
 در کشور بلژیک IFLA 2018گزارشی از مطالب ارائه شده در کنفرانس 

  (IFLAانجمن بین المللی لیزینگ و سرمایه گذاری) شرح مختصری در مورد

با هدف ترویج فرهنگ لیزینگگ و  1965در سال  IFLA(International Finance and Leasing Association)موسسه 

های تأمین مالی و فراهم نمودن بستر مناسبی بگرای تقییگپ ریرامگون ایگن مو گو   ترین روشتوسعه آن به عنوان یکی از مطلوب

ا یگک از هگر کشگور تن گدرصورت احراز شرایط های لیزینگ تأسیس شده است. های شرکتتبادل اطالعات  تجربیات  دانش و ایده

در  IFLAدر این موسسه عضگو هسگتند. اعضگای شرکت از کشورهای مختلف   20 شود. در حال حا رعضو به عضویت رذیرفته می

چ ار کارگروه تخصصی منابع انسانی  بازاریابی  فرایندها و تکنولوژی و مدیریت ریسک فعالیت نموده و تجربیات خود را در سگمینار 

 دهند. ختیار سایر اعضاء قرار میآوری و در اها جمعو کنفرانس

  معرفگی شگرکت متبگو  و شگر   IFLAرس از حضور در یکی از اجگال   1385شرکت لیزینگ صنعت و معدن از تیر ماه سال 

عضویت در این موسسه مزایگای بسگیاری  .شدشرایط اقتصادی کشور و صنعت لیزینگ ایران ج ت عضویت موسسه مذکور رذیرفته 

یکگی از شرکت های ایرانی بسیاری تمایل بگه عضگویت در آن دارنگد.  IFLAد داشت و براسا  اظ ارات موسسه برای اعضا آن خواه

در   IFLAهگای حضور در کنفگرانسدر کنفرانس است و لذا  ءشود ارزیابی حضور فعال اعضااقداماتی که در رایان کنفرانس انجام می

 باشد.تداوم عضویت اعضا موثر می

  IFLA 2018کنفرانس 

ای انجمگن براسگا  های حرفگهاسا  فعالیتحضور یافتند.  IFLA موسسه 2018کشور در کنفرانس  14نماینده از  32مجموعاً 

های کاری منابع انسانی  بازاریابی  فرایندها و تکنولوژی و مدیریت ریسک استوار شده است و معمگوًً مو گوعات تخصصگی در گروه

مورد بقث و بررسی قرارگرفته و نتیجه مباحثات به صورت میاله توسط رئیس گروه در نشست عمومی انجمن  که معموًً یگک   آن

باشگد و بگالتبع آن در شرکت لیزینگ صنعت و معدن عضگو کگارگروه مگدیریت ریسگک مگی گردد.شود  ارائه میروز بعد تشکیل می

 ای از م مترین مطالب ارائه شده در این کنفرانس ارائه میشود. در ادامه خالصه .یافتکارگروه مربوطه حضور 

کلیه خدمات مربوط به لیزینگ و  شرکت بلفیو  با ارائه: 2018 کنفرانس نبه عنوان میزبابلژیک  Belfius Leaseمعرفی 

 سرمایهارائه مشاوره و   نیدی جریان مدیریت ررداخت  سیستم های خرده فروشی و بانکداری تجاری   بیمه در حوزه های مختلف

در این زمینه ها  ارورایک رقیب جدی برای شرکت های بزرگ در  معتبر؛ شعبه 700با داشتن که  و...ریسک  مدیریت  گذاری

  تقیییات میدانی و مقلی بر رایهبانکداری عمومی و اجتماعی شرکت لیزینگ بلفیو  در زمینه  کسب و کار اصلی بشمار میرود.

اجتماعی و دموگرافیک  هایبررسی مشخصه همچنین اجتماعی و  منافعتجزیه و تقلیل   جمعیت شناسی و امور سالخوردگان 

 .می باشد مناطپ

 10 حداقل مالی گردشبا   رایدار توسعه و هوشمند ارورا ریشرو در ارائه خدمات ش ر گذاری سرمایه بانک با همکاریاین شرکت 

 ارائهبا ارائه قراردادهای دولتی  را کار و کسب و دولت بین ارتباط بلفیو  G2Bدر زمینه همکاری های که  می باشد یورو میلیون

سنجی  رشتیبانی می کند و مزیت رقابتی آن اعتبار باً کیفیت با خدمات و مقصوًت از ای گسترده از طیفاین شرکت  .دهد می

 ریشرفته می باشد. موبایل و آنالین بانکی کاربردی های برنامه ارائه خدمات لیزینگ در بستر و



 

 2020 سال تا شرکت بلفیوسبلند مدت  اهداف

  میلیون یورو فروش 600رسیدن به مرز 

 60  2020تا  2016میلیارد یورو سرمایه گذاری در بلژیک طی سال ای 

  میلیون یورو سود س م اختصاص داده شده 363بیش از 

  درصدی ر ایت مشتریان95کسب 

در راستای ب ره جستن از یکپارچه سازی سیستم  BrightKnightهوشمند  تو یقاتی در مورد رروژه اتوماسیوندر ادامه 

 ارائه شد. و بلفیو  The Studioهمکاری شرکت  با ( در نیروی کارvirtual assistants)هوشمند دستیاران مجازی

است بر اسا  اطالعات دریافتی از سوی کاربر  آگاهی از موقعیت ست که قادر ا افزاریعاملی نرم دستیار شخصی هوشمند 

. ف اینترنتی  وظایفی را انجام داده و خدمات مختلفی را به فرد ارائه دهدلجغرافیایی  و اطالعات کسب شده از منابع مخت

از به تایپ متن استفاده دستیارهای شخصی از یک واسط کاربری مبتنی بر زبان طبیعی برای تس یل ارتباط با کاربر بدون نی

 کنند. می

ی ریشن ادات متناسب با موقعیت یا رفتارهای )نظیر فاصله تا میصد حین رانندگی(  ارائه های کاربرراسخگویی به ررسش

اید(  استخراج ی خاص )مثل ریشن اد صرف شام در رستورانی که در نزدیکی آن هستید و بارها به آن مراجعه کردهتکرارشونده

  تنظیم موتورهای جستجوی وب های تقت وب  نمایش نتایج مسابیات ورزشی  جستجو درو عیت آب و هوا یا ترافیک از سرویس

های آنالین یافتن کاً از فروشگاهها  انجام مقاسبات ریا ی  ارسال ریام  های روزانه  مدیریت ایمیلزنگ هشدار  یادآوری فعالیت

اید همگی از مش ور و حتی یادآوری زمان شرکت در رویدادی که بلیطش را چند روز ریش از یک فروشگاه آنالین خریداری کرده

گوگل  (Google Now) ارل  گوگل ناو (Siri) سیری.جمله اعمالی هستند که توسط دستیارهای هوشمند قابل انجام است

ای های رایانههستند که توسط بزرگترین شرکت دستیاران هوشمندی مایکروسافت از جمله مش ورترین (Cortana) کورتانا و

افزایش منجر به تقول دیجیتالی؛ ایجاد یه با  BrightKnightدر واقع  روز به روز در حال تکامل هستند. ج ان ایجاد شده و

 تخصص و م ارت های کاری ررسنل میشود.

که بدین ترتیب کارکنان می توانند از وظایف  هستند نسل جدید ترکیبی از سیستم های اتوماسیون و دستیاران هوشمند مجازی

 و سریع وآورانه ن راه مجازی دستیارانتکراری و خسته کننده روزانه رهایی یابند و ارزش افزوده فعالیت های سازمان افزایش یابد. 

 از اطمینان برای گزینه ب ترین روباتیک ها بصورتفرآیند هستند. اتوماسیون( خود فرایندهای) خودکار اندازی راه برای جالب

  است. بازار انتظارات شدن برآورده

 تجاری شرکت های لیزینگ در اروپا مهم برخی شرکای  معرفی

 DEMEEUWشرکت  

امالک و 

مستغالت

37%

تجهیزات و تولید

21%

خودرو

20%

IT
9%

انرزی های نو و پیل های 

خورشیدی

8%

کشتی و قایق های تفریحی

4%
سایر

1% پرتفوی لیزینگ در بلژیک

http://techdic.ir/definition/search-engine/
http://techdic.ir/definition/search-engine/
http://techdic.ir/definition/cortana/
http://techdic.ir/definition/cortana/
http://techdic.ir/definition/cortana/


DeMeeuw انتیال رسانی  روز به نگ داری  و تعمیر ساز  و ساخت سابیه در زمینه طراحی  سال 90 ازبا بیش  1929 سال در 

شرکت  مشغول به فعالیت می باشد. کارمند 400 حدود با ارورا در بصورت فعال ؛در بخش های مختلف عمرانی مالی تامین و مجدد

DeMeeuw  می باشد. وانگلستان آلمان رومانی  سوئیس  بلژیک  دارای شعب درهم اکنون تاسیس و در هلند 

 

با ارائه راهکارهای نوین در زمینه ساخت ساختمان ها و سازه های مدوًر ریش ساخته بصورت موقت و دائمی در  آینده سازندگان

آماده  قراردادهای اجاره ای و لیزینگ در قالبحوزه های مختلف سالمت  آموزشی  کسب و کار و صنعت  دولت  مسکونی و اداری 

 فضا ایجاد رذیر ج ت  انعطاف حل ای راه زمینه در ریشرو سازنده یک DEMEEUW می باشد.با شرکت های لیزینگی همکاری 

 .است رایدار توسعه برای

 Olympusشرکت 

 

این  گذاری با اشتراکالکتریکی  مشترک و عمومی  نیلیه وسایل دستیابی بهمنظوره ج ت  چند (بازاررلت فرم) الیمپو  یک

و استفاده از فناوری در بستر برنامه های گوشی هوشمند  )همکاری با شرکت های لیزینگ(و ارائه راهکارهای ررداختی خدمات 

 دارای شعبی در انگلیس و فرانسه می باشد.در حال حا ر در بلژیک تاسیس و  Olympusشرکت  .می باشداینترنت اشیا 

 مزایا:

 الکتریکی و مشترک عمومی  نیل و حمل به دیجیتال یکپارچه دسترسی 

 های اعتباری کارت با یکپارچه هوشمند و گوشی برنامه طریپ از استفاده س ولت 

 بودجه برای رذیر انعطاف مدیریت  

 و کاری شرکت ماشین مکمل 

 :قابل ارائه سایر خدمات

  یلیزینگ شرکای با همکاری ررسنل بنگاه ها کار و کسبایجاد  برای حل راهارائه( B2B2C) 

 مشترک نیل و حمل دهندگان ارائه  عمومی نیل و حمل خدمات دهندگان ارائه  بلیط دیجیتال فروش)یفروش بلیط  

 و...( همسفریرارکومتر 

 منظوره چند راه های نیشه 

 جابجایی نیازهای تمام برای یکپارچه فروشگاه 

 ارائه خدمات نوین ش ری ج ت س ولت جابجایی ها در قالب یک رلت فرم 

 

 

 

 



 TEXAشرکت 

 گاز رهایوآنالیز منظوره  چند یصیتشخ یابزارها دیتول و توسعه  یطراح در یج ان رهبر بعنوان 1992 سال در TEXAشرکت 

 نیماش و ها پیقا ها  ونیکام دوچرخه  ها  لیاتومب یبرا یصیتشخ تست یها دستگاه و مطبو  هیت و شارژ یها ستگاهیا  یخروج

انگلستان  و اسپانیا روسیه  ل ستان  آلمان  و هم اکنون دارای شعب مختلف در فرانسه  تاسیس شددر کشور ایتالیا  یکشاورز آًت

 یبرا را باً تیفیک با و نوآورانه اریبس خدمات و مقصوًت ارائه و دیتول توسعه   یطراحدر خصوص TEXA شرکت می باشد. 

ارائه راه حل های مالی با انعیاد قرارداد آماده TEXA شرکت  ارائه میکند. خودرو  ایبخش تمامی در ارراتورها یازهاین برآوردن

 خود می باشد. همکاری از طریپ شرکت های لیزینگ ج ت افزایش فروش

 در زمینه سیستم های هوشمند حمل و نقل:فعال  Arthur D. Littleشرکت  و FRAIKINشرکت 

 

دفتر خدماتی در  36در بلژیک فرانسه و  دارای شعب متعددهم اکنون تاسیس و در کشور امریکا  Arthur D. Littleشرکت 

در حوزه  کار و کسبجدید  های مدلاین شرکت در واقع با ارائه راهکارهای مناسب در زمینه ایجاد  می باشد. کشورهای مختلف

 حداکثر به ج ت مجدد یابیبازار یاستراتژحاصل از فروش   درآمد شیافزا ج ت دیجد یابیبازار یها کانال یانداز راه خودرو و

و ب ره برداری از فرصت های  یکیالکتر یخودروهای ابیبازار یاستراتژ یاجرادست دوم  و  یها فروش خودرو سود رساندن

 دیجیتال یکی از شرکت های موفپ و ریشرو در این زمینه می باشد.

 در قالب همکاری با شرکت های لیزینگ نوآورانه یها ستمیاکوس و دیجد جابجایی ارائه سیستم های

 جابجایی بخش در دیجد سیستم 

 لیزینگ یها شرکت یبرا فرصت  

 ندهیآ یبرا خالقانه ستمیاکوس کی 

 

در کشور بلژیک تاسیس و در حال حا ر با داشتن شعب مختلف در  بار نیاول یبراتجربه  سال 70 از شیب با FRAIKIN گروه

مختلف  کشور 15 در تجاری هینیل لهیوس 58 000 سوئیس  آلمان  ایتالیا  هلند  عربستان و ... با بیش ازانگلیس  اسپانیا  ل ستان  

کرده  فراهم را یتجار ناوگان یبرا یرقابت و ارزشمند من یا یها حل راه  یانسانهوشمند  ارتباطات و یفناور از کامل یبیترک ودنیا 

 طور به  تجاری ناوگان تیریمد خدمات و هوشمند میسیب یفناور شگامیر  یتجار خودرو صنعت رهبربعنوان  FRAIKIN. است

  در سراسر ج ان عر ه میداردمشتری خود  7000با انتظارات  پیتطبج ت  را خود نوآورانه هایکردیرو مداوم

 سخن پایانی

 . طی می باشدبسیار ارزشمند     IFLA انجمندر شرکت لیزینگ صنعت و معدن)س امی عام( به نمایندگی از کشورمان  حضور

. معرفی ه استهای حا ر درخصوص نقوه فعالیت ایشان بعمل آمدمباحث و مذاکرات بسیاری با شرکت ؛برگزاری کنفرانسسال ای 

باشد. درخصوص میشده از دیگر اقدامات انجام  IFLA موسسهبه  ارائه گزارشات موردی لیزینگ ایران  شرایط حاکم برآن وصنعت 

 اقدامات موثری صورت گرفته است.نیز با شرکت های لیزینگ ارورایی ایجاد همکاری و برقراری ارتباطات بیشتر 

 

 مدیریت برنامه ریزی، تحقیق و توسعه شرکت لیزینگ صنعت و معدنجمع آوری: 


