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R-1 

  اللوائح

  ١المادة 

  السلطة

االتفاقیة بشأن (د) من  )٢( ١٧ تصدر السلطة اإلشرافیة هذه "اللوائح" بمقتضى المادة
 ١٦/١١/٢٠٠١، الموقعة في كیب تاون في الضمانات الدولیة على المعدات المنقولة
البروتوكول بشأن المسائل التي تخص معدات ("االتفاقیة") والمادة الثامنة عشرة من 

، الموقع في كیب تاون الطائرات الملحق باتفاقیة الضمانات الدولیة على المعدات المنقولة
  ("البروتوكول"). ١٦/١١/٢٠٠١في 

  ٢المادة 

  التعاریف
صطالحات المعرفة في االتفاقیة والبروتوكول نفس المعاني في تكون لال  ١-٢

  وباإلضافة إلى ذلك، تكون لالصطالحات التالیة المعاني المبینة أدناه: هذه اللوائح.
"إداري" یعني الشخص الذي لدیه السلطة للتصرف بالنیابة عن هیئة   ١-١-٢

ویشمل سجل الدولي، منتفعین بالسجل بشأن المسائل اإلداریة في المعامالت مع ال
  . ١- ٤للمادة  اإلداري بالنیابة عنه الذي فّوضه سلطاته وفقاً 

، بما في ذلك أي تغییر في المعلومات المسّجلة"تعدیل" یعني أي تغییر في  ٢-١-٢
  التسجیل، ولكنه ال یشمل التحویل أو الحلول أو التبعیة. تاریخ انتهاء سریان

الكترونیا منحه إداري هیئة للمنتفعین المتعاملین "ترخیص" یعني ترخیصا   ٣-١-٢
إلى أحد منتفعیها المتعاملین أو إلى منتفع اختصاصي إلرسال المعلومات إلى السجل 

  الدولي إلجراء تسجیل أو الموافقة علیه بالنیابة عن تلك الهیئة للمنتفعین المتعاملین.
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دة على النحو المبین "نقطة دخول مرخصة" تعني هیئة تعینها دولة متعاق  ٤-١-٢
  (أ). ١-١٢في المادة 

  "موافقة" تعني موافقة الكترونیة على التسجیل.  ٥-١-٢
معلومات اتصال" تعني، فیما یخص الهیئة أو الشخص الطبیعي الذي "  ٦-١-٢

تتعلق به مثل هذه المعلومات، اسم مثل هذه الهیئة أو الشخص الطبیعي ورقم هاتفه 
حالة هیئة أو شخص طبیعي یختار تعیین شخص لالتصال وعنوانه االلكتروني و، في 

به، اسم الشخص الذي عّینته مثل هذه الهیئة أو الشخص الطبیعي لالتصال به ورقم 
هاتف مثل هذا الشخص المعّین لالتصال به وعنوانه االلكتروني (اذا كان مختلفًا عن 

  العنوان االلكتروني للهیئة أو الشخص الطبیعي).
اضعة للرقابة" تعني هیئة أعمال أو ائتمان أو رابطة من أي نوع، هیئة خ"  ٧-١-٢

أیا كانت طریقة إنشائها، یمكن أن تسمى طرفا في عملیات التسجیل، حیث تقوم هیئة 
للمنتفعین المتعاملین باإلعالن الكترونیا أنها تسیطر على تلك الهیئة لألعمال أو االئتمان 

  و إدارتها.أو الرابطة أو تقوم بتسییر أعمالها أ
"نقطة الدخول المباشر" تعني كیانا تعینه دولة متعاقدة وفقا لنص المادة   ٨-١-٢
(ب)، "ومنتفع نقطة الدخول المباشر" یعني أي مسؤول أو موظف أو عضو أو  ١- ١٢

  شریك إلحدى نقاط الدخول المباشر.
اقدة على النحو المبین في "نقطة دخول" تعني هیئة تعینها دولة متع  ٩-١-٢

  . ١- ١٢ المادة
"معلومات الهویة" تعني ما یلي فیما یتعلق بالهیئة أو الشخص الطبیعي   ١٠-١-٢

  الذي تكون المعلومات المحددة للهویة عنه مطلوبة:
االسم والعنوان المادي الرئیسي وتاریخ المیالد بالنسبة للشخص   (أ)

  الطبیعي.
تأسیسها أو تشكیلها والعنوان المادي  االسم بالنسبة للهیئة ودولة  (ب)

  الرئیسي ألعمالها.
  أي معلومات أخرى یطلبها المسّجل على نحو معقول.  (ج)
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  "طرف مسمى" یعني هیئة المنتفعین المتعاملین المسماة في تسجیل.  ١١-١-٢
رى هیئة منتفعین اختصاصیین" تعني شركة أو مجموعة أشخاص أخ"   ١٢-١-٢

خلیة إلحدى هیئات المنتفعین المتعاملین) تقدم الخدمات إدارة قانونیة دا (مثل
االختصاصیة إلى هیئات المنتفعین المتعاملین فیما یتصل بإرسال المعلومات المتعلقة 
بعملیات التسجیل إلى السجل الدولي، و"منتفع اختصاصي" یعني موظفا منفردا أو عضوا 

  للمنتفعین االختصاصیین. أو شریكا في هیئة
علومات مسّجلة" تعني فئة التسجیل، إلى جانب المعلومات المدخلة في "م  ١٣-١-٢

(أ) ٤- ٥(ب) و(ج) و(د) و(ز) و٣-٥السجل الدولي إلجراء مثل هذا التسجیل وفقًا للمواد 
(أ) ١٠-٥) و(و) وه(أ) و(ج) و(د) و(٨-٥(د) و٧- ٥(أ) و(ج) و(د) و٥-٥و(ج) و

ج) و(د)، في كل حالة (أ) و(١٧-٥و ١٦- ٥) و٢(أ) (١٤-٥و ١٢-٥و(ج) و(د) و
حسبما ینطبق على مثل هذه الفئة للتسجیل، وتشمل أي تصحیح أو شطب للتسجیل وفقًا 

. وال ُیعتبر اسم الشخص القائم بالتسجیل وتوقیعه االلكتروني، ومعلومات ١٥-٥للمادة 
االتصال باألشخاص الذین من المطلوب أن یرسل لهم السجل الدولي إشعارات وفقًا 

  معلومات مسّجلة. ،٦للمادة 
وألغراض  تسجیل" یعني ضمانة مسجلة الكترونیا لدى السجل الدولي."  ١٤-١-٢

 .١-٦، لالصطالح المعنى الموسع المبین في المادة ٤-١٢و ٦و ١٨-٥و ٤-٤المواد 
و"شخص قائم بالتسجیل" یعني المنتفع المتعامل أو المنتفع االختصاصي أو المنتفع 

  تنقل المعلومات إلى السجل الدولي إلجراء تسجیل. اشر الذيالتابع لنقطة الدخول المب
  " تعني: السجل"هیئة منتفعین ب  ١٥-١-٢

  هیئة منتفعین متعاملین؛  (أ)
  أو هیئة منتفعین اختصاصیین؛  (ب)
  نقطة دخول مباشر.  (ج)

 " یعني منتفعا متعامال أو منتفع نقطة دخول مباشر.السجل"منتفع ب
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من هذه  ٧ باحث" یعني شخصا یقوم بعملیة بحث وفقا للمادة "شخص  ١٦-١-٢
  اللوائح.

هیئة المنتفعین المتعاملین" تعني هیئة قانونیة أو شخصا طبیعیا أو أكثر "  ١٧-١-٢
من السالف ذكرهم ینوي أن یسمى طرفا في عملیة تسجیل أو أكثر، و"منتفع متعامل" 

منتفعین متعاملین أو مؤسسة منتسبة شریكا في هیئة   یعني موظفا منفردا أو عضوا أو
  إلى تلك الهیئة.

  االصطالح أو االصطالحات التالیة:  ٢-٢
  ؛١- ١٥ها المعنى المبین في المادة ل "اإلجراءات"  (أ)

 بحث على سبیل األولویة" و"شهادة بحث على سبیل األولویة""  (ب)
و"قائمة بحث المعلومات" و"بحث الدولة  و"بحث المعلومات"

و"بحث هیئة المنتفعین المتعاقدة" و"شهادة بحث الدولة المتعاقدة" 
  . ٧ تكون لها المعاني المبینة في المادة بالسجل"

  ٣المادة 

  أحكام عامة
یتم إنشاء السجل الدولي كمرفق دولي إلجراء عملیات التسجیل والبحث   ١-٣

  البروتوكول.عنها بمقتضى االتفاقیة و 
نظرا ألن السجل الدولي ال یقدم سوى إشعار بعملیات التسجیل، فإن   ٢-٣

الحقائق التي یستند إلیها أي تسجیل كهذا أو ضمانة مسجلة یجب أن تحدد ما إذا كان 
وبدون الحد مما تقدم، فبینما ال یوجد عائق  یندرج ضمن نطاق االتفاقیة أو البروتوكول.

ضمانات السابقة أو إحالتها، ال یكون لعملیات التسجیل كهذه أثر فني لتسجیل الحقوق وال
قانوني بمقتضى االتفاقیة والبروتوكول، إال عندما یكون تسجیلها مطلوبا بموجب إعالن 

ویجب أن یعرض السجل الدولي محتویات هذه  ) من االتفاقیة.٣( ٦٠ بمقتضى المادة
 في مكان بارز كمذكرة تحذیر عامة. ٢-٣المادة 
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یجب أن یؤدي المسجل مهامه المحددة في االتفاقیة والبروتوكول وهذه   ٣-٣
  اللوائح واإلجراءات.

أیام  ٧ساعة في الیوم و ٢٤یجب أن یكون استخدام السجل الدولي متاحا   ٤-٣
في األسبوع إال إذا حالت دون ذلك الصیانة التي تجرى خارج فترات الذروة، أو مشكالت 

  .اإلجراءاتمبین في  فنیة أو أمنیة حسبما هو
یجب أن یقدم الدعم الفني إلى األشخاص القائمین بالتسجیل واألشخاص   ٥-٣

ساعة  ٢٤الباحثین واإلداریین مكتب مساعدة تابع للسجل الدولي، ویجب أن یكون متاحا 
أیام في األسبوع عن طریق الهاتف و/أو البرید االلكتروني، وذلك على  ٧في الیوم و

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

، ما لم توافق السلطة اإلشرافیة على ذلك مسبقا ومع مراعاة شروط ٢-٣و ١- ٣المادتین 
  تلك الموافقة.

ال یجوز استخدام المعلومات التي یتم الحصول علیها من السجل الدولي   ٧-٣
أو ترویجیة أو ألغراض  أو من خالله عن هیئة أو شخص طبیعي ألغراض تسویقیة

  تجاریة أخرى ال صلة لها باستخدام السجل الدولي.

  ٤المادة 

  استخدام السجل الدولي
ال یجوز لهیئة منتفعین بالسجل أو إداري لتلك الهیئة استخدام السجل   ١-٤

الدولي ما لم یوافق المسجل أوال على تلك الهیئة واإلداري بصفتهما تلك وبشرط أن یكونا 
وألغراض الجملة السابقة، یجب إعطاء  ك ممتثلین لهذه اللوائح واإلجراءات.بخالف ذل

مثل هذه الموافقة عندما یخلص المسجل بصورة معقولة، دون إجراء تحلیل قانوني 
  محدد، إلى ما یلي:

  الهیئة واإلداري هما ما یدعیانه؛ أن تلك  (أ)
التصرف خیر یحق له على أساس المعلومات المقدمة، أن األ  (ب)

  كإداري لألولى؛
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في كل حالة، مع إتباع القواعد القیاسیة واإلجراءات المنصوص علیها في اإلجراءات. وال 
  ینطبق اقتضاء الموافقة المذكورة آنفًا على شخص باحث.

، یحق للمسّجل جمع المعلومات عن الهویة ٧و ٦و ٥فیما یتعلق بما تقدم والمواد 
نتفعین بالسجل. ویجوز لكل هیئة منتفعین بالسجل أن ومعلومات االتصال من كل هیئة م

عنوانها المادي  ٦-٧تختار أن تستثني من المعلومات الناتجة عن بحث بمقتضى المادة 
  ورقم هاتفها، وفي حالة شخص طبیعي، تاریخ میالده.

ثالثة  یجوز ألي إداري أن یفوض الكترونیا، ومن وقت آلخر لفترات ال تتجاوز
من  ٢- ٥سلطاته/سلطاتها إلى "إداري بالنیابة" وفاء بشروط المادة أشهر،  )٣(

  اإلجراءات.

یجوز إجراء أي تغییر مطلوب لتفاصیل معلومات االتصال إلداري أو منتقع آخر بالسجل 
  بعد أن یستنتج المسّجل على نحو معقول أن مثل هذا التغییر المطلوب دقیق.

ل الدولي ما لم یوافق علیه الكترونیا ال یجوز لمنتفع بالسجل استخدام السج  ٢-٤
بصفته تلك إداري هیئة المنتفعین بسجل الموضوع وأن یكون بخالف ذلك ممتثال لهذه 

إلى السجل  اللوائح واإلجراءات. وال یحق لمنتفع موافق علیه بالسجل أن یرسل معلومات
الجملة  الدولي إلجراء تسجیل ما لم یحصل أوال على ترخیص للقیام بذلك. وألغراض

السابقة، یجوز إعطاء مثل هذه الموافقة االلكترونیة والترخیص بناء على تقدیر اإلداري 
المختص فقط ویجوز لمثل هذا اإلداري إلغاؤهما في أي وقت. ویجوز للمنتفع بالسجل 

  صرف النظر عنهما في أي وقت.

  :٢-٤و ١-٤على الرغم من المادتین   ٣-٤
متعاملین وافق علیها المسجل أن یوافق یجوز إلداري هیئة منتفعین   )أ 

الكترونیا على هیئة خاضعة للرقابة ألغراض إیراد اسمها في 
من المرفق  ١عملیات التسجیل بعد دفع الرسم المحدد في الجدول 

باإلجراءات وتأكید ذلك اإلداري أن مثل هذه الهیئة للمنتفعین 
بة وتقوم المتعاملین تسیطر على مثل هذه الهیئة الخاضعة للرقا

 ؛بتسییر أعمالها وٕادارتها
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عند مثل هذه الموافقة، فإن حقوق وسلطات والتزامات إداري هیئة   )ب 
المنتفعین المتعاملین القائمة بالموافقة ومنتفعیها المتعاملین، كل على 

التي حصلت على حدة، تنطبق على الهیئة الخاضعة للرقابة 
 الموافقة؛

 یجوز عن طریقه تحویل هیئة یجوز للسجل الدولي أن یوفر تسهیالً    )ج 
(أ) إلى ٣- ٤خاضعة للرقابة وحصلت على الموافقة طبقًا للمادة 

)، بما في ذلك ١(٤هیئة منتفعین متعاملین عند االمتثال للمادة 
تعیین إداري والموافقة علیه ودفع الرسوم المطبقة وفقًا لإلجراءات. 

فیما  ١-٤وعند إكمال اإلجراءات المنصوص علیها في المادة 
یتعلق بمثل هذه الهیئة الخاضعة للرقابة، بما في ذلك الموافقة من 

) تتوقف مثل هذه الهیئة الخاضعة للرقابة عن أن ١قبل المسجل: (
تكون هیئة خاضعة للرقابة وتصبح من ذلك الوقت فصاعدًا هیئة 

) یملك إداري مثل هذه الهیئة للمنتفعین ٢منتفعین متعاملین و(
ذلك جمیع الحقوق والسلطات وااللتزامات بمقتضى المتعاملین عند 

هذه اللوائح التي تشمل، ولكن ال تقتصر على، الحق في إلغاء 
التي سبق أن تمت الموافقة  جمیع التراخیص للمنتفعین بالسجل

 علیها؛

یجوز للسجل الدولي أن یوّفر تسهیًال یجوز عن طریقه نقل السیطرة   )د 
نتفعین متعاملین إلى هیئة على هیئة خاضعة للرقابة من هیئة م

منتفعین متعاملین أخرى. وعند قبول نقل هیئة خاضعة للرقابة، 
وعها للرقابة بواسطة قف الهیئة الخاضعة للرقابة عن خضستتو 
الذي قام بالموافقة أوًال وتنطبق حقوق وسلطات والتزامات  إداریها

إداري هیئة المنتفعین المتعاملین التي قامت بالقبول على الهیئة 
الخاضعة للرقابة التي تم نقل السیطرة علیها. وعند ذلك تكون 
إلداري هیئة المنتفعین المتعاملین التي قامت بالقبول جمیع حقوق 

ري بمقتضى هذه اللوائح التي تشمل، ولكن وسلطات والتزامات اإلدا
 ال تقتصر على، الحق في إلغاء جمیع التراخیص للمنتفعین بالسجل

  التي سبق أن تمت الموافقة علیها؛
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مع مراعاة هذه اللوائح ووفقا لإلجراءات، یجوز أن یجري التسجیل فقط،   ٤-٤
عاملین، هو طرف بترخیص، شخص قائم بالتسجیل، بالنیابة عن هیئة المنتفعین المت
من االتفاقیة  ٢٠ مسمى مطلوب منه أو مسموح له بإجراء ذلك التسجیل بمقتضى المادة

ویكون أي تسجیل أو تحویل لحق في الموافقة على شطب  والمادة الثالثة من البروتوكول.
تسجیل صالحًا إذا أجراء شخص طبیعي أعطاه السلطة للقیام بذلك منتفع بالسجل 

 مثل هذا التسجیل أو التحویل للحق في الموافقة على الشطب.مرخص له بإجراء 
یسري ما تقدم على أي تسجیل مرسل بواسطة نقطة دخول مباشر، وهو التسجیل الذي  وال

  .٤-١٢یجب أن یتم وفقا للمادة 
  .یجب أن یمتثل أي شخص باحث لهذه اللوائح ولإلجراءات  ٥-٤

  ٥المادة 

  المعلومات المطلوبة إلجراء التسجیل

  استخدام المعلومات االلكترونیة
بغیة إجراء تسجیل، فإن استخدام المعلومات االلكترونیة المقدمة من   ١-٥

السجل الدولي فیما یتعلق بأحد معدات الطائرات هو إلزامي و، عندما یتاح ذلك على هذا 
وألغراض ما تقدم، فإن  (ج).  ٣- ٥النحو، هو الوسیلة الوحیدة للوفاء بشروط المادة 

"المعلومات المقدمة من السجل الدولي" ال تشمل المعلومات المقدمة من الشخص القائم 
بالتسجیل في شكل مختلف، وبقدر ما ال تقدم مثل هذه المعلومات على هذا النحو في 
وقت تقدیم بیانات التسجیل إلى السجل الدولي، یجب أن یقوم شخص قائم بالتسجیل 

شكل المنصوص علیه في اإلجراءات، إال فیما یتعلق بإدخالها الكترونیا باستخدام ال
) ٩- ٥باألطراف المسماة (بخالف تلك التي ال تكون موافقتها مطلوبة بمقتضى المادة 

 ألنها یجب أن توافق علیها هیئات المنتفعین المتعاملین.
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  الوثائق والمعلومات التي ینشرها المسّجل

ت الرامیة الى مساعدة المنتفعین یجوز للمسجل أن ینشر الوثائق والمعلوما  ٢-٥
. ١-٥بالسجل على التأكد من تقدیم معلومات من جانب السجل الدولي ألغراض المادة 

ویخضع استعمال هذه الوثائق وكل المعلومات الواردة فیها ، بما في ذلك المعلومات 
  دولي.المقدمة من السجل الدولي، لإلشعار وبیان إخالء المسؤولیة المنشور في السجل ال

تسجیل ضمانة دولیة أو ضمانة دولیة مرتقبة أو إشعار بضمانة وطنیة أو ضمان غیر 
  رضائي قابل للتسجیل

المعلومات المطلوبة إلجراء تسجیل ضمانة دولیة أو ضمانة دولیة مرتقبة   ٣-٥
  أو إشعار بضمانة وطنیة أو حق أو ضمان غیر رضائي قابل للتسجیل هي:

   ؛للشخص القائم بالتسجیلالتوقیع االلكتروني   (أ)

  األطراف المسماة؛ اسم كل من  ب)(

  المعلومات التالیة التي تحدد هویة معدات الطائرات:  ج)(

  اسم الصانع؛  )١(

  رمز الطراز العام للصانع؛  )٢(

  ائرات؛الرقم المتسلسل الذي خصصه الصانع لمعدات الط  )٣(

أثره قبل إیداع إخالء  سینقضيمدة التسجیل، إذا كان التسجیل   (د)
  طرف؛

في حالة الضمانة الدولیة أو الضمانة الدولیة المرتقبة، موافقة   )ه(
  اف المسماة، المقدمة بموجب ترخیص؛األطر 
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العناوین االلكترونیة لألشخاص الذین من المطلوب أن یرسل   (و)
  ؛٦  بالمعلومات طبقا للمادة إلیهم إشعارات السجل الدولي

تضمنت األطراف المسماة أكثر من دائن واحد، اسم الدائن الذي  إذا  (ز)
  في الموافقة على شطب ذلك التسجیل.یملك وحده الحق 

  تسجیل بیع أو بیع مرتقب

  المعلومات المطلوبة إلجراء تسجیل بیع أو بیع مرتقب هي:  ٤-٥

(أ) و(ب) و(ج)  ٣-٥المعلومـات المشـار إلیهـا فـي المـواد من   أ)(
  ؛و(و)

  اف المسماة، المعطاة بموجب ترخیص؛موافقة األطر   ب)(

التسجیل، إذا كان ذلك  موعد انقضاء أثرفي حالة البیع المرتقب،   ج)(
  التسجیل ینقضي أثره قبل وقت إخالء طرف.

  تسجیل إحالة

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

(أ) و(ب) و(ج)  ٣-٥المعلومـات المشـار إلیهـا فـي المـواد من   (أ)
  ؛و(و)

 اف المسماة، المعطاة بموجب ترخیص؛موافقة األطر   (ب)
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) رقم ملف ١كانت الضمانة التي تتم إحالتها ضمانة مسجلة، ( إذا  (ج)
) ٢التسجیل المتعلق بتلك الضمانة (في حالة اإلحالة األولى) أو (

رقم ملف اإلحالة المسجلة التي اكتسب المحیل عن طریقها حقوقه 
  ؛في تلك الضمانة المسجلة (في حالة جمیع اإلحاالت الالحقة)

) ١یتم إحالتها ضمانة غیر مسجلة، ( إذا كانت الضمانة التي  د)(
وصف الضمانة المحالة والمدین األصلي بموجبها، مع استخدام 
الشكل الذي تنص علیه اإلجراءات (في حالة اإلحالة األولى 

) رقم ملف اإلحالة المسجلة التي ٢لضمانة غیر مسجلة)، أو (
اكتسب المحیل عن طریقها حقوقه في تلك الضمانة المسجلة (في 

  لة جمیع اإلحاالت الالحقة).حا

  تسجیل تحویل جماعي

یجوز للسجل الدولي أن یوفر تسهیال یسمح بتسجیل جمیع التحویالت في   ٦-٥
 "طلب تسجیل تحویل جماعي". ویتضمن "طلب تسجیل التحویل الجماعي":

الكترونیا من القائم بالتحویل یفید فیه بأن جمیع الضمانات  إقرارا  أ)(
المعنیة المؤكدة بتسجیالت في السجل الدولي ویذكر فیها اسم 

 لت إلى الطرف المسمى؛الطرف، قد حوّ 

  موافقة الطرف المسمى على ذلك،  (ب)

  في حالة إعطاء كل ضمانة بموجب ترخیص.

 شطب تسجیل

  تسجیل، غیر التسجیل المتعلق ببیع هي: المعلومات المطلوبة لشطب  ٧-٥

  ؛(أ) و(و) ٣-٥المعلومـات المشـار إلیهـا فـي المادتین   أ)(
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، موافقة األطراف ١- ٧-٥باستثناء الحاالت المبینة في المادة   ب)(
المسماة المستفیدة من الضمانة المسجلة أو الطرف الذي یملك 

عطاة بموجب الحق في الموافقة على شطب مثل هذه الضمانة، الم
  ؛ترخیص

عند نقل حق الموافقة على شطب تسجیل، موافقة الطرف صاحب   ج)(
  ؛هذا الحق، المعطاة بموجب ترخیص

   رقم ملف التسجیل الذي یتعین شطبه.  د)(

(ج)  ٧-٥(ب) و ٧- ٥ال تشمل األطراف المذكورة في المادتین الفرعیتین   ١-٧-٥
أو الشخص الذي حل محل آخر أو شخص حقه أدنى مرتبة من  المدین أو المحیل

  الضمانة المسجلة أو البائع المرتقب في حالة تسجیل متعلق ببیع مرتقب.

(ب) أن  ٧-٥یمكن لطرف مذكور أو أطراف مذكورة في المادة الفرعیة   ٢-٧-٥
ق الموافقة ینقل الكترونیا إلى هیئة من المنتفعین بالسجل، مع موافقة هذه الهیئة، فقط ح

ویمكن بعد ذلك، أن یقوم صاحب ذلك الحق بنقل حق  على شطب مثل هذا التسجیل.
الموافقة على الشطب وحده الى هیئة أخرى من هیئات المنتفعین بالسجل مع موافقة هذه 

  األخیرة.

یكون للطرف أو األطراف المستفیدة من تسجیل، أو الطرف صاحب حق   ٣-٧-٥
(ز) أو، اذا تمت إحالة مثل هذا  ٣- ٥بمقتضى المادة  الموافقة على شطب تسجیل

  الحق بالموافقة على شطب ذلك التسجیل. هوحدله الحق، المحال إلیه مثل هذا الحق، 

یجوز للسجل الدولي أن یوفر تسهیًال إلدخال رمز ترخیص صادر عن   ٤-٧-٥
بًا نقطة دخول مرخصة فیما یتعلق بشطب تسجیل. وٕاذا كان رمز ترخیص لشطب مطلو 

صراحة بمقتضى قانون الدولة المتعاقدة التي هي دولة السجل في الوقت الذي یتعین فیه 
شطب مثل هذا التسجیل، یجوز للطرف الذي یملك الحق في الموافقة على شطب مثل 

 هذا التسجیل إدخال رمز الترخیص المطلوب.
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  تسجیل وضع في مرتبة أدنى
في مرتبة أدنى لضمانة دولیة وٕاحالة المعلومات المطلوبة إلجراء التسجیل   ٨-٥

مرتقبة لضمانة دولیة أو ضمانة دولیة مرتقبة أو ضمانة وطنیة أو ضمانة مكتسبة عن 
طریق الحلول أو ضمان غیر رضائي قابل للتسجیل أو ضمانة لمشتٍر بموجب بیع أو 
بیع مرتقب أو ضمانة لمستأجر بموجب عقد إیجار أو ضمانة لمشتٍر بموجب بیع 

  هي: مشروط
(أ) و(ب) و(ج) و(و)  ٣-٥المعلومـات المشـار إلیهـا فـي المـواد من   أ)(

(ب) وألغراض  ٣-٥و(ز). وألغراض اإلشارة السابقة إلى المادة 
(ب)، تكون "األطراف المسماة" هي هیئات المنتفعین  ٨-٥المادة 

تفید من ذلك بالسجل التي تضع ضمانتها في مرتبة أدنى وتس
  أدنى؛الوضع في مرتبة 

مرتبة أدنى، موافقة الطرف المسمى الذي توضع ضمانته في   ب)(
  المعطاة بموجب ترخیص؛

إذا كانت الضمانة التي توضع في مرتبة أدنى أو تستفید من   ج)(
الوضع في مرتبة أدنى هي ضمانة مسجلة، ولم تتم إحالتها أو 

المتعلق بكل ضمانة من اكتسابها عن طریق الحلول، رقم الملف 
  القبیل؛هذا 

إذا كانت الضمانة التي توضع في مرتبة أدنى أو تستفید من   د)(
الوضع في مرتبة أدنى هي ضمانة مسجلة تمت إحالتها، رقم ملف 
اإلحالة المسجلة التي اكتسب عن طریق الطرف المانح للوضع في 
مرتبة أدنى حقوقه في تلك الضمانة المسجلة و، عند االنطباق، رقم 

جلة التي اكتسب عن طریقها الطرف المستفید من ملف اإلحالة المس
لمستفیدة من الوضع الوضع في مرتبة أدنى حقوقه في الضمانة ا

  في مرتبة أدنى؛
إذا كانت الضمانة التي توضع في مرتبة أدنى أو تستفید من   )ه(

الوضع في مرتبة أدنى هي ضمانة مسجلة تم اكتسابها عن طریق 
الذي اكتسب عن طریقه الطرف  الحلول، رقم ملف الحلول المسجل
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المانح للوضع في مرتبة أدنى حقوقه في تلك الضمانة المسجلة و، 
عند االنطباق، رقم ملف الحلول المسجل الذي اكتسب عن طریقه 
الطرف المستفید من الوضع في مرتبة أدنى حقوقه في الضمانة 

  لمستفیدة من الوضع في مرتبة أدنى؛ا
توضع في مرتبة أدنى أو تستفید من الوضع  كانت الضمانة التي إذا  و)(

في مرتبة أدنى هي ضمانة غیر مسجلة، وصف لمثل هذه الضمانة 
والمدین األصلي بموجبها، مع استخدام الشكل الذي تنص علیه 

  اإلجراءات.

  تسجیل حق سابق

(ب)، فإن المعلومات  ٨-٥(ب) و  ٥-٥) وه( ٣-٥على الرغم من المواد   ٩-٥
تسجیل حق سابق أو ضمانة سابقة مطلوب بمقتضى إعالن بموجب المطلوبة إلجراء 

) من االتفاقیة ال حاجة ألن تحتوي على موافقة المدین أو المحیل ٣( ٦٠المادة 
الشخص الذي یضع الحق أو الضمانة في مرتبة أدنى، ولكن تحتوي بخالف ذلك  أو

  تسجیله.على جمیع المعلومات المحددة للفئة المنطبقة للتسجیل الذي یتم 

  تعدیل تسجیل
فإن المعلومات المطلوبة لتعدیل تسجیل، أو  ١١- ٥مع مراعاة المادة   ١٠-٥

  تعدیل المعلومات المتضمنة في عملیة تحویل أو حلول أو تبعیة هي:
  ؛ (أ) و(ب) و(ج) و(و) ٣-٥المعلومات المشار إلیها في المواد   (أ)
ل التسجیل، وعندما موافقة األطراف المسماة التي وافقت على تعدی  ب)(

یكون قد تم نقل حق الموافقة على شطب التسجیل، ال بد من موافقة 
الطرف الذي یتمتع بهذا الحق محل الناقل المباشر، التي ُتعطى في 

  ؛كل حالة بموجب ترخیص
  م ملف التسجیل الذي یتعین تعدیله؛رق  ج)(
  التعدیالت التي یتعین إجراؤها.  د)(
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  قواعد التعدیالت

ینطبق ما یلي بالنسبة للتعدیالت على التسجیالت وعلى شطب تعدیالت   ١١-٥
 التسجیالت:

 (ج)  ٣- ٥ومات المشار إلیها في المادة یعامل تسجیل أي تعدیل للمعل  أ)(
أو أي تغییر لفئة التسجیل، یعامل كتسجیل جدید بالنسبة للمعدات 
أو الفئة التي یشیر إلیها التسجیل المعّدل، مع إعطائه أولویة في 
المرتبة اعتبار من التوقیت الذي یصبح فیه التسجیل المعدل قابال 

ویجب أن توافق األطراف  للبحث من وقت إتمام التسجیل المعّدل.
ب التسجیل السابق بموجب ترخیص، والذي یجب المسماة على شط

 ن ینفذ تلقائیا؛أ

یقتضي تسجیل أي تعدیل ینطوي على تغییر للمعلومات المشار   ب)(
(ب)، یقتضي موافقة األطراف المسماة التي  ٣-٥إلیها في المادة 

وافقت على ذلك التسجیل وموافقة الطرف المسمى الذي یجب ذكره 
 ل إعطاء كل منها بموجب ترخیص؛ي حافي التسجیل المعّدل، ف

إن تسجیل أي تعدیل ینطوي على تغییر للمعلومات المشار إلیها في   ج)(
(د) ال یؤثر في أولویة التسجیل األصلي طوال المدة  ٣- ٥المادة 

وال یخل ما تقدم بإنشاء ضمانة أساسیة  المعّدلة لذلك التسجیل.
 ي األمر تسجیلها بموجب االتفاقیة؛جدیدة یقتض

في حالة شطب تسجیل، یعتبر الطرف الذي یوافق على الشطب   )د(
موافقًا على شطب كل التعدیالت لذلك التسجیل، األمر الذي یصبح 

  نافذًا تلقائیًا.

  تسجیل ضمانات كسریة أو جزئیة

  یجوز أن یحدد أي تسجیل ما یلي:  ١٢-٥
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أنه یغطي ضمانة كسریة أو جزئیة على معدات طائرات و، إذا كان   )أ 
  كذلك، نطاق مثل هذه الضمانة؛ ألمرا

و/أو أن أطرافا مسماة متعددة تحوز أو منحت ضمانة یشهد علیها   )ب 
 التسجیل.

  قواعد الضمانات الكسریة أو الجزئیة

 (أ): ١٢-٥بالنسبة لضمانة المشار إلیها في المادة   ١٣-٥

زیادة أو انخفاض یحدث في مثل هذه الضمانة بسبب بیع أو  أي  أ)(
أو  ٤-٥تحویل ضمانة دولیة یجب أن یسجل كذلك وفقا للمادة 

 على التوالي؛ ٥-٥المادة 

أي انخفاض یحدث في مثل هذه الضمانة بسبب دفع التزام مضمون   ب)(
 .٤-٧- ٥إلى  ٧-٥یجب شطبه جزئیا أو كلیا وفقا للمواد من 

  اسم الهیئة تغییر

یجوز للسجل الدولي أن یقدم تسهیال إلعطاء إشعار بتغییر اسم هیئة منتفعین   ١٤-٥
وألغراض ما تقدم، فان "تغییر  متعاملة اذا كان ذلك واردا في طلب اإلشعار "بتغییر االسم".

ة االسم" یعني إما أن هیئة المنتفعین المتعاملة قد غّیرت اسمها، وٕان أي حقوق وضمانات لهیئ
المنتفعین المتعاملة واردة في السجل الدولي أصبحت مملوكة لهیئة منتفعین متعاملة أخرى 
نتیجة لعقد دمج أو تغییر في شكل الهیئة أو بحكم القانون أو أنه من الضروري إدخال 

 وفي هذه الحالة: تصویب بسبب خطأ في اسمها.

السجل الدولي المعلومات المطلوبة لتقدیم إشعار بتغییر االسم إلى   أ)(
  هي:

االسم المبین حالیًا في السجل الدولي للهیئة المراد تغییر   )١(
 ها، والمعلومات األخرى عن هویتها؛اسم
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االسم المراد أن یحل محل االسم الذي یجري تغییره، وفي أي   )٢(
حالة تكون فیها الحقوق والضمانات الواردة في السجل الدولي 

املة مختلفة، المعلومات األخرى قد امتلكتها هیئة منتفعین متع
  المناظرة والمعلومات لالتصال بها؛عن هویة الهیئة 

االسم والتوقیع االلكتروني لهیئة المنتفعین المتعاملة ذات   )٣(
الصلة وبیان الجهة التي یتصرف ذلك الشخص بالنیابة 
عنها، وفي أي حالة تكون فیها الحقوق والضمانات الواردة 

د امتلكتها هیئة منتفعین متعاملة في السجل الدولي ق
لمثل هذه الهیئة  اإللكترونياالسم والتوقیع  (أ) مختلفة،

للمنتفعین المتعاملة األخرى وبیان الجهة التي یتصرف ذلك 
محدد في المادة الخیار ال الشخص بالنیابة عنها، و(ب)

  ) (ب)؛٢( (ج) ١٤- ٥

بشروط هذه یؤكد المسجل أن طلب اإلشعار بتغییر االسم یفي   ب)(
، وأن تغییر ١-٤وفقا للمعیار المحدد في المادة  ١٤-٥المادة 

االسم یسري مفعوله عند مثل هذا التأكید من المسجل وٕاكمال 
 ؛) أیهما حدث أخیراً ٣(أ) ( ١٤-٥اإلجراءات المطلوبة في المادة 

  عند سریان مفعول تغییر السم:  ج)(

الدولي التي  جمیع الحقوق والضمانات الواردة في السجل  )١(
(أ)  ١٤- ٥تذكر هیئة المنتفعین المتعاملة المحددة في المادة 

) باعتبارها طرفا مسمى، یجب بدون تعدیل معلومات ١(
مسجلة أو تسجیل إحالة لهذه الحقوق والضمانات، أن تكون 
مشفوعة بمالحظة لإلشعار بتغییر االسم، على أن تضاف 

 األولویة؛ جمیع شهادات البحث ذات هذه المالحظة في

في أي حالة امتلكت فیها الحقوق والضمانات الواردة في   )٢(
متعاملة مختلفة، (أ) تحتفظ  السجل الدولي هیئة منتفعین

المنتفعین المتعاملة التي اكتسبت مثل هذه الحقوق   هیئة
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والضمانات بوضعها كهیئة منتفعین متعاملة ألغراض السجل 
أعطیت أو حصلت علیها الدولي وتظل جمیع التراخیص التي 

أو تم الحصول علیها بالنیابة عنها صالحة ونافذة تمامًا 
و(ب) جمیع التراخیص التي أعطیت أو حصلت علیها هیئة 

) أو ١(أ) ( ١٤-٥المنتفعین المتعاملة المحددة في المادة 
أعطیت أو تم الحصول علیها بالنیابة عنها إما تظل صالحة 

هذه الهیئة  ؤها، حسب ما تختاره مثلونافذة تمامًا وٕاما یتم إنها
 للمنتفعین المتعاملة؛

تغییر االسم ال أثر له على صالحیة أو أولویة أي تسجیل أو حقوق   د)(
  أو ضمانات أخرى.

یجوز للسجل الدولي أن یوفر تسهیًال مناظرًا لإلشعار بتغییر لالسم لهیئة منتفعین 
  خاضعة للسیطرة.اختصاصیین أو لإلشعار بتغییر لالسم لهیئة 

  تصحیح خطأ في نظام السجل الدولي

یجوز للمسجل أن یصحح أي خطأ في تسجیل أو عملیة شطب أو   ١٥-٥
الترتیب الزمني لعملیات التسجیل، أو یشطب تسجیًال، إذا كان مثل هذا الخطأ ناشئًا عن 

تبارًا خلل في السجل الدولي، بشرط أن مثل هذا التصحیح أو الشطب یكون نافذًا فقط اع
من وقت صدوره، وأن ال یؤثر على أولویة أي تسجیل آخر وٕاذا كان مثل هذا التصحیح 
أو الشطب سیغّیر المعلومات المسجلة التي بخالف ذلك ستظهر في شهادة البحث على 
سبیل األولویة، فإن إشعارًا بأن المسجل أجرى مثل هذا التصحیح أو الشطب یجب أن 

  لى سبیل األولویة التي تتعلق بجزء الطائرة المعني.یظهر في كل شهادات البحث ع

اإلشعار بشأن أي تصحیح أو شطب إلى  إعطاءیجب على المسجل أن یسرع في 
األطراف المسماة في التسجیل األصلي وكذلك إلى، إن كانت جهات أخرى، األطراف 

ئرات، التي تقوم بالتسجیل، واألطراف األخرى ذات الضمانات المسجلة في معدات الطا
واألطراف التي أجرت بحثا ذي أولویة بشأن معدات الطائرات منذ إجراء التسجیل 

  األصلي.
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إلى األطراف المسماة في التسجیل األصلي أن تقوم  یطلبویجوز للمسجل أیضا أن 
بتعدیل أو شطب ذلك التسجیل، أو ترك التسجیل المعمول به كما هو مسجل، أو دون 

طلب الحصول على أمر من إحدى المحاكم ذات  ١٥-٥المساس بالمادة الحالیة 
  ) من االتفاقیة. ١االختصاص بموجب المادة الرابعة واألربعین (

  شطب عملیة بیع

) ٤والعشرین ( الخامسةیجوز ألي تسجیل یتعلق بالبیع تسري علیه المادة   ١٦-٥
من االتفاقیة أن یقوم بشطبه المشتري أو البائع مع موافقة اآلخر المقدمة بموجب 

  ترخیص، وذلك رهنا بما یلي:

یجب أال یصبح هذا الشطب ساریا إال اعتبارا من التاریخ الذي تم   (أ)
  ؛تأثیر على أولویة أي تسجیل آخرفیه وأال یكون له أي 

صلي والشطب المتعلق به في جمیع یجب أن یظهر التسجیل األ  (ب)
  شهادات البحث ذات األولویة.

  تسجیل الحلول

فیما یلي المعلومات المطلوبة لتنفیذ تسجیل حیازة ضمانة دولیة عن طریق   ١٧-٥
  الحلول: 

  (أ) و(ب) و(ج) و(و)؛ ٣-٥المعلومات الواردة في القسم   (أ)

  موافقة من حل محل الغیر، المعطاة بموجب ترخیص؛  (ب)

إذا كانت الضمانة التي یتم حیازتها عن طریق حلول تعتبر ضمانة   (ج)
مسجلة، رقم ملف التسجیل المتعلق بالضمانة (في حالة الحیازة 
األولیة عن طریق حلول ألي ضمانة مسجلة)، أو إذا تم إحالة هذه 

  الضمانة، رقم الملف المتعلق بهذه اإلحالة؛

إذا كانت الضمانة التي یتم حیازتها عن طریق حلول غیر مسجلة،   (د)
وصف الضمانة التي یتم حیازتها عن طریق حلول والمدین األصلي 
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بموجبها، مع استخدام الشكل الذي تنص علیه إجراءات السجل 
  الدولي.

  غرفة إنهاء المعامالت

لمعامالت ("غرفة یتعلق بغرفة إنهاء ا یجوز للسجل الدولي أن یوفر تسهیالً   ١٨-٥
إنهاء المعامالت") على موقعه على اإلنترنت یسمح للمنتفعین بالسجل من تجمیع 
المعلومات المطلوبة لتنفیذ التسجیل قبل إتمام هذا التسجیل وكذلك، في حالة عملیات 
التسجیل المتعددة فیما یخص واحد أو أكثر من معدات الطائرات، وضع الترتیب الزمني 

یل هذه. ویقدم المرفق بهذه اللوائح وصفا لغرفة إنهاء المعامالت، بما في لعملیات التسج
  ذلك الشروط واإلجراءات الخاصة بما یلي:

  تجمیع المعلومات قبل أن یصبح أي تسجیل ساریا؛  (أ)

إدخال عملیات التسجیل في قاعدة بیانات السجل الدولي التي   (ب)
  تحتوي على هذه المعلومات؛

تسجیل هذه قابلة للبحث وتحدید ترتیب وتاریخ جعل عملیات ال  (ج)
  وتوقیت عملیات التسجیل من جانب السجل الدولي؛

وفي الحالتین الواردتین في (ب) و (ج) أعاله، ألغراض المادة الثامنة عشرة 
   ) والمادة التاسعة عشرة من االتفاقیة.٤(

  ٦المادة 

  تأكید وٕاشعار التسجیل
هذه المادة، فإن االصطالح "تسجیل" یشمل، عندما یكون ذلك مالئما،  في  ١-٦

  تعدیل أو تمدید أو شطب تسجیل أو نقل الحق في الموافقة على شطب تسجیل.
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یرسل السجل الدولي تأكیدا الكترونیا سریعا للتسجیل إلى األطراف المسماة   ٢-٦
ق لهم تلقي إشعار بذلك والشخص القائم بالتسجیل وجمیع األشخاص اآلخرین الذین یح

وال یعني عدم تسلم هذا التأكید أن التسجیل لم یتم، إذ أن هذه  .٥ التسجیل بموجب المادة
  الحقیقة تقرر فحسب باستعمال البحث ذي األولویة.

عند إجراء تسجیل یتعلق بأحد معدات الطائرات، یجب أن یرسل إشعار   ٣-٦
القائمین بأي تسجیل تم شطبه، وذلك في  الكتروني به إلى األطراف المسماة واألشخاص

  أي تسجیل آخر یتعلق بتلك المعدات.

، ٣-٦و ٢-٦یجب أن یشتمل التأكید واإلشعار المشار إلیهما في المادتین   ٤-٦
فیما یتعلق بهما ورقم ملف  ٥على التوالي، على المعلومات المسجلة المحددة في المادة 

 التسجیل.

تختار بإشعار الكتروني عدم تسلم اإلشعارات  یجوز لألطراف المسماة أن  ٥-٦
ویجوز  ویجب لألشعار بهذا القرار أن یحمل توقیعا رقمیا. .٣- ٦المشار إلیها في المادة 

لكترونیة بالنسبة لتسجیل واحد للمنتفعین من السجل أن یطلبوا عدم تسلم إشعارات ا
  أكثر. أو

  ٧المادة 

  عملیات البحث

  البحث في السجل الدولي عما یلي:یجوز إجراء عملیات   ١-٧
  اسم الصانع؛  (أ)

  رمز الطراز العام للصانع؛  (ب)
  الرقم المتسلسل ألحد معدات الطائرات للصانع.   ج)(

یجوز البحث عن مثل هذه المعلومات عن طریق بحث على سبیل األولویة أو بحث 
ویجوز  التوالي.، على ٣-٧و ٢-٧معلومات، على النحو المنصوص علیه في المادتین 

ویجوز  .٥-٧أیضا إجراء بحث الدولة المتعاقدة، على النحو المنصوص علیه في المادة 
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، سواء كانت لذلك الشخص الباحث أو لم ري البحث أي شخص یمتثل لإلجراءاتأن یج
  ویجب إجراء جمیع عملیات البحث بوسائل الكترونیة. تكن له ضمانة محددة.

ویة" هو بحث عن المعلومات المسجلة باستخدام "البحث على سبیل األول  ٢-٧
) من البروتوكول، على النحو ١المعاییر الثالثة المنصوص علیها في المادة العشرین (

البحث عن مثل هذه المعلومات ألغراض  ویمكن (أ) إلى (ج). ١-٧المبین في المادة 
  ) من البروتوكول.١) من االتفاقیة والمادة العشرین (٦( ١٩) و٢( ١٩المادتین 

"بحث المعلومات" هو بحث معدات الطائرة غیر البحث على سبیل   ٣-٧
(ج) ونتائج بحث  ١-٧األولویة، باستخدام المعیار المنصوص علیه في المادة 

أن تكون قائمة بجمیع معدات الطائرات  بحث المعلومات"، یجب المعلومات، أي "قائمة
(ج) وسهولة أداء مثل  ١-٧المادة   المنصوص علیه في البندالمطابقة، موصوفة حسب 

المعلومات "قابلة للبحث عنها" ألغراض المادتین  هذا البحث للمعلومات ال تجعل تلك
  ن البروتوكول.) م١( ) من االتفاقیة والمادة العشرین٦( ١٩) و٢(  ١٩

"شهادة البحث على سبیل األولویة" هي شهادة صادرة استجابة لبحث على   ٤-٧
  سبیل األولیة ویجب:

وأن تمتثل للمادة  ٥أن تبین المعلومات المسجلة المطلوبة في المادة   أ)(
  ) من االتفاقیة؛٣(  ٢٢

قائمة (أ) من االتفاقیة، أن تقدم  )٢( ٢٢في حالة انطباق المادة   ب)(
  المعلومات المسجلة بكل من:ب
  الترتیب الزمني؛  )١(
  لتاریخ التعاملي لكل ضمانة مسجلة؛طریقة تبین ا  )٢(

أن تذكر الصاحب الحالي للحق في الموافقة على شطب تسجیل مع   ج)(
دید األطراف التي نفذت تحو تبیین التسلسل الزمني لعملیة نقل الحق 

 هذا النقل؛
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تحدد العنوان البریدي لكل طرف من األطراف المسماة في  أن  د)(
التسجیل والصاحب الحالي للحق في الموافقة على شطب عملیات 
التسجیل هذه، ویجب أن تستند هذه العناوین في كل حالة إلى 

  أحدث معلومات االتصال المقدمة إلى السجل الدولي.

نات والتعیینات "بحث الدولة المتعاقدة" هو بحث عن جمیع اإلعال  ٥-٧
واالنسحابات منها، الصادرة بمقتضى االتفاقیة والبروتوكول من الدولة المتعاقدة المحددة 

و"شهادة بحث الدولة المتعاقدة" هي شهادة صادرة استجابة لبحث دولة  في البحث.
 ویجب على شهادة الدولة المتعاقدة ما یلي: متعاقدة.

اإلعالنات والتعیینات واالنسحابات أن تبین، بالترتیب الزمني، جمیع   أ)(
 ن جانب الدولة المتعاقدة المحددة؛منها، م

أن تقدم قائمة بتواریخ السریان للتصدیق أو القبول أو الموافقة أو   ب)(
االنضمام إلى االتفاقیة والبروتوكول، وكل إعالن أو تعیین، 

 ن جانب الدولة المتعاقدة المحددة؛واالنسحاب منه، م

، جراءات، في الشكل االلكتروني المنصوص علیه في اإلأن ترفق  ج)(
جمیع الوثائق التي أودعتها الدولة المتعاقدة المحددة فیما  نسخة من

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

یجوز للسجل الدولي أن یوفر تسهیال بشأن "بحث هیئة المنتفعین   ٦-٧
فعین بالسجل عبارة عن قائمة بمعلومات بالسجل". ویجب أن تكون نتائج بحث هیئة المنت

هویة الهیئة ومعلومات االتصال (شریطة اختیار هذه االستثناءات من قبل هیئة المنتفعین 
). وعند إجراء هذا البحث من جانب أحد المنتفعین بالسجل، ١- ٤بالسجل وفقا للمادة 

جل ساریا. یجب أن یبّین هذا البحث أیضا ما إذا كان حساب هیئة المنتفعین بالس
، یجب أن یتضمن بحث هیئة المنتفعین بالسجل بحوث الهیئات ٦-٧وألغراض المادة 
  الخاضعة للمراقبة.
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 یجب أن تصدر كل شهادة وقائمة بحث وأن توفر في شكل الكتروني.  ٧-٧
على الطلب، یجب أن یوفر المسجل نسخة مطبوعة من شهادة البحث على سبیل  وبناء

  األولویة أو شهادة بحث الدولة المتعاقدة.

 ٨المادة 

  الشكاوى التشغیلیة
یجوز ألي شخص أن یقدم شكوى إلى المسجل بشأن تشغیل السجل   ١-٨

لم یعالجها المسجل بصورة مرضیة، یجوز لذلك الشخص أن یقدم تلك  وٕاذا الدولي.
 الشكوى من جدید إلى السلطة اإلشرافیة.

، تكون أي مسألة "بشأن تشغیل السجل الدولي" ١-٨ألغراض المادة   ٢-٨
عندما تتعلق المسألة باإلجراءات والسیاسات العامة للسجل الدولي وال تتعلق بحكم محدد 

 السلطة اإلشرافیة. أصدره المسجل أو

 یجب على أي شخص یقدم شكوى أن یثبت ادعاءاته/ادعاءاتها كتابة.  ٣-٨

یجب أن تنظر السلطة اإلشرافیة في الشكاوى وتقرر، على أساس ذلك   ٤-٨
النظر، أن من المالئم إجراء تغییرات في اإلجراءات أو السیاسات، ویجب أن تكلف 

 المسجل بذلك.

السجل الدولي على التفاصیل المتعلقة باإلجراءات یجب أن تنص إجراءات   ٥-٨
 . ٤- ٨إلى  ١- ٨المتصورة في المواد 

 ٩المادة 

 السریة

 تكون جمیع المعلومات في السجل الدولي سریة إال عندما:
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 ؛٧  یقدمها المسجل استجابة لبحث بموجب المادة  أ)(

ملیات یتم توفیرها الكترونیا لتمكین المنتفعین بالسجل من إجراء ع  ب)
 تسجیل أو تعدیلها أو شطبها؛

 السلطة اإلشرافیة بناء على طلبها؛یتم تقدیمها إلى   ج)

 .١٠ تستخدم ألغراض اإلحصاءات التي تتطلبها المادة  د)

 ١٠ المادة

 اإلحصاءات

یجب أن یحتفظ المسجل بإحصاءات محدثة للتسجیل وأن ینشرها في تقریر   ١- ١٠
  الكترونیا ألي شخص.ویجب أن یتاح هذا التقریر  سنوي.

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

ب نوع أحجام وٕایرادات المعامالت مقسمة في كل حالة بحس  أ)(
 التسجیل والتوزیع الجغرافي؛

مجموعات المعلومات غیر السریة األخرى التي تطلبها السلطة   ب)(
 اإلشرافیة.

 ١١المادة 

  التقریر السنوي المقدم 

 إلى السلطة اإلشرافیة

یجب أن یعد المسجل تقریرا سنویا، یتضمن البیانات اإلحصائیة المشار إلیها في 
  ، ویجب أن یقدمه إلى السلطة اإلشرافیة.١٠ المادة
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  ١٢المادة 

 العالقات مع نقاط الدخول

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

یجب أو یجوز أن ترخص بإرسال المعلومات المطلوبة للتسجیل   أ)(
الدولي ("نقطة الدخول  بمقتضى االتفاقیة والبروتوكول إلى السجل

 المرخصة")؛

أو یجوز من خاللها إرسال المعلومات المطلوبة للتسجیل  یجب  ب)(
بمقتضى االتفاقیة والبروتوكول مباشرة إلى السجل الدولي 

 الدخول المباشر"). ("نقطة

(أ)، فإن جمیع عملیات التسجیل التي تجري وفقا  ١-١٢في حالة التعیین بموجب المادة 
انطالقا من أي نقطة الدخول هذه، یجب أن تخضع  ٨- ٥و ٥-٥و ٤-٥و ٣-٥للمواد 
، التي تشمل رمز الترخیص الصادر عن الدول المتعاقدة المعنیة بشأن ٨-١٢للمادة 

  هذه. عملیات التسجیل
یجوز ألي دولة متعاقدة أن تعین نقطة دخول إلزامیة فقط فیما یتعلق   ٢- ١٢
 یلي: بما

الهلیكوبتر لطائرات وطائرات عملیات التسجیل المتعلقة بهیاكل ا  أ)(
 التي هي دولة تسجیلها؛

و/أو عملیات تسجیل الضمانات الدولیة المرتقبة أو عملیات البیع   ب)(
المرتقب أو اإلحاالت المرتقبة للضمانات الدولیة على أي هیكل 
طائرة أو طائرة هلیكوبتر اتخذت بالنسبة له أو لها تدابیر تنظیمیة 

 سجیلها.لتصبح دولة تسجیله أو ت

یجب على أي دولة متعاقدة تعین نقطة دخول أن تبلغ جهة اإلیداع   ٣- ١٢
والسلطة اإلشرافیة بها، مع بیان ما إذا كانت مثل هذه النقطة للدخول هي نقطة دخول 

ویجب على السلطة اإلشرافیة إحاطة المسجل علما  مرخصة أو نقطة دخول مباشر.
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یحتفظ المسجل بقائمة محدثة بها یتاح للمنتفعین  بانتظام بعملیات التعیین هذه، ویجب أن
  استخدامها الكترونیا.

على نقطة الدخول المباشر أن ترسل أي تسجیل عند استیفاء الشروط التي   ٤- ١٢
وضعتها، على أن تكون هذه الشروط متمشیة مع أحكام االتفاقیة والبروتوكول وهذه 

لتسجیل من بین الهیئات المستخدمة اللوائح، وعندما تكون األطراف المسماة في ذلك ا
ورهنا باستالم السجل الدولي إشعار بالموافقة من كل طرف تقتضي االتفاقیة  للسجل.

والبروتوكول وهذه اللوائح الحصول على موافقته، بما في ذلك األطراف المسماة في ذلك 
بمجرد ما كل تسجیل ُتحیله نقطة دخول مباشرة  ویصبح ساریاً  ،عند االقتضاء ،التسجیل

 یتسلمه التسجیل الدولي.

، یجب أن یضع المسجل ترتیبات تنطبق على ٤-١٢دون اإلخالل بالمادة   ٥- ١٢
اإلرسال االلكتروني لمعلومات التسجیل من، أو بترخیص من، نقاط الدخول إلى السجل 
الدولي و، بعد إجراء مشاورات مع كل نقطة دخول معینة، یجب أن یحدد اإلجراءات 

ال ینبغي أن تفرض هذه الترتیبات التي تتم بین نقطة  على تلك النقطة للدخول.المطبقة 
الدخول والسجل الدولي أي تكالیف إضافیة على السجل الدولي وال ینبغي أن تؤثر سلبا 

 السجل الدولي.موارد على أداء عمل نظام السجل الدولي أو تفرض عبئا على 

أن یوفر السجل الدولي إنذارا الكترونیا بأي عملیة تسجیل ال تجرى  یجب  ٦- ١٢
 كما یلي:

  باشر حیث یكون استخدامها إلزامیا؛من خالل نقطة دخول م  أ)(

 ت التي تتطلبها نقطة دخول مرخصة؛أو وفقا لإلجراءا  ب)(

علیه بین السجل الدولي والدولة المتعاقدة المعلنة لتلك النقطة  وذلك إلى المدى المتفق
 للدخول.
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أو، في حالة  ١-١٢أي تسجیل یتم بمخالفة شروط تعیین بمقتضى المادة   ٧- ١٢
 أ) بدون ترخیص من نقطة الدخول المرخصة یكون باطال. ١- ١٢المادة 

  یبطل التسجیل في الحالتین التالیتین:  ٨- ١٢

مرخصة، اذا تعذر الحصول على رمز  في حالة نقطة دخول  ) أ(
 الترخیص بموجب اإلجراءات ذات الصلة؛

في حالة نقطة دخول مباشرة، اذا ُمنع استخدام نقطة الدخول   ) ب(
  ؛المباشرة بموجب اإلجراءات ذات الصلة

 وذلك وفقا للوقائع المعاملة ذات الصلة.

  ١٣المادة 

 الرسوم

قبل االضطالع بالخدمات المتعلقة  یجب أن یحصل المسجل رسما  ١- ١٣
 الدولي. بالسجل

یجب سداد الرسوم، بما في ذلك الرسوم الناجمة عن عملیات من خالل   ٢- ١٣
نقطة دخول، للمسجل قبل العملیة المطلوبة ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك بین 

  المسجل ومثل هذه النقطة للدخول.

السلطة اإلشرافیة التي یجب أن  یجب تحصیل الرسوم وفقا لجدول تصدره  ٣- ١٣
 تبین مبلغ الرسوم الواجب الدفع عن كل خدمة.

یجب أن تقوم السلطة اإلشرافیة بتحدید وتعدیل الرسوم، وذلك على النحو   ٤- ١٣
 المطلوب في االتفاقیة والبروتوكول.
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  ١٤المادة 

 المسؤولیة والتأمین

"الخسائر التي یتكبدها" تعني ) من االتفاقیة، فإن ١( ٢٨ألغراض المادة   ١- ١٤
الخسارة أو الضرر الناتجین بسبب خطأ أو تقصیر المسجل والمسؤولین والعاملین لدیه 

من  ٢٨ بسبب عطل في تشغیل نظام التسجیل الدولي، باستثناء ما تنص علیه المادة أو
م االتفاقیة، ولكن ال تشمل الخسارة أو الضرر الناتجین بسبب عدم التمكن من استخدا

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

 ) من االتفاقیة:١(  ٢٨أي مطالبة للمسجل بمقتضى المادة   ٢- ١٤

یجب تقدیمها كتابة في غضون الفترة الزمنیة المطبقة بموجب قوانین   (أ)
 دولة التي یقع فیها السجل الدولي؛ال

 بین المطالب والمسجل؛ضع لمشاورات یجب أن تخ  (ب)

تها إذا لم تحل عن طریق مثل هذه المشاورات، یجوز للمطالب متابع  (ج)
 من االتفاقیة. ٤٤وفقا للمادة 

یجب أن تنص إجراءات السجل الدولي على التفاصیل المتعلقة باإلجراءات   ٣- ١٤
 . ٢- ١٤المتصورة في المادة 

ا أن تراجع مبلغ التأمین یجب على السلطة اإلشرافیة أن تحدد ویجوز له  ٤- ١٤
) ٥( ) من االتفاقیة والمادة العشرین٤( ٢٨الضمان المالي المطلوب بمقتضى المادة  أو
 البروتوكول. من
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  ١٥المادة 

 إجراءات السجل الدولي

یجب أن تضع السلطة اإلشرافیة اإلجراءات التي تتناول البنود التي   ١- ١٥
هذه اللوائح أو تتعلق على نحو آخر بالتشغیل الفني والعملیات اإلداریة للسجل  تتطلبها

 الدولي ویجب أن یمتثل لها جمیع المنتفعین بالسجل واألشخاص القائمون بالبحث.

یجب أن تنص اإلجراءات، دون تقیید مضمونها، على العملیات الفنیة   ٢- ١٥
  واإلداریة لما یلي:

لیات البحث وتعدیلها وشطبها وٕاجراء عم إجراء عملیات التسجیل  (أ)
 والحصول على نسخ منها؛

الحصول على الموافقات والتراخیص المطلوبة الستخدام السجل   (ب)
 الدولي.

  ١٦المادة 

 النشر

یجب نشر النسخة األصلیة من هذه اللوائح واإلجراءات في مطبوع رسمي   ١- ١٦
 للسلطة اإلشرافیة.

على المسجل أن یوفر للجمهور مجانا نسخة الكترونیة من  یجب  ٢- ١٦
، حسبما قد تعدل على النحو المتصور ١-١٦النصوص األصلیة المشار إلیها في المادة 

 .١٧  في المادة
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  ١٧المادة 

 التعدیالت

یجوز للمسجل تقدیم طلبات تعدیالت لهذه اللوائح أو اإلجراءات إلى   ١- ١٧
 أن تنظر في مثل هذه التعدیالت.السلطة اإلشرافیة، التي یجب 

یجب أن تنشر في مطبوع رسمي للسلطة اإلشرافیة النسخة األصلیة من   ٢- ١٧
  أي تعدیالت لهذه اللوائح أو اإلجراءات التي وافقت علیها السلطة اإلشرافیة.

ال ینبغي لصالحیة وأولویة التسجیل، وكذلك الحقوق والضمانات األخرى   ٣- ١٧
تم وفقا للوائح واإلجراءات بالصیغة الساریة وقت إجراء هذا التسجیل، المتصلة به، والذي ی

ومع مراعاة القدرات الوظیفیة للسجل الدولي في هذه اللحظة، أن یتأثر بأي تغییر الحق 
على هذه اللوائح أو اإلجراءات أو القدرات المتعلقة بالسجل الدولي، وبالنسبة لتوفیر 

لتعدیل أو تغییر تسجیل خالفا لذلك بغرض تسهیل یمّكن األطراف من التسجیل 
االستجابة لهذه التغییرات ال ینبغي تفسیره على أنه یفرض أي التزام على تنفیذ هذا 

  التعدیل أو التغییر.

ال ینبغي لصالحیة أي إجراء یتخذه المسجل وفقا للوائح واإلجراءات   ٤- ١٧
یرات الالحقة على اللوائح أو بالصیغة الساریة وقت اتخاذ هذا اإلجراء أن تتأثر بالتغی

 اإلجراءات.

  ١٨المادة 

 تواریخ السریان

شهر تقویمي من تاریخ نشرها ما لم  وتسري أي تعدیالت لهذه اللوائح أو اإلجراءات بعد
  تقرر السلطة اإلشرافیة خالف ذلك.

________________  
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  المرفق

  غرفة إنهاء المعامالت
  من هذه اللوائح) ١٨- ٥(المادة 

  أحكام عامة  -١

الدولي غرفة إلنهاء المعامالت تُتیح للهیئة  السجلیجوز أن یتضّمن   ١-١
یمكن استخدامه في تجمیع المعلومات الالزمة بموجب  أن تنشئ ملفاً  للسجلالُمستعِملة 

هذه اللوائح إلجراء تسجیل واحد أو أكثر في وقت سابق الستكمال هذه التسجیالت. 
ت الُمسَبقة"، التسجیالالُمسَبق" أو " التسجیلوألغراض هذا المرفق، ُتسمى هذه المعلومات "

  ت".التسجیال" أو "إسباق التسجیلوعملیة تجمیعها "إسباق 

ال یمكن البحث في غرفة إنهاء المعامالت من أجل خدمة أغراض   ٢-١
من االتفاقیة. وال یكون للّتسجیل الُمسَبق أي أثر قانوني بموجب  ١٩) و٤(١٨المادتین 

 الدولي عمالً  السجلاالتفاقیة أو البروتوكول إال بعد أن یتم إدخاله في قاعدة بیانات 
ال" على إثر إدخاله من هذا المرفق ٢-٧بأحكام الفقرة  . والتسجیل الُمسبق ُیعتبر "ُمسجَّ

(وذلك على حد تعریف هذا المصطلح  ٢-٧بأحكام الفقرة  في قاعدة بیانات السجل عمالً 
  (ب ب) من االتفاقیة.١في المادة 

المرفق بالوصف الشروط واإلجراءات المتعلقة بإنشاء غرفة  یتناول هذا  ٣-١
ارة المعلومات الالزمة إلسباق التسجیالت في غرفة إنهاء إنهاء المعامالت، وبتجمیع وٕاد
ت الُمسَبقة وتسلیمها من أجل إدخالها في قاعدة التسجیالالمعامالت، وبالموافقة على 

الدولي لتصبح تسجیالت تقبل البحث وصالحة بموجب االتفاقیة  السجلبیانات 
  والبروتوكول.

  إنشاء غرفة إلنهاء المعامالت  -٢

أن تنشئ غرفة إلنهاء المعامالت وتتّبع في  للسجلیئة الُمستعِملة یجوز لله  ١-٢
  ذلك التعلیمات الواردة في موقع السجل الدولي على اإلنترنت.
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التي تُنشئ غرفة إنهاء المعامالت، أي  للسجلتتولى الهیئة الُمستعِملة   ٢-٢
  "هیئة التنسیق"، مسؤولیات غرفة إنهاء المعامالت الوارد وصفها في هذا المرفق.

الدولي بصورة آلیة ولكل غرفة من غرف إنهاء المعامالت  السجلُیعّین   ٣-٢
 السجل، هو "هویة غرفة إنهاء المعامالت"، ویجوز لمستعملي وحیداً  رمًزا تعریفیاً 

  الدولي على اإلنترنت. السجلستخدامه في البحث عن الغرفة في موقع ا

یجوز لهیئة التنسیق أن ُتغلق غرفة إنهاء المعامالت وذلك في أي وقت   ٤-٢
  .١- ٧قبل اتخاذ اإلجراء المنصوص علیه في الفقرة 

  تجمیع وٕادارة تسجیالت غرفة إنهاء المعامالت   -٣

 المطلوبة المعلومات جمیع وٕادارة تجمیع عنتتولى هیئة التنسیق المسؤولیة   ١-٣
وأعضاء هیئة الّتنسیق من مستعملي . إنهاء المعامالت غرفة في إلسباق التسجیالت

واإلشارات . لهم الحّق دون غیرهم في إدخال أو تغییر المعلومات في هذه الغرفة السجل
خذه، نیابًة عنها، الواردة في هذا المرفق إلى إجراءات هیئة التنسیق تعني كل إجراء یتّ 

  .السجلمستعملو 

إلسباق تسجیل من التسجیالت، یجب على هیئة التنسیق أن ُتدِخل كل   ٢-٣
من هذه  ةالمعلومات المتعلقة بهذا الصنف من التسجیل، والُمحدَّدة في المادة المعنی

من هذه  ٣- ٥اللوائح. وعلى سبیل المثال، تكون جمیع المعلومات الواردة في المادة 
لوائح الزمة إلسباق تسجیل ضمان من الضمانات الدولیة. وعالوة على ذلك، تتولى ال

ر من تسجیل مسبق واحد، أكث َمحلهیئة التنسیق، إذا كانت قطعة من قطع الطائرات 
سلسل الزمني الذي سیتم بموجبه إدخال هذه التسجیالت المسبقة في قاعدة تحدید الت

  بیانات السجل الدولي، بعد تسریحها.

نسیق من تجمیع المعلومات الالزمة إلجراء كل بعد أن تنتهي هیئة الت  ٣-٣
ت المسبقة بغرض إدراجها في غرفة إنهاء المعامالت، یجوز لها أن تتبع التسجیال

التعلیمات الموجودة في موقع السجل الدولي على اإلنترنت وتلغي الحق المتمثل في 
الغرفة في هذه الحالة "ُمغلقًة"). وحالة تعدیل أو إدخال معلومات تسجیل أخرى (وتسمى 

(ب) و، ١-٤إغالق الغرفة ستُفضي إلى (أ) الشروع في اإلجراءات المحددة في الفقرة 
إلى اإلعالن عن أّن كل المعلومات المتعلقة بالتسجیالت المسبقة في غرفة إنهاء 
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المعامالت قد تم تجمیعها وأّن الغرفة مفتوحٌة في وجه كل من تلزم موافقته بموجب هذه 
  .٢-٤جراءات المحدَّدة في الفقرة حتى یّتخذ إجراء من اإل السجلاللوائح من مستعملي 

یجوز ألي هیئة تنسیق في أي وقت أن تتیح الغرفة ((سواء ُأقفلت أم لم   ٤-٣
الع" أمام كل مستعمل للسجل من الهیئات واألفراد بغیة تُقَفل) على سبیل "مجّرد االط

قراءة، ولیس تغییر، المعلومات الموجودة فیها وذلك باتباع التعلیمات الموجودة على موقع 
على اإلنترنت فیما یتعلق بالتعریف بهؤالء المستعملین وبمسألة منحهم حق  السجل

الدخول لمجّرد االطالع إلى كل  الدخول. وبعد إغالق الغرفة، یتم بصورة آلیة منح حق
تكون موافقتها على التسجیالت المسبقة في الغرفة الزمًة بموجب  للسجلهیئة مستعملة 

من الهیئات واألفراد الذین لهم حق دخول الغرفة ُیعَرفون  السجلهذه اللوائح. ومستعملو 
  باسم "المشاركون في غرفة إنهاء المعامالت".

ن تنقل حقوقها وواجباتها إلى هیئة أخرى ُمستعملة یجوز لهیئة التنسیق أ  ٥-٣
للسجل تحّل محّلها. ویبدأ نفاذ نقل هذه الحقوق والواجبات عندما ُیفصح الُمشرف على 
الهیئة المنقول إلیها عن قبول هیئته لهذه الحقوق والواجبات وفق الطریقة المنصوص 

هذا النقل في حدود ما تنص علیها في موقع السجل الدولي على اإلنترنت، ویكون مفعول 
   .٢-٥و ١- ٥علیه الفقرتان 

  ت الُمسَبقةالتسجیالالموافقة على   -٤

بعد إعالن هیئة التنسیق عن إغالق غرفة إنهاء المعامالت، ُیوّجه السّجل   ١-٤
  بموجبه: الدولي إلى المشاركین في الغرفة إعالماً 

  ُیحدد هویة هیئة التنسیق؛  (أ)

 فة إنهاء المعامالت ویحّدد هویة الغرفة؛یتیح وصلة لدخول غر   (ب)

تكون  للسجلینّص على أّن الغرفة متاحة لكل هیئة مستعملة   (ج)
موافقتها الزمًة بموجب هذه اللوائح حتى تّتخذ إجراء من اإلجراءات 

  ؛٢-٤المحدَّدة في الفقرة 
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) التي ستظل فیها ٣-٥یحّدد المدة الزمنیة (كما تنص علیها الفقرة   (د)
إنهاء المعامالت مفتوحًة ألغراض تقدیم الموافقة أو مراجعة غرفة 

  المعلومات؛

الُمسَبق" یظهر كل التسجیالت الُمسبقة  التسجیلعن  ُیرفق "تقریر  (ه)
بما في ذلك التسلسل الزمني الُمحدَّد ألي تسجیالت متعددة لقطعة 

  من قطع الطائرات.

جوز لكل هیئة مستعملة ، ی١-٤ بعد توجیه اإلعالن المذكور في الفقرة  ٢-٤
جل تكون موافقتها الزمًة بموجب هذه اللوائح أن توافق أو ال توافق على التسجیل للس

  الُمسبق بعد اتباع التعلیمات الواردة في موقع السجل الدولي على اإلنترنت.

، التراجع ١-٧الموافقة على تسجیل مسبق یمكن، بموجب أحكام الفقرة   ٣-٤
صدار ذلك التسجیل من أجل إدخاله في قاعدة بیانات السجل عنها في أي وقت قبل إ

  الدولي.

جل التي ترفض الموافقة أو تتراجع فیها یحق لها، وفق الهیئة الُمستعملة للس  ٤-٤
، أن تغّیر موقفها هذا في أي وقت قبل أن یتم إصدار تسجیلها الُمسبق ١-٧أحكام الفقرة 

  ولي.من أجل إدخاله في قاعدة بیانات السجل الد

إبطال التفویض المستخدم في الموافقة على تسجیل مسبق، بما في ذلك   ٥-٤
التفویض الممنوح إلى مستعمل مهني، یكون له مفعول التراجع عن الموافقة. ولكي تغّیر 

، إّما الموافقة على ١- ٧، وفق أحكام الفقرة للسجلموقفها هذا یتعّین على الهیئة مستعملة 
لكي یتولى الموافقة علیه،  للسجلهذا التسجیل المسبق أو إعادة تفویض مستعمل آخر 

والُبد لهذا اإلجراء في كال الحالتْین أن یتم في أي وقت قبل إصدار ذلك التسجیل من 
  أجل إدخاله في قاعدة بیانات السجل الدولي.

ال یجوز إصدار أي تسجیل مسبق إلدخاله في  ١-٧فقرة بموجب أحكام ال  ٦-٤
التي تكون  للسجلقاعدة بیانات السجل الدولي قبل تتم الموافقة من قبل الهیئة المستعملة 

موافقتها الزمًة بموجب هذه اللوائح، أو من قبل من ینوبها. وتكون هذه الموافقة نافذة 
  ).١-٧ا هو منصوص علیه في الفقرة باإلصدار (كم عندما ُتصدر هیئة الّتنسیق أمراً 
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  إدخال تعدیالت على التسجیالت المسبقة  -٥

ورغم أنه ال یجوز تعدیل غرفة انهاء المعامالت عندما تكون مغلقة   ١-٥
)، یجوز لهیئة التنسیق إدخال تعدیالت على التسجیالت ٨(باستثناء ما نصت علیه الفقرة 

جابة لطلبات من المشاركین في غرفة انهاء المسبقة، إذا كان ذلك بمبادرة منها أو است
المعامالت، أو نقل مسؤولیتها كهیئة تنسیق الى هیئة منتفعین بالسجل أخرى، بواسطة 
اتباع التوجیهات الواردة بموقع االنترنت الخاص بالسجل الدولي إلعادة حق القدرة على 

رفة انهاء المعامالت تغییر المعلومات أو تسجیل المزید منها (والمشار إلیها كتعیین غ
  بصفتها "غیر مقفلة").

وٕاذا كانت غرفة انهاء المعامالت غیر مقفلة، سُتلغى جمیع حاالت الرضا   ٢-٥
عن التسجیالت المسبقة على الفور، وستلجأ غرفة انهاء المعامالت الى الوضع الوارد في 

اء المعامالت ، وسیصدر السجل الدولي إخطارًا لجمیع المشاركین في غرفة انه٣الفقرة 
إلبالغهم بأن غرفة انهاء المعامالت أصبحت غیر مغلقة وأن تقریر التسجیل المسّبق 
فیما یتعلق بغرفة انهاء المعامالت قد أصبح بحكم الملغي. ویجوز لهیئة التنسیق حینئذ 
تغییر التسجیالت المسبقة وٕاغالق غرفة انهاء المعامالت مع التعدیالت المدخلة، وعندئذ 

  . ٤-٤والفقرة  ١-٤علیها أحكام الفقرة تنطبق 

وٕاذا لم یتم السماح للتسجیالت المسبقة في غرفة انهاء المعامالت بإدخالها   ٣-٥
، قبل انقضاء عشرة أیام ١-٧في قاعدة بیانات السجل الدولي، حسب ما ورد في الفقرة 

الت مغلقة تقویمیة بعد تاریخ إغالق غرفة انهاء المعامالت، تصبح غرفة انهاء المعام
. وبصرف النظر عما ورد سابقًا، یجوز لهیئة ٢-٥فورًا، وفق التأثیر الوارد في الفقرة 

إضافیة و إلحدى التنسیق تمدید فترة االغالق لغرفة انهاء المعامالت لمدة عشرة أیام 
مرة متتابعة كحد أقصى. ویرسل السجل الدولي إخطارًا عن أي تمدید مثل  )١١عشرة (

  اركین في غرفة انهاء المعامالت.هذا الى المش
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  تسدید الرسوم  -٦

في أي وقت بعد إغالق غرفة انهاء المعامالت، ولكن قبل إعطاء تعلیمات   ١-٦
، تسدد هیئة التنسیق الرسوم فیما یتعلق بجمیع التسجیالت ١-٧اإلصدار بموجب الفقرة 

  نهاء المعامالت.إالمسبقة في غرفة 

نهائیًا إذا تم إصدار هذه التسجیالت المسبقة  ویعتبر هذا التسدید تسدیداً   ٢-٦
  . ١-٧إلدخالها في قاعدة بیانات السجل الدولي، حسبما ورد في الفقرة 

وٕاذا لم یتم إصدار هذه التسجیالت المسبقة، یحق لهیئة التنسیق استرجاع   ٣-٦
  هذه الرسوم، مع استقطاع مصاریف المناولة لألطراف األخرى.

  المسبقة في قاعدة بیانات السجل الدوليإدخال التسجیالت   -٧

یجوز لهیئة التنسیق، بواسطة اتباع توجیهات موقع االنترنت التابع للسجل   ١-٧
الدولي، إعطاء تعلیمات الى السجل الدولي، "تعلیمات اإلصدار"، إلدخال جمیع 
ب التسجیالت المسبقة في غرفة انهاء المعامالت بقاعدة بیانات السجل الدولي بالترتی

الزمني المحدد في تقریر التسجیل المسّبق وجعلها متاحة للبحث لألغراض الواردة في 
  من االتفاقیة عند الوفاء بجمیع الشروط التالیة: ١٩) و٤( ١٨المادتین 

  ؛مغلقة أن تكون غرفة انهاء المعامالت  (أ)

وأن تتم الموافقة على جمیع التسجیالت المسبقة في غرفة انهاء   (ب)
المعامالت بواسطة أو بالنیابة عن أي مستخدم للسجل ُیشترط 

  ؛هذه اللوائحالحصول على موافقته بموجب 

  ؛قد ُسّددت ١-٦ار إلیها في الفقرة وأن تكون الرسوم المش  (ج)

قد  ٨ي الفقرة وأن تكون اإلجراءات والشروط الخاصة الواردة ف  (د)
  ُأكِملت وتم تلبیتها، عند انطباق هذه الشروط واإلجراءات.

وفور استالم تعلیمات اإلصدار، یقوم السجل الدولي بإدخال جمیع   ٢-٧
التسجیالت المسبقة في غرفة إنهاء المعامالت في قاعدة بیانات السجل الدولي وفق 
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جعلها قابلة للبحث ألغراض ترتیب زمني محدد في تقریر ما قبل التسجیل المسّبق و 
من االتفاقیة. وعند إدخال هذه البیانات وحاالت الموافقة في  ١٩) و٤( ١٨المادتین 

قاعدة بیانات السجل الدولي، أن كل تسجیل مسبق وحالة موافقة ستصبح تسجیًال وموافقة 
على هذا التسجیل، حیث أن هذه الشروط محددة في هذه اللوائح، ویصبح كل تسجیل 

  ّجًال" ألغراض االتفاقیة."مس

وبعد إدخال التسجیالت المسبقة في غرفة إنهاء المعامالت في قاعدة   ٣-٧
بیانات السجل الدولي، یتم إنهاء غرفة إنهاء المعامالت. ومع ذلك یحتفظ المسّجل بسجل 
لتقریر التسجیل المسّبق. ویجوز ألي مشارك في غرفة إنهاء المعامالت الحصول على 

ریر ما قبل التسجیل المسّبق بواسطة اتباع التوجیهات الواردة على موقع نسخة من تق
  االنترنت التابع للسجل الدولي.

من  ٧٢ویقوم المشاركون في غرفة إنهاء المعامالت بإبالغ المسّجل خالل   ٤-٧
إعطاء تعلیمات إصدار أي تباین بین التسجیالت المدرجة في قاعدة بیانات السجل 

هذه للتصویب وفقًا للجزء  قبل التسجیل المسّبق. وتخضع حاالت التباین الدولي وتقریر ما
  من هذه اللوائح. ١٥-٥

  الشروط واإلجراءات الخاصة المنطبقة على نقاط الدخول  -٨

فیما  ٨تعدَّل الشروط واإلجراءات المذكورة أعاله حسبما نصت علیه الفقرة   ١-٨
  اللوائح المتصلة بنقاط الدخول.من  ١- ١٢یتعلق بأي تسجیالت مسبقة تخضع للجزء 

من هذه اللوائح فیما یتعلق  ٧-١٢(أ) و ١-١٢وبغیة االمتثال للجزأین   ٢-٨
بنقطة الدخول المرخصة، یجوز لهیئة التنسیق إدخال رمز الترخیص ألي تسجیل مسبق 
تسري علیه أحكام هذین الجزأین في أي وقت قبل إعطاء تعلیمات اإلصدار، بصرف 

كانت غرفة إنهاء المعامالت قد ُأغِلقت أم ال. وٕاذا اقتضى أي تسجیل  النظر عما إذا
مسبق في غرفة انهاء المعامالت إدخال رمز ترخیص عمًال بهذین الجزأین، یجب إدخال 

  رموز الترخیص قبل إعطاء تعلیمات اإلصدار.
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فیما یتعلق بنقاط  ٧-١٢و ٤-١٢(ب) و ١-١٢وبغیة االمتثال لألجزاء   ٣-٨
باشر، تقتضي عملیة إعطاء تعلیمات اإلصدار فیما یتعلق بأي تسجیل مسبق الدخول الم

المباشرة، ویقدَّم هذا  تسري علیه أحكام تلك األجزاء ترخیصًا مسّبقًا من نقطة الدخول
اإلذن وفقًا للتعلیمات الواردة في موقع االنترنت التابع للسجل الدولي. وٕاذا وجب إحالة أي 

ء المعامالت إلى السجل الدولي بواسطة نقطة دخول مباشرة تسجیل مسبق في غرفة إنها
عمًال بهذه األجزاء، یجب إعطاء اإلذن الالزم بواسطة نقطة الدخول المباشرة قبل إعطاء 

والفقرة  ١-٢تعلیمات اإلصدار. وال یشمل مصطلح "المنتفع بالسجل"، ألغراض الفقرة 
  المباشرة. ، نقطة الدخول٢-٢

، وشرط ٢- ٨ز الترخیص، حسبما ورد في الفقرة إن شرط إدخال رم  ٤-٨
، یخضعان ٣- ٨المباشرة، حسبما ورد في الفقرة  الحصول على إذن من نقطة الدخول

من هذه اللوائح، في الظروف التي ال یمكن الحصول فیها على رمز  ٨-١٢للجزء 
  الترخیص أو ال یمكن استخدام أي نقطة الدخول.

________________  





 

P-1 

  اإلجراءات

  ١المادة 

  السلطة
 من اللوائح) ١٥(المادة 

االتفاقیة بشأن تصدر هذه "اإلجراءات" السلطة اإلشرافیة للسجل الدولي بمقتضى 
 ١٦/١١/٢٠٠١، الموقعة في كیب تاون في الدولیة على المعدات المنقولة الضمانات

بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقیة والبروتوكول ("االتفاقیة")، 
 ١٦/١١/٢٠٠١، الموقع في كیب تاون في الضمانات الدولیة على المعدات المنقولة

وهي تتناول المسائل اإلداریة التي  ("اللوائح"). لوائح السجل الدولي("البروتوكول")، و
متعلقة بخالف ذلك بالتشغیل الفني تتطلبها اللوائح كشروط الستخدام السجل الدولي أو ال

  والعملیات اإلداریة للسجل الدولي.

  ٢المادة 

 التعاریف

یكون لالصطالحات المعرفة في االتفاقیة والبروتوكول واللوائح نفس المعنى في هذه 
  وباإلضافة إلى ذلك، تكون للمصطلحات التالیة المعاني المبینة أدناه: اإلجراءات.

 "موافقة" تعني:  (أ)

إما موافقة الكترونیة، من المسجل، على إحدى الهیئات   )١(
بوصفها هیئة منتفعین بالسجل و/أو على فرد بوصفه إداري 

 ؛أدناه ١٠  هیئة المنتفعین بالسجل، وفقا للمادة
وٕاما موافقة الكترونیة، من اإلداري، على فرد بوصفه منتفعا   )٢(

 ١١  للمادة بالسجل من مثل هذه الهیئة للمنتفعین بالسجل، وفقا
 ؛طبقا لهذا، ویجب تفسیر "یوافق" و"موافق علیه" أدناه
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من اللوائح، یصدره  ٦"تأكید" یعني تأكیدا الكترونیا مقدما وفقا للمادة   (ب)
أو تعدیل أو شطب قابال السجل الدولي تلقائیا عندما یكون تسجیل 

  ؛للبحث عنه
إصدار الشهادات،  یعني بیانا من المسجل بشأن ممارسة ”CPS“  (ج)

 ؛حسبما یعرض بالموقع على االنترنت
"شهادة رقمیة" تعني شهادة رقمیة الستخدامها في االتصاالت مع   (د)

السجل الدولي، صادرة إلداري أو منتفع آخر بالسجل من المسجل 
 ؛بیان بشأن ممارسة إصدار الشهاداتوفقا لهذه اإلجراءات وال

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

  ؛یتعلق بتسجیل أو تعدیل أو شطب فیما
 ؛فتاح الخاص المرتبط بشهادة رقمیة"مفتاح خاص" یعني الم  (و)
على االنترنت" یعني الموقع على االنترنت الذي یوفر  "الموقع  (ز)

توصیل الجمهور بالسجل الدولي والمحتوى المرتبط به المقدم من 
 :(URL)المسجل في إطار المحدد الموحد لمواقع الموارد 

http://www.internationalregistry.aero.  

  ٣المادة 

  مهام المسجل
  من اللوائح) ٣(المادة 

ل بتشغیل السجل الدولي وأن یؤدي المهام التي تكلفه بها االتفاقیة سجّ یجب أن یقوم الم
  والبروتوكول واللوائح.



 
P-3 اإلجراءات 

 

  ٤المادة 

  مهام هیئة المنتفعین بالسجل
  من اللوائح) ٤(المادة 

ألغراض استخدام السجل الدولي، تندرج المهام التالیة ضمن نطاق مسؤولیة كل هیئة 
  للمنتفعین بالسجل:
 ؛هایتیار والتعیین السلیمین إلداریاالخ  (أ)

ها، بمن في ذلك أي إداري بالنیابة، ولمنتفعیها یأي تصرفات إلداری  (ب)
 ، ویجب أن تعتبر مرخصاً الدوليبالسجل تتم فیما یتعلق بالسجل 

 ؛من تلك الهیئة للمنتفعین بالسجل بها على النحو الواجب
 ؛إلى السجل الدولي بالنیابة عنها دقة البیانات المرسلة  (ج)
المطالبة، من خالل "مسؤول اتصالها للدعم" المشار إلیه في   (د)

أدناه، بأن یلغي المسجل موافقة اإلداري بالنیابة عن  ١٢-٥ المادة
هیئة منتفعین بالسجل إذا لم یعد اإلداري موظفا لدى تلك الهیئة 

له بالتصرف  مرخصا للمنتفعین بالسجل أو لم یعد بخالف ذلك
 ؛بالنیابة عنها

االمتثال لألحكام والشروط القابلة للتطبیق والقائمة من وقت آلخر   )ه(
التي تنظم استخدام السجل الدولي. ویمكن االطالع على األحكام 

 والشروط القابلة للتطبیق بالموقع على االنترنت.

  ٥المادة 

  مهام إداري هیئة المنتفعین بالسجل

  اللوائح)من  ٤(المادة 
یحب أن تقوم كل هیئة منتفعین بالسجل على النحو الواجب بتعیین إداري،   ١-٥

یجوز ولكن ال یتعین أن یكون موظفا لدى هیئة المنتفعین بالسجل، له سلطة التصرف 



 
هوٕاجراءاتالسجل الدولي الئحة   P-4 

 

بالنیابة عنها ألغراض السجل الدولي، ویجب تمثیل مثل هذه السلطة خالل عملیة 
 الموافقة.

إداري حائزا على المؤهالت االختصاصیة الرسمیة  ینبغي أن یكون أي  ٢-٥
 والمالئمة المعادلة لمتطلبات مهام اإلداري.

یجوز لكل هیئة منتفعین بالسجل أن یكون لدیها إداري واحد فقط في أي   ٣-٥
 وقت معین.

 صاً ل، یكون مرخّ إداري هیئة المنتفعین المتعاملین، الذي وافق علیه المسجّ   ٤-٥
عملیات التسجیل التي تكون فیها ء أو تعدیل أو شطب أو الموافقة على بإجرا له تلقائیاً 

لعملیات التسجیل التي  ونقل الحق في الموافقة على الشطب ،مسمى هذه الهیئات طرفاً 
 مسمى فیها. تكون تلك الهیئة طرفاً 

 یجب على اإلداري:  ٥-٥

یة الخاصتین به/بها أن یحافظ على كلمة السر والشهادة الرقم  (أ)
  ؛صورة مأمونةب

أال ینقل الشهادة الرقمیة الخاصة به/بها من الكمبیوتر الذي نّزلت فیه   (ب)
للمرة األولى، باستثناء نقلها إلى كمبیوتر بدیل تحت مراقبته/مراقبتها، 

طلب أوال إلى المسجل لذلك  وفي هذه الحالة یجب علیه/علیها تقدیم
  ؛الغرض

مؤمنة من شهادته/شهادتها ویسمح له/لها بعمل نسخة احتیاطیة   (ج)
حسبما یدخل علیها من تعدیالت  CPSالرقمیة مع مراعاة اشتراطات 

  من وقت آلخر.
عندما یفوض اإلداري الكترونیا سلطاته/سلطاتها إلى إداري بالنیابة وفقا   ٦-٥

 من اللوائح، یعتبر ذلك اإلداري بالنیابة اإلداري ألغراض هذه اإلجراءات. ١-٤للمادة 

على أن یتصرف منتفع بالسجل بالنیابة  أن یوافق إداري الكترونیاً  یجوز  ٧-٥
من اللوائح. وبعد هذه الموافقة، یجب أن  ٢-٤عن هیئة المنتفعین بالسجل وفقا للمادة 

ل رسالة بالبرید اإللكتروني إلى ذلك المنتفع بالسجل الموافق علیه تتضمن یرسل المسجّ 
 ات.وصلة بشهادة رقمیة وفقا لهذه اإلجراء
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 یجب أن یقوم أي إداري، من خالل الموقع على االنترنت، بما یلي:  ٨-٥

المداومة على تحدیث عنوان البرید االلكتروني والتفاصیل األخرى   (أ)
سجل لإلداري وكل منتفع بالسجل یمثل مثل هذه الهیئة للمنتفعین بال

 ؛التي یحتفظ بها السجل الدولي

بسرعة بإلغاء الموافقة على أن یمثل أي منتفع بالسجل مثل  القیام  (ب)
هذه الهیئة للمنتفعین بالسجل في حالة ترك مثل هذا المنتفع بالسجل 
الخدمة لدى مثل هذه الهیئة للمنتفعین بالسجل أو انتهاء ارتباطه 

 ؛هیئة للمنتفعین بالسجل بخالف ذلكبمثل هذه ال

ي منتفع بالسجل یمثل مثل هذه الهیئة القیام بسرعة بإلغاء الترخیص أل  (ج)
للمنتفعین بالسجل في حالة أن ذلك المنتفع بالسجل لم یعد مرخصا له 
بإجراء أو تعدیل أو شطب أو الموافقة على تسجیل أو أكثر تكون فیه 

 .تلك الهیئة طرفا مسمى

في حالة ترك أي إداري خدمة هیئة المنتفعین بالسجل المرخص له/لها   ٩-٥
بالنیابة عنها أو إذا كان یتعین تغییر اإلداري، یجب على اإلداري إشعار  بالتصرف

وٕاذا كانت هیئة المنتفعین بالسجل ترغب في تعیین إداري  المسجل الكترونیا بذلك بسرعة.
بدیل للفترة المتبقیة من مدة االكتتاب الساریة، یخضع مثل هذا التعیین إلى رسم استبدال 

 اإلداري.

أي هیئة للمنتفعین بالسجل السلطة، من خالل الموقع على  ريإلداتكون   ١٠-٥
االنترنت، لتجمید و/أو وقف تشغیل حساب المنتفع ألي منتفع بالسجل یمثل هیئة 

وتقع على عاتق اإلداري مسؤولیة اتخاذ مثل هذا  المنتفعین بالسجل التي یتبع/تتبع لها.
ب منتفع لمثل هذا المنتفع بالسجل، اإلجراء سریعا في حالة إخالل باألمن یتعلق بأي حسا

ویكون لدیه/لدیها معرفة فعلیة به، ویشمل ذلك ولكن ال یقتصر على المساس بالمفتاح 
 الخاص لمثل هذا المنتفع بالسجل.

یجب على إداري هیئة المنتفعین بالسجل إشعار المسجل بأي إخالل   ١١-٥
یها معرفة فعلیة به، ومن باألمن (مثل اإلخالل الماس بمفتاح خاص)، یكون لدیه/لد
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وٕاذا كان اإلخالل باألمن یتعلق  المتوقع أن تنتج عنه عملیات تسجیل غیر مرخص بها.
 بحساب لمنتفع بالسجل، یجوز لإلداري تجمید و/أو وقف تشغیل الحساب.

إذا تعرض حساب أي إداري إلخالل باألمن یمكن أن یتوقع بصورة   ١٢-٥
تفاع غیر مرخص بهما للسجل الدولي، یجب أن یتعاون معقولة أن ینتج عنه استخدام وان

المسجل وهیئة المنتفعین بالسجل على القیام سریعا باتخاذ إجراء تصحیحي مالئم في تلك 
ویجب على هیئة المنتفعین بالسجل أن تعین "مسؤول اتصال للدعم" لهذه  الظروف.
 األغراض.

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

یجوز للمسجل إجراء ما یعتبره ضروریا من فحوص الهویة المعقولة ألي   ١٤-٥
ویجوز للمسجل إجراء  إداري مقترح فیما یتعلق بشغل ذلك الشخص لتلك الوظیفة.

 فحوص مماثلة ألي منتفع بالسجل، متى ما اعتبر المسجل ذلك ضروریا.

وحده المسؤولیة عن اختیار المنتفعین بالسجل التابعین یتولى اإلداري   ١٥-٥
لهیئة المنتفعین بالسجل التي یعمل/تعمل لدیها وعن ضمان أن یعین فقط األفراد 
المرخص لهم على النحو الواجب بالتصرف بالنیابة عن هیئة المنتفعین بالسجل التي 

 یعمل/تعمل لدیها كمنتفعین بالسجل من وقت آلخر.

  ٦المادة 

  م المنتفع بالسجلمها
  من اللوائح) ٤(المادة 

ال یجوز ألي فرد غیر اإلداري إجراء أو تعدیل أو شطب أو الموافقة على   ١-٦
عملیات تسجیل لدى السجل الدولي إلى حین أن یوافق علیه/علیها كمنتفع بالسجل 

 اإلداري بهیئة المنتفعین بالسجل التي یمثلها ذلك الشخص.
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یجوز ألي منتفع بالسجل إرسال معلومات إلى السجل الدولي إلجراء أو  ال  ٢-٦
تعدیل أو شطب تسجیل فیما یتعلق بأحد معدات الطائرات ما لم یتلق ذلك المنتفع 

 بالسجل أوال ترخیصا بالقیام بذلك فیما یتعلق بمثل هذا البند من معدات الطائرات:

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

وٕاما في حالة أحد المنتفعین االختصاصیین، من اإلداري لهیئة   (ب)
المنتفعین المتعاملین التي هي عمیلة مثل هذا المنتفع 

 االختصاصي.

 یجب على أي منتفع بالسجل ما یلي:  ٣-٦

 ؛صتین به/بها في مأمنالرقمیة الخاأن یحتفظ بكلمة السر والشهادة   (أ)

أال ینقل/تنقل الشهادة الرقمیة الخاصة به/بها من كمبیوتر تم   (ب)
تنصیبها فیه أوال، إال إلى كمبیوتر بدیل تحت مراقبته/مراقبتها، وفي 

جل لذلك هذه الحالة یجب علیه/علیها أوال تقدیم طلب إلى المس
  ؛الغرض

له/لها بعمل نسخة احتیاطیة مؤمنة من شهادته/شهادتها  ویسمح  (ج)
حسبما یدخل علیها من  CPSالرقمیة مع مراعاة اشتراطات بیان 

 تعدیالت من وقت آلخر.

یجب على كل منتفع بالسجل إبالغ اإلداري الذي یتبع/تتبع له بأي إخالل   ٤-٦
ت تسجیل غیر مرخص باألمن، یكون/تكون على علم به، من المتوقع أن تنتج عنه عملیا

بها، بما في ذلك االنتفاع غیر المرخص به أو اإلفشاء أو المساس بكلمة السر أو 
 المفاتیح الخاصة به/بها.

یقر كل منتفع بالسجل بأن اإلداري الذي یتبع/تتبع له یجوز له إجراء   ٥-٦
السجل یعتبره المسجل ضروریا من فحوص الهویة فیما یتعلق بقیام مثل هذا المنتفع ب ما

 باستخدام السجل الدولي.
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  ٧المادة 

  استخدام السجل الدولي
  من اللوائح) ٤(المادة 

یمكن استخدام السجل الدولي عن طریق االنترنت العامة في إطار المحدد   ١-٧
 :(URL)الموحد التالي لمواقع الموارد 

http://www.internationalregistry.aero.  

ومن  البدایة باللغة اإلنجلیزیة فقط. سیكون السجل الدولي متاحا في  ٢-٧
المرتقب أن تضاف لغات أخرى عندما تتوافر الموارد المالیة الضروریة، مع مراعاة آثار 

 ذلك وكذلك مزایاه بالنسبة للمنتفعین.

الستخدام السجل الدولي، یحتاج أي إداري أو منتفع بالسجل أو شخص   ٣-٧
موافق، على النحو المحدد في الموقع على باحث لدخول االنترنت بواسطة برنامج تصفح 

ع ترتیباته/ترتیباتها الخاصة ویجب على كل شخص كهذا أن یضع/تض االنترنت.
 یلي: لما

 ؛دخول االنترنت  (أ)

 التعاقد مع ودفع رسوم أي طرف ثالث مقدم لخدمة االنترنت.  (ب)

 ل لالستضافة.یمتد السجل الدولي فقط إلى نقطة دخول االنترنت الكائنة بموقع المسج

أیام في  ٧ساعة في الیوم و ٢٤یجب أن یكون السجل الدولي متاحا   ٤-٧
األسبوع، إال إذا حالت دون ذلك صیانة تجرى في غیر فترات الذروة، أو مشكالت فنیة 

ویجب، إلى أقصى حد ممكن عملیا، تقدیم إشعار مسبق عن طریق الموقع  أمنیة. أو
 ول والوقت المتوقع الستئناف الخدمة.على االنترنت بأي انقطاع في الدخ

 یخضع استخدام السجل الدولي للشروط التالیة:  ٥-٧

في حالة أي إداري أو منتفع بالسجل، حیازة شهادة رقمیة صحیحة   (أ)
واالمتثال للجزء المطبق من البیان بشأن ممارسة إصدار الشهادات 
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حیثما یكون ر الصحیحة المتعلق بانتفاعه/بانتفاعها وٕادخال كلمة الس
 ؛ذلك مطلوبا

إتباع الخطوات واإلجراءات المقدمة بالموقع على االنترنت، بما في   (ب)
ذلك قبول أحكام وشروط الموقع على االنترنت والبیان بشأن 

 ؛صدار الشهادات واالمتثال لها ولهممارسة إ
افیة وتنشر السلطة اإلشر  وتنشرهاالدفع مقدما للرسوم التي تحددها   (ج)

 ؛بالموقع على االنترنت
 االمتثال لهذه اإلجراءات.  (د)

إذا أدخلت كلمة سر أي إداري أو منتفع بالسجل بطریقة غیر صحیحة،   ٦-٧
 یجب أن تتاح لذلك الشخص الفرصة إلعادة إدخال كلمة السر أو إنهاء النشاط.

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

 عنها الفشل.

  ٨المادة 

  نقاط الدخول
  من اللوائح) ١٢(المادة 

یجب أن یضع المسجل ترتیبات تطبق على اإلرسال االلكتروني   ١-٨
المعینة من، أو بترخیص من، نقاط الدخول إلى السجل الدولي المسجلة للمعلومات 

من اللوائح ویجب علیه،  ١٢ ) من البروتوكول والمادة١( بمقتضى المادة التاسعة عشرة
بعد إجراء مشاورات مع كل نقطة دخول معینة، أن یحدد الترتیبات المطبقة على نقطة 

ویجب أن تنشر بالموقع على االنترنت الترتیبات المطبقة، والتي تهدف إلى  الدخول تلك.
 الفعال بالسجل الدولي من جانب نقاط الدخول. تعزیز االنتفاع

یجب على جمیع المنتفعین بالسجل الذین یجرون عملیات تسجیل من   ٢-٨
) من ١( خالل نقطة دخول أو نقاط دخول معینة بمقتضى المادة التاسعة عشرة

 .١-٨البروتوكول االمتثال للترتیبات المشار إلیها في المادة السابقة 
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  ٩المادة 

  المساعدة والدعم الفنيمكتب 
  من اللوائح) ٥- ٣(المادة 

للوصول إلى مهمة الدعم الفني للسجل الدولي، یجوز ألي إداري أو منتفع   ١-٩
بالسجل أو شخص باحث إرسال رسالة بالبرید االلكتروني أو االتصال هاتفیا بمكتب 

حات ویوصى باستخدام صف المساعدة، على النحو المحدد بالموقع على االنترنت.
والمطلوب من  "المساعدة" بالموقع على االنترنت والبرید االلكتروني، حیثما أمكن ذلك.

 أي شخص یتصل بمكتب المساعدة عن طریق البرید االلكتروني القیام بما یلي:

 ؛تحدید طبیعة المشكلة أو المسألة  (أ)
 ؛م اسمه/اسمها الكامل واسم الشركةتقدی  (ب)
ري أو منتفع بالسجل للمنتفعین هو/هي (مثال، إداتحدید من أي نوع   (ج)

 ؛ أو شخص باحث)
 تقدیم رقم هاتف رئیسي لالتصال.  (د)

یجوز للمسجل، بقدر ما یتوافق ذلك مع قانون الخصوصیة المطبق، التحقق من هویة 
 جمیع المتصلین هاتفیا وتدوین وتسجیل جمیع االتصاالت الهاتفیة بمكتب المساعدة.

جراءات من هذه اإل ٤-٧من اللوائح والمادة  ٤-٣المادة  تطبق أحكام  ٢-٩
 یلي: على ما

 ؛كتب المساعدة، واالستثناءات منهامواعید تشغیل م  (أ)
 اإلشعار بانقطاع واستئناف الوصول الى مكتب المساعدة وخدماته.  (ب)

ستكون لغات عمل مكتب المساعدة في البدایة هي اإلنجلیزیة والفرنسیة   ٣-٩
ومن المرتقب أن لغات أخرى ستضاف عند توافر الموارد المالیة الضروریة،  واالسبانیة.

  مع مراعاة آثار ذلك وكذلك مزایاه بالنسبة للمنتفعین.
ستتوقف أوقات استجابة مكتب المساعدة على الطلب ولذلك ال یمكن   ٤-٩

 ضمانها.
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قدیم الدعم بشأن مكتب المساعدة هو من أجل الدعم الفني فقط وال یمكنه ت  ٥-٩
ومكتب المساعدة ال یمكنه أن یجیب عن  مسائل أخرى، بما في ذلك المسائل القانونیة.

 أسئلة تتعلق بما یلي:

یین أو منتفع بالسجل أو شخص كمبیوتر أو نظام شبكة أحد اإلدار   (أ)
 ؛باحث

یین أو منتفع بالسجل أو شخص سیاسات أمن النظام ألحد اإلدار   (ب)
 ؛باحث

یین أو االنترنت، بما في ذلك توصیلها وأداؤها، ألحد اإلدار  دخول  (ج)
 ؛منتفع بالسجل أو شخص باحث

 برنامج التصفح ألحد اإلداریین أو منتفع بالسجل أو شخص باحث.  (د)

  ١٠المادة 

  هیئة المنتفعین بالسجل وٕاداریها —االكتتاب والموافقة 
  من اللوائح) ٤(المادة 

من اللوائح، یجب على  ١-٤الموافق بمقتضى المادة فیما یتعلق بعملیات   ١- ١٠
اإلداري المعتزم ألي هیئة معتزمة للمنتفعین بالسجل أن یستكمل ویقدم الكترونیا الى 

 المسجل، من خالل الموقع على االنترنت، النموذج للموافقة على ما یلي:

 ؛هیئة منتفعین بالسجل  (أ)
 إداري لتلك الهیئة.  (ب)

ویجوز تقدیم المعلومات  المعلومات المعینة في النموذج بوصفها إلزامیة.یجب تقدیم 
ویجب أن تكون أسماء الهیئات واألشخاص  المعینة في النموذج بوصفها اختیاریة.

وفي حاالت استثنائیة (مثال، حیث تكون الخانة في  أسماءهم القانونیة الصحیحة.
االلكتروني للحصول على موافقة  النموذج غیر كافیة)، یجب السعي عن طریق البرید

ویجب على أي  مسبقة من المسجل على استخدام اسم غیر االسم القانوني الصحیح.
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هیئة معتزمة للمنتفعین بالسجل أیضا أن تقدم الكترونیا إلى المسجل، مع التوقیع المالئم، 
من  وبناء على الطلب المحدد تأكید أن إداریا معتزما یحق له التصرف بتلك الصفة.

المسجل، یجب تقدیم مثل هذا التأكید في نسخة ورقیة على الورق الرسمي الذي على 
ویجب أن تشتمل جمیع طلبات الموافقة على قبول هذه  رأسه اسم الهیئة مع توقیع مالئم.

  اإلجراءات وأحكام وشروط الموقع على االنترنت التي تنظم االنتفاع بالسجل الدولي.
(باالكتفاء طلبات الموافقة مصحوبة بالدفع الكامل یجب أن تكون جمیع   ٢- ١٠

) للرسم المالئم غیر باستخدام طرق الدفع التي یسمح بها المسجل بین الفینة واألخرى
 ، إذا كانت مطلوبة قانونا.(VAT)القابل لالسترداد، إلى جانب ضریبة القیمة المضافة 

ألمریكیة) الذي یتعین دفعه وسیقدم إلى اإلداري المعتزم ملخص للمبلغ (بالدوالرات ا
والتحقق من  الدفعوبمجرد تقدیم تفاصیل  .الدفع المطلوبةوسیطلب منه إدخال تفاصیل 

صحتها، سیسحب المبلغ من الحساب المعني وسیقدم إلى ذلك الشخص تأكید على 
  الشاشة وخیار االحتفاظ بنسخة رقمیة من الفاتورة.

لموافقة برسالة إلى عنوان البرید سیتم اإلقرار باستالم جمیع طلبات ا  ٣- ١٠
 االلكتروني المقدم على نموذج الطلب الذي تم تقدیمه.

یجب على اإلداري المعتزم أن یرد بسرعة على طلبات المعلومات   ٤- ١٠
ومثل هذه الطلبات، المقدمة بناء على  اإلضافیة من المسجل بصدد عملیة الموافقة.
 الخصوصیة المطبقة. قانونة مع تقدیر المسجل وحده، یجب أن تكون متوافق

إذا كان المسجل راضیا عن المعلومات المقدمة، فیجب علیه أن یصدر   ٥- ١٠
لإلداري المعتزم، في شكل الكتروني، موافقة المسجل وٕاشعارا بالمحدد الموحد لمواقع 

الذي یمكن أن یتوصل اإلداري فیه إلى شهادته/شهادتها الرقمیة، إلى  (URL)الموارد 
 لتعلیمات المالئمة بشأن استخدامها.جانب ا

یجب أن یصدر المسجل موافقته (إذا أعطیت) في أقرب وقت ممكن   ٦- ١٠
ساعة  ٤٨بصورة عملیة معقولة وسوف یسعى إلى استكمال عملیة الموافقة في غضون 

 من استالم الطلب.

بمجرد أن یصدر المسجل موافقته، یجب على اإلداري اختبار قدرته/قدرتها   ٧- ١٠
 لى دخول الموقع على االنترنت.ع
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یجب على المسجل أال یوافق على هیئة منتفعین بالسجل أو إداري عندما   ٨- ١٠
وفي مثل هذه الحالة،  من اللوائح. ١-٤یعتقد المسجل أنه لم یتم الوفاء بمتطلبات المادة 

 یجب على المسجل، إذا طلب منه ذلك كتابة، ما یلي:

ب عدم الوفاء ، أسبايلبرید االلكترونأن یحدد كتابة، عن طریق ا  (أ)
  ؛بمثل هذه المتطلبات

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

ورفض أي  یجب، بناء على تقدیر المسجل وحده، رفض الطلب إذا لم یتم تصحیحه.
التام طلب یجب أال یمنع مقدم الطلب من تقدیم طلب الحق للموافقة، بشرط االمتثال 

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

یجب أن تتحمل هیئة المنتفعین بالسجل الرسم إلصدار شهادة رقمیة   ٩- ١٠
ویجب على أي شخص یسعى للحصول على شهادة رقمیة بدیلة أن یقدم طلبا إلى  بدیلة.
 وأن یتبع التعلیمات المحددة بالموقع على االنترنت.  المسجل

 أو ُیعّطل حسابأو یلغي الموافقة  أن یوقفیجوز للمسجل في أي وقت   ١٠- ١٠
الحاالت التالیة: (أ) إذا رأى أنه في  أي منتفعأو إداري لهیئة من المنتفعین بالسجل أي 

إساءة استخدام أخرى، یوجد خطر مادي إلجراء عملیات تسجیل عن طریق االحتیال أو 
من اللوائح؛ أو (ب) إذا لم  ٧-٣بما في ذلك إساءة استخدام المعلومات الواردة في القسم 

یجدد أي إداري لهیئة من المنتفعین بالسجل أو أي منتفع به حسابه وشهادته الرقمیة وفقا 
بالسجل  جب أن یتخذ المسجل وهیئة المنتفعینوفي كلتا الحالتین، ی للوائح واإلجراءات.

جمیع التدابیر المعقولة للتعاون للمسارعة باتخاذ إجراء تصحیحي مالئم في تلك 
دعم المعین الظروف، ویجوز االستعانة على النحو المطلوب بمسؤول االتصال لل

 . ١٢-٥بمقتضى المادة 
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 ١١المادة 

  المنتفع بالسجل —االكتتاب والموافقة 
  من اللوائح) ٤(المادة 

من  ٢-٤فیما یتصل بالموافقة على المنتفعین بالسجل بمقتضى المادة   ١- ١١
، فإن أي منتفع معتزم بالسجل یسعى للتصرف من هذه اإلجراءات ٧-٥والقسم اللوائح 

بالنیابة عن هیئة منتفعین بالسجل تمت الموافقة علیها یجب أن یقدم طلبا من خالل 
ویجب على نیة من إداري تلك الهیئة. الموقع على االنترنت، یطلب فیه موافقة الكترو 

 .اإلداري أن یوضح إلكترونیا قبوله أو رفضه لهذا الطلب باستخدام الموقع على االنترنت

) الموافقة اإللكترونیة من إداري ١الم المنتفع المقترح بالسجل (وبمجرد است  ٢- ١١
بطا بالشهادة ) برید إلكتروني من السجل الدولي یتضمن را٢هیئة المنتفین بالسجل و (
نزل المنتفع بالسجل من الموقع على ینبغي بعد ذلك أن یُ  الرقمیة للمنتفع بالسجل،
 .االنترنت الشهادة الرقمیة

 ١٢المادة 

  إجراء وتعدیل وشطب التسجیالت
  من اللوائح) ٦و ٥(المادتان 

لنقل الحق في الموافقة على إلجراء أو تعدیل أو شطب أي تسجیل أو   ١- ١٢
 ، یجب على كل شخص قائم بالتسجیل ما یلي:تسجیلشطب أي 

وع المحددة بالموقع متابعة العملیة والتعلیمات ذات الصلة بالموض  (أ)
 ؛على االنترنت

استكمال النماذج االلكترونیة التي یحتوي علیها الموقع على   (ب)
بما فیها المعلومات االنترنت، بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع، 

 من اللوائح. ٥ تتطلبها المادةالتي  المسجلة

الكترونیا بالموقع  المسجلةیجب على أي شخص قائم بالتسجیل استخدام المعلومات 
وبقدر ما ال تقدم  من اللوائح. ٥ على االنترنت، وذلك على النحو المطلوب في المادة
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 المسجلةمثل هذه المعلومات، یجب على أي شخص قائم بالتسجیل إدراج المعلومات 
  اع التعلیمات المحددة بالموقع على االنترنت.بإتب
 ٢-٥یجب على المسجل أن یسترعي انتباه المنتفعین بشأن تطبیق المادة  ٢- ١٢

من اللوائح وكذلك بشأن اللغة المستخدمة في اإلشعار وٕاعالن عدم المسؤولیة كلما 
 استخدم أحد المنتفعین المعلومات عن معدات الطائرات والوثیقة الوصفیة.

كل طرف مسمى، بخالف الطرف القائم بالتسجیل، مطلوب منه الموافقة   ٣- ١٢
نقل من االتفاقیة لكي یصبح أي تسجیل أو تعدیل أو شطب أو  ٢٠بمقتضى المادة 

یجب أن یطلب منه الكترونیا الموافقة علیه، وفقا  ساریاً  الحق في الموافقة على الشطب
 أو یصبح ذلك التسجیل أو التعدیل أو الشطب(أ) من االتفاقیة، قبل أن  )١( ١٨للمادة 

وبمجرد أن یدرج الشخص القائم  نقل الحق في الموافقة على الشطب قابال للبحث عنه.
على االنترنت ویوقع علیها  بالتسجیل معلومات مسجلة ذات الصلة بالموضوع بالموقع

 رقمیا، فإن كل طرف مسمى محدد في التسجیل:

 ؛رید االلكترونيریق البسیتم إبالغه بذلك عن ط  (أ)
ستتاح له الفرصة في الموافقة على ذلك، من خالل الموقع على   (ب)

 ساعة.  ٣٦االنترنت، لمدة 

ساعة،  ٣٦في حالة إخفاق أي طرف مسمى كهذا في إعطاء موافقته في غضون فترة 
 .نقل الحق بالموافقة على الشطبسیلغى تلقائیا التسجیل أو التعدیل أو الشطب أو 

تلقائیا  السجل الدوليعند الحصول على الموافقة النهائیة، یجب أن یصدر   ٤- ١٢
تأكیدا لها بالبرید االلكتروني إلى جمیع األطراف التي یحق لها تسلم تأكید لها بمقتضى 

لجمیع مثل  يسبق تقدیم عناوین البرید االلكترون  من اللوائح، بشرط أن یكون قد ٦المادة 
 هذه األطراف.

بناء على تقدیره وحده، الترخیص لواحد أو أكثر من  ،ي إداريیجوز أل  ٥- ١٢
المنتفعین بالسجل الحاصلین على موافقة والتابعین له/لها أو لمنتفعین اختصاصیین 

 لحق في الموافقة على الشطب ألي تسجیل.انقل بإجراء أو تعدیل أو شطب أي تسجیل، 
ویجوز الترخیص لعدة  ائرات.ویجوز أن یشمل الترخیص واحدا أو أكثر من معدات الط

ویجوز ألي  بند أو البنود من معدات الطائرات.العمل في نفس المنتفعین بالتسجیل نفسه ب
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إداري، في أي وقت، إلغاء ترخیص منحه/منحته ومنح تراخیص أخرى لمنتفعین مؤهلین 
 بالسجل.

عند الحصول على تأكید، فإن أي طرف مسمى یرغب في التأكد من أن   ٦- ١٢
اج المعلومات المتصلة به قد تم بصورة صحیحة یجوز له إجراء بحث على سبیل إدر 

 األولویة.

عملیات التسجیل أو التعدیل أو الشطب التي ُبدئت، ولكنها لم تستكمل،   ٧- ١٢
 یجب أال تظهر في أي نتائج بحث.

 ١٣المادة 

  إجراء عملیات البحث والحصول على نتائج البحث
  من اللوائح) ٧(المادة 

یجوز ألي شخص، بعد دفع الرسم المطلوب أن یبحث في السجل الدولي،   ١- ١٣
 ویجب على ذلك الشخص الباحث ما یلي:

وع المحددة بالموقع إتباع العملیة والتعلیمات ذات الصلة بالموض  (أ)
 ؛على االنترنت

استكمال النماذج االلكترونیة التي یحتوي علیها الموقع على   (ب)
 ٧ ات ذات الصلة بالموضوع المطلوبة في المادةاالنترنت، بالمعلوم

 من اللوائح.

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

یجب أن توفر في شكل الكتروني للشخص القائم بالبحث قائمة بحث عن   ٣- ١٣
المعلومات لن تصدر عنه شهادة بحث. وتفادیا للشك، فإن أي بحث عن  المعلومات.

 ویجب أال یكون المسجل مسؤوال فیما یتعلق بمحتوى أي قائمة بحث عن المعلومات.



 
P-17 اإلجراءات 

 

عند إجراء بحث على سبیل األولویة أو بحث دولة متعاقدة، یجب على   ٤- ١٣
ویجب أن  الشخص الباحث بیان اسم الشخص أو األشخاص المستفیدین من البحث.

الشخص أو األشخاص على شهادة البحث على سبیل األولویة أو  یظهر اسم مثل هذا
 یجوز أن یشمل المنتفعون ما یلي: شهادة بحث الدولة المتعاقدة، حسبما تكون الحالة.

األطراف الذین یجرون أو یزمعون أو یمتنعون عن معامالت تجاریة   (أ)
 ؛یشترك فیها طرف مسمى ألحد معدات الطائرات

یسدون المشورة القانونیة أو االختصاصیة األخرى األطراف الذین   (ب)
) السابق مباشرة أو الذین یوفرون ١( لألطراف المحددین في البند

 لهم التأمین.

شهادات البحث على سبیل األولویة وشهادات بحث الدول المتعاقدة سیوقع   ٥- ١٣
جب على وی علیها المسجل رقمیا ویجب التوقیع علیها بهذه الصورة لكي تكون صحیحة.

 ویجب إصدار نسخة الكترونیة منها وٕاتاحتها للشخص الباحث. المسجل تخزینها الكترونیا.
  .ویجب إتاحة نسخة مطبوعة من أي من مثل هاتین الشهادتین عند دفع الرسم المطلوب

یجب التنازل عن الرسوم لعملیات بحث الدول المتعاقدة التي تجریها   ٦- ١٣
ویجوز التنازل عن الرسوم لعملیات  ألغراض رسمیة. سلطات حكومیة في دول متعاقدة

 بحث أخرى تجریها مثل هذه السلطات طبقا لترتیبات توضع مع المسجل.

 ١٤المادة 

  الشكاوى التشغیلیة
  من اللوائح) ٨(المادة 

من اللوائح، یجوز ألي شخص أن یقدم شكوى تشغیلیة إلى  ٨وفقا للمادة   ١- ١٤
التشغیلیة" بالموقع على االنترنت أو عن طریق البرید المسجل من خالل قسم "الشكاوى 

ویجب على المسجل اإلفادة سریعا  على االنترنت. االلكتروني على النحو المحدد بالموقع
 بتسلم أي شكوى تشغیلیة.

یجب أن تتضمن الشكاوى التشغیلیة بیانا مكتوبا یحتوي على التفاصیل   ٢- ١٤
 عنها الشكوى. الكاملة للوقائع التي یقال أنها نتجت
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یجب على المسجل أن یستجیب للشكوى أو یبین سبب عدم قدرته على   ٣- ١٤
یوما تقویمیا من استالم الشكوى أو، إذا كان ذلك في وقت  ١٥القیام بذلك، في غضون 

ویجب على المسجل أن یرسل نسخة من رده إلى  الحق، استالم بیان الوقائع الكاملة.
 یة.فالسلطة اإلشرا

یوما تقویمیا من تقدیم الشكوى،  ٣٠كان الشخص، في غضون  إذا  ٤- ١٤
یعتبر أن المسجل عالج أو یعالج المسألة بصورة مرضیة، یجوز لذلك الشخص  ال

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

 أو عن طریق خطاب أو رسالة بالفاكس إلى:البرید االلكتروني 

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

إذا قررت السلطة اإلشرافیة أنه من المالئم إجراء تغییرات في إجراءات أو   ٥- ١٤
 سیاسات السجل الدولي، ستكلف المسجل بإجراء مثل هذه التغییرات.

 ١٥المادة 

  للمسجلمطالبات 
  من اللوائح) ١٤(المادة 

من االتفاقیة بالنسبة  ٢٨ لمسجل بمقتضى المادةلیجوز تقدیم مطالبات   ١- ١٥
)، ٢(  ٢٨ووفقا للمادة  من اللوائح. ١٤ للخسائر المتكبدة على النحو المعرف في المادة

التي تلقاها  المسجلةیكون المسجل مسؤوال عن األخطاء الوقائعیة في المعلومات  ال
المسجل أو أرسلها بالشكل الذي تسلمها به، وال یكون المسجل والمسؤولون والعاملون لدیه 
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في المسجلة مسؤولین عن األفعال أو الظروف التي تنشأ قبل تسلم المعلومات 
 الدولي. السجل

یجب إبالغ المسجل بجمیع مثل هذه المطالبات وذلك عن طریق البرید   ٢- ١٥
 على العنوان التالي: يعن طریق البرید االلكترونو/أو الفاكس و 

Aviareto Ltd. 
Suite 11 
Plaza 212 
Blanchardstown Corporate Park Phase 2 
Blanchardstown 
Dublin 15 
Republic of Ireland 
Fax.: +353 (0) 829 3508 
Email: registryofficials@aviareto.aero 

من  ٢٨أن تتضمن بیانا كامال للوقائع التي نتجت عنها الشكوى طبقا للمادة  ویجب
أشهر من إدراك ) ٣(یجب تقدیم مثل هذا البیان إلى المسجل في غضون ثالثة  االتفاقیة.

 الشخص لوجود المطالبة.

تخضع جمیع مثل هذه المطالبات لفترة تشاور یحاول خاللها المطالب   ٣- ١٥
أشهر من  )٣ثالث (ویجب أن تكون فترة التشاور  المطالبة. والمسجل بحسن نیة حل

ویجوز تمدید  تاریخ تسلم المسجل لإلشعار بالمطالبة، أو لبیان الوقائع (إذا كان الحقا).
 فترة األشهر الثالثة باالتفاق بین الطرفین.

إذا لم تحل المطالبة، عقب فترة التشاور، تشجع األطراف على اللجوء إلى   ٤- ١٥
طة أو التوفیق أو التحكیم أو عملیة أخرى لحل النزاع ولكن یجوز للمطالب، الوسا
مراعاة المتطلبات اإلجرائیة للقانون المطبق، البدء في إجراءات ضد المسجل  مع
 من االتفاقیة. ٤٤و ٢٨للمادتین  وفقا

 یجب أال یؤدي أي شيء في هذه اإلجراءات إلى ما یلي:  ٥- ١٥

ادم مطبقة بمقتضى القانون فترة تقأن یكون مفعوله تمدید أي   ) أ(
 ؛المطبق
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أن یؤثر على حق أي طرف في البدء في إجراءات حیث تنقضي   (ب)
 بخالف ذلك فترة تقادم.

 ١٦المادة 

  السریة
  من اللوائح) ٩(المادة 

یجب على المسجل أن یحافظ على سریة جمیع المعلومات في السجل الدولي، إال في 
 الحاالت التالیة:

قدمت استجابة لبحث على سبیل األولویة أو بحث دولة متعاقدة  إذا  (أ)
، أو بحث عن هیئة المنتفعین بالتسجیلأو بحث عن المعلومات أو 

اء أو تعدیل تم توفیرها الكترونیا لتمكین المنتفعین بالسجل من إجر 
 ؛أو شطب عملیات تسجیل

قدمت  من االتفاقیة أو ٢٧من المادة  ٥إذا طلبت بمقتضى الفقرة   (ب)
 ؛السلطة اإلشرافیة بناء على طلبهاإلى 

 ١٠ إذا استخدمت ألغراض اإلحصاءات المطلوبة بمقتضى المادة  (ج)
 من لوائح السجل الدولي.

 ١٧المادة 

 اإلشعارات

یجوز للمسجل إشعار أي إداري أو هیئة منتفعین بالسجل، عن طریق رسالة بالبرید 
بالنیابة عنه،  الحالي المقدم من ذلك الشخص أو االلكتروني إلى عنوان البرید االلكتروني
ویفترض أن أي إشعار مثل هذا قد استلم بعد  بأي مسائل تؤثر على السجل الدولي.

 ساعة. ٢٤إرساله بـ
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 ١٨المادة 

  الرسوم
  من اللوائح) ١٣(المادة 

جمیع الرسوم المطبقة مقدما. ویرد جدول الرسوم الحالي في المرفق بهذه  یجب دفع
اإلجراءات ویجوز أن تعدله السلطة اإلشرافیة من وقت آلخر، على النحو المنصوص 

 علیه في االتفاقیة والبروتوكول.

 ١٩المادة 

  النشر
  من اللوائح) ١٩(المادة 

ات في مطبوع رسمي یجب أن تنشر النسخة األصلیة من هذه اإلجراء  ١- ١٩
 للسلطة اإلشرافیة.

یجب على المسجل توفیر نسخة الكترونیة من هذه اإلجراءات، حسبما   ٢- ١٩
 یتم تعدیلها، للجمهور مجانا عن طریق نشرها بالموقع على االنترنت.  قد

 ٢٠المادة 

  التعدیالت
  من اللوائح) ١٧(المادة 

اإلجراءات إلى السلطة اإلشرافیة، یجوز للمسجل تقدیم طلبات تعدیالت لهذه   ١- ٢٠
 التي یجب أن تنظر في مثل هذه التعدیالت.

یجب نشر النسخة األصلیة من أي تعدیالت لهذه اإلجراءات وافقت علیها   ٢- ٢٠
 الهیئة اإلشرافیة في مطبوع رسمي للسلطة اإلشرافیة.
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 ٢١المادة 

  تواریخ السریان
  من اللوائح) ١٨(المادة 

الت لهذه اإلجراءات بعد نشرها بشهر تقویمي واحد ما لم تقرر ویسري مفعول أي تعدی
  السلطة اإلشرافیة خالف ذلك.

 _ _ _ _ _ _ _ _  
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  المرفق
  جدول الرسوم

  استخدام السجل الدولي رسوم   -١

 رسم اإلنتفاع المقرر

ال یجوز ألي شخص التسجیل لدى السجل الـدولي بـدون أن یكـون قـد دفـع   ١-١
   "رسم انتفاع مقرر".

، "رســم ویجــب فــرض رســم االنتفــاع المقــرر بالنســبة لهیئــة خاضــعة للســیطرة  ٢-١
  كما یلي: مقرر للهیئة الخاضعة للسیطرة"

علـــى هیئـــة انتفـــاع متعاملـــة معتمـــدة فـــي حالــــة بعـــد موافقـــة اإلداري   أ)(  
الهیئـــات الخاضــــعة للســـیطرة المعتمــــدة بعـــد ســــریان مفعـــول الطبعــــة 

  ؛واإلجراءات الخاصة بالسجل الدوليالثالثة من اللوائح 
في تاریخ التجدید التالي لرخصة إداري هیئة انتفاع متعاملة معتمـدة،   ب)(  

أو الهیئـة ذات الغـرض  التي اعتمد مدیرها الهیئة الخاضـعة للسـیطرة
الخــــاص المعتمــــدة بموجــــب الطبعتــــین األولــــى والثانیــــة مــــن اللــــوائح 

 واإلجراءات الخاصة بالسجل الدولي.

وتشــمل هــذه الرســوم تــوفیر  ).١( رســوم بــدء االنتفــاع المحــددة فــي الجــدول  ٣-١
دان وفي حالة فق شهادة تحدید هویة مفتاح خاص یتم تنصیبها في الوحدة الطرفیة للمنتفع.

هــذه الشــهادة أو إتالفهــا، ســتوفر شــهادة جدیــدة بعــد دفــع "رســم شــهادة مفقــودة" علــى النحــو 
 (أ). المبین في الجدول

 رسم التسجیل

یجــب تحصــیل رســم تســجیل وحیــد عــن جمیــع عملیــات التســجیل التــي بــادر   ٤-١
إلــى إجرائهــا نفــس الطــرف القــائم بالتســجیل التــي تجــرى خــالل أي "دورة تســجیل"، تعــرف 

 بأنها دورة واحدة لدى السجل الدولي تتیح "جمیع عملیات التسجیل" المتعلقة بما یلي:
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هیكــل طــائرة واحــد وجمیــع المحركــات المســتعملة علیــه عــادة (أو أي   (أ)
 ؛ عة فرعیة منها أو أي محرك منفرد)مجمو 

 طائرة هلیكوبتر واحدة.  (ب)

لهــذا الغــرض، فــإن "جمیــع عملیــات التســجیل" تعنــي جمیــع عملیــات التســجیل المعبــرة عــن 
شـطب، أو تعـدیل أو شـطب متعلـق  فـي الموافقـة علـىالمعامالت، والتي تشمل نقـل الحـق 

(أ) أو (ب) أبرمــت فــي  ٤-١الفــرعیتین  الفقــرتینبأحــد المعــدات أو بالمعــدات المبینــة فــي 
ــســاعة مــن وقــت مباشــ ٢٤غضــون فتــرة  رة عــن رة دورة التســجیل، بمــا فــي ذلــك تلــك المعّب

أنواع مختلفة أو متعددة من عملیات التسجیل المسموح بها بمقتضى االتفاقیة والبروتوكول 
بدون تحدید عددها (مثـل ضـمانة دولیـة (عقـد تـأجیر) وضـمانة دولیـة ثانیـة (عقـد ضـمان) 

وضــع الضــمانة الدولیــة وضــمانة دولیــة ثالثــة (عقــد ضــمان ثــان) ووضــع فــي مرتبــة أدنــى (
ـــة واحـــدة أو أكثـــر مـــن الضـــمانات الدولیـــة).  ـــة فـــي وضـــع أدنـــى مـــن األولـــى) وٕاحال الثانی

 ساعة لغرض "رسم التسجیل". ٢٤وستستمر أي "دورة تسجیل" لمدة 

ُیعـــــّرف رســـــم التســـــجیل الوحیـــــد بأنـــــه "رســـــم التســـــجیل"، ویـــــرد مبلغـــــه فـــــي   ٥-١
 ).١( الجدول

لمحركات األخـرى الزائـدة عـن عـدد المحركـات التـي المحركات االحتیاطیة (أي ا  ٦-١
تركـــب عـــادة علـــى هیكـــل الطـــائرة) التـــي تســـجل مـــع هیكـــل الطـــائرة خـــالل دورة تســـجیل واحـــدة 

 .)١(  ستخضع إلى "رسم محرك احتیاطي" اضافي، یحدد مبلغه في الجدول

 رسم البحث ذي األولویة

ة بحث علـى أسـاس ویرد مبلغ "رسم البحث على أساس األولویة" لكل شهاد  ٧-١
  ).١( األولویة في الجدول

  رسم تغییر اسم الهیئة

 على كل طلب إشعار مقدم لتغییر االسم. "رسم تغییر اسم الهیئة"یفرض   ٨-١
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  الرسوم   –) ١الجدول (

  الوصف
  الرسم

  (بالدوالرات األمریكیة)
 الرسم المقرر لهیئة المنتفعین الخاضعة للسیطرة

  (سنة واحدة)
١٨٠  

  ٢٠٠  االنتفاع المقرر (سنة واحدة)رسم 
  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

ل. ، بالتشـاور مـع المسـجّ یجب أن تستعرض السلطة اإلشرافیة الرسوم دوریاً   ١-٢
ویجوز حینئذ للسلطة اإلشرافیة تحدید رسوم جدیدة باالستناد إلـى الحجـم المرتقـب فـي ذلـك 

 الوقت، مع مراعاة ما یلي:

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

 ؛ین الذي تتطلبه السلطة اإلشرافیةمستوى التأم  (ب)
وز طلبها السلطة اإلشرافیة أو المسجل بمـا یتجـاأي میزانیة تقاضي تت  (ج)

 ؛تلك الواردة في جدول التكالیف

 ؛تكالیف السلطة اإلشرافیة  (د)

 ؛أي تعزیزات للخدمة تطلبها السلطة اإلشرافیة أو یقترحها المسجل  )ه(
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حجــم حجــم المعــامالت الــذي حققــه الســجل الــدولي واالخــتالف عــن   (و)
 ؛المعامالت الذي توقعه المسجل

 أي عوامل أخرى ذات صلة بالموضوع.  ز)(

 ضریبة القیمة المضافة االیرلندیة   -٣

سیدعى المنتفعون إلى بیان دولة إقامتهم كجزء من مالمح انتفاعهم و، إذا كان مقرهم في 
اإلتحاد األوروبي، سیطلب منهم رقم ضریبة القیمة المضافة للشركة الذي سیحدد تطبیق 

رلندیة (تنطبق على االیرلندیین والمنتفعین في االتحاد ضریبة القیمة المضافة االی
وفي ظل التشریع الحالي، فإن ضریبة القیمة المضافة األوروبیة ال تنطبق  األوروبي).

على الخدمات المقدمة إلى أطراف خارج أوروبا (لذلك ال یخضع المنتفعون خارج االتحاد 
  األوروبي لضریبة القیمة المضافة).

  —ى ــانته —






