rupq.nultrtp

2015 b 201a pp.-|r phpurgpmrl truhlp rlrudu:nplr hrurlurp rlunn2htr tnoZ ur\rn]nltrhp, npnhp rlhpru4ruuru\urpqdrutr

rurtuurprllr 4pmplurfp, trurh\p rirnuulpriurb kp b htnupunlnpmpJnttr nr-Lhp qurhhlrffrtrlh rlurprlurh duril\hrnf prulnu11,

rlhpur4ururu\urpqhlth rffrh2h rlurpriurh dunl\hrnp quhrlnq hhprgmuihhplr: .{hpur4uruur\urpqrlurb ur\rnfnlbhph hnhltghg
hhp\rqrugbnr-rl hh 22 qhuru\urtr urpdhpqphp h rilr2ruqqrulfrh $frtrurtruru\ruh hururnunnntplnttrhhplr urpdhprphp:

.{tpru4ururu\urpqnufhhpp \ruururprl[ hh 2015 h 201a pp.-fr ptrpurgpntd rlhpu:4ruuru\rupqrfruh rurluurprlfrh qnpbnrl

frpur\ruh urpdhpml: Uunph phprlurb urq;nruru\p grrtlg t tnurfru {hpur4uruur\urpqrftutr ruiluruprlfr rpntplullp
rlhpru4uruur\urpqrlur8 $|rburtruur\urh ur\urfnltrhpfr frpru\urh urpdhptrhpp h rlpurhg rurlnpurfrqurgrlurb urpdhpp 2015p.-it

4h\urhrlphpfr 31-ir h 201ap.-[ th\urhrlphp]r 31-fr ryrntplurlp:

{hpw4wuu|upq- &Inpwfqwglut
{ub ur.tuwptlf wpdhpp 2015p.-lt

2015 41nry1wlP ahSuh[PhP]t 31-lt

hury. nnu[ hnuhuh wpdhPp nnntBJunlp

Opultu dbblr rlurprlurtr drurf[turp ulurhrlnq trhpr]Fnilhhp
rlhpu:rpruur\urpqr[urb r[rudurnp]r huniurp dururfi]r $frLurhuu$utt
ru\rnlnfrtp

ZZ qhurur\urtr rupdhprphp 828,262 809,699

828,262 809,699

2015p.-]r ghpurgBnttl {hpru4ururu\rupqr{urb S}rtrurLuru\utr u\urfrrfrhp]r rlurpriurtr dunl\hubhpp hturhlurfr hh'

1 rnurpntg u1u\uru

1-5 rnurplr

5 ururpntg unlhl
828,262

2014

350,772
463,408

4hpuuyutuwQupq- &InpnltqwglwE
[wh u[wnptl]t wpdhpp 2ilap.-lt
ryntplwtp 4hQnklphplz7l-lt

huq. nnw[ hnwhwh undbPP nnntBtw[p

Opulhu rtlrtr2h rlurprlurtr durf\turp quh{nq bLprpnrillrtp
r[hpru4uruur\urpqrlurb rludump]r hullurp rfunn$]r $$tulruu\urlt
ullulr{bhp

ZZ qhrnur\urh urpdhprphp
Ulr2urqqurl]rh $]rhurhuur\urh hururnururntplnthhhpfr rqurprnunnnrluhp

2,262,670

203,2t2
2,208,4t7

200.329

2,465,822 2,408,746





18. Zrullu4rupd,hhnqlnftutr rqrulftutnuq$nh qEnrlurnrugrlhflrp q''trftnptrtp (2rupnthu\nry1nttr)

an*rl

2015p.-|r qh\urhriphplr 31-|r 4pnrpSrurlp hur\urrlurp& hhurqlnftuh rqury.ftutrurqphplr qbntl urnurgrlhtrp qnulurphhpfr tftrl*g
qpullurgnlurb kfrh \runullurpntplrutr h n1 qhrnru\urh rupdhpqphp 6,332,256 hruqurp 22 qguil fpur\urh rupdhpnrl (2014

p.' 1,590,527 hurqurp 22 rpuli):

Zur\u4urp&hhuqhilurtr qurlftuhruqrhpfr qhn{uururgrlhJtp qnttiuphhpf +tt.I*S qpul{ur4p{urb 1,217526 hurqurp ZZ

4pull qmiliunh :*rl-rl *\urfnitrtpp {hpruqrunlurr}prlhlhb htrnqLtftuh qurlrlurhurqphpf qbnrl rldurprlhfrp qnttftuphhp[

+tniurg 201 4p. 4h\uhrlphpfr 31 -f qlntplurtfp:

19. Ztudrulunp4trtplrtr rnprlrub.l*phhn 
2015 2014

hwq. nnw[ huq. nnul
9npqnpunn[rrl,l*p\tp
.{urp\hp h-Ztn ph\hpntplnthbhpfrtr
.{urp\hp toBn tt ilfr2fh ph\hpnr.ppthirhp}rtr

C'tr4rurlhLp \npqnpunnlrrl,l*dt-hp

Urutrpruburlu hurdurlr:np4trhp[rh rnp{ub {up\hp
Zir{raphpru3f h {utp\hp
.{urp\urlfh puprnhp
Urlrnnrlhphtrurlir &hnpphprftutr rlurp\hp
Uulunnlur\urb {up\tp
Ubhururhhpfrh urprlnrl plrqbhu rlurp\hp

U:L

Ch4ulihhp uqunnqur\urh rl-pl1hp
Zurdurlunp4trhplrh rnprlurb hullurluurnh {u4\hp
Updtg\ilurh qhml quhrruur

Zurdurlunprltrhplrtr rnprlurb qnun rlurp\tp

(s,240,883) (2,734,663)

Uurrph trhp\urlurgrlurE rurymuru\nul purp&p rlurp\ruLlr2 nthtgnl ,l*nhhpp \npqnpunnfll hurdurfunp4htplrli rnprlurb

r{urp\hph hh, npntrp mLhh hrlruqurqnqh rfur\urp4ur\f tlurp\urlfh n}ru\, unrlnpurprup urquhnr{rlurb prup&pur\urpq

qpurqnq (npqhu qpunl hh hurh4frurutrnr-rl 4pulfiu\ruh rllr2ngtrhp \uli qhurru\ruh hpru2|ufphhp): I-unl $|rhurhuru\ruh
rllrdru\ h qurprnphpf uqururup\rfurtr 1ul{ qunmimplnrh mtrhgnq rullrlurp\unntbhpp gL4qp\rlntil hh umuh4urpur

rlrup\urhlr2f rlt2: Urnurh4urprn rlrup\urtrfr2trs g*bft,l*n\hnp \urqrlnul hh urhhurururqhu 2urpdhqt\rlutb, uuruh4urpuhg
gurbp qtrruhuruur\urh ntbhgnq rlurp\tpp:

hwq.4putt

2wp dhWlt4wt h n2 dut\buwltg
Unwb4up- duQhuwbg

F*nAp Unwtt4wpu nISSu\ Fwlg Ubhunut4hu

{upQwhlt2 {upQwturt2 {npQwttlt2 2wpdhqz!{wt updhqQfitt &4u[bl4
2015 2015 2015 2015 2015 2015

trnp 'iltururlrrl
hurdurlr:np4btpf tr rnpr[urb

qnun r[urp\tp 45,608,470 203,002,923 - 12,450,923 4,912,877 265,975,193

huq.4pud

2undhqnhlut h nS du[hbuwbg
Uuwb4up- dufihuwttg UbhuuwSu-

F-pap Unwtt4wpa uh7 Sutp Fwlg tnphlt

{upQuthlt2 {wplpturt2 {upQuhfi2 2wpdbgQ{utt updhg\{wt Qt4u[ht4
2014 2014 2014 2014 2014 2014

9nprqnpunnlul
hurdurlunp4hhpf h rnpr[urb

qnun rfu4l1tp 32,826,034 196,08s,992 - 5,763,771 1,684,s33 235,759,730

32

216,842,942 179,788,620

54,039,424 58,195,133

270,882,36 237,983,753

77,390,325 17,277,164

14,694,721 16,367,177

2,904,684 4,094,804

2,596,287 3,046,377

2,386,816 2,495,779

- 278.684

39,972,233 43,ss9,8s9

310,854,599 28r,543,512

30s,613,716 278,808,949





19. 2udru[unp4trkp]rtr urprlrub rl*n\hn Qrupntbru\nrplnttr)

(*) lurdurlunp4bhplrtrrnprlurbrl*n\hphnpru\ur\ruh gntguhf2hhp

Ugrnph phprinl turynruur\mrl hhp\rulurg{rub t urhqt\uun{mplnttr hurdur}unp4hhp}rh rnprlurb rlurp\h1}r npur\u\urh gn4urtr}r2Ltp}r

rlhpurptplurl 2015p. r1h\urtriptnh 3l-lt 4pntp3rurlp:

2u[u]uuntt
4*pUhn

2utduluuntt
Iryrkhph

UpdhqpQ[ub updhqlldutt
t4uhnturn 9ntn{up|hp uluhntuu

huq.4pu{ huq.4pw[ hwq.4pu[ %

9npqnpunnlnlrl*nl1tn
tturp\tp [un2np ptr\kpnrppr-trtr$$t
Updhql\rfurh unuhAlrh hurlururhlr2 lntrtgnrl
rl-tt\ttt'
- n2 dturf\tuurhg
- rllrtr2L 30 op dull\hururhg

Qh4ullhtrp urgdhqr\rlurh urnurtr&]rh hurlnurtrlr2

1nr-Lhgnq {up\tp
Ugdtqr\rlurtr urnurhAlrh hurlururhf2htpnrl rlurp\tp'
2urpdhqp\r{rub rl*n\hn

-9 1 -l 80 o1 dulf\hrnurhg
- I 8 I -270 o1 dulf\huurtrg
-270 oplrg rurltl duli\tuuhg

Updhqr\rlurb ,l-p\hn'
- 181-270 op dulf\trnruirg
- 270 oplrg u:r{hldunf\hururLg

Qtr4ullthp urpdLqr\tlurh runurhAftr hur;unlLlrZltLnn l
.l*pltttt

Ch4ullkLg rlurp\hp [un2np gtr\tprgntlrtrtp]rh

{urg\hp Qnpn h ri}r2fh flr\tpntplnftbhp$t
Updkqr\riuh unurhd,]rtr hurlrnurhfr2 2nthhgnrl
,l*n\tn'
- nl dulf\huruhg
- rlfh2tr 30 op duril\hrnurhg

- 31-90 op durd\htnurtrg

Qhrlunlttrg urpdhqrlllurtr unurh&]rtr hurlnurtrlr2

lmtrhgn4rlup\Lp

Updtqr\rfurh urnurhAlrtr hurlururh!2htpn{ {ufitp'
2urpdtqr\rlru8 rl*n\hn'

- 9l-180 op dunl\huuhg
- l8l-270 op duni\tuurtrg
- 270 oplrg ull\durl\huurhg

Updhqr\rlurb ,l*n\hn'
- rttltfL 30 op duril\huubg
- 31-90 op durf\huurhg
- 9l-180 op dulf\krnurhg
- l8l-270 op dull\krnurhg
- 270 oplrg ulltLdunl\tuuhg

Ql4ullttrg urpdtqp\rlurtr runurhd'fh hurluur$2htpn{
,l-lt\tn

C\unltl4 rlrup\tt topn lt,IltZltlt
gtr\tprgnilrtrhp[tr

Ctrrlullthp \npqnputnlt{ {up\tp
UurLpurbur[u hrudur]unl4lrtp[tr rnprlurb {ufitg
2fr[nptpuq[h'l-ilrtp

- n2 dunf\hururhg
- rllrtr2h 30 op dull\hrnurtrg
- 31-90 op dulf\tururhg
- 91-180 op dulf\tururhg

- 270 oplrg rurl\durQturutrg

el4urft hp hfrr[nptpqfir rlrup\hp

L,6763n 204,3sr,99r

20t993,352
4,03s,029

206,028,381

1,636,040

40,350

200,357,312

3,994,679

0.810/o

1.00o/o

1,150,296

108,646

3,963,596

1,428,738

4,1,63,285

10,814,s61

216,842,942

I 1,503

1,086

39,636

4?q qqq

1,454,683

1,956,507

3,632,897

1,138,793

107,560

3923,960

qeq 1 ?q

2,698,602

1.000/o

1.000/o

1.00o/o

30.77o/o

35.18o/o

8,858,054

2L3,270,045

18,090/o

t,680/o

48,692,336
<24 o?l

1,605,672

50,930,939

885,654

14,472

177,043

210,191

103,421

500,011

152,770

r,064,923

3,108,485

54,89,44

270,882,36

r6,914,866
I 10,517

50,502

257,282

57,158

458,402

815,874

r,274,276

4,907,t73

33,830

4,432
2,025

43,490

10,721

7,97t 877,683

130 14,342

1,593 175,450

119,388 90,803

68,671 34,750

237,226 262,785

65,697 87,073

315,198 749,725

438,255

s,696

14,451

48,254,081
()7 )?q

1,591,221

0.90o/o

0.90o/o

0.90o/o

50,472,537 0.9006

0.900/o

0.90o/o

0.90olo

56.800/o

66.40o/o

47.44o/o

43.00o/o

29.600/o

26.25Vo2,292,6rr

52,765,148

265,975,193

16,881,036

106,085

48,477

213,792

46,437

l.8lo/o

0.20o/o

4.01o/o

4.01o/o

16.90o/o

18.760/o

17,390,325 17,295,827

34
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19. Zrudulunp4trhplrh urprlruE rl*Rlfhp (2rupnr-tuu\mplnttr)

(*) Zrudrufunpatr$[tr rnprlrub r[urp\hp[r npru\ru\ruh gnrgut{r2htp (2rupnr-hu\nry1nr-h)

Uyrnph phprlnl rurymuur\nui trhp\urlurgrlub k urhrlh\urunlntppth hurdur[unp4hhpfrh rnprlurb ,l*p\hntt npur\ur\urh

gmgruhlr2bhpfr rlhpurphplurl 2014p. 4t\rnhrlphpfr 31 -|r 4pntplulfp:

2utulwnlt
|*pUtpl,

updhql[ub updhq\[utt
t4uhntuu 9ntn lupQhp t4uthntutn

Zuttufuuntt
,l-flt\'

huq.4pw[ huq.4put huq.4panl %o

rrnpqnprurnlnl,[-R\hn
.Lurp\tp lr:n2np gb\tDil-pFrftLhFbb
Updtqr\rlurtr runurtr&]rtr hurlururtrlr2 2nttrtgnrl
,l-p\hn'
- n2 dulf\hrnurtrg
- 30-90 op dull\trnuLg

Chrlunlttrg urldtqr\rlurh urnurh&]rh hurlururtrlr2

lnr-hhgnq {up\tp
Ugdtqr\rfurL urnurtrAlrh hurlururhltZlthpo.l

,l*n\tp'
2ur1dt$\qub .l 

"n\hn
-270 oplr g urrl\ duni\hrnurh g

Updhqr\rlrub rl*fr\hn'
- 181-270 op dulf\huruhg
- 270 oplrg rur{hldulf\hururhg

CL4urrltbg urpdtqr\rlurh urnurbl'ftr hur;rnurLlr2trtpnrl
,l*phLtt

C\ulltbg rlurfitp lun2np ptr\hpntgnr-bhhplrh

{urp\hp I'nep h rflr2}rh fr\tpntplnfthtp}rtr
Updhqr\rlurh u:nurtr&]rh hurlurruh[r2 2nr-hhgnrl
,l-p\hn'
- n2dulf\huurhg
- rlirh2h 30 op dulf\turuhg

- 31-90 op dunf\krnurtrg
Ch4ulltLg urpdhqp\rlurh urnurhAlrh hurlnurLlr2

gnilrhgnl rlrup\tg

Updkqr\durh urnurh&]rh hurlnurh[2hhpn{ {utp\tp'
2urpdhqr\rlur6 rl*n\tn'

- 91-180 op dulf\trnurtrg
- 181-270 op dulf\tururhg

Updtqt\{ub ,l-n\hn'
- 31-90 op duli\hrnuhg
- 91-180 op dull\hururbg

- 181-270 op duril\huurhg
Cl4ullthg urpdhqr\rlurh unurtrAlrh hurlnurb[2trtpn{
,l-R\tR

e\urfthg qurp\bt $npp L ilf2flt
gL\tprplnilrhtp$t

Ch4unltbp \nprqnpulnlll rl-R\tn

UurhpurburJu hurdurlunp4trtplrh rnlulurb rlup\tp
Z[rrlrnptprq[U,lr"n\hn

- n2duli\huruhg
- tilrtr2h 30 op dulf\hrnurhg
- 31-90 op dull\htnuhg
- 91-180 op dull\huurhg
- 181-270 op dulf\hururtrg

Ch4ullttrg hb+nptpurlfir {urp\tg
ilurt\ur1|tr gurputt

- n2 durtf\trnurLg
- rllrtr2b 30 op durf\hururtrg
- 31-90 op duli\htnurtrg
- 91-180 op dunf\huurhg

173,503,081

600,387

347,006

1,201

173,156,075

599,186

0.2o/o

0.2o/o

174,703,468

3,255,951

19r,645

s,685,152

t79,78,620

348,207

6,512

20,80s

t,213,973

r,241,290

1,589,497

3,249,439

170,840

1,023,s83

L73,755,261 0.200/0

0.2o/o

70.9o/o

54.3o/o

4,443,862

t78,199,r23

2L.83Vo

09Vo

56,319,236

366,668

793,74

563,286

3,667

7,937

5s,755,950

363,001

785.807

L.0o/o

l.0o/o

7.0o/o

57,479,U8

144,301

23,112

46,879

87,072

414,t2l

574,890

1,443

231

4,918

9,604

43,440

142,858

22,881

41,961

77,468

370,681

7.0o/o

l.0o/o

10.5o/o

I 1.0olo

70.5o/o

56,904,758 1.000/o

715,85 59,636

s8,19s,133 634,526

237,983,753 2,224,023

655,849 8.30/o

57,560,ffi7 l.Lo/o

235,759,730 0.9Vo

t7,016,614
127,398

7,897

59,768

65,487

L7,277,164

16,07s,061

60,980

130,120

14,868

34r,,r& 16,931,000

340,332

2,548
158

1,816

1,310

t6,676,282
124,850

7,739

57,952

64.r77

2.0o/o

2.0o/o

2.0o/o

3.0o/o

2.0o/o

32,150
1? r<a

67,162
10,1 13

t6,042,911
48,721

52,958

0.2o/o

20.7o/o

57.60/o

68.0olo

36





19. 2rudulunp4hkplrtr rnp{rub rl*phtn Qupnttnu\nry1nilr)

G) .{urp\tp}rurpdtqr\rftutr qlnuhrurnrlurtr hrurftup llrpuur[rub h]nftnu\ruh htrpuugrnrgnttrtrtpp h

+urunqnrpJnr-hbhpg (2rupntllu\nrplnttr)

gnpuppunnfnl hrudurlunp4Lhplrtr urprlurb .l*ft\hnh qbnrl urpdhqp\rlurh rqurhntuurp npn2\Jru' th\ullrupnr-plnthh
unur2Lnprplmrl t hhrnhlurl hfrilhur\urh htrpuugrmplnthhhpn{.

r lot2.F, trrptr lt rfhZhtt gL\tpnr-plmtrLhpfrh rnpr{urb ur2}uururnq rl*nlfhph hutftup uprurilrulluh \npuutit
qnpbru\hg t \frpurnilnul

> Updtqr\riurtr runurh&]rtr hurlururhlr2trhpn{ rlurp\hplr .l-luh*-ntgrlnrl qnulurpp hur2rlurp\rlnuf t hhurhlurl

bhpu:rgrntppilrhhpfr hfnftuh {pu'
l) girpu:nrlnuf k 200/oh 30olo qtryqrunlir qhurhrurmlurb urpdhpfr h\rurmfullp:
2) .In*,lh hn*Stt.rfhg rtnunphplr ur.nugnulg hhunud,qrlnut L 12 uliunrl:

(ii) Uurhpurbuluhurdurlunp4trtplrtrrnprlurE,l*nhtn

Uurhpruburlu hrudurfunp4trtpfrh urprlruE ,l*p\hplt rupdtqr\ntttp qtruhrurn\|ru trurtr\p hfriltnlnul k rlrup\hpfr

lmpurpurtrSn4 urhuru\]r qEnrl rfnuu \rh1nt frp hur]u\]rh ton&h r$ru: Uurtrpurbur]u hurdur]unp4hhp]rh rnp{tub {up\hpft
qbnrl rupdhqrlt".,Ihg \npnrurnhhpp npn2\Jru qh\unlrupntplnthh urnur2hnp4rlnui t hhurblurlh[rftlu\urh
htrpurgrntplnthtrtpntl'

> \npuurfr rfttqn*glt*lh ryrntlptrhpp qburhunmlnul hL rlbp2]rh 24 ulllruhhplr pbpurgpntrl \purb \npurnft
il]rqpughu{h rin4hfr h}ntutr furu: trnpuu}r rl}rqrughu{}r ry:atlptrhpp \}rpurnrlnuf th hirr}nphpurlfL {up\hp[,
rlurp\ur1]rh purprnhplr, ullrnnrlhBtLurlfr h uqurnnrlur\urh rlurp\hp[ huliurp:

> 'tlunnilur[urh \npurnfr rnurph\urtr r]FmJpE qhurhunmlmrl t rlrupllhp]r rprpuqmulhhpfr rl]rdur\urqpntplurh h]rrfurh

r.$ur h lilrpurnqntri t Slrqtrhur\urh urh&urhg rnprlurE ur2]uulnnq pfrqLhu ,l*nhhnlt hullurp:

2015p.-|rh hflfrnphpurl[tr rl*n\hp]r rqu:]rnruu]r qhurhunmfruh ftZ .ho.hol""tp1ntb k urhq]r nttrhghl Ut+ ,l*pl1hpit
hurlurp \|rpu:ml\t \npuurfr rflrqpurghu{h 4nnlJp (2014 p.' qulmfur\urh \npuurfr qpnr-1p): U1u {nfn}urtpluL
hhrnhurtrpml hunfurulurprfrur\ $]rhurhuu\ruh urprgmhptrhplr tttuulrh hur2rlhurrlntplnr-trnui 11,042 hurqurp ZZ 4prurl
qntriurpfr 2unirnrl urpdhqr\Ltuh qhml &hur{nprlurE ulurhnturnp {hput\uhqtt{h1k:

Ubhurunuqtu ruptltqp\r[rub {tup\Up

Uhhrunurqhu rupdtqr\rlurb rlrup\hpir qbnrlhru2rlhqprlurE rnn\nuur1|rtr h\urilnunp 2015p.-|r 4h\urhrlphplr 31-fh
urrfurpunlnrl rnurprlur hruriurp \ruqrlhlt 180,103 hruqurp Z rgrull (2014' 149,223 hurqurp 22 rgrutl):

(q) Sp*rlhr[hplnr8ntplnr-h

(-) rrnp'Fnunnlulrl*phhn

gnpqnpururlnl rlurp\hpp hhpur\ru hh urhhururur\rutr hlllnthpml rlrup\ur1|rtr qhu:hrutmlurh tr urpdhql\rftuh uuurtqilurh:
gnpqnpulnfnl hurdurlunp4fr rlurp\nttrur\nrplntbp bpurh rnpunlur4prlrub ,l*lt\h rlurp\urlfh nfu\| lufp ptrntpurqur4

unlhhur\urpLnp gntgrurtrir2h h llltrmullttru{trh{ qpurqp 1purgn4hl uqufimlrlurbntplnth l, h trurh\p, npqhu \uLntr,
qpunl k qurhgtr2nul \nprqnpunnlnl hurdurlunp4trhplrg:

2tnpphprlurb qpuqh hlnfhur\urh uhuur\hhpp hturLlqh hh'

> Updhpqpurllrtr rlurp\hplr h hur\ur4urp& hhrnqlliurtr qnpburpphhpfr hullurp' rlpurilur\urtr rf[2nghhp \utti
rupdhprphp;

I Unhurpurl|rtr rlup\tpfr hunftup' urtr2urpd qnrlpfr, qur2urptrhnh, +hftt*nru\ruh rqurprnphplr h qFurfur\urh
rllr2nghtpb qrunlur4pnnf

t UurhpurErulurlurpl+urlnprfiuhhrutfurp' urtr2urpdqnqBlrqrrurlur4pnuf:

trurtr\g trurh &hnp L phpnl hpurZl"hptth rlurlp ptr\bpntgnrhhbplrg' trpurhg rprlutnF ptr\hpntplnrhLhpfL rlup\hp -
upr:lfturyrh1nt hrurftup:

th\unlrupnrylmhp htrnlmul t gp*rlh 2nt\ur1ur\urtr urpdhplrtr, qruhuh2mtl 11rurgnlSh: qluq' rlpru hlu.fpnul gtr\urb

qurllurhurqplr hullurd.rulh, h hhurbmil t &hnpphprlurE qn*rllr 2nr\ru1ur\urh urpdhpfrh' ,l*n!h rupdhglllurtr qu:hntuurfr

puulruprupntpl urh urnntqrlurh phpurgpntrl:

38





19.

.Utfhplrurpurh!> <DtrC 2015p. $frtrurhuur\uh hur2rlhunlnrylnilrLhpfrh \]rg burLnpurqpnrplnthhhp

2udrulr:np4hkjlrtr rnprlrub,l*n\hn Qrupnttnu\nrp1nilr)

(+) {up\ru;}rh qnpur$\Jr rlhplnrbnrylnilr' puu ru2[uurphruqnu\ruh tr rntnnhuntp;ruh dnqhp]t
rqrurn\ruhhlntpluh

.{urp\hpp tnprurlur4prl\hh hfllhur\urbnttf }rphtrg qnp8ntLhntplnthg rnhuhuntplurh hhnhlruldlnqhpnttl bullurluE
hurdrufunp4hhp[rh'

2015
huq. nnu[

2014
huq.4pu[

Uh2rupd qntlp
Utbubrulu urnhuntp
h1h\urpruttrhnqhurtlr urprnuugrntplnth
Qlnulurntlnhuntplnth, urhrnurnruqurhntp;nth h rlrulnrurl2ru\nr-rl
Uhtt4tr It l".Ihtph urprmu4pmplnth
Cfrhurpurpntplmtr
.r*qh Erunrulnr-plnthbhp

Zurhpurpr; nthurphpntplmb/rlhrnurln rpqlrur

Uurtrpurbrufu urnhrnntp

2lnrpurtrngrulfrh uupurup\rlurh nlnprn
Spurtruqnprn
Up41nthurphpntplnrh
$frtrurhutrhp h hhprgrmdLhp
Unilrlr glrqurl rftupf[bbtp
utr
Uurhpurburlu hrudurlr:np4trhpfrh urprluE {*fihp

Updhq{ilruli qhml qur}rntuur

Zurlururnurh
szgq h bu
ullhpfurLtp

42,133,47r

36,447,087

30,454,547

20,6s9,0ss
78,954,7L9

18,8t3,972

17,245,t95
t7,L02,527
76,876,434

11,643,854

11,13s,143

9,027,795

5,802,627

2,597,393

72,048,559

39,972,233

Lt,276,420
40,0s8,797

19,286,065

18,950,113

23,325,577

20,1.61,498

4,477,959

t7,666,644
1.8,133,476

11,830,145

8,972,t25
9,348,465

t9,408,474

4,992,968

10,095,027

43,5s9,8s9

3r0,8s4s99
(s,240,883)

305,513,716

281,543,612
(2,734,663)

278,808,949

trurh\|r' \npqnpulnfrrlrl*pl1hfth (qnun rlurp\hp) ur2]uurphurqpur\urtr \htnnpnhrugrlrubntp3nthp ptp{ub I hhrnhlrul

urrynruur\nuf'

2015
hwq. nnu[

2014
hwq. nnw[

277,645,877

47,995,736

6,334,246

20r,255,67r
17,565,034

76939,02s

265,975,193 23s,7s9,730

(h) tun2np rl*R\tn

2015p. 4h\rnhrlpkplr 31-f 4pnrppilp trurtr\tr mtrfr rlhg riurp\urnnr- \uli rlurp\runnthhpfr \urqurhg.l*b lorlfhn (20i4p.-

htt'ht+), npnhg urpurilur+qub ,l*nhhnh tltrurgnp4Lhpp qhpurqruhgntil htr trurh\|r \urqluur$ 10olo-g: 2015p.

ah\rntrlphpfr 31-f 4pnrplurilp urlu rlurp\hpfr ph4hruhnrp qnuftupp \urqrinttl L 49,681,996 hurqurp 2Z 4punl (2014p.-[h'

49,368,323 hruqrup 2Z 4pruri):

(q) i{urp\tp}rdurrltlhrnrulbntplnttr

.Iurp\urlfrtr qnpur$h$ dulf[hrnurlbmplurh rltplrrbmplnthp trhp\urlurgqrub k Orutnpruqpntplnth 3Z-lt (+) \huurrd,
nptnhq rupunugn1qurb k hur2rlhtnnt dunlurhur\ur2p2uhbg dfrh2h r{urp\rulfrtr qurlrfiuhruqpml trurluulnhur{rub ritupilruh
dull\hrnh ph\urb dulftuhu\ruhulmlurbp:
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21. $]rhuburullutr r[rup&ru\rulnpluh qbnrluurug,tLf]tp q5ntfruptrhp (2upnr-lnu\nrplnr-tr)

(*) $]rllutruru\urtr r[up&ru\urlnrplutr npur\ur\utr rlhplnrlnrylnrh (2upntlnu\ntplnth)

2,hu61ur1ur4nuur$ k urhqh\ururlnrylmtr 2014p. +hUuhrfpkpb 31-fr ryrntplunlp $|rtrurtruur\rutt
rlurp&ur\urlntplurh npur\ur\urtr rlhplnr-hnrplurh riurufrtr'

2utuluwntt
4qr\H,l,

2w{uluwnh Updhqfll[wh uPdhglYlwh

4*nlthp t4uhnruw htn{wpQhp r4whntuu
huq. nNnI hwq. nnu[ hwq. nnu[ 96

Slrlnutruru\uh rlrup&ru\rulnrplnttr
- n2dull\hunutrg

flulurlhlrp $frtnutruur\urtr rlurp&u\urlntplnrtr 
-?'858'28?- 

5'717 2'852'570 o'T/o

(f) $]rtrurtruu\rutr r[rup&ru\rulnrpgurh q&nr[urnrugrth]tp q+ufu+LtFh llhllnpntrugnul

2015p.-|r 4h\urtriphpfr 31-]r rgrntplutlp trrutr\p pthlr urltrqJruir hurdurlunp4hhp, npnhg qbmlQlrlluhuur\urtr

rlrup&urllurlntplurtr gbml uuurgrlhJrp q4rlurphhpp qhpruqurhgnul htr trruh\f \ruufrunuflr 10o/o-p (2014p.-fh ltilutlt

hurdrulunp4trhp 2hh h4hf :

2015p.-]rh h zOlap.-frh urpdhqr\rlurh qbnrlrqru]rntutnnuf urhq]r t ntlihg[hturhlulzurpdp'

2015 2014
huq.4nw.[ hwq.4pu[

2,858,287 5,717 2,852,570 0.20/o

$|rhurtruur\ruh rlurp&ru\urlntpSurh qhml urnurgqhlp qptilurptrhpir dulf[hrnurltrnryluh {hplnthnrpprhp bhp\urlurgrlurb L

Ourbnpurqpnrypth 32-]r (q) \trnnul, nprnhq Lhp\urlurgrlurb k hur2rlhrnnt dulftuhur\ur2r2ruhlrg ilhh1h SirtluLuur\urh
rlurp&ur\rulmplurtr qbml urmugrlhltp qnulurphhpfr ulurlftulluqpurlfrtr rlhp2hurdunf\hrnh ptr\urb duliurhur\u:hrum{utbp:

(+) $]rtluhuru\ruh r[rup&ru\u1nry1utr rqrulftutnug$tpb ru2[uuphruqpru\urh rltplnrhnrplnth

Slrhurhuur\urtr rlurp&ur\rulmp3ruh rqrullurburqphpfr hflfllu\urh ilurup \trprlhlhtr Zurluuururhfr Zurt-rpurqhrnnr-p1utr

ururpurbpnuf qutnlnrl hurdurlunp4hhplr-hhur:

22. $ur\urnplrtrqlr qbn{ urnurgrl\}p qtuftuphhp
2015 2014

hwq. nnu[ hwq. nnw[

Zru2rlhurnt rnurpr.lur u\qt[ ilLugnp4
9nr-u Eurluu
tlnrpuqrntrlbhp

lur2r[trnm rnrupr[ur rltp2b illturgnp4

(q) Slrtnutruru\rutr rlrupAur\rulnrgruh dtutl\turulbnrplnrtr

Sur\rnnplrtrqlr qbnrl urnrugrlhfirp qnuiurphhp

Updhqr\duh qbnrl uluhntuut

5,717

46,822 23,688
(10,s30) (r7,e7r)

42,009 5,717

5,458,872 4,489,999
(i0,e18) (8,e80)

5,47,%4 4,48r,O19

2015p. 4h\rnhdphpfr 31-fr ryrmplurtlp ft"trl1n 2mtr]r rulhq]rufr hurdur]unp4hhp, npnhg tltrurgp4Lhpp qhpuqurhgntil htr

\urqlnmufir \0olo-p (2014p.-]rh' hilurh hrudu]unp4trhp 2th hqhf:
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24. 2lriltnu\ruh.fhrpstthp h n2trlnrpru\ruh u\urJnltrtp (2rupntllu\nry1nth)

2u[u!wPql2-
hEP lt

{wpl;ul7uuytfuib hhnuhw4ng-
qnltp]1 4uQglwh Sttunhuwlluh OafuwlpwQt- A2h1atpwlwtt

U\qLur\ruh urpdhp

Uhurgnpqh un 2014P.

hmtllup[ 1

UrlhlurgnnihtP
Ovrurgnulhhp./4ntPuqPntil-

tthF
tlhurgnp4h urn 20I4p.

qt\rntrfphp[ 31

Uur2rlurhntplnilr h
ullnprnlrqruglru

Illnugnl4tr urn 2014p'

b.ntlrr|uplt I
Surprlur rfur2rlurbntP;nrh h

unfnpur[rqurgfur
Oururpnufhh/4nr-puqpnril-

trhn
Uturgnp4h urn 2014P'

4t\uhfptp| 3r

Zur2rlhlpnurl[b urpdtPtr un
2014p. 4t\urhrlptp[ 3l -]t

25. U11rul1uflhhp

1,504,2X)

121,972

2,302,95s

337,583

46.2,518

78,773

t77,88
12,8r2

784,702 5,232,252
145,692 696,832

1,626,201 2,640,s38 541291

(2,22s) (37,086) (39,31l)

188,435 893,308 5,889,773

N6,326 1294,932

197,166 333,606

@3,492 1,628538 309,686

r,022,78 r,012,000 231,605

207,6v 149,802 279,273 2,337'967

102,052 10,238 tt7,4rr 760,473

(2,22s) (37,086) (39,311)

157,815 359,598 3,059,129

30,620 s33,710 2,830,64

2015 2014
huq.4pu[ hwq. rytw[

Zur2fnfrhp pfrpfrtrqurlfrtr \ruqrlur\hpqntplnthhtpnul' oqrnurqnpbr,Iurh

uurhtltutlnfrur\ntdhhpn{

trurh\urlfrh burnrulntplnthhhplr qbnrl urnurg{htrp qnttlurptrhp

trpnphpurlfrh hu2f{bhp

Clqrurlhhp u11 Qlrllutruur\urtr u$nflbhp

9p*rlh pnhurqruh&tlurh ruprgnthpmil urnur2urgurb ru\rnf {bhp
gurtrluru{durphhp rlulmu\urpurpbhp[tt
faurh\urpdhp rlhtnurqtrhplr urnruh4urpuuugrlurb dmlu\urrptrhp
'Tlur2urphhp
Updhqr\rfurh qbml uluhrrtuu
U:t
Ct4unlttrg ur11 n2 $]rburhuru\urtr ru\rnlr{btp

Cltr4unlhhp uq1 ur\ur[nlhtp

Zur2rlturnt rnurprlur u\qph ilLugnp4
9mrn bruluu

'Intpuqpnulhhp

lur2rlturm unuprlur qLp2b ilhugnp+

654,261 342,@7

378,67
205,552

a,44 rn\
247,673

1,237,880 933,879

721,058

430,380

77,973

60,400

(65,522)

53,014

322,435

911,812

200,232

67,539

(6s,s22)
173,488

1,277303 1,609,984

2,515,183 2,543,863

2015p.-]rtr h 201ap.-frh urlln1$]rhurtruur\urh ur\urfnfrtpfr urpdhqr\rlurh qhnrl rqruhnturnntil urhq]r t nthhghlhhrnhlul

2uFdD'

2015
hug. nnw[

2014
huq. nnu[

65,522

363,078
(363,078)

65,522

Kq q??

20,777
(2O,r7r)

65522
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hurtruur\urh hur

27. lhurqtlftutr qu{ilurhurqnhnb qhnq qdurpqhJrp q3utruptrbp (2rupnttnulptplnr-tr)

Onluruhgr[urb $firutruru\rutr ru\rn]n[trhp h qprur[ur4prlruE \rurf nprqtu gFtuq quhlq ru\rn]n[trhp

Qrupnr-llu\nry1nrb)

UltL2h tup[utb du{Qhup t4uh4n4 *ntuop]thufiip [wu2h1]t

annthphhn fi]thwttu'uu{uh gfuIPbhPffi
'Dwpuuunduhp It

2rywuuublz
anlurnhglut 2utl4ut4huntpluh U17

QlzfuwhuuQuh h{ln4wprnuunl- Ult 'Dhu. ulutpututnn{-

huq. nnwd ul{ni4bhF uhlt t4ut\nwtnnlutF 'llwFnuundu4t uhP

Zhurqhrlurh
qruliurLrurqrhp

Zhuqbilurlt
qurllurtrurqrhp

Zhurqtrilruh
qurllurtnuqrhp

2015

14,896,861

2015

5.315549

2015

Ch4w[hltp

2015

20,212,410Zur2rlt\2nur1|rh urtdkp
u\ulr{bh1

fi4rultl4

II14 ur\urlrrfrhirlr hhut

\uuflub
qu:prnun{npntplnrh-
trtlfr hur2rlt\2nu4$:
urpdhp

9nru$pp

Zur2rlt\2nur3f b urpdhp

u\nf{Ltp

Cl4uiltl+

U14 ur\rn[r{rhp} htu
\urq{rub
qurprnu:rlnpntplnrh-
trhpf hu2{t\2nu1[t
urldhp

9nurlhfp

14,896,851 - 5315549 - 202r2Aro

19,004,763

- 1207,&7

Urtl4b [up[uth du{Qhnp t4u]hln4 4w&nnplz hu{wp lwtn2hflz
qrytlph4 fiIlrubuulph qnfulzPhhP

Ahu.
'Dutpuuun{uhp
lt Zu1uuuuLlz

<Dnluutrylut Zut4uqtuntp-
$lzhuatuu:uu,{utu ythh{pnqupuu- Ult

hwq,nnanl whuh{hhn un{uhn qunuuunlutn qwnnuunduhn qunnuuntuhn Ch4uthl4

2014 2014 2014 2014 2014

u11

Zturqhrlurtr
qurlriulruqttp 13,1M,254 968,608 6,896,015 196,768 21207,e5

t3,146.254 968,608 6,896,015 L96,78 21207,e5

2r3ol.Jo7

(e3,762)

28. Zrudrulunpfrtplr Ulrprushq hru2]nltrhp tr ru{ru$rLp

Chpurgh\ hur2brltrhp h grqurhrutr2 ur{uh4btp
- Sfrqf\ru\utr urh&]rp

- hpullurp urtrru\urtr urtr&frhp

dunfllhrnu4]th u{urb4lthp
- Slrq]r\ur\urh ruh&fp
- F pullurpurhur\ruh rutr&|rhp

2015
huq. nnu[

2014
huq.4pu[

37,940,7s6

61,011,030

705,223,342

95,837,0r2

17,233,728

56,878,290

86,304,747

48,280,166

294,0t2,140 208,595,931

4to





29. qlhhqlrurqqru8 tflr2ngtrtp h urnnpru4ruu rlrnluurnntgnrhlrtp Qrupnttll\mplnttr)

(+) Uurhrftullurlru\nulLtp

Zuliur&rulh rfrnluu:nntplruh qurlftuhruqphpf ' trurtr\p uqruprnunlnp t unquhml\hrurfruulurnuruluurfumplnthp npn2u{b
uufi rltutrullrur\nultrhplrh :

2015p. ah\urhilphplr 31-]r rlpmplurlp trrub\]r' ilfr uurhtturhunfnu\ilurh rlruruuurglt g".S-ltltZp qhpurqurhgnul kp

$|rtrurhuur\urh hruuunurnntplurtr hhu \trpurb rlrnluurnnrplurh rqurlilurtrurqpnrl uurhrfiuhulJrurlllurh runullhluqntlh
uuhrlurtrur2unlrg Up rlnuuurp hurtrqhglmtl k rqruprmuufrpn2 frprurlnthplrtr' rqtuhurtr2hlnt 6,985,025 hurqurp 22 4pull
qmilurplr 2ur{rrrrl rldurpntilp duil\hufg 2nlrn:

Zur2rlhrnm rurtuu{d+g hhrnn' tmfiur1$]rlluhuru\urtr hur2rlhrmlnrplntlrtrhp]r PqurFUnlilhg urnul2 trurL\p rlurp\unnntfg

uuurghlt uu:hrlurhullrur\tfurtr iuurlurmftuh qbml bhpnul (\uruhgtrl), h qh\unlrupnr-pnttrp ru\tr\rulnuf t' np

rlurp\ulnnrh 2]r uiu:hurh2lr rldurpnul rtlrtr2tr rftupilrutr rqurliurhurqprul|rh rlurpilurtr dultllhrnp:

30. UllqrupunurlnpnryluthhLp

9ph4]nnnpur\ruh ulupurphp ur2]ururnur\ruqrflr h\urulluufp
Ul t \nh4tt*nru\urh qurprnphp
U11 QfrhurLuu{ruh rqurpulurlnpnrplnthtrhp

fiupurlttrp ur11$[rtluhuurllurtr nrtrtrtp

Zhrnurd.qrlurb h\unlntut
U31 hurp\u4|rtr qurpuullnpntplnilrhhp

t\r4ullhtrp ur11 n1 $|rtrurtruu\ruh rqurpunur[npntplnr-trtrtp

C\ullhhp ur1 1 qurpurullnpmplnthbhp

2015 2014
hwq.4pu[ huq.4pur-[

7,738,221 7,733,7L5

636,227 372,726

767,841 552,323

3,142,289 2,6s8,r64

10,155 10,320

5,659 152,772

15,814 163,092

3,158,103 2,82r,256

31. trtudhhrnlrpru\rutr \urqlnnulh qurhaturnbhp

(rrr) fanqrup\rlub\ruqlnnurlhtrllrulrntrt\rurJnun

Zru3rnurpruprlurb, pnqurp\rlurE h 2r2urhurnnrpluh rlh2 qurlnlnq purdhhrnlrpur\urtr \ruqJt**l_E pur4\urgurE t 100,273

unrlnpur\urtr purdhhurmlulrg (201ap.-]rh' 79,524): trn1np prudtrhrnniluhplr urtnlurtrur\ruh rupdhpp \urqilnuf k 320 hruqup

ZZ 4PuI:

Unrlnpur\urh prudtrtrnnrluhpfr uhrJlu\urhruurhphptr ]rprurlnthp nttrhtr dullurhur\ urn dulfurhur\ uuurhurl
hurlmupuprfurb 2uhrupurdfrbtrhpp h prlturp\[trurh\]r prudhhrnhphp]r rnruph\rutr h phqhurbntp dnrln{rtpnul' dh\
purdLhurmlu rlh\ d'ru1h u\qnttrpml:

(f)'Ilurhnruurlrtplrptrnqpghtnrilurnru\g

4wtwnplt hw[up [wu2hfi fifilrutruwQuth utQn]t{hhp} {hputqhuhuu[ub r4whntun

{urdurnp}r hrurlurp ilunn2hfr $frhurtruui\urh ur\rn]n[rhpfr rlhpurqtruhulnrlurh qurhnturnp hhpr:rnnttf t fpu-t\uh utpdhpft

\nturur\ur1|rh qnun rfrn{rn}unrplmtrp' ttirh2h ur\rnflltrhpir ulqurdurhur2ntilp \ull urpdhqr\nufp:

(q) Curhrugud[rblrtp

.{drupilurtr hLldurllur 2urhurpurdfrhtrhpp uuhilurhulfrur\rlnuf hL 22 ophtrurglntplullp uuhtfruhrluE' trurh\}r
urnullhlurqmltr pur2|urlurb 2uhnqpf lur+nq:

2015p. ur+hft 30-[rh trudhhrnhphnh lo"phmh \urlugpurb npn2nulLhpfr hulfur&ur1h trurh\Jr \"q,.tttg hurlnurptuprlurE

2urhurprudlrhhhpp \ruqrl[htr 2,100,000 hurqurp ZZ rgrull (2Olap.-[rh' 2,950,000 hruqurp 22 rpul.I): Curhurprudfhtrhpir

hruyrurpurpilruh h rldurprlurh oprlur ryrnrplurlp rlh\ prudtrhrnrrtfufr hurilurp rldrup{n4 2tuhurpurdfrtrp \uqtlhl k 26.407

hurqrup 22 rgrull (201ap.-]rh' 37.096 hurqurp 22 4prutl):
48





32. Clru\tplr \rurnurlrupnnf (2rupnr.tnu\nry3nth)

G) Gnr.\rulu\rutrnlru\ (2rupntiru\nrgnttr)

f' pnulh, trruh\p \Jrpurnmrf t purqrftuplnl upphu-phuurhp' u:nurh&irtr urnhuprul]rh rqnpur$hltrhpfr tr trurb\]r ltr4hurtrntp
,Dd*ffh rlfr* rlh 2rupp urnurtr&trurhunnnt\ 2nt\ur1ur\urh ughburptrhplr hhurprurlnp $frhurtuur\urtr urq4hgntplnthp

AU*.1tAtt". tuurfurp: Upphu ptuurhpp pntllhh ururfru npn2hlhhurpullnp r[ruruf :ur+p, nPE l1*ntl t unru2urlnul

burlpurhhrl |rpru{frdur$rhpnul:

0 SaQnwuyntlpltnftu\

Sn\nuru4pm1pi, "h"\t $|rtnutruur\urh qnpSfrphhpfr urqurqur lpulftu\urhhnuphplr \ull qputrg frpur\uih updhpft

htrurpullnp {rn{rn}unr-plurh nfru$r k rnn\nuurryrntlphhp}r rfrn{ur}urfiuh urpryntLpmrl: trruh\p hhpur\ru t fp
$|rbru6uur\ruh .llrd*\Jt h 4purtfur\urh rlfr2nghhpb hnuphpf {pur qhpur\u1nr12nt\ur1u\ruh un\nururpntlphhplt

ruhp: Ltfurh lurgtrhluur\nurulfrh riutpdurh, uur\urlh ll-p.tl
hurhqhgL[ urhuuluuhfir.horl,.h*tfol*h 4hqpnul:

SnQnu ut4pntl prt th4p tlut 6plt {hpyntEntpl n ilt

Sn\nururgrmlplt "b"\U 
hfnfhur\urhnul \urnurrlurprlnttt t rnn\nuurrlpntlptrhpfr dhqPquEpbhpb tlntrfnnnplrtrqlr lt

rlhiurqbufu2ilruh trurluruqhu uu:hrfurhrlruE uu:hrfurbrulullrhp uruhtlurtrhlnt ilfr2ngnr{: L2rlurE uurhrturtnuyurfrhp[ hhut

hurilru-rqulnuruluurbntplurh rlnhlruurpfrtrqh frpru\urhurgrlnttt t U'tlqq-b \"tt lttg, nplrtr rlnhinnnpfrhqfr ullhtroplu

qnphnthhn.plnitrmrf ur2ur\gnuf k U\rnlnfrhp]r h rqurprnrurlnpntplnthtrhp]r \urnrurlurprlurh purd]rtrp: Utnrrph uni+rr+

fhprqml trhp\urlrugrlurb k uur\nuru4pnrlpLhp]r rlhpurtlullurtr duitl\hurbhp[r rlhplntbntplnttrp hfrtftrur\urh Qirtrurhuru\uh
q"ptirptttptt hulfurp: Lnrlurgnq rnn\nururgrntlpml qnpbfrpbhpp |urfpullnprlnttl htr puur frphtrg rlhpurqhurhurulJurh

unluuprltpf:





32. Clru\hplr \rurnur[rupnul (2rupnttnu\ntp1nilr)

(f) Gnr\rulu\ruhn[ru\(2rupntinu\ntplmh)

2014p.4t\uttlptp! 3l
u\uf{bbp
'Iprurlur\urtr rlfr2nghtp h

4purhg hullurldtphhp
.{rudurnp}r hullurp

rlunn2\fr $[rhurtruur\urh
u\utf{bhp

trurtr\hplL u1{ub
,l-n\hn

Zur\ur4urpd. hhurqhrlurh
qurl riurtrurqlhpfr qbnrl

urnurgrlhfrp qnulurphhp
Zrudulunp4trtp[rtr

urplrub rlurp\tp
U\phalnnfnfrtnh qbn{

uururgrlhfrp qnulurptrhp
5]rhurLuur\urtr

rlurp&ur\urlntp3urL qbn{
uvrurgrltfrp qnulurptrtp

$ur\rnnpfrtrq]r qEnrl

urnurgr{hfrp qnuiurptrhp
Ulrh2h rlurprirutt

dunf\hrnp qurhrlnrl
htl4pntilhhp

'Tlurpulurlnlnrplnilrbhp
Furh\hplr ullurtrqtrhp h

rlhu:gnp4htp
Ztvrqhilurh

qurllurtrruqrhp[ q6nr{

rldurp\lrp qnuiurltrhp
Zurdurlunp4htplt

ptrprugtt\ hu2tlqbhp h
ul{urtrrltrtp

Urnnpur4uru
rfnluurnnr-p1nr-hhhp

U3 1 r{rn}uurnmplnthLtl

Uburhglurl qnlE[pLhpft
urq4tgntplnr-hp

Surplhprrplnrh

174,800

1,526,358

39,627,977

413,048

249,874

3,201,754

1,867,550

47,061,%l

(e,639,684)

(2r,30r,407)

(s7,243,647)

(9,680,440)

(2r,693,866)

(1195s9,044)

11,928,223

(60569,450)

53,529

26,265,045

163,865

250,038

1,091,531

952,s14

28,776,522

(4,482,783)

- 68,115,676

4,694,822 106,458

- 1,157,853

29,891,193 3,164,057

68,115,676

7,611,564

1,157,853

1,526,358

278,808,949

14,2t6,567

2,852,570

4,481,0r9

15,035,s30

393,806,086

- (30,204,324)

41,410

42,391,1s8

919,180

467,378

187,734

2,540,545

t37,469,519

12,720,474

1,797,278

1,061,373 5,121,613

45,068,233 159,649,429

(3,893,266) (10,812,328)

6,032,480

40,706,497

(1,376,263)

72,s44,044

(23,132,957)

(40,726,09r)

(68,341,831)

(3956s,309)

(13,772,286)

(62,394,nO)

(r,889,08s)

(r9,2r5,25.2)

(r,433,604)

(21,619,474)

(10,039,138)

(44,728,u8) (e,373,482)

(21,301,407)

(10s,e7e) (74,112,018) (208,6e6,931)

(5,6e9,640) (1s,380,080)

- _ (77,62s,847)

(7,181,882) (74,rr2,018) (3s3,208,589)

127,990,877 33,524,615 G567,e74) N,5e7,4e7

mlhllzpub 5
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2015p. $]t mhhhp

32. nlru\hplr \runrurlrupnr.f (2rupnrtlu\ntplnttr)

(f) Gnt\ru1u\rutrnlru\(2urpnttnu\nry1nth)

Uh4hh utp4lnthu{hn tnnQnuu4pnqphhp

Uggrptr phpr{nq urrynr-uru\mrf hhp\rulrugrlurb hh trruL\}r rnn\nuur!}rp ru\urfrfrhp[r h qurpunurlnpntplnr-trLhp]r rtf2frh

rup4lnttrunltu un\nururlpntlpbhpp 201 5p. h 201 4p. 4h\uhrlptpf 31 -fr 4pntplurr'tp'

2015 2014

Utt Wt
2,4ltu[ tltll' 4nIuF at\nultdnryP 22 4ltwtt UI]7' 4nIuP rytnutPdnLlP

Sn\nurullrp m\rn[{Lhp
.lurdurnplr hurrlurp iluln|!]r

Q[rtrurhuur\urtr ur\rnf rlLhp

trruh\t1]rtr uprlurb rlurp\h1t h
rlrnluu:urr{ntp1 n ttrhh p

2ur\u4up& hturqhilrut:
qurlrlurtrurqrhplr qbnr{ urnurgr{\}p
qnr-riurphtp

Zurdurlunp4htfirtr rnprlurb rl*n\hn
Sfrhurtruur\urtr rlurpAur\ur1ntp1 urh

qbnr.l urnurgr{tfrp qnr-riurphtp

5ur\urnplrhqlr q6ml uururgrlhfirp

qnulurpbtl
U[rtr2h rlurpilurtr dull\turg qurhrln4

htp4pnulhtp
Sn\nuru\]rp rqurpur
Fruh\tplr rurlrutr4htp h rltrurgnp4htp

lhuqhrlurL qurllurhurqrtpf qbn{
rldruphftp qnulurptrtl

Zurdurlunp4hhplr ptrpurgh\ hurZltrltthp

tr ur{urh4Lhp
du:rf\tururl]rh unlrutr4htp
Uurnpur4uru r]rnluurnnr-plmhtrtp
U1 1 rlrnluurnntpl nthLtp

SnQnuw4lntlplt nltuQ

Sn\nuurrpm3plr nhu\f runu2urhnul krnn\nuur4pnllpb +n+nluntplurtr hunlurtrur\ruhntplnrtrfrg, npp urq4ntil t hhrnurqur

4pulftu\ruh hnuphpfr h Qlrtrurhuur\ruh qnpblrphhplr [pu\urtr rupdhph ,]ft"r: ZhuLlurl urryntuur\g gntlg k uufru
$frtrururu\urh urp4lnttrphhpfr hur2rlhurt{ntplurtr qqur3nr-Lmplnthp urn\nuru4pntlp}r htrurprurlnp }uhprti}rur rfmfrn}untplurtr

h\unndruilp:

bfrhurtruur\urh urprgmLphhp[ hur2rlhrmlnrpluh qqrulnthntplnthp urn\nuruqlntlpfr htrpurrlplurlrfrmirn]umpluh

ruq4hgntplnthh k rih\ rnurprlur rnn\nuurlfrh h\unimrnfr rlpur'hfnlhriurE 4h\rnhrfphpb 31-hh urn\ur 1n1urgnr1

uyr\nuur4pnrlpnrln2urnllnpurlfrh $frhurtruru\ruh u\rnll[rhpfr h qrupurru{npntplnttrhtpfr rlpur: 9urq]rururfr

qqurlmhnrplnttrp hru2rlurp\rlnuf k 4h\tnhrlphpfr 31-]r rlpntplruilp $frpurlrub rnn\nuurryrmlpn{ rlurdurnp}r hrurftup

rfturn2hfr Sfrhurburu\urtr ur\urfnfirhpfr rlhpurqtru:hulmfullp: 2ru2rl]r k u:ntnlnuf rnn\nururpntlphhp]r

{mr}rn}untplnrhhhpj' h}lirlrub urlh hhpur4lmplurh r]pur, np urhqlr htr mhhhnul h\urilrnurphpntplutr \nphpf qntqur}rhn

rnhqur2rupdhp:

Vut4ltuqlt It u41

9ntnunQnuwllth hw[wqutp{twQ
h\wtnlt hQutnlt

Fuqltuwlltb\hutlz qqu4niltntplnthp qqrynilntp1niltp
w{hptgnu.( 2015 2015

Updnqp

22 4pull
ULft,4nlup

hwq.4pu[ huq.4pw[

13.28o/o

9.31o/o

10.50olo

13.70o/o

14.88o/o

18.00o/o

11.42o/o

7.42o/o

9.160/o

12.72o/o

14.07o/o

6.51o/o

7.08o/o

10.58o/o

ll.29o/o

11.080/o

5.620/o

1.75o/o

6.310/o

7.600/o

f .f o"/o

10.11olo

9.75o/o

13.4lo/o

7.760/o

5.960/o

2015

ll.90o/o

24.00o/o

14.54o/o

75.19o/o

15.73o/o

72.79o/o

6.00o/o

20o/o

9.l7o/o

9.7 4o/o

5.73o/o

10.54o/o

7l.3lo/o

11.40o/o

5.47o/o

3.23o/o

6.23o/o

6.18o/o

5.50o/o

10.74o/o

1 1.03olo

72.33o/o

2.52o/o

4.53o/o

5.000/o

1.00o/o

1,512,108

68,353
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32. nlru\hplr \rurnur[rupnuf (2rupnttnu\nry1nttr)

(p) Gnr\ru1u\rutrn[ru\(2rupntlnu\nrgnth)

Urnnph phprlnq rurymuru\nuf bhp\urlrugrlurb t $|rhurbuur\urh u\urln[rhpfr h ulupurullnpmplnthLhpfr \u:nntgrlurbplt
puu urpdntlphhpfr 2015p. 4h\rnhilphpfr 31-|r rgrntplullp

(huq.4pu[) UUl'nnpn h]Pn UllwFuwqdntlP Ehrytulhtry

u$nf{Lhp
'Ipullur\urhil]r2nghhphrpurhghuliurpdhpLhp 60,141,868
.{rudrunp}r hurtlurp rlunn2hfr $}rhurhuru\urtr

t5,072,464 1,521,188 76,575,520

ru\rnfnltrhp
trurtr\tpfrh rnprlurb rlup\hp lt

tfrnluurunlntplnrhlrtp
Zurdurlmp4hhpfrh urp{urb rl*plfhl
U$halrurinfrhp]r qbml urnrugrlhtrp qnuftuphhp
$firurhuru\urh rlrup&ur\rulntplurh qhn{

uuurgrl\Jrp qmrftupbhp
$ur\unpfrhqlr qbnrl uururgrlhflrB qlulurphhp
Ufrh2h ilruprftuh dunl\hrnp quth{nq

trhp4pnultrhp
u31ru\u[{hhp

Clu1uilh14

alurprnurlnpmplntblrtp
hpur\uh urpdhpnrl 2uhntlplr \unf rltrurult

tilr2ngnq 2ur+rln1 Slrhurtruur\urh gpbfpbhp
trrutr\hpir un{ur$rhp h iltrurgnp4hhp

Zurdurfunp4hhpfr phpurgh\ hur2fnlhhp b
ullrutr4hhp

Urnnpur4uru rfrrlurunnr-plnthhhp
Ulf rt"rl"*"tplnrhthp
U1 1 ulupurrurlnpntppthtrhp

Llqurilhl4

9ntur 4!ppp

Uburhgrq qnpbfrptrtplr ruq4hgnplnttrp

3,333,610

3,184,243 63,443

228,788,428 72,485,159

4,68t,253 5,295,775

7,206,759 473,256

5,277,664 72,878

7,478,476

7,t63,747 65,068 90,077

- 3,333,610

16,550 3,264,236

- 24r,273,587

- 9,976,428

11,584

1,680,015

s,302,t26

7,478,476

1,318,880

3t5,255,982

105,902

70,295,707

788,t72,730
39,72t,324
69,615,481

70t,756

308,6t2,294

6,643,688

33,407,443 1,639,393 3s0,302,818

4,932921

28,185,894

306,350

113,686

2,929,270

55,264

10s,902

15,342,308

2t9,287,834
39,721,324

69,615,481

r,062,770

33,425,765

(t7,722)

3,098,160 345,135,519

(t,4s8,767) s,167,799

(2,32r,837) (831,253)

gntur 4]rppp'lrbpurnlurlurburtrgrulqppblrptrhp 
-4,32I,851- 

. (17,722) 3l'817 4,335,946





32. nlru\hplr \rurnurlrupnttt (2rupnilnu\ntplnr-tr)

(q) ttruP\urlfhnfu\

.{urp\ur1}rh n}ru\p Q}rhruhuur\ruh rltruru \ph1nt nfru\tr t, tpp r$n}uurnnth \unf Q}rtrrubuur\urtt q"pbhph qur}iuburqru4frh

\nqlth b ,llr6*!lt 2|r frbnttl \rurnurphl|rp ululilurhurqrurl]rh qurprnur\urhntplnthhtpp trurtr\|r b\ruurfullp: truh\p
rl2ur\h1t purqurpru\urtrntplmh h ptrprugru\urpqhp rlurp\urlfrh nfru\p \unullurptlm hunftup fth2qhu drutnu2rirub

$]rhurLuur\urtr u{urfn[rhpfr, urltrqhu tl2durtrur2rlrub qrultftuhruqpurlfrh qurprmurlnprlurEnplnthtrhpir huriurp),

hhprunlurl qnpul$hl_tr \htnnpntnugrlurbnrplurh uurhrlurtlurfnu\tfruhp rlbpurphpnrl gntgnulhhpp h '{ur1\ur1[h \nilfuh]t
nt ft[u\hpfr \u:nur{urprlurh \htlnpnh}r urnhqbnufp, npnhp ru\rn}nlnphtr {hpurhu\nuf th rlurp\urlfrh n}ru\p: trurtr\ir

rlurp\urlfrh prurlupur\urbnrplmhh nrunttlhruufprlnril h hruuulurnrlnttt t Stropfrl,rntplutr \.tt tltg,

.lurp\urlfrtr purqurpur\urtrar-plntbp uruhrfurhnr-rl t'

ll*ft\*:frh 4llinultrtpfr 4]nnrup\rfurh h huruurunntlurh phpurgur\ruFqhF3'

1l*p\*omtrhpfr (\nprqnpulnfnl h uqurnnryu\ruh) rldurpnrlnu\ntplurh qhurhruunftuh dhpnrpuprufuntplnthp,

> qpuqhqbruhurtntlurhrfhpn4urpurbntplntbl,

t rl*nh*tfrtrrfrurutnurpryahnhh\ulntfunfpup:hruh2hhpp,

r ,l*l\tplr h ur31r{urp\ru1}rh qnpbhpbhp}r 2urpmhur\ur\urtr rlhpruhu\rfiuh tr ilntrfrunpfrhqfr ptrprugur\urpqhpp:

gnpulnpururfrrl .l*p\tnlr 4|nlmrlhhpp qunnpururmlnttf h rlhplmbrlnttl hh Vnpqnpunnfnl pruh\ur1|rh burnurlntplntbhhpfr

rlu,rp2mplu-rtr hrurfurqurunuu]urutr ur2]uururur\]rghhpb \tqr{tgt gnpqnpurur}nl puh\ur1}rtr burnrulntplnr.hhhpfr

rlurp2mplmtrp qurururuluurhururn k trurtr\]r \npqnprurnfrrl ,l*lttfhnh rqnprn$hfir hullurp: '{tplntbru\urh
hur2{hu{mplmtrhhpp hlrrltllurE hh hurdrufunp4ir qnpbnthbntplruh h qlpbnthhntplurtr Qfrhurbuur\urh ruprynttrphhp]r

rlurp\tulfrh 4fnlnulp h hu-r2rlhunlnr-plnthh urhglnuf htr uh\utlu

2ntpluh \nqilltg, t ftn rnurfru t hpfurnp4 hqlur\tugntplnttrp
utnmqhlml hunlunquruluufuurhntplnrtrp rlurp\urlfrh purqurpur\urtntp3urtr qu:Iuh2trhpfrtr: '{rup\ur1fh \nilfrnhh
urnmqntil t rl*plh qfnlnulp tturp\rurlnptfurh prudLlr tFtlrfttg trhp\r4rugrlurb trlnr-phpir hfrlurh rlpru: Lrulupurh

rltup\urlfrh \nrilr*htt rlhp2hur\urtr.hururnulnnufp, urnurh&frtr gpbrupptrhph munttihruu[prlnuf hh hurh

hpunlurptuhur\ruh purdtrfr \"qrfhg \rulurlurE nlru\hpfr urnurh&hurhuru\ntplnthhhpfrg:

trrutr\p 2urpmhru\urpurp rltpurhu\nril t urnurtr&frh rlurp\hplr rllrdru\p h \rubnhunlnp \hpqnrl {hpurqtru:hrurnnui t frp
hurdurfunp4trhplr rldurpmtrur\nr-plnthp: flurmrlhurulrpntplntbh lrpur\urhurgr{ntd L hurdur}unp4fr ulfhtrunlhp2[lt

$irtrurbuur\urh hur2{hrmlnrplmtrhhpfr h rlrup\u:nnt}r U"q.thg urprurlulgrrlruE \ruil trurh\}r \"tt lhg ur1\hpu1 &hnp

phprlurb nhrlt\ulnrlnplurh hfnlurh rlpur: $frq}\u{uh urtr&urhg \"q,Iltg hhp\rulugrlnq qutftqh 4[ttnttftrhph
ntuaulhurufrprlntrl hb rlurhpurburlu rlurp\ullnpilurh urnnpurpurdurlmttitrhplr lt qrfhg'

trurglr umrutr&frh hurdrulunp4hhp[ rltpprhnt1dJnLhbS,nrl2 rlurp\ur1]rtr qnpu$hp qhuhururlntti k nfu\tpft
\urnunlurptlurh purdhfr t1"qrJtrg ,l-n\hnh lhtnnpntnugilurh h 2nt\urlur\ruh nfru\hpfr rnhuurbfunttrirg:

trurh\|r rlrup\ur1]rtr nfru\]r rununlhlurqmllt t*tn npqtu \urhntr urprnurgnllntil t $frtrurbuur\urtr rlhd*\h rlurufrh

hur2rlhrnrlnrplnrlrnr-rf, $|rhurhuru\urh ur\rnlrrfrhpfr hur2rlhlpnurl]rh urpdtptrhpnul h $urhur2rlurb qurSriurhurqrurlfrh

qurpuullnprlurbnrplmlrtrhpnul: Ullufnfrhpfr h qurprnunlnpntplntbhtp]r htrurpunlnp hur2rlruhgnuih tur\urtr
urqqhgmplnth 2nthfr qnurhhghull qurp\u{}rh n[ru\]r hrlurqhgilurtr r$ur:

Un{npurpurp Spurq fh qu:hurtr2rlnnt urburtrglurl $}rhurbuur\urh qnpbfrpLhpfr qbnrl qruhurhftthnh, urpdhprphprrul

\unnurprub hhprpntltrhpfr h purtr\hpfrh uprlurb ,l*n\tnh b rfrnluururlntplnthhhpfr qltrl-g,Furgurnntp1urdp rulh

+hqphptr, hpp urpdhpqphpp qurhrlnu.f hh npultu hur\ru4urp& hhrnqtllurh h urpdhprphplr rfrnluunnr"pSurh

qnpbntlrtnr-pluh rluru:

Zurdurlunp4trtplrh rnprlruE rl*nlfhph qpurqh b rlhp2frLhhpfru qbmlrlurp\ur1]rh niru\Jr \htlnpnhurgrlurbntplurh
rltplndntpprhp hhp\rulrugrlurb t OruLnpurqpnrpprh l9-nul:

?durtrur2rlurb ulullurhurqrurl]rh qurpurullnprlruhntplnthlrtpfr hhrn \ruullurb rlurpllulfrh n[ru!]rh hLpur\ur frtrhlm
urnunltlurqntltt t*,hU hur2rlhrnnr dunfurhur\ur2p2utrh 4pntplunlp hhp\urlurgrlurb t Ourhnpurqrntplnth 34-nttl:





32. Glru[tp]r\urnrur[rupnul Qrupnttnu\ntplnttr)

(g) i{rup\ur1[rtrn]rullQurpnthur\nrplnilr)

Urnnph phprlnrl ruqmuur\nuf hhp\urlurgqub hh hur2rlurhgrturtr hhpur\ru, ]rpunlurpuihnphtr ullpruqprlurb hru2rlruhgrlurtr

qfiuunlnp hullur&urlhurqr]r \unf tnfiutnuur]nq rqurlfurtnuqphp]r runurp\ur hurtr4]rurugnrl $frtluhuur\ruh u\tnf{bhpp lt

$]rtrurbuur\ruh qruprnunlnpntplmhhtpp 2014p. ah\rnhilphpf 31-]r rgrntplrutlp:

SltlruhuwQwtt
alwpuulnpntpnfthhplt wlplnllzh4up- -lplWulwltuw- a\ulnlly'qupaw-

nhuuQbhp nwlnpntplub {apnryyuul lnpnryTnfihhplt Sltttutruu\ult
hwq. nnunl hu[uluuoh qnt{wphutlufuunh qnulup qntu qnulwp ppt]zphhp 9ntn qntdup

Zur[ur4rupA hhurqhrftuh
u1ur1 rlurtrurqrtplr qbnrl
uururgrlhfrp qnr-rfurptrtp

ebaurftbp S[burhuur\ruh

Ztrnqtnlurtr qurlftuhurqphplr
q6ml r{durp{\}p
qmrlurlhtl

1,526,358 1,s26,358 (1,s26,3s8)

1526,3s8 (1526,3s8)

(21,301,4o7) 21,207,645 (e3,762)

1,s26,358

(21,301,,$7)

Ctrqulltbg $bh
o1-p--q"po.plnlbhtp 

-el3,u,&?)- 

- 

-(21301,&?)- -21207,645- 
-(%:'162)-

.{tpp h2rlurb urrynruur\ntrf purgruhurlunlru8' $}rhurbuur\urh rl}rdur\}r rlurufrh hur2rlhrmlntplntfunttJ hhp\urlurgrlurb

$]rhurtruu\rutr ru\rnfnfrhpfr h $frhurbuur\ruh ulupunurlnpntplmhbhpf huliruluunh h qnun qnulurphhpp 2un]nlntil hh

uninprnlrqurgrlruE tupdhpml $frtrurtruur\urh rlfrdur\]r rlurulrtr hur2rlhrmlntplnthnul:

(+) f,prugr[\lrnry1uhn]ru\

hpurgrl\JrnrpSurtr nfru\p hhprurgrnul k, np trrutr\p \nttrhtnu 4d{urpmplnthhhp $}rhurtruur\ruh qnpbfrphtp}r hhut

\urqrlurb rulh rqruprnur\urfuntplnrhlrtpp \uruurphflru, npnhp rftuprlntrl hh rgrurtlur\urtr rl]r2ngbhpb \uui rlt\ u11

$|rhurbuur\urh *lphrllt rfltZ"g* hpurgrlhftnrylurtr nfru\tr urnur2urbnul k ur\urin[rhpfr h qruprmurlnpntplnilrtrtpfr
dunf[hrnrulhntplurh urLhrurftuqurururufuurtntplurh 4hqpntrf: U\uf{Lhpf h mtrtrhpfr

dunf\hrnurlLntplurh h rnn\nuurrlpnr-lphhpfr hunlurqrurnuruluubnr-p1mhp hfturtl rlhpurhu\rlnr1

urhhunlurqulnuruluurbntplnttrtr frprugqhJntplurtr \urnunlruprfurtr hu\ruL qnpbnh h U\uf{bhpf h
qurprnunlnpnrplnthhhpfr dulflhrn'u]hmplurh urilpnrpurlurtr hurilurululnruu]uruhntplntbp ptrnpn2 2t $frtrurhuur\urh
\urqilurllhpuprgnilrLhpfrh hrurlurp rqrultfurtrullnprlurb fpur\urtrurgrlnrl qnpburpphhpir rnurpurptrntlp flrhhlnrl h
durl\hurhhpfr urhnpn2mplullp: Uhhrurftuqurunuulurutmplnthp hburpullnpmplnth I urrufru purp&purghhl

2ruhnrpruphpmplmtrp, uru\ur1h \urpnrl t tnutr rlhbughtl[pugrltfrntplurh nfru\p:

trrutr!|r \"tt.Ihg |rpurgrl\Jrntplurh nfrulfr \urnullurpriruh hqunnur$r k gurh\urgurb rqurhir urquhmlhlpnlnp ruhhptudh2rn

rlfr2nghhpp' rgrunfur\rutr rlfr2nghhph hnuphpfr hhrn \urullurE qrupulurlnpntplnthhhpp tlurphlnt hullurp: trrutr\f
|rpurgqtftntplurh nlru\]r \urnunlurprlurh pruqurpurllurbntp3nrlrtr ntunttlhurulrprlmrl h hruuurutmlnr-il k SLophhbhpfr

luonttn+h l1rq,fttg,

trruh\|r U"n fhg lttt*Srl\Jrmplurh nlru\]r \urnullurprfiuh Lrqunnur\h k gruhlurgurb rq*hh urqurhnrl{pn1np rutrhpurdh2rn

rilr2nghhpp' rgrunlur\urtr rlfr2nghhpb hnuphpfr hhrn \urqrlurE rqrupurullnpntplnthbhpp ilurphlm hunfurp: trurtr\]r

]rpurgrlhfirntpluh n]ru\]r \urnur{urprftuh purrlurpru\urtntplnrhh ntunufhurufrprlmrl h hruuunuunlntrl k U'IIqq-h \nr1ilfrg:





32. Clru\hplr \urnrurlurpnrtf (2rupntlnu\ntp1nilr)

(rI) hprugrl\]rnrylutrnlru\(2rupnr-llu\nrplnrb)

Utnnph phprlnq ru4nturu\hhpmri trhp\urlrugrlurb htr $frtrurtruur\urtr ulurpunurlnpntplnthbhpfr h {iup\utlflt
uqrupgrullnprlrubnrplmbhhpf qEml 4pullur\urh rlfr2nghhpf lqtryrlurb hnuphpp purn rqurlilurhurqpnrl uurhrfurtnlurb

urnrurltl r{ruq rftupilruh durtf\hurf : Urymuur\hhpnrtf trhp\urlurgqub pL+hurhntp hullur}uu:nh urpurur}rnuph bphbbg
hhp\urlurghnuf t ryrutlur\rutr rlfr2ngbhpb 2qhrprlurb hnuptpp rqurpuunlnpntplnthtrhplr \ulf rlurp\u1[tt
qurprnur{np rlurbntplnthhhpfr qbml:

Ugrnph Lhpllulurgrlub t $frtrurhuu\urh qurpunurlnpntplmhhhplr drurf[hrmulhnrplurh rlhplmbntp3nttrg 2015p.

4h\urhrfphplr 31 -f ryrntplunlP:

tquhwtt2 It

Upnuhnuplz/
ftEphnuglz)
pttlhs[121p

rllttt2h I Utlhllz pub httttlutluumtt 2uVlb\2nrylttt
(huq. nnw{) utdhu 1- ha 3 urlhu 3- ho 5 utlhu 5- hg 12 wt[hu 1 wanh cnulun ut dhp

O2urburtrgurl
qurpulurlnlntpl ntLhtp

trurh\hpfr urluh4trhp h

rlhurgnp4htp 1.883,1s8 4,231,283 1,3&,087 3,885,333 73,220,970 24,584,831 2r,214,531

2tuqhrlurtr rquliluhurgphp[t
qbnqqdur1qt$pqmdurphtp 19,Cf4,763

2urdurlunp4hhplt Ulrfo-SIt\
hu2]rrfrtp h ullu.rtr4hhp 119,142,533 38,188,710 35'907,181 58,368'806

Urnnpur4uru
rfrnluurnntplnrhtrtp 273,785 859,956

Ulllrhpqpullrlub rlfr2ngLhp 9,5U,295 3,535,589

U11$fbuhuut\utt

754,0tt 1,508,023 53,369,542

6.891,382 8,410,496 68,906,815

- 19,w4,763 19,n4,763

62,M3279 313,6s0,s09 294,012,740

56,765,3L7 39,727,324

97,328,577 78,383,861

quprnurlnlntplntLhhp 767914
tlturhglul

qurpuullopatplnrLlrtp
- Lhphnup
- Ulururhnup

Ch4ulihhg Qbhurbuurl1urtr
qurprnullnparplnrLhhp

{u4\ur1[rtr
qurpuullnplurbntp;othhtg

1,666,333 8,127,790 4,635,48

2t,30t,407

78,322 439,838 234,965 469,931

383,576 2,870,651 10,015,491 25,677,346

212,486 2,34,655 101,023

- 3,142,289 3,1A,289

3,8%,229 13,864,878 32,189578 30,204,324

21,301407 27,307,407

79,37s,239 20,598295 15,380,080

54,772,870 93,719,934 77,625,847

- 2,658,164 2,658,164

62.217 23t2,158

3,904 58,674
- (6,657) (6,6s7)

30.s42 496,097 589217

(6,657)

589,277

150,660,352 46,936,429 47,228,879 72,203,200 198,030,0'16 515,05E,846 456'061,468

32,259,866 32,89,866 32,259,866

Urnnph hhp\ur3rugrlrub k Sfrhurhuur\ruh qruprnunlnpntplnttrtrhplr duil\hrnurlLnplutr rlhplntbntppthg 2014p'

4h\rnhrlphpfr 31 -f 4pntplulfp:

8t4uhwtt2 It

Upuwhnuplt/
fthphouph)
Ehrlhwhntlt

Utthljpwtt hwr.tufuwntt 2u4th!2nqltlt
h:uuq.rlrrl:url.t dhl4hlutlhu l-hg3u[hu 3-hg6urdhu Ghgl2w{hu lnwnh qpttun wndhp

Olruburhgurl
qurprnullopatplnrLhtp

trurh\tpfr urluh4trtp h
,ff,,,,^^-ht,l=-

Zbrnqtllurtr qurjrluhuqptplt
qbnq {dupqh}p qnrlurplltp

2urdulunp4btph nltfn*Sh\
hur2]lfrtp h urlurh4htp

Urnnpur4ruu
rlrnluurnnrplnrtrhtp

U11 htpqpurlrlub il[2nghtp
II11$|rtruLuu\uh

qurpuurlnpntpynttrhhp
tI6urtrglurl

qurprnul[npnrpynthhhp
- Ltphnup
- Upuuhnup

fl r4unltLg $]rhurtruur\urtt
qurprnunlnpntplnthhtp

{rup\ur1}rh
qur jurunlnprlurbotpl nthhtp

107,361,3s9 25,767,626 24,417,387 46,573584 10,476,044 214,596,000 208,695,931

39,&4,314 76,964,340 98,502,850 385,737,211 356540,48s

- (37,178) (37,178) (37,178)

3482s0 51,007 710,911 710,910

25954/64

39,%2214

- 25,964464
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.Urlhpfrurpurhll' OtrC 2015p. $]rtrurtruru\ruh hru2rlhunlntplnilrhhpfrh \]rg EurLnpruqrnrplnthhhp

32. CJru\tplr \urnrurlrupnuf (2rupnr-lnu\ntplnttr)

(+) hprugr[\]rnpluhn]ru\(2rupnr-llu\ntplnttr)

Urnnph php{nq urryntuur\nuf trhp\urlugrlurE k 2014p. 4h\rnhrfphp}r 31-}r rgrntplullp S}rhrutruru\urtr rlirdur\fr rftuufrtr

hur2rlhrmlnrplmbmrl durtruryrlur8 q5nilurptrtpfr rltpln6ntplnthh pun rhuprftuh u\lt\ultlnq durtt[hrnhhpfr:

&1uhuh2L U{fu}pwtt

Ullurln{rht
'Ipurlu\uh il|r2nglrtp h

4pulrg hurlupdtphtp 68,115,576 68'115,675

.{udup}r hurlulr rluulhfr
glrtrulruu\ulr u\ull{trtp - 174,800 94,938 2,540546 4,594,822 106,'58 - 7,611'564

truh\tplrh uprlub tlup\hp l:

Zudulunp4hLplrh up{ub
,l*n\tn

u$tafulr{bhpf qbn{
uuugrftfrp qmrlupttp 64,777 379,U7 1,083,045 12,748,964 - 74'216'567

S|rtrutruu\uL
rlupd.u\u1mp1uL qbn{
uuugrltfirp qnuiuptrtp 88,683 151,191 717,416 1,797 278 88,002 2,852'570

$u\upfLqf qbn{
uuurgr{hfirp qnulupbhp 7,473248 1,728506 1,279265 4,481'019

Ulrtrltr rluprlutr durl\tup
rquhr{nq htp4pttlhtp

.{udmp}r hurlup quh{nr1
u\uft{lthp

2tuu&q{u8 hup\u3}rlt

- 1,867550 2,0t3,887 5,121,513 5,032180

rlrnluuurlmplnilrtrhp 515,026

2u\u4upd. hhuqhrluh
qu3rluhuqptplr qbnrl
uuug{hfrp qmilughhp 1,526358 1'525,358

23,724,390 15,903,586 58,5s5,203 737,M9,520 29,891,193 - 3,164,057 278,n8,949

- 15,035,530

420.927 420,927

u\ulllLtp
Zlrrlbu\utr rllr2nghhp h n1

142,618 - 142,678

trlnrpu\uh u\uftflttp . 2,830,644 - 2,830,&

- 311,654 348,250 13,828 - 673,732

642,827 - 1,157,853

1,s85,555 8,054,028 8,376,049 10,812,328 t,376263 30,2M,324

- 283,194 15,096,886 15,380,080

U11u\nf{rhp 743,029 945,702 5t6,257 - 339,47s 2,543,63

tt4unl6rgu\u+qhtp 96,251,121 21'1m582 74J81,98 159,6n'921 4O,7MAW 4,052'022 3'764'057 39974l,118

'Ihupunlr[npnplnLhtp
hpu\uh updhpnrl' 2uhnryplr
\uil rfruu]r rl]r2ngn{

luqrqnq $hhubuu\uh
qnpblrplttp

Zhuqtlluh qulluhuqphpfr
qbnqqdupqhfp qmrluptrhp 21,307,407 21,307,N7

truh\hplr urluh4trtp h
rihugnp4trtp

2udufunp4trtplr pLfo*Sh\
hu2|rr{trhp h urluh4htp 105,558,123 24,697,543 67,861,804 9,373,482 105,979 208'596'931

Uunpuuluu
rlrnfuumplnthbhp

58s,79s 685,795

Ullbtpqpurfrfub rllr2nghhp - 2,087516 32,190,033 35,786,752 6,561546 n,625,8U
Chpug]r\ hup\uyirL

qupnurlnpmplnrLhhp
Ull qupuurlnpnplmLLhp 396,920 2'332,649 97,687 2'827'256

CtrlulltLg
nlurpuurfnpn{rynr.trhtp 129'9A,n!- 37'766,584 109'553,618 56885,390 23'7&'674 357'n9372

9ntu4]rppp (33690,985) (16,666,002) (34,77r,80) 102,691531 r7565,82t 4,062,022 3,164,67 42,354,76

rrnrunn\ur1|rtrqntur4|rpp1 193,690'981_ (59:9:6,987) (E5'128,657) 77562,8& 35,728,6C1

64





33. gruufirurufr \runrur[rupnul (2upntnulprplntr)

Uunph phprlnq ur5nruur\nr-rl hhp\urlugqrub k 22 qFb quhurtr2trhplr hurtfur&ur1h hru2{utp\titub \urq}runuflt
\urrungrlruEpfr rlhplnthntplnttrp 2015p. h 2014p. 4h\rnhriptplr 31-fr rymtplunfp:

(Unnhnlwhsut) (Unahn\uttgtutt)

2015
huq.rytw[

32,087,360

7,755,779

4,127,746

17,842,250

2014
hwq.rytu[

25,447,680

28,571

4,727,746

11,508,621

{llllu\urtr lruq}tuu1
trurdtrhrnlrpur\urh \ruqlrnurl
hrlfrufntr h\ulfnun
$1fuu{np rqruhnturn
2pur2|urlruE 2urhnr-1 p
Lrlurqhgnuthhp

Ct4rurlthp hftlltu\ult \uqluul

I.purgrrglr2 \urqluurl
.{urdrunpfr hulftup tfurtn2hfr Q]rhurtruru\ruh ur\u[nltrhpfr rlhpurqtnuhulmlurh

ulurhnruur
Urnnpur4uru rlurlurunnr-plnthtrhp (n2 rurlhl purtr hfnlhur\ruh \urqJnnurfr

500/o-p)

Clupnlhhp purgnr.g[r1 lprq]tuu1

Clu1uilht4 \urqluul

Ctr4ullttrp nlru\m[ llZt rl*b u\nf {htp

C\r4unlhtrp \urqlunrufir h n[ru\nrl \2nrlrub ur\rn]ulhtp[ rnn\nuur1]rh

hurpurptpru\gnry1nilr

(1,806,93s) (r,656,244)

54,005,fi)0 39,455,774

(2s1,30e)

27,253,8t0

(rdz,ers)

15,199,040

27,n2501 15,066,725

81,007,501 s4,s22A99

&1,512924 398,8Lr,974

20.2o/o l3.7Vo

Glru\nrl lpnrlurE ur\rnlnltrhpp 2ulfnlmrl hh nfru\hplr \2mfurh qnpbu{bghhpfr hfhputp}ufur3}r rffr2ngnrl' npnhp

rlururu\rupqrlrub hh puur phnr-lpfr h urprnurgnlnul hh lnpurpurh2;ntp *lf-ltrllt nt qrulluilnu$u{hh \nqttb hhrn \urullurb
rlurp\ru1frtr, 2nr\ur1u\urh h urllnlru\hpf qhu:hruulu\utrtrhpp' h*Zrlh urntrhlml guL\urgurb qpunl \urtl hpu2fufp:
Lrlurhulnfrq rlnurtgnttl k \|rpurmlmri ldruhur5lruE qultituhurqrurlfrh uluprnunlnprlurhnr-plnthtrhpfr hunlurp nnn2urUl

d2qruurtilhhpnrl'hLurprurlnp r[rurufr u:nunlhlrqurlfurhur\urtr phntlph urpururgnlhpt hqunnru\ml:

34. {rup\ru1}rh qurpuuqnpqulhntplnthtrhp

trruh\tr nttrlr rl*n\hp rnpunluugrhlnt qurprmurlnprlurhntplnthhhp: 'Ipurhp trnhltghg trhp\urStugLnuf htr hururnunmlurE

,l*nhhnh, rlurp\ur1|rh purprnhpfr h orlhpryrur$rnhtplr urpurtlurrgulurh rqurpuurrlnprlurhntplnthhhp:

trurh\p urpunluupnul t $|rhurhuur\utr hpur2fu[phhp h urlpha]nn]nfrhp' hurdur]unp4hhplr qurprnunlnpntplnttrhhp]r

\ruururpmtfp hFpnF4 urhd.urhg tr\uruliurttp hpur2luunlnphlm Lqruurur\nrl. IIlu ululiurhurqrhph nthhh $|rpur{rub
durtf\hrntrhp' umlnpurpurp rllrtr2h hlrhq ururpfr: trurtr\p tluh rnprurlurgrntil t hpur2lulrphhp' qnpbhlml npqhu qnFburUurt

urpdhplptp| {rn}uurnntpluh h rlurp\ullnprfiuh qnpEurpphhpnuf:

iturp\urllrtr qurprnrurlnprlurbntplnrhtrhplr, Slrtrurtruur\urh tpur2]ufrphhpfr h rufurhalnnhrlthplt tnpurfturgrrlurh drurlurhur\
trurb\p lfrprunnul t rlurp\ur1]rh nfru\]r \urnullurprftutr bmlh pruqurpur\urhntplnttrp h ptrpurgur\urpqhpp, npnhp

\|rpurmlnuf htr hrudrufunp4hhpfL {up\hp upunfur4ptfru:

Uunph phprlnq uq;ntuur\mrf trhp\urlugrlurb hh uluprnunlnprlurbntplnttrtrhpfr uprllurLurqpurl|rh q5u-rftupLhph purn

4uuhplr: Uq;muru\ntrf urprnurgnllurb rqurprnunlnprlurbntplnilrhhpfr qntilruptrhpp hhpurryrntti hh, np qStriurpLhph

urtfpnrpnrllrh rnpurtlur4prlurb hh: Uq;nruur\mri hpur2]ufrpLhp[ h ulpha[ehrftUph qbml urptnurgnllurb qnr-ilurpLhpp

hhp\urlurghmtf hh urnullhlurqntlh hur2rlurqruhur\urtr rltnuup, npp \qpurhgqb hru2rlhrnnt utfuurprlfr ryrntplunfp, hph
qrullurhurqpurlfrh \nqilhpp 2\ruuurphh rqurllurhurqpnrl unurh&hurb qurprnunlnpntplntLhtpp:





36. 'thulfiutnu\rutr h rqrul.trulluqprul]rtr rqruprnru{npntplnttrhhp (2rupnttnu\ntplnttr)

(g) 2rup\ru1[truluprnurlnpntplnr-trhtp

Zurluurnurhfr hrup\ru3|rh huliru\rupqp hullhilrutnurpurp hnp t L phnpn2rlnul k ophtru+Fnr-p1uh, qur2rnnhru\urtr

uqrupqurpruhmdhhpf h 4rurnru{dfrnhhpfr hrudur}u*\tr {"trrl"nrplnthhhpn{ npnhp hurdru}u huuru\ 2htr, hur\uruur\urtr

hh h thpurp\rlnul htr ururpptp rfh$nupurhmplnrblrtpfr hurp\ru1|rh tiurpdirhtrhplr \tqriltg' Zrup\hpp hhpur\ur htr

o*n.grf*lt h munilhurufrpntpluh rllt Z*pp rlurprlfrhhhpfr \"q.IhS, npntrp frprurlruunr- ttr \[purnhlkur\urh rnntldhp,

rnntqurhphhp h rnn\nuurqnuluptrhp: Zrup\ur3fh ophhu4pntpprtr' |uurlur.mlurtr 4hupnttt hurp\rulirh rlurpilirbhhplt

fprudrur-.2htr u:nru2ru4phlhurp\hpfr qbnrlprugnrglrlqurpunurlnpmplnthhhp, rnntldhp \rurf urntqruhphhp, hph

|uurfuulfurh ruriurup{frg urhg[ k hphp rnurpfr:

Up hurhqrurlurtrpLhpp 2,urlururnurbnui \rupnrl htr rul1bp\rlrtplr hullhrftuunr-plunfp hu\urtr hurp\urlfrh nfru\

urnur2urghhl: th\ullrupnrplmhp quhmrl k, np hrurfiuqulnurulurutrnphh L qhurhurnhlhrup\u4|rh

qurpurullnpmplmtrtrtpp' Zruluurnurtrlr hurp\ru1|rh ophhurgrmp3urh frp rlh\trurprutrntplnthhhplr, qru2tnnhru\ruh

hurlnurprupmplmhhhplr h rlutnunldfrnhhpfr hfrilurh r]pur: UlLntrurfhtrur3binl, hunftuqulmuuluruh frpullruum
riurpdfrtrtrhpp \rupnrl tL nrtrhtrurl ur11 rlh\trurprulntppilrtrhp, h hhurhrutrphhpp \urpnq htr kur\rutr $hh1ru1u

$|rhurbuur\urh hru2rlhurrlmplnttrtrhpfr hunfurp, hph frpunlruunt rlurpilfrtrtrhpfrh hur2nrllf qnpbru4phl[phltg

rfh\lnuprutrntplnttrhhpp :

37. gnpbrupptrhp\ruu1u\gr[rub \n{iltphhhu

(u)'{LPruhu\nr1ntP1nilr

trurhlJr tfur3p \uqrlur\hprqmplnr-trh k oUrihplrru gpntq (Uf-nnu) Llt,ihfoh+,-f, npfrh ulurn\urtlmrl L trurh\Jr

purdhhurfpur\urh \urufruurfr 79.3olo -p:

trruh!]r rlhp2trur\ruh rlurlp \urqrfur\hpqntplnthh k <Up €t1 qh LS" ptlnrubh\urtr hfrtltrur4punip, npfr rlhpurhu\nr1urLd.g

ftntphh.lrup4rutr3urlrtr t, |rul1 rlhp2tru\urh 2ruhurnnthhlrp' hpru pLururhlrplr rutr4ullhhpp:

Uur3p \ruqriur\hpqmplmhp 2]r hhp\urlurghnuf hurhpntplurhg rfturn2tfr $|rhrutruur\urh hur2rlhrmlntplmhhhp:

(p) gnpbupplrtp n 
"nhn+tt 

h Shoplrhnrylutr ur\urflrtplr htur

Utnnph trhp\ur3rugrlurb t urtrl.bur\urqrffr qbnrl bufuuhpnul trtprunrlurb pbqhurhn4 rlrup&unnpntldlnttrp th\rnhriphplr 31-

fr rgrmplurfp:

2015 2014

hwq. ryzu[ hwq.4pul

riurpdurdruri\hur hrurnnlgnultrhp ru2|ururnur\]r ghtpbL 2,267,r94 r,973,379

Uurnph irhp\urlugrlurb hh 2015p. tr 2014p. 4h\tnhrlphplr 31-]r 4pntplurilp tunphp4|r h Shoplrhntplruh urhqruillrhpf hhrn

qnpbrupptrhplr rttrurgnp4hhpj h rlh2btr urprgnttrunlhrn urn\nuur4pmlphhpg:

2015 ulrshh 2014 Ulrzhtt

huq.4nw[ onhnuwrynt]p, o/o hwq. nnwrl wnhnuwnnntlP, o/o

$]rtrurhuurllutr rllrdur!|r rluuflt
hur2rlhunlntplnrh

Sprlur8 rl*p\hn
U11tu\u[{Lhp
Urnurg{urb unlurh4hhp
bpru2]ufpLhp

957,650 6.40/o

t,77t O.u/o

1,139,953 6.80/o

33,863 O.U/o

567,065
1,503

1,119,854

33,248

6.5o/o

0.U/o

7.U/o

0.U/o

.{urp\tpp h hpru2}ufrptrhpg hurl\u\urh qpunlnrlhtr h UIII, rlnllupnqb rqhtnp k rfurp{hh rf}rh1h 2027p.:





37. gnpbrupptrhp\ruqru\grlru8 lf"qftnlthhrrr Qrupnilnu\nrplnh)

(e) gnpbrupphhpurll\urqur\gr[urb|1oqftnhhhurQuqnrtlu\nry1nrh)

Urnnph trhp\u4urgrlub hh 2014p. 4h\rnhtfphpfr 31-]r rlpmplullp ur11\ulqur\grlurE \nqilhpb hhrn qnpburppbhplt

rlhrugnp4trhpg h hrutfurqunmuuluurtr rffr2]rh urprlmhullhrn un\nuurqlntlphhpp, frh2rqhu hurh 2014p-frb 2urJrntlpnttl

\urtf rltrurunul ruprnurgnllrub qnpEurpphhplr q4r-rftuphhpp:

II-IF Ct4hwbnqhu\n4ntplutt
\uq{u\hpqnry1uh uu\qntnln4

tlulp 4nl.uuaq pttQhgntplnfitthlltryt

WZIrt' U]r4lrh Ulrzlrl'
unllnuu- unlnwn- unQnuu- Ctt4w[tl4

hwq.npwd 4lrrllp,% huq.4pwt[ rynryp% huq.4pu[ WaL]P'% luy4lu[
$lrhrutruur\nrh $dullt iluulttt

hnr2rlhunlnrplnilt
u\uflLt1
Zudurlunp4hhplrtr rnp{ub
,l*n\tn

U11ur\uf{hhp

Oruprnunlnpnrplnr-hhtp
Zurdurlunp4hhph pltfn*Slt\

hur2fnltrhp h urlurh4hhp
- Chpruglr\ hur2frlhhp tr

gqurhrutr2 ul{urtr4trhp 52,828 0.0olo

- drurl\tururl|rL rurlurtr4hhp

U; 1 qurpurullnpntpl nr-hhf P
Uurngur4u:u rlrnluurnntpl nthh tp

- 15,225

r3'l7o 
- <r.nuir

0.00/0 4,002,387

3.9o/o 516,769

0.0o/o 593

- 5,825,503

- 20,211

- 3,905

- (345,234)

- (8,077)

Il.60/o 61,147

0.0olo 1,197

0.0olo 4,522,903

6,60/o 583,449

0.0olo 7,593
6.00/o 5,825,503

0.0o/o 35,436

- 21,130

- (3s2588)

- (8,077)

- 61,147

- 1,197

467,688

66,680

7,000

$f hurhuru\urh rl[dur![ iluu$t
hur2rltunlntgnilnul
ldurbur5lrut dfu{npbtp

Sp{u:E hpru2}ufrphhp

cruhnqp QLutu)
Sn\nuur1frtr h\ulfnun
Sn\nuurlfh burluu

Qhr$rutrntp r{uryr1ur\url:

bruluuhp

38. Slrtnltruurllutr rulltnln$rhp h qruprnrurlnpntplnttrtrhp. ]rpurllutr rupdhp h hru2rlruqurhru\rutr

hru2r[urnf rutr +ruuruhrupqntil

(ru) zuZrfurqurtnu\rutrhru2rlrunrftuh4tuuu\rupqpufhlrpru\rutrrupdtp

I'pru\ruh urpdhpfr qhurhunnu\ruhlr hqulmu\h L hhp\urlurgbhlrulh rlnrnunlnp qhttn,tnp 2nt\ru1fr rfurutru\]rgtrhptt rtltZtt

unrlnpur\urh qlrFburFpnl-il \urnurgrlhp *\utttrllt rlurdurnpfrg \uri \rldurprlhp rqurpurunlnpntplurh rfnluuhgtfuh +lt.I*S
qtrruhurunftuh durilurlnu\ru2pzubb ryunplurfp: Illtratunlhhurltrfnl, hur2rl[ runtrtlnrl urfunpn2ntplnthlrtpp h \nqrfbur\ru1
qlurnffInlldlnrtrLbpp, frpu\ruh urpdhpg 2rqhurp t +trunlh npqhu frpugrlurtr qfrh urhtffr2unqhu ru\ur]n[rhpfr rlurdu:rpfr

\rurf qurpurrurlnpntplnttrtrtplr rlurptlurtr drutlurhur\:

gtrurtrunnilurh ilhpn4hhpp bhpurnnr-rf hh qmrn htp\ur urpdhpfr h rgrunfur\urtr rilr2nghhph qhrytlub hnuphp[ rtn4hfrhpp,

hullhrlunnmldJnrbp hrlurtrunnfrul qnpbfphhpfr hhur, npnhg hrurftup urn\ur htr 2nt\ur1ur\urh 4fnmup\hfr urrlrufrhp h ur11

qhurhunmiuh iln4tltrhp: ghuhruurlurh tlhpn4bhpnul oqururqnpb{n4 ttrpru4pntplnthLhph nr unfiu{rhpp ph4qp\nni hh

n2nfru\urlfrh h purqlruurlfrh un\nururymtlphhp, rlrup\ur1]rh urfrph4hp h urllgmgruhfr2hhp, npnhp oqunuqnpbrlnr-il hh

qbryur1|rh 4pntlptrhplr, qurprnurunrluhplr qhhpir, urpururpdntlpfr {ra}uurpdhpfr, qupururnntluhp}r frtqhpuhhpfr qhhpit

2rurJnlurtr rlh2: 9hu:hulmfurh rihpn4trtpfr huluuur\tr t huruhhlhur2rlhrnnt dulftutrur\ur2p2urhfr rgrnr-plunlp

$frhurtruru\ruh gnpbhph qfrhp urprmugnlnrl ulh frpur\urtr urpdhpfr npn2rlurhp, npp \npn2rlhp ub\ufu qnp8nl2nt\ur1|t
iluruhru\|rghhph \".lriltg'





oUrfhpfrurprutrll) <DtrC 2015p. Sfrhurhuru\urh hur2rlhurrlntplnthhhplrh \]rg brubnpurqpnppttrhhp

38. $]rtnutruu\ruh rulryrlnltrhp h qruprnuu[npntplnttrlrtp. ]rpru\rutr rupdhp h hru2{uqruhru\rutr
hru2rlrurnftutr qruuu\rupq5ntt Qrqrnttnu\nrplntb)

(f) furu\urtrrupdtplrhlrtpruplufu

trurfu$r oqunuqnphmrl t $frtrurtruur\urh qnpbfrphhpfr frpur\urh urpdhphhpfr purguhurluriurtr h qhurhurmlurtr rlhpn4trhpfr

hhurhlurlhfrhpu+lubll \runntgrlrubpp, nph urpururgnlnul t 2urlrnultrhplr \urunuprlurtr dulfurhur\ oqururqnpbrlub

hlur\hururl]rh urfturfrhp]r tr2urhur\urftrntplnttrg :

> l-hb ilur\urp4ur[. ur\ur]nl 2nt\urtrhpmil hunlurllftuh ur\rnfn[rhp]r \unf qrupurunlnpntplnthhhpf qtrurtr2nuthbp

[d2qpur{uE):
> 2-Fl ilru\rup4ur\. l-]rtr ilur\urp4ru\mri hhpurnrlrub qtnutr2rlnq qlthnhg unupphp hlur\hrmu1]rtr rmfuurfrhp, npntrp

4|nnurp\\Jr hh nqrpr\Jrnphtr (tulufrhptr'nprqhu qhhp) \ruil urhntqqrulfirnphh (urlufrhptr qhhpb hbiluL qpru

uururg,lrrql Up rfur\urp-4ur\p bhpurnnttl k urfr qnpElrpbhpp, npnhg qtluhunmlurh hullup \]rpurnrlhlt hhurhlurp'

qtrurh2rlnq qtrhpp tnlurbururfrrq qnpbbphhpb hrurlurp ur\rnfnl2nt\ur1nul, qhurh2rlnq qhhpp lmtlh \unf
hrftuhulnlml qnpEfrptrhplr hulftup ur\urlnl2hulfurp{nr1 2nt\ruhhpnul, \ull qtrurhulmlurh rullrlhpn4, nprnhrl

pnlnp h2urhur\rufr hlur\hrnurl|rtr unfirultrhptr nqqur\]rnphtr \rurl urbnqrlur\]rnphtr afrunup\hfr hh 2nr\ur1ur\urh
urrlrultrhpfrg:

t 3-p4 rftu\urp4ru\. n24]runup\hfr hlur\hrnurS]rh rnr.fiurfrhp: U1u rfur\urp4urllp htpurnnul t pnlnp u1h

qnpbirphhpp, npnhp qhurhulmlntil htr 4|nnurp\hfr unlurfrhplr rlpur thlnlhtlurE hlur\hururlfrtr rnttrulhhpbg

tfrhlml, ]ru\ n2 4fnnurp\hfir hlur\hrntu3]rh rnrfurfrhptr hu\urh urqqhgntplnth nr-lrttr qnpbfrpfr qLrurhrurntlurh r$ur:

U1u 4uruur\urpqp bhpurnmrl t urlh gpblrphhpp, npnhp qhruhurtmlnr-il hh trtlurtrururlrq qnpbfrphhpir hurilurp

qtrurtr2rlnrl qtrhpfr hfrriurh rlpru, npntrg qbnrl qur]rurtr2rlnui hh tr2urtrur\urfr 4]nnurp\hfr d2qprnnulthp \ul'I
hhpurrlpnrplnthtrhp' qnpb]rptrhpfr rllr2h rnrupphpntplnttrhhph urprmugnlhlnt hqulnur\nrl:

nI hhp\ru3urgrlurb t 2015p. 4h\uhtphpf
rlhpln6ntplnthj'frpru\utr urpdtpfr hfrh hnh

\urptlrubpml: Qntdurplrtpp hlnltnlurb htr $]rhruLuur\urtr rllrdulJr rlurulrh hur2rlhrn{ntplnthnul durhru2rlrub urpdhphhpft

,lF*,

(nuq. nunl) [-hh[uhwnnuh 2-nn[whurynwh Elsuthl+

Fpur\urh rupdtgnr[ 2urhnqp[r \unf rltrurufr rfltZ"g"rl

tu+qrq SlrtrurLuur\urtr q4Elrphtp
- UEurhgurlru\uf{Lhp
- Ubr:rhg1ur1 uluprnullnpmplnr-bhhp

iturdurnplr hunftup rlunn2tfr $]rLurhuur\urtr ur\rn[nfrtp
- nurprnpurlfrh qlpbf phhp

10,054,886 10,054,886

ui trhp\urlurgrlurb t 2014p. 4t\uhlphpft
rlhplnr-hnqilnthp'frpur\urh urpdhpf hlrt hplt

\rnprlurbpnrl: Qmilurptrhpp hfllhrlurb htr $frhrubuur\urh rllrdru\| rlurufrh hur2rlhrmlntplntbnr-rf durhur2rlurb urpdhpbhpfr

,lF*,

(huq. nnwtt| l-htfithwnnult 2-nntwhunnuh C'hnw{hbp

Fpru\uh urpdtpnrl 2u:hnr-1plr [unf rltruru[r rfltf"gnrl

2ullnlnq $frlnutruru\rutr gpbfphtp
- UEurtrglul qurpuruulnpnr-plnthhhp

i{,urdump}r hrurirup rfunn2\}r $frtrurhuu\uh
-'tlurprnpurlfrb qnpbf phhp 7,505,106

6,83I,374

2015p. 4h\rnhrlphplr 31-]r rgrnr-plurfp rulh $frtrurtruru\urtr qnpbbphhpp, npnhp 2htr 2ur[rimri frpur\utr urpdhpn{, uur\ur1tr

npntrg hullurp |rpur\urh urpdhpp purgurhulmlnui k, lrtp\urlurgrlrub th lrpurlurtr urpdhpfr hlrhpuplufrutb 3-p+

dur\rup4ur\ntil:

- 465,303

- (s82,s60)

IO,772,143

46s,303
(582,560)

r0,772,143

- (673,732) (673,732)

7,505,105

6,831,374

72
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1. Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ 
 
(³) Î³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 
 
²Ù»ñÇ³μ³ÝÏ ö´À-Ý (Ý³ËÏÇÝ «Ð³ÛÝ»ñ³ñïμ³ÝÏ ö´À) (³ÛëáõÑ»ï« ´³ÝÏ) 
ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ 1992Ã. ë»åï»Ùμ»ñÇ 8-ÇÝ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 2007Ã-ÇÝ 
´³ÝÏÁ Ó»éù μ»ñí»ó« ÂÇ-¸Ç-¾Û ÐáÉ¹ÇÝ·ë ÈÇÙÇÃÇ¹ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, áñÁ ·Ý»ó 
´³ÝÏÇ μ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 96.15%-Á: 2011Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ« ÂÇ-¸Ç-¾Û ÐáÉ¹ÇÝ·ë 
ÈÇÙÇÃÇ¹  ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ýí³Ýí»ó« ²Ù»ñÇ³ ¶ñáõå (êÇ-àõ³Û): 2013Ã-ÇÝ« ²Ù»ñÇ³ 
¶ñáõå (êÇ-àõ³Û) ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ó»éù μ»ñ»ó ´³ÝÏÇ μ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 
100%-Á: 2015Ã.-Ç ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 23-ÇÝ ì»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ¨ ¼³ñ·³óÙ³Ý ºíñáå³Ï³Ý 
´³ÝÏÁ (³ÛëáõÑ»ï`« ì¼º´) ³ÙμáÕçáíÇÝ ·Ý»ó ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Éñ³óáõóÇã ÃáÕ³ñÏí³Í 
μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ 14,366,288 Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ùáí: 
 
2016Ã.-Ç ÑáõÝÇëÇ 30-Ç  ¨ 2015Ã.-Ç ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ  ´³ÝÏÇ μ³ÅÝ»ï»ñ»ñÝ 
»Ý« ²Ù»ñÇ³ ¶ñáõåÁ (êÇ-àõ³Û) ¨ «ì¼º´-Á, áñáÝó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ 
å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ 79.3% ¨ 20.7% μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ:  
 
´³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ, 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ëå³ë³ñÏáõÙÁ, í³ñÏ»ñÇ áõ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ, 
¹ñ³Ù³í×³ñ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáí áõ 
³ñï³ñÅáõÛÃáí ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ´³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 
Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ (ÐÐ Î´) ÏáÕÙÇó: ´³ÝÏÝ áõÝÇ μ³ÝÏ³ÛÇÝ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÉÇó»Ý½Ç³ ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³í³Ý¹Ý»ñÇ »ñ³ßË³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ý¹³Ù: ´³ÝÏÇ 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ: 
 
´³ÝÏÝ áõÝÇ ï³ëÝ»ñÏáõ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ, áñáÝó ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Çñ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ: ´³ÝÏÇ ·ÉË³Ù³ë³ÛÇÝ 
·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëó»Ý ¿` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý 
0015, ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ÷. 9: ´³ÝÏÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ù³Ý³ÏÁ 2016Ã.-Ç 
³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ 582 ¿ (2015` 598): 
 
Î³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 36-áõÙ: 
 
 
 

(μ) Ð³Û³ëï³ÝÇ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÁ 
 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ ¨ 
Çñ³í³Ï³Ý, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ áõ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ` ßáõÏ³Û³Ï³Ý 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
³å³·³ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ³é³í»É³å»ë Ï³Ëí³Í ¿ ³Ûë μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇó ¨ 
½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý, 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÇó: 
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2. ä³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ 
 

(³) Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ 
 

êáõÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëïí»É »Ý üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ (§üÐØê¦) å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:     
 

(μ) â³÷Ù³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëïí»É »Ý ëÏ½μÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇÙáõÝùáí, 
μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ, 
áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: 
 
 

(·) üáõÝÏóÇáÝ³É ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³ñÅáõÛÃ  
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÐÐ ¹ñ³Ùáí, áñÁ ´³ÝÏÇ 
ýáõÝÏóÇáÝ³É ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³ñÅáõÛÃÝ ¿: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ` 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÐÐ ¹ñ³Ùáí, ÏÉáñ³óí³Í ¿ ÙÇÝã¨ Ùáï³Ï³ Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù: 2016 Ã.-Ç 
ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¨ 2015 Ã.-Ç ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ  ÐÐ Î´-Ç å³ßïáÝ³Ï³Ý 
÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÝ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ 476.68 ÐÐ ¹ñ³Ù ¨ 483.75 ÐÐ ¹ñ³Ù 1 ²ØÜ 
¹áÉ³ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ 530.45 ÐÐ ¹ñ³Ù ¨ 528.69 ÐÐ ¹ñ³Ù 1 »íñáÇ Ñ³Ù³ñ: 
  
 

(¹) ¶Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ 
 

²Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ üÐØê-Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñÇ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ ¨ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 
Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÏïÇíÝ»ñÇ, 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, »Ï³ÙïÇ ¨ Í³ËëÇ ·Íáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ íñ³: 
ö³ëï³óÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ï³ñμ»ñí»É ³Û¹ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇó: 
 
¶Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï³μ³ñ 
í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý: Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý 
³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, áñáõÙ í»ñ³Ý³Ûí»É »Ý ¨ ³ÛÝ ³å³·³ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ, áñáÝó íñ³ Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É: 
 
Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ Ï³ñ¨áñ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ½·³ÉÇ ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 18-áõÙ` 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ: 
 
(») Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ 

 
öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç 
 
´³ÝÏÁ ÏÇñ³é»É ¿ Ñ»ï¨Û³É í»ñ³Ý³Ûí³Í üÐØê-Ý»ñÁ ¨ üÐØØÎ-Ý»ñÁ, áñáÝù áõÅÇ Ù»ç »Ý 
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ÙïÝáõÙ 2015 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ Ï³Ù ³Û¹ ³Ùë³ÃíÇó Ñ»ïá ëÏëíáÕ Ñ³ßí»ïáõ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 
 
ÐÐØê 19-Á å³Ñ³ÝçáõÙ ¿, áñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßíÇ ³éÝÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ¨ 
»ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÇ åÉ³ÝÁ Ñ³ßí³é»ÉÇë: ºñμ 
Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ï³åí³Í ¿ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ïáõóÙ³Ý Ñ»ï, ³ÛÝ å»ïù ¿ í»ñ³μ»ñÇ ïíÛ³É 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇÝ` áñå»ë μ³ó³ë³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙ: ²Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ñëï³Ï»óÝáõÙ »Ý, áñ »Ã» Ý»ñ¹ñÙ³Ý ·áõÙ³ñÁ Ï³Ëí³Í ã¿ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇ 
ù³Ý³ÏÇó, ³å³ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÁ μ³ßË»Éáõ ÷áË³ñ»Ý` ³ÛÝ û·ï³·áñÍÇ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ïáõóÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Í³ËëÇ Ïñ×³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 
 
²Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ãÇ í»ñ³μ»ñáõÙ ´³ÝÏÇÝ, ù³ÝÇ áñ ´³ÝÏÁ ãáõÝÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÇ åÉ³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ¨ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í: 
 
î³ñ»Ï³Ý μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ` 2010-2012  ßñç³Ý 
 
²Ûë μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÝ áõÅÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ 2014 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 1-Çó Ñ»ïá, ¨ ´³ÝÏÁ 
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ¿ ÏÇñ³é»É ³Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïíÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ : ¸ñ³Ýù Ý»ñ³éáõÙ »Ý` 
 
üÐØê 2 «´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í í×³ñáõÙÝ»ñ 
 
²Ûë μ³ñ»÷áËáõÙÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³é³çÁÝÃ³ó Ï»ñåáí ¨ å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù 
Ñ³ñó»ñ` Ï³åí³Í ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¨  Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ 
ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë`  
• Î³ï³ñáÕ³Ï³ÝÇ å³ÛÙ³ÝÁ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý, 
• Î³ï³ñáÕ³Ï³ÝÇ ÃÇñ³ËÇÝ å»ïù ¿ Ñ³ëÝ»É, ÙÇÝã ·áñÍÁÝÏ»ñÁ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ¿ 
Ù³ïáõóáõÙ, 
• Î³ï³ñáÕ³Ï³ÝÇ ÃÇñ³ËÁ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³μ»ñ»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³Ù ËÙμÇ 
³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ Ï³Ù ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ, 
• Î³ï³ñáÕ³Ï³ÝÇ å³ÛÙ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ï³Ù áã ßáõÏ³Û³Ï³Ý,  
• ºÃ» ·áñÍÁÝÏ»ñÁ, ³ÝÏ³Ë å³ï×³éÝ»ñÇó, Çñ³íáõÝùÇ ³é³ç³óÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ  Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ù³ïáõó»Éáõó, Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 
å³ÛÙ³ÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ãμ³í³ñ³ñí³Í: 
 
üÐØê 3 «Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñ 
 
öá÷áËáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³é³çÁÝÃ³ó ¨ å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿, áñ μáÉáñ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý 
÷áËÑ³ïáõóáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ¹³ë³Ï³ñ·í»É »Ý áñå»ë Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñáõÙÇó ³é³ç³óáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ (Ï³Ù ³ÏïÇíÝ»ñ), å»ïù ¿ 
Ñ»ï³·³ÛáõÙ ã³÷»É Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí` ³ÝÏ³Ë ³ÛÝ 
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, ³ñ¹Ûáù ¹ñ³Ýù üÐØê 9-Ç (Ï³Ù ÐÐØê 39-Ç) ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ »Ý ·ïÝíáõÙ, 
Ã»` áã: ²Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ¨ ³ÛëåÇëáí ³ÛÝ ãÇ ³½¹áõÙ ´³ÝÏÇ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³: 
 

՝üÐØê 13 «Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï ¹»μÇïáñ³Ï³Ý ¨ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ  
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ üÐØê 13-áõÙ 
 
üÐØê 13-Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ « §º½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙù»ñ¦ μ³ÅÝáõÙ å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿, áñ 
Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ¹»μÇïáñ³Ï³Ý ¨ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ, ³é³Ýó Ñ³ëï³ïí³Í 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ã³÷»É  Ñ³ßÇí-³åñ³Ýù³·ñÇ ·áõÙ³ñáí, »ñμ ½»ÕãÙ³Ý 
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¿³Ï³Ý ã¿: ²Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
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Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ¨ ³ÛëåÇëáí ³ÛÝ ãÇ ³½¹áõÙ ´³ÝÏÇ 
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³: 
 
ÐÐØê 24 «Î³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñ 
 
öá÷áËáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ñ»ïÁÝÃ³ó ¨ å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿, áñ Ï³é³í³ñÙ³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ (áñÁ Ù³ïáõóáõÙ ¿ ³é³Ýóù³ÛÇÝ 
Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ) Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ ¨, 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ, å»ïù ¿ μ³ó³Ñ³ÛïíÇ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ 
μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñáõÙ: ´³óÇ ³Û¹, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, áñÝ û·ïíáõÙ ¿ Ï³é³í³ñÙ³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, å»ïù ¿ 
μ³ó³Ñ³ÛïÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí Í³Ëë»ñÁ: ²Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ãÇ 
í»ñ³μ»ñáõÙ ´³ÝÏÇÝ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ãÇ ëï³ÝáõÙ áñ¨¿ Ï³é³í³ñÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ³ÛÉ 
³ÝÓ³ÝóÇó: 
 
î³ñ»Ï³Ý μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ` 2011-2013 ßñç³Ý 
 
²Ûë μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÝ áõÅÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ 2014 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 1-Çó Ñ»ïá ¨ 
³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿, áñ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ã»Ý áõÝ»Ý³ ´³ÝÏÇ íñ³: ¸ñ³Ýù Ý»ñ³éáõÙ »Ý` 
 
üÐØê 3 «Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñ 
 
öá÷áËáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³é³çÁÝÃ³ó ¨ Ñëï³Ï»óÝáõÙ ¿ üÐØê 3-Ç Ï³ñ·³íáñÙ³Ý 
ßñç³Ý³ÏÇ μ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 
 
• ´áÉáñ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÁ, ³ÛÉ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³ï»Õ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, üÐØê 3-Ç ßñç³Ý³ÏÇó ¹áõñë »Ý, 
• ²Ûë μ³ó³éáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³ï»Õ  Ó»éÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ: 
´³ÝÏÁ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ñ³Ù³ï»Õ  Ó»éÝ³ñÏáõÙ, ¨ Ñ»ï¨³μ³ñ  ³Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ 
ÏÇñ³é»ÉÇ ã¿ ´³ÝÏÇ Ñ³Ù³ñ: 
 
üÐØê 13 «Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³÷áõÙ 
 
öá÷áËáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³é³çÁÝÃ³ó ¨ å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿, áñ üÐØê 13-áõÙ Ýßí³Í 
åáñïý»ÉÇ  μ³ó³éáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É áã ÙÇ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÛÉ Ý³¨ üÐØê 9-Ç (Ï³Ù ÐÐØê 39-Ç, »Ã» 
ÏÇñ³é»ÉÇ ¿) ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ ³ÛÉ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  
 
´³ÝÏÁ ãÇ ÏÇñ³éáõÙ üÐØê 13-áõÙ Ýßí³Í åáñïý»ÉÇ μ³ó³éáõÃÛáõÝÁ: 
 
ÐÐØê 40 «Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áõÛù 
 
ÐÐØê 40 ëï³Ý¹³ñïáõÙ ûÅ³Ý¹³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ ï³ñμ»ñáõÙ ¿ 
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áõÛù ¨ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç ÏáÕÙÇó ½μ³Õ»óí³Í ·áõÛù (³ÛëÇÝùÝ` ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
ÙÇçáó) Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: öá÷áËáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³é³çÁÝÃ³ó Ï»ñåáí ¨ 
å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿, áñ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ã» ³ñ¹Ûáù ·áñÍ³ñùÁ ³ÏïÇíÇ ·ÝáõÙ ¿, Ã» 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñáõÙ, û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ üÐØê 3-Á, ³ÛÉ áã Ã» 
ÐÐØê 40 ëï³Ý¹³ñïÇ ûÅ³Ý¹³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ: Ü³ËÏÇÝáõÙ ´³ÝÏÁ 
ÑÇÙÝí»É ¿ üÐØê 3-Ç, ³ÛÉ áã ÐÐØê 40-Ç íñ³, áñå»ë½Ç ë³ÑÙ³ÝÇ ³ñ¹Ûáù Ó»éùμ»ñáõÙÁ 
³ÏïÇíÇ Ã» μÇ½Ý»ëÇ Ó»éùμ»ñáõÙ ¿, Ñ»ï¨³μ³ñ ³Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ãÇ ³½¹áõÙ ´³ÝÏÇ 
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³: 
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²ñ¹ÛáõÝ³í»ï üÐØê-Ç Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ` üÐØê 1-Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
öá÷áËáõÃÛáõÝÁ« º½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙù»ñ  μ³ÅÝáõÙ å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿, áñ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝïñ»É ÏÇñ³é»É Ý»ñÏ³ÛÇë ëï³Ý¹³ñïÁ Ï³Ù Ýáñ 
ëï³Ý¹³ñïÁ, áñÁ ¹»é¨ë å³ñï³¹Çñ ã¿, μ³Ûó ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë í³Õ³Å³Ù ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ, ³ÛÝ 
å³ÛÙ³Ýáí, áñ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇó ó³ÝÏ³ó³ÍÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ` üÐØê Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í μáÉáñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: üÐØê  1-Ç ³Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ 
³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ ´³ÝÏÇ íñ³, ù³ÝÇ áñ ´³ÝÏÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ üÐØê-Ç ÁÝÃ³óÇÏ 
ÏÇñ³éáÕ: 
 
 
 

3. Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 
³Ù÷á÷ ÝÏ³ñ³·Çñ 

 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ëáõÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í μáÉáñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ 
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ                2-Ç (») Ï»ïáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 
Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:  
 

(³) ²ñï³ñÅáõÛÃáí ·áñÍ³ñùÝ»ñ 
 
²ñï³ñÅáõÛÃáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ÷áË³ñÏíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ýáõÝÏóÇáÝ³É 
³ñÅáõÛÃÇ ·áñÍ³ñùÇ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áË³ñÅ»ùáí: Ð³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùμ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³÷áË³ñÏíáõÙ »Ý ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÇ ³Û¹ ûñí³ 
¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áË³ñÅ»ùáí: ¸ñ³Ù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ·Íáí ³ñï³ñÅáõÛÃáí 
Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³ó³Í ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÝ Çñ»ÝÇó 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½μáõÙ ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃáí 
³ñï³Ñ³Ûïí³Í, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ áõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í×³ñáõÙÝ»ñÇ 
×ß·ñïáõÙáí ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùÇ ¨ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùμ ·áñÍáÕ ÷áË³ñÅ»ùáí ÷áË³ñÏí³Í ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃáí 
³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ: ²ñï³ñÅáõÛÃáí 
³ñï³Ñ³Ûïí³Í áã ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ã³÷íáõÙ 
»Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, í»ñ³÷áË³ñÏíáõÙ »Ý ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ 
áñáßÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áË³ñÅ»ùáí: êÏ½μÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ, ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í áã ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷áË³ñÏíáõÙ »Ý ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÇ ·áñÍ³ñùÇ ûñí³ 
¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áË³ñÅ»ùáí: ì»ñ³÷áË³ñÏÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í 
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ, 
μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ μ³ÅÝ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñ³÷áË³ñÏÙ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ó³Í ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, μ³óÇ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇó, »ñμ 
ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ï×³éáí, áñÇ ¹»åùáõÙ  ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ï³½ÙáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ 
ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë ß³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë, Ï³Ù ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ï³½ÙáõÙ ×³Ý³ãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ñáëù»ñÇ Ñ»ç³íáñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇª Ñ»çÇ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉÇÝ»Éáõ ã³÷áí:  
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(μ) ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 
 
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý Ï³ÝËÇÏ ÃÕÃ³¹ñ³ÙÝ»ñÁ 
¨ Ù»ï³Õ³¹ñ³ÙÝ»ñÁ, ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÁ` Ý»ñ³éÛ³É å³ñï³¹Çñ 
å³ÑáõëïÝ»ñÁ, ¨ ³ÛÉ μ³ÝÏ»ñáõÙ å³ÑíáÕ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ ãáõÝ»óáÕ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ 
(Ýáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ): ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý 
³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:  
 

(·) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ  
 

(i) ¸³ë³Ï³ñ·áõÙ 
 
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ, 
Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝùª   
 

- ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ó»éù »Ý μ»ñí»É Ï³Ù ³é³ç³ó»É »Ý Ùáï ³å³·³ÛáõÙ í³×³é»Éáõ Ï³Ù 
Ñ»ï ·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, 

- Ï³½ÙáõÙ »Ý ÙÇ³ëÇÝ Ï³é³í³ñíáÕ áñáßí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ 
Ù³ë, áñÇ  Ñ³Ù³ñ ³éÏ³ ¿ íÏ³ÛáõÃÛáõÝ Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïáõÙ ß³ÑáõÛÃ ëï³Ý³Éáõ 
³ñ¹Ç³Ï³Ý ÷³ëï³óÇ áõÕÇÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É, 

- Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇù (μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
»ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÇ Ï³Ù ³ÛÝ 
³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÇ, áñÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 
Ñ»ç³íáñÙ³Ý ·áñÍÇù), Ï³Ù 

- ëÏ½μÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ 
Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ:  

 
´³ÝÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë 
ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÇ μ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ.  
 
− ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³é³í³ñíáõÙ, ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¨ 

Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇÙáõÝùáí,  
− Ý³Ë³ï»ëáõÙÁ í»ñ³óÝáõÙ Ï³Ù ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ýí³½»óÝáõÙ ¿ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 

³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³é³ç³Ý³ÛÇÝ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ, 
Ï³Ù  

− ³ÏïÇíÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ å³ñáõÝ³ÏíáÕ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇù, 
áñÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ó¨³÷áËáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ, áñáÝù ³ÛÉ³å»ë 
Ïå³Ñ³Ýçí»ÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:   

 

äáï»ÝóÇ³É μ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »ÝÃ³¹ñáÕ (¹ñ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù) 
³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ μáÉáñ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ó»éù 
μ»ñí³Í ûåóÇáÝÝ»ñÁ, Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý áñå»ë ³ÏïÇí: äáï»ÝóÇ³É áã μ³ñ»Ýå³ëï 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »ÝÃ³¹ñáÕ (μ³ó³ë³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù) ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí 
å³ÑíáÕ μáÉáñ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³¹ñí³Í ûåóÇáÝÝ»ñÁ, 
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý áñå»ë å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ: 
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ 
áñáßáõÙ ¿ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ: ²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ ¨ 
áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ·áñÍÇùÝ»ñÁ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ã»Ý 
í»ñ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¹³ëÇó: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáÝù 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý í³ñÏ»ñÇ ¨ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ, Ï³ñáÕ 
»Ý í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ 
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ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ï³Ù í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ 
¹³ëÇó, »Ã» ´³ÝÏÁ Ùï³¹Çñ ¿ ¨ Ç íÇ×³ÏÇ ¿ å³Ñ»É ³Û¹ ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ùáï ³å³·³ÛáõÙ 
Ï³Ù ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ: ²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¹³ëÇó ÙÇ³ÛÝ Ñ³½í³·Ûáõï Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ: 
Ð³½í³·Ûáõï Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÝ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë »½³ÏÇ ³ñï³ëáíáñ ¹»åùÇ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, »ñμ ·ñ»Ã» ³ÝÑ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³ÛÝ ÏñÏÇÝ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³ Ùáï 
³å³·³ÛáõÙ:     
 

öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ ýÇùëí³Í Ï³Ù áñáß»ÉÇ í×³ñáõÙÝ»ñáí 
áã ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù ·Ý³Ýßí³Í ã»Ý ·áñÍáÕ ßáõÏ³ÛáõÙ, 
μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ³ÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇª 
 
− áñáÝó ´³ÝÏÁ Ùï³¹Çñ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë Ï³Ù Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïáõÙ í³×³é»É, 
− áñáÝó ´³ÝÏÁ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù 

íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ,  
− áñáÝó ´³ÝÏÁ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë í³×³éùÇ 

Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ, Ï³Ù 
− áñáÝó ·Íáí ´³ÝÏÁ ãÇ ÷áËÑ³ïáõóÇ Çñ μáÉáñ ëÏ½μÝ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁª 

í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÝÏ³ñáÕáõÃÛáõÝÇó ï³ñμ»ñ ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñáí: 
 
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ýÇùëí³Í Ï³Ù áñáß»ÉÇ í×³ñáõÙÝ»ñáí 
¨ ýÇùëí³Í Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïáí áã ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù 
´³ÝÏÁ Ùï³¹ñí³Í ¿ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ å³Ñ»É ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 
Éñ³Ý³ÉÁ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ³ÛÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇª 
 
- áñáÝó ëÏ½μÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ´³ÝÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ 

Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ,  
- áñáÝó ´³ÝÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ, Ï³Ù 
- áñáÝù Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ 

ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ: 
 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý 
³ÛÝåÇëÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ 
Ù³ïã»ÉÇ Ï³Ù ¹³ë³Ï³ñ·í³Í ã»Ý áñå»ë ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñ, ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³Ù ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ: 
 

(ii) Ö³Ý³ãáõÙ 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, »ñμ ´³ÝÏÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ·áñÍÇùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
ÏáÕÙ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí ·ÝáõÙÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ³éù 
áõ í³×³éùÇ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ:  
 

(iii) â³÷áõÙ 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ëÏ½μÝ³Ï³Ý ã³÷áõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ËÙμáõÙ ã¹³ë³Ï³ñ·í³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇÝ ·áõÙ³ñíáõÙ »Ý ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï 
Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ 
Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ó»éùμ»ñÙ³ÝÁ Ï³Ù ÃáÕ³ñÏÙ³ÝÁ:   
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êÏ½μÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É ³ÏïÇí 
Ñ³Ù³ñíáÕ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³é³Ýó 
Ýí³½»óÝ»Éáõ ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É 
í³×³éùÇ Ï³Ù ³ÛÉ ûï³ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμª  

 
− ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ, áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý 

³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáíª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á, 
− ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý 

³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáíª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á, ¨   
− μ³ÅÝ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, áñáÝù ·áñÍáÕ ßáõÏ³ÛáõÙ ãáõÝ»Ý ·Ý³ÝßíáÕ 

ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·ÇÝ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý 
ã³÷»É ¨ áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý ëÏ½μÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:    

 
´áÉáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí, 
μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý 
áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ¨ ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý, »ñμ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ ãÇ μ³í³ñ³ñáõÙ ³å³×³Ý³ãÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: 

 
(iv) ²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ù 

 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùÝ Çñ»ÝÇó 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ·áõÙ³ñÁ, áñáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ    
ã³÷íáõÙ ¿ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝª Ñ³Ý³Í Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ í×³ñáõÙÝ»ñÁ, 
·áõÙ³ñ³Í Ï³Ù Ñ³Ý³Í ëÏ½μÝ³å»ë ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÇ ¨ Ù³ñÙ³Ý å³ÑÇÝ ·áõÙ³ñÇ 
ï³ñμ»ñáõÃÛ³Ý Ïáõï³Ïí³Í ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý, áñÁ Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ ÏÇñ³é»Éáí 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Áª Ñ³Ý³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ:  
Ð³í»É³í×³ñÝ»ñÁ ¨ ½»Õã»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ëÏ½μÝ³Ï³Ý 
Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, ÁÝ¹·ñÏí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáõÙ ¨ 
³ÙáñïÇ½³óíáõÙ »Ýª ÏÇñ³é»Éáí ·áñÍÇùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:    
 

(v) Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³÷Ù³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ 
 
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³ÛÝ ·ÇÝÝ ¿« áñÁ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ ëáíáñ³Ï³Ý 
·áñÍ³ñùáõÙ Ïëï³óí»ñ ³ÏïÇíÇ í³×³éùÇó Ï³Ù Ïí×³ñí»ñ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý 
÷áË³ÝóÙ³Ý ¹ÇÙ³ó ã³÷Ù³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ Ï³Ù, 
í»ñçÇÝÇëÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ³Ù»Ý³μ³ñ»Ýå³ëï ßáõÏ³ÛáõÙ, áñÇÝ ÙáõïùÇ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ ´³ÝÏÁ Ýßí³Í ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ: ä³ñï³íáñáõÃÛ³Ý 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë ãÏ³ï³ñÙ³Ý éÇëÏÁ:  
 
ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ´³ÝÏÁ ã³÷áõÙ ¿ ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁª ÏÇñ³é»Éáí ³Û¹ 
·áñÍÇùÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÁ: ÞáõÏ³Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³ÏïÇí« »Ã» 
³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ·Íáí ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ μ³í³ñ³ñ 
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ ¨ μ³í³ñ³ñ Í³í³Éáí` ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³ÛÇÝ 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
 
²ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ ·Ý³ÝßíáÕ ·ÝÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ´³ÝÏÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ 
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñª ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÝ ³é³í»É³·áõÛÝÇ ¨ áã 
¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 
ÀÝïñí³Í ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ μáÉáñ ³ÛÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ, áñáÝù ßáõÏ³ÛÇ 
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ Ï³éÝ»ÇÝ ÝÙ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ: 
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êÏ½μÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ É³í³·áõÛÝ 
³å³óáõÛóÁ ëáíáñ³μ³ñ ·áñÍ³ñùÇ ·ÇÝÝ ¿, ³ÛëÇÝùÝ` ïñí³Í Ï³Ù ëï³óí³Í 
Ñ³ïáõóÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ: ºÃ» ´³ÝÏÁ áñáßáõÙ ¿, áñ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý 
å³ÑÇÝ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ï³ñμ»ñíáõÙ ¿ ·áñÍ³ñùÇ ·ÝÇó, ¨ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ãÇ 
ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ ¿ ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ·Ý³ÝßíáÕ ·Ýáí Ï³Ù ÑÇÙÝí³Í ã¿ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ù»Ãá¹Ç íñ³« áñÝ 
û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ  ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ³å³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ 
ëÏ½μÝ³Ï³Ý ã³÷áõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ×ß·ñïí³Í ëÏ½μÝ³Ï³Ý 
×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ¨ ·áñÍ³ñùÇ ·ÝÇ ÙÇç¨ ï³ñμ»ñáõÃÛ³Ý 
Ñ»ï³Ó·áõÙáí: Ð»ï³·³ÛáõÙ, ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÑÇÙáõÝùáíª ·áñÍÇùÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, 
ë³Ï³ÛÝ áã áõß ³ÛÝ å³ÑÇó, »ñμ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ ³ÙμáÕçáíÇÝ ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ ¿ ßáõÏ³ÛÇ 
¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí Ï³Ù ·áñÍ³ñùÝ ³í³ñïíáõÙ ¿:       
 
ºÃ» Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ³ÏïÇíÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ 
¨ ³é³ç³ñÏÇ ·ÇÝ, ³å³ ´³ÝÏÁ ã³÷áõÙ ¿ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ »ñÏ³ñ ¹Çñù»ñÁ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ 
·Ýáí, ÇëÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ï³ñ× ¹Çñù»ñÁª ³é³ç³ñÏÇ ·Ýáí:     
 
ÞáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åáñïý»ÉÝ»ñÁ, áñáÝù ´³ÝÏÁ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ 
ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ï³Ù í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ Çñ ½áõï »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ëÏ½μáõÝùáí, ã³÷íáõÙ 
»Ý ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ³ÛÝ ·ÇÝÁ« áñÁ Ïëï³óí»ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý/ÏáÝÏñ»ï éÇëÏÇ ·Íáí 
½áõï »ñÏ³ñ ¹ÇñùÁ í³×³é»Éáõó (Ï³Ù Ïí×³ñí»ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý/ÏáÝÏñ»ï éÇëÏÇ 
·Íáí ½áõï Ï³ñ× ¹ÇñùÁ ÷áË³Ýó»Éáõ ¹ÇÙ³ó): äáñïý»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ï³ï³ñíáÕ ³Ûë 
×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ μ³ßËíáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇÝ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝª 
åáñïý»ÉÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ÝÓÇÝ ·áñÍÇùÇ ·Íáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý éÇëÏÇ 
×ß·ñïÙ³Ý ÑÇÙáõÝùáí:    
 

(vi) Ð»ï³·³ ã³÷Ù³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ß³ÑáõÛÃ ¨ íÝ³ë 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó ³é³ç³ó³Í ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. 
 
- ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ·Íáí ß³ÑáõÛÃÁ 

Ï³Ù íÝ³ëÁ, áñÁ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í ¿ áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ,  

- í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ 
×³Ý³ãíáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙª áñå»ë ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ (μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÇ ¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ 
Ù³ïã»ÉÇ å³ñïù³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Íáí ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ 
ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³ó³Í ß³ÑáõÛÃÇ ¨ íÝ³ëÇ), ÙÇÝã¨ áñ Ýßí³Í ³ÏïÇíÝ 
³å³×³Ý³ãíáõÙ ¿ ¨ ³Û¹ å³ÑÇÝ Ïáõï³Ïí³Í ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ, áñÁ 
Ý³ËÏÇÝáõÙ ×³Ý³ãí»É ¿ñ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ, ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ: ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ·Íáí ïáÏáëÝ»ñÁ 
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ 
Ù»Ãá¹Á:      

 
²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ, »ñμ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ ³å³×³Ý³ãíáõÙ ¿ Ï³Ù 
³ñÅ»½ñÏíáõÙ ¿, ÇÝãå»ë Ý³¨ª ³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ Ñ³ßí³ñÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 
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(vii) ²å³×³Ý³ãáõÙ 
 
´³ÝÏÝ ³å³×³Ý³ãáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÇó ³é³ç³óáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ÏáñóÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó áõÅÁ, Ï³Ù »ñμ ÷áË³ÝóáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ 
³ÛÝåÇëÇ ·áñÍ³ñùáõÙ, áñáõÙ ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ»ï Ï³åí³Í Áëï ¿áõÃÛ³Ý μáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ, Ï³Ù áñáõÙ ´³ÝÏÁ áã 
å³Ñå³ÝáõÙ, áã ¿É ÷áË³ÝóáõÙ ¿ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Áëï ¿áõÃÛ³Ý μáÉáñ 
éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ ¨ ãÇ å³Ñå³ÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ 
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ: ²å³×³Ý³ãÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ μ³í³ñ³ñáÕ ÷áË³Ýóí³Í 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ·Íáí ïáÏáëÝ»ñÁ, áñáÝù ³é³ç³ó»É Ï³Ù å³Ñå³Ýí»É »Ý 
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó, ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ ³ÏïÇí Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ: ´³ÝÏÝ ³å³×³Ý³ãáõÙ ¿ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ, »ñμ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ï³ï³ñíáõÙ »Ý, Ï³Ù ã»ÕÛ³É »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ, Ï³Ù áõÅÁ ÏáñóÝáõÙ »Ý: 
 
´³ÝÏÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ·áñÍ³ñùÝ»ñ, áñáÝóáí ÷áË³ÝóáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ 
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ å³Ñå³ÝáõÙ ¿  
÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í μáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ 
Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ Ï³Ù ¹ñ³Ýó ÙÇ Ù³ëÁ: ºÃ» ³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í μáÉáñ 
Ï³Ù Áëï ¿áõÃÛ³Ý μáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý, ³å³ ÷áË³Ýóí³Í 
³ÏïÇíÝ»ñÁ ã»Ý ³å³×³Ý³ãíáõÙ:   
 
¶áñÍ³ñùÝ»ñáõÙ, áñáÝóáõÙ ´³ÝÏÁ áã ÷áË³ÝóáõÙ ¿, áã ¿É å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, μáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ, 
³ÛÝ ³å³×³Ý³ãáõÙ ¿ ³ÏïÇíÁ, »Ã» ÏáñóÝáõÙ ¿ ¹ñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùμ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ:     
 
öáË³ÝóáõÙÝ»ñÇ ³ÛÝ ·áñÍ³ñùÝ»ñáõÙ, áñáÝóáõÙ ´³ÝÏÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ³ÏïÇíÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ, ´³ÝÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ×³Ý³ã»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÁ ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ Çñ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÇ Ù»ç, áñÝ ³ÛÝ ã³÷Ý ¿, áñáí Ý³ »ÝÃ³ñÏí³Í ¿ ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÇ ³ñÅ»ùÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ:      
 
´³ÝÏÁ ¹áõñë ¿ ·ñáõÙ ³ÝÑ³í³ù³·ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÁ: 
 

(viii) Ð»ï·ÝÙ³Ý ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ 
 
ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí  (§é»åá¦) í³×³éí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ 
Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý áñå»ë ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñ, áñÇ 
¹»åùáõÙ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, ÇëÏ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ 
é»åá ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ: ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
·Ý»ñÇ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë ¨ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ 
Ï³Ù íÝ³ëáõÙ é»åá å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙª ÏÇñ³é»Éáí 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á: 

 
 ì»ñ³í³×³éùÇ Ýå³ï³Ïáí Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí (§Ñ³Ï³¹³ñÓ 

é»åá¦) Ó»éù μ»ñí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý áñå»ë Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ: Ò»éùμ»ñÙ³Ý ¨ í»ñ³í³×³éùÇ ·Ý»ñÇ 
ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï ¨ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ 
Ï³Ù íÝ³ëáõÙ é»åá å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙª ÏÇñ³é»Éáí 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:  



§²Ù»ñÇ³μ³ÝÏ¦ ö´À 
2016Ã. »ñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ  

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
 
 

17 

 
ºÃ» Ñ»ï³¹³ñÓ í³×³éù Ý³Ë³ï»ëáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·Ýí³Í 
³ÏïÇíÝ»ñÁ í³×³éíáõÙ »Ý »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó, ³å³ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ áñå»ë ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ¨ ã³÷íáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:     
 

(ix) ²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ 
 
²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ëíáå»ñÁ, ýáñí³ñ¹Ý»ñÁ, 
ýÛáõã»ñëÝ»ñÁ, ë÷áÃ ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ûåóÇáÝÝ»ñÁ, ³ñï³ñÅáõÛÃÇ 
÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÁ, Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÁ ¨ μáñë³Ý»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ûë ·áñÍÇùÝ»ñÇ 
ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ: 
 
²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÇ 
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý ûñÁ ·áñÍáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: Ð»ï³·³ÛáõÙ ³Í³ÝóÛ³É 
·áñÍÇùÝ»ñÁ í»ñ³ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: ´áÉáñ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ 
Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý áñå»ë ³ÏïÇí` ¹ñ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ ¨ áñå»ë 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ` μ³ó³ë³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ:     
 

²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý 
³ÝÙÇç³å»ë ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ:   
 

Â»¨ ´³ÝÏÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³éù áõ í³×³éù éÇëÏÇ 
Ñ»ç³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, ³Ûë ·áñÍÇùÝ»ñÁ ã»Ý áñ³ÏíáõÙ áñå»ë Ñ»çÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý 
»ÝÃ³Ï³: 

 
(x) Ð³ßí³ÝóáõÙ 

 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßí³ÝóíáõÙ »Ýª ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³óáÉí»Éáí ½áõï ·áõÙ³ñáí, »Ã» ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ 
×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ñ³ßí³Ýó»Éáõ Çñ³í³μ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í Çñ³íáõÝù, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ Ñ³ßí³ñÏÁ ½áõï ÑÇÙáõÝùáí Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ï³Ù ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ÏïÇíÝ 
Çñ³óÝ»Éáõ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ: 
 

(դ) ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 
 

ê»÷³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÇ³íáñÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ëÏ½μÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª Ñ³Ý³Í 
Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ:                                        
 
ºñμ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ ÙÇ³íáñÁ μ³ÕÏ³ó³Í ¿ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ï³ñμ»ñ 
Å³ÙÏ»ï áõÝ»óáÕ Ëáßáñ μ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÇó, ³Û¹ μ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý 
áñå»ë ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñ:  
 

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ 
 
Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Á 
³é³ÝÓÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: Ø³ßí³ÍáõÃÛ³Ý 
Ñ³ßí³ñÏÁ ëÏëíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ Ó»éù μ»ñÙ³Ý å³ÑÇó, ÇëÏ ë»÷³Ï³Ý áõÅ»ñáí 
Ï³éáõóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹»åùáõÙª í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ï³éáõóáõÙÝ ³í³ñï»Éáõ ¨ 
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇó: ú·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïí³Í 
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý. 
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− í³ñÓ³Ï³Éí³Í ·áõÛùÇ μ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ 5-Çó 10 ï³ñÇ 
− Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñ ¨ Ï³åÇ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 1-Çó 7 ï³ñÇ 
− ïÝï»ë³Ï³Ý ·áõÛù 3-Çó 10 ï³ñÇ 
− ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ 7 ï³ñÇ 
 

ì³ñÓ³Ï³Éí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ μ³ñ»É³íáõÙÝ»ñÇ ·Íáí Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ 
³ÏïÇíÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇó ¨ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÇó Ýí³½³·áõÛÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 
 

(ե) àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

Ò»éù μ»ñí³Í áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ëÏ½μÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª Ñ³Ý³Í 
Ïáõï³Ïí³Í ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý ¨ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ:     
 

Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÇ Ó»éùμ»ñÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ Ï³åÇï³É³óíáõÙ 
»Ý áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ Íñ³·ñÇ Ó»éùμ»ñÙ³Ý ¨ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Í³Ëë»ñ:  
 
²ÙáñïÇ½³óÇ³Ý ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ý íÝ³ëáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Á áã 
ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïí³Í Å³ÙÏ»ïÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 1-Çó 10 
ï³ñÇ:  
 

(զ) ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

àã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù ³ÏïÇíÝ»ñÇó ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó μ³ÕÏ³ó³Í 
ûï³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ËÙμ»ñÁ, áñáÝó í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÝ ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 
í³×³éùÇ, ³ÛÉ áãª ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý ÙÇçáóáí, ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë 
í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ: ²ÝÙÇç³å»ë Ý³Ëù³Ý §áñå»ë í³×³éùÇ 
Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ¦ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ, ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù ûï³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ËÙμ»ñÇ 
μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ í»ñ³ã³÷íáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ²ÛÝáõÑ»ï¨, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù 
ûï³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ËáõÙμÁ ã³÷íáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ³ñÅ»ùÝ»ñÇó Ýí³½³·áõÛÝáíª 
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù ¨ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù` Ñ³Ý³Í í³×³éùÇ Í³Ëë»ñÁ:  
 

(է) ²ñÅ»½ñÏáõÙ 
 

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ ´³ÝÏÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿, Ã» ³ñ¹Ûáù 
³éÏ³ ¿ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙμÇ ³ñÅ»½ñÏí³Í ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ: ÜÙ³Ý íÏ³ÛáõÃÛ³Ý ³éÏ³éáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ, ´³ÝÏÁ áñáßáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ·áõÙ³ñÁ:  
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËáõÙμÝ ³ñÅ»½ñÏíáõÙ ¿, ¨ 
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÝ ¨ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ ³éÏ³ ¿ 
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá 
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ù»Ï Ï³Ù ³í»ÉÇ ¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ 
(ÏáñëïÇ ¹»åù), ¨ ³Û¹ ¹»åùÁ (Ï³Ù ¹»åù»ñÁ) ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÇ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙμÇ ·Íáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
·Ý³Ñ³ïí³Í ³å³·³ Ñáëù»ñÇ íñ³, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý 
·Ý³Ñ³ï»É:   
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üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ 
Ý»ñ³é»É å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñáõÙÁ Ï³Ù í×³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï³Ó·áõÙÁ 
í³ñÏ³éáõÇ ÏáÕÙÇó, í³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ í³ñÏ³éáõÇ 
ÏáÕÙÇó, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙμÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ 
³ÛÝåÇëÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ, áñÁ ´³ÝÏÝ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ã¿ñ ¹Çï³ñÏÇ, í³ñÏ³éáõÇ 
Ï³Ù ÃáÕ³ñÏáÕÇ ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý Ñ³Ûï³ÝÇßÝ»ñÁ, ³ñÅ»ÃÕÃÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáÕ ßáõÏ³ÛÇ 
í»ñ³óáõÙÁ, ·ñ³íÇ ³ñÅ»ùÇ Ýí³½áõÙÁ Ï³Ù ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙμÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ ³ÛÉ 
¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ËÙμÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ 
í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ïÃ³ñ³óáõÙÁ, Ï³Ù ïíÛ³É ËÙμÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ 
í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í 
ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ:      
 
´³óÇ ³Û¹, í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ μ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáõÙ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÇª Çñ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ï³Ù ï¨áÕ³Ï³Ý Ýí³½áõÙÁ ÝáõÛÝå»ë 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ: 
 

(i) ²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ  
 
²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 
Ý»ñ³éáõÙ »Ý ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ (§÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 
¨ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ¦): ´³ÝÏÁ í»ñ³Ý³ÛáõÙ ¿ Çñ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ 
¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁª ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ Ï³ÝáÝ³íáñ ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³Ñ³ï»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí: 
 

´³ÝÏÁ Ý³Ë ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿, Ã» ³ñ¹Ûáù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É 
íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ³ÛÝ ³é³ÝÓÇÝ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ·Íáí, 
áñáÝù ³é³ÝÓÇÝ í»ñóí³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ »Ý, ¨ ³å³ ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù Ñ³í³ù³Ï³Ý 
ÑÇÙáõÝùáí` ³ÛÝ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ·Íáí, áñáÝù 
³é³ÝÓÇÝ í»ñóí³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ã»Ý: ºÃ» ´³ÝÏÁ áñáßáõÙ ¿, áñ ³é³ÝÓÇÝ ·Ý³Ñ³ïí³Í 
÷áË³éáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ ·Íáíª ÉÇÝÇ ³ÛÝ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ï³Ù áã 
Ýß³Ý³Ï³ÉÇ, ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ãÏ³, ³å³ ³ÛÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³Û¹ 
÷áË³éáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÁ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý 
μÝáõÃ³·ñ»ñáí ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ËÙμáõÙ ¨ ¹ñ³Ýù 
Ñ³í³ù³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³Ñ³ïáõÙ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ²ÛÝ 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ, áñáÝù ³é³ÝÓÇÝ »Ý ·Ý³Ñ³ïíáõÙ 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ¨ áñáÝó ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ×³Ý³ãíáõÙ Ï³Ù 
ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ ×³Ý³ãí»É, ã»Ý Ý»ñ³éíáõÙ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ñ³í³ù³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí 
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»ç: 
 

ºÃ» ³éÏ³ ¿ ÷áË³éáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ 
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ, ³å³ ÏáñëïÇ ·áõÙ³ñÁ ã³÷íáõÙ ¿ áñå»ë ÷áË³éáõÃÛ³Ý 
Ï³Ù ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¨ ³Û¹ ÷áË³éáõÃÛ³Ý Ï³Ù 
¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùáí ½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³-
Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ, Ý»ñ³éÛ³É »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¨ ·ñ³íÇ  Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ: 
ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ ¨ Ý³ËÏÇÝ ÷áñÓÇ íñ³ 
ÑÇÙÝí³Í íÝ³ëÝ»ñÁ, áñáÝó ·Íáí Ý»ñÏ³ ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉáÕ 
¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ï³ñí»É »Ý ×ß·ñïáõÙÝ»ñ, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Ñáëù»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙù:     
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àñáß ¹»åù»ñáõÙ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, áñáÝù å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý ÷áË³éáõÃÛ³Ý Ï³Ù 
¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ã³÷Á ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, 
Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ï³Ù ³ÛÉ¨ë áã ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ ³éÝãíáÕ ïíÛ³É 
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ: ¸³ Ï³ñáÕ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É, »ñμ í³ñÏ³éáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ¿, ¨ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ùÇã å³ïÙ³Ï³Ý 
ïíÛ³ÉÝ»ñ Ï³Ý: ²Û¹åÇëÇ ¹»åù»ñáõÙ, ó³ÝÏ³ó³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ã³÷Á 
·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ Çñ ÷áñÓÁ ¨  ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
 
öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ 
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ »Ý ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí 
÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÇ Ñ»ï³·³ ³×Á Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³Éáñ»Ý Ï³å»É 
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ:   
 

²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñμ ÷áË³éáõÃÛ³Ý Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿, í³ñÏÁ ¹áõñë ¿ 
·ñíáõÙ Ç Ñ³ßÇí ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí Ó¨³íáñí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÑáõëïÇ: 
´³ÝÏÁ ÷áË³éáõÃÛ³Ý ÙÝ³óáñ¹Á (¨ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí Ó¨³íáñí³Í ó³ÝÏ³ó³Í 
å³ÑáõëïÁ) ¹áõñë ¿ ·ñáõÙ, »ñμ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ ¿, áñ ÷áË³éáõÃÛáõÝÁ 
»ÝÃ³Ï³ ã¿ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý ¨ Ó»éÝ³ñÏí»É »Ý ÷áË³éáõÃÛ³Ý í»ñ³¹³ñÓÇ Ñ»ï 
Ï³åí³Í μáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³ÛÉ»ñÁ:   
 

(ii) êÏ½μÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ  
 

êÏ½μÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý í³×³éùÇ 
Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í ã·Ý³ÝßíáÕ μ³ÅÝ³ÛÇÝ 
·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý Ñ³ßí³éíáõÙ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ 
³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ·Ý³Ñ³ï»É: ºÃ» ³éÏ³ ¿ ³Û¹ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó 
ÏáñëïÇ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ, ³å³ ÏáñëïÇ ·áõÙ³ñÁ ã³÷íáõÙ ¿ áñå»ë 
Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ 
ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ïáõÛó³¹ñáõÛùáí ½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³å³·³ 
Ñáëù»ñÇ Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ: 
 

²Ûë Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ ¨ »ÝÃ³Ï³ ã»Ý Ñ³Ï³¹³ñÓÙ³Ý: 
 

(iii) ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó 
ÏáñáõëïÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
×³Ý³ãí³Í Ïáõï³Ïí³Í íÝ³ëÁ ÷áË³Ýó»Éáí ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ Ï³½Ùª áñå»ë 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ×ß·ñïáõÙ: Îáõï³Ïí³Í íÝ³ëÁ, áñÁ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³ÙïÇó 
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ Ï³½Ù, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ó»éùμ»ñÙ³Ý 
³ñÅ»ùÇª Ñ³Ý³Í Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙÝ»ñÁ áõ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ¨ ÁÝÃ³óÇÏ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÇª Ñ³Ý³Í Ý³ËÏÇÝáõÙ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó 
ÏáñáõëïÝ»ñÁ, ÙÇç¨ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ: Ä³Ù³Ý³ÏÇ ³ñÅ»ùÇÝ í»ñ³·ñ»ÉÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
·Íáí å³ÑáõëïÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý áñå»ë ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ 
μ³Õ³¹ñÇã:           
 
ºÃ» Ñ»ï³·³ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ³ñÅ»½ñÏí³Í í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³×áõÙ ¿, ¨ ³Û¹ ³×Á ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³Éáñ»Ý Ï³å»É ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ 
×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ 
Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ ¿, ÇëÏ Ñ³Ï³¹³ñÓí³Í ·áõÙ³ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ: 
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³ñÅ»½ñÏí³Í í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ μ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃÇ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ó³ÝÏ³ó³Í Ñ»ï³·³ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:     
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(iv) àã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 

 

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ ³ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, 
μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇ, ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ñ³Ûï³ÝÇß 
μ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ¶áõ¹íÇÉÇ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ áñáßíáõÙ ¿ 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ: àã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ áñáßíáõÙ ¿ áñå»ë Ýñ³Ýó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó (Ñ³Ý³Í 
í³×³éùÇ Í³Ëë»ñÁ) ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñÅ»ùÇó ³é³í»É³·áõÛÝÁ: ú·ï³·áñÍÙ³Ý 
³ñÅ»ùÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í ³å³·³ Ñáëù»ñÁ ½»ÕãíáõÙ 
»Ý Çñ»Ýó Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùáíª û·ï³·áñÍ»Éáí ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ ½»ÕãÙ³Ý ³ÛÝ ¹ñáõÛùÁ, áñÝ 
³ñï³óáÉáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç ¹ñ³ÙÇ ³ñÅ»ùÇ ßáõÏ³ÛÇ Ý»ñÏ³ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ¨ 
³ÏïÇíÇÝ μÝáñáß éÇëÏ»ñÁ: ²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇó ³é³ç³óáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ý»ñÑáëùÇó Ù»Í³å»ë ³ÝÏ³Ë ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñÑáëù ã³é³ç³óÝáÕ 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ áñáßíáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ, 
áñÇÝ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ïíÛ³É ³ÏïÇíÁ: ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿, »ñμ 
³ÏïÇíÇ Ï³Ù Ýñ³ ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ Ýñ³ 
÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ:   
 
àã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ 
Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÷áËí»É »Ý ÷áËÑ³ïáõóíáÕ 
·áõÙ³ñÁ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ: ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ 
Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ã³÷áí, áñ ³ÏïÇíÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ã·»ñ³½³ÝóÇ 
³ÛÝ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ, áñÁ áñáßí³Í ÏÉÇÝ»ñª ³é³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ, »Ã» ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó Ïáñáõëï ×³Ý³ãí³Í ãÉÇÝ»ñ: 
¶áõ¹íÇÉÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ãÇ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ: 
 

(ը) ä³ÑáõëïÝ»ñ  
 
ä³ÑáõëïÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãíáõÙ ¿, »ñμ 
´³ÝÏÁ áñå»ë ³ÝóÛ³É ¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù áõÝÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³Ù Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ¨ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³Û¹ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí Ïå³Ñ³ÝçíÇ ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñÇ ³ñï³Ñáëù: ºÃ» ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ 
¿³Ï³Ý ¿, å³ÑáõëïÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý ½»Õã»Éáí ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁª 
û·ï³·áñÍ»Éáí ½»ÕãÙ³Ý ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ ·áñÍáÕ ³ÛÝ ¹ñáõÛùÁ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ 
Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç ¹ñ³ÙÇ ³ñÅ»ùÇ ßáõÏ³ÛÇ Ý»ñÏ³ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ¨, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙª å³ñï³íáñáõÃÛ³ÝÁ μÝáñáß éÇëÏ»ñÁ:  
 
ì»ñ³Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿, »ñμ ´³ÝÏÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ 
í»ñ³Ï³½Ù³íáñÙ³Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÁ ¨ »ñμ ëÏëíáõÙ ¿ 
í»ñ³Ï³½Ù³íáñáõÙÁ Ï³Ù ¹ñ³ Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñíáõÙ ¿ Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ: ²å³·³ 
·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ·Íáí å³Ñáõëï ãÇ Ó¨³íáñíáõÙ:    
 

(թ) ì³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ  
 
´Ý³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÁ Ñ³ÝÓÝ ¿ ³éÝáõÙ í³ñÏ³íáñÙ³Ý 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý ãû·ï³·áñÍí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÁ ¨ »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ ³å³Ñáí³·ñÙ³Ý ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñ:   
 



§²Ù»ñÇ³μ³ÝÏ¦ ö´À 
2016Ã. »ñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ  

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
 
 

22 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ, áñáÝù 
å³ñï³íáñ»óÝáõÙ »Ý ´³ÝÏÇÝ Ï³ï³ñ»É áñáß³ÏÇ í×³ñáõÙÝ»ñ, áñáÝù Ï÷áËÑ³ïáõó»Ý 
»ñ³ßËÇùÇ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç ³ÛÝ íÝ³ëÝ»ñÁ, áñáÝù Ý³ ÏÏñ»ñ, »Ã» ³é³ÝÓÇÝ 
å³ñï³ï»ñÝ Ç íÇ×³ÏÇ ãÉÇÝ»ñ Ï³ï³ñ»É í×³ñáõÙÝ»ñÁ å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÇ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ:  
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÇ ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ëÏ½μÝ³å»ë ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí, Ñ³ßíÇ ã³éÝ»Éáí ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ 
ã³÷íáõÙ ¿ »ñÏáõ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³í»É³·áõÛÝáíª ëÏ½μÝ³å»ë ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÁª 
Ñ³Ý³Í Ïáõï³Ïí³Í ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý Ï³Ù »ñ³ßËÇùÇ ·Íáí ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÁ: 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ·Íáí ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÁ ¨ í³ñÏ³íáñÙ³Ý ³ÛÉ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý, »ñμ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ íÝ³ë Ïñ»Éáõ 
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ³Û¹ íÝ³ëÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ã³÷»É:      
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÇ ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ í³ñÏ³íáñÙ³Ý ³ÛÉ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí å³ÑáõëïÝ»ñÁ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý ³ÛÉ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ:  
 
ì³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý ×³Ý³ãíáõÙ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ Ñ»ï¨Û³É 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ. 
 

 í³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ´³ÝÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù 
íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí, 

 »Ã» ´³ÝÏÝ áõÝÇ Çñ í³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³óáÕ 
³ÏïÇíÝ»ñÇª ¹ñ³Ýó ³é³ç³óáõÙÇó Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó í³×³é»Éáõ Ý³ËÏÇÝ 
åñ³ÏïÇÏ³, ³å³ ÝáõÛÝ ¹³ëáõÙ ·ïÝíáÕ μáÉáñ í³ñÏ³íáñÙ³Ý 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹ÇïíáõÙ »Ý áñå»ë ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñ, 

 í³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ù³ñí»É ½áõï 
ÑÇÙáõÝùáíª ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí Ï³Ù Ù»Ï ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇù 
Ù³ï³Ï³ñ³ñ»Éáí Ï³Ù ÃáÕ³ñÏ»Éáí, 

 ßáõÏ³Û³Ï³ÝÇó ó³Íñ ïáÏáë³¹ñáõÛùáí í³ñÏ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 
(ժ) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É 

 

êáíáñ³Ï³Ý μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É: 
êáíáñ³Ï³Ý μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÁ 
×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½»óáõÙª ³é³Ýó Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ:    

 
(i) ¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï 

 
ÂáÕ³ñÏí³Í μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó ³í»É í×³ñíáÕ ó³ÝÏ³ó³Í 
·áõÙ³ñ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ áñå»ë ¿ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï: 

 
(ii) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ»ï·ÝáõÙ 

 
ºñμ áñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É ×³Ý³ãí³Í μ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ Ñ»ï ¿ 
·ÝíáõÙ, í×³ñí³Í Ñ³ïáõóÙ³Ý ·áõÙ³ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ Í³Ëë»ñÁ, 
×³Ý³ãíáõÙ ¿ áñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½áõÙ:    
 

(iii) Þ³Ñ³μ³ÅÇÝÝ»ñ 
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Þ³Ñ³μ³ÅÇÝÝ»ñ Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõ ¨ í×³ñ»Éáõ ´³ÝÏÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿           
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ:  
 

êáíáñ³Ï³Ý μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ß³ÑáõÃ³μ³ÅÇÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý áñå»ë ãμ³ßËí³Í 
ß³ÑáõÛÃÇ μ³ßËáõÙ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, »ñμ Ñ³Ûï³ñ³ñíáõÙ »Ý:  
 

(ի) Ð³ñÏáõÙ 
 

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ μ³ÕÏ³ó³Í ¿ ÁÝÃ³óÇÏ ¨ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇó: Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ 
×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ³ÛÝ Ù³ëÇ, áñÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ 
³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³ÙïÇ ÙÇ³íáñÝ»ñÇÝ Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ 
×³Ý³ãí³Í μ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñÇ ¹»åùáõÙ 
ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³ÙïáõÙ Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý 
ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ: 
 

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏÁ ï³ñí³ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí ³ÏÝÏ³ÉíáÕ í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ñ³ñÏÇ 
·áõÙ³ñÝ ¿, áñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ª ÏÇñ³é»Éáí Ñ³ñÏ»ñÇ ³ÛÝ ¹ñáõÛùÝ»ñÁ, áñáÝù áõÅÇ Ù»ç »Ý 
»Õ»É Ï³Ù Áëï ¿áõÃÛ³Ý áõÅÇ Ù»ç »Ý »Õ»É Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ, ¨ Ý³Ëáñ¹ 
ï³ñÇÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí Ï³ï³ñí³Í ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ:  
 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí: 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ×³Ý³ãíáõÙ Ñ»ï¨Û³É 
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí ãÝí³½»óíáÕ 
·áõ¹íÇÉ, ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙ, áñÁ 
³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃÇ íñ³, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝ 
¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñ³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñï»Õ Ù³Ûñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ Ç íÇ×³ÏÇ ¿ í»ñ³ÑëÏ»É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
ï³ñμ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙÁ, ¨ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ 
ãÇ Ñ³Ï³¹³ñÓíÇ Ùáï ³å³·³ÛáõÙ:  
 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷áõÙÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ 
³ÛÝ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É, »Ã» ´³ÝÏÁ ÏÇñ³éÇ ³ÛÝ 
Ùáï»óáõÙÁ, áñáí ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ï³Ù Ù³ñ»É Çñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ 
í»ñçáõÙ:    
 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý ÏÇñ³é»Éáí  
Ñ³ñÏ»ñÇ ³ÛÝ ¹ñáõÛùÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿, áñ ÏÏÇñ³éí»Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ í»ñçÇÝÝ»ñë Ñ³Ï³¹³ñÓ»ÉÇëª ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ³ÛÝ 
ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù áõÅÇ Ù»ç »Ý »Õ»É Ï³Ù Áëï ¿áõÃÛ³Ý áõÅÇ Ù»ç »Ý »Õ»É 
Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ: 
 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ã³÷áí, áñù³Ýáí 
Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³éÏ³ ÏÉÇÝÇ ³å³·³ Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃ, áñÇ ¹ÇÙ³ó Ï³ñáÕ »Ý 
û·ï³·áñÍí»É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ãû·ï³·áñÍí³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 
íÝ³ëÝ»ñÁ ¨ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ýí³½»óíáõÙ »Ý 
³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí ³éÏ³ ÏÉÇÝÇ Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃ, áñÇ ¹ÇÙ³ó Ï³ñáÕ »Ý 
û·ï³·áñÍí»É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

 
(լ) ºÏ³ÙïÇ ¨ Í³ËëÇ ×³Ý³ãáõÙ 
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îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ ¨ Í³ËëÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ` ÏÇñ³é»Éáí 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:  
 
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ 
·Íáí Ñ³ßí»·ñí³Í ½»Õã»ñÁ ¨ Ñ³í»É³í×³ñÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇó ëï³óí³Í ½áõï 
»Ï³ÙïáõÙ: 
 
ì³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý, ëå³ë³ñÏÙ³Ý ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÁ, áñáÝù ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï 
Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý áñå»ë í³ñÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
ß³ÑáõÃ³μ»ñáõÃÛ³Ý ³Ýμ³Å³Ý Ù³ë, Ñ»ï³Ó·íáõÙ »Ý ¨ ³ÙáñïÇ½³óíáõÙ »Ý ïáÏáë³ÛÇÝ 
»Ï³ÙïÇ Ï³½ÙáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:   
 
²ÛÉ í×³ñÝ»ñÁ, ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³ÙáõïÁ ¨ Í³ËëÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý 
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇë:  
 
Þ³ÑáõÃ³μ³ÅÇÝÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³ÙáõïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª 
ß³Ñ³μ³ÅÝÇ Ñ³Ûï³ñ³ñÙ³Ý ûñÁ: 
 

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí í×³ñÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ ·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹áí í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 
ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí³Í Ëñ³ËáõëáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëÇ ³Ýμ³Å³Ý Ù³ëª í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý 
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 
 

(խ)   ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ `´³ÝÏÁ áñå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³É  
 
´³ÝÏÁ ×³Ý³ãáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ áñå»ë ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ å³ÑÇó í³ñÓ³Ï³ÉíáÕ ·áõÛùÇ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³÷áí, Ï³Ù, ó³Íñ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ýí³½³·áõÛÝ í³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý 
í×³ñÝ»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ ³ñÅ»ùáí: Üí³½³·áõÛÝ í³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý í×³ñÝ»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
³ñÅ»ùÁ Ñ³ßí³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áñå»ë ½»ÕãÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇó û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ, »ñμ ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÏÇñ³é»É, Ñ³Ï³é³Ï 
¹»åùáõÙ` ´³ÝÏÇ Éñ³óáõóÇã ÷áË³éáõÃÛ³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ: êÏ½μÝ³Ï³Ý áõÕÕ³ÏÇ 
Í³ËëáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý ³ÏïÇíÇ ³ñÅ»ùÇ Ù»ç: ì³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý í×³ñÝ»ñÁ 
Ñ³Ù³ã³÷áñ»Ý μ³ßËíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ¨ ãÙ³ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý 
Ýí³½»óÙ³Ý ÙÇç¨: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³ËëÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý áÕç 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ íñ³ ³ÛÝå»ë, áñ Ñ³ßí³ñÏíÇ Ñ³ëï³ïáõÝ ¹ñáõÛù³ã³÷ 
å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ: ì³ñÓ³Ï³ÉÇ ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ 
áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ Í³ËëáõÙÝ»ñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý í³ñÓ³Ï³Éí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Ï³½ÙáõÙ: 
 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ ` ´³ÝÏÁ áñå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³ïáõ 
 
´³ÝÏÁ ×³Ý³ãáõÙ ¿ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ¹»μÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ½áõï Ý»ñ¹ñÙ³Ý ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí` í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ 
áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ å³ÑÇó ëÏë³Í: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ½áõï ãÙ³ñí³Í 
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Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³ëï³ïáõÝ »Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏóÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ùá¹»ÉÇ íñ³: 
êÏ½μÝ³Ï³Ý áõÕÕ³ÏÇ Í³ËëáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÇó ¹»μÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïùÇ  Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ù»ç: 
 
 
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ ` ´³ÝÏÁ áñå»ë í³ñÓ³Ï³É 
 
²ÏïÇíÝ»ñÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï éÇëÏ»ñÁ ¨ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáñ»Ý å³ÑíáõÙ »Ý í³ñÓ³Ï³ÉÇ ÏáÕÙÇó, ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ áñå»ë 
·áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ: ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí 
í³ñÓ³í×³ñÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý Í³Ëë»ñ Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ ³ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ 
Ù»ç: 
 
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝª ´³ÝÏÁ áñå»ë í³ñÓ³ïáõ  
 
´³ÝÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ 
·áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ÏïÇíÁ` Áëï ³ÏïÇíÇ 
μÝáõÛÃÇ: ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÇó ëï³óíáÕ í³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÁ 
×³Ý³ãíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ áñå»ë ³ÛÉ »Ï³Ùáõï: ì³ñÓ³Ï³ÉÝ»ñÇÝ 
ïñ³Ù³¹ñí³Í ½»Õã»ñÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñÁ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ áñå»ë 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÇó »Ï³ÙïÇ Ýí³½»óáõÙ` Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í 
ëÏ½μÝ³Ï³Ý áõÕÕ³ÏÇ Í³ËëáõÙÝ»ñÁ ³í»É³óíáõÙ »Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ 
Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ÏïÇíÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇÝ: 
 

 (ծ) ¸»é¨ë ãÏÇñ³éíáÕ Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ ¨ Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ  
 
 
ÂáÕ³ñÏí³Í, μ³Ûó ÙÇÝã¨ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÃáÕ³ñÏáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ãÙï³Í ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ ¨ Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
»Ý ëïáñ¨£  ´³ÝÏÁ Ùï³¹Çñ ¿ ÏÇñ³é»É ³Ûë ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ (»Ã» ¹ñ³Ýù ÏÇñ³é»ÉÇ »Ý 
´³ÝÏÇ Ñ³Ù³ñ) ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñμ ¹ñ³Ýù áõÅÇ Ù»ç ÏÙïÝ»Ý£ 
 
üÐØê 9 üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ 
 
2014 Ã. ÑáõÉÇëÇÝ ÐÐØêÊ-Ý ÃáÕ³ñÏ»ó üÐØê 9 üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ ëï³Ý¹³ñïÇ 
í»ñçÝ³Ï³Ý ï³ñμ»ñ³ÏÁ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ 
Ý³Ë³·ÍÇ μáÉáñ ÷áõÉ»ñÝ áõ ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿  
ÐÐØê 39-ÇÝ` üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ. ×³Ý³ãáõÙ ¨ ã³÷áõÙ, ¨ üÐØê 9-Ç μáÉáñ 
Ý³ËÏÇÝ ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÇÝ: êï³Ý¹³ñïÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý, ã³÷Ù³Ý, 
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ¨ Ñ»ç³íáñÙ³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý Ýáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ: üÐØê 9-Á áõÅÇ Ù»ç ¿ 
ÙïÝáõÙ 2018 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ Ï³Ù ³Û¹ ³Ùë³ÃíÇó Ñ»ïá ëÏëíáÕ Ñ³ßí»ïáõ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ³í»ÉÇ í³Õ ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùμ: Ð»ïÁÝÃ³ó 
ÏÇñ³éáõÙÁ å³ñï³¹Çñ ¿, μ³Ûó Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ å³ñï³¹Çñ ã¿:  
üÐØê 9-Ç ÏÇñ³éáõÙÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³ ´³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ ã³÷Ù³Ý íñ³, ë³Ï³ÛÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãÇ áõÝ»Ý³ ´³ÝÏÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ ã³÷Ù³Ý íñ³: 
 
üÐØê 15 «Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇó ëï³óí³Í Ñ³ëáõÛÃ» 
 
üÐØê 15-Á Ññ³å³ñ³Ïí»É ¿ 2014 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇÝ ¨ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ Ýáñ, ÑÇÝ· ù³ÛÉ 
å³ñáõÝ³ÏáÕ Ùá¹»É, áñÝ û·ï³·áñÍí»Éáõ ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇó 
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ëï³óí³Í Ñ³ëáõÛÃÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ »Ï³ÙáõïÁ, áñÝ ³é³ç³ó»É ¿ 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇó`  ÐÐØê 17 «ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ» ëï³Ý¹³ñïÇ 
ßñç³Ý³ÏáõÙ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇó ` üÐØê 4 «²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ» ëï³Ý¹³ñïÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇó ¨ ³ÛÉ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó` ÐÐØê 39 «üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ.  ã³÷áõÙÁ ¨ ×³Ý³ãáõÙÁ» ëï³Ý¹³ñïÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ (Ï³Ù üÐØê 9 
«üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ» ëï³Ý¹³ñïÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ` ³í»ÉÇ í³Õ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý 
¹»åùáõÙ), üÐØê 15-Ç ßñç³Ý³ÏÇó ¹áõñë ¿ ¨ ã³÷íáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:  
 
Ð³Ù³Ó³ÛÝ üÐØê 15-Ç Ñ³ëáõÛÃÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ ïñ³Ù³¹ñí³Í 
³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý ·áõÙ³ñÇ 
ã³÷áí: üÐØê 15-Ç ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ ³å³ÑáíáõÙ »Ý Ñ³ëáõÛÃÇ ã³÷Ù³Ý ¨ ×³Ý³ãÙ³Ý 
³í»ÉÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ Ùáï»óáõÙ: 
 
Ð³ëáõÛÃÇ í»ñ³μ»ñÛ³É Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÁ ÏÇñ³é»ÉÇ ¿ μáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ ¨ Ï÷áË³ñÇÝÇ Ñ³ëáõÛÃÇ ×³Ý³ãÙ³Ý üÐØê-Ç μáÉáñ ÁÝÃ³óÇÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: 
ä³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ³ÙμáÕç³Ï³Ý Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇ Ñ»ïÁÝÃ³ó ÏÇñ³éáõÙ 2018Ã.-Ç ÑáõÝí³ñÇ 
1-Çó ëÏë³Í Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ Ý³¨ í³Õ³Å³Ù 
ÏÇñ³éáõÙ): ´³ÝÏñ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ üÐØê 15-Ç ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¨ 
åÉ³Ý³íáñáõÙ ¿ ÏÇñ³é»É Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÁ å³Ñ³ÝçíáÕ ³Ùë³ÃíÇó ëÏë³Í: 
 
 
üÐØê 16 «ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 
 
2016 Ã.-Ç ÑáõÝí³ñÇÝ ÐÐØêÊ-Ý ÃáÕ³ñÏ»ó üÐØê 16-Á («ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ»), áñÝ áõÅÇ 
Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ 2019Ã.-Çó ëÏë³Í Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: üÐØê 16 –Ç 
ßñç³Ý³ÏáõÙ ³é³ç³ñÏí³Í í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³éáõÙÁ í³ñÓ³Ï³ÉÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó 
Ù»Í³Ù³ë³Ùμ ÝÙ³Ý »Ý  ³ÛÝ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇÝ, áñáÝù Ý»ñÏ³ÛáõÙë ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ÐÐØê 
17-Ç ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ì³ñÓ³Ï³ÉÝ»ñÁ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßéáõÙ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ Ï×³Ý³ã»Ý  ³ÏïÇíÇ «û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÁ» ¨ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ: ²ÏïÇíÁ Ï³ÙáñïÇ½³óíÇ 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ïã³÷íÇ 
³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí: ì³ñÓ³ïáõÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí³éáõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëáí 
ÙÝáõÙ ¿ ÝáõÛÝÁ, ÇÝãÁ ÐÐØê 17 ëï³Ý¹³ñïáõÙ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ´³ÝÏÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ üÐØê 
16-Ç ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: 
 
 
ÐÐØê 16 ¨ ÐÐØê 38 ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ` Ø³ßí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ ÁÝ¹áõÝí³Í Ù»Ãá¹Ý»ñÇ å³ñ½³μ³ÝáõÙ 
 
öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñëï³Ï»óÝáõÙ »Ý ÐÐØê 16-Ç ¨ ÐÐØê 38-Ç ³ÛÝ ëÏ½μáõÝùÁ, áñ 
Ñ³ëáõÛÃÁ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý (áñÇ ÙÇ Ù³ëÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ û·ï³·áñÍíáÕ 
³ÏïÇíÁ) ÁÝÃ³óùáõÙ Ó¨³íáñí³Í, ³ÛÉ  áã Ã» ³ÏïÇíÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ 
ëå³éíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñÁ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ, ³é³ç³ó³Í Ñ³ëáõÛÃÇ 
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÁ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ëáõÛÃÇÝ ãÇ Ï³ñáÕ û·ï³·áñÍí»É 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ ¨ »½³ÏÇ ¹»åù»ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ 
û·ï³·áñÍí»É áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ: 
öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõÅÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ 2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ Ï³Ù ³Û¹ 
³Ùë³ÃíÇó Ñ»ïá ëÏëíáÕ ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²í»ÉÇ 
í³Õ ÏÇñ³éáõÙÁ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ¿: ²ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿, áñ ³Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñ¨¿ 
³½¹»óáõÃÛáõÝ ã»Ý áõÝ»Ý³ ´³ÝÏÇ íñ³, ù³ÝÇ áñ ´³ÝÏÁ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ ãÇ ÏÇñ³éáõÙ Ñ³ëáõÛÃÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ 
Ùáï»óáõÙÁ:  
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(ծ) ¸»é¨ë ãÏÇñ³éíáÕ Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ ¨ Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ 
(ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ) 
 
ÐÐØê 16 ¨ ÐÐØê 38 ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ` «Ø³ßí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ ÁÝ¹áõÝí³Í Ù»Ãá¹Ý»ñÇ å³ñ½³μ³ÝáõÙ» 
 
öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñëï³Ï»óÝáõÙ »Ý ÐÐØê 16-Ç ¨ ÐÐØê 38-Ç ³ÛÝ ëÏ½μáõÝùÁ, áñ 
Ñ³ëáõÛÃÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý (áñÇ ÙÇ Ù³ëÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ û·ï³·áñÍíáÕ 
³ÏïÇíÁ) ÁÝÃ³óùáõÙ Ó¨³íáñí³Í, ³ÛÉ  áã Ã» ³ÏïÇíÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ 
ëå³éíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñÁ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ` ³é³ç³ó³Í Ñ³ëáõÛÃÇ 
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÁ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ëáõÛÃÇÝ ãÇ Ï³ñáÕ û·ï³·áñÍí»É 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ ¨ »½³ÏÇ ¹»åù»ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ 
û·ï³·áñÍí»É áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ: 
öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõÅÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ 2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ Ï³Ù ³Û¹ 
³Ùë³ÃíÇó Ñ»ïá ëÏëíáÕ ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²í»ÉÇ 
í³Õ ÏÇñ³éáõÙÁ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ¿: ²ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿, áñ ³Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñ¨¿ 
³½¹»óáõÃÛáõÝ ã»Ý áõÝ»Ý³ ´³ÝÏÇ íñ³, ù³ÝÇ áñ ´³ÝÏÁ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ ãÇ ÏÇñ³éáõÙ Ñ³ëáõÛÃÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ 
Ùáï»óáõÙÁ:  
 
ÐÐØê 27 ëï³Ý¹³ñïÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ` «´³ÅÝ»Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Á ³é³ÝÓÇÝ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ» 
 
öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÃáõÛÉ Ïï³Ý, áñå»ë½Ç Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹áõëïñ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, Ñ³Ù³ï»Õ  
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ ³ëáóÇ³óí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ³é³ÝÓÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ³ßí³é»Ý 
μ³ÅÝ»Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹áí (equity method): ²ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù 
³ñ¹»Ý ÏÇñ³éáõÙ »Ý üÐØê ¨ å³ïñ³ëïíáõÙ »Ý ÁÝ¹áõÝ»É μ³ÅÝ»Ù³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Á, 
å»ïù ¿ ÏÇñ³é»Ý ³ÛÝ Ñ»ïÁÝÃ³ó Ï»ñåáí: ²ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³é³çÇÝ 
³Ý·³Ù »Ý ÏÇñ³éáõÙ üÐØê ¨ áñáßáõÙ »Ý ÏÇñ³é»É μ³ÅÝ»Ù³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Á, å»ïù 
¿ ³ÛÝ ÏÇñ³é»Ý üÐØê-Ç ³ÝóÙ³Ý ûñí³ÝÇó Ç í»ñ: ²Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõÅÇ Ù»ç »Ý 
ÙïÝáõÙ 2016Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó, ë³Ï³ÛÝ ³í»ÉÇ í³Õ ÏÇñ³éáõÙÁ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿: ²Ûë 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñ¨¿ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ã»Ý áõÝ»Ý³ ´³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: 
 
î³ñ»Ï³Ý μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ` 2010-2012  ßñç³Ý 
 
²Ûë μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÝ áõÅÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ 2014 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 1-Çó Ñ»ïá ¨ 
³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿, áñ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ã»Ý áõÝ»Ý³ ´³ÝÏÇ íñ³: ¸ñ³Ýù Ý»ñ³éáõÙ »Ý` 
 
üÐØê 2 ´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í í×³ñáõÙÝ»ñ 
 
²Ûë μ³ñ»÷áËáõÙÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³é³çÁÝÃ³ó Ï»ñåáí ¨ å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù 
Ñ³ñó»ñ` Ï³åí³Í ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¨  Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ 
ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó μ³ÅÝ»ïáÙë Ó»éù 
μ»ñ»Éáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ÇÝãåÇëÇù »Ý` 
 

• Î³ï³ñáÕ³Ï³ÝÇ å³ÛÙ³ÝÁ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý, 

• Î³ï³ñáÕ³Ï³ÝÇ ÃÇñ³ËÇÝ å»ïù ¿ Ñ³ëÝ»É, ÙÇÝã ·áñÍÁÝÏ»ñÁ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ¿ 
Ù³ïáõóáõÙ, 

• Î³ï³ñáÕ³Ï³ÝÇ ÃÇñ³ËÁ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³μ»ñ»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³Ù ËÙμÇ 
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³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ Ï³Ù ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ, 

• Î³ï³ñáÕ³Ï³ÝÇ å³ÛÙ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ï³Ù áã ßáõÏ³Û³Ï³Ý,  

• ºÃ» ·áñÍÁÝÏ»ñÁ, ³ÝÏ³Ë å³ï×³éÝ»ñÇó, Çñ³íáõÝùÇ ³é³ç³óÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ  Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ù³ïáõó»Éáõó, 
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ãμ³í³ñ³ñí³Í:  

 
 
 
üÐØê 3 Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñ 
 
öá÷áËáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³é³çÁÝÃ³ó Ï»ñåáí ¨ å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿, áñ μáÉáñ 
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ÷áËÑ³ïáõóáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ¹³ë³Ï³ñ·í»É »Ý áñå»ë 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñáõÙÇó ³é³ç³óáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ 
(Ï³Ù ³ÏïÇíÝ»ñ), å»ïù ¿ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ã³÷»É Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí` ³ÝÏ³Ë ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, ³ñ¹Ûáù ¹ñ³Ýù üÐØê 9-Ç (Ï³Ù ÐÐØê 39-Ç) 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ »Ý ·ïÝíáõÙ, Ã»` áã:  
 
üÐØê 8 ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ë»·Ù»ÝïÝ»ñ 
 
öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ñ»ïÁÝÃ³ó ¨ å³ñ½³μ³ÝáõÙ »Ý, áñ. 
 
• Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ μ³ó³Ñ³ÛïÇ üÐØê 8 ëï³Ý¹³ñïÇ 12-ñ¹ 

Ñá¹í³Íáí ë³ÑÙ³ÝíáÕ ë»·Ù»ÝïÝ»ñÇ ÙÇ³íáñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ»ï 
Ï³åí³Í Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É` ÙÇ³íáñí³Í 
·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ë»·Ù»ÝïÝ»ñÇ Ï³ñ× ÝÏ³ñ³·ñ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý μÝáõÃ³·ñ»ñÁ 
(ûñÇÝ³Ï` í³×³éùÁ ¨ Ñ³Ù³Ë³éÝ Ù³ñÅ³Ý), áñáÝù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý 
ë»·Ù»ÝïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ÉÇÝ»ÉÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

• ê»·Ù»ÝïÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý 
μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙÁ 
½»ÏáõóíáõÙ ¿ ·ÉË³íáñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝáÕÇÝ: ÜáõÛÝÁ 
í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ë»·Ù»ÝïÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:  

 
 
üÐØê 13 Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï ¹»μÇïáñ³Ï³Ý ¨ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñª 
öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ üÐØê 13-áõÙ 
 

üÐØê 13-Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ º½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙù»ñ μ³ÅÝáõÙ å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿, áñ 

Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ¹»μÇïáñ³Ï³Ý ¨ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ` ³é³Ýó áñáß³ÏÇ 

ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ã³÷»É Ñ³ßÇí-³åñ³Ýù³·ñÇ ·áõÙ³ñáí, »ñμ ½»ÕãÙ³Ý 

³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¿³Ï³Ý ã¿: 

 
ÐÐØê 16 ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ  ¨ ÐÐØê  38 àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 
öá÷áËáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ñ»ïÁÝÃ³ó ¨ å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿, áñ ÐÐØê 16-áõÙ ¨ ÐÐØê 
38-áõÙ ³ÏïÇíÁ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³·Ý³Ñ³ïí»É ÇÝãå»ë Ñ³Ù³Ë³éÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ½áõï 
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ ÑÕáõÙ Ï³ï³ñ»Éáí: 
Æ ÉñáõÙÝ, Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ 
³ÏïÇíÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ ¨ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ:   
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ÐÐØê 24 Î³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñ 
 
öá÷áËáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ñ»ïÁÝÃ³ó ¨ å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿, áñ Ï³é³í³ñÙ³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ (áñÁ Ù³ïáõóáõÙ ¿ ³é³Ýóù³ÛÇÝ 
Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ) Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ 
¨, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ, å»ïù ¿ μ³ó³Ñ³ÛïíÇ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ 
μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñáõÙ: ´³óÇ ³Û¹, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, áñÝ û·ïíáõÙ ¿ Ï³é³í³ñÙ³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, å»ïù ¿ 
μ³ó³Ñ³ÛïÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí Í³Ëë»ñÁ: 
 
î³ñ»Ï³Ý μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ` 2011-2013 ßñç³Ý 
 
²Ûë μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÝ áõÅÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ 2014 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 1-Çó Ñ»ïá ¨ 
³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿, áñ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ã»Ý áõÝ»Ý³ ´³ÝÏÇ íñ³: ¸ñ³Ýù Ý»ñ³éáõÙ »Ý` 
 
üÐØê 3« Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñ 
 
öá÷áËáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³é³çÁÝÃ³ó Ï»ñåáí ¨ Ñëï³Ï»óÝáõÙ ¿ üÐØê 3-Ç 
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÇ μ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 
 
• ´áÉáñ Ñ³Ù³ï»Õ Ó»éÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ, ³ÛÉ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³ï»Õ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, üÐØê 3-Ç ßñç³Ý³ÏÇó ¹áõñë »Ý, 
• ²Ûë μ³ó³éáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³ï»Õ  Ó»éÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 
Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

 
üÐØê 13« Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³÷áõÙ 
 
öá÷áËáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³é³çÁÝÃ³ó Ï»ñåáí ¨ å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿, áñ üÐØê 13-Ç 
μ³ó³éáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù å³ÑáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáõÙμ (åáñïý»É),  Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É áã ÙÇ³ÛÝ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÛÉ Ý³¨ ³ÛÉ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ·ïÝíáõÙ »Ý üÐØê 9-Ç (ÐÐØê 39, »Ã» ÏÇñ³é»ÉÇ ¿) 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:  
 
ÐÐØê 40« Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áõÛù 
 
ÐÐØê 40 ëï³Ý¹³ñïáõÙ ûÅ³Ý¹³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ ï³ñμ»ñáõÙ ¿ 
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áõÛù ¨ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç ÏáÕÙÇó ½μ³Õ»óí³Í ·áõÛù (³ÛëÇÝùÝ` 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáó) Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: öá÷áËáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³é³çÁÝÃ³ó 
Ï»ñåáí ¨ å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿, áñ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ã» ³ñ¹Ûáù ·áñÍ³ñùÁ ³ÏïÇíÇ ·ÝáõÙ ¿, 
Ã» Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñáõÙ, û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ üÐØê 3-Á, ³ÛÉ 
áã Ã» ÐÐØê 40 ëï³Ý¹³ñïÇ ûÅ³Ý¹³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ: 
 
²ñ¹ÛáõÝ³í»ï üÐØê-Ç Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁª üÐØê 1-Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
öá÷áËáõÃÛáõÝÁ «º½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙù»ñ»  μ³ÅÝáõÙ å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿, áñ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝïñ»É ÏÇñ³é»É Ý»ñÏ³ÛÇë ëï³Ý¹³ñïÁ Ï³Ù Ýáñ 
ëï³Ý¹³ñïÁ, áñÁ ¹»é¨ë å³ñï³¹Çñ ã¿, μ³Ûó ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë í³Õ³Å³Ù ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ, 
³ÛÝ å³ÛÙ³Ýáí, áñ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇó ó³ÝÏ³ó³ÍÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ` üÐØê Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù»ç Ý»ñÏ³Û³óí³Í μáÉáñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: üÐØê  1-Ç ³Ûë 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ ´³ÝÏÇ íñ³, ù³ÝÇ áñ ´³ÝÏÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ 
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üÐØê-Ç ÁÝÃ³óÇÏ ÏÇñ³éáÕ: 
 
î³ñ»Ï³Ý μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ` 2012-2014 ßñç³Ý 
 
²Ûë μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÝ áõÅÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ 2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó Ñ»ïá ¨ 
³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿, áñ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ã»Ý áõÝ»Ý³ ´³ÝÏÇ íñ³: ¸ñ³Ýù Ý»ñ³éáõÙ »Ý` 
 
üÐØê 5« ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ áã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ ÁÝ¹Ñ³ïí³Í 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝª ûï³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
²ÏïÇíÝ»ñÁ (Ï³Ù ûï³ñÙ³Ý ËÙμ»ñÁ) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ ûï³ñíáõÙ »Ý Ï³°Ù 
í³×³éùÇ, Ï³°Ù ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ ÙÇç¨ μ³ßËÙ³Ý ÙÇçáóáí: üÐØê 5-Ç 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿, áñ Ýßí³Í ûï³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇó Ù»ÏÁ ÙÛáõëáí 
÷áË³ñÇÝ»ÉÁ ãÇ Ýß³Ý³ÏÇ ûï³ñÙ³Ý Ýáñ åÉ³Ý, ³ÛÉ ³ÛÝ ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³ ëÏ½μÝ³Ï³Ý 
Íñ³·ñÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: Ð»ï¨³μ³ñ üÐØê 5-Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³ïáõÙ 
ãÇ ÉÇÝÇ: öá÷áËáõÃÛáõÝÁ Ý³¨ å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿, áñ ûï³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ 
ãÇ Ñ³Ý·»óÝÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ³Ùë³ÃíÇ ÷á÷áËáõÃÛ³ÝÁ: öá÷áËáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ 
ÏÇñ³éíÇ ³é³çÁÝÃ³ó  Ï»ñåáí 2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ Ï³Ù ³Û¹ ³Ùë³ÃíÇó 
Ñ»ïá ëÏëíáÕ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ ³í»ÉÇ í³Õ 
ÏÇñ³éáõÙÁ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ¿: 
 
 üÐØê 7 §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ¦. Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñ  
 
üÐØê 7 å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÇó ïñ³Ù³¹ñ»É μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñ ó³ÝÏ³ó³Í 
÷áË³Ýóí³Í ¨ ³ÙμáÕçáíÇÝ ³å³×³Ý³ãí³Í ³ÏïÇíÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý 
Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ÊáñÑñ¹ÇÝ Ñ³ñóñ»É »Ý, Ã» ³ñ¹Ûáù Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ μ³í³ñ³ñáõÙ »Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛ³Ý 
Ýå³ï³Ïáí ÏÇñ³éíáÕ ³Ûë μ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:  öá÷áËáõÃÛáõÝÁ 
å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿, áñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ 
ÙÇçÝáñ¹³í×³ñ, Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ëï³ï»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ù»ç ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý 
Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ·Ý³Ñ³ïÇ ÙÇçÝáñ¹³í×³ñÇ μÝáõÛÃÁ ¨ 
×ßïÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ üÐØê 7.´30 ¨ üÐØê 7.42¶ Ï»ï»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
óáõóáõÙÝ»ñÇÝ: öá÷áËáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÏÇñ³éíÇ 2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ Ï³Ù ³Û¹ 
³Ùë³ÃíÇó Ñ»ïá ëÏëíáÕ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ ³í»ÉÇ í³Õ 
ÏÇñ³éáõÙÁ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ¿: öá÷áËáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÏÇñ³éíÇ ³ÛÝå»ë, áñ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý 
Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 
·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ï³ñíÇ Ñ»ïÁÝÃ³ó: ê³Ï³ÛÝ, å³Ñ³ÝçíáÕ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ 
Ï³ï³ñí»Ý ³í»ÉÇ í³Õ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ, ù³Ý ³ÛÝ ï³ñ»Ï³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ, »ñμ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÏÇñ³éáõÙ  ¿ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ: 
 
üÐØê 7 üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ. ÙÇç³ÝÏÛ³É Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÇ ÏÇñ³é»ÉÇáõÃÛáõÝÁ 
 
2011Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇÝ üÐØê 7-áõÙ Ï³ï³ñí»É »Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñå»ë½Ç ³í»É³óíÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý 
áõÕ»óáõÛó: üÐØê 7-Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ ÝßíáõÙ ¿, áñ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÏÇñ³éÇ Ýßí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³ñ»Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ÙÇç³ÝÏÛ³É Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 2013 Ãí³Ï³ÝÇ 
ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ Ï³Ù ³Û¹ ³Ùë³ÃíÇó Ñ»ïá ëÏëíáÕ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ: ÐÐØê 34-Áª §ØÇç³ÝÏÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý  Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ¦, ãÇ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ 
μ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ³Ûë å³Ñ³ÝçÇÝ, ¨ å³ñ½ ã¿ª Ñ³ñÏ³íáñ »Ý ³ñ¹Ûáù μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ 
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³Ù÷á÷ ÙÇç³ÝÏÛ³É Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 
 
öá÷áËáõÃÛáõÝÁ ¹áõñë ¿ ÙÕáõÙ  «³Û¹ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ ÙÇç³ÝÏÛ³É 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁª å³ñ½³μ³Ý»Éáí, áñ üÐØê 7-Ç 
μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ å³ñï³¹Çñ ã»Ý ÙÇç³ÝÏÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: 
öá÷áËáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÏÇñ³éíÇ Ñ»ïÁÝÃ³ó 2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ Ï³Ù 
ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó Ñ»ïá ëÏëíáÕ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ ³í»ÉÇ 
í³Õ ÏÇñ³éáõÙÁ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ¿: 
 
 
ÐÐØê 34 §ØÇç³ÝÏÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý  Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ¦. î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 
μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ ÙÇç³ÝÏÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ¨¿ ³ÛÉ Ù³ëáõÙ 
 
öá÷áËáõÃÛáõÝÁ ÝßáõÙ ¿, áñ å³Ñ³Ýçí³Í ÙÇç³ÝÏÛ³É μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ 
Ï³Ù ÉÇÝ»Ý ÙÇç³ÝÏÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ï³Ù ÙÇç³ÝÏÛ³É 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÑÕáõÙ å³ñáõÝ³Ï»Ý ³í»ÉÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ë Ï³½ÙáÕ ³ÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇÝ, 
áñï»Õ ¹ñ³Ýù Ï³ï³ñí»É »Ý (Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù éÇëÏ»ñÇ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ): ÊáñÑáõñ¹Á Ýß»É ¿, áñ ÙÇç³ÝÏÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý 
³ÛÉ μ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ÉÇÝÇ 
û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇÝ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ¨ ÙÇ¨ÝáõÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, ÇÝã ÙÇç³ÝÏÛ³É 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ºÃ» ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÁ ³ÛÉ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý³Ý, 
ÙÇç³ÝÏÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÉÇÝ»Ý áã ³ÙμáÕç³Ï³Ý: 
öá÷áËáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÏÇñ³éíÇ Ñ»ïÁÝÃ³ó 2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ Ï³Ù 
³Û¹ ³Ùë³ÃíÇó Ñ»ïá ëÏëíáÕ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ 
³í»ÉÇ í³Õ ÏÇñ³éáõÙÁ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ¿: 
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4. ¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï 
 

01/04/2016-
30/06/2016
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/01/2016-
30/06/2016
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/04/2015-
30/06/2015 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

01/01/2015-
30/06/2015
Ñ³½. ¹ñ³Ù

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï         

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ            8,686,264          17,260,062    7,243,901           14,638,030 

ü³ÏïáñÇÝ·Çó ëï³óí³Í »Ï³ÙáõïÝ»ñ                214,055            409,375           98,399                252,605 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ                367,972              654,825        230,410                422,016 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 49554         107,409          80,784 169658,

ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ               446,135           900,009       385,609                779,910 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ                  75,965               182,189           80,167                113,522 

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ                132,132                281,034            69,181                153,103 

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí                189,879              423,688          209,865                424,682 

²ÛÉ                   4,683             24,502            60,239                131,014

         10,166,639       20,243,093     8,458,555     17,084,540

       
        
îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë     

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 3,783,856 7,695,367 2,315,672 4,427,489

²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ëïáñ³¹³ëí³Í 
÷áË³éáõÃÛáõÝ 2,139,194 4,374,853 1,615,991 3,031,721

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ   186,776 314,449 193,973 461,915

Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 219,906 472,116 478,588 1,345,587

²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ ¨ »ñ³ßËÇùÝ»ñ 118,232 248,872 201,355 403,151

ÂáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ¹ÇÙ³ó í×³ñí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 81,406 81,406 - -

²ÛÉ 11,547 24,162 31 362

    6,540,917      13,211,225     4,805,610       9,670,225 
¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï            3,625,722          7,031,868     3,652,945 7,414,315

 

 

5. ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³Ùáõï 
 

 

01/04/2016-
30/06/2016
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/01/2015-
30/06/2015
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/04/2015-
30/06/2015
Ñ³½. ¹ñ³Ù

 01/01/2015-
30/06/2015
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ        300,335       574,882      270,477       517,356 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ         121,429       215,430        99,186       179,871 

ºñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙ          82,625       160,106        79,309       158,362 
Î³ÝËÇÏ³óÙ³Ý ¨ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ         108,091       213,545        87,708       165,880 

Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ              9,520         21,340         10,368         19,314 

´ñáÏ»ñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ          59,860     110,824        42,771         92,971 

²ÛÉ              9,424         20,504        10,816          20,939  
 
          691,284     1,316,631     600,635            1,154,693 
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6. ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí Í³Ëë 
 

 

01/04/2016-
30/06/2016
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/01/2015-
30/06/2015
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/04/2015-
30/06/2015
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/01/2015-
30/06/2015
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ºñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙ           17,342           48,749         26,075             50,282 
ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ           90,691         163,932         68,434           124,867 
¸ñ³Ù³ÛÇÝ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ           25,497            46,597       18,531             36,012 
²ÛÉ             9,817           16,154         11,106             22,383 
 143,347 275,432 124,146 233,544
 

 

7. Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ` ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇó ½áõï (íÝ³ë)/ û·áõï 

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇó 
³é³ç³ó³Í ½áõï ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ³Í³ÝóÛ³É 
·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ, áñáÝù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹Çñù»ñÇ 
Ñ»ç³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

8. ²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ½áõï »Ï³Ùáõï 
 

 

01/04/2016-
30/06/2016
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/01/2016-
30/06/2016
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/04/2015-
30/06/2015
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/01/2015-
30/06/2015
Ñ³½. ¹ñ³Ù

²ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù áõ 
í³×³éùÇó ëï³óí³Í ½áõï 
ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)               528,868            1,127,171              508,711          1,048,676  
²ñï³ñÅáõÛÃÇ 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ëï³óí³Í 
½áõï ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)               (93,763)               (26,993)              376,933          1,588,268  
         435,105         1,100,178            885,644       2,636,944 

 

9. ²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ/Í³Ëë»ñ  
          
                 ²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ 

 

 

 01/04/2016-
30/06/2016
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

 01/01/2016-
30/06/2016
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

 01/04/2015-
30/06/2015 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

 01/01/2015-
30/06/2015
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

êï³óí³Í ïáõÛÅ»ñ ¨ íÝ³ëÝ»ñ 
 

             409,281             687,535   791,623        1,502,088  

àã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ûï³ñáõÙÇó 
»Ï³Ùáõï 

 
-  -  436              2,283  

²ÛÉ »Ï³Ùáõï                 36,356               71,049   30,681             57,379  

            445,637         758,584           822,740        1,561,750  

         

  ²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ         

îáõÛÅ»ñÇ ¨ ïáõ·³ÝùÝ»ñÇ ·Íáí Í³Ëë»ñ                         -                  (10)                    -            (1,000) 
àã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ûï³ñáõÙÇó  
Í³Ëë»ñ 

 

            (16,807)         (16,807)  -  -  
ÆÝÏ³ë³óÇ³             (12,533)        (24,755)         (13,798)           (26,599) 
²ñÅ»ÃÕÃ³ÛÇÝ ¨ μñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ            (44,638)        (79,114)         (32,292)      (62,793) 
ºñ³ßËÇù³ÛÇÝ í×³ñÝ»ñ ³í³Ý¹Ý»ñÇ 
Ñ³ïáõóáõÙÁ »ñ³ßË³íáñáÕ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ 

 

            (68,597)       (137,194)        (55,241)   (107,133) 
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 01/04/2016-
30/06/2016
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

 01/01/2016-
30/06/2016
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

 01/04/2015-
30/06/2015 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

 01/01/2015-
30/06/2015
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Ìñ³·ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý ëå³ë³ñÏáõÙ  
           (62,667)         (122,140)         (51,784)       (106,072) 

ì×³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·Íáí Í³Ëë»ñ             (84,148)      (171,252)         (58,968)   (129,908) 
²ÛÉ Í³Ëë»ñ             (83,898)      (130,382)       (101,481)       (207,697) 

 
 

          (373,288)       (681,654)      (313,564)      (641,202) 

10. ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñ/²ñÅ»½ñÏáõÙÇó 
Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙÝ»ñ  

 

 

01/04/2016-
30/06/2016
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/01/2016-
30/06/2016
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/04/2015-
30/06/2015
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/01/2015-
30/06/2015
Ñ³½. ¹ñ³Ù

 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ           1,239,292           2,008,934 1,023,613        2,247,778  
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ           74,701          165,244 15,273               5,413  

           1,313,993         2,174,178          1,038,886   2,253,191  
 
 
 
 

11. ²ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 
 

 
 01/04/2016-

30/06/2016
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/01/2016-
30/06/2016
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/04/2015-
30/06/2015
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/01/2015-
30/06/2015
Ñ³½. ¹ñ³Ù

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí Í³Ëë           244,261                 472,643            221,247              432,264 

¶áí³½¹ ¨ ßáõÏ³Û³í³ñáõÙ           174,791                 311,853              98,687              220,698 

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³           194,527                 394,284            190,973              366,229 

ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý Í³Ëë»ñ             66,957                 108,507              50,321              101,271 

Î³åÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ             23,459                   49,268              16,409                44,930 

¶áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëë»ñ             36,088                   39,594              14,522                25,364 

²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ             31,966                   53,787              16,806                33,445 

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ             13,352                   19,717              19,243                23,876 

¾É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÏáÙáõÝ³É Í³Ëë»ñÇ í×³ñÝ»ñ             18,757                  46,872              19,959                40,358 

²å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ               7,015                   14,368                6,636                12,331 

´³ñ»·áñÍáõÃÛáõÝ ¨ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛáõÝ             30,082                31,912              14,869                16,269 

Ü»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ               4,219                   10,932                9,087                13,437 

¶ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ               9,940                   12,519                6,256                14,178 

Ð³ñÏ»ñ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ³ßË³ï³í³ñÓÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ 
Ñ³ñÏ»ñÇ ¨ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ               4,061                   14,028              12,877                32,120 

²ÛÉ              131,249               199,476               83,607              137,037 

 990,724 1,779,760       781,499       1,513,807 
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12. Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë 
 

 

01/04/2016-
30/06/2016
Ñ³½. ¹ñ³Ù

 01/01/2016
-30/06/2016
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/04/2015-
30/06/2015
Ñ³½. ¹ñ³Ù

01/01/2015-
30/06/2015
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë        

ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñÇ 
                  -  -    182,258        577,419  

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë  
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇ ß³ñÅª 
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³é³ç³óÙ³Ý ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓÙ³Ý 
Ñ»ï¨³Ýùáí           198,268      536,040     417,039        417,947  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Í³Ëë ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí         198,268      536,040     599,297        995,366  
 
2016Ã-ÇÝ ÁÝÃ³óÇÏ ¨ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí ÏÇñ³é»ÉÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÁ Ï³½ÙáõÙ 
¿ 20% (2015Ã-ÇÝª 20%): 
 
²ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÇ Ñ³Ù³¹ñáõÙ  
 
 2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù  %  
2015Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 

Þ³ÑáõÛÃ ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ 2,680,201 4,011,593  

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏª ÏÇñ³é»ÉÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùáí               536,040 20%          802,319  20%

âÝí³½»óíáÕ Í³Ëë»ñ                   - 0%          193,047  4.8%

                536,040 20%          995,366  24.8%

 

(³) Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí û·ï³·áñÍíáÕ 
³ÏïÇíÝ»ñÇ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 
Ýå³ï³ÏÝ»ñáí û·ï³·áñÍíáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 
³é³ç³óÝáõÙ »Ý ½áõï Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 
30-Ç ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ:      
 
¶áñÍáÕ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ýí³½»óíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ï ãáõÝ»Ý:  
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êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñÅÁ 2016Ã. ¨ 2015Ã. 
ÁÝÃ³óùáõÙ: 
 
2016Ã. 
 
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÝ³óáñ¹Á ³é  
1 ÑáõÝí³ñÇ 

2016Ã.

Þ³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ 

×³Ý³ãí³Í

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
×³Ý³ãí³Í

ØÝ³óáñ¹Á ³é 
30 ÑáõÝÇëÇ 2016Ã.

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ             20,694                  20,109  -                     40,803 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ             62,825  -              (121,976)                   (59,151)
²ÛÉ ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ 
å³ÑáõëïÝ»ñ             65,746                (17,814)  -                47,932 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ      (1,010,351)               (360,630)  -              (1,370,981)
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ             14,379                     7,277  -                     21,656 
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ             13,104  -                     13,104 
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ           354,359              (184,982)  -                   169,377 
         (479,244)              (536,040)              (121,976)              (1,137,260)
 
2015Ã. 
 
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÝ³óáñ¹Á ³é  
1 ÑáõÝí³ñÇ 

2015Ã.

Þ³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ 

×³Ý³ãí³Í

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
×³Ý³ãí³Í

ØÝ³óáñ¹Á ³é 
30 ÑáõÝÇëÇ 2015Ã.

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñ             32,265                     (128) -                     32,137 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ             33,079  17,174                     50,253 
²ÛÉ ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ 
å³ÑáõëïÝ»ñ         (110,262)                 (72,616) -                 (182,878)
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ         (237,650)                 (86,722) -                 (324,372)
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ             60,865                     8,297 -                     69,162 
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ             13,104                          - -                     13,104 
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ           351,216              (266,779) -                     84,437 
           142,617              (417,949) 17,174                 (258,157)
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13. ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 
 
 2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Î³ÝËÇÏÁ ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ                 12,313,110          15,843,126 
Üáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ ÐÐ Î´-áõÙ                 80,254,288        105,555,056 
Üáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ ³ÛÉ μ³ÝÏ»ñáõÙ 

- ²²- -Çó ²²+ í³ñÏ³ÝÇßáí 13,943                 13,047 
- ²- -Çó ²+ í³ñÏ³ÝÇßáí 17,589,298 14,319,969
- ´- -Çó ´´´+ í³ñÏ³ÝÇßáí 1,563,028 6,913,069
- í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 12,420                 69,050 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ýáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ ³ÛÉ μ³ÝÏ»ñáõÙ 19,178,689  21,315,135 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ              111,746,087         142,713,317 
 
ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ Ýáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý í×³ñÑ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ 
å³ñï³¹Çñ å³Ñáõëï³íáñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÙÇçáóÝ»ñ: ä³ñï³¹Çñ å³ÑáõëïÝ»ñÁ ¨ë 
Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É ´³ÝÏÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùμ« ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ÝóÇó ÙÇçáóÝ»ñÇ 
»Éù³·ñáõÙÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ã¿: 
 
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý: 
ì»ñÁ Ýßí³Í í³ñÏ³ÝÇßÝ»ñÁ Fitch í³ñÏ³Ýß³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý í³ñÏ³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý:  
 
2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ´³ÝÏÁ áõÝÇ Ù»Ï μ³ÝÏáõÙ ï»Õ³μ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñ 
(2015Ã.¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-ÇÝª Ù»Ï), áñáÝó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á:  2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ï»Õ³μ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 6,766,006   Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2015Ã.¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-ÇÝª 
7,672,871  Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): 
 
2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ÐÐ Î´-áõÙ 
å³ÑíáÕ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 
 

14. Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ 

 
2016 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
2015 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
²ÏïÇíÝ»ñ   

ä»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ   

   Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »íñáå³ñï³ïáÙë»ñ 493,450 - 

²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ    
²ñï³ñÅáõÛÃÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ 68,940         465,303  

        562,390         465,303  

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ   

²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ   
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáå»ñ        204,012         103,468  
²ñï³ñÅáõÛÃÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ 91,689 476,658 
²ÛÉ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ -            2,434  

        295,701   582,560  
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Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ Çñ»ÝóÇó 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ:  
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù 
³ñÅ»½ñÏí³Í ã»Ý: 
 
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáå»ñ 
 
êïáñ¨ μ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáåÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 
·áõÙ³ñÝ»ñÁ 2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-¹ñáõÃÛ³Ùμ` Ý»ñ³éÛ³É 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ  ¨ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ñï³ñÅáõÛÃáí 
³ñï³Ñ³Ûïí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ÷áË³ñÏíáõÙ »Ý Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùμ ·áñÍáÕ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñáí: ²Ûë ¹»é¨ë ãÙ³ñí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ãÇñ³óí³Í û·áõïÁ ¨ íÝ³ëÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ: 
 
 Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù ²Ýí³Ý³Ï³Ý ·áõÙ³ñ 
 2016 2015 2016 2015 
 Ñ³½. ¹ñ³Ù Ñ³½. ¹ñ³Ù Ñ³½. ¹ñ³Ù Ñ³½. ¹ñ³Ù 
²ØÜ ¹áÉ³ñáí ýÇùëí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ 

í×³ñáõÙ, ²ØÜ ¹áÉ³ñáí ÉáÕ³óáÕ 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëï³óáõÙ (204,012) (103,468) 12,946,196 10,224,716

 
2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ´³ÝÏÝ áõÝÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáåÇ ãáñë å³ÛÙ³Ý³·Çñ` 
երեքը 15,000,000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ·áõÙ³ñáí և մեկը 10,000,000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ 
³Ýí³Ý³Ï³Ý ·áõÙ³ñáí (2015Ã ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-ÇÝ` ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáåÇ »ñ»ù 
å³ÛÙ³Ý³·Çñ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ 15,000,000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ·áõÙ³ñáí): ²Ûë 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ´³ÝÏÁ í×³ñáõÙ ¿ 2.1350%, 1.3125%, 0.9450% ¨ 1.5850% 
 ýÇùëí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñ ¨ ëï³ÝáõÙ ¿ 6 ³ÙÇë USD-LIBOR-ICE ÉáÕ³óáÕ 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³ñ: 
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáåÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³ÝáõÙ ¿ 2022Ã-ÇÝ: 
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15. ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

 
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ    

ä³ñïù³ÛÇÝ ¨ ýÇùëí³Í »Ï³Ùïáí ³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñ   

 - ä»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ   

   ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ                     6,879,826   704,171 

   Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »íñáå³ñï³ïáÙë»ñ                     2,807,302   3,190,731 

  ²ÛÉ »ñÏÝ»ñÇ »íñáå³ñï³ïáÙë»ñ                     1,069,885  -

 - Îáñåáñ³ïÇí å³ñï³ïáÙë»ñ  

    ØÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñï³ïáÙë»ñ 820,293 818,813

    ²ÛÉ 48,350 142,879

´³ÅÝ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ  

 - â·Ý³ÝßíáÕ μ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí                       106,458                     106,458 

                  11,732,114                 4,963,052

ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í  

   ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ                      3,377,057  5,315,549 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »íñáå³ñï³ïáÙë»ñ - -

 3,377,057 5,315,549
 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í »Ý ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ 
ã·Ý³ÝßíáÕ μ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ:   
 

²Ýí³ÝáõÙÁ  
¶ñ³ÝóÙ³Ý        

»ñÏÇñÁ 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý 

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 

ì»ñ³ÑëÏíáÕ %  2016Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù2016Ã. 2015Ã. 

²ñø³  
Ð³Û³ëï³ÝÇ 

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ 
 

ì×³ñ³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ· 

 
3.76% 3.76% 36,429  36,429

§²ñó³Ë ´³ÝÏ¦ 
ö´À 

 
Ð³Û³ëï³ÝÇ 

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ 
 

´³ÝÏ³ÛÇÝ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ 

 
1.06% 1.06% 69,250  69,250

SWIFT  ´»É·Ç³  
¸ñ³Ù³ÛÇÝ 

÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ 
 

0.00% 0.00% 779   779

      106,458   106,458

 

(³) àñáß»ÉÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù ãáõÝ»óáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ   
 
êÏ½μÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ μ³ÅÝ³ÛÇÝ 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ã·Ý³ÝßíáÕ μ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ 
÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ: ²Ûë Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáÕ ßáõÏ³ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, ¨ 
í»ñç»ñë ï»ÕÇ ã»Ý áõÝ»ó»É ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É 
íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ¹ñ³Ýó ÁÝÃ³óÇÏ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ù³ëÇÝ: Æ ÉñáõÙÝ, ½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù»Ãá¹Ç ÏÇñ³éÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÝ»ñ, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³Ûë áÉáñïáõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ 
Ñáëù»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÝáñáßáõÃÛ³Ùμ: 
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16. ´³ÝÏ»ñáõÙ ï»Õ³μ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñ 
 

 2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ÐÐ Î´-áõÙ ï»Õ³μ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñ 

ÐÐ Î´-áõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
¹»åáÝ³óí³Í ÙÇçáó                320,000 1,020,000
²ÛÉ μ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý μ³ÝÏ»ñ  2,398,684             6,939,025 
îÐ¼Î Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ μ³ÝÏ»ñ  1,041,155                162,258 
úïñ³ñ»ñÏÛ³ ³ÛÉ μ³ÝÏ»ñ   7,229,516                  51,392 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ μ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ      10,669,355       7,152,675 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ μ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ      10,989,355       8,172,675 

 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÁ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó 
ã»Ý: 
 
îÐ¼Î Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ μ³ÝÏ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉ ûï³ñ»ñÏÛ³ μ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñáõÙ ¨ 
³í³Ý¹Ý»ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í 954,322 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2015Ã-ÇÝª 167,068 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) 
·áõÙ³ñÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ, »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ 
ù³ñï»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í ³í³Ý¹Ý»ñÁ:  
 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ 
 
2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ´³ÝÏÁ áõÝÇ μ³ÝÏáõÙ ï»Õ³μ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñ, áñáÝó 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á (2015Ã-ÇÝª ãáõÝÇ μ³ÝÏ):  
 
2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ï»Õ³μ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ 
Ï³½ÙáõÙ ¿ 7,150,200   Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2015Ã.¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-ÇÝª 7,672,871  Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): 
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17. Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 

 
 2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 7,253,411 5,980,477
Ð³ÛÏ³Ï³Ý μ³ÝÏ»ñÇó ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 916,601 -

               8,170,012        5,980,477 
 

¶ñ³í 
 

 
2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í ¿ÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ áã å»ï³Ï³Ý 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñ  8,604,708 Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí (2015 Ã.՝ 6,332,266 Ñ³½³ñ ÐÐ 
¹ñ³Ù): 
 
 
 
 

18. Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
 
 2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ 

ì³ñÏ»ñ Ëáßáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ             235,111,050             216,842,942 
ì³ñÏ»ñ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ              60,964,594 54,039,424

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ           296,075,644 270,882,366

 

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 

ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ           18,685,256             17,390,325 
ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ             16,330,096            14,694,121
´Ç½Ý»ë í³ñÏ»ñ  1,121,521               2,386,816 
²íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ í³ñÏ»ñ                2,456,769             2,904,684 
êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ          2,668,654              2,596,287 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ            41,262,296 39,972,233

 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í Ñ³Ù³Ë³éÝ í³ñÏ»ñ            337,337,940         310,854,599
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï         (6,865,332) (5,240,883)

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ½áõï í³ñÏ»ñ          330,472,608  305,613,716

 
 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ÕÛáõë³ÏáõÙ μ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñÁ Ïáñåáñ³ïÇí 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÝ »Ý, áñáÝù áõÝ»Ý Ýí³½³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 
í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ, ëáíáñ³μ³ñ ³å³Ñáíí³Í μ³ñÓñ³Ï³ñ· ·ñ³íáí (áñå»ë ·ñ³í »Ý 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ Ï³Ù å»ï³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ): È³í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
íÇ×³Ï ¨ å³ñïù»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý É³í å³ïÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÛÉ í³ñÏ³éáõÝ»ñÁ 
ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý ëï³Ý¹³ñï í³ñÏ³ÝÇßÇ Ù»ç: êï³Ý¹³ñï í³ñÏ³ÝÇßÇó ó³Íñ í³ñÏ»ñÁ 
Ï³½ÙáõÙ »Ý ³ÝÑ³ï³å»ë ã³ñÅ»½ñÏí³Í, ëï³Ý¹³ñïÇó ó³Íñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý áõÝ»óáÕ 
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í³ñÏ»ñÁ:  
 

 

â³ñÅ»½ñÏí³Í ¨ áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 
Å³ÙÏ»ï³Ýó, 

μ³Ûó 
ã³ñÅ»½ñÏí³Í 

2016 

²ÝÑ³ï³å»ë 
³ñÅ»½ñÏí³Í  

2016 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

2016 

´³ñÓñ 
í³ñÏ³ÝÇß 

2016 

êï³Ý¹³ñï 
í³ñÏ³ÝÇß 

2016 

êï³Ý¹³ñ-
ïÇó ó³Íñ 
í³ñÏ³ÝÇß 

2016 
Îáñåáñ³ïÇí 

Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
½áõï í³ñÏ»ñ 

40,556,175 235,265,419 – 7,329,850 6,877,874 290,029,318 

 
 
 

 

â³ñÅ»½ñÏí³Í ¨ áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 
Å³ÙÏ»ï³Ýó, 

μ³Ûó 
ã³ñÅ»½ñÏí³Í 

2015 

²ÝÑ³ï³å»ë 
³ñÅ»½ñÏí³Í  

2015 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

2015 

´³ñÓñ 
í³ñÏ³ÝÇß 

2015 

êï³Ý¹³ñï 
í³ñÏ³ÝÇß 

2015 

êï³Ý¹³ñ-
ïÇó ó³Íñ 
í³ñÏ³ÝÇß 

2015 
Îáñåáñ³ïÇí 

Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
½áõï í³ñÏ»ñ 

45,608,470 203,002,923 – 12,450,923 4,912,877 265,975,193 

 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ß³ñÅÁ Áëï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ 2016Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ:  
 

 

ì³ñÏ»ñ   
Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý 

³ÝÓ³Ýó   
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ì³ñÏ»ñ   
³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ   

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½μÇÝ 4,907,173             333,710  5,240,883

¼áõï Í³Ëë            1,343,851           665,985  2,009,836

Ü³ÏÇÝáõÙ ¹áõñë ·ñí³Í í³ñÏ»ñÇ 
í»ñ³¹³ñÓ  262,185               83,394  345,579

¸áõñë ·ñáõÙÝ»ñ                 (466,884)           (264,082)           (730,966)

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»í»ñçÇÝ 6,046,325           819,007  6,865,332

 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ß³ñÅÁ Áëï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ 2015Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ:  
 

 

ì³ñÏ»ñ   
Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý 

³ÝÓ³Ýó   
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ì³ñÏ»ñ   
³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ   

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½μÇÝ 2,224,023  510,640  2,734,663
¼áõï Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙ 4,195,925  217,944  4,413,869
Ü³ÏÇÝáõÙ ¹áõñë ·ñí³Í í³ñÏ»ñÇ 
í»ñ³¹³ñÓ  806,847

 
197,689

 
1,004,536

¸áõñë ·ñáõÙÝ»ñ (2,158,436)  (592,563)  (2,750,999)
ì³ñÏ»ñÇ ûï³ñáõÙ (161,186)  –  (161,186)

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»í»ñçÇÝ 4,907,173  333,710  5,240,883
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(³) Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ  
 

 êïáñ¨ μ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùμ:  

 

 
 
 

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñ 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï ¼áõï í³ñÏ»ñ 

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù Ñ³½. ¹ñ³Ù Ñ³½. ¹ñ³Ù % 
Îáñåáñ³ïÇí í³ñÏ»ñ     
ì³ñÏ»ñ Ëáßáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ     
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 

í³ñÏ»ñ`     
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 226,383,833 1,926,784 224,457,049  0.85% 
- 31-90 օր ժամկետանց 721,466 7,215              714,251  1.00% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß 
ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ 

227,105,299 1,933,998 225,171,300 0.85% 

      
  

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇßÝ»ñáí 
í³ñÏ»ñ`     

â³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ     
- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó       206,561                 2,066         204,496  1.00% 
- 181-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó          489,361                  4,894          484,468  1.00% 
-270 ûñÇó ³í»É Å³ÙÏ»ï³Ýó            677,443              6,774              670,668  1.00% 

²ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ`         
- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó             266,981              57,198             209,783  21.42% 
- 270 ûñÇó ³í»É Å³ÙÏ»ï³Ýó          6,365,405          2,182,130          4,183,275  34.28% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ 
Ñ³Ûï³ÝÇßÝ»ñáí í³ñÏ»ñ 

8,005,751 2,253,062 5,752,689 28.14% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ»ñ Ëáßáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 235,111,050 4,187,061 230,923,990 1.78% 

ì³ñÏ»ñ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ     
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 

í³ñÏ»ñ`     
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 51,840,571 517,519 51,323,052 1.00% 
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó          2,042,515           20,425 2,022,090 1.00% 
- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó           2,222,595              22,226 2,200,369 1.00% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß 
ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ 

56,105,681 560,170 55,545,510 1.00% 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇßÝ»ñáí 
í³ñÏ»ñ` 

â³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ`     
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 41,913 419 41,494 1.00% 
- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó           803,853               8,039         795,815  1.00% 
- 181-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó                56,016                    560               55,456  1.00% 
-270 ûñÇó ³í»É Å³ÙÏ»ï³Ýó              184,079             1,841         182,238  1.00% 

²ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ`         
- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó              753,731            154,241              599,490  20.46% 
- 181-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó          1,528,881            531,503          997,379  34.76% 
- 270 ûñÇó ³í»É Å³ÙÏ»ï³Ýó           1,490,440             602,492         887,948  40.42% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß 
áõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ 

4,858,913 1,299,095 3,559,818 26.74% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ»ñ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 

60,964,594 1,859,265 59,105,328 3.05% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ïáñåáñ³ïÇí í³ñÏ»ñ 296,075,644 6,046,326 290,029,318 2.04% 
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Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñ 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

¼áõï í³ñÏ»ñ 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

% 
Ø³Ýñ³Í³Ë Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ     
ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ     

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó        17,504,768               35,010       17,469,758  0.20% 
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó              183,578                 19,802            163,776  10.79% 
- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó          555,983            140,989              414,994  25.36% 
- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó         148,211                18,115          130,096  12.22% 
- 181-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó           91,592            17,226                 74,366  18.81% 
- 270 ûñÇó ³í»É Å³ÙÏ»ï³Ýó           201,125                 54,652         146,472  27.17% 

Ընդամենը հիփոթեքային վարկեր 18,685,257 285,793 18,399,463 1.53% 

 
ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ     

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 14,522,254 42,084          4,480,171  0.29% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó          233,304 41,028             192,276  17.59% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó              190,701 87,101             103,600  45.67% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó            310,472 163,548            146,924  52.68% 

- 181-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó                 9,715 8,096                 1,619  83.34% 

- 270 ûñÇó ³í»É Å³ÙÏ»ï³Ýó        1,063,650 35,122        1,028,528  3.30% 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ 16,330,096 376,979 15,953,117 2.31% 

´Ç½Ý»ë í³ñÏ»ñ     

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 809,817 16,196 793,621 2.00% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó                 4,788  96                  4,692  2.00% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 300,280 6,006 294,274 2.00% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó                1,909  38                 1,871  2.00% 

- 270 ûñÇó ³í»É Å³ÙÏ»ï³Ýó 4,726 1,034 3,692 21.88% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ μÇ½Ý»ë í³ñÏ»ñ 1,121,520 23,370 1,098,151 2.08% 

²íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ í³ñÏ»ñ     
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó      2,373,887                4,748   2,369,139  0.20% 

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó               41,766                        84                41,682  0.20% 

- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó          12,693                       39                12,654  0.30% 
- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó                28,423                3,720                24,704  13.09% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ í³ñÏ»ñ 2,456,769 8,590 2,448,179 0.35% 

êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ       
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó           2,391,200                 8,637      2,382,563  0.36% 
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó          10,225                 1,762                  8,463  17.23% 
- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó            54,662            9,401              45,261  17.20% 
- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó            141,471         74,322             67,149  52.54% 
- 181-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó               13,317                7,073                  6,244  53.11% 
- 270 ûñÇó ³í»É Å³ÙÏ»ï³Ýó 57,779 23,079 34,701 39.94% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ   2,668,654 124,275 2,544,380 4.66% 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ù³Ýñ³Í³Ë Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 

ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
41,262,296 819,007 40,443,290 1.98% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 337,337,940 6,865,332 330,472,608 2.04% 
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êïáñ¨ μ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùμ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñ 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï ¼áõï í³ñÏ»ñ 

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù Ñ³½. ¹ñ³Ù Ñ³½. ¹ñ³Ù % 
Îáñåáñ³ïÇí í³ñÏ»ñ   
ì³ñÏ»ñ Ëáßáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ   
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 

í³ñÏ»ñ`   
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 201,993,352 1,636,040 200,357,312 0.81%
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 4,035,029 40,350 3,994,679 1.00% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß 
ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ 206,028,381 1,676,390 204,351,991 0.81% 

    
  

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇßÝ»ñáí 
í³ñÏ»ñ`   

â³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ   
- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 1,150,296 11,503 1,138,793 1.00% 
- 181-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 108,646 1,086 107,560 1.00% 
-270 ûñÇó ³í»É Å³ÙÏ»ï³Ýó 3,963,596 39,636 3,923,960 1.00% 

²ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ`    
- 181-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 1,428,738 439,599 989,139 30.77% 
- 270 ûñÇó ³í»É Å³ÙÏ»ï³Ýó 4,163,285 1,464,683 2,698,602 35.18% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ 
Ñ³Ûï³ÝÇßÝ»ñáí í³ñÏ»ñ 10,814,561 1,956,507 8,858,054 18.09% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ»ñ Ëáßáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 216,842,942 3,632,897 213,210,045 1.68% 

ì³ñÏ»ñ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ   
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 

í³ñÏ»ñ`   
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 48,692,336 438,255 48,254,081 0.90% 
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 632,931 5,696 627,235 0.90% 
- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 1,605,672 14,451 1,591,221 0.90% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß 
ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ 50,930,939 458,402 50,472,537 0.90% 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇßÝ»ñáí 
í³ñÏ»ñ` 

â³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ`   
- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 885,654 7,971 877,683 0.90% 
- 181-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  14,472 130 14,342 0.90% 
- 270 ûñÇó ³í»É Å³ÙÏ»ï³Ýó 177,043 1,593 175,450 0.90% 

²ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ`  
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 210,191 119,388 90,803 56.80% 
- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 103,421 68,671 34,750 66.40% 
- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 500,011 237,226 262,785 47.44% 
- 181-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 152,770 65,697 87,073 43.00% 
- 270 ûñÇó ³í»É Å³ÙÏ»ï³Ýó 1,064,923 315,198 749,725 29.60%

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß 
áõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ 3,108,485 815,874 2,292,611 26.25% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ»ñ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 54,039,424 1,274,276 52,765,148 2.36% 
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Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñ 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï ¼áõï í³ñÏ»ñ 

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù Ñ³½. ¹ñ³Ù Ñ³½. ¹ñ³Ù % 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ïáñåáñ³ïÇí í³ñÏ»ñ 270,882,366 4,907,173 265,975,193 1.81% 

 

 

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñ 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

¼áõï í³ñÏ»ñ 
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñÇ 

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

% 
Ø³Ýñ³Í³Ë Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ     
ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ     

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 16,914,866 33,830 16,881,036 0.20% 
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 110,517 4,432 106,085 4.01% 
- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 50,502 2,025 48,477 4.01% 
- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 257,282 43,490 213,792 16.90% 
- 270 ûñÇó ³í»É Å³ÙÏ»ï³Ýó 57,158 10,721 46,437 18.76% 

Ընդամենը հիփոթեքային վարկեր 17,390,325 94,498 17,295,827 0.54% 

 
ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ     

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 13,187,072 27,246 13,159,826 0.21% 
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 144,801 23,569 121,232 16.28% 
- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 51,646 12,068 39,578 23.37% 
- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 81,472 23,595 57,877 28.96% 
- 181-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó  78,719 30,460 48,259 38.69% 
- 270 ûñÇó ³í»É Å³ÙÏ»ï³Ýó 1,150,411 50,760 1,099,651 4.41% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ 14,694,121 167,698 14,526,423 1.14% 

´Ç½Ý»ë í³ñÏ»ñ     
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 2,051,135 34,869 2,016,266 1.70% 
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 328,989 5,593 323,396 1.70%
- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 2,233 38 2,195 1.70% 
- 270 ûñÇó ³í»É Å³ÙÏ»ï³Ýó 4,459 766 3,693 17.18% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ μÇ½Ý»ë í³ñÏ»ñ 2,386,816 41,266 2,345,550 1.73% 

²íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ í³ñÏ»ñ     
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 2,810,826 5,622 2,805,204 0.20% 
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 48,962 98 48,864 0.20% 
- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 19,271 87 19,184 0.45% 
- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 16,470 3,129 13,341 19.00% 
- 181-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 9,155 18 9,137 0.20% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ í³ñÏ»ñ 2,904,684 8,954 2,895,730 0.31% 

êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ       
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 2,467,911 4,936 2,462,975 0.20% 
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 10,071 416 9,655 4.13% 
- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 17,313 1,877 15,436 10.84% 
- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 91,949 12,141 79,808 13.20%
- 181-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 9,043 1,924 7,119 21.28% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ   2,596,287 21,294 2,574,993 0.82% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ù³Ýñ³Í³Ë Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñ 39,972,233 333,710 39,638,523 0.83% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 310,854,599 5,240,883 305,613,716 1.69% 
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(μ) ì³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

»ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
 

Îáñåáñ³ïÇí í³ñÏ»ñ 

ì³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ í³ñÏÇ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ 
áõÝ»ó³Í Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, áñáÝù ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ 
í³ñÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ ·Ý³Ñ³ïí³Í Ñáëù»ñÇ íñ³ ¨ áñÁ 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ·Ý³Ñ³ï»É: ²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß 
ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ μ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
ûμÛ»ÏïÇí Ñ³Ûï³ÝÇß:  

Îáñåáñ³ïÇí í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ûμÛ»ÏïÇí Ñ³Ûï³ÝÇß »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ` 

• í³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Å³ÙÏ»ï³Ýó í×³ñÝ»ñÁ, 

• í³ñÏ³éáõÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¿³Ï³Ý í³ïÃ³ñ³óáõÙÁ, 

• ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ í³ïÃ³ñ³óáõÙÁ, μ³ó³ë³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
í³ñÏ³éáõÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ßáõÏ³Ý»ñáõÙ:   

 

Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÁ 
·Ý³Ñ³ï»ÉÇë ´³ÝÏÁ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß áõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñÇ 
·Íáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ 
Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñÇ ·Íáí íÝ³ë Ïñ»Éáõ Çñ Ý³ËÏÇÝ ÷áñÓÇ íñ³: 

 

Îáñåáñ³ïÇí Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ÑáõëïÁ 
áñáß»ÉÇë` Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
»ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí. 

► Ëáßáñ, ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í ³ßË³ïáÕ í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
å³ïÙ³Ï³Ý ÏáñëïÇ ·áñÍ³ÏÇó ¿ ÏÇñ³éíáõÙ 

► ²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇßÝ»ñáí í³ñÏ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ 
Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³` 

1) ÎÇñ³éíáõÙ ¿ 20% ¨ 30% ½»Õã ·ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ: 

2) ¶ñ³íÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñÇ ëï³óáõÙÁ Ñ»ï³Ó·íáõÙ ¿ 12 ³Ùëáí: 
 
 

(ii) Ø³Ýñ³Í³Ë Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
 

Ø³Ýñ³Í³Ë Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë ´³ÝÏÁ 
ÑÇÙÝíáõÙ ¿ í³ñÏ»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï»ë³ÏÇ ·Íáí íÝ³ë Ïñ»Éáõ Çñ Ý³ËÏÇÝ ÷áñÓÇ íñ³: 
Ø³Ýñ³Í³Ë Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ 
áñáß»ÉÇë Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí`  

► ÎáñëïÇ ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ ¹ñáõÛùÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý í»ñçÇÝ 24 ³ÙÇëÝ»ñÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ Ïñ³Í ÏáñëïÇ ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ Ùá¹»ÉÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ÎáñëïÇ ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ 
¹ñáõÛùÝ»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ, í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ, 
³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ ¨ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 

► ä³ïÙ³Ï³Ý ÏáñëïÇ ï³ñ»Ï³Ý ¹ñáõÛùÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ í³ñÏ»ñÇ 
¹áõñë·ñáõÙÝ»ñÇ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ¨ ÏÇñ³éíáõÙ ¿  ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
ïñí³Í ³ßË³ïáÕ μÇ½Ý»ë í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 
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(·) ¶ñ³íÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 
 
Îáñåáñ³ïÇí í³ñÏ»ñ 

Îáñåáñ³ïÇí í³ñÏ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí í³ñÏ³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 
¨ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ëïáõ·Ù³Ý:  Îáñåáñ³ïÇí Ñ³×³Ëáñ¹Ç í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 
Ýñ³Ý ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏÇ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ã³÷Á μÝáõÃ³·ñáÕ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ 
óáõó³ÝÇßÝ ¿: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ·ñ³íÁ Éñ³óáõóÇã ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝ ¿, ¨ 
´³ÝÏÁ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ·ñ³í ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ Ïáñåáñ³ïÇí Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇó: 

Ò»éùμ»ñí³Í ·ñ³íÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý` 

• ²ñÅ»ÃÕÃ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ Ï³Ù ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ; 

• ²é¨ïñ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ, å³ß³ñÝ»ñÇ, ¹»μÇïáñ³Ï³Ý 
å³ñïù»ñÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·ñ³í³¹ñáõÙ 

• Ø³Ýñ³Í³Ë í³ñÏ³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·ñ³í³¹ñáõÙ: 

        ´³ÝÏÁ Ý³¨ Ó»éù ¿ μ»ñáõÙ »ñ³ßËÇùÝ»ñ Ù³Ûñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó` Ýñ³Ýó ¹áõëïñ 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í³ñÏ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

       Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï¨áõÙ ¿ ·ñ³íÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇÝ, å³Ñ³ÝçáõÙ 
Éñ³óáõóÇã ·ñ³í` ¹ñ³ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ¨ Ñ»ï¨áõÙ ¿ 
Ó»éùμ»ñí³Í ·ñ³íÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇÝ` í³ñÏÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ÑáõëïÇ 
μ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ: 

 
àã Å³ÙÏ»ï³Ýó ¨ ã³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ³é³í»É³å»ë 
Ï³Ëí³Í ¿ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó, ³ÛÉ áã ·ñ³íÇ ³ñÅ»ùÇó, ¨ 
å³ñï³¹Çñ ã¿, áñ ´³ÝÏÁ Ã³ñÙ³óÝÇ ·ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ μáÉáñ Ñ³ßí»ïáõ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ: 

 
 
 
 Ø³Ýñ³Í³Ë Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 
 
ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñíáõÙ ¿ ·ñ³íÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Ýß³ñÅ 
·áõÛùÁ: ´³ÝÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ 
»Ý ³é³í»É³·áõÛÝÁ 70% í³ñÏ/³ñÅ»ù Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùμ: ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³éÝí³½Ý 
Ñ³í³ë³ñ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í³ñÏ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇÝ` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí 
í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇÝ áñáßí³Í ³ñÅ»ùÁ:  
 
àñå»ë ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñáí ïñ³Ù³¹ñí³Í ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñÇ 
³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÁ ¨ 
³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÁ: ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñáí ïñí³Í ³ÛÉ ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý ÙÇçáó ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³ßË³ï³í³ñÓÁ: ´Ç½Ý»ë í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
áñå»ë ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ÙÇçáó »Ý Í³é³ÛáõÙ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÁ ¨ Ïáñåáñ³ïÇí 
μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ: ²íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñíáõÙ »Ý ·Ýí³Í 
³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÁ: 2016Ã.-Ç ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ Ù³Ýñ³Í³Ë Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í í³ñÏ»ñÁ  ³å³Ñáíí³Í »Ý »Õ»É ³Ýß³ñÅ ·áõÛùáí, ³ßË³ï³í³ñÓáí, 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ¨   »ñ³ßËÇùÝ»ñáí: ²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í ³ÛÉ í³ñÏ»ñÁ 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³å³Ñáíí³Í »Ý áëÏáõ ·ñ³íáí:  
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(iii) ´éÝ³·³ÝÓí³Í ·ñ³í 
 
2016Ã.-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÁ Ó»éù ¿ μ»ñ»É ³Ýß³ñÅ ·áõÛù ` Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ÁÝ¹áõÝí³Í ·ñ³íÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù 
ëï³Ý³Éáõ ÙÇçáóáíª 219,154 Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÇ  (2015Ã.-ÇÝ` 283,425 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): 2016Ã. 
ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ μéÝ³·³ÝÓí³Í ·ñ³íÁ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í ¿ áñå»ë í³×³éùÇ 
Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ Ï³Ù ³ÛÉ ³ÏïÇí: 
 
´³ÝÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ÝÙ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ å»ïù ¿ í³×³éí»Ý 
ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ: 
 
 (¹) ì³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¨ Áëï ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 
 

ì³ñÏ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñí»É »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·ïÝíáÕ 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ, áñáÝù Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Í³í³É»É »Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É 
×ÛáõÕ»ñáõÙ. 
 

 
2016 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
2015 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
²Ýß³ñÅ ·áõÛù             40,072,310 42,133,47
Ø»Í³Í³Ë ³é¨ïáõñ                  37,122,116 36,447,08
¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ                 25,190,761 30,454,54
¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ³Ýï³é³å³ÑáõÃÛáõÝ ¨ ÷³Ûï³Ùß³ÏáõÙ           20,305,362 20,659,055
êÝÝ¹Ç ¨ ËÙÇãùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ                 20,728,506 18,954,71
Ø³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ              18,683,251 16,816,434
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ            17,809,350 18,813,972
Î³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ                 16,026,422 17,245,195
Ð³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³μ»ñáõÃÛáõÝ/Ù»ï³Éáõñ·Ç³ 25,044,988 17,102,52
ÐÛáõñ³Ýáó³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏÙ³Ý áÉáñï                  22,689,896   11,643,854
²ñ¹ÛáõÝ³μ»ñáõÃÛáõÝ                   8,393,136 9,027,795
îñ³Ýëåáñï                    9,435,828 11,135,14
üÇÝ³ÝëÝ»ñ ¨ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ                    6,747,231 5,802,62
ØáõÝÇóÇå³É Ù³ñÙÇÝÝ»ñ           - 2,597,393
²ÛÉ                  27,826,486 12,048,55

   Ø³Ýñ³Í³Ë Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ                  41,262,297 39,972,23
           337,337,940  310,854,599
  ²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï            (6,865,332) (5,240,883)

       330,472,608  305,613,716

 
´³ÝÏÇ` Ïáñåáñ³ïÇí í³ñÏ»ñÇ (½áõï í³ñÏ»ñ) ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý 
Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ μ»ñí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É ³ÕÛáõë³ÏáõÙ` 
 

 
2016 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
2015 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Հայաստան 227,662,206 217,645,811
ՏՀԶԿ և ԵՄ 51,627,293 41,995,136
Այլ երկրներ 10,739,819 6,334,246

 290,029,318 265,975,193

 
(») ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛáõÝ 
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2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ´³ÝÏÝ áõÝÇ ÇÝÁ í³ñÏ³éáõ Ï³Ù Ï³å³Ïóí³Í 
í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ ËÙμ»ñ (2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Çª í»ó), áñáÝó ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á:  2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 
30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ³Ûë í³ñÏ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿   75,538,749  Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù 
(2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Çª 49,681,996 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù):  
 

(½) ì³ñÏ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝ 
 

ì³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 31-Ç (¹) Ï»ïáõÙ, áñï»Õ ³ñï³óáÉí³Í ¿ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇó ÙÇÝã¨ 
í³ñÏ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ÁÝÏ³Í 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ:  
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19. ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí 
 2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ μ³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí            1,515,542                 1,226,469 
ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ 
³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí            9,003,409                8,749,959 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï              (1,403,466)              (1,246,423) 

 9,115,485  8,730,005

 
 
2016 Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ´³ÝÏÝ ãáõÝÇ Ñ³×³Ëáñ¹ (2015Ã-ÇÝª ãáõÝÇ Ñ³×³Ëáñ¹), 
áñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á:  
 
2016Ã.-ÇÝ ¨ 2015Ã.-ÇÝ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ñ»ï¨Û³É ß³ñÅÁ` 
 

 
2016 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
2015 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ ëÏ½μÇ ÙÝ³óáñ¹ 1,246,423 28,490 

¼áõï Í³Ëë(»Ï³Ùáõï)                157,043  1,217,933 

¸áõñë·ñáõÙÝ»ñ – – 

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹ 1,403,466 1,246,423

 
 

20. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 

 
 2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Ð³Ù³Ë³éÝ Ý»ñ¹ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñáõÙ  

 

 

ØÇÝã¨ Ù»Ï ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí 2,036,780  761,401 

Ø»ÏÇó ÑÇÝ· ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí 610,251  1,745,003 

ÐÇÝ· ï³ñáõó ³í»É Å³ÙÏ»ïáí 498,529  51,309 

 3,145,560  2,557,713 

âí³ëï³Ï³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »Ï³Ùáõï (687,361)  (416,240) 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï (42,767)  (42,009) 

¼áõï Ý»ñ¹ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝáõÙ 2,415,432  2,099,464 

    

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝáõÙ ½áõï Ý»ñ¹ñáõÙÁ 
Ý»ñ³éáõÙ ¿ª    

ØÇÝã¨ Ù»Ï ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 1,564,015  699,033 

Ø»ÏÇó ÑÇÝ· ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 468,603  1,366,503 

ÐÇÝ· ï³ñáõó ³í»É Å³ÙÏ»ïáí 382,814  33,928 

     2,415,432  2,099,464 
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(³)  üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ  
 

 êïáñ¨ μ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùμ:  

 
 
 

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñ 

 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 

¼áõï í³ñÏ»ñ 

 Ð³Ù³Ë³é
Ý í³ñÏ»ñÇ 
³ñÅ»½ñÏÙ

³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ   

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó 2,188,097  15,913  2,172,184  0.73% 
- 31-90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 171,605  1,720  169,885  1.0% 

- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó 43,349  3,117  40,232  
7.2% 

-270 ûñÇó ³í»É Å³ÙÏ»ï³Ýó 55,148  22,017  33,131  39.9% 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 2,458,199  42,767  2,415,432  1.7% 
 
 
         êïáñ¨ μ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùμ:  

 

 
 
 

Ð³Ù³Ë³éÝ 
í³ñÏ»ñ 

 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý 
å³Ñáõëï 

 

¼áõï í³ñÏ»ñ 

 Ð³Ù³Ë³é
Ý í³ñÏ»ñÇ 
³ñÅ»½ñÏÙ

³Ý 
å³Ñáõëï 

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  Ñ³½. ¹ñ³Ù  % 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ   
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó           2,088,159             19,446           2,068,713   0.93% 
- 91-180 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó               53,314          22,563                 30,751   42.32% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ            2,141,473 

 
           42,009 

 
         2,099,464  

 
1.96% 

 
(μ)   üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ 

 
2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ´³ÝÏÁ ãáõÝÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ, áñáÝó 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á (2015Ã-ÇÝª ÝÙ³Ý 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ ã»Ý »Õ»É): 
 

(·)   2016Ã.-ÇÝ ¨ 2015Ã.-ÇÝ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ñ»ï¨Û³É 
ß³ñÅÁ` 

 

 
2016 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
2015 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ ëÏ½μÇ ÙÝ³óáñ¹ 42,009 5,717 
¼áõï Í³Ëë(»Ï³Ùáõï)            3,204  46,822 
¸áõñë·ñáõÙÝ»ñ/í»ñ³¹³ñÓ          (2,446) (10,530)

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹          42,767  42,009 

 
(·) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝ 

 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 31-Ç (¹) Ï»ïáõÙ, áñï»Õ 
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Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇó ÙÇÝã¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÝ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ: 
 

 (¹) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 
 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ ÏÝùí»É »Ý 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï:  
 
 

21. ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 

 
2016 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
2015 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 6,674,451 5,458,872 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï                  (13,349) (10,918)

 6,661,102 5,447,954 
 
 
2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ´³ÝÏÁ ãáõÝÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ, áñáÝó 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á (2015Ã.-ÇÝ` ÝÙ³Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ 
ã»Ý »Õ»É): 
 
2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ý³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÝ 
³ÝÑ³ï³å»ë ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý:  
 
2016Ã.-ÇÝ ¨ 2015Ã.-ÇÝ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ñ»ï¨Û³É ß³ñÅÁ` 
 

 
2016 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 
2015 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ ëÏ½μÇ ÙÝ³óáñ¹ 10,918 8,980
¼áõï Í³Ëë(»Ï³Ùáõï)           2,546  113,812

¸áõñë·ñáõÙÝ»ñ/վերադարձ -   (111,874)

Ð³ßí»ïáõ ï³ñí³ í»ñçÇ ÙÝ³óáñ¹ 13,464 10,918

 



§²Ù»ñÇ³μ³ÝÏ¦ ö´À 
2016Ã. »ñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ   
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22. ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016Ã. 
Ñ³½. ¹ñ³Ù  

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ    

ä³ñïù³ÛÇÝ ¨ ýÇùëí³Í »Ï³Ùïáí ³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñ  

 - ä»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ  

   ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ 5,905,362  2,575,961

      Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »íñáå³ñï³ïáÙë»ñ                  610,032  -

 - Îáñåáñ³ïÇí å³ñï³ïáÙë»ñ  

ØÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
å³ñï³ïáÙë»ñ               1,301,196                1,301,535 

    ²ÛÉ 788,916  796,348

 8,605,506  4,673,844

ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í   

-  ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ 3,229,832  7,912,045

- Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »íñáå³ñï³ïáÙë»ñ 6,261,689   6,984,816 

 9,491,521  14,896,861



§²Ù»ñÇ³μ³ÝÏ¦ ö´À 
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23. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ì³ñÓ³Ï³Éí³Í 
·áõÛùÇ 

μ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ

Ð³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñ 
¨ Ï³åÇ 

ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 
îÝï»ë³Ï³Ý 

·áõÛù
öáË³¹ñ³-

ÙÇçáóÝ»ñ  

àã 
ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

êÏ½μÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ù/ 
ì»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ù           
ØÝ³óáñ¹Á ³é                            
1 ÑáõÝí³ñÇ 2016Ã. 

1,668,437
 

2,951,868
 

572,213 180,789
 

1,568,589
 

6,941,897

²í»É³óáõÙÝ»ñ 46,498  172,767  20,196            32,500  265,738       537,700 
úï³ñáõÙÝ»ñ/¹áõñë·ñáõÙÝ»ñ                  (134,009)                 (88,202)          (31,293) -  -          (253,504)
ØÝ³óáñ¹Á ³é                            
30 ÑáõÝÇëÇ 2016Ã.         1,580,926  3,036,434  561,117 213,289  1,834,327  7,226,093
            
Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³            
ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 
2016Ã. 772,770  1,909,964  375,925 160,660  527,463  3,746,782
î³ñí³ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³ 89,057  147,946  34,275 6,033  116,925  394,235
úï³ñáõÙÝ»ñ/¹áõñë·ñáõÙÝ»ñ                     (28,055)                 (67,112)        (18,849) -  -          (114,015)
ØÝ³óáñ¹Á ³é                            
30 ÑáõÝÇëÇ 2016Ã.                833,771  1,990,798  391,352 166,693  644,388  4,027,002
            
Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù            
²é 30 ÑáõÝÇëÇ 2016Ã.         747,154 1,045,636 169,765 46,596 1,189,939 3,199,091

 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ì³ñÓ³Ï³Éí³Í 
·áõÛùÇ 

μ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ

Ð³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñ 
¨ Ï³åÇ 

ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 
îÝï»ë³Ï³Ý 

·áõÛù
öáË³¹ñ³-

ÙÇçáóÝ»ñ  

àã 
ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

êÏ½μÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ù/ 
ì»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ù           
ØÝ³óáñ¹Á ³é                            
1 ÑáõÝí³ñÇ 2015Ã. 1,626,201  2,640,538  541,291 188,435  893,308  5,889,773
²í»É³óáõÙÝ»ñ 42,282  355,945  43,739 1.1  678,965  1,120,933
úï³ñáõÙÝ»ñ/¹áõñë·ñáõÙÝ»ñ -  -34,383          (6,127)         (7,647)            (3,684)  (51,841)
ØÝ³óáñ¹Á ³é                            
31 ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 2015Ã.              1,668,483  2,962,100  578,903 180,789  1,568,589  6,958,865
            
Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³            
ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 
2015Ã. 603,492  1,628,538    309,686       157,815            359,598        3,059,129 
î³ñí³ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ 
³ÙáñïÇ½³óÇ³ 169,278  325,547          78,412             10,492             169,482           753,211 
úï³ñáõÙÝ»ñ/¹áõñë·ñáõÙÝ»ñ -          (33,987)          (5,926)            (7,647)             (1,618)           (49,178)
ØÝ³óáñ¹Á ³é                            
31 ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 2015Ã.              772,770  1,920,098    382,172       160,660            527,462     3,763,162 
            
Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù            

²é 31 ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 2015Ã.        
895,713 1,042,002 196,731 20,129 1,041,127 3,195,703

 
2016Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ã»Ý »Õ»É Ï³åÇï³É³óí³Í ÷áË³éáõÃÛ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñ, áñáÝù í»ñ³μ»ñáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ó»éùμ»ñÙ³ÝÁ Ï³Ù ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ (2015Ã-ÇÝ ÝÙ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñ ã»Ý »Õ»É): 



§²Ù»ñÇ³μ³ÝÏ¦ ö´À 
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24. ²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 
 

 
2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

´ñáÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ 90,158  205,552
´³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 780,676  686,834

ú·ï³·áñÍÙ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñáí Ñ³ßÇíÝ»ñ ùÉÇñÇÝ·³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ    340,647  345,494

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ           1,211,481        1,237,880 
Î³ÝË³í×³ñÝ»ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇÝ 822,965  430,380
¶ñ³íÇ ïÝûñÇÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ó³Í ³ÏïÇíÝ»ñ   939,453  721,058
öáùñ³ñÅ»ù ³ÏïÇíÝ»ñ 67,112  60,400
²ÛÉ 45,236  53,014
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï              (65,522)               (65,522)

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ           1,809,244            1,199,330 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ           3,020,725            2,437,210 
 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ 
ß³ñÅÁ 2016Ã. ¨ 2015Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ:  
 
 2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½μÇÝ 65,522  65,522
¼áõï Í³Ëë(»Ï³Ùáõï) 1,548  363,078
¸áõñë·ñáõÙÝ»ñ/վերադարձ (1,548)  (363,078)

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»í»ñçÇÝ 65,522  65,522

 
 

25. ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ μ³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ 
 

 
2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï í³ñÏ»ñ ¨ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ 
μ³ÝÏ»ñÇó                         166,000   3,849,834
ºñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï í³ñÏ»ñ ¨ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ 
³é¨ïñ³ÛÇÝ μ³ÝÏ»ñÇó                      4,488,517   87,227

ì³ñÏ»ñ ÐÐ Î´-Çó ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáí 8,081,428  5,921,668

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí 10,142,809  11,119,805
Èáñá Ñ³ßÇíÝ»ñ 340,321  235,997

                    23,219,074                     21,214,531
 
 
2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ´³ÝÏÝ áõÝÇ »ñÏáõ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ (2015Ã. 
¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ` »ñ»ù ÏáÕÙ), áñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ 
Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: Ð³ßíÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ ÙÝ³óáñ¹Á 2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ Ï³½Ù»É ¿ 
14,238,116 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç` 11,144,709 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): 
 
(³) ì³ñÏ»ñ ÐÐ Î´-Çó ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáí 
ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ Î´-Ý ´³ÝÏÇÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ í³ñÏ»ñáí, ÇëÏ ´³ÝÏÝ Çñ 
Ñ»ñÃÇÝ í³ñÏ»ñ ¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ áñ³Ï³íáñíáÕ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇÝ: ì³ñÏ»ñÇ ÙáÝÇïáñÇÝ·Á ¨ 
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í³ñã³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ §¶»ñÙ³Ý³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù¦ Íñ³·ñÇ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³Ï¦ -Ç ÏáÕÙÇó: 

26.  Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 
 

 
2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñ  

- ²ÝÑ³ïÝ»ñ                  29,876,701                   31,940,756 
- Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù                  63,208,365                   61,011,030 
Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ    
- ²ÝÑ³ïÝ»ñ                104,366,030                 105,223,342 
- Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù                  95,572,141                   95,837,012 
                293,023,237                 294,012,140 
 
 

2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ´³ÝÏÝ áõÝÇ »ñ»ù Ñ³×³Ëáñ¹ (2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùμ` ãáñë Ñ³×³Ëáñ¹), áñáÝó ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ 
ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ³Ûë ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 58,663104 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ` 
68,380,267 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù):  
 

27.  ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ 
´³ÝÏÁ 2016 Ã.-ÇÝ ÃáÕ³ñÏ»É ¿ ¹áÉ³ñ³ÛÇÝ å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ շí»Ûó³ñ³Ï³Ý 
ResponsAbility Investments AG ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ï³é³í³ñíáÕ 4 ÉÛáõùë»Ùμáõñ·Û³Ý 
ýáÝ¹»ñÇ ÙÇçáóáí: ÂáÕ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 20 ÙÉÝ ²ØÜ 
¹áÉ³ñ(9,557,254 Ñ³½. ÐÐ ¹ñ³Ù), Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ` 2021 Ãí³Ï³Ý:  

´³ÝÏÁ Ý³¨ ÐÐ-áõÙ ÃáÕ³ñÏ»É ¿ ¹áÉ³ñ³ÛÇÝ å³ñï³ïáÙë»ñ 15 ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ã³÷áí 
(7,242,691 Ñ³½. ÐÐ ¹ñ³Ù), Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ` 2018 Ãí³Ï³Ý: ä³ñï³ïáÙë»ñÁ óáõó³Ïí³Í 
»Ý Nasdaq OMX Armenia ýáÝ¹³ÛÇÝ μáñë³ÛáõÙ: 
 

 
28. ²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ëïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝ 

 

 
2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó                   71,930,313                     76,912,193 

öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÇó                         730,123                       1,471,668 
                   72,660,436  78,383,861
êïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝ                  40,120,231                  39,721,324 
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(³) ØÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óí³Í 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ 
 

2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ´³ÝÏÁ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ áõÃ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÇó (2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ª ï³ëÝÙ»Ï), áñáÝó 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùμ ³Ûë ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý 86,819,109  Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-
Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμª 109,578,263 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): 
 
 

(μ) ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 

ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÐÐ Î´-Ç 
(áñå»ë ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³Ï³É) ¨ ´³ÝÏÇ ÙÇç¨ ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ïñ³Ù³¹ñí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ÐÐ Î´-Ý 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ´³ÝÏÇÝ, áñÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ í³ñÏ»ñ ¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ 
áñ³Ï³íáñíáÕ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇÝ: ì³ñÏ»ñÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ í³ñã³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ §¶»ñÙ³Ý³-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù¦ Íñ³·ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý 
·ñ³ë»ÝÛ³ÏÁ:   
 

öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý ÐÐ ¹ñ³Ùáí, ÙÇÝã¨ 5 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí, ¹ñ³Ýó ·Íáí 
ÏÇñ³éíáÕ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý 7.0-7.8% ¨ »ÝÃ³Ï³ »Ý Ù³ñÙ³Ýª Ù³ñÙ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÇ í»ñçáõÙ:   

 (·) êïáñ³¹³ë  ÷áË³éáõÃÛáõÝ 

 

     2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ëïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ 
»Ý` 
 

 Î³å³Ïóí³Í ÏáÕÙÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ (5,830,646 Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù), áñÇ 
Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³ÝáõÙ ¿ 2021Ã. ÑáõÝí³ñÇ 11-ÇÝ: ì³ñÏ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ 
å³Ñ³Ýç»É ÷áË³Ï»ñå»É í³ñÏÁ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ Ï³Ù ¹ñ³ ÙÇ Ù³ëÁ` Ý»ñ³éÛ³É 
Ïáõï³Ïí³Í ïáÏáëÝ»ñÁ, ´³ÝÏÇ μ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ` Éñ³óáõóÇã 
μ³ÅÝ»ïáÙë»ñ ÃáÕ³ñÏ»Éáõ ÙÇçáóáí: 

 ²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ (9,706,128 Ñ³½³ñ 
ÐÐ ¹ñ³Ù), áñÁ Ù³ñíáõÙ ¿ 2020Ã. ë»åï»Ùμ»ñÇ 23-ÇÝ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÷áË³Ï»ñå»É ëïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛ³Ý 62.5%-Á 
´³ÝÏÇ ëáíáñ³Ï³Ý μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ: 

 ØÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³ó³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ          
24,583,457 Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù), áñÁ Ù³ñíáõÙ ¿ 2022Ã. ÑáõÝí³ñÇ 11-ÇÝ: 

 
êÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ëïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÙ³ñí»Ý ´³ÝÏÇ ÙÛáõë μáÉáñ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙμáÕç³Ï³Ý Ù³ñáõÙÇó Ñ»ïá: 
 
  

(¹) ê³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ 
 

Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÷áË³éáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ` ´³ÝÏÁ å³ñï³íáñ ¿ ³å³Ñáí»É 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ áñáß³ÏÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇÝ: 
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29. ²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

²ßË³ï³Ï³½ÙÇÝ í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ            1,115,458   1,738,221 
Ð³ßí»·ñí³Í Í³Ëë»ñ                 710,981   636,227 
²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ               952,892   767,841 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ            2,779,331   3,142,289 

Ð»ï³Ó·í³Í »Ï³Ùáõï                   7,027   10,155 
ì×³ñí»ÉÇù ³ÛÉ Ñ³ñÏ»ñ               487,329   5,659 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ               494,356   15,814 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ            3,273,687  3,158,103

 

 

30. ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É ¨ Ñ»ï·Ýí³Í μ³ÅÝ»ïáÙë»ñ 
 

(³) ÂáÕ³ñÏí³Í Ï³åÇï³É ¨ ¿ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï 
 

Ð³Ûï³ñ³ñí³Í, ÃáÕ³ñÏí³Í ¨ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ μ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ 
μ³ÕÏ³ó³Í ¿ 100,273 ëáíáñ³Ï³Ý μ³ÅÝ»ïáÙëÇó (2015Ã-ÇÝª 100,273): ´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 
³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 320 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù:  
 
 

êáíáñ³Ï³Ý μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÝ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é 
Å³Ù³Ý³Ï ëï³Ý³É Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ß³Ñ³μ³ÅÇÝÝ»ñÁ ¨ ùí»³ñÏ»É ´³ÝÏÇ μ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ 
ï³ñ»Ï³Ý ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÝ»ñáõÙ` Ù»Ï μ³ÅÝ»ïáÙëª Ù»Ï Ó³ÛÝ ëÏ½μáõÝùáí:  
 

(μ) ä³ÑáõëïÝ»ñÇ μÝáõÛÃÁ ¨ Ýå³ï³ÏÁ 
 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï 
 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³ÑáõëïÁ 
Ý»ñ³éáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ñ»ï³·³ Ïáõï³Ï³ÛÇÝ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁª ÙÇÝã¨ 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ³å³×³Ý³ãáõÙÁ Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ: 
 

(գ) Þ³Ñ³μ³ÅÇÝÝ»ñ 
 

ì×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ß³Ñ³μ³ÅÇÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ »Ý ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ 
ë³ÑÙ³Ýí³Í ´³ÝÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ãμ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃÇ ã³÷áí:  
 
2016Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó í×³ñí»É »Ý 1,685,286 Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÇ ß³Ñ³μ³ÅÇÝÝ»ñ 
(2015Ã–Ç ÁÝÃ³óùáõÙ` 2,100,000 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù):  
 
 
 

31. èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ 
 
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ ¿³Ï³Ý ·áñÍáÝ ¿ μ³ÝÏ³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ´³ÝÏÇ 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñ ï³ññ ¿: ÐÇÙÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ, áñáÝó »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ´³ÝÏÁ, 
Ï³åí³Í »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý, í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÇ Ñ»ï: 
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(³) èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ   
 
´³ÝÏÇ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ μ³ó³Ñ³Ûï»É, í»ñÉáõÍ»É ¨ 
Ï³é³í³ñ»É ³ÛÝ éÇëÏ»ñÁ, áñáÝó »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ´³ÝÏÁ, ë³ÑÙ³Ý»É éÇëÏ»ñÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ ¨ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
ß³ñáõÝ³Ï³μ³ñ í»ñ³ÑëÏ»É éÇëÏ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ 
áñáßí³Í ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇÝ: èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ 
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ýª ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, 
³é³ç³ñÏíáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ áõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÁÝ¹áõÝí³Í É³í³·áõÛÝ Ùáï»óÙ³Ý 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:   
 
´³ÝÏÇ îÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ í»ñ³ÑëÏáÕ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³ïß³× ³ßË³ï³ÝùÇ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ éÇëÏ»ñÇ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ëáßáñ 
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:  
 
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ Ýí³½»óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áõ éÇëÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñáõÙ ´³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Õ»Ï³í³ñÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ý³ Ý³¨ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ 
μ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý, ã³÷Ù³Ý, Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ: èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Õ»Ï³í³ñÝ 
áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ñ³ßí»ïáõ ¿ îÝûñÇÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ýª îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ:   
 

ì³ñÏ³ÛÇÝ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÁª Ã» åáñïý»ÉÇ ¨ Ã» ³é³ÝÓÇÝ 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ï³é³í³ñíáõÙ áõ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý ì³ñÏ³ÛÇÝ 
ÏáÙÇï»Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨ ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÏáÙÇï»Ç 
(§²äÎÎ¦) ÙÇçáóáí: àñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³ÝÁ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ 
μ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáíª ´³ÝÏÁ ëï»ÕÍ»լ է í³ñÏ³ÛÇÝ ÏáÙÇï»Ý»ñÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³ª 
Ï³Ëí³Í éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ã³÷Çó áõ ï»ë³ÏÇó:  
 

èÇëÏÇ Ã» ³ñï³ùÇÝ, Ã» Ý»ñùÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ μ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¨ Ï³é³í³ñíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ 
Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ´³ÝÏÁ Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ 
¹³ñÓÝáõÙ éÇëÏÇ μáÉáñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ μ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ ¨ éÇëÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý áõÕÕí³Í 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ áñáßÙ³ÝÁ:  ´³óÇ ëï³Ý¹³ñï 
í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÇó, èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý 
Ï»ÝïñáÝÁ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ, Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáí 
Ï³ÝáÝ³íáñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ Ñ»ï` Ýñ³Ýó Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
Ï³ñÍÇùÁ Ó»éù μ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:    
 

(μ) ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ 
 

ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó ëï³óíáÕ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ ï³ï³ÝÙ³Ý éÇëÏÝ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñÇ 
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ, 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ³ÛÉ ·Ý³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÁ: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¨ 
μ³ÅÝ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ μ³ó ¹Çñù»ñÇ ·Íáí, áñáÝù »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý ßáõÏ³ÛÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ ³é³ÝÓÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñÇ áõ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ 
÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ:     
 

ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ éÇëÏÇ ³ÛÝåÇëÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ áõ 
í»ñ³ÑëÏáõÙÝ »Ý, áñáÝù ÃáõÛÉ Ïï³Ý å³Ñå³Ý»É ³Ûë éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ 
ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙª ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³å³Ñáí»Éáí éÇëÏÇ ¹ÇÙ³ó »Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛ³Ý 
ûåïÇÙ³É³óáõÙÁ: 
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ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ ²äÎÎ-Ýª 
¶ÉË³íáñ ïÝûñ»ÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃÛ³Ùμ: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÁ 
Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇóª èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ 
³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 
 

´³ÝÏÁ ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý»Éáí μ³ó ¹Çñù»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ 
¹Çñù»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í, áñáÝù Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí í»ñ³ÑëÏíáõÙ, áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ 
Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:       
 

Æ ÉñáõÙÝ, ´³ÝÏÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ μ³½Ù³ÃÇí ëÃñ»ë-Ã»ëï»ñ` ³é³ÝÓÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ 
åáñïý»ÉÝ»ñÇ ¨ ´³ÝÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ íÇ×³ÏÇ íñ³ ÙÇ ß³ñù ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ßáõÏ³Û³Ï³Ý 
ëó»Ý³ñÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ó¨³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:                          
êÃñ»ë-Ã»ëï»ñÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë áñáß»É ÑÝ³ñ³íáñ íÝ³ëÇ ã³÷Á, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É 
Í³Ûñ³Ñ»Õ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ:           
 

(i) îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏ 
 

îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó ëï³óíáÕ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ ï³ï³ÝÙ³Ý éÇëÏÝ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: ´³ÝÏÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ ·»ñ³Ï³ÛáÕ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ 
ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ: ÜÙ³Ý ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³í»É³óÝ»É ïáÏáë³ÛÇÝ 
Ù³ñÅ³Ý, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ »Ý Ý³¨ Ýí³½»óÝ»É Ï³Ù Ñ³Ý·»óÝ»É íÝ³ëÝ»ñÇª 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ³Ýëå³ë»ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ:    
 

 

îáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 
 

îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³é³í³ñíáõÙ ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç ¨ 
í»ñ³·ÝáñáßÙ³Ý Ý³Ë³å»ë ë³ÑÙ³Ýí³Í ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ÙÇçáóáí: Üßí³Í ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ 
Ñ»ï Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ÙáÝÇïáñÇÝ·Ý Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ²äÎÎ-Ç ÏáÕÙÇó, áñÇÝ ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç 
³Ù»ÝûñÛ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝáõÙ ³ç³ÏóáõÙ ¿ ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý μ³ÅÇÝÁ: 
êïáñ¨ ³Ù÷á÷ Ï»ñåáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:     
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Ñ³½. ¹ñ³Ù 
ØÇÝã¨                      3 

³ÙÇë 
 

3-6
³ÙÇë

6-12  
³ÙÇë

1-5  
ï³ñÇ

²í»ÉÇ ù³Ý   5 
ï³ñÇ  ²ÝïáÏáë

Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ù

30 ÑáõÝÇëÇ 2016Ã.     
²ÎîÆìÜºð     
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 
¨ ¹ñ³Ýó 
Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ  -  -  -  -  - 111,746,087     111,746,087 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ 
Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ                   675,998           144,295        1,103,711        9,981,083        3,097,625           106,459     15,109,171 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ                9,715,172 - - - -     1,274,183        10,989,355 
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí     
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ                8,170,012                      -  -  -  - -         8,170,012 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ 
ïñí³Í      í³ñÏ»ñ 15,844,479     31,752,852 50,783,289    172,209,851       49,383,729       10,498,406       330,472,608 
ä³Ñ³ÝçÝ»ñ 
³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí                2,676,912        562,917       2,347,931         3,527,725  -         9,115,485
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý 
·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ                   154,209        142,522      338,746       1,269,898           510,056  -         2,415,431 
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ                6,592,834           125,483                     - -                -            -    6,718,317 
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ             865,882      1,234,969      1,482,231      13,371,824      142,123         18,097,029 

        45,695,499      33,963,038      56,055,909     200,360,381       53,133,533   123,625,135      512,833,494 
ä²ðî²ìàðàôÂÚàô
ÜÜºð    

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ                (7,730,809)        (600,057)     (2,290,206) (10,342,418)      (2,255,583)                       -       (23,219,074)
Ð»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ            (12,529,492)   -   -   -   -   -       (12,529,492)
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ 
ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ 
³í³Ý¹Ý»ñ            (41,696,161)    (32,481,206)   (79,230,344)    (45,187,743)            (91,141)   (94,336,642)    (293,023,237)
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó 
ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ              (9,557,254) - -      (7,242,691) - -      (16,799,945)
êïáñ³¹³ë 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ             (34,308,396) -                     -      (5,811,835)  -       (40,120,231)
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ            (40,185,352)     (22,967,513)    (9,309,865)         (177,869)           (19,837) -       (72,660,436)
     (146,007,464) (33,081,263)  (90,830,415)  (62,950,721)       (8,178,396)   (94,336,642)     (458,352,415)
²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ 
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ              10,616,964                       -     (2,329,232)     (7,421,041)          (866,691)                        -                         -
î³ñμ»ñáõÃÛáõÝ      (89,695,001)           881,774   (37,103,738)     129,988,619        44,088,446       29,288,493        54,481,079 
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(Ñ³½. ¹ñ³Ù) ØÇÝã¨ 3 ³ÙÇë 
3-6 
³ÙÇë 6-12 ³ÙÇë 

1-5                  
ï³ñÇ 

²í»ÉÇ ù³Ý 5 
ï³ñÇ ²ÝïáÏáë ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

         
2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ  31        
²ÏïÇíÝ»ñ        
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ 

¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ – – – – – 142,713,317 142,713,317 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 34,243 570,496 818,813 6,617,748 2,130,841 106,460 10,278,601 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 6,985,607 − − − − 1,187,068 8,172,675 
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 

å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 5,980,477 − − − − − 5,980,477 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 53,116,619 13,576,243 32,566,376 162,787,834 31,061,856 12,504,788 305,613,716 

²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 1,404,271 381,894 2,956,525 3,987,315 − − 8,730,005 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 252,964 150,393 295,676 1,366,503 33,928 − 2,099,464

ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 4,701,022 746,932 − − − − 5,447,954 

ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ 
å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 1,563,685 3,492,092 2,998,617 10,877,982 638,329  19,570,705 

 74,038,888 18,918,050 39,636,007 185,637,382 33,864,954 156,511,633 508,606,914 
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ        
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 

ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ (5,946,744) (1,207,719) (3,603,911) (8,262,368) (2,193,789) − (21,214,531) 
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 

·Íáí í×³ñ»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ (19,004,763) − − − − − (19,004,763) 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 

Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ (61,159,253) (33,413,051) (54,740,255) (51,657,186) (90,609) (92,951,786) (294,012,140) 
êïáñ³¹³ë 

÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ  (33,909,489) − − − (5,811,835) − (39,721,324) 
²ÛÉ Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñ (47,094,096) (20,740,323) (295,853) (10,253,589) − − (78,383,861) 

 (167,114,345) (55,361,093) (58,640,019) (70,173,143) (8,096,233) (92,951,786) (452,336,619) 
²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ 

³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 8,300,710 − (1,924,006) (6,376,704) − − − 

î³ñμ»ñáõÃÛáõÝ (84,774,747) (36,443,043) (20,928,018) 109,087,535 25,768,721 63,559,847 56,270,295 
 

 
 
ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñ 
 
êïáñ¨ μ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ´³ÝÏÇ ïáÏáë³ÏÇñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ 2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Á  ¨ 2015Ã. 
¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ: ²Ûë ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ³Ûë 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ 
Ùáï³íáñ »Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛáõÝÁ:  
 

 
2016 

ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛù, % 
2015 

ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛù, % 

 ÐÐ ¹ñ³Ù ²ØÜ ¹áÉ³ñ 
²ÛÉ 

³ñï³ñÅáõÛÃ ÐÐ ¹ñ³Ù ²ØÜ ¹áÉ³ñ 
²ÛÉ 

³ñï³ñÅáõÛÃ
îáÏáë³ÏÇñ ³ÏïÇíÝ»ñ       
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 13.83% 5.23% – 13.28% 6.51% –
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 

÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ -  3.40% – 9.31% 7.08% –
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 

å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 8.35% 3.5% – 10.60% – –

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 13.44% 10.07% 8.61% 13.70% 10.58% 10.11%
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý 15.07% 8.85% 12.00% 14.88% 11.29% 9.75%
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2016 

ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛù, % 
2015 

ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛù, % 

 ÐÐ ¹ñ³Ù ²ØÜ ¹áÉ³ñ 
²ÛÉ 

³ñï³ñÅáõÛÃ ÐÐ ¹ñ³Ù ²ØÜ ¹áÉ³ñ 
²ÛÉ 

³ñï³ñÅáõÛÃ
·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 

ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 17.28% 10.81% 13.90% 18.00% 11.08% 13.41%

ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 12.50% 5.62% – 11.42% 5.62% –

        
îáÏáë³ÏÇñ 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ       
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ 

ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 7.65% 2.11% 1.53% 7.42% 1.75% 1.76%
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 

í×³ñ»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 7.56% – – 9.16% – –
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í 

³ñÅ»ÃÕÃ»ñ   5.37%    
Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ 12.40% 5.96% 5.89% 12.12% 6.31% 5.96%
êïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ - 7.59% – - 7.60% –
²ÛÉ Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñ 11.30% 5.94% – 14.07% 5.56% –
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(ii)  ²ñï³ñÅáõÛÃÇ éÇëÏ 
 
´³ÝÏÝ áõÝÇ ÙÇ ß³ñù ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ:  
²ñï³ñÅáõÛÃÇ éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó ëï³óíáÕ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ ï³ï³ÝÙ³Ý éÇëÏÝ ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ 
÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:   
êïáñ¨ μ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÝ Áëï ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ 2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¨ 2015Ã. 
¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ: 
 
 ²ØÜ ¹áÉ³ñ ºíñá ²ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃ ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
(Ñ³½.¹ñ³Ù)     

²ÏïÇíÝ»ñ     
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ             30,274,019           13,695,207                  814,363             44,783,589  
Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ μ³ÝÏ³ÛÇÝ 
ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñ -                          -                  533,357                  533,357  
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ÏïÇíÝ»ñ              3,925,538                         -                             -                3,925,538 

´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ             10,252,523             1,523,453                    30,797             11,806,773  

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ          242,155,192           18,360,383                      8,883           260,524,458  
ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí              4,728,997                4,386,487                              -               9,115,484  
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí 

ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ              1,636,558                 378,286                              -               2,014,844  
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ              6,419,775            2,617                   35,455            6,457,847  

ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 
  

             7,358,039                         -                             -                7,358,039 
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ               1,255,591                132,081                    22,009               1,409,681  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ      309,641,743      38,478,514         1,444,865           349,565,122  

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ     

 Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ                 204,012                        -                            79                 204,091  

´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ              8,079,915             3,557,874                    28,984              11,666,773  
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ 

³í³Ý¹Ý»ñ          176,529,668           34,614,432               1,554,949         212,699,049  
êïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ             40,120,231  -  -              40,120,231  
²ÛÉ Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñ             61,151,532                         -                             -               61,151,532  
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ                 687,178            331,920                      4,429               1,023,527  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ      303,572,483      38,504,226         1,588,441     343,665,150  
¼áõï ¹ÇñùÁ         6,069,260          (25,712)         (143,576)        5,899,972  

²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ               (594,837)                        -                   479,245                (115,592) 

¼áõï ¹ÇñùÁª Ý»ñ³éÛ³É ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñ         5,474,423          (25,712)           335,669         5,784,380  

 
 
 
 ²ØÜ ¹áÉ³ñ ºíñá ²ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃ ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
(Ñ³½.¹ñ³Ù)     
²ÏïÇíÝ»ñ     
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 60,141,868 15,012,464 1,521,188 76,675,520 
Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ μ³ÝÏ³ÛÇÝ 

ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñ - -                77,973       77,973 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ÏïÇíÝ»ñ 3,333,610 − − 3,333,610 
´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ 

÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 3,184,243 63,443 16,550 3,264,236 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 228,788,428 12,485,159 − 241,273,587 
ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí 4,681,253 5,295,175 − 9,976,428 
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 ²ØÜ ¹áÉ³ñ ºíñá ²ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃ ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
(Ñ³½.¹ñ³Ù)     
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí 

ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 1,206,759 473,256 − 1,680,015 
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 5,277,664 12,878 11,584 5,302,126 
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 7,478,416 − − 7,478,416 
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 1,163,741 65,068 90,071 1,318,880 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 315,255,982 33,407,443 1,639,393 350,302,818 

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ     
 Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ 105,902 − − 105,902 
´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ 10,295,701 4,932,921 113,686 15,342,308 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ 

³í³Ý¹Ý»ñ 188,172,730 28,185,894 2,929,210 219,287,834 
êïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 39,721,324 − − 39,721,324 
²ÛÉ Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñ 69,615,481 − − 69,615,481 
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 701,156 306,350 55,264 1,062,770 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 308,612,294 33,425,165 3,098,160 345,135,619 

¼áõï ¹ÇñùÁ 6,643,688 (17,722) (1,458,767) 5,167,199 

²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ (2,321,837) − 1,490,584 (831,253) 

¼áõï ¹ÇñùÁª Ý»ñ³éÛ³É ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñ 4,321,851 (17,722) 31,817 4,335,946 
 
 
 

2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ 
³ñÅ¨áñáõÙÁ Ñ»ï¨Û³É ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ï³í»É³óÝ»ñ (ÏÝí³½»óÝ»ñ) ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉÁ ¨ ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ã³÷áí: ²Ûë 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ½áõï ÑÇÙáõÝùáíª ³é³Ýó Ñ³ñÏ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ ¨ 
ÑÇÙÝí³Í ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ´³ÝÏÁ 
¹Çï³ñÏáõÙ ¿ áñå»ë ÑÝ³ñ³íáñ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³ÝÏ³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ: ì»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ 
»ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ ÙÛáõë μáÉáñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, 
ÏÙÝ³Ý ³Ý÷á÷áË: 
 

2016Ã. 2015Ã. 

²ñÅ¨áñáõÙ Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù 
íÝ³ë 

Ñ³½. ¹ñ³Ù ²ñÅ¨áñáõÙ  

Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù 
íÝ³ë 

Ñ³½. ¹ñ³Ù

ÐÐ ¹ñ³ÙÁ ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ                 10.00% (547,442) 10.00%  (432,185)
ÐÐ ¹ñ³ÙÁ ºíñáÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ                 14.00% 3,600 14.00%  2,481
  
2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ 
³ñÅ»½ñÏáõÙÁ í»ñáÝßÛ³É ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÏáõÝ»Ý³ñ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ³éáõÙáí 
ÝáõÛÝª ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ï³é³Ï ³½¹»óáõÃÛáõÝ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ íñ³ª å³ÛÙ³Ýáí, áñ ÙÛáõë 
μáÉáñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ ÏÙÝ³Ý ³Ý÷á÷áË:   
 

(·) ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ 
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ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÝ³ë Ïñ»Éáõ éÇëÏÝ ¿, »ñμ ÷áË³éáõÝ Ï³Ù 
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÝ Ç íÇ×³ÏÇ ãÇ ÉÇÝáõÙ Ï³ï³ñ»É Çñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ´³ÝÏÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ: ´³ÝÏÁ Ùß³Ï»É ¿ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ (Ã»° 
×³Ý³ãí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ Ã»° ã×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ) Ï³é³í³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ý»ñ³éÛ³É åáñïý»ÉÇ 
Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ óáõóáõÙÝ»ñÁ ¨ ì³ñÏ³ÛÇÝ 
ÏáÙÇï»Ç áõ èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ëï»ÕÍáõÙÁ, áñáÝù ³ÏïÇíáñ»Ý í»ñ³ÑëÏáõÙ 
»Ý í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ: ´³ÝÏÇ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ 
Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:    
 
ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ª 
 
 í³ñÏ³ÛÇÝ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ¨ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ, 
 í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ (Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ¨ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ) í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý 

·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ, 
 ·ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ, 
 í³ñÏ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, 
 í³ñÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ í³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨ ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç 

ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ:   
 
Îáñåáñ³ïÇí í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÁ å³ïñ³ëïíáõÙ ¨ í»ñÉáõÍíáõÙ »Ý Îáñåáñ³ïÇí 
μ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: 
Îáñåáñ³ïÇí μ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñãáõÃÛáõÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ´³ÝÏÇ 
Ïáñåáñ³ïÇí í³ñÏ»ñÇ åáñïý»ÉÇ Ñ³Ù³ñ: ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í 
»Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ 
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý íñ³: ²ÛÝáõÑ»ï¨, í³ñÏ³ÛÇÝ ¹ÇÙáõÙÁ ¨ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ 
³ÝóÝáõÙ »Ý ³ÝÏ³Ë áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, áñÁ 
ï³ÉÇë ¿ »ñÏñáñ¹ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ՝ ëïáõ·»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ í³ñÏ³ÛÇÝ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: ì³ñÏ³ÛÇÝ ÏáÙÇï»Ý ëïáõ·áõÙ ¿ í³ñÏÇ ¹ÇÙáõÙÁ 
ì³ñÏ³íáñÙ³Ý μ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: Ü³Ëù³Ý í³ñÏ³ÛÇÝ 
ÏáÙÇï»Ç í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ, ³é³ÝÓÇÝ ·áñÍ³ñùÝ»ñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ý Ý³¨ 
Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý μ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó՝ Ï³Ëí³Í éÇëÏ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: 
´³ÝÏÁ ß³ñáõÝ³Ï³μ³ñ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ í³ñÏ»ñÇ íÇ×³ÏÁ ¨ Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ Çñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ç ³Ù»Ý³í»ñçÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 
í³ñÏ³éáõÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í Ï³Ù ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ³ÛÉ Ï»ñå Ó»éù μ»ñí³Í 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ í³ñÏÇ 
¹ÇÙáõÙÝ»ñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ý Ù³Ýñ³Í³Ë í³ñÏ³íáñÙ³Ý ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ 
ÏáÕÙÇó: 
 
´³óÇ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó, áÕç í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ 
¿ èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý μ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó՝ í³ñÏ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý 
éÇëÏ»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: 
 
´³ÝÏÇ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á áñå»ë Ï³ÝáÝ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ùÝ»ñáõÙ ¨ ã×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²ÏïÇíÝ»ñÇ 
¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ Ñ³ßí³ÝóáõÙÝ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ 
åáï»ÝóÇ³É í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý íñ³: 
 
êáíáñ³μ³ñ ·ñ³í ãÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Íáí 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ Ï³ï³ñ³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ¨ μ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ 
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÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñμ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ å³ÑíáõÙ »Ý 
áñå»ë Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÷áË³éáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ë: 
 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·ñ³íÇ ¨ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ 
Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 18-áõÙ: 
 
â×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ 
éÇëÏÇÝ »ÝÃ³Ï³ ÉÇÝ»Éáõ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 33-áõÙ: 
 

 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ÝóáõÙ 
 
êïáñ¨ μ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝùª  
 

 Ñ³ßí³ÝóíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ï³Ù 
 Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Çñ³í³μ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý ·ÉË³íáñ 

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ ÝÙ³Ý³ïÇå 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³é³ñÏ³ª ³ÝÏ³Ë ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, Ã» ³ñ¹Ûáù ³Û¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñÁ Ñ³ßí³ÝóíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, Ã» áã:  

 
 

ÜÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ³Í³ÝóÛ³É ùÉÇñÇÝ·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ,  Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
·ÉË³íáñ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÷áË³éáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ: ÜÙ³Ý³ïÇå 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ« í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ, Ñ³Ï³¹³ñÓ í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÷áË³éáõÃÛ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ: ²ÛÝåÇëÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý í³ñÏ»ñÁ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñÁ ã»Ý 
μ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñμ Ñ³ßí³ÝóíáõÙ 
»Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ: 
 
´³ÝÏÁ ëï³ÝáõÙ ¨ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ·ñ³í ßáõÏ³ÛáõÙ ßñç³Ý³éíáÕ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ï»ëùáí í³×³éùÇ ¨ 
Ñ»ï·ÝÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ, Ñ³Ï³¹³ñÓ í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ·Íáí:  
 
ÜÙ³Ý ·ñ³íÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáõÙ »Ý áÉáñïáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ëï³Ý¹³ñï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ 
áñå»ë ·ñ³í ëï³óí³Í/ïñ³Ù³¹ñí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ·ñ³í³¹ñí»É Ï³Ù í³×³éí»É ·áñÍ³ñùÇ 
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ  å»ïù ¿ í»ñ³¹³ñÓí»Ý ÙÇÝã¨ ·áñÍ³ñùÇ ³í³ñïÁ: ²Ûë 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇÝ Çñ³íáõÝù »Ý ï³ÉÇë Ý³¨ ¹³¹³ñ»óÝ»É 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍ³ñùÁª å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇ ÏáÕÙÇó ·ñ³í ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ³ÝÏ³ñáÕáõÃÛ³Ý 
å³ï×³ááí:       
 
ì»ñÁ Ýßí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ã»Ý μ³í³ñ³ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 
Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: ä³ï×³éÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³Ûë å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ï³ÉÇë »Ý ×³Ý³ãí³Í 
·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ñ³ßí³Ýó»Éáõ Çñ³íáõÝù, áñÝ Çñ³·áñÍ»ÉÇ ÙÇ³ÛÝ ´³ÝÏÇ Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÇ 
ÏáÕÙÇó å³ñï³Ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý« ³Ýí×³ñáõÝ³Ï ¹³éÝ³Éáõ Ï³Ù ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
´³óÇ ³Û¹, ´³ÝÏÁ ¨ í»ñçÇÝÇë å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ ãáõÝ»Ý Ñ³ßí³ñÏÁ ½áõï ÑÇÙáõÝùáí 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ï³Ù ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ÏïÇíÝ Çñ³óÝ»Éáõ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ: 
 
êïáñ¨ μ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³, Çñ³í³μ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í 
Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ:  

 
Ñ³½. ¹ñ³Ù      
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üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ/    

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ï»ë³ÏÝ»ñ  

Ö³Ý³ãí³Í 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ÏïÇíÇ/    
å³ñï³íá-

ñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ë³éÝ 

·áõÙ³ñ  

üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

Ñ³ßí³Ýóí³Í 
×³Ý³ãí³Í 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý     
³ÏïÇíÇ/ 

å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ 

üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ/    

å³ñï³íáñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõï 

·áõÙ³ñ 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ 
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 
ãÑ³ßí³Ýóí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñ 

 
üÇÝ. 

·áñÍÇùÝ»ñ  

àñå»ë     
·ñ³í 

ëï³óí³Í 
¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñ  

¼áõï 
·áõÙ³ñ 

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ              8,170,012 -                    8,170,012          ( 8,170,012) -  -
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ 

 
            8,170,012 -        8,170,012           ( 8,170,012) -  -

Ð»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 

 
       (12,529,492) -   (12,529,492)           12,529,492  -  -

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

 
      (12,529,492) - (12,529,492)          12,529,492  - -

 
êïáñ¨ μ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³, Çñ³í³μ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í 
Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ:  

 
 
 
 
Ñ³½. ¹ñ³Ù      

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ/    

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ï»ë³ÏÝ»ñ  

Ö³Ý³ãí³Í 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ÏïÇíÇ/    
å³ñï³íá-

ñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ë³éÝ 

·áõÙ³ñ  

üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

Ñ³ßí³Ýóí³Í 
×³Ý³ãí³Í 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý     
³ÏïÇíÇ/ 

å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ 

üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ/    

å³ñï³íáñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõï 

·áõÙ³ñ 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ 
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 
ãÑ³ßí³Ýóí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñ 

 
üÇÝ. 

·áñÍÇùÝ»ñ  

àñå»ë      
·ñ³í 

ëï³óí³Í 
¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñ  

¼áõï 
·áõÙ³ñ 

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ  5,980,477 -  5,980,477 (5,980,477) -   - 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ 

 
5,980,477 -  5,980,477 (5,980,477) -   - 

Ð»ï·ÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí 
í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 

 
(19,004,763) -  (19,004,763) 19,004,763 -  -

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

 
(19,004,763) -  (19,004,763) 19,004,763 -  -

      

 
ì»ñÁ Ýßí³Í ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ μ³ó³Ñ³Ûïí³Íª ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ ¨ ½áõï 
·áõÙ³ñÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ: 

 

 

(¹)  Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ 
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Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ ´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë, áñáÝù Ù³ñíáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³Ù Ù»Ï ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ÙÇçáóáí: ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨/Ï³Ù í»ñ³ÑëÏíáÕ 
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ¿³Ï³Ý ·áñÍáÝ: 
²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ³ÙμáÕç³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ 
ëáíáñ³Ï³Ý ã¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Çñ³Ï³Ý³óíáÕ 
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ï³ñ³μÝáõÛÃáõÃÛ³Ùμ ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ³ÝáñáßáõÃÛ³Ùμ: ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë μ³ñÓñ³óÝ»É ß³ÑáõÃ³μ»ñáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ Ù»Í³óÝ»É 
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ:    
 
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ ³å³Ñáí»É μáÉáñ 
³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáóÝ»ñÁ` ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ: ´³ÝÏÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ 
Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó: 
 

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ ³å³Ñáí»É μáÉáñ 
³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáóÝ»ñÁ` ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ: ´³ÝÏÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ 
Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ ²äÎÎ-Ç ÏáÕÙÇó: 

 
´³ÝÏÁ Ó·ïáõÙ ¿ ³ÏïÇíáñ»Ý å³Ñå³Ý»É ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÇ ï³ñμ»ñ³Ïí³Í ¨ Ï³ÛáõÝ 
Ï³éáõóí³ÍùÁ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ÛÉ μ³ÝÏ»ñÇó ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
ëï³óí³Í »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï áõ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï í³ñÏ»ñÁ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ¨ 
³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñÁ: ÆÝãå»ë Ý³¨ ´³ÝÏÁ Ó·ïáõÙ ¿ ³å³Ñáí»É μ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
μ³½Ù³½³Ý»óí³Í åáñïý»Éª Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ ³ñ³· áõ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùμ 
μ³í³ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  
 

Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ª 
 

 ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ Áëï ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ¨ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ, ³Ûë Ñáëù»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³Ñ³ÝçíáÕ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¹Çï³ñÏáõÙ,  

 ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÇ μ³½Ù³½³Ý»óí³Í Ï³éáõóí³ÍùÇ å³Ñå³ÝáõÙ,  
 å³ñïù»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ¨ Ï³éáõóí³ÍùÇ Ï³é³í³ñáõÙ,  
 å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ í³ñáõÙ, 
 μ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ å³Ñå³ÝáõÙ, áñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùμ 

Çñ³óÝ»É áñå»ë ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñÑáëùÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý Ï³Ù 
Ýí³½Ù³Ý ¹»åùáõÙ,  

 Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ, 
 ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ»ï Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏáõÙ: 
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²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý μ³ÅÇÝÁ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇó ëï³ÝáõÙ ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ áõ ³å³·³ÛáõÙ 
åÉ³Ý³íáñíáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ 
Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É: ²ÛÝáõÑ»ï¨, ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý μ³ÅÇÝÁ Ó¨³íáñáõÙ ¿ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý åáñïý»É, áñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ μ³ÕÏ³ó³Í ¿ ³é¨ïñ³ÛÇÝ 
Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Çñ³óí»ÉÇ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇó, μ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñÇó ¨ ³ÛÉ ÙÇçμ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇó՝ Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ³å³Ñáí»É 
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý μ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³Ï ´³ÝÏáõÙ: 

²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý μ³ÅÇÝÁ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ 
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¹ÇñùÁ ûñ³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ï³ÝáÝ³íáñ «ëÃñ»ë-
Ã»ëÃ»ñ» Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ·Íáí՝ ßáõÏ³ÛÇ ëáíáñ³Ï³Ý ¨ ³í»ÉÇ ËÇëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ 
»ÝÃ³¹ñáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ùμ: êáíáñ³Ï³Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ´³ÝÏÇ 
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¹ÇñùÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ý»ñ³éáÕ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý í»ñ³¹³ë Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ß³μ³Ã³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí: ´³ÝÏÇ 
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÁ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ ²äÎÎ-Ý, ÇëÏ 
²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý μ³ÅÇÝÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù: 
 
ì»ñáÝßÛ³É ¨ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇó Ý»ñ·ñ³íí³Í 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù»ç Ý»ñ³éí³Í »Ý ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó Ý»ñ¹ñí³Í Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ 
³í³Ý¹Ý»ñÁ: ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇù Ï³ñáÕ »Ý ó³ÝÏ³ó³Í 
å³ÑÇ »ï å³Ñ³Ýç»É Çñ»Ýó Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÁ: ²Ûë ³í³Ý¹Ý»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý 
Áëï å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ: 
 
êïáñ¨ μ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ Áëï Ù³ñÙ³Ý 
³ÏÝÏ³ÉíáÕ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ:  
 
 

հազ. դրամ 
Ցպահանջ և 
մինչև 1 ամիս 1- ից 3 ամիս 3- ից 12 ամիս 1-ից 5 տարի 

Ավելի քան   
5 տարի Անժամկետ 

 
Ժամկետանց

 
Ընդամենը 

Ակտիվներ  
Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ 111,746,087 -  -  -  -  -  -  111,746,087

Թանկարժեք մետաղների 
բանկային ստանդարտացված 
ձուլակտորներ - - - - - 533,357 - 533,357

Շահույթի կամ վնասի միջոցով 
իրական արժեքով չափվող        
ֆինանսական գործիքներ 68,940 - -       493,450  - - 562,390

Վաճառքի համար մատչելի 
ֆինանսական ակտիվներ 675,998                   -   1,248,006 9,981,083 3,097,625 106,459 -  15,109,171

Բանկերին տրված վարկեր և 
փոխատվություններ 8,752,086       963,086                    -                     -                  -   1,274,183  10,989,355

Հակադարձ հետգնման 
պայմանագրերի գծով 
ստացվելիք գումարներ 8,170,012 – – – – – – 8,170,012

Հաճախորդներին տրված 
վարկեր 15,917,722 15,515,343 53,795,759 177,408,095 57,361,19 - 10,474,489 330,472,608

Պահանջներ ակրեդիտիվների 
գծով 954,176 1,722,735 2,910,848 3,527,726  -    -   -  9,115,485

Ֆինանսական 
վարձակալության գծով 
ստացվելիք գումարներ 65,537 88,672 481,269 1,269,898 510,056                -   -   2,415,432

Ֆակտորինգի գծով ստացվելիք 
գումարներ 3,064,035 3,528,800 125,482 -   -                  -   -   6,718,317

Մինչև մարման ժամկետը 
պահվող ներդրումներ     1,440,360      425,521      2,717,200   13,371,823      142,123  -  -  18,097,027

Հիմնական միջոցներ և ոչ 
նյութական ակտիվներ - - - - - 3,199,091 - 3,199,091
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հազ. դրամ 
Ցպահանջ և 
մինչև 1 ամիս 1- ից 3 ամիս 3- ից 12 ամիս 1-ից 5 տարի 

Ավելի քան   
5 տարի Անժամկետ 

 
Ժամկետանց

 
Ընդամենը 

Ընթացկ հարկային ակտիվ - - 2,012,095 - - - - 2,012,095
Այլ ակտիվներ 879,581 126,151 1,670,416   344,577 - 3,020,725

Ընդամենը ակտիվներ 
151,734,535 22,370,308 64,961,075 205,558,625 61,604,453 5,457,667 10,474,489 522,161,152

Պարտավորություններ         
Իրական արժեքով՝ շահույթի 
կամ վնասի միջոցով չափվող 
ֆինանսական գործիքներ 

24,07 - - 271,622  - - 295,701 

Հետգնման պայմանագրերի 
գծով վճարվելիք գումարներ 12,529,49  -                  -   -  -   -    -   12,529,492

Բանկերի ավանդներ և 
մնացորդներ 6,092,15   1,638,653       2,890,263 10,342,420 2,255,583   -                       -    23,219,074 

Հաճախորդների ընթացիկ 
հաշիվներ և ավանդներ 113,637,55 21,680,963  112,219,824 45,393,343 91,555   -           -    293,023,237 

 ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñ   16,799,945   16,799,945 

Ստորադաս փոխառություններ       983,37      362,476                -   15,131,466  23,642,915 - - 40,120,231 
Այլ ներգրավված միջոցներ     3,725,65 2,407,078  21,050,762 41,785,435 3,691,508   -             -    72,660,436 
Հետաձգված հարկային 
պարտավորություններ                           -  1,137,260 - -   -                  -   1,137,260 

Այլ պարտավորություններ 793,93       280,005  1,037,902 - -   -                  -   2,111,843 
Ընդամենը 
պարտավորություններ  137,786,241  26,369,175  138,336,011 129,724,231 29,681,561                    -                  -    461,897,219 

Զուտ դիրքը 

 
 

 13,788,102 

 

(3,977,039) (73,342,906) 75,924,624 31,938,996 5,457,667 10,474,489 60,263,933 
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êïáñ¨ μ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ 
Áëï ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Ù³ñÙ³Ý ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ:  

հազ. դրամ 

Ցպահանջ և 
մինչև 1 
ամիս 1- ից 3 ամիս 3- ից 12 ամիս 1-ից 5 տարի

Ավելի քան    
5 տարի Անժամկետ 

 
Ժամկետանց

 
Ընդամենը 

Ակտիվներ  
Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ 142,713,317 − − − − − − 142,713,317 

 Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí՝ ß³ÑáõÛÃÇ 
Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ − − − 465,303 − − − 465,303 

Վաճառքի համար մատչելի 
ֆինանսական ակտիվներ − 34,243 1,389,309 6,617,748 2,130,843 106,458 − 10,278,601 

Բանկերին տրված վարկեր և 
փոխատվություններ 5,748,086 1,237,521 − − − 1,187,068 − 8,172,675 

Հակադարձ հետգնման 
պայմանագրերի գծով 
ստացվելիք գումարներ 5,980,477 – – − − − − 5,980,477 

Հաճախորդներին տրված 
վարկեր 14,461,769 14,129,803 51,930,687 174,147,478 38,439,191 − 12,504,788 305,613,716 

Ակրեդիտիվների գծով 
ստացվելիք գումարներ 1,095,892 308,379 3,338,419 3,987,315 − − − 8,730,005 

Ֆինանսական 
վարձակալության գծով 
ստացվելիք գումարներ 87,382 165,582 446,069 1,366,503 33,928 − − 2,099,464 

Ֆակտորինգի գծով ստացվելիք 
գումարներ 2,919,226 1,781,796 746,932 − − − − 5,447,954 

Մինչև մարման ժամկետը 
պահվող ներդրումներ 1,274,824 288,860 6,490,709 10,877,982 638,330 − − 19,570,705 

Հիմնական միջոցներ և ոչ 
նյութական ակտիվներ − − − − − 3,195,703 − 3,195,703 

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ − − 1,090,585 − − − − 1,090,585 
Այլ ակտիվներ 892,907 93,568 1,101,311 −  427,397 − 2,515,183 

Ընդամենը ակտիվներ 175,173,880 18,039,752 66,534,021 197,462,329 41,242,292 4,916,626 12,504,788 515,873,688 
Պարտավորություններ         
Իրական արժեքով՝ շահույթի 
կամ վնասի միջոցով չափվող 
ֆինանսական գործիքներ 3,904 58,674 30,542 489,440  − − 582,560 

Հետգնման պայմանագրերի 
գծով վճարվելիք գումարներ 19,004,763 − − − − − − 19,004,763 

Բանկերի ավանդներ և 
մնացորդներ 1,825,832 4,120,912 4,811,630 8,262,368 2,193,789 − − 21,214,531 

Հաճախորդների ընթացիկ 
հաշիվներ և ավանդներ 117,925,467 36,185,264 88,153,500 51,657,299 90,610 − − 294,012,140 

Ստորադաս փոխառություններ 22,448 357,282 − 9,595,511 29,746,083 − − 39,721,324 
Այլ ներգրավված միջոցներ 7,516,525 2,734,291 11,753,769 50,675,377 5,703,899 − − 78,383,861 
Հետաձգված հարկային 
պարտավորություններ − − 479,244 − − − − 479,244 

Այլ պարտավորություններ 767,914 67,876 2,322,313 − − − − 3,158,103 
Ընդամենը 
պարտավորություններ  147,066,853 43,524,299 107,550,998 120,679,995 37,734,381 − − 456,556,526 

Զուտ դիրքը 28,107,027 (25,484,547) (41,016,977) 76,782,334 3,507,911 4,916,626 12,504,788 59,317,162 

Îáõï³Ï³ÛÇÝ ½áõï ¹ÇñùÁ 28,107,027 2,622,480 (38,394,497) 38,387,837 41,895,748    
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Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ óå³Ñ³Ýç å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ ¿: ²Ûë Ýå³ï³Ïáí Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, Ýáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñÁ, ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý, ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó 
ÃáÕ³ñÏí³Í å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ¨ ³ÛÉ Ïáñåáñ³ïÇí å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ,  
áñáÝó Ñ³Ù³ñ ·áñÍáõÙ ¿ ³ÏïÇí ¨ Çñ³óí»ÉÇ ßáõÏ³, áñáÝù ·ñ³í³¹ñí³Í ã»Ý Ï³Ù áñáÝó 
û·ï³·áñÍáõÙÝ ³ÛÉ Ï»ñå ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ã¿: òå³Ñ³Ýç å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ý»ñ³éáõÙ »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñÁ ¨ óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
Áëï å³Ñ³ÝçÇ Ù³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 
Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ óå³Ñ³Ýç å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ:   
 

 
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

²é 30 ÑáõÝÇëÇ  (³áõ¹Çï ã³Ýó³Í) 156%   177%
ØÇçÇÝÁ ÑáõÝÇëÇ Ñ³Ù³ñ (³áõ¹Çï ã³Ýó³Í) 151%  151%
 

ì»ñÁ Ýßí³Í Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ý³¨ ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³ã³÷Ç Ñ»ï Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ (áã 
å³Ï³ë ù³Ý 60%): 
 

 

32. Î³åÇï³ÉÇ Ï³é³í³ñáõÙ 
 

´³ÝÏÇ Ï³åÇï³ÉÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ »Ý Ñ³Ùá½í»É ´³ÝÏÇ` 
Ï³åÇï³ÉÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ³ñï³ùÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨, áñ ´³ÝÏÁ 
å³Ñå³ÝáõÙ ¿ μ³ñÓñ í³ñÏ³ÛÇÝ í³ñÏ³ÝÇß áõ Ï³åÇï³ÉÇ É³í óáõó³ÝÇßÝ»ñ` 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ ³ç³Ïó»Éáõ ¨ μ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ³é³í»É³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ: 

´³ÝÏÁ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ Çñ Ï³åÇï³ÉÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ×ß·ñïáõÙÝ»ñ 
ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý éÇëÏ³ÛÇÝ μÝáõÛÃÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: Î³åÇï³ÉÁ å³Ñå³Ý»Éáõ Ï³Ù ¹ñ³ Ù»ç ×ß·ñïáõÙÝ»ñ ÙïóÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ×ß·ñï»É μ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ í×³ñí»ÉÇù ß³Ñ³μ³ÅÇÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ, 
í»ñ³¹³ñÓÝ»É Ï³åÇï³ÉÁ μ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ Ï³Ù ÃáÕ³ñÏ»É ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ: Ü³ËÏÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ 
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùμ áã ÙÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ãÇ »Õ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÙ, ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñáõÙ: 

´³ÝÏÇ Ï³åÇï³ÉÇ ã³÷Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¨ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó: 

 

´³ÝÏÁ áñå»ë Ï³åÇï³É ×³Ý³ãáõÙ ¿ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ μ³ÝÏ»ñÇ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñ 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ: ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³åÇï³ÉÇ Ý»ñÏ³ÛÇë 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, áñáÝù ÑÇÙÝí³Í »Ý ´³½»ÉÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ 
íñ³, μ³ÝÏ»ñÁ å»ïù ¿ ³å³Ñáí»Ý, áñå»ë½Ç Ï³åÇï³ÉÇ ¨ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ (§Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇß¦) μ³ñÓñ ÉÇÝÇ 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó: 2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 12%: 2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¨ 
2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ´³ÝÏÇ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ:  
 
êïáñ¨ μ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ÐÐ Î´-Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 
Ñ³ßí³ñÏí³Í Ï³åÇï³ÉÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ 2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¨ 2015Ã. 
¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ:   
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2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

 ²áõ¹Çï ã³Ýó³Í  ²áõ¹Çï ã³Ýó³Í

ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É   
´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É 32,087,360   32,087,360 
¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï 7,755,180   7,755,179 
¶ÉË³íáñ å³Ñáõëï 4,249,146  4,127,146 
âμ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ 10,645,916 11,842,250 
Üí³½»óáõÙÝ»ñ (2,306,449)  (1,806,935) 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É 52,431,153  54,005,000 
    

 ²áõ¹Çï ã³Ýó³Í  ²áõ¹Çï ã³Ýó³Í

Èñ³óáõóÇã Ï³åÇï³É    
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï 236,587  (251,309)
êïáñ³¹³ëí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ (áã ³í»É, ù³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
Ï³åÇï³ÉÇ 50%-Á)                 25,978,990  27,253,810

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Éñ³óáõóÇã Ï³åÇï³É                 26,215,577  27,002,501

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³É 78,646,730  81,007,502

   
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ 473,854,090  398,811,974

  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ    ïáÏáë³ÛÇÝ 
Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ                                                                       
(ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ)   16.6%  20.2%

 
èÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý éÇëÏ»ñÇ ÏßéÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ 
ÙÇçáóáí, áñáÝù ¹³ë³Ï³ñ·í³Í »Ý Áëï μÝáõÛÃÇ ¨ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÏïÇíÇ 
áõ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇ Ñ»ï Ï³åí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ éÇëÏ»ñÇ 
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ó³ÝÏ³ó³Í ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ·ñ³í Ï³Ù »ñ³ßËÇù:     
ÜÙ³Ý³ïÇå Ùáï»óáõÙ ¿ ÏÇñ³éíáõÙ ã×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª áñáß³ÏÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñáíª ÑÝ³ñ³íáñ íÝ³ëÇ ³é³í»É 
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý μÝáõÛÃÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 
 

33. ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 
´³ÝÏÝ áõÝÇ í³ñÏ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¸ñ³Ýù Çñ»ÝóÇó 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Ñ³ëï³ïí³Í í³ñÏ»ñÇ, í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ¨ ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñÇ 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 

´³ÝÏÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ` Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ »ñ³ßË³íáñ»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí: ²Ûë å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÝ áõÝ»Ý ýÇùëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñ՝ ëáíáñ³μ³ñ ÙÇÝã¨ ÑÇÝ· 
ï³ñÇ: ´³ÝÏÁ Ý³¨ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ »ñ³ßËÇùÝ»ñ` ·áñÍ»Éáí áñå»ë ·áñÍ³Ï³É ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ 
÷áË³éáõÃÛ³Ý ¨ í³ñÏ³íáñÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñáõÙ: 

 

ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ´³ÝÏÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÝáõÛÝ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ, áñáÝù ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ í³ñÏ»ñ 
ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇë: 
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êïáñ¨ μ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ·áõÙ³ñÝ»ñÝ Áëï ¹³ë»ñÇ: ²ÕÛáõë³ÏáõÙ ³ñï³óáÉí³Í 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ý, áñ ·áõÙ³ñÝ»ñÝ ³ÙμáÕçáíÇÝ 
ïñ³Ù³¹ñí³Í »Ý: ²ÕÛáõë³ÏáõÙ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ³ñï³óáÉí³Í 
·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ³é³í»É³·áõÛÝ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý íÝ³ëÁ, áñÁ Ï·ñ³ÝóíÇ 
Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ, »Ã» å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáí 
ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

 
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ·áõÙ³ñ   

ºñ³ßËÇùÝ»ñ  10,709,197   11,611,167  

²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ 204,790  3,045,891

ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 7,294,588  6,787,810
ì³ñÏ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 5,189,676  5,459,585
âû·ï³·áñÍí³Í ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñ 3,020,126  5,355,413

 26,418,377  32,259,866

 
ì»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñÙ³Ý 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³¹Çñ ã¿, áñ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Íáí ³å³·³ å³Ñ³ÝçÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ ³Ûë í³ñÏ³íáñÙ³Ý 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÅÁ ÏáñóÝ»É Ï³Ù ¹³¹³ñ»É ·áñÍ»É ÙÇÝã¨ 
í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ:   
 
  
 
 

34. ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 
 

(³) ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ, áñï»Õ ´³ÝÏÁ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë í³ñÓ³Ï³É 
 

2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ãË½íáÕ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí í×³ñÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý` 

 
2016Ã. 

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

ØÇÝã¨ Ù»Ï ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí                  1,962,382   1,809,340
Ø»ÏÇó ÑÇÝ· ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí                  8,108,517   9,727,656
²í»ÉÇ ù³Ý ÑÇÝ· ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí                   7,652,962  6,709,069
                 17,723,862  18,246,065

 
´³ÝÏÁ í³ñÓ³Ï³ÉáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù ï³ñ³ÍùÝ»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí: ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ëÏ½μÝ³Ï³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ëáíáñ³μ³ñ 
Ï³½ÙáõÙ ¿ ÑÇÝ·Çó ï³ë ï³ñÇ` ³Û¹ Å³ÙÏ»ïÇó Ñ»ïá í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ 
Ýáñ³óÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùμ: ì³ñÓ³í×³ñÝ»ñÁ ëáíáñ³μ³ñ μ³ñÓñ³óíáõÙ »Ý ï³ñ»Ï³Ý 
Ïïñí³Íùáí` ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¹ñáõÛùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-
Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙÇ Ñ³Ý¹»å 
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ, áñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 15,086,121 Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù ¨ »ÝÃ³Ï³ ã¿ ã»Õ³ñÏÙ³Ý 
(2015Ã.` 15,309,875 Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù): 
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35. ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¹»åù»ñ 
 

(³) ²å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ 
 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ 
¿, ¨ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ß³ï ï»ë³ÏÝ»ñ, áñáÝù É³ÛÝáñ»Ý ï³ñ³Íí³Í »Ý ÙÛáõë 
»ñÏñÝ»ñáõÙ, ¹»é ã»Ý ÏÇñ³éíáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: ´³ÝÏÝ ³å³Ñáí³·ñí³Í ¿ ÙÇÝã¨ 6,521,734 
Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÇ ã³÷áíª ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï»ë³ÏÇ Ñ³Ù³ñ: 
²å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ Í³ÍÏáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ß»Ýù»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ÁÝ¹Ñ³ïÙ³Ý ¨ ·áõÛùÇÝ ³éÝãíáÕ »ññáñ¹ ÏáÕÙ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É ´³ÝÏÇ ·áõÛùÇ Ï³Ù ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í 
å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇó: 
 

(μ) ¸³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñ 
 
´Ý³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹»ë ·³É áñå»ë ¹³ï³Ï³Ý 
í³ñáõÛÃÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ûó»ñÇ ÏáÕÙ: Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ÝÙ³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ Ï³Ù 
Ñ³Ûó»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³óáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »Ã» ³Û¹åÇëÇù ÉÇÝ»Ý, ½·³ÉÇ 
μ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ã»Ý áõÝ»Ý³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ï³Ù ³å³·³ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³:  
 

(·) Ð³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ Ýáñ ¿ ¨ μÝáñáßíáõÙ ¿ 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, å³ßïáÝ³Ï³Ý å³ñ½³μ³ÝáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹³ï³í×ÇéÝ»ñÇ  Ñ³×³Ë³ÏÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝù Ñ³×³Ë Ñëï³Ï ã»Ý, Ñ³Ï³ë³Ï³Ý »Ý ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý 
å³ñ½³μ³ÝáõÙÝ»ñ ï³ñμ»ñ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: Ð³ñÏ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý 
ëïáõ·Ù³Ý ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝù Çñ³í³ëáõ »Ý 
ÏÇñ³é»É ËÇëï ïáõÛÅ»ñ, ïáõ·³ÝùÝ»ñ ¨ ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñ: Ð³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý 
Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ Çñ³í³ëáõ ã»Ý ë³ÑÙ³Ý»É Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí 
Éñ³óáõóÇã å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ïáõÛÅ»ñ Ï³Ù ïáõ·³ÝùÝ»ñ, »Ã» Ë³ËïÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇó 
³Ýó»É ¿ »ñ»ù ï³ñÇ:    
 
²Ûë ÷³ëï»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùμ ¿³Ï³Ý 
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ ³é³ç³óÝ»É: ´³ÝÏÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýáñ»Ý ¿ ·Ý³Ñ³ï»É Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ð³Û³ëï³ÝÇ  
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Çñ Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, å³ßïáÝ³Ï³Ý 
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹³ï³í×ÇéÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É ³ÛÉ Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¨ 
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ íñ³, »Ã» 
Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Ñ³çáÕíÇ ·áñÍ³¹ñ»É Çñ»Ýó Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:   
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36. ¶áñÍ³ñùÝ»ñ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï 
 

(³) ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ 
 

´³ÝÏÇ Ù³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ¿« ²Ù»ñÇ³ ¶ñáõå (êÇ-àõ³Û) ÈÇÙÇÃÇ¹»-Á, áñÇÝ 
å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ μ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 79.3% -Á:  

´³ÝÏÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Ù³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ¿ §²ñ ø»Û ìÇ ¾ý¦ ÁÝï³Ý»Ï³Ý 
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ, áñÇ í»ñ³ÑëÏáÕ ³ÝÓÁ èáõμ»Ý ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÝ ¿, ÇëÏ í»ñçÝ³Ï³Ý 
ß³Ñ³éáõÝ»ñÁ` Ýñ³ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ:  

Ø³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 
(μ) ¶áñÍ³ñùÝ»ñ îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï  

 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ·Íáí Í³Ëë»ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁ:  

 

 
2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

²ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñ 1,698,268 1,110,026

 
²Ûë ·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ 
³ÝÏ³ÝËÇÏ Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÁ: 
 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï 
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ ÙÇçÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ 2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¨ 2015Ã. 
¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ: 
 
 

2016Ã.
 Ñ³½. ¹ñ³Ù 

ØÇçÇÝ 
ïáÏáë³¹ñáõÛù, % 

2015Ã. 
 Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
ïáÏáë³¹ñáõÛù, 

% 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ 
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ      

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ  805,167 6.49% 957,650  6.4% 
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 2,718                       -   1,771  0.0% 
êï³óí³Í ³í³Ý¹Ý»ñ 805,198 6.83% 1,139,953  6.8% 
ºñ³ßËÇùÝ»ñ 33,368 0% 33,863  0.0% 
 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï 
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ Ï³½ÙáõÙ ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ 2016Ã. ¨ 
2015Ã. Ñ³Ù³ñ:  
 
 2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù  
2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë    

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï 31,720  19,873

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë                      (30,073)  (29,348)
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(·)    ¶áñÍ³ñùÝ»ñ ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï 
 

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ 2016Ã.  ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 2016Ã. ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù 
íÝ³ëáõÙ ³Û¹ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: 
 

 
Ø³Ûñ              

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ  

Üß³Ý³Ï³ÉÇց 
Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùμ 

μ³ÅÝ»ï»ñ 
  

Ø³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
³ÛÉ ¹áõëïñ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ  ²ÛÉ   

 Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
ïáÏáë

³¹ñ.  
%  Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
ïáÏáë

³¹ñ.  
%  Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
ïáÏáë³

¹ñ.  %  Ñ³½. ¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
ïáÏáë

³¹ñ.  
%  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
Ñ³½. ¹ñ³Ù 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ                  
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ                  

²ÎîÆìÜºð                  

Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ -  -  -  -  -  -  66,597  -  

 
66,597 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ -   -  675,998  12.0% -  -   -  675,998 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ -  -   -  -  -  34,547,588  12.8%  34,547,588 

ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ -  -  1,050,731  12.0% -  -  -  -  1,050,731 

                  

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð                  
Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ  
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ -  -  -  -  -  -  67,612  -  67,612
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ 
Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ                  
 -  ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ 

óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñ 648,853 0.00% 35,544 0% 793,524 0.00%  6,499,572  0% 7,977,493
 - Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ 1,911,573 2.60%  - 1,063,634 2.97%  29,564,728  12.9% 32,539,935
êïáñ³¹³ë ÷áË³éáõÃÛáõÝ - - - - - - 5,830,646 6.0% 5,830,646
²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝ - - 10,717,484 11.5% - - - - 10,717,484
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ - - 4,763 0.00% - - - 4,763
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ                 
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ 
ã×³Ý³ãí³Í ÙÇ³íáñÝ»ñ                  

êï³óí³Í »ñ³ßËÇùÝ»ñ -  -  4,382,075  -  -  -  -  -  4,382,075 

îñí³Í »ñ³ßËÇùÝ»ñ  -  -  -  -  -  -  18,566  -  18,566
Þ³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)                  

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï - -    -                     -   - 2,036,802  -  2,036,802

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë (20,646) -  (683,275)  -  (30,246)  - (1,952,703)  -  (2,686,871)
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êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùμ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 2015Ã. ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³Û¹ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí 
³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: 

 

Մայր 
կազմակերպութ- 

յուն

Նշանակալի 
ազդեցություն 

ունեցող 
բաժնետեր

Մայր 
կազմակերպութ-

յան դուստր 
կազմակերպութ-

յուններ

Ընդհանուր 
հսկողության տակ 

գտնվող 
ընկերություններ և 
այլ կապակցված 

կողմեր

 հազ. դրամ

Միջին 
տոկոսա-
դրույք, % հազ. դրամ

Միջին 
տոկոսա-
դրույք, % հազ. դրամ

Միջին 
տոկոսա-
դրույք, % հազ. դրամ 

Միջին 
տոկոսա-
դրույք, %

Ընդամենը
հազ. դրամ

Ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվություն     

  
   

Ակտիվներ          
Իրական արժեքով`շահույթի 
կամ վնասի միջոցով չափվող 
ֆինանսական գործիքներ − − − − − − 465,960 − 465,960

Վաճառքի համար մատչելի 
ֆինանսական ակտիվներ − − 678,138 12.0% − − − − 678,138

Հաճախորդներին տրված 
վարկեր − − − − − − 27,776,910 14.0% 27,776,910 

Մինչև մարման ժամկետը 
պահվող ներդրումներ  − − 1,051,056 12.0% − − − − 1,051,056 

           
Պարտավորություններ          
Իրական արժեքով`  շահույթի 
կամ վնասի միջոցով չափվող 
ֆինանսական գործիքներ −  −    473,034  473,034 

Հաճախորդների ընթացիկ 
հաշիվներ և ավանդներ          
- Ընթացիկ հաշիվներ և 
ցպահանջ ավանդներ 2,020,704 0.0% 1,444 0.0% 84,166 0.0% 3,667,836 0.0% 5,774,150

- Ժամկետային ավանդներ − − − − 2,916,150 3.5% 28,580,396 12.8% 31,496,546 
Ստորադաս 
փոխառություններ − − − − − − 5,932,070 6.0% 5,932,070

Այլ պարտավորություններ − − 9,796,186 13.2% − − − − 9,796,186 
    
Ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունում 
չճանաչված միավորներ     

  

   
Կապակցված կողմերից 
ստացված երաշխիքներ − − 8,740,522 − − − − 0.0% 8,740,522

Տրված երաշխիքներ − − − − − − 18,504 0.0% 18,504 
Չօգտագործված վարկային 
գծեր   967,500    −  967,500

           
Շահույթ (վնաս)          
Տոկոսային եկամուտ − − − −          -  − 57,291 − 57,291 

Տոկոսային ծախս − − - − (15,207) − 
        

(187,878) − (203,085) 
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37. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ. 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù ¨ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý 
¹³ë³Ï³ñ·áõÙ 

 

(³) Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ ¨ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù 
 
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ³Ûë ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ³ÛÝ Ùáï³íáñ ·ÇÝÁ, áñÁ 
ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ ëáíáñ³Ï³Ý ·áñÍ³ñùáõÙ Ïëï³óí»ñ ³ÏïÇíÇ í³×³éùÇó 
Ï³Ù Ïí×³ñí»ñ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý ¹ÇÙ³ó ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùμ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÏáÕÙÝ³Ï³É 
¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ãå»ïù ¿ ¹ÇïíÇ áñå»ë Çñ³óÙ³Ý ·ÇÝª ³ÝÙÇç³å»ë 
³ÏïÇíÝ»ñÇ í³×³éùÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: 
 
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ½áõï Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
½»Õãí³Í Ñáëù»ñÇ Ùá¹»ÉÝ»ñÁ, Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÁ ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝó 
Ñ³Ù³ñ ³éÏ³ »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñ ¨ ³ÛÉ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñ: 
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñáõÙ û·ï³·áñÍíáÕ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý 
áã éÇëÏ³ÛÇÝ ¨ μ³½Çë³ÛÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñ, í³ñÏ³ÛÇÝ ë÷ñ»¹»ñ ¨ ³ÛÉ óáõó³ÝÇßÝ»ñ, 
áñáÝù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ½»Õã³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÝ»ñÇ, å³ñï³ïáÙë»ñÇ ·Ý»ñÇ, ³ñï³ñÅáõÛÃÇ 
÷áË³ñÅ»ùÇ, å³ñï³ïáÙë»ñÇ ÇÝ¹»ùëÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ ã³÷Ù³Ý Ù»ç: ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ 
Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñ³ëÝ»É Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ 
·ÇÝÁ ³ñï³óáÉáÕ ³ÛÝ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ áñáßÙ³ÝÁ, áñÁ Ïáñáßí»ñ ³ÝÏ³Ë ·áñÍáÕ ßáõÏ³ÛÇ 
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: 
 

²í»ÉÇ ï³ñ³Íí³Í ¨ å³ñ½ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë, ûñÇÝ³Ï` ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¨ 
³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ëíáå»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÁ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ 
É³ÛÝáñ»Ý ×³Ý³ãí³Í ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñ, áñáÝù û·ï³·áñÍáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ 
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ¨ ã»Ý å³Ñ³ÝçáõÙ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý É³ÛÝ 
¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ: ¸Çï³ñÏ»ÉÇ ·Ý»ñÝ áõ Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
ëáíáñ³μ³ñ Ñ³ë³Ý»ÉÇ »Ý óáõó³Ïí³Í å³ñï³ïáÙë»ñÇ ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ, μáñë³Ý»ñáõÙ 
ßñç³Ý³éíáÕ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáå»ñÁ:  

 
´áÉáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ 
í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ã·Ý³ÝßíáÕ μ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ¨ Ý»ñù¨Ç ³ÕÛáõë³ÏáõÙ 
μ³ó³Ñ³Ûïí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ, Ùáï³íáñ³å»ë Ñ³í³ë³ñ »Ý ¹ñ³Ýó 
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ: 2016Ã.-Ç ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ 106,458 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2015 
¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ 106,458 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáí í³×³éùÇ 
Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ã·Ý³ÝßíáÕ μ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ãÇ Ï³ñáÕ áñáßí»É:  
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(բ) Իրական արժեքի հիերարխիա 
 
´³ÝÏÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ μ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ¨ 
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ÑÇ»ñ³ñËÇÏ Ï³éáõóí³ÍùÁ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ 
ã³÷áõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍí³Í »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ 
Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝÁ: 

• 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï. ³ÏïÇí ßáõÏ³Ý»ñáõÙ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³ÝßáõÙÝ»ñ (ã×ß·ñïí³Í): 

• 2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï. 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ Ý»ñ³éí³Í ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÇó ï³ñμ»ñ 
»É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ, áñáÝù ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »Ý áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý (³ÛëÇÝùÝª áñå»ë ·Ý»ñ) 
Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý (³ÛëÇÝùÝª ·Ý»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ëï³óíáÕ): ²Ûë Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ 
Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝó ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éí»É ¿ Ñ»ï¨Û³ÉÁª 
·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÁ ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ, ·Ý³ÝßíáÕ 
·Ý»ñÁ ÝáõÛÝ Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí ãÑ³Ù³ñíáÕ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ, 
Ï³Ù ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ÛÉ Ù»Ãá¹, áñï»Õ μáÉáñ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÝ 
áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇó: 

• 3-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï. áã ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ:  ²Ûë Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ý»ñ³éáõÙ 
¿ μáÉáñ ³ÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ íñ³ 
ãÑÇÙÝí³Í »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí, ÇëÏ áã ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ 
ïíÛ³ÉÝ»ñÝ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ·áñÍÇùÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý íñ³: ²Ûë ¹³ë³Ï³ñ·Á 
Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, áñáÝó ·Íáí å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ 
¹Çï³ñÏ»ÉÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñ Ï³Ù »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñª ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÙÇç¨ 
ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

 
êïáñ¨ μ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2016Ã.-Ç ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ 
ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ïïñí³Íùáí: ¶áõÙ³ñÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³: 
  
(Ñ³½. ¹ñ³Ù) 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï 2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ    
- ²Í³ÝóÛ³É ³ÏïÇíÝ»ñ –       562,390                562,390 
- ²Í³ÝóÛ³É å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ –        ( 295,701)        (295,701) 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ    
- ä³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ – 15,002,713 15,002,713 

 – 15,269,402 15,269,402 
 

êïáñ¨ μ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2015Ã.-Ç ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ 
ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ïïñí³Íùáí: ¶áõÙ³ñÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³: 
 
(Ñ³½. ¹ñ³Ù) 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï 2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí 
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ    
- ä³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ – 465,303 465,303 
- ²Í³ÝóÛ³É å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ – (582,560) (582,560) 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ    
- ä³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ – 10,172,143 10,172,143 
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(Ñ³½. ¹ñ³Ù) 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï 2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

 – 10,054,886 10,054,886 
 

2016Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ  ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý ã³÷íáõÙ 
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, ë³Ï³ÛÝ áñáÝó Ñ³Ù³ñ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ μ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¿, 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ 2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ: 
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ՔԱՂՎԱԾՔ 

N 08/16 Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ի Ց  

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ 

     

 ք. Երևան                                                                                                                              10.08.2016թ. 

 

Նիստն անցկացվել է 2016թ. օգոստոսի 10-ին, հեռախոսային կոնֆերանսի միջոցով, 

Երևանի ժամանակով ժամը 10.00 - 11.00:  

Բանկի Տնօրենների Խորհրդի կանոնակարգի 6.5 կետի համաձայն` Տնօրենների Խորհրդի 

2016թ. թիվ 08/16 հերթական առաջին նիստը պետք է գումարվեր 2016թ. օգոստոսի 1-ին, իսկ 

տվյալ օրվա դրությամբ` հաշվի առնելով կանոնակարգով սահմանված ժամկետները, 

Տնօրենների Խորհրդի նիստի օրակարգ չի ձևավորվել, Բանկի Տնօրենների Խորհրդի 

նախագահի առաջարկով 2016թ. թիվ 08/16 հերթական նիստի գումարման օրը տեղափոխվել է 

ս.թ. օգոստոսի 10-ին: 

 

Մասնակցել են` 

Տնօրենների խորհրդի նախագահ-Լիազոր անդամ` Անդրեյ Մկրտչյանը,  

Տնօրենների խորհրդի անդամներ` Ռուբեն Վարդանյանը, Նուբար Աֆեյանը, Ռոբերտ 

Բրենդեն ֆոն Ռեկովսկի: 

Քվորումն ապահովված է: 

 

Մասնակցել են` 

Տնօրինության նախագահ-Գլխավոր տնօրեն Արտակ Հանեսյան` խորհրդակցական ձայնի 

իրավունքով, 

Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի Ներքին աուդիտի ծառայության ղեկավար-Գլխավոր 

աուդիտոր Նորայր Մելոյանը` Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ստուգման զեկույցների 

մասով:  

 

 Օրակարգում ընդգրկված 11-րդ հարց. «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ կորպորատիվ արտարժութային 

պարտատոմսերի հերթական թողարկումը և առաջարկի ծրագիրը 

 

Բանկի կանոնադրության 7.2.2 կետի «ժզ» ենթակետի համաձայն` Բանկի պարտատոմuերի և 

այլ արժեթղթերի տեղաբաշխման մաuին որոշման ընդունումը վերապահված է Բանկի 

Տնօրենների Խորհրդին: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը` Բանկի կողմից կորպորատիվ արտարժութային 

պարտատոմսերի հերթական թողարկումը և առաջարկի ծրագիրը Բանկի Տնօրինության 

19.07.2016թ. թիվ 03/106/16 որոշմամբ հավանության արժանանալուց հետո ներկայացվել է 

Բանկի Տնօրենների Խորհրդի հաստատմանը: 
       

Քվեարկության դրվեց օրակարգի 11-րդ հարցը. 

Քվեարկության արդյունքները. Անդրեյ Մկրտչյան – ձեռնպահ, Ռուբեն Վարդանյան - կողմ, 

Նուբար Աֆեյան – կողմ, Ռոբերտ Բրենդեն ֆոն Ռեկովսկի-կողմ: Ընդամենը` կողմ – 3, դեմ – 0, 

ձեռնպահ – 1: 

 

http://www.ameriabank.am/
mailto:office@ameriabank.am


«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Տնօրենների խորհրդի 10.08.2016թ. հերթական նիստի թիվ 08/16 արձանագրություն  
 
 

2 էջ 

Որոշեցին. (Որոշում թիվ 08/16/11) 

1. Թողարկել «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ կողմից ԱՄՆ դոլարով արտահայտված 

արտարժութային պարտատոմսեր առավելագույնը 50,000,000 (հիսուն միլիոն) ԱՄՆ դոլար 

ընդհանուր անվանական ծավալով (այսուհետ` «Պարտատոմսեր»): 

2. Պարտատոմսերի տեղաբաշխման կարգն ու պայմանները, ներառյալ` 

տեղաբաշխումից հետո պարտատոմսերի` կարգավորվող շուկայում ցուցակելը և առաջարկի 

ծրագրից բխող հետագա կարգավորումները, հաստատված համարել համաձայն 

Տնօրինության կողմից  հավանություն արժանացած պայմանների: 

       

ՍՍոոււյյնն  ոորրոոշշոոււմմնն  ոոււժժիի  մմեեջջ  էէ  մմտտննոոււմմ  ըըննդդոոււննմմաանն  պպաահհիիցց::  

 

 

 

Տնօրինության նախագահ- 

Գլխավոր տնօրեն`                                               

 

 

 Արտակ Հանեսյան 

 

 



ՔԱՂՎԱԾՔ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 106 

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱԿԱ ՆԻՍՏԻ 

  

ք. Երևան                                                                                                       19 Հուլիսի, 2016թ. 

 

Մասնակցել են`  

Տնօրինության անդամներ`  

 

Գ. Թառումյան՝  Ֆինանսական գծով տնօրեն 

Ա. Բարսեղյան՝  Մանրածախ գործառնությունների տնօրեն 

Ա.Բարսեղյան`  Ռիսկերի կառավարման կենտրոնի ղեկավար 

Գ. Սահակյան՝  Կորպորատիվ հաճախորդների գծով տնօրեն 

Հ. Թորոյան`   Զարգացման գծով տնօրենի ժ/պ 

Գ. Խաչատրյան`  Գլխավոր հաշվապահ 

 

 

Ընդամենը` 6 ձայն  

Քվորումն ապահովված է:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Օրակարգի երրորդ հարց` «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-Ի ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ 

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԾՐԱԳԻՐԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ներկայացրեց`  Շուշանիկ Հովսեփյանը   

Հիմք ընդունելով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Բանկ) Կանոնադրության 7.2.2 կետի ժզ) 

ենթակետը (այն է` Բանկի պարտատոմuերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխման մաuին 

որոշման ընդունումը վերապահված է Բանկի Տնօրենների խորհրդին) և 7.3.10 ե) ենթակետը 

(այն է` Բանկի ակտիվների և պասիվների կառավարման իրականացումը վերապահված է 

Բանկի Տնօրինությանը),   

ղեկավարվելով Բանկի կանոնադրությամբ և ՀՀ օրենսդրությամբ, Տնօրինությունը՝  

 

Հարցը դրեց քվեարկության` 

Գևորգ Թառումյան – կողմ 

Արման Բարսեղյան – կողմ 

Անդրանիկ Բարսեղյան – կողմ 

Գագիկ Սահակյան – կողմ 

Գոհար Խաչատրյան – կողմ 

Հովհաննես Թորոյան – կողմ 

 

Ընդամենը` կողմ – 6, դեմ – 0, ձեռնպահ – 0, չի մասնակցել – 0 

 

Որոշեց` (Որոշում թիվ 03/106/16) 

1.1. Հաստատել Բանկի կողմից ԱՄՆ դոլարով արտահայտված պարտատոմսերի 

հերթական թողարկման և առաջարկի ծրագրի հետևյալ պայմանները` 

 Արժեթղթերի տեսակը` ոչ փոխարկելի, արժեկտրոնային, անվանական 

պարտատոմսեր. 

 Թողարկման ծավալը` առավելագույնը 50,000,000 (հիսուն միլիոն) ԱՄՆ դոլար. 

 Թողարկման նպատակը` ֆինանսավորման աղբյուրների տարատեսականացում 

(դիվերսիֆիկացիա), բանկի հաշվեկշռի պասիվային մասի ծախսատարության 

նվազեցում, արտարժութային պարտավորությունների ներգրավման հետ կապված 

պահուստավորման ծախսի նվազեցում, հնարավոր ավանդատուների բազայի 

ընդլայնում և տարատեսականացում (դիվերսիֆիկացիա), նախքան Բանկի 

առաջնային հանրային տեղաբաշխումը (IPO) Լոնդոնի Ֆոնդային Բորսա և/կամ 



ՆԱՍԴԱՔ Օ Էմ Էքս Արմենիա հարթակներում հնարավոր ներդրողներին Բանկի 

ներդրումային գործիքների հետ ծանոթացում, Բանկի վարկային ռիսկի վերաբերյալ 

տեղեկատվության տարածում ներդրողների լայն շրջանակում. 

 Թողարկման կառուցվածքը` առնվազն մեկ թողարկում ու տեղաբաշխում,  ընդ որում 

Թողարկման ծավալի պահպանմամբ Բանկը կարող իրականացնել թողարկված 

պարտատոմսերի մի քանի տեղաբաշխում` համաձայն Բանկի Տնօրինության 

որոշման. 

 Պարտատոմսերի ժամկետայնությունը` ենթակա է որոշման Բանկի Տնօրինության 

կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 

(հինգ) աշխատանքային օր առաջ. 

 Պարտատոմսի անվանական արժեքը` 100 (հարյուր) ԱՄՆ դոլար. 

 Թողարկվող պարտատոմսերի քանակը` հավասար է Թողարկման  ծավալի և 

Պարտատոմսի անվանական արժեքի հարաբերությանը. 

 Արժեկտրոնի (տոկոսների) եկամտաբերություն` ենթակա է որոշման Բանկի 

Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից 

առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ. 

 Արժեկտրոնի (տոկոսների) հաշվարկման մոտեցում` Փաստացի օրեր արժեկտրոնի 

փուլի ընթացքում/Փաստացի օրեր տարվա ընթացքում (Actual/Actual). 

 Արժեկտրոնի (տոկոսների) վճարման պարբերականություն` ենթակա է որոշման 

Բանկի Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող 

ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ. 

 Օպցիոնների առկայություն` չի նախատեսվում. 

 Վարկային ռիսկի բարելավումներ (credit risk enhancement)` չի նախատեսվում. 

 Մեկ ներդրողի կողմից ձեռքբերման սահմանափակումները` ենթակա է որոշման 

Բանկի Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող 

ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ. 

 Տեղաբաշխող` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ. 

 Տեղաբաշխման սկիզբը և ավարտը` սահմանվում է Բանկի Տնօրինության կողմից 

տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր 

առաջ, 

 Շուկայի ստեղծում (մարքեթ մեյքինգ)` պարտադիր` բանակցելով ներդրումային 

ընկերությունների և լիցենզավորված բանկերի հետ և կնքելով համապատասխան 

պայմանագիր մինչև տեղաբաշխման ավարտը. 

 Վճարային գործակալ` երրորդ անձի (գործակալի) ներգրավում չի նախատեսվում, 

վճարումները կատարելու է Բանկը. 

1.2. Սույն որոշման 1.1. կետում նշված պայմաններից բացի պարտատոմսերի 

տեղաբաշխմանը վերաբերող բոլոր պայմանները ենթակա են որոշման   Բանկի 

Տնօրինության կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից 

առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ` այնքանով, որքանով վերջիններս չեն 

հակասում օրենսդրությանը և սույն որոշման 1.1. կետով սահմանված պայմաններին: 



1.3. Հանձարարել Ներդրումային Բանկային գործառնությունների դեպարտամենտի 

ղեկավարին` 

 Տնօրինության Խորհրդի կողմից պարտատոմսերի թողարկման և առաջարկի 

ծրագրի պայմանների հաստատումից հետո հինգօրյա ժամկետում թողարկման 

ծրագրային ազդագիրը ներկայացնել ՀՀ կենտրոնական Բանկ գրանցման:   

 պարտատոմսերի տեղաբաշխումից հետո 10 (տասը) աշխատանքային օր 

ժամկետում դիմել կարգավորվող շուկայի օպերատորին պարտատոմսերի 

ցուցակման ու առևտրին թույլատվություն ստանալու համար:  

 

Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

 

 

Անդամներ`                                                                            Գևորգ Թառումյան 

 

Արման Բարսեղյան  

    

Անդրանիկ Բարսեղյան 

                             

Գագիկ Սահակյան 

     

Գոհար Խաչատրյան 

 

Հովհաննես Թորոյան 

 

Քարտուղար`                                                                Աննա Պապյան 
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16. F\udhtutptfir Surpt\urh Ctr4hurbnp dnqnrlf 20/06/2001p (urldurhurgprrplmh
N4)
17. Ftrdhhutptplr Surlt\urh C{q urlmqr dnr1l r 21l052002p (ulp&urhuqlDlprtrLh
Nl)
18. Fur<ltrhublhllr Upnuhtpp Et4hurlnrg dulnrllr 09/12l2002p. upo2rlultp (urpiurhurqulplmL
N1)
19.F\udlrturtptllrSurlh\urhCL4hurtarpdr4nrllr29/052003p (urpAurtrurqlmrplmh

N1)
20. Futdtrhrntptp! Surgtllurtr Ct4hulnrp dnrlurllr 16/052004p. (up&urhurqparplnrh
Nl)
21. Furdhtvrhptplr Surpt\urh f{qhurtarp dn4nrllr 06/05/2006p. p}l[ 04 npnlur p
(uqAurhurqnrplmh N 1)

22. Frudhtutp$lr Surph\urh Ct4hurlnrp ftlnrllr 20l102007p. ph{ 05
(urlAurhurqulplmh N 3)

23. Furdtrhutptplr Upuurhtpp flnlhultum1 ft{nqlr 21l0V2008p. pbq 04

(urlAurhuqmrplmh N 01/08)

24. Furdhtutpt1h Upuruhtpp (t4hurlnrp dnqoqb 12l0V2008p. plq 05
(urpAurtrurqlmplmh N 02/08)

25. Fur<ltrhutptplr Uprnultpp Ct4hurtnrl dl{nqlr 19/05/2008p. phq 03
(upAurhurqlurplmh N 04/08)
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26. Fuulhhratptplr Ulullltpp fitr4hurtnrp dnrlnrllr 16/08/2008p. Fh{ 06
(urp&urLurqmrplmtr N 05/08)

27. FtrdLhu\rtflr Upurur.htpp Qtr4hurtraqr dorlnrl| 29l102008p. pfl 0710S/06
(urplurLurqpmplnrh N 07108)

28. Furdlrturhphplr Uprnur.htgp Cb4hurlurp dlr1nqb 15/0d/200td. pb{ 08/09/03
(upAurhurqlnplarh N 03/09)

29. Furdtrhutltllr Uprnurhtpp Ct4hurtn1 (lultumtd dn4nrl[ t7l06/2010p. Idhq O4l10/04
qrmgnh N 0rV10)

30. Fur<llrtutphplr Surpt\urh Ctqhurln4 ft4nrllr 2?05/2011p. pbq 01/11/05
(rupAurLurqrarpgmh N 01/1 1)

31. F\udhtuhphlrh Surpt\uh Qb4hurtmrp dDqn{h 25l05/2012F. plr{ Ol/tZOl
(uplurhurqprplmh N 01/12)

32. Fmdhtutptp|l Upuluhhpp Ch4hurtun4 dnrlnrllr 15/102012p. plll OZ12l03
(ttll,&urtruqFlrgtrlh N 0?12)

33. Frudtrtrntlhp[ UFlnuhtRF Ctr4hurtml dDqn{h 21l04n013p. ph{ Oztyo4
(unluLurqpnlPltrrL N 0213)
34. Furdhtukptfir Uprnultpp Cl4hurtrarl dnr1l{lr 30/05/2013p. plr{ 0{/1V03
(urp&uhurqlnrplnr,tr N 04/13)

35. Fru<lbhutptp! Upuuhhpp Ct4hurtrarp dn{nq} 20.07.2015p. p}ll 02115/03

(urpAurtuqlmplmh N 0?15)
35. Fhdhtutphl{t Uluultlp Ct4hurbaqr tu{trqh 8.12.2015p. plrr[ 0al15/03
(u4du lurqprgn.tr N 0,V15)
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tnrlquo 1. (\,.IzUl,nFf .IrnFsOLbr

Ll. n2urltrtpurprnpurhll, OFC utrh\tqtL t 1992p. hmflru]r 24 ]r rurh\f 2llfirura]rphtp]r
(purdltrntptpfr) Cbgurtmp dnqmfr npn2 rurlp (urpdurtrurqpmplmL phq 1), hu\ 1995p. ;qpl{ir
l4-f Furdtrtrntptplr Ct4hurtrmp dnlmllr npn2rlurttp rltpurbrlhl t FudLtuhFUrq;L Furtrll['
ornurptp\p1ur \urqlrurui]r rluruLur\gmplullp:

2008p. ur1|rulr l9-f Furdhhurtphpf UJnnurhtlp Ctrlhutmp dnr1n+ nnn2dru F(u{rdrulurqurrplmh phq 04/08) *2rujhhlurlurFurtr\, OFC-tr rlhlurtl{urtr{t1 t .Urftpliurlurh\,
@AQ (urpmhhur' .Furtr!'):

.U hpfupurtr\> OFC 1a.05.2010F. phq 02110/01 L <\uru\ru4 Furtr[, OFC 1a.05.2010F. ptrq
4411 (urpdurburqpmplmtr pftnl 44) tln2mrtfutp]r hunturd.rulh, 22 opHrurlpmplurlp uurhrturhrlrub
llurpqml lrpur\urburgrltl t tr2rlur6 FurL\tplr rltpru\urqrtur\tpqmrt. rtlrurg u[ rt]r2ngml, np]r
urFrl.lmLpnl "rlruu\urrl Rutrq, OFQ qnlbmLhmplmtrg 4ru4urph1 t, ]ru\ .U hllrurpruh\> OFC
quhqurtrtl t ]rp qnl8mlrtmplmLg hurh npqliu <9uu\ruq Furtr\, @FC ]rpur{uhur2npq:1.2. Furt\g 2urhmJld uururturlnl tqulnur\ htrnurqt4nq urnllnpu_r3]rtr

\urqttur\hpqmplmh t:
1.3. Furb\b hb Lul+F rlrururnurpmrlpg unr-JL lutrnLurqpmplmtrtr (ru;umhtrn'

nlrurtunLurrllmplmtro) L, nplr qruhurtr2trtp qurprnurqlrl ttr Futr\|r purdtrtrnhgtplr h
\urnur{uprturh ul btrhtlb hunftup hp uut{brfurtr h qnlbmhtmldlurir ptrpurgpmrl FruL\tr
ttpurp\{mri f 2rulururnurL}r 2ruhpruqturmldluh (rulumhhrn' .22,) opthptrtp}r, }rpurr]ur\utr u41
u\utpf 1.r trrutnhru4pmplurtr qurhrutr2tliplrh:

1.4. Furtr\p hur urp{mrf t uurtlE{rub h &tnp t ptpmrt Jrpullurpurhur\urtr urtrJ.}r

\urpqur{rdur\ 22 \thrnpnLur\urh prutr\rr rt qpurhgrlhlm qurhlrg h [rpurrlmtrp mL]r
FluUuhurgtrtL Fu!\urllrtr .qnltmhtnp;mh L opttruryrmp;ullp uruh ulhqurb $]rhurtruur\urh h
ul11 qnpburnturr plmtrhtp' U \tLupnllu\urh Frut\l' \q,Iltg hulturrquururuluurtr
qnpbmhhnpprh lrpur\urLur glrtlm fightqf ur uuluhrupr quri]rg:

1.5. FUL\f pudtrtrntptplr h Fulb\|r |r2h hurlu+hlmplmbtit1p \urpgur{np{mrf th
9urlurLur4lmppr p:

1.6. Furtr\h mLf ftrpLmpnr;tr hu12qtU2lD, ut+uUurtln pllutr |rpurrlm[pml lrFhtr
qurur\rutrq qrr 3p / f2nglrtp/, |r1 $]rprturl|rL urlllurlltulfp ,Aurltpth qpu.rn ultp' qnqru\gqurb
nmuhphh L utrqltptt ltqmlrtpn{ b |unphp4urtrlr2n4 \L"tr \t lrp,
qurl utrurqptplr/rlruruurruprptplr huruulurmlurh hunlurp runurhd.|rir U{rp/htp/, r}Fn2 LhF,
a.LurldlptF, urtr\mtru1|rh rllo2riurltbbp, hur ulpurJbh , |rL2qtu LuL FtrL\b urulu JmqtFlj,/
trhp\urprgmgprp;nrtrh$ urtr{rutr L2mrtm{ \tr}rphtp, lr"\ urtu}rprudh2rnmplurr.fp
qrultruLul{npr]urb ru11 rntuur\}r \tr}rplrtp:

1.7. Furh\h u.lur2ur nhu [Lutr p]r{ urL{utur rlt-r l-'

hurlhpttr' .UUbfhUFULq' @ur! FurdtrLrnfrpur\urtr Qh\tpmpprtr
\pdruur' (UUbfr'UFULq,@FC

nmuhpth 3axprnoeAxqrloxepxoe O6r4ecrso "AMEPI4ABAHK"

\pdurur' 3AO"AMEPI,IABAHK"

urhqltpth "AMERIABANK" Closed Joint-Srock Company

\pdurur' "AMERIABANK"CISC

1.8. Furh\L tpur2luu.rrlnlmrl t |r1 hurdurlunp4trhplr purL\ur1|rl.r, umLrnlu;bh b 1ull
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qu4utrfrp hur\|ruugnq uhqtlmplmtrtrhplr qurhqurlmr tr Zl ophhu4yrmplulfp uruhrturlllurb
\*lqnrl
- 1.9. Furh\h hurdulunp4lrtplr purtr\ruilrh ullur\trtpp h Furtr\lrtr lr qurh huLd.tllurt
trpurhg lpurttur\urh fr2nghtp h url1 qnr-1pp \urpn1 t pnhurqpul{r{h1, 

-4purhg 
qFur \urprl \

\urlurtrB (urpqtpuhp) 4pr]t1, runqpurrlntl \ull pnLurqruhdrrrl tnuryrurbr{t1 rl}rurlh 22
optLu4pmplulfp uurhrlurh{urb qtqptfnuJ L !*nq",l }rpur{uurr qt--q*t ,i*i.qrfrfrtp1,
\nq,Il'g,

1.10. Furh\tr mLrlr 12 ophlu4pmp1u I Furh\hpbL rltpurquhrlurb |rpullmtuplrtp m
ulurprnru\urbntpjmLhtp, \urprl t rurnmgtl trtpryrmrlurlftr 6runurlmplmhhhp runurhg
$ghLqirur;h' 22 opthulpnr-p1ullp h ur;1frpur]ur\urtr ru\rntpn{ uu.rh rulllru8 \upqn{.

1.11. Furtr\E qulnuruluurtrulmlmp;mtr 2|r \pnri rqturur\urtr bpurqurum drrp lrtrtrhp[r
\ntt ilrs 22 opthu4pmplullp llufr.rururturlurb \urpqnrl hurdrulunp4]r hru2irr[rtp]r quri qnr,lp]r
urFqttur4p ulh, urnqFulqdruh, pnturqpur{ urh \unt pnLurqurhd.mrl rnurpurbtpr hhuLurtrptrtplr,
frhlqtu trurh 4pur htrn \urqr{urE hurdur}unp{r l1purb rltruruhtp}r hur rup:

1.12. Furtrql ]rt qurpuur{ngmplmhhtl}r hur urp ulurtnuru}uulururr{mplmtr t \prr rl
ut$ru\urttrrpph lrpullnthpnrl ]rlth qulnllublq qmlpml (rtlr2nghtpm), tpt ur11 purtr
hur |u u rn L urlurb 2t 2Z ophhu4p n r p1 Lu rlp:

1.13. Furtr\f ]rpur{urpurhur\ruh hurugttr t. 2,urluurnurh}r 2,rutrpurqhurmp;mh,
p.bphurL, apirqnp l.muru{n1f1 9:

en I.{UO 2. Ful"qh qO.IUI€ rfurruLusqm $FLULITqUL
qnIEIIIl.LnFOAnFLLbrt bq u3I, smour€Lbrt

2.1. 22 opthu4pmpluntp uurhrlurhrlurb qrupqnq FurL\1 \urpq t |rpur\urtrurgtrtl
httnhlul qnpEurntutplmtrl.rhpp'

ru) Elu1mLht gquhlutrl L dur Utulrulbh ul{urfu4trhp,

F) rnFu ur+FtL urnhurpu4|rh h urqu.rnnlur\urh r{urp\hg, u11 prlrr tl' hlnlrnptpurl}rh
{urp\t1, [rtur\urhurgLtl qunrnpb llu urnLurpur]bL qnp6urpphtl]r Q]rtrurtruurr{npmrl,
$ur\urr1rlrirq l.r ur11 burnurlnplnLlrtp,

q) upur urlgtlput\u:lfh tpur2frlrptrtp h ur\Ft+huh{htF (qurp\ur1}rtr tluriru\trhp),
q) purghl h r{urptl hur2}t[rhp, ur14 pr]mrf ru;1 purl\tp]r p4pur\gur1]rtr hur2]rrltrhp,
t) riruumgtl rull r]durpruhru2r{urpl1ur1}rtr bunurlmplmhltl h (\ru ) ur;1 \tpq uqururul\h1

hudurlung4Ltp! hur2f rlLhpg,
q) pnrlurl\tL qLtl (qtryhf, rlurdurntl h uquruurp\t1 urpdtprlatp, qdulurlhh

tlturuuuprptp, durhurqurphurl|rtr 1t\Lp, prupurtp h url1 qnpbirptrtp, \u.rururlt1 lliurh urll
qnptrunlln plmhtrhp,

t) ltltur\urtrurghtl frL{tuur}rg}rntr (trtp41miul}rtr) h purdtul.urp4urqpur\uh
qnp8nlLlinplmtr, uruhurqnpurultu L 2uurhrftubullrur\h1nrl Furh\]r \ull hru6rulunp4|r urtmtrlrg
h hu2{fh Furdtrhrnn utp, ulurnrnrurrntluhl h trtp4lmrfurl]rh u{l urldhpqFtp qhtp \urf ru11

\tpq d.tnp ptplila, ornurptlp, |rLlqtu hurh rnhqurpur2]urlurtr trqururur\n{ &tnp ptphl ur1
urLLurhg (pnrlurp\nlhhplr) purdhtumfutp, ulurlurutnn utp L hhp4paufiullr! urllurpdtprptp,

t)l olLllpnq uurhrlurtr{u.rE quhurtr2trhlg purrlurpurphlm 4hrqpm fpur\urLurglrtl
Ltirqrmrluqlrtr Sntr4]r (hhpunlurl lttruurpn2u.rllurJlrtr $ntr4f) qurhurnmplutr qnp6nrtrtnglmh,
p) rturumgtl $lrtrurtruur\urh qn$ur\ur$ fttfl1urpugmgjr) Eu.rnurlmplmtrtrtp, \urnul{urph1 u11
urhd.ulhg urpdtp1ptph m Llipqpmrltrtlp (hullulnurprlurqtul]rh (firurqniruqpurl]rtr)

\urnullurpnd),
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. p) qthl {rudurnhl h \urnu{urphi purtr\ur1}rtr nu\[r tr urnuh{urnrnugrlru8 dnLur\urnphtp tr
nnr2urrlFluu,

d) qtrtl h r{urdrunhl (rlrnluurLurlhf urpururpdmlp, ru14 pr{mrl. $rpt1 4pull}r h
urFinurldnlldb Sjn+lutrtF, orqgbntrLtl tr |rpur\urtrurgtrtl trriu.rtr u]1 qnpburpptrtp,

du) |rpur\urtrurghhl $|rhurhuur\urtr rlrupd.ur\urprplmh ($qlrtrq),
dp) |r ulurh gtr4mhhl prutr\urpdtB rthururqtrtp, purlLp, nulltp2ur\urh lrphp, uldtpqptl,

{ruruuurprptp h url1 urldtptrtp,
dq) rurnrr gtl Qfrlluhuru\urh \ruqfururflr 2m\urhtlh, \npqnpurur]l] QirturLutrtp]r tr

lrtpqpm urlftr |unphp4ruul{mp;mtr,
dd urntlbtl h uquruurlllLl hurdurlunpqtrhp| rlurpqurldurhmp1urL rntqh\ulmlur\urtr

hur lu\urpq, blur\uLurghttquprnptph hrn uururgrlurtr qnlbmlrtmplmh,
dh) b1urghhf urqurhm{urqpur\urtr r{\urluqrhp h (\u ) qru3rfurhurqltp, ophtrpn{

uurh u!{urb \urpqn{ }rpur\uLurghtl urqurhn{urqrurlurtr qnpburllufir qnpbrunfumplmtrtrtp,
dq) |rpru\urturglrtl -9mrnur\urjlrir \thuurpn2rulltrtplr rlurulrtr, 22 ophbpn{ hur}uururLur{urE

hu2ft oqtlururnplr qnpEurnnqphhl:
2.2. FUL\E ll*Forl t 9uLnLurqgmplurh 2.l \turn{ Lurluuruhuqurb

qnpburnltnplmhhhpg \ulnurptl ftr2qhu 22 qur2rnntrurqtu 2p2urhurnmplurh rlh2 qurhr]nr1
qpur n{, urlLqtu \ urprnurpdm3pml, purgurnmplurlp uqurnnlur\urh q1up\tFb, npntrp
nprutftu4prlm ht 22 4pullnr]:

2.3. FuLqb frgttrqru{nprturh hhpru\ur pnlnp qnp8untumplmhtrtpp \urpq Hr
irpur\ruLrug{t122 olthu4pmpprttp uurhrfiul.rrlurE \urpqml trgtLqhu uururhrulmg hhuur:

2.4. Futr\h fprurlmbp mtrlr |rp urtumtrlrg \trBtl qurlturtrurqltp, dtnp ptptl qmlpurl|rLr h
urhdhur\rutr n2 qnr,;pur1|rh lrprurlmtrplrtp, \pt1 qurpurul{npmpjmtrhhp, $trt1 hulg{np h
qurururuluurLnl rlurunuFuhtrtpnl :

2.5. Furh\g 2Z rnurpurEpmrl tr ZZ rnurpurbpbg {n!Fu \urpn{ t hh lrtL blurqulFuLur\urtr
uLd.f \urpqru{rdur\ prhhgoq rluruLurd;nqtl tr Ltp\urlurgmg2mp;mhirtp, npntrp il
uurpurbpmd hlr L{tpr 4hqpmrl qputrg{mJ th 22 Uthu1nhu\rutr FurLUb qqrrbg, huq 2l
rnurlurbplrg 4mpu un[ru1 tp\p]r opttru4lmplur p uuhrlurtrlrub \urpqml' trurfullu\uh
hunturdurlfumplmh urnurLurlml 2,2 \thurpntrur\urh Fruhl1hg h hur urqururululurutr \urlqnq
hur2rlurm{hp{ 22 $.hrnpntrur\urh prutr\mrl lrtp\urlurglrtfl qrurtrgrlurtr {rururnp rl\ur1nr1
rlrurutnurpmrlpp:

2.6. Furb\| uruhurdlnqtpp h lrtp\ulurgmglmplmLhhpp urntrlbr{md h rlu4urptgtun
ht |rpthg qnl8mhhmplmtrg Furh\|r StophLhtFb tunptrp4|r npn2 ullp 2,2, olthurymr-plur p
uulh urLqurb \urFqnq:

FurLlf trtp\urlurgnrgprplmhtrLpp h rturuhurdlmqtpp qnpbn hh Fuh\|r Stropttrlrtpf
funphplf llnrpflrg hururnurur{urb \urhnLurryurrplmtrtrtp}r h}rrturh drur, 4pruhgml Lurluururtu{urE

$urqnpmplmtrtrtpf uruh urtLhpmrl, ]ru\ tlip\urlugnq2mp;mhtrtplr L rlurutrudlnqtplr
qt\urqutttlp hulfurqulnuruluurh \url-rnhurryrnplmhhtplr h Curh\|r Stroplrturrplurh
Lurluuqurhlr - afiuurr]np uhopttrfr \n4rl]rg rnprluE fnuqnlurqptpf h]niurtr r$ur:

2.7. Fullqh |rgurlmLp mtrlr ldlpul\gulbh hur2fr{Ltp purgtl 22 tnurpurbpm h 12
ururpurbplrg 4m1u qnpLnl purh\tpmrt' urlq rlurulrtr 5 oplur ,4rtrqoplu.r/ dult\turmf rntryur\
r{urhtLnq ZZ \thurlntu.r\urh purh\}rtr:

2.8. Futt\tr fhpbmpqt t |rpurllultuurglmri ]rp hlnthur\urh h rlrnfuurnn rtlr2ngtrtplr
ultpurqturr p, qmlpf rltlurqhurhruurmrlg, uuhrfurllrrr t rnpur urrlpr{nr1 rlurp\tph, hn \.tf.fltg
pqup\t{utb urpdhprphp}r rnn\nuur4pmlphhpp, rlulnmgqnl burnu1n{dlmtrtrtpb

+2tnp4urqdurtb )ur+tpp tr uur\urqtrhpp:
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2.9. FurLUh opliLu4pmp;ullp uurhrturlllur8 4hqptlnd Uurlnq t hpu\urLugtut1
u.lhuur\urL Flm2hb 4lulfurp\rluqlrh uquruurp\rlu r qnp8runbmplnhLipfr

2.10. FurLllE qurrlrruuluurLluum lh bF furdtrtrntptl|r qu.rpunu{npnp;mtrLtp}r hurfup:
Furhlitr FurdLtrnhltLpp qurpururrlnpmplmh 2ttr lpmrl hpur (Furh\fr) qurpuru|{npmplmLLhp}r
hur rup h lrptLg qurrn\ulfuq purdhLrnmfuhplr urpdtplr uu.rhrlurLirtpnl \pmrl tf, Curfri11,
qnpbmlrtmplurh htrn \urq{ub rltluuilhp}r n}ru\g:

2. 1 1 . Frirtr\b |rpullmtrp mLlr |rpur\rul.rulgirhl \urtrntrur4pmpluh 2. l \tunr
lqlurl#nptt 2trurluururhur{rub qnpbmLlimplmtr \ulf qnpburnlmplmtlrtg, tph 4purtrp plumrihh lull utptnnph[ \uru1{urb hh prutr\ur;lrtr qnltbalbtmF]uL \ur Q}rtru.rhuur\urlr
qnpburnlmplmtrhhplr htu, tpt u.rl4qfrulr qnpbmtrtmplnh qur qnplurnhmplnftLtp
uuh uhrltl ttr purL\tplr hru urp \ull urn\ur t 22 \tLurlrnhur\urtr purtr\]r pnqpr.lmp;mhp: bpi
Lr urh qnl8mirtmplmtp \unl qnpburnlmrplmlrtrtph Ltrpur\ur ttr firurqnp{rub urg Lb \ yjbg
$gtLqu{npriuh, ruqur Fruhft h urh qnpbmhhmplmh \ull qnpturntrmplmtrhtl \urpn1 t
|r1ur\urhurgLLl purgurnurqtu hurdruulurururuluurtr $gttrqlrul|r urnllurlmplurh 4tqBnrrf:

ln lquo 3. IruIn UqSnho€nhLc FuLqnhu.
FULqh FudlJbsbfbfh hruqnhtptbfc bq qufsuquLnhr€nhLLbm

3.1. Fruh\|r purdLhurtp \urpq t $|rt122,, ftrlqtu tluir ouurptp\p1u fpurr{urpurhur\urh
U Qfq|\ullurt urhi.]rhp (ru14 pr{m trurtr ri}r2uqqur1}rh \ruq ur\hpqmplmtrtrtpp), }ur\ opHrpml
uurhrturl{ub qtqphpmrt h \urpqml' Zurlururnrutrf Zurhpruqhurmplurh qturur$utr h urtrpu\urtr
|thphru\urnur{urprftuh riurprt}rtrtrtpj: Furh\lr purdtttnhp thtr \rupnq firtrh1 \muur\gmplmtrLtptr
m urphturnur\gur\rutr rllurrplmLhtpg: Uh\ purdlrtralrp2g ulultll\urtunq' Furb\|r Ctrlhurtunp
dnqnqnld pqturlqnldJuh |rpur{mllp ur{n1 purdhtrnrrrluhpf purLur\p 2}r uurhrlurhu|lrur\rlmr.i:

3.2. FuL\f prudhhrntptr fpru rlmtrp nrLfr'
ur) uruhurllgtl Ctr4hurlml dnrlmlftr' rltp2|rhlru fpur{urumplurhg qurur\urlnq pnlnp

hurpgtpf h\rurmturrtp d.rultrlr f pu{mhpm{,
p) riurutnu\gt1Furtr\fr \rumu{urpriurtrp,
q) uuurtrurl2ruhrrrprupurdhhtrtp Furh\|r qnlbnrLhmplnrLhg runur2urgurb 2uhmlplrg,
4) turluurquruqnplutr \urpqnrl d.Lnp ptphl Fur!\|r \n{rtbg urtrlurpru2lur{nr1

purdhturmlutpp, hpt 22 opttruqpmplultp L,r\ull trurhnhur4pmplullp V \ur Furdtrtrntphtlr
dnqn{f npn2rtur p u11pu.rtr trur}uururhu{rub 1t,

t) uurruLurl Fuh\|r qnlbmtrtmplurh {tpruptplurl gurtr\rugurb urt{t\urrrrqnp1n r'
quqrnLlr rlruruururpqptnhg Furgh, ur14 pr{mrl urh{durp uururtlul rltp2}rir ururpt\urh
hu2r{trn{mplutr h urpuru.rpf h urm4}rur}r hqru\urgmplurh qulndththpp,

q) FurLqb utrlurpur2lu{urt p{tu1\nrl purdLtrnn utp}r 2 (tp\m) h u{t[r un\nu]rh
urlrpurqtrntlm 4tqpm , urlnldrup uururhurl <Fuh\tglr b purtr\ur1]rtr qnttmtrtmplurtr rturulrh, 22
optLpf 43 hq{ub}r 4-p4 \trn}r 2-p4 durunr{ uurhrturhr{urb urLrlt\mldlmlrtrtng ftpk tnr-;tr}ru\
4purLp quq{tL FurLqurlfh, urnllnpul}rtr \urtt urll qurrlnh}rp),

Unllh thldur\tunl uurhfurh{urb rnhlh\mplmtrlrtpg Furh\}r \qr{rg urpur ur4prlmrl th
purdirtrnfrp2 qpunlnp qruhrutr2j urnurhurLnlg htrnn 3 (tptp) Furtrlrulhh op{ur pLpurgpmri'
rlururnn{ u-rnurptlm \uli urhdru p urltr r{tp2}rLiru upur ur4ltlm rf}r2ngnrl,

t) hurlgn{ 4lr tI +uruunut' Qtrq}rurtump dnlmlir \nq bg Etutnrtqulb h qnpbnrl
ophtrBttpft h u11 lrpullu\urtr ur\urt1|rh hur\urunl npn2mtltrtplr qurtrqulnurp\riruh
tqurururqml,

g) FuLllf lm6uprlurL 4tqpmri urnurLurl Fultr\fr qmlp]r ]rp huruurht$ rlurup,
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p) hu.r\tu qurlrunur2urp\mplmhlrtpnr] Qtqhullnp dqmltrhput.
d) p{trup\t1 }rphtr quln\urfurq purdhtrnmlutp}r lurltrtpir 2ur{rml,
dur) brul.rnpurtrurl Ctqhurl.rmp dnrlmllr urld.rutnuqrmplmhlrtplrtr L npn2mrlthplrtr,
dT) Z2 olttrurlprplurrfp, FurL!|r htlplrtr ]rpurlur\urh ur\urtlmL ruj4 p{mrt.

trurlnllu4pmplultp uuhrlurLtlurb 4hqptpmtt h \urpqn{, Furdlrtrnhphp}r dnrlml]r phurprnp;rurtp

!*U urnurhg r{tp2lrh}m Ehulpnlplurtr urtr&ulfp Dt r}S qtf [*.f 
- 

".irlfr*1lrtp\ur;urgmglr2,4rtp\urlurgmglr2tlip SLollibtrhph lunl*rplh \urq or,
dq) oqrn{t122 opthuqlmplurrfp, Furtr\}r h Furdlrturtphlb F2b tfLpqurE purdhturLphp}r

hur urdruJturqpnr/qulrfurirurqpnrl (u{umhtut' FurdLttntphp}r qrupiurLurq}r1) FurLUh ttFphfi
|rpur{ullutr ur\urtpm{, ur14 p{m ' quLnLurllnlldlul 

F uurhrlurtllub urll hpurqmhpLhp}rg:3.3. Furtu\f prudtrturLpp qurpurrurlnp t
ur) dulturhur\|rh \urululh1 hurlunuyrurp{rub trurlntlurpur\urh \ruq}lnurlmrl }rp mtrtgur8

purdhliun utpfr {drupulg,
p) 2hpurqurpu\h1 Furh\]r qnpbnr-trtmldlurtr qtlurFhllulL qurrpntrlrp htp\urlugturl

ultlL\mldjmtrhtFB,
q) \urnruptl9urfuallu4pmplurtr h FuL\f htppbh hnurqur\urh ur\urtpf qurhurtr2trhpp,

{) rnt41urq qurhhl Strolttrlrtp}r tunphp4}rh {rn}u\uqurllgrlur6 uh&urhg h Furtr\f
qnpburpphtpmrt |rpttrg 2urhurqpqn{urEmplurtr uru}rtr' 22 opHruqpnp;ultp uurh urhrlurb
\ur1qn{ L 4tulptpm :

3.4. Furdhturtptptr |rpul]mtrp Fltrliir htu qurhurh2hpr rrurlnLurlpur\urh
\urqlrururlm \unnurpurb |rpthg trLp4pm lrtpp:

3.5. Futr!]r purdtrturtltplr \urq lrg purdLhurlrpn2 lmpu qurlh lrlur\urhrugrlmrt t
hrurtur&ur;Lr \rubnhurrllmldlultl 3.7 \tub h 22 olhbu4pmplulip uurhrfurtnlrub qulhurLptrtplr:

3.6. lllh purdtrturtpp, npp \urtnLur.lnp 2|r llulnurpmrt kutrnhur4pmp;ullp h FurL\|r
Lhppfh fpru{u\u.rtr ur\urtpm{ rluhrtutllub qruptnur\urfumplmhttFg h rUruhnq bn2glrrlnurnl
t Furtr\f qnpbmhtmplurirg, \rupn1 t qp\{t1lnp purdhhrnn uhp}r \ull 2qh{ru6 purdhtrnmiutp}r
d.tnp phphpr |rpur{mLp}rg FurdtuhrntpLpfr Qtrlhurlmp dnrlml}r nlrn2dru F: Ctqhurtrmp dn4ml}r
npn2dul p qurJlnl tL uurhrturhr{t1 4pullur\urh qulndulf}r2ngtrtp purdtrhrnmfu}r 1}rrfurg
rldurp urt qurpurur{npmplmhhhp}r 2\utnup urh hunftup: L2qurE nlm2mltrtFh p\mh{mrt Hr
gudtrtrntptplr pt4hurtnp d.urlhhplr 3/4-m{,&ptB purnnprpr/:

3.7. Furdtrtrntph lrpul]mtrp mtlr oururptlm hl Furdttun utl1, ptr4 nprr rf, qtlfurtr
Lrurluurquuqmld}uh Irn*,l".LBl urprlmrl I Frutr\f pudlrturtptplrh: Lur[uurqruu{mplurh
fpu{mtrpf durlf\trnE uurhrturtnlm t 30,{.ptumV ol prudtrLrnmtutg}r {urdrunp}r urnur2ug\rftutr
qurhfg: bph ru11 purh plumrl jr Furdlrtutptplr qurplurtrurqpfrg, Ctr4hurtrmp dnrlmllr
hultu-r&urllttplurh 4tqpmd, burfrurqurrnrlmp;urh dur $iurp grurfuurlmg htrnrr purdhturtph
hlulqmLp mtrb qurdunhlm purdhtun uhph nl purdlrtrnLp hurtr4]ruurgnl LJrpnp4 urhd.urhg Lmltr
qhq t lmu hulqruuurl rqurltu.rLhhpn{, npnLgnr.l 4pruhp urnurgurp\{;1 Hr purdlrturtptpfrh:
bppnpl ut ,utrg lln4rtlrg purdhturmfutpf ltnpptplurtr urnur2urp\mpluhp hurlu&ur1futplmh
rnurlm \ul-[ 2uuulm r]tpurphplurl Uprnurhhpp C\hurtrmp dnlnqg qturp t \urlurgh]r tppnp4
ruldb \nr1 bg puldLturmlutplr qtu urh {tpruptplurl {rrfmrllr htp\urlurgtturtu quhfg 30 ,/tphurrrV
opr{ur phpurgpmrl, tpli uq4 urLd.g hrurftuqulnuruluurhmrl t 12, \hhrnlnLurllutir Furll\b \nq bg
h,41urd 22 opttruryrmplurtp tr2rutru\ur{rg Lr,i\url urll urutur\gmplmtr mtrtgn4 urhJ.urLg hur rul
uurh uh{urb lur+luLlh2trtFhLr

bpt ur;1 puL 2f plumrf Furdtrturtptplr qurlfurtluqplrg, Fub\h FudtrturhFtnb h tFFnIr4
urhL n2 pudtrturtptllr rIf2L \bp{ub prudlrturmlutp}r urnmrlurdrunp}r lnlurpurhlmp qnpburpp
uLqruqtp t, tpt urp qnpbruppf r{tpurphplurl trurfuruqtu 2}r ptqmtrqtl e\hurtmp dnrlnr[r



( ulh fi uruut, oa E tt ubntu 4 r a I w i,

! nnre nrnanur

Dlrn2m : Ul4 qnpburppLtpf hhrntruLpm{ qrurndurnrlurb rfrr'ru]r hurirup Furtr\g h rlhurgu.rE
purdtrhrntptpp, purgrunmplurlfp rultr purdhhvr[rpn2, npp hru\]ruuturrrrt t qnlbupp]r \n{ ,

uluururuhturLururlmp1mh lth \pmrl:
Ubqur{tl qnl8ullptrhp}r hhurllutrBn{ Furdttulrl uLl &hnp Ftpurb tpprlp4 urtrdp 2}r

oqur{:rtt ur11 purdtrturn utp}r 4}rdurg 2urhmpurpurd}rh uuurhurpr h p{turp\mplurtr duntruhur\
durtLh bFurqmbphg:

3.8. Furh[f prudtrtuullutptr tirpru\ru 2hh qrurqurlp urh uroruhg ebqhutrmp dnlmftr
npn2dlu F urpuuhur;un]rub hullurd.rultrmplurh: 2uliurqunnuruluurh hrurtrulurlhmplu_rh
purgullulnrplurh 4hqBmtl h urh qnpburppg hrutturp{mrl t urtllur{hg: Unr_;tr \hrnp }uur[uurnq
purdhtrnlrpn2 Llulmlultp \urgnrl htr \fpumrlhl 4pur ru\rutr qururdunlf2ngtrtp' Ctr4hurtrmp
dqn{f npltullp:

3.9. Fuh\]r \ol lrg ltn purdhturmiutpp qt{:tm, qbtn \rurl huuurrg ulip ur;1 \hprq
Ltnp ptptp urpqtglmtl t, purgurnmplulfp opttrpml uurh urL{u6 4tqphfir: 22 opHrurymplullp
uuhriurhqur& 4hqptpmrl purdbhurmiutpf hhurqfuatip qtrrrp t |rpur\urLurgqb
hur ruqrutnuruluurtr qulhutrllr lrtp\ulug urh uluhhg hhurluqn1btru utryl drurl\trnhlipmrl,
uur\ur1h n2 urrlhl purtr 30 ,/hptumb,/ opr]ur phpurgpmrt: Furdhtrnmlutplr hturqlm tr
]tput\tutrurglrrt l Fuh\|r Sloplrbmplutr Lurfrurqurh - g uurqnl strcpthE, purgurnmplulip urlh
4hqptFb LFF hur ulqurrnuu]uurh qnpburppp hur\]ruurtrnr t ]un2np qnpburpp:

3.10. Furdhtrnhp pur{urpurgn rftuh{urh \*rJ }rpullurpurLur\urh urtrd.h

[pu{urhur2nprprplurh 4tqpm FurLUb Furdhtun utpg urtrgbmr.i ttr purdtrturtp punlurpurgm
durnuirqlrtp[b \uri purdtrhurtp ]rpurrlrupurLur\uh urtrd.]r fpurrlurhur2nnr1Lhrbtr \ur hul u1hphh
/durnurLqtrtplr purgurllu;orplutr 4tqpmrl/ Furdhhutgtplr Qtr4hurttrrl dnrlmllr
hrur.furlur;lrrr p;ullp:

Fudttutphplr Chqhurtmp d"{",llr l1o4iitg purdtrturmiutg}r urtrgmrlp pmllururpnrl
npn2m 2p\mh{tpr 4tqpnrf purdtrturmlutptr ttrpur\ur ttr ornrup urL rrurlnllu4pmplurh 3.T.

\tuml uurh rutllurb \-lqtt l, lt"\ purdlrtrnn utplr urpdtBtr thpur\ur t uruhrlurlliurh Furtr\|r
Stopttttplr tunphp4|r \.tt ihg' 22 opthu4pmplurlp uurhriu l{urE \urpqm{:

3.11. Furh\[ Fudhtrnb1nl purdhtrnmiutp]r \uli ryurtrg rl]r riu.ru]r h\ulmiulfp
gurh\urgurb hlr pn{ pntrurqurhdm \urpn1 t rnurpurbr{t1 lrrltr 22 pur4upurgfur\urh olthuqpplr
109 hut{rubir l-irh riuum] uurhr.iurhrlrub qurhruh2trtflr qulhqurlllullp:

Zn.I.{UO 4. FULqh qULnLU.}tUqUL lhIILUr}fUUC,
qULnlU.}fUqUL lhln UrlfUUn OnOntunhIIC

4.1. Furh\! llutntrur4pur\urb hlnltruqpunlp (\urtunLurryrur\rutr \ruqlrtnurp) \ruq mri t
32 087 360 000 ,/hptumhtp\m rllrfirurp4 mpum\np ]rfrntr hthp hurpmp rlurpumh hurqrup 22

4pu{t, nFp prudurtr{urb t p{n{ 100 273,lhurpjml hurqrul tp\m hruplmp;npruhruumlrtptp/ hrurn
huruurnulll urhrlurtrur\urtr purdhhurndutpf, ;mpurpu-rL5npg 320 000 ,/hptp hurplmp puurtr
hurqurp,/ 12 rlpru urlrlurhur\urh rupdhBm{: FuL\}r llurtntru.r4pur\urh \ruq}nnur{r
urtlpn42mplullp hulllurp{rub t Z2 4purlfm{:

4.2. Utll hruuu.rpu.r\ urlllurLurlqruh purdhturmlup purdtuturlrpn2p lnruftu t h\ &u{tb
|rpullmLp: Zuruu.rpur\ urhr{urtrur\urh purdLhundub &hE uurh urtrr{rub t n2 r}ururnruprpurl}rh:

4.3. qurtrlnu4purllurtr lurqlrururlm htp4pmrituhpp |lurururptlmrf hh ZZ qu2urntfluqtu
2llurtrurnmlrlurh tg qurhr]n4 4pulln{:

4.4. SmlurpurL)Jmp purdlrtuhg \u rlrnlu\uruiur\grlurb urtr&, nnnhp t\ \ur b pruhtr
qnplullphtlh hturhurtpnrl gurLllurtur tl.t d.tnp ptptl L2rutrur\urflrg \ur ur11rfuutru11gmp1mt,

I
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ulutntnu{11 ttr optLpm{ uurhriurhrlurb \urpqn{ lrLltr rnr.$u1 uruhrullgmplmLp i.tnp ptptil
4f t12Z \tLurpnLur\tuL Furt{' qtp2btrbu truluLurqurL hul urlurltumplmtup urnurhurlm hur rup:

4.5. Frutr\U l1upnr1 t 9urlntlu4pur\utr \urqfnnurltr ru{hpgL\ urlh 4tqpmd, tfp
IdnrlurF\qulb pnpp purdlrturmlutptr fpHrg urt{lurtrur\rutr urldtpnrl p}rr{ r{druprlurt th:
9urlnltu4purllurl.r \urqllnurlL rur{tprgr{nrl t purgmg}r1 purdtrLurmtutp}r rntrlurpru2}urhuh \ull
purdtrtrnmiuhplr urlllurhur\rutr urpdtBlr rlhburgriurL ]r2ngm{:

Furh\p, Ctqhurtnr,p dn4mllr npn2rturdp, \*Rol t hudmftf enLuntqurgtrkD
rntrlurpur2]u{urb purdhturn utpp' rthburgtrtlm{ ulhqurhurqurL urpdhpp \ulf pudulrtln{ ru{tfir
$npp rutr{urhur\urh urpdtp}r purdtrtuariuhp}r:

4.5. 9urtrntrur4pur\ruir \urqllnrufr ur{tprgrlurh r.turu}h npn2mrll \urpn1 t gb4mtqtl
Clqhuhmp dnrlmlir \nrlflrg:

4.7. qurfunLulpur\urh \ruqlruurfr rur]tprglturh rfuru]rh npn2mrlL md]r t2 t riurlmr
\urtmtturyurrpluh h2 rlullrnlump;mhtrtp \uruluptpr h t2, \Hnnptrur\urh prut\m qpur
qurhgrfurh qurhlrg:

4.8. Futr\f purdlrtuLptplr nhtuurlp rlurpm t Z \ttrurpnLu\urh 4trqnq]rururpfurh:4.9. Furdbhurmiuh urtrpurdurLhLb t: Ultr 4tqpnrf, tpp rtlrhfumltr purdhhurmlup
quru\url.mrf t rt[ purLf rutd.urhg, urqur hpurLp pnlnpp FurL\]r bllutmiur p hur luplm Hr liq
Fuldhtrntt h \rupn4 htr lrpthg ]rpurlmtrphhptr |rpur\urhurgtrhl lrpttrgbg npLt rtt\|r \urrl
glqhufu lp hhp\u4rugmg2lr rllr2ngm]:

4.10. Frudlrtuur utpl {durnh1m qruprnru\uhmplmhlrg purdhtur}rpn2tr uquurtl
htpunlurl Furtr\f h\ururlultp qurhruh2hhpf hur2{urhgn{, 2lr pmlprurprlm :

2n'I.lUO s. FULqh 2I'In U.IrUIIubrC, CUZff€oC bi{.}fU FudtunI'UC

5.1. FurL\mrt utntqbr]ouf t qurbnuuml|rtr hlllhur4pult +ururrrurgb hrurlurpr{urb

\utrlllu4Nr\ruh \uulblrlurlll 15 %-b /uurutrllrLq unllnulr,u 2urllln].
5.2. 'Ilurhmuunul|rtr hlr Lurr1lu I d.hrur{npr{mrt t eurL\lr 2uhnr-;p}rg' rllrtr2h

uuh urtr{rub p-rr}rtpfh huruhtp: ahuhnruurur;}rh hlulLur4purrllrtr hurur\urgm trtpg \rurnurplmrt
th rmult\urh rlurpnqr 2uhnqldhg' lllurqurqnltrp 5%-[r /]r]rtrq rnn\nu]r,l lullrn{

5.3. alurhmuururl|rh hb hur+Fur h oquurqnF8qm t |rurlh Stropttrltplr tunphp4f
npn2 ur p' FurL\f \npmuutrhlg bubUtLnL ]rtqqhu trurh Furtr\]r \qrtlrg pn4urp\rlurb
qurpurulnn utlp rlurpklm hurlurp, hpt Furh\]r 2urhmlpp h url1Jlr2ngLtpp 4pur hur urp 2htr
pullurpurprrul:

5.4. Furh\L |rtun{ru\rutr ur\tntpnrl uurh rulllrub \urpqml uurtqbm t trtplpmrfurJ}rh
urpdhprptpnui trhp4pmttltplr htrurpul]n1 llnlmurnhhplr qurhmuur, qulnUtlh h 4tplrrnnlur\rutr
ulurlulptlh htrupurrlnp \npmuurhtl|r ulurhmurn, |rblqtu trurtr 22 olttrBtrtpml, lrpul]ur\urtr
ur\ultlrnq Lurluurutur{urb qurpurur4lrp ur11 qurhmuur[tg:

5.5. Qh4hurlmrp dnqn{f npn2rlurtp lurpn4 tl.r urntqErltl huh urll qurhmuurLhp
/Snl4kp,l, npnLp trulururur\ mhth Lquuurhlm FurL!|r urllntuur\urtr qurlqurg ruLp h FurL\lr
ur2|uulnqhhgf unglruryrntrnhuur\urh qurhurtr2rlmtrptrhplr purrlurpurprfurtrp:

5.6. UIL qurhmuuLtpb /Snt4tFV dLunlngm h m oqtnurqnpLmrfg, ryluhg
huru\rugm htplr \urpqE L 1ulrltdr nlrn2qmrI ttr Furtr\|r Q\hr.uLml dnlmllr npn2tlunlp:

5.7. FulLUU \tuturtru4pu.r\uh \uqlrurur$ )urqrF +n+nhr uh ltr{pm ZZ

\htrupntur\urh purh\m Furgm t limtrrur\ur;irL hu2fri, npmri qrnh{nr1 4pullur\urtr rl}r2ngtrtlg
Furbqp :b qurnq u{rpurqhurtl urLopftrhl L oquurqnp8tl' }rtr2h opttrBm{ uuhrturtllurb \upqm{
22 \thupotlu\urh Furhl;m 4pur htrn lurq{ub rlrnfufumpprtrhhpl q1urtrghp: Furh\g

IU
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llurtrntrurrpu\urtr \ruqllnullr 2u$|r {rnrlrn}urfurtu 4tqpmtl u11 FurLUhFm $ l1runn l
\muur\urlf tr hur2f rl pur ghy

5.8. hp qnpbmlrtmplurh urlrllmbpm Furtrllh uulugur8 2urhmlph HrpulU1u t hulU urtr
22 opthu4pmplurh hrurlud.urlh:

5.9. 'Ilurhmuuul|rh hlnltnu4pur h urll hllttrurryrruritrtp \ulnurpr{nq rlrnlurutrgmdhtp}rg
m plm2trnurl|rh huln\urgmrlhtpfg htrnn rthugruE 2urhnlpj (qmur 2ruhrr lpg) t:lr J \ FurL\b
urpurrtu.r4pnplurh urur\:

5.10. Curhmpurpurdlrtrlrtpp rldurprlm th FurL\b qmur 2ruhnr,lplrg \ruururF{n4
rluruhurtaultrtplr hu2rllrl.r: Furh\tr |rpu_rrlmtrp mhlr npn2mrl th4ntrtlm (huJr[urpurptlnl) bp
purdLtttttphpfh tnrurluiur\uqlrtr, \|ruru lu\ur;|rh \ru ururpt\urh 2urhnpurpurdlrtrtrtpfr
rldulprlurh rhuufL Qhq npmrt' uru.rpt\urh 2urhmpurpurdlrtrg e!4hurlmrp dnqmlf npn2rfturlp

\upn1 t r]durprltl purgurnurqliu rnrupt\urh rulrl]mLpLtpnq: Curhmpurpurdlrhp r{durp{mrl t
4pullml: Furdhtutptplrtr lrltl4 purdlrtuur utplr 4]llurg 2ulurrpurpurdlrhtrtp| rldurpmdtrtpg
Furtr\b \q{[rg 2hh tpur2fu urr.lnp{mr.i:

5.11. FurL\f Ctrqhurbmp dnrlmltr ]rpurr{mlp mlb nFn2mrl p\mth1 pudLhtnntlutp}r
4f urg 2ruhnpurpurdlrtrhLp 2rldurphpr r{tpurptplurl

5.12. Furh\tr |rpurrlmhp 2n rlr npn2m gt4mLlil rnhlurpur2|r:rlurb purdlrturmlutplr
2urhmpupudlrtrhtplr rldurprlurtr urulrtr, hpt Urbrl )h qdurpqtt qurbahur4pu\urh \urqlrurrup:

5.13. Furh\[ pudirturtptp[rt 2uhmpurpurdgrtrtp Ful2lutLh u]FqhLqn t, tpt {FurLp
pur2]utlm qurh$r Furtr\|r \purb \npmuurhtF1 (qhuuttlrp) huquruurp th \ru qtpruqurhgmrl ttr
url4 t -lulhbtu Furh\mrt urn\ur !nu2|u{urb qmur 2urhmlp}r qmfurpp: Furtr\tr }rpurllmtrp 2mh}r
2urhnpupurdlrhLlil hrulnurpurptl h {dur1L1 tpt Furtrllf qmur ur\rn}nfrhp]r rupdtpp qur\uu t
hpur \urfunhurlpru\urtr \ulqlrrmufirg \ur 2urbmpurpud]rhtrtp {durptpr urlrgmLBmrl
\qu\utuf 4pur 1ul[]rgr

2n }.tuo 6. FuLqh snr€cc

6.L Frutu!1 hulqlruurturnf t ut+uqurluurtp
6.1.1. ulh qm1pf, htpurnlul 4pultur\urtr rilr2nghhplr, npntrp Futr!|r hlllhru4]rpLhpg,

Fudtrturtphlp nFqtu purdhturmluliplr 4frturg qdurpm htF, lturri u{l qurlJurturlnp{rubmplultp
hutltltttl ttr Furtr\]rh,

6.1.2. Furtr\f \qrllrg bpur\urhugrlnrl qnpbmLlimplmtufg uuurgr{urE t\urtfmrntrhp}r'
ht1urn1ur1l.r puhrlurllur[ur\h1n{ lrtprgrmttur;}rtr urpdtprptpml \urururpr]urE qnlEurlptrtp}rg,

6. 1.3. yu2|u{urb 2urbrqpf ,
6.1.4. 22 optbuqpnp;ullp uurhrlurtn{u.rb \urpqml d,hnp ptpr{ub qmlp}r h ur\ur}rrltrtp}r:
6.2. FurL\ir uh{ur\rultnp;urh irtlBn \rupn4 t qurhr{t1 gurL\urgurb qmlp'

Frugurnntplur F qmlpf unurLd.ffu utuur\lrtp|, npntrB 22 opttru4prrpluhg hulfurqulnuruluurh
2th \urpn1 qurur\uh\ Furh\|rtr:

6.3. Fubfir' lrl q".:plt h\urur ullp uhr]rur\urtunpluh fpru{mhp d.hnp ptptlm,
hn*rl"fup 1ur4ur1t1m, url4 qnlpp urlrpurqtrntlm, oqururqnpbtlm tr urLopftlipr
urnurhd.hurhuln\mplmtrthpp, uulh urlllmrl th 22 oflrLurymrp;ur p:

ln.IqUD 7. FULqF rrrmuquflruL UU.0UFULbfC

Furtr\|r \urnullruprlurtr rturprtlrtrtrhpi-r hh'
. Furdhturtphlh Cl4huLmp dn4mjl Furh\]r \urnur{urgluh purpd.puqmlh rhup }rtp

t1
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. strotttrbtpbturFhflntE.

. SlrcFlrturtrplnrhp h a$rur{np urtropthg - Shop}rLmplurh Lu}uurqurhp

7.r. FUdLbSbrbfFcL.IzuLff.f dn.In.{c

7.1.1. Furditrnhptplr QtrqhurLmp dnrlnrlg (urlumhturh' Ctqhurturrp dqnrl)
hurhqlruurlm l FurL\|r \urnur{rup urtr purp&lurqnr-;tr urpd}rhp:

7.1.2. Ctr4hurlurrp dnqm{p \urq r]urb t Furh\}r pnlnp purdtrturtltl}r \urrt hpurtrg \n{r-f}rg
L2uLu\{rub tr hpurhg firurqnpnlp1mtrhtpnq qnpbnrl lrtp\ruirugmghtrtllrg: et4hrufurrr-Jr
dnqnrllrtr rturutru\gtpr f lunlmhp mtrtL'

o-r) FuL\f huruurpur\ (unr]npur\ruh) purdhturn uhplr uhrlrur\u_rhulntp hurlqlruurgn4
purdhttlthptpg' |rpttg uluru\utur1 Lullrtpf purLu\n{, }rtr2rqhu Lru1.r urtrqurLuutnhpl, tldt
trpurtrp Lhgllulurgbmrt hh lrltLg \nrytlrg htp\rujurgrlnl Furtr\|r purdlrturhpliplr urtr{urtrmrfirt pp h
trpurtrg qu n\urtrnlpurdtturn utlbpurhu\phlr hurr{np1{rururnurp4php,

p) Fuh\|r rftuutul\]rg thurL4furugnq Shopttrtrh$ tun$p4]r urtu4ruritutpg, Shoplrtrmplurtr
\,urluurqurh - $fuunlnp urLoltLp h FurL\f Strop]rhnp;urh urtu4rurltrtlp' lunphprlur\gur\utr
d.tu1 trf |rpurrlmhpn{,

q) Furtr\|r hhpplrh urnqllnlr qt\uqupp' nlqtu 4flnnp4,
4)Furh\f urprnruplrtr urm4lrurh lrpru\urlurglml urtd.E' npqtu 4|rurnpl (hpt hpur

liqrur\urgmplnrhtr urn\ur t qmr-lurpr]nr1 Cb4hufurr p dnrlmllr opur\ugqf hurpgtpnut),
h) 22, 9ttlnFntrur\urh prutr\f Lhp\urlurgmglr2lrtpp' npqtu qfunpl,
q) prudtrturlrpn2 \urrt purdlrtrnLpLplr \.tfrtlrg h1u{rprlrub rturuLurqliurhtpp,

|unph4ulnmhtph m {npdurqtrntrtpp }unlhprluln{ur\urh durlh}r }rgur{mirpml' rt}rurltr bptLg
urutrurqlunurllurh \urf rlrnld.urql[nur\urh q]rurtfirBtrtyr qurhurh2nl hurpghp]r phhrup\rturh

dur urhur\:
7.1.3. Ctqhrutrmp dqmllr ]rFu{urunplurhh htr qruurllurhm htrntlurl hurpghpg'
ru) 9urhntur4pmplurt, Clrr1hurturr p dnln+ L Strophtrtrhplr tun1hp4|r \rutmtrur\urpqtplr

hruurnulnm p, rlpurtrg lhn+nlump3mLlrtnh rrr Uru]gm lrtlE L,r\rurl turl furipurqpmplullp
hururnrurnnufirtpg,

p) trLuL[fr {hpur\urq ru\tpqnr rlp.
q) Fruh\[ 1m&upm g,

1) lmbruprftuh hurl .Lurdqn{f tr2urllu\m{p, ur r}rn{r, ri}r2urtr[ur1 h 1m]rupftuh
hur2qtq2bnhtlh huruurururnl E,

t) Furb\f ShopthlrtFb tunFhFrfr puLur\ur\urh \urqrilr huruururumdE, 4lrur urlulurtf[hpf
plln;rmplmtrp L hpurhg firurqnpmp;mhlrtph qur{udu \tur +ur4ulltgnrlp: Fu]trUh Shophltrtplr
tunphp4f putrur\ur\uh \urqrflr huruururur ruh h 4pur ur\ur fuhplr gtrurp[plurL rturu]rtr
npn2mr.itrhlL plqmlllmrl tL purgurnruqtu Surph\utr Ql4hutrml dnrlnrltrhpmrt: SLolhhlrtplr
tunphp4f url4ur trhpf ptruprpluh hurpgtr rupuruhtpp Ctr4hurLmp dnrlmlm \urpn4 t
pttLup\{t1, tpt {hp2}rtru npn2m t 1\mlrty ShophLlrtp}t n 

"nhFl}t \ult Lpur urnurLJ.}rtr
url4urtlLtp[ $urqnpmplmLlrtpf {urrlurduli\trn 4urqurphgrf urh uru}rh,

q) hurlnurpurp{uE purdtrtrnndutlf burqurg urnruqtLurqnr,ltr lurlrf uu}liulrrlj,
purdlrturn uhpf ut{urFru2lum E, prudlrturmluhpfg p}unq [prurlmhplrtg]r r]rmlrn[umplmhp,

FudLtlnn{utlb $n}uutrgm htp}r uurhriu.rtrur$ur\m trtpp, btr:qhu Luh Furtrll}r
9urtudrurryrur\urtr luqfuufir urqtLlugm E, ur14 prlmri' 9urtratrurrlpurllutr lu.rqllmufr
${ur}umplmLp Furtr\}r ur2[uururur\fgbLnbh nlqtu ]upur]umumi FurL\h FuldLLun uhFb
rnnrrrfrrnnrfurfn
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t) StrophLlrtplr tunghpfr lrtp\urlugriurdp Furt!|r uluurphh urnqlrurh lrprullurLurgturrl
urLd.|r hururnrurmrrfg,

p) Furh\|r ururlt\urL Qlrhurtruru\urh hru2rlturr{mplmttrhp}r, 2urhnrlphhp}r tr {hurutrhp}r
hururnurrnm p, uurpt\ruh 2urhrnpurpurdlrLhtpf r]durp urh rlurulrh npn2tlurtr ptrrynlmrr.tp h
uurpt\urL 2uhnLldurFurdlrtrhhplr gnlrlr hururnururrufp,

p) Ct+urlnr1 dqnrllr rlruprturh UruF+ hulurlrururm E, hur2rllrl hurbd.lludnqmllr
d.Lur{npmrtp \turl Furh\}r trtlBftr }rpur{ru\urh ur\utprl uurhrftutr{ruE r1tqpn! ' hur2+l
huLd.trurdnqnrllr qnpburntunlplrtptr ]rpur\uLurgllrl urtdlr L2urtrur\m p,

d) purdLttnmtutl|r hullulurfpmrf g (\nLun[u1urg]lul.r), purdrntraulp,
dur) rprurnp L \ru$1ur1 Etr\tpmldtmlrttFh urntl8mrfg, ur14 Etr\hnmplmhtrttbtr

dluuhur\gmplmtp,
dp) urnhrnpurlfh \urqriur\t1qnp;mtrLhplr, |rmplmtrhhplr hlr truqpmrlg tr ur;r1

\urq ul\tpqmplmtrtrtpmri, |rmplmLLhpmrt tfurutrur\gmplmtrp,
dq) Strcpthtrhpf fmghl4|r trurluurqurhlr h urtr4urltrtplr hlr Lur\urtrlpurgmgfu

{urpd.ulnlmpluh urnur{tprqorlh uruhrturhurlulfrtpf uur}nturfu rrrip,
d4) pudhturmtutplr &tnpptptfurh hurluurquln{mpjurh }rlul{mhpl $}rpurnhlm rftuu}rtr

npn2tlurh pt4mtnr p,
dt) Furl\f qnqplr ornruprlurtr h d.tnBptpriurtr htur \rurqrlur8 |un2n1 qnpburpptrhfir

\hpduh {hpurptplul npn2 urtr ph4mbaufp, 22 ophhu4pmpynlp uurhrlurtllrub \,.nS.,] It
Itqplilmri,

dq) 2urhruqpqn{urbmplurh urn\rulmplurir 4hrqpnd qnpburpBtrhfir \trpndg' 22
optLuryrmplu F uurh ruhr]ulb \urpqn{ L 4hqptpmrf,

dt) hururmurnrlrub opur\urpqlr 212urhur\mrl oplitrpm{ trur}uurutur]urb ur11 hrupghp:
Unlh \hun{ trur}uulntu{ru6 pnlnp hurpgtpm] nln2mriLhp}r pllrprlmrlp r[.purqur]rrlm

t Clqhurtmg dnlmllr purgurnlrll |rlur{ruunplurlp h 2}r lupnq rirnluurhgqtl SlrontLLhFir
tunpht+h, Shoplrhmplurhl \urd StroplrLmplurtr Lruluuqurh-afiurur]np rnholthlrtr \ull ru11

urLdlr, purgrunmplu p unlh \turlr urnur2lrh rlurulr *dur-dq' \hurhpmrl prlupqqrub hu.rpghpb,
npnhgnr{ nln2ndLtplr ptr4mbmtp Q\hurbrrp dnlmllr npn2rtulip lturprl t +nluuLgqh
Stopttlrtplr tunphl4|rtr:

7.1.4. Qtq}tutun4 dnrln{tr fpurlruum t (prlnpn mtrlr), tpt C\hrutrmp dqmllr
druuLu\fghhpf qpuLg urh uqruFr.nb r{urhbh qrurbg{t1 th FurL\}r purdLhurtptlrp (hpuhg
htp\urlurgmglr2lrtlg), npnhp hurdurrnhq urlrpurqtrnmrl ttr Furtr\|r urhlupur2]urlrub p.lt*n\.lott
FudLhrnn utth 50-bg &[rumL]rg/ ur{tfr urn\nu}rh:

€{npnuff purgur\ur;mplurtr 4tqpmd hulnurpruprlnul t tup Ctr4huhmp dnrlmllr
qm lup lutr ur uurpbrlp: Sr|url4hqpmri olur\urpqlr rlurfulumplmL )h pnlLrurn1qm :

?14u1urgu.rb QL4hurLmp dnln{r rlrnfurupttr qmriurpr{nq tn1 dnrlmlp }rprurlurum t, tph
riurutrulirgtrtplr qpurtrgrlurtr urrlurprnf qu.rhlrh qrutrg{t1 th Furl\}r purdLhutptpg (hpurbg
Lhl\u{urgnwb:htFE), npnhp hulfururtq urbFuruihum htr urhlurpur2furlruE pqhurl\qffl
Furdhhun utnh 30-bg /tttumtbs/ urqtg urnqnubtr:

FurhUb FuldLtutltplr burtmgmrlg trnl QLqhurfunp dnrlmfir qmrlurp.frutr rturu]rh

\ururulFrlm t dnln+ qmtlurptlurfu ulltuurprl]rg urnL{urqh 10 /ururuV op 2mur:
7.1.5. qurhLu4lmrplurtr 7.1.3. [rurf urnur2]rh rfuum prlurp\r{ruE hurlgtp}r {tpruptpprl

Ch4hurbmp dn{nqm nFn2m htph pllprh{mri th prlkurp\n1 purdhhlnh1tph lLqhutmrl
i.ulhtpf 3/4-n{,/tptp Bunnlqnry:

7.1.6. C\hurhml dnrlnft fpur{mhp 2mLf +n+nlutL dqnqb opulUullq[, lttpltu turtr
npn2mrlhtp ghqmtrtlopur\u:pqm 2ptu4qpQ{u6 luirghp}r r{hpurphplurl

13
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- . -7.1,.7. 
Qlqhrullnp dnrlmllr Unqtlirg ptqmhrlur8 npr2mrlhhflr rlurufh urt4hllmplmhtrtpp,

htr)ultu Lruh pr{trup\mpprtr urpgmLplrtpj Frutr\}r purdtrtrntptlht hulnl{qnJ ttu ;l-4
np2m lrtptr ptuprhtpr qurhlrg 45 /Brumuumhhlrhq/ oprlru ghpurgpmri:

7. 1 .8. Cb+urlmrF dnlnqL UurFnrl t qmrlurprltl hhnurllu \urpqml prlhurp\mplu|Ip
(hurpg urh lr2ngn{, purgurnmplutlp 7.1.3. \hur]r urnur2ftr rluu]r "p", "q, tr.p, ttrpu&hrnipnni
L2{urt hupgtp}r: Surptllut Chqhurtmrp dqmft fh \*nol utgUurg{tl hhnur\ur \uriqnr]p{tup\mp1uh (huggriurtr) ttlr2ngml.

Ctr4 nput, QL4hruhmp dn4mftr nln2mrlhtpp \urpn1 Hl plqrr h{t1 ur;Lq}ru}r h}ruurn{,
ngf du urLur\ Ctr4hurtmp dntn+ ruutrru\bgtrtng \urF l hh hur{nFrtruttgiltt b lutrg httn
hhnurlunuurlfh, htnmurnur\urqlr, \t\urpnhulfrh \ull ur11 \urqf4ru ur\urnqh qrl;gnq.
fpur\urh dunturtrur\ir ntdlntmrl, \ur htnurqur ArupgriurL/ trlurhur\m{ prlhuphlrpb\b
oquuqnF8 ur p' rlrnuururl|rh \rurl t1t\rngntrurl|rh \uli $upullilrlu4fh \urqfr \uli
ur{umiulnurg{urb t1t\urpnLurl}rtr hur ur\rupq}r rl}r2ngnrl:

hpu\ruh durtturLur\|r ntdlrrtnui urtrg\ugrln4 dnryn{lr tr}ruug htnur\ur (hurpgrlurtr)

\urpqn{ rutrg\urgquE t}ruur jr hrurhuprlmlt:
7. 1 .9. 2tnur\u \rupqml p{hup\mplur p ptq4tr{ur8 etr4hurbmp dnlml}r npn2mrlh

olhLulltrutr md mtrll tph prlhurl\mp;urLp rlurutrur\gh1 th AuL\|r urtrFupu2lurlurt p{trup\nr1
purdLLtnmtutpf ulirlrur\urLurutptplr \hulrg uqt rL, purgurnmplur p 22 optLu4pmpjullp
uurh utr{urE 4tqphpm :

7.1.10.2tnur\ur \urgqml prlturp\mp;mhg llurururp{mrl t Stropttttpb tunFhF+ qn{dbg
huuuu.nm{rub prltruptlrphl1Ltnb oqrnurqnl8rlulip: lhnu{ur llurJrqn{ pr{turp\mplurh dulftutrur\
prltruptpplr\trtpg r4turB t urpullur4prlttr purdhturtptplrtr' purgput prlturptppfr\htpg Fruh\|r
\q lg plqmlrt{r urqurlurhLnl qurh}$ urnh{urqh 35 /tptumt r}rhq/ op 2mur:

€qhurptppltqttFb urpur urrprlm p Furdhtutptpfh lrlur\urtrurg{mrt t ruhd.urrtp
hurLd.htln{ \ur qururlirprlurb trur ur\lrtp \ulf 4puhp tunphp4}r \nrylbg ltrurpqurb \urrqnq
nlqurFULLm ribzngn{

Ztnu\ur \urpqml Qtr4hul.rmp dnrynrl qmrlurptfiru, purdlrtntphl]rtr pqturldhlrFb$rtpb L
drqnft opur\rulqfr hhur t\rntq runurprlmrl tL 22 ophu4pnp;ullp hurluu.untu{rub Llmptpp h
uL{.\mp;mhhhpg

7.1.11. Ctrqhrutmp dnqnrllrtr rlurutur\gtlm lrpullmtrp mtrlignq FurL\|r FuldLtrntptpir
gmgullg \ulq rlrt t SLonthlrtdr tunphp4b \qrl|$ uurh urLqurb rnruplur, ullurlru, uliuurprlf
4prplurdp' FUL\f purdhtntptplr nthuuplr ullrufrtplr hfrturh rLgur: Smgru\p qturp h
qurprlllu\f 22 opttru4pmp;ur p qurhrutr2qq uturLttlE Sngur\f \urqrfrturh ol! CtqhurLmF
dnrln{ftr uruhur\gt1m }rpullmtrp mlrtgnl purdhtrntilhp}r gmgur\p urpu urryrrlrr t Frutr\}r
Stropftmp3urh Lurfuurqurh - 9furur]np rntrolhtrlrtr, n1g qurprnullnp t Furh!|r purdlrtutptgf
ntturnFnlrl qpurlg{urb lmlupulL)Jmlr purdLhrn}rpn2 qurhurl.r2nr{ urlh rnpurttuqttl rltp2}rt{ru'
ultqm burlmfdur[urlm hu rul: Furdhturtptp[ hunfturnhq lrtp\urlmplullp t]rurn]r rl]r2ngml
Q\hrul.mp dn4n{f urhgllugtlurtr du[turhur\ urutrur\gtpr hnur{mLp mtrtgnn purdtrtrnliltp}r
gmgur\0 trt{u4lrqm t trhuuth ulhg\urg urh r{ur1pr : FurL\f FurdLttrtFtFb nhhuurlnll
qrurhgrlulE lmpurpurt5mp FurdhL|.nblnl qFurqnp r{urhurLlnq gmgur\p uuurgub Furtrlllr
SLop[trnrplurl.r Lurluurqurh - eftunlnp urhophhg qurpnrur{np t unulltlurqnqtrp 2 /hp\nV
ur2]uurnurtrprujlrL oprlur ghpurgpmrl \urqrlhl h trlurtr urpru ulqlhL rnhlt\urhp' Ctr4hurtutp
dqn{th rturubur\ghpr }rprurlntrp mlrtgnq pu.rdtrhutpttb gnlgur\m rlh1g}rh}ur g\qp\ urtu

rfuufh:
Cb+urfun{r dqnqhh uruhuqgtlm }rpullnrhp mtrhgnrl Furh\}r purdhtrntptp}r gmgur\p

\urq tlm rnrufirtr, ul hu[, ur uurphqE 2]r \upnq uuhrluLrlt1 urqt1]l quq, putr eL+urlm F
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dnqn{ qm uptlm rluu}rh npn2rlurh ptr4nturuip, h ul]\]r m2, puL C.'lhutfutl dln{n+
qmrftupm lrg 45 /prunurumi rlrtrq/ op runu2:

bpt Clqhurlrrrqr dnqmft qmrfurpr]mrt t htnu\ru pr{tup\mpplip, urqur 4purtr
druuLur\gLlm lrpru{mtp mtrtgnl Furh\}r purdtrtutptpb gmgur\p \uqrlhlnt ururp}rtr, ull}rug,
tl uu{dhqE uurh rutllmrl tL Cnqhurtrarp dn4n{r qmrturp urh (nrurgquls pqturphpphurtp[
Furtr\h \n4rtbg g\mlrtltr ul{urptntlm) ur uurP+g urntrqurqh 35 ,/tptumtuh}rlq,/ op 2mrn:

Ct4hrutrmp dnlmllrh uruhur\ghpr |rlur{mLp mtrtgnl Furtrllr prudlrturtptfir
gn€ur\m +nq'nbmldlmttht qurpnrl ttr \uruurpqtt burltr gn$ur\L \urq hlm ptrpurgpmrl
pmll urflurb uluurltrtptr nq4t1m \ull ryurttrul 2p\qp\rlur6 Furh\|r purdhhurtptplr |uurlurn{urE
|t1tu{mLpbLpp L op}rtrur\ruh 2urhLpp rlhpurllruhqhtLnl hutruuurqnq:

7.1.12. Ct4huhmF dnln{}r qmrlurFlurh riuru}rh }rp purdhtutptp}rh qpur{np Eurhngmri t
nqurpllm dnqnrl| qmrftupriruh oprlrul.rlrg urntr{u.rqtr 15 /rnurutrhfrhq,l oF urDur2 qurrhqhpqub
hur ru\m{ \ulf urLd.ultp hurhJ.htlm \ud StrophLLtp}r tunphp}r \qri}rg ptlnprlurb \r.:rr.q}r
tilt2ngml ultr mrlurp\hlm tqrutru\m]: Surpt\urh Qhqhurtrmp dnqn{}r rfuru}rh brutrmgmrlp qlirnp
t Lurh hpurqurpur\rllr ttullmpr h lrlnntphtrnmri' FurL\|r \u1p-t2mrl:

Qh4hurlmp dnrlmftr urtrg\ug urtr rluru]rh 8urtrmgmri t 22, \htrurlntur\urh purb\]rh' 4pru
uhg\rugmrflrg n1n2, purtr l5 /tnuuhhlrtrq/ o1 runu2:

7.1.13.Fu!\|r purdtrturtpl (purdtrtrnhltpp), npp (nphB) purdhhurmlutplr urntl{urqL 2
,ftp\nV rnn\nulr utrlru\urtulnhp ( (kh) hurt4|ruruLllri, Futrl{r Q}rLurhuurqulh uurFqul
ruquluhg htrnrr 30 /tpturr V oglur phpurgpmrl |rpur{mhp mh}r (ntrttr) tp\mu}rg n1 ur{t1
runrupurp\mp;nfttrtp hhpqulurglrtL Suptlluh Qtr4hrutrmp dnrln{h opur\urpqfr {hpurptplur5
fh2rqtu Lurh urnur2urp\tl Stropttrtrhplr tunphp{r ur\ullmplurt ldhl1burbmLtF:

Qtqhuhmp drulnrllr opur\urpqfr rltpruptplurl unur2rupllmplmthtpp trtp\urlugr]mrl Hr
q1u{np L2tp{ hurpg}r urnur2ur4prlurL hfrtlptpp, hurpgp rltngtrnq gudbtur]rpn2 urh{urttrull,
trpurL quru\urh1 purdhtrnmlutplr purfuurllg h rumu2urp\mp;urh hhqlrhur\|r urnnpurqlnplmLp
\ur 41u Qu.rBulr lrprl|rh {tpurpurur4pmplmtrg:

Stoptihtplr tunpbrr prlg ululluuqnF t ptrtlul\t1 trtp\urlurgr]urb urnurpurp\lrtpg h
nlm2nr Etr4mhtl ryrurtrp SurnhUruh Cl4hurlml dnqnqnr- \ur ph[llubmhtp]r gurh\m
EI4qIrUtlm \ur pt4qlr\tm tltpdhpr urulrtr unr,lh \turn{ tr2{urb dur \turp UrurLurLn4 15
/uuuLhfLg/ oprlur gLpugpnri:

7.1.14. CL4hurLmp dnlmlp qmrtu.rpr{mrl t Furir\f hhppur\urh gftrurtruur\u.rh
unulqu urqurplnhg htrrn 4 /)npu,/ urtturlur ghprugpmtt: Surph\uir Ctr4hrutmp dqnrllrg puglr
qar luFqnrl Ctulhurtrmp dnrln{rtpp hrurturp{mrl th urprnurhtpp:

Upuurhtpp Qtr4hurtrmp dqmfrh1 \urpnq hh qm ull{tL gurt\urgurb duniurhur\
StrophhLtplr tunphp4f npn2lurfp ut{rur\urtr hur}uurd.tnhnrplurp, Slrcp}rtmrp}utr,
SLopftmplurtr Luluurqurhf - a1]uur{np tnLoptL}r, Furtr\}r urpururp}rtr unqflnh fpur\urLurglm4
urtdb \u quhrull2p lrtp\urlurgtrt1m 4pmp;ur p FurLUb urnbqurqtr l0 /rnluu[/ urnllnu
pudlrtrnmlutplr ut{rur\urbururtp purdLhur}rpn2 (pudtrtrntphp}r) rqruhurL2n{:

7.1.15. Upururhtpp C\hurbmp dnlmllr qm urprfiuh rlurufL trtp\urlurgpurb qurhrutr2]r
urn\urlmpluh 4trqpm Shollitrtrtplr tunphmp4p qLurp t Upururhhpp Clqhutrmp dnrlnq
qm urp[ quhurh2g hhp\urlurgLhpr quhfrg 45 /purnurumtrh]rtrq/ oprlur plpurgpmrl:

7.1.16. Uprnurhhpp Chqlurfunp dnrlnr]}r qmrturp urh \ull qmlurpmrtp rihpdhpr uru]rtr
Strophhtrtlf tunphp4|r trFn2m E qtup t Etqmtnllr 4pur qurhurhgp htp\urprghhlm ulluurprfrg'
lO/uuuVop dur \tumrl:

7.1.17. Fuh\f purdhturLltptr Cl4hurlunp dnrlnrlnrl rlurutrurlghlm lrpHrg hn-rln.t Bn
l1urnn{ hh lrpur\utrurgtrhl urh&ullp \ult fluqnprlurb Ltl\ulrugn$:b f2ngml: Furdbhrn}rpn2
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Ltp\u.rjugmglr2g \unDrl t Cl4hurtml dqn{lrll rturutrurllg\ r{rurlh ophLpn{ uu.rh urhrlurl
\urpqa{ $urqnlurqlb urnllu{nlqurh 4liqpnl :

7.1,18. Ch+u1tm l drqmlmrl prlhuplmplmtrp luururplm t euturLur4pmplutr 4.2
\tuf hunftuduqh:

7.1.19. Ctqhurluup dnqnrllr urpd.ruLurqpmplmhp llurqrftlm t pqprulhL t/\rurl
\t\upLu1|rh hr1ul.ru.r\ml, dnrlmfir urlrupur]rg htun 5 ,4r]rLq/ oprlur ptrpurgpmrl, 2 ,/tp\nV
op$rur\|rg, npnhp urnnpurqrr]mrf,/hruuuururr]mrl th et4hurtrmp dqn{}r trurluuqulhfr h
purputmrlurplr \n{ bg: elrr} nFnL , Ctr+urlmqr dnnmllr trurfuulqurhf L purlurnqurpb, btrlqhu
trurh Furdhlirnhptplr urnnpurqpmpimhtrhpg urpd.urturqpmplmhhtplr /urLhpudh2rnmplurh
4tqpmJ/, prlhurptpplr\trtplr h url blmptp| rlpur \urpn1 ttr 4prlh1\t\urptrurl]rtr trlurtru{ml:

7.1.20. C\hurhmp dnqnrllr npn2mrltrhptr ]rpun]ruprul.rur\uh md \mtrhtrurtr, hpt
quhqutr{tl htr 22 opLhu4pmplulfp, qul.ntrlJ4pmplul F, Furhqb btpp}rtr irpul{ur\ruh
u\rnhpn{ h Furdbtrntptp}r qurl urLurqpn{ trur}uuurtur{rub ulurhurtr2Lhpp:

7.2. FULqh SLOftsLLbTF tufflnr.mn

7.2.1. Sloptblrtpf tunphmp4h lrpurlurltuglmrl t Furh\|r qnpbmtrtmplurtr ptufrurtulp
{t\uqluprd1' olrhhBn{ lun$l+ bpur{urumplurtrg rltpruqurhrlub hurptp}r uruhrftuLthpnrl,
]tltyqtu huh urulurhnrlnt t prudhtrntpkplr \q lrg htplpnrttrhplr uldtplr urnurqtLuqnqh
ur{tlurgmrlp (purdhhrnmiuhp}r 2m\ur1ur\urh qL}r unltlurgmrlp) h Futr\}r ur11 2ulturqpq}rn
urtra.urLg oFbtrur\urtr 2urhtpf h fpurllmhptrtpf rqur2urqurtmp;mhp: IlFprhtrn StropttrLhplr
funphnp4h ]rp qnpbmtrtmpp.rh ptrpurgpnuf thp\urlurglm , ulu2urqurtrnd h nqlnlrylmrl t
purdhtrnhphplr m 2ruhurqrqlrn urtrd.urhg (pnlnl utrd.bLp, nlnhp hlhhg trtprlpmrlml urp4\ur1|rtr,
riuruhu-rqfrnur\urh, {rrrpul}rb, ru11 urpur\gm th purtr\}r LJr\urpurduli\tur urnur2gLpurg}rh h
rtpgur\gmplurLp, ru14 p{mr.t pur!\}r trtp4pnrltrhpg, ullrultpuurmtrhp}r {rup\ulnmhhpg,
ru2|uunnur\l4htpg L urlfr) 2uhtlml, btr1ultu hurL qtup t rilr2nghhp d.tnLurp\f urqurhmf;pr
huliurp Fur!l1|r htpplrtr hu\nrlmp;urL qnlbmir h ruprgnLurrltur hurrtur\rupqlr htplfurr. E'
uurhrlurthln{ nltu\hpfr \runullurpriurtr m n}ru\}r urlunpdu\bL rltturptpl h}rJhur\urtr
tlur\turul|rh 4pnr-lphtpp:

7.2.2. SLoFhtrhtpb tunlhp+ bluquunplurhh th qurur\urtrr rf htlrrLlu1 hurFghl1'
ur) Furh\f qnpbmLhntplurtr hfrrlhu-r\urh mrlrymplmtrtrtp]r npn2nrip, Lkpurnlurl' Furh\]r

htnurh\urpurlfh qupqurg urtr Epurqrlr hruurnulnnlrlp,

F) Q\huttmp dnqn{f Stupt\tuh 1.r Uprnurhhpp tr}ruutplr qmrlurpmrfp, opur\urpq}r
huruuluurm p ftr2qhu trurL 4purLg qmrlurprlurh h ruhglryrgrfrutr \urqrfur\tpqrlurh htrn
\uq{ur6' Lurluurqurnpruurnur\urtr ur2}uulnurhptrtplr }rpur\urlugrlurll urqurhnrlmrfg,

q) Furhqh Sbnhtnqdlurtr urtu4urltrhpfr L Stropltunplurh Lurluurquh]r - afiuru{n1rnLopttrlr
L qfiuu{np hur2+rquhlr L2urhur\mrfg hpurtrg firurqnpmplmLhhpf r{ruqudulf\tur
rlur4urlhgm g h hf hurllurVpugmglrl r{urli.ururlnplutr quliruhLlip}r huruurulnn g,

11) Furh\m Ltpphh hu\n{nrldlurtr urnur\urpnhtp}r uurhrfurl.mulp, Furhqh Ltpphtr
ulnulhurh uunFurpurdurh urh d.Luqnnotdg, !2qub urnnpurpurdurhrlurtr qnlbmttnqdlmtrp
\urlmhur\upqnrl ttppfL ]r1u{ru\urtr u\uhp}r L urruph\ruL ur2luuurultrBulbh Elurq1rb
hurunururmrfp, lrtppltr urm4|rurlr ur2|uulurur\lrgttglr trhppirh \urpqurqurhur\urh
qurururuhlurhuurlmplurh h2ngbtpb qlrlulnm [, trprutrg firurqnpmplmbttnh {uqudru Utu
4ur4urlhgmrtp h rlrupd.ulnpmp;urL qurliuhhtplr huruurururmrlg,

t) Furh\ft ururph\urh plmglilr (ur14 p{mrf' rnurpt\urh burluuhp| trulluuhru2qh nr
lluuurpqur\uLlr) hruuuruum [,
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q) FurL\b titpphh quptur\uq u\tpqrullurtr \urnmgrlurEplr hururnruumrlp,
() FUL\| prudhhurmlutplr 2nr_\urlur\rutr qtrlr uurhrfrulurr g,

[) rtlr2urh[ur1 (tnuliulur\ru1]rll h \]rururflulur1]rh) 2urhmpurpurd]rtrtrfuf rl6urprftutr,

2urhmpurpudtlr p{r}r h 4pur r{durp urtr d.h}r rturu}rh npn2rturh pllprbrrrrtl, }rLlqtu hurh
2ruhmpurpurdflrtrtplr r]durp uh {tpurptprul Ctrlhurhml dnrlmllrh urnru2urp\nlplnLlrtpb
Lkp\urlurgmrip, rulq p{mrl' 2urbmpurpurd}rLlrtp}r lnllurpulLSmp {du_rp urtr hur urp
2urhmpruprudlrtrhtl uunuhrulm lrpullmhp nrhtgnq FuL\|r purdhturtptplr gntgur\]r llurqrimrfp,
nyrmrl qLurp t dlrlqlrUqhl Fuh\]r ultr purdhturtptpp, npntrp p\qp\rlh1 hb Furtr\|r
purdlliutptpf ntturnpmrf ' SurlL\urh Q\hurl.rmp dnrlnrl[h urullu\gtpr frgrurlnr-hp mLtgnl
purdlrtutphplr gmgur\p \ruq hpr opr{ur rlpmplultp,

p) Fu!l1|r uurph\urtr $]rburhuru\url.r hur2r]trn{nplmtrLtp}r hur}ullu\ruh huruurururmrlp h
Ctt4hrul.urrp dnln{}rh Ltp\urlurgm p,

d) Clqlurhmn dnrlnr{}r hururnu.nmiurLp Futr\}r urlururpbL urnq}rurh lrpur\ruhurgtrnrl
ruli.f Lhp\ur1ur gmrip,

fiu) FurL\|r urpunuplrt runqfrnh lrpurllurtrugtnrl urLd.]rh rldruprlurtr lun[]r uurh ruttrulp,
dp) FurL\m fFu\uturgr{urE urrqhr.rnlur\urh qu rujL ulnmqm lrtnh urprlmtpm

url.rlprudt2urmplu-rh 4hqpnll prugruhurpllrub ptpmplmhtrhplr rltpurgriruhh mlrllut
rilr2ngurnmrtLtplr trurfurudhntm h m 4purtrg |rpru\url-rrugrfurLr rltpurhuilnr-rlp,

dS) FurL\f \"rl IhS U ophtru4pmplullp uurhrlurtr{urb $}rtrurtuur\u.rtr
qnpburntunplmhtrLplr |rpur\urLugdruh \urpqp uurhrluturq htpplrtr |rpur{ur\ruh ur\urtp}r
p\mlmrtp,

Aa) eutlf rnruprubBu-r1|rtr tr fhpfumpmlh \urnmgr{urEpurl}rh uurnlurpurdurtmrtlrtp}r

\ulmhurqlmplmtrtrtfir huruurururmrlg, FurL\]r |rirpfumpnqtr \urnmgr]urbpu4]rh
urnnpurpurdrutrmrlhLplr rif2h qnpburnmprulfrh qurprnur\urlmplmLlrtnb fLu2hn.rl1,

dh) 9urtmtrurlpnpluL 7.1.3 litub urnur2lrtr rlurulr $), (dur dqD thpullturtpn{
Lurluururturlurb hurpgtl|r trtp\u.rlu.rgmrlh Ch4hrutml dn4nrllr pl.rLurp\riurtrp,

dq) Fuh\f qurlururundutpb tr ur11 urpdhp4ptplr urt4urpur2lurlurh urulrh nln2rfiuh
pfu4mfurrr g,

dh) Frutrllf ulurhmuuru.rlfL h url hlnftu4pur lrtph oquurqnnbn E,
dp) Futr\f rfuruLurdlnqtpf, trtp\rulurgrr glmp;mlrttpb L hhfLut\LtFb uurtlbmrtp h

Lmburpn1 E,
dp) Futr\f hur2{urqurhur\urh hru2r{urmfurh purrlurpur\urlmpluh' hu2{urqruhur\urtr

hur2r{runmrl {urptlm tr $}rtrurtruur\urh hur2{tul]mplmtrttp \urqrttpr hqurururlml l1}rprun{n4
u\qmLphtpf, hlr mtrptrkpf, \urtru\trtplr, \urtunLlrtplr, ehtpf h \urpqhplr uurhrturturrrlp,

f) Futr\|r qulp! ornurprturir h dtnpptpftuh hkur \urqr{urb }un2n1 qnpburpptrhp}r \trprfurtr
rltpurptplurl npn2 urh $4nllulp' 22 olhLu4pmplurlp uurhrlurll{urt \urpqn{ h 4trqplipm ,

bur) 2urhuqpqnqrutmplurh un\urlmp;urh qtqpmrl qnpburpphhpf $rpnL p 22
oltLu{pnqdluliF uurhrtulllur8 \upqml h ltqphpm ,

|rp) Futr\f htppfh flu4ul[tub uUurtpnq uurhrturhrlurb qmrlurpp qtpurqruLgq qurp\tpb
urpurr-f ur4plurtr hruuuu-nnn[lg,

bq) Fuh\lr btpphL ltpu{ur\urh ur\rntpn{ uuhfurlllurb qmrftupp qtpurqurhgnl' FurLllr
\ntt ihs q"qpl' \rurl ur11 ur\urlrr{htp}r dhnpphprlurh \ult r{urdurnpf qnpSurpphhp}r, htpunlurl
rJurlu\uqu\ g{urb qnltulppLtlp, Utrprlurh huruurururmrlg,

!A) eurLllf Ltlpft fpurrlur\urh ur\urtlml uurhrftulllrub qmrlurpp qtpurqurhgnl' Furh[]r
\nqdfg fpur\urLug{q ltprlpnl tttf, hhpurnlurl rlrn[ul1urqrulg{ru6 htpryurrrlLtp}r,
huruuruurm p,
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fh) elq}rutump dnrlnr{f \nrpf}rg npn2r]ur6 uur}lftuhrulur$tlh lrtlpn Stopttrtrtl}r
funphp4|r turluurqruhlr L u!4ulthtplr hlrtttuur\urVgrurgmglr2 rlurpdurnpmplurh 2ur{r}r
uurhdrulurtip, Etr\ nlm tr2r{ur6 uurhriutrurlullrhi4 uruh url.tlurE 1firhhpr 4tqpmrl,StoltLlrtpb tunphmpltr |rhpLmpr;tr t npn2m StropHrtrtplr tunphp4|r trurluurqurhf tr
ur\ur htplr rluplulnlmplurh qur$rutrhtpt/l*,irhlt.

]rq) Stropttrirhlfr tunphprfr \urqrtlrg uurtqbtl Strophtrtrtlh tunphp4lrtr \]rg
huhd.trurdnrlmltrtp,4qmfllnttrtp, hururnulntl ryrurhg qnpEmlrtmplmhp \urtrntrurllurpqnrl
u\utpg, h2utrur\t1 StrophLlrtplr ]un1hp4|r purlurnulut.

ft) \rutrntrur4lnrplmbp, Q\hurlmp druln{r h strolttrlrtp}r tunphp4}r \urtrntru.r\urpqhpp,
4lurt4 {rn$nluflplmtrtrhpp h purgmrllrtpp }rp hurlutrur\urtr hur{urLmplullp CLqhurtm1 dn4nrllr
hururnrurmlurhp trhp\ur1ughh1p,

!g) 9utrnLu-rryru[urh \urqFuruLnri rfuruhur\gnplurVpurdhhrnmlutp]r urnu|ftu4prturh
rff2ngn{ ru2}ururnur\}rgtrtplr fupur}umutturh bpruqr}r V\ulf ru14 }rpul{urhurpruplipmpimLrlrtpj
\upqullnpnl LtlBirh fpul{ur\rutr u\urtplr huruurrurnm p/r}rn{rnlunlplmtrE,

fp) 22 opthuqprplultp, \urtunhur4pmplurdp, Qtqhutmp dqnrllr tQruri Stropttrtrtpfr
tunphp4h \q irg huruuururrlurb Frut\ir trtpplrtr frpur{ur\utr u.rllurhpn{ uurhrturh{urb ur;1
hurpgtpml npn2mtltrtplr ph4mbm p:

Umltr qttlrb unur2btr rfurunrl hurluulnhur.lurb pnlnp hurpgtpn{ nprr2mrlLtF}r gtrlmtrrr g
{tpuqurh{mtf t Shoptlrtrtg}r tunphp4}r purgurn}r\ bFurqurumpluihE It jt q-Fotl rlrnluurhgqtl
Furh\! \urnullurp urh urll rlurprftrhtrhp]r \ull ur;1 urtdurhg: SboptLtrhFb tunpllabL \bg
\ndltuthhhplrtuAruhdlludn4mfrhp[rtr rrrpqurb trurqnlmfd]mtrtrhpg 2th \urpn1 nlht lltpq
L{uqhghtl Shopttrltp}r tunphp4}r lrlurlurumplmhhhp}r bur{urfr m 2p2urtur\p:

7.2.3. StrcnttrLhlh tunphp4|r url4ullhtfir qur2rnnLun]uprlurh duli\turg uurhrlurh{mrf t
Qtu$urfuarp dn4mlf \nr1flrg, npg 2|r \urpn4 5,AlrLq/ ururlng qur\uru tr 10 /umrup,/ rnurpmg
ut{h1 frtrtl }rurdurrlurtrur\ Stopthhtplr tunnhF}h Lurluurqurhh m urfulu Lhph mhth
{hpptmp{tpr fpurlmLp:

7.2.a. FurtrUh rultr purdl.rhtntphpg, npnLp rnlrpurqtrnm hh FurbUb urt4urpur2futlurb
purdthun uhplr 10 /ururuV h unltfr urn\nulrh, |rpur{mhp mlrttr Ett4qF\,ltt Shopthhhp}r
tunghp4f \urqrimrt \u SLolthttlfr tunphp4f \urqrfmrl tr2urllu\t1|rlhtrg lrtp\urlurgmg2|rh, nplr

|rpul\urtrurgrlurh \rupqh m qullutrtrtpp uurh ur[qm t Shopttrtrtp]r ]unphp]r t/ \ull
Furdtrturtptplr dqnrlJr llutrnhru\urpqtpm{:

Fruh\f urlh purdtrturtphlg, nlnhp Ch+urtmp dnlnqht luuirur\gtpr ]rpullmtrp
mthgnq purdhtrnliptplr gmgu-r\p \urqrlhlm oprlur 4pnplurdp r[blurutliurm htr Furtr\[r
ut4urpur2|u{ub p{tup\rlnq purdtrtun utp}r rl}rL2h 10 /ururup,/ urnllnuirh, \urpnrl tb furrlnprltl
h Furh\| ntqurpu2|u{ut prlturp\rlnq purdtrhrnn utpfr 10 /rmuuV h ul]tfir urn\nug hur urptlm
4tqpm ' urmutrg Q\hurtump dqnl|]r l1nqrl[rg pllnpmplurh pl4qp\t1 ]rlttrg [tp\ulurgmg:lr!
Stopttrhhplr tunphpqlr \ruqrlmri' purdhhrntptplr |u pf uurtry6 u.rl.r hurrturp oltLplr
quhuL2trtltlrtr hullurr4urururufuruturl qu{rllutluq}b urn\urlmp;urh t rul{ ulurl urtrurqlb
{tpuptp;url Qblhutmg dnrln{rtr rnhlh\urgtrhlm ltqpnrl:

qurbnhurqruqurh qurqblrulLmrJ rlrnpp rturutrur\gmplmh mhtgnl purdhhurtptph
fpru{mtrp mhth }rpthg 2uhtpp irtp\urlurgtrnq htp\ullurgmgjrh [lqqllltLm Shopthhtp]r
tunphpqf \urqrtm : UmlL druuh \|rpumturh urlrr n{ 9rul.urLurrlpur\urh \urq}ruruptt $npp
rJruuhur\gmplmt mttgn{ uruLuUbg t hrurfupr{ni Furb\lr urtqurpul2luqrub pqtur1Urlnq
purdthrnmlutplr 10 /r.nurup./ un\nulrg qur\ruu$r ulrpurqtunq ulh FudLtrntllg, npg tlr \bpt1
unlh llttllb hF\rnFrl urumti h2r{urb qurFlurhurqfpp:
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rrulaturrlpur\urh \urqlruluput rlrnpg rftuutlu\gmplmh mtrtgn4 lmlurpuhymp
purdlrtrntp Fuh\]r $|rturtruur\urh rnurprlur ulquFmbg hturn 30 &ptumV oprlu.r pirpurgBmrl
[ptu{mLp n r}r Stropttrtrtp}r tunFhl4bh urnu2urp\h1 FurL\}r \uhnturqpur\ruh \urqfrmulmt
+rBIr urutul\gnr-Idlmh mhtg l purdhturtptfir 2urhtpg trtp\ur1urgfun1 Shopttrtrhplr tunphp4f
ur\urtlmpluh rlt\ pt\trubm' \gt1n{ Lpur ruu}rtr olhhpml qurhurtr2{nr1 rntqt\ulmlmplmfup
StropkhLhfir lunphmg4g h2rlurb urtlh\ulmlmplmLp htfiur3urgbntt t et$ruhmp dn\nqh
pnpp uruttufirghhpfrtr' Qtr4hurtmrp dn4ml]r llulugrturtr, lrull htnur\ur \urlqn{ Brlhurl\mplurtr
qtrqpmrl' purgpurb pqkurptpplrlltrtpg Fulhlib \q hg ptr4rl Ltpr hru urp uurhrftuh{ur8
dur \tub qtplbL opqurtbg untr{urqtr 35 /tltumbh}rtrq,/ op urnur2:

Unur2urlnqub pt\Lurbmtrtpp pr.lhrul\rlm th sruph\urtr etu$rurtrrrp dqmlmrl (\ur
Upuurhtpp CL+urtm F dnrlnr]nrl' tph rltg2|rtru npn2mtl t ptrqmhhl ShopHrtrtp]r tunghl{r
\ur FuLl1|r \urtmhurrypru\urh \urqlrururpui rlrnpp riruutur\gmplntr n rtgn{ Furdttutphlrlr
2uhtpp trtp\urlughnq Shopttrtrtplr tun1hp4]r urfu4unilr trurqnlmplmtrlrtpb {uqrudult\tur
4ui4u{rtgrluh uubL), p\ npmLt, p{hu1\mplurLp ruuhur\gnni hh rllmrltr Q\hurtmrp dnrlmllr
LlruurlrL ttlqu $"ptt rluruhru\gmplmh ml. ignl fudLLrrliptFp lt*rl trpurtrg
Lht\ulurgmgh2tttg, pt\mqL tpurLg f,l',ln \ruqrth t\: @h\trubmL 0hu+rlur6 t hunfruplm ,
tpt hpur oqulrh Br{hurp\t1t dn{nrlhL LtFUu +npt uruhur\gmplmtr mtrtgnl pudhtrntptp}r
uhlurpu2|u{uE p{turp\rln1 pudtrtrnn utp}r gb+ulmrp pqh 50-}rg /h}rumtr}rgl urr{hfir urn\nug
bph pt\lurEmtrtpfrg n2 rlt\p 2f uulufurrti ptrurpr]tpr hulftup umlh urun{ qurhrutr2r{nr1
dutlltpf pur{upurl pultrul\, uru1ur runrurltl trur1trhl urnrugrub 2 ,/hp\nV ptlltrrbnLkpg
pqtup\qm tt 11911|rt' |rtrlr hpurLgbg rlt\p luururlnu gLurprltln hulturp qurhurhg{n4
d.urlhtpf pur{urpurp purLur\E: Ctrurpqurb pt{lubmh Qtulhurlnl dnrlmftr u.nlurpurfg hturn
ulL h2urqtu Ebtqlq{m t Shopthhhp}r tuo1hn+ \urq nl :

ShoptLlrtpf tunphprlf urL4u.r f firurqnprlrplnLLkpf r{urlurdulf\trn 4ur4urphgrluh
urufh npn2rlurh p\mtlturh 4tqpmrl, Strophtrhhph t "plml' Lnp urtululftrtptr flrurprlmrl tir

9ruLnLurqpmplu p uuhrlluLqurb g\hurttrrp \rupqml: C\ npmrl, tph {rurluldulf\tur
quuytttgtg{t1 ttr Furtr\}r \urfurLur41u\urh \urq}nnurlm r}ropp riurubur\gmplmtr nlltgnr1
purdhtutltplr runu2urp\mplullp gllnp{rub urt4uli}r flluqnpmplmtrtrtpg, ruqur lmp urtrqur g
lmqlqhu ghrnprlmrl t hurr.lurqu-rrnuuluurlNrFurp +npl uuLurllgnp]nh mhtgnry
purdhhutptplr \n4tflrg urnurgurp\rlur8 urh&urtrglrg' \urbnLur4pmp;ulfp uurhrlurtnlurb \urpqmf

7.2.5. FurLqh ShoptLbtplr tunphp4f purLurllu\ruh \ruqrip uurhrturhr{mrl h C!+urtrmp
dnrln{f npn2rturdp, FuIS )b Uurpffl 7 /1np,r hnqmg qur\ulu h 9 ,lrbp,r hnqng unlh$ firtrt1
Shopttirttf tunphp4lr urtr4urrlhtpg (puglr rrutntluqlrmldlurh T.2.4 l1turnrl uurhrlurtllrub \urlqml
Stropttrtrhplr tunphg4lr \urqrtmr.f ptqqn\rl*6 ur\ur lrtpfrg) pllnprlmrl ttr Ctr4huturr p dnnmllr
npn2rlulip' qurbnLuqlnlpJurh 7.l.3 \tu{r <t> ttrpur\tr.n}r huriru&urlh:

ShoptttLtpfr tunphp4]r ur\ur hhll qtrnp f hulfurqurunuu]uutrth pu.rtr\ur1]rh
olthu4pnplu p h Shophtrtrtplr funphp4lr \urhnhur\urpqm{ uurh urh{urt 2rur}lutr}r2hhp}rtur

Sboptblrtp| tunphpqf url4ur thlrE qurFLururFqrnt tt:
7.2.6. ShopttrttFb tunplp4]r hurluurqurhtr phurp{m t StrophlLhp}r tunphp4fr

ublur trtFb \q hg, SLoFtLhtFf tunphp4|r ultlulrtutpF \uqrllrg shogtLLhglr tunphp4]r
utl4ru trtl|r ptr4hufump purlmr\|r &rulhtpfr ritEuliurubrr piurdp:

7.2.7. SLopLtrLtpfr tunphpqJrhurluurquLhp

u1) Uuq ru\hlqm{ t Sholthhhp}r tunlhp4}r ur2luuruurtrpirtp1.

F) qm urpm t StuopttrLtpf tunphp4|r Llrurnhpp h trurfrlurqurhmri 4purtp.
q) \urqrluUttr{m t Slopttbhg}r tunphp{r tr}rurntplr urpdrutrurqpmplmtrtrtp}r r{urpm g.

4) huluruqurhmrl t Ql4hurltrrp dnqnr]mrt.
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h) llurqrfurlltpqmrl t SLopttrtrtfir tunfip4|rh Ulrg \n butbtplvhurhdtrurdnqnqLtpb
r.u2luulnurLpp

q) ]rpur\rutrugtrm t 22 opttrurymrplulfp, Cfuqhurtmg dn4nrlf V\utI SLopttrhhplr
t 

"phn4lr \"ttUItS huruuruln{ur6 Futr\}r Ltlp}rh }rlurr{ru\ruh urlryrtpn{ uurhrlurtn{urb ru1
flrurqnpmpln rl.rlip:

Shopttrtrhplr tunFhF4b hurluurqurhlr purgurl|ulmp;urh qtqpmrl IrF-
qurpururlutmplmtrtrtgp Sloptihhhpf tunphl{r npn2 ulfg \uuurprr rt t Stropt rtp}r tunphp4}r
utttrlu htpfg rlt\p:

Strcpttrtrtpf tunphp4|r hurluurqurhbtr qtFuutuhqub {ruurtp[ ]rpru\urLurg ruh,
qulq ur\tpq ruL h urhgllrugriurh qnpburnm;phtpp \urpnq th lrpur\urtrurgrltl Strophhlrtplr
tunlhprlb trurluurqurhlr hurhd.Lurpurpmplulfp SLopthtrhplr tunphp4|r puFnnqurplr \nr[i]rg:

7.2.8. Stroptllhti$ tunnhnUqt |rp |rpun]uumplmtrtrtptr uurulltl urprgmhur]trn tr
qurur2urd frpur\urllugtrhlm hrqurrnurllml, \urpl h.

. SLoltLhtnlr tun$pf \ruqrlrr rl ptu4qr\tl StroptLhtplr tunphp4f urtr\urlu ur\urrttrtg,

. SLoftirlrtlh tunphFlb urlqur ttplr \urqrtmrl unurirdturgtrtl Furh\|r \unul{urp urtr
qnFEELpurgn! rf2urur\urh hu\n4mplmh lrpur\urtrurgbn{ ur\u /trtp/ /ShopHrlrtl}r tunphp{r
I.]rurqnp urlupu /, nplr \rupqru{}rdur\p h qngbmtrhmplurh ulrulfurl rtpg uurhrlurhrlmrl htr
Stoltl. rtpb tunphp4|r npn2rtullp h hpur hhur \trprlrub rqurllurhurqpn{, p\ nprr rl tr2rlur6
url4ult[ hur urp qblrurnh$ t Furh\lr 4t\ullruphtplr,lru2fuulnur\frgLh1]r hruriurp uurh urhrlu.r6
ullunhnqr3mhlrtp1 h tpu2lu]rBtrtpp:

StoptLhtpf tunphF4b Lbulqn1 ru\ultf \nqrllrg rt2rnu{urh hu\nrlmplurh
ftrpur\urhurgmrfp Futr\]r ghpugh\ qnpbmhhmpprtrp h \urnurr{urp urhp, 2} uurhriurtrur{rur\mrl
Furh\]r |rlullurum rtupllrtrtrtplr h urLd.urtrg /hhpurnlurl Shopttrhtfir tunph14]r rilmu
urlr4uttlhtpfr.r firurqnpmplmhhtp]r 2p2urLur$, {tp2}rtrtrhplru npn2miJlrtpb \urlurg urh
hhurpullnpmplmtp, ur11 purgurnurqLu urqulul]mtl t trlurhg h Shopthhhl|r tunphp4|r
tuL [2ur\ur[ \uqp, SLopttrtrtp]r tunph14f hrurftup FurhUb ur ttrollu qnlbmhhmplulh rlurulrh
urpdurhurhurlurur h urtllfr2ur\urtr rnh{h\ugrlurbmplurtr hhurpul{npmplmtrp:

7.2.9. Sholttrtttb tunp\|r blruutlg qnrfurpmrl I Stroptirtrtl]r tunphp4]r hur]uurqurhp'

|tp, Strcpthlrttf tunphp4|r u\ullf, Stolblmplurh l,urluurqurh - q uulqnn tnhopkbb
(Slopftrmplurh), trtpplrtr umr4|rurlr 1t\ullurplr, rugururplrh urnqfu r |rpur\ruLurgbn4 urhd.]r, 22,

\hltupntrur\utr purh\|r SLoptirtrtplr ]unphp4]r, ftlqtu tluh Frutr\|r p{turp\{n1 puldtrtrnmlutp}r
5 /hhtq/ \ur urqt1]r un\nu mLtg t FurdLtulrln2 (purdtrhutptl]r) qlurqnl qurhrutln+

Slroltlrtrtlb tunphl4b nnn2n LLlh ptu4mh{mrt hL qullmllu4lrmplur F l.4ur Art{b
trtppfh [pru{urlluh u.r\rntpml uurhrfurh{urE \urpqmi. SLoptLlrtp}r tunphpq}r tr}ruurtpmrl'
hurpgtpf pLtupll rutr tr 4purtrg rltpruptgrul prfiurp\mplurh rflr2ngn{. 2tppur\urtr
Qfhurhuur\urh rnurprlur ul]urprnlrg hhun hpulllrprlurE urnur2lrh Lfurnmrl, |rtrlqtu Lurh purn
rutrlpurdh2un{d1ultl' u11 tr}rurntpmrt, pLtrurp\r{nrrl th Fruh\}r qnpEmtrtmp;urtr h}*itrur\urh
m4rlmplmhtLpp, nurq url{urpmplmhp, }rblqtu trurh, purn urt}rpurdt2urmplurtr' Furhfir
\upqtlp L ur11trtpplrL |rpullur\ulh ruqrnhpp: Strcpttrtrhplr tunphp4|r trlruur qtrnp t qm urlqF
Furh\f urpuurplrtr urnqfllntr ]rpur\urtrugLq urhd[r \n{rl}rg urp{urb hur2r]tullmplmtup (tru{tur\

4k\rurlrupmp;urLp), |rllyqtu hurLr Furt\f htpplrtr urm4furf urprmuhtpp hul2rltullmplmhg
pbhruF$iLm Lqulnru\n{' 4pur \urrt 4purhg lrtp\rulugmri}rg 10 /rmuup/ on{u Ehldrugpm :

Furtr!| fuhpplrtr r.um4|rulr uunpurpurdu.rllhutr htppu\urtr hu.r2rltrmlmplmhtrtpg, Stroplrl:rrplurtr
LurFulqruh-q uuqnl utroltbb h qfuu|lnp hur2r{urqurh}r hur2qtuqmplmLLtFp Slrclttrtrtp}r
tunthFlb Un\ bg pbtrurp\rlmrl htr 4prul4 htp\ruprgrfurhp hur2npqnrl trlruurtpnui:
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SLophhbhpf tunphp4|r []rurnhpp \upnr1 LL qrrrlurl{t1 h npn2mrltrtph phqmtr{t1 urn\ur
\uttl hhnur\ur l1upqm{, eurtqh \qrt}rg phqmtrt{r \ruq}r rt}r2ngtrtpml.

7.2.10. ShopttrLLplr tunplml4g hur url{nr,rl t fpu.tlurum (pr{npm mtr}r), hph trpur
u2luururuitrpbtr urubru\gmritslmpthlrtlb tunphg{rur\untlrtt}rdtbur urutrmplmLp:

bph SLoptLlrtpf tunphp4]r utu4ulihtplr purLullp tl{urqmrt t elqhurbmp dnrlmftr
npn2drrh huniurS.lulh uurhrftutn{ub putrur\ur\urh \urq b \tubg V\ulI opHrpn{ uruhrlurhrlurb
h{urqurqnr-lh purhur\irg, Furtrq[ qhnp t SLopttLhnb tunphp4mrt pur{rnp ritrurgurb urt{.pp
UrurgLhtm Uru SLonthLLFb tunphpqlr purtrur\ur\urL \uqrfE hr{ruqtglrtpr hqurunu\nrl
hpur{rfir ruprnurhtpld Qtqhutrn l dqm], np}r rluru}rh nln2mrtp \u{ulgtrrruf t Stropttrtrtp}r
tunphmp4g rlLugurE r.:r\ulltrtplr d.urltrtplr qurpq titbruriurulllrpSurrlp:

7.2.11. SholttirtFb tunphp4lr nprr2mrilrtph g\mLqm th trlruulrtr Ltp\ur Stropttrhtl|r
tunphp4|r urtr4ulltrtplr durllrtplr qurpq rltbulturuturr plu p, tpt 22 ophtrurlpmplurip \urrt
qurttrtLu4pmfdlur 

F ur1lpruh jr qurhurh2r{m r €qturp\nqd1urh dulftutlu\ Strolhtrlrtp}r tunphp{r
urtu4ur L mhir rilrulh h\ lurlh:

7.2.12. prulLb h p{turp\mplu r }rpul{mtrp}r rlrr}uurhgmfp Shophhttlth tunFhlr4b hq
urh4urllrg lmulrh \u|I ur1lurhd.]r 2f pnrlprurprlnuf:

7.2.13. Sbopttrtrtplr tunyrhpq[ tr]ruurtplr pnpp hurpghflr pLLurl\mrip \urpn1 t urhqlr
mhttlul |rurlh Stroplrlmrpptr Lrufuurqurh-Qfiururlnp rntropLtrb ulurFuur4bF urubur\gmpjultp,
purgurnmplur p Stroplrtrmplurh Lruluurqurh-Qfiuurrlnp urhopt!]r fluqnpmplmtrtrtpfr
rlurrlurdunl\trn 4ur4urptg urh, ]rL2qhu trurtr trpur {urpdulnpmplurh qurl urtrtrtp}r hururnurur urh
hurpgtpf: Stroglrtrmplulh Lruluurqurh-q uurlnp rnhopkhp rturutrurllgmrl t SLopttrhhpf tunphp{r
ttltuutpf tr lunphp4ur\gur\ruh &urlblr |rprurlnLpm{:

7.2.14. Shophlrtt$ tunphmp4|r trfutnlr hlulllrprlurir durf\tutrtpp h urtrlg npn2nr,rl t
SLophtrhhpf tunphp4f lllrluruqruhp:

7.2.15. SLopthbtp[ Iunphpl]r hufuruqurhp Stropttrtrtpf tunphp4]r hpullfprlurh urhqlr tr
dur \huf uruftr urnUu l1ruqb rlfr2nglrtpml urhrl;ur\ t quhrr Sto1tlrtrtllr tu"nhRllt
ur\u htpfh:

7.2.16, bph ShoptLlhpf tunphp{r tru}uurqurhp qurtm t, n1 purgurmuqhu Sholttrtrtplr
tunphpq! fFur{urumplurhh tLpur\ur ptrLurp\{t{rp hurpg}r unhprplurrlp Sbopttrtrtp}r tunphp{r
ul4urdLtplr hulluruh1 trtp\ur;mpp-r p tr]rurnlr hpurrftrprlurh urfuIFurdt2unlldjnL lllur, ruuiul
utlh phtlup\{mrt t htnur\ur \urgqml:

7.2.17. ShoptLbtplr tunphp4|r trfuutpg urp&urhurqnlmrf th pqpulhh VUu
dt[upttrulftr t4rutrur\trtpnr]: Lbuub urldulhuqlurldlnbp \urq rlmri t Lfuurfr ur{urpur}rg
htun' 10-op1u /urruuhoplur/ dur \trnmtt: Ul&uLurqn{dln rE qtup t r{urFnLuUh ZZ
ollihu4gmppr p qruhurh2rlnq pnlnp rntrlh\mplmtrtrtpp:

Llrurnlr urpi.ruLurqpmplmtrp uurnpurqrn ttr Llrurnlrh rlurutur\gn1 FnLnp ruh4ur htFE,
nlntp L quruuruluurhulm{mplnh htr llptf rupd.rul-rurqpmpprl]rl rl urnlur int{li\mplmLlrtFb
d2rnmplurh h huiquuuhmpluh hurrlurp: Q\ npnul, SLoltlllrtplr tunphp4f hurfuurqurhlr,
urhqudbt1h L purpunqurplr uunlurqFmplmLLlilp urpd.urtrurqpmplmtrhtplr,
p{tuphppf$rtpf, nln2n hklf h url1 hlmptp}r qFur \urpt hL 4prlt1 t1t\urpnLurlfL
trlurhu\n{

SLoptLhtp[ tunphp4f trfuurtpp rlrupm L Stropttrtrhl[r tun$t+ LurluurquhE, nIrE
uurnpurqpmrl t hlruurlr npn2m htpg: Shotttrtrtplr tunphp4|r Lurluurqruhp
qrurnuruluurhulm{mp1nb k \lm npn2rlurh rit2 urn\ur urhrlt\nplnLlrtp}r hul{ururn}rmplurtr
huniurp:
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7.2.18. SLopthlitpf lunphl4lr npn2m Ltph lrpru{upurtru.rllurh md llmtHrurh, tph
qurhqub{t1 htr ZZ opliLu4pnplur p, \urhnhu.rlpmp;ullp, Fruh\}r trtpp}rtr }rpurlru\urtr
ur\utpn{ tr FurdLhrntptfir qurl ruLurqpm] trur}uu.tnturlurb qurhurll2lltp6

7.3. FULr$SLOfhLnhGgIlI'LC,SLOfhLnhGgULLUtuUqUl-
ql,tuuilnf $otbtc

7.3.1. FtuL\}t phpurgf\ qnpbmhLmplurtr lt|1urqurlrnr fu |rpru\urhurglmnt I Furtrll|r
qnpbuqlrp tlurp [trg' Shop]rtrmplmLh m Sbog]rhmpputr Lur]uurqurh-Qfluur{np urhopttrp
/u;umhtur' 9fuurlnp utropttr,/:

7.3.2. SLophlmrplurtr h 9[uru{np rntrophtr}r }rpullruuur,pluLL lih quruqurLm FurL\h
ptrpurglr\ qnpbmlrtmpprh \urnunlurprlurh pnlnp hurpgtpp, purgrurmplulip 22 ophtulpmplur p,
qurlnLurryrmplul-tp ly'\ur Ch4hurtrmp dqnrfir npn2rlu|Ip Qtrqhurtmp dqnrfr h Shogttrlrtp]r
tunphp4f purgun![ f lulqurumld]urhE qkFurqurhlurb hrulgtpf :

7.3.3. Slolrhtmpjurtr purLur\ur\urtu \urq g uurhJurlllmri t Strophtrtrtplr tunphp1|r

\ot ll'S,
7.3.4. afuur{np uboptl.4r! h2urhur\mri t Shopthhhp}r tunl$mlrqg: SLol}rlttplutr

uttt4unlhtpp tr2u.rtrur\rlnrt th ShoptLrLhplr tunph14|r \nr1 |rg' 9[uul]np rntopth]r
lrtp\ru;urg ulip:

7.3.5. Sholbtrmplurh \urqrflr rlt2 th rnhm q uuqnl rntroptbp, Stroplrhmplurh
luhqlurihtF[ /ur14 p{m ' afiuu{np utropttr}r rn\ru\urp L qftrurrlnp hu2r]urquhp,l: L2{rub
urtr&fhp hruh{rurutrm ttr Furtr\}r th\urr{urplrtp h }rlttrg firurqnpmplnLtrLFp \ruFn{ kh

|rpur\urhurgLhl inulL npu\u{nptftuh m u-ruturq}rurur\urLr hullurqururuuhrurhlrp]ul.r
tl\ut1tu\tultf un\ru1mplurl.r qhrqpmrt: Unurhg nlurllurqnl urL h riuruttuqlrurru\urh
hur urqunnuru[urutarplurtr r{\ru1ur\urtr}r Furh\f rlh\u{urp ur2fuu-rurhlm qurldtrhlrtlL m
dur \tutrtpp uurh utr{m litr 22 \tllnpnLur\urh purtr\f lmp urulr{ ur\uhp{.

7.3.6. SholbturlplnrLh lrpur\urhrugtrmf t ]rp qnpbmirtmplmhp LbuuttFb qr2ngnq,
npntrp hLpur\ur hh hpur{fp urtr ur [utr urnt{ruqtr rft\ utrqrurt:

7.3.7. SLopflmplmLp qnpbn l22 opthptrtplr, rrurbatrur4pmplurtr, ]rtrlqtu trurL
SLophtrhtpf tunphp$ l1q hg huruuururqurb Fuh\f ttpBlrL fprurlur\rutr ur\mhfir hfrttuh r$ur,
npLp urnur{.1 ulLpur r{uh uruhrftutrmtl htr Sl-rop}rtutplurh tr}rurntg} hpunl}rtriurtr m
urhg\urgrlurh, npn2mrllrtpf $qmtr urh \urpqg:

7.3.8. Shoplrtnplurtr trfuuh fpur{urqnp t, hpt 4purtr uruhur\gmri hh afluu{np
urbolthp h Shopftunp;uh urL4u Ltplr rft8unturuLmplnthg: SlmpbhrplurL \q+g
np2mdirtptr ptrqnr-tllnr-rl ttr trlrurnlrtr rfurutrurllgnq urtr4ullhtplr d.rulhtplr rqurpq
r.lhEur ruutmrplulfp, purgrunmppurlp Shop[rtrmplurh qnpbmlrtmplmtp \urlr lur\urpqnrl Lt1pht
|tpur{rul1utr ulluttpq uruh uLqub qtqptFF tur;hhpb hulluruurlmfdlurh ltqpmrl afluur{np
rnhophLf d.urltrtr npn2|r1 t:

7.3.9. q uurqnn uhogtblr, Sbopflmplutr rutr4uultrtph |rpurlntrptrhptr nL

u$uFulullutmplmttrlipp uruhrftutr{mrf ttr optttpnrl, ur;1 fpullur\u.rtr ur\uhpm{ h Furh\}r m
bpurhgfg lmprupruLgmp| hhrn \hp{ub qurpiurtuurgn{. efiuur{np uhophhf htu FurL\f
urtmrtrlg ulul urtrurqfpp uurnpurqrmtl t Shopttrhtpf tun$p4f burluruquhg \ull Strolttrtrtplr
tunFhlrqF \n{ bg DurqnlqulE tunphp4f uiu}u p, lrull Stropftmpluh urh4u.nlhhp}r htur
Q[uur{n1 rntropttrp:

Qfluru{np rnhoptLp, Shopftmrplurh url4ur Lt$ url lluqfurltpqmplmtrtrhpm , urtr\rufu

Uurhg Fbn dhg, \urprq hL ulur2unLtrtF qlru{tghtl rl}rurlh SlrcptLlrtp} tunlhpf
22
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hultui,urlfumplu.ntp' url.r\urlu Lr2r{urb qnpbmLhmpluh 4}nirug npLt rlurpdururpmplmtr
uurrullulm \ul[ lurnruhrupr hurbqurtruhp]rg:

7.3.10. Fuh\[ Shop]rtrmpFutr ]rprurlurl]rrrplurh t2 trturhn .

u) Strcptibhpf tunphp4|r huurnulmturhp lrtp\u1urg{nq Furh\lr htnurL\urpurl}rtr
qurpqurg urh bpuqpf trurluLur\urh phLurp\mrlh n trurfuLur\urly'qurl urhur\urir huruuurumdE,

p) Furdlrtntptplr dn{mh lr'r\u SlopttlLtlh tunphl+ huruuulu utrtr ttrpur\ur FurL\}r
Ltppfh ]rpur{ur\urh ru\rntp}rtr trur}utrur\urtr hullruhmplmh ururlp, purgurnmplullp
\urtunhru4pmpprh, Furdhturtltplr dn4nrllr, SLophtrtrhph tunnhnlh, \|rg \mtfuthtplr m
hurt .Ludqn{ht1}r, Lhlpftr runq}nn}r urnnpurpurdurhriurtr qnpbnfttmplnLtp \urtmtur\urpqnrl

q) FurhUh \nqrifg dururtg{n1 brumulmplmtrtrtp}r 4brturg b2tunlquqdultrtpb h
uur\urqhtlb uulh ulfunl E,

4) Cl4hurtmp dqnqh b ShoptLLhp! tunphp4|r \n{rt}rg gqmLqurb npn2m htg}r d}r2ur h
du uLu\fh lrpur\urLurgrtuh urqurhr{mfg

t) Ftutt\|t tu\ulr{tttpf tr quru}tfrtp}r \urnullrup urtr }rpurlluLugmrlp,
q) Furtqb pLpurglr\, urtlhtoplur qnlLmlhmplmhg llubntrullurpqnq, oqtluurb{

qtlrur{urpmrt rquhurtr2nq m L\urpurqpnqur\urh phmlp \prq ur\rnhp}r huruurulnn p,

t) Furtrfir hpurqurpur\u1]rh qurl urtrurqptpf opfhur\t$ lhhpf hururrrurrrnl E.

E) Futqh lrtpplth lrpul{ru\uh ru\urtpml uurhrturhrlurb qm ulFE qtpurqurtrgnq \rurf
Stropftrmplurh fpul{urumplurLp {hpurqurh{ut rlulUurqnl ulL ulurldultrtrtFb 2h{m nq
putr\ulfh qnpbfphtplr urpulturqptturh hurulrrluumr [,

p) Furh\[ \n{ribg Ltppbt }rpur{ur\uh ur\rntpn{ uuhrturlllurb qm urpp qtpurqurhgnrl
qnqplr \rurl u{L urUubqhtnb d.tnpptp uh \unf {urdurnp}r qngbupptrtfir. lrt1un1u1

+nlu\rrulur\grlub qnnbupphtpf $rp uL huruurururm D,
d) Furtr\f htpBfb fpu{u\uh ru\tnhpn{ uurhrlurll{urb qmriurFE qtlrruqruhgnrl' FurL!}

\nl+g trnuUulburgq l htFrtFnldLtlf, LLpunlu.rl +nlu\uufu\gqulb Lhppm lrtpf,
hururnururnrrip,

]r) Futr\ir \q fg uruhud;nqtpf, hhp\urlurgmgprplmtirhpf h hf hurp\Ltplr
uuhl8rturh hurpg[ pLLurp{mrlh m hur}uhur\urh hurrluLmplmh rnurlp,

]rur) Furtr\|r trtpplrtr h ruluurpbir urnqllnnptrtplr \ull ur;1 up lrlrtltlt \olrll'S
]rpur\urLurgrlur& urnmqnr lrtFb ulpr;mLphhplr ptrtrurp\m h FurgurhurlurlurE ptpmplmtttfir
uun{ Sbopthhtp}r tunlhprlh Uq hg uuh urh{urt r-tlr2ngunmrilrtp! fpur\urLurgmrt,

|rp) Stropttrtrtplr tunphp4f hruuurrurnurE FultUb uruptllruL burluutllr hru[uurhru2{]r

2lpultrurUhtlnld' FurtrUh ur2luuuurukqtdi huru1nur1nnld[,

fq) Fuh\f pLpurglr\ qnpbmtrtmplurh hhur \urq{urb ur;1' afiuur{np uhopth}r

fpru{uumplutrg 2{tpuqurh{ub ru;1 hurpgtpf 1mEm p,

[r4) FurL\f trtp\urlurgmgprplmtthp]r L riuruhurdlnqtp]r 1t\urr{urptrtp}r l.r2urtuurlmrfp,

ft) |t1tut\utrurgtmr t ZZ ophtruqpmplu p L Futt\[ trtpp]th ]tpur{ur\urb ur\uhp{
uurhrlurtllurb ur11 |rpul]uumplmhlrtp:

7.3.1L Furh\f efiuur{np uLopLLp.
ur) 1ntopbbmit t Frutrl{r qm1pp. ru14 p{nr SbLluLuurlrub fb2ngtrtFE, Erpbrupptrtp t

llLpn turL\b urlmrtrbg, url4Idqm rrlurlu4pmrl t purtr\ur1|rh hpur2|ulrphhp.

F) Ltl\u{urgtnld t Fultr\tl ulll urtrd.ulhg htln hurFuFtltnlpJnlhhhlmd ZZ ururFubpm L
lululilqFr .

q) qnpEmrl t unruhg trulqnpluqlb h urutru t frurqnpuqltp.
4) uurhrlurhrlurb \urpqnq \tpm t ul2luurnruLpurl|rLr tr u1 qutltttuLuqghp
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t) StolhLUtph Iunphp4lr hruurnuniurLh k trhn\upgtrm SLopblmFlurh Uqlfhg
hurqurbnp1rrh uururgurt trklpbh hnulqur\urh ur\rntpg.

q) hF hlrurqulunrplutr uuhrlurtLhpm rupd.urllmd t hpultu.rhhhp, uurhrlultuut t
ut2luuuur\[rgLtpf qurpurur\url.:arplmtrhtpp, urur ru L \ulnurprfurh hullurp rqurpurur{rp
gmgm Llip, h {tpurhu\mrJ t r}Furhg \runurpmrlp.

t) uruh urtr{urE \urpqn{ ru2}uunnurtrpb h Ut4nrtmr h urqulnmd Furtr[lr
u2luuruur\l4btplrL, purgurnmplullp Cl4hurl.rmp dnrln{r h Stroptblrtlf tunphp4}r \nrptfg
L2ruLu\{nq urLLurhgf g.

0) Furh\b u2|uuurur\|rgtrhplr tr\urur ulip \lrpurnm t lupurlumuriurh h

\urpqruqurhur\urh qurururuluruhulmlmplutr |r2ngtrhp.
p) \urq md, urnnlrruqlm L ulhrnur\urh ilrurqnprlurt full bL L trtp\rulurgLmtl 12,

ophLu4nmppurlp h tmprlulnlr{ }rpur{u\urtr ruj1 urlllntpn{ u1uh rubqub hur2rlturr{mplmtrtrtp,
u{4 Ialmrt sbLutruluqurtr hur2qtuqnplmtrtrtp.

d) urnnpruqrmtl t StroplrlmrplurL trlruurttlr un^ruturqlmldlmLlrtph m nplr2m hhpp.
dur) purgmrl t purL\urlfh hur2f{htp.
dp) \urq ur\hpqm t Q\hrulml dn4n{f, Stophtrtrhp}r tunphp4}r h strctbbmpjurtl

\q Fg gtuFrtrqut opr2m hhlh quurulmrfp, hru2rlhum t C\hurlmp dqnrfirtr, Stropthlrtp]r
tunphp4fh, SLolftmplurLg L lgur{mtrp 2nL}r Ctr4hurtrmp dnrln{r, Stropttrtrtpf tunphp4}r
urtr4ulthhpf huliurp rqurpuru4|rp npn2nr.thtp \ur1ugLh1m.

dq) |rpur\ulurgLrr t ophtpn{ \ru 9urlnhurryrmplurlp Qtugrulmrp dnqnrllr,
Shophlrtrtpf tunphp4|r, htppfh {hpurhu\nr1mp;urir 8umuprplurh lrlurqurumplluil1
2{tpurqurh{urE }rpur{urqnprpprtlrtpg.

d4) ftp purgullullmplurb llul r{ur2ulntrhru\urt u]urnrnur\ubrr ldlmLlrtp}r \ulmuprturh
ultltlurllrtrmldluh 4tqpnri, 22 opttrurymplullp uurhriurll{urb \urpqn{ urqurbr{m \
Stto$hmpprtr urtqur ttlhg h\bt 9fuullnp urhopttr-SLoplrlmplurtr tnulrurqurhfr
duliurhur\ur{np qur2rnnhur\ulnurp h2urhur\tpr hurpgp.

dh) hhlr lmburprlurh hurhd.Lurdnrln{f &Lur{npmrth }rpurllutruglm t lntruprlurtr
hurhLtrurdqn{f firurqnlmp1mtrtlipp.

dq) |rpur\urtrugbn L 22 opthu4pmplur p h FurL\f htpplrt fpu{u11uh u11ut1n{
uuhrturtr{ub ur11 }rpur{urunp;mtrhlipr

7.3.12. Qfiuur{np rnlopttp ShoptLlrtpf tunplp4fh qurptpurpurp, purlg n1 rqru\uru, purh

tnur ulur\p t\ uirqur , htp\urlurglm Stropftrmplutr tr |r1 qnpEmhtmplutr {hpuptpprl
hru2{hnrlmplmhhkp' Shophtrlrtpf tunphp4b \nq bg uurirJurhurb \urpqn{ L2{urb \urpqn{
qtup L uurh urh{hh urnL{urqh hur2{trn{mplmlrtrtpf lrtp\urlurgrturh qurpptpur\urlmrpln rg,

{tp2}rtrtrtplru ltp\urlurg urh \urpqp h 4purhgmri hhFurn urh thFul\ur ultlhllmplmhtrtFh
gurtr\p:

en'I.IUO 8. r,br€hl, IInh'IhSh USnfIIFUdULnhUC

8.1. Fut\f hhpBlrh urmqfrntr frpur\urlurghmri t Fuh\f htpB]rtr urnqlrrn]r
uurnpurpurdurhrlurh (uriumhtrn <Ltpp]rh urm4]ruu) qt\urlurpp h urh4rurllrtpp, npLp
tr2uLur\{m th ShoFthhhFlr tunFhFIb \ffldltg: Ltppftr ruma}rur}r ru\ulf 2ttr \urpn1 firtrt1
Futlt!|r \urnullurprlurL ulprilrhLhplr url4ur lrt1g, u{L qt|1urqurphhp m u2luruururll}rgtrtp,

bt{ulhu Luh qnlbudrl rturp Lf ur\unttutpf hhu $nlu\urqur\g{ub urt .ftp: Ltpp}rL
um4luf ltllu{u1p L ulb4ru futl[ qrupuurr]np th rqurhqurhtl FurL!]r ur2fuulnur\[rgtrtp]r
huliutp uurhrtubrlub tu2fuulnurLprul|rtr \urlqurqruhmplmhE:
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8.2. t hppft urnr4|lnp SLolhhtrtplr tunlhp4lr huruururuurb \urtunhu\urlqlr
hullurd.urlh'

u.t) hu\ru1mp1mL I fpur\urtrurglm Furtr\]r phpurglr! qnpbmLtmplurh h qnpburnLur\uh
nfu\hpf tr\ulmlullp.

p) hu\nrymplmh t |rpur\urhrughrr rl 9fluunlnp rntropttr]r, \urnmgr{urEpurllrh
uurnpurpu.rdurhmrftliFb \q+g olttptrtlf1 u11]rpu{ur\urtr ur\urhg}r tr Furtr!}r trhpp}rtr ur\rnhp}r,
9fluullnl uLophb]rtr rnprlurb hurMlmrpurpur\urLLhp]r \ulmuprlurh t\urunlur p.

q) tqrur\urgmp3mhtrtl L runur2urp\mplmhhtp t ullufiru Shopttrtrtpfr tunphp]r
hhp\ur1urgpur6, |rh5qtu hurh uhlrur\urtr Lurfuur&tntnplullp urnur2urqprlurb hurpgtplr

{tpurphgrul
Ltpplrh unqlruir ]rpur{urump;mLhL$tr rltpurphpnl hurlgtpl lhtr Uruprl $nluurLgqtl

Furtr\[ llumu{rupriu-rtr rf urpr{rhlrtg}r l1ull rull urhd.urLg prbrlurtrp:
2tppu\uL hu2qhuqmlrJnbhhFp irtp\ulurgrlmrt ttr Stropttrtrhlf tunphp{r \n{rt}rg

uurh urL{rub \urpqnrl, nlml qtrnp t uurhrlurtr{ttr urntrrlurqh hur2{trn{mplmtrhhp}r
lrtp\ur;urg urtr u+upphpur\urt[rrplmtrg, r{tp2}rtrlrtp}ru lrtp\urpgrlurh \urpqp 1.r 4purLgm
hhpumirutr hhpur\ur urtqt\mplnlrttplr gurh\g:

8.3. Lhpplrb urmqlrufr 4t\urlrugg Stropthhtl]r tunph14|r h efiuul{np rntroptir}r
phLurp\ utuh t htflurlugLmtl hturhlurlhur2rlhurlmplmLlrtpp.

ur) hkppur\urh' uurgtlluh bpuqlml uurhrlurhr]urE urnmqm Ltlh runqmtphhlb uruhL
p) ruprnurhtpp, tpt purgurhru3ulltl htr irtppirtr urnulbub hbrnrurqnprlurb \urp6|rpn{

hu\uL |uutluunJtrtp, p\ npmrt, hpt |uruluuuruihtpp hhrnLurhp th q uur{nl urtoFtth \ur
SloptLLhpf tunphp4f qnpEnlmplmhtrtlb \ulf urtrqnpbmplurtr, 1uqul hur2qturqmldlmhE
hhp\ur1ug{m L rutr }r2u.rqtu Shophhlrtp}r tunphp4}r lluluurqruh}rh: Umlh hLpur\trnnrl
turluururturlurb 4trqptpmrt hur2rlhurrlmplmhhtp1 LLl\urlugrlnr-ri th ]uurluurmlg
hurlnhurptphprg urnurrlhprqmlLp 2,/tp\nV ur2furutnurtpurl|rh opr{ur pLpurgpmrt:

8.4. Ltpplrh urm4fuh opthphtph, luJL hlulqru\url.r u\tnhplr luurllnrr rlfutp
purgurhurlurtlm 4hqpmrt qurpuurr{np t r}Furtrp htp\urprgirhl Stropthtrhp}r tunphp1}rtr'

]turdu uthur\ rumu2rup$r1nrl urlq |uurluurnull.rhplr {hpugriurh h urqurqulmr-f :l1lqtl rutr
nqqmplul p dtnhurl\{tfirp ]r2ngurnnr ttp:

ln'I.IUO 9. lUc.lIffIIlhUC b.{ eUC.lbSqnhId3nI.LC FULqnhU

9.1. *2ur2qurrqurhur\urh hur2{urnlurh rftuu}rtr' l! ophtrpml qfiuu{np hur2r[urqurh]r
hurftup uurh urh{urb fpunlmLplrtptr m rqruprnur\urhmplmtrtrtpg Furh\mrl }rpur\ruLurgl.mrl t
Fuh\b qduuqnlr hur2r{ulqurhl (u{unlhtu (q uurqnp hur2r{urqun,), nlg h2urtlu\rlmrt t
Strophtrtrhplr tunplpdr \q bg' afiuur]np rnLophtrfr lrtp\urlurg ur p: Afiuul]np hur2r{urqurfr}r

|t1uu{mtBtrtptr m qurprnur\urtrmp;mhhhgg 2ttr \urpn4 r}rn}uurLgr{t1 Q|rr1huhmp dn4n{]rtr,
ShoptLhtp! tunphp4|rh, qnnbur+F rturp Llr ub4unllrtpfh, lrtpplrtr urnqfurf
uurnFulFuldulL urtlB \ruri uj1 u.rtrdfr:

efluur{np hur2{urqurhh urnLqurqtr hnulfulur\p rlt\ urtrqull Strophtrtrtp}r tunphlr4hL h
9[uur{np uhoptLfir t htplur1ugfun $]rlutruu.r\urtr hur2{turrlmplmh' Strolttrtrtp}r tunphp4lr
huurnruururb d.hm{ h pnqurLlur\mFlur F:

9[uu{np hur2{urquhp p}r{ tlmpur\urh qurururu}uurtruru{mp]mtr t UFm FurhUh
hur2qruquhur\urh hur2r{urmhuh {ru1 urt, 4pu.r {fdur\f tr hur{uuur}rmp1utr, urult\rutr
hur2{hrn{mplutr, S}rtrurtruur\urtr h rllrdurllurqlu\urh hur2rlturrlmplmtrhtptr ophtrptrtpml h ur;1

[pur{u.t\uh ut\utpnr] uurhrtufui{urE qtur:r\rutr \runu.u]urprturtr urpf}rhtrtt}rtr dur urLur\}rL
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lrtp\urlugLh1m, ]rtr2qtu hurh FurL\|r rluruhurllrgLhpfh, qurprnurnhphplrtr L rlulimfr m
qutrq{urEuq}ttr grurullmpluh rllmu rt}r2ngtrtplrh Futr\}r uu}rtr rnpu.r uugrrlnl $}rhurhuru\uh
uhqh\mplnhtrtplr hurr{ururn}mpprh hurftup' ZZ optLurlprplurtrtr, ur11 }rprurlu\rutr ur\urtp}rtr
h \urlurhur4lunplurLp hu urqulnuru[uurh:

9.2. 3nlurpruL).lmF uurpf Futr\f $]rhurluuturturtuur\urh qnpbmlrtmp;urh uurmqriuh
trqurnur\n{ Furh\g qturp t lrtpqpull}r ophtrptrhgnrl h urll }rpru{ur\ruh ur\rnhpn{ uurhrfuhrlurE

\urpqn{ unul}runpru\rut burnurlmp;mlhtt}r }rpur\urtrurgrturh }rpullmtrp mtrtgn4 uh\ur}u
urnqhtrl blur\urtrurglnl urhd.fr (urpanhtrn' .Upulup]rh runr.4]ln,)' Urptlnq Llru htu
hullurqunnurufuurh qrul rutrurqlrp: Upururplrh ulnr4butrL pll.npnri t Q\hurtutp dnrln{g' 2,2

\tttutpnttur\ruh puh\|r \nrytlrg uurhrturttlut \*RS",tr UnurupbL ur{u rub bunulmplmhlrtp}r
hu{trup r]drup{nl qmfurp}r p.r{rp npn2nr rl \ Shopttrhtp}r tunlhml4l:

Fruh\f $|rtrurLuulntlnhuur\urh qnpbmlrtmplurtr uurmqmrlh Upuurp]rtr urnq]ru]r \nrFt]rg
\urpnn t ]rpur\urhurg{t1 hurh Furh!}' prlh*Fqorl purdtrturmlutp}r urntnlurqh 5 /hfhq,l urn\nu}r
uh+ur\uLururtl uruhur[fglrtpf quhurhlnq: U11 4tulpmrl Uprnurp]rir urm4]ln]rtr gLurlmrf,
hpur httn qurl.iurhurqfp tt \trpm h rlulnmgrlurt burnurlmplmlltplr 4|lftug r]dupmrf th
uurmqmrl qurhruh2n4 uuhul{rgttpp, p\ npmrt, Lpurhp \urprq th Furtr\irg qurhruh2tl irphtrg
Uurururlurb burluutplr hruurmgnt , tpt ur14 uurrr qmrfh Ctr4hurlmrp dnrln{r npn2rlu p

url4luplugqurb t tr1t1 eut\f hullurp: Upuluplrh urnqbrn gurhllurgulE dul urlrurU \ruln{ t
hpur{irp{t1 Shophllrtpb tunphp4b \q bg' Furtr\f f2ngLhgf hu2rllrtr:

FurL\tr Upuurplrh unqfrurf htur \trp{n1 qurliurtrurqrmri, Furgb urm4}rrnnpur\urh
tqrurUurgmpprh \uq m bg, qttnp t Lurluulntuf LurU urnllhunlulllurtr hru2{trmlmplurtr
(Lut ru\ FutLUlr {t\u{rupnplurtrg) \urqrtm : FurL\h urpumrp}rh rum4}ln }rlur\urllugtn4 urhd.f
htu \trp{n1 qu{ ubulqnrr ultup t huluruutub trurtr }rp \nrpt}rg 2l \htrurpnLur\uh purtrll
tttlUutlugr{nq hu2qtullmplmtrtrtpfr urpdurhurhunlururmp;urh uurmqm :

Furtr\m urnqfu |r1ur\utrugtrtpr [hpurgpmt ruguurp]rh urrr4]nn]r \nryt]rg Furh\]r

S|hrutruur\urtr {fdu\L fp \urpbfpn{ tur\urlmpth {urupurpurglmrl {ruruulip, }rt2qtu lluh
lrtpplrL hur ur\urpqhpf (ur14 p{m ' hhpp[L hu\nqmpluh hru u\u1q[) ptpmplnl.rtrtp
hu{utuFtttpr 4hqpm urpuurp}tr urnq}rng qruprnru{n1 L rl1urLg ruu}rh urlll}r2urqtu
uhryur\ qurhhl 22 \ttrupotrur\urtr putr\|rtr:

Uluturpftr ulnqbult tqFru\rugmplmhp 22, \tLupnLur\urh purh\|rL t ht1\ur1ur9{m{

|rtrltr u{ur1 $fLurLuur\urh uurpr{urh hur2npynq urup{ur drul}ru}r 1 -p:

lZ \tLurphur\uh purt{f quhuL2n{ UpuruBftr rum4}nnp qrupuurlng t ZZ

\ktlnpnhur\urtr purh\ hhp\urlurghtl Furh\]r unqfrururl]rh uurmqrlurh rf;purptplurl rut]rprudh2rn
rluruururprptpp, urLqull hldt 4purhp urnhulu{ftr, purtllurllrtr lur urlL qu{ut1hp l1urqrlhtr: Unltr
ururrl uurh rutr{ur6 rqurprnunlnpmplmhlrtlf 2\urururp urh hrurturp urnq}rrnnpur\urtr

\urqrftu\tpqmplmhp \pm t 22 optlru4gmppurlp uurhrtruhrlruE rqurrnuruluurLurur{mp1mh:
9.3. Furb\f Sfhurhuultuh uurp}lt uuhdurLqm t ]mrtqurFlr 1-|rg rllrtr2h 4t\rntrlptpf

31 p: Zur2{urqurhur\uh hru2rlurnmrll h hru2{trn{mp1nh[ Frutrllmrt rnurpr]mrt t 2Z

\htnnpnLur\urh purtr\b \q bg uurhrturhr{ub q*lq.rl L dulf\trntrhJrml: FurL[r
qnlbmhhmldlurh urpr;nLpLhph urpururgnllmr-l th ur uru\urh, tnur ulur\ur1$r tr rnrupt\rutr
hur2{t\2}mlrtpm , 2urhmlpf h {ruuhfpf {tpurphppl hur2rltu{mplrlhttlnl , lrtr2qtu truh
rnruph\urh hur2{trn{mplurh rlt2:

9.4. Futrqg qurFuur{np t $bhurLuruUul urul{ur ulluFurhg htun lnpuu ulur
dull\kurmrf hpul4urpur\t1 urnqlrulr tqrur\urgmplmhg, rnurpt\urtr $|rtrurtruur\urtr
hur2rlhtn{rr plmhp:

Fuhft ulurluullnl t hpurqrulur\t1 irfr hnulfulur\ur;lrh SlrLurLuru\rutr

26



(uttt1!+et \, O PC \uttnttu'yn rpn tt

! nnne nrnann<

hur2{hu{mplmiip rf}rtrlr lmpurpurhSmp hnurdulu!}! hrugnpryu1 ruriurlu 15-p:

lnl}.{Uo 10. Fu]"qh .{bruquglruqbrqnhue b.{ LnrDu"0nhuc

Fruh[f {tpullurq u\tpqm g \ult lmburgm h fpur\urirurg{m t qurLnLur4lmrld]ru 
F,

22 optLru4pmplullp uurh urh{urE \urlqn{ h qul urhlrtp{:

|n'L.IUO 11. qUUff U'Irnhcgul, nhdh Ubg US\.bI.C

\urlufrurqpmplmtrl \urq r{urb t t1h\urprLurl}rh $uruururprpf urkupml h huruuunnrlurb t
(lrtlurnlult rlrnfu|umplmhlrtpg, prugmrllrtpp) 22 \tLupnhur\urtr puh\b \nl bg
urpultur4prlub \t\rnlmttrulf tr-p{ur1}th uurpurqrmp;ullp:

Vurlmirurryutpluh (hhgurnlurl rlrnrlrnlumplnLlrtp[r, purgmttlrtp]r) k1t\rnpntrullrtt
rnurpptpur\p md[ t2 t rfurlmul22 llillnpnLur\urtr purh\mr.t qpurl4{tlm qurh}g:

22 \hLupbur\urtr purLq} \n{ hg qpurhg{u8 \urlnhurqpmplmLp (4purhg

$n{rnlumpprtrtrLpp, nurgnulhhp1) urlurdurryr{m th Furh\}rh dh\upLurlfh rnurpptpur\ml,
rt[rurdur urhur\ lZ \hhrnpntrur\urtr pNL\b \n{ bg 4lurLp ulhlur+lqm th www.cba.am

ftmhphturul[L \rulpm :
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	¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ Ï³ÝËÇÏ ÃÕÃ³¹ñ³ÙÝ»ñÁ ¨ Ù»ï³Õ³¹ñ³ÙÝ»ñÁ, ÐÐ Î´-áõÙ ¨ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñáõÙ å³ÑíáÕ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ ãáõÝ»óáÕ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ (Ýáëïñá Ñ³ßÇíÝ»ñ): ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ å³ñï³¹Çñ å³Ñáõëï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Á Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ù, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ÝÇó ÙÇçáóÝ»ñÇ »Éù³·ñáõÙÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ã¿: ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí` ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:  
	(·) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ 
	(i) ¸³ë³Ï³ñ·áõÙ
	(ii) Ö³Ý³ãáõÙ
	(iii) â³÷áõÙ
	(iv) ²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ù
	(v) Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³÷Ù³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ
	(vi) Ð»ï³·³ ã³÷Ù³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ß³ÑáõÛÃ ¨ íÝ³ë
	(vii) ²å³×³Ý³ãáõÙ
	(viii) Ð»ï·ÝÙ³Ý ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
	ºÃ» Ñ»ï³¹³ñÓ í³×³éù Ý³Ë³ï»ëáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·Ýí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ í³×³éíáõÙ »Ý »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó, ³å³ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ áñå»ë ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ¨ ã³÷íáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:    
	(ix) ²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ
	(x) Ð³ßí³ÝóáõÙ

	(¹) Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñ
	(») ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
	(i) ê»÷³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
	(ii) ì³ñÓ³Ï³Éí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ
	ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ¹»åùáõÙ ´³ÝÏÇÝ »Ý ÷áË³ÝóáõÙ ³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ áñå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ùµ Ó»éù µ»ñí³Í ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó ¨ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÙ Ýí³½³·áõÛÝ í³ñÓ³í×³ñÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇó Ýí³½³·áõÛÝÇ ã³÷áí` Ñ³Ý³Í Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ:
	(iii) Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ

	(½) àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
	(¿) ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ
	(Á) ²ñÅ»½ñÏáõÙ
	àã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÷áËí»É »Ý ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ: ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ã³÷áí, áñ ³ÏïÇíÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ã·»ñ³½³ÝóÇ ³ÛÝ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ, áñÁ áñáßí³Í ÏÉÇÝ»ñª ³é³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ, »Ã» ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó Ïáñáõëï ×³Ý³ãí³Í ãÉÇÝ»ñ: ¶áõ¹íÇÉÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ãÇ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ:
	(Å) ì³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 
	(Ç) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É
	êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É: êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½»óáõÙª ³é³Ýó Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ:   
	(i) ¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï
	(ii) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ»ï·ÝáõÙ
	(iii) Þ³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ

	(É) Ð³ñÏáõÙ

	4 ¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï
	5 ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³Ùáõï
	6 ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí Í³Ëë
	7 ¼áõï »Ï³Ùáõï ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
	8 ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó (ÏáñáõëïÝ»ñ)/²ñÅ»½ñÏáõÙÇó Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙÝ»ñ 
	9 ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ ·Íáí Í³Ëë»ñ
	10 ²ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ
	11 Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë
	²ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÇ Ñ³Ù³¹ñáõÙ 
	(³) Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
	(µ) ²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ×³Ý³ãí³Í ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ 

	12 ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ
	13 Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ
	îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáå»ñ

	14 ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
	15 ´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
	´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÁ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý:
	îÐ¼Î Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ µ³ÝÏ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉ ûï³ñ»ñÏÛ³ µ³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñáõÙ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í 355,684 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2012Ã-ÇÝª 144,357 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) ·áõÙ³ñÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ, »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í ³í³Ý¹Ý»ñÁ: 
	´³ÝÏ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ

	16 Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
	17 Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
	(³) Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ 
	(i) Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ

	²Ûë ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ íñ³: úñÇÝ³Ïª »Ã» ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·ÝÑ³ï³ïí³Í Ñáëù»ñÇ ½áõï Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÁ ÷á÷áËíÇ Ù»Ï ïáÏáëáí, ³å³ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÑáõëïÇ ·áõÙ³ñÁ 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÏÝí³½Ç/Ï³í»É³Ý³ ÙÇÝã¨ 1,385,883   Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí                         (2012Ã-ÇÝª ÏÝí³½Ç/Ï³í»É³Ý³ 1,165,089 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí): 
	(ii) ²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ

	²Ûë ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ íñ³: úñÇÝ³Ïª »Ã» ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·ÝÑ³ï³ïí³Í Ñáëù»ñÇ ½áõï Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÁ ÷á÷áËíÇ »ñ»ù ïáÏáëáí, ³å³ Ù³Ýñ³Í³Ë Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÑáõëïÇ ·áõÙ³ñÁ 2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÏÝí³½Ç/Ï³í»É³Ý³ ÙÇÝã¨ 938,195 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí                         (2012Ã-ÇÝª 747,308 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí): 
	(·) ¶ñ³íÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
	(i) Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ
	(ii) ²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
	(iii) ´é³Ý·³ÝÓí³Í ·ñ³í

	(¹) ì³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¨ Áëï ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
	(½) ì³ñÏ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝ
	ì³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 30-Ç (¹) Ï»ïáõÙ, áñï»Õ ³ñï³óáÉí³Í ¿ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇó ÙÇÝã¨ í³ñÏ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ: 

	18 ²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
	19 üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
	20 ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
	21 ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ
	22 ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
	23 ²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ
	24 ´³ÝÏ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
	25 Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
	26 Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ
	27 ²ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ëïáñ³¹³ëí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ
	(³) ØÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ
	(µ) ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
	(·) êïáñ³¹³ëí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝ
	(¹) ê³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ

	28 ²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
	29 ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É ¨ Ñ»ï·Ýí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ
	(³) ÂáÕ³ñÏí³Í Ï³åÇï³É ¨ ¿ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï
	(µ) ä³ÑáõëïÝ»ñÇ µÝáõÛÃÁ ¨ Ýå³ï³ÏÁ
	(µ) Þ³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ
	(·) Ð»ï·Ýí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ

	30 èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ
	(³) èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ  
	(µ) ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ
	(i) îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏ
	(ii)  ²ñï³ñÅáõÛÃÇ éÇëÏ
	(·) ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ
	(¹)  Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ

	31 Î³åÇï³ÉÇ Ï³é³í³ñáõÙ
	32 ä³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ
	33 ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ
	34 ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¹»åù»ñ
	(³) ²å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ
	(µ) ¸³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñ

	35 ¶áñÍ³ñùÝ»ñ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï
	(³) ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ
	´³ÝÏÇ Ù³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ¿ §²Ù»ñÇ³ ¶ñáõå (êÇ-àõ³Û) ÈÇÙÇÃÇ¹¦-Á, áñÇÝ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 100%-Á: ´³ÝÏÇ í»ñçÝ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕ ³ÝÓÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ èáõµ»Ý ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ:
	´³ÝÏÇ Ù³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³½ÙáõÙ Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ:
	(µ) ¶áñÍ³ñùÝ»ñ îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ¨ îÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï 
	(·)    ¶áñÍ³ñùÝ»ñ ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï

	36 üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ. Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù ¨ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ
	(³) Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ ¨ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù
	(µ) Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³
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