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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:
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 են ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների

նախարարը,

ԱՀ

ֆինանսների

նախարարը,

ԱՀ

Նախագահի

աշխատակազմի

կառավարության գործերի կառավարչության պետ – աշխատակազմի ղեկավարի առաջին
տեղակալը, ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմի սոցիալ-տնտեսական վարչության
պետը, որոնք գործում են ի պաշտոնե: Հիմնադրամի ընթացիկ գործունեությունը
ղեկավարում է գլխավոր տնօրենը:
Հիմնադրամի շահառուներին տրամադրվող աջակցության նպատակայնության
վերաբերյալ
հիմնադրամի

հարցերի

քննարկման,

գործունեության

հետ

մոնիթորինգի
կապված

արդյունքների
այլ

հարցերի

գնահատման
քննարկման

և
ու

համապատասխան որոշումների ընդունման նպատակով հիմնադրամում գործում է
կոլեգիալ մարմին` Հիմնադրամի ֆինանսական կոմիտեն` կազմված Հիմնադրամի
պատասխանատու աշխատողներից:

1. Արցախի ներդրումային հիմնադրամի ամրապնդում
ու գործունեության ընդլայնում
Հիմնադրամը 2019 թվականին շարունակել է իրականացնել պետական աջակցության
ծրագրերը՝ կատարելագործելով աջակցության տրամադրման մեխանիզմները և կարգերը,
ընդլայնելով պետական աջակցության ձևերն ու ծավալները:
Լուծարված Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի կողմից նախկինում
իրականացվող գործառույթները լիարժեք իրականացնելու և հիփոթեքային վարկավորման

3

մատչելիությունն ու հասցեականությունը բարձրացնելու նպատակով 2019 թվականին
Հիմնադրամը մասնակցել է.
•

«Հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարանային պայմանների բարելավման

համար ԱՀ քաղաքացիներին պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման» նոր
կարգի մշակման աշխատանքներին, որը հաստատվել է ԱՀ կառավարության 2019թ.
փետրվարի 1-ի թիվ 24-Ն որոշմամբ

և միավորել է նախկինում գործող`

ԱՀ

կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 26-ի թիվ 101 և 2014 թվականի դեկտեմբերի 23ի թիվ 889-Ն որոշումներով հաստատված երկու կարգերի դրույթները:
•

«Հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարանային պայմանների բարելավման

համար ԱՀ քաղաքացիներին պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման»
կարգում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու աշխատանքներին, որը հաստատվել
է ԱՀ կառավարության 2019թ. հոկտեմբերի 16-ի թիվ 846-Ն որոշմամբ:
Հաշվետու տարում Հիմնադրամի կողմից մշակվել են.
•

«Բնակարանային

պայմանների

բարելավման

նպատակով

Արցախի

Հանրապետության շրջաններում պետական ֆինանսական աջակցության իրականացման»
նոր կարգը, որը հաստատվել է Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 2019թ. մարտի 15-ի
թիվ 10 որոշմամբ, որով ուժը կորցրած են ճանաչվել նախկինում գործող «ԼՂՀ գյուղաբնակ
քաղաքացիների բնակարանային պայմանների բարելավման պետական ֆինանսական
աջակցության

ծրագրի

իրականացման

կարգը

հաստատելու

մասին»

Հիմնադրամի

հոգաբարձուների խորհրդի 2009թ. հունվարի 14-ի թիվ 04 և «ԼՂՀ շրջկենտրոններում
բնակվող քաղաքացիների կողմից բնակարաններ և բնակելի տներ ձեռք բերելու պետական
ֆինանսական աջակցության ապահովման կարգը հաստատելու մասին» Հիմնադրամի
հոգաբարձուների խորհրդի 2010թ. մարտի 12-ի թիվ 09 որոշումները:
•

«Բնակարանային

պայմանների

բարելավման

նպատակով

Արցախի

Հանրապետության շրջաններում պետական ֆինանսական աջակցության իրականացման»
կարգում փոփոխություններն և լրացումները, որոնք հաստատվել են Հիմնադրամի
հոգաբարձուների խորհրդի 2019թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 67 որոշմամբ:
•

«Փոքր

և

միջին

ձեռնարկատիրության

սուբյեկտներին

տրամադրված

առևտրային վարկերի տարեկան տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորման» նոր
կարգը, որը հաստատվել է Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 2019թ. հունիսի 25-ի
թիվ 32 որոշմամբ, որով ուժը կորցրած է ճանաչվել նախկինում գործող «ՓՄՁ սուբյեկտներին
տրամադրված առևտրային վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորման
կարգը հաստատելու մասին» Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 2008թ. փետրվարի
21-ի թիվ 04 որոշումը:
•

«Ֆիզիկական անձանց ֆինանսավարկային կազմակերպություններում առկա

բնակելի տարածքի գրավադրմամբ խնդրահարույց վարկերի մարման կամ վերակառուցման
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նպատակով փոխառությունների տրամադրման» կարգը, որն հաստատվել է Հիմնադրամի
հոգաբարձուների խորհրդի 2019թ. փետրվարի 12-ի թիվ 7 որոշմամբ:
Հիմնադրամի կողմից իրականացվել են նաև կարգերի կիրարկումն ապահովելու
համար անհրաժեշտ միջոցառումները, մշակվել և ծրագրային միջավայր են ներմուծվել
պայմանագրերի և այլ փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր:
2019թ. աշխատանքներ են տարվել խնդրահարույց ակտիվների մասով գործերի
գույքագրման,

խմբավորման

ուղղությամբ:

Պարտապաններին

վճարունակության

խնդիրների լուծման հնարավորություն տալու նպատակով մշակվել ու Հիմնադրամի
հոգաբարձուների խորհրդի 2019թ. հոկտեմբերի 2-ի թիվ 52 որոշմամբ հաստատվել է
խնդրահարույց

պարտավորությունների

վերաֆինանսավորման

և

համար

վերակառուցման

ճկուն

կատարվող
մեխանիզմ,

զիջումների,

որը

խմբագրվել

վերահաստատվել է 2019թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 66 որոշմամբ:
Համաձայն Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 2018 թվականի դեկտեմբերի 21ի թիվ 163 և 2019 թվականի հոկտեմբերի 01-ի թիվ 49 որոշումների կատարվել են
կառուցվածքային
իրականացվող

փոփոխություններ,

պետական

մասնավորապես՝

աջակցությունն

առավել

Հիմնադրամի

արդյունավետ

կողմից

իրականացնելու

նպատակով համապատասխան ծառայությունների ստեղծումը՝ տարբեր ոլորտներում
աջակցություն իրականացնող բաժիններով:
2019թ. Հիմնադրամի գործառնությունների և անձնակազմի կառավարման բաժինը
իրավաբանական բաժնի հետ համատեղ մշակել են.
•

«Արցախի ներդրումային հիմնադրամի գործավարության կազմակերպման»

նոր կարգը, համաձայն որի Հիմնադրամի փաստաթղթաշրջանառությունը մեծամասամբ
սկսել է իրականացվել էլեկտրոնային եղանակով, դրանով իսկ բարձրացել է աշխատանքի
արագ և արդյունավետ կազմակերպման մակարդակը,
•

«Արցախի ներդրումային հիմնադրամի աշխատողների գործարար էթիկայի և

կորպորատիվ վարվելակերպի կանոնները (ներքին կարգապահական կանոններ)», որը
նպաստել է Հիմնադրամում կորպորատիվ մշակույթի և փոխվստահության մթնոլորտի
ձևավորմանն ու զարգացմանը, Հիմնադրամի գործարար համբավի պահպանմանն ու
բարձրացմանը,
•

«Հաճախորդների սպասարկմանը ներկայացվող հիմնական պահանջների

ապահովման» հրահանգը,
•

Հիմնադրամի աշխատողների համար նոր աշխատանքային պայմանագրերի

օրինակելի ձևերը:
2019 թվականին Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը ընդունել է թվով 68
որոշում, իսկ Հիմնադրամի ֆինանսական կոմիտեն` 233:
2019թ. ընթացքում Հիմնադրամի գործառնությունների և անձնակազմի կառավարման
բաժնի կողմից մուտքագրվել և հաշվառվել է թվով 4013 փաստաթուղթ, որից 1281-ը՝
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պետական հիմնարկներից, 1637-ը՝ բանկերից, վարկային կազմակերպություններից և
հիմնադրամներից,

217-ը՝

իրավաբանական

անձանցից,

878-ը՝

քաղաքացիներից:

Մուտքագրված գրությունները ուսումնասիրվել և ընթացքավորվել են Հիմնադրամի
համապատասխան ծրագրերի աշխատողների կողմից և պատասխան գրություններ են
ուղարկվել:

Քաղաքացիների

գրությունները

նպատակով

անհրաժեշտության

դեպքում

ուսումնասիրելու

վերջիններս

և

հրավիրվել

ընթացքավորելու
են

Հիմնադրամ՝

համապատասխան մասնագետների կողմից խորհրդատվություն ստանալու և հուզող
հարցերին լուծում տալու նպատակով: 2019թ. ելքագրվող փաստաթղթերի քանակը կազմել է
2373:
Հիմնադրամի գործառնությունների և անձնակազմի կառավարման բաժնի կողմից
պատրաստվել է հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի կողմից արձակվող 489 հրաման, որից
372-ը՝ անձնակազմի վերաբերյալ, 117-ը՝ հիմնական գործունեության վերաբերյալ:
Ձևակերպվել է 119 հրաման գործուղման մասին, որից 101-ը՝ ԱՀ տարածքում, 17-ը՝ ՀՀ
տարածքում, 1-ը՝ արտերկրում:
Գործառնությունների

և

անձնակազմի

կառավարման

բաժինը

աջակցում

և

կազմակերպում է նաև Հիմնադրամի և Հիմնադրամին պատկանող ընկերությունների
կողմից իրականացվող գնումների մրցութային գործընթացները:
Հիմնադրամի

փոխառությունների

և

սուբսիդիաների

հաշվառման

ու

հաշվապահության բաժինները 2019թ. իրականացրել են Հիմնադրամի ֆինանսական
միջոցների շրջանառության նկատմամբ հսկողությունը, բոլոր ծրագրերով եկամուտների և
ծախսերի /ֆինանսավորումների/, ներգրավված դրամական միջոցների հաշվառումը:
Հիմնադրամի կողմից հաշվետու տարում աշխատանքներ են տարվել.
•

ՀԾ Բանկ 4.0 համակարգում սուբսիդավորման ԱՇՏ ենթահամակարգի

ստեղծման ուղղությամբ, ինչը թույլ է տալիս վարել տրամադրվող սուբսիդիաների և
անհատույց գումարների բազմարժութային հաշվառում, ստանալ համապատասխան
հաշվետվություններ, փաստաթղթերի տպվող տիպային ձևեր,
•

Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի և Արցախի ներդրումային

հիմնադրամի հիփոթեքային աջակցության ծրագրերի մասով բազաների միավորման և
միասնական բազայի ստեղծման ուղղությամբ,
•

ավտոմատացվել է Հիփոթեքային աջակցության, Շրջաններում հիփոթեքային

աջակցության, ՓՄՁ վարկերի սուբսիդավորման և նպատակային փոխառությունների
տրամադրման բաժինների կողմից քաղաքացիների և ՓՄՁ սուբյեկտների հայտերի
ընդունման և հետագա ընթացքավորման ամբողջ գործընթացի հաշվառումը:
2019թ. Հիմնադրամի իրավաբանական բաժնի կողմից իրականացվել են հետևյալ
աշխատանքները.
•

դատարան են ներկայացվել և վարույթ ընդունվել 7 հայցադիմում, թվով 18 գործով

կատարվել են դատական վարույթի հետ կապված ընթացիկ աշխատանքներ, թվով 20
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գործով կայացվել է վերջնական դատական ակտ, թվով 4 գործ դեռևս գտնվում է դատական
փուլում,
•

ընթացիկ տարում հարկադիր կատարման են ներկայացվել 23 գործ, 17 գործերի

մասով կատարվել

են

իրականացվել

հարկադիր

են

աշխատանքներ,

ընթացիկ

թվով

5

աշխատանքներ,

էլեկտրոնային

գործով

ինչպես նաև

աճուրդով

կատարողական

կազմակերպվել

գույքերի

վարույթները

ձեռք

և

բերման

ավարտվել

են

պարտավորության մարման հիմքով, հարկադիր կատարման փուլում է գտնվում թվով 50
գործ,
•

սնանկության վարույթով 01.01.2020թ. դրությամբ Հիմնադրամում առկա է 8 գործ,

որից 5-ի մասով սնանկ ճանաչելու վերաբերյալ դիմումը դատարան է ներկայացվել 2019
թվականի ընթացքում: Նշված գործերը գտնվում են ընթացիկ փուլում, որոնցից սնանկ են
ճանաչված 7 անձինք,
•

ծրագրային

միջավայրում

ստուգվել

են

Հիմնադրամի

տարբեր

ծրագրերով

ներկայացված 1253 հայտ և 1018 պայմանագիր, ստուգվել են նաև համապատասխան
պայմանագրերով սահմանված պարտավորության ապահովություն հանդիսացող գրավի,
երաշխավորության ու անշարժ գույքի առուվաճառքի և գրավի պայմանագրեր,
•

2019 թվականի հոկտեմբերի 2-ից մեկնարկած Հիմնադրամի կողմից մինչև 2018

թվականի հոկտեմբերի 1-ը տրամադրված ու գործող փոխառության մայր գումարի և մինչև
2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ը կնքված ու գործող պահանջը զիջելու մասին (ցեսիա)
պայմանագրերի զիջման գնի մեջ ներառված վարկի (փոխառության) գումարի մնացորդների
գումարային 20 մլն ՀՀ դրամը չգերազանցող պարտավորություններ ունեցող ֆիզիկական
անձանց

և

անհատ

վերակառուցման

և

ձեռնարկատերերի

ժամկետանց

վերաֆինանսավորման

գործընթացի

պարտավորությունների
(հիմք՝

Հիմնադրամի

հոգաբարձուների խորհրդի 2019 թվականի հոկտեմբերի 2-ի թիվ 52 որոշում) արդյունքում
թվով 413 խնդրահարույց գործերի մասով ուղարկվել է 376 առաջարկ, որից 143 առաջարկն
ընդունվել է, թվով 43 գործով ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն՝ ուղղված
պարտավորության

սեղմ

վերաֆինանսավորման,

ժամկետում

մարմանը,

վերակառուցման

կամ

թվով
այլ

50

խնդրահարույց

եղանակով

գործով

աջակցության

գործընթացներն ավարտվել են, իսկ մնացած գործերի մասով աշխատանքները ընթացիկ
փուլում են:

2. ՓՄՁ պետական աջակցության ծրագրեր
ՓՄՁ պետական աջակցության ծրագրերի հիմնական նպատակը պետական
շարունակական աջակցությամբ ՓՄՁ դերի աստիճանական բարձրացմանը նպաստելն է,
ինչը կբերի երկրի տնտեսական և տարածքային կայուն զարգացմանը:
Ծրագրի նպատակներն են` ՓՄՁ սուբյեկտների ֆինանսական և ներդրումային
հնարավորությունների,

նորարարական

և

արտաքին

տնտեսական

գործունեության
7

ընդլայնումը, տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների, բիզնես
ենթակառուցվածքների

ծառայություններից

օգտվելու,

գործարարությամբ

զբաղվելու

հնարավորությունների ընդլայնումը:

2.1 ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված առևտրային վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի
սուբսիդավորման և նպատակային փոխառությունների տրամադրման աջակցություն
2019 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, բարձրացնելով վարկերի
մատչելիությունը, սուբսիդավորում է (անհատույց վճարում է) այդ վարկերի տարեկան
տոկոսադրույքի մի մասը: Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 2019թ. հունիսի 25-ի
թիվ 32 որոշմամբ հաստատվել է «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին
տրամադրված

առևտրային

վարկերի

տարեկան

տոկոսադրույքների

մասնակի

սուբսիդավորման» նոր կարգը, որով կատարվել են մի շարք փոփոխություններ:
Մասնավորապես,

տրամադրված

վարկերի

տարեկան

տոկոսադրույքների

սուբսիդավորման չափը կազմում է 40-70%՝ կախված գործունեության տեսակից և
վարկային միջոցների ծախսման ուղղությունից: Առավելագույն սուբսիդավորման չափը 70%
նախատեսված է նոր սարքավորումների, տեխնիկայի ձեռքբերման և նոր տեխնոլոգիաների
ներդրման

համար:

Մշակող

արդյունաբերության,

կացության

կազմակերպման

և

սպասարկման այլ ծառայությունների ոլորտներում Արցախի Հանրապետության շրջանների
սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրվող վարկի տարեկան տոկոսադրույքի մասնակի
սուբսիդավորման չափն ավելացվում է 10 տոկոսով և անհրաժեշտության դեպքում կարող է
տրամադրվել երաշխավորություն Հիմնադրամի կողմից: Նոր կարգի համաձայն վերանայվել
է նաև ֆինանսավարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվելիք վարկերի
տարեկան առավելագույն տոկսադրույքը: Եթե նախկինում այն կազմում էր 18 տոկոս, ապա
համաձայն նոր կարգի՝ վերջինս հաշվարկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
հրապարակված
հայկական

վերաֆինանսավորման

դրամի

և

5

տոկոս՝

տոկոսադրույքին

արտարժույթի

ավելացնելով

դեպքում:

01.01.2020թ.

9

տոկոս՝

դրությամբ

տրամադրվելիք վարկի տարեկան առավելագույն տոկոսադրույքը կազմել է 14.5 տոկոս՝ ՀՀ
դրամի և 10.5 տոկոս՝ արտարժույթի դեպքում:
2019թ.

ֆինանսավարկային

կազմակերպությունների

կողմից

տրամադրվող

առևտրային վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրից աջակցություն
ստանալու նպատակով Հիմնադրամ է դիմել 185 ՓՄՁ սուբյեկտ: Դիմած ՓՄՁ սուբյեկտներից
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56-ը ներկայացրել են հայտեր, որոնք համապատասխան կարգով ընթացքավորվել են
Հիմնադրամի աշխատողների կողմից:
2019 թվականին ծրագրի շրջանակներում ներկայացված հայտերի
բաշխվածությունն ըստ տնտեսության ճյուղերի
Աղյուսակ 1

Հ/Հ

ՏԳՏԴ
խումբ

Գործունեության տեսակ

Քանակը
/հատ/

Գումարը
/մլն դրամ/

Աշխատատեղերի
քանակը /հատ/

1

B08,
B09

Հանքագործական արդյունաբերություն
և բացահանքերի շահագործում

1

150.0

9

2

C

Մշակող արդյունաբերություն

19

537.0

33

3

F

Շինարարություն

3

48.7

1

4

G

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր.
ավտոոմեքենաների և մոտոցիկլների
նորոգում

10

378.0

3

5

H49,
H50,
H51

Ցամաքային տրանսպորտի
գործունեություն և փոխադրում
խողովակաշարերով, ջրային և օդային
տրանսպորտի գործունեություն

5

83.0

1

6

I55

Կացության կազմակերպում

9

196.0

7

7

I56

Հանրային սննդի կազմակերպում

2

11.0

2

8

J58

Հրատարակչական գործ

2

18.8

3

9

Q86

Առողջապահություն

2

36.6

1

10

S

Սպասարկման այլ ծառայություն

3

26.0

56

1485.1

Ընդամենը

60

2019թ. ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից հայտերին կից ներկայացված գործարար
ծրագրերի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է ստեղծել և պահպանել մոտ 60
աշխատատեղ:
Ֆինանսական կոմիտեի համապատասխան որոշումների հիման վրա հաշվետու
տարում տրամադրվել է պետական ֆինանսական աջակցությունը հավաստող թվով 40
երաշխավորագիր 1,1 մլրդ դրամի չափով:

9

2019թ.

§Եվրովուդ¦ ՍՊԸ, ք. Ստեփանակերտ

ընթացքում

ֆինանսավարկային
հետ

39

գործընկեր

կազմակերպությունների

երաշխավորագրի

շրջանակներում

կնքվել են ընդհանուր 1.0 մլրդ դրամ գումարի
չափով վարկային պայմանագրեր: Ընդ որում,
տրամադրված վարկերի բաշխվածությունն ըստ
գործակալ

ֆինանսավարկային

կազմակերպությունների

ներկայացված

է

ստորև աղյուսակում և գծապատկերում:

2019թ. վարկերի տրամադրումն ըստ Հիմնադրամի հետ համագործակցող
ֆինանսավարկային կազմակերպությունների
Աղյուսակ 2

Ֆինանսավորված երաշխավորագրեր
Հ/Հ

Ֆինանսավարկային
կազմակերպություններ

գումար
քանակ

ՀՀ դրամ /մլն/

ԱՄՆ դոլար*
/հազար/

ընդամենը ՀՀ
դրամ /մլն/

1

«Արցախբանկ» ՓԲԸ

21

430.7

83.0

470.5

2

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

9

297.0

308.0

444.8

3

«ՖԻԴԵՍ հիփոթեքային
ընկերություն» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

6

43.0

43.0

4

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

2

33.0

33.0

5

«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ

1

10.0

10.0

39

813.7

Ընդամենը

391.0

1001.3

* 1 ԱՄՆ դոլարը = 479.7 ՀՀ դրամ` առ 31.12.2019

Ֆինանսավարկային

կազմակերպությունների

կողմից

ֆինանսավորված

երաշխավորագրերի 54%-ը բաժին է ընկնում «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ին, 23%-ը՝ «Ամերիաբանկ»
ՓԲԸ-ին, 15%-ը՝ «Ֆիդես ՀԸ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ին:
2019թ. ծրագրի շրջանակներում տրամադրված վարկային միջոցներն ըստ Հիմնադրամի հետ
համագործակցող առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների
Գծապատկեր 1

10

§Ֆիդես ՀԸ¦ ՈՒՎԿ §Կոնվերս Բանկ¦
ՓԲԸ
ՓԲԸ
4.3%
1.0%
§Հայբիզնեսբանկ¦
ՓԲԸ
3.3%

§Արցախբանկ¦
ՓԲԸ
47.0%

§Ամերիաբանկ¦
ՓԲԸ
44.4%

Հաշվետու

ժամանակաշրջանում

կազմակերպությունների

կողմից

ծրագրի

ՓՄՁ

շրջանակներում

սուբյեկտներին

ֆինանսավարկային

տրամադրված

վարկերի

բաշխվածքն` ըստ տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության ոլորտների ներկայացված
է ստորև գծապատկերում:
2019թ. ծրագրի շրջանակներում տրամադրված վարկային միջոցներն ըստ
գործունեության ոլորտների
Գծապատկեր 2

370.3

363.0

400.0
300.0
200.0
13

100.0

8

0.0
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Տրամադրված վարկային միջոցների
§Ղուրուչուխ¦ ՍՊԸ, ք. Մարտունի

37%-ը

ուղղվել

է

արդյունաբերության

ոլորտին, 36%-ը` առևտրի ոլորտին, 27%-ը`
ծառայությունների մատուցման ոլորտին:
2019թ. մարվել են պետական ֆինանսական
աջակցությամբ

գործող

44

վարկ:

Նույն
11

ժամանակահատվածում Հիմնադրամի կողմից դադարեցվել է 7 վարկի տարեկան
տոկոսադրույքի սուբսիդիավորում՝ երեք անընդմեջ մարումներ չկատարելու հիմքով: 2019
թվականի

դեկտեմբերի

31-ի

դրությամբ

գործակալ

ֆինանսավարկային

կազմակերպություններում ընթացքավորման փուլում են գտնվում 15 ֆինանսավորման
ենթակա հայտ` 194.9 մլն ՀՀ դրամի չափով:
Վերջին երեք տարիներին ֆինանսավորված երաշխավորագրերի քանակների ու
գումարների դինամիկան ներկայացված է ստորև բերված գծապատկերում:
2017-2019թթ. ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորված երաշխավորագրերի քանակների
ու գումարների դինամիկան
Գծապատկեր 3
3000.0
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2,475.9
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1,001.3

1000.0

40

39

500.0

20

0.0

0
2017թ.

2018թ.

Ֆինանսավորված երաշխավորագրերի գումարը (մլն դրամ)

2018թ.

60

Հիմնադրամի

ֆինանսական

2019թ.
Ֆինանսավորված երաշխավորագրերի քանակը (հատ)

աջակցությամբ

վարկավորված

ՓՄՁ

սուբյեկտների քանակը ավելացել է 9%-ով, իսկ տրամադրված վարկային միջոցները գրեթե
նույնն են մնացել: 2019թ. կրճատվել է պետական ֆինանսական աջակցություն ստացած
ՓՄՁ սուբյեկտների թիվը, ինչը հիմնականում պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ
նոր կարգը հաստատվել է հաշվետու տարվա կեսից հետո և սահմանվել են աջակցություն
ստանալու համար դիմող ՓՄՁ սուբյեկտների նկատմամբ տարեկան շրջանառության
ծավալների տարբեր սահմանաչափեր՝ ըստ ոլորտների:
2017-2019թթ. ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորված երաշխավորագրերի
գումարներն ըստ արժույթների
Գծապատկեր 4

12

391.0
2019թ.

813.7

570.5
2018թ.

2202.2

817.9
2017թ.

2130.8

0.0

500.0

1000.0
հազար ԱՄՆ դոլար

1500.0

2000.0

2500.0

մլն ՀՀ դրամ

2019թ. ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված միջոցների 81%-ը ֆինանսավորվել է ՀՀ
դրամով՝ 2018թ. 89%-ի և 2017թ. 84%-ի դիմաց: Ընդ որում, 2019թ. դոլարային վարկեր
տրամադրվել են «Արցախբանկ» ՓԲ և «Ամերիաբանկ» ՓԲ ընկերությունների կողմից:
Ըստ ոլորտների ծրագրի շրջանակներում տրամադրված վարկերի դինամիկան 20172019թթ. ներկայացված է ստորև գծապատկերում:

2017-2019թթ. ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորված
երաշխավորագրերն` ըստ ոլորտների (մլն դրամ)
Գծապատկեր 5
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1,108.3

1,096.6
903.7

605.2
445.6
370.3

325.0

363.0

318.5

268.0
176.1

10.0 10.0
Արդյունաբերություն

Ծառայությունների
մատուցում

Առևտուր

2017

2017-2018թթ.

Շինարարություն

2018

ֆինանսավորված

Գյուղատնտեսություն

2019

գումարների

մասով

աճ

է

արձանագրվել

ծառայությունների մատուցման և շինարարության ոլորտում, համապատասխանաբար 37%
և 81%: Առևտրի ոլորտում ֆինանսավորված գումարների մասով 2018թ. արձանագրվել է
նվազում

33%-ով:

2019թ.,

ինչպես

նշվել

էր

արդեն,

նվազում

է

արձանագրվել

ֆինանսավորված գումարների մասով բոլոր ոլորտներում: Բացի այդ, համաձայն 2019թ.
հաստատված նոր կարգի՝ գյուղատնտեսության ոլորտի ՓՄՁ սուբյեկտներին պետական
ֆինանսական աջակցությունը տրամադրվում է միայն Գյուղի և գյուղատնտեսության
աջակցության հիմնադրամի միջոցով:
2008-2019թթ.

ընթացքում

Հիմնադրամի

գործընկեր

ֆինանսավարկային

կազմակերպությունների կողմից թվով 940 ՓՄՁ սուբյեկտների տրամադրվել է շուրջ 29.9
մլրդ ՀՀ դրամի չափով վարկ: Տրամադրված վարկերի բաշխվածքն ըստ ԱՀ շրջանների,
դիտարկելով նաև Ստեփանակերտ քաղաքը որպես շրջան, ներկայացված է ստորև բերված
գծապատկերում:

2008-2019թթ. ծրագրի շրջանակներում տրամադրված վարկերն ըստ ԱՀ շրջանների
Գծապատկեր 6
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Ð³¹ñáõÃÇ ßñç³Ý
ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç³Ý
1.9%
ÞáõßÇÇ ßñç³Ý
Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³Ý
0.7%
1.5%
4.2%
ՇահումյանÇ ßñç³Ý
Ø³ñïáõÝáõ ßñç³Ý
1.2%
4.3%
²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³Ý
13.7%

êï»÷³Ý³Ï»ñï
72.5%

2008-2019թթ.

ընթացքում

Հիմնադրամը

ՓՄՁ

սուբյեկտներին

տրամադրված

առևտրային վարկերի տարեկան տոկոսադրույքների սուբսիդավորման համար ծախսել է
մոտ 5.3 մլրդ դրամ, որից 389.4 մլն դրամը` 2019 թվականին, որի բաշխվածքն ըստ ՓՄՁ
սուբյեկտների գործունեության ոլորտների ունի հետևյալ տեսքը.

2019թ. ծրագրի շրջանակներում սուբսիդավորված գումարները`
ըստ տնտեսության ճյուղերի (տոկոսային արտահայտությամբ)
Գծապատկեր 7
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0.3%
17.6%
Արդյունաբերություն

41.7%

Շինարարություն
Առևտուր
Ծառայությունների
մատուցում
Գյուղատնտեսություն

31.9%

8.5%

2019թ. կնքվել է նպատակային փոխառության 99 պայմանագիր՝ 6.1 մլրդ դրամ
գումարի չափով, ֆինանսավորվել է 95 հայտ շուրջ 5.5 մլրդ դրամ գումարի չափով, ընդ
որում, վերջին բնակելի տարածքի գրավադրմամբ 34 փոխառության տրամադրում 169.3 մլն
դրամի և 35 վերաֆինանսավորման նպատակով փոխառության տրամադրում՝ 2.7 մլրդ
դրամի չափով:

16

2.2. ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի /մատուցվող
ծառայությունների/ շուկաներում առաջմղման աջակցություն
ՓՄՁ

սուբյեկտների

կողմից

թողարկվող

արտադրանքների

/մատուցվող

ծառայությունների/ շուկաներում առաջմղման աջակցության ծրագրի շրջանակներում
հաշվետու

ժամանակաշրջանում

Հիմնադրամի

ֆինանսական

և

կազմակերպչական

աջակցությամբ ապահովվել է ՓՄՁ սուբյեկտների մասնակցությունը ՀՀ մի շարք
ցուցահանդեսներին,

համաժողովներին

և

այլ

միջոցառումներին,

ինչպես

նաև

իրականացվել են առաջմղմանն ուղղված հետևյալ աշխատանքները.
▪

իրականացվել է «Համազգային վստահություն» խորհրդի կողմից «Երկրի

կառուցողները» ֆիլմի շրջանակներում արցախյան թվով 4 ընկերության մասին պատմող
տեսանյութերի պատրաստման աշխատանքների համակարգումը,
▪

2019թ.

մասնակցությունը

մարտի
ՀՀ

28-ին

ապահովվել

է

առևտրաարդյունաբերական

արցախյան
պալատի

2

ընկերության

նախաձեռնությամբ

կազմակերպվող «Մերկուրի» մրցանակաբաշխությանը, որի պատվավոր մրցանակին
արժանանում են տնտեսության և գործարար ոլորտի նշանակալի հաջողություններ ու
վաստակ ունեցող ընկերություններ և անհատներ,
▪

2019թ. մարտի 30-ին ապահովվել է Երևան քաղաքում կայացած «Հայաստանի

գյուղատնտեսական ապագան» Մեծ կոնֆերանս 3-ը 1-ում միջոցառմանը Արցախի
Հանրապետությունից 1 ՓՄՁ սուբյեկտի մասնակցությունը,
▪

2019թ. մայիսի 24-26-ը ապահովվել է Երևան քաղաքի «Երևան էքսպո»

ցուցահանդեսային համալիրում կայացած «FOOD & DRINKS EXPO 2019» 19-րդ ամենամյա
միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսին ԱՀ-ից մշակող արդյունաբերության
ոլորտի 4 ՓՄՁ սուբյեկտի մասնակցությունը,
▪

2019թ. մայիսի 31-ից հունիսի 3-ը

ապահովվել է Ծաղկաձոր քաղաքում կայացած
«Եվրասիական

տնտեսական

միություն՝

Հայաստան-Համագործակցություն»

հինգերորդ

հոբելյանական ամենամյա Բիզնես Համաժողովին
Հիմնադրամի,
«Արցախի

ԱՀ

ՓՄՁ

պետական

մարմինների,

զարգացման

ասոցիացիա»

հասարակական
ներկայացուցիչների

կազմակերպության
և

ԱՀ

12

տնտեսվարող

սուբյեկտի մասնակցությունը,
▪
Երևան

2019թ. հունիսի 20-22-ը ապահովվել է
քաղաքում

կայացած

հյուրանոցային-

ռեստորանային բիզնեսի և առևտրի համալիր
17

սարքավորումների միջազգային ցուցահանդես՝ HoReCa (Hotel/Restaurant/Cafe) երկրորդ
էքսպոյին ԱՀ-ից մշակող արդյունաբերության և ծառայությունների ոլորտի 12 ՓՄՁ
սուբյեկտի մասնակցությունը,
▪

2019թ. սեպտեմբերի 12-14-ը ապահովվել է ՀՀ Երևան քաղաքում կայացած

ARMENIA EXPO 2019 18-րդ ամենամյա միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսին
Արցախից 1 ընկերության մասնակցությունը,
▪

2019թ.

սեպտեմբերի

22-ին

Երևան

քաղաքում կայացած «ՄՈՇ ՓՐՈՋԵՔԹ» ֆորումին
ապահովվել է Արցախից թվով 4 ՓՄՁ սուբյեկտի
մասնակցությունը,
▪

2019թ.

հոկտեմբերի

6-9-ը

ապահովվել է ՀՀ Երևան քաղաքում կայացած
WCIT

2019

համաժողովին

Հիմնադրամի

և

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 1
ընկերության

ներկայացուցիչների

մասնակցությունը,
▪

2019թ.

հոկտեմբերի

11-13-ը

ապահովվել է ՀՀ Երևան քաղաքում կայացած
«ՊանԱրմենիան Էքսպո 2019» 10-րդ ամենամյա
միջազգային

բազմաբնույթ

ցուցահանդեսին

Արցախից թվով 3 ընկերության մասնակցությունը,
▪

2019թ.

հոկտեմբերի

18-20-ը

ապահովվել է ՀՀ Երևան քաղաքի Երևան
Էքսպո

ցուցահանդեսային

կազմակերպված
սննդի

«Արմպրոդէքսպո

ամենամյա

ցուցահանդեսին

համալիրում
2019»

միջազգային

Արցախից

թվով

4

ընկերության մասնակցությունը,
▪

2019թ.

նոյեմբերի

8-9-ը

ապահովվել է Երևան քաղաքում կայացած
«Սև ուրբաթ» ցուցահանդես-տոնավաճառին
Արցախից

թվով

2

ՓՄՁ

սուբյեկտի

մասնակցությունը,
▪

2019թ.

նոյեմբերի

14-ին

ապահովվել է Երևան քաղաքում կայացած
«Սպառողի գնահատական» մրցանակաբաշխությանը Հիմնադրամի և 1 ՓՄՁ սուբյեկտի
ներկայացուցիչների

մասնակցությունը:

Մրցանակաբաշխությանը

Հիմնադրամն
18

արժանացել

է

«Արցախի տնտեսական զարգացման հաջողված նախաձեռնություն»

անվանակարգին, իսկ «Ռեյփսիդ» ՍՊ ընկերությունը՝ «Բարձրակարգ բուսական յուղերի
արտադրություն և տեղական բիզնեսի զարգացում» անվանակարգին,
▪

2019թ. նոյեմբերի 16-ին ապահովվել է Երևան քաղաքում կայացած «ՄՈՇ

ՓՐՈՋԵՔԹ» ֆորումին Արցախից 1 ՓՄՁ սուբյեկտի մասնակցությունը,
▪

2019թ. նոյեմբերի 16-17-ը ապահովվել է Երևան քաղաքում կայացած «Մամ ընդ

Քիդ էքսպո 2019» ցուցահանդեսին Արցախից թվով 2 ՓՄՁ սուբյեկտի մասնակցությունը,
▪

2019 նոյեմբերի 25-29-ը ապահովվել է Հայաստանի գործարարների կազմում

ԱՀ-ից առևտրի ոլորտի 2 ՓՄՁ սուբյեկտի մասնակցությունը դեպի Ստավրոպոլ կատարած
գործնական այցին,
▪

2019թ. դեկտեմբերի 21-23-ը ապահովվել է Երևան քաղաքում կայացած «New

Year Expo 2019» ցուցահանդես-տոնավաճառին Արցախից թվով 3 ՓՄՁ սուբյեկտի
մասնակցությունը,
▪

Ստեփանակերտ քաղաքի Սոֆիա առևտրի կենտրոնում գտնվող «Միայն

արցախյան» խանութում վաճառք իրականացնող թվով 9 ՓՄՁ սուբյեկտի տրամադրվել է
ֆինանսական աջակցություն 2018թ. նոյեմբերից 2019թ. ապրիլ ամիսների վարձավճարի
չափով:
2019թ.

ՓՄՁ

սուբյեկտների

կողմից

թողարկվող

արտադրանքի

/մատուցվող

ծառայությունների/ շուկաներում առաջմղման աջակցության ծրագրի շրջանակներում
աջակցություն

է

տրամադրվել

մոտ

37

ՓՄՁ

սուբյեկտի,

որոնց

մոտ

60%-ը

արդյունաբերության ոլորտի ընկերություններ են, որոնք տարբեր ցուցահանդեսների և
տոնավաճառների

ներկայացել

են

շուրջ

145

արտադրատեսակով,

իսկ

ծրագրի

շրջանակներում իրականացված ծախսը կազմել է շուրջ 12.5 մլն դրամ:

2.3. ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն
2019թ. ՓՄՁ սուբյեկտների մոտ նորարարությունների ներդրման և տեղեկատվական
աջակցության բաժնի աշխատողների կողմից.
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•

տպագրվել

ներդրումային

են

հիմադրամի

սեղմագրեր՝
կողմից

Արցախի

իրականացվող

ծրագրերի մասին,
•

պատրաստվել

և

հեռարձակվել

են

գովազդային տեսահոլովակներ՝ Արցախի ներդրումային
հիմադրամի կողմից իրագործվող ծրագրերի մասին,
•
մասին

կազմակերպվել են Արցախի տնտեսության
թվով

11-րդ

տեղեկատվական

պարբերականի

տպագրման համար նյութերի հավաքագրման, մշակման, խմբագրման աշխատանքները,
•

մասնակի

փոխհատուցվել

են

”Armenia

Business

Today”

ամենամյա

տեղեկատուում վեց ՓՄՁ սուբյեկտների գովազդային նյութերի տպագրման հետ կապված
ծախսերը,

•

իրականացվել են Հիմնադրամի կայքէջի կառուցվածքային փոփոխություններ,

տեղեկատվության թարգմանչական աշխատանքների կազմակերպում,
•

տպագրվել

են

Հիմնադրամի

համապատասխան

ծրագրերի

մասին

տեղեկություններ պարունակող 2020թ. օրացույցներ:
2019թ. ծրագրի շրջանակներում կատարված ծախսը կազմել է շուրջ 5.5 մլն դրամ:
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3. Հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարան /առանձնատուն/ ձեռք բերելու կամ
վերանորոգելու պետական ֆինանսական աջակցություն
3.1. Հիփոթեքային վարկերի տարեկան տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորում,
անհատույց և նպատակային անտոկոս փոխառությամբ կանխավճարների տրամադրում
Արցախի քաղաքացիների բնակարանային պայմանների բարելավման և ԱՀ-ում
բնակարանաշինության

զարգացման

նպատակով

Հիմնադրամը

2008

թվականից

իրականացնում է բանկերի կողմից հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակելի տարածք ձեռք
բերելու

պետական

ֆինանսական

աջակցության

ապահովման

ծրագիրը:

ԱՀ

կառավարության 2019թ. փետրվարի 1-ի թիվ 24-Ն որոշմամբ հաստատվել է «Հիփոթեքային
վարկավորմամբ բնակարանային պայմանների բարելավման համար ԱՀ քաղաքացիներին
պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման» նոր կարգը, որն իր մեջ ընդգրկել է
նախկինում գործող` ԱՀ կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 26-ի թիվ 101 և 2014
թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 889-Ն որոշումներով հաստատված երկու կարգերի
դրույթները՝ համապատասխան փոփոխություններ մտցնելով հօգուտ քաղաքացիների,
ինչպես նաև կատարելով որոշ հստակեցումներ:
2019 թվականի հունվարի 1-ից Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամից
Արցախի ներդրումային հիմնադրամի հաշվառմանն ու սպասարկմանն է անցել 540
շահառուի

վարկերի

ֆինանսավորված

ձևակերպման

գումարի

չափով,

փաստաթղթերի
ինչպես

փաթեթներ՝

նաև

105

5.2

մլրդ

շահառուի

փոխառությունների

դրամ

անտոկոս

ձևակերպման

փաստաթղթերի փաթեթներ՝ 326,7 մլն
դրամ

գումարի

չափով:

Ստացված

գործերը գույքագրվել, մուտքագրվել են
ծրագիր և ապահովվել է դրանց հետագա
հաշվառումն ու սպասարկումը:
2019 թվականին բնակարանային
պայմանների

բարելավման

Հիմնադրամի
աջակցության

հարցով

հիփոթեքային
բաժին

է

դիմել

1181

քաղաքացի, որից 650-ը` բնակարանի
կամ

բնակելի

բնակելի

տան

բնակարանի
վերանորոգման

տան

գնման,

145-ը`

կառուցման,

386-ը`

կամ

բնակելի

տան

նպատակով:

641

քաղաքացի ներկայացրել են հայտեր կից
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փաստաթղթերով

հիփոթեքային

ֆինանսական

աջակցության

ծրագրից

օգտվելու

նպատակով, ընդ որում, 285-ը` բնակարանի գնման, 90-ը` բնակելի տան կառուցման, 266-ը`
բնակարանի

վերանորոգման

նպատակով:

Բնակարանի

գնման

համար

դիմած

քաղաքացիների 10%-ը հայտ են ներկայացրել առաջնային շուկայում` նորակառույց
շենքերից,

բնակարան

ձեռք

բերելու

նպատակով:

33

քաղաքացի

հրաժարվել

են

ներկայացված հայտերից, 10 հայտ մերժվել կամ կասեցվել է Հիմնադրամի կողմից՝ կարգի
պայմաններին չբավարարելու պատճառով: Ներկայացված հայտերից 583-ը կամ 91%-ը
հաստատվել է Հիմնադրամի կողմից և ֆինանսական կոմիտեի համապատասխան
որոշումների

հիման

ֆինանսավարկային

վրա

ծանուցագրեր

կազմակերպություններ

են

տրամադրվել

ներկայացնելու

քաղաքացիներին՝

նպատակով,

15

հայտ

01.01.2020թ. դրությամբ գտնվում էր Հիմնադրամում ընթացիկ փուլում:
2019 թվականին Հիմնադրամի կողմից տրվել է շուրջ 4.5 մլրդ դրամ գումարի չափով
ստացվելիք հիփոթեքային վարկերի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման թվով 435
երաշխավորագիր, ինչը 10%-ով գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը (ներառյալ
2018թ.

Արցախի

սոցիալական

ծրագրերի

հիմնադրամի

կողմից

տրամադրված

երաշխավորագրերի ընդհանուր քանակը):
2019թ. ընթացքավորված երաշխավորագրերի բաշխվածքն ըստ ուղղությունների
Գծապատկեր 8
բնակարանի
գնում
44%

բնակարանի
վերանորոգում
42%

բնակելի տան
կառուցում
14%

2019թ. ֆինանսավարկային կազմակերպությունների հետ վարկային պայմանագրեր
են կնքել երաշխավորագիր ստացած 427 քաղաքացի՝ 4.3 մլրդ դրամ գումարի չափով,
որոնցից 182-ը /42.6%/ վարկ են ստացել բնակարանի կամ բնակելի տան գնման, 183-ը
/42.9%/` վերանորոգման, 62-ը /14.5%/` բնակելի տան կառուցման նպատակով: Ընդ որում,
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աջակցություն ստացած քաղաքացիների 61%-ը պատկանում են առանձին սոցիալական
կարգավիճակ

ունեցող

պայմանագրային

խմբերի

կամ

հիմունքներով

հանդիսանում

մարտական

են

սպայական

հերթապահություն

կազմի

կամ

իրականացնող

զինծառայողներ, որոնք օգտվում են արտոնյալ պայմաններից: Նշված քաղաքացիների 42%ը ունեն փախստականի կարգավիճակ, 21%-ը հանդիսանում են զոհված զինծառայողի
զավակ, 15%-ը` սպայական կազմի կամ պայմանագրային հիմունքներով մարտական
հերթապահություն իրականացնող զինծառայողներ, 13%-ը ունեն անժամկետ զինվորական
հաշմանդամություն, 7%-ը՝ միածնող ընտանիքի կարգավիճակ, 2%-ը հանդիսանում են
բազմազավակ ընտանիքներ:
2019թ. հիփոթեքային վարկերի տրամադրումն ըստ հիմնադրամի հետ
համագործակցող ֆինանսավարկային կազմակերպությունների
Աղյուսակ 3

Ֆինանսավորված երաշխավորագրեր
Ֆինանսավարկային
կազմակերպություններ

Հ/Հ

գումար
քանակ

ՀՀ դրամ /մլն/

ԱՄՆ դոլար*
/հազար/

ընդամենը ՀՀ
դրամ /մլն/

1

«Արցախբանկ» ՓԲԸ

132

1098.1

192.1

1190.2

2

«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ

110

1134.9

13.0

1141.2

3

«ՖԻԴԵՍ հիփոթեքային
ընկերություն» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

97

1198.8

0,0

1198,8

4

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

81

673.3

673.3

5

«Արարատբանկ» ԲԲԸ

6

49.2

49.2

6

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

1

7.0

7.0

427

4161.3

Ընդամենը

205,1

4259.7

* 1 ԱՄՆ դոլարը = 479.7 ՀՀ դրամ` առ 31.12.2019

Աղյուսակի

տվյալներից

երևում

է,

որ

2019թ.

Հիմնադրամի

ֆինանսական

աջակցությունից օգտված ընտանիքների 31%-ը վարկավորվել են «Արցախբանկ» ՓԲԸ
կողմից,

26%-ը՝

«Կոնվերսբանկ»

ՓԲԸ-ի

կողմից,

23%-ը՝

«ՖԻԴԵՍ

հիփոթեքային

ընկերություն» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կողմից, 19%-ը՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից: Ընդհանուր
վարկավորված միջոցներից 28-ական տոկոս բաժին է ընկնում «ՖԻԴԵՍ հիփոթեքային
ընկերություն» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ին և «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ին, 27%-ը՝ «Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ-ին,
16%-ը՝

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին: Հատկանշական է նաև, որ ընդհանուր վարկավորված

գումարների 98%-ը տրամադրվել է հայկական դրամով:
2019թ. ուժի մեջ մտած նոր կարգով բնակելի տարածք ձեռք բերելու կամ
վերանորոգելու

նպատակով

ֆինանսավարկային

կազմակերպությունների

կողմից
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տրամադրվող կամ գործող վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման չափն
ավելացվել է՝ ընտանիքում յուրաքանչյուր անչափահաս երեխայի հաշվով վարկի տարեկան
տոկոսադրույքի

հինգ

չափով:

Վերահաշվարկի

արդյունքում
մասով

237

տոկոսի

գործող

վարկերի

քաղաքացու

տարեկան

վարկի

տոկոսադրույքի

սուբսիդավորման չափ ավելացվել է
և փոխհատուցվել 14,0 մլն դրամի
չափով գումար:
2019թ. մարվել են պետական
ֆինանսական
գործող

123

աջակցությամբ
վարկ,

որի

55%-ը

վերանորոգման վարկեր են, 33%-ը՝
կառուցման վարկեր, 12%-ը՝ գնման
վարկեր:

Նույն

ժամանակահատվածում
Հիմնադրամի կողմից դադարեցվել է
19

վարկի

տարեկան

տոկոսադրույքի սուբսիդիավորում՝ երեք անընդմեջ մարումներ չկատարելու հիմքով:
2018թ. նշված ծրագրի շրջանակներում տրամադրված հիփոթեքային վարկերը, ըստ
Արցախի Հանրապետության շրջանների, ունեն հետևյալ տեսքը.
2019թ. հիփոթեքային վարկերի տրամադրումն՝ ըստ ԱՀ շրջանների
Աղյուսակ 4

Քանակ

այդ թվում

427

100%

բնակելի
տարածքի
գնում

ք. Ստեփանակերտ

381

89,23%

41,7%

15,5%

42,8%

Շուշիի շրջան

39

9,13%

48,7%

7,7%

43,6%

Ասկերանի շրջան

4

0,94%

75,0%

0,0%

25,0%

Մարտունու շրջան

1

0,23%

100,0%

0,0%

0,0%

Մարտակերտի շրջան

1

0,23%

0,0%

0,0%

100,0%

Քաշաթաղի շրջան

1

0,23%

0,0%

0,0%

100,0%

Ընդամենը

բնակելի տան
կառուցում

բնակելի
տարածքի
վերանորոգում

Վերջին երեք տարիներին ֆինանսավորված երաշխավորագրերի քանակների ու
գումարների դինամիկան ներկայացված է ստորև բերված գծապատկերում:
24

2017-2019թթ. ֆինանսավորված երաշխավորագրերի քանակների ու
գումարների դինամիկան
Գծապատկեր 9

427

4500.0

450
4259.7

4000.0
332

3500.0

350

297

3000.0

300

3084.4

2500.0

250

2489.8

2000.0

400

200

1500.0

150

1000.0

100

500.0

50

0.0

0
2017

2018

2019

Ֆինանսավորված երաշխավորագրերի գումար /մլն դրամ/
Ֆինանսավորված երաշխավորագրերի քանակ /հատ/

2019թ. ֆինանսավորված քաղաքացիների քանակը գերազանցում է նախորդ տարվա
նույն ցուցանիշը մոտ 29%-ով, ընդ որում՝ հաշվի է առնված նաև Արցախի սոցիալական
ծրագրերի հիմնադրամի կողմից 2018թ. տրամադրված երաշխավորագրերի շրջանակներում
ֆինանսավորված քաղաքացիների ընդհանուր քանակը: Նույն ժամանակահատվածում
տրամադրված վարկային միջոցների աճը կազմել է 38%:
Ընդհանուր

առմամբ,

2008-2019թթ.

ընթացքում

Հիմնադրամի

գործընկեր

ֆինանսավարկային կազմակերպությունների կողմից 3341 ընտանիքի տրամադրվել է ավելի
քան 27.5 մլրդ դրամի վարկ (ներառյալ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի
աջակցությամբ տրամադրված հիփոթեքային վարկերը), ընդ որում՝ 15.0 մլրդ դրամի չափով
վարկ տրամադրվել է 1149 ընտանիքի բնակարան կամ բնակելի տուն գնելու նպատակով,
5.1 մլրդ դրամի չափով վարկ տրամադրվել է 393 ընտանիքի բնակելի տուն կառուցելու
նպատակով, 7.4 մլրդ դրամի չափով վարկ տրամադրվել է 1799 ընտանիքի բնակարան կամ
բնակելի

տուն

վերանորոգելու

նպատակով:

Այսինքն,

պետական

ֆինանսական

աջակցություն ստացած ընտանիքների 46%-ը ստացված միջոցները ուղղել են նոր բնակելի
տարածք ձեռք բերելուն:
2008-2019թթ.
հիփոթեքային

ծրագրի

վարկերի

շրջանակներում

տարեկան

ԱՀ

քաղաքացիներին

տոկոսադրույքների

տրամադրված

սուբսիդավորմանն

ուղղված

գումարը կազմել է 5.8 մլրդ դրամ, որից 1.16 մլրդ դրամը՝ 2019թ.:
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2019 թվականին ԱՀ քաղաքացիներին տրամադրված ֆինանսական աջակցությունը
(սուբսիդավորման գումարները)` ըստ ԱՀ շրջանների և աջակցության ուղղությունների
Աղյուսակ
5

Հ/Հ

1

2

3

4

5

6

7

Շրջանը

ք.Ստեփանակերտ

Ասկերանի շրջան

Մարտունու շրջան

Մարտակերտի շրջան

Շուշիի շրջան

Հադրութի շրջան

Քաշաթաղի շրջան

Աջակցության ուղղությունը

Աջակցության
/սուբսիդիայի/ չափը
/մլն դրամ/

բնակելի տարածքի գնում

767.8

բնակելի տան կառուցում

172.6

բնակելի տարածքի վերանորոգում

155.1

բնակելի տարածքի գնում

3.6

բնակելի տան կառուցում

5.2

բնակելի տարածքի վերանորոգում

4.3

բնակելի տարածքի գնում

7.5

բնակելի տան կառուցում

5.3

բնակելի տարածքի վերանորոգում

2.5

բնակելի տարածքի գնում

2.2

բնակելի տան կառուցում

1.1

բնակելի տարածքի վերանորոգում

1.0

բնակելի տարածքի գնում

17.4

բնակելի տան կառուցում

2.7

բնակելի տարածքի վերանորոգում

10.0

բնակելի տարածքի գնում

1.0

բնակելի տան կառուցում

3.0

բնակելի տարածքի վերանորոգում

0.5

բնակելի տարածքի գնում

0.0

բնակելի տան կառուցում

1.0

բնակելի տարածքի վերանորոգում

0.4

Ընդամենը

1164.2

Հիփոթեքային վարկերի անհատույց և նպատակային անտոկոս փոխառությամբ
կանխավճարների տրամադրում: ԱՀ քաղաքացիների որոշ նպատակային խմբերի կողմից,
ինչպես նաև առաջնային շուկայից բնակարան ձեռք բերելու դեպքերում ցուցաբերվում է
պետական ֆինանսական աջակցություն` հիփոթեքային վարկերի ստացման համար
անհրաժեշտ

կանխավճարի

մասնակի

անհատույց

կամ

անտոկոս

փոխառության

տրամադրմամբ:
2019թ. բնակարան գնելու նպատակով 69 քաղաքացու տրամադրվել է անհատույց
կանխավճար՝ 233.8 մլն դրամի չափով և 47 քաղաքացու անտոկոս փոխառություն՝ 97.0 մլն
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դրամի չափով, որից 8 քաղաքացի անտոկոս փոխառություն են ստացել առաջնային
շուկայից բնակարան ձեռք բերելու նպատակով:
2008-2019 թվականներին բնակարան գնելու նպատակով 146 քաղաքացու անհատույց
կանխավճար է տրամադրվել 497.2 մլն դրամի չափով, 306 քաղաքացու տրամադրվել է
նպատակային անտոկոս փոխառություն՝ ընդհանուրը 791.5 մլն դրամի չափով (ներառյալ
Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի կողմից տրամադրված ֆինանսական
աջակցությունը):

3.2. Բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով Արցախի Հանրապետության
շրջաններում պետական ֆինանսական աջակցություն
2009

թվականից

ԱՀ

գյուղական

բնակավայրերի,

իսկ

2010

թվականից՝

շրջկենտրոնների բնակիչների համար գործում էին ցածր տոկոսադրույքով բնակարանային
պայմանների բարելավման նպատակով փոխառությունների տրամադրման կարգեր:
Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 2019թ. մարտի 15-ի թիվ 10 որոշմամբ հաստատվել
է

Արցախի

Հանրապետության

շրջաններում

բնակվող

քաղաքացիների

պետական

ֆինանսական աջակցության իրականացման միասնական կարգ՝ նշված շահառուների
բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով, որով սահմանվել են նոր
արտոնություններ և բարեփոխումներ, ինչպես նաև մտցվել են որոշ հստակեցումներ:
Մասնավորապես, արտոնյալ պայմաններով փոխառություններ են տրամադրվում առանձին
սոցիալական կարգավիճակ ունեցող խմբերին, ինչպես նաև սպայական կազմի և
պայմանագրային

հիմունքներով

մարտական

հերթապահություն

իրականացնող

զինծառայողներին՝ բնակելի տարածք ձեռք բերելու և/կամ վերանորոգելու նպատակով
անտոկոս փոխառությունների և միանվագ անհատույց գումարների տրամադրման տեսքով:
Գործող նոր կարգով երկրորդային շուկայից բնակելի տարածք գնելու և/կամ վերանորոգելու
նպատակով

Արցախի

ներդրումային

հիմնադրամի

կողմից

տրվող

կամ

գործող

փոխառության տարեկան տոկոսադրույքի չափը նվազեցվում է ընտանիքում յուրաքանչյուր
անչափահաս երեխայի հաշվով փոխառության տարեկան սկզբնական տոկոսադրույքի 10
տոկոսի չափով: Բացի այդ, բնակելի տան կառուցման կամ բնակելի տարածքի
կցակառուցման նպատակով տրամադրվող փոխառությունների տարեկան տոկոսադրույքը
2019 թվականի ապրիլի 1-ից Հիմնադրամի կողմից սահմանվել է տարեկան 1 տոկոս՝
նախկինում գործող 5%-ի փոխարեն, ինչը տարածվում է նաև նախկինում ստացած
փոխառությունների վրա՝ ժամկետանց պարտավորություններ չունենալու դեպքում:
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2019 թվականին ԱՀ շրջաններում բնակարանային պայմանների բարելավման
նպատակով Հիմնադրամ է դիմել 806 քաղաքացի, որից 125-ը` բնակարանի կամ բնակելի
տան գնման, 133-ը` բնակելի տան կառուցման, 548-ը` բնակարանի կամ բնակելի տան
վերանորոգման

նպատակով:

525

քաղաքացի ներկայացրել են հայտեր
կից

փաստաթղթերով՝

շրջանակներում

ծրագրի
պետական

ֆինանսական

աջակցությունից

օգտվելու նպատակով: 3 քաղաքացի
հրաժարվել
հայտերից,
կասեցվել

6
է

են

ներկայացված

հայտ

մերժվել

Հիմնադրամի

կամ

կողմից՝

կարգի պայմաններին չբավարարելու
պատճառով: Ներկայացված հայտերից
465-ը

կամ

89%-ը

հաստատվել

է

Հիմնադրամի կողմից, 51 հայտ 01.01.2020թ. դրությամբ գտնվում էր ընթացիկ փուլում:
2019թ. 456 քաղաքացու հետ կնքվել է փոխառության պայմանագիր՝ շուրջ 1.6 մլրդ
դրամ գումարի չափով, ֆինանսական աջակցությամբ փոխառություն է տրամադրվել 439
ընտանիքի, որից 55-ը /13%/ բնակելի տարածքի գնման, 79-ը /18%/` կառուցման, 305-ը
/69%/` վերանորոգման նպատակով՝ ընդհանուր 1.2 մլրդ դրամ գումարի չափով:
Ընդ որում, աջակցություն ստացած քաղաքացիների 59%-ը պատկանում են առանձին
սոցիալական կարգավիճակ ունեցող խմբերի կամ հանդիսանում են սպայական կազմի կամ
պայմանագրային
զինծառայողներ:

հիմունքներով
Նշված

մարտական

քաղաքացիների

24%-ը

հերթապահություն
ունեն

անժամկետ

իրականացնող
զինվորական

հաշմանդամություն, 21%-ը հանդիսանում են զոհված զինծառայողի զավակ, 19%-ը՝ ունեն
փախստականի
պայմանագրային

կարգավիճակ,

18%-ը՝

հիմունքներով

հանդիսանում

մարտական

են

սպայական

հերթապահություն

կազմի

կամ

իրականացնող

զինծառայողներ, 15%-ը՝ բազմազավակ ընտանիքներ են, 3%-ը՝ ունեն միածնող ընտանիքի
կարգավիճակ:
2019թ. հաստատված նոր կարգով ԱՀ քաղաքացիների որոշ նպատակային խմբերի
կողմից բնակարան կամ բնակելի տուն գնելու դեպքում ցուցաբերվում է պետական
ֆինանսական աջակցություն` անհատույց կանխավճարի տրամադրմամբ: 2019թ. բնակելի
տան գնման նպատակով 7 քաղաքացու տրամադրվել է անհատույց կանխավճար՝ 6.4 մլն
դրամ գումարի չափով:
2019թ. ըստ շրջանների աջակցություն ստացած ընտանիքների բաշխվածությունը
ներկայացված է ստորև.
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2019թ. տրամադրված փոխառությունների բաշխվածությունն ըստ ԱՀ շրջանների
Գծապատկեր 10

Շահումյանի
Քաշաթաղի
շրջան
շրջան
1%
3%

Շուշիի շրջան
2%
Հադրութի
շրջան
10%

Ասկերանի
շրջան
28%

Մարտունու
շրջան
30%
Մարտակերտի
շրջան
26%

Վերջին երեք տարիներին Հիմնադրամի կողմից տրամադրված փոխառությունների
քանակների ու գումարների դինամիկան ներկայացված է ստորև բերված գծապատկերում:
2017-2019թթ. տրամադրված փոխառությունների դինամիկան
Գծապատկեր 11

1232.7
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32

99.4

62

163.7

0
2017

2018
քանակ /հատ/

2019
գումար /մլն դրամ/

Ֆինանսական աջակցությամբ փոխառություն ստացած ընտանիքների քանակը
նախորդ տարվա նույն ցուցանիշի համեմատ աճել է ավելի քան 7 անգամ: Կտրուկ աճը
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պայմանավորված
նպատակային

է

հիմնականում

տարբեր

խմբերին

նոր

կարգով

արտոնյալ

սահմանված

փոփոխություններով

պայմաններով

փոխառությունների

տրամադրմամբ, կառուցման վարկերի մասով տոկոսադրույքի իջեցմամբ, ինչպես նաև
փոխառությունների տրամադրման աշխարհագրության ընդլայնմամբ:
Ընդհանուր
գործարկման

առմամբ`

ծրագրի

տասնմեկ

տարիների

ընթացքում ԱՀ շրջաններում բնակարանային
պայմանների

բարելավման

փոխառությունների

նպատակով
տրամադրմամբ

ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել
1189

ընտանիքի`

շուրջ

3.7

մլրդ

դրամ

գումարի չափով: 2009-2019թթ. բնակարանի
կամ

բնակելի

տան

գնման

համար

աջակցություն է ստացել 187 ընտանիք` 1.3
մլրդ դրամ գումարի չափով, որից 951.9 մլն
դրամը տրամադրվել է 83 ընտանիքի՝ ԱՀ
շրջկենտրոններում

առաջնային

շուկայից

բնակարան գնելու նպատակով: Բնակարանի
կամ բնակելի տան վերանորոգման համար
աջակցություն է ստացել 858 ընտանիք՝ 1.6 մլրդ դրամ գումարի չափով: Բնակելի տան
կառուցման համար փոխառությունների տրամադրմամբ ֆինանսական աջակցությունը
ցուցաբերվում է սկսած 2011 թվականից, որից օգտվել է 144 ընտանիք` 757.4 մլն դրամ
գումարի չափով:
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4. Իրացնելու նպատակով բնակարանների /առանձնատների/ գնում,
կառուցում և Հիմնադրամին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի
տնօրինում
2019 թվականին վերոհիշյալ ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ
աշխատանքները՝
o

Ասկերան քաղաքում սկսվել են Ն.Ստեփանյան 10ե թիվ 1, 2 և 3 հասցեներում

42 բնակարան ունեցող բնակելի շենքերի կառուցման և տարածքի բարեկարգման
աշխատանքները, կնքվել են պայմանագրեր Ն.Ստեփանյան 10դ թիվ 1 և 2 հասցեներում
գտնվող բնակելի շենքերում թվով 8 բնակարանների վերանորոգման աշխատանքների
իրականացման համար,

o

Մարտունի քաղաքում ավարտին են հասցվել Վ. Խաչատրյան թիվ 2 անցում

թիվ 2 հասցեում գտնվող 23 բնակարանանոց շենքի վերանորոգման աշխատանքները և ձեռք
է բերվել 2 հատ 23 բնակարանանոց բնակելի շենք,
o

Մարտունու շրջանի Թաղավարդ գյուղում շարունակվել են 18 բնակարանանոց

երկու շենքերի կառուցման աշխատանքները,
o

Ստեփանակերտ քաղաքում ձեռք է բերվել 17 բնակարան,

o

Շուշի քաղաքի Վարանդա 6 հասցեում սկսվել են 45 բնակարանանոց բնակելի

շենքի վերանորոգման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքները:
2019թ. ծրագրի շրջանակներում բնակելի շենքերի և առանձնատների կառուցման
նպատակով ծախսվել է մոտ 490 մլն դրամ և ձեռք է բերվել 1.58 մլրդ դրամի բնակարաններ:
Նույն ժամանակահատվածում Հիմնադրամի կողմից իրացվել է 28 բնակելի տուն և
բնակարան՝ 590,0 մլն դրամի չափով, 18 ոչ բնակելի տարածք՝ 1,77 մլրդ դրամի չափով:
Հիմնադրամի կողմից 2019թ. ձեռք է բերվել տարածք՝ Ստեփանակերտ քաղաքի
Այվազովսկի 15 հասցեում գտնվող շենքի առաջին և կիսանկուղային հարկերում՝
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Հիմնադրամի գործունեության համար նոր գրասենյակ օգտագործելու նպատակով՝ 485,0 մլն
դրամ գումարի չափով: 2019թ. վերանորոգման ծախսը կազմել է 44,6 մլն դրամ: 2020թ.
նախատեսվում է ավարտին հասցնել վերանորոգման աշխատանքներն ու կահավորումը և
տեղափոխվել նոր գրասենյակ:
2019թ. բանկերում և Հիմնադրամում գրավադրված, հարկադիր էլեկտրոնային
աճուրդի հանված անշարժ գույքերից Հիմնադրամի կողմից ձեռք է բերվել 30 անշարժ գույք,
այդ թվում՝ 17 բնակարան և բնակելի տուն՝ 240,1 մլն դրամի չափով, 13 ոչ բնակելի տարածք՝
994,5 մլն դրամի չափով: Միջոցառումներ են իրականացվել Հիմնադրամին սեփականության
իրավունքով պատկանող գույքի շահագործման և պահպանման ուղղությամբ:
2019թ. Հիմնադրամի կողմից կազմակերպվել են անշարժ գույքի վարձակալության
նպատակով աճուրդներ, որոնց արդյունքում կնքվել է երկարաժամկետ վարձակալության 2
պայմանագիր:
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5. Վերահսկողություն
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:
2019թ. ՓՄՁ աջակցության ծրագրերով իրականացվել են թվով 44 հայտերի
նախնական ուսումնասիրություն և 3 գործարար ծրագրերի ընթացիկ մոնիթորինգի
աշխատանքներ:
Հիփոթեքային աջակցության ծրագրերի շրջանակներում իրականացված նախնական
և

ընթացիկ մոնիթորինգի աշխատանքների քանակը ներկայացված է ստորև բերված

աղյուսակում:
Տեղեկություններ
2019թ. հիփոթեքային աջակցության ծրագրերի շրջանակներում իրականացված
վերահսկողության աշխատանքների մասին
Աղյուսակ 6

Նախնական
մոնիթորինգի
քանակը
/հատ/

Ընթացիկ
մոնիթորինգի
քանակը
/հատ/

Ընդամենը

Հիփոթեքային վարկերի տարեկան
տոկոսադրույքների մասնակի
սուբսիդավորում, այդ թվում՝

633

25

658

1,1

գնում

285

0

285

1,2

կառուցում

90

17

107

1,3

վերանորոգում

258

8

266

Բնակարանային պայմանների
բարելավման նպատակով ԱՀ
շրջաններում պետական ֆինանսական
աջակցություն, այդ թվում՝

538

233

771

2,1

գնում

81

0

81

2,2

կառուցում

87

76

163

2,3

վերանորոգում

370

157

527

Հ/Հ

1

2

Ծրագրի անվանում

Շրջաններում հիփոթեքային աջակցության ծրագրի շրջանակներում կազմվել են նաև
530 անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվություն և 367 բնակելի տարածքի վերանորոգման
նախահաշիվ:
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6. Տնտեսական ընկերությունների ստեղծում կամ դրանցում մասնակցություն
2019թ. Հիմնադրամի աշխատակիցների կողմից Հիմնադրամի մասնակցությամբ
ընկերություններում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.
▪

խորհրդատվություն

ֆինանսական

Հիմնադրամի

հաշվետվությունների

կազմման,

մասնակցությամբ

ընկերությունների

ներկայացման

հաշվապահական

և

հաշվառմանը վերաբերող այլ հարցերում,
▪

«Արցախ ֆրութ» ՓԲԸ, «Ստեփանակերտ-Սերվիս» ՓԲԸ, «Մետաքսկոմբինատ»

ՍՊԸ, «Վիաջջիո Պլյուս» ՍՊԸ նախորդ տարիներին իրականացված գործունեությունների
ուսումնասիրություն`

ֆինանսական

շարժերի

վերահսկողության

իրականացման

նպատակով,
▪

«Մետաքսկոմբինատ» ՍՊԸ, «Վիաջջիո Պլյուս» ՍՊԸ ընթացիկ գործունեության

ուսումնասիրություն,

վաճառքի

նպատակով

ընկերությունների

ֆինանսական

հաշվետվությունների ստուգում, հիմնական միջոցների գնահատում,
▪

«Ստեփանակերտ-Սերվիս» ՓԲԸ-ում.

o

ընթացիկ գործունեության ուսումնասիրություն և վերահսկողություն,

o

ֆինանսական շարժերի վերահսկողություն,

o

ավտոբուսների

վերահսկողության

ուղևորահոսքի

իրականացման

համար

հաշվառման,

ինչպես

ավտոբուսների

մեջ

նաև

ընդհանուր

տեսանկարահանող

տեսախցիկների տեղադրում, որոնց տեսանյութերը ուսումնասիրվում են ընկերության և
Հիմնադրամի աշխատակիցների կողմից,
o

ընկերության

կողմից

իրականացվող

կանոնավոր

երթուղիների

վերահսկողությունը ավելի պատշաճ դարձնելու համար ավտոբուսների վրա GPS սարքերի
տեղադրում, որոնք հնարավորություն են տալիս օնլայն ռեժիմով հետևել ավտոբուսների
շարժը,
o

ընկերության կողմից պահեստամասերի և անհրաժեշտ ապրանքների ձեռք

բերման մրցակցային գների ապահովում,
o

ընկերության կողմից կանոնավոր երթուղիների կազմակերպման համար

գրաֆիկների նոր տարբերակի մշակում և ներդրում, որը հնարավորություն է տալիս
իրականացվող աշխատանքը վարորդների միջև տեղաբաշխել հավասարաչափ,
o

ընկերության համար աշխատավարձի վճարման նոր համակարգի մշակում՝

ապահովելով վարորդների աշխատավարձի հավասարաչափ վճարումը և պատվերների
իրականացման դեպքում՝ հավելյալ վճարման մեխանիզմի կիրառումը:

«Վիաջջիո Պլյուս» ՍՊԸ
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2019թ. ապրիլի 11-ի Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի թիվ 18 որոշմամբ
Հիմնադրամը ԱՀ կառավարությանը առաջարկել է ձեռք բերել «Վիաջջիո Պլյուս» ՍՊԸ 100
տոկոս բաժնեմասերը, ինչը ընթացքավորվել է ԱՀ կառավարության հոկտեմբերի 18-ի թիվ
868-Ա որոշմամբ:

Ընկերության բաժնեմասերի ձեռքբերման գին է սահմանվել 761.7 մլն

դրամը:

«Մետաքսկոմբինատ» ՍՊԸ
2019թ. մարտի 26-ի Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի թիվ 13 որոշմամբ
Հիմնադրամը ԱՀ կառավարությանը առաջարկել է ձեռք բերել «Մետաքսկոմբինատ» ՍՊԸ
100 տոկոս բաժնեմասերը, ինչը ընթացքավորվել է ԱՀ կառավարության 2019թ. դեկտեմբերի
12-ի թիվ 1039-Ա որոշմամբ: Ընկերության բաժնեմասերի ձեռքբերման գին է սահմանվել 4.7
մլրդ դրամը:

«Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 1148.0 մլն դրամ:
Ընկերության ընդհանուր ակտիվները 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել են
4.97 մլրդ դրամ՝ նախորդ տարվա համեմատ աճելով 18.6%-ով, վարկային պորտֆելը` 4.7
մլրդ դրամ՝ աճելով 19,5%-ով, ընդհանուր կապիտալը` 1.6 մլրդ դրամ՝ աճելով 7.2%-ով,
ընդհանուր պարտավորությունները՝ 3,35 մլրդ դրամ: Ընկերությունն աշխատում է
շահութաբերությամբ, 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ չբաշխված շահույթը կազմել է
437.54 մլն դրամ, տարվա արդյունքներով զուտ շահույթը՝ 101,0 մլն դրամ` նախորդ տարվա
համեմատ աճելով 22.2%-ով:

«Արցախ ֆրութ» ՓԲԸ
Ընկերությունը

հիմնադրվել

է

2007թ.

դեկտեմբերի

12-ին,

զբաղվում

է

գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակմամբ և պահածոների արտադրությամբ:
2019թ. ընթացքում ընկերության կողմից մթերվել է 354 տոննա գյուղմթերք՝ 68.2 մլն
դրամ գումարի չափով: Նույն ժամանակահատվածում

«Արցախ Ֆրութ» ՓԲԸ-ի կողմից

արտադրվել է 417.8 հազար միավոր արտադրանք՝ 348.0 մլն դրամ իրացման գներով
նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 16 տոկոսով: Իրացման ծավալը կազմել է 252.6 մլն
դրամ՝ նախորդ տարվա համեմատ աճելով մոտ 7 տոկոսով:

«Ստեփանակերտ-Սերվիս» ՓԲԸ
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Հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի 2012թ. մարտի 23-ի թիվ 7 որոշմամբ
Հիմնադրամը ձեռք է բերել

«Ստեփանակերտ-Սերվիս» ՓԲԸ բաժնետոմսերը և դարձել

ընկերության միակ մասնակիցը:
2019թ. ընկերության ընդհանուր հասույթը կազմել է 462 մլն դրամ՝ նախորդ տարվա
համեմատ աճելով մոտ 4 տոկոսով:
Ընկերությունն

իրականացնում

է

Ստեփանակերտ

քաղաքի

ներքաղաքային

երթուղիների սպասարկում: Տարեկան կտրվածքով ընկերությունը սպասարկում է մոտ 4.6
մլն ուղևոր:

Գործարարության աջակցման հիմնադրամ
Գործարարության

աջակցման

հիմնադրամը

/ԳԱՀ/

հիմնադրվել

է

2017թ.

սեպտեմբերի 5-ին: ԳԱՀ-ն իր գործունեության ընթացքում թողարկել է 200 000 հատ ոչ
փաստաթղթային, անվանական և արժեկտրոնային պարտատոմսեր, որոնց անվանական
արժեքների ընդհանուր հանրագումարը 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել է 9.9
մլրդ դրամ:
Գործարարության աջակցման հիմնադրամը ֆինանսական տարին ավարտել է
շահույթով՝ 27.8 մլն դրամ:

«Արցախբանկ» ՓԲԸ
Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 2019թ. ապրիլի 19-ի թիվ 19 որոշմամբ
Հիմնադրամը 2019թ. ձեռք է բերել «Արցախբանկ» ՓԲԸ 6685 սովորական բաժնետոմս՝
500.04 մլն դրամ արժեքով: 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հիմնադրամի մասնաբաժինը
«Արցախբանկ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալում կազմել է 44.99%:

«Էներգիա Պլյուս» ՍՊԸ
2019թ. «Էներգիա Պլյուս» ՍՊԸ մասով իրականացվել են տարածքի պահմանման և
ցանկապատի կառուցման աշխատանքներ, ինչպես նաև մարվել են նախկինում ձևավորված
պարտավորություններ: Տարեկան ծախսը կազմել է ընդհանուր 41.1 մլն դրամ:

«Գոլդ Սթար» ՓԲԸ
2018թ.-ից Հիմնադրամը հանդիսանում է «Գոլդ Սթար» ՓԲԸ 50% բաժնետոմսերի
սեփականատեր:
2019 թվականին ձեռք են բերվել ստորգետնյա աշխատանքների համար անհրաժեշտ
սարքավորումներ, շարունակվել են հանքուղիների նախապատրաստման և շահագործման
աշխատանքները, արդյունահանվել է 23.84 հազար տոննա հանքաքար միջինը 8 գր/տ ոսկու
պարունակությամբ:
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Ձեռք են բերվել հարստացուցիչ գործարանի համար անհրաժեշտ սարքավորումներ և
պահեստամասեր,

կատարվել

կարգաբերման

տեղակայման

և

են

պոչամբարի

աշխատանքներ,

կառուցման,
հավաքագրվել

սարքավորումների
են

անհրաժեշտ

մասնագետներ ու հոկտեմբեր ամսին սկսվել է գործարանի շահագործումը:
Երեք ամսվա ընթացքում վերամշակվել է 7.9 հազար տոննա հանքաքար, որի
արդյունքում ստացվել է 116 տոննա խտանյութ՝ 174 գր/տ ոսկու պարունակությամբ:
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7. Հիմնադրամի գործունեության ֆինանսական ցուցանիշները
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
2019թ. ֆինանսական միջոցների մուտքերի և ելքերի մասին
/հազար դրամ/

Մնացորդը առ 01.01.2019թ.
Հ/Հ

98,126.2

ՄՈՒՏՔԵՐ

1

Պետական բյուջեից դրամական աջակցություն

2,873,000.0

2
3
4
5

Փոխառությունների ստացում
Տրամադրված փոխառությունների մարում
Տոկոսային եկամուտներ
Ցեսիայով ստացված ակտիվների մարում

6

Անշարժ գույքի վաճառք

1,369,202.7

7

Առևտրային ընկերությունների բաժնեմասերի վաճառք

5,451,572.0

8

Այլ մուտքեր

5,563,600.0
10,079,109.1
3,732,887.4
393,639.0

24,711.8
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄՈՒՏՔԵՐ

Հ/Հ

29,487,722.0

ԵԼՔԵՐ

1

Ծրագրերի իրականացում

2

Ներգրավված միջոցների մարում

3

Ներգրավված միջոցների սպասարկում

4,264,399.0

4

Նպատակային փոխառությունների տրամադրում

5,471,423.9

5

Հիփոթեքային վարկավորմամբ իրացնելու նպատակով
բնակարանների /առանձնատների/ կառուցում

6
7

Հետագա իրացման նպատակով անշարժ գույքի ձեռքբերում
Շահագործման նպատակով անշարժ
գույքի ձեռքբերում

3,164,151.7
13,197,200.0

528,124.9
1,475,250.3
540,054.7

8

Առևտրային ընկերություններում բաժնեմասնակցության
ձեռքբերում

500,038.0

9

Պահպանման ծախսեր (ներառյալ հարկերը)

279,900.0

10
11

Այլ հարկեր և պարտադիր վճարներ
Այլ ելքեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԼՔԵՐ

90,516.0
27,780.6

29,538,839.1

Փոխարժեքային տարբերություն
Մնացորդը առ 01.01.2020թ.

(47.0)

46,962.1

Արցախի ներդրումային հիմնադրամի
գլխավոր տնօրեն

Ք.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
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