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ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 4
Աղյուսակ N 1

հազար դրամներով

Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց 
տարրերի անվանումները

Գումարը

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 190,742,926.0                    
այդ թվում՝
Ա.Ներքին աղբյուրներ-ընդամենը 68,088,658.9                    
այդ թվում՝

1. Փոխառու զուտ միջոցներ 41,982,443.4                      

այդ թվում՝

1.1. Արժեթղթերի (բացառությամբ բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության) 
թողարկումից և տեղաբաշխումից զուտ մուտքեր

41,982,443.4                      

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 41,982,443.4                       

որից`
գանձապետական պարտատոմսեր 42,000,000.0                      

մուրհակների մարում (17,556.6)                             

2. Ֆինանսական զուտ ակտիվներ 26,106,215.5                       

այդ թվում՝

2.3. Ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի 
տարեսկզբի ազատ մնացորդի միջոցներ

6,000,000.0                       

2.4. Վարկերի և փոխատվությունների տրամադրում (13,384,710.5)                      

ա) արտաքին աղբյուրներից ստացվող վարկային նպատակային միջոցների հաշվին 
իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում բյուջետային վարկերի տրամադրում այդ 
ծրագրերում ներգրաված տնտեսվարող սուբյեկտներին (վարկերի գումարների վերծանումն 
ըստ ծրագրերի և դրանք իրականացնող պետական կառավարման մարմինների բերված է 
սույն օրենքի N 4 հավելվածի N 2 աղյուսակում)

(12,570,462.5)                      

բ) արտաքին աղբյուրներից ստացվող դրամաշնորհային նպատակային միջոցների հաշվին 
իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում բյուջետային վարկերի տրամադրում այդ 
ծրագրերում ներգրաված տնտեսվարող սուբյեկտներին (վարկերի գումարների վերծանումն 
ըստ ծրագրերի և դրանք իրականացնող պետական կառավարման մարմինների բերված է 
սույն օրենքի N 4 հավելվածի N 3 աղյուսակում)

(814,248.0)                           

2.5. Տրամադրված վարկերի և փոխատվությունների վերադարձից մուտքեր 33,490,926.0                      

որից`
«Հայկական ատոմակայան»  ՓԲԸ                              62,753.6 

«Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ                          1,400,450.8 

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ                            329,326.3 

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ                             756,848.7 

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ                             326,479.2 

«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ  բանկ» ՓԲԸ                                71,166.2 

«Նոր Ակունք» ՓԲԸ                             233,312.4 

Այլ վարկառուներից                                 1,319.0 

Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) 
ֆինանսավորման աղբյուրներն` ըստ առանձին տարրերի
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Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց 
տարրերի անվանումները

Գումարը

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտեն» ՊՓԸ                             623,417.6 

«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ                            343,850.9 

«Լոռի ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ                            765,536.3 

«Շիրակ ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ                          1,043,702.5 

«Ավանդների փոխհատուցումը երաշխավորող հիմնադրամ» ՓԲԸ                               60,416.3 

«Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ» հիմնադրամ                          3,390,149.0 

«Զանգեզուր մայնինգ» ՍՊԸ                         1,893,600.0 

«Թամարա Ֆրութ»  ՓԲԸ                                10,181.8 

Սպիտակի «Վանուհի»  ԲԲԸ                                    710.1 

«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ «Համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիր»                            370,300.6 

«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ «Ջրամատակարարման և ջրահեռացման սեկտորի ծրագիր»                             716,329.9 

«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ «Փոքր համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
ծրագիր» 

                             282,116.5 

ՀՀ կենտրոնական բանկից                          6,380,952.1 

«Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն»  ՓԲԸ                          3,395,544.8 

Վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության, քաղաքային ջեռուցման 
փորձնական ծրագրեր

                             54,654.8 

Գյուղական ֆինանսավորման կառույց                             194,806.5 

Այլ                        10,783,000.1 

2.6.Այլ -                                     

կայունացման դեպոզիտային հաշվից օգտագործում                                         -   

Բ. Արտաքին աղբյուրներ - ընդամենը 122,654,267.1                     
 այդ թվում
1. Փոխառու զուտ միջոցներ 141,058,076.3                     
այդ թվում՝

1.1. Վարկերի և փոխատվությունների ստացում 176,373,715.9                     

1.2. Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում (35,315,639.6)                     

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (35,315,639.6)                      

2.Ֆինանսական զուտ ակտիվներ (48,455,733.2)                     

այդ թվում՝

2.1.Վարկերի և փոխատվությունների տրամադրում (47,266,913.0)                     

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (47,266,913.0)                      

որից`

Միջպետական վարկ ԼՂՀ-ին (47,266,913.0)                      

2.2. Տրամադրված վարկերի և փոխատվությունների վերադարձից մուտքեր 546,740.1                           

որից`

Վրաստանից 546,740.1                            
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Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց 
տարրերի անվանումները

Գումարը

2.3 Բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության ձեռքբերում (1,735,560.3)                       

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (1,735,560.3)                        

որից`

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կապիտալում մասնակցության գծով 
ստանձնած պարտավորությունների կատարում 

(1,735,560.3)                        

3.Այլ 30,051,924.0                      
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