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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի դեկտեմբեր ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

2010թ. դեկտեմբեր ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի նիստերին 

քննարկվել և հաստատվել /ի գիտություն/ են ընդունվել «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի 

Գործադիր տնօրենի, Գլխավոր հաշվապահի, Ներքին աուդիտի վարչության պետի, 

Վարկերի մոնիտորինգի և Ներքին դիտարկումների բաժնի պետերի 4-րդ եռամսյակի 

գործունեության հաշվետվությունները: Քննարկվել և հաստատվել են Բանկի բնականոն 

գործունեության ապահովմանը վերաբերող հետևյալ ներքին իրավական ակտեր`  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի դրամարկղային գործառնությունների իրականացման 

ակտերը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկերի տրամադրման 

կարգերը,              

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի ներքին դիտարկուների բաժնի ակտերը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման 

և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կանոնակարգերը, ինչպես 

նաև «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-իհաշվապահական հաշվառման 

քաղաքականությունը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Ներքին աուդիտի վարչության 2011թ. տարեկան 

աշխատանքային ծրագիրը և «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի պայմանագրերի 

օրինակելի ձևերը:  

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ –ի Խորհրդի դեկտեմբեր ամսվա խորհրդակցությունների 

վերաբերյալ  

 

2010թ. դեկտեմբեր ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են 

Խորհրդի նիստին ներկայացվելիք հետևյալ իրավական ակտեր` 

 Գործառնական ռիսկի կառավարման ակտեր,  

 Տոկոսադրույքի փոփոխման ռիսկի գնահատման ակտեր,  

 Ռիսկի կառավարման լիմիտների սահմանման ակտեր,  

 Դրամարկղային գործառնությունների իրականացման ակտեր,  

 Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկերի տրամադրման կարգերը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի աշխատակազմի կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Ներքին դիտարկուների բաժնի կարգերը,  
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 Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր 

կորուստների պահուստների ձևավորման կանոնակարգերը:  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի մասնաճյուղերի կանոնադրությունները,  

 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն կարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Վարչության կազմի փոփոխությունը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Ներքին աուդիտի վարչության 2011թ. տարեկան 

աշխատանքային ծրագիրը, 

 Պայմանագրերի օրինակելի ձևերը և «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի 2011թ. բյուջեն, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Գործադիր տնօրենի,  

 Գլխավոր հաշվապահի,  

 Ներքին աուդիտի վարչության պետի,  

 Վարկերի մոնիտորինգի և Ներքին դիտարկումների բաժնի պետերի 4-րդ եռամսյակի 

գործունեության հաշվետվությունները և Բանկի բնականոն  գործունեությանը 

վերաբերող այլ հարցեր:  

 Բանկի Ներքին աուդիտի Վարչության պետը տեղեկացրել է Ներքին աուդիտի 

վարչության դեկտեմբեր ամսվա գործունեության վերաբերյալ: 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի նոյեմբեր ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

 

2010թ. նոյեմբեր ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի նիստին 

քննարկվել և հաստատվել են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը վերաբերող 

հետևյալ ներքին իրավական ակտեր`  

 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի «ՀԵՇՏ» և «ՀԵՇՏ+» վարկերի տրամադրման կարգերը,  

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի առաջնային և երկրոդային շուկաներից 

ավտոմեքենաների գնման և ավտոմեքենաների գրավադրմամբ վարկերի 

տրամադրումը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի թղթակցային հաշիվների բացում, վարում և փակում, 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի "БЫСТРАЯ ПОЧТА" վճարային համակարգով 

ֆիզիկական անձանց դրամական փոխանցումների իրականացում,   

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի "BLIZKO" վճարային համակարգով ֆիզիկական 

անձանց միջև դրամական փոխանցումների իրականացում,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի "MIGOM" վճարային համակարգով ֆիզիկական 

անձանց միջև դրամական փոխանցումների իրականացում,  
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 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի "Золотая Корона" վճարային համակարգով 

ֆիզիկական անձանց միջև դրամական փոխանցումների իրականացում, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի հիփոթեքային վարկերի տրամադրման, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի միկրո և փոքր բիզնեսի զարգացման ծրագրերի 

շրջանակներում վարկեր տրամադրող մասնագետների վարձատրման բոնուսային 

համակարգի կիրառման, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի իննովացիոն գործընթացների 

կարգերը, ինչպես նաև «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի տարածքային կառավարման 

վարչության կանոնակարգը:  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Ներքին աուդիտի վարչության 3-րդ եռամսյակի 

Հետստուգումային աշխատանքների իրականացման և Բանկի ներքին հսկողության 

համակարգի արդյունավետության գնահատման հաշվետվությունը:  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ -իԽորհրդի նոյեմբեր ամսվա խորհրդակցությունների 

վերաբերյալ  

2010թ. նոյեմբեր ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են Խորհրդի 

նիստին ներկայացվելիք հետևյալ իրավական ակտեր`  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի հիփոթեքային վարկերի տրամադրման կարգը,  

 «ՀԵՇՏ» վարկերի տրամադրման կարգը,  

 Միկրո և փոքր բիզնեսի զարգացման ծրագրերի շրջանակներում վարկեր տրամադրող 

մասնագետների վարձատրման բոնուսային համակարգի կիրառումը,  

 Թղթակցային հաշիվների բացման, վարման և փակման կարգերը,  

 Բանկային ավանդների ընդունման կարգը, 

 Բյուջետավորման կարգը,  

 Վարկային ռիսկի գնահատման կարգը,  

 Արտարժութային ռիսկի գնահատումը, 

 Իրացվելիության ռիսկի գնահատման կարգերը, ինչպես նաև մասնաճյուղերի 

կառավարման վարչության կանոնակարգը,  

 Բանկի բնականոն գործունեությանը վերաբերող այլ հարցեր,  

 Բանկի Ներքին աուդիտի Վարչության պետը տեղեկացրել է Ներքին աուդիտի 

վարչության նոյեմբեր ամսվա գործունեության վերաբերյալ կարգը: 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի հոկտեմբեր ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

2010թ. հոկտեմբեր ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի նիստին 

քննարկվել և հաստատվել /ի գիտություն/ են ընդունվել «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  2010թ. 

բյուջեի կատարման 3-րդ եռամսյակի գործունեության հաշվետվությունը, 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Գործադիր տնօրենի, Գլխավոր հաշվապահի, Ներքին 

աուդիտի վարչության պետի, Վարկերի մոնիտորինգի և Ներքին դիտարկումների բաժնի 

պետերի 3-րդ եռամսյակի գործունեության հաշվետվությունները: Քննարկվել և հաստատվել 

են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը վերաբերող հետևյալ ներքին 

իրավական ակտեր` 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի փաստաթղթային գործառնությունների իրականացման 

ակտերը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի ղեկավար անձանց, այլ աշխատակիցների և 

նշանակալից մասնակիցների կողմից «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի արժեթղթերով 

գործարքների կնքման կարգերը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի մասնաճյուղերի ռեյտինգավորումը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կողմից անկախ աուդիտորական կազմակերպության 

ընտրությունը 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի ներդրումային ծառայությունների մատուցումը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի արժեթղթերի պահառության գործունեության կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կադրային քաղաքականություն(ներքին 

կարգապահական կանոններ),  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի խրախուսանքների և տույժերի կարգերը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի ապահովագրական գործակալի գործունեությանն 

օժանդակող աշխատակիցներին բոնուսների վճարման կարգը,   

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի վարքականոնները, 

 Բանկի հետ կապված անձանց և Բանկի գործարքներում շահագրգիռ անձանց հետ 

գործարքների կնքման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի առաջնային և երկրորդային շուկաներից 

ավտոմեքենաների գնման և ավտոմեքենաների գրավադրմամբ վարկերի 

տրամադրման կարգերը, ինչպես նաև «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կառուցվածքը:  
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի սեպտեմբեր ամսվա խորհրդակցությունների 

վերաբերյալ  

 

2010թ. սեպտեմբեր ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են 

Խորհրդի նիստին ներկայացվելիք հետևյալ իրավական ակտեր` 

 Շինարարական և վերանորոգման աշխատանքների իրականացման ակտեր,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ- ում “MONEYGRAM” համակարգով գործառնությունների 

իրականացման ակտեր, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի ավտոմատացված համակարգերի շահագործման, 

ծրագրավորման և  տեխնոլոգիական աշխատանքների իրականացման, վարկերի 

վարկանշումը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի աշխատողների ծառայողական գործուղման կարգերը, 

ինչպես նաև վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր 

կորուստների պահուստների ձևավորման կանոնակարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի վարկային պորտֆելի կառուցվածքը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի 2010թ.-ի բյուջեի 8 ամսվա կատարողականը և 2011թ.-ի 

բյուջեի պլանավորման ինդիկատորներն ու Բանկի բնականոն գործունեությանը 

վերաբերող այլ հարցեր, 

 Բանկի Ներքին աուդիտի Վարչության պետը տեղեկացրել է Ներքին աուդիտի 

վարչության սեպտեմբեր ամսվա գործունեության վերաբերյալ: 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի սեպտեմբեր ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

2010թ. սեպտեմբեր ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի նիստերին 

քննարկվել և հաստատվել են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը վերաբերող 

հետևյալ ներքին իրավական ակտեր`  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի վարկերի վարկանշում,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի շինարարական և վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացման կարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի աշխատողների ծառայողական գործուղման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի "MONEYGRAM" համակարգով գործառնությունների 

իրականացման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի տեղեկատվական համակարգերի մշակման, 
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շահագործման սպասարկման աշխատանքների իրականացման կարգերը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման 

և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կանոնակարգը, 2011թ.-ի 

բյուջեի պլանավորման ինդիկատորները:  

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ -իԽորհրդի օգոստոս ամսվա խորհրդակցությունների 

վերաբերյալ  

2010թ. օգոստոս ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են Խորհրդի 

նիստին ներկայացվելիք հետևյալ իրավական ակտերը` 

 Առհաշիվ գումարների տրման ակտեր,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի համակարգում տարեկան արդյունքներով 

շահաբաժինների վճարումը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի “Coinstar” վճարային համակարգով ֆիզիկական 

անձանց միջև դրամական փոխանցումների իրականացման կարգերը, ինչպես նաև 

ակտիվների և պասիվների կառավարման հանձնաժողովի կանոնակարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի մասնաճյուղերի վերանորոգման ընթացքն ու 

արդյունքները, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի վարկային պորտֆելի աճն ու Բանկի բնականոն 

գործունեությանը վերաբերող այլ հարցեր, 

 Բանկի Ներքին աուդիտի Վարչության պետը տեղեկացրել է Ներքին աուդիտի 

վարչության օգոստոս ամսվա գործունեության վերաբերյալ: 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի հուլիս ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

2010թ. հուլիս ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի նիստին քննարկվել և 

հաստատվել /ի գիտություն/ են ընդունվել «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  2010թ. բյուջեի 

կատարման 2-րդ եռամսյակի գործունեության հաշվետվությունը, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» 

ԲԲԸ-ի Գործադիր տնօրենի, Գլխավոր հաշվապահի,Ներքին աուդիտի վարչության 

պետի,Վարկերի մոնիտորինգի և Ներքին դիտարկումների բաժնի պետերի 2-րդ եռամսյակի 

գործունեության հաշվետվությունները: Քննարկվել և հաստատվել են բանկի բնականոն 

գործունեության ապահովմանը վերաբերող հետևյալ ներքին իրավական ակտեր` 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Հեռակա աշխատակայանի միջոցով աշխատանքների 
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իրականացման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Տեղեկատվական համակարգերում առկա ռիսկերի 

կառավարման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Ճանապարհային չեկերի (Thomas Cook և American 

Express) սպասարկման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Արտերկրյա չեկերի ընդումնան և վճարման կարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Արտարժութային ներբանկային փոխարկումների 

կարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի "Золотая Корона" վճարային համակարգով 

ֆիզիկական անձանց միջև դրամական փոխանցումների իրականացման կարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի հիմնական միջոցների, ապրանքների և 

ծառայությունների ձեռք բերման, տնօրինման, հիմնական միջոցների և ապրանքների 

դուրս գրման և օտարման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի "Ria Money Transfer" վճարային համակարգով 

ֆիզիկական անձանց միջև դրամական փոխանցումների իրականացման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Բիզնես գործընթացների ռիսկերի գնահատման և 

նվազեցման կարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի առաջնային և երկրորդային շուկաներից 

ավտոմեքենաների գնման և ավտոմեքենաների գրավադրմամբ վարկերի 

տրամադրման կարգերը, ինչպես նաև  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Ավտոմատ (կիրառական) համակարգեր մուտք 

գործելու և աշխատանքներ կատարելու ժամանակների վերաբերյալ 

քաղաքականությունը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Գովազդային քաղաքականությունը և 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Միջազգային գործառնությունների, Հաճախորդների 

սպասարկման, Վարկավորման և միջոցների ներգրավման, Պլաստիկ քարտերի և 

Դիլինգ-կենտրոն վարչությունների Բիզնես գործընթացների և այլ 

գործառնությունների նկարագրման ձեռնարկները:  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի հուլիս ամսվա խորհրդակցությունների վերաբերյալ  

 

2010թ. հուլիս ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են Խորհրդի 

նիստին ներկայացվելիք հետևյալ իրավական ակտերը` 

 Հիմնական միջոցների, ապրանքների և ծառայությունների ձեռք բերման, տնօրինման, 

հիմնական միջոցների և ապրանքների դուրս գրումը և օտարումը,  

 Հեռակա աշխատակայանի միջոցով աշխատանքների իրականացումը,  
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 Տեղեկատվական համակարգերում առկա  ռիսկերի կառավարումը,  

 Ճանապարհային չեկերի (Thomas Cook և American Express) սպասարկումը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ- ում արտերկրյա չեկերի ընդումը և վճարումը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի “Ria Money Transfer” վճարային համակարգով 

ֆիզիկական անձանց միջև դրամական փոխանցումների իրականացումը, 

 Արտարժութային ներբանկային փոխարկումների, «Золотая Корона» վճարային 

համակարգով ֆիզիկական անձանց միջև դրամական փոխանցումների 

իրականացումը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի աշխատակցի արտաքին տեսքի և  վարվեցողության 

համապատասխանության չափանիշները,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի իրացվելիության կառավարման կարգերը, ինչպես նաև 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի գովազդային կարգերը,  

 Ավտոմատ (կիրառական) համակարգեր մուտք գործելու և աշխատանքներ 

կատարելու ժամանակների վերաբերյալ և Ռիսկերի կառավարման 

քաղաքականությունները,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Գործադիր տնօրենի հաշվետվությունը,  

 Գլխավոր հաշվապահի հաշվետվությունը,  

 Ներքին աուդիտի վարչության պետի հաշվետվությունը,  

 Վարկերի մոնիտորինգի և Ներքին դիտարկումների բաժնի պետերի 2-րդ եռամսյակի 

գործունեության հաշվետվությունները, 

 2-րդ եռամսյակի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը, ինչպես նաև Օմբուդսմենի 

եռամսյակային տեղեկատվությունը, 

 Միջազգային վճարահաշվարկային համակարգերով իրականացվող փոխանցումների 

պայմանագրերը և Բանկի բնականոն գործունեությանը վերաբերող այլ հարցեր,  

 Բանկի Ներքին աուդիտի Վարչության պետը տեղեկացրել է Ներքին աուդիտի 

վարչության հուլիս ամսվա գործունեությունը: 

 

 ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի հունիս ամսվա նիստերի վերաբերյալ  

2010թ. հունիս ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  Խորհրդի նիստերին 

քննարկվել և հաստատվել են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը վերաբերող 

հետևյալ ներքին իրավական ակտեր` 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Արտաքին կրիչների օգտագործման կարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ- ում վճարման հանձնարարականներով արտարժութային 

փոխանցումների կարգը,  
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 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Անհատական պահատեղերի տրամադրման և 

սպասարկման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի "Նոյ" հանգստյան տան շահագործման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Վճարային /պլաստիկ/ քարտի հաշվին վարկային գծի 

բացման և սպասարկման կարգերը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի համախառն ռիսկի գնահատման կարգը և 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի հիմնական ռիսկերի և համախառն ռիսկի էական 

չափերը,   

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի տեղեկատվության անվտանգության 

քաղաքականությունը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի ֆիլտրացման կանոնները, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի աշխատանքների կազմակերպման 

կանոնները, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Իրավաբանական վարչության կանոնակարգի 

լրամշակված տարբերակը:  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի հունիս ամսվա խորհրդակցությունների վերաբերյալ  

2010թ. հունիս ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են Խորհրդի 

նիստերին ներկայացվելիք հետևյալ իրավական ակտեր` 

 Արտաքին կրիչների օգտագործման ակտը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ- ում վճարման հանձնարարականներով արտարժութային 

փոխանցումների կարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի «Նոյ» հանգստյան տան շահագործման կարգը,  

 Անհատական պահատեղերի տրամադրման և սպասարկման կարգը,  

 Վճարային /պլաստիկ/ քարտի հաշվին վարկային գծի բացման և սպասարկման 

կարգերը, ինչպես նաև  «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի համախառն ռիսկի գնահատման 

կարգը և «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի հիմնական ռիսկերի և համախառն ռիսկի 

էական չափերը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի տեղեկատվության անվտանգության 

քաղաքականությունը, Ֆիլտրացման կանոնները,  

 Խորհրդի աշխատանքների կազմակերպման կանոնները,  

 Իրավաբանական վարչության կանոնակարգը, 

 Մանրամասն քննարկվել են Ներքին աուդիտի հունիս ամսվա գործունեության 

վերաբերյալ, 

 Ներքին աուդիտի վարչության պետի տեղեկացումները, ինչպես նաև Բանկի 



   

www.aeb.am 
 

10 

առաջիկա զարգացման խնդիրներին և Բանկի ընթացիկ գործունեությանը վերաբերող 

այլ հարցեր: 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի մայիս ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

 

2010թ. մայիս ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի նիստերին 

քննարկվել և հաստատվել են` 

 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի տեղեկատվական համակարգերի և տեղեկատվության 

արխիվացումը, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի և "Անելիք Բանկ" ՓԲԸ-ի  միջև "Անելիք" 

համակարգով ֆիզիկական անձանց դրամական փոխանցումների իրականացման 

կարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի միջազգային փոխանցումների "TELEX" համակարգի 

միջոցով արտարժութային գործառնությունների կատարման կարգը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքների իրականացման 

և արժեթղթերի գրավադրմամբ վարկերի տրամադրման կարգերը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի լոկալ և ինտերնետային ցանցում, կիրառական 

համակարգերում օգտագործողների գրանցման քաղաքականությունը,  

 Գաղտնաբառերի, գաղտնաբանալիների և էլեկտրոնային նույնականացուցիչ ֆայլերի 

պահպանման և կառավարման քաղաքականությունը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Ներքին աուդիտի վարչության հետստուգումային 

աշխատանքների իրականացման և Բանկի ներքին հսկողության համակարգի 

արդյունավետության գնահատման հաշվետվությունը,  

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

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կառուցվածքի գծապատկերը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի "ԱՐԱԲԿԻՐ", "ԱԲՈՎՅԱՆ" և "ՍԵՎԱՆ" 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ կանոնադրությունները,  

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

աշխատանքային ծրագիրը:  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի մայիս ամսվա խորհրդակցությունների վերաբերյալ  

 

2010թ. մայիս ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են Խորհրդի 

նիստերին ներկայացվելիք հետևյալ իրավական ակտեր` 
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 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի միջազգային փոխանցումների “TELEX” համակարգի 

միջոցով արտարժութային գործառնությունների կատարումը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի և «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ –ի միջև «Անելիք»  համակարգով 

ֆիզիկական անձանց դրամական փոխանցումների իրականացումը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի տեղեկատվական համակարգերի և տեղեկատվության 

արխիվացումը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքների իրականացման և 

արժեթղթերի գրավադրմամբ վարկերի տրամադրման կարգերը, ինչպես նաև 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի լոկալ և ինտերնետային ցանցում, կիրառական 

համակարգերում օգտագործողների գրանցման քաղաքականությունը,  

 Գաղտնաբառերի, գաղտնաբանալիների և էլեկտրոնային նույնականացուցիչ ֆայլերի 

պահպանման և կառավարման քաղաքականությունը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կառուցվածքի գծապատկերի լրամշակված տարբերակը,  

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

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի «ԱՐԱԲԿԻՐ», «ՍԵՎԱՆ» և «ԱԲՈՎՅԱՆ» 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ կանոնադրությունները,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի հաշվետվությունների ուղարկման աշխատակարգը, 

 Օմբուդսմենի եռամսյակային տեղեկատվությունը հաճախորդների դիմում-բողոքների 

և բողոք-պահանջների ընդունման, քննարկման և որոշումների կայացման 

վերաբերյալ,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի ներքին աուդիտի վարչության 2010թ. աշխատանքային 

ծրագրի լրամշակված տարբերակը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Ներքին աուդիտի վարչության հետստուգումային 

աշխատանքների իրականացման և բանկի ներքին հսկողության համակարգի 

արդյունավետության գնահատման հաշվետվությունը, 

 Քննարկվել են Ներքին աուդիտի մայիս ամսվա գործունեության վերաբերյալ Ներքին 

աուդիտի վարչության պետի տեղեկացումները, ինչպես նաև Բանկի առաջիկա 

զարգացման խնդիրներին և Բանկի ընթացիկ գործունեությանը վերաբերող այլ 

հարցեր: 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի ապրիլ ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

 

2010թ. ապրիլ ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի նիստին 

քննարկվել և հաստատվել /ի գիտություն/ են ընդունվել` 

 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի 2010թ. բյուջեի կատարման 1-ին եռամսյակի 

գործունեության հաշվետվությունը, 
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 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Գործադիր տնօրենի, Գլխավոր հաշվապահի, Ներքին 

աուդիտի վարչության պետի, Մոնիտորինգի և Ներքին դիտարկումների բաժնի 

պետերի 1-ին եռամսյակի գործունեության հաշվետվությունները, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  2009թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները  

 2009թ. գործունեության արտաքին աուդիտի եզրակացությունը, այդ թվում  նամակ 

ղեկավարությանը և այլն:  

 Քննարկվել և հաստատվել են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը 

վերաբերող հետևյալ ներքին իրավական ակտերը`  

 Արտակարգ իրավիճակներում «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի գործունեությունը, 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի միջցանցային էկրանների (Firewall) կառավարումը,  

 Վարկերի տրամադրումը, 

 Հիփոթեքային վարկերի տրամադրումը, 

 Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկերի տրամադրումը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Գրավով պարտավորությունների ապահովման 

կարգերը,  

 Տեխնիկական ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված և տեխնիկական ռիսկերով 

պայմանավորված արտակարգ իրավիճակներում իրականացվող գործողությունների 

և Բնական և այլ աղետների, պատերազմի դեպքում գործողությունների ծրագրերը և 

այլն:  

 Վերանայվել են Բանկի Ավտոմատացված համակարգերի ներդրման և շահագործման 

վարչության հաստիքացուցակը, կառուցվածքը և կանոնակարգը,  

 Մարքեթինգի բաժնի կանոնակարգը 

 Քննարկվել և հաստատվել է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  2010թ. տարեկան ժողովին 

ներկայացվելիք հարցերի փաթեթը`  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի ընդհանուր ժողովի նախապատրաստումը և վարումը  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի կանոնակարգը:  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ –ի Խորհրդի ապրիլ ամսվա խորհրդակցությունների վերաբերյալ  
 

2010թ. ապրիլ ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են Խորհրդի 

նիստին ներկայացվելիք հետևյալ իրավական ակտեր` 

 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի միջցանցային էկրանների (Firewall) կառավարումը , 

 Արտակարգ իրավիճակներում «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի գործունեությունը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման 

կարգերը, ինչպես նաև «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի կանոնակարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Գործադիր տնօրենի հաշվետվությունը,  
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 Գլխավոր հաշվապահի հաշվետվությունը,  

 Ներքին աուդիտի վարչության պետի հաշվետվությունը, 

 Մոնիտորինգի և Ներքին դիտարկումների բաժնի պետերի 1-ին եռամսյակի 

գործունեության հաշվետվությունները,  

 1-ին եռամսյակի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը, Բանկի ներքին հսկողության 

համակարգի վիճակի և վերջինիս բարելավման ուղղությամբ իրականացված 

աշխատանքների արդյունավետությունը, ինչպես նաև առաջիկա տարեկան ժողովի 

հրավիրման աշխատանքների կազմակերպման ժամանակացույցը, 

 Քննարկվել է առաջիկա տարեկան ժողովին ներկայացվելիք հարցերի փաթեթը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Վարչության 2009թ. Գործունեության հաշվետվությունը,  

 2009թ. տարեկան արդյունքներով շահութաբաժիններ վճարելու, շահույթի բաշխման 

համամասնությունների,  

 Կանոնադրության մեջ փոփոխություն կատարել,  

 Խորհրդի ընտրության և ժողովին վերաբերող այլ հարցեր, 

 Նոր մասնաճյուղ բացելու, գործող երկու մասնաճյուղերի հաստիքացուցակների 

վերանայման և Բանկի բնականոն գործունեությանը վերաբերող այլ հարցեր, 

 Բանկի Ներքին աուդիտի Վարչության պետը տեղեկացրել է Ներքին աուդիտի 

վարչության ապրիլ ամսվա գործունեության վերաբերյալ: 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի մարտ ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

2010թ. մարտ ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի նիստին քննարկվել և 

հաստատվել են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը վերաբերող հետևյալ 

ներքին իրավական ակտեր`  

 Վարկային քաղաքականությունը,  

 Վարկերի տրամադրումը,  

 Միկրո և մանր բիզնեսի զարգացման ծրագրով վարկերի տրամադրումը,  

 Տեղեկատվական քաղաքականությունը,  

 Հիմնական սերվերների օգտագործումը, տեստավորումը և վերականգումը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի իննովացիոն գործընթացների կարգը,  

 Հիփոթեքային վարկերի տրամադրումը,  

 Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկերի տրամադրումը,  

 Ապառիկ վարկերի տրամադրումը,  

 Դրամական միջոցների գրավով վարկերի (երաշխիքների) տրամադրումը,  

 Առաջնային և երկրորդային շուկաներից ավտոմեքենաների գնման և 
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ավտոմեքենաների  գրավադրմամբ վարկերի տրամադրումը,  

 «ՀԵՇՏ»  վարկերի տրամադրումը,  

 Վճարային /պլաստիկ/ քարտի հաշվին վարկային գծի բացումը և սպասարկումը,  

 Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկերի տրամադրումը,  

 Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկային գծերի տրամադրումը, 

 Բանկի հետ կապված անձանց և Բանկի գործարքներում շահագրգիռ անձանց հետ 

գործարքների կնքումը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կողմից տրամադրված վարկերի մոնիտորինգի 

կարգերը,  

 Առևտրային վարկերի գլխավոր վարկային պայմանագրի ենթավարկային 

պայմանագրի և Իրավաբանական անձանց տրամադրվող վարկային գծի 

պայմանագրի օրինակելի ձևերը:  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ –ի Խորհրդի մարտ ամսվա խորհրդակցությունների վերաբերյալ  

2010թ. մարտ ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են Խորհրդի 

նիստին ներկայացվելիք հետևյալ իրավական ակտեր` 

 Միկրո և մանր բիզնեսի զարգացման ծրագրով վարկերի տրամադրում,  

 Վարկային քաղաքականությանը,  

 Տեղեկատվական քաղաքականությանը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի իննովացիոն գործընթացները,  

 Վարկերի տրամադրման կարգերը,  

 Քննարկվել է հանձնարարականների կատարման ընթացքը, ինչպես նաև Բանկի 

Ներքին աուդիտի մարտ ամսվա գործունեության վերաբերյալ Ներքին աուդիտի 

Վարչության պետի տեղեկացումները և Բանկի բնականոն գործունեությանը 

վերաբերող այլ հարցեր: 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի փետրվար ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

 

2010թ. փետրվար ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի նիստին 

քննարկվել և հաստատվել են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը 

վերաբերող հետևյալ ներքին իրավական ակտեր`  
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 Բանկային հաշվի բացում և սպասարկում,  

 Վարկերի տրամադրում,  

 Ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքների իրականացման և արժեթղթերի գրավադրմամբ 

վարկերի տրամադրում,  

 Գրավով պարտավորությունների ապահովում,  

 "Золотая корона" վճարային համակարգով ֆիզիկական անձանց միջև դրամական 

փոխանցումների իրականացման կարգերը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  2010-2012 թ.թ. Հեռանկարային զարգացման 

ծրագրերը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի ներքին հսկողության իրականացման 

քաղաքականությունը:  

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ –ի Խորհրդի փետրվար ամսվա խորհրդակցությունների 

վերաբերյալ  

 

2010թ. փետրվար ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են 

Խորհրդի նիստին ներկայացվելիք հետևյալ իրավական ակտեր` 

 Բանկային հաշվի բացում և սպասարկում,  

 Վարկերի տրամադրումը,  

 Հիմնական սերվերների օգտագործման, տեստավորում և վերականգնում,  

 Միկրո և մանր բիզնեսի զարգացման ծրագրով վարկերի տրամադրում,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կողմից տրամադրված վարկերի մոնիտորինգի 

կարգերը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի 2010-2012 Հեռանկարային զարգացման ծրագիրը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Ներքին հսկողության քաղաքականությունը,  

 Վարկային պրոդուկտների բազմազանման հնարավորությունները,  

 Իննովացիոն գործընթացների գծով պատասխանատու խմբի ընթացիկ 

հաշվետվությունը,  

 2010թ. բյուջեի կատարմանը նպատակաուղղված Բանկի ստորաբաժանումների 

ծրագրերը,  

 Ներքին աուդիտի փետրվար ամսվա գործունեության վերաբերյալ Ներքին աուդիտի 

Վարչության պետի տեղեկացումները և Բանկի բնականոն գործունեությանը 

վերաբերող այլ հարցեր: 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի հունվար ամսվա նիստերի վերաբերյալ 

2010թ. հունվար ամսին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի նիստին քննարկվել 

և հաստատվել են Բանկի բնականոն գործունեության ապահովմանը վերաբերող հետևյալ 

ներքին իրավական ակտեր`  

 Բանկի հետ կապված անձանց հետ գործարքների կնքման կարգը,  

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

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի գործունեությունը կարգավորող ներքին իրավական 

ակտերի վերանայման, հաստատման տարեկան ժամանակացույցը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի անդամների համակարգման ոլորտները,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդին ներկայացվող հաշվետվությունների ցանկը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի 2009թ. 4-րդ եռամսյակի բյուջեի կատարման 

հաշվետվությունը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Մոնիտորինգի բաժնի 2009թ. 4-րդ եռամսյակի 

հաշվետվությունը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի ՓԼ/ԱՖ 2009թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվությունը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Վարչության կազմի փոփոխումը:  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ –ի Խորհրդի հունվար ամսվա խորհրդակցությունների 

վերաբերյալ  

 

2010թ. հունվար ամսին կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են Խորհրդի 

նիստին ներկայացվելիք հետևյալ իրավական ակտեր` 

 Բանկի հետ կապված անձանց հետ գործարքների կնքում, 

 Գրավով պարտավորությունների ապահովում,  

 Ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքների իրականացման և արժեթղթերի գրավադրմամբ 

վարկերի տրամադրում,  

 «Золотая Корона» վճարային համակարգով ֆիզիկական անձանց միջև դրամական 

փոխանցումների իրականացման կարգերը,  

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

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի անվտանգության հայեցակարգը, 

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի անդամների համակարգման ոլորտները, 
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 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի գործունեությունը կարգավորող ներքին իրավական 

ակտերի վերանայման, հաստատման տարեկան ժամանակացույցը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Խորհրդին ներկայացվող հաշվետվությունների ցանկը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի 2009թ. 4-րդ եռամսյակի բյուջեի կատարման 

հաշվետվությունը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Մոնիտորինգի բաժնի 2009թ. 4-րդ եռամսյակի 

հաշվետվությունը,  

 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի  ՓԼ/ԱՖ 2009թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվությունը,  

 Օմբուդսմենի 2009թ. 4-րդ եռամսյակի տեղեկատվությունը, Խորհրդի կողմից տրված 

հանձնարարականների կատարման և ՀՀ ԿԲ-ի ստուգման արդյուքնում 

բացահայտված թերությունների վերացման ընթացքը,  

 Ներքին աուդիտի հունվար ամսվա գործունեության վերաբերյալ Ներքին աուդիտ 

վարչության պետի տեղեկացումները, 

 Քննարկվել են նաև Բանկի առաջիկա զարգացման խնդիրներին և Բանկի ընթացիկ 

գործունեությանը վերաբերող այլ հարցեր: 

 

 


