مجموعه مقاالت همایش ملی
لیزینگ ،توسعه اقتصادی ،تولید ،اشتغال

سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 29آذر ماه سال 1396

عنوان مقاله:
ليزينگ و رفاه اجتماعی محور توسعه مسکن

• علی زارعی ،مدیر عامل لیزینگ پارسیان
• سید مصطفی طباطبایی ،مدیر مالی لیزینگ پارسیان

هدف تحقيق

تعيين تاثير اركان صنعت ليزينگ
در تامين مسكن

ت مسکن
• مسکن به عنوان کاالی اساسی يا يکی از مخارج اصلی خانوارها
• مسکن به عنوان شاخص رفاه اجتماعی
• اهميت داشتن مسکن مناسب برای آحاد جامعه در قانون اساسی
• مسکن موتور محرک اقتصاد کشور
• روند افزايشی جمعيت و افزايش تقاضای بالقوه

• اهرم اشتغال زايی (کسب و کار وابسته و تبعی)

نقش ليزينگ در توسعه مسکن
• افزايش قدرت خانوارها جهت تامين مسکن مورد نياز
• رونق بخشی به حوزه مسکن

• ايجاد اطمينان از جهت بازگشت پول برای انبوه سازان
• کمك به صنايع تبعی و وابسته حوزه مسکن
• کمك در اجرای سياستهای حوزه مسکن و شهرسازی
• تعادل بين عرضه و تقاضای مسکن

)حجم عمليات ليزينگ در جهان (ميليارد دالر

No.

Year
Criteria

2010

2011

2012

2013

2014

1

Europe

233.0

302.7

314.0

333.6

327.8

2

North America

213.3

292.5

336.5

335.1

368.4

3

Asia

105.6

153.4

180.2

177.3

195.0

4

South America

25.4

27.5

13.2

18.0

10.7

5

Australia/ New Zealand

10.8

12.0

16.1

12.5

35.6

6

Africa

6.4

8.6

8.2

7.5

6.8

594.5

796.7

796.7

868.0

944.3

Annual Totals

2013 رتبه بندي كشورهاي جهان در صنعت ليزينگ در سال

Ranking

Country

Annual Volume
(US$bn)2013

% Growth
2012–2013

% Market
Penetration

1

United State America

336.95

6.00

22.0

2

China (People’s Republic)

114.85

31.06

3.4

3

United Kingdom

78.16

16.45

28.6

4

Germany

68.19

8.36

16.4

5

Japan

55.85

-16.96

8.9

6

Australia

35.27

0.03

40.0

7

France

31.86

3.93

13.1

8

Canada

30.89

2.63

31.0

9

Sweden

18.94

7.07

22.7

10

Italy

17.78

11.35

11.7

32

Iran

1.69

45.00

6.2

حجم عمليات ليزينگ نسبت به توليد ناخالص ملی

Rank

Country

2014
Ratio

Rank

Country

2013
Ratio

Rank

Country

2012
Ratio

1

Estonia

4.81

1

Estonia

5.91

1

Estonia

6.32

2

Sweden

3.30

2

Sweden

3.82

2

Cyprus

3.98

3

UK

2.84

3

Latvia

3.36

3

Latvia

3.30

41

Iran

0.42

47

Iran

0.24

45

Iran

0.26

ميزان متوسط رشد جهانی قيمت مسکن

درصد تغييرات جهانی قيمت مسکن در سال  2017نسبت به سال قبل

درصد تغييرات جهانی قيمت مسکن به درآمد خانوارها در سال  2017به سال قبل

متوسط قيمت هر مترمربع زمين
از سال  1390لغايت 1396
سال

91

92

93

94

95

96

متوسط قیمت
در كل كشور

10920

13884

16506

16814

19153

20259

متوسط قیمت
در تهران

29649

39546

41760

41417

43723

45563

شهر

قيمت ها بر حسب هزار ريال مي باشد.

مدل مفهمومی ارتباط بين اركان ليزينگ
قرارداد اجاره به شرط تملیک
مدت تسهيالت
نرخ کارمزد تسهيالت

مبلغ اقساط

موجر

مبلغ تسهيالت

نقدینگی
ریسک اعتباری

مستاجر
درآمد مستاجر

مال االجاره
قيمت
ارزش ذاتی

اهليت

مراحل انجام پژوهش
تدوین ابزار
اندازه گیری

جمع بندی و
نتیجه گیری

تدوین فرضیه
های پژوهش و
ارائه مدل مفهومی

بررسی
ادبیات
موضوع

تجزیه و تحلیل
اطالعات و آزمون
فرضیه های آماری

مشاهده

نتيجه گيري
فرضيه هاي تحقيق در خصوص ليزينگ مسكن به شرح جدول ذيل با احتمال  95درصد تائيد گرديد

 )1درآمد مستاجر بر قيمت دارايی مورد اجاره
 )2درآمد مستاجر بر مدت تسهيالت
 )3درآمد مستاجر بر نرخ کارمزد تسهيالت مسکن

 )4درآمد مستاجر بر مبلغ اقساط تسهيالت مسکن
 )5درآمد مستاجر بر مبلغ تسهيالت مسکن
 )6مدت تسهيالت بر ميزان نقدينگی شرکت ليزينگ
 )7نرخ کارمزد بر ميزان نقدينگی شرکت ليزينگ

 )8مبلغ اقساط بر ميزان نقدينگی شرکت ليزينگ
 )9مبلغ تسهيالت بر ميزان نقدينگی شرکت ليزينگ
 )10قيمت دارايی مورد اجاره بر نقدينگی شرکت ليزينگ

پيشنهاد به قانون گذاران و مسولين اجرايی و رسانه ها
• حمايت نهادهاي ذي صالح جهت تامين منابع ارزان قيمت به منظور
كاهش هزينههاي مالي و ارائه تسهيالت اعتباري با نرخ پايين و بلند
مدت در موضوع مسكن
• حمايت نهادهاي ذيصالح قانون گذاري جهت برخورداري مشتريان
ليزينگ از ماليات ارزش افزوده
• ايجاد شفافيت در قوانين و رفع ابهام از قراردادهاي اجاره به شرط
تمليك در جهت حمايت از منافع موجر و مستاجر در محاكم
• آشنا نمودن مردم با مفهوم صنعت ليزينگ و تروج فرهنگ اجاره اي
(اجاره به شرط تمليك ) از طريق رسانه هاي عمومي كه ضريب نفوذ
بااليي دارند.

پيشنهاد به شركت هاي ليزينگ
• اعتبارسنجی مناسب مشتريان جهت جلوگيری و يا کاهش ريسك
اعتباری و تسهيل جريان نقدينگی شرکت.
• توجه ويژه به پيگيری وصول اقساط جهت جلوگيری از اختالل در
جريان نقدينگی و کمبود منابع.
• ارايه خدمات مناسب حين و پس از ليزينگ به مشتريان جهت
اعتماد بخشی به مشتريان

با سپاس فراوان
از توجه همه عزيزان

عنوان مقاله:
چالشهاي صنعت ليزينگ و ارائه راهکار

• اميد روحاني ،مدير عامل شركت واسپاري آتيه صبا

• سيد مصطفي معمارزاده ،كارشناس طرح و برنامه

مقدمه و بيان مسئله
موسسات ليزينگ حلقهي مهم ارتباطي صنعت با صنعت و صنعت با مردم

دومين شيوه تامين مالي و تخصيص مالي در بخشهاي اقصادي
توسعه اقتصادي و تنظيم بازار
افزايش قدرت خريد مردم

بازار  4ميليون خودرويي
شناسايي مشكالت و چالشها

سوالهاي پژوهش

چالشهایصنعتلیزینگکدامند؟و)1
راهکارهایمناسببرایپاسخبهاینچالشهاکدامند؟)2

پيشينه پژوهش
رشد قابل مالحظه بازارهاي ليزينگ 

عدم توجه به صنعت ليزينگ 
دستورالعمل مربوط به نحوه تاسيس ،فعاليت و نظارت بر شركتهاي 
ليزينگ در سال 1386
اقدامات محدودكننده در قلمرو فعاليت شركتهاي ليزينگ 
تعيين نرخ سود براي قراردادهاي ليزينگ 
مشكالت مربوط به تامين مالي 

پيشينه پژوهش

رهنمایرودپشتیوهمکاران(:)1395

یکیازعللاصلیعدمموفقیتومشکالتعمدهدرصنعتلیزینگچگونگیتاامینماالی
استوبهعنوانراهکاربرایبرونرفتازاینمشکلبهاوراقبهادارساازیداراییهاادرایان
صنعتاشارهکردهوازآنبهعنوانیکیازراههایتامینمالیموثریادکردند.
رادپور و وکيلینيا (:)1393
به منظور بررسی یکی از مشکالت تامين مالی شررکتهای ليزینر ب بره بررسری نراینرد تبردیل
قراردادهای واسپاری به اوراق بهادار پرداخته و بيان نمودنرد کره داراییهرای نقدشروندک شررکتهای
ليزین را میتوان به وجه نقد تبدیل کرد و سرمایه الزم بررای توسر ه عمليرات ليزینر را نرراه
ساخت.
شوآگر و همکاران (:)2017

نهادهاب قوانينب عوامل اجتماعیب نرایندها و عوامل اقتصادی مه ترین عوامل مربوط به پرییرش و
عدم پییرش این نوع از ليزین در این کشور است.

روش تحقيق
رویکرد این پژوهش کیفی و براساس دستاوردهای تحقیق ،پژوهشی بنیادین و کاربردی است
در این پژوهش از مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شده است که دادههای کیفی پژوهش را
تشکیل داده است

دالیل استفاده از روش كیفی تحلیل تم
اهمیتتحقیقاتدرخصوصچالشهایصنعتلیزینگ
کمبودمطالعاتدراینزمینه

روش تحقيق

مشخصات و ويژگيهاي افراد مصاحبهشونده
ردی
1
2
3

سن
7
3
39

ت صيالت
ليسان
ليسان
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد

سمت
مدیر عامل
م اونت مالی
ر ي بازاریابی و نروش
مدیریت مالی
م اونت بازاریابی و نروش

سابقه ن اليت در ن ت ليزین (به سا )
1
1
10

سوالهاي اصلی
عمدهترینچالشهایپیشرویصنعتلیزینگکدامند؟ 1.
پیشنهادشمابرایبهبودوضعیتموجودچیست؟ 2.
روایی و پایایی
روشهایبازنگریتوسطمصاحبهشوندگان

1

يافتههاي پژوهش
تمهاي اصلي و فرعي چالشهاي صنعت ليزينگ
کد ت ا لی

ت ا لی

100

نرخ سود تسهيالت

200

عدم همکاری مناس توليدکنندگان در
سياستهای نروش

300

نظارت و عملکرد

ي بانک مرکزی

00

م ي قانونی شرکتهای ليزین

00

عدم آگاهی درست از ن اليتهای ليزین

کد ت نرعی
103
10
202
203
301
302
30
01
0
02
03
0

ت نرعی
هزینه باالی تامين مالی
عدم رقابت و تنوع در نرخها
عدم ارا ه ت ي
نروش اعتباری بدون عامليت ليزین
اعما م دودیت بر شرکتهای ليزین
عدم مایت از شرکتهای ليزین
وجود شرکتهای ليزین بدون م وز
قوانين و مقررات اک بر شرکتهای ليزین
قوانين سازمان امور مالياتی
عدم آگاهی عموم جام ه از ن اليتهای ليزین
عدم آگاهی مس والن اجرایی از ن اليتهای ليزین
عدم آگاهی نهادهای قانونی از ن اليتهای ليزین

يافتههاي پژوهش
ارائهراهکار
بهمنظور انزایش آگاهی از خدمات ارا ه شدک توس ليزین و ه چنرين برخری از مسر والن و )1
دستاندرکاران نایع در ارتباط با ن ت ليزین پيشرنهاد میگرردد کره تبلي رات هدنمنرد در
رسانههای جم ی مطرح گردد و تا آنجا که امکان دارد از دامن زدن به ساسريتهای مربروط
به ليزین خودداری نمایند.
از جمله روشهای همکاری شرکتهای ليزین برا نروشرندگان عامليرت اسرت کره یکری از )2
روشهای بهکارگيری ليزین در توزیع منابع مالی است .عامليت به دو ورت ان ام میگيرردب
یکی به ورت عامليت کاال و دیگری عامليت در منابع مرالی .شررکتهای ليزینر میتواننرد
عالوکبر عامليت منابع بانکها عامليت ندوقهای سپردکب ندوقهای بورسریب رندوقهای
دوجانبه و ندوقهای با سود ثابت و منابع بيمهها و ندوقهای بازنشستگی را نيز برر عهردک
بگيرند.
طبقهبندی ن اليتهای اقتصادی شرکتهای ليزین به عنوان شرکتهای خرید و نروشب طی )3
نشستهای سهجانبه بانک مرکزیب سازمان امور مالياتی و ان من ملی ليزین .

يافتههاي پژوهش
ارائهراهکار
) تشکيل م اونت توس ه بازارب نهادسرازی و ابزارهرای پرولی در بانرک مرکرزی قررار دادن الگرویی
ه چون کشور مالزی.
) آزادسازی نرخ سود بهمنظور ای اد نضای رقابتی.
 )7نزدیک کردن نرخ مبادلهای به مشارکتی.
) انزایش سرمایه شرکتهای ليزین از طریق پيوستن به بورس.
 )9تالش ان من ملی ليزین به منظور ای اد و اجرای قوانين مایتکنندک از شرکتهای ليزینر از
طریق ای اد نشار بر بانک مرکزی.
 )10از جمله راککارهای پيشرنت ن ت ليزین در ایران گسترش ليزین بررون مررزی اسرت .اگرر
قوانين مربوط به آن را نداشته باشي ب کشورهای دیگرر تمرایلی بره سررمایهگیاری خرارجی ن واهنرد
داشت.
 )11نظارت بانک مرکزی بر شرکتهای ليزین بدون م وز.

با سپاس فراوان از توجه شما
شركت واسپاري آتيه صبا

عنوان مقاله:
نقش شركتهاي ليزينگ در تامين مالی فعاليتهاي اقتصادي

• پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مركزی

 oمقدمه

فهرست مطالب

 oبررسي اجمالي صنعت لي يرنگ در دييا
 oمراياي فعاليت شرکتهاي لي يرنگ
 oدسياوردهاي مورد ايتظار ار فعاليت شرکتهاي لي يرنگ براي اقتصاد
 oسابقه فعاليت شرکتهاي لي يرنگ در ابران

 oمقررات نظا تري حاکم بر فعاليت شرکتهاي لي يرنگ
 oوضعيت مالي شرکتهاي لي يرنگ در ابران
ب ح
 oاخ يرن وضعيت ساخصهاي خش قنقي اقتصاد
 oجمعييدي

مقدمه
ب
اريياط بسيار برديگ شرکتهاي لي يرنگ يا خش وافعي اقتصاد و حايگاه مياست ابها در يامين مالي فعاليتهاي مولد

ل
يالا بودن ض يرت اصايت يامين مالي شرکتهاي لي يرنگ بر فعا يتهاي اقتصادي
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ا
بسري فعاليتهاي شرکتهاي لي يرنگ يه وره اي ف ا ادي ( ودرو اي ار ،ي ،رات ر ي و ار ا ا ي و ار ا ي ،ا ن لات و رات ا اري،
ل
ماسينالات و کارحابجات بوليدي ،ماسين الات و بجهيرات معدتي) و ابر ميبت بر بج يرگ فعا يتهاي اقتصادي

ل
يابش فعا يتهاي شرکتهاي لي يرنگ و بقش بسهيلگري يايگ مرگري يا يدوين و ايلاغ مقررات نظا تري و احيياطي

بررسی اجمالی صنعت ليزينگ در دنيا
وضعيت صنعت لي يرنگ در دييا در سال  2015ميلادي

رييه

متطقه

1

ام يرگاي سمالي
ارويا

3

اسيا
اسيراليا/ينوريليد

2
4
5
6

ام يرگاي حنوتي
اف برقا
جمع

ح
جم سالايه
(ميليارد دلار)

درصد رسد

()2014-2015

()2014

407.8

10.7

39

40.6

322.8

-1.5

34.7

32.1

223

14.4

20.6

22.2

1.5

31.2

-12.4

3.8

3.1

-0.7

13.8

28.9

1.1

1.4

0.2

6.7

-0.7

0.7

0.7

0

1005.3

مينعhttp://www.whiteclarkegroup.com/ :

م ح
 جموغ جم سالايه عمليات لي يرنگ در دييا در سال  2015معادل  1005.3ميليارد دلار بوده است.
م
ح
مياطق ام يرگاي سمالي و ارويا جموع ًا  72.7درصد ار جم يارار خهاتي لي يرنگ را در احييار دا يرد.
سهم اسيا در يارار خهاتي لي يرنگ  1.5درصد رسد داسيه است.

ح
درصد جم يارار خهاتي

ح
درصد جم يارار خهاتي

بعيير در سهم يارار
1.5

()2015-2014

()2015

72.7

-2.6

مزایای فعالیت شركتهای لیزینگ

تامين مالی ميانمدت بدون نياز به وثيقه و تضامين اضافی و در نتيجه روانتر
شدن و سرعت بيشتر در دريافت تسهيالت
مزايای تامين مالی
از طريق شرکتهای

نياز به سطح پايينتری از آورده مشتری

ليزينگ
عدم ايجاد محدوديت در دسترسی به اعتبار اشخاص :عمليات ليزينگ بر خالف وامهای بانکی در
گزارشهای اعتباری اشخاص ثبت نشده و لذا مانعی برای دريافت اعتبارات بيشتر بانکی نمیباشد.

دستاوردهای مورد انتظار از فعالیت شركتهای لیزینگ برای اقتصاد
کاهش فشار بر منابع سيستم بانکی

دستاوردهای مورد

جلوگيری از انحراف تسهيالت اعطايی به سمت فعاليتهای سفتهبازی

انتظار از گزارش
فعاليتهای
ليزينگ

تامين مالی خرد و افزايش تقاضای موثر

افزايش عرضه کل از حيث تامين مالی تقاضای موثر تجهيزات و ماشينآالت و افزايش سرمايهگذاری

سابقه فعالیت شركتهای لیزینگ در ایران

قبل از 1383

1383-86

تا قبل از سال  1383فعاليت شرکتهای ليزينگ در ايران به صکورت
مستقل بود و تحت نظارت هيچ نهادی قرار نداشت.

بر اساس ماده (" )1قانون تنظيم بازار غير متشککل پکولی" مصکو
 1383و آييننامه هيأت وزيران -مصو  1386شرکتهای ليزينکگ
ملزم شدند به منظور تأسيس و فعاليت ،مجوزهکای الزم را از بانکك
مرکزی دريافت نمايند.
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سابقه فعاليت شرکتهاي لي يرنگ در ابران -ادامه

1386

1390 -94

 1395به بعد

در تيرمککاه سککال « 1386دسککتورالعمل
اجرايی تاسيس ،نحوه فعاليت و نظارت بر
شرکتهای ليزينگ» به تصويب شکورای
پول و اعتبار رسيد.

مطابق تبصره ( )1ذيل مکاده ( )96قکانون
برنامککه پککنجم توسککعه ،ايجککاد و ثبککت
شککرکتهای واسککپاری (ليزينگهککا) و
همچنين ثبت تغييرات آنها با أخذ مجوز
از بانك مرکزی جمهوری اسکالمی ايکران
امکانپذير گرديد.

از سال  1395به بعد ،نرخ سود مورد عمل
شکککرکتهای ليزينکککگ بکککر اسکککاس
سياستهای پولی و اعتباری بانك مرکزی
تعيين شده است.
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مقررات نظارتی حاكم بر فعالیت شركتهای لیزینگ
(بخشنامه شماره  95/341800مورخ )1395/10/28

مؤسسه اعتباری و يا واحد تابعه مؤسسه اعتباری ،صرفاً مجاز به تأسيس و يا تملك سهام در يك شرکت ليزينگ
میباشد (ماده .)4

حداقل سرمايه الزم برای تاسيس و فعاليت شرکت ليزينگ معادل  100ميليارد ريال تعيين شده است (ماده .)10

اعطای تسهيالت مسکن توسط شرکت ليزينگ که مؤسسه اعتباری و واحد تابعه مؤسسه اعتباری در آن سهامدار
است ،تابع تصميمات شورای پول و اعتبار برای مؤسسات اعتباری می باشد .در خصوص ساير شرکتهای ليزينگ،
حداکثر به ميزان  70درصد ارزش ملك موضوع ليزينگ امکان پذير است (ماده .)35

مقررات نظارتی حاكم بر فعالیت شركتهای لیزینگ -ادامه
شرکت ليزينگ مکلف است همواره حداقل  85درصد از منابع در اختيار خود را به عمليات ليزينگ و پيشپرداخت
تهيه کاالهای موضوع عمليات ليزينگ تخصيص دهد .در هر حال ،وجوه پيشپرداخت شده بابت تهيه کاالهای موضوع
عمليات ليزينگ نبايد از  20درصد منابع در اختيار شرکت ليزينگ تجاوز نمايد (ماده .)42
حداکثر مجموع مانده تسهيالت اعطايی به هر مشتری نبايد از  5درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در
آخرين صورتهای مالی حسابرسیشده شرکت ليزينگ تجاوز نمايد (ماده .)43

مانده تسهيالت دريافتی از مؤسسات اعتباری برای شرکت ليزينگ در هر زمان نبايد بيش از دو برابر مجموع حقوق
صاحبان سهام مندرج در آخرين صورتهای مالی حسابرسیشده باشد (ماده .)44

مانده پيش دريافت از مشتريان در هر زمان نبايد از  50درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرين
صورتهای مالی حسابرسیشده شرکت ليزينگ بيشتر شود (ماده .)45

مقررات نظارتی حاكم بر فعاليت شركتهاي ليزينگ
(اعمال سقف نرخ سود تسهيالت پرداختی)
مطابق مصوبه  1064ام شورای پول و اعتبار (جلسه مورخ  ،)1385/3/27برای اولين بار ،کليه موسسات
اعتباری غيربانکی از جمله ليزينگها ملزم به رعايت سقف نرخهای سود اعالمی برای بانكهای غيردولتی
شدند .همچنين ،اخذ هر مبلغ ديگری تحت عنوان کارمزد يا عناوين ديگر از متقاضيان اين شرکتهای
ممنوع گرديد.

در مجموعههای ”سياستهای پولی ،اعتباری و نظارتی“ سالهای  1393 -1390و نيز در دستورالعمل
ناظر بر سياست های پولی و اعتباری سال  ،1394حداکثر نرخ سود تسهيالت پرداختی توسط شرکتهای
ليزينگ مطابق با نرخ سود تسهيالت عقود غيرمشارکتی تعيين شد و دريافت هرگونه وجه اضافی از
سوی موسسات مزبور برای اعطای تسهيالت ممنوع گرديد.

از سال  1395تاکنون ،نرخ سود تسهيالت اعطايی شرکت ليزينگ حداکثر به ميزان  3واحد درصد بيشتر
از نرخ سود تسهيالت اعطايی مصو شورای پول و اعتبار برای بانکها و مؤسسات اعتباری در عقود
فروش اقساطی و اجاره به شرط تمليك بوده است.

وضعيت مالی شركتهاي ليزينگ در ايران
(خالصه صورتهاي مالی شركتهاي تحت نظارت بانک مركزي در سال )1395
(هزار ميليارد ريال -درصد)

تصويري کلي از صورتهاي مالي صنعت ليزينگ در کشور

بدهيها

داراييها
مانده

سهم

تسهيالت اعطايی

44.2

62.6

ساير داراييها

26.4

37.4

جمع

70.6

100

مانده
46.8

سهم
66.3

25.0
2.9
18.9

35.4
4.1
26.8

حقوق صاحبان سهام

23.8

33.7

جمع

70.6

100

بدهی
تسهيالت کوتاهمدت
تسهيالت بلندمدت
ساير بدهی ها

27.9

در مجموع شرکتهای ليزينگ  27.9هزار مليارد ريال (معادل  39.5درصد) از منابع مالی خود را از طريق تسهيالت بانکی تامين نمودهاند.

مابقی منابع ،از محل حقوق صاحبان سهام ( 33.7درصد) و سايرمنابع ( 26.8درصد) تامين شده است.
معادل  62.6درصد از مصارف شرکتهای ليزينگ به تسهيالت اعطايی اختصاص داشته است.
نسبت تسهيالت دريافتی ( 27.9هزار ميليارد ريال) به تسهيالت پرداختی ( 44.2ميليارد ريال) در صنعت ليزينگ معادل  63درصد بوده است.

جمع بندي

o

با توجه به ارتباط نزديك شرکتهای ليزينگ با حوزه فعاليتهای بخش واقعی اقتصاد ،اين شرکتها نقش بسيار مهمی در تحرک رشد و توسعه

اقتصادی و پيشبرد برنامههای کالن دولت و اهداف اقتصاد مقاومتی دارند.
o

بانك مرکزی طی سالهای اخير ضمن پايش فعاليتهای مرتبط با شرکتهای ليزينگ ،با تدوين قوانين و مقررات احتياطی و نظارتی ،همواره
سعی در تسهيل فعاليتهای شرکتهای ليزينگ نموده است.

o

بررسی صورتهای مالی شرکتهای ليزينگ (سطح سرمايه ،تسهيالت اعطايی و کل دارايیهای اين صنعت) در پايان سال  1395نشان میدهد
اندازه فعاليت اين صنعت کوچك بوده و لذا صنعت ليزينگ کماکان به عنوان يك صنعت پر پتانسيل و بکر برای گسترش خدمات متنوع

اقتصادی و نو مطرح میباشد.
o

شرکتهای ليزينگ بواسطه فراهم آوردن خدمات متنوع به دور از پيچيدگی های مرسوم در تسهيالتدهی ،میتوانند نقش بسزايی در
تحريك سمت تقاضای کل و در نتيجه رشد و توسعه اقتصادی ايفا نمايند.

با تشکر

طرح مطالعات جامع ليزينگ

دكتر صمدعزیزنژاد  -حمیدرضا حاجی بابایی
الهه مهرپرور  -سمیه محمدنژاد

مقدمه
• يکی از روش های جذا تامين مالی ،تامين مالی دارايی ها و
تجهيزات از طريق شرکت های ليزينگ است .بر اساس گزارش
های جهانی در مورد صنعت ليزينگ در دنيا ،اين صنعت برای
پنجمين سال متوالی بعد از بحران اقتصادی ،چشم انداز
خوشبينانه ای را از خود نشان داده و رشد حجم جديدی از کسب
و کار ها را تجربه کرده است .گزارش  white Clarkصنعت
ليزينگ از  50کشور برتر در اين حوزه ،با تجربه رشد در حجم
کسب و کارهای جديد ،از 994ميليارد دالر در سال  2014به يك
تريليون دالر در سال  2015رسيد.
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مقدمه
• اين صنعت در دنيا به عنوان يکی از اصلی ترين ابزارهای تامين مالی
بنگاه های کوچك و متوسط محسو می شود .بر اساس مطالعات
سال 42/5 ،2013درصد از بنگاه های کوچك و متوسط در اروپا از
خدمات ليزينگ استفاده کرده اند که نسبت به ميزان 40درصدی در
سال  ،2010نشان از روی آوری اين شرکت ها به سمت تامين مالی از
طريق ليزينگ می باشد .بر اساس اين آمارها18/9 ،درصد از کل
تامين مالی سرمايه گذاری های شرکت های کوچك و متوسط نيز از
طريق شرکت های ليزينگ انجام شده است.

راهبردهاي پژوهش

• بررسی الگوهای نظارتی صنعت ليزينگ در کشورهای منتخب
• ارائه مدل پيشنهادی نظارتی صنعت ليزينگ به بانك مرکزی با پشتوانه
مطالعات تطبيقی
• تطبيق شاخص های قانونی مرتبط با توسعه کسب و کار صنعت ليزينگ در
ايران و کشورهای پيش رو در صنعت ليزينگ

مطالعه وضعيت صنعت ليزينگ در
 3كشور منتخب در دنيا
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رتبه كشورهای منتخب

آمريکا:
رتبه جهانی از منظر
گزارش
white Clark

رتبه
اول

چين:
رتبه جهانی از
منظر گزارش
White Clark

رتبه
دوم

ترکيه:
رتبه جهانی از
منظر
گزارش
white Clark

رتبه
هفدهم

مقايسه صنعت ليزينگ در سه كشور مورد مطالعه
حجم عمليات ليزينگ
در چين:
136/45ميليارد دالر

منبع گزارش
white Clark2017

حجم عمليات
ليزينگ در ترکيه:
 7/69ميليارد دالر
حجم عمليات ليزينگ
درآمريکا:
 374/35ميليارد دالر

طرح مطالعات جامع ليزينگ
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لیزینگ در آمریکا

•
•
•

کسب و کار
نظارت
قوانين و مقررات

لیزینگ در آمریکا
حجم ساالنه قراردادهای ليزينگ در آمريکا با رشد  6درصدی از سال
 2013تا  2014به مبلغ  336/95ميليارد دالر در سال  2014رسيده
است که اين رقم  1/95درصد از GDPآمريکا را به خود اختصاص
میدهد(ضريب نفوذ ليزينگ در اقتصاد) که در مقايسه با سال قبل از

آن يعنی سال  2013که 1/92درصد از  GDPبوده است 0/03 ،درصد
رشد داشته است.

لیزینگ در آمریکا

• در سال  2012حجم ليزينگ در آمريکا  1/49درصد از GDPبوده است
و لذا در سال  0/43 ،2013درصد رشد داشته است .همچنين ضريب
نفوذ سرمايه گذاری ليزينگ در سال  2015در آمريکا برابر با 22
درصد بوده است که نسبت به سال  2014براساس آخرين گزارش

منتشره  white clarkدر سال 11 ،2017درصد رشد را نشان می دهد.

لیزینگ در آمریکا

• طبق مطالعه موسسه IHSدر سال  ،2016کل حجم تامين مالی و ليزينگ
تجهيزات در سال  2015حدود  1/2تريليون بوده است
•  68درصد از کل سرمايهگذاری در تجهيزات و نرمافزار در آمريکا از
طريق ليزينگ تجهيزات انجام می شود.
• انجمن اجاره کاميون و ليزينگ ) (TRALAاز کاهش يا حذف  12درصدی
ماليات بر خريد کاميونها و تجهيزات جديد حمايت کرده است .ماليات بر
مصرف در فصل  26از بخش  4051قانون درآمد داخلی اياالت متحده قرار
دارد که در سال  1982به تصويب رسيده و در سال  1986مجددا اصالح و
منتشر شده است.

قانون گذاري ليزينگ
نهادهای مسئول قانون گذاری در صنعت ليزينگ آمريکا:

فدرال ريزرو
Federal Reserve

سازمان حمايت از
حقوق مصرف کننده
Bureau of
Consumer
Financial
Protection

هيئت استانداردهای
حسابدرای مالی
FASB

نظارت بر لیزینگ
نظارت بر صنعت ليزينگ نيز ،همانند قانون گذاری بر صنعت ليزينگ چند وجهی است:
• نظارت بر تاثيرات صنعت ليزينگ بر نظام پولی و همچنين بانکهايی که در حوزه ليزينگ فعاليت میکنند بر عهده فدرال
ريزرو میباشد .هيئت مديره  Federal Reserveاز هفت نفر تشکيل شده است که اعضای آن همگی توسط رئيس جمهور
انتخا شده و بايد رای اکثريت سنا را نيز کسب کنند .مدت زمان مسئوليت آنها نيز حداکثر  14سال میباشد .هيئت
مديره موظف است که هر سال گزارش ساالنه به مجلس نمايندگان آمريکا ارائه نمايد.
• نظارت بر عمليات حسابداری و گزارشگری مالی بر عهده  FASBمی باشد .هيئت مديره  FASBاز هفت نفر تشکيل شده
است که همگی توسط  FAFانتخا میشوند .دوره خدمت آنها  5ساله است که تا  10سال قابل تمديد میباشد .اعضای
هيئت مديره هرکدام سوابق متفاوتی دارند در عين حال همگی در حوزه حسابداری ،تامين مالی ،تجارت ،آموزش
حسابداری و تحقيق صاحب دانش بوده و همزمان به مسائل سرمايهگذاران ،ساير کاربران و منافع عمومی اهميت میدهند.
مرجع انتصا اعضای  FAF (Financial Accounting Foundation) ،FASBمیباشد.

• نظارت در راستای حمايت از حقوق مصرفکننده برعهده  Bureau of Consumer Financial Protectionمیباشد.
مديرعامل  Bureau of Consumer Financial Protectionتوسط رئيس جمهور معرفی میشود و در صورت کسب رای
اکثريت اعضای سنا منصو میشود

مهمترین قوانین لیزینگ
• به طور کلی اليه های قانونی در آمريکا در مورد صنعت ليزينگ به
شرح ذيل است:
• قوانين کلی
• قوانين مربوط به حوزه فعاليت
• قوانين ايالتی
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لیزینگ در چین

•
•
•

کسب و کار
نظارت
قوانين و مقررات

لیزینگ در چین

بر اساس انتشار ساليانه گزارش چشم انداز صنعت ليزينگ در دنيا ،چين از
نظر حجم ليزينگ بعد از آمريکا در رتبه دوم جهان ايستاد .حجم ساالنه
درآمدی صنعت ليزينگ در کشور چين برابر 136/45ميليارد دالرميليارد
دالر است ،اين کشور بعد از مصر با  159درصد رشد ،ليتوانی با 51.42درصد
رشد ،مکزيك با 32درصد ،لتونی با 28.78درصد و نيجريه با  27.39درصد
رشد در درامد ساالنه ليزينگ نسبت به سال  ،2014رتبه ششم در رشد
ساالنه صنعت ليزينگ را با 25درصد داشته است .نرخ نفوذ صنعت ليزينگ
در سرمايه گذاری و تشکيل دارايی ثابت در چين معادل 4درصد می باشد .با
اين حال صنعت ليزينگ و تامين مالی در چين هنوز در مرحله رشد
محسو می شود.

لیزینگ در چین

تا پايان سال  ،2015تعدادموجران در بازار ليزينگ چين به 3655
رسيده است که از اين تعداد  189آن ها ليزينگ هواپيمايی داخلی،
3426آن ها ليزينگ خارجی و  40نيز به عنوان ليزينگ های مالی يا
موسسات غيربانکی مالی تاسيس شده است .در مقايسه با سال ،2014
تعداد موجرهای  1580افزايش داشته که اين موضوع رشد
76درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد .عالوه بر اين،
تعداد ليزينگ های خارجی در اين بين رشد بيشتری داشته و رشد
آن ها نسبت به سال  ،2014به 81درصد می رسد.

61

قانون گذاری لیزینگ
بانك مرکزی چين در سال 1948تاسيس شد .اين بانك تا سال  1984هم
به عنوان بانك مرکزی و هم به عنوان يك بانك تجاری به فعاليت خود
ادامه داد .در سال  1995بر اساس قانون جمهوری خلق چين ،اين بانك
به طور رسمی مسول نظارت بر صنعت بانکی و ليزينگ های مالی و ارائه
مقررات مربوطه آن ها معرفی شد.
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نظارت بر لیزینگ
• با توجه به تنوع بخش های بانکی و مالی در چين ،وظايف نظارت از
بانك مرکزی چين بر نهادهای متنوع تری انتقال يافت .از جمله اين
نهادها شامل کميسيون تنظيم مقررات بانکی يا CBRCکه نهاد
قانون گذار ليزينگ های مالی و بانك ها و موسسات مالی محسو
می شود.

دریافت مجوز لیزینگ
به فراخور نوع مجوز ليزينگ نهادهای ناظر در چين متفاوت اند ،به طور کلی
ليزينگ ها در چين مشمول دو نهاد مجزا جهت دريافت مجوز فعاليت می
شوند:
نوع مجوز:
نوع مجوز:
ليزينگ مالی ليزينگ خارجی و
ليزينگ هواپيمايی
نام ناظر:
نام ناظر:
CBRC
وزارت بازرگانی

مهمترین قوانین لیزینگ
• قانون تنظيم و نظارت بر بانك های جمهوری خلق چين
• قانون شرکت های ليزينگ مالی
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لیزینگ در تركیه
•
•
•

کسب و کار
نظارت
قوانين و مقررات

لیزینگ در تركیه

• ميزان مبادالت جديد صورت گرفته ليزينگ در ترکيه،در سال 2015
بالغ بر  9/5ميليارد دالر بوده است .از آنجايی که حجم مبادالت در
سال  2014برابر با  11ميليارد دالر بوده است ،لذا حجم مبادالت در
سال  2015در مقايسه با سال  ،2014کاهش  13/76درصدی را ثبت
کرده است .اين در حالی است که حجم ساالنه قراردادهای ليزينگ
در ترکيه از سال  2009تا  2014از رقم 2/197به رقم  11/007ميليارد
دالر رسيده بوده است که رشد  500درصدی را طی اين سالها نشان
میدهد.

لیزینگ در تركیه

• از سال  2012تا  2014سهم حجم ليزينگ ترکيه از GDPطی سه سال
از 0/4به 0/63و نهايتا به  0/88درصد رسيده است .همچنين ضريب
نفوذ در سال  2014در ترکيه برابر با  11درصد بوده است .تعداد
قراردادهای بسته شده طی سالهای  2013و  2014نيز به برابر  19790و
 20302بوده است.

لیزینگ در تركیه

اقتصاد ترکيه همانند اقتصاد ايران بانك محور میباشد و ليزينگ ذيل
قوانين حوزه تامين مالی قرار میگيرد .در اواخر دهه  90ميالدی به
دليل تالطمهای متعدد در نظام مالی ترکيه و همچنين به دليل تعدد
نهادهای متولی در نظام مالی نهادی تحت عنوان  BRSAدر ترکيه
شکل میگيرد که قانونگذاری و نظارت بر عملکرد شرکتهای ليزينگ
نيز برعهده اين نهاد میباشد.

لیزینگ در تركیه
• هيئت مديره BRSAتماما توسط هيئت وزيران انتخا میشوند و به
مدت  5سال بدون امکان عزل و با امکان تمديد تا  10سال مسئوليت
خواهند داشت .طی مدت شکلگيری  BRSAيعنی در قرن 21ام،
ليزينگ در ترکيه در مقايسه با ساير کشورهای منطقه رشد بسيار
خوبی داشته به طوری که اين کشور از نظر حجم معامالت ليزينگ
پس از کشورهايی مانند روسيه ،سوئيس ،هلند ،کره ،تايوان قرار
گرفته است.

قانون گذاری لیزینگ
در ترکيه برای صنعت ليزينگ هم قانون و هم مقرره وضع شده است .به
طور کلی دو نهاد قانون گذار در ترکيه به شرح ذيل هستند:
• هيات وزيران(تصويب قانون)
• سازمان نظارت و تنظيم مقررات بانکی)BRSA-تصويب مقررات)
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نظارت لیزینگ
نهاد ناظر بر صنعت ليزينگ در ترکيه (BRSAآژانس قانون گذاری و
نظارت بر بانکداری) میباشد .هيات وزيران مسئوليت انتخا اعضای
نهاد ناظر (يعنی  )BRSAرا در ترکيه بر عهده دارندBRSA .به دو
قسمت دفتر رياست ) (chairmanو هيئت مديره ) (Boardتقسيم
میشود که در قانون و مقررات مربوط به ليزينگ به طور مشخص بيان
میَشود که هر قانون يا مقرره مربوط به کدام بخش میشود.
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مهمترین قوانین لیزینگ
• يك قانون و يك مقررات بر صنعت ليزينگ ترکيه حکم رانی می کنند:
• قانون  6361قانون صنعت ليزينگ(مصو شورای وزيران)
• مقرره (28627مصو )BRSA

نتیجه گیری
•
•

•
•

کشورهای صنعتی و توسعه يافته جهان ،بهترين استفاده را از ابزار
ليزينگ در اقتصاد خود داشته و خواهند داشت(.مانند آمريکا و
چين)
کشورهای نوظهور به طرز فزاينده ای به ليزينگ گرايش داشته و
فضای کسب و کار را آماده پذيرش ليزينگ کرده اند(مانند ترکيه)
قوانين و مقررات ليزينگ در کشورهای مورد مطالعه تسهيل کننده
بوده و بازدارنده نيست.
در کشورهای مورد مطالعه قوانين ،مقررات و حتی نهادهای تخصصی
برای ليزينگ های مالی وجود دارد.
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سپاسگزاریم

طرح مطالعات جامع ليزينگ

• سيد عباس موسويان  -استاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی
• محمد مهدي دژدار  -دانشجوي دكتري دانشگاه امام صادق (ع)

جايگاه صنعت ليزينگ
• ليزينگ ،سرمايه الزم بری انجام سرمايهگذاریها را با نرخ معقول فراهم و با تامين
منابع مالی و اعتباری ضروری ،به فعاليتهای توليدی و خدماتی شتا

میدهد و

مشکل اصلی فرآيندهای توليد را که همانا کميت و کيفيت سرمايه است ،تقليل

داده و زمينه رشد فعاليتهای اقتصادی را فراهم مینمايد.
• رشد و انباشت سرمايه و توليد ناخالص داخلی به معنی اقتصاد سالم ،ايجاد اشتغال و

تشويق نوآوری (دسترسی به تکنولوژی) از طريق ليزينگ ميسر میشود.
توليد ناخالص
داخلی

سرمايهگذاری

سرمايه

ليزينگ

بيان مساله
• توسعه فعاليتهای ليزينگ مستلزم تأمين منابع مالی مناسب جهت خريد دارايیهای مورد اجاره است و طبق بررسیهای

شرکت تأمين مالی جهانی ( )IFCبزرگترين مانع رشد شرکتهای ليزينگ عدم دسترسی به منابع مالی الزم میباشد.
• ترکيب منابع مالی شرکتهای ليزينگ همچنين بر هزينه سرمايه و نهايتاً قيمت محصوالت ليزينگ تأثير مستقيم دارد .قيمت

نيز يکی از عوامل اصلی تعيين کننده تقاضا برای محصوالت ليزينگ است و اين به نوبه خود بر رشد و توسعه شرکتهای
ليزينگ تأثير میگذارد.
• در اين مقاله پس از معرفی ليزينگ و انواع آن ،مروری بر شيوههای تجهيز منابع در صنعت ليزينگ نموده و به بررسی اجمالی
هر کدام از اين شيوهها خواهيم پرداخت .در نهايت با معرفی عامليت به عنوان يکی از ابزارهای مناسب برای تأمين منابع،
روشهايی را که میتوان با استفاده از اين شيوه در صنعت ليزينگ مورد بهرهبرداری قرار داد را ارائه مینماييم.

مروري بر شيوههاي تجهيز منابع در شركتهاي ليزينگ

•

تأمين مالی سرمايهای ()Equity Based Financing

•

تسهيالت بانکی

• تبديل به اوراق بهادارکردن قراردادهای واسپاری
•

اجاره اعتباری کمك فروش ()Sales aid lease

•

ليزينگ اهرمی يا اجاره اعتباری سه جانبه ()Leveraged lease

•

ليزينگ برون مرزی ()Cross border lease

•

ليزينگ سنديکايی يا مشترک ()Sharing Deals or Syndicate Lease

•

صدور گواهينامه سپردههای سرمايهگذاری ()Deposits of Certificate

• عامليت ()Factoring

 )1تأمين مالی سرمايهاي

• منابعی که توسط مالکان شرکت تأمين میشود و به هرگونه روشی اطالق میشود که در آن آورده سرمايهای در ازای بهرهمند
شدن از منافع مالکيت صورت میپذيرد .دو سرفصل اصلی تأمين مالی سرمايهای عبارتند از مشارکت خصوصی و مشارکت
عمومی .هر چند که سرمايهگذاران عمومی به عنوان مالك بخشی از شرکت تلقی میشوند ولی معموالً در مديريت بنگاه
نقشی ندارند ،در حالی که سرمايهگذاران خصوصی به مالکان يا مديران بنگاه در توسعه آن مشاوره داده و کمك مینمايند.

• محدوديتها
 .1تأمين منابع از طريق تأمين مالی سرمايهای برای ليزينگها نسبت به استفاده از بدهی ،گرانتر تمام میشود.

 .2الزامات يك نهاد قانونی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار بايد به دقت رعايت گردد.
 .3از دست دادن کنترل شرکت و کاهش ميزان مالکيت مالکان

 )2تسهيالت بانکی
• منابعی که از طريق دريافت تسهيالت بانکی تأمين میشود .با توجه به اينکه اقتصاد ايران بانك
محور بوده ،عمدهترين و در دسترسترين شيوه برای شرکتهای ليزينگ اعم از ليزينگهای
بانکی ،وابسته و مستقل ،میباشد.
• محدوديتها
 .1تنظيم دقيق و شفاف صورتهای مالی

 .2زمانبر بودن فرايند
 .3ضرورت رعايت الزامات بانك مرکزی
 .4دخالت بانك مرکزی در نرخگذاری
 .5تأمين وثايق الزم برای بانكها
 .6اعمال سقف ميزان تسهيالت فردی و گروهی توسط بانكها

 )3تبديل به اوراق بهاداركردن قراردادهاي واسپاري

• تبديل به اوراق بهادار کردن فرآيندی است که شامل يكکاسهکردن انواع مختلف قراردادهای بدهی مانند وامهای رهنی مسکونی،
وامهای رهنی تجاری ،وامهای اتومبيل ،قراردادهای واسپاری و  ...و فروش اين بدهیهای يكکاسه شده به عنوان اوراق رهنی به
سرمايهگذاران است .شرکتهای ليزينگ میتوانند به پشتوانه انواع قراردادهای واسپاری ،انواع اوراق بهادار مبتنی بر قراردادهای

واسپاری منتشر کنند.

• محدوديتها
.1

نياز به مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مرکزی

.2

مالحظات حسابداری و حسابرسی ،مالياتی ،حقوقی و فنی

.3

از اين روش در تأمين مالی مبالغ بزرگ بهرهمند میشوند تا از لحاظ صرفه به مقياس بودن نيز معيارهای الزم را داشته باشد.

 )4اجاره اعتباري كمک فروش
• براساس اين روش ،بين شرکت ليزينگ (موجر) و شرکت توليدکننده تفاهم میگردد که طبق آن

توليدکننده تمايل و موافقت خود را جهت واگذاری بخشی از کاالهای توليدی خود به صورت نقد و
اقساط اعالم نموده و از اين طريق ميزان فروش خود را افزايش میدهد .شرکت ليزينگ نيز
توليدات مورد توافق مزبور را براساس تفاهم به عمل آمده در چارچو

قراردادهای اجاره اعتباری

به متقاضيان واگذار مینمايد.
• برای بهرهبرداری از اين روش بايد قدرت مذاکراتی و چانهزنی بااليی وجود داشته باشد تا بتوان

شرکتهای توليد کننده را به استفاده از اين روش تشويق نمود .به همين جهت شرکتهای
ليزينگ وابسته به شرکتهای توليدی در استفاده از اين روش بسيار موفقتر هستند و شرکتهای
ليزينگ مستقل شانس کمتری دارند.

 )5ليزينگ اهرمی يا اجاره اعتباري سه جانبه
• قراردادهای اجاره اهرمی سه طرف دارند :موجر ،مستأجر ،اعتبار دهنده.
• موجر (شرکت ليزينگ) معموال  %20تا  %40ارزش دارايی مورد اجاره را تأمين میکند.
• اعتباردهنده ( موسسه مالی ،بانك ،شرکت بيمه يا صندوق بازنشستگی) باقيمانده ( %60تا  )%80ارزش دارايی را تأمين مالی
میکند که مبلغ تأمين شده را بدهی اهرمی میگويند.

• دارايی توسط موجر از توليد کننده خريداری میشود و به مستأجر اجاره داده میشود .موجر اقساط اجاره را دريافت و صرف
پرداخت بدهی اهرمی (اصل و سود) میکند و هر گونه تفاوت اقساط اجاره و اقساط وام متعلق به موجر است .ارزش باقيمانده
ناشی از واگذاری دارايی در پايان مدت اجاره نيز به موجر تعلق دارد.
• نياز به سه طرف ،از محدوديتهای اين شيوه محسو

میگردد زيرا در بسياری از مواقع يا شرکتهای ليزينگ برای ارائه

خدمات به مستأجر با شرايط اعتباری نامناسب پيش قدم نمیشوند و يا اعتبار دهنده تمايلی به اين کار از خود بروز نمیدهد.

 )6صدور گواهينامه سپردههاي سرمايهگذاري

بانك مرکزی به شرکتهای ليزينگ اجازه میدهد برای تامين منابع مالی اقدام به صدور گواهينامههای سپرده سرمايهگذاری به سررسيد
يك تا پنج سال نمايند .نرخ سود سپردهها و نيز نحوه پوشش ريسكهای مرتبط طبق قانون و مقررات تعيين میشود.

 )7ليزينگ برون مرزي
بر اساس اين روش اجاره دهنده (موجر) و اجاره کننده (مستاجر) مقيم دو کشور مختلف میباشند .اين نوع از عمليات ليزينگ معموالً

بخش عمدهای از جريان انتقال کاالهای سرمايهای از کشورهای صنعتی به کشورهای جهان سوم را پوشش میدهد.

محدوديتها
• توجه به تحوالت سياسی -اجتماعی کشورهای مبدأ و مقصد
• توجه مسائل و مقررات ارزی و اقتصادی و ضرورت اخذ مجوزهای الزم جهت صادرات ،واردات
• پيچيدگیهای اين نوع عمليات ليزينگ

 )8ليزينگ سنديکايی يا مشترک
• دو يا چند شرکت ليزينگ پيشنهاد اجاره مالی را از طريق يك شخصيت حقوقی مستقل
( )SPVارائه میکنند .شرکتهای ليزينگ يك شرکت مشترک تأسيس میکنند .ريسكها
(ريسك اعتباری ،ريسك مالياتی ،ريسك ارزش باقيمانده) تسهيم میشود .يك رهبر
سنديکا تعيين میشود .نحوه تقسيم سود مشخص میشود .منابع مالی الزم از موسسات
مالی اخذ میشود .دارايی مورد اجاره تحصيل میگردد .قرارداد اجاره با مستاجر منعقد
میگردد .شرکت مشترک قراردادهای اجاره را اداره میکند.

محدوديتها
.1پيچيدگی ساختار مالی
.2پيچيدگی قرارداد ،اسناد و مدارک الزم
.3باالتر بودن نسبی هزينههای تامين مالی
.4پيچيدگی مذاکرات با ذينفعان و نهادهای مرتبط با اين روش تامين مالی

 )9عامليت

• عامليت يك مکانيزم تأمين مالی کوتاهمدت است که در آن فروشنده که همان شرکت
توليدکننده يا ارائه دهنده خدمات است در ازای واگذاری حسا های دريافتنی خود که حاصل

فروش محصوالت يا ارائه خدمات به مشتری (خريدار) میباشد به يك نهاد متخصص (فاکتور يا
عامل) ،وجوه نقد مورد نياز را به دست میآورد.
• به عبارت ديگر عامل ،حق جمعآوری فاکتورهای بنگاه از مشتريان را در ازای پرداخت قيمت
اسمی آنها منهای يك تخفيفی خريداری مینمايد .بعد از آن ،عامل به جمعآوری پرداختهای
مشتريان بنگاه در تاريخهای مقرر میپردازد.

انواع عامليت از نظر وجود حق رجوع

• فروش حسا های دريافتنی به دو روش با حق رجوع و بدون حق رجوع انجام میشود.
• در روش فروش با حق رجوع ،در صورتی که بدهکاران اقساط خود را در سررسيد پرداخت ننمايند،
عامل مبلغ مربوط را از شرکتی که تأمين مالی نموده است ،دريافت میکند .بنابراين ،معموالً برای جبران

اقساط معوق و يا سوخت شده ،سپردهای نزد عامل باقی میماند ،ولی در عوض درآمد (نرخ تنزيل) عامل
نسبت به روش ديگر کمتر میباشد.
• در روش فروش بدون حق رجوع ،عامل مسئوليت پيگيری اقساط معوق را به عهده دارد و هزينههای
سوخت اقساط را تحمل میکند .طبيعتاً در اين روش درآمد (نرخ تنزيل) عامل بيشتر میباشد.

عامليت پرتفويی و گزينشی

عامليت پرتفويی
در اين روش شرکت تأمين مالی شونده تمام پرتفوی دريافتنیخود را واگذار مینمايد ،با توجه به اينکه عامل نياز به جمعآوری

اطالعات اعتباری و محاسبه اين ريسك برای تمام مشتريان دارد ،هزينه زيادی را شامل میشود .در نتيجه ،اين شيوه تنها در
کشورهايی که زيرساختهای مناسب مالی دارند قابل انجام است (زيرساختهايی از قبيل دفاتر و ثبت اعتباری) ،که به عامل
اجازه دسترسی به اطالعات بسياری از مشتريان را با هزينه اندک میدهد.

عامليت گزينشی
در اين روش شرکت عامل ،حسا های دريافتنی شرکت تأمين مالی شونده را که مربوط به مشتريان منتخب هستند ،خريداری
مینمايد .در اين روش ،شرکت ميزان در معرض ريسك قرار گرفتن خود را به ازای هر مشتری افزايش میدهد اما هزينه جمعآوری
اطالعات و ارزيابی ريسك اعتباری کمتر میباشد و تنها حسا های دريافتنی با کيفيت باال پذيرفته میشود.

فعاليتهاي شركت عامل
الف) تأمين مالی
• اعتبار مشتری را ارزيابی و سقف اعتبار را تصويب میکند.
• پس از عقد قرارداد 80 ،تا  90درصد ارزش اقساط را بعد از کسر نرخ تنزيل به آن شرکت پرداخت میکند.
• بقيه مبلغ پس از وصول اقساط از مشتری ،پرداخت میشود.
• ريسك وصول دريافتنیها را میپذيرد.

) خدمات وصول
• وقتی شرکت صاحبکار محصوالت خود را فروخت ،يك نسخه از قرارداد را به شرکت عامل ارسال میکند.
• شرکت عامل مسئوليت وصول حسا ها را به عهده میگيرد.
• عامل همچنين میتواند کارهای اداری را انجام و گزارشهای مورد نياز صاحبکار را تهيه کند.
ج) شرکتهای فاکتورينگ گاهی اوقات دريافتنیهای سررسيد گذشته صاحبکاران را خريداری میکنند.

مبانی فقهی و حقوقی روش عامليت
اين شرکتها سه نوع کار انجام میدهند:

خدمات وصول مطالبات
شرکتهای عامل میتوانند در قالب قراردادهای وکالت يا جعاله خاص ،اسناد تجاری شرکتهای توليدی و تجاری را تحويل گرفته و

با استفاده از مزيت تخصصی خود در سررسيدهای مقرر وصول کرده و به حسا آن شرکتها واريز و در قبال اين خدمت کارمزد يا
حقالوکاله دريافت کند.

تامين مالی
شرکتهای عامل میتوانند در قالب قرارداد خريد دين ،اسناد و اوراق تجاری شرکتهای توليدی و تجاری را تنزيل کرده و قيمت
تنزيلی اسناد را به حسا آنها واريز نمايند ،شايان ذکر است اين تنزيل اسناد میتواند با حق رجوع (ضمانت تنزيل کننده) و بدون

حق رجوع (بدون ضمانت تنزيل کننده) باشد و روشن است که نرخ تنزيلها متفاوت خواهد بود.

مبانی فقهی و حقوقی روش عامليت
ترکيبی از خدمات وصول و تامين مالی
• شرکتهای عامل میتوانند در قالب قراردادی مشخص ،از طريق خريد دين ،بخشی از اسناد و اوراق تجاری شرکتهای

توليدی و تجاری را تنزيل کرده و قيمت تنزيلی اسناد را به حسا

آنها واريز نمايند ،و بخش ديگر اسناد را به عنوان

وکالت يا جعاله تحويل گرفته و در سررسيد پس از وصول آنها به حسا شرکتها واريز کنند.

• شايان ذکر است اگر سررسيد اسناد و اوراق تجاری گذشته باشد و شرکت فروشنده قادر به وصول نباشد اما
شرکتهای عامل به خاطر بهرهمندی از تخصصهای قادر به وصول باشند؛ میتوانند در قالب قراردادهای صلح مالکيت
اسناد را به شرکت عامل واگذار نمايند يا در قالب جعاله خاص يا وکالت وصول آنها را به شرکت عامل بسپارند.

كاربرد روش عامليت در تأمين مالی شركتهاي ليزينگ
الف) شرکت ليزينگ در نقش متعامل
 .1شرکت ليزينگ با توجه به عمليات و حرفه خود با امور اعتباری درگير میشود
بنابراين معموالً حجم زيادی از حسا های دريافتنی را در اختيار دارد که بعضاً در
تبديل به موقع آنها به وجه نقد با مشکالتی همراه است .در اينجا شرکت ليزينگ

میتواند با استفاده از خدمات يك شرکت تخصصی عامل ،نياز ضروری و فوری خود
را به وجوه نقد برطرف نموده و بتواند با تبديل حسا های دريافتنی خود عمليات
ليزينگ خود را با سرعت بيشتری وسعت ببخشد .هر نهاد و موسسهای که از توان
نقدينگی الزم برای تنزيل اسناد و حسا های دريافتنی شرکتهای ليزينگ
برخوردار باشد میتواند به عنوان شرکت عامل ايفای نقش نمايد.

كاربرد روش عامليت در تأمين مالی شركتهاي ليزينگ
الف) شرکت ليزينگ در نقش متعامل
 .2شرکتهای ليزينگ با توجه به رابطهای که با شرکتهای توليد کننده و فروشندگان کاال و
تجهيزات دارند ،میتوانند در مواقعی که شرکت توليد کننده نياز به نقدينگی فوری ندارد
ولی در عين حال شرکت ليزينگ برای انجام عمليات خود به کاال و تجهيزاتی که آنها توليد

میکنند نياز مبرم دارد ،در ازای ارزش تنزيلی حسا ها و اسناد دريافتنی خود ،کاال و
تجهيزات مورد نياز خود را از آنها دريافت نمايند .در اين صورت ،هم شرکت ليزينگ به
وجه نقد نياز نخواهد داشت و هم شرکت توليد کننده کاالی خود را به فروش رسانده و از
مزايای فروش اعتباری و تنزيل اسناد و حسا های دريافتنی بهرهمند گرديده است .در اين
روش شرکت توليد کننده نقش عامل را ايفا مینمايد.

كاربرد روش عامليت در تأمين مالی شركتهاي ليزينگ
) شرکت ليزينگ در نقش عامل
 .1با توجه به تخصص شرکتهای ليزينگ در امور اعتباری ،شرکتهای ليزينگ برای هر يك از مشتريان کاالها و
تجهيزات ،تشکيل پروند اعتباری داده و ارزيابیهای الزم را در اين زمينه انجام میدهند .سپس آنها را به
فروشندگان کاالها و تجهيزات معرفی میکنند .فروشندگان با توجه به معرفی شرکتهای ليزينگ ،دارايیهای
خود را به صورت مدتدار و با شرايط مدنظر خود و مشتريان معرفی شده به آنها واگذار میکنند و در قبال

آن ،اسناد و مدارکی را از مشتريان دريافت مینمايند .در نهايت شرکتهای فروشنده با توجه به اينکه
شرکتهای ليزينگ در زمينه دريافت اقساط تخصص الزم را دارند ،بر حسب نياز اين اسناد را برای خدمات
وصول يا تامين مالی از طريق تنزيل يا ترکيبی از خدمات وصول و تنزيل به شرکت ليزينگ واگذار میکنند و

در مقابل خدمات وصول ،کارمزد خدمات و در قبال تنزيل ،سود خريد دين پرداخت میکنند.

كاربرد روش عامليت در تأمين مالی شركتهاي ليزينگ
) شرکت ليزينگ در نقش عامل
 .2در اين روش شرکت ليزينگ با ارائه يك سری ويژگیها و مشخصات به فروشندهها و شرکتهای توليدی بيان میدارد
که اگر به مشتريانی با چنين ويژگیهايی فروش مدتدار انجام داديد و در ازای آن اسناد و مدارک الزم را دريافت
کرديد ،شرکت ليزينگ برای فروشندگان متناسب با کاالی فروش رفته ،اسناد و مدارک دريافتی ،شرايط اعتباری

مشتری و زمان مورد نظر ،مقداری اعتبار در نظر میگيرند .در اين شيوه مشتريان مستقيماً به شرکتهای فروشنده و
توليد کننده مراجعه میکنند و توافق ياد شده بين شرکتهای ليزينگ و فروشنده میباشد .پس از فروش اعتباری
محصول و متناسب با شرايط نقدينگی فروشندهها و نياز آنها به وجوه نقد برای توسعه فعاليت و کسب و کار خود،

اسناد دريافتی را برای خدمات وصول يا تامين مالی از طريق تنزيل يا ترکيبی از خدمات وصول و تنزيل به شرکت
ليزينگ واگذار میکنند و در مقابل خدمات وصول ،کارمزد خدمات و در قبال تنزيل ،سود خريد دين پرداخت میکنند.

كاربرد روش عامليت در تأمين مالی شركتهاي ليزينگ
) شرکت ليزينگ در نقش عامل
 .3گروه سومی از مشتريان وجود دارند که نه شرکتهای ليزينگ برای آنها
پرونده تشکيل دادهاند و نه ويژگیهايی را که مدنظر آنهاست دارند .در اين

موارد ،شرکت ليزينگ به فروشنده اعالم میدارد که حاضر است اسناد اين
افراد را نزد خود نگه داشته و وظيفه وصول اقساط آنها را به عهده بگيرد و
حتی در مواقع نياز اسناد آنها را تنزيل نمايد ولی شرکتهای فروشنده بايد

ضمانت اين افراد را نمايند و يا اينکه در صورت عدم وصول مطالبات ،حق
رجوع به فروشنده برای شرکت ليزينگ محفوظ بماند .در صورت قبول اين
شرط از طرف فروشنده ،شرکت ليزينگ نيز وظيفه عامليت را به عهده
میگيرد.

كاربرد روش عامليت در تأمين مالی شركتهاي ليزينگ
) شرکت ليزينگ در نقش عامل
 .4روش چهارمی که میتوان برای شرکتهای ليزينگ به عنوان عامل تصور نمود
آن است که به جای تنزيل انفرادی اسناد نزد شرکتهای ليزينگ ،پرتفويی از
اسناد را با توافق بين شرکت توليد کننده و شرکت ليزينگ ،نزد آنها
نگهداری و در صورت ضرورت تنزيل نمود .اين روش همان عامليت متداول

است که مشتريان را گزينش ننموده و مسئوليت عامليت همه آنها را چه
درجه اعتباری بااليی داشته باشند و چه درجه اعتباری نامناسبی داشته
باشند ،به عهده میگيرند .واضح است که اين روش با نرخ تنزيل و کارمزد
بيشتری برای عامل که همان شرکت ليزينگ میباشد همراه است.

كاربرد روش عامليت در تأمين مالی شركتهاي ليزينگ
) شرکت ليزينگ در نقش عامل
 .5در برخی مواقع شرکتهای ليزينگ تنها مسئوليت عامليت برخی از حسا های دريافتنی
شرکتهای توليد کننده را به عهده میگيرند به اين صورت که با مراجعه به اسناد نگهداری شده،

مشتريانی را که از درجه اعتباری باالتری برخوردار هستند انتخا

نموده و مسئوليت عامليت

آن را تقبل مینمايند .البته در اين روش که عامليت معکوس نام دارد ،نرخ تنزيل و کارمزد نيز با
توجه به زحمت کمتری که اين فرآيند دارد ،پايينتر خواهد بود.

مزاياي استفاده از روش عامليت
• استفاده از اين روش به صورت توافقی بين عامل و متعامل بوده و نيازی به مجوز و نظارت نهاد ناظر
ندارد و در نتيجه از پيچيدگیها و زمانبر بودن فرايندهای نظارتی به دور میباشد.
• در اين روش نيازی به انتشار اوراق بهادار نيست و در نتيجه در هزينههايی که هر ناشر بايد برای
تأمين منابع با استفاده از انتشار اوراق را بپردازد ،صرفهجويی مینمايد.

• همانطور که بيان شد استفاده از عامليت تفاهمی است که در انواع مختلف آن ،تنها دو طرف مؤثر
میباشند و عدم ورود افراد ديگر به اين تفاهم سبب سادگی فرايند میشود.
• استفاده از اين روش سبب تقسيم کار بين توليد کننده که بايد محور اصلی فعاليتش توليد و فروش

باشد و يك موسسه اعتباری مانند ليزينگ که بايد فعاليت اصلی خود را در ارتباط با امور اعتباری
از قبيل دريافت و وصول مطالبات قرار دهد ،شود و بنابراين دغدغه اصلی توليد کننده ،توليد و
فروش خواهد شد و ليزينگ نيز نقش اعتباری خود را ايفا مینمايد.

مزاياي استفاده از روش عامليت
• شرکتهای توليدی در ابتدا ممکن است نسبت به تنزيل اسناد ،تمايل کمتری نشان دهند

ولی با ادامه عمليات عامليت و افزايش توان توليد محصوالت و در نتيجه افزايش فروش
اعتباری به مشتريان ،از مزايای اين نوع فروش نيز بهرهمند میگردند.
• با توجه به اينکه در حال حاضر شرکتهای عامل در ايران فعاليت ندارند ،ايفای نقش
شرکتهای مختلف در نقش عامل اعم از شرکتهای ليزينگ ،موسسات اعتباری و
شرکتهای توليد کننده و تجاری میتواند زمينه را برای تأسيس اين شرکتها فراهم نموده
و شرايط مناسبتری را در حوزه تأمين مالی صنايع و شرکتهايی که با حجم زيادی از
مطالبات معوق دولتی و غيردولتی دست و پنجه نرم میکنند مانند صنعت محصوالت

دارويی ،نيروگاههای توليد کننده برق و  ...ايجاد نمايند.

با تشکر از بذل توجه شما

چالشهاي صنعت ليزينگ
روندها،مدلهای كسب وكار،آینده

• آقاي روزبهانه

تجربيات جهانی
• گذارکشورهای درحال توسعه به رشديافته بدون آن امکان ناپذيراست

• تنها امکان رساندن بنگاهها به سايزمناسب قبل ازورودبه بورس ها ست
• لزوما دنباله صنعت بانکداری نيست
• راه کاری برای شکنندگی بنگاههای کوچك درارتباط با نقدينگی است
• تعيين درجه اعتباری ،پاسخ مناسب به هزينه تامين مالی هم برای ليزينگ وهم
بنگاههاست

تله نظام مالی ايران وليزينگ
• تصويريکپارچه ليزينگ دربسترتوسعه

• محيط نرخ بهره پايين کليدی ترين متغير
• سيستم اعتباری مستقل ازنظام بانکی
• مسئله سايزمناسب بنگاههاوتامين مالی (سرمايه /قرضه،بازاربدهی)
• ليزينگ وطبقه متوسط وسايزبازارها

Facts and figures
• رشد ساالنه  6.8درصدی
• اروپا،آمريکای شمالی وآسيا  80درصدرشد
• انتقال به آسيا وچين که منبع  31درصد ازرشد کل جهان است
• يك کسب وکار 1000ميليارددالری
• نسبت به همه بخشهای خطوط اعتباری،وام،وخريدهای نقدی
ليزينگ سهم بيشتری رابه خوداختصاص ميدهد

چالشهاي مدلهاي كسب وكارليزينگ
• انتقال تاريخی ازليزينگ سنتی ووام به managed solutions
• انتقال تاريخی به خدمات آنالين
• نحوه خريد دارايی وسپس تامين مالی آن
• Crowd funding
• Peer to peer loans

• روندهای فين تك

چالشهاي مدلهاي كسب وكارليزينگ
• نيروهايی با ايجادگسست تمامی مدلهای کسب وکارازجمله ليزينگ راتحت
تاثيرقرارخواهندداد
• تغييرازمالکيت به سرويس وراه کار
• Paying per use versus owing business model

• انتقال ازمخارج سرمايه ای به مخارج عملياتی درمدلهای کسب وکار بنگاهها
• تنوع بيشتردرراههای تجهيزمنابع خرد

لیزینگ و ظرفیتهای نوسازی ناوگان حمل و نقل
(با تاكید بر ظرفیتهای بند «ق» تبصره  2ردیف بودجه سال  1393در حوزه
خودروهای تجاری)

• دكتر عليرضا گرشاسبی

فهرست مطالب

 .1مقدمه و معرفی ظرفيت بند ق

 .2تامين زيرساختهای اجرايی مورد نياز
 .3ابعاد موضوع با تاکيد بر اهميت ليزينگ

 .4چالشهای پيشروی سرمايهگذاران خارجی
 .5راهکارهای پيشنهادی

 .1مقدمه
بخش اول:

اجرای طرحهای نفت و گاز تا سقف یكصد
میلیارد دالر

بند هفتم سیاستهای
کلی اصالح الگوی
مصرف

رنهجویی در مصرف انرژی با اعما م موعهای مت اد از
اقدامات قيمتی و غيرقيمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص
شدت انرژی» کشور به داقل دو سوم ميزان کنونی تا پایان
برنامه پن توس ه و به داقل یک دوم ميزان کنونی تا پایان
برنامه شش توس ه

بخش دوم:

اجرای طرحهای بهینهسازی ،کاهش گازهای
گلخانهای و کاهش مصرف انرژی در
بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت
صنایع انرژیبر) و حملونقل عمومی و ریلی
درون و برون شهری ،ساختمان ،توسعه
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر

بند «ق» تبصرک  2قانون
بودجه سا 1393

ماده  12قانون رفع
موانع تولید رقابت پذیر
و ارتقا نظام مالی کشور

گن اندن بند «ق» با ان ام ا ال ات زیر در این مادک قانونی:
 ل اظ توجيه ننی-اقتصادیب زیستم يطی و برتریهای نناوریدر طر های جدید
 ارا ه ن وک  M&Vدر طر ها پرداخت ا ل و سود سرمایه گیاریب قوق دولتی و عوارضقانونی و سایر هزینه های یا منانع

 .1مقدمه (ادامه)

 تصوی شش طرح در شورای اقتصاد در زمينه بهينهسازی مصرف سوختب کاهش گازهای گل انهای و مصرف انرژی
هدف از اجرای طرح

حداکثر مدت زمان طرح
(سال /ماه)

سقف بازپرداخت به
سرمايه گذاران
(ميليون دالر)

افزايش کارايی

 40نوبت
(ماه)

2000

جايگزينی حامل انرژی

5

1795

جايگزينی حامل انرژی

7/5

635

4

برقیکردن چاههای کشاورزی

جايگزينی و صرفهجويی
حامل انرژی

5

1650

5

توسعه حمل و نقل ريلی

افزايش کارايی

10

7531

6

نوسازی  65هزار دستگاه کاميون و کشنده
فرسوده باالی  10تن با سن باالتر از  35سال

افزايش کارايی

5

2762

رديف
1
2
3

عنوان طرح
ارتقا کارايی موتورخانههای ساختمانهای
مسکونی ،اداری و تجاری
حمل و نقل عمومی درون شهری (17000
دستگاه اتوبوس ديزل به )CNG
تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گازسوز با برد
باال ( 140000دستگاه) «تاکسی/ون»

نتيجه اجرای طرح نوسازی کاميون و کشندههای فرسوده



صرفه جويي سوخت به ميزان  34525ميليون ليتر به ميليون مترمكعب به ارزش
 12625ميليون دالر
کاهش آاليندگي زيست محيطي و انتشار کربن به ارزش حدود  938.2ميليون دالر

 .2تامین زیرساختهای اجرایی مورد نیاز

 .1طرا ی زیرساخت های قوقی
 ت اه نامه همکاری در اجرا نی مابين وزارت انه های ن ت و راک و شهرسازی قرارداد بين شرکت بهينه سازی مصرف سوخت با سرمایه گیار عامل رنه جویی قرارداد بين سازمان راهداری و مل و نقل جادک ای با سرمایه گیار عامل رنه جویی .2ای اد سامانه به سما
 .3ت يين خ مبنای ميزان مصرف سوخت برای اندازک گيری و ه گیاری )(M&V
 .طرا ی نرآیند تامين مالی و اجرای نوسازی هزار دستگاک کاميون و کشندک نرسودک باالی  10تن دارای سن باالتر از  3سا

 .3بررسی ابعاد موضوع








تغییر قیمت جهانی حامل انرژی و تغییر حاشیه سود ناشی از صرفهجویی
ركود در بخش حمل و نقل
فرآیند اجرا
منافع و معایب مالکان خودروی فرسوده
وابستگی وارداتی باال به واردات
بررسی نمونهای از مدل اجرایی در دست اجرا

الف  -تغییر قیمت جهانی گازوئیل و تغییر حاشیه سود ناشی از صرفهجویی

در زمان تدوین توجيه اقتصادی این طرحب قيمت  FOBخليجنارس
گازو يل سنت به ازای هر ليتر و قيمت داخلی آن  2 00ریا بود .در
اليکه در سا  139با توجه به کاهش قيمت جهانی ن تب قيمت FOB
خليجنارس هر ليتر گازو يل تا  33.1کاهش سنت و قيمت داخلی آن
 3000ریا بود.

کاهش  27.8درصدی
حاشیه سود به میزان
 2711.7ریال

جدول .2آثار ناشی از تغييرات قيمت جهانی گازوئيل بر صرفهجويی سوخت

نوع كامیون بر
حسب تناژ

مصرف سوخت (لیتر)100Km /
فرسوده
باالي 35

نو

ميزان
صرفهجويي

پیمایش
ساالنه

(كیلومتر)

اختالف مصرف سوخت یك دستگاه
در پیمایش یكصد هزار كیلومتر (لیتر)

سود درتاریخ 24اردیبهشت

سود سال 1393

سال 1395
*

(با نرخ ارز  26649ریال)

*

(با نرخ ارز  30353ریال)

بین  10تا  19تن

45

30

15

70000

10500

102,464,670

73,991,852

بین  19تا  26تن

50

38

12

70000

8400

81,971,736

59,193,481

كشنده 26تن به باال

60

35

25

70000

17500

170,774,450

123,319,753

ماخذ :محاسبات تحقيق

ب -ركود در بخش حمل و نقل
 انزایش  11.1در دی ت داد کاميونهای عمومی جادک ای (از
 13به  3 3000دستگاک در سا
 137000دستگاک در سا
)139
 رکود اقتصادی اک بر ب ش توليد (کاهش توليد و ادرات)
و در نتي ه کاهش تقا ا برای جابهجایی بار

کاهش  55درصدی سرانه بار جابه جا
شده توسط هر دستگاه کامیون عمومی
(از  3197تن به  1439تن)

جدول .3تعداد کاميونها و بار جابهجا شده در سطح کشور ()1385-94
شاخص

واحد ارقام

سال
1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385

**

1394

كامیونهای عمومی
جادهای كشور (پالك

هزار دستگاه

137

168

217

253

306

348

378

395

423

353

ایران)
میزان كل كاالی جابهجا
شده در سطح كشور

میلیون تن

438

485

512

516

541

580

611

621

570

508

میزان كاالی جابهجا شده
در سطح كشور (با

میلیون تن

274

301

319

333

351

356

375

381

385

360

بارنامه)

1439 1348 1572 1616 1667 1768 2040 2359 2887 3197
تن
سرانه بار
ماخذ :سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي

ج -فرآیند اجرا

 طراحي فرآيند جديد نوسازي خودروهاي تجاري فرسوده بر مبناي فرآيند پيشين

در سال  1394از  74901دستگاه وسايل نقليه عمومي باري داراي عمر باالي  35سال ،تنها  105دستگاه
کاميون نوسازي شده است (کمتر از )%1
 تفاوتهاي فرآيند جديد نوسازي خودروهاي تجاري فرسوده با فرآيند پيشين

 اضافه شدن شرکت بهينه سازي مصرف سوخت به عنوان يكي از متوليان اجراي اين فرآيند
 اعطاي يارانه سود صرفه جويي سوخت به منظور ايجاد انگيزه نوسازي

د -منافع و معایب مالکان خودروی فرسوده
جدول  .5مزايا و معايب بند «ق» تبصره  2رديف يك قانون بودجه سال  1393از ديد مالکان خودروهای تجاری فرسوده

منافع

 تبدیل خودروی فرسوده به نو (افزایش ارزش دارایی) -افزایش ایمنی خودرو

 کاهش هزینه تعمیرات و نگهداری -کاهش مصرف سوخت و دریافت پاداش صرفهجویی

معايب
 بهای کمتر الشه نسبت به فروش مستقیم تامین بخشی از پیشپرداخت از طرق دیگر بجز درآمدحاصل از اسقاط خودرو
 -افت قیمت خودرو در زمانی کوتاه پس از خرید

 اقساط تسهیالت دریافتی بابت نوسازی خودرو -ارائه وثیقه ملكی برای دریافت تسهیالت نوسازی

 امكان توسعه فعالیتها ناشی از خواب کمتر خودرو و امكانترانزیت خودرو

 -هزینه باالتر بیمه خودروی نو در مقایسه با فرسوده

تحقيقسود تسهیالت
هاییارانه
دریافت
ماخذ :يافته

 بیكاری در فاصله زمانی اسقاط خودروی فرسوده و تحویلخودروی نو
 -استهالك خودروی نو در مقایسه با خودروی فرسوده

د .1 -بهای كمتر الشه كامیون نسبت به فروش مستقیم آن
جدول .6تعداد گواهی اسقاط بر حسب نوع وسيلهنقليه

ردیف

 کاميون متوس  2 :ميليون تومان کاميون سنگين 30 :ميليون تومان کشندک 3 :ميليون تومان•

ميليون تومانی مالکان ناشی از
زیان دود
ت اوت ارزش نروش مستقي خودروی نرسودک و
نروش به مراکز اسقاط

جدول .7ارزش بازاری خودروهای تجاری مشمول بند «ق»

•

نروش برگ اسقاط خودروی نرسودک به
واردکنندگان خودرو یکی از منابع تامين آوردک اوليه
متقا يان

تعداد

نوع خودرو

كاربرگ

تعداد

نوع خودرو

ردیف

كاربرگ

1

وانت باالي  1تن

2

5

كاميون سبك  6تا  10تن

5

2

مينيبوس فرسوده

4

6

كاميون متوسط  10تا  26تن

10

3

اتوبوس فرسوده

12

7

كاميون سنگين باالي  26تن

12

4

كاميونت بين  2تا  6تن

3

8

كشنده

14

سال

ارزش

تولید

(تومان)

ردیف

نام خودرو

1

كاميون

1972

2

كاميون

1975

85,000,000

3

كاميون

1975

90,000,000

13

4

كاميون

120,000,000 1980

14

كشنده

5

كاميون

110,000,000 1973

15

كشنده

6

كاميون

110,000,000 1976

16

كشنده دو كابين

7

كاميون

8

كاميون و تريلر

1976

9
10

ماخذ :پايگاههای اطالعرسانی فروش خودرو.

سال

ارزش

تولید

(تومان)
60,000,000

ردیف

نام خودرو

80,000,000

11

كاميون و تريلر

1975

12

كاميون و تريلر

1984

73,000,000

كاميون و تريلر

1983

30,000,000

1975

60,000,000

1974

44,000,000

600,000,000 1976

120,000,000 1975

17

كمپرس

1972

43,000,000

75,000,000

18

كمپرس

1976

95,000,000

كاميون و تريلر

120,000,000 1985

 19كاميون كمپرسي

1975

90,000,000

كاميون و تريلر

1978

37,000,000

 20كاميون كمپرسي

120,000,000 1980

د .2 -تامین آورده اولیه
جدول .8برآورد مبلغ آورده اوليه متقاضی نوسازی(قيمتها بر حسب ميليون تومان)
پیشپرداخت حاصل از

كسری متقاضی در

صرفهجویی سهماهه

پیشپرداخت
15.7

نوع خودرو

میانگین قیمت*

پیشپرداخت

درآمد برگاسقاط

كامیون  10-19تن

143.7

43.1

25

2.4

كامیون  19-26تن

209.1

62.7

25

2.6

35.1

كامیون  26-40تن

275.2

82.6

30

3.2

49.4

كشنده باالی  40تن

337.5

101.3

35

3.2

63.1

ماخذ :محاسبات تحقيق.

* گروه صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت

 تامين آوردک اوليه ( 30در د ارزش خودرو)
از طریق نروش برگ اسقاط و دریانت پيش پرداخت
سه ماهه سود رنه جویی سوخت

 کسری متقا يان برای نوسازی در بازک 1 .7
تا  3.1ميليون تومانی

چالشها
 نياز به تامين ب شی از آوردک اوليه متقا يان از طریق
پ انداز یا نروش دارایی هایشان
 وجود بازار داللی برگ اسقاط خودرو و اختالف قيمت
دود  2.ميليون تومانی بين مبلغ دریانتی متقا يان از
مراکز اسقاط خودرو و پرداختی واردکنندگان خودرو در بازار
داللی
 عدم امکان ارتقای خودرو در نرآیند نوسازی
(ب نوان مثا تبدیل کاميون  10-19تن به کشندک)

د .3 -تسهیالت نوسازی (نقش برجسته لیزنیک)

نوع خودرو

میانگین

تسهیالت

اقساط با سود مشاركتی

اقساط با ارائه یارانه

سود ماهانه صرفهجویی

قیمت*

( 70درصد ارزش)

( 26درصد)

سود تسهیالت**

سوخت

كامیون  10-19تن

143.7

100.6

3

2.3

0.3

كامیون  19-26تن

209.1

146.4

4.4

3.4

0.24

كامیون  26-40تن

275.2

192.7

5.8

4.5

0.5

كشنده باالی  40تن

337.5

236.3

7.1

5.5

0.5

 پرداخت تسهيالت به ميزان  70در د قيمت خودروی نو بر اساس نرآیند طرا ی شدک
 عدم جیابيت مبلغ ماهانه سود رنه جویی سوخت در ورت پرداخت تسهيالت با سود  2در د
جدول .9شرايط تسهيالت و اقساط متقاضی (ميليون تومان)
توس سرمایه گیار /تامين کنندک
 چنانچه تامين کنندک از طریق ليزین تسهيالت  70در دی ارزش خودرو پرداخت کندب متقا يان با
چالشهای زیر مواجه هستند:
 ارا ه وثيقه ملکی به ارزش م اد خودروی خریداری شدک (در ورت دریانت تسهيالت باالی  0در د) دشواری خرید و نروش خودروهای خریداری شدک از این روش وجود وق ه ( 20روز کاری) بين واریز مبلغ پيش پرداخت و ت ویل خودرو و در نتي ه بيکاری موقت متقا يان -ا انه شدن هزینه بيمه ثالث و بدنه بر اقساط ماهانه خودرو

ماخذ :محاسبات تحقيق.

* گروه صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت

** ميانگين نرخ  9و  15درصد يعني  12درصد به عنوان نرخ سود يارانه تسهيالت در نظر گرفته شده است.

ه -وابستگی وارداتی باال به واردات
 سياستهای ت رنهای با توجه ک نسبت به
 ميزان اشت الزایی
 نناوری توليد

جدول .4ميزان ارزبری خودروهای تجاری

تعرفه  10درصدی برای بدنه و  20درصدی برای شاسی

 وابستگی دود  0تا  0در دی توليد
خودروهای ت اری به قط ات من صله
وارداتی

میانگبن ارزش
نوع خودروی تجاری

(برحسب دالر)

(بر حسب دالر)

كامیون بین  10تا  19تن

22000-16000

15200-11400

ماخذ :مصاحبه خبرگي .كامیون بین  19تا  26تن

33000-26000

23600-17700

70000-50000

48000-36000

كشنده  26تن به باال

 ارز مورد نياز برای توليد هر کاميون با وزن
بين  10تا  19تنب داقل  11 00دالر و
داکثر  1 200دالر

خودروی مشابه خارجی

میزان ارزبری

و -بررسی نمونهای از مدل اجرایی در دست اجرا

 -1انعقاد قرارداد ميان يکی از شرکتهای خودروسازی با بهينه سازی
سوخت به ميزان  1000دستگاه؛
 -2همزمان يافتن شريك خارجی برای واردات قطعات منفصله بههمراه
تامين منابع مالی؛
 -3تامين مالی برای  75درصد ارزش خودرو نرخ سود حدود  19درصد؛
 -4تقبل بخشی از نرخ سود از سوی شرکت خودروسازی

 .4چالشهای پیشروی سرمایه گذاران خارجی در بهرهمندی از مشوقهای ماده 12
در حوزه خودروهای تجاری
استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی به مشارکت در این طرح به دو طریق
 مشارکت با توليدکنندک داخلی



توليد خودروی باری تا پایان سا  20239 :1393دستگاک
ظرنيت اسمی توليد خودروسازان 1 1 20 :دستگاک

عدم تقویت بنیه تولید داخلی و افزایش وابستگی
وارداتی در ورت م دودیت است ادک از توان سرمایهگیار
خارجی به واردات قط ات من صله که با روح قانون مبنی بر اولویت
است ادک از توليد داخلی در تناقض است.
 مشارکت در تامين مالی به ورت تاسي ليزین مشترک و مستقل
مهمترین چالش سرمایه گیاران خارجی
 نوسانات نرخ ارز
 عدم است ادک از ظرنيتهای بيمه برای
پوشش ریسک ت يير نرخ ارز

 -ظرفيت و برنامه توليد محصوالت باري

ظرفیتاسمی برنامه تولید محصوالت
تولید

باری (دستگاه)

(دستگاه)

1395 1394 1393

ایران خودرو دیزل

25000

9000 6000 3600

بهمن دیزل

14200

8750 6900 5020

سایپا دیزل

15000

12850 4620 3816

ارس خودرو

60000

16500 12500 8000

كاریزان

12500

7500 5000 3500

زامیاد

3120

250

2000 1150

5000

550

1500

ماموت

2000

3000 2400 2200

آكیا دویچ

2000

500

700

سایر

3000

1500 1000 1000

جمع كل

-

63300 41020 28436

نام شركت

خودروسازان
دیزلی آذربایجان

950

500

ماخذ :دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت.

 .5راهکارهای پیشنهادی

 .1توسعه حمل و نقل باری



استفاده از ظرفيت موافقتنامه ترانزيتي يا گمرکي و حملونقل بينالمللي وفق ماده ( )4قانون «حملونقل و عبور
کاالهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسالمي ايران» با هدف افزايش تقاضاي حملونقل ناوگان داخلي؛
اولويت ناوگان نوسازي شده در حمل بار نهادها و سازمانهاي دولتي؛

 .2بهره برداری از ظرفيت سرمايه گذار خارجی


اصالح آييننامه شماره ( )70شوراي عالي بيمه مصوب سال  1391مرتبط با «شرايط عمومي بيمهنامه نوسانات نرخ ارز
واحدهاي توليدي-صادراتي» بهنحوي که سرمايهگذاري خارجي را نيز شامل شود.

 .5راهکارهای پیشنهادی (ادامه)
 .3تحريك تقاضای نوسازی








اصالح ماده ( )6پيشنويس قرارداد نوسازي ميان شرکت بهينهسازي مصرف سوخت و
سرمايهگذاري عامل سرمايهگذاري بهنحويکه امكان پرداخت تسهيالت بيش از سقف  70درصد
ارزش خودرو ميسر گردد تا تأمين آورده اوليه با فروش برگ اسقاط و پيشپرداخت سود
صرفهجويي سوخت سهماهه محقق شود.
اصالح نرخ تعرفه قطعات منفصله در راستاي افزايش سهم توليد داخلي در ساخت خودروهاي
تجاري بهويژه در بخشهاي کاربر همچون بدنه و اطاقسازي با هدف کاهش قيمت محصول
نهايي و افزايش تقاضا؛
طراحي و پيادهسازي بسترهاي الزم براي بهرهمندي از ظرفيتهاي فرابورس در برقراري ارتباط
مستقيم ميان متقاضي (مالک خودرو) و واردکننده خودروسواري در خريدوفروش برگ اسقاط؛
امكانسنجي راهاندازي صندوق حمايت از نوسازي ناوگان باري با هدف تسهيل فرايندهاي
ضمانتي درخصوص بازپرداخت تسهيالت نوسازي؛
ارايه مشوقهاي ملموس همچون بيمه و عوارض کمتر براي خودروهاي با سن پايينتر.

با سپاس از توجه شما

چالش تامين مالی در صنعت ليزينگ

• ابراهيم ابراهيمی
• مدير عامل شركت واسپاري ارزش آفرين گلرنگ

ساختار دارایی و مالی در صنعت

لیزینگ های بانكی

ترکیب دارایی های صنعت:
وجه نقد و سرمایه گیاری کوتاک
مدت

ميليارد ریا

ترکي

لیزینگ های غیر
بانكی

مجموع صنعت

ترکي

ترکي

ميليارد ریا

ميليارد ریا

1,785

4%

1,132

3%

2,917

ساب های دریانتنی(تسهيالت) 30,656

75%

28,266

84%

79% 58,923

موجودی کاال و پيش پرداختها

1,669

4%

748

2%

2,418

3%

سایر دارایی ها

6,773

17%

3,423

10%

14% 10,196

100% 40,884

33,570

100% 74,454 100%

مجموع دارایی ها

4%

ساختار دارایی و مالی در صنعت

لیزینگ های بانكی

ساب های پرداختی ت اری وسایر 5,287

13%

لیزینگ های غیر
بانكی

7,224

22%

مجموع صنعت

17% 12,511

جاری سهامداران و سود سهام
پرداختنی

2,268

6%

1,569

5%

3,837

تسهيالت مالی

20,729

51%

11,185

33%

43% 31,914

اوراق بدهی( کوکب مشارکت)

-

0%

2,830

8%

2,830

4%

مجموع بدهی ها

28,283

69%

22,809

68%

69% 51,092

م موع قوق ا بان سهام

12,601

31%

10,761

32%

31% 23,362

100% 40,884

33,570

100% 74,454 100%

مجموع منابع

5%

ساختار دارایی و مالی در صنعت
لیزینگ های بانكی

ترکیب دارایی های صنعت:
وجه نقد و سرمایه گیاری کوتاک مدت
ساب های دریانتنی(تسهيالت)
موجودی کاال و پيش پرداختها
سایر دارایی ها
مجموع دارایی ها

ميليارد ریا

1,785
30,656
1,669
6,773
40,884

ترکي

4%
75%
4%
17%
100%

55%
5,287

لیزینگ های غیر بانكی
ميليارد ریا

1,132
28,266
748
3,423
33,570

ترکي

مجموع صنعت
ميليارد ریا

ترکي

3%
84%
2%
10%
100%

4%
2,917
79% 58,923
3%
2,418
14% 10,196
100% 74,454

22%
5%
33%

12,511
3,837
31,914

17%
5%
43%

2,830

4%

45%
7,224

ساب های پرداختی ت اری وسایر
جاری سهامداران و سود سهام پرداختنی
تسهيالت مالی

2,268
20,729

13%
6%
51%

1,569
11,185

اوراق بدهی( کوکب مشارکت)

-

0%

2,830

8%

مجموع بدهی ها
مجموع حقوق صاحبان سهام
مجموع منابع

28,283
12,601
40,884

69%
31%
100%

22,809
10,761
33,570

68%
32%
100%

69% 51,092
31% 23,362
100% 74,454

تركیب ترازنامه صنعت
نقد و سرمایه گیاریها

917ب2

%

ساب های دریانتنی 3 0ب1

% 2

بدهی های ت اری
تسهيالت

و موجودی آمادک
ليزین

مادک : 2

%

سایر دارایی ها

19ب10

%1

3ب %22 1
91ب% 3 31

اوراق بدهی

 30ب2

%

م موع بدهی ها

092ب1

% 9

قوق ا بان سرمایه 3 2ب%31 23
مجموع دارایی ها

%100 74،454

مجموع

%100 74،454

تركیب ترازنامه صنعت
نقد و سرمایه گیاریها

917ب2

%

ساب های دریانتنی 3 0ب1

% 2

بدهی های ت اری

3ب %22 1
91ب% 3 31

اوراق بدهی91ب31
3 2ب23

%

تسهيالت

و موجودی آمادک
ليزین

مادک : 2

%

سایر دارایی ها

19ب10

%1

=  30ب2
1.36

م موع بدهی ها
ماده  :44حداکثر  2برابر

092ب1

% 9

قوق ا بان سرمایه 3 2ب%31 23
مجموع دارایی ها

%100 74،454

مجموع

%100 74،454

دود  10ب  1ميليارد ریا ظرنيت باقيماندک

چرا از ظرفيت باقيمانده براي اخذ تسهيالت استفاده نشده است؟

• عدم تمایل بانک ها به اعطای تسهیالت به شرکت های لیزینگ
• تضامین

حدود  %80حساب های دریافتنی جاری است و با فرض اینكه
تنها دارایی قابل وثیقه لیزینگ ها ،حسابهای دریافتنی باشد و با
فرض تضمین  %150حساب های دریافتنی ،حداکثر تسهیالتی که
می شود از طریق خرید دین اخذ نمود 32.715 ،میلیارد ریال است
که حجم تسهیالت دریافتی نیز در همین محدوده است.

• عدم انطباق زمانی

حداکثر زمان تسهیالت اخذ شده  1سال است.
میانگین تسهیالت اعطایی لیزینگ 24 ،ماه است.

• چالش بازدهی مورد انتظار لیزینگ و نرخ تامین مالی

چالش بازدهی مورد انتظار ليزينگ و نرخ تامين مالی
عملكرد مالی صنعت

لیزینگهای لیزینگ های
غیربانكی
بانكی

صنعت

سود عملياتی

2,166

2,317

4,484

سود خالص

1,945

2,138

4,083

سود عملياتی(خالص از ماليات) به تسهيالت
بازدک دارا ی ها()ROA
بازدک قوق ا بان سهام()ROE

5.9%
4.8%
15%

6.5%
6.4%
20%

6%
6%
17%

نرخ تامین مالی

23.2%

25.3%

24%

29%

32%

30%

نرخ بازدک مورد انتظار عمليات ليزین

نرخ بازده مورد انتظار= %30

 = %21حداکثر نرخ تسهیالت

%4.5
کدام ب ش
می تواند
این در د
ت ي را
بدهد؟

تسهيالت یکساله

%8

تسهيالت دو ساله

%11

تسهيالت سه ساله

بخش هاي فعاليت ليزينگ
Others
6%

New Business Volume By Sector

Real Estate
1%
Equipment
27%

Automotive
66%

The World Leasing Yearbook 2018
(Iran leasing industry- By: Ali Rahmani & Mohhammad Hadi Moghei )

آيا امکان دستيابی به اين ميزان تخفيف وجود دارد؟

کاهش نرخ بازدهی مورد انتظار

حاشیه سود

نرخ تامین مالی

تامين مالی از طريق اوراق بدهی
ردی
1
2

3
4
5

6

ناشر

رایان سایپا
سررسید شده
لیزینگ ایران و شرق
سررسید شده
لیزینگ جامع سینا
سررسید شده
لیزینگ رایان سایپا
سررسید شده

سا
نوع اوراق
انتشار

مشارکت در نروش  7ب22
مشارکت 1387
دستگاک پراید

3 18 400

مشارکت  1389خرید و واگیاری ت هيزات

4 20

اجارک

1391

اجارک

7
8

لیزینگ رایان سایپا

 2بابت م ازک

80

4 20 100

1392

سه دستگاک آپارتمان

4 20 228

1392

آپارتمان

2.5 20 400

واسپاری سپهر صادرات
سررسید شده
مشارکت 1393
لیزینگ رایان سایپا
اجارک

لیزینگ امید

طرح مو وع اوراق /دارایی
مبنای انتشار

مبلغ نرخ
مدت
(ميليارد (در د
(سا )
)
ریا )

5 22 800

خرید و ليزین خودرو
خرید و واگیاری دارایی های
مشارکت 1395
18 1,000
مو وع ليزین
اعطای تسهيالت
مشارکت 1395
18 1,000
4,008

4
4

تامين مالی از بازار سرمايه -اوراق بدهی
انواع
ابزارها

 اوراق مشارکت
 اوراق اجارک
%18
 اوراق مراب ه
%82

•
•

شرايط

•

عمومی
•

 اوراق من ت
 اوراق خرید دین
 اوراق رهنی

حداقل  2سال از فعالیت شرکت گذشته باشد.
جریان نقدی حاصل از عملیات آن در دورة مالی
یكسال گذشته مثبت باشد
حداکثر نسبت مجموع بدهیها به داراییهای
آن  95درصد باشد.
گزارش حسابرس ،عدم اظهار نظر یا مردود
نباشد.

تامين مالی از بازار سرمايه -اوراق مشاركت و صکوک اجاره
•

•
اوراق
•
مشارکت
•
•

حداکثر مبلغ مجاز انتشار اوراق مشارکت به میزانی است
که بدهیهای ناشر بعالوه مبلغ اوراق مشارکت حداکثر
سه برابر جمع حقوق صاحبان سهام شرکت باشد.
ناشر هم باید آورده داشته باشد.
ضامن معموال ضمانت های سنگینی را طلب می کند.
هزینه های ارکان انتشار :جزء هزینه های طرح؟؟؟؟
محاسبه سود قطعی طرح و پرداخت مابه تفاوت با سود
علی الحساب

• برداشت ناشر طی دوره اوراق از طرح
اوراق
اجاره

• نياز به دارایی مبنا جهت انتشار اوراق (ملکب ت هيزات و)..
• مانت با توجه به اینکه دارایی مبنای انتشار وجود داردب آسان تر
است.

تامین مالی از بازار سرمایه -اوراق خرید دین
و و مطالبات و واریز وجوک

پرداخت سود و ا ل

نهاد
واسط

سرمایه
گذاران
سرمایه گیاری

پرداخت بابت
مطالبات خریداری شدک

شرکت
لیزینگ

واگیاری مطالبات

 وجوک ا ل از سرمایهگیاری مطالبات دریانتشدک و پرداختنشدک به دارندگان اوراقب
مت لق به دارندگان اوراق میباشد.
 است ادک از وجوک مزبور برای پرداخت کارمزد ارکان انتشار اوراق امکانپییر است.

تامین مالی از بازار سرمایه -اوراق خرید دین
• از تاریخ ایجاد مطالبات ،حداقل  10درصد مدت قرارداد
چه
سپری شده
مطالباتی • اقساط سررسیدشده ،وصول شده یا از سررسید آن
بیش از  2ماه نگذشته باشد.
چه مبلغی  0در د خالص مطالبات

مبلغ تامین مالی

چه مدتی • داقل عمر اوراقب یکسا است.

 100ميليارد ریا

تامین مالی از بازار سرمایه -اوراق رهنی

• شرایط مطابق با همان اوراق خرید دین است.
• تفاوت اساسی در نوع مطالبات مبنای انتشار اوراق
است:
مطالبات دارای وثیقه رهنی

تامین مالی از بازار سرمایه -چالش ها

• زمان(از تصمیم تا دریافت وجوه)

 تهیه گزارش توجیهی
 حسابرسی گزارش توجیهی
 مذاکره با ارکان و اخذ موافقت
 اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس
 انعقاد قراردادها
 اخذ مجوز انتشار از سازمان بورس

• ارکان مختلف برای انتشار اوراق

 ضامن
 بازارگردان و متعهد پذیره نویس

• نرخ تامین مالی

 2چالش اصلی
ریسک نرخ بهره

انطباق زمانی جریان های نقد

روش مناسب تامین مالی

منبع تامین
تامین مالی
کوتاه مدت

تامین مالی
میان مدت
تامین مالی
بلند مدت

تامين کنندگان کاال

بازار پو  -تسهيالت
بانکی
بازار سرمایه-
اوراق خرید دین یا
اوراق رهنی

نرخ معمول تامین
مالی
یف ت ي در ازای تسهيالت ليزین
تاخير در پرداخت
داکثر ماهه
( داقل سه ماک)
تسهيالت داکثر 1
%22 -%1
ماهه
تسهيالت بلندمدت
 %17نرخ اوراق
 %هزینه های ارکان (بيشتر از  1ماک) و
تا سق دورک عمر
موثر=  22تا %23
اوراق
محل مصرف

ترازنامه خوب
نقد و سرمایه گیاریها

ساب های دریانتنی و
موجودی آمادک ليزین

بدهی های ت اری

10

تسهيالت

30

اوراق بدهی
م موع بدهی ها

سایر دارایی ها

10
قوق ا بان سرمایه

مجموع دارایی ها

85

100

مجموع

15
100

بدهی های ت اری

10

تسهيالت
اوراق بدهی

30

م موع بدهی ها

85

قوق ا بان سرمایه
مجموع

15
100

نرخ
%1

WACC
%1.

%22
%23

% .
%10.3
%18.4

%27

%4.1
%22.5

با اشيه سود عملياتی
خالص در دی

ميانگين نرخ
تامين مالی از
طریق بدهی =
%21.75

ترازنامه خوب
نقد و سرمایه گیاریها

ساب های دریانتنی
و موجودی
سایر دارایی ها

90.

10

10

بدهی های ت اری

10

10

تسهيالت

30

30

اوراق بدهی
م موع بدهيها
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از توجه شما سپاسگزارم

بررسی عوامل تاثير گذار
بر پذيرش ليزينگ الکترونيک

• بهنام شالچی مدير عامل شركت ليزينگ جامع سينا

مقدمه
پیشرفتهای تکنولوژی به صورت بنیادی جهان را دگرگون ساخته است ،و روش و طریقه ای را كه افراد

در امور تجاری و شخصی رفتار می كنند تغییر داده است ( .)Bandura,2002تکنولوژی لیزینگ
الکترونیک به فعالیت های لیزینگی ومالی اشاره دارد كه با استفاده از تکنولوژی مجازی و الکترونیکی
انجام می شود .این طیف ثبت نام ،سفارش ،اعتبارسنجی ،پرداخت اقساط ،خدمات به مشتریان ،تسویه

حساب و...را شامل می شود.

ليزينگ الکترونيك استفاده از فناوریهای پيشرفته نرمافزاری و سختافزاری

مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطالعات مالی به صورت
الکترونيکی است و نيازی به حضور فيزيکی مشتری در ليزينگ نيست.

Technology Acceptance Model

مفید
بودن

پذیرش
تکنولوژی

سهولت

استفاده

ليزينگ الکترونيک

McFarland Model
تاثير مركز كنترل
بر پذيرش

تاثير خودكارامدي

تاثيرسهولت استفاده
از تکتولوژي

آموزش مقدماتی

مزاياي ليزينگ الکترونيک

مزاياي لیزينگ الكترونیك

معايب لیزينگ الكترونیك

الكترونیك مقايسه
لیزينگ سنتي و
بازار محدود ( ا ز نظر مکانی )
ليزينگ سنتی

ليزينگ الکترونيکی

بازار نامحدود ( از نظر مکانی )

ارایه خدمات محدود

ارایه خدمات نامحدود

ارایه خدمات به یک شکل خاص

ارایه خدمات بر اساس نیاز و سفارش مشتری

متکی بر مکان یا دفاتر فیزیکی

متکی بر تجهیزات و فناوری های نوین

كاركرد در ساعت اداری

كاركرد بدون محدودیت زمانی

ساختار مبتنی بر كاغذ و نیروی انسانی

ساختار مبتنی بر رایانه كه باعث كاهش مصرف
كاغذ و كاهش نیروی انسانی می شود .

• اصل بر متمایز سازی

نکات مهم

• اصل بر ایجاد یکپارچگی

• تغییر نگرش مفهوم راهبرد و برنامه ریزی راهبردی

خارج از شعار

رویکرد برنامه ریزان

ناهماهنگی بین سرمایه
گذاریهای فناوری اطالعات

استراتژی فناوری اطالعات

با تشكر و سپاس فراوان

