
ԼԻԶԻՆԳ 



Ի՞նչ է լիզինգը 

   Լիզինգը միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ ֆինանսական գործարք է, ըստ որի 

լիզինգատուն (լիզինգային ընկերությունը, բանկը, վարկային կազմակերպությունը) 
լիզինգառուին ժամանակավոր օգտագործման իրավունքով տրամադրում է ապրանք, 
իսկ լիզինգառուն պարտավորվում է ապրանքը օգտագործելու դիմաց կատարել 
կանոնավոր վճարներ:      

 

 Ինչո՞վ է լիզինգը նման վարկին: 
      -Լիզինգը համապատասխանում է ժամկետայնության,  

 վերադարձելիության և հատուցման սկզբունքներին: 

 

 Ինչո՞վ է լիզինգը տարբերվում վարկից: 

     -Լիզինգի դեպքում լիզինգատուն պահպանում է օբյեկտի նկատմամբ սեփականության 

իրավունքը և լիզինգառուին է փոխանցում այն օգտագործելու իրավունքը: Մինչդեռ 
վարկի դեպքում օբյեկտի սեփականության իրավունքը պատկանում է վարկառուին: 

 



Ի՞նչ է լիզինգային պայմանագիրը 

      Համաձայն  ՀՀ  քաղաքացիական օրենսդրության` 

 ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագրով վարձատուն 

պարտավորվում է վարձակալի նշած գույքը սեփականության իրավունքով ձեռք բերել 

վարձակալի կողմից որոշած վաճառողից և վճարի դիմաց հանձնել վարձակալի 

ժամանակավոր տիրապետմանը: Այդ դեպքում վարձատուն պատասխանատվություն 

չի կրում վարձակալության առարկայի և վաճառողի ընտրության համար: 

 

 Ֆինանսական վարձակալության պայմանագրով կարող է նախատեսվել, որ վաճառողի 

և ձեռք բերվող գույքի ընտրությունը կատարում է վարձատուն: 

 

 Ֆինանսական վարձակալության պայմանագրով կարող է նախատեսվել, որ 

վարձակալված գույքը, վարձակալության ժամկետի ավարտից հետո կամ մինչև դրա 

ավարտը, անցնում է վարձակալի սեփականությանը` վարձակալի կողմից 

պայմանագրով նախատեսված գինը վճարելու պայմանով:  

 



Ֆինանսական վարձակալության սխեմա 

Աղբյուր`Բ. Ասատրյան, <Բանկային գործ>,  Ֆինանսաբանկային քոլեջ, Երևան 2004 

 



Լիզինգի առավելությունները 

 Վարձատուի համար` 

      -լիզինգը, լինելով ապահովված գործարք, վարձատուին թույլ է տալիս փոքրացնել    

ակտիվային գործառնությունների ռիսկը, քանի որ լիզինգի պայմանագրի ընթացքում    

նա շարունակում է մնալ լիզինգի առարկայի սեփականատերը և վարձակալի կողմից 

պարտավորությունները չիրականացնելու դեպքում կարող է այն իրացնել: 

 

 Վարձակալի համար` 

      -լիզինգը թույլ է տալիս կրճատել կապիտալ ներդրումները և  

 խուսափել  հիմնական միջոցների բարոյական մաշվածության  

 արագացման հետ կապված  կորուստներից: 

 



Լիզինգի հիմնական տեսակները 

 

 Գործառնական լիզինգ, 

 Ֆինանսական լիզինգ, 

 Հետադարձ լիզինգ, 

 Համակցված լիզինգ:  



Գործառնական լիզինգ 

    Գործառնական լիզինգի  դեպքում լիզինգատուն իր  սեփական  պատասխանատվությամբ 

գնում  է  գույքը  և  այն` որպես լիզինգի առարկա, հանձնում լիզինգառուի ժամանակավոր  
տիրապետմանը  և  օգտագործմանը որոշակի  վարձավճարով,  որոշակի  ժամկետով  և  
որոշակի  պայմաններով:  

 

      Առանձնահատկությունները` 

 

 Գործառնական լիզինգը նախատեսված է  ինչպես ֆինանսավորման, այնպես էլ ակտիվի 
տեխնիկական սպասարկման համար: Սովորաբար պայմանագրում նշվում է, որ 
վարձակալվող սարքավորման ընթացիկ տեխնիկական սպասարկումը իրականացվելու է 
լիզինգատուի կողմից, իսկ նրա արժեքը ներառվելու է լիզինգային վճարների մեջ:  

 

 Գործառնական լիզինգին բնորոշ է վարձակալված սարքավորման ոչ լրիվ 
ամորտիզացիան: Սարքավորումը տրվում է վարձակալության ավելի քիչ ժամկետով, քան 
այդ ակտիվի շահագործման ժամկետն է: Այսինքն, լիզինգային վճարներն ամբողջությամբ 
չեն ծածկում գույքի ձեռքբերման ծախսերը: 

 

 



Ֆինանսական լիզինգ 

      Ֆինանսական լիզինգի  ժամանակ  լիզինգատուն  պարտավորվում  է  որոշակի  
վաճառողից  ձեռք  բերել  լիզինգառուի  կողմից  նշված  գույքը  և  այն  հանձնել  
լիզինգառուին՝  որպես  լիզինգի  առարկա՝  որոշակի  վարձավճարով,  որոշակի  
ժամկետով,  որոշակի  պայմաններով:  

      

      Առանձնահատկությունները` 

 

 Լիզինգի  առարկան  հանձնվում  է  լիզինգառուին   

 լիզինգի  առարկայի  լրիվ  ամորտիզացիոն  ժամկետին   

 համապատասխան  կամ  այն  գերազանցող  ժամկետով, 

 

 Լիզինգի  առարկան  դառնում  է  լիզինգառուի  սեփականությունը  լիզինգի  ժամկետի  
լրանալուն  պես,  կամ  մինչև  այդ  ժամկետի  լրանալը,  այն  պայմանով,  որ  
լիզինգառուն  պարտավորվում  է  վճարել  լիզինգի  պայմանագրով  նախատեսված  
լրիվ  գումարը,  եթե  լիզինգի  պայմանագրով  այլ  բան  նախատեսված  չէ: 

        

 

        



Հետադարձ և կոմբինացված լիզինգ 

      Հետադարձ   կամ  վերադարձվող (sale  and  leaseback) լիզինգի դեպքում լիզինգի  առարկա    
վաճառողը  միաժամանակ  հանդես  է  գալիս  որպես  լիզինգառու:  Սրա  էությունը  կայանում  է  
նրանում,  որ  ձեռնարկությունը,  որն  ունի      համապատասխան  գույք,  սակայն   միջոցների  
պակաս    է    զգում,  վաճառում  է  իր  գույքը  լիզինգային  ընկերությանը  և  վերջինիս  հետ  կնքում  
պայմանագիր  այդ  նույն  գույքը  լիզինգով  վերցնելու  մասին: 

      Առանձնահատկությունները` 

 

 վաճառողը  և  լիզինգառուն  հանդես  են  գալիս որպես մեկ  անձ, 

 

 պայմանագիրը  կազմվում  է  այնպես,  որ  ժամկետի  ավարտից   

 հետո  կազմակերպությունը  իրավունք  ունենա  հետ  գնելու  այդ  նույն  

 գույքը՝  վերականգնելով  սեփականության  իրավունքը, 

 

 գույքի վաճառողը` լիզինգառուն անմիջապես ստանում է գնորդ լիզինգատուի կողմից 
առաջարկված գույքի գինը և միևնույն ժամանակ պահպանում է վարձակալված գույքը 
օգտագործելու իրավունքը: 

 

      Կոմբինացված լիզինգի դեպքում լիզինգի պայմանագիրը կարող է հստակ չհամընկնել լիզինգային 
պայմանագրի կոնկրետ տեսակի հետ, այլ ներառել տարբեր տեսակների 
առանձնահատկությունները: 



 

 

 

Շնորհակալություն… 


