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ՀՀ Կառավարության «Տնտեսության արդիականացման միջոցառման» շրջանակներում տրամադրվող վարկեր/լիզինգներ 
 

Պայման Վարկ Լիզինգ 
Նվազագույն և առավելագույն գումարը/ 
ՀՀ դրամ 

1,000,000 ՀՀ դրամից մինչև 1,000,000,000 ՀՀ 
դրամ 

1,000,000 ՀՀ դրամից մինչև 1,000,000,000 ՀՀ դրամ 

Թիրախային ընկերությունների սեգմենտ 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գրանցված և փաստացի գործունեություն 
իրականացնող մասնավոր առևտրային կազմակերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր 

(բացառությամբ լիցենզավորվող գործունեություն իրականացնող (բացառությամբ 
առողջապահության, տրանսպորտի և կրթության բնագավառի կամ պետական մասնակցությամբ 

առևտրային կազմակերպությունների) 
Առավելագույն ժամկետ 120 ամիս 
Առավելագույն  մայր գումարի 
վճարման արտոնյալ ժամանակաշրջան 
/ամիս/ 

ՀՀ դրամով վարկի/լիզինգի դեպքում 6 ամիս, իսկ արտարժույթով վարկի/լիզինգի դեպքում` 3 ամիս 

Սուբսիդավորման ժամանակահատվածը 
Մինչև 200 մլն ՀՀ դրամի համարժեք գումարի դեպքում մինչև 42 ամիս, իսկ ավելի քան 200 մլն ՀՀ 
դրամին համարժեք գումարի դեպքում` մինչև 36 ամիս 

Անվանական տոկոսադրույք1 
ՀՀ դրամով ֆիքսված տոկոսադրույք 
Փոփոխական տոկոսադրույք2 

12.50-14.50% 
12.25- 14.25% 

12.50-14.50% 
12.25- 14.25% 

ԱՄՆ դոլարով ֆիքսված տոկոսադրույք 
Փոփոխական տոկոսադրույք2 

9.50- 11.00% 
9.00- 10.50% 

9.50- 11.00% 
9.00- 10.50% 

Եվրոյով ֆիքսված տոկոսադրույք 
Փոփոխական տոկոսադրույք2 

8.0- 9.5% 
7.75- 9.25% 

8.0- 9.5% 
7.75- 9.25% 

Փոփոխական տոկոսադրույքների 
սահմանման  կարգ 

ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում - Առաջին 24 ամիսների համար 12.25-14.25%, 25-144 ամիսների համար 
ՀՑ1*(հիմնական ցուցանիշ),+(3.0-6.0)%, հիմնական ցուցանիշի անհասանելիության դեպքում 
ՀՑ11(երկրորդային ցուցանիշ)+(3.0-5.0%) 
ԱՄՆ դոլարով վարկերի դեպքում - Առաջին 24 ամիսների համար 9,0-10.5%, 25-144 ամիսների համար 
ՀՑ2* (հիմնականցուցանիշ) + (8.0-10.0%), հիմնական ցուցանիշի անհասանելիության դեպքում 
ՀՑ21(երկրորդային ցուցանիշ) + (6.0-8.0%) 
Եվրոյով վարկերի դեպքում - Առաջին 24 ամիսների համար 7.75- 9.25%, 25-144 ամիսների համար 
ՀՑ31 (հիմնական 
ցուցանիշ) + (8.0-10.0%) հիմնական ցուցանիշի անհասանելիության դեպքում ՀՑ31(երկրորդային 
ցուցանիշ) +(8.5 11.0%) 

ՀՀ դրամով տրամադրված 
վարկերի/լիզինգների 

8% 10% 



տոկոսադրույքույքներ սուբսիդավորման 
չափ 
Արտարժույթով տրամադրված 
վարկերի/լիզինգների 
տոկոսադրույքույքներ սուբսիդավորման 
չափ 

6% 8% 

Վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժ 
մարվող գումարից 

0% 

Հատուկ նշումներ  

 
1. Տնտեսավարողը, որի կանոնադրական կապիտալում 200 մլն դրամ և ավելի գումարի չափով 

ներդրում է կատարվել 2021 թվականի հունվարի 1-ից մինչև աջակցության հայտը 
ներկայացնելու պահը, օժանդակության գործիքի ներքո տրամադրվելիք վարկերի/լիզինգի 
սուբսիդավորվող մասի առավելագույն գումարը կարող է սահմանվել կանոնադրական 
կապիտալում կատարված ներդրման հնգապատիկի չափով, բայց ոչ ավելի, քան 10 մլրդ դրամ, 
իսկ արտարժույթով վարկավորման դեպքում՝ 5 մլրդ դրամին համարժեք, 

2. Կանոնադրական կապիտալի ավելացումները պետք է իրականացված լինեն դրամական 
միջոցների տեսքով ներդրումների հաշվին: Ընդ որում, սուբսիդավորման ամբողջ 
ժամանակահատվածում կանոնադրական կապիտալի նվազեցում չի թույլատրվում, 

3. Նախատեսված արտոնությունից օգտվող տնտեսավարողները մինչև վարկի/լիզինգի 
պայմանագրի ստորագրումը պարտավոր են ֆինանսական կազմակերպությանը 
ներկայացնել կանոնադրական կապիտալի համալրումը հավաստող փաստաթղթեր, ինչպես 
նաև պայմանագրի ստորագրմանը հաջորդող տարվա ընթացքում և դրան հաջորդող 
սուբսիդավորման տարիների ամբողջ ընթացքում պարտավորվում են ներկայացնել 
ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին համապատասխան 
հաշվետվություններ, ինչպես նաև «Մեծ Քառյակ» աուդիտորական ընկերությունների կողմից 
արտաքին աուդիտի եզրակացություն։  

4. Թիվ 2 և 3 կետերում նշված պայմանների խախտման դեպքում տվյալ տնտեսավարողին 
տրամադրված վարկը/լիզինգը ենթակա է մարման բացահայտումից հետո անհապաղ, իսկ 
պետության կողմից վճարված սուբսիդավորման գումարները բանկի միջոցով ենթակա են 
վերադարձման՝ ֆինանսական կազմակերպության և տնտեսավարողի միջև կնքվող 
պայմանագրով ամրագրված կարգով։  

Տրամադրման միջնորդավճար`  
նվազագույն վճարը վճարվում է 
վարկային հայտը ներկայացնելու 
պահին: Վարկը հաստատվելու դեպքում 
լրացվում է պակաս վճարված գումարը, 
իսկ մերժվելու դեպքում`վերադարձվում 
է առանց որևիցե պահումների 

 
 

 
0.5%,   նվազագույնը 50,000 դրամ, 


