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Ընկերության
Գործարանը գտնվում

քաղաքում, որտեղ

Ընկերության մասին
գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր
որտեղ Խորհրդային տարիներին գործել է Էլեկտրոն գործարանը



ԱրտադրականԱրտադրական տարածքները



Ընկերության առաքելությունը

Ընկերության առաքելությունն է Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսական որակյալ մեքենաներ և սարքավորումներ

Ռազմավարական նպատակները

Հիմնադրել մեքենա-տրակտորային կայաններ ՀՀ ողջ

Ընդարձակել բիզնեսի ծավալներըԸնդարձակել բիզնեսի ծավալները

Բարձրացնել արտադրական հզորությունների արդյունավետ

Ակտիվացնել համագործակցությունը գիտա-հետազոտական

Ներգրավել երկարաժամկետ ռազմավարական գործընկեր

առաքելությունը

Հանրապետության ողջ տարածքում հասանելի դարձնել

սարքավորումներ։

ողջ տարածքում

արդյունավետ օգտագործման մակարդակը

հետազոտական կենտրոնների հետ

գործընկեր



Համագործակցությունը

Ընկերությունը համագործակցում է Հայաստանի Ագրարային
կողմից մշակված գյուղատնտեսական տեխնիկական միջոցների
փորձարկելու, ինչպես նաև սերիական արտադրության

նպատակով

Համագործակցությունը գիտության հետ

Ագրարային Համալսարանի հետ՝ վերջինիս գիտաշխատողների
միջոցների փորձանմուշները պատրաստելու, համատեղ

համար համապատասխան տեխնոլոգիաներ մշակելու
նպատակով:



Մեր արտադրանքը՝

Արտադրություն

արտադրանքը՝ տրակտորներ

և վերանորոգում



Մեր արտադրանքը՝արտադրանքը՝ սարքավորումներ

Արտադրություն

վերանորոգում



Ընկերության
առավելությունները

Երեք տարվա հետվաճառքային երաշխիքի առկայություն:

Բիզնեսը հիմնված է տարածաշրջանում ամենախոշոր
ինժեներային և հաղորդակցման ենթակառուցվածքները:

Ցանկացած գյուղատնտեսական տեխնիկայի և սարքավորումների
Առկա են նախնական բանակցություններ օտարերկրյա գործընկերների
Արտադրանքի արտահանման նախնական պայմանավորվածություններ
Ակտիվ համագործակցություն ունի գիտա-հետազոտականԱկտիվ համագործակցություն ունի գիտա-հետազոտական
ներդրման նպատակով:

Բիզնեսի դիվերսիֆիկացիային միտված այլ գործունեության

Ընկերության մրցակցային
առավելությունները

մեքենաշինական գործարանի բազայի վրա և ունի

սարքավորումների վերանորոգման և սպասարկման ծառայություններ
գործընկերների ներգրավման ուղղությամբ:

պայմանավորվածություններ:

հետազոտական կենտրոնների հետ՝ նորարարությունների պրակտիկհետազոտական կենտրոնների հետ՝ նորարարությունների պրակտիկ

գործունեության կազմակերպման հնարավորություններ:



Համագործակցությունը
հետ

Համագործակցության

հաստատում

ՉԻՆՎԱՆ ՍՊԸ

Մեքենա-

սարքավորումների

մատակարարում

ՀԱՃԱԽՈՐԴ

Համագործակցությունը ՀՀ Կառավարության
հետ

Համագործակցության

հաստատում

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գործարքի

ֆինանսավորում



Համագործակցությունը
կոոպերատիվների

ՉԻՆՎԱՆ

Ապրանքատեսականի

Սարքավորումների

արտադրություն և

վերանորոգում

ՉԻՆՎԱՆ

Դետալների

արտադրություն և

վերանորոգում

Համագործակցությունը գյուղատնտեսական
կոոպերատիվների հետ

ՉԻՆՎԱՆ ՍՊԸ

Կոոպերատիվներ

Ֆերմերային
տնտեսություններ

Վաճառք

Թիրախային հաճախորդների խումբ

ՉԻՆՎԱՆ ՍՊԸ

Գյուղատնտեսական
կառույցներ

Անհատներ
Վերանորոգում

Սպասարկում



Համագործակցությունը ֆինանսական

Մեքենա

Համագործակցության

հաստատում

ՉԻՆՎԱՆ ՍՊԸ

Մեքենա-

սարքավորումների

մատակարարում

Հաճախորդ

Հետերաշխիքային երաշխիքի
=

Գործարքի ֆինանսավորման

ֆինանսական կառույցների հետ

Համագործակցության

հաստատում

Ֆինանսավորող կառույց

Գործարքի

ֆինանսավորում

Հաճախորդ

երաշխիքի ժամկետ

ֆինանսավորման ժամկետ



Մեքենա-տրակտորային

Ագրարային տեխնոպարկերը հանդիսանում են
կազմակերպությունների և վերջնական սպառողների միջև

Հանրապետությունում առկա հնացած մեքենա-սարքավորումները
ռեսուրսների ու միջոցների անբավարարությունը, որակյալ
գյուղատնտեսության ոլորտում, արտադրության
աշխարհագրական տեղադիրքից անմիջական ազդեցություն
զարգացման, ինչպես նաև արտադրական գործընթացների
Գյուղատնտեսության ոլորտն ունի սոցիալական նշանակություն
աջակցության ծրագրերի միջոցով խրախուսվում է: Սակայն
ենթադրում է նաև մասնավոր ոլորտի ակտիվ ներգրավվածություն
Ընկերության կողմից Հայաստանի տարբեր մարզերում
հնարավոր կլինի տարբեր գյուղատնտեսական սուբյեկտների
վարձակալություն, ինչպես նաև տրամադրել վերանորոգման

տրակտորային կայանների ստեղծում

արդյունավետ հարթակ գիտական, արտադրական
միջև հարաբերությունների հաստատման համար:

սարքավորումները և տեխնոլոգիաները, արդյունավետ
որակյալ ու կոմպետենտ մասնագետների սուղ քանակը
կախվածությունը բնակլիմայական պայմաններից

ազդեցություն են թողում գյուղատնտեսության ոլորտի
գործընթացների կազմակերպման վրա:

նշանակություն և պետության կողմից տարբեր ֆինանսական
Սակայն, ոլորտի արդյունավետ զարգացումը միաժամանակ

ներգրավվածություն:

մարզերում մեքենա-տրակտորային կայանների ստեղծման միջոցով
սուբյեկտների առաջարկել մեքենաների ու սարքավորումների

վերանորոգման ծառայություններ:



ՄՏԿ-ների ցանցի գործունեության
մեխանիզմը

ների ստեղծման միջոցով Ընկերությունը մտադիր է ամրապնդել

ՉԻՆՎԱՆ ՍՊԸՉԻՆՎԱՆ ՍՊԸ

Մեքենա-տրակտոՄեքենա-տրակտո

ՀաճախորդՀաճախորդ ՀաճախոՀաճախո

գործունեության առաջակվող
մեխանիզմը

ամրապնդել շուկայում իր դիրքերը՝ ընդլայնելով հաճախորդների

ՏԱՐԱԾՔԻ

ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐ

ՏԱՐԱԾՔԻ

ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐ

ակտորային կայանակտորային կայան

ՀաճախորդՀաճախորդ ՀաճախորդՀաճախորդ



Մեքենա-տրակտորային
ստեղծումը

ՄՏԿ-ների ստեղծման առաջնային

տարածքները

տրակտորային կայանների
ստեղծումը

ՄՏԿ-ների կողմից առաջարկվող ծառայությունները՝
� վար, հունձ, կուլտիվացիա, խոտի հավաքում,

� գյուղատնտեսական տեխնիկայի ընթացիկ նորոգում
� գյուղատնտեսական տեխնիկայի վարձակալությամբ

տրամադրում,

� պահեստամասերի, վառելիքի, պարարտանյութերի
մատակարարում:



Ընթացիկ իրավիճակը
Գյուղատնտեսությունը դիտարկվում է որպես տնտեսության
Ագրոպարենային ոլորտում տնտեսավարողներն օգտագործում
տեխնոլոգիական սարքավորումներ: Որոշ կազմակերպություններում
արտադրության են՝ բարոյապես և ֆիզիկապես մաշված:

Կարիք կա ինտենսիվ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ առևտրային
կազմակերպությունների, կոոպերատիվների և շուկայական
գյուղացիական տնտեսությունների զարգացման:

Հայաստանում դեռևս չկան մեքենա-տրակտորային կայաններ

իրավիճակը
տնտեսության զարգացման գերակա ճյուղ:

օգտագործում են 5-ից մինչև 70% մաշվածության տարբեր
կազմակերպություններում դրանք դեռևս Խորհրդային Միության

առևտրային գյուղատնտեսական
շուկայական ենթակառուցվածքների հետ ինտեգրված ընտանեկան

կայաններ:
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Ֆինանսական արդյունավետության
ցուցանիշներ

Անհրաժեշտ ներդրումների ծավալը՝ 1,250,000 ԱՄՆ դոլար
Հետգնման ժամկետ՝ 5.4 տարի
Շահութաբերության ներքին նորմա (IRR)= 17,28%

Զուտ բերված արժեք (NPV) = 1,414,516 ԱՄՆ դոլար
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EBITDA Զուտ շահույթ



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՉԻՆՎԱՆ ՍՊԸ

Հեռախոս՝ +374 94 010 810

փոստ՝ snajaryan@yandex.ru

Ներկայացնող՝ Սամվել Նաջարյան

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՄԱՐ


