
Հավելված 1 

Հայաստանի Հանրապետության 

կենտրոնական բանկի խորհրդի 

2022 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 112-Ն 

որոշման

Հավելված 3

Հայաստանի Հանրապետության

 կենտրոնական բանկի խորհրդի

2009 թվականի հունիսի 2-ի թիվ 166-Ն

որոշման Հավելվածի

(եռամսյակային)

ԱրարատԲանկ ԲԲԸ

4/1/2022  թ-ից _30/06/22_թ.

(հազ. դրամ)

Նորմատիվներ Փաստացի մեծություն

ՀՀ կենտրոնական բանկի 

սահմանած նորմատիվի 

թույլատրելի մեծությունը

Հաշվետու եռամսյակում 

խախտումների թիվը 

1 2 3 4

 Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի նվազագույն չափը                               8,803,655 50,000                                  Խախտում առկա չէ

 Ընդհանուր (սեփական) կապիտալի նվազագույն չափը                             41,832,579 30,000,000                           Խախտում առկա չէ

Ն1
1 Հիմնական կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների 

միջև նվազագույն հարաբերակցությունը 16.05% min9% Խախտում առկա չէ

 Ն1
2 Ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների 

գումարների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը 15.83% min12% Խախտում առկա չէ

 Ն2
1 Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ընդհանուր ակտիվների 

գումարների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը 33.59% min15% Խախտում առկա չէ

 Ն2
2 Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ցպահանջ 

պարտավորությունների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը 101.61% min60% Խախտում առկա չէ

Ն2
3 Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և զուտ դրամական 

արտահոսքի միջև նվազագույն հարաբերակցությունը (բոլոր 

արժույթներով) 176.90% min 100% Խախտում առկա չէ

Ն2
3 (FX) Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և զուտ դրամական 

արտահոսքի միջև նվազագույն հարաբերակցությունը (առաջին 

խմբում ներառվող նշանակալի արժույթների խմբի գծով) 214.10% min 60% Խախտում առկա չէ

Ն2
3  (FX) Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և զուտ դրամական 

արտահոսքի միջև նվազագույն հարաբերակցությունը (յուրաքանչյուր 

երկրորդ խմբի նշանակալի արժույթի գծով)
0.00% min 60% Խախտում առկա չէ

Ն2
4 Բանկին հասանելի կայուն միջոցների և բանկին անհրաժեշտ 

կայուն միջոցների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը (բոլոր 

արժույթներով) 141.40% min 100% Խախտում առկա չէ

Ն2
4(FX) Բանկին հասանելի կայուն միջոցների և բանկին անհրաժեշտ 

կայուն միջոցների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը (առաջին 

խմբում ներառվող նշանակալի արժույթների խմբի գծով) 126.50% min 60% Խախտում առկա չէ

Ն2
4(FX)1 Բանկին հասանելի կայուն միջոցների և բանկին անհրաժեշտ 

կայուն միջոցների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը 

(յուրաքանչյուր երկրորդ խմբի նշանակալի արժույթի գծով)
0.00% min 60% Խախտում առկա չէ

Ն3
1 Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափը 12.23% max20% Խախտում առկա չէ

Ն3
2 Խոշոր փոխառուների գծով ռիսկի առավելագույն չափը 91.13% max500% Խախտում առկա չէ

Ն4
1 Բանկի հետ կապված մեկ անձի գծով ռիսկի առավելագույն չափը 3.06% max5% Խախտում առկա չէ

Ն4
2 Բանկի հետ կապված բոլոր անձանց գծով ռիսկի առավելագույն 

չափը 11.44% max20% Խախտում առկա չէ

Ն5
1 պահանջի և գրավի արժեքի սահմանային հարաբերակցության 

առավելագույն չափի նորմատիվից շեղումը 2.36% max10% Խախտում առկա չէ

Ն5
2 պահանջի և գրավի արժեքի սահմանային հարաբերակցության 

առավելագույն չափի նորմատիվից շեղումը 1.35% max5% Խախտում առկա չէ

 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում 

տեղաբաշխված պարտադիր պահուստների նվազագույն չափը՝ X

min 8% ՀՀ դրամով, Խախտում առկա չէ

min 10% Եվրոյով, Խախտում առկա չէ

min 8% ՀՀ դրամով, Խախտում առկա չէԵվրոյով

X

ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

min4% Խախտում առկա չէ
ՀՀ դրամով,

X

ԱՄՆ դոլարով,

X



min 10%  ԱՄՆ դոլարով, Խախտում առկա չէ

Արտարժույթի դիրքի և բանկի ընդհանուր կապիտալի միջև առավելագույն 

հարաբերակցությունը 0.92% max10% Խախտում առկա չէ

Ըստ առանձին արտարժույթների յուրաքանչյուր արտարժույթի դիրքի և բանկի 

ընդհանուր կապիտալի միջև առավելագույն հարաբերակցությունը` 

0.85% max7% Խախտում առկա չէ

ԱՄՆ դոլարով 0.85% max7% Խախտում առկա չէ

Եվրոյով, 0.00% max7% Խախտում առկա չէ

Ռուսական ռուբլիով, 0.00% max7% Խախտում առկա չէ

Այլ 0.07% max7% Խախտում առկա չէ

Եվրոյով

X


