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 (1رقم ) التعديل
 

 الحالية بالصفحاتالصفحات  االستعاضة عنُيرجى التعديل،  إلدراج هذا -1
 .20/11/20المؤرخة  الجديدة المرفقة

 المحتويات فهرس — (vi( و )vالصفحتان ) أ( 
 اللوائح — R-25الصفحة  ب( 
 المرفق باللوائح — R-44إلى  R-37الصفحات  ج( 

 .(iiiتسجيل هذا التعديل في صفحة التعديالت ) يرجى -2
________________________ 





ذ

(v) 

 توياتفهرس المح
ذوثةلحفذ

ذاللوائح
 

 R-1ذذ..........................................................ذوثساطفذ-1وثم دةذ

ذR-1ذذ........................................................ذتت ررفوثذ-2وثم دةذ
 R-5  ..................................................... أحك مذع ففذ-3وثم دةذ
 R-6  .......................................... ويتددومذوثس لذوثدبثطذ-4وثم دةذ
ذR-10ذذ.............................ذتايف مذوثمطايوفذإلجهوءذوثتس اُلوثمذ-5وثم دةذ

ذR-10ذذ...............................ذويتددومذوثمتايف مذونثكتهبالةفذ
ذR-10ذذ...............................ذوثميودذوثتكمااةفذثتحديدذوثمتدومذ
ذR-10ذذ................ذةفذأبذضم الفذدبثةفذفهتقافذتس الذضم الفذدبثذ
ذR-11ذذ..ذحقذأبذضم نذغاهذرض ئطذق بلذثاتس الثذوألح ديذتس الوثذ
ذR-13ذذ.....................................تس الذبةعذأبذبةعذفهت بذ
ذR-13ذذ.................................................ذتس الذإح ثفذ
ذR-14ذذ........................................تس الذتحيرلذجم عطذ
ذR-15ذذ................................................ذشطبذتس الذ
ذR-16ذذ.................................ذتس الذبضعذ طذفهتافذأدالىذ
ذR-17ذذ.......................ذي بق نذوألح ديذثحقذأبذضمذتس الوثذ
ذR-18ذذ................................................ذتس التتديلذذ
ذR-19ذذ......ذتتديلذتس الذحقذأبذضم نذغاهذرض ئطذق بلذثاتس الذ
ذR-19ذذ..............................................ذقيوعدذوثتتديالمذ
ذR-20ذذ.............................ذتس الذضم ال مذكسهرفذأبذجلئةفذ
ذR-20ذذ..........................ذقيوعدذوثضم ال مذوثكسهرفذأبذوث لئةفذ
ذR-20ذذ.............................................ذتاااهذويمذوثهائفذ
ذR-22ذذ.........................ذتةحةحذخطأذ طذال  مذوثس لذوثدبثطذ
ذR-23ذذ.............................................ذفذبةعشطبذعماةذ
ذR-23ذذ...............................................ذتس الذوثحايلذ
ذR-24ذذ.....................ذوثتس الذوألح ديذإلشت رذغضم الفذبعنةفذ
ذR-25ذذ...............ذوغه فذإاله ءذوثمت فالملذCLOSING ROOM®ذ
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س لذوثدبثطذبإجهوءوتهوثذنئحف  (vi) 

ذ

ذوثةلحفذ
ذR-26ذذ...........................................ذتأكادذبإشت رذوثتس الذ-6وثم دةذ
ذR-26ذذ..................................................ذاة مذوثاحثعمذ-7وثم دةذ
ذR-29ذذ........................................................ذوثشك بىذذ-8وثم دةذ
ذR-30ذذ..........................................................ذوثسهرفذ-9وثم دةذ
ذR-31ذذ.....................................................ة ءوموإلحذ-10وثم دةذ
ذR-31ذذ......................ذنييذوثم دمذإثىذوثساطفذوإلشهوفةفوثت هرهذوثسذ-11وثم دةذ
ذR-31ذذ.......................................ذوثتالق مذفعذال  طذوثدخيلذ-12وثم دةذ
ذR-34ذذ..........................................................ذوثهييمذ-13وثم دةذ
ذR-34ذذ...............................................ذوثمسؤبثةفذبوثتأفانذ-14وثم دةذ
ذR-35ذذ..........................................ذإجهوءومذوثس لذوثدبثطذ-15وثم دةذ
ذR-35ذذ...........................................................ذوثنشهذ-16وثم دةذ
ذR-36ذذ.......................................................ذوثتتديالمذ-17وثم دةذ
ذR-36ذذ..................................................ذتيوررخذوثسهر نذ-18وثم دةذ
ذR-37ذذ..................ذوغه فذإاله ءذوثمت فالملذCLOSING ROOM®ذوثمه ق

ذ
 اإلجراءات

ذP-1ذذ..........................................................ذوثساطفذ–1وثم دةذ
ذP-1ذذ........................................................ذوثتت ررفذ–2وثم دةذ
ذP-2ذذ...................................................ذفه مذوثمس لذ-3وثم دةذ
ذP-3ذذ.....................................ذفه مذهائفذوثمنتلتانذغ ثس لذ-4وثم دةذ
ذP-3ذذ..............................ذفه مذإدوريذهائفذوثمنتلتانذغ ثس لذ-5وثم دةذ
ذP-6ذذ............................................ذفه مذوثمنتلعذغ ثس لذ-6وثم دةذ
ذP-8ذذ..........................................ذويتددومذوثس لذوثدبثطذ-7وثم دةذ
ذP-9ذذ....................................................ذال  طذوثدخيلذ-8وثم دةذ
ذP-10ذذ....................................ذفكتبذوثمس عدةذبوثدعمذوثلنطذ-9وثم دةذ
ذP-11ذذ.............ذبإدورره هائفذوثمنتلتانذغ ثس لذذ-ونكتت بذبوثميو  فذذ-10وثم دةذ
ذP-14ذذ.............................ذ ثس لوثمنتلعذغذ–ونكتت بذبوثميو  فذذ-11وثم دةذ
ذP-14ذذ................................ذإجهوءذبتتديلذبشطبذوثتس االمذ-12وثم دةذ
ذP-16ذذ...............ذإجهوءذعماة مذوثاحثذبوثحةيلذعاىذالت ئجذوثاحثذ-13وثم دةذ
ذP-18ذذ........................................................ذوثشك بىذذ-14وثم دةذ
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R-25 وثايوئح 

ذ

ذيتتّاقذبتس الذذ5-20-1 ذفةم  ذوثم ّدفف ذوثيق ئقةف ذوألدثف ذفن ذوثمسّ لذالسدف ييّ ه
ذإشت رذغضم الفذبعنةفذفةم ذيدّصذفتّدومذفتّانفذألّيذفنذوث ه مذوثت ثةفذبن ء ذعاىذعابه :

ذوثمدينذوثمش رذإثةهذ طذذثكذوثتس ال؛ذوأل
صُ حبذأيذحقذأبذضُم نذآخهذفسُ لذأبذوثمشُتهيذ طذذوبل

ذبةعذفس لذثهذعالقفذبتاكذوثمتدوم؛
أيذشدصذأبذكة نذآخهذيثبتذبجيدذأقهذيابطذفحتملذذوجل

نذينطبقذف ذذالتة فذث ثكذوثتس الذغم ذيهضطذوثمسّ ل.
ذوثمس لذأنذ ذعاىذوثمدىذوث يذيهىذفةه ذه ات دم ذت ديم

ذيمنتهذوث  الينذوثمتميلذغه.ذوثيق ئقةفوألدثفذ

®CLOSING ROOM1 
غه فذإاله ءذوذCLOSING ROOM®ذبثطذأنذيي هذتسهالي يزذثاس لذوثدذ5-21

يسمحذثامنتلتانذغ ثس لذفنذت مةعذوثمتايف مذذوإلالتهالتعاىذفيقتهذعاىذذلوثمت فالم
ذوثتس الذبك ثك،ذ طذح ثفذعم اة مذوثتس الذوثمطايوفذثتنلا ذوثتس الذقبلذإتم مذه و

بضعذوثتهتابذوثلفنطذثتماة مذوثمتتددةذفةم ذيدصذبوحدذأبذأكثهذفنذفتدومذوثط ئهوم،ذ
ذوثايوئحذبصل ذ ذوثمه قذبه ا ذبر دم ذ طذذثكذROOM CLOSING®وثتس الذه ا. ذغم  ،

ذوثشهبطذبوإلجهوءومذوثد صفذغم ذياط:
ذت مةعذوثمتايف مذقبلذأنذيةاحذأيذتس الذي رر ؛ذوأل
ذوثدبثطذوثتطذذوبل ذبة ال مذوثس ل إدخ لذعماة مذوثتس الذ طذق عدة

ذايف م؛تحتييذعاىذه اذوثمت
ذتهتابذبت ررخذذوجل ذثااحثذبتحديد ذق باف جتلذعماة مذوثتس الذه ا

ذط؛بتيقاتذعماة مذوثتس الذفنذج البذوثس لذوثدبث
لذبوثم دةذ4ب طذوثح ثتانذوثيوردتانذ طذوبلذبذوجلذأعالا،ذألغهوضذوثم دةذوثث فنفذعشهةذو

ذذوثت يتفذعشهةذفنذونتل قةف.

                                                                 
هيذعالفُفذت ُ ررُفذفسُُُُُُُُُُُُُُ اُفذثشُُُُُُُُُُُُُُهكُفذوغه ُفذإالهُ ءذوثمتُ فالملذ CLOSING ROOM®إنذذ1

Aviareto Limited.ذ
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وثس لذوثدبثطذبإجهوءوتهذنئحف  R-26 

 

 6المادة 

 تأكيد وإشعار التسجيل
ذذثكذ ذ6-1 ذيكين ذعندف  ذيشمل، ذ"تس ال" ذونصطالح ذ إن ذوثم دة، ذه ا ط

ذفالئم ،ذتتديلذأبذتمديدذأبذشطبذتس الذأبذال لذوثحقذ طذوثميو  فذعاىذشطبذتس ال.
ذوألعهوفذذ6-2 ذإثى ذثاتس ال ذيهرت  ذوثكتهبالة  ذتأكادو ذوثدبثط ذوثس ل يهيل

ذغ ثتس الذبجمةعذوألشد صذوآلخهرنذوث ينذي ذبوثشدصذوث  ئم ذتا طذوثمسم ة حقذثهم
ذوثتأكادذأنذتسامذأبذبنذيتنطذذ.5ذإشت رذب ثكذوثتس الذغميجبذوثم دة عدمذتسامذه و

ذثاحثذذيذوألبثيرف.وبيي ئلذثمذيتم،ذإذذأنذه اذوثحقة فذت هرذ حسبذقدذتمذأبذوثتس الذ
عندذإجهوءذتس الذيتتاقذغأحدذفتدومذوثط ئهوم،ذي بذأنذيهيلذإشت رذذ6-3

وثمسم ةذبوألشد صذوث  ئمانذغأيذتس الذتمذشطاه،ذبذثكذوثكتهبالطذغهذإثىذوألعهوفذ
ذ طذأيذتس الذآخهذيتتاقذبتاكذوثمتدوم.

ذ2-6نذُُُُُ ذ طذوثم دتاُُُُُ رذإثاهمُُُي بذأنذيشتملذوثتأكادذبوإلشت رذوثمشذ6-4
فةم ذيتتاقذبهم ذذ5،ذعاىذوثتيوثط،ذعاىذوثمتايف مذوثمس افذوثمحددةذ طذوثم دةذ3-6ب

 .برقمذفافذوثتس ال

ي يزذثألعهوفذوثمسم ةذأنذتدت رذغإشت رذوثكتهبالطذعدمذتسامذوإلشت رومذذ6-5
بر يزذذبر بذثألشت رذبه وذوث هورذأنذيحملذتيقةت ذرقمة .ذ.3-6وثمش رذإثاه ذ طذوثم دةذ

ثمتدةذع ئهومذغ ثنسافذثكتهبالةفذثامنتلتانذفنذوثس لذأنذيطابيوذعدمذتسامذإشت رومذو
ذأكثه.ذأببوحدةذ

 7المادة 
 يات البحثعمل

ذي يزذإجهوءذعماة مذوثاحثذ طذوثس لذوثدبثطذعم ذياط:ذ7-1
ذويمذوثة الع؛ذوأل
ذرفلذوثطهوزذوثت مذثاة الع؛ذوبل
ذوثهقمذوثمتساسلذألحدذفتدومذوثط ئهومذثاة الع.ذذجلو



 

R-37 

 المرفق
®ROOM CLOSING معامالت()غرفة إنهاء ال 

ذفنذه اذوثايوئحلذ21-5ووثم دةذ
 أحكام عامة -1

ذذ1-1 ذيتضّمن ذأن ذذوثس لي يز ذثاهائفذذOOMR CLOSING®وثدبثط ت تةح
افذ يمكنذويتددوفهذ طذت مةعذوثمتايف مذوثالزففذغميجبذذأنذتنشئذفال  ذذثاس لوثم ستتمِّ

ه اذوثايوئحذإلجهوءذتس الذبوحدذأبذأكثهذ طذبقتذي بقذنيتكم لذه اذوثتس االم.ذ
ذ" ذوثمتايف م ذه ا ذت سمى ذوثمه ق، ذه و ذ"ذوثتس البألغهوض ذأب مذوثتس االوثم سَبق"

ذم".وثتس اال"ذأبذ"إيا قذوثتس العماةفذت مةته ذ"إيا قذوثم سَا ف"،ذبذ

ذذ1-2 ذ ط ذوثاحث ذيمكن ذأغهوضذذROOM CLOSING®ن ذخدفف ذأجل فن
فنذونتل قةف.ذبنذيكينذثاّتس الذوثم سَبقذأيذأقهذق اليالطذغميجبذذ19لذب4و18وثم دتانذ

ذبثطذعمال ذوثدذوثس لونتل قةفذأبذوثبهبتيكيلذإنذغتدذأنذيتمذإدخ ثهذ طذق عدةذبة ال مذ
فنذه وذوثمه ق.ذبوثتس الذوثم سبقذي تتبهذ"ف س َّال"ذعاىذإقهذإدخ ثهذذ2-7غأحك مذوثل هةذ

وبذثكذعاىذحدذتتهرفذه وذوثمةطاحذذ2-7غأحك مذوثل هةذذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذعمال ذ
ذوبذبلذفنذونتل قةف.1 طذوثم دةذ

ذه وذ1-3 ذوثمتتا فذيتن بل ذبوإلجهوءوم ذوثشهبط ذغ ثيصف غإالش ءذذوثمه ق
®ROOM CLOSINGذ طذ ذوثتس االم ذإليا ق ذوثالزفف ذوثمتايف م ذبإدورة ذبوت مةع ،
®ROOM CLOSINGمذوثم سَا فذبتساةمه ذفنذأجلذإدخ ثه ذوثتس اال،ذبو ثميو  فذعاىذ

وثدبثطذثتةاحذتس االمذت بلذوثاحثذبص ثحفذغميجبذونتل قةفذذوثس ل طذق عدةذبة ال مذ
ذبوثبهبتيكيل.

 ROOM GCLOSIN®إنشاء  -2

افذذ2-1 بتّتاعذ طذذROOM CLOSING®أنذتنشئذذثاس لي يزذثاهائفذوثم ستتمِّ
ذ.وإلالتهالتذثكذوثتتاةم مذوثيوردةذ طذفيقعذوثس لذوثدبثطذعاىذ
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وثس لذوثدبثطذبإجهوءوتهذنئحف  R-38 

 

افذذ2-2 ،ذأيذROOM CLOSING®وثتطذت نشئذذثاس لتتيثىذوثهائفذوثم ستتمِّ
ذمه ق.وثيوردذبصله ذ طذه وذوثذROOM CLOSING®"هائفذوثتنساق"،ذفسؤبثة مذ

ذROOM CLOSING®وثدبثطذغةيرةذآثةفذبثكلذغه فذفنذذوثس لي تّانذذ2-3
ذتتهرفة  ذ ذبحادو ذذرفل و ذ"هيرف ذهي ،®ROOM CLOSINGذ ذثمستتماط ذبر يز ذوثس ل"،

ذ.وإلالتهالتوثدبثطذعاىذذوثس ل طذفيقعذذROOM CLOSING®نذويتددوفهذ طذوثاحثذع

كذ طذأيذبقتذبذثذROOM CLOSING®ي يزذثهائفذوثتنساقذأنذت ااقذذ2-4
ذ.1-7قبلذوتد ذذوإلجهوءذوثمنةيصذعاةهذ طذوثل هةذ

 ROOM CLOSING®تجميع وإدارة تسجيالت  -3

ذعنذ3-1 ذوثمسؤبثةف ذوثتنساق ذهائف ذوثمتايف مذجمةعذبإدورةذت مةعذتتيثى
ذROOM CLOSING®ذ طذإليا قذوثتس االمذوثمطايوف ذوثّتنساقذفنذ. ذهائف بأعض ء

ذ ذذوثس لفستتماط ذدبن ذوثحّق ذ طذثهم ذوثمتايف م ذتاااه ذأب ذإدخ ل ذ ط غاههم
®ROOM CLOSINGبوإلش رومذوثيوردةذ طذه وذوثمه قذإثىذإجهوءومذهائفذوثتنساقذ.ذه اذ

ذ.وثس لتتنطذكلذإجهوءذيّتد ا،ذالة غف ذعنه ،ذفستتمايذ

إليا قذتس الذفنذوثتس االم،ذي بذعاىذهائفذوثتنساقذأنذت دخِّلذكلذذ3-2
ذوثةن ذوثمتنةوثمتايف مذوثمتتا فذبه و دةذ طذوثم دة فنذه اذذففذفنذوثتس ال،ذبوثم حدَّ

فنذه اذذ3-5وثايوئح.ذبعاىذيبالذوثمث ل،ذتكينذجمةعذوثمتايف مذوثيوردةذ طذوثم دةذ
وثايوئحذنزففذإليا قذتس الذضم نذفنذوثضم ال مذوثدبثةف.ذبعالبةذعاىذذثك،ذتتيثىذ

فنذتس الذفسبقذبوحد،ذهذأكثذَفحلهائفذوثتنساق،ذإذوذك التذقطتفذفنذقطعذوثط ئهومذ
ساسلذوثلفنطذوث يذياتمذغميجاهذإدخ لذه اذوثتس االمذوثمسا فذ طذق عدةذتحديدذوثت

ذبة ال مذوثس لذوثدبثط،ذغتدذتسهرحه .

غتدذأنذتنتهطذهائفذوثتنساقذفنذت مةعذوثمتايف مذوثالزففذإلجهوءذكلذذ3-3
نذتتاعذ،ذي يزذثه ذأROOM CLOSING®وثتس االمذوثمسا فذغاهضذإدروجه ذ طذ

بتااطذوثحقذوثمتمثلذذوإلالتهالتوثتتاةم مذوثميجيدةذ طذفيقعذوثس لذوثدبثطذعاىذ
ذإدخ لذفتايف مذتس الذأخهىذوبتسمىذ طذ  طذذROOM CLOSING®تتديلذأب

يت لضطذإثىذوألذوثشهبعذذROOM CLOSING® ه اذوثح ثفذ"ف اا ف "ل.ذبح ثفذإغالق
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R-39 وثايوئح 

 

نذعنذأّنذكلذوثمتايف مذوإلعال،ذبوبلذإثىذ1-4وثمحددةذ طذوثل هةذذ طذوإلجهوءوم
ذذوثمتتا ف ذ ط ذوثمسا ف ذبأّنذذROOM CLOSING®غ ثتس االم ذت مةته  ذتم قد

®ROOM CLOSINGفلتيحٌفذ طذبجهذكلذفنذتالمذفيو  تهذغميجبذه اذوثايوئحذفنذذ
دةذ طذوثل هةذفستتماطذوثس لذحتىذيّتد ذإجهوءذفنذوإل ذ.2-4جهوءومذوثمحدَّ

ذذ3-4 ذ ط ذتنساق ذهائف ذألي ذي يز ذتتةح ذROOM CLOSING®أيذبقتذأن
ذأف مذكلذفستتملذثاس لذفنذ وييوءذأ قلاتذأمذثمذت  َلللذعاىذيبالذ"ف ّهدذونعالع"
ذ ط ذوثميجيدة ذوثمتايف م ذتاااه، ذبثةس ذقهوءة، ذغغةف ذبوأل هود ذوثهائ م

®ROOM CLOSINGذوإلالتهالتعاىذذوثس لبذثكذغ تا عذوثتتاةم مذوثميجيدةذعاىذفيقعذذ
ذيتتاقذغ ثت ذفةم  ذبوتد ذحقذوثدخيل. ذفنحهم ذوثمستتماانذبومسأثف  إغالقتهرفذبهؤنء

®ROOM CLOSINGذيتمذغةيرةذآثةفذفنحذحقذوثدخيلذثم ّهدذونعالعذإثىذكلذهائفذ،
ذ ذ طذذثاس لفستتماف ذعاىذوثتس االمذوثمسا ف ذROOM CLOSING®تكينذفيو  ته 

دذوث ينذثهمذحقذدخيلذفنذوثهائ مذبوأل هوذوثس لنزفف ذغميجبذه اذوثايوئح.ذبفستتمايذ
®ROOM CLOSINGي تَه ينذغ يمذ"وثمش ركينذ طذذ®ROOM CLOSING."ذ

ي يزذثهائفذوثتنساقذأنذتن لذح يقه ذببوجا ته ذإثىذهائفذأخهىذف ستتمافذذ3-5
ثاس لذتحّلذفحّاه .ذبربدأذالل ذذال لذه اذوثح يقذبوثيوجا مذعندف ذي لةحذوثم شهفذعاىذ

هائتهذثه اذوثح يقذبوثيوجا مذب قذوثطهر فذوثمنةيصذذوثهائفذوثمن يلذإثاه ذعنذقبيل
،ذبركينذفلتيلذه وذوثن لذ طذحدبدذف ذوإلالتهالتعااه ذ طذفيقعذوثس لذوثدبثطذعاىذ

ذذ.2-5بذ1-5تنصذعاةهذوثل هت نذ

 ت الُمسَبقةالتسجيالالموافقة على  -4

،ذي يّجهذوثسّ لذROOM CLOSING®غتدذإعالنذهائفذوثتنساقذعنذإغالقذذ4-1
ذغميجاه:ذإعالف  ذذROOM CLOSING®بثطذإثىذوثمش ركانذ طذوثد

ذي حددذهيرفذهائفذوثتنساق؛ذوأل
 برحّددذهيرفذوثاه ف؛ذROOM CLOSING®ذإثىذوثدخيلذيتةحذوبل
فت حفذثكلذهائفذفستتمافذذROOM CLOSING®ينّصذعاىذأّنذذوجل

تكينذفيو  ته ذنزفف ذغميجبذه اذوثايوئحذحتىذتّتد ذإجهوءذذثاس ل
دةذ طذوثل هةذفنذوإل ذ؛2-4جهوءومذوثمحدَّ
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لذوثتطذيت لذ اه ذ3-5يحّددذوثمدةذوثلفنةفذوكم ذتنصذعااه ذوثل هةذذودل
®ROOM CLOSINGفلتيحف ذألغهوضذت ديمذوثميو  فذأبذفهوجتفذذ

ذوثمتايف م؛

وثم سَبق"ذي ههذكلذوثتس االمذوثم سا فذذوثتس العنذذي ه قذ"ت هرهذوهل
م حدَّدذأليذتس االمذفتتددةذث طتفذغم ذ طذذثكذوثتساسلذوثلفنطذوث

ذفنذقطعذوثط ئهوم.

،ذي يزذثكلذهائفذفستتمافذ1-4ذغتدذتيجةهذوإلعالنذوثم كيرذ طذوثل هةذ4-2
 لذتكينذفيو  ته ذنزفف ذغميجبذه اذوثايوئحذأنذتيو قذأبذنذتيو قذعاىذوثتس الذثاس

ذ.وإلالتهالتوثم سبقذغتدذوتا عذوثتتاةم مذوثيوردةذ طذفيقعذوثس لذوثدبثطذعاىذ

،ذوثتهوجعذ1-7وثميو  فذعاىذتس الذفسبقذيمكن،ذغميجبذأحك مذوثل هةذذ4-3
عنه ذ طذأيذبقتذقبلذإصدورذذثكذوثتس الذفنذأجلذإدخ ثهذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذ

ذوثدبثط.

 لذوثتطذته ضذوثميو  فذأبذتتهوجعذ اه ذيحقذثه ،ذوثهائفذوثم ستتمافذثاسذ4-4
هذفيقله ذه وذ طذأيذبقتذقبلذأنذيتمذإصدورذتس ااه ذ،ذأنذتااّذ1-7ب قذأحك مذوثل هةذ

ذوثم سبقذفنذأجلذإدخ ثهذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثط.

إغط لذوثتليرضذوثمستددمذ طذوثميو  فذعاىذتس الذفسبق،ذغم ذ طذذثكذذ4-5
وثتليرضذوثممنيحذإثىذفستتملذفهنط،ذيكينذثهذفلتيلذوثتهوجعذعنذوثميو  ف.ذبثكطذتاّاهذ

،ذإّف ذوثميو  فذ1-7،ذب قذأحك مذوثل هةذثاس ليتتّانذعاىذوثهائفذفستتمافذذفيقله ذه و
ثكطذيتيثىذوثميو  فذذثاس لعاىذه وذوثتس الذوثمسبقذأبذإع دةذتليرضذفستتملذآخهذ

عاةه،ذبنب دذثه وذوإلجهوءذ طذكالذوثح ثتْانذأنذيتمذ طذأيذبقتذقبلذإصدورذذثكذوثتس الذ
ذوثس لذوثدبثط.فنذأجلذإدخ ثهذ طذق عدةذبة ال مذ

ذذ4-6 ذوثل هة ذأحك م ذذ1-7غميجب ذفسبق ذتس ال ذأي ذإصدور ذي يز  طذن
®ROOM CLOSINGإلدخ ثهذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثطذقبلذتتمذوثميو  فذفنذقبلذذ

وثتطذتكينذفيو  ته ذنزفف ذغميجبذه اذوثايوئح،ذأبذفنذقبلذفنذذثاس لوثهائفذوثمستتمافذ
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غ إلصدورذوكم ذهيذذقذأفهو ذُُُفذوثّتنساُُُال   ةذعندف ذت ةدرذهائينيوه .ذبتكينذه اذوثميو  فذ
ذل.1-7فنةيصذعاةهذ طذوثل هةذ

 إدخال تعديالت على التسجيالت المسبقة -5

ذذ5-1 ذتتديل ذي يز ذن ذأاله ذفاا فذذROOM CLOSING®برغم ذتكين عندف 
ذ ذوثل هة ذعاةه ذالةت ذف  ذعاىذ8وغ يتثن ء ذتتديالم ذإدخ ل ذوثتنساق ذثهائف ذي يز ل،

ثتس االمذوثمسا ف،ذإذوذك نذذثكذغما درةذفنه ذأبذويت  غفذثطاا مذفنذوثمش ركانذ طذو
®ROOM CLOSINGذغ ثس لذ ذفنتلتان ذهائف ذوثى ذتنساق ذكهائف ذفسؤبثاته  ذال ل ذأب ،

وثد صذغ ثس لذوثدبثطذإلع دةذذوإلالتهالتأخهى،ذبيويطفذوتا عذوثتيجاه مذوثيوردةذغميقعذ
ذأب ذوثمتايف م ذتاااه ذعاى ذوث درة ذكتتاانذذحق ذإثاه  ذوبوثمش ر ذفنه  ذوثملرد تس ال

®ROOM CLOSINGذغةلته ذ"غاهذف لاف"ل.ذ

غاهذف لاف،ذيت ااىذجمةعذح نمذوثهض ذذROOM CLOSING®بإذوذك التذذ5-2
وثىذوثيضعذوثيوردذذROOM CLOSING®عنذوثتس االمذوثمسا فذعاىذوثلير،ذبيتا أذ

ذ ذوثل هة ذ3 ط ذث مةع ذإخط رو  ذوثدبثط ذوثس ل ذبيةةدر ذ طذ، وثمش ركان
®ROOM CLOSINGإلبالغهمذغأنذذ®ROOM CLOSINGأصاحتذغاهذفاا فذبأنذذ

ذ ذيتتاق ذفةم  ذوثمسّبق ذوثتس ال ذوثمااط.ذذROOM CLOSING®ت هره ذغحكم ذأصاح قد
ذROOM CLOSING®بر يزذثهائفذوثتنساقذحانئ ذتاااهذوثتس االمذوثمسا فذبإغالقذ

ذ.ذ4-4بوثل هةذذ1-4ك مذوثل هةذفعذوثتتديالمذوثمدخاف،ذبعندئ ذتنطبقذعااه ذأح

ذذ5-3 ذ ط ذوثمسا ف ذثاتس االم ذوثسم ح ذيتم ذثم ذROOM CLOSING®بإذو
،ذقبلذوال ض ءذ1-7غإدخ ثه ذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثط،ذحسبذف ذبردذ طذوثل هةذ

ذ ذإغالق ذت ررخ ذغتد ذت يرمةف ذأي م ذتةاحذROOM CLOSING®عشهة ،
®ROOM CLOSINGذبوةهفذوثن هذ2-5وثيوردذ طذوثل هةذذفاا فذ يرو ،ذب قذوثتأقاهذ.

ثمدةذعشهةذذROOM CLOSING®غالقذي يزذثهائفذوثتنساقذتمديدذ تهةذوذعم ذبردذي غ   ،ذ
فهةذفتت غتفذكحدذأقةى.ذبرهيلذوثس لذوثدبثطذإخط رو ذذل11إلحدىذعشهةذوإض فةفذبذأي مذ

ذ.ROOM CLOSING®عنذأيذتمديدذفثلذه وذوثىذوثمش ركانذ طذ
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 تسديد الرسوم -6

ذذ6-1 ذإغالق ذغتد ذبقت ذأي ذإعط ءذROOM CLOSING® ط ذقبل ذبثكن ،
،ذتسددذهائفذوثتنساقذوثهييمذفةم ذيتتاقذغ مةعذ1-7تتاةم مذوإلصدورذغميجبذوثل هةذ

ذ.ROOM CLOSING®وثتس االمذوثمسا فذ طذ

برتتبهذه وذوثتسديدذتسديدو ذاله ئة  ذإذوذتمذإصدورذه اذوثتس االمذوثمسا فذذ6-2
ذ.ذ1-7دةذبة ال مذوثس لذوثدبثط،ذحسام ذبردذ طذوثل هةذإلدخ ثه ذ طذق ع

بإذوذثمذيتمذإصدورذه اذوثتس االمذوثمسا ف،ذيحقذثهائفذوثتنساقذويتهج عذذ6-3
ذه اذوثهييم،ذفعذويت ط عذفة ررفذوثمن بثفذثألعهوفذوألخهى.

 إدخال التسجيالت المسبقة في قاعدة بيانات السجل الدولي -7

وثت غعذثاس لذذوإلالتهالتبيويطفذوتا عذتيجاه مذفيقعذي يزذثهائفذوثتنساق،ذذ7-1
ذجمةعذ ذإلدخ ل ذوإلصدور"، ذ"تتاةم م ذوثدبثط، ذوثس ل ذوثى ذتتاةم م ذإعط ء وثدبثط،

غ  عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثطذغ ثتهتابذذROOM CLOSING®وثتس االمذوثمسا فذ طذ
وثيوردةذ طذوثلفنطذوثمحددذ طذت هرهذوثتس الذوثمسّبقذبجتاه ذفت حفذثااحثذثألغهوضذ

ذفنذونتل قةفذعندذوثي  ءذغ مةعذوثشهبطذوثت ثةف:ذ19لذب4وذ18وثم دتانذ

ذ؛فاا فذROOM CLOSING®أنذتكينذذوأل

ذ طذذوبل ذوثمسا ف ذوثتس االم ذجمةع ذعاى ذوثميو  ف ذتتم بأن
®ROOM CLOSINGبيويطفذأبذغ ثنة غفذعنذأيذفستددمذثاس لذذ

ذ؛ه اذوثايوئحي شتهطذوثحةيلذعاىذفيو  تهذغميجبذ

ّددمذ1-6 رذإثاه ذ طذوثل هةذبأنذتكينذوثهييمذوثمشذوجل ذ؛قدذي 

ذذودل قدذذ8بأنذتكينذوإلجهوءومذبوثشهبطذوثد صفذوثيوردةذ طذوثل هة
ذأ كمِّاتذبتمذتاباته ،ذعندذوالطا قذه اذوثشهبطذبوإلجهوءوم.

ذ  
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ذجمةعذذ7-2 ذغإدخ ل ذوثدبثط ذوثس ل ذي يم ذوإلصدور، ذتتاةم م ذويتالم ب ير
ذبة ال مذوثس لذوثدبثطذب قذذROOM CLOSING®ا فذ طذوثتس االمذوثمس  طذق عدة

تهتابذزفنطذفحددذ طذت هرهذف ذقبلذوثتس الذوثمسّبقذبجتاه ذق بافذثااحثذألغهوضذ
فنذونتل قةف.ذبعندذإدخ لذه اذوثبة ال مذبح نمذوثميو  فذ طذذ19لذب4وذ18وثم دتانذ

ذف ذفسبقذبح ثف ذتس ال ذكل ذأن ذوثدبثط، ذبة ال مذوثس ل ذتس اال ذق عدة ذيتةاح يو  ف
بفيو  فذعاىذه وذوثتس ال،ذحاثذأنذه اذوثشهبطذفحددةذ طذه اذوثايوئح،ذبرةاحذكلذ

ذتس الذ"فسّ ال "ذألغهوضذونتل قةف.
ذ طذذ7-3 ذوثتس االمذوثمسا ف ذإدخ ل ذق عدةذذROOM CLOSING®بوتد  ط

ذ ذإاله ء ذيتم ذوثدبثط، ذوثمسّ لذROOM CLOSING®بة ال مذوثس ل ذيحتلظ ذذثك ذبفع .
وثحةيلذذROOM CLOSING®س لذثت هرهذوثتس الذوثمسّبق.ذبر يزذأليذفش ركذ طذغ

عاىذالسدفذفنذت هرهذف ذقبلذوثتس الذوثمسّبقذبيويطفذوتا عذوثتيجاه مذوثيوردةذعاىذ
ذوثت غعذثاس لذوثدبثط.ذوإلالتهالتفيقعذ

ذ72غإبالغذوثمسّ لذخاللذذROOM CLOSING®بر يمذوثمش ركينذ طذذ7-4
إصدورذأيذتا ينذبانذوثتس االمذوثمدرجفذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذفنذإعط ءذتتاةم مذ

ذقبلذوثتس الذوثمسّبق.ذبتدضعذح نمذوثتا ين ه اذثاتةيربذب    ذذوثدبثطذبت هرهذف 
ذفنذه اذوثايوئح.ذ17-5ثا لءذ

 الشروط واإلجراءات الخاصة المنطبقة على نقاط الدخول -8
لذوثشهبطذبوإلجهوءومذوثم كيرةذأعالذ8-1 ذ8اذحسام ذالةتذعاةهذوثل هةذتتدَّ

ذ ذثا لء ذتدضع ذيتتاقذغأيذتس االمذفسا ف ذبن  طذذ1-12فةم  ذوثمتةاف ذوثايوئح فن
ذوثدخيل.

فنذه اذوثايوئحذفةم ذيتتاقذذ7-12وألذبذ1-12بوغةفذونفتث لذثا لأينذذ8-2
بن طفذوثدخيلذوثمهخةف،ذي يزذثهائفذوثتنساقذإدخ لذرفلذوثتهخةصذأليذتس الذفسبقذ

هذأحك مذه ينذوث لأينذ طذأيذبقتذقبلذإعط ءذتتاةم مذوإلصدور،ذغةهفذتسهيذعاة
قدذأ غاِّ تذأمذن.ذبإذوذوقتضىذأيذتس الذذROOM CLOSING®وثن هذعم ذإذوذك التذ

إدخ لذرفلذتهخةصذعمال ذبه ينذوث لأين،ذي بذإدخ لذذROOM CLOSING®فسبقذ طذ
ذرفيزذوثتهخةصذقبلذإعط ءذتتاةم مذوإلصدور.

20/11/20 

No. 1 



وثس لذوثدبثطذبإجهوءوتهذنئحف  R-44 

 

فةم ذيتتاقذبن  طذذ7-12بذ4-12وبلذبذ1-12فتث لذثألجلوءذبوغةفذونذ8-3
وثدخيلذوثما شه،ذت تضطذعماةفذإعط ءذتتاةم مذوإلصدورذفةم ذيتتاقذغأيذتس الذفسبقذ

مذه وذذتسهيذعاةهذأحك مذتاكذوألجلوءذتهخةة  ذفسّا   ذفنذال طفذوثدخيل وثما شهة،ذبر دَّ
وثت غعذثاس لذوثدبثط.ذبإذوذبجبذإح ثفذذوإلالتهالتوإلذنذب    ذثاتتاةم مذوثيوردةذ طذفيقعذ

إثىذوثس لذوثدبثطذبيويطفذال طفذدخيلذذROOM CLOSING®أيذتس الذفسبقذ طذ
فا شهةذعمال ذبه اذوألجلوء،ذي بذإعط ءذوإلذنذوثالزمذبيويطفذال طفذوثدخيلذوثما شهةذ
قبلذإعط ءذتتاةم مذوإلصدور.ذبنذيشملذفةطاحذ"وثمنتلعذغ ثس ل"،ذألغهوضذوثل هةذ

ذوثما شهة.ذ،ذال طفذوثدخيل2-2بوثل هةذذ2-1

ذذ8-4 ذ طذوثل هة ذبرد ذحسام  ذوثتهخةص، ذبشهطذ2-8إنذشهطذإدخ لذرفل ،
،ذيدضت نذ3-8وثما شهة،ذحسام ذبردذ طذوثل هةذذوثحةيلذعاىذإذنذفنذال طفذوثدخيل

ذوثايوئح،ذ طذوث هبفذوثتطذنذيمكنذوثحةيلذ اه ذعاىذرفلذذ8-12ثا لءذ فنذه ا
ذويتددومذأيذال طفذوثدخيل.ذوثتهخةصذأبذنذيمكن

ذ________________
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