
Doc 9864





Doc 9864



 

 التعديالت
 كتالوج االيكاو للمطبوعات والمساعدات السمعية مالحق وفي مجلة االيكاوتعلن التعديالت بانتظام في 

 ويرجى من القائمين بحفظ هذه الوثيقة الرجوع الى هاتين  . التي تصدر شهرياوالبصرية التدريبية
 . والجدول أدناه مخصص لتسجيل مثل هذه التعديالت .الوثيقتين

  عديالت والتصويباتسجل الت
  التعديالت 

 أدخل بواسطة التاريخ الرقم

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  التصويبات 

 أدخل بواسطة تاريخال رقمال

   
   
   
   
   
   
   
   

  



 

(iii) 

  الفهرس
  الصفحة

  وائحالل
 R-1 ..................................................................السلطة ١المادة 
 R-1 ................................................................التعاريف ٢المادة 
 R-3 .............................................................م عامةأحكا ٣المادة 
 R-4 ................................................استخدام السجل الدولي ٤المادة 
 R-5 ...............................المعلومات المطلوبة إلجراء التسجيل ٥المادة 
 R-10 ................................................تأكيد وإشعار التسجيل ٦المادة 
 R-11 .........................................................عمليات البحث ٧المادة 
 R-13 .....................................................الشكاوى التشغيلية ٨المادة 
 R-14 ...................................................................السرية ٩المادة 
 R-14 ............................................................االحصاءات ١٠المادة 
 R-15 ......................ر السنوي المقدم إلى السلطة اإلشرافيةالتقري ١١المادة 
 R-15 ............................................العالقات مع نقاط الدخول ١٢المادة 
 R-16 ..................................................................الرسوم ١٣المادة 
 R-17 ....................................................المسؤولية والتأمين ١٤المادة 
 R-18 ..............................................إجراءات السجل الدولي ١٥المادة 
 R-18 ....................................................................النشر ١٦المادة 
 R-19 ...............................................................التعديالت ١٧المادة 
 R-19 ........................................................تواريخ السريان ١٨المادة 

 
 

  االجراءات
 P-1 ..................................................................السلطة ١المادة 
 P-1 ................................................................التعاريف ٢المادة 
 P-2 ...........................................................مهام المسجل ٣المادة 
 P-3 ..........................................مهام هيئة المنتفعين بالسجل ٤المادة 
 P-3 .................................مهام إداري هيئة للمنتفعين بالسجل ٥المادة 
 P-6 ...................................................مهام المنتفع بالسجل ٦المادة 
 P-7 ................................................استخدام السجل الدولي ٧المادة 
 P-9 ............................................................دخولنقاط ال ٨المادة 



لسجل الدوليالخاصة با واالجراءات اللوائح  (iv) 
 

 الصفحة

 

 P-9 ........................................مكتب المساعدة والدعم الفني ٩المادة 
 P-11 ......... هيئة المنتفعين بالسجل وإداريها—االكتتاب والموافقة  ١٠المادة 
 P-13 ............................. المنتفع بالسجل—االكتتاب والموافقة  ١١المادة 
 P-14 ..................................إجراء وتعديل وشطب التسجيالت ١٢المادة 
 P-15 .............نتائج البحثإجراء عمليات البحث والحصول على  ١٣المادة 
 P-17 ....................................................الشكاوى التشغيلية ١٤المادة 
 P-18 ....................................................المطالبات للمسجل ١٥المادة 
 P-19 ..................................................................السرية ١٦المادة 
 P-20 .............................................................شعاراتاال ١٧المادة 
 P-20 .................................................................الرسوم ١٨المادة 
 P-20 ...................................................................نشرال ١٩المادة 
 P-21 ...............................................................التعديالت ٢٠المادة 
 P-21 .......................................................تواريخ السريان ٢١المادة 

  
 P-23 .........................................................جدول الرسوم المرفق

  
  



 

R-1 

  لوائحال
  ١المادة 
  السلطة

من االتفاقية بشأن ) د(  )٢( ١٧ بمقتضى المادة" لوائحال" هذه اإلشرافيةتصدر السلطة 
 ١٦/١١/٢٠٠١الموقعة في كيب تاون في  ،الضمانات الدولية على المعدات المنقولة

معدات والمادة الثامنة عشرة من البروتوكول بشأن المسائل التي تخص ") االتفاقية("
الموقع في كيب تاون  ،الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة

  ").البروتوكول(" ١٦/١١/٢٠٠١في 

  ٢المادة 
  التعاريف

تكون لالصطالحات المعرفة في االتفاقية والبروتوكول نفس المعاني في   ١-٢
  :تالية المعاني المبينة أدناه ذلك، تكون لالصطالحات الإلى وباإلضافة.  لوائحهذه ال

يعني الشخص الذي لديه السلطة للتصرف بالنيابة عن هيئة منتفعين " إداري"  ١-١-٢
لها "  بالنيابةإداري" في المعامالت مع السجل الدولي، وعبارة اإلداريةبالسجل بشأن المسائل 
  .١-٤ المعنى المبين في المادة

 هيئة للمنتفعين المتعاملين إدارينحه يعني ترخيصا الكترونيا م" ترخيص"  ٢-١-٢
 السجل الدولي إلى المعلومات إلرسال منتفع اختصاصي إلى أحد منتفعيها المتعاملين أو إلى

  .نتفعين المتعاملينم تسجيل أو الموافقة عليه بالنيابة عن تلك الهيئة للإلجراء

  .تعني موافقة الكترونية على التسجيل" موافقة"  ٣-١-٢

سم والعنوان والعنوان االلكتروني للهيئة أو الشخص الذي  تعني اال"هوية"  ٤-١-٢
  .تكون المعلومات المحددة للهوية عنه مطلوبة
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عاملين المسماة في تسجيل، يعني هيئة المنتفعين المت" طرف مسمى"  ٥-١-٢
بالنيابة عن آخرين بصفة ويتصرف يعني شخصا مسمى في تسجيل " مسمى  ممثل"و

  .بصفة تمثيلية أخرىائتمان أو  أو وكالة

 مجموعة أشخاص أخرى وتعني شركة أ" هيئة منتفعين اختصاصيين"  ٦-١-٢
تقدم الخدمات االختصاصية )  قانونية داخلية إلحدى هيئات المنتفعين المتعاملينإدارة مثل(

 إلى المعلومات المتعلقة بعمليات التسجيل إرسال هيئات المنتفعين المتعاملين فيما يتصل بإلى
منفردا أو عضوا أو شريكا في يعني موظفا " منتفع اختصاصي"ل الدولي، والسج
  .للمنتفعين االختصاصيين هيئة

وألغراض .  يعني ضمانة مسجلة الكترونيا لدى السجل الدولي" تسجيل"  ٧-١-٢
شخص قائم " و .١-٦، لالصطالح المعنى الموسع المبين في المادة ٦ و٤-٤المادتين 
تنقل  التيمباشر الدخول ال أو نقطة االختصاصي المنتفع أو المتعاملع منتفاليعني " بالتسجيل

  . تسجيلإلجراء السجل الدولي إلىالمعلومات 

  : تعني" هيئة منتفعين بالسجل"  ٨-١-٢

  هيئة منتفعين متعاملين،  )أ(

  .أو هيئة منتفعين اختصاصيين  )ب(

  .يعني منتفعا متعامال أو منتفعا اختصاصيا" منتفع بالسجل"

 من هذه ٧ يعني شخصا يقوم بعملية بحث وفقا للمادة" شخص باحث"  ٩-١-٢
  . لوائحال

تعني هيئة أعمال أو ائتمان أو رابطة من أي " هيئة ذات غرض خاص"  ١٠-١-٢
، بمقدورها أن تسمى طرفا في عمليات التسجيل، والغرض إنشائهانوع، أيا كانت طريقة 

 العمليات للتسجيل، حيث تقوم هيئة للمنتفعين معاملة تتصل بها مثل هذه إجراءالمحدود هو 
 الكترونيا أنها تسيطر على تلك الهيئة لألعمال أو االئتمان أو الرابطة باإلعالنالمتعاملين 

  .إدارتهاأو تقوم بتسيير أعمالها أو 
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تعني هيئة قانونية أو شخصا طبيعيا ينوي أن " هيئة المنتفعين المتعاملين"  ١١-١-٢
يعني موظفا منفردا أو عضوا " لمنتفع متعام"لية تسجيل أو أكثر، ويسمى طرفا في عم

  . تلك الهيئةإلىشريكا في هيئة منتفعين متعاملين أو مؤسسة منتسبة  أو

  :االصطالح أو االصطالحات التالية  ٢-٢

نفس   لها" نقطة دخول مباشر" و"نقطة دخول مرخصة"و" نقطة دخول"  )أ(
  .١-١٢المعاني المبينة في المادة 

  .١-١٥لها المعنى المبين في المادة "  السجل الدوليإجراءات"  )ب(

قائمة "و" شهادة بحث على سبيل األولوية"و" بحث على سبيل األولوية  )ج(
شهادة بحث الدولة "و" بحث الدولة المتعاقدة"و" بحث المعلومات

  .٧ تكون لها المعاني المبينة في المادة" المتعاقدة

  ٣المادة 

  أحكام عامة

 عمليات التسجيل والبحث عنها إلجراءينشأ السجل الدولي كمرفق دولي   ١-٣
  .بمقتضى االتفاقية والبروتوكول

ن الحقائق إ بعمليات التسجيل، فإشعارنظرا ألن السجل الدولي ال يقدم سوى   ٢-٣
 كان يندرج ضمن إذا أي تسجيل كهذا أو ضمانة مسجلة يجب أن تحدد ما إليهاالتي يستند 
وبدون الحد مما تقدم، فبينما ال يوجد عائق فني لتسجيل .  تفاقية أو البروتوكولنطاق اال

، ال يكون لعمليات التسجيل كهذه أثر قانوني بمقتضى إحالتهاالحقوق والضمانات السابقة أو 
 بمقتضى نعالإ عندما يكون تسجيلها مطلوبا بموجب إالاالتفاقية والبروتوكول، 

 ٢-٣ويجب أن يعرض السجل الدولي محتويات هذه المادة .  يةمن االتفاق) ٣( ٦٠ المادة
  .في مكان بارز كمذكرة تحذير عامة

يجب أن يؤدي المسجل مهامه المحددة في االتفاقية والبروتوكول وهذه   ٣-٣
  .اللوائح واالجراءات الخاصة بالسجل الدولي
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 أيام في ٧ ساعة في اليوم و٢٤يجب أن يكون استخدام السجل الدولي متاحا   ٤-٣
 حالت دون ذلك الصيانة التي تجرى خارج فترات الذروة، أو مشكالت فنية إذا إالاألسبوع 

  . السجل الدوليإجراءاتأو أمنية حسبما هو مبين في 

 واألشخاص القائمين بالتسجيل األشخاص إلىيجب أن يقدم الدعم الفني   ٥-٣
 ساعة في ٢٤ويجب أن يكون متاحا  مكتب مساعدة تابع للسجل الدولي، واإلداريينالباحثين 
أو البريد االلكتروني، وذلك على النحو / أيام في األسبوع عن طريق الهاتف و٧اليوم و

  . السجل الدوليإجراءاتالمبين في 

ال يجوز استخدام السجل الدولي ألي غرض غير الغرض المبين في   ٦-٣
ك مسبقا ومع مراعاة شروط  على ذلاإلشرافية، ما لم توافق السلطة ٢-٣ و١-٣المادتين 

  .تلك الموافقة

  ٤المادة 

  استخدام السجل الدولي

 لتلك الهيئة استخدام السجل الدولي إداري أو  بالسجلال يجوز لهيئة منتفعين  ١-٤
 بخالف ا بصفتهما تلك وبشرط أن يكونواإلداريما لم يوافق المسجل أوال على تلك الهيئة 

وألغراض الجملة السابقة، .  ءات الخاصة بالسجل الدولياللوائح واالجراذلك ممتثلين لهذه 
  : ما يليإلى مثل هذه الموافقة عندما يخلص المسجل بصورة معقولة إعطاء يجب

  . هما ما يدعيانهواإلداريأن تلك الهيئة   )أ(

 تحليل قانوني محدد، إجراءعلى أساس المعلومات المقدمة، وبدون   )ب(
 إتباع لألولى، في كل حالة، مع يكإدارأن األخير يحق له التصرف 

 السجل إجراءات المنصوص عليها في جراءاتالقواعد القياسية واإل
  .الدولي

من وقت آلخر "  بالنيابةإداري "إلىسلطاتها / أن يفوض الكترونيا سلطاتهإدارييجوز ألي 
  .أشهر) ٣(لفترات ال تتجاوز ثالثة 

لي ما لم يوافق عليه الكترونيا ال يجوز لمنتفع بالسجل استخدام السجل الدو  ٢-٤
 هيئة المنتفعين بسجل الموضوع وأن يكون بخالف ذلك ممتثال لهذه إداريبصفته تلك 
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 لمنتفع موافق عليه بالسجل أن يحقوال .  اللوائح واالجراءات الخاصة بالسجل الدولي
يام  تسجيل ما لم يحصل أوال على ترخيص للقإلجراء السجل الدولي إلىيرسل معلومات  

 مثل هذه الموافقة االلكترونية والترخيص إعطاءوألغراض الجملة السابقة، يجوز .  بذلك
  .هما في أي وقتؤ الغااإلداري المختص فقط ويجوز لمثل هذا اإلداريبناء على تقدير 

  :على الرغم من الفقرات السابقة  ٣-٤

افق  هيئة منتفعين متعاملين وافق عليها المسجل أن يوإلدارييجوز   )أ(
الكترونيا على هيئة ذات غرض خاص بوصفها هيئة منتفعين 

  .متعاملين

 هيئة إدارين حقوق وسلطات والتزامات إفي مثل هذه الحالة، ف  )ب(
المنتفعين المتعاملين القائمة بالموافقة ومنتفعيها المتعاملين، كل على 
حدة، تنطبق بنفس القدر على هيئة المنتفعين المتعاملين التي حصلت 

  .لى الموافقةع

 يجري  السجل الدولي، يجوز أنجراءات ووفقا إللوائحمع مراعاة هذه ال  ٤-٤
، بالنيابة عن هيئة المنتفعين المتعاملين، هو قائم بالتسجيل، شخص فقط، بترخيصالتسجيل 

 من ٢٠  ذلك التسجيل بمقتضى المادةبإجراءطرف مسمى مطلوب منه أو مسموح له 
  .ثة من البروتوكولاالتفاقية والمادة الثال

ال يجوز ألي شخص باحث استخدام السجل الدولي ما لم يكون ذلك   ٥-٤
  .اللوائح واالجراءات الخاصة بالسجل الدوليالشخص أوال ممتثال لهذه 

  ٥المادة 

   التسجيلإلجراءالمعلومات المطلوبة 

جل ن استخدام المعلومات االلكترونية المقدمة من السإ تسجيل، فإجراءبغية   ١-٥
 و، عندما يتاح ذلك على هذا النحو، إلزاميالدولي فيما يتعلق بأحد معدات الطائرات هو 

ن إوألغراض ما تقدم، ف).  ٤ (إلى) ٢( )ج( ٣-٥هو الوسيلة الوحيدة للوفاء بشروط المادة 
القائم ال تشمل المعلومات المقدمة من الشخص " المعلومات المقدمة من السجل الدولي"

شكل مختلف، وبقدر ما ال تقدم مثل هذه المعلومات على هذا النحو في وقت  في بالتسجيل
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 بإدخالهاقائم بالتسجيل  السجل الدولي، يجب أن يقوم شخص إلىتقديم بيانات التسجيل 
 فيما يتعلق إال السجل الدولي، إجراءاتالكترونيا باستخدام الشكل المنصوص عليه في 

 ألنها) ٨-٥ ال تكون موافقتها مطلوبة بمقتضى المادةتي التلك بخالف  (باألطراف المسماة
  . هيئات المنتفعين المتعاملين توافق عليهايجب أن

 تم تقديم كل من العناصر الثالثة إذايجب اعتبار معلومات الهوية كاملة فقط   ٢-٥
  .الواردة في تعريف الهوية

ية مرتقبة  تسجيل ضمانة دولية أو ضمانة دولإلجراءالمعلومات المطلوبة   ٣-٥
 بضمانة وطنية أو حق أو ضمان غير إشعارأو ضمانة دولية مكتسبة عن طريق الحلول أو 

  : رضائي قابل للتسجيل هي

وبيان الجهة القائم بالتسجيل الهوية والتوقيع االلكتروني للشخص   )أ(
  .التي يعمل ذلك الشخص بالنيابة عنها

  .هوية األطراف المسماة  )ب(

  :ية التي تحدد هوية معدات الطائراتالمعلومات التال  )ج(

  .نوع معدات الطائرات  )١(

  .اسم الصانع  )٢(

  .العام للصانعرمز الطراز   )٣(

  .الرقم المتسلسل الذي خصصه الصانع لمعدات الطائرات  )٤(

في حالة هيكل الطائرة أو طائرة الهليكوبتر، المعلومات التالية،   )د(
  :كانت معروفة إذا

 كانت مختلفة، ألغراض إذالحالية والمزمعة، دولة التسجيل ا  )١(
  .الجنسية

 كانت مختلفة، وعالمات إذاجنسية الطائرة الحالية أو المزمعة،   )٢(
  .التسجيل المخصصة لها طبقا التفاقية شيكاغو
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 إخالء إيداع كان التسجيل سينقضي أثره قبل إذامدة التسجيل،   )ھ(
  .طرف

انة الدولية المرتقبة، موافقة في حالة الضمانة الدولية أو الضم  )و(
  .األطراف المسماة، المقدمة بموجب ترخيص

في حالة الضمانة الدولية المكتسبة عن طريق الحلول، رقم ملف   )ز(
  .تسجيل تلك الضمانة

األسماء والعناوين االلكترونية لألشخاص الذين من المطلوب أن   )ح(
  .٦ة  اشعارات بالمعلومات طبقا للمادإليهميرسل المسجل 

  : تسجيل عقد بيع أو بيع مرتقب هيإلجراءالمعلومات المطلوبة   ٤-٥

) د( إلى) أ( ٣-٥واد من ـي المـ فاـإليهار ـات المشـالمعلوم  )أ(
  ).ح( ٣-٥و

  .موافقة األطراف المسماة، المعطاة بموجب ترخيص  )ب(

 كان ذلك التسجيل ينقضي إذافي حالة البيع المرتقب، مدة التسجيل،   )ج(
  . طرفإخالءقبل وقت  أثره

 المرتقبة اإلحالةة أو يالمعلومات المطلوبة إلجراء تسجيل إحالة ضمانة دول  ٥-٥
  : ضمان غير رضائي قابل للتسجيل هيإحالةلضمانة دولية أو 

) د( إلى) أ (٣-٥واد من ـي المـا فـار إليهـات المشـالمعلوم  )أ(
  ).ح( ٣-٥و

  .موجب ترخيصموافقة األطراف المسماة، المعطاة ب  )ب(

 ضمانة مسجلة، رقم ملف التسجيل إحالتها كانت الضمانة التي تتم إذا  )ج(
  .المتعلق بتلك الضمانة
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 ضمانة غير مسجلة، وصف أحالتها كانت الضمانة التي تتم إذا  )د(
الضمانة المحالة والمدين األصلي بموجبها، مع استخدام الشكل الذي 

  . السجل الدوليإجراءاتتنص عليه 

  :بيع هيبعقد المعلومات المطلوبة لشطب تسجيل، غير التسجيل المتعلق   ٦-٥

) د( إلى) أ( ٣-٥واد من ـي المـا فـار إليهـات المشـالمعلوم  )أ(
  ).ح( ٣-٥و

موافقة األطراف المسماة المستفيدة من الضمانة المسجلة، المعطاة   )ب(
بموجب ترخيص، ولكن ليس موافقة المدين أو المحيل أو شخص 

ه أدنى مرتبة من الضمانة المسجلة أو البائع المرتقب في حالة حق
  .تسجيل متعلق ببيع مرتقب

  .رقم ملف التسجيل الذي يتعين شطبه  )ج(

  .تاريخ سريان الشطب  )د(

 التسجيل في مرتبة أدنى لضمانة دولية أو إلجراءالمعلومات المطلوبة   ٧-٥
  :رضائي قابل للتسجيل هيضمانة دولية مرتقبة أو ضمانة وطنية أو ضمان غير 

) د( إلى) أ( ٣-٥واد من ـي المـ فاـإليهار ـات المشـالمعلوم  )أ(
) ب(  ٣-٥ المادة إلىالسابقة  اإلشارة، وألغراض )ح( ٣-٥و

هي هيئات " األطراف المسماة"، تكون )ب(  ٧-٥وألغراض المادة 
المنتفعين بالسجل التي تضع ضمانتها في مرتبة أدنى وتستفيد من 

  .الوضع في مرتبة أدنىذلك 

موافقة الطرف المسمى الذي توضع ضمانته في مرتبة أدنى،   )ب(
  .المعطاة بموجب ترخيص

 كانت الضمانة التي توضع في مرتبة أدنى أو تستفيد من الوضع إذا  )ج(
في مرتبة أدنى هي ضمانة مسجلة، رقم الملف المتعلق بكل ضمانة 

  .من هذا القبيل
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التي توضع في مرتبة أدنى أو تستفيد من الوضع  كانت الضمانة إذا  )د(
في مرتبة أدنى هي ضمانة غير مسجلة، وصف لمثل هذه الضمانة 
والمدين األصلي بموجبها، مع استخدام الشكل الذي تنص عليه 

  . السجل الدوليإجراءات

ن المعلومات إ، ف)ب( ٥-٥و) ب( ٤-٥و) و( ٣-٥على الرغم من المواد   ٨-٥
 بموجب المادة إعالنمقتضى بتسجيل حق سابق أو ضمانة سابقة مطلوب  إلجراءالمطلوبة 

ة المدين أو المحيل أو البائع من االتفاقية ال حاجة ألن تحتوي على موافق) ٣( ٦٠
  .الشخص الذي يضع الحق أو الضمانة في مرتبة أدنى أو

 معرف بأنه أي تغيير للمعلومات التيلوبة لتعديل تسجيل، المعلومات المط  ٩-٥
  :يحتوي عليها، هي

  ).ح( ٣-٥و) د( إلى) أ( ٣-٥ في المواد إليهاالمعلومات المشار   )أ(

موافقة األطراف المسماة التي وافقت على تعديل التسجيل، المعطاة   )ب(
  .بموجب ترخيص

  .رقم ملف التسجيل الذي يتعين تعديله  )ج(

  .إجراؤهاالتعديالت التي يتعين   )د(

 في المادة إليهان انعدام المعلومات المشار إ، ف٦-١٢  بالمادةاإلخاللدون   ١٠-٥
  . في مواد أخرى، ال يبطل التسجيلإليها اإلحالة، بما في ذلك حيث ترد )د( ٣-٥

  : ٥يجب الوفاء بشروط الموافقة الواردة في هذه المادة   ١١-٥

، )ب( ١-١٢في حالة تسجيل بدأته نقطة دخول مباشر وفقا للمادة   )أ(
لسجل الدولي موافقة جميع األطراف المطلوبة موافقتهم عندما يتلقى ا

  .لوائحبمقتضى االتفاقية والبروتوكول وهذه ال

، فيما يتعلق )أ( ١-١٢في حالة تسجيل مرخص به وفقا للمادة   )ب(
 إلىبالطرف المقدم عندما يتلقى السجل الدولي مثل هذا التسجيل 

  .جانب الترخيص
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  :لييجوز أن يحدد أي تسجيل ما ي  ١٢-٥

 كان إذاأنه يغطي ضمانة كسرية أو جزئية على معدات طائرات و،   )أ(
  .مر كذلك، نطاق مثل هذه الضمانةاأل

أو أن أطرافا مسماة متعددة تحوز أو منحت ضمانة يشهد عليها /و  )ب(
  .التسجيل

من هذه المادة نطاق الضمانة، يسري ذلك ) أ(عندما يغير تعديل لتسجيل محدد في البند 
ل من وقت التسجيل المعدل ويؤثر فقط على الضمانات الناشئة بعد وقت التسجيل التعدي
  .المعدل

  ٦المادة 

   التسجيلوإشعارتأكيد 

يشمل، عندما يكون ذلك مالئما، " تسجيل"ن االصطالح إفي هذه المادة، ف  ١-٦
  .تعديل تسجيل أو تمديده أو شطبه

 األطراف المسماة إلىيقدم المسجل تأكيدا الكترونيا سريعا للتسجيل   ٢-٦
 بذلك إشعار وجميع األشخاص اآلخرين الذين يحق لهم تلقي القائم بالتسجيلوالشخص 

ويجب أن يحتوي التأكيد على المعلومات المنصوص عليها في .  ٥  التسجيل بموجب المادة
  .من االتفاقية) أ( )٢( ٢٢المادة 

 به إشعارأن يرسل  تسجيل يتعلق بأحد معدات الطائرات، يجب إجراءعند   ٣-٦
  . في أي تسجيل آخر يتعلق بتلك المعدات٢-٦ في المادة إليهم األشخاص المشار إلى

، ٣-٦ و٢-٦ليهما في المادتين إ المشار واإلشعاريجب أن يشتمل التأكيد   ٤-٦
  . فيما يتعلق بهما ورقم ملف التسجيل٥على التوالي، على المعلومات المحددة في المادة 
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  ٧المادة 

  ات البحثعملي

  :السجل الدولي عما يليفي بحث ال عمليات إجراءيجوز   ١-٧

  .اسم الصانع  )أ(

  .رمز الطراز العام للصانع  )ب(

  . الرقم المتسلسل ألحد معدات الطائرات للصانع  )ج(

  : عما يليإجراؤهافي حالة هيكل الطائرة أو طائرة الهليكوبتر، يجوز 

  .هادولة تسجيل الطائرة التي هو جزء من  )د(

  .أو عالمة الجنسية أو التسجيل  )ه(

يجوز البحث عن مثل هذه المعلومات عن طريق بحث على سبيل األولوية أو بحث 
ويجوز .  ، على التوالي٣-٧ و٢-٧معلومات، على النحو المنصوص عليه في المادتين 

ز ويجو.  ٥-٧ بحث الدولة المتعاقدة، على النحو المنصوص عليه في المادة إجراءأيضا 
 السجل الدولي، سواء كانت لذلك الشخص جراءاتأن يجري البحث أي شخص يمتثل إل

  . جميع عمليات البحث بوسائل الكترونيةإجراءويجب .  الباحث أو لم تكن له ضمانة محددة

هو بحث عن معلومات التسجيل باستخدام " البحث على سبيل األولوية"  ٢-٧
من البروتوكول، على النحو ) ١(ادة العشرين المعايير الثالثة المنصوص عليها في الم

ويمكن البحث عن مثل هذه المعلومات ألغراض ).  ج (إلى) أ (١-٧المبين في المادة 
  .من البروتوكول) ١(من االتفاقية والمادة العشرين ) ٦(و) ٢ (١٩المادتين 

هو بحث غير البحث على سبيل األولوية، باستخدام " بحث المعلومات"  ٣-٧
أو، عند توافرها في السجل الدولي، المادة ) ج (١-٧ر المنصوص عليه في المادة المعيا
.   منصوص عليه في تلك المادة، في أي من الحالتين وحده أو مع معيار آخر)ه (١-٧
تشمل مثل هذه العمليات لبحث المعلومات استخدام رموز محددة في السجل الدولي  وقد

، "قائمة بحث المعلومات"، أي ئج بحث المعلوماتونتا.   نتائج بحث شاملةإلىوتهدف 
وفة حسب البنود المنصوص أن تكون قائمة بجميع معدات الطائرات المطابقة، موص يجب
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 توافرت في السجل الدولي، البنود الواردة في إذاو، ) ج (إلى) أ (١-٧المادة   عليها في
المعلومات  ومات ال تجعل تلكوسهولة أداء مثل هذا البحث للمعل).  ه (إلى) د (١-٧المادة 

من ) ١( من االتفاقية والمادة العشرين) ٦(و) ٢( ١٩ألغراض المادتين " قابلة للبحث عنها"
  .البروتوكول

هي شهادة صادرة استجابة لبحث على " شهادة البحث على سبيل األولوية"  ٤-٧
  :سبيل األولية ويجب

من ) ب(  أو) أ( )٢( ٢٢أن تبين المعلومات المطلوبة في المادة   )أ(
  .من االتفاقية) ٣( ٢٢االتفاقية، حسب االنطباق، وأن تمتثل للمادة 

من االتفاقية، أن تقدم قائمة ) أ( )٢( ٢٢في حالة انطباق المادة   )ب(
  :بالمعلومات المسجلة بكل من

  .الترتيب الزمني  )١(

  .طريقة تبين التاريخ التعاملي لكل ضمانة مسجلة  )٢(

والتعيينات  اإلعالناتهو بحث عن جميع " لمتعاقدةبحث الدولة ا"  ٥-٧
واالنسحابات منها، الصادرة بمقتضى االتفاقية والبروتوكول من الدولة المتعاقدة المحددة في 

.  هي شهادة صادرة استجابة لبحث دولة متعاقدة" شهادة بحث الدولة المتعاقدة"و.  البحث
 :ويجب على شهادة الدولة المتعاقدة ما يلي

 والتعيينات واالنسحابات اإلعالناتأن تبين، بالترتيب الزمني، جميع   )أ(
 .منها، من جانب الدولة المتعاقدة المحددة

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

 .ة المتعاقدة المحددةواالنسحاب منه، من جانب الدول

 إجراءاتأن ترفق، في الشكل االلكتروني المنصوص عليه في   )ج(
جميع الوثائق التي أودعتها الدولة المتعاقدة  السجل الدولي، نسخة من

 ).ب( ٥-٧المحددة فيما يتعلق بالبنود ضمن نطاق المادة 
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  .بحث وأن توفر في شكل الكترونيوقائمة يجب أن تصدر كل شهادة   ٦-٧
وبناء على الطلب، يجب أن يوفر المسجل نسخة مطبوعة من شهادة البحث على سبيل 

 .شهادة بحث الدولة المتعاقدة وأاألولوية 

 ٨المادة 

  الشكاوى التشغيلية

.   المسجل بشأن تشغيل السجل الدوليإلىيجوز ألي شخص أن يقدم شكوى   ١-٨
شخص أن يقدم تلك الشكوى من  المسجل بصورة مرضية، يجوز لذلك الا لم يعالجهإذاو

 .اإلشرافية السلطة إلىجديد 

عندما " بشأن تشغيل السجل الدولي"، تكون أي مسألة ١-٨ألغراض المادة   ٢-٨
 والسياسات العامة للسجل الدولي وال تتعلق بحكم محدد أصدره جراءاتتتعلق المسألة باإل

 .اإلشرافيةالمسجل أو السلطة 

 .ادعاءاتها كتابة/يثبت ادعاءاتهكوى أن يجب على أي شخص يقدم ش  ٣-٨

 في الشكاوى وتقرر، على أساس ذلك اإلشرافيةيجب أن تنظر السلطة   ٤-٨
 أو السياسات، ويجب أن تكلف جراءات تغييرات في اإلإجراءالنظر، أن من المالئم 

 .المسجل بذلك

 تجراءا السجل الدولي على التفاصيل المتعلقة باإلإجراءاتيجب أن تنص   ٥-٨
 .٤-٨ إلى ١-٨المتصورة في المواد 
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 ٩المادة 

 السرية

 : عندماإالتكون جميع المعلومات في السجل الدولي سرية   ١-٩

 .٧ يقدمها المسجل استجابة لبحث بموجب المادة  )أ(

 عمليات إجراءيتم توفيرها الكترونيا لتمكين المنتفعين بالسجل من   )ب(
 .تسجيل أو تعديلها أو شطبها

 . بناء على طلبهااإلشرافية السلطة إلىديمها يتم تق  )ج(

 .١٠  التي تتطلبها المادةاإلحصاءاتتستخدم ألغراض   )د(

 ١٠المادة 

 اإلحصاءات

للتسجيل وأن ينشرها في تقرير  محدثة بإحصاءاتيجب أن يحتفظ المسجل   ١-١٠
 .ويجب أن يتاح هذا التقرير الكترونيا ألي شخص.  سنوي

 : على ما يلي١-١٠سجيل بموجب المادة  التإحصاءاتتشتمل   ٢-١٠

 المعامالت مقسمة في كل حالة بحسب نوع التسجيل وإيراداتأحجام   )أ(
 .والتوزيع الجغرافي

مجموعات المعلومات غير السرية األخرى التي تطلبها السلطة   )ب(
 .اإلشرافية
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 ١١المادة 

  التقرير السنوي المقدم 
 اإلشرافية السلطة إلى

، ١٠  في المادةإليها المشار اإلحصائيةجل تقريرا سنويا، يتضمن البيانات يجب أن يعد المس
  .اإلشرافية السلطة إلىويجب أن يقدمه 

  ١٢المادة 

 العالقات مع نقاط الدخول

ن نقطة دخول أو نقاط دخول يجوز ألي دولة متعاقدة أن تعي  ١-١٢
 : لمن البروتوكو) ١(بمقتضى المادة التاسعة عشرة ") الدخول نقطة("

 المعلومات المطلوبة للتسجيل بإرساليجب أو يجوز أن ترخص   )أ(
نقطة الدخول (" السجل الدولي إلىبمقتضى االتفاقية والبروتوكول 

 ").المرخصة

 المعلومات المطلوبة للتسجيل إرساليجب أو يجوز من خاللها   )ب(
 السجل الدولي إلىبمقتضى االتفاقية والبروتوكول مباشرة 

 ").ول المباشرالدخ نقطة("

 فقط فيما يتعلق إلزاميةيجوز ألي دولة متعاقدة أن تعين نقطة دخول   ٢-١٢
 :يلي بما

عمليات التسجيل المتعلقة بهياكل الطائرات وطائرات الهليكوبتر التي   )أ(
 .هي دولة تسجيلها

أو عمليات تسجيل الضمانات الدولية المرتقبة أو عمليات البيع /و  )ب(
 المرتقبة للضمانات الدولية على أي هيكل التاإلحاالمرتقب أو 

طائرة أو طائرة هليكوبتر اتخذت بالنسبة له أو لها تدابير تنظيمية 
 .لتصبح دولة تسجيله أو تسجيلها
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 والسلطة اإليداععلى أي دولة متعاقدة تعين نقطة دخول أن تبلغ جهة يجب   ٣-١٢
 للدخول هي نقطة دخول مرخصة أو  كانت مثل هذه النقطةإذا بها، مع بيان ما اإلشرافية

 احاطة المسجل علما بانتظام بعمليات اإلشرافيةويجب على السلطة .  نقطة دخول مباشر
 .التعيين هذه، ويجب أن يحتفظ المسجل بقائمة محدثة بها يتاح للمنتفعين استخدامها الكترونيا

معلومات  االلكتروني لاإلرساليجب أن يضع المسجل ترتيبات تنطبق على   ٤-١٢
 مشاورات مع إجراء السجل الدولي و، بعد إلىالتسجيل من، أو بترخيص من، نقاط الدخول 
وال .   على تلك النقطة للدخولالمطبقة جراءاتكل نقطة دخول معينة، يجب أن يحدد اإل

 نظم منسقة الكترونيا بل باألحرى وضع ترتيبات تهدف لتعزيز إنشاءيقتضي ما تقدم 
 .خول للسجل الدولي بكفاءةاستخدام نقاط الد

 الكترونيا بأي عملية تسجيل ال تجرى إنذارايجب أن يوفر السجل الدولي   ٥-١٢
 :كما يلي

 ، إلزاميامن خالل نقطة دخول مباشر حيث يكون استخدامها   )أ(

  التي تتطلبها نقطة دخول مرخصة، جراءاتأو وفقا لإل  )ب(

لي والدولة المتعاقدة المعلنة لتلك النقطة  المدى المتفق عليه بين السجل الدوإلىوذلك 
 .للدخول

 ٢-١٢ و١-١٢أي تسجيل يجرى بمخالفة شروط تعيين بمقتضى المادتين   ٦-١٢
 .يكون غير صحيح

  ١٣المادة 

 الرسوم

لخدمات المتعلقة يجب أن يحصل المسجل رسما قبل االضطالع با  ١-١٣
 .الدولي بالسجل

رسوم الناجمة عن عمليات من خالل يجب سداد الرسوم، بما في ذلك ال  ٢-١٣
نقطة دخول، للمسجل قبل العملية المطلوبة ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك بين المسجل 

 .ومثل هذه النقطة للدخول
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 التي يجب أن اإلشرافيةيجب تحصيل الرسوم وفقا لجدول تصدره السلطة   ٣-١٣
 .تبين مبلغ الرسوم الواجب الدفع عن كل خدمة

 بتحديد وتعديل الرسوم، وذلك على النحو اإلشرافيةن تقوم السلطة يجب أ  ٤-١٣
 .المطلوب في االتفاقية والبروتوكول

  ١٤المادة 

 المسؤولية والتأمين

تعني " الخسائر التي يتكبدها " فإنمن االتفاقية،) ١( ٢٨ألغراض المادة   ١-١٤
والعاملين لديه ن الخسارة أو الضرر الناتجين بسبب خطأ أو تقصير المسجل والمسؤولي

 من ٢٨ بسبب عطل في تشغيل نظام التسجيل الدولي، باستثناء ما تنص عليه المادة أو
االتفاقية، ولكن ال تشمل الخسارة أو الضرر الناتجين بسبب عدم التمكن من استخدام السجل 

 .لوائح من هذه ال٤-٣   في المادةإليهاالدولي نتيجة للتدابير المشار 

 :من االتفاقية) ١( ٢٨لمسجل بمقتضى المادة لأي مطالبة   ٢-١٤

يجب تقديمها كتابة في غضون الفترة الزمنية المطبقة بموجب قوانين   )أ(
 .الدولة التي يقع فيها السجل الدولي

 .يجب أن تخضع لمشاورات بين المطالب والمسجل  )ب(

 لم تحل عن طريق مثل هذه المشاورات، يجوز للمطالب متابعتها إذا  )ج(
 . من االتفاقية٤٤ا للمادة وفق

 جراءات السجل الدولي على التفاصيل المتعلقة باإلإجراءاتيجب أن تنص   ٣-١٤
 .٢-١٤المتصورة في المادة 

وز لها أن تراجع مبلغ التأمين  أن تحدد ويجاإلشرافيةيجب على السلطة   ٤-١٤
) ٥( ة العشرينمن االتفاقية والماد) ٤( ٢٨الضمان المالي المطلوب بمقتضى المادة  أو
 .البروتوكول  من
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  ١٥المادة 

  السجل الدوليإجراءات

 السجل الدولي التي تتناول البنود إجراءات اإلشرافيةيجب أن تضع السلطة   ١-١٥
 للسجل اإلدارية أو تتعلق على نحو آخر بالتشغيل الفني والعمليات لوائحالتي تتطلبها هذه ال

 .الدولي

دون تقييد مضمونها، على  الدولي، يجب أن تنص إجراءات السجل  ٢-١٥
 : لما يليواإلداريةالعمليات الفنية 

 عمليات البحث وإجراء عمليات التسجيل وتعديلها وشطبها إجراء  )أ(
 .والحصول على نسخ منها

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

  ١٦المادة 

 النشر

اللوائح واالجراءات الخاصة بالسجل صلية من هذه يجب نشر النسخة األ  ١-١٦
 .اإلشرافية في مطبوع رسمي للسلطة الدولي

المسجل أن يوفر للجمهور مجانا نسخة الكترونية من النصوص  يجب على  ٢-١٦
 .١٧ عدل على النحو المتصور في المادة، حسبما قد ت١-١٦ في المادة إليهااألصلية المشار 
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  ١٧المادة 

 التعديالت

 السجل إجراءات أو لوائحيجوز للمسجل تقديم طلبات تعديالت لهذه ال  ١-١٧
 .، التي يجب أن تنظر في مثل هذه التعديالتاإلشرافية السلطة إلىالدولي 

 النسخة األصلية من أي اإلشرافيةيجب أن تنشر في مطبوع رسمي للسلطة   ٢-١٧
 .اإلشرافيةت عليها السلطة  السجل الدولي التي وافقإجراءات أو لوائحتعديالت لهذه ال

  ١٨المادة 

 تواريخ السريان

 األصلية في تاريخ دخول اللوائح واالجراءات الخاصة بالسجل الدوليتسري هذه 
 السجل الدولي جراءات أو إللوائحوتسري أي تعديالت لهذه ال.  البروتوكول حيز النفاذ

  . خالف ذلكيةاإلشرافشهر تقويمي من تاريخ نشرها ما لم تقرر السلطة  بعد

  





 

P-1 

  جراءاتاإل
  ١المادة 
  السلطة

 )لوائح من ال١٥المادة (

االتفاقية بشأن  للسجل الدولي بمقتضى اإلشرافيةالسلطة " جراءاتاإل"تصدر هذه 
 ١٦/١١/٢٠٠١، الموقعة في كيب تاون في الدولية على المعدات المنقولة الضمانات

تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية والبروتوكول بشأن المسائل التي ، ")االتفاقية("
 ١٦/١١/٢٠٠١، الموقع في كيب تاون في الضمانات الدولية على المعدات المنقولة

 التي اإلداريةوهي تتناول المسائل ").  لوائحال (" السجل الدوليلوائح، و")البروتوكول("
بالتشغيل الفني  كشروط الستخدام السجل الدولي أو المتعلقة بخالف ذلك لوائحتتطلبها ال
  . للسجل الدولياإلداريةوالعمليات 

  ٢المادة 
 التعاريف

 نفس المعنى في هذه لوائحالويكون لالصطالحات المعرفة في االتفاقية والبروتوكول 
  : ذلك، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناهإلى وباإلضافة.  جراءاتاإل

 :تعني" موافقة"  )أ(

 الهيئات بوصفها إحدىترونية، من المسجل، على  موافقة الكإما  )١(
 هيئة إداريأو على فرد بوصفه /هيئة منتفعين بالسجل و

 . أدناه١٠ المنتفعين بالسجل، وفقا للمادة

، على فرد بوصفه منتفعا اإلداري موافقة الكترونية، من وإما  )٢(
 ١١ ة للمنتفعين بالسجل، وفقا للمادةبالسجل من مثل هذه الهيئ

 .طبقا لهذا" موافق عليه"و" يوافق"، ويجب تفسير أدناه
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، لوائح من ال٦يعني تأكيدا الكترونيا مقدما وفقا للمادة " تأكيد"  )ب(
المسجل تلقائيا عندما يكون تسجيل أو تعديل أو شطب قابال  يصدره

  .للبحث عنه

يعني بيانا من المسجل بشأن ممارسة اصدار الشهادات،  ”CPS“  )ج(
 .موقع على االنترنتحسبما يعرض بال

تعني شهادة رقمية الستخدامها في االتصاالت مع " شهادة رقمية"  )د(
 أو منتفع آخر بالسجل من المسجل إلداريالسجل الدولي، صادرة 

 . والبيان بشأن ممارسة اصدار الشهاداتجراءاتوفقا لهذه اإل

لمسماة تعني الموافقة االلكترونية من آخر األطراف ا" موافقة نهائية"  )ه(
 من االتفاقية ٢٠وجب المادة الذي تكون موافقته مطلوبة بم

 .يتعلق بتسجيل أو تعديل أو شطب فيما

 .يعني المفتاح الخاص المرتبط بشهادة رقمية" مفتاح خاص"  )و(

يعني الموقع على االنترنت الذي يوفر " الموقع على االنترنت"  )ز(
بط به المقدم من توصيل الجمهور بالسجل الدولي والمحتوى المرت

 :(URL)موحد لمواقع الموارد المحدد الالمسجل في اطار 

http://www.internationalregistry.aero.  

  ٣المادة 

  مهام المسجل
  )لوائح من ال٣المادة (

يجب أن يقوم المسجل بتشغيل السجل الدولي وأن يؤدي المهام التي تكلفه بها االتفاقية 
  .لوائحلوالبروتوكول وا

http://www.internationalregistry.aero
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  ٤ة الماد
  مهام هيئة المنتفعين بالسجل

  )لوائح من ال٤المادة (

ألغراض استخدام السجل الدولي، تندرج المهام التالية ضمن نطاق مسؤولية كل هيئة 
  :للمنتفعين بالسجل

 .االختيار والتعيين السليمين الداريها  )أ(

 بالنيابة، ولمنتفعيها إداريها، بمن في ذلك أي أي تصرفات الداري  )ب(
جل تتم فيما يتعلق بالسجل، ويجب أن تعتبر مرخصا بها على بالس

 .النحو الواجب من تلك الهيئة للمنتفعين بالسجل

 . السجل الدولي بالنيابة عنهاإلىدقة البيانات المرسلة   )ج(

 في إليهالمشار " مسؤول اتصالها للدعم"المطالبة، من خالل   )د(
 بالنيابة عن اإلداري  أدناه، بأن يلغي المسجل موافقة١٢-٥ المادة

 موظفا لدى تلك الهيئة اإلداري لم يعد إذاهيئة منتفعين بالسجل 
للمنتفعين بالسجل أو لم يعد بخالف ذلك مرخصا له بالتصرف 

 .بالنيابة عنها

االمتثال لألحكام والشروط القابلة للتطبيق والقائمة من وقت آلخر   )ه(
الطالع على األحكام ويمكن ا.  التي تنظم استخدام السجل الدولي

 .والشروط القابلة للتطبيق بالموقع على االنترنت

  ٥المادة 
  مهام إداري هيئة المنتفعين بالسجل

  )لوائح من ال٤المادة (

، إدارييحب أن تقوم كل هيئة منتفعين بالسجل على النحو الواجب بتعيين   ١-٥
ل، له سلطة التصرف يجوز ولكن ال يتعين أن يكون موظفا لدى هيئة المنتفعين بالسج

 .هذه السلطة خالل عملية الموافقةبالنيابة عنها ألغراض السجل الدولي، ويجب تمثيل مثل 
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 حائزا على المؤهالت االختصاصية الرسمية إداريينبغي أن يكون أي   ٢-٥
 .اإلداريوالمالئمة المعادلة لمتطلبات مهام 

 واحد فقط في أي اريإديجوز لكل هيئة منتفعين بالسجل أن يكون لديها   ٣-٥
 .وقت معين

 هيئة المنتفعين المتعاملين، الذي وافق عليه المسجل، يكون مرخصا إداري  ٤-٥
أو تعديل أو شطب أو الموافقة على عمليات التسجيل التي تكون تلك الهيئة  بإجراءله تلقائيا 

 .طرفا مسمى فيها

 :اإلدارييجب على   ٥-٥

بها بصورة /دة الرقمية الخاصتين بهأن يحافظ على كلمة السر والشها  )أ(
 .مأمونة

بها من الكمبيوتر الذي نزلت فيه /أال ينقل الشهادة الرقمية الخاصة به  )ب(
 كمبيوتر بديل تحت إلىللمرة األولى، باستثناء نقلها 

عليها تقديم طلب أوال /مراقبتها، وفي هذه الحالة يجب عليه/مراقبته
 . المسجل لذلك الغرضإلى

 بالنيابة وفقا إداري إلىسلطاتها / الكترونيا سلطاتهاإلداريا يفوض عندم  ٦-٥
 .جراءات ألغراض هذه اإلاإلداريبالنيابة  اإلداري، يعتبر ذلك لوائح من ال١-٤للمادة 

 الكترونيا على أن يتصرف منتفع بالسجل بالنيابة عن إداريعندما يوافق   ٧-٥
، يجب أن يرسل المسجل رسالة بالبريد لوائحمن ال ٢-٤هيئة المنتفعين بالسجل وفقا للمادة 

 .جراءات ذلك المنتفع بالسجل تتضمن وصلة بشهادة رقمية وفقا لهذه اإلإلىااللكتروني 

 :، من خالل الموقع على االنترنت، بما يليإدارييجب أن يقوم أي   ٨-٥

المداومة على تحديث عنوان البريد االلكتروني والتفاصيل األخرى   )أ(
 وكل منتفع بالسجل يمثل مثل هذه الهيئة للمنتفعين بالسجل اريلإلد

 .يحتفظ بها السجل الدوليالتي 
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 الموافقة على أن يمثل أي منتفع بالسجل مثل هذه بإلغاءالقيام بسرعة   )ب(
الهيئة للمنتفعين بالسجل في حالة ترك مثل هذا المنتفع بالسجل 

ل أو انتهاء ارتباطه بمثل الخدمة لدى مثل هذه الهيئة للمنتفعين بالسج
 .هذه الهيئة للمنتفعين بالسجل بخالف ذلك

 الترخيص ألي منتفع بالسجل يمثل مثل هذه بإلغاءالقيام بسرعة   )ج(
الهيئة للمنتفعين بالسجل في حالة أن ذلك المنتفع بالسجل لم يعد 

 أو تعديل أو شطب أو الموافقة على تسجيل أو بإجراءمرخصا له 
 .ه تلك الهيئة طرفا مسمىأكثر تكون في

لها / خدمة هيئة المنتفعين بالسجل المرخص لهإداريفي حالة ترك أي   ٩-٥
 المسجل إخطار اإلداري، يجب على اإلداري كان يتعين تغيير إذابالتصرف بالنيابة عنها أو 

 بديل، إداري كانت هيئة المنتفعين بالسجل ترغب في تعيين إذاو.  الكترونيا بذلك بسرعة
 . الجديداإلداري ينطبق على اكتتاب رسم إلىضع مثل هذا التعيين يخ

 أي هيئة للمنتفعين بالسجل السلطة، من خالل الموقع على إلداريتكون   ١٠-٥
أو وقف تشغيل حساب المنتفع ألي منتفع بالسجل يمثل هيئة المنتفعين /االنترنت، لتجميد و
 اإلجراء مسؤولية اتخاذ مثل هذا دارياإلوتقع على عاتق .  تتبع لها/بالسجل التي يتبع
 باألمن يتعلق بأي حساب منتفع لمثل هذا المنتفع بالسجل، ويكون إخاللسريعا في حالة 

لديها معرفة فعلية به، ويشمل ذلك ولكن ال يقتصر على المساس بالمفتاح الخاص لمثل /لديه
 .هذا المنتفع بالسجل

 باألمن إخالل المسجل بأي إخطار المنتفعين بالسجل هيئة إداري  علىيجب  ١١-٥
لديها معرفة فعلية به، ومن المتوقع أن تنتج /، يكون لديه) الماس بمفتاح خاصاإلخاللمثل (

 باألمن يتعلق بحساب لمنتفع اإلخالل كان إذاو.  عنه عمليات تسجيل غير مرخص بها
 .أو وقف تشغيل الحساب/ تجميد ولإلداريبالسجل، يجوز 

 باألمن يمكن أن يتوقع بصورة معقولة إلخالل إدارياب أي  تعرض حسإذا  ١٢-٥
أن ينتج عنه استخدام وانتفاع غير مرخص بهما للسجل الدولي، يجب أن يتعاون المسجل 

.   تصحيحي مالئم في تلك الظروفإجراءوهيئة المنتفعين بالسجل على القيام سريعا باتخاذ 
 .لهذه األغراض" ل اتصال للدعممسؤو"ويجب على هيئة المنتفعين بالسجل أن تعين 
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أو وقف تشغيل أي / باألمن، يجوز للمسجل تجميد وإخالل عن اإلبالغعند   ١٣-٥
 . حساب منتفع

 ما يعتبره ضروريا من فحوص الهوية المعقولة ألي إجراءيجوز للمسجل   ١٤-٥
  فحوصإجراءويجوز للمسجل .   مقترح فيما يتعلق بشغل ذلك الشخص لتلك الوظيفةإداري

 .منتفع بالسجل، متى ما اعتبر المسجل ذلك ضرورياي مماثلة أل

 أن يوافق الكترونيا على تصرف منتفعين آخرين بالسجل إدارييجوز لكل   ١٥-٥
عندما يكون مرخصا له بالقيام  (اإلداريبالنيابة عن هيئة المنتفعين بالسجل التي يمثلها ذلك 

 .مية لكل من أولئك المنتفعين بالسجلويجوز له الموافقة على اصدار شهادة رق) بذلك

 وحده المسؤولية عن اختيار المنتفعين بالسجل التابعين لهيئة اإلدارييتولى   ١٦-٥
تعمل لديها وعن ضمان أن يعين فقط األفراد المرخص لهم /المنتفعين بالسجل التي يعمل

تعمل لديها /لعلى النحو الواجب بالتصرف بالنيابة عن هيئة المنتفعين بالسجل التي يعم
 .كمنتفعين بالسجل من وقت آلخر

  ٦المادة 

  مهام المنتفع بالسجل
  )لوائح من ال٤المادة (

موافقة على ال أو تعديل أو شطب أو إجراء اإلداريال يجوز ألي فرد غير   ١-٦
 اإلداريعليها كمنتفع بالسجل / حين أن يوافق عليهإلىعمليات تسجيل لدى السجل الدولي 

 .ين بالسجل التي يمثلها ذلك الشخصبهيئة المنتفع

 أو إلجراء السجل الدولي إلى معلومات إرسالال يجوز ألي منتفع بالسجل   ٢-٦
تعديل أو شطب تسجيل فيما يتعلق بأحد معدات الطائرات ما لم يتلق ذلك المنتفع بالسجل 

 :أوال ترخيصا بالقيام بذلك فيما يتعلق بمثل هذا البند من معدات الطائرات

 لهيئة المنتفعين اإلداريإما، في حالة أحد المنتفعين المتعاملين، من   )أ(
 المتعاملين التي تمثله، 

 لهيئة اإلداري، من وإما في حالة أحد المنتفعين االختصاصيين  )ب(
 .المنتفعين المتعاملين التي هي عميلة مثل هذا المنتفع االختصاصي
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 :يجب على أي منتفع بالسجل ما يلي  ٣-٦

 .بها في مأمن/ يحتفظ بكلمة السر والشهادة الرقمية الخاصتين بهأن  )أ(

 تنصيبهامن كمبيوتر تم بها /الخاصة بهتنقل الشهادة الرقمية /أال ينقل  )ب(
مراقبتها، وفي هذه / كمبيوتر بديل تحت مراقبتهإلى إالفيه أوال، 

 . المسجل لذلك الغرضإلىتقديم طلب أوال عليها /الحالة يجب عليه

 إخاللتتبع له بأي / الذي يتبعاإلداري إبالغجب على كل منتفع بالسجل ي  ٤-٦
تكون على علم به، من المتوقع أن تنتج عنه عمليات تسجيل غير مرخص /باألمن، يكون

بها، بما في ذلك االنتفاع غير المرخص به أو االفشاء أو المساس بكلمة السر أو المفاتيح 
 .بها/الخاصة به

 إجراءتتبع له يجوز له / الذي يتبعاإلداريالسجل بأن يقر كل منتفع ب  ٥-٦
يعتبره المسجل ضروريا من فحوص الهوية فيما يتعلق بقيام مثل هذا المنتفع بالسجل  ما

 .باستخدام السجل الدولي

  ٧المادة 

  استخدام السجل الدولي
  )لوائح من ال٤المادة (

ة في اطار المحدد يمكن استخدام السجل الدولي عن طريق االنترنت العام  ١-٧
 :(URL)الموحد التالي لمواقع الموارد 

http://www.internationalregistry.aero.  

ومن .   فقطاإلنجليزيةسيكون السجل الدولي متاحا في البداية باللغة   ٢-٧
المرتقب أن تضاف لغات أخرى عندما تتوافر الموارد المالية الضرورية، مع مراعاة آثار 

 . بالنسبة للمنتفعينكذلك مزاياهذلك و

http://www.internationalregistry.aero
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 أو منتفع بالسجل أو شخص إداريالستخدام السجل الدولي، يحتاج أي   ٣-٧
باحث لدخول االنترنت بواسطة برنامج تصفح موافق، على النحو المحدد في الموقع على 

 :ترتيباتها الخاصة لما يلي/تضع ترتيباته/ويجب على كل شخص كهذا أن يضع.  االنترنت

 .تدخول االنترن  )أ(

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

 . نقطة دخول االنترنت الكائنة بموقع المسجل لالستضافةإلىيمتد السجل الدولي فقط 

 أيام في ٧ ساعة في اليوم و٢٤يجب أن يكون السجل الدولي متاحا   ٤-٧
لذروة، أو مشكالت فنية فترات ا حالت دون ذلك صيانة تجرى في غير إذا إالاألسبوع، 

 مسبق عن طريق الموقع على إشعار أقصى حد ممكن عمليا، تقديم إلىويجب، .  أمنية أو
 .االنترنت بأي انقطاع في الدخول والوقت المتوقع الستئناف الخدمة

 :يخضع استخدام السجل الدولي للشروط التالية  ٥-٧

 رقمية صحيحة  أو منتفع بالسجل، حيازة شهادةإداريفي حالة أي   )أ(
واالمتثال للجزء المطبق من البيان بشأن ممارسة اصدار الشهادات 

 كلمة السر الصحيحة حيثما يكون وإدخالبانتفاعها /المتعلق بانتفاعه
 .ذلك مطلوبا

 المقدمة بالموقع على االنترنت، بما في جراءات الخطوات واإلإتباع  )ب(
البيان بشأن ذلك قبول أحكام وشروط الموقع على االنترنت و

 .ممارسة اصدار الشهادات واالمتثال لها وله

 وتنشر بالموقع اإلشرافيةالدفع مقدما للرسوم التي تحددها السلطة   )ج(
 .على االنترنت

 .جراءاتاالمتثال لهذه اإل  )د(

 أو منتفع بالسجل بطريقة غير صحيحة، إداري أدخلت كلمة سر أي إذا  ٦-٧
جرت  إذاو.   النشاطإنهاء كلمة السر أو إدخال إلعادة يجب أن تتاح لذلك الشخص الفرصة

 إلىالمناظر  لصحيحة، سيتم تجميد حساب المنتفع كلمة السر اإلدخالثالث محاوالت فاشلة 
 . اتصال مع مكتب المساعدة وتصحيح المسألة التي نتج عنها الفشلإجراءحين 



P-9 االجراءات 

 

  ٨المادة 
  نقاط الدخول

  )لوائح من ال١٢المادة (

 االلكتروني لمعلومات اإلرساليضع المسجل ترتيبات تطبق على يجب أن   ١-٨
 السجل الدولي المعينة بمقتضى المادة إلىالتسجيل من، أو بترخيص من، نقاط الدخول 

 إجراء ويجب عليه، بعد لوائح من ال١٢  من البروتوكول والمادة) ١( التاسعة عشرة
.  المطبقة على نقطة الدخول تلكمشاورات مع كل نقطة دخول معينة، أن يحدد الترتيبات 

 تعزيز االنتفاع إلى، والتي تهدف ةطبقملاويجب أن تنشر بالموقع على االنترنت الترتيبات 
 .الفعال بالسجل الدولي من جانب نقاط الدخول

يجب على جميع المنتفعين بالسجل الذين يجرون عمليات تسجيل من خالل   ٢-٨
من البروتوكول ) ١( ى المادة التاسعة عشرةنقطة دخول أو نقاط دخول معينة بمقتض

 .١-٨ في المادة السابقة إليهاترتيبات المشار االمتثال لل

  ٩المادة 
  مكتب المساعدة والدعم الفني

  )لوائح من ال٥-٣المادة (

 مهمة الدعم الفني للسجل الدولي، يجوز ألي إداري أو منتفع إلىللوصول   ١-٩
االتصال هاتفيا بمكتب بالبريد االلكتروني أو بالسجل أو شخص باحث إرسال رسالة 

ويوصى باستخدام صفحات .  المساعدة، على النحو المحدد بالموقع على االنترنت
  والمطلوب من أي .بالموقع على االنترنت والبريد االلكتروني، حيثما أمكن ذلك" المساعدة"

 :ما يليشخص يتصل بمكتب المساعدة عن طريق البريد االلكتروني القيام ب

 .تحديد طبيعة المشكلة أو المسألة  )أ(

 .اسمها الكامل واسم الشركة/تقديم اسمه  )ب(

 لسجلباإداري أو منتفع مثال، (هي /تحديد من أي نوع للمنتفعين هو  )ج(
 ).أو شخص باحث
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 .تقديم رقم هاتف رئيسي لالتصال  )د(

التحقق من هوية جميع يجوز للمسجل، بقدر ما يتوافق ذلك مع قانون الخصوصية المطبق، 
 .المتصلين هاتفيا وتدوين وتسجيل جميع االتصاالت الهاتفية بمكتب المساعدة

 على جراءاتمن هذه اإل ٤-٧ والمادة لوائح من ال٤-٣تطبق أحكام المادة   ٢-٩
 :يلي ما

 .مواعيد تشغيل مكتب المساعدة، واالستثناءات منها  )أ(

 .لى مكتب المساعدة وخدماتهاإلشعار بانقطاع واستئناف الوصول ا  )ب(

ستكون لغات عمل مكتب المساعدة في البداية هي اإلنجليزية والفرنسية   ٣-٩
ومن المرتقب أن لغات أخرى ستضاف عند توافر الموارد المالية الضرورية، .  واالسبانية

 .مع مراعاة آثار ذلك وكذلك مزاياه بالنسبة للمنتفعين

لمساعدة على الطلب ولذلك ال يمكن ستتوقف أوقات استجابة مكتب ا  ٤-٩
 .ضمانها

مكتب المساعدة هو من أجل الدعم الفني فقط وال يمكنه تقديم الدعم بشأن   ٥-٩
ومكتب المساعدة ال يمكنه أن يجيب عن .  مسائل أخرى، بما في ذلك المسائل القانونية

 :أسئلة تتعلق بما يلي

ع بالسجل أو شخص كمبيوتر أو نظام شبكة أحد اإلداريين أو منتف  )أ(
 .باحث

سياسات أمن النظام ألحد اإلداريين أو منتفع بالسجل أو شخص   )ب(
 .باحث

دخول االنترنت، بما في ذلك توصيلها وأداؤها، ألحد اإلداريين أو   )ج(
 .منتفع بالسجل أو شخص باحث

 .ين أو منتفع بالسجل أو شخص باحثبرنامج التصفح ألحد اإلداري  )د(
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  ١٠المادة 
   هيئة المنتفعين بالسجل وإداريها—تاب والموافقة االكت

  )لوائح من ال٤المادة (

، يجب على لوائح من ال١-٤فيما يتعلق بعمليات الموافق بمقتضى المادة   ١-١٠
اإلداري المعتزم ألي هيئة متعزمة للمنتفعين بالسجل أن يستكمل ويقدم الكترونيا الى 

 :لنموذج للموافقة على ما يليالمسجل، من خالل الموقع على االنترنت، ا

 .هيئة منتفعين بالسجل  )أ(

 .إداري لتلك الهيئة  )ب(

ويجوز تقديم المعلومات .  يجب تقديم المعلومات المعينة في النموذج بوصفها إلزامية
ويجب أن تكون أسماء الهيئات واألشخاص أسماءهم .  المعينة في النموذج بوصفها اختيارية

مثال، حيث تكون الخانة في النموذج غير (في حاالت استثنائية و.  القانونية الصحيحة
، يجب السعي عن طريق البريد االلكتروني للحصول على موافقة مسبقة من المسجل )كافية

ويجب على أي هيئة معتزمة للمنتفعين .  على استخدام اسم غير االسم القانوني الصحيح
ع التوقيع المالئم، تأكيد أن إداريا معتزما بالسجل أيضا أن تقدم الكترونيا إلى المسجل، م

وبناء على الطلب المحدد من المسجل، يجب تقديم مثل هذا .  يحق له التصرف بتلك الصفة
.  التأكيد في نسخة ورقية على الورق الرسمي الذي على رأسه اسم الهيئة مع توقيع مالئم

ات وأحكام وشروط الموقع ويجب أن تشتمل جميع طلبات الموافقة على قبول هذه اإلحراء
  .على االنترنت التي تنظم االنتفاع بالسجل الدولي

عن طريق (يجب أن تكون جميع طلبات الموافقة مصحوبة بالدفع الكامل   ٢-١٠
إلى جانب ضريبة القيمة للرسم المالئم غير القابل لالسترداد، ) بطاقة ائتمانية أو مصرفية

وسيقدم إلى اإلداري المعتزم ملخص للمبلغ .  نا، إذا كانت مطلوبة قانو(VAT)المضافة 
 الذي يتعين دفعه وسيطلب منه إدخال تفاصيل البطاقة اإلئتمانية أو )بالدوالرات األمريكية(

وبمجرد تقديم تفاصيل البطاقة والتحقق من صحتها، سيسحب المبلغ من .  المصرفية
يار اإلحتفاظ بنسخة رقمية الحساب المعني وسيقدم إلى ذلك الشخص تأكيد على الشاشة وخ

 .من الفاتورة

سيتم اإلقرار باستالم جميع طلبات الموافقة برسالة إلى عنوان البريد   ٣-١٠
 .لى نموذج الطلب الذي تم تقديمهااللكتروني المقدم ع
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يجب على اإلداري المعتزم أن يرد بسرعة على طلبات المعلومات   ٤-١٠
هذه الطلبات، المقدمة بناء على تقدير مثل و.  قةاإلضافية من المسجل بصدد عملية المواف

 .المسجل وحده، يجب أن تكون متوافقة مع قوانين الخصوصية المطبقة

إذا كان المسجل راضيا عن المعلومات المقدمة، فيجب عليه أن يصدر   ٥-١٠
لإلداري المعتزم، في شكل الكتروني، موافقة المسجل وإشعارا بالمحدد الموحد لمواقع 

شهادتها الرقمية، إلى جانب / الذي يمكن أن يتوصل اإلداري فيه إلى شهادته(URL)رد الموا
 .التعليمات المالئمة بشأن استخدامها

في أقرب وقت ممكن ) إذا أعطيت(يجب أن يصدر المسجل موافقته   ٦-١٠
 ساعة من ٤٨بصورة عملية معقولة وسوف يسعى إلى استكمال عملية الموافقة في غضون 

 .لطلباستالم ا

قدرتها /بمجرد أن يصدر المسجل موافقته، يجب على اإلداري اختبار قدرته  ٧-١٠
 .على دخول الموقع على االنترنت

يجب على المسجل أال يوافق على هيئة منتفعين بالسجل أو إداري عندما   ٨-١٠
لة، وفي مثل هذه الحا.  لوائح من ال١-٤يعتقد المسجل أنه لم يتم الوفاء بمتطلبات المادة 

 :يجب على المسجل، إذا طلب منه ذلك كتابة، ما يلي

أن يحدد كتابة، عن طريق البريد االكتروني، أسباب عدم الوفاء بمثل   )أ(
 .  هذه المتطلبات

 .أن يتيح لمقدم الطلب فرصة معقولة التخاذ إجراء تصحيحي  )ب(

رفض أي و.  يجب، بناء على تقدير المسجل وحده، رفض الطلب إذا لم يتم تصحيحه
االمتثال التام  بشرط ،طلب يجب أال يمنع مقدم الطلب من تقديم طلب الحق للموافقة

راءات فيما يتعلق به، ودفع الرسم المالئم إلى جانب ضريبة القيمة لمتطلبات هذه اإلج
 .)إذا كانت مطبقة(المضافة 

.  لة شهادة رقمية بديإلصداريجب أن تتحمل هيئة المنتفعين بالسجل الرسم   ٩-١٠
ويجب على أي شخص يسعى للحصول على شهادة رقمية بديلة أن يقدم طلبا إلى المسجل 

 . وأن يتبع التعليمات المحددة بالموقع على االنترنت
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يجوز للمسجل في أي وقت أن يلغي الموافقة على أي هيئة للمنتفعين   ١٠-١٠
 تسجيل عن طريق أو أي إداري إذا رأى أنه يوجد خطر مادي إلجراء عمليات/بالسجل و

وفي مثل هذه الحالة، يجب أن يتخذ المسجل وهيئة .  االحتيال أو اساءة استخدام أخرى
المنتفعين بالسجل جميع التدابير المعقولة للتعاون للمسارعة باتخاذ إجراء تصحيحي مالئم 
في تلك الظروف، ويجوز االستعانة على النحو المطلوب بمسؤول االتصال للدعم المعين 

أو وقف تشغيل أي حساب انتفاع لهيئة /ويجوز للمسجل تجميد و.  ١٢-٥تضى المادة بمق
 .المنتفعين بالسجل المعنية

 ١١المادة 

  المنتفع بالسجل —االكتتاب والموافقة 
  )لوائح من ال٤المادة (

 من ٢-٤فيما يتصل بالموافقة على المنتفعين بالسجل بمقتضى المادة   ١-١١
معتزم بالسجل يسعى للتصرف بالنيابة عن هيئة منتفعين بالسجل ن أي منتفع إ، فلوائحال

تمت الموافقة عليها يجب أن يقدم طلبا من خالل الموقع على االنترنت، يطلب فيه موافقة 
 .الكترونية من إداري تلك الهيئة

 على واحد أو أكثر من المنتفعين ةأي إداري له وحده الحق في الموافق  ٢-١١
وإذا اختار .  عنها/للتصرف بالنيابة عنهى هيئة المنتفعين بالسجل بالسجل الموظفين لد

 ذلك اإلداري الموافقة على مثل هؤالء المنتفعين بالسجل، يجب على اإلداري أن يتخذ
بالموقع على " المنتفعين بالسجل الذين تمت الموافقة عليهم"جراء من خالل صفحة اإل

ل الدولي من جانب أي منتفع معتزم بالسجل يحدد فترة صالحية استخدام السجواالنترنت، 
 .ويوجه بدفع المبلغ المرتبط بذلك

 وعقب النجاح في إداريها/بالسجل على موافقة إداريهعند حصول المنتفع   ٣-١١
قدرتها على استخدام الموقع على االنترنت، سيصدر اإلداري للمنتفع بالسجل /اختبار قدرته

.   االلكتروني تتضمن وصلة للموقع على االنترنتشهادة رقمية عن طريق رسالة بالبريد
ى االنترنت الشهادة الرقمية، وينبغي بعد ذلك أن ينزل المنتفع بالسجل من الموقع عل

 .لها مفتاحا خاصا/يوفر له  مما
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 ١٢المادة 

  إجراء وتعديل وشطب التسجيالت
  )لوائح من ال٦ و٥المادتان (

جب على كل شخص قائم بالتسجيل أي تسجيل، يإلجراء أو تعديل أو شطب   ١-١٢
 :ما يلي

متابعة العملية والتعليمات ذات الصلة بالموضوع المحددة بالموقع   )أ(
 .على االنترنت

استكمال النماذج االلكترونية التي يحتوي عليها الموقع على   )ب(
 ٥ نت، بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع التي تتطلبها المادةاالنتر
 .لوائحمن ال

استخدام المعلومات المقدمة الكترونيا بالموقع على  أي شخص قائم بالتسجيل يجب على
وبقدر ما ال تقدم مثل هذه .  لوائح من ال٥  االنترنت، وذلك على النحو المطلوب في المادة

مات يعلتالمعلومات، يجب على أي شخص قائم بالتسجيل إدراج معلومات التسجيل باتباع ال
 .ترنتالمحددة بالموقع على االن

كل طرف مسمى، بخالف الطرف القائم بالتسجيل، مطلوب منه الموافقة   ٢-١٢
 من اإلتفاقية لكي يصبح أي تسجيل أو تعديل أو شطب ساريا يجب أن ٢٠بمقتضى المادة 

من االتفاقية، قبل أن يصبح ذلك ) أ( )١( ١٨يطلب منه الكترونيا الموافقة عليه، وفقا للمادة 
وبمجرد أن يدرج الشخص القائم .  و الشطب قابال للبحث عنهالتسجيل أو التعديل أ

بالتسجيل معلومات التسجيل أو التعديل أو الشطب بالموقع على االنترنت ويوقع عليها 
 :رقميا، فإن كل طرف مسمى محدد في التسجيل

 .سيتم ابالغه بذلك عن طريق البريد االلكتروني  )أ(

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

ساعة،  ٣٦في حالة إخفاق أي طرف مسمى كهذا في إعطاء موافقته في غضون فترة 
 .سيلغى التسجيل أو التعديل أو الشطب تلقائيا
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عند الحصول على الموافقة النهائية، يجب أن يصدر المسجل تلقائيا تأكيدا   ٣-١٢
لمسماة في ذلك التسجيل، وإشعارا بها إلى جميع األطراف المسماة لها إلى جميع األطراف ا

في عمليات تسجيل أخرى تتعلق بنفس معدات الطائرات، وإلى جميع األطراف األخرى 
سبق تقديم   ، بشرط أن يكون قدلوائح من ال٦حق لها تسلم تأكيد لها بمقتضى المادة يالتي 

 .ل هذه األطرافعناوين البريد االكتروني الصحيحية لجميع مث

يجوز ألي إداري بناء على تقديره وحده، الترخيص لواحد أو أكثر من   ٤-١٢
لها أو لمنتفعين اختصاصيين باجراء /المنتفعين بالسجل الحاصلين على موافقة والتابعين له

ويجوز أن يشمل الترخيص واحدا أو أكثر من معدات .  أو تعديل أو شطب أي تسجيل
ترخيص لعدة منتفعين بالعمل في نفس البند أو البنود من معدات ويجوز ال.  الطائرات

ويجوز ألي إداري، في .  الطائرات، ولكن ليس في نفس الوقت خالل دورة التسجيل نفسها
 .منحته ومنح تراخيص أخرى لمنتفعين مؤهلين بالسجل/أي وقت، إلغاء ترخيص منحه

في التأكد من أن عند الحصول على تأكيد، فإن أي طرف مسمى يرغب   ٥-١٢
ادراج المعلومات المتصلة به قد تم بصورة صحيحة يجوز له إجراء بحث على سبيل 

 .األولوية

أن يصبح قابال للبحث تصحيح أي خطأ أو عدم دقة في تسجيل، بمجرد   ٦-١٢
 .عنه، ال يجوز إجراؤه إال عن طريق تعديل للتسجيل

٧-١٢  ب ئت، ولكنها لم تستكمل، يجدعمليات التسجيل أو التعديل أو الشطب التي ب
 .أال تظهر في أي نتائج بحث

 ١٣المادة 

  إجراء عمليات البحث والحصول على نتائج البحث
  )لوائح من ال٧المادة (

يجوز ألي شخص، بعد دفع الرسم المطلوب أن يبحث في السجل الدولي،   ١-١٣
 :ويجب على ذلك الشخص الباحث ما يلي

ت ذات الصلة بالموضوع المحددة بالموقع على إتباع العملية والتعليما  )أ(
 .االنترنت
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استكمال النماذج االلكترونية التي يحتوي عليها الموقع على   )ب(
 ٧ االنترنت، بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع المطلوبة في المادة

 .لوائحمن ال

هدف أي بحث عن المعلومات هو تزويد الشخص الباحث بمعلومات كافية   ٢-١٣
 . بحث على سبيل األولويةإلجراء

يجب أن توفر في شكل الكتروني للشخص القائم بالبحث قائمة بحث عن   ٣-١٣
.   تصدر عنه شهادة بحثنوتفاديا للشك، فإن أي بحث عن المعلومات ل.  المعلومات

 .ال يكون المسجل مسؤوال فيما يتعلق بمحتوى أي قائمة بحث عن المعلوماتيجب أو

على سبيل األولوية أو بحث دولة متعاقدة، يجب على عند إجراء بحث   ٤-١٣
ويجب أن يظهر .  الشخص الباحث بيان اسم الشخص أو األشخاص المستفيدين من البحث

اسم مثل هذا الشخص أو األشخاص على شهادة البحث على سبيل األولوية أو شهادة بحث 
 :ن ما يلييجوز أن يشمل المنتفعو  .الدولة المتعاقدة، حسبما تكون الحالة

األطراف الذين يجرون أو يزمعون أويمتنعون عن معامالت تجارية   )أ(
 .يشترك فيها طرف مسمى ألحد معدات الطائرات

األطراف الذين يسدون المشورة القانونية أو االختصاصية األخرى   )ب(
السابق مباشرة أو الذين يوفرون ) ١( لألطراف المحددين في البند

 .لهم التأمين

ادات البحث على سبيل األولوية وشهادات بحث الدول المتعاقدة سيوقع شه  ٥-١٣
ويجب على .  عليها المسجل رقميا ويجب التوقيع عليها بهذه الصورة لكي تكون صحيحة

.  ويجب اصدار نسخة الكترونية منها واتاحتها للشخص الباحث.  المسجل تخزينها الكترونيا
 . هاتين الشهادتين عند دفع الرسم المطلوبويجب اتاحة نسخة مطبوعة من أي من مثل

يجب التنازل عن الرسوم لعمليات بحث الدول المتعاقدة التي تجريها   ٦-١٣
ويجوز التنازل عن الرسوم لعمليات .  سلطات حكومية في دول متعاقدة ألغراض رسمية

 .بحث أخرى تجريها مثل هذه السلطات طبقا لترتيبات توضع مع المسجل
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 ١٤المادة 

  شكاوى التشغيليةال
  )لوائح من ال٨المادة (

، يجوز ألي شخص أن يقدم شكوى تشغيلية إلى لوائح من ال٨وفقا للمادة   ١-١٤
الموقع على االنترنت أو عن طريق البريد ب" الشكاوى التشغيلية"المسجل من خالل قسم 

فادة سريعا ويجب على المسجل اال.  االنترنت على الموقع بااللكتروني على النحو المحدد 
 .بتسلم أي شكوى تشغيلية

يجب أن تتضمن الشكاوى التشغيلية بيانا مكتوبا يحتوي على التفاصيل   ٢-١٤
 . الشكوىاهالكاملة للوقائع التي يقال أنها نتجت عن

يجب على المسجل أن يستجيب للشكوى أو يبين سبب عدم قدرته على القيام   ٣-١٤
تالم الشكوى أو، إذا كان ذلك في وقت الحق،  يوما تقويميا من اس١٥بذلك، في غضون 

ويجب على المسجل أن يرسل نسخة من رده إلى السلطة .  استالم بيان الوقائع الكاملة
 .اإلشرافية

يعتبر   وما تقويميا من تقديم الشكوى، ال ي٣٠إذا كان الشخص، في غضون   ٤-١٤
الشكوى إلى  شخص تقديمرة مرضية، يجوز لذلك الأن المسجل عالج أو يعالج المسألة بصو

ويجب تقديم .  من أجل المزيد من النظر فيها) مع نسخة للمسجل(السلطة اإلشرافية 
الشكوى إلى السلطة اإلشرافية مع بيان الوقائع الكاملة للقضية إما عن طريق البريد 

 :أو عن طريق خطاب أو رسالة بالفاكس إلى LEB@icao.intااللكتروني إلى 

International Civil Aviation Organization 
Supervisory Authority of the International Registry 
c/o Legal Bureau 
999 University Street 
Montréal, Quebec 
Canada H3C 5H7 

Fax: +1 (514) 954-8032 

 وأإذا قررت السلطة اإلشرافية أنه من المالئم إجراء تغييرات في إجراءات   ٥-١٤
 .جل الدولي، ستكلف المسجل بإجراء مثل هذه التغييراتسياسات الس

mailto:LEB@icao.int
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 ١٥المادة 

  لمسجللالمطالبات 
  )لوائح من ال١٤المادة (

 من اإلتفاقية بالنسبة ٢٨ لمسجل بمقتضى المادةليجوز تقديم مطالبات   ١-١٥
، )٢( ٢٨ووفقا للمادة .  لوائح من ال١٤ كبدة على النحو المعرف في المادةللخسائر المت

ن المسجل مسؤوال عن األخطاء الوقائعية في معلومات التسجيل التي تلقاها المسجل يكو ال
أو أرسلها بالشكل الذي تسلمها به، وال يكون المسجل والمسؤولون والعاملون لديه مسؤولين 

 .الدولي  سجلعن األفعال أو الظروف التي تنشأ قبل تسلم معلومات التسجيل في ال

أو /وذلك عن طريق البريد ويع مثل هذه المطالبات يجب ابالغ المسجل بجم  ٢-١٥
 :على العنوان التاليالفاكس وعن طريق البريد االكتروني 

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

.   من االتفاقية٢٨ويجب أن تتضمن بيانا كامال للوقائع التي نتجت عنها الشكوى طبقا للمادة 
يجب تقديم مثل هذا البيان إلى المسجل في غضون ثالثة أشهر من ادراك الشخص لوجود 

 .المطالبة

الب تخضع جميع مثل هذه المطالبات لفترة تشاور يحاول خاللها المط  ٣-١٥
ويجب أن تكون فترة التشاور ثالثة أشهر من تاريخ .  والمسجل بحسن نية حل المطالبة

ويجوز تمديد فترة ).  إذا كان الحقا(تسلم المسجل لإلشعار بالمطالبة، أو لبيان الوقائع 
 .األشهر الثالثة باالتفاق بين الطرفين

ف على اللجوء إلى إذا لم تحل المطالبة، عقب فترة التشاور، تشجع األطرا  ٤-١٥
حل النزاع ولكن يجوز للمطالب، الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو عملية أخرى ل

البدء في إجراءات ضد المسجل مراعاة المتطلبات اإلجرائية للقانون المطبق،  مع
 . من اإلتفاقية٤٤ و٢٨للمادتين  وفقا

mailto:registryofficials@aviareto.aero
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 :يجب أال يؤدي أي شيء في هذه اإلجراءات إلى ما يلي  ٥-١٥

أن يكون مفعوله تمديد أي فترة تقادم مطبقة بمقتضى القانون   )أ(
 .المطبق

أن يؤثر على حق أي طرف في البدء في إجراءات حيث تنقضي   )ب(
 .بخالف ذلك فترة تقادم

 ١٦المادة 

  السرية
  )لوائح من ال٩المادة (

يجب على المسجل أن يحافظ على سرية جميع المعلومات في السجل   ١-١٦
 :في الحاالت التاليةالدولي، إال 

إذا قدمت استجابة لبحث على سبيل األولوية أو بحث دولة متعاقدة أو   )أ(
بحث عن المعلومات، أو تم توفيرها الكترونيا لتمكين المنتفعين 

 .بالسجل من إجراء أو تعديل أو شطب عمليات تسجيل

لى  من اإلتفاقية أو قدمت إ٢٧ من المادة ٥إذا طلبت بمقتضى الفقرة   )ب(
 .السلطة اإلشرافية بناء على طلبها

 ١٠ إذا استخدمت ألغراض اإلحصاءات المطلوبة بمقتضى المادة  )ج(
 . السجل الدوليلوائحمن 
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 ١٧المادة 

  اإلشعارات

للمسجل إشعار أي إداري أو هيئة منتفعين بالسجل، عن طريق رسالة بالبريد يجوز 
بالنيابة عنه،   المقدم من ذلك الشخص أوي الحاليااللكتروني إلى عنوان البريد االلكترون
ويفترض أن أي إشعار مثل هذا قد استلم بعد ارساله .  بأي مسائل تؤثر على السجل الدولي

 .صادر عن النظامبعدم استالمه  ساعة، إال إذا تم استالم إشعار ٢٤بـ

 ١٨المادة 

  الرسوم
  )لوائح من ال١٣المادة (

ويرد جدول الرسوم الحالي في المرفق بهذه .  يجب دفع جميع الرسوم المطبقة مقدما
اإلجراءات ويجوز أن تعدله السلطة اإلشرافية من وقت آلخر، على النحو المنصوص عليه 

 .في اإلتفاقية والبروتوكول

 ١٩المادة 

  النشر
  )لوائح من ال١٩المادة (

يجب أن تنشر النسخة األصلية من هذه اإلجراءات في مطبوع رسمي   ١-١٩
 .إلشرافيةللسلطة ا

ونية من هذه اإلجراءات، حسبما يجب على المسجل توفير نسخة الكتر  ٢-١٩
 .يتم تعديلها، للجمهور مجانا عن طريق نشرها بالموقع على االنترنت قد
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 ٢٠المادة 

  التعديالت
  )لوائح من ال١٧المادة (

 يجوز للمسجل تقديم طلبات تعديالت لهذه اإلجراءات إلى السطة اإلشرافية،  ١-٢٠
 .التي يجب أن تنظر في مثل هذه التعديالت

يجب نشر النسخة األصلية من أي تعديالت لهذه اإلجراءات وافقت عليها   ٢-٢٠
 .الهيئة اإلشرافية في مطبوع رسمي للسطة اإلشرافية

 ٢١المادة 

  تواريخ السريان
  )لوائح من ال١٨المادة (

ويسري مفعول أي .  يز النفاذيسري مفعول هذه اإلجراءات في تاريخ دخول البروتوكول ح
تعديالت لهذه اإلجراءات بعد نشرها بشهر تقويمي واحد ما لم تقرر السلطة اإلشرافية 

 .خالف ذلك

 _ _ _ _ _ _ _ _  
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  المرفق
  جدول الرسوم

  رسوم استخدام السجل الدولي -١

 رسم اإلنتفاع المقرر

ون قد دفـع    ال يجوز ألي شخص التسجيل لدى السجل الدولي بدون أن يك            ١-١
 :وتكون هناك ثالثة خيارات متاحة للمنتفعين.  "رسم انتفاع مقرر"

 .اشتراك لخمس سنوات  )أ(

 .اشتراك لسنة واحدة  )ب(

 .اشتراك عشرة منتفعين لخمس سنوات  )ج(

، سيعين الشخص الذي يـشتري االشـتراك بوصـفه          )ج( بالنسبة للخيار   ٢-١
منفـردين  إنتفاع دائن إلنشاء تسعة منتفعين   اإلداري لمجموعة المنتفعين وسيوفر له رصيد       
  وسيكون مثل هؤالء المنتفعين صـحيحين        .آخرين في واحدة أو أكثر من دورات اإلنتفاع       

 .لخمس سنوات، مع مراعاة استبدال المنتفعين المنفردين عن طريق اإلداري

عملها األولي والشركات التي    /يجوز ألي منتفع أن يمثل كال من رب عمله          ٣-١
أي عندما يسيطر على شركة منفـصلة منتفـع حـالي           (طر عليها رب العمل األولي      يسي

 ).بالسجل، لن يكون من المطلوب دفع رسوم انتفاع مقررة منفصلة

وتشمل هذه الرسوم توفير    ).  ١(  المقررة محددة في الجدول    االنتفاعرسوم    ٤-١
وفي حالة فقدان   .  منتفعشهادة تحديد هوية مفتاح خاص يتم تنصيبها في الوحدة الطرفية لل          

على النحو المبين " رسم شهادة مفقودة "هذه الشهادة أو إتالفها، ستوفر شهادة جديدة بعد دفع          
 ).أ( في الجدول
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 رسم التسجيل

يجب تحصيل رسم تسجيل وحيد عن جميع عمليات التسجيل التي تجـرى              ٥-١
جميع عمليات  "لي تتيح   ، تعرف بأنها دورة واحدة لدى السجل الدو       "دورة تسجيل "خالل أي   
 :المتعلقة بما يلي" التسجيل

أو أي  (هيكل طائرة واحد وجميع المحركات المستعملة عليه عـادة            )أ(
 ).مجموعة فرعية منها أو أي محرك منفرد

 .طائرة هليكوبتر واحدة  )ب(

تعني جميع عمليات التـسجيل المعبـرة عـن         " جميع عمليات التسجيل  "ن  إلهذا الغرض، ف  
أبرمت في تاريخ   ) ب(أو  ) أ(تعلق بأحد المعدات أو بالمعدات المبينة في البندين         معامالت ت 

السريان نفسه، حسبما تؤكده الكترونيا األطراف القائمة بالتسجيل والموافقة، بما في ذلك تلك 
المعبرة عن أنواع مختلفة أو متعددة من عمليات التسجيل المسموح بها بمقتضى اإلتفاقيـة             

عقد (وضمانة دولية ثانية  ) عقد تأجير (مثل ضمانة دولية    (دون تحديد عددها    والبروتوكول ب 
وضـع الـضمانة    (ووضع في مرتبة أدنى     ) عقد ضمان ثان  (وضمانة دولية ثالثة    ) ضمان

.  )وإحالة واحدة أو أكثر من الضمانات الدوليـة       ) الدولية الثانية في وضع أدنى من األولى      
 ".رسم التسجيل"اعة لغرض  س٢٤حتى " دورة تسجيل"وستستمر أي 

٦-١  يويـرد مبلغـه فـي       "رسـم التـسجيل   "ف رسم التسجيل الوحيد بأنه      عر ،
 ).١( الجدول

أي المحركات األخرى الزائدة عن عدد المحركات       (المحركات االحتياطية     ٧-١
التي تسجل مع هيكل الطائرة خـالل دورة تـسجيل          ) التي تركب عادة على هيكل الطائرة     

 ).١( اضافي، يحدد مبلغه في الجدول" رسم محرك احتياطي"لى واحدة ستخضع إ

 رسم البحث

يجب تحصيل رسم بحث وحيد عن كل عمليات البحث التي تجرى خـالل               ٨-١
 :المتعلقة بما يلي" جميع عمليات البحث"، تعرف بأنها تعني "دورة بحث"

أو أي  (هيكل طائرة واحد وجميع المحركات المستعملة عليه عـادة            )أ(
 ).محرك منفردأي موعة فرعية منها أو مج



P-25 االجراءات 

 

 .طائرة هليكوبتر واحدة  )ب(

تعني جميع عمليات البحث المتعلقة بأحـد معـدات         " جميع علميات البحث  "لهذا الغرض،   
، حسبما يؤكـده الكترونيـا      )ب(أو  ) أ(الطائرات أو بمعدات الطائرات المبينة في البندين        

، ويـرد مبلغـه فـي    "رسم البحث"ف بأنه عرورسم البحث الوحيد ذلك ي  .  الطرف الباحث 
  ).١( الجدول

   الرسوم–) ١(الجدول 
  الرسم  الوصف

  )بالدوالرات األمريكية(
  ٥٠٠  ) سنوات٥(رسم اإلنتفاع المقرر 
  ٢٠٠  )سنة واحدة(رسم اإلنتفاع المقرر 

 ٥(رسم اإلنتفاع المقرر لعشرة منتفعين 
  )سنوات

٢٥٠٠  

  ١٠٠  رسم التسجيل
  ٥٠  الحتياطيرسم المحرك ا
  ٣٥  رسم البحث

  ١٠٠  رسم الشهادة المفقودة
 

  الرسومتعديلإجراءات  -٢

، يجـب أن    )السنة األولى من المرحلة التـشغيلية     (في نهاية الفترة األولية        ١-٢
ويجوز حينئذ للسلطة اإلشرافية .  تستعرض السلطة اإلشرافية الرسوم، بالتشاور مع المتعهد

 :تناد إلى الحجم المرتقب في ذلك الوقت، مع مراعاة ما يليتحديد رسوم جديدة باالس

 .االحتياطيات النقدية للمتعهد من أجل رأس المال العامل  )أ(

 .مستوى التأمين الذي تتطلبه السلطة اإلشرافية  )ب(

أي ميزانية تقاضي تتطلبها السلطة اإلشرافية أو المتعهد بما يتجاوز            )ج(
 .تلك الواردة في جدول التكاليف



لسجل الدوليالخاصة با واالجراءات اللوائح  P-26 

 

 .تكاليف السلطة اإلشرافية  )د(

 .أي تعزيزات للخدمة تطلبها السلطة اإلشرافية أو يقترحها المتعهد  )ه(

حجم المعامالت الذي حققه السجل واإلختالف عن حجم المعامالت           )و(
 .الذي توقعه المتعهد

 .أي عوامل أخرى ذات صلة بالموضوع  )ز(

 فـي نهايـة     ١-٢ في الفقـرة     يجوز تنفيذ نفس آليات االستعراض المبينة       ٢-٢
 .السنوات الثانية والثالثة والرابعة للتشغيل

 ضريبة القيمة المضافة االيرلندية -٣

سيدعى المنتفعون إلى بيان دولة إقامتهم كجزء من مالمح انتفاعهم و، إذا كان مقرهم فـي       
طبيـق  اإلتحاد األوروبي، سيطلب منهم رقم ضريبة القيمة المضافة للشركة الذي سيحدد ت           

تحـاد  لـى االيرلنـديين والمنتفعـين فـي اال        تنطبق ع (ضريبة القيمة المضافة االيرلندية     
ن ضريبة القيمة المضافة األوروبيـة ال تنطبـق   إوفي ظل التشريع الحالي، ف  ).  األوروبي

تحاد لذلك ال يخضع المنتفعون خارج اال     (على الخدمات المقدمة إلى أطراف خارج أوروبا        
  ).القيمة المضافةاألوروبي لضريبة 

  ـ انتهى ـ
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