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   5. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՅԼ ՇՈՒԿԱՆԵՐ 5. OTHER FINANCIAL MARKETS 

Ապահովագրական ընկերությունների գործունեություն: Այդ 
ցուցանիշները  ներկայացված են ըստ ՀՀ Կենտրոնական բանկի 
տրամադրած տվյալների: 

Activity of insurance company. Indicators are presented 
according to the data of the Central bank of RA.       

Ապահովագրավճար է համարվում ապահովագրության համար 
նախատեսվող այն գումարը, որն ապահովադիրն ապահո-
վագրության պայմանագրի կամ պարտադիր ապահո-
վագրության դեպքում օրենսդրությանը համապատասխան 
պարտավոր է մուծել ապահովագրողին:  

Insurance contribution is the sum payable by an insurant to 

an insurer for insurance in accordance with the legislation in 

case of insurance contract or compulsory insurance.      

 

Ապահովագրական հատուցումն այն գումարն է,  որն 
ապահովագրողները վճարում են ապահովադրին կամ 
շահառուներին ապահովագրության պայմանագրով նախա-
տեսված ապահովագրական պատահարի հետևանքով 
առաջացած փաստացի վնասի կամ կորուստների դիմաց:  

Insurance payment is the sum payable by an insurer to an 

insurant or beneficiary for real damage and loss occurred due 

to insured accident specified in the insurance contract.    

 

Ապահովագրական պահուստները  կյանքի և ոչ կյանքի 
ապահովագրական պարտավորությունների կատարումն 
ապահովելու նպատակով ապահովագրավճարներից 
ձևավորված միջոցներն են: 

Insurance reserves – funds formed from the insurance 

contributions aimed to meet life and other insurance 

obligations.  

 

Բաժնետոմսը բաժնետիրական ընկերության կողմից թողար-
կվող արժեթուղթ է, որը վկայում է ներդրողի կողմից այդ ընկե-
րության սեփականության որևէ մասի սեփականատերը լինելու 
և, որպես կանոն, եկամտի որոշակի մասնաբաժին ստանալու 
իրավունքի մասին, որը նախատեսվում է արժեթղթեր 
թողարկողի ազդագրում: 

Share – is a security issued by a joint-stock company, which 
certifies that investor is an owner of some part of that 
company’s property and as a rule has a right to get some 
share of income that is specified in the bills of securities 
issuer. 
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մլն. դրամ       mln. drams 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
5.1 Ապահովագրական 
ընկերությունների 
գործունեությունը  

  

    

5.1 Activity of  
insurance 
companies 

Ապահովագրավճարներ 4606.5 5875.9 4813.6 7769.1 8102.6 8253.4 Insurance payments 
այդ թվում`           including 

 կյանքի 0 0 0 0 0 0 life insurance 
 անձնական … … … 870.4 1056.0 1440.7 personal insurance 
 գույքի … … … 4811.5 4817.4 4855.0 property insurance 
 պատասխանատվության          
 ապահովագրություն   … … … 1491.7 1134.7 1203.4 

liability 
insurance 

 այլ … … … 595.5 1094.5 754.3 other insurance 
Ապահովագրական 
հատուցումներ 521.6 27343.1 645.3 1375.0 1900.7 1742.5 

Insurance 
 indemnity 

այդ թվում`          including 
 կյանքի 0 0 0 0 0 0 life insurance 
 անձնական … … … 350.7 455.8 641.6 personal insurance 
 գույքի … … … 950.7 971.7 833.3 property insurance 
 պատասխանատվության     
 ապահովագրություն … … … 46.6 74.3 104.3 

liability  
insurance 

 այլ … … … 27.0 398.9 163.3 other insurance 
Գործող պայմանագրերով 
ապահովագրական 
գումարներ 1734047.3 3931870.9 1131014.2 2354745.8 3390633.0 305438.9 

Existing contracts  
of insurance  
money 

այդ թվում`       including 
 կյանքի 0 0 0 0 0 0 life insurance 
 անձնական … … … 54136.4 78511.9 116413.1 personal insurance 
 գույքի … … … 1219751.1 1476565.0 1369526.9 property insurance 
 պատասխանատվության     
 պահովագրության գծով … … … 857845.6 1579130.0 1255946.0 

liability  
insurance 

 այլ … … … 223012.7 256426.1 310552.9 other insurance 
Սեփական կապիտալ ... ... ... 7472.2 12285.9 12506.2 Equity capital 

որից`        of which       
   կանոնադրական    
   կապիտալ … … … 6615.5 10938.2 12116.5 

Statutory  
capital 

   գլխավոր պահուստ … … … 172.0 197.1 275.8 General reserve 
   սեփական կապիտալի    
   այլ տարրեր … … … 36.0 38.1 200.9 

Other equity  
elements 

   չբաշխված շահույթ … … … 648.7 1112.5 -87.0 Undistributed profits 
Ապահովագրական 
պահուստներ 3241.7 1203.9 1625.9 2152.7 2719.3 2917.0 

Insurance  
reserves 

        այդ թվում`          including 
 չվաստակած ապահովա-
գրավճարների պահուստ … … … 1751.4 2050.7 1997.2 

unearned insurance 
reserve  

 պահանջների պահուստ … … … 345.5 536.1 607.4 reserve requirements   
 մաթեմատիկական      
 պահուստ … … … 0.0 0.0 0.0 

mathematical  
reserve   

 այլ պահուստներ … … … 55.8 132.5 312.4 other reserves  
Արտոնագրված ապահովա-
գրական ընկերություններ, 
(միավոր) 23 15 10 12 12 11 

Number of licensed 
insurance companies  
(unit) 

Գործող ապահովագրական 
պայմանագրերի քանակը, 
(միավոր) 23508 28919 40080 49639 50768 50484 

Number of existing 
insurance contracts,  
(unit) 

այդ թվում`        including 
    կյանքի 0 0 0 0 0 0 life insurance 
    ոչ կյանքի 23508 28919 40080 49639 50768 50484 non-life insurance  
5.2 Արժեթղթերի շուկայի    
գործունեություն 

      5.2 Activity of securities 
market  

Ֆոնդային բորսայում 
կատարված գործարքների 
ընդհանուր քանակը 

1596 1881 319 480 1108 805 

Total number of  
stock exchange 
operations 

Ֆոնդային բորսայում 
կատարված գործարքների 
ընդհանուր ծավալը 605.0 2626.8 2241.8 4145.7 24540.0 16359.5 

 Total volume of   stock  
   exchange 
   operations 
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մլն. դրամ       mln. drams 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

             այդ թվում`       including 
 ռեպո համաձայնագրեր - - - - 9292.0 7923.3 by repo agreemnents 
 բաժնետոմսերով 605.0 2149.8 1539.2 262.0 98.0 127.5 by shares 
պետական 
պարտատոմսերով 0.0 0.0 0.0 1662.1 4332.0 5492.9 

by government  
securities  

    կորպորատիվ 
    պարտատոմսերով 0.0 477.0 702.6 2221.6 10547.0 2815.8 

by corporate  
bonds 

    այլ արժեթղթերով - - - - 271.0 0.0 by odher  securities 
Արժեթղթերի շուկայոում 
ներդրումային ծառայու-
թյուններ մատուցող անձինք 18 20 151 32 30 29 

Persons providing   
investment  services in  
security market 

Ներդրումային 
ծառայություններ մատուցող 
անձանց գործարքների 
ծավալը1 12138.1 191367.9 330985.9 812792.2 867149.0 1347982.2 

Transactions volume of    
persons providing    
investment    
services1 

Հաշվետու թողարկողների  
քանակը 210 35 31 16 19 17 

Number of issuers listed on the 
stock exchange 

5.3 Ներդրումային 
ընկերությունների 
հիմնական ցուցանիշներ       

5.3 The main indicators  
of investment  
companies 

Ակտիվներ 7725.7 10530.5 8746.6 7728.2 15572.9 19556.1 Assets 
Պարտավորություններ 6693.8 9282.4 6682.1 4900.1 12636.6 16359.9 Liabilities 
Ընդհանուր կապիտալ 1032.0 1248.1 2064.5 2721.1 2936.3 3196.2 Total capital 
Կուտակված շահույթ 542.7 629.2 715.8 146.3 317.6 416.9 Accumulated profit 
Ներդրումային 
ծառայություններ մատուցող 
ընկերությունների թիվը ... ... ... ... 8 8 

Number of companies 
providing investment  
services 

5.4 Գրավատների 
հիմնական ցուցանիշներ       

5.4 The main indicators of 
lombards 

Ակտիվներ ... ... ... ... 7489.0 12791.2 Assets 
որից`       of which: 

Տրամադրված վարկերի 
ընդհանուր ծավալը ... ... ... ... 5183.0 8715.0 

Total volume of   
credits 

Պարտավորություններ ... ... ... ... 4929.6 9409.0 Liabilities 
որից`       of which: 

Ներգրավված   դրամական       
միջոցների   ընդհանուր  
գումարը ... ... ... ... 3760.4 6595.2 

Total sum of  
borrowed monetary 
funds 

Գրավատների քանակը ... ... ... ... 117 128 Number of lombards 
5.5 Վճարահաշվարկային 
կազմակերպությունների 
հիմնական ցուցանիշները       

5.5 The main indicators of 
payment settlement  
organizations 

Ակտիվներ ... ... ... ... 16495.0 18138.4 Assets 

Պարտավորություններ ... ... ... ... 6944.0 7618.4 Liabilities 

Ընդհանուր կապիտալ ... ... ... ... 9551.0 10519.9 Total capital 

Կուտակված շահույթ ... ... ... ... 1376.0 2315.7 Accumulated profit 
Վճարահաշվարկային 
կազմակերպությունների 
քանակը ... ... ... ... 10 10 

Number of  payment  
settlement 
organizations 

 

1  ներառված են ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց բորսայական և արտաբորսայական շուկաներում կնքված 
գործարքները:  

1  Includes transactions of persons providing investment services in exchange markets as well as at of exchange  markets. 


