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  هواپيما ليزينگ
  

  محمدرضا فراهاني
  

  مقدمه
 و ابعاد تمامي در و است برخوردار خاصي جايگاه از جهان سراسر در اعتباري و مالي ابزارهاي از يكي عنوان به ليزينگ

 مفيد نقشي زايي، ارتقاء سطح توليد و همچنين اشتغال تا گرفته خانواده در زندگي ابتدايي نيازهاي از انسان زندگي هاي عرصه

رو،   هاي پيش رغم تنوع خدمات ليزينگ از ابتداي فعاليت آن در ايران تا كنون، اين صنعت بدليل چالش علي .رددا مؤثر و

  .يابد  نتوانسته توسعه

 منابع به فراواني نياز منظور تأمين ناوگان هواپيمايي خود، قيمت بسيار باالي هواپيما و به با توجه به هواپيمايي هاي شركت

 شده صنعت اين متوجه كه هايي تحريم بجهت ي،ايران هاي هواپيمايي اين نياز براي شركت. دارند هواپيماجهت خريد  مالي

هاي  عنوان يكي روش  امروزه اين مسئله بسياري از خطوط هوايي را بر آن داشته است، تا از ليزينگ به. بسيار بيشتر است ،است

  .نمايند پيشرفته تأمين مالي، استفاده

  
    واپيماهتأمين مالي 

 و تنها -بودميليون دالر  69,5تا  58,5در حدود  2008، در سال 700-737بوئينگ قيمت يك  -هستند قيمت گران ها هواپيما

از حاشيه سود پاييني خطوط هوايي  معموالً .باشند مياين مبلغ قادر به پرداخت هاي هواپيمايي  تعداد كمي از شركت

ناوگان عهده پرداخت نقدي براي تمام توانند از  ي ميماييپهوا هاي شركتبه همين جهت تعداد اندكي از و  ،برخوردارند

   .برآيندشان  هوايي

به  فرآيند تأمين يك هواپيماممكن است . استبه وام مسكن يا خودرو اشم ،تأمين مالي براي خريد هواپيمادر بسيار موارد، 

  :باشدشرح زير 

  . كند مي ارائهدهنده  وامرا به  مورد نيازش  ياطالعات اوليه در مورد خود و هواپيما گيرنده وام -1
   .دهد ارزش هواپيما انجام ميهاي الزم را براي تعيين  ارزيابيدهنده  وام -2
انجام هاي الزم را  بررسي ،احتمالي هواپيمارهن مالكيت و يا در خصوص ، دهنده بر اساس شماره ثبت هواپيما وام -3

   .دهد مي
  : شود براي انجام معامله، ارائه ميزير  اسنادسپس  -4

  يك عقد رهني)Security Agreement(، دهنده، در صورت عدم  مالكيت مجدد را براي وامكه  به طوري
   .، خواهد داشتگيرنده وامبازپرداخت وام از سوي 
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  موقع معوق شدن وام از وي سلب  مالكيت هواپيما دردر قبال  گيرنده وام مسئوليتاز طريق آن سفته، كه يك
 .شود مي

 ارزش اعتباري كه  در صورتي)Credit Worthy (يك نفر ضامن  ،باشددهنده  واماز حد انتظار كمتر  گيرنده وام
  .شود معرفي مي خص ثالثش نينضاميا تركيبي از 

  .دوش ميمنتقل  اسناد مالكيتو مبادله وام  مبلغ، نهايتدر  -5
  

هاي تأمين  روشسه مورد از بيشترين . شود استفاده مي اجاره و وام پيشرفته هاي روش از ،هواپيماهاي تجاريتأمين مالي در 

بهاي هاي ديگري نيز براي پرداخت  راه .عملياتي ليزينگ و مالي ليزينگ، با وثيقهوام  : عبارتند از مالي هواپيماهاي تجاري

  :وجود دارد هواپيماها

  پول نقد  -1
  )Sale/Leaseback(مجدد  اجارهو فروش و  ،ياتيعملليزينگ  -2
  مالي  هاي اجاره/ هاي بانكي  وام -3
  يماليات هاي اجاره -4
  حمايت از توليدكننده  -5
  )EETC( 1گواهي وثيقه تجهيزات پيشرفته  -6

  
  )Direct Lending(وام مستقيم 

بدون يا  با وثيقهوام تواند  ميبه سادگي يي براي خريد يك هواپيماي تجاري هواپيمايك شركت  شد، گفتهطور كه در باال  همان

  . كند پرداختگيرنده  وام بهرا وام  ،معيها به صورت ج بانكاز  يسنديكايممكن است در معامالت بزرگ، . بگيرد وثيقه

براي خريد  مستقيم وامهاي  بيشتر پرداخت، برسد كه ممكن است هزينه يك هواپيماي تجاري به صدها ميليون دالر يياز آنجا

مالكيت مجدد هواپيما را در زمان عدم طوري كه  ، بهباشد مي) Security Interest( حق وثيقه يكهواپيما به همراه 

 خصوصي بدون وثيقهصرفه براي خريد هواپيما از محل منابع  تأمين منابع مالي مقرون بهطور كلي  به .كند پرداخت ممكن ميباز

با شركت  يكعنوان مثال  به(اي داشته باشد  اعتباري ويژه گيرنده ارزش وامكه  مگر اين ،استدشوار  بسيار گانگيرند براي وام

   ).سرمايه خالص باال و جريان نقدي ثابت

هاي استهالك را براي اهداف مالياتي كاهش دهند، يا با  توانند هزينه ميخطوط هوايي از طريق مالكيت مستقيم هواپيما، 

تنظيم در هانزا  ، لوفت1992به عنوان مثال، در سال . دنبهبود بخشخود را  درآمد خالص، استهالكهاي  هزينهگسترش 

هاي  اهش هزينهك ي ، و در نتيجهدر نظر گرفتسال  12بيش از  ،سال 10به جاي را ك هواپيما ستهالاخود هاي  حساب
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در ) JAL(شركت هواپيمايي ژاپن  .كند ميليون مارك را در سود خود گزارش392استهالك، توانست افزايشي در حدود 

  .ددهميليون ين افزايش 29,6از اين طريق  را شركتسود  توانست، 1993حركتي مشابه در سال 

آنها به  خصوصي با توجه به نياز بااليبه بخش ، خطوط هوايي متعلق 1980 دهه ي تجاري درهاهواپيما ليزينگاز ظهور  پيش

آن  خطوط هواپيمايي را بر اين وضعيت، .بودندبه شدت در معرض نوسانات بازار  ،تجهيزات جديدمنظور خريد  به وامدريافت 

  .به قراردادهاي ليزينگ آورندرو داشت تا براي كاستن از حساسيت نوسانات هزينه و درآمد، 

  

 ليزينگ هواپيما 

 AOC2را به شركت هواپيمايي دارنده  آن ،هواپيما دهنده اجارهمالك يا  ،هواپيما عبارتست از اينكهيا اجاره اعتباري ليزينگ 

   .اجاره دهدتحت شرايط و مدت معين معتبر 

  
  )Finance leasing(ليزينگ مالي 

به مرور مالكيت  مستأجركه  باشد ميقراردادي درازمدت  ،شود گفته مينيز  »اي ليزينگ سرمايه«  آن بهكه مالي، ليزينگ 

هواپيما را از طريق تركيبي از  در آن موجر كه باشد ميمعامله پيچيده تعدادي مالي شامل ليزينگ  .آورد را بدست ميهواپيما 

مستأجر  ،در پايان مدت اجاره .دهد گذاري شده خريداري كرده و سپس به مستأجر اجاره مي بدهي و منابع مالي سرمايه

  . گيرد يار مياخت دررا  آنمالكيت به طور خودكار را خريداري كرده و يا هواپيما 

  :عبارتند ازهواپيما ليزينگ مالي شكال مختلف اَ

  ٣ تجهيزات وثيقهگواهي )ETC( 

مستأجر اجاره آن را به  ،واپيماهاز خريد پس  يگذار سرمايهيك امين . شود شمالي استفاده ميآمريكاي بيشتر در 

   .دهد مي

  4عملياتي قابل توسعه اجاره )EOL( 

مشخص شده  مقاطعدر را ه اجاره مستأجر اين امكان را دارد كطور كلي  بهاما ، است شبيه اجاره مالي EOLاگرچه 

ياتي در نظر عملعنوان اجاره  از لحاظ مفهومي بهتواند  بنابراين، مي .پايان دهد) عنوان مثال هر سه سال يكبار به(

   .گرفته شود

  5 اياالت متحده اهرمياجاره 



4 

اجاره، اين مدل در . شود استفاده مي، كنند وارد مي از اياالت متحدهاين اجاره از سوي خطوط هوايي كه هواپيما را 

در آمريكا هواپيما  %50 حداقل اگر، و دهد ميو اجاره  اري كردهخريدرا هواپيما ) FSC( ٦فروش خارجييك شركت 

برخوردار  يماليات يتاز معافباشد، ارج از اياالت متحده در خي آن، مايل پرواز %50 حداقليا و  باشدساخته شده 

طور  به ي كهتنها براي هواپيماهاي بسيار گران قيمت اجارهنوع اين  ،مستندات مورد نياززياد بودن با توجه به . است

ژاپن كه براي مسيرهاي داخلي  747 هاي مانند بوئينگشود،  شود، استفاده مي خارج مياياالت متحده از كامل 

  .دشخريداري 

  7ژاپني اهرمياجاره )JLL( 

 حداقلبايستي  كه، است) SPC( ٨تك منظورهسيس يك شركت أنياز به ت ،يك هواپيما براي اجاره اهرمي ژاپني

هاي هواپيما سال و 12براي  )Widebody(پيكر   هاي پهنهواپيما .ژاپني باشد اتباعدر اختيار از سهام شركت  20%

گذاران ژاپني از ماليات بر  سرمايه JLLتحت  .شوند اجاره داده ميسال  10براي  )Narrowbody(پيكر  باريك

   .هستندگذاري معاف  سرمايه

  9هنگ كنگ اهرمياجاره  

 مستأجريناهرمي به  اجارهست، ادر هنگ كنگ، كه در آن ماليات بر درآمد در مقايسه با كشورهاي ديگر پايين 

بدهي  هواپيما از طريق تركيبي ازيك موجر ثبت شده محلي براي دريافت  معامالت،گونه  ايندر . محلي رايج است

 16، 49 هاي نسبتبا  به ترتيب( رمايهسو ) recourse debt(، بدهي تعهدآور )non-recourse debt( بدون تعهد

  .كند عمل مي) 35و 

  
  )Operating Leasing(عملياتي ليزينگ 
ا هدو تا از بزرگترين آنكه ، )CASL( 10تجاري هايهواپيمافروش و ليزينگ  هاي شركتغلب از طريق اتجاري  هايهواپيما

اجاره  ،)GECAS( ١٢و خدمات هواپيمايي بازرگاني جنرال الكتريك) ILFC( ١١ليزينگ اليمالمللي  بينمؤسسه عبارتند از 

  .دنشو مي داده

رده خارج از در مقابل را هواپيما  ،مدت عملياتي كوتاه ليزينگ. است )سال 10كمتر از (مدت  كوتاه عملياتي معموالً ليزينگ

هواپيما را از رده خارج  محيط زيستو قوانين  به دليل سر و صداكه بسياري از كشورهاي در حال تغيير شدن، بخصوص در 

به عنوان ( ندركمتري برخورداارزش اعتباري  از هاي هواپيمايي آن شركتكه در برخي از كشورها  .كند ، محافظت ميكنند مي

. باشد ميخطوط هوايي  مورد نياز تأمين هواپيمايبراي ممكن تنها راه  ياتيعملليزينگ ، )مثال اتحاد جماهير شوروي سابق
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خود را هواپيمايي  ناوگانو تركيب كند تا خطوط هوايي اندازه  نعطفي را فراهم ميمليزينگ عملياتي شرايط عالوه بر اين، 

  .مديريت كنند ،تقاضا كاهشو  انطباق با افزايش جهت به

هواپيماي خود را براي تأمين  خطوط هوايي،، كه در آن است )Leaseback(ياتي، اجاره مجدد اجاره عمل ي از موارد خاصيك

   .ندنك اجاره مجدد مي ،و براي يك دوره بازپرداخت و سپس همان هواپيما را از خريداررساند  به فروش مي پول نقد

  :هواپيما در ذيل آمده است اعتباري انواع ليزينگ

  اجارهACMI  )هواپيما، خدمه، تعمير و نگهداري و بيمه(  

هواپيما همراه با كليه خدمات پس از فروش ، ستا اجاره هواپيما يها شيوه ترين يكي از رايج كه ACMI13در اجاره 

بر تأمين هواپيما، مسئوليت تأمين خدمه   مالك عالوه، عبارتي به. شود تأمين مي و زميني 14و همچنين خدمه پروازي

  . پرواز، تعمير و نگهداري كلي هواپيما و بيمه هواپيما كه معموالً شامل بدنه و مسئوليت شخص ثالث است، را دارد

 ، بيمه مسافرين و سرنشينان هواپيما،يهاي ديگر از جمله مواد سوخت هزينهتأمين  يتمسئول مستأجر در اين اجاره،

ترينگ، جواز نشست يبار و پست، هزينه كل بار مسافرين، بار و مراسالت مربوط به مسافرين، هزينه جواز پرواز، ك

 .باشد دار مي ها، اسكان خدمه هواپيما و غيره را عهده هواپيما در فرودگاه

 وِت ليز )wet Lease (  

گروه  فقط( پروازي خدمه ،مستأجربه  هواپيماعالوه بر تأمين و واگذاري  يا موجر مالك اجاره هواپيما، در اين روش

هواپيما،  بيمه ها همچون اجاره، مابقي هزينه در اين روش. دهد اجاره ميرا نيز تأمين و ) پروازي داخل كابين خلبان

   .است مستأجرعهده  به خدمات فني تعمير و نگهداري هواپيما و ساير

 دراي ليز )Dry Lease(  

طبق يك  و غيره ني فني، بيمه، پشتيباخدمه پروازي تأمين بدون ار هواپيمافقط ، يا موجر مالك اجاره در اين روش

فاده تاس هواپيماهايياين نوع قراردادها براي  معموالً. دهد قرار مي مستأجرقرارداد رسمي براي مدت معيني در اختيار 

توسط شركت  154مثل اجاره هواپيماهاي توپولوف . داشته باشنددر كشور مورد نظر وجود انواع آن شود كه  مي

  .رايران ايرتو

 شركتيعني يك . شود شبيه كاري كه براي خودرو مي اًدقيق. شرط تمليك است اجاره به ،نوع ديگر اين قرارداد

اين قرارداد بعد . دهد اجاره ميمستأجر به  اها ر به شركت سازنده سفارش داده و سپس آن اتعدادي هواپيما ر ليزينگ

 مالكيتهواپيما در  ،)مالي يا ليزينگعملياتي  ليزينگ( رسد و بسته به نوع قرارداد از مدت معيني به پايان مي
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آسمان، از اين روش  نظير هواپيمايي هاي شركت ايراندر  .شود قرار گرفته و يا به مالك برگردانده مي مستأجر

  .كنند استفاده مي

 مپ ليزد )Damp Lease(  

عنوان اجاره بدون  در برخي كشورها به( باشد مي پروازيبه مفهوم بدون خدمه وِت ليز، و و  ACMI اجاره مشابه

تنها در . را تأمين خواهد كرد پروازي، مستأجر خود خدمه ي هواپيما در اين روش اجاره). شود سوخت ناميده مي

 موجر توسط هواپيماها تفاوت با آشنايي براي را SEP15ايمني و اضطرار هاي  آموزش روش پروازيموردي كه خدمه 

 پوشش را آن ACMI اجاره و شتهمعموالً اين روش اجاره كاربردي ندا امروزه .شود انجام تواند مي باشد، ديده )مالك(

  .دهد مي

  
 )Sub Lease( هاي استيجاري اجاره هواپيما

. شود خريداري مي سازنده هواپيمااز مورد نظر سپس هواپيماي  و تأسيس ديگريليزينگ در كشور  شركتكار يك  براي اين

هواپيمايي شركت يك شرط تمليك در اختيار  صورت اجاره به به اهواپيما ر )شركت ليزينگ( مالك هواپيما، چك سنگيناز پس 

صورت  به اهواپيما ر يمايي ثالث نيزاين شركت هواپدهد و  قرار ميثالث كه معموالً متعلق به شركت هواپيمايي اصلي است، 

براي  داخليمعتبر هواپيمايي  هاي شركتيكي از ن روشي است كه ااين هم .كند واگذار مي هواپيمايي اصليشركت دراي ليز به 

 . به اجرا در آورد غربهاي  تحريم مقابله با

  ين و گارانتي قراردادمتض نحوه

هاي  شركت(موجر  .است مستأجراز سوي  هايي شدن آن نيازمند تضمين اجراييبراي  قرارداد، انتخاب شيوه عقد بعد از

 150حداقل  كند كه بايستي شرط مي مثالً. گيرند در نظر مي "زماني براي ساعت پرواز حداقلِ"يك  معموالً )دهنده اجاره

پرداخت  اساعت پرواز ر 150، بايد هزينه دگير باش داليلي زمين يا به دهواپيما پرواز كنچه به عبارتي ، ساعت پرواز داشته باشد

   .اين قدم اول است. شود شده محاسبه مي هواپيما پرواز باالتري داشت، طبق تعرفه توافق رگا .دكن

اين مبلغ براي هر يك از افراد نسبت به  .پرداخت شودپروازي  خدمهمرحله دوم، بايد طبق قرارداد يك پول توجيبي هم به 

  .كند ميدريافت  خلبانخلبان كمي بيشتر از كمك  مثالً .است شان متغير رتبه شغلي

ساعت در ماه  150حداقل  رعنوان مثال اگ به. دپرداخت كن ينقد او ماه از قرارداد يكساله ربايد سپرده د مستأجرمرحله سوم، 

   .ندپرداخت ك موجرپيشاپيش به  اساعت ر 300در نظر گرفته شده است، بايد هزينه 
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يد كارشناسان استاندارد سازمان أيمشروط به ت )كننده كشور اجاره(مقصد به سمت  تمام اين مراحل، پرواز هواپيما بعد از انجام

در ايران مستلزم رعايت شرايط و ضوابطي  واپيماه خريد يا و تمليك بشرط اجاره ،اجاره رايب .است مربوطه هواپيمايي كشور

 . است كه در دستورالعمل مربوطه آمده است

  
  كشوري هواپيمايي سازمان تاريخچه

بار هواپيمايي را مشاهده نمودند  اهالي تهران براي اولين ،شمسي 1296در اواخر جنگ جهاني اول و در يكي از روزهاي سال 

كرد و چون در آن موقع فرودگاهي در تهران وجود نداشت، خلبان در محل وزارت  كه در ارتفاع پايين بر فراز تهران پرواز مي

 اين هواپيما ساخت روسيه بود كه آن را به صورت صندوقي از قطعات از راه بندر. امور خارجه و شهرباني فعلي به زمين نشست

  . انزلي با اتومبيل به تهران حمل و پس از سوار كردن قطعات توسط خلبان روسي به پرواز درآمد

لين امر را متوجه صنعت نوپا و پرشتاب ئوازرگاني، مسو ب فناورييافته در زمينه صنعت،  پيشرفت سريع كشورهاي توسعه

ايران به موجب قانوني، حق  1304، در بهمن ماه سال فناوريبه دنبال تمايل كشورها نسبت به استفاده از اين . هواپيمايي نمود

  . انحصاري هواپيمايي در ايران را به شركت هواپيمايي آلماني به نام يونكرس، واگذار نمود

شعبه خود را در ايران افتتاح و با وارد كردن چند فروند هواپيماي يونكرس، خطوط هوايي به  1305مزبور در سال شركت 

  . عهده گرفت شهرهاي مشهد، شيراز، بندرانزلي و بوشهر داير و حمل و نقل پست و مسافر از راه هوا را به

اي تحت  دولت اقدام به تشكيل اداره 1325ر مرداد ماه دو  سيس شدأفروند هواپيما ت 20باشگاه خلباني با  1317در سال 

  . عنوان اداره كل هواپيمايي كشوري نمود

و يك سال بعد محل آن  شدبا يك رييس و يك كارمند آغاز  ،العماره يك اتاق واقع در ساختمان شمس ازاداره مذكور  فعاليت

قانون هواپيمايي كشوري به تصويب  ،1328تير ماه  28ريخ حدود سه سال بعد يعني در تا. به فرودگاه مهرآباد انتقال يافت

اداره مذكور تحت عنوان  1353در سال . مجلس وقت رسيد و اداره كل هواپيمايي كشوري زير نظر وزارت راه قرار گرفت

خ سازمان هواپيمايي كشوري زير پوشش وزارت جنگ قرار گرفت، تا اين كه با به ثمر رسيدن انقالب اسالمي در تاري

  . و به وزارت راه و ترابري ملحق گرديد جدابا تصويب شوراي انقالب، سازمان از پيكره وزارت جنگ  6/12/1357

  
  وضعيت صنعت هوايي كشور

معروف است،  »داماتو«االصل كنگره آمريكا جوزف داماتو بوده و به قانون  كه طراح آن سناتور ايتاليايي غربهاي  براساس تحريم

  .قطعات آن ساخت آمريكا باشد، به ايران ممنوع است% 10فروش هواپيماهايي كه بيش از 
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هاي غربي يا عم از اينكه هواپيما ساخت كشورا، ايران در زمينه اجاره هواپيما يتموحرماي به  اين قانون هيچ اشاره ،با اين حال

براي  توانند راحتي مي هب خطوط هواپيمايي ايراني رو از اين. استنكرده  و يا مدل و سال ساخت آن چه باشد،باشد  شرقي

توانند  مي كه ، تا جايياقدام به اجاره هر نوع هواپيما كنند )تأمين هواپيماهاي با عمر كم و مطمئن(مديريت ناوگان هوايي خود 

طور طبيعي قطعات، خدمات فني و  هحتي هواپيماي نو خريداري شده توسط ساير خطوط هواپيمايي دنيا را اجاره كنند، كه ب

  .هاي كامل آنها نيز توسط كشور مالك هواپيما به ايران عرضه خواهد شد اي و چك هاي دوره سرويس

ساخت كارخانه آمريكايي مك دانل (دي .هاي جديدي از هواپيماهاي بوئينگ ام مدلتعدادي از اكنون  عنوان مثال، هم به

ايرباس و  توليد هواپيما نظير هاي همچنين كارخانه .است ايرتور ايران و اير چون كيشهمدر اجاره خطوط هوايي ايران ) داگالس

و بدون دور زده و خدمات خود را از طريق واسطه را غرب هاي  تحريم هاي اجاره، روش گيري از بهرهتوانند با  بوئينگ نيز مي

  . به ايران عرضه كنندهرگونه مشكلي 

  :به قرار زيرند خطوط هواپيمايي داخلي و فعال كشوردر حال حاضر 

 آريا   Aria Air   چابهار  Chabahar Air 

 آسمان   Aseman Airlines   ساها   Saha Airlines  
 ارم   Eram Air   فارس قشم  Qeshm Air  
 ايران اير   Iran Air   كاسپين   Caspian Airlines  
 ايران اير تور   Iran Air Tour   اير كيش   Kish Air  
 تابان   Taban Air   ماهان   Mahan Air  
 زاگرس   Zagros Airlines   نفت ايران   Naft Air Lines  

  

، در فروند 170با را اي  اعم از ملكي يا اجاره موجود در خطوط هوايي ايرانغير نظامي ، متوسط عمر هواپيماهاي 1جدول 

جدول ( المللي متوسط عمر هواپيماها در برخي از خطوط هواپيمايي بين دهد، كه با مقايسه آن با سال نشان مي 21,9حدود 

و ) سال 12,2(، بريتيش ايرويز )سال 5,2(، هواپيمايي قطر )سال 13,2(هانزا  ، لوفت) سال 6,6(هواپيمايي امارات نظير  )2

  . بودن هواپيماهاي ايراني برد مسنتوان پي به  مي) سال 6,5(تركيش ايرويز 

  وسط عمر هواپيماهاي خطوط هوايي ايرانمت -1جدول 
   www.airfleets.net: منبع

Airline Aircraft Number Age (years) 

Aria Air Fokker 50 1 19.4 

Aseman Airlines ATR 42/72 6 15.1 

Aseman Airlines Fokker 70/100 20 18.3 

Caspian Airlines McDonnell Douglas MD-80/90 1 20.5 

Iran Air Airbus A300 26 25.6 
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Airline Aircraft Number Age (years) 

Iran Air Airbus A310 3 22.5 

Iran Air Airbus A320 6 16.1 

Iran Air Boeing 747 9 32.1 

Iran Air Fokker 70/100 17 18.5 

Iran Air Tour Airbus A300 2 26.7 

Iran Air Tour McDonnell Douglas MD-80/90 4 20.4 

Kish Air Fokker 50 6 19.1 

Kish Air McDonnell Douglas MD-80/90 4 21.9 

Mahan Air Airbus A300 36 24.2 

Mahan Air Airbus A310 8 20.6 

Mahan Air Airbus A320 1 12.8 

Mahan Air BAe 146 / Avro RJ 2 18.5 

Mahan Air Boeing 747 3 22.8 

Naft Air Lines Fokker 50 2 18.9 

Naft Air Lines Fokker 70/100 4 16.5 

Saha Airlines Airbus A300 4 15.9 

Saha Airlines Boeing 747 2 33.3 

Taban Air BAe 146 / Avro RJ 2 22.4 

Zagros Airlines McDonnell Douglas MD-80/90 1 23.6 

Total 170 21.9 

  

  المللي متوسط عمر هواپيما در برخي خطوط هوايي بين -2جدول 
   www.airfleets.net: منبع

Airline Aircraft Number Age (years) 

British Airways Airbus A318 2 1.7 

British Airways Airbus A319 33 10.5 

British Airways Airbus A320 40 6.2 

British Airways Airbus A321 11 5.4 

British Airways Boeing 737 19 18.6 

British Airways Boeing 747 51 16.2 

British Airways Boeing 767 21 18.1 

British Airways Boeing 777 49 10.8 

TOTAL : British Airways 226 12.2 

Emirates Airbus A330 27 10.1 

Emirates Airbus A340 18 10.1 

Emirates Airbus A380 15 2.4 

Emirates Boeing 747 5 8 

Emirates Boeing 777 86 5.4 

TOTAL : Emirates 151 6.6 
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Airline Aircraft Number Age (years) 

Lufthansa Airbus A319 22 10.9 

Lufthansa Airbus A320 46 15.6 

Lufthansa Airbus A321 49 8.6 

Lufthansa Airbus A330 15 5.4 

Lufthansa Airbus A340 50 9.3 

Lufthansa Airbus A380 6 1 

Lufthansa Boeing 737 63 20.3 

Lufthansa Boeing 747 30 17.1 

Lufthansa McDonnell Douglas MD-11 18 13.1 

TOTAL : Lufthansa 299 13.2 

Qatar Airways Airbus A300 6 20.7 

Qatar Airways Airbus A319 2 7.7 

Qatar Airways Airbus A320 18 5.1 

Qatar Airways Airbus A321 12 3.6 

Qatar Airways Airbus A330 29 5.8 

Qatar Airways Airbus A340 4 4.7 

Qatar Airways Boeing 777 25 1.5 

TOTAL : Qatar Airways 96 5.2 

THY Turkish Airlines Airbus A319 6 3.5 

THY Turkish Airlines Airbus A320 26 4 

THY Turkish Airlines Airbus A321 24 4.4 

THY Turkish Airlines Airbus A330 14 3.3 

THY Turkish Airlines Airbus A340 9 14.5 

THY Turkish Airlines Boeing 737 2 19.3 

THY Turkish Airlines Boeing 737 Next Gen 63 8.8 

THY Turkish Airlines Boeing 777 13 1.4 

TOTAL : THY Turkish Airlines 157 6.5 

  

ترين سن را ايرباس  و پايين) هواپيمايي ساها( 747خطوط هوايي ايران، باالترين سن را بوئينگ  فعال در هواپيماهايدر ميان 

A320 )در چند سال اخير، كه بداليل مختلف  روسي توپولوف هايهواپيمااز سقوط تعدادي . در اختيار دارد) هواپيمايي ماهان

سبب شد تا مسئولين امر دستور به خروج اين هواپيماي روسي از رخ داد، ) يكي از آنها فرسودگي و از رده خارج بودن هواپيما(

  . خطوط هوايي كشور دهند

از خود  هواپيمايي بدليل قيمت باالي هواپيما و براي مديريت ناوگان هوايي خطوطگونه كه پيشتر نيز بدان اشاره شد،  همان

در مقايسه با ساير منعطف كنند، كه استفاده از ليزينگ هواپيما، روشي  هاي مختلفي براي تأمين مالي هواپيما استفاده مي روش

   .باشد هاي تأمين مالي هواپيما مي روش
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است مطرح  تاالؤ، اين سدهه برخوردار است3ي بيش از ا و با توجه به اينكه صنعت ليزينگ در ايران از سابقه در اين شرايط

ر جهت كاستن عمر هواپيماهاي خود و تجهيز ناوگان هوايي به هواپيماهاي كه چرا خطوط هوايي ايران از امكانات ليزينگ د

هاي ليزينگ تمايل كمتري به فعاليت  و چرا شركت ؟برد الزم و كافي را نمي استفادهمدرن و مطمئن ساخت كارخانجات معتبر، 

  در اين زمينه دارند؟ 

ين معني كه چون دهواپيماهاي فرسوده، مسائل مالي آن باشد، بايران به اجاره خطوط هوايي شايد يكي از داليل روي آوردن 

مسافر  هاي آن از سوي تأمين هزينهشود، ارائه خدمات مناسب و  قيمت بليت هواپيما در ايران پايين و از سوي دولت كنترل مي

كارگيري هواپيماهاي  هدليل ب از سوي ديگر، برخي كارشناسان صنعت هوايي ايران بر اين اعتقادند كه. پذير نيست امكان

  . فرسوده شرقي در ناوگان ايران يك مثلث سياسي، مديريتي و اقتصادي است

، از نظر مديريتي، هماهنگي و اراده الزم براي در نظر ددارتري نسبت به غرب  با روسيه روابط نزديك ايراناز نظر سياسي، 

گذاري براي اجاره  سرمايه از سوي دولت، و كنترل آن گرفتن نقاط فني وجود ندارد و از نظر اقتصادي نيز قيمت بليت

  .هواپيماي خوب و نو را غيراقتصادي كرده است

 هواپيما خريد يا و تمليك بشرط اجاره و اجاره دستورالعمل

شرط تمليك هواپيما را توسط خطوط هوايي مطابق دستورالعمل زير  سازمان هواپيمايي كشوري، نحوه خريد، اجاره و اجاره به

 :عيين كرده استت

 از اعم هواپيما اجاره به مبادرت توانند مي ماه 18 حداكثر تا كاري فعاليت شروع از هواپيمايي هاي شركت DRY 

LEASE و  WET LEASEبنمايند.  
 به اجاره صورت به اي اجاره هواپيماهاي كل از )3/1( سوم يك حداقل است ضروري ماه 18 كاري فعاليت اتمام از پس 

 .باشند قطعي خريد يا تمليك شرط

 اجاره صورت به شركت هواپيماهاي كل )2/1( دوم يك حداقل بايستي شركت كاري فعاليت ماه 36 اتمام از پس 
 .باشند قطعي خريد يا تمليك شرط هب

 صورت به شركت موجود هواپيماهاي كل )3/2( سوم دو حداقل بايستي شركت كاري فعاليت ماه 48 اتمام از پس 
 .باشند قطعي خريد يا تمليك شرط به اجاره

 اعداد از مضربي صورت به قطعي خريد يا و تمليك شرط به اجاره هواپيماهاي تعداد حداقل كه سنواتي در :تبصره 
 .گردد مي منظور اعداد ينپاي حد صورت اين در نباشد صحيح

 گردد رعايت اجاره نوع اين در بايد كه مواردي و هواپيما صرف اجاره جهت نياز مورد اسناد و مدارك: 

 كشوري يهواپيماي سازمان به بايستي نظر مورد هواپيماي عملياتي و فني خصوصيات با مرتبط اطالعات 
 آب و اقليمي شرايط به توجه با هواپيما عملكرد توان ارزيابي و بررسي از پس تا شده ارائه )پرواز استاندارد(
 .گردد نظريه اعالم الزم پروازي آزمايشات انجام و كشور يهواي و
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 داراي بايستي موجر AOC. پرواز استاندارد( كشوري يهواپيماي سازمان به را آن از اي نسخه و بوده معتبر( 
 .نمايد ارائه

 نمايد ارائه را آن از اي نسخه و بوده معتبر تعميراتي گواهينامه داراي بايستي موجر. 

 از نسخه يك ارائه  MS است ضروري انگليسي زبان به هواپيما. 

 باشد مي الزم هواپيما خارجي ثبت ابطال ارائه. 

 عملياتي و فني جهات از مراتب تا شده ارائه پرواز استاندارد به بايستي جرمستأ و موجر بين ما في قرارداد نويس پيش 
 ارائه هواپيما تحول و تحويل هنگام به اينكه ضمن .گردد ابالغ مربوطه شركت به و گرفته قرار يدأيت و بررسي مورد
 .است الزامي پرواز استاندارد به آن رسمي ترجمه اضافه به نهايي منعقده قرارداد از نسخه يك

 پرواز استاندارد كارشناسان بازرسي و بررسي مورد بايستي تحويل هنگام به هواپيما پروازي و تعميراتي و فني اسناد 
 .شود گرفته تحويل الذكر فوق مدارك هواپيما تأييد صورت در و هواپيما از الزم بازرسي ضمن گرفته، قرار

 با رابطه در ربط ذي مقررات و ضوابط اساس بر )پرواز استاندارد( كشوري هواپيمايي سازمان كه مواردي كليه رعايت 
 .باشد مي ضروري دانسته الزم خريد و تمليك شرط به اجاره و اجاره

  
  گيري نتيجه

 كه تا جايي، دانستهاي تأمين منابع  ترين روش ترين و سريع از كارآمدترين، سهل توان هاي مختلف ليزينگ را مي روششك  بي

كه با آن مواجه هستند  هايي محدوديتهواپيمايي بدليل  خطوط. در جوامع پيشرفته سهم بسزايي در رشد اقتصادي دارد

توانايي خريد مستقيم هواپيما را بعضاً براي مديريت ناوگان خود ، )...و  هاي غرب عليه ايران ، تحريمقيمت باالي هواپيما(

هاي مختلف اجاره  هاي تأمين منابع در مقايسه با ليزينگ دارد، گرايش به روش با توجه به مشكالتي كه ساير روشندارند، و 

آمريكا باشد، به قطعات آن ساخت % 10فروش هواپيماهايي كه بيش از براساس قانون داماتو،  .است  مقرون به صرفههواپيما 

هاي  با بررسي فعاليت. هاي هواپيمايي ايران نتوانند هواپيما اجاره كنند ، اما به آن معني نيست كه شركتايران ممنوع است

سياسي، مديريتي و اقتصادي وجود مشكالت  ،هاي هوايي ايراني براي اجاره هواپيما انجام شده اندكي كه از سوي برخي شركت

 با توجه به پتانسيل صنعت ليزينگ كشور و نياز روزافزون صنعت هوايي، و رود آن مي اميد شود، كه مشخص مياين زمينه در 

   .شودهموار  ها اندركاران، راه به مدد پشتكار و خالقيت فعاالن و دست
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1 - Enhanced Equipment Trust Certificate 
2 - Air Operator Certificate (AOC) 
3 - Equipment Trust Certificate 
4 - Extendible Operating Lease 
5 - US Leveraged Lease 
6 - Foreign Sales Corporation 
7 - Japanese Leveraged Lease 
8 - Special Purpose Company 
9 - Hong Kong Leveraged Lease 
10 - Commercial Aircraft Sale and Leasing 
11 - International Lease Finance Corporation 
12 - GE Commercial Aviation Services  
13 - Aircraft, Crew, Maintenance & Insurance (ACMI) 
14 - Flight Crew 
15 - Safety and Emergency Procedures 


