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R-25

 1-20-5ذييّ ه ذوثمس ّ ل ذالسدف ذفن ذوألدثف ذوثيق ئقةف ذوثم ّدفف ذفةم ذيتتّاق ذبتس الذ
نفذأليذفنذوث ه مذوثت ثةفذبن ءذعاىذعابه  :ذ
ومذفتا
ذفتد
إشت رذغضم الفذبعنةفذفةم
ذيدص ّ
ّ
ّ
ّ

وأل

ذوثمدينذوثمش رذإثةهذ طذذثكذوثتس ال؛ ذ

وبل ذصُ حبذأيذحقذأبذضُم نذآخهذفسُ لذأبذوثمشُتهيذ طذ
بةعذفس لذثهذعالقفذبتاكذوثمتدوم؛ ذ
وجل ذأيذشدصذأبذكة نذآخهذيثبتذبجيدذأقهذيابطذفحتملذ
التة فذث ثكذوثتس الذغم ذيهضطذوثمس ّ ل .ذنذينطبقذف ذ
ت دم ذعاى ذوثمدى ذوث ي ذيهى ذفةه ذوثمس ل ذأن ذت ديم ذه اذ
وألدثفذوثيق ئقةفذيمنتهذوث الينذوثمتميلذغه .ذ
®CLOSING ROOM

1

ذي يزذثاس لذوثدبثطذأنذيي هذتسهالذ®CLOSING ROOMذوغه فذإاله ءذ
21-5
وثمت فالملذعاىذفيقتهذعاىذوإلالتهالتذيسمحذثامنتلتانذغ ثس لذفنذت مةعذوثمتايف مذ
وثمطايوفذثتنلا ذوثتس الذقبلذإتم مذه وذوثتس الذبك ثك،ذ طذح ثفذعماة مذوثتس الذ
وثمتتددةذفةم ذيدصذبوحدذأبذأكثهذفنذفتدومذوثط ئهوم،ذبضعذوثتهتابذوثلفنطذثتماة مذ
وثتس الذه ا.ذبر دمذوثمه قذبه اذوثايوئحذبصل ذ®،CLOSING ROOMذغم ذ طذذثكذ
وثشهبطذبوإلجهوءومذوثد صفذغم ذياط :ذ
وأل ذت مةعذوثمتايف مذقبلذأنذيةاحذأيذتس الذي رر ؛ ذ
وبل ذإدخ ل ذعماة م ذوثتس ال ذ ط ذق عدة ذبة ال م ذوثس ل ذوثدبثط ذوثتطذ
تحتييذعاىذه اذوثمتايف م؛ ذ
وجل ذجتل ذعماة م ذوثتس ال ذه اذق باف ذثااحث ذبتحديد ذتهتاب ذبت ررخذ
بتيقاتذعماة مذوثتس الذفنذج البذوثس لذوثدبثط؛ ذ
ب طذوثح ثتانذوثيوردتانذ طذوبلذبذوجلذأعالا،ذألغهوضذوثم دةذوثث فنفذعشهةذو4لذبوثم دةذ
وثت يتفذعشهةذفنذونتل قةف.ذ ذ
1ذإنذ® CLOSING ROOMوغه ُفذإالهُ ءذوثمتُ فالملذهيذعالفُفذت ُ ررُفذفسُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ اُفذثش ُ ُ ُ ُ ُ ُُهكُفذ
 .Aviareto Limitedذ

ذ
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R-26

المادة 6

تأكيد وإشعار التسجيل
ذ ط ذه ا ذوثم دة ،ذ إن ذونصطالح ذ"تس ال" ذيشمل ،ذعندف ذيكين ذذثكذ
1-6
فالئم ،ذتتديلذأبذتمديدذأبذشطبذتس الذأبذال لذوثحقذ طذوثميو فذعاىذشطبذتس ال .ذ
ذيهيل ذوثس ل ذوثدبثط ذتأكادو ذوثكتهبالة ذيهرت ذثاتس ال ذإثى ذوألعهوفذ
2-6
وثمسم ة ذبوثشدص ذوث ئم ذغ ثتس ال ذبجمةع ذوألشد ص ذوآلخهرن ذوث ين ذيحق ذثهم ذتا طذ
إشت رذب ثكذوثتس الذغميجبذوثم دةذ .5ذبنذيتنطذتسامذأبذعدمذتسامذه وذوثتأكادذأنذ
وثتس الذقدذتمذأبذثمذيتم،ذإذذأنذه اذوثحقة فذت هرذ حسبذبيي ئلذوثاحثذذيذوألبثيرف .ذ
ذعندذإجهوءذتس الذيتتاقذغأحدذفتدومذوثط ئهوم،ذي بذأنذيهيلذإشت رذ
3-6
وثكتهبالطذغهذإثىذوألعهوفذوثمسم ةذبوألشد صذوث ئمانذغأيذتس الذتمذشطاه،ذبذثكذ
طذأيذتس الذآخهذيتتاقذبتاكذوثمتدوم .ذ
ذي بذأنذيشتملذوثتأكادذبوإلشت رذوثمشُ ُ رذإثاهمُ ُ ُ ذ طذوثم دتاُ ُ ُنذ2-6ذ
4-6
ب،3-6ذعاىذوثتيوثط،ذعاىذوثمتايف مذوثمس افذوثمحددةذ طذوثم دةذ5ذفةم ذيتتاقذبهم ذ
برقمذفافذوثتس ال.
ذي يزذثألعهوفذوثمسم ةذأنذتدت رذغإشت رذوثكتهبالطذعدمذتسامذوإلشت رومذ
5-6
وثمش رذإثاه ذ طذوثم دةذ.3-6ذبر بذثألشت رذبه وذوث هورذأنذيحملذتيقةت ذرقمة .ذبر يزذ
ثامنتلتانذفنذوثس لذأنذيطابيوذعدمذتسامذإشت رومذوثكتهبالةفذغ ثنسافذثمتدةذع ئهومذ
بوحدةذأبذأكثه .ذ
المادة 7

عمليات البحث
1-7

ذي يزذإجهوءذعماة مذوثاحثذ طذوثس لذوثدبثطذعم ذياط :ذ
وأل ذويمذوثة الع؛ ذ
وبل ذرفلذوثطهوزذوثت مذثاة الع؛ ذ
وجل ذوثهقمذوثمتساسلذألحدذفتدومذوثط ئهومذثاة الع.ذ ذ

المرفق
®( CLOSING ROOMغرفة إنهاء المعامالت)
ووثم دةذ21-5ذفنذه اذوثايوئحل ذ
-1

أحكام عامة

ذيتضمن ذوثس ل ذوثدبثط ذ® CLOSING ROOMذتتةح ذثاهائفذ
ذي يز ذأن
1-1
ّ
وثم ِّ
ستتمافذثاس لذأنذتنشئذفالذذيمكنذويتددوفهذ طذت مةعذوثمتايف مذوثالزففذغميجبذ
ه اذوثايوئحذإلجهوءذتس الذبوحدذأبذأكثهذ طذبقتذي بقذنيتكم لذه اذوثتس االم.ذ
سبق" ذأب ذ"وثتس االمذ
بألغهوض ذه و ذوثمه ق ،ذتسمى ذه ا ذوثمتايف م ذ"وثتس ال ذوثم َ
ف"،ذبعماةفذت مةته ذ"إيا قذوثتس ال"ذأبذ"إيا قذوثتس االم" .ذ
سا ذ
وثم َ
ذن ذيمكن ذوثاحث ذ ط ذ® CLOSING ROOMذفن ذأجل ذخدفف ذأغهوضذ
2-1
سبقذأيذأقهذق اليالطذغميجبذ
وثم دتانذ18و4لذب19ذفنذونتل قةف.ذبنذيكينذثاتّس الذوثم َ
ونتل قةفذأبذوثبهبتيكيلذإنذغتدذأنذيتمذإدخ ثهذ طذق عدةذبة ال مذوثس ل ذوثدبثطذعمالذذ
غأحك مذوثل هةذ2-7ذفنذه وذوثمه ق.ذبوثتس الذوثمسبقذيتتبهذ"فس َّال"ذعاىذإقهذإدخ ثهذ
طذق عدةذبة ال مذوثس لذعمالذذغأحك مذوثل هةذ2-7ذوبذثكذعاىذحدذتتهرفذه وذوثمةطاحذ
طذوثم دةذ1وبذبلذفنذونتل قةف .ذ
ذيتن بل ذه و ذوثمه ق ذغ ثيصف ذوثشهبط ذبوإلجهوءوم ذوثمتتا ف ذغإالش ءذ
3-1
® ،CLOSING ROOMذبوت مةع ذبإدورة ذوثمتايف م ذوثالزفف ذإليا ق ذوثتس االم ذ طذ
®
سا فذبتساةمه ذفنذأجلذإدخ ثه ذ
،CLOSING ROOMذبو ثميو فذعاىذوثتس االمذوثم َ
طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثطذثتةاحذتس االمذت بلذوثاحثذبص ثحفذغميجبذونتل قةفذ
بوثبهبتيكيل .ذ
-2

إنشاء

®CLOSING ROOM

ذي يزذثاهائفذوثم ِّ
بتتاعذ طذ
1-2
ستتمافذثاس لذأنذتنشئذ®CLOSING ROOMذ ّ
ذثكذوثتتاةم مذوثيوردةذ طذفيقعذوثس لذوثدبثطذعاىذوإلالتهالت .ذ

R-37
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R-38

ذتتيثىذوثهائفذوثم ِّ
ستتمافذثاس ل ذوثتطذتنشئذ®،CLOSING ROOMذأيذ
2-2
®
"هائفذوثتنساق"،ذفسؤبثة مذ CLOSING ROOMذوثيوردذبصله ذ طذه وذوثمه ق .ذ
تانذوثس ل ذوثدبثطذغةيرةذآثةفذبثكلذغه فذفنذ®CLOSING ROOMذ
3-2
ذي ّ
رفل ذتتهرفةذ ذبحادوذ ،ذهي ذ"هيرف ذ® ،"CLOSING ROOMذبر يز ذثمستتماط ذوثس لذ
و
ويتددوفهذ طذوثاحثذعنذ®CLOSING ROOMذ طذفيقعذوثس لذوثدبثطذعاىذوإلالتهالت .ذ
ذي يزذثهائفذوثتنساقذأنذتااقذ® CLOSING ROOMذبذثكذ طذأيذبقتذ
4-2
قبلذوتد ذذوإلجهوءذوثمنةيصذعاةهذ طذوثل هةذ .1-7ذ
-3

تجميع وإدارة تسجيالت

®CLOSING ROOM

ذتتيثى ذهائف ذوثتنساق ذوثمسؤبثةف ذعن ذت مةع ذبإدورة ذجمةع ذوثمتايف مذ
1-3
®
وثمطايوف ذإليا ق ذوثتس االم ذ ط ذ  .CLOSING ROOMذبأعض ء ذهائف ذوثتّنساق ذفنذ
ذوثحق ذدبن ذغاههم ذ ط ذإدخ ل ذأب ذتاااه ذوثمتايف م ذ طذ
فستتماط ذوثس ل ذثهم
ّ
®CLOSING ROOMذه ا.ذبوإلش رومذوثيوردةذ طذه وذوثمه قذإثىذإجهوءومذهائفذوثتنساقذ
تتنطذكلذإجهوءذيتّد ا،ذالة غفذعنه ،ذفستتمايذوثس ل .ذ
ذإليا قذتس الذفنذوثتس االم،ذي بذعاىذهائفذوثتنساقذأنذت ِّ
دخلذكلذ
2-3
وثمتايف مذوثمتتا فذبه وذوثةنفذفنذوثتس ال،ذبوثم َّ
حددةذ طذوثم دةذوثمتنةف ذفنذه اذ
وثايوئح.ذبعاىذيبالذوثمث ل،ذتكينذجمةعذوثمتايف مذوثيوردةذ طذوثم دةذ 3-5ذفنذه اذ
وثايوئحذنزففذإليا قذتس الذضم نذفنذوثضم ال مذوثدبثةف.ذبعالبةذعاىذذثك،ذتتيثىذ
هائفذوثتنساق،ذإذوذك التذقطتفذفنذقطعذوثط ئهومذ َفحلذأكثهذفنذتس الذفسبقذبوحد،ذ
تحديدذوثت ساسلذوثلفنطذوث يذياتمذغميجاهذإدخ لذه اذوثتس االمذوثمسا فذ طذق عدةذ
بة ال مذوثس لذوثدبثط،ذغتدذتسهرحه  .ذ
ذ غتدذأنذتنتهطذهائفذوثتنساقذفنذت مةعذوثمتايف مذوثالزففذإلجهوءذكلذ
3-3
وثتس االمذوثمسا فذغاهضذإدروجه ذ طذ®،CLOSING ROOMذي يزذثه ذأنذتتاعذ
وثتتاةم مذوثميجيدةذ طذفيقعذوثس لذوثدبثطذعاىذوإلالتهالت ذ بتااطذوثحقذوثمتمثلذ
ط ذتتديل ذأب ذإدخ ل ذفتايف م ذتس ال ذأخهى ذوبتسمى ذ® CLOSING ROOMذ طذ
ه اذوثح ثفذ"فاا ف "ل.ذبح ثفذإغالق ®CLOSING ROOMذيت لضطذإثىذوألذوثشهبعذ
20/11/20
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R-39

نذعنذأنذكلذوثمتايف مذ
طذوإلجهوءومذوثمحددةذ طذوثل هةذ،1-4ذبوبلذإثىذوإلعال
ّ
®
أنذ
وثمتتا ف ذ غ ثتس االم ذوثمسا ف ذ ط ذ  CLOSING ROOMذقد ذتم ذت مةته ذب ّ
®CLOSING ROOMذفلتيحفٌذ طذبجهذكلذفنذتالمذفيو تهذغميجبذه اذوثايوئحذفنذ
َّ
وءومذوثمحد دةذ طذوثل هةذ .2-4ذ
فستتماطذوثس لذحتىذيتّد ذإجهوءذفنذوإلجه
ذي يز ذألي ذهائف ذتنساق ذ ط ذأي ذبقت ذأن ذتتةح ذ®CLOSING ROOMذ
4-3
وييوءذأقلاتذأمذثمذت َلللذعاىذيبالذ"ف ّهدذونعالع"ذأف مذكلذفستتملذثاس لذفنذ
وثهائ م ذبوأل هود ذغغةف ذقهوءة ،ذبثةس ذتاااه ،ذوثمتايف م ذوثميجيدة ذ طذ
®CLOSING ROOMذبذثكذغ تا عذوثتتاةم مذوثميجيدةذعاىذفيقعذوثس لذعاىذوإلالتهالتذ
فةم ذيتتاق ذغ ثتتهرف ذبهؤنء ذوثمستتماان ذبومسأثف ذفنحهم ذحق ذوثدخيل .ذبوتد ذإغالق
®،CLOSING ROOMذيتمذغةيرةذآثةفذفنحذحقذوثدخيلذثم ّهدذونعالعذإثىذكلذهائفذ
فستتماف ذثاس ل ذتكين ذفيو ته ذعاى ذوثتس االم ذوثمسا ف ذ ط ذ®CLOSING ROOMذ
نزففذغميجبذه اذوثايوئح.ذبفستتمايذوثس لذفنذوثهائ مذبوأل وهدذوث ينذثهمذحقذدخيلذ
®
ته ينذغ يمذ"وثمش ركينذ طذ® ."CLOSING ROOMذ
CLOSING ROOMذي َ
ذي يزذثهائفذوثتنساقذأنذتن لذح يقه ذببوجا ته ذإثىذهائفذأخهىذفستتمافذ
5-3
لذتحلذفحّاه .ذبربدأذالل ذذال لذه اذوثح يقذبوثيوجا مذعندف ذيلةحذوثمشهفذعاىذ
ثاس
ّ
وثهائفذوثمن يلذإثاه ذعنذقبيل ذهائتهذثه اذوثح يقذبوثيوجا مذب قذوثطهر فذوثمنةيصذ
عااه ذ طذفيقعذوثس لذوثدبثطذعاىذوإلالتهالت،ذبركينذفلتيلذه وذوثن لذ طذحدبدذف ذ
تنصذعاةهذوثل هت نذ1-5ذب.2-5ذ ذ
-4

سبقة
الم َ
الموافقة على التسجيالت ُ

®
يجهذوثس ّ لذ
1-4
ذغتدذإعالنذهائفذوثتنساقذعنذإغالقذ ،CLOSING ROOMذي ّ
®
وثدبثطذإثىذوثمش ركانذ طذ CLOSING ROOMذإعالفذذغميجاه :ذ

وأل ذيحددذهيرفذهائفذوثتنساق؛ ذ
®
برحددذهيرفذوثاه ف؛
وبل ذيتةحذوثدخيلذإثىذ CLOSING ROOMذ ّ

ذعاىذأن ذ® CLOSING ROOMذفت حفذثكلذهائفذفستتمافذ
ينص
ّ
وجل ذ ّ
ثاس لذتكينذفيو ته ذنزففذغميجبذه اذوثايوئحذحتىذتتّد ذإجهوءذ
َّ
وءومذوثمحددةذ طذوثل هةذ2-4؛ ذ
فنذوإلجه
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يحددذوثمدةذوثلفنةفذوكم ذتنصذعااه ذوثل هةذ3-5لذوثتطذيت لذ اه ذ
ودل ذ ّ
®CLOSING ROOMذفلتيحفذألغهوضذت ديمذوثميو فذأبذفهوجتفذ
وثمتايف م؛ ذ
سبق"ذي ههذكلذوثتس االمذوثمسا فذ
وهل ذيه قذ"ت هرهذعنذوثتس الذوثم َ
غم ذ طذذثكذوثتساسلذوثلفنطذوثم َّ
حددذأليذتس االمذفتتددةذث طتفذ
فنذقطعذوثط ئهوم .ذ
ذغتدذتيجةهذوإلعالنذوثم كيرذ طذوثل هة ذ،1-4ذي يزذثكلذهائفذفستتمافذ
2-4
ثاس لذتكينذفيو ته ذنزفف ذغميجبذه اذوثايوئحذأنذتيو قذأبذنذتيو قذعاىذوثتس الذ
وثمسبقذغتدذوتا عذوثتتاةم مذوثيوردةذ طذفيقعذوثس لذوثدبثطذعاىذوإلالتهالت .ذ
ذوثميو فذعاىذتس الذفسبقذيمكن،ذغميجبذأحك مذوثل هةذ،1-7ذوثتهوجعذ
3-4
عنه ذ طذأيذبقتذقبلذإصدورذذثكذوثتس الذفنذأجلذإدخ ثهذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذ
وثدبثط .ذ
ذوثهائفذوثمستتمافذثاس لذوثتطذته ضذوثميو فذأبذتتهوجعذ اه ذيحقذثه ،ذ
4-4
،ذأنذتااهذفيقله ذه وذ طذأيذبقتذقبلذأنذيتمذإصدورذتس ااه ذ
ّذ
ب قذأحك مذوثل هةذ1-7
وثمسبقذفنذأجلذإدخ ثهذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثط .ذ
ذإغط لذوثتليرضذوثمستددمذ طذوثميو فذعاىذتس الذفسبق،ذغم ذ طذذثكذ
5-4
ف.ذبثكطذتااهذ
وثتليرضذوثممنيحذإثىذفستتملذفهنط،ذيكينذثهذفلتيلذوثتهوجعذعنذوثميو
ّ
،ذإف ذوثميو فذ
فيقله ذه و ذ ّ
يتتانذعاىذوثهائفذفستتمافذثاس ل،ذب قذأحك مذوثل هةذّ 1-7
عاىذه وذوثتس الذوثمسبقذأبذإع دةذتليرضذفستتملذآخهذثاس لذثكطذيتيثىذوثميو فذ
ثتانذأنذيتمذ طذأيذبقتذقبلذإصدورذذثكذوثتس الذ
عاةه،ذبنبدذثه وذوإلجهوءذ طذكالذوثح ْ
فنذأجلذإدخ ثهذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثط .ذ
ذغميجب ذأحك م ذوثل هة ذ 1-7ذن ذي يز ذإصدور ذأي ذتس ال ذفسبق ذ طذ
6-4
®CLOSING ROOMذإلدخ ثهذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثطذقبلذتتمذوثميو فذفنذقبلذ
وثهائفذوثمستتمافذثاس لذوثتطذتكينذفيو ته ذنزففذغميجبذه اذوثايوئح،ذأبذفنذقبلذفنذ
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ينيوه .ذبتكينذه اذوثميو فذال ةذعندف ذتةدرذهائُ ُفذوثتّنساُ ُقذأف وذهذغ إلصدورذوكم ذهيذ
فنةيصذعاةهذ طذوثل هةذ1-7ل .ذ
-5

إدخال تعديالت على التسجيالت المسبقة

ذبرغم ذأاله ذن ذي يز ذتتديل ذ® CLOSING ROOMذعندف ذتكين ذفاا فذ
1-5
وغ يتثن ء ذف ذالةت ذعاةه ذوثل هة ذ8ل ،ذي يز ذثهائف ذوثتنساق ذإدخ ل ذتتديالم ذعاىذ
وثتس االمذوثمسا ف،ذإذوذك نذذثكذغما درةذفنه ذأبذويت غفذثطاا مذفنذوثمش ركانذ طذ
® ، CLOSING ROOMذأب ذال ل ذفسؤبثاته ذكهائف ذتنساق ذوثى ذهائف ذفنتلتان ذغ ثس لذ
أخهى،ذبيويطفذوتا عذوثتيجاه مذوثيوردةذغميقعذوإلالتهالتذوثد صذغ ثس لذوثدبثطذإلع دةذ
حق ذوث درة ذعاى ذتاااه ذوثمتايف م ذأب ذتس ال ذوثملرد ذفنه ذوبوثمش ر ذإثاه ذكتتاانذ
®CLOSING ROOMذغةلته ذ"غاهذف لاف"ل .ذ
ذبإذوذك التذ®CLOSING ROOMذغاهذف لاف،ذيتااىذجمةعذح نمذوثهض ذ
2-5
®
عنذوثتس االمذوثمسا فذعاىذوثلير،ذبيتا أذ  CLOSING ROOMذوثىذوثيضعذوثيوردذ
ط ذوثل هة ذ ،3ذبيةةدر ذوثس ل ذوثدبثط ذإخط ور ذث مةع ذوثمش ركان ذ طذ
® CLOSING ROOMذإلبالغهمذغأنذ® CLOSING ROOMذأصاحتذغاهذفاا فذبأنذ
ذوثمسبق ذفةم ذيتتاق ذ® CLOSING ROOMذقد ذأصاح ذغحكم ذوثمااط.ذ
ت هره ذوثتس ال
ّ
®
بر يزذثهائفذوثتنساقذحانئ ذتاااهذوثتس االمذوثمسا فذبإغالقذ CLOSING ROOMذ
فعذوثتتديالمذوثمدخاف،ذبعندئ ذتنطبقذعااه ذأحك مذوثل هةذ1-4ذبوثل هةذ.4-4ذ ذ
ذبإذو ذثم ذيتم ذوثسم ح ذثاتس االم ذوثمسا ف ذ ط ذ®CLOSING ROOMذ
3-5
غإدخ ثه ذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثط،ذحسبذف ذبردذ طذوثل هةذ،1-7ذقبلذوال ض ءذ
عشهة ذأي م ذت يرمةف ذغتد ذت ررخ ذإغالق ذ® ،CLOSING ROOMذتةاحذ
®CLOSING ROOMذفاا فذ ي ور،ذب قذوثتأقاهذوثيوردذ طذوثل هةذ.2-5ذبوةهفذوثن هذ
عم ذبردذي غ ،ذي يزذثهائفذوثتنساقذتمديدذ تهةذذوغالقذ®CLOSING ROOMذثمدةذعشهةذ
فةفذبإلحدىذعشهةذو11لذفهةذفتت غتفذكحدذأقةى.ذبرهيلذوثس لذوثدبثطذإخط ورذ
أي مذإض ذ
عنذأيذتمديدذفثلذه وذوثىذوثمش ركانذ طذ® .CLOSING ROOMذ
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تسديد الرسوم

ذ ط ذأي ذبقت ذغتد ذإغالق ذ® ،CLOSING ROOMذبثكن ذقبل ذإعط ءذ
1-6
تتاةم مذوإلصدورذغميجبذوثل هةذ،1-7ذتسددذهائفذوثتنساقذوثهييمذفةم ذيتتاقذغ مةعذ
وثتس االمذوثمسا فذ طذ® .CLOSING ROOMذ
ذبرتتبهذه وذوثتسديدذتسديدوذاله ئة ذإذوذتمذإصدورذه اذوثتس االمذوثمسا فذ
2-6
إلدخ ثه ذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثط،ذحسام ذبردذ طذوثل هةذ.1-7ذ ذ
ذبإذوذثمذيتمذإصدورذه اذوثتس االمذوثمسا ف،ذيحقذثهائفذوثتنساقذويتهج عذ
3-6
ه اذوثهييم،ذفعذويت ط عذفة ررفذوثمن بثفذثألعهوفذوألخهى .ذ
-7

إدخال التسجيالت المسبقة في قاعدة بيانات السجل الدولي

ذي يزذثهائفذوثتنساق،ذبيويطفذوتا عذتيجاه مذفيقعذوإلالتهالتذوثت غعذثاس لذ
1-7
وثدبثط ،ذإعط ء ذتتاةم م ذوثى ذوثس ل ذوثدبثط ،ذ"تتاةم م ذوإلصدور" ،ذإلدخ ل ذجمةعذ
وثتس االمذوثمسا فذ طذ® CLOSING ROOMذغ عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثطذغ ثتهتابذ
الذوثمسبقذبجتاه ذفت حفذثااحثذثألغهوضذوثيوردةذ طذ
وثلفنطذوثمحددذ طذت هرهذوثتس
ّ
وثم دتانذ18ذو4لذب19ذفنذونتل قةفذعندذوثي ءذغ مةعذوثشهبطذوثت ثةف :ذ
وأل

ذأنذتكينذ®CLOSING ROOMذفاا ف؛ ذ

وبل ذبأن ذتتم ذوثميو ف ذعاى ذجمةع ذوثتس االم ذوثمسا ف ذ طذ
®CLOSING ROOMذبيويطفذأبذغ ثنة غفذعنذأيذفستددمذثاس لذ
يشتهطذوثحةيلذعاىذفيو تهذغميجبذه اذوثايوئح؛ ذ
وجل ذبأنذتكينذوثهييمذوثمش رذإثاه ذ طذوثل هةذ1-6ذقدذيّددم؛ ذ
ودل ذبأنذتكينذوإلجهوءومذبوثشهبطذوثد صفذوثيوردةذ طذوثل هةذ 8ذقدذ
أ ِّ
كماتذبتمذتاباته ،ذعندذوالطا قذه اذوثشهبطذبوإلجهوءوم .ذ
ذ
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ذب ير ذويتالم ذتتاةم م ذوإلصدور ،ذي يم ذوثس ل ذوثدبثط ذغإدخ ل ذجمةعذ
2-7
®
وثتس االمذوثمسا فذ طذ  CLOSING ROOMذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثطذب قذ
الذوثمسبقذبجتاه ذق بافذثااحثذألغهوضذ
تهتابذزفنطذفحددذ طذت هرهذف ذقبلذوثتس
ّ
وثم دتانذ 18ذو4لذب 19ذفنذونتل قةف.ذبعندذإدخ لذه اذوثبة ال مذبح نمذوثميو فذ طذ
ق عدة ذبة ال م ذوثس ل ذوثدبثط ،ذأن ذكل ذتس ال ذفسبق ذبح ثف ذفيو ف ذيتةاح ذتس االذ
بفيو فذعاىذه وذوثتس ال،ذحاثذأنذه اذوثشهبطذفحددةذ طذه اذوثايوئح،ذبرةاحذكلذ
تس الذ"فس ّ ال"ذألغهوضذونتل قةف .ذ
ذبوتد ذإدخ ل ذوثتس االم ذوثمسا ف ذ ط ذ® CLOSING ROOMذ ط ذق عدةذ
3-7
®
بة ال م ذوثس ل ذوثدبثط ،ذيتم ذإاله ء ذ  .CLOSING ROOMذبفع ذذثك ذيحتلظ ذوثمس ّ لذ
الذوثمسبق.ذبر يزذأليذفش ركذ طذ®CLOSING ROOMذوثحةيلذ
غس لذثت هرهذوثتس
ّ
الذوثمسبقذبيويطفذوتا عذوثتيجاه مذوثيوردةذعاىذ
عاىذالسدفذفنذت هرهذف ذقبلذوثتس
ّ
فيقعذوإلالتهالتذوثت غعذثاس لذوثدبثط .ذ
ذبر يمذوثمش ركينذ طذ® CLOSING ROOMذغإبالغذوثمس ّ لذخاللذ72ذ
4-7
فنذإعط ءذتتاةم مذإصدورذأيذتا ينذبانذوثتس االمذوثمدرجفذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذ
الذوثمسبق.ذبتدضعذح نمذوثتا ين ذه اذثاتةيربذب ذ
وثدبثطذبت هرهذف ذقبلذوثتس
ّ
ثا لءذ17-5ذفنذه اذوثايوئح .ذ
-8

الشروط واإلجراءات الخاصة المنطبقة على نقاط الدخول

ذ َّ
تتدلذوثشهبطذبوإلجهوءومذوثم كيرةذأعالاذحسام ذالةتذعاةهذوثل هةذ8ذ
1-8
فةم ذيتتاق ذغأي ذتس االم ذفسا ف ذتدضع ذثا لء ذ 1-12ذفن ذوثايوئح ذوثمتةاف ذبن طذ
وثدخيل .ذ
ذبوغةفذونفتث لذثا لأينذ1-12ذوألذب7-12ذفنذه اذوثايوئحذفةم ذيتتاقذ
2-8
بن طفذوثدخيلذوثمهخةف،ذي يزذثهائفذوثتنساقذإدخ لذرفلذوثتهخةصذأليذتس الذفسبقذ
تسهيذعاةهذأحك مذه ينذوث لأينذ طذأيذبقتذقبلذإعط ءذتتاةم مذوإلصدور،ذغةهفذ
وثن هذعم ذإذوذك التذ® CLOSING ROOMذقدذأغاِّ تذأمذن.ذبإذوذوقتضىذأيذتس الذ
فسبقذ طذ®CLOSING ROOMذإدخ لذرفلذتهخةصذعمالذبه ينذوث لأين،ذي بذإدخ لذ
رفيزذوثتهخةصذقبلذإعط ءذتتاةم مذوإلصدور .ذ
20/11/20
No. 1

نئحفذوثس لذوثدبثطذبإجهوءوته

R-44

ذبوغةفذونفتث لذثألجلوءذ1-12ذوبلذب4-12ذب7-12ذفةم ذيتتاقذبن طذ
3-8
وثدخيلذوثما شه،ذت تضطذعماةفذإعط ءذتتاةم مذوإلصدورذفةم ذيتتاقذغأيذتس الذفسبقذ
ذفسا ذفنذال طفذوثدخيل ذوثما شهة،ذبر َّدمذه وذ
تسهيذعاةهذأحك مذتاكذوألجلوءذتهخةة
ّ
وإلذنذب ذثاتتاةم مذوثيوردةذ طذفيقعذوإلالتهالتذوثت غعذثاس لذوثدبثط.ذبإذوذبجبذإح ثفذ
أيذتس الذفسبقذ طذ® CLOSING ROOMذإثىذوثس لذوثدبثطذبيويطفذال طفذدخيلذ
فا شهةذعمال ذبه اذوألجلوء،ذي بذإعط ءذوإلذنذوثالزمذبيويطفذال طفذوثدخيلذوثما شهةذ
قبلذإعط ءذتتاةم مذوإلصدور.ذبنذيشملذفةطاحذ"وثمنتلعذغ ثس ل"،ذألغهوضذوثل هةذ
1-2ذبوثل هةذ،2-2ذال طفذوثدخيلذوثما شهة .ذ
ذإن ذشهط ذإدخ ل ذرفل ذوثتهخةص ،ذحسام ذبرد ذ ط ذوثل هة ذ ،2-8ذبشهطذ
4-8
وثحةيلذعاىذإذنذفنذال طفذوثدخيلذوثما شهة،ذحسام ذبردذ طذوثل هةذ،3-8ذيدضت نذ
ثا لءذ 8-12ذفنذه اذوثايوئح،ذ طذوث هبفذوثتطذنذيمكنذوثحةيلذ اه ذعاىذرفلذ
وثتهخةصذأبذنذيمكنذويتددومذأيذال طفذوثدخيل .ذ
________________ ذ
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