
Ֆինանսական  այլ   շուկաներ  
Прочие  финансовые  рынки                                                                   

 
Հա յաստանի  ֆինանսների  վիճակագրութ յ ո ւ ն  

Ст а ти с тик а  финан с о в  Армении  
 

81

   5. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՅԼ ՇՈՒԿԱՆԵՐ 5. ПРОЧИЕ  ФИНАНСОВЫЕ  РЫНКИ 

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

 Деятельность страховых компаний. Эти показатели 
представлены по данным, предоставленным Центральным 
банкам РА.         

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

Страховым взносом считается предусмотренная для 
страхования сумма, которую страхователь, в соответствии 
с законодательством обязан выплатить страховщику по 
договору страхования или при обязательном страховании.     

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:  

Страховой выплатой является сумма, выплачиваемая 
страховщиками страхователям или выгодо-
приобретателям за фактический ущерб или потерии, 
возникшие вследствие страхового случая, предус-
мотренного договором страхования.          

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

Страховые резервы – средства, образовавшиеся из 
страховых взносов, для  обеспечения страховых обяза-
тельств по страхованию жизни и иному страхованию, чем 
страхование жизни.         

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: 

Акция - выпускаемая акционерным обществом ценная 
бумага, свидетельствующая о владении инвестором 
какойлибо частью собственности этого общества и, как 
правило, о праве на получение определенной части 
прибыли, что предусмотрено в проспекте эмитента. 
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մլն. դրամ       млн. драмов   
 2003 2004 2005 2006 2007 2008  
5.1 Ապահովագրական ընկե-
րությունների գործունեու-
թյունը  

   

   

Деятельность  
страховых  
компаний 

Արտոնագրված ապահովագրա-
կան ընկերությունների քանակը 
(միավոր) 22 26 23 15 10 12 

Число лицензированных 
страховых компаний  
(единиц) 

Կանոնադրական գործունեություն 
իրականացնող ապահովագրական 
ընկերությունների քանակը  
(միավոր) 19 21 22 15 10 12 

Число страховых компаний, 
осуществляющих уставную  
деятельность 
(единиц) 

Արտոնագրված ապահովագրա-
կան ընկերությունների կանոնա- 
դրական կապիտալի զուտ գումար 1798.5 2478.8 4308.3 5398.2 4639.3 6615.5 

Чистая сумма уставного  
капитала лицензированных 
страховых  компаний 

Գործող պայմանագրերի  
քանակը, հատ 16760 29499 23508 28919 40080 49639 

Число действующих договоров, 
штук 

 Ընդամենը ապահովագրավճար-
ներ  2657.5 3908.6 4606.5 5875.9 4813.6 7769.1 

Страховые взносы,  
всего 

Հատուցումների գումարը 454.7 444.6 521.6 27343.1 645.3 1375.0 Сумма страховых выплат 
Ապահովագրական պահուստներ 1270.1 1892.2 3241.7 1203.9 1625.9 2152.7 Страховые  резервы 
Պարտավորությունների ծավալը 
բոլոր գործող պայմանագրերով 660962.2 1184772.1 1734047.3 3931870.9 1131014.2 2354745.8 

Объем обязательств по всем 
действующим договорам 

5.2 Արժեթղթերի շուկայի    
գործունեություն 

      Деятельность рынка 
ценных бумаг 

Ֆոնդային բորսայում կատարված 
գործարքների ընդհանուր 
քանակը 

3391 3289 1596 1881 319 480 

Количество операций, осу-
ществляемых на фондовой 
бирже,  всего 

Ֆոնդային բորսայում կատարված 
գործարքների ընդհանուր 
 ծավալը 422.8 851.4 605 2626.8 2241.8 4145.7 

Общий объем операций, осу-
ществляемых на фондовой 
бирже 

որից`       из них: 
     բաժնետոմսերով 422.8 851.4 605 2149.8 1539.2 262.0       с акциями 
     կորպորատիվ 
     պարտատոմսերով - - - 477.0 702.6 2221.6 

      с корпоративными   
       облигациями 

Մասնագիտացված մասնա-
կիցների քանակը 21 20 18 20 151 32 

Количество профессио-
нальных участников  

Արժեթղթերի շուկայի         
մասնագիտացված 
մասնակիցների    
գործարքները 38755 29306 12138.1 191367.9 330985.9 812792.2 

Сделки, осуществляемые на 
рынке ценных бумаг со сторо-
ны профессиональных 
участников 

Հաշվետու թողարկողների  
քանակը 225 212 210 35 31 16 

Количество отчитываемых лиц, 
выпускающих ценные бумаги 

      


