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ՀՀ վարկային կազմակերպությունների միություն 

ՀՀ ՎԿՄ տարեկան հաշվետվություն 

Սույն հաշվետվության կառուցվածքը մշակելիս հիմք է ընդունվել ՀՀ ՎԿՄ 

ռազմավարությունը, որը կազմվել է 2014 թ-ի օգոստոս ամսին և քննարկման համար 

ներկայացվել է ՀՀ ՎԿՄ անդամ վարկային կազմակերպություններին: 

Այն իր մեջ ներառում է հետևյալ 11 ռազմավարական կետերը․ 

 ՀՀ ՎԿՄ ներքին կարողությունների զարգացում 

 Միության և անդամ վարկային կազմակերպությունների համագործակցության 

արդյունավետության բարձրացում 

 Պետական ինստիտուտներում միության անդամների շահերի ներկայացում և 

առաջխաղացում 

 Միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության խորացում 

 Մասնագիտական և որակավորման բարձրացման դասընթացների, սեմինարների 

և համաժողովների իրականացում 

 ՀՀ ՎԿՄ ներսում ֆինանսատնտեսական հետազոտությունների և 

վերլուծությունների կարողությունների զարգացում 

 ՀՀ ՎԿՄ անդամների համար ներդնել միջազգային ստանդարտներին 

համապատասխան ինքնակարգավորման քաղաքականություն 

 ՀՀ ՎԿՄ-ի և իր անդամների գործունեության լուսաբանում և քարոզչություն 

 ՀՀ ՎԿՄ անդամակցության ընդլայնում 

 ՀՀ-ում վարկային ինդուստրիայի ռազմավարական ծրագիր մշակելու 

խրախուսում 

 Ներքին և արտաքին ինվեստիցիոն ֆոնդերի ներգրավվածության խրախուսում:  

Աղյուսակ 1-ը ցույց է տալիս ծրագրված և փաստացի բյուջեն, ինչպես նաև դրանց 

տարբերությունը։ Ըստ աղյուսակի տվյալների՝ ՀՀ ՎԿՄ-ն 2014 թ․-ի արդյունքում 

ունեցել է 2 մլն դրամի խնայողություն, փաստացի ծախսերը ծրագրվածի համեմատ  5 

մլն դրամով ցածր են եղել։ 
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ՀՀ վարկային կազմակերպությունների միություն 

Աղյուսակ1։ Բյուջե- Ծրագիր և փաստացի 

 2014-

Ծրագիր 

2014-

Փաստացի 
Տարբերություն 

Եկամուտներ 11,520,000 10,960,000 (560,000) 

Աշխատավարձ 12,000,000 8,862,500 (3,137,500) 

Մարքեթինգ/Գովազդ/Քարոզչություն 360,000 102,000 (258,000) 

Գործուղման և ներկայացուցչական ծախսեր 2,300,000 1,953,533 (346,467) 

Փոստի և հեռահաղորդակցության ծախսեր 588,000 182,540 (405,460) 

Գրասենյակային և կոմունալ ծախսեր 3,312,000 3,326,200 14,200 

Բանկային ծառայություններ և վճարներ 144,000 73,500 (70,500) 

Այլ վարչական ծախսեր 800,000 5,000 (795,000) 

Անդամավճարներ 380,000 356,500 (23,500) 

Ընդամենը ծախսեր 19,884,000 14,861,773 (5,022,227) 

Պակասուրդ (8,364,000) (3,901,773) 4,462,227 

Խնայողություններ 12,858,671 10,571,407 (2,287,264) 

ՀՀ ՎԿՄ ներքին կարողությունների զարգացում 

Այս ռազմավարական կետի իրականացումը ուղեկցվել է հետևյալ գործողություններով՝ 

 Աշխատակազմի ստեղծում։ Աշխատակազմը բաղկացած է գործադիր տնօրենից և 

2 ծրագրերի համակարգողներից։  

 Աշխատակիցներից մեկը պատասխանատու է տվյալների բազայի ստեղծման և 

թարմացման, վարկային ինդուստրայի համար իրականացվող եռամսյակային 

վերլուծությունների, ինտերնետային կայքի դիզայնի և բովանդակության 

թարմացման, գործադիր տնօրենի հետ տնտեսական թեմաներով հոդվածաշարերի 

պատրաստման, ինչպես նաև միջազգային կառույցների հետ կապերի ստեղծման 

և զարգացման համար: 

 Աշխատակիցներից մյուսը պատասխանատու է միության ամսական 

հաշվետվությունների պատրաստման, ինտերնետային կայքի խմբագրման, մեդիա 

կապերի,  գրասենյակի  պահանջների բավարարման և 

փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպման, միության անդամների հետ 

համագործակցության աջակցման համար, ինչպես նաև իրականացնում է 

հաշվապահի օգնականի ֆունկցիաներ: 

 Աշխատակազմի մասնագիտական հմտությունների զարգացում։ Գործադիր 

տնօրենն աշխատակիցների համար իրականացնում է պարբերական 

քննարկումներ ֆինանսաբանկային ոլորտի տնտեսական և իրավական թեմաների 

շուրջ, աշխատակիցների հետ անհատական աշխատանքային մոտեցում և 

անմիջական վերահսկողություն և յուրաքանչյուր աշխատակցի համար սահմանել 

անհատական աշխատանքների պատասխանատվության շրջանակը։ 
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 Ինտերնետային կայքի ստեղծում։ ՀՀ ՎԿՄ-ն որոշել է իր ինտերնետային կայքը 

պատրաստել բովանդակության կառավարման համակարգի (CMS) 

համացանցային ռեսուրսների օգտագործմամբ: Միությունն օգտվել է 

ինտերնետային կայքերի կառուցման www.wix.com համակարգից, գրանցվել 

www.wix.com համակարգում և ձեռք բերել դոմեյն և հոսթինգ, նախագծել է 

ինտերնետային կայքի ընդհանուր դիզայնը և կառուցել բովանդակային մենյու 

դիզայնը։ Միության ինտերնետային հասցեն է․www.ucora.am։ Հասանելի է կայքի 

հայերեն և անգլերեն տարբերակները։  

    

Մասնագիտական դասընթացներ և սեմինարներ 

ՀՀ ՎԿՄ-ն նախորդ տարվա ընթացքում միության անդամ վարկային 

կազմակերպությունների համար կազմակերպել է հետևյալ մասնագիտական 

դասընթացներն ու սեմինարները. 

 Գործարար վարվելակերպ և վարկավորման սոցիալական ստանդարտներ: ՀՀ 

ՎԿՄ-ում 2014 թ.-ի մայիսի 22-ին տեղի է ունեցել գործարար վարվելակերպի և 

վարկավորման սոցիալական ստանդարտների վերաբերյալ դասընթաց։ 

Դասընթացում քննարկված թեմաներն են՝ հաճախորդի պաշտպանության 

սկզբունքները, պրոդուկտի համապատասխան ձևավորում և մատուցում, ավել 

պարտքի կանխարգելում, թափանցիկություն, պատասխանատու գնագոյացում, 

հաճախորդների արդար և հարգալից վերաբերմունք, հաճախորդի տվյալների 

գաղտնիություն, դժգոհությունների փոխհատուցման վերաբերյալ մեխանիզմները։ 

 Էներգախնայողության դասընթաց: ՀՀ ՎԿՄ-ի և ԵՄ «Ինոգեյթ» և ԱՄՆ 

ՄԶԳ «Ֆինանսներ տնտեսության զարգացման համար» ծրագրերի համատեղ 

նախաձեռնությամբ փետրվարի 25-ից մարտի 1-ը Երևանում կայացել է 

գործնական և տեղեկատվական աշխատանքային սեմինար 

էներգախնայողության, կայուն և վերականգնվող էներգետիկայի ֆինանսավորման 

մեխանիզմների վերաբերյալ: Սեմինարի հիմնական նպատակն է վարկային 

կազմակերպությունների աշխատակիցներին ծանոթացնել էներգախնայողության 

եւ վերականգնող էներգիայի ոլորտում ֆինանսավորման 

http://www.wix.com/
http://www.wix.com/
http://www.ucora.am/
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նպատակահարմարությանը, դրա համաշխարհային փորձին, Հայաստանում 

առկա հնարավորություններին եւ այդ ուղղությամբ շուկայական 

հետազոտությունների կատարման ընթացքին: Սեմինարին Միության անդամ 12 

վարկային կազմակերպություններից մասնակցել են 10-ը: Սեմինարի ժամանակ 

քննարկված թեմաներն են՝ էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի 

տեխնոլոգիաները և բիզնեսները Հայաստանում, էներգախնայողության և 

վերականգնվող էներգիայի ֆինանսավորումը գրավիչ դարձնել բանկերի համար․ 

աղբյուրները, գործիքները, մեթոդները, ձևերը, ծրագրի կառույցները, ռիսկերի 

բացահայտում և կառավարում, բանկային երաշխիքներ, հիմնական գնահատման 

գործիքներ և ցուցանիշներ, հետևել կլիմայի կայունացման ՏՀԶԿ-ի ծրագրին, 

էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի ծրագրի իրագործելիության 

գնահատումը՝ կյանքի ցիկլի ծախսերի վերլուծության միջոցով և այլն: 

 

 Խարդախության ռիսկի դասընթաց: Դասընթացը վարել է ՊրոԿրեդիտ Հայաստան 

բանկի փոխտնօրեն Աշոտ Աբրահամյանը: Դասընթացն ուներ 23 մասնակից 

միության անդամ 10 վարկային կազմակերպություններից: Դասընթացի ժամանակ 

քննարկվել են ինչ է խարդախությունը, խարդախության բնորոշ սխեմաները, ինչու 

են մարդիկ դիմում խարդախության, ինչպես է կազմակերպությունը նպաստում 

խարդախությանը, ինչպես կանխել/ նվազեցնել խարդախության ռիսկը, ներքին 

հսկողության կարևորություն, ինչ անել խարդախության դեպքում: 

 Ներքին աուդիտի դասընթաց: Դասընթացը վարել է ՊրոԿրեդիտ Հոլդինգի  ներքին 

աուդիտի ռեգիոնալ (Հայաստան, Վրաստան, Ուկրաինա) կոորդինատոր Սոնա 

Իշխանյանը: Դասընթացին մասնակցել են 16 հաշվապահներ և աուդիտորներ 

միության անդամ 11 վարկային կազմակերպություններից: Դասընթացի 

ընթացքում քննարկվել են հետևյալ թեմաները`աուդիտի նպատակները ու 

շրջանակները, պլանավորում, ժամկետացույցի կազմում ու ռեսուրսների 

հատկացում, ռիսկերի գնահատում և աուդիտի ծրագիր, հիմնավորող 

փաստաթղթերի հավաքում, նմուշների որոշում, տեստավորում և 

աշխատանքային փաստաթղթերի կազմում, հաշվետվություն աուդիտի 
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ՀՀ վարկային կազմակերպությունների միություն 

արդյունքների մասին, բացահայտումների աուդիտ ու շարունակական 

մոնիտորինգ: 

 

 Ռիսկերի կառավարման դասընթաց: Դասվարը USAID FED-ից Ռուբեն Գևորգյանն 

էր, ով GARP-ի որակավորման դասընթացներ է տալիս IAB-ի թրեյնինգ 

կենտրոնում: Դասընթացին մասնակցել են 25 աշխատակիցներ միության անդամ 9 

վարկային կազմակերպություններից: Դասընթացի ընթացքում քննարկվել են 

բանկի ռիսկերի կառավարման ներածություն, ռիսկի բացահայտում, 

չափում,վերահսկում, դասակարգում, ռիսկերի կառավարման նպատակները, 

ռիսկերի կառավարման ձախողումները, դրանց հետևանքները և ձախողման 

արժեքը, ռիսկերի կառավարման կազմակերպչական կառուցվածքը բանկերում, 

վարկային ռիսկ, վարկային կորուստների գնահատում, ակնկալվող վարկային 

կորուստներ, անսպասելի վարկային կորուստներ, ակնկալվող վարկային 

կորուստները և հնարավոր կորուստների պահուստներ, վարկի 

քաղաքականություն և վարկային ռիսկ,վարկային պորտֆելի առաքելությունն ու 

նպատակները, վարկային ուղեցույցներ, օպերացիոն ուղեցույցներ, վարկային 

ռիսկի գնահատման շրջանակը, վարկային ռիսկ և վարկի գնանշում, վարկի 

վերագնահատում,  վարկային մոդել թեմաները։ 

 «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ 

նոր օրենքի և ենթաօրենսդրական ակտերում կատարված փոփոխությունների 

վերաբերյալ սեմինար: Դասընթացը վարել են ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների 

կենտրոնի աշխատակիցները: Դասընթացի ընթացքում քննարկվել են հետևյալ 

թեմաները`հաշվետվություն տրամադրող անձանց ներքին դիտարկումների 

մարմնի գործունեությանը ներկայացվող պահանջները, ռիսկերի վրա հիմնված 

մոտեցման հասկացությունը և կիրառումը ֆինանսական հաստատությունների 

կողմից,  հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության  հասկացությունը և 

ընթացակարգերը,  պարտադիր տեղեկացման ենթակա և կասկածելի գործարքներ 

և գործարար հարաբերություններ: Գործարքի կամ գործարար հարաբերության 
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ՀՀ վարկային կազմակերպությունների միություն 

կասեցում, մերժում կամ դադարեցում, և ահաբեկչության հետ կապված անձանց 

ֆինանսական միջոցների սառեցում, հաշվետվությունների ներկայացումը: 

Հաշվետվություններ և վերլուծություններ 

ՀՀ ՎԿՄ-ն իրականացրել է հետևյալ հաշվետվություններն ու վերլուծությունները` 

 Ամսական հաշվետվություններ: ՀՀ վարկային կազմակերպությունների միության 

ադամներն իրենց տնտեսական գործունեության վերաբերյալ ՀՀ ՎԿՄ-ին 

ամսական կտրվածքով տրամադրում են տասը տնտեսական ցուցանիշներ: Այդ 

ցուցանիշների հիման վրա ՀՀ ՎԿՄ-ն իրականացնում է ֆինանսական 

վերլուծություն, որի նպատակն է միության անդամներին ներկայացնել վարկային 

ինդուստրիայում տեղի ունեցող տնտեսական շարժերը: Ցուցանիշների մի մասը 

հրապարակային տեղեկատվություն է, որոնք տեղ են գտնում վարկային 

կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող եռամսյակային 

հաշվետվութուններում: Սակայն սույն վերլուծության համար ՎԿՄ-ի անդամ 

կազմակերպությունների կողմից տրամադրվում են նաև այնպիսի տնտեսական 

ցուցանիշներ, որոնք տեղ չեն գտնում հրապարակային եռամսյակային 

հաշվետվությունների մեջ: 

 

 Եռամսյակային հաշվետվություն: Եռամսյակային հաշվետվությունը 

ներկայացնում է Հայաստանում գործող վարկային կազմակերպությունների 

ֆինանսական արդյունքները: Յուրաքանչյուր վարկային կազմակերպության 

համար ներկայացվում են 24 ֆինանսական ցուցանիշներ, որոնցից 6-ի հիման վրա 

կատարվում է վարկանշում։ Այս հաշվետվության արդյունքում վարկային 

կազմակերպությունները ստանում են տեղեկատվություն վարկային 

ինդուստրիայում տեղի ունեցող շարժերի վերաբերյալ եռամսյակային 
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ՀՀ վարկային կազմակերպությունների միություն 

կտրվածքով։ Ֆինանսական վերլուծության համար հիմք են հանդիսացել 

յուրաքանչյուր վարկային կազմակերպության կողմից հրատարակված 

եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվությունները:  

 Ծախսերի և եկամուտների կառուցվածքը ՀՀ բանկերի և վարկային 

կազմակերպությունների մոտ 2013թ.-ի համար: Սույն աշխատանքի նպատակն է 

վերլուծել ՀՀ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների ծախսերի և 

եկամուտների կառուցվածքը, համեմատել տոկոսային և ոչ տոկոսային ծախսերի 

ու եկամուտների տարբերությունները, գնահատել տնտեսական 

արդյունավետության և շահութաբերության ցուցանիշները: 

 

 Հարկային բեռը ՀՀ բանկերում և վարկային կազմակերպություններում 2013 թ․-ի 

դրությամբ: Սույն աշխատանքի նպատակն է վերլուծել ՀՀ բանկերի և վարկային 

կազմակերպությունների հարկային ծանրաբեռնվածությունը 2013 թ.-ի համար և 

հաշվարկել հարկային քաղաքականության ազդեցությունը վարկային 

տոկոսադրույքների վրա: 

 Նավթի միջազգային գների և փոխարժեքների կոռելյացիոն վերլուծություն: Այս 

հաշվետվության նպատակն է ներկայացնել միջազգային նավթի գների 

փոխարժեքների կոռելյացիան:  

Ինֆոգրաֆիկաներ 

ՀՀ ՎԿՄ-ն պարբերաբար ներկայացնում է տնտեսության ոլորտին առնչվող թեմաներով 

ինֆոգրաֆիկաներ: 

 Վարկերն ըստ տնտեսության ճյուղերի, 2013թ. 

 Ֆինանսական շուկայի զարգացմա ցուցանիշները 

http://media.wix.com/ugd/1b992b_b84a3a94cb774570876258c5c1349b8f.pdf
http://media.wix.com/ugd/1b992b_b84a3a94cb774570876258c5c1349b8f.pdf
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ՀՀ վարկային կազմակերպությունների միություն 

 Բիզնեսի իրականացման խնդրահարույց գործոնները 

 

 ՀՀ դրամով և արտարժույթվ ավանդների և վարկերի մասնաբաժինը 2014թ.-ի 

հունվար-հոկտեմբեր ամսիսների կտրվածքով 

 Փոխարժեքների արժեզրկումը նախկին ԽՍՀՄ երկրնեում 2014թ.-ին 

 1 միլիոն մարդու հաշվով բանկերի քանակը նախկին ԽՍՀՄ և Արևելյան 

Եվրոպայի երկրներում 

 Փոխարժեքների համեմատական դինամիկան  

 Բանկերի կապիտալի նվազագույն սամանաչափի համեմատականեր նախկին 

ԽՍՀՄ և Արևելյան Եվրոպայի երկրներում 

 

Ֆինանսական գրագիտություն 

 Լիզինգ: Այս նյութը ներկայացնում է ֆինանսական վարձակալության (լիզինգ) 

սխեման, ինչպես նաև բնութագրում է լիզինգի հիմնական տեսակները: 

 Վարկի և վարկի մարման տեսակները: Այս նյութը պարզաբանում է վարկի 

գաղափարը, ներկայացնում վարկի և վարկի մարման տեսակները:  
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ՀՀ վարկային կազմակերպությունների միություն 

Պետական ինստիտուտներում միության անդամների շահերի 

ներկայացում և առաջխաղացում 

ՀՀ ՎԿՄ-ն ՀՀ ԿԲ-ի հետ կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ  համագործակցություն է 

հաստատել, որն իր մեջ ներառում է 

 Ուսումնասիրել և վեր հանել գործող օրենսդրությունում ՎԿ-ների 

գործունեությանը չնպաստող խնդրահարույց կետերը, 

 Ուսումնասիրել և բացահայտել այլ ոլորտային խնդիրների առկայությունը, որոնք 

գտնվում են ԿԲ տիրույթում և ներկայացնել առաջարկություններ հնարավոր 

լուծումների վերաբերյալ, 

 միության անդամների շահերի պաշտպանում։ 

2014 թ.-ին ՀՀ ՎԿՄ-ում քննարկումներ են ընթացել օրենսդրության փոփոխությունների 

վերաբերյալ և ՀՀ ՎԿՄ-ն 8 կարծիք-նամակ է ուղարկել ՀՀ ԿԲ 

 Բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենք, կորպորատիվ կառավարման 

տեսանկյունից խորհրդի գործոնեության արդյունավետության մասին 

 Վարկային կազմակերպությոնների մասին օրենք, գործարար վարվելակերպի 

մասին և սպառողների շահերի վերաբերյալ 

 Լիզինգի և ֆակտորինգի շուկայի զարգացման մասին, առկա խոչընդոտները և 

զարգացմա ուղղությունները 

 Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ,- գրավադրված գույքի 

դիտավորութամբ վնասելու պատասխանատվության մասին 

 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ, դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման մասին օրենքում փոփոխություններ 

 ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ 

 Կանոնակարգ 13-ում փոփոխություններ, գլխամասում և մասնաճյուղերում 911 

պահպանիչ հակահրդեհային համակարգերի տեղադրման մասին 

 Կանոնակարգ 8/03 և 8/05-ում փոփոխություններ, ԷՊԸԹ (էական պայմանների 

ընդհանրական թերթիկ) ԷՊԱԹ (էական պայմանների անհատական թերթիկ)  

 Գյուղատնտեսական վարկավորման մասին օրենք, (կրկնում է սպառողական 

կրեդիտավորմա մասին օրենքը ,միայն դրամով վարկավորման դրույթը, մինչև 5 
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ՀՀ վարկային կազմակերպությունների միություն 

մլն դրա վարկերի փաստացի տոկոսադրույքի նշոմը, բազմաթիվ այլ 

երկիմաստություններ)  

ՀՀ ՎԿՄ-ում քննարկվել և ՀՀ ԿԲ-ին են ուղարկվել 3 պարզաբանում-նամակ 

օրենսդրության վերաբերյալ  

 Հաշվետվությունների ժամկետի երկարաձգում,  

 8/03 և 8/05 կանոնակարգերի վերաբերյալ, սպառողաա վարկերի դեպքում 

տասնօրյա ժամկետի հետ կապված ԷՊԱԹ-ի և փաստացի տոկոսադրույքների 

շեղումների վերաբերյալ ՓԼ/ԱՖ-ի և ՀԾ-ի հետ կապված պարզաբանումներ: 

Լուսաբանում և քարոզչություն 

ՀՀ ՎԿՄ-ն իր և իր անդամների գործունեության լուսաբանումը և քարոզչությունն 

իրականացում է հետևյալ աղբյուրներով` 

 www.ucora.am, որը ՀՀ ՎԿՄ-ի ինտերնետային կայքն է,  

 www.facebook.com, ՀՀ ՎԿՄ-ի պաշտոնական facebook-յան էջը, 

 www.twitter.com, ՀՀ ՎԿՄ-ի պաշտոնական twitter-ի էջը, 

 www.linkedin.com,  ՀՀ ՎԿՄ-ի պաշտոնական linkedin-ի էջը, 

 www.plus.google.com, ՀՀ ՎԿՄ-ի պաշտոնական google plus-ի էջը, 

 www.financial.am, լրատվական կայք էջ, 

 www.banks.am, լրատվական կայք էջ: 

 

 

 

http://www.ucora.am/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.plus.google.com/
http://www.financial.am/
http://www.banks.am/
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ՀՀ վարկային կազմակերպությունների միություն 

Միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության 

խորացում 

ՀՀ ՎԿՄ-ն համագործակցել է մի շարք միջազգային կազմակերպությունների հետ. 

Միկրոֆինանսական կենտրոն․ www.mfc.org.pl, The Smart Campaign. 

www.smartcampaign.org, Միջազգային համագործակցության գերմանական 

խնայբանկերի հիմնադրամ (մասնակցել է «Իմ ֆինանսների միամսյակ» միջոցառմանը), 

USAID FED. 

ՀՀ ՎԿՄ անդամակցության ընդլայնում 

ՀՀ ՎԿՄ-ն բանակցություններ է տարել հետևյալ վարկային կազմակերպությունների 

հետ՝  

 «Կրեդո Ֆինանս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, 

 «Անիվ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ, 

 «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, 

 «Ջի ընդ Էյ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ: 

Սակայն նշված վարկային կազմակերպությունները պատրաստակամություն չեն 

հայտնել անդամակցելու Միությանը: 

Միության և անդամ վարկային կազմակերպությունների 

համագործակցության արդյունավետության բարձրացում 

ՀՀ ՎԿՄ անդամ վարկային կազմակերպությոնների անունից անդամակցում է մի շարք 

կառույցների, որոնցից են Գյուղատնտեսական դաշինք, Ֆինանսական կրթման 

ազգային ռազմավարություն (ՖԿԱՌ), USAID FED, Ֆինանսաբանկային քոլեջ, Ներքին 

աուդիտորների ինստիտուտ, EV Consulting և Oliver Group գնահատման 

գործակալություն: 

 

 

http://www.mfc.org.pl/
http://www.smartcampaign.org/

