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R-1 

  لالئحةا

  ١المادة 

  السند التشريعي
 اتفاقيةمن ) د( )٢( ١٧  عمال بالمادة" الالئحة"تصدر السلطة اإلشرافية هذه 

تشرين  ١٦، الموقعة في كيب تاون في على المعدات المنقولةالضمانات الدولية 
البروتوكول بشأن والمادة الثامنة عشرة من ") االتفاقية(" ٢٠٠١نوفمبر /الثاني

التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على  المسائل
 ٢٠٠١مبر نوف/تشرين الثاني ١٦ ، والموقع في كيب تاون فيالمعدات المنقولة

  ").البروتوكول("

  ٢المادة 

  التعاريف
تكون للمصطلحات المعرفة في االتفاقية والبروتوكول نفس المعاني   ١-٢

وباإلضافة إلى ذلك، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة . في هذه الالئحة
  :أدناه
يعني الشخص الذي لديه صالحية التصرف باسم هيئة " إداري"  ١-١-٢

السجل بشأن المسائل اإلدارية في التعامل مع السجل الدولي، ولمصطلح منتفعين ب
  .١-٤  المعنى المبين في المادة" إداري بالنيابة"
يعني أي تغيير في معلومات التسجيل، بما في ذلك أي تغيير " تعديل"  ٢-١-٢

في مدة التسجيل، ولكنه ال يشمل اإلحالة أو الحلول أو الوضع في مرتبة أدنى، ما 
 .ح السياق خالف ذلك   يرج لم 

يعني إذنا الكترونيا يمنحه إداري هيئة منتفعين متعاملين إلى أحد " إذن"  ٣-١-٢
منتفعيها المتعاملين أو إلى مهني منتفع للقيام، نيابة عن هيئة المنتفعين المتعاملين تلك، 

  .بإرسال المعلومات إلى السجل الدولي إلجراء تسجيل أو الموافقة عليه
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                                  تعني كيانا تعي نه دولة متعاقدة على " نقطة الدخول المصدرة لألذونات"  ٤-١-٢
  ).أ( ١-١٢النحو المبين في المادة 

  .تعني موافقة الكترونية على تسجيل" موافقة"  ٥-١-٢
يعني كيان أعمال تجارية، أو مجموعة شركات، " كيان خاضع لرقابة"  ٦-١-٢

                            ً يتمتع بأهلية تجعله ي سمى طرفا  أو رابطة من أي نوع، أيا كانت طريقة إنشائه، و
في عمليات التسجيل، وتؤكد هيئة المنتفعين المتعاملين، الكترونيا، أنها تسيطر على 
ذلك الكيان من األعمال التجارية أو مجموعة الشركات أو الرابطة، أو تقوم بتسيير 

  .أعماله أو إدارتها
تعاقدة وفق ما تتوخاه                        تعني كيانا تعي نه دولة م" نقطة الدخول المباشر"  ٧-١-٢

يعني أي مسؤول أو موظف أو " ومنتفع نقطة الدخول المباشر"، )ب( ١-١٢المادة 
  .عضو أو شريك في نقطة دخول مباشر

                                                   تعني كيانا تعي نه دولة متعاقدة وفق ما تتوخاه المادة " نقطة دخول"  ٨-١-٢
١-١٢. 

يان أو الشخص تعني االسم والعنوان والعنوان االلكتروني للك" هوية"  ٩-١-٢
  .      ُ                             الذي ت لتمس عنه معلومات محد دة لهويته

يعني هيئة المنتفعين المتعاملين المسماة في تسجيل، " طرف مسمى"  ١٠-١-٢
يعني شخصا مسمى في تسجيل ويتصرف بالنيابة عن آخرين بصفة " ممثل مسمى"و

  .وكالة أو ائتمان أو بصفة تمثيلية أخرى
مثل (ني شركة أو مجموعة أشخاص أخرى تع" هيئة منتفعين مهنيين"  ١١-١-٢

تقدم خدمات مهنية إلى ) إدارة قانونية داخلية إلحدى هيئات المنتفعين المتعاملين
هيئات المنتفعين المتعاملين فيما يتصل بإرسال المعلومات المتعلقة بعمليات التسجيل 

في هيئة يعني موظفا منفردا أو عضوا أو شريكا " منتفع مهني"إلى السجل الدولي، و
  .للمنتفعين المهنيين

. يعني ضمانة مسجلة الكترونيا لدى السجل الدولي" تسجيل"  ١٢-١-٢
، يكون للمصطلح المعنى الموسع ٤-١٢و ٦و ٤- ٤و) ج( ٣-٤وألغراض المواد 
يعني المنتفع المتعامل أو المنتفع " شخص قائم بالتسجيل"و. ١-٦المبين في المادة 

قطة دخول مباشر الذي ينقل المعلومات إلى السجل المهني أو المنتفع التابع لن
  .الدولي إلجراء تسجيل
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  :تعني" هيئة منتفعين بالسجل"  ١٣-١-٢
  هيئة منتفعين متعاملين؛  )أ(
 أو هيئة منتفعين مهنيين؛  )ب(

  .أو نقطة دخول مباشر  )ج(
  .يعني منتفعا متعامال أو منتفعا مهنيا أو منتفع نقطة دخول مباشر" منتفع بالسجل"و
من هذه  ٧ يعني شخصا يقوم بعملية بحث وفقا للمادة" شخص باحث"  ١٤-١-٢

  . الالئحة
تعني كيانا قانونيا أو شخصا طبيعيا أو " هيئة المنتفعين المتعاملين"  ١٥-١-٢

منتفع "أكثر من السالف ذكرهم ينوي أن يسمى طرفا في عملية تسجيل أو أكثر، و
يكا في هيئة منتفعين متعاملين شر يعني موظفا منفردا أو عضوا أو" متعامل

  .مؤسسة منتسبة إلى تلك الهيئة أو
  :المصطلح أو المصطلحات التالية  ٢-٢

  ؛١-١٥لها المعنى المبين في المادة " إجراءات السجل الدولي"  )أ 
" شهادة بحث على سبيل األولوية"و" بحث على سبيل األولوية"و  )ب 

شهادة بحث "و" بحث الدولة المتعاقدة"و" قائمة بحث المعلومات"و
  .٧ تكون لها المعاني المبينة في المادة" الدولة المتعاقدة

  ٣المادة 

  أحكام عامة
ينشأ بموجب االتفاقية والبروتوكول السجل الدولي بوصفه تسهيال   ١-٣

  .إلجراء عمليات التسجيل والبحث
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نظرا إلى أن السجل الدولي ال يقدم سوى إشعار بعمليات التسجيل،   ٢-٣
لحقائق التي يستند إليها أي تسجيل أو ضمانة مسجلة ما إذا كان التسجيل  ُ     ت حد د ا

ودون الحد مما تقدم، فإنه رغم عدم . يندرج ضمن نطاق االتفاقية أو البروتوكول
وجود عائق تقني يحول دون تسجيل الحقوق والضمانات السابقة، ال يكون لعمليات 

روتوكول، إال عندما يكون تسجيلها التسجيل هذه أثر قانوني بمقتضى االتفاقية والب
ويعرض السجل . من االتفاقية) ٣( ٦٠مطلوبا بحكم إعالن صادر بموجب المادة 

  .في شكل بارز كتنبيه عام ٢-٣الدولي محتويات هذه المادة 
المهام المحددة في االتفاقية والبروتوكول وفي الئحة  قلم السجليؤدي   ٣-٣

  .هذه وإجراءاتهالسجل الدولي 
أيام في  ٧ساعة في اليوم و ٢٤يكون استخدام السجل الدولي متاحا   ٤-٣

التي تجرى خارج فترات الذروة، األسبوع إال إذا حالت دون ذلك الصيانة 
  .مشاكل فنية أو أمنية، حسب المبين في إجراءات السجل الدولي أو
 ُ                                                     ت قد م الدعم الفني إلى األشخاص القائمين بالتسجيل واألشخاص   ٥-٣

ساعة في  ٢٤                 ٌ                                      ن واإلداريين، وحدة  مساعدة تابعة للسجل الدولي تكون متاحة الباحثي
أو البريد االلكتروني، وفق المبين /أيام في األسبوع عن طريق الهاتف و ٧اليوم و

  .في إجراءات السجل الدولي
ال يجوز استخدام السجل الدولي ألي غرض غير الغرض المبين في   ٦-٣

افق على ذلك سلفا السلطة اإلشرافية ورهنا بمراعاة ، ما لم تو٢-٣و ١-٣المادتين 
  .شروط تلك الموافقة

  ٤المادة 

  السجل الدولي إلىالوصول 
ال يكون الوصول إلى السجل الدولي متاحا لهيئة منتفعين بالسجل أو   ١-٤

أوال على تلك الهيئة واإلداري بصفتهما  قلم السجلإداري لتلك الهيئة ما لم يوافق 
ونا ممتثلين، على أي نحو آخر، لهذه الالئحة وإلجراءات السجل تلك وما لم يك

 قلم السجلوألغراض الجملة السابقة، تعطى هذه الموافقة عندما يستنتج . الدولي
  :بصورة معقولة ما يلي
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  أن تلك الهيئة وذلك اإلداري هما ما يدعيانه؛  )أ

وأنه يحق لهذا األخير، على أساس المعلومات المقدمة، ودون   )ب
إجراء تحليل قانوني محدد، التصرف كإداري لألولى، في كل 
حالة، مع إتباع القواعد واإلجراءات المبينة في إجراءات السجل 

  .الدولي

" إداري بالنيابة "صالحياتها إلى /ويجوز ألي إداري أن يفوض الكترونيا صالحياته
  .شهور) ٣(من وقت إلى آخر لفترات ال تتجاوز ثالثة 

ي تغيير مطلوب لتفاصيل االتصال االلكتروني إلداري أو ألي ويجوز اجراء أ
، إلى حد معقول، إلى أن التغيير قلم السجلمنتفع آخر بالسجل بعد أن يخلص 

  .المطلوب دقيق

ال يكون الوصول إلى السجل الدولي متاحا لمنتفع بالسجل ما لم يوافق   ٢-٤
جل المعنية، وما لم يكن عليه الكترونيا بصفته تلك إداري هيئة المنتفعين بالس

وال يحق لمنتفع .  ممتثال، بأي شكل آخر، لهذه الالئحة وإلجراءات السجل الدولي
بالسجل موافق عليه أن يرسل معلومات إلى السجل الدولي إلجراء تسجيل، ما لم 

وألغراض الجملة السابقة، يجوز إعطاء مثل .  يحصل أوال على إذن بالقيام بذلك
ذن االلكترونيين بناء على تقدير اإلداري المعني وحده الذي يجوز هذه الموافقة واإل

  .له إلغاؤهما في أي وقت

  :على الرغم من الفقرات السابقة  ٣-٤

قلم يجوز إلداري هيئة منتفعين متعاملين، حاصل على موافقة   )أ 
، أن يوافق الكترونيا على كيان خاضع لرقابة بوصفه السجل

 ١ الرسم المذكور في الجدول هيئة منتفعين متعاملين بعد دفع
  من تذييل إجراءات السجل الدولي؛
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وفي مثل هذه الحالة، تنطبق بنفس القدر حقوق وصالحيات   )ب 
والتزامات إداري هيئة المنتفعين المتعاملين مانحة الموافقة 
ومنتفعيها المتعاملين، كل على حدة، على هيئة المنتفعين 

                                   المتعاملين التي م نحت تلك الموافقة؛

يكون التسجيل أو نقل الحق في الشطب صالحا إذا قام به و  )ج 
شخص طبيعي منح صالحية القيام بذلك من منتفع بالسجل 

  .مأذون له بانجاز ذلك التسجيل أو بنقل الحق في الشطب

رهنا بمراعاة هذه الالئحة ووفقا إلجراءات السجل الدولي، ال يجوز   ٤-٤
وحاصل على إذن نيابة عن هيئة  أن يجري أي تسجيل إال شخص قائم بالتسجيل،

منتفعين متعاملين، هي طرف مسمى مطلوب منه أو مسموح له بإجراء ذلك 
وال يسري . من االتفاقية والمادة الثالثة من البروتوكول ٢٠  التسجيل بمقتضى المادة

ما تقدم على أي تسجيل مرسل بواسطة نقطة دخول مباشر، وهو التسجيل الذي يتم 
  .٤-١٢وفقا للمادة 

ال يجوز ألي شخص باحث الوصول إلى السجل الدولي ما لم يكن   ٥-٤
  .ذلك الشخص أوال ممتثال لهذه الالئحة وإلجراءات السجل الدولي

  ٥المادة 

  المعلومات المطلوبة إلجراء التسجيل
بغية إجراء تسجيل، يكون استخدام المعلومات االلكترونية المقدمة من   ١-٥

بمعدات طائرة إلزاميا، وحيث ينص على ذلك، الوسيلة السجل الدولي فيما يتعلق 
وألغراض ما تقدم، فإن ". ٤"إلى " ٢" )ج( ٤-٥الوحيدة للوفاء بمتطلبات المادة 

ال تشمل المعلومات المقدمة في شكل " المعلومات التي يوفرها السجل الدولي"
هذا وفي حالة عدم توفير المعلومات على . مختلف من الشخص القائم بالتسجيل

النحو في وقت تقديم بيانات التسجيل إلى السجل الدولي، يتولى شخص قائم 
بالتسجيل إدخالها الكترونيا مستخدما الشكل المنصوص عليه في إجراءات السجل 

خالف تلك التي ال تكون موافقتها (الدولي، إال فيما يتعلق باألطراف المسماة 



R-7 الالئحة 

 

صل على موافقة هيئات المنتفعين ألنها يجب أن تح) ١٠-٥ مطلوبة بمقتضى المادة
  .المتعاملين

للمسجل أن ينشر الوثائق والمعلومات الرامية إلى مساعدة المنتفعين   ٢-٥
. ١-٥بالسجل في التأكد من أن السجل الدولي قد وفر المعلومات ألغراض المادة 

ويخضع استعمال هذه الوثائق وكل المعلومات الواردة فيها، بما في ذلك المعلومات 
التي يوفرها السجل الدولي، لإلشعار وبيان التنصل من المسؤولية المنشور في 

  .السجل الدولي
ال تعتبر معلومات الهوية كاملة إال إذا تم تقديم كل من العناصر   ٣-٥

  .الثالثة الواردة في تعريف الهوية
المعلومات المطلوبة إلجراء تسجيل ضمانة دولية أو ضمانة دولية   ٤-٥

  :ضمان غير رضائي قابل للتسجيل هيإشعار بضمانة وطنية أو حق أو مرتقبة أو 
  هوية الشخص القائم بالتسجيل وتوقيعه االلكتروني؛  )أ
  وهوية األطراف المسماة؛  )ب
  :                         ُ                 والمعلومات التالية التي ت عر ف معدات الطائرة  )ج

  .نوع معدات الطائرة )١
  واسم الجهة الصانعة؛ )٢
  ام؛وتسمية الجهة الصانعة للطراز الع )٣
والرقم المتسلسل الذي خصصته الجهة الصانعة لتلك  )٤

  .المعدات
وفي حالة هيكل الطائرة أو طائرة الهليكوبتر، المعلومات التالية،   )د

  :كانت معروفة إذا
دولة التسجيل الحالية والمزمعة، إذا كانت مختلفة،   )١

  ألغراض الجنسية؛
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ختلفة، وجنسية الطائرة الحالية أو المزمعة، إذا كانت م  )٢
  وعالمات التسجيل المخصصة لها طبقا التفاقية شيكاغو؛

ومدة التسجيل، إذا كان التسجيل سينقضي أثره قبل إيداع طلب   )ه
  الشطب؛

وفي حالة الضمانة الدولية أو الضمانة الدولية المرتقبة، موافقة   )و 
  األطراف المسماة، المقدمة بموجب إذن؛

قلم اص المطلوب من واألسماء والعناوين االلكترونية لألشخ  )ز 
  .٦بالمعلومات عمال بالمادة  إشعاراتأن يرسل إليهم  السجل

  :المعلومات المطلوبة إلجراء تسجيل عقد بيع أو بيع مرتقب هي  ٥-٥

) د(  إلى) أ(  ٤- ٥المعلومات المشار إليها في المواد من   )أ
  ؛)ز( ٤- ٥و

  وموافقة األطراف المسماة، المقدمة بموجب إذن؛  )ب

ة البيع المرتقب، مدة التسجيل، إذا كان ذلك أثر ذلك وفي حال  )ج
  .التسجيل سينقضي قبل وقت تقديم طلب الشطب

المعلومات المطلوبة إلجراء تسجيل إحالة ضمانة دولية أو اإلحالة   ٦-٥
المرتقبة لضمانة دولية أو إحالة ضمان غير رضائي قابل للتسجيل، أو ضمانة 

  :دولية مكتسبة عن طريق الحلول هي

 )د(  إلى) أ(  ٤- ٥المعلومات المشار إليها في المواد من   )أ
  ؛)ز(  ٤-٥و

  وموافقة األطراف المسماة، المقدمة بموجب إذن؛  )ب
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وإذا كانت الضمانة التي تتم إحالتها أو الحلول فيها ضمانة   )ج
  مسجلة، رقم ملف التسجيل المتعلق بتلك الضمانة؛

و الحلول فيها ضمانة غير وإذا كانت الضمانة التي تتم إحالتها أ  )د
مسجلة، وصف الضمانة موضوع اإلحالة أو الحلول والمدين 
األصلي بموجبها، مع استخدام الشكل الذي تنص عليه إجراءات 

  .السجل الدولي

يجوز أن يوفر السجل الدولي تسهيال يسمح بتسجيل كل اإلحاالت في   ٧-٥
 ":لة الجماعيطلب تسجيل اإلحا"ويتضمن ". طلب تسجيل إحالة جماعي"

إقرارا الكترونيا من المحيل يفيد فيه بأنه تمت إحالة كل   )أ
هو الذي الضمانات المعنية المؤكدة بتسجيالت في السجل الدولي 

 طرف مسمى فيها، إلى الطرف المحال إليه؛

  وموافقة على ذلك مقدمة من الطرف المحال إليه؛  )ب

 .وأن يكون كل منهما مقدما بموجب إذن

  :لومات المطلوبة لشطب تسجيل، غير التسجيل المتعلق بعقد بيع، هيالمع  ٨-٥

) د( إلى) أ(  ٤- ٥المعلومات المشار إليها في المواد من   )أ
  ؛)ز(   ٤- ٥و

، ١-٨-٥و) ج ٨- ٥وباستثناء المنصوص عليه في المادتين   )ب
موافقة األطراف المسماة المستفيدة من الضمانة المسجلة، مقدمة 

  بموجب إذن؛

وافقة الطرف مالك حق الموافقة على الشطب، في حالة نقل وم  )ج
  هذا الحق؛

  ورقم ملف التسجيل الذي يتعين شطبه؛  )د

  .والتاريخ الذي سيصبح الشطب فيه ساريا  )ه
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المدين أو ) ج(و) ب( ٨-٥ال تشمل األطراف المذكورة في المادة   ١-٨-٥
لمسجلة في مرتبة المحيل أو السلف في الحلول أو الطرف الذي يضع الضمانة ا

  .أدنى، أو البائع المحتمل في حالة تسجيل يتصل ببيع محتمل

أن ينقل، الكترونيا، ) ب( ٨-٥يجوز ألي طرف مذكور في المادة   ٢-٨-٥
إلى هيئة منتفعين بالسجل، بموافقة تلك الهيئة، حق الموافقة الوحيد على شطب ذلك 

على الشطب أن ينقل، مرة التسجيل، ويجوز أيضا لحائز حق وحيد في الموافقة 
  .ثانية، ذلك الحق إلى هيئة أخرى للمنتفعين بالسجل، بموافقة هذه الهيئة

للطرف الحائز حق شطب التسجيل وحده حق الموافقة على شطب   ٣-٨-٥
  .ذلك التسجيل

المعلومات المطلوبة إلجراء التسجيل في مرتبة أدنى لضمانة دولية أو   ٩-٥
  :نة وطنية أو ضمان غير رضائي قابل للتسجيل هيضمانة دولية مرتقبة أو ضما

) د(  إلى) أ(  ٤- ٥المعلومات المشار إليها في المواد من   )أ
) ب( ٤-٥وألغراض اإلشارة السابقة إلى المادة  ).ز(  ٤- ٥و

هي " األطراف المسماة"، تكون )ب( ٩-٥وألغراض المادة 
هيئات المنتفعين بالسجل التي تضع ضمانتها في مرتبة أدنى 

  وتستفيد من ذلك الوضع في مرتبة أدنى؛
وموافقة الطرف المسمى الذي توضع ضمانته في مرتبة أدنى،   )ب

  مقدمة بموجب إذن؛
وإذا كانت الضمانة التي توضع في مرتبة أدنى أو تستفيد من   )ج

الوضع في مرتبة أدنى هي ضمانة مسجلة، رقم الملف المتعلق 
  بكل ضمانة من هذا القبيل؛

نت الضمانة التي توضع في مرتبة أدنى أو تستفيد من وإذا كا  )د
الوضع في مرتبة أدنى هي ضمانة غير مسجلة، وصف لتلك 
الضمانة والمدين األصلي بموجبها، مع استخدام الشكل الذي 

  .تنص عليه إجراءات السجل الدولي
، فإن )ب( ٦-٥و) ب(  ٥-٥و) و( ٤-٥برغم أحكام المواد   ١٠-٥

سجيل حق سابق أو ضمانة سابقة، وهو التسجيل المطلوب المعلومات الالزمة لت
من االتفاقية، ال تحتاج إلى أن تحتوي ) ٣(  ٦٠بحكم إعالن صادر بموجب المادة 
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الشخص الذي يضع الحق أو الضمانة  على موافقة المدين أو المحيل أو البائع أو
  .في مرتبة أدنى

ات المطلوبة لتعديل ، فإن المعلوم١٢-٥رهنا بمراعاة أحكام المادة   ١١-٥
تسجيل، أو لتعديل معلومات متضمنة في عملية إحالة أو حلول أو الوضع في 

  :مرتبة أدنى هي
) د(  إلى) أ(  ٤- ٥المعلومات المشار إليها في المواد   )أ

  ؛)ز(  ٤- ٥و
وموافقة األطراف المسماة التي قبلت بالتعديل الذي سيجري   )ب

ق الموافقة على شطب للتسجيل، وفي الحالة التي يكون فيها ح
          ُ                                           تسجيل قد ن قل، موافقة الطرف حائز هذا الحق مكان الناقل 

  السابق مباشرة؛
  ورقم ملف التسجيل الذي يتعين تعديله؛  )ج
  .والتعديالت التي يتعين إجراؤها  )د

ينطبق ما يلي بالنسبة إلى التعديالت لعمليات التسجيل وشطب تلك   ١٢-٥
 :يالتدالتع

 )ج( ٤- ٥عديل للمعلومات المشار إليها في المادة يعامل تسجيل أي ت  )أ
أو أي تغيير لفئة التسجيل، بوصفه تسجيال جديدا بالنسبة إلى 
                                                           المعدات أو الفئة التي يشير إليها التسجيل المعد ل، مع إعطائه 
أولوية في المرتبة اعتبارا من الوقت الذي يصبح فيه التسجيل 

المسماة في هذه  وتوافق األطراف.                  المعد ل قابال للبحث
التعديالت على شطب التسجيل السابق بموجب إذن، األمر الذي 

 يتم تنفيذه تلقائيا؛

يتطلب تسجيل أي تعديل ينطوي على تغيير للمعلومات المشار   )ب
موافقة األطراف المسماة التي وافقت ) ب( ٤-٥إليها في المادة 

في على ذلك التسجيل، وموافقة الطرف المسمى الواجب ذكره 
                                                 التسجيل المعد ل، على أن تقدم كل موافقة بموجب إذن؛
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ال يمس تسجيل أي تعديل ينطوي على تغيير للمعلومات المشار   )ج
ما إذا كان التسجيل األصلي ممتثال ) د( ٤-٥إليها في المادة 

 ؛١٢ألحكام المادة 

ال يكون لتسجيل أي تعديل ينطوي على تغيير للمعلومات المشار   )د
أي أثر على أولوية التسجيل األصلي ) ه( ٤-٥لمادة إليها في ا

وال يخل ما تقدم بإنشاء .                                طوال المدة المعد لة لذلك التسجيل
 ضمانة أساسية جديدة يقتضي األمر تسجيلها بموجب االتفاقية؛

في حالة شطب تسجيل، يعتبر الطرف الذي يوافق على الشطب   )ه
األمر الذي  موافقا على شطب كل التعديالت لذلك التسجيل،

 .يصبح نافذا تلقائيا

، ال يؤدي انعدام المعلومات المشار إليها ٧-١٢دون مساس بالمادة   ١٣-٥
، بما في ذلك حيث ترد إشارة مرجعية إليها في مواد أخرى، )د( ٤-٥في المادة 

  .إلى إبطال التسجيل

  :يجوز أن يحدد أي تسجيل ما يلي  ١٤-٥

على معدات طائرات، وإذا أنه يغطي ضمانة كسرية أو جزئية   )أ
  كان األمر كذلك، نطاق تلك الضمانة؛

                                    َ              أو أن أطرافا مسماة متعددة تحوز أو م ن حت ضمانة يشهد /و  )ب
  .عليها التسجيل

 ):أ( ١٤-٥بالنسبة إلى ضمانة مشار إليها في المادة   ١٥-٥

                                                     ي سج ـل ما ينشأ من زيادة أو انخفاض في هذه الضمانة بسبب   )أ
أو  ٥-٥انة دولية، بصفته كذلك، وفقا للمادة بيع أو تحويل ضم

 بهذا الترتيب؛ ٦-٥المادة 
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    َ       ً        ً                                   وي شط ب جزئيا  أو كليا  أي انخفاض يحدث في مثل هذه الضمانة   )ب
 .٨-٥ بسبب دفع التزام مضمون وفقا للمادة

يجوز أن يوفر السجل الدولي تسهيال لإلشعار بتغيير اسم يقدم إلى   ١٦-٥
طلب اإلشعار "هيئة منتفعين مهنيين إذا كان ذلك واردا في  هيئة منتفعين متعاملة أو

إما أن هيئة المنتفعين المتعاملة " تغيير االسم"وألغراض ما تقدم، يعني ". بتغيير اسم
                                                                          أو هيئة المنتفعين المهنيين قد غي رت اسمها أو أن الضمانة المسجلة أصبحت ملكا 

 :وفي هذه الحالة. سريان قانون                      ُ                    لهيئة جديدة أوجدها عق د د م ج، أو خالفا لذلك،

أن تغيير االسم تم وفقا للمعيار المحدد في المادة  قلم السجليؤكد   )أ
 ؛١-٤

وعند إصدار هذا التأكيد، يكون كل تسجيل في السجل الدولي   )ب
يذكر هيئة المنتفعين المتعاملة أو هيئة المنتفعين المهنيين 

ار بتغيير باعتبارها طرفا مسمى، مشفوعا بمالحظة لإلشع
االسم، بدون تعديل معلومات التسجيل، على أن تدرج هذه 

 المالحظة في كل شهادات البحث على سبيل األولوية؛

وبعد تاريخ إدراج هذه المالحظة، تعتبر الهيئة الجديدة أو   )ج
الناتجة عن ذلك هيئة منتفعين متعاملة لكل أغراض السجل 

 الدولي؛

  .أثير على أولوية التسجيل األصليوال يكون لتغير الملكية أي ت  )د

يجوز للمسجل أن يصحح أي خطأ أو يشطب أي تسجيل ناشئ عن   ١٧-٥
  :خلل في السجل الدولي، بشرط أن يفي هذا التصحيح أو الشطب بما يلي

أن يكون نافذا فقط اعتبارا من وقت صدروه وأن ال يؤثر على   )أ
  أولوية أي تسجيل آخر؛

البحث على سبيل األولوية التي وأن يظهر في كل شهادات   )ب
  .تتعلق بجزء الطائرة المعني
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إلى إرسال إشعار بأي تصحيح أو شطب من هذا القبيل إلى  قلم السجلويبادر 
األطراف المسماة في التسجيل األصلي، وإلى األطراف التي أجرت هذا التسجيل، 

جلة في ذلك اذا كانت مختلفة عن األولي، واألطراف األخرى التي لها ضمانات مس
الجزء من الطائرة، وإلى األطراف التي أجرت بحثا على سبيل األولوية بشأن هذا 

  .الجزء من الطائرة منذ تاريخ التسجيل األصلي

وكبديل لذلك، يجوز للمسجل أن يطلب من األطراف المسماة في التسجيل األصلي 
بالشكل الذي تم به،                                                           أن تع دل هذا التسجيل أو أن تشطبه، أو أن تترك التسجيل قائما 

، إلى الحصول على أمر )ب(أو) أ( ١٧-٥أو أن تسعي، بدون تقييد إعمال المادة 
  .من االتفاقية) ١( ٤٤من محكمة ذات اختصاص بموجب المادة 

يجوز للمشتري أو البائع شطب أي تسجيل يتعلق بعقد بيع تنطبق   ١٨-٥
آلخر تكون ممنوحة بإذن، من االتفاقية، وذلك بموافقة من ا) ٤( ٢٥عليه المادة 

  :بشرط

اعتبار من تاريخ إجرائه، وأن  أن يسري هذا الشطب فقط  )أ
  له أثر على أولوية أي تسجيل آخر؛ يكون  ال

وأن يظهر التسجيل األصلي وشطبه في كل شهادات البحث على   )ب
  .سبيل األولوية المتعلقة بجزء الطائرة المعني

  ٦المادة 

  تأكيد التسجيل واإلشعار به
، حيثما كان ذلك مالئما، "تسجيل"في هذه المادة، يشمل المصطلح   ١-٦

  .تعديل تسجيل أو تمديده أو شطبه

تأكيدا الكترونيا سريعا للتسجيل إلى األطراف  قلم السجليرسل   ٢-٦
المسماة والشخص القائم بالتسجيل وجميع األشخاص اآلخرين الذين يحق لهم تلقي 

ويتضمن التأكيد المعلومات المنصوص . ٥ مادةإشعار بذلك التسجيل بموجب ال
وال يعني عدم تسلم هذا التأكيد أن . من االتفاقية) أ(  )٢( ٢٢عليها في المادة 
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التسجيل لم يتم، بل يمكن التأكد من هذه الحقيقة عن طريق استعمال البحث على 
  .سبيل األولوية فقط

ـل إشعار                                              عند إجراء تسجيل يتعلق بأي من معدات طائرة، ي رس   ٣-٦
الكتروني بذلك إلى األطراف المسماة واألشخاص القائمين بالتسجيل، وذلك في أي 

  .تسجيل آخر يتعلق بتلك المعدات

، على ٣-٦و ٢-٦يشمل التأكيد واإلشعار المشار إليهما في المادتين   ٤-٦
فيما يتعلق بتلك المعدات ورقم ملف  ٥التوالي، المعلومات المحددة في المادة 

 .يلالتسج

يجوز لألطراف المسماة أن تختار بالتراسل االلكتروني عدم تسلم   ٥-٦
. ويتطلب هذا االختيار توقيعا رقميا.  ٣-٦اإلشعارات المشار إليها في المادة 

ويجوز للمنتفعين بالسجل أن يطلبوا عدم تسلم إشعارات الكترونية بالنسبة إلى 
  .واحدة أو أكثر من عمليات التسجيل

  ٧المادة 

  ليات البحثعم
  :يجوز إجراء عمليات بحث في السجل الدولي عما يلي  ١-٧

  اسم الجهة الصانعة؛  )أ
  وتسمية الجهة الصانعة للطراز العام؛  )ب
  والرقم المتسلسل الذي خصصته الجهة الصانعة لتلك المعدات؛  )ج

  :وفي حالة هيكل طائرة أو طائرة هليكوبتر، يجوز البحث عما يلي

  ائرة التي يكون الهيكل جزءا منها؛دولة تسجيل الط  )د
  .أو عالمة الجنسية أو التسجيل  )ه

ويجوز البحث عن هذه المعلومات عن طريق بحث على سبيل األولوية أو بحث 
. ، بهذا الترتيب٣-٧و ٢- ٧المادتين   معلومات، على النحو المنصوص عليه في
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عليه في ويجوز أيضا إجراء بحث الدولة المتعاقدة، على النحو المنصوص 
كما يجوز أن يجري البحث أي شخص يمتثل إلجراءات السجل . ٥-٧  المادة

ويجب إجراء . الدولي، سواء كان أو لم يكن لذلك الشخص الباحث ضمانة محددة
  .جميع عمليات البحث بوسائل الكترونية

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

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

، باستخدام هو بحث غير البحث على سبيل األولوية" بحث المعلومات"  ٣-٧
عند توافرها في ) ه( ١-٧أو المادة ) ج( ١-٧المعيار المنصوص عليه في المادة 

                                                                     السجل الدولي، ي جرى في أي من الحالتين وحده أو مع معيار آخر منصوص عليه 
وقد تشمل عمليات بحث المعلومات هذه استخدام رموز محددة في . في تلك المادة

وتكون نتائج بحث المعلومات، . ج بحث شاملةالسجل الدولي ترمي إلى إخراج نتائ
رات المطابقة موصوفة        ً                ، قائمة  بكل معدات الطائ"قائمة بحث المعلومات"أي 
وكذلك البنود الواردة في المادة ) ج(إلى ) أ( ١-٧البنود الواردة في المادة  حسب
والتسهيل المتوفر ألداء بحث . إذا توافرت في السجل الدولي) ه(إلى ) د( ١-٧
ألغراض المادتين " قابلة للبحث عنها"لمعلومات هذا ال يجعل تلك المعلومات ا

  .من البروتوكول) ١(  من االتفاقية والمادة العشرين) ٦(و) ٢( ١٩
هي شهادة صادرة استجابة لبحث " شهادة البحث على سبيل األولوية"  ٤-٧

  :على سبيل األولية وهي
من ) ب(  أو) أ(  )٢(  ٢٢تبين المعلومات المطلوبة في المادة   )أ

من ) ٣(  ٢٢  االتفاقية، حسب القابلية للتطبيق، وتمتثل للمادة
  االتفاقية؛

من االتفاقية، تورد قائمة ) أ( )٢( ٢٢وفي حالة انطباق المادة   )ب
  :بالمعلومات المسجلة حسب كل من

  الترتيب الزمني؛  )١
  وطريقة تبين تاريخ معاملة كل ضمانة مسجلة؛  )٢
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الحالي للحق في شطب التسجيل وتحدد، من حيث  وتبين الحائز  )ج
الترتيب الزمني، وقت نقل ذلك الحق في الشطب واألطراف 

  .التي قامت بعملية النقل تلك

هو بحث عن كل اإلعالنات والتعيينات " بحث الدولة المتعاقدة"  ٥-٧
ي وسحبها، الصادرة بمقتضى االتفاقية والبروتوكول عن الدولة المتعاقدة المحددة ف

هي شهادة صادرة استجابة لبحث دولة " شهادة بحث الدولة المتعاقدة"و. البحث
 :وشهادة الدولة المتعاقدة. متعاقدة

تبين، بالترتيب الزمني، كل اإلعالنات والتعيينات وسحبها، من   )أ
 جانب الدولة المتعاقدة المحددة؛

تفاقية وتورد قائمة بتواريخ بدء نفاذ التصديق أو الموافقة على اال  )ب
والبروتوكول أو القبول بهما أو االنضمام إليهما، وكل إعالن أو 

  تعيين، أو سحب من جانب الدولة المتعاقدة المحددة؛

وترفق، في الشكل االلكتروني المنصوص عليه في إجراءات   )ج
السجل الدولي، نسخة من جميع الوثائق التي أودعتها الدولة 

 ).ب(  ٥-٧لبنود ضمن نطاق المادة المتعاقدة المحددة فيما يتعلق با

قلم ويوفر . تصدر كل شهادة وقائمة بحث وتتاح في شكل الكتروني  ٦-٧
، بناء على الطلب، نسخة مطبوعة من شهادة البحث على سبيل األولوية أو السجل

 .شهادة بحث الدولة المتعاقدة

 ٨المادة 

  الشكاوى التشغيلية
بخصوص تشغيل  السجل قلميجوز ألي شخص أن يقدم شكوى إلى   ١-٨

بصورة مرضية، جاز لذلك الشخص أن  قلم السجلوإذا لم يعالجها .  السجل الدولي
 .يقدم تلك الشكوى من جديد إلى السلطة اإلشرافية
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 ،"      ً                    متعلقة  بتشغيل السجل الدولي"، تكون أي مسألة ١-٨ألغراض المادة   ٢-٨
وال تنطوي على حكم  عندما تتصل باإلجراءات والسياسات العامة للسجل الدولي

 .أو السلطة اإلشرافية قلم السجلمحدد أصدره 

 .                ًادعاءاتها كتابيا /                              ي ثبت أي شخص يقدم شكوى ادعاءاته  ٣-٨

تنظر السلطة اإلشرافية في الشكاوى، وحيث تقرر، على أساس ذلك   ٤-٨
قلم النظر، أن من المالئم إجراء تغييرات في اإلجراءات أو السياسات، توعز إلى 

 .بأداء ذلك لالسج

تضع إجراءات السجل الدولي التفاصيل المتعلقة باإلجراء الذي   ٥-٨
 .٤- ٨  إلى ١-٨تتوخاه المواد 

 ٩المادة 

 السرية

 :تكون كل المعلومات في السجل الدولي سرية إال عندما

 ؛٧ استجابة لبحث بموجب المادة قلم السجليقدمها   )أ

لسجل من إجراء عمليات أو تتاح الكترونيا لتمكين المنتفعين با  )ب
 تسجيل أو تعديلها أو شطبها؛

 أو تقدم إلى السلطة اإلشرافية بناء على طلبها؛  )ج

 .١٠     ُ                                        أو ت ستخدم ألغراض اإلحصاءات التي تتطلبها المادة  )د
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 ١٠المادة 

 اإلحصاءات

                                        بإحصاءات محد ثة للتسجيل وينشرها في تقرير  قلم السجليحتفظ   ١-١٠
 .ير الكترونيا ألي شخص               وي تاح هذا التقر. سنوي

 :على ما يلي ١-١٠تشتمل إحصاءات التسجيل بموجب المادة   ٢-١٠

أحجام وإيرادات المعامالت مقسمة، في كل حالة، بحسب نوع   )أ
 التسجيل والتوزيع الجغرافي؛

ومجموعات المعلومات غير السرية األخرى التي تطلبها السلطة   )ب
 .اإلشرافية

 ١١المادة 

  المقدم التقرير السنوي
 إلى السلطة اإلشرافية

تقريرا سنويا، يتضمن البيانات اإلحصائية المشار إليها في  قلم السجليعد 
  .، ويقدمه إلى السلطة اإلشرافية١٠  المادة

  ١٢المادة 

 العالقات مع نقاط الدخول

نقطة ("                                                    يجوز ألي دولة متعاقدة أن تعي ن نقطة دخول أو نقاط دخول   ١-١٢
 :من البروتوكول) ١(  لمادة التاسعة عشرةبمقتضى ا") الدخول

التي تأذن أو يجوز أن تأذن بإرسال المعلومات المطلوبة   )أ
للتسجيل بمقتضى االتفاقية والبروتوكول إلى السجل الدولي 

 ؛")نقطة الدخول مصدرة األذونات("
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أو التي يتم أو يجوز أن يتم من خاللها إرسال المعلومات   )ب
ضى االتفاقية والبروتوكول مباشرة إلى المطلوبة للتسجيل بمقت

 ").نقطة الدخول المباشر("السجل الدولي 

                                                          ال يجوز ألي دولة متعاقدة أن تعي ن نقطة دخول إلزامية إال بخصوص   ٢-١٢
 :يلي  ما

عمليات التسجيل المتعلقة بهياكل الطائرات وطائرات الهليكوبتر   )أ
 التي تكون هي دولة تسجيلها؛

جيل الضمانات الدولية المرتقبة أو عمليات البيع أو عمليات تس/و  )ب
المرتقب أو اإلحاالت المرتقبة للضمانات الدولية على أي هيكل 
طائرة أو طائرة هليكوبتر اتخذت بالنسبة إليه أو إليها تدابير 

 .تنظيمية لتصبح دولة تسجيله أو تسجيلها

لوديع والسلطة تتولى الدولة المتعاقدة التي تعين نقطة دخول إخطار ا  ٣-١٢
اإلشرافية بها، مع بيان ما إذا كانت نقطة الدخول هي نقطة دخول مصدرة 

على علم  قلم السجلوتبقي السلطة اإلشرافية . لألذونات أو نقطة دخول مباشر
                                بقائمة محد ثة بها يتاح للمنتفعين  قلم السجلويحتفظ . بانتظام بعمليات التعيين هذه

  .استخدامها الكترونيا
ترسل نقطة الدخول المباشر التسجيل عند استيفائه الشروط التي   ٤-١٢

وضعتها، على أن تكون هذه الشروط متمشية مع أحكام االتفاقية والبروتوكول وهذه 
الالئحة، وتكون األطراف المسماة في ذلك التسجيل هيئات منتفعين بالسجل موافقا 

ذا عندما يتلقى السجل ويصبح التسجيل الموجه من نقطة دخول مباشر ناف. عليها
الدولي موافقة من األطراف التي تقتضي االتفاقية والبروتوكول وهذه الالئحة 
الحصول على موافقتها، بما فيها األطراف المسماة في ذلك التسجيل، إذا تطلب 

 .األمر ذلك

ترتيبات تنطبق على  قلم السجل، يضع ٤-١٢دون مساس بالمادة   ٥-١٢
لومات التسجيل الواردة من نقاط الدخول أو بإذن منها، إلى اإلرسال االلكتروني لمع

                                                                      السجل الدولي  وي حد د، بعد إجراء مشاورات مع كل نقطة دخول معينة، اإلجراءات 
وال يقتضي ما تقدم إنشاء نظم منسقة الكترونيا، . المطبقة على نقطة الدخول تلك
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تخدام نقاط الدخول باألحرى يتطلب وضع ترتيبات تهدف إلى تعزيز كفاءة اس بل
 .إلى السجل الدولي

 :يوفر السجل الدولي إنذارا الكترونيا بأي عملية تسجيل ال تجرى  ٦-١٢

 من خالل نقطة دخول مباشر حيث يكون استخدامها إلزاميا؛   )أ

 أو وفقا لإلجراءات التي تتطلبها نقطة دخول مصدرة ألذونات؛  )ب

ولي والدولة المتعاقدة المعلنة لنقطة وذلك إلى المدى المتفق عليه بين السجل الد
 .الدخول تلك

يكون باطال أي تسجيل يتم بمخالفة شروط تعيين بمقتضى المادة   ٧-١٢
، بدون رمز إذن من نقطة الدخول مصدرة )أ( ١- ١٢أو في حالة المادة  ١-١٢

  .األذونات

  :ال يكون أي تسجيل باطال إذا  ٨-١٢

، في حالة نقطة دخول لم يكن ممكنا الحصول على رمز تسجيل  )أ
  مصدرة لألذونات بموجب إجراءات تلك النقطة؛

ولم يكن مسموحا، في حالة نقطة دخول مباشر، استخدام نقطة   )ب
  الدخول تلك، بموجب إجراءاتها؛

  .استنادا إلى وقائع المعاملة المتصلة بالحالة المعنية

  ١٣المادة 

 الرسوم

لخدمات المتعلقة بالسجل رسما قبل االضطالع با قلم السجليجبي   ١-١٣
 .الدولي
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يجب دفع الرسوم، بما في ذلك الرسوم الناجمة عن عمليات من خالل   ٢-١٣
نقطة دخول، للمسجل قبل العملية المطلوبة، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك بين 

 .ونقطة الدخول تلك قلم السجل

          تبي ن مبلغ  ُ                                                 ت جبى الرسوم وفقا لجدول تصدره السلطة اإلشرافية التي   ٣-١٣
 .الرسوم الواجبة الدفع عن كل خدمة

                                                              تحدد السلطة اإلشرافية الرسوم وتعد لها، وفقا لما تقتضيه االتفاقية   ٤-١٣
 .والبروتوكول

  ١٤المادة 

 المسؤولية والتأمين

ما " الخسارة المتكبدة"من االتفاقية، تعني ) ١( ٢٨ألغراض المادة   ١-١٤
والمسؤولين والعاملين  قلم السجلصير ينتج من خسارة أو ضرر عن خطأ أو تق

لديه أو عن عطل في تشغيل نظام التسجيل الدولي، باستثناء ما تنص عليه 
من االتفاقية، ولكنها ال تشمل ما ينتج من خسارة أو ضرر عن عدم  ٢٨  المادة

من  ٤-٣  التمكن من استخدام السجل الدولي نتيجة للتدابير المشار إليها في المادة
 .حةهذه الالئ

 :من االتفاقية) ١( ٢٨بمقتضى المادة  قلم السجلأي مطالبة ضد   ٢-١٤

 ُ                                                       ت قد م كتابيا في غضون الفترة الزمنية المطبقة بموجب قوانين   )أ
 الدولة التي يقع فيها السجل الدولي؛

  ؛قلم السجلوتخضع لمشاورات بين المطالب و  )ب
يتابعها ويجوز، إذا لم تحل عن طريق مثل هذه المشاورات، أن   )ج

  .من االتفاقية ٤٤المطالب وفقا للمادة 
تنص إجراءات السجل الدولي على تفاصيل اإلجراء الذي تتوخاه   ٣-١٤

 .٢-١٤المادة 
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تحدد السلطة اإلشرافية مبلغ التأمين أو الضمان المالي المطلوب   ٤-١٤
وز البروتوكول، ويج من) ٥( من االتفاقية والمادة العشرين) ٤( ٢٨بمقتضى المادة 
 .لها أن تراجعه

  ١٥المادة 

 إجراءات السجل الدولي

تضع السلطة اإلشرافية إجراءات السجل الدولي التي تتناول البنود   ١-١٥
التي تتطلبها هذه الالئحة أو تتعلق على نحو آخر بالتشغيل الفني والعمليات اإلدارية 

 .للسجل الدولي

ها، العمليات الفنية تبين إجراءات السجل الدولي، دون تقييد مضمون  ٢-١٥
 :واإلدارية لما يلي

القيام بعمليات التسجيل وتعديلها وشطبها وبعمليات البحث،   )أ
 والحصول على نسخ منها؛

الحصول على الموافقات واألذونات المطلوبة للدخول إلى   )ب
 .السجل الدولي

  ١٦المادة 

 النشر

جل الدولي في  ُ                                            ت نشر النسخة األصلية من هذه الالئحة وإجراءات الس  ١-١٦
 .مطبوع رسمي للسلطة اإلشرافية

                                             لعامة الجمهور مج انا نسخة الكترونية من النصوص  قلم السجليتيح   ٢-١٦
، وفق ما قد يجري لها من تعديالت، على ١-١٦ األصلية المشار إليها في المادة

 .١٧ نحو ما تتوخاه المادة
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  ١٧المادة 

 التعديالت

ديل لهذه الالئحة أو إلجراءات السجل يجوز للمسجل تقديم طلبات تع  ١-١٧
  .الدولي إلى السلطة اإلشرافية التي تقوم بالنظر في هذه التعديالت

تنشر في مطبوع رسمي للسلطة اإلشرافية النسخة األصلية من أي   ٢-١٧
تعديالت لهذه الالئحة أو إجراءات السجل الدولي التي وافقت عليها السلطة 

 .اإلشرافية

  ١٨المادة 

 النفاذ تواريخ

تسري هذه الالئحة وإجراءات السجل الدولي المبدئية في تاريخ بدء نفاذ 
وتسري أي تعديالت لهذه الالئحة أو إلجراءات السجل الدولي بعد . البروتوكول

  .شهر تقويمي واحد من تاريخ نشرها ما لم تقرر السلطة اإلشرافية خالف ذلك

  ــــــــــــ



  

P-1 

  اإلجراءات

  ١المادة 

  شريعيالسند الت
 )ةئحمن الال ١٥المادة (

فاقية الضمانات اتبموجب " اإلجراءات"هذه للسجل الدولي تصدر السلطة االشرافية 
نوفمبر /تشرين الثاني ١٦عة في كيب تاون في        ّ، الموق الدولية على المعدات المنقولة

والبروتوكول بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات ، ")االتفاقية(" ٢٠٠١
ع في كيب تاون في      ّالموق و، باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولةالملحق 
 السجل الدولي ةالئح، و")البروتوكول(" ٢٠٠١نوفمبر /تشرين الثاني ١٦
كشروط الستخدام  ةها الالئحضيتقاإلدارية التي تبنود وهي تتناول ال").  ةئحالال("

العمليات اإلدارية تقني وشغيل الالتب ،بطريقة أخرى، السجل الدولي أو المتعلقة
  .للسجل الدولي

  ٢المادة 

 التعاريف

نفس المعنى في هذه  ةفة في االتفاقية والبروتوكول والالئح     المعر  للمصطلحاتيكون 
  :وباإلضافة إلى ذلك، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه. اإلجراءات

 :تعني" موافقة"  )أ(

، على إحدى الهيئات قلم السجلإما موافقة الكترونية، من   )١(
أو على فرد بوصفه /بوصفها هيئة منتفعين بالسجل و

 ؛أدناه ١٠ لمنتفعين بالسجل، وفقا للمادةلإداري هيئة 
موافقة الكترونية، من اإلداري، على فرد بوصفه منتفعا  أو  )٢(

 ١١  مادة، وفقا للهذه منتفعين بالسجلالبالسجل من هيئة 
 .طبقا لهذا" موافق عليه"و" يوافق"تعبير ر يفسأدناه، و



 P-2 الئحة السجل الدولي وإجراءاته

 

، ئحةمن الال ٦يعني تأكيدا الكترونيا مقدما وفقا للمادة " تأكيد"  )ب(
تلقائيا عندما يكون تسجيل أو تعديل أو شطب  قلم السجل يصدره

  .قابال للبحث عنه
بشأن  قلم السجليعني بيانا من  (CPS)" بيان إصدار الشهادات"  )ج(

 .في الموقع الشبكيالشهادات، حسبما يعرض  إصدارممارسة 

تعني شهادة رقمية الستخدامها في االتصاالت مع " شهادة رقمية"  )د(
إلداري أو منتفع آخر  قلم السجليصدرها السجل الدولي، 

 إصداربالسجل وفقا لهذه اإلجراءات والبيان بشأن ممارسة 
 .الشهادات

ي الموافقة االلكترونية من آخر األطراف تعن" موافقة نهائية"  )ه(
من  ٢٠المسماة الذي تكون موافقته مطلوبة بموجب المادة 

 .شطب ويتعلق بتسجيل أو تعديل أ فيما ،االتفاقية

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

االنترنت الذي يوفر شبكة يعني الموقع على " الشبكيالموقع "  )ز(
يل الجمهور بالسجل الدولي والمحتوى المرتبط به المقدم توص
 (URL)المحدد الموحد لمواقع الموارد  إطارفي  قلم السجلمن 

 ):أي العنوان الشبكي(

http://www.internationalregistry.aero.  

  ٣المادة 

  قلم السجلمهام 
  )ةمن الالئح ٣المادة (

ا توكله إليه االتفاقية والبروتوكول متشغيل السجل الدولي ويؤدي  قلم السجلتولى ي
  .ة من مهامئحوالال

http://www.internationalregistry.aero
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  ٤المادة 

  مهام هيئة المنتفعين بالسجل
  )ةمن الالئح ٤المادة (

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

 ؛إلداريهان ااالختيار والتعيين السليم  )أ(
، بمن في ذلك أي إداري بالنيابة، إداريهادر عن تصأفعال أي   )ب(

التي تعتبر بالسجل، و، فيما يتعلق بالسجلعن أعضائها المنتفعين و
 ؛تلك منتفعين بالسجلالالنحو الواجب من هيئة مأذونا بها على 

 ؛سمهادقة البيانات المرسلة إلى السجل الدولي با  )ج(
المشار إليه في " اطياالحتي تصالاالمسؤول "طريق ن علب، طال  )د(

بأن يلغي موافقة اإلداري  قلم السجلإلى أدناه،  ١٢-٥  المادة
اإلداري ذلك إذا لم يعد  ،بالنيابة عن هيئة منتفعين بالسجل

، ألي لم يعدأنه أو  ،تلكلمنتفعين بالسجل اموظفا لدى هيئة 
 .سمها؛بالتصرف باسبب آخر، مأذونا له 

قائمة من التي تكون ابلة للتطبيق ألحكام والشروط القالتقيد با  )ه(
واالنتفاع  السجل الدوليالوصول إلى م حكالتي توآخر إلى وقت 
في ويمكن االطالع على األحكام والشروط القابلة للتطبيق . به

  .الشبكيالموقع 

  ٥المادة 

  مهام إداري هيئة المنتفعين بالسجل
  )الئحةمن ال ٤المادة (

 ،يجوزعلى النحو الواجب  بتعيين إداري تقوم كل هيئة منتفعين بالسجل  ١-٥
التصرف  ويمنح صالحيةأن يكون موظفا لدى هيئة المنتفعين بالسجل،  ،ال يتعين ولكن
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عملية صالحية ممثلة أثناء مثل هذه العلى أن تكون ألغراض السجل الدولي، سمها با
 .الموافقة

ية الرسممهنية داري حائزا على المؤهالت الاإلينبغي أن يكون   ٢-٥
 .والمالئمة المعادلة لمتطلبات مهام اإلداري

إداري واحد فقط  سوىلكل هيئة منتفعين بالسجل أن يكون يجوز ال   ٣-٥
 .هعينبفي أي وقت 

، قلم السجلوافق عليه يإداري هيئة المنتفعين المتعاملين، الذي يكون   ٤-٥
وافقة عليها حين أو تعديلها أو شطبها أو المتلقائيا بإجراء عمليات التسجيل مفوضا 

 .تكون تلك الهيئة طرفا مسمى فيها

 :بما يلي اإلدارييقوم   ٥-٥

بها /يحافظ على كلمة السر والشهادة الرقمية الخاصتين به  )أ(
 ؛بصورة مأمونة

الذي حاسوب بها من ال/ينقل الشهادة الرقمية الخاصة بهوال   )ب(
ل تحت بديحاسوب                                          نز لت فيه للمرة األولى، باستثناء نقلها إلى 

تقديم طلب     ًأوال عليها /تها، وفي هذه الحالة عليهسيطر/تهسيطر
  ؛لذلك الغرض قلم السجلإلى 

شهادتها /من شهادتهأمونة احتياطية م لها بعمل نسخة/سمح له  وي   )ج(
متطلبات بيان ممارسة إصدار الشهادات مراعاة ، رهنا بالرقمية
(CPS) آخرإلى تعديالت من وقت جرى لها من بما ي.  

سلطاتها إلى إداري بالنيابة /عندما يفوض اإلداري الكترونيا سلطاته  ٦-٥
، يعتبر ذلك اإلداري بالنيابة اإلداري ألغراض هذه الئحةمن ال ١-٤وفقا للمادة 
 .اإلجراءات

سم عندما يوافق إداري الكترونيا على أن يتصرف منتفع بالسجل با  ٧-٥
رسالة  قلم السجلرسل ، يالئحةلمن ا ٢-٤بالسجل وفقا للمادة هيئة المنتفعين 

بالبريد االلكتروني إلى ذلك المنتفع بالسجل تتضمن وصلة بشهادة رقمية وفقا لهذه 
 .اإلجراءات
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 :، بما يليالشبكيداري، من خالل الموقع اإليقوم   ٨-٥

ن ويعنافظ به السجل الدولي من تما يحالمداومة على تحديث   )أ(
كل منتفع لرى لإلداري والبريد االلكتروني والتفاصيل األخ

 ؛بالسجل يمثل هذه الهيئة للمنتفعين بالسجل
ل يمثقيام منتفع بالسجل بتإلغاء الموافقة على إلى بسرعة بادرة موال  )ب(

في حالة ترك هذا المنتفع بالسجل هذه منتفعين بالسجل الهيئة 
 ؛بأي طريقة أخرىبها  الهيئة أو انتهاء ارتباطه تلكالخدمة لدى 

بالسجل اإلذن الممنوح ألي منتفع إلغاء إلى بسرعة بادرة مالو  )ج(
التي ال يعود مأذونا حالة الفي تلك منتفعين بالسجل اليمثل هيئة 

تسجيل واحد أو أكثر تكون ذلك المنتفع بالسجل بإجراء فيها ل
أو  هأو شطبالتسجيل لذلك تعديل تلك الهيئة طرفا مسمى فيه أو 

  .يهالموافقة عل
     م نحت /       حيث م نحرك أي إداري خدمة هيئة منتفعين بالسجل في حالة ت  ٩-٥

قلم اإلداري  خطر ي غيير اإلداري، تقرر تأو إذا سم تلك الهيئة، التصرف باصالحية 
إداري ود تعيين وإذا كانت هيئة المنتفعين بالسجل ت. في حينهالكترونيا بذلك  السجل
 إبدالرسم لذا التعيين ، يخضع هلما تبقى من مدة االكتتاب غير المنتهية بديل

 .اإلداري

، من خالل الموقع صالحيةأي هيئة للمنتفعين بالسجل ال إلداريتكون   ١٠-٥
منتفع بالسجل يمثل هيئة المنتفعين أي أو وقف تشغيل حساب /، لتجميد والشبكي

وتقع على عاتق اإلداري مسؤولية اتخاذ هذا اإلجراء . تتبع لها/بالسجل التي يتبع
، هيئتها/من هيئته منتفع بالسجلأي بحساب صل ة إخالل باألمن يتسريعا في حال
لديها معرفة فعلية به، ويشمل ذلك المساس بالمفتاح الخاص لمثل هذا /ويكون لديه

 .ولكنه ال يقتصر على ذلك الفعلالمنتفع 

بأي إخالل باألمن  قلم السجلإداري هيئة المنتفعين بالسجل      ي خطر  ١١-٥
توقع يلديها معرفة فعلية به، و/، يكون لديه)اخاص افتاحمس مذي يمثل اإلخالل ال(

وإذا كان اإلخالل باألمن يتعلق . هاأذون بأن تنتج عنه عمليات تسجيل غير م
 .أو وقف تشغيل الحساب/ز لإلداري تجميد وابحساب لمنتفع بالسجل، ج
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أن يتوقع بصورة معقولة رض حساب أي إداري إلخالل باألمن إذا تع  ١٢-٥
قلم بهما، تعاون أذون وانتفاع غير م دخول إلى السجل الدوليإمكانية عن  يسفر
باتخاذ إجراء تصحيحي  ةسرععلى وجه الالقيام  فيوهيئة المنتفعين بالسجل  السجل

مسؤول اتصال "ين يتعبهيئة المنتفعين بالسجل  تقومو. ظل تلك الظروفمالئم في 
 .لهذه األغراض" احتياطي

أو وقف /إخالل باألمن، يجوز للمسجل تجميد و عند اإلبالغ عن  ١٣-٥
 . منتفعأي تشغيل حساب 

لهوية أي إداري تدقيق معقول للمسجل إجراء ما يعتبره ضروريا من   ١٤-٥
أن يضطلع وللمسجل . تلك الوظيفةبذلك الشخص اضطالع مقترح فيما يتعلق ب

 .ذلك ضروريا قلم السجلحين يعتبر أي منتفع بالسجل، بالنسبة إلى مماثل بتدقيق 

لكل إداري أن يوافق الكترونيا على تصرف منتفعين آخرين يجوز   ١٥-٥
فوضا عندما يكون م(المنتفعين بالسجل التي يمثلها ذلك اإلداري سم هيئة بالسجل با

شهادة رقمية لكل من أولئك المنتفعين  إصداروافق على أن يويجوز له ) ذلكبفعل 
 .بالسجل

المسؤولية عن اختيار المنتفعين بالسجل التابعين يتولى اإلداري وحده   ١٦-٥
األفراد  سوىن   عي  ي ال تعمل لديها وعن ضمان أ/لهيئة المنتفعين بالسجل التي يعمل

هيئة المنتفعين بالسجل التي باسم النحو الواجب بالتصرف أذون لهم على الم
 .آخرإلى كمنتفعين بالسجل من وقت  تبعهات/يتبعها

  ٦المادة 

  فع بالسجلمهام المنت
  )الئحةمن ال ٤المادة (

أن يجري عمليات تسجيل في السجل ال يجوز ألي فرد غير اإلداري   ١-٦
 على الموافقة لحصت/يحصلن أإلى عليها  وافقيأو  هاشطبيأو  هاعدلأن يأو الدولي 

 .اإلداري بهيئة المنتفعين بالسجل التي يمثلها ذلك الشخصمن كمنتفع بالسجل 



P-7 اءاتاإلجر  

 

معلومات إلى السجل الدولي أن يرسل ع بالسجل ي منتفليس أل  ٢-٦
يتلق ذلك ة، ما لم فيما يتعلق بمعدات طائر هأو شطب هأو تعديلتسجيل إلجراء 

 :ةالبند من معدات الطائر اذهبالنسبة إلى بالقيام بذلك      ًإذنا                    ًالمنتفع بالسجل أوال 

لة ، في حامن اإلداري لهيئة المنتفعين المتعاملين التي تمثله إما  )أ(
 ؛منتفع متعامل

داري لهيئة المنتفعين المتعاملين من اإلفي حالة منتفع مهني، أو   )ب(
 .تكون تلك الهيئة من عمالئهالتي 

 :على أي منتفع بالسجل  ٣-٦

بها في /أن يحتفظ بكلمة السر والشهادة الرقمية الخاصتين به  )أ(
 ؛مأمن

حاسوب من بها /تنقل الشهادة الرقمية الخاصة به/ينقلوأن ال   )ب(
ها، سيطرت/سيطرتهبديل تحت  حاسوب، إال إلى          ًت فيه أوال   كب  ر 

لذلك  قلم السجلتقديم طلب إلى           ًعليها أوال /وفي هذه الحالة عليه
  ؛الغرض

شهادتها /نة من شهادتهومأاحتياطية م لها بعمل نسخة/ويسمح له  )ج(
، رهنا بمراعاة متطلبات البيان بشأن ممارسة إصدار الرقمية
 .آخرحين إلى تعديالت من جرى لها من بما ي، (CPS) داتالشها

ل تتبع له بأي إخال/كل منتفع بالسجل اإلداري الذي يتبع     ي خطر  ٤-٦
أذون توقع أن تنتج عنه عمليات تسجيل غير متكون على علم به وي/باألمن، يكون

أو  أو المساس بكلمة السر اإلفشاءأو  ،أذون بهبها، بما في ذلك االنتفاع غير الم
 .بها/المفاتيح الخاصة به

تتبع له إجراء /إلداري الذي يتبعل ه يجوزيقر كل منتفع بالسجل بأن  ٥-٦
المنتفع دخول هذا الهوية فيما يتعلق بتدقيق في ضروريا من  قلم السجليعتبره   ما

 .السجل الدوليإلى بالسجل 
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  ٧المادة 

  السجل الدوليالدخول إلى 
  )الئحةمن ال ٤المادة (

االنترنت العامة  شبكة السجل الدولي عن طريقالدخول إلى ن يمك  ١-٧
 :على العنوان التالي

http://www.internationalregistry.aero.  
ومن . سيكون السجل الدولي متاحا في البداية باللغة اإلنجليزية فقط  ٢-٧
لغات أخرى عندما تتوافر الموارد المالية الضرورية، مع مراعاة إضافة  عقوالمت
 .لمنتفعينإلى اار ذلك ومزاياه بالنسبة آث

منتفع بالسجل أو الداري أو اإلالسجل الدولي، يحتاج بغية الدخول إلى   ٣-٧
االنترنت بواسطة برنامج تصفح موافق، على شبكة دخول إلى باحث الشخص ال

ترتيباتها الخاصة /ص ترتيباتهل شخويضع ك. الشبكيالنحو المحدد في الموقع 
 :يلي لما

 ؛االنترنت لدخول إلى شبكةا  )أ(
، ودفع رسوم لخدمة االنترنتطرف ثالث مقدم التعاقد مع و  )ب(

 .ذلك

 قلم السجلموقع في يمتد السجل الدولي فقط إلى نقطة دخول االنترنت الكائنة 
 .لالستضافة

أيام في األسبوع،  ٧ساعة في اليوم و ٢٤يكون السجل الدولي متاحا   ٤-٧
كل فنية اجرى في غير فترات الذروة، أو مش     ُانة ت إال إذا حالت دون ذلك صي

أقصى حد ممكن عمليا، إشعار مسبق عن طريق الموقع ويقدم إلى . أمنية أو
 .بأي انقطاع في الدخول والوقت المتوقع الستئناف الخدمةالشبكي 

 :السجل الدولي للشروط التاليةالدخول إلى يخضع   ٥-٧

، حيازة شهادة رقمية في حالة أي إداري أو منتفع بالسجل  )أ(
ق من البيان بشأن يطبقابل للتصحيحة واالمتثال للجزء ال

http://www.internationalregistry.aero
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بانتفاعها وإدخال /الشهادات المتعلق بانتفاعه إصدارممارسة 
 .كلمة السر الصحيحة حيثما يكون ذلك مطلوبا

، بما الشبكيالموقع في إتباع الخطوات واإلجراءات المقدمة و  )ب(
والبيان بشأن الشبكي وقع في ذلك قبول أحكام وشروط الم

 والتقيد بها؛الشهادات  إصدارممارسة 

في الدفع مقدما للرسوم التي تحددها السلطة اإلشرافية وتنشر و  )ج(
 الشبكي؛الموقع 

موافقة المنتفع بالسجل في وقت اصدار أو تجديد شهادة رقمية و  )د(
 .اموأي تعديالت لهاإلجراءات هذه و الئحةشروط ال على

ي إداري أو منتفع بالسجل بطريقة غير ألسر الدخلت كلمة إذا أ  ٦-٧
. لذلك الشخص الفرصة إلعادة إدخال كلمة السر أو إنهاء النشاطأتيحت صحيحة، 

جرت ثالث محاوالت فاشلة إلدخال كلمة السر الصحيحة، سيتم تجميد حساب  وإذا
سألة التي المساعدة وتصحيح الم وحدةالمناظر إلى حين إجراء اتصال مع  المنتفع

 .نتج عنها الفشل

  ٨المادة 

  نقاط الدخول
  )الئحةمن ال ١٢المادة (

ق على اإلرسال االلكتروني لمعلومات   طب          ُترتيبات ت  قلم السجليضع   ١-٨
المعينة  وهي النقاط، نقاط الدخول إلى السجل الدولي أو بإذن منها التسجيل من

، د  حد   وي  ،الئحةمن ال ١٢ مادةمن البروتوكول وال) ١( بمقتضى المادة التاسعة عشرة
طبق على نقطة تي تبعد إجراء مشاورات مع كل نقطة دخول معينة، الترتيبات ال

الترتيبات المطبقة، والتي تهدف إلى تعزيز الشبكي الموقع في نشر   ُوت . الدخول تلك
 .بالسجل الدولي من نقاط الدخولكفء االنتفاع ال

ل ن يجرون عمليات تسجيل من خالجميع المنتفعين بالسجل الذي يمتثل  ٢-٨
من ) ١( نقطة دخول أو نقاط دخول معينة بمقتضى المادة التاسعة عشرة

 .١-٨للترتيبات المشار إليها في المادة السابقة  ،البروتوكول
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  ٩المادة 

  المساعدة والدعم الفني وحدة
  )الئحةمن ال ٥-٣المادة (

الذي يبتغي باحث الشخص المنتفع بالسجل أو الداري أو يجوز لإل  ١-٩
أن رسالة بالبريد االلكتروني أو الوصول إلى مهمة الدعم الفني للسجل الدولي أن يبعث ب

ويوصى باستخدام . الشبكيالموقع في المساعدة على النحو المحدد وحدة تصل هاتفيا بي
يرجى و. والبريد االلكتروني، حيثما أمكن ذلك الشبكي،الموقع في " المساعدة"صفحات 
 :أنالمساعدة عن طريق البريد االلكتروني وحدة خص يتصل بش من أي

 ؛حدد طبيعة المشكلة أو المسألةي  )أ(
 ؛اسمها الكامل واسم الشركة/قدم اسمهوي  )ب(
مثال، إداري أو منتفع (هي /منتفعين هومن الحدد أي نوع وي  )ج(

 ؛)بالسجل أو شخص باحث
 .قدم رقم هاتف رئيسي لالتصالوي  )د(

، بقدر ما يتوافق ذلك مع قانون الخصوصية المطبق، التحقق من هوية يجوز للمسجلو
 .المساعدةوحدة االتصاالت الهاتفية بكل جميع المتصلين هاتفيا وتدوين وتسجيل 

من هذه اإلجراءات  ٤-٧والمادة  الئحةمن ال ٤- ٣تطبق أحكام المادة   ٢-٩
 :يلي على ما

 ؛نهاالمساعدة، واالستثناءات م ساعات عمل وحدة  )أ(
المساعدة إلى وحدة اإلشعار بانقطاع واستئناف الوصول و  )ب(

 .اوخدماته

المساعدة في البداية هي اإلنجليزية والفرنسية  وحدةستكون لغات عمل   ٣-٩
لغات أخرى عند توافر الموارد المالية الضرورية، مع توخى إضافة ومن الم. واالسبانية

 .نتفعينمإلى المراعاة آثار ذلك ومزاياه بالنسبة 

ولذلك  ،ستتوقف على مدى الطلب عليها المساعدة وحدةأوقات استجابة   ٤-٩
 .ال يمكن ضمانها
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تقديم  االدعم الفني فقط وال يمكنهتوفير من أجل  أوجدتالمساعدة  وحدة  ٥-٩
المساعدة ال تستطيع وحدة و. الدعم بشأن مسائل أخرى، بما في ذلك المسائل القانونية

 :سجل أو شخص باحث تخصبالمن شخص إداري أو منتفع أسئلة اإلجابة على 

  ه الشبكي؛أو نظامحاسوبه   )أ(
 ؛مأمن النظاالمتعلقة بسياسات ال وأ  )ب(
 ؛االنترنت، بما في ذلك توصيلها وأداؤهاإلى شبكة دخول ال وأ  )ج(
  .برنامج التصفح وأ  )د(

  ١٠المادة 

  هيئة المنتفعين بالسجل وإداريها —االكتتاب والموافقة 
  )الئحةمن ال ٤المادة (

مأل ، يالئحةمن ال ١- ٤بمقتضى المادة  ةفيما يتعلق بعمليات الموافق  ١- ١٠
عن ، قلم السجلإلى يقدم الكترونيا مزمعة، وبالسجل نتفعين مألي هيئة قترح اإلداري الم

 :على ما يليالخاص بالموافقة ، النموذج الشبكيالموقع  طريق

 ؛هيئة منتفعين بالسجل  )أ(

 .إداري لتلك الهيئةو  )ب(

المعينة ، أما المعلومات المعلومات المعينة في النموذج بوصفها إلزاميةوجب تقديم ويت
ويجب أن تكون أسماء الهيئات . فيجوز أن تقدم في النموذج بوصفها اختيارية

مثال، حيث تكون (وفي حاالت استثنائية . القانونية الصحيحة هي األسماءواألشخاص 
حصول إلى ال، يجب السعي عن طريق البريد االلكتروني )لنموذج غير كافيةالخانة في ا

تقدم و. اسم غير االسم القانوني الصحيحعلى استخدام  قلم السجلعلى موافقة مسبقة من 
      ًمهورا متأكيدا ، قلم السجلالكترونيا إلى  ،مقترحةهيئة منتفعين بالسجل أي أيضا 

وبناء على طلب . التصرف بتلك الصفة يحق لهرح المقت دارياإلأن بالتوقيع المالئم، ب
يعتليه ، يقدم هذا التأكيد في نسخة ورقية على الورق الرسمي الذي قلم السجلمحدد من 

 ،واإلجراءات الئحةال هذهب طلبات الموافقة قبوال كلتشمل و  .مع توقيع مالئم اسم



 P-12 الئحة السجل الدولي وإجراءاته

 

 السجل الدوليل إلى الدخو حكمالتي ت الشبكيقع بينة في الموشروط المالحكام وباألو
  .واالنتفاع به

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

رح ملخص للمبلغ تقوسيقدم إلى اإلداري الم. ، إذا كانت مطلوبة قانوناالقيمة المضافة
الذي يتعين دفعه وسيطلب منه إدخال تفاصيل البطاقة ) الواليات المتحدة دوالرب(

وبمجرد تقديم تفاصيل البطاقة والتحقق من صحتها، سيسحب . اإلئتمانية أو المصرفية
 االحتفاظالمبلغ من الحساب المعني وسيقدم إلى ذلك الشخص تأكيد على الشاشة وخيار 

 .بنسخة رقمية من الفاتورة

لى عنوان البريد عطلبات الموافقة برسالة  كلسيتم اإلقرار باستالم و  ٣- ١٠
 .نموذج الطلب الذي تم تقديمهوفر في االلكتروني الم

قلم بسرعة على طلبات المعلومات اإلضافية من قترح اإلداري الم    يرد   ٤- ١٠
 سجلقلم ال، المقدمة بناء على تقدير تكون هذه الطلباتو. بصدد عملية الموافقة السجل

 .وحده، متوافقة مع قوانين الخصوصية المطبقة

، في قترحصدر لإلداري المأالمعلومات المقدمة، ب قلم السجل اكتفىإذا   ٥- ١٠
الذي  (URL)وإشعارا بالمحدد الموحد لمواقع الموارد  قلم السجلشكل الكتروني، موافقة 

نب التعليمات شهادتها الرقمية، إلى جا/يمكن أن يتوصل اإلداري فيه إلى شهادته
 .المالئمة بشأن استخدامها

في أقرب وقت ممكن بصورة ) إذا أعطيت(موافقته  قلم السجليصدر   ٦- ١٠
ساعة من  ٤٨عملية الموافقة في غضون  إتمامسعى إلى عليه أن يعملية معقولة و
 .استالم الطلب

قدرتها على /اإلداري قدرتهيختبر موافقته،  قلم السجلبمجرد أن يصدر   ٧- ١٠
 .الشبكيالموقع إلى دخول لا

إذا إداري لها على عين بالسجل أو على هيئة منتف قلم السجلال يوافق   ٨- ١٠
وفي مثل هذه الحالة، على . الئحةمن ال ١- ٤أنه لم يتم الوفاء بمتطلبات المادة بعتقد ا

 :طلب منه ذلك كتابةإذا ، قلم السجل
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عدم الوفاء سباب ، أيااللكترونأن يحدد كتابة، عن طريق البريد   )أ(
 المتطلبات؛ تلكب

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

على أن .          ر فض الطلبوحده،  قلم السجلناء على تقدير ، بتصحيح الطلب وإذا لم يتم
 يمنع مقدم الطلب من تقديم طلب الحق للموافقة، بشرط االمتثال التام الطلب الرفض 

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

. تتحمل هيئة المنتفعين بالسجل الرسم إلصدار شهادة رقمية بديلة  ٩-١٠
قلم حصول على شهادة رقمية بديلة طلبا إلى إلى اليسعى الذي شخص ال يقدمو

 .الشبكيالموقع ي فبع التعليمات المحددة    ّويت  السجل

للمسجل في أي وقت أن يلغي الموافقة على أي هيئة للمنتفعين   ١٠-١٠
عمليات تسجيل عن بحدوث أو أي إداري إذا رأى أنه يوجد خطر مادي /بالسجل و

وفي مثل هذه الحالة، يتخذ . مستخدااال إساءةغير ذلك من طرق طريق االحتيال أو 
اتخاذ إجراء في التدابير المعقولة للتعاون  لكوهيئة المنتفعين بالسجل  قلم السجل

 ،في تلك الظروف، ويجوز االستعانة على النحو المطلوببسرعة تصحيحي مالئم 
ويجوز للمسجل تجميد . ١٢-٥ ةالمعين بمقتضى الماداالحتياطي بمسؤول االتصال 

 .أو وقف تشغيل أي حساب انتفاع لهيئة المنتفعين بالسجل المعنية/و

 ١١المادة 

  المنتفع بالسجل —الكتتاب والموافقة ا
  )الئحةمن ال ٤المادة (

من  ٢-٤ل بمقتضى المادة جفيما يتصل بالموافقة على المنتفعين بالس  ١-١١
هيئة منتفعين  سمتصرف باإلى اليسعى مقترح نتفع بالسجل يقدم أي م، الئحةال

موافقة على الشبكي للحصول من خالل الموقع      ًطلبا ، بالسجل تمت الموافقة عليها
 .الكترونية من إداري تلك الهيئة
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داري وحده الحق في الموافقة على واحد أو أكثر من المنتفعين لإل  ٢-١١
وإذا . عنها/بالسجل الموظفين لدى هيئة المنتفعين بالسجل للتصرف بالنيابة عنه

اإلداري ذلك اإلجراء اتخذ اختار اإلداري الموافقة على هؤالء المنتفعين بالسجل، 
 ،الشبكيلموقع في ا" الموافقةعلى ين حاصلالمنتفعين بالسجل ال"من خالل صفحة 

مرتقب السجل الدولي من جانب أي منتفع بالسجل الدخول إلى فترة صالحية       ًمحددا 
 .بدفع المبلغ المرتبط بذلكإليه        ًوموعزا 

وعقب ، إداريها/ة إداريهعند حصول المنتفع بالسجل على موافق  ٣-١١
يصدر اإلداري لدخول إلى الموقع الشبكي، قدرتها على ا/ختبار قدرتهالنجاح في ا

وصلة للمنتفع بالسجل شهادة رقمية عن طريق رسالة بالبريد االلكتروني تتضمن 
بإنزال الشهادة الرقمية المنتفع بالسجل قوم أن ي ،وينبغي بعد ذلك. بالموقع الشبكي

 .لها مفتاحا خاصا/يوفر له ، مماالشبكيمن الموقع 

 ١٢المادة 

  التسجيالت وتعديلها وشطبها  إجراء
  )الئحةمن ال ٦و ٥المادتان (

بغية إجراء أو تعديل أو شطب أي على الشخص القائم بالتسجيل،   ١-١٢
 :تسجيل

بشأنها التعليمات ذات الصلة بالموضوع والعملية أن يتبع   )أ(
  المحددة في الموقع الشبكي؛

ية التي يحتوي عليها الموقع لكترونوأن يمأل االستمارة اال  )ب(
من  ٥  ، بالمعلومات ذات الصلة التي تتطلبها المادةالشبكي

 .الئحةال

الشبكي الموقع في معلومات المقدمة الكترونيا القائم بالتسجيل الشخص ويستخدم ال
وفي حالة عدم تقديم مثل هذه . الئحةمن ال ٥  المادةما تقتضيه نحو على 

 بإتباعائم بالتسجيل إدراج معلومات التسجيل خص قشأي تولى المعلومات، ي
  .الشبكيلموقع في االتعليمات المحددة 
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 الئحة،من ال ٢-٥تطبيق المادة إلى تفعين انتباه المن قلم السجللفت ي  ٢-١٢
المسؤولية في كل مرة يستعمل فيها أي التنصل من شعار وبيان لى شروط اإلإو

  .الوصفية ةمنتفع معلومات عن أجزاء الطائرات والوثيق

                                                           لكي يصبح أي تسجيل أو تعديل أو شطب ساريا، ي طلب الكترونيا من   ٣-١٢
الموافقة  هيكون مطلوبا منخالف الطرف القائم بالتسجيل، كل طرف مسمى، 

من ) أ(  )١( ١٨، وفقا للمادة علن تلك الموافقةأن ي، االتفاقيةمن  ٢٠بمقتضى المادة 
. أو التعديل أو الشطب قابال للبحث عنهاالتفاقية، قبل أن يصبح ذلك التسجيل 

وبمجرد أن يدرج الشخص القائم بالتسجيل معلومات التسجيل أو التعديل أو الشطب 
 :ويوقع عليها رقميا، فإن كل طرف مسمى محدد في التسجيل الشبكيالموقع في 

 ؛بذلك عن طريق البريد االلكتروني إبالغهسيتم   )أ(

فقة على ذلك، من خالل الموقع ستتاح له الفرصة في المواو  )ب(
 .ساعة ٣٦، لمدة الشبكي

ساعة، سيلغى   ٣٦اء موافقته في غضون بدفي حالة إخفاق أي طرف مسمى في إو
 .التسجيل أو التعديل أو الشطب تلقائيا

تلقائيا تأكيدا  قلم السجلعند الحصول على الموافقة النهائية، يصدر   ٤-١٢
األطراف التي يحق لها تسلم تأكيد بمقتضى إلى جميع بالبريد االلكتروني لذلك 
 يااللكترونسبق تقديم عناوين البريد  ، بشرط أن يكون قدالئحةمن ال ٦المادة 

 .لجميع هذه األطراف

لواحد أو أكثر من اإلذن يجوز ألي إداري بناء على تقديره وحده،   ٥-١٢
 بإجراءمهنيين فعين لها أو لمنت/المنتفعين بالسجل الحاصلين على موافقة والتابعين له

واحدا أو أكثر من معدات ذن ويجوز أن يشمل اإل. هأو شطب هتعديلتسجيل أو  يأ
نفس البند أو البنود من معدات  علىلعدة منتفعين بالعمل ذن ويجوز اإل. الطائرات

ويجوز ألي . الطائرات، ولكن ليس في نفس الوقت خالل دورة التسجيل نفسها
لمنتفعين إصدار أذونات أخرى و ،منحته/منحه إذنإداري، في أي وقت، إلغاء 

 .مؤهلين بالسجل
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ي طرف مسمى يرغب في التأكد أل يجوزتأكيد، العند الحصول على   ٦-١٢
بصورة صحيحة إجراء بحث على إدراجها من أن المعلومات المتصلة به قد تم 

 .سبيل األولوية

 ُ   ش رع يكون قد عمليات التسجيل أو التعديل أو الشطب التي ال تظهر   ٧-١٢
 .نتائج بحثفي أي مل، تتكولكنها لم  يهاف

 ١٣لمادة ا

  إجراء عمليات البحث والحصول على نتائج البحث
  )الئحةمن ال ٧المادة (

أن يبحث في السجل  ،وز ألي شخص، بعد دفع الرسم المطلوبجي  ١-١٣
 :ذلك الشخص الباحثعلى الدولي، و

المحددة  بشأنهالتعليمات وابالموضوع ذات الصلة إتباع العملية   )أ(
 الشبكي؛الموقع في 

 الشبكيااللكترونية التي يحتوي عليها الموقع االستمارات  وتعبئة  )ب(
 .الئحةمن ال ٧  المادةالتي تقتضيها بالمعلومات ذات الصلة 

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

لشخص القائم بالبحث قائمة بحث الكتروني لتتاح في شكل   ٣-١٣
وال . وتفاديا للشك، فإن أي بحث معلومات لن تصدر عنه شهادة بحث. المعلومات

 .مسؤوال فيما يتعلق بمحتوى أي قائمة بحث معلومات قلم السجليكون 

ذكر عند إجراء بحث على سبيل األولوية أو بحث دولة متعاقدة، ي  ٤-١٣
ويظهر اسم . شخص الباحث اسم الشخص أو األشخاص المستفيدين من البحثال
األشخاص على شهادة البحث على سبيل األولوية أو شهادة أولئك الشخص أو  لكذ

 :يجوز أن يشمل المنتفعونو. الحالةعليه بحث الدولة المتعاقدة، حسبما تكون 
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 جاريةداخلة أو التي تزمع الدخول في معامالت تاألطراف ال  )أ(
ة، أو معدات الطائرفي تسجيل يشترك فيها طرف مسمى 
 األطراف الممتنعة عن ذلك؛

األخرى  المهنيةالمشورة القانونية أو  التي تسدي األطرافو  )ب(
أو األطراف التي توفر ) أ( ٤-١٣المادة في  ةلألطراف المحدد

 .التأمين لها

بحث الدول شهادات البحث على سبيل األولوية وشهادات ستكون   ٥-١٣
التوقيع عليها بهذه أن تحمل ويجب ممهورة بالتوقيع الرقمي للمسجل، المتعاقدة 

 إصداررى ويج. تخزينها الكترونيا قلم السجلتولى وي. الصورة لكي تكون صحيحة
نسخة مطبوعة من أي من تتاح و. للشخص الباحث وإتاحتهانسخة الكترونية منها 

 .مطلوبهاتين الشهادتين عند دفع الرسم ال

األولوية التي  على سبيلالبحث يجوز التنازل عن الرسوم لعمليات   ٦-١٣
 .قلم السجلترتيبات توضع مع ب عمالحكومات الدول المتعاقدة تجريها 

 ١٤المادة 

  الشكاوى التشغيلية
  )الئحةمن ال ٨المادة (

يجوز ألي شخص أن يقدم شكوى تشغيلية  ،الئحةمن ال ٨فقا للمادة و  ١-١٤
أو عن في الموقع الشبكي " الشكاوى التشغيلية "الل قسم خمن  م السجلقلإلى 

 قلم السجلويبادر . الشبكيالموقع في طريق البريد االلكتروني على النحو المحدد 
 .سريعا بتسلم أي شكوى تشغيلية اإلفادةب

يحتوي على التفاصيل الكاملة ابيا الشكاوى التشغيلية بيانا كتتشمل   ٢-١٤
 .إن الشكوى نتجت عنهاي يقال للوقائع الت

شكوى أو يبين سبب عدم قدرته على القيام على ال قلم السجل يرد  ٣-١٤
يوما تقويميا من استالم الشكوى أو، إذا كان ذلك في وقت  ١٥بذلك، في غضون 
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نسخة من رده إلى  قلم السجلرسل وي. الوقائع الكاملةمن تسلمه بيان الحق، 
 .السلطة اإلشرافية

 هيوما تقويميا من تقديم ٣٠الشخص، في غضون لم يعتبر  إذا  ٤-١٤
ز لذلك الشخص اعالج أو يعالج المسألة بصورة مرضية، ج قلم السجلالشكوى، أن 

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

رسالة كتابية أو أو عن طريق  LEB@icao.intعن طريق البريد االلكتروني إلى 
 :رسالة بالفاكس إلى

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

تغييرات في حداث من المالئم إ إذا قررت السلطة اإلشرافية أن  ٥-١٤
  .التغييرات تلكبإجراء  قلم السجلأوعزت إلى إجراءات أو سياسات السجل الدولي، 

 ١٥المادة 

  قلم السجلضد المطالبات 
  )الئحةالمن  ١٤المادة (

 االتفاقيةمن  ٢٨ بمقتضى المادة قلم السجلضد يجوز تقديم مطالبات   ١-١٥
ووفقا للمادة . الئحةمن ال ١٤  خسائر المتكبدة على النحو المعرف في المادةعن ال
الوقائعية في معلومات حاالت عدم الدقة مسؤوال عن  قلم السجليكون  ، ال)٢( ٢٨

لم قأرسلها بالشكل الذي تسلمها به، وال يكون  أو قلم السجلالتسجيل التي تلقاها 
ه مسؤولين عن األفعال أو الظروف التي تنشأ قبل فيوالمسؤولون والعاملون  السجل

 .الدولي تسلم معلومات التسجيل في السجل

المطالبات عن طريق البريد كتابيا بكل هذه  قلم السجليتم إخطار   ٢-١٥
 :العنوان التالي على يااللكترونالبريد بأو الفاكس و/و

mailto:LEB@icao.int
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Aviareto Ltd. 
Suite 3 
Plaza 255 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Blanchardstown 
Dublin 15 
Republic of Ireland 
Fax.: +353 (0)1 829 3508 
Email: registryofficials@aviareto.aero 

 ٢٨مادة لعمال با ،وقائع التي نتجت عنها الشكوىبالويجب أن تتضمن بيانا كامال 
تاريخ علم في غضون ثالثة أشهر من  قلم السجلقدم هذا البيان إلى وي. من االتفاقية

 .وجود المطالبةبالشخص 

قلم ل هذه المطالبات لفترة تشاور يحاول خاللها المطالب وكتخضع   ٣-١٥
التشاور ثالثة أشهر من تاريخ تسلم تكون فترة و. حل المطالبة ،بحسن نية ،السجل

ويجوز تمديد فترة ). إذا كان الحقا(إلشعار بالمطالبة، أو لبيان الوقائع ا قلم السجل
 .األشهر الثالثة باالتفاق بين الطرفين

اللجوء طرفان على شجع ال ي قب فترة التشاور، عإذا لم تحل المطالبة،   ٤-١٥
ولكن  ،عملية أخرى لحل النزاعإلى أي إلى الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو 

مراعاة المتطلبات اإلجرائية للقانون المطبق، البدء في  طالب، معيجوز للم
 .االتفاقيةمن  ٤٤و ٢٨للمادتين  وفقا قلم السجلإجراءات ضد 

 :هذه اإلجراءاتليس في   ٥-١٥

قابلة للتطبيق ومطبقة أي فترة تقادم ما يعمل على تمديد   )أ(
 ؛الساريبمقتضى القانون 

قضائية البدء في إجراءات يؤثر على حق أي طرف في أو ما   )ب(
 .فترة تقادم، لوال ذلك، حيث تنقضي

mailto:registryofficials@aviareto.aero
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 ١٦المادة 

  السرية
  )الئحةمن ال ٩المادة (

 :المعلومات في السجل الدولي، إال في الحاالت التالية كلعلى سرية  قلم السجليحافظ 

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

 ؛أو تعديلها أو شطبها ن إجراء عمليات تسجيلمبالسجل 
و قدمت إلى أ االتفاقيةمن ) ٥( ٢٧مادة الإذا طلبت بمقتضى أو   )ب(

  ؛السلطة اإلشرافية بناء على طلبها
إذا استخدمت ألغراض اإلحصاءات المطلوبة بمقتضى أو   )ج(

 .السجل الدولي الئحةمن  ١٠  المادة

 ١٧المادة 

  اإلشعارات
أي إداري أو هيئة منتفعين بالسجل، عن طريق إلى  اإشعار مسجل أن يرسللل

إلى عنوان البريد االلكتروني الحالي المقدم من ذلك  ،رسالة بالبريد االلكتروني
ه تم ويفترض أن. الدوليأي مسائل تؤثر على السجل بشأن  بالنيابة عنه الشخص أو
 .من إرساله ساعة ٢٤بعد من هذا القبيل إشعار  تسلم أي

 ١٨المادة 

  الرسوم
  )الئحةمن ال ١٣المادة (

جدول الرسوم في تذييل هذه اإلجراءات ويرد . الرسوم المطبقة مقدما ُ       ت دفع كل 
ا نحو مإلى آخر، على يجوز أن تعدله السلطة اإلشرافية من وقت الذي الحالي 

 .والبروتوكول االتفاقيةنص عليه ت
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 ١٩المادة 

  النشر
  )الئحةمن ال ١٩المادة (

النسخة األصلية من هذه  تنشر في مطبوع رسمي للسلطة اإلشرافية  ١-١٩
 .اإلجراءات

 نسخة الكترونية من هذه اإلجراءاتلعامة الجمهور  قلم السجليتيح   ٢-١٩
 .الشبكيالموقع في نشرها عن طريق  ،بالصيغة التي قد تعدل بها

 ٢٠المادة 

  تالتعديال
  )الئحةمن ال ١٧المادة (

طة ليجوز للمسجل تقديم طلبات تعديالت لهذه اإلجراءات إلى الس  ١-٢٠
 .التعديالت تلكنظر في تقوم بالالتي  اإلشرافية

النسخة األصلية من أي  طة اإلشرافيةلنشر في مطبوع رسمي للست  ٢-٢٠
 .تعديالت لهذه اإلجراءات التي توافق عليها السلطة اإلشرافية

 ٢١ادة الم

  تواريخ النفاذ
  )الئحةمن ال ١٨المادة (

سري أي تعديالت لهذه تو. البروتوكولبدء نفاذ سري هذه اإلجراءات في تاريخ ت
ما لم تقرر السلطة اإلشرافية من تاريخ نشرها، اإلجراءات بعد شهر تقويمي واحد 

  .خالف ذلك

— — — — — — — — 
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  ذییلت
  جدول الرسوم

  استخدام السجل الدولي رسوم -١

 رسم االنتفاع المقرر

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

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

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

 .وٕاجراءاته

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

 (أ). مفقودة" على النحو المبین في الجدول

 رسم التسجیل

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

 یلي:  بما

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

 طائرة هلیكوبتر واحدة.  (ب)

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

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

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

 "رسم التسجیل".

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

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

 رسم البحث ذي األولویة

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

  الرسوم –) ١الجدول (
  الرسم  الوصف

  (بالدوالرات األمریكیة)
الرسم المقرر لهیئة المنتفعین الخاضعة 

  واحدة) للسیطرة  (سنة
١٨٠  

  ٢٠٠  رسم االنتفاع المقرر (سنة واحدة)
  ١٠٠  رسم التسجیل

  ٥٠  رسم استبدال اإلداري
  ٢٠٠  رسم تغییر اسم الهیئة

  ٥٠  رسم المحرك االحتیاطي
  ٢٢  رسم البحث على أساس األولویة

  ١٠  رسم الشهادة المفقودة

 إجراءات تعدیل الرسوم -٢

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

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

 مستوى التأمین الذي تتطلبه السلطة اإلشرافیة.  (ب)

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

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

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

 أي عوامل أخرى ذات صلة بالموضوع.  (ز)

 ضریبة القیمة المضافة االیرلندیة -٣

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

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

  — انتهى —
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