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  الئحة السجل الدولي وٕاجراءاته
 
 

   
 

  ذییلت
  جدول الرسوم

  استخدام السجل الدولي رسوم -١

 رسم االنتفاع المقرر

  ال یجوز ألي شخص التسجیل لدى السجل الدولي بدون أن یكون قد دفع "رسم انتفاع مقرر".  ١-١
  ویجب فرض رسم االنتفاع المقرر بالنسبة لهیئة خاضعة للسیطرة كما یلي:  ٢-١

بعــد موافقــة اإلداري علــى هیئــة انتفــاع متعاملــة معتمـــدة فــي حالــة الهیئــات الخاضــعة للســیطرة المعتمــدة بعـــد   أ)
  .الئحة السجل الدولي وٕاجراءاتهسریان مفعول الطبعة الثالثة من 

فــي تــاریخ التجدیــد التــالي لرخصــة إداري هیئــة انتفــاع متعاملــة معتمــدة، التــي اعتمــد مــدیرها الهیئــة الخاضــعة   ب)
الئحـة السـجل الـدولي للسیطرة أو الهیئة ذات الغرض الخاص المعتمدة بموجب الطبعتین األولى والثانیة مـن 

 .وٕاجراءاته

هــذه الرســوم تــوفیر شــهادة تحدیــد هویــة مفتــاح خــاص یــتم ).  وتشــمل ١( رســوم بــدء االنتفــاع المحــددة فــي الجــدول  ٣-١
تنصــیبها فــي الوحــدة الطرفیــة للمنتفــع.  وفــي حالــة فقــدان هــذه الشــهادة أو إتالفهــا، ســتوفر شــهادة جدیــدة بعــد دفــع "رســم شــهادة 

 (أ). مفقودة" على النحو المبین في الجدول

 رسم التسجیل

التسجیل التي بادر إلـى إجرائهـا نفـس الطـرف القـائم بالتسـجیل یجب تحصیل رسم تسجیل وحید عن جمیع عملیات   ٤-١
یـــع عملیـــات التســـجیل" المتعلقـــة التـــي تجـــرى خـــالل أي "دورة تســـجیل"، تعـــرف بأنهـــا دورة واحـــدة لـــدى الســـجل الـــدولي تتـــیح "جم

 یلي:  بما

 ي محرك منفرد).هیكل طائرة واحد وجمیع المحركات المستعملة علیه عادة (أو أي مجموعة فرعیة منها أو أ  (أ)

 طائرة هلیكوبتر واحدة.  (ب)

لهذا الغرض، فإن "جمیـع عملیـات التسـجیل" تعنـي جمیـع عملیـات التسـجیل المعبـرة عـن المعـامالت، والتـي تشـمل نقـل الحـق فـي 
(أ) أو (ب)  ٤-١الموافقة على الشطب، أو تعدیل أو شطب المتعلق بأحد المعـدات أو بالمعـدات المبینـة فـي الفقـرتین الفـرعیتین 

مباشـرة دورة التسـجیل، بمــا فـي ذلـك تلـك المعبـرة عـن أنـواع مختلفـة أو متعـددة مــن سـاعة مـن وقـت  ٢٤أبرمـت فـي غضـون فتـرة 
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عملیــات التســجیل المســموح بهــا بمقتضــى االتفاقیــة والبروتوكــول بــدون تحدیــد عــددها (مثــل ضــمانة دولیــة (عقــد تــأجیر) وضــمانة 

ى (وضــع الضــمانة الدولیــة الثانیــة فــي دولیــة ثانیــة (عقــد ضــمان) وضــمانة دولیــة ثالثــة (عقــد ضــمان ثــان) ووضــع فــي مرتبــة أدنــ
ســاعة لغــرض  ٢٤وضــع أدنــى مــن األولــى) وٕاحالــة واحــدة أو أكثــر مــن الضــمانات الدولیــة).  وستســتمر أي "دورة تســجیل" لمــدة 

 "رسم التسجیل".

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

أي المحركــات األخــرى الزائــدة عــن عــدد المحركــات التــي تركــب عــادة علــى هیكــل الطــائرة) التــي المحركــات االحتیاطیــة (  ٦-١
 .)١(  ضافي، یحدد مبلغه في الجدولة ستخضع إلى "رسم محرك احتیاطي" إتسجل مع هیكل الطائرة خالل دورة تسجیل واحد

 رسم البحث ذي األولویة

  ).١( مبلغ " رسم البحث على أساس األولویة" لكل شهادة بحث على أساس األولویة في الجدول یرد  ٧-١
  یفرض رسم تغییر اسم الهیئة على كل طلب إشعار مقدم لتغییر االسم.  ٨- ١

  الرسوم –) ١الجدول (
  الرسم  الوصف

  (بالدوالرات األمریكیة)
الرسم المقرر لهیئة المنتفعین الخاضعة 

  واحدة) للسیطرة  (سنة
١٨٠  

  ٢٠٠  رسم االنتفاع المقرر (سنة واحدة)
  ١٠٠  رسم التسجیل

  ٥٠  رسم استبدال اإلداري
  ٢٠٠  رسم تغییر اسم الهیئة

  ٥٠  رسم المحرك االحتیاطي
  ٢٢  رسم البحث على أساس األولویة

  ١٠  رسم الشهادة المفقودة

 إجراءات تعدیل الرسوم -٢

اإلشرافیة الرسوم دوریًا، بالتشاور مع المسـجل.  ویجـوز حینئـذ للسـلطة اإلشـرافیة تحدیـد السلطة یجب أن تستعرض   ١-٢
 رسوم جدیدة باالستناد إلى الحجم المرتقب في ذلك الوقت، مع مراعاة ما یلي:

 االحتیاطیات النقدیة للمسجل من أجل رأس المال العامل.  (أ)

 مستوى التأمین الذي تتطلبه السلطة اإلشرافیة.  (ب)

 أي میزانیة تقاضي تتطلبها السلطة اإلشرافیة أو المسجل بما یتجاوز تلك الواردة في جدول التكالیف.  (ج)

 تكالیف السلطة اإلشرافیة.  (د)
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 أي تعزیزات للخدمة تطلبها السلطة اإلشرافیة أو یقترحها المسجل.  )ه(

 الت الذي توقعه المسجل.حجم المعامالت الذي حققه السجل الدولي واالختالف عن حجم المعام  (و)

 أي عوامل أخرى ذات صلة بالموضوع.  (ز)

 ضریبة القیمة المضافة االیرلندیة -٣

تحاد األوروبي، سیطلب منهم رقم ضریبة انتفاعهم و، إذا كان مقرهم في االسیدعى المنتفعون إلى بیان دولة إقامتهم كجزء من مالمح 
القیمة المضافة للشركة الذي سیحدد تطبیق ضریبة القیمة المضافة االیرلندیة (تنطبق على االیرلندیین والمنتفعین في االتحاد 

طراف خارج أوروبا األوروبي).  وفي ظل التشریع الحالي، فإن ضریبة القیمة المضافة األوروبیة ال تنطبق على الخدمات المقدمة إلى أ
  (لذلك ال یخضع المنتفعون خارج االتحاد األوروبي لضریبة القیمة المضافة).

  — انتهى —


