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کتاب سال لیزینگ  نناگا هنمنیگایس نسگ  کگه کایگه اا نهمگا  نگا یا  گالس ینهنیگس مگا  یاگاز هن یه یگ  فگزنهح  ن  گ  ا گ ی ن ایگ  

 ص  ه ن  نس . 352 نایه  س کند. نیا فزنهح ی   نبع قاا 

 

 کالرکدرباره گروه وایت 
ف وه ونی  کالهک فگ نم  کننگده یاگاخس اگد ا  فگا ووه  و ننو اسگیوز یه   ینگه نگا یا  گالس فیوسگته و ف نفیگ  اگ ن   گو ه اگد ا  

یکوهنسگگیوز و  ایگگاه  سگگااتیاز  نگگا یا  گگالس اگگویهو و نگگا یا  گگالس  جیوشگگه مگگا   تنگگوو و فگگا ووه  نگگا یا  گگالس شیگگده ف و گگس  

کگگه یفگگان  وز یه  نسگگ  کاه نگگد 600   گس اا گگد. فگگ وه  گگ کوه یگ  سگگا  از یاگگاخس اگگا اگی  ن    گ   کننگگدفاز و ا یگگدنهنز نجایگگزن

 شگت یاز فگ وه ونیگ  کگالهک شباهننگد ن ا اگد ا  نگا یا  گالس  ا گیا و   ا اگس ن  و  یکا   یالس  نهوفا و نقیاخوسگیه  تگت   نسگ . 

الس فگگولکو ونفگا  اگگد ا  سگ  ایه میتگگاچس و هن  یتگگا   اگد ا   گگالس نویونگا  اگگد ا   گ( P.S.Kچگا  مایگگدلب ل  لیزینگ  اگگاونل 

   نیاه  وی. Whiteclarkegroup.comا ن  نطالشا  ایشت  اه واگاه  (.Raiffeisen Leasingلیزین  

 تصویر کلی از اقتصاد

 1.9  2018سگال اگ ن  کگ  ینااگس نقت گای  و فایگدنه قگ نه ین گته نسگ . نولیگد خااگال    تگتی یه هوخگ   2009نقت ای ولیاز ن  سگال 

 نتشگ   گده نوسگو  گوهن  کاه ناسگاز نقت گای  ولیگاز یه ین گته نسگ . انگاا نیا  خگ آ اگ ووهی  فو ن  ناگدی  قییگ ( ه گد یهصد  

 ف نن  هف . 2018فزنهح سا خه خون ب  

  ی گس ولیگاز  نیا ن   یه سال مگا  نول هوخگ  نایگ   ن اگ  اگه شنگونز نقت گای صگایهن    گوه  گنااته  گس  گوی و منگو  مگ  صگایهن 

 یهصد ه د ین ته نس . 2  2018 جدین یه سال  2017یهصد  سال  4.6فو ن  ه د 

طگس فگنس سگال ف  گته ن ادگا  ینااگس اگه یگ  شا گ    ال  یه   نیو یه  ال ه د نقت گای یاگاخس و اگا شگدع ق ایگ  سیاسگس اا نیا 

 اتیاه  ا  و فزنینده یه ه د نبدی   ده نس .

 یهس   ی  سااتاه فایه   کیس هن ا ن  ه د  دنوع نقت ای ولیاز ف نم   س کند. اا نه کاه سال  و "نای ن

یهصگگد  هن نج اگگه  1.5  ه گگد فگگاییا 2017یه میگگیا   گگاز  ه گگد  صگگاهب   گگ فس اصگگ  ا وصگگس خیگگز دگگای  اگگوی و اگگ اال  سگگال 

 نجگ  اگه یگ   2017ناتگدن  سگال ک ی. یه میگاز   گاز نشگکی  سگ  ایه ن  یبگا اگ ن  کگ  یوهه هوخگ  دگای   اخگده نسگ  و  گدنق  ن  

  کا  فزنینده یه نولید  ده نس .

سگ  ایه فگ نه  ن   گاا  مگا   ایگس نسگ  کگه خشگاز یمنگده  کگام   گ   اصگ  ا وصگس و  کگام ن  نیا هو اه خظگ   گس هسگد 

 شدع نطییناز یه نقت ای ولیاز طس چند سال ف  ته اویه نس .

 

 وضعیت کلی بازار لیزینگ آلمان

 سا  اص  لیزین  یه ک  فاالی  ما  س  ایه ف نه  ولیاز نخدکس کام  یاف .  2018یه سال 

یهصگگد ایشگگت  ن   1.8 یایگگاهی یگگوهو  نا گگد خیویخگگد کگگه  52.7ق نهینیمگگا  یدیگگد  اگگه نه ح  1BDL گگ ک  مگگا  ش گگو  2008یه سگگال 

کاهمگا  و اگوی.  جگ  کگ  کتگ  و یایگاهی یگوه 8اگال  اگ   BDL د   شااه سال قب  اوی.  جگ  شیایگا  یدیگد  گ ک  مگا  اگاهب ن  

 (.2017 یایاهی یوهو سال  58.8 یایاهی یوهو هسید   یه   ایته اا  60.7اه یه ک  صنا  لیزین  ولیاز یدید 

                                                           
1 -Association of German Leasing companies (Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V.) 
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هن   ونف گگ  خا گگه نیگگاهه نشتبگگاه    نیگگاهه اگگه  گگ   نیایگگ  (  ا اگگس ن   گگ ک  مگگا  لیزینگگ  اگگه  شت یاخشگگاز اگگه یگگا  نگگا یا  گگالس

 یایگاهی یگوهو  69.7 یایگاهی ی ه هسگید. یه  جیگوو  9کگاه یدیگد یه قالگ  نیگا نونفگ  خا گه ن  یبگا اگه کت  وفیشناای  س کنند و  ج  

ه گگد  2017یهصگگد ختگگب  اگگه سگگال  4نخجگگاع  گگد کگگه  2018نه ح کگگ   اگگا ال  یدیگگد  اگگوی کگگه نوسگگو صگگنا  لیزینگگ  یه سگگال 

 ین  .

یهصگگد  15.5ینی نیگگاهه   اگگ ن  خیوخگگه خگگ آ خ گگوب لیزینگگ ( اگگه کگگ   یگگزنز سگگ  ایه فگگ نه  یه نجایگگزن  یه قالگگ  قگگ نه 2018یه سگگال 

 کیت  اوی. 2017یهصد یه سال  16.1هسید که ن  هق  

یهصگگد ه گگد ین گگته نسگگ .  1.4  2017 یایگگاهی یگگوهو هسگگید کگگه ختگگب  اگگه سگگال  51.4یاگگه  2018 جگگ  لیزینگگ  نجایگگزن  یه سگگال 

جایگزن  اگا خگ آ کیتگ   ه گد کگ ی. سگا  سگ  ایه فگ نه  مگا  لیزینگ  لیزین  نجایزن  یه   ایته اا ک  سگ  ایه فگ نه  یه نختب  

اگوی. اگا نیگا ویگوی لیزینگ  ن گالک و  2017یهصگد هسگید کگه فگاییا نگ  ن  سگا  سگال  23.2اگه  2018یه ک  س  ایه فگ نه  یه سگال 

  یایاهی یوهو هسید. 1.4یهصد  اه  21.6 تتغال  اا ه د 

 

 BDLشرکت های عضو 
سگگال لیزینگگ  هن یه ولیگگاز اگگه اگگوی نات گگار  گگس یمنگگد. یه فگگزنهح 2یهصگگد ن  نه ح  اگگا ال   90 "ن  یبگگا BDL گگ ک  مگگا  ش گگو 

 گ ک  مگا  ش گو نایگه  گس  گگوی  صگوه  مگا   گالسا  ییگع ووه   گده ن  طالشگکگه اگ  نسگاو صگوه  مگا   گالس و ن BDLسگا خه 

 ونف گگ  خا گگه مگگا  نیگگاهه اگگه  BDLایگگزن  فگگزنهح . یه اصگگ  نجیمگگد خشگگاز ینیه  گگسهن  جگگ  ق نهینیمگگا و  اگگا ال  یدیگگد مگگ  سگگال 

 هن یه هیی  فاالی  ما  لیزین    اسبه و ن ای   س کند. 2    نیای 
 یایگاهی یگوهو ن   اگا ال  یدیگد یه اصگ  نجایگزن  هن نخجگاع ینیه نخگد  60.4خشاز  س یمگد کگه نش گا  نیگا نخجیگا   BDLن ای  ما  

اگه  گ    یایگاهی یگوهو ن  ط یگ  نونفگ  خا گه مگا  نیگاهه  9 گس اا گد. ن  نیگا هقگ   اگایل یهصد ایشت  ن   د   شااه سال قب   2.5که 

(. اتگگیاه  ن   اگگا ال  یدیگگد لیزینگگ  یه اصگگ  ن گگالک و  تگگتغال    اگگا ال  اگگا 2017یهصگگد ایشگگت  ن  سگگال  9.7نسگگ .    نیایگگ 

 اگا ال  نیگا  2017 گس فیگ ی. یه   ایتگه اگا سگال نه ح اا  هن  ا    س  گوی و انگاا نیا یه  اگ و خوسگاز قااگ  نویگه سگا خه قگ نه 

 2018 یایگگاهی ی ه  گگس هسگگد. ناگگدنی ق نهینیمگگا  لیزینگگ  یه  گگو ه ن گگالک و  تگگتغال  یه سگگال  1.4یهصگگد ه گگد اگگه  21.6اصگگ  اگگا 

 یهصد(. 8.6ا وه قاا  نویاس ه د ک یه نس   

د.فاالی   گگ ک  مگگا  ن گگته نخگگی  مگگا   ت گگاونس هن  وف یگگ 2018 گگ ک  مگگا  لیزینگگ  اگگا نویگگه اگگه سگگاا ه  الکیگگ  وز مگگا یه سگگال 

یهصگگد  هن نج اگگه ک یخگگد.  گگ ک  مگگا   1.3یهصگگد ه گگد ین گگته نسگگ  و  گگ ک  مگگا  لیزینگگ  وناتگگته ه گگد  5.3لیزینگگ   تگگت   

 یهصد ه د فاالی  ین ته نخد. 3.9 اایل  2017 تاا  اه ااخ  ما خیز یه   ایته اا سال 

 

 بیشترین اقالم موضوع قراردادهای لیزینگ وسایل نقلیه جاده ای، 
وسگای  خ ایگه یگایه ن  اگاه  2018ن  خظ  نخونو ینهنیس  وهی نیاهه  سگااتاه کاگس اگا نه یه سگال مگا  نایگ  ختگبتا فایگدنه  اخگده و یه سگال 

  ن یا مگا و  یگ  و خ گ  یهصگد( اگه میگ نه ننواگوو  57  ن گالکییگ  ازهفت یا اص  اگا نه هن نشگکی  ینیه نخگد. اگویهو و وسگای  خ ایگه 

 یدید نجایزن  هن یها   س فی ی. 3یا سا  ن  کایه ق نهینیما  لیزین ایشت یهصد(  17کا یوز ما 

. فگو ن  وز نجایگزن  نینه  و سیتگت  نسگ  یهصگد 14اگا سگا  نجایگزن   گا    ا گیا و   نولیگد   یو یا فگ وه اگزهل ن  لیزینگ 

یهصگگد نسگگ . سگگیو نجایگگزن  ف ویفگگامس  نجایگگزن   4ینهخگگد و سگگا  سگگای     گگو   یهصگگد قگگ نه  5مگا  فنگگاوه  نطالشگگا  اگگا سگگا  

                                                           
2- Hire Purchase Agreement 
3 - Leasing Agreement 
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و  (یهصگد سگا   گس ا خگد. ینهنیگس مگا  خا شگاوی   خگ ع نفگزنه  عبگ  ناتگ نو و شال گ  نجگاه  2واس و وسای  خ ایه هیاس ق نهینهخد که  یگ  

 ح ق نهینیمگگا  یدیگگد لیزینگگ  نجایگگزن  هن اگگه یهصگگد ن  نه 1نکنولگگو   فز گگکس یه هیه مگگا  ااگگد  قگگ نه ینهخگگد کگگه م کگگدنع  گگدوی 

 اوی نات ار  س یمند.

 

 سطوح تقاضا برای انواع مختلف دارایی های قابل اجاره 
اگه ااگد   اگا ال   2014یه فگس کگام   اگا ال  ن  سگال  2018س وح ن ادگا اگ ن  نخگونو  صتاگ  ینهنیگس مگا  ت گاو  نسگ . یه سگال 

 لیزینگگ  یهصگگد ه گگد یافگگ .  گگ ک  مگگا  12.8سیتگگت  مگگا  فنگگاوه  نطالشگگا   گگدوی  یدیگگد لیزینگگ  یه  گگو ه نجایگگزن  نینه  و

یهصگگد ه گگد هن نج اگگه  13.1 تگگت   خیگگز  لیزینگگ  یهصگگد(. میینگگیا  گگ ک  مگگا  16.3اگگاخکس ایشگگت  ن  نیگگا  یگگزنز ه گگد ین گگتند  

یهصگگد ه گگد هن اگگه اگگوی نات گگار ینیه نخگگد. ایشگگت یا  یگگزنز ه گگد نوسگگو  گگ ک  مگگا   7.4ک یخگگد. اصگگ   ا گگیا و   نولیگگد  خیگگز 

 لیزین  ااخکس نیجای  ده نس .

یهصگد ه گد یافگ .  1.4 گکس یهصگد و اگ ن  فنگاوه  مگا  فز 2.7ن ادا ا ن  ننواوو  وسگای   یگ  و خ گ   ن یاگ  و کگا یوز اگه  یگزنز 

یهصگد  هن نج اگه کگ ی. اگا نیگا ویگوی  18ه گد نخگدک  2017 اا ال    او  اه اویهو و وسگای  خ ایگه هسگیس خیگز یه   ایتگه اگا سگال 

 ویگگ  کگگام   اگگا ال   2018یه سگگیتا ب   4WLTPنیگگا ه گگد فگگاییا ن  یگگ  شا گگ   شگگص   اصگگ   گگده نسگگ .  ا فگگس نسگگتاخدنهی 

خیایگاز  گوی. یگایس کگه لیزینگ  اگویهو  B2B گد. نیگا ن گ  اایگد یه   ینگه  2018یه ناگ یا ف گ   5B2Bاوهیوما  یدید اگه سگب  

 ولیاز ایشت  ینبه نجاه  ینهی.

اگگوی. ن گگا یه سگگال  خوسگگازینهن  یه ف  گگته لیزینگگ  مونفییگگا  وننگگ  ک نفگگ  و وسگگای  خ ایگگه هیاگگس اگگه نخگگدن ه نیگگاهه ن گگالک و  تگگتغال  

 اا  د   شااه سال قب  کام  یاف .یهصد یه   ایته  2.4  اا ال  یدید  نیا اص  2008

اگ  نسگاو  گاا  مگا  مزینگه ن  گی  ینهن یاگا خگ آ خ گوب  و دنوسای  خ ایه یایه ن  ن   ایتگ یا ینهنیگس مگا  قااگ  لیزینگ   گس اا گ

 یهصد نس . 67لیزین  

وب  گگس  گگوخد. کگگام  نخگگدک یه ناگگدنی  گگدوی یگگ  سگگوع ن  اویهومگگا  عبگگ  خگگاع  گگده یه ولیگگاز یگگزو وسگگای  خ ایگگه لیزینگگگس   تگگ

کگه یهصگد  میگ نه اگویه  -0.2اگه  یگزنز  یهصد( اا هکگوی یه  جگ  عبگ  خگاع مگا  یدیگد اگویهو 0.9اویهوما  یدید نیاهه ینیه  ده  

 80  2018د. یه سگال خاگه عبگ  هسگیده نسگ . اتگیاه  ن  وسگای  خ ایگه لیزینگگس اگ ن    اصگد نجگاه  نسگت ایه  گس  گو 2018یه سال 

یهصگد ن  کگ  اویهومگا  یدیگد یه  64 "اگویه نخگد  اگا نیگا ویگوی صگ فا لیزینگگس یدیگد  اوهیومگا   گ ک د ن  کگ  اویهومگا  یهص

 یایه ما اا خاع  الکاز نجاه  عب   ده نخد.

یهصگگد کیتگگ  ن   یگگزنز وز یه  گگد   شگگااه سگگال قبگگ  اگگویه نسگگ . ن  ط فگگس  0.3  2018ناگگدنی وسگگای  خ ایگگه نجگگاه  لیزینگگگس یه سگگال 

 یهصد ه د ین ته نس . 2.6عب  خاع وسای  خ ایه نجاه  یدید یه  جیوو 

نمییگ  فیگدن  گس کنگد. ولیگاز  ا یا و   نولید   ایت یا ینهنیس ااد  نسگ  کگه فگو ن  وسگای  خ ایگه یگایه ن  یه صگنا  لیزینگ  

 ایه فگگ نه  کگگ  یه  ا گگیا و   نفگگزنی  یه  اگگا ال  یدیگگد ا یگگد  ا گگیا و   نولیگگد  یه قالگگ  لیزینگگ   ایشگگت  ن  خگگ آ ه گگد سگگ 

 ااقس  اخده نس . 2017یهصد نفزنی  یافته نس  و ل ن یه س ح سال  6.7اویه نس . خ آ خ وب لیزین  یه نیا اص   دوی 

یه هن کگگه خگگ آ خ گگوب لیزینگگ  یه نجایگگزن  نینه  و سیتگگت  مگگا  فنگگاوه  نطالشگگا  سگگو یا فگگ وه اگگزهل ن  ینهنیگگس مگگا  قااگگ  نیگگاهه 

یهصگد قگ نه ین گ   ن گا فگو  50یه سگ ح  1980. نیگا خگ آ یه سگال مگا  قبگ  ن  خگد  نشگکی   گس یمنگد.ق نه ف فته ن یهصد 0.9س ح 

 اا  ی  اتیاه نند کام  یاف  و یه س  س ق نه ف ف  که ا ن  سال ما   صتا  عاا   اخد. 1990ن  وز و قب  ن  یمه 

                                                           
4-Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure 

5 -Business-to-business 
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ام  مزینگگه مگگ  ون گگد م فیگگ    اسگگبا  و نفگگزنی  قییگگ  کگگ ن  سگگص  نفزنهمگگا  کاهو گگدیست سگگس  ختگگب  اگگه گگ ک  مگگا  لیزینگگ  

اگگا    جو مگگا و اگگد ا  خگگ ع نفگگزنه  ختگگب  اگگه سگگ  ایه فگگ نه  مگگا  فگگا ووه  نطالشگگا  اگگا نهن گگه کگگوچکت یا فیشگگناای  جیوشگگه 

ییاگس ونکگن  نجایزن  یه خ آ ما   وع  و هقااگ  فگ ی   اگا نوسگاه ق نهینیمگا  لیزینگ  خگ ع نفگزنه ویگ ه و نایگه اتگته مگا  اگد ا  نک

 خشاز  یدمد. 

نه ح  اگا ال  یدیگد  2018فناوه  فز کس منگو  مگ  اصگ  اتگیاه کگوچکس ن   اگا ال  یدیگد لیزینگ  هن  گا    گس  گوی. یه سگال 

 یایگگاهی یگگوهو قگگ نه ین گگته نسگگ .اا نویگگه اگگه سگگ ش  فزنینگگده خگگوووه  مگگا یه  0.5نخجگگاع  گگده یه نیگگا اصگگ  اگگدوز نغییگگ  یه سگگ ح 

  اادن گگتس و میینگگیا خگگ آ فگگاییا خ گگوب لیزینگگ  یه اصگگ    نقبگگ  اادن گگتس  ن گگ اخه نسگگ  کگگه شنگگونز  گگوی نکنولگگو   مگگا    نقبگگ

 منو  م  یه اص  فناوه  فز کس فتاختی  ما  نست ایه خشده  یای  ویوی ینهی.

انگاا نیا اییاهسگتاز یه   ینه مگا  فز گکس و   نقبگ  مگا  اادن گتس نسگت ایه ن  واگ یا نکنولگو   مگا  نوسگاه یافتگه دگ وه  نسگ   

ما    نکز ن وه نص  س یه گاخس  یکگا نسگ  منگو   زنیگا  لیزینگ  هن یهک خکگ یه اا گند و میینگیا خبایگد ف ن گوح کگ ی کگه اگا نهن گه 

 اد ا  فو ن  ف وح یه  و ه لیزین   س نونز نست ایه ن  فناوه  ما  فیش فته هن نشوی  ک ی.

 

 بخش خدمات هنوز مشتری برتر است

 9.1یهصگگد(. یه  گگو ه ااخونهمگگا  نگگا  11.6 اگگا ال  یدیگگد لیزینگگ  یه اصگگ  نصگگاس ه گگد قااگگ  نگگویاس هن ین گگ   اگگا  2018یه سگگال 

یهصگگد(. ن  طگگ   ییگگگ   اگگا ال  یدیگگد یه  5.9یهصگگد(  و یه نجگگاه  و اا هفگگاخس  نگگا  8.1یهصگگد(  یه  یگگ  و خ گگ  و نهنباطگگا    نگگا 

 یا یه س ح سال قب  و یا نخدکس کیت  ن  وز اویه نس . اص  هسیس  اص  اد ا   صنا  سااتیاز و اص  نولید
اصگگ  اگگد ا  اگگه شنگگونز  ونگگوه نقت گگای ولیگگاز شیگگ  کگگ یه نسگگ  و نگگا کنگگوز  ایتگگ یا  نبگگع صگگنا  لیزینگگ   1990ن  نونسگگو یمگگه 

 گ ک   ولیاز یه  و ه نجاه  اگویه نسگ . نیگا اصگ  خگامیگا  گا  ا  استگا  نشتبگاه    گ ک  مگا  متگ  مگا و صگنا  اییاهسگتاخس 

مگگا   شگگاوهه ن  و نگگا یا کننگگدفاز اگگد ا  فنگگاوه  مگگا  نطالشگگا   گگس اا گگد. اگگویهو و نجایگگزن  نینه    گگا   سیتگگت  مگگا  فگگا 

 ووه  نطالشا ( خوشس ن  ینهنیس ما متتند که ن ا  نوسو   ک  ما  اد انس نیاهه  س  وخد.

ه گد ح اگا نه لیزینگ  هن اگه اگوی نات گار ینیه نسگ . یهصگد ن  نه  38میاخند سال ف  ته  اا ال    اگو  اگه اصگ  اگد ا   گدوی 

یهصگگد اگگویه و انگگاا نیا اگگه  13یهصگگد اگگویه نسگگ . خگگ آ خ گگوب لیزینگگ  یه اصگگ  اگگد ا   -9.4   2007 اگگا ال  یدیگگد یه سگگ ح سگگال 

 ودوح فتاختی  ما   یای  یه نیا اص  ا ن  ه د ویوی ینهی.

یهصگد هن نج اگه  -0.6 اگ  صگنا  لیزینگ  نجایگزن  هکگوی  اگه  یگزنز  ن ادا    ک  ما  نولید  اه شنگونز یو گیا  شگت   اتگیاه

یهصگگد ن  کگگ  سگگ  ایه فگگ نه  مگگا  لیزینگگ  اگگویه نسگگ . خگگ آ خ گگوب لیزینگگ  یه نیگگا اصگگ   18کگگ یه نسگگ . سگگا  نیگگا اصگگ  عااگگ  و 

 سال ف  ته ختبتا فایدنه اویه نس . 5یهصد اویه و طس  16 دوی 

نوسگو ااخونهمگا نخجگاع  گده نسگ . اگویهو مگا و وسگای  خ ایگه هسگیس  2008 گده یه سگال یهصگد ن   اگا ال  یدیگد نخجگاع  12 دوی 

یهصگگد ن   اگگا ال  نخجگگاع  گگده اگگا ااخونهمگگا هن اگگه اگگوی نات گگار ینیه نسگگ . میگگاخ وه کگگه نختظگگاه  گگس هوی  گگ ک  مگگا   90اگگی  ن  

 گ ک  مگگا   گگ کوه فیشگگناای مگگا  اتگگیاه  1980لیزینگ  وناتگگته ایشگگت یا سگگوی هن ن  نیگگا ن ادگا اگگه یسگگ  ووهیه نخگگد. ن  نونسگگو یمگگه 

اواس هن یه قال  ق نهینی ما  ناتکاه  لیزینگ  اگه ااخونهمگا نهن گه کگ یه نخگد کگه اگا اگد ا  فگو ن  فگ وح یگ نب میگ نه اگویه نسگ . یه 

 یهصد ه د ک یه نس . 9.1 اا ال  یدید اه یس  و ده ن  ااخونهما اه  یزنز  2017  ایته اا سال 

یه نین گه ه گد  ناسگ  یه سگال و  نهنباطا   تاسگی  ویگ ه ن  ختگب  اگه خوسگاخا  نقت گای کگالز خشگاز  گس یمنگد و اص   ی  و خ  

یهصگد هسگید. نیگا اصگ  ا گوه کاگس  8.1اگا سگ ش  ایشگت   ه گد یافتگه و اگه  2018یدید یه نیگا  گو ه یه سگال    ق نهینیما 2017

   خ آ  ناس  اه  یاه  س وید.کت  ک یه نس  که ی 2018یهصد ن   اا ال  یدید یه سال  10

یهصگگد ن   10  گاع فگگنج  یه طب گگه انگگد  فگگ وه مگگا   شگت   نوسگگو اصگگ  نجگگاه  و اا هفگگاخس کتگگ   گده نسگگ  کگگه صگگ فا کیتگگ  ن  

یهصگد  گس  23نه ح ک  اا نه لیزین   گا    گس  گوی. نیگا اصگ  اتگیاه اگا لیزینگ  شجگیا  گده نسگ . خگ آ خ گوب فااگس نیگا اصگ  
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یهصگد ه گد ین گته نسگ  و یه  5.9ن   گد  توسگو نسگ .  جگ   اگا ال  نیگا اصگ  یه   ایتگه اگا سگال ف  گته  اا د که اتیاه اا ن 

 ختیجه  ج   شا   یدید یه نیا اص  خیز نفزنی  یافته نس .

  مگگا  سگگ . طگگس سگگال مگگا  ف  گگته ش دگگه کننگگدفاز فگگا ووهلیزینگگ  یه اصگگ  سگگااتیاز ن  عبگگا  ایشگگت   ا اگگوهینه اگگویه ن

  و اگگد ا  ن    گگوه یه نیگگا اصگگ  و ن  ودگگای  سگگال  کنگگوخس اگگا نه سگگااتیاز و  تگگکا سگگوی ادسگگ  ووهیه نخگگد. سگگااتیاز  نجایگگزن

اگگویه نسگگ . صگگ   خظگگ  ن  کگگام   گگدید  2017شاگگس ه گگ  نیگگا ودگگای   اگگا ال  یدیگگد نخجگگاع  گگده یه نیگگا اصگگ  یه سگگ ح سگگال 

. یه  گو ه سگاا  و سگا  اگه  گد  نفگزنی  یافتگه نسگ   ایه فگ نه  لیزینگ  سگ 2008 اا ال  نیا اص  یه ختیجه ا گ نز  گالس سگال 

 یهصد نس . 53یه  ال  اد  خ آ خ وب لیزین  یه اص  سااتیاز 

یهصگگد ن  کگگ  نه ح اگگا نه لیزینگگ  هن  گگا    گگس  گگوی. نجایگگزن   4دوی  گگ -کشگگاوه     اگگدز و اگگد ا  شیگگو س یانگگس -نولیگگه اصگگ  

کگه ن اگ  یه نیگا اصگ  نیگاهه ینیه  گس  گوخد.  اگا ال  یدیگد یه سگال  کشاوه   و ینگ  ینه  یگزو وز یسگته ن  ینهنیگس مگا متگتند

 یهصد ه د ین ته نس . 11.6ا ن  نیا اص  اه  یزنز  2018

یهصگد  1.9نیگا اصگ   2018کیتگ   ن  اگوی خشگاز  گس یمنگد. یه سگال  اا اص  یولتس نکنگوز  گدنس نسگ  کگه   کگ  شا   یدید 

یهصگد سگ  ایه فگ نه   2یه نیگا اصگ  کیتگ  ن   نخگدن ه فیگ    گس  گوخد کگه نگ ه د ین ته نسگ . ن  خظگ   جگ    اگ   شگا   لیزی

ن  ل گا  و گگاه   -مگا  نگا یا  گالس اگاهب ن  اوییگه هن یه اگگ   گس فیگ ی. اگ ن  خیوخگه   ا گا    اگگس و صگندوم مگا  نگا یا نیتیگاشس

 ایگو  یه هییگ  سگای  فگ وه مگا    ک  ما  یولتگس  استگا    الاگانس یولتگس  خاایمگا    نقبتگس اادن گتس شیگو س و ای یگه مگا  

 ت گاونس  " گوی  ختگبتا شت یاز ق نه  س فی خد. ن ا نف  فاالیگ  مگا  لیزینگ  وز مگا یه نهقگاع   اگو  اگه اصگ  یولتگس فنجاخگده  گوی  ن

 سا  اا یس ن   اا ال  یدید لیزین  هن اه اوی نات ار ینیه نس . قاا  نویاسنیا اص  ا وه  مام   س  ویا

 

 قراردادهای لیزینگ تجهیزات  انواع مختلف
یهصگد ایشگت  ن   یگزنز وز یه  2 " یایگوز ف گ ه قگ نهینی نیگاهه عبگ  کگ یه نخگد کگه ن  یبگا BDL  175  ک  مگا  ش گو  2018یه سال 

مگگزنه یگگوهو  31نه ح ق نهینیمگا  یدیگگد   توسگگو سگگ نخه 2018و مگگ  یه سگال  2017ل  گد   شگگااه سگگال قبگ  اگگویه نسگگ . مگ  یه سگگا

 اویه نس .

اگه   BDLیگزن  یدیگد  کگه نوسگو  گ ک  مگا  ش گو   اسبا  نه ح ن  ی  ینهن گس مگا یه  گو ه لیزینگ  خشگاز  گس یمگد کگه نجا

 گگس اا گگد. ن  نیگگا  2018یهصگگد ایشگگت  ن  هقگگ   شگگااه سگگال  2.5 یایگگاهی یگگوهو اگگویه و  60.4 شگگت یاز نیگگاهه ینیه  گگده نسگگ    اگگایل 

 یایگگاهی یگگوهو( ن  ط یگگ   9یهصگگد    15ط یگگ  ق نهینیمگگا  لیزینگگ  و  گگاا س   یایگگاهی یگگوهو( نیاگگ  ن  51.4یهصگگد    85 یگگزنز 

 جگ   شگا    2017ه اگه  گ   نیایگ  صگوه  ف فتگه نسگ . یه  ایتگه اگا سگال ه ق نهینیمگا  لیزین  نیگاهه(و نیگاه اا ال    او  ا

یهصگد  1.4یافتگه نسگ .  اگه ن نیگ  یدید نیجای  گده ن  ط یگ  مگ  یو قگ نهینی لیزینگ  و فگ وح نقتگاطس ا گوه قااگ  نگویاس نفگزنی  

 یهصد(. 9.7

یه صگگوهنس کگگه ق نهینیمگگا  فگگ وح نقتگگاطس خاییگگده ف فتگگه  گگوی و صگگ فا ق نهینیمگگا  لیزینگگ   گگدخظ  قگگ نه فیگگ ی  اگگی  ن  خییگگس ن  

 گگده خا یگگده  گس  گگوی نخجگاع  6زیهصگد( اگگ  نسگاو یسگگتوهنلای  مگا  قگگاخوخس کگه نصگ ال ا لیزینگگ  نهلگ 55 اگا ال  لیزینگ  ولیگگاز   

 گونهی نیگاهه ن  نس . ق نهینی لیزین  شیایانس ی  ناگ ن  نسگتاخدنهی اگ ن  نجایگزن    اگو  اگه فنگاوه  نطالشگا  و اویهومگا  گس اا گند  

 اه نیا هوح اه طوه کاس نوسو  تتای  نستاالک  س  وی.

 

 کانال های فروش لیزینگ تجهیزات

                                                           
6 - Leasing- Erlasse.   
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 سگس ینهخگد. سگا   یتگا   اگا ال  یدیگد یه قالگ  ق نهینیمگایس اگه   ک  ما  لیزین  اه هوح مگا   صتا گس اگه  شگت یاز اگوی یست

  نولیگد کننگگدفاز نتگایال  لیزینگگ  هن اگگه سگگا خده نا گگد  گس  گگوی. یه لیزینگ   ف و گگندفازویگد کگگه اگا نولیگگد کننگدفاز و  یسگ   گگس

 نهن ه  س یمند. یا ن  ط ی    ک  ما  لیزین  ناااه اوی  و یا ن  ط ی    ک  ما  لیزین  وناتته اوی  شت   خاایس

لیزینگ  اگه   گ ک    شگت   و ه  نهنبگا  اگیای  هوح ااه  یه نیا   ینه لیزین  ف و نده نسگ . یگایس کگه نولیگد کننگده اگ ن  ا قگ ن

یهصگد  56یهصگد  سگا خه یه  جگ   اگا ال  نخجگاع  گده اگه نیگا هوح  شگامده  گس  گوی و  گدوی  2.5ی  ف و نده ننکگا ینهی. ه گد 

ن  ک   شا    نوسو  اگا ال    اگو  اگه نجایگزن  نیگاهه  گده نوسگو نولیدکننگدفاز   گ ک  مگا  ناااگه وز مگا   گ کا  وناتگته اگه 

 .ا یدنه   ده نس گ  کاه  س کنند  وز ما یا ی  خس که اام  یی

 2018د. یه سگگال نگگیه فگگ وح  تگگت ی  لیزینگگ   نگگی  مگگا  فگگ وح  گگ ک  مگگا  لیزینگگ  اگگا  شگگت یاز نهنبگگا   تگگت ی  ا قگگ نه  گگس کن

یهصگگد  هن نج اگگه کگگ یه نسگگ  و فگگ وح  تگگت ی  یه میگگیا سگگال  2.9 جگگ  قگگ نهینی  نیجگگای  گگده نوسگگو نیگگا نگگی  مگگا ه گگد سگگا خه 

 یهصد ن  ک   اا ال  یدید لیزین  نجایزن  هن ین ته نس .  24.1

یشگناای  گس  گوی. اگا نویگه اگه  گ نیو نتایال  لیزین   ایگو  نوسگو ااخگ  مگا اگه شنگونز یگایگزینس اگ ن  ونع مگا  شگای  اگاخکس ف

د. خگکنوخس اا نه س  ایه اتیاه  ن  ااخ  ما نیا فزینگه هن اگه شنگونز یگ  یگایگزیا یگ نب اگ ن  اا نهیگااس اگد ا  اگاخکس یه خظگ   گس فی 

 12اصشگگس ن   اگگویه نسگگ . 2017یهصگگد ایشگگت  ن   یگگزنز وز یه سگگال  3.1 جگگ   اگگا ال  یدیگگد نیجگگای  گگده یه فیشگگصونز ااخگگ  مگگا 

 یهصد  اا ال  یدید لیزین  ن  ط ی  نیا کاخال مام   ده نس .

 شاوهنز ف وح و نی  شگت یاز هن  ناسگایس و یهاگاهه ق نهینیمگا  نیگاهه اگا وز مگا  گ نک ه و سگیو اگه یگ   گ ک  لیزینگ   ا فگس  گس 

جگگاع ینیه نخگگد و سگگا  وز مگگا نخ 2017یگگ  یهصگگد  اگگا ال  ایشگگت   هن یه   ایتگگه اگگا سگگال  2018کننگگد.  شگگاوهنز و نی فگگ وح یه سگگال 

 یهصد اویه نس . 8ن  نه ح ک  نیاهه نجایزن  یدید 

یه نجاه  نلکت وخی   شگت یاز اگال وه اگا یتگتجو  یهفگاه مگا  نینت ختگس ن  هنه  یگاخب  اگا ف و گندفاز و  شگاوهنز فگ وح نهنبگا  ا قگ نه 

 جگگ   2018س  اگگا ال  اگگ ی  گگس اا گگد. ن گگا یه سگگال  گگس کننگگد   گگدنق  ن  ل گگا  نیوهیگگ   نینت خگگ  هسگگاخه کاهو گگد اگگ ن  اا نهیگگاا

یهصگگد هن نج اگگه کگگ یه نسگگ .  اگگا ال  نینت ختگگس منگگو  کیتگگ  ن  یگگ  یهصگگد نه ح کگگ  لیزینگگ   21.1 اگگا ال  وخالیگگا ه گگد سگگا خه 

 نجایزن  یه ولیاز هن  ا    س  وی.

 

 تجارت بین المللی لیزینگ

نخجگگاع ینی.  گگ ک  مگگا   8  یگگا ن  ط یگگ  لیزینگگ  ینااگگس7ه مگگا  اگگ وز  گگ   نجگگاه  اگگاهیس لیزینگگ  هن  گگس نگگونز ن  ط یگگ   ونف تنا گگ

 گگ وو کگگ یه و ن  ط یگگ  نتگگایال  لیزینگگ  اگگ وز  گگ    نوسگگاه ینیه  1980لیزینگگ  ولیگگاخس وهوی اگگه اا نهمگگا  اگگاهیس هن قبگگ  ن  یمگگه 

وی  اگاهیس  نا گد  گس  گوی. یه اصگ  نخد. یه نیا خوو ن  شیایا   ونف تنا گه لیزینگ   تگت ییا اگیا  گ ک  لیزینگ  ولیگاخس و یگ   گ

 ی  ااهیس  نا د  س  وی.ته اه ی    ک   ایه ولیاخس و  تتالیزین  ینااس  ونف تنا ه ایا ی    ک  ناااه   اس ونات
ااشگ  نفگزنی  کگه شباهننگد ن ا خیاینگدفس اگ  نیگا نسگاو هنه نخدن     ک  ما  ف شگس اگاهیس اگا نج ایگا    اگس ینهن   زنیگایس نسگ  

اگگد ا   گگس  گگوی و میینگگیا  ویگگ  نتگگای  یست سگگس اگگه ودگگای  نشتبگگاه   شگگت    ودگگای  اا نهمگگا   گگالس و ن ادگگا   هنخگگد از

  ویوی ا ن  نخونو اار کا ما هن وساخت   س کند.

ه فاالی  ما  ااهیس   ک  مگا  لیزینگ  ولیگاخس نگا  گدوی  یگای  اگه  گ نیو نقت گای   گاک  یه اا نهمگا   اگس نگاعی  فگ ی  نسگ . ی

یهصگگد ایشگگت  ن   یگگزنز وز یه  12.6 یایگگاهی ی ه اگگویه نسگگ  کگگه  0.37نه ح کگگ   اگگا ال  لیزینگگ  اگگ وز  گگ     اگگایل  2018سگگال 

 د   شااه سال قبگ  اگویه نسگ . نیگا  یگزنز ه گد ن  ط یگ  ناگدنی کیگس ن   اگا ال    اگو  اگه  ا گیا و   نولیگد  فگ نز قییگ  و 

 ه نس .میینیا نیاهه سای     و   صوه  ف فت

                                                           
7 - Cross-border agreements 
8 - Domestic leasing  
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یهصگگد ه گگد ین گگته  7.4 گگدوی   الگگ  متگگتند نسگگتاخدنهی  گگدهکگگه یه وز  اگگا ال    نه ح  اگگا ال  لیزینگگ  ینااگگس یه اگگاهب ن  ولیگگاز

 یایگاهی یگوهو هسگیده نسگ .   ع اگه بکگ  نسگ   3.7نس . نه ح  اا ال  نجاه  یدید که نوسگو لیزینگ  ینااگس نخجگاع  گده نسگ  اگه 

یهاگاهه نجگاه  یدیگد نش گا  وز نخجگاع  گس  گوی ل گا  خیگس  گوی.  BDLکگه نوسگو لیاز یه و اهمگایس که لیزین  ینااس یه ااهب ن  و

 گدوی یگ  سگوع ن   2018یه   اا  نیگا  اگا ال  یه و گاه   اگو  اگه سگ  ایه فگ نه  یه کشگوهما  اگاهیس عبگ   گس  گوی. یه سگال 

 یه اا نهما  ااهیس ن  ولیاز فاال اویه نخد. BDL  ک  ما  

 

 2019سال چشم انداز 
نماگاه کگ یه نخگد کگه یوهه هوخگ   2019 استا  ا یتته ن  ی ا  نقت ای  ولیگاز یه فگی  اینگس  شگت ک نقت گای  اگوی اگ ن  سگال 

 اه فایاز هسیده نس . 2018یهصد یه خییه یوع سال  2نقت ای  یه ولیاز اا ه د ونقاس ای  ن  

 ین گته نخگد کگه یگ  کگام  شیگو س یه  یگ  سگاا  مگا   اگ  نقت گای شالوه ا  ختایس شون   ی  ط فگه فگوم نلگ ک  کاه ناسگاز ایگاز 

ا گوه قااگ  نگویاس یه طگول  نقت گای  اگاهیس. یه سگی  ن ادگا    گیو م  یه ط   ن ادا و مگ  یه طگ   ش دگه نن گام اونمگد نفتگای

 ینیه نخد. کیبوی خی و  کاه هن فزنهحصنایع   دویی  م فی  و اتیاه  ن  ن ای   ده نس . یه سی  ش ده   2018سال 

شاس ه   ه گد  گدنوع و  گدید یسگ   زیمگا و ن گتغال و اگا یه خظگ  فگ فتا نیگا ونقایگ  کگه سگ ح نشتیگای  شگت یاز یه سگ ح اگا یس 

نگوهع و نگاعی  کامشگس   . نیگا ن گ  شیو گا اصگاط  سگ ح اگا ن   ن ق نه ینهی ن ادا  ا وصگس ا گوه  یگ   نتظگ ه ن  ن گای   گده نسگ

 وز هو  یهو د قاا  ن    ااخونهما نن ام نفتایه نس .

و  ا  نولیگداه شباه  ییگ  یو و ف ا  س  ایه فگ نه  یه نگالح اگ ن  اگاقس  اخگدز یه سگ ح  تبگ  نسگ  و فتگت ح  گدنوع م فیگ  مگ

 د.هس خیسهوخ  ساا  و سا  خشاز  س یمد که هوخد صاوی  نیا فزنینده اه  وی  اه فایاز 

یه ا گور هوخگدما  نه ح لیزینگ  نجایگزن  یدیگد کگه نیگاهه ینیه  گده یگا ن  ط یگ  نیگاهه اگه  گ    BDLا  نسگاو فگزنهح ف گاس 

 اونمد اوی. 2018یهصد اا ن  ن  یوهه  شااه سال  9.3نخجاع  س  وی   2019 امه نول سال  6نیای  یه 
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