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Կանոնադրություն

(կատարված փոփոխություններով )

Հաստատված է` 16.12.2019թ.

1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1.

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ Բանկ)
շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող առևտրային կազմակերպություն է:

1.2.

Բանկի հիմնադիր փաստաթուղթը սույն կանոնադրությունն է, որի պահանջները պարտադիր են Բանկի բաժնետերերի և կառավարման բոլոր մարմինների համար:

1.3.

Բանկը համարվում է ստեղծված և ձեռք է բերում իրավաբանական անձի կարգավիճակ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում (այսուհետ՝ Կենտրոնական բանկ) գրանցվելու օրվանից:

1.4.

Բանկն իրավունք ունի իրականացնել բանկային գործունեություն և օրենսդրությամբ սահմանված ֆինանսական գործառնություններ Կենտրոնական
բանկից բանկային գործունեության լիցենզիա ստանալու օրվանից:

1.5.

Բանկը երաշխավորում է իր հաճախորդների բանկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների պահպանումը օրենքով սահմանված կարգով:

1.6.

Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իրավասու մարմինների կողմից
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով հաճախորդի հաշիվների կամ գույքի արգելադրման, առգրավման, բռնագրավման
կամ բռնագանձում տարածելու հետևանքով հաճախորդի կրած վնասների համար:

1.7.

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

1.8.

Բանկն ունի սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույք, օրենքով
սահմանված կարգով գրանցված ֆիրմային անվանում և խորհրդանիշ, իր անվամբ և խորհրդանիշով կլոր կնիքներ, որոնց հայերեն տեքստը կարող է զուգակցվել անգլերեն և/կամ ռուսերեն տեքստով, դրոշմներ, բլանկներ և համարային կնիքներ Բանկի տարածքային ստորաբաժանումների համար:

1.9.

Բանկն իրավունք ունի իր անունից ձեռք բերել և իրականացնել գույքային և
անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտավորություններ, լինել
հայցվոր կամ պատասխանող դատարաններում:

1.10. Բանկի գտնվելու վայրն է՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10: Բանկի փոստային
հասցեն է՝ ք. Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10:
1.11. Բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումն է՝
հայերեն՝ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ռուսերեն՝ ÇÀÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ “ÀÐÌÑÂÈÑÁÀÍÊ”
անգլերեն՝ “ARMSWISSBANK” CLOSED JOINT STOCK COMPANY.
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1.12. Բանկի կրճատ ֆիրմային անվանումն է՝
հայերեն՝ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ռուսերեն՝ ÇÀÎ “ÀÐÌÑÂÈÑÁÀÍÊ”
անգլերեն՝ “ARMSWISSBANK” CJSC.
2. Բանկի տարածքային ստորաբաժանումները
2.1.

Բանկը Հայաատանի Հանրապետությունում և արտասահմանում կարող է
հիմնել իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում
հիմնվելու դեպքում գրանցվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իսկ արտասահմանում՝ տվյալ երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջները:

2.2.

Բանկի տարածքային ստորաբաժանումները գործում են Բանկի կողմից հաստատված կանոնադրությունների հիման վրա:

2.3.

Բանկի տարածքային ստորաբաժանումների ստեղծումը, գրանցումը և լուծարումն իրականացվում է օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված
կարգով:

2.4.

Մասնաճյուղը Բանկի անունից իրականացնում է բանկային գործունեություն
և մասնաճյուղի կանոնադրությունում նախատեսված ֆինանսական գործառնություններ, ինչպես նաև ներկայացուցչական ֆունկցիա:

2.5.

Ներկայացուցչությունը ներկայացնում է Բանկի շահերը և իրականացնում
դրանց պաշտպանությունը, առանց բանկային գործունեություն կամ օրենսդրությամբ սահմանված ֆինանսական գործառնություններ իրականացնելու:

2.6.

Մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գույքը հաշվառվում է ինչպես
Բանկի հաշվեկշռում, այնպես էլ դրանց առանձին հաշվեկշիռներում:

2.7.

Բանկի տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները նշանակվում են
Բանկի կողմից և գործում են Բանկի կողմից երեք տարուց ոչ ավելի ժամկետով
տրված լիազորագրի հիման վրա:
3. Բանկի կողմից իրականացվող ֆինանսական գործառնությունները և այլ
գործարքները

3.1.

Բանկը բանկային գործունեություն իրականացնելու լիցենզիայի հիման վրա
ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների հետ կարող է իրականացնել օրենքով և այլ
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իրավական ակտերով բանկերին թույլատրված բոլոր ֆինանսական գործառնությունները, այդ թվում՝
ա)

ընդունել ցպահանջ և ժամկետային ավանդներ,

բ)

տրամադրել առևտրային և սպառողական վարկեր, այդ թվում՝ հիփոթեքային վարկեր, իրականացնել պարտքի կամ առևտրային գործարքների ֆինանսավորում, ֆակտորինգ,

գ)

տրամադրել բանկային երաշխիքներ և ակրեդտիվներ (վարկային նամակներ),

դ)

բացել և վարել հաշիվներ, այդ թվում՝ այլ բանկերի թղթակցային հաշիվներ,

ե)

մատուցել վճարահաշվարկային ծառայություններ և (կամ) այլ կերպ
սպասարկել հաճախորդների հաշիվները,

զ)

թողարկել, գնել (զեղչել), վաճառել և սպասարկել արժեթղթեր, վճարային փաստաթղթեր, ճանապարհային չեկեր, քարտեր և այլ գործիքներ,
կատարել նման այլ գործառնություններ,

է)

իրականացնել ինվեստիցիոն (ներդրումային) և բաժանորդագրական
գործունեություն,

ը)

մատուցել ֆինանսական գործակալի (ներկայացուցչի) ծառայություններ, կառավարել այլ անձանց արժեթղթերն ու ներդրումները (հավատարմագրային (լիազորագրային) կառավարում),

թ)

գնել, վաճառել և կառավարել թանկարժեք մետաղների բանկային
(ստանդարտացված) ձուլակտորներ և հուշադրամ,

ժ)

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

ժա)

իրականացնել ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ),

ժբ)

ի պահ ընդունել թանկարժեք մետաղներ, քարեր, ոսկերչական իրեր,
արժեթղթեր, փաստաթղթեր և այլ արժեքներ,

ժգ)

մատուցել ֆինանսական և ինվեստիցիոն խորհրդատվություն,

ժդ)

ստեղծել և սպասարկել հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգ, իրականացնել պարտքերի հետ ստացման գործունեություն:

3.2.

Բանկը կարող է կնքել քաղաքացիաիրավական ցանկացած գործարք, որն
անհրաժեշտ կամ նպատակահարմար է բանկային գործունեություն իրականացնելու համար:

3.3.

Բանկը չի կարող իրականացնել արտադրական, առևտրային և ապահովագրական գործունեություն, եթե բանկերի համար դրանք թույլատրված չեն
օրենքով:
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Բանկը ֆինանսական գործառնություններն իրականացնում է Հայաստանի
Հանրապետության դրամով և արտարժույթով, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ անկանխիկ ձևով:

3.5.

Բանկն ինքն է որոշում ներգրավվող ավանդների, իր կողմից տրամադրվող
վարկերի, սեփական արժեթղթերի տոկոսադրույքները և իր ծառայությունների
միջնորդավճարների չափը:

3.6.

Բանկի և հաճախորդի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքով
և կողմերի միջև կնքված պայմանագրով:
4. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը, այլ հիմնադրամներ

4.1.

Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը կազմում է 10,000,200,000 (տասը միլիարդ երկու հարյուր հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ, որը ներառում է տեղաբաշխված 16,667 (տասնվեց հազար վեց հարյուր վաթսունյոթ)
հատ սովորական բաժնետոմս, յուրաքանչյուրը 600,000 (վեց հարյուր հազար)
Հայաստանի Հանրապետության դրամ անվանական արժեքով:
Բանկի 14,588 (տասնչորս հազար հինգ հարյուր ութսունութ) հատ սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերն է հանդիսանում «Էյչ-Վի-Էս Հոլդինգ»
Ս.ա.ր.լ.-ն, իսկ 2079 (երկու հազար յոթանասունինը) հատ սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերն է հանդիսանում «ՖՄՏՄ Դիստրիբյուշն» ՍՊԸ-ն:

4.2.

Բանկը կարող է ավելացնել իր կանոնադրական հիմնադրամի չափը Բանկի
բաժնետոմսերի անվանական արժեքի ավելացմամբ կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխմամբ, եթե փաստացի տեղաբաշխված բաժնետոմսերը
լրիվ վճարվել են:

4.3.

Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը համալրվում է Հայաստանի Հանրապետության արժույթով:

4.4.

Բանկը կարող է թողարկել և տեղաբաշխել արտոնյալ բաժնետոմսեր, որոնց
տեսակարար կշիռը կանոնադրական հիմնադրամում չի կարող ավելի լինել
25%-ից:

4.5.

Բանկը, իր գործունեության ֆինանսական արդյունքներն ամփոփելուց հետո,
կարող է շահույթի մի մասը ներդնել կանոնադրական հիմնադրամում՝ բաժնետերերին տեղաբաշխելով նոր բաժնետոմսեր կամ ավելացնելով տեղաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական արժեքը:

4.6.

Բանկի փաստացի համալրված կանոնադրական հիմնադրամի նվազեցումն
արգելվում է՝ անկախ նվազեցման եղանակից:

4.7.

Բանկում ստեղծվում է պահուստային հիմնադրամ՝ փաստացի համալրված
կանոնադրական հիմնադրամի ոչ պակաս 15%-ի չափով, որն օգտագործվում է
Բանկի կրած կորուստները (վնասները) ծածկելու, Բանկի թողարկած պար5
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տատոմսերը մարելու համար, եթե Բանկի շահույթը այդ նպատակին չի բավարարում:
4.8.

Պահուստային հիմնադրամը ձևավորվում է Բանկի շահույթից՝ տարեկան
արդյունքները Ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատելուց հետո: Պահուստային հիմնադրամին կատարվող մասհանումների չափը սահմանվում է Ընդհանուր ժողովի կողմից, ոչ պակաս տարեկան զուտ շահույթի 5%:

4.9.

Բանկը օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ստեղծում է հիմնական միջոցների, արժեթղթերի, թանկարժեք մետաղների և արտարժույթի վերագնահատման, անհուսալի վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դուրսգրման ֆոնդեր (պահուստաֆոնդեր):
5. Բանկի բաժնետոմսերը

5.1.

Բանկի բաժնետոմսերը բաժնետերերի միջև տեղաբաշխվում են փակ բաժանորդագրության ձևով:

5.2.

Բանկի մեկ սովորական բաժնետոմսն իր սեփականատիրոջը տալիս է Ընդհանուր ժողովում մեկ ձայնի իրավունք:

5.3.

Բանկի բաժնետերերի ռեեստրը վարվում է նման գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն ունեցող անձի կողմից:

5.4.

Ընկերության բաժնետոմսերը ոչ փաստաթղթային են:
6. Բանկի պարտատոմսերը և այլ արժեթղթերը

6.1.

Բանկն իրավունք ունի թողարկել պարտատոմսեր և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ արժեթղթեր:

6.2.

Բանկի պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի թողարկումը կատարվում է Խորհրդի որոշմամբ, որում սահմանվում են պարտատոմսերի մարման ձևը, ժամկետները և պայմանները:
7. Բանկի բաժնետերերը

7.1.

Բանկի բաժնետեր կարող են լինել Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ
և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք՝ ենթարկվելով օրենքով և սույն Կանոնադրությամբ բաժնետերերի համար նախատեսված սահմանափակումներին:
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Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր բաժնետերերի պարտավորությունների համար, եթե այդպիսիք չի ստանձնել որպես երրորդ անձ կամ երաշխավոր:

7.3.

Բանկին պարտադիր ցուցում տալու իրավունք կամ Բանկի գործունեությունը
օրենքով չարգելված այլ կերպ կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող բաժնետերը (բաժնետերերը) Բանկի անվճարունակության դեպքում Բանկի պարտավորությունների դիմաց կրում է (են) լրացուցիչ (սուբսիդիար) պատասխանատվություն, եթե նշված իրավունքը կամ հնարավորությունը ունեցող բաժնետերը (բաժնետերերը) դրանք իրագործելիս նախօրոք իմացել է (են), որ դրա
հետևանքով Բանկը կհայտնվի օրենքով սահմանված անվճարունակության
վիճակում, այդ թվում՝ կսպառի հիմնական կապիտալի զգալի մասը:

7.4.

Բանկի բաժնետերը պարտավոր է՝
ա)

բաժնետոմսերի թողարկման որոշմամբ սահմանված ժամկետներում
լրիվ վճարել իր բաժնետոմսերի արժեքը,

բ)

ձեռնպահ մնալ Բանկի հաճախորդների և Բանկի գործունեության վերաբերյալ գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների հրապարակումից
կամ այլ կերպ այլ անձանց դրանք հայտնի դարձնելուց,

գ)

ենթարկվել օրենքների, այլ իրավական ակտերի և սույն Կանոնադրության պահանջներին:

7.5.

Բանկի սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերն իրավունք
ունի՝
ա)

անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով մասնակցել Ընդհանուր ժողովին՝
վերջինիս իրավասությանը պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ
ձայնի իրավունքով՝ ըստ իր բաժնետոմսերի քանակի,

բ)

օրենքներով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով մասնակցել Բանկի կառավարմանը,

գ)

ստանալ շահաբաժիններ Բանկի գործունեությունից առաջացած շահույթից,

դ)

ստանալ Բանկի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,

ե)

ծանոթանալ Բանկի հաշվեկշռին, ֆինանսական և հարկային հաշվետվություններին,

զ)

առաջնահերթության կարգով ձեռք բերել Բանկի կողմից թողարկվող և
տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը և այլ արժեթղթերը,

է)

Բանկի սեփական միջոցների հաշվին Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի չափն ավելացնելիս անվճար ստանալ համապատասխան քանակությամբ սովորական բաժնետոմսեր,
7
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Բանկի լուծարման դեպքում ստանալ Բանկի գույքի (միջոցների) իրեն
հասանելիք մասը,

թ)

սույն Կանոնադրությամբ և օրենքով սահմանված կարգով օտարել կամ
այլ ձևով այլ անձանց փոխանցել իր սեփականությունը հանդիսացող
բաժնետոմսերը,

ժ)

իրականացնել օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:
8. Բանկի շահույթի բաշխումը

8.1.

Տարեկան գործունեության արդյունքում Բանկի ստացած համախառն եկամտի
և օրենքով թույլատրված նվազեցումների դրական տարբերությունը՝ հարկվող
շահույթը, ենթակա է հարկման՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության
հարկային օրենսդրության:

8.2.

Բանկի զուտ շահույթը որոշվում է որպես Բանկի ստացած համախառն
եկամտի, կատարված բոլոր նվազեցումների և վճարված շահութահարկի դրական տարբերություն:

8.3.

Զուտ շահույթի բաշխումն իրականացվում է սույն Կանոնադրությամբ և Ընդհանուր ժողովի կողմից սահմանված ֆոնդերի համալրման և սովորական
բաժնետոմսերի սեփականատերերին շահաբաժինների վճարման նպատակով:

8.4.

Շահաբաժինները վճարվում են ֆինանսական (հաշվետու) տարվա զուտ շահույթից, Հայաստանի Հանրապետության դրամով՝ տարեկան շահաբաժինների վճարման ձևով:

8.5.

Տարեկան շահաբաժինների վճարման, շահաբաժնի չափի և ձևի մասին որոշումը ընդունում է Ընդհանուր ժողովը՝ սահմանելով նաև վճարման ամսաթիվը:
Բանկի բաժնետերերին շահաբաժիններ բաշխելն արգելվում է, եթե
տվյալ պահին Բանկի կրած կորուստները (վնասները) հավասար են կամ
գերազանցում են այդ պահին Բանկում առկա չբաշխված զուտ շահույթի
գումարը:
9. Բանկի կառավարման մարմինները

9.1.

Բանկի կառավարման մարմիններն են՝
•

բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովը (այսուհետ՝ Ընդհանուր ժողով),

•

Բանկի Խորհուրդը (այսուհետ՝ Խորհուրդ),
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Բանկի գործադիր մարմինը՝ Բանկի Տնօրինությունը (այսուհետ` Տնօրինություն) և Բանկի Գործադիր տնօրեն - Տնօրինության նախագահը (այսուհետ` Գործադիր տնօրեն):

10. Կառավարման մարմիններ: Ընդհանուր ժողով: Գումարման կարգը:
Իրավասությունները: Որոշումների ընդունման կարգը
10.1. Ընդհանուր ժողովը Բանկի կառավարման բարձրագույն մարմինն է:
10.2. Ընդհանուր ժողովները կարող են գումարվել հերթական կամ արտահերթ:
10.3. Ընդհանուր ժողովը գումարվում է բաժնետերերի համատեղ նիստի կամ հեռակա կարգով քվեարկության (հարցման) միջոցով: Հեռակա քվեարկության կարգով չեն կարող ընդունվել սույն Կանոնադրության 10.19 կետի «բ», «գ» և «է»
ենթակետերով նախատեսված հարցերի վերաբերյալ որոշումները: Ընդ որում,
Ընդհանուր ժողովի նիստը, որի ժամանակ Ընդհանուր ժողովի մասնակիցները
կարող են հաղորդակցվել միմյանց հետ հեռախոսային, հեռուստակապի կամ
այլ կապի միջոցով` իրական ժամային ռեժիմում, հեռակա կարգով անցկացված նիստ չի համարվում:
10.4. Տարեկան ժողովը գումարվում է ֆինանսական տարվա ավարտից հետո` ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում:
10.5. Արտահերթ ժողովները գումարվում են Խորհրդի որոշմամբ՝ սեփական նախաձեռնությամբ: Արտահերթ ժողովներ կարող են գումարվել նաև Բանկի
Գործադիր տնօրենի, Բանկի արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Բանկի սովորական բաժնետոմսերի առնվազն 10%-ի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջ (բաժնետերերի)
պահանջով, եթե պահանջը ներկայացված է օրենքով սահմանված կարգով:
10.6. Բանկի Գործադիր տնօրենի, Բանկի արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի
կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Բանկի սովորական բաժնետոմսերի առնվազն 10%-ի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) կողմից օրենքով և սույն Կանոնադրությամբ սահմանված կարգով պահանջ ներկայացնելու դեպքում Խորհուրդը պարտավոր է 10 օրվա ընթացքում
որոշում ընդունել արտահերթ Ընդհանուր ժողովի գումարման մասին և գումարել այն պահանջը ներկայացնելու պահից ոչ ուշ, քան 45 օրվա ընթացքում:
Խորհրդի կողմից Ընդհանուր ժողով չգումարելու դեպքում այն կարող է գումարվել պահանջը ներկայացրած անձանց կողմից՝ սույն Կանոնադրությամբ
Ընդհանուր ժողով գումարելու համար սահմանված կարգով:
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10.7. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը
կազմվում է բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա Խորհրդի սահմանած ամսաթվի դրությամբ:
10.8. Բանկը պարտավոր է ցանկացած բաժնետիրոջը վերջինիս առաջին իսկ պահանջով տրամադրել տեղեկանք՝ նրան բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկած
լինելու կամ չլինելու մասին:
10.9. Ընդհանուր ժողովի գումարման մասին Խորհուրդը Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետիրոջը օրենքով սահմանված կարգով
ծանուցում է առնվազն 15 օր առաջ:
10.10. Հեռակա քվեարկության կարգով Ընդհանուր ժողով գումարելու դեպքում, ի
լրումն օրենքով սահմանված տեղեկությունների, պատվիրված նամակով բաժնետերերին առաքվում են նաև քվեաթերթիկները, Ընդհանուր ժողովում
քննարկվող հարցերին վերաբերող տեղեկությունները և նյութերը:
10.11. Բանկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի առնվազն 10%-ի սեփականատեր բաժնետիրոջը տրամադրվում է նաև Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու
իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը:
10.12. Բաժնետերն իրավունք ունի հեռակա նիստի ձևով գումարվող Ընդհանուր
ժողովի քվեարկությանը մասնակցել իր կողմից լրացված քվեաթերթիկը Բանկին ուղարկելու միջոցով, եթե քվեաթերթիկը Բանկին հասել է մինչև Ընդհանուր ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահը: Նշված ժամկետում
Բանկին հասած քվեաթերթիկը գրանցվում է Ընդհանուր ժողովի մասնակիցների գրանցման ցուցակում և հաշվի է առնվում քվեարկության ժամանակ:
10.13. Ընդհանուր ժողովում սովորական բաժնետոմսի սեփականատեր բաժնետերերն ունեն Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում իրենց լրիվ վճարված սովորական բաժնետոմսերին համամասնական ձայնի իրավունք, եթե բացակայում են սույն Կանոնադրությամբ սահմանված սահմանափակումները՝ կապված նշանակալից մասնակցության տիրապետման հետ:
10.14. Ընդհանուր ժողովի քվորումն ապահովված է համարվում, եթե Ընդհանուր ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահին գրանցվել է Բանկի ձայնի
իրավունք տվող տեղաբաշխված բաժնետոմսերի 50%-ից ավելին համատեղ
տիրապետող բաժնետերերը (ներկայացուցիչները), կամ նրանց կողմից լրացված քվեաթերթիկները:
10.15. Քվորումի բացակայության դեպքում Խորհուրդը նշանակում է նոր Ընդհանուր
ժողովի գումարման ամսաթիվը և այդ ամսաթվից առնվազն 15 օր առաջ նոր
Ընդհանուր ժողով գումարելու մասին օրենքով սահմանված կարգով ծանուցում է Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերին և
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պատվիրված նամակներով բաժնետերերին ծանուցում է նոր Ընդհանուր
ժողով գումարելու մասին՝ նույն նամակով ուղարկելով նաև քվեաթերթիկը:
10.16. Եթե նոր Ընդհանուր ժողովի գումարման ամսաթիվը Խորհուրդը տեղափոխում է առաջին Ընդհանուր ժողովի գումարման ամսաթվից 20 օրից պակաս
ժամկետով, ապա Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի նոր ցուցակներ չեն կազմվում: Հակառակ դեպքում նոր Ընդհանուր
ժողովի գումարման ամսաթվին նախորդող 20-րդ օրը Խորհրդի կողմից սահմանվում է Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակների կազմման ամսաթիվ:
10.17. Նոր Ընդհանուր ժողովի քվորումն ապահովված է համարվում, եթե Ընդհանուր
ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահին գրանցվել են բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված և Բանկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի
30%-ից ավելին համատեղ տիրապետող բաժնետերերը (ներկայացուցիչները),
կամ նրանց կողմից լրացված քվեաթերթիկները:
10.18. Ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված որոշումների մասին տեղեկությունները բաժնետերերին հայտնվում են պատվիրված նամակներով կամ առնվազն
1000 տպաքանակ ունեցող մամուլի միջոցում տրված հայտարարությամբ՝
որոշման ընդունման օրվանից 45 օրվա ընթացքում:
10.19. Ընդհանուր ժողովի իրավասություններն են՝
ա)

Բանկի Կանոնադրության հաստատումը, դրա մեջ փոփոխությունների
և լրացումների կատարումը, Բանկի Կանոնադրության հաստատումը
նոր խմբագրությամբ,

բ)

Բանկի վերակազմակերպումը,

գ)

Բանկի լուծարումը, լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը, ամփոփ,
միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը,

դ)

Խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը և լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը: Խորհրդի
քանակական կազմի հաստատման և անդամների ընտրության հարցերը քննարկվում են բացառապես տարեկան Ընդհանուր ժողովներում:
Խորհրդի անդամների ընտրության հարցը Բանկի արտահերթ Ընդհանուր ժողովներում կարող է քննարկվել, եթե արտահերթ Ընդհանուր ժողովը որոշում է ընդունել Խորհրդի կամ նրա առանձին անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին,

ե)

բաժնետոմսերի անվանական արժեքի ավելացման ճանապարհով կամ
լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման միջոցով Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի չափի մեծացումը,
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Խորհրդի ներկայացմամբ Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող
անձի հաստատումը,

է)

Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթների և
վնասների բաշխման հաստատումը, տարեկան շահաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահաբաժինների չափի
հաստատումը,

ը)

շահագրգռվածության առկայության դեպքում գործարքների կնքման
մասին որոշումների ընդունումը՝ օրենքով սահմանված դեպքերում,

թ)

բաժնետոմսերի համախմբումը (կոնսոլիդացիան) և բաժանումը,

ժ)

օրենքով սահմանված դեպքերում Բանկի գույքի օտարման և ձեռք բերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքման համաձայնությունը
(Բանկի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 50%-ից ավելին),

ժա)

Բանկի կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը օրենքով նախատեսված դեպքերում,

ժբ)

Խորհրդի նախագահի և անդամների վարձատրության չափի սահմանումը,

ժգ)

օրենքով և սույն Կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

10.20. Որոշումներն ընդունվում են Ընդհանուր ժողովին մասնակցող բաժնետերերի
ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բացառությամբ սույն Կանոնադրության
10.19. կետի «ա», «բ», «գ», «ը» և «ժ» ենթակետերով սահմանված հարցերի, որոնց
շուրջ որոշումներն ընդունվում են Ընդհանուր ժողովին մասնակցող ձայնի
իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 3/4-ով:
10.21. Սույն Կանոնադրության 10.19. կետում նշված իրավասությունները հանդիսանում են Ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությունները և չեն կարող փոխանցվել Բանկի Խորհրդին, ինչպես նաև Բանկի Գործադիր տնօրենին, նրա
տեղակալներին, Բանկի գլխավոր հաշվապահին կամ այլ անձի:
10.22. Ընդհանուր ժողովի քննարկմանը չեն կարող դրվել օրենքում կամ սույն Կանոնադրության 10.19. կետով Ընդհանուր ժողովի իրավասությանը չվերապահված հարցեր:
10.23. Ընդհանուր ժողովի արձանագրությունը կազմվում է 2 օրինակից, Ընդհանուր
ժողովի ավարտից 5 օրվա ընթացքում, որոնք ստորագրվում են Ընդհանուր
ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից:
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11. Կառավարման մարմիններ: Խորհուրդ
11.1. Խորհուրդն իրականացնում է Բանկի գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը, բացառությամբ Ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությունը հանդիսացող հարցերի:
11.2. Խորհրդի անդամ կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ և
ոչ ռեզիդենտ այն գործունակ անձը, որը բավարարում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և Կենտրոնական բանկի իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:
11.3. Յուրաքանչյուր բաժնետեր Խորհրդում կարող է զբաղեցնել մեկ տեղ: Բանկի
բաժնետեր չհանդիսացող անձինք ևս կարող են ընտրվել Խորհրդի կազմում:
11.4. Խորհրդի անդամներն ընտրվում են Բանկի տարեկան Ընդհանուր ժողովում
Բանկի ներկա բաժնետերերի, իսկ Բանկի Խորհրդի անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում՝ արտահերթ Ընդհանուր ժողովում
Բանկի ներկա բաժնետերերի ձայների 3/4-ով: Խորհրդի անդամների պաշտոնավարման ժամկետը սահմանվում է Ընդհանուր ժողովի կողմից և չի կարող
մեկ տարուց պակաս լինել:
11.5. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը
կազմելու ամսաթվի դրությամբ Բանկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի
10%-ի սեփականատերը կամ վերջինիս բաժնետոմսերի անվանական սեփականատերը իրավունք ունի առանց ընտրության ընդգրկվելու խորհրդի կազմում կամ դրանում նշանակել իր ներկայացացուցչին՝ օրենքով սահմանված
կարգով:
11.6. Խորհրդի կազմը սահմանվում է առնվազն 5 (հինգ) հոգի:
11.7. Խորհրդի անդամը պարտավոր է Խորհրդին, ներքին աուդիտին և արտաքին
աուդիտն իրականացնող անձին տրամադրել օրենքով սահմանված տեղեկություններ՝ Բանկի գործարքներում իր շահագրգռվածության, Բանկի հետ գործարք իրականացնող անձանց հետ իր փոխկապակցվածության մասին:
11.8. Խորհրդի նիստերը գումարվում են Խորհրդի նախագահի կողմից՝ իր նախաձեռնությամբ, Խորհրդի անդամի, Բանկի Գործադիր տնօրենի, ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարի, Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող
անձի, Կենտրոնական բանկի խորհրդի, ինչպես նաև Բանկի քվեարկող բաժնետոմսերի 5 կամ ավելի տոկոս ունեցող մասնակցի (մասնակիցների) գրավոր
պահանջով:
11.9. Խորհրդի նիստերը պետք է գումարվեն առնվազն 2 (երկու) ամիսը մեկ: Խորհրդի նիստերի գումարման և անցկացման կարգը սահմանվում է Ընդհանուր
ժողովի կողմից հաստատված Խորհրդի Կանոնակարգով:
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11.10. Խորհրդում քվեարկությունը կարող է անցկացվել նաև հեռակա կարգով: Ընդ
որում, խորհրդի նիստը, որի ժամանակ Խորհրդի բոլոր մասնակիցները կարող են հաղորդակցվել միմյանց հետ հեռախոսային, հեռուստակապի կամ այլ
կապի միջոցով` իրական ժամային ռեժիմում, հեռակա կարգով անցկացված
նիստ չի համարվում:
11.11. Խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին մասնակցում են առնվազն Խորհրդի 3 (երեք) անդամ:
11.12. Խորհրդի նիստերի բոլոր հարցերի քննարկումը կարող է տեղի ունենալ միայն
Գործադիր տնօրենի պարտադիր մասնակցությամբ, բացառությամբ Գործադիր
տնօրենի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման, ինչպես նաև նրա
վարձատրության պայմանների հաստատման հարցերի: Բանկի Գործադիր
տնօրենը մասնակցում է Խորհրդի նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:
11.13. Խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն: Ձայնի և քվեարկության իրավունքի փոխանցումն այլ անձի չի թույլատրվում:
11.14. Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
Ձայների հավասարության դեպքում Խորհրդի նախագահի ձայնը վճռորոշ է,
ընդ որում Խորհրդի նախագահը պարտավոր է իր կարծիքը հայտնել վերջինը:
11.15. Խորհրդի նիստերն արձանագրվում են նիստի ավարտից հետո 10-օրյա
ժամկետում: Խորհրդի նիստի արձանագրությունն ստորագրում են նիստին
մասնակցող բոլոր անդամները, որոնք և պատասխանատվություն են կրում արձանագրությունում առկա տեղեկությունների ճշտության և հավաստիության
համար:
11.16. Խորհուրդը լիազորված և իրավասու է՝
ա)

որոշել Բանկի գործունեության հիմնական ուղղությունները, ընդունել
Բանկի զարգացման տնտեսական ծրագրեր, Բանկի ֆինանսական
դրության առողջացման ծրագրեր,

բ)

գումարել Բանկի տարեկան և արտահերթ Ընդհանուր ժողով, հաստատել Ընդհանուր ժողովի օրակարգը,

գ)

սահմանել Բանկում ներքին հսկողության ստանդարտները, ձևավորել
Բանկի ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը, հաստատել նրա տարեկան աշխատանքային ծրագիրը, հաստատել ներքին աուդիտի աշխատակիցների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման և վարձատրության պայմանները,

դ)

լուծել Ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և գումարման հետ
կապված հարցերը, այդ թվում՝ սահմանել Ընդհանուր ժողովին մաս-
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նակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակի կազմման ամսաթիվը,
ե)

նշանակել Բանկի Գործադիր տնօրենին, վաղաժամկետ դադարեցնել
նրա լիազորությունները, Գործադիր տնօրենի ներկայացմամբ նշանակել Բանկի գլխավոր հաշվապահին և Գործադիր տնօրենի տեղակալներին:

զ)

հաստատել Բանկի տարեկան ծախսերի նախահաշիվը և դրա կատարողականը,

է)

հաստատել Բանկի վարչակազմակերպական կառուցվածքը և հաստիքացուցակը, հաստատել Բանկի Գործադիր տնօրենի աշխատավարձը,
սահմանել Բանկի աշխատակիցների աշխատանքի վարձատրման
առավելագույն և նվազագույն սահմանները,

ը)

օրենքով սահմանված կարգով որոշել Բանկի գույքի (ներառյալ թողարկվող բաժնետոմսերի) շուկայական արժեքը,

թ)

սահմանել Բանկի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության՝
հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու նպատակով կիրառվող սկզբունքները, հիմունքները,
եղանակները, կանոնները, ձևերը և կարգերը,

ժ)

սահմանել Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի վճարի
չափը,

ժա)

Ընդհանուր ժողովին ներկայացնել առաջարկություններ տարեկան շահաբաժինների չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ,

ժբ)

օգտագործել Բանկի պահուստային հիմնադրամը, Ընդհանուր ժողովի
լիազորությամբ հաստատել շահույթից ձևավորված այլ ֆոնդերի օգտագործման կարգը,

ժգ)

սահմանել վարկավորման, դրամարկղային սպասարկման, տնտեսական գործունեության, արժեթղթերով գործառնությունների, այլ ներդրումների իրականացման քաղաքականությունը,

ժդ)

օրենքով սահմանված կարգով որոշում ընդունել Բանկի գույքի օտարման և ձեռք բերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքման վերաբերյալ (Բանկի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 25-50%-ի չափով),

ժե)

որոշում ընդունել դուստր ընկերությունների ստեղծման, նրանց և այլ
անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցության չափի մասին,

ժզ)

որոշում ընդունել շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքի կնքման մասին,
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հաստատել Գործադիր տնօրենի կողմից Բանկի պարտապանների
պարտավորությունների վրա տոկոսների հաշվարկի դադարեցման,
պարտքերի զեղչման կամ ներման հարցերի վերաբերյալ որոշումներ
ընդունելու կարգը,

ժը)

տարեկան Ընդհանուր ժողովի գումարումից առաջ նախնական հաստատել Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները,

ժթ)

որոշումներ ընդունել Բանկի տարածքային ստորաբաժանումների
ստեղծման և լուծարման մասին,

ի)

hաստատել Բանկի տարածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները,

իա)

հաստատել Բանկի գործունեությունը կանոնակարգող ներքին ակտերի
ընդունման, հաստատման, դրանցում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու, դրանք ուժը կորցրած ճանաչելու կարգը,

իբ)

Բանկի պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի թողարկման մասին որոշման ընդունումը, դրանց տեղաբաշխման և մարման կարգի և պայմանների սահմանումը,

իգ)

իրականացնել սույն Կանոնադրությամբ և օրենքով Խորհրդին վերապահված այլ լիազորություններ:

11.17. Սույն Կանոնադրության 11.16. կետով սահմանված լիազորությունները Խորհրդի բացառիկ իրավասության ենթակա հարցեր են և չեն կարող փոխանցվել
Բանկի կառավարման այլ մարմինների կամ այլ անձանց:
11.18. Խորհրդի նախագահն ընտրվում է Խորհրդի անդամների կազմից Խորհրդի
անդամների կողմից՝ ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
11.19. Խորհրդի նախագահը՝
ա)

կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները,

բ)

գումարում է Խորհրդի նիստերը և նախագահում դրանցում,

գ)

կազմակերպում է Ընդհանուր ժողովի և Խորհրդի նիստերի արձանագրությունների վարումը,

դ)

նախագահում է Ընդհանուր ժողովում,

ե)

ստորագրում է Ընդհանուր ժողովի և Խորհրդի ընդունած որոշումները,
դրանցով հաստատված փաստաթղթերը,

զ)

Գործադիր տնօրենի հետ կնքում է աշխատանքային պայմանագիր,

է)

կազմակերպում է Խորհրդին կից հանձնաժողովների աշխատանքը:

11.20. Խորհրդի նախագահի բացակայության կամ պաշտոնեական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում, նրա պարտականությունները Խորհրդի որոշմամբ կատարում է Խորհրդի անդամներից մեկը:
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12. Կառավարման մարմիններ: Գործադիր մարմին
12.1. Բանկի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում են Տնօրինությունը և Բանկի Գործադիր տնօրենը: Գործադիր տնօրենը կարող է ունենալ տեղակալներ: Գործադիր տնօրենը նշանակվում է Խորհրդի կողմից, Գործադիր տնօրենի տեղակալները` Խորհրդի կողմից` Գործադիր տնօրենի ներկայացմամբ: Գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, Տնօրինության անդամ չի կարող լինել այն անձը, որին օրենքով արգելված է լինել Բանկի ղեկավար և/կամ
որը չի համապատասխանում Կենտրոնական բանկի որակավորման համապատասխանության չափանիշներին: Տնօրինության քանակական կազմը
սահմանվում է Խորհրդի կողմից: Տնօրինության անդամները նշանակվում են
Խորհրդի կողմից` Գործադիր տնօրենի ներկայացմամբ: Տնoրինության կազմում պարտադիր ընդգրկվում են բանկի Գործադիր տնoրենը, նրա տեղակալը
(տեղակալները), գլխավոր հաշվապահը: Բանկի Տնօրինության կազմում Խորհրդի որոշմամբ կարող են ընդգրկվել նաև Բանկի աշխատակից հանդիսացող
այլ անձինք:
12.2. Տնօրինությունը լիազորված և իրավասու է`
ա)

քննարկել և Խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել Բանկի հեռանկարային զարգացման ծրագիրը,

բ)

քննարկել և Խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել Խորհրդի կողմից
հաստատվող կարգերը, կանոնակարգերը, մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների կանոնադրությունները, Բանկի վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը և այլ ներքին իրավական ակտերը,

գ)

իր իրավասությունների սահմաններում հաստատել Բանկի գործունեության հետ կապված ընթացակարգեր, հրահանգներ և այլ ներքին
իրավական ակտեր,

դ)

հաստատել Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագները,
բացառությամբ անհատական սակագների,

ե)

որոշում ընդունել Բանկի պարտապանների պարտքի վրա տույժերի
հաշվարկի դադարեցման, հաշվարկված տույժերի և տուգանքների
զեղչման կամ ներման մասին՝ խորհրդի կողմից սահմանված կարգով և
գումարների (սահմանաչափերի) սահմաններում,

զ)

ապահովել ընդհանուր ժողովի և Խորհրդի որոշումների կատարումը,

է)

կազմավորել մշտապես գործող աշխատանքային, խորհրդակցական և
այլ տիպի մարմիններ,
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հաստատել ստորաբաժանումների կողմից ներկայացվող հաշվետվությունները, աշխատանքային գործունեության պլանները և դրանց կատարողականը,

թ)

տրամադրել վարկեր` Բանկի Խորհրդի կողմից սահմանված կարգով,

ժ)

քննարկել մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ և հիմնարկներ
ստեղծելու, դրանց գործունեությունը դադարեցնելու նպատակահարմարության հարցերը,

ժա)

քննարկել ներքին և արտաքին աուդիտորների, ինչպես նաև այլ արտաքին մարմինների կողմից իրականացվող ստուգման արդյունքները, անհրաժեշտության դեպքում դրանց վերաբերյալ որոշումներ կայացնել,

ժբ)

իրականացնել օրենսդրությամբ, Բանկի կանոնադրությամբ, ինչպեu
նաև Խորհրդի և Տնօրինության կողմից uահմանված իրավական ակտերի շրջանակներում նախատեuված` բանկի գործունեության հետ կապված այլ իրավաuություններ:

12.3. Տնoրինությունը գործում է ՀՀ օրենսդրության, սույն Կանոնադրության, ինչպեu նաև Բանկի Խորհրդի կողմից հաuտատված Բանկի ներքին փաuտաթղթերի (կանոնակարգերի, աշխատակարգերի և այլ փաuտաթղթերի) հիման
վրա, որոնք uահմանում են Տնoրինության նիuտերի հրավիրման, անցկացման
և արձանագրման կարգը, ինչպեu նաեւ նրա կողմից որոշումների ընդունման
կարգը:
12.4. Գործադիր տնօրենը լիազորված և իրավասու է՝
ա)

ներկայացնել Բանկը Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում, Բանկի անունից կնքել գործարքներ, գործել
Բանկի անունից առանց լիազորագրի, տալ լիազորագրեր,

բ)

տնօրինել Բանկի գույքը և ֆինանսական միջոցները, կնքել բանկային
գործունեություն և ֆինանսական գործառնություններ իրականացնելու
համար անհրաժեշտ գործարքներ կամ լիազորել դրանց կնքումն այլ
անձի (գույքի օտարման և ձեռք բերման դեպքում` Բանկի ակտիվների
հաշվեկշռային արժեքի 25%-ից ավելի արժեքով գործարքները կնքելով
միայն Խորհրդի (մինչև 50%) կամ Ընդհանուր ժողովի (50%-ից ավելի)
համաձայնության առկայության դեպքում),

գ)

ստորագրել և իրավասու մարմիններին ներկայացնել Բանկի ֆինանսական, վիճակագրական, հարկային հաշվետվությունները, հայցադիմումներ և անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր,

դ)

ապահովել Ժողովի, Խորհրդի և Տնօրինության որոշումների, այդ թվում`
հեռանկարային զարգացման ծրագրի և ներքին ակտերի կատարումը,
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Խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել իր տեղակալերի, Գլխավոր հաշվապահի և Տնօրինության անդամների թեկնածուներին,

զ)

իր իրավասության սահմաններում կազմավորել աշխատանքային, խորհրդակցական և այլ տիպի մարմիններ,

է)

աշխատանքի ընդունել և աշխատանքից ազատել Բանկի աշխատակիցներին, Խորհրդի կողմից հաստատված Բանկի աշխատակիցների աշխատանքի վարձատրման առավելագույն և նվազագույն սահմաններում
հաստատել նրանց աշխատավարձը, խորհրդի կողմից հաստատված
կարգով, Բանկի աշխատավարձի ֆոնդի սահմաններում, աշխատանքի
ընդունել և աշխատանքից ազատել արտահաստիքային աշխատակիցների,

ը)

սահմանել իր տեղակալների աշխատանքային ոլորտները,

թ)

իր իրավասության սահմաններում վերահսկել ստորաբաժանումների
ղեկավարների գործողությունները,

ժ)

իր իրավասության սահմաններում արձակել հրամաններ, կարգադրություններ, կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկել
դրանց կատարումը,

ժա)

իր իրավասության սահմաններում Խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել Խորհրդի կողմից քննարկման ենթական հարցերը,

ժբ)

հաստատել Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների անհատական սակագները,

ժգ)

Բանկի աշխատակիցների նկատմամբ կիրառել խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ,

ժդ)

տրամադրել վարկեր` Բանկի Խորհրդի կողմից սահմանված կարգով,

ժե)

իրականացնել Տնօրինության նախագահի գործառույթները`
•

կազմակերպել Տնօրինության աշխատանքները,

•

նախագահել Տնօրինության նիստերը,

•

ներկայացնել Տնօրինությունը Խորհրդի նիստերին,

•

ստորագրել Տնօրինության նիստերի որոշումները,

•

իրականացնել

Տնօրինության

աշխատանքները

կանոնակարգող

իրավական ակտերով նախատեսված այլ գործառույթներ,
ժզ)

իրականացնել օրենսդրությամբ, սույն Կանոնադրությամբ, ինչպես նաև
Խորհրդի կողմից ընդունված իրավական ակտերով նախատեսված
Բանկի ընթացիկ գործունեության ղեկավարման հետ կապված այլ իրավասություններ,

19

Կանոնադրություն

(կատարված փոփոխություններով )

ժէ)

Հաստատված է` 16.12.2019թ.

իրականացնել օրենսդրությամբ, սույն Կանոնադրությամբ կամ Բանկի
ներքին ակտերով Ընդհանուր ժողովին, Խորհրդին կամ Տնօրինությանը
չվերապահված այլ իրավասություններ:

12.5. Գործադիր տնօրենի իրավասությանը ենթակա հարցերով որոշումների ընդունումը չի կարող փոխանցվել Բանկի կառավարման այլ մարմիններին, Բանկի
ներքին աուդիտի ստորաբաժանմանը, Բանկի գլխավոր հաշվապահին կամ
այլ անձի, բացառությամբ` եթե Գործադիր տնօրենի լիազորությունների իրականացումը պատշաճ կերպով ժամանակավորապես փոխանցվել է նրան
փոխարինող անձին: Գործադիր տնօրենի լիազորությունները պատշաճ կերպով ժամանակավորապես կարող են փոխանցվել նրան փոխարինող անձին,
եթե վերջինս համապատասխանում է Կենտրոնական բանկի սահմանած որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին:
12.6. Խորհրդի կողմից Գործադիր տնօրենի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվում են իր դիմումի համաձայն կամ եթե`
ա)

նա դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,

բ)

նրա պաշտոնավարման ընթացքում ի հայտ են եկել այնպիսի հանգամանքներ, որոնց ուժով նրան արգելվում է լինել բանկի Գործադիր
տնօրեն (բանկի ղեկավար),

գ)

նա օրենքով սահմանված կարգով որակազրկվել է կամ զրկվել է որոշակի պաշտոն վարելու իրավունքից:
13. Բանկի լուծարումը

13.1. Բանկը լուծարվում է` Կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզիան անվավեր
կամ ուժը կորցրած ճանաչելու դեպքում, Բանկի Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ
և օրենքով նախատեսված այլ հիմքերով:
13.2. Բանկը կարող է Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ լուծարվել միայն օրենքով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունն
ստանալուց հետո:
13.3

Նախնական համաձայնությունն ստանալուց հետո Ընդհանուր ժողովն իրավունք ունի որոշում կայացնելու Բանկի լուծարման մասին, եթե Բանկն ավանդատուների, բանկային հաշիվների տերերի, ինչպես նաև դրամական (փողային) փոխանցումների գործարքներում պարտատեր հանդիսացող անձանց
նկատմամբ չունի պարտավորություններ:
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13.4. Բանկի լուծարումն իրականացվում է Ընդհանուր ժողովում ընդունված լուծարային ծրագրին համապատասխան, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Լուծարային հանձնաժողովը կազմվում է առնվազն հինգ անդամից:
13.5. Լուծարային հանձնաժողովի նախագահ և անդամ կարող են լինել միայն
Կենտրոնական բանկի կողմից համապատասխան որակավորում ստացած
անձինք:
13.6. Լուծարային հանձնաժողովի ստեղծման պահից նրան են անցնում Բանկի
կառավարման լիազորությունները:
13.7. Լուծարային հանձնաժողովը պարտավոր է Կենտրոնական բանկի սահմանած
կարգով, ձևով, հաճախականությամբ և ժամկետներում հաշվետվություններ
ներկայացնել Կենտրոնական բանկ:
13.8. Բանկի լուծարային միջոցները օրենքով սահմանված հերթականությամբ ուղղվում են Բանկի պարտավորությունների մարմանը:
13.9. Պարտատերերի հետ հաշվարկներն ավարտելուց հետո լուծարային հանձնաժողովը կազմում է լուծարման հաշվեկշիռը, որը Բանկի Ընդհանուր ժողովի
կողմից հաստատվելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում, լուծարային հանձնաժողովը ներկայացնում է Կենտրոնական բանկ:
13.10. Կենտրոնական բանկի կողմից լուծարման հաշվեկշիռը հաստատվելուց հետո՝
եռօրյա ժամկետում, լուծարային հանձնաժողովը Բանկի լուծարման վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ձևով տեղեկանք է հրապարակում, որից հետո լուծարային հանձնաժողովն ազատվում է Բանկի լուծարման
հետ կապված պարտավորություններից:
13.11. Բանկը համարվում է լուծարված, իսկ նրա գործունեությունը` դադարած,
Կենտրոնական բանկի կողմից բանկերի գրանցումների մատյանում Բանկին
գրանցումից հանելու մասին գրառում կատարելուց հետո:
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