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اللوائح
المادة 1

السلطة
تصدر َالسلطة َاإلشرافية َهذه َ"اللوائح" َبمقتضى َالمادةَ(َ)2(َ17د) َمن َاالتفاقية َبشأنَ
الضمانات َالدولية َعلى َالمعدات َالمنقولةَ ،الموقعة َفي َكيب َتاون َفي ََ2001/11/16
("االتفاقية") َوالمادة َالثامنة َعشرة َمن َالبروتوكول َبشأن َالمسائل َالتي َتخص َمعداتَ
الطائراتَالملحقَباتفاقيةَالضماناتَالدوليةَعلىَالمعداتَالمنقولةَ،الموقعَفيَكيبَتاونَ
فيَ"(َ2001/11/16البروتوكول")َ .
المادة 2

التعاريف
َتكونَلالصطالحاتَالمعرفةَفيَاالتفاقيةَوالبروتوكولَنفسَالمعانيَفيَهذهَ
1-2
اللوائحَ.وباإلضافةَإلىَذلكَ،تكونَلالصطالحاتَالتاليةَالمعانيَالمبينةَأدناهَ :
َ"إداري"َيعنيَالشخصَالذيَلديهَالسلطةَللتصرفَبالنيابةَعنَهيئةَمنتفعينَ
1-1-2
بالسجلَ ،وبالنسبةَأليَهيئةَحكوميةَ،فهوَالموظفَأوَالعضوَأوَالمسؤولَالذيَيمتلكَ
السلطة َللتصرف َنياب ًة َعن َالهيئةَ ،بشأن َالمسائل َاإلدارية َفي َالمعامالت َمع َالمسجلَ
والسجلَالدوليَ،ويشملَاإلداريَبالنيابةَعنهَالذيَفوضهَسلطاتهَوفقاًَللمادةََ َ.1-4
"َ َ2-1-2تعديل"َيعنيَأيَتغييرَفيَالمعلوماتَالمسجلةَ،بماَفيَذلكَأيَتغييرَفيَ
تاريخَانتهاءَسريانَالتسجيلَ،ولكنهَالَيشملَالتحويلَأوَالحلولَأوَالتبعيةَ .
َ"ترخيص"َيعنيَترخيصاَالكترونياَمنحهَإداريَهيئةَللمنتفعينَالمتعاملينَ
3-1-2
إلى َأحد َمنتفعيها َالمتعاملين َأو َإلى َمنتفع َاختصاصي َإلرسال َالمعلومات َإلى َالسجلَ
الدوليَإلجراءَتسجيلَأوَالموافقةَعليهَبالنيابةَعنَتلكَالهيئةَللمنتفعينَالمتعاملينَ .

R-1

R-2
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َ"نقطةَدخولَمرخصة"َتعنيَهيئةَتعينهاَدولةَمتعاقدةَعلىَالنحوَالمبينَ
4-1-2
فيَالمادةَ(َ1-12أ)َ .
َ"موافقة" َتعني َموافقة َالكترونية َعلى َالتسجيل َيرسلها َالطرف َالموافقَ
5-1-2
باستخدامَتوقيعَإلكترونيَ َ.
َ"معلومات َاتصال" َتعنيَ ،فيما َيخص َالهيئة َأو َالشخص َالطبيعي َالذيَ
6-1-2
تتعلقَبهَمثلَهذهَالمعلوماتَ،اسمَمثلَهذهَالهيئةَأوَالشخصَالطبيعيَ،واسمَاإلداريَ
ورقمَهاتفهَوعنوانهَ .
َ"هيئةَخاضعةَللرقابة"َتعنيَهيئةَأعمالَأوَائتمانَأوَرابطةَمنَأيَنوعَ،
7-1-2
أياَكانتَطريقةَإنشائهاَ ،يمكنَأنَتسمىَطرفَاً َفيَعملياتَالتسجيلَ،حيثَتقومَهيئةَ
للمنتفعينَالمتعاملينَباإلعالنَالكترونياَأنهاَتسيطرَعلىَتلكَالهيئةَلألعمالَأوَاالئتمانَ
أوَالرابطةَأوَتقومَبتسييرَأعمالهاَأوَإدارتهاَ .
َ"نقطة َالدخول َالمباشر" َتعني َكيانا َتعينه َدولة َمتعاقدة َوفقا َلنص َالمادةَ
8-1-2
(َ 1-12ب)"َ،ومنتفعَنقطةَالدخولَالمباشر"َيعنيَأيَمسؤولَأوَموظفَأوَعضوَأوَ
شريكَإلحدىَنقاطَالدخولَالمباشرَ .
َ"األدلةَالوثائقية"َتعنيَالوثائقَالتيَتثبتَبشكلَكاملَأنَالضمانةَالمسجلةَ
9-1-2
قدَتمَمنحهاَأوَإقامتهاَأوَإنشاءهاَبموجبَقانونَالدولةَالمتعاقدةَالمحددةَفيَالمعلوماتَ
إلجراء َالتسجيلَ ،بما َفي َذلك َمستندات َاإلثبات َالتي َتصدرها َالجهات َالحكومية َجهةَ
حكوميةَأوَسلطةَعامةَ .
"َ 10-1-2التوقيع َاإللكتروني" َيعني َبيانات َفي َصورة َإلكترونية َمرفقة َأو َمرتبطةَ
ةَإلكترونيةَ،يستخدمهَالطرفَالموقعَللتوقيعَ َ.
منطقياًَببياناتَأخرىَفيَصور
ُ

"َ 11-1-2نقطة َدخول" َتعني َهيئة َتعينها َدولة َمتعاقدة َعلى َالنحو َالمبين َفيَ
المادةََ َ.1-12
َ

اللوائح

R-3

"َ 12-1-2هيئةَحكومية"َتعنيَجهةَحكوميةَأوَسلطةَعامةَمسؤولةَعنَمراقبةَوتنظيمَ
الطيران َالمدنيَ ،ولديها َحساب َفي َالسجل َالدولي َإلجراء َعمليات َالبحث؛ َو"مستخدمَ
حكومي"َيعنيَفردَأوَموظفَأوَعضوَأوَمسؤولَفيَتلكَالهيئةَ َ.
"َ 13-1-2معلوماتَالهوية"َتعنيَماَيليَفيماَيتعلق َبالهيئةَأوَالشخصَالطبيعيَ
الذيَتكونَالمعلوماتَالمحددةَللهويةَعنهَمطلوبةَ :
(أ) َاالسم َوالعنوان َالمادي َالرئيسي َوتاريخ َالميالد َبالنسبة َللشخصَ
الطبيعيَ .
(ب)َاالسم َبالنسبة َللهيئة َودولة َتأسيسها َأو َتشكيلها َوالعنوان َالماديَ
الرئيسيَألعمالهاَ .
(ج) َأيَمعلوماتَأخرىَيطلبهاَالمسجلَعلىَنحوَمعقولَ .
14-1-2

َ"طرفَمسمى"َيعنيَهيئةَالمنتفعينَالمتعاملينَالمسماةَفيَتسجيلَ .

"َ 15-1-2هيئة َمنتفعين َاختصاصيين" َتعني َشركة َأو َمجموعة َأشخاص َأخرىَ
(مثلَإدارةَقانونيةَداخليةَإلحدىَهيئاتَالمنتفعينَالمتعاملين)َتقدمَالخدماتَاالختصاصيةَ
إلىَهيئاتَالمنتفعينَالمتعاملينَفيماَيتصلَبإرسالَالمعلوماتَالمتعلقةَبعملياتَالتسجيلَ
إلى َالسجل َالدوليَ ،و"منتفع َاختصاصي" َيعني َموظفا َمنفردا َأو َعضوا َأو َشريكا َفيَ
هيئةَللمنتفعينَاالختصاصيينَ .
َ 16-1-2تعنيَ"معلوماتَتحديدَالمعداتَالمقدمة"َألغراضَالمادتينََ 1-5وَ3-5
(ج)َ،المعلوماتَالتيَيقدمهاَالسجلَالدوليَليقومَالمنتفعَبالسجلَباالختيارَمنهاَعندَإجراءَ
تسجيلَ ،ويستثني َمن َذلك َالمعلومات َالتي َيقدمها َالشخص َالقائم َبالتسجيل َفي َشكلَ
مختلفَ .
" 17-1-2معلوماتَمسجلة"َتعنيَفئةَالتسجيلَ،إلىَجانبَالمعلوماتَالمدخلةَفيَ
السجلَالدوليَإلجراءَمثلَهذاَالتسجيلَوفقاًَللموادَ(3-5ب)َو(ج)َو(د)َو(ز)َو(َ4-5أ)َ
و(ب)َو(ج)َو(َ5-5أ)َو(ج)َو(َ6-5أ)َو(ج)َو(د)َو(َ8-5د)َو(َ9-5أ)َو(ج)َو(د)َ
و(ه)َو(و)َو(10-5أ)َو(ب)َو(َ11-5أ)َو(ج)َو(د)َوَ14-5و(َ16-5أ)َ(َ)2و-5
َ 18و(َ 19-5أ)َو(ج)َو(د)َو(َ 20-5أ)َو(ب)َ ،فيَكلَحالةَحسبماَينطبقَعلىَمثلَ
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R-4

الَيعتبرَ
هذهَالفئةَللتسجيلَ،وتشملَأيَتصحيحَأوَشطبَللتسجيلَوفقاًَللمادةََ.17-5و ُ
اسمَالشخصَالقائمَبالتسجيلَوتوقيعهَاإللكترونيَ،ومعلوماتَاالتصالَباألشخاصَالذينَ
من َالمطلوب َأن َيرسل َلهم َالسجل َالدولي َإشعارات َوفقاً َللمادة ََ ،6معلومات َمسجلةَ.
وألغراضَالتسجيلَبموجبَالموادََ4-5وَ10-5وَ،20-5فإنَاسمَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَ
يَالتسجيلَسيعتبرَمعلوماتَمسجلةَ .
التيَتجر
ُ

"َ 18-1-2تسجيل"َيعنيَضمانةَمسجلةَالكترونياَلدىَالسجلَالدوليَ.وألغراضَالموادَ
َ4-4وَ21-5وَ6وَ،4-12لالصطالحَالمعنىَالموسعَالمبينَفيَالمادةََ.1-6و"شخصَ
قائمَبالتسجيل"َيعنيَالمنتفعَالمتعاملَأوَالمنتفعَاالختصاصيَأوَالمنتفعَالتابعَلنقطةَ
الدخولَالمباشرَالذيَتنقلَالمعلوماتَإلىَالسجلَالدوليَإلجراءَتسجيلَ .
19-1-2

َاالصطالحَ :
(أ) َ"هيئةَمنتفعينَبالسجل"َيعنيَ َ:
(َ )1هيئةَمنتفعينَمتعاملين؛ َ
(َ )2أوَهيئةَمنتفعينَاختصاصيين؛ َ
(َ )3نقطةَدخولَمباشر؛ َ
(َ )4هيئةَحكوميةَ .
(ب)َ"منتفعَبالسجل"َيعنيَمنتفعاَمتعامالَأوَمنتفعَنقطةَدخولَمباشرَأوَ
هيئةَحكوميةَ .
(ج) َ"منتفعَضيف"َيعنيَالشخصَالذيَلديهَحسابَمنتفعَضيفَويمكنهَ
البحثَفيَالسجلَالدوليَ،ولكنَليسَلديهَالحقَفيَالموافقةَعلىَ
التسجيلَ .

20-1-2

َ"دولةَمتعاقدةَمعنية"َتعنيَالدولةَالمتعاقدةَالتيَتكونَإماَ :
َ
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(أ) َدولةَالسجلَفيَوقتَإجراءَتسجيلَهيكلَطائرةَأوَطائرةَهليكوبترَ
فيَالسجلَالدولي؛َأو َ
(ب)َدولة َالسجل َالمزمعةَ ،التي َيجري َاختيارها َباالتفاق َبموجب َالمادةَ
الرابعةَ(َ)1منَالبروتوكولَ،حسبَاالنطباقَ،إنَلمَيكنَهيكلَالطائرةَ
أوَالطائرةَالهليكوبترَمسجلةَحالياًَفيَأيَدولةَمتعاقدةَ .
"َ 21-1-2الحقوق َأو َالضمانات َغير َالرضائية َالقابلة َللتسجيل" َ(َ )R-NCRIتعنيَ
حق َأو َضمانة َغير َرضائية َقابلة َللتسجيل َفي َمعدات َممنوحة َبموجب َقانون َالدولةَ
المتعاقدةَالتيَنشأَفيهاَالحقَأوَالفائدةَ،كماَهوَمنصوصَعليهَفيَالمادتينَ(َ1دد)َوَ40
منَاالتفاقية.
"َ 22-1-2ترخيصََ"R-NCRIيعنيَترخيصَحقوقَأوَضماناتَغيرَرضائيةَقابلةَ
للتسجيلَ،يمنحَاإلذنَبإجراءَأوَتعديلَتسجيلَعلىَالنحوَالمنصوصَعليهَفيَالمادةَ
َ .4-5
23-1-2
اللوائحَ .

َ"شخص َباحث" َيعني َشخصا َيقوم َبعملية َبحث َ َوفقا َللمادةََ 7من َهذهَ

"َ 24-1-2موادَتكميليةَلتحديدَالمعدات"َتعنيَالموادَعلىَالنحوَالمنصوصَعليهَفيَ
المادةََ .2-5
"َ 25-1-2هيئةَالمنتفعينَالمتعاملين"َتعنيَهيئةَقانونيةَأوَشخصاَطبيعياَأوَأكثرَ
منَالسالفَذكرهمَينويَأنَيسمىَطرفاَفيَعمليةَتسجيلَأوَأكثرَ،و"منتفعَمتعامل"َيعنيَ
موظفاَمنفرداَأوَعضواَأوَشريكاَفيَهيئةَمنتفعينَمتعاملينَأوَمؤسسةَمنتسبةَإلىَتلكَ
الهيئةَ .
26-1-2
أوََ .20-5

َ"التسجيل َاألحادي" َيعني َالتسجيل َبموجب َالفقرة ََ 4-5أو ََ10-5

"َ 27-1-2معلوماتَمختلفة"َتعنيَالمعلوماتَالمعنيةَباسمَالشركةَالمصنعةَ،أوَرمزَ
الطرازَ،أوَالرقمَالمتسلسلَالمحددةَكمعلوماتَمختلفةَفيَالموادَالتكميليةَلتحديدَالمعداتَ .
َ
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2-2

َاالصطالحَأوَاالصطالحاتَالتاليةَ :
(أ) َ"اإلجراءات"َلهاَالمعنىَالمبينَفيَالمادةَ1-15؛ َ
(ب)َ"بحثَعلىَسبيلَاألولوية"َو"شهادةَبحثَعلىَسبيلَاألولوية"َو"بحثَ
المعلومات" َو"قائمة َبحث َالمعلومات" َو"بحث َالدولة َالمتعاقدة"َ
و"شهادة َبحث َالدولة َالمتعاقدة" َو"بحث َهيئة َالمنتفعين َبالسجل"َ
و"البحثَالذاتي"َتكونَلهاَالمعانيَالمبينةَفيَالمادةََ َ.7
المادة 3

أحكام عامة
َيتمَإنشاءَالسجلَالدوليَكمرفقَدوليَإلجراءَعملياتَالتسجيلَوالبحثَعنهاَ
1-3
بمقتضىَاالتفاقيةَوالبروتوكولَ .
َنظراَألنَالسجلَالدوليَالَيقدمَسوىَإشعارَبعملياتَالتسجيلَ،فإنَالحقائقَ
2-3
التيَيستندَإليهاَأيَتسجيلَكهذاَأوَضمانةَمسجلةَيجبَأنَتحددَماَإذاَكانَيندرجَضمنَ
نطاقَاالتفاقيةَأوَالبروتوكولَ.وبدونَالحدَمماَتقدمَ،فبينماَالَيوجدَعائقَفنيَلتسجيلَ
الحقوقَوالضماناتَالسابقةَأوَإحالتهاَ،الَيكونَلعملياتَالتسجيلَكهذهَأثرَقانونيَبمقتضىَ
االتفاقية َوالبروتوكولَ ،إال َعندما َيكون َتسجيلها َمطلوبا َبموجب َإعالن َبمقتضىَ
المادةََ)3(َ60منَاالتفاقيةَ.ويجبَأنَيعرضَالسجلَالدوليَمحتوياتَهذهَالمادةََ2-3
فيَمكانَبارزَكمذكرةَتحذيرَعامةَ.الَهذهَالمادةَ،والَالمهامَالفنيةَللسجلَتُعفيَأيَطرفَ
يسيرَفيَإجراءاتَتسجيلَغيرَصحيحَأوَماَكانَيجبَإجراؤهَ،منَالمسؤوليةَبموجبَ
القانونَالساري.
َيجب َأن َيؤدي َالمسجل َمهامه َالمحددة َفي َاالتفاقية َوالبروتوكول َوهذهَ
3-3
اللوائحَواإلجراءاتَ .
َ
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َيجبَأنَيكونَاستخدامَالسجلَالدوليَمتاحاََ 24ساعةَفيَاليومَوَ 7أيامَ
4-3
فيَاألسبوعَإالَإذاَحالتَدونَذلكَالصيانةَالتيَتجرىَخارجَفتراتَالذروةَ،أوَمشكالتَ
فنيةَأوَأمنيةَحسبماَهوَمبينَفيَاإلجراءاتَ .
يجبَأنَيقدمَالدعمَالفنيَمكتبَمساعدةَتابعَللسجلَالدوليَ،ويجبَأنَ
َِّ
َ
5-3
يكون َمتاحا ََ 24ساعة َفي َاليوم َوَ 7أيام َفي َاألسبوع َعن َطريق َالهاتف َو/أو َالبريدَ
االلكترونيَ،وذلكَعلىَالنحوَالمبينَفيَاإلجراءاتَ .
َال َيجوز َاستخدام َالسجل َالدولي َألي َغرض َغير َالغرض َالمبين َفيَ
6-3
المادتينََ 1-3وَ،2-3ماَلمَتوافقَالسلطةَاإلشرافيةَعلىَذلكَمسبقاَومعَمراعاةَشروطَ
تلكَالموافقةَ .
َالَيجوزَاستخدامَالمعلوماتَالتيَيتمَالحصولَعليهاَمنَالسجلَالدوليَأوَ
7-3
منَخاللهَعنَهيئةَأوَشخصَطبيعيَألغراضَتسويقيةَأوَترويجيةَأوَألغراضَتجاريةَ
أخرىَالَصلةَلهاَباستخدامَالسجلَالدوليَ .
َيجوزَللمسجلَجمعَوتخزينَسجالتَالمعامالتَوالسجالتَالفنيةَوسجالتَ
8-3
ٍ
الدفعَالالزمةَلتشغيلَالسجلَالدوليَبشكلَيتسمَبالكفاءةَواألمانَ .
يجبَعلىَالمسجلَأنَيدرجَعلىَالموقعَاإللكترونيَللسجلَالدوليَسياسةَ
َ
9-3
ُ
الخصوصية َالتي َتفصل َكيفية َجمع َالبيانات َالشخصية َومعالجتها َوالغرض َمن َذلكَ،
وإتاحةَاالطالعَعليهاَ َ.
المادة 4

استخدام السجل الدولي
َالَيجوزَلهيئةَمنتفعينَبالسجلَأوَإداريَلتلكَالهيئةَاستخدامَالسجلَالدوليَ
1-4
ماَلمَيوافقَالمسجلَأوالَعلىَتلكَالهيئةَواإلداريَبصفتهماَتلكَوبشرطَأنَيكوناَبخالفَ
ذلكَممتثلينَلهذهَاللوائحَواإلجراءاتَ.وألغراضَالجملةَالسابقةَ،يجبَإعطاءَمثلَهذهَ
الموافقةَعندماَيخلصَالمسجلَبصَورةَمعقولةَ،دونَإجراءَتحليلَقانونيَمحددَ،إلىَماَ
يليَ :
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(أ) َأنَتلكَالهيئةَواإلداريَهماَماَيدعيانه؛ َ
(ب)َعلىَأساسَالمعلوماتَالمقدمةَ،أنَاألخيرَيحقَلهَالتصرفَكإداريَ
لألولى؛ َ
فيَكلَحالةَ،معَإتباعَالقواعدَالقياسيةَواإلجراءاتَالمنصوصَعليهاَفيَاإلجراءاتَ.والَ

ينطبقَاقتضاءَالموافقةَالمذكورةَآنفاًَعلىَشخصَباحثَ .

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

َويمنح َهذا َاالعتماد َعندما َيستنتجَ
لم َيكن َاإلداري َمعتمداً َلدى َالمسجل َلهذا َالغرضُ .
المسجلَعلىَنحوَمعقولَ،دونَحاجةَإلىَإجراءَتحليلَقانونيَمحددَ،أنَاإلداريَمخولَ

منَجهةَهيئةَالمنتفعينَالمتعاملينَلعملَالشهادةَواالتفاقَوفقاً َلمقتضىَالمادتينََ4-5

(د)َو(َ4-5ز)َعلىَالتواليَ .

فيماَيتعلقَبماَتقدمَوالموادََ5وَ6وَ،7يحقَللمسجلَجمعَالمعلوماتَعنَالهويةَومعلوماتَ
االتصالَمنَكلَهيئةَمنتفعينَبالسجلَ.ويجوزَلكلَهيئةَمنتفعينَبالسجلَأنَتختارَأنَ

تستثنيَمنَالمعلوماتَالناتجةَعنَبحثَبمقتضىَالمادةََ6-7عنوانهاَالماديَورقمَالهاتفَ

الخاصَباإلداريَ،وفيَحالةَشخصَطبيعيَ،تاريخَميالدهَ .

يجوزَأليَإداريَأنَيفوضَالكترونياَ،ومنَوقتَآلخرَلفتراتَالَتتجاوزَثالثةَ(َ)3أشهرَ،
سلطاته/سلطاتهاَإلىَ"إداريَبالنيابة"َوفاءَبشروطَالمادةََ2-5منَاإلجراءاتَ .

يجوزَإجراءَأيَتغييرَمطلوبَلتفاصيلَمعلوماتَاالتصالَأوَمعلوماتَالهويةَبعدَأنَ

يستنتجَالمسجلَعلىَنحوَمعقولَأنَمثلَهذاَالتغييرَالمطلوبَدقيقَ .
2-4

َالَيجوزَلمنتفعَبالسجلَاستخدامَالسجلَالدوليَماَلمَيوافقَعليهَالكترونياَ

بصفته َتلك َإداري َهيئة َالمنتفعين َبسجل َالموضوعَوأن َيكون َبخالفَذلك َممتثال َلهذهَ
اللوائحَواإلجراءاتَ.والَيحقَلمنتفعَموافقَعليهَبالسجلَأنَيرسلَمعلوماتَإلىَالسجلَ

الدولي َإلجراء َتسجيل َما َلم َيحصل َأوال َعلى َترخيص َللقيام َبذلكَ .وألغراض َالجملةَ

السابقةَ،يجوزَإعطاءَمثلَهذهَالموافقةَااللكترونيةَوالترخيصَبناءَعلىَتقديرَاإلداريَ
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المختصَفقطَويجوزَلمثلَهذاَاإلداريَإلغاؤهماَفيَأيَوقتَ.ويجوزَللمنتفع َبالسجلَ

صرفَالنظرَعنهماَفيَأيَوقتَ.ويجوزَإلداريَهيئةَمنتفعينَاختصاصيينَصرفَالنظرَ

عنَالتراخيصَالممنوحةَلجميعَمنتفعيَتلكَالهيئةَنياب ًةَعنهمَ .

َالَيحقَألي َمنتفعَضيفَاستخدامَالسجلَالدوليَماَلمَيقدمَأوالً َعنواناًَ
1-2-4
إلكترونياًَصالحاًَيمكنَاالتصالَبه/بهاَعليهَويتمَالتحققَمنهَتلقائياًَ .
3-4

َعلىَالرغمَمنَالمادتينََ1-4وَ :2-4
(أ) َيجوزَإلداريَهيئةَمنتفعينَمتعاملينَوافقَعليهاَالمسجلَأنَيوافقَ
الكترونياَعلىَهيئةَخاضعةَللرقابةَألغراضَإيرادَاسمهاَفيَعملياتَ
التسجيلَبعدَدفعَالرسمَالمحددَفيَالجدولََ1منَالمرفقَباإلجراءاتَ
وتأكيدَذلكَاإلداريَأنَمثلَهذهَالهيئةَللمنتفعينَالمتعاملينَتسيطرَ
علىَمثلَهذهَالهيئةَالخاضعةَللرقابةَوتقومَبتسييرَأعمالهاَوإدارتها؛
(ب)َعند َمثل َهذه َالموافقةَ ،فإن َحقوقَوسلطات َوالتزامات َإداري َهيئةَ
المنتفعينَالمتعاملينَالقائمةَبالموافقةَومنتفعيهاَالمتعاملينَ،كلَعلىَ
حدةَ،تنطبقَعلىَالهيئةَالخاضعةَللرقابةَالتيَحصلتَعلىَالموافقة؛
(ج) َيجوزَللسجلَالدوليَأنَيوفرَتسهيالًَيجوزَعنَطريقهَتحويلَهيئةَ
خاضعةَللرقابةَوحصلتَعلىَالموافقةَطبقاًَللمادةَ(3-4أ)َإلىَهيئةَ
منتفعينَمتعاملينَعندَاالمتثالَللمادةََ،)1(4بماَفيَذلكَتعيينَإداريَ
والموافقة َعليه َودفع َالرسوم َالمطبقة َوفقاً َلإلجراءاتَ .وعند َإكمالَ
اإلجراءاتَالمنصوصَعليهاَفيَالمادةََ 1-4فيماَيتعلقَبمثلَهذهَ
الهيئةَالخاضعةَللرقابةَ،بماَفيَذلكَالموافقةَمنَقبلَالمسجل:
َ
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(َ )1تتوقفَمثلَهذهَالهيئةَالخاضعةَللرقابةَعنَأنَتكونَهيئةَ
خاضعةَللرقابةَوتصبحَمنَذلكَالوقتَفصاعداًَهيئةَمنتفعينَ
متعاملينَو َ
(َ )2يملكَإداريََمثلَهذهَالهيئةَللمنتفعينَالمتعاملينَعندَذلكَجميعَ
الحقوقَوالسلطاتَوااللتزاماتَبمقتضىَهذهَاللوائحَالتيَتشملَ،
ولكن َال َتقتصر َعلىَ ،الحق َفي َإلغاء َجميع َالتراخيصَ
للمنتفعينَبالسجلَالتيَسبقَأنَتمتَالموافقةَعليها؛
(د) َيجوزَللسجلَالدوليَأنَيوفرَتسهيالً َيجوزَعنَطريقه َنقلَالسيطرةَ
علىَهيئةَخاضعةَللرقابةَمنَهيئةَمنتفعينَمتعاملينَإلىَهيئةَمنتفعينَ
متعاملينَأخرىَ.وعندَقبولَنقلَهيئةَخاضعةَللرقابةَ،ستتوقفَالهيئةَ
الخاضعة َللرقابة َعن َخضوعها َللرقابة َبواسطة َإداريها َالذي َقامَ
بالموافقةَأوالًَوتنطبقَحقوقَوسلطاتَوالتزاماتَإداريَهيئةَالمنتفعينَ
المتعاملينَالتيَقامتَبالقبولَعلىَالهيئةَالخاضعةَللرقابةَالتيَتمَنقلَ
السيطرةَعليهاَ.وعندَذلكَتكونَإلداريَهيئةَالمنتفعينَالمتعاملينَالتيَ
قامتَبالقبولَجميعَحقوقَوسلطاتَوالتزاماتَاإلداريَبمقتضىَهذهَ
اللوائح َالتي َتشملَ ،ولكن َال َتقتصر َعلىَ ،الحق َفي َإلغاء َجميعَ
التراخيصَللمنتفعينَبالسجلَالتيَسبقَأنَتمتَالموافقةَعليها؛ َ
َمع َمراعاة َهذه َاللوائح َووفقا َلإلجراءاتَ ،يجوز َأن َيجري َالتسجيل َفقطَ،
4-4
بترخيصَ،شخصَقائمَبالتسجيلَ،بالنيابةَعنَهيئةَالمنتفعينَالمتعاملينَ،هوَطرفَمسمىَ
مطلوبَمنهَأوَمسموحَلهَبإجراءَذلكَالتسجيلَبمقتضى َالمادةََ 20منَاالتفاقيةَوالمادةَ
الثالثةَمنَالبروتوكولَ.ويكونَأيَتسجيلَأوَتحويلَلحقَفيَالموافقةَعلىَشطبَتسجيلَ
صالحاً َإذا َأجراء َشخص َطبيعي َأعطاه َالسلطة َللقيام َبذلك َمنتفع َبالسجل َمرخص َلهَ
بإجراءَمثلَهذاَالتسجيلَأوَالتحويلَللحقَفيَالموافقةَعلىَالشطبَ.والَيسريَماَتقدمَ
علىَأيَتسجيلَمرسلَبواسطةَنقطةَدخولَمباشرَ،وهوَالتسجيلَالذيَيجبَأنَيتمَوفقاَ
للمادةََ .4-12
َيجب َأن َتمتثل َجميع َالهيئات َواألشخاص َالطبيعيين َالذين َيستخدمونَ
5-4
السجلَالدوليَلهذهَاللوائحَولإلجراءات.
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المادة 5

المعلومات المطلوبة إلجراء التسجيل
استخدام المعلومات االلكترونية
َأمرَ
1-5
َبغية َإجراء َتسجيلَ ،فإن َاستخدام َمعلومات َتحديد َالمعدات َالمقدمة ٌ
إلزامي َوَ ،عندما َيتاح َذلك َعلى َهذا َالنحوَ ،هو َالوسيلة َالوحيدة َللوفاء َبشروط َالمادةَ
(َ3-5ج)َ.وبقدرَماَالَتقدمَمعلوماتَتحديدَالمعداتَالمتاحةَبشأنَمعداتَالطائراتَفيَ
وقتَتقديمَبياناتَالتسجيلَإلىَالسجلَالدوليَ،يجبَأنَيقومَالشخصَالقائمَبالتسجيلَ
بإدخالَالمعلوماتَالتيَتقتضيهاَالمادةَ(َ 3-5ج)َالكترونياَباستخدامَالشكلَالمنصوصَ
عليهَفيَالمادةََ12منَاإلجراءاتَ .
الَتتأثرَصالحيةَالتسجيلَسلباَبالتوفرَالحًقاَلمعلوماتَمقدمةَمحدثةَأوَجديدةَلتحديدَ
ً
المعداتَ .
المواد التكميلية لتحديد المعدات
َيجوز َللمسجل َأن َينشر َالمواد َالتكميلية َلتحديد َالمعدات َالتي َيخضعَ
2-5
استعمالهاَلإلشعارَوبيانَإخالءَالمسؤوليةَالمنشورَفيَالسجلَالدوليَ .
الموادَالتكميليةَلتحديدَالمعداتَالتيَجرىَنشرهاَتضعَالمعلوماتَالمتفاوتةَالتيَتشملهاَ
وماتَتحديدَالمعداتَالمقدمةَ.ويعدَاستخدامَمعلوماتَتحديدَالمعداتَالمقدمةَ(منَ
معل
ُ
دونَأيَمنَالمعلوماتَالمتفاوتة)َضرورياًَوكافياًَلتلبيةَمقتضياتَالمادةَ(َ3-5ج)َ .
تسجيل ضمانة دولية أو ضمانة دولية مرتقبة
3-5
مرتقبةَهيَ :

َالمعلومات َالمطلوبة َإلجراء َتسجيل َضمانة َدولية َأو َضمانة َدوليةَ
َ

الئحةَالسجلَالدوليَوإجراءاته

R-12

(أ) َالتوقيعَااللكترونيَللشخصَالقائمَبالتسجيل؛َ َ
(ب)َاسمَكلَمنَاألطرافَالمسماة؛ َ
(ج) َالمعلوماتَالتاليةَالتيَتحددَهويةَمعداتَالطائراتَ :
(َ )1اسمَالصانع؛ َ
(َ )2رمزَالطرازَالعامَللصانع؛ َ
(َ )3الرقمَالمتسلسلَالذيَخصصهَالصانعَلمعداتَالطائرات؛ َ
(د) َمدةَالتسجيلَ،إذاَكانَالتسجيلَسينقضيَأثرهَقبلَإيداعَإخالءَطرف؛ َ
(ه) ََموافقةَاألطرافَالمسماةَ،المقدمةَبموجبَترخيص؛ َ
(و) َالعناوين َااللكترونية َلألشخاص َالذين َسيرسل َالسجل َالدولي َإليهمَ
إشعاراتَبالمعلوماتَطبقاَللمادةَ6؛ َ
(ز) َإذاَتضمنتَاألطرافَالمسماةَأكثرَمنَدائنَواحدَ،اسمَالدائنَالذيَ
يملكَوحدهَالحقَفيَالموافقةَعلىَشطبَذلكَالتسجيلَ .
التسجيل األحادي لحق أو ضمان غير رضائي قابل للتسجيل
َالمعلوماتَوالشهاداتَوالوثائقَواالتفاقاتَالالزمةَإلجراءَتسجيلَحقَأوَ
4-5
ضمانَغيرَرضائيَقابلَللتسجيلَبمقتضىَالمادةََ40منَاالتفاقيةَهيَ :
(أ) َالمعلوماتَالمشارَإليهاَفيَالموادَ(َ3-5أ)َو(ب)َو(ج)َو(د)َو(و)َ

و(ز)َ،بماَفيَذلكَ،فيَالحالةَالمعنيةَبالمادةَ(َ 3-5و)َ،العنوانَ
اإللكترونيَللملتزمَاألولَفيماَيتعلقَبااللتزامَالتيَتمَتأمينهَبمقتضىَ
هذاَالحقَأوَالضمانَغيرَالرضائيَالقابلَللتسجيل؛ َ
َ
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(ب)َاسمَالدولةَالمتعاقدةَالممنوحَبموجبَقوانينهاَهذاَالحقَأوَالضمانَ
غيرَالرضائيَالقابلَللتسجيل؛ َ
(ج) َفئةَالحقَأوَالضمانَغيرَالرضائيَالقابلَللتسجيلَعلىَالنحوَالواردَ
فيَاإلعالنَالمقدمَمنَالدولةَالمتعاقدةَكماَهوَمحددَفيَالمادةَ-5
(َ4ب)َ،التيَيقعَضمنهاَهذاَالحقَأوَالضمانَغيرَالرضائيَالقابلَ
للتسجيلَالجاريَتسجيله؛ َ
(د) َشهادةَباسمَالطرفَالمسمىَفيَالتسجيلَالذيَيملكَالحقَأوَالضمانَ
غيرَالرضائيَبأنَالحقَأوَالضمانَغيرَالرضائيَالقابلَللتسجيلَ
الجاريَتسجيلهَ(َ)1قدَتمَمنحهَعلىَنحوَصحيحَبمقتضىَقوانينَ
الدولة َالمتعاقدة َالمحددة َفي َالمادة َ(َ 4-5ب)َ )2(َ ،وبأن َجميعَ
المعلوماتَالمقدمةَإلجراءَالتسجيلَدقيقةَوكاملة؛ َ
(ه) َموافقةَفقطَالطرفَصاحبَالحقَأوَالضمانَغيرَالرضائيَالقابلَ
للتسجيلَ،والمعطاةَبموجبَترخيص؛ َ
(و) َأدلةَوثائقيةَمقدمةَفيَشكلَإلكترونيَللحقَأوَالضمانَغيرَالرضائيَ
القابلَللتسجيل؛
ز) َموافقةَالطرفَالمسمىَفيَالتسجيلَكمالكَالحقَأوَالضمانَغيرَ
الرضائيَالقابلَللتسجيلَبأنهَيضعَنفسهَ،بإجراءَهذاَالتسجيلَ،تحتَ
الواليةَالقضائيةَلمحاكمَالمكانَالذيَيقعَفيهَالمقرَاإلداريَللمسجلَ
فيماَيتعلقَباإلجراءاتَالقانونيةَالمنصوصَعليهاَفيَالمادةََ44منَ
االتفاقية َبشأن َالتسجيلَ ،وبأنه َمسؤول َأمام َالمسجل َعن َجميعَ
التكاليفَالتيَيتكبدهاَالمسجلَبسببَاإلجراءاتَالقانونيةَماَلمَيتمَ
تأييدَصحةَالتسجيلَ .
يجبَأنَيكونَالشخصَالقائمَبتسجيلَحقَأوَضمانَغيرَرضائيَقابلَللتسجيلَإماَ
المالكَأوَاإلداريَالذيَيحقَلهَإصدارَترخيصََ .R-NCRI
َيوفرَالمسجلَنسخةَمنَاألدلةَالوثائقيةَالمقدمةَفيماَيتعلقَبتسجيلَحقَأوَضمانَ
1-4-5
َمنَالجهاتَالتاليةَبناءَعلىَطلبهاَ :
غيرَرضائيَقابلَللتسجيلَفيماَيخصَمعداتَمعينةَألي
ً
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(أ) َالملتزمَاألساسيَالمشارَإليهَفيَذلكَالتسجيل؛ َ
(ب)َصاحبَأيَحقَأوَضمانَآخرَمسجلَأوَالمشتريَفيَبيعَمسجلَ
لهَعالقةَبتلكَالمعدات؛ َ
(ج) َأيَشخصَأوَكيانَآخرَيثبتَوجودَأثرَسلبيَمحتملَنتيجةَلذلكَ
التسجيلَبماَيرضيَالمسجلَ .
الَينطبقَماَتقدمَعلىَالمدىَالذيَيرىَفيهَالمسجلَأنَتقديمَهذهَاألدلةَالوثائقيةَيمنعهَ
القانونَالمعمولَبه.
تسجيل بيع أو بيع مرتقب
5-5

َالمعلوماتَالمطلوبةَإلجراءَتسجيلَبيعَأوَبيعَمرتقبَهيَ :
(أ) َالمعلومـاتَالمشـارَإليهـاَفـيَالمـوادَمنَ(َ3-5أ)َو(ب)َو(ج)َو(و)؛ َ
(ب)َموافقةَاألطرافَالمسماةَ،المعطاةَبموجبَترخيص؛ َ
(ج) َفيَحالةَالبيعَالمرتقبَ،موعدَانقضاءَأثرَالتسجيلَ،إذاَكانَذلكَ
التسجيلَينقضيَأثرهَقبلَوقتَإخالءَطرفَ .

تسجيل إحالة
َالمعلوماتَالمطلوبةَإلجراءَتسجيلَإحالةَضمانةَدوليةَأوَاإلحالةَالمرتقبةَ
6-5
لضمانةَدوليةَأوَإحالةَحقَأوَضمانَغيرَرضائيَقابلَللتسجيلَهيَ :
(أ) َالمعلومـاتَالمشـارَإليهـاَفـيَالمـوادَمنَ(َ3-5أ)َو(ب)َو(ج)َو(و)َ
و(ز)؛ َ
(ب)َموافقةَاألطرافَالمسماةَ،المعطاةَبموجبَترخيص؛
َ
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(ج) َإذاَكانتَالضمانةَالتيَتتمَإحالتهاَضمانةَمسجلةَ :
(َ )1رقمَملفَالتسجيلَالمتعلقَبتلكَالضمانةَ(فيَحالةَاإلحالةَ
األولى)؛َأو َ
(َ )2رقمَملفَاإلحالةَالمسجلةَالتيَاكتسبَالمحيلَعنَطريقهاَ
حقوقهَفيَتلكَالضمانةَالمسجلةَ(فيَحالةَجميعَاإلحاالتَ
الالحقة)؛ َ
(د) َإذاَكانتَالضمانةَالتيَيتمَإحالتهاَضمانةَغيرَمسجلةَ َ:
(َ )1وصف َالضمانة َالمحالة َوالمدين َاألصلي َبموجبهاَ ،معَ
استخدامَالشكلَالذيَتنصَعليهَاإلجراءاتَ(فيَحالةَاإلحالةَ
األولىَلضمانةَغيرَمسجلة)؛َأوَ َ
(َ )2رقمَملفَاإلحالةَالمسجلةَالتيَاكتسبَالمحيلَعنَطريقهاَ
حقوقهَفيَتلكَالضمانةَالمسجلة َ(فيَحالةَجميعَاإلحاالتَ
الالحقة)َ .
7-5
شطب تسجيل
8-5

َ ُحذفتَ .
َالمعلوماتَالمطلوبةَلشطبَتسجيلَ،غيرَالتسجيلَالمتعلقَببيعَهيَ :
(أ) َالمعلومـاتَالمشـارَإليهـاَفـيَالمادتينَ(َ3-5أ)َو(و)؛ َ
(ب)َباستثناء َالحاالت َالمبينة َفي َالمادة ََ ،1-8-5موافقة َاألطرافَ
المسماةَالمستفيدةَمنَالضمانةَالمسجلةَأوَالطرفَالذيَيملكَالحقَ
فيَالموافقةَعلىَشطبَمثلَهذهَالضمانةَ،المعطاةَبموجبَترخيص؛ َ
(ج) َعندَنقلَحقَالموافقةَعلىَشطبَتسجيلَ،موافقةَالطرفَصاحبَ
هذاَالحقَ،المعطاةَبموجبَترخيص؛ َ
َ
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(د) َرقمَملفَالتسجيلَالذيَيتعينَشطبهَ َ.
1-8-5

َالَتشملَاألطرافَالمذكَورةَفيَالمادتينَالفرعيتينَ(َ8-5ب)َو(ج)َالمدينَ

أوَالمحيلَأوَالشخصَالذيَحلَمحلَآخرَأوَشخصَحقهَأدنىَمرتبةَمنَالضمانةَ

المسجلةَأوَالبائعَالمرتقبَفيَحالةَتسجيلَمتعلقَببيعَمرتقبَ .
2-8-5

َيمكنَلطرفَمذكورَأوَأطرافَمذكورةَفيَالمادةَالفرعيةَ(َ 8-5ب)َأنَ

ينقلَالكترونياَإلى َهيئةَمنَالمنتفعينَبالسجلَ،معَموافقةَهذهَالهيئةَ،فقطَحقَالموافقةَ
علىَشطبَمثلَهذاَالتسجيلَ.ويمكنَبعدَذلكَ،أنَيقومَصاحبَذلكَالحقَبنقلَحقَ

الموافقةَعلىَالشطبَوحدهَإلىَهيئةَأخرىَمنَهيئاتَالمنتفعينَبالسجلَمعَموافقةَهذهَ

األخيرةَ .
3-8-5

َيكونَللطرفَأوَاألطرافَالمستفيدةَمنَتسجيلَ،أوَالطرفَصاحبَحقَ

الموافقةَعلىَشطبَتسجيلَبمقتضىَالمادةَ(َ3-5ز)َأوَ،إذاَتمتَإحالةَمثلَهذاَالحقَ،

المحالَإليهَمثلَهذاَالحقَ،لهَوحدهَالحقَبالموافقةَعلىَشطبَذلكَالتسجيلَ .

الَإلدخالَرمزَترخيصَصادرَعنَنقطةَ
4-8-5
َيجوزَللسجلَالدوليَأنَيوفرَتسهي ً
دخولَمرخصةَفيماَيتعلقَبشطبَتسجيلَ.وإذاَكانَرمزَترخيصَلشطبَمطلوباًَصراحةَ
بمقتضىَقانونَالدولةَالمتعاقدةَالتيَهيَدولةَالسجلَفيَالوقتَالذيَيتعينَفيهَشطبَ
مثلَهذاَالتسجيلَ،يجوزَللطرفَالذيَيملكَالحقَفيَالموافقةَعلىَشطبَمثلَهذاَالتسجيلَ

إدخالَرمزَالترخيصَالمطلوبَ .
5-8-5

داء َمنََ 6يونيوََ،2012لمَيعدَمنَالممكنَشطبَالشطبَ.والَيؤديَ
َابت ً

شطبَالشطبَإلىَإعادةَإجراءَالتسجيلَاألصلي.

تسجيل وضع في مرتبة أدنى
َالمعلوماتَالمطلوبةَإلجراءَالتسجيلَفيَمرتبةَأدنىَلضمانةَدوليةَوإحالةَ
9-5
مرتقبةَلضمانةَدوليةَأوَضمانةَدوليةَمرتقبةَأوَضمانةَوطنيةَأو َضمانةَمكتسبةَعنَ
ٍ
يقَالحلولَأوَحقَأوَضمانَغيرَرضائيَقابلَللتسجيلَأوَضمانةَلمشترَبموجبَبيعَ
طر
ٍ
َلمشتر َبموجب َبيعَ
أو َبيع َمرتقب َأو َضمانة َلمستأجر َبموجب َعقد َإيجار َأو َضمانة
مشروطَهيَ :
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(أ) َالمعلومـاتَالمشـارَإليهـاَفـيَالمـوادَمنَ(َ3-5أ)َو(ب)َو(ج)َو(و)َ
و(ز)َ .وألغراض َاإلشارة َالسابقة َإلى َالمادة َ(َ 3-5ب) َوألغراضَ
المادة َ(َ 9-5ب)َ ،تكون َ"األطراف َالمسماة" َهي َهيئات َالمنتفعينَ
بالسجلَالتيَتضعَضمانتهاَفيَمرتبةَأدنىَوتستفيدَمنَذلكَالوضعَ
فيَمرتبةَأدنى؛ َ
(ب)َموافقةَالطرفَالمسمىَالذيَتوضعَضمانتهَفيَمرتبةَأدنىَ،المعطاةَ
بموجبَترخيص؛ َ
(ج) َإذاَكانتَالضمانةَالتيَتوضعَفيَمرتبةَأدنىَأوَتستفيدَمنَالوضعَ
فيَمرتبةَأدنىَهيَضمانةَمسجلةَ،ولمَتتمَإحالتهاَأوَاكتسابهاَعنَ
طريقَالحلولَ،رقمَالملفَالمتعلقَبكلَضمانةَمنَهذاَالقبيل؛ َ
(د) َإذاَكانتَالضمانةَالتيَتوضعَفيَمرتبةَأدنىَأوَتستفيدَمنَالوضعَ
فيَمرتبةَأدنىَهيَضمانةَمسجلةَتمتَإحالتهاَ،رقمَملفَاإلحالةَ
المسجلةَالتيَاكتسبَعنَطريقَالطرفَالمانحَللوضعَفيَمرتبةَأدنىَ
حقوقهَفيَتلكَالضمانةَالمسجلةَوَ،عندَاالنطباقَ،رقمَملفَاإلحالةَ
المسجلة َالتي َاكتسب َعن َطريقها َالطرف َالمستفيد َمن َالوضع َفيَ
مرتبةَأدنىَحقوقهَفيَالضمانةَالمستفيدةَمنَالوضعَفيَمرتبةَأدنى؛ َ
(ه) َإذاَكانتَالضمانةَالتيَتوضعَفيَمرتبةَأدنىَأوَتستفيدَمنَالوضعَ
فيَمرتبةَأدنىَهيَضمانةَمسجلةَتمَاكتسابهاَعنَطريقَالحلولَ،
رقم َملف َالحلول َالمسجل َالذي َاكتسب َعنَطريقه َالطرف َالمانحَ
للوضع َفي َمرتبة َأدنى َحقوقه َفي َتلك َالضمانة َالمسجلة َوَ ،عندَ
االنطباقَ،رقمَملفَالحلولَالمسجلَالذيَاكتسبَعنَطريقهَالطرفَ
المستفيدَمنَالوضعَفيَمرتبةَأدنىَحقوقهَفيَالضمانةَالمستفيدةَمنَ
الوضعَفيَمرتبةَأدنى؛ َ
(و) َإذاَكانتَالضمانةَالتيَتوضعَفيَمرتبةَأدنىَأوَتستفيدَمنَالوضعَ
فيَمرتبةَأدنىَهيَضمانةَغيرَمسجلةَ،وصفَلمثلَهذهَالضمانةَ
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والمدين َاألصلي َبموجبهاَ ،مع َاستخدام َالشكل َالذي َتنص َعليهَ
اإلجراءاتَ .
التسجيل األحادي لحق أو ضمان سابق
َالمعلومات َالمطلوبة َإلجراء َتسجيل َلحق َأو َضمان َسابق َوالتي َتنطبقَ
10-5
عليهاَالمادةََ60منَاالتفاقيةَهيَ :
(أ) َالمعلوماتَالمشارَإليهاَفيَالموادَ(َ3-5أ)َو(ب)َو(ج)َو(د)َو(و)َ
و(ز)؛ َ
(ب)َواسمَالدولةَالمتعاقدةَالتيَتمَبموجبَقوانينهاَإقامةَأوَإنشاءَالحقَ
أوَالضمانَالسابق؛ َ
(ج) َوشهادةَالطرفَالمسمىَفيَذلكَالتسجيلَبصفتهَصاحبَالحقَأوَ
الضمانَالسابقَالذيَيتعلقَبهَالتسجيلَ)1(َ،بأنَالحقَأوَالضمانَ
السابقَقدَتمَإقامتهَأوَإنشاؤهَبشكلَصحيحَبموجبَقوانينَالدولةَ
المتعاقدة َالمشار َإليها َفي َالمادة ََ ،)2(َ 10-5و(َ )2بأن َجميعَ
معلوماتَالتسجيلَالمقدمةَإلجراءَالتسجيلَدقيقةَوكاملة؛ َ
(د) َموافقة َفقط َالطرف َصاحب َالحق َأو َالضمان َالسابقَ ،المعطاةَ
بموجبَترخيصَ .
تعديل تسجيل
َمع َمراعاة َالمادة ََ 13-5فإن َالمعلومات َالمطلوبة َلتعديل َتسجيل َ(ليسَ
11-5
تسجيلَحقَأوَضمانَغيرَرضائيَقابلَللتسجيل)َ،أوَتعديلَالمعلوماتَالمتضمنةَفيَ
عمليةَتحويلَأوَحلولَأوَتبعيةَهيَ :
(أ) َالمعلوماتَالمشارَإليهاَفيَالموادَ(َ3-5أ)َو(ب)َو(ج)َو(و)؛ َ
(ب)َموافقةَاألطرافَالمسماةَالتيَوافقتَعلىَتعديلَالتسجيلَ،وعندماَ
يكونَقدَتمَنقلَحقَالموافقةَعلىَشطبَالتسجيلَ،الَبدَمنَموافقةَ
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الطرفَالذيَيتمتعَبهذاَالحقَمحلَالناقلَالمباشرَ،التيَتُعطىَفيَ
كلَحالةَبموجبَترخيص؛ َ
(ج) َرقمَملفَالتسجيلَالذيَيتعينَتعديله؛ َ
(د) َالتعديالتَالتيَيتعينَإجراؤهاَ .
تعديل تسجيل حق أو ضمان غير رضائي قابل للتسجيل
َوفقاًَللمادةََ،13-5فإنَالمعلوماتَالمطلوبةَلتعديلَتسجيلَحقَأوَضمانَ
12-5
غيرَرضائيَقابلَللتسجيلَهيَ :
(أ) َالمعلوماتَالمشارَإليهاَفيَالمادةَ(َ4-5أ)؛ َ
(ب)َرقمَملفَالتسجيلَالمطلوبَتعديله؛ َ
(ج) َالتعديالتَالمطلوبَإدخالها؛ َ
(د) َالشهادةَالمطلوبةَبمقتضىَالمادةَ(َ4-5د)َ .
يجبَأنَيكونَالشخصَالقائمَبتعديلَتسجيلَحقَأوَضمانَغيرَرضائيَقابلَللتسجيلَ
إماَالمالكَأوَاإلداريَالذيَيحقَلهَإصدارَترخيصََ .R-NCRI
قواعد التعديالت
13-5
التسجيالت:

َينطبقَماَيليَبالنسبةَللتعديالتَعلىَالتسجيالتَوعلىَشطبَتعديالتَ
(أ) َيعاملَتسجيلَأيَتعديلَللمعلوماتَالمشارَإليهاَفيَالمادةَ(َ3-5ج)َ
أوَأيَتغييرَلفئةَالتسجيلَ،كتسجيلَجديدَبالنسبةَللمعداتَأوَالفئةَ
التيَيشيرَإليهاَالتسجيلَالمعدلَ،معَإعطائهَأولويةَفيَالمرتبةَاعتبارَ
منَالتوقيتَالذيَيصبحَفيهَالتسجيلَالمعدلَقابالَللبحثَمنَوقتَ
إتمامَالتسجيلَالمعدلَ.ويجبَأنَتوافقَاألطرافَالمسماةَعلىَشطبَ
التسجيلَالسابقَبموجبَترخيصَ،والذيَيجبَأنَينفذَتلقائياً؛
َ
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(ب)َيقتضيَتسجيلَأيَتعديلَينطويَعلىَتغييرَللمعلوماتَالمشارَإليهاَ
فيَالمادةَ(َ 3-5ب)َ،يقتضيَموافقةَاألطرافَالمسماةَالتيَوافقتَ
على َذلك َالتسجيل َوموافقة َالطرف َالمسمى َالذي َيجب َذكره َفيَ
التسجيلَالمعدلَ،فيَحالَإعطاءَكلَمنهاَبموجبَترخيص؛
(ج) َإنَتسجيلَأيَتعديلَينطويَعلىَتغييرَللمعلوماتَالمشارَإليهاَفيَ
المادةَ(َ 3-5د)َالَيؤثرَفيَأولويةَالتسجيلَاألصليَطوالَالمدةَ
المعدلةَلذلكَالتسجيلَ.والَيخلَماَتقدمَبإنشاءَضمانةَأساسيةَجديدةَ
يقتضيَاألمرَتسجيلهاَبموجبَاالتفاقية؛
(د) َفي َحالة َشطب َتسجيلَ ،يعتبر َالطرف َالذي َيوافق َعلى َالشطبَ
موافقاًَعلىَشطبَكلَالتعديالتَلذلكَالتسجيلَ،األمرَالذيَيصبحَ
نافذاًَتلقائياًَ .
متطلباتَالموافقةَالمنصوصَعليهاَفيَالمادةَ(َ 13-5أ)َوَ(ب)َ،ستقتصرَ،فيَحالةَ
وجودَتعديلَتسجيلَحقَأوَضمانَغيرَرضائيَقابلَللتسجيلَ،علىَالطرفَالمسمىَفيَ
التسجيلَكمالكَهذاَالحقَأوَالضمانَغيرَالرضائيَالقابلَللتسجيلَ .
تسجيل ضمانات كسرية أو جزئية
14-5

َيجوزَأنَيحددَأيَتسجيلَماَيليَ :
أ) َأنهَيغطيَضمانةَكسريةَأوَجزئيةَعلىَمعداتَطائراتَوَ،إذاَكانَ
األمرَكذلكَ،نطاقَمثلَهذهَالضمانة؛ َ
ب) َو/أوَأنَأطرافاَمسماةَمتعددةَتحوزَأوَمنحتَضمانةَيشهدَعليهاَ
التسجيلَ .

قواعد الضمانات الكسرية أو الجزئية
15-5

َبالنسبةَلضمانةَالمشارَإليهاَفيَالمادةَ(َ14-5أ):
(أ) َأيَزيادةَأوَانخفاضَيحدثَفيَمثلَهذهَالضمانةَبسببَبيعَأوَ
تحويلَضمانةَدوليةَيجبَأنَيسجلَكذلكَوفقاَللمادةََ5-5أوَالمادةَ
َ6-5علىَالتوالي؛
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(ب)َأي َانخف ـ ــاض َيحدث َفي َمثل َهذه َالضمان ـ ــة َبسبب َدفع َالتـ ـ ـزامَ
مضمونَيجبَشطبـ ـ ــهَجزئيـ ـ ـاً َأوَكلي ـ ـ ـاً َوفق ـ ـاً َللموادَمنََ 8-5إلىَ
َ.4-8-5
تغيير اسم الهيئة
َيجوز َللسجل َالدولي َأن َيقدم َتسهيال َإلعطاء َإشعار َبتغيير َاسم َهيئةَ
16-5
منتفعينَمتعاملةَإذاَكانَذلكَوارداَفيَطلبَاإلشعارَ"بتغييرَاالسم"َ.وألغراضَماَتقدمَ،
فانَ"تغييرَاالسم"َيعنيَإماَأنَهيئةَالمنتفعينَالمتعاملةَقدَغيرتَاسمهاَ،وإنَأيَحقوقَ
وضماناتَلهيئةَالمنتفعينَالمتعاملةَواردةَفيَالسجلَالدوليَأصبحتَمملوكةَلهيئةَمنتفعينَ
متعاملة َأخرى َنتيجة َلعقد َدمج َأو َتغيير َفي َشكل َالهيئة َأو َبحكم َالقانون َأو َأنه َمنَ
الضروريَإدخالَتصويبَبسببَخطأَفيَاسمهاَأوَخطأَإداريَأوَفنيَ.وفيَهذهَالحالة:
(أ) َالمعلوماتَالمطلوبةَلتقديمَإشعارَبتغييرَاالسمَإلىَالسجلَالدوليَ
هيَ :
(َ )1االسم َالمبين َحالياً َفي َالسجل َالدولي َللهيئة َالمراد َتغييرَ
اسمهاَ،والمعلوماتَاألخرىَعنَهويتها؛
(َ )2االسمَالمرادَأنَيحلَمحلَاالسمَالذيَيجريَتغييرهَ،وفيَأيَ
حالةَتكونَفيهاَالحقوقَوالضماناتَالواردةَفيَالسجلَالدوليَ
قدَامتلكتهاَهيئةَمنتفعينَمتعاملةَمختلفةَ،المعل َوماتَاألخرىَ
عنَهويةَالهيئةَالمناظرةَوالمعلوماتَلالتصالَبها؛ َ
(َ )3االسم َوالتوقيع َااللكتروني َلهيئة َالمنتفعين َالمتعاملة َذاتَ
الصلةَوبيانَالجهةَالتيَيتصرفَذلكَالشخصَبالنيابةَعنهاَ،
وفي َأي َحالة َتكون َفيها َالحقوق َوالضمانات َالواردة َفيَ
السجلَالدوليَقدَامتلكتهاَهيئةَمنتفعينَمتعاملةَمختلفة:
َ
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(أ) َاالسم َوالتوقيع َاإللكتروني َلمثل َهذه َالهيئة َللمنتفعينَ
المتعاملة َاألخرى َوبيان َالجهة َالتي َيتصرف َذلكَ
الشخصَبالنيابةَعنها؛َ َ
(ب) َالخيارَالمحددَفيَالمادةَ(َ16-5ج)َ((َ)2ب)؛ َ
(ب)َيؤكدَالمسجلَأنَطلبَاإلشعارَبتغييرَاالسمَيفيَبشروطَهذهَالمادةَ
16-5وفقاَللمعيارَالمحددَفيَالمادةََ،1-4وأنَتغييرَاالسمَيسريَ
مفعولهَعندَمثلَهذاَالتأكيدَمنَالمسجلَوإكمالَاإلجراءاتَالمطلوبةَ
فيَالمادةَ(َ16-5أ)َ(َ)3أيهماَحدثَأخي اًر؛
(ج) َعندَسريانَمفعولَتغييرَالسمَ :
(َ )1جميعَالحقوقَوالضماناتَالواردةَفيَالسجلَالدوليَالتيَتذكرَ
هيئةَالمنتفعينَالمتعاملةَالمحددةَفيَالمادةَ(َ 16-5أ)َ(َ)1
باعتبارهاَطرفاَمسمىَ،يجبَبدونَتعديلَمعلوماتَمسجلةَ
أوَتسجيلَإحالةَلهذهَالحقوقَوالضماناتَ،أنَتكونَمشفوعةَ
بمالحظة َلإلشعار َبتغيير َاالسمَ ،على َأن َتضاف َهذهَ
المالحظةَفيَجميعَشهاداتَالبحثَذاتَاألولوية؛
(َ )2في َأي َحالة َامتلكت َفيها َالحقوق َوالضمانات َالواردة َفيَ
السجلَالدوليَهيئةَمنتفعينَمتعاملةَمختلفةَ َ:
(أ) َتحتفظَهيئةَالمنتفعينَالمتعاملةَالتيَاكتسبتَمثلَهذهَ
الحقوق َوالضمانات َبوضعها َكهيئة َمنتفعين َمتعاملةَ
ألغراضَالسجلَالدوليَوتظلَجميعَالتراخيصَالتيَ
أعطيتَأوَحصلتَعليهاَأوَتمَالحصولَعليهاَبالنيابةَ
عنهاَصالحةَونافذةَتماماً؛ َ
َ
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(ب) َجميعَالتراخيصَالتيَأعطيتَأوَحصلتَعليهاَهيئةَ
المنتفعينَالمتعاملةَالمحددةَفيَالمادةَ(َ16-5أ)َ(َ)1
أوَأعطيتَأوَتمَالحصولَعليهاَبالنيابةَعنهاَإماَتظلَ
صالحةَونافذةَتماماًَوإماَيتمَإنهاؤهاَ،حسبَماَتختارهَ
مثلَهذهَالهيئةَللمنتفعينَالمتعاملة؛
(د) َتغييرَاالسمَالَأثرَلهَعلىَصالحيةَأوَأولويةَأيَتسجيلَأوَحقوقَ
أوَضماناتَأخرىَ .
يجوز َللسجل َالدولي َأن َيوفر َتسهيالً َمناظ اًر َلإلشعار َبتغيير َلالسم َلهيئة َمنتفعينَ
اختصاصيينَأوَهيئةَحكوميةَأوَلإلشعارَبتغييرَلالسمَلهيئةَخاضعةَللسيطرةَ .
قدَيقومَالمسجلَبعكسَتغييرَاالسمَوإزالةَسجلَتغييرَاالسمَفيَالحاالتَالتيَيقتنعَفيهاَ
المسجلَبعدمَحدوثَمثلَهذاَالتغييرَ .
تصحيح خطأ في نظام السجل الدولي
َيجوزَللمسجلَأنَيصححَأيَخطأَفيَتسجيلَأوَعمليةَشطبَأوَالترتيبَ
17-5
الزمنيَلعملياتَالتسجيلَ،أوَيشطبَتسجيالًَ،إذاَكانَمثلَهذاَالخطأَناشئاًَعنَخللَفيَ
السجلَالدوليَ،بشرطَأنَمثلَهذاَالتصحيحَأوَالشطبَيكونَنافذاًَفقطَاعتبا اًرَمنَوقتَ
صدورهَ،وأنَالَيؤثرَعلىَأولويةَأيَتسجيلَآخرَوإذاَكانَمثلَهذاَالتصحيحَأوَالشطبَ
سيغيرَالمعلوماتَالمسجلةَالتيَبخالفَذلكَستظهرَفيَشهادةَالبحثَعلىَسبيلَاألولويةَ،
فإن َإشعا اًر َبأن َالمسجل َأجرى َمثل َهذا َالتصحيح َأو َالشطب َيجب َأن َيظهر َفي َكلَ
شهاداتَالبحثَعلىَسبيلَاألولويةَالتيَتتعلقَبجزءَالطائرةَالمعنيَ .
يجبَعلىَالمسجلَأنَيسرعَفيَإعطاءَاإلشعارَبشأنَأيَتصحيحَأوَشطبَإلىَاألطرافَ
المسماةَفيَالتسجيلَاألصلي َوكذلكَإلىَ،إنَكانتَجهاتَأخرىَ،األطرافَالتيَتقومَ
بالتسجيلَ،واألطرافَاألخرىَذاتَالضماناتَالمسجلةَفيَمعداتَالطائراتَ،واألطرافَ
التيَأجرتَبحثاَذيَأولويةَبشأنَمعداتَالطائراتَمنذَإجراءَالتسجيلَاألصليَ .
ويجوزَللمسجلَأيضاَأنَيطلبَإلىَاألطرافَالمسماةَفيَالتسجيلَاألصليَأنَتقومَبتعديلَ

أوَشطبَذلكَالتسجيلَ،أوَتركَالتسجيلَالمعمولَبهَكماَهوَمسجلَ،أوَدونَالمساسَ
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بالمادة َالحالية ََ 17-5طلب َالحصول َعلى َأمر َمن َإحدى َالمحاكم َذات َاالختصاصَ
بموجبَالمادةَالرابعةَواألربعينَ(َ)1منَاالتفاقيةَ َ.
شطب عملية بيع
18-5

َيجوزَأليَتسجيلَيتعلقَبالبيع َتسريَعليهَالمادةَالخامسةَوالعشرينَ(َ)4

منَاالتفاقيةَأنَيقومَبشطبهَالمشتريَأوَالبائعَمعَموافقةَاآلخرَالمقدمةَبموجبَترخيصَ،
وذلكَرهناَبماَيليَ :

(أ) َيجبَأالَيصبحَهذاَالشطبَسارياَإالَاعتباراَمنَالتاريخَالذيَتمَفيهَ
وأالَيكونَلهَأيَتأثيرَعلىَأولويةَأيَتسجيلَآخر؛ َ

(ب)َيجب َأن َيظهر َالتسجيل َاألصلي َوالشطب َالمتعلق َبه َفي َجميعَ
شهاداتَالبحثَذاتَاألولويةَ .

تسجيل الحلول
19-5

الحلولَ َ:

َفيماَيليَالمعلوماتَالمطلوبةَلتنفيذَتسجيلَحيازةَضمانةَدوليةَعنَطريقَ
(أ) َالمعلوماتَالواردةَفيَالقسمَ(َ3-5أ)َو(ب)َو(ج)َو(و)؛ َ
(ب)َموافقةَفقطَمنَحلَمحلَالغيرَ،المعطاةَبموجبَترخيص؛ َ
(ج) َإذاَكانتَالضمانةَالتيَيتمَحيازتهاَعنَطريقَحلولَتعتبرَضمانةَ
مسجلةَ،رقمَملفَالتسجيلَالمتعلقَبالضمانةَ(فيَحالةَالحيازةَاألوليةَ

عنَطريقَحلولَأليَضمانةَمسجلة)َ،أوَإذاَتمَإحالةَهذهَالضمانةَ،

رقمَالملفَالمتعلقَبهذهَاإلحالة؛ َ

(د) َإذا َكانتَالضمانةَالتيَيتمَحيازتهاَعنَطريقَحلولَغيرَمسجلةَ،
وصفَالضمانةَالتيَيتمَحيازتهاَعنَطريقَحلولَوالمدينَاألصليَ

اللوائح

R-25

بموجبهاَ ،مع َاستخدام َالشكل َالذي َتنص َعليه َإجراءات َالسجلَ

الدوليَ .

التسجيل األحادي إلشعار بضمانة وطنية
َالمعلوماتَالالزمةَإلجراءَتسجيلَإشعارَبضمانةَوطنيةَبمقتضىَالمادةَ
20-5
َ50منَاالتفاقيةَهيَ :
(أ) َالمعلوماتَالمشارَإليهاَفيَالموادَ(َ3-5أ)َو(ب)َو(ج)َو(د)َو(و)َ
و(ز)؛ َ
(ب)َاسمَالدولةَالمتعاقدةَالمقامةَبموجبَقوانينهاَهذهَالضمانةَالوطنية؛ َ
(ج) َشهادةَالطرفَالمسمىَفيَالتسجيلَبوصفهَمالكَالضمانةَالوطنيةَ
التيَيتعلقَبهاَالتسجيلَ)1(َ،بأنَالضمانةَالوطنيةَقدَتمَإقامتهاَ
علىَنحوَصحيحَبمقتضىَقوانينَالدولةَالمتعاقدةَالمحددةَفيَالمادةَ
(َ 20-5ب)َ،و(َ)2بأنَجميعَالمعلوماتَالمقدمةَإلجراءَالتسجيلَ
دقيقةَوكاملة؛ َ
(د)َموافقةَفقطَالطرفَمالكَالضمانةَالوطنيةَ،والمعطاةَبموجبَترخيص؛ َ
(ه) َأدلةَوثائقيةَمقدمةَفيَشكلَإلكترونيَللتسجيلَالوطنيَللضمانةَ .
َ 1-20-5يوفرَالمسجلَنسخةَمنَاألدلةَالوثائقيةَالمقدمةَفيماَيتعلقَبتسجيلَإشعارَ
َمنَالجهاتَالتاليةَبناءَعلىَطلبهاَ :
بضمانةَوطنيةَفيماَيخصَمعداتَمعينةَألي
ً
(أ) َالمدينَالمشارَإليهَفيَذلكَالتسجيل؛ َ

(ب)َصاحبَأيَحقَأوَضمانَآخرَمسجلَأوَالمشتريَفيَبيعَمسجلَ
لهَعالقةَبتلكَالمعدات؛ َ
(ج) َأيَشخصَأوَكيانَآخرَيثبتَوجودَأثرَسلبيَمحتملَنتيجةَلذلكَ
التسجيلَبماَيرضيَالمسجلَ.الَينطبقَماَتقدمَعلىَالمدىَالذيَ
يرىَفيهَالمسجلَأنَتقديمَهذهَاألدلةَالوثائقيةَيمنعهَالقانونَالمعم َولَ
بهَ .
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®( CLOSING ROOMغرفةَإنهاءَالمعامالت)

1

َيجوزَللسجلَالدوليَأنَيوفرَتسهيلَ(غرفةَإنهاءَالمعامالت)َعلىَموقعهَ
21-5
علىَاإلنترنتَيسمحَللمنتفعينَبالسجلَمنَتجميعَالمعلوماتَالمطلوبةَلتنفيذَالتسجيلَقبلَ
إتمامَهذاَالتسجيلَوكذلكَ،فيَحالةَعملياتَالتسجيلَالمتعددةَفيماَيخصَواحدَأوَأكثرَ
منَمعداتَالطائراتَ،وضعَالترتيبَالزمنيَلعملياتَالتسجيلَهذهَ.وهذاَالتسهيلَالذيَ
يقدمه َالسجل َالدولي َهو َ®َ .CLOSING ROOMويقدم َالمرفق َبهذه َاللوائح َوصفَاًَ
®َ،CLOSING ROOMبماَفيَذلكَالشروطَواإلجراءاتَالخاصةَبماَيليَ :
(أ) َتجميعَالمعلوماتَقبلَأنَيصبحَأيَتسجيلَساريا؛ َ
(ب)َإدخالَعملياتَالتسجيلَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَالدوليَالتيَتحتويَ
علىَهذهَالمعلومات؛ َ
(ج) َجعلَعملياتَالتسجيلَهذهَقابلةَللبحثَوتحديدَترتيبَوتاريخَوتوقيتَ
عملياتَالتسجيلَمنَجانبَالسجلَالدولي؛ َ
وفيَالحالتينَالواردتينَفيَ(ب)َوَ(ج)َأعالهَ،ألغراضَالمادةَالثامنةَعشرةَ(َ)4والمادةَ
التاسعةَعشرةَمنَاالتفاقيةَ َ.
المادة 6

تأكيد وإشعار التسجيل
َفيَهذهَالمادةَ،فإنَاالصطالحَ"تسجيل"َيشملَ،عندماَيكونَذلكَمالئماَ،
1-6
تعديلَأوَتمديدَأوَشطبَتسجيلَأوَنقلَالحقَفيَالموافقةَعلىَشطبَتسجيلَ .
َ

لشركة َ Aviareto
َ1إن َ®( CLOSING ROOMغرفة َإنهاء َالمعامالت)َهو َعالمة َتجارية َمسجلة َ َ

.Limited
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َيرسلَالسجلَالدوليَتأكيداَالكترونياَسريعاَللتسجيلَإلىَاألطرافَالمسماةَ
2-6
والشخصَالقائمَبالتسجيلَوجميعَاألشخاصَاآلخرينَالذينَيحقَلهمَتلقيَإشعارَبذلكَ
التسجيلَبموجبَالمادةََ.5والَيعنيَتسلمَأوَعدمَتسلمَهذاَالتأكيدَأنَالتسجيلَقدَتمَأوَ
لمَيتمَ،إذَأنَهذهَالحقيقةَتقررَفحسبَبوسائلَالبحثَذيَاألولويةَ .
َعند َإجراء َتسجيل َيتعلق َبأحد َمعدات َالطائراتَ ،يجب َأن َيرسل َإشعارَ
3-6
الكترونيَبهَإلىَاألطرافَالمسماةَواألشخاصَالقائمينَبأيَتسجيلَتمَشطبهَ،وذلكَفيَ
أيَتسجيلَآخرَيتعلقَبتلكَالمعداتَ .
َيجب َأن َيشتمل َالتأكيد َواإلشعار َالمش ــار َإليهم ـ ــا َفي َالمادتي ـ ــن ََ2-6
4-6
وَ،3-6علىَالتواليَ،علىَالمعلوماتَالمسجلةَالمحددةَفيَالمادةََ5فيماَيتعلقَبهماَورقمَ
ملفَالتسجيل.
َيجوزَلألطرافَالمسماةَأنَتختارَبإشعارَالكترونيَعدمَتسلمَاإلشعاراتَ
5-6
المشارَإليهاَفيَالمادةََ.3-6ويجبَلألشعارَبهذاَالقرارَأنَيحملَتوقيعاَإلكترونيَاًَ.ويجوزَ
للمنتفعين َمن َالسجل َأن َيطلبوا َعدم َتسلم َإشعارات َالكترونية َبالنسبة َلمعدة َطائراتَ
واحدةَأوَأكثرَ .
المادة 7

عمليات البحث
1-7

َيجوزَإجراءَعملياتَالبحثَفيَالسجلَالدوليَعماَيليَ :
(أ) َاسمَالصانع؛ َ
(ب)َرمزَالطرازَالعامَللصانع؛ َ
(ج) َالرقمَالمتسلسلَألحدَمعداتَالطائراتَللصانعَ َ.

يجوز َالبحث َعن َمثل َهذه َالمعلومات َعن َطريق َبحث َعلى َسبيل َاألولوية َأو َبحثَ
معلوماتَ،علىَالنحوَالمنصوصَعليهَفيَالمادتينََ 2-7وَ،3-7علىَالتواليَ.ويجوزَ
أيضاَإجراءَبحثَالدولةَالمتعاقدةَوبحثَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَ،علىَالنحوَالمنصوصَ
عليهَفيَالمادتينََ5-7وَ6-7علىَالتواليَ.ويجوزَإجراءَبحثَذاتيَعلىَالنحوَالمحددَ
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بموجبَالمادةََ.7-7وباستثناءَهذاَالبحثَالذاتيَ،يجوزَأنَيجريَالبحثَأيَشخصَ
يمتثلَلإلجراءاتَ،سواءَكانتَلذلكَالشخصَالباحثَأوَلمَتكنَلهَضمانةَمحددةَ.ويمكنَ
إجراءَالبحثَالذاتيَلهيئةَمنتفعينَعاملينَمحددةَ(بماَفيَذلكَأيَمنَهيئاتهاَالخاضعةَ
للمراقبة)َمنَقبلَاإلداريَأوَاإلداريَالبديلَلدىَالهيئةَالمعنيةَعلىَأنَيمتثلَهذاَاإلداريَ
أوَاإلداريَالبديلَلإلجراءاتَ.ويجبَإجراءَجميعَعملياتَالبحثَبوسائلَالكترونيةَ .
َ"البحثَعلىَسبيلَاألولوية"َهوَبحثَعنَالمعلوماتَالمسجلةَباستخدامَ
2-7
المعاييرَالثالثةَالمنصوصَعليهاَفيَالمادةَالعشرينَ(َ)1منَالبروتوكولَ،علىَالنحوَ
المبينَفيَالمادةَ(َ 1-7أ)َإلىَ(ج)َ.ويمكنَالبحثَعنَمثلَهذهَالمعلوماتَألغراضَ
المادتينََ)2(َ19وَ)6(َ19منَاالتفاقيةَوالمادةَالعشرينَ(َ)1منَالبروتوكولَ .
َ"بحثَالمعلومات"َهوَبحثَمعداتَالطائرةَغيرَالبحثَعلىَسبيلَاألول َويةَ،
3-7
باستخدامَالمعيارَالمنصوصَعليهَفيَالمادةَ(َ1-7ج)َونتائجَبحثَالمعلوماتَ،أيَ"قائمةَ
بحثَالمعلومات"َ،يجبَأنَتكونَقائمةَبجميعَمعداتَالطائراتَالمطابقةَ،موصوفةَحسبَ
البندَالمنصوصَعليهَفيَالمادةَ(َ1-7ج)َ.وقدَيتيحَالسجلَالدوليَ،منَوقتَإلىَآخرَ،
تحسيناتَعلىَقائمةَبحثَالمعلوماتَعلىَالنحوَالذيَيعتبرهَالمسجلَمالئماً َلمساعدةَ
الشخصَالذيَيجريَالبحثَفيَتنظيمَوفرزَوعرضَالبياناتَالتيَأفرزتهاَعمليةَبحثَ
المعلوماتَ.وسهولةَأداءَمثلَهذاَالبحثَللمعلوماتَالَتجعلَتلكَالمعلوماتَ"قابلةَللبحثَ
عنها" َألغراض َالمادتين ََ )2(َ19وَ )6(َ 19من َاالتفاقية َوالمادة َالعشرينَ(َ )1منَ
البروتوكولَ .
َ"شهادةَالبحثَعلىَسبيلَاألولوية"َهيَشهادةَصادرةَاستجابةَلبحثَعلىَ
4-7
سبيلَاألوليةَويجبَ :
(أ) َأنَتبينَالمعلوماتَالمسجلةَالمطلوبةَفيَالمادةََ5وأنَتمتثلَللمادةَ
َ)3(َ22منَاالتفاقية؛ َ
(ب)َفي َحالة َانطباق َالمادة َ(َ)2(َ22أ) َمن َاالتفاقيةَ ،أن َتقدم َقائمةَ
بالمعلوماتَالمسجلةَبكلَمنَ :
(َ )1الترتيبَالزمني؛ َ
َ
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(َ )2طريقةَتبينَالتاريخَالتعامليَلكلَضمانةَمسجلة؛ َ
(ج) َأنَتذكرَالصاحبَالحاليَللحقَفيَالموافقةَعلىَشطبَتسجيلَمعَ
تبيينَالتسلسلَالزمنيَلعمليةَنقلَالحقَوتحديدَاألطرافَالتيَنفذتَ
هذاَالنقل؛
(د) َأنَتحددَالعنوانَالبريديَلكلَطرفَمنَاألطرافَالمسماةَفيَالتسجيلَ
والصاحبَالحاليَللحقَفيَالموافقةَعلىَشطبَعملياتَالتسجيلَ
هذهَ،ويجبَأنَتستندَهذهَالعناوينَفيَكلَحالةَإلىَأحدثَمعلوماتَ
االتصالَالمقدمةَإلىَالسجلَالدوليَ .
َ"بحث َالدولة َالمتعاقدة" َهو َبحث َعن َجميع َاإلعالنات َوالتعييناتَ
5-7
واالنسحاباتَمنهاَ،الصادرةَبمقتضىَاالتفاقيةَوالبروتوكولَمنَالدولةَالمتعاقدةَالمحددةَ
فيَالبحثَ.و"شهادةَبحثَالدولةَالمتعاقدة"َهيَشهادةَصادرةَاستجابةَلبحثَدولةَمتعاقدةَ.
ويجبَعلىَشهادةَالدولةَالمتعاقدةَماَيلي:
(أ) َأن َتبينَ ،بالترتيب َالزمنيَ ،نص َجميع َاإلعالنات َوالتعييناتَ
واالنسحاباتَمنهاَ،منَجانبَالدولةَالمتعاقدةَالمحددة؛
(ب)َأن َتقدم َقائمة َبتواريخ َالسريان َللتصديق َأو َالقبول َأو َالموافقة َأوَ
االنضمام َإلى َاالتفاقية َوالبروتوكولَ ،وكل َإعالن َأو َتعيينَ،
واالنسحابَمنهَ،منَجانبَالدولةَالمتعاقدةَالمحددة.
َ"بحث َهيئة َالمنتفعين َبالسجل" َهو َبحث َعن َمعلومات َهوية َالمنتفعينَ
6-7
بالسجلَومعلوماتَاالتصالَ(يخضعَلتلكَاالستبعاداتَالتيَتختارهاَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَ
عمالًَبالمادةََ.)1-4وعندَإجرائهَمنَقبلَالمنتفعينَبالسجلَ،فإنَنتائجَالبحثَيجبَأنَ
ِّ
تبينَماَإذاَكانَحسابَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَسارياًَ.وألغراضَالمادةََ،6-7يجبَأنَ
يتضمنَبحثَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَبحوثَالهيئاتَالخاضعةَللمراقبةَ .

َ"البحثَالذاتي"َهوَبحثَفيَهيئةَمنتفعينَمتعاملينَمحددةَ،واختيارياًَ،فيَ
7-7
هيئاتهاَالخاضعةَللمراقبةَ،السترجاعَشهادةَبحثَعلىَسبيلَاألولويةَلكلَمعدةَمنَمعداتَ
الطائراتَ،أوَمجموعةَفرعيةَمنهاَ،تكونَهيئةَالمنتفعينَالمتعاملينَأوَالهيئةَالخاضعةَ
للمراقبةَطرفاًَمسمىَفيهاَ.ويجوزَللطرفَالقائمَبالبحثَأنَيحددَالبحثَبالتاريخَأوَالهيئةَ
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أوَحسبماَيسمحَبهَخالفاً َلذلكَعلىَالموقعَاإللكتروني َللسجلَالدوليَ.وسيجريَإرسالَ
ُ
ةَيشرعَفيهاَفيَإجراءَ
ر
إشعارَإلكترونيَلجهةَاالتصالَاالحتياطيةَذاتَالصلةَفيَكلَم
ُ
بحثَذاتيَ .
َيجبَأنَتصدرَكلَشهادةَوقائمةَبحثَوأنَتوفرَفيَشكلَالكترونيَقابلَ
8-7
للطباعةَ.وبناءَعلىَالطلبَ،يجبَأنَيوفرَالمسجلَنسخةَمطبوعةَمنَشهادةَالبحثَعلىَ
سبيلَاألولويةَأوَشهادةَبحثَالدولةَالمتعاقدة.
ويجوزَللمسجلَأيضاًَ،وفقاً َلتقديرهَ،عندَإصدارَشهادةَبحثَعلىَسبيلَاألولويةَ،توفيرَ
معلوماتَإضافيةَللبحثَعلىَسبيلَاألولويةَ،بماَفيَذلكَ :
(أ) َجدولَمعلوماتَيلخصَالمعلوماتَالمسجلةَوفقاَللمادةَ(َ4-7أ)؛َأو َ
(ب)َمحتويات َشهادة َالبحث َعلى َسبيل َاألولوية َفي َنسق َإلكترونيَ
مختلفَ،مصممةَبحيثَتكونَقابلةَللقراءةَآلياًَ .
المعلوماتَاإلضافيةَللبحثَعلىَسبيلَاألولويةَ،حيثماَتُوفرَ،هيَللعلمَفقطَوالغرضَمنهاَ
مساعدةَالمنتفعينَفيَمراجعةَالمعلوماتَالمسجلةَالواردةَفيَشهادةَالبحثَعلىَسبيلَ
األولويةَ.ويجبَعلىَالمنتفعينَمراجعةَجميعَالمعلوماتَالمسجلةَالواردةَفيَشهادةَالبحثَ
علىَسبيلَاألولويةَوليسَفقطَالمعلوماتَالواردةَفيَالمعلوماتَاإلضافيةَللبحثَعلىَ
سبيلَاألولويةَ.وفيَحالةَعدمَاالتساقَبينَالمعلوماتَالمسجلةَالواردةَفيَشهادةَالبحثَ
علىَسبيلَاألولويةَوالمعلوماتَاإلضافيةَللبحثَعلىَسبيلَاألولويةَ،تسودَالمعلوماتَ
المسجلةَالواردةَفيَشهادةَالبحثَعلىَسبيلَاألولويةَ.ويجبَاإلبالغَعنَأيَتناقضَأوَ
عدمَدقةَتمَاكتشافهَبينَالمعلوماتَالمسجلةَالواردةَفيَشهادةَالبحثَعلىَسبيلَاألولويةَ
والمعلوماتَاإلضافيةَللبحثَعلىَسبيلَاألولويةَإلىَالمسجلَفيَغضونََ72ساعةَمنَ
استالمهاَمنَقبلَالمنتفع.
َ
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المادة 8

الشكاوى
َيجوزَأليَشخصَأنَيقدمَشكوىَإلىَالمسجلَبشأنَتشغيلَالسجلَالدوليَ.
1-8
وإذاَلمَيعالجهاَالمسجلَبصورةَمرضيةَ،يجوزَلذلكَالشخصَأنَيقدمَتلكَالشكوىَمنَ
جديدَإلىَالسلطةَاإلشرافيةَ.ألغراضَالمادةَ:1-8
(أ) َتكونَأيَمسألةَ"بشأنَتشغيلَالسجلَالدولي"َعندماَتتعلقَالمسألةَ
باإلجراءاتَوالسياساتَالعامةَللسجلَالدوليَوالَتتعلقَبحكمَمحددَ
أصدرهَالمسجلَأوَالسلطةَاإلشرافيةَ .
(ب)َيجبَعلىَأيَشخصَيقدمَشكوىَأنَيثبتَادعاءاته/ادعاءاتهاَكتابةَ .
َيجبَأنَتنظرَالسلط ــةَاإلشرافي ــةَفيَالشكاوىَالمقدمةَطبقاًَللم ــادةََ1-8
2-8
وتقررَ،علىَأساسَذلكَالنظرَ،أنَمنَالمالئمَإجراءَتغييراتَفيَاإلجراءاتَأوَالسياساتَ،
ويجبَأنَتكلفَالمسجلَبذلك.
َيجوزَأليَشخصَتأثرَسلباً َبالتسجيلَاألحاديَويعتقدَبشكلَعقالنيَأنَ
3-8
التسجيلَالَيفيَبمقتضياتَالمادةََ 4-5أوََ 10-5أوََ 20-5رفعَشكوىَإلىَالمسجلَ.
وعندماَيكونَهذاَالتأثيرَالسلبيَمثبتاً َبماَيرضيهَعقالنياًَ،يتصرفَالمسجلَوفقاً َللمادةَ
َ5-14منَاإلجراءاتَ.
المادة 9

السرية
تكونَجميعَالمعلوماتَفيَالسجلَالدوليَسريةَإالَعندما:
(أ) َتكونَأدلةَوثائقيةَمقدمةَإلىَالمسجلَبموجبَهذهَاللوائح؛ َ
َ
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(ب)َيقدمهاَالمسجلَاستجابةَلبحثَبموجبَالمادةَ7؛
(ج) َيتم َتوفيرها َالكترونيا َلتمكين َالمنتفعين َبالسجل َمن َإجراء َعملياتَ
تسجيلَأوَتعديلهاَأوَشطبها؛

(د) َيتمَتقديمهاَإلىَالسلطةَاإلشرافيةَبناءَعلىَطلبها؛
(ه) َيقدمها َالمسجل َضمن َإجراءات َالمحكمة َبموجب َالمادة ََ 44منَ
االتفاقية؛

(و) َتستخدمَألغراضَاإلحصاءاتَالتيَتتطلبهاَالمادةََ .10
المادة 10

اإلحصاءات
1-10

َيجبَأنَيحتفظَالمسجلَبإحصاءاتَمحدثةَللتسجيلَوأنَينشرهاَفيَتقريرَ

2-10

َتشتملَإحصاءاتَالتسجيلَبموجبَالمادةََ1-10علىَماَيلي:

سنويَ.ويجبَأنَيتاحَهذاَالتقريرَالكترونياَأليَشخصَ .

(أ) َأحجامَوإيراداتَالمعامالتَمقسمةَفيَكلَحالةَبحسبَنوعَالمعاملةَ
والتوزيعَالجغرافي؛

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

َ
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المادة 11

التقرير السنوي المقدم
إلى السلطة اإلشرافية
يجبَأنَيعدَالمسجلَتقري اًرَسنوياًَ،يتضمنَالبياناتَاإلحصائيةَالمشارَإليهاَفيَالمادةََ،10
ويجبَأنَيقدمهَإلىَالسلطةَاإلشرافية.
المادة 12

العالقات مع نقاط الدخول
َيجوز َألي َدولة َمتعاقدة َأن َتعين َنقطة َدخول َأو َنقاط َدخولَ
1-12
("نقطةَالدخول")َبمقتضىَالمادةَالتاسعةَعشرةَ(َ)1منَالبروتوكولَ:
(أ) َيجب َأو َيجوز َأن َترخص َبإرسال َالمعلومات َالمطلوبة َللتسجيلَ
بمقتضى َاالتفاقية َوالبروتوكول َإلى َالسجل َالدولي َ("نقطة َالدخولَ
المرخصة")؛
(ب)َيجب َأو َيجوز َمن َخاللها َإرسال َالمعلومات َالمطلوبة َللتسجيلَ
بمقتضى َاالتفاقية َوالبروتوكول َمباشرة َإلى َالسجل َالدوليَ
("نقطةَالدخولَالمباشر").
فيَحالةَالتعيينَبموجبَالمادةَ(َ1-12أ)َ،فإنَجميعَعملياتَالتسجيلَالتيَتجريَوفقاَ
للموادََ3-5وَ4-5وَ5-5وَ7َ6-5وَ9-5وَ10-5وَ19-5وَ20-5انطالقاًَمنَأيَ
نقطةَالدخولَهذهَ،يجبَأنَتخضعَللمادةََ،8-12التيَتشملَرمزَالترخيصَالصادرَ
عنَالدولَالمتعاقدةَالمعنيةَبشأنَعملياتَالتسجيلَهذهَ.عالوةَعلىَماَتنصَعليهَالجملةَ
التاليةَ،التيَأنَتشملَرمزَالترخيصَالصادرَعنَالدولَالمتعاقدةَالمعنيةَبشأنَعملياتَ
التسجيلَهذهَ .وال َيلزم َرمز َترخيص َلعمليات َالتسجيل َالتي َتمت َوفقاً َللمادتين ََ َ4-5
وَ،20-5حيثَتكونَالدولةَالمتعاقدةَالتيَتمَالتأكيدَعليهاَبموجبَالمادتينَ(َ 4-5ب)َ
و(َ20-5ب)َ،علىَالتواليَ،ليستَهيَالدولةَالمتعاقدةَالمعنيةَ َ.
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ومعَعدمَالمساسَبالتعيينَالمنصوصَعليهَبموجبَالمادةَ(َ1-12أ)َ،فإنَتسجيلَالشطبَ
بموجبَالمادةََ8-5لنَيستلزمَرمزَترخيصَ .
َيجوزَأليَدولةَمتعاقدةَأنَتعينَنقطةَدخولَإلزاميةَفقطَفيماَيتعلقَبهياكلَ
2-12
الطائراتَوطائ ارتَالهليكوبترَالتيَهيَالدولةَالمتعاقدةَالمعنيةَبالنسبةَلها.
يجبَأنَيحصلَالمسجلَمنَجهةَاإليداعَوأنَيحتفظَبقائمةَمحدثةَبالدولَالمتعاقدةَالتيَ
بهاَنقاطَدخولَمعينةَ،بماَيتاحَللمنتفعينَاستخدامهاَإلكترونياَ.ويجبَأنَتشيرَالقائمةَ
إلىَماَإذاَكانتَنقاطَالدخولَهذهَنقاط َدخولَمرخصةَأمَنقاطَدخولَمباشرَ،حسبماَ
يتثبتَمنَذلكَالمسجلَمنَالدولَالمتعاقدةَ َ.
َعلىَنقطةَالدخولَالمباشرَأنَترسلَأيَتسجيلَعندَاستيفاءَالشروطَالتيَ
4-12
وضعتهاَ،علىَأنَتكونَهذهَالشروطَمتمشيةَمعَأحكامَاالتفاقيةَوالبروتوكولَوهذهَاللوائحَ،
وعندماَتكونَاألطرافَالمسماةَفيَذلكَالتسجيلَمنَبينَالهيئاتَالمستخدمةَللسجلَ.ورهناَ
باستالمَالسجلَالدوليَإشعارَبالموافقةَمنَكلَطرفَتقتضيَاالتفاقيةَوالبروتوكولَوهذهَ
اللوائح َالحصول َعلى َموافقتهَ ،بما َفي َذلك َاألطراف َالمسماة َفي َذلك َالتسجيلَ ،عندَ
االقتضاءَ،ويصبحَسارياًَكلَتسجيلَتُحيلهَنقطةَدخولَمباشرةَبمجردَماَيتسلمهَالتسجيلَ
الدولي.
َدونَاإلخاللَبالمادةََ،4-12يجبَأنَيضعَالمسجلَترتيباتَتنطبقَعلىَ
5-12
اإلرسالَااللكترونيَلمعلوماتَالتسجيلَمنَ،أوَبترخيصَمنَ،نقاطَالدخولَإلىَالسجلَ
الدولي َوَ ،بعد َإجراء َمشاورات َمع َكل َنقطة َدخول َمعينةَ ،يجب َأن َيحدد َاإلج ارءاتَ
المطبقةَعلىَتلكَالنقطةَللدخولَ.الَينبغيَأنَتفرضَهذهَالترتيباتَالتيَتتمَبينَنقطةَ
الدخولَوالسجلَالدوليَأيَتكاليفَإضافيةَعلىَالسجلَالدوليَوالَينبغيَأنَتؤثرَسلباَ
علىَأداءَعملَنظامَالسجلَالدوليَأوَتفرضَعبئاَعلىَمواردَالسجلَالدولي.
6-12
كماَيلي:

َيجبَأنَيوفرَالسجلَالدوليَإنذاراَالكترونياَبأيَعمليةَتسجيلَالَتجرىَ
(أ) َمنَخاللَنقطةَدخولَمباشرَحيثَيكونَاستخدامهاَإلزاميا؛َ
َ

اللوائح

R-35

(ب)َأوَوفقاَلإلجراءاتَالتيَتتطلبهاَنقطةَدخولَمرخصة؛
وذلك َإلى َالمدى َالمتفق َعليه َبين َالسجل َالدوليَوالدولة َالمتعاقدة َالمعلنة َلتلك َالنقطةَ
للدخول.
7-12

َبموجبَالمادةََ،8-12يكونَالتسجيلَباطالًَإذاَتمَ :
(أ) َمنَدونَرمزَترخيصَصادرَعنَالدولَالمتعاقدةَالمعنيةَمتىَاشتُرطَ
رمزَالترخيصَهذاَبموجبَالمادةَ(َ1-12أ)؛َأو َ
(ب)َمنَدونَاإلرسالَمنَخاللَنقطةَدخولَمباشرَلدىَالدولةَالمتعاقدةَ
متىَاشتُرطَهذاَاإلرسالَبموجبَالمادةَ(َ1-12ب).

8-12

َيبطلَالتسجيلَفيَالحالتينَالتاليتينَ :
(أ) َفي َحالة َنقطة َدخول َمرخصةَ ،إذا َتعذر َالحصول َعلى َرمزَ
الترخيصَبموجبَاإلجراءاتَذاتَالصلة؛
(ب)َفيَحالةَنقطةَدخولَمباشرةَ،إذاَ ُمنعَاستخدامَنقطةَالدخولَالمباشرةَ
بموجبَاإلجراءاتَذاتَالصلة؛َ

وذلكَوفقاَللوقائعَالمعاملةَذاتَالصلةَ .
المادة 13

الرسوم
َيجب َأن َيحصل َالمسجل َرسما َقبل َاالضطالع َبالخدمات َالمتعلقةَ
1-13
بالسجلَالدولي.
َيجبَسدادَالرسومَ،بماَفيَذلكَالرسومَالناجمةَعنَعملياتَمنَخاللَ
2-13
نقطةَدخولَ،للمسجلَقبلَالعمليةَالمطلوبةَماَلمَيتمَاالتفاقَعلىَخالفَذلكَبينَالمسجلَ
ومثلَهذهَالنقطةَللدخولَ .
َ
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َيجبَتحصيلَالرسومَوفقاَلجدولَتصدرهَالسلطةَاإلشرافيةَالتيَيجبَأنَ
3-13
تبينَمبلغَالرسومَالواجبَالدفعَعنَكلَخدمة.
َيجبَأنَتقومَالسلطةَاإلشرافيةَبتحديدَوتعديلَالرسومَ،وذلكَعلىَالنحوَ
4-13
المطلوبَفيَاالتفاقيةَوالبروتوكول.
المادة 14

المسؤولية والتأمين
َألغراضَالمادةََ)1(َ28منَاالتفاقيةَ،فإنَ"الخسائرَالتيَيتكبدها"َتعنيَ
1-14
الخسارةَأوَالضررَالناتجينَبسببَخطأَأوَتقصيرَالمسجلَوالمسؤولينَوالعاملينَلديهَ
أوَبسببَعطلَفيَتشغيلَنظامَالتسجيلَالدوليَ،باستثناءَماَتنصَعليهَالمادةََ 28منَ
االتفاقيةَ َ ،ولكن َال َتشمل َالخسارة َأو َالضرر َالناتجين َبسبب َعدم َالتمكن َمن َاستخدامَ
السجلَالدوليَنتيجةَللتدابيرَالمشارَإليهاَفيَالمادةََ4-3منَهذهَاللوائح.
2-14

َأيَمطالبةَللمسجلَبمقتضىَالمادةََ)1(َ28منَاالتفاقية:
(أ) َيجبَتقديمهاَكتابةَفيَغضونَالفترةَالزمنيةَالمطبقةَبموجبَقوانينَ
الدولةَالتيَيقعَفيهاَالسجلَالدولي؛
(ب)َيجبَأنَتخضعَلمشاوراتَبينَالمطالبَوالمسجل؛
(ج) َإذاَلمَتحلَعنَطريقَمثلَهذهَالمشاوراتَ،يجوزَللمطالبَمتابعتهاَ
وفقاَللمادةََ44منَاالتفاقية.

َيجبَأنَتنصَإجراءاتَالسجلَالدوليَعلىَالتفاصيلَالمتعلقةَباإلجراءاتَ
3-14
المتصورةَفيَالمادةََ.2-14

اللوائح

R-37

َيجبَعلىَالسلطةَاإلشرافيةَأنَتحددَويجوزَلهاَأنَتراجعَمبلغَالتأمينَ
4-14
أوَالضمانَالماليَالمطلوبَبمقتضىَالمادةََ)4(َ28منَاالتفاقيةَوالمادةَالعشرينَ(َ)5
منَالبروتوكول.
المادة 15

إجراءات السجل الدولي
َيجبَأنَتضعَالسلطةَاإلشرافيةَاإلجراءاتَالتيَتتناولَالبنودَالتيَتتطلبهاَ
1-15
هذه َاللوائح َأو َتتعلق َعلى َنحو َآخر َبالتشغيل َالفني َوالعمليات َاإلدارية َللسجل َالدوليَ
ويجبَأنَيمتثلَلهاَجميعَالمنتفعينَبالسجلَوالمنتفعونَالضيوفَواألشخاصَالقائمونَ
بالبحث.
َيجب َأن َتنص َاإلجراءاتَ ،دون َتقييد َمضمونهاَ ،على َالعمليات َالفنيةَ
2-15
واإلداريةَلماَيليَ :
(أ) َإجراء َعمليات َالتسجيل َوتعديلها َوشطبها َوإجراء َعمليات َالبحثَ
والحصولَعلىَنسخَمنها؛
(ب)َالحصول َعلى َالموافقات َوالتراخيص َالمطلوبة َالستخدام َالسجلَ
الدولي.
المادة 16

النشر
عَرسميَ
َيجبَنشرَالنسخةَاألصليةَمنَهذهَاللوائحَواإلجراءاتَفيَمطبو َ
1-16
للسلطةَاإلشرافية.
َيجبَعلىَالمسجلَأنَيوفرَللجمهورَمجاناَنسخةَالكترونيةَمنَالنصوصَ
2-16
األصلية َالمشار َإليها َفي َالمادة ََ ،1-16حسبما َقد َتعدل َعلى َالنحو َالمتصور َفيَ
المادةََ .17
َ
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المادة 17

التعديالت
َيجوزَللمسجلَتقديمَطلباتَتعديالتَلهذهَاللوائحَأوَاإلجراءاتَإلىَالسلطةَ
1-17
اإلشرافيةَ،التيَيجبَأنَتنظرَفيَمثلَهذهَالتعديالت.
َيجبَأنَتنشرَفيَمطبوعَرسميَللسلطةَاإلشرافيةَالنسخةَاألصليةَمنَأيَ
2-17
تعديالتَلهذهَاللوائحَأوَاإلجراءاتَالتيَوافقتَعليهاَالسلطةَاإلشرافيةَ .
َالَينبغيَلصالحيةَوأولويةَالتسجيلَ،وكذلكَالحقوقَوالضماناتَاألخرىَ
3-17
المتصلة َبهَ ،والذي َيتم َوفقاً َلهذه َللوائح َواإلجراءات َبالصيغة َالسارية َوقت َإجراء َهذاَ
التسجيلَ،ومعَمراعاةَالقدراتَالوظيفيةَللسجلَالدوليَفيَهذهَاللحظةَ،أنَيتأثرَبأيَتغييرَ
الحقَعلىَهذهَاللوائحَأوَاإلجراءاتَأوَالقدراتَالمتعلقةَبالسجلَالدوليَ،وبالنسبةَلتوفيرَ
تسهيلَيمكنَاألطرافَمنَالتسجيلَلتعديلَأوَتغييرَتسجيلَخالفاَلذلكَبغرضَاالستجابةَ
لهذهَالتغييراتَالَينبغيَتفسيرهَعلىَأنهَيفرضَأيَالتزامَعلىَتنفيذَهذاَالتعديلَأوَالتغييرَ .
َالَينبغيَلصالحيةَأيَإجراءَيتخذهَالمسجلَوفقاَلهذهَاللوائحَواإلجراءاتَ
4-17
بالصيغة َالسارية َوقت َاتخاذ َهذا َاإلجراء َأن َتتأثر َبالتغييرات َالالحقة َعلى َاللوائح َأوَ
اإلجراءات.
المادة 18

تواريخ السريان
وتسريَأيَتعديالتَلهذهَاللوائحَأوَاإلجراءاتَبعدَشهرَتقويميَمنَتاريخَنشرهاَماَلمَ
تقررَالسلطةَاإلشرافيةَخالفَذلكَ .
________________ َ

المرفق
®( CLOSING ROOMغرفة إنهاء المعامالت)
(المادةََ21-5منَهذهَاللوائح) َ
-1

َأحكام عامة

1-1

َيجوزَأنَيتضمنَالسجلَالدوليَغرفة َتُتيحَللهيئةَالم ِّ
ستعملةَللسجلَأنَ
ُ

تنشئَمجلدَاً َيمكنَاستخدامهَفيَتجميعَالمعلوماتَالالزمةَبموجبَهذهَاللوائحَإلجراءَ
تسجيلَواحدَأوَأكثرَفيَوقتَسابقَالستكمالَهذهَالتسجيالتَ.وألغراضَهذاَالمرفقَ،

ق"َأوَ"التسجيالتَالمسبقة"َ،وعمليةَتجميعهاَ"إسباقَ
سمىَهذهَالمعلوماتَ"التسجيلَالمسب
تُ
ُ
ُ

التسجيل" َأو َ"إسباق َالتسجيالت"َ .وهذه َاإلمكانية َالتي َيتيحها َالسجل َالدولي َهيَ

®َ .CLOSING ROOM
2-1

َألغراضَهذاَالمرفقَ،الَتشملَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَأيَهيئةَحكوميةَ،

وال َيشمل َاإلداري َأي َإداريَفي َهيئة َحكوميةَ ،وال َيشمل َالمنتفع َبالسجل َأي َمستخدمَ

حكوميَ .
3-1

َالَيمكنَالبحثَفيَأيَمجلداتَأُنشئتَفيَ®َCLOSING ROOMمنَأجلَ

َالمسبق َأي َأثرَ
خدمة َأغراض َالمادتين ََ )4(18وَ 19من َاالتفاقيةَ .وال َيكون َللتسجيل ُ

قانوني َبموجبَاالتفاقيةَأوَالبروتوكولَإالَبعدَأنَيتمَإدخالهَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَ

عتبرَ"مسجَّال"َعلىَ
سبقَي
التسجيلَالم
الدوليَعمالً َبأحكامَالفقرةََ 2-7منَهذاَالمرفقَ.و
ُ
ُ
ُ
إثرَإدخالهَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَعمالًَبأحكامَالفقرةَ(َ2-7وذلكَعلىَحدَتعريفَهذاَ

المصطلحَفيَالمادةَ(1بَب)َمنَاالتفاقيةَ .
4-1

َيتناولَهذاَالمرفقَبالوصفَالشروطَواإلجراءاتَالمتعلقةَبإنشاءَمجلدَفيَ

®َ،CLOSING ROOMوبتجميعَوإدارةَالمعلوماتَالالزمةَإلسباقَالتسجيالتَفيَمجلدَ،
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افقةَعلىَالتسجيالتَالمسبقةَوتسليمهاَمنَأجلَإدخالهاَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَ
وبالمو
ُ

الدوليَلتصبحَتسجيالتَتقبلَالبحثَوصالحةَبموجبَاالتفاقيةَوالبروتوكولَ .
-2

َإنشاء مجلد في

®CLOSING ROOM

َيجوزَللهيئةَالم ِّ
ستعملةَللسجلَأنَتنشئَمجلداً َفي َ®َCLOSING ROOM
1-2
ُ
وتتبعَفيَذلكَالتعليماتَالواردةَفيَموقعَالسجلَالدوليَعلىَاإلنترنتَ .
َتتولىَالهيئةَالم ِّ
ستعملةَللسجلَالتيَتُنشئَمجلداًَفي®َ، CLOSING ROOM
2-2
ُ
أيَ"هيئةَالتنسيق"َ،المسؤولياتَالواردَوصفهاَفيَهذاَالمرفقَ .
َُيعين َالسجل َالدولي َبصورة َآلية َولكل َغرفة َمن َمجلد َفي
3-2
®
رمزاَتعريفياًَوحيداًَ،هوَ"مجلدَهويةَ®َ،"CLOSING ROOMويجوزَ
ً َCLOSING ROOM
لمستعمليَالسجلَاستخدامهَفيَالبحثَعنَ®َCLOSING ROOMفيَموقعَالسجلَالدوليَ
علىَاإلنترنتَ .
َيجوزَلهيئةَالتنسيقَأنَتُغلقَمجلدَ®َCLOSING ROOMوذلكَفيَأيَوقتَ
4-2
قبلَاتخاذَاإلجراءَالمنصوصَعليهَفيَالفقرةََ .1-7
-3

َتجميعَوإدارةَتسجيالتَمنَخاللَغرفةَ®َ CLOSING ROOM

َتتولىَهيئةَالتنسيقَالمسؤوليةَعنَتجميعَوإدارةَجميعَالمعلوماتَالمطلوبةَ
1-3
®
إلسباقَالتسجيالتَفيَمجلدَ َ.CLOSING ROOMوأعضاءَهيئةَالتنسيقَمنَمستعمليَ
السجلَلهمَالحقَدونَغيرهمَفيَإدخالَأوَتغييرَالمعلوماتَفيَمجلد®َ CLOSING ROOM
هذاَ.واإلشاراتَالواردةَفيَهذاَالمرفقَإلىَإجراءاتَهيئةَالتنسيقَتعنيَكلَإجراءَيتخذهَ،
نياب ًةَعنهاَ،مستعملوَالسجلَ .
َإلسباق َتسجيل َمن َالتسجيالتَ ،يجب َعلى َهيئة َالتنسيق َأن َتُ ِّ
دخل َكلَ
2-3
الم َّ
حددةَفيَالمادةَالمعنيةَمنَهذهَاللوائحَ.
المعلوماتَالمتعلقةَبهذاَالصنفَمنَالتسجيلَ،و ُ
وعلىَسبيلَالمثالَ،تكونَجميعَالمعلوماتَالواردةَفيَالمادةََ3-5منَهذهَاللوائحَالزمةَ
إلسباقَتسجيلَضمانَمنَالضماناتَالدوليةَ.وعالوةَعلىَذلكَ،تتولىَهيئةَالتنسيقَ،إذاَ
كانتَقطعةَمنَقطعَالطائراتَمحلَأكثرَمنَتسجيلَمسبقَواحدَ،تحديدَالتسلسلَالزمنيَ

اللوائح
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الذيَسيتمَبموجبهَإدخالَهذهَالتسجيالتَالمسبقةَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَالدوليَ،بعدَ
تسريحهاَ .
َ
َبعد َأن َتنتهي َهيئة َالتنسيق َمن َتجميع َالمعلومات َالالزمة َإلجراء َكلَ
3-3
®
التسجيالتَالمسبقةَبغرضَإدراجهاَفيَمجلد َ َ،CLOSING ROOMيجوزَلهاَأنَتتبعَ
التعليماتَالموجودةَفيَموقعَالسجلَالدوليَعلىَاإلنترنتَوتلغيَالحقَالمتمثلَفيَتعديلَ
أو َإدخال َمعلومات َتسجيل َأخرىَ(ويسمى َمجلد َ®َ CLOSING ROOMفي َهذه َالحالةَ
"مغلقاً")َ.وحالةَإغالق مجلدَ®َCLOSING ROOMستُفضيَإلىَ(أ)َالشروعَفيَاإلجراءاتَ
ُ
المحددةَفيَالفقرةََ،1-4و(ب)َإلىَاإلعالنَعنَأنَكلَالمعلوماتَالمتعلقةَبالتسجيالتَ
المسبقةَفيَمجلد َ®َ CLOSING ROOMقدَتمَتجميعهاَوأن َمجلد َ®َCLOSING ROOM
مفتو ٌح َفيَوجهَكلَمنَتلزمَموافقتهَبموجبَهذهَاللوائحَمنَمستعمليَالسجلَحتىَيتخذَ
َّ
اءاتَالمحددةَفيَالفقرةََ .2-4
إجراءَمنَاإلجر
َيجوزَأليَهيئةَتنسيقَفيَأيَوقتَأنَتتيحَمجلد َ®َCLOSING ROOM
4-3
أمَلمَيقفل)َعلىَسبيلَ"مجردَاالطالع"َأمامَكلَمستعملَللسجلَمنَ
(سواءَأُقفلَالمجلد َ
ُ
الهيئات َواألفراد َبغية َقراءةَ ،وليس َتغييرَ ،المعلومات َالموجودة َفي َمجلد
®َ CLOSING ROOMوذلكَباتباعَالتعليماتَالموجودةَعلىَموقعَالسجلَعلىَاإلنترنتَ
فيماَيتعلقَبالتعريفَبهؤالءَالمستعملينَوبمسألةَمنحهمَحقَالدخولَ.وبعدَإغالق مجلد
®َ ،CLOSING ROOMيتم َبصورةَآليةَمنحَحقَالدخولَلمجردَاالطالعَإلىَكلَهيئةَ
مستعملةَللسجلَتكونَموافقتهاَعلىَالتسجيالتَالمسبقةَفيَمجلد َ®َCLOSING ROOM
الزم ًة َبموجبَهذهَاللوائحَ.ومستعملوَالسجلَمنَالهيئاتَواألفرادَالذينَلهمَحقَدخولَ
مجلدَ®َُCLOSING ROOMيعرفونَباسمَ"المشاركونَفيَ®َ ."CLOSING ROOM
ىَمستعملةَ
5-3
َيجوزَلهيئةَالتنسيقَأنَتنقلَحقوقهاَوواجباتهاَإلىَهيئةَأخر ُ
فصحَالمشرفَعلىَ
اجباتَعندماَي
للسجلَتحل َمحلهاَ.ويبدأَنفاذَنقلَهذهَالحقوقَوالو
ُ
ُ
الهيئةَالمنقولَإليهاَعنَقبولَهيئتهَلهذهَالحقوقَوالواجباتَوفقَالطريقةَالمنصوصَعليهاَ
فيَموقعَالسجلَالدوليَعلىَاإلنترنتَ،ويكونَمفعولَهذاَالنقلَفيَحدودَماَتنصَعليهَ
الفقرتانََ1-5وَ َ.2-5
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سبقة َ
الم َ
َالموافقة على التسجيالت ُ

®
َيوجهَ
1-4
َبعد َإعالن َهيئة َالتنسيق َعن َإغالق َمجلد َ ُ ،CLOSING ROOM
®
السجلَالدوليَإلىَالمشاركينَفيَ َCLOSING ROOMإعالم ًاَبموجبهَ :

(أ) َُيحددَهويةَهيئةَالتنسيق؛ َ

(ب)َيتيحَالدخولَإلىَمجلدَ®َCLOSING ROOMويحددَهويةَالمجلد؛
(ج) َينصَعلىَأنَمجلدَ®َCLOSING ROOMمتاحاًَلكلَهيئةَمستعملةَ
للسجلَتكونَموافقتهاَالزم ًةَبموجبَهذهَاللوائحَحتىَتتخذَإجراءَمنَ
َّ
اءاتَالمحددةَفيَالفقرةَ2-4؛ َ
اإلجر

(د) َيحددَالمدةَالزمنيةَ(كماَتنصَعليهاَالفقرةََ)3-5التيَسيظلَفيهاَ
مجلد َ®َ CLOSING ROOMمفتوحاً َألغراض َتقديم َالموافقة َأوَ
مراجعةَالمعلومات؛ َ
ق"َيظهرَكلَالتسجيالتَالمسبقةَبماَ
يرَعنَالتسجيلَالمسب
(ه) َُيرفقَ"تقر
ُ
ُ
َّ
فيَذلكَالتسلسلَالزمنيَالمحددَأليَتسجيالتَمتعددةَلقطعةَمنَ
ُ
قطعَالطائراتَ .
َبعد َتوجيه َاإلعالن َالمذكور َفي َالفقرة ََ ،1-4يجوز َلكل َهيئة َمستعملةَ
2-4
افقَعلىَالتسجيلَالمسبقَ
للسجلَتكونَموافقتهاَالزم ًةَبموجبَهذهَاللوائحَأنَتوافقَأوَالَتو
ُ
بعدَاتباعَالتعليماتَالواردةَفيَموقعَالسجلَالدوليَعلىَاإلنترنتَ .
َالموافقةَعلىَتسجيلَمسبقَيمكنَ،بموجبَأحكامَالفقرةََ،1-7التراجعَعنهاَ
3-4
فيَأيَوقتَقبلَإصدارَذلكَالتسجيلَمنَأجلَإدخالهَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَالدوليَ .
الهيئةَالمستعملةَللسجلَالتيَترفضَالموافقةَأوَتتراجعَفيهاَيحقَلهاَ،وفقَ
َ
4-4
ُ
المسبقَ
أحكامَالفقرةََ،1-7أنَتغيرَموقفهاَهذاَفيَأيَوقتَقبلَأنَيتمَإصدارَتسجيلهاَ ُ
منَأجلَإدخالهَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَالدوليَ .
َ

اللوائح
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َإبطالَالتفويضَالمستخدمَفيَالموافقةَعلىَتسجيلَمسبقَ،بماَفيَذلكَ

التفويضَالممنوحَإلىَمستعملَمهنيَ،يكونَلهَمفعولَالتراجعَعنَالموافقةَ.ولكيَتغيرَ

موقفهاَهذاَيتعينَعلىَالهيئةَمستعملةَللسجلَ،وفقَأحكامَالفقرةََ،1-7إماَالموافقةَعلىَ

البدَ
هذاَالتسجيلَالمسبقَأوَإعادةَتفويضَمستعملَآخرَللسجلَلكيَيتولىَالموافقةَعليهَ،و ُ
اءَفيَكالَالحالتينَأنَيتمَفيَأيَوقتَقبلَإصدارَذلكَالتسجيلَمنَأجلَإدخالهَ
لهذاَاإلجر
ْ
فيَقاعدةَبياناتَالسجلَالدوليَ .

6-4

َبموجبَأحكامَالفقرةََ 1-7الَيجَوزَإصدارَأيَتسجيلَمسبقَفيَمجلد

®َ CLOSING ROOMإلدخالهَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَالدوليَقبلَتتمَالموافقةَمنَقبلَ

الهيئةَالمستعملةَللسجلَالتيَتكونَموافقتهاَالزم ًة َبموجبَهذهَاللوائحَ،أوَمنَقبلَمنَ

ينوبهاَ.وتكونَهذهَالموافقةَنافذةَعندماَتُصدرَهيئ ــةَالتنسي ــقَأم َاًر َباإلصدارَ(كماَهوَ

منصوصَعليهَفيَالفقرةََ .)1-7
-5

َإدخال تعديالت على التسجيالت المسبقة َ

َورغمَأنهَالَيجوزَتعديلَمجلد َ®َ CLOSING ROOMعندماَيكونَمغلقاًَ
1-5
(باستثناءَماَنصتَعليهَالفقرةََ،)8يجوزَلهيئةَالتنسيقَإدخالَتعديالتَعلىَالتسجيالتَ

المسبقةَ ،إذا َكان َذلك َبمبادرة َمنها َأو َاستجابة َلطلبات َمن َالمشاركين َفيَ

®َ،CLOSING ROOMأوَنقلَمسؤوليتهاَكهيئةَتنسيقَإلى َهيئةَمنتفعينَبالسجلَأخرىَ،
بواسطةَاتباعَالتوجيهاتَالواردةَبموقعَاإلنترنتَالخاصَبالسجلَالدوليَإلعادةَحقَالقدرةَ
على َتغيير َالمعلومات َأو َتسجيل َالمزيد َمنها َ(والمشار َإليها َكتعيين َمجلد

®َCLOSING ROOMبصفتهَ"غيرَمقفل")َ .
2-5

®
َستلغى َجميع َحاالتَ
َوإذا َكان َمجلد َ َ CLOSING ROOMغير َمقفلُ ،

الرضا َعن َالتسجيالت َالمسبقة َعلى َالفورَ ،وسيعود َمجلد َ

®ROOM

َ CLOSINGالىَ

الوضعَالواردَفيَالفقرةََ،3وسيصدرَالسجلَالدوليَإخطا اًر َلجميعَالمشاركينَفيَمجلدَ

®َ CLOSING ROOMإلبالغهمَبأنَمجلد َ®َ CLOSING ROOMأصبحَغيرَمغلقَوأنَ

تقريرَالتسجيلَالمسبقَفيماَيتعلقَ®َCLOSING ROOMقدَأصبحَبحكمَالملغيَ.ويجوزَ
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لهيئة َالتنسيق َحينئذ َتغيير َالتسجيالت َالمسبقةَوإغالق َمجلد َ®َ CLOSING ROOMمعَ

التعديالتَالمدخلةَ،وعندئذَتنطبقَعليهاَأحكامَالفقرةََ1-4والفقرةََ َ.4-4
3-5

َوإذا َلم َيتم َالسماح َللتسجيالت َالمسبقة َفي َمجلد َ®َCLOSING ROOM

بإدخالهاَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَالدوليَ،حسبَماَوردَفيَالفقرةََ،1-7قبلَانقضاءَعشرةَ

أيام َتقويمية َبعد َتاريخ َإغالق َمجلد َ®َ ،CLOSING ROOMيصبح َمجلدَ

®َCLOSING ROOMمغلقةَفو اًرَ،وفقَالتأثيرَالواردَفيَالفقرةََ.2-5وبصرفَالنظرَعماَ
وردَسابقاًَ،يجوزَلهيئةَالتنسيقَتمديدَفترةَإغالق َمجلد َ®َ CLOSING ROOMلمدةَعشرةَ

أيامَإضافيةَوإلحدىَعشرةَ(َ)11مرةَمتتابعةَكحدَأقصىَ.ويرسلَالسجلَالدوليَإخطا اًرَ
عنَأيَتمديدَمثلَهذاَإلىَالمشاركينَفيَ®َ .CLOSING ROOM
-6

َتسديد الرسوم

1-6

َبعدَإغالقَمجلدَ®َ،CLOSING ROOMوإصدارَتعليماتَاإلصدارَبموجبَ

الفقرةََ،1-7تسددَهيئةَالتنسيقَالرسومَفيماَيتعلقَبجميعَالتسجيالتَالمسبقةَفيَمجلدَ
®َ .CLOSING ROOM

2-6

َويعتبر َهذاَالتسديدَتسديداً َنهائياً َإذاَتمَإصدارَهذهَالتسجيالتَالمسبقةَ

3-6

َوإذاَلمَيتمَإصدارَهذهَالتسجيالتَالمسبقةَ،يحقَلهيئةَالتنسيقَاسترجاعَ

-7

َإدخال التسجيالت المسبقة في قاعدة بيانات السجل الدولي

1-7

يجوزَلهيئةَالتنسيقَ،بواسطةَاتباعَتوجيهاتَموقعَاإلنترنتَالتابعَللسجلَ
َ
َ

إلدخالهاَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَالدوليَ،حسبماَوردَفيَالفقرةََ َ.1-7

هذهَالرسومَ،معَاستقطاعَمصاريفَالمناولةَلألطرافَاألخرىَ .

الدوليَ،إعطاءَتعليماتَإلىَالسجلَالدولي"َ،تعليماتَاإلصدار"َ،إلدخالَجميعَالتسجيالتَ

المسبقة َفي َمجلد َ®َ CLOSING ROOMبقاعدة َبيانات َالسجل َالدولي َبالترتيب َالزمنيَ

اللوائح

R-45

قَوجعلهاَمتاحةَللبحثَلألغراضَالواردةَفيَالمادتينََ18
َ
المحددَفيَتقريرَالتسجيلَالمسب

(َ)4وَ19منَاالتفاقيةَعندَالوفاءَبجميعَالشروطَالتاليةَ :

(أ) َأنَيكونَمجلدَ®َCLOSING ROOMمغلقاً؛ َ
(ب)َوأن َتتم َالموافقة َعلى َجميع َالتسجيالت َالمسبقة َفي َمجلدَ
®َ CLOSING ROOMبواسطة َأو َبالنيابة َعن َأي َمستخدم َللسجلَ

افقتهَبموجبَهذهَاللوائح؛ َ
َ
ُيشترطَالحصولَعلىَمو

قدَسددت؛ َ
(ج) َوأنَتكونَالرسومَالمشارَإليهاَفيَالفقرةَُ َ1-6

(د) َوأنَتكونَاإلجراءاتَوالشروطَالخاصةَالواردةَفيَالفقرةََ8قدَأ ِّ
ُكملتَ
وتمَتلبيتهاَ،عندَانطباقَهذهَالشروطَواإلجراءاتَ .

2-7

َوفور َاستالم َتعليمات َاإلصدارَ ،يقوم َالسجل َالدولي َبإدخال َجميعَ

التسجيالتَالمسبقةَفيَمجلدَ®َCLOSING ROOMفيَقاعدةَبياناتَالسجلَالدوليَوفقَ

ترتيبَزمنيَمحددَفيَتقريرَماَقبلَالتسجيلَالمسبقَوجعلهاَقابلةَللبحثَألغراضَالمادتينَ

َ)4(َ18وَ19منَاالتفاقيةَ.وعندَإدخالَهذهَالبياناتَوحاالتَالموافقةَفيَقاعدةَبياناتَ
السجل َالدوليَ ،أن َكل َتسجيل َمسبق َوحالة َموافقة َستصبح َتسجيالً َوموافقة َعلى َهذاَ

التسجيلَ ،حيث َأن َهذه َالشروط َمحددة َفي َهذه َاللوائحَ ،ويصبح َكل َتسجيل َ"مسجالً"َ

ألغراضَاالتفاقيةَ .
3-7

َوبعدَإدخالَالتسجيالتَالمسبقةَفيَمجلدَ®َCLOSING ROOMفيَقاعدةَ

بياناتَالسجلَالدوليَ،يتمَإنهاءَمجلد َ

®ROOM

َ.CLOSINGومعَذلكَيحتفظَالمسجلَ

بسجلَلتقريرَالتسجيلَالمسبقَ.ويجوزَأليَمشاركَفيَ®َ CLOSING ROOMالحصولَ

علىَنسخةَمنَتقريرَماَقبلَالتسجيلَالمسبقَبواسطةَاتباعَالتوجيهاتَالواردةَعلىَموقعَ
اإلنترنتَالتابعَللسجلَالدوليَ .

4-7

َويقومَالمشاركونَفيَ®َCLOSING ROOMبإبالغَالمسجَلَخاللََ72منَ

إعطاءَتعليماتَإصدارَأيَتباينَبينَالتسجيالتَالمدرجةَفيَقاعدةَبياناتَالسجلَالدوليَ

الئحةَالسجلَالدوليَوإجراءاته
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وتقريرَماَقبلَالتسجيلَالمسبقَ.وتخضعَحاالتَالتباينَهذهَللتصويبَوفقاًَللجزءََ17-5
منَهذهَاللوائحَ .
-8

َالشروط واإلجراءات الخاصة المنطبقة على نقاط الدخول َ

1-8

َ َّ
تعدلَالشروطَواإلجراءاتَالمذكورةَأعالهَحسبماَنصتَعليهَالفقرةََ8فيماَ

يتعلقَبأيَتسجيالتَمسبقةَتخضعَللجزءََ1-12منَاللوائحَالمتصلةَبنقاطَالدخولَ .
2-8

َوبغية َاالمتثال َللجزأين َ(َ 1-12أ) َوَ 7-12من َهذه َاللوائح َفيما َيتعلقَ

بنقطةَالدخولَالمرخصةَ،يجوزَلهيئةَالتنسيقَإدخالَرمزَالترخيصَأليَتسجيلَمسبقَ
تسريَعليهَأحكامَهذينَالجزأينَفيَأيَوقتَقبلَإعطاءَتعليماتَاإلصدارَ،بصرفَالنظرَ

عماَإذاَكانَمجلد َ®َ CLOSING ROOMقدَأُغلِّقَأمَالَ.وإذاَاقتضىَأيَتسجيلَمسبقَ
فيَمجلد َ®َ CLOSING ROOMإدخالَرمزَترخيصَعمالً َبهذينَالجزأينَ،يجبَإدخالَ
رموزَالترخيصَقبلَإعطاءَتعليماتَاإلصدارَ .
3-8

َوبغيةَاالمتثالَلألجزاءَ(َ 1-12ب)َوَ 4-12وَ 7-12فيماَيتعلقَبنقاطَ

الدخولَالمباشرَ،تقتضيَعمليةَإعطاءَتعليماتَاإلصدارَفيماَيتعلقَبأيَتسجيلَمسبقَ
َّ
ةَ،ويقدمَهذاَاإلذنَ
تسريَعليهَأحكامَتلكَاألجزاءَترخيصاًَمسبقاًَمنَنقطةَالدخولَالمباشر
وفقاًَللتعليماتَالواردةَفيَموقعَاإلنترنتَالتابعَللسجلَالدوليَ.وإذاَوجبَإحالةَأيَتسجيلَ
مسبقَفيَمجلدَ®َCLOSING ROOMإلىَالسجلَالدوليَبواسطةَنقطةَدخولَمباشرةَعمالًَ
بهذهَاألجزاءَ،يجبَإعطاءَاإلذنَالالزمَبواسطةَنقطةَالدخولَالمباشرةَقبلَإعطاءَتعليماتَ
اإلصدارَ.والَيشملَمصطلحَ"المنتفعَبالسجل"َ،ألغراضَالفقرةََ1-2والفقرةََ،2-2نقطةَ
الدخولَالمباشرةَ .
4-8

َإنَشرطَإدخالَرمزَالترخيصَ،حسبماَوردَفيَالفقرةََ،2-8وشرطَالحصولَ

علىَإذنَمنَنقطةَالدخولَالمباشرةَ،حسبماَوردَفيَالفقرةََ،3-8يخضعانَللجزءََ8-12

اللوائح
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منَهذهَاللوائحَ،فيَالظروفَالتيَالَيمكنَالحصولَفيهاَعلىَرمزَالترخيصَأوَالَيمكنَ
استخدامَأيَنقطةَالدخولَ .
َ
________________ َ

َ

اإلجراءات
المادة 1

السلطة

(المادةََ15منَاللوائح)
تصدر َهذه َ"اإلجراءات" َالسلطة َاإلشرافية َللسجل َالدولي َبمقتضى َاالتفاقية َبشأنَ
الضماناتَالدولية َعلى َالمعدات َالمنقولةَ ،الموقعة َفي َكيب َتاون َفي ََ2001/11/16
("االتفاقية")َ ،والبروتوكول َبشأن َالمسائل َالتي َتخص َمعدات َالطائرات َالملحق َباتفاقيةَ
الضمانات َالدولية َعلى َالمعدات َالمنقولةَ ،الموقع َفي َكيب َتاون َفي ََ2001/11/16
("البروتوكول")َ،ولوائحَالسجلَالدوليَ("اللوائح")َ.وهيَتتناولَالمسائلَاإلداريةَالتيَتتطلبهاَ
اللوائحَكشروطَالستخدامَالسجلَالدوليَأوَالمتعلقةَبخالفَذلكَبالتشغيلَالفنيَوالعملياتَ
اإلداريةَللسجلَالدوليَ .
المادة 2

التعاريف
يكون َلالصطالحات َالمعرفة َفي َاالتفاقية َوالبروتوكول َواللوائح َنفس َالمعنى َفي َهذهَ
اإلجراءاتَ.وباإلضافةَإلىَذلكَ،تكونَللمصطلحاتَالتاليةَالمعانيَالمبينةَأدناهَ :
(أ) َ"موافقة"َتعني:
(َ )1إما َموافقة َإلكترونيةَ ،من َالمسجلَ ،على َإحدى َالهيئاتَ
بوصفها َهيئة َمنتفعين َبالسجل َو/أو َعلى َشخص َبوصفهَ
إداريَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَ،وفقاَللمادةََ10أدناه؛
(َ )2وإما َموافقة َإلكترونيةَ ،من َاإلداريَ ،على َشخص َبوصفهَ
منتفعاَبالسجلَمنَمثلَهذهَالهيئةَللمنتفعينَبالسجلَ،وفقاَ
P-1

P-2

الئحةَالسجلَالدوليَوإجراءاته

للمادةََ 11أدناهَ ،ويجب َتفسير َ"يوافق" َو"موافق َعليه" َطبقاَ
لهذا؛ َ
(ب) َ"عاملَالتحقق"َيعنيَعامالًَتمَالتأكدَمنَارتباطهَبالشخص؛َ َ
(ج)َ"تأكيد"َيعنيَتأكيداَإلكترونياَمقدماَوفقاَللمادةََ6منَاللوائح؛
(د) َ"شهادةَرقمية"َتعنيَشهادةَرقميةَالستخدامهاَبشأن َالسجلَ
الدوليَ،صادرةَمنَالمسجلَأوَإداريَوفقاَلهذهَاإلجراءاتَ
ووثائقَسياسةَالبنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامة؛
(ه) َ"موافقةَنهائية"َتعنيَالموافقةَمنَآخرَاألطرافَالمسماةَالذيَ
تكون َموافقته َمطلوبة َبموجب َالمادة ََ 20من َاالتفاقيةَ
فيماَيتعلقَبتسجيلَأوَتعديلَأوَشطب؛ َ
(و) َ"وثائقَسياسةَالبنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامة"َتعنيَسياسةَ
ِّ
اتفاقَالطرفَالمعتمدَوبيانَالكشفَ
الشهادةَواتفاقَالمشتركَو
عنَمعلوماتَالبنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامةَوبيانَممارساتَ
إصدارَالشهاداتَ،علىَالنحوَالمبينَعلىَالموقعَاإللكترونيَ َ.
(ز) َ"الموقعَعلىَاإلنترنت"َيعنيَالموقعَعلىَاإلنترنتَالذيَيوفرَ
توصيلَالجمهورَبالسجلَالدوليَوالمحتوىَالمرتبطَبهَالمقدمَ
منَالمسجلَفيَإطارَالمحددَالموحدَلمواقعَالمواردَ)َ :(URL
.www.internationalregistry.aero

َ

اإلجراءات
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المادة 3

مهام المسجل

(المادةََ3منَاللوائح) َ
يجبَأنَيقومَالمسجلَبتشغيلَالسجلَالدوليَوأنَيؤديَالمهامَالتيَتكلفهَبهاَاالتفاقيةَ
والبروتوكولَواللوائحَ .
المادة 4

مهام هيئة المنتفعين بالسجل
(المادةََ4منَاللوائح) َ

ألغراض َاستخدام َالسجل َالدوليَ ،تندرج َالمهام َالتالية َضمن َنطاق َمسؤولية َكل َهيئةَ
للمنتفعينَبالسجلَ :
(أ) َاالختيارَوالتعيينَالسليمينَإلدارييها؛
(ب)َأيَتصرفاتَإلدارييهاَ،بمنَفيَذلكَأيَإداريَبالنيابةَ،ولمنتفعيهاَ
بالسجلَتتمَفيماَيتعلقَبالسجلَالدوليَ،ويجبَأنَتعتبرَمرخصاًَبهاَ
علىَالنحوَالواجبَمنَتلكَالهيئةَللمنتفعينَبالسجل؛
(ج) َدقةَالبياناتَالمرسلةَإلىَالسجلَالدوليَبالنيابةَعنها؛
(د) َالمطالبةَ ،من َخالل َ"مسؤول َاتصالها َللدعم" َالمشار َإليه َفيَ
المادةََ 12-5أدناهَ،بأنَيلغيَالمسجلَموافقةَاإلداريَبالنيابةَعنَ
هيئة َمنتفعين َبالسجل َإذا َلم َيعد َاإلداري َموظفا َلدى َتلك َالهيئةَ
للمنتفعينَبالسجلَأوَلمَيعدَبخالفَذلكَمرخصاَلهَبالتصرفَبالنيابةَ
عنها؛
(ه) َاالمتثال َلألحكام َوالشروط َالقابلة َللتطبيق َوالقائمة َمن َوقت َآلخرَ
التي َتنظم َاستخدام َالسجل َالدوليَ .ويمكن َاالطالع َعلى َاألحكامَ
والشروطَالقابلةَللتطبيقَبالموقعَعلىَاإلنترنت.

الئحةَالسجلَالدوليَوإجراءاته
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المادة 5

مهام إداري هيئة المنتفعين بالسجل
(المادةََ4منَاللوائح) َ

َيجبَتعيينَإداريَ،يجوزَولكنَالَيتعينَأنَيكونَموظفاَلدىَهيئةَالمنتفعينَ
1-5
بالسجلَ،لهَسلطةَالتصرفَبالنيابةَعنهاَألغراضَالسجلَالدوليَ،ويجبَتمثيلَمثلَهذهَ
السلطةَخاللَعمليةَالموافقة.
َينبغي َأن َيكون َأي َإداري َحائ از َعلى َالمؤهالت َاالختصاصية َالرسميةَ
2-5
والمالئمةَالمعادلةَلمتطلباتَمهامَاإلداري.
3-5
وقتَمعين.

َيجوزَلكلَهيئةَمنتفعينَبالسجلَأنَيكونَلديهاَإداريَواحدَفقطَفيَأيَ

َإداريَهيئةَالمنتفعينَالمتعاملينَ،الذيَوافقَعليهَالمسجلَ،يكونَمرخصاًَ
4-5
لهَتلقائياًَبإجراءَأوَتعديلَأوَشطبَأوَالموافقةَعلىَعملياتَالتسجيلَالتيَتكونَفيهاَهذهَ
الهيئاتَطرفاً َمسمىَ،ونقلَالحقَفيَالموافقةَعلىَالشطبَلعملياتَالتسجيلَالتيَتكونَ
تلكَالهيئةَطرفاًَمسمىَفيها.
َيجب َعلى َاإلداريَ َأن َيضمن َتأمين َعوامل َالتحقق َالتي َتتيح َاستخدامَ
5-5
السجلَالدوليَوخدماتَالتوقيعَاإللكترونيةَبه؛ َ
َعندما َيفوض َاإلداري َإلكترونيا َسلطاته/سلطاتها َإلى َإداري َبالنيابة َوفقاَ
6-5
للمادةََ1-4منَاللوائحَ،يعتبرَذلكَاإلداريَبالنيابةَاإلداريَألغراضَهذهَاإلجراءات.
َ

اإلجراءات
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َيجوزَأنَيوافقَإداريَإلكترونياًَعلىَأنَيتصرفَمنتفعَبالسجلَبالنيابةَعنَ
7-5
هيئةَالمنتفعينَبالسجلَوفقاَللمادةََ2-4منَاللوائحَ.
َيجبَأنَيقومَأيَإداريَ،منَأجلَالهيئةَأوَالشخصَالطبيعيَالذيَيمثلهَ،
8-5
منَخاللَالموقعَعلىَاإلنترنتَ،بماَيلي:
(أ) َالمداومةَعلىَتحديثَمعلوماتَاالتصالَالخاصةَبهَوضمانَأنَكلَ
منتفعَبالسجلَيداومَعلىَتحديثَعنوانَبريدهَاإللكترونيَوالتفاصيلَ
األخرىَالخاصةَبه؛
(ب)َالقيامَبسرعةَبإلغاءَالموافقةَعلىَأنَيمثلَأيَمنتفعَبالسجلَمثلَهذهَ
الهيئة َللمنتفعين َبالسجل َفي َحالة َترك َمثل َهذا َالمنتفع َبالسجلَ
الخدمةَلدىَمثلَهذهَالهيئةَللمنتفعينَبالسجلَأوَانتهاءَتمثيلهاَلهاَ
أوَارتباطهَبمثلَهذهَالهيئةَللمنتفعينَبالسجلَبخالفَذلك؛
(ج) َالقيام َبسرعة َبإلغاء َالترخيص َألي َمنتفع َبالسجل َيمثل َمثل َهذهَ
الهيئة َللمنتفعين َبالسجل َفي َحالةَأن َذلك َالمنتفع َبالسجل َلم َيعدَ
مرخصاَلهَبإجراءَأوَتعديلَأوَشطبَأوَالموافقةَعلىَتسجيلَأوَ
أكثرَتكونَفيهَتلكَالهيئةَطرفاَمسمى.
َفي َحالة َترك َأي َإداري َخدمة َهيئة َالمنتفعين َبالسجل َالمرخص َله/لهاَ
9-5
بالتصرفَبالنيابةَعنهاَأوَإذاَكانَيتعينَتغييرَاإلداريَ،يجبَعلىَاإلداريَإشعارَالمسجلَ
إلكترونياَبذلكَبسرعةَ.وإذاَكانتَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَترغبَفيَتعيينَإداريَبديلَللفترةَ
المتبقيةَمنَمدةَاالكتتابَالساريةَ،يخضعَمثلَهذاَالتعيينَإلىَ"رسمَاستبدالَاإلداريَ"..
َتكونَإلداريَ َأيَهيئةَللمنتفعينَبالسجلَالسلطةَ،منَخاللَالموقعَعلىَ
10-5
اإلنترنتَ،لتجميدَو/أوَوقفَتشغيلَحسابَالمنتفعَأليَمنتفعَبالسجلَيمثلَهيئةَالمنتفعينَ
بالسجلَالتيَيتبع/تتبعَلهاَ.وتقعَعلىَعاتقَاإلداريَمسؤوليةَاتخاذَمثلَهذاَاإلجراءَسريعاَ
فيَحالةَإخاللَباألمنَيتعلقَبأيَحسابَمنتفعَلمثلَهذاَالمنتفعَبالسجلَ،ويكونَلديه/لديهاَ
معرفةَفعليةَبهَ،ويشملَذلكَولكنَالَيقتصرَعلىَالمساسَبالهويةَاإللكترونيةَلمثلَهذاَ
المنتفعَبالسجلَ،أوَماَيتمتعَبهَمنَحقوقَانتفاعَأوَماَلديهَمنَعواملَتحقق.
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َيجبَعلىَإداريَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَإشعارَالمسجلَبأيَإخاللَباألمنَ
11-5
(مثل َاإلخالل َالماس َبالهوية َاإللكترونية َأو َحقوق َاالنتفاع َأو َعوامل َالتحقق)َ ،يكونَ
لديه/لديها َمعرفة َفعلية َبهَ ،ومن َالمتوقع َأن َتنتج َعنه َعمليات َتسجيل َأو َانتفاع َغيرَ
مرخصَبهاَ.وإذاَكانَاإلخاللَباألمنَيتعلقَبحسابَلمنتفعَبالسجلَ،يجوزَلإلداريَتجميدَ
و/أوَوقفَتشغيلَالحساب.
َإذاَتعرضَحسابَأيَإداريَإلخاللَباألمنَيمكنَأنَيتوقعَبصورةَمعقولةَ
12-5
أنَينتجَعنهَاستخدامَوانتفاعَغيرَمرخصَبهماَللسجلَالدوليَ،يجبَأنَيتعاونَالمسجلَ
وهيئةَالمنتفعينَبالسجلَعلىَالقيامَسريعاَباتخاذَإجراءَتصحيحيَمالئمَفيَتلكَالظروفَ.
ويجبَعلىَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَأنَتعينَ"مسؤولَاتصالَللدعم"َلهذهَاألغراض.
َعندَاإلبالغَعنَإخاللَباألمنَ،يجوزَللمسجلَتجميدَو/أوَوقفَتشغيلَ
13-5
أيَحسابَمنتفعَ.
َيجوزَللمسجلَإجراءَماَيعتبرهَضرورياَمنَفحوصَالهويةَالمعقولةَأليَ
14-5
إداريَمقترحَفيماَيتعلقَبشغلَذلكَالشخصَلتلكَالوظيفةَ.ويجوزَللمسجلَإجراءَفحوصَ
مماثلةَأليَمنتفعَبالسجلَ،متىَماَاعتبرَالمسجلَذلكَضروريا.
َيتولىَاإلداريَوحدهَالمسؤوليةَعنَاختيارَالمنتفعينَبالسجلَالتابعينَلهيئةَ
15-5
المنتفعينَبالسجلَالتيَيعمل/تعملَلديهاَوعنَضمانَأنَيعينَفقطَاألشخاص َالمرخصَ
لهمَعلىَالنحوَالواجبَبالتصرفَبالنيابةَعنَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَالتيَيعمل/تعملَ
لديهاَكمنتفعينَبالسجلَمنَوقتَآلخر.
المادة 6

مهام المنتفع بالسجل

(المادةََ4منَاللوائح) َ

َالَيجوزَأليَشخصَ،غيرَاإلداريَبهيئةَمنتفعينَمتعاملينَأوَهيئةَمنتفعينَ
1-6
اختصاصيينَ،إجراءَأوَتعديلَأوَشطبَأوَالموافقةَعلىَعملياتَتسجيلَلدىَالسجلَ
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الدوليَإلىَحينَأنَيوافقَعليه/عليهاَكمنتفعَبالسجلَاإلداريَبهيئةَالمنتفعينَالمتعاملينَ
أوَهيئةَالمنتفعينَاالختصاصيينَالمنتفعينَالتيَيمثلهاَذلكَالشخص.
َالَيجوزَأليَمنتفعَبالسجلَإرسالَمعلوماتَإلىَالسجلَالدوليَإلجراءَأوَ
2-6
تعديلَأوَشطبَتسجيلَفيماَيتعلقَبأحدَمعداتَالطائراتَماَلمَيتلقَذلكَالمنتفعَبالسجلَ
أوالَترخيصاَبالقيامَبذلكَفيماَيتعلقَبمثلَهذاَالبندَمنَمعداتَالطائرات:
(أ) َإماَ،فيَحالةَأحدَالمنتفعينَالمتعاملينَ،منَاإلداريَلهيئةَالمنتفعينَ
المتعاملينَالتيَتمثله؛َ
(ب)َوإما َفي َحالة َأحد َالمنتفعين َاالختصاصيينَ ،من َاإلداري َلهيئةَ
المنتفعينَالمتعاملينَالتيَهيَعميلةَمثلَهذاَالمنتفعَاالختصاصي.
َيجبَعلىَأيَمنتفعَبالسجلَأنَيضمنَتأمينَعواملَالتحققَالتيَتتيحَ
3-6
استخدامَالسجلَالدوليَوخدماتَالتوقيعَاإللكترونيةَبه؛
َيجبَعلىَكلَمنتفعَبالسجلَإبالغَاإلداريَالذيَيتبع/تتبعَلهَبأيَإخاللَ
4-6
باألمن َ(مثل َإخالل َيمس َبالهوية َاإللكترونية َأو َحقوق َاالنتفاع َأو َعوامل َالتحقق)َ،
يكون/تكون َعلى َعلم َبهَ ،من َالمتوقع َأن َتنتج َعنه َعمليات َتسجيل َأو َاستخدام َغيرَ
مرخصَبها.

َيقر َكل َمنتفع َبالسجل َبأن َاإلداري َالذي َيتبع/تتبع َله َيجوز َله َإجراءَ
5-6
ماَيعتبرهَالمسجلَضرورياَمنَفحوصَالهويةَفيماَيتعلقَبقيامَمثلَهذاَالمنتفعَبالسجلَ
باستخدامَالسجلَالدولي.
المادة 7

استخدام السجل الدولي
(المادةََ4منَاللوائح) َ

َيمكنَاستخدامَالسجلَالدوليَعنَطريقَاإلنترنتَفيَإطارَالمحددَالموحدَ
1-7
التاليَلمواقعَالمواردَ):(URL
َ .www.internationalregistry.aero
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َسيكونَالسجلَالدوليَمتاحاَفيَالبدايةَباللغةَاإلنجليزيةَفقطَ.ومنَالمرتقبَ
2-7
افرَالمواردَالماليةَالضروريةَ،معَمراعاةَآثارَذلكَوكذلكَ
َ
أنَتضافَلغاتَأخرىَعندماَتتو
مزاياهَبالنسبةَللمنتفعين.
َالستخدامَالسجلَالدوليَ،يحتاجَأيَإداريَأوَمنتفعَبالسجلَأوَمنتفعَضيفَ
3-7
أوَشخصَباحثَلدخولَاإلنترنتَبواسطةَبرنامجَتصفحَموافقَ،علىَالنحوَالمحددَفيَ
الموقع َعلى َاإلنترنتَ .ويجب َعلى َكل َشخص َكهذا َأن َيضع/تضع َترتيباته/ترتيباتهاَ
الخاصةَلماَيلي:
(أ) َدخولَاإلنترنت؛
(ب)َالتعاقدَمعَودفعَرسومَأيَطرفَثالثَمقدمَلخدمةَاإلنترنت.
يمتدَالسجلَالدوليَفقطَإلىَنقطةَدخولَاإلنترنتَالكائنةَبموقعَالمسجلَلالستضافة.
َيجب َأن َيكون َالسجل َالدولي َمتاحا ََ 24ساعة َفي َاليوم َوَ 7أيام َفيَ
4-7
األسبوعَ،إالَإذاَحالتَدونَذلكَصيانةَتجرىَفيَغيرَفتراتَالذروةَ،أوَمشكالتَفنيةَ
أوَأمنيةَ.ويجبَ،إلىَأقصىَحدَممكنَعملياَ،تقديمَإشعارَمسبقَعنَطريقَالموقعَعلىَ
اإلنترنتَبأيَانقطاعَفيَالدخولَوالوقتَالمتوقعَالستئنافَالخدمة.
5-7

َيخضعَاستخدامَالسجلَالدوليَللشروطَالتالية:
(أ) َإتباعَالخطواتَواإلجراءاتَالمقدمةَبالموقعَعلىَاإلنترنتَ،بماَفيَ
ذلكَقبولَأحكامَوشروطَالموقعَعلىَاإلنترنتَوالبيانَبشأنَوثائقَ
سياسةَالبنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامة؛
(ب)َالدفع َمقدما َللرسوم َالتي َتحددها َوتنشرها َالسلطة َاإلشرافية َوتنشرَ
بالموقعَعلىَاإلنترنت؛
(ج) َموافقةَالمنتفعَبالسجلَفيَوقتَإصدارَأوَتجديدَحسابهَعلىَأحكامَ
اءاتَوأيَتعديالتَلها.
َ
اللوائحَوهذهَاإلجر

َإذاَأدخلتَكلمةَسرَأيَإداريَأوَمنتفعَبالسجلَبطريقةَغيرَصحيحةَ،
6-7
يجبَأنَتتاحَلذلكَالشخصَالفرصةَإلعادةَإدخالَكلمةَالسرَأوَإنهاءَالنشاطَ.وإذاَجرتَ
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ثالثَمحاوالتَفاشلةَإلدخالَكلمةَالسرَالصحيحةَ،سيتمَتجميدَحسابَالمنتفعَالمناظرَ
إلىَحينَإجراءَاتصالَمعَمكتبَالمساعدةَوتصحيحَالمسألةَالتيَنتجَعنهاَالفشل.
المادة 8

نقاط الدخول

(المادةََ12منَاللوائح) َ
َيجبَأنَيضعَالمسجلَترتيباتَتطبقَعلىَاإلرسالَاإللكترونيَللمعلوماتَ
1-8
المسجلةَمنَ،أوَبترخيصَمنَ،نقاطَالدخولَإلىَالسجلَالدوليَالمعينةَبمقتضىَالمادةَ
التاسعةَعشرةَ(َ)1منَالبروتوكولَوالمادةََ12منَاللوائحَويجبَعليهَ،بعدَإجراءَمشاوراتَ
معَكلَنقطةَدخولَمعينةَ،أنَيحددَالترتيباتَالمطبقةَعلىَنقطةَالدخولَتلكَ.ويجبَأنَ
تنشرَبالم وقعَعلىَاإلنترنتَالترتيباتَالمطبقةَ،والتيَتهدفَإلىَتعزيزَاالنتفاعَالفعالَ
بالسجلَالدوليَمنَجانبَنقاطَالدخول.
َيجب َعلى َجميع َالمنتفعين َالمتعاملين َوالمنتفعين َاالختصاصين َالذينَ
2-8
يجرونَعملياتَتسجيلَمنَخاللَنقطةَدخولَأوَنقاطَدخولَمعينةَبمقتضىَالمادةَالتاسعةَ
عشرةَ(َ)1منَالبروتوكولَاالمتثالَللترتيباتَالمشارَإليهاَفيَالمادةَالسابقةَ.1-8
المادة 9

مكتب المساعدة والدعم الفني
(المادةََ5-3منَاللوائح) َ

َللوصولَإلىَمهمةَالدعمَالفنيَللسجلَالدوليَ،يجوزَأليَشخصَباحثَ
1-9
إرسالَرسالةَبالبريدَاإللكترونيَأوَاالتصالَهاتفياَبمكتبَالمساعدةَ،علىَالنحوَالمحددَ
بالموقع َعلى َاإلنترنتَ .ويوصى َباستخدام َصفحات َ"المساعدة" َبالموقع َعلى َاإلنترنتَ
والبريدَاإللكترونيَ،حيثماَأمكنَذلكَ.والمطلوبَمنَأيَشخصَيتصلَبمكتبَالمساعدةَ
عنَطريقَالبريدَاإللكترونيَالقيامَبماَيلي:
(أ) َتحديدَطبيعةَالمشكلةَأوَالمسألة؛
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(ب)َتقديمَاسمه/اسمهاَالكاملَواسمَالشركة؛
(ج) َتحديدَمنَأيَنوعَللمنتفعينَهو/هيَ(مثالَ،إداريَأوَمنتفعَبالسجلَ
أوَمنتفعَضيفَأوَشخصَباحث)َ؛
(د) َتقديمَرقمَهاتفَرئيسيَلالتصال.
يجوز َللمسجلَ ،بقدر َما َيتوافق َذلك َمع َقانون َالخصوصية َالمطبقَ ،التحقق َمن َهويةَ
جميعَالمتصلينَهاتفياَوتدوينَوتسجيلَجميعَاالتصاالتَالهاتفيةَبمكتبَالمساعدة.
2-9
ماَيلي:

َتطبقَأحكامَالمادةََ4-3منَاللوائحَوالمادةََ4-7منَهذهَاإلجراءاتَعلىَ
(أ) َمواعيدَتشغيلَمكتبَالمساعدةَ،واالستثناءاتَمنها؛
(ب)َاإلشعارَبانقطاعَواستئنافَالوصولَإلىَمكتبَالمساعدةَوخدماته.

َستك َون َلغات َعمل َمكتب َالمساعدة َفي َالبداية َهي َاإلنجليزية َوالفرنسيةَ
3-9
واإلسبانيةَ.ومنَالمرتقبَأنَلغاتَأخرىَستضافَعندَتوافرَالمواردَالماليةَالضروريةَ،
معَمراعاةَآثارَذلكَوكذلكَمزاياهَبالنسبةَللمنتفعينَ .
4-9
ضمانها.

َستتوقف َأوقات َاستجابة َمكتب َالمساعدة َعلى َالطلب َولذلك َال َيمكنَ

َمكتبَالمساعدةَهوَمنَأجلَالدعمَالفنيَفقطَوالَيمكنهَتقديمَالدعمَبشأنَ
5-9
مسائلَأخرىَ،بماَفيَذلكَالمسائلَالقانونيةَ.ومكتبَالمساعدةَالَيمكنهَأنَيجيبَعنَ
أسئلةَأحدَاإلداريينَأوَمنتفعَبالسجلَأوَمنتفعَضيفَأوَشخصَباحثَالتيَتتعلقَبماَ
يليَ :
(أ) َكمبيوترَأوَنظامَشبكة؛
(ب)َأوَسياساتَأمنَالنظام؛
(ج) َأوَدخولَاإلنترنتَ،بماَفيَذلكَتوصيلهاَوأداؤها؛
َ
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(د) َأوَبرنامجَالتصفح.
المادة 10

االكتتاب والموافقة — هيئة المنتفعين بالسجل وإداريها
(المادةََ4منَاللوائح) َ

َفيماَيتعلقَبعملياتَالموافقَبمقتضىَالمادةََ 1-4منَاللوائحَ،يجبَعلىَ
1-10
اإلداري َالمعتزم َألي َهيئة َمعتزمة َللمنتفعين َبالسجل َأن َيستكمل َويقدم َإلكترونيا َالىَ
المسجلَ،منَخاللَالموقعَعلىَاإلنترنتَ،النموذجَللموافقةَعلىَماَيلي:
(أ) َهيئةَمنتفعينَبالسجل؛
(ب)َإداريَلتلكَالهيئة.
يجبَتقديمَالمعلوماتَالمعينةَفيَالنموذجَبوصفهاَإلزاميةَ.ويجوزَتقديمَالمعلوماتَالمعينةَ
في َالنموذج َبوصفها َاختياريةَ .ويجب َأن َتكون َأسماء َالهيئات َواألشخاص َأسماءهمَ
القانونية َالصحيحةَ .وفي َحاالت َاستثنائية َ(مثالَ ،حيث َتكون َالخانة َفي َالنموذج َغيرَ
كافية)َ،يجبَالسعيَعنَطريقَالبريدَاإللكترونيَللحصولَعلىَموافقةَمسبقةَمنَالمسجلَ
علىَاستخدامَاسمَغيرَاالسمَالقانونيَالصحيحَ.ويجبَعلىَأيَهيئةَمعتزمةَللمنتفعينَ
بالسجلَأيضاَأنَتقدمَإلكترونياَإلىَالمسجلَ،تأكيدَأنَإدارياَمعتزماَيحقَلهَالتصرفَ
بتلكَالصفةَ.وبناءَعلىَالطلبَالمحددَمنَالمسجلَ،يجبَتقديمَمثلَهذاَالتأكيدَفيَنسخةَ
ورقيةَعلىَالورقَالرسميَالذيَعلىَرأسهَاسمَالهيئةَ.ويجبَتوقيعَهذاَالتأكيدَعلىَنحوَ
مقبولَمنَقبلَالمسجلَ.ويجبَأنَتشتملَجميعَطلباتَالموافقةَعلىَقبولَهذهَاإلجراءاتَ
وأحكامَووثائقَسياسةَالبنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامة َوشروطَالموقعَعلىَاإلنترنتَالتيَ
تنظمَاالنتفاعَبالسجلَالدوليَ .
َيجب َأن َتكون َجميع َطلبات َالموافقة َمصحوبة َبالدفع َالكامل َ(باالكتفاءَ
2-10
باستخدامَطرقَالدفعَالتيَيسمحَبهاَالمسجلَبينَالفينةَواألخرى)َللرسمَالمالئمَغيرَالقابلَ
لالستردادَ،إلىَجانبَأي َضريبةَمطبقةَ،إذاَكانتَمطلوبةَقانوناَ.وسيقدمَإلىَاإلداريَ
المعتزمَملخصَللمبلغَ(بالدوالراتَاألمريكية)َالذيَيتعينَدفعهَوسيطلبَمنهَإدخالَتفاصيلَ
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الدفعَالمطلوبةَ.وبمجردَتقديمَتفاصيلَالدفعَوالتحققَمنَصحتهاَ،سيسحبَالمبلغَمنَ
الحسابَالمعنيَوسيقدمَإلىَذلكَالشخصَتأكيدَعلىَالشاشةَوخيارَاالحتفاظَبنسخةَرقميةَ
منَالفاتورةَ .
َسيتم َاإلقرار َباستالم َجميع َطلبات َالموافقة َبرسالة َإلى َعنوان َالبريدَ
3-10
اإللكترونيَالمقدمَعلىَنموذجَالطلبَالذيَتمَتقديمه.
َيجبَعلىَاإلداريَالمعتزمَأنَيردَبسرعةَعلىَطلباتَالمعلوماتَاإلضافيةَ
4-10
منَالمسجلَبصددَعمليةَالموافقةَ.ومثلَهذهَالطلباتَ،المقدمةَبناءَعلىَتقديرَالمسجلَ
وحدهَ،يجبَأنَتكونَمتوافقةَمعَقانونَالخصوصيةَالمطبقة.
َإذا َكان َالمسجل َراضيا َعن َالمعلومات َالمقدمةَ ،فيجب َعليه َأن َيصدرَ
5-10
لإلداريَالمعتزمَ،فيَشكلَإلكترونيَ،موافقةَالمسجل.
َيجبَأنَيصدرَالمسجلَموافقتهَ(إذاَأعطيت)َفيَأقربَوقتَممكنَبصورةَ
6-10
عمليةَمعقولةَوسوفَيسعىَإلىَاستكمالَعمليةَالموافقةَفيَغضونََ48ساعةَمنَاستالمَ
الطلب.
َبمجردَأنَيصدرَالمسجلَموافقتهَ،يجبَعلىَاإلداريَاختبارَقدرته/قدرتهاَ
7-10
علىَدخولَالموقعَعلىَاإلنترنت.
َيجبَعلىَالمسجلَأالَيوافقَعلىَهيئةَمنتفعينَبالسجلَأوَإداريَعندماَ
8-10
يعتقدَالمسجلَأنهَلمَيتمَالوفاءَبمتطلباتَالمادةََ 1-4منَاللوائحَ.وفيَمثلَهذهَالحالةَ،
يجبَعلىَالمسجلَ،إذاَطلبَمنهَذلكَكتابةَ،ماَيلي:
(أ) َأنَيحددَكتابةَ،عنَطريقَالبريدَاإللكترونيَ،أسبابَعدمَالوفاءَبمثلَ
هذهَالمتطلبات؛َ
(ب)َأنَيتيحَلمقدمَالطلبَفرصةَمعقولةَالتخاذَإجراءَتصحيحي.
يجبَ،بناءَعلىَتقديرَالمسجلَوحدهَ،رفضَالطلبَإذاَلمَيتمَتصحيحهَ.ورفضَأيَطلبَ
َ
يجبَأالَيمنعَمقدمَالطلبَمنَتقديمَطلبَالحقَللموافقةَ،بشرطَاالمتثالَالتامَلمتطلباتَ
هذهَاإلجراءاتَفيماَيتعلقَبهَ،ودفعَالرسمَالمالئمَإلىَجانبَأيَضريبةَمطبقة.
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َيجبَأنَتتحملَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَالرسمَإلصدارَشهادةَرقميةَبديلةَ.
9-10
ويجبَعلىَأيَشخصَيسعىَللحصولَعلىَشهادةَرقميةَبديلةَأنَيقدمَطلباَإلىَالمسجلَ
وأنَيتبعَالتعليماتَالمحددةَبالموقعَعلىَاإلنترنتَ.
ِّ
لَأوَيجمدَ
افقةَأوَيعط
َيجوزَللمسجلَفيَأيَوقتَأنَيوقفَأوَيلغيَالمو
10-10
ُ
حسابَأيَإداريَلهيئةَمنَالمنتفعينَبالسجلَأوَأيَمنتفعَفيَالحاالتَالتاليةَ َ:
(أ) َإذا َرأى َأنه َيوجد َخطر َمادي َإلجراء َعمليات َتسجيل َعن َطريقَ
االحتيال َأو َإساءة َاستخدام َأخرىَ ،بما َفي َذلك َإساءة َاستخدامَ
المعلوماتَالواردةَفيَالقسمََ7-3منَاللوائح؛ َ
(ب)َإذاَلمَيجددَأيَإداريَلهيئةَمنَالمنتفعينَبالسجلَأوَأيَمنتفعَبهَ
حسابهَوفقاَللوائحَواإلجراءات؛ َ
(ج) َإذاَأخفقَأيَإداريَلهيئةَمنَالمنتفعينَبالسجلَأوَأيَمنتفعَأوَأيَ
منتفعَمتعاملَيخضعَلمراقبةَهذهَالهيئةَأوَللمراقبةَالعامةَمعهاَ،فيَ
تنفيذ َالتزامهَ ،عمالً َبالمادة َ(َ 4-5ز) َمن َاللوائحَ ،بسداد َتكاليفَ
المسجلَفيَغضونََ 21يومَاً َتقويمياً َتالياً َلطلبَالمسجلَللسداد.؛َ
أو َ
(د)َوفيَحالةَإداريَفيَهيئةَحكوميةَأوَمستخدمَيجريَعملياتَبحثَ
فيَالسجلَالدوليَ،إذاَلمَيجرَالبحثَوفقاً َللمادةََ 6-13منَهذهَ
ُ
اإلجراءاتَ،أوَإذاَأُجريتَبشكلَآليَ،أوَإذاَكانَحجمَعملياتَالبحثَ
التيَتُجرىَيؤديَ،أوَيمكنَأنَيؤديَ،إلىَنتائجَسلبيةَعلىَالتشغيلَ
الفعالَللسجلَالدوليَ َ.
وفيَأيَمنَهذهَالحاالتَ،يجبَأنَيتخذَالمسجلَوهيئةَالمنتفعينَبالسجلَجميعَالتدابيرَ
المعقولة َللتعاون َللمسارعة َباتخاذ َإجراء َتصحيحي َمالئم َفي َتلك َالظروفَ ،ويجوزَ
االستعانةَعلىَالنحوَالمطلوبَبمسؤولَاالتصالَللدعمَالمعينَبمقتضىَالمادةََ َ.12-5
يقوم َالمسجل َبإبالغ َالسلطة َاإلشرافية َعندما َيتخذ َإجراء َبموجب َهذه َالمادة ََ10-10
استجاب ًةَلماَوردَفيَالفقرةَ(أ)َأوَ(ج)َأوَ(د)َ .
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يجوزَللمسجلَالقيامَبمراجعةَقرارَباتخاذَإجراءَبموجبَهذهَالمادةََ10-10استجاب ًةَلماَ
وردَفيَالفقرةَ(أ)َأوَ(ج)َأوَ(د)َعندَاستالمَمعلوماتَإضافية.
المادة 11

االكتتاب والموافقة — المنتفع بالسجل
(المادةََ4منَاللوائح) َ

َفيما َيتصل َبالموافقة َعلى َالمنتفعين َبالسجل َبمقتضى َالمادة ََ 2-4منَ
1-11
اللوائحَوالقسمََ 7-5منَهذهَاإلجراءاتَ،فإنَأيَمنتفعَمعتزمَبالسجلَيسعىَللتصرفَ
بالنيابةَعنَهيئةَمنتفعينَبالسجلَتمتَالموافقةَعليهاَيجبَأنَيقدمَطلباَمنَخاللَالموقعَ
علىَاإلنترنتَ،يطلبَفيهَموافقةَإلكترونيةَمنَإداريَتلكَالهيئةَ.ويجبَعلىَاإلداريَأنَ
يوضحَإلكترونياَقبولهَأوَرفضهَلهذاَالطلبَباستخدامَالموقعَعلىَاإلنترنت.
المادة 12

إجراء وتعديل وشطب التسجيالت
(المادتانََ5وَ6منَاللوائح) َ

َإلجراءَأوَتعديلَأوَشطبَأيَتسجيلَأوَلنقلَالحقَفيَالموافقةَعلىَشطبَ
1-12
أيَتسجيلَ،يجبَعلىَكلَشخصَقائمَبالتسجيلَماَيلي:
(أ) َمتابعة َالعملية َوالتعليمات َذات َالصلة َبالموضوع َالمحددة َبالموقعَ
علىَاإلنترنت؛
(ب)َاستكمالَالنماذجَاإللكترونيةَالتيَيحتويَعليهاَالموقعَعلىَاإلنترنتَ،
بالمعلوماتَذاتَالصلةَبالموضوعَ،بماَفيهاَالمعلوماتَالمسجلةَالتيَ
تتطلبهاَالمادةََ5منَاللوائح.
َ
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يجبَعلىَأيَشخصَقائمَبالتسجيلَاستخدامَالمعلوماتَالمقدمةَبشأنَتحديدَالمعداتَ،
وذلكَعلىَالنحوَالمطلوبَفيَالمادةََ5منَاللوائحَ.وبقدرَماَالَتقدمَمثلَهذهَالمعلوماتَ،
يجبَعلىَأيَشخصَقائمَبالتسجيلَإدراجَالمعلوماتَالمسجلةَبإتباعَالتعليماتَالمحددةَ
بالموقعَعلىَاإلنترنتَ .
يجبَعلىَالمسجلَأنَيسترعيَانتباهَالمنتفعينَبشأنَتطبيقَالمادةََ2-5
2-12
منَاللوائحَوكذلكَبشأنَاللغةَالمستخدمةَفيَاإلشعارَوإعالنَعدمَالمسؤوليةَكلماَاستخدمَ
أحدَالمنتفعينَمعلوماتَتحديدَالمعداتَالمقدمةَوالموادَالتكميليةَلتحديدَالمعدات.
َألغراضَالمادةَ(َ)1(َ 18أ)َمنَاالتفاقيةَ،أيَنقلَإلكترونيَمسبقَأليَ
3-12
افقةَمنَجانبَأيَشخصَيشترطَالحصولَعلىَموافقتهَبموجبَالمادةََ20منَاالتفاقيةَ
مو
ُ
يجبَأنَيتمَعنَطريقَتوقيعَإلكترونيَ َ.
كلَطرفَمسمىَمطلوبَمنهَالموافقةَبمقتضىَالمادةََ 20منَاالتفاقيةَلكيَيصبحَأيَ
تسجيلَأوَتعديلَأوَشطبَأوَنقلَالحقَفيَالموافقةَعلىَالشطبَسارياًَيجبَأنَيطلبَ
منهَإلكترونياَالموافقةَعليهَ،وفقاَللمادةَ(َ)1(َ18أ)َمنَاالتفاقيةَ،قبلَأنَيصبحَذلكَ
التسجيلَأ وَالتعديلَأوَالشطبَأوَنقلَالحقَفيَالموافقةَعلىَالشطبَقابالَللبحثَعنهَ.
وبمجردَأنَيدرجَالشخصَالقائمَبالتسجيلَمعلوماتَمسجلةَذاتَالصلةَبالموضوعَبالموقعَ
علىَاإلنترنتَويوقعَعليهاَإلكترونيًَاَ،فإنَكلَطرفَمسمىَمحددَفيَالتسجيل:
(أ) َسيتمَإبالغهَبذلكَعنَطريقَالبريدَاإللكتروني؛
(ب)َستتاح َله َالفرصة َفي َالموافقة َعلى َذلكَ ،من َخالل َالموقع َعلىَ
اإلنترنتَ،لمدةََ36ساعة.
فيَحالةَإخفاقَأيَطرفَمسمىَكهذاَفيَإعطاءَموافقتهَفيَغضونَفترةََ36ساعةَ،
سيلغىَتلقائياَالتسجيلَأوَالتعديلَأوَالشطبَأوَنقلَالحقَبالموافقةَعلىَالشطب.
َعندَالحصولَعلىَالموافقةَالنهائيةَ،يجبَأنَيصدرَالسجلَالدوليَتلقائياَ
4-12
تأكيداَلهاَبالبريدَاإللكترونيَإلىَجميعَاألطرافَالتيَيحقَلهاَتسلمَتأكيدَلهاَبمقتضىَ
المادةََ 6منَاللوائحَ،بشرطَأنَيكونَقدَسبقَتقديمَعناوينَالبريدَاإللكترونيَلجميعَمثلَ
هذهَاألطراف.
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َيجوزَلإلداريَلهيئةَمنتفعينَمتعاملينَ،بناءَعلىَتقديرهَوحدهَ،الترخيصَ
5-12
لواحدَأوَأكثرَمنَالمنتفعينَالمتعاملينَالحاصلينَعلىَموافقةَوالتابعينَله/لهاَأوَلمنتفعينَ
اختصاصيينَبإجراءَأوَتعديلَأوَشطبَأيَتسجيلَ،نقلَالحقَفيَالموافقةَعلىَالشطبَ
ألي َتسجيلَ .ويجوز َأن َيشمل َالترخيص َواحدا َأو َأكثر َمن َمعدات َالطائراتَ .ويجوزَ
الترخيصَلعدةَمنتفعينَبالتسجيلَنفسهَبالعملَفيَنفسَالبندَأوَالبنودَمنَمعداتَالطائراتَ.
ويجوزَأليَإداريَ،فيَأيَوقتَ،إلغاءَترخيصَمنحه/منحتهَومنحَتراخيصَأخرىَلمنتفعينَ
مؤهلينَبالسجلَ.ويجوزَإلداريَهيئةَمنتفعينَاختصاصيينَصرفَالنظرَعنَالتراخيصَ
الممنوحةَلجميعَمنتفعيَتلكَالهيئةَنياب ًةَعنهم.
َعندَالحصولَعلىَتأكيدَ،فإنَأيَطرفَمسمىَيرغبَفيَالتأكدَمنَأنَ
6-12
إدراج َالمعلومات َالمتصلة َبه َقد َتم َبصورة َصحيحة َيجوز َله َإجراء َبحث َعلى َسبيلَ
األولوية.
عملياتَالتسجيلَأوَالتعديلَأوَالشطبَالتيَبدئتَ،ولكنهاَلم َتستكملَ،
َ
7-12
ُ
يجبَأالَتظهرَفيَأيَنتائجَبحث.
المادة 13

إجراء عمليات البحث والحصول على نتائج البحث
(المادةََ7منَاللوائح) َ

َيجوزَأليَشخصَ،بعدَدفعَالرسمَالمطلوبَأنَيبحثَفيَالسجلَالدوليَ،
1-13
ويجبَعلىَذلكَالشخصَالباحثَماَيلي:
(أ) َإتباعَالعمليةَوالتعليماتَذاتَالصلةَبالموضوعَالمحددةَبالموقعَعلىَ
اإلنترنت؛
(ب)َاستكمالَالنماذجَاإللكترونيةَالتيَيحتويَعليهاَالموقعَعلىَاإلنترنتَ،
بالمعلوماتَذاتَالصلةَبالموضوعَالمطلوبةَفيَالمادةََ7منَاللوائح.
َهدفَأيَبحثَعنَالمعلوماتَهوَتزويدَالشخصَالباحثَبمعلوماتَكافيةَ
2-13
إلجراءَبحثَعلىَسبيلَاألولوية.
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َيجبَأنَتوفرَفيَشكلَإلكترونيَللشخصَالقائمَبالبحثَقائمةَبحثَعنَ
3-13
المعلوماتَ .وتفاديا َللشكَ ،فإن َأي َبحث َعن َالمعلومات َلن َتصدر َعنه َشهادة َبحثَ.
ويجبَأالَيكونَالمسجلَمسؤوالَفيماَيتعلقَبمحتوىَأيَقائمةَبحثَعنَالمعلومات.
َعند َإجراء َبحث َعلى َسبيل َاألولوية َأو َبحث َدولة َمتعاقدةَ ،يجب َعلىَ
4-13
الشخصَالباحثَبيانَاسمَالشخصَأوَاألشخاصَالمستفيدينَمنَالبحثَ.ويجبَأنَيظهرَ
اسمَمثلَهذاَالشخصَأوَاألشخاصَعلىَشهادةَالبحثَعلىَسبيلَاألولويةَأوَشهادةَ
بحثَالدولةَالمتعاقدةَ،حسبماَتكونَالحالةَ.يجوزَأنَيشملَالمنتفعونَماَيلي:
األطرافَالذينَيجرونَأوَيزمعونَأوَيمتنعونَعنَمعامالتَتجاريةَ
(أ) َ َ
يشتركَفيهاَطرفَمسمىَألحدَمعداتَالطائرات؛
(ب)َاألطراف َالذين َيسدون َالمشورة َالقانونية َأو َاالختصاصية َاألخرىَ
لألطرافَالمحددينَفيَالبندَ(َ)1السابقَمباشرةَأوَالذينَيوفرونَلهمَ
التأمين.
َشهاداتَالبحثَعلىَسبيلَاألولويةَوشهاداتَبحثَالدولَيجبَأنَيكونَ
5-13
موقعَعليهاَمنَالمسجلَإلكترونياًَويجبَالتوقيعَعليهاَبهذهَالصورةَلكيَتكونَصحيحةَ.
ويجب َعلى َالمسجل َتخزينها َإلكترونياَ .ويجب َإصدار َنسخة َإلكترونية َمنها َوإتاحتهاَ
للشخصَالباحثَ.ويجبَإتاحةَنسخةَمطبوعةَمنَأيَمنَمثلَهاتينَالشهادتينَعندَدفعَ
الرسمَالمطلوبَ .
َالَتُفرضَأيَرسومَنظيرَإجراءَعملياتَالبحثَذاتَاألولويةَفقطَألغراضَ
6-13
تنظيميةَأوَإداريةَأوَبناءَعلىَطلبَمنَمحكمةَ.أماَعملياتَالبحثَذاتَاألولويةَالتيَ
تجريهاَهيئةَحكومية َأليَأغراضَأخرىَفتخضعَللرسومَالمطبقةَ،وفقاً َلماَهوَمبينَفيَ
الجدولََ1بالمرفقَبهذهَاإلجراءاتَ ََ.
َالهدفَمنَبحثَهيئةَالمنتفعينَبالسجلَهوَتمكينَالمنتفعينَبالسجلَالدوليَ
7-13
من َالتقدم َلعمل َحساباتَ ،وإجراء َتسجيالتَ َ ،وطلب َومنح َتراخيص َلعمل َالتسجيالتَ،
وليسَأليَغرضَآخرَ .
َوالهدفَمنَالبحثَالذاتيَهوَالسماحَلهيئةَالمنتفعينَالمتعاملينَ(بماَفيَ
8-13
ذلكَأيَمنَهيئاتهاَالخاضعةَللمراقبة)َ،منَخاللَاإلداريَالمعنيَبهاَ،بعملَشهادةَبحثَ
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علىَسبيلَاألولويةَمنَأجلَجميعَمعداتَالطائراتَ،أوَمجموعةَفرعيةَمنهاَ،يكونَطرفاًَ
مسمىَفيهاَ.أماَالبحثَالذاتيَ،فيكونَمتاحاًَفقطَلإلداريَالمعنيَبهيئةَالمنتفعينَالمتعاملينَ
أوَالهيئةَالخاضعةَللمراقبةَالتيَيجريَتنفيذَذلكَبناءَعليها.
المادة 14

الشكاوى

(المادةََ8منَاللوائح) َ
َوفقاَللمادةََ 8منَاللوائحَ،يجوزَأليَشخصَأنَيقدمَشكوىَإلىَالمسجلَ
1-14
عمالًَبالمادةََ1-8أوََ3-8منَاللوائحَمنَخاللَقسمَ"الشكاوىَ"َبالموقعَعلىَاإلنترنتَ
أوَعنَطريقَالبريدَاإللكترونيَعلىَالنحوَالمحددَبالموقعَعلىَاإلنترنتَ.ويجبَعلىَ
المسجلَاإلفادةَسريعاًَبتسلمَأيَشكوى.
2-14

َيجب َأن َتتضمن َكل َشكوى َبياناً َمكتوباً َيحتوي َعلى َالتفاصيل َالكاملةَ

للوقائعَالتيَيقالَأنهاَنتجتَعنهاَالشكوى.

َيجبَعلىَالمسجلَأنَيستجيبَللشكوىَ َأوَيبينَسببَعدمَقدرتهَعلىَ
3-14
القيامَبذلكَ،فيَغضونََ 15يوماَتقويمياَمنَاستالمَالشكوىَأوَ،إذاَكانَذلكَفيَوقتَ
الحقَ،استالمَبيانَالوقائعَالكاملةَ.ويجبَعلىَالمسجلَأنَيرسلَنسخةَمنَالشكوىَومنَ
ردهَإلىَالسلطةَاإلشرافية.
4-14

َلدىَتقديمَشكوىَوفقاًَللمادةََ1-8منَاللوائحَ :
(أ) َإذاَكانَالشخصَ،فيَغضونََ 30يوماَتقويمياَمنَتقديمَالشكوىَ،
الَيعتبرَأنَالمسجلَعالجَأوَيعالجَالشكوىَبصورةَمرضيةَ،يجوزَ
لذلك َالشخص َتقديم َالشكوى َإلى َالسلطة َاإلشرافية َ(مع َنسخةَ
للمسجل)َمنَأجلَالمزيدَمنَالنظرَفيهاَ.ويجبَتقديمَالشكوىَإلىَ
السلطةَاإلشرافيةَمعَبيانَالوقائعَالكاملةَللقضيةَإماَعنَطريقَالبريدَ
اإللكترونيَأوَعنَطريقَخطابَأوَرسالةَبالفاكسَإلىَ :
َ
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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

(ب)َإذاَقررتَالسلطةَاإلشرافيةَأنهَمنَالمالئمَإجراءَتغييراتَفيَإجراءاتَ
أو َسياسات َالسجل َالدوليَ ،ستكلف َالمسجل َبالقيام َمثل َهذهَ

التغييراتَ .
5-14

َعندماَتفيَالشكوىَبمتطلباتَالمادةََ3-8منَاللوائحَ :
(أ) َيجوزَللمسجلَأنَيتصلَبالطرفَالمسجلَ،وفيَحالةَاالختالفَ،
بالطرفَالمسمىَالمدرجَعلىَأنهَصاحبَالتسجيلَاألحاديَ،لطلبَ
معلوماتَإضافيةَتتعلقَبماَيلي:

(َ )1ماَإذاَكانتَمتطلباتَالمادةََ 4-5أوََ 10-5أوََ 20-5قدَ
تمَالوفاءَبها؛ َ

(َ )2الشكوىَوتسجيلَموضوعها؛َأو َ
(َ )3تقييمَالمسجلَلهذهَالشكوى.
َويجبَتقديمَالردَإلىَالمسجلَفيَغضونَخمسةَأيامَتقويمية؛ َ
(ب)َيجوزَللمسجلَ،إذاَرأىَأنَذلكَضروريَألغراضَالتقييمَ،أنَيلتمسَ
المعلوماتَالمتعلقةَبالتسجيلَمنَنقطةَالدخولَذاتَالصلة؛ َ

(ج) َعندما َيقوم َالمسجلَ ،عند َاستعراض َاألدلة َالوثائقية َوالمعلوماتَ

األخرىَذاتَالصلةَالواردةَبموجبَاللوائحَوهذهَاإلجراءاتَ،بتحديدَ
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وجودَمخاطرةَماديةَبإساءةَاستخدامَالنظامَ،يجوزَلهَاتخاذَإجراءاتَ

وفقاًَللمادةَ10-10؛

(د) َويجوزَللمسجلَإتاحة َجميعَالمراسالتَواألدلةَفيماَيتعلقَبشكوىَ
بموجبَالمادةََ3-8منَاللوائحَللمحكمةَ .
َوالَيجوزَتقديمَأيَشكوىَبموجبَالمادةََ3-8منَاللوائحَإلىَالسلطةَاإلشرافيةَ .
المادة 15

مطالبات ضد المسجل

(المادةََ14منَاللوائح) َ

َيجوزَتقديمَمطالباتَضدَالمسجلَبمقتضىَالمادةََ 28منَاالتفاقيةَعنَ
1-15
للخسائرَالمتكبدةَعلىَالنحوَالمعرفَفيَالمادةََ 14منَاللوائحَ.وَوفقاً َللمادةََ،)2(َ28
الَيكونَالمسجلَمسؤوالًَعنَحاالتَعدمَالدقةَالوقائعيةَفيَمعلوماتَالتسجيلَالتيَتلقاهاَ
المسجلَأوَأرسلهاَبالشكلَالذيَتسلمهاَبهَ،والَيكونَالمسجلَوالمسؤولونَوالعاملونَلديهَ
مسؤولينَعنَاألفعالَأوَالظروفَالتيَتنشأَقبلَتسلمَمعلوماتَالتسجيلَفيَالسجلَالدولي.
َيجبَإخطارَالمسجلَبجميعَمثلَهذهَالمطالباتَوذلكَعنَطريقَالبريدَ
2-15
اإللكترونيَأوَالفاكسَ،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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ويجبَأنَتتضمنَبياناَكامالَللوقائعَالتيَنتجتَعنهاَالشكوىَطبقاَللمادةََ28منَاالتفاقيةَ.
يجبَتقديمَمثلَهذاَالبيانَإلىَالمسجلَفيَغضونَثالثةَ(َ)3أشهرَمنَإدراكَالشخصَ
لوجودَالمطالبة.
َتخضع َجميع َمثل َهذه َالمطالبات َلفترة َتشاور َيحاول َخاللها َالمطالبَ
3-15
والمسجلَبحسنَنيةَحلَالمطالبةَ.ويجبَأنَتكونَفترةَالتشاورَثالثَ(َ)3أشهرَمنَتاريخَ
تسلم َالمسجل َلإلشعار َبالمطالبةَ ،أو َلبيان َالوقائع َ(إذا َكان َالحقا)َ .ويجوز َتمديد َفترةَ
األشهرَالثالثةَباالتفاقَبينَالطرفين.
إذاَلمَتحلَالمطالبةَ،عقبَفترةَالتشاورَ،تشجعَاألطرافَعلىَاللجوءَإلىَ
َ
َ
4-15
الوساطةَأوَالتوفيقَأوَالتحكيمَأوَعمليةَأخرىَلحلَالنزاعَولكنَيجوزَللمطالبَ،معَمراعاةَ
المتطلباتَاإلجرائيةَللقانونَالمطبقَ،البدءَفيَإجراءاتَضدَالمسجلَوفقاَللمادتينََ28
وَ44منَاالتفاقية.
5-15

َيجبَأالَيؤديَأيَشيءَفيَهذهَاإلجراءاتَإلىَماَيلي:
(أ) َأنَيكونَمفعولهَتمديدَأيَفترةَتقادمَمطبقةَبمقتضىَالقانونَالمطبق؛ َ
(ب)َأنَيؤثرَعلىَحقَأيَطرفَفيَالبدءَفيَإجراءاتَحيثَتنقضيَ
بخالفَذلكَفترةَتقادم.
المادة 16

السرية

(المادةََ9منَاللوائح) َ
يجبَعلىَالمسجلَأنَيحافظَعلىَسريةَجميعَالمعلوماتَفيَالسجلَالدوليَ،إالَفيَ
الحاالتَالتالية:
(أ) َإذاَُقدمتَإلىَالمسجلَأدلةَوثائقيةَبموجبَاللوائح؛
َ
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(ب)َإذاَقدمتَاستجابةَلبحثَعلىَسبيلَاألولويةَأوَبحثَدولةَمتعاقدةَ
أوَبحثَعنَالمعلوماتَأوَبحثَعنَهيئةَالمنتفعينَبالتسجيلَ،أوَ
تمَتوفيرهاَإلكترونياَلتمكينَالمنتفعينَبالسجلَمنَإجراءَأوَتعديلَأوَ
شطبَعملياتَتسجيل؛
(ج) َإذاَطلبتَبمقتضىَالفقرةََ5منَالمادةََ27منَاالتفاقيةَأوَقدمتَإلىَ
السلطةَاإلشرافيةَبناءَعلىَطلبها؛
(د) َُقدمتَمنَالمسجلَضمنَإجراءاتَالمحكمةَبمقتضىَالمادةََ44منَ
االتفاقية؛ َ
(ه) َإذا َاستخدمت َألغراض َاإلحصاءات َالمطلوبة َبمقتضى َالمادةََ10
منَلوائحَالسجلَالدولي.
المادة 17

اإلشعارات
يجوز َللمسجل َإشعار َأي َإداري َأو َهيئة َمنتفعين َبالسجلَ ،عن َطريق َرسالة َبالبريدَ
اإللكترونيَإلىَعنوانَالبريدَاإللكترونيَالحاليَالمقدمَمنَذلكَالشخصَأوَبالنيابةَعنهَ،
بأيَمسائلَتؤثرَعلىَالسجلَالدوليَ.ويفترضَأنَأيَإشعارَمثلَهذاَقدَاستلمَبعدَإرسالهَ
بـَ24ساعة.
المادة 18

الرسوم

(المادةََ13منَاللوائح) َ
يجب َدفع َجميع َالرسوم َالمطبقة َمقدماَ .ويرد َجدول َالرسوم َالحالي َفي َالمرفق َبهذهَ
اإلجراءاتَويجوزَأنَتعدلهَالسلطةَاإلشرافيةَمنَوقتَآلخرَ،علىَالنحوَالمنصوصَعليهَ
فيَاالتفاقيةَوالبروتوكول.
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المادة 19

النشر

(المادةََ19منَاللوائح) َ
1-19
اإلشرافية.

َيجبَأنَتنشرَالنسخةَاألصليةَمنَهذهَاإلجراءاتَفيَمطبوعَرسميَللسلطةَ

َيجبَعلىَالمسجلَتوفيرَنسخةَإلكترونيةَمنَهذهَاإلجراءاتَ،حسبماَقدَيتمَ
2-19
تعديلهاَ،للجمهورَمجاناَعنَطريقَنشرهاَبالموقعَعلىَاإلنترنت.
المادة 20

التعديالت

(المادةََ17منَاللوائح) َ
َيجوزَللمسجلَتقديمَطلباتَتعديالتَلهذهَاإلجراءاتَإلىَالسلطةَاإلشرافيةَ،
1-20
التيَيجبَأنَتنظرَفيَمثلَهذهَالتعديالت.
َيجبَنشرَالنسخةَاألصليةَمنَأيَتعديالتَلهذهَاإلجراءاتَوافقتَعليهاَ
2-20
الهيئةَاإلشرافيةَفيَمطبوعَرسميَللسلطةَاإلشرافية.
المادة 21

تواريخ السريان

(المادةََ18منَاللوائح) َ
ويسريَمفعولَأيَتعديالتَلهذهَاإلجراءاتَبعدَنشرهاَبشهرَتقويميَواحدَماَلمَتقررَ

السلطةَاإلشرافيةَخالفَذلكَ .
َ

____________________

َ

المرفق
جدول الرسوم
 -1رسوم استخدام السجل الدولي
رسم اإل نتفاع المقرر
َالَيجوزَأليَشخصَالتسجيلَلدىَالسجلَالدوليَبدونَأنَيكونَقدَدفعَ
1-1
"رسمَانتفاعَمقرر"َ َ.
َويجبَسدادَرسمَاالنتفاعَالمقررَبالنسبةَلهيئةَخاضعةَللسيطرة"َ،رسمَمقررَ
2-1
للهيئةَالخاضعةَللسيطرة"َبعدَموافقةَاإلداريَعلىَهيئةَانتفاعَمتعاملةَمعتمدةَفيَحالةَ
الهيئاتَالخاضعةَللسيطرةَالمعتمدةَ
َرسومَبدءَاالنتفاعَالمحددةَفيَالجدولَ(َ.)1وتشملَهذهَرسوماًَنظيرَشهادةَ
3-1
رقميةَأوَالوصولَإليهاَ.وفيَحالةَفقدانَهذهَالشهادةَأوَإتالفهاَأوَفقدانَالوصولَإليهاَ،
ستوفرَشهادةَجديدةَبعدَدفعَ"رسمَشهادةَمفقودة"َعلىَالنحوَالمبينَفيَالجدولَ(أ).
رسمَالتسجيل
َيجبَتحصيلَرسمَتسجيلَوحيدَعنَجميعَعملياتَالتسجيلَالتيَبادرَإلىَ
4-1
إجرائهاَنفسَالطرفَالقائمَبالتسجيلَالتيَتجرىَخاللَأيَ"دورةَتسجيل"َ،تعرفَبأنهاَدورةَ
واحدةَلدىَالسجلَالدوليَتتيحَ"جميعَعملياتَالتسجيل"َالمتعلقةَبماَيلي:
(أ) َهيكلَطائرةَواحدَوجميعَالمحركاتَالمستعملةَعليهَعادةَ(أوَأيَ
مجموعةَفرعيةَمنهاَأوَأيَمحركَمنفرد)؛
(ب)َطائرةَهليكوبترَواحدة.
َ
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لهذا َالغرضَ ،فإن َ"جميع َعمليات َالتسجيل" َتعني َجميع َعمليات َالتسجيل َالمعبرة َعنَ
المعامالتَ،والتيَتشملَنقلَالحقَفيَالموافقةَعلىَشطبَ،أوَتعديلَأوَشطبَمتعلقَ
بأحدَالمعداتَأوَبالمعداتَالمبينةَفيَالفقرتينَالفرعيتينَ(َ 4-1أ)َأوَ(ب)َأبرمتَفيَ
غضونَفترةََ24ساعةَمنَوقتَمباشرةَدورةَالتسجيلَ،بماَفيَذلكَتلكَالمعبرةَعنَأنواعَ
مختلفةَأوَمتعددةَمنَعملياتَالتسجيلَالمسموحَبهاَبمقتضىَاالتفاقيةَوالبروتوكولَبدونَ
تحديدَعددهاَ(مثلَضمانةَدوليةَ(عقدَتأجير)َوضمانةَدوليةَثانيةَ(عقدَضمان)َوضمانةَ
دوليةَثالثةَ(عقدَضمانَثان)َووضعَفيَمرتبةَأدنىَ(وضعَالضمانةَالدوليةَالثانيةَفيَ
وضعَأدنىَمنَاألولى)َوإحالةَواحدةَأوَأكثرَمنَالضماناتَالدولية)َ.وستستمرَأيَ"دورةَ
تسجيل"َلمدةََ24ساعةَلغرضَ"رسمَالتسجيل".
5-1
الجدولَ(.)1

َُيعرف َرسم َالتسجيل َالوحيد َبأنه َ"رسم َالتسجيل"َ ،ويرد َمبلغه َفيَ

َالمحركاتَاالحتياطيةَ(أيَالمحركاتَاألخرىَالزائدةَعنَعددَالمحركاتَ
6-1
التيَتركبَعادةَعلىَهيكلَالطائرة)َالتيَتسجلَمعَهيكلَالطائرةَخاللَدورةَتسجيلَ
واحدةَستخضعَإلىَ"رسمَمحركَاحتياطي"َإضافيَ،يحددَمبلغهَفيَالجدولَ(.)1
رسم البحث ذي األولوية
َويردَمبلغَ"رسمَالبحثَعلىَأساسَاألولوية"َلكلَشهادةَبحثَعلىَأساسَ
7-1
األولويةَفيَالجدولَ(َ .)1
َيردَفيَالجدولَ("َ)1رسمَالشكلَالمقروءَآلياً َلشهادةَالبحثَعلىَسبيلَ
1-7-1
األولوية"َلكلَشهادةَبحثَعلىَسبيلَاأل َولويةَبالشكلَالمقروءَآليا.
رسم تغيير اسم الهيئة
8-1

َيفرضَ"رسمَتغييرَاسمَالهيئة"َعلىَكلَطلبَإشعارَمقدمَلتغييرَاالسم.
َ

اإلجراءات
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الجدول ( – )1الرسوم
الرسم َ
(بالدوالراتَاألمريكية) َ

الوصف َ

الرسمَالمقررَلهيئةَالمنتفعينَالخاضعةَللسيطرةَ(سنةَواحدة) َ َ 180
َ 200
رسمَاالنتفاعَالمقررَ(سنةَواحدة) َ
َ0
رسمَاالنتفاعَالمقررَ(سنةَواحدة)َلهيئةَحكومية َ
َ 100
رسمَالتسجيل َ
َ 50
رسمَاستبدالَاإلداريَ َ
َ 200
رسمَتغييرَاسمَالهيئة َ
َ 50
رسمَالمحركَاالحتياطي َ
َ 22
رسمَالبحثَعلىَأساسَاألولوية َ
َ *0
رسمَالبحثَعلىَأساسَاألولويةَلهيئةَحكومية َ
رسمَالشكلَالمقروءَآلياًَلشهادةَالبحثَعلىَسبيلَاألولوية َ َ 10
*
رسمَالشكلَالمقروءَآلياً َلشهادةَالبحثَعلىَسبيلَاألولويةَ َ 0
لهيئةَحكومية َ
َ 10
رسمَالشهادةَالمفقودة َ
 -2إجراءات تعديل الرسوم

َيجبَأنَتستعرضَالسلطةَاإلشرافيةَالرسومَدورياًَ،بالتشاورَمعَالمسجلَ.
1-2
ويجوزَحينئذَللسلطةَاإلشرافيةَتحديدَرسومَجديدةَباالستنادَإلىَالحجمَالمرتقبَفيَذلكَ
َ
الوقتَ،معَمراعاةَماَيلي:
(أ) َاالحتياطياتَالنقديةَللمسجلَمنَأجلَرأسَالمالَالعامل؛
َ

*َبموجبَأحكامَالمادةََ6-13منَهذهَاإلجراءاتَ .

الئحةَالسجلَالدوليَوإجراءاته
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(ب)َمستوىَالتأمينَالذيَتتطلبهَالسلطةَاإلشرافية؛
(ج) َأيَميزانيةَتقاضيَتتطلبهاَالسلطةَاإلشرافيةَأوَالمسجلَبماَيتجاوزَ
تلكَالواردةَفيَجدولَالتكاليف؛
(د) َتكاليفَالسلطةَاإلشرافية؛ َ
(ه) َأيَتعزيزاتَللخدمةَتطلبهاَالسلطةَاإلشرافيةَأوَيقترحهاَالمسجل؛
(و) َحجم َالمعامالت َالذي َحققه َالسجل َالدولي َواالختالف َعن َحجمَ
المعامالتَالذيَتوقعهَالمسجل؛
(ز) َأيَعواملَأخرىَذاتَصلةَبالموضوعَ .
 -3البيانات المتعلقة بالضرائب على الرسوم
يجوزَللمسجلَأنَيقومَبجمعَومعالجةَالبياناتَالالزمةَلالمتثالَللقوانينَالساريةَالمتعلقةَ
بفرضَالضرائبَعلىَالرسومَالمسددةَنظيرَخدماتَالسجلَالدوليَ َ.
َ
— انتهـــى —

