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چکیده
برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردي و حقوق هوایی تأمین مالی هواپیما به یکی از چالش

هاي هواپیمایی براي اجراي تعهـدات قـراردادي خـود،    شرکتکافی نبودن اعتبار . شده استتبدیل
کننـدگان مـالی و خطـرات سیاسـی و اقتصـادي برخـی       هاي مناسب به تـأمین ناتوانی از ارائه تضمین

طبیعـی اسـت   . کشورها، سبب شده تأمین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گـزاف انجـام شـود   
درنهایـت بـه زیـان تولیدکننـدگان هواپیمـا کـه عمـدتاً در        چنین وضعیتی با توجه به گرانی هواپیما 

شود؛ جهت حل این متمرکز هستند تمام می) بوئینگ(متحده و ایاالت) ایرباس(کشورهاي اروپایی 
هـاي متبـوع   عنوان یک شیوه تأمین مالی هواپیما مـورد پشـتیبانی دولـت   به» اعتبار صادرات«مشکل، 

توانسته بـا قواعـد رقابـت    یکن با توجه به اینکه چنین حمایتی میتولیدکنندگان هواپیما قرارگرفته، ل
مابین و وضع ي این بازار در تضاد افتد یا جلوه سوبسید به خود گیرد، با توافقات فیآزاد و منصفانه

. هاي یادشده با حدود و قیود قراردادي گوناگون مواجه شده اسـت مقررات مختلف از سوي دولت
اي یافتـه کـه پـس از    ی هواپیما از طریق اعتبـار صـادرات ضـوابط حقـوقی ویـژه     رو،  تأمین مالازاین
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مقدمه
کـه خریـد و   طـوري رود، بـه اي بسـیار گـران بـه شـمار مـی     هواپیما در زمره تجهیزات سرمایه

متناسـب بـا   . برداري از آن جز با توسل به سـازوکار تـأمین مـالی معـامالت آن میسـر نیسـت      بهره
ست تا هاي متعددي براي تأمین مالی هواپیما مورداستفاده بوده اتحوالت صنعت هوانوردي شیوه

ي این صنعت چرخشی و حساس به عوامـل بیرونـی و نیـز ضـرورت تـأمین مـالی       به نیازهاي ویژه
اعطاي وام تجاري به شرکت هواپیمایی، فـروش سـهام،   . درازمدت هواپیماهاي مدرن پاسخ دهد
هـایی  اي هواپیما و نظـایر آن نمونـه  هاي عملیاتی و سرمایهمعامالت خرید اعتباري هواپیما، اجاره

هـاي قـرارداد   اي از زمـان پاسـخگوي طـرف   هاي تأمین مالی هواپیما هستند که در برهـه ز روشا
در حقیقت، اساس این معامالت اعتبـار شـرکت هواپیمـاییِ متقاضـی تـأمین      . اندتأمین مالی نبوده
توسـعه باشـد بـا خطـرات     هـا در کشـورهاي درحـال   ویژه اگر تمرکـز فعالیـت آن  مالی بوده که به

ها و مؤسسـات مـالی   رو، بانکازاین. کننده مالی همراه استقتصادي کالن براي تأمینسیاسی و ا
ایـن تنهـا بخشـی از    . کننـد از تأمین مالی هواپیما امتناع ورزیده یا با هزینه گزاف آن را عرضه می

ــان شــرکت   ــه زی ــی قضــیه اســت کــه ب ــل آن،  هــاي هواپیمــایی تمــام م ــا در نقطــه مقاب شــود، ام
فروشندگان هواپیما قرار دارند که به دلیل همان وابستگی بـازار خـود بـه تـأمین     تولیدکنندگان و 

هـاي اعتبـار   آژانـس «هـا از طریـق   اینجا است که دولـت . دهندمالی، مشتریان خود را از دست می
هـا بـه خریـداران    پردازنـد کـه از سـوي نهادهـاي مـالی آن     به حمایت از اعتباراتی می1»صادرات

. شوداعطا میخارجی محصوالتشان 
انـد  تعبیـر کـرده  ) financial lubricant(» کاري مـالی روغن«نویسندگان، اعتبار صادرات را به 

تـأمین مـالی از طریـق    ).Moravcsik  1989: 176(سـازد  الملـل را روان مـی  که سیستم تجارت بین
نـه کمتـري   هـاي مشـابه بـا هزی   هـا و سـایر نهـاد   هاي اعتبـار صـادرات در مقایسـه بـا بانـک     آژانس
افـزون بـر   . اسـت هاي هواپیمـایی تسـهیل نمـوده    دسترسی به سرمایه را براي شرکتشده وفراهم

کننـد امنیـت   اي که از آژانس دریافت مـی هاي بیمهدهندگان با تضمیناین، صادرکنندگان و وام
هاي تي تسهیالت، نرخ بهره و نیز تعهدات تضمینی شرکبیشتري پیدا کرده و همین امر از هزینه

هـاي هواپیمـایی بـه    این نوع تأمین مالی با توجه به منافعی کـه بـراي شـرکت   . کاهدهواپیمایی می
ي کـه در فاصـله  طـوري دنبال داشته، در معامالت هواپیمایی توسعه و رشد بسیار داشته اسـت، بـه  

ت در هـاي اعتبـار صـادرا   میالدي، تأمین مالی هواپیما با حمایت آژانـس 1985تا 1970هاي سال

1. Export credit agency(ECA)
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توسعه این ابزار تأمین مالی در اروپا، . هاي تأمین مالی هواپیماي تجاري قرارگرفته بودرأس شیوه
طـور کـه بوئینـگ در    بـه همـراه داشـت، همـان    1975توسعه تجـاري صـنعت ایربـاس را از سـال     

مـیالدي شـرکت   2009در سـال  . متحده، بهره بسیاري از پشتیبانی اگزیم بانـک بـرده بـود   ایاالت
Aercap       براي اولین بار جهت تـأمین مـالی سـه فرونـد هواپیمـاي ایربـاسA-330 اي اوراق قرضـه

آمـار  همچنین، . شده بودتضمین) ECGD(منتشر کرد که توسط آژانس اعتبار صادرات انگلستان 
درصـد سـهم   متحده حکایت از آن دارد که نزدیک به پنجـاه میالدي ایاالت2011اقتصادي سال 
را تنها تجهیزات هواپیمـایی  ) ترین بخش هم هستحال بزرگکه درعین(یم بانک اعتبارات اگز

هـاي سـازمان توسـعه و    افزون بـر آن، بـر اسـاس گـزارش    . )Shayerah 2012: 10(دهدتشکیل می
همکاري اقتصادي اعتبار صادرات بیست درصـد سـهم تـأمین مـالی هواپیمـا را در دنیـا بـه خـود         

هـایی از تـأمین مـالی هواپیمـا از     در ایران هم نمونه. )Friedenzohn 2011: 1(اختصاص داده است 
قـانون اجـازه تحصـیل    «موجب شود، از قبیل تأمین مالی هواپیما بهطریق اعتبار صادرات یافت می

هـاي شـرکت هواپیمـایی ملـی     وام از بانک صادرات و واردات واشـنگتن جهـت رفـع نیازمنـدي    
صـد هـزار دالر بـراي    اجازه تحصیل هشت میلیون و هشتقانون«و نیز 1/3/13451مصوب » ایران

اعتبــار 2.مجلــس شــوراي ملــی19/9/1346مصــوب » 727خریــد دو فرونــد هواپیمــاي بوئینــگ 
تحت تـأثیر مقـررات جدیـد و    ) 1992تا سال 1985از سال (اي از زمان صادرات بااینکه در برهه

بخشی از جـذابیت خـود را از دسـت    هاي محبوب تأمین مالی از قبیل لیزینگرقابت دیگر روش
هـاي هواپیمـایی جهـت خریـد     عنوان یک وسیله مهم تأمین مالی براي شـرکت داد، اما همواره به

3.هواپیما تاکنون مطرح بوده است

یافتـه، شـائبه جـدي    هاي توسعهحال، پیوند آشکار این شیوه تأمین مالی با پشتیبانی دولتبااین
-قالب تأمین مالی صادرات را مطرح کرد و بـه همـین دلیـل، سـازمان    در ) سوبسید(اعطاي یارانه 

یی ملی ایران شرکت هواپیماهايیازمندياعتبار جهت رفع نینمنظور تأمشود بهبه دولت اجازه داده می-واحدهماده«.1
صد و شصت هزار دالر قرارداد مربوط به تحصیل وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن به مبلغ نه میلیون و هفت

.»موقع اجرا بگذاردکه متن فارسی و انگلیسی آن به پیوست است امضا و مبادله نموده و به) 9760000(
از % 80اعتبار ینبراي تأم» هما«هواپیمایی ملی ایران هايیازمنديظور رفع نمنشود بهبه دولت اجازه داده می-ماده واحده«.2

صد هشت میلیون و هشت(دالر 8800000مربوطه وامی به مبلغ یدکیو لوازم727بهاي دو فروند هواپیماي جت بویینگ 
از بانک صادرات و واردات ) یک درصد) 1)/(2((در سال و کارمزد تعهدي به میزان نیم درصد % 6با بهره)هزار دالر

این وام از طرف شرکت هواپیمایی ملی ایران .نامه مربوطه را با بانک مذکور امضا و مبادله نمایدواشنگتن تحصیل و موافقت
وزارت دارایی دولت شاهنشاهی ایران پرداخت .سال به بانک نامبرده بازپرداخت خواهد شد7قسط متساوي در مدت 14در 

.»ر برابر بانک مذکور تضمین خواهد نموداقساط آن را د
. استشدهاعالممیلیارد دالر 22تا 2009ین مالی هواپیما، در سال تأمحجم اعتبار صادراتی براي .3
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هـا و حفـظ ماهیـت    المللی وضع مقررات چندجانبه براي کنتـرل حـدود پشـتیبانی دولـت    هاي بین
تـرین ایـن مقـررات،    در زمـره مهـم  . تأمین مالی اعتبار صادرات را در دستور کار خود قراردادنـد 

مصـوب سـازمان توسـعه و همکـاري اقتصـادي و      » شـده یـت ترتیبات اعتبار صادرات رسـماً حما «
اسـت کـه   » نامه بخشی اعتبـار صـادرات هواپیماهـاي کشـوري    موافقت«ضمیمه سوم آن با عنوان 

منظور نظام بخشی به روابـط اقتصـادي میـان کشـورهاي متبـوع تولیدکننـدگان هواپیمـا        هرچند به
هـا  رعایـت ایـن مقـررات و مبتنـی بـر آن     شده، اما ازآنجاکه قراردادهاي اعتبار صـادرات بـا   وضع

در ایـن  . هاي هواپیمـایی متقاضـی را هـم بـه دنبـال دارد     شوند؛ درنتیجه پایبندي شرکتمنعقد می
کننـده تـأمین مـالی، موضـوع، مـدت،      راستا، ارکان و شرایط قرارداد تأمین مـالی شـامل دریافـت   

مقـررات یادشـده و نیـز قواعـدي     هاي قراردادي بر اساسمیزان و عوض تأمین مالی و نیز تضمین
رف و رویـه درآمـده، مـورد تجزیـه      هاي اعتبـار صـادرات بـه   که میان آژانس وتحلیـل  صـورت عـ
. قرارگرفته است

معرفی اعتبار صادرات هواپیما-گفتار نخست
مفهوم اعتبار صادرات-بند نخست

export(در جدیدترین تعریفـی کـه حقوقـدانان خـارجی از اعتبـار صـادرات        credit (   بـه دسـت
اعتبار صادرات وامی است که از سوي یک بانک دولتـی یـا خصوصـی    «: خوانیماند، چنین میداده

شـود  اي یا هواپیماهـاي تجـاري عرضـه مـی    براي خرید یک محصول صنعتی مانند کاالهاي سرمایه
)Shaffer, Wolfe, and Le 2015: 7. (»صورت اقساط پرداخت نمایدتا خریدار بتواند مبلغ کاال را به

درستی، مبتنی بر یـک رکـن اساسـی ایـن روش تـأمین مـالی، یعنـی صـادرات یـک          این تعریف به
امـا از  . محصول صنعتی به کشور خارجی و اتکاي خریدار به تأمین مالی کشـور صـادرکننده اسـت   

یک رکـن اساسـی دیگـر غافـل شـده اسـت و آن پشـتیبانی دولـت از ایـن تـأمین مـالی بـه اشـکال              
در حقیقـت، ازآنجاکـه بـه دلیـل نقـص      . هـاي اعتبـار صـادرات اسـت    گون و باواسـطه آژانـس  گونا

هاي اعتبار صادرات با پر کردن ایـن  اطالعات و خطرات بسیار ارائه وام تجاري میسر نیست، آژانس
بـه سـخن دیگـر،    1.پردازنداي با نرخی کمتر از نرخ بازار میهاي و پوشش بیمهخأل به ارائه تضمین

موجب قانون چگونگی اداره صندوق ها در ایران نیز با عنوان صندوق ضمانت صادرات ایران بهنمونه مشابه این آژانس.1
الذکر قانون فوق1موضوع فعالیت این صندوق در ماده . استشدهیلتشک15/7/1375ن مصوب ضمانت صادرات ایرا

مربوط به کاالها هايگذاريیهمنظور توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمابه«:استشدهیمعرف
کاالها و خدمات از خریداران خارج از کشور و خدمات صادراتی و ایجاد تسهیالت الزم و ضمانت مطالبات صادرکنندگان 
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هاي بـانکی یـا مؤسسـات مـالی و اعتبـاري عرضـه       ار صادرات برخالف وام تجاري از طریق واماعتب
ي دولـت صـادرکننده عمـل    که در مقام نماینده(شود که به تضمین یک آژانس اعتبار صادرات می
بر این اساس، متخصصان حقوق عمومی بر این باورند که بنیـان اعتبـار صـادرات    . رسدمی) کنندمی

دهـد  منظـور حفـظ صـادرات تشـکیل مـی     انی و تضمین دولت یا سازمان دولتـی مربوطـه بـه   را پشتیب
)Rodier 2013: 64.(هـاي دولتـی   این پشتیبانی در شکل اصیل خود در قالب تضمین و بیمه براي وام

نـوعی تـأمین   ،دیگـر سـخن بـه  . شـهرت دارد ) pure Cover(» پوشش محـض «شود که به عرضه می
هـاي هواپیمـایی   وارد معاملـه بـا شـرکت   هـا دهنـدگان بـه اعتبـار تعهـد آن    واممـالی غیرمسـتقیم کـه    

ماننـد  » تأمین مالی مسـتقیم «صورت ممکن است اعتبار صادرات بهالبته در شرایط استثنایی .شوندمی
از سـوي  ).Moravcsik 1989: 176(شـود و ریفاینـانس ارائـه   2، یارانه نـرخ بهـره  1اعطاي وام مستقیم

است کـه مأموریـت اصـلی آن    ) trade finance(ار صادرات شکلی از تأمین مالی تجارت اعتبدیگر، 
حمایت از صادرات بوده و تسهیالت و خدمات موضوع آن ممکن است به صـادرکننده داخلـی یـا    

بر این مبنا است که اعتبار صادرات بـه دو نـوع   ). 394: 1392شیروي (واردکننده خارجی اعطا شود 
بنـدي مفهـوم منسـجمی    شود، هرچند متأسفانه ایـن تقسـیم  اعتبار فروشنده تقسیم میاعتبار خریدار و

کوتـاه سـخن آنکـه، اعتبـار صـادرات از      ). Ibid(3در نظام حقوق بانکی و مالی ما پیدا نکـرده اسـت  
رسـمی دولـت،   ي نیمـه عنوان نهادهاي مالی دولتی یا یک شاخههاي اعتبار صادرات بهطریق آژانس

تیبانی و تشویق صادرات یک کشور از طریـق تضـمین و تسـهیل تـأمین مـالی مـرتبط بـا        منظور پشبه
).Rajendra 2013: 220(گیردصادرات صورت می

صندوق ضمانت کنند،یها را بیمه نمبیمه تجاري آنيهاطورمعمول شرکتدر برابر خطرات حاصل از عواملی که به
موجب ضوابط و و بهگرددیاز مرکز توسعه صادرات ایران منتزج مشودیصادرات ایران که در این قانون صندوق نامیده م

گوناگون خطر عدم بازپرداخت يهانامهاین صندوق با صدور ضمانت،در حقیقت.»شودیاین قانون اداره ممقررات 
ها، اعتباردهندگان داخلی و خارجی تحت پوشش قرار اعتبارات صادراتی خریداران خارجی را براي مؤسسات مالی، بانک

کند که به صادرات آن بپردازد در این نوشتار به فربري تولید نمیالبته با توجه به اینکه ایران تجهیزات هواپیمایی مسا. دهدیم
. شودالذکر پرداخته نمیبیان جزئیات بیشتر در مورد صندوق فوق

از (صورت وام مستقیم باشد یا باواسطه شود ممکن است بهاعتبار صادرات پرداخت میيهاوامی که از سوي آژانس.1
). دهدیا در اختیار واردکننده قرار مطریق یک بانک تجاري که وجه کاال ر

شده شرکت هواپیمایی که توسط بینییشپهاي اعتبار صادرات تفاوت میان نرخ بهره پوشش نرخ بهره، آژانسدرروش.2
.کنندرا جبران میدهندگانوامقابل پرداخت است و نرخ تجاري سود مورد انتظار هاآن

نیز اعطاي اعتبار صدور خدمات فنی و مهندسی »27/11/1380ت مالی دولت مصوب قانون تنظیم بخشی از مقررا«65ماده .3
یزيربرنامهومدیریتسازمان«: خوانیممیمادهدر این . را در قالب اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار متصور دانسته است

اعتبار(مهندسیوفنیخدماتصدوراعتباربراي اعطايساالنهالیحه بودجهدررامبالغیهرسالهاستموظفکشور
.»...دارد،منظورسودالتفاوت نرخمابههمچنینو)خریداراعتباروفروشنده
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ي با توجه به این مالحظات، ماهیت حقـوقی ایـن نـوع تـأمین مـالی در مفهـوم اخـص آن، بیمـه        
هـا  که مؤسسات یـا بانـک  ي بیمه استهاي صادراتی است، اما یک شکل بسیار ویژهاعتباري پروژه

) مانند ورشکسـتگی یـا توقـف   (گیرنده را در مقابل خطرِ عدم پرداخت مبالغ وام به دالیل خاصِ وام
بـه همـین   . Rodier 2013: 64(1(کنـد  خصوص خطر سیاسی تضمین مییا ناشی از شرایط خارجی به

یمـه بـراي تضـمین    هـاي اعتبـار صـادرات برقـراري پوشـش ب     دلیل، ازآنجاکه وظیفـه ذاتـی آژانـس   
دهنـده اسـت و در مقابـل، شـرط برخـورداري از      بازپرداخت وام به نفع بانک یا موسسه اعتباري وام

گـر اسـت،   این بیمه خاص، استفاده از وام اعطاشده در خرید کـاال و خـدمت از کشـور متبـوع بیمـه     
).240: 1386غمامی (اند یادکرده» بیمه تضمین صادرات«نویسندگان از آن با عنوان 

مقررات حاکم بر تأمین مالی صادرات هواپیما -بند دوم
طور که اشـاره شـد، مبنـاي اعتبـار صـادرات بـه پشـتیبانی دولـت صـادرکننده از طریـق           همان

یارانـه و  «گردد که همانا تعبیر دیگـري از  دستیابی به منابع خزانه و بازارهاي سرمایه عمومی برمی
کنـد؛ چراکـه   اي، تجارت را از مسیر اصولی خود منحرف مـی چنین یارانه. است» سوبسید دولتی

جاي لحاظ کردن قیمت کاال و کیفیت آن، تصـمیم خـود بـه خریـداري کـاال را بـر       خریداران به
کننـده  شرایط اعتبار صادرات استوار ساخته و همین نتیجه نامطلوب، لزوم وضـع مقـررات کنتـرل   

» دولتـی بـودن  «مبناي وضع ایـن مقـررات،   حقیقت، در. کنداعتبار صادراتی را به ذهن متبادر می
هـاي  تواننـد در محـیط رقـابتی، از حمایـت    هـاي اعتبـار صـادرات اسـت کـه مـی      ساختار آژانـس 

اساس دولت متبوع خود برخوردار و شرایط اقتصادي را به زیان دیگر کشورها و به سود خود بی
دادن به مالحظات تأمین مالی بر شـرایط  افزون بر آن، چنین حمایتی به دلیل اولویت. 2تغییر دهند

تواند بر ایمنی هوانوردي نیز اثرگذار باشد؛ امري که یکـی از  ویژه کیفیت آن، میخود هواپیما به
دهد و ضرورت کنترل شرایط قراردادي اعتبار صـادرات  مبانی اصلی حقوق هوایی را تشکیل می

. ازدسالمللی را آشکار میوسیله مقررات بینهواپیما به
مقرراتـی بـا عنـوانِ    ) OECD(المللـی توسـعه و همکـاري اقتصـادي     در این راستا سازمان بـین 

تأمین مالی صـادرات پـنج   وضع نموده که » شدهترتیبات مربوط به اعتبار صادرات رسماً حمایت«
بپردازند، اما موضوع این بیمه به خطرات تجاري » بیمه اعتبار صادرات«هاي بیمه هم به عرضه پوشش ممکن است شرکت.1

.دود خواهد بودیافته محتوسعهو تنها در مبادالت تجاري با کشورهاي 
مالی با عنوان یننوعی تأم،هاي مالی دولت مربوطه همراه شودگفتنی است در شرایطی که اعتبار صادرات با کمک.2
و GATTاز قبیل المللیینبيهاشدت مورد مخالفت سازمانشود که بهمطرح می) mixed credits(» اعتبارات مرکب«

OECDقرارگرفته است.
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، کشـتی : انـد از این صـنایع عبـارت  . طبقه از صنایع مهم را در دایره حکومت خود قرار داده است
ــرق، ایســتگاهاي، نیروگــاههســتهنیروگــاه ــاهواره ب ــراي م ــی ب ــت  زمین هــاي مخــابراتی و درنهای

این سـازمان در میـان اهـداف مختلفـی کـه دارد بـه دنبـال توسـعه اقتصـادي          . هواپیماهاي تجاري
آمیـز و  کشورهاي عضو و غیر عضو و توسعه تجارت جهان بر یک مبناي چندجانبه، غیر تبعـیض 

در راستاي رسیدن به این اهداف عالی بود که اعضاي سازمان . المللی استات بینبر اساس تعهد
را تصـویب نمودنـد کـه    » شـده مربوط به اعتبار صـادرات رسـماً حمایـت   ترتیبات«1978در سال 

قواعد و مقـررات ایـن ترتیبـات در طـول زمـان متناسـب بـا        . شهرت دارد1»ترتیبات«اختصار به به
. گرددبر می2میالدي2013ده و آخرین اصالح آن به سال ششرایط بازار اصالح

جز صنایع نظـامی و کشـاورزي، صـنایع عمـده در شـمول ترتیبـات       طور که اشاره شد بههمان
سازمان توسعه و همکاري اقتصادي قرار داشتند، اما ازآنجاکه شرایط تـأمین مـالی مقـرر در ایـن     

هـا،  مـام صـنایع موضـوع آن منطبـق نبـود کشـتی      صورت کلی بوده و در مواردي بـر ت ترتیبات به
در ایـن  . هـاي بخشـی مسـتقل قـرار گرفتنـد     نامهاي و هواپیماها موضوع موافقتهاي هستهنیروگاه

. تري به خـود اختصـاص داده اسـت   مقررات جامع) در مقایسه با دو موضوع دیگر(میان، هواپیما 
حاصـل مـذاکرات دولـت    3»ي کشـوري نامه بخشی راجع به اعتبـار صـادرات هواپیماهـا   موافقت«

فرانســه، آلمــان و (بــا ســه قــدرت اروپــایی فعــال در تــأمین مــالی ایربــاس 1980آمریکــا از ســال 
نامـه  موافقـت «اختصـار،  نهایی شده است و در این نوشتار به1985است که در جوالي ) انگلستان

ن توسـعه و همکـاري   این مقررات کـه در ضـمیمه سـوم ترتیبـات سـازما     4.شودنامیده می» بخشی
ي اقتصادي جاي گرفت چارچوب مقرراتی مشترك و ویژه بـراي اعتبـارات صـادراتی در زمینـه    

طـورکلی بـر خنثـی نمـودن شـرایط تـأمین مـالی کشـورهاي عضـو          هوانوردي فـراهم نمـود و بـه   
).Murphy 2006: 48(عنوان معیار انتخاب میان هواپیماهاي رقیـب، بنـا شـده اسـت     نامه بهموافقت
شـده بـود کـه یکـی بـه      نامـه مسـتقل تشـکیل   نامـه بخشـی اولیـه موصـوف از دو موافقـت     موافقت

و دیگـري بـه   ) LASU(یافتـه  اختصاص) شامل هواپیماهاي بوئینگ و ایرباس(هواپیماهاي بزرگ 
1986نامـه بخشـی از سـال    موافقـت . کوپترها پرداختـه بـود  هواپیماهاي متوسط و کوچک و هلی

شده و با تحوالت صنعت هوانوردي و خصوصیات جدیـد بـازار تـأمین مـالی     طور منظم اصالحبه

gentleman’s(، سپس با عنوان موافقت نزاکتی )consensus(امه ابتدا با عنوان موافقت همگانی ناین موافقت.1
agreement ( و درنهایت با عنوان ترتیبات)arrangement (نامیده شد .

2. TAD/PG (2013) 11. (1 October 2013)
3. Sector Understanding on Export Credit for Civil Aircraft

.اجرایی شده است1986نامه بخشی از دهم مارس تموافق.4
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گـردد کـه اصـالح    برمـی 2011هواپیما خود را تطبیق داده که آخرین اصالح آن به اول سـپتامبر  
. شوداساسی آن به حذف تفکیک هواپیماهاي بزرگ از سایر هواپیماها مربوط می

خصـوص  اردادهاي اعتبار صادرات قواعد عرفیِ بهافزون بر مقررات یادشده، در اثر تکرار قر
هاي اعتبار صادرات پدیدار شده که بر شرایط قـراردادي مربوطـه تأثیرگـذار شـده و     میان آژانس

ایـن قواعـد نانوشـته عمـدتاً در زمینـه شـرایط       . داننـد ها پایبند مـی هاي مزبور خود را به آنآژانس
. گرفته استهاي مزبور شکلفتی توسط آژانسهاي دریاکننده اعتبار و نیز تضمیندریافت

در ماده دوم این ترتیبـات صـراحتاً آمـده اسـت،     طور که نامه بخشی، همانترتیبات و موافقت
به شـمار  » نامه نزاکتیموافقت«منزله قانون سازمان توسعه و همکاري اقتصادي نبوده، بلکه یک به

شـاید بـه همـین دلیـل     . سـازمان برخـوردار اسـت   رود، هرچند از پشتیبانی اداري دبیرخانه اینمی
پایبنـدي اعضـاي   حـال،  درعـین . شـود یـاد مـی  ) soft law(» حقوق نرم«ها با عنوان است که از آن

صـورت قـانونِ جهـانی درآمـده و متقاضـیان      سازمان به مقررات و توافقات مزبور سبب شده تا به
قادر به تحصیل اعتبار صادرات هواپیمـا  تأمین مالی از هر کشوري تنها در چارچوب این مقررات 

آور جهت نخواهد بود اگر بگوییم این ترتیبات در اثر تکـرار و اعتقـاد بـه نیـروي الـزام     بی.باشند
ها براي اعضاي سازمان و اطـراف قـرارداد تـأمین مـالی هواپیمـا بـه قواعـد عرفـی خـاص نیـز           آن

1.شده استتبدیل

چنـین  در ایـن مـاده   . شـده اسـت  تعریـف » ترتیبـات «ج قلمرو اجراي این مقررات در مـاده پـن  
این ترتیبات نسبت به هر حمایت رسمی که از سوي یک دولت براي صادرات کـاال  «: خوانیممی

شـود و مـدت بازپرداخـت    ارائـه مـی  )financial lease(یـا خـدمت ازجملـه اجـاره تـأمین مـالی       
در ایـن ترتیبـات   » حمایـت رسـمی  «هرچند، هیچ تعریفی از . »کم دو سال باشد حاکم استدست

جهت ممکن است در قلمرو شمول آن اخـتالف باشـد، امـا قـدر متـیقن از      شود و ازایندیده نمی
هـاي اعتبـار صـادرات متبـوع اسـت      چنین مفهومی، تأمین مالی با حمایت دولت از طریق آژانـس 

)Gerber 2011: 1.( شده استشمارشهرچند، در همان ماده اشکال حمایت رسمی از قرار زیر:
؛)پوشش محض(ضمانت یا بیمه اعتبار صادرات -1
پشتیبانی تأمین مـالی رسـمی شـامل تـأمین مـالی یـا اعتبـار مسـتقیم و تـأمین مـالی مجـدد            -2

.و نیز پشتیبانی نرخ بهره) ریفاینانس(
گفتنی است عدم اجراي ترتیبات یادشده از سوي یک آژانس تأمین مالی صادرات مشروط به اعالم قبلی آن به سایر اعضا .1

الذکر حق اقامه دعوا از سوي سایر اعضاي سازمان محفوظ است و اگرچه در صورت عمده بودن تخلف فوق. ممکن است
).Ibid(اند اي از حقوقدانان در موضعی عجیب، از امکان طرح دعواي ابطال قرارداد منعقده صحبت کردهپارهحتی
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خورد شـمول اجـاره تـأمین مـالی در قلمـرو      توجهی که در این مقرره به چشم مینکته جالب
کنـد  مفهوم عرفی از صادرات، فروش کاال یا خدمت را به ذهن متبادر مـی . ار صادرات استاعتب

حـال، آنچـه سـبب شـده تـا اعضـاي سـازمان        بـااین . و اجاره کاال از دایره این مفهوم خارج است
اجاره تأمین مالی را هم در قلمرو اجراي ترتیبات بگنجانند کارکرد مشابه آن بـا خریـد دارایـی و    

هــاي در حقیقــت، دادگــاه. رغــم اخــتالف مــاهیتی ایــن دو نهــاد اســت بــراي آن علــیاخــذ وام
متحده و نیز فرانسه در موارد زیادي اجاره تأمین مـالی هواپیمـا را بـرخالف اراده ظـاهري     ایاالت

خصـوص مسـائل مالیـاتی آثـار     اند و از جهات مختلف بـه طرفین، به قرارداد خرید توصیف کرده
).147-144: 1393اشراقی آرانی (اند آن بار کردهقرارداد خرید را بر

نامه بخشی به سه روش، تأمین مالی صـادرات را محـدود و   به هر صورت، ترتیبات و موافقت
نخست، با محدود کردن شرایط تأمین مالی از قبیل نرخ بهره، مـدت بازپرداخـت،   : اندمقید کرده

ق دادن این شرایط بـا تغییـرات در بازارهـاي    دوم، با وف. پرداخت و جدول زمانی بازپرداختپیش
) هرچنـد محـدود  (المللـی و سـوم، از طریـق اجبـاري سـاختن      هاي سهام بینسرمایه داخلی و نرخ

ایـن صـورت،   بـه ). Moravcsik 1989: 187(هـاي تـأمین مـالی   ي اطالعات راجـع بـه رویـه   مبادله
ن مـالی اسـت و ارکـان قـرارداد     ترتیبات متشکل از مقررات محدودکننده شرایط قراردادي تـأمی 

منـد  گذاري، نحوه پرداخـت، مـدت قـرارداد و نـرخ بهـره را نظـام      تأمین مالی شامل میزان سرمایه
.  شودها پرداخته میتفصیل آنکرده است که در گفتار بعد به

شرایط قراردادي اعتبار صادرات هواپیماهاي کشوري -گفتار دوم
ان توسعه و همکاري اقتصادي و نیز قواعد عرفـی یادشـده،   با توجه به حکومت مقررات سازم

اعطاي اعتبار صادرات هواپیما شرایط قراردادي خاص خود را پیدا کرده که در ارکـان مختلـف   
کننده اعتبار، موضوع قرارداد تـأمین مـالی، مـدت، میـزان و عـوض تـأمین       قرارداد شامل دریافت

.ستبررسی امالی و نیز تضمینات قراردادي قابل

کننده تأمین مالیدریافت-بند نخست
کننده تأمین مالی باید حائز شرایطی باشد تا اعتبار صادرات از فلسفه وجودي خود به دریافت

کننـده  کننـده اعتبـار، خریـدار واقعـی و مصـرف     ترین شرط آن است که دریافـت مهم. دور نیفتد
، کشـورها از اعطـاي   )قلمـرو اجـرا  (یبـات  موجب مـاده پـنج ترت  در این راستا، به. نهایی کاال باشد
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پشــتیبانی در مــوردي کــه دلیــل آشــکار وجــود دارد کــه قــرارداد بــا یــک خریــدار در کشــوري 
تـري بـوده،   منعقدشده که مقصد نهایی کاال نیست و تنهـا بـه دنبـال شـرایط تـأمین مـالی مطلـوب       

یـک ترتیبـات اعتبـار    ازایـن گفتـه شـد و مـاده     گونه کـه پـیش  در حقیقت، همان1.اندممنوع شده
شده هم به آن تصریح دارد، هدف تشویق رقابت میان صـادرکنندگان بـر   صادرات رسماً حمایت

اساس کیفیت و قیمت کاال و خدمات صادراتی است نه شرایط مالی قراردادهاي تأمین مالی کـه  
قـراري  بر«وصول به این هدف در ترتیبات، از طریق . شودهاي مربوطه حمایت میاز سوي دولت

» یک ارتباط واقعی میان استفاده از کاالي موضوع صادرات توسط خریدار و شرایط تأمین مـالی 
. میسر و به همین دلیل، شرط مزبور مقررشده است

کننده تأمین مالی از کشور اعطاکننـده اعتبـار صـادرات    شرط دیگر، به خارجی بودن دریافت
تضمینمنظوربهمتحدهیی و اگزیم بانک ایاالتسه آژانس اعتبار صادرات اروپا. شودمربوط می

اعتبـار قـرارداد انعقـاد اي میان خـود دارنـد کـه بـر اسـاس آن     برابر توافق نانوشتهرفتاروشفافیت
ممنـوع شـوند مـی بـرداري بهـره هـا متبوع آنکشورهايقلمرودرکههواپیماهاییبرايصادرات

معـروف )home country rule(»خـانگی کشـور قاعده«بهدر صنعت هوانوردياست؛ این توافق
ازمنـدي بهـره ازهواپیماتولیدکنندهکشورهايتابعهواپیماییهايشرکتصورت،اینبه. است
هـم مـالی تـأمین نـوع ایـن جـوهره وماهیـت درهرچنـد هسـتند، محرومهواپیماصادراتاعتبار

درخـانگی کشـور قاعـده عوضـ ازهمـین واسـت نهفتـه خـارجی کشـوري بـه هواپیماصادرات
هـاي شـرکت توافـق ایـن اسـاس بـر امـا کرد،میکفایتاستکشورهمانبهمربوطکهقسمتی

دیگـر ازصـادرات اعتبـار دریافـت ازنیـز بخشـی نامـه موافقتعضوکشورهايدیگرهواپیمایی
بـه قـادر ایرویـز بریتیشیاایرفرانسهواپیماییشرکتمثال،عنوانبه. هستندمحرومعضوکشور

ایـن در  .نیسـتند بوئینـگ هواپیمايمالیتأمینبرايآمریکابانکاگزیمصادراتاعتباردریافت
هاي هواپیمایی نسبتاً قدرتمند مانند شرکت هواپیمایی امارات بهـره  حالی است که برخی شرکت

یی رقیـب  هـاي هواپیمـا  اند و همین امر عرصه را بـر شـرکت  زیادي از این تأمین مالی دولتی برده
ــگ ــرکت   تن ــراض ش ــات اعت ــر و موجب ــت     ت ــرده اس ــراهم ک ــایی را ف ــایی و اروپ ــاي آمریک ه

)Friedenzohn 2011: 1.(

دیگر شاهد این مدعا آن است که در مقدمه فصل دوم ترتیبات که شرایط مالی اعتبار صادرات را مقرر داشته و بر ایجاد .1
ی استناد شده است که بر اساس آن درهرحال مدت بازپرداخت محدودیت بر شرایط مزبور تأکید دارد، به یک اصل عرف

.  نباید از عمر مفید کاال بیشتر باشد
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موضوع تأمین مالی-بند دوم
ارائـه اسـت،   هـا اعتبـار صـادرات قابـل    واسطه صـادرات آن موضوع قرارداد تأمین مالی که به

:محدود شده استبه موارد زیر) ماده چهار(نامه بخشی موجب موافقتبه
شـده توسـط   هواپیمايِ کشوريِ نـو و موتـور منصـوب در آن بـه همـراه تجهیـزات نصـب       -1

قطعـات یـدکی بـراي هواپیمـاي     -4موتورهـاي یـدکی؛   -3دوم؛ هواپیمـاي دسـت  -2؛ 1خریدار
قراردادهاي تعمیـر و پشـتیبانی بـراي هواپیمـاي کشـوري و موتورهـاي       -5کشوري و موتور آن؛ 

هـاي موتـور   کیـت -7و تجهیـز مجـدد هواپیمـا؛    conversion(2(رات اساسی، تبدیل تعمی-6آن؛ 
)engine kits.(3

خـورد و آن، قـرار گـرفتن قراردادهـاي تعمیـر و      اعتنایی به چشـم مـی  در این مقرره نکته قابل
نامـه  موافقـت . عنـوان موضـوع قـرارداد تـأمین مـالی اسـت      پشتیبانی یا تعمیرات اساسی هواپیما بـه 

بـر اسـت کـه حتـی معـامالت      قـدر گـران و سـرمایه   درستی پذیرفته است که هواپیما آنی بهبخش
مربوط به تعمیر و پشتیبانی آن هم نیازمند توسل به سازوکار تأمین مالی اسـت و بـرخالف تصـور    

که حتـی تعمیـر و   طوريرایج، موضوع تأمین مالی هواپیما محدود به خرید یا اجاره آن نیست؛ به
تعمـیم  تواند موضوع اعتبار صادرات قرار گیرد و این امر قابلتنهایی میموتور هواپیما بهپشتیبانی

تـرین  درهرحال، این خود هواپیما اسـت کـه مهـم   . هاي تأمین مالی هواپیما نیز استبه سایر روش
نامـه بخشـی تنهـا شـامل     دهـد و بـر اسـاس موافقـت    موضوع تأمین مالی صـادرات را تشـکیل مـی   

کشــوري شــده و هواپیماهــاي نظــامی و تجهیــزات یــا خــدمات مربــوط بــه آن و نیــز   هواپیمــاي 
، 1985نامـه بخشـی سـال    در موافقـت . گیـرد در برنمـی را ) flight simulator(سازهاي پـرواز  شبیه

:شده بودطورکلی به چهار طبقه تقسیمهواپیما به
یرباس، بوئینگ و آورو شامل هواپیماي جت تجاري تولید ا): پیکرپهن(هواپیماي بزرگ -1

هواپیمـاي طبقـه   -2ي آمـره دارد؛  برخالف سایر طبقات، قواعد مربوط به این طبقه جنبه. آر جی

buyer(شده توسط خریدار نامه بخشی به دست داده است، تجهیزات نصببر اساس تعریفی که خود موافقت.1

furnished equipment (زمان ر طول فرایند تولید، قبل یا همشده و دبه معناي تجهیزاتی است که از سوي خریدار تهیه
.شده باشدصادره از سوي تولیدکننده گواهی)bill of sale(و در گواهی فروشِ شدهبا تحویل هواپیما در آن نصب

تبدیل هواپیما به معناي یک تغییر اساسی در طراحی نوع هواپیما از یک نوع به نوع دیگر مانند تبدیل هواپیماي مسافربري .2
افکن، یا هواپیماي جستجو و نجات است مشروط به آنکه این تبدیل به تأیید سازمان هواپیماي کشوري اربري یا بمببه ب

.متبوع رسیده باشد
-on(کیت موتور به معناي قطعاتی از موتور هواپیما است که براي ارتقاي دوام، قابلیت اتکا و تعمیر موتور روي بال .3

wing (رودمربوطه به کار میبا استفاده از فناوري.
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: هواپیمـاي طبقـه ب  -3هواپیماي باقدرت توربین که معموالً سـی تـا هفتـاد صـندلی دارد؛     : الف
.ینیسایر هواپیماي غیر تورب: هواپیماي طبقه د-4سایر هواپیماهاي توربینی؛ 

بنـدي جدیـدي از هواپیماهـاي موضـوع اعتبـار      طبقه1نامه بخشیموافقت2007در اصالحات 
اي ماننـد  هواپیماهاي منطقه-2هواپیماهاي تجاري بزرگ؛ -1: معرفی شد) در ماده نه(صادرات 

اي از مزایـاي در ایـن مقـررات، هواپیماهـاي منطقـه    . سایر انواع هواپیماهـا -3بمباردیر و امبرائر؛ 
تـر، مـدت   بیشتري در مقایسه با هواپیماهاي بـزرگ برخـوردار شـدند؛ ازجملـه نـرخ بهـره پـایین       

ایـن  .تـر گذاري آسانو شرایط قیمت) سال طبقه اول12سال در مقایسه با 15(بازپرداخت بیشتر 
بوئینـگ و  (هـاي مطـرح تولیدکننـده هواپیمـاي تجـاري بـزرگ       بندي با اعتـراض شـرکت  تقسیم

اي ماننـد بمبـاردیر هواپیمـاي    هـاي منطقـه  ه شد؛ چراکه ممکـن بـود هواپیماسـازي   مواج) ایرباس
ایـن  2.منـد شـوند  نامـه از مزایـاي آن بهـره   تري تولید کنند و تحـت پوشـش ایـن موافقـت    بزرگ

صـندلی تولیـد   100با ظرفیـت بـیش از   cزمانی ثابت شد که شرکت بمباردیر، هواپیماهاي سري 
اعـالم  ) جـاي طبقـه یـک   بـه (تولید جدیـد را در زمـره هواپیماهـاي طبقـه دو     کرد و دولت کانادا

» نـه «طـورکلی از مـاده   بنـدي هواپیماهـا بـه   ، طبقـه 2011این بـود کـه در اصـالحات سـال     3.نمود
نامه بخشی حذف و قواعد یکسانی بر کلیه انواع هواپیما حاکم شـد و تنهـا وجـه تمـایزي     موافقت

. شودها مربوط میدوم بودن آناقی ماند به نو یا دستکه میان انواع هواپیماها ب
تبـع  ، افزون بر آنکه در ارزش هواپیماي موضوع قرارداد و به)دومنو یا دست(بندي این تقسیم

بسـیار مفیـد و مـؤثر    ) بازپرداخت(آن در میزان تأمین مالی مؤثر است، از جهت مدت تأمین مالی 
نامـه بخشـی   دوم چیسـت؟ موافقـت  پیماي نو از هواپیماي دستلذا، باید دید معیار تمیز هوا. است

اي براي هواپیماي نو عرضه و آن را به هواپیمایی تعریـف کـرده کـه    ، معیار ویژه»هشت«در ماده 
همراه با تجهیزات خریدار و موتورهاي منصوب در آن در مالکیت تولیدکننده قرار داشـته و نـه   «

و انتقادات متعاقب آن سبب شد تا » 1985نامه بخشی راجع به اعتبار صادرات هواپیماهاي کشوري موافقت«قلمرو محدود .1
نامه بخشی هواپیما به موافقت2007ها در سال این تالش. کشورها درصدد اصالح آن و افزایش مقبولیت آن برآیند

)aircraft sector understanding (تر بود منتهی گردید که هم از جهت قلمرو کشورهاي متعاهد گسترده) چراکه
بود ) Embraer(» امبرائر«واسطه آنکه مقر شرکت هواپیماسازي برزیل هم به دایره کشورهاي تولیدکننده هواپیما به

رایطی جدید از تأمین مالی هواپیما را و هم مفاهیم و ش) شده بود هرچند عضو سازمان توسعه و همکاري اقتصادي نبوداضافه
. عرضه کرد

2. Gerber, op. cit : 15
با انتقاد شدید » قاعده کشور خانگی«میالدي، برخی قواعد عرفی جاري مانند 2008از سوي دیگر با رکود جهانی سال .3

با تولید . میالدي فراهم شد2011هاي متعاهد همراه شد و زمینه براي اصالحات سال هاي هواپیمایی متبوع طرفشرکت
توسط بمباردیر، بوئینگ و ایرباس انتقاد کردند؛ چراکه قاعده کشور خانگی به کانادا نباید سرایت کند، Cهواپیماهاي سري 

.بلکه این قاعده باید از سوي کانادا هم به رسمیت شناخته شود
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شـده اسـت، از قبیـل حمـل     اي اهدافی که به آن منظـور سـاخته  شده و نه برقبالً به خریدار تحویل
عنـوان بخشـی از   قطعات یـدکی و موتورهـاي یـدکی نیـز کـه بـه      . شده استمسافر یا بار، استفاده

نامه بر تأکید موافقت. »دهدشده، جزئی از هواپیماي نو را تشکیل میسفارش اصل هواپیما ساخته
عرف قراردادهاي فـروش هواپیمـا باشـد کـه بـر اسـاس آن       تواند ناشی ازمالکیت تولیدکننده می

که حقوقدانان فرانسـوي  طوريشود، بهمالکیت هواپیما همزمان با تحویل آن به خریدار منتقل می
، وگرنـه هـیچ   )Juglart 1989: 723(انـد  نامیده) vent à livrer(» منظور تحویلبیع به«بیع هواپیما را 

از . ا با انعقاد قرارداد خرید منتقل شـود و منـوط بـه تحویـل نباشـد     منعی ندارد که مالکیت هواپیم
برداري نشده باشـد،  شود که حتی اگر هواپیما بهرهسوي دیگر، از ماده یادشده چنین برداشت می

کـه عـرف،   درحـالی . کنـد صرف تحویل آن به خریدار آن را از شمول هواپیماي نـو خـارج مـی   
ه باشـد همچنـان نـو    اي از آن بـه عمـل نیـاورد   امـا اسـتفاده  هواپیمایی که خریدار تحویل گرفتـه، 

کنـد کـه بـراي حمـل     اي هواپیما را از نـو بـودن خـارج مـی    از طرف مقابل، تنها استفاده. داندمی
فهمـیم کـه   از ایـن حکـم چنـین مـی    . شـده باشـد  مسافر یا بار باشد و هواپیما به آن منظـور سـاخته  

اپیما و یا پرواز با آن از محل تولید به مکـان تحویـلِ مقـرر    برداري آزمایشی از هودرستی، بهرهبه
وصـف نـو بـودن هواپیمـا را زایـل      ) اگر جایی غیر از محل تولید هواپیما باشد(در قرارداد خرید 

. سازدنمی

مدت تأمین مالی-بند سوم
نامـه بخشـی در تکمیـل مفـاد ترتیبـات، بـر شـروط        تـرین حـدودي کـه موافقـت    یکی از مهم

نامـه  بـر اسـاس موافقـت   . ادي اعتبار صادرات تحمیل کرده، مدت بازپرداخت اعتبـار اسـت  قرارد
هـایی کـه در بنـد پیشـین     ، حداکثر مدت تأمین مالی بر اساس نوع هواپیما، به ترتیب شماره1985

همچنین، وام موضـوع اعتبـار صـادرات    . یاد شد، دوازده سال، ده سال، هفت سال و پنج سال بود
سال مستهلک شـده یـا آنکـه نقشـه     هاي متوازن اصل بدهی در پایان هر نیمي پرداختباید بر مبنا

. شـده باشـد  تشـکیل ) شـامل اصـل و بهـره   (اي برابـر  هـاي دوره بازپرداختی داشته که از پرداخـت 
ماهـه بـود   بازپرداخت وام ظرف شش ماه از تاریخ تحویل هواپیما آغـاز شـده و اقسـاط آن شـش    

)Murphy 1998: 49(،ا در نسخه کنـونی حـداکثر مـدت بازپرداخـت دوازده سـال بـراي تمـام        ام
انواع هواپیماي نو است و هرگونه تمدید مـدت بازپرداخـت حتـی بـه دلیـل اشـتراك در حقـوق        

البتـه تحـت شـرایط اسـتثنایی و بـا      ). 12مـاده (دهندگان تجاري ممنوع اسـت  نسبت به وثیقه با وام
سال باشد مشـروط بـه آنکـه حـداقل نـرخ      15رداخت اعالم قبلی ممکن است حداکثر مدت بازپ
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از ســوي دیگــر، حــداکثر مــدت . درصــد اضــافه بــر تعرفــه معمــول محاســبه شــود35حـق بیمــه،  
دوم، برحسب سـن هواپیمـا از پـنج تـا ده سـال نوسـان       بازپرداخت براي فروش هواپیماهاي دست

ماهـه صـورت   بازپرداخت اصل و سود سرمایه در اقساط برابر سـه بر اساس مقررات فعلی،. 1دارد
حـق  درصد اضافه پرداخـت بـه  15ماهه باشد صورت اقساط ششگیرد و اگر بنا بر پرداخت بهمی

).13ماده (بیمه تعلق خواهد گرفت 
طـور  شـوند بـه  کـه همـراه بـا هواپیمـا تحویـل      موتورها و قطعات یدکی هواپیمـا، درصـورتی  

با همان شرایط و سقف مدت بازپرداخت مشمول تـأمین مـالی اعتبـار صـادرات قـرار      خودکار و
کـه جـدا از هواپیمـاي نـو خریـداري شـوند مـدت بازپرداخـت بـراي          گیرنـد، امـا درصـورتی   می

کم ده میلیون دالر باشـد  موتورهاي یدکی هشت سال خواهد بود، مگر آنکه ارزش موتور دست
در خصـوص قطعـات یـدکی، حـداکثر مـدت      . ایز خواهـد بـود  که افزایش مدت تا ده سال نیز ج

که ارزش قرارداد پنج میلیون دالر یا بیشتر باشد پنج سـال و اگـر کمتـر از    بازپرداخت درصورتی
حـداکثر مـدت قـرارداد اصـالحات اساسـی      .)Westcott 2010: 21(آن باشد دو سال خواهد بـود 

کند، اما در خصوص قرارداد تبـدیل هواپیمـا   هواپیما نیز از همان فرمول قطعات یدکی تبعیت می
.  باشدتواند تا هشت سال و براي قرارداد پشتیبانی و تعمیرات هواپیما، پنج سال این مدت می

ساله براي تأمین مـالی صـادرات بـا عمـر مفیـد      گفتنی است سقف مدت دوازده و حتی پانزده
ایـن مقـررات سـبب    وانی نداشـته و شـده اسـت همخـ   طور متوسط بیست سال اعـالم هواپیما که به

گردانـی و  شود تا از ظرفیت کامل هواپیما براي تحصیل اعتبار استفاده نشـود و موجبـات روي  می
در حقیقـت، یکـی   . کاهش محبوبیت تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات را فـراهم آورد 

فید هواپیمـا امکـان تحصـیل    هاي تأمین مالی هواپیما آن است که طوالنی بودن عمر ماز مشخصه
تسهیالت درازمدت را متناسب با عمر هواپیما فراهم نموده و قواعـد حقـوقی بایـد مبتنـی بـر ایـن       

. ظرفیت و کارایی اقتصادي آن تنظیم شود

میزان تأمین مالی-بند چهارم
درصـد مبلـغ قـرارداد    85عرف قراردادهاي اعتبـار صـادرات بـه ایـن صـورت برقرارشـده کـه        

شـده و بـاقی آن توسـط خـود متقاضـی تـأمین       ي تأمین مالی پوشـش داده رات توسط این شیوهصاد
نامه بخشی نیز مورد تأیید قرارگرفته و بر اسـاس آن، حـداکثر   موافقت» 10«این عرف در ماده . شود

رداخت، ده سال است و اگر بیش از هشت سال باشد نهایتاً مثال، اگر سن هواپیما یک سال باشد حداکثر مدت بازپعنوانبه.1
.ساله خواهد بودپنج
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موجـب مـاده   بـه . مبلـغ خـالص قـرارداد اسـت    % 85تواند در این روش پشتیبانی شود مقداري که می
درصـد مبلـغ قـرارداد    15کـم معـادل   تیبات، خریـدار کـاال و خـدمت مکلـف اسـت دسـت      تر» 10«

کـه همـان   ) Starting point of credit(پرداخت نهایتاً تا زمـان آغـاز اعتبـار    عنوان پیشصادرات را به
توان گفت کـه  عنوان یک قاعده کلی میبنابراین، به.زمان تحویل فیزیکی کاال است پرداخت کند

چنـین  » ب«گیرد، هرچند همان ماده در بنـد  خت مشمول پشتیبانی اعتبار صادرات قرار نمیپرداپیش
پرداخت در قالب بیمه یـا ضـمانت در مقابـل    مقرر کرده است که پشتیبانی رسمی در خصوص پیش

.معمولی ممکن است) pre-credit risks(خطرات پیش اعتبار 
ف پشـتیبانی در خصـوص آن دسـته از    ، سـق 2011نامه بخشی در سـال  در اصالحات موافقت

قـرار  ) و بـاالتر BBB(بندي خطر، در باالترین طبقه خطر گیرندگان یا خریداران که در تقسیموام
مبلـغ خـالص، همـان مبلغـی اسـت کـه در       ). 10مـاده  (یابـد  مبلغ قرارداد تنزل مـی % 80به  دارند،

محاسـبه تخفیفـات و اعتبـارات    کننـده خـدمات بعـد از   صورتحساب تولیدکننده هواپیما یا عرضه
شـود در مبلـغ   البته سایر اعتبارات یا امتیازاتی که در قرارداد خرید اعطا می. شده استنقدي درج

چنـین عـوارض گمرکـی و مالیـات ماننـد مالیـات بـر ارزش        هـم . شـود خالص هواپیما لحاظ نمی
یط نهـایی قـرارداد در هـر    باوجوداین، قیمت واجد شرا. گنجدافزوده در مبلغ خالص قرارداد نمی

معامله، منوط به تأیید آژانـس اعتبـار صـادرات مربوطـه اسـت کـه در ایـن راسـتا بایـد نسـبت بـه            
غالبـاً بـا رجـوع بـه فاکتورهـا و سـایر       (شرایطی از قبیل قیمت و محتواي داخلی و کیفیت هواپیما 

در مورد مبلـغ خـالص   درصد مذکور. قانع و توجیه شود) شده از سوي تولیدکنندهاطالعات ارائه
پشـتیبانی از قطعـات یـدکی بـا همـان      . رودشده در آن به کار مـی بدنه هواپیما و موتورهاي نصب

قیمـت خـالص هواپیمـا و موتورهـاي منصـوب در آن      % 5شرایط خود هواپیما، اما فقط تا سـقف  
.گیردصورت می

ق بیمـه و کـارمزد ضـمانت را    هاي اعتبار صادرات پرداخت قبل از موعد حبا توجه به اینکه آژانس
کننــد و عنــوان بخشــی از مجمــوع مبلــغ معاملــه، تــأمین مــالی مــیکننــد، مبــالغ مزبــور را بــهشــرط مــی

الزحمـه ضـمانت اگـزیم بانـک     مثال حقعنوانبه. شوددیگر، هزینه تأمین مالی هم تأمین مالی میبیانبه
ند از قبـل قابـل پرداخـت اسـت، امـا      شده است که هرچدر هواپیماهاي بزرگ سه درصد وام پرداخت

تأمین مـالی یـا   «شده که در این راستا، در ماده ده ترتیبات تصریح. شوددر مبلغ تأمین مالی گنجانده می
و حتی ممکـن اسـت حـق بیمـه در مبلـغ قـراردادي       » حق بیمه اعتبار صادرات مجاز است% 100ي بیمه

.گیرد درج شودار میصادرات که مبناي محاسبه میزان اعتبار صادرات قر
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عوض تأمین مالی-بند پنجم
اي مراد اصـل و سـود سـرمایه   شود زمانی که از عوض تأمین مالی به معناي دقیق آن صحبت می

کننده مالی بازپرداخت شود، امـا بـا کمـی تسـامح     است که باید از سوي شرکت هواپیمایی به تأمین
ترتیبـات، کشـورها بـراي    23کـه وفـق مـاده    (هـم  توان هزینه یا کارمزد ضمانت یا حـق بیمـه را   می

در ) پوشش خطر عدم بازپرداخت اعتبار صادرات، عالوه بر هزینه بهره مکلف بـه وضـع آن هسـتند   
شـده اسـت،   وضع» ترتیبات«یکی از قواعد مهمی که در .زمره عوض اعتبار صادرات به شمار آورد

بـر  . بیـل حـق بیمـه و کـارمزد ضـمانت اسـت      ها از قو تفکیک آن از سایر هزینه) بهره(تعریف سود 
هـر پرداختـی کـه در قالـب حـق      - 1: شوداساس ماده پانزده این ترتیبات، بهره شامل این موارد نمی

ها براي بیمه کردن یا تضمین اعتبار صادرکننده یا اعتبارات مـالی صـورت گرفتـه    بیمه یا سایر هزینه
یا کمیسیون مربوط بـه اعتبـار صـادرات در طـول     هر پرداختی که در قالب کارمزد بانکی- 2باشد؛ 

وسیله کشور واردکننده تحمیـل  هاي تکلیفی که بهمالیات- 3مدت بازپرداخت قابل پرداخت باشد؛ 
کـه قـبالً توضـیح آن    (که شیوه حمایت آژانس در قالـب پوشـش محـض باشـد     درصورتی. شودمی

واهد بود، اما در خصوص تـأمین مـالی   حق بیمه یا کارمزد ضمانت خعوض قرارداد محدود به) آمد
عنـوان یـک هزینـه    مستقیم یا ریفاینانس، ممکن است حق بیمه به ارزش نرخ بهره افزوده شود یـا بـه  

. جداگانه در نظر گرفته و از متقاضی وصول شود
ایـن مهـم،   . حق بیمه و بهره استهاي مربوط بهآنچه حائز اهمیت بسیار است نحوه تعیین نرخ

شـرایط و معیارهـاي   . نامـه بخشـی قرارگرفتـه اسـت    کنترل مقررات ترتیبات و موافقتدقت دربه
نامـه بخشـی و   موافقـت 11ترتیبـات و مـاده   24ي اعتبـار صـادرات در مـاده    تعیین نرخ حق بیمـه 

ترتیبات، مبناي تعیین نرخ حق بیمه را اعتبار متقاضی تأمین مـالی  . ضمیمه دوم آن ذکر شده است
ایـن موضـع از قاعـده مهمـی     ). 23مـاده  (اصرار دارد » خطر بنیان«کاربرد اصطالح قرار داده و بر

گرفته است که بر اساس آن هرچقدر میزان خطر یک قرارداد تأمین مالی بیشتر باشد میزان نشأت
در این راه، کشورها و خریـداران کـاال   . نرخ بهره یا حق بیمه آن افزایش خواهد یافت و بالعکس

تبع آن، نرخ حق بیمه اند تا ارزیابی خطر و بهشدههاي مختلف تقسیمتی به دستهو خدمات صادرا
بندي در این خصوص، معیارها و قواعد دقیقی در ترتیبات، براي طبقه. دقت بیشتري انجام شودبا 

.  شده استبینیکشورها و خریداران و تعدیل درجات خطر پیش
14ترتیبـات و مـاده   22در مـواد نـوزده تـا    1ن نـرخ بهـره  ها و معیارهاي تعییافزون بر این، شاخص

مند است که در این مقررات نظام) کنددهنده منابع خود را تأمین مینرخی که با آن وام(این نرخ تأمین مالی گفتنی است.1
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یکی از مزایاي تأمین مـالی هواپیمـا از طریـق    . شده استنامه بخشی و ضمیمه سوم آن شمارشموافقت
هـاي تـأمین   کمتـر از سـایر روش  میزان بهره دریـافتی در اعتبـار صـادرات   اعتبار صادرات آن است که

گیرنـده  دهنده خطر از قبیل الحاق کشـور متبـوع وام  امل کاهشمالی بوده و حتی در صورت وجود عو
کـه بـه   1»المللـی در تجهیـزات متحـرك   حقـوق تضـمینی بـین   راجع به2001تاون کنوانسیون کیپ«به 

ماننـد هـر روش دیگـر    . شـود مشهور شده است کاهش داده مـی %) 10به میزان (2»تاونتخفیف کیپ«
نـرخ بهـره ثابـت و    : شـود ن اطراف قرارداد تأمین مالی توافـق مـی  تأمین مالی، نرخ بهره به دو شکل میا

.نامه بخشی حاکم شده استاي بر تعیین این دو نرخ در موافقتنرخ بهره شناور، اما قواعد ویژه
تنها پوشـش محـض بلکـه    هاي اعتبار صادرات نه، آژانس»ي ثابتنرخ بهره«در تأمین مالی به 

را نیـز عرضـه   » پشـتیبانی از نـرخ بهـره   «و ) ریفاینـانس (لی مجـدد  تأمین مالی مستقیم یـا تـأمین مـا   
. آیـد فقط از طریق پوشـش محـض، بـه عمـل مـی     » ي شناورنرخ بهره«اما تأمین مالی به . کنندمی

(»نـرخ بهـره تجـاري مرجـع    «مبناي اصلی تعیین نرخ بهره در اعتبار صادرات، 
CIRR(3   اسـت کـه

تأسیس این نـوع نـرخ بهـره    . گیرداقتصادي صورت میمطابق ترتیبات سازمان توسعه و همکاري
شـد کـه عـالوه بـر شـرایط اقتصـادي کشـورهاي        براي اعتبار صادرات از این ضرورت ناشی مـی 

نـرخ واقعـی بهـره در بـازار کشـور      ) که معمـوالً متقاضـی اعتبـار صـادرات بودنـد     (توسعه درحال
ضـمیمه سـوم   4بـر اسـاس مـاده    ).Chuah 2010: 160(اعطاکننده اعتبار نیـز در نظـر گرفتـه شـود     

شـده، حـداکثر تـا شـش     نامه بخشی، نرخ بهره تجاري مرجع که براي یک معامله انتخابموافقت
نامـه  گفتنی است اگرچه در موافقـت . ماه از زمان اعمال آن بر قرارداد اعتبار صادرات اعتبار دارد

انحصـار  2011نامه سـال  در موافقتبخشی سابق این نرخ مبناي محاسبه حداقل نرخ بهره بود، اما 
میلیـون دالر تنهـا در   35تنها در هواپیماهاي جت با ارزش باالتر از داده است و نهخود را ازدست

شرایط استثنایی باید از این نرخ مرجع استفاده شود، بلکه در نرخ بهره ثابت افزون بر آن، از نـرخ  
.شودنیز استفاده میswap rate(4(معاوضه بانکی 

.دهنده و خریدار به توافق رسیده استشده است نه نرخ قراردادي که میان وام
مجتبی اشراقی آرانی، ضوابط حقوق تأمین مالی معامالت راجع به هواپیما، : به. ك.براي مطالعه احکام این کنوانسیون ر.1

.1393رساله جهت اخذ درجه دکتري در گرایش حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تابستان 
2. cape town discount

اعتبار يهانرخ استقراضی رسمی آژانس) commercial interest reference rate(نرخ بهره تجاري مرجع.3
و مبتنی بر اوراق قرضه دولتی است که در بازار داخلی کشور مربوطه شودیاین نوع نرخ ماهیانه محاسبه م. صادرات است

. آمریکا استيداروراق قرضه وزارت خزانهمبتنی بر نرخ امتحدهیاالتمثال نرخ بهره تجاري مرجع اعنوانبه. شودیمنتشر م
. این نرخ در روزهاي دوشنبه قبل از پانزدهم هرماه در سایت اینترنتی اگزیم بانک منتشرشده و از پانزدهم آن ماه معتبر است

ر حقیقت، د. کندي است که بدهی نرخ شناور را به نرخ بهره ثابت تبدیل میابهرهمعاوضه بانکی یا همان سواپ، نرخ نرخ .4
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هايتضمین-بند ششم
هـاي هواپیمـایی و   طور که در ابتداي این نوشتار به آن اشاره شد، فقدان اعتبـار شـرکت  همان

ها خود به این عرصـه ورود کـرده و   هاي کافی سبب شد تا دولتها براي ارائه تضمینناتوانی آن
ین، در عمـل  بـاوجودا . خصوص در قالب پوشـش محـض حمایـت کننـد    از تأمین مالی هواپیما به

نیـاز ندیـده و   هاي از شرکت هواپیمـایی بـی  هاي اعتبار صادرات خود را از گرفتن تضمینآژانس
باوجودآنکه توسل بـه اعتبـار صـادرات    . اندهایی براي خود در نظر گرفتهانحاء مختلف تضمینبه

نبـوده و  ) asset-based finance(1»دارایی بنیـان «گیرد که تأمین مالی، اصوالً درزمانی صورت می
بـاوجوداین، منافـاتی   . خود هواپیما تضمینِ اجراي تعهدات شرکت هواپیمایی قرار نگرفتـه باشـد  

شده و خود هواپیمـاي موضـوع اعتبـار    عرضه) هواپیما(تأمین مالی با پشتوانه دارایی هم ندارد که
عتبـار  کـه تـأمین مـالی موضـوع ا    درصـورتی . صادرات به رهـن آژانـس اعتبـار صـادرات درآیـد     

نامه بخشی بـراي آن  ضمیمه دوم موافقت19که در ماده 2صادرات دارایی بنیان باشد، با شرایطی
.شده، کاهش میزان حق بیمه اعتبار صادرات را به همراه خواهد داشتتعیین

هـاي اعتبـار   هـا و آژانـس  ازآنجاکه در بیشتر موارد نه یک آژانس بلکـه سـندیکایی از بانـک   
پردازند، اخذ وثیقه و نظـارت بـر آن قواعـد ویـژه خـود را      عتبار صادرات میصادرات به عرضه ا

هـاي سـه کشـور اروپـایی کـه در      بانکمثال، در تأمین مالی هواپیماي ایرباس عنوانبه. یافته است
، کنسرسـیومی تشـکیل داده و هریـک    )انگلسـتان، فرانسـه و آلمـان   (تولید ایرباس شرکت دارنـد  

هـاي ایـن سـه کشـور در     کننـد و درصـد سـهام آژانـس    درات را تقبل میبخشی از مبلغ اعتبار صا
تضمین اعتبار به محل استقرار تولیدکننده هواپیما، هواپیماي منتخب، شرکت هواپیمایی و موتور 

اي کـه داخـل   نامهدر این معامالت سندیکایی طی موافقت.کاررفته در آن هواپیما بستگی داردبه
شـود  تعیـین مـی  ) security agent(» نماینده وثیقـه «عنوان ها بهاز بانکشود، یکی سندیکا بسته می

اي چنین هرگونـه عوایـد بیمـه   نماینده وثیقه هم. تا بر مسائل مربوط به اجراي قرارداد نظارت کند
کننـده  نخسـتین دریافـت  «عنـوان  نامـه بـه  کند و او اسـت کـه در بیمـه   براي سندیکا را دریافت می

: به. ك.ر. کندشود محاسبه میاي را که یک بانک براي تعویض نرخ شناور به نرخ ثابت متحمل میینههزاین نرخ 
www.lexicon.ft.com last visited at 30 June 2015.

.39اشراقی آرانی، منبع پیشین، ص : به. ك.براي مالحظه مفهوم تأمین مالی دارایی بنیان ر.1
2. The transaction is asset-backed, meeting all of the following criteria:
1) A first priority security interest on or in connection with the aircraft and engines.
2) In the case of a lease structure, assignment and/or a first priority security interest in
connection with the lease payments.
3) Cross default and cross collateralization of all aircraft and engines owned legally and
beneficially by the same parties under the proposed financing, whenever possible under
the applicable legal regime.
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.شودف کلی هواپیما معرفی میدر صورت تل» خسارت
هــاي اعتبــار صــادرات بــراي محکــم ســاختن موقعیــت خــود، از شــرکت  همچنــین، آژانــس

ترجیحـاً در منطقـه   و ) SPV(» شرکت تک منظـوره «خواهند تا یک هواپیمایی متقاضی اعتبار می
ایـن شـرکت اسـت کـه طـرف     . هـا بگـذارد  داده و سهام آن را بـه وثیقـه آن  آزاد تجاري تشکیل 

ازآنجاکـه  . کندها قرارگرفته و مبالغ وام را دریافت میسندیکاي بانکقرارداد اعتبار صادرات با
احتمال دارد ارزش سهام شرکت تک منظـوره بـراي جبـران خسـارات آژانـس اعتبـار صـادرات        
کافی نباشد، ممکن است تعهـد مسـتقیم خـود شـرکت هواپیمـایی هـم بـه بسـته تضـمینی اعتبـار           

هرچند قـرارداد  اگزیم بانک آمریکا در تأمین مالی بوئینگ،به این منظور،. شودصادرات اضافه 
بندد، اما مستقیماً با شـرکت هواپیمـایی خریـدار قـرارداد     تأمین مالی را با شرکت تک منظوره می

کنـد تـا در   منعقـد مـی  )Reimbursement and indemnity agreement(»جبران خسارت و هزینـه «
در ایـن قـرارداد نسـبت بـه     . مبلغ قرارداد حق رجوع بـه آن را داشـته باشـد   صورت عدم پرداخت

الزحمه جبران خسارت، جبران خسارت متقابل از سـوي شـرکت هواپیمـایی و    میزان پوشش، حق
).Murphy, op. cit: 50(1شودیک سري تعهدات و اظهارات شرکت هواپیمایی توافق می

گیرينتیجه
شـدت تحـت کنتـرل    هاي اصلی تأمین مـالی هواپیمـا بـه   کی از شیوهعنوان یاعتبار صادرات به

هاي اعتبار صادرات در انعقـاد  ترتیب آزادي آژانساینها قرارگرفته است و بهمقررات بین دولت
طـور کـه مالحظـه شـد عمـده ایـن مقـررات در        همان. قرارداد با مشتریان خود محدودشده است

نامـه بخشـی   موافقـت «و ضـمیمه سـوم آن بـا عنـوان     » شدهترتیبات اعتبار صادرات رسماً حمایت«
شـده  مصوب سازمان توسعه و همکاري اقتصادي گنجانـده » اعتبار صادرات هواپیماهاي کشوري

اي تــأمین مــالی صــادرات وضــع و ایــن مقــررات اگرچــه باهــدف زدودن ماهیــت یارانــه . اســت
داکثرهایی بـراي مـدت   هـایی بـراي نـرخ بهـره و حـق بیمـه یـا بـرعکس حـ         جهـت حـداقل  ازاین

تـدریج کلیـه ابعـاد ایـن     مقـرر کـرده اسـت، امـا بـه     ) یـا پشـتیبانی  (بازپرداخت و میزان تأمین مالی 
موضوع را در شمول خود گرفته و حدود و قیود متعددي بر شـروط قـراردادي تـأمین مـالی وارد     

هایی کـه  شرکتنامه بخشی، شرایطی برايدر این راستا است که ترتیبات و موافقت. نموده است
توانند اعتبار صادرات دریافت نمایند تعریـف نمـوده و انـواع هواپیمـا یـا قطعـات آن را و نیـز        می

هاي اعتبار صادرات بر روند اجراي حقوق مربوط به قرارداد ر در خصوص نقش نظارتی و کنترلی آژانسبراي مطالعه بیشت.1
.137و 136به اشراقی آرانی، منبع پیشین . ك.تأمین مالی ر
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تواند موضـوع اعتبـار صـادرات قـرار گیرنـد      که می... خدماتی از قبیل تبدیل هواپیما، پشتیبانی و 
. مشخص نموده است

ــ  ز قواعــد عرفــی حــاکم بــر از مجمــوع مقــررات ســازمان توســعه و همکــاري اقتصــادي و نی
نخسـت، تـأمین مـالی صـادرات     : قراردادهاي اعتبار صادرات چند اصل کلی قابل اسـتنباط اسـت  

بـرداري از  تنهایی مطلوبیتی براي آژانس اعتبار صادرات ندارد و شرایط آن باید با بهـره هواپیما به
تبـار صـادرات بـه    هواپیماي موضوع اعتبار صادرات هماهنگ باشـد؛ بـه همـین دلیـل، اعطـاي اع     

کننــده نهــایی و واقعــی هواپیمــا نیســت ممنــوع اســت و از ســوي دیگــر، خریــداري کــه مصــرف
ي هواپیما از معیارهـاي اولیـه از قبیـل    سازي شرایط اعتبار صادرات بر اساس نوع طبقهاختصاصی

بزرگی یا کوچکی، تعداد صندلی یا قدرت توربین هواپیما جاي خـود را بـه معیارهـاي جدیـدي     
ویـژه مـدت   بـاوجوداین، در برخـی شـرایط بـه    . دوم بـودن هواپیمـا داده اسـت   امل نو یـا دسـت  ش

طـور  کـه عمـر مفیـد هواپیمـا بـه     که حداکثر دوازده سال است، درحـالی (بازپرداخت تأمین مالی 
، این اصل رعایت نشده و شایسته بـود چنـین مقـرر شـود کـه حـداکثر       )میانگین بیست سال است

دوم، شرایط قرارداد تـأمین مـالی از قبیـل    . ید از عمر مفید هواپیما بیشتر باشدمدت بازپرداخت نبا
ها بایـد بـا درجـه خطـر تـأمین      میزان تأمین مالی، مدت بازپرداخت، نرخ بهره، حق بیمه و تضمین

مالی متناسب باشد تا از اعطاي امتیازات غیرواقعی به متقاضـی تـأمین مـالی پرهیـز شـود؛ در ایـن       
گرفتـه اسـت و عوامـل    شـکل » بنیـان -خطـر «صـورت  قراردادي اعتبار صـادرات بـه  راستا، شرایط

و پروتکـل  (2001تـاون  گیرنـده بـه کنوانسـیون کیـپ    کاهنده خطر مانند الحاق دولت متبـوع وام 
شـده  و دارایی بنیان بودن قرارداد تأمین مالی بر شرایط یادشده تأثیرگـذار اعـالم  ) الحاقی هواپیما

.        است
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