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اللوائح
المادة 1

السلطة
تةدرذوثساطفذوإلش وه ةفذه اذ"وثايوئح"ذغم تضىذوثم دةذ17ذو2لذودلذفنذونتل قةفذغشأنذ
وثضم ال مذوثدبثةفذعاىذوثمتدومذوثمن يثف،ذوثميقتفذ طذكةبذت بنذ طذ2001/11/16ذ
و"ونتل قةف"لذبوثم دةذوثث فنفذعشهةذفنذوثاهبتيكيلذغشأنذوثمس ئلذوثتطذتدصذفتدومذ
وثط ئهومذوثماحقذغ تل قةفذوثضم ال مذوثدبثةفذعاىذوثمتدومذوثمن يثف،ذوثميقعذ طذكةبذ

ت بنذ طذ2001/11/16ذو"وثاهبتيكيل"ل .ذ

المادة 2

التعاريف
ذتكينذثالصطالح مذوثمته فذ طذونتل قةفذبوثاهبتيكيلذاللسذوثمت الطذ طذ
1-2
ه اذوثايوئح.ذبو إلض فذإثىذذثك،ذتكينذثالصطالح مذوثت ثةفذوثمت الطذوثماةنفذأدال ا :ذ
ذ"إدوري"ذيتنطذوثشدصذوث يذثديهذوثساطفذثاتةهفذغ ثنة غفذعنذهةئفذ
1-1-2
لذبوثس لذوثدبثط،ذ
فنتلتةنذغ ثس لذغشأنذوثمس ئلذوإلدوررفذ طذوثمت فالمذفعذوثمس ذ
برشملذوإلدوريذغ ثنة غفذعنهذوث يذ ّيضهذياط تهذب ذذثام دةذ.1-4ذ ذ
 2-1-2ذ"تتديل"ذيتنطذأيذتاةةهذ طذوثمتايف مذوثمس ّ اف،ذغم ذ طذذثكذأيذتاةةهذ طذ
ت ررخذوالته ءذيهر نذوثتس ةل،ذبثكنهذنذيشملذوثتحيرلذأبذوثحايلذأبذوثتاتةف .ذ
ذ"تهخةص"ذيتنطذتهخةة ذوثكتهبالة ذفنحهذإدوريذهةئفذثامنتلتةنذوثمتت فاةنذ
3-1-2
إثىذأحدذفنتلتةه ذوثمتت فاةنذأبذإثىذفنتلعذوختة صطذإلري لذوثمتايف مذإثىذوثس لذ
وثدبثطذإلجهوءذتس ةلذأبذوثميو فذعاةهذغ ثنة غفذعنذتاكذوثهةئفذثامنتلتةنذوثمتت فاةن .ذ
ذ"ال طفذدخيلذفهخةف"ذتتنطذهةئفذتتةنه ذدبثفذفتت قدةذعاىذوثنحيذوثماةنذ
4-1-2
طذوثم دةذ1-12ذوأل .ذ
R-1

R-2

5-1-2
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ذ"فيو ف"ذتتنطذفيو فذوثكتهبالةفذعاىذوثتس ةل .ذ

ذ"فتايف مذوتة ل"ذتتنط،ذ ةم ذيدصذوثهةئفذأبذوثشدصذوثطاةتطذوث يذ
6-1-2
تتتاقذغهذفثلذه اذوثمتايف م،ذويمذفثلذه اذوثهةئفذأبذوثشدصذوثطاةتط،ذبويمذوإلدوريذذ
برقمذه تلهذبعنيواله .ذ
ذ"هةئفذخ ضتفذثاهق غف"ذتتنط ذهةئفذأعم لذأبذوئتم نذأبذروغطفذفنذأيذ
7-1-2
اليع،ذأي ذك التذعهر فذإالش ئه ،ذيمكنذأنذتسمىذعه ذ طذعماة مذوثتس ةل،ذحةثذت يمذ
هةئفذثامنتلتةنذوثمتت فاةنذغ إلعالنذوثكتهبالة ذأاله ذتسةطهذعاىذتاكذوثهةئفذثألعم لذأبذ
ونئتم نذأبذوثهوغطفذأبذت يمذبتسةةهذأعم ثه ذأبذإدورته  .ذ
ذ"ال طفذوثدخيلذوثما شه"ذتتنطذكة ال ذتتةنهذدبثفذفتت قدةذب ذثنصذوثم دةذ
8-1-2
1-12ذوبل،ذ"بفنتلعذال طفذوثدخيلذوثما شه"ذيتنطذأيذفسؤبلذأبذفيظفذأبذعضيذأبذ
شهركذإلحدىذال طذوثدخيلذوثما شه .ذ
ذ"وألدّثف ذوثيق ئ ّةف" ذتتنط ذوثيق ئق ذوثتط ذتثات ذغشكل ذك فل ذأن ذوثضم الفذ
9-1-2
وثمس افذقدذتمذفنحه ذغميجبذق الينذوثدبثفذوثمتت قدةذوثمحددةذ طذوثمتايف مذإلجهوءذ
وثتس ةل،ذغم ذ طذذثكذفستندومذوإلقا مذوثتطذتةدره ذوث ه مذوثحكيفةف .ذ
 10-1-2ذ"ال طف ذدخيل" ذتتنط ذهةئف ذتتةنه ذدبثف ذفتت قدة ذعاى ذوثنحي ذوثماةن ذ طذ
وثم دةذ.1-12ذ ذ
 11-1-2ذ"فتايف مذوثهيرف"ذتتنطذف ذياطذ ةم ذيتتاقذغ ثهةئفذأبذوثشدصذوثطاةتطذ
وث يذتكينذوثمتايف مذوثمحددةذثاهيرفذعنهذفطايوف :ذ
وأل ذونيمذبوثتنيونذوثم ديذوثهئةسطذبت ررخذوثمةالدذغ ثنسافذثاشدصذ
وثطاةتط .ذ
وبل ذونيمذغ ثنسافذثاهةئفذبدبثفذتأيةسه ذأبذتشكةاه ذبوثتنيونذوثم ديذ
وثهئةسطذألعم ثه  .ذ
وجل ذأيذفتايف مذأخهىذيطااه ذوثمس ّ لذعاىذالحيذفت يل .ذ
12-1-2

ذ"عهفذفسمى"ذيتنطذهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فاةنذوثمسم ةذ طذتس ةل .ذ

وثايوئح

R-3

 13-1-2ذ"هةئفذفنتلتةنذوختة صةةن"ذتتنطذشهكفذأبذف ميعفذأشد صذأخهىذ
وفثلذإدورة ذق اليالةف ذدوخاةف ذإلحدى ذهةئ م ذوثمنتلتةن ذوثمتت فاةنل ذت دم ذوثددف مذ
ونختة صةفذإثىذهةئ مذوثمنتلتةن ذوثمتت فاةنذ ةم ذيتةلذغإري لذوثمتايف مذوثمتتا فذ
غتماة م ذوثتس ةل ذإثى ذوثس ل ذوثدبثط ،ذب"فنتلع ذوختة صط" ذيتنط ذفيظل ذفنلهدو ذأبذ
عضيوذأبذشهرك ذ طذهةئفذثامنتلتةنذونختة صةةن .ذ
 14-1-2ذتتنطذ"فتايف مذتحديدذوثمتدومذوثم دفف"ذألغهوضذوثم دتةنذ1-5ذب-5
 3ذوجل،ذوثمتايف مذوثتطذي دفه ذوثس لذوثدبثطذثة يمذوثمنتلعذغ ثس لذغ نختة رذفنه ذ
عندذإجهوءذتس ةل،ذبرستثنطذفنذذثكذوثمتايف مذوثتطذي دفه ذوثشدصذوث ئمذغ ثتس ةلذ
طذشكلذفدتاف .ذ
" 15-1-2فتايف مذفس ّ اف"ذتتنطذ ئفذوثتس ةل،ذإثىذج البذوثمتايف مذوثمدخافذ
طذوثس لذوثدبثطذإلجهوءذفثلذه وذوثتس ةلذب ذ ذثاميودذ3-5وبلذبوجلذبودلذبوزلذ
ب 4-5ذوألذبوبلذبوجلذب 5-5ذوألذبوجلذب 6-5ذوألذبوجلذبودلذب 8-5ذودلذب9-5ذ
وألذبوجلذبودلذبوهلذبوبلذب10-5وألذبوبلذب11-5ذوألذبوجلذبودلذب14-5ذب-5
16ذوألذو2لذب18-5ذب19-5ذوألذبوجلذبودلذب20-5ذوألذبوبل،ذ طذكلذح ثفذحسام ذ
ينطاقذعاىذفثلذه اذوثلئفذثاتس ةل،ذبتشملذأيذتةحةحذأبذشطبذثاتس ةلذب ذثام دةذ
 .17-5ذبن ذيتتاه ذويم ذوثشدص ذوث ئم ذغ ثتس ةل ذبتيقةته ذونثكتهبالط ،ذبفتايف مذ
ونتة لذغ ألشد صذوث ينذفنذوثمطايبذأنذيهيلذثهمذوثس لذوثدبثطذإشت رومذب ذ
ثام دةذ،6ذفتايف مذفس ّ اف.ذبألغهوضذوثتس ةلذغميجبذوثميودذ 4-5ذب 10-5ذب-5
،20ذ إنذويمذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذوثتطذت هيذوثتس ةلذيةتتاهذفتايف مذفس اف ..ذ
 16-1-2ذ"تس ةل"ذيتنطذضم الفذفس افذوثكتهبالة ذثدىذوثس لذوثدبثط .ذبألغهوضذ
وثميودذ4-4ذب21-5ذب6ذب،4-12ذثالصطالحذوثمتنىذوثمييعذوثماةنذ طذوثم دةذ-6
.1ذب"شدصذق ئمذغ ثتس ةل"ذيتنطذوثمنتلعذوثمتت فلذأبذوثمنتلعذونختة صطذأبذوثمنتلعذ
وثت غعذثن طفذوثدخيلذوثما شهذوث يذتن لذوثمتايف مذإثىذوثس لذوثدبثطذإلجهوءذتس ةل .ذ
17-1-2

ذ"هةئفذفنتلتةنذغ ثس ل"ذتتنط:ذ ذ

وأل ذهةئفذفنتلتةنذفتت فاةن؛ ذ

ذ
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R-4

وبل ذأبذهةئفذفنتلتةنذوختة صةةن؛ ذ
وجل ذال طفذدخيلذفا شه .ذ
"فنتلعذغ ثس ل"ذيتنطذفنتلتذذفتت فالذذأبذفنتلعذال طفذدخيلذفا شه .ذ
"فنتلعذضةف"ذيتنطذوثشدصذوث يذثديهذحس بذفنتلعذضةفذ ذبرمكنهذوثاحثذ طذوثس لذ
وثدبثط،ذبثكنذثةسذثديهذوثحقذ طذوثميو فذعاىذوثتس ةل .ذ
18-1-2ذ ذ"وثح يقذأبذوثضم ال مذغةهذوثهض ئةفذوث بافذثاتس ةل"ذوR-NCRIلذتتنطذ
حق ذأبذضم الفذغةهذرض ئةفذق بافذثاتس ةلذ طذفتدومذفمنيحفذغميجبذق الينذوثدبثفذ
ّ
وثمتت قدةذوثتطذالشأذ ةه ذوثحقذأبذوثل ئدة،ذكم ذهيذفنةيصذعاةهذ طذوثم دتةنذ1ذوددلذ
ب40ذفنذونتل قةف.
 19-1-2ذ"تهخةصذ"R-NCRIذيتنطذتهخةصذح يقذأبذضم ال مذغةهذرض ئةفذق بافذ
ثاتس ةل،ذيمنحذوإلذنذغإجهوءذأبذتتديلذتس ةلذعاىذوثنحيذوثمنةيصذعاةهذ طذوثم دةذ
 .4-5ذ
20-1-2
وثايوئح .ذ

ذ"شدصذغ حث"ذيتنطذشدة ذي يمذغتماةفذغحثذب ذثام دةذ 7ذفنذه اذ

 21-1-2ذ"فيودذتكمةاةفذثتحديدذوثمتدوم"ذتتنطذوثميودذعاىذوثنحيذوثمنةيصذعاةهذ
طذوثم دةذ .2-5ذ
 22-1-2ذ"هةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فاةن"ذتتنطذهةئفذق اليالةفذأبذشدة ذعاةتة ذأبذأكثهذ
فنذوثس ثفذذكههمذينييذأنذيسمىذعه ذ طذعماةفذتس ةلذأبذأكثه،ذب"فنتلعذفتت فل"ذ
يتنطذفيظل ذفنلهدوذأبذعضيوذأبذشهرك ذ طذهةئفذفنتلتةنذفتت فاةنذأبذفؤيسفذفنتسافذ
إثىذتاكذوثهةئف .ذ
23-1-2
 .20-5ذ

ذ"وثتس ةلذوألح دي"ذيتنطذوثتس ةلذغميجبذوثل هةذ 4-5ذأبذ 10-5ذأبذ
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 24-1-2ذ"فتايف مذفدتالف"ذتتنطذوثمتايف مذوثمتنةفذغ يمذوثشهكفذوثمةنتف ،ذأبذ
رفلذوثطهوز،ذأبذوثهقمذوثمتساسلذوثمحددةذكمتايف مذفدتالفذ طذوثميودذوثتكمةاةفذثتحديدذ
وثمتدوم .ذ
2-2

ذونصطالحذأبذونصطالح مذوثت ثةف :ذ
وأل ذ"وإلجهوءوم"ذثه ذوثمتنىذوثماةنذ طذوثم دةذ1-15؛ ذ
وبل ذ"غحث ذعاى ذياةل ذوألبثيرف" ذب"شه دة ذغحث ذعاىذياةل ذوألبثيرف"ذ
ب"غحث ذوثمتايف م" ذب"ق ئمف ذغحث ذوثمتايف م" ذب"غحث ذوثدبثفذ
وثمتت قدة"ذب"شه دةذغحثذوثدبثفذوثمتت قدة"ذب"غحثذهةئفذوثمنتلتةنذ
غ ثس ل"ذب"وثاحثذوث وتط"ذتكينذثه ذوثمت الطذوثماةنفذ طذوثم دةذ.7ذ ذ
المادة 3

أحكام عامة
ذيتمذإالش ءذوثس لذوثدبثطذكمه قذدبثطذإلجهوءذعماة مذوثتس ةلذبوثاحثذ
1-3
عنه ذغم تضىذونتل قةفذبوثاهبتيكيل .ذ
2-3

ذال هوذألنذوثس لذوثدبثطذنذي دمذييىذإشت رذغتماة مذوثتس ةل،ذ إنذ

3-3

ذي بذأنذيؤديذوثمس لذفه فهذوثمحددةذ طذونتل قةفذبوثاهبتيكيلذبه اذ

وثح ئقذوثتطذيستندذإثةه ذأيذتس ةلذكه وذأبذضم الفذفس افذي بذأنذتحددذف ذإذوذك نذ
يندرجذضمنذالط قذونتل قةفذأبذوثاهبتيكيل.ذبودبنذوثحدذفم ذت دم،ذ اةنم ذنذييجدذع ئقذ
نطذثتس ةلذوثح يقذبوثضم ال مذوثس غ فذأبذإح ثته ،ذنذيكينذثتماة مذوثتس ةلذكه اذ
أقهذق اليالطذغم تضىذونتل قةفذبوثاهبتيكيل،ذإنذعندف ذيكينذتس ةاه ذفطايو ذغميجبذ
إعالنذغم تضىذوثم دةذ60ذو3لذفنذونتل قةف.ذبر بذأنذيتهضذوثس لذوثدبثطذفحتير مذ
ه اذوثم دةذ2-3ذ طذفك نذغ رزذكم كهةذتح يهذع فف.ذنذه اذوثم دة،ذبنذوثمه مذوثلنةفذ
ثاس لذتذتلطذأيذعهفذيسةهذ طذإجهوءومذتس ةلذغةهذصحةحذأبذف ذك نذي بذإجهوؤا،ذ
فنذوثمسؤبثةفذغميجبذوث الينذوثس ريذ.
وثايوئحذبوإلجهوءوم .ذ
ذ
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ذي بذأنذيكينذويتددومذوثس لذوثدبثطذفت ح ذ 24ذي عفذ طذوثةيمذب7ذ
4-3
أي مذ طذوأليايعذإنذإذوذح ثتذدبنذذثكذوثةة الفذوثتطذت هىذخ رجذ تهومذوث ربة،ذأبذ
فشكالمذ نةفذأبذأفنةفذحسام ذهيذفاةنذ طذوإلجهوءوم .ذ
ذي بذأنذي دمذوثدعمذوثلنطذإثىذوألشد صذوث ئمةنذغ ثتس ةلذبوألشد صذ
5-3
وثا حثةنذبوإلدوررةنذفكتبذفس عدة ذت غعذثاس لذوثدبثط،ذبر بذأن ذيكينذفت ح ذ24ذ
ي عفذ طذوثةيمذب7ذأي مذ طذوأليايعذعنذعهرقذوثه تفذب/أبذوثاهردذونثكتهبالط،ذبذثكذ
عاىذوثنحيذوثماةنذ طذوإلجهوءوم .ذ
ذنذي يزذويتددومذوثس لذوثدبثطذأليذغهضذغةهذوثاهضذوثماةنذ طذ
6-3
وثم دتةنذ1-3ذب،2-3ذف ذثمذتيو قذوثساطفذوإلش وه ةفذعاىذذثكذفسا ذبفعذفهوع ةذشهبطذ
تاكذوثميو ف .ذ
ذنذي يزذويتددومذوثمتايف مذوثتطذيتمذوثحةيلذعاةه ذفنذوثس لذوثدبثطذ
7-3
أبذفنذخالثهذعنذهةئفذأبذشدصذعاةتطذألغهوضذتسير ةفذأبذتهبر ةفذأبذألغهوضذ
ت ررفذأخهىذنذصافذثه ذغ يتددومذوثس لذوثدبثط .ذ
وثلنةفذ
8-3
ذي يز ذثامس ل ذجمع ذبتدلرن ذي الم ذوثمت فالم ذبوثس الم ذ ّ
بي المذوثد عذوثالزففذثتشاةلذوثس لذوثدبثطذ ٍ
غشكلذيتسمذغ ثكل ءةذبوألف ن .ذ
المادة 4

استخدام السجل الدولي
ذنذي يزذثهةئفذفنتلتةنذغ ثس لذأبذإدوريذثتاكذوثهةئفذويتددومذوثس لذ
1-4
وثدبثطذف ذثمذييو قذوثمس لذأبنذعاىذتاكذوثهةئفذبوإلدوريذغةلتهم ذتاكذبوشهطذأنذ
يكيال ذغدالفذذثكذفمتثاةنذثه اذوثايوئحذبوإلجهوءوم .ذبألغهوضذوث مافذوثس غ ف،ذي بذ
إعط ءذفثلذه اذوثميو فذعندف ذيداصذوثمس لذغةيرةذفت يثف،ذدبنذإجهوءذتحاةلذ
ق اليالطذفحدد،ذإثىذف ذياط :ذ
وأل ذأنذتاكذوثهةئفذبوإلدوريذهم ذف ذيدعة اله؛ ذ
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وبل ذعاى ذأي س ذوثمتايف م ذوثم دفف ،ذأن ذوألخةه ذيحق ذثه ذوثتةهفذ
كإدوريذثألبثى؛ ذ
طذكلذح ثف،ذفعذإتا عذوث يوعدذوث ة يةفذبوإلجهوءومذوثمنةيصذعاةه ذ طذوإلجهوءوم.ذ
بنذينطاقذوقتض ءذوثميو فذوثم كيرةذآالل ذعاىذشدصذغ حث .ذ
نذيحقذإلدوريذهةئفذفنتلتةنذفتت فاةنذتس ةلذأبذتتديلذتس ةلذحق ذأبذضم نذغةهذ
رض ئطذق بلذثاتس ةلذأبذإصدورذتهخةص ذحق ذأبذضم نذغةهذرض ئطذق بلذثاتس ةلذ
ف ذثمذيكنذوإلدوريذفتتمدوذذثدىذوثمس لذثه وذوثاهض.ذبرمنحذه وذونعتم دذعندف ذيستنتجذ
وثمس لذعاىذالحيذفت يل،ذدبنذح جفذإثىذإجهوءذتحاةلذق اليالطذفحدد،ذأنذوإلدوريذ
فديلذفنذجهفذهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فاةنذثتملذوثشه دةذبونتل قذب ذثم تضىذوثم دتةنذ
4-5ذودلذب4-5ذوبلذعاىذوثتيوثط .ذ
ةم ذيتتاق ذغم ذت دم ذبوثميود ذ 5ذب 6ذب ،7ذيحق ذثامس ّ ل ذجمع ذوثمتايف م ذعن ذوثهيرفذ
بفتايف مذونتة لذفنذكلذهةئفذفنتلتةنذغ ثس ل.ذبر يزذثكلذهةئفذفنتلتةنذغ ثس لذ
أنذتدت رذأنذتستثنطذفنذوثمتايف مذوثن ت فذعنذغحثذغم تضىذوثم دةذ 6-7ذعنيواله ذ
وثم ديذبرقمذوثه تفذوثد صذغ إلدوريذ،ذب طذح ثفذشدصذعاةتط،ذت ررخذفةالدا .ذ
ي يز ذألي ذإدوري ذأن ذيليض ذوثكتهبالة  ،ذبفن ذبقت ذآلخه ذثلتهوم ذن ذتت بز ذقالقفذ
و3لذأشهه ،ذياط ته/ياط ته ذإثى ذ"إدوري ذغ ثنة غف" ذب ء ذغشهبط ذوثم دة ذ 2-5ذفنذ
وإلجهوءوم .ذ
ي يزذإجهوءذأيذتاةةهذفطايبذثتل صةلذفتايف مذونتة لذأبذفتايف مذوثهيرفذغتدذأنذ
يستنتجذوثمس ّ لذعاىذالحيذفت يلذأنذفثلذه وذوثتاةةهذوثمطايبذدقةق .ذ
ذن ذي يز ذثمنتلع ذغ ثس ل ذويتددوم ذوثس ل ذوثدبثط ذف ذثم ذييو ق ذعاةهذ
2-4
وثكتهبالة ذغةلتهذتاكذإدوريذهةئفذوثمنتلتةنذغس لذوثميضيعذبأنذيكينذغدالفذذثكذ
فمتثالذثه اذوثايوئحذبوإلجهوءوم.ذبنذيحقذثمنتلعذفيو قذعاةهذغ ثس لذأنذيهيلذفتايف مذ
إثىذوثس لذوثدبثطذإلجهوءذتس ةلذف ذثمذيحةلذأبنذعاىذتهخةصذثا ة مذب ثك.ذبألغهوضذ
وث مافذوثس غ ف،ذي يزذإعط ءذفثلذه اذوثميو فذونثكتهبالةفذبوثتهخةصذبن ءذعاىذت ديهذ
وإلدوريذوثمدتصذ طذبر يزذثمثلذه وذوإلدوريذإثا ؤهم ذ طذأيذبقت.ذبر يزذثامنتلعذ
ذ
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غ ثس لذصهفذوثن هذعنهم ذ طذأيذبقت.ذبر يزذإلدوريذهةئفذفنتلتةنذوختة صةةنذ
صهفذوثن هذعنذوثت وهخةصذوثممنيحفذث مةعذفنتلتطذتاكذوثهةئفذالة غفذعنهم .ذ
نذيحقذأليذفنتلعذضةفذويتددومذوثس لذوثدبثطذف ذثمذي ّدمذأبنذعنيوالذذ
ذ
1-2-4
ّ
ذعاةهذبرتمذوثتح قذفنهذتا ئة  .ذ
إثكتهبالة ذص ثح ذيمكنذونتة لذغه/به
ّ
3-4

ذعاىذوثهغمذفنذوثم دتةنذ1-4ذب :2-4ذ
أل

ي يز ذإلدوري ذهةئف ذفنتلتةن ذفتت فاةن ذبو ق ذعاةه ذوثمس ل ذأنذ
ييو قذوثكتهبالة ذعاىذهةئفذخ ضتفذثاهق غفذألغهوضذإيهودذويمه ذ
طذعماة مذوثتس ةلذغتدذد عذوثهيمذوثمحددذ طذوث دبلذ 1ذفنذ
وثمه ق ذغ إلجهوءوم ذبتأكةد ذذثك ذوإلدوري ذأن ذفثل ذه ا ذوثهةئفذ
ثامنتلتةنذوثمتت فاةنذتسةطهذعاىذفثلذه اذوثهةئفذوثد ضتفذثاهق غفذ
بت يمذبتسةةهذأعم ثه ذبإدورته ؛

بل عندذفثلذه اذوثميو ف،ذ إنذح يقذبياط مذبوثتلوف مذإدوريذهةئفذ
وثمنتلتةنذوثمتت فاةنذوث ئمفذغ ثميو فذبفنتلتةه ذوثمتت فاةن،ذكلذ
عاىذحدة،ذتنطاقذعاىذوثهةئفذوثد ضتفذثاهق غفذوثتطذحةاتذعاىذ
وثميو ف؛
جل

ذي يزذثاس لذوثدبثطذأنذيي هذتسهةال ذي يزذعنذعهر هذتحيرلذ
هةئفذخ ضتفذثاهق غفذبحةاتذعاىذوثميو فذعا ذثام دةذ3-4وألذ
إثىذهةئفذفنتلتةنذفتت فاةنذعندذونفتث لذثام دةذ4و1ل،ذغم ذ طذ
ذثك ذتتةةن ذإدوري ذبوثميو ف ذعاةه ذبد ع ذوثهييم ذوثمطا ف ذب ذ
ثإلجهوءوم.ذبعندذإكم لذوإلجهوءومذوثمنةيصذعاةه ذ طذوثم دةذ
1-4ذ ةم ذيتتاقذغمثلذه اذوثهةئفذوثد ضتفذثاهق غف،ذغم ذ طذذثكذ
وثميو فذفنذقالذوثمس ل:ذو1لذتتيقفذفثلذه اذوثهةئفذوثد ضتفذ
ثاهق غفذعنذأنذتكينذهةئفذخ ضتفذثاهق غفذبتةاحذفنذذثكذوثيقتذ
ة عدوذهةئفذفنتلتةنذفتت فاةنذبو2لذيماكذإدوريذفثلذه اذوثهةئفذ
ثامنتلتةن ذوثمتت فاةن ذعند ذذثك ذجمةع ذوثح يق ذبوثساط مذ
بونثتلوف م ذغم تضى ذه ا ذوثايوئح ذوثتط ذتشمل ،ذبثكن ذن ذت تةهذ
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عاى،ذوثحقذ طذإثا ءذجمةعذوثتهوخةصذثامنتلتةنذغ ثس ل ذوثتطذ
ياقذأنذتمتذوثميو فذعاةه ؛
دل

ي يز ذثاس ل ذوثدبثط ذأن ذييّ ه ذتسهةال ذي يز ذعن ذعهر ه ذال لذ
وثسةطهةذعاىذهةئفذخ ضتفذثاهق غفذفنذهةئفذفنتلتةنذفتت فاةنذ
إثىذهةئفذفنتلتةنذفتت فاةنذأخهى.ذبعندذقايلذال لذهةئفذخ ضتفذ
ثاهق غف ،ذيتت ذيقف ذوثهةئف ذوثد ضتف ذثاهق غف ذعن ذخضيعه ذثاهق غفذ
بيويطفذإدورره ذوث يذق مذغ ثميو فذأبن ذبتنطاقذح يقذبياط مذ
بوثتلوف م ذإدوري ذهةئف ذوثمنتلتةن ذوثمتت فاةن ذوثتط ذق فت ذغ ث ايلذ
عاىذوثهةئفذوثد ضتفذثاهق غفذوثتطذتمذال لذوثسةطهةذعاةه .ذبعندذ
ذثكذتكينذإلدوريذهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فاةنذوثتطذق فتذغ ث ايلذ
جمةع ذح يق ذبياط م ذبوثتلوف م ذوإلدوري ذغم تضى ذه ا ذوثايوئحذ
وثتط ذتشمل ،ذبثكن ذن ذت تةه ذعاى ،ذوثحق ذ ط ذإثا ء ذجمةعذ
وثتهوخةصذثامنتلتةنذغ ثس لذوثتطذياقذأنذتمتذوثميو فذعاةه ؛ ذ

ذفعذفهوع ةذه اذوثايوئحذبب ذثإلجهوءوم،ذي يزذأنذي هيذوثتس ةلذ ط،ذ
4-4
بتهخةص،ذشدصذق ئمذغ ثتس ةل،ذغ ثنة غفذعنذهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فاةن،ذهيذعهفذ
فسمىذفطايبذفنهذأبذفسميحذثهذغإجهوءذذثكذوثتس ةلذغم تضىذوثم دةذ20ذفنذونتل قةفذ
بوثم دةذوثث ثثفذفنذوثاهبتيكيل .ذبركينذأيذتس ةلذأبذتحيرلذثحقذ طذوثميو فذعاىذ
شطبذتس ةلذص ثح ذإذوذأجهوءذشدصذعاةتطذأعط اذوثساطفذثا ة مذب ثكذفنتلعذغ ثس لذ
فهخص ذثه ذغإجهوء ذفثل ذه و ذوثتس ةل ذأب ذوثتحيرل ذثاحق ذ ط ذوثميو ف ذعاى ذوثشطب.ذ
بنذيسهيذف ذت دمذعاىذأيذتس ةلذفهيلذبيويطفذال طفذدخيلذفا شه،ذبهيذوثتس ةلذ
وث يذي بذأنذيتمذب ذثام دةذ .4-12ذ
5-4
بثإلجهوءوم.

ذ

أي ذفنتلع ذضةف ذثه ا ذوثايوئحذ
ذي ب ذأن ذيمتثل ذأي ذشدص ذغ حث ذب ّ
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المادة 5

المعلومات المطلوبة إلجراء التسجيل
استخدام المعلومات االلكترونية
فهذ
1-5
ذغاةفذإجهوءذتس ةل،ذ إنذويتددومذفتايف مذتحديدذوثمتدومذوثم دففذأ ٌ
إثلوفطذب،ذعندف ذيت حذذثكذعاىذه وذوثنحي،ذهيذوثييةافذوثيحةدةذثاي ءذغشهبطذوثم دةذ
3-5ذوجل.ذبو درذف ذنذت دمذفتايف مذتحديدذوثمتدومذوثمت حفذغشأنذفتدومذوثط ئهومذ
ط ذبقت ذت ديم ذبة ال م ذوثتس ةل ذإثى ذوثس ل ذوثدبثط ،ذي ب ذأن ذي يم ذوثشدص ذوث ئمذ
غ ثتس ةلذغإدخ لذوثمتايف مذوثتطذت تضةه ذوثم دةذ3-5ذوجلذوثكتهبالة ذغ يتددومذوثشكلذ
وثمنةيصذعاةهذ طذوثم دةذ12ذفنذوإلجهوءوم .ذ
ففذفحدقفذأبذجديدةذثتحديدذ
نذتتأقهذصالحةفذوثتس ةلذياا ذغ ثتي هذنح ذثمتايف مذف ّد
ّ
وثمتدوم .ذ
المواد التكميلية لتحديد المعدات
ذي يزذثامس لذأنذينشه ذوثميودذوثتكمةاةفذثتحديدذوثمتدومذوثتطذيدضعذ
2-5
ويتتم ثه ذثإلشت رذبوة نذإخالءذوثمسؤبثةفذوثمنشيرذ طذوثس لذوثدبثط .ذ
وثميودذوثتكمةاةفذثتحديدذوثمتدومذوثتطذجهىذالشهه ذتضعذوثمتايف مذوثمتل بتفذوثتطذتشماه ذ
فتايف مذتحديدذوثمتدومذوثم دفف.ذبرتدذويتددومذفتايف مذتحديدذوثمتدومذوثم دففذوفنذ
دبنذأيذفنذوثمتايف مذوثمتل بتفلذضهبررذذبك ةذذثتااةفذف تضة مذوثم دةذ3-5ذوجل .ذ
تسجيل ضمانة دولية أو ضمانة دولية مرتقبة
3-5
فهت افذهط :ذ

ذوثمتايف م ذوثمطايوف ذإلجهوء ذتس ةل ذضم الف ذدبثةف ذأب ذضم الف ذدبثةفذ
وأل ذوثتيقةعذونثكتهبالطذثاشدصذوث ئمذغ ثتس ةل؛ذ ذ
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وبل ذويمذكلذفنذوألعهوفذوثمسم ة؛ ذ
وجل ذوثمتايف مذوثت ثةفذوثتطذتحددذهيرفذفتدومذوثط ئهوم :ذ
و1ل ذويمذوثة الع؛ ذ
و2ل

ذرفلذوثطهوزذوثت مذثاة الع؛ ذ

و3ل ذوثهقمذوثمتساسلذوث يذخةةهذوثة العذثمتدومذوثط ئهوم؛ ذ
ودل ذفدةذوثتس ةل،ذإذوذك نذوثتس ةلذيةن ضطذأقهاذقالذإيدوعذإخالءذ
عهف؛ ذ
فذوألعهوفذوثمسم ة،ذوثم دففذغميجبذتهخةص؛ ذ
ذ
وهل ذذفيو
وبل ذوثتن برنذونثكتهبالةفذثألشد صذوث ينذيةهيلذوثس لذوثدبثطذإثةهمذ
إشت رومذغ ثمتايف مذعا ذثام دةذ6؛ ذ
ذوزل ذإذوذتضمنتذوألعهوفذوثمسم ةذأكثهذفنذدوئنذبوحد،ذويمذوثدوئنذ
وث يذيماكذبحداذوثحقذ طذوثميو فذعاىذشطبذذثكذوثتس ةل .ذ
التسجيل األحادي لحق أو ضمان غير رضائي قابل للتسجيل
ئقذبونتل ق مذوثالزففذإلجهوءذتس ةلذحقذ
ذوثمتايف مذبوثشه دومذبوثيق ذ
4-5
أبذضم نذغةهذرض ئطذق بلذثاتس ةلذغم تضىذوثم دةذ40ذفنذونتل قةفذهط :ذ
وأل وثمتايف مذوثمش رذإثةه ذ طذوثمذيودذ 3-5ذوألذبوبلذبوجلذبودلذ
بوبلذبذوزل،ذغم ذ طذذثك،ذ طذوثح ثفذوثمتنةفذغ ثم دةذ3-5ذوبل،ذ
وثتنيون ذوإلثكتهبالط ذثاماتلم ذوألبل ذ ةم ذيتتاق ذغ نثتلوم ذوثتط ذتمذ
تأفةنه ذغم تضى ذه و ذوثحق ذأب ذوثضم ن ذغةه ذوثهض ئط ذوث بلذ
ثاتس ةل؛ ذ

ذ
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نئحفذوثس لذوثدبثطذبإجهوءوته

وبل ويم ذوثدبثف ذوثمتت قدة ذوثممنيح ذغميجب ذقيوالةنه ذه و ذوثحق ذأبذ
وثضم نذغةهذوثهض ئطذوث بلذثاتس ةل؛
وجل ئفذوثحقذأبذوثضم نذغةهذوثهض ئطذوث بلذثاتس ةلذعاىذوثنحيذ
وثيوردذ طذوإلعالنذوثم دمذفنذوثدبثفذوثمتت قدةذكم ذهيذفحددذ طذ
وثم دةذ4-5ذوبل،ذوثتطذي عذضمنه ذه وذوثحقذأبذوثضم نذغةهذ
وثهض ئطذوث بلذثاتس ةلذوث ريذتس ةاه؛ ذ
ودل شه دةذغ يمذوثطهفذوثمسمىذ طذوثتس ةلذوث يذيماكذوثحقذأبذ
وثضم ن ذغةه ذوثهض ئط ذغأن ذوثحق ذأب ذوثضم ن ذغةه ذوثهض ئطذ
وث بلذثاتس ةلذوث ريذتس ةاهذو1لذقدذتمذفنحهذعاىذالحيذصحةحذ
غم تضىذقيوالةنذوثدبثفذوثمتت قدةذوثمحددةذ طذوثم دةذ4-5ذوبل،ذ
و2ل ذ ذبوأن ذجمةع ذوثمتايف م ذوثم دفف ذإلجهوء ذوثتس ةل ذدقة فذ
بك فاف؛
وهل أدثفذبق ئ ةفذف دففذ طذشكلذإثكتهبالطذثاحقذأبذوثضم نذغةهذ
وثهض ئطذوث بلذثاتس ةل؛
وبل فيو فذوثطهفذوثمسمىذ طذوثتس ةلذكم ثكذوثحقذأبذوثضم نذ
غةه ذوثهض ئط ذوث بل ذثاتس ةل ذغأاله ذيضع ذاللسه ،ذغإجهوء ذه وذ
وثتس ةل،ذتحتذوثينيفذوث ض ئةفذثمح كمذوثمك نذوث يذي عذ ةهذ
وثم ه ذوإلدوري ذثامس ل ذ ةم ذيتتاق ذغ إلجهوءوم ذوث اليالةفذ
وثمنةيصذعاةه ذ طذوثم دةذ 44ذفنذونتل قةفذغشأنذوثتس ةل،ذ
ذبوأاله ذفسؤبل ذأف م ذوثمس ل ذعن ذجمةع ذوثتك ثةف ذوثتط ذيتكاده ذ
وثمس ل ذغساب ذوإلجهوءوم ذوث اليالةف ذف ذثم ذيتم ذتأيةد ذصحفذ
وثتس ةل .ذ
ي بذأنذيكينذوثشدصذوث ئمذبتس ةلذحقذأبذضم نذغةهذرض ئطذق بلذثاتس ةلذإف ذ
وثم ثكذأبذوإلدوريذوث يذيحقذثهذإصدورذتهخةصذ .R-NCRIذ
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ذييّ هذوثمس ّ لذالسدفذفنذوألدثفذوثيق ئ ةفذوثم ّدففذ ةم ذيتتّاقذبتس ةلذ
1-4-5
نفذأليذفنذوث ه مذ
ومذفتة
ذفتد
حقذأبذضم نذغةهذرض ئطذق بلذثاتس ةلذ ةم
ذيدص ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وثت ثةفذبن ءذعاىذعااه  :ذ
وأل وثماتلمذوألي يطذوثمش رذإثةهذ طذذثكذوثتس ةل؛ ذ
وبل ص حبذأيذحقذأبذضم نذآخهذفس لذأبذوثمشتهيذ طذبةعذ
فس لذثهذعالقفذبتاكذوثمتدوم؛ ذ
وجل أيذشدصذأبذكة نذآخهذيثاتذبجيدذأقهذيااطذفحتملذالتة فذ
ث ثكذوثتس ةلذغم ذيهضطذوثمس ّ ل.
نذينطاقذف ذت دمذعاىذوثمدىذوث يذيهىذ ةهذوثمس لذأنذت ديمذه اذوألدثفذوثيق ئ ةفذ
يمنتهذوث الينذوثمتميلذغه .ذ
تسجيل بيع أو بيع مرتقب
5-5

ذوثمتايف مذوثمطايوفذإلجهوءذتس ةلذبةعذأبذبةعذفهت بذهط :ذ
وأل ذوثمتايفُ مذوثمشُ رذإثةهُ ذ ُطذوثمُيودذفنذ 3-5ذوألذبوبلذبوجلذ
بوبل؛ ذ
فذوألعهوفذوثمسم ة،ذوثمتط ةذغميجبذتهخةص؛ ذ
ذ
وبل ذفيو
وجل ذ طذح ثفذوثاةعذوثمهت ب،ذفيعدذوال ض ءذأقهذوثتس ةل،ذإذوذك نذذثكذ
وثتس ةلذين ضطذأقهاذقالذبقتذإخالءذعهف .ذ

تسجيل إحالة
ذوثمتايف م ذوثمطايوف ذإلجهوء ذتس ةل ذإح ثف ذضم الف ذدبثةف ذأب ذوإلح ثفذ
6-5
وثمهت افذثضم الفذدبثةفذأبذإح ثفذحقذأبذضم نذغةهذرض ئطذق بلذثاتس ةلذهط :ذ

ذ
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وأل ذوثمتايفُ مذوثمشُ رذإثةهُ ذ ُطذوثمُيودذفنذ 3-5ذوألذبوبلذبوجلذ
بوبلذبوزل؛ ذ
فذوألعهوفذوثمسم ة،ذوثمتط ةذغميجبذتهخةص؛
ذ
وبل ذفيو
وجل ذإذوذك التذوثضم الفذوثتطذتتمذإح ثته ذضم الفذفس اف :ذ
و1ل ذرقمذفافذوثتس ةلذوثمتتاقذبتاكذوثضم الفذو طذح ثفذوإلح ثفذ
وألبثىل؛ذأب ذ
و2ل ذرقمذفافذوإلح ثفذوثمس افذوثتطذوكتسبذوثمحةلذعنذعهر ه ذ
ح يقهذ طذتاكذوثضم الفذوثمس افذو طذح ثفذجمةعذوإلح نمذ
وثالح فل؛ ذ
ودل ذإذوذك التذوثضم الفذوثتطذيتمذإح ثته ذضم الفذغةهذفس اف:ذ ذ
و1ل ذبصف ذوثضم الف ذوثمح ثف ذبوثمدين ذوألصاط ذغميجاه  ،ذفعذ
ويتددوم ذوثشكل ذوث ي ذتنص ذعاةه ذوإلجهوءوم ذو ط ذح ثفذ
وإلح ثفذوألبثىذثضم الفذغةهذفس افل؛ذأبذ ذ
و2ل ذرقمذفافذوإلح ثفذوثمس افذوثتطذوكتسبذوثمحةلذعنذعهر ه ذ
ح يقهذ طذتاكذوثضم الفذوثمس افذو طذح ثفذجمةعذوإلح نمذ
وثالح فل .ذ
تسجيل تحويل جماعي
ذي يزذثاس لذوثدبثطذأنذيي هذتسهةالذيسمحذبتس ةلذجمةعذوثتحيرالمذ
7-5
طذ"عابذتس ةلذتحيرلذجم عط".ذبرتضمنذ"عابذتس ةلذوثتحيرلذوث م عط":
وأل ذإق وهروذوثكتهبالة ذفنذوث ئمذغ ثتحيرلذيلةدذ ةهذغأنذجمةعذوثضم ال مذ
وثمتنةف ذوثمؤكدة ذبتس ةالم ذ ط ذوثس ل ذوثدبثط ذبر كه ذ ةه ذويمذ
وثطهف،ذقدذحيثتذإثىذوثطهفذوثمسمى؛
ّذ

وثايوئح
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وبل ذفيو فذوثطهفذوثمسمىذعاىذذثك ،ذ
طذح ثفذإعط ءذكلذضم الفذغميجبذتهخةص .ذ
شطب تسجيل
8-5

ذوثمتايف مذوثمطايوفذثشطبذتس ةل،ذغةهذوثتس ةلذوثمتتاقذباةعذهط :ذ
وأل ذوثمتايفُ مذوثمشُ رذإثةهُ ذ ُطذوثم دتةنذ3-5ذوألذبوبل؛ ذ
وبل ذغ يتثن ء ذوثح نم ذوثماةنف ذ ط ذوثم دة ذ ،1-8-5ذفيو ف ذوألعهوفذ
وثمسم ةذوثمستلةدةذفنذوثضم الفذوثمس افذأبذوثطهفذوث يذيماكذ
وثحقذ طذوثميو فذعاىذشطبذفثلذه اذوثضم الف،ذوثمتط ةذغميجبذ
تهخةص؛ ذ
وجل ذعندذال لذحقذوثميو فذعاىذشطبذتس ةل،ذفيو فذوثطهفذص حبذ
ه وذوثحق،ذوثمتط ةذغميجبذتهخةص؛ ذ
ودل ذرقمذفافذوثتس ةلذوث يذيتتةنذشطاه.ذ ذ

 1-8-5ذن ذتشمل ذوألعهوف ذوثم كيرة ذ ط ذوثم دتةن ذوثلهعةتةن ذ 8-5ذوبل ذبوجلذ
وثمدينذأبذوثمحةلذأبذوثشدصذوث يذحلذفحلذآخهذأبذشدصذح هذأدالىذفهتافذفنذ
وثضم الفذوثمس افذأبذوثا ئعذوثمهت بذ طذح ثفذتس ةلذفتتاقذباةعذفهت ب .ذ
 2-8-5ذيمكنذثطهفذف كيرذأبذأعهوفذف كيرةذ طذوثم دةذوثلهعةفذ8-5ذوبلذأنذ
ين لذوثكتهبالة ذإثىذهةئفذفنذوثمنتلتةنذغ ثس ل،ذفعذفيو فذه اذوثهةئف،ذ طذحقذوثميو فذ
عاىذشطبذفثلذه وذوثتس ةل.ذبرمكنذغتدذذثك،ذأنذي يمذص حبذذثكذوثحقذبن لذحقذ
وثميو فذعاىذوثشطبذبحداذوثىذهةئفذأخهىذفنذهةئ مذوثمنتلتةنذغ ثس لذفعذفيو فذ
ه اذوألخةهة .ذ
 3-8-5ذيكينذثاطهفذأبذوألعهوفذوثمستلةدةذفنذتس ةل،ذأبذوثطهفذص حبذ
حقذوثميو فذعاىذشطبذتس ةل ذغم تضىذوثم دةذ3-5ذوزلذأب،ذوذوذتمتذإح ثفذفثلذ
ه و ذوثحق ،ذوثمح ل ذإثةه ذفثل ذه و ذوثحق ،ذثه ذبحدا ذوثحق ذغ ثميو ف ذعاى ذشطب ذذثكذ
وثتس ةل .ذ
ذ

نئحفذوثس لذوثدبثطذبإجهوءوته

R-16

 4-8-5ذي يزذثاس لذوثدبثطذأنذيي هذتسهةالذإلدخ لذرفلذتهخةصذص درذعنذ
ال طفذدخيلذفهخةفذ ةم ذيتتاقذغشطبذتس ةل.ذبإذوذك نذرفلذتهخةصذثشطبذفطايو ذ
صهوحفذغم تضىذق الينذوثدبثفذوثمتت قدةذوثتطذهطذدبثفذوثس لذ طذوثيقتذوث يذيتتةنذ
ةهذشطبذفثلذه وذوثتس ةل،ذي يزذثاطهفذوث يذيماكذوثحقذ طذوثميو فذعاىذشطبذ
فثلذه وذوثتس ةلذإدخ لذرفلذوثتهخةصذوثمطايب .ذ
 5-8-5ذوبتدوءذفنذ6ذييالةيذ،2012ذثمذيتدذفنذوثممكنذشطبذوثشطب.ذبنذيؤديذ
شطبذوثشطبذإثىذإع دةذإجهوءذوثتس ةلذوألصاط.
تسجيل وضع في مرتبة أدنى
ذوثمتايف م ذوثمطايوف ذإلجهوء ذوثتس ةل ذ ط ذفهتاف ذأدالى ذثضم الف ذدبثةفذ
9-5
بإح ثف ذفهت اف ذثضم الف ذدبثةف ذأب ذضم الف ذدبثةف ذفهت اف ذأبذضم الف ذبعنةف ذأب ذضم الفذ
فكتسافذعنذعهرقذوثحايلذأبذحقذأبذضم ن ذغةهذرض ئطذق بلذثاتس ةلذأبذضم الفذ
ٍ
ثمشتهذغميجبذبةعذأبذبةعذفهت بذأبذضم الفذثمستأجهذغميجبذع دذإي رذأبذضم الفذ
ٍ
ثمشتهذغميجبذبةعذفشهبطذهط :ذ
وأل ذوثمتايفُ مذوثمشُ رذإثةهُ ذ ُطذوثمُيودذفنذ 3-5ذوألذبوبلذبوجلذ
بوبل ذبوزل .ذبألغهوض ذوإلش رة ذوثس غ ف ذإثى ذوثم دة ذ 3-5ذوبلذ
بألغهوضذوثم دةذ9-5ذوبل،ذتكينذ"وألعهوفذوثمسم ة"ذهطذهةئ مذ
وثمنتلتةنذغ ثس لذوثتطذتضعذضم الته ذ طذفهتافذأدالىذبتستلةدذ
فنذذثكذوثيضعذ طذفهتافذأدالى؛ ذ
وبل ذفيو ف ذوثطهف ذوثمسمى ذوث ي ذتيضع ذضم الته ذ ط ذفهتاف ذأدالى،ذ
وثمتط ةذغميجبذتهخةص؛ ذ
وجل ذإذو ذك الت ذوثضم الف ذوثتط ذتيضع ذ ط ذفهتاف ذأدالى ذأب ذتستلةد ذفنذ
وثيضعذ طذفهتافذأدالىذهطذضم الفذفس اف،ذبثمذتتمذإح ثته ذأبذ
وكتس به ذعنذعهرقذوثحايل،ذرقمذوثمافذوثمتتاقذغكلذضم الفذفنذ
ه وذوث اةل؛ ذ
ودل ذإذو ذك الت ذوثضم الف ذوثتط ذتيضع ذ ط ذفهتاف ذأدالى ذأب ذتستلةد ذفنذ
وثيضع ذ ط ذفهتاف ذأدالى ذهط ذضم الف ذفس اف ذتمت ذإح ثته  ،ذرقمذ
فاف ذوإلح ثف ذوثمس اف ذوثتط ذوكتسب ذعن ذعهرق ذوثطهف ذوثم الحذ
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ثايضعذ طذفهتافذأدالىذح يقهذ طذتاكذوثضم الفذوثمس افذب،ذعندذ
ونالطا ق ،ذرقم ذفاف ذوإلح ثف ذوثمس اف ذوثتط ذوكتسب ذعن ذعهر ه ذ
وثطهفذوثمستلةدذفنذوثيضعذ طذفهتافذأدالىذح يقهذ طذوثضم الفذ
وثمستلةدةذفنذوثيضعذ طذفهتافذأدالى؛ ذ
وهل ذإذو ذك الت ذوثضم الف ذوثتط ذتيضع ذ ط ذفهتاف ذأدالى ذأب ذتستلةد ذفنذ
وثيضعذ طذفهتافذأدالىذهطذضم الفذفس افذتمذوكتس به ذعنذعهرقذ
وثحايل،ذرقمذفافذوثحايلذوثمس لذوث يذوكتسبذعنذعهر هذوثطهفذ
وثم الحذثايضعذ طذفهتافذأدالىذح يقهذ طذتاكذوثضم الفذوثمس افذ
ب،ذعندذونالطا ق،ذرقمذفافذوثحايلذوثمس لذوث يذوكتسبذعنذ
عهر ه ذوثطهف ذوثمستلةد ذفن ذوثيضع ذ ط ذفهتاف ذأدالى ذح يقه ذ طذ
وثضم الفذوثمستلةدةذفنذوثيضعذ طذفهتافذأدالى؛ ذ
وبل ذإذو ذك الت ذوثضم الف ذوثتط ذتيضع ذ ط ذفهتاف ذأدالى ذأب ذتستلةد ذفنذ
وثيضعذ طذفهتافذأدالىذهطذضم الفذغةهذفس اف،ذبصفذثمثلذ
ه اذوثضم الفذبوثمدينذوألصاطذغميجاه ،ذفعذويتددومذوثشكلذوث يذ
تنصذعاةهذوإلجهوءوم .ذ
التسجيل األحادي لحق أو ضمان سابق
ذوثمتايف مذوثمطايوفذإلجهوءذتس ةلذثحقذأبذضم نذي بقذبوثتطذتنطاقذ
10-5
عاةه ذوثم دةذ60ذفنذونتل قةفذهط :ذ

ذ

وأل

وثمتايف مذوثمش رذإثةه ذ طذوثميودذ 3-5ذوألذبوبلذبوجلذبودلذ
بوبلذبوزل؛

وبل

بويمذوثدبثفذوثمتت قدةذوثتطذتمذغميجبذقيوالةنه ذتأيةسذوثحقذأبذ
وثضم نذوثس بق؛

وجل

بشه دةذوثطهفذوثمسمىذ طذذثكذوثتس ةلذغةلتهذص حبذوثحقذ
أبذوثضم نذوثس بقذوث يذيتتاقذغهذوثتس ةل،ذو1لذغأنذوثحقذأبذ
وثضم نذوثس بقذقدذتمذفنحهذغشكلذصحةحذغميجبذقيوالةنذوثدبثفذ
لذغأن ذجمةعذ
وثمتت قدةذوثمش رذإثةه ذ طذوثم دةذ 10-5ذو2ل،ذبوّ 2
فتايف مذوثتس ةلذوثم دففذإلجهوءذوثتس ةلذدقة فذبك فاف.

نئحفذوثس لذوثدبثطذبإجهوءوته

R-18

تعديل تسجيل
ذفعذفهوع ةذوثم دةذ13-5ذ إنذوثمتايف مذوثمطايوفذثتتديلذتس ةلذوثةسذ
11-5
تس ةلذحقذأبذضم نذغةهذرض ئط ذق بلذثاتس ةلل،ذأب ذتتديلذوثمتايف مذوثمتضمنفذ
طذعماةفذتحيرلذأبذحايلذأبذتاتةفذهط :ذ
وأل ذوثمتايف مذوثمش رذإثةه ذ طذوثميودذ3-5ذوألذبوبلذبوجلذبوبل؛ ذ
وبل ذفيو فذوألعهوفذوثمسم ةذوثتطذبو تذعاىذتتديلذوثتس ةل،ذبعندف ذ
يكينذقد ذتمذال لذحقذوثميو فذعاىذشطبذوثتس ةل،ذنذبدذفنذ
فيو فذوثطهفذوث يذيتمتعذبه وذوثحقذفحلذوثن قلذوثما شه،ذوثتطذ
تتطىذ طذكلذح ثفذغميجبذتهخةص؛ ذ
وجل ذرقمذفافذوثتس ةلذوث يذيتتةنذتتدياه؛ ذ
ودل ذوثتتديالمذوثتطذيتتةنذإجهوؤه  .ذ
تعديل تسجيل حق أو ضمان غير رضائي قابل للتسجيل
ذب ذثام دةذ،13-5ذ إنذوثمتايف مذوثمطايوفذثتتديلذتس ةلذحقذأبذ
12-5
ضم نذغةهذرض ئطذق بلذثاتس ةلذهط :ذ
وأل وثمتايف مذوثمش رذإثةه ذ طذوثم دةذ4-5ذوأل؛ ذ
وبل رقمذفافذوثتس ةلذوثمطايبذتتدياه؛ ذ
وجل وثتتديالمذوثمطايبذإدخ ثه ؛ ذ
ودل وثشه دةذوثمطايوفذغم تضىذوثم دةذ4-5ذودل .ذ
ي بذأنذيكينذوثشدصذوث ئمذبتتديلذتس ةلذحقذأبذضم نذغةهذرض ئطذق بلذثاتس ةلذ
إف ذوثم ثكذأبذوإلدوريذوث يذيحقذثهذإصدورذتهخةصذ .R-NCRIذ
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قواعد التعديالت
13-5
وثتس ةالم:

ذينطاقذف ذياطذغ ثنسافذثاتتديالمذعاىذوثتس ةالمذبعاىذشطبذتتديالمذ
وأل ذيت فلذتس ةلذأيذتتديلذثامتايف مذوثمش رذإثةه ذ طذوثم دةذ3-5ذوجلذ
أبذأيذتاةةهذثلئفذوثتس ةل،ذكتس ةلذجديدذغ ثنسافذثامتدومذأبذ
ذوثمتدل ،ذفع ذإعط ئه ذأبثيرف ذ طذ
وثلئف ذوثتط ذيشةه ذإثةه ذوثتس ةل
ّ
وثمهتافذوعتا رذفنذوثتيقةتذوث يذيةاحذ ةهذوثتس ةلذوثمتدلذق بالذ
ةلذوثمتدل.ذبر بذأنذتيو قذوألعهوفذ
ثااحثذفنذبقتذإتم مذوثتس
ّ
وثمسم ة ذعاى ذشطب ذوثتس ةل ذوثس بق ذغميجب ذتهخةص ،ذبوث يذ
ي بذأنذينل ذتا ئةذ؛
ذوبل ذي تضطذتس ةلذأيذتتديلذينطييذعاىذتاةةهذثامتايف مذوثمش رذ
إثةه ذ طذوثم دةذ3-5ذوبل،ذي تضطذفيو فذوألعهوفذوثمسم ةذوثتطذ
بو ت ذعاى ذذثك ذوثتس ةل ذبفيو ف ذوثطهف ذوثمسمى ذوث ي ذي بذ
ذوثمتدل ،ذ ط ذح ل ذإعط ء ذكل ذفنه ذغميجبذ
ذكها ذ ط ذوثتس ةل
ّ
تهخةص؛
وجل ذإنذتس ةلذأيذتتديلذينطييذعاىذتاةةهذثامتايف مذوثمش رذإثةه ذ
طذوثم دةذ 3-5ذودلذنذيؤقهذ طذأبثيرفذوثتس ةلذوألصاطذعيولذ
ذوثمتدثف ذث ثك ذوثتس ةل .ذبن ذيدل ذف ذت دم ذغإالش ء ذضم الفذ
وثمدة
ّ
أي يةفذجديدةذي تضطذوألفهذتس ةاه ذغميجبذونتل قةف؛
ودل ذ طذح ثفذشطبذتس ةل،ذيتتاهذوثطهفذوث يذييو قذعاىذوثشطبذ
فيو ذعاى ذشطب ذكل ذوثتتديالم ذث ثك ذوثتس ةل ،ذوألفه ذوث يذ
يةاحذال وذتا ئة  .ذ

فتطاا مذوثميو فذوثمنةيصذعاةه ذ طذوثم دةذ13-5ذوألذبذوبل،ذيت تةه،ذ طذح ثفذ
بجيدذتتديلذتس ةلذحقذأبذضم نذغةهذرض ئطذق بلذثاتس ةل،ذعاىذوثطهفذوثمسمىذ
طذوثتس ةلذكم ثكذه وذوثحقذأبذوثضم نذغةهذوثهض ئطذوث بلذثاتس ةل .ذ
ذ

نئحفذوثس لذوثدبثطذبإجهوءوته

R-20

تسجيل ضمانات كسرية أو جزئية
14-5

ذي يزذأنذيحددذأيذتس ةلذف ذياط :ذ
أل

أالهذياططذضم الفذكسهرفذأبذجلئةفذعاىذفتدومذع ئهومذب،ذإذوذ
ك نذوألفهذك ثك،ذالط قذفثلذه اذوثضم الف؛ ذ

بل

ب/أبذأنذأع وه ذفسم ةذفتتددةذتحيزذأبذفنحتذضم الفذيشهدذعاةه ذ
وثتس ةل.

قواعد الضمانات الكسرية أو الجزئية
15-5

ذغ ثنسافذثضم الفذوثمش رذإثةه ذ طذوثم دةذ14-5ذوأل:
وأل ذأيذزر دةذأبذوالدل ضذيحدثذ طذفثلذه اذوثضم الفذغسابذبةعذأبذ
تحيرلذضم الف ذدبثةفذي بذأنذيس لذك ثكذب ذثام دةذ 5-5ذأبذ
وثم دةذ6-5ذعاىذوثتيوثط؛
وبل ذأيذوالدلُ ُ ُ ضذيحدثذ طذفثلذه اذوثضم الُ ُ ُفذغسابذد عذوثتُ ُ ُ ولمذ
فضمينذي بذشطا ُ ُ ُهذجلئةُ ُ ُذذأبذكاة ُ ُ ُذذب ُ ُذذثاميودذفنذ8-5ذإثىذ
.4-8-5ذ

تغيير إسم الهيئة
ذي يزذثاس لذوثدبثطذأنذي دمذتسهةالذإلعط ءذإشت رذبتاةةهذويمذهةئفذفنتلتةنذ
16-5
فتت فافذوذوذك نذذثكذبوردوذ طذعابذوإلشت رذ"بتاةةهذونيم".ذبألغهوضذف ذت دم،ذ نذ"تاةةهذ
فافذقدذغةهمذويمه ،ذبإنذأيذح يقذبضم ال مذ
ونيم" ذيتنطذإف ذأنذهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت
ّ
ثهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فافذبوردةذ طذوثس لذوثدبثطذأصاحتذفمايكفذثهةئفذفنتلتةنذفتت فافذ
أخهىذالتة فذثت دذدفجذأبذتاةةهذ طذشكلذوثهةئفذأبذغحكمذوث الينذأبذأالهذفنذوثضهبريذإدخ لذ
تةيربذغسابذخطأذ طذويمه ذأبذخطأذإدوريذذأبذ نط.ذب طذه اذوثح ثف:
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وأل ذوثمتايف مذوثمطايوفذثت ديمذإشت رذبتاةةهذونيمذإثىذوثس لذ
وثدبثطذهط :ذ
و1ل ذونيمذوثماةنذح ثة ذ طذوثس لذوثدبثطذثاهةئفذوثمهودذتاةةهذ
ويمه ،ذبوثمتايف مذوألخهىذعنذهيرته ؛
و2ل ذونيمذوثمهودذأنذيحلذفحلذونيمذوث يذي هيذتاةةها،ذب طذ
أيذح ثفذتكينذ ةه ذوثح يقذبوثضم ال مذوثيوردةذ طذوثس لذ
وثدبثط ذقد ذوفتاكته ذهةئف ذفنتلتةن ذفتت فاف ذفدتالف،ذ
وثمتايف مذوألخهىذعنذهيرفذوثهةئفذوثمن ظهةذبوثمتايف مذ
ثالتة لذبه ؛ ذ
و3ل ذونيمذبوثتيقةع ذونثكتهبالط ذثهةئف ذوثمنتلتةن ذوثمتت فاف ذذومذ
وثةاف ذبوة ن ذوث هف ذوثتط ذيتةهف ذذثك ذوثشدص ذغ ثنة غفذ
عنه ،ذب طذأيذح ثفذتكينذ ةه ذوثح يقذبوثضم ال مذوثيوردةذ
ط ذوثس ل ذوثدبثط ذقد ذوفتاكته ذهةئف ذفنتلتةن ذفتت فافذ
فدتالف :ذ
وأل ذونيمذبوثتيقةعذوإلثكتهبالط ذثمثلذه اذوثهةئفذثامنتلتةنذ
وثمتت فاف ذوألخهى ذبوة ن ذوث هف ذوثتط ذيتةهف ذذثكذ
وثشدصذغ ثنة غفذعنه ؛ذ ذ
وبلذوثدة رذوثمحددذ طذوثم دةذ16-5ذوجلذو2لذوبل؛ ذ
وبل ذيؤكدذوثمس لذأنذعابذوإلشت رذبتاةةهذونيمذيلطذغشهبطذه اذ
وثم دةذ16-5ب ذثامتة رذوثمحددذ طذوثم دةذ،1-4ذبأنذتاةةهذ
ونيمذيسهيذفلتيثهذعندذفثلذه وذوثتأكةدذفنذوثمس لذبإكم لذ
وإلجهوءومذوثمطايوفذ طذوثم دةذ16-5ذوألذو3لذأيهم ذحدثذ
أخة وذه؛
وجل ذعندذيهر نذفلتيلذتاةةهذنيم :ذ
و1ل ذجمةعذوثح يقذبوثضم ال مذوثيوردةذ طذوثس لذوثدبثطذوثتطذ
ت كهذهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فافذوثمحددةذ طذوثم دةذ16-5ذ
وألذو1لذغ عتا ره ذعه ذفسمى،ذي بذبدبنذتتديلذفتايف مذ
فس افذأبذتس ةلذإح ثفذثه اذوثح يقذبوثضم ال م،ذأنذتكينذ
ذ
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فشليعفذغمالح فذثإلشت رذبتاةةهذونيم،ذعاىذأنذتض فذ
ه اذوثمالح فذ طذجمةعذشه دومذوثاحثذذومذوألبثيرف؛
و2ل ذ طذأيذح ثفذوفتاكتذ ةه ذوثح يقذبوثضم ال مذوثيوردةذ طذ
وثس لذوثدبثطذهةئفذفنتلتةنذفتت فافذفدتالف:ذ ذ
وأل ذتحتلظذهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فافذوثتطذوكتساتذفثلذه اذ
وثح يقذبوثضم ال مذبيضته ذكهةئفذفنتلتةنذفتت فافذ
ألغهوضذوثس لذوثدبثطذبت لذجمةعذوثتهوخةصذوثتطذ
أعطةتذأبذحةاتذعاةه ذأبذتمذوثحةيلذعاةه ذغ ثنة غفذ
عنه ذص ثحفذبال ةذتم ف ؛ ذ
وبلذجمةعذوثتهوخةصذوثتطذأعطةتذأبذحةاتذعاةه ذهةئفذ
وثمنتلتةنذوثمتت فافذوثمحددةذ طذوثم دةذ16-5ذوألذو1لذ
أب ذأعطةت ذأب ذتم ذوثحةيل ذعاةه ذغ ثنة غف ذعنه ذإف ذ
ت لذص ثحفذبال ةذتم ف ذبإف ذيتمذإاله ؤه ،ذحسبذف ذ
تدت راذفثلذه اذوثهةئفذثامنتلتةنذوثمتت فاف؛
ودل ذتاةةهذونيمذنذأقهذثهذعاىذصالحةفذأبذأبثيرفذأيذتس ةلذأبذ
ح يقذأبذضم ال مذأخهى .ذ
ي يز ذثاس ل ذوثدبثط ذأن ذيي ه ذتسهةال ذفن ظ وه ذثإلشت ر ذبتاةةه ذثاليم ذثهةئف ذفنتلتةنذ
وختة صةةنذأبذثإلشت رذبتاةةهذثاليمذثهةئفذخ ضتفذثاسةطهة .ذ
قدذي يمذوثمس لذغتكسذتاةةهذونيمذبإزوثفذي لذتاةةهذونيمذ طذوثح نمذوثتطذي تنعذ
ةه ذوثمس لذغتدمذحدبثذفثلذه وذوثتاةةه .ذ
تصحيح خطأ في نظام السجل الدولي
ذي يز ذثامس ل ذأن ذيةحح ذأي ذخطأ ذ ط ذتس ةل ذأب ذعماةف ذشطب ذأبذ
17-5
وثتهتةبذوثلفنطذثتماة مذوثتس ةل،ذأبذيشطبذتس ةال،ذإذوذك نذفثلذه وذوثدطأذال شئ ذ
عنذخالذ طذوثس لذوثدبثط،ذغشهطذأنذفثلذه وذوثتةحةحذأبذوثشطبذيكينذال وذ طذ
وعتا ورذفنذبقتذصدبرا،ذبأنذنذيؤقهذعاىذأبثيرفذأيذتس ةلذآخهذبإذوذك نذفثلذه وذ
وثتةحةحذأبذوثشطبذيةاةهذوثمتايف مذوثمس افذوثتطذغدالفذذثكذيت ههذ طذشه دةذ
ّ
وثاحث ذعاى ذياةل ذوألبثيرف ،ذ إن ذإشت ور ذغأن ذوثمس ل ذأجهى ذفثل ذه و ذوثتةحةح ذأبذ
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وثشطبذي بذأنذي ههذ طذكلذشه دومذوثاحثذعاىذياةلذوألبثيرفذوثتطذتتتاقذغ لءذ
وثط ئهةذوثمتنط .ذ
ي بذعاىذوثمس لذأنذيسهعذ طذإعط ء ذوإلشت رذغشأنذأيذتةحةحذأبذشطبذإثىذ
وألعهوفذوثمسم ةذ طذوثتس ةلذوألصاطذبك ثكذإثى،ذإنذك التذجه مذأخهى،ذوألعهوفذ
وثتطذت يمذغ ثتس ةل،ذبوألعهوفذوألخهىذذومذوثضم ال مذوثمس افذ طذفتدومذوثط ئهوم،ذ
بوألعهوف ذوثتط ذأجهم ذغحث ذذي ذأبثيرف ذغشأن ذفتدوم ذوثط ئهوم ذفن ذإجهوء ذوثتس ةلذ
وألصاط .ذ
بر يزذثامس لذأيض ذأنذيطاب ذإثىذوألعهوفذوثمسم ةذ طذوثتس ةلذوألصاطذأنذت يمذ
بتتديلذأبذشطبذذثكذوثتس ةل،ذأبذتهكذوثتس ةلذوثمتميلذغهذكم ذهيذفس ل،ذأبذدبنذ
وثمس س ذغ ثم دة ذوثح ثةف ذ 17-5ذعاب ذوثحةيل ذعاى ذأفه ذفن ذإحدى ذوثمح كم ذذومذ
ونختة صذغميجبذوثم دةذوثهوغتفذبوألروتةنذو1لذفنذونتل قةف.ذ ذ
شطب عملية بيع
ذي يزذأليذتس ةلذيتتاقذغ ثاةعذتسهيذعاةهذوثم دةذوثد فسف ذبوثتشهرنذ
18-5
و4لذفنذونتل قةفذأنذي يمذغشطاهذوثمشتهيذأبذوثا ئعذفعذفيو فذوآلخهذوثم دففذغميجبذ
تهخةص،ذبذثكذرهن ذغم ذياط :ذ
وأل ذي بذأنذيةاحذه وذوثشطبذي رر ذإنذوعتا روذفنذوثت ررخذوث يذتمذ
ةهذبأنذيكينذثهذأيذتأقةهذعاىذأبثيرفذأيذتس ةلذآخه؛ ذ
وبل ذي بذأنذي ههذوثتس ةلذوألصاطذبوثشطبذوثمتتاقذغهذ طذجمةعذ
شه دومذوثاحثذذومذوألبثيرف .ذ
تسجيل الحلول
 19-5ذ ةم ذياطذوثمتايف مذوثمطايوفذثتنلة ذتس ةلذحة زةذضم الفذدبثةفذعنذعهرقذ
وثحايل:ذ ذ
وأل ذوثمتايف مذوثيوردةذ طذوث سمذ3-5ذوألذبوبلذبوجلذبوبل؛ ذ
ذ
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وبل ذفيو فذفنذحلذفحلذوثاةه،ذوثمتط ةذغميجبذتهخةص؛ ذ
وجل ذإذوذك التذوثضم الفذوثتطذيتمذحة زته ذعنذعهرقذحايلذتتتاهذضم الفذ
فس اف،ذرقمذفافذوثتس ةلذوثمتتاقذغ ثضم الفذو طذح ثفذوثحة زةذ
وألبثةفذعنذعهرقذحايلذأليذضم الفذفس افل،ذأبذإذوذتمذإح ثفذ
ه اذوثضم الف،ذرقمذوثمافذوثمتتاقذبه اذوإلح ثف؛ ذ
ودل ذإذوذك التذوثضم الفذوثتطذيتمذحة زته ذعنذعهرقذحايلذغةهذفس اف،ذ
بصف ذوثضم الف ذوثتط ذيتم ذحة زته ذعن ذعهرق ذحايل ذبوثمدينذ
وألصاطذغميجاه ،ذفعذويتددومذوثشكلذوث يذتنصذعاةهذإجهوءومذ
وثس لذوثدبثط .ذ
التسجيل األحادي إلشعار بضمانة وطنية
ذوثمتايف م ذوثالزفف ذإلجهوء ذتس ةل ذإشت ر ذغضم الف ذبعنةف ذغم تضىذ
20-5
وثم دةذ50ذفنذونتل قةفذهط :ذ
وأل

وثمتايف مذوثمش رذإثةه ذ طذوثمذيودذ 3-5ذوألذبوبلذبوجلذبودلذ
بوبلذبوزل؛

وبل ويم ذوثدبثف ذوثمتت قدة ذوثممنيحف ذغميجب ذقيوالةنه ذه ا ذوثضم الفذ
وثيعنةف؛
وجل شه دة ذوثطهف ذوثمسمى ذ ط ذوثتس ةل ذبيصله ذف ثك ذوثضم الفذ
وثيعنةفذوثتطذيتتّاقذبه ذوثتس ةل ،ذو1لذغأنذوثضم الفذوثيعنةفذقدذ
تم ذفنحه ذعاى ذالحي ذصحةح ذغم تضى ذقيوالةن ذوثدبثف ذوثمتت قدةذ
وثمحددة ذ ط ذوثم دة ذ 20-5ذوبل ،ذبو2ل ذغأن ذجمةع ذوثمتايف مذ
وثم دففذإلجهوءذوثتس ةلذدقة فذبك فاف؛ ذ
ودل أدثفذبق ئ ةفذف دففذ طذشكلذإثكتهبالطذثاتس ةلذوثيعنطذثاضم الف.
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 1-20-5ذييّ هذوثمس ّ لذالسدفذفنذوألدثفذوثيق ئ ةفذوثم ّدففذ ةم ذيتتّاقذبتس ةلذ
نفذألي ذفنذوث ه مذوثت ثةفذبن ء ذعاىذ
ومذفتة
ذفتد
إشت رذغضم الفذبعنةفذ ةم
ذيدص ّ
ّ
ّ
ّ
عااه  :ذ
وأل

وثمدينذوثمش رذإثةهذ طذذثكذوثتس ةل؛

وبل ص حبذأيذحقذأبذضم نذآخهذفس لذأبذوثمشتهيذ طذبةعذفس لذ
ثهذعالقفذبتاكذوثمتدوم؛
وجل أيذشدصذأبذكة نذآخهذيثاتذبجيدذأقهذيااطذفحتملذالتة فذث ثكذ
وثتس ةلذغم ذيهضطذوثمس ّ ل .ذ

نذينطاقذف ذت دمذعاىذوثمدىذوث يذيهىذ ةهذوثمس لذأنذت ديمذه اذوألدثفذوثيق ئ ةفذ
يمنتهذوث الينذوثمتميلذغه .ذ
غرفة إنهاء المعامالت
ذي يز ذثاس ل ذوثدبثط ذأن ذيي ه ذتسهةال ذيتتاق ذغاه ف ذإاله ء ذوثمت فالمذ
21-5
و"غه ف ذإاله ء ذوثمت فالم"ل ذعاى ذفيقته ذعاى ذوإلالتهالت ذيسمح ذثامنتلتةن ذغ ثس ل ذفنذ
ت مةعذوثمتايف مذوثمطايوفذثتنلة ذوثتس ةلذقالذإتم مذه وذوثتس ةلذبك ثك،ذ طذح ثفذ
عماة م ذوثتس ةل ذوثمتتددة ذ ةم ذيدص ذبوحد ذأب ذأكثه ذفن ذفتدوم ذوثط ئهوم ،ذبضعذ
وثتهتةبذوثلفنطذثتماة مذوثتس ةلذه ا.ذبر دمذوثمه قذبه ا ذوثايوئحذبصل ذثاه فذإاله ءذ
وثمت فالم،ذغم ذ طذذثكذوثشهبطذبوإلجهوءومذوثد صفذغم ذياط :ذ
وأل ذت مةعذوثمتايف مذقالذأنذيةاحذأيذتس ةلذي رر ؛ ذ
وبل ذإدخ ل ذعماة م ذوثتس ةل ذ ط ذق عدة ذبة ال م ذوثس ل ذوثدبثط ذوثتطذ
تحتييذعاىذه اذوثمتايف م؛ ذ
وجل ذجتل ذعماة م ذوثتس ةل ذه اذق باف ذثااحث ذبتحديد ذتهتةب ذبت ررخذ
بتيقةتذعماة مذوثتس ةلذفنذج البذوثس لذوثدبثط؛ ذ
ب طذوثح ثتةنذوثيوردتةنذ طذوبلذبذوجلذأعالا،ذألغهوضذوثم دةذوثث فنفذعشهةذو4لذبوثم دةذ
وثت يتفذعشهةذفنذونتل قةف.ذ ذ
ذ
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المادة 6

تأكيد وإشعار التسجيل
ذ ط ذه ا ذوثم دة ،ذ إن ذونصطالح ذ"تس ةل" ذيشمل ،ذعندف ذيكين ذذثكذ
1-6
فالئم ،ذتتديلذأبذتمديدذأبذشطبذتس ةلذأبذال لذوثحقذ طذوثميو فذعاىذشطبذتس ةل .ذ
ذيهيل ذوثس ل ذوثدبثط ذتأكةدو ذوثكتهبالة ذيهرت ذثاتس ةل ذإثى ذوألعهوفذ
2-6
وثمسم ة ذبوثشدص ذوث ئم ذغ ثتس ةل ذبجمةع ذوألشد ص ذوآلخهرن ذوث ين ذيحق ذثهم ذتا طذ
إشت رذب ثكذوثتس ةلذغميجبذوثم دةذ .5ذبن ذيتنطذتسامذأبذعدمذتسامذه وذوثتأكةدذأنذ
وثتس ةلذقدذتمذأبذثمذيتم،ذإذذأنذه اذوثح ة فذت هرذ حسبذبيي ئلذوثاحثذذيذوألبثيرف .ذ
ذعندذإجهوءذتس ةلذيتتاقذغأحدذفتدومذوثط ئهوم،ذي بذأنذيهيلذإشت رذ
3-6
وثكتهبالطذغهذإثىذوألعهوفذوثمسم ةذبوألشد صذوث ئمةنذغأيذتس ةلذتمذشطاه،ذبذثكذ
طذأيذتس ةلذآخهذيتتاقذبتاكذوثمتدوم .ذ
ذي بذأنذيشتملذوثتأكةدذبوإلشت رذوثمشُ ُ رذإثةهمُ ُ ُ ذ طذوثم دتةُ ُ ُن ذ2-6ذ
4-6
ب،3-6ذعاىذوثتيوثط،ذعاىذوثمتايف مذوثمس افذوثمحددةذ طذوثم دةذ5ذ ةم ذيتتاقذبهم ذ
برقمذفافذوثتس ةل.
ذي يزذثألعهوفذوثمسم ةذأنذتدت رذغإشت رذوثكتهذبالطذعدمذتسامذوإلشت رومذ
5-6
وثمش رذإثةه ذ طذوثم دةذ.3-6ذبر بذثألشت رذبه وذوث هورذأنذيحملذتيقةت ذرقمة .ذبر يزذ
ثامنتلتةنذفنذوثس لذأنذيطاايوذعدمذتسامذإشت 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
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ي يزذوثاحثذعنذفثلذه اذوثمتايف مذعنذعهرقذغحثذعاىذياةلذوألبثيرفذأبذغحثذ
فتايف م،ذعاىذوثنحيذوثمنةيصذعاةهذ طذوثم دتةنذ2-7ذب،3-7ذعاىذوثتيوثط.ذبر يزذ
أيض ذإجهوء ذغحث ذوثدبثف ذوثمتت قدة ذ ذبوحث ذهةئف ذوثمنتلتةن ذغ ثس ل ،ذعاى ذوثنحيذ
وثمنةيصذعاةهذ طذوثم دتةنذ5-7ذب6-7ذعاىذوثتيوثط.ذبر يزذإجهوءذغحثذذوتطذعاىذ
وثنحيذوثمحددذغميجبذوثم دةذ.7-7ذبو يتثن ءذه وذوثاحثذوث وتط،ذي يزذأنذي هيذوثاحثذ
أيذشدصذيمتثلذثإلجهوءوم،ذييوءذك التذث ثكذوثشدصذوثا حثذأبذثمذتكنذثهذضم الفذ
فحددة.ذ ذبرمكنذإجهوءذوثاحثذوث وتطذثهةئفذفنتلتةنذع فاةنذفحددةذوغم ذ طذذثكذأيذفنذ
هةئ ته ذوثد ضتفذثامهوقافلذفنذقالذوإلدوريذأبذوإلدوريذوثاديلذثدىذوثهةئفذوثمتنةفذعاىذ
أنذيمتثلذه وذوإلدوريذأبذوإلدوريذوثاديلذثإلجهوءوم.ذبر بذإجهوءذجمةعذعماة مذوثاحثذ
بيي ئلذوثكتهبالةف .ذ
ذ"وثاحثذعاىذياةلذوألبثيرف"ذهيذغحثذعنذوثمتايف مذوثمس افذغ يتددومذ
2-7
وثمت يةهذوثثالقفذوثمنةيصذعاةه ذ طذوثم دةذوثتشهرنذو1لذفنذوثاهبتيكيل،ذعاىذوثنحيذ
وثماةنذ طذوثم دةذ 1-7ذوألذإثىذوجل .ذبرمكنذوثاحثذعنذفثلذه اذوثمتايف مذألغهوضذ
وثم دتةنذ19ذو2لذب19ذو6لذفنذونتل قةفذبوثم دةذوثتشهرنذو1لذفنذوثاهبتيكيل .ذ
ذ"غحث ذوثمتايف م" ذهي ذغحث ذفتدوم ذوثط ئهة ذغةه ذوثاحث ذعاى ذياةلذ
3-7
وألبثيرف ،ذغ يتددوم ذوثمتة ر ذوثمنةيص ذعاةه ذ ط ذوثم دة ذ 1-7ذوجل ذبالت ئج ذغحثذ
وثمتايف م،ذأيذ"ق ئمفذغحثذوثمتايف م"،ذي بذأنذتكينذق ئمفذغ مةعذفتدومذوثط ئهومذ
وثمط غ ف،ذفيصي فذحسبذوثاندذوثمنةيصذعاةهذ طذوثم دةذ1-7ذوجلذبيهيثفذأدوءذفثلذ
ه وذوثاحثذثامتايف مذنذت تلذتاكذوثمتايف مذ"ق بافذثااحثذعنه "ذألغهوضذوثم دتةنذ
19ذو2لذب19ذو6لذفنذونتل قةفذبوثم دةذوثتشهرنذو1لذفنذوثاهبتيكيل .ذ
ذ"شه دةذوثاحثذعاىذياةلذوأل ذبثيرف"ذهطذشه دةذص درةذويت غفذثاحثذ
4-7
عاىذياةلذوألبثةفذبر ب :ذ
وأل ذأن ذتاةن ذوثمتايف م ذوثمس اف ذوثمطايوف ذ ط ذوثم دة ذ 5ذبأن ذتمتثلذ
ثام دةذ22ذو3لذفنذونتل قةف؛ ذ
وبل ذ طذح ثفذوالطا قذوثم دةذ22ذو2لذوألذفنذونتل قةف،ذأنذت دمذق ئمفذ
غ ثمتايف مذوثمس افذغكلذفن :ذ
و1ل ذوثتهتةبذوثلفنط؛ ذ
و2ل ذعهر فذتاةنذوثت ررخذوثتت فاطذثكلذضم الفذفس اف؛ ذ
وجل ذأنذت كهذوثة حبذوثح ثطذثاحقذ طذوثميو فذعاىذشطبذتس ةلذ
ذ
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فعذتاةةنذوثتساسلذوثلفنطذثتماةفذال لذوثحقذ ذبتحديدذوألعهوفذوثتطذ
الل مذه وذوثن ل؛
ودل ذأنذتحددذوثتنيونذوثاهرديذثكلذعهفذفنذوألعهوفذوثمسم ةذ طذ
وثتس ةلذبوثة حبذوثح ثطذثاحقذ طذوثميو فذعاىذشطبذعماة مذ
وثتس ةلذه ا،ذبر بذأنذتستندذه اذوثتن برنذ طذكلذح ثفذإثىذ
أحدثذفتايف مذونتة لذوثم دففذإثىذوثس لذوثدبثط .ذ
ذ"غحث ذوثدبثف ذوثمتت قدة" ذهي ذغحث ذعن ذجمةع ذوإلعالال م ذبوثتتةةن مذ
5-7
بونالسح غ مذفنه ،ذوثة درةذغم تضىذونتل قةفذبوثاهبتيكيلذفنذوثدبثفذوثمتت قدةذوثمحددةذ
طذوثاحث .ذب"شه دةذغحثذوثدبثفذوثمتت قدة"ذهطذشه دةذص درةذويت غفذثاحثذدبثفذ
فتت قدة.ذبر بذعاىذشه دةذوثدبثفذوثمتت قدةذف ذياط:
الص ذجمةع ذوإلعالال م ذبوثتتةةن مذ
وأل ذأن ذتاةن ،ذغ ثتهتةب ذوثلفنط ،ذ ّ
بونالسح غ مذفنه ،ذفنذج البذوثدبثفذوثمتت قدةذوثمحددة؛
وبل ذأنذت دمذق ئمفذبتيوررخذوثسهر نذثاتةديقذأبذوث ايلذأبذوثميو فذأبذ
ونالضم م ذإثى ذونتل قةف ذبوثاهبتيكيل ،ذبكل ذإعالن ذأب ذتتةةن،ذ
بونالسح بذفنه،ذفنذج البذوثدبثفذوثمتت قدةذوثمحددة.
ذ"غحثذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس ل"ذهيذغحثذعنذفتايف مذهيرف ذوثمنتلتةنذ
6-7
غ ثس لذ ذبفتايف مذونتة لذويدضعذثتاكذونيتات دومذوثتطذتدت ره ذهةئفذوثمنتلتةنذ
غ ثس لذعمالذغ ثم دةذ1-4ل.ذذبعندذإجهوئهذفنذقالذوثمنتلتةنذغ ثس ل،ذ إنذالت ئجذوثاحثذ
بذأنذتاةنذف ذإذوذك نذحس بذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذي رر .ذبألغهوضذوثم دةذ-7
ي
ِّّ
،6ذي بذأنذيتضمنذغحثذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذغحيثذوثهةئ مذوثد ضتفذثامهوقاف .ذ
ذ"وثاحثذوث وتط"ذهيذغحثذ طذهةئفذفنتلتةنذفتت فاةنذفحددة،ذبوختة ررذ،ذ
7-7
طذهةئ ته ذوثد ضتفذثامهوقاف،ذنيتهج عذشه دةذغحثذعاىذياةلذوألبثيرفذثكلذفتدةذ
فن ذفتدوم ذوثط ئهوم ،ذأب ذف ميعف ذ هعةف ذفنه  ،ذتكين ذهةئف ذوثمنتلتةن ذوثمتت فاةن ذأبذ
وثهةئف ذوثد ضتف ذثامهوقاف ذعه ذفسمى ذ ةه  .ذ ذبر يز ذثاطهف ذوث ئم ذغ ثاحث ذأن ذيحددذ
وثاحث ذغ ثت ررخ ذأب ذوثهةئف ذأب ذحسام ذيذسمح ذغه ذخال ذ ذث ثك ذعاى ذوثميقع ذوإلثكتهبالط.ذ
ذبية هيذ ذإري لذإشت رذإثكتهبالطذث هفذونتة لذونحتة عةفذذومذوثةافذ طذكلذفهةذ
يذشهعذ ةه ذ طذإجهوءذغحثذذوتط .ذ

وثايوئح
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ذي بذأنذتةدرذكلذشه دةذبق ئمفذغحثذبأنذتي هذ طذشكلذوثكتهبالطذ
8-7
ق بل ذثاطا عف .ذبون ءذعاىذوثطاب،ذي بذأنذيي هذوثمس لذالسدفذفطايعفذفن ذشه دةذ
وثاحثذعاىذياةلذوألبثيرفذأبذشه دةذغحثذوثدبثفذوثمتت قدة.
بر يزذثامس لذأيضذ،ذب ذذثت ديها،ذعندذإصدورذشه دةذغحثذعاىذياةلذوألبثيرف،ذتي ةهذ
فتايف مذإض ةفذثااحثذعاىذياةلذوألبثيرف،ذغم ذ طذذثك :ذ
وأل

جدبلذفتايف مذيادصذوثمتايف مذوثمس افذب ذثام دةذ4-7ذوأل؛ذ
أب

وبل فحتير م ذشه دة ذوثاحث ذعاى ذياةل ذوألبثيرف ذ ط ذالسق ذإثكتهبالطذ
فدتاف،ذفةممفذغحةثذتكينذق بافذثا هوءةذآثة .
وثمتايف مذوإلض ةفذثااحثذعاىذياةلذوألبثيرف،ذحةثم ذتي ه،ذهطذثاتامذ طذبوثاهضذ
فنه ذفس عدةذوثمنتلتةنذ طذفهوجتفذوثمتايف مذوثمس افذوثيوردةذ طذشه دةذوثاحثذعاىذ
ياةلذوألبثيرف.ذبر بذعاىذوثمنتلتةنذفهوجتفذجمةعذوثمتايف مذوثمس افذوثيوردةذ طذ
شه دةذوثاحثذعاىذياةلذوألبثيرفذبثةسذ طذوثمتايف مذوثيوردةذ طذوثمتايف مذوإلض ةفذ
ثااحثذعاىذياةلذوألبثيرف.ذب طذح ثفذعدمذونتس قذبةنذوثمتايف مذوثمس افذوثيوردةذ طذ
شه دةذوثاحثذعاىذياةلذوألبثيرفذبوثمتايف مذوإلض ةفذثااحثذعاىذياةلذوألبثيرف،ذ
تسيدذوثمتايف مذوثمس افذوثيوردةذ طذشه دةذوثاحثذعاىذياةلذوألبثيرف.ذبر بذوإلبالغذ
عن ذأي ذتن قض ذأب ذعدم ذدقف ذتم ذوكتش ه ذبةن ذوثمتايف م ذوثمس افذوثيوردة ذ طذشه دةذ
وثاحث ذعاى ذياةل ذوألبثيرف ذبوثمتايف م ذوإلض ةف ذثااحث ذعاى ذياةل ذوألبثيرف ذإثىذ
وثمس لذ طذغضينذ72ذي عفذفنذويتالفه ذفنذقالذوثمنتلع.
المادة 8

الشكاوى
ذي يزذأليذشدصذأنذي دمذشكيىذإثىذوثمس لذغشأنذتشاةلذوثس لذ
1-8
وثدبثط .ذبإذوذثمذيت ث ه ذوثمس لذغةيرةذفهضةف،ذي يزذث ثكذوثشدصذأنذي دمذتاكذ
وثشكيىذفنذجديدذإثىذوثساطفذوإلش وه ةف.ذألغهوضذوثم دةذ:1-8
ذ
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وأل تكينذأيذفسأثفذ"غشأنذتشاةلذوثس لذوثدبثط"ذعندف ذتتتاقذوثمسأثفذ
غ إلجهوءومذبوثسة ي مذوثت ففذثاس لذوثدبثطذبنذتتتاقذغحكمذفحددذ
أصدراذوثمس لذأبذوثساطفذوإلش وه ةف.
وبل ي بذعاىذأيذشدصذي دمذشكيىذأنذيثاتذودع ءوته/ودع ءوته ذ
كت غف.
ذي بذأنذتن هذوثساطُ ُفذوإلش وه ةُ ُفذ طذوثشك بىذذوثم ّدففذعا ذذثامُ ُ دةذ-8
2-8
 1ذ بت هر،ذعاىذأي سذذثكذوثن ه،ذأنذفنذوثمالئمذإجهوءذتاةةهومذ طذوإلجهوءومذأبذ
وثسة ي م،ذبر بذأنذتكافذوثمس لذب ثك.
ذي يزذأليذشدصذتأقهذياا ذغ ثتس ةلذوألح دي ذبرتت دذغشكلذع الالطذ
3-8
أن ذوثتس ةل ذن ذيلط ذغم تضة م ذوثم دة ذ 4-5ذأب ذ 10-5ذأب ذ 20-5ذر ع ذشكيى ذإثىذ
،ذيتةهفذوثمس لذ
وثمس ّ ل.ذبعندف ذيكينذه وذوثتأقةهذوثسااطذفثات ذغم ذيهضةهذع الالة
ّ
ب ذثام دةذ5-14ذفنذوإلجهوءوم.ذ
المادة 9

السرية
تكينذجمةعذوثمتايف مذ طذوثس لذوثدبثطذيهرفذإنذعندف :
وأل ذتكينذأدّثفذبق ئ ةفذف دففذإثىذوثمس لذغميجبذه اذوثايوئحذ؛ ذ
وبل ذي دفه ذوثمس لذويت غفذثاحثذغميجبذوثم دةذ7؛
وجل ذيتمذتي ةهه ذوثكتهبالة ذثتمكةنذوثمنتلتةنذغ ثس لذفنذإجهوءذعماة مذ
تس ةلذأبذتتدياه ذأبذشطاه ؛
ودل ذيتمذت ديمه ذإثىذوثساطفذوإلش وه ةفذبن ءذعاىذعااه ؛
وهل ذي دفه ذوثمس لذضمنذإجهوءومذوثمحكمفذغميجبذوثم دةذ 44ذفنذ
ونتل قةف؛

وثايوئح

R-31

وبل ذتستددمذألغهوضذوإلحة ءومذوثتطذتتطااه ذوثم دةذ .10ذ
المادةذ10

اإلحصاءات
ذي بذأنذيحتلظذوثمس لذغإحة ءومذفحدقفذثاتس ةلذبأنذينشهه ذ طذ
1-10
ت هرهذينيي.ذبر بذأنذيت حذه وذوثت هرهذوثكتهبالة ذأليذشدص .ذ
2-10

ذتشتملذإحة ءومذوثتس ةلذغميجبذوثم دةذ1-10ذعاىذف ذياط:
وأل ذأح م ذبإيهودوم ذوثمت فالم ذف سمف ذ ط ذكل ذح ثف ذغحسب ذاليعذ
وثتس ةلذبوثتيزرعذوث ا وه ط؛
وبل ذف ميع مذوثمتايف مذغةهذوثسهرفذوألخهىذوثتطذتطااه ذوثساطفذ
وإلش وه ةف.
المادة 11

التقرير السنوي المقدم
إلى السلطة اإلشرافية
ي ب ذأن ذيتد ذوثمس ل ذت هر وذه ذينيرذ ،ذيتضمن ذوثاة ال م ذوإلحة ئةف ذوثمش ر ذإثةه ذ طذ
وثم دةذ،10ذبر بذأنذي دفهذإثىذوثساطفذوإلش وه ةف.
المادة 12

العالقات مع نقاط الدخول
ذي يز ذألي ذدبثف ذفتت قدة ذأن ذتتةن ذال طف ذدخيل ذأب ذال ط ذدخيلذ
1-12
و"ال طفذوثدخيل"لذغم تضىذوثم دةذوثت يتفذعشهةذو1لذفنذوثاهبتيكيل:ذ
وأل ذي بذأبذي يزذأنذتهخصذغإري لذوثمتايف مذوثمطايوفذثاتس ةلذ
ذ
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غم تضىذونتل قةفذبوثاهبتيكيلذإثىذوثس لذوثدبثطذو"ال طفذوثدخيلذ
وثمهخةف"ل؛
وبل ذي بذأبذي يزذفنذخالثه ذإري لذوثمتايف مذوثمطايوفذثاتس ةلذ
غم تضى ذونتل قةف ذبوثاهبتيكيل ذفا شهة ذإثى ذوثس ل ذوثدبثطذ
و"ال طفذوثدخيلذوثما شه"ل.
طذح ثفذوثتتةةنذغميجبذوثم دةذ 1-12ذوأل،ذ إنذجمةعذعماة مذوثتس ةلذوثتطذت هيذ
ب ذثاميودذ3-5ذب4-5ذب5-5ذب6-5ذب7-5ذب9-5ذب10-5ذب20-5ذوالطالقذذفنذ
أيذال طفذوثدخيلذه ا،ذي بذأنذتدضعذثام دةذ،8-12ذوثتطذتشمل ذرفلذوثتهخةصذ
وثة درذعنذوثدبلذوثمتت قدةذوثمتنةفذغشأنذعماة مذوثتس ةلذه ا .ذ
2-12
غم ذياط:

ذي يزذأليذدبثفذفتت قدةذأنذتتةنذال طفذدخيلذإثلوفةفذ طذ ةم ذيتتاقذ
وأل ذعماة مذوثتس ةلذوثمتتا فذبهة كلذوثط ئهومذبع ئهومذوثهاةكيوتهذ
وثتطذهطذدبثفذتس ةاه ؛
وبل ذب/أبذعماة مذتس ةلذوثضم ال مذوثدبثةفذوثمهت افذأبذعماة مذوثاةعذ
وثمهت بذأبذوإلح نمذوثمهت افذثاضم ال مذوثدبثةفذعاىذأيذهةكلذ
ع ئهةذأبذع ئهةذهاةكيوتهذوتد مذغ ثنسافذثهذأبذثه ذتدوبةهذتن ةمةفذ
ثتةاحذدبثفذتس ةاهذأبذتس ةاه .

ذي ب ذعاى ذأي ذدبثف ذفتت قدة ذتتةن ذال طف ذدخيل ذأن ذتااغ ذجهف ذوإليدوعذ
3-12
بوثساطفذوإلش وه ةفذبه ،ذفعذبة نذف ذإذوذك التذفثلذه اذوثن طفذثادخيلذهطذال طفذدخيلذ
فهخةفذأبذال طفذدخيلذفا شه .ذبر بذعاىذوثساطفذوإلش وه ةفذإح عفذوثمس لذعام ذ
غ الت مذغتماة مذوثتتةةنذه ا،ذبر بذأنذيحتلظذوثمس لذغ ئمفذفحدقفذبه ذيت حذثامنتلتةنذ
ويتددوفه ذوثكتهبالة  .ذ
ذعاىذال طفذوثدخيلذوثما شهذأنذتهيلذأيذتس ةلذعندذويتةل ءذوثشهبطذ
4-12
وثتطذبضتته ،ذعاىذأنذتكينذه اذوثشهبطذفتمشةفذفعذأحك مذونتل قةفذبوثاهبتيكيلذ
به ا ذوثايوئح ،ذبعندف ذتكين ذوألعهوف ذوثمسم ة ذ ط ذذثك ذوثتس ةل ذفن ذبةن ذوثهةئ مذ
وثمستددففذثاس ل.ذبرهن ذغ يتالمذوثس لذوثدبثطذإشت رذغ ثميو فذفنذكلذعهفذت تضطذ
ونتل قةفذبوثاهبتيكيلذبه اذوثايوئحذوثحةيلذعاىذفيو ته،ذغم ذ طذذثكذوألعهوفذوثمسم ةذ

وثايوئح
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طذذثكذوثتس ةل،ذعندذونقتض ء،ذبرةاحذي ررذذكلذتس ةلذتحةاهذال طفذدخيلذفا شهةذ
غم هدذف ذيتسامهذوثتس ةلذوثدبثط.
ذدبنذوإلخاللذغ ثم دةذ،4-12ذي بذأنذيضعذوثمس لذتهتةا مذتنطاقذ
5-12
عاىذوإلري لذونثكتهبالطذثمتايف مذوثتس ةلذفن،ذأبذبتهخةصذفن،ذال طذوثدخيلذإثىذ
وثس ل ذوثدبثط ذب ،ذغتد ذإجهوء ذفش بروم ذفع ذكل ذال طف ذدخيل ذفتةنف ،ذي ب ذأن ذيحددذ
وإلجهوءومذوثمطا فذعاىذتاكذوثن طفذثادخيل .ذنذينااطذأنذتلهضذه اذوثتهتةا مذوثتطذ
تتمذبةنذال طفذوثدخيلذبوثس لذوثدبثطذأيذتك ثةفذإض ةفذعاىذوثس لذوثدبثطذبنذينااطذ
أنذتؤقهذياا ذعاىذأدوءذعملذال مذوثس لذوثدبثطذأبذتلهضذعائ ذعاىذفيوردذوثس لذ
وثدبثط.
6-12
كم ذياط:

ذي بذأنذيي هذوثس لذوثدبثطذإال وروذوثكتهبالة ذغأيذعماةفذتس ةلذنذت هىذ
وأل ذفنذخاللذال طفذدخيلذفا شهذحةثذيكينذويتددوفه ذإثلوفة ؛ذ
وبل ذأبذب ذثإلجهوءومذوثتطذتتطااه ذال طفذدخيلذفهخةف؛

بذثكذإثىذوثمدىذوثمتلقذعاةهذبةنذوثس لذوثدبثطذبوثدبثفذوثمتت قدةذوثمتانفذثتاكذوثن طفذ
ثادخيل.
ذأيذتس ةلذيتمذغمد ثلفذشهبطذتتةةنذغم تضىذوثم دةذ 1-12ذأب،ذ طذ
7-12
ح ثفذوثم دةذ1-12ذألذبدبنذتهخةصذفنذال طفذوثدخيلذوثمهخةفذيكينذغ عال.
8-12

ذياطلذوثتس ةلذ طذوثح ثتةنذوثت ثةتةن :ذ
وأل

ط ذح ثف ذال طف ذدخيل ذفهخةف ،ذوذو ذتت ر ذوثحةيل ذعاى ذرفلذ
وثتهخةصذغميجبذوإلجهوءومذذومذوثةاف؛

وبل ط ذح ثف ذال طف ذدخيل ذفا شهة ،ذوذو ذفنع ذويتددوم ذال طف ذوثدخيلذ
وثما شهةذغميجبذوإلجهوءومذذومذوثةاف؛ذ
بذثكذب ذثايق ئعذوثمت فافذذومذوثةاف.

ذ
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المادة 13

الرسوم
ذي ب ذأن ذيحةل ذوثمس ل ذريم ذقال ذونضطالع ذغ ثددف م ذوثمتتا فذ
1-13
غ ثس لذوثدبثط.
ذي بذيدودذوثهييم،ذغم ذ طذذثكذوثهييمذوثن جمفذعنذعماة مذفنذخاللذ
2-13
ال طفذدخيل،ذثامس لذقالذوثتماةفذوثمطايوفذف ذثمذيتمذونتل قذعاىذخالفذذثكذبةنذ
وثمس لذبفثلذه اذوثن طفذثادخيل .ذ
ذي بذتحةةلذوثهييمذب ذث دبلذتةدراذوثساطفذوإلش وه ةفذوثتطذي بذ
3-13
أنذتاةنذفااغذوثهييمذوثيوجبذوثد عذعنذكلذخدفف.
ذي بذأنذت يمذوثساطفذوإلش وه ةفذبتحديدذبتتديلذوثهييم،ذبذثكذعاىذوثنحيذ
4-13
وثمطايبذ طذونتل قةفذبوثاهبتيكيل.
المادة 14

المسؤولية والتأمين
ذألغهوضذوثم دةذ28ذو1لذفنذونتل قةف،ذ إنذ"وثدس ئهذوثتطذيتكاده "ذتتنطذ
1-14
وثدس رةذأبذوثضهرذوثن ت ةنذغسابذخطأذأبذت ةةهذوثمس لذبوثمسؤبثةنذبوثت فاةنذثديهذ
أبذغسابذعطلذ طذتشاةلذال مذوثتس ةلذوثدبثط،ذغ يتثن ءذف ذتنصذعاةهذوثم دةذ28ذ
فنذونتل قةف،ذبثكنذنذتشملذوثدس رةذأبذوثضهرذوثن ت ةنذغسابذعدمذوثتمكنذفنذويتددومذ
وثس لذوثدبثطذالتة فذثاتدوبةهذوثمش رذإثةه ذ طذوثم دةذ4-3ذفنذه اذوثايوئح.
2-14

ذأيذفط ثافذثامس لذغم تضىذوثم دةذ28ذو1لذفنذونتل قةف:

وأل ذي ب ذت ديمه ذكت غف ذ ط ذغضين ذوثلتهة ذوثلفنةف ذوثمطا ف ذغميجبذ
قيوالةنذوثدبثفذوثتطذي عذ ةه ذوثس لذوثدبثط؛

وثايوئح
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وبل ذي بذأنذتدضعذثمش برومذبةنذوثمط ثبذبوثمس ل؛
وجل ذإذو ذثم ذتحل ذعن ذعهرق ذفثل ذه ا ذوثمش بروم ،ذي يز ذثامط ثبذ
فت غتته ذب ذثام دةذ44ذفنذونتل قةف.
ذي ب ذأن ذتنص ذإجهوءوم ذوثس ل ذوثدبثط ذعاى ذوثتل صةل ذوثمتتا فذ
3-14
غ إلجهوءومذوثمتةيرةذ طذوثم دةذ.2-14ذ
ذي بذعاىذوثساطفذوإلش وه ةفذأنذتحددذبر يزذثه ذأنذتهوجعذفااغذوثتأفةنذ
4-14
أبذوثضم نذوثم ثطذوثمطايبذغم تضىذوثم دةذ28ذو4لذفنذونتل قةفذبوثم دةذوثتشهرنذو5لذ
فنذوثاهبتيكيل.
المادة 15

إجراءات السجل الدولي
ذي ب ذأن ذتضع ذوثساطف ذوإلش وه ةف ذوإلجهوءوم ذوثتط ذتتن بل ذوثانيد ذوثتطذ
1-15
تتطااه ذه اذوثايوئحذأبذتتتاقذعاىذالحيذآخهذغ ثتشاةلذوثلنطذبوثتماة مذوإلدوررفذثاس لذ
وثدبثطذبر بذأنذيمتثلذثه ذجمةعذوثمنتلتةنذغ ثس لذبوثمنتلتينذوثضةيفذبوألشد صذ
وث ئمينذغ ثاحث.
ذي بذأنذتنصذوإلجهوءوم،ذدبنذت ةةدذفضمياله ،ذعاىذوثتماة مذوثلنةفذ
2-15
بوإلدوررفذثم ذياط :ذ
وأل ذإجهوءذعماة مذوثتس ةلذبتتدياه ذبشطاه ذبإجهوءذعماة مذوثاحثذ
بوثحةيلذعاىذالسخذفنه ؛
وبل ذوثحةيلذعاىذوثميو مذبوثتهوخةصذوثمطايوفذنيتددومذوثس لذ
وثدبثط.
المادة 16

النشر
ذي بذالشهذوثنسدفذوألصاةفذفنذه اذوثايوئحذبوإلجهوءومذ طذفطايعذريمطذ
1-16
ثاساطفذوإلش وه ةف.
ذ
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ذي ب ذعاى ذوثمس ل ذأن ذيي ه ذثا مهير ذف ال ذالسدف ذوثكتهبالةف ذفنذ
2-16
وثنةيص ذوألصاةف ذوثمش ر ذإثةه ذ ط ذوثم دة ذ ،1-16ذحسام ذقد ذتتدل ذعاى ذوثنحيذ
وثمتةيرذ طذوثم دةذ.17
المادة 17

التعديالت
ذي يز ذثامس ل ذت ديم ذعاا م ذتتديالم ذثه ا ذوثايوئح ذأب ذوإلجهوءوم ذإثىذ
1-17
وثساطفذوإلش وه ةف،ذوثتطذي بذأنذتن هذ طذفثلذه اذوثتتديالم.
ذي بذأنذتنشهذ طذفطايعذريمطذثاساطفذوإلش وه ةفذوثنسدفذوألصاةفذفنذ
2-17
أيذتتديالمذثه اذوثايوئحذأبذوإلجهوءومذوثتطذبو تذعاةه ذوثساطفذوإلش وه ةف .ذ
ذنذينااطذثةالحةفذبأبثيرفذوثتس ةل،ذبك ثكذوثح يقذبوثضم ال مذوألخهىذ
3-17
وثمتةافذغه،ذبوث يذيتمذب ذ ذثه ا ذثايوئحذبوإلجهوءومذغ ثةةافذوثس ررفذبقتذإجهوءذه وذ
وثتس ةل،ذبفعذفهوع ةذوث درومذوثيظةلةفذثاس لذوثدبثطذ طذه اذوثاح ف،ذأنذيتأقهذغأيذ
تاةةهذنحقذعاىذه اذوثايوئحذأبذوإلجهوءومذأبذوث درومذوثمتتا فذغ ثس لذوثدبثط،ذبو ثنسافذ
ةهذتسهةلذيمكنذوألعهوفذفنذوثتس ةلذثتتديلذأبذتاةةهذتس ةلذخال ذث ثكذغاهضذ
ثتي
ّ
ونيت غفذثه اذوثتاةةهومذنذينااطذتلسةهاذعاىذأالهذيلهضذأيذوثتلومذعاىذتنلة ذه وذ
وثتتديلذأبذوثتاةةه .ذ
ذنذينااطذثةالحةفذأيذإجهوءذيتد اذوثمس لذب ذثه اذوثايوئحذبوإلجهوءومذ
4-17
غ ثةةافذوثس ررفذبقتذوتد ذذه وذوإلجهوءذأنذتتأقهذغ ثتاةةهومذوثالح فذعاىذوثايوئح ذأبذ
وإلجهوءوم.
المادة 18

تواريخ السريان
بتسهيذأيذتتديالمذثه اذوثايوئحذأبذوإلجهوءومذغتدذشههذت يرمطذفنذت ررخذالشهه ذف ذ
ثمذت هرذوثساطفذوإلش وه ةفذخالفذذثك .ذ
-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ -ذ

المرفق

غرفة إنهاء المعامالت
ووثم دةذ21-5ذفنذه اذوثايوئحل ذ
-1

أحكام عامة

ذيتضمن ذوثس ل ذوثدبثط ذغه ف ذإلاله ء ذوثمت فالم ذتتةح ذثاهةئفذ
ذي يز ذأن
1-1
ّ
ِّ
وثمستتمافذثاس لذأنذتنشئذفالذذيمكنذويتددوفهذ طذت مةعذوثمتايف مذوثالزففذغميجبذ
ه اذوثايوئحذإلجهوءذتس ةلذبوحدذأبذأكثهذ طذبقتذي بقذنيتكم لذه اذوثتس ةالم.ذ
ساق" ذأب ذ"وثتس ةالمذ
بألغهوض ذه و ذوثمه ق ،ذتسمى ذه ا ذوثمتايف م ذ"وثتس ةل ذوثم َ
سا ف"،ذبعماةفذت مةته ذ"إيا قذوثتس ةل"ذأبذ"إيا قذوثتس ةالم" .ذ
وثم َ
ذن ذيمكن ذوثاحث ذ ط ذغه ف ذإاله ء ذوثمت فالم ذفن ذأجل ذخدفف ذأغهوضذ
2-1
الطذغميجبذ
ذ
ساقذأيذأقهذق الي
وثم دتةنذ18و4لذب19ذفنذونتل قةف.ذبنذيكينذثاتّس ةلذوثم َ
ونتل قةفذأبذوثاهبتيكيلذإنذغتدذأنذيتمذإدخ ثهذ طذق عدةذبة ال مذوثس ل ذوثدبثطذعمالذذ
غأحك مذوثل هةذ2-7ذفنذه وذوثمه ق.ذبوثتس ةلذوثمساقذيتتاهذ"فس َّال"ذعاىذإقهذإدخ ثهذ
طذق عدةذبة ال مذوثس لذعمالذذغأحك مذوثل هةذ2-7ذوبذثكذعاىذحدذتتهرفذه وذوثمةطاحذ
طذوثم دةذ1وبذبلذفنذونتل قةف .ذ
ذيتن بلذه و ذوثمه قذغ ثيصفذوثشهبطذبوإلجهوءومذوثمتتا فذغإالش ءذغه فذ
3-1
إاله ءذوثمت فالم،ذبوت مةعذبإدورةذوثمتايف مذوثالزففذإليا قذوثتس ةالمذ طذغه فذإاله ءذ
سا فذبتساةمه ذفنذأجلذإدخ ثه ذ طذق عدةذ
وثمت فالم،ذبو ثميو فذعاىذوثتس ةالمذوثم َ
بة ال م ذوثس ل ذوثدبثط ذثتةاح ذتس ةالم ذت ال ذوثاحث ذبص ثحف ذغميجب ذونتل قةفذ
بوثاهبتيكيل .ذ
-2

إنشاء غرفة إلنهاء المعامالت

ذي يزذثاهةئفذوثم ِّ
ستتمافذثاس ل ذأنذتنشئذغه ف ذإلاله ءذوثمت فالمذبتتّاعذ
1-2
طذذثكذوثتتاةم مذوثيوردةذ طذفيقعذوثس لذوثدبثطذعاىذوإلالتهالت .ذ
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ذتتيثىذوثهةئفذوثم ِّ
ستتمافذثاس ل ذوثتطذتنشئذغه فذإاله ءذوثمت فالم،ذأيذ
2-2
"هةئفذوثتنسةق"،ذفسؤبثة مذغه فذإاله ءذوثمت فالمذوثيوردذبصله ذ طذه وذوثمه ق .ذ
تةنذوثس لذوثدبثطذغةيرةذآثةفذبثكلذغه فذفنذغهفذإاله ءذوثمت فالمذ
3-2
ذي ّ
رفل ذتتهرلةذ ذبحةدوذ ،ذهي ذ"هيرف ذغه ف ذإاله ء ذوثمت فالم" ،ذبر يز ذثمستتماط ذوثس لذ
و
ويتددوفهذ طذوثاحثذعنذوثاه فذ طذفيقعذوثس لذوثدبثطذعاىذوإلالتهالت .ذ
ذي يزذثهةئفذوثتنسةقذأنذتااقذغه فذإاله ءذوثمت فالمذبذثكذ طذأيذبقتذ
4-2
قالذوتد ذذوإلجهوءذوثمنةيصذعاةهذ طذوثل هةذ .1-7ذ
-3

تجميع وإدارة تسجيالت غرفة إنهاء المعامالت

ذتتيثى ذهةئف ذوثتنسةق ذوثمسؤبثةف ذعن ذت مةع ذبإدورة ذجمةع ذوثمتايف مذ
1-3
وثمطايوف ذإليا قذوثتس ةالم ذ ط ذغه ف ذإاله ءذوثمت فالم.ذبأعض ءذهةئفذوثتّنسةقذفنذ
ثهمذوثحقذدبنذغةههمذ طذإدخ لذأبذتاةةهذوثمتايف مذ طذه اذوثاه ف.ذ
فستتماطذوثس لذ
ّ
بوإلش رومذوثيوردةذ طذه وذوثمه قذإثىذإجهوءومذهةئفذوثتنسةقذتتنطذكلذإجهوءذيتّد ا،ذ
الة غفذعنه ،ذفستتمايذوثس ل .ذ
ذإليا قذتس ةلذفنذوثتس ةالم،ذي بذعاىذهةئفذوثتنسةقذأنذت ِّ
دخلذكلذ
2-3
وثمتايف مذوثمتتا فذبه وذوثةنفذفنذوثتس ةل،ذبوثم َّ
حددةذ طذوثم دةذوثمتنةف ذفنذه اذ
وثايوئح.ذبعاىذياةلذوثمث ل،ذتكينذجمةعذوثمتايف مذوثيوردةذ طذوثم دةذ 3-5ذفنذه اذ
وثايوئحذنزففذإليا قذتس ةلذضم نذفنذوثضم ال مذوثدبثةف.ذبعالبةذعاىذذثك،ذتتيثىذ
هةئفذوثتنسةق،ذإذوذك التذقطتفذفنذقطعذوثط ئهومذ َفحلذأكثهذفنذتس ةلذفساقذبوحد،ذ
تحديدذوثت ساسلذوثلفنطذوث يذيةتمذغميجاهذإدخ لذه اذوثتس ةالمذوثمسا فذ طذق عدةذ
بة ال مذوثس لذوثدبثط،ذغتدذتسهرحه  .ذ
ذغتدذأنذتنتهطذهةئفذوثتنسةقذفنذت مةعذوثمتايف مذوثالزففذإلجهوءذكلذ
3-3
وثتس ةالم ذوثمسا ف ذغاهض ذإدروجه ذ ط ذغه ف ذإاله ء ذوثمت فالم ،ذي يز ذثه ذأن ذتتاعذ
وثتتاةم مذوثميجيدةذ طذفيقعذوثس لذوثدبثطذعاىذوإلالتهالت ذبتااطذوثحقذوثمتمثلذ طذ
تتديلذأبذإدخ لذفتايف مذتس ةلذأخهىذوبتسمىذوثاه فذ طذه اذوثح ثفذ"فاا ف"ل.ذبح ثفذ
إغالقذوثاه فذيتلضطذإثىذوألذوثشهبعذ طذوإلجهوءومذوثمحددةذ طذوثل هةذ،1-4ذبوبلذ
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ذأن ذكل ذوثمتايف م ذوثمتتا ف ذغ ثتس ةالم ذوثمسا ف ذ ط ذغه ف ذإاله ءذ
إثى ذوإلعالن ذعن ّ
أنذوثاه فذفلتيحفٌذ طذبجهذكلذفنذتالمذفيو تهذغميجبذه اذ
وثمت فالمذقدذتمذت مةته ذب ّ
َّ
وءومذوثمحددةذ طذوثل هةذ .2-4ذ
وثايوئحذفنذفستتماطذوثس لذحتىذيتّد ذإجهوءذفنذوإلجه
طذأيذبقتذأنذتتةحذوثاه فذووييوءذأقلاتذأمذثمذ
ذ
ذي يزذأليذهةئفذتنسةقذ
4-3
ت َلللذعاىذياةلذ"ف ّهدذونعالع"ذأف مذكلذفستتملذثاس لذفنذوثهةئ مذبوأل هودذغاةفذ
قهوءة،ذبثةسذتاةةه،ذوثمتايف مذوثميجيدةذ ةه ذبذثكذغ تا عذوثتتاةم مذوثميجيدةذعاىذ
فيقعذوثس ل ذعاىذوإلالتهالت ذ ةم ذيتتاقذغ ثتتهرفذبهؤنءذوثمستتماةنذبومسأثفذفنحهمذ
حقذوثدخيل.ذبوتدذإغالقذوثاه ف،ذيتمذغةيرةذآثةفذفنحذحقذوثدخيلذثم ّهدذونعالعذإثىذ
كلذهةئفذفستتمافذثاس ل ذتكينذفيو ته ذعاىذوثتس ةالمذوثمسا فذ طذوثاه فذنزففذ
غميجبذه اذوثايوئح.ذبفستتمايذوثس لذفنذوثهةئ مذبوأل هودذوث ينذثهمذحقذدخيلذوثاه فذ
ته ينذغ يمذ"وثمش ركينذذ طذغه فذإاله ءذوثمت فالم" .ذ
ي َ
ذي يزذثهةئفذوثتنسةقذأنذتن لذح يقه ذببوجا ته ذإثىذهةئفذأخهىذفستتمافذ
5-3
لذتحلذفحّاه .ذبرادأذالل ذذال لذه اذوثح يقذبوثيوجا مذعندف ذيلةحذوثمشهفذعاىذ
ثاس
ّ
وثهةئفذوثمن يلذإثةه ذعنذقايلذهةئتهذثه اذوثح يقذبوثيوجا مذب قذوثطهر فذوثمنةيصذ
عاةه 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
ذغتدذإعالنذهةئفذوثتنسةقذعنذإغالقذغه فذإاله ءذوثمت فالم،ذي ّ
وثدبثطذإثىذوثمش ركةنذ طذوثاه فذإعالفذذغميجاه :ذ
وأل ذيحددذهيرفذهةئفذوثتنسةق؛ ذ
فالمذبرحددذهيرفذوثاه ف؛
وبل ذيتةحذوثدخيلذإثىذغه فذإاله ءذوثمت
ّ
ذأن ذوثاه ف ذفت حف ذثكل ذهةئف ذفستتماف ذثاس ل ذتكينذ
ينص ذعاى ّ
وجل ذ ّ
فيو ته ذنزففذغميجبذه اذوثايوئحذحتىذتتّد ذإجهوءذفنذوإلجهوءومذ
َّ
وثمحددةذ طذوثل هةذ2-4؛ ذ
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يحددذوثمدةذوثلفنةفذوكم ذتنصذعاةه ذوثل هةذ3-5لذوثتطذيت لذ ةه ذ
ودل ذ ّ
غه فذإاله ءذوثمت فالمذفلتيحفذألغهوضذت ديمذوثميو فذأبذفهوجتفذ
وثمتايف م؛ ذ
ساق"ذي ههذكلذوثتس ةالمذوثمسا فذ
وهل ذيه قذ"ت هرهذعنذوثتس ةلذوثم َ
غم ذ طذذثكذوثتساسلذوثلفنطذوثم َّ
حددذأليذتس ةالمذفتتددةذث طتفذ
فنذقطعذوثط ئهوم .ذ
ذغتدذتيجةهذوإلعالنذوثم كيرذ طذوثل هة ذ،1-4ذي يزذثكلذهةئفذفستتمافذ
2-4
ثاس لذتكينذفيو ته ذنزفف ذغميجبذه اذوثايوئحذأنذتيو قذأبذنذتيو قذعاىذوثتس ةلذ
وثمساقذغتدذوتا عذوثتتاةم مذوثيوردةذ طذفيقعذوثس لذوثدبثطذعاىذوإلالتهالت .ذ
ذوثميو فذعاىذتس ةلذفساقذيمكن،ذغميجبذأحك مذوثل هةذ،1-7ذوثتهوجعذ
3-4
عنه ذ طذأيذبقتذقالذإصدورذذثكذوثتس ةلذفنذأجلذإدخ ثهذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذ
وثدبثط .ذ
ذوثهةئفذوثمستتمافذثاس لذوثتطذته ضذوثميو فذأبذتتهوجعذ ةه ذيحقذثه ،ذ
4-4
،ذأنذتاةهذفيقله ذه وذ طذأيذبقتذقالذأنذيتمذإصدورذتس ةاه ذ
ب قذأحك مذوثل هةذ1-7
ّ
وثمساقذفنذأجلذإدخ ثهذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثط .ذ
ذإغط لذوثتليرضذوثمستددمذ طذوثميو فذعاىذتس ةلذفساق،ذغم ذ طذذثكذ
5-4
ف.ذبثكطذتاةهذ
ّذ
وثتليرضذوثممنيحذإثىذفستتملذفهنط،ذيكينذثهذفلتيلذوثتهوجعذعنذوثميو
،ذإف ذوثميو فذ
فيقله ذه
ّ
وذيتتةنذعاىذوثهةئفذفستتمافذثاس ل،ذب قذأحك مذوثل هةذّ 1-7
عاىذه وذوثتس ةلذوثمساقذأبذإع دةذتليرضذفستتملذآخهذثاس لذثكطذيتيثىذوثميو فذ
ثتةنذأنذيتمذ طذأيذبقتذقالذإصدورذذثكذوثتس ةلذ
عاةه،ذبنبدذثه وذوإلجهوءذ طذكالذوثح ْ
فنذأجلذإدخ ثهذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثط .ذ
ذغميجبذأحك مذوثل هةذ 1-7ذنذي يزذإصدورذأيذتس ةلذفساقذإلدخ ثهذ
6-4
طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثطذقالذتتمذوثميو فذفنذقالذوثهةئفذوثمستتمافذثاس لذوثتطذ
تكينذفيو ته ذنزفف ذغميجبذه اذوثايوئح،ذأبذفنذقالذفنذينيوه .ذبتكينذه اذوثميو فذ

وثايوئح
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ال ةذعندف ذتةدرذهةئُ ُفذوثتّنسةُ ُقذأف وذهذغ إلصدورذوكم ذهيذفنةيصذعاةهذ طذوثل هةذ
1-7ل .ذ
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إدخال تعديالت على التسجيالت المسبقة

ذبرغم ذأاله ذن ذي يز ذتتديل ذغه ف ذواله ء ذوثمت فالم ذعندف ذتكين ذفاا فذ
1-5
وغ يتثن ء ذف ذالةت ذعاةه ذوثل هة ذ8ل ،ذي يز ذثهةئف ذوثتنسةق ذإدخ ل ذتتديالم ذعاىذ
وثتس ةالمذوثمسا ف،ذإذوذك نذذثكذغما درةذفنه ذأبذويت غفذثطاا مذفنذوثمش ركةنذ طذ
غه ف ذواله ء ذوثمت فالم ،ذأب ذال ل ذفسؤبثةته ذكهةئف ذتنسةق ذوثى ذهةئف ذفنتلتةن ذغ ثس لذ
أخهى،ذبيويطفذوتا عذوثتيجةه مذوثيوردةذغميقعذوإلالتهالتذوثد صذغ ثس لذوثدبثطذإلع دةذ
حقذوث درةذعاىذتاةةهذوثمتايف مذأبذتس ةلذوثملردذفنه ذوبوثمش رذإثةه ذكتتةةنذغه فذ
واله ءذوثمت فالمذغةلته ذ"غةهذف لاف"ل .ذ
ذبإذوذك التذغه فذواله ءذوثمت فالمذغةهذف لاف،ذيتااىذجمةعذح نمذوثهض ذ
2-5
عنذوثتس ةالمذوثمسا فذعاىذوثلير،ذبيتا أذغه فذواله ءذوثمت فالمذوثىذوثيضعذوثيوردذ
ط ذوثل هة ذ ،3ذبيةةدر ذوثس ل ذوثدبثط ذإخط ور ذث مةع ذوثمش ركةن ذ ط ذغه ف ذواله ءذ
وثمت فالمذإلبالغهمذغأنذغه فذواله ءذوثمت فالمذأصاحتذغةهذفاا فذبأنذت هرهذوثتس ةلذ
وثمساقذ ةم ذيتتاقذغاه فذواله ءذوثمت فالمذقدذأصاحذغحكمذوثمااط.ذبر يزذثهةئفذوثتنسةقذ
ّ
حةنئ ذتاةةهذوثتس ةالمذوثمسا فذبإغالقذغه فذواله ءذوثمت فالمذفعذوثتتديالمذوثمدخاف،ذ
بعندئ ذتنطاقذعاةه ذأحك مذوثل هةذ1-4ذبوثل هةذ.4-4ذ ذ
ذبإذوذثمذيتمذوثسم حذثاتس ةالمذوثمسا فذ طذغه فذواله ءذوثمت فالمذغإدخ ثه ذ
3-5
طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثط،ذحسبذف ذبردذ طذوثل هةذ،1-7ذقالذوال ض ءذعشهةذأي مذ
ت يرمةفذغتدذت ررخذإغالقذغه فذواله ءذوثمت فالم،ذتةاحذغه فذواله ءذوثمت فالمذفاا فذ
ير،ذب قذوثتأقةهذوثيوردذ طذوثل هةذ.2-5ذبوةهفذوثن هذعم ذبردذي غ ،ذي يزذثهةئفذ
ذو
وثتنسةقذتمديدذ تهةذونغالقذثاه فذواله ءذوثمت فالمذثمدةذعشهةذأي مذإض ةفذبذإلحدىذ
عشهةذو11لذفهةذفتت غتفذكحدذأقةى.ذبرهيلذوثس لذوثدبثطذإخط ورذعنذأيذتمديدذفثلذ
ه وذوثىذوثمش ركةنذ طذغه فذواله ءذوثمت فالم .ذ
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تسديد الرسوم

ذ طذأيذبقتذغتدذإغالقذغه فذواله ءذوثمت فالم،ذبثكنذقالذإعط ءذتتاةم مذ
1-6
وإلصدورذغميجبذوثل هةذ،1-7ذتسددذهةئفذوثتنسةقذوثهييمذ ةم ذيتتاقذغ مةعذوثتس ةالمذ
وثمسا فذ طذغه فذإاله ءذوثمت فالم .ذ
ذبرتتاهذه وذوثتسديدذتسديدوذاله ئة ذإذوذتمذإصدورذه اذوثتس ةالمذوثمسا فذ
2-6
إلدخ ثه ذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثط،ذحسام ذبردذ طذوثل هةذ.1-7ذ ذ
ذبإذوذثمذيتمذإصدورذه اذوثتس ةالمذوثمسا ف،ذيحقذثهةئفذوثتنسةقذويتهج عذ
3-6
ه اذوثهييم،ذفعذويت ط عذفة ررفذوثمن بثفذثألعهوفذوألخهى .ذ
-7

إدخال التسجيالت المسبقة في قاعدة بيانات السجل الدولي

ذي يزذثهةئفذوثتنسةق،ذبيويطفذوتا عذتيجةه مذفيقعذوإلالتهالتذوثت غعذثاس لذ
1-7
وثدبثط ،ذإعط ء ذتتاةم م ذوثى ذوثس ل ذوثدبثط ،ذ"تتاةم م ذوإلصدور" ،ذإلدخ ل ذجمةعذ
وثتس ةالمذوثمسا فذ طذغه فذواله ءذوثمت فالمذغ عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثطذغ ثتهتةبذ
ةلذوثمساقذبجتاه ذفت حفذثااحثذثألغهوضذوثيوردةذ طذ
وثلفنطذوثمحددذ طذت هرهذوثتس
ّ
وثم دتةنذ18ذو4لذب19ذفنذونتل قةفذعندذوثي ءذغ مةعذوثشهبطذوثت ثةف :ذ
وأل

ذأنذتكينذغه فذواله ءذوثمت فالمذفاا ف؛ ذ

وبل ذبأنذتتمذوثميو فذعاىذجمةعذوثتس ةالمذوثمسا فذ طذغه فذواله ءذ
وثمت فالم ذبيويطف ذأب ذغ ثنة غف ذعن ذأي ذفستددم ذثاس ل ذيشتهطذ
وثحةيلذعاىذفيو تهذغميجبذه اذوثايوئح؛ ذ
وجل ذبأنذتكينذوثهييمذوثمش رذإثةه ذ طذوثل هةذ1-6ذقدذيّددم؛ ذ
ودل ذبأنذتكينذوإلجهوءومذبوثشهبطذوثد صفذوثيوردةذ طذوثل هةذ 8ذقدذ
أ ِّ
كماتذبتمذتااةته ،ذعندذوالطا قذه اذوثشهبطذبوإلجهوءوم .ذ
ذ

وثايوئح
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ذب ير ذويتالم ذتتاةم م ذوإلصدور ،ذي يم ذوثس ل ذوثدبثط ذغإدخ ل ذجمةعذ
2-7
وثتس ةالمذوثمسا فذ طذغه فذإاله ءذوثمت فالمذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثطذب قذ
ةلذوثمساقذبجتاه ذق بافذثااحثذألغهوضذ
تهتةبذزفنطذفحددذ طذت هرهذف ذقالذوثتس
ّ
وثم دتةنذ 18ذو4لذب 19ذفنذونتل قةف.ذبعندذإدخ لذه اذوثاة ال مذبح نمذوثميو فذ طذ
ق عدة ذبة ال م ذوثس ل ذوثدبثط ،ذأن ذكل ذتس ةل ذفساق ذبح ثف ذفيو ف ذيتةاح ذتس ةالذ
بفيو فذعاىذه وذوثتس ةل،ذحةثذأنذه اذوثشهبطذفحددةذ طذه اذوثايوئح،ذبرةاحذكلذ
تس ةلذ"فس ّ ال"ذألغهوضذونتل قةف .ذ
ذبوتدذإدخ لذوثتس ةالمذوثمسا فذ طذغه فذإاله ءذوثمت فالمذ طذق عدةذ
3-7
بة ال م ذوثس ل ذوثدبثط ،ذيتم ذإاله ء ذغه ف ذإاله ء ذوثمت فالم .ذبفع ذذثك ذيحتلظ ذوثمس ّ لذ
ةلذوثمساق.ذبر يزذأليذفش ركذ طذغه فذإاله ءذوثمت فالمذوثحةيلذ
غس لذثت هرهذوثتس
ّ
ةلذوثمساقذبيويطفذوتا عذوثتيجةه مذوثيوردةذعاىذ
عاىذالسدفذفنذت هرهذف ذقالذوثتس
ّ
فيقعذوإلالتهالتذوثت غعذثاس لذوثدبثط .ذ
ذبر يمذوثمش ركينذ طذغه فذإاله ءذوثمت فالمذغإبالغذوثمس ّ لذخاللذ72ذ
4-7
فنذإعط ءذتتاةم مذإصدورذأيذتا ينذبةنذوثتس ةالمذوثمدرجفذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذ
ةلذوثمساق.ذبتدضعذح نمذوثتا ين ذه اذثاتةيربذب ذ
وثدبثطذبت هرهذف ذقالذوثتس
ّ
ثا لءذ17-5ذفنذه اذوثايوئح .ذ
-8

الشروط واإلجراءات الخاصة المنطبقة على نقاط الدخول

ذ َّ
تتدلذوثشهبطذبوإلجهوءومذوثم كيرةذأعالاذحسام ذالةتذعاةهذوثل هةذ8ذ
1-8
ةم ذيتتاق ذغأي ذتس ةالم ذفسا ف ذتدضع ذثا لء ذ 1-12ذفن ذوثايوئح ذوثمتةاف ذبن طذ
وثدخيل .ذ
ذبواةفذونفتث لذثا لأينذ 1-12ذوألذب 7-12ذفنذه اذوثايوئحذ ةم ذيتتاقذ
2-8
بن طفذوثدخيلذوثمهخةف،ذي يزذثهةئفذوثتنسةقذإدخ لذرفلذوثتهخةصذأليذتس ةلذفساقذ
تسهيذعاةهذأحك مذه ينذوث لأينذ طذأيذبقتذقالذإعط ءذتتاةم مذوإلصدور،ذغةهفذ
وثن هذعم ذإذوذك التذغه فذإاله ءذوثمت فالمذقدذأغاِّ تذأمذن.ذبإذوذوقتضىذأيذتس ةلذ
فساق ذ ط ذغه ف ذواله ء ذوثمت فالم ذإدخ ل ذرفل ذتهخةص ذعمال ذبه ين ذوث لأين ،ذي بذ
إدخ لذرفيزذوثتهخةصذقالذإعط ءذتتاةم مذوإلصدور .ذ
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ذبواةفذونفتث لذثألجلوءذ1-12ذوبلذب4-12ذب7-12ذ ةم ذيتتاقذبن طذ
3-8
وثدخيلذوثما شه،ذت تضطذعماةفذإعط ءذتتاةم مذوإلصدورذ ةم ذيتتاقذغأيذتس ةلذفساقذ
ذفسا ذفنذال طفذوثدخيل ذوثما شهة،ذبر َّدمذه وذ
تسهيذعاةهذأحك مذتاكذوألجلوءذتهخةة
ّ
وإلذنذب ذثاتتاةم مذوثيوردةذ طذفيقعذوإلالتهالتذوثت غعذثاس لذوثدبثط.ذبإذوذبجبذإح ثفذ
أيذتس ةلذفساقذ طذغه فذإاله ءذوثمت فالمذإثىذوثس لذوثدبثطذبيويطفذال طفذدخيلذ
فا شهةذعمال ذبه اذوألجلوء،ذي بذإعط ءذوإلذنذوثالزمذبيويطفذال طفذوثدخيلذوثما شهةذ
قالذإعط 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 ةه ذعاىذرفلذ
وثتهخةصذأبذنذيمكنذويتددومذأيذال طفذوثدخيل .ذ
________________ ذ

ذ

اإلجراءات
المادة 1

السلطة
ووثم دةذ15ذفنذوثايوئحل
تةدر ذه ا ذ"وإلجهوءوم" ذوثساطف ذوإلش وه ةف ذثاس ل ذوثدبثط ذغم تضى ذونتل قةف ذغشأنذ
وثضم ال مذوثدبثةفذعاىذوثمتدومذوثمن يثف،ذوثميقتفذ طذكةبذت بنذ طذ2001/11/16ذ
و"ونتل قةف"ل،ذبوثاهبتيكيلذغشأنذوثمس ئلذوثتطذتدصذفتدومذوثط ئهومذوثماحقذغ تل قةفذ
وثضم ال مذوثدبثةفذعاىذوثمتدومذوثمن يثف،ذوثميقعذ طذكةبذت بنذ طذ2001/11/16ذ
و"وثاهبتيكيل"ل،ذبثيوئحذوثس لذوثدبثط ذو"وثايوئح"ل .ذبهطذتتن بلذوثمس ئلذوإلدوررفذوثتطذ
تتطااه ذوثايوئحذكشهبطذنيتددومذوثس لذوثدبثطذأبذوثمتتا فذغدالفذذثكذغ ثتشاةلذوثلنطذ
بوثتماة مذوإلدوررفذثاس لذوثدبثط .ذ
المادة 2

التعاريف
يكينذثالصطالح مذوثمته فذ طذونتل قةفذبوثا ذهبتيكيلذبوثايوئحذاللسذوثمتنىذ طذه اذ
وإلجهوءوم.ذبو إلض فذإثىذذثك،ذتكينذثامةطاح مذوثت ثةفذوثمت الطذوثماةنفذأدال ا :ذ
وأل ذ"فيو ف"ذتتنط:
و1ل ذإف ذفيو ف ذوثكتهبالةف ،ذفن ذوثمس ل ،ذعاى ذإحدى ذوثهةئ مذ
بيصله ذهةئفذفنتلتةنذغ ثس لذب/أبذعاىذ هدذبيصلهذإدوريذ
هةئفذوثمنتلتةنذغ ثس ل،ذب ذثام دةذ10ذأدال ا؛
و2ل ذبإف ذفيو فذوثكتهبالةف،ذفنذوإلدوري،ذعاىذ هدذبيصلهذفنتلت ذ
غ ثس ل ذفن ذفثل ذه ا ذوثهةئف ذثامنتلتةن ذغ ثس ل ،ذب ذ
ثام دةذ11ذأدال ا،ذبر بذتلسةهذ"ييو ق"ذب"فيو قذعاةه"ذعا ذ
ثه و؛
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وبل ذ"تأكةد" ذيتنط ذتأكةدو ذوثكتهبالة ذف دف ذب ذثام دة ذ 6ذفن ذوثايوئح،ذ
يةدرا ذوثس لذوثدبثط ذتا ئة ذعندف ذيكين ذتس ةل ذأب ذتتديل ذأبذ
شطبذق بالذثااحثذعنه؛ ذ
وجل ذ”“CPSذيتنطذبة ال ذفنذوثمس لذغشأنذفم ريفذإصدورذوثشه دوم،ذ
حسام ذيتهضذغ ثميقعذعاىذوإلالتهالت؛
ودل ذ"شه دةذرقمةف"ذتتنطذشه دةذرقمةفذنيتددوفه ذ طذونتة نمذفعذ
وثس لذوثدبثط،ذص درةذإلدوريذأبذفنتلعذآخهذغ ثس لذفنذوثمس لذ
ب ذثه اذوإلجهوءومذبوثاة نذغشأنذفم ريفذإصدورذوثشه دوم؛
وهل ذ"فيو ف ذاله ئةف" ذتتنط ذوثميو ف ذونثكتهبالةف ذفن ذآخه ذوألعهوفذ
وثمسم ة ذوث ي ذتكين ذفيو ته ذفطايوف ذغميجب ذوثم دة ذ 20ذفنذ
ونتل قةفذ ةم ذيتتاقذبتس ةلذأبذتتديلذأبذشطب؛ ذ
وبل ذ"فلت حذخ ص"ذيتنطذوثملت حذوثد صذوثمهتاطذغشه دةذرقمةف؛
وزل ذ"وثميقع ذعاى ذوإلالتهالت" ذيتنط ذوثميقع ذعاى ذوإلالتهالت ذوث ي ذيي هذ
تيصةلذوث مهيرذغ ثس لذوثدبثطذبوثمحتيىذوثمهتاطذغهذوثم دمذفنذ

وثمس لذ طذإع رذوثمحددذوثميحدذثميوقعذوثميوردذ):(URL

 .http://www.internationalregistry.aeroذ

المادة 3

مهام المسجل

ووثم دةذ3ذفنذوثايوئحل ذ

ي بذأنذي يمذوثمس ّذلذبتشاةلذوثس لذوثدبثطذبأنذيؤديذوثمه مذوثتطذتكالهذبه ذونتل قةفذ
بوثاهبتيكيلذبوثايوئح .ذ

وإلجهوءوم
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المادة 4

مهام هيئة المنتفعين بالسجل
ووثم دةذ4ذفنذوثايوئحل ذ
ألغهوضذويتددومذوثس لذوثدبثط،ذتندرجذوثمه مذوثت ثةفذضمنذالط قذفسؤبثةفذكلذهةئفذ
ثامنتلتةنذغ ثس ل :ذ
وأل ذونختة رذبوثتتةةنذوثساةمةنذإلدوررةه ؛
وبل ذأيذتةه مذإلدوررةه ،ذغمنذ طذذثكذأيذإدوريذغ ثنة غف،ذبثمنتلتةه ذ
غ ثس لذتتمذ ةم ذيتتاقذغ ثس لذوثدبثط،ذبر بذأنذتتتاهذفهخةذذ
به ذعاىذوثنحيذوثيوجبذفنذتاكذوثهةئفذثامنتلتةنذغ ثس ل؛
وجل ذدقفذوثاة ال مذوثمهيافذإثىذوثس لذوثدبثطذغ ثنة غفذعنه ؛
ودل ذوثمط ثاف ،ذفن ذخالل ذ"فسؤبل ذوتة ثه ذثادعم" ذوثمش ر ذإثةه ذ طذ
وثم دةذ12-5ذأدال ا،ذغأنذيااطذوثمس لذفيو فذوإلدوريذغ ثنة غفذعنذ
هةئفذفنتلتةنذغ ثس لذإذوذثمذيتدذوإلدوريذفيظل ذثدىذتاكذوثهةئفذ
ثامنتلتةنذغ ثس لذأبذثمذيتدذغدالفذذثك ذفهخة ذثهذغ ثتةهفذ
غ ثنة غفذعنه ؛
وهل ذونفتث لذثألحك مذبوثشهبطذوث بافذثاتطاةقذبوث ئمفذفنذبقتذآلخهذ
وثتطذتن مذويتددومذوثس لذوثدبثط.ذبرمكنذونعالعذعاىذوألحك مذ
بوثشهبطذوث بافذثاتطاةقذغ ثميقعذعاىذوإلالتهالت.
المادة 5

مهام إداري هيئة المنتفعين بالسجل
ووثم دةذ4ذفنذوثايوئحل ذ
ذيحب ذأن ذت يم ذكل ذهةئف ذفنتلتةن ذغ ثس ل ذعاى ذوثنحي ذوثيوجب ذبتتةةنذ
1-5
إدوري،ذي يزذبثكنذنذيتتةنذأنذيكينذفيظل ذثدىذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس ل،ذثهذياطفذ
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وثتةهفذغ ثنة غفذعنه ذألغهوضذوثس لذوثدبثط،ذبر بذتمثةلذفثلذه اذوثساطفذخاللذ
عماةفذوثميو ف.
ذينااطذأنذيكينذأيذإدوريذح ئلوذعاىذوثمؤهالمذونختة صةفذوثهيمةفذ
2-5
بوثمالئمفذوثمت دثفذثمتطاا مذفه مذوإلدوري.
3-5
بقتذفتةن.

ذي يزذثكلذهةئفذفنتلتةنذغ ثس لذأنذيكينذثديه ذإدوريذبوحدذ طذ طذأيذ

ذإدوري ذهةئف ذوثمنتلتةن ذوثمتت فاةن ،ذوث ي ذبو ق ذعاةه ذوثمس ّذل ،ذيك ذينذ
4-5
فهخةذ ذثهذتا ئةذ ذغإجهوءذأبذتتديلذأبذشطبذأبذوثميو فذعاىذعماة مذوثتس ةلذوثتطذ
ّذ
تكينذ ةه ذه اذوثهةئ مذعهذ ذفسمى ،ذبال لذوثحقذ طذوثميو فذعاىذوثشطب ذثتماة مذ
وثتس ةلذوثتطذتكينذتاكذوثهةئفذعهذذفسمىذ ةه .
5-5

ذي بذعاىذوإلدوري:
وأل ذأن ذيح ظ ذعاى ذكامف ذوثسه ذبوثشه دة ذوثهقمةف ذوثد صتةن ذغه/به ذ
غةيرةذفأفيالف؛ ذ
وبل ذأنذين لذوثشه دةذوثهقمةفذوثد صفذغه/به ذفنذوثكماةيتهذوث يذ ّاللثتذ ةهذ
ثامهةذوألبثى،ذغ يتثن ءذال اه ذإثىذكماةيتهذبديلذتحتذفهوقاته/فهوقاته ،ذ
ب طذه اذوثح ثفذي بذعاةه/عاةه ذت ديمذعابذأبنذإثىذوثمس لذث ثكذ
وثاهض؛ ذ
وجل ذبرسمح ذثه/ثه ذغتملذالسدفذوحتة عةفذفؤفنفذفنذشه دته/شه دته ذ
وثهقمةف ذفع ذفهوع ة ذوشتهوع م ذ CPSذحسام ذيدخل ذعاةه ذفنذ
تتديالمذفنذبقتذآلخه .ذ

ذعندف ذيليضذوإلدوريذوثكتهبالة ذياط ته/ياط ته ذإثىذإدوريذغ ثنة غفذب ذ
6-5
ثام دةذ1-4ذفنذوثايوئح،ذيتتاهذذثكذوإلدوريذغ ثنة غفذوإلدوريذألغهوضذه اذوإلجهوءوم.
ذي يزذأنذييو قذإدوريذوثكتهبالةذذعاىذأنذيتةهفذفنتلعذغ ثس لذغ ثنة غفذ
7-5
عنذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذب ذثام دةذ2-4ذفنذوثايوئح.ذبوتدذه اذوثميو ف،ذي بذأنذ
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يهيلذوثمس ّذلذري ثفذغ ثاهردذوإلثكتهبالطذإثىذذثكذوثمنتلعذغ ثس لذوثميو قذعاةهذتتضمنذ
بصافذغشه دةذرقمةفذب ذثه اذوإلجهوءوم.
ذي بذأنذي يمذأيذإدوري،ذفنذأجلذوثهةئفذأبذوثشدصذوثطاةتطذوث يذ
8-5
يمثاه،ذفنذخاللذوثميقعذعاىذوإلالتهالت،ذغم ذياط:
وأل ذوثمدوبففذعاىذتحديثذفتايف مذونتة لذوثد صفذغهذبضم نذأنذ
كل ذفنتلع ذغ ثس ل ذيدوبم ذعاى ذتحديث ذعنيون ذبهردا ذوإلثكتهبالطذ
بوثتل صةلذوألخهىذوثد صفذغه؛
وبل ذوث ة مذغسهعفذغإثا ءذوثميو فذعاىذأنذيمثلذأيذفنتلعذغ ثس لذفثلذ
ه ا ذوثهةئف ذثامنتلتةن ذغ ثس ل ذ ط ذح ثف ذتهك ذفثل ذه و ذوثمنتلعذ
غ ثس لذوثددففذثدىذفثلذه اذوثهةئفذثامنتلتةنذغ ثس لذأبذوالته ءذ
ورتا عهذغمثلذه اذوثهةئفذثامنتلتةنذغ ثس لذغدالفذذثك؛
وجل ذوث ة مذغسهعفذغإثا ءذوثتهخةصذأليذفنتلعذغ ثس لذيمثلذفثلذه اذوثهةئفذ
ثامنتلتةنذغ ثس لذ طذح ثفذأنذذثكذوثمنتلعذغ ثس لذثمذيتدذفهخة ذ
ثهذغإجهوءذأبذتتديلذأبذشطبذأبذوثميو فذعاىذتس ةلذأبذأكثهذتكينذ
ةهذتاكذوثهةئفذعه ذفسمى.
ذ طذح ثفذتهكذأيذإدوريذخدففذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذوثمهخصذثه/ثه ذ
9-5
غ ثتةهفذغ ثنة غفذعنه ذأبذإذوذك نذيتتةنذتاةةهذوإلدوري،ذي بذعاىذوإلدوريذإشت رذ
وثمس لذوثكتهبالة ذب ثكذغسهعف .ذبإذوذك التذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذتهغبذ طذتتةةنذ
إدوريذبديلذثالتهةذوثمتا ةفذفنذفدةذونكتت بذوثس ررف،ذيدضعذفثلذه وذوثتتةةنذإثىذ"ذريمذ
ويتادولذوإلدوريذ"..
ذتكينذإلدوريذذأيذهةئفذثامنتلتةنذغ ثس لذوثساطف،ذفنذخاللذوثميقعذعاىذ
10-5
وإلالتهالت ،ذثت مةد ذب/أب ذبقف ذتشاةل ذحس ب ذوثمنتلع ذألي ذفنتلع ذغ ثس ل ذيمثل ذهةئفذ
وثمنتلتةنذغ ثس لذوثتطذيتاع/تتاعذثه .ذبت عذعاىذع تقذوإلدوريذفسؤبثةفذوتد ذذفثلذه وذ
وإلجهوء ذيهرت ذ ط ذح ثف ذإخالل ذغ ألفن ذيتتاق ذغأي ذحس ب ذفنتلع ذثمثل ذه و ذوثمنتلعذ
غ ثس ل،ذبركينذثديه/ثديه ذفته فذ تاةفذغه،ذبرشملذذثكذبثكنذنذي تةهذعاىذوثمس سذ
غ ثملت حذوثد صذثمثلذه وذوثمنتلعذغ ثس ل.
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ذي بذعاىذإدوريذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذإشت رذوثمس لذغأيذإخاللذ
11-5
غ ألفنذوفثلذوإلخاللذوثم سذغملت حذخ صل،ذيكينذثديه/ثديه ذفته فذ تاةفذغه،ذبفنذ
وثمتيقعذأنذتنتجذعنهذعماة مذتس ةلذغةهذفهخصذبه .ذبإذوذك نذوإلخاللذغ ألفنذيتتاقذ
غحس بذثمنتلعذغ ثس ل،ذي يزذثإلدوريذت مةدذب/أبذبقفذتشاةلذوثحس ب.
ذإذو ذتتهض ذحس ب ذأي ذإدوري ذإلخالل ذغ ألفن ذيمكن ذأن ذيتيقع ذغةيرةذ
12-5
فت يثفذأنذينتجذعنهذويتددومذبوالتل عذغةهذفهخصذبهم ذثاس لذوثدبثط،ذي بذأنذيتت بنذ
وثمس لذبهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذعاىذوث ة مذيهرت ذغ تد ذذإجهوءذتةحةحطذفالئمذ طذ
تاكذوث هبف .ذبر بذعاىذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذأنذتتةنذ"فسؤبلذوتة لذثادعم"ذ
ثه اذوألغهوض.
ذعندذوإلبالغذعنذإخاللذغ ألفن،ذي يزذثامس لذت مةدذب/أبذبقفذتشاةلذ
13-5
أيذحس بذفنتلع.ذ
ذي يزذثامس لذإجهوءذف ذيتتاهاذضهبرر ذفنذ حيصذوثهيرفذوثمت يثفذأليذ
14-5
إدوري ذف تهح ذ ةم ذيتتاق ذغشال ذذثك ذوثشدص ذثتاك ذوثيظةلف .ذبر يز ذثامس ل ذإجهوءذ
حيصذفم قافذأليذفنتلعذغ ثس ل،ذفتىذف ذوعتاهذوثمس لذذثكذضهبرر .
ذيتيثىذوإلدوريذبحداذوثمسؤبثةفذعنذوختة رذوثمنتلتةنذغ ثس لذوثت غتةنذ
15-5
ثهةئف ذوثمنتلتةن ذغ ثس ل ذوثتط ذيتمل/تتمل ذثديه ذبعن ذضم ن ذأن ذيتةن ذ ط ذوأل هودذ
وثمهخصذثهمذعاىذوثنحيذوثيوجبذغ ثتةهفذغ ثنة غفذعنذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذوثتطذ
يتمل/تتملذثديه ذكمنتلتةنذغ ثس لذفنذبقتذآلخه.

المادة 6

مهام المنتفع بالسجل
ووثم دةذ4ذفنذوثايوئحل ذ
1-6

ذنذي يزذأليذ هدذغةهذوإلدوريذإجهوءذأبذتتديلذأبذشطبذأبذوثميو فذ

عاىذعماة مذتس ةلذثدىذوثس لذوثدبثطذإثىذحةنذأنذييو قذعاةه/عاةه ذكمنتلعذغ ثس لذ

وإلدوريذبهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذوثتطذيمثاه ذذثكذوثشدص.

وإلجهوءوم
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ذنذي يزذأليذفنتلعذغ ثس لذإري لذفتايف مذإثىذوثس لذوثدبثطذإلجهوءذ
2-6
أبذتتديلذأبذشطبذتس ةلذ ةم ذيتتاقذغأحدذفتدومذوثط ئهومذف ذثمذيتاقذذثكذوثمنتلعذ
غ ثس لذأبنذتهخةة ذغ ث ة مذب ثكذ ةم ذيتتاقذغمثلذه وذوثاندذفنذفتدومذوثط ئهوم:
وأل ذإف  ،ذ ط ذح ثف ذأحد ذوثمنتلتةن ذوثمتت فاةن ،ذفن ذوإلدوري ذثهةئفذ
وثمنتلتةنذوثمتت فاةنذوثتطذتمثاه؛ذ
وبل ذبإف ذ طذح ثفذأحدذوثمنتلتةنذونختة صةةن،ذفنذوإلدوريذثهةئفذ
وثمنتلتةن ذوثمتت فاةن ذوثتط ذهط ذعمةاف ذفثل ذه و ذوثمنتلعذ
ونختة صط.
3-6

ذي بذعاىذأيذفنتلعذغ ثس لذف ذياط:
ذبوثشه دة ذوثهقمةف ذوثد صتةن ذغه/به ذ طذ
وأل ذأن ذيحتلظ ذغكامف ذوثسه ذ
فأفن؛
وبل ذأن ذين ل/تن ل ذوثشه دة ذوثهقمةف ذوثد صف ذغه/به ذفن ذكماةيته ذتمذ
تنةةاه ذ ةهذأبن،ذإنذإثىذكماةيتهذبديلذتحتذفهوقاته/فهوقاته ،ذ
ب طذه اذوثح ثفذي بذعاةه/عاةه ذأبنذت ديمذعابذإثىذوثمس لذ
ث ثكذوثاهض؛ ذ
وجل ذبرسمحذثه/ثه ذغتملذالسدفذوحتة عةفذفؤفنفذفنذشه دته/شه دته ذ
وثهقمةفذفعذفهوع ةذوشتهوع مذبة نذ CPSذحسام ذيدخلذعاةه ذفنذ
تتديالمذفنذبقتذآلخه.

ذي ب ذعاى ذكل ذفنتلع ذغ ثس ل ذإبالغ ذوإلدوري ذوث ي ذيتاع/تتاع ذثه ذغأيذ
4-6
إخاللذغ ألفن،ذيكين/تكينذعاىذعامذغه،ذفنذوثمتيقعذأنذتنتجذعنهذعماة مذتس ةلذ
غةهذفهخصذبه ،ذغم ذ طذذثكذونالتل عذغةهذوثمهخصذغهذأبذوإل ش ءذأبذوثمس سذغكامفذ
وثسهذأبذوثمل تةحذوثد صفذغه/به .
ذي هذكلذفنتلعذغ ثس لذغأنذوإلدوريذوث يذيتاع/تتاعذثهذي يزذثهذإجهوءذ
5-6
ف ذيتتاهاذوثمس لذضهبرر ذفنذ حيصذوثهيرفذ ةم ذيتتاقذغ ة مذفثلذه وذوثمنتلعذغ ثس لذ
غ يتددومذوثس لذوثدبثط.
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المادة 7

استخدام السجل الدولي
ووثم دةذ4ذفنذوثايوئحل ذ
ذيمكن ذويتددوم ذوثس ل ذوثدبثط ذعن ذعهرق ذوإلالتهالت ذوثت فف ذ ط ذإع رذ
1-7
وثمحددذوثميحدذوثت ثطذثميوقعذوثميوردذ):(URL
 .http://www.internationalregistry.aeroذ
ذيةكين ذوثس ل ذوثدبثط ذفت ح ذ ط ذوثادويف ذغ ثااف ذوإلال اةلرف ذ ط .ذبفنذ
2-7
وثمهت بذأنذتض فذثا مذأخهىذعندف ذتتيو هذوثميوردذوثم ثةفذوثضهبررف،ذفعذفهوع ةذآق رذ
ذثكذبك ثكذفلوي اذغ ثنسافذثامنتلتةن.
ذنيتددومذوثس لذوثدبثط،ذيحت جذأيذإدوريذأبذفنتلعذغ ثس لذأبذفنتلعذ
3-7
فجذتةلحذفيو ق،ذعاىذوثنحيذ
ذ
ضةف ذأبذشدصذغ حثذثدخيلذوإلالتهالت ذبيويطفذبهال
وثمحدد ذ ط ذوثميقع ذعاى ذوإلالتهالت .ذبر ب ذعاى ذكل ذشدص ذكه و ذأن ذيضع/تضعذ
تهتةا ته/تهتةا ته ذوثد صفذثم ذياط:
وأل ذدخيلذوإلالتهالت؛
وبل ذوثتت قدذفعذبد عذرييمذأيذعهفذق ثثذف دمذثددففذوإلالتهالت.
يمتدذوثس لذوثدبثطذ طذإثىذال طفذدخيلذوإلالتهالتذوثك ئنفذغميقعذوثمس لذثاليتض ف.
ذي بذأنذيكينذوثس لذوثدبثطذفت ح ذ 24ذي عفذ طذوثةيمذب 7ذأي مذ طذ
4-7
وأليايع،ذإنذإذوذح ثتذدبنذذثكذصة الفذت هىذ طذغةهذ تهومذوث ربة،ذأبذفشكالمذ نةفذ
أبذأفنةف .ذبر ب،ذإثىذأقةىذحدذفمكنذعماة ،ذت ديمذإشت رذفساقذعنذعهرقذوثميقعذ
عاىذوإلالتهالتذغأيذوال ط عذ طذوثدخيلذبوثيقتذوثمتيقعذنيتئن فذوثددفف.
5-7

ذيدضعذويتددومذوثس لذوثدبثطذثاشهبطذوثت ثةف:
وأل ذ طذح ثفذأيذإدوريذأبذفنتلعذغ ثس ل،ذحة زةذشه دةذرقمةفذصحةحفذ
بونفتث ل ذثا لء ذوثمطاق ذفن ذوثاة ن ذغشأن ذفم ريف ذإصدورذ
وثشه دومذوثمتتاقذغ التل عه/غ التل عه ذبإدخ لذكامفذوثسهذوثةحةحفذ
حةثم ذيكينذذثكذفطايو ؛
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وبل ذإتا عذوثدطيومذبوإلجهوءومذوثم دففذغ ثميقعذعاىذوإلالتهالت،ذغم ذ
طذذثكذقايلذأحك مذبشهبطذوثميقعذعاىذوإلالتهالت ذبوثاة نذغشأنذ
فم ريفذإصدورذوثشه دومذبونفتث لذثه ذبثه؛
وثساطفذوإلشه ةفذبتنشهذ
ذو
وجل ذوثد عذف دف ذثاهييمذوثتطذتحدده ذبتنشهه ذ
غ ثميقعذعاىذوإلالتهالت؛
ودل ذفيو فذوثمنتلعذغ ثس لذ طذبقتذإصدورذأبذت ديدذشه دةذرقمةفذ
وءومذبأيذتتديالمذثه .
ذ
عاىذأحك مذوثايوئحذبه اذوإلجه
ذإذوذأدخاتذكامفذيهذأيذإدوريذأبذفنتلعذغ ثس لذغطهر فذغةهذصحةحف،ذ
6-7
ي ب ذأن ذتت ح ذث ثك ذوثشدص ذوثلهصف ذإلع دة ذإدخ ل ذكامف ذوثسه ذأب ذإاله ء ذوثنش ط.ذ
بإذوذجهمذقالثذفح بنمذ شافذإلدخ لذكامفذوثسهذوثةحةحف،ذيةتم ذت مةدذحس بذ
وثمنتلعذوثمن ظهذإثىذحةنذإجهوءذوتة لذفعذفكتبذوثمس عدةذبتةحةحذوثمسأثفذوثتطذالتجذ
عنه ذوثلشل.
المادة 8

نقاط الدخول
ووثم دةذ12ذفنذوثايوئحل ذ
ذي ب ذأن ذيضع ذوثمس ل ذتهتةا م ذتطاق ذعاى ذوإلري ل ذونثكتهبالطذ
1-8
ثامتايف مذوثمس افذفن،ذأبذبتهخةصذفن،ذال طذوثدخيلذإثىذوثس لذوثدبثطذوثمتةنفذ
غم تضىذوثم دةذوثت يتفذعشهةذو1لذفنذوثاهبتيكيلذبوثم دةذ12ذفنذوثايوئحذبر بذعاةه،ذ
غتدذإجهوءذفش برومذفعذكلذال طفذدخيلذفتةنف،ذأنذيحددذوثتهتةا مذوثمطا فذعاىذال طفذ
وثدخيلذتاك .ذبر بذأنذتنشهذغ ثميقعذعاىذوإلالتهالت ذوثتهتةا مذوثمطا ف،ذبوثتطذتهدفذ
إثىذتتلرلذونالتل عذوثلت لذغ ثس لذوثدبثطذفنذج البذال طذوثدخيل.
ذي بذعاىذجمةعذوثمنتلتةنذغ ثس لذوث ينذي هبنذعماة مذتس ةلذفنذ
2-8
خالل ذال طف ذدخيل ذأب ذال ط ذدخيل ذفتةنف ذغم تضى ذوثم دة ذوثت يتف ذعشهةذو1ل ذفنذ
وثاهبتيكيلذونفتث لذثاتهتةا مذوثمش رذإثةه ذ طذوثم دةذوثس غ فذ.1-8
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المادة 9

مكتب المساعدة والدعم الفني
ووثم دةذ5-3ذفنذوثايوئحل ذ
ذثايصيلذإثىذفهمفذوثدعمذوثلنطذثاس لذوثدبثط،ذي يزذأليذإدوريذأبذ
1-9
فنتلعذغ ثس ل ذأبذفنتلعذضةف ذأبذشدصذغ حثذإري لذري ثفذغ ثاهردذونثكتهبالطذأبذ
ونتة لذه تلة ذغمكتبذوثمس عدة،ذعاىذوثنحيذوثمحددذغ ثميقعذعاىذوإلالتهالت.ذبريصىذ
غ يتددومذصلح مذ"وثمس عدة"ذغ ثميقعذعاىذوإلالتهالت ذبوثاهردذونثكتهبالط،ذحةثم ذأفكنذ
ذثك.ذبوثمطايبذفنذأيذشدصذيتةلذغمكتبذوثمس عدةذعنذعهرقذوثاهردذونثكتهبالطذ
وث ة مذغم ذياط:
وأل ذتحديدذعاةتفذوثمشكافذأبذوثمسأثف؛
وبل ذت ديمذويمه/ويمه ذوثك فلذبويمذوثشهكف؛
وجل ذتحديد ذفن ذأي ذاليع ذثامنتلتةن ذهي/هط ذوفثال ،ذإدوري ذأب ذفنتلعذ
غ ثس لذأبذفنتلعذضةفذأبذشدصذغ حثلذ؛
ودل ذت ديمذرقمذه تفذرئةسطذثالتة ل.
ي يزذثامس ل،ذغ درذف ذيتيو قذذثكذفعذق الينذوثدةيصةفذوثمطاق،ذوثتح قذفنذهيرفذ
جمةعذوثمتةاةنذه تلة ذبتدبرنذبتس ةلذجمةعذونتة نمذوثه تلةفذغمكتبذوثمس عدة.
2-9
عاىذف ذياط:

ذتطاقذأحك مذوثم دةذ 4-3ذفنذوثايوئحذبوثم دةذ 4-7ذفنذه اذوإلجهوءومذ
وأل ذفيوعةدذتشاةلذفكتبذوثمس عدة،ذبونيتثن ءومذفنه ؛
وبل ذوإلشت ر ذغ ال ط ع ذبويتئن ف ذوثيصيل ذوثى ذفكتب ذوثمس عدةذ
بخدف ته.

ذيتكينذثا مذعملذفكتبذوثمس عدةذ طذوثادويفذهطذوإلال اةلرفذبوثلهالسةفذ
3-9
بونيا الةف.ذبفنذوثمهت بذأنذثا مذأخهىذيتض فذعندذتيو هذوثميوردذوثم ثةفذوثضهبررف،ذ
فعذفهوع ةذآق رذذثكذبك ثكذفلوي اذغ ثنسافذثامنتلتةن .ذ
4-9
ضم اله .

ذيتتيقفذأبق مذويت غفذفكتبذوثمس عدةذعاىذوثطابذبث ثكذنذيمكنذ
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ذفكتبذوثمس عدةذهيذفنذأجلذوثدعمذوثلنطذ طذبنذيمكنهذت ديمذوثدعمذ
5-9
غشأنذفس ئلذأخهى،ذغم ذ طذذثكذوثمس ئلذوث اليالةف.ذبفكتبذوثمس عدةذنذيمكنهذأنذي ةبذ
أحدذوإلدوررةنذأبذفنتلعذغ ثس لذأبذفنتلعذضةفذأبذشدصذغ حثذوثتطذتتتاقذ
ذ
عنذأيئافذ
غم ذياط:
وأل ذكماةيتهذأبذال مذشاكف؛
وبل ذأبذية ي مذأفنذوثن م؛
وجل ذأبذدخيلذوإلالتهالت،ذغم ذ طذذثكذتيصةاه ذبأدوؤه ؛
ودل ذأبذبهال فجذوثتةلح.
المادة 10

االكتتاب والموافقة — هيئة المنتفعين بالسجل وإداريها
ووثم دةذ4ذفنذوثايوئحل ذ
ذ ةم ذيتتاق ذغتماة م ذوثميو ق ذغم تضى ذوثم دة ذ 1-4ذفن ذوثايوئح ،ذي بذ
1-10
عاىذوإلدوريذوثمتتلمذأليذهةئفذفتتلففذثامنتلتةنذغ ثس لذأنذيستكملذبر دمذوثكتهبالة ذ
وثىذوثمس ل،ذفنذخاللذوثميقعذعاىذوإلالتهالت،ذوثنميذجذثاميو فذعاىذف ذياط:
وأل ذهةئفذفنتلتةنذغ ثس ل؛
وبل ذإدوريذثتاكذوثهةئف.
ي بذت ديمذوثمتايف مذوثمتةنفذ طذوثنميذجذبيصله ذإثلوفةف .ذبر يزذت ديمذوثمتايف مذ
وثمتةنف ذ ط ذوثنميذج ذبيصله ذوختة ررف .ذبر ب ذأن ذتكين ذأيم ء ذوثهةئ م ذبوألشد صذ
أيم ءهم ذوث اليالةف ذوثةحةحف .ذب ط ذح نم ذويتثن ئةف ذوفثال ،ذحةث ذتكين ذوثد الف ذ طذ
وثنميذجذغةهذك ةفل،ذي بذوثستطذعنذعهرقذوثاهردذونثكتهبالطذثاحةيلذعاىذفيو فذ
فسا فذفنذوثمس لذعاىذويتددومذويمذغةهذونيمذوث اليالطذوثةحةح .ذبر بذعاىذأيذ
هةئفذفتتلففذثامنتلتةنذغ ثس لذأيض ذأنذت دمذوثكتهبالة ذإثىذوثمس ل،ذفعذوثتيقةعذوثمالئم،ذ
تأكةدذأنذإدورر ذفتتلف ذيحقذثهذوثتةهفذبتاكذوثةلف .ذبون ءذعاىذوثطابذوثمحددذفنذ
وثمس ل،ذي بذت ديمذفثلذه وذوثتأكةدذ طذالسدفذبرقةفذعاىذوثيرق ذوثهيمطذوث يذعاىذ
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رأيهذويمذوثهةئفذفعذتيقةعذفالئم .ذبر بذأنذتشتملذجمةعذعاا مذوثميو فذعاىذقايلذ
ه اذوإلجهوءومذبأحك مذبشهبطذوثميقعذعاىذوإلالتهالتذوثتطذتن مذونالتل عذغ ثس لذوثدبثط .ذ
ذي بذأنذتكينذجمةعذعاا مذوثميو فذفةحيوفذغ ثد عذوثك فلذوغ نكتل ءذ
2-10
غ يتددومذعهق ذوثد عذوثتطذيسمحذبه ذوثمس لذبةنذوثلةنفذبوألخهىذلذثاهيمذوثمالئمذغةهذ
وث بلذثاليتهدود،ذإثىذج البذضهرافذوث ةمفذوثمض فذ)،(VATذإذوذك التذفطايوفذق اليال .ذ
بية دمذإثىذوإلدوريذوثمتتلمذفادصذثامااغذوغ ثدبنرومذوألفهركةفلذوث يذيتتةنذد تهذ
بيةطابذفنهذإدخ لذتل صةلذوثد عذوثمطايوف.ذبوم هدذت ديمذتل صةلذوثد عذبوثتح قذفنذ
صحته ،ذيةسحبذوثمااغذفنذوثحس بذوثمتنطذبية دمذإثىذذثكذوثشدصذتأكةدذعاىذ
وثش شفذبخة رذونحتل ظذبنسدفذرقمةفذفنذوثل تيرة .ذ
ذيةتم ذوإلقهور ذغ يتالم ذجمةع ذعاا م ذوثميو ف ذبهي ثف ذإثى ذعنيون ذوثاهردذ
3-10
ونثكتهبالطذوثم دمذعاىذالميذجذوثطابذوث يذتمذت ديمه.
ذي ب ذعاى ذوإلدوري ذوثمتتلم ذأن ذيهد ذغسهعف ذعاى ذعاا م ذوثمتايف مذ
4-10
وإلض ةفذفنذوثمس لذغةددذعماةفذوثميو ف .ذبفثلذه اذوثطاا م،ذوثم دففذبن ءذعاىذ
نذوثدةيصةفذوثمطا ف.
ت ديهذوثمس لذبحدا،ذي بذأنذتكينذفتيو فذفعذق الي ذ
ذإذوذك نذوثمس لذروضة ذعنذوثمتايف مذوثم دفف،ذ ة بذعاةهذأنذيةدرذ
5-10
ثإلدوريذوثمتتلم،ذ طذشكلذوثكتهبالط،ذفيو ف ذوثمس لذبإشت روذغ ثمحددذوثميحدذثميوقعذ
وثميوردذ) (URLذوث يذيمكنذأنذيتيصلذوإلدوريذ ةهذإثىذشه دته/شه دته ذوثهقمةف،ذإثىذ
ج البذوثتتاةم مذوثمالئمفذغشأنذويتددوفه .
ذي بذأنذيةدرذوثمس لذفيو تهذوإذوذأعطةتلذ طذأقهبذبقتذفمكنذ
6-10
غةيرةذعماةفذفت يثفذبييفذيستىذإثىذويتكم لذعماةفذوثميو فذ طذغضينذ48ذي عفذ
فنذويتالمذوثطاب.
ذغم هد ذأن ذيةدر ذوثمس ل ذفيو ته ،ذي ب ذعاى ذوإلدوري ذوختا رذ
7-10
قدرته/قدرته ذعاىذدخيلذوثميقعذعاىذوإلالتهالت.
ذي بذعاىذوثمس لذأنذييو قذعاىذهةئفذفنتلتةنذغ ثس لذأبذإدوريذعندف ذ
8-10
يتت دذوثمس لذأالهذثمذيتمذوثي ءذغمتطاا مذوثم دةذ1-4ذفنذوثايوئح.ذب طذفثلذه اذوثح ثف،ذ
ي بذعاىذوثمس ل،ذإذوذعابذفنهذذثكذكت غف،ذف ذياط:
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وأل ذأنذيحددذكت غف،ذعنذعهرقذوثاهردذونثكتهبالط،ذأيا بذعدمذوثي ءذ
غمثلذه اذوثمتطاا م؛ذ
وبل ذأنذيتةحذثم دمذوثطابذ هصفذفت يثفذنتد ذذإجهوءذتةحةحط.
ي ب،ذبن ءذعاىذت ديهذوثمس لذبحدا،ذر ضذوثطابذإذوذثمذيتمذتةحةحه.ذبر ضذأيذ
عابذي بذأنذيمنعذف دمذوثطابذفنذت ديمذعابذنحقذثاميو ف،ذغشهطذونفتث لذوثت مذ
ثمتطاا مذه اذوإلجهوءومذ ةم ذيتتاقذغه،ذبد عذوثهيمذوثمالئمذإثىذج البذضهرافذوث ةمفذ
وثمض فذوإذوذك التذفطا فل.
ذي بذأنذتتحملذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذوثهيمذإلصدورذشه دةذرقمةفذ
9-10
بدياف .ذ بر بذعاىذأيذشدصذيستىذثاحةيلذعاىذشه دةذرقمةفذبديافذأنذي دمذعاا ذ
إثىذوثمس لذبأنذيتاعذوثتتاةم مذوثمحددةذغ ثميقعذعاىذوإلالتهالت.ذ
طلذأبذ
10-10
ذي يزذثامس لذ طذأيذبقتذأنذييقف ذأبذيااطذوثميو فذأبذيت ّ
ي ِّّمدذحس بذأيذإدوريذذثهةئفذفنذوثمنتلتةنذغ ثس لذأبذأيذفنتلعذ طذوثح نمذوثت ثةف:ذ ذ
ذوأل ذإذوذرأىذأالهذييجدذخطهذف ديذإلجهوءذعماة مذتس ةلذعنذعهرقذ
ونحتة لذأبذإي ءةذويتددومذأخهى،ذغم ذ طذذثكذإي ءةذويتددومذ
وثمتايف مذوثيوردةذ طذوث سمذ7-3ذفنذوثايوئح؛ ذ
ذوبلذإذوذثمذي ددذأيذإدوريذثهةئفذفنذوثمنتلتةنذغ ثس لذأبذأيذفنتلعذغهذ
حس غهذبشه دتهذوثهقمةفذب ذثايوئحذبوإلجهوءوم؛ ذ
ذوجل ذإذوذأخلقذأيذإدوريذثهةئفذفنذوثمنتلتةنذغ ثس لذأبذأيذفنتلعذأبذ
أيذفنتلعذفتت فلذيدضعذثمهوقافذه اذوثهةئفذأبذثامهوقافذوثت ففذ
فته ،ذ طذتنلة ذوثتلوفه،ذعمالذغ ثم دةذ4-5ذوبلذفنذوثايوئح،ذغسدودذ
تك ثةفذوثمس لذ طذغضينذ21ذييفذذت يرمة ذت ثة ذثطابذوثمس لذ
ثاسدود .ذ
ب ط ذأي ذفن ذه ا ذوثح نم ،ذي ب ذأن ذيتد ذوثمس ل ذبهةئف ذوثمنتلتةن ذغ ثس ل ذجمةعذ
وثتدوبةهذوثمت يثفذثاتت بنذثامس رعفذغ تد ذذإجهوءذتةحةحطذفالئمذ طذتاكذوث هبف،ذ
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بر يزذونيتت الفذعاىذوثنحيذوثمطايبذغمسؤبلذونتة لذثادعمذوثمتةنذغم تضىذوثم دةذ
.12-5ذ ذ
ي يمذوثمس لذغإبالغذوثساطفذوإلش وه ةفذعندف ذيتد ذإجهوءذغميجبذه اذوثم دةذ10-10ذ
ويت غفذثم ذبردذ طذوثل هةذوألذأبذوجل .ذ
ي يزذثامس لذوث ة مذغمهوجتفذقهورذغ تد ذذإجهوءذغميجبذه اذوثم دة ذ 10-10ذويت غفذ
ثم ذبردذ طذوثل هةذوألذأبذوجلذعندذويتالمذفتايف مذإض ةف.
المادة 11

االكتتاب والموافقة — المنتفع بالسجل
ووثم دةذ4ذفنذوثايوئحل ذ
ذ ةم ذيتةلذغ ثميو فذعاىذوثمنتلتةنذغ ثس لذغم تضىذوثم دةذ 2-4ذفنذ
1-11
وثايوئحذبوث سمذ7-5ذفنذه اذوإلجهوءوم،ذ إنذأيذفنتلعذفتتلمذغ ثس لذيستىذثاتةهفذ
غ ثنة غف ذعنذهةئفذفنتلتةنذغ ثس لذتمتذوثميو فذعاةه ذي بذأنذي دمذعاا ذفنذخاللذ
وثميقعذعاىذوإلالتهالت،ذيطابذ ةهذفيو فذوثكتهبالةفذفنذإدوريذتاكذوثهةئف.ذبر بذعاىذ
وإلدوريذأنذييضحذإثكتهبالة ذقايثهذأبذر ضهذثه وذوثطابذغ يتددومذوثميقعذعاىذوإلالتهالت.
ذبوم هد ذويتالم ذوثمنتلع ذوثم تهح ذغ ثس ل ذو1ل ذوثميو ف ذوإلثكتهبالةف ذفنذ
2-11
إدوريذهةئفذوثمنتلةنذغ ثس لذبذو2لذبهردذإثكتهبالطذفنذوثس لذوثدبثطذيتضمنذروغط ذ
غ ثشه دةذوثهقمةفذثامنتلعذغ ثس ل ،ذينااطذغتدذذثكذأنذيذنللذوثمنتلعذغ ثس لذفنذوثميقعذ
عاىذوإلالتهالتذوثشه دةذوثهقمةف.
المادة 12

إجراء وتعديل وشطب التسجيالت
ووثم دت نذ5ذب6ذفنذوثايوئحل ذ
ذإلجهوءذأبذتتديلذأبذشطبذأيذتس ةلذأبذثن لذوثحقذ طذوثميو فذعاىذ
1-12
شطبذأيذتس ةل،ذي بذعاىذكلذشدصذق ئمذغ ثتس ةلذف ذياط:

وإلجهوءوم
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وأل ذفت غتفذوثتماةفذبوثتتاةم مذذومذوثةافذغ ثميضيعذوثمحددةذغ ثميقعذ
عاىذوإلالتهالت؛
وبل ذويتكم ل ذوثنم ذج ذونثكتهبالةف ذوثتط ذيحتيي ذعاةه ذوثميقع ذعاىذ
وإلالتهالت،ذغ ثمتايف مذذومذوثةافذغ ثميضيع،ذغم ذ ةه ذوثمتايف مذ
وثمس افذوثتطذتتطااه ذوثم دةذ5ذفنذوثايوئح.
ي ب ذعاى ذأي ذشدص ذق ئم ذغ ثتس ةل ذويتددوم ذوثمتا ذيف م ذوثم ّدفف ذغشأن ذتحديدذ
فنذوثايوئح.ذبو درذف ذنذت دمذفثلذ
ذ
وثمتدوم،ذبذثكذعاىذوثنحيذوثمطايبذ طذوثم دةذ5ذ
ه اذوثمتايف م،ذي بذعاىذأيذشدصذق ئمذغ ثتس ةلذإدروجذوثمتايف مذوثمس افذغإتا عذ
وثتتاةم مذوثمحددةذغ ثميقعذعاىذوإلالتهالت .ذ
ي بذعاىذوثمس لذأنذيستهعطذوالتا اذوثمنتلتةنذغشأنذتطاةقذوثم دةذ-5
2-12
2ذفنذوثايوئحذبك ثكذغشأنذوثاافذوثمستددففذ طذوإلشت رذبإعالنذعدمذوثمسؤبثةفذكام ذ
ويتددم ذأحد ذوثمنتلتةن ذفتايف م ذتحديد ذوثمتدوم ذوثم دفف ذبوثميود ذوثتكمةاةف ذثتحديدذ
وثمتدوم.
ذكلذعهفذفسمى،ذغدالفذوثطهفذوث ئمذغ ثتس ةل،ذفطايبذفنهذوثميو فذ
3-12
غم تضىذوثم دةذ 20ذفنذونتل قةفذثكطذيةاحذأيذتس ةلذأبذتتديلذأبذشطبذأبذال لذ
وثحقذ طذوثميو فذعاىذوثشطبذي ررذذي بذأنذيطابذفنهذوثكتهبالة ذوثميو فذعاةه،ذب ذ
ثام دةذ18ذو1لذوألذفنذونتل قةف،ذقالذأنذيةاحذذثكذوثتس ةلذأبذوثتتديلذأبذوثشطبذ
أب ذال لذوثحقذ طذوثميو فذعاىذوثشطبذق بالذثااحثذعنه .ذبوم هدذأنذيدرجذوثشدصذ
وث ئمذغ ثتس ةلذفتايف مذفس افذذومذوثةافذغ ثميضيعذغ ثميقعذعاىذوإلالتهالتذبريقعذ
عاةه ذرقمة ،ذ إنذكلذعهفذفسمىذفحددذ طذوثتس ةل:
وأل ذيةتمذإبالغهذب ثكذعنذعهرقذوثاهردذونثكتهبالط؛
وبل ذيتت حذثهذوثلهصفذ طذوثميو فذعاىذذثك،ذفنذخاللذوثميقعذعاىذ
وإلالتهالت،ذثمدةذ36ذي عف.
طذح ثفذإخل قذأيذعهفذفسمىذكه وذ طذذإعط ءذفيو تهذ طذغضينذ تهةذ36ذي عف،ذ
يةااىذتا ئة ذوثتس ةلذأبذوثتتديلذأبذوثشطبذأبذال لذوثحقذغ ثميو فذعاىذوثشطب.
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ذعند ذوثحةيل ذعاى ذوثميو ف ذوثنه ئةف ،ذي ب ذأن ذيةدر ذوثس لذوثدبثطذ
4-12
تا ئة ذتأكةدوذثه ذغ ثاهردذونثكتهبالطذإثىذجمةعذوألعهوفذوثتطذيحقذثه ذتسامذتأكةدذثه ذ
غم تضىذوثم دةذ6ذفنذوثايوئح،ذغشهطذأنذيكينذقدذياقذت ديمذعن برنذوثاهردذونثكتهبالطذ
ث مةعذفثلذه اذوألعهوف.
ذي يزذأليذإدوريذ،ذبن ءذعاىذت ديهاذبحدا،ذوثتهخةصذثيوحدذأبذأكثهذفنذ
5-12
وثمنتلتةنذغ ثس لذوثح صاةنذعاىذفيو فذبوثت غتةنذثه/ثه ذأبذثمنتلتةنذوختة صةةنذ
غإجهوءذأبذتتديلذأبذشطبذأيذتس ةل،ذال لذوثحقذ طذوثميو فذعاىذوثشطبذأليذتس ةل.ذ
بر يزذأنذيشملذوثتهخةصذبوحدوذأبذأكثهذفنذفتدومذوثط ئهوم.ذبر يزذوثتهخةصذثتدةذ
فنتلتةنذغ ثتس ةلذاللسهذغ ثتملذ طذاللسذوثاندذأبذوثانيدذفنذفتدومذوثط ئهوم .ذبر يزذ
أليذإدوري،ذ طذأيذبقت،ذإثا ءذتهخةصذفنحه/فنحتهذبفنحذتهوخةصذأخهىذثمنتلتةنذ
فؤهاةن ذغ ثس ل .ذبر يز ذإلدوري ذهةئف ذفنتلتةن ذوختة صةةن ذصهف ذوثن ه ذعنذ
وثتهوخةصذوثممنيحفذث مةعذفنتلتطذتاكذوثهةئفذالة غفذعنهم.
ذعندذوثحةيلذعاىذتأكةد،ذ إنذأيذعهفذفسمىذيهغبذ طذوثتأكدذفنذ
6-12
أنذإدروجذوثمتايف مذوثمتةافذغهذقدذتمذغةيرةذصحةحفذي يزذثهذإجهوءذغحثذعاىذياةلذ
وألبثيرف.
ذعماة مذوثتس ةلذأبذوثتتديلذأبذوثشطبذوثتطذبدئت،ذبثكنه ذثمذتستكمل،ذ
7-12
ي بذأنذت ههذ طذأيذالت ئجذغحث.
المادة 13

إجراء عمليات البحث والحصول على نتائج البحث
ووثم دةذ7ذفنذوثايوئحل ذ
ذي يز ذألي ذشدص ،ذغتد ذد ع ذوثهيم ذوثمطايب ذأن ذياحث ذ ط ذوثس لذ
1-13
وثدبثط،ذبر بذعاىذذثكذوثشدصذوثا حثذف ذياط:
وأل ذإتا عذوثتماةفذبوثتتاةم مذذومذوثةافذغ ثميضيعذوثمحددةذغ ثميقعذ
عاىذوإلالتهالت؛
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وبل ذويتكم ل ذوثنم ذج ذونثكتهبالةف ذوثتط ذيحتيي ذعاةه ذوثميقع ذعاىذ
وإلالتهالت ،ذغ ثمتايف م ذذوم ذوثةاف ذغ ثميضيع ذوثمطايوف ذ طذ
وثم دةذ7ذفنذوثايوئح.
ذهدفذأيذغحثذعنذوثمتايف مذهيذتلبردذوثشدصذوثا حثذغمتايف مذ
2-13
ك ةفذإلجهوءذغحثذعاىذياةلذوألبثيرف.
ذي بذأنذتي هذ طذشكلذوثكتهبالطذثاشدصذوث ئمذغ ثاحثذق ئمفذغحثذ
3-13
عنذوثمتايف م .ذبتل دي ذثاشك،ذ إنذأيذغحثذعنذوثمتايف مذثنذتةدرذعنهذشه دةذ
غحث .ذبر ب ذأن ذيكين ذوثمس ل ذفسؤبن ذ ةم ذيتتاق ذغمحتيى ذأي ذق ئمف ذغحث ذعنذ
وثمتايف م.
ذعندذإجهوءذغحثذعاىذياةلذوألبثيرفذأبذغحثذدبثفذفتت قدة،ذي بذعاىذ
4-13
وثشدصذوثا حثذبة نذويمذوثشدصذأبذوألشد صذوثمستلةدينذفنذوثاحث .ذبر بذأنذ
ي ههذويمذفثلذه وذوثشدصذأبذوألشد صذعاىذشه دةذوثاحثذعاىذياةلذوألبثيرفذأبذ
شه دةذغحثذوثدبثفذوثمتت قدة،ذحسام ذتكينذوثح ثف.ذي يزذأنذيشملذوثمنتلتينذف ذياط:
وأل ذوألعهوف ذوث ين ذي هبن ذأب ذيلفتين ذأب ذيمتنتين ذعن ذفت فالمذ
ت ررفذيشتهكذ ةه ذعهفذفسمىذألحدذفتدومذوثط ئهوم؛
وبل ذوألعهوفذوث ينذيسدبنذوثمشيرةذوث اليالةفذأبذونختة صةفذوألخهىذ
ثألعهوفذوثمحددينذ طذوثاندذو1لذوثس بقذفا شهةذأبذوث ينذيي هبنذ
ثهمذوثتأفةن.
ذشه دومذوثاحثذعاىذياةلذوألبثيرفذبشه دومذغحثذوثدبلذي بذأنذيكينذ
5-13
فيقعذعاةه ذفن ذوثمس لذرقمة ذبر بذوثتيقةعذعاةه ذبه اذوثةيرةذثكطذتكينذصحةحف.ذ
بر ب ذعاى ذوثمس ل ذتدلرنه ذوثكتهبالة  .ذبر ب ذإصدور ذالسدف ذوثكتهبالةف ذفنه ذبإت حته ذ
ثاشدصذوثا حث.ذبر بذإت حفذالسدفذفطايعفذفنذأيذفنذفثلذه تةنذوثشه دتةنذعندذد عذ
وثهيمذوثمطايب .ذ
ذي ب ذوثتن زل ذعن ذوثهييم ذثتماة م ذغحث ذوثدبل ذوثمتت قدة ذوثتط ذت هره ذ
6-13
ياط مذحكيفةفذ طذدبلذفتت قدةذألغهوضذريمةف.ذبر يزذوثتن زلذعنذوثهي ذيمذثتماة مذ
غحثذأخهىذت هره ذفثلذه اذوثساط مذعا ذثتهتةا مذتيضعذفعذوثمس ل .ذ
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ذوثهدفذفنذغحثذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذهيذتمكةنذوثمنتلتةنذغ ثس لذ
7-13
وثدبثط ذفن ذوثت دم ذثتمل ذحس غ م ،ذبإجهوء ذتس ةالم ،ذ ذبعاب ذبفنح ذتهوخةص ذثتملذ
وثتس ةالم،ذبثةسذأليذغهضذآخه .ذ
ذبوثهدفذفنذوثاحثذوث وتطذهيذوثسم حذثهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فاةنذوغم ذ
8-13
ط ذذثك ذأي ذفن ذهةئ ته ذوثد ضتف ذثامهوقافل ،ذفن ذخالل ذوإلدوري ذوثمتنط ذبه  ،ذغتملذ
شه دةذغحثذعاىذياةلذوألبثيرفذفنذأجلذجمةعذفتدومذوثط ئهوم،ذأبذف ميعفذ هعةفذ
فنه  ،ذيكينذعه ذفسمىذ ةه  .ذأف ذوثاحثذوث وتط،ذ ةكينذفت ح ذ ط ذثإلدوريذوثمتنطذ
بهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فاةنذأبذوثهةئفذوثد ضتفذثامهوقافذوثتطذي هيذتنلة ذذثكذبن ءذعاةه .
المادة 14

الشكاوى
ووثم دةذ8ذفنذوثايوئحل ذ
ذب ذثام دةذ8ذفنذوثايوئح،ذي يزذأليذشدصذأنذي دمذشكيىذإثىذوثمس لذ
1-14
عمالذغ ثم دةذ1-8ذأبذ3-8ذفنذوثايوئحذفنذخاللذقسمذ"وثشك بىذ"ذغ ثميقعذعاىذوإلالتهالتذ
أبذعنذعهرقذوثاهردذونثكتهبالطذعاىذوثنحيذوثمحددذغ ثميقعذعاىذوإلالتهالت.ذبر بذعاىذ
وثمس لذوإل دةذيهرتذذبتسّذامذأيذشكيى.
ذي بذأنذتتضمنذكلذشكيىذبة الذذفكتيوذذيحتييذعاىذوثتل صةلذوثك فافذ
2-14
ثايق ئعذوثتطذي لذأاله ذالت تذعنه ذوثشكيى.
ذي بذعاىذوثمس لذأنذيست ةبذثاشكيىذأبذياةنذيابذعدمذقدرتهذعاىذ
3-14
وث ة مذب ثك،ذ طذغضينذ15ذييف ذت يرمة ذفنذويتالمذوثشكيىذأب،ذإذوذك نذذثكذ طذبقتذ
نحق،ذويتالمذبة نذوثيق ئعذوثك فاف.ذبر بذعاىذوثمس لذأنذيهيلذالسدفذفنذوثشكيىذ
ذبفنذرداذإثىذوثساطفذوإلش وه ةف.
4-14

ذثدىذت ديمذشكيىذب ذثام دةذ1-8ذفنذوثايوئح :ذ
وأل إذو ذك ن ذوثشدص ،ذ ط ذغضين ذ 30ذييف ذت يرمة ذفن ذت ديم ذوثشكيى،ذ
نذيتتاهذأنذوثمس لذع ثجذأبذيت ثجذوثشكيىذغةيرةذفهضةف،ذي يزذ
ث ثكذوثشدصذت ديمذوثشكيىذإثىذوثساطفذوإلش وه ةفذوفعذالسدفذثامس للذ
فن ذأجل ذوثملرد ذفن ذوثن ه ذ ةه  .ذبر ب ذت ديم ذوثشكيى ذإثى ذوثساطفذ
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وإلش وه ةف ذفع ذبة ن ذوثيق ئع ذوثك فاف ذثا ضةف ذإف ذعن ذعهرق ذوثاهردذ
ونثكتهبالطذأبذعنذعهرقذخط بذأبذري ثفذغ ثل كسذإثى:
International Civil Aviation Organization
Supervisory Authority of the International Registry
c/o Legal Affairs and External Relations Bureau
999 Robert-Bourassa Boulevard
Montréal, Quebec

Canada H3C 5H7
Fax: +1 (514) 954-8032
Email: LEB@icao.int

وبل إذوذقهرمذوثساطفذوإلش وه ةفذأالهذفنذوثمالئمذإجهوءذتاةةهومذ طذإجهوءومذ
أبذية ي مذوثس لذوثدبثط،ذيتكافذوثمس لذغ ث ة مذفثلذه اذوثتاةةهوم.
5-14

ذعندف ذتلطذوثشكيىذغمتطاا مذوثم دةذ3-8ذفنذوثايوئح :ذ

وأل ي يزذثامس لذأنذيتةلذغ ثطهفذوثمس ل،ذب طذح ثفذونختالف،ذغ ثطهفذ
وثمسمىذوثمدرجذعاىذأالهذص حبذوثتس ةلذوألح دي،ذثطابذفتايف مذإض ةفذ
تتتاقذغم ذياط:
و1ل ف ذإذوذك التذفتطاا مذوثم دة ذ 4-5ذأبذ 10-5ذأبذ 20-5ذقدذتمذوثي ءذ
به ؛
و2ل وثشكيىذذبتس ةلذفيضيعه ؛ذأب
و3ل ت ةةمذوثمس لذثه اذوثشكيى.
ذبر بذت ديمذوثهدذإثىذوثمس لذ طذغضينذخمسفذأي مذت يرمةف؛ ذ
ذأن ذذثك ذضهبريذ ذألغهوض ذوثت ةةم ،ذأن ذياتمسذ
وبل ي يز ذثامس ل ،ذإذو ذرأى ّ
وثمتايف مذوثمتتا فذغ ثتس ةلذفنذال طفذوثدخيلذذومذوثةاف؛
وجلذعندف ذي يمذوثمس ل،ذعندذويتتهوضذوألدثفذوثيق ئ ةفذبوثمتايف مذوألخهىذذومذ
وثةافذوثيوردةذغميجبذوثايوئحذبه اذوإلجهوءوم،ذبتحديدذبجيدذفد عهةذف ديفذ
غإي ءةذويتددومذوثن م،ذي يزذثهذوتد ذذإجهوءومذب ذثام دةذ10-10؛ ذ
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ودلذبر يزذثامس لذإت حف ذجمةعذوثمهويالمذبوألدثفذ ةم ذيتتاقذغشكيىذغميجبذ
وثم دةذ3-8ذفنذوثايوئحذثامحكمف .ذ
ذبنذي يزذت ديمذأيذشكيىذغميجبذوثم دةذ3-8ذفنذوثايوئحذإثىذوثساطفذوإلش وه ةف .ذ
المادة 15

مطالبات ضد المسجل
ووثم دةذ14ذفنذوثايوئحل ذ
ذي يزذت ديمذفط ثا مذضدذوثمس لذغم تضىذوثم دةذ28ذفنذونتل قةفذعنذ
1-15
فنذوثايوئح.ذبب ذذثام دةذ28ذو2ل،ذ
ذ
ئهذوثمتكادةذعاىذوثنحيذوثمتهفذ طذوثم دةذ14ذ
ّذ
ثادس
نذيكينذوثمس ّذلذفسؤبنذ ذعنذح نمذعدمذوثدقف ذوثيق ئتةفذ طذفتايف مذوثتس ةل ذوثتطذ
تا ه ذوثمس ّذل ذأب ذأرياه ذغ ثشكل ذوث ي ذتسامه ذغه ،ذبن ذيكين ذوثمس ّذل ذبوثمسؤبثينذ
بوثت فاينذثديهذفسؤبثةنذعنذوأل ت لذأبذوث هبفذوثتطذتنشأذقالذتسّذامذفتايف مذوثتس ةلذ
طذوثس لذوثدبثط.
ذي بذإخط رذوثمس ّذلذغ مةعذفثلذه اذوثمط ثا مذبذثكذعنذعهرقذوثاهردذ
2-15
وإلثكتهبالطذأبذوثل كس،ذبعنذعهرقذوثاهردذعاىذوثتنيونذوثت ثط:
Aviareto Ltd.
Suite 5
Plaza 255
Blanchardstown Corporate Park 2
Blanchardstown
Dublin 15
Ireland
Email: registryofficials@aviareto.aero
Fax.: +353 (0) 829 3508

بر بذأنذتتضمنذبة ال ذك فالذثايق ئعذوثتطذالت تذعنه ذوثشكيىذعا ذثام دةذ 28ذفنذ
ونتل قةف .ذي بذت ديمذفثلذه وذوثاة نذإثىذوثمس لذ طذغضينذقالقفذو3لذأشههذفنذ
إدروكذوثشدصذثيجيدذوثمط ثاف.
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ذتدضعذجمةعذفثلذه اذوثمط ثا مذثلتهةذتش برذيح بلذخالثه ذوثمط ثبذ
3-15
بوثمس لذغحسنذالةفذحلذوثمط ثاف.ذبر بذأنذتكينذ تهةذوثتش برذقالثذو3لذأشههذفنذ
ت ررخذتسامذوثمس لذثإلشت رذغ ثمط ثاف،ذأبذثاة نذوثيق ئعذوإذوذك نذنح ل.ذبر يزذتمديدذ
تهةذوألشههذوثثالقفذغ نتل قذبةنذوثطه ةن.
ذإذوذثمذتحلذوثمط ثاف،ذع بذ تهةذوثتش بر،ذتش عذوألعهوفذعاىذوثا يءذ
4-15
إثىذوثيي عفذأبذوثتي ةقذأبذوثتحكةمذأبذعماةفذأخهىذثحلذوثنلوعذبثكنذي يزذثامط ثب،ذ
فعذفهوع ة ذوثمتطاا م ذوإلجهوئةف ذثا الين ذوثمطاق ،ذوثادء ذ ط ذإجهوءوم ذضد ذوثمس لذ
ب ذثام دتةنذ28ذب44ذفنذونتل قةف.
5-15

ذي بذأنذيؤديذأيذشطءذ طذه اذوإلجهوءومذإثىذف ذياط:
وأل أن ذيكين ذفلتيثه ذتمديد ذأي ذ تهة ذت دم ذفطا ف ذغم تضى ذوث الينذ
وثمطاق؛
وبل ذأنذيؤقهذعاىذحقذأيذعهفذ طذوثادءذ طذإجهوءومذحةثذتن ضطذ
غدالفذذثكذ تهةذت دم.
المادة 16

السرية
ووثم دةذ9ذفنذوثايوئحل ذ
ي بذعاىذوثمس لذأنذيح ظذعاىذيهرفذجمةعذوثمتايف مذ طذوثس لذوثدبثط،ذإنذ طذ
وثح نمذوثت ثةف:
وأل ذإذوذقدفتذإثىذوثمس لذأدّثفذبق ئ ةفذغميجبذوثايوئح؛
وبل ذإذوذقدفتذويت غفذثاحثذعاىذياةلذوألبثيرفذأبذغحثذدبثفذفتت قدةذ
أبذغحثذعنذوثمتايف مذأبذغحثذعنذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثتس ةل،ذ
أبذتمذتي ةهه ذوثكتهبالة ذثتمكةنذوثمنتلتةنذغ ثس لذفنذإجهوءذأبذ
تتديلذأبذشطبذعماة مذتس ةل؛
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وجل ذإذوذعااتذغم تضىذوثل هةذ5ذفنذوثم دةذ27ذفنذونتل قةفذأبذقدفتذ
إثىذوثساطفذوإلش وه ةفذبن ءذعاىذعااه ؛
ودل ذقدفتذفنذوثمس لذضمنذإجهوءومذوثمحكمفذغم تضىذوثم دةذ44ذ
فنذونتل قةف؛ ذ
وهل ذإذوذويتددفتذألغهوضذوإلحة ءومذوثمطايوفذغم تضىذوثم دةذ10ذ
فنذثيوئحذوثس لذوثدبثط.
المادة 17

اإلشعارات
ي يزذثامس لذإشت رذأيذإدوريذأبذهةئفذفنتلتةنذغ ثس ل،ذعنذعهرقذري ثفذغ ثاهردذ
ونثكتهبالطذإثىذعنيونذوثاهردذونثكتهبالطذوثح ثطذوثم دمذفنذذثكذوثشدصذأبذغ ثنة غفذ
عنه،ذغأيذفس ئلذتؤقهذعاىذوثس لذوثدبثط.ذ ذبرلتهضذأنذأيذإشت رذفثلذه وذقدذويتامذ
غتدذإري ثهذبُ24ذي عف.
المادة 18

الرسوم
ووثم دةذ13ذفنذوثايوئحل ذ
ي بذد عذجمةعذوثهييمذوثمطا فذف دف .ذبرهدذجدبلذوثهييمذوثح ثطذ طذوثمه قذبه اذ
وإلجهوءومذبر يزذأنذتتدثهذوثساطفذوإلش وه ةفذفنذبقتذآلخه،ذعاىذوثنحيذوثمنةيصذ
عاةهذ طذونتل قةفذبوثاهبتيكيل.
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المادة 19

النشر
ووثم دةذ19ذفنذوثايوئحل ذ
ذي بذأنذتنشهذوثنسدفذوألصاةفذفنذه اذوإلجهوءومذ طذفطايعذريمطذ
1-19
ثاساطفذوإلش وه ةف.
ذي بذعاىذوثمس لذتي ةهذالسدفذوثكتهبالةفذفنذه اذوإلجهوءوم،ذحسام ذ
2-19
قدذيتمذتتدياه ،ذثا مهيرذف ال ذعنذعهرقذالشهه ذغ ثميقعذعاىذوإلالتهالت.

المادة 20

التعديالت
ووثم دةذ17ذفنذوثايوئحل ذ
ذي يزذثامس لذت ديمذعاا مذتتديالمذثه اذوإلجهوءومذإثىذوثساطفذوإلش وه ةف،ذ
1-20
وثتطذي بذأنذتن هذ طذفثلذه اذوثتتديالم.
ذي ب ذالشه ذوثنسدف ذوألصاةف ذفن ذأي ذتتديالم ذثه ا ذوإلجهوءوم ذبو تذ
2-20
عاةه ذوثهةئفذوإلش وه ةفذ طذفطايعذريمطذثاساطفذوإلش وه ةف.

المادة 21

تواريخ السريان
ووثم دةذ18ذفنذوثايوئحل ذ
برسهيذفلتيلذأيذتتديالمذثه اذوإلجهوءومذغتدذالشهه ذغشههذت يرمطذبوحدذف ذثمذت هرذ
وثساطفذوإلش وه ةفذخالفذذثك .ذ
_ذ_ذ_ذ_ذ_ذ_ذ_ذ_ذ ذ

ذ

المرفق
جدول الرسوم
 -1رسوم استخدام السجل الدولي
رسم اإلنتفاع المقرر
ذنذي يزذأليذش ُُدصذوثتسُ ُ ةلذثدىذوثسُ ُ لذوثدبثطذبدبنذأنذيكينذقدذ
1-1
د عذ"ريمذوالتل عذف هر".ذ ذ
ذبر بذيدودذريمذونالتل عذوثم هرذغ ثنسافذثهةئفذخ ضتفذثاسةطهة،ذ"ريمذ
2-1
ف هرذثاهةئفذوثد ضُ ُُتفذثاسُ ُُةطهة"ذغتدذفيو فذوإلدوريذعاىذهةئفذوالتل عذفتت فافذفتتمدةذ
طذح ثفذوثهةئ مذوثد ضتفذثاسةطهةذوثمتتمدةذ
ذرييمذبدءذونالتل عذوثمحددةذ طذوث دبلذو1ل.ذبتشملذه اذوثهييمذتي ةهذ
3-1
شُ ُ ُُه دةذتحديدذهيرفذفلت حذخ صذيتمذتنةُ ُ ُُةاه ذ طذوثيحدةذوثطه ةفذثامنتلع.ذب طذح ثفذ
دونذه اذوثشه دةذأبذإتال ه ،ذيتي هذشه دةذجديدةذغتدذد عذ"ريمذشه دةذفل يدة"ذعاىذ
وثنحيذوثماةنذ طذوث دبلذوأل.
رسم التسجيل
ذي بذتحة ُ ُُةلذري ُ ُُمذتسُ ُ ُ ةلذبحةدذعنذجمةعذعماة مذوثتسُ ُ ُ ةلذوثتطذ
4-1
غ درذإثىذإجهوئه ذاللسذوثطهفذوث ئمذغ ثتس ُ ُ ُ ةلذوثتطذت هىذخاللذأيذ"دبرةذتس ُ ُ ُ ةل"،ذ
تتهفذغأاله ذدبرةذبوحدةذثدىذوثس لذوثدبثطذتتةحذ"جمةعذعماة مذوثتس ةل"ذوثمتتا فذغم ذ
ياط:
وأل

ذهةكلذع ئهةذبوحدذبجمةعذوثمحهك مذوثمس ُ ُ ُ ُ ُ ُُتتمافذعاةهذع دةذوأبذ
ميعفذ هعةفذفنه ذأبذأيذفحهكذفنلهدل؛
أيذف ذ

وبل ذع ئهةذهاةكيوتهذبوحدة.
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ثه وذوثاهض،ذ إنذ"جمةعذعماة مذوثتس ُ ةل"ذتتنطذجمةعذعماة مذوثتس ُ ةلذوثمتاهةذعنذ
وثمت فالم،ذبوثتطذتشُ ُ ُ ُُملذال لذوثحقذ طذوثميو فذعاىذشُ ُ ُ ُُطب،ذأبذتتديلذأبذشُ ُ ُ ُُطبذ
فتتاقذغُُأحُُدذوثمتُُدومذأبذغ ُ ثمتُُدومذوثماةنُُفذ طذوثل هتةن ذوثلهعةتةنذ 4-1ذوألذأبذوبلذ
أبهفتذ طذغض ُُينذ تهةذ24ذيُ ُ عفذفنذبقتذفا شُ ُهةذدبرةذوثتسُ ُ ةل،ذغم ذ طذذثكذتاكذ
وثمتا هةذعنذأاليوعذفدتالفذأبذفتتددةذفنذعماة مذوثتسُ ُ ُ ُ ُ ةلذوثمس ُ ُ ُ ُُميحذبه ذغم تض ُ ُ ُ ُُىذ
ّذ
ونتل قةفذبوثاهبتيكيلذبدبنذتحديدذعدده ذوفثلذض ُ ُ ُُم الفذدبثةفذوع دذتأجةهلذبض ُ ُ ُُم الفذ
دبثةفذق الةفذوع دذضُ ُُم نلذبضُ ُُم الفذدبثةفذق ثثفذوع دذضُ ُُم نذق نلذببضُ ُُعذ طذفهتافذ
أدالىذوبضعذوثضم الفذوثدبثةفذوثث الةفذ طذبضعذأدالىذفنذوألبثىلذبإح ثفذبوحدةذأبذأكثهذ
فنذوثض ُُم ال مذوثدبثةفل.ذبي ُُتس ُُتمهذأيذ"دبرةذتسُ ُ ةل"ذثمدةذ24ذيُ ُ عفذثاهضذ"ري ُُمذ
وثتس ةل".
5-1
وث دبلذو1ل.

تهفذريُ ُ ُ ُُمذوثتس ُ ُ ُ ُ ةلذوثيحةدذغأالهذ"ريُ ُ ُ ُُمذوثتس ُ ُ ُ ُ ةل"،ذبرهدذفاااهذ طذ
ذي ّ

ذوثمحهكُ مذونحتةُ عةُُفذوأيذوثمحهكُ مذوألخهىذوث ولئُُدةذعنذعُُددذوثمحهكُ مذ
6-1
وثتطذتهكبذع دةذعاىذهةكلذوثط ئهةلذوثتطذتس لذفعذهةكلذوثط ئهةذخاللذدبرةذتس ةلذبوحدةذ
يتدضعذإثىذ"ريمذفحهكذوحتة عط"ذوض ط،ذيحددذفاااهذ طذوث دبلذو1ل.
ذ
رسم البحث ذي األولوية
ذبرهدذفااغذ"ريُ ُ ُُمذوثاحثذعاىذأي ُ ُ ُ سذوألبثيرف"ذثكلذشُ ُ ُُه دةذغحثذعاىذ
7-1
أي سذوألبثيرفذ طذوث دبلذو1ل .ذ
ذيهدذ طذوث دبلذو1لذ"ريمذوثشكلذوثم هبءذآثةذذثشه دةذوثاحثذعاىذياةلذ
1-7-1
وألبثيرف"ذثكلذشه دةذغحثذعاىذياةلذوألبثيرفذغ ثشكلذوثم هبءذآثة  .ذ
رسم تغيير اسم الهيئة
8-1

ذيلهضذ"ريمذتاةةهذويمذوثهةئف"ذعاىذكلذعابذإشت رذف دمذثتاةةهذونيم .ذ
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الجدول ( – )1الرسوم

وثيصف ذ

وثهيم ذ
وغ ثدبنرومذوألفهركةفل ذ

وثهيم ذوثم هر ذثهةئف ذوثمنتلتةن ذوثد ضتف ذثاسةطهةذ

 180ذ

ريمذونالتل عذوثم هرذوينفذبوحدةل ذ

 200ذ

ريمذويتادولذوإلدوريذ ذ

 50ذ

وينفذبوحدةل ذ

ريمذوثتس ةل ذ

ريمذتاةةهذويمذوثهةئف ذ

 100ذ
 200ذ

ريمذوثمحهكذونحتة عط ذ

ريمذوثاحثذعاىذأي سذوألبثيرف ذ

 50ذ
 22ذ

ريمذوثشكلذوثم هبءذآثةذ ذثشه دةذوثاحثذعاىذياةلذ

 10ذ

ريمذوثشه دةذوثمل يدة ذ

 10ذ

وألبثيرف ذ

 -2إجراءات تعديل الرسوم
ذي بذأنذتسُ ُ ُُتتهضذوثسُ ُ ُُاطفذوإلش ُ ُ ُ وه ةفذوثهيُ ُ ُُيمذدبررذ،ذغ ثتش ُ ُ ُ برذفعذ
1-2
وثمس ُ ُ ّذ ل.ذبر يزذحةنئ ذثاسُ ُُاطفذوإلش ُ ُ وه ةفذتحديدذريُ ُُيمذجديدةذغ نيُ ُُتن دذإثىذوثح مذ
وثمهت بذ طذذثكذوثيقت،ذفعذفهوع ةذف ذياط:
وأل ذونحتة عة مذوثن ديفذثامس لذفنذأجلذرأسذوثم لذوثت فل؛
وبل ذفستيىذوثتأفةنذوث يذتتطااهذوثساطفذوإلش وه ةف؛
وجل ذأيذفةلوالةفذت ض ُ ُُطذتتطااه ذوثس ُ ُُاطفذوإلشُ ُ ُ وه ةفذأبذوثمسُ ُ ُ لذغم ذ
يت بزذتاكذوثيوردةذ طذجدبلذوثتك ثةف؛

ودل ذتك ثةفذوثساطفذوإلش وه ةف؛ ذ

وإلجهوءوم
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وهل ذ أيذتتلرلومذثادُُدفُُفذتطااه ُ ذوثس ُ ُ ُ ُ ُ ُُاطُُفذوإلشُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ وه ةُُفذأبذي تهحه ُ ذ
وثمس ل؛

وبل ذح مذوثمت فالمذوث يذح هذوثس ُ ُ لذوثدبثطذبونختالفذعنذح مذ
وثمت فالمذوث يذتيقتهذوثمس ل؛

وزل ذأيذعيوفلذأخهىذذومذصافذغ ثميضيع.

 -3ضريبة القيمة المضافة االيرلندية
يةدعىذوثمنتلتينذإثىذبة نذدبثفذإق فتهمذك لءذفنذفالفحذوالتل عهمذب،ذإذوذك نذف ههمذ
طذوإلتح دذوألبربوط،ذيةطابذفنهمذرقمذضهرافذوث ةمفذوثمض فذثاشهكفذوث يذيةحددذ
تطاةقذضهرافذوث ةمفذوثمض فذونيهثنديفذوتنطاقذعاىذونيهثنديةنذبوثمنتلتةنذ طذونتح دذ
وألبربوطل.ذب طذظلذوثتشهرعذوثح ثط،ذ إنذضهرافذوث ةمفذوثمض فذوألبربوةفذنذتنطاقذ
عاى ذوثددف م ذوثم دفف ذإثى ذأعهوف ذخ رج ذأبربو ذوث ثك ذن ذيدضع ذوثمنتلتين ذخ ذرجذ
ونتح دذوألبربوطذثضهرافذوث ةمفذوثمض فل.

— انتهـــى —

