
ԿԱՆԱՉ
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ԿԱՆԱՉ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 01



Բովանդակություն

1. Նախաբան

1.1 Ընդհանուր տեղեկություններ

1.2 Ամերիաբանկի կանաչ պարտատոմսեր

2. Դրամական միջոցների օգտագործում

3. Ծրագրերի գնահատման 	 ընտրության գործընթաց

4. Դրամական միջոցների կառավարում

5. Հաշվետվություններ

5.1 Հաշվետվություն տեղաբաշխման վերաբերյալ

5.2 Հաշվետվություն ազդեցության վերաբերյալ

5.3 Կանաչ պարտատոմսերի համակարգի զարգացման
     արդյունքների ցուցանիշներ

6. Արտաքին գնահատում

6.1 Արտաքին կողմի կարծիք

6.2 Հավաստում

Սահմանումներ 	 հապավումներ

Հավելված I. Ամերիաբանկի կողմից
չֆինանսավորվող գործունեության ցանկ

03

03

04

05

12

14

15

15

16

19

19

19

20

21

23

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ԿԱՆԱՉ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 02



«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ԿԱՆԱՉ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 03

1.1 Ընդհանուր տեղեկություններ
Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն (այսուհետ` «Ամերիաբանկ» կամ «Բանկ») ունիվերսալ բանկ է, որը 
մատուցում է կորպորատիվ, ներդրումային � մանրածախ բանկային ծառայություններ: Այն 
Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ` «Հայաստան») տարածքում գործող ամենահին 
բանկերից մեկն է �, միաժամանակ, տարածաշրջանի ամենաարագ աճող ֆինանսական 
հաստատությունը: Բանկը ստեղծվել է 1910թ. որպես «Կովկասյան առ�տրային բանկի» 
մասնաճյուղ:

Ամերիաբանկը՝ Հայաստանի առաջատար ֆինանսական հաստատությունը, հանդիսանում է 
հասարակության անբաժանելի մաս �, հետ�աբար, գիտակցում է իր 
պատասխանատվությունն ու հիմնական դերը, որն այն կատարում է դեպի կայուն ապագա 
Հայաստանի անցումը խթանելու գործում: Ամերիաբանկը գիտակցում է, որ կլիմայի 
փոփոխությունը հասարակության առջ� ծառացած հիմնական մարտահրավերներից մեկն է, 
որը զգալի բնապահպանական, տնտեսական � սոցիալական ռիսկեր է առաջացնում ՝ 
խաթարելով աճն ու բարգավաճումը: Ինչպես հայտնում է ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության 
միջկառավարական հանձնաժողովը» («ԿՓՄՀ»), մարդածին գործընթացներն արդեն իսկ 
հանգեցրել են մոտ 1.0°C գլոբալ տաքացման նախաարդյունաբերական ժամանակաշրջանի 
տվյալների համեմատ: Առաջիկա տասնամյակների ընթացքում �ս 1.5°C տաքացման 
հավանականությունը շատ բարձր է: Կլիմայի փոփոխության արդյունքում ստեղծված 
սպառնալիքները կմեծացնեն առկա ռիսկերը � կառաջացնեն նոր ռիսկեր ինչպես մարդկանց, 
այնպես էլ բնական համակարգերի համար:

Ամերիաբանկը ծրագրում է դառնալ տարածաշրջանի առաջատար կանաչ բանկը` իր 
հաճախորդների կարիքներին համապատասխանեցված բանկային գործընթացների � 
պրոդուկտների ներդրման միջոցով: Այս նպատակը լիովին համահունչ է Բանկի 
հանձնառությանը՝ նպաստելու հասարակության անցմանը դեպի ռեսուրսարդյունավետ, ցածր 
ածխածնային � էկոլոգիապես մաքուր տնտեսություն: Բանկը հասկանում է, որ կլիմայի 
փոփոխության հետ կապված ռիսկերը կանդրադառնան ինչպես հաճախորդների, այնպես էլ 
բիզնեսի վրա: Հետ�աբար, Ամերիաբանկը դիտարկում է ներդրումներին � վարկավորմանը 
վերաբերող իր որոշումները որպես Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական 
զարգացմանը նպաստող խիստ կար�որ միջոց:

2009թ. ի վեր Ամերիաբանկը ֆինանսավորել է ավելի քան 200 միլիոն Ա� դոլար ընդհանուր 
գումարի նախագծեր` կապված վերականգնվող էներգետիկայի � էներգախնայողության 
ապահովման հետ, տարբեր միջազգային ֆինանսական հաստատությունների � խոշոր 
ներդրողների աջակցությամբ, որոնց թվին են պատկանում Նիդեռլանդների 
ձեռնարկատիրական զարգացման բանկը (FMO), responsAbility Investments AG ընկերությունը, 
Վերակառուցման � զարգացման եվրոպական բանկը (EBRD), Ֆրանսիական «Պրոպարկո» 
զարգացման Ֆինանսական կառույցը (PROPARCO), Միջազգային ֆինանսական 
կորպորացիան (IFC), Ավստրիական զարգացման բանկը (OeEB), Գերմանական ներդրումային 
կորպորացիան (DEG), Կլիմայի գործընկերության գլոբալ հիմնադրամը (GCPF) � այլն:

Ամերիաբանկը հաջողությամբ ներդրել է կայուն զարգացման, բնապահպանական � 
սոցիալական ռիսկերի կառավարման քաղաքականություններն իր բիզնես 
գործընթացներում, որպեսզի իր կողմից տրամադրվող ֆինանսական ծառայությունները 
չհանգեցնեն զգալի բացասական հետ�անքների` բնապահպանական � սոցիալական 
տեսանկյունից: Ամերիաբանկն ակտիվորեն ձգտում է ապահովել սոցիալական, 
բնապահպանական � տնտեսական գործոնների հավասարակշռություն՝ գործելով 
բնապահպանական � սոցիալական ռիսկերի կառավարման ոլորտում ընդունված 
միջազգային լավագույն փորձին համապատասխան:

1. Նախաբան
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1.2 Ամերիաբանկի կանաչ պարտատոմսեր
Դեպի ցածր ածխածնային, կլիմայադիմացկուն � էկոլոգիապես մաքուր տնտեսություն 
անցման համար բավականին խոշոր կապիտալ է պահանջվում: Սույն Համակարգը միտված է 
վերոնշյալ նպատակների իրագործման համար փոխառված կապիտալի ներգրավմանը 
նպաստելուն: Ավելին, Ամերիաբանկը ձգտում է նպաստել էկոլոգիապես մաքուր լուծումների 
երկարաժա�ետ ձ�ավորմանը` համապատասխան ծառայությունները � 
նորարարությունները ֆինանսավորելու միջոցով: Ամերիաբանկի կողմից թողարկվող կանաչ 
պարտատոմսերը պետք է համապատասխանեն ՄԱԿ-ի կողմից սահմանված Կայուն 
զարգացման նպատակներին (ԿԶՆ) � նպաստեն հետ�յալ նպատակների իրագործմանը. ԿԶՆ 
7. Մատչելի � էկոլոգիապես մաքուր էներգիա, ԿԶՆ 9. Արդյունաբերություն, նորարարություն � 
ենթակառուցվածքներ, ԿԶՆ 11. Էկոլոգիապես մաքուր քաղաքներ � համայնքներ, ԿԶՆ 13. 
Պայքար կլիմայի փոփոխության դեմ:

Կանաչ պարտատոմսերից (� «կանաչ» նախագծերի ֆինանսավորման այլ ապագա 
նախագծերի ներքո) գոյացած դրամական միջոցների հաշվին ֆինանսավորման համար 
ընդունելի վարկերը � ներդրումները ներկայացված են սույն Համակարգում:

Ամերիաբանկի «Կանաչ պարտատոմսերի համակարգը» համահունչ է Կապիտալի շուկաների 
միջազգային ասոցիացիայի («ԿՇՄԱ») կողմից սահմանված կանաչ պարտատոմսերի 
սկզբունքներին («ԿՊՍ»): Քանի որ �’ կանաչ պարտատոմսերի սկզբունքները, �’ կանաչ 
ֆինանսավորման շուկան աստիճանաբար կատարելագործվում են, Ամերիաբանկի «Կանաչ 
պարտատոմսերի համակարգը» ենթարկվում է շարունակական վերանայման � ընդլայնման:

Ամերիաբանկը մտադիր է կանաչ պարտատոմսերի մշտական թողարկող դառնալ սույն 
Համակարգին համապատասխան, ստոր� ներկայացված եղանակով:

Հիմք ընդունելով ԿՇՄԱ-ի Կանաչ պարտատոմսերի սկզբունքները, Ամերիաբանկի «Կանաչ 
պարտատոմսերի համակարգն» ավելի մանրամասնորեն կներկայացվի սույն փաստաթղթում.

• Դրամական միջոցների օգտագործում`– Ընդունելի կանաչ ակտիվների ցանկ, որը 
ներառում է համապատասխան բանկային պրոդուկտները` նախագծերի 
կատեգորիաների, ակտիվների տեսակների � առանձնահատկությունների տեսքով, 
ինչպես նա� ներկայացնում է յուրաքանչուր նախագծին վերաբերող 
հապապատասխանության չափանիշները

• Ծրագրերի գնահատման � ընտրության գործընթաց`– հիմնական գործընթաց, որը 
կիրառվում է Ընդունելի կանաչ ակտիվները սահմանելուն առնչվող որոշումների 
կայացման գործընթացը փաստաթղթավորելու � ապահովելու համար

• Դրամական միջոցների կառավարում`– համապատասխան ակտիվների 
կառավարման համար կիրառվող համակարգերի, քաղաքականությունների � 
գործընթացների փաստաթղթավորում � նույնականացում

• Հաշվետվությունների ներկայացում`- Կանաչ պարտատոմսերի վերաբերյալ 
տարեկան հաշվետվություն, որը բաղկացած է ինչպես միջոցների տեղաբաշխման, 
այնպես էլ ազդեցության գնահատման վերաբերյալ տվյալներից

• Արտաքին գնահատում`– արտաքին կողմի կարծիք` Ամերիաբանկի Կանաչ 
պարտատոմսերի համակարգի իրագործելիությունը ստուգելու նպատակով



Վերականգնվող
էներգետիկա

էներգաարդյունավետություն
� ռեսուրսարդյունավետություն
արդյունաբերության մեջ

ՏՏ լուծումներ

Թափոնների
կառավարում

Ջուր

էլեկտրաէներգիայի
փոխադրում, բաշխում
� պահեստավորում

էկոլոգիապես
մաքուր շենքեր

էկոլոգիապես մաքուր
տրանսպորտային
միջոցներ

Հողօգտագործում
� ջրային
կուլտուրաներ

2. Դրամական միջոցների օգտագործում
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Սույն Համակարգը միասնական մեթոդաբանություն է սահմանում կանաչ ֆինանսավորման 
բոլոր նախագծերի համար: Դա նշանակում է, որ հետագայում թողարկվող` կանաչ 
ֆինանսավորման յուրաքանչյուր գործիքի համար, ներառյալ, ի թիվ այլոց, ծրագրային 
պարտատոմսերը, արժեթղթավորված պարտատոմսերը, վարկերը (սինդիկացված, երկկողմ � 
այլն), սույն Համակարգին համապատասխան, կիրառվելու են վերոնշյալ հիմնական 
բաղադրիչները, իրականացվող կոնկրետ նախագծի հատուկ պահանջների հետ համատեղ:

Ամերիաբանկը գիտակցում է, որ կլիմայի փոփոխությունը կար�որ բնապահպանական, 
տնտեսական � սոցիալական ազդեցություն է գործում ինչպես երկրի, այնպես էլ միջազգային 
մակարդակներում: Բանկի կարծիքով, կլիմայի փոփոխությունն ինչպես ռիսկեր, այնպես էլ 
հնարավորություններ է ենթադրում, �, որպես ֆինանսական միջնորդ, Բանկը կարող է 
առաջատար դեր կատարել Հայաստանում կլիմայի փոփոխության հետ կապված խնդիրների 
լուծման գործում:

Կլիմայի փոփոխության հետ կապված ռիսկերը նվազեցնելու � երկրի տնտեսության համար 
նոր հնարավորություններ ստեղծելու նպատակով, Ամերիաբանկը ստանձնել է ցածր 
ածխածնային Կանաչ ակտիվների պորտֆել ձ�ավորելու կորպորատիվ պարտավորություն` 
հիմք ընդունելով իր ներքին «Շրջակա միջավայրի � սոցիալական ռիսկերի կառավարման 
քաղաքականության» գործող դրույթները:

Կանաչ ակտիվների պորտֆելն ընդգրկում է ցածր ածխածնային մեծաթիվ կատեգորիաներ 
(վերականգնվող էներգետիկա, էլեկտրաէներգիայի փոխադրում, բաշխում � 
պահեստավորում, էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտային միջոցներ, ջուր, էկոլոգիապես 
մաքուր շենքեր, հողօգտագործում � ջրային կուլտուրաներ, էներգաարդյունավետություն � 
ռեսուրսարդյունավետություն արդյունաբերության մեջ, թափոնների կառավարում, ՏՏ 
լուծումներ) Ամերիաբանկի տարբեր բիզնես սեգմենտներում:

Սույն Համակարգի շրջանակներում թողարկվող Կանաչ պարտատոմսերից գոյացած 
դրամական միջոցներն ուղղվելու են բացառապես «Ընդունելի կանաչ ակտիվների» 
ամբողջական կամ մասնակի ֆինանսավորմանը կամ վերաֆինանսավորմանը: Նման 
ակտիվներ են հանդիսանում համապատասխան բանկային պրոդուկտները (վարկեր �/կամ 
Ամերիաբանկի կողմից ըստ հաճախորդների տարբեր կատեգորիաների իրականացված 
ներդրումներ), որոնք ապահովում են բնապահպանական հստակ նվաճումներ � խթանում են 
անցումը դեպի ցածր ածխածնային, կլիմայադիմացկուն � էկոլոգիապես մաքուր 
տնտեսություն: Սույն Համակարգի շրջանակներում Ընդունելի կանաչ ակտիվներ են 
համարվում Ամերիաբանկի կանաչ ակտիվների պորտֆելում ներառված նախագծերի 
առարկա հանդիսացող ակտիվները, հետ�յալ կատեգորաներում.
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Ամերիաբանկի Կանաչ պարտատոմսերից գոյացած դրամական 
միջոցների � բիզնես սեգմենտների կառուցվածքը

Համապատասխան
համարվող
կատեգորիա

Վերականգնվող
էներգետիկա

Ար�ային Ֆոտովոլտային
կայաններ � ջրատաքացման
ար�ային համակարգեր

Քամի

Երկրաջերմային � ջերմային
պոմպեր

Կենսաէներգիա

Արտադրական օբյեկտներ,
որոնք ուղղված են
ամբողջությամբ ար�ային
էներգիայով  Ֆոտովոլտային
սարքավորումների (օր.
ֆոտովոլտայիկ բջիջներ �
բաղադրիչներ), հողմային
սարքավորումների (օր.
հողմային տուրբիններ) կամ
փոքր հիդրոսարքավորումների
(հիդրոտուրբիններ �
բաղադրիչներ)
արտադրությանը

Փոքր
հիդրոէլեկտրակայաններ

Առանձին գործող ար�ային Ֆոտովոլտային
կայաններ � ջրատաքացման ար�ային
համակարգեր 

Առանձին գործող հողմային էլեկտրակայաններ

Էլեկտրաէներգիայի � ջերմության
արտադրության երկրաջերմային կայաններ,
որոնց գծով ուղղակի արտանետումները
պակաս են 100գCO2/կՎտ/ժ-ից

Կենսավառելիքի արտադրության �
կենսազանգվածից ջերմային � էլեկտրական
էներգիայի արտադրության կայաններ, որոնք
կհանգեցնեն ՋԳ արտանետումների կրճատման
80%-ով` հանածո վառելիքի արտադրության
համեմատ � չեն գերազանցի 100գCO2/կՎտ/ժ
արտանետման շեմը

Գործող ար�ային Ֆոտովոլտայիկ կայանների,
ջրատաքացման ար�ային համակարգերի,
երկրաջերմային � ջերմային պոմպերի,
կենսավառելիքի արտադրման կայանների
վերազինում կամ հզորության բարձրացում

Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ` 20 ՄՎտ-ից
պակաս  դրվածքային հզորությամբ �,
ջրամբարների դեպքում, 4Վտ/մ 2 -ից բարձր
էներգիայի հոսքի խտությամբ

Վերականգնվող էներգիային առնչվող
բաղադրիչների արտադրական օբյեկտներն
ընդունելի են, եթե ամբողջությամբ ծառայում են
վերականգնվող էներգիայի բաղադրիչների
արտադրման նպատակին, կամ դրամական
միջոցները պետք է հատկացվեն
համամասնորեն. տարեկան շրջանառության
համապատասխան %-ը պետք է ապահովվի
վերականգնվող էներգիային առնչվող
բաղադրիչների շնորհիվ

Հիդրոէլեկրակայանների արտադրանքի
դեպքում պետք է կիրառելի լինի փոքր
հիդրոէլեկտրակայանների համար (20
ՄՎտ-ից պակաս հզորությամբ)

Ակտիվի տեսակը �
առանձնահատկությունները

Համապատասխանության
չափանիշներ

Ստորադաս վարկերի համապատասխանության չափանիշները գնահատելու համար 
Ամերիաբանկը գործադրելու է իր մասնագիտական գիտելիքները, ողջամտությունը � կայուն 
զարգացման ոլորտում ունեցած փորձը: Ընդունելի կանաչ ակտիվները պետք է գնտվեն 
Հայաստանում � համապատասխանեն ներքոշարադրյալ աղյուսակով սահմանված 
չափանիշներին (Համապատասխանության չափանիշներ):

Ամերիաբանկի կանաչ ակտիվների պորտֆելի համար սահմանված 
համապատասխանության չափանիշներt
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Համապատասխան
համարվող
կատեգորիա

Էլեկտրաէներգիայի
փոխադրում,
բաշխում �
պահեստավորում

Վերականգնվող էներգիայի
աղբյուրները ներառելու
համար անհրաժեշտ
ենթակառուցվածք

Էլեկտրաէներգիայի
փոխադրման � բաշխման
ենթակառուցվածքի
արդյունավետության
բարձրացում

Խելացի (սմարթ) էներգացանց
� խելացի չափում

Պահեստավորման ակտիվներ

Էլեկտրաէներգիայի փոխադրման �բաշխման
ենթակառուցվածք` վերականգնվող էներգիայի
աղբյուրները միացնելու համար

Էլեկտրաէներգետիկ ենթակառուցվածք, որը
կապահովի էլեկտրական տրանսպորտային
միջոցների լիցքավորումը

Էներգացանցի վերազինում, որը կհանգեցնի
արդյունավետության բարձրացման 20%-ով`
էլեկտրաէներգիայի կորուստների կրճատման,
ՋԳ արտանետումների կրճատման շնորհիվ

Եթե էներգացանցում վերականգնվող
աղբյուրներից ստացվող էլեկտրաէներգիան
90%-ից պակաս է, սակայն ակնկալվում է դրա
մասնաբաժնի ավելացում, ապա
էներգացանցի կառուցմանը/սպասարկմանն
ուղղվող միջոցների որպես կանաչ
դասակարգումը պետք է իրականացվի
համամասնորեն

Էլեկտրաէներգիայի պահեստավորման
օբյեկտներ, որոնք լիցքավորվելու են
վերականգնվող էներգիայով

Էկոլոգիապես
մաքուր
տրանսպորտ

Անձնական օգտագործման 
մարդատար տրանսպորտ

Հասարակական մարդատար
տրանսպորտ

Խաչաձ� ենթակառուցվածքային
նախաձեռնություններ

էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների
բոլոր տեսակները

Մարդատար հիբրիդային տրանսպորտային
միջոցներ, որոնց CO2 արտանետումների
շեմն է <75գCO2/կմ.

• HEV (հիբրիդային էլեկտրական
  տրանսպորտային միջոցներ)
• PHEV (խրոցակի հիբրիդային էլեկտրական
  տրանսպորտային միջոցներ)

Ուղ�որատար նոր ավտոբուսներ, որոնք
կփոխարինեն հին ավտոբուսները.

• Եվրո I-ից, II-ից, III-ից, IV-ից Եվրո V-ի, VI-ի
  կամ ավելի բարձր ստանդարտի
  ավտոբուսներ
• Եվրո V-ից Եվրո VI ի կամ ավելի բարձր
  ստանդարտի ավտոբուսներ

Տրանսպորտային ոլորտում
ենթակառուցվածքային լուծումը կհանգեցնի
արդյունավետության բարձրացման 20%-ով
(վառելիքի սպառման ծավալների �/կամ
համապատասխան ՋԳ կամ մասնիկավոր
նյութերի արտանետումների կրճատում)

Ակտիվի տեսակը �
առանձնահատկությունները

Համապատասխանության
չափանիշներ
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Համապատասխան
համարվող
կատեգորիա

Ջուր Ջրի բաշխում �
պահեստավորում

Ջրհեղեղից պաշտպանվելու
միջոցներ

Բնական ռեսուրսների վրա
հիմնված լուծումներ

Ենթակառուցվածք

գյուղատնտեսության համար.
ոռոգում

Ջրի մաքրման համար
նախատեսված
արտադրանք

Ջրի բաշխման ենթակառուցվածքի
վերազինում, որը կհանգեցնի
արդյունավետության բարձրացման
20%-ով` կորուստների կրճատման,
էներգաարդյունավետության 
բարձրացման, ՋԳ արտանետումների
կրճատման շնորհիվ

Ձգողականության վրա հիմնված
ենթակառուցվածքային լուծումների
իրագործում, ջրային պաշարների
վերականգնում, անձր�աջրերի հավաքում,
ստորերկրյա ջրային պաշարների
վերականգնման համակարգեր

Ջրի մաքրման սարքավորումների
կառուցում կամ վերազինում, ինչը կհանգեցնի
մաքրված ջրի 100% վերականգնման, 20%-ով
արդյունավետության բարձրացման կամ ՋԳ
արտանետումների կրճատման

Ջրօգտագործման տեսանկյունից
արդյունավետ կամ WaterSense վկայական
ունեցող համապատասխան
ծորակների տեղադրում

Էկոլոգիապես
մաքուր
շենքեր

Բնակելի շենքեր

Առ�տրային
նշանակության շենքեր

Մարդածին միջավայր

Քաղաքաշինություն

Առկա բնակելի � առ�տրային նշանակության
շենքերի վերազինում, որը կհանգեցնի
արդյունավետության բարձրացման � ՋԳ
արտանետումների կրճատման 20%-ով
(էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր սպառում.
ջեռուցում, լուսավորություն, օդորակում � այլն)

Բնակելի � առ�տրային նշանակության
նոր շենքերի կառուցում` ձեռք բերելով
էկոլոգիապես մաքուր շինարարության
նորմերին համապատասխանության 
վկայական (LEED (Առաջնորդություն
էներգետիկայի � շրջակա միջավայրի
նախագծման ոլորտում)) Ոսկե կամ Պլատինե
մակարդակ, ՄՖԿ «EDGE» հավաստագիր),
շինարարության ավարտից հետո ստուգում
անցնելու պայմանով

Բնակելի � առ�տրային նշանակության
ջերմային պոմպերի տեղադրում

Ենթակառուցվածքային լուծումներ,
որոնք կհանգեցնեն 20%-ով
էներգաարդյունավետության բարձրացման
կամ ՋԳ արտանետումների կրճատման –
էներգաարդյունավետ � ցածր ածխածնային
լուծումներ բնակելի տարածքների համար.

Ակտիվի տեսակը �
առանձնահատկությունները

Համապատասխանության
չափանիշներ



Համապատասխան
համարվող
կատեգորիա

փողոցների լուսավորություն, ջերմային
էներգիայի վերափոխման կենտրոնական
ենթակայաններ (թաղամասային ջեռուցման
համակարգ), խելացի («սմարթ») տուն

էներգաարդյունավետ սարքեր/
սարքավորումներ.

• Հին սարքերի փոխարինում (10 տարի
  առաջ արտադրված սառնարաններ,
  հովացուցիչներ � սառցարաններ, 7 տարի
  առաջ արտադրված հեռուստացույցներ �
  մոնիտորներ) նոր` արդյունավետության A
  դասի մոդելներով (օր. ԵՄ էներգետիկ
  պիտակի առկայությամբ)

• Անցում ավանդական գազօջախներից �
  վառարաններից դեպի ինդուկցիոն
  տեխնոլոգիա

Հողօգտագործում
� ջրային
կուլտուրաներ

Գյուղատնտեսություն

Անտառատնտեսություն
� փայտանյութի
արտադրություն

Հող

Ձկնաբուծություն

Ենթակառուցվածք

Էկոլոգիապես մաքուր` գյուղատնտեսական
(բացառությամբ անասնապահական),
անտառատնտեսական � ձկնաբուծական
նախաձեռնությունների ֆինանսավորում

Ընդունելի հավաստագրերի ցանկ.
Գյուղատնտեսություն.
• Bonsucro
• ISCC PLUS (սննդամթերք, կեր, կենդանական
  ծագման արտադրանք, էներգիա,
  կենսավառելիք` ԵՄ տարածքից դուրս)
• ISCC EU (կենսավառելիք միայն ԵՄ
  տարածքում)
• Rainforest Alliance Standard
• Roundtable on Responsible Soy (RTRS)
• Roundtable on Sustainable Biomass (RSB)
• EU Organic
Անտառատնտեսություն
• Forest Stewardship Council (FSC)
• Program for the Endorsement of Forest
  Certification (PEFC)
Ձկնաբուծություն
• Marine Stewardship Council (MSC)
• Aquaculture Stewardship Council (ASC)

Հողօգտագործման նախագծեր, որոնք
կհանգեցնեն ՋԳ արտանետումների
կրճատման 20%-ով (այդ թվում` օրգանական
պարարտանյութերի օգտագործում
ազոտական պարարտանյութերի փոխարեն,
անվար ցանքի համակարգեր)

Ակտիվի տեսակը �
առանձնահատկությունները

Համապատասխանության
չափանիշներ
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Համապատասխան
համարվող
կատեգորիա

Թափոնների
կառավարում

Նյութերի վերօգտագործում

Նյութերի վերամշակում

Թափոններից էներգիա
արտադրող կայաններ

Կոշտ թափոնների
կուտակման վայրերում
գոյացող գազի
օգտագործում

Թափոնների կառավարման նախագծեր,
որոնք հանդիսանալու են հաճախորդի
հիմնական գործունեությունը � էապես
բարելավելու են թափոնների կառավարման
� վերամշակման քաղաքային/համայնքային
պայմանները

Նյութերի հավաքման, տեսակավորման,
վերականգնման, վերաօգտագործման
կամ վերամշակման սարքավորումներ

Թափոնների կառավարման նախագծեր,
որոնք իրագործվելու են լավագույն
տեխնոլոգիաների � տեխնիկական
սարքավորումների կիրառմամբ

Կոշտ թափոնների կուտակման վայրերում
գոյացող գազի օգտագործում (նախագծեր`
ուղղված առկա, փակ աղբավայրերում գազի
կլանման ծավալների մեծացմանը, առնված
75% գազի կլանում էլեկտրաէներգիայի
արտադրության նպատակով),
կենսազանգվածի անաէրոբիկ մշակում,
թափոնների վերամշակում

Թափոններից էներգիա արտադրող
կայաններ (վերամշակվող բաղադրիչները
պետք է առանձնացվեն նախքան այրումը)

ՏՏ լուծումներ Կապի � հաղորդակցման
տեխնոլոգիաներ �
ծրագրակազմ

Տվյալների կենտրոններ/
հանգույցներ

Նախագծեր, որոնք, ուղղակիորեն կամ
անուղղակիորեն, հանգեցնելու են
էներգաարդյունավետության բարձրացման
կամ ՋԳ արտանետումների
կրճատման 20%-ով

Էներգա-
արդյունավետություն
� ռեսուրս-
արդյունավետություն
արդյունաբերության
մեջ

Առաջնային
էներգաարդյունավետություն
� ռեսուրսարդյունավետություն

ՋԳ արտանետումների
կրճատում մատակարարման
շղթայում

էներգաարդյունավետության �
ռեսուրսարդյունավետության բարձրացմանն
ուղղված նախաձեռնությունների
իրականացում, ինչը կապահովի.

• Արդյունաբերական նշանակության ջերմային
  պոմպերի տեղադրում, որոնցում կիրառվում են
  կլանման տեխնոլոգիաներ
• Վերամշակված պլաստիկի օգտագործում`
  անցում կատարելով բնական հումքից
  դեպիվերամշակված նյութեր

Առնվազն 20% էներգաարդյունավետություն
ապահովող տեխնոլոգիաների
ֆինանսավորում (բացառությամբ
հանածո վառելիքով աշխատող
տեխնոլոգիաների)

Ակտիվի տեսակը �
առանձնահատկությունները

Համապատասխանության
չափանիշներ
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Համապատասխան
համարվող
կատեգորիա

Տվյալների շտեմարանների`
էլեկտրաէներգիայի օգտագործման
արդյունավետությունը պետք է լինի
1.5-ից պակաս

Ենթակառուցվածքային �
ծրագրային լուծումներ
էներգասնուցման
հեռակառավարման համար

Ակտիվի տեսակը �
առանձնահատկությունները

Համապատասխանության
չափանիշներ

Ամերիաբանկի Կանաչ
պարտատոմսերից գոյացած
դրամական միջոցների
կանխատեսվող բաշխում

50%
Վերականգնվող
էներգետիկա

15%
Էներգաարդյունավետություն �

ռեսուրսարդյունավետություն
արդյունաբերության մեջ

10%
Այլ կատեգորիաներ

15%
Էկոլոգիապես

մաքուր շենքեր

10%
Էկոլոգիապես

մաքուր տրանսպորտ

Ամերիաբանկն ակնկալում է, որ Կանաչ պարտատոմսերի սույն համակարգի շրջանակներում 
թողարկվող կանաչ պարտատոմսերից գոյացած ընդհանուր դրամական միջոցների 50%-ն 
ուղղվելու է վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտի նախաձեռնությունների 
ֆինանսավորմանը: Ստոր� ներկայացված է բաժնետոմսերի բաշխման մանրամասն 
գնահատումն ըստ յուրաքանչյուր` համապատասխան համարվող կատեգորիայի:

Կանաչ պարտատոմսերի թողարկման իմաստով, Ամերիաբանկի` կանաչ պարտատոմսերի 
դասակարգման համակարգի բացառումները բաղկացած են հետ�յալ կատեգորիաներից.

• Համակցված` վերականգնվող � հանածո վառելանյութից էներգիայի արտադրության    
  կայաններ (օր. ար�ային Ֆոտովոլտայիկ, դիզելային կամ բնական գազով աշխատող 
  շարժիչներ)
• Խոշոր հիդրոէլեկտրակայաններ (ավելի քան 20 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ �, 
  ջրամբարների դեպքում, 4Վտ/մ2-ից պակաս էներգիայի հոսքի խտությամբ)
• Բնական գազով աշխատող` էներգիայի արտադրության կայաններ. տարբեր չափերի 
  գազային տուրբիններ, ջերմային � էլեկտրական էներգիայի արտադրության համակցված  
  կայաններ (ՋԷՀԱ)
• Միջուկային էներգիայի արտադրության կայաններ, միջուկային թափոնների վերամշակման 
  � թափոնների հեռացման նախագծեր
• Հողօգտագործման այնպիսի նախագծեր, որոնց շրջանակում իրականացվող առ�տրային 
  նշանակության գյուղատնտեսական գործառնությունները չունեն սերտիֆիկացում:
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3. Ծրագրերի գնահատման �
    ընտրության գործընթաց
Ծրագրերի գնահատման � ընտրության գործընթացը երաշխավորում է Կանաչ 
պարտատոմսերից ստացված դրամական միջոցների օգտագործումը սույն Համակարգի 2-րդ 
բաժնով սահմանված չափանիշներին համապատասխան: Ամերիաբանկը պահանջում է 
վարկերի համապատասխանություն ազգային � միջազգային սոցիալական � 
բնապահպանական չափանիշներին, ինչպես նա� օրենքներին � կանոնակարգերին: Ինչպես 
� Ամերիաբանկի կողմից իրականացվող վարկավորման բոլոր մյուս տեսակների դեպքում, 
բոլոր պոտենցիալ Կանաչ ակտիվների հանդեպ կիրառվում է Բանկի վարկավորման 
ստանդարտ գործընթացը` հաստատման տեսանկյունից: Այնուամենայնիվ, Կանաչ 
վարկավորման շրջանակներում տրամադրվող յուրաքանչյուր վարկ, ինչպես � Ամերիաբանկի 
կողմից տրամադրվող ցանկացած այլ վարկ, ենթարկվում է այդ տեսակի վարկերի նկատմամբ 
կիրառվող առանձնահատուկ անդերրայթինգի, Ամերիաբանկի «Շրջակա միջավայրի � 
սոցիալական ռիսկերի կառավարման քաղաքականությանը» համապատասխան:

Բանկի` ծրագրերի գնահատման � ընտրության գործընթացի շրջանակներում կիրառվելու են 
երեք մոտեցումներ (մեթոդներ).

Ընտրություն պրոդուկտի հիման վրա. Սույն մոտեցման ներքո Բանկը սահմանելու է որոշակի
պրոդուկտներ, որոնք պետք է համապատասխանեն Բանկի Կանաչ ակտիվների պորտֆելի 
համար սահմանված չափանիշներին: Տվյալ մոտեցման կիրառմամբ տրամադրվող 
յուրաքանչյուր վարկ/ակտիվ ավտոմատ կերպով դասակարգվելու է որպես կանաչ ակտիվ, 
ըստ պրոդուկտի սահմանման: Կանաչ պրոդուկտները պետք է դիտարկվեն � գնահատվեն 
Բնապահպանական � սոցիալական ռիսկերի կառավարման բաժնի կողմից, դրանց 
գործարկման կամ փոփոխման ընթացքում` Բանկի Կանաչ ակտիվների պորտֆելի համար 
սահմանված չափանիշներին համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով:

Ընտրություն ստանդարտ չափանիշների հիման վրա. Սույն մոտեցման ներքո Կանաչ 
ակտիվների պորտֆելում ընդգրկվելու համար յուրաքանչյուր Ընդունելի կանաչ ակտիվ պետք 
է համապատասխանի Բանկի կանաչ ակտիվների պորտֆելի համար սահմանված 
ստանդարտ չափանիշներին: Սույն մոտեցումն, ըստ էության, հարցաթերթի վրա հիմնված 
դասակարգում է, որը կիրառվելու է ֆիզիկական անձանց տրամադրվող բոլոր ընդունելի 
ակտիվների դեպքում, բացառությամբ պրոդուկտի հիման վրա մոտեցման կիրառմամբ 
ընտրված ակտիվների, ինչպես նա� իրավաբանական անձանց տրամադրվող այն 
ակտիվների դեպքում, որոնք չեն գերազանցի 100 միլիոն ՀՀ դրամի շեմը: Բնապահպանական 
� սոցիալական ռիսկերի կառավարման բաժինը պատասխանատու է գնահատման 
նպատակով կիրառվող հարցաթերթի մշակման � վերանայման, ինչպես նա� վարկավորման 
գործընթացում ներգրավված աշխատակազմին ուղղորդելու � խորհրդատվություն 
տրամադրելու համար: Այդ չափանիշները կիրառվելու են վարկավորման գործընթացում 
ներգրավված աշխատակիցների կողմից, առանց Բնապահպանական � սոցիալական 
ռիսկերի կառավարման բաժնի լրացուցիչ ներգրավման:

Ընտրություն գնահատման հիման վրա. Սույն մոտեցման ներքո յուրաքանչյուր Ընդունելի 
կանաչ ակտիվ պետք է դիտարկվի � գնահատվի Բանկի Բնապահպանական � սոցիալական 
ռիսկերի կառավարման բաժնի կայուն զարգացման ոլորտի փորձագետների կողմից` Կանաչ 
ակտիվների պորտֆելի համար սահմանված չափանիշներին դրանց 
համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով: Ընտրության այս մոտեցումը կիրառվում 
է իրավաբանական անձանց տրամադրվող այն Ընդունելի կանաչ ակտիվների դեպքում, 
որոնց ֆինանսավորման գումարը գերազանցում է 100 միլիոն ՀՀ դրամի շեմը:

Վերոնշյալ բացառվող դասերից բացի, որոնք սահմանվում են Սմերիաբանկի Կանաչ 
պարտատոմսերի համար, գործում է նա� գործունեության տեսակների առանձին ցանկ, որոնք 
Ամերիաբանկի կողմից չեն ֆինանսավորվում ՄՖՀ-ների հետ կնքված պայմանագրերի 
շրջանակներում (ցանկը ներկայացված է սույն Համակարգի Հավելված 1-ում):
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3

Ամերիաբանկի կողմից իրականացվող` Ծրագրերի գնահատման � ընտրության 
գործընթացում հաշվի են առնվում հետ�յալ նպատակները.

• Կանաչ ակտիվների պորտֆելում ընդգրկվելու համար յուրաքանչյուր Ընդունելի կանաչ 
  ակտիվ պետք է համապատասխանի Ամերիաբանկի Կանաչ ակտիվների պորտֆելի համար  
  սահմանված չափանիշներին

• Ընդունելի կանաչ ակտիվները պետք է դիտարկվեն � գնահատվեն` Ամերիաբանկի «Շրջակա 
  միջավայրի � սոցիալական ռիսկերի կառավարման քաղաքականության» � «Շրջակա 
  միջավայրի � սոցիալական ռիսկերի ռեյթինգավորման մեթոդական ցուցման» դրույթներին 
  դրանց համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով:

Ծրագրերի գնահատման � ընտրության
գործընթացի նկարագիր.

Գնահատում ստանդարտ չափանիշների հիման վրա

Ֆինանսավորման
հայտի նախաձեռնում
Համապատասխան բիզնես
ստորաբաժանման կողմից
ներկայացված ֆինանսավորման
նախագիծը գնահատվում է, հիմք
ընդունելով պրոդուկտների
համապատասխան տեսակի
գծով սահմանված`
Ամերիաբանկի ստանդարտ
չափանիշները

Վարկային ռիսկի գնահատում
Վարկային ռիսկի գնահատման տեսանկյունից
Վարկառուի հայտը բավարարելու
հնարավորության հաստատում

Հայտի
հաստատում
Գործընթացի հաստատում,
կայուն զարգացման ոլորտի
փորձագետների կողմից
ֆինանսավորման մնացած
մասի գնահատում
սահմանված չափանիշներին
համապատասխանության
տեսանկյունից, ընդունելի
ֆինանսավորման նշագրում
որպես Կանաչ
պարտատոմսերի ակտիվներ

Տեխնոլոգիաների հաստատում
Ներկայացված տեխնոլոգիաների` ստանդարտ
չափանիշներին համապատասխանության
հաստատում

Ընդունելի տեխնոլոգիաների,
նյութերի � սարքավորումների
ցանկի գնահատում
Բնապահպանական �
սոցիալական ռիսկերի
կառավարման բաժնի կողմից

Ստանդարտ
չափանիշների
պահպանում

1
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4. Դրամական միջոցների կառավարում
Բոլոր Ընդունելի կանաչ ակտիվները պետք է գրանցվեն Ամերիաբանկի կողմից ստեղծված 
Կանաչ պարտատոմսերի ռեգիստրում: Կանաչ պարտատոմսերից գոյացած զուտ դրամական 
միջոցների հատկացումներն Ընդունելի կանաչ ակտիվների ֆինանսավորման համար պետք է
գրանցվեն Կանաչ պարտատոմսերի ռեգիստրի միջոցով: Սույն ԿՊՀ-ի համաձայն, 
Ամերիաբանկը ձգտելու է ապահովել կանաչ ակտիվներին ուղղված հատկացումների 
այնպիսի մակարդակ, որը հավասար կլինի իր չմարված կանաչ պարտատոմսերից ստացված 
զուտ դրամական միջոցների չափին կամ կգերազանցի այն:

Ամերիաբանկը ձգտելու է տեղաբաշխել որոշակի Կանաչ պարտատոմսերից գոյացած 
դրամական միջոցները թողարկման պահին: Այնուամենայնիվ, հնարավոր է, որ Կանաչ 
ակտիվների պորտֆելի կազմի փոփոխության կամ Կանաչ պարտատոմսերի լրացուցիչ 
թողարկման արդյունքում լինեն ժամանակահատվածներ, երբ Կանաչ ակտիվների 
պորտֆելում ձ�ավորված որոշակի գումար դեռ հատկացված չլինի ռեգիստրին՝ Կանաչ 
պարտատոմսերի ամբողջ միջոցները ծածկելու համար: Նման իրավիճակ ստեղծվելու 
դեպքում կիրառվելու են Ամերիաբանկի իրացվելիության կառավարման քաղաքականությամբ 
սահմանված դրույթները:

Ամերիաբանկի կողմից թողարկված Կանաչ պարտատոմսերից գոյացած զուտ դրամական 
միջոցներին հավասար գումարը մուտքագրվելու է ֆինանսավորման ընդհանուր հաշիվներից 
� առանձնացվելու է Կանաչ պարտատոմսերի ռեգիստրում հետագա հատկացումների համար,
սույն Համակարգին համապատասխան:

Քանի դեռ Պարտատոմսը մարված չէ, գրանցվող զուտ դրամական միջոցների մնացորդը 
նվազեցվելու է Կանաչ ակտիվների պորտֆելին հատկացված գումարների չափով: Մինչ 
հատկացումները, չտեղաբաշխված դրամական միջոցները.
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Գնահատում «Ընտրություն գնահատման հիման վրա» մոտեցման կիրառմամբ

1

1 2a 3

2b

3

Ֆինանսավորման
հայտի նախաձեռնում
Համապատասխան բիզնես
ստորաբաժանման կողմից
ներկայացված
ֆինանսավորման նախագիծը
գնահատվում է, հիմք ընդունելով
պրոդուկտների
համապատասխան տեսակի
գծով սահմանված`
Ամերիաբանկի ստանդարտ
չափանիշները � առաջարկվում է
ընտրության համապատասխան
բիզնես ստորաբաժանումների
կողմից

Վարկային ռիսկի գնահատում
Վարկային ռիսկի գնահատման տեսանկյունից
Վարկառուի հայտը բավարարելու հնարավորության
հաստատում

Հայտի
հաստատում
Գործընթացի հաստատում,
կայուն զարգացման ոլորտի
փորձագետների կողմից
ֆինանսավորման մնացած
մասի գնահատում սահմանված
չափանիշներին
համապատասխանության
տեսանկյունից, ընդունելի
ֆինանսավորման նշագրում
որպես Կանաչ պարտատոմսերի
ակտիվներ

«Կանաչ» չափանիշների սահմանում
Նախագծի կատեգորիայի �
համապատասխանության չափանիշների
հաստատում կամ ֆինանսավորման հայտի (կամ
հաճախորդի) հեռացում, եթե վերջինս չի կարող
որակվել որպես Կանաչ պարտատոմսերի ակտիվ

Բնապահպանական � սոցիալական
ռիսկերի գնահատում
Բնապահպանական � սոցիալական ռիսկերի
գնահատում, նախագծի գնահատում
բնապահպանական � սոցիալական ռիսկերի
տեսանկյունից կամ ֆինանսավորման հայտի հեռացում,
եթե վերջինս չի համապատասխանում Ամերիաբանկի
«Շրջակա միջավայրի � սոցիալական ռիսկերի
կառավարման քաղաքականությամբ» � «Շրջակա
միջավայրի � սոցիալական ռիսկերի ռեյթինգավորման
մեթոդական ցուցմամբ» սահմանված պահանջներին

1 2ա
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5. Հաշվետվություններ

5.1 Հաշվետվություն տեղաբաշխման վերաբերյալ

Ամերիաբանկը պետք է կազմի � իր ինտերնետային կայքում հրապարակի «Կանաչ 
պարտատոմսերի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը»: Այդ հաշվետվությունը պետք է 
ներկայացվի տարեկան կտրվածքով, ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում: «Կանաչ 
պարտատոմսերի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը» պետք է բաղկացած լինի ինչպես 
միջոցների տեղաբաշխման, այնպես էլ ազդեցության գնահատման վերաբերյալ բաժիններից, 
ինչպես ներկայացված է ստոր�:

«Կանաչ պարտատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվության» մեջ պետք է ներկայացվի 
համապատասխան պրոդուկտների դասերում առկա ակտիվների ընդհանուր գումարը (Կանաչ 
ակտիվների պորտֆել) � Կանաչ պարտատոմսերի թողարկման արդյունքում գոյացած � 
չտեղաբաշխված միջոցների ընդհանուր գումարը: Բացի այդ, պետք է ներկայացվի նա� 
ներդրումների ազդեցությանը վերաբերող տեղեկատվություն:

Կանաչ պարտատոմսերի վերաբերյալ հաշվետվություն կազմելու նպատակով օգտագործվելու 
են ներքոնշյալ տվյալները:

Ամերիաբանկը պետք է ներկայացնի տեղեկատվություն իր Կանաչ պարտատոմսերի 
պորտֆելի զուտ հասույթի տեղաբաշխման մասին: Տեղեկատվությունը պետք է պարունակի 
առնվազն հետ�յալ տվյալները.

1. Կանաչ պարտատոմսերի բաշխված հասույթն ըստ Համապատասխան համարվող 
   յուրաքանչյուր կատեգորիայի,
2. Հաշվետու ժամանակաշրջանում կանաչ պարտատոմսերի գծով արված ամբողջ  
   տեղաբաշխումները, այդ թվում` դասակարգված ըստ նոր � վերաֆինանսավորված 
   ակտիվների,
3. Ընդունելի կանաչ ակտիվների աշխարհագրական բաշխումը,
4. Չբաշխված հասույթի մնացորդը �
5. Հնարավորության դեպքում, ֆինանսավորման մեջ Կանաչ պարտատոմսերի հաշվին 
    հատկացված բաժինը, եթե որոշակի նախագծի ֆինանսավորման համար ավելի խոշոր 
   միջոցներ են պահանջվում, քան Կանաչ պարտատոմսերից ստացված � տեղաբաշխված 
   հասույթը:
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• Պահվելու են ժամանակավոր ներդրումային գործիքներում, այն է` դրամական միջոցներում 
  կամ դրանց համարժեք գործիքներում` Ակտիվների � պարտավորությունների կառավարման 
  գործառույթի ներքո,

• Պահվելու են այնպիսի ժամանակավոր ներդրումային գործիքներում, որոնք չեն ներառում 
  ջերմոցային գազերի ինտենսիվ արտանետում ենթադրող նախագծեր, քանի որ դա 
  հակասում  է ցածր ածխածնային � կլիմայադիմացկուն տնտեսություն ունենալու նպատակին:

Թողարկված Կանաչ պարտատոմսերից գոյացած դրամական միջոցների օգտագործման 
ընթացքը պետք է հնարավոր լինի ստուգել Ամերիաբանկի ներքին տեղեկատվական 
համակարգերի միջոցով: Ամերիաբանկի յուրաքանչյուր Կանաչ պարտատոմս գրանցելու 
նպատակով յուրաքանչյուր Կանաչ պարտատոմսի համար կստեղծվի հատուկ սահմանված 
դիրք: Ամերիաբանկի ձ�ավորած ռեգիստրում գրանցվելու է տրամադրված յուրաքանչյուր 
վարկի նույնականացման համարը, որը նշագրվելու է որպես Կանաչ պարտատոմից գոյացած 
դրամական միջոցների օգտագործման եզակի դիրքի նույնացուցիչ:



5.2 Հաշվետվություն ազդեցության վերաբերյալ
Ազդեցության մասին հաշվետվությունում Ամերիաբանկը պետք է ներկայացնի հետ�յալ 
տեղեկատվությունը.

1. Ընդունելի կանաչ ակտիվների որակական նկարագիրն ըստ նախագծերի յուրաքանչյուր 
   կատեգորիայի,
2. Ընդունելի կանաչ ակտիվների դասակարգումն ըստ պրոդուկտների բնույթի (վարկեր �/կամ 
   Ամերիաբանկի կողմից արված ներդրումներ հաճախորդների տարբեր կատեգորիաների 
   համար),

3. Հնարավոր էական ազդեցության ցուցիչները (ներկայացված են ներքոշարադրյալ
    աղյուսակում) ըստ համապատասխան համարվող յուրաքանչյուր կատեգորիայի,
4. Տեղեկատվություն Ընդունելի կանաչ ակտիվների ազդեցությունը գնահատելու համար 
    կիրառված մեթոդաբանական ենթադրությունների վերաբերյալ,
5. Կանաչ պարտատոմսերի համակարգի զարգացման արդյունքների ցուցանիշներ. 
  Ամերիաբանկի Կանաչ պարտատոմսերի ծրագրի իրագործման արդյունքում առաջացած 
  բնապահպանական � սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների ցանկը:

Միջոցների օգտագործմանը, ներդրումների ազդեցությանը, վարկառուներին � 
ֆինանսավորվող ծրագրերին վերաբերող տեղեկատվության հրապարակման հանդեպ 
կիրառվում են Ամերիաբանկի ստանձնած` գաղտնիության ապահովման 
պարտականությունները, համապատասխան գործող օրենքների � կանոնակարգերի 
պահանջները: Բացի այդ, բնականաբար, տեղեկատվության հրապարակումը կախված է 
տվյալների առկայությունից:
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Համա-
պատասխան
համարվող
կատեգորիա

Ակտիվի տեսակը
� առանձնա-
հատկությունները

Հաշվետվության
ցուցանիշներ ըստ
նախագծի

Հաշվետվության
ցուցանիշներ ըստ
կատեգորիայի

Ամերիաբանկի` ազդեցության վերաբերյալ հաշվետվության չափանիշներ

Վերականգնվող
էներգետիկա

Ար�ային Ֆոտովոլտային
կայաններ �
ջրատաքացման ար�ային
համակարգեր

Քամի

Երկրաջերմային �
ջերմային պոմպեր

Կենսաէներգիա

Փոքր
հիդրոէլեկտրակայաններ

• Դրվածքային հզորություն,
  կՎտ կամ ՄՎտ
• Էլեկտրական կամ ջերմային
  էներգիայի տարեկան
  արտադրություն, կՎտ/ժ կամ
  ՄՎտ/ժ �/կամ ՄՋ
• Ար�ային Ֆոտովոլտային կայանի
  արտադրողականության
  գործակից (ԱԳ), % (միայն
  առ�տրային նշանակության
  միջին � խոշոր ՖՎ կայաններ`
  օդեր�ութաբանական
  կայանով ապահովված)
• Հանածո վառելանյութի սպառման
  փոխարինում (միայն ար�ային
  էներգիայով գործող
  ջերմակայանների համար),
  օր. բնական գազ` մ 3 -ով
• Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների
  հզորության գործակից (ՀԳ), %
• ՋԳ արտանետումների կրճատված
  ծավալը. տոննա CO2 -համարժեք

• Տարեկան արտադրություն,
• ՄՎտ/ժ
• Հանածո վառելանյութի
  սպառման փոխարինում
  (միայն ար�ային էներգիայով
  գործող ջերմակայանների
  համար), բնական գազ`
  մ 3 -ով
• ՋԳ արտանետումների
  կրճատված ծավալը.
  տոննա CO2 -համարժեք
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Համա-
պատասխան
համարվող
կատեգորիա

Ակտիվի տեսակը
� առանձնա-
հատկությունները

Հաշվետվության
ցուցանիշներ ըստ
նախագծի

Հաշվետվության
ցուցանիշներ ըստ
կատեգորիայի

Վերականգնվող
էներգետիկա

Արտադրական օբյեկտներ,
որոնք ուղղված են
ամբողջությամբ ար�ային
էներգիայով
Ֆոտովոլտային
սարքավորումների (օր.
ֆոտովոլտայիկ բջիջներ
� բաղադրիչներ) կամ փոքր
հիդրոսարքավորումների
(օր. հիդրոտուրբիններ �
բաղադրիչներ)
արտադրությանը

• Տարեկան արտադրություն
  ըստ տեսակի
• Արտադրության տեխնոլոգիական
  արդյունավետության չափանիշներ
  (ընդհանուր արդյունավետություն,
  %, կորստի մակարդակ, %,
  արդյունավե-տության
  հատուկ ցուցիչ)
• ՋԳ արտանետումների կրճատում,
  որը հնարավոր է ապահովել
  արտադրանքի միջոցով (3-րդ
  խմբի անուղղակի
  արտանետումներ), տոննա
  CO 2 -համարժեք

• Տարեկան արտադրություն,
• ՄՎտ/ժ
• Հանածո վառելանյութի
  սպառման փոխարինում
  (միայն ար�ային էներգիայով
  գործող ջերմակայանների
  համար), բնական գազ`
  մ 3 -ով
• ՋԳ արտանետումների
  կրճատված ծավալը.
  տոննա CO2 -համարժեք

Էկոլոգիապես
մաքուր
տրանսպորտ

Անձնական 

օգտագործման 

մարդատար
tտրանսպորտ

Հասարակական
մարդատար
տրանսպորտ

Խաչաձ�
ենթակառուցվածքային
նախաձեռնություններ

• Տրանսպորտային միջոցների
  քանակ � տեսակ, շարժիչի
  հզորություն, կՎտ
• Էներգիայի համակցված
  (մայրուղու վրա � քաղաքում)
  սպառում, կՎտ/ժ/100 կմ
• Հանածո վառելանյութի սպառման
  փոխարինում, վառելիքի կամ
  բենզինի քանակ` լիտրերով
• Տվյալներ տրանսպորտային
  միջոցի արտանետումների
  վերաբերյալ ազոտի օքսիդներ,
  գ/կմ, մասնիկավոր նյութեր, գ/կմ
  (միայն հասարակական
  մարդատար տրանսպորտի
  դեպքում)
• ՋԳ արտանետումների կրճատված
  ծավալը. տոննա CO 2 -համարժեք
• Այլ մթնորոտային
  արտանետումների կրճատված
  ծավալը (ազոտի օքսիդներ,
  մասնիկավոր նյութեր) (միայն
  հասարակական մարդատար
  տրանսպորտի դեպքում)
• Հիմնական լուծման
  արդյունավետության ցուցիչ, օր.
  գCO 2 /ուղ-կմ (ուղ�որակիլոմետր)
• Հանածո վառելանյութի սպառման
  կրճատում, վառելիքի կամ բենզինի
  քանակ` լիտրերով արտահայտված,
  կամ բնական գազ
• ՋԳ արտանետումների կրճատված
 ծավալը. տոննա CO 2 -համարժեք

• Հանածո վառելանյութի
  սպառման տարեկան
  փոխարինում 
  (խնայողություն), դիզելային
  վառելիքի կամ բենզինի
  քանակ` լիտրերով
  արտահայտված, կամ բնական
  գազ
• ՋԳ արտանետումների
  կրճատված ծավալը. տոննա
  CO 2 -համարժեք
• Այլ մթնորոտային
  արտանետումների կրճատված
  ծավալը (ազոտի օքսիդներ,
  մասնիկավոր նյութեր), տոննա
  (միայն հասարակական 
  մարդատար տրանսպորտի
  դեպքում)

Էկոլոգիապես
մաքուր
շենքեր

Բնակելի շենքեր

Առ�տրային
նշանակության
շենքեր

• Շենքի էներգաարդյունավետության
 դաս` սկզբնական � վերազինումից
 հետո (միայն ամբողջ շենքի համար`
 կիրառելի չէ առանձին բնակելի
 տների դեպքում) Ջերմային
 էներգիայի տարեկան սպառում`
 սկզբնական � վերազինումից
 հետո, ԳՋ կամ Գկալ

• Տարեկան
 էներգախնայողություն,
 ՄՎտ/ժ �/կամ ԳՋ

• Հանածո վառելանյութի
  սպառման կրճատում, օր.
  բնական գազի քանակ`
  մ3 -ով
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Համա-
պատասխան
համարվող
կատեգորիա

Ակտիվի տեսակը
� առանձնա-
հատկությունները

Հաշվետվության
ցուցանիշներ ըստ
նախագծի

Հաշվետվության
ցուցանիշներ ըստ
կատեգորիայի

• Էլեկտրաէներգիայի տարեկան
  սպառում` սկզբնական �
  վերազինումից հետո, կՎտ/ժ
  կամ ՄՎտ/ժ
• Ջերմամեկուսացման �
  պատուհանների
  ջերմակայունության ցուցիչ,
  մ 2 , o C/Վտ
• Հանածո վառելանյութի սպառման
  կրճատում, օր. բնական գազի
  քանակ` մ 3 -ով
• Վերականգնվող աղբյուրներից
  ստացվող էլեկտրաէներգիայի
  տարեկան սպառում, կՎտ/ժ կամ
  ՄՎտ/ժ
• Էկոլոգիապես մաքուր շենքի
  հավաստագրի առկայություն
• ՋԳ արտանետում-ների
  կրճատված ծավալը. տոննա
  CO 2 -համարժեք

• Վերականգնվող
  աղբյուրներից ստացվող
  էլեկտրաէներգիայի
  տարեկան սպառում,
  ՄՎտ/ժ
• ՋԳ արտանետումների
  կրճատված ծավալը.
  տոննա CO2 -համարժեք

Էներգաարդ-
յունավետություն �
ռեսուրսարդ-
յունավետություն
արդյունաբերու-
թյան մեջ

Առաջնային
էներգաարդ-
յունավետություն
� ռեսուրսար-
դյունավտություն

• Էներգիայի որոշակի սպառում`
  սկզբնական � նախագծի
  իրականացւմից հետո, ԳՋ/տոննա
  արտադրանք
• Հանածո վառելանյութի սպառման
  կրճատում, բնական գազի քանակ`
  մ3 -ով
• էլեկտրաէներգիայի տարեկան
  սպառման կրճատում, կՎտ/ժ
  կամ ՄՎտ/ժ
• ՋԳ արտանետումների կրճատված
 ծավալը. տոննա CO2 -համարժեք

ՋԳ արտանետումների
կրճատում
մատակարարման
շղթայում

• Տարեկան արտադրություն ըստ
  արտադրանքի տեսակի
• Արտադրության տեխնոլոգիական
  արդյունավետության չափանիշներ
  (ընդհանուր արդյունավետություն,
  %, կորստի մակարդակ, %,
  արդյունավետության հատուկ
  ցուցիչ)
• ՋԳ արտանետումների կրճատում,
  որը հնարավոր է ապահովել
  արտադրանքի միջոցով (3-րդ խմբի
  արտանետումներ), տոննա
  CO2-համարժեք

• Հանածո վառելանյութի
  սպառման կրճատում, օր.
  բնական գազի քանակ`
  մ3-ով էլեկտրաէներգիայի
  տարեկան սպառման
  կրճատում, ՄՎտ/ժ ՋԳ
  արտանետումների
  կրճատված ծավալը.
  տոննա CO2-համարժեք

Այլ
կատեգորիաներ

Բոլոր մնացած կիրառելի
կատոգորիաները

• Նախագծին հատուկ չափորոշիչներ
• Ջրի տարեկան կորուստների
  կրճատման ծավալ, ջրօգտագործման
  կրճատում, մ3

• Ջրի տարեկան
 կորուստների կրճատման
 ծավալ, ջրօգտագործման
 կրճատում, մ3
• էլեկտրաէներգիայի
 տարեկան սպառման
 կրճատում, ՄՎտ/ժ



6. Արտաքին գնահատում

5.3 Կանաչ պարտատոմսերի համակարգի
     զարգացման արդյունքների ցուցանիշներ

6.1 Արտաքին կողմի կարծիք

ԿՊՀ-ի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը գնահատելու նպատակով, 
Ամերիաբանկը տարեկան կտրվածքով ներկայացնելու է
ներքոնշյալ ցուցանիշներն առանձին ծրագրերի մակարդակով.

• Ընդհանուր միջոցների ծավալը համապատասխան արժույթներով
• Աջակցություն փոքր � միջին ձեռնարկություններին (ՓՄՁ). ՓՄՁ-ներին տրամադրված 
  գումարը համապատասխան արժույթներով
• Հանածո վառելանյութի սպառման փոխարինում (խնայողություն), օր. դիզելային վառելիքի 
  կամ բենզինի քանակ` լիտրերով արտահայտված, կամ բնական գազ` մ 3 -ով
• Ընդունելի կանաչ ակտիվների ֆինանսավորման արդյունքում ստեղծված նոր 
  աշխատատեղերը. միջին թիվը
• Էլեկտրաէներգիայի սպառման ծավալների կրճատում տարեկան կտրվածքով. ՄՎտ/ժ
• Էկոլոգիապես մաքուր էլեկտրաէներգիայի հասանելիություն. ՄՎտ/ժ
• ՋԳ արտանետումների կրճատված ծավալը. տոննա CO2-համարժեք

Վերոշարադրյալ ցուցանիշները կօգտագործվեն` կախված տրամադրված յուրաքանչյուր 
վարկի մասով դրանց կիրառելիությունից: ՋԳ արտանետումների կրճատված ծավալի 
կրկնակի հաշվարկից խուսափելու նպատակով ցուցանիշը կարող է առանձնացվել 
համապատասխան այլ ցուցանիշներից (հանածո վառելանյութի փոխարինում կամ 
խնայողություն, էլեկտրաէներգիայի սպառման կրճատում, էկոլոգիապես մաքուր 
էլեկտրաէներգիայի հասանելիություն):

Ամերիաբանկի ԿՊՀ-ի իրագործելիությունը ստուգելու նպատակով Ամերիաբանկը պետք է 
ձեռք բերի որ�է արտաքին հեղինակավոր կազմակերպության կարծիքը: Արտաքին կողմի 
կարծիքը ներկայացնող հաշվետվությունը պետք է հրապարակվի Ամերիաբանկի 
ինտերնետային կայքում:
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Համա-
պատասխան
համարվող
կատեգորիա

Ակտիվի տեսակը
� առանձնա-
հատկությունները

Հաշվետվության
ցուցանիշներ ըստ
նախագծի

Հաշվետվության
ցուցանիշներ ըստ
կատեգորիայի

• էլեկտրաէներգիայի տարեկան
  սպառման կրճատում, ՄՎտ/ժ
• Էկոլոգիապես մաքուր
  էլեկտրաէներգիայի
  հասանելիություն, ՄՎտ/ժ
• Հանածո վառելանյութի սպառման
  կրճատում, բնական գազի
  քանակ` մ3-ով
• Հանածո վառելանյութի սպառման
  կրճատում, բնական գազի քանակ`
  մ3-ով
• էլեկտրաէներգիայի տարեկան
  սպառման կրճատում, ՄՎտ/ժ
• ՋԳ արտանետումների կրճատված
 ծավալը. տոննա CO2-համարժեք

• Էկոլոգիապես մաքուր
  էլեկտրաէներգիայի
  հասանելիություն, ՄՎտ/ժ
• Հանածո վառելանյութի
  սպառման կրճատում,
  բնական գազի քանակ`
  մ3-ով
• էլեկտրաէներգիայի
 տարեկան սպառման
 կրճատում, ՄՎտ/ժ
• ՋԳ արտանետումների
 կրճատված ծավալը.
 տոննա CO2-համարժեք



6.2 Հավաստում
Ամերիաբանկի ԿՊՀ-ի շրջանակներում Կանաչ պարտատոմսերի թողարկման նպատակով 
ներգրավվելու է հավաստման ծառայություններ տրամադրող համապատասխան արտաքին 
կազմակերպություն, որը տարեկան կտրվածքով պետք է ներկայացնի Անկախ հավաստման 
հաշվետվություն` Ամերիաբանկի Կանաչ պարտատոմսերի համակարգին 
համապատասխանությունը հաստատելու համար` հավաստելով, որ դրամական միջոցները 
չեն ներդրվում Գործունեության բացառվող տեսակների ցանկում ընդգրկված ակտիվներում:

Հավաստման ծառայություններ տրամադրող արտաքին կազմակերպությունը պետք է ստուգի 
� համոզվի, որ Կանաչ ակտիվների պորտֆելում առկա ընդհանուր գումարը հավասար է 
Ամերիաբանկի կանաչ պարտատոմսերից ստացված ընդհանուր հասույթին կամ 
գերազանցում է այն, իսկ այն դեպքում, երբ չմարված պարտատոմսերի ընդհանուր գումարը 
փոքր է Կանաչ ակտիվների պորտֆելում առկա ընդհանուր գումարից, այդ գումարների 
տարբերությունը պահվում է դրամական միջոցներում, դրանց համարժեք գործիքներում 
�/կամ այլ իրացվելի շուկայական գործիքներում, որոնք չեն ներառում ջերմոցային գազերի 
ինտենսիվ արտանետում ենթադրող նախագծեր, քանի որ դա հակասում է ցածր ածխածնային 
� կլիմայադիմացկուն տնտեսություն ունենալու նպատակին:

Sustainalytics ընկերությունը, որը հանդիսանում է ներդրողներին ու այլ ֆինանսական 
հաստատություններին կայուն զարգացման ոլորտի հետազոտման � վերլուծության 
ծառայություններ տրամադրող միջազգային անկախ ընկերություն, ներգրավվելու է
աշխատանքներում` սույն Համակարգի վերաբերյալ արտաքին կողմի կարծիք ներկայացնելու 
համար: Այդ կարծիքը հրապարակվելու է Sustainalytics-ի ինտերնետային կայքում: 
Sustainalytics-ի կողմից ներկայացվող արտաքին կողմի կարծիքի շրջանակներում պետք
է գնահատվի Կանաչ պարտատոմսերի համակարգի համապատասխությունը Կանաչ 
պարտատոմսերի սկզբունքների ներքո սահմանված թափանցիկության � տեղեկատվության 
հրապարակման պահանջներին, ինչպես նա� Ամերիաբանկի ընդհանուր գործունեության 
համապատասխանությունը բնապահպանական ոլորտի պահանջներին � սույն համակարգին:
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Կանաչ պարտատոմսերի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն  հրապարակային 
տարեկան հաշվետվություն:

ԿԳ` Կարողության գործոն` էլեկտրաէներգիայի փաստացի արտադրությունը բաժանած 
որոշակի ժամանակահատվածում էլեկտրաէներգիայի առավելագույն հնարավոր 
արտադրության ծավալի վրա:

ՋԷՀԱ (CHP)` Ջերմային � էլեկտրական էներգիայի համակցված արտադրություն 
էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիա, որն էլեկտրաէներգիա է արտադրում � օգտակար 
ջերմային էներգիա արտադրելու համար կլանում է ջերմությունը, որը հակառակ դեպքում 
կվատնվեր:

ՍԲԳ (CNG)` Սեղմված բնական գազ` բնական գազ, որը հիմնականում բաղկացած է բարձր 
ճնշման տակ պահվող մեթանից:

ԱԳՀ` Ածխաթթու գազի համարժեք (CO2-eq/CDE)` մետրիկ չափման միավոր, որը կիրառվում 
է տարբեր ջերմոցային գազերից արտանետումների համադրման համար` հիմք ընդունելով 
դրանց գլոբալ տաքացման ներուժը (ԳՏՆ (GWP)) � փոխարկելով այլ գազերի քանակն 
ածխաթթու գազի համարժեք քանակի, գլոբալ տաքացման նույն ներուժով:

Զարգացման արդյունքների ցուցանիշներ` Արդյունավետ արդյունքների քանակական 
ցուցանիշներ, որոնք նկարագրում են ԿՊՀ-ի ընդհանուր օգուտները � այդ օգուտների բնույթը:

Ընդունելի կանաչ ակտիվներ` թողարկողին պատկանող ֆիզիկական ակտիվներ կամ 
նախագծեր �/կամ նախագծերի կամ ֆիզիկական ակտիվների ֆինանսավորման 
նպատակով թողարկողի կողմից տրամադրված պարտք կամ ֆինանսավորման այլ եղանակ 
�/կամ նախագծերին կամ ֆիզիկական ակտիվներին առնչվող օժանդակ ծախսեր այն 
դեպքում, եթե նախագծերը կամ ֆիզիկական ակտիվները բավարարում են 
համապատասխան ոլորտի համար սահմանված համապատասխանության չափանիշներին:

Համապատասխանության չափանիշներ` մի շարք չափանիշներ, որոնց 
համապատասխանելու դեպքում վարկը կարող է «կանաչ» համարվել:

Համապատասխան համարվող կատեգորիա` Ընդունելի կանաչ ակտիվների համակարգի 
կատեգորիա, որը կարող է որակվել որպես կլիմային առնչվող, ըստ էկոլոգիապես մաքուր 
ֆինանսավորման եղանակների հանրամատչելի դասակարգման: Սույն ԿՊՀ-ի 
շրջանակներում համապատասխան համարվող կատեգորիաների ցանկը ներառում է. 1) 
վերականգնվող էներգետիկա, 2)
էլեկտրաէներգիայի փոխադրում, բաշխում � պահեստավորում, 3) էկոլոգիապես մաքուր 
տրանսպորտ, 4) ջուր, 5) էկոլոգիապես մաքուր շենքեր, 6) հողօգտագործում, 7) 
էներգաարդյունավետություն � ռեսուրսարդյունավետություն արդյունաբերության մեջ, 8) 
թափոնների կառավարում, 9) ՏՏ լուծումներ:

Բացառման չափանիշներ` մի շարք չափանիշներ, որոնք սահմանում են Ամերիաբանկի` 
կանաչ պարտատոմսերի դասակարգման համակարգի բացառումները:

Հավաստման ծառայություններ տրամադրող արտաքին կազմակերպություն` հավաստման 
ծառայություններ տրամադրող համապատասխան արտաքին կազմակերպություն, որը, 
Ամերիաբանկի հանձնարարությամբ, տարեկան կտրվածքով պետք է կազմի Ամերիաբանկի 
անկախ հավաստման հաշվետվությունը:

ԿՊՍ` Կանաչ պարտատոմսերի սկզբունքներ` Կապիտալի շուկաների միջազգային 
ասոցիացիայի («ԿՇՄԱ») կողմից սահմանված կանաչ պարտատոմսերի սկզբունքներ («ԿՊՍ»), 
այն է` կամավոր գործընթացների ուղեցույցներ, որոնք առաջարկում են թափանցիկություն � 
տեղեկատվության մատչելիություն � խթանում են հստակությունը կանաչ պարտատոմսերի 
շուկայի զարգացման գործում:
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ՋԳ (GHG)` ջերմոցային գազեր` գազեր, որոնք ջերմային ինֆրակարմիր տիրույթում 
ճառագայթման էներգիա են կլանում � արտանետում:

Կանաչ ակտիվների պորտֆել` կանաչ ակտիվների պորտֆելն ընդգրկում է ցածր 
ածխածնային մեծաթիվ կատեգորիաներ (վերականգնվող էներգետիկա � էներգետիկայի 
ոլորտի նորարարություններ, էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտային միջոցներ, ջուր, 
բնակելի � առ�տրային նշանակության շենքեր, հողօգտագործման � ջրային կուլտուրաների 
բուծման էկոլոգիապես մաքուր եղանակներ, էներգաարդյունավետություն � 
ռեսուրսարդյունավետություն արդյունաբերության մեջ, թափոնների � աղտոտվածության 
մակարդակի վերահսկում, ՏՏ � կապի տեխնոլոգիաներ) Ամերիաբանկի տարբեր բիզնես 
սեգմենտներում:

ԿՊՀ` Կանաչ պարտատոմսերի համակարգ` համակարգ, որը սահմանում է, թե ինչպես է 
Ընկերությունը նախատեսում օգտագործել կանաչ պարտատոմսերի միջոցով ներգրաված 
միջոցները համապատասխան կանաչ ծրագրերը ֆինանսավորելու համար, Ընկերության 
որդեգրած արժեքներին համահունչ եղանակով` ապահովելով թափանցիկություն � այնպիսի 
տեղեկատվության մատչելիություն, որն անհրաժեշտ է ներդրողների կողմից ներդրումային 
որոշումներ կայացնելու համար:

Կանաչ պարտատոմսերի միջոցներ` կանաչ պարտատոմսերի նոր թողարկման դիմաց 
գնորդի կողմից թողարկողին վճարվող գումարը, որն ուղղվում է որ�է նախագծի կամ այն 
նպատակի իրագործման ֆինանսավորմանը, որի համար թողարկվել են պարտատոմսերը:

Կանաչ պարտատոմսերի ռեգիստր` Ամերիաբանկի կողմից ստեղծված ռեգիստր` 
ենթահաշվին մուտքագրված բոլոր Ընդունելի կանաչ ակտիվները գրանցելու նպատակով:

ՀԷՏՄ (HEV)` հիբրիդային էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներ` տրանսպորտային 
միջոցներ, որոնցում ներքին այրման շարժիչի հզորությունը համակցված է մեկ կամ մի քանի 
էլեկտրական շարժիչների հետ քարշուժ ապահովելու համար:

ԿՇՄԱ` Կապիտալի շուկաների միջազգային ասոցիացիա:

Զուտ դրամական միջոցներ` պարտատոմսերի, վարկերի կամ այլ պարտքային գործիքների 
միջոցով ներգրաված համախառն դրամական միջոցների գումարը` հանած թողարկման 
ծախսերը:

ԿԳ` Կատարողականի գործակից` Տոկոսային ինդեքս, որն արտացոլում է ար�ային 
Ֆոտովոլտային կայանի կողմից էլեկրաէներգիայի փաստացի � տեսական արտարդրության 
ծավալների հարաբերակցությունը:

Նախագծի կատեգորիաներ` Սույն փաստաթղթով սահմանված նախագծի կատեգորիաներ:
Ար�ային ՖԿ` Ար�ային Ֆոտովոլտային կայան:

Կայուն զարգացման ոլորտի փորձագետ(ներ)` Բանկի Ռիսկերի կառավարման 
դեպարտամենտի աշխատակիցների կողմից ձ�ավորված` բանկային փորձագետների 
հատուկ խումբ, որը պատասխանատու է կանաչ ակտիվների պորտֆելի ստուգման համար, 
ըստ համապատասխանության չափանիշների:

ԽՀԷՏՄ (PHEV)` Խրոցակի հիբրիդային էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներ` 
հիբրիդային էլեկտրական տրանսպորտային միջոց, որի մարտկոցը հնարավոր է լիցքավորել
` միացնելով այն էլեկտրաէներգիայի արտաքին աղբյուրին, ինչպես նա� ներկառուցված
շարժիչի � գեներատորի միջոցով:

ՓՄՁ` փոքր � միջին ձեռնարկություններ:
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Հավելված I. Ամերիաբանկի կողմից 
չֆինանսավորվող գործունեության ցանկ

1. Բանկը չի ֆինանսավորում այնպիսի ապրանքների արտադրություն � առ�տուր  
   կամ գործունեության այնպիսի տեսակներ, որոնք արգելված են Հայաստանի   
   Հանրապետության օրենքներով կամ միջազգային պայմանագրերով:
2. Առանց սահմանափակելու վերը նշված ընդհանրացված սահմանումը, Բանկը նա� 
    չի ֆինանսավորում կամ հաստատում գործունեության հետ�յալ տեսակների համար 
    նախատեսվող վարկերը.
    ա) Գործունեություն, որտեղ օգտագործվում է հարկադիր աշխատուժ 1 կամ 
         մանկական աշխատուժ, � որը կրում է վնասակար 2 կամ չարաշահող բնույթ, 
        որտեղ խտրականություն է գործադրվում կամ խախտվում է աշխատակիցների` 
        արհմիություններին � այլ միություններին միանալու օրինական իրավունքը
    բ) Այնպիսի ապրանքների արտադրություն կամ առ�տուր կամ գործունեության 
        այնպիսի տեսակներ, որոնք արգելված են այն երկրի օրենքներով, որտեղ 
        ծավալվում է գործունեությունը, կամ միջազգային պայմանագրերով: Այդ 
       ապրանքների թվում են, օրինակ, դեղորայքը, պեստիցիդները � հերբիցիդները, 
       օզոնային շերտի քայքայմանը նպաստող նյութերը, պոլիքլորացված դիֆենիլը �
       այլ վտանգավոր քիմիական նյութեր, վայրի բնությունը կամ վայրի բնության   
       ապրանքները, որոնք կարգավորվում են CITES 3 կոնվենցիայով
   գ) Միջազգային օրենքներով արգելված թափոնների տեղափոխում այլ երկրներ
   դ) Զենքի � զինամթերքի, ոգելից խմիչքների կամ ծխախոտի (գարեջրի � գինու 
       բացառությամբ)` արտադրություն կամ առ�տուր 4
   ե) Խաղատներ � այլ շահումով խաղեր 4
   զ) Ռադիոակտիվ նյութերի արտադրություն կամ առ�տուր 5
   է) Անմշակ ասբեստի թելքի արտադրություն կամ առ�տուր 6
   ը) Գործունեություն, որն արգելված է երկրի օրենսդրությամբ կամ    
       կենսաբազմազանության պաշտպանությանը վերաբերող միջազգային 
       պայմանագրերով, ինչպես նա� պատմամշակութային հուշարձանների 
       վնասմանը կամ փոփոխմանը նպաստող գործունեություն 3
   թ) Ծառահատում առ�տրային նպատակներով ար�ադարձային խոնավ 
       անտառներում
   ժ) Փայտի կամ այլ անտառային ապրանքների արտադրություն կամ առ�տուր, 
       բացառությամբ անտառային տնտեսության ոլորտում կայուն կերպով 
       օգտագործվող � կառավարվող անտառների
   ի) Առ�տուր վայրի բնությամբ կամ վայրի բնության ապրանքներով, որոնք 
       կարգավորվում են CITES կոնվենցիայով 3
    լ) Ծովում ձկան որս դրիֆտերային ցանցերով, որոնք ունեն 2.5 կմ ավել երկարություն
  խ) Նավթի կամ այլ վտանգավոր նյութերի տեղափոխում տանկերներով, որոնք չեն   
       համապատասխանում ծովագնացության միջազգային կազմակերպության (IMO)  
       պահանջներին
   ծ) Առ�տուր առանց արտահանման կամ ներմուծման անհրաժեշտ թույլտվության 
       կամ համապատասխան երկրից արտահանման, ներմուծման կան տեղափոխման 
       արտոնման այլ ապացույցի
   կ) Գործունեություն` կապված պորնոգրաֆիայի կամ մարմնավաճառության հետ
   հ) Ռասիստական � հակադեմոկրատական պարբերականների պատրաստում � 
       տարածում
   ձ) Բնիկ ժողովուրդների տեղահանմանը նպաստող գործունեություն

1 «Հարկադիր աշխատուժ» նշանակում է ցանկացած աշխատանք կամ ծառայություն, որը կատարվում է ոչ թե անհատի սեփական կամքով, այլ ուժի կամ պատժի 
սպառնալիքի ազդեցությամբ:
2 «Մանկական վնասակար աշխատուժ» նշանակում է չարաշահում տնտեսական առումով կամ գործողություն, որը կարող է խոչընդոտել երեխայի կրթությանը, 
վնասել երեխայի առողջությանը կամ ֆիզիկական, մտավոր, հոգ�որ, բարոյական կամ սոցիալական զարգացմանը:
3 CITES՝ «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական � բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առ�տրի մասին» կոնվենցիա: CITES 
կոնվենցիայում ներառված բուսատեսակների � կենդանատեսակների ցանկը կարելի է ստանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարությունից:
4 Այս ցանկում չեն դասվում այն նախագծերը, որոնք չունեն զգալի ներգրավվածություն նման գործունեություններում: «Չունեն զգալի ներգրավվածություն» 
նշանակում է, որ նշված գործունեությունը հանդիսանում է նախագծի հովանավորի հիմնական գործունեության օժանդակ գործունեություն:
5 Սա չի վերաբերում բժշկական սարքավորումներին, որակի վերահսկման (չափման) կամ որ�է այլ սարքավորումներին, որոնց մեջ ռադիոակտիվ նյութերի 
աղբյուրն` ըստ IFC-ի աննշան է կամ անհրաժեշտ կերպով պաշտպանված:
6 Բացառությամբ մշակված ասբեստացեմենտային թերթերի, որտեղ ասբեստի պարունակությունը 20% ցածր է:




