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R-1 

 اللوائح

 1المادة 

 السلطة
َالمادة َبمقتضى َ"اللوائح" َهذه َاإلشرافية َالسلطة َبشأنََ(2)17ََتصدر َاالتفاقية َمن )د(

َ َفي َتاون َكيب َفي َالموقعة َالمنقولة، َالمعدات َعلى َالدولية 16/11/2001َالضمانات
َمعداتَ َتخص َالتي َالمسائل َبشأن َالبروتوكول َمن َعشرة َالثامنة َوالمادة )"االتفاقية"(
الطائراتَالملحقَباتفاقيةَالضماناتَالدوليةَعلىَالمعداتَالمنقولة،َالموقعَفيَكيبَتاونَ

َ)"البروتوكول"(.16/11/2001َفيَ

 2المادة 

 التعاريف
فيَاالتفا2-1َ قيةَوالبروتوكولَنفسَالمعانيَفيَهذهَتكونَلالصطالحاتَالمعرفَة

َاللوائح.َوباإلضافةَإلىَذلك،َتكونَلالصطالحاتَالتاليةَالمعانيَالمبينةَأدناه:
يعنيَالشخصَالذيَلديهَالسلطةَللتصرفَبالنيابةَعنَهيئةَمنتفعين2-1-1ََ "إداريَ"

تلكَهوَالموظفَأوَالعضوَأوَالمسؤولَالذيَيمفوبالنسبةَأليَهيئةَحكومية،ََ،بالسجل
َالهيئة َعن َنيابًة َللتصرف َالمسجلََبشأنَ،السلطة َمع َالمعامالت َفي َاإلدارية المسائل

ضهَسلطاتهَوفقًاَللمادةَ َ.1َ-4والسجلَالدولي،َويشملَاإلداريَبالنيابةَعنهَالذيَفو 
لة،َبماَفيَذلكَأيَتغييرَفي2-1-2َََ "تعديل"َيعنيَأيَتغييرَفيَالمعلوماتَالمسج 

َتسجيل،َولكنهَالَيشملَالتحويلَأوَالحلولَأوَالتبعية.تاريخَانتهاءَسريانَال
"ترخيص"َيعنيَترخيصاَالكترونياَمنحهَإداريَهيئةَللمنتفعينَالمتعاملين2-1-3ََ

َالسجلَ َإلى َالمعلومات َإلرسال َاختصاصي َمنتفع َإلى َأو َالمتعاملين َمنتفعيها َأحد إلى
َيئةَللمنتفعينَالمتعاملين.الدوليَإلجراءَتسجيلَأوَالموافقةَعليهَبالنيابةَعنَتلكَاله



 
 R-2 الئحةَالسجلَالدوليَوإجراءاته

 

"نقطةَدخولَمرخصة"َتعنيَهيئةَتعينهاَدولةَمتعاقدةَعلىَالنحوَالمبين2-1-4ََ
َ)أ(.1َ-12فيَالمادةَ

2-1-5ََ َعلى َالكترونية َموافقة َتعني َالموافقََالتسجيل"موافقة" َالطرف يرسلها
َباستخدامَتوقيعَإلكتروني.َ

َالهيئة2-1-6َ َيخص َفيما َتعني، َاتصال" َالذيََ"معلومات َالطبيعي َالشخص أو
تتعلقَبهَمثلَهذهَالمعلومات،َاسمَمثلَهذهَالهيئةَأوَالشخصَالطبيعي،َواسمَاإلداريَ

َورقمَهاتفهَوعنوانه.
"هيئةَخاضعةَللرقابة"َتعنيَهيئةَأعمالَأوَائتمانَأوَرابطةَمنَأيَنوع،2-1-7ََ

َيمكنَأنَتسمىَطرفاًَ َكانتَطريقةَإنشائها، ََأيا حيثَتقومَهيئةَفيَعملياتَالتسجيل،
للمنتفعينَالمتعاملينَباإلعالنَالكترونياَأنهاَتسيطرَعلىَتلكَالهيئةَلألعمالَأوَاالئتمانَ

َأوَالرابطةَأوَتقومَبتسييرَأعمالهاَأوَإدارتها.
َلنصَالمادة2-1-8ََ َوفقا َدولةَمتعاقدة َتعينه َتعنيَكيانا َالدخولَالمباشر" "نقطة

ر"َيعنيَأيَمسؤولَأوَموظفَأوَعضوَأوَ)ب(،َ"ومنتفعَنقطةَالدخولَالمباش12-1َ
َشريكَإلحدىَنقاطَالدخولَالمباشر.

"األدل ةَالوثائقي ة"َتعنيَالوثائقَالتيَتثبتَبشكلَكاملَأنَالضمانةَالمسجلة2-1-9ََ
قدَتمَمنحهاَأوَإقامتهاَأوَإنشاءهاَبموجبَقانونَالدولةَالمتعاقدةَالمحددةَفيَالمعلوماتَ

َذلك َفي َبما َالتسجيل، َجهةََإلجراء َالحكومية َالجهات َتصدرها َالتي َاإلثبات مستندات
َحكوميةَأوَسلطةَعامة.

َمرتبطة2-1-10ََ َأو َمرفقة َإلكترونية َصورة َفي َبيانات َيعني َاإللكتروني" "التوقيع
َمنطقيًاَببياناتَأخرىَفيَصورةَإلكترونية،َيستخدمهَالطرفَالُموق عَللتوقيع.َ

َدول2-1-11َ َتعينها َهيئة َتعني َدخول" َفيَ"نقطة َالمبين َالنحو َعلى َمتعاقدة ة
َ.1َ-12َالمادة

َ  



 

R-3 اللوائح 

 

وتنظيم2-1-12ََ مراقبَة عَن مسؤولَة عامَة سلطَة أَو حكوميَة تعنيَجهَة حكوميةَ" "هيئَة
َو"مستخدمَ َالبحث؛ َعمليات َإلجراء َالدولي َالسجل َفي َحساب َولديها َالمدني، الطيران

َحكومي"َيعنيَفردَأوَموظفَأوَعضوَأوَمسؤولَفيَتلكَالهيئة.َ
َبالهيئةَأوَالشخصَالطبيعي2-1-13ََ َيتعلق َيليَفيما َتعنيَما "معلوماتَالهوية"

َالذيَتكونَالمعلوماتَالمحددةَللهويةَعنهَمطلوبة:
َللشخصََ)أ( َبالنسبة َالميالد َوتاريخ َالرئيسي َالمادي َوالعنوان االسم

َالطبيعي.
َالماديََ)ب( َوالعنوان َتشكيلها َأو َتأسيسها َودولة َللهيئة َبالنسبة االسم

َسيَألعمالها.الرئي
َأيَمعلوماتَأخرىَيطلبهاَالمسج لَعلىَنحوَمعقول.َ)ج(

َ"طرفَمسمى"َيعنيَهيئةَالمنتفعينَالمتعاملينَالمسماةَفيَتسجيل.2-1-14َ
َأخرى2-1-15ََ َأشخاص َمجموعة َأو َشركة َتعني َاختصاصيين" َمنتفعين "هيئة

قانونيةَداخليةَإلحدىَهيئاتَالمنتفعينَالمتعاملين(َتقدَ)مثل مَالخدماتَاالختصاصيةَإدارَة
إلىَهيئاتَالمنتفعينَالمتعاملينَفيماَيتصلَبإرسالَالمعلوماتَالمتعلقةَبعملياتَالتسجيلَ
َفيَ َشريكا َأو َعضوا َأو َمنفردا َموظفا َيعني َاختصاصي" َو"منتفع َالدولي، َالسجل إلى

َللمنتفعينَاالختصاصيين.َهيئة
3َ-5و1َ-5المادتينَتعنيَ"معلوماتَتحديدَالمعداتَالمقدمة"َألغراض2-1-16ََ

عندَإجراءَ السجلَالدوليَليقومَالمنتفعَبالسجلَباالختيارَمنهَا )ج(،َالمعلوماتَالتيَيقدمهَا
َشكلَ َفي َبالتسجيل َالقائم َالشخص َيقدمها َالتي َالمعلومات َذلك َمن َويستثني تسجيل،

َمختلف.
لة"َتعنيَفئةَالتسجيل،َإلىَجانبَالمعلوماتَالمدخلةَفيَ 2-1-17 "معلوماتَمسج 

للموادَ التسجيلَوفقاًَ )أ(4ََ-5)ب(َو)ج(َو)د(َو)ز(َو3-5السجلَالدوليَإلجراءَمثلَهذَا
)أ(َو)ج(َو)د(9ََ-5)د(َو8َ-5)أ(َو)ج(َو)د(َو6َ-5)أ(َو)ج(َو5َ-5و)ب(َو)ج(َو

-5(َو2)أ(َ)16َ-5و14َ-5)أ(َو)ج(َو)د(َو11َ-5)أ(َو)ب(َو10-5و)و(َوه(َو)
فيَكلَحالةَحسبماَينطبقَعلىَمثلََ)أ(َو)ب(،20َ-5)أ(َو)ج(َو)د(َو19َ-5و18َ



 
 R-4 الئحةَالسجلَالدوليَوإجراءاته

 

.َوالَُيعتبر17َ-5هذهَالفئةَللتسجيل،َوتشملَأيَتصحيحَأوَشطبَللتسجيلَوفقًاَللمادةَ
،َومعلوماتَاالتصالَباألشخاصَالذينَاإللكترونياسمَالشخصَالقائمَبالتسجيلَوتوقيعهَ

َ َللمادة َوفقًا َإشعارات َالدولي َالسجل َلهم َيرسل َأن َالمطلوب َمعلومات6من لة.ََ، مسج 
المنتفعينَبالسجل20َ-5و10َ-5و4َ-5وألغراضَالتسجيلَبموجبَالمواَد هيئَة فإنَاسَم ،َ

َالتيَتجريَالتسجيلَسُيعتبرَمعلوماتَمسجلة.
وألغراضَالمواد2-1-18ََ لدىَالسجلَالدوليَ. الكترونيَا مسجلَة يعنيَضمانَة "تسجيلَ"
لالصطالحَالمعنىَالموسعَالمبينَفيَال4-12و6َو21َ-5و4-4َ و"شخص1َ-6مادَةَ، .َ

َيعنيَالمنتفعَالمتعاملَأوَالمنتفعَاالختصاصيَأوَالمنتفعَالتابعَلنقطةَ َبالتسجيل" قائم
َتنقلَالمعلوماتَإلىَالسجلَالدوليَإلجراءَتسجيل.َالدخولَالمباشرَالذي

َاالصطالح:2-1-19َ
َعني:َي"هيئةَمنتفعينَبالسجل"ََ)أ(

َهيئةَمنتفعينَمتعاملين؛َ(1)
َفعينَاختصاصيين؛أوَهيئةَمنتَ(2)
َ؛نقطةَدخولَمباشرَ(3)
َهيئةَحكومية.َ(4)

"منتفعَبالسجل"َيعنيَمنتفعاَمتعامالَأوَمنتفعَنقطةَدخولَمباشرَأوََ)ب(
َهيئةَحكومية.

"منتفعَضيف"َيعنيَالشخصَالذيَلديهَحسابَمنتفعَضيفَويمكنهََ)ج(
البحثَفيَالسجلَالدولي،َولكنَليسَلديهَالحقَفيَالموافقةَعلىَ

َيل.التسج
َ"دولةَمتعاقدةَمعنية"َتعنيَالدولةَالمتعاقدةَالتيَتكونَإما:2-1-20َ

َ  
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دولةَالسجلَفيَوقتَإجراءَتسجيلَهيكلَطائرةَأوَطائرةَهليكوبترََ)أ(
َفيَالسجلَالدولي؛َأو

َالمادةََ)ب( َبموجب َباالتفاق َاختيارها َيجري َالتي َالمزمعة، َالسجل دولة
( حسبَاالنطب1الرابعَة البروتوكولَ، مَن الطائرةََ( يكنَهيكَل لَم إَن اقَ،

َأوَالطائرةَالهليكوبترَمسجلةَحاليًاَفيَأيَدولةَمتعاقدة.
2-1-21َ(َ َللتسجيل" َالقابلة َالرضائية َغير َالضمانات َأو َتعنيR-NCRIَ"الحقوق )

َالدولةَ َقانون َبموجب َممنوحة َمعدات َفي َللتسجيل َقابلة َرضائية َغير َضمانة َأو حق 
40َ)دد(َو1َوَالفائدة،َكماَهوَمنصوصَعليهَفيَالمادتينَالمتعاقدةَالتيَنشأَفيهاَالحقَأ

 منَاالتفاقية.

حقوقَأوَضماناتَغيرَرضائيةَقابلةَ"َيعنيَترخيصR-NCRIَ"ترخيص2-1-22ََ
يمنحَاإلذنَبإجراءَأوَتعديلَتسجيلَعلىَالنحوَالمنصوصَعليهَفيَالمادةَللتسجيل،َ

5-4.َ
ََو2-1-23َ َبحث َبعملية َيقوم َشخصا َيعني َباحث" َللمادة"شخص َهذه7َََفقا من

َاللوائح.
"موادَتكميليةَلتحديدَالمعدات"َتعنيَالموادَعلىَالنحوَالمنصوصَعليهَفي2-1-24ََ

َ .2-5المادةَ
"هيئةَالمنتفعينَالمتعاملين"َتعنيَهيئةَقانونيةَأوَشخصاَطبيعياَأوَأكثر2-1-25ََ

فعَمتعامل"َيعنيَمنَالسالفَذكرهمَينويَأنَيسمىَطرفاَفيَعمليةَتسجيلَأوَأكثر،َو"منت
شريكاَفيَهيئةَمنتفعينَمتعاملينَأوَمؤسسةَمنتسبةَإلىَتلكََموظفاَمنفرداَأوَعضواَأو

َالهيئة.
2-1-26ََ َالفقرة َبموجب َالتسجيل َيعني َاألحادي" 4ََ-5"التسجيل 10َ-5أو
َ.20-5َأو
"معلوماتَمختلفة"َتعنيَالمعلوماتَالمعنيةَباسمَالشركةَالمصنعة،َأوَرمز2-1-27ََ

كمعلوماتَمختلفةَفيَالموادَالتكميليةَلتحديدَالمعدات.الطراز َ،َأوَالرقمَالمتسلسلَالمحددَة

َ  
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َاالصطالحَأوَاالصطالحاتَالتالية:2-2َ
َ؛1-15"اإلجراءات"َلهاَالمعنىَالمبينَفيَالمادةََ)أ(

و"بحثََ)ب( بحثَعلىَسبيلَاألولويةَ" و"شهادَة "بحثَعلىَسبيلَاألولويةَ"
َ َبحث َو"قائمة َالمتعاقدة"َالمعلومات" َالدولة َو"بحث المعلومات"

َبالسجل"َ َالمنتفعين َهيئة َو"بحث َالمتعاقدة" َالدولة َبحث و"شهادة
َ.7ََو"البحثَالذاتي"َتكونَلهاَالمعانيَالمبينةَفيَالمادة

 3المادة 

 عامة أحكام
إنشاءَالسجلَالدوليَكمرفقَدوليَإلجراءَعملياتَالتسجيلَوالبحثَعنها3-1ََ يتَم

َةَوالبروتوكول.بمقتضىَاالتفاقي
فإنَالحقائق3-2ََ ألنَالسجلَالدوليَالَيقدمَسوىَإشعارَبعملياتَالتسجيلَ، نظرَا

كانَيندرجَضمنَ إذَا أوَضمانةَمسجلةَيجبَأنَتحددَمَا أيَتسجيلَكهذَا التيَيستندَإليهَا
نطاقَاالتفاقيةَأوَالبروتوكول.َوبدونَالحدَمماَتقدم،َفبينماَالَيوجدَعائقَفنيَلتسجيلَ

قانونيَبمقتضىَالحقوقَ أثَر كهذَه الَيكونَلعملياتَالتسجيَل إحالتهاَ، أَو والضماناتَالسابقَة
َبمقتضىَ َإعالن َبموجب َمطلوبا َتسجيلها َيكون َعندما َإال َوالبروتوكول، االتفاقية

2َ-3(َمنَاالتفاقية.َويجبَأنَيعرضَالسجلَالدوليَمحتوياتَهذهَالمادة3َ)60ََالمادة
تحذيرَعامة المادة،َوالَالمهامَالفنيةَللسجلَُتعفيَأيَطرفَفيَمكانَبارزَكمذكرَة .َالَهذَه

يسيرَفيَإجراءاتَتسجيلَغيرَصحيحَأوَماَكانَيجبَإجراؤه،َمنَالمسؤوليةَبموجبَ
 القانونَالساري.

َوهذه3-3ََ َوالبروتوكول َاالتفاقية َفي َالمحددة َمهامه َالمسجل َيؤدي َأن يجب
َاللوائحَواإلجراءات.

َ  
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أيام7ََساعةَفيَاليومَو24َلسجلَالدوليَمتاحاَيجبَأنَيكونَاستخدامَا3-4َ
فيَاألسبوعَإالَإذاَحالتَدونَذلكَالصيانةَالتيَتجرىَخارجَفتراتَالذروة،َأوَمشكالتَ

َفنيةَأوَأمنيةَحسبماَهوَمبينَفيَاإلجراءات.
مَالدعمَالفنيَمكتبَمساعدةَتابعَللسجلَالدولي،َويجبَأنَيجبَأنَيقد 3-5ََِّ

َ َمتاحا َا24َيكون َفي َوساعة َالبريد7ََليوم َو/أو َالهاتف َطريق َعن َاألسبوع َفي أيام
َااللكتروني،َوذلكَعلىَالنحوَالمبينَفيَاإلجراءات.

َفي3-6ََ َالمبين َالغرض َغير َغرض َألي َالدولي َالسجل َاستخدام َيجوز ال
،َماَلمَتوافقَالسلطةَاإلشرافيةَعلىَذلكَمسبقاَومعَمراعاةَشروط2َ-3و1َ-3المادتينَ

َتلكَالموافقة.
الَيجوزَاستخدامَالمعلوماتَالتيَيتمَالحصولَعليهاَمنَالسجلَالدوليَأو3-7ََ

منَخاللهَعنَهيئةَأوَشخصَطبيعيَألغراضَتسويقيةَأوَترويجيةَأوَألغراضَتجاريةَ
َأخرىَالَصلةَلهاَباستخدامَالسجلَالدولي.

يجوزَللمسجلَجمعَوتخزينَسجالتَالمعامالتَوالسجالتَالفني ةَوسجالت3-8ََ
َزمةَلتشغيلَالسجلَالدوليَبشكٍلَيتسمَبالكفاءةَواألمان.الدفعَالال

يجبَعلىَالمسجلَأنَُيدرجَعلىَالموقعَاإللكترونيَللسجلَالدوليَسياسة3-9ََ
َذلك،َ َمن َوالغرض َومعالجتها َالشخصية َالبيانات َجمع َكيفية ل َتفص  َالتي الخصوصية

َوإتاحةَاالطالعَعليها.َ

 4المادة 

 الدولي السجل استخدام
وزَلهيئةَمنتفعينَبالسجلَأوَإداريَلتلكَالهيئةَاستخدامَالسجلَالدوليَالَيج4-1َ

ماَلمَيوافقَالمسجلَأوالَعلىَتلكَالهيئةَواإلداريَبصفتهماَتلكَوبشرطَأنَيكوناَبخالفَ
َاللوائحَواإلجراءات.َوألغراضَالجملةَالسابقة،َيجبَإعطاءَمثلَهذهَ ذلكَممتثلينَلهذه

رةَمعقولة،َدونَإجراءَتحليلَقانونيَمحدد،َإلىَماَالموافقةَعندماَيخلصَالمسجلَبصَو
َيلي:
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َأنَتلكَالهيئةَواإلداريَهماَماَيدعيانه؛َ)أ(
علىَأساسَالمعلوماتَالمقدمة،َأنَاألخيرَيحقَلهَالتصرفَكإداريََ)ب(

َلألولى؛

فيَكلَحالة،َمعَإتباعَالقواعدَالقياسيةَواإلجراءاتَالمنصوصَعليهاَفيَاإلجراءات.َوالَ
َضاءَالموافقةَالمذكورةَآنفًاَعلىَشخصَباحث.ينطبقَاقت

َغيرَ َضمان َأو َحق َتسجيل َتعديل َأو َتسجيل َمتعاملين َمنتفعين َهيئة َإلداري َيحق ال
رضائيَقابلَللتسجيلَأوَإصدارَترخيصَحقَأوَضمانَغيرَرضائيَقابلَللتسجيلَماَ

َعندما َاالعتماد َهذا َوُيمنح َالغرض. َلهذا َالمسجل َلدى َمعتمدًا َاإلداري َيكن يستنتجََلم
المسجلَعلىَنحوَمعقول،َدونَحاجةَإلىَإجراءَتحليلَقانونيَمحدد،َأنَاإلداريَمخولَ

َلمقتضىَالمادتينَ 4َ-5منَجهةَهيئةَالمنتفعينَالمتعاملينَلعملَالشهادةَواالتفاقَوفقًا
َ(َعلىَالتوالي.ز)4َ-5)د(َو

والمواَد تقدَم يتعلقَبمَا يحقَللمسج لَجمعَالمعلوماتَعن7و6َو5َفيمَا الهويةَومعلوماتَََ،
االتصالَمنَكلَهيئةَمنتفعينَبالسجل.َويجوزَلكلَهيئةَمنتفعينَبالسجلَأنَتختارَأنَ

الماديَورقمَالهاتف6ََ-7تستثنيَمنَالمعلوماتَالناتجةَعنَبحثَبمقتضىَالمادَة عنوانهَا
َالخاصَباإلداري،َوفيَحالةَشخصَطبيعي،َتاريخَميالده.

أشهر،ََ(3،َومنَوقتَآلخرَلفتراتَالَتتجاوزَثالثةَ)يجوزَأليَإداريَأنَيفوضَالكترونيا
َمنَاإلجراءات.2َ-5سلطاته/سلطاتهاَإلىَ"إداريَبالنيابة"َوفاءَبشروطَالمادةَ

يجوزَإجراءَأيَتغييرَمطلوبَلتفاصيلَمعلوماتَاالتصالَأوَمعلوماتَالهويةَبعدَأنَ
لَعلىَنحوَمعقولَأنَمثلَهذاَالتغييرَالمطلوبَدقيق. َيستنتجَالمسج 

الَيجوزَلمنتفعَبالسجلَاستخدامَالسجلَالدوليَماَلمَيوافقَعليهَالكترونيا4-2ََ
َلهذهَ َممتثال َبخالفَذلك َيكون َالموضوعَوأن َبسجل َالمنتفعين َهيئة َإداري َتلك بصفته
اللوائحَواإلجراءات.َوالَيحقَلمنتفعَموافقَعليهَبالسجلَأنَيرسلَمعلوماتَإلىَالسجلَ

َي َلم َما َتسجيل َإلجراء َالجملةَالدولي َوألغراض َبذلك. َللقيام َترخيص َعلى َأوال حصل
َالموافقةَااللكترونيةَوالترخيصَبناءَعلىَتقديرَاإلداريَ السابقة،َيجوزَإعطاءَمثلَهذه



 

R-9 اللوائح 

 

َبالسجلَ َفيَأيَوقت.َويجوزَللمنتفع َاإلداريَإلغاؤهما المختصَفقطَويجوزَلمثلَهذا
فيَأيَوقت.َويجوزَإلداريَهيئةَمنتفعينَ اختصاصيينَصرفَالنظرَصرفَالنظرَعنهمَا
َعنَالتراخيصَالممنوحةَلجميعَمنتفعيَتلكَالهيئةَنيابًةَعنهم.

مَأواًلَعنوانًا4-2-1ََ َلمَيقد  َمنتفعَضيفَاستخدامَالسجلَالدوليَما الَيحقَألي 
َإلكترونيًاَصالحًاَيمكنَاالتصالَبه/بهاَعليهَويتم َالتحققَمنهَتلقائيًا.

َ:2-4و1َ-4علىَالرغمَمنَالمادتين4-3ََ
يجوزَإلداريَهيئةَمنتفعينَمتعاملينَوافقَعليهاَالمسجلَأنَيوافقََ)أ(

الكترونياَعلىَهيئةَخاضعةَللرقابةَألغراضَإيرادَاسمهاَفيَعملياتَ
منَالمرفقَباإلجراءات1ََالتسجيلَبعدَدفعَالرسمَالمحددَفيَالجدولَ

وتأكيدَذلكَاإلداريَأنَمثلَهذهَالهيئةَللمنتفعينَالمتعاملينَتسيطرَ
 علىَمثلَهذهَالهيئةَالخاضعةَللرقابةَوتقومَبتسييرَأعمالهاَوإدارتها؛

َهيئةََ)ب( َإداري َوالتزامات َحقوقَوسلطات َفإن َالموافقة، َهذه َمثل عند
المنتفعينَالمتعاملينَالقائمةَبالموافقةَومنتفعيهاَالمتعاملين،َكلَعلىَ

التيَحصلتَعلىَالموافق للرقابَة الخاضعَة تنطبقَعلىَالهيئَة  ة؛حدةَ،

يجوزَللسجلَالدوليَأنَيوفرَتسهياًلَيجوزَعنَطريقهَتحويلَهيئةََ)ج(
للمادةَ )أ(َإلىَهيئة3َ-4خاضعةَللرقابةَوحصلتَعلىَالموافقةَطبقاًَ

االمتثالَللمادَة فيَذلكَتعيينَإداري1َ)4منتفعينَمتعاملينَعنَد بمَا ،َ)
َإكمال َوعند َلإلجراءات. َوفقًا َالمطبقة َالرسوم َودفع َعليه َوالموافقة

فيماَيتعلقَبمثلَهذه1ََ-4اإلجراءاتَالمنصوصَعليهاَفيَالمادةَ
 الهيئةَالخاضعةَللرقابة،َبماَفيَذلكَالموافقةَمنَقبلَالمسجل:

َ  
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تتوقفَمثلَهذهَالهيئةَالخاضعةَللرقابةَعنَأنَتكونَهيئةََ(1)
خاضعةَللرقابةَوتصبحَمنَذلكَالوقتَفصاعداًَهيئةَمنتفعينَ

َمتعاملينَو
ذلكَجميعََيملكَإدارَيَ(2) للمنتفعينَالمتعاملينَعنَد الهيئَة هذَه مثَل

اللوائحَالتيَتشمل،َ الحقوقَوالسلطاتَوااللتزاماتَبمقتضىَهذَه
َالتراخيصَ َجميع َإلغاء َفي َالحق َعلى، َتقتصر َال ولكن

 للمنتفعينَبالسجلَالتيَسبقَأنَتمتَالموافقةَعليها؛

نقلَالسيطرةََيجوزَللسجلَالدوليَأنَيوف رَتسهياًلَيجوزَعنَطريقهَ)د(
منتفعينَ منتفعينَمتعاملينَإلىَهيئَة منَهيئَة للرقابَة خاضعَة علىَهيئَة
متعاملينَأخرى.َوعندَقبولَنقلَهيئةَخاضعةَللرقابة،َستتوقفَالهيئةَ
َقامَ َالذي َإداريها َبواسطة َللرقابة َخضوعها َعن َللرقابة الخاضعة

لمنتفعينَبالموافقةَأواًلَوتنطبقَحقوقَوسلطاتَوالتزاماتَإداريَهيئةَا
المتعاملينَالتيَقامتَبالقبولَعلىَالهيئةَالخاضعةَللرقابةَالتيَتمَنقلَ
السيطرةَعليها.َوعندَذلكَتكونَإلداريَهيئةَالمنتفعينَالمتعاملينَالتيَ
قامتَبالقبولَجميعَحقوقَوسلطاتَوالتزاماتَاإلداريَبمقتضىَهذهَ

َج َإلغاء َفي َالحق َعلى، َتقتصر َال َولكن َتشمل، َالتي ميعَاللوائح
َالتراخيصَللمنتفعينَبالسجلَالتيَسبقَأنَتمتَالموافقةَعليها؛

َفقط،4-4ََ َالتسجيل َيجري َأن َيجوز َلإلجراءات، َووفقا َاللوائح َهذه َمراعاة مع
بترخيص،َشخصَقائمَبالتسجيل،َبالنيابةَعنَهيئةَالمنتفعينَالمتعاملين،َهوَطرفَمسمىَ

منَاالتفاقيةَوالمادة20َََالمادةَمطلوبَمنهَأوَمسموحَلهَبإجراءَذلكَالتسجيلَبمقتضى
الثالثةَمنَالبروتوكول.َويكونَأيَتسجيلَأوَتحويلَلحقَفيَالموافقةَعلىَشطبَتسجيلَ
َلهَ َمرخص َبالسجل َمنتفع َبذلك َللقيام َالسلطة َأعطاه َطبيعي َشخص َأجراء َإذا صالحًا

تقدمَيسريَماََبإجراءَمثلَهذاَالتسجيلَأوَالتحويلَللحقَفيَالموافقةَعلىَالشطب.َوال
علىَأيَتسجيلَمرسلَبواسطةَنقطةَدخولَمباشر،َوهوَالتسجيلَالذيَيجبَأنَيتمَوفقاَ

َ.4-12للمادةَ
4-5ََ َأن َيستخدمونَيجب َالذين َالطبيعيين َواألشخاص َالهيئات َجميع تمتثل

 .لهذهَاللوائحَولإلجراءاتَالسجلَالدولي
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 5المادة 

 المعلومات المطلوبة إلجراء التسجيل
 االلكترونيةاستخدام المعلومات 

َأمٌر5-1ََ َالمقدمة َالمعدات َتحديد َمعلومات َاستخدام َفإن َتسجيل، َإجراء بغية
َالمادةَ َبشروط َللوفاء َالوحيدة َالوسيلة َهو َالنحو، َهذا َعلى َذلك َيتاح َعندما َو، إلزامي

)ج(.َوبقدرَماَالَتقدمَمعلوماتَتحديدَالمعداتَالمتاحةَبشأنَمعداتَالطائراتَفي5-3ََ
التسجيلَإلىَالسجلَالدولي،َيجبَأنَيقومَالشخصَالقائمَبالتسجيلَوقتَتقديمَبياناتَ

)ج(َالكترونياَباستخدامَالشكلَالمنصوص3ََ-5بإدخالَالمعلوماتَالتيَتقتضيهاَالمادةَ
َمنَاإلجراءات.12َعليهَفيَالمادةَ

ثةَأوَجديدةَلتحديدَ مةَمحد  الَتتأثرَصالحيةَالتسجيلَسلًباَبالتوفرَالحًقاَلمعلوماتَمقد 
َمعدات.ال

 المواد التكميلية لتحديد المعدات
َيخضع5-2ََ َالتي َالمعدات َلتحديد َالتكميلية َالمواد َينشر َأن َللمسجل يجوز

َاستعمالهاَلإلشعارَوبيانَإخالءَالمسؤوليةَالمنشورَفيَالسجلَالدولي.
الموادَالتكميليةَلتحديدَالمعداتَالتيَجرىَنشرهاَتضعَالمعلوماتَالمتفاوتةَالتيَتشملهاَ

وماتَتحديدَالمعداتَالمقدمة.َوُيعدَاستخدامَمعلوماتَتحديدَالمعداتَالمقدمةَ)منَمعل
َ)ج(.3َ-5دونَأيَمنَالمعلوماتَالمتفاوتة(َضروريًاَوكافيًاَلتلبيةَمقتضياتَالمادةَ

 تسجيل ضمانة دولية أو ضمانة دولية مرتقبة 
َضم5-3َ َتسجيل َإلجراء َالمطلوبة َدوليالمعلومات َضمانة َأو َدولية ةَانة

َهي:َمرتقبة
َ  
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َالتوقيعَااللكترونيَللشخصَالقائمَبالتسجيل؛ََ)أ(
َاسمَكلَمنَاألطرافَالمسماة؛َ)ب(
َالمعلوماتَالتاليةَالتيَتحددَهويةَمعداتَالطائرات:َ)ج(

َاسمَالصانع؛َ(1)
َرمزَالطرازَالعامَللصانع؛َ(2)
َالرقمَالمتسلسلَالذيَخصصهَالصانعَلمعداتَالطائرات؛َ(3)

التسَ)د( قبلَإيداعَإخالءَطرف؛مدَة كانَالتسجيلَسينقضيَأثرَه َجيل،َإذَا
َموافقةَاألطرافَالمسماة،َالمقدمةَبموجبَترخيص؛ََ)ه(
َالدوليَإليهمََ)و( َسيرسلَالسجل العناوينَااللكترونيةَلألشخاصَالذين

َ؛6َإشعاراتَبالمعلوماتَطبقاَللمادة
لدائنَالذيَإذاَتضمنتَاألطرافَالمسماةَأكثرَمنَدائنَواحد،َاسمَاَ)ز(

َيملكَوحدهَالحقَفيَالموافقةَعلىَشطبَذلكَالتسجيل.
 التسجيل األحادي لحق أو ضمان غير رضائي قابل للتسجيل

المعلوماتَوالشهاداتَوالوثائقَواالتفاقاتَالالزمةَإلجراءَتسجيلَحقَأو5-4ََ
َمنَاالتفاقيةَهي:40َضمانَغيرَرضائيَقابلَللتسجيلَبمقتضىَالمادةَ

)أ(َو)ب(َو)ج(َو)د(َو)و(3ََ-5المشارَإليهاَفيَالموادََالمعلوماتَ)أ(
َفيَذلك،َفيَالحالةَالمعنيةَبالمادةَ )و(،َالعنوان3ََ-5و)ز(،َبما

اإللكترونيَللملتزمَاألولَفيماَيتعلقَبااللتزامَالتيَتمَتأمينهَبمقتضىَ
َهذاَالحقَأوَالضمانَغيرَالرضائيَالقابلَللتسجيل؛

َ  
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لممنوحَبموجبَقوانينهاَهذاَالحقَأوَالضمانَاسمَالدولةَالمتعاقدةَاَ)ب(
َغيرَالرضائيَالقابلَللتسجيل؛

فئةَالحقَأوَالضمانَغيرَالرضائيَالقابلَللتسجيلَعلىَالنحوَالواردََ)ج(
-5فيَاإلعالنَالمقدمَمنَالدولةَالمتعاقدةَكماَهوَمحددَفيَالمادةَ

الحقَأوَالضمانَغيرَالرضائيَالقاب4َ لَ)ب(،َالتيَيقعَضمنهاَهذَا
َللتسجيلَالجاريَتسجيله؛

الضمانََ)د( الطرفَالمسمىَفيَالتسجيلَالذيَيملكَالحقَأَو باسَم شهادَة
غيرَالرضائيَبأنَالحقَأوَالضمانَغيرَالرضائيَالقابلَللتسجيلَ

(َقدَتمَمنحهَعلىَنحوَصحيحَبمقتضىَقوانين1َالجاريَتسجيلهَ)
َ َالمادة َفي َالمحددة َالمتعاقدة َ)4َ-5الدولة 2َ)ب(، َوبأن جميعَ(

َالمعلوماتَالمقدمةَإلجراءَالتسجيلَدقيقةَوكاملة؛
موافقةَفقطَالطرفَصاحبَالحقَأوَالضمانَغيرَالرضائيَالقابلََ)ه(

َللتسجيل،َوالمعطاةَبموجبَترخيص؛
الرضائيََ)و( الضمانَغيَر إلكترونيَللحقَأَو فيَشكَل مقدمَة وثائقيَة أدلَة

 القابلَللتسجيل؛

يلَكمالكَالحقَأوَالضمانَغيرَموافقةَالطرفَالمسمىَفيَالتسجَ(ز
التسجيل،َتحتَ الرضائيَالقابلَللتسجيلَبأنهَيضعَنفسه،َبإجراءَهذَا
الواليةَالقضائيةَلمحاكمَالمكانَالذيَيقعَفيهَالمقرَاإلداريَللمسجلَ

من44ََفيماَيتعلقَباإلجراءاتَالقانونيةَالمنصوصَعليهاَفيَالمادةَ
َأما َمسؤول َوبأنه َالتسجيل، َبشأن َجميعَاالتفاقية َعن َالمسجل م

التكاليفَالتيَيتكبدهاَالمسجلَبسببَاإلجراءاتَالقانونيةَماَلمَيتمَ
َتأييدَصحةَالتسجيل.

يجبَأنَيكونَالشخصَالقائمَبتسجيلَحقَأوَضمانَغيرَرضائيَقابلَللتسجيلَإماَ
َ.R-NCRIالمالكَأوَاإلداريَالذيَيحقَلهَإصدارَترخيصَ

ا5-4-1َ َاألدلَة من َنسخَة المسج ل ضمانَيوف َر َأَو حق  بتسجيَل يتعل َق فيمَا َالمقد مَة لوثائقية
َالجهاتَالتاليةَبناًءَعلىَطلبها: َمن َمعد اتَمعي نةَألي  َيخص  َغيرَرضائيَقابلَللتسجيلَفيما
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َالملتزمَاألساسيَالمشارَإليهَفيَذلكَالتسجيل؛َ)أ(
صاحبَأيَحقَأوَضمانَآخرَمسجلَأوَالمشتريَفيَبيعَمسجلََ)ب(

َعدات؛لهَعالقةَبتلكَالم
أيَشخصَأوَكيانَآخرَيثبتَوجودَأثرَسلبيَمحتملَنتيجةَلذلكََ)ج(

َالتسجيلَبماَيرضيَالمسج ل.
الَينطبقَماَتقدمَعلىَالمدىَالذيَيرىَفيهَالمسجلَأنَتقديمَهذهَاألدلةَالوثائقيةَيمنعهَ

 القانونَالمعمولَبه.

 تسجيل بيع أو بيع مرتقب
َأوَبيعَمرتقبَهي:َالمعلوماتَالمطلوبةَإلجراءَتسجيلَبيع5-5َ

َ)أ(َو)ب(َو)ج(َو)و(؛3َ-5المعلومـاتَالمشـارَإليهـاَفـيَالمـوادَمنََ)أ(
َموافقةَاألطرافَالمسماة،َالمعطاةَبموجبَترخيص؛َ)ب(
َكانَذلكََ)ج( فيَحالةَالبيعَالمرتقب،َموعدَانقضاءَأثرَالتسجيل،َإذا

َالتسجيلَينقضيَأثرهَقبلَوقتَإخالءَطرف.
 تسجيل إحالة

معلوماتَالمطلوبةَإلجراءَتسجيلَإحالةَضمانةَدوليةَأوَاإلحالةَالمرتقبةَال5-6َ
َلضمانةَدوليةَأوَإحالةَحقَأوَضمانَغيرَرضائيَقابلَللتسجيلَهي:

)أ(َو)ب(َو)ج(َو)و(3ََ-5المعلومـاتَالمشـارَإليهـاَفـيَالمـوادَمنََ)أ(
َو)ز(؛

 موافقةَاألطرافَالمسماة،َالمعطاةَبموجبَترخيص؛َ)ب(

َ  
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َإذاَكانتَالضمانةَالتيَتتمَإحالتهاَضمانةَمسجلة:َ)ج(
رقمَملفَالتسجيلَالمتعلقَبتلكَالضمانةَ)فيَحالةَاإلحالةََ(1)

َاألولى(؛َأو
رقمَملفَاإلحالةَالمسجلةَالتيَاكتسبَالمحيلَعنَطريقهاََ(2)

حقوقهَفيَتلكَالضمانةَالمسجلةَ)فيَحالةَجميعَاإلحاالتَ
َالالحقة(؛

َالتيَيتمَإحالتهاَضمانةَغيرَمسجلة:ََإذاَكانتَالضمانةَ)د(
َمعََ(1) َبموجبها، َاألصلي َوالمدين َالمحالة َالضمانة وصف

استخدامَالشكلَالذيَتنصَعليهَاإلجراءاتَ)فيَحالةَاإلحالةَ
َاألولىَلضمانةَغيرَمسجلة(؛َأوَ

رقمَملفَاإلحالةَالمسجلةَالتيَاكتسبَالمحيلَعنَطريقهاََ(2)
)فيَحالةَجميعَاإلحاالتََحقوقهَفيَتلكَالضمانةَالمسجلة

َالالحقة(.
َُحذفت.5-7َ

 شطب تسجيل

َالمعلوماتَالمطلوبةَلشطبَتسجيل،َغيرَالتسجيلَالمتعلقَببيعَهي:5-8َ
َ)أ(َو)و(؛3َ-5المعلومـاتَالمشـارَإليهـاَفـيَالمادتينََ)أ(

ََ)ب( َالمادة َفي َالمبينة َالحاالت َاألطراف1َ-8-5باستثناء َموافقة ،
نَالضمانةَالمسجلةَأوَالطرفَالذيَيملكَالحقَالمسماةَالمستفيدةَم

بموجبَترخيص؛ المعطاَة الضمانةَ، علىَشطبَمثلَهذَه َفيَالموافقَة
عندَنقلَحقَالموافقةَعلىَشطبَتسجيل،َموافقةَالطرفَصاحبََ)ج(

َهذاَالحق،َالمعطاةَبموجبَترخيص؛

َ  
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َرقمَملفَالتسجيلَالذيَيتعينَشطبه.ََ)د(

)ب(َو)ج(َالمدين8ََ-5رةَفيَالمادتينَالفرعيتينَالَتشملَاألطرافَالمذكَو5-8-1َ
أوَالمحيلَأوَالشخصَالذيَحلَمحلَآخرَأوَشخصَحقهَأدنىَمرتبةَمنَالضمانةَ

َالمسجلةَأوَالبائعَالمرتقبَفيَحالةَتسجيلَمتعلقَببيعَمرتقب.

)ب(َأن8ََ-5يمكنَلطرفَمذكورَأوَأطرافَمذكورةَفيَالمادةَالفرعية5-8-2ََ
هيئةَمنَالمنتفعينَبالسجل،َمعَموافقةَهذهَالهيئة،َفقطَحقَالموافقةََينقلَالكترونياَإلى

علىَشطبَمثلَهذاَالتسجيل.َويمكنَبعدَذلك،َأنَيقومَصاحبَذلكَالحقَبنقلَحقَ
الموافقةَعلىَالشطبَوحدهَإلىَهيئةَأخرىَمنَهيئاتَالمنتفعينَبالسجلَمعَموافقةَهذهَ

َاألخيرة.

يدةَمنَتسجيل،َأوَالطرفَصاحبَحقَيكونَللطرفَأوَاألطرافَالمستف5-8-3َ
)ز(َأو،َإذاَتمتَإحالةَمثلَهذاَالحق،3ََ-5الموافقةَعلىَشطبَتسجيلَبمقتضىَالمادةَ

َالمحالَإليهَمثلَهذاَالحق،َلهَوحدهَالحقَبالموافقةَعلىَشطبَذلكَالتسجيل.

يجوزَللسجلَالدوليَأنَيوفرَتسهيالًَإلدخالَرمزَترخيصَصادرَعنَنقطة5-8-4ََ
صةَفيماَيتعلقَبشطبَتسجيل.َوإذاَكانَرمزَترخيصَلشطبَمطلوبًاَصراحةَدخولَمرخ

بمقتضىَقانونَالدولةَالمتعاقدةَالتيَهيَدولةَالسجلَفيَالوقتَالذيَيتعينَفيهَشطبَ
التسجيلَ علىَشطبَمثلَهذَا يجوزَللطرفَالذيَيملكَالحقَفيَالموافقَة التسجيلَ، مثلَهذَا

َإدخالَرمزَالترخيصَالمطلوب.

،َلمَيعدَمنَالممكنَشطبَالشطب.َوالَيؤدي2012َيونيو6ََداًءَمنَابت5-8-5َ
 شطبَالشطبَإلىَإعادةَإجراءَالتسجيلَاألصلي.

 تسجيل وضع في مرتبة أدنى
المعلوماتَالمطلوبةَإلجراءَالتسجيلَفيَمرتبةَأدنىَلضمانةَدوليةَوإحالة5-9ََ

ضمانةَمكتسبةَعنََمرتقبةَلضمانةَدوليةَأوَضمانةَدوليةَمرتقبةَأوَضمانةَوطنيةَأو
طريقَالحلولَأوَحقَأوَضمانَغيرَرضائيَقابلَللتسجيلَأوَضمانةَلمشتٍرَبموجبَبيعَ
َبيعَ َبموجب َلمشتٍر َضمانة َأو َإيجار َعقد َبموجب َلمستأجر َضمانة َأو َمرتقب َبيع أو

َمشروطَهي:
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)أ(َو)ب(َو)ج(َو)و(3ََ-5المعلومـاتَالمشـارَإليهـاَفـيَالمـوادَمنََ)أ(
َ َوألغراض َو)ز(. َالمادة َإلى َالسابقة َوألغراض3ََ-5اإلشارة )ب(

َ َالمنتفعين9ََ-5المادة َهيئات َهي َالمسماة" َ"األطراف َتكون )ب(،
بالسجلَالتيَتضعَضمانتهاَفيَمرتبةَأدنىَوتستفيدَمنَذلكَالوضعَ

َفيَمرتبةَأدنى؛
موافقةَالطرفَالمسمىَالذيَتوضعَضمانتهَفيَمرتبةَأدنى،َالمعطاةََ)ب(

َبموجبَترخيص؛
إذاَكانتَالضمانةَالتيَتوضعَفيَمرتبةَأدنىَأوَتستفيدَمنَالوضعََ)ج(

فيَمرتبةَأدنىَهيَضمانةَمسجلة،َولمَتتمَإحالتهاَأوَاكتسابهاَعنَ
َطريقَالحلول،َرقمَالملفَالمتعلقَبكلَضمانةَمنَهذاَالقبيل؛

إذاَكانتَالضمانةَالتيَتوضعَفيَمرتبةَأدنىَأوَتستفيدَمنَالوضعََ)د(
يَضمانةَمسجلةَتمتَإحالتها،َرقمَملفَاإلحالةَفيَمرتبةَأدنىَه

المسجلةَالتيَاكتسبَعنَطريقَالطرفَالمانحَللوضعَفيَمرتبةَأدنىَ
حقوقهَفيَتلكَالضمانةَالمسجلةَو،َعندَاالنطباق،َرقمَملفَاإلحالةَ
َفيَ َالوضع َمن َالمستفيد َالطرف َطريقها َعن َاكتسب َالتي المسجلة

َدةَمنَالوضعَفيَمرتبةَأدنى؛مرتبةَأدنىَحقوقهَفيَالضمانةَالمستفي
إذاَكانتَالضمانةَالتيَتوضعَفيَمرتبةَأدنىَأوَتستفيدَمنَالوضعََ)ه(

فيَمرتبةَأدنىَهيَضمانةَمسجلةَتمَاكتسابهاَعنَطريقَالحلول،َ
َالطرفَالمانحَ َعنَطريقه َاكتسب رقمَملفَالحلولَالمسجلَالذي

َع َو، َالمسجلة َالضمانة َتلك َفي َحقوقه َأدنى َمرتبة َفي ندَللوضع
االنطباق،َرقمَملفَالحلولَالمسجلَالذيَاكتسبَعنَطريقهَالطرفَ
منَ المستفيدَمنَالوضعَفيَمرتبةَأدنىَحقوقهَفيَالضمانةَالمستفيدَة

َالوضعَفيَمرتبةَأدنى؛
إذاَكانتَالضمانةَالتيَتوضعَفيَمرتبةَأدنىَأوَتستفيدَمنَالوضعََ)و(

لضمانةَفيَمرتبةَأدنىَهيَضمانةَغيرَمسجلة،َوصفَلمثلَهذهَا
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َعليهَ َتنص َالذي َالشكل َاستخدام َمع َبموجبها، َاألصلي والمدين
َاإلجراءات.

 التسجيل األحادي لحق أو ضمان سابق
َتنطبق5-10ََ َوالتي َسابق َضمان َأو َلحق َتسجيل َإلجراء َالمطلوبة المعلومات

َمنَاالتفاقيةَهي:60َعليهاَالمادةَ
)ج(َو)د(َو)و(َ)أ(َو)ب(َو3َ-5المعلوماتَالمشارَإليهاَفيَالموادََ)أ(

َو)ز(؛
واسمَالدولةَالمتعاقدةَالتيَتمَبموجبَقوانينهاَإقامةَأوَإنشاءَالحقََ)ب(

َأوَالضمانَالسابق؛
وشهادةَالطرفَالمسمىَفيَذلكَالتسجيلَبصفتهَصاحبَالحقَأوََ)ج(

(َبأنَالحقَأوَالضمان1َالضمانَالسابقَالذيَيتعلقَبهَالتسجيل،َ)
شكلَصحيحَبموجبَقوانينَالدولةَالسابقَقدَتمَإقامتهَأوَإنشاؤهَب

َ َالمادة َفي َإليها َالمشار َو)2)10َ-5المتعاقدة َجميع2َ(، َبأن  )
َمعلوماتَالتسجيلَالمقدمةَإلجراءَالتسجيلَدقيقةَوكاملة؛

َالمعطاةََ)د( َالسابق، َالضمان َأو َالحق َصاحب َالطرف َفقط موافقة
َبموجبَترخيص.

 تعديل تسجيل
5-11ََ َالمادة َمراعاة َالم13َ-5مع َ)ليسَفإن َتسجيل َلتعديل َالمطلوبة علومات

تسجيلَحقَأوَضمانَغيرَرضائيَقابلَللتسجيل(،َأوَتعديلَالمعلوماتَالمتضمنةَفيَ
َعمليةَتحويلَأوَحلولَأوَتبعيةَهي:

َ)أ(َو)ب(َو)ج(َو)و(؛3َ-5المعلوماتَالمشارَإليهاَفيَالموادََ)أ(
َالتيَوافقتَعلىَتعديلَالتسجيلَ)ب( ،َوعندماَموافقةَاألطرافَالمسماة

يكونَقدَتمَنقلَحقَالموافقةَعلىَشطبَالتسجيل،َالَبدَمنَموافقةَ
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الطرفَالذيَيتمتعَبهذاَالحقَمحلَالناقلَالمباشر،َالتيَُتعطىَفيَ
َكلَحالةَبموجبَترخيص؛

َرقمَملفَالتسجيلَالذيَيتعينَتعديله؛َ)ج(
َالتعديالتَالتيَيتعينَإجراؤها.َ)د(

 قابل للتسجيل تعديل تسجيل حق أو ضمان غير رضائي
،َفإنَالمعلوماتَالمطلوبةَلتعديلَتسجيلَحقَأوَضمان13َ-5وفقًاَللمادة5-12ََ

َغيرَرضائيَقابلَللتسجيلَهي:
َ)أ(؛4َ-5المعلوماتَالمشارَإليهاَفيَالمادةََ)أ(

َرقمَملفَالتسجيلَالمطلوبَتعديله؛َ)ب(
َالتعديالتَالمطلوبَإدخالها؛َ)ج(
َ)د(.4َ-5ادةَالشهادةَالمطلوبةَبمقتضىَالمَ)د(

يجبَأنَيكونَالشخصَالقائمَبتعديلَتسجيلَحقَأوَضمانَغيرَرضائيَقابلَللتسجيلَ
َ.R-NCRIإماَالمالكَأوَاإلداريَالذيَيحقَلهَإصدارَترخيصَ

 قواعد التعديالت
ينطبقَماَيليَبالنسبةَللتعديالتَعلىَالتسجيالتَوعلىَشطبَتعديالت5-13ََ

 التسجيالت:

َ)ج(3َ-5لَللمعلوماتَالمشارَإليهاَفيَالمادةَيعاملَتسجيلَأيَتعديَ)أ(
أوَأيَتغييرَلفئةَالتسجيل،َكتسجيلَجديدَبالنسبةَللمعداتَأوَالفئةَ
اعتبارَ فيَالمرتبَة أولويَة معَإعطائَه لَ، التسجيلَالمعد  التيَيشيرَإليهَا
منَالتوقيتَالذيَيصبحَفيهَالتسجيلَالمعدلَقابالَللبحثَمنَوقتَ

لَ. التسجيلَالمعد  علىَشطبَإتماَم ويجبَأنَتوافقَاألطرافَالمسماَة
 التسجيلَالسابقَبموجبَترخيص،َوالذيَيجبَأنَينفذَتلقائيًا؛

َ  
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يقتضيَتسجيلَأيَتعديلَينطويَعلىَتغييرَللمعلوماتَالمشارَإليهاََ)ب(
)ب(،َيقتضيَموافقةَاألطرافَالمسماةَالتيَوافقت3ََ-5فيَالمادةَ

َ َالمسمى َالطرف َوموافقة َالتسجيل َذلك َفيَعلى َذكره َيجب الذي
ل،َفيَحالَإعطاءَكلَمنهاَبموجبَترخيص؛  التسجيلَالمعد 

إنَتسجيلَأيَتعديلَينطويَعلىَتغييرَللمعلوماتَالمشارَإليهاَفيََ)ج(
َ )د(َالَيؤثرَفيَأولويةَالتسجيلَاألصليَطوالَالمدة3ََ-5المادة

لةَلذلكَالتسجيل.َوالَيخلَماَتقدمَبإنشاءَضمانةَأساسيةَجديدةَ المعد 
 يقتضيَاألمرَتسجيلهاَبموجبَاالتفاقية؛

َالشطبََ)د( َعلى َيوافق َالذي َالطرف َيعتبر َتسجيل، َشطب َحالة في
موافقًاَعلىَشطبَكلَالتعديالتَلذلكَالتسجيل،َاألمرَالذيَيصبحَ

َنافذًاَتلقائيًا.
َفيَالمادةَ )أ(َوَ)ب(،َستقتصر،َفيَحالة13ََ-5متطلباتَالموافقةَالمنصوصَعليها

يلَحقَأوَضمانَغيرَرضائيَقابلَللتسجيل،َعلىَالطرفَالمسمىَفيَوجودَتعديلَتسج
َالتسجيلَكمالكَهذاَالحقَأوَالضمانَغيرَالرضائيَالقابلَللتسجيل.

 تسجيل ضمانات كسرية أو جزئية
َيجوزَأنَيحددَأيَتسجيلَماَيلي:5-14َ

أنهَيغطيَضمانةَكسريةَأوَجزئيةَعلىَمعداتَطائراتَو،َإذاَكانََأ(
َطاقَمثلَهذهَالضمانة؛األمرَكذلك،َن

و/أوَأنَأطرافاَمسماةَمتعددةَتحوزَأوَمنحتَضمانةَيشهدَعليهاََب(
َالتسجيل.

 قواعد الضمانات الكسرية أو الجزئية
 )أ(:14َ-5بالنسبةَلضمانةَالمشارَإليهاَفيَالمادة5-15ََ

َالضمانةَبسببَبيعَأوََ)أ( َأوَانخفاضَيحدثَفيَمثلَهذه أيَزيادة
للمادَةتحويلَضمانةَدوليةَي أوَالمادة5ََ-5جبَأنَيسجلَكذلكَوفقَا

 علىَالتوالي؛5-6َ
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َالتـــــزامََ)ب( َدفع َبسبب َالضمانـــــة َهذه َمثل َفي َيحدث َانخفـــــاض أي
َللموادَمنَ َوفقــــًا َأوَكليــــــًا إلى8ََ-5مضمونَيجبَشطبــــــهَجزئيـــــًا

5-8-4َ. 

 الهيئة اسمتغيير 
َي5-16َ َأن َالدولي َللسجل َهيئةَيجوز َاسم َبتغيير َإشعار َإلعطاء َتسهيال قدم

كانَذلكَوارداَفيَطلبَاإلشعارَ"بتغييرَاالسم".َوألغراضَماَتقدم،ََإذامنتفعينَمتعاملةَ
فانَ"تغييرَاالسم"َيعنيَإماَأنَهيئةَالمنتفعينَالمتعاملةَقدَغي رتَاسمها،َوإنَأيَحقوقَ

فيَالسجلَال المنتفعينَالمتعاملةَواردَة منتفعينَوضماناتَلهيئَة لهيئَة دوليَأصبحتَمملوكَة
َمنَ َأنه َأو َالقانون َبحكم َأو َالهيئة َشكل َفي َتغيير َأو َدمج َلعقد َنتيجة َأخرى متعاملة
 الضروريَإدخالَتصويبَبسببَخطأَفيَاسمهاَأوَخطأَإداريَأوَفني.َوفيَهذهَالحالة:

المعلوماتَالمطلوبةَلتقديمَإشعارَبتغييرَاالسمَإلىَالسجلَالدوليََ)أ(
َهي:

َتغييرََ(1) َالمراد َللهيئة َالدولي َالسجل َفي َحاليًا َالمبين االسم
 اسمها،َوالمعلوماتَاألخرىَعنَهويتها؛

االسمَالمرادَأنَيحلَمحلَاالسمَالذيَيجريَتغييره،َوفيَأيََ(2)
حالةَتكونَفيهاَالحقوقَوالضماناتَالواردةَفيَالسجلَالدوليَ

ماتَاألخرىَقدَامتلكتهاَهيئةَمنتفعينَمتعاملةَمختلفة،َالمعلَو
َعنَهويةَالهيئةَالمناظرةَوالمعلوماتَلالتصالَبها؛

َذاتََ(3) َالمتعاملة َالمنتفعين َلهيئة َااللكتروني َوالتوقيع االسم
التيَيتصرفَذلكَالشخصَبالنيابةَعنها،َ الصلةَوبيانَالجهَة
َفيَ َالواردة َوالضمانات َالحقوق َفيها َتكون َحالة َأي وفي

 فعينَمتعاملةَمختلفة:السجلَالدوليَقدَامتلكتهاَهيئةَمنت

َ  
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َللمنتفعينََ)أ( َالهيئة َهذه َلمثل َاإللكتروني َوالتوقيع االسم
َذلكَ َيتصرف َالتي َالجهة َوبيان َاألخرى المتعاملة

َالشخصَبالنيابةَعنها؛َ
َ(َ)ب(؛2)َ)ج(16َ-5الخيارَالمحددَفيَالمادةََ)ب(

يؤكدَالمسجلَأنَطلبَاإلشعارَبتغييرَاالسمَيفيَبشروطَهذهَالمادةََ)ب(
،َوأنَتغييرَاالسمَيسري1َ-4وفقاَللمعيارَالمحددَفيَالمادة5-16َ

مفعولهَعندَمثلَهذاَالتأكيدَمنَالمسجلَوإكمالَاإلجراءاتَالمطلوبةَ
 (َأيهماَحدثَأخيرًا؛3)أ(َ)16َ-5فيَالمادةَ

َعندَسريانَمفعولَتغييرَالسم:َ)ج(
فيَالسجلَالدوليَالتيَتذكرََ(1) جميعَالحقوقَوالضماناتَالواردَة

(1َ)أ(َ)16َ-5هيئةَالمنتفعينَالمتعاملةَالمحددةَفيَالمادةَ
باعتبارهاَطرفاَمسمى،َيجبَبدونَتعديلَمعلوماتَمسجلةَ
أوَتسجيلَإحالةَلهذهَالحقوقَوالضمانات،َأنَتكونَمشفوعةَ
َهذهَ َتضاف َأن َعلى َاالسم، َبتغيير َلإلشعار بمالحظة

 المالحظةَفيَجميعَشهاداتَالبحثَذاتَاألولوية؛

(2)ََ َفيَفي َالواردة َوالضمانات َالحقوق َفيها َامتلكت َحالة أي
َالسجلَالدوليَهيئةَمنتفعينَمتعاملةَمختلفة:َ

تحتفظَهيئةَالمنتفعينَالمتعاملةَالتيَاكتسبتَمثلَهذهََ)أ(
َمتعاملةَ َمنتفعين َكهيئة َبوضعها َوالضمانات الحقوق
ألغراضَالسجلَالدوليَوتظلَجميعَالتراخيصَالتيَ

أوَتمَالحصولَعليهاَبالنيابةَأعطيتَأوَحصلتَعليهاَ
َعنهاَصالحةَونافذةَتمامًا؛

َ  
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جميعَالتراخيصَالتيَأعطيتَأوَحصلتَعليهاَهيئةََ)ب(
(1َ)أ(َ)16َ-5المنتفعينَالمتعاملةَالمحددةَفيَالمادةَ

أوَأعطيتَأوَتمَالحصولَعليهاَبالنيابةَعنهاَإماَتظلَ
َصالحةَونافذةَتمامًاَوإماَيتمَإنهاؤها،َحسبَماَتختاره

 مثلَهذهَالهيئةَللمنتفعينَالمتعاملة؛

تغييرَاالسمَالَأثرَلهَعلىَصالحيةَأوَأولويةَأيَتسجيلَأوَحقوقََ)د(
َأوَضماناتَأخرى.

َمنتفعينَ َلهيئة َلالسم َبتغيير َلإلشعار َمناظرًا َتسهياًل َيوفر َأن َالدولي َللسجل يجوز
َلسيطرة.أوَلإلشعارَبتغييرَلالسمَلهيئةَخاضعةَلَأوَهيئةَحكوميةاختصاصيينَ

قدَيقومَالمسجلَبعكسَتغييرَاالسمَوإزالةَسجلَتغييرَاالسمَفيَالحاالتَالتيَيقتنعَفيهاَ
َالمسجلَبعدمَحدوثَمثلَهذاَالتغيير.
 تصحيح خطأ في نظام السجل الدولي

يجوزَللمسجلَأنَيصححَأيَخطأَفيَتسجيلَأوَعمليةَشطبَأوَالترتيب5-17ََ
اًل،َإذاَكانَمثلَهذاَالخطأَناشئًاَعنَخللَفيَالزمنيَلعملياتَالتسجيل،َأوَيشطبَتسجي

السجلَالدولي،َبشرطَأنَمثلَهذاَالتصحيحَأوَالشطبَيكونَنافذًاَفقطَاعتبارًاَمنَوقتَ
صدوره،َوأنَالَيؤثرَعلىَأولويةَأيَتسجيلَآخرَوإذاَكانَمثلَهذاَالتصحيحَأوَالشطبَ

ا التيَبخالفَذلكَستظهرَفيَشهادَة لبحثَعلىَسبيلَاألولوية،َسيغي رَالمعلوماتَالمسجلَة
َكلَ َفي َيظهر َأن َيجب َالشطب َأو َالتصحيح َهذا َمثل َأجرى َالمسجل َبأن َإشعارًا فإن

َشهاداتَالبحثَعلىَسبيلَاألولويةَالتيَتتعلقَبجزءَالطائرةَالمعني.
يجبَعلىَالمسجلَأنَيسرعَفيَإعطاءَاإلشعارَبشأنَأيَتصحيحَأوَشطبَإلىَاألطرافَ

َفيَالتسجيلَاألصلي َإنَكانتَجهاتَأخرى،َاألطرافَالتيَتقومََالمسماة وكذلكَإلى،
بالتسجيل،َواألطرافَاألخرىَذاتَالضماناتَالمسجلةَفيَمعداتَالطائرات،َواألطرافَ

َالتيَأجرتَبحثاَذيَأولويةَبشأنَمعداتَالطائراتَمنذَإجراءَالتسجيلَاألصلي.

فيَالتسجيلَاألص أنَيطلبَإلىَاألطرافَالمسماَة ليَأنَتقومَبتعديلَويجوزَللمسجلَأيضَا
أوَشطبَذلكَالتسجيل،َأوَتركَالتسجيلَالمعمولَبهَكماَهوَمسجل،َأوَدونَالمساسَ
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َ َالحالية َاالختصاص17ََ-5بالمادة َذات َالمحاكم َإحدى َمن َأمر َعلى َالحصول طلب
َ(َمنَاالتفاقية.1َبموجبَالمادةَالرابعةَواألربعينَ)

 شطب عملية بيع

(4َتسريَعليهَالمادةَالخامسةَوالعشرينَ)َيجوزَأليَتسجيلَيتعلقَبالبيع5-18َ
منَاالتفاقيةَأنَيقومَبشطبهَالمشتريَأوَالبائعَمعَموافقةَاآلخرَالمقدمةَبموجبَترخيص،َ

َوذلكَرهناَبماَيلي:

يجبَأالَيصبحَهذاَالشطبَسارياَإالَاعتباراَمنَالتاريخَالذيَتمَفيهََ)أ(
َوأالَيكونَلهَأيَتأثيرَعلىَأولويةَأيَتسجيلَآخر؛

َجميعََب() َفي َبه َالمتعلق َوالشطب َاألصلي َالتسجيل َيظهر َأن يجب
َشهاداتَالبحثَذاتَاألولوية.

 تسجيل الحلول

فيماَيليَالمعلوماتَالمطلوبةَلتنفيذَتسجيلَحيازةَضمانةَدوليةَعنَطريق5-19ََ
َالحلول:َ

َ)أ(َو)ب(َو)ج(َو)و(؛3َ-5المعلوماتَالواردةَفيَالقسمََ)أ(

َالغير،َالمعطاةَبموجبَترخيص؛َمنَحلَمحلَفقطموافقةََ)ب(

إذاَكانتَالضمانةَالتيَيتمَحيازتهاَعنَطريقَحلولَتعتبرَضمانةََ)ج(
األوليةَ الحيازَة )فيَحالَة المتعلقَبالضمانَة ملفَالتسجيَل رقَم مسجلةَ،
الضمانة،َ تمَإحالةَهذَه عنَطريقَحلولَأليَضمانةَمسجلة(،َأوَإذَا

َرقمَالملفَالمتعلقَبهذهَاإلحالة؛

كانتَالضمانةَالتيَيتمَحيازتهاَعنَطريقَحلولَغيرَمسجلة،ََإذاَ)د(
وصفَالضمانةَالتيَيتمَحيازتهاَعنَطريقَحلولَوالمدينَاألصليَ
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َالسجلَ َإجراءات َعليه َتنص َالذي َالشكل َاستخدام َمع بموجبها،
َالدولي.

 التسجيل األحادي إلشعار بضمانة وطنية
نةَوطنيةَبمقتضىَالمادةَالمعلوماتَالالزمةَإلجراءَتسجيلَإشعارَبضما5-20َ

َمنَاالتفاقيةَهي:50َ
)أ(َو)ب(َو)ج(َو)د(َو)و(3ََ-5المعلوماتَالمشارَإليهاَفيَالموادََ)أ(

َو)ز(؛
َبموجبَقوانينهاَهذهَالضمانةَالوطنية؛َالمقامةاسمَالدولةَالمتعاقدةََ)ب(
شهادةَالطرفَالمسمىَفيَالتسجيلَبوصفهَمالكَالضمانةَالوطنيةََ)ج(

َ)التيَيتعل قَ َالتسجيل، َبأنَالضمانةَالوطنيةَقدَتم1َبها َإقامتها(
علىَنحوَصحيحَبمقتضىَقوانينَالدولةَالمتعاقدةَالمحددةَفيَالمادةَ

(َبأنَجميعَالمعلوماتَالمقدمةَإلجراءَالتسجيل2َ)ب(،َو)5-20َ
َدقيقةَوكاملة؛

بموجبَترخيص؛ والمعطاَة َ)د(َموافقةَفقطَالطرفَمالكَالضمانةَالوطنيةَ،
َةَوثائقيةَمقدمةَفيَشكلَإلكترونيَللتسجيلَالوطنيَللضمانة.أدلَ)ه(

مةَفيماَيتعل قَبتسجيلَإشعار5-20-1ََ لَنسخةَمنَاألدلةَالوثائقيةَالمقد  يوف رَالمسج 
َمنَالجهاتَالتاليةَبناًءَعلىَطلبها: اتَمعي نةَألي  َمعد  َبضمانةَوطنيةَفيماَيخص 

َالمدينَالمشارَإليهَفيَذلكَالتسجيل؛َ)أ(
صاحبَأيَحقَأوَضمانَآخرَمسجلَأوَالمشتريَفيَبيعَمسجلََ)ب(

َلهَعالقةَبتلكَالمعدات؛
أيَشخصَأوَكيانَآخرَيثبتَوجودَأثرَسلبيَمحتملَنتيجةَلذلكََ)ج(

ل.َالَينطبقَماَتقدمَعلىَالمدىَالذيَ التسجيلَبماَيرضيَالمسج 
لَيرىَفيهَالمسجلَأنَتقديمَهذهَاألدلةَالوثائقيةَيمنعهَالقانونَالمعمَو

َبه.
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®CLOSING ROOM )1)غرفةَإنهاءَالمعامالت 
يجوزَللسجلَالدوليَأنَيوفرَتسهيلَ)غرفةَإنهاءَالمعامالت(َعلىَموقعه5-21ََ

علىَاإلنترنتَيسمحَللمنتفعينَبالسجلَمنَتجميعَالمعلوماتَالمطلوبةَلتنفيذَالتسجيلَقبلَ
إتمامَهذاَالتسجيلَوكذلك،َفيَحالةَعملياتَالتسجيلَالمتعددةَفيماَيخصَواحدَأوَأكثرَ

وهذاَالتسهيلَالذيَمعداتَالطائرات،َوضعَالترتيبَالزمنيَلعملياتَالتسجيلَهذه.َمنَ
َ َهو َالدولي َالسجل َوصفاًََ.®CLOSING ROOMيقدمه َاللوائح َبهذه َالمرفق َويقدم

CLOSING ROOM®:َبماَفيَذلكَالشروطَواإلجراءاتَالخاصةَبماَيلي،َ
َتجميعَالمعلوماتَقبلَأنَيصبحَأيَتسجيلَساريا؛َ)أ(

دخالَعملياتَالتسجيلَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَالدوليَالتيَتحتويَإَ)ب(
َعلىَهذهَالمعلومات؛

ترتيبَوتاريخَوتوقيتََ)ج( للبحثَوتحديَد قابلَة جعلَعملياتَالتسجيلَهذَه
َعملياتَالتسجيلَمنَجانبَالسجلَالدولي؛

والمادةَ(4َوفيَالحالتينَالواردتينَفيَ)ب(َوَ)ج(َأعاله،َألغراضَالمادةَالثامنةَعشرةَ)
َالتاسعةَعشرةَمنَاالتفاقية.َ

 6المادة 

 تأكيد وإشعار التسجيل
فيَهذهَالمادة،َفإنَاالصطالحَ"تسجيل"َيشمل،َعندماَيكونَذلكَمالئما،6-1ََ

َتعديلَأوَتمديدَأوَشطبَتسجيلَأوَنقلَالحقَفيَالموافقةَعلىَشطبَتسجيل.

َ  

                                                                 

 Aviaretoَكةلشَرَمسجلةَتجاريةَعالمةَهو(َالمعامالتَإنهاءَغرفة) CLOSING ROOM®َإن1َ

Limited. 
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إلىَاألطرافَالمسماةََيرسلَالسجلَالدوليَتأكيداَالكترونياَسريعاَللتسجيل6-2َ
والشخصَالقائمَبالتسجيلَوجميعَاألشخاصَاآلخرينَالذينَيحقَلهمَتلقيَإشعارَبذلكَ

.َوالَيعنيَتسلمَأوَعدمَتسلمَهذاَالتأكيدَأنَالتسجيلَقدَتمَأو5ََالتسجيلَبموجبَالمادة
َلمَيتم،َإذَأنَهذهَالحقيقةَتقررَفحسبَبوسائلَالبحثَذيَاألولوية.

َتس6-3َ َإجراء َإشعارَعند َيرسل َيجبَأن َمعداتَالطائرات، َبأحد َيتعلق جيل
الكترونيَبهَإلىَاألطرافَالمسماةَواألشخاصَالقائمينَبأيَتسجيلَتمَشطبه،َوذلكَفيَ

َأيَتسجيلَآخرَيتعلقَبتلكَالمعدات.
6-4ََ َالمادتيـــــن َفي َإليهمـــــا َالمشـــار َواإلشعار َالتأكيد َيشتمل َأن 2َ-6يجب
فيماَيتعلقَبهماَورقم5ََلىَالمعلوماتَالمسجلةَالمحددةَفيَالمادةَ،َعلىَالتوالي،َع3-6و

 ملفَالتسجيل.

يجوزَلألطرافَالمسماةَأنَتختارَبإشعارَالكترونيَعدمَتسلمَاإلشعارات6-5ََ
فيَالمادَة ويجبَلألشعارَب3-6المشارَإليهَا القرارَأنَيحملَتوقيعَاَ. ويجوزََ.إلكترونياًَهذَا

َيطلب َأن َالسجل َمن َطائراتَللمنتفعين َلمعدة َبالنسبة َالكترونية َإشعارات َتسلم َعدم وا
َأكثر.َأوَواحدة

 7المادة 

 البحث عمليات
َيجوزَإجراءَعملياتَالبحثَفيَالسجلَالدوليَعماَيلي:7-1َ

َاسمَالصانع؛َ)أ(
َرمزَالطرازَالعامَللصانع؛َ)ب(
َالرقمَالمتسلسلَألحدَمعداتَالطائراتَللصانع.ََ)ج(

َ َهذه َمثل َعن َالبحث َبحثَيجوز َأو َاألولوية َسبيل َعلى َبحث َطريق َعن المعلومات
،َعلىَالتوالي.َويجوز3َ-7و2َ-7معلومات،َعلىَالنحوَالمنصوصَعليهَفيَالمادتينَ

أيضاَإجراءَبحثَالدولةَالمتعاقدةَوبحثَهيئةَالمنتفعينَبالسجل،َعلىَالنحوَالمنصوصَ
يَعلىَالنحوَالمحددَعلىَالتوالي.َويجوزَإجراءَبحثَذات6َ-7و5َ-7عليهَفيَالمادتينَ
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َالبحثَالذاتي،َيجوزَأنَيجريَالبحثَأيَشخص7َ-7بموجبَالمادةَ .َوباستثناءَهذا
يمتثلَلإلجراءات،َسواءَكانتَلذلكَالشخصَالباحثَأوَلمَتكنَلهَضمانةَمحددة.َويمكنَ
إجراءَالبحثَالذاتيَلهيئةَمنتفعينَعاملينَمحددةَ)بماَفيَذلكَأيَمنَهيئاتهاَالخاضعةَ

(َمنَقبلَاإلداريَأوَاإلداريَالبديلَلدىَالهيئةَالمعنيةَعلىَأنَيمتثلَهذاَاإلداريَللمراقبة
َأوَاإلداريَالبديلَلإلجراءات.َويجبَإجراءَجميعَعملياتَالبحثَبوسائلَالكترونية.

"البحثَعلىَسبيلَاألولوية"َهوَبحثَعنَالمعلوماتَالمسجلةَباستخدام7-2ََ
َفيَ (َمنَالبروتوكول،َعلىَالنحو1َالمادةَالعشرينَ)المعاييرَالثالثةَالمنصوصَعليها

)أ(َإلىَ)ج(.َويمكنَالبحثَعنَمثلَهذهَالمعلوماتَألغراض1ََ-7المبينَفيَالمادةَ
َ(َمنَالبروتوكول.1(َمنَاالتفاقيةَوالمادةَالعشرينَ)6)19َ(َو2)19َالمادتينَ

غيرَالبحثَعلىَسبيلَاألولَو7-3َ هوَبحثَمعداتَالطائرَة ية،َ"بحثَالمعلوماتَ"
فيَالمادَة المعيارَالمنصوصَعليَه أيَ"قائمة1ََ-7باستخداَم ونتائجَبحثَالمعلوماتَ، )جَ(

أنَتكونَقائمةَبجميعَمعداتَالطائراتَالمطابقة،َموصوفةَحسبََبحثَالمعلومات"،َيجب
وقدَيتيحَالسجلَالدولي،َمنَوقتَإلىَآخر،َ.َ)ج(1َ-7المادةََالمنصوصَعليهَفيَالبند

َلمساعدةَتحسيناتَعلىَقائمةَب حثَالمعلوماتَعلىَالنحوَالذيَيعتبرهَالمسجلَمالئمًا
الشخصَالذيَيجريَالبحثَفيَتنظيمَوفرزَوعرضَالبياناتَالتيَأفرزتهاَعمليةَبحثَ

البحثَللمعلوماتَالَتجعلَتلكَالمعلومات. المعلوماتَ"قابلةَللبحثََوسهولةَأداءَمثلَهذَا
َ َالمادتين َألغراض َو2)19َعنها" َاال6)19َ( َمن َالعشرين( َوالمادة َمن1َ)َتفاقية )

َالبروتوكول.
"شهادةَالبحثَعلىَسبيلَاألولوية"َهيَشهادةَصادرةَاستجابةَلبحثَعلى7-4ََ

َسبيلَاألوليةَويجب:
وأنَتمتثلَللمادة5ََأنَتبينَالمعلوماتَالمسجلةَالمطلوبةَفيَالمادةََ)أ(

َ(َمنَاالتفاقية؛3)22َ
ََ)ب( َالمادة َانطباق َحالة َمَ(2)22َفي َقائمةَ)أ( َتقدم َأن َاالتفاقية، ن

َبالمعلوماتَالمسجلةَبكلَمن:
َالترتيبَالزمني؛َ(1)

َ  
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َطريقةَتبينَالتاريخَالتعامليَلكلَضمانةَمسجلة؛َ(2)
أنَتذكرَالصاحبَالحاليَللحقَفيَالموافقةَعلىَشطبَتسجيلَمعََ)ج(

تبيينَالتسلسلَالزمنيَلعمليةَنقلَالحقَوتحديدَاألطرافَالتيَنفذتَ
 ؛هذاَالنقل

فيَالتسجيلََ)د( األطرافَالمسماَة طرفَمَن البريديَلكَل العنواَن تحدَد أَن
والصاحبَالحاليَللحقَفيَالموافقةَعلىَشطبَعملياتَالتسجيلَ
هذه،َويجبَأنَتستندَهذهَالعناوينَفيَكلَحالةَإلىَأحدثَمعلوماتَ

َاالتصالَالمقدمةَإلىَالسجلَالدولي.
َجم7-5َ َعن َبحث َهو َالمتعاقدة" َالدولة َوالتعييناتَ"بحث َاإلعالنات يع

واالنسحاباتَمنها،َالصادرةَبمقتضىَاالتفاقيةَوالبروتوكولَمنَالدولةَالمتعاقدةَالمحددةَ
استجابةَلبحثَدولةَمتعاقدة.َ صادرَة هيَشهادَة بحثَالدولةَالمتعاقدةَ" فيَالبحث.َو"شهادَة

 ويجبَعلىَشهادةَالدولةَالمتعاقدةَماَيلي:

َالزمنَ)أ( َبالترتيب َتبين، َوالتعييناتَأن َاإلعالنات َجميع َنص  ي،
 واالنسحاباتَمنها،َمنَجانبَالدولةَالمتعاقدةَالمحددة؛

َأوََ)ب( َالموافقة َأو َالقبول َأو َللتصديق َالسريان َبتواريخ َقائمة َتقدم أن
َتعيين،َ َأو َإعالن َوكل َوالبروتوكول، َاالتفاقية َإلى االنضمام

 واالنسحابَمنه،َمنَجانبَالدولةَالمتعاقدةَالمحددة.

َالمنتفعين7-6ََ َهوية َمعلومات َعن َبحث َهو َبالسجل" َالمنتفعين َهيئة "بحث
المنتفعينَبالسجلَ هيئَة لتلكَاالستبعاداتَالتيَتختارهَا )يخضَع بالسجلَومعلوماتَاالتصاَل

(.َوعندَإجرائهَمنَقبلَالمنتفعينَبالسجل،َفإنَنتائجَالبحثَيجبَأن1َ-4عماًلَبالمادةَ
،َيجبَأن6َ-7المنتفعينَبالسجلَساريًا.َوألغراضَالمادةَتبي ِّنَماَإذاَكانَحسابَهيئةَ

َيتضمنَبحثَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَبحوثَالهيئاتَالخاضعةَللمراقبة.
"البحثَالذاتي"َهوَبحثَفيَهيئةَمنتفعينَمتعاملينَمحددة،َواختياريًا،َفي7-7ََ

بحثَعلىَسبيلَاألولويةَلكلَم السترجاعَشهادَة للمراقبةَ، الخاضعَة منَمعداتَهيئاتهَا عدَة
الطائرات،َأوَمجموعةَفرعيةَمنها،َتكونَهيئةَالمنتفعينَالمتعاملينَأوَالهيئةَالخاضعةَ
للمراقبةَطرفًاَمسمىَفيها.َويجوزَللطرفَالقائمَبالبحثَأنَيحددَالبحثَبالتاريخَأوَالهيئةَ
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لَ.َوسيجريَإرساللسجلَالدوليَأوَحسبماَُيسمحَبهَخالفًاَلذلكَعلىَالموقعَاإللكتروني
إشعارَإلكترونيَلجهةَاالتصالَاالحتياطيةَذاتَالصلةَفيَكلَمرةَُيشرعَفيهاَفيَإجراءَ

َبحثَذاتي.
يجبَأنَتصدرَكلَشهادةَوقائمةَبحثَوأنَتوفرَفيَشكلَالكترونيَقابل7-8ََ

البحثَعلىَ يجبَأنَيوفرَالمسجلَنسخةَمطبوعةَمنَشهادَة للطباعة.َوبناءَعلىَالطلبَ،
 بحثَالدولةَالمتعاقدة.سبيلَاألولويةَأوَشهادةَ

ويجوزَللمسجلَأيضًا،َوفقًاَلتقديره،َعندَإصدارَشهادةَبحثَعلىَسبيلَاألولوية،َتوفيرَ
َمعلوماتَإضافيةَللبحثَعلىَسبيلَاألولوية،َبماَفيَذلك:

للمادةََ)أ( َ)أ(؛َأو4َ-7جدولَمعلوماتَيلخصَالمعلوماتَالمسجلةَوفقَا
َاألولَ)ب( َسبيل َعلى َالبحث َشهادة َإلكترونيَمحتويات َنسق َفي وية

َمختلف،َمصممةَبحيثَتكونَقابلةَللقراءةَآليًا.
المعلوماتَاإلضافيةَللبحثَعلىَسبيلَاألولوية،َحيثماَُتوفر،َهيَللعلمَفقطَوالغرضَمنهاَ
َالمنتفعينَفيَمراجعةَالمعلوماتَالمسجلةَالواردةَفيَشهادةَالبحثَعلىَسبيلَ مساعدة

عةَجميعَالمعلوماتَالمسجلةَالواردةَفيَشهادةَالبحثَاألولوية.َويجبَعلىَالمنتفعينَمراج
َفيَالمعلوماتَاإلضافيةَللبحثَعلىَ علىَسبيلَاألولويةَوليسَفقطَالمعلوماتَالواردة
سبيلَاألولوية.َوفيَحالةَعدمَاالتساقَبينَالمعلوماتَالمسجلةَالواردةَفيَشهادةَالبحثَ

بيلَاألولوية،َتسودَالمعلوماتَعلىَسبيلَاألولويةَوالمعلوماتَاإلضافيةَللبحثَعلىَس
المسجلةَالواردةَفيَشهادةَالبحثَعلىَسبيلَاألولوية.َويجبَاإلبالغَعنَأيَتناقضَأوَ
عدمَدقةَتمَاكتشافهَبينَالمعلوماتَالمسجلةَالواردةَفيَشهادةَالبحثَعلىَسبيلَاألولويةَ

اعةَمنَس72َوالمعلوماتَاإلضافيةَللبحثَعلىَسبيلَاألولويةَإلىَالمسجلَفيَغضونَ
 استالمهاَمنَقبلَالمنتفع.

َ  
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 8المادة 

  الشكاوى 
يجوزَأليَشخصَأنَيقدمَشكوىَإلىَالمسجلَبشأنَتشغيلَالسجلَالدولي.8-1ََ

وإذاَلمَيعالجهاَالمسجلَبصورةَمرضية،َيجوزَلذلكَالشخصَأنَيقدمَتلكَالشكوىَمنَ
 :1-8جديدَإلىَالسلطةَاإلشرافية.َألغراضَالمادةَ

بشأنَتشغيلَالسجلَالدولي"َعندماَتتعلقَالمسألةَتكونَأيَمسألةَ"َ)أ(
باإلجراءاتَوالسياساتَالعامةَللسجلَالدوليَوالَتتعلقَبحكمَمحددَ

َأصدرهَالمسجلَأوَالسلطةَاإلشرافية.
كتابة.َ)ب( شكوىَأنَيثبتَادعاءاته/ادعاءاتهَا َيجبَعلىَأيَشخصَيقدَم

مةَطبقًاَللمـــادةَيجبَأنَتنظرَالسلطـــةَاإلشرافيـــةَفيَالشكاوىَالم8-2َ 1َ-8قد 
وتقرر،َعلىَأساسَذلكَالنظر،َأنَمنَالمالئمَإجراءَتغييراتَفيَاإلجراءاتَأوَالسياسات،َ

 ويجبَأنَتكلفَالمسجلَبذلك.

يجوزَأليَشخصَتأثرَسلبًاَبالتسجيلَاألحاديَويعتقدَبشكلَعقالنيَأن8-3ََ
كوىَإلىَالمسج ل.َرفعَش20َ-5أو10ََ-5أو4ََ-5التسجيلَالَيفيَبمقتضياتَالمادةَ

َللمادةَ َبماَيرضيهَعقالنيًا،َيتصر فَالمسجلَوفقًا وعندماَيكونَهذاَالتأثيرَالسلبيَمثبتًا
 منَاإلجراءات.14-5ََ

 9المادة 

 السرية

 تكونَجميعَالمعلوماتَفيَالسجلَالدوليَسريةَإالَعندما:

َتكونَأدل ةَوثائقيةَمقدمةَإلىَالمسجلَبموجبَهذهَاللوائح؛َ)أ(

َ  
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 ؛7َقدمهاَالمسجلَاستجابةَلبحثَبموجبَالمادةيَ)ب(

َعملياتََ)ج( َإجراء َمن َبالسجل َالمنتفعين َلتمكين َالكترونيا َتوفيرها يتم
 تسجيلَأوَتعديلهاَأوَشطبها؛

 يتمَتقديمهاَإلىَالسلطةَاإلشرافيةَبناءَعلىَطلبها؛َ)د(

ََ)ه( َالمادة َبموجب َالمحكمة َإجراءات َضمن َالمسجل من44ََيقدمها
 االتفاقية؛

َ.10َتستخدمَألغراضَاإلحصاءاتَالتيَتتطلبهاَالمادةَ)و(

 10المادة 

 اإلحصاءات

يجبَأنَيحتفظَالمسجلَبإحصاءاتَمحدثةَللتسجيلَوأنَينشرهاَفيَتقرير10-1ََ
َسنوي.َويجبَأنَيتاحَهذاَالتقريرَالكترونياَأليَشخص.

 علىَماَيلي:1َ-10تشتملَإحصاءاتَالتسجيلَبموجبَالمادة10-2ََ

َالمعاملةوإيراداتَالمعامالتَمقسمةَفيَكلَحالةَبحسبَنوعََأحجامَ)أ(
 الجغرافي؛والتوزيعَ

َالسلطةََ)ب( َتطلبها َالتي َاألخرى َالسرية َغير َالمعلومات مجموعات
 اإلشرافية.

َ  
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 11المادة 

 المقدم السنوي  التقرير
 اإلشرافية السلطة إلى

يتضمنَالبياناتَاإلحصائي تقريراًَسنويًاَ، المسجَل فيَالمادةيجبَأنَيعَد إليهَا المشاَر ،10َََة
 ويجبَأنَيقدمهَإلىَالسلطةَاإلشرافية.

 12المادة 

 الدخول نقاط مع العالقات

َدخول12-1ََ َنقاط َأو َدخول َنقطة َتعين َأن َمتعاقدة َدولة َألي يجوز
 (َمنَالبروتوكول:1َالدخول"(َبمقتضىَالمادةَالتاسعةَعشرةَ)َ)"نقطة

َالمعلَ)أ( َبإرسال َترخص َأن َيجوز َأو َللتسجيلَيجب َالمطلوبة ومات
َالدخولَ َ)"نقطة َالدولي َالسجل َإلى َوالبروتوكول َاالتفاقية بمقتضى

 المرخصة"(؛

َللتسجيلََ)ب( َالمطلوبة َالمعلومات َإرسال َخاللها َمن َيجوز َأو يجب
َالدوليَ َالسجل َإلى َمباشرة َوالبروتوكول َاالتفاقية بمقتضى

 الدخولَالمباشر"(.َ)"نقطة

)أ(،َفإنَجميعَعملياتَالتسجيلَالتيَتجريَوفقا1ََ-12دةَفيَحالةَالتعيينَبموجبَالما
انطالقًاَمنَأي20ََ-5و19َ-5و10َ-5و9َ-5و6َ7َ-5و5َ-5و4َ-5و3َ-5للموادَ

،َالتيَتشملَرمزَالترخيصَالصادر8َ-12نقطةَالدخولَهذه،َيجبَأنَتخضعَللمادةَ
صَعليهَالجملةَعالوةَعلىَماَتنَهذه.َعنَالدولَالمتعاقدةَالمعنيةَبشأنَعملياتَالتسجيل

التالية،َالتيَأنَتشملَرمزَالترخيصَالصادرَعنَالدولَالمتعاقدةَالمعنيةَبشأنَعملياتَ
ََالتسجيل َللمادتين َوفقًا َتمت َالتي َالتسجيل َلعمليات َترخيص َرمز َيلزم َوال 4ََ-5هذه.

)ب(4ََ-5،َحيثَتكونَالدولةَالمتعاقدةَالتيَتمَالتأكيدَعليهاَبموجبَالمادتين20َ-5و
َب(،َعلىَالتوالي،َليستَهيَالدولةَالمتعاقدةَالمعنية.َ)20َ-5و
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بموجبَالمادَة المساسَبالتعيينَالمنصوصَعليَه فإنَتسجيلَالشطب1ََ-12ومعَعدَم )أ(َ،
َلنَيستلزمَرمزَترخيص.8َ-5بموجبَالمادةَ

يتعلقَب12-2َ أنَتعينَنقطةَدخولَإلزاميةَفقطَفيمَا هياكلَيجوزَأليَدولةَمتعاقدَة
 .تَالهليكوبترَالتيَهيَالدولةَالمتعاقدةَالمعنيةَبالنسبةَلهاالطائراتَوطائرا

أنَيحصلَالمسجلَمنَجهةَاإليداعَوأنَيحتفظَبقائمةَمحدثةَبالدولَالمتعاقدةَالتيََيجب
بهاَنقاطَدخولَمعينة،َبماَيتاحَللمنتفعينَاستخدامهاَإلكترونيا.َويجبَأنَتشيرَالقائمةَ

دخولَمرخصةَأمَنقاطَدخولَمباشر،َحسبماََإلىَماَإذاَكانتَنقاطَالدخولَهذهَنقاط
َيتثبتَمنَذلكَالمسجلَمنَالدولَالمتعاقدة.َ

علىَنقطةَالدخولَالمباشرَأنَترسلَأيَتسجيلَعندَاستيفاءَالشروطَالتي12-4ََ
اللوائح،َ الشروطَمتمشيةَمعَأحكامَاالتفاقيةَوالبروتوكولَوهذَه وضعتها،َعلىَأنَتكونَهذَه

تكونَاألطرافَالمس فيَذلكَالتسجيلَمنَبينَالهيئاتَالمستخدمةَللسجل.َورهناَوعندمَا ماَة
باستالمَالسجلَالدوليَإشعارَبالموافقةَمنَكلَطرفَتقتضيَاالتفاقيةَوالبروتوكولَوهذهَ
َعندَ َالتسجيل، َذلك َفي َالمسماة َاألطراف َذلك َفي َبما َموافقته، َعلى َالحصول اللوائح

دخولَمباشرةَبمجردَماَيتسلمهَالتسجيلَاالقتضاء،َويصبحَساريًاَكلَتسجيلَُتحيلهَنقطةَ
 الدولي.

،َيجبَأنَيضعَالمسجلَترتيباتَتنطبقَعلى4َ-12دونَاإلخاللَبالمادة12-5ََ
اإلرسالَااللكترونيَلمعلوماتَالتسجيلَمن،َأوَبترخيصَمن،َنقاطَالدخولَإلىَالسجلَ

َاإلجرا َيحدد َأن َيجب َمعينة، َدخول َنقطة َكل َمع َمشاورات َإجراء َبعد َو، ءاتَالدولي
المطبقةَعلىَتلكَالنقطةَللدخول.َالَينبغيَأنَتفرضَهذهَالترتيباتَالتيَتتمَبينَنقطةَ
الدخولَوالسجلَالدوليَأيَتكاليفَإضافيةَعلىَالسجلَالدوليَوالَينبغيَأنَتؤثرَسلباَ

 علىَأداءَعملَنظامَالسجلَالدوليَأوَتفرضَعبئاَعلىَمواردَالسجلَالدولي.

وليَإنذاراَالكترونياَبأيَعمليةَتسجيلَالَتجرىَيجبَأنَيوفرَالسجلَالد12-6َ
 كماَيلي:

 منَخاللَنقطةَدخولَمباشرَحيثَيكونَاستخدامهاَإلزاميا؛ََ)أ(

َ  
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 أوَوفقاَلإلجراءاتَالتيَتتطلبهاَنقطةَدخولَمرخصة؛َ)ب(

َلتلكَالنقطةَ َالمعلنة َالمتعاقدة َالدوليَوالدولة َالسجل َبين َعليه وذلكَإلىَالمدىَالمتفق
 للدخول.

َ،َيكونَالتسجيلَباطاًلَإذاَتم:8-12بموجبَالمادة12-7ََ
المعنيةَمتىَاشُترطََ)أ( منَدونَرمزَترخيصَصادرَعنَالدولَالمتعاقدَة

َ)أ(؛َأو1َ-12رمزَالترخيصَهذاَبموجبَالمادةَ
منَدونَاإلرسالَمنَخاللَنقطةَدخولَمباشرَلدىَالدولةَالمتعاقدةََ)ب(

 )ب(.1َ-12َمتىَاشُترطَهذاَاإلرسالَبموجبَالمادة

َيبطلَالتسجيلَفيَالحالتينَالتاليتين:12-8َ
ََ)أ( َمرخصة، َدخول َنقطة َحالة َرمزََإذافي َعلى َالحصول تعذر

 الترخيصَبموجبَاإلجراءاتَذاتَالصلة؛

ُمنعَاستخدامَنقطةَالدخولَالمباشرةََإذافيَحالةَنقطةَدخولَمباشرة،ََ)ب(
 بموجبَاإلجراءاتَذاتَالصلة؛َ

َمعاملةَذاتَالصلة.وذلكَوفقاَللوقائعَال

 13المادة 

 الرسوم

َالمتعلقة13-1ََ َبالخدمات َاالضطالع َقبل َرسما َالمسجل َيحصل َأن يجب
 الدولي.َبالسجل

َالناجمةَعنَعملياتَمنَخالل13-2ََ َفيَذلكَالرسوم َبما يجبَسدادَالرسوم،
لمَيتمَاالتفاقَعلىَخالفَذلكَبينَالمسجل َنقطةَدخول،َللمسجلَقبلَالعمليةَالمطلوبةَمَا

َومثلَهذهَالنقطةَللدخول.

َ  
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يجبَتحصيلَالرسومَوفقاَلجدولَتصدرهَالسلطةَاإلشرافيةَالتيَيجبَأن13-3ََ
 تبينَمبلغَالرسومَالواجبَالدفعَعنَكلَخدمة.

يجبَأنَتقومَالسلطةَاإلشرافيةَبتحديدَوتعديلَالرسوم،َوذلكَعلىَالنحو13-4ََ
 المطلوبَفيَاالتفاقيةَوالبروتوكول.

 14المادة 

 المسؤولية والتأمين

(َمنَاالتفاقية،َفإنَ"الخسائرَالتيَيتكبدها"َتعني1َ)28َألغراضَالمادة14-1ََ
َأوَتقصيرَالمسجلَوالمسؤولينَوالعاملينَلديهَ َأوَالضررَالناتجينَبسببَخطأ الخسارة

من28َََبسببَعطلَفيَتشغيلَنظامَالتسجيلَالدولي،َباستثناءَماَتنصَعليهَالمادةَأو
ََو َاستخدامَاالتفاقية، َمن َالتمكن َعدم َبسبب َالناتجين َالضرر َأو َالخسارة َتشمل َال لكن

 منَهذهَاللوائح.4َ-3َالسجلَالدوليَنتيجةَللتدابيرَالمشارَإليهاَفيَالمادة

 (َمنَاالتفاقية:1)28َأيَمطالبةَللمسجلَبمقتضىَالمادة14-2ََ

ينَيجبَتقديمهاَكتابةَفيَغضونَالفترةَالزمنيةَالمطبقةَبموجبَقوانَ)أ(
 الدولةَالتيَيقعَفيهاَالسجلَالدولي؛

 يجبَأنَتخضعَلمشاوراتَبينَالمطالبَوالمسجل؛َ)ب(

إذاَلمَتحلَعنَطريقَمثلَهذهَالمشاورات،َيجوزَللمطالبَمتابعتهاََ)ج(
 منَاالتفاقية.44َوفقاَللمادةَ

يجبَأنَتنصَإجراءاتَالسجلَالدوليَعلىَالتفاصيلَالمتعلقةَباإلجراءات14-3ََ
 .2َ-14فيَالمادةَالمتصورةَ
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َأنَتراجعَمبلغَالتأمين14-4ََ يجبَعلىَالسلطةَاإلشرافيةَأنَتحددَويجوزَلها
(5َ)َ(َمنَاالتفاقيةَوالمادةَالعشرين4)28َالضمانَالماليَالمطلوبَبمقتضىَالمادةََأو

 البروتوكول.َمن

 15المادة 

 إجراءات السجل الدولي

التيَتتناولَالبنودَالتيَتتطلبهاََيجبَأنَتضعَالسلطةَاإلشرافيةَاإلجراءات15-1َ
َالدوليَ َللسجل َوالعملياتَاإلدارية َالفني َبالتشغيل َآخر َنحو َعلى َتتعلق َأو َاللوائح هذه
ويجبَأنَيمتثلَلهاَجميعَالمنتفعينَبالسجلَوالمنتفعونَالضيوفَواألشخاصَالقائمونَ

 بالبحث.

15-2ََ َالعمليات َعلى َمضمونها، َتقييد َدون َاإلجراءات، َتنص َأن الفنيةَيجب
َواإلداريةَلماَيلي:

َالبحثََ)أ( َعمليات َوإجراء َوشطبها َوتعديلها َالتسجيل َعمليات إجراء
 والحصولَعلىَنسخَمنها؛

َالسجلََ)ب( َالستخدام َالمطلوبة َوالتراخيص َالموافقات َعلى الحصول
 الدولي.

 16المادة 

 النشر

سميَيجبَنشرَالنسخةَاألصليةَمنَهذهَاللوائحَواإلجراءاتَفيَمطبوعََر16-1َ
 للسلطةَاإلشرافية.

يجبَعلىَالمسجلَأنَيوفرَللجمهورَمجاناَنسخةَالكترونيةَمنَالنصوص16-2ََ
َ َالمادة َفي َإليها َالمشار َفي1َ-16األصلية َالمتصور َالنحو َعلى َتعدل َقد َحسبما ،

َ.17َالمادة
َ  
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 17المادة 

 التعديالت

إلىَالسلطةََيجوزَللمسجلَتقديمَطلباتَتعديالتَلهذهَاللوائحَأوَاإلجراءات17-1َ
 اإلشرافية،َالتيَيجبَأنَتنظرَفيَمثلَهذهَالتعديالت.

يجبَأنَتنشرَفيَمطبوعَرسميَللسلطةَاإلشرافيةَالنسخةَاألصليةَمنَأي17-2ََ
َتعديالتَلهذهَاللوائحَأوَاإلجراءاتَالتيَوافقتَعليهاَالسلطةَاإلشرافية.

ماناتَاألخرىَالَينبغيَلصالحيةَوأولويةَالتسجيل،َوكذلكَالحقوقَوالض17-3َ
َهذاَ َإجراء َوقت َالسارية َبالصيغة َواإلجراءات َللوائح َلهذه َوفقًا َيتم َوالذي َبه، المتصلة
اللحظة،َأنَيتأثرَبأيَتغييرَ القدراتَالوظيفيةَللسجلَالدوليَفيَهذَه التسجيل،َومعَمراعاَة

لتوفيرَالحقَعلىَهذهَاللوائحَأوَاإلجراءاتَأوَالقدراتَالمتعلقةَبالسجلَالدولي،َوبالنسبةَ
تسهيلَيمك نَاألطرافَمنَالتسجيلَلتعديلَأوَتغييرَتسجيلَخالفاَلذلكَبغرضَاالستجابةَ
التعديلَأوَالتغيير. علىَأنهَيفرضَأيَالتزامَعلىَتنفيذَهذَا التغييراتَالَينبغيَتفسيرَه َلهذَه

الَينبغيَلصالحيةَأيَإجراءَيتخذهَالمسجلَوفقاَلهذهَاللوائحَواإلجراءات17-4ََ
َا َأوَبالصيغة َاللوائح َعلى َالالحقة َبالتغييرات َتتأثر َأن َاإلجراء َهذا َاتخاذ َوقت لسارية
 اإلجراءات.

 18المادة 

 تواريخ السريان

شهرَتقويميَمنَتاريخَنشرهاَماَلمََوتسريَأيَتعديالتَلهذهَاللوائحَأوَاإلجراءاتَبعد
َتقررَالسلطةَاإلشرافيةَخالفَذلك.

 

________________َ
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 المرفق
®MROO CLOSING )غرفة إنهاء المعامالت(  

َمنَهذهَاللوائح(21َ-5)المادةَ

 أحكام عامةَ-1

لةَللسجلَأنََغرفةيجوزَأنَيتضم نَالسجلَالدولي1-1ََ ُتتيحَللهيئةَالُمستعمِّ
َاللوائحَإلجراءََمجلداًَتنشئَ يمكنَاستخدامهَفيَتجميعَالمعلوماتَالالزمةَبموجبَهذه

الَهذهَالتسجيالت.َوألغراضَهذاَالمرفق،َتسجيلَواحدَأوَأكثرَفيَوقتَسابقَالستكم
ُتسمىَهذهَالمعلوماتَ"التسجيلَالُمسب ق"َأوَ"التسجيالتَالُمسب قة"،َوعمليةَتجميعهاَ"إسباقَ

َ َالتسجيالت". َ"إسباق َأو َهيَالتسجيل" َالدولي َالسجل َيتيحها َالتي َاإلمكانية وهذه
CLOSING ROOM®.َ

عينَبالسجلَأيَهيئةَحكومية،َألغراضَهذاَالمرفق،َالَتشملَهيئةَالمنتف1-2َ
َمستخدمَ َأي َبالسجل َالمنتفع َيشمل َوال َحكومية، َهيئة َإداريَفي َأي َاإلداري َيشمل وال

َحكومي.

منَأجلROOM CLOSINGََ®َأيَمجلداتَُأنشئتَفيالَيمكنَالبحثَفي1-3ََ
َ َو4)18خدمةَأغراضَالمادتين َأثر19ََ( َأي َالُمسب ق َللت سجيل َيكون َوال َاالتفاقية. من

بموجبَاالتفاقيةَأوَالبروتوكولَإالَبعدَأنَيتمَإدخالهَفيَقاعدةَبياناتَالسجلََقانوني
منَهذاَالمرفق.َوالتسجيلَالُمسبقَُيعتبرَ"ُمسجَّال"َعلى2ََ-7الدوليَعماًلَبأحكامَالفقرةَ

)وذلكَعلىَحدَتعريفَهذا2ََ-7إثرَإدخالهَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَعماًلَبأحكامَالفقرةَ
َ)بَب(َمنَاالتفاقية.1ةَالمصطلحَفيَالماد

َمجلدَفييتناولَهذاَالمرفقَبالوصفَالشروطَواإلجراءاتَالمتعلقةَبإنشاء1-4ََ
CLOSING ROOM®ََمجلد،َوبتجميعَوإدارةَالمعلوماتَالالزمةَإلسباقَالتسجيالتَفي،
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وبالموافقةَعلىَالتسجيالتَالُمسب قةَوتسليمهاَمنَأجلَإدخالهاَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَ
َلتصبحَتسجيالتَتقبلَالبحثَوصالحةَبموجبَاالتفاقيةَوالبروتوكول.الدوليَ

 ®CLOSING ROOMإنشاء مجلد في َ-2
لةَللسجلَأنَتنشئ2-1ََ ROOM CLOSINGَ®َمجلدًاَفييجوزَللهيئةَالُمستعمِّ

َوتت بعَفيَذلكَالتعليماتَالواردةَفيَموقعَالسجلَالدوليَعلىَاإلنترنت.
لةَلل2-2َ ،َ ROOM CLOSING®مجلداًَفيسجلَالتيَتُنشئَتتولىَالهيئةَالُمستعمِّ

َمسؤولياتَالواردَوصفهاَفيَهذاَالمرفق.الأيَ"هيئةَالتنسيق"،َ
2-3ََ َولكل َآلية َبصورة َالدولي َالسجل َفيَمنَغرفةُيعي ن  مجلد

®ROOM CLOSINGَ"َهويةََمجلدرمًزاَتعريفيًاَوحيدًا،َهو®ROOM CLOSINGََويجوز،"
فيَموقعَالسجلَالدوليROOM CLOSINGََ®بحثَعنَلمستعمليَالسجلَاستخدامهَفيَال

َعلىَاإلنترنت.
وذلكَفيَأيَوقتROOM CLOSINGََ®َمجلديجوزَلهيئةَالتنسيقَأنَُتغلق2-4ََ

َ.1-7قبلَاتخاذَاإلجراءَالمنصوصَعليهَفيَالفقرةَ
ROOM CLOSINGَ®َمنَخاللَغرفةتجميعَوإدارةَتسجيالتََ-3
َالمطلوبةَالمعلوماتَجميعَوإدارةَجميعتَتتولىَهيئةَالتنسيقَالمسؤوليةَعن3-1َ

وأعضاءَهيئةَالت نسيقَمنَمستعمليَ.ROOM CLOSINGَ®َمجلدفيََإلسباقَالتسجيالت
المعلوماتَفيَ تغييَر أَو فيَإدخاَل الحق َدونَغيرهَم لهَم َ ROOM CLOSING®مجلدالسجَل

راءَيت خذه،َواإلشاراتَالواردةَفيَهذاَالمرفقَإلىَإجراءاتَهيئةَالتنسيقَتعنيَكلَإج.َهذا
َنيابًةَعنها،َمستعملوَالسجل.

َكل3-2ََ ل َُتدخِّ َأن َالتنسيق َهيئة َعلى َيجب َالتسجيالت، َمن َتسجيل إلسباق
دةَفيَالمادةَالمعنيةَمنَهذهَاللوائح.َ الصنفَمنَالتسجيل،َوالُمحدَّ المعلوماتَالمتعلقةَبهذَا

هذهَاللوائحَالزمةَمن3ََ-5وعلىَسبيلَالمثال،َتكونَجميعَالمعلوماتَالواردةَفيَالمادةَ
إلسباقَتسجيلَضمانَمنَالضماناتَالدولية.َوعالوةَعلىَذلك،َتتولىَهيئةَالتنسيق،َإذاَ
كانتَقطعةَمنَقطعَالطائراتَم حلَأكثرَمنَتسجيلَمسبقَواحد،َتحديدَالتسلسلَالزمنيَ
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الذيَسيتمَبموجبهَإدخالَهذهَالتسجيالتَالمسبقةَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَالدولي،َبعدَ
َيحها.تسَر

َكل3-3ََ َإلجراء َالالزمة َالمعلومات َتجميع َمن َالتنسيق َهيئة َتنتهي َأن بعد
،َيجوزَلهاَأنَتتبعROOM CLOSINGَ®َمجلدالتسجيالتَالمسبقةَبغرضَإدراجهاَفيَ

التعليماتَالموجودةَفيَموقعَالسجلَالدوليَعلىَاإلنترنتَوتلغيَالحقَالمتمثلَفيَتعديلَ
َأخرىَ)وي َتسجيل َمعلومات َإدخال َأو َالحالةROOM CLOSINGََ®َمجلدسمى َهذه في

سُتفضيَإلىَ)أ(َالشروعَفيَاإلجراءاتROOM CLOSINGََ®َمجلد "ُمغلقًا"(.َوحالةَإغالق
َكلَالمعلوماتَالمتعلقة1-4المحددةَفيَالفقرةَ بالتسجيالتََ،َو)ب(َإلىَاإلعالنَعنَأن 

ROOM CLOSINGََ®َمجلدالمسبقةَفيَ ROOM CLOSINGَ®َمجلدقدَتمَتجميعهاَوأن 
مفتوٌحَفيَوجهَكلَمنَتلزمَموافقتهَبموجبَهذهَاللوائحَمنَمستعمليَالسجلَحتىَيت خذَ

دةَفيَالفقرةَ َ.2-4إجراءَمنَاإلجراءاتَالمحدَّ
ROOM CLOSINGَ®َمجلديجوزَأليَهيئةَتنسيقَفيَأيَوقتَأنَتتيح3-4ََ

دَاالطالع"َأمامَكلََالمجلد)سواءَُأقفلَ ل(َعلىَسبيلَ"مجر  مستعملَللسجلَمنَأمَلمَُيقف 
َ َفي َالموجودة َالمعلومات َتغيير، َوليس َقراءة، َبغية َواألفراد  مجلدالهيئات

®ROOM CLOSINGََوذلكَباتباعَالتعليماتَالموجودةَعلىَموقعَالسجلَعلىَاإلنترنت
 مجلد فيماَيتعلقَبالتعريفَبهؤالءَالمستعملينَوبمسألةَمنحهمَحقَالدخول.َوبعدَإغالق

®ROOM CLOSINGَب َيتم دَاالطالعَإلىَكلَهيئةَ، َآليةَمنحَحقَالدخولَلمجر  صورة
ROOM CLOSINGَ®َمجلدمستعملةَللسجلَتكونَموافقتهاَعلىَالتسجيالتَالمسبقةَفيَ

الزمًةَبموجبَهذهَاللوائح.َومستعملوَالسجلَمنَالهيئاتَواألفرادَالذينَلهمَحقَدخولَ
فونَباسمَ"المشاركونَفيROOM CLOSINGََ®َمجلد َ".ROOM CLOSING®ُيعر 

َإلىَهيئةَأخرىَُمستعملة3-5ََ َوواجباتها يجوزَلهيئةَالتنسيقَأنَتنقلَحقوقها
َُيفصحَالُمشرفَعلىَ َالحقوقَوالواجباتَعندما َنفاذَنقلَهذه َمحل ها.َويبدأ للسجلَتحل 
الهيئةَالمنقولَإليهاَعنَقبولَهيئتهَلهذهَالحقوقَوالواجباتَوفقَالطريقةَالمنصوصَعليهاَ

الدوليَعلىَاإلنترنت،َويكونَمفعولَهذاَالنقلَفيَحدودَماَتنصَعليهَفيَموقعَالسجلَ
َ.2َ-5و1َ-5الفقرتانَ
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َالموافقة على التسجيالت الُمسَبقةَ-4
4-1ََ َإغالق َعن َالتنسيق َهيئة َإعالن هROOM CLOSINGَ®َمجلدبعد َُيوج  ،

لَالدوليَإلىَالمشاركينَفيَ َإعالمًاَبموجبه:ROOM CLOSINGَ®السج 
َةَهيئةَالتنسيق؛ُيحددَهويَ)أ(

دَهويةROOM CLOSINGََ®َمجلديتيحَالدخولَإلىََ)ب(  ؛المجلدويحد 

ََ)ج( َعلىَأن  متاحًاَلكلَهيئةَمستعملةROOM CLOSINGََ®َمجلدينص 
للسجلَتكونَموافقتهاَالزمًةَبموجبَهذهَاللوائحَحتىَتت خذَإجراءَمنَ

دةَفيَالفقرةَ َ؛2-4اإلجراءاتَالمحدَّ
دَالمدةَالزمنيَ)د( (َالتيَسيظلَفيها3َ-5ةَ)كماَتنصَعليهاَالفقرةَيحد 

َأوROOM CLOSINGََ®َمجلد َالموافقة َتقديم َألغراض مفتوحًا
َمراجعةَالمعلومات؛

ُيرفقَ"تقريرَعنَالتسجيلَالُمسب ق"َيظهرَكلَالتسجيالتَالُمسبقةَبماََ)ه(
دَأليَتسجيالتَمتعددةَلقطعةَمنَ فيَذلكَالتسلسلَالزمنيَالُمحدَّ

َقطعَالطائرات.
4-2ََ َالفقرة َفي َالمذكور َاإلعالن َتوجيه َمستعملة1َ-4بعد َهيئة َلكل َيجوز ،

اللوائحَأنَتوافقَأوَالَتوافقَعلىَالتسجيلَالُمسبقَ بموجبَهذَه الزمةًَ للسجلَتكونَموافقتهَا
َبعدَاتباعَالتعليماتَالواردةَفيَموقعَالسجلَالدوليَعلىَاإلنترنت.

،َالتراجعَعنها1َ-7أحكامَالفقرَةَالموافقةَعلىَتسجيلَمسبقَيمكن،َبموجب4-3َ
َفيَأيَوقتَقبلَإصدارَذلكَالتسجيلَمنَأجلَإدخالهَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَالدولي.

الهيئةَالُمستعملةَللسجلَالتيَترفضَالموافقةَأوَتتراجعَفيهاَيحقَلها،َوفق4-4ََ
الُمسبقَ،َأنَتغي رَموقفهاَهذاَفيَأيَوقتَقبلَأنَيتمَإصدارَتسجيلها1َ-7أحكامَالفقرةَ

َمنَأجلَإدخالهَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَالدولي.

َ  



 

R-43 اللوائح 

 

َفيَذلك4-5ََ َبما إبطالَالتفويضَالمستخدمَفيَالموافقةَعلىَتسجيلَمسبق،
التفويضَالممنوحَإلىَمستعملَمهني،َيكونَلهَمفعولَالتراجعَعنَالموافقة.َولكيَتغي رَ

،َإم اَالموافقةَعلى1َ-7قرةَموقفهاَهذاَيتعي نَعلىَالهيئةَمستعملةَللسجل،َوفقَأحكامَالف
والُبدَ تفويضَمستعملَآخرَللسجلَلكيَيتولىَالموافقةَعليهَ، التسجيلَالمسبقَأوَإعادَة هذَا
اإلجراءَفيَكالَالحالتْينَأنَيتمَفيَأيَوقتَقبلَإصدارَذلكَالتسجيلَمنَأجلَإدخالهَ لهذَا

َفيَقاعدةَبياناتَالسجلَالدولي.

 مجلدزَإصدارَأيَتسجيلَمسبقَفيَالَيجَو1َ-7بموجبَأحكامَالفقرة4-6ََ

®ROOM CLOSINGََإلدخالهَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَالدوليَقبلَتتمَالموافقةَمنَقبل
الهيئةَالمستعملةَللسجلَالتيَتكونَموافقتهاَالزمًةَبموجبَهذهَاللوائح،َأوَمنَقبلَمنَ

َالموافقةَنافذةَعندماَُتصدرَهيئـــةَالت نسيـــقَأمراًَ باإلصدارَ)كماَهوََينوبها.َوتكونَهذه
َ(.1-7منصوصَعليهَفيَالفقرةَ

َإدخال تعديالت على التسجيالت المسبقةَ-5

َأنهَالَيجوزَتعديل5-1ََ َيكونَمغلقًاROOM CLOSINGََ®َمجلدورغم عندما
(،َيجوزَلهيئةَالتنسيقَإدخالَتعديالتَعلىَالتسجيالت8َ)باستثناءَماَنصتَعليهَالفقرةَ

َبمبادرة َذلك َكان َإذا َفيََالمسبقة، َالمشاركين َمن َلطلبات َاستجابة َأو منها
®ROOM CLOSINGَهيئةَمنتفعينَبالسجلَأخرى،ََإلى،َأوَنقلَمسؤوليتهاَكهيئةَتنسيق

بواسطةَاتباعَالتوجيهاتَالواردةَبموقعَاإلنترنتَالخاصَبالسجلَالدوليَإلعادةَحقَالقدرةَ
َكتع َإليها َ)والمشار َمنها َالمزيد َتسجيل َأو َالمعلومات َتغيير َعلى  مجلديين

®ROOM CLOSINGَ.)"َبصفتهَ"غيرَمقفل

5-2ََ َكان َحاالتROOM CLOSINGََ®َمجلدوإذا َجميع َسُتلغى َمقفل، غير
َ َوسيعود َالفور، َعلى َالمسبقة َالتسجيالت َعن الىROOM CLOSINGََ®َمجلدالرضا

َمجلد،َوسيصدرَالسجلَالدوليَإخطارًاَلجميعَالمشاركينَفي3َالوضعَالواردَفيَالفقرةَ
®ROOM CLOSINGَََمجلدإلبالغهمَبأن®ROOM CLOSINGََأصبحَغيرَمغلقَوأن

قدَأصبحَبحكمَالملغي.َويجوزROOM CLOSINGََ®تقريرَالتسجيلَالمسب قَفيماَيتعلقَ
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َ َتغييرَالتسجيالتَالمسبقةَوإغالق َحينئذ َالتنسيق معROOM CLOSINGََ®َمجلدلهيئة
َ.4َ-4والفقرة1ََ-4التعديالتَالمدخلة،َوعندئذَتنطبقَعليهاَأحكامَالفقرةَ

5-3ََ َفي َالمسبقة َللتسجيالت َالسماح َيتم َلم ROOM CLOSINGَ®َمجلدوإذا
وردَفيَالفقرَة بياناتَالسجلَالدولي،َحسبَمَا فيَقاعدَة ،َقبلَانقضاءَعشرة1َ-7بإدخالهَا

َ َإغالق َتاريخ َبعد َتقويمية ROOM CLOSINGَ®َمجلدأيام َيصبح َمجلد،
®ROOM CLOSINGََوبصرفَالنظرَعما2َ-5رَالواردَفيَالفقرةَمغلقةَفورًا،َوفقَالتأثي.

لمدةَعشرةROOM CLOSINGََ®َمجلدَإغالقوردَسابقًا،َيجوزَلهيئةَالتنسيقَتمديدَفترةَ
(َمرةَمتتابعةَكحدَأقصى.َويرسلَالسجلَالدوليَإخطارا11ًَأيامَإضافيةَوإلحدىَعشرةَ)

َ.ROOM CLOSING®المشاركينَفيََإلىعنَأيَتمديدَمثلَهذاَ

 الرسومتسديد َ-6

تعليماتَاإلصدارَبموجبََوإصدار،ROOM CLOSINGَ®َمجلدبعدَإغالق6-1ََ
َمجلد،َتسددَهيئةَالتنسيقَالرسومَفيماَيتعلقَبجميعَالتسجيالتَالمسبقةَفي1َ-7الفقرةَ

®ROOM CLOSING.َ

َالتسجيالتَالمسبقة6-2ََ َتمَإصدارَهذه َإذا َنهائيًا َالتسديدَتسديدًا َهذا ويعتبر
َ.1َ-7بياناتَالسجلَالدولي،َحسبماَوردَفيَالفقرةََإلدخالهاَفيَقاعدة

وإذاَلمَيتمَإصدارَهذهَالتسجيالتَالمسبقة،َيحقَلهيئةَالتنسيقَاسترجاع6-3ََ
َهذهَالرسوم،َمعَاستقطاعَمصاريفَالمناولةَلألطرافَاألخرى.

 إدخال التسجيالت المسبقة في قاعدة بيانات السجل الدوليَ-7

اسطةَاتباعَتوجيهاتَموقعَاإلنترنتَالتابعَللسجلَيجوزَلهيئةَالتنسيق،َبَو7-1َ
السجلَالدولي،َ"تعليماتَاإلصدار"،َإلدخالَجميعَالتسجيالتََإلىالدولي،َإعطاءَتعليماتَ

َ َفي َالزمنيROOM CLOSINGََ®َمجلدالمسبقة َبالترتيب َالدولي َالسجل َبيانات بقاعدة
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18َاضَالواردةَفيَالمادتينَالمحددَفيَتقريرَالتسجيلَالمسب قَوجعلهاَمتاحةَللبحثَلألغَر
َمنَاالتفاقيةَعندَالوفاءَبجميعَالشروطَالتالية:19َ(َو4)

َمغلقًا؛ROOM CLOSINGَ®َمجلدأنَيكونََ)أ(

ََ)ب( َفي َالمسبقة َالتسجيالت َجميع َعلى َالموافقة َتتم َمجلدوأن
®ROOM CLOSINGَََللسجل َعنَأيَمستخدم َبالنيابة َأو بواسطة

َجبَهذهَاللوائح؛ُيشترطَالحصولَعلىَموافقتهَبمَو

دت؛1َ-6وأنَتكونَالرسومَالمشارَإليهاَفيَالفقرةََ)ج( َقدَُسد 

قدَُأكمِّلت8ََوأنَتكونَاإلجراءاتَوالشروطَالخاصةَالواردةَفيَالفقرةََ)د(
َوتمَتلبيتها،َعندَانطباقَهذهَالشروطَواإلجراءات.

َجميع7-2ََ َبإدخال َالدولي َالسجل َيقوم َاإلصدار، َتعليمات َاستالم وفور
فيَقاعدةَبياناتَالسجلَالدوليَوفقROOM CLOSINGََ®َمجلدسجيالتَالمسبقةَفيَالت

قابلةَللبحثَألغراضَالمادتينَ قبلَالتسجيلَالمسب قَوجعلهَا فيَتقريرَمَا ترتيبَزمنيَمحدَد
منَاالتفاقية.َوعندَإدخالَهذهَالبياناتَوحاالتَالموافقةَفيَقاعدةَبيانات19ََ(َو4)18َ

َتس َكل َأن َالدولي، َهذاَالسجل َعلى َوموافقة َتسجياًل َستصبح َموافقة َوحالة َمسبق جيل
اًل"َ َ"مسج  َتسجيل َكل َويصبح َاللوائح، َهذه َفي َمحددة َالشروط َهذه َأن َحيث التسجيل،

َألغراضَاالتفاقية.

فيَقاعدةROOM CLOSINGََ®َمجلدوبعدَإدخالَالتسجيالتَالمسبقةَفي7-3ََ
.َومعَذلكَيحتفظَالمسج لMROO CLOSINGَ®َ مجلدبياناتَالسجلَالدولي،َيتمَإنهاءَ

الحصولROOM CLOSINGََ®بسجلَلتقريرَالتسجيلَالمسب ق.َويجوزَأليَمشاركَفيَ
علىَنسخةَمنَتقريرَماَقبلَالتسجيلَالمسب قَبواسطةَاتباعَالتوجيهاتَالواردةَعلىَموقعَ

َاإلنترنتَالتابعَللسجلَالدولي.

من72ََلَخاللَبإبالغَالمسجَ ROOM CLOSINGَ®ويقومَالمشاركونَفي7-4ََ
إعطاءَتعليماتَإصدارَأيَتباينَبينَالتسجيالتَالمدرجةَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَالدوليَ
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17َ-5وتقريرَماَقبلَالتسجيلَالمسب ق.َوتخضعَحاالتَالتباينَهذهَللتصويبَوفقًاَللجزءَ
َمنَهذهَاللوائح.

َالشروط واإلجراءات الخاصة المنطبقة على نقاط الدخولَ-8

لَالش8-1َ فيما8ََروطَواإلجراءاتَالمذكورةَأعالهَحسبماَنصتَعليهَالفقرةَتعدَّ
َمنَاللوائحَالمتصلةَبنقاطَالدخول.1َ-12يتعلقَبأيَتسجيالتَمسبقةَتخضعَللجزءَ

8-2ََ َللجزأين َاالمتثال َو1َ-12وبغية َيتعلق7ََ-12)أ( َفيما َاللوائح َهذه من
يصَأليَتسجيلَمسبقَبنقطةَالدخولَالمرخصة،َيجوزَلهيئةَالتنسيقَإدخالَرمزَالترخ

تسريَعليهَأحكامَهذينَالجزأينَفيَأيَوقتَقبلَإعطاءَتعليماتَاإلصدار،َبصرفَالنظرَ
قدَأُغلِّقَأمَال.َوإذاَاقتضىَأيَتسجيلَمسبقROOM CLOSINGََ®َمجلدعماَإذاَكانَ

إدخالَرمزَترخيصَعماًلَبهذينَالجزأين،َيجبَإدخالROOM CLOSINGََ®َمجلدفيَ
َطاءَتعليماتَاإلصدار.رموزَالترخيصَقبلَإع

فيماَيتعلقَبنقاط7ََ-12و4َ-12)ب(َو1َ-12وبغيةَاالمتثالَلألجزاء8-3ََ
الدخولَالمباشر،َتقتضيَعمليةَإعطاءَتعليماتَاإلصدارَفيماَيتعلقَبأيَتسجيلَمسبقَ
مَهذاَاإلذنَ تسريَعليهَأحكامَتلكَاألجزاءَترخيصًاَمسب قًاَمنَنقطةَالدخولَالمباشرة،َويقدَّ

ل وجبَإحالةَأيَتسجيلَوفقاًَ لتعليماتَالواردةَفيَموقعَاإلنترنتَالتابعَللسجلَالدولي.َوإذَا
عماًلROOM CLOSINGََ®َمجلدمسبقَفيَ دخولَمباشرَة إلىَالسجلَالدوليَبواسطةَنقطَة

بهذهَاألجزاء،َيجبَإعطاءَاإلذنَالالزمَبواسطةَنقطةَالدخولَالمباشرةَقبلَإعطاءَتعليماتَ
،َنقطة2َ-2والفقرة1ََ-2طلحَ"المنتفعَبالسجل"،َألغراضَالفقرةَاإلصدار.َوالَيشملَمص

َالدخولَالمباشرة.

فيَالفقرَة8-4َ ورَد حسبمَا وشرطَالحصول2َ-8إنَشرطَإدخالَرمزَالترخيصَ، ،َ
8َ-12،َيخضعانَللجزء3َ-8علىَإذنَمنَنقطةَالدخولَالمباشرة،َحسبماَوردَفيَالفقرةَ
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الحصولَفيهاَعلىَرمزَالترخيصَأوَالَيمكنََمنَهذهَاللوائح،َفيَالظروفَالتيَالَيمكن
َاستخدامَأيَنقطةَالدخول.

َ
________________َ





َ

P-1 

 اإلجراءات

 1المادة 

 السلطة
 منَاللوائح(15َ)المادةَ

َبشأنَ َاالتفاقية َبمقتضى َالدولي َللسجل َاإلشرافية َالسلطة َ"اإلجراءات" َهذه تصدر
َكَالضمانات َفي َالموقعة َالمنقولة، َالمعدات َعلى َالدولية َفي َتاون 16/11/2001َيب

َباتفاقيةَ َالملحق َالطائرات َمعدات َتخص َالتي َالمسائل َبشأن َوالبروتوكول )"االتفاقية"(،
َ َفي َتاون َكيب َفي َالموقع َالمنقولة، َالمعدات َعلى َالدولية 16/11/2001َالضمانات

التيَ وهيَتتناولَالمسائلَاإلداريَة ولوائحَالسجلَالدوليَ)"اللوائح"(َ. تتطلبهاَ)"البروتوكول"(َ،
اللوائحَكشروطَالستخدامَالسجلَالدوليَأوَالمتعلقةَبخالفَذلكَبالتشغيلَالفنيَوالعملياتَ

َاإلداريةَللسجلَالدولي.

 2المادة 

 التعاريف

َهذهَ َفي َالمعنى َنفس َواللوائح َوالبروتوكول َاالتفاقية َفي َالمعرفة َلالصطالحات يكون
َاليةَالمعانيَالمبينةَأدناه:اإلجراءات.َوباإلضافةَإلىَذلك،َتكونَللمصطلحاتَالت

 "موافقة"َتعني:َ)أ(

َالهيئاتََ(1) َإحدى َعلى َالمسجل، َمن َإلكترونية، َموافقة إما
َ َو/أو َبالسجل َمنتفعين َهيئة َبوصفهَبوصفها َشخص على

 أدناه؛10ََإداريَهيئةَالمنتفعينَبالسجل،َوفقاَللمادة

َبوصفهََ(2) َشخص َعلى َاإلداري، َمن َإلكترونية، َموافقة وإما
َبالسجلَمنَمثلَهذهَالهيئةَللمنتفعينَبالسجل،َوفقامنتفع َا
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َطبقاَأدناه11ََللمادة َعليه" َو"موافق َ"يوافق" َتفسير َويجب ،
َلهذا؛

ََ؛"عاملَالتحقق"َيعنيَعاماًلَتمَالتأكدَمنَارتباطهَبالشخصَ)ب(
 ؛منَاللوائح6َ"تأكيد"َيعنيَتأكيداَإلكترونياَمقدماَوفقاَللمادةََ)ج(

َتَ)د( َ"شهادةَرقمية" السجلََبشأنعنيَشهادةَرقميةَالستخدامها
َلهذهَاإلجراءاتَالدولي،َصادرةَمنَ المسجلَأوَإداريَوفقا

 ووثائقَسياسةَالبنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامة؛

"موافقةَنهائية"َتعنيَالموافقةَمنَآخرَاألطرافَالمسماةَالذيََ(ه)
َ َالمادة َبموجب َمطلوبة َموافقته َاالتفاقية20ََتكون من

َتعديلَأوَشطب؛لقَبتسجيلَأوَيتعَفيما
"وثائقَسياسةَالبنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامة"َتعنيَسياسةََ)و(

الشهادةَواتفاقَالمشتركَواتفاقَالطرفَالمعتمِّدَوبيانَالكشفَ
عنَمعلوماتَالبنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامةَوبيانَممارساتَ

اإللكتروني المبينَعلىَالموقَع علىَالنحَو الشهاداتَ، َ.َإصداَر
يعنيَالموقعَعلىَاإلنترنتَالذيَيوفرََ)ز( "الموقعَعلىَاإلنترنتَ"

توصيلَالجمهورَبالسجلَالدوليَوالمحتوىَالمرتبطَبهَالمقدمَ
َ:(URL)منَالمسجلَفيَإطارَالمحددَالموحدَلمواقعَالمواردَ

www.internationalregistry.aero. 

َ  

http://www.internationalregistry.aero/
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 3المادة 

 مهام المسجل
َمنَاللوائح(3َ)المادةَ

يجبَأنَيقومَالمسج لَبتشغيلَالسجلَالدوليَوأنَيؤديَالمهامَالتيَتكلفهَبهاَاالتفاقيةَ
َوالبروتوكولَواللوائح.

 4المادة 

 مهام هيئة المنتفعين بالسجل
َمنَاللوائح(4َ)المادةَ

َالتال َالمهام َتندرج َالدولي، َالسجل َاستخدام َهيئةَألغراض َكل َمسؤولية َنطاق َضمن ية
َللمنتفعينَبالسجل:
 االختيارَوالتعيينَالسليمينَإلدارييها؛َ)أ(

أيَتصرفاتَإلدارييها،َبمنَفيَذلكَأيَإداريَبالنيابة،َولمنتفعيهاََ)ب(
بهاَ بالسجلَتتمَفيماَيتعلقَبالسجلَالدولي،َويجبَأنَتعتبرَمرخصاًَ

 بالسجل؛َعلىَالنحوَالواجبَمنَتلكَالهيئةَللمنتفعين

 دقةَالبياناتَالمرسلةَإلىَالسجلَالدوليَبالنيابةَعنها؛َ)ج(

َفيََ)د( َإليه َالمشار َللدعم" َاتصالها َ"مسؤول َخالل َمن المطالبة،
أدناه،َبأنَيلغيَالمسجلَموافقةَاإلداريَبالنيابةَعن12ََ-5َالمادة

َالهيئةَ َتلك َلدى َموظفا َاإلداري َيعد َلم َإذا َبالسجل َمنتفعين هيئة
بالتصرفَبالنيابةََللمنتفعين لَه بخالفَذلكَمرخصَا يعَد لَم بالسجلَأَو

 عنها؛

َآلخرََ(ه) َوقت َوالقائمةَمن َللتطبيق َوالشروطَالقابلة االمتثالَلألحكام
َاألحكامَ َعلى َاالطالع َويمكن َالدولي. َالسجل َاستخدام َتنظم التي

 والشروطَالقابلةَللتطبيقَبالموقعَعلىَاإلنترنت.
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 5المادة 

 لمنتفعين بالسجلمهام إداري هيئة ا
َمنَاللوائح(4َ)المادةَ

المنتفعين5-1ََ لدىَهيئَة يجوزَولكنَالَيتعينَأنَيكونَموظفَا يجبَتعيينَإداريَ،
بالسجل،َلهَسلطةَالتصرفَبالنيابةَعنهاَألغراضَالسجلَالدولي،َويجبَتمثيلَمثلَهذهَ

 السلطةَخاللَعمليةَالموافقة.

َالم5-2َ َعلى َحائزا َإداري َأي َيكون َأن َالرسميةَينبغي َاالختصاصية ؤهالت
 والمالئمةَالمعادلةَلمتطلباتَمهامَاإلداري.

يجوزَلكلَهيئةَمنتفعينَبالسجلَأنَيكونَلديهاَإداريَواحدَفقطَفيَأي5-3ََ
 وقتَمعين.

ل،َيكونَمرخ صًا5-4ََ إداريَهيئةَالمنتفعينَالمتعاملين،َالذيَوافقَعليهَالمسج 
بإجراءَأوَتعديلَأوَشطبَأو الموافقةَعلىَعملياتَالتسجيلَالتيَتكونَفيهاَهذهََلهَتلقائياًَ

الهيئاتَطرفًاَمسمى،َونقلَالحقَفيَالموافقةَعلىَالشطبَلعملياتَالتسجيلَالتيَتكونَ
 تلكَالهيئةَطرفًاَمسمىَفيها.

َاإلدارَي5-5َ َعلى ََيجب َاستخدامَأن َتتيح َالتي َالتحقق َعوامل َتأمين يضمن
َيةَبه؛السجلَالدوليَوخدماتَالتوقيعَاإللكترون

َوفقا5-6ََ َبالنيابة َإداري َإلى َسلطاته/سلطاتها َإلكترونيا َاإلداري َيفوض عندما
 منَاللوائح،َيعتبرَذلكَاإلداريَبالنيابةَاإلداريَألغراضَهذهَاإلجراءات.1َ-4للمادةَ

َ  
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علىَأنَيتصرفَمنتفعَبالسجلَبالنيابةَعن5-7ََ يجوزَأنَيوافقَإداريَإلكترونياًَ
 منَاللوائح.2ََ-4وفقاَللمادةَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَ

يجبَأنَيقومَأيَإداري،َمنَأجلَالهيئةَأوَالشخصَالطبيعيَالذيَيمثله،5-8ََ
 منَخاللَالموقعَعلىَاإلنترنت،َبماَيلي:

المداومةَعلىَتحديثَمعلوماتَاالتصالَالخاصةَبهَوضمانَأنَكلََ)أ(
يلَمنتفعَبالسجلَيداومَعلىَتحديثَعنوانَبريدهَاإللكترونيَوالتفاص

 األخرىَالخاصةَبه؛

أيَمنتفعَبالسجلَمثلَهذهَالقيامَبسرعةَبإلغاءَالموافقةَعلىَأنَيمثلََ)ب(
َبالسجلَ َالمنتفع َهذا َمثل َترك َحالة َفي َبالسجل َللمنتفعين الهيئة
الخدمةَلدىَمثلَهذهَالهيئةَللمنتفعينَبالسجلَأوَانتهاءَتمثيلهاَلهاَ

 لَبخالفَذلك؛أوَارتباطهَبمثلَهذهَالهيئةَللمنتفعينَبالسج

َهذهََ)ج( َمثل َيمثل َبالسجل َمنتفع َألي َالترخيص َبإلغاء َبسرعة القيام
َيعدََالهيئة َبالسجلَلم َحالةَأنَذلكَالمنتفع َفي َبالسجل للمنتفعين

مرخصاَلهَبإجراءَأوَتعديلَأوَشطبَأوَالموافقةَعلىَتسجيلَأوَ
 أكثرَتكونَفيهَتلكَالهيئةَطرفاَمسمى.

َخد5-9َ َإداري َأي َترك َحالة َله/لهاَفي َالمرخص َبالسجل َالمنتفعين َهيئة مة
يجبَعلىَاإلداريَإشعارَالمسجلَ كانَيتعينَتغييرَاإلداريَ، أوَإذَا بالتصرفَبالنيابةَعنهَا
كانتَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَترغبَفيَتعيينَإداريَبديلَللفترةَ بذلكَبسرعة.َوإذَا إلكترونيَا

 .."رسمَاستبدالَاإلدارَي"لتعيينَإلىَالمتبقيةَمنَمدةَاالكتتابَالسارية،َيخضعَمثلَهذاَا

أيَهيئةَللمنتفعينَبالسجلَالسلطة،َمنَخاللَالموقعَعلىََإلدارَيتكون5-10ََ
حسابَالمنتفعَأليَمنتفعَبالسجلَيمثلَهيئةَالمنتفعينَاإلنترنت،َلتجميدَو/أوَوقفَتشغيلَ

اإلجراءَسريعاََبالسجلَالتيَيتبع/تتبعَلها.َوتقعَعلىَعاتقَاإلداريَمسؤوليةَاتخاذَمثلَهذا
ويكونَلديه/لديهاَ المنتفعَبالسجلَ، إخاللَباألمنَيتعلقَبأيَحسابَمنتفعَلمثلَهذَا فيَحالَة
معرفةَفعليةَبه،َويشملَذلكَولكنَالَيقتصرَعلىَالمساسَبالهويةَاإللكترونيةَلمثلَهذاَ

 المنتفعَبالسجل،َأوَماَيتمتعَبهَمنَحقوقَانتفاعَأوَماَلديهَمنَعواملَتحقق.
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يجبَعلىَإداريَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَإشعارَالمسجلَبأيَإخاللَباألمن5-11ََ
َيكونَ َالتحقق(، َعوامل َأو َاالنتفاع َحقوق َأو َاإللكترونية َبالهوية َالماس َاإلخالل )مثل
َغيرَ َانتفاع َأو َتسجيل َعمليات َعنه َتنتج َأن َالمتوقع َومن َبه، َفعلية َمعرفة لديه/لديها

كانَاإلخاللَباألمن يتعلقَبحسابَلمنتفعَبالسجل،َيجوزَلإلداريَتجميدََمرخصَبها.َوإذَا
 و/أوَوقفَتشغيلَالحساب.

إذاَتعرضَحسابَأيَإداريَإلخاللَباألمنَيمكنَأنَيتوقعَبصورةَمعقولة5-12ََ
أنَينتجَعنهَاستخدامَوانتفاعَغيرَمرخصَبهماَللسجلَالدولي،َيجبَأنَيتعاونَالمسجلَ

باتخاذَإجراءَتصحيحيَمالئمَفيَتلكَالظروف.َوهيئةَالمنتفعينَبالسجلَعلىَالقيامَسريعاَ
 ويجبَعلىَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَأنَتعينَ"مسؤولَاتصالَللدعم"َلهذهَاألغراض.

عندَاإلبالغَعنَإخاللَباألمن،َيجوزَللمسجلَتجميدَو/أوَوقفَتشغيل5-13ََ
 أيَحسابَمنتفع.َ

قولةَأليَيجوزَللمسجلَإجراءَماَيعتبرهَضرورياَمنَفحوصَالهويةَالمع5-14َ
إداريَمقترحَفيماَيتعلقَبشغلَذلكَالشخصَلتلكَالوظيفة.َويجوزَللمسجلَإجراءَفحوصَ

 مماثلةَأليَمنتفعَبالسجل،َمتىَماَاعتبرَالمسجلَذلكَضروريا.

اختيارَالمنتفعينَبالسجلَالتابعينَلهيئةَيتولىَاإلداريَوحدهَالمسؤوليةَعن5-15ََ
المرخصََوعنَضمانَأنَيعينَفقطَاألشخاصالمنتفعينَبالسجلَالتيَيعمل/تعملَلديهاَ

لهمَعلىَالنحوَالواجبَبالتصرفَبالنيابةَعنَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَالتيَيعمل/تعملَ
 لديهاَكمنتفعينَبالسجلَمنَوقتَآلخر.

 6المادة 

 مهام المنتفع بالسجل
َمنَاللوائح(4َ)المادةَ

منتفعينَمتعاملينَالَيجوز6-1ََ غيرَاإلداريَبهيئَة منتفعينَأليَشخصَ، هيئَة أَو
َإجراءَأوَتعديلَأوَشطبَأوَالموافقةَعلىَعملياتَتسجيلَلدىَالسجلَ اختصاصيين،
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الدوليَإلىَحينَأنَيوافقَعليه/عليهاَكمنتفعَبالسجلَاإلداريَبهيئةَالمنتفعينَالمتعاملينَ
 أوَهيئةَالمنتفعينَاالختصاصيينَالمنتفعينَالتيَيمثلهاَذلكَالشخص.

بالسجلَإرسالَمعلوماتَإلىَالسجلَالدوليَإلجراءَأوََالَيجوزَأليَمنتفع6-2َ
تعديلَأوَشطبَتسجيلَفيماَيتعلقَبأحدَمعداتَالطائراتَماَلمَيتلقَذلكَالمنتفعَبالسجلَ

 أوالَترخيصاَبالقيامَبذلكَفيماَيتعلقَبمثلَهذاَالبندَمنَمعداتَالطائرات:

ئةَالمنتفعينَإما،َفيَحالةَأحدَالمنتفعينَالمتعاملين،َمنَاإلداريَلهيَ)أ(
 المتعاملينَالتيَتمثله؛َ

َلهيئةََ)ب( َاإلداري َمن َاالختصاصيين، َالمنتفعين َأحد َحالة َفي وإما
 المنتفعينَالمتعاملينَالتيَهيَعميلةَمثلَهذاَالمنتفعَاالختصاصي.

بالسجلَأنَيضمنَتأمينَعواملَالتحققَالتيَتتيحَيجبَعلىَأيَمنتفع6-3ََ
 وقيعَاإللكترونيةَبه؛استخدامَالسجلَالدوليَوخدماتَالت

يجبَعلىَكلَمنتفعَبالسجلَإبالغَاإلداريَالذيَيتبع/تتبعَلهَبأيَإخالل6-4ََ
َالتحقق(،َ َعوامل َأو َاالنتفاع َحقوق َأو َاإللكترونية َبالهوية َيمس َإخالل َ)مثل باألمن

َاستخدام َأو َتسجيل َعمليات َعنه َتنتج َأن َالمتوقع َمن َبه، َعلم َعلى َغيرَيكون/تكون
 .مرخصَبها

َإجراءَي6-5َ َله َيجوز َله َيتبع/تتبع َالذي َاإلداري َبأن َبالسجل َمنتفع َكل قر
يعتبرهَالمسجلَضرورياَمنَفحوصَالهويةَفيماَيتعلقَبقيامَمثلَهذاَالمنتفعَبالسجلََما

 باستخدامَالسجلَالدولي.

 7المادة 

 استخدام السجل الدولي
َمنَاللوائح(4َ)المادةَ

إلنترنتَفيَإطارَالمحددَالموحدَيمكنَاستخدامَالسجلَالدوليَعنَطريقَا7-1َ
 :(URL)التاليَلمواقعَالمواردَ

www.internationalregistry.aero .َ

http://www.internationalregistry.aero/
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سيكونَالسجلَالدوليَمتاحاَفيَالبدايةَباللغةَاإلنجليزيةَفقط.َومنَالمرتقب7-2ََ
اردَالماليةَالضرورية،َمعَمراعاةَآثارَذلكَوكذلكَأنَتضافَلغاتَأخرىَعندماَتتوافرَالمَو

 مزاياهَبالنسبةَللمنتفعين.

منتفعَبالسجلَأَو7-3َ يحتاجَأيَإداريَأَو السجلَالدوليَ، َضيفَمنتفعالستخداَم
أوَشخصَباحثَلدخولَاإلنترنتَبواسطةَبرنامجَتصفحَموافق،َعلىَالنحوَالمحددَفيَ

َكه َشخص َكل َعلى َويجب َاإلنترنت. َعلى َترتيباته/ترتيباتهاَالموقع َيضع/تضع َأن ذا
 يلي:َالخاصةَلما

 دخولَاإلنترنت؛َ)أ(

 التعاقدَمعَودفعَرسومَأيَطرفَثالثَمقدمَلخدمةَاإلنترنت.َ)ب(

 يمتدَالسجلَالدوليَفقطَإلىَنقطةَدخولَاإلنترنتَالكائنةَبموقعَالمسجلَلالستضافة.

7-4ََ َمتاحا َالدولي َالسجل َيكون َأن َو24َيجب َاليوم َفي َفي7ََساعة أيام
األسبوع،َإالَإذاَحالتَدونَذلكَصيانةَتجرىَفيَغيرَفتراتَالذروة،َأوَمشكالتَفنيةَ

أمنية.َويجب،َإلىَأقصىَحدَممكنَعمليا،َتقديمَإشعارَمسبقَعنَطريقَالموقعَعلىََأو
 اإلنترنتَبأيَانقطاعَفيَالدخولَوالوقتَالمتوقعَالستئنافَالخدمة.

 لشروطَالتالية:يخضعَاستخدامَالسجلَالدوليَل7-5َ

إتباعَالخطواتَواإلجراءاتَالمقدمةَبالموقعَعلىَاإلنترنت،َبماَفيََ(أ)
ذلكَقبولَأحكامَوشروطَالموقعَعلىَاإلنترنتَوالبيانَبشأنَوثائقَ

 سياسةَالبنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامة؛

َوتنشرََ()ب َالسلطةَاإلشرافية َوتنشرها َالتيَتحددها َللرسوم َمقدما الدفع
 ىَاإلنترنت؛بالموقعَعل

أحكامَحسابهَعلىَفيَوقتَإصدارَأوَتجديدَالمنتفعَبالسجلَموافقةََ()ج
 .لهاَتعديالتأيَاإلجراءاتََواللوائحَوهذهَ

َأدخلتَكلمةَسرَأيَإداريَأوَمنتفعَبالسجلَبطريقةَغيرَصحيحة،7-6ََ إذا
جرتََيجبَأنَتتاحَلذلكَالشخصَالفرصةَإلعادةَإدخالَكلمةَالسرَأوَإنهاءَالنشاط.َوإذا
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المناظرََثالثَمحاوالتَفاشلةَإلدخالَكلمةَالسرَالصحيحة،َسيتمَتجميدَحسابَالمنتفع
 إلىَحينَإجراءَاتصالَمعَمكتبَالمساعدةَوتصحيحَالمسألةَالتيَنتجَعنهاَالفشل.

 8المادة 

 نقاط الدخول
َمنَاللوائح(12َ)المادةَ

للمعلوماتَيجبَأنَيضعَالمسجلَترتيباتَتطبقَعلىَاإلرسالَاإللكتروني8-1ََ
المسجلةَمن،َأوَبترخيصَمن،َنقاطَالدخولَإلىَالسجلَالدوليَالمعينةَبمقتضىَالمادةَ

منَالبروتوكولَوالمادة1)َالتاسعةَعشرة منَاللوائحَويجبَعليه،َبعدَإجراءَمشاورات12ََََ(
معَكلَنقطةَدخولَمعينة،َأنَيحددَالترتيباتَالمطبقةَعلىَنقطةَالدخولَتلك.َويجبَأنَ

وقعَعلىَاإلنترنتَالترتيباتَالمطبقة،َوالتيَتهدفَإلىَتعزيزَاالنتفاعَالفعالَتنشرَبالم
 بالسجلَالدوليَمنَجانبَنقاطَالدخول.

َالذين8-2َ َاالختصاصين َوالمنتفعين َالمتعاملين َالمنتفعين َجميع َعلى َيجب
التاسعةَ يجرونَعملياتَتسجيلَمنَخاللَنقطةَدخولَأوَنقاطَدخولَمعينةَبمقتضىَالمادَة

 .1-8(َمنَالبروتوكولَاالمتثالَللترتيباتَالمشارَإليهاَفيَالمادةَالسابقة1َ)َعشرة

 9المادة 

 مكتب المساعدة والدعم الفني
َمنَاللوائح(5َ-3)المادةَ

للوصولَإلىَمهمةَالدعمَالفنيَللسجلَالدولي،َيجوزَأليَشخصَباحث9-1ََ
ساعدة،َعلىَالنحوَالمحددَإرسالَرسالةَبالبريدَاإللكترونيَأوَاالتصالَهاتفياَبمكتبَالم

َاإلنترنتَ َعلى َبالموقع َ"المساعدة" َصفحات َباستخدام َويوصى َاإلنترنت. َعلى بالموقع
والبريدَاإللكتروني،َحيثماَأمكنَذلك.َوالمطلوبَمنَأيَشخصَيتصلَبمكتبَالمساعدةَ

 عنَطريقَالبريدَاإللكترونيَالقيامَبماَيلي:

 تحديدَطبيعةَالمشكلةَأوَالمسألة؛َ)أ(
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 تقديمَاسمه/اسمهاَالكاملَواسمَالشركة؛َ)ب(

تحديدَمنَأيَنوعَللمنتفعينَهو/هيَ)مثال،َإداريَأوَمنتفعَبالسجلََ)ج(
 أوَمنتفعَضيفَأوَشخصَباحث(َ؛

 تقديمَرقمَهاتفَرئيسيَلالتصال.َ)د(

َهويةَ َمن َالتحقق َالمطبق، َالخصوصية َقانون َمع َذلك َيتوافق َما َبقدر َللمسجل، يجوز
 اَوتدوينَوتسجيلَجميعَاالتصاالتَالهاتفيةَبمكتبَالمساعدة.جميعَالمتصلينَهاتفي

جراءاتَعلىَمنَهذهَاإل4َ-7منَاللوائحَوالمادة4ََ-3تطبقَأحكامَالمادة9-2ََ
 يلي:َما

 مواعيدَتشغيلَمكتبَالمساعدة،َواالستثناءاتَمنها؛َ)أ(

 مكتبَالمساعدةَوخدماته.َإلىاإلشعارَبانقطاعَواستئنافَالوصولََ)ب(

َوالفرنسيةَستكَو9-3َ َاإلنجليزية َهي َالبداية َفي َالمساعدة َمكتب َعمل َلغات ن
.َومنَالمرتقبَأنَلغاتَأخرىَستضافَعندَتوافرَالمواردَالماليةَالضرورية،َواإلسبانية

َمعَمراعاةَآثارَذلكَوكذلكَمزاياهَبالنسبةَللمنتفعين.
َيمكن9-4ََ َال َولذلك َالطلب َعلى َالمساعدة َمكتب َاستجابة َأوقات ستتوقف

 نها.ضما

مكتبَالمساعدةَهوَمنَأجلَالدعمَالفنيَفقطَوالَيمكنهَتقديمَالدعمَبشأن9-5ََ
مسائلَأخرى،َبماَفيَذلكَالمسائلَالقانونية.َومكتبَالمساعدةَالَيمكنهَأنَيجيبَعنَ
أسئلةَأحدَاإلداريينَأوَمنتفعَبالسجلَأوَمنتفعَضيفَأوَشخصَباحثَالتيَتتعلقَبماَ

َيلي:
 كة؛كمبيوترَأوَنظامَشبَ)أ(

 أوَسياساتَأمنَالنظام؛َ)ب(

 أوَدخولَاإلنترنت،َبماَفيَذلكَتوصيلهاَوأداؤها؛َ)ج(

َ  
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 أوَبرنامجَالتصفح.َ)د(

 10المادة 

 هيئة المنتفعين بالسجل وإداريها —االكتتاب والموافقة 
َمنَاللوائح(4َ)المادةَ

ىَمنَاللوائح،َيجبَعل1َ-4فيماَيتعلقَبعملياتَالموافقَبمقتضىَالمادة10-1ََ
َالىَ َإلكترونيا َويقدم َيستكمل َأن َبالسجل َللمنتفعين َمعتزمة َهيئة َألي َالمعتزم اإلداري

 المسجل،َمنَخاللَالموقعَعلىَاإلنترنت،َالنموذجَللموافقةَعلىَماَيلي:

 هيئةَمنتفعينَبالسجل؛َ)أ(

 إداريَلتلكَالهيئة.َ)ب(

ويجوزَ إلزاميةَ. المعلوماتَالمعينةَفيَالنموذجَبوصفهَا المعلوماتَالمعينةَيجبَتقديَم تقديَم
َأسماءهمَ َواألشخاص َالهيئات َأسماء َتكون َأن َويجب َاختيارية. َبوصفها َالنموذج في
َغيرَ َالنموذج َفي َالخانة َتكون َحيث َ)مثال، َاستثنائية َحاالت َوفي َالصحيحة. القانونية
يجبَالسعيَعنَطريقَالبريدَاإللكترونيَللحصولَعلىَموافقةَمسبقةَمنَالمسجلَ كافية(َ،

ستخدامَاسمَغيرَاالسمَالقانونيَالصحيح.َويجبَعلىَأيَهيئةَمعتزمةَللمنتفعينَعلىَا
تأكيدَأنَإدارياَمعتزماَيحقَلهَالتصرفَ،َبالسجلَأيضاَأنَتقدمَإلكترونياَإلىَالمسجل

التأكيدَفيَنسخةَ بتلكَالصفة.َوبناءَعلىَالطلبَالمحددَمنَالمسجل،َيجبَتقديمَمثلَهذَا
َويجبَتوقيعَهذاَالتأكيدَعلىَنحوذيَعلىَرأسهَاسمَالهيئة.َورقيةَعلىَالورقَالرسميَال

ويجبَأنَتشتملَجميعَطلباتَالموافقةَعلىَقبولَهذهَاإلجراءاتََمنَقبلَالمسجل.مقبولَ
وشروطَالموقعَعلىَاإلنترنتَالتيََووثائقَسياسةَالبنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامةوأحكامَ

َتنظمَاالنتفاعَبالسجلَالدولي.
َ)باالكتفاءََيجبَأن10-2َ َالكامل َبالدفع َمصحوبة َالموافقة َطلبات َجميع تكون

المسجلَبينَالفينةَواألخرى(َللرسمَالمالئمَغيرَالقابلَ باستخدامَطرقَالدفعَالتيَيسمحَبهَا
مطبقة،َإذاَكانتَمطلوبةَقانونا.َوسيقدمَإلىَاإلداريَضريبةََأيلالسترداد،َإلىَجانبَ

ملخصَللمبلغَ)بالدوالراتَاأل الذيَيتعينالمعتزَم إدخالَتفاصيلََمريكيةَ( وسيطلبَمنَه دفعَه
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َتقديمَتفاصيلَالدفعَوالتحققَمنَصحتها،َسيسحبَالمبلغَمنَ الدفعَالمطلوبة.َوبمجرد
الحسابَالمعنيَوسيقدمَإلىَذلكَالشخصَتأكيدَعلىَالشاشةَوخيارَاالحتفاظَبنسخةَرقميةَ

َمنَالفاتورة.
َال10-3َ َطلبات َجميع َباستالم َاإلقرار َالبريدَسيتم َعنوان َإلى َبرسالة موافقة

 اإللكترونيَالمقدمَعلىَنموذجَالطلبَالذيَتمَتقديمه.

يجبَعلىَاإلداريَالمعتزمَأنَيردَبسرعةَعلىَطلباتَالمعلوماتَاإلضافية10-4ََ
منَالمسجلَبصددَعمليةَالموافقة.َومثلَهذهَالطلبات،َالمقدمةَبناءَعلىَتقديرَالمسجلَ

 قانونَالخصوصيةَالمطبقة.معََوحده،َيجبَأنَتكونَمتوافقة

َيصدر10-5ََ َأن َعليه َفيجب َعنَالمعلوماتَالمقدمة، َراضيا َكانَالمسجل إذا
 لإلداريَالمعتزم،َفيَشكلَإلكتروني،َموافقةَالمسجل.

يجبَأنَيصدرَالمسجلَموافقتهَ)إذاَأعطيت(َفيَأقربَوقتَممكنَبصورة10-6ََ
ساعةَمنَاستالم48ََفقةَفيَغضونَعمليةَمعقولةَوسوفَيسعىَإلىَاستكمالَعمليةَالموا

 الطلب.

بمجردَأنَيصدرَالمسجلَموافقته،َيجبَعلىَاإلداريَاختبارَقدرته/قدرتها10-7ََ
 علىَدخولَالموقعَعلىَاإلنترنت.

يجبَعلىَالمسجلَأالَيوافقَعلىَهيئةَمنتفعينَبالسجلَأوَإداريَعندما10-8ََ
منَاللوائح.َوفيَمثلَهذهَالحالة،1ََ-4يعتقدَالمسجلَأنهَلمَيتمَالوفاءَبمتطلباتَالمادةَ

 يجبَعلىَالمسجل،َإذاَطلبَمنهَذلكَكتابة،َماَيلي:

أنَيحددَكتابة،َعنَطريقَالبريدَاإللكتروني،َأسبابَعدمَالوفاءَبمثلََ)أ(
 هذهَالمتطلبات؛َ

 أنَيتيحَلمقدمَالطلبَفرصةَمعقولةَالتخاذَإجراءَتصحيحي.َ)ب(

فضَالطلبَإذاَلمَيتمَتصحيحه.َورفضَأيَطلبَيجب،َبناءَعلىَتقديرَالمسجلَوحده،ََر
يجبَأالَيمنعَمقدمَالطلبَمنَتقديمَطلبَالحقَللموافقة،َبشرطَاالمتثالَالتامَلمتطلباتَ

 جانبَأيَضريبةَمطبقة.هذهَاإلجراءاتَفيماَيتعلقَبه،َودفعَالرسمَالمالئمَإلىَ
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يةَبديلة.َيجبَأنَتتحملَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَالرسمَإلصدارَشهادةَرقم10-9َ
إلىَالمسجلَ ويجبَعلىَأيَشخصَيسعىَللحصولَعلىَشهادةَرقميةَبديلةَأنَيقدمَطلبَا

 وأنَيتبعَالتعليماتَالمحددةَبالموقعَعلىَاإلنترنت.َ

يجوزَللمسجلَفيَأيَوقتَأنَيوقفَأوَيلغيَالموافقةَأوَُيعط لَأوَيجم ِّد10-10ََ
َفعَفيَالحاالتَالتالية:َحسابَأيَإداريَلهيئةَمنَالمنتفعينَبالسجلَأوَأيَمنت

َطريقََ)أ( َعن َتسجيل َعمليات َإلجراء َمادي َخطر َيوجد َأنه َرأى إذا
َاستخدامَ َإساءة َذلك َفي َبما َأخرى، َاستخدام َإساءة َأو االحتيال

َمنَاللوائح؛7َ-3المعلوماتَالواردةَفيَالقسمَ
)ب(َإذاَلمَيجددَأيَإداريَلهيئةَمنَالمنتفعينَبالسجلَأوَأيَمنتفعَبهَ

َقاَللوائحَواإلجراءات؛حسابهَوف
إذاَأخفقَأيَإداريَلهيئةَمنَالمنتفعينَبالسجلَأوَأيَمنتفعَأوَأيََ)ج(

منتفعَمتعاملَيخضعَلمراقبةَهذهَالهيئةَأوَللمراقبةَالعامةَمعها،َفيَ
َ َبالمادة َعماًل َالتزامه، َز)4َ-5تنفيذ )َ َبسداد َاللوائح، تكاليفَمن

.؛َطلبَالمسجلَللسدادتقويميًاَتاليًاَلَيوما21ًََالمسجلَفيَغضونَ
َأو

)د(َوفيَحالةَإداريَفيَهيئةَحكوميةَأوَمستخدمَيجريَعملياتَبحثَ
َللمادةَ منَهذه6ََ-13فيَالسجلَالدولي،َإذاَلمَُيجرَالبحثَوفقًا

عملياتَالبحثَ كانَحجَم إذَا أَو ُأجريتَبشكلَآليَ، إذَا أَو اإلجراءاتَ،
علىَالتشغيلَالتيَُتجرىَيؤدي،َأوَيمكنَأنَيؤدي،َإلىَنتائجَسلبيةَ

َالفع الَللسجلَالدولي.َ
وفيَأيَمنَهذهَالحاالت،َيجبَأنَيتخذَالمسجلَوهيئةَالمنتفعينَبالسجلَجميعَالتدابيرَ
َويجوزَ َالظروف، َتلك َفي َمالئم َتصحيحي َإجراء َباتخاذ َللمسارعة َللتعاون المعقولة

َ.12َ-5َاالستعانةَعلىَالنحوَالمطلوبَبمسؤولَاالتصالَللدعمَالمعينَبمقتضىَالمادة
َ َالسلطة َبإبالغ َالمسجل َهذَاإلشرافيةيقوم َبموجب َإجراء َيتخذ 10َ-10َالمادةَهعندما

َ.أوَ)د(َ)ج(أوَالفقرةَ)أ(ََاستجابًةَلماَوردَفي



 
 P-14 الئحةَالسجلَالدوليَوإجراءاته

 

استجابًةَلما10ََ-10َهذهَالمادةبمراجعةَقرارَباتخاذَإجراءَبموجبَالقيامَمسجلَيجوزَلل
 لوماتَإضافية.عندَاستالمَمعَأوَ)د(َ)ج(َأو)أ(َالفقرةََوردَفي

 11المادة 

 المنتفع بالسجل —االكتتاب والموافقة 
َمنَاللوائح(4َ)المادةَ

11-1ََ َالمادة َبمقتضى َبالسجل َالمنتفعين َعلى َبالموافقة َيتصل من2ََ-4فيما
منَهذهَاإلجراءات،َفإنَأيَمنتفعَمعتزمَبالسجلَيسعىَللتصرف7ََ-5اللوائحَوالقسمَ

تمتَالموافقةَعليهاَيجبَأنَيقدمَطلباَمنَخاللَالموقعَبالنيابةَعنَهيئةَمنتفعينَبالسجلَ
علىَاإلنترنت،َيطلبَفيهَموافقةَإلكترونيةَمنَإداريَتلكَالهيئة.َويجبَعلىَاإلداريَأنَ

 يوضحَإلكترونياَقبولهَأوَرفضهَلهذاَالطلبَباستخدامَالموقعَعلىَاإلنترنت.

 12المادة 

 إجراء وتعديل وشطب التسجيالت
َنَاللوائح(م6َو5َ)المادتانَ

إلجراءَأوَتعديلَأوَشطبَأيَتسجيلَأوَلنقلَالحقَفيَالموافقةَعلىَشطب12-1ََ
 أيَتسجيل،َيجبَعلىَكلَشخصَقائمَبالتسجيلَماَيلي:

َبالموقعََ)أ( َالمحددة َبالموضوع َالصلة َذات َوالتعليمات َالعملية متابعة
 علىَاإلنترنت؛

التيَيحتويَعليهَاَ)ب( الموقعَعلىَاإلنترنت،َاستكمالَالنماذجَاإللكترونيَة
التيَ المعلوماتَالمسجلَة فيهَا بمَا بالمعلوماتَذاتَالصلةَبالموضوعَ،

 منَاللوائح.5ََتتطلبهاَالمادة

َ  
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مةَبشأنَتحديدَالمعدات،َ يجبَعلىَأيَشخصَقائمَبالتسجيلَاستخدامَالمعلوماتَالمقد 
ثلَهذهَالمعلومات،َمنَاللوائح.َوبقدرَماَالَتقدمَم5ََوذلكَعلىَالنحوَالمطلوبَفيَالمادة

يجبَعلىَأيَشخصَقائمَبالتسجيلَإدراجَالمعلوماتَالمسجلةَبإتباعَالتعليماتَالمحددةَ
َبالموقعَعلىَاإلنترنت.

2َ-5يجبَعلىَالمسجلَأنَيسترعيَانتباهَالمنتفعينَبشأنَتطبيقَالمادةَ 12-2
كلماَاستخدمََمنَاللوائحَوكذلكَبشأنَاللغةَالمستخدمةَفيَاإلشعارَوإعالنَعدمَالمسؤولية

 أحدَالمنتفعينَمعلوماتَتحديدَالمعداتَالمقدمةَوالموادَالتكميليةَلتحديدَالمعدات.

(َ)أ(َمنَاالتفاقية،َأيَنقلَإلكترونيَمسبقَألي1َ)18َألغراضَالمادة12-3ََ
منَاالتفاقية20ََموافقةَمنَجانبَأيَشخصَُيشترطَالحصولَعلىَموافقتهَبموجبَالمادةَ

ََتوقيعَإلكتروني.يجبَأنَيتمَعنَطريقَ
منَاالتفاقيةَلكيَيصبحَأي20ََكلَطرفَمسمىَمطلوبَمنهَالموافقةَبمقتضىَالمادةَ

تسجيلَأوَتعديلَأوَشطبَأوَنقلَالحقَفيَالموافقةَعلىَالشطبَساريًاَيجبَأنَيطلبَ
َ َللمادة َوفقا َالموافقةَعليه، َقبلَأنَيصبحَذلكََ(1)18َمنهَإلكترونيا )أ(َمنَاالتفاقية،

وَالتعديلَأوَالشطبَأوَنقلَالحقَفيَالموافقةَعلىَالشطبَقابالَللبحثَعنه.َالتسجيلَأ
وبمجردَأنَيدرجَالشخصَالقائمَبالتسجيلَمعلوماتَمسجلةَذاتَالصلةَبالموضوعَبالموقعَ

 ،َفإنَكلَطرفَمسمىَمحددَفيَالتسجيل:إلكترونياًَعلىَاإلنترنتَويوقعَعليهاَ

 لكتروني؛سيتمَإبالغهَبذلكَعنَطريقَالبريدَاإلَ)أ(

َعلىََ)ب( َالموقع َخالل َمن َذلك، َعلى َالموافقة َفي َالفرصة َله ستتاح
 ساعة.36َاإلنترنت،َلمدةَ

َفيَإعطاءَموافقتهَفيَغضونَفترةَ ساعة،36ََفيَحالةَإخفاقَأيَطرفَمسمىَكهذا
 سيلغىَتلقائياَالتسجيلَأوَالتعديلَأوَالشطبَأوَنقلَالحقَبالموافقةَعلىَالشطب.

لىَالموافقةَالنهائية،َيجبَأنَيصدرَالسجلَالدوليَتلقائياَعندَالحصولَع12-4َ
تأكيداَلهاَبالبريدَاإللكترونيَإلىَجميعَاألطرافَالتيَيحقَلهاَتسلمَتأكيدَلهاَبمقتضىَ

سبقَتقديمَعناوينَالبريدَاإللكترونيَلجميعَمثلََمنَاللوائح،َبشرطَأنَيكونَقد6َالمادةَ
 هذهَاألطراف.
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،َبناءَعلىَتقديرهَوحده،َالترخيصَمنتفعينَمتعاملينلهيئةَيجوزَلإلداري12-5ََ
الحاصلينَعلىَموافقةَوالتابعينَله/لهاَأوَلمنتفعينََالمتعاملينلواحدَأوَأكثرَمنَالمنتفعينَ

اختصاصيينَبإجراءَأوَتعديلَأوَشطبَأيَتسجيل،َنقلَالحقَفيَالموافقةَعلىَالشطبَ
َ َأكثر َأو َواحدا َيشملَالترخيص َويجوزَأن َتسجيل. َويجوزَألي َالطائرات. منَمعدات

منَمعداتَالطائرات.َ البنوَد أَو بالعملَفيَنفسَالبنَد منتفعينَبالتسجيلَنفسَه الترخيصَلعدَة
ومنحَتراخيصَأخرىَلمنتفعينَ ترخيصَمنحه/منحتَه إلغاَء فيَأيَوقتَ، ويجوزَأليَإداريَ،

يصَويجوزَإلداريَهيئةَمنتفعينَاختصاصيينَصرفَالنظرَعنَالتراخَمؤهلينَبالسجل.
 .الممنوحةَلجميعَمنتفعيَتلكَالهيئةَنيابًةَعنهم

عندَالحصولَعلىَتأكيد،َفإنَأيَطرفَمسمىَيرغبَفيَالتأكدَمنَأن12-6ََ
َسبيلَ َعلى َبحث َإجراء َله َيجوز َصحيحة َبصورة َتم َقد َبه َالمتصلة َالمعلومات إدراج

 األولوية.

َلم12-7َ تستكمل،ََعملياتَالتسجيلَأوَالتعديلَأوَالشطبَالتيَُبدئت،َولكنها
 يجبَأالَتظهرَفيَأيَنتائجَبحث.

 13المادة 

 إجراء عمليات البحث والحصول على نتائج البحث
َمنَاللوائح(7َ)المادةَ

يجوزَأليَشخص،َبعدَدفعَالرسمَالمطلوبَأنَيبحثَفيَالسجلَالدولي،13-1ََ
 ويجبَعلىَذلكَالشخصَالباحثَماَيلي:

بالموقعَعلىَإتباعَالعمليةَوالتعليماتَذاتَالصلةَبالَ)أ( موضوعَالمحددَة
 اإلنترنت؛

الموقعَعلىَاإلنترنت،ََ)ب( التيَيحتويَعليهَا استكمالَالنماذجَاإللكترونيَة
 منَاللوائح.7ََبالمعلوماتَذاتَالصلةَبالموضوعَالمطلوبةَفيَالمادة

هدفَأيَبحثَعنَالمعلوماتَهوَتزويدَالشخصَالباحثَبمعلوماتَكافية13-2ََ
 ألولوية.إلجراءَبحثَعلىَسبيلَا
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يجبَأنَتوفرَفيَشكلَإلكترونيَللشخصَالقائمَبالبحثَقائمةَبحثَعن13-3ََ
َبحث.َ َشهادة َعنه َتصدر َلن َالمعلومات َعن َبحث َأي َفإن َللشك، َوتفاديا المعلومات.

 ويجبَأالَيكونَالمسجلَمسؤوالَفيماَيتعلقَبمحتوىَأيَقائمةَبحثَعنَالمعلومات.

َاألولوية13-4َ َسبيل َعلى َإجراءَبحث َعلىََعند َيجب َدولةَمتعاقدة، َبحث أو
الشخصَالباحثَبيانَاسمَالشخصَأوَاألشخاصَالمستفيدينَمنَالبحث.َويجبَأنَيظهرَ
اسمَمثلَهذاَالشخصَأوَاألشخاصَعلىَشهادةَالبحثَعلىَسبيلَاألولويةَأوَشهادةَ

 بحثَالدولةَالمتعاقدة،َحسبماَتكونَالحالة.َيجوزَأنَيشملَالمنتفعونَماَيلي:

افَالذينَيجرونَأوَيزمعونَأوَيمتنعونَعنَمعامالتَتجاريةَاألطَرَ)أ(
 يشتركَفيهاَطرفَمسمىَألحدَمعداتَالطائرات؛

َاألخرىََ)ب( َاالختصاصية َأو َالقانونية َالمشورة َيسدون َالذين األطراف
(َالسابقَمباشرةَأوَالذينَيوفرونَلهم1َ)َلألطرافَالمحددينَفيَالبند

 التأمين.

لَاألولويةَوشهاداتَبحثَالدولَيجبَأنَيكونَشهاداتَالبحثَعلىَسبي13-5َ
موقعَعليهاَمنَالمسجلَإلكترونيًاَويجبَالتوقيعَعليهاَبهذهَالصورةَلكيَتكونَصحيحة.َ

َويجب َإلكترونيا. َتخزينها َالمسجل َعلى َوإتاحتهاََويجب َمنها َإلكترونية َنسخة إصدار
دتينَعندَدفعَللشخصَالباحث.َويجبَإتاحةَنسخةَمطبوعةَمنَأيَمنَمثلَهاتينَالشها

َالرسمَالمطلوب.
إجراءَعملياتَالبحثَذاتَاألولويةَفقطَألغراضَأيَرسومَنظيرََالَُتفرض13-6َ

التيَالبحثَذاتَاألولويةَعملياتَأماَتنظيميةَأوَإداريةَأوَبناءَعلىَطلبَمنَمحكمة.َ
أليَأغراضَأخرىَفتخضعَللرسومَالمطبقة،َوفقًاَلماَهوَمبينَفيََهيئةَحكوميةتجريهاَ

َ.ََبالمرفقَبهذهَاإلجراءات1َجدولَال
تمكينَالمنتفعينَبالالهدفَم13-7َ المنتفعينَبالسجلَهَو سجلَالدوليَنَبحثَهيئَة

ََو َتسجيالت، َوإجراء َحسابات، َلعمل َالتقدم َلمن َتراخيص َومنح َالطلب تسجيالت،َعمل
َوليسَأليَغرضَآخر.

)بماَفيَملينَلهيئةَالمنتفعينَالمتعاوالهدفَمنَالبحثَالذاتيَهوَالسماح13-8ََ
اإلداريَالمعنيَبها،َبعملَشهادةَبحثَمنَخاللَ،َ(مراقبةالخاضعةَللهيئاتهاَذلكَأيَمنَ
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يكونَطرفاًََ،اأوَمجموعةَفرعيةَمنهعلىَسبيلَاألولويةَمنَأجلَجميعَمعداتَالطائرات،َ
المنتفعينَالمتعامَمسمىَفيها. فيكونَمتاحاًَفقطَلإلداريَالمعنيَبهيئَة البحثَالذاتيَ، لينَأمَا

 أوَالهيئةَالخاضعةَللمراقبةَالتيَيجريَتنفيذَذلكَبناءَعليها.

 14المادة 

 الشكاوى 
َمنَاللوائح(8َ)المادةَ

منَاللوائح،َيجوزَأليَشخصَأنَيقدمَشكوىَإلىَالمسجل8ََوفقاَللمادة14-1ََ
منَاللوائحَمنَخاللَقسمَ"الشكاوىَ"َبالموقعَعلىَاإلنترنت3ََ-8أو1ََ-8عماًلَبالمادةَ

نَطريقَالبريدَاإللكترونيَعلىَالنحوَالمحددَبالموقعَعلىَاإلنترنت.َويجبَعلىَأوَع
 المسجلَاإلفادةَسريعًاَبتسل مَأيَشكوى.

َالكاملة14-2ََ َالتفاصيل َعلى َيحتوي َمكتوبًا َبيانًا َشكوى َكل َتتضمن َأن يجب
 للوقائعَالتيَيقالَأنهاَنتجتَعنهاَالشكوى.

أوَيبينَسببَعدمَقدرتهَعلىََيجبَعلىَالمسجلَأنَيستجيبَللشكوَى14-3َ
يوماَتقويمياَمنَاستالمَالشكوىَأو،َإذاَكانَذلكَفيَوقت15ََالقيامَبذلك،َفيَغضونَ

الحق،َاستالمَبيانَالوقائعَالكاملة.َويجبَعلىَالمسجلَأنَيرسلَنسخةَمنَالشكوىَومنَ
 ردهَإلىَالسلطةَاإلشرافية.

َمنَاللوائح:1َ-8لدىَتقديمَشكوىَوفقًاَللمادة14-4ََ
يوماَتقويمياَمنَتقديمَالشكوى،30ََإذاَكانَالشخص،َفيَغضونََ)أ(

الَيعتبرَأنَالمسجلَعالجَأوَيعالجَالشكوىَبصورةَمرضية،َيجوزَ
َنسخةَ َ)مع َاإلشرافية َالسلطة َإلى َالشكوى َتقديم َالشخص لذلك
للمسجل(َمنَأجلَالمزيدَمنَالنظرَفيها.َويجبَتقديمَالشكوىَإلىَ

معَبيان اإلشرافيَة عنَطريقَالبريدََالسلطَة إمَا للقضيَة الوقائعَالكاملَة
َاإللكترونيَأوَعنَطريقَخطابَأوَرسالةَبالفاكسَإلى:

َ  
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International Civil Aviation Organization 

Supervisory Authority of the International Registry 

c/o Legal Affairs and External Relations Bureau 

999 Robert-Bourassa Boulevard  

Montréal, Quebec 

Canada H3C 5H7 

Fax: +1 (514) 954-8032 
Email: LEB@icao.int 

تغييراتَفيَإجراءاتََ(ب) إجراَء منَالمالئَم أنَه اإلشرافيَة قررتَالسلطَة إذَا
َهذهَ َمثل َبالقيام َالمسجل َستكلف َالدولي، َالسجل َسياسات أو

َالتغييرات.

َمنَاللوائح:3َ-8َةالمادعندماَتفيَالشكوىَبمتطلبات14-5ََ

،َاالختالفيجوزَللمسجلَأنَيتصلَبالطرفَالمسجل،َوفيَحالةََ)أ(
التسجيلَاألحادي،َلطلبََصاحبعلىَأنهََالمدرجَالطرفَالمسمىب

 معلوماتَإضافيةَتتعلقَبماَيلي:

قد20ََ-5أو10ََ-5أو4ََ-5ماَإذاَكانتَمتطلباتَالمادةََ(1)
َتمَالوفاءَبها؛

َ؛َأوالشكوىَوتسجيلَموضوعهاَ(2)

 تقييمَالمسجلَلهذهَالشكوى.َ(3)

َيجبَتقديمَالردَإلىَالمسجلَفيَغضونَخمسةَأيامَتقويمية؛َو

َذلكَضروريَألغراضَالتقييم،َأنَيلتمسََ(ب) رأىَأن  يجوزَللمسجل،َإذَا
َالمعلوماتَالمتعلقةَبالتسجيلَمنَنقطةَالدخولَذاتَالصلة؛

َالوثائقَ)ج( َاألدلة َاستعراض َعند َالمسجل، َيقوم َوالمعلوماتَعندما ية
األخرىَذاتَالصلةَالواردةَبموجبَاللوائحَوهذهَاإلجراءات،َبتحديدَ
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وجودَمخاطرةَماديةَبإساءةَاستخدامَالنظام،َيجوزَلهَاتخاذَإجراءاتَ
 ؛10-10وفقًاَللمادةَ

َيتعلقَبشكوىََإتاحةويجوزَللمسجلََ)د( جميعَالمراسالتَواألدلةَفيما
َة.منَاللوائحَللمحكم3َ-8بموجبَالمادةَ

َمنَاللوائحَإلىَالسلطةَاإلشرافية.3َ-8الَيجوزَتقديمَأيَشكوىَبموجبَالمادةََو

 15المادة 

 مطالبات ضد المسجل
َمنَاللوائح(14َ)المادةَ

منَاالتفاقيةَعن28َََيجوزَتقديمَمطالباتَضدَالمسجلَبمقتضىَالمادة15-1َ
َللمادةَمنَاللوائح.َوَو14ََللخسائرَالمتكبدةَعلىَالنحوَالمعر فَفيَالمادة (،2َ)28َفقًا

عنَحاالتَعدمَالدقةَالوقائعيةَفيَمعلوماتَالتسجيلَالتيَتلقاهاََال لَمسؤوالًَ يكونَالمسج 
لَوالمسؤولونَوالعاملونَلديهَ لَأوَأرسلهاَبالشكلَالذيَتسلمهاَبه،َوالَيكونَالمسج  المسج 

فيَ معلوماتَالتسجيَل تسل َم قبَل الظروفَالتيَتنشَأ أَو  الدولي.َالسجلمسؤولينَعنَاألفعاَل

لَبجميعَمثلَهذهَالمطالباتَوذلكَعنَطريقَالبريد15-2ََ يجبَإخطارَالمسج 
 اإللكترونيَأوَالفاكس،َوعنَطريقَالبريدَعلىَالعنوانَالتالي:

Aviareto Ltd. 
Suite 5 
Plaza 255 
Corporate Park 2 
Blanchardstown 
Dublin 15 
D15 XF7T, Ireland 
Email: registryofficials@aviareto.aero 
Fax.: +353 (0) 829 3508 

َ  
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للمادَة الشكوىَطبقَا كامالَللوقائعَالتيَنتجتَعنهَا منَاالتفاقية.28ََويجبَأنَتتضمنَبيانَا
(َأشهرَمنَإدراكَالشخص3َيجبَتقديمَمثلَهذاَالبيانَإلىَالمسجلَفيَغضونَثالثةَ)

 لوجودَالمطالبة.

َتش15-3َ َلفترة َالمطالبات َهذه َمثل َجميع َالمطالبَتخضع َخاللها َيحاول اور
(َأشهرَمنَتاريخ3َوالمسجلَبحسنَنيةَحلَالمطالبة.َويجبَأنَتكونَفترةَالتشاورَثالثَ)

َفترةَ َتمديد َويجوز َالحقا(. َكان َ)إذا َالوقائع َأوَلبيان َبالمطالبة، َالمسجلَلإلشعار تسلم
 األشهرَالثالثةَباالتفاقَبينَالطرفين.

ةَالتشاور،َتشجعَاألطرافَعلىَاللجوءَإلىَإذاَلمَتحلَالمطالبة،َعقبَفتَر15-4َ
مراعاةََالوساطةَأوَالتوفيقَأوَالتحكيمَأوَعمليةَأخرىَلحلَالنزاعَولكنَيجوزَللمطالب،َمع

28َللمادتينََالمتطلباتَاإلجرائيةَللقانونَالمطبق،َالبدءَفيَإجراءاتَضدَالمسجلَوفقا
 منَاالتفاقية.44َو

 جراءاتَإلىَماَيلي:يجبَأالَيؤديَأيَشيءَفيَهذهَاإل15-5َ

تقادمَمطبقةَبمقتضىَالقانونَالمطبق؛َ)أ( أيَفترَة َأنَيكونَمفعولهَتمديَد
أنَيؤثرَعلىَحقَأيَطرفَفيَالبدءَفيَإجراءاتَحيثَتنقضيََ)ب(

 بخالفَذلكَفترةَتقادم.

 16المادة 

 السرية
َمنَاللوائح(9َ)المادةَ

لسجلَالدولي،َإالَفيَيجبَعلىَالمسجلَأنَيحافظَعلىَسريةَجميعَالمعلوماتَفيَا
 الحاالتَالتالية:

 إذاَُقدمتَإلىَالمسجلَأدل ةَوثائقيةَبموجبَاللوائح؛َ)أ(

َ  
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إذاَقدمتَاستجابةَلبحثَعلىَسبيلَاألولويةَأوَبحثَدولةَمتعاقدةََ)ب(
أوَبحثَعنَالمعلوماتَأوَبحثَعنَهيئةَالمنتفعينَبالتسجيل،َأوَ

سجلَمنَإجراءَأوَتعديلَأوَتمَتوفيرهاَإلكترونياَلتمكينَالمنتفعينَبال
 شطبَعملياتَتسجيل؛

طلبتَبمقتضىَالفقرةََ)ج( منَاالتفاقيةَأوَقدمتَإلى27ََمنَالمادة5ََإذَا
 السلطةَاإلشرافيةَبناءَعلىَطلبها؛

من44ََُقدمتَمنَالمسجلَضمنَإجراءاتَالمحكمةَبمقتضىَالمادةََ)د(
َاالتفاقية؛

ََ)ه( َاستخدمتَألغراضَاإلحصاءاتَالمطلوبة 10ََبمقتضىَالمادةإذا
 منَلوائحَالسجلَالدولي.

 17 المادة

 اإلشعارات

َبالبريدَ َرسالة َطريق َعن َبالسجل، َمنتفعين َهيئة َأو َإداري َأي َإشعار َللمسجل يجوز
بالنيابةَعنه،ََاإللكترونيَإلىَعنوانَالبريدَاإللكترونيَالحاليَالمقدمَمنَذلكَالشخصَأو

قدَاستلمَبعدَإرسالهَبأيَمسائلَتؤثرَعلىَالسجلَالدولي.َويفترضَ أنَأيَإشعارَمثلَهذَا
 ساعة.24َبـ

 18المادة 

 الرسوم
َمنَاللوائح(13َ)المادةَ

َبهذهَ َالمرفق َفي َالحالي َالرسوم َجدول َويرد َمقدما. َالمطبقة َالرسوم َجميع َدفع يجب
اإلجراءاتَويجوزَأنَتعدلهَالسلطةَاإلشرافيةَمنَوقتَآلخر،َعلىَالنحوَالمنصوصَعليهَ

 والبروتوكول.فيَاالتفاقيةَ
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 19المادة 

 النشر
َمنَاللوائح(19َ)المادةَ

اإلجراءاتَفيَمطبوعَرسميَللسلطة19-1ََ منَهذَه األصليَة النسخَة يجبَأنَتنشَر
 اإلشرافية.

قد19-2َ حسبمَا اإلجراءاتَ، منَهذَه إلكترونيَة يتمََيجبَعلىَالمسجلَتوفيرَنسخَة
 نترنت.تعديلها،َللجمهورَمجاناَعنَطريقَنشرهاَبالموقعَعلىَاإل

 20المادة 

 التعديالت
َمنَاللوائح(17َ)المادةَ

اإلجراءاتَإلىَالسلطةَاإلشرافية،20-1ََ يجوزَللمسجلَتقديمَطلباتَتعديالتَلهذَه
 التيَيجبَأنَتنظرَفيَمثلَهذهَالتعديالت.

يجبَنشرَالنسخةَاألصليةَمنَأيَتعديالتَلهذهَاإلجراءاتَوافقتَعليها20-2ََ
 وعَرسميَللسلطةَاإلشرافية.الهيئةَاإلشرافيةَفيَمطب

 21المادة 

 تواريخ السريان
َمنَاللوائح(18َ)المادةَ

َلمَتقررَ َبشهرَتقويميَواحدَما ويسريَمفعولَأيَتعديالتَلهذهَاإلجراءاتَبعدَنشرها
َالسلطةَاإلشرافيةَخالفَذلك.

َ
____________________ 





َ
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 المرفق
 جدول الرسوم

 رسوم استخدام السجل الدولي   -1
 نتفاع المقرررسم اإل 

الَيجوزَأليَشخصَالتسجيلَلدىَالسجلَالدوليَبدونَأنَيكونَقدَدفع1-1ََ
َ"رسمَانتفاعَمقرر".َ

مقرر1-2ََ "رسَم للسيطرةَ، خاضعَة لهيئَة االنتفاعَالمقررَبالنسبَة رسَم ويجبَسداَد
للهيئةَالخاضعةَللسيطرة"َبعدَموافقةَاإلداريَعلىَهيئةَانتفاعَمتعاملةَمعتمدةَفيَحالةَ

 َهيئاتَالخاضعةَللسيطرةَالمعتمدةال

فيَالجدول1-3َ االنتفاعَالمحددَة بدَء وتشمل1َ)َرسوَم رسوماًَنظيرَشهادةَ(َ. هذَه
رقميةَأوَالوصولَإليها.َوفيَحالةَفقدانَهذهَالشهادةَأوَإتالفهاَأوَفقدانَالوصولَإليها،َ

 )أ(.َجدولفيَالَستوفرَشهادةَجديدةَبعدَدفعَ"رسمَشهادةَمفقودة"َعلىَالنحوَالمبين

 رسمَالتسجيل

يجبَتحصيلَرسمَتسجيلَوحيدَعنَجميعَعملياتَالتسجيلَالتيَبادرَإلى1-4ََ
إجرائهاَنفسَالطرفَالقائمَبالتسجيلَالتيَتجرىَخاللَأيَ"دورةَتسجيل"،َتعرفَبأنهاَدورةَ

 واحدةَلدىَالسجلَالدوليَتتيحَ"جميعَعملياتَالتسجيل"َالمتعلقةَبماَيلي:

َواحَ)أ( َ)أوَأيَهيكلَطائرة دَوجميعَالمحركاتَالمستعملةَعليهَعادة
 مجموعةَفرعيةَمنهاَأوَأيَمحركَمنفرد(؛

 طائرةَهليكوبترَواحدة.َ)ب(

َ  
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َعنَ َالمعبرة َالتسجيل َعمليات َجميع َتعني َالتسجيل" َعمليات َ"جميع َفإن َالغرض، لهذا
َالمعامالت،َوالتيَتشملَنقلَالحقَفيَالموافقةَعلىَشطب،َأوَتعديلَأوَشطبَمتعلق

)أ(َأوَ)ب(َأبرمتَفي4ََ-1بأحدَالمعداتَأوَبالمعداتَالمبينةَفيَالفقرتينَالفرعيتينَ
ساعةَمنَوقتَمباشرةَدورةَالتسجيل،َبماَفيَذلكَتلكَالمعب رةَعنَأنواع24ََغضونَفترةَ

مختلفةَأوَمتعددةَمنَعملياتَالتسجيلَالمسموحَبهاَبمقتضىَاالتفاقيةَوالبروتوكولَبدونَ
ضمانةَدوليةَ)عقدَتأجير(َوضمانةَدوليةَثانيةَ)عقدَضمان(َوضمانةََتحديدَعددهاَ)مثل

دوليةَثالثةَ)عقدَضمانَثان(َووضعَفيَمرتبةَأدنىَ)وضعَالضمانةَالدوليةَالثانيةَفيَ
وضعَأدنىَمنَاألولى(َوإحالةَواحدةَأوَأكثرَمنَالضماناتَالدولية(.َوستستمرَأيَ"دورةَ

 ل".ساعةَلغرضَ"رسمَالتسجي24َتسجيل"َلمدةَ

َفي1-5ََ َمبلغه َويرد َالتسجيل"، َ"رسم َبأنه َالوحيد َالتسجيل َرسم ُيعر ف
 (.1)َالجدول

المحركاتَاالحتياطيةَ)أيَالمحركاتَاألخرىَالزائدةَعنَعددَالمحركات1-6ََ
َتسجيلَ َالتيَتسجلَمعَهيكلَالطائرةَخاللَدورة التيَتركبَعادةَعلىَهيكلَالطائرة(

 (.1)َ،َيحددَمبلغهَفيَالجدولإضافي"َواحدةَستخضعَإلىَ"رسمَمحركَاحتياطي

 رسم البحث ذي األولوية

ويردَمبلغَ"رسمَالبحثَعلىَأساسَاألولوية"َلكلَشهادةَبحثَعلىَأساس1-7ََ
َ(.1)َاألولويةَفيَالجدول

َالبحثَعلىَسبيل1َيردَفيَالجدولَ)1-7-1َ َلشهادة َالشكلَالمقروءَآليًا (َ"رسم
 لويةَبالشكلَالمقروءَآليا.األولوية"َلكلَشهادةَبحثَعلىَسبيلَاألَو

 رسم تغيير اسم الهيئة
 يفرضَ"رسمَتغييرَاسمَالهيئة"َعلىَكلَطلبَإشعارَمقدمَلتغييرَاالسم.1-8َ

َ  
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 الرسوم   –( 1الجدول )

َالوصف
َالرسم

َ)بالدوالراتَاألمريكية(
180ََالرسمَالمقررَلهيئةَالمنتفعينَالخاضعةَللسيطرةَ)سنةَواحدة(

200ََ)سنةَواحدة(َرسمَاالنتفاعَالمقرر
0ََرسمَاالنتفاعَالمقررَ)سنةَواحدة(َلهيئةَحكومية

100ََرسمَالتسجيل
50ََرسمَاستبدالَاإلدارَي
200ََرسمَتغييرَاسمَالهيئة

50ََرسمَالمحركَاالحتياطي
22ََرسمَالبحثَعلىَأساسَاألولوية

َ*0َرسمَالبحثَعلىَأساسَاألولويةَلهيئةَحكومية
10ًََاَلشهادةَالبحثَعلىَسبيلَاألولويةرسمَالشكلَالمقروءَآلي

َالبحثَعلىَسبيلَاألولويةَ َلشهادة رسمَالشكلَالمقروءَآليًا
َلهيئةَحكومية

0*َ

10ََرسمَالشهادةَالمفقودة

 إجراءات تعديل الرسوم   -2

يجبَأنَتستعرضَالسلطةَاإلشرافيةَالرسومَدوريًا،َبالتشاورَمعَالمسج ل.2-1ََ
افيةَتحديدَرسومَجديدةَباالستنادَإلىَالحجمَالمرتقبَفيَذلكَويجوزَحينئذَللسلطةَاإلشَر

 الوقت،َمعَمراعاةَماَيلي:

 االحتياطياتَالنقديةَللمسجلَمنَأجلَرأسَالمالَالعامل؛َ)أ(

َ  

                                                                 

َمنَهذهَاإلجراءات.6َ-13بموجبَأحكامَالمادةََ*
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 مستوىَالتأمينَالذيَتتطلبهَالسلطةَاإلشرافية؛َ)ب(

أيَميزانيةَتقاضيَتتطلبهاَالسلطةَاإلشرافيةَأوَالمسجلَبماَيتجاوزََ)ج(
 لكَالواردةَفيَجدولَالتكاليف؛ت

َتكاليفَالسلطةَاإلشرافية؛َ)د(
 أيَتعزيزاتَللخدمةَتطلبهاَالسلطةَاإلشرافيةَأوَيقترحهاَالمسجل؛َ(ه)

َحجمََ)و( َعن َواالختالف َالدولي َالسجل َحققه َالذي َالمعامالت حجم
 المعامالتَالذيَتوقعهَالمسجل؛

َأيَعواملَأخرىَذاتَصلةَبالموضوع.َ)ز(

 ات المتعلقة بالضرائب على الرسومالبيان  -3

يجوزَللمسجلَأنَيقومَبجمعَومعالجةَالبياناتَالالزمةَلالمتثالَللقوانينَالساريةَالمتعلقةَ
َبفرضَالضرائبَعلىَالرسومَالمسددةَنظيرَخدماتَالسجلَالدولي.َ

َ
 —انتهـــى  —
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