مروری بر صنعت لیزینگ در ایران
فرصت ها و چالش ها
بیان وضعیت صنعت لیزینگ در گروه صندوق نفت
لیزینگ صنعت نفت آیندگان(سهامی خاص)
شهریور ماه 9911

0

فهرست مطالب
بخش اول
بررسی ماهیت و ویژگی های صنعت لیزینگ 4....................................................................................................................................................................


ماهیت لیزینگ5 .......................................................................................................................................................... :



صنعت لیزینگ ،نقش صنعت در زنجیره خدمات 6 .......................................................................................................................



ویژگیهای خاص صنعت لیزینگ7 ...................................................................................................................................... :



مزایای عملیات لیزینگ 8 .................................................................................................................................................



راهبرد های استراتژیک در صنعت لیزینگ 9 .............................................................................................................................



انواع لیزینگ 01 ............................................................................................................................................................

بخش دوم
بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در صنعت لیزینگ 00 ..........................................................................................................................................


طبقه بندی بازار لیزینگ 01 ...............................................................................................................................................



جایگاه شرکت واسپاری در زنجیره ارزش صنعت 04 ......................................................................................................................



ناممکن های ممکن با لیزینگ05 .........................................................................................................................................



نقش لیزینگ در افزایش سطح رفاه عمومی 06 ..........................................................................................................................



لیزینگ؛ شتاب دهنده تولید کشور 07 .....................................................................................................................................



لیزینگ و فرصت های ویژه در تامین مالی پروژها و طرح های عمرانی 08 .............................................................................................



لیزینگ مسکن 09 .........................................................................................................................................................
1



پتانسیل لیزینگ در سرمایه گذاری 11 ....................................................................................................................................



صنعت لیزینگ و تامین مالی در صنعت پتروشیمی؛ بیان یک چالش 10 .................................................................................................



نگاهی به ظرفیت های صنعت لیزینگ 11 ................................................................................................................................

بخش سوم
نگاهی دقیق تر بر انواع خدمات صنعت لیزینگ در بخش ها و صنعت های گوناگون 12 ................................................................................................................


انواع خدمات لیزینگ نفت ،گاز ،پتروشیمی 14 ............................................................................................................................



انواع خدمات لیزینگ پیمانکاری ساختمانی ،راه سازی ،عمرانی و معدنی 15 .............................................................................................



انواع خدمات لیزینگ تامین کنندگان عمده صنعت ITو 16 ........................................................................................................ ICT



انواع خدمات لیزینگ پزشکی ،دندانپزشکی و تجهیزات بیمارستانی 17 ..................................................................................................



انواع خدمات لیزینگ صنعت و معدن ،کارخانجات ،کارگاه ها و معادن 18 ...............................................................................................



انواع خدمات لیزینگ حمل و نقل جاده ای ،ریلی ،هوائی و دریایی 19 ...................................................................................................



انواع خدمات لیزینگ خودروی سواری 21 .................................................................................................................................

بخش چهارم
بررسی شرکت های لیزینگ در ایران 20 ...................................................................................................................................................................


اسامی لیزینگ های تایید شده توسط بانک مرکزی 21 ..................................................................................................................



روش های تامین مالی و جبران کاهش سرمایه در لیزینگ های نمونه 24 ..............................................................................................



سهامی عام و بورسی بودن مزیتی برای شرکت های لیزینگ 25 ........................................................................................................

بخش پنجم
بررسی جایگاه لیزینگ صنعت نفت آیندگان ظرفیت های موجود و چشم انداز 41 ........................................................................................................................
2



تاریخچه شرکت40 ....................................................................................................................................................... :



موضوع فعالیت شرکت 40 ................................................................................................................................................ :



سرمایه و ترکیب سهامداران41 ........................................................................................................................................... :



محیط حقوقی شرکت42 .................................................................................................................................................. :



گزارش فعالیت شرکت و بیان اهم فعالیت ها در سال 44 ......................................................................................................... :0298



فرصت های ویژه لیزینگ صنعت نفت آیندگان 46 .......................................................................................................................



لیزینگ صنعت نفت آیندگان؛ تنها لیزینگ مجموعه صندوق نفت 47 ...................................................................................................



لیزینگ صنعت نفت آیندگان؛ لیزینگ متخصص در حوزه تجهیزات نفتی 48 ...........................................................................................



نقاط قوت لیزینگ صنعت نفت آیندگان 49 ...............................................................................................................................



شرکت های همگروه و وابسته؛ فرصت های موجود برای لیزینگ صنعت نفت آیندگان51 .............................................................................

بخش ششم
برنامه عملیاتی و گام های پیش روی لیزینگ صنعت نفت آیندگان.........................................................................................................................................................................................................


گام های پیش رو 51 .......................................................................................................................................................
-0به کارگیری  85درصد از منابع جهت اعطای تسهیالت قبل از اتمام تاریخ مجوز 52 ................................................................................
 -1سهامی عام شدن شرکت 54 ..........................................................................................................................................
 -2افزایش سرمایه  0911درصدی از محل آورده نقدی سهامداران 55 .................................................................................................
 -4اجرای طرح لیزینگ تجهیزات نفتی 56 ...............................................................................................................................
 -5واگذاری  49درصد از سهام شرکت و افزایش سرمایه مجدد 61 .....................................................................................................

3

بخش اول:

بررسی ماهیت و ویژگی های
صنعت لیزینگ

4

 ماهیت لیزینگ:
لیزینگ یک فعالیت اعتباری کامال تخصصی است و در حقیقت مجموعهای از مبادالت اقتصادی مبتنی بر خرید اجاره و فروش هر نوع کاال یا ابزار سرمایه
ایی میباشد .در این روش شرکت لیزینگ بهعنوان موجر و متقاضی استفاده از تسهیالت و متقاضی استفاده از تسهیالت لیزینگ بهعنوان مستأجر نامیده
میشود.
صنعت لیزینگ در حال حاضر به مثابه یک شیوه تامین اعتبار برای موسسات حقوقی و اشخاص حقیقی برای سرمایه گذاری می باشد  .و طیف وسیعی
از کاال ها را در بر می گیرد  .این فعالیت زمینه رشد اقتصادی را هم فراهم می نماید .
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 صنعت لیزینگ ،نقش صنعت در زنجیره خدمات
امروزه بخش خدمات در جهان دارای جایگاه ویژه ای بوده و در ایران نیز در سال های اخیر توجه به بخش خدمات به صورت بسیار چشمگیری در حال افزایش است .گروه خدمات مالی به دلیل
کاربرد فراوان در سطح جامعه و مجموعه ها و بنگاه های اقتصادی در این میان همیشه کانون توجه بخش خدمات بوده و روز به روز در حال پیشرفت و ارتقا می باشد.
یکی از زیرشاخه های مهم گروه خدمات مالی لیزینگ یا واسپاری است که امروزه از آن به عنوان صنعت لیزینگ یاد می شود.

بازار
خدمات

خدمات
مالی

لیزینگ

اهمیت لیزینگ در اقتصاد جهانی تا حدی است که بخش عمده ای از دارایی های سازمان ها و موسسات اقتصادی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی با بهره گیری از روش های لیزینگ تامین می
شود .همان گونه که نمودار زیر نشان می دهد صنعت لیزینگ در طول فعالیت به نحوی با چرخه های اقتصادی تعامل می کند که تاثیر بسزایی بر تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.

6

 ویژگیهای خاص صنعت لیزینگ:
 )1تخصص  :دانش فنی و تخصصی در این رشته از عملیات اعتباری نسبت به سایر مؤسسات اعتباری محسوس و قابل اهمیت است؛زیرا موضوع مالکیت ،اجاره و
استرداد مورد اجاره در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی مستأجر و فروش یا اجاره مجدد به مستأجر جدید ،روشهای ویژهای هستند که یک شرکت لیزینگ با
تکیه بر تجارب و تخصصهای خود از عهده آن برمیآید .بهعالوه ،این روش به نوبهی خود مستلزم آشنایی با روشهای علمی و محاسباتی خاص میباشد که از
عهده شرکتهای لیزینگ برمیآید .در این راستا میتوان ادعا نمود که شرکتهای لیزینگ میتوانند به درستی بهعنوان بازوی اجرایی بانکها ،مؤسسات مالی و
نهادهای اقتصادی دارای سرمایه ،عمل مینمایند.
 )2سرعت عمل :یکی از ویژگیها ی صنعت لیزینگ عالوه بر ضرورت صحت عملیات و دانش فنی آن ،سرعت عمل در اخذ تصمیم بر اساس تحقیق و بررسی امر
مبتنی بر شناخت الزم و کافی نسبت به رشته موردنظر است ،به طریقی که ضمن ملحوظ نظر داشتن حداقل ریسک ممکنه ،پاسخگویی به تقاضای متقاضیان را
در اقل زمان ،ممکن و میسر سازد.
 )3تمرکز فعالیت :شرکتهای لیزینگ به دلیل ماهیت فعالیت آنها و در صورت در اختیار داشتن نیروهای متخصص و کارآمد ،نیاز به سازمان گسترده و پیچیدهای
ندارند و امکان متمرکز کردن کلیه سازمان در یک محل میسر و ممکن بوده و درنتیجه ،بهتبع امکان دستیابی به نتیجه سریعتر ،متقاضیان استقبال بیشتری
ازاینگونهشرکتها خواهند نمود.
 )4انعطافپذیری :یکی از خصوصیات دیگر عملیات لیزینگ انعطافپذیری آن است ،بهطوریکه بر اساس مکانیسم های خاص خود و در رابطه با قراردادهای متنوع،
میتواند خود را با شرایط متقاضی مطابقت دهد .این خصوصیت در رابطه با پرداخت اقساط ،تعدیل مرحله ای قرارداد و تسویه زودتر از موعد و جایگزینی
مستأجرقابلذکر است.
 )5محدودیتهای اعتباری :شرکتهای لیزینگ و با عنایت به پوشش قابل قبول ریسکهای احتمالی میتوانند درخواست متقاضیان را ازلحاظ میزان اعتبارمورد
نظر به نحو مطلوبی اجابت نمایند.
 )6صوری نبودن عملیات لیزینگ :عملیات لیزینگ و نحو عقد قرارداد و تملک شرکتهای لیزینگ بر موارد اجاره و نیز تحویل و تحول عینی و واقعی موارد اجاره،
از بروز هرگونه سو استفاده احتمالی و صوری بودن عملیات اعتباری نظیر آنچه در بانکها اتفاق میافتد ،جلوگیریمینماید.
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 مزایای عملیات لیزینگ
 )1غیر ربوی بودن :درروش اجاره اعتباری (لیزینگ) موضوع بهره مطرح نیست و موجر برای اجاره تجهیزات و یا دستگاه ها و ماشینآالتی که به اجاره
میدهد ،اجارهبهایعادالنهای را تعیین مینماید و اقساط اجاره دو جزء تشکیل شده است .اول بخشی از قیمت تمامشده مورد اجاره دوم ،درصدی بابت
هزینههای اجرایی و سود عادالنه شرکت موجر است.
 )2غیر وثیقه ایی بودن :چون شرکت لیزینگ در طول مدت اجاره مالک تجهیزات و دستگاهها باقی میماند بنابراین ،در شرایط معمول از مستأجروثیقهای
مطالبه نمیکند ،مگر در موارد خاص .بهاینترتیب ،داراییهایمستأجربهعنوان وثیقه برای اخذ تسهیالت بانکی/مالی آزاد باقی خواهند ماند .لذا در
مواردی که مستأجر وثیقه باارزشی نداشته باشد ،از دریافت تسهیالت بهصورت اجاره و در قالب روشهایواسپاری محروم نمیگردد.
 )3آزاد کردن منابع مالی مستأجر :استفاده از روش اجاره اعتباری (لیزینگ) منابع مالی مستأجر را برای تأمینهزینههای جاری و یا هزینههای سرمایه
ای آزاد میگذارد و بدین طریق با مشخص کردن مبلغ مالاالجاره امکان پیشبینی گردش نقدینگی دقیقتر برای مستأجر فراهم میگردد.
 )4ایجاد اشتغال :لیزینگ یکی از روشهای بسیار مؤثر اشتغال محسوب میشود ،زیرا میتواند شرایط الزم کار برای متخصصان یا افرادی که توانایی
انجام کاردارند لیکن ،از تمام امکانات و تجهیزات الزم برخوردار نیستند را فراهم مینماید .همچنین ،کمک به شرکتهای تولیدی از طریق کمک
فروش و افزایش تولیدات و روان نمودن چرخه تولید آنان به ایجاد اشتغال و حفظ آن کمک شایان توجهی خواهد نمود.
 )5ضد تورمی بودن :روش لیزینگ به دلیل عدم تزریق مستقیم منابع مالی به بازار و پیشگیری و بازدارندگی این روش از ورود مستقیم منابعی که
بهصورت تسهیالت واگذار میشود .دارای خاصیت ضد تورمی است .از یکسو ،به چرخه تولید و افزایش حجم آن کمک میکند و درنتیجه ،سطح تولید
داخلی را باال میبرد و از سوی دیگر ،از طریق واگذاری تسهیالت برای خرید محصوالت تولیدی و ایجاد اشتغال و افزایش عرضه محصوالت موردنیاز
جامعه ،ضمن باال بردن میزان تولید ناخالص داخلی ،بهعنوان یک اهرم ضد تورمی عمل مینماید.
 )6رونق اقتصادی :صنعت لیزینگ از طریق ابزار «کمک فروش» برای کاالهای سرمایهایبادواممیتواند به رشد و شکوفایی شرکتهای تولیدی از طریق
روانسازی چرخه تولید و درنتیجه به روش اقتصادی کمک کند.
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 راهبرد های استراتژیک در صنعت لیزینگ
در ایران ،شرکتهای فعال در صنعت لیزینگ درزمینه ی محدودی به فعالیت میپردازند که عمدتاً مرتبط با صنعت خودروسازی است و تنوعی در فعالیتهای
شرکتهای لیزینگ وجود ندارد .برای اینکه صنعت لیزینگ همپای تحوالت اقتصادی و اجتماعی جامعه از یکسو و همچنین هماهنگ و نزدیک به مؤسسات
لیزینگ بینالمللی ادامه فعالیت نماید ضروری است که راهبردهای زیر مورد توجه قرار دهد:
 )1افزایش سرمایه و جذب منابع مالی کافی برای مشارکت و اعتباردهی
 )2تنوعبخشی پرتفوی لیزینگ
 )3توجه به نقدشوندگی و انعطافپذیری پرتفوی لیزینگ
 )4تطابق مدت قراردادهای اجاره و سررسید بدهیها
 )5ثبات بخشی به جریانهای نقدی
 )6متناسب سازی نرخ سود در ارتباط با تخصیص منابع اعتباری برای فعالیتهای اقتصادی
 )7ایجاد فرهنگسازی در جامعه برای شناسایی مؤسسات ،شرکتها ،گروههای مختلف.
 )8انعطافپذیر سازی منابع اعتباری اجارهای بهمنظور رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی و تولیدی
 )9ایجاد سرمایهگذاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژههای اقتصادی کارآمد و پربازده.
 )11حضور فعال در صنایع مختلف حوزه نفت گاز و پتروشیمی و عبور از فعالیتهای تک بعدی (خودرو)
 )00شناور سازی نرخ سود(بهره) در تخصیص منابع اعتباری به متقاضیان بر اساس ریسک متقاضی
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 انواع لیزینگ
لیزینگ تجاری :در بازار لیزینگ تجاری ،بخش حمل ونقل بیشترین سهم را دارد .اگرچه تخصیص بودجه های دولتی در قالب وجوه اداره شده به منظور نوسازی صنعت حمل
و نقل اعم از کامیون ،اتوبوس ،هواپیما و کشتی افزایش یافته است و اعتبارات خاصی از محل ذخیر ٔە ارزی قبلی و صندوق توسعه ملی فعلی پیش بینی شده ،ولی لیزینگ
خودروهای کار ،جایگاه ویژ ٔە خود را در بازار لیزینگ ایران حفظ کرده اند .با توجه به مبلغ سرمایه گذاری باال و نیز رقابتی بودن نرخ ها ،به نظر نمی رسد شرکتهای لیزینگ بتوانند
از محل منابع خود ،حضور فعال و موفقی در بخش حمل ونقل داشته باشند و بهتر است به عنوان کانال توزیع شرکتهای تولیدکننده و بانک ها عمل کنند .هر دو گروه اخیر تجربه
خوبی از همکاری با شرکتهای لیزینگ دارند و بنابراین امکان توسعه بازار لیزینگ خودروی کار وجود دارد.
تجهیزات پزشکی :عمد ٔە تجهیزات پزشکی وارداتی است و مشکل فروش دارد .برای شرکتهای لیزینگ این امکان وجود دارد که در قالب اعتبارات اسنادی مدت دار ،از
فروشندگان این تجهیزات با نرخ های سود مناسب اعتبار بگیرند و لیزینگ تجهیزات پزشکی را توسعه دهند .به هرحال الزم است در خصوص مدیریت ریسک نرخ ارز نیز تدابیری
اندیشیده شود.
بخش پیمانکاری :بخش پیمانکاری ،با توجه به عدم تخصیص اعتبارات عمرانی کافی (طرح تملک دارایی سرمایه ای) مطالبات زیادی از دولت دارد و تحت فشار است .این
بخش بازار هدف مناسبی برای شرکتهای لیزینگ می باشند .تأمین مالی این بخش را می توان در قالب قراردادهای عاملیت با تولیدکنندگان داخلی و یا گشایش اعتبار اسنادی
مدت دار برای فروشندگان خارجی انجام داد .در مورد تجهیزات بزرگ ،امکان لیزینگ سندیکایی با بانکها و شرکتهای لیزینگ خارجی وجود دارد .هرچند که تحریم های اخیر
چنین همکاری هایی را با مشکل جدی مواجه ساخته است.
بخش تولید :در بخش تولید مشکالت نقدینگی شدیدی وجود دارد .معامالت فروش (خرید) و اجار ٔە مجدد زمین ٔە مناسبی برای حل این مشکل است .به هرحال مشکالت
نقدینگی به معنی وجود ریسک اعتباری می باشد  .در گروه ها ی بازرگ صنعتی ،لیزینگ زنجیر ٔە تأمین به خصوص فرصت بسیار مناسبی برای شرکتهای لیزینگ می باشاد و
امکان کاهش ریسک اعتباری به خوبی وجود دارد .برای توسعه و رشد درونی فعالیتهای شرکت در نظر است که در سال های آتی ،پرتفوی کامل محصوالت و خدمات شامل
اعطای تسهیالت در زمینه های انفورماتیاک ،تولیدی ،صنعتی ،پیمانکاری ،مستغالت تجاری و اداری انجام شود .در جهت مشارکت های عملیاتی یا مالی با سایر مؤسسات حوزه
فعالیت شرکت ،بار اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
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بخش دوم :

بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود
در صنعت لیزینگ
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 طبقه بندی بازار لیزینگ
بازار لیزینگ را میتوان بر حسب محصوالت و مشتریان طبقه بندی نمود .بر اساس تجارب جهانی ،صنعت لیزینگ در چهار زمینه اقالم خرد ،کوچک ،متوسط و بزرگ فعال است .در کشورهای
پیشرفته گستره فعالیتهای لیزینگ معطوف به اقالم متوسط و بزرگ در بخشهای خانوار ،بنگاههای اقتصادی ،و سازمانهای دولتی است .در کشورهای کمتر توسعه یافته ،تمرکز فعالیتهای
لیزینگ معطوف به اقالم خرد ،کوچک و متوسط برای خانوارها و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط است .در جدول زیر بازار لیزینگ با توجه به محصوالت و مشتریان بالقوه ارائه شده است
:

مشتریان بازار

خانوارها

بنگاههای اقتصادی

اقالم خرد

*

*

اقالم کوچک

*

*

اقالم متوسط

*

*

*

*

*

اقالم بزرگ

دولت و سازمانهای دولتی
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نتایج آماری حاصل از بررسی یکی از بازارهای لیزینگ توسعه یافته در جهان
13

 جایگاه شرکت واسپاری در زنجیره ارزش صنعت

14

 ناممکن های ممکن با لیزینگ
امروزه شاهد آن هستیم که در کشور های توسعه یافته ،لیزینگ ها در خرید تجهیزات و وسائلی مانند هواپیما ،قطار و کشتی و ....نقش بسیار جدی ایفا کرده و بدون وجود شرکت های لیزینگ
خرید هواپیما و چنین وسائلی امکان پذیر نمی باشد؛ از این رو برای مثال فرودگاه دوبی از طریق یکی از شرکتهای لیزنگ ساخته شده است و یا شرکت هواپیمایی امارات تمامی خرید های خود
را به واسطه لیزینگ انجام می دهد.

15

 نقش لیزینگ در افزایش سطح رفاه عمومی
لیزینگ ها در اقتصاد جهانی با افزایش قدرت مصرف کنن ده ،نقش پل ارتباطی میان مصرف کننده و تولید کننده را ایفا کرده و در عین حال در کنار افزایش قدرت خریدار به قدرت پس انداز
جامعه کمک شایانی خواهد کرد.
این مسئله امروز در ایران به طور بسیار جدی تر مطرح است چرا که قدرت خرید مردم در سال های اخیر کاهش یافته و همچنین توان پس انداز آنها نیز کاهش یافته و نیازمند خدمات تسهیل
کننده خرید و پس انداز هستند .این مسئله به طور دقیق تر در رابطه با شرکت ها و مجموعه های اقتصادی کشور مطرح است .لیزینگ می تواند بستری با سهولت باال و نیز سفارشی ،برای
شرکت ها و مجموعه ها فراهم آورد تا بتوانند در تامین مالی پروژه های خود نه تنها به مشکل برنخورده بلکه بواسطه بتوانند سرعت به سرانجام رسیدن آنها را افزایش دهند.
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 لیزینگ؛ شتاب دهنده تولید کشور
سال  0299را که رهبر معظم انقالب سال جهش تولید نامیده اند نیازمند ایجاد تسهیالت برای سرعت بخشیدن به روند تولید کشور است که صنعت لیزینگ می تواند به خوبی آن را ایجاد کند.
از ویژگی های خاص این صنعت فراهم کردن امکانات برای تامین سرمایه در گردش شرکت ها و مجموعه های اقتصادی است ،مسئله ای که در ایران گریبان گیر بسیاری از شرکت ها و
مجوعه های اقتصادی است و بعضا به عامل کاهنده و مانع جهش تولید شده است.
از طرفی ارائه تسهیالت سبب توسعه بازار محصوالت بنگاه های اقتصادی گردیده و می تواند در بلند مدت سبب ارتقا بازار محصوالت و بطور مستقیم و غیر مستقیم سبب افزایش سود آوری
شرکت های تولیدی شود.

leasing
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 لیزینگ و فرصت های ویژه در تامین مالی پروژها و طرح های عمرانی
در ایران طرح ها و پروژه های بسیاری هستند که به وسیله اوراق تامین مالی می شوند .این اوراق اکثرا دارای دوره های تنفس بسیار کوتاه بوده و سریع وارد مرحله پرداخت بهره خواهند شد؛
طرح های عمرانی نیز از این دسته به حساب می آیند که اتمام آن به طور عمده بین  2تا  5سال زمان می برد و البته دوره ای هم به دوره تنفس اختصاص دارد .نقشی که شرکت های لیزینگ
می توانند در این میان ایفا کنند به عهده گرفتن هزینه های دوره تنفس در طرح های عمرانی است .یعنی شرکتی که متولی طرح عمرانی است می تواند اوراق را منتشر کرده اما مسئولیت
پرداخت بهره های اقساط را ندارد و شرکت لیزینگ این کار را انجام می دهد .عمال شرکت لیزینگ در انتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه این ویژگی را دارد که بتواند دوره تنفس را افزایش
دهد .اگر بخواهیم دقیق تر مسئله را باز کنیم باید گفت که در دنیا یکی از انواع اوراق قرضه ،اوراق قرضه بدون کوپن می باشد که برای طرح های عمرانی استفاده می شود یعنی هیچ گونه
بهره ای پرداخت نمی شود و تمام مبلغ در زمان سررسید پرداخت می شود .امید است کشور ما نیز باید در طرح های عمرانی خود از این اوراق استفاده کند.
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 لیزینگ مسکن
سیاستگذاران بخش مسکن که برای گشایش قفل بازارهای ساخت و ساز و خرید و فروش آپارتمان ،کلید «لیزینگ» را پیشنهاد کردهاند طی ماههای اخیر و بعد از تغییرات مدیریتی در وزارت
راه و شهرسازی و ارائه طرحهای متعدد با نگاه تکبعدی به سمت عرضه مسکن ،بدون لحاظ افت شدید قدرت خرید خریداران واقعی ،دغدغهای که در این مدت توسط مدیران جدید برای بازار
مسکن وجود داشته ،به طور عمده بر «جبران کمبود عرضه مسکن از طریق خانهسازی انبوه در بافت فرسوده و شهرهای جدید به میزان مثال” 411هزار واحد در سال» محدود بوده است و حتی
وزیر راه و شهرسازی نیز به صراحت بر «نداشتن برنامه برای افزایش سقف وام خرید» تاکید کرده بود.
صرفنظر از اینکه پاسخ اجرایی به دغدغه ساخت و عرضه مسکن تا چه حد امکان پذیر است ،تمرکز بر سمت عرضه مسکن بدون توجه به نیاز اعتباری و قدرت خرید متقاضیان ،در عمل «حلقه
آخر زنجیره سرمایهگذاری ساختمانی» را برای سازندهها معطل و ناتمام میگذارد و «امکان فروش واحدهای ساخته شده» را به دلیل نبود قدرت خرید از بین میبرد و هدف سیاستگذار مبنی
بر رونق عرضه ،در نهایت محقق نخواهد شد.
اکنون ظاهراً سیاستگذار با تشخیص «نیاز بازار مسکن به برنامهها و راهکارهای تعادلی به جای سیاست یکطرفه» ،از شبکه بانکی خواسته است مقدمات راهاندازی مسیر «باالبردن قدرت خرید
مسکن برای دهکهای متوسط رو به باال» را فراهم و این مسیر را فعال کند.
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 پتانسیل لیزینگ در سرمایه گذاری
یک قابلیت خاص و مهم که می توان برای صنعت لیزینگ برشمرد و در ایران وجود ندارد به کارگیری لیزینگ برای سرمایه گذاری و خرید فروش سهام است .به عبارت دیگر خرید و فروش
اعتباری و با اهرم .که نقش شرکت های لیزینگ ایجاد کردن اهرم برای سرمایه گذاران است به طور مثال خریداران 01درصد مبلغ و  91درصد مبلغ را شرکت های لیزینگ پرداخت می کنند
که البته ریسک آن بر عهده خود فرد می باشد.

Leverage by leasing
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 صنعت لیزینگ و تامین مالی در صنعت پتروشیمی؛ بیان یک چالش
منابع حاصل از سرمایه گذاری ها و مبالغی که برای ساخت شرکت های پتروشیمی وجود دارند باید به صورت ارزی پرداخت شود و متاسفانه مبالغی که به ریال است جوابگوی آن نخواهد بود.
بنابر این الزم است که از منابع خارجی استفاده کرد .اگر بخواهیم که صنعت نفت و گاز و پتروشیمی توسعه پیدا کند باید سرمایه گذاری خارجی وارد این صنعت شود و بطور حتم باید اوراق قرضه
ارزی منتشر کرد .برای توسعه صنعت پتروشیمی باید از ابزارهای مالی بین ا لمللی استفاده کرد .نمی توان با مبلغی که از بانک ملی یا ملت و .....گرفته شده است صنعت پتروشیمی را توسعه داد.
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 نگاهی به ظرفیت های صنعت لیزینگ
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بخش سوم:

نگاهی دقیق تر بر انواع خدمات صنعت لیزینگ
در بخش ها و صنعت های گوناگون
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انواع خدمات لیزینگ نفت ،گاز ،پتروشیمی











تامین مالی خرید دستگاه ها و تجهیزات لرزه نگاری ،خدماتی و سایر تجهیزات جانبی مورد استفاده در بخش نفت و گاز و پتروشیمی.
تامین مالی خرید ماشین آالت ،دستگاه ها و تجهیزات جانبی منصوب بر روی دکل های حفاری و مورد استفاده در امر حفاری از جمله موتورها ،پمپ ها ،تاپ درایو ،سیستم کنترل و
اندازه گیری و... .
تامین مالی خرید تجهیزات ،دستگاهها و ماشین آالت مورد نیاز پیمانکاران و دست اندرکاران پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی.
تامین مالی خرید دکل های حفاری ( زمینی و دریایی ).
تامین نقدینگی مورد نیاز برای  Overhaulنمودن دکل های حفاری.
تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز پیمانکاران و مجریان پروژه های نفت ،گاز و پتروشیمی.
تامین مالی خرید شناورهای (یدک کش ،تدارکاتی و )...مورد نیاز برای پروژه های نفت ،گاز و پتروشیمی.
تامین مالی خرید وسائط مورد نیاز اعم از وسائط نقلیه خاص ،حمل و نقل ،جراثقال و سایر خودروهای مورد نیاز پروژه های نفت ،گاز ،پتروشیمی.
تامین مالی خرید سایر دستگاه ها وتجهیزات جانبی وتدارکاتی مورد نیاز سایت ها و تاسیسات پروژه های نفت ،گاز و پتروشیمی.
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انواع خدمات لیزینگ پیمانکاری ساختمانی ،راه سازی ،عمرانی و معدنی
 تامین مالی خرید ماشین آالت و تجهیزات معادن و استخراج و بهره برداری معادن
 تامین مالی خرید ماشین آالت و تجهیزات پروژه های عمرانی راه سازی ،ساختمانی و پیمانکاری
 تامین مالی خرید ماشین آالت پروژه های صنایع آب و سد سازی
 تامین مالی خرید ماشین آالت و تجهیزات طرح های صنایع نیرو و خطوط انتقال نیرو
 تامین مالی تجهیزات پروژه های نفت ،گاز و پتروشیمی
 تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای اجرای پروژه ها
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 انواع خدمات لیزینگ تامین کنندگان عمده صنعت ITو ICT

 کامپیوترهای شخصی و همراه
 دیتا سنتر ،کامپیوترهای سرور وایستگاه کاری
 کلیه تجهیزات و ملزومات انواع شبکه های مخابراتی
 انواع ماشین های اداری
 دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده در صنعت  ITوICT
 تجهیزات و ملزومات جانبی
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انواع خدمات لیزینگ پزشکی ،دندانپزشکی و تجهیزات بیمارستانی










انواع تجهیزات بیمارستانی و اتاق عمل
دستگاههای تصویربرداری پزشکی
انواع لیزرهای پزشکی
انواع تجهیزات پزشکی هسته ای
رادیوتراپی
دندانپزشکی
چشم پزشکی
آزمایشگاهی و...
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انواع خدمات لیزینگ صنعت و معدن ،کارخانجات ،کارگاه ها و معادن
 تامین مالی خرید ماشین آالت و تجهیزات طرح های اکتشاف و استخراج معادن و صنایع معدنی
 تامین مالی خرید ماشین آالت ،تجهیزات و خطوط تولید کارخانجات و کارگاه های تولیدی و صنعتی
 تامین نقدینگی برای سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی
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انواع خدمات لیزینگ حمل و نقل جاده ای ،ریلی ،هوائی و دریایی
 تامین مالی خرید وسائط نقلیه سبک و سنگین (باری ،مسافربری ،برون شهری و درون شهری)
 تامین مالی خرید انواع لوکوموتیو و واگن
 تامین مالی خرید انواع هواپیما (باری و مسافری)
 تامین مالی خرید انواع شناورهای دریایی
 تامین مالی خرید انواع تجهیزات و ماشین آالت خدمات فرودگاهی
 تامین مالی خرید انواع تجهیزات و ماشین آالت خدمات بندری
 تامین مالی خرید انواع تجهیزات و ماشین آالت تعمیرات و خدمات ریلی
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انواع خدمات لیزینگ خودروی سواری
 تامین مالی خرید انواع خودروهای سواری
 تامین مالی خرید انواع تجهیزات مورد نیاز فعالیت های خدماتی
 تامین مالی خرید تجهیزات اداری و دفتری
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بخش چهارم:

بررسی شرکت های لیزینگ در ایران
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 اسامی لیزینگ های تایید شده توسط بانک مرکزی
ردیف

نام

شهر

تاریخ اعتبار مجوز

کد ملی

شماره ثبت

مدیر

1

آباد مسکن

تهران

1411/11/19

11114193741

363619

نظرعلی صالحی نژاد

2

آتی نگر افام

تهران

1399/12/23

14114559961

463768

محمد صالحی تبار

3

آتیه صبا

تهران

1412/12/11

14115732115

489481

امید روحانی

4

آریا دانا

تهران

1399/17/11

11112617399

221441

5

ارزش آفرین گلرنگ

تهران

1412/11/17

14115881961

492715

ابراهیم ابراهیمی

6

افق اقتصاد

تهران

1399/17/18

11112466476

214979

محمدعلی اسدی

7

اقتصاد نوین

تهران

1411/11/15

11113124861

276421

ایمان فرجام نیا

8

امید

تهران

1411/16/31

11112716371

229556

غالمرضا کاظمی

9

انصار

تهران

1399/11/26

11112767968

235861

حمیدرضا سلیمی

11

ایران

تهران

1398/19/19

11111678951

22334

اصغر زارع نژادنیگجه

11

ایران خودرو (سهامی خاص)

تهران

1399/14/11

11112518531

211365

جواد موحدنژاد

12

ایران و شرق

تهران

1411/11/11

11112912171

251731

علیرضا پورباقریان

13

ایرانیان

تهران

1399/16/21

11112341228

192164

محمدرضا نورمحمدی

14

بازنشستگان مشرق زمین

تهران

1399/12/13

11321411112

391381

علیرضا قیطاسی

15

بهمن

تهران

1399/14/15

11112377651

195889

اسمعیل کاویانی

16

پارسیان

تهران

1399/16/21

11112133962

171931

داود کاغذگران

17

پاسارگاد

تهران

1399/17/21

11112822636

241515

محسن معلمیان

18

توسعه امید کارن

تهران

1399/12/12

14118194979

536711

بهزاد کیاء

توسعه تعاون

تهران

1399/14/24

14114188968

456828

علی حاجی کاظم
لواسانی

19

32

21

توسعه صنعت و تجارت توس

تهران

1399/13/19

11321135784

361858

21

جامع سینا

تهران

1411/12/29

11112312821

189274

روح اله جراحی

نام

شهر

تاریخ اعتبار مجوز

کد ملی

شماره ثبت

مدیر

حکمت ایرانیان

تهران

1399/19/29

14116169491

496495

یوسف حسین نژاد
لنگرودی

23

خودرو غدیر

تهران

1411/12/11

11112414611

198639

آرش اسالمی

24

خودرو مهرآسا

تهران

1399/15/16

11112882131

247587

منصور اورکی چهارلنگ

25

رازی

تهران

1399/18/11

11112772291

236316

یحیی دانش بدی

26

رایان سایپا

تهران

1411/15/11

11111821298

139161

27

صنعت نفت آیندگان

تهران

1399/11/11

11321823731

429819

حسین سیل سپور

28

صنعت و معدن

تهران

1411/16/12

11111742486

28788

علیرضا اسدپورکفاش

29

فرازاندیشان صنعت و توسعه

تهران

1399/12/11

14117547199

525494

رضا محمدی نویسی

31

گردشگری (شید)

تهران

1411/11/11

11112196811

167151

حسن کدخدا

31

گسترش تجارت و سرمایه
ایرانیان

تهران

1399/15/11

11112881763

247561

شاهین احمدی

32

لیزینگ و رفاه فرهنگیان

تهران

1399/11/11

11112313353

188311

حمید عطارزاده

33

ماشین آالت سنگین ایرانیان

تهران

1411/14/26

11112884181

247813

سیامک حقیقی

34

ملت

تهران

1399/17/21

11113972113

351287

میرفیض فالح

35

مهر کشاورزی

تهران

1399/16/13

14117573464

525971

خدارحم اله دینی

36

کارآفرین

تهران

1411/16/11

11112736184

232617

محمد سبزوی

37

کارآمد

تهران

1411/14/14

11112881494

247419

محمدحسن مقارئی

22
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 روش های تامین مالی و جبران کاهش سرمایه در لیزینگ های نمونه

34

 سهامی عام و بورسی بودن مزیتی برای شرکت های لیزینگ
توانایی شرکت های لیزینگ در سهامی عام شدن و به عبارتی بورسی شدن آنها نیز یک فرصت بسیار ویژه و فوق العاده می باشد که سبب رشد این صنعت در سال های اخیر بوده است اگر چه
بازار بورس هنوز نسبت به این صنعت شناخت درخور را پیدا نکرده است.
از نگاه بازار سرمایه نیز صنعت لیزینگ را می توان واسط و پل ارتباطی بین بازار پول و بازار سرمایه دانست یعنی این صنعت می تواند با تخصیص بهینه منابع پولی سبب رشد و ارتقاء بازار
سرمایه شود .در زیر به بررسی چند پارامتر از لیزینگ هایی که در بازار بورس و فرابورس پذیرفته شده اند می پردازیم:

سرمایه

کل دارایی

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

لیزینگ رایان سایپا
لیزینگ صنعت و معدن
لیزینگ پارسیان
لیزینگ ایرانیان
بهمن لیزینگ
واسپاری ملت
واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

9،141،111
1،111،111
0،211،111
0،111،111
811،111
811،111
611،111

15،818،001
4،015،877
5،596،689
1،914،892
1،159،989
4،911،845
0،474،011

0994
2998
0197
1695
1092
2095
000

لیزینگ ایران

611،111

1،761،217



6،926،111

لیزینگ خودرو غدیر
امید
لیزینگ ایران و شرق
لیزینگ آریا دانا

521،111
211،111
211،111
011،111

0،159،511

6692

0،672،925
114،750

4299
8796

01،292،211
211،111
6،169،411
1،849،211

051،265
22،168

لیزینگ رازی

11،111

69،008



0،215،590



شرکت

P/E

ارزش بازار

سود خالص

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

49،990،111
16،111،111
7،281،111
02،221،111
9،186،411
01،811،111
4،645،111

1،787،892
671،285
545،718
516،414
418،106
251،262
42،245
516،414
059،251
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سرمایه شرکت ها (میلیون ریال)


8





3
2

لیزینگ رایان لیزینگ
صنعت و
سایپا
معدن

لیزینگ
پارسیان

لیزینگ
ایرانیان

بهمن واسپاری ملت واسپاری لیزینگ ایران لیزینگ
خودرو غدیر
گسترش
لیزینگ
تجارت و
سرمایه
ایرانیان

امید

لیزینگ لیزینگ آریا لیزینگ رازی
دانا
ایران و شرق
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ارزش بازار شرکت ها (میلیون ریال)



3
2

لیزینگ رایان لیزینگ
صنعت و
سایپا
معدن

لیزینگ
پارسیان

لیزینگ بهمن لیزینگ واسپاری ملت واسپاری لیزینگ ایران لیزینگ
خودرو غدیر
گسترش
ایرانیان
تجارت و
سرمایه
ایرانیان

امید

لیزینگ لیزینگ آریا لیزینگ رازی
دانا
ایران و شرق
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سود خالص شرکت ها (میلیون ریال)
3

2

2







-



لیزینگ رایان لیزینگ
صنعت و
سایپا
معدن

لیزینگ
پارسیان

لیزینگ بهمن لیزینگ واسپاری ملت واسپاری لیزینگ ایران لیزینگ
خودرو غدیر
گسترش
ایرانیان
تجارت و
سرمایه
ایرانیان

امید

لیزینگ ایران لیزینگ آریا لیزینگ رازی
دانا
و شرق

38

مقایسه قیمت به درآمد شرکت ها
120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

لیزینگ رازی لیزینگ آریا لیزینگ ایران
و شرق
دانا

لیزینگ
ایرانیان

لیزینگ خودرو
غدیر

لیزینگ
پارسیان

لیزینگ صنعت لیزینگ ایران لیزینگ رایان بهمن لیزینگ واسپاری
گسترش
سایپا
و معدن
تجارت و
سرمایه
ایرانیان

واسپاری ملت

امید

39

بخش پنجم :

بررسی جایگاه لیزینگ صنعت نفت آیندگان
ظرفیت های موجود و چشم انداز
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 تاریخچه شرکت:
شرکت توسعه خدمات بازرگانی و مالی صبا نفت (سهامی خاص) در تاریخ  1391/17/19تحت شماره  429819در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
به ثبت رسیده و بر اساس مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1395/12/12به شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان(سهامی خاص) تغییر نمود و مجوز رسمی
شرکت در تاریخ  1395/11/11به شماره  318991از طرف بانک مرکزی صادر شد .در حال حاضر شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان جزء واحد های تجاری
فرعی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان است و واحد تجاری نهایی گروه صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشد و محل
فعالیت اصلی آن در شهر تهران -میدان شیخ بهایی-خیابان ونک -پالک  154واقع است.

 موضوع فعالیت شرکت :
الف) موضوع فعالیت شرکت منطبق بر ماده  3اساسنامه مصوب عبارت است از تامین مالی مشتری از طریق تهیه کاال اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت
و واگذاری آن به مشتری صرفا در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ،آیین نامه ها و
دستور العمل های مربوط.
ب) همچنین در راستای موضوع فعالیت طبق ماده  4اساسنامه مصوب شرکت می تواند به انجام امور ذیل بپردازد:
 )1خرید و فروش انواع اوراق مالی اسالمی در چارچوب قوانین و مقررات
 )2دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از اشخاص(به جز بانک ها و موسسات اعتباری) به منظور اعطای تسهیالت در قالب یکی از قراردادهای اجاره
بشرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ،آیین نامه ها و دستور العمل های مربوط.
 )3مشارکت سندیکایی با سایر اشخاص(به جز بانک ها و موسسات اعتباری) به منظور اعطای تسهیالت در قالب یکی از قراردادهای اجاره بشرط تملیک
و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ،آیین نامه ها و دستور العمل های مربوط
 )4دریافت تسهیالت از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات ذی ربط
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 سرمایه و ترکیب سهامداران:
سرمایه شرکت در تاریخ 1398/12/29مبلغ  111میلیارد ریال  ،شامل 111میلیون سهم  1111ریالی بوده که اسامی صاحبان سهام و میزان سهام آنان ,به
شرح زیربوده می باشد:

اسامی سهامداران

تعدادسهام

درصد

مبلغ  -ریال

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

9999969111
09111
09111
09111
09111
01191119111

99/996
1،110
1،110
1،110
1،110
011

99999691119111
0،111،111
0،111،111
0111،111
0111،111
011،111،111،111
011،111،111،111

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت
شرکت عملیات اکتشاف نفت
شرکت هواپیمایی نفت کارون
شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف
جمع
سرمایه پرداخت شده
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 محیط حقوقی شرکت:
با توجه به نوع شرکت ( سهامی خاص ) قوانین و مقررات حاکم بر شرکت به شرح ذیل می باشد :
 اساسنامه شرکت
 قانون تجارت
 قانون مالیات های مستقیم
 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 قانون کار و تامین اجتماعی
 استاندارد های حسابداری
 استانداردهای حسابرسی
 دستورالعمل اجرایی تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 قوانین بازار اوراق بهادار به همراه آئین نامه ها و دستور العمل های ابالغ شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار ایران
 قوانین مبارزه با پولشویی به همراه آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مربوطه
 سایر قوانین و مقررات و دستور العمل های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با شرکت های واسپاری
 مصوبات مجمع عمومی
 مصوبات هیأت مدیره
 آیین نامه ها و دستور العمل های داخلی
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 گزارش فعالیت شرکت و بیان اهم فعالیت ها در سال :8931
طبق سیاسیت های سهام داران محترم شرکت لیزینگ صنعت نفت عملیاتی تا قبل از دی ماه  0298نداشته است .در آبان ماه سال  0298با توجه به اخطار بانک مرکزی پیرو تمدید
مجوز می بایستی شرکت تصمیم به شروع عملیات لیزینگ می گرفت که با جلساتی که با سهام دار عمده محترم شرکت توسعه مالی مهر آیندگان صورت پذیرفت خط مشی کلی در
این باره تعیین گشت .تغییر مدیریت لیزینگ صنعت نفت و انتصاب جناب آقای حسین سیلسپور و تایید صالحیت ایشان از جانب بانک مرکزی نیز مقارن با این شرایط انجام پذیرفت.
از آنجایی که شرکت فعالیت عملیاتی تا تاریخ مذکور ن داشته بود طراحی فرآینده ها و آیین نامه های داخلی لیزینگ صنعت نفت آیندگان و همچنین به روز رسانی سیستم های نرم
افزاری و سایر مقدمات الزم ،مستلزم طی کردن زمان زیادی بود اما به فضل خداوند متعال این شرکت توانست به سرعت کلیه رویه ها و فرآیند ها و اقدامات الزم را انجام دهد تا
فرآیند عملیاتی لیزینگ شروع به کار کند .اما هدف اصلی این عملیات با توجه به خط مشی و سیاست کلی سهامداران محترم اخذ مجوز و تمدید آن از سوی بانک مرکزی بود .بعد از
انجام تمامی مراحل و تشکیل بیش از  21پرونده حقیقی و تالش بر پیش برد چهار پرونده حقوقی از شرکت های زیر مجموعه بانک مرکزی در طی چند هفته تمامی فرآیند ها و
اقدامات الزم را هم به صورت حضوری و غیر حضوری بررسی نمود و در نهایت با تالش و رایزنی مدیریت شرکت توانست تا بهمن ماه سال  0299مجوز لیزینگ را تمدید نماید .البته
شروطی هم الزمه ادامه این تمدید می باشد که در ادامه گزارش توضیح داده خواهد شد.
اقدامات صورت گرفته به صورت مبسوط عبارت اند از:
 )1تدوین آیین نامه اعطای تسهیالت
 )2تدوین دستورالعمل تعیین ،ارزیابی و دریافت انواع وثایق و تضامین
 )3تدوین فرایند اعتبارسنجی متقاضی
 )4تدوین فرم های پرسشنامه اعتباری متقاضی و ضامن
 )5تدوین چارت سازمانی متناسب با آیین نامه ها ودستورالعمل های لیزینگ
 )6راه اندازی سیستم جامع نرم افزار لیزینگ و حسابداری مانا
 )7انجام کلیه اقدامات الزم جهت تمدید مجوز لیزینگ از سوی اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی

44

 )8پیگیری قرارداد عملیات پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار با شرکت تامین سرمایه نوین
 )9بازدید اداره مجوز های موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی از شرکت و بررسی فعالیت های صورت گرفته
 )11تصویب طرح ارائه تسهیالت خرید لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی برای کارکنان شرکت های گروه
 )11اجرای طرح ارائه تسهیالت خرید لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی و انعقاد بالغ بر  31قرارداد فروش اقساطی
 )12برگزاری جلسات مذاکره با گروه افق طالیی ملل و برقراری ارتباط جهت تامین کاالی قراردادهای مذکور و امضای تفاهم نامه جهت همکاری در سال  1399و
انتخاب آن شرکت به عنوان تامین کننده کاال
 )13ب رگزاری جلسات مذاکره با نمایندگی شرکت سامسونگ و برقراری ارتباط جهت تامین کاالی قراردادهای مذکور
 )14برگزاری جلسات مذاکره با گروه انتخاب جهت برقراری تفاهم نامه همکاری در لیزینگ لوازم خانگی

 )15برگزاری جلسات مذاکره با گروه مدیران خودرو جهت برقراری تفاهم نامه همکاری در لیزینگ خودروهای آن گروه
 )06برگزاری جلسات مذاکره با شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت و امضای تفاهم نامه جهت همکاری در سال  0299در لیزینگ واحد های ساختمانی و ارائه تسهیالت به
کارکنان آن مجموعه با شرایط مصوب هیات مدیره
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 فرصت های ویژه لیزینگ صنعت نفت آیندگان
همانطور که اشاره شد تا اکنون هیچ استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های لیزینگ صنعت نفت آیندگان در صنعت نفت چه در بخش ارائه تسهیالت به افراد حقیقی در
راستای ارتقا رفاه عمومی کارکنان مجموعه صنعت نفت و چه در بخش ارائه تسهیالت به افراد حقوقی و مجموعه های اقتصادی و تولیدی گروه صورت نگرفته است.
علیرغم نیاز به منابع ارزی و سرمایه گذاری خارجی ،می توان با استفاده از ساز و کار هایی که بانک مرکزی در راستای تسهیل فعالیت لیزینگ تنظیم نموده است از طریق
بانک مرکزی و یا سایر بانک های مورد تایید بانک مرکزی ،منابع و اعتبارات بسیار قوی ریالی جذب نمود؛ از طرف دیگر استفاده از عاملیت وجوه و توان شرکت های هم
گروه نیز امکان به کارگیری فعالیت لیزینگ جهت پیشرفت و ارتقا صنعت نفت به خصوص صنعت پتروشیمی را مهیا می سازد .در این راستا فعالیت هایی از قبیل لیزینگ
تجهیزات صنعت پتروشیمی مانند مخازن بزرگ و ماشین آالت و وسائل که هزینه بسیار باالیی داشته و امکان خرید مستقیم آنها برای شرکت ها وجود ندارد را می توان
نام برد.
عالوه بر اهداف فوق ،با وجود منابع موجود نیز می توان برای ارتقا رفاه اعضا و کارکنان گروه صنعت نفت سیستم ها و ساز و کار های مشخصی را تعبیه نمود تا با
هماهنگی با گروه های مختلف تجاری اقتصادی در زمینه های متفاوت برای اعضا و کارکنان تسهیالت مناسب جهت خرید وسائل مورد نیاز مهیا سازد .در این راستا
فعالیت هایی از قبیل فراهم کردن امکان خرید اقساطی از فروشگاه های لوازم خانگی معتبر ،ایجاد سیستم خرید اعتباری در بستر اینترنت برای اعضای گروه و فروش
اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک خودرو را می توان نام برد.
امید است با اتخاذ تصمیم از سوی سهامداران و مدیران عالی رتبه گروه صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت گامی بزرگ در جهت تحقق رفاه عمومی و
پیشرفت و ارتقا صنعت نفت در جهت جهش تولید و پیشرفت اقتصادی کشور در سال  0299برداشته شود.
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 لیزینگ صنعت نفت آیندگان؛ تنها لیزینگ مجموعه صندوق نفت
شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان به عنوان یکی از زیر مجموعه های صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در تنها لیزینگ دارای مجوز این گروه می باشد .این
شرکت با توجه به پتانسیل های موجود در سایر زیر مجموعه های مرتبط با صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و نیز فرصت های موجود در صنعت لیزینگ ایران ،می
تواند بستر مناسب جهت ارائه تسهیالت به کارکنان گروه و همچنین به مجموعه ها و بنگاه های اقتصادی و تولیدی زیر مجموعه گروه را فراهم سازد.
برخی از مزایا و زمینه های موجود در نمایه زیر نشان داده شده است:
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 لیزینگ صنعت نفت آیندگان؛ لیزینگ متخصص در حوزه تجهیزات نفتی
شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان با توجه به قرار گ رفتن در مجموعه صندوق نفت می تواند تنها و یکه تاز عرصه لیزینگ تجهیزات حوزه نفت و گاز باشد .تعامل با شرکت های همگروه و
استفاده از منابع موجود درکنار یکدیگر باعث رشد و رونق لیزینگ تجهیزات نفت و گاز گشته و در آینده نه چندان دور حاشیه سود بسیار مناسبی را برای مجموعه سهامداران به ارمغان می
آورد.
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 نقاط قوت لیزینگ صنعت نفت آیندگان
 دسترسی به جامعه مستمری بگیران و کارکنان صنعت نفت با توجه به وجود تقاضاهای بسیار در رابطه با خودرو و لوازم خانگی
 فرسودگی ماشینآالت و تجهیزات داخلی صنایع کشور
 نیاز صنعت داخلی کشور به بهسازی ماشین آالت و خطوط تولید با ابزار روزآمد
 تقاضای باالی لیزینگ تجهیزات پزشکی ،نفتی و صنعتی
 امکان افزایش سرمایه شرکت از محل منابع در اختیار گروه
 امکان تأمین مالی منابع شرکت با استفاده از انتشار اوراق بدهی و صکوک اسالمی
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 شرکت های همگروه و وابسته؛ فرصت های موجود برای لیزینگ صنعت نفت آیندگان
 گروه صنایع باالدستی نفت و گاز
عملیات اکتشاف نفت

حفاری شمال

مهندسی ساختمان صنایع نفت

----------------------------------------------------------------------------- گروه پاالیشگاهی و فرآورده ها
نفت ستاره خلیج فارس

نفت سپاهان

توسعه مسیر برق گیالن

پاالیش نفت اصفهان

----------------------------------------------------------------------------- گروه صنایع پتروشیمی
پتروشیمی مارون

پتروشیمی خارک

پتروشیمی اروند

پتروشیمی امیرکبیر

----------------------------------------------------------------------------- گروه تامین و ساخت تجهیزات
تجهیزات نفت

توربو کپرسور نفت

------------------------------------------------------------------------------ گروه حمل و نقل خدمات
هواپیمایی نفت ایران

فراسکو عسلویه

ملی نفت کش ایران

------------------------------------------------------------------------------- گروه امالک ،مستغالت و امور ساختمانی
مهندسی و ساختمانی صبا نفت
سیمان سپاهان

سیمان بهبهان

سیمان خاش
توریستی رفاهی آبادگران

------------------------------------------------------------------------------- گروه بانک ،بورس و بیمه
کارگزاری خبرگان سهام

بیمه پارسیان

تامین سرمایه سپهر
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بخش ششم:

برنامه عملیاتی و گام های پیش رو
لیزینگ صنعت نفت آیندگان
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 گام های پیش رو

به کارگیری  85درصد از منابع جهت اعطای تسهیالت قبل از اتمام تاریخ مجوز

سهامی عام شدن شرکت

افزایش سرمایه  9100درصدی از محل آورده نقدی سهامداران

اجرای عملیات طرح پیشنهادی

واگذاری  41درصد از سهام شرکت و افزایش سرمایه مجدد
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-1به کارگیری  58درصد از منابع جهت اعطای تسهیالت قبل از اتمام تاریخ مجوز
همانگونه که می دانیم تمامی فرآیند های عملیاتی و تصمیمات مدیریتی و غیره شرکت های لیزینگ تماما تحت نظارت بانک مرکزی می باشد .به عبارت دیگر دستور
العمل اجرایی تاسیس ،فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) به همراه اساسنامهها ،فرم ها و پرسشنامه های مربوط توسط بانک مرکزی منتشر و ابالغ می
گردد.
یکی از مواردی که به طور بسیار خاص برای ادامه تمدید مجوز این شرکت قید گردیده است به کارگیری  85درصد از منابع شرکت جهت اعطای تسهیالت می باشد .که
می بایستی تا قبل از اتمام تاریخ مجوز این فرآیند صورت بپذیرد.
در حال حاضر که سرمایه شرکت  011،111،111،111ریال می باشد می بایستی به میزان  85،111،111،111ریال تسهیالت اعطا گردد.

011،111،111،111

میزان سرمایه فعلی شرکت

85،111،111،111

حد اقل اعطای تسهیالت

066،105،615،111

میزان جریان نقدی ورودی با فرض نرخ  %15و دوره سه ساله

80،105،615،111

میزان درآمد برآوردی این تسهیالت در دوره سه ساله

ارقام به ریال
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 -2سهامی عام شدن شرکت
بدین منظور استعالمهای الزم از بانک مرکزی جهت تبدیلشدن از سهامی خاص به سهامی عام و پذیرش در بورس صورت گرفته است و بانک مرکزی نیز
تائید خود را اعالم نموده و مذاکرات اولیه با سازمان بورس جهت تحقق این امر انجام گردیده است؛ از طرف دیگر مکاتبات الزم پیرو اجرایی شدن پیش
نویس قرار داد مشاوره و عرضه شرکت توسط تامین سرمایه نوین نیز در چند مرحله صورت پذیرفته است .پذیرش و سهامی عام شدن شرکت به مراتب به
درجه اعتبار شرکت می افزاید.
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 -3افزایش سرمایه  1011درصدی از محل آورده نقدی سهامداران
از آنجایی که طی جلسات برگزار شده با سهامدران محترم موضوع شروع فعالیت عملیاتی در قالب طرح پیشنهادی که از سوی سهامداران محترم مطرح گردیده است لذا
افزایش سرمایه منطبق با انجام فعالیت های طرح پیشنهادی نیز به میزان  0911درصد از محل آورده نقدی سهامداران در دستور کار قرار دارد .در این صورت سرمایه
شرکت به  0،911،111،111،111ریال افزایش یافته و به عدد  1،111،111،111،111ریال خواهد رسید.

55

 -4اجرای طرح لیزینگ تجهیزات نفتی
لیزینگ صنعت نفت آیندگان قصد دارد با موافقت سهامداران محترم ،لیزینگ تجهیزات نفتی به یکی از شرکت های گروه صندوق نفت را در دستور کار خود قرار داده
و اقدام به انجام رویه های الزم نماید.
منابع این طرح به شرح زیر می باشد:

1،111،111،111،111

سرمایه شرکت

4،111،111،111،111

اعتبار دریافتی شرکت

0،111،111،111،111

پیش دریافت های اخذ شده

7،111،111،111،111

مجموع

ارقام به ریال

با توجه به این حجم از منابع ،روند جریانات نقدی ورودی (درآمد حاصل از اعطای تسهیالت) در یک دوره  5ساله و با فرض نرخ دالر معادل 21،111
ریال را می توانیم به شرح زیر برآورد کنیم؛ الزم به ذکر است تمامی فرآیند اعطای تسهیالت و اخذ اقساط از مشتری بر مبنای دالر فرض شده است و
معادل ریالی آن نیز محاسبه گردیده است:
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پرداخت از اصل

پرداخت از بهره

اصل وام در ابتدای دوره

دروه

میزان دریافتی ساالنه اصل وام در انتهای دوره

$000990999

$0003330333

$003330333

$000330333

$0003330333

1

$002,90999

$0003330333

$003330333

$000,30333

$0003330333

2

$000090999

$0,03330333

$003330333

$000030333

$0003330333

3

$001290999

$003330333

$003330333

$000030333

$0,03330333

,

$005090999

$3

$003330333

$0030333

$003330333

5

در شیوه محاسبه جدول وام و تسهیالت از روش پرداخت از اصل ثابت را انتخاب کرده ایم که با این حساب هر سال میزان پرداختی مشتری به لیزینگ کاهش خواهد یافت.

میزان دریافتی ساالنه
2

8

دالر



2


دوره





3

2
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به عبارت دیگر جریانات نقدی ورودی (درآمد) پروژه به شرح زیر خواهد بود:
9

5

4

9

2

$005090999

$001290999

$000090999

$002,90999

88 3 2 2

0

-$3509990999
$000990999
 

ردیف اول دوره ها یا همان سال های مالی می باشد.
دریف دوم جریانات نقدی ورودی دالری پروژه می باشد
ردیف سوم جریانات نقدی ورودی ریالی پروژه می باشد.

گام بعدی برای محاسبه ارزش افزوده پروژه بر شرکت می بایست خالص ارزش فعلی این جریانات را محاسبه کنیم که به شرح زیر می باشد:

$ 4،109،494

NPV

93

RATE

943
 8068228

NPV RATIO
NPV



RATE

14

NPV RATIO
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NPV
$10,000,000

$5,000,000

$0
0.0%

$5,000,000

$10,000,000

$15,000,000

$20,000,000

59

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

 -8واگذاری  40درصد از سهام شرکت و افزایش سرمایه مجدد

پس از کسب سود از محل طرح پیشنهادی شرکت به پایداری قابل توجهی دست می یابد که می تواند که با افزایش سرمایه گامی مهم در مسیر ارتقاء و پیشرفت خود
بردارد .لذا در برنامه عملیاتی در نظر داریم که  49درصد از سهام شرکت را به یکی از شرکت های زیر مجموعه واگذار کرده و سپس از محل سود انباشته شرکت و آورده
نقدی سهامدار جدید به میزان  4،511،111،111،111ریال سرمایه جدید وارد شرکت گردد و سرمایه جدید به عدد  7،111،111،111،111ریال خواهد رسید.
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