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Նախաբան 

 

Արցախի ներդրումային հիմնադրամը /այսուհետ` Հիմնադրամ/ կոչված է 

իրականացնելու Արցախի հանրապետությունում ձեռնարկատիրության զարգացմանը, 

քաղաքացիների բնակարանային պայմանների բարելավմանն ուղղված, ինչպես նաև 

ռազմավարական նշանակության պետական ֆինանսական աջակցության ծրագրեր:  

Իր գործունեության տասը տարիների ընթացքում Հիմնադրամը տարեցտարի 

ընդլայնում է պետական աջակցության ձևերը, ծավալներն ու աշխարհագրությունը, 

կատարելագործում աջակցության տրամադրման մեխանիզմները և ընթացակարգերը: 

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը (այսուհետ` ՓՄՁ) նշանակալի դեր է խաղում 

երկրի համախառն ներքին արդյունքի ձևավորման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման 

գործում: 2016 թվականին արձանագրված տվյալների համաձայն ՓՄՁ սուբյեկտների 

տեսակարար կշիռը երկրի ՀՆԱ-ում կազմել է 38.5%՝ 1.5 տոկոսային կետով գերազանցելով 

նախորդ տարվա ցուցանիշը:  

Հանրապետությունում ՓՄՁ պետական աջակցության ծրագիրն  իրականացնող 

հիմնական կառույցը Հիմնադրամն է, որի գործունեության շրջանակներում իրականացվում 

են Արցախում ձեռնարկատիրության զարգացմանն ուղղված ծրագրային  միջոցառումներ` 

ՓՄՁ սուբյեկտներին ցուցաբերելով աջակցություն հետևյալ ուղղություններով. 

• ֆինանսական, 

• տեղեկատվական, 

• խորհրդատվական, 

• ուսուցողական: 

Հիմնադրամը հանդիսանում է նաև հիփոթեքային վարկավորմամբ ԱՀ 

քաղաքացիների բնակարանային պայմանների բարելավման պետական ֆինանսական 

աջակցության ծրագիրն իրականացնող հիմնական մարմինը: 

Հիմնադրամը իրականացնում է նաև նպատակային ծրագրեր, որի շրջանակներում 

ֆինանսավորվում են ռազմավարական նշանակության ծրագրեր: 

Արցախի ներդրումային հիմնադրամը /պետ. գր. N44416011309 առ 01.11.2007/ իր 

գործունեությունն իրականացնում է Ստեփանակերտ քաղաքի Տիգրան Մեծի 37/22 հասցեում 

գտնվող գրասենյակում:  

 Հիմնադրամի կառավարման մարմիններն են` 

• հոգաբարձուների խորհուրդը, 

• կառավարիչը` գլխավոր տնօրենը: 

Հիմնադրամի կառավարման բարձրագույն մարմինը հոգաբարձուների խորհուրդն է: 

Այն գլխավորում է խորհրդի նախագահը, որն ի պաշտոնե ԱՀ պետական նախարարն է: 

Խորհրդի  անդամներն ի պաշտոնե ԱՀ ֆինանսների նախարարը, ԱՀ Նախագահի 

խորհրդական – տնտեսագիտական վարչության պետը, ԱՀ նախագահի աշխատակազմի 

կառավարության գործերի կառավարչության պետ – աշխատակազմի ղեկավարի առաջին 

տեղակալը, ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմի ղեկավարը: Հիմնադրամի ընթացիկ 

գործունեությունը ղեկավարում է գլխավոր տնօրենը: 

Հիմնադրամի կառուցվածքը համապատասխանում է միջազգային պրակտիկայում 

օգտագործվող որակի կառավարման և մասնագիտացման սկզբունքներին: Այն ենթադրում է 

հիմնադրամի կողմից իրագործվելիք ռազմավարական խնդիրների ծրագրավորում և 

փուլային կատարում` համապատասխան հսկողություն և վերահսկողություն 

իրականացնելով առանձին փուլերի ամփոփ ցուցանիշների և երևույթների նկատմամբ:  

Հիմնադրամի շահառուներին տրամադրվող աջակցության նպատակայնության 

վերաբերյալ հարցերի քննարկման, մոնիթորինգի արդյունքների գնահատման և 
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հիմնադրամի գործունեության հետ կապված այլ հարցերի քննարկման ու 

համապատասխան որոշումների ընդունման նպատակով հիմնադրամում գործում է 

կոլեգիալ մարմին` Հիմնադրամի ֆինանսական կոմիտեն` կազմված Հիմնադրամի 

պատասխանատու աշխատողներից: 

Հիմնադրամի շահառուների կողմից ԱՀ համապատասխան օրենսդրության և ի 

կատարումն ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների, ինչպես նաև 

պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների պատշաճ կատարման նկատմամբ 

վերահսկողությունն իրականացվում  է վերահսկողության ծառայության կողմից: 

Հիմնադրամի ֆինանսական միջոցների շրջանառության նկատմամբ հսկողությունը` 

բոլոր ծրագրերով եկամուտների և ծախսերի /ֆինանսավորումների/  հաշվառումը, 

ներդրված դրամական միջոցների վիճակագրությունը և արդյունավետության 

վերլուծությունը իրականացնում է հիմնադրամի  ֆինանսահաշվային ծառայությունը: 

Հիմնադրամի 2017 թվականի պետական աջակցության ծրագրերի անվանացանկն 

ընդգրկում է հետևյալ ծրագրերը. 

1. ՓՄՁ պետական աջակցության ծրագրեր, այդ թվում` 

1.1  ՓՄՁ սուբյեկտների կապիտալի ֆինանսավորման ծրագիր, 

1.2 ՓՄՁ սուբյեկտների արտադրական հզորությունների վերազինմանն աջակցության 

ծրագիր, 

1.3 ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման 

ծրագիր, 

1.4 ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսական աջակցության ծրագիր, 

1.5 ՓՄՁ սուբյեկտներում նորարարությունների և ժամանակակից տեխնոլոգիաների 

ներդրման աջակցության ծրագիր, 

1.6 ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի /մատուցվող 

ծառայությունների/ շուկաներում առաջմղման աջակցության ծրագիր, 

1.7 ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցության 

ծրագիր: 

2. Քաղաքացիների բնակարանային պայմանների բարելավման աջակցության ծրագիր, 

այդ թվում` 

2.1  հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում, 

2.2  հիփոթեքային վարկերի կանխավճարների նպատակային փոխառությամբ 

տրամադրում, 

2.3  իրացնելու նպատակով բնակարանների /առանձնատների/ գնում և կառուցում, 

2.4  փոխառություններ բնակարան գնելու նպատակով: 

3. Հիփոթեքային փոխառություններ գյուղաբնակ քաղաքացիներին: 

4. Նպատակային ծրագրեր, այդ թվում՝ 

4.1 նպատակային փոխառությունների տրամադրում, 

4.2 ներգրավված միջոցների վերադարձ, 

4.3 տնտեսական ընկերությունների ստեղծում կամ դրանցում մասնակցություն, 

4.4 նպատակային այլ ծրագրեր: 
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1.Արցախի ներդրումային հիմնադրամի ամրապնդում ու  

գործունեության ընդլայնում  
 

 2017 թվականին Հիմնադրամի կողմից 

ձեռնարկված քայլերը ուղղված են եղել Արցախի 

Հանրապետությունում ՓՄՁ ոլորտի զարգացման, 

քաղաքացիների բնակարանային պայմանների 

բարելավման պետական աջակցության ծրագրերով 

նախատեսված համապատասխան միջոցառումների, 

նպատակային այլ ծրագրերի իրականացմանը, ինչպես 

նաև հիմնադրամի ամրապնդմանը, որի շրջանակում 

աշխատանքներ են իրականացվել Հիմնադրամի 

աշխատողների մասնագիտական հմտությունների վերապատրաստման ապահովման 

ուղղությամբ:   

Նպատակ ունենալով բարձրացնել պետական աջակցության ծրագրերի 

իրականացման արդյունավետությունը և ապահովել աջակցության նպատակայնությունն ու 

հասցեականությունը` հիմնադրամը շարունակական քայլեր է ձեռնարկում աջակցության 

ցուցաբերման մեխանիզմների ու ընթացակարգերի կատարելագործման, նոր 

մեխանիզմների մշակման և գործողության մեջ դնելու  ուղղությամբ:  

2017թ. նոյեմբերի 17-ի N173-Ն կառավարության որոշմամբ փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարվեցին ԼՂՀ կառավարության 2008թ. փետրվարի 26-ի թիվ 101 որոշմամբ 

հաստատված Բանկերի կողմից հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարաններ և բնակելի 

տներ ձեռք բերելու պետական աջակցության ապահովման կարգում, համաձայն որի 

փոփոխվել է վարկի առավելագույն տոկոսադրույքը, սուբիսդավորման չափը, քաղաքացու 

վարկունակության հաշվարկման եղանակը և այլ դրույթներ: 

2017 թվականին Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը ընդունել է թվով 217 

որոշում, իսկ Հիմնադրամի ֆինանսական կոմիտեն` 418: 

Հաշվետու տարում Հիմնադրամ է մուտքագրվել 1621 նամակ և գրություն, որոնցից 

509-ը՝ քաղաքացիներից, 217-ը՝ ՓՄՁ սուբյեկտներից, 568-ը՝ պետական կառույցներից և 327-

ը՝ առևտրային բանկերից ու վարկային կազմակերպություններից: Մուտքագրված 

գրությունները ուսումնասիրվել և ընթացքավորվել են Հիմնադրամի համապատասխան 

ծրագրերի աշխատողների կողմից և պատասխան գրություններ են ուղարկվել: Ելից  

նամակների և գրությունների քանակը կազմում է 1557: Քաղաքացիների գրությունները 

ուսումնասիրելու և ընթացքավորելու նպատակով դիմած քաղաքացիները 

անհրաժեշտության դեպքում հրավիրվել են Հիմնադրամ՝ համապատասխան 

մասնագետների կողմից խորհրդատվություն ստանալու և հուզող հարցերին լուծում տալու 

նպատակով:  

Տարվա կտրվածքով կազմակերպվել է քաղաքացիների և ՓՄՁ սուբյեկտների 

ներկայացուցիչների ընդունելություն Հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի և տեղակալների 

մոտ՝ շուրջ 3000 քաղաքացի:  

 2017 թվականին Հիմնադրամը համապատասխան աշխատանքներ և միջոցառումներ 

է իրականացրել ծրագրերի, մասնավորապես` հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարան 

/առանձնատուն/ ձեռք բերելու կամ  վերանորոգելու ֆինանսական աջակցության, ՓՄՁ 

սուբյեկտներին ֆինանսական աջակցության, ԱՀ շրջկենտրոններում բնակվող 

քաղաքացիների կողմից բնակարաններ և բնակելի տներ ձեռք բերելու պետական 

ֆինանսական աջակցության, ԱՀ գյուղաբնակ քաղաքացիների բնակարանային 

պայմանների բարելավման պետական ֆինանսական աջակցության և նպատակային այլ 

Արցախի ներդրումային հիմնադրամի գրասենյակը, 

ք. Ստեփանակերտ, Տ.Մեծի 37/22 
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ծրագրերի իրականացման ընթացքի մասին զանգվածային լրատվության միջոցներով 

պարբերաբար տեղեկատվության տարածման ուղղությամբ:  

2017թ. հուլիսի 19-ին Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի և Արցախի 

ներդրումային հիմնադրամի միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր` նպատակ 

ունենալով նպաստել ԱՀ և ՀՀ ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի, 

մատուցվող ծառայությունների մրցունակության բարձրացմանը, արտահանման 

ծավալների ավելացմանը: 

 

2. ՓՄՁ պետական աջակցության ծրագրեր 
 

ՓՄՁ պետական աջակցության ծրագրերի հիմնական նպատակը պետական 

շարունակական աջակցությամբ ՓՄՁ դերի աստիճանական բարձրացմանը նպաստելն է` 

երկրի սոցիալ-տնտեսական և տարածքային կայուն զարգացման ասպարեզում: 

Ծրագրի նպատակներն են` ՓՄՁ սուբյեկտների ֆինանսական և ներդրումային 

հնարավորությունների, նորարարական և արտաքին տնտեսական գործունեության 

ընդլայնումը, տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների, բիզնես 

ենթակառուցվածքների ծառայություններից օգտվելու, գործարարությամբ զբաղվելու 

հնարավորությունների ընդլայնումը: 

 

2.1 ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված առևտրային վարկերի տոկոսադրույքների 

մասնակի սուբսիդավորման աջակցություն 

 

2017 թվականին շարունակվել է ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված առևտրային 

վարկերի տարեկան տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորման ծրագիրը, համաձայն 

որի, Հիմնադրամի հետ համագործակցության պայմանագիր կնքած առևտրային բանկերը և 

վարկային կազմակերպությունները իրենց միջոցներով և ռիսկով տնտեսավարող 

սուբյեկտներին տրամադրում են վարկեր, իսկ Հիմնադրամը սուբսիդավորում է (անհատույց 

վճարում է) այդ վարկերի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի և ՓՄՁ սուբյեկտի կողմից 

սեփական միջոցների հաշվին վճարվող 8 տոկոսային կետի տարբերության չափով` 

բարձրացնելով վարկերի մատչելիությունը: 

2017թ. առևտրային բանկերի կողմից տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների 

սուբսիդավորման ծրագրից աջակցություն ստանալու նպատակով Հիմնադրամ են դիմել 147 

ՓՄՁ սուբյեկտներ: Դիմած ՓՄՁ սուբյեկտներից 103-ը ներկայացրել են հայտեր, որոնք 

ընթացքավորվել և հաստատվել են Հիմնադրամի ֆինանսական կոմիտեի կողմից, ինչի 

հիման վրա տրամադրվել են 2887.5 մլն դրամ ընդհանուր գումարի երաշխավորագրեր:  

 

2017 թվականին ծրագրի շրջանակներում տրամադրված երաշխավորագրերի   

բաշխվածությունն ըստ տնտեսության ճյուղերի  

Աղյուսակ 1 

Հ/Հ Տնտեսության ճյուղը 
Քանակը 

/հատ/ 

Գումարը  

/մլն դրամ/ 

Աշխատատեղերի 

քանակը /հատ/ 

1 Արդյունաբերություն 16 1257.5 80 

2 Գյուղատնտեսություն 2 20.0 3 

3 Շինարարություն 6 264.8 6 

4 Առևտուր 60 962.7 32 

5 Ծառայություններ 19 382.5 59 

  Ընդամենը 103 2887.5 180 
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2017թ. Հիմնադրամի կողմից երաշխավորագրեր ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից 

ներկայացված գործարար ծրագրերի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է 

ստեղծել և պահպանել մոտ 180 աշխատատեղ:   

Հիմնադրամի գործակալ բանկերի հետ 75 տնտեսավարող սուբյեկտներ ստորագրել 

են վարկային պայմանագրեր` 2124.8 մլն ՀՀ դրամի, 817.9 հազար ԱՄՆ դոլարի,  ընդհանուրը 

2.520.7 մլն ՀՀ դրամ գումարի չափով: Ընդ որում, տրամադրված վարկերի բաշխվածությունն 

ըստ գործակալ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների ներկայացված է ստորև 

աղյուսակում և գծապատկերում: 

 

2017թ. վարկերի տրամադրումն ըստ Հիմնադրամի հետ համագործակցող 

առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների 

            
      Աղյուսակ 2 

Հ/Հ 
Գործակալ բանկեր և վարկային 

կազմակերպություններ  

Ֆինանսավորված հայտեր 

քանակ 

գումար 

ՀՀ դրամ   

/մլն/ 

ԱՄՆ դոլար 

/հազար/ 

ընդամենը  

ՀՀ դրամ /մլն/ 

1 <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ 34 1158.2 520.7 1410.3 

2 <<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ 15 587.6 - 587.6 

3 <<Ֆիդես ՀԸ>> ՈՒՎԿ ՓԲԸ 14 27.0 187.2 117.6 

4 <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ 4 288.0 - 288.0 

5 <<Բլեսս>> ՈՒՎԿ ՍՊԸ 4 33.0 - 33.0 

6 <<Կոնվերսբանկ>> ՓԲԸ 2 31.0 - 31.0 

7 <<Արարատբանկ>> ԲԲԸ 1 - 10.0 4.8 

8 
<<Գլոբալ Կրեդիտ>> ՈՒՎԿ 

ՓԲԸ 
1 - 100.0 48.4 

  Ընդամենը 75 2124.8 817.9 2520.7 

* 1 ԱՄՆ դոլարը = 484.1 ՀՀ դրամ` առ 31.12.2017թ.     

Առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից 

ֆինանսավորված հայտերի 45 տոկոսը վարկավորվել է <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ-ի կողմից, 

20%-ը՝ <<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ, 19%-ը՝ <<Ֆիդես ՀԸ>> ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից: 

 

<<Տրիումֆ Գրուպ>> 

ՍՊԸ 
<<Գեորգի>> ՓԲԸ <<Մկրտումյան և Սաֆարյան>> ՍՊԸ 
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2017թ. ծրագրի շրջանակներում տրամադրված վարկային միջոցներն ըստ Հիմնադրամի հետ 

համագործակցող առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների 

 Գծապատկեր 1 

 

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ծրագրի շրջանակներում առևտրային բանկերի 

կողմից ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված վարկերի բաշխվածքն` ըստ տնտեսվարող 

սուբյեկտների գործունեության ոլորտների ներկայացված է ստորև գծապատկերում: 

 

2017թ. ծրագրի շրջանակներում տրամադրված վարկերն ըստ  

գործունեության ոլորտների 
 

Գծապատկեր 2 

 
 

<<Արցախբանկ 

ՓԲԸ>>

55.9%

<<Ամերիաբանկ>> 

ՓԲԸ

23.3%

<<Հայբիզնեսբանկ>

>ԲԸ

11.4%

<<Արարատբանկ>

> ԲԲԸ

0.2%

<<Ֆիդես ՀԸ>>
ՈՒՎԿ ՓԲԸ

4.7%

<<Բլեսս>> ՈՒՎԿ 

ՍՊԸ

1.3%

<<Գլոբալ 

Կրեդիտ>> ՈՒՎԿ 

ՓԲԸ

1.9%
<<Կոնվերս 

Բանկ>> ՓԲԸ

1.2%

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0
1110.5

904.7

319.3

176.1
10.112 43 15 4 1

գումար /մլն դրամ/ քանակ/հատ
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Տրամադրված վարկային միջոցների 44.1%-ը ուղղվել է արդյունաբերության ոլորտին,  

35.9%-ըª առևտրի ոլորտին, 12.7%-ը՝ ծառայությունների մատուցմանը, 7.0%-ը՝ 

շինարարության ոլորտին, 0.4%-ը՝  գյուղատնտեսության ոլորտին:  

2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գործակալ բանկերում ընթացքավորման 

փուլում են գտնվում 75 ֆինանսավորման ենթակա հայտ՝  մոտ 1.4 մլրդ դրամի չափով: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում մարվել են պետական ֆինանսական 

աջակցությամբ գործող 69 վարկ, որից 43-ը կամ 62%-ը <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ տրամադրված 

վարկերն են:  

2017թ. Հիմնադրամի կողմից դադարեցվել է 18 վարկի տարեկան տոկոսադրույքի 

մասնակի սուբսիդիավորում՝ կապված մարումները ժամանակին չկատարելու հետ՝ 

հետագայում այն վերանայելու պայմանով: 

Ծրագրի գործարկման տասը տարիների ընթացքում Հիմնադրամի գործընկեր 

բանկերի կողմից թվով 826 ՓՄՁ սուբյեկտների տրամադրվել է շուրջ 14,9 մլրդ ՀՀ դրամի, 

23,1 մլն ԱՄՆ դոլարի և 129,4 հազար եվրոյի վարկ, ընդհանուրը ՀՀ դրամով՝ 26.2 մլրդ: 

Տրամադրված վարկերի բաշխվածքն ըստ ԱՀ շրջանների դիտարկելով նաև Ստեփանակերտ 

քաղաքը որպես շրջան, ներկայացված է ստորև բերված գծապատկերում:  

 
Գծապատկեր 3 

 
2013-2017թթ. տրամադրված երաշխավորագրերի և ֆինանսավորված հայտերի 

քանակների ու գումարների մասին պատկերացում են տալիս ստորև ներկայացված 

գծապատկերները: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ստեփանակերտ

72.5%

Ասկերանի 

շրջան

14.4%

Մարտունու 

շրջան

4.5%

Մարտակերտի 

շրջան

4.0%

Հադրութի շրջան

2.2% Շուշիի շրջան

1.6%
Քաշաթաղի 

շրջան

0.8%
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2013-2017թթ. ծրագրի շրջանակներում տրամադրված երաշխավորագրերի և 

ֆինանսավորված հայտերի քանակներն ու գումարները 
Գծապատկեր 4 

 

 

2015թ. ֆինանսական աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների քանակի և 

վարկավորման գումարների կտրուկ կրճատումը պայմանավորված է հիմնականում 

բանկերի կողմից վարկավորման գործընթացի ժամանակավոր կասեցմամբ: 2016թ.՝ չնայած 

ապրիլյան պատերազմի անդառնալի կորուստների և տնտեսությանը հասցրած վնասների, 

ՓՄՁ սուբյեկտների ակտիվությունը պահպանվել է: 2017թ. Հիմնադրամի ֆինանսական 

աջակցությամբ վարկավորված ՓՄՁ սուբյեկտների քանակը ավելացել է ավելի քան երկու 

անգամ: 
 

2013-2017թթ. ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորված հայտերի  

գումարներն ըստ արժույթների                
Գծապատկեր 5 

 

 
2017թ. ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսավորված միջոցների 84%-ը տրամադրվել է 

դրամով, մինչդեռ 2015 և 2016 թվականներին ֆինանսավորված միջոցների մոտ կեսն է 

տրամադրվել դրամով: 

2,582.0
2,630.3

958.3
910.3

2,887.5

2181.2

1672.4

543.1
746.8

2520.7
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117

49 45

103105
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3500.00

2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ.
Տրամ. երաշխ. գումարը (մլն դրամ) Ֆին. հայտերի գումարը (մլն դրամ)

Տրամ. երաշխ. քանակը (հատ) Ֆին. հայտերի քանակը (հատ)

0.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0

2013թ.

2014թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

1763.3

1486.4

264.5

416.5

2124.8

863.2

384.2

522.6

588.1

817.9

0.0

0.0

50.9

78.5

0.0

հազար Եվրո հազար ԱՄՆ դրամ մլն ՀՀ դրամ
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Ըստ ոլորտների ծրագրի շրջանակներում տրամադրված վարկերի դինամիկան 2013-

2017թթ. ներկայացված է ստորև գծապատկերում:  

 

2013-2017թթ. ծրագրի շրջանակներում տրամադրված 

վարկերն՝ ըստ ոլորտների (մլն դրամ) 

Գծապատկեր 6 

 

 
Ծրագրի գործարկման տասը տարիների ընթացքում Հիմնադրամը ՓՄՁ 

սուբյեկտներին տրամադրված առևտրային վարկերի տարեկան տոկոսադրույքների 

սուբսիդավորման համար ծախսել է 4.5 մլրդ դրամ, որից 265.1 մլն դրամը՝ 2017 թվականին, 

որի բաշխվածքն ըստ ՓՄՁ սուբյեկտների գործունեության ոլորտների ունի հետևյալ տեսքը. 

 

2017թ. ծրագրի շրջանակներում սուբսիդավորված գումարներըª ըստ տնտեսության 

ճյուղերի (տոկոսային արտահայտությամբ) 

Գծապատկեր 7 

 
Գծապատկերից երևում է, որ տարվա կտրվածքով ՓՄՁ սուբյեկտներին 

տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորմանն ուղղված միջոցների 42.5 

տոկոսը ուղղվել է արդյունաբերության ոլորտում գործող ընկերությունների աջակցությանը: 

 

2.2. ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի /մատուցվող  

ծառայությունների/ շուկաներում առաջմղմանն աջակցություն 
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42.5%

2.2%

34.0%

20.9%

0.4%

Արդյունաբերություն

Շինարարություն

Առևտուր

Ծառայությունների մատուցում

Գյուղատնտեսություն
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ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքների /մատուցվող 

ծառայությունների/ շուկաներում առաջմղմանն աջակցության ծրագրի շրջանակներում 

2017թ. ապահովվել են ՓՄՁ սուբյեկտների մասնակցությունը ԱՀ, ՀՀ և արտերկրյա մի շարք 

ցուցահանդեսներին, համաժողովներին և այլ միջոցառումներին: 

2017թ. հունվարի 31-ից փետրվարի 13-ը ՌԴ Մոսկվա քաղաքում կայացավ 

<<Պրոդէքսպո 2017>>  ցուցահանդեսը, որին Հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ 

մասնակցեց , <<Տրիումֆ Գրուպ>> ընկերությունը՝ ռուսական շուկայում ցուցադրելով իր 

բազմատեսակ արտադրանքը: 

Հաշվետու տարվա մարտի 24-26-ը ՀՀ Երևան քաղաքում կայացավ <<Caucasus Build 

and Reconstruction Expo 2017>>  միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսը, որին 

Արցախից մասնակցեցին 13 շինարարական ընկերությունների ներկայացուցիչներ` 

շինանյութերի, շինարարական տեխնիկայի և սարքավորումների արտադրության ոլորտում 

գործող ընկերությունների ձեռքբերումներին ու նվաճումներին ականատես լինելու 

նպատակով: 

Հաշվետու տարվա մայիսի 26-29-ը ՀՀ 

Ծաղկաձոր քաղաքում կայացավ <<Եվրասիական 

տնտեսական միություն, Հայաստան-

համագործակցություն>>  ամենամյա տնտեսական 

համաժողովը, որին Արցախից մասնակցեցին 

արտադրության, շինարարության և 

ծառայությունների ոլորտի 6 ՓՄՁ սուբյեկտներ, 

ինպես նաև պետական մարմինների 

ներկայացուցիչներ: 

2017թ. հուլիսի 6-8-ը Մերձդնեստրյան 

Մոլդովական Հանրապետության Տիրասպոլ քաղաքում կայացավ տնտեսական 

համաժողով, որին մասնակցեց հիմնադրամի ներկայացուցիչը: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2017թ. հուլիսի 19-ին Արցախի ներդրումային հիմնադրամում  կայացավ  հանդիպում 

Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի 

պատվիրակության և Արցախի ներդրումային 

հիմնադրամի աշխատողների միջև, որի ընթացքում երկու 

հիմնադրամների միջև կնքվեց համագործակցության 

հուշագիր: Կայացավ հանդիպում նաև արցախյան բիզնես 

միջավայրի ներկայացուցիչների հետ: ԱՆՀ 

ներկայացուցիչների ուցեկցությամբ ՀԶՀ 

պատվիրակությունն  այցելեց <<Մետաքսկոմբինատ>>, 

<<Տրիումֆ Գրուպ>> և <<Արցախբրենդի  կոմպանի>> 

ընկերություններ: 

Հաշվետու տարվա սեպտեմբերի 08-10-ը ՀՀ քաղաք Երևանում կայացավ <<Արմենիա 

Էքսպո 2017>>  ցուցահանդեսը, որին Հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ  

մասնակցեց <<Ռեյփսիդ>>  ընկերությունը: 

2017թ. սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 02-ը կայացավ Արցախյան բիզնես 

համաժողովը, որն անցակացվեց ԱՀ Կառավարության պաշտոնական աջակցությամբ և 

նվիրված էր Արցախի Ներդրումային Հիմնադրամի 10-ամյակին: Համաժողովն ուներ շուրջ 

400 մասնակից, որին միայն Արցախից մասնակցեցին 140 ընկերության ներկայացուցիչներ, 

ինչպես նաև պատվիրակություն ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից, Վրաստանից, Հարավային 

Արցախյան բիզնես համաժողով  2017 

Սեկցիոն նիստ, ք. Ծաղկաձոր 

Արցախյան բիզնես համաժողով 2017թ 
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Օսիայի Հանրապետությունից և Մերձդնեստրյան Մոլդովական Հանրապետությունից: 

Համաժողովի շրջանակներում անց է կացվել պլենար նիստ, սեկցիոն նիտեր, ինչպես նաև 

կազմակերպվել են երկկողմանի բիզնես-հանդիպումներ, ինչը հնարավորություն է ընձեռել 

արցախյան, հայաստանյան և արտերկյա ընկերություններին նոր գործարար կապեր 

բացահայտել, ընդլայնել բիզնես գործունեության շրջանակները, քննարկել կառավարության 

ներկայացուցիչների հետ կարևորագույն տնտեսական 

խնդիրներ: Ֆորումի շրջանակներում կնքվել է 

համագործակցության հուշագիր Հիմնադրամի և ՀՀ 

առևտրա-արդյունաբերական պալատի միջև:  

2017թ. հոկտեմբերի 06-08-ը ՀՀ քաղաք Երևանում 

կայացավ <<ՊանԱրմենիան Էքսպո 2017>>  

ցուցահանդեսը, որին մասնակցեցին արտադրության 

ոլորտի 3 ընկերություն՝ <<Ղարաբաղ Կարպետ>>  ՍՊԸ, 

<<Տրիումֆ Գրուպ>>  ՍՊԸ և <<Ասկերան Վայն>>  ՍՊԸ:    

 

Հոկտեմբերի 13-15-ը ՀՀ Երևան քաղաքի Երևան Էքսպո ցուցահանդեսային 

համալիրում գյուղատնտեսության աշխատողի օրվա 

կապակցությամբ ՀՀ գյուղտնտեսության 

նախարարության կողմից կազմակերպվեց 

<<Արմպրոդէքսպո 2017>>  սննդամթերքի ցուցահանդեսը: 

Հիմնադրամի ֆինանսական և կազմակերպչական 

աջակցությամբ Արցախից ցուցահանդեսին մասնակցեցին 

8 ընկերություններ՝ <<Արցախ Ֆրութ>> ՓԲԸ, 

<<Պիանկ>>ՍՊԸ, <<Մկրտումյան>> ՍՊԸ,  <<Հանի 

Հաուս>> ՍՊԸ, <<Բալասանյան>> ՍՊԸ,<<Էկո-

Պրոդուկտ>> ՍՊԸ, «Բիո-պարտեզ» ՍՊԸ և Թալիշի «ԹԱՐԻՆՋ» գյուղատնտեսական 

արտադրական կոոպերատիվը: Արցախյան տաղավարը արժանացավ բարձր 

ուշադրության: 

2017թ. հոկտեմբերի 20-21-ը ՀՀ քաղաք 

Երևանում կայացավ <<Սուրճի ու թեյի առաջին 

միջազգային փառատոն 2017>>, որին Հիմնադրամի 

ֆինանսական աջակցությամբ մասնակցեց <<Բիո 

Պարտեզ>> ընկերությունը` հայաստանյան շուկային 

ներկայացնելով տեղական խոտաբույսերով բնական 

թեյերը:  

2017թ. նոյեմբերի 02-05-ը Հիմնադրամի 

ֆինանսական աջակցությամբ Կանադայի Մոնրեալ քաղաքում կայացած գինու 

փառատոնին /Big Sur Food and Wine Festival/, ինչպես նաև Կանադայի տարբեր 

քաղաքներում արտադրանքի արտահանման նպատակով մի շարք հանդիպումներին 

մասնակցեց <<Անուշ-1>> ՍՊԸ տնօրենը:  

Ընդհանուր առմամբ, 2017թ. Արցախի ներդրումային հիմնադրամի վերոնշյալ ծրագրի 

կողմից աջակցություն տրամադրվեց մոտ 174 ՓՄՁ սուբյեկտի, իսկ միջոցառումների համար 

իրականացված ծախսերը կազմել են ավելի քան 45.2 մլն դրամ: 

 

  

<<²ñմպրոդէքսպո  2017>>                               

óáõó³Ñ³Ý¹»ë 

<<Բիո Պարտեզ>> ՍՊԸ 

Համագործակցության հուշագրի ստորագրում 
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2.3. ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և 

խորհրդատվական աջակցություն 
 

Ծրագիրը նպատակ ունի նպաստել ՓՄՁ սուբյեկտների գործունեությանը և 

զարգացմանը խոչընդոտող հիմնախնդիրների հաղթահարմանը` կապված գործարար 

տեղեկատվության և խորհրդատվության ստացման ու կադրերի մասնագիտական 

ուսուցման հարցերում առկա դժվարությունների հետ, ինչպես նաև ապահովել ՓՄՁ 

սուբյեկտների համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ձեռքբերման մատչելիությունը, 

ընդլայնել խորհրդատվական ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունները: 

2017թ. ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական 

աջակցություն ծրագրի  շրջանակում հրատարակվել է.   

• <<Արցախի արդյունաբերող 3>> թվով 9-րդ 

տեղեկատվական պարբերականը հայերեն և ռուսերեն 

լեզուներով, որն ընդգրկում է ընդհանուր տվյալներ և 

ցուցանիշներ արդյունաբերության ոլորտի մասին, 

տեղեկություններ ոլորտում գործող մի շարք 

ընկերությունների վերաբերյալ,  

• 2018թ. օրացույցներ, որոնք պարունակում են 

տեղեկություններ Հիմնադրամի համապատասխան 

ծրագրերի մասին, 

• նկարահանվել է Հիմնադրամի տասնամյակին 

նվիրված տեսաֆիլմ, որը պատմում է Հիմնդրամի 

տասնամյա գործունեության մասին 

• <<Վարկանիշ>> թեմատիկ ամսագրում գովազդային 

նյութ է տեղադրվել Հիմնադրամի գործունեության, ինչպես նաև <<Արցախ Ֆրութ>> 

փակ բաժնետիրական և <<Անուշ 1>>  սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությունների մասին: 

Ընդհանուր առմամբ, 2017թ. Արցախի ներդրումային հիմնադրամի վերոնշյալ ծրագրի 

կողմից միջոցառումների համար իրականացված ծախսերը կազմել են մոտ 21.2 մլն դրամ: 
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3. Հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարան/առանձնատուն ձեռք բերելու կամ 

 վերանորոգելու ֆինանսական աջակցություն 
 

Արցախի քաղաքացիների բնակարանային պայմանների բարելավման և ԱՀ-ում 

բնակարանաշինության զարգացման նպատակով Հիմնադրամը 2008 թվականից 

իրականացնում է բանկերի կողմից հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարան ձեռք բերելու  

պետական ֆինանսական  աջակցության ապահովման ծրագիրը, որի էությունը կայանում է 

նրանում, որ Հիմնադրամի հետ համագործակցող բանկերը սույն ծրագրի ընդհանուր 

պայմաններին բավարարող քաղաքացիներին տրամադրում են հիփոթեքային վարկեր 

բնակարան գնելու, վերանորոգելու կամ կառուցելու համար, իսկ Հիմնադրամը ցուցաբերում 

է աջակցություն հետևյալ ձևերով. 

ա. հիփոթեքային վարկերի տարեկան տոկոսադրույքների մասնակի 

սուբսիդավորում, 

բ. նպատակային փոխառությամբ կանխավճարների տրամադրում: 

Բացի նշված աջակցության ձևերից Հիմնադրամը իրականացնում է նաև իրացման 

նպատակով բնակարանների /առանձնատների/ կառուցում և իրացնելու նպատակով 

բնակարանների /առանձնատների/ գնում: ԱՀ շրջկենտրոններում Հիմնադրամի կողմից 

կառուցվող բնակարաններն իրացվում են հիփոթեքային վարկավորմամբ առավել մատչելի 

պայմաններով` ԱՀ շրջկենտրոններում բնակվող քաղաքացիների կողմից բնակարաններ և 

բնակելի տներ ձեռք բերելու պետական ֆինանսական աջակցության ծրագրի 

շրջանակներում: Բացի այդ աջակցություն է տրամադրվում ԱՀ ոստիկանության 

աշխատողների, իսկ 2016 թվականից նաև ԱՀ պաշտպանության բանակի զինծառայողների 

և զինվորական թոշակառուների ընտանիքներին: 

 

3.1 Հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքների  սուբսիդավորում 

 

2017 թվականին Հիմնադրամը շարունակել է բանկերի կողմից հիփոթեքային 

վարկավորմամբ բնակարան ձեռք բերելու  պետական ֆինանսական  աջակցության ծրագրի 

իրականացումը, մասնավորապես, հիփոթեքային վարկերի տարեկան տոկոսադրույքների 

մասնակի սուբսիդավորման ուղղությամբ:  2017թ. նոյեմբերի 17-ի N173-Ն կառավարության 

որոշմամբ փոփոխություններ և լրացումներ կատարվեցին ԼՂՀ կառավարության 2008թ. 

փետրվարի 26-ի թիվ 101 որոշմամբ հաստատված <<Բանկերի կողմից հիփոթեքային 

վարկավորմամբ բնակարաններ և բնակելի տներ ձեռք բերելու պետական աջակցության 

ապահովման կարգում>>, համաձայն որի փոփոխվել է վարկի առավելագույն 

տոկոսադրույքը՝ այն սահմանելով բնակարանի գնման կամ կառուցման համար 

արտարժույթով հիփոթեքային վարկ տրամադրելու դեպքում 12%, իսկ ՀՀ դրամով` 15%, 

վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման չափը սահմանվել է 50 տոկոս մինչև 

27.0 մլն ՀՀ դրամ վարկի դեպքում, 60-80% ըստ սանդղակի՝ 27.0 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող 

վարկի դեպքում: Փոփոխվել է նաև Քաղաքացու վարկունակության հաշվարկման եղանակը: 
Փոփոխական տոկոսադրույքով հիփոթեքային վարկ տրամադրելու դեպքում Քաղաքացու 

եկամուտները հաշվարկվում են փաստացի վճարվելիք տոկոսադրույքով: Կարգով 

սահմանվել են նաև այլ փոփոխություններ և լրացումներ: 

Բնակարանային պայմանների բարելավման հարցով 2017 թվականին Հիմնադրամ է 

դիմել 521 քաղաքացի, որոնցից 197-ը ներկայացրել են փաստաթղթեր հիփոթեքային 

ֆինանսական աջակցության ծրագրից  օգտվելու նպատակով, ընդ որում, 78-ը` բնակարանի 

գնման, 34-ը` բնակելի տան կառուցման, 85-ը` բնակարանի վերանորոգման նպատակով: 
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Բնակարանի գնման համար դիմած քաղաքացիների 25%-ը դիմել են առաջնային շուկայում` 

նորակառույց շենքերից, բնակարան ձեռք բերելու նպատակով:  

Բնակարանի գնման համար դիմած քաղաքացիներից 73-ը ցանկացել են բնակարան 

ձեռք բերել առաջին գոտում (ք. Ստեփանակերտում), 5-ը` երկրորդ գոտում (ԱՀ 

շրջաններում), բնակելի տան կառուցման համար դիմած քաղաքացիներից 30-ը` առաջին 

գոտում, 4-ը` երկրորդ գոտում, բնակարանի վերանորոգման համար դիմած 

քաղաքացիներից 74-ը` առաջին գոտում, 11-ը` երկրորդ գոտում:  

Ընդհանուր 197 տեղեկանքներից 151-ը ծրագրի փորձագետների կողմից նախնական 

դրական եզրակացության են արժանացել, 46-ը` չեն բավարարել կարգի պայմաններին: 

Այսինքն` Հիմնադրամ դիմած քաղաքացիների 77%-ի պայմանները համապատասխանել են 

պետական աջակցության տրամադրման կարգի ընդհանուր պայմաններին: 

 

 
 

Ֆինանսական կոմիտեի համապատասխան որոշումների հիման վրա տրամադրվել 

են պետական ֆինանսական աջակցությունը հավաստող երաշխավորագրեր: Ընդհանուր 

առմամբ, 2017 թվականին հիմնադրամի կողմից տրվել է շուրջ 1.9 մլրդ դրամ գումարի 

չափով ստացվելիք հիփոթեքային վարկերի տարեկան տոկոսադրույքի մասնակի 

սուբսիդավորման թվով 188 երաշխավորագիր, որոնցից 74-ը բնակարանի գնման, 83-ը` 

վերանորոգման, 31-ը` բնակելի տան կառուցման նպատակով: Տրամադրված 

երաշխավորագրերի քանակը մոտ 50%-ով գերազանցել է նախորդ տարվա ցուցանիշը: 

 

2017թ. տրամադրված երաշխավորագրերի բաշխվածքն ըստ ուղղությունների  

 

 

                                                                                                                                                      Գծապատկեր 8 

 

բնակարանի 

գնում

39%

բնակելի տան 

կառուցում

17%

բնակարանի 

վերանորոգում

44%

մինչև կառուցումը նոր կառուցվող բնակելի տուն 



 17  

 

2017թ. գործակալ բանկերի հետ վարկային պայմանագրեր են կնքել 154 քաղաքացի, 

որոնցից 47-ը բնակարանի գնման, 84-ը` վերանորոգման, 23-ը` բնակելի տան կառուցման 

նպատակով` 1.3 մլրդ դրամ ընդհանուր գումարով: Ընդ որում`գնման համար վարկավորված 

քաղաքացիների 28%-ը բնակարան են ձեռք բերել առաջնային շուկայում` նորակառույց 

շենքերից:  

          

2017թ. հիփոթեքային վարկերի տրամադրումն ըստ հիմնադրամի հետ համագործակցող 

բանկերի և վարկային կազմակերպությունների 

Աղյուսակ 3 

Հ/Հ 
Գործակալ բանկեր և վարկային 

կազմակերպություններ 

Ֆինանսավորված հայտեր 

քանակ 

գումար 

ՀՀ դրամ 

/մլն/  

ԱՄՆ դոլար* 

/հազար/ 

ընդամենը ՀՀ 

դրամ /մլն/ 

1 
<<ՖԻԴԵՍ հիփոթեքային 

ընկերություն>> ՈՒՎԿ ՓԲԸ 
88 663.4 388.7 851.6 

2 <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ 38 54.6 422.4 259.1 

3 <<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ 23 35.3 236.0 149.5 

4 <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ 3 32.0 14.0 38.8 

5 <<Բլեսս>> ՈւՎԿ ՍՊԸ 1 2.0 - 2.0 

6 <<Կոնվերսբանկ>> ՓԲԸ 1 - 14.3 6.9 

  Ընդամենը 154 787.3 1075.4 1307.9 

* 1 ԱՄՆ դոլարը = 484.1 ՀՀ դրամ` առ 31.12.2017    
 

Աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ 2017թ. Հիմնադրամի ֆինանսական 

աջակցությունից օգտված ընտանիքների 57 %-ը վարկավորվել են <<Ֆիդես հիփոթեքային 

ընկերություն>> ՈՒՎԿ ՓԲԸ կողմից` ընդհանուր վարկավորված գումարների 65 %-ի չափով,  

25 %-ը՝ <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ-ի կողմից՝ ընդհանուր վարկավորված գումարների 20 %-ի 

չափով: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017թ. գործակալ բանկերի կողմից մերժվել է 2 հայտ, ներկայացված հայտերից 

հրաժարվել են 12 քաղաքացի: 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գործակալ 

Ծրագրի շրջանակում վերանորոգված բնակարաններ 
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բանկերում ընթացքավորման փուլում են գտնվում 114 ֆինանսավորման ենթակա հայտª 1.2 

մլրդ դրամի չափով: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում մարվել են պետական ֆինանսական 

աջակցությամբ գործող 96 վարկ, որից 86-ը կամ 90%-ը վերանորոգման վարկեր են:  

2017թ. Հիմնադրամի կողմից դադարեցվել է 146 վարկի տարեկան տոկոսադրույքի 

մասնակի սուբսիդիավորում, որից 84-ը՝ կապված սոցիալական որոշակի կարգավիճակ 

ունեցող քաղաքացիների` Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամ տեղափոխվելու 

հետ, մնացածը՝ մարումները ժամանակին չկատարելու հետ՝ հետագայում այն վերանայելու 

պայմանով: 

2017թ. նշված ծրագրի շրջանակներում ըստ Արցախի Հանրապետության շրջանների 

տրամադրված հիփոթեքային վարկերը ունեն հետևյալ տեսքը. 

 

2017թ. հիփոթեքային վարկերի տրամադրումն` ըստ ԱՀ շրջանների 

Աղյուսակ 4 

Ընդամենը 

Քանակ այդ թվում՝ ըստ վարկի նպատակի 

154 100% 
բնակարանի 

գնում 

բնակելի 

տան 

կառուցում 

բնակարանի 

վերանորոգում 

ք. Ստեփանակերտ 136 88.3% 33.1% 14.0% 52.9% 

Ասկերանի շրջան 6 3.9% 0.0% 16.7% 83.3% 

Մարտունու շրջան 6 3.9% 0.0% 0.0% 100.0% 

Շուշիի շրջան 4 2.6% 50.0% 50.0% 0.0% 

Հադրութի շրջան 1 0.6% 0.0% 0.0% 100.0% 

Քաշաթաղի շրջան 1 0.6% 0.0% 100.0% 0.0% 

 

Ընդհանուր առմամբ, ծրագրի գործարկման տասը տարիների ընթացքում 

Հիմնադրամի գործընկեր բանկերի կողմից 2429 ընտանիքների տրամադրվել է ավելի քան 

19.0 մլրդ դրամի վարկ, ֆինանսական աջակցությունից օգտվել է 9267 քաղաքացի: 

2008-2017թթ. այս ծրագրի շրջանակներում` ըստ ուղղությունների աջակցություն 

ստացած քաղաքացիների թվաքանակի մասին պատկերացում է տալիս ստորև դիտարկված 

աղյուսակը. 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր 

2008-2017թթ. ֆինանսական աջակցությունից օգտված շահառուների մասին 

                 
Աղյուսակ 5  

Վարկի նպատակը 
Ֆինանսավորված վարկերի 

քանակը 

Ֆին. աջակցությունից օգտված 

քաղաքացիների և նրանց հետ 

փոխկապակցված անձանց քանակը  

Բնակարանի գնում 725 2522 

Բնակարանի վերանորոգում 1415 5521 

Բնակելի տան կառուցում 289 1270 

Ընդամենը 2429 9313 

 

2008-2017թթ. հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարան ձեռք բերելու պետական 

ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորված վարկերի 
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քանակների ու գումարների մասին տեղեկություններն ըստ շրջանների և վարկավորման 

ձևերի ներկայացված է հավելված 1-ում:  

Վերջին հինգ տարիներին տրամադրված երաշխավորագրերի և ֆինանսավորված 

վարկերի քանակների ու գումարների դինամիկան ներկայացված է ստորև բերված 

գծապատկերներում:  
Գծապատկեր 9 

 
 

2015թ. ֆինանսավորված վարկերի քանակների ու գումարների կտրուկ նվազումը 

պայմանավորված էր համագործակցող բանկերի կողմից, մասնավորապես 

<<Արցախբանկ>> ՓԲԸ-ի, վարկավորման գործընթացի ժամանակավոր դադարեցմամբ: 

2016թ. տարվա կտրվածքով արձանագրվել էր աճ նախորդ տարվա համեմատ. 

ֆինանսական աջակցություն ստացած շահառուների քանակը աճել էր 8%-ով, 

տրամադրված վարկային միջոցները` 26%-ով: 2017թ. 71%-ով աճել է հիփոթեքային 

աջակցության ծրագրից օգտված ընտանիքների քանակը, տրամադրված վարկային 

միջոցները աճել են 18%-ով: 

2013-2017թթ. հիփոթեքային աջակցության ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորված 

գումարների դինամիկան ըստ արտարժույթների ներկայացված է ստորև.  

Գծապատկեր 10 
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Հիփոթեքային ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակում տրամադրված 

երաշխավորագրերի, ֆինանսավորված հայտերի քանակներն ու գումարները 

Տրամադրված երաշխավորագրերի գումար /մլն դրամ/ Ֆինանսավորված հայտերի գումար /մլն դրամ/

Տրամադրված երաշխավորագրերի քանակ /հատ/ Ֆինանսավորված հայտերի քանակ /հատ/

0.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0 3000.0 3500.0 4000.0 4500.0

2013թ.

2014թ.

2015թ.

2016թ. 

2017թ.

820.6

501.4

424.2

835.2

787.3

4018.7

3793.2

933.7

562.0

1075.4

2013-2017թթ. հիփոթեքային պետական աջակցության ծրագրի 

շրջանակներում  ֆինանսավորված հայտերի գումարները 

հազար ԱՄՆ դոլար մլն  ՀՀ դրամ
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2016թ. ՀՀ դրամով տրամադրված վարկային միջոցները մոտ երկու անգամ 

գերազանցել են նախորդ տարվա այդ ցուցանիշը, ինչը պայմանավորված է այն 

հանգամանքով, որ առաջնային շուկայից ձեռքբերվող բնակարանների հիփոթեքային 

վարկերը տրամադրվել են ՀՀ դրամով, իսկ վերջիններիս քանակը 1.5 անգամ աճել է նախորդ 

տարվա համեմատ: 2017թ. դրամային միջոցները կազմել են ընդհանուր տրամադրված 

միջոցների 60%-ը, մինչդեռ 2013-2015թթ. գերակշիռ մասը կազմել են արտարժութային 

վարկերը:  

2008-2017թթ. ծրագրի շրջանակներում ԱՀ քաղաքացիներին տրամադրված 

հիփոթեքային վարկերի տարեկան տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորմանն 

ուղղված գումարները կազմել են 3.5 մլրդ դրամ, որից 464.4 մլն դրամը` 2017թ.:  

 

2017 թվականին ԱՀ քաղաքացիներին տրամադրված ֆինանսական աջակցությունն 

(սուբսիդավորման գումարները) ` ըստ շրջանների և ուղղությունների 

 Աղյուսակ 6 

Հ/Հ Շրջանը Աջակցության ուղղությունը 

Աջակցության 

/սուբսիդիայի/ չափը  

/մլն դրամ/ 

1 ք.Ստեփանակերտ 

բնակարանի գնում 277.6 

բնակելի տան կառուցում 89.7 

բնակարանի վերանորոգում 59.2 

2 Ասկերան 

բնակարանի գնում 2.3 

բնակելի տան կառուցում 4.2 

բնակարանի վերանորոգում 1.9 

3 Մարտունի 

բնակարանի գնում 4.5 

բնակելի տան կառուցում 4.3 

բնակարանի վերանորոգում 3.2 

4 Մարտակերտ 

բնակարանի գնում 2.7 

բնակելի տան կառուցում 1.5 

բնակարանի վերանորոգում 0.7 

5 Շուշի 

բնակարանի գնում 4.3 

բնակելի տան կառուցում 1.0 

բնակարանի վերանորոգում 3.5 

6 Հադրութ 

բնակարանի գնում 0.4 

բնակելի տան կառուցում 2.3 

բնակարանի վերանորոգում 1.0 

7 Քաշաթաղ  

բնակարանի գնում 0.0 

բնակելի տան կառուցում 0.0 

բնակարանի վերանորոգում 0.1 

  Ընդամենը 464.4 

 

Շուրջ հինգ տարի է հիփոթեքային վարկերի տարեկան տոկոսադրույքի մասնակի 

սուբսիդավորման ժամկետը լրացած քաղաքացիներին Հիմնադրամի կողմից տրամադրվում 

է նոր ժամկետով սուբսիդավորման աջակցություն: 2013-2017թթ. ընթացքում տրամադրվել 

են 558 վարկերի նոր ժամկետով սուբսիդիայի երաշխավորագրեր, որոնցից 272-ը 

բնակարանի գնման, 136-ը` բնակելի տան կառուցման, 150-ը` վերանորոգման վարկերի 

մասով: 2017թ. տրամադրվել են 105 վարկերի նոր ժամկետով սուբսիդիայի 
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երաշխավորագրեր, որից 56-ը գնման վարկերի, 22-ը` կառուցման վարկերի և 27-ը 

վերանորոգման վարկերի մասով:  

Բնակարանի կամ բնակելի տան գնման կամ կառուցման նպատակով արտարժույթով 

տրամադրված հիփոթեքային վարկերի գծով նոր ժամկետով սուբսիդավորման 

աջակցություն տրամադրելու դեպքում Հիմնադրամը կարող է սահմանել սուբսիդավորման 

նոր չափ` 7-12%, կախված արժույթի փոխարժեքից: 2013-2017թթ. սուբսիդավորման նոր չափ 

է սահմանվել 96 արտարժութային վարկերի համար, ընդ որում` 36 հիփոթեքային վարկի 

տոկոսադրույքի սուբսիդավորման չափը կազմել է 12%, 35 հիփոթեքային վարկի 

տոկոսադրույքի սուբսիդավորման չափը կազմել է 11%: 2017թ. սուբսիդավորման նոր չափ է 

սահմանվել 38 արտարժութային վարկերի համար:  

 

 

3.2 Հիփոթեքային վարկերի կանխավճարների նպատակային 

 փոխառությամբ տրամադրում 
 

Այս ծրագիրը ենթադրում է քաղաքացիների որոշ նպատակային խմբերի կողմից, 

ինչպես նաև առաջնային շուկայից բնակարան ձեռք բերելու դեպքերում` հիփոթեքային 

վարկերի ստացման համար անհրաժեշտ կանխավճարի մասնակի տրամադրմամբ, 

պետական ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում: 

 2017թ. բնակարան գնելու նպատակով 20 քաղաքացու տրամադրվել է նպատակային 

անտոկոս փոխառություն ստանալու երաշխավորագիր` 56.1 մլն դրամի չափով: Նույն 

ժամանակահատվածում  ֆինանսավորվել է 9 քաղաքացի` ընդհանուրը 26.0 մլն դրամի 

չափով, որոնք փոխառություն են ստացել առաջնային շուկայից բնակարան ձեռք բերելու 

նպատակով:  

2008-2017 թվականներին բնակարան գնելու նպատակով 134 քաղաքացու 

տրամադրվել է նպատակային անտոկոս փոխառություն` ընդհանուրը 318.1 մլն դրամ 

գումարի չափով: 

 

 

3.3 Իրացնելու նպատակով բնակարանների 

/առանձնատների/ գնում և կառուցում 

 

ԱՀ-ում բնակարանաշինարարությունը խթանելու նպատակով 2008 թվականից սկսած 

Արցախի ներդրումային հիմնադրամը իրացնելու նպատակով բնակարանների կառուցում 

ծրագրի շրջանակներում Ստեփանակերտ քաղաքում և շրջկենտրոններում իրականացնում 

է բնակելի շենքերի և առանձնատների կառուցման աշխատանքներ:  

2017թ. Հիմնադրամի կողմից շարունակվել է Ստեփանակերտ քաղաքում Տ.Մեծ 

փողոցի թիվ 98 հասցեում բազմաբնակարան շենքի կառուցման աշխատանքները:  

2017թ. ավարտվել են Մարտունի 

քաղաքում ձեռք բերված Վ. Խաչատրյան թիվ 2 

փակուղի թիվ 1՝ 23 բնակարանոց շենքի 

վերանորոգման աշխատանքները:  

Հաշվետու տարում իրականացվել են 

Շուշի քաղաքի Ա.Մանուկյան հասցեում 

բնակելի շենքի ջեռուցման համակարգի 

տեղադրման և հարակից տարածքի 

բարեկարգման աշխատանքները:  

ք.Մարտունի, Վ. Խաչատրյան թիվ 2 փակ., շ. 1 
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Ծրագրի շրջանակում 2017թ. ընթացքում ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գյուղում 

առանձնատների կառուցման աշխատանքների համար կատարվել են 35.2 մլն դրամի 

կապիտալ ներդրումներ:  

Հաշվետու տարում ձեռք է բերվել 8 բնակարան Ստեփանակերտ քաղաքի Ս.Դավիթ 

թիվ 6 հասցեում: 

Ընդհանուր առմամբ, 2008-2017թթ. իրացնելու նպատակով բնակարանների 

կառուցում ծրարի շրջանակներում բնակելի շենքերի և առանձնատների կառուցման ու 

գնման նպատակով ծախսվել է 17.7 մլրդ դրամ գումար, որից մոտ 631.5 մլն դրամը 2017թ.: 

Հիմնադրամի կողմից 2008-2017 թվականներին իրացման նպատակով 

կառուցվող/գնվող բնակելի շենքերի և առանձնատների կառուցման ու վերանորոգման 

աշխատանքների իրականացման և ըստ շինարարության օբյեկտների շինարարական 

աշխատանքների ծավալների մասին տեղեկությունները ներկայացված են հավելված 2-ում: 

 

 

3.4. ԱՀ բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող պաշտպանության 

նախարարության համակարգի ծառայողներին և զինվորական թոշակառուների 

ընտանիքներին բնակարանների և բնակելի տներ ձեռք բերելու ֆինանսական աջակցություն 
 

2016 թվականից գործում է նոր ծրագիր, համաձայն որի աջակցություն է 

տրամադրվում բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող 

պաշտպանության նախարարության համակարգի ծառայողներին և զինվորական 

թոշակառուների ընտանիքներին՝ տրամադրելով փոխառություն բնակարանի արժեքի և 

կառավարության կողմից փոխհատուցման ենթակա ·ումարների տարբերության չափով 

տարեկան 1% տոկոսադրույքով:  

2016-2017թթ. ընթացքում նշված ծրագրի շրջանակներում հաստատվել է 20 հայտ՝ 

121.5 մլն դրամ գումարի չափով, փոխառություն են ստացել 18 զինծառայողի ընտանիք` 

118.6 մլն դրամ գումարի չափով, որից 5 ընտանիք, 41.4 մլն դրամի չափով՝ 2017թ.: ԱՀ 

կառավարության կողմից զինծառայողների ընտանիքներին փոխհատուցվել է ձեռք բերվող 

բնակարանների արժեքի մի մասը՝ ընդհանուր 366.0 մլն դրամի չափով:  

 

 

4. Հիփոթեքային փոխառություններ գյուղաբնակ քաղաքացիներին 

Արցախի Հանրապետության գյուղաբնակ քաղաքացիների բնակարանային 

պայմանների բարելավման պետական ֆինանսական աջակցության ծրագիրը գործում է 2009 

թվականից, որի շրջանակներում փոխառություններ են տրամադրվում գյուղաբնակ 

ընտանիքներին` գյուղում 

բնակելի տներ գնելու, 

վերանորոգելու և կառուցելու 

նպատակով:  

2017թ. ծրագրի 

շրջանակում փոխառություն 

ստանալու նպատակով դիմել է 

31 ընտանիք: Տարվա 

կտրվածքով Հիմնադրամի 

աշխատանքային խումբը թվով 

29 այցելություններ է կատարել 
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ԱՀ տարբեր գյուղական բնակավայրեր, որոնց արդյունքում ընդունվել է թվով 30 հայտ` 79.8 

մլն դրամի չափով:  

2017թ. ֆինանսական աջակցությամբ փոխառություն է տրամադրվել 58 ընտանիքի, 

որից 26 ընտանիք ստացել են փոխառության պայմանագրերով սահմանված երկրորդ և 

հաջորդ փուլերի գումարները: Տարվա կտրվածքով տրամադրված փոխառության ընդհանուր 

գումարը կազմել է 99.4 մլն դրամ:  

2017թ. ըստ շրջանների աջակցություն ստացած ընտանիքների բաշխվածությունը 

ներկայացված է ստորև. 

 

2017թ. ֆինանսավորված փոխառությունների բաշխվածությունն ըստ ԱՀ շրջանների  
Գծապատկեր 11 

 

Վերջին հինգ տարիներին տրամադրված փոխառությունների քանակների ու 

գումարների դինամիկան ներկայացված է ստորև բերված գծապատկերներում: 
Գծապատկեր 12 

 
 

2017թ. աջակցություն ստացած ընտանիքների  քանակը պահպանվել է, տրամադրված 

փոխառությունների ծավալը աճել է մոտ 19%-ով՝ ի համեմատ նախորդ տարվա:  

Ասկերանի 

շրջան

66%

Մարտակերտի 

շրջան

23%

Մարտունու 

շրջան

3%

Հադրութի 

շրջան

3%

Շուշիի շրջան

4% Քաշաթաղի 

շրջան

1%

0
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2013 2014 2015 2016 2017

28

53

27 32 32

111.4

196.5

72.2
83.5

99.4

քանակ /հատ/ գումար /մլն դրամ/

վերանորոգումից հետո 
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Ընդհանուր առմամբ` ծրագրի գործարկման ինը տարիների ընթացքում արտոնյալ 

պայմաններով նպատակային փոխառությունների տրամադրմամբ ֆինանսական 

աջակցություն է ցուցաբերվել 605 ընտանիքի` 1.3 մլրդ դրամ գումարի չափով: 

2009-2017թթ. բնակարանի գնման համար աջակցություն է ստացել 43 ընտանիք` 99.9 

մլն դրամի չափով, որից 5 ընտանիք` 2017թ., վերանորոգման համար 510 ընտանիք 856,1 մլն 

դրամի չափով, որից 19 ընտանիք՝ 2017թ.: Բնակարանի կառուցման համար աջակցությունը 

ցուցաբերվում է սկսած 2011թ., որից օգտվել է 52 ընտանիք` 369.7 մլն դրամի չափով, որից 8 

ընտանիք` 2017թ.: Ընդ որում՝ 2009-2017թթ. ընթացքում ծրագրի շրջանակներում 

աջակցությունից օգտվել են 100 համայնքների ընտանիքներ:   

Ծրագրի շրջանակում իրականացված  աշխատանքների արդյունքները` ըստ ԱՀ 

շրջանների և աջակցության նպատակների ներկայացված են ստորև դիտարկված 

աղյուսակում. 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր 

ԱՀ գյուղաբնակ քաղաքացիների բնակարանային պայմանների բարելավման պետական 

ֆինանսական աջակցության ծրագրի գործունեության մասին 
 Աղյուսակ 7 
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2017թ. 31 0 30 79,8 32 58,7 26 40.7 99,4 

Ասկերան 22 0 22 62,8 24 47,7 14 18,5 66,2 

  գնում 5  5 14,9 5 14,9     14,9 
  կառուցում 5   5 25,5 6 16,5 8 14,0 30,5 
  վերանորոգում 12   12 22,4 13 16,3 6 4,5 20,8 
Մարտակերտ 3 0 3 5,5 3 4,0 7 18.5 22,5 

  գնում      
  

    
 

  կառուցում 1   1 2,0 1 1,5 5 16,5 18,0 
  վերանորոգում 2   2 3,5 2 2,5 2 2,0 4,5 
Մարտունի 4 0 2 2,5 2 2,0 1 0,6 2,6 

  գնում 1    
   

    0 
  կառուցում     

 
  

  
0 

  վերանորոգում 3   2 2,5 2 2,0 1 0,6 2,6 
Հադրութ 0 0 1 5,0 1 2,5 1 0,8 3,3 

  գնում      
   

    0 
  կառուցում    1 5,0 1 2,5   2,5 
  վերանորոգում 

 
  

  
  1 0.8 0,8 

Շուշի 2 0 2 4,0 2 2,5 2 1,5 4,0 
  գնում          

   
0 

  կառուցում          
   

0 
  վերանորոգում 2 

 
2 4,0 2 2,5 2 1,5 4,0 

Քաշաթաղ 0 0 0 0,0 0 0,0 1 0,8 0,8 
  գնում  

       
 

  կառուցում  
       

 
  վերանորոգում 

      
1 0,8 0,8 
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Տրամադրված փոխառությունների մասնակի մարումների ընդհանուր գումարը 

2017թ. կազմել է 106.0 մլն դրամ, որից մուտքագրված տոկոսը՝ 15.5 մլն դրամ: 2009-2017թթ. 

մարումների ընդհանուր գումարը կազմել 1.1 մլրդ դրամ, որից մուտքագրված տոկոսը` 137.2 

մլն դրամ: 
 

 

5. Նպատակային ծրագրեր 

Տնտեսական ընկերությունների ստեղծում կամ դրանցում մասնակցություն 

  

Այս ծրագրի շրջանակում Հիմնադրամը հանդիսանում է <<ՖԻԴԵՍ հիփոթեքային 

ընկերություն>> ՈւՎԿ ՓԲԸ, <<Արմատ>> ՍՊԸ, <<Մետաքսկոմբինատ>> ՍՊԸ, 

<<Ստեփանակերտ-Սերվիս>> ՓԲԸ, <<Էներգիա պլյուս>> ՍՊԸ, <<Վիաջջիո պլյուս>> ՍՊԸ 

100%, <<Արցախ Ֆրութ>> ՓԲԸ 84.3%, <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ 43.55% բաժնետոմսերի և 

բաժնեմասի սեփականատեր: Նշված ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում 

վերջին տասը տարիների ընթացքում Հիմնադրամի կողմից կատարված ընդհանուր 

ներդրումները կազմել են մոտ 20.3 մլրդ դրամ, որից 4.6 մլրդ դրամը 2017թ.:  

2008 և 2016 թվականներին Հիմնադրամը ձեռք է բերել <<Արցախ ՀԷԿ>> ԲԲԸ 

բաժնետոմսեր՝ դառնալով կանոնադրական կապիտալի 3.76%-ի բաժնետեր: Հաշվետու 

տարում Հիմնադրամը վաճառել է <<Արցախ ՀԷԿ>> ԲԲԸ իր բաժնետոմսերը:   
 

<<Արցախ ֆրութ>> ՓԲԸ 

 

Ընկերությունը հիմնադրվել է 2007թ. դեկտեմբերի 12-ին: Ընկերությունը զբաղվում է 

գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակմամբ և պահածոների արտադրությամբ:  

<<Արցախ ֆրութ>> փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը 

կազմում է 1.47 մլրդ դրամ:  

2017թ. ընթացքում ընկերության կողմից մթերվել է 385.7 տոննա գյուղմթերք՝ 77 մլն 

դրամ գումարի չափով: Նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 17.3%-ով, ընդ որում դրսից 

ներմուծված գյուղմթերքի ծավալը կրճատվել է 46 տոկոսով` կազմելով ընդհանուր 

ձեռքբերված հումքի 29%-ը, 2016թ.-ի 45%-ի դիմաց:  

Նույն ժամանակահատվածում 

<<Արցախ ֆրութ>> ՓԲԸ-ի կողմից 

արտադրվել է 522.9 հազար միավոր 

արտադրանք` 417.8 մլն դրամ իրացման 

գներով` նախորդ տարվա համեմատ աճելով 

0.3 տոկոսով: Իրացման ծավալը կազմել է 

358.8 մլն դրամ` նախորդ տարվա համեմատ 

աճելով ավելի քան 23.4 տոկոսով: Ընդ որում, 

արտերկրում իրացված արտադրանքի 

ծավալն աճել է նախորդ տարվա համեմատ 

19.7 տոկոսով` կազմելով ընդհանուր 

իրացման ծավալի 81%-ը, ինչը բաժին է 

ընկնում արտահանմանը դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն և Ֆրանսիայի 

Հանրապետություն:  

<<Արցախ ֆրութ>> ՓԲԸ 2016-2017թթ. ցուցանիշները ներկայացված են ստորև. 
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Ցուցանիշներ 2016թ. 2017թ. Աճ/նվազում 

Ձեռքբերված հումք /գյուղմթերք/, տոննա 466.3 385.7 -17.3 

այդ թվում դրսից ներմուծված 209.9 113.5 -45.9 

Թողարկված արտադրանք, հազար հատ 548.1 522.9 -4.6 

Թողարկված արտադրանքի լրիվ  

ինքնարժեք /մլն դրամ/ 
455.1 506.7 +11.3 

Թողարկված արտադրանքի ծավալը՝ 

իրացման գներով /մլն դրամ/ 
416.5 417.8 +0.3 

Իրացման ծավալը /մլն դրամ/, ներառյալ 

ԱԱՀ 
290.7 358.8 +23.4 

այդ թվում արտերկրում իրացված  243.1 291.0 +19.7 

<<Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն>> ՈՒՎԿ ՓԲԸ 

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 1148.0 միլիոն դրամ:  

Ընկերության ընդհանուր ակտիվները 2017թ. 

դեկտեմբերի 31-ի  դրությամբ կազմել են 3.5 մլրդ 

դրամ` նախորդ տարվա համեմատ աճելով 37.0%-ով, 

վարկային պորտֆելը` մոտ 3.2 մլրդ դրամ` աճելով 

40.8%-ով, ընդհանուր կապիտալը` 1.4 մլրդ դրամ` 

աճելով 4.9%-ով, ընդհանուր 

պարտավորությունները` 2.1 մլրդ դրամ: 

Ընկերությունն աշխատում է շահութաբերությամբ, 

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ չբաշխված 

շահույթը կազմել է 273.6 մլն դրամ, տարվա 

արդյունքներով զուտ շահույթը`65.9 մլն դրամ` նախորդ տարվա համեմատ աճելով մոտ 2.5 

անգամ:  

ՖԻԴԵՍ հիփոթեքային ընկերությունը տրամադրում է բնակարանների, բնակելի 

տների ձեռք բերման, կառուցման, վերանորոգման և բիզնես վարկեր: 2017թ. հունվար-

դեկտեմբեր ժամանակաընթացքում տրամադրվել են բնակարանի գնման 44 վարկ` 697.9 մլն 

դրամի չափով, բնակելի տան կառուցման 27 վարկ` 157.9 մլն դրամի չափով, բնակարանի 

վերանորոգման 78 վարկ` 167.7 մլն դրամի չափով,  բիզնեսի ընդլայնման 20 վարկ`  114.4 մլն 

դրամի չափով, սպառողական 845 վարկ` 393.4 մլն դրամ: 
Գծապատկեր 13 

Տրամադրված վարկերի ծավալն ըստ նպատակայնության 

 
2017թ. Ընկերության կողմից տրամադրված վարկերի 82%-ը տրամադրվել են ՀՀ 

դրամով, 18%-ը՝ ԱՄՆ դոլարով: 
 

 

45.6%

11.0%

10.3%

7.5%

25.7%

Ձեռք բերում

Վերանորոգում

Կառուցում

Բիզնես

Սպառողական
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<<Արմատ>> ՍՊԸ 

 

Ընկերությունը գործում է 2010թ. հուլիսի 1-ից: Ընկերության միակ մասնակիցը 

հանդիսանում է Հիմնադրամը: Ընկերությունն արտադրում է 0.47 և 0.5 մմ հաստությամբ 

գունավոր-ցինկապատ, պոլիմերային ծածկույթով  <<Կլասիկ>>, <<Մոնտերեյ>> տեսակների 

մետաղակղմինդր և պրոֆիլավոր թիթեղ ներկված 

և ցինկապատ, <<Պիպ սովորական>> գունավոր և 

ցինկապատ, ջրհորդան գունավոր և ցինկապատ, 

ջրահեռացման խողովակներ գունավոր և 

ցինկապատ, ցինկապատման ցանց:  

2017թ. ընթացքում ընկերությունը ձեռք է 

բերել 485.7 տոննա թիթեղ` 247.0 մլն դրամի 

չափով /առանց ԱԱՀ/:  

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հումքի 

մնացորդը կազմում էր 112.9 տոննա` 52.7 մլն 

դրամի չափով /առանց ԱԱՀ/: Ընթացիկ տարում արտադրության ծավալը կազմել է մոտ 98.2 

հազար քառ. մետր արտադրանք՝ 324.2 մլն դրամ ընդհանուր արժողությամբ /ներառյալ 

ԱԱՀ/: Նախորդ տարվա համեմատ հասույթը աճել է 27.4 տոկոսով:  
 

 

 <<Ստեփանակերտ-Սերվիս>> ՓԲԸ 
 

 2012թ. մարտի 23-ի հոգաբարձուների 

խորհրդի թիվ 7 որոշմամբ Արցախի ներդրումային 

հիմնադրամը ձեռք է բերել <<Ստեփանակերտ-

Սերվիս>> ՓԲԸ բաժնետոմսերը և դարձել 

Ընկերության միակ մասնակիցը:  

 Ընկերությունն իրականացնում է 

Ստեփանակերտ քաղաքի ներքաղաքային 

երթուղիների սպասարկում: Տարեկան կտրվածքով 

ընկերությունը սպասարկում է մոտ 5 մլն ուղևոր:  

 2017թ. ընկերության ընդհանուր հասույթը կազմել է 447.7 մլն դրամ` նախորդ տարվա 

համեմատ աճելով 0.6 տոկոսով:  

 

 <<Մետաքսկոմբինատ>> ՍՊԸ 

 

2013 թվականից Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից նախկին 

Ղարմետաքսկոմբինատի տարածքում բարենպաստ բիզնես միջավայր ստեղծելու ծրագրի 

իրագործման նպատակով իրականացվել են 1.9 մլրդ  դրամի ներդրումներ, որի հաշվին լրիվ 

վերանորոգվել են մոտ 15000 քառ. մետր արտադրական, գրասենյակային, պահեստային և 

կենցաղային սպասարկման նշանակության տարածքներ և մատչելի պայմաններով 

տրամադրվել ՓՄՁ սուբյեկտների: Ներկայումս տարածքում գործում են տեքստիլի 

արտադրությամբ զբաղվող ընկերություններ` ապահովելով ավելի քան 490 աշխատատեղ:  

2017թ. ընկերության ընդհանուր հասույթը կազմել է 188.0 մլն դրամ: 
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<<Արցախբանկ>> ՓԲԸ 
 

Արցախի ներդրումային հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 2017թ. դեկտեմբերի 

15-ի թիվ 91 որոշմամբ հիմնադրամը ձեռք է բերել <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ 52609 հատ 

բաժնետոմս` դառնալով կանոնադրական կապիտալի 43.55 տոկոսի բաժնետեր: 

 

<<Վիաջջիո պլյուս>> ՍՊԸ 
 

2016թ. Արցախի ներդրումային հիմնադրամը ձեռք է բերել <<Վիաջջիո պլյուս>> ՍՊԸ 

բաժնեմասերը`  դառնալով միակ սեփականատերը: 2017թ. ընդհանուր ներդրումը այդ 

Ընկերությունում կազմել է 496.1 մլն դրամ: 

 

 

Փոխառությունների տրամադրում:  

 

ԱՀ-ում ձեռնարկատիրության զարգացումը խթանելու նպատակով 

ձեռնարկատիրության պետական ֆինանսական աջակցության տարեցտարի ընդլայնվող 

ծրագրերի անվանացանկում ընդգրկված նպատակային ծրագրերի շրջանակներում 

հաշվետու ժամանակաշրջանում ֆինանսավորվել է 204 հայտ, ստորագրվել են 

նպատակային փոխառության պայմանագրեր` 26.1 մլրդ դրամ և 17.5 մլն ԱՄՆ դոլար 

գումարի չափով: 

 

 

Գույքի ձեռքբերում, վաճառք, ցեսիա: 
 

Նպատակային այլ ծրագրերի շրջանակներում սոցիալական ծրագրերով 

նախատեսված և բիզնես միջավայրի խթանման նպատակով Հիմնադրամը ձեռք է բերում, 

վաճառում անշարժ գույք, կնքում է ցեսիայի պայմանագրեր գործակալ բանկերի հետ՝ 

վերցնելով շահառուների պարտավորություններն իր վրա: 

2017թ. Հիմնադրամի կողմից ձեռք է բերվել թվով 46 անշարժ գույք, այդ թվում 

բնակարաններ և բնակելի տներ, առևտրային բանկերից և վարկային 

կազմակերպություններից 1.3 մլրդ դրամի չափով, աճուրդի հանված 17 անշարժ գույք 228.7 

մլն դրամի չափով, որից 14 բնակարաններ և բնակելի տներ, 88.7 մլն դրամի չափով: 

Նույն ժամանակահատվածում կնքվել են ցեսիայի 95 պայմանագրեր 11.2 մլրդ դրամի 

և 15.3 մլն դոլարի չափով, որից 17-ը՝ քաղաքացիների հետ: Ընդ որում, 57 պայմանագրերի 

մասով պարտավորություն ձեռք է բերվել ԱՀ ֆինանսների նախարարության կողմից՝ 10.9 

մլրդ դրամի և 13.0 մլն դոլարի չափով:   
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                                                                     6. Մոնիթորինգ 

 
Հիմնադրամը մոնիթորինգի աշխատանքների (նախնական և ընթացիկ) միջոցով 

վերահսկողություն է իրականացնում ֆինանսական աջակցության տրամադրման 

նպատակայնության, ինչպես նաև շահառուներին տրամադրված ֆինանսական միջոցների 

նպատակային և արդյունավետ օգտագործման նկատմամբ: Պարբերաբար իրականացվող 

մոնիթորինգի աշխատանքները հնարավորություն են տալիս գործնականում ուսումնասիրել  

նաև ծրագրերի որակական ցուցանիշները, երևան հանել դրանց արդյունավետ 

իրականացմանը խոչընդոտող գործոնները, որոնց հաղթահարմանն ուղղված միջոցների 

ձեռնարկմամբ պարբերաբար կատարելագործվում են հիմնադրամի աջակցության 

ծրագրերը:  

ՓՄՁ աջակցության ծրագրերով նախնական ուսումնասիրվել է 103 գործարար 

ծրագրեր, փաստացի իրականացվել է 21 գործարար ծրագրերի մոնիթորինգի 

աշխատանքներ, որոնց բաշխվածքն ըստ ոլորտների և ԱՀ շրջանների ներկայացված է 

ստորև բերված աղյուսակում: 

Տեղեկություններ 

ՓՄՁ աջակցության ծրագրերով  իրականացված վարկերի օգտագործման մոնիթորինգի մասին` 

ըստ գործունեության ոլորտների և ԱՀ շրջանների բաշխվածության        

Աղյուսակ 8 

Հ/Հ 

 

Ոլորտը 

Վայրը 

Ընդամենը ք.Ստեփա-
նակերտ 

Մարտունու 
շրջան 

Մարտակեր
տի շրջան 

Շուշիի 

շրջան 

Քաշաթա-

ղի շրջան 

1 Առևտուր 1 - 1 1 3 6 

2 Ծառայություն 6 1 1 2 - 10 

3 Արտադրություն 3 - 1 - - 4 

 Ընդամենը 10 1 3 3 3 20 

 

Ընթացիկ մոնիթորինգի արդյունքում վարկի ոչ նպատակային օգտագործման փաստ 

չի գրանցվել: 

Հիփոթեքային վարկավորման ծրարերի շրջանակներում իրականացվել է 197 

հայտերի նախնական և 51 ընթացիկ մոնիթորինգ: 

 

 

Տեղեկություններ 

հիփոթեքային վարկավորման ծրագրերի շրջանակում ընթացիկ մոնիթորինգի մասին 

 

 

 
      Աղյուսակ 9 

Վարկի նպատակը 

Վայրը 

Ընդամենը 
ք.Ստեփանակերտ 

Մարտունու 

շրջան 

Հադրութի 

շրջան 

Շուշիի 

շրջան 

Կառուցում 17 4 1 - 22 

Վերանորոգում 26 1 - 2 29 

Ընդամենը 43 5 1 2 51 
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Ընթացիկ մոնիթորինգի արդյունքում վարկի ոչ նպատակային օգտագործման փաստ 

չի գրանցվել: Հիփոթեքային ծրագրերի շրջանակում թվով 2 վարկի տարեկան 

տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորումը վերականգնվել է` նախկինում հայտնաբերված 

թերությունները վերացնելուց հետո: 

7. Հիմնադրամի գործունեության ֆինանսական ցուցանիշները 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր 

        ֆինանսական միջոցների մուտքերի և ելքերի մասին   

  

    /հազար դրամ/ 

Մնացորդը առ 01.01.2017թ.                                 14,606.9 

ՀՀ                        ՄՈՒՏՔԵՐ                  ընդամենը  

1 Պետական բյուջե            2,500,000.0  

2 Ներգրավված միջոցներ            8,701,315.2  

3 Ներգրավված միջոցներ սուբսիդավորման համար                 59,038.5  

4 Պարտատոմսերի թողարկում           15,780,000.0  

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

ՄԱՐՈՒՄՆԵՐ  ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ  ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ          14,269,198.0  

նպատակային ծրագրերից                 14,092,481.1  

գյուղաբնակ քաղաքացիներին տրամադրված 

փոխառություններից 
                       88,032.9  

hիփոթեքային վարկերի կանխավճարների նպատակային 

փոխառություններից 
                       19,733.7  

շրջկենտրոններում բնակվող քաղաքացիներին տրամադրված 

փոխառություններից 
                       53,017.7  

ԱՀ ոստիկանության աշխատողներին ֆին. աջակցության 

ծրագրից 
                         8,616.7  

ՊՆ համակարգի ծառայողներին և զին. թոշակառուներին ֆին. 

աջակցության ծրագրից 
                         7,315.8  

6 

 
ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ`            5,174,328.9  

նպատակային ծրագրերից                    5,142,612.3  

գյուղաբնակ քաղաքացիներին տրամադրված 

փոխառություններից 
                       17,993.7  

շրջկենտրոններում բնակվող քաղաքացիներին տրամադրված 

փոխառություններից 
                         9,111.6  

ԱՀ ոստիկանության աշխատողներին ֆին. աջակցության 

ծրագրից 
                         1,603.5  

hիփոթեքային վարկերի կանխավճարների նպատակային 

փոխառություններից 
                            563.4  

ՊՆ համակարգի ծառայողներին և զին. թոշակառուներին ֆին. 

աջակցության ծրագրից 
                            959.8  

պարտատոմսերից                          1,484.6  

7 Ցեսիա            4,695,317.0  

8 Մուտքեր բնակարանների վաճառքից               458,088.7  

9 Շահաբաժին առևտրային ընկերությունների բաժնետոմսերի 

ձեռքբերումից 
                  2,285.6  

10 Մուտքեր առևտրային ընկերությունների բաժնետոմսերի վաճառքից               439,967.0  
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11 Այլ մուտքեր                 58,204.7  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄՈՒՏՔԵՐ          52,137,743.6  

ՀՀ                                                    ԵԼՔԵՐ             ընդամենը  

1 Առևտրային ընկերությունների բաժնետոմսերի ձեռք բերում            4,072,993.1  

2 ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և 

խորհրդատվական աջակցության ծրագիր 
                21,231.3  

3 ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի /մատուցվող 

ծառայությունների/ շուկաներում առաջմղման աջակցության 

ծրագիր 

                45,188.3  

4 ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքների 

սուբսիդավորման ծրագիր 
              265,083.1  

5 Հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում               464,390.2  

6 Հիփոթեքային վարկերի կանխավճարների նպատակային 

փոխառությամբ տրամադրում 
                26,019.5  

7 ՊՆ համակարգի ծառայողներին և զին. թոշակառուներին ֆին. 

աջակցության ծրագիր 
                41,388.0  

8 Հիփոթեքային վարկավորմամբ իրացնելու նպատակով 

բնակարանների /առանձնատների/ կառուցում 
           890,576.3  

9 Հիփոթեքային փոխառություններ գյուղաբնակ քաղաքացիներին               100,551.8  

  փոխառության գումար                        99,400.0  

  այլ ծախս                          1,151.8  

10 Պահպանման ծախսեր               292,256.4  

11 Նպատակային ծրագրեր           16,650,468.8  

12 Ներգրավված միջոցների վերադարձ, այդ թվում           18,574,611.0  

  տոկոսներ               1,268,699.7  

13 Այլ ծախս               445,388.8  

14 Փոխարժեքային տարբերություն                      255.6  

15 Ռազմական ծախսեր                   1,832.7  

16 Ցեսիա            1,394,050.7  

17 Արժեկտրոնային ծախս            1,788,543.0  

18 Պարտատոմսերի մարում            5,500,000.0  

19 Այլ նպատակային ծրագրեր            1,459,155.9  

                                     ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԼՔԵՐ          52,033,984.4  

                                Մնացորդը առ 01.01.2018թ.               118,366.0  

 

 

Արցախի ներդրումային հիմնադրամի  

գլխավոր տնօրեն`                                                                                      Ա. ՄԻՐԶՈՅԱՆ 
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Հավելված 1 

Բանկերի կողմից հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարանների ձեռքբերման և վերանորոգման պետական ֆինանսական աջակցության շրջանակում  

ֆինանսավորված վարկերի քանակներն ու ումարները 2008-2017թթ. 

Վարկի նպատակը 

          2008-2015թթ.                              2016թ.                     2017թ.                 2008-2017թթ. 

քանակը 

/հատ/ 

 

 

գումարը 

/մլն դրամ 

 

մակերեսը 

/քառ. մ/ 

քանակը 

/հատ/ 

գումարը 

/մլն դրամ 

մակերեսը 

/քառ. մ/ 

քանակը 

/հատ/ 

գումարը 

/մլն դրամ 

մակերեսը 

/քառ. մ/ 

քանակը 

/հատ/ 

գումարը 

/մլն դրամ/ 

մակերեսը 

/քառ. մ/ 

Բնակարանի գնում 

ք.Ստեփանակերտ 549 7949 44141 38 767.9 3052 45 639.1 3604 632 9355.9 50797 

Ասկերանի շրջան 14 110 1462             14 110.1 1462 

Մարտունու շրջան 24 155 1844             24 154.6 1844 

Մարտակերտի շրջան 18 99 2063             18 99.5 2063 

Շուշիի շրջան 31 176 2344 1 2.9 33 2 9.1 114 34 187.7 2490 

Հադրութի շրջան 3 12 208             3 11.9 208 

Ընդամենը գնում 639 8500.8 52063 39 770.8 3084 47 648.2 3718 725 9919.8 58865 

Բնակելի տան կառուցում 

ք.Ստեփանակերտ 209 2566.5 33571.3 10 130.7 1655 19 240.1 1619 238 2937.3 36845 

Ասկերանի շրջան 9 108.4 1816.0 1 50.0 509 1 15.0 151 11 173.4 2476 

Մարտունու շրջան 18 136.6 1955.9             18 136.6 1956 

Մարտակերտի շրջան 7 65.5 775.0             7 65.5 775 

Շուշիի շրջան 2 27.2 592.5 1 10.0 144 2 33.0 344 5 70.2 1080 

Հադրութի շրջան 9 61.4 1414.4             9 61.4 1414 

Քաշաթաղի շրջան             1 20.0 123 1 20.0 123 

Ընդամենը կառուցում 254 2965.6 40125 12 190.7 2308 23 308.1 2236 289 3464.3 44670 

Բնակարանի վերանորոգում 

ք.Ստեփանակերտ 996 4142.3   35 133.0   72 301.6   1103 4576.9   

Ասկերանի շրջան 43 150.1   1 3.0   5 22.8   49 175.9   

Մարտունու շրջան 86 312.3         6 23.5   92 335.9   

Մարտակերտի շրջան 30 108.8               30 108.8   

Շուշիի շրջան 86 289.2   2 6.3         88 295.4   

Հադրութի շրջան 48 151.4   2 8.7   1 3.7   51 163.8   

Քաշաթաղի շրջան 2 6.3               2 6.3   

Ընդամենը վերանորոգում 
1291 5160.5   40 151.0   84 351.6   1415 5663.1   

Ընդամենը 2184 16626.8 92188 91 1112.4 5392 154 1308.0 5955 2429 19047.2 103535 
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Հավելված 2 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից իրացման նպատակով կառուցվող/ նվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի և առանձնատների կառուցման 

շինարարական աշխատանքների ծավալների մասին առ 01.01.2018թ. 

հ/հ Օբյեկտի անվանումը Հասցեն 
Նախագծային  

արժեքը 

Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալները 

2008-2015 2016 2017 Ընդամենը Ծանոթություն 

Կառուցվող /հազար ՀՀ դրամ/               

1 
բնակարանների մասնատում 

և վերանորոգում 

ք. Ստեփանակերտ, Մամիկոնյան 

7, և 7/1  
114,292.2 71,044.2 43,248.0 - 114,292.2 Ավարտված է 

2 
29 բնակարանոց բնակելի 

շենք 

ք.Ստեփանակերտ Տ.Մեծի փողոց 

թիվ 98 
338,838.1 113,608.7 29,999.7 61,409.2 205,017.6 

Կառուցման 

փուլում է 

3 
71 բնակարանոց բնակելի 

շենք 

ք.Ստեփանակերտ Հ.Թումանյան 

փողոց թիվ 121և 123 1,791,419.9 1,783,285.8 8,134.1 - 1,791,419.9 
 

Ավարտված է 

4 
54 բնակարանանոց բնակելի 

շենք 

ք.Ստեփանակերտ, Արցախ 

թաղամաս 
1,116,500.0 1,116,499.8 - - 1,116,499.8 Ավարտված է 

5 
36 բնակարանանոց  բնակելի 

շենք 

ք.Ստեփանակերտ, Արցախ 

թաղամաս 
528,000.0 528,000.0 - - 528,000.0 Ավարտված է 

6 
8 առանձնատների 

հողատարածք 

ք. Ստեփանակերտ, 

<<Աջափնյակ>> թաղամաս 
- 1,307.3 - - 1,307.3  

7 
64 բնակարանոց բնակելի 

շենք 

ք. Շուշի, Ն. Դուման թիվ2 
613,563.3 605,399.0 - - 605,399.0 Ավարտված է 

8 
48 բնակարանոց բնակելի 

շենք 

ք.Շուշի, Ա.Մանուկյան 1 
527,219.5 527,219.5 - - 527,219.5 Ավարտված է 

9 

Շենքի հարակից տարածքի 

բարեկարգման 

աշխատանքներ, ջեռուցման 

համակարգի տեղադրման 

աշխատանքներ 

ք.Շուշի, Ա.Մանուկյան 1 

                         

96,732.7  

 

- - 

                       

55,186.4  

 

                

55,186.4  

 

 

10 

տրանսֆորմատորային 

ենթակայանի ՎԼ-10, ՎԼ-04 

արտաքին գծերի, 

կաթսայատան, արտաքին 

ջեռուցման ցանցի, կոյուղու և 

ջրածի շինարարության   

աշխատանքները 

ք. Շուշի Նիկոլ  Դուման փողոցում  

84,000.0 76,624.5 - - 76,624.5 Ավարտված է 
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11 

23 ավտոտնակների 

կառուցման աշխատանքներ 

ք. Շուշի  Նիկոլ Դուման  փողոցում 

գտնվող թիվ 2 

բազմաբնակարանանոց շենքի 

հարակից տարացքում 

100,069.6 100,069.1 - - 100,069.1 Ավարտված է 

12 
Երկու 9 բնակարանոց 

բնակելի շենք 

ք. Ասկերան, Ն. Ստեփանյան 10դ 
355,697.3 355,697.3 - - 355,697.3 Ավարտված է 

13 
12 բնակարանոց բնակելի 

շենք 

ք. Ասկերան, Ն. Ստեփանյան 10ե 

հողատարածք 153,161.6 17,030.6 - - 17,030.6 Կառուցման 

14 
18 բնակարանոց բնակելի 

շենք 

ք. Մարտակերտ, Սախարով փողոց 
472,180.2 472,180.2 - - 472,180.2 փուլում է 

15 
7 առանձնատների 

թաղամաս 

ք. Մարտունի, <<Արցախ>> 

թաղամաս 
123,396.0 123,396.0 - - 123,396.0 Ավարտված է 

16 
Բնակելի թաղամասի 

ճարտարագիտական  

ք. Մարտունի, <<Արցախ>> 

թաղամաս 100,591.3 100,591.3 - - 100,591.3 Ավարտված է 

17 կառույցներ ք. Հադրութ, Շմավոնի փողոց 164,110.6 163,918.6 - - 163,918.6 Ավարտված է 

18 

9 բնակարանոց բնակելի 

շենք 

ք. Հադրութ,  Շմավոնի  փողոցում  

23,869.6 22,841.4 - - 22,841.4 Ավարտված է 

19 

Բազմաբնակարանանոց 

շենքի կիսանկուղի 

վերանորոգման և 

էլեկտրասնուցման 

աշխատանքները 

Քաշաթաղի շրջան, գ•. Աղավնո 

1,111,181.0 795,159.4 82,880.7 35,210.9 913,251.0 Ավարտված է 

20 

50 առանձնատների 

կառուցում                          2011 թ. 616,757.3 562,146.1 - - 562,146.1 Կառուցման 

21 

50 առանձնատների 

կառուցում 2012 թ. 722,116.4 201,780.9 - - 201,780.9 փուլում է 

22 
 91 բնակարան  ք. Մարտունի,Վ. Խաչատրյան 2 

փակուղի թիվ 1, 2, 3, 4 
340,445.8 - 248,556.8 84,064.7 332,621.5 Ավարտված է 

  Ընդամենը     9,494,142.4 7,737,799.6 412,819.3 235,871.3  8,386,490.1 
 

Գնվող /հազար ՀՀ  դրամ/   
      

1 
33 բնակարան   ք.Ստեփանակերտ, 

Կնունյանցների թիվ 1 և 1/61  
839,689.6 73,955.9 723,749.3 - 797,705.2 Կառուցման 
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2 
 12 բնակարան   ք.Ստեփանակերտ, Ս. Դավիթ թիվ 

62/3  
300,669.6 51,540.2 249,130.0 - 300,670.2 փուլում է 

3 
10 բնակարան   ք.Ստեփանակերտ, Ս. Դավիթ թիվ 

6  
        507,456.5  - 111,872.5 395,584.0        507,456.5 Ավարտված է 

4 
 20 բնակարան   ք.Ստեփանակերտ, Արցախ 

թաղամաս  
446,040.0 420,000.0 - - 420,000.0 Ավարտված է 

5 
 46 բնակարանոց  բնակելի 

շենք  

 ք.Ստեփանակերտ, Արցախ 

թաղամաս  
845,000.0 823,875.0 - - 823,875.0 Ավարտված է 

6 
 21 բնակարան   ք.Ստեփանակերտ,Հ. Թումանյան 

թիվ 123   
369,220.4 369,220.4 - - 369,220.4 Ավարտված է 

7 
   ք.Ստեփանակերտ,Հ. Թումանյան 

թիվ 123  
270,000.0 270,000.0 - - 270,000.0 Ավարտված է 

8  13 բնակարան   ք.Ստեփանակերտ Տ. Մեծ թիվ  2 393,699.6 393,699.6 - - 393,699.6 Ավարտված է 

9 
 10 բնակարան   ք.Ստեփանակերտ, Հեքիմյան թիվ  

18/1  
149,646.0 207,580.8 - - 207,580.8 Ավարտված է 

10 
 91 բնակարան   ք. Մարտունի,Վ. Խաչատրյան 2 

փակուղի թիվ 1, 2, 3, 4  
2,077,814.9 782,000.0 1,047,668.8 - 1,829,668.8 Ավարտված է 

11 

 ԼՂՀ-ի տարածքում 

բազմազավակ ընտանիքների 

համար գնվող 

առանձնատներ  

            2011 թ. - 325,926.5 - - 325,926.5 Ավարտված է 

  
 Ընդամենը        6,199,236.6  3,717,798.4 2,132,420.6  395,584.0      6,245,802.9   

Գնվող /հազար ԱՄՆ դոլար/             
 

1 
33 բնակարան   ք.Ստեփանակերտ, 

Կնունյանցների թիվ 1 և 1/61  
1,200.4 1,140.4 - - 1,140.4 

Կառուցման 

փուլում է 

2 
 65 բնակարանոց բնակելի 

շենք  

 ք.Ստեփանակերտ Մամիկոնյան 

թիվ 7 և 7/1  
3,792.5 3,792.5 - - 3,792.5 Ավարտված է 

3 
 24 բնակարան  ք.Ստեփանակերտ,Հ. Թումանյան  

թիվ 72/76  
1,483.6 1,005.9 457.5 - 1,463.4 Ավարտված է 

4 
 17 բնակարան  ք.Ստեփանակերտ, Սարոյան 

779.1 779.1 - - 779.1 Ավարտված է 

5 թիվ 1   23.4 - 23.4 - 23.4 
 

  
Ընդամենը  7,279.0 6,717.9 481.0 - 7,198.8 

 

   ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ  
 

2,845,621.8 229,978.6 - 3,075,600.4 
 

  
 Ընդամենը գնվող և կառուցվող  

 
14,301,219.8 2,775,218.4  631,455.3 17,707,893.5  

 



 



     Հավելված 3  

Արցախի ներդրումային հիմնադրամի ֆինանսական ռեսուրսների 

 ձևավորումը և օգտագործումը առ 01.01.2018 

Ֆինանսական միջոցներն ըստ գոյացման աղբյուրների Հազար դրամ  

1 Պետական բյուջե        23,414,000.0    

2 Մարումներ տրամադրված փոխառություններից               57,317.0    

     <<Ացախինվեստ>>               57,317.0    

3 Ներգրավված միջոցներ      152,972,224.4    

4 Տոկոսային եկամուտներ, այդ թվում`        17,234,240.9    

  

   բանկային ավանդներից/այլ մուտք             138,859.2    

   փոխառությունների տոկոսներից         17,075,487.4    

   բանկային տոկոսավճարներից                19,894.3    

5 Մուտքեր ներգրավված միջոցների հաշվին տրամադրված փոխառություններից, այդ թվում`              182,773.8    

     ներգրավված միջոցների  տոկոսներից              182,773.8    

6 Եկամուտներ գործունեությունից             81,568.3    

7 Շահաբաժիններ առևտրային ընկերությունների բաժնետոմսերի ձեռքբերումից 61,723.1    

8 Փոխարժեքի տարբերությունից               69,806.9    

9 Այլ մուտք             227,389.7    

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  194,137,907.5    

ԱՆՀ-ի տեղաբաշխված ֆինանսական միջոցներն ըստ ուղղությունների 

1 ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսական աջակցության ծրագիր               11,910.9    

2 
Հիփոթեքային վարկավորմամբ իրացնելու նպատակով բնակարանների /առանձնատների/ 

կառուցման ծրագիր 
         6,700,212.9    

3 Պետական բյուջեից հատուցման ենթակա գումար          8,424,628.3    

4 Հիփոթեքային վարկերի  կանխավճարների նպատակային փոխառությամբ տրամադրում             242,023.6    

5 Հիփոթեքային փոխառություներ գյուղաբնակ քաղաքացիներին             445,531.6    

6 Փոխառություններ ԱՀ շրջկենտրոններում բնակվող քաղաքացիներին            680,793.6    

7 ԱՀ ոստիկանության աշխատողներին ֆին. աջակցություն             141,064.3    

8 ՊՆ համակարգի ծառայողներին և զին. թոշակառուներին ֆին. աջակցություն              109,904.1    

9  Նպատակային ծրագրեր         84,181,035.3    

10  Առևտրային ընկերությունների բաժնետոմսերի ձեռք բերում         20,310,856.5    

11  Տրանսպորտային պարկի վերազինման աջակցություն              108,450.0    

12  ՓՄՁ ԶԱԿ-ից ներգրավված  միջոցների հաշվին փոխառությունների տրամադրում          3,204,536.5    

13  Իրավունքները փոխանցելու մասին պայմանագրի գումարը          9,888,810.1    

14 Դեբիտորական պարտքեր գնումների գծով              453,071.4    

15 Պարտատոմսեր               14,141.2    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    134,916,970.2    

  Ֆինանսական միջոցների մնացորդը              118,366.0    

  Հիմնական միջոցներ և արագամաշ առարկաներ             100,182.7    

  Ձեռք բերված բնակելի և ոչ բնակելի տարածքներ            1,699,414.1    

  Ոչ նյութական ակտիվներ                  4,083.3    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱԿՏԻՎՆԵՐ  136,839,016.3    

 Ծախսերի ֆինանսավորումը 

1  ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում           4,458,915.6    

2  Հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում           3,479,887.4 

3  Հիփոթեքային փոխառություններ գյուղաբնակ քաղաքացիներին` ծրագրի միջոցառումներ               931,967.2    

4  ՓՄՁ սուբյեկտների աջակցության այլ ծրագրերով միջոցառումներ            1,095,998.2    

5  Ներգրավված միջոցների  տոկոսների վճարում         22,810,221.9    

6  Փոխարժեքի տարբերություն            1,004,441.9    

7  Պահպանման ծախսեր           2,024,380.1    

8  Դրամաշնորհ            1,123,507.2    

9  Այլ ծախսեր          3,234,139.6    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ     40,163,459.1    

ԸՆԴԱՄԵՆԸ տեղաբախշված և ծախսված ֆինանսական ռեսուրսներ  175,080,429.2    
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