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R-1 

  لالئحةا

  ١المادة 

  السند التشریعي
 اتفاقیة(د) من  )٢( ١٧ تصدر السلطة اإلشرافیة هذه "الالئحة" عمال بالمادة

تشرین  ١٦، الموقعة في كیب تاون في الضمانات الدولیة على المعدات المنقولة
 البروتوكول بشأن المسائلعشرة من ("االتفاقیة") والمادة الثامنة  ٢٠٠١الثاني/نوفمبر 

التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقیة الضمانات الدولیة على المعدات 
  ("البروتوكول"). ٢٠٠١تشرین الثاني/نوفمبر  ١٦ ، والموقع في كیب تاون فيالمنقولة

  ٢المادة 

  التعاریف
اني في تكون للمصطلحات المعرفة في االتفاقیة والبروتوكول نفس المع  ١-٢

  هذه الالئحة. وباإلضافة إلى ذلك، تكون للمصطلحات التالیة المعاني المبینة أدناه:
"إداري" یعني الشخص الذي لدیه صالحیة التصرف باسم هیئة منتفعین   ١-١-٢

بالسجل بشأن المسائل اإلداریة في التعامل مع السجل الدولي، ولمصطلح "إداري 
  .١-٤ ةبالنیابة" المعنى المبین في الماد

"تعدیل" یعني أي تغییر في معلومات التسجیل، بما في ذلك أي تغییر   ٢-١-٢
في مدة التسجیل، ولكنه ال یشمل اإلحالة أو الحلول أو الوضع في مرتبة أدنى، ما لم 

 ح السیاق خالف ذلك.یرجِّ 

"إذن" یعني إذنا الكترونیا یمنحه إداري هیئة منتفعین متعاملین إلى أحد   ٣-١-٢
یها المتعاملین أو إلى مهني منتفع للقیام، نیابة عن هیئة المنتفعین المتعاملین تلك، منتفع

  بإرسال المعلومات إلى السجل الدولي إلجراء تسجیل أو الموافقة علیه.
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"نقطة الدخول المصدرة لألذونات" تعني كیانا تعّینه دولة متعاقدة على   ٤-١-٢
  (أ). ١-١٢النحو المبین في المادة 

  "موافقة" تعني موافقة الكترونیة على تسجیل.  ٥-١-٢
"كیان خاضع لرقابة" یعني كیان أعمال تجاریة، أو مجموعة شركات،   ٦-١-٢

أو رابطة من أي نوع، أیا كانت طریقة إنشائه، ویتمتع بأهلیة تجعله ُیسمى طرفًا في 
ر على ذلك عملیات التسجیل، وتؤكد هیئة المنتفعین المتعاملین، الكترونیا، أنها تسیط

الكیان من األعمال التجاریة أو مجموعة الشركات أو الرابطة، أو تقوم بتسییر أعماله 
  أو إدارتها.

"نقطة الدخول المباشر" تعني كیانا تعّینه دولة متعاقدة وفق ما تتوخاه   ٧-١-٢
(ب)، "ومنتفع نقطة الدخول المباشر" یعني أي مسؤول أو موظف أو  ١- ١٢المادة 

  في نقطة دخول مباشر. عضو أو شریك
 .١- ١٢ " تعني كیانا تعّینه دولة متعاقدة وفق ما تتوخاه المادة"نقطة دخول  ٨-١-٢

"هویة" تعني االسم والعنوان والعنوان االلكتروني للكیان أو الشخص   ٩-١-٢
  الذي ُتلتمس عنه معلومات محدِّدة لهویته.

لمسماة في تسجیل، "طرف مسمى" یعني هیئة المنتفعین المتعاملین ا  ١٠-١-٢
و"ممثل مسمى" یعني شخصا مسمى في تسجیل ویتصرف بالنیابة عن آخرین بصفة 

  وكالة أو ائتمان أو بصفة تمثیلیة أخرى.
"هیئة منتفعین مهنیین" تعني شركة أو مجموعة أشخاص أخرى (مثل   ١١-١-٢

یة إلى إدارة قانونیة داخلیة إلحدى هیئات المنتفعین المتعاملین) تقدم خدمات مهن
هیئات المنتفعین المتعاملین فیما یتصل بإرسال المعلومات المتعلقة بعملیات التسجیل 
إلى السجل الدولي، و"منتفع مهني" یعني موظفا منفردا أو عضوا أو شریكا في هیئة 

  للمنتفعین المهنیین.
"تسجیل" یعني ضمانة مسجلة الكترونیا لدى السجل الدولي. وألغراض   ١٢-١-٢

للمصطلح المعنى الموسع المبین ، یكون ٤-١٢و ٦و ٤- ٤(ج) و ٣-٤المواد 
. و"شخص قائم بالتسجیل" یعني المنتفع المتعامل أو المنتفع المهني ١-٦المادة   في

معلومات إلى السجل الدولي أو المنتفع التابع لنقطة دخول مباشر الذي ینقل ال
  تسجیل. إلجراء



R-3 الالئحة 

 

  "هیئة منتفعین بالسجل" تعني:  ١٣-١-٢
  هیئة منتفعین متعاملین؛  )(أ

 أو هیئة منتفعین مهنیین؛  (ب)

  أو نقطة دخول مباشر.  (ج)
  و"منتفع بالسجل" یعني منتفعا متعامال أو منتفعا مهنیا أو منتفع نقطة دخول مباشر.

من هذه  ٧ "شخص باحث" یعني شخصا یقوم بعملیة بحث وفقا للمادة  ١٤-١-٢
  الالئحة. 

تعاملین" تعني كیانا قانونیا أو شخصا طبیعیا أو "هیئة المنتفعین الم  ١٥-١-٢
أكثر من السالف ذكرهم ینوي أن یسمى طرفا في عملیة تسجیل أو أكثر، و"منتفع 

یكا في هیئة منتفعین متعاملین متعامل" یعني موظفا منفردا أو عضوا أو شر 
  مؤسسة منتسبة إلى تلك الهیئة. أو
  المصطلح أو المصطلحات التالیة:  ٢-٢

  ؛١-١٥ءات السجل الدولي" لها المعنى المبین في المادة "إجرا  )أ 
و"بحث على سبیل األولویة" و"شهادة بحث على سبیل األولویة"   )ب 

و"قائمة بحث المعلومات" و"بحث الدولة المتعاقدة" و"شهادة بحث 
  .٧ الدولة المتعاقدة" تكون لها المعاني المبینة في المادة

  ٣المادة 

  أحكام عامة
ب االتفاقیة والبروتوكول السجل الدولي بوصفه تسهیال ینشأ بموج  ١-٣

  إلجراء عملیات التسجیل والبحث.
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نظرا إلى أن السجل الدولي ال یقدم سوى إشعار بعملیات التسجیل،   ٢-٣
ُتحدِّد الحقائق التي یستند إلیها أي تسجیل أو ضمانة مسجلة ما إذا كان التسجیل 

ول. ودون الحد مما تقدم، فإنه رغم عدم وجود یندرج ضمن نطاق االتفاقیة أو البروتوك
عائق تقني یحول دون تسجیل الحقوق والضمانات السابقة، ال یكون لعملیات التسجیل 
هذه أثر قانوني بمقتضى االتفاقیة والبروتوكول، إال عندما یكون تسجیلها مطلوبا 

دولي ) من االتفاقیة. ویعرض السجل ال٣( ٦٠بحكم إعالن صادر بموجب المادة 
  في شكل بارز كتنبیه عام. ٢-٣محتویات هذه المادة 

المهام المحددة في االتفاقیة والبروتوكول وفي الئحة  قلم السجلیؤدي   ٣-٣
  هذه. وٕاجراءاتهالسجل الدولي 

أیام في  ٧ساعة في الیوم و ٢٤یكون استخدام السجل الدولي متاحا   ٤-٣
مشاكل  جرى خارج فترات الذروة، أوالتي تاألسبوع إال إذا حالت دون ذلك الصیانة 

  فنیة أو أمنیة، حسب المبین في إجراءات السجل الدولي.
تُقدِّم الدعم الفني إلى األشخاص القائمین بالتسجیل واألشخاص   ٥-٣

ساعة في  ٢٤الباحثین واإلداریین، وحدٌة مساعدة تابعة للسجل الدولي تكون متاحة 
هاتف و/أو البرید االلكتروني، وفق المبین في أیام في األسبوع عن طریق ال ٧الیوم و

  إجراءات السجل الدولي.
ال یجوز استخدام السجل الدولي ألي غرض غیر الغرض المبین في   ٦-٣

، ما لم توافق على ذلك سلفا السلطة اإلشرافیة ورهنا بمراعاة ٢-٣و ١-٣المادتین 
  شروط تلك الموافقة.

  ٤المادة 

  السجل الدولي إلىالوصول 
ال یكون الوصول إلى السجل الدولي متاحا لهیئة منتفعین بالسجل أو   ١-٤

أوال على تلك الهیئة واإلداري بصفتهما تلك  قلم السجلإداري لتلك الهیئة ما لم یوافق 
وما لم یكونا ممتثلین، على أي نحو آخر، لهذه الالئحة وإلجراءات السجل الدولي. 

بصورة  قلم السجلافقة عندما یستنتج وألغراض الجملة السابقة، تعطى هذه المو 
  معقولة ما یلي:



R-5 الالئحة 

 

  أن تلك الهیئة وذلك اإلداري هما ما یدعیانه؛  أ)

وأنه یحق لهذا األخیر، على أساس المعلومات المقدمة، ودون   ب)
إجراء تحلیل قانوني محدد، التصرف كإداري لألولى، في كل 

ات السجل حالة، مع إتباع القواعد واإلجراءات المبینة في إجراء
  الدولي.

إداري بالنیابة"  ویجوز ألي إداري أن یفوض الكترونیا صالحیاته/صالحیاتها إلى "
  ) شهور.٣من وقت إلى آخر لفترات ال تتجاوز ثالثة (

االلكتروني إلداري أو ألي  ویجوز اجراء أي تغییر مطلوب لتفاصیل االتصال
عقول، إلى أن التغییر ، إلى حد مقلم السجلآخر بالسجل بعد أن یخلص  منتفع

  المطلوب دقیق.

ال یكون الوصول إلى السجل الدولي متاحا لمنتفع بالسجل ما لم یوافق   ٢-٤
علیه الكترونیا بصفته تلك إداري هیئة المنتفعین بالسجل المعنیة، وما لم یكن ممتثال، 
 بأي شكل آخر، لهذه الالئحة وإلجراءات السجل الدولي.  وال یحق لمنتفع بالسجل
موافق علیه أن یرسل معلومات إلى السجل الدولي إلجراء تسجیل، ما لم یحصل أوال 
على إذن بالقیام بذلك.  وألغراض الجملة السابقة، یجوز إعطاء مثل هذه الموافقة 
واإلذن االلكترونیین بناء على تقدیر اإلداري المعني وحده الذي یجوز له إلغاؤهما في 

  أي وقت.

  لفقرات السابقة:على الرغم من ا  ٣-٤

قلم یجوز إلداري هیئة منتفعین متعاملین، حاصل على موافقة   )أ 
، أن یوافق الكترونیا على كیان خاضع لرقابة بوصفه هیئة السجل

من تذییل  ١ منتفعین متعاملین بعد دفع الرسم المذكور في الجدول
  إجراءات السجل الدولي؛
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حیات وفي مثل هذه الحالة، تنطبق بنفس القدر حقوق وصال  )ب 
والتزامات إداري هیئة المنتفعین المتعاملین مانحة الموافقة 
ومنتفعیها المتعاملین، كل على حدة، على هیئة المنتفعین 

 المتعاملین التي ُمنحت تلك الموافقة؛

ویكون التسجیل أو نقل الحق في الشطب صالحا إذا قام به   )ج 
شخص طبیعي منح صالحیة القیام بذلك من منتفع بالسجل 

  ون له بانجاز ذلك التسجیل أو بنقل الحق في الشطب.مأذ

رهنا بمراعاة هذه الالئحة ووفقا إلجراءات السجل الدولي، ال یجوز أن   ٤-٤
یجري أي تسجیل إال شخص قائم بالتسجیل، وحاصل على إذن نیابة عن هیئة 
منتفعین متعاملین، هي طرف مسمى مطلوب منه أو مسموح له بإجراء ذلك التسجیل 

من االتفاقیة والمادة الثالثة من البروتوكول. وال یسري ما تقدم  ٢٠ تضى المادةبمق
على أي تسجیل مرسل بواسطة نقطة دخول مباشر، وهو التسجیل الذي یتم وفقا 

  .٤- ١٢للمادة 
ال یجوز ألي شخص باحث الوصول إلى السجل الدولي ما لم یكن   ٥-٤

  ءات السجل الدولي.ذلك الشخص أوال ممتثال لهذه الالئحة وإلجرا

  ٥المادة 

  المعلومات المطلوبة إلجراء التسجیل
بغیة إجراء تسجیل، یكون استخدام المعلومات االلكترونیة المقدمة من   ١-٥

السجل الدولي فیما یتعلق بمعدات طائرة إلزامیا، وحیث ینص على ذلك، الوسیلة 
غراض ما تقدم، فإن ". وأل٤" إلى "٢" (ج) ٤- ٥الوحیدة للوفاء بمتطلبات المادة 

"المعلومات التي یوفرها السجل الدولي" ال تشمل المعلومات المقدمة في شكل مختلف 
من الشخص القائم بالتسجیل. وفي حالة عدم توفیر المعلومات على هذا النحو في 
وقت تقدیم بیانات التسجیل إلى السجل الدولي، یتولى شخص قائم بالتسجیل إدخالها 

ما الشكل المنصوص علیه في إجراءات السجل الدولي، إال فیما الكترونیا مستخد
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یتعلق باألطراف المسماة (خالف تلك التي ال تكون موافقتها مطلوبة بمقتضى 
  ) ألنها یجب أن تحصل على موافقة هیئات المنتفعین المتعاملین.١٠-٥ المادة

تفعین للمسجل أن ینشر الوثائق والمعلومات الرامیة إلى مساعدة المن  ٢-٥
. ١-٥بالسجل في التأكد من أن السجل الدولي قد وفر المعلومات ألغراض المادة 

ویخضع استعمال هذه الوثائق وكل المعلومات الواردة فیها، بما في ذلك المعلومات 
التي یوفرها السجل الدولي، لإلشعار وبیان التنصل من المسؤولیة المنشور في السجل 

  الدولي.
ات الهویة كاملة إال إذا تم تقدیم كل من العناصر ال تعتبر معلوم  ٣-٥

  الثالثة الواردة في تعریف الهویة.
المعلومات المطلوبة إلجراء تسجیل ضمانة دولیة أو ضمانة دولیة   ٤-٥

  ضمان غیر رضائي قابل للتسجیل هي:مرتقبة أو إشعار بضمانة وطنیة أو حق أو 
  تروني؛هویة الشخص القائم بالتسجیل وتوقیعه االلك  أ)

  وهویة األطراف المسماة؛  ب)
  والمعلومات التالیة التي ُتعرِّف معدات الطائرة:  ج)

  نوع معدات الطائرة. )١
  واسم الجهة الصانعة؛ )٢
  وتسمیة الجهة الصانعة للطراز العام؛ )٣
والرقم المتسلسل الذي خصصته الجهة الصانعة لتلك  )٤

  المعدات.
، المعلومات التالیة، وفي حالة هیكل الطائرة أو طائرة الهلیكوبتر  د)

  كانت معروفة: إذا
دولة التسجیل الحالیة والمزمعة، إذا كانت مختلفة، ألغراض   )١

  الجنسیة؛
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وجنسیة الطائرة الحالیة أو المزمعة، إذا كانت مختلفة،   )٢
  وعالمات التسجیل المخصصة لها طبقا التفاقیة شیكاغو؛

بل إیداع طلب ومدة التسجیل، إذا كان التسجیل سینقضي أثره ق  )ه
  الشطب؛

وفي حالة الضمانة الدولیة أو الضمانة الدولیة المرتقبة، موافقة   )و 
  األطراف المسماة، المقدمة بموجب إذن؛

قلم واألسماء والعناوین االلكترونیة لألشخاص المطلوب من   )ز 
  .٦بالمعلومات عمال بالمادة  إشعاراتأن یرسل إلیهم  السجل

  تسجیل عقد بیع أو بیع مرتقب هي:المعلومات المطلوبة إلجراء   ٥-٥

(د)   (أ) إلى  ٤- ٥المعلومات المشار إلیها في المواد من   أ)
  (ز)؛ ٤- ٥و

  وموافقة األطراف المسماة، المقدمة بموجب إذن؛  ب)

وفي حالة البیع المرتقب، مدة التسجیل، إذا كان ذلك أثر ذلك   ج)
  التسجیل سینقضي قبل وقت تقدیم طلب الشطب.

المطلوبة إلجراء تسجیل إحالة ضمانة دولیة أو اإلحالة  المعلومات  ٦-٥
المرتقبة لضمانة دولیة أو إحالة ضمان غیر رضائي قابل للتسجیل، أو ضمانة دولیة 

  مكتسبة عن طریق الحلول هي:

 (د)  (أ) إلى  ٤- ٥المعلومات المشار إلیها في المواد من   أ)
  (ز)؛  ٤-٥و

  موجب إذن؛وموافقة األطراف المسماة، المقدمة ب  ب)



R-9 الالئحة 

 

وٕاذا كانت الضمانة التي تتم إحالتها أو الحلول فیها ضمانة   ج)
  مسجلة، رقم ملف التسجیل المتعلق بتلك الضمانة؛

وٕاذا كانت الضمانة التي تتم إحالتها أو الحلول فیها ضمانة غیر   د)
مسجلة، وصف الضمانة موضوع اإلحالة أو الحلول والمدین 

لشكل الذي تنص علیه إجراءات األصلي بموجبها، مع استخدام ا
  السجل الدولي.

یجوز أن یوفر السجل الدولي تسهیال یسمح بتسجیل كل اإلحاالت في   ٧-٥
 "طلب تسجیل إحالة جماعي". ویتضمن "طلب تسجیل اإلحالة الجماعي":

إقرارا الكترونیا من المحیل یفید فیه بأنه تمت إحالة كل الضمانات   أ)
هو طرف الذي في السجل الدولي  المعنیة المؤكدة بتسجیالت

 مسمى فیها، إلى الطرف المحال إلیه؛

  وموافقة على ذلك مقدمة من الطرف المحال إلیه؛  ب)

 وأن یكون كل منهما مقدما بموجب إذن.

  المعلومات المطلوبة لشطب تسجیل، غیر التسجیل المتعلق بعقد بیع، هي:  ٨-٥

(د)   (أ) إلى  ٤- ٥المعلومات المشار إلیها في المواد من   أ)
  (ز)؛   ٤- ٥و

، ١-٨-٥ج) و ٨-٥وباستثناء المنصوص علیه في المادتین   ب)
موافقة األطراف المسماة المستفیدة من الضمانة المسجلة، مقدمة 

  بموجب إذن؛

وموافقة الطرف مالك حق الموافقة على الشطب، في حالة نقل   ج)
  هذا الحق؛

  ورقم ملف التسجیل الذي یتعین شطبه؛  د)

  لتاریخ الذي سیصبح الشطب فیه ساریا.وا  ه)
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(ب) و(ج) المدین أو  ٨-٥ال تشمل األطراف المذكورة في المادة   ١-٨-٥
المحیل أو السلف في الحلول أو الطرف الذي یضع الضمانة المسجلة في مرتبة 

  أدنى، أو البائع المحتمل في حالة تسجیل یتصل ببیع محتمل.

(ب) أن ینقل، الكترونیا، إلى  ٨-٥ة یجوز ألي طرف مذكور في الماد  ٢-٨-٥
هیئة منتفعین بالسجل، بموافقة تلك الهیئة، حق الموافقة الوحید على شطب ذلك 
التسجیل، ویجوز أیضا لحائز حق وحید في الموافقة على الشطب أن ینقل، مرة ثانیة، 

  ذلك الحق إلى هیئة أخرى للمنتفعین بالسجل، بموافقة هذه الهیئة.

لحائز حق شطب التسجیل وحده حق الموافقة على شطب ذلك للطرف ا  ٣-٨-٥
  التسجیل.

المعلومات المطلوبة إلجراء التسجیل في مرتبة أدنى لضمانة دولیة أو   ٩-٥
  ضمانة دولیة مرتقبة أو ضمانة وطنیة أو ضمان غیر رضائي قابل للتسجیل هي:

(د)   (أ) إلى  ٤- ٥المعلومات المشار إلیها في المواد من   أ)
(ب)  ٤-٥وألغراض اإلشارة السابقة إلى المادة  (ز).  ٤- ٥و

(ب)، تكون "األطراف المسماة" هي هیئات  ٩-٥وألغراض المادة 
المنتفعین بالسجل التي تضع ضمانتها في مرتبة أدنى وتستفید من 

  ذلك الوضع في مرتبة أدنى؛
وموافقة الطرف المسمى الذي توضع ضمانته في مرتبة أدنى،   ب)

  إذن؛مقدمة بموجب 
وٕاذا كانت الضمانة التي توضع في مرتبة أدنى أو تستفید من   ج)

الوضع في مرتبة أدنى هي ضمانة مسجلة، رقم الملف المتعلق 
  بكل ضمانة من هذا القبیل؛

وٕاذا كانت الضمانة التي توضع في مرتبة أدنى أو تستفید من   د)
الوضع في مرتبة أدنى هي ضمانة غیر مسجلة، وصف لتلك 

والمدین األصلي بموجبها، مع استخدام الشكل الذي  الضمانة
  تنص علیه إجراءات السجل الدولي.

(ب)، فإن المعلومات  ٦-٥(ب) و ٥-٥(و) و ٤-٥برغم أحكام المواد   ١٠-٥
الالزمة لتسجیل حق سابق أو ضمانة سابقة، وهو التسجیل المطلوب بحكم إعالن 

تاج إلى أن تحتوي على موافقة ) من االتفاقیة، ال تح٣( ٦٠صادر بموجب المادة 
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الشخص الذي یضع الحق أو الضمانة في مرتبة  المدین أو المحیل أو البائع أو
  أدنى.

، فإن المعلومات المطلوبة لتعدیل ١٢-٥رهنا بمراعاة أحكام المادة   ١١-٥
تسجیل، أو لتعدیل معلومات متضمنة في عملیة إحالة أو حلول أو الوضع في مرتبة 

  أدنى هي:
  (ز)؛ ٤- ٥(د) و (أ) إلى  ٤-٥المعلومات المشار إلیها في المواد   أ)

وموافقة األطراف المسماة التي قبلت بالتعدیل الذي سیجري   ب)
للتسجیل، وفي الحالة التي یكون فیها حق الموافقة على شطب 
تسجیل قد ُنقل، موافقة الطرف حائز هذا الحق مكان الناقل 

  السابق مباشرة؛
  جیل الذي یتعین تعدیله؛ورقم ملف التس  ج)
  والتعدیالت التي یتعین إجراؤها.  د)

ینطبق ما یلي بالنسبة إلى التعدیالت لعملیات التسجیل وشطب تلك   ١٢-٥
 یالت:دالتع

 (ج) ٤- ٥یعامل تسجیل أي تعدیل للمعلومات المشار إلیها في المادة   أ)
أو أي تغییر لفئة التسجیل، بوصفه تسجیال جدیدا بالنسبة إلى 

لمعدات أو الفئة التي یشیر إلیها التسجیل المعّدل، مع إعطائه ا
أولویة في المرتبة اعتبارا من الوقت الذي یصبح فیه التسجیل 
المعدَّل قابال للبحث. وتوافق األطراف المسماة في هذه التعدیالت 
على شطب التسجیل السابق بموجب إذن، األمر الذي یتم تنفیذه 

 تلقائیا؛

ل أي تعدیل ینطوي على تغییر للمعلومات المشار یتطلب تسجی  ب)
(ب) موافقة األطراف المسماة التي وافقت  ٤-٥إلیها في المادة 

على ذلك التسجیل، وموافقة الطرف المسمى الواجب ذكره في 
 التسجیل المعّدل، على أن تقدم كل موافقة بموجب إذن؛
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المشار ال یمس تسجیل أي تعدیل ینطوي على تغییر للمعلومات   ج)
(د) ما إذا كان التسجیل األصلي ممتثال  ٤-٥إلیها في المادة 

 ؛١٢ألحكام المادة 

ال یكون لتسجیل أي تعدیل ینطوي على تغییر للمعلومات المشار   د)
أي أثر على أولویة التسجیل األصلي (ه)  ٤-٥إلیها في المادة 

طوال المدة المعّدلة لذلك التسجیل. وال یخل ما تقدم بإنشاء 
 ضمانة أساسیة جدیدة یقتضي األمر تسجیلها بموجب االتفاقیة؛

في حالة شطب تسجیل، یعتبر الطرف الذي یوافق على الشطب   ه)
موافقا على شطب كل التعدیالت لذلك التسجیل، األمر الذي 

 یصبح نافذا تلقائیا.

، ال یؤدي انعدام المعلومات المشار إلیها ٧-١٢دون مساس بالمادة   ١٣-٥
(د)، بما في ذلك حیث ترد إشارة مرجعیة إلیها في مواد أخرى، إلى  ٤- ٥ادة في الم

  إبطال التسجیل.

  یجوز أن یحدد أي تسجیل ما یلي:  ١٤-٥

أنه یغطي ضمانة كسریة أو جزئیة على معدات طائرات، وٕاذا   أ)
  كان األمر كذلك، نطاق تلك الضمانة؛

مانة یشهد علیها و/أو أن أطرافا مسماة متعددة تحوز أو َمَنحت ض  ب)
  التسجیل.

 (أ): ١٤-٥بالنسبة إلى ضمانة مشار إلیها في المادة   ١٥-٥

ُیسّجـل ما ینشأ من زیادة أو انخفاض في هذه الضمانة بسبب بیع   أ)
أو المادة  ٥- ٥أو تحویل ضمانة دولیة، بصفته كذلك، وفقا للمادة 

 بهذا الترتیب؛ ٦-٥
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یحدث في مثل هذه الضمانة وُیشَطب جزئیًا أو كلیًا أي انخفاض   ب)
 .٨- ٥ بسبب دفع التزام مضمون وفقا للمادة

یجوز أن یوفر السجل الدولي تسهیال لإلشعار بتغییر اسم یقدم إلى   ١٦-٥
هیئة منتفعین متعاملة أو هیئة منتفعین مهنیین إذا كان ذلك واردا في "طلب اإلشعار 

إما أن هیئة المنتفعین المتعاملة بتغییر اسم". وألغراض ما تقدم، یعني "تغییر االسم" 
أو هیئة المنتفعین المهنیین قد غّیرت اسمها أو أن الضمانة المسجلة أصبحت ملكا 

 لهیئة جدیدة أوجدها عُقد َدْمج، أو خالفا لذلك، سریان قانون. وفي هذه الحالة:

أن تغییر االسم تم وفقا للمعیار المحدد في المادة  قلم السجلیؤكد   أ)
 ؛١-٤

وعند إصدار هذا التأكید، یكون كل تسجیل في السجل الدولي   ب)
یذكر هیئة المنتفعین المتعاملة أو هیئة المنتفعین المهنیین 
باعتبارها طرفا مسمى، مشفوعا بمالحظة لإلشعار بتغییر االسم، 
بدون تعدیل معلومات التسجیل، على أن تدرج هذه المالحظة في 

 یة؛كل شهادات البحث على سبیل األولو 

وبعد تاریخ إدراج هذه المالحظة، تعتبر الهیئة الجدیدة أو الناتجة   ج)
 عن ذلك هیئة منتفعین متعاملة لكل أغراض السجل الدولي؛

  وال یكون لتغیر الملكیة أي تأثیر على أولویة التسجیل األصلي.  د)

یجوز للمسجل أن یصحح أي خطأ أو یشطب أي تسجیل ناشئ عن   ١٧-٥
  دولي، بشرط أن یفي هذا التصحیح أو الشطب بما یلي:خلل في السجل ال

أن یكون نافذا فقط اعتبارا من وقت صدروه وأن ال یؤثر على   أ)
  أولویة أي تسجیل آخر؛

وأن یظهر في كل شهادات البحث على سبیل األولویة التي تتعلق   ب)
  بجزء الطائرة المعني.
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ب من هذا القبیل إلى إلى إرسال إشعار بأي تصحیح أو شط قلم السجلویبادر 
ذا األطراف التي أجرت هذا التسجیل، إاألطراف المسماة في التسجیل األصلي، وٕالى 

كانت مختلفة عن األولي، واألطراف األخرى التي لها ضمانات مسجلة في ذلك الجزء 
من الطائرة، وٕالى األطراف التي أجرت بحثا على سبیل األولویة بشأن هذا الجزء من 

  تاریخ التسجیل األصلي. الطائرة منذ

وكبدیل لذلك، یجوز للمسجل أن یطلب من األطراف المسماة في التسجیل األصلي 
أن تّعدل هذا التسجیل أو أن تشطبه، أو أن تترك التسجیل قائما بالشكل الذي تم به، 

(أ) أو(ب)، إلى الحصول على أمر  ١٧-٥أو أن تسعي، بدون تقیید إعمال المادة 
  ) من االتفاقیة.١( ٤٤ختصاص بموجب المادة من محكمة ذات ا

یجوز للمشتري أو البائع شطب أي تسجیل یتعلق بعقد بیع تنطبق علیه   ١٨-٥
  ) من االتفاقیة، وذلك بموافقة من اآلخر تكون ممنوحة بإذن، بشرط:٤( ٢٥المادة 

یكون  اعتبار من تاریخ إجرائه، وأن ال أن یسري هذا الشطب فقط  أ)
  ویة أي تسجیل آخر؛له أثر على أول

وأن یظهر التسجیل األصلي وشطبه في كل شهادات البحث على   ب)
  سبیل األولویة المتعلقة بجزء الطائرة المعني.

  ٦المادة 

  تأكید التسجیل واإلشعار به
في هذه المادة، یشمل المصطلح "تسجیل"، حیثما كان ذلك مالئما،   ١-٦

  تعدیل تسجیل أو تمدیده أو شطبه.

تأكیدا الكترونیا سریعا للتسجیل إلى األطراف المسماة  قلم السجلیرسل   ٢-٦
والشخص القائم بالتسجیل وجمیع األشخاص اآلخرین الذین یحق لهم تلقي إشعار 

. ویتضمن التأكید المعلومات المنصوص علیها في ٥ بذلك التسجیل بموجب المادة
التأكید أن التسجیل لم یتم، (أ) من االتفاقیة. وال یعني عدم تسلم هذا  )٢( ٢٢المادة 

  بل یمكن التأكد من هذه الحقیقة عن طریق استعمال البحث على سبیل األولویة فقط.
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عند إجراء تسجیل یتعلق بأي من معدات طائرة، ُیرَسـل إشعار الكتروني   ٣-٦
بذلك إلى األطراف المسماة واألشخاص القائمین بالتسجیل، وذلك في أي تسجیل آخر 

  المعدات.یتعلق بتلك 

، على ٣- ٦و ٢-٦یشمل التأكید واإلشعار المشار إلیهما في المادتین   ٤-٦
فیما یتعلق بتلك المعدات ورقم ملف  ٥التوالي، المعلومات المحددة في المادة 

 التسجیل.

یجوز لألطراف المسماة أن تختار بالتراسل االلكتروني عدم تسلم   ٥-٦
ویتطلب هذا االختیار توقیعا رقمیا. ویجوز   .٣-٦اإلشعارات المشار إلیها في المادة 

للمنتفعین بالسجل أن یطلبوا عدم تسلم إشعارات الكترونیة بالنسبة إلى واحدة أو أكثر 
  من عملیات التسجیل.

  ٧المادة 

  عملیات البحث
  یجوز إجراء عملیات بحث في السجل الدولي عما یلي:  ١-٧

  اسم الجهة الصانعة؛  أ)
  نعة للطراز العام؛وتسمیة الجهة الصا  ب)
  والرقم المتسلسل الذي خصصته الجهة الصانعة لتلك المعدات؛  ج)

  وفي حالة هیكل طائرة أو طائرة هلیكوبتر، یجوز البحث عما یلي:

  دولة تسجیل الطائرة التي یكون الهیكل جزءا منها؛  د)
  أو عالمة الجنسیة أو التسجیل.  )ه

ث على سبیل األولویة أو بحث ویجوز البحث عن هذه المعلومات عن طریق بح
، بهذا الترتیب. ٣-٧و ٢-٧المادتین  معلومات، على النحو المنصوص علیه في

 ویجوز أیضا إجراء بحث الدولة المتعاقدة، على النحو المنصوص علیه في
. كما یجوز أن یجري البحث أي شخص یمتثل إلجراءات السجل الدولي، ٥-٧ المادة
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لشخص الباحث ضمانة محددة. ویجب إجراء جمیع سواء كان أو لم یكن لذلك ا
  عملیات البحث بوسائل الكترونیة.

"البحث على سبیل األولویة" هو بحث عن معلومات التسجیل باستخدام   ٢-٧
) من البروتوكول، على النحو ١المعاییر الثالثة المنصوص علیها في المادة العشرین (

لبحث عن هذه المعلومات ألغراض المادتین (أ) إلى (ج). ویمكن ا ١- ٧المبین في المادة 
  ) من البروتوكول.١) من االتفاقیة والمادة العشرین (٦) و(٢( ١٩
"بحث المعلومات" هو بحث غیر البحث على سبیل األولویة، باستخدام   ٣-٧

) عند توافرها في ه( ١- ٧(ج) أو المادة  ١-٧المعیار المنصوص علیه في المادة 
ي أي من الحالتین وحده أو مع معیار آخر منصوص علیه السجل الدولي، ُیجرى ف

في تلك المادة. وقد تشمل عملیات بحث المعلومات هذه استخدام رموز محددة في 
السجل الدولي ترمي إلى إخراج نتائج بحث شاملة. وتكون نتائج بحث المعلومات، أي 

البنود  وفة حسبرات المطابقة موص"قائمة بحث المعلومات"، قائمًة بكل معدات الطائ
(د) إلى  ١-٧(أ) إلى (ج) وكذلك البنود الواردة في المادة  ١- ٧الواردة في المادة 

توفر ألداء بحث المعلومات هذا ) إذا توافرت في السجل الدولي. والتسهیل المه(
) من ٦) و(٢( ١٩یجعل تلك المعلومات "قابلة للبحث عنها" ألغراض المادتین  ال

  ) من البروتوكول.١( لعشریناالتفاقیة والمادة ا
"شهادة البحث على سبیل األولویة" هي شهادة صادرة استجابة لبحث   ٤-٧

  على سبیل األولیة وهي:
(ب) من   (أ) أو  )٢(  ٢٢تبین المعلومات المطلوبة في المادة   أ)

) من ٣(  ٢٢  االتفاقیة، حسب القابلیة للتطبیق، وتمتثل للمادة
  االتفاقیة؛

(أ) من االتفاقیة، تورد قائمة  )٢( ٢٢المادة  وفي حالة انطباق  ب)
  بالمعلومات المسجلة حسب كل من:

  الترتیب الزمني؛  )١
  وطریقة تبین تاریخ معاملة كل ضمانة مسجلة؛  )٢
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وتبین الحائز الحالي للحق في شطب التسجیل وتحدد، من حیث   ج)
الترتیب الزمني، وقت نقل ذلك الحق في الشطب واألطراف التي 

  عملیة النقل تلك.قامت ب

"بحث الدولة المتعاقدة" هو بحث عن كل اإلعالنات والتعیینات   ٥-٧
وسحبها، الصادرة بمقتضى االتفاقیة والبروتوكول عن الدولة المتعاقدة المحددة في 
البحث. و"شهادة بحث الدولة المتعاقدة" هي شهادة صادرة استجابة لبحث دولة 

 :متعاقدة. وشهادة الدولة المتعاقدة

تبین، بالترتیب الزمني، كل اإلعالنات والتعیینات وسحبها، من   أ)
 جانب الدولة المتعاقدة المحددة؛

وتورد قائمة بتواریخ بدء نفاذ التصدیق أو الموافقة على االتفاقیة   ب)
والبروتوكول أو القبول بهما أو االنضمام إلیهما، وكل إعالن أو 

  دة المحددة؛تعیین، أو سحب من جانب الدولة المتعاق

وترفق، في الشكل االلكتروني المنصوص علیه في إجراءات السجل   ج)
الدولي، نسخة من جمیع الوثائق التي أودعتها الدولة المتعاقدة 

 (ب).  ٥- ٧المحددة فیما یتعلق بالبنود ضمن نطاق المادة 

قلم تصدر كل شهادة وقائمة بحث وتتاح في شكل الكتروني. ویوفر   ٦-٧
على الطلب، نسخة مطبوعة من شهادة البحث على سبیل األولویة أو  ، بناءالسجل

 شهادة بحث الدولة المتعاقدة.

 ٨المادة 

  الشكاوى التشغیلیة
بخصوص تشغیل  قلم السجلیجوز ألي شخص أن یقدم شكوى إلى   ١-٨

بصورة مرضیة، جاز لذلك الشخص أن  قلم السجلالسجل الدولي.  وٕاذا لم یعالجها 
 وى من جدید إلى السلطة اإلشرافیة.یقدم تلك الشك
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 ، تكون أي مسألة "متعلقًة بتشغیل السجل الدولي"،١- ٨ألغراض المادة   ٢-٨
عندما تتصل باإلجراءات والسیاسات العامة للسجل الدولي وال تنطوي على حكم محدد 

 أو السلطة اإلشرافیة. قلم السجلأصدره 

 ها كتابیًا.ُیثبت أي شخص یقدم شكوى ادعاءاته/ادعاءات  ٣-٨

تنظر السلطة اإلشرافیة في الشكاوى، وحیث تقرر، على أساس ذلك   ٤-٨
قلم النظر، أن من المالئم إجراء تغییرات في اإلجراءات أو السیاسات، توعز إلى 

 بأداء ذلك. السجل

تضع إجراءات السجل الدولي التفاصیل المتعلقة باإلجراء الذي تتوخاه   ٥-٨
 .٤- ٨ إلى ١- ٨المواد 

 ٩ادة الم

 السریة

 تكون كل المعلومات في السجل الدولي سریة إال عندما:

 ؛٧  استجابة لبحث بموجب المادة قلم السجلیقدمها   أ)

أو تتاح الكترونیا لتمكین المنتفعین بالسجل من إجراء عملیات   ب)
 تسجیل أو تعدیلها أو شطبها؛

 أو تقدم إلى السلطة اإلشرافیة بناء على طلبها؛  ج)

 .١٠ ستخدم ألغراض اإلحصاءات التي تتطلبها المادةأو تُ   د)
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 ١٠المادة 

 اإلحصاءات

بإحصاءات محدَّثة للتسجیل وینشرها في تقریر  قلم السجلیحتفظ   ١- ١٠
 سنوي. وُیتاح هذا التقریر الكترونیا ألي شخص.

 على ما یلي: ١- ١٠تشتمل إحصاءات التسجیل بموجب المادة   ٢- ١٠

ت مقسمة، في كل حالة، بحسب نوع أحجام وٕایرادات المعامال  أ)
 التسجیل والتوزیع الجغرافي؛

ومجموعات المعلومات غیر السریة األخرى التي تطلبها السلطة   ب)
 اإلشرافیة.

 ١١المادة 

  التقریر السنوي المقدم
 إلى السلطة اإلشرافیة

، ١٠ تقریرا سنویا، یتضمن البیانات اإلحصائیة المشار إلیها في المادة قلم السجلیعد 
  ویقدمه إلى السلطة اإلشرافیة.

  ١٢المادة 

 العالقات مع نقاط الدخول

یجوز ألي دولة متعاقدة أن تعیَّن نقطة دخول أو نقاط دخول ("نقطة   ١- ١٢
 ) من البروتوكول:١( الدخول") بمقتضى المادة التاسعة عشرة

التي تأذن أو یجوز أن تأذن بإرسال المعلومات المطلوبة للتسجیل   أ)
تضى االتفاقیة والبروتوكول إلى السجل الدولي ("نقطة الدخول بمق

 مصدرة األذونات")؛
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أو التي یتم أو یجوز أن یتم من خاللها إرسال المعلومات   ب)
المطلوبة للتسجیل بمقتضى االتفاقیة والبروتوكول مباشرة إلى 

 السجل الدولي ("نقطة الدخول المباشر").

أن تعیَّن نقطة دخول إلزامیة إال بخصوص ال یجوز ألي دولة متعاقدة   ٢- ١٢
 یلي: ما

عملیات التسجیل المتعلقة بهیاكل الطائرات وطائرات الهلیكوبتر   أ)
 التي تكون هي دولة تسجیلها؛

و/أو عملیات تسجیل الضمانات الدولیة المرتقبة أو عملیات البیع   ب)
المرتقب أو اإلحاالت المرتقبة للضمانات الدولیة على أي هیكل 
طائرة أو طائرة هلیكوبتر اتخذت بالنسبة إلیه أو إلیها تدابیر 

 تنظیمیة لتصبح دولة تسجیله أو تسجیلها.

تتولى الدولة المتعاقدة التي تعین نقطة دخول إخطار الودیع والسلطة   ٣- ١٢
اإلشرافیة بها، مع بیان ما إذا كانت نقطة الدخول هي نقطة دخول مصدرة لألذونات 

على علم بانتظام بعملیات  قلم السجلاشر. وتبقي السلطة اإلشرافیة أو نقطة دخول مب
بقائمة محدَّثة بها یتاح للمنتفعین استخدامها  قلم السجلالتعیین هذه. ویحتفظ 

  الكترونیا.
ترسل نقطة الدخول المباشر التسجیل عند استیفائه الشروط التي   ٤- ١٢

االتفاقیة والبروتوكول وهذه  وضعتها، على أن تكون هذه الشروط متمشیة مع أحكام
الالئحة، وتكون األطراف المسماة في ذلك التسجیل هیئات منتفعین بالسجل موافقا 
علیها. ویصبح التسجیل الموجه من نقطة دخول مباشر نافذا عندما یتلقى السجل 
الدولي موافقة من األطراف التي تقتضي االتفاقیة والبروتوكول وهذه الالئحة الحصول 

 وافقتها، بما فیها األطراف المسماة في ذلك التسجیل، إذا تطلب األمر ذلك.على م

ترتیبات تنطبق على  قلم السجل، یضع ٤-١٢دون مساس بالمادة   ٥- ١٢
اإلرسال االلكتروني لمعلومات التسجیل الواردة من نقاط الدخول أو بإذن منها، إلى 

قطة دخول معینة، اإلجراءات السجل الدولّي وُیحدِّد، بعد إجراء مشاورات مع كل ن
المطبقة على نقطة الدخول تلك. وال یقتضي ما تقدم إنشاء نظم منسقة الكترونیا، 
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باألحرى یتطلب وضع ترتیبات تهدف إلى تعزیز كفاءة استخدام نقاط الدخول إلى  بل
 السجل الدولي.

 یوفر السجل الدولي إنذارا الكترونیا بأي عملیة تسجیل ال تجرى:  ٦- ١٢

 من خالل نقطة دخول مباشر حیث یكون استخدامها إلزامیا؛   أ)

 أو وفقا لإلجراءات التي تتطلبها نقطة دخول مصدرة ألذونات؛  ب)

وذلك إلى المدى المتفق علیه بین السجل الدولي والدولة المتعاقدة المعلنة لنقطة 
 الدخول تلك.

 لمادةیكون باطال أي تسجیل یتم بمخالفة شروط تعیین بمقتضى ا  ٧- ١٢
(أ)، بدون رمز إذن من نقطة الدخول مصدرة  ١-١٢أو في حالة المادة  ١- ١٢

  األذونات.

  ال یكون أي تسجیل باطال إذا:  ٨- ١٢

لم یكن ممكنا الحصول على رمز تسجیل، في حالة نقطة دخول   أ)
  مصدرة لألذونات بموجب إجراءات تلك النقطة؛

استخدام نقطة  ولم یكن مسموحا، في حالة نقطة دخول مباشر،  ب)
  الدخول تلك، بموجب إجراءاتها؛

  استنادا إلى وقائع المعاملة المتصلة بالحالة المعنیة.

  ١٣المادة 

 الرسوم

رسما قبل االضطالع بالخدمات المتعلقة بالسجل  قلم السجلیجبي   ١- ١٣
 الدولي.
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یجب دفع الرسوم، بما في ذلك الرسوم الناجمة عن عملیات من خالل   ٢- ١٣
ل، للمسجل قبل العملیة المطلوبة، ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك بین نقطة دخو 
 ونقطة الدخول تلك. قلم السجل

ُتجبى الرسوم وفقا لجدول تصدره السلطة اإلشرافیة التي تبّین مبلغ   ٣- ١٣
 الرسوم الواجبة الدفع عن كل خدمة.

االتفاقیة تحدد السلطة اإلشرافیة الرسوم وتعّدلها، وفقا لما تقتضیه   ٤- ١٣
 والبروتوكول.

  ١٤المادة 

 المسؤولیة والتأمین

) من االتفاقیة، تعني "الخسارة المتكبدة" ما ینتج ١( ٢٨ألغراض المادة   ١- ١٤
والمسؤولین والعاملین لدیه أو  قلم السجلمن خسارة أو ضرر عن خطأ أو تقصیر 

من  ٢٨ ادةعن عطل في تشغیل نظام التسجیل الدولي، باستثناء ما تنص علیه الم
االتفاقیة، ولكنها ال تشمل ما ینتج من خسارة أو ضرر عن عدم التمكن من استخدام 

 من هذه الالئحة. ٤- ٣ السجل الدولي نتیجة للتدابیر المشار إلیها في المادة

 ) من االتفاقیة:١( ٢٨بمقتضى المادة  قلم السجلأي مطالبة ضد   ٢- ١٤

یة المطبقة بموجب قوانین الدولة تُقّدم كتابیا في غضون الفترة الزمن  أ)
 التي یقع فیها السجل الدولي؛

  ؛قلم السجلوتخضع لمشاورات بین المطالب و   ب)
ویجوز، إذا لم تحل عن طریق مثل هذه المشاورات، أن یتابعها   ج)

  من االتفاقیة. ٤٤المطالب وفقا للمادة 
ه المادة تنص إجراءات السجل الدولي على تفاصیل اإلجراء الذي تتوخا  ٣- ١٤
٢- ١٤. 
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تحدد السلطة اإلشرافیة مبلغ التأمین أو الضمان المالي المطلوب   ٤- ١٤
البروتوكول، ویجوز  ) من٥(  ) من االتفاقیة والمادة العشرین٤( ٢٨بمقتضى المادة 
 لها أن تراجعه.

  ١٥المادة 

 إجراءات السجل الدولي

اول البنود التي تضع السلطة اإلشرافیة إجراءات السجل الدولي التي تتن  ١- ١٥
تتطلبها هذه الالئحة أو تتعلق على نحو آخر بالتشغیل الفني والعملیات اإلداریة 

 للسجل الدولي.

تبین إجراءات السجل الدولي، دون تقیید مضمونها، العملیات الفنیة   ٢- ١٥
 واإلداریة لما یلي:

القیام بعملیات التسجیل وتعدیلها وشطبها وبعملیات البحث،   )أ
 على نسخ منها؛ والحصول

الحصول على الموافقات واألذونات المطلوبة للدخول إلى السجل   ب)
 الدولي.

  ١٦المادة 

 النشر

تُنشر النسخة األصلیة من هذه الالئحة وٕاجراءات السجل الدولي في   ١- ١٦
 مطبوع رسمي للسلطة اإلشرافیة.

صوص لعامة الجمهور مّجانا نسخة الكترونیة من الن قلم السجلیتیح   ٢- ١٦
، وفق ما قد یجري لها من تعدیالت، على ١-١٦ األصلیة المشار إلیها في المادة

 .١٧ نحو ما تتوخاه المادة
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  ١٧المادة 

 التعدیالت

یجوز للمسجل تقدیم طلبات تعدیل لهذه الالئحة أو إلجراءات السجل   ١- ١٧
  الدولي إلى السلطة اإلشرافیة التي تقوم بالنظر في هذه التعدیالت.

نشر في مطبوع رسمي للسلطة اإلشرافیة النسخة األصلیة من أي ت  ٢- ١٧
 تعدیالت لهذه الالئحة أو إجراءات السجل الدولي التي وافقت علیها السلطة اإلشرافیة.

  ١٨المادة 

 تواریخ النفاذ

تسري هذه الالئحة وٕاجراءات السجل الدولي المبدئیة في تاریخ بدء نفاذ البروتوكول. 
هذه الالئحة أو إلجراءات السجل الدولي بعد شهر تقویمي واحد وتسري أي تعدیالت ل

  من تاریخ نشرها ما لم تقرر السلطة اإلشرافیة خالف ذلك.

____________  



  

P-1 

  اإلجراءات

  ١المادة 

  السند التشریعي
 )ةئحمن الال ١٥(المادة 

فاقیة الضمانات اتبموجب "اإلجراءات" هذه للسجل الدولي تصدر السلطة االشرافیة 
تشرین الثاني/نوفمبر  ١٦عة في كیب تاون في ، الموقّ لدولیة على المعدات المنقولةا

والبروتوكول بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق ("االتفاقیة")،  ٢٠٠١
في ع في كیب تاون الموقّ و ، باتفاقیة الضمانات الدولیة على المعدات المنقولة

  ").ةئح("الال السجل الدولي ةالئحبروتوكول")، و("ال ٢٠٠١تشرین الثاني/نوفمبر   ١٦
كشروط الستخدام السجل الدولي  ةها الالئحضیتقاإلداریة التي تبنود وهي تتناول ال

  العملیات اإلداریة للسجل الدولي.تقني و التشغیل الب ،بطریقة أخرى، المتعلقة أو

  ٢المادة 

 التعاریف
نفس المعنى في هذه  ةفة في االتفاقیة والبروتوكول والالئحالمعرَّ  للمصطلحاتیكون 

  اإلجراءات. وباإلضافة إلى ذلك، تكون للمصطلحات التالیة المعاني المبینة أدناه:
 "موافقة" تعني:  (أ)

، على إحدى الهیئات قلم السجلإما موافقة الكترونیة، من   )١(
بوصفها هیئة منتفعین بالسجل و/أو على فرد بوصفه 

 ؛أدناه ١٠ لمنتفعین بالسجل، وفقا للمادةلري هیئة إدا

موافقة الكترونیة، من اإلداري، على فرد بوصفه منتفعا  أو  )٢(
 ١١  ، وفقا للمادةهذه منتفعین بالسجلالبالسجل من هیئة 

 "یوافق" و"موافق علیه" طبقا لهذا.تعبیر ر یفسأدناه، و 
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، ئحةمن الال ٦لمادة "تأكید" یعني تأكیدا الكترونیا مقدما وفقا ل  (ب)
تلقائیا عندما یكون تسجیل أو تعدیل أو شطب  قلم السجل یصدره

  قابال للبحث عنه.
بشأن  قلم السجلیعني بیانا من  (CPS)"بیان إصدار الشهادات"   (ج)

 .في الموقع الشبكيالشهادات، حسبما یعرض  إصدارممارسة 

االتصاالت مع "شهادة رقمیة" تعني شهادة رقمیة الستخدامها في   (د)
إلداري أو منتفع آخر بالسجل  قلم السجلیصدرها السجل الدولي، 

 الشهادات. إصداروفقا لهذه اإلجراءات والبیان بشأن ممارسة 

"موافقة نهائیة" تعني الموافقة االلكترونیة من آخر األطراف   )ه(
من  ٢٠المسماة الذي تكون موافقته مطلوبة بموجب المادة 

 شطب. ویتعلق بتسجیل أو تعدیل أ فیما ،االتفاقیة

 "مفتاح خاص" یعني المفتاح الخاص المرتبط بشهادة رقمیة.  (و)

االنترنت الذي یوفر شبكة " یعني الموقع على الشبكي"الموقع   (ز)
توصیل الجمهور بالسجل الدولي والمحتوى المرتبط به المقدم من 

 (URL)المحدد الموحد لمواقع الموارد  إطارفي  قلم السجل
 العنوان الشبكي): (أي

http://www.internationalregistry.aero.  

  ٣المادة 

  قلم السجلمهام 
  )ةمن الالئح ٣(المادة 

ما توكله إلیه االتفاقیة والبروتوكول تشغیل السجل الدولي ویؤدي  قلم السجلتولى ی
  .ة من مهامئحوالال
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  ٤المادة 

  مهام هیئة المنتفعین بالسجل
  )ةئحمن الال ٤(المادة 

ألغراض استخدام السجل الدولي، تندرج المهام التالیة ضمن نطاق مسؤولیة كل هیئة 
  منتفعین بالسجل:
 ؛إلداریهان ااالختیار والتعیین السلیم  (أ)

عن ، بمن في ذلك أي إداري بالنیابة، و إداریهادر عن تصأفعال أي   (ب)
ر التي تعتببالسجل، و ، فیما یتعلق بالسجلأعضائها المنتفعین 

 ؛تلك منتفعین بالسجلالالنحو الواجب من هیئة مأذونا بها على 

 ؛سمهادقة البیانات المرسلة إلى السجل الدولي با  (ج)

" المشار إلیه في االحتیاطي تصالاال"مسؤول طریق ن علب، طال  (د)
بأن یلغي موافقة اإلداري  قلم السجلإلى أدناه،  ١٢-٥ المادة

اإلداري موظفا ذلك إذا لم یعد  ،جلبالنیابة عن هیئة منتفعین بالس
، ألي سبب آخر، لم یعدأنه أو  ،تلكلمنتفعین بالسجل الدى هیئة 
 .سمها؛بالتصرف بامأذونا له 

قائمة من وقت التي تكون ألحكام والشروط القابلة للتطبیق التقید با  )ه(
. واالنتفاع به السجل الدوليالوصول إلى م حكالتي تو آخر إلى 

الموقع في على األحكام والشروط القابلة للتطبیق  ویمكن االطالع
  .الشبكي

  ٥المادة 

  مهام إداري هیئة المنتفعین بالسجل
  )الئحةمن ال ٤(المادة 

 ،یجوزعلى النحو الواجب  تقوم كل هیئة منتفعین بالسجل بتعیین إداري  ١-٥
التصرف  ویمنح صالحیةأن یكون موظفا لدى هیئة المنتفعین بالسجل،  ،ال یتعین ولكن
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عملیة صالحیة ممثلة أثناء مثل هذه العلى أن تكون ألغراض السجل الدولي، سمها با
 .الموافقة

الرسمیة والمالئمة مهنیة داري حائزا على المؤهالت الاإلینبغي أن یكون   ٢-٥
 المعادلة لمتطلبات مهام اإلداري.

ط في إداري واحد فق سوىلكل هیئة منتفعین بالسجل أن یكون یجوز ال   ٣-٥
 .هعینبأي وقت 

، قلم السجلوافق علیه یإداري هیئة المنتفعین المتعاملین، الذي یكون   ٤-٥
أو تعدیلها أو شطبها أو الموافقة علیها حین تلقائیا بإجراء عملیات التسجیل مفوضا 

 تكون تلك الهیئة طرفا مسمى فیها.

 :بما یلي اإلداريیقوم   ٥-٥

الرقمیة الخاصتین به/بها بصورة  یحافظ على كلمة السر والشهادة  (أ)
 ؛مأمونة

الذي نّزلت حاسوب ینقل الشهادة الرقمیة الخاصة به/بها من الوال   (ب)
بدیل تحت حاسوب فیه للمرة األولى، باستثناء نقلها إلى 

تقدیم طلب  أوالً تها، وفي هذه الحالة علیه/علیها سیطر ته/سیطر 
  ؛لذلك الغرض قلم السجلإلى 

من شهادته/شهادتها أمونة احتیاطیة م ا بعمل نسخةسمح له/لهویُ   (ج)
متطلبات بیان ممارسة إصدار الشهادات مراعاة ، رهنا بالرقمیة
(CPS) آخر.إلى تعدیالت من وقت جرى لها من بما ی  

عندما یفوض اإلداري الكترونیا سلطاته/سلطاتها إلى إداري بالنیابة وفقا   ٦-٥
داري بالنیابة اإلداري ألغراض هذه ، یعتبر ذلك اإلالئحةمن ال ١- ٤للمادة 

 اإلجراءات.

سم هیئة عندما یوافق إداري الكترونیا على أن یتصرف منتفع بالسجل با  ٧-٥
رسالة بالبرید  قلم السجلرسل ، یالئحةمن ال ٢-٤بالسجل وفقا للمادة المنتفعین 

االلكتروني إلى ذلك المنتفع بالسجل تتضمن وصلة بشهادة رقمیة وفقا لهذه 
 إلجراءات.ا
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 ، بما یلي:الشبكيداري، من خالل الموقع اإلیقوم   ٨-٥

ن ویعنافظ به السجل الدولي من تما یحالمداومة على تحدیث   (أ)
كل منتفع بالسجل لالبرید االلكتروني والتفاصیل األخرى لإلداري و 

 ؛یمثل هذه الهیئة للمنتفعین بالسجل

ل یمثقیام منتفع بالسجل بتإلغاء الموافقة على إلى بسرعة بادرة موال  (ب)
في حالة ترك هذا المنتفع بالسجل الخدمة هذه منتفعین بالسجل الهیئة 
 ؛بأي طریقة أخرىبها  الهیئة أو انتهاء ارتباطه تلكلدى 

بالسجل یمثل اإلذن الممنوح ألي منتفع إلغاء إلى بسرعة مبادرة الو   (ج)
مأذونا فیها  التي ال یعودحالة الفي تلك منتفعین بالسجل الهیئة 

تسجیل واحد أو أكثر تكون تلك ذلك المنتفع بالسجل بإجراء ل
أو  هأو شطبالتسجیل لذلك تعدیل الهیئة طرفا مسمى فیه أو 

  یه.الموافقة عل
حیث ُمنح/ُمنحت في حالة ترك أي إداري خدمة هیئة منتفعین بالسجل   ٩-٥

قلم اإلداري  خطریُ ري، غییر اإلداتقرر تأو إذا سم تلك الهیئة، التصرف باصالحیة 
إداري ود تعیین . وٕاذا كانت هیئة المنتفعین بالسجل تفي حینهالكترونیا بذلك  السجل
 إبدالرسم ل، یخضع هذا التعیین لما تبقى من مدة االكتتاب غیر المنتهیة بدیل

 .اإلداري

، من خالل الموقع صالحیةأي هیئة للمنتفعین بالسجل ال إلداريتكون   ١٠-٥
منتفع بالسجل یمثل هیئة المنتفعین أي لتجمید و/أو وقف تشغیل حساب ، الشبكي

بالسجل التي یتبع/تتبع لها. وتقع على عاتق اإلداري مسؤولیة اتخاذ هذا اإلجراء 
، من هیئته/هیئتها منتفع بالسجلأي بحساب صل سریعا في حالة إخالل باألمن یت

اس بالمفتاح الخاص لمثل هذا ویكون لدیه/لدیها معرفة فعلیة به، ویشمل ذلك المس
 .ولكنه ال یقتصر على ذلك الفعلالمنتفع 

بأي إخالل باألمن  قلم السجلإداري هیئة المنتفعین بالسجل  ُیخطر  ١١-٥
توقع أن ی)، یكون لدیه/لدیها معرفة فعلیة به، و اخاص افتاحذي یمس م(مثل اإلخالل ال

إلخالل باألمن یتعلق بحساب ها. وٕاذا كان اأذون بتنتج عنه عملیات تسجیل غیر م
 ز لإلداري تجمید و/أو وقف تشغیل الحساب.المنتفع بالسجل، ج
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أن یتوقع بصورة معقولة رض حساب أي إداري إلخالل باألمن إذا تع  ١٢-٥
قلم بهما، تعاون أذون وانتفاع غیر م دخول إلى السجل الدوليإمكانیة یسفر عن 

باتخاذ إجراء تصحیحي  ةسرععلى وجه ال القیام فيوهیئة المنتفعین بالسجل  السجل
ین "مسؤول اتصال یتعبهیئة المنتفعین بالسجل  تقومو ظل تلك الظروف. مالئم في 
 " لهذه األغراض.احتیاطي

عند اإلبالغ عن إخالل باألمن، یجوز للمسجل تجمید و/أو وقف   ١٣-٥
 منتفع. أي تشغیل حساب 

لهویة أي إداري ق معقول تدقیللمسجل إجراء ما یعتبره ضروریا من   ١٤-٥
أن یضطلع تلك الوظیفة. وللمسجل بذلك الشخص اضطالع مقترح فیما یتعلق ب

 ذلك ضروریا. قلم السجلحین یعتبر أي منتفع بالسجل، بالنسبة إلى مماثل بتدقیق 

لكل إداري أن یوافق الكترونیا على تصرف منتفعین آخرین یجوز   ١٥-٥
فوضا جل التي یمثلها ذلك اإلداري (عندما یكون مالمنتفعین بالسسم هیئة بالسجل با

شهادة رقمیة لكل من أولئك المنتفعین  إصداروافق على أن یذلك) ویجوز له بفعل 
 بالسجل.

یتولى اإلداري وحده المسؤولیة عن اختیار المنتفعین بالسجل التابعین   ١٦-٥
األفراد  سوىن یّ عیُ ال لهیئة المنتفعین بالسجل التي یعمل/تعمل لدیها وعن ضمان أ

هیئة المنتفعین بالسجل التي باسم النحو الواجب بالتصرف أذون لهم على الم
 آخر.إلى كمنتفعین بالسجل من وقت  تبعها/تیتبعها

  ٦المادة 

  مهام المنتفع بالسجل
  )الئحةمن ال ٤(المادة 

أن یجري عملیات تسجیل في السجل ال یجوز ألي فرد غیر اإلداري   ١-٦
 على الموافقة لحصت/یحصلن أإلى علیها  وافقیأو  هاشطبیأو  هاعدلی أنأو الدولي 

 اإلداري بهیئة المنتفعین بالسجل التي یمثلها ذلك الشخص.من كمنتفع بالسجل 
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معلومات إلى السجل الدولي إلجراء أن یرسل ي منتفع بالسجل لیس أل  ٢-٦
لق ذلك المنتفع بالسجل یتة، ما لم فیما یتعلق بمعدات طائر  هأو شطب هأو تعدیلتسجیل 

 :ةالبند من معدات الطائر  اذهبالنسبة إلى بالقیام بذلك  إذناً  أوالً 

، في حالة من اإلداري لهیئة المنتفعین المتعاملین التي تمثله إما  (أ)
 ؛منتفع متعامل

داري لهیئة المنتفعین المتعاملین من اإلفي حالة منتفع مهني، أو   (ب)
 .عمالئهتكون تلك الهیئة من التي 

 على أي منتفع بالسجل:  ٣-٦

أن یحتفظ بكلمة السر والشهادة الرقمیة الخاصتین به/بها في   (أ)
 ؛مأمن

حاسوب ینقل/تنقل الشهادة الرقمیة الخاصة به/بها من وأن ال   (ب)
ها، سیطرت/سیطرتهبدیل تحت  حاسوب، إال إلى ت فیه أوالً كبَّ رُ 

لذلك  قلم السجللب إلى تقدیم ط وفي هذه الحالة علیه/علیها أوالً 
  ؛الغرض

نة من شهادته/شهادتها و مأاحتیاطیة م ویسمح له/لها بعمل نسخة  (ج)
، رهنا بمراعاة متطلبات البیان بشأن ممارسة إصدار الرقمیة

 آخر.حین إلى تعدیالت من جرى لها من بما ی، (CPS) الشهادات

ل إخال كل منتفع بالسجل اإلداري الذي یتبع/تتبع له بأي ُیخطر  ٤-٦
أذون توقع أن تنتج عنه عملیات تسجیل غیر مباألمن، یكون/تكون على علم به وی
أو المساس بكلمة السر أو  اإلفشاءأو  ،أذون بهبها، بما في ذلك االنتفاع غیر الم

 المفاتیح الخاصة به/بها.

إلداري الذي یتبع/تتبع له إجراء ل ه یجوزیقر كل منتفع بالسجل بأن  ٥-٦
المنتفع دخول هذا الهویة فیما یتعلق بتدقیق في ضروریا من  م السجلقلیعتبره  ما

 السجل الدولي.إلى بالسجل 
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  ٧المادة 
  السجل الدوليالدخول إلى 

  )الئحةمن ال ٤(المادة 
على االنترنت العامة  شبكة السجل الدولي عن طریقالدخول إلى یمكن   ١-٧

 العنوان التالي:

http://www.internationalregistry.aero.  
سیكون السجل الدولي متاحا في البدایة باللغة اإلنجلیزیة فقط. ومن   ٢-٧

لغات أخرى عندما تتوافر الموارد المالیة الضروریة، مع مراعاة آثار إضافة  عقو المت
 لمنتفعین.إلى اذلك ومزایاه بالنسبة 

 منتفع بالسجل أوالداري أو اإلالسجل الدولي، یحتاج بغیة الدخول إلى   ٣-٧
االنترنت بواسطة برنامج تصفح موافق، على النحو شبكة دخول إلى باحث الشخص ال

 یلي: ص ترتیباته/ترتیباتها الخاصة لمال شخویضع ك. الشبكيالمحدد في الموقع 

 ؛االنترنت الدخول إلى شبكة  (أ)

 .، ودفع رسوم ذلكلخدمة االنترنتطرف ثالث مقدم التعاقد مع و   (ب)

 قلم السجلموقع في ط إلى نقطة دخول االنترنت الكائنة یمتد السجل الدولي فق
 لالستضافة.

أیام في األسبوع،  ٧ساعة في الیوم و ٢٤یكون السجل الدولي متاحا   ٤-٧
أمنیة.  كل فنیة أواجرى في غیر فترات الذروة، أو مشإال إذا حالت دون ذلك صیانة تُ 

بأي الشبكي موقع أقصى حد ممكن عملیا، إشعار مسبق عن طریق الویقدم إلى 
 انقطاع في الدخول والوقت المتوقع الستئناف الخدمة.

 السجل الدولي للشروط التالیة:الدخول إلى یخضع   ٥-٧

في حالة أي إداري أو منتفع بالسجل، حیازة شهادة رقمیة صحیحة   (أ)
 إصدارق من البیان بشأن ممارسة یطبقابل للتواالمتثال للجزء ال

فاعه/بانتفاعها وٕادخال كلمة السر الصحیحة الشهادات المتعلق بانت
 حیثما یكون ذلك مطلوبا.
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، بما في الشبكيالموقع في ٕاتباع الخطوات واإلجراءات المقدمة و   (ب)
والبیان بشأن ممارسة الشبكي ذلك قبول أحكام وشروط الموقع 

 والتقید بها؛الشهادات  إصدار

في رافیة وتنشر الدفع مقدما للرسوم التي تحددها السلطة اإلشو   (ج)
 الشبكي؛الموقع 

موافقة المنتفع بالسجل في وقت اصدار أو تجدید شهادة رقمیة و   (د)
 .اموأي تعدیالت لهاإلجراءات هذه و  الئحةشروط ال على

ي إداري أو منتفع بالسجل بطریقة غیر ألسر الإذا أدخلت كلمة   ٦-٧
أو إنهاء النشاط. لذلك الشخص الفرصة إلعادة إدخال كلمة السر أتیحت صحیحة، 

جرت ثالث محاوالت فاشلة إلدخال كلمة السر الصحیحة، سیتم تجمید حساب  وٕاذا
المساعدة وتصحیح المسألة التي  وحدةالمناظر إلى حین إجراء اتصال مع  المنتفع

 نتج عنها الفشل.

  ٨المادة 

  نقاط الدخول
  )الئحةمن ال ١٢(المادة 

اإلرسال االلكتروني لمعلومات  ق علىطبّ ترتیبات تُ  قلم السجلیضع   ١-٨
المعینة  وهي النقاط، نقاط الدخول إلى السجل الدولي أو بإذن منها التسجیل من

، دحدّ ویُ  ،الئحةمن ال ١٢ ) من البروتوكول والمادة١( بمقتضى المادة التاسعة عشرة
طبق على نقطة تي تبعد إجراء مشاورات مع كل نقطة دخول معینة، الترتیبات ال

الترتیبات المطبقة، والتي تهدف إلى تعزیز الشبكي الموقع في نشر تلك. وتُ الدخول 
 بالسجل الدولي من نقاط الدخول.كفء االنتفاع ال

ل جمیع المنتفعین بالسجل الذین یجرون عملیات تسجیل من خال یمتثل  ٢-٨
 ،) من البروتوكول١( نقطة دخول أو نقاط دخول معینة بمقتضى المادة التاسعة عشرة

 .١-٨ترتیبات المشار إلیها في المادة السابقة لل
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  ٩المادة 

  المساعدة والدعم الفني وحدة
  )الئحةمن ال ٥- ٣(المادة 

الذي یبتغي الوصول باحث الشخص المنتفع بالسجل أو الداري أو یجوز لإل  ١-٩
تصل أن یرسالة بالبرید االلكتروني أو إلى مهمة الدعم الفني للسجل الدولي أن یبعث ب

. ویوصى باستخدام صفحات الشبكيالموقع في المساعدة على النحو المحدد وحدة یا بهاتف
یرجى من أي والبرید االلكتروني، حیثما أمكن ذلك. و  الشبكي،الموقع في "المساعدة" 

 :أنالمساعدة عن طریق البرید االلكتروني وحدة خص یتصل بش

 ؛حدد طبیعة المشكلة أو المسألةی  (أ)

 ؛سمها الكامل واسم الشركةقدم اسمه/اوی  (ب)

منتفعین هو/هي (مثال، إداري أو منتفع من الحدد أي نوع وی  (ج)
 ؛بالسجل أو شخص باحث)

 قدم رقم هاتف رئیسي لالتصال.وی  (د)

یجوز للمسجل، بقدر ما یتوافق ذلك مع قانون الخصوصیة المطبق، التحقق من هویة و 
 المساعدة.وحدة الت الهاتفیة باالتصاكل جمیع المتصلین هاتفیا وتدوین وتسجیل 

من هذه اإلجراءات  ٤- ٧والمادة  الئحةمن ال ٤- ٣تطبق أحكام المادة   ٢- ٩
 یلي: على ما

 ؛المساعدة، واالستثناءات منها ساعات عمل وحدة  (أ)

المساعدة إلى وحدة اإلشعار بانقطاع واستئناف الوصول و   (ب)
 .اوخدماته

البدایة هي اإلنجلیزیة والفرنسیة المساعدة في  وحدةستكون لغات عمل   ٣- ٩
لغات أخرى عند توافر الموارد المالیة الضروریة، مع توخى إضافة واالسبانیة. ومن الم

 منتفعین.إلى المراعاة آثار ذلك ومزایاه بالنسبة 

ولذلك ال  ،ستتوقف على مدى الطلب علیها المساعدة وحدةأوقات استجابة   ٤- ٩
 یمكن ضمانها.
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تقدیم  االدعم الفني فقط وال یمكنهتوفیر من أجل  أوجدتة المساعد وحدة  ٥- ٩
المساعدة ال تستطیع وحدة الدعم بشأن مسائل أخرى، بما في ذلك المسائل القانونیة. و 

 :سجل أو شخص باحث تخصبالمن شخص إداري أو منتفع أسئلة اإلجابة على 

  ه الشبكي؛أو نظامحاسوبه   (أ)
 ؛منظاأمن الالمتعلقة بسیاسات ال وأ  (ب)

 ؛االنترنت، بما في ذلك توصیلها وأداؤهاإلى شبكة دخول ال وأ  (ج)

  برنامج التصفح. وأ  (د)

  ١٠المادة 

  هیئة المنتفعین بالسجل وٕاداریها —االكتتاب والموافقة 
  )الئحةمن ال ٤(المادة 

مأل ، یالئحةمن ال ١- ٤بمقتضى المادة  ةفیما یتعلق بعملیات الموافق  ١- ١٠
عن ، قلم السجلإلى یقدم الكترونیا مزمعة، و بالسجل نتفعین مألي هیئة  قترحاإلداري الم

 على ما یلي:الخاص بالموافقة ، النموذج الشبكيالموقع  طریق

 ؛هیئة منتفعین بالسجل  (أ)

 ٕاداري لتلك الهیئة.و   (ب)

المعینة في ، أما المعلومات المعلومات المعینة في النموذج بوصفها إلزامیةوجب تقدیم ویت
هي . ویجب أن تكون أسماء الهیئات واألشخاص فیجوز أن تقدم نموذج بوصفها اختیاریةال

القانونیة الصحیحة. وفي حاالت استثنائیة (مثال، حیث تكون الخانة في النموذج  األسماء
حصول على موافقة مسبقة إلى الغیر كافیة)، یجب السعي عن طریق البرید االلكتروني 

هیئة أي أیضا تقدم و اسم غیر االسم القانوني الصحیح. م على استخدا قلم السجلمن 
أن بالتوقیع المالئم، ب مهوراً متأكیدا ، قلم السجلالكترونیا إلى  ،مقترحةمنتفعین بالسجل 

، قلم السجلمحدد من التصرف بتلك الصفة. وبناء على طلب  یحق لهالمقترح  دارياإل
  .مع توقیع مالئم یعتلیه اسمسمي الذي یقدم هذا التأكید في نسخة ورقیة على الورق الر 
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بینة في شروط المالحكام و باألو  ،واإلجراءات الئحةال هذهب طلبات الموافقة قبوال كلتشمل و 
  .واالنتفاع به السجل الدوليالدخول إلى  حكمالتي ت الشبكيقع المو 

طلبات الموافقة مصحوبة بالدفع الكامل (عن طریق  كلیجب أن تكون   ٢- ١٠
، إلى جانب ضریبة القیمة تمانیة أو مصرفیة) للرسم المالئم غیر القابل لالستردادبطاقة ائ
 دوالررح ملخص للمبلغ (بتق، إذا كانت مطلوبة قانونا. وسیقدم إلى اإلداري المالمضافة

أو  االئتمانیة) الذي یتعین دفعه وسیطلب منه إدخال تفاصیل البطاقة الوالیات المتحدة
یم تفاصیل البطاقة والتحقق من صحتها، سیسحب المبلغ من المصرفیة. وبمجرد تقد

بنسخة  االحتفاظالحساب المعني وسیقدم إلى ذلك الشخص تأكید على الشاشة وخیار 
 رقمیة من الفاتورة.

لى عنوان البرید عطلبات الموافقة برسالة  كلسیتم اإلقرار باستالم و   ٣- ١٠
 دیمه.نموذج الطلب الذي تم تقوفر في االلكتروني الم

قلم بسرعة على طلبات المعلومات اإلضافیة من قترح اإلداري الم یردُّ   ٤- ١٠
 قلم السجل، المقدمة بناء على تقدیر تكون هذه الطلباتبصدد عملیة الموافقة. و  السجل

 وحده، متوافقة مع قوانین الخصوصیة المطبقة.

، في قترحمصدر لإلداري الأالمعلومات المقدمة، ب قلم السجل اكتفىإذا   ٥- ١٠
الذي  (URL)وٕاشعارا بالمحدد الموحد لمواقع الموارد  قلم السجلشكل الكتروني، موافقة 

یمكن أن یتوصل اإلداري فیه إلى شهادته/شهادتها الرقمیة، إلى جانب التعلیمات المالئمة 
 بشأن استخدامها.

موافقته (إذا أعطیت) في أقرب وقت ممكن بصورة  قلم السجلیصدر   ٦- ١٠
ساعة من استالم  ٤٨عملیة الموافقة في غضون  إتمامسعى إلى علیه أن یمعقولة و  عملیة

 الطلب.

اإلداري قدرته/قدرتها على یختبر موافقته،  قلم السجلبمجرد أن یصدر   ٧- ١٠
 .الشبكيالموقع إلى دخول ال

عتقد إذا اإداري لها على عین بالسجل أو على هیئة منتف قلم السجلال یوافق   ٨- ١٠
قلم وفي مثل هذه الحالة، على . الئحةمن ال ١- ٤م یتم الوفاء بمتطلبات المادة أنه لب

 :طلب منه ذلك كتابةإذا ، السجل
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عدم الوفاء ، أسباب يااللكترونأن یحدد كتابة، عن طریق البرید   (أ)
 المتطلبات؛ تلكب

 أن یتیح لمقدم الطلب فرصة معقولة التخاذ إجراء تصحیحي.و   (ب)

على أن . ُرفض الطلبوحده،  قلم السجلناء على تقدیر ، بح الطلبتصحی وٕاذا لم یتم
 یمنع مقدم الطلب من تقدیم طلب الحق للموافقة، بشرط االمتثال التام الطلب الرفض 

لمتطلبات هذه اإلجراءات فیما یتعلق به، ودفع الرسم المالئم إلى جانب ضریبة القیمة 
 المضافة (إذا كانت مطبقة).

 یقدمالمنتفعین بالسجل الرسم إلصدار شهادة رقمیة بدیلة. و  تتحمل هیئة  ٩- ١٠
 قلم السجلحصول على شهادة رقمیة بدیلة طلبا إلى إلى الیسعى الذي شخص ال

 .الشبكيالموقع في بع التعلیمات المحددة ویتّ 

للمسجل في أي وقت أن یلغي الموافقة على أي هیئة للمنتفعین بالسجل   ١٠- ١٠
عملیات تسجیل عن طریق بحدوث ى أنه یوجد خطر مادي و/أو أي إداري إذا رأ

قلم . وفي مثل هذه الحالة، یتخذ مستخدااال إساءةغیر ذلك من طرق االحتیال أو 
اتخاذ إجراء في التدابیر المعقولة للتعاون  كلوهیئة المنتفعین بالسجل  السجل

 ،طلوبفي تلك الظروف، ویجوز االستعانة على النحو المبسرعة تصحیحي مالئم 
. ویجوز للمسجل تجمید ١٢-٥ ةالمعین بمقتضى الماداالحتیاطي بمسؤول االتصال 

 و/أو وقف تشغیل أي حساب انتفاع لهیئة المنتفعین بالسجل المعنیة.

 ١١المادة 

  المنتفع بالسجل —االكتتاب والموافقة 
  )الئحةمن ال ٤(المادة 

من  ٢-٤تضى المادة ل بمقجفیما یتصل بالموافقة على المنتفعین بالس  ١- ١١
هیئة منتفعین  سمتصرف باإلى الیسعى مقترح نتفع بالسجل یقدم أي م، الئحةال

موافقة الشبكي للحصول على من خالل الموقع  طلباً ، بالسجل تمت الموافقة علیها
 الكترونیة من إداري تلك الهیئة.
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 داري وحده الحق في الموافقة على واحد أو أكثر من المنتفعینلإل  ٢- ١١
بالسجل الموظفین لدى هیئة المنتفعین بالسجل للتصرف بالنیابة عنه/عنها. وٕاذا 

اإلداري ذلك اإلجراء من اتخذ اختار اإلداري الموافقة على هؤالء المنتفعین بالسجل، 
 محدداً  ،الشبكيلموقع في االموافقة" على ین حاصلخالل صفحة "المنتفعین بالسجل ال

 مرتقب وموعزاً ل الدولي من جانب أي منتفع بالسجل السجالدخول إلى فترة صالحیة 
 بدفع المبلغ المرتبط بذلك.إلیه 

وعقب النجاح ، /إداریهاة إداریهعند حصول المنتفع بالسجل على موافق  ٣- ١١
یصدر اإلداري للمنتفع لدخول إلى الموقع الشبكي، في اختبار قدرته/قدرتها على ا

وصلة بالموقع برید االلكتروني تتضمن بالسجل شهادة رقمیة عن طریق رسالة بال
من الموقع بإنزال الشهادة الرقمیة المنتفع بالسجل قوم أن ی ،وینبغي بعد ذلكالشبكي. 
 یوفر له/لها مفتاحا خاصا. ، مماالشبكي

 ١٢المادة 

  التسجیالت وتعدیلها وشطبها  إجراء
  )الئحةمن ال ٦و ٥(المادتان 

یة إجراء أو تعدیل أو شطب أي بغعلى الشخص القائم بالتسجیل،   ١- ١٢
 :تسجیل

بشأنها المحددة التعلیمات ذات الصلة بالموضوع و العملیة أن یتبع   (أ)
  في الموقع الشبكي؛

، الشبكيلكترونیة التي یحتوي علیها الموقع وأن یمأل االستمارة اال  (ب)
 .الئحةمن ال ٥ بالمعلومات ذات الصلة التي تتطلبها المادة

الشبكي الموقع في معلومات المقدمة الكترونیا القائم بالتسجیل الشخص ویستخدم ال
وفي حالة عدم تقدیم مثل هذه . الئحةمن ال ٥  المادةما تقتضیه نحو على 

 بإتباعخص قائم بالتسجیل إدراج معلومات التسجیل شأي تولى المعلومات، ی
  الشبكي.لموقع في االتعلیمات المحددة 
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 الئحة،من ال ٢-٥تطبیق المادة إلى تفعین لمنانتباه ا قلم السجللفت ی  ٢- ١٢
المسؤولیة في كل مرة یستعمل فیها أي منتفع التنصل من شعار وبیان لى شروط اإلإ و 

  الوصفیة. ةمعلومات عن أجزاء الطائرات والوثیق

لكي یصبح أي تسجیل أو تعدیل أو شطب ساریا، ُیطلب الكترونیا من   ٣- ١٢
الموافقة  هیكون مطلوبا منبالتسجیل،  خالف الطرف القائمكل طرف مسمى، 

(أ) من  )١( ١٨، وفقا للمادة علن تلك الموافقةأن ی، االتفاقیةمن  ٢٠بمقتضى المادة 
االتفاقیة، قبل أن یصبح ذلك التسجیل أو التعدیل أو الشطب قابال للبحث عنه. 

شطب وبمجرد أن یدرج الشخص القائم بالتسجیل معلومات التسجیل أو التعدیل أو ال
 ویوقع علیها رقمیا، فإن كل طرف مسمى محدد في التسجیل: الشبكيالموقع في 

 ؛بذلك عن طریق البرید االلكتروني إبالغهسیتم   (أ)

ستتاح له الفرصة في الموافقة على ذلك، من خالل الموقع و   (ب)
 ساعة. ٣٦، لمدة الشبكي

اعة، سیلغى س  ٣٦اء موافقته في غضون بدفي حالة إخفاق أي طرف مسمى في إو 
 التسجیل أو التعدیل أو الشطب تلقائیا.

تلقائیا  قلم السجلعند الحصول على الموافقة النهائیة، یصدر   ٤- ١٢
حق لها تسلم تأكید بمقتضى إلى جمیع األطراف التي یبالبرید االلكتروني لذلك  تأكیدا
لجمیع  يرونااللكتسبق تقدیم عناوین البرید  ، بشرط أن یكون قدالئحةمن ال ٦ المادة

 هذه األطراف.

لواحد أو أكثر من اإلذن یجوز ألي إداري بناء على تقدیره وحده،   ٥- ١٢
 بإجراءمهنیین المنتفعین بالسجل الحاصلین على موافقة والتابعین له/لها أو لمنتفعین 

واحدا أو أكثر من معدات ذن . ویجوز أن یشمل اإلهأو شطب هتعدیلتسجیل أو  يأ
نفس البند أو البنود من معدات  علىلعدة منتفعین بالعمل ذن اإلالطائرات. ویجوز 

الطائرات، ولكن لیس في نفس الوقت خالل دورة التسجیل نفسها. ویجوز ألي إداري، 
 لمنتفعین بالسجلٕاصدار أذونات أخرى و  ،منحه/منحته إذنفي أي وقت، إلغاء 

 .مؤهلین



 P-16 الئحة السجل الدولي وٕاجراءاته

 

یرغب في التأكد ي طرف مسمى أل یجوزتأكید، العند الحصول على   ٦- ١٢
بصورة صحیحة إجراء بحث على سبیل إدراجها من أن المعلومات المتصلة به قد تم 

 األولویة.

ُشرع یكون قد عملیات التسجیل أو التعدیل أو الشطب التي ال تظهر   ٧- ١٢
 نتائج بحث.في أي مل، تتكولكنها لم  یهاف

 ١٣لمادة ا

  إجراء عملیات البحث والحصول على نتائج البحث
  )الئحةمن ال ٧المادة (

أن یبحث في السجل  ،وز ألي شخص، بعد دفع الرسم المطلوبجی  ١- ١٣
 ذلك الشخص الباحث:على الدولي، و 

المحددة  بشأنهاوالتعلیمات بالموضوع ذات الصلة إتباع العملیة   (أ)
 الشبكي؛الموقع في 

 الشبكيااللكترونیة التي یحتوي علیها الموقع االستمارات  وتعبئة  (ب)
 .الئحةمن ال ٧ المادةالتي تقتضیها بالمعلومات ذات الصلة 

هدف أي بحث عن المعلومات هو تزوید الشخص الباحث بمعلومات   ٢- ١٣
 كافیة إلجراء بحث على سبیل األولویة.

المعلومات. لشخص القائم بالبحث قائمة بحث الكتروني لتتاح في شكل   ٣- ١٣
قلم صدر عنه شهادة بحث. وال یكون وتفادیا للشك، فإن أي بحث معلومات لن ت

 مسؤوال فیما یتعلق بمحتوى أي قائمة بحث معلومات. السجل

ذكر عند إجراء بحث على سبیل األولویة أو بحث دولة متعاقدة، ی  ٤- ١٣
الشخص الباحث اسم الشخص أو األشخاص المستفیدین من البحث. ویظهر اسم 

على سبیل األولویة أو شهادة األشخاص على شهادة البحث أولئك الشخص أو  لكذ
 یجوز أن یشمل المنتفعون:و الحالة. علیه بحث الدولة المتعاقدة، حسبما تكون 
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 داخلة أو التي تزمع الدخول في معامالت تجاریةاألطراف ال  (أ)
ة، أو األطراف معدات الطائر في تسجیل یشترك فیها طرف مسمى 

 الممتنعة عن ذلك؛

األخرى  المهنیةرة القانونیة أو المشو  التي تسدي األطرافو   (ب)
(أ) أو األطراف التي توفر  ٤-١٣المادة في  ةلألطراف المحدد

 التأمین. لها

شهادات البحث على سبیل األولویة وشهادات بحث الدول ستكون   ٥- ١٣
التوقیع علیها بهذه أن تحمل ویجب ممهورة بالتوقیع الرقمي للمسجل، المتعاقدة 

 إصداررى تخزینها الكترونیا. ویج قلم السجلتولى ویالصورة لكي تكون صحیحة. 
نسخة مطبوعة من أي من تتاح للشخص الباحث. و  وٕاتاحتهانسخة الكترونیة منها 

 هاتین الشهادتین عند دفع الرسم المطلوب.

األولویة التي  على سبیلالبحث یجوز التنازل عن الرسوم لعملیات   ٦- ١٣
 .قلم السجلترتیبات توضع مع ب عمالحكومات الدول المتعاقدة تجریها 

 ١٤المادة 

  الشكاوى التشغیلیة
  )الئحةمن ال ٨(المادة 

یجوز ألي شخص أن یقدم شكوى تشغیلیة  ،الئحةمن ال ٨فقا للمادة و   ١- ١٤
أو عن طریق في الموقع الشبكي الشكاوى التشغیلیة"  الل قسم "خمن  قلم السجلإلى 

 اإلفادةب قلم السجلالشبكي. ویبادر الموقع  فيالبرید االلكتروني على النحو المحدد 
 سریعا بتسلم أي شكوى تشغیلیة.

یحتوي على التفاصیل الكاملة ابیا الشكاوى التشغیلیة بیانا كتتشمل   ٢- ١٤
 .إن الشكوى نتجت عنهاللوقائع التي یقال 

شكوى أو یبین سبب عدم قدرته على القیام بذلك، على ال قلم السجل یرد  ٣- ١٤
یوما تقویمیا من استالم الشكوى أو، إذا كان ذلك في وقت الحق،  ١٥في غضون 
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نسخة من رده إلى السلطة  قلم السجلرسل الوقائع الكاملة. ویمن تسلمه بیان 
 اإلشرافیة.

 هیوما تقویمیا من تقدیم ٣٠الشخص، في غضون لم یعتبر إذا   ٤- ١٤
ز لذلك الشخص اج عالج أو یعالج المسألة بصورة مرضیة، قلم السجلالشكوى، أن 

الشكوى إلى السلطة اإلشرافیة (مع نسخة للمسجل) من أجل المزید من النظر  تقدیم
فیها. ویجب تقدیم الشكوى إلى السلطة اإلشرافیة مع بیان الوقائع الكاملة للقضیة إما 

رسالة رسالة كتابیة أو أو عن طریق  LEB@icao.intعن طریق البرید االلكتروني إلى 
 ى:بالفاكس إل

International Civil Aviation Organization 
Supervisory Authority of the International Registry 
c/o Legal Affairs and External Relations Bureau  
999 University Street 
Montréal, Quebec 
Canada H3C 5H7 
Fax: +1 (514) 954-8032 

تغییرات في إجراءات حداث من المالئم إ إذا قررت السلطة اإلشرافیة أن  ٥- ١٤
  التغییرات. تلكبإجراء  قلم السجلأوعزت إلى أو سیاسات السجل الدولي، 

 ١٥المادة 

  قلم السجلضد المطالبات 
  )الئحةمن ال ١٤(المادة 

 االتفاقیةمن  ٢٨ بمقتضى المادة قلم السجلضد یجوز تقدیم مطالبات   ١- ١٥
. ووفقا للمادة الئحةمن ال ١٤ المعرف في المادةخسائر المتكبدة على النحو عن ال

الوقائعیة في معلومات حاالت عدم الدقة مسؤوال عن  قلم السجلیكون  )، ال٢(  ٢٨
لم قأو أرسلها بالشكل الذي تسلمها به، وال یكون  قلم السجلالتسجیل التي تلقاها 

تي تنشأ قبل ه مسؤولین عن األفعال أو الظروف الفیوالمسؤولون والعاملون  السجل
 الدولي. تسلم معلومات التسجیل في السجل

المطالبات عن طریق البرید و/أو كتابیا بكل هذه  قلم السجلیتم إخطار   ٢- ١٥
 على العنوان التالي: يااللكترونالبرید بالفاكس و 
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Aviareto Ltd. 
Suite 3 
Plaza 255 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Blanchardstown 
Dublin 15 
Republic of Ireland 
Fax.: +353 (0)1 829 3508 
Email: registryofficials@aviareto.aero 

 ٢٨لمادة عمال با ،وقائع التي نتجت عنها الشكوىبالویجب أن تتضمن بیانا كامال 
تاریخ علم في غضون ثالثة أشهر من  قلم السجلقدم هذا البیان إلى ویمن االتفاقیة. 

 وجود المطالبة.بالشخص 

قلم ل هذه المطالبات لفترة تشاور یحاول خاللها المطالب و كتخضع   ٣- ١٥
قلم التشاور ثالثة أشهر من تاریخ تسلم تكون فترة حل المطالبة. و  ،بحسن نیة ،السجل
إلشعار بالمطالبة، أو لبیان الوقائع (إذا كان الحقا). ویجوز تمدید فترة ا السجل

 األشهر الثالثة باالتفاق بین الطرفین.

اللجوء طرفان على شجع الیُ قب فترة التشاور، عإذا لم تحل المطالبة،   ٤- ١٥
ولكن یجوز  ،عملیة أخرى لحل النزاعإلى أي إلى الوساطة أو التوفیق أو التحكیم أو 

قلم مراعاة المتطلبات اإلجرائیة للقانون المطبق، البدء في إجراءات ضد  للمطالب، مع
 .االتفاقیةمن  ٤٤و ٢٨للمادتین  وفقا السجل

 هذه اإلجراءات:لیس في   ٥- ١٥

بمقتضى قابلة للتطبیق ومطبقة أي فترة تقادم ما یعمل على تمدید   (أ)
 ؛الساريالقانون 

قضائیة یؤثر على حق أي طرف في البدء في إجراءات أو ما   (ب)
 فترة تقادم.، لوال ذلك، حیث تنقضي
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 ١٦المادة 

  السریة
  )الئحةمن ال ٩(المادة 

 المعلومات في السجل الدولي، إال في الحاالت التالیة: كلعلى سریة  السجلقلم یحافظ 

إذا قدمت استجابة لبحث على سبیل األولویة أو بحث دولة متعاقدة   (أ)
أو بحث معلومات، أو تم توفیرها الكترونیا لتمكین المنتفعین 

 ؛أو تعدیلها أو شطبها ن إجراء عملیات تسجیلمبالسجل 

و قدمت إلى أ االتفاقیةمن ) ٥( ٢٧مادة البمقتضى إذا طلبت أو   (ب)
  ؛السلطة اإلشرافیة بناء على طلبها

إذا استخدمت ألغراض اإلحصاءات المطلوبة بمقتضى أو   (ج)
 السجل الدولي. الئحةمن  ١٠ المادة

 ١٧المادة 

  اإلشعارات
 أي إداري أو هیئة منتفعین بالسجل، عن طریق رسالةإلى  اإشعار  مسجل أن یرسللل

 إلى عنوان البرید االلكتروني الحالي المقدم من ذلك الشخص أو ،بالبرید االلكتروني
ه تم تسلم أي ویفترض أنالدولي. أي مسائل تؤثر على السجل بشأن  بالنیابة عنه

 .من إرساله ساعة ٢٤بعد من هذا القبیل إشعار 

 ١٨المادة 

  الرسوم
  )الئحةمن ال ١٣(المادة 

جدول الرسوم الحالي في تذییل هذه اإلجراءات ة مقدما. ویرد الرسوم المطبقُتدفع كل 
نص علیه ا تنحو مإلى آخر، على یجوز أن تعدله السلطة اإلشرافیة من وقت الذي 

 والبروتوكول. االتفاقیة
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 ١٩المادة 

  النشر
  )الئحةمن ال ١٩(المادة 

النسخة األصلیة من هذه  تنشر في مطبوع رسمي للسلطة اإلشرافیة  ١- ١٩
 .جراءاتاإل

 نسخة الكترونیة من هذه اإلجراءاتلعامة الجمهور  قلم السجلیتیح   ٢- ١٩
 .الشبكيالموقع في نشرها عن طریق  ،بالصیغة التي قد تعدل بها

 ٢٠المادة 

  التعدیالت
  )الئحةمن ال ١٧(المادة 

طة لیجوز للمسجل تقدیم طلبات تعدیالت لهذه اإلجراءات إلى الس  ١- ٢٠
 التعدیالت. تلكنظر في م بالتقو التي  اإلشرافیة

النسخة األصلیة من أي  طة اإلشرافیةلنشر في مطبوع رسمي للست  ٢- ٢٠
 .تعدیالت لهذه اإلجراءات التي توافق علیها السلطة اإلشرافیة

 ٢١المادة 

  تواریخ النفاذ
  )الئحةمن ال ١٨(المادة 

الت لهذه سري أي تعدیتو . البروتوكولبدء نفاذ سري هذه اإلجراءات في تاریخ ت
ما لم تقرر السلطة اإلشرافیة من تاریخ نشرها، اإلجراءات بعد شهر تقویمي واحد 

  خالف ذلك.

— — — — — — — — 
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  تذییل
  جدول الرسوم

  رسوم استخدام السجل الدولي  - ١

 نتفاع المقرررسم اال 

التسجیل لدى السجل الدولي بدون أن أن یقوم بیجوز ألي شخص  ال ١-١
  مقرر".النتفاع االیكون قد دفع "رسم 

ابة على النحو یتم تحصیل رسم االنتفاع المقرر على هیئة خاضعة لرق  ٢-١
  التالي:

بة من جانب إداري هیئة ارقخاضعة للهیئة الالموافقة على الدى   أ)(
من الئحة الطبعة الثالثة معتمدة، بعد بدء نفاذ منتفعین متعاملین 

  ؛هوٕاجراءات السجل الدولي

، شتراكهاالي لتجدید هیئة منتفعین متعاملین معتمدة تاریخ التالوبال  ب)(
الهیئة معتمدة تلك قد وافق على إداري الهیئة الحین یكون و 
ء نفاذ دبمخصصة الغرض قبل خاضعة لرقابة أو الهیئة الال

  ه.ٕاجراءاتمن الئحة السجل الدولي و الطبعة الثالثة 

الرسوم توفیر . وتشمل هذه ١- االنتفاع محددة في الجدولبدء رسوم   ٣-١
تفع.  تراسل (حاسوب) المنوحدة الإدخالها في شهادة تحدید هویة مفتاح خاص یتم 

وفي حالة فقدان هذه الشهادة أو إتالفها، ستوفر شهادة جدیدة بعد دفع "رسم شهادة 
 .١-  مفقودة" على النحو المبین في الجدول
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 رسم التسجیل

 إلىالتي بادر لتسجیل عملیات ا كلحصیل رسم تسجیل وحید عن یتم ت  ٤-١
ف بأنها دورة واحدة "دورة تسجیل"، تعرّ خالل أي نفس الطرف القائم بالتسجیل  إجرائها

 عملیات التسجیل" المتعلقة بما یلي: كل"خاللها السجل الدولي  یتیح

المحركــات المســتعملة علیــه عــادة (أو أي  كــلهیكــل طــائرة واحــد و   (أ)
 ؛د)مجموعة فرعیة منها أو أي محرك منفر 

 طائرة هلیكوبتر واحدة.أو   (ب)

عملیات التسجیل المعبرة عن  كلعملیات التسجیل" تعني  كللهذا الغرض، فإن "و 
واحد أو أكثر تتعلق ب ، بما فیها نقل حق في الشطب، أو تعدیل، أو شطبمعامالت

غضون فترة أبرمت في من هذه الفقرة لمبینة في البندین (أ) أو (ب) االمعدات من 
، حسبما تؤكده الكترونیا األطراف القائمة ة من وقت مباشرة التسجیل األولساع ٢٤

بالتسجیل والموافقة، بما في ذلك تلك المعبرة عن أنواع مختلفة أو متعددة من عملیات 
والبروتوكول بدون تحدید عددها (مثل ضمانة  االتفاقیةالتسجیل المسموح بها بمقتضى 

ثانیة (عقد ضمان) وضمانة دولیة ثالثة (عقد دولیة (عقد تأجیر) وضمانة دولیة 
وضع في مرتبة أدنى (وضع الضمانة الدولیة الثانیة في وضع أدنى الضمان ثان) و 

تستمر أي "دورة وف من األولى) وٕاحالة واحدة أو أكثر من الضمانات الدولیة). وس
  ساعة لغرض "رسم التسجیل". ٢٤ لمدةتسجیل" 

بأنه "رسم التسجیل"، ویرد مبلغه في  ُیعّرف رسم التسجیل الوحید  ٥-١
 .١- الجدول

المحركات االحتیاطیة (أي المحركات األخرى الزائدة عن عدد   ٦-١
المحركات التي تركب عادة على هیكل الطائرة) التي تسجل مع هیكل الطائرة خالل 

حدد "رسم محرك احتیاطي" یُ  وه لرسم إضافي ةضعاخكون دورة تسجیل واحدة ست
 .١- لجدولمبلغه في ا

 األولویة على سبیل رسم البحث

 ،ولویةاأل على سبیلعن كل دورة بحث تحصیل رسم بحث وحید  تمی  ٧-١
بأنها تعني "كل عملیات البحث على سبیل " األولویةدورة البحث على سبیل ف "عرّ تُ و 

 المتعلقة بما یلي:األولویة" 



 P-24 الئحة السجل الدولي وٕاجراءاته

 

(أو أي المحركات المستعملة علیه عادة  كلهیكل طائرة واحد و   (أ)
 ؛مجموعة فرعیة منها أو أي محرك منفرد)

  ؛طائرة هلیكوبتر واحدة  (ب)
 .والتي تتم في خالل مدة ستین دقیقة

األولویة التي تجرى في خالل فترة  على سبیل البحثعملیات  كل"فإن لهذا الغرض، و 
معدات واحد أو أكثر من عملیات البحث المتعلقة ب كلتعني واحدة لمدة ستین دقیقة 

، حسبما یؤكده الكترونیا الطرف أعاله في البندین (أ) أو (ب)المبینة طائرات ال
ویرد  "على سبیل األولویة "رسم البحث رسم البحث الوحید ذلك بأنهُیعّرف الباحث. و 

  .١- مبلغه في الجدول
  تدفع كل هیئة تغیر أسمها رسما لدى تقدیم طلب باإلخطار بتغییر االسم.  ٨-١

  مالرسو :  ١- الجدول 
   الرسم  الوصف

  )المتحدةت الوالیا دوالر(ب
  ١٨٠  )(سنة واحدة بةاقخاضعة لر الهیئة ال اكتتاب
  ٢٠٠  )(سنة واحدة مقررالنتفاع الرسم ا

  ١٠٠  رسم التسجیل
  ١٠٠  اإلداري رسم استبدال 

  ٣٠٠  رسم تغییر اسم الهیئة
  ٥٠  رسم المحرك االحتیاطي

  ٣٥  األولویةبیل رسم البحث على س
  ١٠٠  لشهادة المفقودةرسم ا

 إجراءات تعدیل الرسوم  - ٢

في نهایة الفترة األولیة (السنة األولى من المرحلة التشغیلیة)، تستعرض   ١-٢
.  ویجوز حینئذ للسلطة قلم السجلالرسوم بالتشاور مع هذه السلطة اإلشرافیة 



P-25 اإلجراءات 

 

وقت، مع في ذلك ال عقو جدیدة باالستناد إلى الحجم المت احدد رسومأن تاإلشرافیة 
 مراعاة ما یلي:

 ؛متداولمن أجل رأس المال ال قلم السجلدى لالنقدي  االحتیاطي  (أ)

 ؛مستوى التأمین الذي تتطلبه السلطة اإلشرافیة  (ب)

بما  قلم السجلأي میزانیة تقاضي تتطلبها السلطة اإلشرافیة أو   (ج)
 ؛یتجاوز تلك الواردة في جدول التكالیف

 ؛افیةتكالیف السلطة اإلشر   (د)

قلم طلبه السلطة اإلشرافیة أو یقترحه ات تللخدمتوسیع أي   )ه(
 ؛السجل

 عن حجم المعامالت واالختالفحجم المعامالت الذي حققه السجل   (و)
 ؛قلم السجلالذي توقعه 

 .أي عوامل أخرى ذات صلة بالموضوع  (ز)

في نهایة  ١-٢ الفقرةاالستعراض المبینة في  ةیجوز تنفیذ نفس آلی  ٢-٢
 لسنوات الثانیة والثالثة والرابعة للتشغیل.ا

 ضریبة القیمة المضافة االیرلندیة  - ٣
ٕاذا كان مقرهم و ، إقامتهم كجزء من مالمح انتفاعهم سیدعى المنتفعون إلى بیان دولة

في اإلتحاد األوروبي، سیطلب منهم رقم ضریبة القیمة المضافة للشركة الذي سیحدد 
االیرلندیة (تنطبق على االیرلندیین والمنتفعین في  تطبیق ضریبة القیمة المضافة

ضریبة القیمة المضافة ال تطبق االتحاد األوروبي).  وفي ظل التشریع الحالي، 
یخضع المنتفعون  إلى أطراف خارج أوروبا (لذلك ال األوروبیة على الخدمات المقدمة

  خارج االتحاد األوروبي لضریبة القیمة المضافة).

  — انتهى —






