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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի Խորհրդի դեկտեմբեր ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

2009թ. դեկտեմբեր ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի նիստերին 

քննարկվել և հաստատվել են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը վերաբերող 

ներքին իրավական ակտեր`  

 Վարկային ռիսկի կառավարման և նվազեցման, Արտարժութային ներբանկային 

փոխարկումներ, 

 Միջբանկային արտարժութային և ներգրավման ու տեղաբաշխման գործառնություններ,  

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կողմից տրամադրված վարկերի մոնիտորինգի, Փողերի 

լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին,  

 “Быстрая почта” վճարային համակարգով ֆիզիկական անձանց դրամական 

փոխանցումների իրականացման կարգերը,  

 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի 

ներքին հսկողության իրականացման քաղաքականությունը,  

 Խորհրդի աշխատանքների կազմակերպման կանոնները, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Ներքին աուդիտի վարչության 2010թ. տարեկան 

աշխատանքային ծրագիրը, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի 2010թ. բյուջեն,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Ներքին աուդիտի վարչության կառուցվածքը, 

հաստիքացուցակը և կանոնակարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Վարկային պորտֆելի կառուցվածքը և որակը, 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Գործադիր տնօրենի /Վարչության նախագահի/ 

հաշվետվությունը` Վարչության 4-րդ եռամսյակի գործունեության վերաբերյալ,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Գլխավոր հաշվապահի հաշվետվությունը` 

Հաշվապահության 4-րդ եռամսյակի գործունեության վերաբերյալ, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  Ներքին աուդիտի վարչության պետի հաշվետվությունը` 

Ներքին աուդիտի վարչության 4-րդ եռամսյակի և 2009թ. գործունեության Ծրագրի 

կատարման վերաբերյալ,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  2009թ. գործունեության տարեկան արդյունքները, ինչպես 

նաև Բանկի ընթացիկ գործունեությանը վերաբերող այլ հարցեր: 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲՆԱԿ» ԲԲԸ –ի Խորհրդի դեկտեմբեր ամսվա խորհրդակցությունների 

վերաբերյալ  
 

2009թ. դեկտեմբեր ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են 

Խորհրդի նիստին ներկայացվելիք հետևյալ իրավական ակտեր` 

 Արտարժութային ներբանկային փոխարկումների ակտերը,  

 Միջբանկային արտարժութային և ներգրավման ու տեղաբաշխման 

գործառնությունների ակտերը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կողմից տրամադրված վարկերի մոնիտորինգ, 

 Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ակտեր, 

 Վարկային ռիսկի կառավարման և նվազեցման ակտերը,  

 «Быстрая почта» վճարային համակարգով ֆիզիկական անձանց դրամական 

փոխանցումների իրականացման կարգերը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի ներքին հսկողության իրականացման 

քաղաքականությունը,  

 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը,  

 Խորհրդի աշխատանքների կազմակերպման կանոնները,   

 Ներքին աուդիտի վարչության կանոնակարգը «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Ներքին 

աուդիտի 2010թ. գործունեության ծրագիրը, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Ներքին 

աուդիտի վարչության կառուցվածքը և հաստիքացուցակը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի 2010թ. բյուջեն,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի Գործադիր տնօրենի /Վարչության նախագահի/ 

հաշվետվությունը` Վարչության 4-րդ եռամսյակի գործունեության վերաբերյալ,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի Գլխավոր հաշվապահի հաշվետվությունը` 

Հաշվապահության 4-րդ եռամսյակի գործունեության վերաբերյալ,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի Ներքին աուդիտի վարչության պետի հաշվետվությունը` 

Ներքին աուդիտի վարչության 4-րդ եռամսյակի և 2009թ. գործունեության Ծրագրի 

կատարման վերաբերյալ,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի վարկային պորտֆելի կառուցվածքը և որակը,  

 Ներքին աուդիտի դեկտեմբեր ամսվա գործունեության վերաբերյալ Ներքին աուդիտի 

Վարչության պետի տեղեկացումները,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի 2009թ. գործունեության տարեկան արդյունքները և 

Բանկի ընթացիկ գործունեությանը վերաբերող այլ հարցեր:  
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի Խորհրդի նոյեմբեր ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

2009թ. նոյեմբեր ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  Խորհրդի նիստերին 

քննարկվել և հաստատվել են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը վերաբերող 

ներքին իրավական ակտեր`  

 "Habib Bank" LTD-ի կողմից «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  անունով թողարկված չեկերի 

սպասարկում,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  աշխատակիցների ատեստավորման, Խրախուսանքների 

և տույժերի ակտերը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  կադրային քաղաքականության (ներքին 

կարգապահական կանոններ),  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  կենտրոնական արխիվի կարգերը,  

 Կողոպուտի, ավազակության և ահաբեկչության ժամանակ գործողությունների 

ծրագիրը, Ներքին աուդիտի վարչության 2009թ. 3-րդ եռամսյակի հետստուգումային 

հսկողության հաշվետվությունը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  Խորհրդի հանձնարարականների կատարման ընթացքը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  ստորաբաժանումների հաստիքացուցակների 

փոփոխությունները: 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ –ի Խորհրդի նոյեմբեր ամսվա խորհրդակցությունների վերաբերյալ  
 

2009թ. նոյեմբեր ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են Խորհրդի 

նիստին ներկայացվելիք իրավական ակտեր` 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի աշխատակիցների ատեստավորման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի խրախուսանքների և տույժերի կարգերը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի կադրային քաղաքականության (ներքին 

կարգապահական կանոնների) կարգերը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի կենտրոնական արխիվի կարգը, 

 Տեղեկատվական քաղաքականության կարգը, 

 “Habib Bank LTD”-ի կողմից «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի անունով թողարկված չեկերի 

սպասարկման կարգերը,  

 Կողոպուտի, ավազակության և ահաբեկչության ժամանակ գործողությունների 
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ծրագիրը,  

 Խորհրդի կողմից տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի կապիտալի և  հիմնական միջոցների աճը, 

 Ներքին աուդիտի նոյեմբեր ամսվա գործունեությունը, 

 Ներքին աուդիտի Վարչության պետի տեղեկացումները և Բանկի բնականոն 

գործունեությանը վերաբերող այլ հարցեր:  

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի Խորհրդի հոկտեմբեր ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

2009թ. հոկտեմբեր ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  Խորհրդի նիստերին 

քննարկվել և հաստատվել են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը վերաբերող 

ներքին իրավական ակտեր`  

Իրացվելիության հակաճգնաժամային ծրագիրը, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  

վարքականոնները,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  մասնաճյուղերին տնտեսական ապրանքներով 

ապահովում և գրասենյակի պահեստից դուրսգրում,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  Շուկայագիտության կարգ, 

 Ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրում,  

 Հաճախորդների դիմում-բողոքների և բողոք-պահանջների ընդունում, քննարկում  

 և որոշումների կայացում, 

 Բանկային հաշվի բացում  և սպասարկում,  

 Բանկի հետ կապված անձանց հետ գործարքների կնքում,  

 Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկերի տրամադրում,  

 Ապառիկ վարկերի տրամադրում,  

 Դրամական միջոցների գրավով վարկերի (երաշխիքների) տրամադրում,  

 Առաջնային և երկրորդային շուկաներից ավտոմեքենաների գնում և ավտոմեքենաների 

գրավադրմամբ վարկերի տրամադրում,  

 «ՀԵՇՏ» վարկերի տրամադրում,  

 Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկերի տրամադրում,  

 Բանկային ավանդների ընդունում,  

 Մանկական ավանդների ընդունում,  

 Վճարային /պլաստիկ/ քարտի հաշվին վարկային գծի բացում  և սպասարկում,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  վճարային պլաստիկ քարտերի տրամադրում  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  2009թ. 3-րդ եռամսյակի բյուջեի կատարման 
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հաշվետվություն,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Գործադիրտնօրենի /Վարչության նախագահի/` 

Վարչության 3-րդ եռամսյակի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Գլխավոր հաշվապահի` Հաշվապահական հաշվառման 

վարչության 3-րդ եռամսյակի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  Ներքին աուդիտի վարչության պետի` Ներքին աուդիտի 

վարչության 3-րդ եռամսյակի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունը, 

 ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացված Բանկի հերթական համալիր 

ստուգման արդյունքները և այլն:  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի հոկտեմբեր ամսվա խորհրդակցությունների վերաբերյալ  
 

2009թ. հոկտեմբեր ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են 

Խորհրդի նիստին ներկայացվելիք իրավական ակտեր` 

 Ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրման ակտերը,  

 Շուկայագիտության կարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի մասնաճյուղերին տնտեսական ապրանքներով 

ապահովման և գրասենյակի պահեստից  դուրսգրման ակտը, 

 Հաճախորդների դիմում-բողոքների և բողոք-պահանջների ընդունման, քննարկման և 

որոշումների կայացման կարգերը,  

 Գլխավոր հաշվապահի, Ներքին աուդիտի վարչության 3-րդ եռամսյակի 

հաշվետվությունների կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի 2009թ. 3-րդ եռամսյակի բյուջեի կատարման 

հաշվետվությունը, 

 ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացված Բանկի հերթական համալիր 

ստուգման արդյունքների կարգերը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի օմբուդսմենի` հաճախորդների 3-րդ եռամսյակի դիմում-

բողոքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի ստորաբաժանումների հաստիքացուցակների 

փոփոխման առաջարկը,  

 Ներքին աուդիտի հոկտեմբեր ամսվա գործունեության վերաբերյալ Ներքին աուդիտի 

վարչության պետի տեղեկացումները և Բանկի բնականոն գործունեությանը վերաբերող 

այլ հարցեր:  
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի Խորհրդի սեպտեմբեր ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

2009թ. սեպտեմբեր ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  Խորհրդի նիստերին 

քննարկվել և հաստատվել են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը վերաբերող 

ներքին իրավական ակտեր`  

 Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության կանոնակարգը,  

 Գործադիր տնօրենի աշխատակազմի կանոնակարգը, 

 Մարքեթինգի բաժնի կանոնակարգը, 

 Համապատասխանության հսկիչի (Ներքին դիտարկումներկի) բաժնի կանոնակարգը,  

 Մոնիտորինգի բաժնի կանոնակարգը,  

 Իրավաբանական վարչության կանոնակարգը,  

 Գործերի կառավարչության կանոնակարգը,  

 Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին կարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  2010թ. բյուջեի կազմման հիմնական ինդիկատորները, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  մասնաճյուղերի հաստիքացուցակները և 

կառուցվածքները:  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲՆԱԿ» ԲԲԸ –ի Խորհրդի սեպտեմբեր ամսվա խորհրդակցությունների 

վերաբերյալ  
 

2009թ. սեպտեմբեր ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են 

Խորհրդի նիստին ներկայացվելիք իրավական ակտեր` 

 Համապատասխանության հսկիչի (Ներքին դիտարկումների) բաժնի կանոնակարգը, 

 Մարքեթինգի բաժնի կանոնակարգը,  

 Գործադիր տնօրենի աշխատակազմի կանոնակարգը,  

 Իրավաբանական վարչության կանոնակարգը,  

 Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին կարգը,  

 Իրացվելիության հակաճգնաժամային ծրագիրը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի վարքականոնները, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի 2010թ. բյուջեի կազմման հիմնական  ինդիկատորները,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի մասնաճյուղերի հաստիքացուցակները և  

կառուցվածքները,  

 Ներքին աուդիտի սեպտեմբեր ամսվա գործունեության վերաբերյալ Ներքին աուդիտի 
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Վարչության պետի տեղեկացումները և Բանկի բնականոն գործունեությանը վերաբերող այլ 

հարցեր:  

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի օգոստոս ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

 

2009թ. օգոստոս ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  Խորհրդի նիստերին 

քննարկվել և հաստատվել են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը վերաբերող 

ներքին իրավական ակտեր`  

 Պլաստիկ քարտերով գործառնությունների իրականացման վարչության ակտերը, 

 Ներքին աուդիտի վարչության ակտերը, 

 Միջազգային գործառնությունների վարչության ակտերը, 

 Մասնաճյուղերի կառավարման վարչության ակտերը,  

 Գործերի կառավարչության ակտերը,  

 Անվտանգության վարչության  ակտերը,  

 Վարկավորման և միջոցների ներգրավման վարչության ակտերը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  վարչության կանոնակարգերը,  

 Մանկական ավանդների ընդունման կարգը,  

 Վճարային /պլաստիկ/ քարտի հաշվին վարկային գծի բացման և սպասարկման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի վճարային պլաստիկ քարտերի տրամադրման կարգը,  

 Կանխավճարային նվեր պլաստիկ քարտերի տրամադրման կարգը, 

 Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկային գծերի տրամադրման կարգը,  

 Հիմնական միջոցների, ապրանքների և ծառայությունների ձեռք բերման, տնօրինման, 

հիմնական միջոցների և ապրանքների դուրս գրման և օտարման կարգը,  

 Բանկային ավանդների ընդունման կարգը, ինչպես նաև «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի 

Ներքին աուդիտի վարչության 2009թ. 1-ին կիսամյակի հետստուգումային հսկողության 

հաշվետվությունը:  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի օգոստոս ամսվա խորհրդակցությունների վերաբերյալ  
 

2009թ. օգոստոս ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են Խորհրդի 

նիստին ներկայացվելիք իրավական ակտեր`  
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 Գործերի կառավարչության, Անվտանգության վարչության կանոնակարգը,  

 Վարկավորման և միջոցների ներգրավման վարչության կանոնակարգը,  

 Ներքին աուդիտի վարչության կանոնակարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի Վարչության կանոնակարգը,  

 Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության կանոնակարգերը,  

 Վարկերի մոնիտորինգի բաժնի կանոնակարգը,  

 Հիմնական միջոցների, ապրանքների և ծառայությունների ձեռք բերման, տնօրինման, 

հիմնական միջոցների և ապրանքների դուրս գրման և օտարման կարգը,  

 Մանկական ավանդների ընդունման կարգը,  

 Վճարային (պլաստիկ) քարտի հաշվին վարկային գծի բացման և սպասարկման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի վճարային պլաստիկ քարտերի տրամադրման կարգը,  

 Կանխավճարային նվեր պլաստիկ քարտերի տրամադրման կարգը,  

 Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկային գծերի տրամադրման կարգը,  

 Բանկային ավանդների ընդունման կարգը, ինչպես նաև «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի 

օմբուդսմենի 2009թ. գործունեության առաջին կիսամյակի հաշվետվությունը,  

 Բանկի Ներքին աուդիտի 2009թ. 2-րդ եռամսյակի գործունեության հաշվետվությունը, 

 Ներքին աուդիտի օգոստոս ամսվա գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն,  

 Ներքին աուդիտի Վարչության պետի տեղեկացումները և Բանկի բնականոն 

գործունեությանը վերաբերող այլ հարցեր:  

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի հուլիս ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

2009թ. հուլիս ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի նիստերին 

քննարկվել և հաստատվել են` 

 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  2-րդ եռամսյակի բյուջեի կատարման հաշվետությունը,   

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Գործադիր տնօրենի հաշվետվությունը` Բանկի 

Վարչության 2-րդ եռամսյակի գործունեության վերաբերյալ,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Գլխավոր հաշվապահի հաշվետվությունը` Բանկի 

Հաշվապահական հաշվառման վարչության 2-րդ եռամսյակի գործունեության վերաբերյալ,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Ներքին աուդիտի վարչության պետի հաշվետվությունը` 

Բանկի Ներքին աուդիտի վարչության 2-րդ եռամսյակի գործունեության վերաբերյալ,  

 Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը վերաբերող ներքին իրավական 

ակտեր  

 Հաշվապահականհաշվառման վարչության կանոնակարգը, 

 Դիլինգ-Կենտրոն վարչության կանոնակարգը,  
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 Հաճախորդների սպասարկման վարչության կանոնակարգը,  

 Ավտոմատացված համակարգերի ներդրման և շահագործման վարչության 

կանոնակարգը,  

 Դրամական հոսքերի կառավարման բաժնի կանոնակարգը,  

 Անձնակազմի կառավարման բաժնի կանոնակարգը,  

 “Leader” վճարային համակարգով ֆիզիկական անձանց միջև դրամական 

փոխանցումների իրականացման կարգը,  

 Վարկերի տրամադրման կարգի վերաբերյալ փոփոխությունները:  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի հուլիս ամսվա խորհրդակցությունների վերաբերյալ  
 

2009թ. հուլիս ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են Խորհրդի 

նիստին ներկայացվելիք իրավական ակտեր` 

 Դիլինգ-կենտրոն վարչության կանոնակարգը,  

 Դրամական հոսքերի կառավարման բաժնի կանոնակարգը,  

 Հաշվապահական հաշվառման վարչության կանոնակարգը,  

 Հաճախորդների սպասարկման վարչության կանոնակարգը,  

 Ավտոմատացված համակարգերի ներդրման և շահագործման վարչության 

կանոնակարգը,  

 Անձնակազմի կառավարման բաժնի կանոնակարգը,  

 Պլաստիկ քարտերով գործառնությունների վարչության կանոնակարգը,  

 “Leader” վճարային համակարգով ֆիզիկական անձանց միջև դրամական 

փոխանցումների իրականացման կարգը,  

 Միջազգային գործառնությունների վարչության կանոնակարգը,  

 Մասնաճյուղերի կառավարման վարչության կանոնակարգը, ինչպես նաև Բանկի 

բնականոն գործունեությանը վերաբերող այլ հարցեր և Բանկի Ներքին աուդիտի հուլիս 

ամսվա գործունեության վերաբերյալ, 

 Ներքին աուդիտի Վարչության պետի տեղեկացումները:  

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի հունիս ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

 

2009թ. հունիս ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի նիստերին քննարկվել և 
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հաստատվել են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը վերաբերող ներքին 

իրավական ակտեր` 

 

  «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Աշխատողների անձնական տվյալների պահպանման և 

օգտագործման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կողմից տրամադրված վարկերի մոնիտորինգի կարգը,  

 Հիմնական միջոցների, ապրանքների և ծառայությունների ձեռք բերման, տնօրինման, 

հիմնական միջոցների և ապրանքների դուրս գրման և օտարման կարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ –ում  տրանսպորտային և կապի միջոցներով ապահովելու 

կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  գույքի օտարման նպատակով մրցույթների անցկացման 

կարգը,  

 2009-2011թ.թ. Հեռանկարային զարգացման ծրագիրը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի գործավարության, գրագրության կազմման և շարժի 

կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  համակարգում գաղտնի փաստաթղթաշրջանառության 

կարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  կադրային քաղաքականության (Ներքին 

կարգապահական կանոններ)կարգի վերաբերյալ փոփոխությունները:  

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի հունիս  ամսվա խորհրդակցությունների վերաբերյալ 
  

2009թ. հունիս ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են Խորհրդի 

նիստին ներկայացվելիք իրավական ակտեր` 

 Աշխատողների անձնական տվյալների պահպանման և օգտագործման կարգը,  

 Հիմնական միջոցների, ապրանքների և ծառայությունների ձեռք բերման, տնօրինման, 

հիմնական միջոցների, ապրանքների դուրս գրման և օգտագործման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի տրանսպորտի և կապի միջոցներով ապահովելու կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի գույքի օտարման նպատակով մրցույթների անցկացման 

կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի գործավարության, գրագրության կազմման և շարժի 

կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի համակարգում գաղտնի փաստաթղթաշրջանառության 

կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի կողմից տրամադրված վարկերի մոնիտորինգի կարգը,  
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 2009-2011թ.թ. հեռանկարային զարգացման ծրագիրը, ինչպես նաև Բանկի բնականոն 

գործունեությանը վերաբերող այլ հարցեր և Բանկի Ներքին աուդիտի հունիս ամսվա 

գործունեության վերաբերյալ Ներքին աուդիտի Վարչության պետի տեղեկացումները:  

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի մայիս ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

 

2009թ. մայիս ամսին կայացած  «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  Խորհրդի նիստերին քննարկվել 

և հաստատվել են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը վերաբերող ներքին 

իրավական ակտեր` 

 Բանկի վարկավորման գործընթացը կանոնանակարգող Անշարժ գույքի գրավադրմամբ 

վարկերի տրամադրման կարգը,  

 Դրամական միջոցների գրավով վարկերի (երաշխիքների) տրամադրման կարգը,  

 Առաջնային և երկրորդային շուկաներից ավտոմեքենաների գնման և ավտոմեքենաների 

գրավադրման կարգը,  

 Հիփոթեքային վարկերի տրամադրման կարգը ,  

 Բանկի ռիսկերի կառավարման և պլանավորման, բյուջետավորման գործընթացները 

կանոնանակարգող Վարկային ռիսկի գնահատման կարգը,  

 Գործառնական ռիսկի կառավարման կարգը,  

 Արտարժութային ռիսկի գնահատման կարգը,  

Բյուջետավորման կարգը,  

 Բանկի միաջազգային վճարահաշվարկային համակարգերով կատարվող 

գործընթացները կանոնանակարգող (MIGOM Վճարային համակարգով ֆիզիկական 

անձանց միջև դրամական փոխանցումների իրականացման կարգը,  

 “PrivatMoney” Վճարային համակարգով ֆիզիկական անձանց միջև դրամական 

փոխանցումների իրականացման կարգը:  

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲՆԱԿ» ԲԲԸ –ի Խորհրդի մայիս ամսվա խորհրդակցությունների վերաբերյալ 
 

2009թ. մայիս ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են 

Վարկավորման և միջոցների ներգրավման վարչության գործունեությունը կարգավորող 

կարգերը` 
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 Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկերի տրամադրման կարգը,  

 Դրամական միջոցների գրավով վարկերի (երաշխիքների) տրամադրման կարգը ,  

 Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության կարգերը  

 Գործառնական ռիսկի կառավարման կարգը, 

 Տոկոսադրույքի փոփոխման ռիսկի գնահատման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի Բյուջետավորման կարգը,  

 Միկրո և փոքր բիզնեսի զարգացման ծրագրի շրջանակներում վարկեր տրամադրող 

մասնագետների վարձատրման բոնուսային համակարգի կիրառման կարգը,  

 “MIGOM” Վճարային համակարգով ֆիզիկական անձանց միջև դրամական 

փոխանցումների իրականացման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի “PrivatMoney“ վճարային համակարգով ֆիզիկական 

անձանց միջև դրամական փոխանցումների իրականացման կարգը, 

 Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի կողմից տրամադրված վարկերի մոնիտորինգի կարգը,  

 Համապատասխանության հսկիչի (ներքին դիտարկումների) բաժնի կանոնակարգը:  

Քննարկվել է նաև ՀՀ հարկային օրենսգրքում կառավարության կողմից առաջարկվող 

փոփոխությունների փաթեթը, ինչպես նաև Բանկի բնականոն գործունեությանը վերաբերող 

այլ հարցեր և Բանկի Ներքին աուդիտի մայիս ամսվա գործունեության վերաբերյալ Ներքին 

աուդիտի վարչության պետի տեղեկացումները:  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի ապրիլ ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

2009թ. ապրիլ ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  Խորհրդի նիստերին քննարկվել 

և հաստատվել են`  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  Գործադիր տնօրենի` /Վարչության նախագահի/ 

Վարչության 1-ին եռամսյակի գործունեության հաշվետվությունը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  Գլխավոր հաշվապահի` 1-ին եռամսյակի գործունեության 

հաշվետվությունը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  Ներքին աուդիտի վարչության պետի` Ներքին աուդիտի 

վարչության 1-ին եռամսյակի գործունեության հաշվետվությունը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  2008թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, 

 

Քննարկվել և հաստատվել են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը 

վերաբերող ներքին իրավական ակտեր`  

 

 Թղթակցային հաշիվների բացման, վարման, փակման կարգը,  
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 Փաստաթղթային գործառնությունների իրականացման կարգը, 

 “Blizko” վճարային համակարգով ֆիզիկական անձանց միջև դրամական 

փոխանցումների իրականցման կարգը,  

 "Habib Bank" LTD-ի կողմից «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  անունով թողարկված չեկերի 

սպասարկման կարգը,  

 Դրամարկղային գործառնությունների իրականացման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  ավտոմատացված համակարգերի շահագործման, 

ծրագրավորման և տեխնոլոգիական աշխատանքների իրականացման կարգը և այլն:  

Քննարկվել և հաստատվել է 2009թ. տարեկան ժողովին ներկայացվելիք հարցերի 

փաթեթը` այդ թվում «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  2008թ. տարեկան արդյունքներով 

շահութաբաժիններ վճարման առաջարկը և այլն:  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ –ի Խորհրդի ապրիլ ամսվա խորհրդակցությունների վերաբերյալ 
 

2009թ. ապրիլ ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են                           

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի 2009թ. 1-ին եռամսյակի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը` 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի Գործադիր տնօրենի`/Վարչության 

նախագահի/Վարչության 1-ին եռամսյակի գործունեության հաշվետվությունը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի Գլխավոր հաշվապահի` 1-ին եռամսյակի գործունեության 

հաշվետվությունը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի Ներքին աուդիտի վարչության պետի` Ներքին աուդիտի 

վարչության 1-ին եռամսյակի գործունեության հաշվետվությունը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի 2008թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, 

արտաքին աուդիտորի արդյունքները, 

 Քննարկվել են Միջազգային գործառնությունների վարչության գործունեությունը 

կարգավորող կարգերը /Թղթակցային հաշիվների բացման, վարման, փակման կարգը, 

Փաստաթղթային գործառնությունների իրականացման կարգը և այլն/, ինչպես նաև 

առաջիկա Խորհրդի նիստին ներկայացվելիք այլ ներքին իրավական ակտերը`  

 

 Դրամարկղային գործառնությունների իրականացման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի ավտոմատացված համակարգերի շահագործման, 

ծրագրավորման և տեխնոլոգիական աշխատանքների իրականացման կարգը:  

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի տարեկան ընդհանուր ժողովի նախապատրաստվելու 

նպատակով մանրամասն քննարկվել է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի 2009թ. տարեկան 

ժողովին ներկայացվելիք հարցերի փաթեթը. 
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 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի 2008թ. տարեկան արդյունքներով շահութաբաժինների 

վճարման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի 2008թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և 

շահույթի բաշխման համամասնությունները, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի Կանոնադրության կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի 2008թ. գործունեության աուդիտն իրականացնող անձի 

վերաբերյալ,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի Խորհրդի ընտրության վերաբերյալ, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի բաժնետերերի տարեկան ժողովի անցկացման ժամկետի 

և տեղի վերաբերյալ,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի բաժնետերերի տարեկան ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի բաժնետերերի տարեկան ժողովի Օրակարգի 

վերաբերյալ, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի բաժնետերերի տարեկան ժողովի մասնակիցների 

ցուցակի կազմման ամսաթվի վերաբերյալ,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի տարեկան Ժողովի ծանուցման, բաժնետերերին 

տրամադրվող նյութերի ցանկի և քվեաթերթիկների ձևի հաստատման, բաժնետերերին 

ծանուցման մամուլի, քվեաթերթիկների և ժողովի նյութերի առաքման ժամկետի 

վերաբերյալ: 

Քննարկվել են նաև Բանկի բնականոն գործունեությանը վերաբերող այլ հարցեր, ինչպես 

նաև Բանկի Ներքին աուդիտի մարտ ամսվա գործունեության վերաբերյալ Ներքին 

աուդիտի Վարչության պետի տեղեկացումները:  

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի մարտ ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

2009թ. մարտ ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  Խորհրդի նիստերին քննարկվել և 

հաստատվել են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը վերաբերող ներքին 

իրավական ակտեր`  

 Մասնաճյուղերի ռեյտինգավորման կարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  վարչության կանոնակարգը,  

 Արժեթղթերում «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  ներդրումների կարգը,  

 «ՀԵՇՏ» վարկերի տրամադրման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  հաճախորդների սպասարկման "VIP" սրահի 

շահագործման կանոնները,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  կառուցվածքը և հաստիքացուցակը, ինչպես նաև Բանկի 
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ընթացիկ գործունեությանը վերաբերող այլ հարցեր:  

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ –ի Խորհրդի մարտ ամսվա խորհրդակցությունների վերաբերյալ 
 

2009թ. մարտ ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են ֆինանսական 

ճգնաժամի ազդեցությունը, իրավիճակը երկրի ֆինանսական շուկայում, փոխարժեքի 

տատանումների հետևանքները, ռիսկերի կառավարման հնարավոր միջոցառումները և այլն: 

Քննարկվել են առաջիկա Խորհրդի նիստին ներկայացվելիք ներքին իրավական ակտեր` 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի մասնաճյուղերի ռեյտինգավորման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի հաճախորդների սպասարկման "VIP" սրահի 

գործունեության կանոնները,  

 «ՀԵՇՏ» վարկերի տրամադրման կարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի կառուցվածքը և հաստիքացուցակը, Բանկի բնականոն 

գործունեությանը վերաբերող այլ հարցեր, ինչպես նաև Բանկի Ներքին աուդիտի մարտ 

ամսվա գործունեության վերաբերյալ Ներքին աուդիտի Վարչության պետի 

տեղեկացումները:  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի փետրվար ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

2009թ. փետրվար ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի նիստերին 

քննարկվել և հաստատվել են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը վերաբերող 

ներքին իրավական ակտեր`  

 Դիլինգ կենտրոնի և Միջազգային վարչության գործունեությանը վերաբերող նոր 

կարգերի ընդունման և չգործող կարգերի չեղյալ համարելու հարցերը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի 2009-2011 թ.թ. Հեռանկարային զարգացման ծրագիրը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Միկրո և փոքր բիզնեսի զարգացման ծրագրի 

շրջանակներում վարկեր տրամադրող մասնագետների վարձատրման բոնուսային 

համակարգի կիրառման եռամսյա արդյունքները,  

 ՀՀ մաքսային մարմինների տարածքներում գործող «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի 

սահմանափակ գործառնություն իրականացնող մասնաճյուղերի գործունեության 

արդյունքները, ինչպես նաև Բանկի ընթացիկ գործունեությանը վերաբերող այլ հարցեր:  
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ –ի Խորհրդի փետրվար ամսվա խորհրդակցությունների 

վերաբերյալ 
 

2009թ. փետրվար ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի 2009-2011 թթ. Հեռանկարային զարգացման ծրագիր` 

 Դիլինգ կենտրոնի գործունեությանը վերաբերող կարգեր,  

 Վարկային ոլորտը կարգավորող կարգեր, այդ թվում.  

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի Միկրո և փոքր բիզնեսի զարգացման ծրագրի շրջանակներում 

վարկեր տրամադրող մասնագետների վարձատրման բոնուսային համակարգի կիրառման 

եռամսյա արդյունքները. 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի Վարչության կանոնակարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի կարգերի վերանայման ժամանակացույցով նախատեսվող 

այլ կարգեր,  

 ՀՀ մաքսային մարմինների տարածքներում գործող «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի 

սահմանափակ գործառնություն իրականացնող մասնաճյուղերի գործունեության 

արդյունքները,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի աշխատակիցների ատեստացիայի նախապատրաստման 

ընթացքը,  

 Բանկի բնականոն գործունեությանը վերաբերող այլ հարցեր, ինչպես նաև Բանկի 

Ներքին աուդիտի փետրվար ամսվա գործունեության վերաբերյալ Ներքին աուդիտի 

Վարչության պետի տեղեկացումները:  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի հունվար ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

2009թ. հունվար ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի նիստին քննարկվել և 

հաստատվել են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը վերաբերող ներքին 

իրավական ակտեր`  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի 2008թ. 4-րդ եռամսյակի բյուջեի կատարման 

հաշվետվությունը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի գործունեությունը կարգավորող ներքին իրավական 

ակտերի վերանայման ժամանակացույցը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի 2009թ. գործունեության ծրագիրը, 
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 Խորհրդի անդամների համակարգման ոլորտները,  

Խորհրդին ներկայացվող հաշվետվությունների ցանկը, վարկա-ավանդային ոլորտը 

կարգավորող մի շարք կարգեր, ինչպես նաև Բանկի ընթացիկ գործունեությանը վերաբերող այլ 

հարցեր:  

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի հունվար  ամսվա խորհրդակցությունների վերաբերյալ 
 

2009թ. հունվար ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի 2008թ. 4-րդ եռամսյակի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը. 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի գործունեությունը կարգավորող ներքին իրավական 

ակտերի վերանայման ժամանակացույցը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»  ԲԲԸ-ի Խորհրդի 2009թ. գործունեության ծրագիրը,  

 Խորհրդի անդամների համակարգման ոլորտները,  

 Խորհրդին ներկայացվող հաշվետվությունների ցանկը, վարկա-ավանդային ոլորտը 

կարգավորող մի շարք կարգեր,  

 Դիլինգ կենտրոնի և Միջազգային վարչության գործունեությանը վերաբերող նոր 

կարգերի ընդունման և չգործող կարգերի չեղյալ համարելու հարցերը,  

 Խորհրդի հանձնարարականների կատարման ընթացքը, Բանկի բնականոն 

գործունեությանը վերաբերող այլ հարցեր, ինչպես նաև Բանկի ներքին աուդիտի 

հունվար ամսվա գործունեության վերաբերյալ Ներքին աուդիտի Վարչության պետի 

տեղեկացումները:  

 

 

 


