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 ՀԻՄ ՆԱԴ ՐԱ ՄԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ 
ՏԵ ՂԵ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 
 Հիմ ադ րա մի ան վա նում է

1.  Հայե րեն` Ա վանդ նե րի հա տու ցու մը ե րաշ խա վո րող հիմ նադ րամ, 
Անգ լե րեն` Deposit Guarantee Fund,
 Ռու սե րեն` Фонд гарантирования возмещения вкладов:

2.  Հիմ նադ րա մի հաս ցեն` ՀՀ, ք. Եր ևան, 0010, Վ. Սարգ սյան 6,
3.  Կայք` www.adgf.am
4. Է լեկտ րո նային հաս ցե` info@adgf.am
5.  Հե ռա խո սա հա մար ներ` +37410 583514, +37410 592664

ՀՒՄ ՆԱԴ ՐԱ ՄԻ ԿԱԶ ՄԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում Ա վանդ նե րի ե րաշ խա վոր ման հա մա կար գը ներդր վել է 

2003թ.: 
Ա վանդ նե րի հա տու ցու մը ե րաշ խա վո րող հիմ ադ րա մը (այ սու հետ` Հիմ ադ րամ) հիմ ադր վել 

է ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող մից 2005թ., որ պես շա հույթ ստա նա լու նպա տակ չհե տապն դող 
ի րա վա բա նա կան ան ձ: 

2006թ. նոյեմ բե րին Հիմ ադ րա մը պաշ տո նա պես ան դա մագր վել է Ա վանդ ներ ա պա հո վոգ
րող նե րի եվ րո պա կան ֆո րու մին (EFDI): Հիմ ադ րա մը հա մա գոր ծակ ցում է Ա վանդ ներ ա պա հո
վագ րող նե րի մի ջազ գային ա սո ցի ա ցի այի (IADI) հետ: 

2003թ. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Գեր մա նի այի Դաշ նային Հան րա պե տու թյան կա
ռա վա րու թյուն նե րի միջև կնք ված ֆի նան սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին հա մա ձայ նագ րի 
շր ջա նակ նե րում Գեր մա նի այի Դաշ նային Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը KfW զար գաց
ման բան կի մի ջո ցով ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը տրա մադ րել է 3.5 մլն եվ րո գու մա րի վարկ և 400 հա
զար եվ րո գու մա րի դրա մաշ նորհ` ՀՀ ա ռևտ րային բան կե րում ֆի զի կա կան ան ձանց բան կային 
ա վանդ նե րի հա տու ցու մը ե րաշ խա վո րող հա մա կար գի ամ րապնդ ման ծրագ րի ի րա կա նաց ման 
նպա տա կով: 

2010թ. սեպ տեմ բե րին ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի, ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան և Հիմ
նադ րա մի միջև կնք վել է Փո խըմբռն ման հու շա գիր` ֆի նան սա կան կա յու նու թյան ա պա հով ման, 
ճգ նա ժա մե րին նա խա պատ րաստ վա ծու թյան և ճգ նա ժա մե րի կա ռա վար ման ո լոր տում հա մա
գոր ծակ ցե լու նպա տա կով: 

Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԴԱՇ ՏԸ
 Հիմ ադ րա մի գոր ծու նե ու թյու նը կար գա վոր վում է « Ֆի զի կա կան ան ձանց բան կային ա վանդ

նե րի հա տու ցու մը ե րաշ խա վո րե լու մա սին» (այ սու հետ` Օ րենք) և « Հիմ ադ րամ ե րի մա սին» ՀՀ 
օ րենք նե րով:

 ՀԻՄ ՆԱԴ ՐԱ ՄԻ Ա ՌԱ ՔԵ ԼՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
 ¾ ա պա հո վել ա վան դա տու նե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը, 
 ¾ ա պա հո վել բան կային հա մա կար գի նկատ մամբ հան րու թյան վս
տա հու թյան և հու սա լի ու թյան բարձ րա ցու մը` այդ թվում ֆի զի կա
կան ան ձանց և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի բան կային ա վանդ նե րի 
հա տու ցու մը ե րաշ խա վո րե լու մի ջո ցով: 
Հիմ ադ րամ իր գոր ծու նե ու թյամբ նպաս տում է ե րկ րի ֆի նան սա

կան կա յու նու թյա նը:
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 ՀԻՄ ՆԱԴ ՐԱ ՄԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒ ՄԸ
 Հիմ ադ րա մի կա ռա վա րում ի րա կա նաց վում է Հիմ ադ րա մի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի և 

Հիմ ադ րա մի տնօ րե նի կող մից:
 Հիմ ադ րա մի հո գա բար ձու նե րի խոր հուր դը կազմ ված է յոթ ան դամ ե րից` ՀՀ կա ռա վա րու

թյան, Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի, ՀՀ Բան կե րի մի ու թյան կող մից նշա նակ վում են եր կու ա
կան ան դամ եր, մեկ ան դա մին ը նտ րում են հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նշա նակ ված ան դամ ե
րը:

2013թ. վեր ջի դրու թյամբ Հիմ ադ րա մի հո գա բար ձու նե րի խոր հուրդն ու նե ցել է հետ ևյալ կազ
մը.

Խորհր դի նա խա գահ Ար թուր Ջա վա դյան ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի  
նա խա գահ

Խորհր դի ան դամ Ար թուր Ստե փա նյան ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի  
խորհր դի ան դամ

Խորհր դի ան դամ Կա րի նե Մի նա սյան
ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րի  

ա ռա ջին  
տե ղա կալ

Խորհր դի ան դամ Վար դան Ա րա մյան ՀՀ նա խա գա հի աշ խա տա կազ մի  
ղե կա վա րի ա ռա ջին տե ղա կալ

Խորհր դի ան դամ Գա գիկ Մի նա սյան
ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի ֆի նան սա վար կային  

և բյու ջե տային հար ցե րի մշ տա կան  
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ

Խորհր դի ան դամ
Ա րա րատ Ղու կա սյան « Բիբ լոս Բանկ Ար մե նի ա» ՓԲԸ  

գլ խա վոր գոր ծա դիր տնօ րեն

Խորհր դի ան դամ Ա շոտ Օ սի պյան «Ա րա րատ բանկ» ԲԲԸ վար չու թյան  
նա խա գահ, գոր ծա դիր տնօ րեն

Հիմ ադ րա մի ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան ղե կա վա րում ի րա կա նաց նում է Հիմ ադ րա մի տնօ
րե նը, ո րը նշա նակ վում է Հիմ ադ րա մի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի կող մից: Ա վանդ նե րի հա տու
ցու մը ե րաշ խա վո րող հիմ ադ րա մի տնօ րենն է Հեր մի նե Հա րու թյու նյա նը։

 ՀԻՄ ՆԱԴ ՐԱ ՄԻ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ՆԵ ՐԸ
 Հիմ ադ րա մի հիմ ա կան գոր ծա ռույթ ներն են` 
ե րաշ խի քային վճար նե րի հա վա քագ րու մը, Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րի կա ռա վա րու մը, ե րաշ

խա վոր ված ա վանդ նե րի, ա վան դա տու նե րի թվի և այլ վեր լու ծու թյու նը, Ֆի զի կա կան ան ձանց 
բան կային ա վանդ նե րը հա տու ցե լու մա սին» օ րեն քով սահ ման ված ե րաշ խի քային վճար նե րը չվ
ճա րած բան կե րի նկատ մամբ պատ ժա մի ջոց ներ կի րա ռե լու նպա տա կով Կենտ րո նա կան բան կին 
միջ նոր դու թյուն ներ ներ կա յաց նե լը` բան կե րի ներ կա յաց րած հաշ վետ վու թյուն նե րի ար ժա նա հա
վա տու թյու նը պար զե լու նպա տա կով Կենտ րո նա կան բան կի կող մից ստու գում եր ան ցկաց նե լու 
հա մար, ե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րի հա տու ցու մը կազ մա կեր պե լը, վար կե րի (փո խա ռու թյուն
նե րի), ե րաշ խիք նե րի, դրա մաշ նորհ նե րի, նվի րատ վու թյուն նե րի և նվի րա բե րու թյուն նե րի ստա
ցու մը, ա վանդ նե րի ե րաշ խա վոր ման և հա տուց ման գոր ծըն թա ցի լու սա բա նու մը:

2013թ. Հիմ ադ րամ իր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ի րա կա նաց րել է հետ ևյալ գոր ծա ռույթ
նե րը. 

 ¾ Հիմ նադ րա մի մի ջոց նե րի կա ռա վա րում, 
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 ¾ ե րաշ խի քային վճար նե րի հա վա քագր ման և հաշ վետ վու թյուն նե րի ստաց ման ար դյուն քում 
վեր լու ծու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում (Հիմ նադ րա մի մի ջոց նե րի, ե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րի, 
ա վան դա տու նե րի թվի, նա խորդ տա րի նե րի հետ հա մե մա տա կա նի, ա վան դա տե սակ նե րի` 
գու մա րային ար տա հայ տու թյամբ, և այլ),

 ¾  մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյուն, 
 ¾ ա վանդ նե րի ե րաշ խա վոր ման և հա տուց ման գոր ծըն թա ցի լու սա բա նում,
 ¾  ֆի նան սա կան կր թու թյան ծրագ րի շր ջա նակ նե րում մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում, 
 ¾ անձ նա կազ մի վե րա պատ րաս տում։

 ՀԻՄ ՆԱԴ ՐԱ ՄԻ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԸ ԵՎ  
ԴՐԱՆՑ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒ ՄԸ   
Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րը ձևա վոր վել են ՀՀ ա ռևտ րային բան կե րի կող մից վճար վող ե րաշ խի

քային վճար նե րի գու մար նե րից, դրանց կա ռա վա րու մից ստաց ված ե կա մուտ նե րից, ստաց ված 
վար կային մի ջոց նե րից: Հիմ ադ րա մը նաև կա րող է ստա նալ փո խա ռու թյուն ներ, ե րաշ խիք ներ, 
դրա մաշ նորհ ներ, նվի րատ վու թյուն ներ և նվի րա բե րու թյուն ներ:

 Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րը կա րող են օգ տա գործ վել բա ցա ռա պես Օ րեն քով սահ ման ված նպա
տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար:

 Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րի կա ռա վա րու մը ի րա կա նաց վում է Հիմ ադ րա մի հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի կող մից հաս տատ վող մի ջոց նե րի կա ռա վար ման քա ղա քա կա նու թյան և ու ղե նի շային 
պա յու սա կի հի ման վրա: Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րի կա ռա վար ման քա ղա քա կա նու թյու նը սահ մա
նում է Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րի կա ռա վար ման հիմ ա կան նպա տակ նե րը և սկզ բունք նե րը: Ու
ղե նի շային պա յու սա կը Հիմ ադ րա մի կող մից կա ռա վար վող մի ջոց նե րի նկատ մամբ ներ կա յաց
վող պա հանջ նե րը (ըն դու նե լի ռիս կե րի մա կար դա կը) սահ մա նող նպա տա կային ցու ցա նիշ նե րի 
հա մա խումբ է, ո րոնց սահ մա նա փա կում ե րի ներ քո գնա հատ վում է պա յու սա կի փաս տա ցի կա
ռա վար ման կա տա րո ղա կա նը՝ հիմք ըն դու նե լով Հիմ ադ րա մի ըն դու նած ո րո շում ե րի ար դյունք
նե րը:

 Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րը ներդր վում են բա ցա ռա պես վե րա դարձ ման բարձր հու սա լի ու թյուն 
ու նե ցող ֆի նան սա կան ակ տիվ ե րում:

2013թ. ըն թաց քում Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րի հիմ ա կան մա սը ներդր վել է ՀՀ պե տա կան 
կար ճա ժամ կետ և միջ նա ժամ կետ պար տա տոմ սե րում: Հիմ ադ րա մի ֆի նան սա կան ակ տիվ ե րը 
ներդր վել են նաև ՀՀ կենտ րո նա կան բան կում որ պես ա վանդ, ի նչ պես նաև ի րա կա նաց վել են 
կար ճա ժամ կետ ռե պո գոր ծառ նու թյուն ներ:     

Հիմ ադ րա մի վար չա կան ծախ սե րը, գոր ծառ նա կան ծախ սե րը և կա պի տալ ներդ րում ե րի 
ծրա գիրն ի րա կա նաց վում են Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րի հաշ վին: Հիմ ադ րա մի տա րե կան վար
չա կան ծախ սե րը, գոր ծառ նա կան ծախ սե րը և կա պի տալ ներդ րում ե րի ծրա գի րը հա տատ վում է 
Հիմ ադ րա մի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի կող մից: Օ րեն քի հա մա ձայն Հիմ ադ րա մի վար չա կան 
ծախ սե րի և կա պի տալ ներդ րում ե րի գու մա րը չի կա րող գե րա զան ցել բո լոր ՀՀ ա ռևտ րային 
բան կե րի` նա խորդ տար վա բան կային ա վանդ նե րի մի ջին o րա կան ցու ցա նի շի 0.03 տո կո սը:

2013թ. վար չա կան ծախ սե րի և կա պի տալ ներդ րում ե րի ծրագ րի ա ռա վե լա գույն մա կար դա կը 
կազ մել է 194,657.82 հա զար ՀՀ դրամ:  Հիմ ադ րա մի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի կող մից բո լոր 
ծախ սե րի հաս տատ ված գու մա րը կազ մել է 118,650 հա զար ՀՀ դրամ, ո րից փաս տա ցի կա տար
ված վար չա կան ծախ սե րը կազ մել են 49,876 հա զար ՀՀ դրամ, ի սկ կա պի տալ ներդ րում ե րի 
գու մա րը` 1,419 հա զար ՀՀ դրամ:

Յու րա քան չյուր տա րի Հիմ ադ րա մի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ հաշ վետ վու թյու նը և ան
կախ աու դի տո րա կան կազ մա կեր պու թյան եզ րա կա ցու թյու նը հրա պա րակ վում է azdarar.am կայ
քում, ի սկ ծախ սե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը տե ղադր վում են Հիմ ադ րա մի ին տեր նե
տային կայ քում:
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 ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
 Հիմ ադ րա մը շա րու նա կել է ու սում ա սի րել ա վադ նե րի ե րաշ խա վոր ման հա մա կար գե րի մի

ջազ գային լա վա գույն փոր ձը և այդ ո լոր տում տե ղի ու նե ցող զար գա ցում ե րը՝ նպա տակ ու նե նա
լով մշ տա պես բա րե լա վել Հա յաս տա նի ա վանդ նե րի ե րաշ խա վոր ման հա մա կար գը: 

Ա վանդ նե րի ե րաշ խա վոր ման հա մա կար գե րը ներ կա յաց նող մի ջազ գային կազ մա կեր պու
թյուն ներն են Ա վանդ ներ ա պա հո վագ րող նե րի եվ րո պա կան ֆո րու մը (EFDI) և Ա վանդ ներ ա պա
հո վագ րող նե րի մի ջազ գային ա սո ցի ա ցի ան (IADI), ո րոնց ա ռա քե լու թյունն է նպաս տել ֆի նան
սա կան հա մա կար գե րի կա յու նու թյա նը՝ եվ րո պա կան և մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյունն 
ը նդ լայ նե լու մի ջո ցով: Այս կազ մա կեր պու թյուն նե րը նպաս տում են տար բեր ե րկր նե րի ա վանդ
ներ ա պա հո վագ րող նե րի միջև գործ նա կան կա պե րի ամ րապնդ մա նը` կազ մա կեր պե լով բազ
մա թիվ մի ջո ցա ռում եր, այդ թվում՝ սե մի նար ներ, կոն ֆե րանս ներ, դա սըն թաց ներ, ի նչ պես նաև 
աշ խա տան քային այ ցեր: Ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման հա մա կար գե րի բա րե լավ ման նպա տա
կով EFDIի և IADIի կող մից ստեղծ վել են հանձ նա ժո ղով եր և աշ խա տան քային խմ բեր, ո րոնք 
ի րա կա նաց նում են ակ տու ալ հա մար վող հիմ ախն դիր նե րի հե տա զո տու թյուն ներ, հար ցում եր: 
Ա ռա վել ար դի ա կան խն դիր նե րի կար գա վոր ման  և բա ցա հայտ ված ռիս կե րի նվա զեց ման նպա
տա կով մշակ վում են ու ղե ցույ ցեր: 

2006 թվա կա նից Հիմ ադ րա մը հան դի սա նում է EFDIի լի ի րավ և հա վա սա րա զոր ան դամ:  

Ա վանդ ներ Ա պա հո վագ րող նե րի Եվ րո պա կան Ֆո րու մը (EFDI) հիմ ադր վել է 2002թ. Եվ րո պա կան 
Հանձ նա ժո ղո վի ա ջակ ցու թյամբ: Կազ մա կեր պու թյան 25 հիմ ա դիր ան դամ ե րի ո րոշ մամբ ստեղծ վեց տե
ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման ը նդ հա նուր հար թակ: 2007թ. հու նի սին EFDIը Բել գի այի օ րենսդ րու թյան 
հա մա ձայն ստա ցավ շա հույթ ստա նա լու նպա տակ չհե տապն դող մի ջազ գային ա սո ցի ա ցի այի ի րա վա կան 
կար գա վի ճակ: Կազ մա կեր պու թյան գրա սե նյա կը գրանց ված է Բրյու սե լում Ներ կա յումս EFDIին ան դա
մակ ցում են ը նդ հա նոր առ մամբ Եվ րո պայի խորհր դի 44 ան դամ ե րկր նե րից 68 կազ մա կեր պու թյուն (57 
Ա վանդ նե րի ե րաշ խա վոր ման հա մա կար գեր) և թղ թա կից ան դամ եր (11 Ներդ րող նե րի փոխ հա տուց ման 
հա մա կար գեր):

EFDIը սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյուն է ծա վա լում եվ րո պա կան և մի ջազ գային մի շարք կար ևոր 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ, ո րոնց թվում են Եվ րո պա կան Հանձ նա ժո ղո վը (EC), Եվ րո պա կան 
կենտ րո նա կան բան կը (ECB), Եվ րո պա կան բան կային վե րահս կո ղա կան մար մի նը (EBA), Հա
մաշ խար հային բան կը (WB), Ար ժույ թի մի ջազ գային հիմ ադ րա մը (IMF), Եվ րո պա կան ֆի նան
սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի կլոր սե ղա նը (EFSR), Եվ րո պա կան բան կային ֆե դե րա ցի ան (EBF) և 
Ա վանդ ներ ա պա հո վագ րող նե րի մի ջազ գային ա սո ցի ա ցի ան (IADI):

EFDIի նպա տակն է նպաս տել ֆի նան սա կան հա մա կար գե րի կա յու նու թյա նը ա վանդ նե րի 
ա պա հո վագր ման, ճգ նա ժա մե րի կար գա վոր ման, ներդ րող նե րի փոխ հա տուց ման ո լորտ նե րում 
եվ րո պա կան և մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը խթա նե լու մի ջո ցով: EFDIը նպաս տում է 
ը նդ հա նուր հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող հար ցե րի շուրջ քն նար կում ե րի կազ մա կերպ մա
նը, փոր ձի և տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ մա նը: EFDIը նաև ա ջակ ցում է կա նո նա կար գող և 
վեր ջի նիս ան դամ ե րի ը նդ հա նուր շա հե րից բխող հար ցե րի շուրջ քն նար կում ե րի ան ցկաց մա
նը, ի նչ պես նաև միջ սահ մա նային խն դիր նե րի հե տա զո տու թյա նը՝ եվ րո պա կան ե րկր նե րի միջև 
հա մա գոր ծակ ցու թյան բա րե լավ ման և ոչեվ րո պա կան ե րկր նե րի ա վանդ նե րի ե րաշ խա վոր ման 
հա մա կար գե րի հետ կա պե րի ամ րապնդ ման նպա տա կով: EFDIը մշ տա պես հետ ևում է Ա վանդ
նե րի ե րաշ խա վոր ման հա մա կար գե րի կող մից Եվ րո պա կան դի րեկ տի վի դրույթ նե րի գործ նա կան 
կի րա ռու թյա նը և դրանց հե տա գա զար գաց մա նը:


IADIը հիմ ադր վել է 2002թ. մայի սի 6ին` որ պես շա հույթ ստա նա լու նպա տակ չհե տապն դող 

կազ մա կեր պու թյուն: IADIը գոր ծում է Շվեյ ցա րի այի օ րենսդ րու թյան ներ քո: 
Ի սկզ բա նե IADIը ստեղծ վել էր 2000թ. ֆի նան սա կան կա յու նու թյան ֆո րու մի կող մից որ պես ա վանդ

նե րի ա պա հո վագր ման հար ցե րով աշ խա տան քային խումբ: 2001թ. սեպ տեմ բե րին աշ խա տան քային խում
բը ֆի նան սա կան կա յու նու թյան ֆո րու մին ներ կա յաց րեց ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման հա մա կար գե րի 
ներդր ման մա սին իր    հաշ վետ վու թյու նը: Հե տա գա յում աշ խա տան քային խմ բի ան դամ ե րի նա խա ձեռ
նու թյամբ հիմ ադր վեց IADIը:

2013թ. վեր ջի դրու թյամբ IADI –ին ան դա մակ ցում են 73 կազ մա կեր պու թյուն ներ, 9 թղ թա կից ան դամ
ներ և 12 գոր ծըն կեր ներ: IADIի ան դամ երն են հան դի սա նում ա վանդ ներ ա պա հո վագ րող կազ մա կեր պու
թյուն նե րը, ի սկ թղ թա կից ան դամ ե րը` ֆի նան սա կան կա յու նու թյան հա մար պա տաս խա նա տու այլ կազ
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մա կեր պու թյուն նե րը:
2009թ. հու նի սի 18ին IADIի և Բան կային վե րահս կո ղու թյան բա զե լյան հանձ նա ժո ղո վի կող մից հրա

պա րակ վեց «Ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման ար դյու նա վետ հա մա կար գե րի հիմ ա կան սկզ բունք նե րը» 
փաս տա թուղ թը, ո րը դար ձավ ա վանդ ներ ա պա հո վագ րող նե րի հիմ ա կան ու ղե ցույ ցը:

IADIի նպա տակ ներն են` նպաս տել ֆի նան սա կան հա մա կար գե րի կա յու նու թյա նը, խթա նե լով մի ջազ
գային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման ո լոր տում և մշա կել ու ղե ցույ ցեր նոր ստեղծ
վող, ի նչ պես նաև ար դեն գոր ծող ա վանդ ներ ա պա հո վագր ման հաս տա տու թյուն նե րի հա մար: IADIը նպա
տակ նե րից է նաև խրա խու սել ա վանդ ներ ա պա հո վագ րող նե րի և այլ շա հա ռու կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
միջև մի ջազ գային լայ նա ծա վալ կա պե րի ստեղ ծում ու ը նդ լայն մա նու մը:      

2013թ. IADIի կող մից կազ մա կերպ վել է Եվ րա սի ա կան տա րա ծաշր ջա նի հանձ նա ժո ղո վի 6րդ 
տա րե կան հա մա ժո ղո վը, ո րը տե ղի է ու նե ցել Ղրղզս տա նում: Հա մա ժո ղո վին զու գըն թաց կազ
մա կերպ վել է «Ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման դե րը ֆի նան սա կան կա յու նու թյան նպա տա կով» 
թե մայով սե մի նա րը, ո րի ըն թաց քում ներ կա յաց վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա վանդ
նե րի ա պա հո վագր ման հա մա կար գը և ար դի խն դիր նե րը: 2013թ. EFDI տա րե կան հա մա ժո ղո վը 
տե ղի ու նե ցավ Ի տա լի ա յում, ո րին նա խոր դեց «Ա վանդ նե րի ե րաշ խա վոր ման հա մա կար գե րի, 
ներդ րող նե րի փոխ հա տուց ման հա մա կար գե րի և հա կաճգ նա ժա մային կար գա վոր ման հիմ ադ
րա մի դե րը սպա ռող նե րի պաշտ պա նու թյան և ֆի նան սա կան կա յու նու թյան ա պա հով ման նպա
տա կով» թե մայով հա մա ժո ղո վը։  

Այլ մի ջո ցա ռում եր
2013թ. Թբի լի սի քա ղա քում տե ղի ու նե ցավ «Ա վանդ նե րի ա պա հո վագ րու թյուն` խթան ներ, 

ա ռա վե լու թյուն ներ և ծախ սեր» թե մայով մի ջազ գային կոն ֆե րան սը։ Կոն ֆե րան սի ըն թաց քում 
ե լույթ ու նե ցան Ա ՄՆի, Կա նա դայի, Հուն գա րի այի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա վանդ
ներ ա պա հո վագ րող կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան փոր ձը դի տարկ վել է որ պես տա րա ծաշր ջա նի լա վա գույն  փորձ։ Կոն ֆե րան սը կազ մա
կերպ վել էր Հա մաշ խար հային բան կի կող մից և միտ ված էր Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման հա մա կար գի զար գաց մա նը։ 

ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԱՆ ՁԱՆՑ ԲԱՆ ԿԱՅԻՆ Ա ՎԱՆԴ ՆԵ
ՐԻ ԵՎ Ա ՎԱՆ ԴԱ ՏՈՒ ՆԵ ՐԻ ԹՎԻ ԴԻ ՆԱ ՄԻ ԿԱՆ
 Հիմ ադ րա մի կող մից ի րա կա նաց վում են Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րի, բան կային ա վանդ նե րի, 

ա վան դա տու նե րի թվի վե րա բե րյալ վեր լու ծու թյուն ներ: Վեր լու ծու թյուն նե րը կա տար վում են ՀՀ 
բան կե րից ե ռամ սյա կային պար բե րա կա նու թյամբ ստաց վող հաշ վետ վու թյուն նե րի հի ման վրա: 

2013թ. ըն թաց քում պահ պան վել է ֆի զի կա կան ան ձ ա վան դա տու նե րի թվի և ա վանդ նե րի կա
յուն ա ճը:  

2013թ. ՀՀ բան կային հա մա կար գում ֆի զի կա կան ան ձանց բան կային ա վանդ նե րի ը նդ հա
նուր գու մա րը (նե րա ռյալ Օ րեն քի 2րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սով սահ ման ված չե րաշ խա վոր ված 
ա վանդ նե րը) կազ մել է 928,280 մի լի ոն ՀՀ դրամ, ո րը նա խորդ տար վա վեր ջի հա մե մա տու
թյամբ ա վե լա ցել է 22.85%ով: 2013թ. վեր ջին ֆի զի կա կան ան ձանց բան կային ա վանդ նե րի գու
մա րը, բա ցա ռու թյամբ չե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րի (այ սու հետ` ը նդ հա նուր ա վանդ ներ), կազ
մել է 863,851 մի լի ոն ՀՀ դրամ, ո րը գե րա զան ցել է նշ ված ցու ցա նի շը նա խորդ տար վա վեր ջի 
հա մե մա տու թյամբ շուրջ 22%ով: Ե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րի գու մա րը նա խորդ տար վա վեր ջի 
հա մե մա տու թյամբ ա ճել է 19%ով և կազ մել է 259,876 մի լի ոն ՀՀ դրամ:
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Ֆի զի կա կան ան ձանց բան կային ա վանդ նե րի (բա ցա ռու թյամբ չե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րի) 
և ե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րի գու մար նե րը 20052013թթ. (մի լի արդ ՀՀ դրամ)
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Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդներ Երաշխավորված ավանդներ

2013թ. ըն թաց քում ը նդ հա նուր ա վանդ նե րի ե ռամ սյա կային մի ջին ա ճը կազ մել է շուրջ 5%, 
ի սկ ե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րի մի ջին ա ճը`4.5%, ը նդ ո րում տար վա ըն թաց քում ը նդ հա նուր 
ա վանդ նե րի ա մե նա մեծ ա ճը գրանց վել է ա ռա ջին ե ռամ սյա կում, ի սկ ե րաշ խա վոր ված ա վանդ
նե րի ա ճը` 3րդ ե ռամ սյա կում: 

2013թ. վեր ջին, 2012թ. հա մե մա տու թյամբ, ե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րի կշի ռը ը նդ հա նուր 
ա վանդ նե րում փոքրի նչ նվա զել է և կազ մել է 30.08% Նշ ված ցու ցա նի շի փոքրի նչ նվա զում 
գրանց վել է նաև 2012թ.` 2011թ. վեր ջի հա մե մա տու թյամբ: 

 Ֆի զի կա կան ան ձանց բան կային ա վանդ նե րի (բա ցա ռու թյամբ չե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րի) 
և ե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րի գու մար նե րը 2013թ. ըն թաց քում (մի լի արդ ՀՀ դրամ)
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Ինչ պես և նա խորդ տա րի նե րի ըն թաց քում 2013թ. ըն թաց քում ևս ՀՀ բան կային հա մա կար
գում գրանց վել է ե րաշ խա վոր ված ա վանդ ներ ու նե ցող ա վան դա տու նե րի (այ սու հետ` ա վան դա
տու ներ) թվի աճ: 2013թ. վեր ջին, 2012թ. վեր ջի հա մե մա տու թյամբ ա վան դա տու նե րի թիվ ա ճել 
է 15.8%ով և կազ մել 1,582,431 ա վան դա տու (ա վան դա տու նե րի թվի մեջ նե րառ ված չեն ԽՍՀՄ 
նախ կին Խնայ բան կի ա վան դա տու նե րի թի վը): 
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Ե րաշ խա վոր ված ա վանդ ու նե ցող ա վան դա տու նե րի թի վը 20052013թթ. ըն թաց քում (հա զար)
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1,431.53 

1,517.18 1,523.80 

1,582.43 

 1,350.00

 1,400.00

 1,450.00

 1,500.00

 1,550.00

 1,600.00

31.03.2013                 30.06.2013                  30.09.2013                   31.12.2013

ՀՀ բան կային հա մա կար գում պահ պան վել է մի այն ՀՀ դրա մով ա վանդ ներ ու նե ցող ա վան դա
տու նե րի թվի ա ճի մի տու մը: Նշ ված խմ բի ա վան դա տու նե րը կազ մում են ՀՀ բան կային հա մա
կար գի ա վան դա տու նե րի  գե րակշ ռող մա սը:  2013թ. վեր ջի դրու թյամբ մի այն ՀՀ դրա մով ա վանդ 
ու նե ցող ա վան դա տու նե րի կշիռն ա վան դա տու նե րի ը նդ հա նուր թվի մեջ կազ մել է 84.55%, ի սկ 
մի այն ար տար ժույ թով ա վանդ ու նե ցող ա վան դա տու նե րի կշի ռը` 6.39%:

ՀՀ բան կային հա մա կար գում 2013թ. վեր ջի դրու թյամբ մի այն դրա մային,  
մի այն ար տար ժու թային և մի ա ժա մա նակ դրա մային և ար տար ժու թային ա վանդ ներ ու նե ցող 

ա վան դա տու նե րի կշիռ նե րը

84.55%

6.39%

9.06%

Միայն դրամային ավանդ �նեցող ավանդատ�ներ

Միայն արտարժ�թային ավանդ �նեցող ավանդատ�ներ

Դրամային և արտարժ�թային ավանդներ �նեցող ավանդատ�ներ
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 2013թ. վեր ջի դրու թյամբ ֆի զի կա կան ան ձանց ՀՀ դրա մով ա վանդ նե րի կշի ռը ա վանդ նե րի 
ը նդ հա նուր գու մա րում կազ մել է 30.6%:

ՀՀ բան կային հա մա կար գում ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից ներդր ված գու մար նե րի դրա մային 
և ար տար ժու թային գու մար նե րի հա մա մաս նու թյու նը 20052013թթ.
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Դրամային ավանդներ Արտարժ�թային ավանդներ

 Մի այն դրա մային, մի այն ար տար ժու թային և մի ա ժա մա նակ դրա մային և ար տար ժու թային 
ա վանդ ներ ու նե ցող ա վան դա տու նե րի ա վանդ նե րի հա մա մաս նու թյու նը 20052013թթ.
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18.11%

20.23%

15.73%

14.20%

13.28%
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2013թ. ըն թաց քում մեկ ա վան դա տու ի ա վան դի մի ջին մե ծու թյու նը (հա զար ՀՀ դրամ)
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Ներառված են նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ավանդատ�ները
Առանց նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ավանդատ�ների

Ա ՎԱՆԴ ՆԵ ՐԻ Ե ՐԱՇ ԽԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԵՎ  
ՀԱ ՏՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԻ ԼՈՒ ՍԱ ԲԱՆ ՄԱՆ 
ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
 Հիմ ադ րա մի գոր ծու նե ու թյան կար ևոր մաս է հան դի սա նում բնակ չու թյան տե ղե կաց վա ծու

թյան մա կար դա կի բարձ րա ցու մը, ու ս տի Հիմ ադ րա մի ա ռաջ նային գոր ծա ռույթ նե րից է հան
դի սա նում նաև Ա վանդ նե րի ե րաշ խա վոր ման հա մա կար գի լու սա բան ման գոր ծըն թա ցը։ Այդ 
նպա տա կով Հիմ ադ րա մը 2013թ. ըն թաց քում մշա կել է հան րու թյան ի րա զեկ մանն ու ղղ ված նոր 
մո տե ցում եր և ի րա կա նաց րել է բազ մա կող մա նի մի ջո ցա ռում եր։

2013թ. ըն թաց քում Դի վե լո փինգ Մար քեթս Ա սո շի եյթս ըն կե րու թյան Հա յաս տա նի բան կե րի 
մաս նա ճյու ղե րի խորհր դա տու նե րի հա մար կազ մա կերպ վեց սե մի նար։ Սե մի նա րի նպա տակն էր 
բարձ րաց նել խորհր դա տու նե րի ի րա զեկ վա ծու թյու նը Հիմ ադ րա մի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե
րյալ, ո րը կն պաս տի Հա յաս տա նի բան կե րի մաս նա ճյու ղե րի մի ջո ցով ար տա սահ մա նից ստաց
ված փո խան ցում ե րը Հա յաս տա նի բան կային հա մա կար գում ներդր մա նը։ 
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 Հիմ ադ րա մը 2012թ.ից ան դա մակ ցում է ՀՀու մ Ֆի նան սա կան կրթ ման ազ գային ռազ մա
վա րու թյան մշակ ման և ի րա գործ ման հանձ նա ժո ղո վին։ Այդ ծրագ րի ներ քո 2013թ. Հիմ ադ րա մը 
մաս նակ ցեց «Իմ ֆի նանս նե րի մի ամ սյակ» ծրագ րին։ 2013թ: հոկ տեմ բեր ա մս վա ըն թաց քում, 
ո րն հայ տա րար վել էր ան ձնա կան ֆի նանս նե րին նվիր ված ա միս, Եր ևա նում և մար զե րում մի 
շարք տե ղե կատ վա կան և ու սու ցո ղա կան մի ջո ցա ռում եր ի րա կա նաց վե ցին, այդ թվում՝ « Ֆի
նան սա կան շր ջա գա յու թյուն ավ տո բու սով», «Ե րա զանք նե րի պա տի» կա ռու ցում, հան դի պում եր 
և սե մի նար ներ դպ րոց նե րում և հա մալ սա րան նե րում, ին տե րակ տիվ դա սըն թաց ներ, բա ցօ թյա 
ցու ցա հան դես, տա րաբ նույթ մր ցույթ ներ, ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում բաց դռ նե րի 
օր և այլն: Ա վանդ նե րի հա տու ցու մը ե րաշ խա վո րող հիմ ադ րա մը ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն ու նե
ցավ գրե թե բո լոր մի ջո ցա ռում ե րին։ 

Հիմ ադ րա մի աշ խա տա կից նե րը` բան կային և ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի  ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի հետ հա մա տեղ, այ ցե լե ցին Հա յաս տա նի պե տա կան տն տե սա գի տա կան հա
մալ սա րան, Հա յաս տա նի Ա մե րի կյան հա մալ սա րան, որ տեղ ու սա նող նե րին ներ կա յաց վեց նաև 
Ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման հա մա կար գի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն։ 

 Մի ջո ցա ռում ե րի շար քը եզ րա փակ վեց հոկ տե բե րի 31ին` Խնայո ղու թյուն նե րի հա մաշ խար
հային օր վան նվիր ված « Բա ցօ թյա Է քս պո» ցու ցա հան դե սով:  Հոկ տեմ բե րի 31ը նշ վում է 1925 
թվա կա նից՝ յու րա քան չյուր տա րի, ո րի նպա տակն է հա սա րա կու թյա նը հա սա նե լի դարձ նել 
խնայո ղու թյուն կա տա րե լու կար ևո րու թյու նը և այն բան կե րում պա հե լու ա ռա վե լու թյուն նե րը:

 Ցու ցա հան դե սի ըն թաց քում ան ցորդ նե րը հնա րա վո րու թյուն են ու նե ցել նաև փակց նե լու ի րենց 
ցան կու թյուն նե րը «Ե րա զանք նե րի պա տին»:

Ծ րագ րի փակ ման ա րա րո ղու թյան ներ քո ամ փոփ վե ցին նաև մի ամ սյա կի ըն թաց քում հայ տա
րար ված «Խ նայո ղու թյուն ներ» թե մայով լու սան կար նե րի, «Ա պա հո վագ րու թյու նը մար դու կյան
քում» պատ կե րա պատ ման և «Ես և փո ղը», « Փո ղը իմ ըն տա նի քում» ման կա կան նկար նե րի մր
ցույթ նե րի ար դյունք նե րը։ 
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 Հիմ ադ րա մի կող մից ևս մր ցա նակ ներ շնորհ վե ցին «Խ նայո ղու թյուն ներ» թե մայով լու սան

կար նե րի և ման կա կան նկար նե րի մր ցույ թի մաս նա կից նե րին։ «Ես և փո ղը», « Փո ղը իմ ըն տա
նի քում» ման կա կան նկար նե րի մր ցույթ նե րի հաղ թող Թե րե զա Շահ բա զյա նին Լճա շեն գյու ղից 
Հիմ ադ րա մի կող մից հանձն վեց ե րկ րորդ մր ցա նա կը։ Հիմ ադ րա մի հա տուկ մր ցա նա կին ար
ժա նա ցավ «Խ նայո ղու թյուն ներ» թե մայով լու սան կար նե րի մր ցույ թի մաս նա կից Ա նի Ռա փյա նի 
լու սան կա րը։

 

2013թ. ըն թաց քում Հիմ ադ րա մը ֆի նան սա կան կր թու թյան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման նպա
տա կով հա մա գոր ծակ ցել է նաև Գեր մա նի այի Խնայո ղա կան Բան կե րի Մի ու թյան հետ։ 

 Զանգ վա ծային լրատ վա կան մի ջոց ներ 
Հիմ ադ րա մի կող մից պար բե րա բար հրա պա րակ վել են Հիմ ադ րա մի վե րա բե րյալ հիմ ա

կան տար րե րը պա րու նա կող և բնակ չու թյան ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց մանն ու ղղ ված տպա
գիր նյու թեր, ի նչ պես դպ րո ցա կան նե րի և ու սա նող նե րի, այն պես էլ պո տեն ցի ալ ա վան դա տու
նե րի տար բեր խմ բե րի հա մար, մաս նա վո րա պես՝ 2013թ. ըն թաց քում որ պես թի րա խային խումբ 
Հիմ ադ րա մի կող մից ը նտր վել է ին նաև մար զե րի դպ րոց նե րը։ Այդ նպա տա կով` սեպ տեմ բե րի 
1ին ըն դա ռաջ, Շի րա կի, Գե ղար քու նի կի և Տա վու շի մար զի մի քա նի դպ րոց նե րին տրա մադր
վե ցին Հիմ ադ րա մի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ հիմ ա կան տե ղե կատ վու թյուն պա րու նա կող 
տպա գիր նյու թեր և նվեր ներ։

2013թ. ա ռա վել ակ տիվ և նպա տա կային բնակ չու թյան ի րա զեկ ման մի ջո ցա ռում եր են ի րա
կա նաց վել հե ռուս տա տե սու թյամբ` հե ռուս տա հո լո վակ նե րի, ու ղիղ հե ռար ձակ մամբ բիզ նեսհար
ցազ րույց նե րի և Հիմ ադ րա մի գոր ծու նե ու թյու նը նկա րագ րող հե ռուս տա հա ղոր դում ե րի մի ջո
ցով։  

Ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման վե րա բե րյալ տե սա հո լո վակ նե րը հե ռար ձակ վել են մի շարք 
ա ռա ջա տար հե ռուս տաա լիք նե րի ե թե րում։ 

Հիմ ադ րա մը շա րու նա կել է իր հա մա գոր ծակ ցու թյու նը նաև տե ղե կատ վա կան կայ քե րի հետ։
Բ նակ չու թյան հար մա րա վե տու թյան հա մար Ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման հա մա կար գի և 

Հիմ ադ րա մի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյու նը տե ղադր ված է 
Հիմ ադ րա մի ին տեր նե տային կայ քում` հայե րեն և ան գլե րեն լե զու նե րով։ Կայ քում տե ղադր ված 
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են տե ղե կու թյուն ներ Հիմ ադ րա մի, նրա գոր ծու նե ու թյան մա սին, ի նչ պես նաև օ րենսդ րա կան և 
ի րա վա կան դաշ տը կար գա վո րող փաս տաթղ թեր, ա վան դա տու ին և կազ մա կեր պու թյուն նե րին 
ան հրա ժեշտ այլ տե ղե կատ վու թյուն։ Կայ քը մշ տա պես թար մաց վում է` նե րա ռե լով Հիմ ադ րա մի 
ի րա դար ձու թյուն նե րը և հայ տա րա րու թյուն նե րը։ Այն ու նի նաև հե տա դարձ կապ, ո րի մի ջո ցով 
քա ղա քա ցի նե րը ստա նում են ի րենց հար ցե րի վե րա բե րյալ սպա ռիչ պա տաս խան ներ։    

ԱՆՁ ՆԱ ԿԱԶ ՄԻ ՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒՄ
 Հիմ ադ րա մի կող մից կար ևոր վում է ան ձնա կազ մի բարձր պատ րաստ վա ծու թյու նը ի նչ պես 

ար տա քին սե մի նար նե րին և դա սըն թաց նե րին մաս նակ ցու թյան, այն պես էլ ներ քին վե րա պատ
րաստ ման մի ջո ցով։

2013թ. ըն թաց քում Հիմ ադ րա մի աշ խա տա կի ցե րը մաս նակ ցել են IADI կող մից կազ մա կերպ
ված Մոսկ վա քա ղա քում կա յա ցած` « Բան կե րի սնան կաց ման հա մար մե ղա վոր ան ձանց պա տաս
խա նատ վու թյան են թար կե լու, ի նչ պես նաև կեղ ծա րա րու թյուն նե րի կան խար գել մա նը ու ղղ ված 
մի ջո ցա ռում եր» թե մայով սե մի նա րին, Բու խա րեստ քա ղա քում կա յա ցած՝ «Ար տա կարգ ի րա վի
ճա կում գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նա վո րում» թե մայով դա սըն թա ցին։ Չե խի այի ա վանդ նե րի ա պա
հո վագր ման հիմ ադ րա մի կող մից ի րա կա նաց վող ա վանդ նե րի հա տուց ման փորձն ու սում ա սի
րե լու նպա տա կով Հիմ ադ րա մի աշ խա տա կից ներն այ ցե լել են Չե խի այի մայ րա քա ղաք Պրա հա` 
Չե խի այի ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման հիմ ադ րամ։ Հան դիպ ման ըն թաց քում Հիմ ադ րա մի 
աշ խա տա կից նե րին ներ կա յաց վել են Չե խի այի ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման հա մա կար գում 
ի րա կա նաց ված և մոտ ա պա գա յում ի րա կա նաց վե լիք օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րը: Մաս
նա վո րա պես, Չե խի այի ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման հիմ ադ րա մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ներ
կա յաց րել են ի րենց ա վանդ նե րի հա տուց ման ըն թա ցա կար գը, ա պա հո վագր ված ա վանդ նե րի 
հա տուց ման ավ տո մա տաց ված ծրա գի րը, ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի կա ռա վար ման ման րա մաս
նե րը, ֆի նան սա վոր ման խն դիր նե րը և այլ հար ցեր: 

2013թ. Հա յաս տա նի տա րած քում Հիմ ադ րա մի աշ խա տա կից նե րը մաս նակ ցել են Եր ևան քա
ղա քում կազ մա կերպ ված « Հար ցազ րույ ցի տեխ նո լո գի ա նե րը ան ձնա կազ մի ը նտ րու թյան և գնա
հա տա ման գոր ծում և Խոս քի լինգ վիս տիկ վեր լու ծու թյուն» սե մի նա րին, ի նչ պես նաև Լեռ նային 
Ղա րա բա ղում տե ղի ու նե ցած « Պար տա դիր կու տա կային կեն սա թո շա կային հա մա կար գի ան
ցմանն ըն դա ռաջ» թե մայով հա մա ժո ղո վին:

 ՀԻՄ ՆԱԴ ՐԱ ՄԻ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ  
ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ՎԵ ՐԱՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
 Հիմ ադ րա մի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց նում է Հա յաս տա

նի Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան բան կը։ 
Հիմ ադ րա մի 2013թ. գոր ծու նե ու թյան աու դի տո րա կան ստու գում ի րա կա նաց վել է «Գ րանթ 

Թորն թոն» ՓԲԸի կող մից։






