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§²Èü²êºøÚàôðÆÂÆ¼¦  
ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý  

2017Ã. ï³ñ»Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 

 

2017թ. Ընկերության ռազմավարությունը նպատակաուղղված է եղել այնպիսի 

միջնաժամկետ նպատակների իրականացմանը, ինչպիսիք են Ընկերության 

ֆինանսական ցուցանիշների կայունության ապահովումը, ներդրումային շուկայում 

գործունեություն իրականացնող ընկերությունների շարքում մրցունակ լինելը, 

Ընկերության ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվի ապահովումը, 

հաճախորրդների կայուն սեգմենտի գրավումը: ՀՀ ֆինանսական ցուցանիշները 2017թ.-

ի ընթացքում շարունակել են դրական ազդեցություն թողել Ընկերության 

գործունեության արդյունքների վրա: 

   2017թ-ի անցած 11 ամիսների ընթացքում ձևավորվել և մշտապես պահպանվել է 

բարձր տնտեսական ակտիվություն՝ հիմնականում պայմանավորված 

արդյունաբերության և ծառայությունների ոլորտներում արձանագրված բարձր աճերով: 

Այսպես, վիճակագրական փաստացի տեղեկատվության համաձայն հունվար-

սեպտեմբեր ժամանակահատվածում՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 

նկատմամբ տնտեսական աճը կազմել է 5.0%, իսկ հունվար-դեկտեմբեր 

ժամանակահատվածի համար այն գնահատվում է 6.4%՝ չորրորդ եռամսյակի ԴՎՔ 

ծրագրում գնահատված 4.6%-ի դիմաց: Ներքին պահանջարկի արագ վերականգնումը 

շարունակել են նպաստել իրականացված ընդլայնողական դրամավարկային 

քաղաքականությունը, պահպանվող համեմատաբար ցածր գնաճային միջավայրը և 

դրամական փոխանցումների բարձր աճը: Ներքին բարձր պահանջարկն իր հերթին 

արտահայտվել է ներմուծման, առևտրի, տնտեսության վարկավորման աճերի և 

բնականոն գնաճի արձանագրված տեմպերում: Խորհրդի նիստում ներկայացվեցին նաև 

արտաքին հատվածի զարգացումները, որոնց համաձայն չորրորդ եռամսյակում 

հիմնական գործընկեր երկրների տնտեսական աճի տեմպերը գերազանցել են 

սպասումները՝ պայմանավորված ներքին պահանջարկի վերականգնման արագ 

տեմպերով: Միջազգային ապրանքահումքային շուկայում գնաճային զարգացումներն 

ընթացել են հիմնականում ԿԲ կանխատեսումներին համահունչ, միայն նավթի գնի 

մասով է արձանագրվել սպասվածից ավելի աճ՝ պայմանավորված արտադրության 

ծավալների կրճատմամբ: Քննարկման արդյունքում ԿԲ Խորհուրդը գնահատեց. քանի 

որ առաջիկա ամիսներին միջազգային ապրանքային շուկաներում գնաճային 

միտումները կպահպանվեն և նման իրավիճակում արտաքին հատվածից ակնկալվում են 

չափավոր գնաճային ազդեցություններ: Քննարկվեցին վերաֆինանսավորման 

տոկոսադրույքը անփոփոխ թողնելու կամ 0.25 տոկոսային կետով բարձրացնելու 

տարբերակները: Գնաճային սպասումների և գնաճային ռիսկերի շարունակվող 

ավելացման պարագայում, Խորհուրդը դեռևս նախապատվությունը տվեց 

դրամավարկային քաղաքականության գործիքի տոկոսադրույքն անփոփոխ թողնելուն՝ 

հաշվի առնելով ներքին պահանջարկի վերականգնման տևականությունն ապահովելու 

անհրաժեշտությունը: Այսպիսով, դեկտեմբերին շարունակեցին գործել դրամավարկային 

քաղաքականության հետևյալ տոկոսադրույքները՝ 

➢ դրամական միջոցների ներգրավման տոկոսադրույք ՝ 4,5% 
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➢ լոմբարդային ռեպո տոկոսադրույք՝ 7,5% 

➢ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույթ՝ 6%: 

 

 Միևնույն ժամանակ ԿԲ Խորհուրդն այսօր առավել հաստատակամ է, որ  

կանխատեսված զարգացումների ներքո և միջնաժամկետ հատվածում գնաճի 

նպատակի իրագործման առումով առաջիկայում անհրաժեշտ կլինի աստիճանաբար 

բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, որի արդյունքում 12-ամսյա գնաճը 

կանխատեսվող հորիզոնում կգտնվի տատանումների թույլատրելի միջակայքում՝ 

հորիզոնի վերջում կայունանալով գնաճի նպատակային 4% միջին մակարդակի շուրջ:  

Արդյունքում՝ 01.01.17-31.12.17 ընկած ժամանակահատվածում առաջնային շուկայում 

տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը եղել է` 

➢ Կարճաժամկետ պարտատոմսեր՝ 6.5449%, 

➢ Միջնաժամկետ պարտատոմսեր՝ 8.8755%, 

➢ Երկարաժամկետ պարտատոմսեր՝ 12.3691%: 

 

Որպես դրական հետևանք կարելի է շեշտել այն հանգամանքը, որ Ընկերության 

կողմից նախորդ տարիների ընթացքում ձեռք բերված բարձր տարեկան 

եկամտաբերությամբ Պետական պարտատոմսերը, որոնք դասակարգվել էին որպես 

վաճառքի համար մատչելի, ապահովել են վերագնահատման պահուստի աճ 342.2 մլն 

դրամով, կազմելով 368.7 մլն դրամ:  

Ընկերության նորմատիվային ընդհանուր կապիտալը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

կազմել է 880.4 մլն դրամ, իսկ ընդհանուր կապիտալը՝ 884.8 մլն դրամ: ²Ù÷á÷»Éáí 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ` Ï³ñáÕ »Ýù 

³ñÓ³Ý³·ñ»É, áñ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 2017 Ãí³Ï³ÝÇÝ ³å³Ñáí»ó 214.2 ÙÉÝ ¹ñ³Ù ½áõï 

ß³ÑáõÛÃ:  

 

 

Ü³Ë³ï»ëí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. 

    

³) Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³åÇï³ÉÇ½³óáõÙÁ. 

    

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÁ 2017 Ãí³Ï³ÝÇ í»ñçáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ 

¿ñ áõÝ»Ý³É 605.2 ÙÉÝ ¹ñ³Ù, արդյունքում ³å³Ñáí»É է 884.8 ÙÉÝ ¹ñ³Ù, որը կազմում է 

·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Í³í³ÉÇ 146.2%-Á: Վերջինս պայմանավորված է 

ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տեղաբաշխած միջին ժամկետային և 

երկարաժամկետ պետական պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության 

տոկոսադրույքների իջեցմամբ, ինչի արդյունքում համապատասխանաբար նաև 

նվազել են ՀՀ ԿԲ կողմից տրամադրվող պետական պարտատոմսերի մինչև մարում 

եկամտաբերության կորերը: 
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 Որպես դրական հետևանք կարելի է շեշտել այն հանգամանքը, որ Ընկերության 

կողմից նախորդ տարիների ընթացքում ձեռք բերված բարձր տարեկան 

եկամտաբերությամբ պետական պարտատոմսերը, որոնք դասակարգվել էին որպես 

վաճառքի համար մատչելի, ապահովել են վերագնահատման պահուստի աճ՝ 

կազմելով 364.2 մլն դրամ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ 2017Ã.–Ç ÁÝÃ³óùáõÙ 

Ï³½Ù»É ¿ 7.8%: ÆëÏ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ  

Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ï³½Ù»É ¿ 7.2%: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÷³ëï³óÇ 

Í³í³ÉÁ Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ï³Í ³í»É³ó»É ¿  ¨ 2017Ã-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 

¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù»É ¿ 12.3 ÙÉ¹ ¹ñ³Ù՝ ·»ñ³½³Ýó»Éáí ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñáí 

Ý³Ë³ï»ëí³Í 7.3 ÙÉ¹ ¹ñ³ÙÁ ¨ ³å³Ñáí»Éáí ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ÇñÁ 164%-áí: Հարկ է 

նշել, որ ընդհանուր ակտիվներում 3.8 մլրդ դրամը կազմում են հաճախորդների 

նկատմամբ պահանջները: ²ÛëåÇëáí, Ý³Ë³ï»ëí³Í óáõó³ÝÇßÁ ·»ñ³Ï³ï³ñí»É ¿ñ 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ¹ÇÉ»ñ³ÛÇÝ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷³ëï³óÇ Í³í³ÉÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù»É ¿ 

11.3 ÙÉ¹ ¹ñ³Ù: ¶ÉË³íáñ å³ÑáõëïÁ  ÙÝ³ó»É ¿ ³Ý÷á÷áË՝ Ï³½Ù»Éáí 37.5 ÙÉÝ ¹ñ³Ù 

/Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 15%-Á/:   

 
 

 
µ) Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.  
 

2017Ã.-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Çñ³Ï³Ý³óñ»É  ¿ ÇÝãå»ë ÐÐ å»ï³Ï³Ý և áã å»ï³Ï³Ý 

å³ñï³ïáÙë»ñáí: 

  Ընկերության պորտֆելը բաղկացած է հետևյալ արժեթղթերից.  
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Բացի ռեպո համաձայնագրերի շրջանակներում որպես ապահովման միջոց 

օգտագործված արժեթղթերից Ընկերությունն իր հաշվին ունի նաև ազատ արժեթղթեր, 

որոնք սեփականության իրավունքով պատկանում են Ընկերության հաճախորդներին: 
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Ինչպես կարող ենք նկատել, Ընկերությունն ունի ինչպես երկարաժամկետ, այնպես էլ 

միջնաժամկետ պետական պարտատոմսեր՝ համապատասխանաբար 49,8% և 50,2%:  

 

 

Ընկերությունն ամբողջ 12 ամիսների ընթացքում ակտիվ գործառնություններ 

է իրականացրել թե առաջնային, թե երկրորդային շուկաներում և ներառվել է 

ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա -ի կողմից հրապարակվող Գործակալների և 

պոտենցյալ մասնակիցների ցուցակում:  Գործունեության վարքագծի գնահատումն 

իրականացվել է  գործակալների 2016թ.-ի հոկտեմբերի 1-ից մինչև 2017թ. 

հոկտեմբերի 1-ը միայն առաջնային շուկայում մասնակցության և երկրորդային 

շուկայում ակտիվության ցուցանիշների արդյունքներով: Եռամսյակային 

գնահատականը հաշվարկվում է առաջնային շուկայում մասնակցության միավորի 

40%-ին  ավելացնելով երկրորդային շուկայում ակտիվության միավորի 60%-ը:  

Պոտենցիալ մասնակից 2016-IV 2017-I 2017-II 2017-III 
Տարեկան 

գնահատական 

«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ 

(նախկին «Պրոմեթեյ բանկ» ՓԲԸ) 
7 7 6 7 27 

ԱԼՖԱՍԵՔՅՈՒՐԻԹԻԶ ՍՊԸ 5 6 0 5 16 

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 1 3 5 6 15 

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 0 4 7 0 11 

ՖՅՈՒՉՐ ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՐԿԵՏ 

ՍՊԸ 
0 5 2 3 10 

«Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ 4 1 4 0 9 

«Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ 2 2 1 2 7 
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Հարկ է նաև նշել, որ ակտիվ գործունեության արդյունքում Ընկերությունը վաճառել է 

վաճառքի համար մատչելի պարտատոմսերը, ինչի արդյունքում Ընկերության պորտֆելի 

90.7%-ը դասակարգվել է որպես մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ, իսկ 

9.3%-ը՝ վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ: Ռիսկերի կառավարման 

արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը նախատեսում է 

վերադասակարգում կատարել 2018թ.-ին: Եթե մինչև մարման ժամկետը պահվող 

արժեթղթերը վերաձևակերպվեն որպես վաճառքի համար մատչելի, ապա դրանց 

շուկայական արժեքը 31.12.17-ի դրությամբ կկազմեր 5,587 մլրդ դրամ, ինչը 542 մլն 

դրամով գերազանցում է դրանց հաշվեկշռային արժեքը: 

 

 

 

 

 

     Միջոցները հիմնականում ներգրավվել են ՀՀ ռեզիդենտ բանկերից ռեպո 

համաձայնագրերի միջոցով:  Ընկերությունը շարունակել է ակտիվ համագործակցել 

իր գործընկերների հետ և 2017թ.-ի ընթացքում մեծ ծավալներ է ներգրավել 2016թ. նոր 

գործընկեր դարձած §Հայբիզնեսբանկ¦ և §Անելիք Բանկ¦ ՓԲ ընկերություններից: 

Կանգ չառնելով Ընկերության գործող արդյունավետության մակարդակում՝  

Ընկերությունը 2017թ.-ին շարունակում է էլ ավելի օպտիմիզացնել և ընդլայնել իր 

գործունեությունը: 2017թ.-ին Ընկերությունը վերսկսել է համագործակցությունն 

§ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ¦ ՓԲԸ-ի հետ և մարտ, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր 

ամիսներին Ֆինանսական շուկայում գործառնությունների իրականացման գլխավոր 



7 

 

համաձայնագրեր է կնքել §Անելիք Բանկ¦, §ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ¦  և 

§Արցախբանկ¦ ՓԲ ընկերությունների հետ: 

        ÆÝãå»ë Ýß»óÇÝù, ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñÇ åáñïý»ÉÁ 

31.12.2017-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù»É ¿ 5.8 ÙÉ¹ ¹ñ³Ù` ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, áñÁ 2017Ã.-Ç 

ÁÝÃ³óùáõÙ ³å³Ñáí»É ¿ 666.4 ÙÉÝ ¹ñ³Ù ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï: Բացի պետական 

պարտատոմսերից՝ Ընկերության պորտֆելում առկա են նաև ՙԳլոբալ Կրեդիտ՚ և 

ՙՖԻՆՔԱ՚ ՈւՎԿ ՓԲԸ-ների պարտատոմսեր, որոնք ապահովել են 2.4 մլն դրամ 

տոկոսային եկամուտ: ²ÛëåÇëáí, 2017Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ Ï³½Ù»É ¿ 927.2 ÙÉÝ ¹ñ³Ù: 

 

գ) ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ, »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ ¨ Í³Ëë»ñÁ. 

 

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ Çñ ³éç¨ ËÝ¹Çñ ¿ñ ¹ñ»É ³å³Ñáí»É 3.0-3.5% »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý 

Ù³ñÅ³ Ý»ñ·ñ³íí³Í ¨ ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÙÇç¨:   

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù»Ù³ï ³×»É »Ý 4%-áí ¨ Ï³½Ù»É 927.2 ÙÉÝ ¹ñ³Ù: îáÏáë³ÛÇÝ 

»Ï³ÙáõïÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ 

Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó:  

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ  Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù»Ù³ï նվազ»É »Ý 5%-áí ¨ Ï³½Ù»É 520.3 ÙÉÝ ¹ñ³Ù:  

ՀՀ Կենտրոնական բանկի տվյալների համաձայն 2017թ. դեկտեմբերի ընթացքում 

182,216 մլրդ դրամի 922 այլ ռեպո գործարքներ են կնքվել ՀՀ արժեթղթերի 

երկրորդային շուկայում՝ միջինը 6,6149% տարեկան եկամտաբերությամբ: 

 

Ընկերությունը դեկտեմբերի ընթացքում պետական պարտատոմսերով իրականացրել 

է 14,072 մլրդ ՀՀ դրամի 140 ռեպո գործարքներ միջինը՝ 6,7008% տարեկան 

եկամտաբերությամբ:  Ներկայացնենք նաև հուլիս-դեկտեմբեր ամիսներին կնքված 

ռեպո գործառնությունների ընկերության միջին և շուկայական միջին կշռված 

տոկոսադրույքների համեմատութունը: Ինչպես նաև Ընկերությունն իրականացրել է 

30 հակադարձ ռեպո գործարքներ իր ռեզիդենտ հաճախորդների հետ և դեկտեմբերի 

31-ի  դրությամբ ունեցել է 21 գործող հակադարձ ռեպո պայմանագիր միջինը 7,0113%  

տարեկան եկամտաբերությամբ:  
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    Ռեպո տոկոսադրույքի իջեցումը դրական ազդեցություն է ունեցել Ընկերության 

տոկոսային ծախսերի կառուցվածքում: Ցածր տոկոսադույքներով ռեսուրսների 

ներգրավումը հնարավորություն է տվել ուղղակիորեն կրճատել մեր տոկոսային 

ծախսերը՝ աշխատակիցների կողմից արդյունավետ և ճիշտ դիլերային հմտություններ 

կիրառելու շնորհիվ:   

Բացի պետական պարտատոմսերից՝ Ընկերության պորտֆելում առկա են նաև 

ՙԳլոբալ Կրեդիտ՚ և ՙՖԻՆՔԱ՚ ՈւՎԿ ՓԲԸ-ների պարտատոմսեր, որոնք ապահովել են 

2.4 մլն դրամ տոկոսային եկամուտ: 

Այսպիսով, 31.12.17 դրությամբ ընդհանուր տոկոսային ծախսը եղել է 520.3 մլն ՀՀ 

դրամ՝ պակաս լինելով գործարար ծրագրով նախատեսված 790 մլն-ից: 

 
 

 
¹) Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý. 
 

2017 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ý»ñ·ñ³íí»É »Ý 12 նոր ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý անձ 

հաճախորդներ,  áñáÝó Ñ»ï ÏÝùí»É »Ý ՀՀ Պետական պարտատոմսերի առք ու 

վաճառքի պայմանագրեր և Ñ³Ï³¹³ñÓ é»åá ·áñÍ³ñùÝ»ñ: 2017Ã.-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-

Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ  ÀÝÏ»ñáõÃÛաÝ գործող հակադարձ ռեպո պայմանագրերի քանակը 

կազմել է 30 հատ (3,812 մլրդ դրամ արժեքով, անվ. արժեքը` 3,746 մլրդ դրամ): 
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Մյուս ներդրումային ընկերությունների հետ համեմատության մեջ հստակ 

երևում է, որ Ընկերությունը հաճախորդների սպասարկման ոլորտում 

առաջատարներից է և գրավել է շուկայի 32.3%: 

 
ե) Ï³¹ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ.  

 

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ Çñ Ï³¹ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³éáõóáõÙ ¿ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï 

Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý, ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ëñ³ËáõëÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ 

հիման íñ³:  

2017 Ãí³Ï³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ ³í»É³óñ»É ¿ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ՝ 

ÁÝÃ³óÇÏ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï, ³ñ³· ¨ áñ³ÏÛ³É Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ:  

2017 Ãí³Ï³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ Çñ գործունեության արդյունավետությունն 

ավելացնելու և ընդլայնելու նպատակով արժեթղթերի բաժնի Ï³¹ñ³ÛÇÝ Ý»ñáõÅÁ 

Ñ³Ù³Éñ»É ¿  առաջատար մասնագետով և պահառուով:   

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ùßï³å»ë áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ ë»÷³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñÇ 

å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë 

³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ûáõñ³óÝ»É ÷á÷áËíáÕ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïÁ, áõëáõÙÝ³ëÇñ»É 

·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ, Ý»ñ¹ñíáÕ ¨ Ùß³ÏíáÕ 

ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ëñ³ËáõëáõÙ ¿ Ý³¨ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñáõÙÁ ¨ Ó·ïáõÙ ¿ նրան, áñ µáÉáñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÝ 

áõÝ»Ý³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñ³Ï³íáñáõÙ: 

 Üß»Ýù, áñ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µáÉáñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÝ áõÝ»Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ 

ÏñÃáõÃÛáõÝ, ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³ñÓñ 

áñ³Ï³íáñáõÙ ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ áÉáñïáõÙ ³ßË³ï»Éáõ µ³½Ù³ÙÛ³ ÷áñÓ: 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ 2017 Ãí³Ï³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý ï³ñµ»ñ 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ, µ³ñ»Ñ³çáÕ Ñ³ÝÓÝ»É »Ý 
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ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ëï³ó»É áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñ, ÇÝãÝ ¿É íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ 

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ß³Ñ³·ñ·éí³Í ¿ É³í³·áõÛÝ Ï³¹ñ»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³ñóáõÙ: 

 

 
զ) Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñ. 

 

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 2017Ã ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ¿ Ó»éÝ³ñÏ»É áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ 

èáõë³Ï³Ý, àõÏñ³իÝ³Ï³Ý, ÐáõÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³Ý»ñÁ, áñÁ 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ïí»É Ý»ñ¹ñáõÙ Ï³ï³ñ»É èáõë³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ¨ 

³í»ÉÇ ·ñ³íÇã ¹³ñÓÝ»É ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ßñç³Ý³ÏÁ:  

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 2017Ã ÁÝÃ³óùáõÙ ÉÇ³ñÅ»ù û·ï³·áñÍ»É ¿ Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 

Ñ³ßí³éÙ³Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ, Ñ³ïáõÏ µ³Ý³Ó¨»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 

Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ³ñï³Ñ³Ý»É ¿ ÐÐ Î´ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï 

ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ä»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ³ñ³· ¨ 

áñ³Ïáí Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 2017Ã-ÇÝ ¨ë 3 µ³ÝÏ»ñÇ Ñ»ï ÏÝù»É ¿ 

·ÉË³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ ¨ ³Û¹ ·áñÍ³ñùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ CBANET 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí: 

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 2015Ã.-ից ï»Õ³÷áËí»Éով Ýáñ ·ñ³ë»ÝÛ³Ï դարձել է ավելի հասանելի 

հաճախորդների համար: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ýáñá·»É ¨ Ï³Ñ³íáñ»É   ¿  

·ñ³ë»ÝÛ³ÏÁ, ³å³Ñáí»Éáí ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý µáÉáñ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ, Ñ³Ù³Éñ»É ¿ ÉÇáíÇÝ Ýáñ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ³ÝÑñ³Å»ßï 

Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ï»ËÝÇÏ³Ûáí, ³å³Ñáí»É ¿ ó³Ýó³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ýáñ áñ³Ï, 

ëï»ÕÍ»É ¿  Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ¨ Ñ³ñÙ³ñ³í»ï ·ñ³ë»ÝÛ³Ï: 

 

է) Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. 

 

 ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 2017 Ãí³Ï³ÝÇÝ áõÕÕí³Í 

¿ »Õ»É å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ Ï³ÛáõÝ ¹Çñù»ñÇ 

·ñ³íÙ³ÝÁ, ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï ÷áËß³Ñ³í»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý 

³å³ÑáíÙ³ÝÁ, ինչը նպաստել է հաճախորդների կայուն սեգմենտի ներգրավմանը:  

 
²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý տասնվեց ï³ñí³ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ÷áñÓÁ, 

·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³å»ñÁ, ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÑÙïáõÃÛáõÝÁ ¨ Çñ³½»ÏáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ïí»óÇÝ 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ ëï»ÕÍí³Í Çñ³íÇ×³ÏáõÙ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Çñ³Ï³Ý³óí³Í 

·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³å³Ñáí»É ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ 

Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷Ç ÝáñÙ³ïÇíÁ: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÁ ¹ñ³Ï³Ý ¿ 

·Ý³Ñ³ïáõÙ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: 

 

 
 

 

¶áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý     ¶.¶ñÇ·áñÛ³Ý 

  ¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ                            Կ.Սիմոնյան 

  

 

 


