
 

 

 بررسی وضعیت عملکرد صنعت لیزینگ کشور 
 کارشناس برنامه ریزی، تحقیق و توسعه - محمد غیاثی فرد

 

 مقدمه
 40از میان  1با توجه به گزارش ساالنه انجمن ملی لیزینگ ایراندر ابتدا خاطر نشان میشود، بررسی صورت گرفته 

بر صورتهای  مبتنی 95و  94شركت لیزینگ طی سالهای  29 عملکردیاطالعات  و شركت عضو انجمن ملی لیزینگ

رهای منتشر شده و سایر آما (IMI-100شركت های برتر ایران) رتبه بندیبیستمین  نتایج، مالی حسابرسی شده

شركت های توسط  شده ارائهاطالعات  آخرین گزارشهنگام تهیه این  .تهیه شده استگردآوری و  بانک مركزی

به  "لیزینگشركت های "یا  "صنعت لیزینگ"بوده است بنابراین عبارت های  1395 مالی للیزینگ مربوط به سا

به سال  "بررسیدوره مورد "بینی می شود عمده سهم فعالیت صنعت را داشته و  شركت مزبور كه پیش 29تعداد 

 .اشاره دارد 1395

 
 کشورصنعت لیزینگ 

 نابع مالیمامین بانک محور بودن صنعت لیزینگ در كشور چه از لحاظ ساختاری، قوانین و مقررات و چه از لحاظ ت

 های یزینگل اختیاردر  لیزینگ صنعت فعالیتاز  درصد 46 در حال حاضر نزدیک بهكامال مشهود است بطوری كه 

یزینگ های ل و بوده است ت مالی و اعتباریبه بانک و موسسا وابسته های لیزینگ درصد متعلق به 41و  بانکی

 دارند. قرار انتهای این رتبه بندیدر سهم  درصد 13با   تنهامستقل 

 

شركت می باشد كه از  50تهیه این گزارش تعداد شركت های لیزینگ دارای مجوز بانک مركزی حدود  تاریخدر  

در بازار سرمایه  هزار میلیارد ریال 2/19ارزش بازار معادلشركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با  8این تعداد 

 حضور دارند.

 پذیرفته شده در بورسشرکت های لیزینگ 
 نماد در بورس )میلیارد تومان(سرمایه سال تاسیس نام شرکت ردیف

 ولیز 60 1354 لیزینگ ایران 1

 ولصنم 200 1356 لیزینگ صنعت و معدن 2

 ولساپا 904 1376 لیزینگ رایان سایپا 3

 ولپارس 130 1379 لیزینگ پارسیان 4

 وایران 100 1381 لیزینگ ایرانیان 5

 ولبهمن 275 1381 بهمن لیزینگ 6

 ولغدر 53 1381 لیزینگ خودروی غدیر 7

 ولملت 80 1388 واسپاری ملت 8

                                                 
 6139بهمن ماه -انجمن ملی لیزینگ ایران-1395گزارش سالیانه صنعت لیزینگ برای سال  1

لیزینگ بانکی
45/65%

لیزینگ وابسته
41/30%

لیزینگ مستقل
13/04%

ترکیب شرکت های لیزینگ بر اساس نوع مالکیت



 

 

 

نفر در حال حاضر در شركت های لیزینگ مشغول به كار هستند كه اطالعات مربوط به تركیب  1134بیش از 

از لحاظ تحصیالت نشان دهنده سطح باالی تحصیالت نیروی انسانی  1395نیروی انسانی صنعت لیزینگ در سال 

 درگیر در این صنعت می باشد: 

 
 

 1395مالی تا پایان سال  کشورصنعت لیزینگ عملکرد 

میلیارد ریال تسهیالت اعطاء نمودند. این  36 ,737، مبلغ 1395در سال  شركت لیزینگ 29از مجموع اطالعات 

درصد افزایش برخودار بوده است. صنعت لیزینگ ایران پس از طی یک دوره  6از  1394مبلغ در مقایسه با سال 

سال طول كشید. ولی از  2د. این روند افزایشی به مدت با افزایش در حجم عملکرد مواجه ش 89روند نزولی در سال 

)سال بحران صنعت 92كه شیب این كاهش در سال  شدمجددا حجم عملکرد این صنعت با كاهش روبرو  91سال 

ته و در مجددا افزایش یاف 93. لکن حجم عملکرد فعالیت صنعت لیزینگ در سال یافت، افزایش لیزینگ كشور(

روند بهتری را طی كود حاكم بر اكثر بازارهای داخلی و نگرانی در مورد چشم اندازهای آینده، علیرغم رسالهای اخیر 

 كرده است.

 

 
 

 های گذشتههای لیزینگ طی سالوضعیت شرکت                               

فوق لیسانس به باال
11/46%

ملیسانس و فوق دیپل
59/26%

دیپلم و زیر دیپلم
29/28%

ترکیب نیروی انسانی شرکت های لیزینگ 
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(میلیارد ریال)حجم عملکرد شرکت های لیزینگ 

 رشد نسبت به سال قبل حجم عملكرد )میلیارد ریال( سال

83 7747 - 

84 17434 125.04% 

85 15227 12.66%- 

86 11524 24.31%- 

87 8042 30.22%- 

88 6771 15.81%- 

89 14813 118.77% 

90 19199 29.61% 



 

 

 

 

 

 
 

 

 نرخ نفوذ لیزینگ در اقتصاد ایران

جهت سنجش توسعه لیزینگ در سراسر جهان است. بطوری كه این نرخ نفوذ لیزینگ )وایت كالرك( شاخصی 

شود، در برخی از كشورهای جهان به شاخص كه از تقسیم ارزش عملکرد لیزینگ بر تولید ناخالص داخلی حاصل می

روند  زیربوده است. در نمودار  %0.6، 95رسد. نرخ نفوذ لیزینگ )وایت كالرك( در ایران و در سال درصد نیز می 6

درصد 1شود نرخ نفوذ لیزینگ از تقریبا نرخ نفوذ لیزینگ )وایت كالرك( آورده شده است. همانطور كه مشاهده می

كاهش یافته و این در حالی است كه رشد تولید ناخالص داخلی نیز طی این  95درصد در سال 0.6به  84در سال 

 ها روندی كاهشی داشته است.سال

 
 

 سایر صنایع کشوروضعیت صنعت لیزینگ در بین 

 توانست در شاخص های گروه واسطه گری های مالی ،گروه صنعتی در کشور 31مربوط به عملکردی نتایج  بررسیبا توجه به 
بازدهی فروش)حاشیه سود(، بهره وری کل عوامل و بهره وری نیروی انسانی جزو سه گروه صنعتی اول کشور براساس  مهم

 قرار بگیرد. 1396( در سال IMI-100ارزیابی های صورت گرفته در بیستمین سال رتبه بندی)
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91 16007 16.63%- 

92 10155 36.56%- 

93 29104 180% 

94 34627 19% 

95 36737 6.1% 
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 پرتفوی شرکت های لیزینگ در سالهای اخیر بررسی

افزایش شترین سهم پرتفوی شركت های لیزینگ را به خود اختصاص داده است اما همچنان لیزینگ خودرو بی

نسبت به  95در سال  پزشکی و بیمارستانی، ماشین آالت و تجهیزات تولیدیدر حوزه های شركت های لیزینگ پرتفوی 

 از نکات حائز اهمیت می باشد. 94سال 

 

 

پزشکی و بیمارستانی
2/13%

خوردوهای سواری
67/81%

خوردروهای کار و حمل و نقل
13/42%

تجهیزات عمرانی و معدنی
0/75%

دفترکار و)دارایی های غیر منقول
...(مطب و 
3/45%

کاالهای مصرفی 
و کامپیوتر و لوازم خانه)بادوام

(اداره
3/30%

ماشین آالت و تجهیزات 
(لهمخطوط تولید و امثا)صنعتی

8/31%

سایر بخش ها
0/83%

94پرتفوی شرکت های لیزینگ در سال 



 

 

 
 13درصد آن در بخش خودروهای سواری،  57های لیزینگی به مشتریان تا شركت 1395از رقم تسهیالت سال 

آالت و تجهیزات مصرف شده است. در این شرایط سهم سایر درصد در بخش ماشین 12درصد در خودروهای كار و 

درصد بوده است كه این نشان  هیجدهها شامل كاالی بادوام و غیر منقول و تجهیزات درمانی در مجموع بخش

 .دهنده سهم پایین لیزینگ تخصصی تجهیزات در صنعت لیزینگ كشور و سهم باالی خودروهای سواری است

 

 96و95تعداد قراردادهای شرکت های لیزینگ به تفکیک نوع کاال طی سالهای 

 درصد از کل تعداد قرارداد نوع کاال
 %0.02 20 پزشکی و بیمارستانی

 %97.21 111071 سواری خوردوهای
 %2.12 2421 خوردروهای کار و حمل و نقل
 %0.01 15 تجهیزات عمرانی و معدنی

 %0.04 44 دارایی های غیر منقول)دفترکار و مطب و ...(
 %0.23 260 کاالهای مصرفی بادوام)کامپیوتر و لوازم خانه و اداره(

 %0.3 3381 ماشین آالت و تجهیزات صنعتی)خطوط تولید و امثالهم(
 %0.08 91 سایر بخش ها

 %100 114260 مجموع

  بزرگترین بخش  کهبیشترین درصد قراردادهای صنعت لیزینگ در بخش خودروی سواری بوده  95و 94طی سالهای

 از بازار لیزینگ را از آن خود کرده است.

  بخش ناچیزی از بازار لیزینگ را تشکیل تجهیزات عمرانی و معدنی با توجه به گران قیمت بودن این نوع از دارایی ها

 داده است.

 
 

پزشکی و بیمارستانی
13/51%

خوردوهای سواری
خوردروهای کار و حمل و نقل53/70%

12/97%

تجهیزات عمرانی و معدنی
0/00%

دفترکار و مطب و)دارایی های غیر منقول
)...
1/30%

ازم کامپیوتر و لو)کاالهای مصرفی بادوام
(خانه و اداره

6/30%

خطوط)ماشین آالت و تجهیزات صنعتی
(تولید و امثالهم

11/99%
سایر بخش ها

0/24%

95پرتفوی شرکت های لیزینگ در سال 



 

 

 
همانگونه كه مالحظه میشود خودرو بیشترین سهم را در پرتفوی تسهیالت لیزینگ ها را به خود اختصاص داده به 

برابر می باشد. پایین بودن سهم تجهیزات و  بیش از دوطوری كه حجم آن نسبت به رده بعدی یعنی تجهیزات 

فقدان عملیات در حوزه امالك نشان دهنده تاثیرپذیر بودن فعالیت لیزینگ ها از شرایط اقتصادی كشور و آثار ناشی 

 از ركود و همچنین عدم گرایش به قراردادهای بلند مدت می باشد.

 
 

 
 قراردادهای شرکت های لیزینگ به تفکیک نوع قرارداد

دهنده های ارائهشركتطریق فروش اعتباری خودرو از ؛ مالیبه منابع  خودروسازاننیاز  در این سالها بدلیل افزایش

سهم باالی قراردادهای فروش اقساطی بدلیل واگذاری خودروهای سواری افزایش یافته است. لیزینگ خودرو 

  می باشد. همین موضوعنیز نشان دهنده  فروش اقساطیقراردادهای  خودروسازها در قالب
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مقایسه حجم عملیات شرکت های لیزینگ طی دو سال اخیر

1395

1394

تعداد قردادهای 

فروش اقساطی

86/85%

تعداد قراردادهای 

اجاره بشرط تملیک

9/96%

اتیتعداد لیزینگ عملی

3/08% تعداد سایر قراردادها

0/11%


