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سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران



نليزينگ و رفاه اجتماعی  محور توسعه مسک

علی زارعی، مدیر عامل لیزینگ پارسیان•

سید مصطفی طباطبایی، مدیر مالی لیزینگ پارسیان•

:عنوان مقاله



هدف تحقيق

ليزينگ تعيين تاثير اركان صنعت

در تامين مسكن



داليل اهميت  مسکن

امسکن به عنوان کاالی اساسی يا يکی از مخارج اصلی خانواره•

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•

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



نقش ليزينگ در توسعه مسکن

افزايش قدرت خانوارها جهت تامين مسکن مورد نياز•

مسکنبه حوزه بخشیرونق •

انبوه سازانبرایاز جهت بازگشت پول اطمينانايجاد•

مسکنو وابسته حوزه تبعیصنايعبه کمك•

شهرسازیو مسکنحوزه سياستهایاجرایدر کمك•

تعادل بين عرضه و تقاضای مسکن•



(ميليارد دالر)حجم عمليات ليزينگ در جهان 

20142013201220112010Year
Criteria

No.

327.8333.6314.0302.7233.0Europe1

368.4335.1336.5292.5213.3North America2

195.0177.3180.2153.4105.6Asia3

10.718.013.227.525.4South America4

35.612.516.112.010.8Australia/ New Zealand5

6.87.58.28.66.4Africa6

944.3868.0796.7796.7594.5Annual Totals



2013رتبه بندي كشورهاي جهان در صنعت ليزينگ در سال 

% Market
Penetration

% Growth
2012–2013

Annual Volume
(US$bn)2013

CountryRanking

22.06.00336.95United State America1

3.431.06114.85China (People’s Republic)2

28.616.4578.16United Kingdom3

16.48.3668.19Germany4

8.9-16.9655.85Japan5

40.00.0335.27Australia6

13.13.9331.86France7

31.02.6330.89Canada8

22.77.0718.94Sweden9

11.711.3517.78Italy10

6.245.001.69Iran32



حجم عمليات ليزينگ نسبت به توليد ناخالص ملی

2012 
Ratio

CountryRank
2013 
Ratio

CountryRank
2014 
Ratio

CountryRank

6.32Estonia15.91Estonia14.81Estonia1

3.98Cyprus23.82Sweden23.30Sweden2

3.30Latvia33.36Latvia32.84UK3

0.26Iran450.24Iran470.42Iran41



ن ميزان متوسط رشد جهانی قيمت مسک



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



به سال قبل2017درصد تغييرات جهانی قيمت مسکن به درآمد خانوارها در سال 



متوسط قيمت هر مترمربع زمين
1396لغايت 1390از سال 

سال
شهر

919293949596

قیمتمتوسط 
كشوركلدر 

109201388416506168141915320259

قیمتمتوسط 
در تهران

296493954641760414174372345563

.باشدميريالها بر حسب هزار قيمت



مدل مفهمومی ارتباط بين اركان ليزينگ

درآمد مستاجر نقدینگی

قيمت

مدت تسهيالت

ت تسهيالکارمزدنرخ 

مستاجرموجر

االجارهمال 

کتملیقرارداد اجاره به شرط 

اهليتریسک اعتباری

مبلغ تسهيالت 

ارزش ذاتی 

مبلغ اقساط 



مراحل انجام پژوهش

بررسی 
ادبیات 
موضوع

تدوین فرضیه 
های پژوهش و 
ارائه مدل مفهومی

ار تدوین ابز
اندازه گیری

مشاهده تجزیه و تحلیل
اطالعات و آزمون 
فرضیه های آماری

جمع بندی و 
نتیجه گیری



نتيجه گيري

اجارهمورد دارايیقيمتمستاجر بر درآمد ( 1
تسهيالتمدت مستاجر بر درآمد ( 2
مسکنتسهيالتکارمزدنرخ مستاجر بر درآمد ( 3

مسکنتسهيالتمبلغ اقساط مستاجر بر درآمد ( 4
مسکنتسهيالتمستاجر بر مبلغ درآمد ( 5
ليزينگشرکتنقدينگیميزانبر تسهيالتمدت ( 6

ليزينگشرکتنقدينگیميزانبر کارمزدنرخ ( 7

ليزينگشرکتنقدينگیميزانبر اقساط مبلغ ( 8

ليزينگشرکتنقدينگیميزانبر تسهيالتمبلغ ( 9

ليزينگشرکتنقدينگیبر مورد اجاره دارايیقيمت(  10

درصد تائيد گرديد95فرضيه هاي تحقيق در خصوص ليزينگ مسكن به شرح جدول ذيل با احتمال 



نه هاپيشنهاد به قانون گذاران و مسولين اجرايی و رسا

ظورمنبهقيمتارزانمنابعتامينجهتصالحذينهادهايحمايت•
بلندوينپاينرخبااعتباريتسهيالتارائهوماليهزينه هايكاهش

مسكنموضوعدرمدت

انمشتريبرخورداريجهتگذاريقانونذيصالحنهادهايحمايت•
افزودهارزشمالياتازليزينگ

رطشبهاجارهقراردادهايازابهامرفعوقوانيندرشفافيتايجاد•
محاكمدرمستاجروموجرمنافعازحمايتجهتدرتمليك

ايهاجارفرهنگتروجوليزينگصنعتمفهومبامردمنمودنآشنا•
فوذنضريبكهعموميهايرسانهطريقاز(تمليكشرطبهاجاره)

.دارندبااليي



پيشنهاد به شركت هاي ليزينگ

كريسکاهشياوجلوگيریجهتمشتريانمناسباعتبارسنجی•
.شرکتنقدينگیجريانتسهيلواعتباری

رداختاللازجلوگيریجهتاقساطوصولپيگيریبهويژهتوجه•
.منابعکمبودونقدينگیجريان

جهتمشتريانبهليزينگازپسوحينمناسبخدماتارايه•
مشتريانبهبخشیاعتماد



با سپاس فراوان 
از توجه همه عزيزان 



چالش هاي صنعت ليزينگ و ارائه راهکار

:عنوان مقاله

اميد روحاني، مدير عامل شركت واسپاري آتيه صبا•

مصطفي معمارزاده، كارشناس طرح و برنامهسيد •



با مردمموسسات ليزينگ حلقه ي مهم ارتباطي صنعت با صنعت و صنعت

مسئلهو بيانمقدمه

دومين شيوه تامين مالي و تخصيص مالي در بخش هاي اقصادي

زارتوسعه اقتصادي و تنظيم با

افزايش قدرت خريد مردم

ميليون خودرويي 4بازار 

ا شناسايي مشكالت و چالش ه



چالشهایصنعتلیزینگکدامند؟و(1
راهکارهایمناسببرایپاسخبهاینچالشهاکدامند؟(2

سوال هاي پژوهش



پيشينه پژوهش

 رشد قابل مالحظه بازارهاي ليزينگ

 عدم توجه به صنعت ليزينگ

 شركت هايبرنظارتوفعاليتتاسيس،نحوهبهمربوطدستورالعمل
1386سالدرليزينگ

 ليزينگشركت هايفعاليتقلمرودرمحدودكننده اقدامات

 ليزينگقراردادهايبرايسودنرختعيين

 ماليتامينبهمربوطمشكالت



پيشينه پژوهش
(:1395)رهنمایرودپشتیوهمکاران

لییکیازعللاصلیعدمموفقیتومشکالتعمدهدرصنعتلیزینگچگونگیتاامینماا
استوبهعنوانراهکاربرایبرونرفتازاینمشکلبهاوراقبهادارساازیداراییهاادرایان
.صنعتاشارهکردهوازآنبهعنوانیکیازراههایتامینمالیموثریادکردند

(:1393)رادپور و وکيلی نيا 

ل به منظور بررسی یکی از مشکالت تامين مالی شررکت های ليزینر ب بره بررسری نراینرد تبردی
قراردادهای واسپاری به اوراق بهادار پرداخته و بيان نمودنرد کره دارایی هرای نقدشروندک شررکت های 
ليزین  را می توان به وجه نقد تبدیل کرد و سرمایه الزم بررای توسر ه عمليرات ليزینر  را نرراه  
.ساخت

(: 2017)شوآگر و همکاران 

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



استکاربردیوبنیادینپژوهشیتحقیق،دستاوردهایبراساسوکیفیپژوهشاینرویکرد

روش تحقيق

ارپژوهشکیفیدادههایکهاستشدهاستفادهنیمهساختاریافتهمصاحبهازپژوهشایندر
استدادهتشکیل

اهمیتتحقیقاتدرخصوصچالشهایصنعتلیزینگ
کمبودمطالعاتدراینزمینه

دالیل استفاده از روش كیفی تحلیل تم 



 سابقه ن اليت در  ن ت ليزین  )به سا ( سمت ت صيالت سن ردی 
  1 مدیر عامل ليسان     1
  1 م اونت مالی ليسان  7  2
 10 ر ي  بازاریابی و نروش کارشناسی ارشد  3 3
   مدیریت مالی کارشناسی ارشد 39  
  1 م اونت بازاریابی و نروش کارشناسی ارشد     

 

مشخصات و ويژگي هاي افراد مصاحبه شونده

1. عمدهترینچالشهایپیشرویصنعتلیزینگکدامند؟
2. پیشنهادشمابرایبهبودوضعیتموجودچیست؟

سوال هاي اصلی 

روایی و پایایی

روش تحقيق

روشهایبازنگریتوسطمصاحبهشوندگان



 ت  نرعی کد ت  نرعی ت  ا لی کد ت  ا لی

 نرخ سود تسهيالت 100
 هزینه باالی تامين مالی 103
 عدم رقابت و تنوع در نرخها  10

200 
عدم همکاری مناس  توليدکنندگان در 

 سياستهای نروش
 عدم ارا ه ت  ي  202
 نروش اعتباری بدون عامليت ليزین  203

 نظارت و عملکرد   ي  بانک مرکزی 300
 اعما  م دودیت بر شرکتهای ليزین  301
 عدم  مایت از شرکتهای ليزین  302
 وجود شرکتهای ليزین  بدون م وز  30

 م ي  قانونی شرکتهای ليزین  00 
 قوانين و مقررات  اک  بر شرکتهای ليزین  01 
 قوانين سازمان امور مالياتی  0 

 عدم آگاهی درست از ن اليتهای ليزین  00 
 عدم آگاهی عموم جام ه از ن اليتهای ليزین  02 
 عدم آگاهی مس والن اجرایی از ن اليتهای ليزین  03 
 عدم آگاهی نهادهای قانونی از ن اليتهای ليزین   0 

 

تم هاي اصلي و فرعي چالش هاي صنعت ليزينگ

يافته هاي پژوهش



1) به منظور انزایش آگاهی از خدمات ارا ه شدک توس  ليزین  و ه  چنرين برخری از مسر والن و 
در دست اندرکاران  نایع در ارتباط با  ن ت ليزین  پيشرنهاد می گرردد کره تبلي رات هدنمنرد

رسانه های جم ی مطرح گردد و تا آن جا که امکان دارد از دامن زدن به  ساسريت های مربروط 
.به ليزین  خودداری نمایند

2) از جمله روش های همکاری شرکت های ليزین  برا نروشرندگان عامليرت اسرت کره یکری از 
عامليت به دو  ورت ان ام می گيرردب. روش های به کارگيری ليزین  در توزیع منابع مالی است

شررکت های ليزینر  می تواننرد . یکی به  ورت عامليت کاال و دیگری عامليت در منابع مرالی
عالوک بر عامليت منابع بانک ها عامليت  ندوق های سپردکب  ندوق های بورسریب  رندوق های 
دوجانبه و  ندوق های با سود ثابت و منابع بيمه ها و  ندوق های بازنشستگی را نيز برر عهردک 
.بگيرند

3) طبقه بندی  ن اليت های اقتصادی شرکت های ليزین  به عنوان شرکت های خرید و نروشب طی
.نشست های سه جانبه بانک مرکزیب سازمان امور مالياتی و ان من ملی ليزین 

يافته هاي پژوهش
ارائه راهکار



تشکيل م اونت توس ه بازارب نهادسرازی و ابزارهرای پرولی در بانرک مرکرزی قررار دادن الگرویی (  
.ه  چون کشور مالزی

.آزادسازی نرخ سود به منظور ای اد نضای رقابتی(  
.نزدیک کردن نرخ مبادله ای به مشارکتی( 7

.انزایش سرمایه شرکت های ليزین  از طریق پيوستن به بورس(  
تالش ان من ملی ليزین  به منظور ای اد و اجرای قوانين  مایت کنندک از شرکت های ليزینر  از( 9

.طریق ای اد نشار بر بانک مرکزی
اگرر . از جمله راک کارهای پيشرنت  ن ت ليزین  در ایران گسترش ليزین  بررون مررزی اسرت( 10

قوانين مربوط به آن را نداشته باشي ب کشورهای دیگرر تمرایلی بره سررمایه گیاری خرارجی ن واهنرد 
. داشت

.نظارت بانک مرکزی بر شرکت های ليزین  بدون م وز( 11

يافته هاي پژوهش
ارائه راهکار



با سپاس فراوان از توجه شما

شركت واسپاري آتيه صبا



اقتصاديمالی فعاليت هاينقش شركتهاي  ليزينگ در تامين 

اقتصادی بانک مركزیقربانی معاون پیمان •

:عنوان مقاله



oدمه مق 

o  ررسي مالي  ب 
عت  اج  گ  صن  ن  ر ي  ادرلي  ي  دي 

o  اي اي  ت  مر  عالي   هاي  ف 
رکت  گ  ش  ن  ر ي  لي 

o  اوردهاي ارمورددسي  ظ  ت  ت  ار  اي  عالي  هاي  ف 
رکت  گ  ش  ن  ر ي  راي  لي  صادب  ت  اق 

oه ق  ت  ساب  عالي  هاي  ف 
رکت  گ  ش  ن  ر ي  ران  درلي  اب 

o  ررات ي  مق 
ارت  ظ  رحاکمن  ت  ب  عالي  هاي  ف 

رکت  گ  ش  ن  ر ي  لي 

o  ت عي 
هاي  مالي  وض 

رکت  گ  ش  ن  ر ي  ران  درلي  اب 

o  ن خ ري  ت  ا  عي 
ص هاي  وض 

اخ  ش  س 
خ  ي  ب 

ق  ن 
صادحق  ت  اق 

o  دي
ي  مع ي 

ج 

فهرست مطالب



دمه مق 

اط ي  اراري  سي  گب  دي  ر  هاي  ب 
رکت  گ  ش  ن  ر ي  الي  ش  ي 

خ  عي  ب 
صادواف  ت  گ اهواق  اي  است  ح  هامي 

ن  درا ب  امي   هاي  مالي  ي 
ت  عالي  مولدف 

الا ودن  ي  ت  ب  ري  ت  ض  ن  اصاي  امي  هاي  مالي  ي 
رکت  گ  ش  ن  ر ي  رلي  هاي  ب 

ت  عالي  صادي  ف 
ت  اق 

سري  
 هاي  ب 

ت  عالي  هاي  ف 
رکت  گ  ش  ن  ر ي  هلي  ه هاي  ي 

لف  حور  ي 
صادي  مخ 

ت  ودروهاي  )اق 
،کار،ح  ي 

ت  ات  کس  ر  هي  ج 
کي  ب 

ش  ر  گ اهي  وب 
ش  ماب  م وا ر  ت  ،ي  ي 

ات  ن  ا لات  ارسي  ي  ات  وماس  ر  هي  ج 
،ب  گاري 

ماي  ت  ي 

ن  ا لات   ي  ات  وماس  ج 
اب  ،کارح  دي  ولي  ن  ب  ي  ات  وا لات  ماس  ر  هي  ج 

ي  ب 
رو(معدت  ت  اب  ب  رمي  گب  جري 

هاي  ب 
ت  عالي  صادي  ف 

ت  اق 

گ  و  ن  ر ي  هاي  لي 
رکت  هاي  ش 

ت  عالي  ش  ف  اب  ي  ي  اي گ مرگر  ل گ ري  ي  سهي 
ش  ب 

ق  اطي  ب  ي 
ي  و احي 

ارت  ظ  ررات  ن  لاغ  مق  ن  و اي  دوي  ا ي  ي 



بررسی اجمالی صنعت ليزينگ در دنيا

ه ي  هري  طق  مت 
ه  م سالاي  ج 

ح

ارد دلار) لي  (مي 
د درصد رس 

(2015-2014)
ي  
هات  ار خ  ار  م ي  ج 

ح
درصد 

(2014)
ي  
هات  ار خ  ار  م ي  ج 

ح
درصد 

(2015)
ر ي  ي 

ع  ارب  ار  هم ي 
در س

(2014-2015)

مالي  1
گاي  س  مري 

407.810.73940.61.5ا 

ا2 -34.732.12.6-322.81.5اروي 

ا3 22314.420.622.21.5ا سي 

ا4 رالي  د/اسي  لي  ي  ور  ن  -3.83.10.7-31.212.4ي 

ي  5 وت 
ن  گاي  ح  مري 

13.828.91.11.40.2ا 

ا6 ق  ف رب  0.70.70-6.70.7ا 

مع
1005.3ج 

ا در سال  ي  گ  در دي  ن  ر ي  عت  لي  ت  صن  عي 
لادي  2015وض  مي 

72.7

 ا در سال ي  گ  در دي  ن  ر ي  ات  لي  ه عملي  م سالاي  ج 
ح
موغ  ج 

م
وده است  1005.3معادل 2015 ارد دلار ب  لي  .مي 

 ًموعا ج 
م
ا  مالي  و اروي 

گاي  س  مري 
اطق  ا  د72.7مي  ار داري  ي  ي 

گ  را در اح  ن  ر ي  ي  لي 
هات  ار خ  ار  م ي  ج 

ح
.درصد ار  

  گ ن  ر ي  ي  لي 
هات  ار خ  ار  ا در ي  هم ا سي 

ه است  1.5س ي  د داس  .درصد رس 

ع ن  /http://www.whiteclarkegroup.com: مي 



مزایای فعالیت شركت های لیزینگ

ان تررونتيجهدرواضافیتضامينووثيقهبهنيازبدونميان مدتمالیتامين
تسهيالتدريافتدربيشترسرعتوشدن

مشتریآوردهازپايين تریسطحبهنياز

ی در عمليات ليزينگ بر خالف وام های بانک: عدم ايجاد محدوديت در دسترسی به اعتبار اشخاص
.نمی باشدگزارش های اعتباری اشخاص ثبت نشده و لذا مانعی برای دريافت اعتبارات بيشتر بانکی

مزايای تامين مالی

از طريق شرکتهای

ليزينگ



دستاوردهای مورد انتظار از فعالیت شركتهای لیزینگ برای اقتصاد

بانکیسيستممنابعبرفشارکاهش

سفته بازیفعاليت هایسمت بهاعطايیتسهيالتانحرافازجلوگيری

موثرتقاضایافزايشوخردمالیتامين

ه گذاریاز حيث تامين مالی تقاضای موثر تجهيزات و ماشين آالت و افزايش سرمايافزايش عرضه کل 

دستاوردهای مورد 

انتظار از گزارش 

فعاليت های 

ليزينگ



ر ایرانسابقه فعالیت شركتهای لیزینگ د

86-1383

مصکو "قانون تنظيم بازار غير متشککل پکولی"( 1)بر اساس ماده 
شرکت های ليزينکگ 1386مصو  -و آيين نامه هيأت وزيران1383

ك مجوزهکای الزم را از بانکملزم شدند  به منظور تأسيس و فعاليت، 
.دريافت نمايندمرکزی 

1383قبل از 

فعاليت شرکت های ليزينگ در ايران به صکورت1383تا قبل از سال 
.بود و تحت نظارت هيچ نهادی قرار نداشتمستقل
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ران   گ  در اب  ن  ر ي  هاي  لي 
رکت  ت  ش  عالي  ه ف  ق  ادامه-ساب 

به بعد1395

مورد عملنرخ سود به بعد، 1395از سال 
شکککرکت های ليزينکککگ بکککر اسکککاس 

زی بانك مرکسياست های پولی و اعتباری 
.تعيين شده است

94-1390

قکانون ( 96)ذيل مکاده ( 1)مطابق تبصره 
ايجککاد و ثبککت برنامککه پککنجم توسککعه، 
و ( ليزينگ هککا)شککرکت های واسککپاری 

وز مجهمچنين ثبت تغييرات آن ها با أخذ 
جمهوری اسکالمی ايکران از بانك مرکزی 
.امکان پذير گرديد

1386

دسککتورالعمل »1386در تيرمککاه سککال 
بر اجرايی تاسيس، نحوه فعاليت و نظارت

ای تصويب شکوربه « شرکت های ليزينگ
.رسيدپول و اعتبار
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زینگ مقررات نظارتی حاكم بر فعالیت شركتهای لی
(1395/10/28مورخ 95/341800شماره بخشنامه )

زينگليشرکت يكدرسهامتملكياوتأسيسبهمجازصرفاًاعتباری،مؤسسهتابعهواحدياواعتباریمؤسسه
.(4ماده)می باشد

.(10ماده)استشدهتعيينريالميليارد100معادلليزينگشرکتفعاليتوتاسيسبرایالزمسرمايهحداقل

هامدارسآندراعتباریمؤسسهتابعهواحدواعتباریمؤسسهکهليزينگشرکتتوسطمسکنتسهيالتاعطای
ينگ،ليزشرکتهایسايرخصوصدر.باشدمیاعتباریمؤسساتبرایاعتباروپولشورایتصميماتتابعاست،
.(35ماده)استپذيرامکانليزينگموضوعملكارزشدرصد70ميزانبهحداکثر



ادامه -لیزینگمقررات نظارتی حاكم بر فعالیت شركتهای 

پيش پرداختوليزينگعملياتبهراخوداختياردرمنابعازدرصد85حداقلهموارهاستمکلفليزينگشرکت
وضوعمکاالهایتهيهبابت شدهپيش پرداختوجوهحال،هردر.دهدتخصيصليزينگعملياتموضوعکاالهایتهيه

.(42ماده)نمايدتجاوزليزينگشرکتاختياردرمنابعدرصد20ازنبايدليزينگعمليات

درمندرجسهامصاحبانحقوقمجموعدرصد5ازنبايدمشتریهربهاعطايیتسهيالتماندهمجموعحداکثر
.(43ماده)نمايدتجاوزليزينگشرکتحسابرسی شدهمالیصورت هایآخرين

حقوقوعمجمبرابردوازبيشنبايدزمانهردرليزينگشرکتبرایاعتباریمؤسساتازدريافتیتسهيالتمانده
.(44ماده)باشدحسابرسی شدهمالیصورت هایآخريندرمندرجسهامصاحبان

آخريندرمندرجسهامصاحبانحقوقمجموعدرصد50ازنبايدزمانهردرمشتريانازدريافتپيشمانده
.(45ماده)شودبيشترليزينگشرکتحسابرسی شدهمالیصورت های



مقررات نظارتی حاكم بر فعاليت شركتهاي ليزينگ 
(اعمال سقف نرخ  سود تسهيالت پرداختی)

موسساتکليهبار،اولينبرای،(1385/3/27مورخجلسه)اعتباروپولشورایام1064مصوبهمطابق
ردولتیغيبانك هایبرایاعالمیسودنرخ هایسقفرعايتبهملزمليزينگ هاجملهازغيربانکیاعتباری
ایشرکت هاينمتقاضيانازديگرعناوينياکارمزدعنوانتحتديگریمبلغهراخذهمچنين،.شدند
.گرديدممنوع

دستورالعملدرنيزو1393-1390سال های“نظارتیواعتباریپولی،سياست های”مجموعه هایدر
شرکت هایتوسطپرداختیتسهيالتسودنرخحداکثر،1394سالاعتباریوپولیهایسياستبرناظر

ازافیاضوجههرگونهدريافتوشدتعيينغيرمشارکتیعقودتسهيالتسودنرخبامطابقليزينگ
.گرديدممنوعتسهيالتاعطایبرایمزبورموسساتسوی

بيشتردرصدواحد3ميزانبهحداکثرليزينگشرکت اعطايیتسهيالتسودنرختاکنون،1395سالاز
ودعقدراعتباریمؤسساتوبانکهابرایاعتباروپولشورایمصو اعطايیتسهيالتسودنرخاز

.استهبودتمليكشرطبهاجارهواقساطیفروش



وضعيت مالی شركتهاي ليزينگ در ايران
(1395خالصه صورتهاي مالی شركتهاي تحت نظارت بانک مركزي در سال )

(درصد-هزار ميليارد ريال) تصويري کلي از صورتهاي مالي صنعت ليزينگ در کشور

بدهيهاداراييها
سهمماندهسهممانده

44.262.6تسهيالت اعطايی

بدهی 

کوتاه مدتتسهيالت
تسهيالت بلندمدت
ساير بدهی ها

46.8

25.0
2.9
18.9

66.3

35.4
4.1
26.8

23.833.7حقوق صاحبان سهام26.437.4ساير داراييها

70.6100جمع 70.6100جمع 

 تامين نموده اندتسهيالت بانکی از منابع مالی خود را از طريق ( درصد39.5معادل )هزار مليارد ريال 27.9در مجموع شرکتهای ليزينگ.

 تامين شده است( درصد26.8)و سايرمنابع ( درصد33.7)مابقی منابع، از محل حقوق صاحبان سهام.

 از مصارف شرکت های ليزينگ به تسهيالت اعطايی اختصاص داشته استدرصد 62.6معادل  .

 بوده استدرصد 63در صنعت ليزينگ معادل ( ميليارد ريال44.2)به تسهيالت پرداختی ( هزار ميليارد ريال27.9)نسبت تسهيالت دريافتی.

27.9



جمع بندي

oتوسعهورشدتحرکدرمهمیبسيارنقششرکتهاايناقتصاد،واقعیبخشفعاليت هایحوزهباليزينگشرکتهاینزديكارتباطبهتوجهبا

.دارندمقاومتیاقتصاداهدافودولتکالنبرنامه هایپيشبردواقتصادی

oهمواره،رتینظاواحتياطیمقرراتوقوانينتدوينباليزينگ،شرکتهایبامرتبطفعاليت هایپايشضمناخيرسالهایطیمرکزیبانك

.استنمودهليزينگشرکتهایفعاليتهایتسهيلدرسعی

oمی دهدنشان1395سالپاياندر(صنعتايندارايی هایکلواعطايیتسهيالتسرمايه،سطح)ليزينگشرکتهایمالیصورتهایبررسی

متنوعدماتخگسترشبرایبکروپتانسيلپرصنعتيكعنوانبهکماکانليزينگصنعتلذاوبودهکوچكصنعتاينفعاليتاندازه

.می باشدمطرحنوواقتصادی

oدربسزايینقشمی توانندتسهيالت دهی،درمرسومهایپيچيدگیازدوربهمتنوعخدماتآوردنفراهمبواسطهليزينگشرکتهای

.نمايندايفااقتصادیتوسعهورشدنتيجهدروکلتقاضایسمتتحريك



با تشکر



طرح مطالعات جامع ليزينگ

حمیدرضا حاجی بابایی-صمدعزیزنژاد دكتر 
محمدنژادسمیه -مهرپرور الهه 



مقدمه

وهادارايیمالیتامينمالی،تامينجذا هایروشازيکی•
گزارشاساسبر.استليزينگهایشرکتطريقازتجهيزات

برایصنعتايندنيا،درليزينگصنعتمورددرجهانیهای
اندازچشماقتصادی،بحرانازبعدمتوالیسالپنجمين

کسبازجديدیحجمرشدودادهنشانخودازراایخوشبينانه
whiteگزارش.استکردهتجربهراهاکارو Clarkصنعت

حجمدررشدتجربهباحوزه،ايندربرترکشور50ازليزينگ
يكبه2014سالدردالرميليارد994ازجديد،کارهایوکسب

.رسيد2015سالدردالرتريليون



مقدمه
46

مالینتاميابزارهایتريناصلیازيکیعنوانبهدنيادرصنعتاين•
مطالعاتاساسبر.شودمیمحسو متوسطوکوچكهایبنگاه
ازاروپادرمتوسطوکوچكهایبنگاهازدرصد2013،42/5سال

دردرصدی40ميزانبهنسبتکهاندکردهاستفادهليزينگخدمات
ازمالیتامينسمتبههاشرکتاينآوریرویازنشان،2010سال
کلازدرصد18/9آمارها،ايناساسبر.باشدمیليزينگطريق
اززنيمتوسطوکوچكهایشرکتهایگذاریسرمايهمالیتامين
.استشدهانجامليزينگهایشرکتطريق



راهبردهاي پژوهش

منتخبکشورهایدرليزينگصنعتنظارتیالگوهایبررسی•
وانهپشتبامرکزیبانكبهليزينگصنعتنظارتیپيشنهادیمدلهئارا•

تطبيقیمطالعات
درگليزينصنعتکاروکسبتوسعهبامرتبطقانونیهایشاخصتطبيق•

ليزينگصنعتدرروپيشکشورهایوايران



مطالعه وضعيت صنعت ليزينگ در  

كشور منتخب در دنيا3



رتبه كشورهای منتخب

:چين
رتبه جهانی از
منظر گزارش 

White Clark

:ترکيه
رتبه جهانی از 

منظر 
گزارش

white Clark

:آمريکا
رتبه جهانی از منظر 

گزارش
white Clark
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رتبه 
دوم

رتبه 
اول

رتبه 
هفدهم



مقايسه صنعت ليزينگ در سه كشور مورد مطالعه

حجم عمليات ليزينگ 
:درآمريکا

ميليارد دالر374/35

50

حجم عمليات 
:ليزينگ در ترکيه

ميليارد دالر7/69 حجم عمليات ليزينگ 
:در چين

ميليارد دالر136/45

منبع گزارش 
2017white Clarkطرح مطالعات جامع ليزينگ



لیزینگ در آمریکا

کسب و کار•
نظارت•
قوانين و مقررات•
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سالازدرصدی6رشدباآمريکادرليزينگقراردادهایساالنهحجم

رسيده2014سالدردالرميليارد336/95مبلغبه2014تا2013

اختصاصخودبهراآمريکاGDPازدرصد1/95رقماينکهاست

ازبلقسالبامقايسهدرکه(اقتصاددرليزينگنفوذضريب)می دهد

درصد0/03است،بودهGDPازدرصد1/92که2013ساليعنیآن

.استداشتهرشد

لیزینگ در آمریکا



استبودهGDPازدرصد1/49آمريکادرليزينگحجم2012سالدر•

ضريبهمچنين.استداشتهرشددرصد2013،0/43سالدرلذاو

22بابرابرآمريکادر2015سالدرليزينگگذاریسرمايهنفوذ

گزارشآخرينبراساس2014سالبهنسبتکهاستبودهدرصد

whiteمنتشره clarkدهدمینشانرارشددرصد2017،11سالدر.

لیزینگ در آمریکا



ليزينگومالیتامينحجمکل،2016سالدرIHSموسسهمطالعهطبق•
استبودهتريليون1/2حدود2015سالدرتجهيزات

ازآمريکادرنرم افزاروتجهيزاتدرسرمايه گذاریکلازدرصد68•
.شودمیانجامتجهيزاتليزينگطريق

درصدی12حذفياکاهشاز(TRALA)ليزينگوکاميوناجارهانجمن•
برماليات.استکردهحمايتجديدتجهيزاتوکاميونهاخريدبرماليات
قرارمتحدهاياالتداخلیدرآمدقانون4051بخشاز26فصلدرمصرف
واصالحمجددا1986سالدرورسيدهتصويببه1982سالدرکهدارد

.استشدهمنتشر

لیزینگ در آمریکا



ليزينگقانون گذاري 

هيئت استانداردهای 
حسابدرای مالی

FASB

سازمان حمايت از 
حقوق مصرف کننده

Bureau of 
Consumer 
Financial 

Protection

فدرال ريزرو
Federal Reserve

:نهادهای مسئول قانون گذاری در صنعت ليزينگ آمريکا



نظارت بر لیزینگ

:استوجهیچندليزينگصنعتبرگذاریقانونهمانندنيز،ليزينگصنعتبرنظارت

فدرالعهدهبرمی کنندفعاليتليزينگحوزهدرکهبانکهايیهمچنينوپولینظامبرليزينگصنعتتاثيراتبرنظارت•
Federalمديرههيئت.می باشدريزرو Reserveجمهوررئيستوسطهمگیآناعضایکهاستشدهتشکيلنفرهفتاز
هيئت.می باشدسال14حداکثرنيزآنهامسئوليتزمانمدت.کنندکسبنيزراسنااکثريترایبايدوشدهانتخا 
.نمايدارائهآمريکانمايندگانمجلسبهساالنهگزارشسالهرکهاستموظفمديره

شدهتشکيلنفرهفتازFASBمديرههيئت.باشدمیFASBعهدهبرمالیگزارشگریوحسابداریعملياتبرنظارت•
اعضای.می باشدتمديدقابلسال10تاکهاستساله5آنهاخدمتدوره.می شوندانتخا FAFتوسطهمگیکهاست
آموزشتجارت، مالی،تامينحسابداری،حوزهدرهمگیحالعيندردارندمتفاوتیسوابقهرکداممديرههيئت

. دهندمیاهميتعمومیمنافعوکاربرانسايرسرمايه گذاران،مسائلبههمزمانوبودهدانشصاحبتحقيقوحسابداری
FASB،FAFاعضایانتصا مرجع (Financial Accounting Foundation)می باشد.

Bureauبرعهدهمصرف کنندهحقوقازحمايتراستایدرنظارت• of Consumer Financial Protectionی باشدم.
Bureauمديرعامل of Consumer Financial Protectionرایکسبصورتدرومی شودمعرفیجمهوررئيستوسط
می شودمنصو سنااعضایاکثريت



مهمترین قوانین لیزینگ

هبليزينگصنعتمورددرآمريکادرقانونیهایاليهکلیطوربه•
:استذيلشرح

کلیقوانين•
فعاليتحوزهبهمربوطقوانين•
ايالتیقوانين•
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لیزینگ در چین

کسب و کار•
نظارت•
قوانين و مقررات•
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ازينچدنيا،درليزينگصنعتاندازچشمگزارشساليانهانتشاراساسبر
هساالنحجم.ايستادجهاندومرتبهدرآمريکاازبعدليزينگحجمنظر

ميليارددالرميليارد136/45برابرچينکشوردرليزينگصنعتدرآمدی
درصد51.42باليتوانیرشد،درصد159بامصرازبعدکشورايناست،دالر
درصد27.39بانيجريهودرصد28.78بالتونیدرصد،32بامکزيكرشد،
رشددرششمرتبه،2014سالبهنسبتليزينگساالنهدرامددررشد
ليزينگصنعتنفوذنرخ.استداشتهدرصد25باراليزينگصنعتساالنه
با.باشدمیدرصد4معادلچيندرثابتدارايیتشکيلوگذاریسرمايهدر
رشدمرحلهدرهنوزچيندرمالیتامينوليزينگصنعتحالاين

.شودمیمحسو 

لیزینگ در چین



3655بهچينليزينگبازاردرتعدادموجران،2015سالپايانتا
داخلی،هواپيمايیليزينگهاآن189تعداداينازکهاسترسيده
يامالیهایليزينگعنوانبهنيز40وخارجیليزينگهاآن3426

،2014سالبامقايسهدر.استشدهتاسيسمالیغيربانکیموسسات
رشدموضوعاينکهداشتهافزايش1580موجرهایتعداد
اين،برعالوه.دهدمینشانگذشتهسالبهنسبترادرصدی76

شدروداشتهبيشتریرشدبينايندرخارجیهایليزينگتعداد
.رسدمیدرصد81به،2014سالبهنسبتهاآن

لیزینگ در چین



لیزینگقانون گذاری 
61

هم1984سالتابانكاين.شدتاسيس1948سالدرچينمرکزیبانك
خودفعاليتبهتجاریبانكيكعنوانبههمومرکزیبانكعنوانبه

بانكاينچين،خلقجمهوریقانوناساسبر1995سالدر.دادادامه
ارائهومالیهایليزينگوبانکیصنعتبرنظارتمسولرسمیطوربه

.شدمعرفیهاآنمربوطهمقررات



بر لیزینگنظارت 

ازتنظاروظايفچين،درمالیوبانکیهایبخشتنوعبهتوجهبا•
اينهجملاز.يافتانتقالتریمتنوعنهادهایبرچينمرکزیبانك
نهادکهCBRCيابانکیمقرراتتنظيمکميسيونشاملنهادها
 محسومالیموسساتوهابانكومالیهایليزينگگذارقانون
.شودمی
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دریافت مجوز لیزینگ

:نوع مجوز
ليزينگ خارجی و 
ليزينگ هواپيمايی

:نام ناظر
وزارت بازرگانی

:نوع مجوز
ليزينگ مالی
:نام ناظر

CBRC

کلیطوربهاند،متفاوتچيندرناظرنهادهایليزينگمجوزنوعفراخوربه
میفعاليتمجوزدريافتجهتمجزانهاددومشمولچيندرهاليزينگ
:شوند



لیزینگمهمترین قوانین 

چينخلقجمهوریهایبانكبرنظارتوتنظيمقانون•

مالیليزينگهایشرکتقانون•



لیزینگ در تركیه

کسب و کار•
نظارت•
قوانين و مقررات•
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2015سالترکيه، دردرليزينگگرفتهصورتجديدمبادالتميزان•
درمبادالتحجمکهآنجايیاز.استبودهدالرميليارد9/5بربالغ
درمبادالتحجملذااست،بودهدالرميليارد11بابرابر2014سال
ثبترادرصدی13/76کاهش،2014سالبامقايسهدر2015سال
ليزينگقراردادهایساالنهحجمکهاستحالیدراين.استکرده
ميليارد11/007رقمبه2/197رقماز2014تا2009سالازترکيهدر
نشانسالهااينطیرادرصدی500رشدکهاستبودهرسيدهدالر

.می دهد

لیزینگ در تركیه



سالسهطیGDPازترکيهليزينگحجمسهم2014تا2012سالاز•
ضريبهمچنين.استرسيدهدرصد0/88بهنهايتاو0/63به0/4از

تعداد.استبودهدرصد11بابرابرترکيهدر2014سالدرنفوذ
و19790برابربهنيز2014و2013سالهایطیشدهبستهقراردادهای

.استبوده20302

لیزینگ در تركیه



ذيلگليزينومی باشدمحوربانكايراناقتصادهمانندترکيهاقتصاد
بهميالدی90دههاواخردر.می گيردقرارمالیتامينحوزهقوانين
تعدددليلبههمچنينوترکيهمالینظامدرمتعددتالطمهایدليل

ترکيهدرBRSAعنوانتحتنهادیمالینظامدرمتولینهادهای
يزينگلشرکتهایعملکردبرنظارتوقانون گذاریکهمی گيردشکل
.می باشدنهاداينبرعهدهنيز

لیزینگ در تركیه



بهومی شوندانتخا وزيرانهيئتتوسطتماماBRSAمديرههيئت•
مسئوليتسال10تاتمديدامکانباوعزلامکانبدونسال5مدت

ام،21قرندريعنیBRSAشکل گيریمدتطی.داشتخواهند
ياربسرشدمنطقهکشورهایسايربامقايسهدرترکيهدرليزينگ
ليزينگمعامالتحجمنظرازکشوراينکهطوریبهداشتهخوبی
قرارتايوانکره،هلند،سوئيس،روسيه،مانندکشورهايیازپس
.استگرفته

لیزینگ در تركیه



لیزینگقانون گذاری 

هب.استشدهوضعمقررههموقانونهمليزينگصنعتبرایترکيهدر
:هستندذيلشرحبهترکيهدرگذارقانوننهاددوکلیطور
(قانونتصويب)وزيرانهيات•
(مقرراتتصويبBRSA(-بانکیمقرراتتنظيمونظارتسازمان•



نظارت لیزینگ

وگذاریقانونآژانس)BRSAترکيهدرليزينگصنعتبرناظرنهاد
ضایاعانتخا مسئوليتوزيرانهيات.می باشد(بانکداریبرنظارت
دوبهBRSA.دارندعهدهبرترکيهدررا(BRSAيعنی)ناظرنهاد

تقسيم(Board)مديرههيئتو(chairman)رياستدفترقسمت
يانبمشخصطوربهليزينگبهمربوطمقرراتوقانوندرکهمی شود
.می شودبخشکدامبهمربوطمقررهياقانونهرکهمی َشود
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مهمترین قوانین لیزینگ
72

:کنندمیرانیحکمترکيهليزينگصنعتبرمقرراتيكوقانونيك•

(وزيرانشورایمصو )ليزينگصنعتقانون6361قانون•
(BRSAمصو )28627مقرره•



نتیجه گیری
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بزاراازرااستفادهبهترينجهان،يافتهتوسعهوصنعتیکشورهای•
وآمريکامانند).داشتخواهندوداشتهخوداقتصاددرليزينگ
(چين

وداشتهگرايشليزينگبهایفزايندهطرزبهنوظهورکشورهای•
(يهترکمانند)اندکردهليزينگپذيرشآمادهراکاروکسبفضای

ندهکنتسهيلمطالعهموردکشورهایدرليزينگمقرراتوقوانين•
.نيستبازدارندهوبوده

تخصصینهادهایحتیومقرراتقوانين،مطالعهموردکشورهایدر•
.داردوجودمالیهایليزينگبرای



74

سپاسگزاریم



طرح مطالعات جامع ليزينگ

استاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی-سيد عباس موسويان •

(ع)دانشجوي دكتري دانشگاه امام صادق -محمد مهدي دژدار •



امينتباوفراهممعقولنرخباراسرمايه گذاری هاانجامبریالزمسرمايهليزينگ،•

ودمی دهشتا خدماتیوتوليدیفعاليت هایبهضروری،اعتباریومالیمنابع

قليلتاست،سرمايهکيفيتوکميتهماناکهراتوليدفرآيند هایاصلیمشکل

.می نمايدفراهمرااقتصادیفعاليت هایرشدزمينهوداده

وتغالاشايجادسالم،اقتصادمعنیبهداخلیناخالصتوليدوسرمايهانباشتورشد•

.می شودميسرليزينگطريقاز(تکنولوژیبهدسترسی)نوآوریتشويق

جايگاه صنعت ليزينگ

ليزينگ سرمايه توليد ناخالص 
داخلی

سرمايه گذاری



یسیهاربرطبقوستارهجااردمویيی هاداراخريدجهتمناسبمالیمنابعتأمينممستلزليزينگیفعاليت هاتوسعه•

.می باشدالزممالیمنابعبهسترسیدمعدليزينگیشرکتهاشدرمانعگترينربز(IFC)جهانیمالیتأمينشرکت

قيمت.داردمستقيمتأثيرليزينگمحصوالتقيمتنهايتاًوسرمايههزينهبرهمچنيننگليزيیشرکتهامالیمنابعترکيب•

کت هایشرتوسعهوشدربردخونوبهبهيناوستاليزينگتمحصوالایبرتقاضاهکنندتعيينصلیاملاعوازيکینيز

.اردمیگذتأثيرليزينگ

اجمالییبررسبهونمودهليزينگصنعتدرمنابعتجهيزشيوه هایبرمروریآن،انواعوليزينگمعرفیازپسمقالهايندر•

ع،منابتأمينبرایمناسبابزارهایازيکیعنوانبهعامليتمعرفیبانهايتدر.پرداختخواهيمشيوه هااينازکدامهر

.می نماييمارائهرادادقراربهره برداریموردليزينگصنعتدرشيوهاينازاستفادهبامی توانکهراروش هايی

بيان مساله



(Equity Based Financing)سرمايه ایمالی تأمين •

تسهيالت بانکی•

تبديل به اوراق بهادارکردن قراردادهای واسپاری•

Sales)فروشکمكاجاره اعتباری • aid lease)

Leveraged)ليزينگ اهرمی يا اجاره اعتباری سه جانبه• lease)

Cross)ليزينگ برون مرزی• border lease)

Sharing)ليزينگ سنديکايی يا مشترک• Deals or Syndicate Lease)

Deposits)صدور گواهينامه سپرده های سرمايه گذاری• of Certificate)

(Factoring)عامليت •

نگمروري بر شيوه هاي تجهيز منابع در شركت هاي ليزي



ره مندبهازایدرسرمايه ایآوردهآندرکهمی شوداطالقروشیهرگونهبهومی شودتأمينشرکتمالکانتوسطکهمنابعی•

ارکتمشوخصوصیمشارکتازعبارتندسرمايه ایمالیتأميناصلیسرفصلدو.می پذيردصورتمالکيتمنافعازشدن

اهبنگمديريتدرمعموالًولیمی شوندتلقیشرکتازبخشیمالكعنوانبهعمومیسرمايه گذارانکهچندهر.عمومی

.ايندمی نمکمكودادهمشاورهآنتوسعهدربنگاهمديرانيامالکانبهخصوصیسرمايه گذارانکهحالیدرندارند،نقشی

محدوديت ها•

تأمين. .می شودمامتگران تربدهی،ازاستفادهبهنسبتليزينگ هابرایسرمايه ایمالیتأمينطريقازمنابع1

الزامات. .گرددرعايتدقتبهبايدبهاداراوراقوبورسسازمانمانندقانونینهاديك2

از. مالکانمالکيتميزانکاهشوشرکتکنترلدادندست3

سرمايه ايمالی تأمين ( 1



بانكيرانااقتصاداينکهبهتوجهبا.می شودتأمينبانکیتسهيالتدريافتطريقازکهمنابعی•

ليزينگ هایازاعمليزينگشرکت هایبرایشيوهدسترس تريندروعمده ترينبوده،محور

.می باشدمستقل،ووابستهبانکی،

هامحدوديت•

تنظيم. مالیهایصورتشفافودقيق1

زمان. فرايندبودنبر2

ضرورت. مرکزیبانكالزاماترعايت3

دخالت. گذارینرخدرمرکزیبانك4

تأمين. هابانكبرایالزموثايق5

اعمال. هابانكتوسطگروهیوفردیتسهيالتميزانسقف6

تسهيالت بانکی( 2



کونی،مسرهنیوام هایمانندبدهیقراردادهایمختلفانواعيك کاسه کردنشاملکهاستفرآيندیکردنبهاداراوراقبهتبديل•

بهرهنیاوراقعنوانبهشدهيك کاسهبدهی هایاينفروشو...وواسپاریقراردادهایاتومبيل،وام هایتجاری،رهنیوام های

اردادهایقربرمبتنیبهاداراوراقانواعواسپاری،قراردادهایانواعپشتوانهبهمی توانندليزينگشرکت های.استسرمايه گذاران

.کنندمنتشرواسپاری

هامحدوديت•

نياز. مرکزیبانكوبهاداراوراقوبورسسازمانمجوزبه1

مالحظات. فنیوحقوقیمالياتی،حسابرسی،وحسابداری2

از. .باشدتهداشراالزممعيارهاینيزبودنمقياسبهصرفهلحاظازتامی شوندبهره مندبزرگمبالغمالیتأميندرروشاين3

تبديل به اوراق بهاداركردن قراردادهاي واسپاري( 3



آنبقطکهمی گرددتفاهمتوليدکنندهشرکتو(موجر)ليزينگشرکتبينروش،اينبراساس•

ونقدصورتبهخودتوليدیکاالهایازبخشیواگذاریجهتراخودموافقتوتمايلتوليد کننده

نيزليزينگشرکت.می دهدافزايشراخودفروشميزانطريقاينازونمودهاعالماقساط

اعتباریاجارهقراردادهایچارچو درآمدهعملبهتفاهمبراساسرامزبورتوافقموردتوليدات

.می نمايدواگذارمتقاضيانبه

توانبتاباشدداشتهوجودبااليیچانه زنیومذاکراتیقدرتبايدروشاينازبهره برداریبرای•

شرکت هایجهتهمينبه.نمودتشويقروشاينازاستفادهبهراکنندهتوليدشرکت های

رکت هایشوهستندموفق تربسيارروشاينازاستفادهدرتوليدیشرکت هایبهوابستهليزينگ

.دارندکمتریشانسمستقلليزينگ

فروشكمکاجاره اعتباري ( 4



.دهندهاعتبارمستأجر،موجر،:نددارطرفسهاهرمیاجارهقراردادهای•

.می کندتأمينرااجارهمورددارايیارزش%40تا%20معموال(ليزينگشرکت)موجر•

مالیتأمينرادارايیارزش(%80تا%60)باقيمانده(بازنشستگیصندوقيابيمهشرکتبانك،مالی،موسسه)اعتباردهنده•

.می گوينداهرمیبدهیراشدهتأمينمبلغکهمی کند

صرفودريافترااجارهاقساطموجر.می شوددادهاجارهمستأجربهومی شودخريداریکنندهتوليدازموجرتوسطدارايی•

هباقيماندارزش.استموجربهمتعلقواماقساطواجارهاقساطتفاوتگونههرومی کند(سودواصل)اهرمیبدهیپرداخت

.داردتعلقموجربهنيزاجارهمدتپاياندردارايیواگذاریازناشی

ارائهبرایليزينگشرکت هایيامواقعازبسياریدرزيرامی گرددمحسو شيوهاينمحدوديت هایازف،طرسهبهنياز•

.دهدمی نبروزخودازکاراينبهتمايلیدهندهاعتبارياونمی شوندقدمپيشنامناسباعتباریشرايطبامستأجربهخدمات

ليزينگ اهرمی يا اجاره اعتباري سه جانبه( 5



سرمايه گذاريسپرده هايگواهينامهصدور(6

ررسيدسبهسرمايه گذاریسپردهگواهينامه هایصدوربهاقداممالیمنابعتامينبرایمی دهداجازهليزينگشرکت هایبهمرکزیبانك

.می شودتعيينمقرراتوقانونطبقمرتبطريسك هایپوششنحوهنيزوسپرده هاسودنرخ.نمايندسالپنجتايك

مرزيبرونليزينگ(7

الًمعموليزينگعملياتازنوعاين.می باشندمختلفکشوردومقيم(مستاجر)کنندهاجارهو(موجر)دهندهاجارهروشايناساسبر

.می دهدپوششراسومجهانکشورهایبهصنعتیکشورهایازسرمايه ایکاالهایانتقالجريانازعمده ایبخش

هامحدوديت

مقصدومبدأکشورهایاجتماعی-سياسیتحوالتبهتوجه•

وارداتصادرات،جهتالزممجوزهایاخذضرورتواقتصادیوارزیمقرراتومسائلتوجه•

ليزينگعملياتنوعاينپيچيدگی های•



تقلمسحقوقیشخصيتيكطريقازرامالیاجارهپيشنهادليزينگشرکتچنديادو•
(SPV)ريسك ها.کنندمیتأسيسمشترکشرکتيكليزينگشرکت های.می کنندارائه
بررهيك.می شودتسهيم(باقيماندهارزشريسكمالياتی،ريسكاعتباری،ريسك)

سساتموازالزممالیمنابع.می شودمشخصسودتقسيمنحوه.دمی شوتعيينسنديکا
منعقدمستاجربااجارهقرارداد.می گرددتحصيلاجارهمورددارايی.می شوداخذمالی

.می کندادارهرااجارهقراردادهایمشترکشرکت.می گردد

هامحدوديت
پيچيدگی ساختار مالی. 1

پيچيدگی قرارداد، اسناد و مدارک الزم. 2

باالتر بودن نسبی هزينه های تامين مالی. 3

پيچيدگی مذاکرات با ذينفعان و نهادهای مرتبط با اين روش تامين مالی. 4

ليزينگ سنديکايی يا مشترک( 8



شرکتهمانکهفروشندهآندرکهاستکوتاه مدتمالیتأمينمکانيزميكعامليت•

لحاصکهخوددريافتنیحسا  هایواگذاریازایدراستخدماتدهندهارائهياتوليدکننده

ياتورفاک)متخصصنهاديكبهمی باشد(خريدار)مشتریبهخدماتارائهيامحصوالتفروش

.می آورددستبهرانيازموردنقدوجوه،(عامل

تقيمپرداختازایدررامشتريانازبنگاهفاکتورهایجمع آوریحقعامل،ديگرعبارتبه•

یپرداخت هاجمع آوریبهعاملآن،ازبعد.می نمايدخريداریتخفيفیيكمنهایآن هااسمی

.می پردازدمقررتاريخ هایدربنگاهمشتريان

عامليت( 9



.شودی مانجامرجوعحقبدونورجوعحقباروشدوبهدريافتنیحسا  هایفروش•

ننمايند،پرداختسررسيددرراخوداقساطبدهکارانکهصورتیدررجوع،حقبافروشروشدر•

جبرانرایبمعموالًبنابراين،.می کنددريافتاست،نمودهمالیتأمينکهشرکتیازرامربوطمبلغعامل

ملعا(تنزيلنرخ)درآمدعوضدرولیمی ماند،باقیعاملنزدسپرده ایشده،سوختياومعوقاقساط

.می باشدکمترديگرروشبهنسبت

هزينه هایوداردعهدهبهرامعوقاقساطپيگيریمسئوليتعاملرجوع،حقبدونفروشروشدر•

.می باشدبيشترعامل(تنزيلنرخ)درآمدروشايندرطبيعتاً.می کندتحملرااقساطسوخت

انواع عامليت از نظر وجود حق رجوع



پرتفويیعامليت

جمع آوریبهنيازعاملاينکهبهتوجهبامی نمايد،واگذاررادريافتنی خودپرتفویتمامشوندهمالیتأمينشرکتروشايندر

دراتنهشيوهايننتيجه،در.می شودشاملرازيادیهزينهدارد،مشتريانتمامبرایريسكاينمحاسبهواعتباریاطالعات

عاملبهکه،(اعتباریثبتودفاترقبيلاززيرساخت هايی)استانجامقابلدارندمالیمناسبزيرساخت هایکهکشورهايی

.می دهداندکهزينهبارامشتريانازبسياریاطالعاتبهدسترسیاجازه

گزينشیعامليت

يداریخرهستند،منتخبمشتريانبهمربوطکهراشوندهمالیتأمينشرکتدريافتنیحسا  هایعامل،شرکتروشايندر

یجمع آورهزينهامامی دهدافزايشمشتریهرازایبهراخودگرفتنقرارريسكمعرضدرميزانشرکتروش،ايندر.می نمايد

.می شودپذيرفتهباالکيفيتبادريافتنیحسا  هایتنهاومی باشدکمتراعتباریريسكارزيابیواطالعات

عامليت پرتفويی و گزينشی



مالیتأمين(الف

.می کندتصويبرااعتبارسقفوارزيابیرامشتریاعتبار•

.می کندپرداختشرکتآنبهتنزيلنرخکسرازبعدرااقساطارزشدرصد90تا80قرارداد،عقدازپس•

.می شودپرداختمشتری،ازاقساطوصولازپسمبلغبقيه•

.می پذيردرادريافتنی هاوصولريسك•

وصولخدمات( 

.می کندارسالعاملشرکتبهراقراردادازنسخهيك،فروختراخودمحصوالتصاحبکارشرکتوقتی•

.می گيردعهدهبهراحسا  هاوصولمسئوليتعاملشرکت•

.کندتهيهراصاحبکارنيازموردگزارش هایوانجامرااداریکارهایمی تواندهمچنينعامل•

.می کنندخريداریراصاحبکارانگذشتهسررسيددريافتنی هایاوقاتگاهیفاکتورينگرکت هایش(ج

هاي شركت عاملفعاليت



:می دهندانجامکارنوعسهشرکت هااين

مطالباتوصولخدمات

ورفتهگتحويلراتجاریوتوليدیشرکت هایتجاریاسنادخاص،جعالهياوکالتقراردادهایقالبدرمی توانندعاملشرکت های

يادکارمزخدمتاينقبالدروواريزشرکت هاآنحسا بهوکردهوصولمقررسررسيد هایدرخودتخصصیمزيتازاستفادهبا

.کنددريافتحق الوکاله

مالیتامين

متقيوکردهتنزيلراتجاریوتوليدیشرکت هایتجاریاوراقواسناددين،خريدقراردادقالبدرمی توانندعاملشرکت های

بدونو(نندهکتنزيلضمانت)رجوعحقبامی توانداسنادتنزيلايناستذکرشاياند،ننمايواريزآنهاحسا بهرااسنادتنزيلی

.بودخواهدمتفاوتتنزيل هانرخکهاستروشنوباشد(کنندهتنزيلضمانتبدون)رجوعحق

مبانی فقهی و حقوقی روش عامليت



مالیتامينووصولخدماتازترکيبی

یشرکت هاتجاریاوراقواسنادازبخشیدين،خريدطريقازمشخص،قراردادیقالبدرمی توانندعاملشرکت های•

عنوانهبرااسنادديگربخشود،ننمايواريزآن هاحسا بهرااسنادتنزيلیقيمتوکردهتنزيلراتجاریوتوليدی

.کنندواريزشرکت هاحسا بههاآنوصولازپسسررسيددروگرفتهتحويلجعالهياوکالت

امانباشدوصولبهقادرفروشندهشرکتوباشدگذشتهتجاریاوراقواسنادسررسيداگراستذکرشايان•

يتمالکصلحقراردادهایقالبدرمی توانندباشند؛وصولبهقادرتخصص هایازبهره مندیخاطربهعاملشرکت های

.بسپارندعاملشرکتبهراآنهاوصولوکالتياخاصجعالهقالبدريانمايندواگذارعاملشرکتبهرااسناد

مبانی فقهی و حقوقی روش عامليت



متعاملنقشدرليزينگشرکت(الف

شرکت. ودمی شدرگيراعتباریامورباخودحرفهوعملياتبهتوجهباليزينگ1

دراًبعضکهدارداختياردررادريافتنیحسا  هایاززيادیحجممعموالًبنابراين

زينگليشرکتاينجادر.استهمراهمشکالتیبانقدوجهبهآن هاموقعبهتبديل

ودخفوریوضرورینيازعامل،تخصصیشرکتيكخدماتازاستفادهبامی تواند

لياتعمخوددريافتنیحسا  هایتبديلبابتواندونمودهبرطرفنقدوجوهبهرا

وانتازکهموسسه ایونهادهر.ببخشدوسعتبيشتریسرعتباراخودليزينگ

ليزينگشرکت هایدريافتنیحسا  هایواسنادتنزيلبرایالزمنقدينگی

.نمايدنقشايفایعاملشرکتعنوانبهمی تواندباشدبرخوردار

نگكاربرد روش عامليت در تأمين مالی شركت هاي ليزي



متعاملنقشدرليزينگشرکت(الف

شرکت های. وکاالانفروشندگوکنندهتوليدشرکت هایباکهرابطه ایبهتوجهباليزينگ2

نداردوریفنگیينقدبهنيازکنندهتوليدشرکتکهمواقعیدرمی تواننددارند،تجهيزات

توليداآن هکهتجهيزاتیوکاالبهخودعملياتانجامبرایليزينگشرکتحالعيندرولی

وکاالخود،دريافتنیاسنادوحسا  هاتنزيلیارزشازایدردارد،مبرمنيازمی کنند

بهليزينگشرکتهم،صورتايندر.نماينددريافتآن هاازراخودنيازموردتجهيزات

زاورساندهفروشبهراخودکاالیکنندهتوليدشرکتهموداشتنخواهدنيازنقدوجه

ايندر.استگرديدهبهره منددريافتنیحسا  هایواسنادتنزيلواعتباریفروشمزايای

.می نمايدايفاراعاملنقشکنندهتوليدشرکتروش

نگكاربرد روش عامليت در تأمين مالی شركت هاي ليزي



عاملنقشدرليزينگشرکت( 

با. وکاالهامشتريانازيكهربرایليزينگشرکت هایاعتباری،اموردرليزينگشرکت هایتخصصبهتوجه1

هبراآن هاسپس.می دهندانجامزمينهايندرراالزمارزيابی هایودادهاعتباریپروندتشکيلتجهيزات،

دارايی هایليزينگ،شرکت هایمعرفیبهتوجهبافروشندگان.می کنندمعرفیتجهيزاتوکاالهافروشندگان

قبالدرومی کنندواگذارآن هابهشدهمعرفیمشتريانوخودمدنظرشرايطباومدت دارصورتبهراخود

اينکهبهتوجهبافروشندهشرکت هاینهايتدر.می نماينددريافتمشتريانازرامدارکیواسنادآن،

اتخدمبرایرااسنادايننيازحسببردارند،راالزمتخصصاقساطدريافتزمينهدرليزينگشرکت های

ومی کنندواگذارليزينگشرکتبهتنزيلووصولخدماتازترکيبیياتنزيلطريقازمالیتامينياوصول

.می کنندپرداختدينخريدسودتنزيل،قبالدروخدماتکارمزدوصول،خدماتمقابلدر

نگكاربرد روش عامليت در تأمين مالی شركت هاي ليزي



عاملنقشدرليزينگشرکت( 

در. ی داردمبيانتوليدیشرکت هایوفروشنده هابهمشخصاتوويژگی هاسریيكارائهباليزينگشرکتروشاين2

دريافتراالزممدارکواسنادآنازایدروداديدانجاممدت دارفروشويژگی هايیچنينبامشتريانیبهاگرکه

تباریاعشرايطدريافتی،مدارکواسنادرفته،فروشکاالیبامتناسبفروشندگانبرایليزينگشرکتکرديد،

وندهفروششرکت هایبهمستقيماًمشتريانشيوهايندر.می گيرندنظردراعتبارمقدارینظر،موردزمانومشتری

تباریاعفروشازپس.می باشدفروشندهوليزينگشرکت هایبينشدهيادتوافقومی کنندمراجعهکنندهتوليد

خود،ارکوکسبوفعاليتتوسعهبراینقدوجوهبهآن هانيازوفروشنده هانقدينگیشرايطبامتناسبومحصول

رکتشبهتنزيلووصولخدماتازترکيبیياتنزيلطريقازمالیتامينياوصولخدماتبرایرادريافتیاسناد

.نندمی کپرداختدينخريدسودتنزيل،قبالدروخدماتکارمزدوصول،خدماتمقابلدرومی کنندواگذارليزينگ

نگكاربرد روش عامليت در تأمين مالی شركت هاي ليزي



عاملنقشدرليزينگشرکت( 

گروه. آن هابرایليزينگشرکت هاینهکهدارندوجودمشتريانازسومی3

ينادر.دارندآن هاستمدنظرکهراويژگی هايینهوداده اندتشکيلپرونده

ناياسناداستحاضرکهمی دارداعالمفروشندهبهليزينگشرکتموارد،

وبگيردعهدهبهراآن هااقساطوصولوظيفهوداشتهنگهخودنزدراافراد

ايدبفروشندهشرکت هایولینمايدتنزيلراآن هااسنادنيازمواقعدرحتی

حقمطالبات،وصولعدمصورتدراينکهياونمايندراافراداينضمانت

اينقبولصورتدر.بماندمحفوظليزينگشرکتبرایفروشندهبهرجوع

عهدهبهراعامليتوظيفهنيزليزينگشرکتفروشنده،طرفازشرط

.می گيرد

كاربرد روش عامليت در تأمين مالی شركت هاي ليزينگ



عاملنقشدرليزينگشرکت( 

روش. مودنتصورعاملعنوانبهليزينگشرکت هایبرایمی توانکهچهارمی4

ازويیپرتفليزينگ،شرکت هاینزداسنادانفرادیتنزيلجایبهکهاستآن

 هاآننزدليزينگ،شرکتوکنندهتوليدشرکتبينتوافقبارااسناد

متداولعامليتهمانروشاين.نمودتنزيلضرورتصورتدرونگهداری

چهراآن هاهمهعامليتمسئوليتوننمودهگزينشرامشتريانکهاست

هداشتنامناسبیاعتباریدرجهچهوباشندداشتهبااليیاعتباریدرجه

دکارمزوتنزيلنرخباروشاينکهاستواضح.می گيرندعهدهبهباشند،

.استهمراهمی باشدليزينگشرکتهمانکهعاملبرایبيشتری

كاربرد روش عامليت در تأمين مالی شركت هاي ليزينگ



عاملنقشدرليزينگشرکت( 

در. دريافتنیحسا  هایازبرخیعامليتمسئوليتتنهاليزينگشرکت هایمواقعبرخی5

شده،ارینگهداسنادبهمراجعهباکهصورتاينبهمی گيرندعهدهبهراکنندهتوليدشرکت های

امليتعمسئوليتونمودهانتخا هستندبرخوردارباالتریاعتباریدرجهازکهرامشتريانی

بانيززدکارموتنزيلنرخدارد،ناممعکوسعامليتکهروشايندرالبته.می نمايندتقبلراآن

.بودخواهدپايين تردارد،فرآينداينکهکمتریزحمتبهتوجه

كاربرد روش عامليت در تأمين مالی شركت هاي ليزينگ



ناظرهادننظارتومجوزبهنيازیوبودهمتعاملوعاملبينتوافقیصورتبهروشاينازاستفاده•

.می باشددوربهنظارتیفرايندهایبودنزمان بروپيچيدگی هاازنتيجهدروندارد

برایبايدناشرهرکههزينه هايیدرنتيجهدرونيستبهاداراوراقانتشاربهنيازیروشايندر•

.می نمايدصرفه جويیبپردازد،رااوراقانتشارازاستفادهبامنابعتأمين

ؤثرمطرفدوتنهاآن،مختلفانواعدرکهاستتفاهمیعامليتازاستفادهشدبيانکههمانطور•

.می شودفرايندسادگیسببتفاهماينبهديگرافرادورودعدمومی باشند

فروشوتوليدفعاليتشاصلیمحوربايدکهکنندهتوليدبينکارتقسيمسببروشاينازاستفاده•

اعتباریورامباارتباطدرراخوداصلیفعاليتبايدکهليزينگماننداعتباریموسسهيكوباشد

وليدتوکننده،توليداصلیدغدغه بنابراينوشوددهد،قرارمطالباتوصولودريافتقبيلاز

.می نمايدايفاراخوداعتبارینقشنيزليزينگوشدخواهدفروش

مزاياي استفاده از روش عامليت



دهنداننشکمتریتمايلاسناد،تنزيلبهنسبتاستممکنابتدادرتوليدیشرکت های•

روشفافزايشنتيجهدرومحصوالتتوليدتوانافزايشوعامليتعملياتادامهباولی

.می گردندبهره مندنيزفروشنوعاينمزايایازمشتريان،بهاعتباری

نقشايفایندارند،فعاليتايراندرعاملشرکت هایحاضرحالدراينکهبهتوجهبا•

واعتباریموسساتليزينگ،شرکت هایازاعمعاملنقشدرمختلفشرکت های

نمودهمفراهشرکت هااينتأسيسبرایرازمينهمی تواندتجاریوکنندهتوليدشرکت های

اززيادیحجمباکهشرکت هايیوصنايعمالیتأمينحوزهدررامناسب تریشرايطو

تمحصوالصنعتمانندمی کنندنرمپنجهودستغيردولتیودولتیمعوقمطالبات

.نمايندايجاد...وبرقکنندهتوليدنيروگاه هایدارويی،

مزاياي استفاده از روش عامليت



با تشکر از بذل توجه شما



روندها،مدلهای كسب وكار،آینده

چالشهاي صنعت ليزينگ 

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•

م تعيين درجه اعتباری ،پاسخ مناسب به هزينه تامين مالی هم برای ليزينگ وه•

بنگاههاست 



تله نظام مالی ايران وليزينگ 

تصويريکپارچه ليزينگ دربسترتوسعه•

محيط نرخ بهره پايين کليدی ترين متغير•

سيستم اعتباری مستقل ازنظام بانکی •

(قرضه،بازاربدهی/سرمايه )مسئله سايزمناسب بنگاههاوتامين مالی •

ليزينگ وطبقه متوسط وسايزبازارها•



Facts and figures

درصدی6.8رشد ساالنه •
درصدرشد80اروپا،آمريکای شمالی وآسيا •
درصد ازرشد کل جهان است31انتقال به آسيا وچين که منبع •
ميليارددالری1000يك کسب وکار•

نسبت به همه بخشهای خطوط اعتباری،وام،وخريدهای نقدی •
ليزينگ سهم بيشتری رابه خوداختصاص ميدهد



چالشهاي مدلهاي كسب وكارليزينگ

managed solutionsانتقال تاريخی ازليزينگ سنتی ووام به •

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

ت نيروهايی با ايجادگسست تمامی مدلهای کسب وکارازجمله ليزينگ راتح•
تاثيرقرارخواهندداد

تغييرازمالکيت به سرويس وراه کار•

•Paying per use versus owing business model

اههاانتقال ازمخارج سرمايه ای به مخارج عملياتی درمدلهای کسب وکار بنگ•

تنوع بيشتردرراههای تجهيزمنابع خرد•



نقللیزینگ و ظرفیت های نوسازی ناوگان حمل و

در حوزه 1393ردیف بودجه سال 2تبصره « ق»با تاكید بر ظرفیت های بند )
(خودروهای تجاری

دكتر عليرضا گرشاسبی•
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مقدمه. 1

بند هفتم سیاستهای 
کلی اصالح الگوی 

مصرف

قانون 2تبصرک « ق»بند 
1393بودجه سا  

قانون رفع 12ماده 
ر موانع تولید رقابت پذی

و ارتقا نظام مالی کشور

ازمت اد م موعه ایاعما باانرژیمصرفدر رنه جویی
اخصش»مستمرکاهشمنظوربهغيرقيمتیوقيمتیاقدامات
ایانپتاکنونیميزانسومدو داقلبهکشور«انرژیشدت
پایاناتکنونیميزاندومیک داقلبهوتوس هپن  برنامه
توس هشش برنامه

:اولبخش
دیكصسقفتاگازونفتطرح هایاجرای
دالرمیلیارد

:دومبخش
گازهایکاهشبهینه سازی،طرح هایاجرای

درانرژیمصرفکاهشوگلخانه ای
ویتاولبا)صنعتجملهازمختلفبخش های

لیریوعمومیحمل ونقلو(انرژی برصنایع
توسعهساختمان،شهری،برونودرون

تجدیدپذیرانرژی هایازاستفاده

:یقانونمادکایندرزیرا ال اتان امبا«ق»بندگن اندن
نناوریایبرتریهوزیستم يطیاقتصادیب-ننیتوجيهل اظ-
جدیدطر هایدر
طر هادرM&Vن وکارا ه-
عوارضودولتی قوقگیاریبسرمایهسودوا لپرداخت-

منانعیاهایهزینهسایروقانونی



(ادامه)مقدمه . 1
 انرژیمصرفوگل انه ایگازهایکاهشسوختبمصرفبهينه سازیزمينهدراقتصادشورایدرطرحششتصوی

سقف بازپرداخت به 
سرمايه گذاران

(دالرميليون)

حداکثر مدت زمان طرح
(  ماه/ سال) هدف از اجرای طرح عنوان طرح رديف

2000
نوبت40
(ماه)

افزايش کارايی
ارتقا کارايی موتورخانه های ساختمان های 

مسکونی، اداری و تجاری 1

1795 5 جايگزينی حامل انرژی
17000)حمل و نقل عمومی درون شهری 
(CNGدستگاه اتوبوس ديزل به  2

635 5 /7 جايگزينی حامل انرژی
بردباگازسوزتمامتاکسیبافرسودهتاکسی
«ون/تاکسی»(دستگاه140000)باال 3

1650 5 یصرفه جويوجايگزينی
انرژیحامل برقی کردن چاه های کشاورزی 4

7531 10 افزايش کارايی توسعه حمل و نقل ريلی 5

2762 5 افزايش کارايی
هزار دستگاه کاميون و کشنده 65نوسازی 

سال35تن با سن باالتر از 10فرسوده باالی  6

فرسودهکشنده هایوکاميوننوسازیطرحاجراینتيجه

ارزشبهمتر مكعبميليونبهليترميليون34525ميزانبهسوختجوييصرفه
دالرميليون12625

دالرميليون938.2حدودارزشبهکربنانتشارومحيطيزيستآاليندگيکاهش



تامین زیرساخت های اجرایی مورد نیاز. 2

 قوقیهایزیرساختطرا ی.1
شهرسازیوراکون تهایوزارت انهمابيننیاجرادرهمکاریت اه  نامه-
جویی رنهعاملگیارسرمایهباسوختمصرفسازیبهينهشرکتبينقرارداد-
جویی رنهعاملگیارسرمایهباایجادکنقلو ملوراهداریسازمانبينقرارداد-
سمابهسامانهای اد.2
(M&V)گیاری  هوگيریاندازکبرایسوختمصرفميزانمبنایخ ت يين.3
سا  3ازباالترسندارایتن10باالینرسودککشندکوکاميوندستگاکهزار  نوسازیاجرایومالیتاميننرآیندطرا ی. 



بررسی ابعاد موضوع. 3

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



وییتغییر قیمت جهانی گازوئیل و تغییر حاشیه سود ناشی از صرفه ج-الف 

خليج نارسFOBقيمتطرحباین اقتصادیتوجيهتدوینزماندر
در.بودریا 00 2آنداخلیقيمتوليترهرازایبهسنت  گازو يل
FOBقيمتن تبجهانیقيمتکاهشبهتوجهبا 139سا در اليکه

آنداخلیقيمتوسنتکاهش33.1تاگازو يلليترهرخليج نارس
.بودریا 3000

درصدی 27.8کاهش 
حاشیه سود به میزان 

ریال 2711.7

پیمایش 

ساالنه
سود سال 1393

اریخ24  اردیبهشت   سود درت

سال 1395

فرسوده 

باالي 35
نو

ميزان 

صرفه جويي
)با نرخ ارز 30353 ریال(*)با نرخ ارز 26649 ریال(*)كیلومتر(

4530157000010500102,464,67073,991,852بین 10 تا 19 تن

50381270000840081,971,73659,193,481بین 19 تا 26 تن

6035257000017500170,774,450123,319,753كشنده 26تن به باال

نوع كامیون بر 

حسب تناژ

)100Km /مصرف سوخت )لیتر
اختالف مصرف سوخت یك دستگاه 

در پیمایش یكصد هزار كیلومتر )لیتر(

تحقيقمحاسبات:ماخذ

وختسصرفه جويیبرگازوئيلجهانیقيمتتغييراتازناشیآثار.2جدول



ركود در بخش حمل و نقل-ب

از)ایجادکعمومیکاميونهایت داددر دی11.1انزایش
سا دردستگاک3000 3به  13سا دردستگاک137000
139 )

(ادرات وتوليدکاهش)توليدب شبر اک اقتصادیرکود
بارجابه جاییبرایتقا اکاهشنتي هدرو

1385138613871388138913901391139213931394**

كامیون های عمومی 

جاده ای كشور )پالك 

ایران(

137168217253306348378395423353هزار دستگاه

میزان كل كاالی جابه جا 

شده در سطح كشور
438485512516541580611621570508میلیون تن

میزان كاالی جابه جا شده 

در سطح كشور )با 

بارنامه(

274301319333351356375381385360میلیون تن

3197288723592040176816671616157213481439تنسرانه بار

واحد ارقامشاخص
سال

درصدی سرانه بار جابه جا 55کاهش 
می شده توسط هر دستگاه کامیون عمو

(تن1439تن به 3197از )

جاده اينقلوحملوراهداريسازمانآماريسالنامه:ماخذ

(1385-94)کشورسطحدرشدهجابه جاباروکاميون هاتعداد.3جدول



فرآیند اجرا-ج

پيشينفرآيندمبنايبرفرسودهتجاريخودروهاينوسازيجديدفرآيندطراحي

دستگاه105تنهاسال،35بااليعمردارايباريعمومينقليهوسايلدستگاه74901از1394سالدر
(%1ازکمتر)استشدهنوسازيکاميون

پيشينفرآيندبافرسودهتجاريخودروهاينوسازيجديدفرآيندتفاوتهاي

فرآيندايناجرايمتوليانازيكيعنوانبهسوختمصرفسازيبهينهشرکتشدناضافه
نوسازيانگيزهايجادمنظوربهسوختجوييصرفهسوديارانهاعطاي



منافع و معایب مالکان خودروی فرسوده-د

معايبمنافع

(داراییارزشافزایش)نوبهفرسودهخودرویتبدیل-

خودروایمنیافزایش-

نگهداریوتعمیراتهزینهکاهش-

صرفه جوییپاداشدریافتوسوختمصرفکاهش-

كاناموخودروکمترخوابازناشیفعالیت هاتوسعهامكان-
خودروترانزیت

تسهیالتسودیارانهدریافت-

مستقیمفروشبهنسبتالشهکمتربهای-

درآمدبجزدیگرطرقازپیش پرداختازبخشیتامین-
خودرواسقاطازحاصل

خریدازپسکوتاهزمانیدرخودروقیمتافت-

خودرونوسازیبابتدریافتیتسهیالتاقساط-

نوسازیتسهیالتدریافتبرایملكیوثیقهارائه-

فرسودهبامقایسهدرنوخودرویبیمهباالترهزینه-

ویلتحوفرسودهخودرویاسقاطزمانیفاصلهدربیكاری-
نوخودروی

فرسودهخودرویبامقایسهدرنوخودرویاستهالك-

از ديد مالکان خودروهای تجاری فرسوده1393رديف يك قانون بودجه سال 2تبصره « ق»مزايا و معايب بند . 5جدول 

تحقيقيافته های:ماخذ



بهای كمتر الشه كامیون نسبت به فروش مستقیم آن . 1-د

نوع خودروردیف
تعداد 

كاربرگ
نوع خودروردیف

تعداد 

كاربرگ

5كاميون سبك 6 تا 10 تن25وانت باالي 1 تن1

10كاميون متوسط 10 تا 26 تن46ميني بوس فرسوده2

12كاميون سنگين باالي 26 تن127اتوبوس فرسوده3

14كشنده38كاميونت بين 2 تا 6 تن4

ليهوسيله نقنوعحسببراسقاطگواهیتعداد.6جدول

نام خودروردیف
سال 

تولید

ارزش 

)تومان(
نام خودروردیف

سال 

تولید

ارزش 

)تومان(

197560,000,000كاميون و تريلر197280,000,00011كاميون1

198473,000,000كاميون و تريلر197585,000,00012كاميون2

198330,000,000كاميون و تريلر197590,000,00013كاميون3

197560,000,000كشنده1980120,000,00014كاميون4

197444,000,000كشنده1973110,000,00015كاميون5

1976600,000,000كشنده دو كابين1976110,000,00016كاميون6

197243,000,000كمپرس1975120,000,00017كاميون7

197695,000,000كمپرس197675,000,00018كاميون و تريلر8

197590,000,000كاميون كمپرسي1985120,000,00019كاميون و تريلر9

1980120,000,000كاميون كمپرسي197837,000,00020كاميون و تريلر10
جدول
7.

ش
ارز

ی
بازار

ی
خودروها

ی
جار
ت

شمول
م

بند
«
«ق

.پايگاه  های اطالع رسانی فروش خودرو: ماخذ

بهنرسودکخودرویاسقاطبرگنروش•
وليهاآوردکتامينمنابعازیکیخودروواردکنندگان
متقا يان

تومانميليون 2:متوس کاميون-
تومانميليون30:سنگينکاميون-
تومانميليون 3:کشندک-

ازناشیمالکانتومانیميليون   دودزیان•
ونرسودکخودرویمستقي نروشارزشت اوت
اسقاطمراکزبهنروش



تامین آورده اولیه. 2-د
(نتوماميليونحسببرقيمت ها)نوسازیمتقاضیاوليهآوردهمبلغبرآورد.8جدول

تجارتومعدنصنعت،وزارتنيرومحرکهوخودروصنايعگروه*.تحقيقمحاسبات:ماخذ

درآمد برگ اسقاطپیش پرداختمیانگین قیمت*نوع خودرو
پیش پرداخت حاصل از 

صرفه جویی سه ماهه

كسری متقاضی در 

پیش پرداخت

143.743.1252.415.7كامیون 19-10 تن

209.162.7252.635.1كامیون 26-19 تن

275.282.6303.249.4كامیون 40-26 تن

337.5101.3353.263.1كشنده باالی 40 تن

(خودروارزشدر د30)اوليهآوردکتامين
پرداختپيشدریانتواسقاطبرگنروشطریقاز
سوختجویی رنهسودماههسه

7. 1بازکدرنوسازیبرایمتقا يانکسری
تومانیميليون3.1 تا

چالشها

طریقازمتقا ياناوليهآوردکازب شیتامينبهنياز
هایشاندارایینروشیااندازپ 
قيمتاختالفوخودرواسقاطبرگداللیبازاروجود

ازمتقا ياندریانتیمبلغبينتومانیميليون .2 دود
بازاردرخودروواردکنندگانپرداختیوخودرواسقاطمراکز
داللی
نوسازینرآینددرخودروارتقایامکانعدم
(کشندکبهتن10-19کاميونتبدیلمثا ب نوان)



(نقش برجسته لیزنیک)تسهیالت نوسازی . 3-د

(تومانميليون)متقاضیاقساطوتسهيالتشرايط.9جدول

.استشدهگرفتهنظردرتسهيالتيارانهسودنرخعنوانبهدرصد12يعنيدرصد15و9نرخميانگين**تجارتومعدنصنعت،وزارتنيرومحرکهوخودروصنايعگروه*.تحقيقمحاسبات:ماخذ

اقساط با سود مشاركتیتسهیالت

)26 درصد()70 درصد ارزش(

143.7100.632.30.3كامیون 19-10 تن

209.1146.44.43.40.24كامیون 26-19 تن

275.2192.75.84.50.5كامیون 40-26 تن

337.5236.37.15.50.5كشنده باالی 40 تن

نوع خودرو
میانگین 

قیمت*

اقساط با ارائه یارانه 

سود تسهیالت**

سود ماهانه صرفه جویی 

سوخت

شدکطرا ینرآینداساسبرنوخودرویقيمتدر د70ميزانبهتسهيالتپرداخت
در د 2سودباتسهيالتپرداخت ورتدرسوختجویی رنهسودماهانهمبلغجیابيتعدم

کنندکتامين/گیارسرمایهتوس 
بامتقا يانکندبپرداختخودروارزشدر دی70تسهيالتليزین طریقازکنندکتامينچنانچه

:هستندمواجهزیرچالشهای
(در د0 باالیتسهيالتدریانت ورتدر)شدکخریداریخودرویم اد ارزشبهملکیوثيقهارا ه-
روشاینازشدکخریداریخودروهاینروشوخریددشواری-
متقا يانموقتبيکارینتي هدروخودروت ویلوپرداختپيشمبلغواریزبين(کاریروز20)وق هوجود-
خودروماهانهاقساطبربدنهوثالثبيمههزینهشدنا انه-



وابستگی وارداتی باال به واردات-ه

بهتنسبک توجهبات رنه ایسياستهای
اشت الزاییميزان
توليدنناوری

درصدی برای شاسی20درصدی برای بدنه و 10تعرفه 

توليددر دی0 تا0  دودوابستگی
من صلهقط اتبهت اریخودروهای

وارداتی

زنوباکاميونهرتوليدبراینيازموردارز
ودالر00 11 داقلتنب19تا10بين

دالر200 1 داکثر

.خبرگيمصاحبه:ماخذ

ميزان ارزبری خودروهای تجاری. 4جدول

میزان ارزبری

)بر حسب دالر(

11400-1600015200-22000كامیون بین 10 تا 19 تن

17700-2600023600-33000كامیون بین 19 تا 26 تن

36000-5000048000-70000كشنده 26 تن به باال

نوع خودروی تجاری

میانگبن ارزش 

خودروی مشابه خارجی 

)برحسب دالر(



بررسی نمونه ای از مدل اجرایی در دست اجرا-و

سازیبهينهباخودروسازیشرکت هایازيکیميانقراردادانعقاد-1
دستگاه؛1000ميزانبهسوخت

اهبه همرمنفصلهقطعاتوارداتبرایخارجیشريكيافتنهمزمان-2
مالی؛منابعتامين
درصد؛19حدودسودنرخخودروارزشدرصد75برایمالیتامين-3
خودروسازیشرکتسویازسودنرخازبخشیتقبل-4



12چالش های پیش روی سرمایه گذاران خارجی در بهره مندی از مشوق های ماده . 4
در حوزه خودروهای تجاری

باريمحصوالتتوليدبرنامهوظرفيت-

استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی به مشارکت در این طرح به دو طریق
مشارکت با توليدکنندک داخلی

ظرفیت اسمی

 تولید

139313941395)دستگاه(

25000360060009000ایران خودرو دیزل

14200502069008750بهمن دیزل

150003816462012850سایپا دیزل

6000080001250016500ارس خودرو

12500350050007500كاریزان

312025011502000زامیاد

 خودروسازان 

دیزلی آذربایجان
50005509501500

2000220024003000ماموت

2000500500700آكیا دویچ

3000100010001500سایر

284364102063300-جمع  كل

نام شركت

برنامه تولید محصوالت 

باری )دستگاه(

.تجارتومعدنصنعت،وزارتنيرومحرکهوخودروصنايعدفتر:ماخذ

دستگاک1393:20239سا پایانتاباریخودرویتوليد
دستگاک20 1 1:خودروسازانتوليداسمیظرنيت

تگیوابسافزایشوداخلیتولیدبنیهتقویتعدم
سرمایه گیارتوانازاست ادکم دودیت ورتدروارداتی
اولویتربمبنیقانونروحباکهمن صلهقط اتوارداتبهخارجی
.استتناقضدرداخلیتوليدازاست ادک

خارجیگیارانسرمایهچالشمهمترین
ارزنرخنوسانات
برایبيمهظرنيتهایازاست ادکعدم

ارزنرخت ييرریسکپوشش

مستقلمشارکت در تامين مالی به  ورت تاسي  ليزین  مشترک و



راهکارهای پیشنهادی. 5

بارینقلوحملتوسعه.1

عبوروحمل ونقل»قانون(4)مادهوفقبين الملليحمل ونقلوگمرکيياترانزيتيموافقت نامهظرفيتازاستفاده
داخلي؛ناوگانحمل ونقلتقاضايافزايشهدفبا«ايراناسالميجمهوريقلمروازخارجيکاالهاي

دولتي؛سازمان هايونهادهابارحملدرشدهنوسازيناوگاناولويت

خارجیگذارسرمايهظرفيتازبرداریبهره.2

ارزنرخنوساناتبيمه نامهعموميشرايط»بامرتبط1391سالمصوببيمهعاليشوراي(70)شمارهآيين نامهاصالح
.شودشاملنيزراخارجيسرمايه گذاريکهبه نحوي«صادراتي-توليديواحدهاي



(ادامه)راهکارهای پیشنهادی . 5

نوسازیتقاضایتحريك.3

وسوختمصرفبهينه سازيشرکتمياننوسازيقراردادپيش نويس(6)مادهاصالح
درصد70سقفازبيشتسهيالتپرداختامكانبه نحوي کهسرمايه گذاريعاملسرمايه گذاري

سودپيش پرداختواسقاطبرگفروشبااوليهآوردهتأمينتاگرددميسرخودروارزش
.شودمحققسه ماههسوختصرفه جويي

هايخودروساختدرداخليتوليدسهمافزايشراستايدرمنفصلهقطعاتتعرفهنرخاصالح
محصولقيمتکاهشهدفبااطاق سازيوبدنههمچونکاربربخش هايدربه ويژهتجاري
تقاضا؛افزايشونهايي

باطارتبرقراريدرفرابورس ظرفيت هايازبهره منديبرايالزمبسترهايپياده سازيوطراحي
ط؛اسقابرگخريدوفروشدرخودروسواريواردکنندهو(خودرومالک)متقاضيميانمستقيم

فرايندهايتسهيلهدفباباريناوگاننوسازيازحمايتصندوقراه اندازيامكان سنجي
نوسازي؛تسهيالتبازپرداختدرخصوصضمانتي

پايين ترسنباخودروهايبرايکمترعوارضوبيمههمچونملموسمشوق هايارايه.



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

مجموع صنعت لیزینگ های غیر 
بانكی لیزینگ های بانكی

ترکي  ا ميليارد ری ترکي  ميليارد ریا  ترکي  ا ميليارد ری
:ترکیب دارایی های صنعت

4% 2,917 3% 1,132 4% 1,785 
کوتاک وجه نقد و سرمایه گیاری 

مدت

79% 58,923 84% 28,266 75% (تسهيالت) ساب های دریانتنی 30,656

3% 2,418 2% 748 4% موجودی کاال و پيش پرداختها 1,669

14% 10,196 10% 3,423 17% سایر دارایی ها 6,773

100% 74,454 100% 33,570 100% مجموع دارایی ها 40,884



ساختار دارایی و مالی در صنعت

مجموع صنعت لیزینگ های غیر 
بانكی

لیزینگ های بانكی

17% 12,511 22% 7,224 13% ر ساب های پرداختی ت اری وسای 5,287

5% 3,837 5% 1,569 6% 2,268 
جاری سهامداران و سود سهام 

پرداختنی

43% 31,914 33% 11,185 51% تسهيالت مالی 20,729

4% 2,830 8% 2,830 0% - (مشارکت کوکب )اوراق بدهی

69% 51,092 68% 22,809 69% مجموع بدهی ها 28,283

31% 23,362 32% 10,761 31% م موع  قوق  ا بان سهام 12,601

100% 74,454 100% 33,570 100% مجموع منابع 40,884



ساختار دارایی و مالی در صنعت
مجموع صنعت یلیزینگ های غیر بانك لیزینگ های بانكی

ترکي  ترکي  ميليارد ریا ميليارد ریا  ترکي  :ترکیب دارایی های صنعت ميليارد ریا

4% 2,917 3% 1,132 4% مدتکوتاک وجه نقد و سرمایه گیاری  1,785

79% 58,923 84% 28,266 75% (تسهيالت) ساب های دریانتنی 30,656

3% 2,418 2% 748 4% موجودی کاال و پيش پرداختها 1,669

14% 10,196 10% 3,423 17% سایر دارایی ها 6,773

100% 74,454 100% 33,570 100% مجموع دارایی ها 40,884

17% 12,511 22% 7,224 13%  ساب های پرداختی ت اری وسایر 5,287

5% 3,837 5% 1,569 6% جاری سهامداران و سود سهام پرداختنی 2,268

43% 31,914 33% 11,185 51% تسهيالت مالی 20,729

4% 2,830 8% 2,830 0% - (مشارکت کوکب )اوراق بدهی

69% 51,092 68% 22,809 69% مجموع بدهی ها 28,283
31% 23,362 32% 10,761 31% مجموع حقوق صاحبان سهام 12,601

100% 74,454 100% 33,570 100% مجموع منابع 40,884

55%45%



تتركیب ترازنامه صنع

 % 917ب2 هانقد و سرمایه گیاری

 2% 0 3ب1  ی های دریانتن ساب
و موجودی آمادک 

ليزین 

1 % سایر دارایی ها 19ب10

100% 74،454 مجموع دارایی ها

22% بدهی های ت اری  3ب 1

 3% تسهيالت 91ب31

 % 30 ب2 بدهیاوراق

 9% 092ب1  م موع بدهی ها

31% 2 3ب23 ه ا بان سرمای قوق

100% 74،454 مجموع

%  : 2 مادک 



تتركیب ترازنامه صنع

 % 917ب2 هانقد و سرمایه گیاری

 2% 0 3ب1  ی های دریانتن ساب
و موجودی آمادک 

ليزین 

1 % سایر دارایی ها 19ب10

100% 74،454 مجموع دارایی ها

22% بدهی های ت اری  3ب 1

 3% تسهيالت 91ب31

 % 30 ب2 بدهیاوراق

 9% 092ب1  م موع بدهی ها

31% 2 3ب23 ه ا بان سرمای قوق

100% 74،454 مجموع

%  : 2 مادک 

برابر2حداکثر : 44ماده 

1.36 =
 91ب31

2 3ب23

ميليارد ریا  ظرنيت باقيماندک10 ب 1 دود 



است؟دهنشاستفادهتسهيالتاخذبرايباقيماندهظرفيتازچرا

لیزینگهایشرکتبهتسهیالتاعطایبههابانکتمایلعدم•
تضامین•

اینكهفرضباواستجاریدریافتنیهایحساب%80حدود
باواشدبدریافتنیحسابهایها،لیزینگوثیقهقابلداراییتنها

کهتسهیالتیحداکثردریافتنی،هایحساب%150تضمینفرض
استریالمیلیارد32.715نمود،اخذدینخریدطریقازشودمی
.استمحدودههمیندرنیزدریافتیتسهیالتحجمکه

زمانیانطباقعدم•
استسال1شدهاخذتسهیالتزمانحداکثر.
استماه24لیزینگ،اعطاییتسهیالتمیانگین.

مالیتامیننرخولیزینگانتظارموردبازدهیچالش•



مالیتاميننرخوليزينگانتظارموردبازدهیچالش

لیزینگهایعملكرد مالی صنعت
بانكی 

لیزینگ های
صنعت غیربانكی

 4,484 2,317 2,166سود عملياتی

 4,083 2,138 1,945سود خالص

%6%6.5%5.9هيالتبه تس( خالص از ماليات)سود عملياتی
4.8%6.4%6%(ROA)بازدک دارا ی ها

15%20%17%(ROE)بازدک  قوق  ا بان سهام

%24%25.3%23.2نرخ تامین مالی

%30%32%29نرخ بازدک مورد انتظار عمليات ليزین 



تحداکثر نرخ تسهیال% = 21%30= نرخ بازده مورد انتظار

تسهيالت یکساله

تسهيالت دو ساله

تسهيالت سه ساله

4.5%

8%

11%

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



Automotive
66%

Equipment
27%

Real Estate
1%

Others
6%

New Business Volume By Sector

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

ليزينگفعاليتهايبخش



کاهش نرخ بازدهی مورد انتظار

دارد؟آيا امکان دستيابی به اين ميزان تخفيف وجود

نرخ تامین مالی حاشیه سود



نوع اوراقناشرردی 
سا  
انتشار

دارایی / طرح مو وع اوراق
مبنای انتشار

مبلغ
ميليارد )

(ریا 

نرخ  
در د)

)

مدت
(سا )

1
رایان سایپا 

سررسید شده
1387مشارکت

7  ب22مشارکت در نروش 
400183پرایددستگاک 

2
شرقلیزینگ ایران و 

سررسید شده
80204ت هيزاتخرید و واگیاری 1389مشارکت

3
لیزینگ جامع سینا 

سررسید شده
100204بابت م ازک 13912اجارک

4
لیزینگ رایان سایپا 

سررسید شده
228204سه دستگاک آپارتمان1392اجارک

5
واسپاری سپهر صادرات 

سررسید شده
400202.5آپارتمان1392اجارک

800225خودروخرید و ليزین  1393مشارکتسایپالیزینگ رایان 6

1395مشارکتامیدلیزینگ 7
خرید و واگیاری دارایی های 

1,000184مو وع ليزین 

1,000184تسهيالتاعطای 1395مشارکتسایپا لیزینگ رایان 8
4,008

تامين مالی از طريق اوراق بدهی



اوراق بدهی-تامين مالی از بازار سرمايه

.دباشگذشتهشرکتفعالیتازسال2حداقل•
مالیدورةدرآنعملیاتازحاصلنقدیجریان•

باشدمثبتگذشتهیكسال
دارایی هایبهبدهی هامجموعنسبتحداکثر•

.باشددرصد95آن
مردودیانظراظهارعدمحسابرس،گزارش•

.نباشد

 اوراق مشارکت
اوراق اجارک
اوراق مراب ه

اوراق من  ت
اوراق خرید دین
اوراق رهنی

انواع 

ابزارها

82%

18%

شرايط 

عمومی



استیمیزانبهمشارکتاوراقانتشارمجازمبلغحداکثر•
ثرحداکمشارکتاوراقمبلغبعالوهناشربدهی هایکه

.باشدشرکتسهامصاحبانحقوقجمعبرابرسه
.باشدداشتهآوردهبایدهمناشر•
.دکنمیطلبراسنگینیهایضمانتمعموالضامن•
طرح؟؟؟؟هایهزینهجزء:انتشارارکانهایهزینه•
ودسباتفاوتمابهپرداختوطرحقطعیسودمحاسبه•

الحسابعلی

طرحازاوراقدورهطیناشربرداشت•

اوراق مشاركت و صکوک اجاره-تامين مالی از بازار سرمايه

..(ملکب ت هيزات و)نياز به دارایی مبنا جهت انتشار اوراق •
ترانآسداردبوجودانتشارمبنایداراییاینکهبهتوجهبا مانت•

.است

اوراق 
مشارکت

اوراق 
اجاره



اوراق خرید دین-تامین مالی از بازار سرمایه

شرکت 
لیزینگ

نهاد 
واسط سرمایه 

گذاران

واگیاری مطالبات سرمایه گیاری

و و  مطالبات و واریز وجوک

پرداخت بابت
مطالبات خریداری شدک

پرداخت سود و ا ل

شدک و پرداخت نشدک به دارندگان اوراقب گیاری مطالبات دریانتوجوک  ا ل از سرمایه
.باشدمت لق به دارندگان اوراق  می

پییر استاست ادک از وجوک مزبور برای پرداخت کارمزد ارکان انتشار اوراق امکان.



درصد مدت قرارداد 10از تاریخ ایجاد مطالبات، حداقل •
سپری شده 

اقساط سررسیدشده، وصول شده یا از سررسید آن•
.ماه نگذشته باشد2بیش از 

چه 

مطالباتی

ا ميليارد ری100یمبلغ تامین مالدر د خالص مطالبات0 چه مبلغی

. داقل عمر اوراقب یکسا  است• چه مدتی

اوراق خرید دین-تامین مالی از بازار سرمایه



. شرایط مطابق با همان اوراق خرید دین است•
وراق تفاوت اساسی در نوع مطالبات مبنای انتشار ا•

:است
مطالبات دارای وثیقه رهنی

اوراق رهنی-تامین مالی از بازار سرمایه



(از تصمیم تا دریافت وجوه)زمان•
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•

چالش ها-تامین مالی از بازار سرمایه



چالش اصلی2

انطباق زمانی جریان های نقد ریسک نرخ بهره



روش مناسب تامین مالی

نرخ معمول تامینمنبع تامین 
مالی

مصرفمحل

تامین مالی 
مدتکوتاه

ازای  یف ت  ي  درتامين کنندگان کاال
تاخير در پرداخت 

( داقل سه ماک)

  تسهيالت ليزین
ماهه  داکثر 

تامین مالی 
میان مدت

تسهيالت-بازار پو  
بانکی

 1تسهيالت  داکثر22%-% 1
ماهه

تامین مالی 
بلند مدت

-بازار سرمایه
اوراق خرید دین یا 

اوراق رهنی

نرخ اوراق% 17
هزینه های ارکان% 

%23تا 22= موثر

ت تسهيالت بلندمد
و ( ماک 1از بيشتر)

تا سق  دورک عمر 
اوراق



ترازنامه خوب

انقد و سرمایه گیاریه 

و های دریانتنی ساب  
موجودی آمادک ليزین 

10 سایر دارایی ها

100 مجموع دارایی ها

10 بدهی های ت اری

30 تسهيالت

بدهیاوراق  

85 م موع بدهی ها

15  ا بان سرمایه قوق

100 مجموع



WACC نرخ
1. % 1 % 10 بدهی های ت اری

 . % 22% 30 تسهيالت

10.3% 23% بدهیاوراق  

18.4% 85 م موع بدهی ها

4.1% 27% 15  ا بان سرمایه قوق

22.5% 100 مجموع

ميانگين نرخ 
تامين مالی از 
= طریق بدهی 

21.75 %

با  اشيه سود عملياتی
در دی خالص 



ترازنامه خوب

هانقد و سرمایه گیاری  

ی های دریانتن ساب   .90
و موجودی

10 10 سایر دارایی ها

105.4 100 مجموع دارایی ها

10 10 بدهی های ت اری

30 30 تسهيالت

بدهیاوراق    

85 85 م موع بدهيها

20.4 15 ه ا بان سرمای قوق

105.4 100 مجموع



حرف صنعت
اسمی سرمایه 

(ریا )سه  قيمت هر (ریا ميليارد)
بازار اندازک 

(ميليارد ریا )
 1,700 2,125 800بهمن ليزین 

 564 1,879 300ایران و شرق

 9,944 1,100 9,040رایان سایپا

 905 1,131 800ملت

 2,860 1,430 2,000ليزین   ن ت و م دن

 633 1,055 600ليزین  ایران

 1,421 1,421 1,000ليزین  ایرانيان

 573 1,082 530ليزین  غدیر

15,070 18,600 



از توجه شما سپاسگزارم



گذاربررسی عوامل تاثير 

بر پذيرش ليزينگ الکترونيک

عامل شركت ليزينگ جامع سينا شالچی مدير بهنام •



مقدمه
افرادكهارایطریقهوروشواست،ساختهدگرگونراجهانبنیادیصورتبهتکنولوژیپیشرفتهای

لیزینگتکنولوژی.(Bandura,2002)استدادهتغییركنندمیرفتارشخصیوتجاریاموردر

الکترونیکیومجازیتکنولوژیازاستفادهباكهدارداشارهومالیلیزینگیهایفعالیتبهالکترونیک

تسویهان،مشتریبهخدماتاقساط،پرداخت،اعتبارسنجیسفارش،نام،ثبتطیفاین.شودمیانجام

.شودمیشاملرا...وحساب



فزاریسخت اونرم افزاریپيشرفتهفناوری هایازاستفادهالکترونيكليزينگ

صورتبهمالیاطالعاتومنابعتبادلبرایمخابراتوشبکهبرمبتنی

.تنيسليزينگدرمشتریفيزيکیحضوربهنيازیواستالکترونيکی



Technology Acceptance Model
مفید 

بودن

سهولت 

استفاده

پذیرش 

تکنولوژی



الکترونيکليزينگ



McFarland Model

تاثير مركز كنترل 

بر پذيرش

تاثير خودكارامدي 

ده تاثيرسهولت استفا

از تکتولوژي

آموزش مقدماتی



مزاياي ليزينگ الکترونيک



مزاياي لیزينگ الكترونیك



معايب لیزينگ الكترونیك



مقايسهلیزينگ سنتي و الكترونیك  الکترونيکیليزينگسنتیليزينگ

(از نظر مکانی ) بازار نامحدود (ا ز نظر مکانی ) بازار محدود 

ارایه خدمات نامحدودارایه خدمات محدود

ارایه خدمات بر اساس نیاز و سفارش مشتریارایه خدمات به یک شکل خاص

متکی بر تجهیزات و فناوری های نوینفیزیکیمکان یا دفاتر متکی بر 

كاركرد بدون محدودیت زمانیكاركرد در ساعت اداری

رف ساختار مبتنی بر رایانه كه باعث كاهش مصساختار مبتنی بر كاغذ و نیروی انسانی

.كاغذ و كاهش نیروی انسانی می شود 



نکات مهم
رویکرد برنامه ریزان اصل بر متمایز سازی •

اصل بر ایجاد یکپارچگی•
ناهماهنگی بین سرمایه 

گذاریهای فناوری اطالعات

دی تغییر نگرش مفهوم راهبرد و برنامه ریزی راهبر•

خارج از شعار 
استراتژی فناوری اطالعات



با تشكر و سپاس فراوان


