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 مقدمه 

 

امروزه مطابق بررسی های موسسات مطالعاتی اقتصادی معتبر جهان ،روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ در بین مکانیزم های  

درصد سرمایه گذاریها در    30گوناگون اعتباری بعد از وام های مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرارگرفته است.به طوری که بیشتر از  

درصد بیشترین سهم   35،33،28آسیا به ترتیب با    کشورهای توسعه یافته از طریق لیزینگ صورت می گیرد. آمریکای شمالی ،اروپا،

  6شرکت فعال و    42شرکت لیزینگ مجاز در کشور    48از حجم معامالت لیزینگ را در بین مناطق مختلف جهان دارند.از میان  

طی چند سال اخیر تعداد شرکتهای لیزینگ که به طور رسمی در بازار سرمایه مورد  د این شرکت به صورت غیرفعال هستند .با وجو

لیزینگ صنعت و معدن ،ایران شش شرکت بزرگ لیزینگی شامل شرکت  شرکت تجاوز نکرده است. 10پذیرش قرار گرفته اند از 

فضای کسب و کار لیزینگ تا حد نسبتا زیادی    دارند. درصد سهم بازار را    75بیش از      خودرو،غدیر،پارسیان،رایان سایپا،و ایرانیان

متاثر از نحوه تعامل اقتصاد ایران با مناسبات و روابط بین المللی در اقتصاد جهانی و نیز چالش های نظام پولی و بانکی است.ارزیابی  

طرفی شرایط دو سال اخیر سبب  اقتصاد ایران و گزارش های ماهانه خودروسازان حاکی از رشد مناسب تولید این شرکتهاست . از  

پرتفوی و توجه به سایر بازارها را در دستور کار خود قرار دهند.بنابراین به رغم  شده است که عمده شرکتهای لیزینگ بهینه سازی  

قیمت و مخاطرات محیطی حاکم بر صنعت باالخص رکود در بازارهای مختلف و عدم تامین کاالهای سرمایه ای و منابع مالی ارزان  

به نظر شرکتها توانسته اند که زیرساختهای عملیاتی و مالی خود را توسعه و بهبود دهند و باوجود این انتظار رشد باالی    به موقع،

  سودآوری دور از ذهن است.
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  تاریخچه صنعت لیزینگ

دقیق و مشخصی برای سرآغاز کاربرد عملیات اجاره  لیزینگ دارای تاریخ و سابقه ای کهن و چند هزار ساله است. شاید نتوان زمان  

سال قبل از   2000در زندگی بشر یافت. ولی بر مبنای آنچه که از متون باستانی بدست آمده است، اقوام ایالمی و سومری در حدود  

وگانه لیزینگ به عملیاتی  میالد مسیح به نوعی اجاره داری ساده زمین، گاو، آب و تجهیزات کشاورزی می پرداخته اند. تقسیم بندی د

و مالی اولین بار در دوران رم باستان صورت گرفت. در قرون وسطی اجاره داری کشتیهای تجاری به عنوان یك رشته مهم در مبادالت  

 .اعتباری بین مردم مرسوم گردید

حدودیتهای شدید خصوصی سازی  در اروپای قرون میانه، لیزینگ زمین و مستغالت با توجه به قوانین سختگیرانه زمین داری و م

موارد   1840رونق چشمگیری یافت و به سرعت به ایاالت متحده آمریکا منتقل شد. در یادداشتهای روزانه جرج واشنگتن در دهه  

متعددی در زمینه لیزینگ کارخانجات و واگنهای راه آهن به چشم می خورد. در همین زمان، لیزینگ واگنهای راه آهن در انگلستان  

با نام شرکت واگن بیرمنگهام تاسیس شد و به اجاره واگن    1855ز مرسوم گردید و اولین شرکت ثبت شده لیزینگ در ماه مارس  نی

به معدن داران ذغال و فلزات پرداخت. در اوایل قرن بیستم، لیزینگ ماشین آالت تولید یك محصول خاص نظیر کفش و تجهیزات 

 .ترش یافتتلفن خصوصی در انگلستان و آمریکا گس

سانفرانسیسکو تاسیس شد که تاکنون با نام شرکت بین المللی    در شهر  1952اولین شرکت مدرن و مستقل صنعت لیزینگ در سال  

لیزینگ ایاالت متحده به فعالیت ادامه داده است. تاسیس این شرکت را باید سرآغاز تشکیل موسسات مستقل لیزینگ )غیر وابسته 

از فعالیت    1960موسسات مالی( در آمریکا به حساب آورد. زیرا بانکها، طبق قانون فدرال کمیسیون ارز، تا اوایل دهه  به بانکها و یا  

را که با رونق   1950لیزینگ به صورت موجر ممنوع بودند. به هر حال رسوخ و رونق لیزینگ در اقتصاد ایاالت متحده در شروع دهه 

جنگ جهانی دوم مقارن گردیده بود، باید سرآغاز تحوالت همه جانبه و فراگیر این صنعت به    اقتصادی این کشور در سالهای بعد از

در سرتاسر اروپای غربی گسترش یافت و مقارن با همین سالها به ژاپن    1960حساب آورد. به همین ترتیب لیزینگ از اوایل دهه  

 .رسید

 

ن توسعه یافته فراتر رفت و به آفریقا، آمریکای التین و آسیا اشاعه یافت.  خوشبختانه رونق و پویایی لیزینگ خیلی زود از محدوده جها

بوجود آمد و در   1973در زیمبابوه تاسیس شد و نخستین آن در هندوستان در سال  1965اولین شرکت لیزینگ در آفریقا در سال 
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ها به بیش از هفتصد شرکت بالغ شد. همگی این  تعداد این شرکت  1984این کشور پهناور به آنچنان شکوفایی رسید که در پایان سال  

 .شرکتها به اجاره داری اموال منقول نسبتاً کم بها نظیر چرخهای خیاطی اشتغال ورزیدند

وابسته به بانك جهانی که با هدف تشویق سرمایه گذاری و رونق اقتصادی در کشورهای جهان سوم   (IFC) شرکت مالی بین المللی

سهم خود کوششهای ذی قیمتی برای توسعه لیزینگ در کشورهای در حال توسعه به عمل آورد. کره جنوبی تاسیس گردیده است، به  

  1977به مشارکت در صنعت لیزینگ آن کشور پرداخت و شرکت توسعه لیزینگ کره جنوبی را در سال   IFC اولین کشوری بود که

نهاد. متعاقب این اقدام صنعت لیزینگ در کشورهای در حال    با حمایتهای عملیاتی و دانش فنی شرکت ژاپنی لیزینگ شرق بنیان

 .به سرعت گسترش یافت IFC رشد آمریکای التین، آفریقا و آسیا با بهره گیری از حمایتهای مالی و مشورتی

  54در  میلیون دالر،    1006بیش از    2003تا پایان سال    1977موسسه فوق طبق آمار اعالم شده از جانب شرکت یورومانی از سال  

 .شرکت لیزینگ این کشورها سرمایه گذاری کرده است 103کشور در حال توسعه و در 

مذاکراتی را با شرکت بانك کارآفرین برای تاسیس یك شرکت لیزینگ برای اجاره اقالم    1382گفتنی است که این موسسه در سال 

 .سنگین راهسازی و ساختمانی به عمل آورد

 لیزینگ در ایران 

پدیدار شد. به این ترتیب   1970مقارن با اشاعه آن در اقتصاد کشورهای آسیایی و آمریکایی التین، در اواسط دهه ، یرانلیزینگ در ا

 .را باید سال آغاز فعالیت لیزینگ در ایران دانست  1975سال 

سال آغاز فعالیت لیزینگ در ایران دانست. را باید    1975. به این ترتیب سال    فرانسویان اولین پایه گذاران این صنعت در ایران بوده اند

به این گونه که برادران آیسه که در قالب شرکت سیتروئن به تولید محصوالت آن شرکت در ایران و داد و ستد با فرانسویان مشغول 

سنگ بنای لیزینگ  بودند، با مشارکت موسسه سوسیه جنرال فرانسه، بانك اعتبارات ایران وقت و بعضی سرمایه داران خصوصی، اولین  

 .را با تاسیس شرکت لیزینگ ایران پایه گذاری نمودند

دو سال بعد دومین شرکت نیز باز با مشارکت فرانسویان و چند بانك داخلی، به نام شرکت آریا لیزینگ که در حال حاضر لیزینگ 

 .صنعت و معدن نامیده می شود راه اندازی شد

دو شرکت فوق و عدم امکان گسترش و رونق آن، به رغم مشروعیت یافتن در قانون    محدود شدن عملیات لیزینگ به وجود تنها

 .ادامه داشت 1373عملیات بانکی بدون ربا )تحت عنوان اجاره به شرط تملیك( تا سال  
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ز  تاسیس شده بود، وارد چرخه فعالیت شد ولی هنو  1370در این سال اولین هسته تشکیالتی خصوصی لیزینگ که در اواخر سال  

هم لیزینگ طبعاً نتوانسته بود که جایگاه واقعی خود را در بازار تشکیل سرمایه و عرضه تولید محصوالت صنعتی بیابد و در برابر وجود 

گذاریهای اقتصادی در    گذاریهای استراتژیك دولت و ارکان سیاست  شرایط انبساطی در اقتصاد کشور بعد از جنگ تحمیلی و هدف

گری دولت که زمینه های الزم را برای افزایش نقش  ای تحکیم جایگاه بخش غیر دولتی و کاهش نقش تصدیبرنامه های عمرانی بر

 .سرمایه گذاریهای خصوصی فراهم آورد، سهم صنعت لیزینگ در اقتصاد کشور بسیار ناچیز بود

 معرفی و تاریخچه شرکت لیزینگ ایران و شرق

 

در اداره ثبت شرکتها و    1384تیرماه    25در تاریخ    10102912170به شناسه ملی    (سهامی عام    ) شرکت لیزینگ ایران و شرق  

 01/12به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ    03/12/1395شرکت در تاریخ  مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.  

در بازار دوم فرابورس ایران پذیرفته شده است . در حال حاضر ، شرکت    27/02/1396  به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ  1395/

لیزینگ ایران و شرق جزو شرکت های فرعی شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر است و واحد نهایی گروه ، ستاد اجرایی فرمان حضرت 

 .واقع است 100ک الن عاطفی ، پ است و محل فعالیت اصلی شرکت در تهران ، خیابان ولیعصر، خیابا(ره)امام 
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  ثبت  فرابورس  در  1396  سال  در  و   است  فعال مالی  های  گری  واسطه  سایر صنعت  در رق ولش نماد  : شرکت لیزینگ ایران و شرق

و    خودش  گروه 10 رتبه  در  شرکت  ارزش  لحاظ  از  که   باشد   می   سرمایه  بازار کوچك  خیلی های  شرکت  جزو ولشرق  .است  شده  نماد

 . دارد قرار بازار کل 645 در رتبه

 

ریال بوده    1000سهم به ارزش اسمی هر سهم    2،000،000میلیون ریال شامل تعداد    2000سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ  

بوده است    98  /01/  28است چند مرحله افزایش یافته است. آخرین افزایش سرمایه طبق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ

به ثبت رسیده است همچنین به موجب  99  /7/2در تاریخ    و  میلیارد ریال افزایش یافت.  600میلیارد ریال به    300که سرمایه از  

 .میلیارد ریال افزایش یافته است 1400میلیارد ریال به 600سرمایه شرکت از مبلغ 23/08/1400تصمیمات مجمع فوق العاده مورخ 

 موضوع فعالیت شرکت ولشرق

 

اعم از منقول و غیر    ال مشتری از طریق تهیه کا: تامین مالی   2ماده   اساسنامه عبارت است از  3و    2موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفاً در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیك و فروش اقساطی در چارچوب 

دریافت نمایندگی و  -  2می در چارچوب قوانین و مقررات.  الخرید و فروش انواع اوراق مالی اس-  1:    3ماده   عملیات بانکی بدون ربا 

ت در قالب یکی از قراردادهای اجاره به  البه منظور اعطای تسهی  (جز بانکها و موسسات اعتباری  به (عاملیت منابع مالی از اشخاص  

مشارکت  -  3ها و دستورالعمل های مربوط.    نامه  شرط تملیك و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین

ت در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط الجز بانکها و موسسات اعتباری) به منظور اعطای تسهی سایر اشخاص (به سندیکایی با 

ت  الدریافت تسهی-  4تملیك و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوط. 

اعم از منقول و غیرمنقول به مشتری    ال تبصره: شرکت مجاز به انجام اجاره کا .رات ذیربطاز موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقر

اساسنامه    3و    2با توجه به مجوز بانك مرکزی و همچنین مفاد مواد     .باشد  نمی  (اجاره عملیاتی)بدون شرط انتقال مالکیت به وی  

در   .که شرکت لیزینگ ایران و شرق در آن فعالیت می نمایدشرکت، حوزه لیزینگ (واسپاری) در قالب فروش اقساطی صنعتی است 

درصد می    20.5سال مورد گزارش سهم شرکت از بازار در میان شرکت های لیزینگ پذیرش شده در سازمان بورس و اوراق بهادار  

 .باشد

https://www.cofetala.ir/fa/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ترکیب و اعضای هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایران و شرق

  هیئت   رئیس(  شرق   و  ایران)  آباد  جوی  خانی  حمید گذاری تدبیر( مدیرعامل و عضو هیئت مدیره،محمدتقی صافدل )گروه سرمایه  

  عضو (  پویا  گذاری  سرمایه)  تاجمیرریاحی  حامد  مدیره،  هیئت  رئیس  نایب(  ریشمك  صادرات  و   تولید)  احمدوند   محمدرحیم مدیره،

 دیره، حسن عشقی )سرزمین پهناور مهر( عضو هیئت مدیره.م هیئت

 سمت  عضو اعضا

 مدیرعامل و عضو هیات مدیره  گروه سرمایه گذاری تدبیر  محمد تقی صافدل 

 رئیس هیات مدیره  ایران و شرق  حمید خانی جوی آباد 

 نائب رئیس هیات مدیره  تولید و صادرات ریشمك محمد رحیم احمدوند 

 عضو هیات مدیره  سرمایه گذاری پویا  حامد تاجمیر ریاحی 

 عضو هیات مدیره  سرزمین پهناور مهر  حسن عشقی 

 

 

 سهامداران نماد ولشرق
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 8میلیون ریال در رده  2406252ت اعطایی معادل مبلغ الشرکت در بین شرکتهای فعال بورسی در این صنعت با حجم مانده تسهی

شرکت لیزینگ با کسب مجوز فعالیت   52می ایران قریب به  الم شده از سوی بانك مرکزی جمهوری اسالطبق آخرین آمار اع  قرار دارد

اند که اولین مجوز فعالیت صادره بنام شرکت لیزینگ ایران و شرق از سوی بانك  ج.ا.ا در کشور به ثبت رسیدهاز سوی بانك مرکزی 

می ایران صادر گردیده است. این شرکت در حوزه های مختلف از قبیل: ساختمان، تجهیزات ساختمان، تجهیزات  المرکزی جمهوری اس

 52از   . پردازد  پزشکی و همچنین تجهیزات اداری و عمومی به فعالیت می  سازی و صنعتی و تجهیزات  ت راه الآ  صنعتی، ماشین

باشد که سهم بازار هر یك   شرکت بورسی در دسترس می  11عات  الشرکت لیزینگ که دارای مجوز از بانك مرکزی ج.ا.ا میباشند اط

 :به شرح ذیل میباشد

 

 

 اطالعات مرتبط با ارائه تسهیالت

 ارائه خالصه آمار مربوط به ارائه تسهیالت در سال مورد گزارش به شرح جدول زیر می باشد. 

 

  واحد بخش  نوع تسهیالت  
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 ریسک های شرکت 

گذاری و فعالیت در صنعت لیزینگ ایران، با ریسك های بااهمیتی   بیان ریسك های عمده شرکت و تجزیه و تحلیل آنها سرمایه

 که مهمترین ریسك ها عبارتند از:همراه است 

 ، ریسك معامالتی یا عملیات، ریسك شهرت و ریسك نرخ ارز(بهره)ریسك اعتباری، ریسك نقدینگی، ریسك نرخ سود  

 . ریسك اعتباری در صنعت لیزینگ از سه بخش تشکیل شده است ریسک اعتباری:   - الف

عدم ایفای تعهدات مشتریان پرداخت اقساط اجاره در    این ریسك به زیان احتمالی ناشی از :(مستأجر)ریسک مشتری  •

 .سررسید یا ارزش اقساط تضمین شده دارایی یا خرید دارایی در پایان قرارداد به قیمت معین مربوط است

دارایی مورد اجاره وثیقه اصلی یك قرارداد اجاره میباشد. ریسکهای اصلی دارایی مورد   ریسک دارایی مورد اجاره: •

گرفتن دارایی مورد اجاره از مستأجر، زمان و هزینه های احتمالی مربوط به فروش   شامل امکان و مشکالت بازپساجاره 

  .دارایی مورد اجاره و عدم تطابق بین ارزش بازار دارایی و تعهدات باقی مانده مستأجر است

در تحویل به موقع یا کارکرد    توانایی فروشنده این ریسك به زیان ناشی از عدم کننده/ فروشنده:  ریسک تأمین  •

برداری از دارایی  صحیح دارایی مورد اجاره مربوط است. تأخیر در تحویل به موقع دارایی یا ایرادات بعدی که مانع بهره

 .مورد اجاره میشود، بر توانایی پرداخت مستأجرین تأثیر جدی دارد

ات نرخ سود ارتباط دارد. تغییر نرخ سود بر درآمدها،  این ریسك به زیان احتمالی ناشی از تغییر ریسک نرخ بهره:  - پ  •

موقع قوانین و مقررات و نظارت بر    به بالغبا ا .ها و نیز ارزش داراییها و بدهیهای شرکت لیزینگ مؤثر است هــــزینه

 اجرای آن و استفاده از مشاوران حقوقی، این ریسك در صنعت لیزینگ کنترل و مدیریت میشود

  .ریسك نرخ ارز، زیان احتمالی ناشی از نوسان نرخهای ارز خارجی میباشد :ریسک نرخ ارز  - ب

تغییر در شرایط اقتصادی میتواند بر تقاضا برای نوع تأمین مالی ارائه شده   ریسک تغییر در شرایط اقتصادی و سیاسی  - پ

میتواند منجر به رکود و کاهش تقاضا برای اعطای  توسط شرکتها تأثیر داشته باشد. رکود در فعالیتهای اقتصادی با عدم اطمینان 

 .وام در بخش صنعت شود

  اهم برنامه های آتی

 افزایش سرمایه شرکت •
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 افزایش توان مالی شرکت برای توسعه دامنه فعالیت و بازدهی سرمایه در میان شرکت های لیزینگ فعال در سطح کشور •

 بخش تجهیزات ساختمان، صنعت، اداری و پزشکیلیزینگ در  - تامین مالی-به کارگیری زنجیره خرید •

 استفاده از منابع مالی بانکی با دوره بازپرداخت بلندمدت و نرخ سود مناسب •

 تحلیل تکنیکال 

 اندیکاتور آر اس آی در محدوده خرید هیجانی قرار گرفته است.همچینین با توجه به رشد قیمت حجم معامالت کاهش یافته است. 

 

 ریال می باشد.  5،882باشد و بعد از در قیمت ریال می  4،088مقاومت پیش روی سهام در قیمت اولین 
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 سلب مسئولیت:                                                                                   ❖

گونه توصیه به خرید، فروش،  باشد و هیچگذاری کارگزاری مهر اقتصاد میشده صرفاً نظر کارشناسان سرمایهتحلیل ارائه

 شود. شده محسوب نمینگهداری سهام شرکت تحلیل 


