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 بررسی وضعیت لیزینگ کشتی در دنیا

 « منطقه در نگیزیل یهاشرکت» 
 

 كارشناس مالی -مهدی گلستانی

 كارشناس مالی -تدوسمرتضی یزدان

 

 مقدمه

پذیرد. علت این امر قيمت باالی این نوع محصول و نيازمندی به نيروی های معدودی انجام میليزینگ كشتی در دنيا توسط شركت

، بخش دوم مقاله ارائه شده تحت عنوان بررسی وضعيت ليزینگ كشتی در دنيا در مقالهباشد. این زمينه میتخصصی در این 

 باشد.فصلنامه شماره چهارم می

های متعددی به ارائه خدمات ليزینگ مشغول هستند. در بين كشورهای منطقه كشور امارات به دليل موقعيت خاص در دنيا شركت

ی كنند. سایر كشورهاباشد؛ كه برای خرید كشتی تسهيالت پرداخت میالمللی ليزینگ میهای معتبر بيناقتصادی دارای شركت

 ای ندارند.ی فعاليت قابل مالحظهالمللی كشتدر زمينه ليزینگ بين منطقه

مالی و شبكه جهانی مين أالمللی ليزینگ و ت، گزارشات شركت بين2008منابع مورد استفاده در این گزارش سالنامه ليزینگ سال 

 باشد.اینترنت می

 های لیزینگ در منطقهشرکت

باين تعاداد معادودی بارای ایان در  كاه هاای متعاددی باه ارائاه خادمات ليزیناگ مشاغول هساتنددر كشورهای منطقه شركت

كننااد. علاات ایاان اماار هزینااه و تخصااگ باااالی ليزینااگ كشااتی اساات. در بااين كشااورهای خریااد كشااتی تسااهيالت ارائااه ماای

هاای معتبار و بازری ليزیناگ در ایان كشاور فعاليات داشاته و پویاایی نن سابش شاده شاركتكشور اماارات اقتصاد باز  ،منطقه

تار ماورد بررسای قارار گرفتاه اسات. در ماورد ساایر صاورت تفصايلیههمين دليل وضعيت ليزینگ در كشاور اماارات باباشند. به

 دهند بسنده شده است.كشتی را انجام میهایی كه ليزینگ كشورها تنها به ذكر نام شركت

 متحده عربي امارات -1

درصااد در 6باشاد. ناارو تولياد ناخاالگ داخلاای ایان كشاور از كشاور اماارات یكای از كشااورهای دارای رشاد ساریع اقتصاااد مای

بحاران  دليالهاای اخيار باهرسايده اسات. البتاه در ساال 2006ميلياارد دالر در ساال  126درصاد و معاادل 12به  2002سال 

علات قيمات بااالی رشاد چشامرير اقتصااد اماارات باه ،نظار برخایاقتصاد جهانی این نرو روند كاهشی داشاته اسات. شااید باه



2 

در بخااش  تاارین اقتصاادامااا در واقاع بایاد گفاات ایان كشاور در بااين كشاورهای حاوزه خلاايت فاارس دارای متناوع ،نفات اسات

بااه كمتاار از  1990درصااد در سااال 54در صااادرات ایاان كشااور از هااای نفتاای باشااد. سااهت نفاات و فاارنوردهغياار نفتاای ماای

خاادمات ، %8مسااكن ، %10گااری خاادمات واسااطه، %12توليااد ، %37هااا )هياادروكربن رساايده اساات. 2008درصااد در سااال 35

حاكمااان ایاان كشااور تمركااز خااود را باار روی منااابع مختلاا  درنماادی از جملااه توریساات، توليااد و  ( %26سااایر و  %7دولتاای 

 اند.های زیربنایی، امالک و خدمات متنوع مالی، قرار دادهخشتقویت ب

منااابع  مجمااوع 2006بانااو خااارجی هسااتند. در دسااامبر سااال  26بانااو ملاای و  21بانااو وجااود دارد كااه  46در امااارات 

ت صوصای تساهيالميلياارد دالر باه بخاش خ 102ميلياارد دالر باوده اسات؛ كاه در ایان باين  234هاا باالب بار مالی ایان باناو

 پرداخت شده است.

ی ع خادمت ماالای در ارتباا  باا صانعت ليزیناگ وجاود نادارد. لاذا ليزیناگ یاو ناودر كشور امارات قاانون خااص و جداگاناه

ه بكااار گرفتاا مؤسساااتمااالی افااراد یااا  تااأمينجهاات ساارمایه  تااأمينهااای هااا و شااركتگااردد كااه توسااط بانااومحسااوم ماای

هاای مشااوره ماالی، سارمایه، شاركت تاأمينهاای هاا، شاركتننهاا شاامل باناوهاای ماالی و فعاليات مؤسسااتشود. تماام می

 ها زیر نظر بانو مركزی قرار دارند.ن مالی و صرافیاكارگزار

شااریعت  طبااا اصااولو عملياااتی( را  یساارمایه تسااهيالت ليزینااگ )مااال تااأمينهااای هااا و شااركتدر امااارات برخاای از بانااو

ائااه ار "كااالتيناجاااره و"می اهاال تساانن و از جملااه امااارات ليزینااگ مااالی بااا نااام كننااد. در كشااورهای اسااالاسااالم ارائااه ماای

 گردد.منتقل می مستأجراالجاره به گردد. در این نوع قراردادها نيز تمامی ریسو و بازده مالمی

ر ددر امااارات نمااار مشخصاای در مااورد حجاات معااامالت ليزینااگ وجااود ناادارد، زیاارا صاانعت ليزینااگ یااو بخااش مسااتقل 

 تاأمينهاای هاا و شاركتهاای باناوباه دليال ننكاه خادمات ليزیناگ زیرمجموعاه فعالياتگاردد. سيستت مالی محساوم نمای

 دهد.بانو مركزی نيز نمار مستقلی در ارتبا  با حجت فعاليت ليزینگ ارائه نمی ،سرمایه است

شااای اطالعااات مااالی خااود ندارنااد. هااا الزاماای در مااورد افهااای دولتاای و بورساای دیراار شااركتعااالوه بااراین غياار از شااركت

هااای ليزینااگ وجااود ناادارد. در ایاان كشااور همااين علاات اطالعااات متمركااز و قاباال اسااتنادی در ارتبااا  بااا حجاات فعاليااتبااه

گاردد؛ البتاه در ماورد حجات ایان ناوع خادمت نياز اطالعاات دقيقای در دساترس نياز ارائاه مای 1خریاد-ليزینگ بصورت اجااره

 نيست.

                                                
1 Lease Back 
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صاورت ليزیناگ در اختياار ههاا بادرصاد وام 10شاود حاداقل بينای مایهاا در سيساتت باانكی پايشامبا بررسای كلای حجات و

ميليااارد دالر در بخااش ليزینااگ  10حاادود  2006تااوان گفاات در سااال گياارد. بااه ایاان ترتيااش ماایبخااش خصوصاای قاارار ماای

 تسهيالت پرداخت شده است.

عواماال دالیاال رشااد سااریع خاادمات ليزینااگ در امااارت  صاانعت ليزینااگ در امااارات رونااد روبااه رشاادی دارد. از مهمتاارین

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:می

 عدم وجود قوانين مجزا و محدودكننده در مورد صنعت ليزینگ -1

 معافيت خدمات ليزینگ از پرداخت ماليات -2

 وجود نقدینری مازاد در این كشور -3

پرتفااوی  نامااا بایااد گفاات سااهت ليزینااگ مسااكن در ایااپرتفااوی خاادمات ليزینااگ ماننااد اقتصاااد امااارات بساايار متنااوع اساات. 

نالت و تجهيازات هاسات. در بخاش دارایای تابات نياز خادمات ليزیناگ بيشاتر باه وساائط نقلياه، ماشاينبيشتر از ساایر بخاش

 اند.رداخت كردهپ يما و كشتیاپهای ليزینگ نيز تسهيالتی در ارتبا  با خرید هواختصاص یافته است. برخی از شركت

 دهنده تسهیالت لیزینگ کشتيهای ارائهشرکت

كننااد امااا در ایاان بااين تعااداد محاادودی باارای خریااد كشااتی هااای مختلفاای خاادمات ليزینااگ ارائااه ماایدر امااارات شااركت

 در ادامه نورده شده است: مؤسساتكنند. اسامی و مشخصات این تسهيالت ارائه می

1- Abu Dhabi National Leasing LLC (A Subsidiary of national bank of Abu Dhabi) 

PO Box: 4,1 NBAD Tower, Sheikh Khalifa St. Abu Dhabi, United Arab Emirates. 

 Tel: +971(2)611 1634; FAX: +971(2)627 4901; 

Email: adni@nbad.com; Website: www.nbad.com  

General Manager: Yousef Abdulla Yousef; Direct Tel:+971(2)611 1611; Email: yousef. 

yousef@nbad.com ;  

Senior Manager, leasing & Operation : Joseph Abraham; Direct tel: +971(2)611 1264; Email: 

Abraham.joseph@nbad.com  

 Activities: Leasing including finance lease and operational lease of fixed asset, specialized 

equipment, production lines and industrial machinery including movable assets, aircraft , 

ship 

2- Babcock & Brown (DIFC) Limited 

mailto:adni@nbad.com
http://www.nbad.com/
tel:+971(2)611
mailto:yousef@nbad.com
mailto:Abraham.joseph@nbad.com
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Dubai, United Arab Emirates. Tel: +971 4360 0506; Fax: +971 43621190; Email: 

info@bobcockbrown.com ; Website: www.bobcockbrown.com   

Activities: Babcock & Brown is a global investment and advisory firm with longstanding 

capabilities in structured finance and the creation , syndication and management of asset 

and cash flow based investments. 

3- Clyde & Co 

City Tower 2 , Suite 102 , Sheikh Zayed Road, PO Box: 7001, Dubai, UAE. 

Tel: +971(4)331 1102 ; Fax: +971(4) 331 9920 ; Website: www.clydeco.com Contact: Jim 

Edmunds ; Email: james.edmunds@clydeco.ae  

Activities: Specialist Lawyers with expertise in all aspects of commercial, finance and leasing 

work. International capability across 18 office location. 

4- Dubai Islamic Bank 

PO Box: 1080 Dubai ;UAE. Tel: +971 (4) 2953000 ; Fax: +971(4)2954111 . 

Activities: Islamic Banking and related services based in Islamic sharia`s principles including 

Ijarah Financing for various assets. 

5- HSBC Amanah 

HSBC Bank Building 312/45 , AL Suq Road, Bur Dubai , PO Box: 66, Dubai UAE. Tel: 

+971)4(3535000 t ttt: +971)4(3531005 

Activities: Islamic Banking and Related Services based on Islamic Sharia`s principles including 

Ijarah Financing for various assets. 

6- HSBC Middle East Finance Company Limited 

PO Box: 1956, AL Hai Building, AL Itihad St, Dubai UAE. Tel: +971(4)2948000 ; 

Fax:+971(4)2948555  

Activities: Hire purchase , lease and financing of motor vehicle and movable assets. 

7- Linklaters Dubai 

mailto:info@bobcockbrown.com
http://www.clydeco.com.contact/
mailto:james.edmunds@clydeco.ae
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Suite 4, Third floor , Gate Building 3, Dubai International Financial Center, PO Box: 506516, 

Dubai UAE. Tel: +0971(4)3695800 ; Fax: +971(4)3695801 ; Website: www.Linklaters.com , 

Contact: Tim Ross; Email: tim.ross@Linklaters.com  

Activities: Global Asset Finance and Leasing practice advising governments, corporate, 

financers and lessors on all aspects of complex domestic and cross-border big-ticket 

transactions. Shareholders: Partnership 

8- Oasis International Leasing Company 

PO Box28922 The ADNIC Building, Khalifa St. Abu Dubai. UAE ; Tel: +971(2)6273990 

Activities: Owning, selling, Leasing and Investing in all type of fixed and movable assets 

worldwide particularly aircrafts. 

 آذربایجان -2

از یااو رشااد سااریع  2008تااا  2003هااای عنااوان یااو اباازار مااالی در كشااور نذربایجااان در فاصااله سااالليزینااگ بااه

( پاارو ه توسااعه IFCالمللاای )مااالی بااين تااأمينت ایاان كشااور بااا همكاااری شاارك 2003در سااال  برخااوردار بااوده اساات.

ای هااای ساارمایهمااالی دارایاای أمينتااهااای اخياار ليزینااگ نقااش مهماای در غاااز كاارد. در سااالنليزینااگ در ایاان كشااور را 

هااای ليزینااگ در ایاان كشااور كمبااود داشااته اساات. مهمتاارین چااالش باارای شااركتهااای كوچااو و متوسااط باارای بنراااه

 منابع ملی است.

درصاد ساهت  20حاوزه حمال ونقال ميلياون دالر باوده اسات.  61باالب بار  2006دساامبر  31حجت معاامالت ليزیناگ در 

ای، هواپيماا و هاای حمال و نقال جاادهاناواع ماشاينكل باازار ليزیناگ ایان كشاور را در اختياار دارد كاه شاامل ليزیناگ 

 حمل و نقل دریایی است.

هااا ایاان شااركت هااای ليزینااگ در كشااور نذربایجااان نورده شااده اساات.در ادامااه نااام و ندرس اینترنتاای مهمتاارین شااركت

اناد اماا باا توجاه باه حجات فعاليات های خود، ليزینگ اناواع محصاوالت از جملاه كشاتی را عناوان كاردهی فعاليتدر معرف

هاای رساد تنهاا قاادر باه ليزیناگ كشاتینظار مایپيماا، باههاای اقياانوسليزینگ در این كشور و قيمت تمام شده كشاتی

 كوچو ساحلی هستند.

1- AG Leasing (www.agleasing.az) 

2- Atalizinq (www.atalizinq.com ) 

3- Bank of Baku (www.bankofbaku.com ) 

http://www.linklaters.com/
mailto:tim.ross@Linklaters.com
http://www.agleasing.az/
http://www.atalizinq.com/
http://www.bankofbaku.com/
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4- Parex Leasing & Factoring (www.parexleasing.az ) 

5- UniLeasing (www.unileasing.az ) 

  

http://www.parexleasing.az/
http://www.unileasing.az/
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 چین -3

 ،با ایران حجت باالی مبادالت اقتصادی دليل روابط حسنه وگردد اما بهكشور چين اگرچه جزء كشورهای منطقه محسوم نمی

 در گزارش بدان پرداخته شده است.

بسته های ليزینری كه واخصوص شركتهاند. ببه بعد رشد چشمريری داشته 2005های ليزینگ از سال در كشور چين شركت

واپيما ه 2800های بزری خارجی سال نینده شركت 15شود تا بينی میطور نمونه پيشهكنندگان خارجی هستند. ببه توليد

های بانو 2007رسد. از سال های ليزینگ زیرمجموعه به فروش میه تعداد عمده از این هواپيما توسط شركتكنند ك توليد

های نوهای بزری چين با همكاری باسيس نمایند. از این تاریخ به بعد بانوأهای ليزینگ تچينی مجاز شدند تا شركت

 اند.های ليزینگ نمودهسيس شركتأنمریكایی اقدام به ت

های خارجی ) اپن و با همكاری شركت 2علت مزایای مالياتی ليزینگ مرزگذرهای ليزینگ چينی بههای اخير شركتسالدر 

 شود.اند و این نوع همكاری همچنان با جدیت پيريری میمالی برای خرید هواپيما و كشتی كرده تأمينفرانسه( اقدام به 

نام و  نید.سنرين بازار چين گزینه مناسبی برای خرید كشتی بشمار میبا توجه به نوع و حجت فعاليت ليزینگ تجهيزات 

 باشد.شرح ذیل میهای ليزینگ در كشور چين فعاليت دارند بهندرس اینترنتی مهمترین شركت

1- Alen & Overy LLP (www.alenovery.com ) 

2- Baker & McKenzie (www.bakernet.com ) 

3- Clyde & Co (www.clydeco.com ) 

4- Deutsche Leasing (www.Deutsche-Leasing.com ) 

5- East Associates (Email: Feng_chen@ealawfirm.com ) 

6- Johnson Stokes & Master (www.jsm.com ) مشاوره در زمينه ليزینگ    

7- Linklaters (www.linklaters.com ) 

8- Norton Rose (www.nortonrose.com ) 

9- Siemens Finance and Leasing (www.siemens.com ) 

  

                                                
2 Cross-Border Leasing 

http://www.alenovery.com/
http://www.bakernet.com/
http://www.clydeco.com/
http://www.deutsche-leasing.com/
mailto:Feng_chen@ealawfirm.com
http://www.jsm.com/
http://www.linklaters.com/
http://www.nortonrose.com/
http://www.siemens.com/
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 مصر -4

ریش نفوذ ض برخوردار بوده است اما حجت مبادالت و یاصنعت ليزینگ در كشور مصر از رشد قابل مالحظه های اخيردر سال

 ، 2006ال سليزینگ در این كشور پایين است. تا كنون در این كشور تسهيالتی برای ليزینگ كشتی پرداخت نشده است. در 

 مالی هواپيما اختصاص داشته است. تأميندرصد حجت بازار ليزینگ در كشور مصر به تسهيالت 8

 هند -5

رسانده  ميليارد دالر 132,62داشته كه حجت معامالت را به  شركت ليزینگ وجود 62در كشور هند  2006طبا نمار سال 

ذكر در  قابلدهنده عدم فعاليت است. در مورد ليزینگ كشتی در هند اطالعات دقيقی در دسترس نيست كه همين امر نشان

های اخير سه در سال. مشخصه صنعت ليزینگ در كشور هند، رشد و جایراه مناسش ليزینگ هواپيما است. باشداین حوزه می

وجود هصورت ليزینگ بهتقاضای بالفعل زیادی برای خرید هواپيما ب اند وشركت بزری هواپيمایی هند با یكدیرر ادغام شده

 نمده است.

 اردن -6

 ،2006ال سحجت معامالت ليزینگ در  های ليزینگ وجود ندارد.های شركتدر كشور اردن قانون خاصی در ارتبا  با فعاليت

 كه این طوریه ليزینگ مسكن دارد بههای ليزینگ در اردن اختصاص بميليون دالر بوده است. مهمترین فعاليت شركت 200

وزه حمل و حدرصد از بازار ليزینگ در كشور اردن به 6تنها  شود.درصد حجت معامالت ليزینگ را شامل می66حوزه فعاليت 

 ن نيز جایراهی ندارد.ليزینگ كشتی در این بي وشود نقل مربو  می

 کویت  -7

ها و های ليزینگ وضع نرردیده است. خدمات ليزینگ در این كشور توسط بانودر كشور كویت قانون مستقلی در مورد شركت

درصد بازار ليزینگ در این كشور به ليزینگ خودرو اختصاص یافته است. 67بيش از  گردد.گذاری ارائه میهای سرمایهشركت

 3مالی كویت تأمينالملل نام دارد كه زیرمجموعه اتاق گذاری بينسرمایه شركت ليزینگ كویت شركت ليزینگ ومهمترین 

 باشد.می

 عمان -8

تبع رشد اقتصادی روند صعودی داشته است. نقدینری زیادی كه از پول های اخير صنعت ليزینگ در كشور عمان بهدر سال

ای نيز به را به فكر ایجاد صنایع زیرساختی و بزری انداخته است. این كشور توجه ویژهنفت به این كشور سرازیر شده مدیران 

                                                
3 Kuwait finance house 
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گردد و زیر نظر مستقيت صنعت تورسيت دارد. خدمات ليزینگ در این كشور تحت عنوان خدمات مالی غير بانكی تعری  می

مييليون دالر بوده است. عمان دارای  500حجت معامالت ليزینگ در این كشور حدود  2007بانو مركزی قرار دارد. در سال 

در عمان طبا قراردادی كه  دهد.یا ليزینگ هواپيما انجام میردو خط هوایی ملی است كه بخشی مهمی از نياز خود را از ط

شركت مذكور متعهد شده هر سال یو كشتی باری توليد و  است. منعقد شده PVAXXسازی بين این كشور و شركت كشتی

 تأمينمهمترین شركت فعال در زمينه ليزینگ شركت  گيرد.مالی این پرو ه از طریا ليزینگ انجام می تأمينتحویل دهد. 

 باشد.می www.mfcoman.comمالی عمان نام دارد. ندرس اینترنتی شركت مذكور 

 ترکیه -9

ميليارد دالر  3,5، 2007رسميت یافت. حجت معامالت ليزینگ در سال  1985در سال  3226با قانون  ليزینگ در كشور تركيه

 ور اطالعات دقيقی در دسترس نيست.در مورد حجت و نوع فعاليت ليزینگ كشتی در این كش وده است.ب

المللی صورت بينهمعدودی ب های متعددی در تركيه به ارائه خدمات ليزینگ مشغول هستند اما در این ميان تعدادشركت

 ها در ادامه ذكر شده است.كنند. اسامی این شركتفعاليت می

1- Siemens Financial Kiralama (www.siemensleasing.com ) 

2- White& Case (www.whitecase.com ) 

 عربستان -10

های ليزینگ در در عربستان رسميت یافت. در مورد حجت و تعداد فعاليت شركت 2000های ليزینگ در سال فعاليت شركت

های ليزینگ در این كشور شركت ليزینگ اُریكس و شركت عربستان اطالعات دقيقی در دسترس نيست. مهمترین شركت

 باشد.كيس می-وایت

http://www.siemensleasing.com/
http://www.whitecase.com/

