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հասարակական կազմակերպության 2021 թ. գործունեության մասին

1. Հասարակական կազմակերպության՝

1.1 Լրիվ անվանումը «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ»

1.2 ՀՎՀՀ-ն 02516765

1.3 Գտնվելու վայրը ԵՐԵՎԱՆ ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ
ԹԱՂԱՄԱՍ ԿՈՐՅՈՒՆԻ 19Ա

1.4 Պետական գրանցման համարը 211.171.1035790

1.5 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 2004-07-28

1.6 Հեռախոսը (այդ թվում՝ բջջային) +(374)010527731

1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը www.uba.am

1.8 Էլեկտրոնային փոստը anna_eganyan@uba.am

2 Գործադիր մարմնի ղեկավարի՝

Անունը

ՍԵՅՐԱՆ

Ազգանունը

ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Պաշտոնը

գործադիր տնօրեն

3 Կանոնադրությամբ սահմանված գործունեության առարկան և նպատակը

ՀՀ բանկային օրենսդրությունում և բանկային գործունեությանն առնչվող օրենքներում ու այլ իրավական ակտերում իրավասու մարմինների կողմից
կատարվող փոփոխությունների ու լրացումների, ինչպես նաև նոր մշակվող օրենքների և այլ իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ անդամ
բանկերի հետ համատեղ ընդհանուր կարծիքի  ձևավորում, ներկայացում ու պաշտպանում :
ՀՀ գործող բանկային օրենսդրության ուսումնասիրում և համապատասխան նյութերի պատրաստում, ինչպես նաև բանկային օրենսդրության
կիրառման հետ կապված անդամ բանկերի կողմից բարձրացված խնդիրների վերաբերյալ ընդհանուր կարծիքի ձևավորում, ներկայացում ու
պաշտպանում:
Օտարերկրյա պետություններում բանկային գործունեությունը կանոնակարգող դաշտի, կիրառվող նոր մեթոդների ու տեխնոլոգիաների, կառավարման
համակարգերի, առաջարկված ծառայությունների փաթեթի և շահերի պաշտպանվածության ուղղությամբ ուսումնասիրությունների կատարում ու
համապատասխան նյութերի պատրաստում:
Օտարերկրյա պետությունների բանկային համակարգերում կիրառվող առաջավոր տեխնոլոգիաներն ու մեթոդները, ինչպես նաև մատուցվող նոր
ծառայություններն անդամ բանկերում ներդնելու վերաբերյալ նյութերի և առաջարկությունների պատրաստում:

Առաջավոր տեխնոլոգիաներն ու մեթոդներն անդամ բանկերում ներդնելու ուղղությամբ սեմինարների կազմակերպում:

Ֆինանսաբանկային կոնֆերանսների, սեմինարների, գիտաժողովների, քննարկումների և աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպում՝
բանկային համակարգի խնդիրներին արդյունավետ լուծումներ տալու նպատակով:

ՀՀ բանկային համակարգի գործունեության արդյունքների վերաբերյալ  վերլուծական և վիճակագրական նյութերի պատրաստում:

Անդամ բանկերի մատուցած ծառայությունները միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցման, արտերկրյա միջբանկային կապերի
հաստատման և ամրապնդման, ինչպես նաև այլ բանկային համակարգերի հետ ինտեգրման ուղղությամբ ծրագրերի մշակում և իրականացում:
Անդամ բանկերի կադրերի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման, ինչպես նաև որակավորման ու մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման ուղղությամբ ծրագրերի մշակում և իրականացում:
ՀՀ բնակչության ֆինանսական գրագիտության բարձրացման, ինչպես նաև ՀՀ բանկային համակարգի նկատմամբ վստահության ամրապնդման և
բարձրացման  ուղղությամբ ծրագրերի մշակում և իրականացում:

Ֆինանսաբանկային ոլորտին առնչվող իրադարձությունների լուսաբանման ուղղությամբ ծրագրերի մշակում և իրականացում:

Սույն Կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին համապատասխան այլ ծրագրերի մշակում և իրականացում:

Անդամ բանկերի իրավունքների և օրինական շահերի միասնական պաշտպանությունը` Հայաստանի Հանրապետության պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում, պետական և մասնավոր կազմակերպություններում, ինչպես նաև միջազգային և օտարերկրյա
կազմակերպություններում:

Անդամ բանկերի գործունեությանն օրենսդրորեն խոչընդոտող խնդիրների վեր հանումն ու դրանց լուծման (վերացման) ապահովումը:

Անդամ բանկերի բնականոն գործունեության և զարգացման ապահովումը:

4 Հասարակական կազմակերպության՝

4.1 Անդամների թիվը 17



4.2 Կամավորների թիվը

5 Հաշվետու տարվա ընթացքում գումարված ժողովների քանակը 15

6. Իրականացված ծրագրեր՝

Հ/Հ 6.1 Ծրագրի անվանումը 6.2 Վայրը 6.3 Նպատակը 6.4 Կարգավիճակը

1

Հայաստանի բանկերի միության
գործունեության 2021 թվականի

աշխատանքային ծրագիրը
իրականացվել է հետևյալ

ուղղություններով՝ բանկային
գործունեության օրենսդրական

կարգավորմանն ուղղված
աշխատանքներ, պետական և
միջազգային կառույցների հետ

աշխատանքներ,
հասարակայնության հետ

կապերի գծով աշխատանքներ

Երևան
ՀԲՄ անդամ բանկերի շահերի

ներկայացում, բանկային
համակարգի կայունության
ապահովում և զարգացում

Ավարտված

2
Հայաստանում

հակակոռուպցիոն վարքի և
բարեփոխումների խթանման

ծրագիր
Երևան

Հակակոռուպցիոն մթնոլորտի
ձևավորմանը խթանելու

նպատակով:
Ավարտված

7. Հանրային միջոցներով իրականացված ծրագրեր՝

Հ/Հ 7.1 Ծրագրի անվանումը 7.2 Վայրը 7.3 Կարգավիճակը 7.4 Նպատակը 7.5 Հիմնական
արդյունքները

1

8. Տարեկան մուտքեր՝

8.1 Դրամական միջոցները 262,678,094

8.2 Գույքը

Ընդամենը 0

9. Հանրային միջոցներ և ստացման աղբյուրներ

Հ/Հ 9.1 Դրամական միջոցները 9.3 Ստացման աղբյուրները

1

Հ/Հ 9.2 Գույքը

1

Ընդամենը 0

10. Օգտագործված դրամական միջոցները և/կամ շարժական/անշարժ գույքը՝

10.1 Դրամական միջոցները 266,244,557

10.2 Գույքը

Հ/Հ 10.2.1 Տեսակը 10.2.2 Արժեքը

1 տրանսպորտային միջոց 12,037,130

2 տարածք/Կորյուն 19/ա, 6 հարկ/ 43,971,352

Ընդամենը 322,253,039

11. Հանրային դրամական միջոցների և/կամ տրամադրված գույքի օգտագործումը, ծախսերը՝

11.1 Դրամական միջոցները

11.2 Գույքը

Հ/Հ 11.2.1 Տեսակը 11.2.2 Արժեքը

1

Ընդամենը 0

12. Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու՝

Հ/Հ 12.1 Տեսակը 12.2 Ստացված շահույթը 12.3 Շահույթի օգտագործումը

1 որակավորման քննությունների անցկացում 466,683

անդամ բանկերի կադրերի
վերապատրաստման և որակավորման

բարձրացման, ինչպես նաև որակավորման
ու մասնագիտական

համապատասխանության ստուգման
ուղղությամբ ծրագրերի մշակման և

իրականացման համար

Ընդամենը 466,683

Նշումներ

Կից ներկայացվում է՝

Աուդիտորի եզրակացություն՝ ________0________ թերթից



թերթերի քանակը

Գործադիր մարմնի ղեկավար ____________________________________
  ստորագրություն, անունը, ազգանուն

Գլխավոր հաշվապահ ____________________________________
  ստորագրություն, անունը, ազգանուն
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